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  چکیده
هاي بدیل براي عملیاتی، انتخاب درست یک گزینه از میان گزینه اگر سیاستگذاري عمومی را از نگاهی

ئله عمومی در نظر آوریم، آنگاه اهمیت انتخاب کننده و اندیشــه منجر به این انتخاب روشــن  حل یک مســِ
ست که از ال صلی جریانی ا شد. این خط ا کوشد تا با دستمایه قرار الي صفحات نوشته حاضر میبهخواهد 

اندیشه -ي هفت موردي از مطالعات صورت گرفته براي توجه به نقش آفرینی این بسته بازیگرادادن مجموعه
ها مورد تاکید قرار هایی اینچنینی را در دیگر مکانهاي عمومی ایاالت متحده ، ضرورت پرداختندر سیاست

  دهد.
  

   هاي عمومی، سیاستگذاري، بازیگر، اندیشه، ایاالت متحدهسیاست واژگان کلیدي:
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  مقدمه
هاي هاي دانشگاهی براي گردآوري تجربهعمومی که کار خود را با تالش سیاستگذاريدانش 
هاي نظري آغاز نمود، اینک در ها در قالبآنبندي ها و چارچوبرگزاران سیاستزیسته کا

ها، رهیافت   دار به مهر رویکردها،هاي تجربی نشانمکانی ایستاده که نه تنها انباشتی از بسته
دهد بلکه خود، به یکی از مدعیان مندان قرار میها را در اختیار محققان و عالقهها و نظریهزمینه

هاي متناسب با شرایط بهینه از میان سیاست هايبازار سیاست آموزي وگزینه یابی و انتخاب
ی به داعیۀ یافتن مکانی و زمانی تبدیل شده است. واالیی این مقام نه از آن روي است که جمع

اند بلکه از آن است به این سو روي کرده سیاستگذاريهایی نظري براي مباحث خویش در بنیان
ها هاي خطوط اصلی زندگی ما در دنیاي امروز هستند و این سیاستها، تعیین کنندهکه سیاست

بخش تر را بر هاي نظري محکم تري وضع و اجرا گردد، پیامدهایی اثر هرچه به پشتوانه بنیان
ها را به خود مشغول شود. آن مسئله، ذهنسیاست با مسئله آغاز می گذارد.زندگی بر جاي می

شوند و ناگزیر هاي برخاسته از چاره جویی براي آن مسئله میدارد. بازیگران، درگیر اندیشهمی
ن بخشیدن به گردند و این انتخاب است که تولد یک سیاست تا پایااز دست زدن به انتخاب می

کند. زند و در میانه راه، بر تغییر و اصالح آن حکم میآن را در دو سوي یک پیوستار رقم می
    هاي بازیگران بر اساساز نگاهی ساده ساز، تغییر انتخاب سیاستگذاريبنابراین، چیستی 

راز بر ها در شرایط خاص زمانی و مکانی است و چنان که از این فهاي مورد نظر آناندیشه
امروز  شوند.محسوب می سیاستگذاريهاي آید، بازیگر و اندیشه، عناصري اصلی در انتخابمی

عمومی به شکلی مستقیم یا با  سیاستگذاريهاي موجود در حوزه اي از نوشتهحجم گسترده
کنند که حضور پر رنگ این عناصر در آنها تاییدي بر محسوب هایی را مطرح میواسطه، بحث

باشد. در این میان اما، یاد نکردن ها میسیاستگذارين به عنوان عناصر قدرت آفرین در کردنشا
ها همچون شرایط زمانی، مکانی و اجتماعی به معناي کم از شرایط بیرونی تاثیر گذار بر سیاست

اهمیتی آنها نیست و تنها به سبب تسهیل در بررسی این مجال، مطالعه آنها به مقالی دیگر واگذار 
هاي ترین جلوهکوشیم تا برخی از مهماز این رهگذر، در آنچه از پی خواهد آمد می گردد.می

عمومی، شامل هفت مطالعه  سیاستگذاريهاي جدید از نویسندگان حوزه این عناصر را در نوشته
هاي به یکدیگر پیوند زنیم و از دل این پیوند، برخی جنبه 2019موردي منتشر شده در سال 

هاي عمومی در ایاالت متحده امریکا ها در انتخاب سیاستنقش آفرینی بازیگران و اندیشهاساسی 
را به تصویر بکشیم. از مجموع مطالعات موردي یاد شده در این نوشته، برخی به عامل بازیگران 

  باشند.ها مرتبط میو برخی به عامل اندیشه
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  یکم: بازیگر
هاي کوچک مشورتی، نقاط اصلی تاکید مومهاي محلی و عؤساي جمهور، دولتمردم، ر

   ا وهچهار مورد از مطالعات یاد شده به عنوان بازیگرانی هستند که بر روي تصمیم گیري
  گذارند.هاي سیاستی تأثیر میانتخاب

چگونه منابع مختلف "با عنوان  ) ,2019Jacobson(2مطالعه موردي جاکوبسن: الف)مردم
پردازد که شواهد تجربی از به بیان این نکته می "گذاردت تاثیر میها، بر ترجیحاسیاست  تحلیل

ها یا اغلب در دسترس نیستند یا تنها ایاالت متحده امریکا حکایت از آن دارد که تحلیل سیاست
هاي هاي فکرند که معموال داراي انحرافهاي تحقیقاتی غیر دولتی مانند اتاقمربوط به سازمان

باشند. جاکوبسن بر این مسئله تاکید دارد که چگونه راي دهندگان به میسیاسی آشکار و نهان 
ها بوسیله یک ها چگونه در زمانی که تحلیلدهند و این جوابهاي سیاستی جواب میتحلیل

شود، ممکن است متفاوت کار ساخته میطرف در مقابل یک سازمان لیبرال یا محافظهبی سازمان
دهند اما اکنش پاسخی نشان میها وافراد، نوعا به تمام انواع تحلیل باشد. نتیجه کلیدي، این که

هاي تولید شده از هاي بی طرف است. تحلیلترین مورد پاسخگویی آنها به تحلیل سازمانقوي
هاي ارائه شده از هاي داراي ایدئولوژي، کمتر اثربخش است. افراد حتی به تحلیلسوي سازمان
دهند. نتیجه این مطالعه حکایت از داراي ایدئولوژي نیز اهمیت نمیطرف هاي بیسوي سازمان

کنند، موجب توزیع طرف دریافت میهاي بیآن دارد که افزایش اطالعاتی که عموم بر پایه تحلیل
هاي سیاستی در میان عموم و کاهش قطبی شدن افکار پراکندگی اطالعات مربوط به ویژگی

هاي مطلوب در سیاست در جوامع خروجی ) ,1985Becker :105( 3به گفته بکر گردد.عمومی می
شود. در این حال، به رغم دموکراتیک، بستگی به میزان اطالعات خوبی دارد که به مردم داده می

 اهمیت جمعیت راي دهندگان مطلع، باز هم اکثر راي دهندگان، داراي اطالعات خوبی نیستند.
هندگان، از موضوعاتد قابل توجهی است که بوسیله رابطه میان اطالعات و ترجیحات راي د

ادبیات "ها اغلب ذیل چتر دانشمندان علوم سیاسی و اقتصادي، بررسی شده است. این بررسی
گیرند. جاکوبسن در خصوص این عدم اقناع عقیده دارد که گاه مردم در جریان قرار می "اقناع

، کشیدن یک دیوار مرزي در 2016بات سال شوند. مثال در انتخاتمام اطالعات قرار داده نمی
هاي مهاجرتی، یکی از شعارها بود اما آنها هیچ وقت اعالم نکردند که هزینه این مورد سیاست

ها مرتبط دیوار چقدر است. از سوي دیگر، گاهی اطالعات وجود دارد اما این اطالعات و تحلیل

                                                            
2 - Jacobson, 2019 
3 - Becker, 1985:105 



     1398زمستان ،  4 ، شماره 5 پژوهشی سیاستگذاري عمومی، دوره - فصلنامه علمی              158 

 

 

هاي سیاسی مثال بنیاد هریتیج یا مرکز هاي فکر طرفدار یکی از جریانها از سوي اتاقبا آن
ها، آنها را گردد و راي دهندگان به دلیل جهت دار بودن و انحراف دادهپیشرفت امریکا ارائه می

تواند بر دهند که چگونه اطالعات می) نشان می 2016: 13پذیرند. دراکمن و لوپیا ( نمی
  ارد.ترجیحات راي دهندگان و تغییر این ترجیحات تاثیر بگذ

تی هاي گسسها، رؤساي جمهور و تعادلجنگ"مطالعه موردي با عنوان : ب) رؤساي جمهور
ها در به یکی از مهم ترین بحث (Sharp, 2019)   "هاي دفاعی ایاالت متحدهدر هزینه

- آن می هاي ناشی ازها و هزینهدفاعی ایاالت متحده امریکا یعنی ورود به جنگ سیاستگذاري
اند که بر دهن رهگذر، شارپ عقیده دارد دانشگاهیان، عوامل زیادي را شناسایی کرپردازد. از ای

وزه گذارد. او در این مطالعه با ترکیب تحلیل دانشگاهیان در حأثیر میبودجه نظامی ت
ظریه نالملل و تحلیل دفاعی از نظریه تعادل گسستی که یک عمومی، روابط بین سیاستگذاري

است  یک کار بزرگ سیاستگذاريبر اساس این نظریه، جوید. هره میدازش اطالعاتی است بپر
نجایی که آگیرد. از ها را در بر میکه موضوعاتی پیچیده تر از رهبران سیاسی، عموم و رسانه

حوزه  تصمیم گیران داراي محدودیت زمانی هستند، آنها اطالعات را در اختیار متخصصان هر
هده عولیت پردازش حجم انبوه اطالعات حوزه خود را بر دهند. این متخصصان، مسئقرار می

تحده از سال این مطالعه از رویکردي ریاضی براي شناسایی چهار نقطه در تاریخ ایاالت م دارند.
لح و صیعنی جنگ کره در زمان ترومن، دوره مابعد جنگ کره در زمان آیزنهاور، دوره  1950

فاده یج فارس و مابعد جنگ سرد زمان بوش، استآرامش در زمان کندي و دوره مابعد جنگ خل
 هاي جنگی با تغییرات ریاست جمهوري به شکلی برجسته در هر دوره رخکند. سیاستمی

طالعات اگیران، زمانی که با حجم زیادي از شارپ بر آن است که رهبران و تصمیم است.داده
بات ثضع موجود هستند زیرا شوند، در پی دستیابی به ترتیبات جدید براي حفظ وروبرو می

ه ککند باعث کاهش مخاطرات سیاسی خواهد شد. نظریه تعادل گسستی در اینجا پیشنهاد می
ه در شود تا بودجان و زیرساختارهاي سیاستی، موجب میسیاستگذارهاي تعادل میان خواسته

 زمانی اندك، از یک نقطه تعادل به یک نقطه تعادل دیگر منتقل گردد.

- هاي زیر ملی باز؛ اثر زمینه محلی بر سیاستمطالعه موردي دولت: اي محلی بازهج)دولت
، بحث خود را با ارائه پاسخ به پرسش از چیستی دولت باز آغاز (Chatwin et al. , 2019)ها

به این سو، چشمگیر شد و  2000کند. نویسندگان برآنند که مفهوم سازي دولت باز از سال می
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ها به واسطه دستیابی آن را تسریع کرد و دولت 2009در سال  4ري اوبامایادداشت ریاست جمهو
هاي زندگی به منافعی همچون کارآمد شدن فرایندها، افزایش مشروعیت دولت و ارتقاء استاندارد

جلو رفت این اندیشه از طریق راه اندازي  از خالل طراحی دولت باز، به اهمیت آن وقوف یافتند.
با حضور هشت دولت برزیل، اندونزي، فیلیپین، مکزیک،  2011از در سال طرح مشارکت دولت ب

دولت  75نروژ، افریقاي جنوبی، انگلستان، و امریکا، تعریف گردید. این تعداد در حال حاضر به 
اگر دولت باز را شفافیت  باشد.دولت زیرملی بالغ گردیده است و در حال افزایش می 15و 

اقه عمومی بودن)، دسترسی به خدمات  و اطالعات دولت از (در معرض مر هاي دولتکنش
 :OECD, 2005)ها، تقاضاها و نیازهاي جدید بدانیمسوي شهروندان و پاسخگویی دولت به ایده

توان یک رویکرد سیاستی به سوي اصالح ، آنگاه این مفهوم را در نگاه وسیع کلمه می (29
چانوین و  رکت و پاسخگویی عمومی دانست.حکمرانی دموکراتیک در شفافیت اطالعات، مشا

هاي یک چارچوب نظري منعطف را براي تحلیل هسته (Dahl, 1989) "دال"همکاران برآنند که 
آورد. این نظریه بر سه عنصر اصلی یعنی مشارکت اثربخش، شناخت اصلی دولت باز فراهم می

اي از بنیادین دولت باز و حتی پایهروشن و نمایندگی برار اشاره دارد. مشارکت اثربخش، بخش 
ها بویژه در سطوح زیر ملی استفاده دموکراسی است که براي افزایش کارایی و اثربخش دولت

گوید عموم مردم باید داراي فرصت برابر و فرصت کافی براي تنظیم دستور کار شود. دال میمی
یح بر انتخاب و ترجیح دیگر و بیان استدالل براي حمایت از یک انتخاب و ترج سیاستگذاري

باشند. درگیر شدن مردم باید یک مرحله تعیین کننده و قطعی باشد. در این حال، آفتی که ممکن 
در خصوص  هاي تزیینی است.گیر این مشارکت عموم شود، نگاه ظاهري یا مشارکتاست گریبان

م شفافیت در دولت از روشنگري و مفهو "دال"عنصر دوم یا شناخت روشن، رابطه میان ایده 
ها و اطالعات باز، یک رابطه مستقیم است. او بر این باور است که شفافیت یعنی دسترسی به داده

سازد تا کارکرد دولت خود را بفهمد. این مسئله، بنیان اصلی حمایت از دولت، عموم را قادر می
دارندگان منافع پاسخگویی و حفاضت از اعتماد به کمک کاهش کاهش تأثیر و نفوذ از سوي 

خاص است. شفافیت، انتشار اطالعات را تسهیل و عموم را از طریق ارتقاء میزان دانش، توانمند 
، مردم براي این که بفهمند بهترین گزینه براي آنها چیست، ابتدا باید  "دال"سازد. به گفته می

 (DALH, 2006)ابر در مورد سومین عنصر یعنی نمایندگی بر "دال" داراي شناختی روشن باشند.
کند دموکراسی ایده ال، فرصت برابر به منظور دارا بودن مشارکت اثر بخش براي تمام پیشنهاد می

آورد. از این رهگذر،چنانچه یک قانون اساسی اعضا را در مقابل تصمیمات دولت فراهم می
                                                            

فافیت و مشارکت عمومی و شکنیم تا اعتماد عمومی را کسب و نظامی از در یادداشت اوباما آمده است که ما با هم کار می - 4
شد که  صادر  صوص دولت باز  ستورالعملی در خ شت، د سخهمکاري را فراهم آوریم. به دنبال این یاددا گویی، شفافیت، پا

  دانست.مشارکت و همکاري را نقاط تمرکز دولت باز می
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توان د، نمیرا فراهم آور هاي برابر براي مشارکت عمومی و پاسخگوسازي دولتفرصت نتواند
آن را یک قانون اساسی دموکراتیک خواند. فراهم آوردن نمایندگی برابر و فراگیر، نیازمند تغییر 

ها باید براي حصول موفقیت در همکاري در ادراك دولت از عموم است. از این منظر، دولت
گیري میمهاي زیسته آنها براي فرایندهاي تصمیان خود با عموم، ارزشی را که مردم و تجربه

باز میان اعضایی که از آن سخن رفت، فرصتی  هايدولتژة آزمایشی پرو دارد، تشخیص دهند.
عضو که یک طرح عملیاتی  هايبراي توسعه شناخت بهتر از مفهوم سازي دولت باز است. دولت

الیت بوجود آوردند، اینک در میانه راه هستند و از این رو، شاید ارزیابی دقیق فع2016را در سال 
توان بوجود حال حاضر ، می آنها ممکن نباشد. با این همه، بر اساس نتایج بدست آمده تا

ها، اشاره نمود. اگرچه این نکته را نیز نباید هایی از همگنی و سازگاري میان برخی سیاستنشانه
هاي محلی از نظر دور داشت که وجود برخی دوگانگی ها ، اهمیت مالحظات سیاستی در بافت

  گذارد.را به نمایش می

کریستف نایسن در مطالعه موردي خود با عنوان هنگامی که مشورت : هاي کوچکد) عموم
، این پرسش آغازین را مطرح (Niessen, 2019)گذارد شهروندان، پا به عرصه سیاست واقعی می

 کند که چگونه بازیگران سنتی سیاسی، به رغم دارا بودن نگاهی اساسا متفاوت ازمی
هاي سیاسی، پذیرا گیريرا به عنوان یک تازه وارد در تصمیم 5هاي کوچک، عمومسیاستگذاري

 توزیع قدرت موجود را تغییر خواهد داد. شوند و از این مسِئله نیز آگاهند که این کار،می
آیند هایی از شهروندان است که در یک موضوع خاص، گرد هم میهاي کوچک، مجموعهعموم

هایی را در خصوص هاي عمیق، توصیهپردازند و پس از انجام بحثیدن و بحث میو به اندیش
- ها از نظر اندازه، متفاوت هستند. از جمله ویژگینمایند. این عمومموضوع مورد نظر، تدوین می

ها این که تا آن اندازه کوچک هستند که بتوانند مشورتی باشند و تا آن اندازه هاي این نوع عموم
اي باشند که بازتاب دهنده ها باید به گونهکه بتوانند نمایندگی داشته باشند. این نمایندگیبزرگند 

هاي کوچک، ایجاد فضاهایی هاي مختلف جامعه، محسوب گردد. هدف از ایجاد این عمومبخش
فراگیرتر، متنوع تر، عقالنی تر و مساوات گرایانه تر براي استدالل در مسایل عمومی است تا به 

، بک عموم کوچک با 2015در سال  تر و ارتقاء اعتماد عمومی منجر گردد.هایی منصفانهاستسی
نفر از میان جمعیت  33ها در شهر بروکسل، پایتخت بلژیک بوجود آمد که در آن، این ویژگی

آمدند تا پس از بحث و ها انتخاب شدند. این مجموعه در طی سه آخر هفته، گرد هم میاستان
هاي تجدیدپذیر) پیشنهاد دهند و مقامات استانی، تمهیداتی را (مثال در مورد انرژيوگو، گفت
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در واقع  "نایسن"مطالعه موردي  مورد لحاظ قرار دهند. 2050هاي خود تا سال آنها را در دیدگاه
هاي کوچک مشورتی به عرصه منفعان در ورود عموبه دنبال یافتن نظر سیاستمداران و ذي

پرسشنامه به سیاستمداران و تحلیل  158است که این کار را با طراحی و توزیع هگیريتصمیم
هاي ن عمومدهد که ایاز این تحقیق نشان می هاي حاصلیافته نتایج حاصل از آنها به انجام رساند.

نفعان روبرو شوند و آن، هایی از سوي بازیگران سیاسی و ذيکوچک، ممکن است با مخالفت
هاي سیاستی به خود اختصاص گیريآنها در نظر داشته باشند جایی را در تصمیمهنگاهی است که 

رود. نتایج همچنین نشان گاه و مشورتی از نظرات آنها پیش میبهدهند که تا فراسوي استفاده گاه
هاي کوچک مشورتی، نهادهاي سنتی نمایندگی را نیز بدون گیري از فعالیت عمومدهد که بهرهمی

ها در نظام سیاسی، کند تا در باره مکان این عمومگذارد زیرا آنها را وادار میی نمیتاثیر باق
نفعان، بیندیشند. تحلیل نهایی این مطالعه موردي، حکایت از آن دارد که اغلب سیاستمداران و ذي

هاي مشورتی خود باقی دهند که در چارچوباین تازه واردها را تا آنجا مورد استقبال قرار می
  بمانند و از آن خارج نشوند.

  : اندیشهدوم
هاي چند بخش دوم از نوشته حاضر به سه مطالعه موردي انجام گرقته در خصوص ایده

  ها اشاره خواهد داشت.بعدي، اندیشه تجمیعی و اندیشه عمومی برخاسته از نظرسنجی

ص استفاده اي موردي در خصواسکاگستاد و وایلدر در مطالعههاي چند بعدي: الف) ایده
 Skogstad & Wilder)ونقل ایاالت متحده و مقایسه آن با اروپا هاي زیستی در حملاز سوخت

ها و تعامل نهادها و مؤسسات را در این زمینه هاي چند بعدي در سیاست، بحث ایده(2019 ,
- قانونکنند که چرا دهند. آنها مطالعه خود را با طرح این پرسش آغاز میمورد بررسی قرار می

ونقل در ایاالت متحده، زیاد شده اما هاي زیستی در بخش حملگذاري براي استفاده از سوخت
هاي مطالعه یادشده براي یافتن پاسخ به این پرسش، به نقش ایده دهد.در اروپا، کاهش را نشان می

پردازد. هاي سیاستی و نگهبانان نهادي در تعیین دستور کار میگیقاعدهچند بعدي، وجود بی
هاي ترکیبی، حکایت از وجود تفاوت در عمل از سوي نهادهاي ها با استفاده از روشتحلیل
دهد که تعیین کنندگان کننده دستورکار را دارد. البته کمیسیون اروپا در این زمینه اطمینان میوضع

ن مطالعه ای هاي سیاستی بسیار حساس هستند.گیدستورکار اتحادیه اروپا نسبت به بی قاعده
، نوعی تقاضا در امریکا و اروپا براي استفاده از سوخت 21دهد که چگونه از اوایل قرن نشان می

اي از جمله تأمین امنیت انرژي، ونقل بوجود آمد که اهداف چندگانهزیستی در بخش حمل
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. اي، ایجاد و توسعه مشاغل روستایی و رشد اقتصادي را مد نظر داشتهاي گلخانهکاهش گاز
با این همه، سیاست یاد شده در این دو نقطه، هم عرض یکدیگر پیش نرفت و مثال اتحادیه اروپا 

، تصمیم به کاهش استفاده از این نوع سوخت را اتخاذ کرد، در حالی که در امریکا 2015در سال 
دي چنین نشد و بروز این دوگانگی به نوعی معما تبدیل گردید. آنچه از بررسی این مطالعه مور

ها قابل وارسی است. مطالعه آید، در قالب نوعی تالش براي تغییر یا ثبات سیاستبه دست می
  8و نگهبانان 7کنندگان دستور کار، وضع6یادشده در جریان کار خود از سه مفهوم بازیگران وتویی

ها ضروري گوید. بازیگران وتویی، آنانی هستند که تأییدشان براي اجراي سیاستسخن می
ها براي کنندگان دستور کار نیز کسانی هستند که کارشان، تعیین عناوین برنامهنماید. وضعیم

گیر است اما گروه سوم که این مطالعه، بحث اصلی خود را بر روي آنها مالحظه نهادهاي تصمیم
ها را براي دهد، آنهایی هستند که بواسطه منطق خاص خود، قدرت ارجاع کار به گروهقرار می

این تحقیق بر آنست که دلیل تفاوت میان اروپا و امریکا در سیاست مورد نظر، آن  ررسی دارند.ب
هاي متعدد براي بررسی و اعالم نظر سپرده شد. با بود که در اروپا، این مسئله در اختیار گروه

ولی هاي مغفهاي چندوجهی و اطالعات موازي، سیاستمداران از بیم این که جنبهبدست آمدن ایده
نیز ممکن است وجود داشته باشد، به سمت حفظ وضع موجود متمایل شدند در حالی که در 

هاي هاي مختلف و پیدا شدن ایدهامریکا از ابتدا، این به اصطالح نگهبانان، از طرح مسئله در گروه
 هايآورند. نویسندگان یادشده بر این باورند که ایدهموازي و چند وجهی ممانعت به عمل می

توانند ها و تقنین دارند و میچندوجهی داراي تاثیرات فراوان و انکار ناپذیري بر وضع سیاست
  ها شوند.موجب بروز تحول در آن

هلن بریاسولیس در مطالعه موردي خود با عنوان حکمرانی به به مشابه : ب) اندیشه تجمیعی
اي نی و لزوم دارا بودن اندیشهبه طرح مباحثی درباره حکمرا (Briassoulis , 2019)امر متکثر 

ها مربوط به دهد. او بر این باورست که بحثچندوجهی در این زمینه را مورد بررسی قرار می
اي ثابت و غیر حساس به زمینه را باید با مباحث مربوط  به آن از منظر حکمرانی به مشابه پدیده

یشه تجمیعی و ظرفیت برخاسته از آن اي پویا و متحرك در زمینه، ادغام نمود تا این اندپدیده
 براي شکل بخشیدن به یک رهیافت کلی در مطالعات کاربردي حکمرانی مورد استفاده قرارگیرد.

به گفته بریاسولیس، حکمرانی را نباید به عنوان امري واحد و یکپارچه بلکه به مشابه نوعی چند 
شامل ساختار، فرایند، سازوکار و پارچگی باید نگریست. مفهوم حکمرانی، چهار معناي مختلف 
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دهد که هرکدام، اجزاء آشکار و نهان به هم مرتبط را در ادبیات استراتژي را در خود جاي می
اي مابعد ساختارگرایی او در خصوص اندیشه تجمیعی، آن را اندیشه اند.مربوط بوجود آورده

ایی انتقادي است و بر خالف دیگر گرداند که ریشه در فلسفه ژیل دلوز دارد و اصلی آن، واقعمی
هاي از این دست و به عنوان یک ویژگی از فلسفه دلوزي، انتولوِژي را بر اپیستمولوژي، رهیافت

که معناي کنار هم آمدن  "شدن"بخشد. تجمیع از این منظر یعنی هستی شناسی رحجان می
بل کاهش را غیرقاهایی مختلف و ناهمگن در یک مجموعه  پویاي تفکیک نشدنی اما هستی

بر آن است که اندیشه تجمیعی و مطالعات  بریاسولیس کند.ه میئبراي یک هدف خاص، ارا
داند که از دل هماهنگی انجام شده بر این پایه، بهترین اقدام را حاصل اشکالی از حکمرانی نمی

ترتیبات آید بلکه این ناهمگنی، چندگانگی و سرشت تقریبا نامنسجم ها بیرون میبا زمینه
اجتماعی است که باید مورد تأکید قرار گیرند زیرا این، تنها پایه شناختی است که بر اساس آن، 

توان براي تغییرات اجتماعی دموکراتیک طراحی نمود. تجمیع، هاي اثربخش را میاستراتژي
- ستیآورد و بر خالف هامکان تصویرسازي واقعی از پدیده حکمرانی دنیاي واقعی را فراهم می

گرا، دوگانگی، چندگانگی، سیالیت، پویایی و پیچیدگی را ابزار کار خود شناسی انتزاعی و تقلیل
  دهد.قرار می

سرانجام، آخرین مطالعه موردي که در نوشته حاضر، توجه : سازهاي اندیشهج) نظرسنجی
 سیاستگذارينماید، مطالعه موردي استارك با عنوان یادگیري سیاستی و را به خود جلب می

کند. آیا تحقیقات است. این مطالعه با یک پرسش کار خود را آغاز می (Stark , 2019) عمومی
هاي آینده را هایی باشند که احتمال شکستکننده درس توانند ارایههاي عمومی میو نظرسنجی
ات را دانشمندان مختلف علوم اجتماعی از جمله محققان علوم سیاسی، این تحقیق کاهش دهد.

پندارند که تنها، قصد دارد وضع موجود را حفظ نماید و از این رو، آنها اغلب، نوعی نمایش می
پندارد. آنها عقیده دارند که این تحقیقات، چیزهاي را سازوکاري غیر مؤثر براي یادگیري می

هاي ادهآورند و اگر چیز جدیدي هم وجود داشته باشد، در پس داندکی را با خود به ارمغان می
مطالعه استارك با تکیه بر صد مورد مصاحبه انجام شده در خصوص  انبوه، پنهان خواهد ماند.

تواند حجم زیادي نماید که این دست تحقیقات میالمللی، این نکته را مطرح میچهار قضیه بین
ا ، حاوي ههاي سیاستی معتبر را همراه بیاورد. اندیشه برخاسته این تحقیقات و نظرسنجیاز درس

هاي آتی را ارایه اي در گذشته براي پیشگیري از شکستتواند پایهاطالعات فراوانی است که می
نماید. اندیشه متولد شده از این تحقیقات، یک ساخت جدید یا باز تایید شده مربوط به یک 
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ان اصلی نیز افراد رسمی سیاست از سوي نخبگان سیاستی یک حوزه خاص است و درس آموز
  باشند.میها استسی

  گیرينتیجه
اي از مطالعات موردي آنچه را که در این مجال کوشیدیم تا با دستمایه قرار دادن مجموعه

انجام شده در ایاالت متحده امریکا در دایره ایضاح و تبیین قرار دهیم، بازنگاهی به اهمیت دو 
ها بود که آن را در قالب عمومی یعنی بازیگران و اندیشه سیاستگذاريعنصر اساسی در کار 

، بررسی نمودیم. تفکیک این دو عنصر از از یکدیگر "اندیشه-یازیگر"اي واحد ذیل عنوان بسته
با این صورت  "اندیشه-بازیگر"در دنیاي واقعی، کاري چندان ساده نیست و از این روي، بسته 

ر، ردپایی از هر دو عنصر ترکیبی مدنظر قرار گرفت زیرا در هر یک از مطالعات موردي این نوشتا
شود و غلبه یکی بر دیگري در هر مطالعه ، مبنایی براي جاي دادن آن در مقوله بازیگر دیده می

      هایی از اهمیت و نقش آفرینی بسته یا اندیشه بود. مطالعات موردي یاد شده، حکایت
را براي محققان، بازگو هاي سیاستی ایاالت متحده امریکا در انتخاب گزینه "اندیشه-بازیگر"

 سیاستگذاريهاي مختلف نماید و امید و انتظار، این است که مطالعاتی از این دست در حوزهمی
  هایی را براي آموختن و به اجرا در آوردن، در اختیار قرار دهد.درس
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