فصلنامه دولتپژوهی ،مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی ،دوره  ،1شماره  ،3پاییز  ،1331صفحات 115-111

درآمدي تحليلي بر نقش شبکههاي سياستي
در سياستگذاري عمومي

علي خواجه ناييني1

(تاريخ دريافت 49/80/80 :ـ تاريخ تصويب)49/21/84:

چکيده
کانون توجه تحليل گران و پژوهشگران سياستگذاري عمومي« ،شکل گيري
يک سياست» است :اينکه سياستها از کجا ميآيند و چه عواملي در اتخاذ آنها
مؤثر هستند؟ پاسخهاي مختلف و متفاوتي به اين سؤال ارائه شده است.
رويکرد شبکهاي از جمله جديدترين چارچوبهاي پژوهشي معاصر است که
نقش ارتباطات ميان بازيگران و ذينفعان را در شکل گيري يک سياست بيشتر
از ديگر عوامل ميداند .رويکرد تحليلي شبکههاي سياستي به پژوهشگران و
تحليل گران حوزه سياستگذاري عمومي اين امکان را ميدهد تا با شناسايي
بازيگران و ذينفعان مختلف که حول يک سياست دولتي شکل ميگيرند،
خروجيهاي سياستي را با توجه به قدرت و ارتباطات آنها در شبکه سياستي
مورد مالحظه قرار دهند .اين رويکرد به خوبي نشان ميدهد که قدرت بيشتر
نوع خاصي از بازيگران زماني که با ماهيت و کارکرد ويژه آنها پيوند ميخورد،
تعيين کننده ويژگي متفاوتي از يک سياست است .اين مقاله قصد دارد تا با
مرور ادبيات شبکههاي سياستي ،به بررسي و تحليل نقش و کارکرد اين
شبکهها ،ابعاد طيف شبکههاي سياستي ،مکاتب مختلف شبکههاي سياستي،
 .2دکتراي سياستگذاري عمومي از دانشگاه تهران ()naieniali@ut.ac.ir
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شاخصهاي سنجش و تداوم پذيري شبکهها و در نهايت رويکردهاي نوين در
مطالعات اين حوزه بپردازد .مقاله حاضر ميتواند به مثابه يک دستور کار
پژوهشي براي تحليل گران سياستهاي دولتي در ايران به کار رود تا با استفاده
از فنون تحليل شبکههاي سياستي ـ که در قسمت پاياني پژوهش مورد بحث
قرار گرفته است ـ به توسعه اين رويکرد در ايران ياري رسانند.
کليد واژهها :شبکههاي سياستي ،اجتماعات سياستي ،بازيگران ،سياستگذاري
عمومي
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مقدمه
در نهادگرايي جديد تکيه بر مفهوم ارتباطات و روش تنظيم آن زمينهاي است
براي گذار از مفهوم رسمي نهاد (به مثابه سازمان) به مفهوم شبکههاي ارتباطي.
همچنين اين امر زمينه را فراهم ميکند تا در سياستگذاري عمومي به نقش
قواعد و هنجارهاي غيررسمي يا غيرملموس در تعيين سياستها توجه نماييم.
بدين سان سياست و سياستگذاري نه تنها تحت تأثير چگونگي ساخت رسمي و
تفکيک قوا قرار دارد بلکه شبکهاي از رفتارها و هنجارها و قواعد غير رسمي نيز
به عنوان متغيري تبييني بازشناسي و تصديق ميشود .سياستهاي دولتي همچون
سياستهاي بهداشتي ،سياست صنعتي ،سياست کشاورزي و  ...تحت تأثير
شبکهاي از هنجارها و ارزشها و ارتباطات غير رسمي تعيين ميشوند
(اشتريان .)0-1 : 1801،بر مبناي رويکرد شبکهاي ،يک سازمان به عنوان
بخشي از ترتيبات پيچيدهاي که داراي تعامل و رابطه متقابل با ساير سازمان
هاست در نظر گرفته ميشود .سطح و کيفيت روابط و همکاريهاي بين سازماني
تحت تأثير مجموعهاي از عوامل نظير ميزان اعتماد و اطمينان ،ميزان اشتراک
اهداف و منافع يا ميزان تشابه زمينههاي فعاليت طرفين روابط قرار دارد
(رعنايي و مرتضوي .)1841 ،تحقيقات مختلف نشان داده است که در زماني
که سازمانها با ارتباط برقرار کردن با يکديگر و ايجاد شبکه با شرکتها ،نيروي
کار ،مصرف کنندگان و احزاب سياسي عمل ميکنند ،منافع خود را به نحو
موفقيت آميزي تعقيب ميکنند ).(Heaney, 2006
نهادها در سياستگذاري مهم هستند اما در مطالعات مربوط به شبکهها بر اين
نکته تأکيد ميشود که در هر بخش از نظارت عمومي و در متن هر مسئله
عمومي و مراحل مربوط به آن منافع مشترکي نهفته است که بايد مناسبات و
الگوهاي مربوط به اين منافع مشترک را بررسي کرد .بوروکراتها،
سياستمداران ،متخصصان و نمايندگان گروههاي ذينفع معموال از مشکالت
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عمومي بحث ميکنند و براي حل و فصل آنها راه حل هايي ارائه ميدهند .آنها
منافع مشترکي دارند و همي ن منافع مشترک است که آنها را به همکاري و طرح
ايده مشترک وادار ميکند .اين قبيل تعامالت و ارتباطات هميشه شبکههاي
ارتباطي مشترک و نيز انتظارات مشترک را بوجود ميآورند .شبکههاي مذکور
در بعضي مواقع با هم متحد و يکپارچه اند و در برخي موارد از هم متمايز و
جداگانه عمل ميکنند .مبادالت و نيز مجموعهاي از ارزشها در بخشهاي مختلفي
چون بهداشت ،کشاورزي و آموزش ،هرکدام ويژگيهاي خاص خود را دارند و
سياستگذاري در هر کدام از آنها تابع مقتضيات خاص خود است (جان:
 .)1800در دنياي پيچيده کنوني و در روزگاري که قدرت به نحو زيادي
پراکنده است ،افراد مختلف که خردگرايي محدود بر آنها حاکم است بايد
اطالعات را از دستههاي گوناگوني از منابع تخصصي جستجو کنند .اتحادهايي
را که ياري کننده آنهاست از ميان ائتالفهاي برتر شناسايي کنند و در نهايت با
ديگر بازيگران براي رسيدن به اهداف مشترک هماهنگ باشند ( & Sabatier,
 .)2005 : 181 Weibleگرانووتر بيان ميکند که افراد اکثر اطالعات خود را
از طريق ارتباطات قوي که با مردم دارند کسب نمي کنند بلکه آن را بوسيله
ارتباطات ضعيف که با «شبکهها» دارند بدست ميآورند
(.)Granovetter,1973

به دليل آنکه شبکهها مبنايي براي دانش و تجارب مشترک فراهم کرده و
جهت گيري هنجاري دارند ،هزينههاي تعامل در شرايط تصميم گيري پيچيده را
کاهش ميدهند .عالوه بر اين ،شبکهها با ارتقاي تبادل چند جانبه اطالعات ،عدم
امنيت را تنزل ميدهند ) .(Boerzel, 1998, p. 262شبکههاي سياستي
مجموعهاي از روابط ساختارمند و پايدار افقي ميان چندين بازيگر نسبتاً مستقل
است که به دليل وابستگي منابع ،در فرايند تبادل منابع وارد شده و از طريق
مذاکره و چانه زني براي رسيدن به اهداف عمومي تالش ميکنند ( Voets et
 .)al, 2008 : 777بورزل شبکههاي سياستي را شبکهاي از بازيگران ميداند
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که منافعي در شکل گيري يک سياست داشته و منابع (مادي و غيرمادي) مورد
نياز براي صورت بندي ،تصميم گيري و اجراي سياست را فراهم کرده و براي
تبادل اين منابع ،ارتباطات الزم را برقرار ميکنند (Boerzel, 1998, p.
) .259ليتنر و شپارد ( )2882نيز شبکهها را ابزارهايي همکاري جويانه،
منعطف ،غير سلسله مراتبي و همه گير ميدانند که تعامالت را در ميان
مشارکت کنندگاني که در غير اين صورت مجزا بودند برقرار ميکنند .آنها
سازوکارهايي را براي همکاري گروهها و نهادها با يکديگر فراهم کرده و
شرايط فعاليت آنها را نه بر حسب ويژگيهاي ذاتي آنها بلکه بوسيله رابطه آنها
با ديگر مشارکت کنندگان تعريف ميکنند ( Leitner and Sheppard,
.)2002
1
شبکهها در برخي پژوهشها به مثابه بازيهاي چانه زني در نظر گرفته
ميشوند .در اينجا اقدامات جمعي نتيجه فرايند چانه زني ميان بازيگراني هستند
که خود را با اَعمال ديگر مشارکت کنندگان سازگار کرده و تطبيق ميدهند.
همچنين ويژگي چانه زني به عنوان يک عامل مهم که مشخص کننده ماهيت
سازماني سياستگذاري است در نظر گرفته شده و نتايج سياستي به نحو زيادي
وابسته به فرايندهاي چانه زني است .شبکههاي سياستي در مطالعات مختلف در
تعاريفي همچون تعامل گروههاي ذينفع مختلف در تصميم گيري ،فرايند تبادل
ميان سازمانها و همچنين ارتباطات پيچيده ميان ذينفعانِ داراي وابستگي منابع،
به کار رفته است ( .)Rizopoulos and Sergakis , 2010 : 251رويکرد
وابستگي به قدرت شبکههاي سياستي را سازمانهايي وابسته به منابع ميبيند.
مشخصه روابط آنها وابستگي به قدرت است؛ يعني«هر سازماني براي منابع به
ديگر سازمانها وابسته است» و «سازمانها براي دستيابي به اهداف خود ،بايد
دست به تبادل منابع بزنند» .روابط نوعي «بازي» هستند که در آن سازمانها
1. Bargaining games
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براي دستيابي به اهداف خود تالش ميکنند .هر کدام از آنها در عين حال که
تالش ميکنند تا به ديگر «بازيگران» وابسته نشوند ،به منظور اعمال نفوذ
حداکثري بر بروندادها منابع خود را به کار ميگيرند .تفاوت در توزيع منابع و
در مهارتهاي چانه زني شرکا ،هم تفاوت در بروندادهاي يک شبکه و هم تفاوت
بين شبکهها را توضيح ميدهد ( .)Rothes,1997برخالف سازمانها ،شبکهها
بدون استفاده از مزاياي سلسله مراتبي بودن و مالکيت اداره ميشوند و
مشارکت کنندگان در شبکه مسئوليت رسمي خود را به اهداف سطح شبکه
محدود ميکنند .همچنين ،تطابق با قواعد و رويهها کامالً داوطلبانه است
(.)Provan and Kenis,2007: 231-232
منابع تئوريک در اين حوزه ،تعاريف و کارکردهاي مختلفي را براي
شبکههاي سياستي بر شمردهاند .اين پژوهش قصد دارد تا ضمن بررسي منابع
موجود در حوزه شبکههاي سياستي ،عوامل مؤثر بر پيدايش شبکهها را برشمرده
و نقش و کارکرد آنها را در سياستگذاري عمومي بررسي کند .مقاله حاضر
ميتواند همچون يک دستور کار پژوهشي براي تحليل گران سياستهاي دولتي
در ايران به کار رود تا با استفاده از فنون تحليل شبکههاي سياستي ـ که در
قسمت پاياني پژوهش مورد بحث قرار گرفته است ـ به توسعه اين رويکرد در
ايران ياري رسانند.

عوامل مؤثر در پيدايش رويکرد شبکهاي
يکي از مهمترين عوامل ظهور رويکرد شبکهاي ،ناتوان بودن مدلها و
چارچوبهاي پيشينِ حوزه سياستگذاري براي توصيف و تبيين مسائل و
1
فرايندهاي سياستي بود .تصاوير سنتي از سياستگذاري مثل مدل مثلثهاي آهنين
که شامل يک سازمان دولتي ،يک زير ميته قانونگذاري و يک گروه ذينفوذ
1. Iron traingles
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است بيش از حد ساده سازي شده و غير واقعي است (.)Howlett , 2002
هکلو بيان ميکند که مثلثهاي آهنين مشارکت کنندگان کنترل دراز مدتي بر
سياستگذاري ندارند .با توسعه بوروکراسي و افزايش نقش گروههاي ذينفوذ،
سياستگذاري در درون شبکههاي مسئله و شبکههاي سياستي که عملکرد نسبتاً
بازي دارند اتفاق ميافتد .بازيگران سياستي اليت 1ديگر منزوي عمل نمي کنند
بلکه با جاي گرفتن در شبکههاي روابط به دنبال متحداني هستند که از ايده
هايشان حمايت کرده و آنها را توسعه دهند (.)Hclo:1978
يکي از نويسندگان پيشرو که آثارش در حوزه شبکههاي سياستي مورد
استناد نويسندگان زيادي قرار گرفته است رودز 2است .او با بيان روايت «اداره
بدون دولت» 8به شکل گيري شبکههاي سياستي و تغيير مناسبات در جامعه
بريتانيا اشاره ميکند .رودز با ارائه يک چشم انداز سازماني ،که با مدل وست
مينستر تحت عنوان « جامعه متمايز شده» فرق دارد ،بر کاهش قدرت باالي
اجرايي دولت و تبديل آن به اجزاي «قطعهقطعه شده» ،که مشخصه آن چانه زني
ميان سازمانها در شبکههاي در برگيرنده آنهاست ،تأکيد ميکند .در حقيقت ،از
نظر رودز در اين فضاي سازماني جديد ،دولت با شبکههاي سازماني
خودهدايتگر روبروست که از سازمانهاي داراي منابع مستقل تشکيل شده و در
بخشهاي سياستي خاص به دنبال برقراري ارتباط با يکديگر براي تأمين منافع
خود هستند (.(Rhodes, 1997
نويسندگاني که در مورد ساخت شبکهاي سياستگذاري قلم ميزنند بر اين
نکته مهم تأکيد ميکنند که مرز بين جامعه و دولت فروريخته است و اين
شبکهها هستند که بخش خصوصي و دولتي را به همديگر متصل ميکنند.
محققان با مطالعه مفهوم شبکه ،توزيع قدرت سياسي و طرد گروههاي ضعيف از
1. Elite policy actors
2. Rhodes
3. governing without Government
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کانونهاي سياستگذاري عمومي را هم مطالعه ميکنند .قدرت اين شبکههاي
پنهان نشانهاي است از معضالت بسيار مهم ليبرال دموکراسي ،يعني تعارض بين
خواست عموم مبني بر مسئوليت پذيري و پاسخگو بودن و در دسترس نبودن
فرايند سياستگذاري .مکتب تحليل شبکهاي سياست يا مکتب سياستگذاري
شبکهاي بر اين نکته تأکيد ميکند که امر عمومي متأثر از روابط و الزامات
گوناگوني است (سياستگذاري عمومي بدون توجه به اين مناسبات و
پيچيدگيها ميسر نيست) .به همين خاطر است که متون توليد شده فقط بر
دولت تأکيد نميکنند و نکات ظريف ديگري را در سياستگذاري عمومي مطرح
ميکنند (جان .)1800 ،اين فرضيه در ميان محققان پذيرفته شده است که
دولت معاصر به نحو فزايندهاي شبکهاي شده است .بويژه اينکه شبکههاي
سياستي (که در برخي موارد شبکههاي همکاري هستند) در حوزه حکمراني
1
عمومي و براي حل مسائل بغرنج اهميت زيادي پيدا کرده اند (Voets et al,
 .)2008 : 774در پژوهشهاي شبکههاي اجتماعي ،اين ديدگاه مشترک وجود
دارد که شبکهها در نتيجه اقدامات هدفمند بازيگران انفرادي و با هدف حفظ و
يا کسب منابع ارزشمند ـ شامل کاالهاي سمبليک يا مادي ـ بوجود ميآيند .به
بيان ديگر ،به دليل نياز مشارکت کنندگان به يکديگر و تسهيم مزاياي اقدام
مشترک ،شبکهها تکامل مييابند .وضعيت نابرابر وابستگي چند جانبه منابع
موجب ارتباط افقي يا عمودي بازيگران شبکه شده و سطح سلسله مراتب را در
درون شبکه ـ که ميتواند با سلسله مراتبهاي رسمي کنوني متناظر باشد يا نباشد
ـ تعيين ميکند ( .)Sandstrom and Carlsson, 2008: 505در وضعيت
کنوني وجود حوزههاي سياستي 2که از لحاظ کارکردي متفاوت و نهادي مجزا
هستند باعث بخشيگرايي 8سياستگذاري شده است .در نتيجه ،بازيگران با درجه
1. wicked
2. Policy domains
3. sectoralization
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زيادي از استقالل بر مسائل مشترک تمرکز کرده و در جهت حل آنها حرکت
ميکنند .اين امر نشان ميدهد که سياستها به نحو فزايندهاي از شبکههاي
سياستي منتج ميشوند ).(Godfroy, 1993: 25-35
برخي شبکهها با هدف قبلي و برخي نيز بنا به اتفاقاتي بوجود ميآيند.
کيلدوف و تساي ( )2888در اين زمينه  2نوع شبکه را از يکديگر متمايز
ميکنند :شبکههاي هدف محور 1و شبکههاي تصادفي 2.شبکههاي هدف محور يا
بوسيله مشارکت کنندگا ن در شبکه و يا توسط مقامات رسمي برپا شده و
توسعه مييابند .هرچند شبکههاي هدف محور کمتر ايجاد ميشوند ولي به عنوان
سازو کارهاي رسمي جهت دستيابي به اهداف فرابخشي از ارزش زيادي
برخوردارند .وجود اين شبکهها در بخشهاي عمومي و غير انتفاعي ،که براي حل
مسائل به هدايت (حکمراني) اَعمال جمعي نيازمندند ،اهميت مضاعف پيدا
ميکند (.)Kilduff and Tsai,2003

گونه شناسي شبکههاي سياستي
بر اساس مطالعات مربوط به شبکههاي سياستي 2 ،دسته از شبکههاي سياستي را
از يکديگر ميتوان متمايز کرد .شبکههاي باز 8و بسته 9.در ادبيات علوم
سياسي ،شبکههاي باز متناظر با شبکههاي موضوعي 5و شبکههاي بسته متناظر
با اجتماعات سياستي 0هستند ،در حاليکه در مباحث مربوط به شبکههاي
اجتماعي و تئوري گرافها از عناوين شبکههاي باز و بسته استفاده ميشود.
ويژگي شبکههاي بسته عبارتند از :تعداد کم بازيگران دولتي و غير دولتي ،نقش
آفريني کمِ تأثيرات خارجي بر اعضا ،دارا بودن منافع ،ارزشها ،ترجيحات و حتي
1. Goal-directed networks
2. Serendipitus networks
3. Open networks
4. Closed networks
5. Thematic(issue) networks
6. policy communities
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ايدئولوژي مشترک و در نهايت ،درجه باالي تمرکز و همگرايي در ميان اعضا.
نمونهاي از يک شبکه بسته عبارت است از تعامالت بازيگرانِ درگير در صنعت
نفت روسيه که در آن برخي از گروههاي مالي و صنعتي داراي روابط پيچيده و
انحصاري با مقامات محلي و دولت فدرال بوده و شرکتهاي خارجي امکان
مشارکتهاي مستقيم را ندارند .براي شبکههاي باز نيز ،که تغييرات در شبکه بر
اثر فرايند يادگيري جمعي رخ ميدهد ،ميتوان مثال توافقات جهاني 1را ذکر
کرد که طيف وسيعي از بازيگران مانند سازمان ملل ،بازيگران چند مليتي،
سازمانهاي بين المللي کار ،سازمانهاي غير دولتي و مراکز پژوهشي در آن
حضور دارند ( .)Rizopoulos and Sergakis , 2010 : 252شبکههاي
موضوعي 2پيوندهاي ارتباطي هستند که افرادِ برخوردار از دانش را در
8
حوزههاي سياستي با يکديگر مرتبط کرده و معموالً شامل بازيگران دروني
مانند مقامات قانونگذاري و اجرايي حکومت و نيز بازيگران بروني 9مانند البي
گران ،دانشگاهيان ،روزنامه نگاران و تجار ميشوند .شبکههاي موضوعي با
تکامل خود تبديل به مخازن وسيعي از اطالعات ميشوند .همچنين تعامالت
درون اين شبکهها ميتواند ترجيحات و اِدراکات اعضاي شبکه را از آنچه که
ميتواند بهترين سياست باشد تغيير دهد (.)Miskel& Song, 2004
ابعاد طيف و ويژگيهاي نهادي شبکههاي سياستي در جدول زير نشان داده
شده است.

1. Global compact
2. Issue networks
3. Inside actors
4. Outsider actors
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شبکههایسياستي ( Marsh and ، Toke,2000 : 836

جدول .1ابعاد طيف

) Rhodes,1992:251

ابعاد طيف شبکههاي
سياستي

اجتماعات سياستي

1

شبکههاي موضوعي

2

عضويت

تعداد بسيار محدود اعضا
نمايندگي کردن دامنه محدودي
از منافع

تعداد زياد اعضا
نمايندگي کردن دامنه وسيعي از
منافع

همگرايي

چانه زني و مذاکره
تعامالت مکرر

مشاوره
دارابودن الگوي ناپايدار
همگرايي

نهادي سازي

اجماع بر اصول و رويههاي
سياستي براي حل مسائل
سياستي

مجادله و تضاد بر سر اصول و
رويههاي سياستي براي حل
مسائل سياستي

همه مشارکت کنندگان
ارزشهاي اساسي را تسهيم کرده
و مشروعيت نتايج را
ميپذيرند.

در برخي موارد توافق و گاهي
نيز تضاد وجود دارد.

توازن قدرت ميان اعضا وجود
دارد .اگرچه ممکن است که
يک گروه غالب باشد ولي براي
بقاي شبکه ،وجود بازي با
حاصل جمع مثبت الزم است.

وجود قدرتهاي نابرابر که
انعکاس دهنده منابع و
دسترسيهاي نابرابر است .در
اينجا بازي با حاصل جمع صفر
برقرار است.

منافع

منافع اقتصادي يا حرفهاي غلبه
دارد.

طيفي از منافع را در بر دارد.

تداوم

عضويت ،ارزشها و نتايج با
مروز زمان ثبات دارند.

دسترسيها در طول زمان تغيير
ميکند.

اجماع

قدرت

1. Policy community
2. Issue network
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سنجش عملکرد و تداوم پذيري شبکههاي سياستي
دريافت سنتي از عملکرد 1و ادبيات مربوط به آن ،بر سطح سازماني يا فردي (
سطح خرد) تمرکز کرده و در ارائه چارچوبهايي براي سنجش عملکرد شبکهها
ناتوان است .اين ادبياتْ مديريتِ دولتي جديد 2را مبنا قرار داده و به کارايي 8و
اثر بخشي 9از دريچه محدودي مينگرد .در مقابل ،سنجش عملکرد شبکههاي
سياستي شاخصهاي جديدي را ميطلبد .در شبکههاي سياستي به دليل حضور
انواع بازيگران (دولتي ،خصوصي و عمومي) ،نتيجهاي که از نظر بازيگر بخش
خصوصي مطلوب به نظر ميرسد ممکن است در نگاه بازيگر دولتي يا ساير
ذينفعان نامطلوب باشد .همچنين ،سنجش عملکرد شبکههاي سياستي نيازمند
سنجش پيوند سطوح سازماني و فراسازماني است به نحوي که بتواند ارتباطات
ميان سازمانها را نيز بسنجد .بر اين اساس ،ووت و همکاران ()2880
چارچوبي جامع و نوآورانه براي سنجش عملکرد شبکههاي سياستي به شرح
جدول  2ارائه ميکنند .در اين چارچوب ،عملکرد فرايند بر تضمين کيفيت
دموکراتيک شبکههاي سياستي تأکيد داشته و بر عملکرد رژيم ،استحکام و
انعطاف پذيري شبکه به مثابه قسمتي از دولت توجه ميکند .در عملکرد رژيم
اين سوال مطرح ميشود که آيا دولت در مواجهه با تنشهاي بخشي از
شبکههاي سياستي بهره ميبرد؟(.)Voets et al, 2008

1. performance
2. New public management
3. efficiency
4. effectiveness
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جدول  .2چارچوب سنجش عملکرد شبکه ()Voets et al, 2008 : 784
اجزا و شاخص ها

ابعاد
عملکرد محصول

عملکرد فرايند

2

1

دستيابي به اهداف و کارايي
رسمي
مشروعيت
غير رسمي
پاسخگو بودن

پاسخ گويي

پاسخگو ماندن
پيشنهاد موضوعات با توافق اعضا

تطابق

8

سازوکارهاي دستيابي به توافق
ويژگيهاي توافق
عضويت

عملکرد رژيم

9

نهادي شدن شبکه
کيفيت روابط

سازمان اجرايي شبکه
چگالي
چندگانگي

از طرف ديگر ارزيابي ماندگاري يا تداوم پذيري شبکههاي سياستي مستلزم
در اختيار داشتن معيارهايي است که خاص شبکهها بوده و پاسخ به سؤاالتي در
اين خصوص ميتواند به پيشبيني ماندگاري آنها کمک کند .اين شاخصها در
جدول  8ذکر شده اند.
جدول  .3شاخصهاي تداومپذيري شبکههاي سياستي ( ) Gore,2010 : 37
شاخصها

سؤاالتي براي ارزيابي

پايداري

آيا شبکه در زماني در حدود يک دهه يا بيشتر پابرجا
بوده است؟
1. Production performance
2. Process performance
3. accordance
4. Regime performance
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تنوع شبکه

آيا گروههاي متنوعي اعضاي شبکه را تشکيل ميدهند؟

عضويتپذيري شبکه

آيا شبکه با مرور زمان اعضاي جديد را پذيرفته و تعداد
اعضاي آن افزايش پيدا کرده است؟

منابع مالي

آيا شبکه از حمايت مالي کافي براي انجام امور خود
برخوردار است؟

قدرت کشش

آيا تعهد کافي براي توجه به مسئله مورد نظر در ميان
اعضاي شبکه وجود دارد؟

تبادل اطالعات

آيا اعضاي شبکه به تبادل اطالعات يا دانش ميپردازند؟

شبکههاي سياستي؛ نقش و کارکرد در سياستگذاري عمومي
اساساً مفهوم شبکههاي سياستي در مقابل ايده حکومت يکپارچه 1که به تنهايي
فرايند سياستگذاري را کنترل ميکند مطرح شد .در مقابل ،چارچوب شبکههاي
سياستي بيان ميکند که سياستگذاري در ظلّ نظام هايي اتفاق ميافتد که
متشکل از حوزههاي بخشي مختلفي ،با تعداد متغيري از بازيگران ،باشند.
( .)Blanco at el, 2011: 298مطالعه سياستگذاري عمومي از طريق مطالعه
رابطه ميانِ سازمانهاي حکومتي با شبکهاي ديگر از سازمانهاي حامي منافع آن
چيزي است که از آن به نظريههاي شبکههاي سياستي ياد ميشود .نظريههاي
شبکههاي سياستي رهيافتي دولتمحور به سياستگذاري عمومي اتخاذ ميکنند و
به رفتارهاي نهادي ميپردازند ( گمبل در  :مارش و استوکر ،1810 ،ص .)44
يکي از فرضيات اصلي مدل شبکه سياستي اين است که شبکهها بر پيامدهاي
سياستي 2اثر ميگذارند .اين واقيعت وجود دارد که به دليل آنکه نظريه شبکهاي
در پاسخ به انتقاداتِ وارد بر مدلهاي سلسله مراتبي نمايان شد ،تمايل دارد که با

1. monolithic state
2. Policy outcomes
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شدت زيادي بر موضوع همکاري 1تمرکز کرده و تفاوتهاي قدرت در جامعه را
در نظر نگيرد .با استفاده از يک رويکرد مقايسهاي ميتوان گفت که در مکتب
بريتانيايي شبکهها که با مطالعات رودز شناخته ميشود ،اين تمايل وجود دارد
که دولت و بازيگران اجتماعي را مشارکت کنندگاني در نظر بگيرد که داراي
قدرت برابر هستند .در اين مطالعات بر ويژگي خود سازمان دهنده و خود
هدايتگرِ شبکهها تأکيد ميشود .از طرف ديگر ،مکتب آلماني شبکهها اين
واقعيت را ميپذيرد که دولت به دليلِ کنترل منابع و برخورداري از مشروعيت
انحصاري به عنوان نماينده منافع عمومي داراي قدرت برتر در شبکه است.
بنابراين ،در اين چشم انداز ،دولت از نقش مديريت و هدايتگري بافاصله
شبکهها برخوردار ميشود .البته در اينجا همواره اين سئوال مطرح است که با
وجود آنکه دولت در سياستگذاريهاي مختلف داراي منافعي است ،چگونه
ميتواند با بيطرفي مديريت شبکهها را آن هم در بخش وسيعي انجام داده و بر
تعامالت ميان مشارکت کنندگان تأثير بگذارد؟( .)Teye, 2013: 64اگرچه
نقش شبکهها بنا به حوزه فعاليت آنها متغير است ولي مدل شبکهاي  8فرضيه
اساسي را در بردارد ( )Daguerre :2000که به شرح زير است :
 .1شبکه سياستي در سطح يک بخش 2از سازمانهاي دولت مرکزي و
گروههاي ذينفع تشکيل ميشود .2 .ويژگيهاي داخلي شبکه بر نتايج آن تأثير
ميگذارد .8 .فشارهاي داخلي و بيروني در تغييرات شبکه مهم است .اگرچه
بيشتر تغييرات در نتيجه عناصر بيروني رخ ميدهد ،درجه و سرعت اين
تغييرات به ظرفيت شبکه براي حداقلسازي آن بستگي دارد.
ادبيات شبکههاي سياستي حداقل  5مبنا را براي ذينفعان شناسايي کرده
است تا بتوانند شبکهاي از تعامالت را شکل دهند .اولين و متعارفترين مبنا
1. cooperation
2. Sector level
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مربوط است به تبادل اطالعات و نظرات مربوط به موضوعات سياستي اساسي
يا مسائل مربوط به کارايي سياسي 2.اين مبنا به ويژه در مورد موضوعات بسيار
پيچيده که بيشتر افراد صاحب دانش هستند از اهميت زيادي برخوردار است.
دومين مبنا براي شکل گيري يک شبکه عبارت است از تبادل انواع منابع مثل
پول ،نيروي انساني يا خدمات .سوم اينکه يک شبکه حامي براي شناسايي
ذينفعاني که بتوان با آنها يک ائتالف برتر را تشکيل داد ،تالش ميکند.
چهارمين مبنا اين است که روابط با بازيگران تأثيرگذار برقرار شود تا کنترل
منابع حساس صورت گيرد .مبناي پنجم و آخر اين است که يک شبکه
هماهنگي به دنبال شناسايي بازيگراني است که رفتار خود را در پرتو اهداف
مشترک پيش بيني کنند (.) Weible and Sabatier,2005 : 181-182
برخي از محققان معتقدند وجه مميزه شبکهها چانه زني و امکانات مالي
آنهاست .به عنوان مثال ،رودز اعتقاد دارد سازمانهاي مختلف انواع تحريمهاي
مالي و حقوقي را با هدف کسب آنچه از سازمانهاي ديگر ميخواهند ،به کار
ميگيرند .پس ،در نتيجه وابستگي متقابل بين سازمانهاي مختلف ،سياستگذاري
شبکهاي پديدار ميشود .نظر برخي ديگر از پژوهشگران اين است که شبکهها
برساخته ايدهها و انديشهها هستند و نمي توان آنها را صرفاً ابزاري براي چانه
زني تلقي کرد .در اين نگاه ،شبکه به ائتالفي از بازيگران گفته ميشود که در
يک حوزه خاص ديدگاهي مشخص دارند (.)Sabatier and Jenkins,1993
اين اجماع وجود دارد که مطالعه شبکههاي سياستگذاري منجر به پيدايش چشم
انداز رابطهاي 8در سياستگذاري شده است) . (Lazer, 2011طرفداران اين
چشم انداز اعتقاد دارند که پديدههاي سياسي و اجتماعي تنها در صورتي قابل
درک هستند که به بازيگران انفرادي به صورت يک نظام اجتماعي و نه

1. Substantive policy issues
2. Political efficacy
3. Relational perspective
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موجوديتهاي مجزا نگريسته شود .اين بازيگران داراي روابط چندجانبه با
ديگر بازيگران هستند و بر تصميم گيري و خروجيهاي سياستگذاري
اثرگذارند .در نتيجه ،پژوهشگران نه تنها بايد به طور گسترده به نگرشهاي
بازيگران بپردازند ،بلکه بايد روابط و ساختارهايي را هم که بازيگران در آنها
عمل ميکنند تحليل کنند .البته اين چشم اندازِ رابطهاي در گذشته دور نيز
بوسيله وبر مورد تأکيد قرار گرفته است .قدرت به عنوان يکي از مهمترين
مفاهيم علوم اجتماعي در نگاه وبر به معناي امکان خاص يک عامل (فرد يا
گروه) بهخاطر داشتن موقعيتي در روابط اجتماعي است که بتواند گذشته از پايه
اتکاي اين امکان خاص ،اراده خود را با وجود مقاومت به کار برد ( Lamping
 .)et al, 2012الومان و نوک ( )1401بيان ميکنند که فرصتها و تواناييهاي
بازيگران در ارتباطات موجود در شبکه سياستي ـ اعم از تبادل اطالعات،
تخصص و يا ديگر منابع ـ است که تعيين ميکند آيا سياست شکل ميگيرد يا
نه و محتواي آن چيست؟(.)Laumann and Knoke, 1987
بورزل ( )1440ادبيات شبکههاي سياستگذاري را در  2دسته طبقه بندي
ميکند .در اولين دسته ،شبکههاي سياستگذاري نقش واسطه گري منافع را به
عنوان شکل خاصي از حکمراني ايفا کرده و منابع پراکنده ميان بازيگران
عمومي و خصوصي را بسيج ميکند .اين گرايش در ميان محققان
آنگلوساکسون رواج زيادي دارد .در دومين دسته ،شبکههاي سياستگذاري (به
عنوان شکلي از حکمراني) تمرکز خود را بر روابط تغيير يافته ميان دولت و
جامعه قرار ميدهد (.)Borzel,1998
در حقيقت ميتوان  2سنت را در پژوهشها و رويکردهاي مربوط به
شبکههاي سياستي از يکديگر متمايز کرد .سنت اول تحت عنوان «واسطه گري
منافع» شبکههاي سياستي را به عنوان اصطالحي عام براي اَشکال مختلف روابط
ميان دولت و گروههاي ذينفع به کار ميبرد .شبکههاي سياستي در اين سنت،
که اغلب توسط پژوهشگران آمريکايي و بريتانيايي دنبال ميشود ،به عنوان
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ابزاري تحليلي براي تبيين تعامالت نهادي ميان دولت و سازمانهاي جامعه مدني
به کار ميرود .نکته اساسي سنت مذکور آن است که شبکههاي سياستي بر
پيامدهاي سياستي اثر ميگذارند .در سنت دوم ،تحت عنوان «حکمراني»،
شبکههاي سياستي به عنوان سازوکاري جهت هماهنگي غير سلسله مراتبي ـ در
مقابل سلسله مراتب و بازار ـ و بسيج منابع سياسي محسوب ميشوند ،آنهم در
شرايطي که اين منابع به نحو گستردهاي ميان بازيگران دولتي و غير دولتي
پراکنده است .اين سنت عمدتاً توسط پژوهشگران آلماني (مرکز پژوهشي
ماکس پالنک) 1و هلندي دنبال ميشود ( .)Czischke, 2007: 66به عنوان
جمع بندي ميتوان گفت پژوهشهاي شبکههاي سياستي در  8سطح صورت
گرفته اند :در اولين سطح يعني سطح کالن 2که به مطالعات اوليه در اين حوزه
برمي گردد ،تالش شده است تا يک مدل کلّي از روابط ميان دولت و گروههاي
ذينفع طراحي شود .در سطح دوم يا سطح مياني 8،تمرکز بر روابط ساختاري و
ميانسازماني است .پژوهشگران اروپايي توجه خود را به اين سطح معطوف
کرده اند .در سطح سوم يا سطح خرد 9نيز روابط ميان اشخاص بررسي و تحليل
ميشود .ادبيات آمريکايي در حوزه شبکههاي سياستي با توجه زياد به سطح خرد
کار خود را آغاز کرد (.)Lewis,2011: 1223

کاربرد تحليل شبکههاي سياستي در سياستگذاري عمومي
پژوهشهاي مختلفي در حوزههاي مختلف و با هدف شناسايي ساختار شبکههاي
سياستي و ارتباطات بازيگران مختلف و شناسايي مراکز قدرت صورت گرفته
است .يکي از اين پژوهشها که در حوزه سالمت انجام شده مطالعه لمپينگ و
همکاران( )2812است .هدف نويسندگانْ شناسايي شبکههاي سياستي (بنگريد
1. Max Planck School
2. Macro-level
3. Meso-level
4. Micro-level
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به شکل  )1در سياستگذاري مراقبتهاي سالمت در هلند است .بدين منظور9 ،
حوزه سياستي شامل کيفيت مراقبت ،برنامه ريزي نيروي انساني ،دارو سازي و
مالي انتخاب شده و با استفاده از تحليل شبکه به توصيف چگونگي ارتباطات و
هماهنگي بيش از  288سازمان پرداخته ميشود .يافتههاي پژوهش نشان
ميدهد که بر خالف انتظار ،هماهنگي بين  9حوزه سياستي نه از طريق
سازمانهاي حکومتي بلکه بوسيله سازمانهاي نماينده 1مثل سازمانهاي نماينده
بيمارستانها ،نماينده مصرف کنندگان مراقبتهاي پزشکي و انجمن کارفرمايان به
عنوان سازمانهاي واسطه گر انجام ميشود .يافته ديگر آن است که نمايندگي
منافع در اين سيستم متوازن نبوده و اين امر بر سياست مراقبت پزشکي اثر
ميگذارد ) .)Lamping et al, 2012
شکل  .1شبکههاي سياستي در حوزههاي چهارگانه سياستگذاري سالمت هلند
() Lamping, et al , 2012: 217

1. Representative organizations
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ويجنوال و همکاران ( )2818نيز با بررسي شبکههاي سياستي در حوزه
اکوسيستم کاستاريکا ،درصدد شناسايي سازمانهاي پلزننده 1بودند .آنها با
استفاده از تحليل شبکه و با کمک مفهوم مرکزيت بينابيني ،2وجود اين سازمانها
و شدت برخورداري از ويژگي پلزنندگي را در آنها بررسي کردند .نتايج نشان
داد که در بخش توزيع آب ،دفتر توسعه کشاورزي ناحيهاي بيشترين مرکزيتِ
بينابيني را در شبکه داشته و از طرف ديگر سازمانهاي رگوالتوري و سازمانهاي
علمي از کمترين ميزان پلزنندگي در شبکه برخوردارند .اين امر برخالف
موقعيت مطلوب است که در آن اين سازمانها بايد از نقش واسطهاي زياد
برخوردار باشند .نقطه قوت شبکه نيز آن است که ارتباط پرتعداد بازيگراني از
اجتماعات سياستي مختلف نشان ميدهد که تسهيم اطالعات در شبکه به نحو
مطلوبي صورت ميگيرد (.)Vignola et al, 2013
مايسکل و سونگ ( )2889با تمرکز بر  28بازيگر اليتِ دخيل در
سياستگذاري حوزه مطالعه 15( 8سازمان يا گروه و  2بازيگر حقيقي) درصدد
بررسي شبکه سياستي ( بنگريد به شکل  )2اين حوزه و شناخت بازيگران
قدرتمند اند .آنها به اين نتيجه رسيدند که  8بازيگر يعني ( DOEدپارتمان
آموزش آمريکا)( AFT ،فدراسيون معلمان آمريکا) و ( NICHDنهاد ملي
سالمت کودکان و توسعه انساني) از بيشترين مرکزيت درجه (بيشتر از  )%45و
شهرت (بيشتر از  )%14در شبکه برخوردارند .همچنين هسته مرکزي شبکه به
5
نحوي است که هم شامل دروني ها( 9بازيگران حکومتي) و هم شامل بيرونيها
(بازيگران غي ر وابسته به حکومت مثل گروههاي ذينفع) ميشود ( & Miskel
 .)Song :2004نتايج مطالعه آنها نشان ميدهد تفاوت مرکزيت بازيگران
1. Bridging organisation
2. Betweenness centrality
3. Reading policy
4. insiders
5. outsiders
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بيانگر سطوح متغير تأثير بر سياست در ميان بازيگران شبکه است.
شکل  .2شبکه سياستي در سياستگذاري مطالعه در آمريکا ( Miskel & Song

):2004:101

هارتويگ و همکاران( )2819نيز با تمرکز بر سياستگذاري حوزه
انرژيهاي تجديدپذير ،به مقايسه شبکههاي سياستي اين حوزه در  2کشور
آلمان و ژاپن پرداختهاند (بنگريد به شکلهاي  8و  .)9يافتههاي آنها نشان
ميدهد که انجمنهاي صنعتي و اقتصادي ،انجمنهاي مدني و مجامع آموزشي،
بيشترين مرکزيت و قويترين ارتباطات را در شبکه سياستگذاري انرژي آلمان
دارند .اما در شبکه سياستي انرژي ژاپن ،بيشترين قدرت در اختيار انجمنهاي
صنعتي و اقتصادي است .اي ن امر موجب شده است تا منافع اقتصادي و صنعتي
در ژاپن نقش بيشتري (نسبت به آلمان) در خروجيهاي سياستي اين حوزه ايفا
کند .همچنين در شبکه سياستي انرژي ،گروههاي حامي انرژي هستهاي در
آلمان نسبت به ژاپن از قدرت بيشتري برخوردارند .در نتيجه زمينههاي کاربرد
و توسعه بيشتر انرژي هستهاي در آلمان نسبت به ژاپن وجود دارد ( Hartwig
.)et al, 2014
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شکل  .3شبکه سياستي در سياستگذاري حوزه انرژي در آلمان ( Hartwig et

)al,2014: 15

شکل  .4شبکه سياستي در سياستگذاري انرژي در ژاپن ( Hartwig et

)al,2014: 19

نسل جديد پژوهشهاي مربوط به شبکههاي سياستي
در نگرشهاي نوين به شبکههاي سياستي و از نظر برخي نويسندگان ،يکي از
ابعاد پنهان ولي مهم روابط قدرت در شبکه سياستي عبارت است از اِدراک
بازيگران از منافع خود و نيز از عناصر مختلف حوزه سياستي که متعلق به آن
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هستند .ماهيت و درجه همگرايي ساختارهاي شناختي موجود در شبکههاي
سياستي که از اِدراکات بازيگران آن ناشي ميشود ،تأثيري بسيار زياد بر
ماهيت شبکه و نتايج تصميمات سياستي آن خواهد گذاشت .وجود يک جهان
1
بيني تسهيم شده از حوزه سياستي ،تأثيرات شگرفي بر «قواعد طراحي شبکه»
(اصطالح به کاربرده شده توسط بلوم -هانسن) ميگذارد .درجه همکاري بينِ
بازيگران شبکه به اين بستگي دارد که آيا ديدگاهي نسبتاً همگرا در مورد
سياستهاي حوزه سياستي متعلق به آن در ميان مشارکت کنندگان شبکه وجود
دارد يا خير؟ بنابراين بررسي و تحليل ساختارهاي شناختي بازيگران شبکه از
اهميت بااليي برخوردار است .از جمله عوامل مؤثر بر ساختارهاي شناختي
2
بازيگران نوع گفتمان حاکم بر شبکه است ( .)Liberatore,1995ديو توک
معتقد است که شناخت خط داستاني 8تاريخي که تشکيل دهنده گفتمان غالب
در يک شبکه سيا ستي خاص است و همچنين شناخت توسعه گفتمانِ مذکور
بسيار مهم است .بنابراين او از مدل بلوم ـ هانسن( 9نهادگرايي اقتصادي) که
اساس تعقيب منافع بازيگران را بر اتخاذ رويکردهاي عقاليي و استراتژيک از
سوي آنها قرار ميدهد انتقاد ميکند .توک براي نشان دادن اهميت تغييرات
گفتماني در شبکه ،با تمرکز بر شبکه سياستي شکل گرفته در حوزه انرژي
کشور آمريکا ،توسعه گفتمان «کارايي انرژي» را در شبکه بررسي کرده و نشان
ميدهد که چگونه بازسازي و تغيير گفتمان شکل ميگيرد .براي مثال «انرژي به
مثابه منبع و کارکرد سوختي زغال سنگ» به سمت «مضرات زيست محيطي
انرژيهاي فسيلي و اجتناب از مصرف آنها» تغيير شکل ميدهد .نقش
واسطههاي سياستي5ـ اغلب وزرا يا گروههاي ذينفوذ اين نقش را ايفا ميکنند ـ
1. The design rules of network
2. Dave Toke
3. Storyline
4. Blom-Hansen
5. Policy brokers
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در اين تغيير گفتمان حائز اهميت است .1پس اين نهايت سادهسازي است که
نتايج سياستي شبکه را فقط به قدرت چانه زني بازيگران شبکه نسبت دهيم بلکه
اين قدرت چانه زني توسط گفتمانِ تسهيم شده در شبکه که توليد کننده
ساختارهاي شناختي است بوجود ميآيد (.)Toke,2000
به عنوان جمع بندي بايد گفت که در پژوهشهاي صورت گرفته در حوزه
شبکههاي سياستي ،دو رويکرد متمرکز و غير متمرکز ديده ميشود .در حاليکه
عمده پژوهشها با استفاده از رويکرد متمرکز صورت پذيرفته است ،رويکرد غير
متمرکز به عنوان نسل جديد اين مطالعات شناخته شده و هنوز استفاده گستردهاي
از آن نشده است .در رويکرد متمرکز و پوزيتويستي به شبکههاي سياستي ،نهادها
توليد کننده اَعمال بازيگران انفرادي در نظر گرفته ميشوند .در اينجا بر ويژگيهاي
عيني مانند اندازه شبکه و تأثير آنها بر نتايج سياستي تأکيد ميشود .در صورتيکه
در رويکرد غير متمرکز ،آزادي عمل بازيگرانْ بيشتر لحاظ ميشود ،و نهادها به
2
عنوان توليدات اَعمال بازيگران در نظر گرفته ميشوند ،و به نحوه ساخته شدن
شبکهها بوسيله افراد و ايجاد معاني اَعمال توجه ميشود .اين رويکرد واقعيت را
«روايتي» ميداند که به دست افراد ساخته شده و در نتيجه شبکهها نيز مجموع
روايتهاي مشارکت کنندگان و مشاهده گران هستند ( Bevir and Richards,
 .)2009مردم شناسي 8و تحليل متن 9به عنوان  2ابزار رويکرد غير متمرکز براي
شناخت باورها و اَعمال بازيگران دخيل در شبکههاي سياستي مورد استفاده قرار
ميگيرد .در نهايت ،بايد گفت که به منظورِ جامعيتِ رويکردِ شبکه اي ،لزوم
تأکيد همزمان بر هر دو رويکرد يعني توجه به اَعمال و باورها در کنار شناخت
 .1توک بيان مي کند که در حوزه مورد اشاره يعني حوزه انرژي آمريکـا ،نقـش  2وزيـر يعنـي رابـرت
جونز و جان گامر و نيز گروههاي فشار زيست محيطي به عنوان واسطه هاي سياست در تغييـر گفتمـان
ذکر شده بسيار مهم است.

2. construct
3. Ethnography
4.Textual analysis
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ساختار احساس ميشود .به عنوان مثال ،در برخي از پژوهشها تحليل محاورهاي با
تحليل شبکههاي اجتماعي ترکيب شده تا جنبشهاي اجتماعي تبيين مؤثرتري
بيابند .2003) (Mische,

نتيجه گيري
کانون توجه تحليل گران و پژوهشگران سياستگذاري عمومي «شکل گيري يک
سياست» است :اينکه سياستها از کجا ميآيند و چه عواملي در اتخاذ آنها مؤثر
هستند؟ پاسخهاي مختلف و متفاوتي به اين سؤال ارائه شده است .رويکرد
شبکهاي از جمله جديدترين چارچوبهاي پژوهشي معاصر است که نقش
ارتباطات ميان بازيگران و ذينفعان را در شکل گيري يک سياست بيشتر از
ديگر عوامل ميداند .اغلب پژوهشهاي صورت گرفته در خصوص شبکههاي
سازماني شامل  2رويکرد هستند .1 :رويکرد تحليلي شبکه اي؛  .2رويکرد
شبکهها به مثابه شکلي از حکمراني .در رويکرد اول ،تمرکز تحقيق بر بررسي
سطح خرد ،جنبههاي فردي شبکهها و مطالعه شبکههاي ميان فردي (مشابه آنچه
که جامعه شناسان عالقه دارند) قرار دارد .محققان در اين رويکرد به توصيف و
تبيين ويژگيهاي ساختاري شبکه با استفاده از مفاهيمي مثل چگالي ،مرکزيت و
 ...ميپردازند .در اينجا هدف اصلي عبارت است از اينکه به توصيف ،تبيين و
مقايسه شکل بندي روابط پرداخته شود و يا اينکه از اين شکل بندي براي تبيين
پيامدهاي خاص استفاده شود .در رويکرد دوم ،شبکهها به شکل سازوکارهاي
هماهنگي يا آنچه که «حکمراني» مينامند در نظر گرفته ميشوند .در اين
رويکرد ،شبکهها در ميانه طيف بازار و سلسله مراتب قرار داشته و به آنها به
عنوان سازوکاري مجزا از اين دو ،جهت حل مسائل و رسيدن به اهداف
نگريسته ميشود ( .)Provan & Kenis,2007: 232در حقيقت ،در اينجا بر
اين ويژگي تأکيد ميشود که با اتخاذ رويکرد شبکهاي ميتوان نقايص و
کاستيهاي بوروکراسي دولتي (نظير چشم اندازهاي محدود ،کمبود منابع ،عدم
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انعطاف ،دانش محدود و منسوخ شده) و نيز نظام بازار (نظير ناتواني در ارائه
کاالها و خدمات عمومي ،ايجاد نابرابريهاي اجتماعي و آثار بيروني و جانبي) را
جبران کرده و چنين نارساييها را مرتفع ساخت (رعنايي و مرتضوي.)1841 ،
پژوهش حاضر ضمن بررسي ادبيات اين حوزه ،توانايي و مزيتهاي رويکرد
شبکهاي را بررسي کرده و از رهيافتهاي مختلف به منابع بازيگران،
استراتژيها و ارتباطگزينيهاي آنها بحث کرده است .رويکرد تحليلي
شبکههاي سياستي به پژوهشگران و تحليل گران حوزه سياستگذاري عمومي
اين امکان را ميدهد تا با شناسايي بازيگران و ذينفعان مختلف که حول يک
سياست خاص شکل ميگيرند ،خروجيهاي سياستي را با توجه به قدرت و
ارتباطات آنها در شبکه سياستي مورد مالحظه قرار دهند .زماني که قدرت بيشترِ
نوعِ خاصّي از بازيگران با ماهيت و کارکرد ويژه آنها پيوند ميخورد،
تعيينکننده ويژگي متفاوتي از يک سياست ميشود .نسل جديدِ پژوهشهاي
شبکههاي سياستي پيشنهاد ميکند که به منظور جامعيت بيشترِ رويکرد
شبکهاي ،نگرشها و باورهاي بازيگران در کنار شناخت ساختار شبکه بايد
همزمان مالحظه و بررسي شوند.
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