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 12بیگدلی سکینه

 طباطبایی عالمه دانشگاه عمومی گذاریمشی خط دکتری دانشجوی

 (21/11/96تاریخ پذیرش:  - 13/8/96)تاریخ دریافت: 

 چکیده  
باه  نساتت  «  های سااخاار یاتااه  روایت»به شرح دیدگاه « مشی عمومی؛ نظریه و شواهدهای خطپویایی»  
(، 1976های رز) وانبا عن تر شیپمشی عمومی جدید نیست،  های خط ایده پویایی پردازد.مشی میهای خطپویایی

، تهم روشنگرانه از تحلیل پویا در ادبیات نیباوجودا( اعالن شده است. 2002(، بامگارتنر و جونز )1990هریسون)
مشی عمومی بساگی به تصمیمات انسانی  که خط است نیا مسئلهاست.  مانده یباقمشی بدون بررسی  تئوری خط
 ندهیبه آتحت تأثیر میراث گذشاه و عدم اطمینان  به ناچارند؛ آنها شو در باتت زمانی اخذ می ماتیتصمدارد. تمام 
به مسیر وابساه هساند و ممکن است برخی از عناصار   مشی، عناصری وجود دارند که درون سیسام خط هساند.

های مافاوت باشد. یک  ای میان این ترایندهای ماعدد در سرعت نیز وابساه نتاشند. ضمن اینکه ممکن است رابطه
مشی باید نهادها، ساخاارها و ترایندهایی را مشخص کند که در یک موقعیت بخصوص  روایت ساخااریاتاه خط

هاا خلا     هایی را که این ساخاارها بارای عاامالن در آن موقعیات    . احاماالت و محدودیتاند قرارگرتاهتاریخی 
رها را به ترایندهای توسعه کاه در ایان   ، شناسایی کرده و توضیحاتی از پیامدهای عناصر علّی این ساخااکنند می

 .زند شوند، پیوند می مدرک تاریخی یاتت می

 مشی، تغییر، وابساگی مسیر، روایت های خط پویایی واژگان کلیدی:

 

                                                             

 پردازد:این مقاله به معرتی کااب زیر می -1*
The Dynamics of Public Policy: Theory and Evidence by Adrian Kay, Published by  Edward Elgar, 2006. 
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 مقدمه
مشی عمومی است. آدریان کای، اسااد دانشگاه گریفیث  های خط این کااب در مورد پویایی

در کاابی کوچک و بسیار  مشی و سیاست خط  مجله در کویینزلند اسارالیا و سردبیر ساب
نامد، به تحلیل  می «1اتاهیساخاارهای  روایت»باارزش و عمی  به شرح دیدگاهی که وی آن را 

 2پیشرتت در زمینه مطالعات تجربی« هارت» زعم بهمشی پرداخاه است.  های خط پویایی
ت نظری در این زمینه کند بوده مشی عمومی در دو دهه گذشاه نستت به رشد زیاد مطالعا خط

مشی عمومی هاولت و رامش  های ماون متانی گذشاه و اخیر مانند مطالعه خط است. اگر نسخه
های  های )چرخه ( با هم مقایسه شوند، پیوساگی بیش از ابداع در مفاهیم و مدل2009)

تسکی، های تصمیم، کینگدان، ساباتیه، پرسمن و ویلد های قدرت، نظریه مشی، مدل خط
های عملی  ای از تعمیم ، شواهد روشنی از انتاشاهدرواقعخورد.  لیپسکای( آنها به چشم می

 نیااند. احاماالً علت اصلی های نظری به خود ارجاعی پرداخاه وجود ندارد و تقط زیرمجموعه
ها  شود در نظریه و پویا هساند که نمی خاهیر هم بهپیچیده،  قدر آنمشی  که ترایندهای خط است

ها  های مخاصر جمع گردند یا اینکه ممکن است ما در جایگاه اشاتاهی برای الهام ایده و ترضیه
نهد و به جهان اقاصاد  باشیم. کای در این کااب پا را از علوم سیاسی تراتر می قرارگرتاه

شود. وی به  ها نزدیک می شناسی تکامل و نظریه پیچیدگی مجموعه نهادگرایی، زیست
دانشمندان پیشگام در این زمینه انسجام بخشیده و توانساه آنها را به شکل ی ها تالش

، این کااب درواقع. (Haurt, 2008:305درآورد ) اسافاده قابلای از مفروضات بنیانی  مجموعه
 مشی تعل  دارد. های خط مشی، به خصوص پویایی شناسی مطالعات خط به حوزه روش

مشی داشاه و آن را موجودیای  به مطالعه خط 3گرایانهتاثتاکای در این کااب دیدگاهی ترا
گیرد و بنابراین هر نظریه موجز را که  در نظر می استبسیار متهم که حاصل تعامالت ماعدد 

کشد. وی در رویکرد خود به مطالعه  گرایی دارد، به چالش می بینی در سنت اثتات ادعای پیش
 کند. الگونگاشای صرف اتخاذ می مشی جایگاه در میانه ایده نگاری صرف و خط

است. در بخش نخست  شده  میتنظ« شواهد»و « نظریه»این کااب در دو بخش اصلی 
های  مشی و تاریخ، وابساگی مسیر، دیدگاه های خط نویسنده در تصولی تحت عنوان پویایی

. در پردازد خالصه به بیان متانی نظریه خود می صورت به، اتاهیساخاارهای  تکاملی روایت
مشی  بخش دوم طی چهار مطالعه موردی شامل توسعه سیسام بودجه اتحادیه اروپا، خط

ی دارویی بریاانیا به کاربرد مش خطمشارک کشاورزی، طرح بودجه ثابت پزشکان عمومی و 
 پردازد. می اتاهیساخاارهای  نظریه روایت

                                                             
1
- Structured narratives 

2
- empirical 

3
- post positivism 
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در بخش نخست همچون ای از این تصول پرداخاه و  مقدمه کوتاه به بیان خالصه نیازا پس
و سپس یک نمونه از کاربرد نظریه را شرح  میپرداز یمکااب به شرحی از نظریه اصلی کااب 

 خواهیم داد.

 های ساختاریافته نظریه روایت

های  پویا چیست؟ این کااب در مورد پویایی لیتحل های پویا داریم؟ چرا ما نیاز به دیدگاه
ی و گساردگی خوب بهواژگان در علوم اجاماعی که مانند بسیاری از ؛ مشی عمومی است خط

 ازنظرگیرند، ایده دیدگاه یا تحلیل پویا در عین جدید و جذاب بودن  قرار می مورداسافاده
ی که تمام کاربردهای گوناگون آن را پوشش دهد سخت است. التاه ا گونه بهتعریف دقی  

 های پویا را ، وجود دارد. وی تحلیلکند تعاریف دقیقی مانند تعریفی که ساموئلسون ارائه می
که در آن زمان ماغیر مساقل است. این تعریف، محدودیت اسافاده کمّی برای  داند یمهایی  مدل
دهد که چگونه  خوبی نشان می های رسمی اقاصادی و مفهوم تحلیل پویا دارد. در عوض به مدل

اند. هر  ی زمان مشکل داشاهساز لمداند، اقاصاددانان در  اقاصاددانان تاریخ را تراموش کرده
های پیچیده بسیار  های پویای سیسام ی، یک سیسام پیچیده است و مدلا یمش خطترایند 
های  ی و تیزیک نیز مدلشناس ستیزهای ایسااست و به همین دلیل هم در  تر از مدل مشکل

های  با سرعت ای خیزد که ترایندهای چندگانه برمی ازآنجااند. مشکل  پویا کمار رشد کرده
های زمانی  های مافاوت، مقیاس مافاوت در زمان مشابه در حال حرکت هساند. این سرعت

های تضایی  مدت در میان مقیاس مدت و بلند مدت، میان شوند؛ کوتاه مافاوتی را باعث می
مشی  مشی. خط گیری رایج در مطالعات خط مافاوت خرد، میانه و کالن و سطوح تصمیم

شوند؛ آنها  در باتت زمانی اخذ می ماتیتصمبه تصمیمات انسانی دارد. تمام عمومی بساگی 
بنابراین، توضیح تصمیمات ؛ تحت تأثیر میراث گذشاه و عدم اطمینان به آینده هساند ناچار به

تردی مسالزم تهمی از حاتظه و اناظار است؛ اینها ذهنی، شخصی و بخشی هساند و بنابراین 
 های اقاصادی نیساند. مناسب ترموله کردن مدل

این اهداف از  دهد. های مطلوب امور را نشان می ای از اهداف یا حالت مشی، مجموعه خط
قرار  تشار تحتهای آینده است،  سوی احساس احامالی بودن که میراث گذشاه و پیشگویی

کند  ی است که دولت اناخاب میزیآن چمشی عمومی در مشهورترین تعریف هر  دارند. خط
مشی در مورد اناخاب است؛ اناخاب اهداف، اناخاب دالیل  ، خطرو نیازاام بدهد یا ندهد. انج

مشی. این  های خط اعمال، اناخاب ابزارها و چگونگی پاسخگویی به پیامدهای خروجی
اند که در آن عدم  های بعدی در ترایندی موقای پیچیده شده ها، پیامدها و اناخاب اناخاب

های پویا یک چارچوب مفهومی یا نظریه  است. در این کااب، تحلیل اطمینان وجه معرف آن
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تعریفی دقی  و موجز هم نیست. در عوض این کااب یک دیدگاه  به دنتالنیست، ضمن اینکه 
شناسی است، به صورتی که یکسری از  یا روشی برای دیدن جهان با وابساگی بیشار به روش

مشی  های خط ازد تا نظریه اساسی. ایده پویاییس های تحقی  مطرح می سؤاالت در مورد روش
( اعالن 2002جونز )(، بامگارتنر و 1990) سونیهر(، 1976رز )با عناوین  قتالًجدید نیست، 
مشی بدون بررسی  تهم روشنگرانه از تحلیل پویا در ادبیات تئوری خط نیباوجوداشده است. 

در  خیتار مسئلهی به تحلیل پویا، در بررسی متانی رویکرد علوم اجاماعاست.  مانده یباق
علوم  ی از رابطه بین تتیینتر عیوسشناخای  همراه سؤال روش ناچار بهمشی  مطالعات خط

پیشرتای است در چالشی که  به دنتالشود. این کااب  های تاریخی ظاهر می اجاماعی و تتیین
 شوند. بازگشایی می ندرت به: موضوعات تاریخ اغلب مطرح، اما کند یم( مطرح 2004) رسونیپ

ی ها اسیمقموقای بودن و تغییر در  –گیرد در دیدگاه پویا قرار می مطالعه موردماهیت آنچه 
ی دارد: تحلیل پویا نگار خیتاربساگی به توجه به تاریخ در حد رشاه دانشگاهی یا  -مافاوت

مشی است.  طهای طولی توسعه خ ها برای شناخت و توضیح داده اسافاده از مفاهیم و نظریه
وجود دارد. « مشی ی خطنگار خیتار»مشی و  یک ساخاار عمی  مشارک در تحلیل پویای خط

های تحلیل  ها و ستک های مافاوت، روش چنین ترمولی با محدودیای که رشاه نکهیباوجودا
های مافاوت تتیین معاتر است. تصل دوم کااب  مافاوت دارند مواجه است، پذیرش روش

کند و اسااندارد مخصوص تحقی   مشی معرتی می های خط ش مناسب پویاییروایاگری را رو
 .شود یمکااب توسعه داده  5برای ساخت و ارزیابی روایت در تصل 

 1موقتی/زمانی بودن
که  است نیامیان موقای بودن و معمولی بودن تفاوت وجود دارد. در این کااب ترض بر 

زمانی بودن اشاره به این  که یدرحالری است، زمانی یا موقای بودن یک مفهوم ذهنی و تصو
تواند از چیزها و  سازیم. زمان نمی می تهم قابلزمان  ازنظردارد که ما چگونه وقایع یا تجارب را 
هر  شود: اول، های تجربی است. دو موضوع مطرح می وقایع جدا شود و ذاتاً در موجودیت

مشی دارد و بنابراین مفهوم  خط 2هایگزینهمشی یا تصمیمی، بساگی به دانش  اناخاب خط
مرتتط با موقای بودن است؛ بدون تهم  ناچار بهاحامالی بودن اساسی است. سپس احامالی بودن 

 گذشاه، حال و آینده مفهوم احامالی بودن و اناخاب معنا ندارد. 
شود که  می« تاصله حالت»های علوم اجاماعی با مفهوم  احامالی بودن وارد نظریه

های  است. برای مثال، مجموعه زیچ کهای ممکن آنی ی از تمام حالت اتاهیساخاارای  همجموع

                                                             

1- temporality 
2
- options 
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های سالمت خاص  مصرف و تولید در اقاصاد خرد، ظرتیت نظام سالمت برای تولید خروجی
چیز( واحد در این کااب ) تیموجوددر مدل تقر طی زندگی، همان  ها ینیب شیپیا پیوسااری از 

مشی برابر تاصله حالت است. این مفهوم متنای دیدگاه  ن تاصله خطمشی است. بنابرای خط
ی ماوالی یک ها حالتمشی شامل بررسی  مشی است؛ دیدگاه پویا به خط های خط پویایی
ها تمایز  ای و پویایی این نکاه میان رویکرد آمار مقایسه ی و رابطه بین آنهاست.مش خطسیسام 
کند و از در نظر  شخص یک سیسام را مقایسه میهای م شود که اولی تقط حالت قائل می

داشان یک نظریه  که یدرحالدر طی زمان عاجز است.  ها گرتان رابطه میان پیوند بین حالت
ها که به  ای که دالیلی برای چرایی برخی حالت های مقایسه تغییر از میان دیدگاه حالت

: رود یماست دو عنصر مهم از دست  ریپذ امکانسازد  کنند تراهم می های دیگر تغییر می حالت
هایی از مسیر اتصال. دوم زمانی بودن،  اول، شرحی از ترایند تطتی  میان دو حالت و تحلیل

های توری که ممکن است عالئم زمانی  مساقل از زمان است، مانند عکس دو حالتی جداساز
هایی  اده است )حالتتا حدی وجود داشاه باشد که باوانیم بگوییم یک واقعه قتل دیگری رخ د

ممکن است وقایع  مثالًشوند(،  هساند که برای دالیلی غیر از وابساگی به زمان مقایسه می
 سیاسی قابل اهمیای باشند.

که  است نیااز سوی دیگر در دیدگاه پویا وابساگی به زمان عنصری محوری است. هدف 
ی آرام بههای ماوالی  و این حالتکند  های موقای عتور می که از حالت گونه همانیک سیسام را 

کند،  ی تغییر میآرام بهبنابراین سیسامی که ؛ ی قرار دهدموردبررسهساند،  سرعت بهیا 
دارد و التاه با این ادعا که  کند یمتغییر  سرعت بهنشانگرهای زمانی مافاوتی از سیسامی که 

این نکاه به این موضوع اشاره بریم و  کند، مفهوم زمان را به کار می چیزی به آرامی تغییر می
توانیم  ، میمیجداسازمشی  های تحلیل را در ترایند خط ما باوانیم مقیاس که نیهمدارد که 

توان تهمید که علوم  های تغییر را نشان دهیم و این چیزی است که از این جمله می نرخ
کلیدی برای تحلیل را داشاه باشد. عنصر « ها ها و نه ساکن حرکت»اجاماعی باید هدف تحقی  

مند )از محل حال( در یک توالی  طور نظام است: قرار دادن لحظات خاص به گونه نیازمانی 
اند. عالوه بر این، هدف  هایی گسارده شده زمانی از وقایع و ترایندهایی که طی دوره

ن . در علوم اجاماعی رسمی ایاستها نیز  برای رهگیری یک مسیر میان تمام حالت «ها حرکت»
ای از معادالت تابعی که در آن زمان ماغیر مساقل است، نشان داده  نکاه به شکل مجموعه

 شود. می
 قدر آناحاماالت،  ؛مشی که در ترایند خط است نیانکاه کلیدی در این کااب  هرحال به

؛ ها محدود شوند توانند در تواصل حالت مانوع و ناماجانس و نیز غیرمناظره هساند که نمی
نگر و  بینی نیساند. چه پیش مشی قادر به پیش های خط های قطعی یا اتفاقی پویایی ین مدلبنابرا
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شود.  نگر و بنابراین یکی از اساانداردهای معرف تحقیقات علوم اجاماعی رد می چه پس
توضیح،  همچنان کهبه معنی غیرقابل توضیح دادن نیست،  بودن ینیب شیپ رقابلیغ هرحال به

 ذکرشدهمشی  های خط های پویایی ها و چارچوب را دارد. تمام مفاهیم، نظریهتایده درک کردن 
 کنند. کمک می« روایای»در این کااب به توضیح 

با زمان، عنصر اصلی برای  نشده حلکااب تأکید دارد که مفهوم احامالی بودن پیوند  2تصل 
وایت هساند و با مشی است. بیشار توصیفات وقایع تکاملی، ر های خط های پویایی روایت

کاربرد  درواقعهای واحد و ترایندها اشاراک دارند.  مشی در تمرکز بر سکانس مطالعات خط
دهد. این یکی از  مشی را نشان می محدود تاصله حالت، محدودیت تعمیم در مطالعات خط

ی در کااب بدان پرداخاه مش خطهای  دالیلی است که چرا رویکردهای تکاملی به پویایی
  د.شو می

 مفهوم تغییر
های ممکن ماعدد، شناسایی یک  ، حالتمانا زیچ کمفهوم تغییر چهار ایده را دربردارد: ی

ها. ساخاار منطقی تغییر به  حالت آغازین و پایانی با عالئم زمانی و مشخص ساخان این حالت
 T1. دکن یمتغییر  T2در زمان  S2حالت  به T1در زمان  S1شکل زیر است: چیزی که از حالت 

ای  دهند اما با ایده سازند، نشان می مشخص می S2و  S1هایی را که  موقت حالت طور به T2و 
بگوییم که آنها مافاوتند، ما  میتوان یمزند ما تقط  از یکی بودن که دو حالت را به هم پیوند می

رخی از عناصر پیوند بزند که آن چیز، یا ب به همداریم تا دو حالت را « یزیچ کی»نیاز به مفهوم 
 پدیده باید برای رخ دادن پدیده باقی بماند.

 حالت موقتی مثابه بهمشی  خط
ی چیست؟ و این مش خطمشی باید به این موضوع بپردازند که  ها در زمینه خط تمام کااب

آورد و عالقه به تحلیل پویا را باعث  کند و نیز تاب می چیزی است که طی زمان تغییر می
 کنند: مشی اشاره می ی رایج از واژه خطها اسافادهو گان به تعدادی از شود. هاگوود  می

 مثابه بهمشی  عنوانی برای یک زمینه تعالیت، مانند سیاست خارجی، خط مثابه بهمشی  خط
پیشنهاد  مثابه بهمشی  به سمت حالت مطلوب امور، خط موردنظربیان هدف عمومی یا مسیر 

 منزله بهها  برنامه تعالیت مثابه بهی گذار قانونر رسمی برای تصمیم دولت؛ اقادا مثابه بهخاص، 
دهند، برای آنچه تعهد داشاه یا قدرت داشاه تا از  تحویل می واقعاًها  خروجی یا آنچه دولت

مفهوم مدل )یک نظریه یا  منزله بهشود و  ی انجام دهد، مورد اعاراض واقع میگذار قانونطری  
 باشد. م ب خواهد آمد( میدهی انجاماینکه اگر الف را 
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مشی را  را بیابند، خط جرئترامش این  چنین گساره تعاریفی باعث شده تا دای و هاولت و
از مشی اناخابی است که از سوی دولت برای انجام یکسری  اینطور ساده تعریف کنند؛ خط

نایجه مشی  اساون این تعاریف بر اساس دیدگاه کالسیک است که خط زعم بهشود.  می کارها
یی که درجای است ساز مدلگذاری در پروژه عقالنیت  مشی . الگوی خطاست ییعقالترایند 
مشی اذعان دارند  های خط اگرچه بیشار کااب شود. مشی طی مراحلی نستااً منظم خل  می خط

ای تصمیمات به هم وابساه  مشی مجموعه سازی است و خط ساده ازحد شیبکه این مدل 
و بسیاری اتراد در سطوح مخالف درگیر آنند و در کل  رندهیگ میتصمتا یک  هساند،
مشی ریشه خود را در نظریه  شود، مفهوم چرخه خط های دولای تصمیمات گرتاه می سازمان
مشی چرخه  های سیاسی دارد. چرخه خط ها و کار اولیه دیوید اساون در زمینه سیسام سیسام

مشی  های چرخه خط ابی عملکرد است. مدلمشی، اجرا و ارزی پایانی از تصمیمات خط بی
سازد مفید  ها و نیازهایی که دیدگاه پویا مطرح می آلی هساند اما برای نشان دادن چالش ایده

مشی  ها و یادگیری و تغییرات بعد از آنها به آنچه خط های مراحل، چرخه است. تمام این مدل
ای  ان ما، مفهوم چرخه انجام آمار مقایسهکنند. به بی برد، اشاره نمی می مرحله به مرحلهاز یک 
پردازی رها  مشی اغلب بدون نظریه در ترایند خط« ترایند»ی تحلیل پویا. تکه جا بهاست 
گذاری و  مشی مشی از در نظر گرتان پیچیدگی ترایند خط های چرخه خط مدل شود. می

ند. مراحل اغلب رود عاجز صورت پیشرتت خطی به پیش می مشی به ندرت به واقعیای که خط
مشی یا  ی خطها میپاراداهای قتلی  شوند و طرز تکرها، عالی  حالت شوند یا تشرده می رد می
ربایند. ترایندهای ماعددی در مراحل  های تکری بازیگران حالت روانی یک ترایند را می نقشه

 همزمان در حال رخ دادن هساند. طور بههای مافاوت  مخالف و با سرعت
نامد:  برای دیدگاه کالسیک وجود دارد که کولتاخ مدل تعامل ساخااری می یک جایگزین

پردازد،  مشخص می مسئلهگیرد که یک بازیگر واحد به یک  دیدگاه تعامل ساخااری ترض نمی
کنندگان در بازی تمرکز دارد و تنوعی از تهم آنها از موقعیت و  بلکه بر طیفی از مشارکت

کنند و پیامدهای تعامل. دیدگاه تعامل ترض  می تعامل  باهمنها ، آدر آنهایی که  ، روشمسئله
بسیار که بیشار آنها نقش  کنندگان مشارکتمشی ترایندی در حال جریان است با  کند که خط می

گذاری ندارند. آنها شامل وزرا، مشاوران سیاسامداران و  مشی ی در خطا شده شناخاهرسمی یا 
 در موردی مش خطباشند. طت  این دیدگاه کارکنان خط مقدم میکارکنان دولای، اعضای کابینه، 

مشی بیشار یک  اعالم بیانات رسمی نیست بلکه ترایند مذاکره و نفوذ است. به قول اساون، خط
انحصار است تا تعمیر ماشین خیاطی. ترایند اناخاب و اجرا سیاسی و مناقشه  انیپا یببازی 

 برانگیز است.
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 مشی سیستم خط
پدیده  منزله بهمشی را  که خط است نیامشی  خط دهیچیپمدهای پذیرش دیدگاه تعامل از پیا

های اجاماعی  مشی بین تصمیمات کوچک خاص و حرکت کند. خط ی ارائه میچند سطح
مشی  مقیاس اول در این طیف میانه، سیسام خط میانه است. فیدر طبزرگ است. مفهومی 
مشی سالمت یا دتاع.  ام است، مانند بحث خطمشی یک کل یا سیس است. از این نظر خط

وابساه است. درون این سیسام،  به هممشی یک ماغیر پیچیده و ترکیتی از عناصر  سیسام خط
ها و  مشی ماعدد یا عناصری وجود دارند که هریک بازیگران و سازمان های خط خرده سیسام

مشی باید واحد تحلیل  ه خط، برنامسیویو درز  به نظراهداف و ابزارهای خود را دارند. 
مشی اشاره به  است. برنامه خط مشاهده قابلمشی باشد، به دلیل اینکه بیش از همه  مطالعات خط

 شیوب کمها و کارکنان که در جهت اهداف  ها، سازمان ، نستتتعهدات ترکیب خاصی از قوانین،
مشی است:  ک ابزار خطبه عتارتی، این تعریف ی درواقع، است. اند شده تیهدای ا شده فیتعر

یی باشند. این دیدگاه شناسا قابلکه  دولت برای اهداف شده کار گرتاهه بیا منابع  وسیله
 مشی باید قرار بگیرد. های خط مشی است و متنای خرد روایت ی از خرده سیسام خطتر فیظر

 دادنقرار ی یا ریگ اندازهمشی تقدان چارچوب دقی  برای  های مافاوت خط نایجه مقیاس
مشی مشکل  ی همدیگر است. قضاوت در مورد تغییر خطجا بهمشی و تغییر آن  اسامرار خط

مشی ثابت به نظر بیاید ممکن  مشی تغییر محدودی باشد و خط است حای اگر در سیسام خط
است همزمان تغییری در سطح خرده سیسام یا برنامه یا ابزار دیده شود. هال سه دساه از 

مشی )دساه اول(، تغییر در ابزار واقعی که  : تغییر در ابزار خطشمرد یبرما مشی ر تغییرات خط
دساه سوم در سطح سیسام ) یمش کلی خط و تغییر در پارادایم ()دساه دوم شده گرتاهبه کار 
مشی ممکن است  مشی و ثتات خط بندی تغییر خط دهد(. طت  این طتقه مشی رخ می خط

این جهت مهم است که تمایز تغییر در چیزها و تغییر در همزمان مشاهده شود. کار هال از 
کند تا  ی کمک میبند طتقهسازد. این مشی امکانپذیر می خط ازنظرنوعی که باید گرتاه شود 

 شود. مشی جدیدی آغاز می مشی موجود در حال تغییر است یا خط بفهمیم آیا خط
کند. مشخصاً  مشی عمل می مشی چارچوب تفسیری است که درآن ترایند خط پارادایم خط
مشی را  خط مسئلهابزارها و ماهیت  ها و اساانداردهایی اشاره دارد که اهداف، به چارچوب ایده

ی شواهد را تفسیر و برای ساخت مش خطسازد. بر طت  این دیدگاه اینکه چگونه  مشخص می
گذارد.  ثر میمشی ا کند بر توسعه خط ی اسافاده میمش خطهای  مشی از گزینه مفهوم یک خط

ذهنی ممکن است وابساه به مسیر و چستنده باشد. همانطورکه  چنین چارچوب تفسیری و نقشه
کشد،  های خاصی از عقالنیت خالص را به چالش می مدل کوهن مفهوم تقریب علمی به کانون
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، مشی ماعل  به بیرون های خط بنابراین پارادایم؛ مشی نیز مصداق دارد برای هر مدل مشابه خط
 مشی گذاری عقالیی است. دیدگاه کالسیک خط

 نهاد مثابه بهمشی  خط
نهادها مرکز نظریه علوم اجاماعی معاصر هساند. درواقع پذیرش اهمیت نهادها برای 

ی اصیل بوده است. جذابیت ا رشاه نیبتواتقات  از معدودهای اجاماعی و سیاسی یکی  پیشرتت
به جهان بدهیم که پیچیده است و در آن  ساخااری کنند یمکه کمک  است نیانهادها 

ترایندهای چندگانه زمانی در سطوح مافاوت در جریان است. نهادها اسامرار دارند، منظمند و 
میل به مقاومت برای تغییر دارند، به همین صورت آنها بخش مهمی از زمینه زمانی 

مشی  رون کل سیسام خطاشاره شد، د تر شیپهمچنان که  سازند. گذاران را تراهم می مشی خط
دهی  نهادهایی در شکل منزله بههای مافاوت وجود دارند که  ساخاارهای گوناگونی در مقیاس

کنند. اینها به عامالن یا عناصر انفرادی در  مشی عمل می تصمیمات در تنظیم و اجرای خط
قررات گذاری م مشی هایی از چنین نهادهای خط مشی قابل تنزل نیساند. نمونه ترایند خط

ها و ادارات دولای هساند.  های عملیاتی اسااندارد در بخش مشی، رویه های خط ای، شتکه بودجه
 ازنظری مش خطکه تصمیمات گذشاه  است نیامشی نکاه بسیار مهم  از حیث تهم توسعه خط
 توانند یمکه  کنند یممشی نهاد هساند: آنها به منزله ساخاارهایی عمل  تصمیمات کنونی خط

ی کنونی را محدود کنند یا شکل دهند. نهادگرایی روش مهمی از تفکر مش خطی ها هنیگز
صورت  شوند و به ها تجمیع می مشی مشی است و اینکه چگونه خط های خط درباره میراث

مشی  مشی بر خط ی خطها خیتارگردند. هدف اینکه بفهمیم چطور  تدریجی تتدیل به نهاد می
مشی را  که چه چیزی این پروژه تحلیل پویای خط است نیاگذارد،  در زمان حال اثر می

گوید ما یک برگه خالی از احامال نامحدود در حوزه  اوکهشات می هکچنانکند؛  می هدایت
 محدودمشی گذشاه  گذاران آینده با مسیرهای خط مشی ها برای خط مشی نداریم، گزینه خط
 .اند شده

هم است؛ در هم آمیخان این دو هدف تحلیل مشی و یک نهاد م تمایز مفهومی میان یک خط
مشی  خصوص یک خط سازد. باوجود این، در شرایط به مشی تیره می را در مطالعات خط

: ... داشاه( اظهار 596، 1993) رسونیپیک نهاد عمل کند. همچنان که  مثابه بهتواند  می
صیص منابع مالی و سازند، بر تخ های عمومی اصلی قواعد مهمی از بازی را نیز می مشی خط

سازند و  ها و مناتع مرتتط با راهتردهای سیاسی را جایگزین تعدیل می سیاسی اثر دارند، هزینه
 دهند. های بعدی سیاسی را تغییر می توسعه جهیدرنا
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ها نهاد هساند و اگرچه کمار از نهادهای سیاسی رسمی  مشی ( خط2004) رسونیپطت  نظر 
د به صورتی تکاملی و وابساه با نهادهای رسمی رشد کنند. عالوه توانن ای هساند، اما می پایه

مشی مرز  براین، کاربرد ادبیات مساحکم و مهم در زمینه توسعه نهادی برای مطالعه خط
مفهوم وابساگی مسیر از تحلیل اسافاده از دهد. در این کااب با  تحقیقی مهمی را ارائه می

 شود. نهادی بهره برده می

 وابستگی مسیر
کنند، آنها دوام  طی می 1نهادها ساخاارهایی هساند که مسیری را از طری  تضای حالت

قرار گیرند.  مورداسافادهبرای اتصال وقایع و ترایندهای موقای  توانند یمدارند، تاریخی دارند و 
انحصاری درون چارچوب وسیع  صورت بهمفهوم وابساگی مسیر در علوم سیاسی اغلب 

است. این نهادها هساند که وابساه مسیر هساند. این مفهوم  شده واقع افادهمورداسنهادگرایی 
شود که تصمیمات گذشاه  مشی تراخوانده می ترین پویایی خط یک عنوان برای ساده منزله به
کند. یک ترایند، وابساه  گذاران عمل می مشی های موجود برای خط محدودیای بر گزینه منزله به

های بیشاری را در همان جهت موجب  حرکت جهت کای در ی اولیه به مسیر است اگر حرکت
کند. این  بعدی را محدود می 2های گردد. وابساگی مسیر ترایندی است که مجموعه اناخاب

و یک ترایند  کند یموصل  به هممفهوم سازوکاری است که تصمیمات یا رتاارها را طی زمان 
مشی وابساه به مسیر باشد  ا سیسام خطدهد. اگر کل ی وابساه به مسیر را توضیح می

کنند.  صورت مساقل یا ترکیتی عمل می ای وجود دارد که به سازوکارهای ماعدد بالقوه
 گردد. شوند، تغییر یا اصالح آنها بسیار مشکل می ایجاد می که یزمانها  مشی خط

ن مفهوم را در قلب هر توجهی به وابساگی به مسیر ثتات وجود دارد. شواهدی از تغییر، ای
یک  عنوان بهگذشاه  درواقعجترگرایانه است.  ازحد شیباین مفهوم  درواقعکشد.  به چالش می

اما درون  کند یممشی تغییر  کننده. خط کند تا یک عامل تعیین محدودیت برای حال عمل می
 ای از امکانات. مجموعه

 دیدگاه تکاملی
یک نظریۀ تغییر، تفاوت وجود دارد. به  ثابهم بهترایند تغییر و تکامل  منزله بهمیان تکامل 

های اجاماعی و طتیعی در اسافاده از نظریه  سازی سیسام های موجود در شتیه رغم ضعف
کنند که  ها کمک تکری بیشاری به رویکرد روایای با اسافاده از این بحث می تکامل، این ضعف
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های قابل  مفاهیم عمومی یا اساعاره یاتاه با اسافاده از اتکا بر توضیح مانی و تاریخی ساخاار
ی رسمی نیست، بلکه پاسخی مناسب به بخشی است که نه ساز مدلشکسای برای  1اناقال
های عمومی  تواند درون مدل ترموله شود و نه تمایل به توضیح با اسافاده از نظریه می

رداخاه و به یی پضد کارکردگراپذیر دارد. در این بخش نویسنده به کارکردگرایی و  آزمون
اهمیت عاملیت و ارادی بودن در توضیحات علوم اجاماعی به جای اناخاب و تغییر کور 

شوند  در آن خل  می ها یمش خطپردازد. مشخص ساخان هر سازوکار اناخابی غیرارادی که  می
شود. یک راه برای سازگار کردن اناخاب و ارادی بودن از طری   توضیح تکاملی نامیده می

ی اناخاب طتیعی است. ویژگی اصلی ساخاگی بودن در جا بهمفهوم اناخاب ساخاگی  ]تعریف[
کنند و بنابراین  ها معیار یا محیط اناخاب را دساکاری می که انسان است نیابرابر طتیعی بودن 

خود  آل ایدهدر شکل  2محور گذاری شواهد مشی اناخاب ارادی است. مثال اناخاب ارادی خط
 3دهدوجو برای آن چیزی که مشخصا جواب می ی تکاملی است. جستشناس شکلی از روش

های عقالنیت  مشی باید به روشی تکاملی با پذیرش محدودیت این ترض را دارد که خط
های طراحی  گذاری باشد. اساساً نظریه تکامل تغییر تصادتی یا بررسی مشی شمول در خط جهان

 شود. های علوم اجاماعی می مدل شده است و همین باعث تفاوت این مدل از سایر
مشی به کار رود، برای مثال  یک اساعاره در مطالعات خط مثابه بهتواند  نظریه تکامل می

شوند  کشند: آنها باعث تغییر میهای اقاصادی و سیاسی تهم ما را به چالش می چگونه بحران
مشی  که یادگیری خط کند اساعاره تکامل کمک می درواقعهای درمانی الزم.  حل اما نه راه

رخ  ،مشی مفید هساند های خط صورت سازنده که برای تهم ظاهر و نهادی شدن پارادایم به
مشی بر  ها، مطالعات خط مشی ای و دقی  توسعه تک خط دهد. در اتخاذ یک مقیاس زمینه

ی ها ها و محدودیت و سازوکارها با عنوان تمایالت، وضعیت کند یمداساان برای تتیین اتکا 
شوند. این اساعاره با احامال تعادلی، حاتظه و تاریخ بیان می شده بیترکمحیطی 

ها قرار  ی روایتساخااردهی و سازوکارهای اناخاب را به همراه عمل ارادی در ده خودسازمان
 دهد. می
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 مشی خط افتهیساختارهای  روایت

 مشی شامل چه چیزی است؟  خط افتهیساختاریک روایت 

 های توضیح داستانی افزودنی 

. این اند داده رخماده اصلی یک داساان تاریخچه است؛ تهرسای از چیزها که در نظم تاریخی 
ی حداقلی دارند، مانند این واقعیت که وقایعی در یک مکان رخ ده سازمانتهرست معموالً نظم 

ا که یک داساان ه برخالف داساان ؛نیست داده رخاند. این تاریخچه به دنتال تهم وقایع  داده
مقاصدشان باهم  ازنظرها  هایی هم دارند. داساان هساند و خرده داساان تهم قابلواحد منسجم و 
کنند؛ چطور یک واقعه به دیگری مناهی  های حداقلی توالی وقایع را ترسیم می مافاوتند. داساان

ه در سطح اولیه ک است نیای مربوط. هدف ها یبدتهمشود با تشریح اتفاقات، همایندها و  می
ها  ساخان سکانس تهم قابل به دنتال اتاهیساخااریا منسجم گردد. روایت  تهم قابلسکانس 

چارچوب هنجاری موتقیت یا  ،است، برای مثال تر بزرگهای تفسیری  برخی از طرح ازنظر
مشی یا نوع یا ارزش تغییرات یا تغییرات در محیط  جهت یا مسیر خط ازنظرشکست یا 
 کند. برای روایت عمل می قالب اساخاار ی منزله بهین طرح تفسیری سیاسی. ا

. این ساخاار بر دو کند یمقالب یا ساخاار روایت یا داساان عمل  منزله بهتفسیری  1این طرح
 .3است و هم یک دساه مفهوم 2آل ایدهمشی هم یک مفهوم نوع  ترض اتکا دارد که خط

سطح میانه است و تاریخ در سطح کالن.  مشی یک مفهوم که خط است نیادومین ترض 
گردد که در هر نقطه تالقی، پیامدهای  در این صورت احامال تاریخی، ماده اصلی راهنما می

ماعددی وجود دارد که ممکن است رخ داده باشند. حس احامالی بودن، اساس هر روایت از 
های  خالف با سرعتهای ترایندهای م مشی، پیچیدگی های خط روایت مشی است. پویایی خط

هدف یک  درواقعگیرد.  مشی هم مسیرند در برمی مافاوت را در سطوح گوناگون که در خط
مشی باید نهادها،  خط اتاهیساخاارروایت باتان اینها در یک داساان منسجم است. یک روایت 
 .اند قرارگرتاهتاریخی  خصوص بهساخاارها و ترایندهایی را مشخص کند که در یک موقعیت 

کنند،  ها خل  می هایی را که این ساخاارها برای عامالن در آن موقعیت احاماالت و محدودیت
کند و توضیحاتی از پیامدهای عناصر علّی این ساخاارها را به ترایندهای توسعه  یی میشناسا

گرایی ما  در این کااب با پذیرش، نستی زند. شوند، پیوند می که در این مدرک تاریخی یاتت می
پذیریم که اساانداردهای مخالف برای توجیه یک تتیین در علوم اجاماعی وجود دارد.  یم
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های زمانی  مسالزم تهم سکانس -مشی های خط تهم و توضیح پویایی –اسااندارد این کااب 
مشی را  توان با آنها توسعه یک خط مشی که می های خط ای روایت واحد است. مفروضات پایه

 ارد ذیل است:توضیح داد، شامل مو
دیدگاهی پویا به آن اتخاذ گردد، اجازه  که یزمانمشی مفهومی اکاشاتی است،  خط -1

سری دهد. این مسیر که شامل یک گردد، می مشی طراحی می مسیری را که از طری  تضای خط
ساخاار یک روایت نقش  منزله بهمشی است،  های مخالف سیسام خط های میان حالت از گام
 .کند ایفا می

اجاماعی  صورت بهو عاملی را که  هاست گامتشریح این  به دنتالمشی  یک روایت خط -2
 کند. واحد تحلیل بنیانی خود اسافاده می عنوان بهگمارده شده است، 

مشی مسالزم بررسی تعامل پویای جایگاه اجاماعی و عاملیت  تحلیل خرد مسیرهای خط -3
های  مشی از طری  حالت های خط که در اناقال سیسامای از ترایندهای همزمان است  در انتوهه
 .استی حاضر درپ یپموقای 

های مافاوت را  مشی تصادم تالقی این ترایندهای مخالف در سرعت های خط روایت -4
سازد. برای این منظور،  مشخص می گام به گاممشی در طول مسیر  محرک اصلی خط منزله به

کوتاه یا در برخی  نستااًهای زمانی  محدود است به ات  عمل آگاهانه عوامل یا ازنظرتوضیح 
 کند. اناخابی آگاهانه واژگون می مثابه بهمشی را  های پویا که مفهوم خط موارد دیدگاه

، آنها آنچه باید شامل گردند، کنند یممشی عمل  های خط متانی روایت منزله بهاین اصول 
گر را به  ها باید تحلیل گردند و آنها تحلیل ردهاز آنها پرده اصلی است، چگونه این پ کی کدام

برند که تهم یک سکانس موقای واحد از توسعه  سمت ساخت روایای منسجم جلو می
 سازند.  مشی را ممکن می خط

کنند،  عمی  بر ترایندها تمرکز می صورت بهنیمه دوم کااب به چهار مورد واقعی که 
مشی مشارک کشاورزی، طرح بودجه ثابت پزشکان  خط، اتحادیه اروپا: سیسام بودجه پردازد یم

نشان دادن هدف کای  به دنتال. تمام این مطالعات موردی انگلساانی دارویی مش خطعمومی و 
های  روایت ،اند. کای های ساخااریاتاه در تحلیل دنیای واقعی در اسافاده از رویکرد روایت

ارائه  ،کند ها تغییر می ها و دهه المشی طی س منسجمی درباره آنچه در یک زمینه خاص خط
دهد. برای این منظور عامل تحلیلی خود را با اسافاده از یک مورد برای نشان دادن اینکه  می

چگونه تشارها در وضعیت موجود نهادی ممکن است به سمت لحظه تغییر برود یا نرود 
یچ پارادایم ه که یزمانمشی ممکن است حای  دهد، ضمن اینکه یادگیری خط توسعه می

 دهد. شود رخ  شود یا جایگزین نمی مشی به چالش کشیده نمی یکپارچه خط
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: طرر  بودهره بابرت کزشرکان یمرومی      افتهیساختارنمونه کاربرد تحلیل روایت 
 انگلیس

برای انجام اصالحاتی در نظام  1991انگلیس در سال  کار محاتظهاین طرح را دولت 
باعث تغییراتی در ساخاار مدیریت خدمات عمومی  ،طرح بودجه ثابتسالمت ارائه کرد. 

رتاارهای تردگرایانه  لهیوس بهکه پیش از آن  در تخصیص منابع شد خصوص بهسالمت، 
شد و نه از طری  ترایندهای سلسله مراتتی مدیریت منابع. دولت به دنتال آن  پزشکان تعیین می
 تاتشویقی جدیدی جتران کند  اقاصادی صحیح را با معرتی ساخاار عالئمبود که تقدان 

تقاضای نامحدود برای  شوند خدمات و کارکنان نظام سالمت ترغیب دهنده ارائهواحدهای 
درون بودجه عمومی نقدی و محدود  ،شد های سالمای را که توسط دولت تأمین می مراقتت

کرد  برآورده سازند. برای همین منظور دولت یک بازار داخلی خدمات سالمت عمومی معرتی
که خرید و تدارک مداخالت مراقتت سالمت را از یکدیگر جدا کرده و به پزشکان عمومی 

های سطح دو،  اجازه داد تا بودجه نقدی محدود را برای خرید طیف محدودی از مراقتت
 خدمات پرسنلی و دارویی مدیریت کنند.
. استمشی  خط 1مشی پس از برچیدن جامعه های خط این نمونه خوبی برای بررسی پویایی

شتکه غالتی از بازیگران صنعای، نختگان و  OECDای که در کل کشورهای عضو  جامعه
 درواقعمشی ثتات طی زمان است.  ای بودند. مشخصه جامعه خط های حرته بوروکرات

مشی را از نظر قواعد بازی، اعطای مناتع  ای هساند که ترایندهای خط شده های نهادی شتکه
بخشند. تصویب طرح اصالحات نظام سالمت  بینی حاکم، ساخاار می جهانخاص و حمایت از 

اما این  ،سالمت برچید در حوزهمشی را  و طرح بودجه ثابت پزشکان عمومی این جامعه خط
تنها یک واقعه نتود بلکه جریانی از اناقال جریان اناقال از سیسام نهادی شده قوی به سمت 

ی ساز نهینهادهیچ  ازآن پسثتاتی بود که  راض و مامایل به بی، مورد اعااتاهیساخاار ریغسیسام 
 ی جدید یا تشکیل پارادایم جدیدی رخ نداد.مش خطاتوماتیکی از جامعه 

ترایندهای داخلی و خارجی از هم  ریتأثمشی تحت  ، جامعه خطاتاهیساخاارروایت  ازنظر
 اینده شهروندان،ای بر نظام سالمت، تقاضای خدمات سالمت تز پاشید: تشار بودجه

و کاساه شدن از  سازی شدید حوزه سالمت در اناخابات، محو شدن اعاماد بین اعضا سیاسی
 باشند. مورداحارامی باید مش خطاناظارات اینکه نهادهای جامعه 
تر شده و از نظر سیاسی و تکری بیش  مشی سیال مشی ترایند خط بدون وجود جامعه خط
رح بودجه ثابت پزشکان عمومی حالت یادگیری تکاملی را به و ط از گذشاه مورد حمله بوده

 جای ترایند تنی، دقی  و شواهد محور همانندسازی کرد.
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 شود: روایت به سه قسمت تقسیم می
تا معرتی  1980های سالمت از نیمه  مشی مراقتت شکساه شدن جامعه خط -قسمت اول
  GP).ثابت )طرح بودجه 

که ( GPمشی طرح بودجه ثابت ) پارادایم پس از خطمشی حول  ترایند خط -قسمت دوم
دهد و ممکن است تشکیل  گذاری شواهد محور رخ نمی مشی هیچ تغییری به سمت خط
مشی مدیریت عمومی برای جایگزینی  مشی حول یک پارادایم خط ائاالتی از بازیگران خط
 ای ساب  باشد. پارادایم پزشکی حرته

یی گرا عملمشی سالمت با ترکیتی از ایدئولوژی، مد و  خطهمه اینها نشان از این دارد که 
شود و نه شواهد. همین مخاصمه ایدئولوژیک عامل مهمی در چرایی نهادینه نشدن  رانده می

 طرح بودجه ثابت بود.
و آغاز اناقال به ترایندهای  1997اضمحالل طرح توسط دولت کارگر بعد از  -سوم قسمت

 ت در این دولت است.گری مراقتت سالممشی تصدی خط
ایده اولیه ماعل  به دو تن از اساادان اقاصاد سالمت بود که متنای اصالحات قرار گرتت  

های دولای تاقد هر مشوقی برای بهتود  متنی بر اینکه ترتیتات بودجه اخاصاصی به بیمارساان
لی، سیسام ، بازار داخکار محاتظهاساس دولت  نیبر همباشند.  کیفیت یا کارایی خدمات می

ارائه کرد. تحت مقررات  1991بخشی از اصالحات  عنوان بههای همراه آن را  بودجه و مشوق
شامل: خرید خدمات گروهی  ،گرتت اولیه طرح، اموری که بودجه ثابت به آنها تعل  می

جایی میان عناصر  بیمارساانی، حقوق کارکنان غیرپزشکی و تجویزها. اجازه جابه شده فیتعر
درسای مدیریت کنند از طرح  توانساند بودجه را به جود داشت و واحدهایی که نمیبودجه و

کردند برخورد  خارج و با درخواست آن واحدها همانند مقررات اموری که بودجه دریاتت نمی
 شد. می

مشی  مشی بعد از محو جوامع خط های خط ای از پویایی ( نمونه(GPطرح بودجه ثابت 
باشد. عدم وجود اعاماد میان مناتع اصلی مشی می ییرات اساسی خطاست که دولت خواهان تغ

. طرح بودجه گردد یمترموله  اتکا قابلمشی بدون شواهد  های خط که جریان است نیابه معنای 
توسط منط   1990های  مشی سالمت در سال دهد چگونه خط که نشان می است یا نمونهثابت 

ت همگانی سالمت در ادبیات سالمت مفهومی هدایت شد؛ خدما مردمی و رقابت سیاسی
مشی آموخاه یا ساخاه  مشی در تعامل میان عوامل در سیسم خط ی خطها حل راهبدیهی است و 

مشی،  در تعامل میان عوامل؛ مسائل خط مسئلهشدند. در این صورت یادگیری موقعیت  می
الف برای ساخت نهادها های مخ و تالش شد یمی زن چانهو معیار موتقیت  مسئلهی ها حل راه

مشی  سال بعد از زمان توقف طرح قتلی، پارادایم خط 15شد.  مشی ساخاه می درون سیسام خط
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ها  ها و الگوهای ماغیر نفوذ و ارزش های سیال تعادل خدمات همگانی سالمت توسط پویایی
 شود. مشی که نهادینه شود شناخاه می درون نظام سالمت، بدون یک پارادایم خط

  انگلستان مشی دارویی ونه کاربردی: خطنم 
خواهند هزینه تصمیم  تمایل پزشکان انگلساان به تجویز بیش از نیاز دارو به دلیل اینکه نمی

ی دارویی در تولید داروهای خاص تحت انحصار ها شرکتتجویز را بپردازند و انحصاری که 
های عمومی دارویی برای  شیم ی برای خطمدت یطوالنی ها قضاوتمحل  ،برند از آن بهره می

 تنظیم قیمت داروها بوده است .
ی از مقررات صنعت و سازوکارهای دارویی را برای اشکال OECD تمام کشورهای عضو 

مشی عمومی در خصوص داروها  . خطدارندهای عمومی اخاصاص یاتاه به دارو  کنارل هزینه
بر تقاضای دارو هساند، به خصوص  شوند: آنهایی که با هدف اثرگذاری به دو دساه تقسیم می

تنظیم طرف عرضه هساند؛  باهدفبه هزینه داروها و آنهایی که  ها GPبرای اتزایش حساسیت 
 1980 سالشود. در انگلساان از  ی دولای پرداخت میها دساگاهقیمای که برای داروها توسط 

جود داشاه است. در یکسری از اباکارات برای اثرگذاری بر رتاار تجویزی پزشکان عمومی و
1داروها )طرف عرضه نیز طرح تنظیم قیمت 

PPRS با توات  میان صنعت داروسازی و دولت )
یک  ((PPRSدارو طرح تنظیم قیمت  وجود داشاه است. ،دهد  که هر شش سال یکتار رخ می
های دارویی است و هم  مشی صنعای برای حمایت از شرکت هویت دوگانه دارد. هم یک خط

کند. یک تضاد ناگزیر در  داروها را تهیه می خدمات همگانی سالمتآن  لهیوس بهی که سازوکار
مشی عمومی ارائه  های مخالفی برای خط ها یا عقالنیت این دو هویت وجود دارد. آنها ارزش

اتزوده موت   باارزشدهند که ماضاد هساند: حمایت از یک صنعت قوی تحقی  و توسعه  می
مناتع همگانی سالمت با میزان محدودی از مصارف عمومی در سیسام  یسازحداکثردر برابر 

های  مشی است که ارزش های خط ها و پارادایم مشی خدمات همگانی سالمت. از طری  خط
شوند. این نمونه به یک روایت ساخااریاتاه از  مشی وضع و نهادی می اصلی در سیسام خط

و  آغاز 2طرح تنظیم قیمت داوطلتانه که یمانز 1957ها از سال  ی این تضاد ارزشها ییایپو
سازد که چگونه  پردازد. روایت آشکار می می ،شد PPRSتتدیل به  1978سپس در سال 

مشی  ی خططورکل به ااًینهامشی دارویی، نهادی شده و  های چندگانه در سیسام خط عقالنیت
 شود. دارویی پیچیده و ناهماهنگ می

                                                             
1
- Pharmaceutical Price Regulation Scheme 

2
- VPRS 
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 توازن مسئله
مشی، ترایند  مطالعات خط معموالًمشی دارویی،  در تضادند، مانند خط اه ارزش که یزمان
 کنند. سازی می مفهوم ها ارزشای میان  یا مصالحه ها ارزشتوازن میان این  مثابه بهمشی را  خط

مشی در نقاط  های خط . از یک دیدگاه پویا، سیسامهاست ییایپوموازنه یکی از  مسئله
های  ماند. در عوض سکانس ماضاد وجود دارند باقی نمیتعادل در حالای که دو ارزش 

مشی وجود دارد: هر تصمیمی در یک نقطه موقای خاص توجیهات خاصی را  تصمیمات خط
مشی ممکن است  بخشد. تصمیمات خط های به خصوص تعیّن می برای عمل و برای ارزش

 مشی بماند. خط یی که آنها ماضمن آن هساند در سیسامها ارزش جهیدرنانهادی شوند و 
های مافاوتی داشاه  های مخالف و ارزش مشی ممکن است منط  های پیچیده خط سیسام

تواند  که تا چه اندازه سیسام می است نیااند. سؤال اصلی  باشند که طی زمان تجمیع شده
مشی هیچ  ی خطها ییایپو ازنظریکپارچگی و ثتات را با چنین انتوهه ماندگاری حفظ کند؟ 

نهایی و ماندگاری وجود ندارد. هیچ دلیلی برای اینکه اناظار داشاه باشیم ترایند مصالحه 
ی دو طرف را باهم جمع کند و یک اناخاب سیاسی قطعی میان آنها بسازد ها ارزشمشی  خط

ماوالی مامرکز و بر یک  صورت بهمشی بر هر ارزش  وجود ندارد. در عوض بازیگران خط
ی دیگر به یک سطح بحرانی برسد که در آن، ها ارزشدهای منفی کنند تا پیام ارزش تأکید می

 عنوان بهگیرند. تاچر و رین این ترایند را  داری مورد تأکید قرار می دنتاله صورت بهآنها 
دهد که  ای پاسخ می های ماضاد از طری  روش چرخه مشی به ارزش نامند: خط چرخیدن می

های ماضاد جلو  به عتارتی بین ارزش -کند تغییر  توجه نهادهای عمومی به هر ارزشی طی زمان
مشی  گردد. خط شود و سپس دیگری تابع می تابع نیمی از دوگانگی ارزشی می -رود و عقب می
 نمونه بسیار خوبی از این پویایی است. سیانگل UKدارویی 

دهد که چگونه ترایندهای  روایای که در این تصل کااب توضیح داده شده نشان می
مشی  های خط مشی و خرده سیسام پی تصمیمات خط در تواند به تجمیع پی ای می چرخه

مشی در برابر ارزش دیگر و پیامدهای اثربخشی و  بینجامد تا پیامدهای منفی هر ارزش خط
در  ها ارزشمشی در یک حوزه را کم سازد. یکی از اثرات گردش موقای میان  انسجام کلی خط

یی است جا همانمشی است. اینجا  های مخالف خط ردی بخشمشی دارویی، جدایی کارک خط
شوند. به  ی مافاوت وضع میا زمانهی مافاوت در ها ارزشهای مخالف برای  مشی که خط

: بخش هاست یبوروکراسمشی، متنایی برای  های تضای خط تعتیری جدایی کارکردی بخش
برای تلطیف  شده وضعمشی  های دیگر. خط و بخش امور خارجهسالمت، بخش خزانه، بخش 

مشی با  سیسام مجزای خط خرده کی صورت بههای دیگر ممکن است  مشی پیامدهای خط
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ی مافاوت باشد. کار مشارک دولت التاه تالشی برای بهتود ها ارزشبازیگران و نهادهایی با 
 پیامدهای ماضاد این جدایی است.

مشی  ه جدایی کارکردی درون خطک است نیاشود  ای که از روایت در اینجا ارائه می نکاه 
ای  ثتات شده است. ترایند چرخه دارویی میان طرف عرضه و تقاضای تنظیم معامله داروها بی

های جدید و اضاتی شده است که در یک تضای ازدحام ترایند با  مشی مناج به آغاز خط
خدمات دجه که در ابادا بو گونه همانگردند،  و ماعامل می دهیتن درهمهای اصلی  مشی خط

برای داروها مورد تأکید بود و سپس نیازهای صنعت دارویی. این نوعی ترایند  همگانی سالمت
 صورت بهی مافاوت اهنزمادر  شده وضعهای  مشی ی گوناگون خطاهبخشوراثت است که 
های زمانهای چندگانه از  ی مخالف و عقالنیتها ارزششوند. ترکیب  ماوالی نهادینه می

ی ها شهیر( 1964) یلدتسکیوکند. به قول  مشی تشدید می یچیدگی را در سیسام خطمافاوت، پ
مشی دارویی وجود دارد، همیشه مربوط به اناخاب ارزشی  ای که در مورد خط بودجه مسئلههر 

 است. 
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