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 : بحران و پارادایم شیفت
 سیاسی کارآفرین نقش  

 چکیده 
در  نوشتار حاضرمنظور بدین. استشیفت  تر، پارادایمعبارت دقیق یا به  داخلی تغییر سیاست هایمزبررسی مکانی نوشتاراین هدف 

زا در محیط چگونه نیروهای درون  دازد کهر پئله میاین مسه  ب  سپس  و  کندرا بررسی میها به عرصه سیاسی  چگونگی ورود ایده  ابتدا
های جدیدی از  ، ایدهبحرانی عفرضیه اصلی این است که در مواقد. کننهای جدید تبدیل میها را به سیاستایده ،یگذار سیاست

، باید یک عامل یار گذسیاستو    محیط نهادیها به  این ایدهیک از  ، اما برای ورود هرشودارائه میتغییر    کارگزارانتعدادی از  سوی  
های بعدی رخ ای و تغییر سیاستان سیاسی تغییر ایدهکارآفرینبدون  د.حضور داشته باش 1سیاسی کارآفرینبه نام  تغییر خاص

 افتد. اق نمیسیاسی دو روی یک سکه هستند که اولی بدون دومی اتف کارآفرینبنابراین، پارادایم شیفت و  .دهدنمی

 دمه قم
مورد زا(  های درون)شوک  داخلی  هایبحراناغلب در ادبیات علوم سیاسی از طریق مفهوم    )پارادایم شیفت(  استموضوع تغییر سی

( 2۰۰۱) 2، گرینرمثالعنوان  بهشوند. قلمداد میها کردن سیاستثباتدلیل بی منظمطور ها بهبحران. توجه قرار گرفته است
تغییر موجود در حوزه ، ادبیات در نتیجه. شودهای سیاست جدید میپارادایممنجر به ی داخلی هانبحراکند که استدالل می

ها که از طریق آن بحران هاییم زمکانی بهادبیات  این اما .ها و مقاطع بحرانی بوده استما از بحران درک لکمیتدنبال به سیاست
 . نکرده استتوجه کافی ، شودسیاست میمنجر به تغییر 

تاریخ   اند. آنهااستفاده کردهسیاست    تغییر  بیان علت  عنوان ابزاری برای  به  از مفهوم مقاطع بحرانی  مسیرمحققان وابستگی به  
این گروه از  .ستا پذیرامکانعمده  ات بزرگ وکه طی آن تغییر  ند؛اتقسیم کرده «بحرانیمقاطع »و  «های عادیدوره »را به 

 است،غیرقابل توصیف  های عادیدر دوره  برای توضیح تغییراتی کهع ی مواقدر برخبحرانی  مقاطع مفهوم اندیشمندان سیاسی از
 ند. کناستفاده می

اجتناب ناپذیر  را اقدامات مؤثرتر و در نتیجه تغییر سیاست لزومو  دهدمیقرار  گیرندگان را در معرض انتقاد، تصمیمبحران
( استدالل 2۰۰6) 3والش؟ چیست شود. دلیل این تناقضنمی ، بعضی اوقات بحران منجر به تغییر سیاستاینوجودباکند. می
ا توضیح های گذشته ر که یک ایده سیاسی جایگزین بتواند شکست  افتداتفاق میی  زیاد در شرایطاحتمال  کند که تغییر سیاست بهمی

این  .هستند جایگزین ی سیاسیاهو دفاع از ایده تولیدقادر به  این عناصر قدرتمندکند.  کسبت عناصر قدرتمند را حمای و دهد
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سیاسی عامل اصلی تغییر   کارآفرین،  های داخلیزمان وقوع بحراندر  صورت این فرضیه ذکر کرد که  هتوان باستدالل والش را می
ان کارآفرین- های جدید سیاستایده انحامیو  دهندگانتوسعهعنوان پل ارتباطی بین سیاسی به کارآفرین. است سیاست
و نهادهای   -(۱993 ،3) هال یا سایر عوامل تغییر( 2۰۰۰، 2)پمبرتون های سیاستشبکه (؛ 1995، 1گدون) کین یار گذسیاست

. قرار دارد فرآیندسیاسی در مرکز این  کارآفرین، سیاست کننده در تغییرارکتدر شبکه بازیگران مش. کندکننده آنها عمل میاجرا
ثباتی ، جنگ یا بیمانند رکود هاییرا در زمان بحران 4یگذار سیاستان کارآفرین جدیدهای سیاسی که ایده کارآفرینیک  بدون  

بنابراین، (. 32۰۱، 5اهد افتاد ) هوگان و فینیتغییر سیاست یا پارادایم شیفت اتفاق نخو کند، سیاسی به عرصه سیاسی تزریق 
گام اول در راستای تحقق پارادایم  ،تندجایگزین هسهای سیاست اد و حمایت از ایدهقادر به ایجشناخت عوامل و عناصری که 

 اختصار مورد بررسی قرار خواهیم داد.  منظور، در ادامه این عوامل را بهشیفت است. بدین

  فتپارادایم شیکارگزار 
سیاسی   کارآفریناظهار داشت که  . وی  است  کردهتدوین  ،  عنوان یک مفهوم صریح، به را  سیاسی  کارآفریناصطالح    (۱96۱)  6دال

ارائه   یگذار سیاستان کارآفرینکه در زمان بحران توسط  یگذار سیاستهای سیاسی از ایده کارآفرین. اصلی تغییر است کارگزار
سیاسی را شکل    مذاکرهشرایط  ،  های فرهنگیچارچوب  ایجادو    هابرنامهو از طریق تأثیرگذاری بر  کند  می  انتخابمواردی را    شودمی
و منابع را در  کننداستفاده می اندشدهایجاد های داخلی بحران واسطههکه ب« ثباتیبی هایدوره »  از ن سیاسیاکارآفرین. دهدمی

و   هایگذار سیاست، بر سیاستکننده ثیرات دگرگونأکه دارای ت یجمع کنش شکال جدیدیا ا   ایجاد یک سیاست جدید،راستای 
 کنند. می بسیجهستند،  نهادها

ان کارآفرین»از آنچه او  استای بندی گستردهتغییر شامل گروه کارگزاراندهد که می پیشنهاد( ۱995کینگدون )
هایی از پنجرهشود، های داخلی دچار مشکل میبحران دلیلکه یک سیاست به میهنگامثال، عنوان  . بهدناممی« یگذار سیاست
. کشندموجود را به چالش می پارادایم یگذار سیاستان رآفریناکشوند که در آن ظاهر می های جدیدی(افق گشایی یاافق) فرصت

دهند ارائه می  ،انددهبنا شفعلی  های  سیاست   هاهایی که بر اساس آندن ایدهکر های جدید را برای جایگزینآنها طیف وسیعی از ایده
ان کارآفرین. قرار دهند یگذار سیاست را در محیط آنهاهای د که ایدهنان را جلب کنمدار سیاستباید توجه  فرآیندو در این 

 در شوند کهنفع و غیره میای ذی ه، اقتصاددانان و گروهها، دانشگاهیان، تکنوکراتشامل کارمندان دولت یگذار سیاست
 .گیرندگان دسترسی دارندهستند و به تصمیم دخیل وآورانهن یگذار سیاست

ان کارآفرینکند. در این حالت، می توصیف یگذار سیاستای ح شبکه رطیک  عنوانتغییر را به  کارگزاران( 2۰۰۰مبرتون )پ
، حالاینبا .ددر زمان بحران ضروری هستن ناموفق هایسیاست های جدید برای جایگزینیاز ایده حمایتبرای  یگذار سیاست

طیف وسیعی از الف میان تائ گیریشکل نتیجه این کار  .بسیار مهم است های جدیددر حمایت از ایده سیاسی کارآفریننقش 
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،  سازی عنوان منابع ائتالفبه  کارکرد خودواسطه هبها ایده آنموجب  بهکه شود می ان سیاسیکارآفرینو  یگذار سیاستان کارآفرین
ان کارآفرین) یگذار سیاستهای جدید ایده حامیانان سیاسی پل ارتباطی بین کارآفرینکنند. تسهیل میا کاهش موانع ر 

، شرایط بحثموضوعات مورد  ان سیاسی با تأثیرگذاری بر کارآفرین، ترتیباینبه .هستندآنها  اجراکننده نهادهای( و یذار گسیاست
تحوالت و  ؛کنند تثبیترا ) تغییرات( ها توانند نوآوری ق میسیاسی موف انکارآفرین. دهندسیاسی را شکل میگو( و) گفت مذاکره

این   .های جدید هستندها یا سازمان ، سیاستهارنامهدر قالب ب  مداوم و مستمر  ثیراتأتکه دارای    رندوجود آو ه بسیاسی یا اجتماعی  
ها را سیاست  و  توانند نهادهاآن رهبران میجب  موبه  است که  موقعیتی  ،عنوان یک پدیدهبه  سیاسی( کارآفرین)  شدهرهبری شناخته 

ان کارآفرین،  (زاونهای بر شوک) های داخلیهنگام بحراندر تر، دقیق عبارت به. کنند هدایتخاص  )مسیرهای( هاتدر جه
ها و این ایدهند کعمل می رهبر اسمیعنوان سیاسی به کارآفرین، اما های جدید را بر عهده دارندوظیفه تولید ایده یگذار سیاست

شدن به درگیر   قادر   یگذار سیاستان  کارآفرینی از  نکارآفریس یک شبکه  أسیاسی در ر   کارآفرین  .کندمی  یگذار سیاست  فرآیندرا وارد  
 . است ی گذار سیاستتخریب خالق در رابطه با  فرآینددر 

، که در آن مکانیک گرانشی ابر نشان دادجومی  توان با مفهوم نان سیاسی را می کارآفرینو    یگذار سیاستان  کارآفرینرابطه بین  
با   یگذار سیاستان کارآفرین، همواره ذراتی مانند چنین .شودنهایت ستاره می بندی ذرات برای تولید توده و در منجر به خوشه

جلب توجه  ایبر  یگذار سیاستان کارآفرین، در پی وقوع یک بحران. ندچرخمی یگذار سیاستوجود دارند که در محیط هایی ایده
شد حاضر با مدارسیاستاگر یک . کنند یگذار سیاستهای خود را وارد عرصه کنند تا ایدهمی با یکدیگر رقابت انمدار سیاست

 به  منافع نزدیکو سایر  یگذار سیاستان کارآفریند توانمی ،کند حمایتایده جدیدی  از سیاسی عمل کند و کارآفرینعنوان یک به
 کارآفرین. ود دارده وجرابطاین طرف در دو برای هر  منافعی  .دجلب کن، نظر خودمورد   ای از ایدهیت تودهجاد حمابرای ایرا آنها 

از  انمدار سیاست «حمایت»از  یگذار سیاستان کارآفرینکه حالی، دربردسود می یگذار سیاستان کارآفرینسیاسی از تخصص 
خاص  یگذار سیاستو در پیشبرد یک  بودهتر سیاسی بزرگ کارآفرینهرچه  .برندسود میخود در راهروهای قدرت های ایده

، هادر تعامل ایده پارادایم شیفت فرآیند، بنابراین .(۱997، 1) والیس و دالری  شودبیشتر می وی اکارآفریننسیل ، پتادتر باشمصمم
 دهد پارادایم شیفت را نشان می فرآیندنقش کارگزار در  (۱ل )شک  .بازیگران و نهادها قرار دارد
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  (.۱)شکل 

 
 ) پارادایم شیفت(بر تغییر سیاست ا

 ( ۲۰۱۳)  ی: هوگان و فین منبع

نمونه بسیار ارزشمندی   ۱97۰ان سیاسی در تغییر پارادایم، تجربه دو کشور سوئد و آمریکا در دهه کارآفریندر رابطه با نقش 
 د.کنخوبی بیان میاهمیت مطلب را به (3( و )2های ) شکلدو کشور در قالب این است. تجربه 

 ۱۹۷۶ل ئد در ساان سیاسی در سوکارآفرینجود و(. عدم  ۲شکل )
 ( ۲۰۱۳)  : هوگان و فینیمنبع

 کارآفرین سیاسی

 سیاسینخبه 

 گذاریسیاست کارآفرین

 شکست بحران
 سیاست

 رییتغ
 استیس

 درجه سوم

 کارآفرینان سیاسی

 رییتغ
 استیس

 درجه سوم

 کارآفرین سیاسی

 سیاسی نخبه

 گذاریکارآفرین سیاست

 بحران
 شکست
 سیاست

 سیاسی وجود کارآفرینعدم  

 رییتغ
 استیس

 اولرجه د



 

 

 
 ۱۹۸۱در سال  االت متحدهایان سیاسی در کارآفرینجود و(. ۳شکل )

 ( ۲۰۱۳)  : هوگان و فینیمنبع

 پارادایم شیفت برای شناسایی وبی چارچ
اند مفاهیم تهنتوانس ،دنکنرا تصدیق می یگذار سیاستان کارآفرینکه نقش حالی، درتوضیحات موجود در مورد تغییر سیاست

(. بنابراین، 2۰۰9،  1رمنمینتروم و نو)    آفرین خود ادغام کنندهای تحولسیاسی را در چارچوب  انکارآفرینو    یگذار سیاستجداگانه  
؛ و در درجه شوندباعث تغییر سیاست می است که  زادروننیروهای  اجرای موفق پارادایم شیفت در درجه نخست مستلزم شناسایی  

پارادایم شیفت که    رسدنظر میبهبر این اساس  است.    یگذار سیاستان  کارآفرینبا   سیاسی  انکارآفرینعامل و همکاری  تدوم مستلزم  
و ظهور  ایدئولوژیک(ای )اندیشه، تغییر دلیل بحرانبه  گذاریسیاست گو(و) گفت مذاکرهشود: شروع انجام می مرحله در سه

 .سیاسی کارآفرین

تدوین شده است   (۱993هال)    ، دوم و سوم که توسطاز مفاهیم تغییر درجه اولتوان  می  سیاست  ماهیت تغییربرای سنجش  
توانند ها میموفقیت در سیاستو عدم   (زاهای برونشوکهای داخلی )بحرانکند که ( استدالل می۱993هال )رد. استفاده ک

شود که از های اعتقادی میررسی مجدد سیستم، و گاه منجر به بر ایدئولوژیک شوندوجود آورند که منجر به تغییهایی را بهفرآیند
. دهدارائه می  های تغییر سیاست، این رویکرد ابزار مفیدی برای درک درجهبنابراین  .استهای موجود ایجاد شده  آنها سیاست  طریق

 یگذار سیاست و پاسخی برای بازخورد  یگذار سیاستابزار  تغییر در تنظیماتدهنده اول نشان درجه( ، تغییر ۱993از نظر هال )
ند که بر این هست گذارسیاستان کارآفرین، این ری حضور دارندگیتصمیم شبکه اصلیمرکز ان در مدار سیاستکه حالیدر. است

 ی گذار سیاستان  کارآفریناست و همچنین توسط    یگذار سیاست  هایها و زمینهتغییر در ابزار   ،دوم  درجهتغییر    .تسلط دارند  فرآیند
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بدون تغییر باقی  یگذار سیاست ، اهداف کلیاول و دوم درجهتغییر  هر دو مورد  در  .شودهدایت میکنترل و ان مدار سیاستنه و 
مراتب و سلسله   ابزارها  خود  ،  ، تغییراتی در تنظیمات ابزارسوم  درجهدر تغییر  .  کنندگذاری تغییر میو تنها ابزارهای سیاست   مانندمی

ان کارآفریننه  تسلط دارند فرآیندکه بر هستند ان مدار سیاست، در این حالت. شودایجاد می یگذار سیاست ازتر فرااهداف 
 .افتدندرت اتفاق مینسبتًا به یگذار سیاستدر کلی و عمده چنین تغییر  .یگذار سیاست

کند را تعدیل می یگذار سیاستی که د فرآینعنی ، یدانست «سیاست گذاری عادی»وارد توان متغییر درجه اول و دوم را می
، تغییر در نظریه توماس کوهن. برعکس  «علم عادی»  معین، دقیقًا مانند  یگذار سیاستکشیدن شرایط کلی پارادایم  چالشبدون به

تغییر »ا همراه ب یگذار سیاستیادین در اصول کلی گفتمان دهد که با تغییرات بنبسیار متفاوت را نشان می فرآیند، یک درجه سوم
یافت  یگذار سیاسترا که معمواًل در الگوهای  ایاگر تغییرات درجه اول و دوم استمرارهای گسترده .شودمشخص می «پارادایم

است.  یگذار سیاستای در های دورهکننده و مرتبط با ناپیوستگیی منفصلفرآیند حفظ کنند، تغییر درجه سوم معمواًل  شودمی
کار منجر به تغییر طور خود شد که تغییرات درجه اول و دوم در سیاست بهتواند این باتحلیل میواین تجزیهیک نکته قابل توجه از 

ًا  تواند برای مدتی ادامه یابد بدون اینکه لزومعادی می یگذار سیاستطور که در مورد تغییرات علمی، همان .شوددرجه سوم نمی
 .تغییر پارادایم را تسریع کند

 فرآیندمعمواًل با    گیری عادی است کهبخش و تصمیمهای تدریجی، رضایتیدهنده ویژگه اول احتمااًل نشانر درجتغیی  فرآیند
رجه تغییر دممکن است یک قدم فراتر از آن )  یگذار سیاستر درجه دوم و توسعه ابزارهای جدید  گذاری مرتبط هستند. تغییسیاست

ون که ادبیات موجود در این زمینه رهنمودهای  تر است؛ چدرجه سوم پیچیدها تغییر  کند. ام  حرکت  راهبردیاول( در جهت اقدامات  
توانیم از تمثیلی که کوهن برای پیشرفت علمی ، ما میاینوجودهد. بادارائه می فرآیندسازی این نوع تب کمتری برای مدلمرابه

 .ارائه کنیم یگذار سیاستپارادایم یا تغییر درجه سوم در  فرآیندر ها درباره نحوه تغییه کنیم تا برخی فرضیهاستفاد است کار بردههب

از   .پذیر نیستندها طبق تعریف هرگز از نظر علمی یا فنی کاماًل تناسبیم شاهدات آغاز شود که پاراداچنین روایتی باید از این م
متفاوت است، غالبًا برای  و هر روایتی هم ان با جهان داردگذار سیاسته هاز نحوه مواجآنجا که هر پارادایم روایت خودش را 

سند که قضاوت مشترکی از مفروضات و اطالعات به توافق بر مجموعه های مختلف غیرممکن است که درباره فداران پارادایمطر 
 پذیر سازد.  نفع یک پارادایم و بر علیه دیگری را امکانفنی به

جایگزین  یگذار سیاستی که طی آن یک پارادایم فرآیند ل اینکه، در بحث پارادایم شیفت وجود دارد. او  وم مهمسه مفه
نظران نقشی های صاحبت تغییر دیدگاه شناختی است تا علمی. یعنی اگرچه ممکن اسشتر جامعهپارادایم دیگری شود، احتمااًل بی

ل علمی انجام شود. دالیتواند فقط بهمی ها به ندرتانگیز است و انتخاب بین پارادایم بر ، اما نظرات آنها احتمااًل بحثداشته باشد
ن بیشتر سیاسی است، ای از نظرات است که از نظر محتوا و لحتلزم مجموعهدر نهایت مس رکت از یک پارادایم به پارادایم دیگرح

به منابع کمکی  ،تری موقعیت آنها در یک چارچوب نهادی گستردهبلکه به مزایا  های رقیبهای جناحتنها به استداللو نتیجه نه



 

بر قدرت یک مجموعه بازیگران برای تحمیل عوامل بیرونی مؤثر  همربوطه بسیج کنند، و همچنین بعات توانند در مناز که می
 . ورد نظر خود بر دیگران بستگی داردپارادایم م

ان در مواجهه با مدار سیاستد. تغییر پارادایم نقش اساسی دارن فرآیندااًل در دوم اینکه، مسائل مربوط به اقتدار )قدرت( احتم
جامعه  ،در مورد مسائل پیچیده فنی ویژهبه ؛عتبر بدانند، باید تصمیم بگیرند که چه کسی را منظرانقض صاحبعقاید متنا

دیگر   دیگر، حرکت از یک پارادایم به پارادایمارت  عببه  .شودنظر درگیر رقابت میبرای اقتدار در مورد موضوعات مورد    یگذار سیاست
 .خواهد بود یگذار سیاستر جایگاه اقتدار بر د احتمااًل مقدم بر تغییرات چشمگیر

جایی از یک پارادایم به  ه احتمااًل نقش اساسی در جاب یگذار سیاستو شکست  یگذار سیاست، موارد آزمون اینکه درنهایت
والتی که طبق ها، یعنی با تحتواند با ظهور ناهنجاریمی  یر گذاسیاست ، یک پارادایم  های علمیند پارادایمپارادایم دیگر دارند. مان

شود شرایط پارادایم کننده، معمواًل سعی میهدیدشدن موارد تد. با انباشتهتهدید قرار گیر ند مورد  شرایط پارادایم کاماًل قابل درک نیست
تالش برای مقابله   .کندارادایم اصلی را تضعیف میتدریج انسجام فکری و دقت پبه  امر  ود، اما ایندادن آنها فراهم شبرای پوشش

ر پارادایم واقعًا های موجود باشد، اما اگیگذار سیاستون  تعدیل خطوط  هایی همچنین ممکن است مستلزم آزمبا چنین ناهنجاری
ج اقتدار پارادایم  ریتدخواهد شد که به یگذار سیاستجر به شکست عادی ناتوان باشد، این آزمون مندر مواجهه با تحوالت غیر

 .کنداران آن را تضعیف میموجود و حتی فراتر از آن، طرفد

ها، که مشخصه تغییر درجه سوم است، احتمااًل مستلزم انباشت ناهنجاری  رادایم به پارادایم دیگربنابراین، حرکت از یک پا
شکال جدید   شود و رقابت می  یگذار سیاستدر  گاه اقتدار  است که باعث تغییر جای  یگذار سیاستو شکست    یگذار سیاستآزمون ا 

تری ت فراتر از مرزهای خود  دولت و در عرصه سیاسی وسیعت ممکن اساین رقاب  .کندهای رقیب آغاز میبین پارادایمتری را  گسترده
ر عرصه  های اقتدار بیشتری را دجریان یابد. این رقابت تنها زمانی به پایان خواهد رسید که حامیان پارادایم جدید، موقعیت

باشند تا پارادایم جدید را  یگذار سیاست فرآیندهای عملیاتی قادر به سازماندهی مجدد سازمان و رویه گذاری کسب کنند وسیاست
 .نهادینه کنند

 مذاکره  گو و وگفت مرحله اول: آغاز 
ای از نشانه شود زیرا وجود آنها تغییر سیاست ذکر میعنوان توضیحی برای زا اغلب بههای برونیا شوک ی داخلیبحران ها

موجود را به   پارادایم ،یگذار سیاستان کارآفرینکه برای اینو پیدایش وضعیت فعلی است. های موجود موفقیت در سیاستعدم  
قبل از پارادایم شیفت    . کارگزارانای درک شودطور گستردهسایی و بهشنا  ،یگذار سیاستموفقیت  بحران و عدم  باید  چالش بکشند  

 ،یرگزاران تغید. کار و آن را تسری دهنباید مفهوم بحران را تشخیص داده    ،اتفاق افتدنتیجه مشکل  آنکه کنش جمعی برای حل بی
) موضوعات   کارهاکنند و دستور  تعریف می، مشکالت را  کنندآنها موضوعات را تنظیم می؛  دهندسیاسی را شکل می  مذاکرهشرایط  

 .کنند آغاز می را موجود های ایدئولوژیکآموزه هدربار گو( و) گفت مذاکره ،آنها در نهایت. دهندتأثیر قرار میرا تحت   بحث(د  مور 



 

 

را زیر سوال ببرد   آنتواند  میو    خواهد شد  پارادایم موجودگو در مورد  وزا باعث بحث و گفتشوک برون  یا  داخلی  یک بحرانن،  برایناب
 . تغییر ایجاد کند و احتماالً 

 ای ) ایدئولوژیک(: تغییر اندیشه مرحله دوم 
 .ز دولت باشنداحل خارج دنبال راه هان بگذار سیاستشود حاکم باعث میپارادایم  ، شکستهنگامی که یک بحران مشخص شد

تأثیر   یگذار سیاستبر  ،کنندمی را ایجاد ها از ایده ائتالف حمایتی و کنندرا تبلیغ می آنانکه بازیگران خاص از طریق  هاایده
ترکیب که  شکیل دهندرا ت «یکارآفرین شبکه »توانند می تیم هستند بازیکنان یک گذاریان سیاستکارآفریننجا که از آ. گذارندمی

 ی بهبستگ یگذار استسیان کارآفرینسوی پیروزی ایده جدید از است. حمایت از یک ایده دهنده میزان این شبکه نشانو اندازه 
های بعدی گذاریهایی مسیر سیاست  چنین ایده.  آن است  آماده ارائهسیاسی    کارآفریندارد که یک    «بودن ایده جدیددسترس  در»

بلکه ابزاری که    ،گذاری راتنها اهداف سیاستکنند که نهها و معیارها کار میان در چارچوب ایدهگذار سیاست، زیرا  کنندمی  را تعیین
 کنند. موجود را مشخص می ماهیت مشکالتهمچنین گیرند وبه این اهداف مورد استفاده قرار میبرای دستیابی 

ان سیاسی برای کارآفرینشده توسط های معرفییاستو س  فعلیمشکالت   عنوان پیوندی بینبه یگذار سیاستان کارآفرین
کنند تا در کنند و آنها را ترغیب میرا هماهنگ می  یگذار سیاستان  کارآفرین،  ان سیاسیکارآفرین.  کنندحل آن مشکالت عمل می

و تغییر  یگذار سیاستان کارآفرینآوری پیوند بین نو  آنهاروشن و مشخص ائتالف کنند؛  های جایگزینای از ایدهمورد مجموعه
 .هستند و سازنده ان سیاسی عامالن نابودی خالقکارآفرین، بنابراین .هستند  گذاری سیاست

گر ا. تغییر ایدئولوژیک هستند فرآیندهای جدید مؤلفه تثبیت ایدئولوژی( ، فروپاشی ایدئولوژیک و 2۰۰۰) 1رو لگ بنا بر نظر 
. است ، فروپاشی ایدئولوژیک رخ خواهد داد  نامناسبحاکم    پارادایمکه  ماع نظر داشته باشند  اج  سیاان سیکارآفرینطیف وسیعی از  

( استدالل 2۰۰۰لگرو ). ها استیابی به اجماع در مورد مجموعه جدیدی از ایدهدست اصلی، موضوع فروپاشی ایدئولوژیک پس از
جایگزینی   برای  جدید را  هایای از ایدهمجموعهتغییر    کارگزاران  د که  وشاهد آن خواهیم ب  ،کند که در صورت دستیابی به اجماعمی

تواند تداوم هنوز هم می های جدیدایده مورد جایگزینی دستیابی به اجماع در، عدم  حالاینباکنند. هماهنگ می اجماع حاکم با
موضوع را ادامه دلیل این  (  2۰۰6والش ).  می استدیقهای  آموزه  صورت بازاندیشانه آماده پذیرش مجددهزیرا جامعه ب  ،داشته باشد

وپاشی در صورت فر .  داندمی  و نتایج مطلوب  یگذار سیاستپیوندهای فکری منسجم بین ابزارهای  دلیل عدم  های ناکام بهسیاست
، باشدسیاسی قابل فهم  نظر  ز  ا شده نیز  ارائه  ایدهو  مشخصی( وجود داشته باشد  )  سیاسی قابل شناسایی  کارآفرین، اگر  ایدئولوژیک

، کند  شایفای نق)کاتالیزور(    رهبر اسمیعنوان  بهکه  سیاسی    کارآفرین  وجودبدون  تر،  عبارت دقیق به  .ایده جدید پذیرفته خواهد شد
 .ایده جدید وارد محیط نهادی نخواهد شد

ان کارآفرینزیرا  ،شد اهدخو  ایدئولوژیکمنجر به فروپاشی  یگذار سیاستموفقیت عدم  توان گفت، در مجموع می
صورت ، که در کنندهای جایگزینی را تولید میهفعلی را مورد نقد قرار داده و اید پارادایمی( کارآفرینهای )شبکه  یگذار سیاست

 .شودک ایجاد میشود و در نتیجه تغییر ایدئولوژیتحکیم می های جدید تثبیت وایدهسیاسی،  کارآفرینیک  وجود
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 ر پارادایمی ییتغ: مرحله سوم 
اعتبار ، پارادایم قدیمی را بییگذار سیاستموفقیت در  و عدم  های داخلی(  )بحران  زاهای برون  ککه شو ستدالل کرد  ( ا۱993هال )

که ذکر شد  در باال    .ایجاد شده است  یگذار سیاستشود که از طریق آن  های اعتقادی میند و منجر به بررسی مجدد سیستمکمی
یف عنوان تغییر درجه سوم توصرا به تغییر پارادایمی() یگذار سیاستو تغییرات فراگیر در  ساسیییرات نادر اما ا( تغ۱993هال )

ثری از ؤطور مبهو  است واجب یان سیاسی برای ایجاد چنین تغییر پارادایمکارآفرینوجود  استدالل اصلی این است کهکند. می
است که  این امر آن دلیل .شودان سیاسی استفاده میکارآفرینتانه ارزیابی حضور وان آسبه عن تغییر پارادایمی()سوم درجهتغییر 

برای که هستند هایی هو خواستدنبال ترکیب منافع بهو  کنندمی استفاده هااز بحران ناشیاطمینان دم  ان سیاسی از عکارآفرین
را سرنگون  های موجودهای جدید سیاستایده اینکه برای .ل دهندتوانند ائتالف برنده تشکییم تغییرات اساسی آوردن وجودهب

پارادایم )  دهد ترتیبات موجودنها امکان میکه به آ  د(نُپست اجرایی داشته باش)  دنسیاسی باید موقعیتی را اشغال کن  انکارآفرین،  کنند
( ۱997) 1الیور کهچنان، خالف باشندک حزب متوانند رهبران حزب حاکم یا یان سیاسی میکارآفرین .چالش بکشندرا به فعلی(

دهد را میو این امکان  ند منجر به یادگیری اجتماعی شودتواای از مخالفت میدوره که برای یک حزب سیاسی کنداستدالل می
  .شود ترآمادههای جدید ایدهپذیرش تا برای 

ای از  ئولوژیک عمل کنند و طیف گستردهنده ایدکنعنوان هماهنگان سیاسی باید بهکارآفرینایده،  یکبرای پیروزی 
 .جمع کنندر یکدیگر  در کنا  یگذار سیاستی در یک ائتالف برای تغییر ایدئولوژیک و  کارآفرین  را در شبکه  یگذار سیاستان  کارآفرین

  کارگزاریچ  ا هیزیر   افتد؛اتفاق نمی  یهای جدید در عرصه سیاست گذاری، تغییر پارادایمسیاسی برای تزریق ایده  کارآفرینبدون یک  
، ممکن است یک تغییر در عوض  .ی دسترسی الزم به ترتیبات نهادی موجود را برای اجرای چنین تغییراتی نداردکارآفریندر شبکه  

( اتفاق یگذار سیاستو ابزارهای  ترتیباتدوم )تغییر در  درجه( یا تغییر سیاست یگذار سیاستاول )تغییر در ابزار  درجهت سیاس
تغییر ، ی را به محیط سیاسی تزریق کندکارآفرینشده توسط یک شبکه های حمایتسیاسی ایده کارآفرین چنانچه، یتنهافتد. در ا

یک متغیر   گذاریهای سیاست که شبکه حالیتوان گفت، دردر مجموع می  اتفاق خواهد افتاد.(  تغییر پارادایمیت درجه سوم )سیاس
 .است فرآینددر این  «اساسی اصلی وعنصر »سیاسی  کارآفرین، شوندب میمحسو یگذار تسیاستغییر  در امکانمهم  میانجی

یک از این شود، اما برای اینکه هر ران تغییر ارائه می ا کارگزهای جدید از سوی تعدادی از ، ایدهدر مواقع بحرانیتر، عبارت دقیق به
، ان سیاسیکارآفرینسیاسی. بدون    کارآفرینه باشد؛ یعنی  یر وجود داشتخاص تغی  ها وارد محیط نهادی شوند، باید یک کارگزار  ایده

 افتد.های بعدی اتفاق نمیگذاری ای ) ایدئولوژیک( و تغییر سیاستتغییر اندیشه

ییر نظر خود بر دیگران؛ تغ: قدرت مجموعه بازیگران برای تحمیل پارادایم مورد  پارادایمی دارای سه جزء اصلی است تغییر
،  دیگرعبارت  موفقیت کارشناسان در توضیح و حل مسئله. بههمراه با عدم    یگذار سیاست  در  موفقیتعدم  سی؛ و  در نظام سیا  قدرت

کند های اساسًا متفاوتی را معرفی میشود؛ و یا دولت جدید سیاستشده مبذول میای انباشته هموفقیت سیاستتوجه زیادی به عدم  
تغییر  .کنندرد می نفع کارشناسان دیگراز کارشناسان را به های یک مجموعه توصیهان موجود گذار سیاستا ی گیرد؛و در پیش می

افتد ار دارد؛ چرا که دو نوع اول تغییرات درون  پارادایم موجود اتفاق میپارادایمی در تضاد کامل با تغییرات نوع درجه اول و دوم قر 
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رسد هال دو الگوی پارادایم شیفت را نظر مید. بهگیر ال قرار نمیؤد سء پارادایم مور ی اجزاها از سو گذاریبودن سیاستو عقالنی
ر جزئی درون پارادایمی که در پارادایم موجود اتفاق گرچه از یکدیگر جدا اما مرتبط هستند؛ یکی الگوی تغییکند که مشخص می

اول و درجه دوم )تغییر که تغییرات درجه الیحرسد، درر مینظبه گرا.کلی یا تحول افتد؛ و دیگری تغییر بین پارادایمی  می
طور ناگهانی ناشی از ی( بهتغییر پارادایم کلدهد؛ تغییر درجه سوم )واسطه عوامل داخلی رخ میهطور معمول بهپارادایمی( بدرون

 کند.ثبات میعوامل بیرونی است که اجماع موجود را بی

است و تفکری که منجر به اتخاذ   یگذار سیاستموفقیت عدم   است که ناشی از سیاسییک بحران  یگذار سیاستمعادل 
ها این امر منجر به نزاع میان ایدهکند. برد و وضعیت حامیان آن را تضعیف میال میؤرا زیر س هایی شده استچنین سیاست

گذاری کسب سیاست در حوزه اقتدار بیشتری راهای یابد که طرفداران یک پارادایم جدید موقعیتزمانی پایان می شود و تنهامی
 .یم جدید هستندکردن پارادامنظور نهادینهگذاری به سیاست  فرآیندهای عملیاتی  کنند و قادر به سازماندهی مجدد سازمان و رویهمی

که مباحث   ایعمیق در زمینه  ییر: تغدهدترکیبی از سه عنصر را نشان می  یگذار سیاستتوان گفت، وقوع تغییر پارادایم  در واقع می
 کلی، تغییر و در نتیجه گذاران؛گیرد؛ تغییر عمیقی در طرز تفکر و عملکرد سیاست صورت می یگذار سیاستمربوط به 

 . یگذار سیاست

تخاذ  ابرای  بیات نظری در این حوزه بین تصمیمات، اداز دو منظر احتیاط کرد. اول اینکه حوزه پارادایم شیفت باید حداقل در
عنوان یک اقدام بزرگ تواند بهشوند. از این منظر، تغییر سیاست میصمیمات تمایز قائل میمدت آن تنتایج بلند  سیاست متفاوت و

را تشخیص داد؟ آیا تصمیم اولیه برای انجام امور  یگذار سیاستتوان تغییر پارادایم ، چگونه میابرایناما جزئی باشد. بن ،و مهم
 ؟ مدت آنبلند ثیراتأتگیری تشخیص است یا اندازهمتفاوت معیار 

ات های جدید و ترتیبحسب میزان سیاستوجود دارد که بر  یگذار سیاست، نوع خاصی از تغییر کلی نکته دوم اینکه 
می  یگذاری پاراداتغییر سیاست .شود، اندازه گیری یا مشخص میگذاری که نسبت به گذشته متفاوت و یا متناقض استسیاست

این تغییر   .گذاری ایجاد کرده استگیری سیاستگذاران، تغییر کاملی در جهتیاستبازنگری کامل توسط س  دهد که یکنشان می
مثال با تغییر تدریجی و انباشتی عنوان  دهنده تغییر آشکار است. چنین تغییراتی بهباشد که نشان تواند انفجار بزرگ یا رویدادیمی

 گیری، یکسان نیست.ت به آن جهتاز نظر تعهد جدید نسبجدید، یا تغییر عمده  گیریدر راستای جهت

توانیم از تغییر  ر بزرگ یا یک واقعه، میوجود یک انفجاگیرند که آیا در صورت عدم  مطالعات جدیدتر این موضوع را در نظر می
طی  را  یار گذسیاستو  اهشهاندیعمیق در نهادها،  بسیاری وجود دارد که تغییر مطالعاتطرز معناداری صحبت کنیم. پارادایم به 

دوره کوتاه طی یک رویداد یا  واسطهه پارادایم بکه صحبت از تغییر  هستندو حاکی از آن  دندهیک دوره زمانی طوالنی نشان می
سریع در نهادها یا  کشد که تغییر پارادایم لزومًا شامل یک تغییر جدی و چنین نظراتی این ایده را به چالش می .دشوار است

وضوح مشخص نکرده است که تغییر پارادایم های ب ، مسئله )مشکل( این است که هیچ مطالعهاینوجودبا .است یگذار سیاست
 ریع است. چقدر سچقدر طوالنی و 



 

 جمع بندی 
یا  ره سیاسی برای ایجاد تغییبه عرص ی جدیدها، نحوه ورود ایدهخاصطور  های درونی تغییر سیاست و بهم زمکانیدر این نوشتار 

یا به  زاهای برونبر شوک کید صرفآکه ت مطرح شداین استدالل مورد بررسی قرار گرفت.  تر، وقوع پارادایم شیفتعبارت دقیق به
تغییر در واند عدم  تانگارانه است و نمیبسیار ساده پارادایم شیفت() تغییر سیاست توضیح و تشریحبرای   های داخلی، بحرانیارتعب

گذاری و تبدیل آنها های جدید به محیط سیاستکه ورود ایده مطرح شداصلی  در مقابل این فرض .بحران را توضیح دهد نتیجه
ان سیاسی کارآفرین  افتد که در رأس آنهااتفاق می  گذارسیاستان  کارآفرین  «انه  کارآفرینهای  شبکه »های  فعالیته  در نتیجبه سیاست  

 تخریبزا برای  ی یک محرک درونکارآفرینبکه  ، شان اقتصادی اظهار داشتکارآفرینبطه با  ومپیتر در راطور که شهمان.  قرار دارند
. در رابطه با نقش گیردخورده شکل میهای قدیمی و شکستجدیدی برای جایگزینی سیاستهای  جایی که سیاست؛  خالق است

ت  و ایاال  ۱97۰سوئد در اواسط دهه  دو کشور نمونهبرای  م شیفتان سیاسی در وقوع پارادایکارآفرینو  گذارسیاستان کارآفرین
 در قالب ترسیم شکل نشان داده شد.   ۱98۰متحده در آغاز دهه 

نسبتًا پایدار  گذاریتسیاسیا  های سیاسینظامدر  این نوشتارشده در که چارچوب ارائه  این نکته ضروری است در پایان ذکر
هایی که ثبات سیاسی نسبی در نظام ، قابلیت کاربرد دارد.های جدیدی را در آن تزریق کنندهتوانند ایدان سیاسی میکارآفرینکه 

  است ثباتی نهادی این چارچوب در زمینه بی  آزمون ،جایگزین چارچوبن استفاده کرد. ندارند شاید بتوان از یک چارچوب جایگزی
 . زا نباشددرون عنصرک سیاسی ممکن است ی کارآفرینکه در آن 
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