
  

  

  

  1گذاري عمومی سیاستهاي تحلیل  دلم
  

   ییسویل ماکو: مترجم                             تامس داي: نویسنده

  

  چکیده

که هاي مفهومی هستند  روند، مدل هایی که در مطالعه سیاست به کار می مدل

این مقاله، به تحلیل . گذاري عمومی نیز بهره گرفت توان از آنها در تحلیل سیاست می

هاي نهادي، فرایندي، گروهی، نخبگان، عقالنی،  از منظر مدل»  عمومیگذاري سیاست«

مقاله، نشان . ها اختصاص دارد ها، انتخاب عمومی و سیستم بازي فزاینده، تئوري

دهد که هر مدل و نظریه، بیشتر امکانات عملی براي مقامات حکومتی را فراهم  می

 اجتماعی است؟ همچنین، بررسی گران مسایل کند و یا ابزار مفیدتري براي تحلیل می

هاي متعدد دخیل در  یک به فهم بیشتر ما از فعالیت دهد کدام ها نشان می این مدل

یک براي نقد و ارزیابی فرایند  دهد و کدام گذاري عمومی یاري می سیاست

 نویسنده به ارائه برخی معیارهاي عمومی ،در پایانناسبتر است؟ مگذاري  سیاست

   .بررسی کردها را  ودن این مفاهیم و مدلبتوان از طریق آنها، مفید پردازد که می می

گرایی، بازي،  نهاد، فرایند، گروه، نخبه، عقالنیت، فزایندهگذاري عمومی، مدل،   سیاست:ها کلیدواژه

  انتخاب عمومی، نظام

                                                                                                                        
1 . Thomas R. Dye, Understanding Public Policy, Eight Edition, New Jersy, Prentice Hall, Englewood 

Cliffs, 1995. 
  باشد در دانشگاه دولتی فلوریدا میتامس داي استاد کرسی علوم سیاسی.  

 باشند گذاري عمومی از دانشگاه تهران می یی کارشناس ارشد سیاستخانم ماکو.  

 39 شماره مسلسل  1387 بهار  شماره اول  سال یازدهم فصلنامه مطالعات راهبردي 
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  مقدمه

هاي دنیاي واقعی است و ممکن است نماد فیزیکی  شدة برخی جنبه مدل، تصویر ساده

هایی که طراحان شهري از آن براي  مانند مدل هواپیما باشد یا ماکت ساختمانواقعی سم ج

مدل، ممکن است یک همچنین، . کنند استفاده میخود  تکمیل در حالهاي  دادن طرح نشان

 باشد یا نمودار گردش کار که متخصصان علم سیاست از آن براي نشان راهنمودار مانند نقشه 

  .کنند دن الیحه استفاده میش دادن نحوة قانون

هـاي زیـر    عبـارت . هـستند   مفهـومی هاي مدلروند،  هایی که در مطالعۀ سیاست به کار می   مدل

  :دهند توضیح میها را چنین  مدل

 .کنند  عمومی ساده و روشن می گذاري  و سیاست تفکر ما را در مورد سیاست -

 .کنند هاي مهم مسائل سیاسی را شناسایی می جنبه -

 .ندکن  میرا تسهیل یکدیگر ارتباط با ،هاي ضروري زندگی سیاسی  تمرکز بر ویژگی اب -

شناخت موارد مهم و غیرمهم به منظور گذاري عمومی  تالش ما را براي فهم بهتر سیاست -

 .کنند هدایت می

  .توان از آنها استفاده کرد بینی نتایج می گذاري عمومی و پیش  سیاستتبیینبراي  -

هـا را کـه بـه فهـم      هاي علمی، تعدادي از مـدل  مان، علم سیاست همانند سایر روش    به مرور ز  

گذاري عمـومی   سیاستتحلیل  این نوشتار در پی در  . داد بسطکردند،    زندگی سیاسی کمک می   

  ،6، فزاینـده 5، عقالنـی 4، نخبگـان 3، گروهی2، فرایندي1مدل نهادي :هستیمهاي زیر    از منظر مدل  

  .9ها  و سیستم8یعموم ، انتخاب7ها بازي

                                                                                                                        
1.  Institutional Model 

2  . Process Model 

3  . Group Model 

4  . Elite Model 

5  . Rational Model 

6  . Incremental Model 

7  . Game Theorg Model 

8  . Public choice Model 

9  . Systems Model 
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توان آن را در   که میدهند نشان می را یهر کدام از این اصطالحات، مدل ذهنی بزرگ

گذاري  ها، مشخصاً براي مطالعۀ سیاست کدام از این مدل هیچ. ادبیات علم سیاست یافت

 بلکه هر کدام روشی جداگانه براي تأمل در مورد ،گیرد عمومی مورد استفاده قرار نمی

  .هستندگذاري عمومی  هاي کلی و نتایج سیاست دادن برخی علت اري و نشانگذ سیاست

. عنوان کرد» بهترین مدل« آنها را بتوان به عنوان ها رقیب هم نیستند که یکی از  مدلاین

 متفاوتی به زندگی سیاسی دارند و به ما در درك چیزهاي متفاوت در مورد نگرشهریک 

توان  رسد که می اگرچه، در نگاه اول چنین به نظر می. درسانن گذاري عمومی یاري می سیاست

ها ترکیبی از طراحی   را با یک مدل بخصوص توضیح داد، اما بیشتر سیاستها برخی سیاست

مند، قواعد بازي،  هاي نظام نفع، ترجیحات نخبگان، نیرو  ذي  گروه گرایی، فعالیت عقالنی، فزاینده

 توصیف کوتاهی از هر مدل با ،ادامه در .فوذ نهادهاستانتخاب عمومی، فرایندهاي سیاسی و ن

گذاري عمومی بررسی نمود،  سیاستدر توان  هاي متفاوت آنها که می تأکید خاص بر روش

  .شود میآورده 

  

  داد نهادي سیاست به مثابه برون: نهادگرایی. الف

م علوشدند و  ها، نهادهاي حکومتی، کانون اصلی علوم سیاسی محسوب می تا مدت

هاي سیاسی  طورکلی، فعالیت  به.  بودحکومتیبه شکل سنتی، به معنی مطالعۀ نهادهاي سیاسی، 

ها،  ساالري ها، دیوان جمهوري، دادگاه  معینی مانند مجلس، ریاستحکومتی نهادهاي پیرامون

 طور   به، عمومی به وسیلۀ این نهادها گذاري سیاست. متمرکز استها و غیره  ، شهرداريها ایالت

  .شود  و اجرا میاعمال، تعیین ،اقتدارآمیزي

به عبارت .  استنزدیکگذاري عمومی و نهادهاي حکومتی بسیار  ارتباط بین سیاست

شود که تصویب شود، عملیاتی  گذاري عمومی می  سیاست زمانی تبدیل به سیاستهرتر،  دقیق

ه ویژگی مشخص به ، سحکومتینهادهاي .  آن را به اجرا درآوردحکومتیگردد و چند نهاد 

طور  به. بخشد می 1مشروعیتها،  نخست، حکومت به سیاست: دنده گذاري عمومی می سیاست

                                                                                                                        
1. Legitimacy 
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کند،   شهروندان را کنترل میوفادارياي که  عنوان الزامات قانونی   بهحکومتیهاي  کلی، سیاست

انند در جامعه مدیگر هایی  ها و انجمن  گروهيها مردم، ممکن است سیاست. شود قلمداد می

 ، نمایندلمدادالزامی ق مهم و راهاي مدنی و غیره  هاي صنفی، انجمن ها، کلیساها، سازمان شرکت

هاي دولتی، واجد  دوم، سیاست.  واجد الزامات قانونی هستندحکومتیهاي  اما، تنها سیاست

هاي  گیرد، سیاست  تمام افراد جامعه را دربرمیحکومتیهاي  فقط سیاست.  است1عمومیت

 حکومتدر نهایت، این تنها . شود  تنها قسمتی از جامعه را شامل میي دیگرها ها و سازما گروه

، مشروعطور  تواند به  میحکومت تنها - در جامعه را داراست2اعمال زوراست که انحصار 

ها و یا  تواند به وسیله گروه هایی که می مجازات.  به زندان محکوم نمایداش را ناقضان سیاست

 در راستاي توانایی  این مسأله، دقیقاً.  در جامعه وضع شود، بسیار محدودندي دیگرها سازمان

ها، کل  با تصویب سیاستحکومت  .باشد  همۀ شهروندانش میوفاداري براي کنترل حکومت

آورد تا افراد و   اعمال زور را به انحصار خود در میکند وکاربرد مشروع جامعه را اداره می

  .ها وضع کنند ترجیحات خودشان را در قالب سیاستگروهها تشویق شوند 

 میان ساختار نهادهاي   ارتباط نهادي در علوم سیاسی توجه زیادي به طور سنتی، رهیافت به

عات نهادي، در مقابل، اغلب مطال. دهد گذاري عمومی نشان نمی تی و محتواي سیاستحکوم

مند در  ی نظامرا بدون ارزیابدها ـ رزمان، وظایف و کارکـ ساختار، سانهادهاي دولتی معین 

 ترتیبات حقوقی. ندنک ذاري توصیف میگ دادهاي سیاست هاي نهادي بر برون مورد تأثیر ویژگی

، ایالتی و ملی شرح  جزئیات را در صدها اداره و سازمان دولتی در سطح فدرال،و قانونی

نشده   به طور عمده بررسی،يگذار ، ارتباط بین تنظیمات نهادي و سیاستدر عین حال. دهد می

  .ه استماند باقی 

 مطالعات نهادي اولیه در علم سیاست، رهیافت نهادي لزوماًبه رغم توجه محدود  به 

 الگوهاي رفتاري افراد و گروهها را سامان نهادهاي حکومتی واقعاً. فایده نیست رویکردي بی

این الگوهاي ماندگار رفتار . هستند الگوهاي رفتاري ماندگار ،3»سامان«منظور ما از . بخشند می

                                                                                                                        
1. Universality 

2. Coescion 

3. structure 
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شاید به نهادها . دن باشثرؤمگذاري عمومی  ممکن است بر محتواي سیاستفردي و گروهی 

ند که نتایج سیاسی خاصی را تسهیل و از نتایج سیاسی دیگر جلوگیري باي سامان یا گونه

. گر پرهیز نمایندآنها ممکن است به مصالح خاصی در جامعه کمک کنند و از منافع دی. نمایند

شاید دسترسی بیشتري به قدرت  ، در یک مجموعه ساختاري،افراد و گروههاي خاص

 ساختار نهادي حکومت ممکن ،در مجموع. مجموعه دیگر داشته باشندبه نسبت حکومت 

  .است پیامدهاي سیاسی مهمی داشته باشد

اي بین ترتیبات  ه رابطهتوانیم بپرسیم چ می.  محدود یا توصیفی نیسترهیافت نهادي لزوماً

توانیم این رابطه را در روال  گذاري عمومی وجود دارد و می نهادي و محتواي سیاست

توانیم  براي نمونه، در مورد مباحث شهري می. اي و سیستمی مورد ارزیابی قرار دهیم مقایسه

گوتر است یا  هاي حکومت فدرال در قبال ترجیحات عمومی پاسخ بپرسیم آیا سیاست

هاي  ها میان حکومت ولیتئهاي محلی؟ چگونه تقسیم مس لتی یا حکومتاهاي ای یاستس

ها که  گذارد؟ این پرسش ثیر میأگذاري عمومی ت لتی و محلی بر محتواي سیاستافدرال، ای

  . دنپرداز ، به تربیبات نهادي میطرح شوندمندي   به طور قاعدهندتوان می

گذاري عمومی پرسشی  رتیبات نهادي مهم بر سیاستثیر تأیادآوري این نکته مهم است که ت

 هراند که  کید کردهأطلبان مشتاق ت  اصطالح،به کرات. باشد تجربی است که قابل ارزیابی می

 ، بدون امکان ارزیابی رابطه واقعی بین ساختار و سیاست،تغییر خاص در ساختار نهادي

افتند که  یها به دام این فرض مآن. گذاري عمومی در پی خواهد داشت تغییراتی در سیاست

ثیر ساختار بر أان از تما باید در مورد برآوردم. داردرا در برنهادي، تغییرات سیاسی دگرگونی 

 به واسطه نیروهاي اجتماعی یا روشن خواهد شد که سیاست عمدتاً. سیاست محتاط باشیم

ثیرات أ ت،رتیبات نهاديدستکاري ت نیروهاي اصلی ثابت باشند،شود و اگر  اقتصادي تعیین می

  .گذاري عمومی خواهند داشت مستقل کمی بر سیاست

  

   سیاسی گذاري به مثابه فعالیت سیاست: فرایند. ب

هاي  فعالیت. ي علم سیاست بوده استمحورها موضوع    دهه،فرایندها و رفتارهاي سیاسی

ساالرها، قضات و دیگر  یوان، دجمهوران گذاران، رییس ، قانون نفع هاي ذي هدهندگان، گرو رأي
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 از جنگ جهانی دوم تا به ، مدرن»رفتارگراي«علم سیاست  مطالعۀ موضوع ،بازیگران سیاسی

 .ستها»فرایند«کشف الگوهاي فعالیت یا  ،این رویکرد یکی از مقاصد اصلی.  بوده است،روزام

ط با گروهی مرتبهاي مختلف   فعالیتدانشمندان علم سیاست در صدد بررسیبرخی  اخیراً

به  هستند که معموالً »فرایندهاي سیاسی« اي از  مجموعه،یجانت. گذاري عمومی هستند سیاست

  :دنشو شکل زیر بیان می

  

 بیان تقاضا براي اقدام دولتی  شناسایی مسایل

تصمیم در مورد این که چه موضوعاتی   گیري دستور کار براي تصمیم

باید مورد تصمیم گیري قرار گیرد و چه 

  .ی باید طرح شودمسایل

توسعه اهداف سیاسی براي حل    طراحی مقاصد سیاسی

  موضوعات و مسایل

 انتخاب هدف، ایجاد حمایت سیاسی  ها بخشی به سیاست مشروعیت

 براي تصویب آن به صورت قانون

ساالري، تعیین  سازماندهی دیوان   ها اجراي سیاست

 بندي دستمزدها یا خدمات، مالیات

هاي  ها، گزارش خروجی ۀ برنامهمطالع   ارزیابی

هاي حکومتی، ارزیابی تأثیرات  برنامه

ها بر گروههاي هدف و غیرهدف  برنامه

 ها در جامعه، پیشنهاد تغییرات و تعدیل

  

 تعریفهاي سیاسی نظیر  عنوان مجموعه فعالیت  توان فرایند سیاست را به  می،در مجموع

 نمونه عمومی از این .را و ارزیابی در نظر گرفتگذاري، اج مسأله، دستور کار، طراحی، قانون

  : نشان داده شده استصفحه بعد در جدول ،يرهیافت فرایند
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  فرایند سیاستی ـ چارچوبی براي تحلیل

  خروجی  به عنوان سیستم  بندي در حکومت دسته  هاي کارکردي فعالیت

  درك 

  تعریف

  تجمیع

  سازماندهی

  نمایندگی

  

  

   حکومتمسائل

  

  

  ألهتشخیص مس

  

  

  مسأله مورد تقاضا

  طراحی

  بخشی مشروعیت

  متناسب کردن

  

  اقدام در حکومت

  

  

  توسعه برنامه

  

  

  پیشنهاد براي برنامه بودجه

  

  سازماندهی

   تفسیر 

  کاربرد

  

اقدام حکومت براي حل 

  مسأله

  

  اجراي برنامه

نظیـر  (اقدامات متفـاوت    

خـــدمات، تـــسهیالت،   

  )ها،نظارت وغیره پرداخت

  معین کردن

  گیري   اندازه

  تحلیل

  

  برنامه حکومتی

  

  ارزیابی برنامه

هاي متفاوت نظیر  برنامه

  )قضاوت، توصیه و غیره(

  / حل 

  خاتمه 

  حل یا تغییر  خاتمه برنامه  حل مسأله یا تغییر

 
 Source: Charles o. Jones, An Introduction to the Study of Public Policy, 2nd ed. 
Boston. Duxbury, 1978, p.12. 
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بـه  بایـست   گذاري عمومی، می سیاستان علم دانشمندمطالعات استدالل این بوده است که    

ـ طبـق نظـر دا    . ها پرهیـز نماینـد     استسی 1 ماهوي   محدود باشد و از تحلیل      فرایندها این مند شن

  :جونز.  چارلز او،سیاسی

م سیاست فرایند سیاسـی و چگـونگی        ند عل من معتقدم حوزه ویژه دانشم    «

ها و چگونگی    اش به ماهیت مسایل و سیاست      بنابراین، عالقه . ارکرد آن است  ک

 راه ،بنـابراین .... گردد مینها باز  ماهیت خود سیاستبه ضرورتاً تعامل با فرایند    

 يحل پیشنهادي من براي نظام اجتماعی باید قرارگـرفتن در مجموعـه فراینـد             

سازي براي انتقاد و مخالفـت،   ر دسترسی بیشتر براي نفع بیشتر، زمینه     ی نظ ؛باشد

  )1.(»شناساندن تصمیمات و چگونگی اتخاذ آن

چطـور    بداننـد سازد کـه   دانشجویان علم سیاست این امکان را فراهم میاین استدالل براي  

 اما به آنها اجازه شـرح مـاهوي        ، اتخاذ گردد  بایدشود و شاید حتی چطور       تصمیمات اتخاذ می  

. دهـد   را نمـی -کنـد   چه کسی، چه چیزي و چرا دریافت می به معنی –گذاري عمومی    سیاست

هـایی در مـورد تعریـف مـسأله،           بخـش  ،هایی که در مورد موضوع فرایند نوشـته شـدند          کتاب

آنچـه  . هـا و غیـره دارنـد    کـردن سیاسـت   گیري، تنظیم اهداف، قانونی    دستورکاري براي تصمیم  

بلکـه فراینـدهایی اسـت کـه        گـذاري عمـومی،       نـه محتـواي سیاسـت      ،بایست مطالعه شود   می

  .یابد شود و تغییر می گذاري عمومی در آنها طرح و اجرا می سیاست

هـاي متعـدد دخیـل در        رغم توجه محدود مدل فرایندي، هنوز این مدل به فهم فعالیـت            به  

براي ( درگیر دستورکار ،گذاري سیاستباید به خاطر داشته باشیم  . دهد گذاري یاري می   سیاست

، قانونی کردن )هاي سیاسی ارایه و گزینش گزینه(، طراحی اهداف )گذاران ر سیاستدادن ب توجه

، )بسط حمایت سیاسی، موفقیت در مصوبات کنگره، ریاسـت جمهـوري یـا دادگـاه              (سیاست  

  .  استآنو ارزیابی ) کردن، تصویب قوانین ساالري، هزینه ایجاد دیوان(اجراي سیاست 

محتـواي  بـر   ،  شوند ها اتخاذ می   را که سیاست  روشی   حتی شاید موردي باشد که       ،همچنین

موضـوع قابـل   حداقل بحث این است که این . گذاري عمومی و به عکس تأثیر بگذارد       سیاست

خـواهیم    همانطور که ما به خوانندگان در بحث مدل نهادي هشدار دادیم، نمـی          اما ،توجه است 

                                                                                                                        
1. substance 
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 همیشه با تغییراتـی در محتـواي   ،ذاريگ  تغییر در فرایند سیاست هربه دام این فرض بیافتیم که       

 ايشخص خواهد شد که الزامات اجتماعی، اقتصادي یـا فنـی بـر       م. سیاست همراه خواهد بود   

 اهمیـت کمـی دارد یـا هـیچ      زیاد است که براي محتـواي سیاسـت     اي گذاران به اندازه   سیاست

ت یـا غیررقـابتی،   گذاري باز است یـا بـسته، رقـابتی اسـ     کند که آیا فرایند سیاست    تفاوتی نمی 

دانشمندان علم سیاست به بحث در مـورد اینکـه   . گرایانه و نظایر آن یا نخبهاست  گرایانه   کثرت

شود و حتی چگونه منافع متفاوت در میانه مباحث داغ سیاسی        چطور الیحه به قانون تبدیل می     

یررسـمی   تغییـرات چـه در فراینـدهاي رسـمی یـا غ     در عین حال،. شوند، عالقمندند  تأمین می 

  .گذاري عمومی را تغییر دهد یا ندهد  ممکن است محتواي سیاست،گیري تصمیم

صـداي برابـري در     زندگی کنیم که هر فـرد        اي دهیم در نظام سیاسی     ترجیح می  ،در نهایت 

هـایی بـراي مـسایل       حـل    راه ، بسیاري از منافع متفـاوت     ، در چنین نظامی   .ذاري دارد گ سیاست

هاي   گزینه.باشد میتصمیم آزاد است و قابل دسترسی براي همه ه و  بحث، مناظر.عمومی دارند

آمیـز   د، اجراي سیاست معقـول، منـصفانه و شـفقت   نشو میطور دموکراتیک انتخاب ه سیاسی ب 

هاي کامالً  نیست که سیاستمعنی  ضرورتاً به این ،ین نظام سیاسیا ترجیح در عین حال،. ستا

روابـط بـین    . یا عدالت کیفـري خواهـد داشـت         بهداشت متفاوتی در دفاع ملی، آموزش، رفاه،     

  .قه باشدهنوز باید مورد ارزیابی و مدا افرایند و محتو

  

  سیاست به مثابه تعادل گروهی: ینظریه گروه. ج

 اصل اساسی سیاست ،ها شود که تعامل بین گروه  با این هدف آغاز میینظریه گروه

 به  تقاضایشانتحمیل و غیررسمی براي طور رسمی   به، افراد با منافع مشترك)2(.است

 هر، علم سیاستطبق نظر دیوید ترومن، دانشمند . شوند حکومت با یگدیگر متحد می

 خاصی نیز در مورد دیگر  هاي مشترك است و تلقی گروهی با طرز تلقی«نفع،  گروه ذي

از نوعی ادعاي خود را به شود که  سیاسی میزمانی  گروه هرهاي جامعه دارد؛ یعنی  گروه

 یابند که به  افراد در سیاست تنها زمانی اهمیت می)3(».مطرح کند طریق نهادهاي حکومتی

گروه، پل اساسی بین افراد و .  گروهی عمل نمایندبه نمایندگی ازعنوان بخشی از منافع یا  

گذاري عمومی  سیاست، کشمکش واقعی بین گروهها براي نفوذ در سیاست. حکومت است
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تعیین قواعد بازي در اختالف ) 1 با گروهها مدیریت اختالفنظام سیاسی، وظیفه . است

ها در شکل  وضع توافق) 3 ،بخشیدن به منافع لدها و تعا دادن به وعده سامان) 2 ،گروهی

  .باشد ها می اعمال این توافق) 4 و گذاري عمومی سیاست

در اختالف گروه در زمان گذاري عمومی، ایجاد تعادل   معتقدند سیاست،پردازان گروه نظریه

  )به شکل زیر توجه شود(.مقرر است

  

  

  

  

  

  

  

  

  

تغییر در نفوذ نسبی هر . آید نفع پدید می این تعامل به واسطه نفوذ نسبی تمام گروههاي ذي

گذاري، حرکت  گذاري عمومی تغییر ایجاد کند و سیاست تواند در سیاست نفع می گروه ذي

  .دخواهد بویابی به آن  ر گروه براي کسب منافع و دورکردن گروههاي دیگر از دستمورد نظ

 رسیدن به تعادل در ،شود، در واقع گذاري عمومی خوانده می آنچه سیاست«

در دهد که  اي را نشان می کشمکش گروهی در زمان معین است و موازنه

ه ترازو را به ها یا گروههاي موجود مدام تالش دارند کف جناحچارچوب آن، 

هاي   کشمکش گروهی را داوري، پیروزي،قوه مقننه. نفع خودشان عوض کنند

ها را به  ها، توافقات و موقعیت ائتالف موفق را تصویب و شرایط واگذاري

  )4.(»کند شکل مصوبات ثبت می

گذاري و   رهبري، دسترسی به سیاست،دهی نفوذ گروهها با اعضا، ثروت، توان سازمان

  . رونی میسر استهمگونی د
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دار سیاسی را در شرایط کشمکش گروهی توضیح  هاي معنی ، تمام فعالیتینظریه گروه

ها،  زنی طور مداوم در صدد پاسخ به فشارهاي گروهی در چانه  گذاران به سیاست. دهد می

مداران تالش  سیاست. ها و توافق بین تقاضاهاي متفاوت گروههاي بانفوذ قرار دارند مذاکره

براي این کار، آنها در تعیین اینکه چه . کنند ائتالف حداکثري از گروهها پدید آورند می

هر مقدار همگونی . گروههایی در نهایت در ائتالف حداکثري باشند، آزادي عمل دارند

در گزینش گروهها براي و آنها شود  گذاران بیشتر باشد، شمار منافع همگون بیشتر می سیاست

بنابراین، اعضاي مجلس  . آزادي انتخاب بیشتري خواهند داشت، حداکثريدادن به ائتالف شکل

تري هستند، به نسبت سناتورها   هاي انتخاباتی بزرگتر و عمدتاً متفاوت نمایندگان که از حوزه

از اعضاي کنگره و پذیري بیشتري  انعطافجمهور  پذیري کمتري دارند و رئیس انعطاف

فعالیت حامیان گروه خود جلب نظر براي کنون  تایی نیز ستگاههاي اجراد .سناتورها، دارد

  .اند کرده

 از دوره ،ائتالف حزب دموکرات. شوند  گروهها محسوب می مثابه ائتالفاحزاب به 

ها، فقرا،   از کارگران، ساکنان مراکز شهري، گروههاي قومی، کاتولیک،روزولت تا حال حاضر

را در آمریکا مشکالت امروز حزب دموکرات . ندها بود روشنفکران لیبرال، سیاهان و جنوبی

 نارضایتی جنوبیان و اختالف گروهی بین -توان تا حد زیادي به این ائتالف گروهی  می

خواهان   يائتالف جمهور. ستدان مرتبط -گروههاي قومی و کارگران سفیدپوست و سیاهان 

ها، کارگران  تستانشامل ساکنان روستایی و شهرهاي کوچک، طبقه متوسط، سفیدها، پرو

  .شوند سفید و حومه نشینان می یقه

 تعادل را ،از چند طریق} در آمریکا{  – و خود نظام سیاسی -نظام کلی گروههاي همسو 

 بزرگ و عمدتاً فراگیري در جامعه آمریکا وجود دارد که از 1گروه پنهانابتدا، . کنند حفظ می

این گروهها همیشه آشکار نیستند، . کنند ت مینظام قانون اساسی و قواعد حاکم بر بازي حمای

 به شدت ،دکنن زدن این تعادل می توانند برخی گروههایی که نظام را تهدید به برهم اما می

  .گوشمالی دهند

                                                                                                                        
1. Latent group 
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هاي  تعادل را با جلوگیري از دورشدن گروه از ارزش ،1دوم، عضویت گروهی مشترك

اند و این   دارند، به گروه دیگري هم وابستهافرادي که به یک گروه تعلق. کند متداول، حفظ می

 زیرا از خواست آنها براي مجازات اعضاي خود ،سازد  تقاضاهاي گروهها را معتدل می،واقعیت

  .کند به خاطر وابستگی به گروه دیگر جلوگیري می

 نیز به حفظ تعادل در این نظام کمک 2در نهایت، نظارت و موازنه ناشی از رقابت گروهی

قدرت . دهد  هیچ گروه خاصی اکثریت را در جامعه آمریکا شکل نمی براي مثال،.کند می

کارکرد مراکز قدرت . هرگروهی توسط قدرت گروههاي رقیب تحت نظارت قرار دارد

  . احجاف استدر برابر نظارت بر نفوذ هر گروه خاص و حمایت از افراد ،3»بخش تعادل«

  

   نخبگان  ترجیحگذاري به مثابه سیاست:  نخبگان نظریه. د

هاي نخبگان حاکم در نظر گرفته  عنوان ترجیحات و ارزش  اغلب به،گذاري عمومی سیاست

» مردم«هاي  گذاري عمومی انعکاس خواسته  که سیاستغالب تصور شاید این) 5(.شود می

 نخبگان معتقد است مردم،   نظریه.است، بیشتر افسانه باشد تا واقعیت دموکراسی آمریکا

گذاري، اطالعات ناقصی دارند و این نخبگان هستند که  کنند و از سیاست مل میاحساسی ع

ها بر نخبگان اندك  دهند و تأثیر توده گذاري شکل می باور آنها را در مورد مباحث سیاست

مقامات عمومی و . گذاري عمومی مبتنی بر ترجیحات نخبگان است بنابراین، سیاست. است

ها  سیاست. گردد معتقدند تصمیمات سیاسی توسط نخبگان اتخاذ می ،کنندگان امور عمومی اداره

به (.ها به سوي نخبگان ها در جریان است و نه از سوي توده از جانب نخبگان به سوي توده

  ) توجه کنیدصفحه بعدتصویر 

                                                                                                                        
1. overlapping group membership 

2. cheking and balancing resulting from group competition 

3. countervailing 
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  :صورت زیر خالصه کرد  توان به نظریه نخبگان را می

شمار اندکی از . شود یت دارنده قدرت و اکثریت فاقد آن تقسیم میجامعه به دو دستۀ اقل .یک

گیري  گذاري عمومی تصمیم ها در سیاست  توده.کنند ها را در جامعه توزیع می افراد ارزش

  .کنند نمی

طبقه به صورت طور نامتناسبی،   نخبگان به. شونده نیستند هاي حکومت اقلیت حاکم از توده .دو

 . شوند تر تصویر میسیاسی و اجتماعی باال

 به دلیل ایجاد ثبات و پرهیز از انقالب، ،حرکت از موقعیت غیرنخبگان به موقعیت نخبگان .سه

توانند وارد محافل   می،پذیرند تنها غیرنخبگانی که اجماع اساسی نخبگان را می. باشد کند می

 .طبقه حاکم شوند

در آمریکا، . ظ آن نظام اجماع دارندنخبگان در مورد ارزش اساسی نظام اجتماعی و حف .چهار

 .هاي فردي اجماع دارند نخبگان در مورد حفظ مالکیت خصوصی، حکومت محدود و آزادي

هاي نخبگان   بلکه غلبه ارزش،ها نیست گذاري عمومی، انعکاس تقاضاي توده سیاست .پنج

 .گذاري عمومی بیشتر تدریجی است تا انقالبی تغییر در سیاست. است

  نخبه

مقامات و 

  

  ها توده

  هدایت سیاستی

  اجراي سیاست
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ها بر نخبگان   توده.ها نفوذ دارند  این نخبگان فعال هستند که بر توده،غلب موارددر ا .شش

  .مؤثر نیستند

گرایی اشاره دارد که  تأثیرات نظریه نخبگان بر تحلیل سیاسی چیست؟ ابتدا، نخبه

هاي  سازد و تا حد زیادي منافع و ارزش گذاري عمومی تقاضاهاي مردم را منعکس نمی سیاست

گذاري عمومی نتیجه بازتعریف  بنابراین، تغییر و ابداعات در سیاست. نظر دارد دنخبگان را م

تغییر در ، کاري عمومی نخبگان  محافظهدلیلبه . هاي خودشان است نخبگان از ارزش

هاي عمومی زیاد تعدیل  گذاري سیاست. گذاري عمومی تدریجی است نه انقالبی سیاست

دهد که  تغییرات در ماهیت نظام سیاسی زمانی رخ می. شوند شود اما به ندرت جایگزین می می

شان اصالحاتی براي حفظ نظام و  شده شود و نخبگان بر اساس منافع تعریف نظام تهدید می

» مالحظات عموم«هاي نخبگان شاید با  ارزش. کنند موقعیت خودشان در آن نظام اعمال می

 ،ها اي نخبگی تسري یافته و رفاه تودهه زادگی به نوعی به ارزش مفهوم اشراف. متفاوت باشد

گرایی به این معنی نیست که  نخبه. باشد گیري نخبگان می  عنصر مهم در تصمیم،در عین حال

هاي نخبگان  ها بر شانه ولیت رفاه تودهئ بلکه مس،هاست گذاري عمومی علیه رفاه توده سیاست

  .ها است نه توده

اي اغلب   احساسات توده.داند تفاوت و ناآگاه می ها را منفعل، بی گرایی، توده دوم، نخبه

ها  هاي نخبگان تحت نفوذ احساسات توده شود نه اینکه ارزش توسط نخبگان دستکاري می

 انتخابات بنابراین،. ها رو به نزول است  در بسیاري موارد، ارتباط بین نخبگان و توده.باشد

 مباحث سیاسی به ندرت توسط .ذاردتأثیر بگها  تودهبر عمومی و رقابت حزبی قادر نیست 

بنابراین، بسیاري . گردد هاي سیاسی احزاب سیاسی اتخاذ می مردم و از طریق انتخابات یا طرح

شان   تنها به خاطر ارزش نمادین- انتخابات و احزاب -» دموکراتیک«هاي نهادهاي  از بخش

، فعالیت در حزب سیاسی مشخصدادن در روز انتخابات و  يأها را با ر آنها توده. اهمیت دارند

ها در بهترین حالت تنها نفوذ   تودهمعتقد استگرایی  نخبه. ندکن به نظام سیاسی وصل می

  .گیري نخبگان دارند مستقیم بر رفتار تصمیم

 است که نخبگان در اجماع در مورد هنجارهاي بنیادین زیر بر آنگرایی   نخبه،همچنین

.  با قواعد بازي و همچنین تداوم نظام اجتماعی موافقندهاآن .بنایی نظام سیاسی شریک هستند
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 ،هاي بنیادین آن نظام دارد و تنها ثبات نظام و حتی بقاي آن بستگی به اجماع در مورد ارزش

  .سیاست جایگزینی در درون این اجماع مشترك، مالحظه جدي خواهد بود

در مورد دم توافق یا رقابتی عه اعضاي نخبه هرگز گرایی به این معنی نیست ک البته، نخبه

رقابتی بین نخبگان نباشد، اما در آن باشد که وجود داشته اي  بعید است جامعه. ندارندامتیاز 

گرایی اشاره دارد که رقابت بر طیف بسیار محدودي از مباحث متمرکز است و نخبگان  نخبه

  . با هم موافقند،اغلب بیش از عدم توافق

  

  گذاري به مثابه کسب حداکثر سود اجتماعی تسیاس: گرایی عقالنیت. اه

یعنی .  است»حداکثر فایده اجتماعی«یابی به  گذاري عقالنی، درصدد دست سیاست

کنند که پیگیري آن، حداکثر فایده و حداقل هزینه را  هایی را انتخاب می ها سیاست حکومت

  .بیشتر از فایده نباشدان در پی داشته باشد و هزینه برایش

 نخست، . دو راهنماي مهم در تعریف حداکثر فایده اجتماعی وجود دارد، اینکهنکته مهم

هاي  گیران باید در میان بدیل هزینه هیچ سیاستی نباید از فایدة آن باالتر رود و دوم، تصمیم

  .سیاسی، سیاستی را انتخاب کنند که بیشترین فایده را نسبت به هزینه در پی داشته باشد

آید  هایی که به دست می ست زمانی عقالنی است که تفاوت بین ارزشبه عبارت دیگر، سیا

گرایی را نباید  عقالنیت. هاي دیگر باشد شود، مثبت و بیشتر از بدیل هایی که قربانی می و ارزش

انداز  هاي اساسی اجتماعی براي پس اي که ارزش  به گونه، دالر و سنت دید در چارچوب تنگ

شدة  شده یا کسب هاي قربانی  ارزشتمامگرایی شامل محاسبه  تعقالنی. شوند دالر قربانی 

  .گذاري عمومی است نه صرف محاسبه آن با دالر اجتماعی، سیاسی و اقتصادي براي سیاست

از تمام ترجیحات ارزشی جامعه و وزن ) 1 :گذاران در گزینش سیاست عقالنی باید سیاست

در مورد نتایج هر ) 3 ، در دسترس را بدانندهاي سیاسی تمام بدیل) 2 ،نسبی آنها مطلع باشند

ها را   هریک از بدیل میزان سود به هزینه) 4 ،هاي سیاسی شناخت داشته باشند یک از بدیل

گرایی بر این فرض  عقالنیت) 6( و مؤثرترین بدیل سیاسی را گزینش کنند) 5 ،محاسبه نمایند

ناخت و وزن هر یک را مشخص توان ش  میبه طور کلی  رااست که ترجیحات ارزشی جامعه

باید فهم کاملی از ارزش . هاي برخی گروهها کافی نیست شناخت و وزن ارزش. نمود
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 در مورد 1اطالعاتیگذاري عقالنی نیازمند  همچنین، سیاست. اي وجود داشته باشد جامعه

دقیق  از محاسبه آگاهیهاي بدیل و  از نتایج سیاست 2بینی  قابل پیشظرفیتهاي بدیل،  سیاست

 که است سازي نظام تصمیمگذاري عقالنی نیازمند  در نهایت، سیاست. میزان سود و زیان است

شماي چنین نظامی در شکل زیر نشان داده . دهی سیاسی تسهیل نماید عقالنیت را در شکل

  .شده است

  

  

  ورودي

    منابع موردتمام

  
  نیاز براي فرایند

   عقالنیت ناب

  

  

  

  

  هاي مورد داده تمام

  نیاز براي

  
  فرایند عقالنیت ناب

  

  

                                                                                                                        
1. information 

2. predictive capacity 

ایجاد مجموعه کاملی   ) 1
ــاتی   ــداف عملیــ از اهــ

  براساس وزن آنها

سـازي مجموعـه      آماده) 2
ــاملی از سیاســت ــاي  ک ه

  بدیل

ایجاد فهرست کاملی ) 3
هاي دیگر و  از ارزش

  ها منابع همراه با اولویت

ــردن ) 4 ــراهم کـ فـ
مجموعــه کــاملی از 

هاي سود و   بینی  پیش
ــک از   ــر ی ــان ه زی

  ها بدیل

محاســـــبه ) 5
انتظار خـالص   

  براي هر بدیل

ــسه) 6  مقایـــ
ــارات  انتظـــــ
خــــــالص و 

ســازي  یکــسان
ــدیل هــا بــا   ب

باالترین میـزان   
  انتظار

  خروجی      
  

  نابعقالنیت 
  
  

  سیاست 
 )ها سیاست(
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   به مثابه ایجاد تغییرات در گذشته سیاست: گرایی فزاینده .و

  هاي حکومت گذشته با تعدیل فزاینده گذاري عمومی را تداوم فعالیت این مدل، سیاست

تی در بار مدل فزاینده را در نقد مدل عقالنی سن  اولین،1لیندبلوم. چارلز اي. داند می

توانند ساالنه طیف وسیعی از  گیران نمی  طبق نظر لیندبلوم، تصمیم)8(.سازي مطرح کرد تصمیم

هاي  اي را تعیین، سودها و هزینه هاي موجود و مورد نظر را بررسی، اهداف جامعه سیاست

هاي سیاسی  هاي بدیل براي کسب این اهداف را پیگیري و ترجیحات هریک از بدیل سیاست

 براساس اطالعات نسبی بنابراین، .بندي کنند ستاي به حداکثر رساندن سود واقعی طبقهرا در را

  گذاران را از بررسی در مقابل، فشارهاي زمانی، اطالعاتی و هزینه، سیاست. کنند گزینش می

فشارهاي سیاسی مانع از ایجاد اهداف صرفاً . دارد هاي سیاسی و پیامدهایشان باز می تمام بدیل

مدل فزاینده، ماهیت غیرعملی . شود ها می ي و تعیین دقیق سودها و هزینها جامعه

گیري را  تر تصمیم کارانه شمارد و فرایند محافظه  را برمی2»عقالنی ـ جامع«گذاري  سیاست

کارانه را  هاي موجود محافظه ها و مصلحت ها، سیاست  برنامه،گرایی فزاینده .دهد توضیح می

هاي فعلی را کاهش،  هاي جدید، برنامه ها و سیاست و با تأکید بر برنامهدهد  مبناي کار قرار می

اي براي هر فعالیت یا برنامه حکومتی در  ، سیاست بودجه براي نمونه. کند افزایش و تعدیل می

  :دهد  شکل زیر آن را نشان می. ممکن است به طور فزاینده مورد نظر قرار گیرد،1996سال 

  

  

  

  

  

  

  
1996 1995 1994   1993   1992 1991 1990 1989  

                                                                                                                        
1. Charles E. Lindblom 

2. national – comprehersive 

  افزایش سیاستی

سیاست پیشین 

  تعهدات
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طور ضمنی با تداوم  پذیرند و به هاي موجود را می گذاران مشروعیت برنامه معموالً سیاست

زمان، اطالعات یا اوالً دهند زیرا،  آنها این کار را انجام می. هاي پیشین موافق هستند سیاست

آوري تمام این  ندارند و هزینه جمعا ر موجود  هاي سیاست پول براي ارزیابی تمام بدیل

بینی مکفی ندارند، حتی در  پیشهاي قابل  گذاران ظرفیت سیاست. ستاطالعات بسیار زیاد ا

آنها قادر به محاسبه سود و زیان . عصر رایانه، دانستن تمام پیامدهاي هر بدیل غیرممکن است

اسی، اجتماعی، اقتصادي و هاي گوناگون سی  هنگامی که بسیاري از ارزش،هاي بدیل سیاست

 باشد 1»نامکفی« ممکن است »عقالنی«بنابراین، سیاست کامالً . فرهنگی در خطر است، نیستند

هاي عقالنی   اما هزینه و زمان توسعه سیاست،)آمیز است هرچند عقالنی و نامکفی، تناقض(

  .باشد بسیار زیاد می

هاي  پذیرند، زیرا پیامدهاي سیاست یهاي قبلی را م گذاران مشروعیت سیاست ، سیاستثانیاً

شده در نظر  هاي شناخته تر آن است که برنامه درست. کامالً جدید یا متفاوت شفاف نیست

تحت شرایط عدم . بینی نباشد هاي جدید قابل پیش گرفته شود تا اینکه پیامدهاي برنامه

ند تا مؤثربودن یا نبودن ده هاي گذشته را ادامه می ها و برنامه گذاران سیاست شفافیت، سیاست

  .آنها ثابت شود

هاي موجود انجام شده باشد  هاي سنگین در برنامه گذاري ، ممکن است سرمایهثالثاً

ها  گذاري این سرمایه. که این مسأله خود مانع هر تغییر عمده است) شده هاي صرف هزینه(

شناسی، کارکردهاي اداري یا ساختار سازمانی  ممکن است در پول، ساختمان یا مراکز روان

به مروز زمان بدون توجه یی که ها  این عقالنی است که سازمان،براي مثال. انجام گرفته باشد

دهند  طور کلی عادي رشد کردند، مشکل تن به اصالح میه شان تداوم داشتند و ب به مطلوبیت

شوند تغییرات سریع با مشکل  ها باعث می این.هاست شان در تداوم سازمان و رویه و افراد نفع

 ، در عین حال.رد توجه قرار دادهاي سیاسی را مو توان تمام بدیل بنابراین، نمی. مواجه شود

هایی باید در نظر گرفته شود تا کمترین نابسامانی مادي، اقتصادي، سازمانی و اداري را در  یلبد

  .پی داشته باشد

                                                                                                                        
1. inefficient 
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گذاري زمانی که  توافق در سیاست. گرایانه است یاسی مصلحتگرایی از نظر س ، فزایندهرابعاً

هاي  ها یا تعدیل برنامه محورهاي مورد بحث تنها اختالف در مورد کاهش یا افزایش بودجه

سازي بر سیاست  شود که تصمیم اختالف زمانی رفع می. آید تر پدید می موجود است، راحت

 پدید »بله یا خیر« یا »همه یا هیچ« سیاست  صمیمها یا ت عمده متمرکز باشد که سودها یا هزینه

هاي روزمره بسیار زیاد است و  هاي جدید یا سیاست تنش سیاسی در تهیه برنامهدر واقع، . نیاید

 مگر اینکه سازماندهی ،تواند ادامه یابد هاي آینده می هاي سیاست گذشته در سال پیروزي

گرایی در کاهش اختالف، حفظ ثبات و  ایندهبنابراین، فز. سیاسی اساسی وجود نداشته باشد

  .حفظ خود نظام سیاسی اهمیت دارد

براي به ندرت انسان . گرایی است گذاران نیز ترجیح مدل فزاینده منش خود سیاست

افراد . ستااغلب به دنبال رفع تقاضاهاي خاص و کند  هایش اقدام می حداکثرسازي تمام ارزش

 آنها به دنبال ،، اما در عوضروند می» بهترین راه ممکن«ال به ندرت به دنبو گرا هستند  عمل

هاي نزدیک به  هاي آشنا یعنی بدیل این جستجو معموالً با بدیل. »راهی هستند که مؤثر باشد«

گذار  ها ناخشنودي پدید آید، سیاست تنها اگر از این بدیل. شود هاي جاري شروع می سیاست

هاي موجود  در بسیاري موارد، تعدیل برنامه.  کردبراي ابداع سیاسی جدیدتر خطر خواهد

هاست   و تغییرات سیاسی عمده نیازمند حداکثرسازي ارزشکند میتقاضاهاي خاص را برطرف 

  .نظر خواهد شد  که از آن صرف

هاي مورد توافق  در فقدان اهداف و ارزشبراي حکومت در جامعه متکثر و در نهایت، 

ریزي سیاسی جامع براي رسیدن به  جود بهتر از اعمال برنامهاي مو اي، تداوم برنامه جامعه

  .اي خاص است اهداف جامعه

  

  سیاست به مثابه انتخاب عقالنی در موقعیت رقابتی:  بازي نظریه. ز

هاي عقالنی در موقعیتی است که دو یا چند بازیگر تصمیم   مطالعه تصمیم،نظریه بازي

گذاري  هایی از سیاست این موضوع به حوزه.  داردگیرند و نتیجه بستگی به انتخاب هریک می

، وابسته به چیزي است  نتیجه»بهترین« انتخاب وجود ندارد و »بهترین« در آنهاکند که  اشاره می

  .دهند  دیگران انجام میکه
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  هایی که دخیل هستند، وابستگی متقابل گیرندگان در انتخاب گوید تصمیم  می»بازي«ایده 

 بلکه باید دیگران را ،هایشان باشد ها و توانایی خواستهه  باید نگاهشان نه تنها ب»بازیگران«. دارند

 ست، پیشنهاد ناخوشایندي ا»بازي«شاید یک نظر این باشد که پیشنهاد . نظر قرار دهند هم مد

 نظریه.  اما کامالً نقطه مقابل آن درست است،ستیهاي اختالفی جدي مناسب ن و براي موقعیت

اي، دیپلماسی  هاي هسته هاي مربوط به جنگ و صلح، استفاده از سالح اند در تصمیمتو بازي می 

هاي سیاسی   ملل متحد و برخی موقعیت المللی، مذاکره و ایجاد ائتالف در کنگره یا سازمان بین

 هر فردي با اهداف . ممکن است فرد، گروه یا حکومت ملی باشد»بازیگر«. مهم به کار رود

  . عمل عقالنی انجام دهدتواند  می،معین

دهد چرا افراد  گذاري است و توضیح نمی نظریه بازي، مدل انتزاعی و قیاسی در سیاست

هاي کامالً عقالنی باید در   بلکه به دنبال این است که چگونه انسان،کنند سازي می واقعاً تصمیم

یی است، اما در شرایط گرا بنابراین، نظریه بازي شکلی از عقل. گیري کنند شرایط رقابتی تصمیم

  .رقابتی قابل اجراست و نتایج بستگی به عمل دو یا چند بازیگر دارد

. کند که براي تمام بازیگران قابل دسترس است هایی را مطرح می قواعد بازي انتخاب

هاي بدیل هر  شود، انتخاب  شمایی که ارایه می.ها در یک ماتریس قابل تصویر است انتخاب

تنها دو . ترین است ماتریس دونفري، ساده. دهد نتایج ممکن بازي را نشان میبازیگر و  تمام 

  .بازیگر وجود دارند و هر بازیگر تنها دو بدیل براي انتخاب دارد

  بازیگر الف                       

 بدیل اول الف بدیل دوم الف

 ببدیل اول  نتیجه نتیجه

 بدیل دوم ب نتیجه نتیجه
 بازیگر ب

  

داده  اي از ماتریس نشان  هر کدام در خانهکه  نتیجه در این بازي ساده وجود دارد چهار

  .نتیجه واقعی به انتخاب بازیگر الف و ب بستگی دارد. شود می
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عنوان نتیجه  کند که هر بازیگر به هایی اشاره می  به ارزش1»بازدهی«در نظریه بازي، 

هاي عددي در درون  ها به صورت ارزش بازدهیاین . آورد دست میه هایش ب ها و مؤلفه انتخاب

 به ،هاي هریک از بازیگران  متناظر با ارزش،طور موجهی  ها قرار دارد و به  هریک از ماتریس

گیرند و دو  ها را در نظر می  زیرا بازیگران نتایج متفاوتی از ارزش،شود یک نتیجه منتهی می

  . بازیگر موجود استها براي هر دو ارزش عددي در درون هریک از خانه

 دو جوان با سرعت زیاد رود در روي هم و روي خط .توجه کنید 2»جوانک ترسو«به بازي 

هر . اگر هیچ کدام تغییر جهت ندهند، برخورد خواهند کرد. کنند وسط بزرگراه رانندگی می

د، دهند از مرگ بگریزن هر دو راننده ترجیح می. است» بزدل و ترسو«کدام تغییر جهت دهد، 

 بستگی به این دارد که رانندگان چه ،نتیجه. ستندنیشدن  خوانده» بدنامی ترسو« خواستار اگرچه

 این شکل از . چه خواهد کرديبینی نمایند که دیگر خواهند کرد و هریک از آنها باید پیش

  )به شکل زیر توجه کنید: (المللی است  امر متعارف در روابط بین،3»بازي با آتش«

  

  الفراننده     

  تغییر مسیر  عدم تغییر مسیر    

  

  راننده ب

  عدم تغییر مسیر

  

  تغییر مسیر

  -10: الف

  -10: ب

  +5: الف

  -5: ب

  -5: الف

  +5: ب

  -1: الف

  -1: ب

  

هاي عددي  پرداز بازي، ارزش خود نظریه. ماتریس نظري بازي، بازي جوانک ترسوست

ند و راننده ب نیز تغییر جهت ندهد، اگر راننده الف در مسیر بما. براي بازدهی در نظر دارد

 اما اگر راننده ،رود  زیرا ماشین آنها از بین می، خواهد بود10نتیجه براي هر دو راننده منفی 

                                                                                                                        
1. pay off 

2 . chicken 

3 . brinkmanship 
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به خاطر ( امتیاز مثبت 5الف در مسیر بماند و راننده ب تغییر جهت دهد، پس راننده الف باید 

اگر راننده الف تغییر . اش )بدنامی(اي  امتیاز منفی بر5دریافت کند و راننده ب ) »شجاعت«

اگر هر دو تغییر جهت دهند، هریک . جهت دهد، اما راننده ب بماند، نتیجه عکس خواهد شد

 اما امیتاز منفی چندانی به نسبت عدم تغییر مسیر محسوب ،) امتیاز منفی1(شوند  کمی بدنام می

  .شود نمی

سازي   راننده بهتر است براي حداقلدو که براي هر کند  پیشنهاد می،ماتریس بازدهی

یک یا هر . ماتریس بسیار ساده استاین  اما ،تغییر مسیر دهند)  منفی10(احتمال صدمه زیاد 

براي مثال یک . داشته باشندشده  دو بازیگر ممکن است ارزش متفاوتی براي نتایج عددي طرح

هاي  زیگري باید ارزشهر با. بازیگر ممکن است مرگ را بر بدنامی در بازي ترجیح دهد

شان  هاي رقیب کدام اطالعات کاملی از ارزش  هیچ، در عین حال.دیگري را محاسبه نماید

پذیر   همیشه امکان،ها و منابع طرف مقابل  اما بلوف یا سوءبرداشت جدي از ارزش،ندارند

زیاد تان امکان دیدن   راهبرد ممکن در بازي جوانک ترسو به طرف مقابل،براي نمونه. است

به سمت ماشین یا شنیدن گالیه از تان را پیش از بازي مثل تلوخوردن در هنگام رفتن  خوردن

 ممکن است ،ثیر این رابطه بر طرف مقابلأت. سازد عمر زیاد در این دنیاي بدکردار را فراهم می

نارکشیدن اي براي ک  انگیزه،بنابراین مانید را افزایش دهد و تخمین این نکته که شما در مسیر می

  . آید رقیب و پیروزي شما فراهم می

اي اشاره  سازي عقالنی راهبرد به تصمیم. باشد  میراهبردمفهوم کلیدي در نظریه بازي، 

هاي ممکن طرف  براي کسب بازدهی مطلوب باید به تمام حرکتبر مبناي آن، کند که  می

 را براي اشاره به »داکثرهااي از ح مجموعه« اصطالح ،پردازان بازي نظریه. مقابل توجه کرد

حداکثر ضرر را به حداقل یا سود یک بازیگر را به حداکثر برند که  راهبرد عقالنی به کار می

عنوان راهبردي   و بهد ده  البته بدون توجه به آنچه طرف مقابل انجام می.رساند می

کند و  میباشد و براي کاهش ضررها و کسب حداقل سود تالش  نظر می کارانه مد محافظه

در عین حال، اکثر . آورد معتقد است پیگیري حداکثر سود، خطر نابودي بزرگتر را به دنبال می

 بازیگران عاقل در جوانک. (دانند اي از حداکثرها را بهترین استراتژي می  مجموعه،پردازان نظریه

  .)ترسو کنار خواهد کشید، زیرا این انتخاب حداکثر ضرر را کاهش خواهد داد
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ار پیچیده و هم بسیار یهاي بس  اندیشهنیز بحث باید روشن ساخته باشد که نظریه بازي این

از نگاه بسیار پیچیده یا بسیار {یک  پرسش اساسی این است که کدام. دهد اي را نشان می ساده

اي   نظریههک بیش از آن،ها نظریه بازي. گذاري عمومی مفید است  در مطالعه سیاستواقعاً} ساده

گران  گذاري باشد، ابزار بسیار مفیدي براي تحلیل براي مقامات حکومتی در سیاستعملی 

نهایت بازیگر و بدیل وجود دارد که در نظر   بی، زیرا در زندگی واقعی،مسایل اجتماعی است

خودشان را به ندرت  ،هاي سیاسی بدیل .هاي مختلف آن کاري بسیار مشکل است گرفتن جنبه

نیز به ندرت گذاران   سیاست،کهینمهمتر ا. دنده تریس نشان میبه طور مشخص در یک ما

هاي سیاسی مختلف آگاهی  شان از بدیل هاي واقعی بازده خود یا رقیب توانند از ارزش می

طور که پیش از این اشاره کردیم، موانع بسیاري براي  در نهایت، همان. داشته باشند

  . گذاري عقالنی حکومت وجود دارد سیاست

هاي سیاسی در   روشی جذاب براي بهتر اندیشیدن درباره گزینه، نظریه بازين حال،در عی

 در حال ،شاید مطلوبیت واقعی نظریه بازي در تحلیل سیاسی. زاست  هاي چالش موقعیت

هاي  گذاران در موقعیت هاي جذاب و واژگان مشترك براي سیاست  در طرح پرسش،حاضر

  .چالشی باشد

سازي جمعی توسط  سیاست به مثابه تصمیم: ینظریه انتخاب عموم. ح

  نفع افراد ذي

ویژه از آن براي  بهو باشد  هایی غیر از بازار می  مطالعه اقتصادي در حوزه،انتخاب عمومی

طور سنتی، اقتصاد، رفتار  به. کنند سازي عمومی استفاده می  تصمیمبه منظورهاي اقتصادي  تحلیل

 علم .ست که افراد به دنبال منافع خصوصی خود هستنددر حوزة بازار است و بر این فرض ا

کند و بر این فرض است که افراد به دنبال مفهوم  سیاست، رفتار را در حوزه سیاسی مطالعه می

 بشري در اقتصاد و علم  هاي متفاوتی از انگیزه بنابراین، گونه. خاص خود از نفع عمومی هستند

نفع به دنبال به   بر این فرض بود که عامل ذي1قتصادي انسان ا ایده. توسعه یافته استت،سیاس

                                                                                                                        
1. homo economicus 
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 بر این فرض است که کارگزار 1 انسان سیاسی.باشد حداکثر رساندن سود شخصی خودش می

نظریه در عین حال، . اي است  مردم به دنبال به حداکثر رساندن رفاه جامعه2روحیۀ عمومی

کنند،  وت از بازار در سیاست عمل میاي متفا  که افراد به گونهایدهانتخاب عمومی با این 

دهندگان، مالیات  این نظریه بر این فرض است که تمام عوامل سیاسی نظیر رأي. مخالف است

سـاالري  نفع، احـزاب، دیوان سـاالران، گروههـاي ذي گذاران، دیوان دهنـدگان، نامـزدها، قانون

 جیمز .ت و نیز در بازار هستندکردن سودهاي شخصی در سیاس  به دنبال بیشینه،ها و حکومت

 برنده جایزه اقتصادي نوبل و پژوهشگر برجسته نظریه انتخاب عمومی مدرن، معتقد ،3نکانابو

آیند، همچنانکه در بازار دور هم جمع  شان گردهم می است افراد در سیاست براي سود شخصی

 ،در مجموع). 9(دهند میشان را ارتقاء  میان خودشان، موقعیت) قرارداد(شوند و با توافق  می

هاي فردي نیز   اما با انگیزه،و هم در بازار هستند هم در سیاست ،مردم به دنبال سود شخصی

  .هاي جمعی منتفع شوند گیري توانند در تصمیم می

که در عوض ست حکومت برآمده از قرارداد اجتماعی میان افرادي است که به نفع آنها

. شان، از قوانین اطاعت و از حکومت حمایت نمایند حفاظت از زندگی، آزادي و دارایی

اند آنها وارث فکري فیلسوف سیاسی انگلیسی  پردازان انتخاب عمومی مدعی بنابراین، نظریه

هستند که مفهوم قرارداد اجتماعی را در اعالمیه  5و همچنین تامس جفرسون 4جان الك

افراد را به سوي قرارداد اساسی براي  ،گرانه این نفع شخصی روشن. گنجاندند 6مریکااستقالل آ

  .دهد تأسیس حکومت در راستاي حفاظت از حیات، آزادي و دارایی سوق می

پذیرد که حکومت باید کارکردهاي خاصی را انجام دهد که  نظریه انتخاب عمومی می

. »خورد در انجام آن شکست میبازار «مشخصاً یعنی . حوزه بازار قادر به انجام آن نیست

 ـ کاالها و خدماتی که باید به تمام افراد عرضه شود ـ را تأمین کاالهاي عمومیت باید حکوم

                                                                                                                        
1. homo politicus 

2. Public - spirited 

3. James Buchanan 

4. John Lock  

5. Thomas Jefferson 

6. American Declaration of Indepedence 
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اش براي  هایش بیش از ارزش  زیرا هزینه،تواند کاالهاي عمومی را تأمین نماید  بازار نمی.نماید

  استفاده از آنوادار بهشود و خریدار در موقعیتی نیست که افراد غیرخریدار را  هر خریدار می

کس   دارد و هیچاشخاصحمایت از تجاوز خارجی هزینه بسیار زیادي براي براي مثال، . نماید

 افراد باید به طور جمعی از طریق حکومت، دفاع ،بنابراین. نظر کند  تواند از سود آن صرف نمی

 شکست بازار، دخالت دولت را توجیه خارجی، پیامدهاي همچنین. مشترك را تأمین نمایند

هاي  دهد که فعالیت فرد یا شرکت یا حکومت محلی هزینه یامد بیرونی زمانی رخ میپ. کند می

تصفیه . نمونه مشخص آن آلودگی آب و هواست(. کند غیرقابل جبرانی بر دیگران وارد می

 هم در تنظیم ،ها حکومت. درهاي زیادي براي دیگران دا هاي هوا و آب هزینه آلودگی

را  خود  هاي ها، هزینه  فعالیتنیبه ا) ها یا جریمه(ها  ل مجازاتیهاي بیرونی و هم تحم فعالیت

کند که چرا  ریه انتخاب عمومی به توضیح این موضوع کمک می نظ).دکنن در جامعه جبران می

. هاي انتخاباتی ارایه نمایند هاي شفاف در رقابت توانند بدیل احزاب و نامزدهاي سیاسی نمی

 بلکه پیروزي در انتخابات براي آنها مهم ،شوند ل منتفع نمیاحزاب و نامزدها با توسعه اصو

 هر ، بنابراین.دهند آنها موقعیت سیاسی خود را براي پیروزي در انتخابات سامان می. است

دهندگان قرار  حزب و نامزدي به دنبال پست سیاسی است تا مورد توجه بیشترین تعداد رأي

   :شده است در نمودار زیر مشخص این مدل) 10. (گیرد

  مدل به حداکثر رساندن رأي در رقابت حزبی: انتخاب عمومی

  حزب الف      حزب ب          

  

  

  

  

  

  

  لیبرال                       کار محافظه    

  سیاسی  موقعیت       
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با (» ها ایدئولوگ«تنها . دارند م برمیااحزاب و نامزدها به سمت حداکثرسازي آرا گ

از راهبرد محوري حداکثرسازي آراء غفلت ) ی و ایدئولوژیکی براي مردمهاي غیرعقالن انگیزه

  .کنند می

 ه،دهند  وارده در مورد مدل ساده رأي انتقاددر برابر ، نظریه انتخاب عمومیدر عین حال،

ساالران با منافع رأي  مداران و دیوان با طرح منافع متفاوت سیاست] شکل انتخاب عمومی باال[

 پیروزي دوباره در ،ساالران مداران و دیوان منافع سیاست.  توسعه بخشید خود را،دهندگان

ت فعال در مبارزه انتخاباتی، افزایش بودجه نهادي، کسب اقتدار و اعتبار بیشتر کرشانتخابات، 

 همیشه ،گذاري عمومی حکومتی قوانین اساسی براي سیاست. و گسترش قدرت حکومت است

. نماید دهنده تضمین می ساالران را در هماهنگی با رأي  و دیوانگرفتن منافع سیاستمدارانقرار 

ت که شادمانه سعی در اجراي ترجیحات دوس دوستانه، مقامات عمومی نوع وعحتی در شکل ن

 ،مقامات حکومتی. شوند  نیز با موانع بسیاري مواجه میارند د–دهندگان   رأي–طرفدارانشان 

. دهندگان ندارند  مالیات–کنندگان   تغییر مصرفاطالعات دایمی براي ارزیابی ترجیحات

 تا سیاستمداران .یستنددادن مداوم ن دهندگان در حال رأي کنندگان بازار، رأي برخالف مصرف

خواهند، زمان گذشته و انتخابات را برده یا  دهندگان واقعاً چه می بخواهند دریابند که رأي

حدس بزنند چه توانند  می بعداًمات منتخب تنها حتی پس از مبارزه انتخاباتی، مقا. اند باخته

دهنده  گیري همیشه شکل نتایج رأي. اند انجام دادهنادرست را درست و چه کاري کاري را 

  .ها نیست سیاست

ن مدارا سیاست 1»گرایشات طبیعی«در نبود اطالعات مناسب در مورد ترجیحات شهروندان، 

آنها در مزایاي .  غیرقابل نظارت خواهد بود،عهشان در جامساالران به گسترش قدرت و دیوان

خطاي  «.دهند هایشان را کم نشان می کنند و هزینه هاي هزینه حکومت اغراق می برنامه

 بیشتر ،هاي حکومت  و کسري مالی در هزینههاي پنهان، کسري حقوق مالیاتر یمتعدد نظ2»مالی

                                                                                                                        
1. nature tendencies 

2. Fiscal illusions 
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 تماماً بر عرضه بیش از اندازه ،1»خطاي سیاسی«این . شود براي شهروندان ناچیز انگاشته می

  .بستن زیاد بر شهروندان بستگی دارد کاالها و خدمات عمومی و مالیات

نفع و تأثیرات آن بر   نظریه انتخاب عمومی در فهم ما از گروههاي ذي،همچنین

  2»عمومی کاالهاي شبه «،هاي حکومت  بسیاري از برنامه.گذاري عمومی مؤثر است سیاست

 بهره جامعه به نسبت گروههاي دیگر بیشتر از آناتی که برخی از گروههاي  خدم.هستند

سازمانی  ها از ، امتیازات یا حمایتها  جستجو براي مزایاي خاص، یارانه،براي افراد. برند می

تواند براي تمام  هاي این مزایاي خاص می هزینه.  عملی عقالنی است،حکومتبراي فشار بر 

کافی براي اختصاص زمان،   یک از آنها به تنهایی هزینه  هیچ.شودسرشکن دهندگان  مالیات

 تمرکز منافع براي  این.ندارند] شبه عمومی[هاي  کافی براي اعتراض علیه هزینهانرژي یا پول 

شود   میسبب ،نفع هاي ذي گروهمیاني بسیاري در ار هزینه بکردن شکنتعداد کمی و سر

 بخش عظیم هزینهر گسترش فعالیت حکومت به خواستا ،گروههاي کوچک، متشکل و همگن

هاي  در طی زمان، فعالیت. دنشو دهندگان  یافته شهروندان و مالیات و در عین حال کمترسازمان

به هزینه و به نفع خود نفع خاص که هریک به دنبال کسب منافع  بسیاري از گروههاي ذي

. ها و خدمات حکومتی شد هعث افزایش بیش از اندازه مقررات، برنامادیگران بودند، ب

 به ؛ است3»تصلب سازمانی«بروز همچنین، تأثیر فزاینده فعالیت گروههاي همسود در جامعه 

ها و رفتارهاي  ها، مزایا، مقررات، حمایت با یارانههمراه  اقتصاد سیاسی نوعیاین معنی که 

گذاري را   و سرمایهوري آورد که کار، بهره مییافته پدید  نفع سازمان خاص براي گروههاي ذي

  .دهد کاهش می

هایشان را عمومی و به نمایش  ن، باید انگیزهاراد نفع براي جذب اعضا و سهام گروههاي ذي

 در صورت ،نفع باید با اغراق در خطرات پیش روي جامعه رهبران گروههاي ذي. بگذارند

حکومت نی که حتی زما. غفلت از تقاضاهایشان براي کسب پول و جذب اعضا رقابت نمایند

نفع باید  هاي ذيگروه ،-اگر خواستار آنند که در صحنه باشند   و- اش رسید  به تقاضاهاي اولیه

                                                                                                                        
1. political failures 

2. quasi – public goods 

3. organizotional sclerosis 
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نفع همانند  در مجموع، گروههاي ذي. تقاضاهاي جدید با هشدار خطر جدیدي پدید آورند

  .جویند را در بازار سیاست می دیگر بازیگران سیاسی، منافع خود

  

  یاست به مثابه خروجی نظامس: ها  نظام نظریه .ط

عنوان پاسخی به نظام سیاسی در قبال  گذاري عمومی، تصور آن به دیگر روش فهم سیاست

شود و بر نظام  فشارهایی که در محیط تولید می. کند فشارهایی است که از محیط دریافت می

ن از شدة بیرو ، شرط یا موقعیت تعریفمحیط. شود  نامیده می وروديگذارد،  تأثیر می

 مرتبط است ها است که به گروهی از ساختارنظام سیاسیاین . هاي نظام سیاسی است محدوده

هاي  خروجی. کند ها را در جامعه توزیع می و کارکردهایی دارد که به طور اقتدارآمیز ارزش

 عمومی گذاري سیاست ، نظام سیاسی همان توزیع اقتدارآمیز ارزش در نظام است و این توزیع

  .بخشد  میرا شکل

  :دیدزیر توان در شکل   را میسازي  این مفهوم

  

  ها مدل نظام

  

  تقاضاها                   

   وتصمیمات                                

  اعمال                        ها حمایت        

  

  بازخورد

  

مفهوم . شدة ایده نظام سیاسی پیچیده مورد نظر دیوید ایستون است این شما، تصویر ساده

 توسط بسیاري از دانشمندانی که به دنبال تحلیل ، به طور ضمنی یا تصریحی،ظام سیاسین

  .گذاري عمومی بودند، مورد استفاده قرار گرفت ها و پیامدهاي سیاست علت

  
 نظام سیاسی

ي
ورود

 
ها

 

ی
ج

رو
خ

 
 ها
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 به نظاممفهوم . داند  عمومی را خروجی نظام سیاسی می گذاري ها، سیاست نظریه نظام

هاي  کند و تقاضاها را به تصمیم  در جامعه اشاره میها مجموعه معینی از نهادها و فعالیت

 اردبه این مسأله اشاره دهمچنین،  ،مفهوماین . دماین قانونی مورد حمایت کل جامعه تبدیل می

تواند به فشارهاي محیطی پاسخ دهد و خود  باشند و نظام می که عناصر نظام به هم مرتبط می

. باشند ها می ها همان تقاضاها و حمایت  ورودي،یدر نظام سیاس. را از این طریق حفظ نماید

د که افراد یا گروهها به شرایط واقعی یا فرضی محیط ننمای تقاضاها زمانی رخ می

دهد که افراد یا گروهها  حمایت، زمانی رخ می. دهند گذاري عمومی واکنش نشان می سیاست

هاي  هاشان را بپردازند و تصمیم ها را بپذیرند، از قوانین اطاعت کنند و مالیات نتایج تصمیم

کند که برخی از آنها با  هر نظام، طیفی از تقاضاها را جذب می. سیاسی هماهنگ بگیرند

ترتیباتی دارد ) گذاري عمومی سیاست(انتقال این تقاضاها به خروجی . یکدیگر اختالف دارند

 بر ،)هاي عمومی يگذار سیاست(خروجی . گذارد که این ترتیبات بر احزاب مرتبط تأثیر می

 نظام سیاسی مؤثر  آید که شاید بر ویژگی گذارد و تقاضاهایی از آن پدید می محیط تأثیر می

 دوم با پیوندهاي عمیقاً ،بخش معقوالنه نظام خود را نخست با تولید نتایج رضایت. باشد

  .کند اي خود نظام و سوم با تهدید یا استفاده از فشار حفظ می ریشه

  :ها براي تحلیل سیاسی در مباحث زیر اهمیت دارد امارزش مدل نظ

  کند؟  تقاضا را ایجاد می،یک از ابعاد مهم محیطی در نظام سیاسی کدام .یک

گذاري عمومی  سازد تقاضاها را به سیاست کدام ویژگی مهم نظام سیاسی، آن را قادر می .دو

  تبدیل کند و خود را در طول زمان حفظ نماید؟

  گذارد؟ حیطی چگونه بر ویژگی نظام سیاسی تأثیر میهاي م ورودي .سه

گذاري عمومی تأثیر  هاي ورودي نظام سیاسی چگونه بر محتواي سیاست ویژگی .چهار

 گذارد؟ می

  گذاري عمومی دارد؟ هاي محیطی چه تأثیري بر محتواي سیاست ورودي .پنج

 نظام سیاسی تأثیر  گذاري عمومی چگونه از طریق بازخورد، بر محیط و ویژگی سیاست .شش

  گذارد؟ می
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  گیري نتیجه

 ،زمانی که ما در مورد نظام سیاسی.  صرفاً انتزاع یا بازنمایی زندگی سیاسی نیست مدل

 براي ،کنیم ها صحبت می یا بازيو گیري عقالنی یا فزاینده   تصمیم،ها  گروه،نخبگان

برخی . کنیم تالش میکردن و فهم آنچه اهمیت واقعی در سیاست دارد،  سازي، مشخص ساده

  :توان چنین بیان کرد ها را می معیارهاي عمومی براي ارزیابی مفیدبودن مفاهیم و مدل

 در توانایی آن براي به نظم ، به طور مشخص، فایده مدل:سازي واقعیت نظم و ساده. یک

 کرد طور شفاف فکر  اي است که بتوان با آن به گونه  سازي زندگی سیاسی به در آوردن و ساده

تواند فهم ما را از  سازي بسیار زیاد می سادهدر عین حال، . و روابط جهان واقعی را فهم نمود

 از ،اي ساختگی باشد  اگر یک مفهوم، بسیار نازل یا پدیده،از یک سو. واقعیت غیردقیق سازد

 اگر وسیع و ،گذاري عمومی استفاده کرد و از سوي دیگر براي توصیف سیاستتوان  نمیآن 

به عبارت دیگر، ممکن است . دیا روابط بسیار پیچیده باشد، شاید نتوان هدف آن را فهمب

  . بسیار ساده باشند، و برخی دیگر  پیچیده،هاي سیاست برخی از نظریه

 از توجه ،گذاري را مشخص  ابعاد واقعاً مهم سیاست، مدلهر :تعیین آنچه مهم است. دو

گذاري  رهیز و بر علل واقعی و پیامدهاي مهم سیاست پ،ربط مستقیم به متغیرها و شرایط بی

هاي   تا حدي به ارزش، است»مهم« یا »مناسب«، »واقعی«البته، آنچه . کند عمومی تأکید می

 توانایی تعیین اهمیت آنچه در سیاست مهم ، اما فایده یک مفهوم،مشخص افراد بستگی دارد

  .باشد است، می

، یعنی باید ست با واقعیت متناسب ا، مدلهر ،معموالً :داشتن با واقعیت تناسب. سه

باید گفت فهم مفهومی که به فرایند واقعی جهان واقعی . ارجاعات تجربی واقعی داشته باشد

 اگر ،فاهیم غیرواقعی رام اما ما نباید باشد، میساز  کند و صرفاً نماد آن است، مشکل اشاره نمی

براي مثال، هیچ . کنار بگذاریمبه سرعت کند،  ک مین آنها کمدبو به فهم ما از چرایی غیرواقعی

مقامات عمومی همیشه در .  عقالنی است سازي حکومت کامالً پذیرد که تصمیم کس نمی

 در عین حال،. کنند هاي آن عمل نمی اي و کاهش هزینه هاي جامعه  افزایش ارزشچارچوب

   .تسازي عقالنی هنوز مفید است، اگرچه غیرواقعی اس مفهوم تصمیم
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. آورد  برخی چیزهاي معنادار را پدید می، یک مفهوم یا مدل:تأمین ارتباط معنادار. چهار

براي . یابد  معنی یک مفهوم موافق نباشند، فایده آن در ارتباط کاهش میبااگر افراد زیادي 

 بهیمعناي مشا موافق نباشند، مفهوم نخبه ،سازد  با آنچه نخبه را می کس واقعاً نمونه، اگر هیچ

طور دموکراتیک انتخاب   عنوان گروهی که به   را بهگاناگر کسی نخب. براي همه نخواهد داشت

د، در نظر گیرد، ایده متفاوتی در استفاده از این مفهوم نشو و نماینده امور عمومی محسوب می

گیري  افع خودش تصمیمننسبت به کسی که از نخبه، اقلیتی غیرنماینده جامعه که براساس م

  .آید  کند، پدید می می

 مدل باید به تحقیق و پژوهش مستقیم در هر :پژوهش و تحقیق مستقیم. پنج

یعنی مستقیماً به پدیده (باید عملیاتی باشد، نیز  مفهوم هر. گذاري عمومی کمک کند سیاست

اي  مفهوم یا مجموعه. ثبات باشداگیري و  قابل اندازهو شود   مشاهده ،)جهان واقعی اشاره کند

 باید روابطی را در جهان واقعی نشان دهند که قابل ،)نمامیم که آن را مدل می(از مفاهیم مرتبط 

نظر یک مفهوم  هاي مورد اگر هیچ راهی براي اثبات یا عدم اثبات ایده. آزمایش و اثبات باشد

  .نباشد، آن مفهوم واقعاً در توسعه علم سیاست مفید نیست

گذاري عمومی   مدل باید تبیین سیاستهر رهیافت ،ایت در نه:هاي پیشنهادي تبیین. شش

 .گذاري عمومی مطرح کند هایی در مورد علل و پیامدهاي سیاست باید فرضیهو باشد 

مفهومی که صرفاً . هاي جهان واقعی مورد آزمایش قرار گیرد تواند علیه داده هایی که می فرضیه

  .دمایهاي ممکن را پیشنهاد ن بیینکند، باید حداقل ت گذاري عمومی را توصیف می تسیاس
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