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فکری این نویسندگان و چگونگی چینش اجزای  ۀشود، بلکه محدودمنجر می سیاستگذاریهای شناخت بهتر پایه
ها و در آیند آنها و انتقادهای پیها و نقدنماید. چنین دسککتی از نوشککتهمختلف در آن را برای محققان، روشککن می
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 مقدمه

ای تزئینی، تفننی یا عمومی، استفاده سیاستگذاریالبیرنت یا هزارتو برای  ۀاستفاده از واژ
ورزی یک مفهوم با هدف تحریک اندیشه گیری عامدانه ازبلکه بهره نمایشی از یک واژه نیست،

های باالیی و پایینی ای به واقع ذوبطون است که هر الیه از آن در ارتباط با الیهمخاطب در پدیده
ای ای دیگرگون را نشان دهد و فارغ از این اتصالت و ارتباطات، زادهتواند چهرهخود، می

 کارکرد خویش به نمایش بگذارد. از این رو، بیراه نیست که برخی نوان نتیجةغیرمنتطره را به ع
(1987 , Schone ،)ها و جهل دم اطمینانها، عرا چون باتالقی مشحون از پیچیدگی سیاستگذاری

آمیز، شود، احتمال برون رفت از آن به شکلی مؤفقیتشتر در آن تالش میپندارند که هر چه بیمی
شود که محققان نگر اما بدبین، مانع از آن نمیهای واقعین همه، وجود این نگاهکمتر است. با ا

ی خویش را در مسیرهای ای و روشبرای شناخت هر چه بیشتر این پدیده، ابزارهای اندیشه
های شناخت های رفت و برگشتی به وادیفکری و عملیاتی به تحرک وا دارند تا پس از حرکت

تر از آنچه هست و باید متفاوت، صورتی قابل فهم نسبةهایی بالوح مختلف و با ماهیتدر سط
های سیاست   نند. نمایی کها، بازو اجرای سیاستهای آتی در وضع باشد را به امید کامیابی گام

شوند واحد محسوب نمی گفت آورند که محصول کار یک سازندۀهایی شسازهعمومی، دست
دانند که در طراحی و ساخت آیند. صاحبان فن، خوش میبلکه محصولی مشترک به حساب می

ای از بخش دیگر نیست. تولید، محصولی شبکه درمحصوالت مشترک، هیچ بخشی را برتری 
ی آشکار و نهان روبرو ر هر کدام، کاالی نهایی را با نقصاست که بروز اختالل دارتباطات 

سازد. افزون این که قوت یک بخش، معلوم نیست بتواند ضعف بخش دیگر را پوشش دهد. می
ها وابسته است. نقص آنبی دآن به عملکر قوام شبکه به قوام اجزاء و کارکرد بهینةرو، از این

های مختلف، مراد ازآن را از دو منظر مورد "بخش" خاطب با دیدن واژۀید ذهن پرسشگر مشا
ها هستند و دیگری، ها، زاییده آنتوجه قراردهد. یکی تعبیر بخش به مراحل مختلفی که سیاست

نماید و کاربرد تعبیر آن به اجزایی که در هر مرحله وجود دارد. این دقت نظر، البته صائب می
 چه اینک ازآن سخنه کرد اما در آنتوان به خوبی مشاهدبه این منوال میهایی آن را در نوشته

شتر، تعبیر دوم یعنی عنوان نقطه تمرکز توجه، مورد نظر دارد، بیهای حامی را بهرانیم و ائتالفیم
ثیرگذار ن تأطور مشخص، کنشگران و بازیگراه دهنده یا حاضر در یک مرحله و باجزاء تشکیل

 سیاستگذارینام های حامی، یادآور نام پل ساباتیر از محققان بهجه است. ائتالفدر آن، مورد تو
 سیاستگذاری ه طور مشخص در دو بخش از چرخةهای ساباتیر بعمومی است. تمرکز فعالیت

ها برای حل تالش به بار نشینی  ها، عرصةها و مرحلة تغییر سیاستسیاستاجرای  یعنی مرحلة
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ای بر مرحله اجر و زدودن یک وضعیت سیاستی است و تغییر، تکلمهیک مسئله یا ارتقاء 
اصالح جریان اجراست که این دو را جایگاهی رفیع  ها و فراهم آوردن زمینةت و نقصاناشکاال

زنی تغییر را در گرو شناخت دقیق اجزای دخیل در اجرا گی اجرا و هدفساباتیر، بهینهبخشد. می
ای که باید با دقت عنوان مجموعههای حامی را بهارچوب ائتالفح چداند و اصطالو تغییرمی

های حامی، مفهومی است که مداّقه نماید و چارچوب ائتالفمورد شناسایی قرار داد، مطرح می
ها به سازی و همگرایی این نقشهای نزدیکها و راههای آن، نقشدر شناخت کنشگران در آن

دهد. ها را افزایش مینشینی سیاستها، ضریب به بارسترا و تغییر سیادیگردر وادی اجیک
عمومی  سیاستگذاریهای حامی، کوششی برای شناخت هزارتوی شناخت چارچوب ائتالف

 است. 

 تولد یک مفهموم

های خود از های حامی، از جمله مفاهیمی است که ساباتیر در بحثچارچوب ائتالف
دهد. از ها مورد استفاده قرار میو تغییر سیاستعمومی، آن را در مراحل اجرا  سیاستگذاری

های بهتری را برای فهم فرایندهای کرد که نظریهحدود سه دهه پیش، او دانشگاهیان را تشویق می
های اسمیت به تولد مفهوم چارچوب ائتالف -های او همراه با جنگینزسیاستی ارائه نمایند. تالش

های حامی سخن گفت، آن را ( از چارچوب ائتالف1998حامی منجر گردید. زمانی که ساباتیر)
سازی فرایندهای پیچیدۀ دانست که کار سادههای سیاستی مییک چارچوب از فرایند به مثابة

تر از عوامل و نسجمدنبال آن بود تا شناختی مرا دستورکار داشت. این مفهوم به سیاستگذاری
ین سیاست تا اجرا و از بیان مسئله و تدو گذاریسیاستثیرگذار به مجموعه مراحل فرایندهای تأ
 کید بر مراحل اجرا و تغییر پس از ارزیابی را به وجود آورد. ارزیابی با تأ

 .Sabatier (1998,1988منبع: برداشتی از ) 
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های حامی، روشن شد که واحد اولیة                     وم چارچوب ائتالفبه دنبال ارائة مفه
      های سیستم سیاسی است و متشکل از کنشگرانی است که از سازمان-آن، زیرتحلیل در 
         اند و فعاالنه در ارتباط با یک مسئله یا موضوع سیاستیی و خصوصی آمدهممختلف عمو

           باشندهای عمومی در آن عرصه میهستند و نوعاً به دنبال تأثیرگذاری بر روی سیاست
(119 :1999 , Sabatier & Jenkins- Smithاین سازمان .) ها یا به تعبیری، کنشگران و بازیگران

ت، روزنامه نگاران های ذی نفع، محققان و تحلیلگران سیاستوانند شامل نهادهای اداری، گروهمی
آن دسته از کنشگران سیاستی که دارای باورهایی مشترک هستند،  ینی باشند.های تضمو کمیته

ها برای آن آورند و حضورشان در این ائتالفطول زمان، نوعی ائتالف را بوجود می معموالً در
ترجمان  ها به مثابةند. از این رو، سیاستهای عمومی نمایاست که باورهای خود را وارد سیاست

را به نوعی، میدان نبرد این باورها  سیاستگذاریشود و لذا شاید بتوان باورها در نظر آورده می
های حامی به بنیانی برای هدایت نظری ت. به تدریج با تبدیل شدن مفهوم چارچوب ائتالفدانس

     ها،های تحقیقی بتوانند برای آنیافته ،رفتهایی مطرح شد که انتظار میتحقیقات، پرسش
ها تر شود. برخی از این پرسشو مراحل آن، آسان سیاستگذاریهایی بیابد تا کار شناخت پاسخ
کنند و در آن عمل آورند، حفظ میهای حامی را به وجود میبودند: افراد چگونه ائتالفچنین 

آموزند؟ نقش دانشمندان و متحدان و مخالفان خود، چیز می نمایند؟ افراد تا چه اندازه ازمی
چیست؟ چه عواملی بر تغییرات کوچک و بزرگ سیاستی  سیاستگذاریاطالعات علمی و فنی در 

ها از یک سو و مطرح شدن مفهوم ارائه گویی به این پرسشتالش برای پاسخ ارد؟گذتأثیر می
وجود شده در محافل مختلف علمی از سوی دیگر، طرفداران و مخالفانی را برای این نظریه به

    (. این انتقادات،Schlanger , 1995) آورد که خود به تحرک و تغییر بیشتر در آن منجر شد
           توضیح بیشتری در خصوص مدل خود مبادرت ورزد داشت تا به ارائةساباتیر را برآن 

(2005 , Weible & Sabatierو به مقایسه چارچوب ) دیگر بپردازد و با یک سیاستگذاریهای
  در عین حال، نمودار خود را نیز تکامل بخشد:

 
 
 
 
 



 1399 تابستان،  2 ، شماره 6 عمومی، دوره سیاستگذاریپژوهشی  - فصلنامه علمی               205 

 

 .(Sabatier & Weibleو  2007منبع: )

( در هر زیر سیستم، همواره دو یا چند ائتالف حامی وجود 2011)به گفته ویبل و همکاران 
ه، کند تا در نزاع میان باورها، جلو بیافتند. در پایان منازعدارد. هر ائتالف منابع خود را بسیج می

ائتالف یا شکلی از سیاست مستقر است که با  خروجی سیاست یا باورهای سیاستیِ محورین
گیری همکاری جویانه خواهد شد. نیاز به گفتن نیست که شکل یسیاستگذارمذاکره، منجر به 

ائتالف، بسیج اعضا و منابع آن، انتشار اطالعات و حمایت کلی از آن تا حدود زیادی بستگی به 
نظام سیاسی موجود دارد. با این همه، وجود یک نظام سیاسی کثرت گرا و با ثبات برای تحقق 

 این فرایند، ضروری است. 

 یک مفهوممختصات 

، محور کار خویش را زیر سیاستگذاریساباتیر در گشت و گذار عملی خود در هزارتوی 
پندارد. اگر چه او خود یک مفسر و های حامی میها را ائتالفسیستم و قوام بخش سیاست

هایش نیازمند شرح و بسط برای تسهیل است اما نوشته سیاستگذاریتحلیلگر محتوای مراحل 
 است. اگر مراد از واژۀ سیاستگذاریمندان حوزه ه بویژه برای محققان و عالقهدرک این نظری

های حامی بدانیم، ها و اهداف ائتالفگرا شامل ویژگیمختصات را در این مجال، با نگاهی تقلیل
ی را های حامر از مفهوم چارچوب ائتالفتمختصری از هر کدام از این مقوالت، درکی روشن

(، ضمن اشاره به 1998بازبینی چارچوب ائتالف حامی) ساباتیر در مقالة د.از پی خواهد آور
محققان و حداقل در های ذی نفع، مقامات و نهادها، ها شامل رهبران گروهترکیب این ائتالف

کید بیشتری بر روی اشاره دارند که در آینده باید تأ گذاران، به این نکتهقانون ایاالت متحده،
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را  عامل ها متمرکز شد. او چندژه باورهای بازیگران و رفتارهای هماهنگ آنچیزهایی دیگر بوی
           دهد:گیرند، مورد توجه قرار میها شکل میهای حامی گرد آنبه عنوان موضوعات پایه که ائتالف

ها، محدودیت -3مدل ساختار سیستمی فرد و باورهای او  -2های تحلیل ترکیب و روش -1
     ه عمل جمعی با کارکردی چسب گونهرفتار ائتالف به مثاب -4ها سیستمامل زیر توسعه و تع

ساباتیر در همین  و نه تغییرات خرد(.ها )تغییرات عمدۀ سیاست -6محور -یادگیری سیاست -5
عمومی به چارچوب  سیاستگذاری مندی فزاینده دانشگاهیان حوزۀقهنوشته، ضمن اشاره به عال

در روابط تأثیرگذاری شامل تعریف مسئله، تدوین،  به منظور شناسایی متغیرهاهای حامی ائتالف
در این حال، یکی  (.Sabatier , 1988: 1350داند)اجرا و بازنگری در طی یک دهه یا بیشتر می

هاست. ارزیابی یک سیاست های اصلی استفاده از این چارچوب، بحث تغییر سیاستاز حوزه
ای است بحث تغییر در سیاست را پیش بکشد. بحث تغییر، مجموعهپس از اجرای آن، ممکن 

ا ساباتیر از داراست و لذ سیاستگذاریمفصل و طوالنی است که متخصصان خاص خود را در 
مورد  دشود. نزدیک شدن او به این بحث نیز همانناست نمییتغییر س این منظر، وارد عرصة

های حامی، اما نه در باب اجرا بلکه در ائتالفچارچوب  پیشین یعنی اجرای سیاست، از پنجرۀ
نیازها و چگونگی انجام آن است. ساباتیر در نمودار طراحی شده، خصوص تغییر و الزامات، پیش

نماید که نیازهای بروز تغییر عمده در سیاست اشاره میذیل رخدادهای بیرون از سیستم به پیش
غییرات در افکار عمومی، تغییرات در ائتالف اقتصادی، ت -شامل تغییرات در شرایط اجتماعی

هاست. ساباتیر عقیده سیستمی حاکم و سرانجام، تصمیمات سیاسی و تأثیرات از دیگر زیر سیستم
         دارد یک تحریک کننده یا یک شوک بیرونی برای به حرکت درآوردن تغییر الزم است

(2007 , Sabatier & Weible.) های بیرونی منجر وش کرد که تمام شوکبا این همه نباید فرام
         های بیرونی نیستشوند و تمام تغییرهای سیاسی، ناشی از شوکبه تغییر سیاست نمی

(2002 , Ameringerساباتیر و ویبل برآنند که مهم .)رونی این است که های بیترین تأثیر شوک
ساز را و توجه حاکمان کلیدی تصمیمکار و تمرکز توجه عمومی را تغییر دهند توانند دستورمی

ها توانند موجب باز توزیع منابع و باز و بسته شدن راهها همچنین میبه خود جلب نمایند. این
یک  های حامی، تغییر به مثابةائتالف بنابراین در چارچوب در یک زیر سیستم سیاسی شوند.

شود. رقابت ن زیرسیستم دیده میکارکرد رقابتی در درون زیرسیستم و همچنین رخدادهای بیرو
در درون زیرسیستم، معموالً یک درگیری و منازعه در اهداف و یا در مسائل فنی است. کنشگران 

های متفاوتی از اطالعات مشابه دارند که منجر های مختلف، احتماال درکو بازیگران از ائتالف
( از این آنتاگونیسم با عنوان 1987) شود. ساباتیر و همکارانها میتعارض میان ائتالف به نوعی

شود تا کنشگران، مخالفان خود کنند. این پدیده موجب می( یاد میDevil Shift) تغییر اهریمنی
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تر و یا قدرتمندتر از آنچه در واقع هستند، ارزیابی نمایند که خود، را کمتر قابل اعتماد، اهریمنی
ها با یشتر اشاره شد، ائتالفهمین رو، چنان که پشود از ها میموجب تشدید نزاع میان ائتالف

های دیگر هستند زیرا تغییرات اهریمنی، این احتمال را بسیج منابع خود، در پی تفوق بر ائتالف
پردازند و دلیل بها با مخالفان کنندگان در سیاستازیگران و مشارکتکند که کنشگران، بکم می

اتیر به هنگام سرانجام، سابها و عدم اعتماد و شک است. های آنآن نیز منازعات ناشی از ارزش
عمل جمعی  به مثابة های حامی، زمانی که به رفتار ائتالفای در ائتالفبحث از موضوعات پایه

(، 1998) دهد. از نگاه اوها را نیز مورد توجه قرار میاشاره دارد، مبحث باورها و سلسله مراتب آن
توان با عنوان باورهای ها میورهای هستی شناختی هستند که از آننخستین و باالترین سطح، با
ادی و حفاظت از محیط اقتص های مرتبط با توسعةاری مانند بحثعمیق یاد کرد. تعهدات هنج

ای گونه برای ائتالف دارند زیرا چهرهچسب میانی قرار داشته و کارکردی دوم و زیست در الیة
ای دیگر از باورها گیرند. دست آخر با مجموعهبه خود می تجربی و هنجاری در عرصه سیاست

ترند که به اهمیت نسبی عوامل علی مختلف، ترجیحات شویم که در سطحی پایینروبرو می
 پردازد. ساباتیر با طرح بحثهای نهادی و مانند آن میای، طراحیهای بودجهسیاستی، تخصیص

ها بازیگرانی نماید. اینهای حامی را مطرح میر ائتالفد باورها و عقاید، بار دیگر مبحث ذینفعان
های باورهای خویش، ساختار روابط خود را در ائتالف هایی به واسطةهه با داشتن انگیزهستند ک

           های مختلف به کوشند تا از طریق استفاده از منابع و دادهدهند و میحامی، شکل می
                وسیله نظام باورها، به ذینفعان(. بنابراین، Weible , 2007) ها اثر بگذارندسیاست
ها به دنبال کنند. افزون براین، آنند عقاید خود را تبدیل به سیاست شوند تا بتوانمی دارانگیزه

       باشندمیها برای رسیدن به اهداف خود ای از منابع در دسترس ائتالفشناسایی مجموعه
 .(Sabatier & Jenkins- Smithو  1999: 120)

 کاربست یک مفهوم در دنیای واقعی

های حامی از سوی ساباتیر، بسیاری از محققان و دانشگاهیان طرح بحث چارچوب ائتالفبا 
نسبت به استفاده از این بحث در تحقیقات خود با هدف ایجاد شناختی بهتر از اجزاء یک پروژه 

ها دریافته بودند که بسیاری از مشکالت . آندقه نشان دادنو باال بردن ضریب موفقیت آن عال
ها ها، بیش از آن که به علم و فناوری بازگردد، محصول تفاوت در ارزشپیش پای اجرای سیاست

بود. به بیانی دیگر، بسیاری از منازعات و اختالفات در اصل، مشاجراتی بر سر باورها و اهداف 
 (.weible 2007 ,) شدها مربوط میبه مسائل علمی مرتبط با آن ای دیگرو در مرحله هسیاسی بود
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                             شودها محسوب میدریای حفاظت شده در کالیفرنیا یکی از پروژه طرح منطقة
                           جدید، بارها با طراحی دوباره رو برو گردید های هزارۀتا سال 1999که از سال 

(1999 , Sabatier & Jenkims- smithبررسی .)م شده برروی این طرح براساس نظریةهای انجا 
مند باورهای بنیادین و ارزیابی نظام ذینفعانهای حامی، کار را به سوی شناسایی چارچوب ائتالف

مفاهیم ها کشاند. از دیگر تحقیقاتی که با کاربست های استفاده از آنها، منابع در دسترس و راهآن
 تی را تحلیل و مرتفع نماید، مسئلةای سیاسهای حامی، تالش نمود تا مسئلهچارچوب ائتالف

(. این تحقیق، فرایند کنترل دخانیات در ژاپن را طی Sato 1999 ,) کنترل دخانیات در ژاپن بود
ترل های حامی به این نتیجه رسید که کننمود و از طریق تحلیل ائتالافچهار دهه بررسی می

 ذینفعانزیرا از رهگذر آن، بسیاری از  های به شدت سیاسی بوددخانیات در این کشور، پدیده
های طرفداران دخانیات و های عمومی تأثیر بگذارند. پیدا شدن ائتالفکوشیدند به سیاستمی

ر های کنترل دخانیات دها، چیزی بود که به تغییر در سیاستمدافعان سالمت و مبارزه میان آن
الحات های حامی به اصربست نظریه ائتالفاین کشور منجر شد. تحقیقی دیگر در ارتباط با کا

            گرددصورت گرفته در مدل مستمری بگیری خدمات کشوری در کره جنوبی باز می
(,2018 Keunyang & Jung این تحقیق نشان داد که شناسایی دقیق مسئله از منظر چارچوب .)

تواند به یک اجماع سیاسی و اجتماعی منجر شود. بازنگری قانون مستمری حامی میهای ائتالف
های حامی به شناسایی بازیگران بگیری خدمات کشوری کره جنوبی از خالل چارچوب ائتالف

نسبه ثابت و های بالهها و همچنین مؤلفها گرد این مسئله و نظام باورهای آنو سازندگان ائتالف
ها به های بعدی مبتنی بر این شناختی مؤثر بر اصالحات منتهی گردید. تالشرخدادهای بیرون

 ایجاد سطوح قابل قبولی از اجماع اجتماعی برای انجام اصالحات ختم شد.

 فرجام سخن

 منازعةرعی ها، محصول ف، اجرا و تغییر سیاستبرآنند که وضع سیاستگذاریدانشمندان علوم 
ها، باورها و منابع مختلف است که در درون یک ساختار ارزشهای دارای قدرت در میان گروه

پذیرد. از سوی دیگر نماید و از محیط متغیر اجتماعی، اقتصادی و سیاسی، تأثیر میعمل می
آگاهی و شناخت برای دستیابی به نوعی اجماع بر سر چگونه تعریف کردن موضوعات مشترک 

زن امری ضروری حات الزم برای تغییرات نقطهاصال پیچیده به منظور اجرای بهینه و طراحی
ات سنتی با منابع سیاسی و های حامی، از پی ادغام مالحظتالفاست. در این میان، چارچوب ائ

ست دها و منافع از یک سو و با نقش آگاهی، شناخت و تحلیل سیاستی از سوی دیگر، بهارزش
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های سیاستی را یک نقطه چوب، زیرسیستمشود. این چارمی سیاستگذاریپل ساباتیر، وارد دنیای 
ای یا بیشتر است تا داند که نیازمند یک بازه زمانی یک دههمناسب و محورین برای تحلیل می

کوشد از مفهوم ساباتیر در حالی که می کارکرد تحقیقات سیاستی در آن، قابل اعتنا باشد.
برای شناخت بهتر اجرا و تغییر بهره ای برای توسعه یک نظریه زیرسیستم سیاستی به عنوان پایه

بجوید، در پی آن نیز هست که شناخت ما از سرشت نظام باورها را با افزایش میزان تمرکز 
با این همه،  ی سنتی، تا جایی پیش برد که منجر به ادراک روابط علّی گردد.ربرروی عناصر هنجا

-الش برای یافتن چارچوبهای مختلف، تهنوز نکاتی همچون آزمون این چارچوب در حوزه

ای به نقش ها در تغییر سیاست و پرداختنی مقایسههای جایگزین در مورد نقش تحلیل سیاست
 د تحقیق و قلم فرسایی بیشتر است.و اهمیت منافع در مقابل باورها، نیازمن
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