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 چکیده

کالن ملالیموضوعاینپژوهش،تبییننقاطتهدیدزایخاموشدرسیاستگذاری
هایتهدیالدزاهالهتقالویمسیاسالتیسیاسالتگذارا درایرا وچگونگیوروداینمسئله

متالارراز"تقالویمسیاسالتی"رسالدنظالاسسیاسالتگذاریایالرا دره الشنظرمیهه است.
رویکردهالالایهنرالالاری،دموکراتیالالا،دسالالتاوردهاینلمالالیومنالالافت ین  الالا اسالالت.

شالودکالهورود  ممکالناسالتستممالیگردراینه شواردسیتهدیداتیت ریب
.پرسالشالاللیپالژوهش،تبیالینشالودتوسطخالودسیسالتمهالاعام الهمالدنی مایالت

هایخ تهوارائهپیشنهادسیاستیدرعهالت الآ  چگونگیف الشد اینسرطا 
هایکارکردگرااست.است.چارچوبنظریاینتحقیق،نظریهسیستم

بیالیننلالیهالهتبیالینچگالونگیف الالشالد گیریازروشتحقیالقتمحققهاههره
پالردازد.محقالقهالاتگذارا مالیتهدیالدا اعتمالانیهالامالداخن ریرضالروریسیاسال

 وریاسالنادومالداربهالهتبیالینچگالونگیایوهاعمتگیریازروشکتاه انهههره
-هایاعتمانیتهدیدزاهالهتقالویمسیاسالتیسیاسالتگذارا ورواهالطنلالیورودمسئله
هالایتهدیالددرکشالورایالرا خن سیاسالتگذارا وف الالشالد پتانسالیآم لولیمدا

شناسالیمسالئلهونگالاهاداری سیب"پردازد.استراتژی آمشکآنبار استازمی
 آاست.راهکارمهم آمشکآنیزپالاییشنهالادی قوقیههمشکآهرایارائهراه

.است


،تقالالویمسیاسالالتی،راهالالایکالالارکردگنظریالالهسیسالالتم،تهدیالالد:واژگااان یدیاادی 
 ،نهادسیاستگذاری

                                                                                                                                             
setvat@gmail.comعادانشگاهفرماندهیوستادانلوسسیاسی.استادیار8
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 مقدمه
خطالالاوسالالودمنددرهالالایکالالمنگالالاهارگالالانیکیهالالهموضالالوعسیاسالالتگذاری،یکالالیازروش

ایوتهالاعمی،سیاستگذاریاعتمانیاست.درارگانیسمهد انسا ،اعتنابازدرما مداخله

را نلمهالد انسالا (رویکردرالبومسلطدرنلمپزشکیاست؛هناهراینپزشکا )سیاستگذا

دراست ادهازسیاستگذاریتهاعمی)عرا یومداخلهدرنظالمطبی الیهالد (،عانالبا تیالاط

دهنالد.مطال الهتالاری یطی الیازایتالرعی مالیدارندوپیشگیریراهردرما مداخلالهنگهمی

ارزیالاهیهستدرمر لههایانراسیافتهدرنرلهاعتمانیایرا ؛ اکیازهحرا وهنسیاست

لدورمروز  الرهالزارا  سیاستهودهاستمانندانواعمداخن تهاعمیدرمحیطزیست،

کشیوسطیادریاچههالزر وتالاری یومنالاطق یالا  لقهچاهدرسراسرکشور،اتوها 

و ششمالوعنوبشرقایرا و....

لفاعتمالانیهالههایم ترسده شزیادیازمشکن سیاستگذاریدرنرلهههنظرمی

گردد،ی نیاگرسیاستگذارا ازمداخلالههایریرضرورهازمیمداخلهسیاستگذارا درنرله

سیاستیاعتنابنمایند،سیستمدروض یتف الیتسیستماتیاخودهودهوا تمالایهالاهحالرا 

امتاررازهایتهدیدزاههتقویمسیاستیسیاستگذارا رشود.محقق،وروداینمسئلهمواعهنمی

داندوسالس گرمیهرداریناف انه نا ازایدئولوژیوهنرارهایتسهیآن  ا وههرهمنافت ی

گالرهایکارکردگرا،تهدیدزاییاینمدلازسیاستگذاریمداخلهگیریازنظریهسیستمهاههره

ارکردگرا،الالآراهایکالنماید.نگارندهدراینپژوهشهااست ادهازنظریهسیستمراتبیینمی

دهد،ههاینترتیبمالداخن ریرکارشناسالیسیاسالتگذارا ،هرکارکردمت ادلسیستمقرارمی

تالرینراهکالارگردد.هناهرایناهتداییت ادلسیستمراههمزدهوهانثهروزهحرا درسیستممی

است."ناگذاریسیاست"درتقویمسیاستیدرواقت

 ناتومیعام هونهاددولالتماننالد نالاتومیهالد  شرحاستکههیا مسئلهپژوهشههاین

هایسرطانی ضوردارندوهه یا انسا متاررازتهدیداست؛در ناتومیهد انسا ،سلول

دهندکهپزشکا هالااهتنالاهالرقانالدهنالدسمداخلالهدرسیسالتمازمیهاارگانیسمهد انسا ادامه

هالاهالهمنزلالهکالانو تهدیالد،پتانسالیآورزند،زیرااینساللولیهااعتنابمدستکاریاینسلول

تبدیآههسرطا ف الوناهودیکآارگانیسمهد انسالا رادارنالد، نالاتومیهالد انسالا نقطاله

نزیمتومثالمطلوهیهرایورودهههحث ناتومیعام هونهاددولتاسالت.پرسالشالاللی
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اددولالتوچگالونگیورودایالنمیعام الهونهالهالایتهدیالدزادر نالاتواینپژوهش،کالانو 

هایتهدیدزایاعتمالانیگیریسیاستگذارا است.کانو هایتهدیدزاههکانو تصمیممسئله

زننالدهت الادلسیسالتماعتمالانیهرخوردارنالد.ازپتانسیآتبدیآشد ههتهدیدا هال  آوهرهم

زایاعتمانیواردتقالویمسیاسالتیایهاماهیتتهدیددردرهپژوهشاینستکهچگونهمسئله

هالایاعتمالانی،مسالائآوعودانبوهمسئلهررمنلیگذارا گردد.چراسیاستسیاستگذارا می

دهنالالد.تبیالالینانالالواعمشالالکن یتهدیالالدزارادرتقالالویمسیاسالالتگذاریاعتمالالانیخالالودقالالرارمالال

انواعمالداخن هایهزارسالهوهاورودخانهمحیطی،هحرا  ب،خشکیانواعدریاچهزیست

فکنسیاستگذارا درطبی توهمچنالینسیاسالتگذاری موزشالیوههداشالتیضاهطهوهنیا هی

هایتهدیدزاهالهتقالویمرسدورودمسئلهنظرمیتهدیدزادراینچارچوبقاهآتحلیآاست.هه

هسیاستیسیاستگذارا ،تمد ایرانیرادرم الر تهدیالدقالراردادهاسالت؛هنالاهراینمحقالقهال

هایتهدیدزاههتقویمسیاسالتیسیاسالتگذارا وتبیالین  درچالارچوبچگونگیورودمسئله

هایتبدیآپدیدههالهمسالئلهسیاسالتیوتبیالینتهدیالدزاییایالنمسالئلههالانظریالهسیسالتمیروش

 پردازد.کارکردگرامی

اهمیتوضرور نظریتحقیقاز نراستکهاینپژوهشمنررههانباشتادهیا نظالری

گالردد.پدیالدههایتهدیدزاههتقویمسیاستگذاریاعتمانیدرایرا میدر وزهورودپدیده

گیردوارالر  ت ریالبوپیامالدشتهدیدزاههمثاههفساداست،فساددریاشبکهلور می

شالودوسیسالتمهالهاستوههتدریجاینسرطا فراگیالروویرانگالرسیسالتممالی"مانندسرطا "

رسد.زیرافرایندخودت ریبیسیستمههیاهنرالاروگ تمالا فراگیالرتبالدیآخودت ریبیمی

گرددوکندکهمبناییهرایقیاسمیشود،اینفرهنگوهنرارخودیامقیاستولیدمیمی

:8010پالور،پردازندتاازهالمسالبقتهگیرنالد)رفیالتهایمشاههدر  مسیرههمساهقهمیسیستم

سیاستگذاریههم هوسروشمنددرمراکزدانشگاهیایرا عوا اسالت،(.از نراکهدانش81

شالود.اهمیالتوضالرور نملالیهناهراینخنءادهیا نظالریدرایالن الوزهپوشالشدادهمالی

هالایتهدیالدزاهالهشناسالیورودمسالئلهتحقیقاز نراستکهپژوهش اضرمدخلیهر سیب

ا.ایالالرا اسالالت.تقالالویمسیاسالالتیمالالدخآتقالالویمسیاسالالتیوتبیالالینخالالودت ریبیسیسالالتمیدر .

ناپالذیردرنرلالهملالیهالایعبالرا سیاستگذاریدرایرا استوهرگونهخطامنررهالههزیناله

گردد.می
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 روش تحقیق
هالالایتهدیالالدزاهالالهتقالالویمسیاسالالتگذاریوفراینالالدهالالدپپالالژوش،تبیالالینرونالالدورودمسالالئله

ز نراکهایالنپالژوهشهالهتبیالینخودت ریبیسیستمیدرایرا وارائهراهکار آ  است.ا

هالایهزرگتالرهایتهدیدزاههتقویمسیاستگذاریوتبدیآ نهاهه سالیبچگونگیورودمسئله

پالالردازد،هنالالاهراینپالالژوهشازنالالوعکالالارهردیاسالالت.روشگالالرد وریمطالالالباعتمالالانیمالالی

ایواهزارگرد وریاسناد،مداربوکتبمرتبطهاموضوعپژوهشاست.کتاه انه

هالایکالارکردگراراروشتحقیقتبییننلیاستومحقق،چارچوبنظرینظریهسیسالتم

دهد.مطاهقایننظریه،ارگانیسمسیستمیهستهنبودههلکههالازمبنایتحلیآدرپژوهشقرارمی

:8000گویندکهورودوخروعیدر  لالور نگیالرد)هرتالالن ی،است؛سیستمیراهستهمی

هالایطبی الیونمودارسیستمی،هازاست.ایالنمالدلهالرایتحلیالآسیسالتم(؛سیستمههشرح54

هالایهالاگونالهسیسالتمیازطبی التتالاانسالا ونهایتالاسیسالتمتررهالیکالارهرددارد.تالاکنو ده

مکانیکیوارگانیکیشناساییشدهاست.






















دیویدایسالتو ؛یالاهاشد.مطاهقنظریهاینمدلتحلیآهرگرفتهازنظریهدیویدایستو می

سیستمازپنجمول الهمهالمورودیسیسالتم،خروعالیسیسالتم،فر ینالددرونالیسیسالتم،محالیط

(.درایالنپالژوهشدر8030:60پیرامونیودرنهایتهالازخوردتشالکیآشالدهاسالت)ایمالانی،

 خروجی

-تصمیمات الزام

سیاستگذاران آور 

یاست(س )اجرای  

 

 فرایند حاکمیتی

(تقویم سیاستی و سیاستگذاری)  

ی اهحمایت-1

 اجتماعی

انتظارات اجتماعی-2  

 ورودی

 بازخورد

 1نمودار 

 محیط
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مر لهماقبآخروعیسیستم،تقویمسیاسالتیرویمیالزسیاسالتگذارا اسالتودرایالنمر لاله

 الآواعالراییالاهییالامسالئلهوورود  هالهچرخالهراهادهاییمنررههاولویتسلسلهروید

گرددکههسیارمهمو یاتیاست.مطاهقمدلهایتقویمسیاستیهممتاررازمر له آمیراه

هایاعتمانیودستاوردهاینلمی(وهممر لهفراینالدی)منالافتورودی)انتظارا و مایت

یایدئولوژیان بگا مورردرسیاستگذاری(است.تاکیداینتحقیقهنا ین  ا ورویکردها

ههتاریرپذیری ووعهیتقویمسیاستیازدومر لهمهمورودیوفرایندسیستموتالاریر  هالر

محیطسیستماست.
 

 طرح مفهومی پژوهش
شالرحهاشد،هناهراینمدلم هومیهالهطرحم هومیپژوهشمبتنیهرمتغیرهایپژوهشمی

گردد: یآتبیینمی

ایسرطا خ تالهتهدیالدازوعالهنمالادینواشالاره؛های خفته تهدیدسرطانمتغیرمستقآ:

هرخورداراستومحققاینواژهراهرایم رفینقاطتهدیدزادرنرلالهسیاسالتگذاریمالورد

است ادهقراردادهاست.

هالایخ تالهتهدیالدونسالرطا دراینپژوهشراهطههالی؛تقویم سیاستیگر:متغیرمداخله

گرتقویمسیاسالتیدرایالنراهطالههایاعتمانی،یاراهطهسادهنیستومتغیرمداخلهسیاست

کند.م لولیمداخلهمی-نلت

مطاهقمدلم هومی،هرگونهتغییالردرهای اجتماعی نهاد دولت؛سیاستمتغیرواهسته:

گردد.گرهانثتغییردرمتغیرواهستهمیلهمتغیرهایمستقآعزءتحقیقازطریقمتغیرمداخ
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 پیشینه پژوهش
گالردد:اهتالدانظریالهکالارکردگرایادهیا پالژوهش اضالردرسالهه الشمهالمتنظالیممالی

گردد،سس م هوسنظریتقویمسیاسالتیسیستمیههننوا چارچوبنظریپژوهشتبیینمی

شود.ویکردمهمورودمسئلهههتقویمسیاستیدرایرا تبیینمیشودوسس چهاررتبیینمی

 

 نظریه یاریردگرای سیستمی
گیرد؛نظریهکارکردگراییهراساسنمودارزیرمبنایتحلیآقرارمی








 
 
 
 

 رویکرد منافع ذینفعان

یکرویکرد ایدئولوژ  

 رویکرد دستاوردهای علمی

تقویم سیاستی 

 سیاستگذاران

سیاستهای 

نهاد  اجتماعی

 دولت

 متغیرهای مستقل

غیرمت  متغیر وابسته 

 دموکراتیکرویکرد 

 خروجی

ر سیستم مبتنی ب

ها+  )ارزش

 هنجارها(

 

 

 

 

 

 

تقویم 

 سیاستی

 

مطالبه -1
 دموکراتیک

منافع -2
 ذینفعان

مطالبه -3
مبتنی بر 
دستاورد 

 علمی
مطالبه -4

 ایدئولوژیک

 ورودی

مبتنی بر)ارزشها +  محیط

 هنجارها(

تعادل -1

سیستمی)هماه

نگی سیستم و 

 محیط(

عدم تعادل -2

سیستمی)ناهم

اهنگی سیستم 

 و محیط

 

3نمودار  
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ربا ،هقاوانسراسکهیاپدیدهدرکارکرددرمنطقکارکردگرایی،ارریاپیامدیاست

نظاساعتمانیدارد.اینم ناازهما دوم نایریاضیوزیستیمشتقگردیدهو اویم اهیم

راییهرخالورداریازنظالموازنظرکارکردگ .(8016:850)اسکیدمور،کآ،عزوراهطهاست

خودینظالموتالواز ،هرخالورداریازواهستگیمتقاهآکارکردیاعزا،گرایشهه  ظخودهه

ه دایستاییوپویایی،ت کیامیا خود،محیطوتمایز،انسراسوگالرایشهاله  الظخالوداز

.(8033:804)ریتالزر،هاینظاساسالتترینویژگیطریق  ظمرزهایرواهطاعزاهاکآ،مهم

ترینگزارةکارکردگرایینسبتههماهیتعام ه،تنشدرعهت  ظوتوعیهنظالمدرمهم

نالدست الادل»مقاهآایرادتغییرودگرگونیدرعام الهاسالت.ازنظالرکارکردگرایالا م الالر،

شالا یاهدکهافراددرانراسوظایفترینمصداقکرروی؛هنگامیف لیتمیهمههمثاههم«نظاس

شالا هالر وردهنسالازندهالایفرهنالگکوتاهینماینالدوانتظالارا دیگالرا راهالراسالاسارزش

درچالالارچوبقانالالده ین  الالا ورا اعتمالالانی.هنالالاهراینسیاسالالتگذا(8010:501)گولالالدنر،

هایتهدیالدزاهالهتقالویمگیریازرویکردهایدموکراتیاوایدئولوژیاهاادخالپدیدهههره

 نمایند.ناپذیرتحمیآمیهایعبرا سیاستی،ت ادلسیستمراههمزدهوهزینه

چهازاعزایواهستههالههنیا واساسنظریهکارکردگرایی،تلقیعام هههمثاههنظامییکسار

یکدیگراست.یکسارچگینظاسههم نیمیزا سازگاریمتقاهآاعزاینظاسهایکالدیگراسالت؛

کالمهالا الداقلیاززیراکآیکسارچاله،کلالیاسالتکالهتمالاسوا الدهایسالاختیدر  دسالت

سازگاری،متقاهآهایکدیگرهماهنگهاشندکالهایالن الالتازطریالقاررهالاییالاعالزءهالر

شود.یدیگر الآمیاعزا

نظالالالالرایالالالالننیازمنالالالالدیاسالالالالت.از م هالالالالوسهالالالالربِمبتنالالالالیمکتالالالال8؛کالالالالارکردگرایی

انگیزهدهایاعتمانینها مرمونه مکتب، م الر در نالراوکننالدمیتنظیمهشررااولیه های،

لحالا تمالامیازرا فالرد درعام اله پایگاهیاخانوادهههننوا  مثن.دهندمیقرارشد ارضا

:8010،حسالالنیم)دهالالدمالالیعهالالتاوزنالالدگیهالالهو کنالالدمالالیتغذیالالهفرهنگالالیایهالال موختالاله

داد پاسال مقالاسدرکردهوتوعههایاعتمانیپدیدهم هوسکارکردیههشناسیعام ه .(40

چیسالتهالایاعتمالانیایالنپدیالدههگویالداینکالهوهااسالتهندیاینپدیدهلور چراییهه

رویکالردشناسالیرالبالابهالالیآکارکردگرایانهدرعام هدرواقتامر،تح.(8010:860محسنی،)
                                                                                                                                             
1. Functionalism  

http://marefatefarhangi.nashriyat.ir/node/15#_edn10
http://marefatefarhangi.nashriyat.ir/node/15#_edn11
http://marefatefarhangi.nashriyat.ir/node/15#_edn31
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هالایوفاقیکیاست.ازاینمنظر،عام همتضالمنالالولاخنقالی،هنرارهالا،قوانالدوت الاهم

مشترباست.هههیا دیگرسازما ونظماهداپعام ه،ناشیازساختارهایاعتمانیعهالا ِ

هالاهالینانضالازتوافقنمومیدرموردارزشایهایدمیزانیاهما عام هاستودرهرعام ه

وعودداشتههاشد.چنینانسرامیدرارکا واعزایسیستماعتمالانیضالروریاسالتونبالود

کالارکردگرایمتالرخر،هالا8پارسالونزتالالکو سالازد.البتاله  هقایعام هراهاخطرمواعهمالی

شامآاعالزایمتمالایزیاسالتکالهنگاهینسبتابمت او ازمتقدمینادناداردکهنظاساعتمانی

هایمستمرکآعام الهدخالالتدارد.چالو هریامکمآدیگریاستوههنونیدرف الیت

هایوا دیدارند،میالا  نهالاتضالادیهمگیروههسویارزش،ایناعزایمت او ومتمایز

اعتمالانیوعودنداردوسازگاریهرقراراست.هرنوعتغییریکهدرساختاریکیازنهادهای

شالود.امالاسیسالتم،ارتباطمتقاهالآ نهالاهالاسالایرنهادهالامالیدرنظمیدهد،منررهههیرویمی

خودتنظیمعدیدیدررواهطایننهادهاایرادخواهدکردتالاهالدینوسالیلهنهادهالایمنحالرپ

ههدلیآوعالودنهادهالاییماننالدمالذهبکاله.هایاساسیهازگردندشدهمرددابههمحورارزش

کندوهمچنینههدلیآوعودهاستوافرادراههوفادارینسبتهه نهاتشویقمیظارزش اف

هایاستقراریافتههای موزشیوپرورشیکهارزشایمانندخانوادهونظاسیافتهاشکالسازما 

هاروههربا دارند.کننددرهرعام هارزشراههانضایعدیدعام هالقامی

رفتالاری،مرالازا هایخصولالیخالودهالادیگالرا درلالور کالجارتباطچو افراددر

ایمثآپلی ودستگاهقضالاییدرعام الهوعالوددارنالدکالههایویژهو سازما چوشوندمی

شالوندوکسالانیراکالهازقالوانیناعتمالانیسالرپیریهازوهایکنترلاعتمالانیمحسالوبمالی

سالتانی،وهالارفتالارخواهنالدکالرد)سربالقارزشهنالاهراینافالرادهالرطکنند؛میکنندمرازا می

8014:660).

هام تقدندقشرهندیاعتمانیهرایاینوعودداردکهنیازهایعام هههتالرتسلیناوفونکسی

هاییچو در مد،قدر ومنزلالتهایالددرمیالا . نهاهراینهاورندکهپاداشگرددهر ورده

ترینافالرادقالرارگیرنالدهادراختیارشایستهینپایگاهانضایعام هناهراهرتوزیتشوندتامهمتر

.(8014:814)کوئن،

ههطورکلیدیدگاهنمومیکارکردگراییهرایالناسالتواراسالتکالهعام الهیالاارگالا 
                                                                                                                                             
1. Talcott Parsons 
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دهالدزیستیهزر استکهانضاوعوارحم تلف  هرکداسوظی هوکارم ینیانراسمی

کنالدووظالایفضالاواعالزاهالهانرالاسکالآهالد کمالامالیسایراندرراهطههاکارووظی هو

ناپذیراستچراکهههکلیتنظالاسو  الظ  کمالاهرکداسههنوههخودضروریواعتناب

(.8014:600کند)توسلی،می

دردرو یانظاساعتمانىمت ادلممکناستتغییراتىپدید یدودرنتیره،ت ادلنظاس

:(8013:806چهارمنبتدارد)عانسو ،هههمه ورد.تغییراساسا

هالا خالارعىهالهدرو ها؛مانندورودنقایالدوایالدئولوژ *مناهتخارعىتغییردرارزش

عام همت ادل؛

ها؛مثآپیدایشنقایدویامصلحا دردرو نظاس؛*مناهتداخلىتغییردرارزش

لالن تىهالرعوامالتگونالاگو *مناهتخارعىتغییردرمحالیط؛ماننالدتالرریر کالهانقالنب

گذاشت؛

ها عدید.*مناهتداخلىتغییردرمحیط؛مانندرشدعم یتویاپیدایشگروه

شرطانهداسیاخاتمالهیالانظالاساعتمالانیازدیالدگاههرخالی5عانسو هااینت اریفهه

کند:پردازا اشارهمینظریه

رفتنننقهافرادنسبتههعام هخالود،ازهین،ناهودیهیولوژیکییاپراکندگیافرادعام ه

 (.8013:08ایدیگر)عانسو ،هروزخشونتمهارنشده،عذبوانحنلعام هدرعام ه

وظی هاللین بگا ،سازگاریساختارزشیعام ههاشرایطزمالانیومحیطالیوایرالاد

نامآاست:6قواندرفتاریاست.تحققموفقالن ا تدریریدرگروی

 شنایی کاسهاشرایطاعتمانی؛-الف

قاهلیت نهادرتشال ی اینکالهکالداسننصالرسالاختارزشالیهالرایتالداوسفرهنالگ-ب 

(.8013:33موعودضرور دارد)عانسو ،

کنالالد.هالالایارترالالانیظهالالورمالالیناپالالذیرین بگالالا هصالالور تب یالالتازسیاسالالتان طالالاپ

دونضالوفرقالهایالعورعهیا منص هسازد.مثنترمیهاییکهاینندست ادلراوخیمسیاست

:8013 زادکردنالد)عانسالو ،پوسالتهودنالدراکهمتهمههقتآیاافسرسالیاهکن کوکل 

833).

هالایعام الههالهنلالتتغییردرهنرارهاوارزش؛عانسو چالمرزنکتهقاهآتوعهدرنظریه
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اسالت.نالوعسیاسالتگذاریوورودنوامآخارعیمنشاتغییریانوامآداخلیایرادکنندهتغییر

گیالریایالننوامالآتغییالرهایاعتمانی،هسترالاللیشالکآگیریسیاستنوامآموررهرشکآ

گالردددرهالراست.ایدئولوژی،منافت ین  ا ومطالبا اعتمانیکهتبدیآههارادهعم یمی

ایسالاختاریافته،تداخآنهادهایساختارنیافتهدرنهادهالهاشند.همزد ت ادلاعتمانیموررمی

چندکارگیوچندمنظورینهادی،ناهماهنگیسیکآسیاسالیوسیاسالتیوانحالراپنهالادیاز

هایاعتمانیهالههمچنینورودریرضرورپدیدهزنندهت ادلسیستمیاست.عملهنوامآهرهم

هالایاعتمالانیاسالتوت الادلونظالمریالزیهنرارهالاوارزشتقویمسیاستی،نالاملیدرههالم

هالالوسعام الالههالالهنلالالتنمایالالد.ایالالن شالال تگیدرنظالالمطبی الالیوزیسالالتنیرا شالال تهمالالیاعتمالالا

محیطالالینیالالزکالالامنروشالالناسالالت.هنالالاهراینضالالرور داردکالالهسیاسالتگذارینامت الالادلزیسالالت

سیاستگذارا هاشرایطاعتمانیموضوعسیاستگذاریکالامن شالناهاشالند، نالا هایالدازورود

تمانیدرتقویمسیاستیپرهیزنمایند.ههنبالارتی  الظت الادلهایهرهمزنندهت ادلاعپدیده

ناپالذیرهالرایالملالآیالاالالآخدشالهمحیطیورواهالطهالینسیستمدر وزهاعتمانی،زیست

سیاستگذارا است.

 نچهدراینپژوهشواعدتوعهواهمیتاست،ندسمداخلهدروض یتمت الادلسیسالتم

-مداخن ریرضروردرسیستمانمازاعتمانی،هالیناست.ضرور داردکهسیاستگذارا از

محیطیپرهیزنمایند.سیاسالتگذارا ازطالرحمبا الثهالرهالمزننالدهسیسالتمدرالمللیوزیست

-الملآپرهیزنمایند.ممکناستس نرانییاریی عمهالورازیالاتریبالو هالینرواهطهین

ییهرایکشورمتبالوعویهالهدنبالالهازاتحریمالمللیوطرحیاموضوعریرضروراماهزینه

داشتههاشدکهعبرا ضررهای  دشوارهاشد.



 1تقویم سیاستی
ریالزیسیاسالتیایاسالت،هرنامالهسیاستگذاریاعتمانیهصور سنتیمبتنیهرمدلچرخه

ایمبتنیهرهشتگاس یآاست:درمدلچرخه

ی نها؛تحلیآ قوقیمسئلهانالمها آهاینظری آمسئلهوراهشناسی؛تبیینمدلمسئله

از قوقاداریو قوقاساسی؛ت یینمدلاعالرایسیاسالتواسالت ادهازمرمونالهاهزارهالای
                                                                                                                                             
1. Agenda Setting 
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اعرایی؛تحلیآوهر وردهزینه/فایدهاعرایسیاسالت؛من ظالا مرهالوطهاله ین  الا اعالرای

هاییهپیوستسیاست؛تحلیآمن ظا مرهوطهه راراعتمانی/فرهنگیاعرایسیاستوته

هامرهوطودرگاسهشتمهایدمدلپایشوارزیاهیاعرایسیاستطرا یگردد،هناهراینمدل

 گردد.هایارزیاهیدراینرات یینمیوشاخ 

نهادسیاستگذارهاهزارا پدیدهروهروستکهواعدتبدیآشد ههمسالئلهسیاسالتیهسالتند

واردتقالالویمسیاسالالتگذاریگالالرددهاشالالدتالالاهالالایزیالالرامالالایالالاپدیالالدههایالالددارایویژگالالی

(:8038:66محمدی،)ملا

درد؛*موضوعهایدهه التهحرا رسیدههاشدونبوراز  ممکننباشدماننددندا 

*پدیدههایدمنحصره ردهاشدمانندنازبشد ییهاوزو ؛

رادرگیرخودنماید؛کنندهوهرانگیزانندهداشتههاشدی نیمنافتانسا * التیتحریا

*دارایاررا گستردههاشد؛

*موعبطرحسوالدرهارهقدر ومشرونیتدرعام هگردد؛

*هایدموضوعروزیاعدیدهاشد.

گانههایههیامسئلهسیاستیتبالدیآهایششممکناستیاپدیدهاعتمانیدر الت

گردنالدازاهمیالتهرخالوردارتبالدیآمالی6کهههمسئله8هایاعتمانیهایپدیدهگردد.ویژگی

هالاینسالبتااست،گاهیپدیدهیامسئلهموضونیاستی نیهالنسبهگسالتردههالودهو الوزه

گیردمانند لودگیهوا؛گاهیپدیدهیامسالئلهسیاسالتیهالودهونیازمنالدوسی یرادرهرمی

هروندا ؛گالاهیهایدوزمانهازسالبدمصالرپشالقانونگذاریاستمانند ذپموتورسیکلت

ایاستوههیاپروژهخالا ویالامحالآخالا مرهالوطاسالت؛پدیده،یامسئلهپروژه

هالایگاهیپدیده،مرتبطهایامسئلهعدیدونوظهوراست؛گالاهیپدیالدهمالرتبطهالامسالئله

هایپ فرستادهشدهاست.ادواریومسئله

یم تلالفاعتمالانیازاهمیالتهالادارازمیا پدیدهشناسیوتش ی مسئلهاولویتمسئله

شناسینسبیت الاکماسالتوایالنموضالونیکالامنهدیلیهرخورداراست،درفضایمسئلههی

(.8036:06اسالت)اشالتریا ،داو ویلیاسگراییموردتاکیدشناختیاستوایننسبیتم رفت

                                                                                                                                             
1. Issues 
2. Problem 
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دچالارودرگیالرهادرعام ههمچنیننرلهاعتمانیعوینگاهمبارزههرایمنافتاستوانسا 

هاشالند.م امن وت امن اعتمانیهستندوهراساسمنالافتخالوددارایمسالائآخالالیمالی

کنالدورلبالهیالافرمالولونلالمقط الیدرگراییم رفتیدر وزهاعتمالانیهیالدادمالینسبی

هایاعتمالانیهرسالاخته هالنسیاستگذاریاعتمانیمحآتردیدعدیاست،ههنبارتیمسئله

ست. ین  ا ا

تحلیلینبار استازتولالیفوتحلیالآیالامشالکآاعتمالانی،شناسالاییشناسیمسئله

شناسینبار اسالتاه ادگوناگو   وتحلیآنلآونوامآهوعود ورنده  مشکآ.مسئله

ازمشاهدهوتولیفاه ادعغرافیایی،عنسیتی،مذهبی،قومی،اقتصالادیو...یالامشالکآتالا

سالالا دریالالآنلالالآونوامالالآهوعود ورنالالده  همالالوارشالالود.هالالدینراههالالرایهررسالالیوتحل

شناسیتحلیلیهایستیههچندننالوا الاللیاشالارهشالود:قالانو مقالررهدرپاسال هالهچالهمسئله

سیاسیپدید مدهاست؛هرایاعرایاینقانو چهمشکنتیوعالودداردو-مشکآاعتمانی

.(8031:00نلتمشکآموردنظرچیست)اشتریا ،

شالودکالهالزامالااتالامینیفالراهممالیهالاییاهیمسئلهدرمر لهتقویمسیاستی،امکا اولویت

کننالدهمنالافت ین  الا اعالرای  پذیرا )عام ه(نیسالتامالاتحقیقالااتالامینکنندهمنافتسیاست

هالایاعتمالانیوهاشد.هناهراینتقویمسیاستگذاریوچگونگیورودپدیدهسیاستخا می

  نهاههمسئلهسیاستیازاهمیتهرخورداراست.درایالنپالژوهش،چهالاررویکالردتبدیآشد

هسیاسالتیدرتقالویمسیاسالتگذاریهالایاعتمالانیهالهمسالئلمهمکهمبنایتبدیآشالد پدیالده

شود:گرددتبیینمیمی


 رویکرد دمویراتیک
مسئلهتبالدیآهای(شهروندا پدیدهههدراینرویکرد،هراساس رای)انتظارا و مایت

گیالالریگالالرددوهالالال ک ؛دراینرالالاپدیالالدهازطریالالقتقالالویمسیسالالتمیموضالالوعتصالالمیممالالی

هاشالدکالهقالراراسالتگیرد.تقالویمسیسالتماتیاشالامآموضالوناتیمالیگیرا قرارمیتصمیم

گیالریهالودهوهنالوزگیریقرارگیردودر ال اضالردرنوهالتتصالمیمموضوعیاتصمیم

سالازیسیاسالتیهالاهرعریالا 8دا کینگعا ذاری  وعودندارد.ارادهعدیهرایسیاستگ
                                                                                                                                             
1. Jon  Kingdon 
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ایتاکیالدداردکالههایالدپدیالدهراهالهتکیههرافکارنمومیتاکیددارد،اواهتداهرعریا مسئله

یامسئلهنمومیتبدیآکردتاموردتوعهافکارنمومیقرارگیرد.تولیفمسئلهدراینرالا

ایهاشالدکالهتوعالهافکالارنمالومیراعلالبکنالد.ریالی عمهالورگونالهاهمیتداردوهایدهه

راکانو مرکالزی«مردس»اوواژه (تبحریویژهدرایننرلهداشت،8015-36اسنمیایرا )

نظاسم ناییتحرکا اعتمانیقراردادوسیاستگذاریانطاییارانههالهشالهروندا رااعرایالی

اینترتیبهاخیاهانینمود هحثت صصیوکالامناینیزههنمود. امیا توس هانرژیهسته

ای،ازافکارنمومیهالرایایوایراددیوارانسانیدرکنارمراکزف الیتهستهفنیانرژیهسته

هردند.ورودپدیدهههتقویمسیاستیههرهمی

یسنری آمسئلهازنظالرفنالگرددی نیامکا ههاینترتیبمسئلهواردعریا سیاستیمی

دردسالترس وتکنیکیههافکارنمومیواگذارشودتاموردپذیرشمردسقرارگیرد؛هنالاهراین

هالایانت اهالاتیدرشالودوسیاسالتهود فناوریهرای آمسئلهههافکارنمومیقبوینالدهمالی

هایتبلیغاتیدرایالاسانت اهالا تقریبارالبسیاستگیرد.سازیسیاستیقرارمیخدمتعریا 

گردد.مهمتالریننقالدیهایاعتمانیههمسئلهسیاستیطرا یواعرامیحورتبدیآپدیدههرم

وارداسالتضال ف«تبدیآپدیدهاعتمالانیهالهمسالئلهسیاسالتی»کههررویکرددموکراتیادر

پشتوانهنلمیونظریودرواقتخیاهانیشد سیاستگذاریاعتمانیاست.هرایمثالههنلالت

(تالوا ورودهالههررسالی8036-8533ها)انطاییارانهههشهروندا ،دولتخیاهانیشد مسئله

اند.مهمترینمزیترویکرددموکراتیاهرخورداریسیاسالتازپشالتوانه  راتاکنو نداشته

دموکراتیااست.رویکرددموکراتیادرعوامتهاطبقهمتوسالطقدرتمنالد،امکالا موفقیالت

هالاوگیریسیاسالتفرهنگاعتمانیوسیاسیعام ههرشکآدارد.نکتهپراهمیتدیگر؛تاریر

گیالریهندیتقویمسیاستیاست.الگوهایهنیادینفرهنگاعتمانیهسترمناسبشکآلور 

هایاعتمانیاست.سیاست

نبارتنالدازمالنهالیویلیالاسهاوالگوهایهنیادینت امالآدرعام الهایالرا ازدیالدگاهویژگی

(:8030:53من،)هی

حلیآطی یظاهر/هالاطندرهالارهش صالیتافالرادوعالوددارد،ظالاهرنرلالهظرایالفوت-

ا ساسا هیرونیفرداستوفردهایالدظالاهرخالودرا  الظکنالدومهالمهالاطنافالراداسالتو

دانند؛هایاعتمانی،گروهمقاهآخودراهاطآمیگروه
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مراتبدرهراهررواهطهراهر؛رواهطسلسله-

انگالاریازرانیا  وزهتقاهآ ق/هاطالآاسالت.در هالنایرانیالا ،مطلالقعها ِشناختیای-

خورد؛میLabelشناختوعوددارد، قیقتدردست نهاستوهرک ها نهانباشد

عها اعتمانیایرا  وزهاندرونی/هیرونیاست؛-

ازدیگرخصایآایرانیا است.ت ارپهه دمنزعرکننده-

دهشدهدر وزهسیاستگذاریدرایرا مورراستوزمینهفرهنگیهاینامبرعمیتخصلت

واعتمانییزسراهرایطمانا و ین  ا درراستایمصالادرههالهمطلالوبافکالارنمالومیدر

نماید.هایاعتمانیههسیاست مادهمیراستایتبدیآپدیده

در"های ین التگروه"و"هایانت اهاتیسیاست"،"افکارنمومی"،"منافتملی"وقتیکه

نیالازگالردد؛البتالهایالنتنقالیهالهپالیشهایسیاستهازمالییانقطهتنقینمایند نگاهپنرره

هاوفرهنگسیاسیهایدمحیطمساندتنقیرافراهمنمایداعتمانینیازمنداستی نیارزش

تاپدیدهدرتقویمسیاستگذاریقرارگیرد.

فرهنگیواعتمانیوفقدا طبقهمتوسالطقدرتمنالددرایالرا ،خیاهالانیهایدیرپای سیب

هایاعتمانیراههیاتهدیددر وزهسیاستگذاریتبالدیآنمالودهاسالت.شد سیاستگذاری

هالایسیاستگذارا هناههنیازوضرور امرِسیاسیاقداسهههسیجاعتمانیدرراسالتایسیاسالت

ریازافکارنمومیدرمرا آم تلفسیاستگذاریازتقالویمگینمایند؛ههرهموردنظرخودمی

سیاستیتااعرای  محتمآاسالتامالامهمتالرینه الشسیاسالتگذاریکالههالااسالت داسافکالار

گیرد،تبدیآپدیدهاعتمانیههمسئلهسیاستیدرتقویمسیاستگذاریاست.نمومیانراسمی


 رویکرد منافع ذینفعان
هالا،یالاپدیالدههالهمسالئلهسالاستالامینمنالافتاشال ا وگالروهمطاهقاینرویکرد،هالرا

گردد.هراساسرویکرد ین  ا واینکهیاش  ویالاگروهالیخالا اعتمانیتبدیآمی

هاییچو است داسفرزندهرایپدردریاادارهدرنظرداردمنافتخودراتامینکند،پدیده

ر مدیریتدانشدرکشورراهالهمسالئلهوسازمانیخا ،خریدسرهازیمشموی ویاضرو

درتبالدیآپدیالدههاله8هالایدانشالگاهینمایند.خوبتبدیآنمودهوقانو هرای  مصوبمی
                                                                                                                                             
1. Academic Pork 
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مسئلهاعتمانیتاریرگذارهستند. نا دراندیشهکسبدر مدوتامینمنافتخودهسالتندودر

ئلهسیاسالتیتبالدیآنمالودهوهالهراستایمنافتفردی،یاپدیدهاعتمانیفاقداولویتراههمس

کنند.تقویمسیاستیواردمی

دراینرویکردنقیدههراینستکه ین تممکناستیامرمونهازن بگا هاشالندکاله

کننالدگا تقالویمسیاسالتگذاریهسالتند. ین  الا کالهقدر رادردستداشتهودرواقتتنظیم

راشناسالاییکالردهوفشالارهاییزسراهایم تلفومتکثریهاشالندمسالئلهممکناستگروه

(.8038:08رسانند)اشتریا ،هرایورود  مسئلهههتقویمسیاستگذاریههانراسمی

گردنالد،گیریتقویمسیاستگذاریمالیسهگروهازهازیگرا وعوددارندکهموعبشکآ

وانیکالههالاهالایکالاری نهالا؛دوسکارمنالدا دسالتگاهدیالاولنمایندگا مرلال وکمیسالیو 

موضوعموردنظردرارتباطهستند،سوسافرادیکهههنالونیهالاموضالوعارتبالاطدارنالدماننالد

ف ای ه شخصولیواقتصادی.

کارهردهشدهودرهرخیمتو درهارهاینهاهه8کارترداگنسدولتیتوسطالطنحخرده

افرادنالادیقدرتمنالد(اشالتهار-هاهوروکرا -هاههمثلث هنین)نمایندگا مرل وپژوهش

(.گروهسوسهراساسمیزا ف الیتیکهدرکشورهایم تلفانرالاس8038:08دارند)اشتریا ،

کنند.هایمت اوتیرادرتبدیآیاپدیدهههمسئلهاعتمانیای امیدهندنقشمی

-تنالداز:الالفدرمدلهاناعهانیچهارگاسهرایتحلیآ ین  ا ارائهشدهاستکهنبار

ارزیاهیمنافت)ننقه( ین  ا وتاریرهالقوهپالروژههالررویایالنمنالافت؛-شناسایی ین  ا ،ب

اهمیالتو-ارزیاهیاهمیتون و  ین  ا وطرحمشارکت ین  ا هاتوعهههمنافتو -پ

6تاریرگروه ین  ا .

های ین التمالوررگیریگروهنوعفرهنگسیاسیاعتمانیونظاسسیاسی اکم،درشکآ 

های ین تنقشقاهآتوعهیهالرنهالدهدارنالد.است.درنظاسسیاسیپلورالیستی مریکا،گروه

هالایم تلالفمیا گالروه4ومصالحه5زنی،چانه0هاییچو گ تگودراینمر له نهاهاروش

ر مریکالانیازمنالدکننالد.هنالاهراینهررسالیسیاسالتگذاریدن و در مریکاتوافق الآمی ی
                                                                                                                                             
1. Daggles Carter 
2. Fontaine ch,Haarman A. Schmid S, (2006), The Stakeholder Theory, 2006, 
Available at: http:// www. edalys. fr/ documents/stakeholders%20theory pdf. 
3. Negotiation 
4. Bargaining 
5. Compromise 
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ن الو اسالت.درایالنکشالور،یهالیلالنایتتساللیحاتیتالاریریمساللمهالرهای یشناختگروه

(.هناهراینیهالی ین الت8011:603هایدفانیوامنیتیدارد)ا مدیل ورکی،گذاریسیاست

  ایلنایتتسلیحاتیدر مریکانقشیمورردرافزایشتنشاینکشورومتحدا خاورمیاناله

گالذارا هالهسالرمایه مریکالاهایهالزر سالنحدرهمهتولیدکنندهها .ا.ادارد.طیدههاخیر

کنالدیتوماس.هاخوبهاشدتواندهرایکسبوکار  اندکهعنگهاایرا میسیگنالداده

گالذارا شالرحدادکالههالرایسالرمایهکوو درکن ران هوافضایریتو مدیرشرکتدفانی

.توانددر مدشرکتشراافزایشدهد چگونهمیعنگهاایرا

هالایمهالمسیاسالتگذاریدرایالرا هالودهدرایرا دریافترشوهتوسالط ین  الا ازمالدخآ

هزارلیرهطنهزینهنمودوموفقشدیالام اهالدهسیاسالیدر610هالغهرملکمسرعا است.

ددکهتمالامشهالهضالررایالرا وهالهپنجمادهویام اهدهترارتیهاملحقاتیچندهاایرا هبن

کهازدیگرن بگا کننتراهراهیم ا ن تانگلستا هود.سهماهواندیپ ازان قادم اهده،

النظرتردرمسائآسیاسیهودهالهایالنعهالا وهنالاهردسایسالیکالهنصرخودخبیرترودقیقهم

ناسگردیدراهعمیتخانوادهقتآشاههههمدشمنانش)ن بگا رقیب(هکارهردندتوسطفتح لی

وپاخالتعالایگزینویگردیالد)سالرعا الموونالهواهالآسالاختومیرزاش یتمازندرانیسهآ

از8383الدولالهوسالهن الرازوزرادرقالرارداد(.دریافترشالوهتوسالطورالوق8013:80ملکم،

اریدرایرا است.انگلستا نیزازمواردمرتبطهادریافترشوهتوسط ین  ا هرایسیاستگذ

هالایمهالمومالوررسیاسالتگذاریدرایالرا اسالتودرورودمنافت ین  ا ازعملهمالدخآ

هالایهایتهدیدزاههتقویمسیاسالتگذاریدرایالرا مالورراسالت.طی الیازسیاسالتگذاریپدیده

وانالوانیازقراردادهالای«کشالیدردریاچالهارومیالهاتوهالا »،«ساختسالدگتونالد»کن مانند

رودوخشالانمالود تالایبا داثسدهالررویرودخانالههلیالآ»راریوهیوییواردا ،ت

رودهالهیالزددرانتقال بزاینالده»،«عازموریا دردورا ریاستعمهوریهاشمیرفسنرانی

زمزمالهانتقالال بدریالایخالزرهالهسالمنا دردورا دو»و«دورا ریاستعمهوریخالاتمی

طیسهدههاخیراگرهاتحلیالآدقیالق ین  الا «نژادورو انی(ریی عمهورسمنانی)ا مدی

در8نمودنالد.تالرطالیمالیضررترودقیالقهامسیریکمشدا تمایاینسیاستسیاستگذاریمی
                                                                                                                                             

هالافرلالتیومقالالیدیگالریایالنسیاسالت. کراینمواردلرفاازمنظرتدقیقدرتقویمسیاستگذاریاستونقدسیاست8
طلبد.می
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ه شمحیطزیسالتوطبی التکالههسالتر یالا یالاملالتاسالت،سالرطا تهدیالددرتقالویم

سیاستگذاریممکناستههزوالتمدنیختمگردد.

نشالا داد هالازیگرا قالدر ویالاهمالا  ین  الا 8سازا ،سیاست رومهمتریناقداسازاین

هایدخیآدرمسئلههایدشناساییوتحلیالآ ین  الا دقیقالاانرالاسشالدهواست.افرادودستگاه

دسالتگاهیهالاکشالف،ارتباطالا میالا هایسالتازطریالقدسالتگاههایارتباطی ین  ا میشبکه

نامالهاعالراهاوافراد ین الت، یالین کشفشود.پ ازتحلیآدستگاهایضاحومرکزیتقدر

ت یینگردد.تحلیآ ین  ا درمر لهتقویمسیاستیازاهمیالتهرخالورداراسالتودرمرا الآ

ن  ا ،منافتملیهلندمد نبایدقرهانیمنافت ین  ا گردد.تواز منافتملیومنافت ی


 رویکرد دستاوردهای عدمی
کنالدتالات الار راکالاهشدهالدوهالااسالت را تحلیآسیاستیتنشمی»ینرویکرددرا

پذیروالولیمشتمآ،ههنیازههربالا پاسال گویالد،الالولیکالههالهدسالتیاهیهالهدانشیت میم

(.دستاوردهاینلمیعدیالد8030:083)مایکآمور ودیگرا ،«اهداپسیاستیمددرساند

اپدیدهمانندسالورا شالد ییالهاوزو راهالهمسالئلهاعتمالانیکهمبنایتررهیقویداردی

یاهالد،سیاسالتگذاریوقتالیواردفالازنملیالاتیکند.نظریهسیاستیدراینرااهمیتمیتبدیآمی

شالودگرددممکناستهانثتغییرنظریهسیاستیگردد.وقتیسندسیاستیتنظیممالیشد می

شناسالیاسالت،گالاسه الدیتولالیفمسالئلهنگاسمسالئلهگردد.اولیاهتداتحلیآمسئلهانراسمی

شناسالیهایالدتولالیفوشود.هرایمسئلههاییهرایتولیفمسئله،انراسمیاستوارائهمدل

رومسالئلهازنظریالهوتحلیآداشتوتولیفوتحلیآهممبناینظریومدلنیازدارد.ازاین

شالودوپال ازاهالرازهسیاسالتیدادهمالیمدلقاهآت کیانیست.سس هرای آمسئله،نظری

-نظریهسیاستیاقداسسیاستیهراساسهمیننظریهپیشنهادو نگاهتحلیالآ قالوقیانرالاسمالی

شود.

گالرددازدستاوردهاینلمیکهمنررههتبدیآیاپدیدهاعتمانیههمسالئلهسیاسالتیمالی

ااز سالیبخیاهالانیشالد اشتباهسیاسالتگذاریاسالت؛زیالرا  رعملهرویکردهایدقیقوکم

نماید.هراساسرویکردنلمالی،سیاستوهمچنین سیبایدئولوژیاشد سیاست  ظمی
                                                                                                                                             
1. Policy Makers 
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نهادهالای8تبدیآپدیدهاعتمانیهالهمسالئلهسیاسالتیممکالناسالتچنالدینسالالطالولهکشالد.

گیریسیاستاعتمانیهارویکردنلمیهستند.کتالابپژوهشیودانشگاهیهستراللیشکآ

(نمونهمطلوهیازدستاوردهاینلمیاستCarpenter, 2001«)شاستقنلهوروکراتیاپیدای»

کهمبنایسیاستگذاریاعتمانیقرارگرفتهاست؛ایندستاوردنلمیرواهطمیا قانونگالذارا 

:8036کنالد)پالآپیرسالو ،هاراکهریشهدرنظریهکارفرما/کارگزارداردنقدمیوهوروکرا 

تهاپتانسیآعنبشیوض فطبقهمتوسطسیاستگذاری،رویکردنلمالیازاقبالال(.درعوام83

 ولالاللهنمومالالاتالالابلالالبوریهالالرایاعتمالالانیهرخالالوردارنیسالالت.ن بگالالا نرالالولوکالالم

پسالندهالایپوپولیسالتیومالردسسیاستگذاریاعتمانیهارویکردنلمیراندارندوهالهسیاسالت

اقتصالادیکوچالاوزودهالازدهدردهالههشالتادهالای ورند.هرایمثالسیاستهنگالاهرویمی

پسندهودکههههیکاریهیشترعام الهمنتهالیهایمردسخورشیدیدرایرا ازعملهاینسیاست

گردید.

تررهیا مت ددتاری ییاقر اخیرایرا مبینضال فرویکالردنلمالیدرتبالدیآیالا

گالذاریایالرا درسیاست«خ تها سرط»تهدیدهایپدیدهههمسئلهسیاستیدرایرا وازعمله

است.


 رویکرد ایدئولوژیک
هندیمسئلهوتبدیآیالاهادرلور قدر ومن ظا ایدئولوژیاوهنرارها،ارزش

هالرتاریرگالذاریننالالرایالدئولوژیو6دلئالو پیتالرهاشالند.پدیدهههمسئلهاعتمالانیمالوررمالی

رونالالدلهسیاسالتیتاکیالددارد.اودورا هایسیاسیدرتبدیآپدیدهاعتمالانیهالهمسالئارزش
هالایواق الیکالهمنرالرهایدقیقیاارزیاهیزندکهدرایندورههرایتحلیآرامثالمیریگا 

هالایسیاسالیشود،ازدخالتایدئولوژیوارزشههورودپدیدهاعتمانیههتقویمسیاستیمی

 گوید.س نمی

یاتو یدیامبناییارزشیکن شناساییشالدهمطاهقاینرویکرد،درکیازعها وانسا 

هالالامبنالالایشالالوندو  ارزشهالالاشناسالالاییمالالیوهالالراسالالاس  ادراب،یالالاسالالریارزش
                                                                                                                                             

هالاطالول.هراساسمصا بهمحققهامهندسشارآدرسددز،مطال ا اینسددرعنوبایالرا توسالطتالیمطالراحسالال8
کشیدهاست،امادرعنگتحمیلیهیچگاهمورد ملههواپیماهایدشمنقرارنگرفت.

2. Peter Deleon 
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گرایالیوگیرند.هرایمثاللیبرالیسمیانظریالههنرالاریاسالتولالذ سیاستگذاریقرارمی

هوسیاسالتسالاماندهیوهراساسنظریههنراری؛اقتصالاد،عام الداندطلبیرامطلوبمیههره

هاههتقویمسیاستیدرعمهوریاسنمیهارویکردهنراریقاهآتحلیآگردد.ورودپدیدهمی

سالازیقدرتمنالدیهرخالورداراسالتواگالریالااست.رویکردایدئولوژیاازتالوا گ تمالا 

د.شالوایدئولوژیههگ تما مسلطاعتمانیتبدیآگردد،روندتبدیآ  ههسیاستتسهیآمی

کنالدوانمالالالفرهنگالیرادریالالاگ تمالا ؛نالونیپیوسالالتگیهالینهرخالالیم الاهیمهرقالرارمالالی

هالادرکنالد.گ تمالا هالینرفتارهالایگونالاگو انسالا ایالدئولوژیام نالادارمالیچارچوبشبه

هالایم تلالفکنالدوعنبالههایاقتصادی،سیاسیوفرهنگینونیم نیخا ایرادمینرله

دهالد.مالثندریالاعنالگهالاخلالقکزی)دالگ تمانی(ارعالاعمالیرفتارراههیام هوسمر

(.هالراسالاس8013:46کنالد)اشالتریا ،م هوس ق/هاطآیادالمرکزههناس القایرالادمالی

هندیخیر/شالردرپال تقالویمسیاسالتیقالراررویکردایدئولوژیا،یانظاسم ناییهاتقسیم

ا رلبالالهرویکالالردایالالدئولوژیادر(مهمتالالریندور8354-8338دارد.دورا عنالالگسالالرد)

سیاسالالتگذاریعهالالانیاسالالت.تصالالویر مریکالالاهالالهننالالوا شالالیطا هالالزر درایسالالتار هنالالی

هایهالارویکالردهایاخیرنیزراهنمایمناسبیهرایات ا سیاستسیاستگذارا ایرانیطیدهه

ایدئولوژیااست.

زیالرارقیالب، الزبایدئولوژیدرسیاستگذاریاعتمانیهمالوارهشمشالیریدولبالهاسالت

نمایالد.هالرایمثالالمقاهآیادولتمت الالمراهالهورطالهرویالاروییایالدئولوژیادنالو مالی

هایاخیرهاعمهالوریاسالنمیهمالوارهایالدئولوژیارویاروییدولتایای متحدهطیدهه

هودهاست.سیاستگذاریهارویکردایدئولوژیادارایمزایاومناف یاست.درایالنرویکالرد،

گیردواست داسواژگا ایدئولوژیا ولم الاهیممت الالیجاعتمانیههسرنتانراسمیهسی

ای،سازماندهیاعتمانیهرایمواعهالههالاخطالرهایدینی،مذهبی،ملیواسطورهچو ارزش

سالاله،مصالداقنماید.س نا هنیانگذارعمهالوریاسالنمیدردورا دفالاعهشالتراتسهیآمی

سازماندهیوسیاستگذاریاعتمانیدرمواقتخطراست.دقیقیهرایاینمدل

هنالدیکنکالورهایاخیرهانظاسسالهمیهنوعمواعههسیاستگذارا نهاد موزشنالیطیده

درلالدیرزمنالدگا هالرای53درایرا نیزمتاررازرویکردایدئولوژیااست.تصویبسهمیه

رویکالالردهالالهانرالالاسرسالالید.انمالالالدرمرلالال هالالاایالالن8001هالالادرزمسالالتا ورودهالالهدانشالالگاه
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شالالگاهدارایمبالالانیایالالدئولوژیاهالالایخالالا هالالرایاقشالالارخالالا عهالالتورودهالالهدانسالالهمیه

هایخالا عهالتالنقداست.سیاستگذارا نهاد موزشنالیهدو لحا نمود روشل ب

توانمندسازیعام ههدپوهدو سنرششاخ توانمندی نا هالاتصالویبیالاقالانو یالا

کننالد.واگالذاریکرسالیتحصالیآهالهفرما گسیآههپشتمیزهایدانشگاهلادرمالیمصوهه،

مثاههیافرلتههعام ههدپوسس ورود نا هههالازارکالارهالدو داشالتنتوانمنالدیدر

دهد.رلبهفضالایگ تمالانینرلهموردنظر،ناکار مدیراهههمه ناتومیعام هگسترشمی

کند.سیاستگذاریتهدیدزاراههتهدیدتبدیآمیایدئولوژیانیزفرلتنقداین

نقدواردههراینرویکرددرتبدیآیاپدیدهههسیاستاعتمالانی،نقدناپالذیریسیاسالت

کالهیالاسیاسالتاعتمالانیدراعتمانیه اطرپشالتوانهایالدئولوژیا  اسالت،درلالورتی

ایالدالالنحشالود.امالا خرینمر لههایدنقدوارزیالاهیگالرددودرلالور پرهزینالههالود ه

سیاستایدئولوژیااساسانقدپالذیرنیسالت.نقالددیگالرواردههالرایالنرویکالرد،پتانسالیآایالن

بگالا  ین الالتاسالت.ن بگالا  ین الالتسیاسالتاعتمالانیهالالرایدسالتاویزقالرارگالالرفتنتوسالطن 

هایایدئولوژیا،سیاستمطلوبخودرااعرایینمایند.توانندهانقابارزشمی


 هاتحدیل داده
هالایاعتمالانیهالهمسالئلهرویکردهایچهارگانهمندر درپیشینهتحقیقدرتبالدیآپدیالده

دهنالدولالیسیاستیموررند،اماهرخیازرویکردهاسیستماعتمانیرادرمسیرت ادلقالرارمالی

هرخیدیگرهاتوعهههوض یتفرهنگیاعتمانیعام هِهدپ،اساساات ادلسیسالتماعتمالانی

ریزند.نظریهکارکردگرایی،ت ادلوندست ادلاعتمانیدرلور سیاسالتگذاریراههممی

هاازپتانسیآتهدیدزاهرخوردارندودهد.هرخیپدیدهاعتمانیراموردتبیینوتحلیآقرارمی

هاههمسالئلهاعتمالانیمالورراسالت.هالرایگ تهدرتبدیآاینپدیدهرویکردهایچهارگانهپیش

هایسیستمیاینتهدیدا نهادیشناساییگردد.تدقیقدرسالیکآهاید سیب آمسئلهاهتدا

هالایتهدیالدزاهالهتقالویمسیاستیوسیکآسیاستگذاریدرایرا وتداوسوتکرارورودمسالئله

هالایمبتنالیهالرهایمبتنیهالرمنالافت ین  الا وسیاسالتسیاستگذاریم صولادره دسیاست

های یآاست:بایدئولوژی،ناظرهروعود سی

گالذاردرایالرا سوءمصرپنهادیکههما ت ددنهادهاوفراوانینهادهایسیاست-یکم
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استکه سیبسیستمیاست.همچنینتولیالدقالانو وقوانالدزیالادنیالزنالونیسالوءمصالرپ

نهادیاست.ههاینترتیبت ددنهادقانونگذاروهمچنینقوانالدتصالویبشالده،ورودمسالائآ

نماید.ههتقویمسیاستیراتسهیآمیتهدیدزا

انحراپنهادییالاتهدیالددرتقالویمسیاسالتیاسالت.هالرایمثالالمرمالتتشال ی -دوس

مصلحتنظاسهرایداوریو آمسئلههینمرل وشوراینگهبا ایرالادشالدامالاایالننهالاد

راپنهادیپردازد.همچنینف الیتاقتصادینهادهاینظامییاانحاکنو ههقانونگذاریمی

کنالیدیگراست.ازسویدیگرهیکارشد نهادیپارلما وتبدیآشد   هههنگالاهکارچالاق

نمایندگا مرل ودخالت نا دراموراعراییوانتصابمقاما استانیهرایتقنیندقیقو

اشتباه، کایتازانحراپنهادیههمثاههیاتهدیددرتقویمسیاستیاست.کم

رسالدشالیوهاست وا نهادییاتهدیددرتقویمسیاستیاسالت،هالهنظالرمالیپوکی-سوس

نظار انمالیهرقوهمقننهازهررسیلن یتداوطلبا تالاپایالا دورهنماینالدگی،مرلال را

دچارپوکیاست وا نهادیکردهاست.

چندکارگیوچندمنظورینهادییاتهدیددرتقویمسیاستیاست،هالرایمثالال-چهارس

شوراینالالیانقالنبفرهنگالیدریالاگسالترهفراگیالروچنالدمنظورههالمهالهقانونگالذاریو

پردازد.نمایدوهمههاعرایقانو ونمآههسیاستاهنریمیسیاستگذاریاقداسمی

تالالداخآنهادهالالایسالالاختارنیافتهدرنهادهالالایسالالاختاریافتهیالالاتهدیالالددرتقالالویم-پالالنرم

دخالتشیو محلیومتن ذا لا بتریبو درکارنهادهالایسیاستگذاریاست،هرایمثال

ساختاریافته شوبسیستمیهههمالراهدارد.نهادهالایسالاختارنایافتهوریرمسالئولهالهرا تالیو

هالالایتالرینمسالالئلههالدو دردرالالهپاسال گوییازتریبالالونیرسالمیهالالهاظهالالارنظردرهالارهپیچیالالده

پردازنالدوایالنگیالردمالیایرانیا رادرهرمیسیاستگذاریخارعیکهمنافتملیومنافت  اد

تهدیدیدرتقویمسیاستگذاریدرایرا است.

ناهماهنگیسیکآسیاسیوسیکآسیاستینیزتهدیدیمهمدرتقویمسیاستگذاری-ششم

ریزیدرایرا هالهیالامناسالاتبالدیآشالدهاسالت،تصالویبیالادرایرا است.نظاسهرنامه

دوسالزما نیازمندهاشداماهاتغییرریالی عمهالورواسالتقراردولالتنامهممکناستهه یین

شود)ندسانطباقسیکآسیاسیوسیکآسیاستی(وندسانطبالاقه دیههطاقنسیا سسردهمی

ایندوسیکآهالطبتندسمشرونیتفرایندیراهدنبالدارد.
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فراینالالدیونبالالورمناسالالانهالالادیوفراینالالدهایطالالوینیاداریوهمچنالالینسالالوءمصالالرپ

هالایگیالریازدیگالر سالیبسالازیوتصالمیمهایم تلفتصالمیمسیاستات ا شدهازدای 

سیاسالالتگذاریدرایالالرا اسالالت.هالالهایالالنترتیالالب،پویالالاییهالالرایخالالودت ریبیدرونالالیدرنظالالاس

سیاستگذاریدرایرا  مادهاستوسال رهخالودت ریبیپهالناسالت.وقتالیهمالهننالالرکنالار

یگرقرارگیرند،خوده ودس رهت ریب مالادهاسالت.هالرایمثالالنهادهالایت ریبکناریکد

تقنینیمت او نشانهسوءمصرپنهادیاسالتوفقالطپالنجنهالادهالرایقانونگالذاریدرایالرا 

کنونیوعوددارد.

هامت لقههعغرافیاوعم یتوفرهنگعام ههدپاستوههننوا از نراکهاینمسئله

وهاعتمانیوعوددارند،هناهرایندرقامتیاهیوییسرطانیویرانگرنظالاسیاتهدیدهالق

کنند.کندوزمینهخودت ریبینظاسرافراهممیهروزوظهورمی

گرددکهچگونالهورودگیریازنظریهکارکردگراییسیستمیتبیینمیاینپژوهشهاههره

انده ین  ا ،نوامآت ادلسیسالتمیراهایاعتمانیازطریقرویکردایدئولوژیاوقپدیده

 ورد.زندوههمثاههسرطا ،سیستمراازپایدرمیهرهممی

هناهراینهراساسم رو اللیمقالهدرطی یازشرایط،ههترینگزینالههالرایسیاسالتگذار

است،اینطیفازشرایطدرواقتشرایطتهدیدزاو هستنسرطا تهدیالد"ناگذاریسیاست"

رایسیستماست.سرطا تهدیدفقطخالا  نالاتومیهالد انسالا نیسالتهلکالهسالرطا یالاه

محیطالیواعتمالانیسالرطا تهدیالدالمللی،زیستهایهینتهدیدسیستمیاستوهمهسیستم

خا خودرادارند.


 گیرینتیجه
رد.اینپژوهشهرموضوعسرطا تهدیددرتقویمسیاستیسیاستگذارا درایرا تاکیددا

هالایاعتمالانیوعالوددارد.هنالاهراینهراساسایالنپالژوهش،نگالاهکارکردگرایانالههالهسیسالتم

محیطیازت ادلهرخوردارهستندوالآهرت ادلسیستمیاستهایاعتمانیوزیستسیستم

زنندهت ادلواردسیستمگردد.ایننوامآهرهالمزننالدهت الادلممکالنمگراینکهنوامآهرهم

روههتالراسالتسیاسالتگذارا ازثاهالهیالاسالرطا سیسالتمراازپالایدر ورد.ازایالناستههم

دخالتریرضروردرسیستمپرهیزنمایند.از نراکهراهورودسرطا تهدیالدوهالرهالمزننالده
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هالایاعتمالانیاسالت،ت ادلسیستم،ورودنلمیوکارشناسانهمسئلهههتقویمسیاستیسیاست

هالایتمرکزهرتقویمسیاستیرادنبالنمودهاستواینکهچگونالهپدیالدههناهرایناینپژوهش،

اعتمانیهاورودههتقویمسیاستیههمسئلهسیاستیتبدیآشدهوسالمتوسالویاعرایالیپیالدا

هالایاعتمالانیهالهمسالئلهسیاسالتیراشناسالاییکنند.محققچهارم براللیتبالدیآپدیالدهمی

از:مطالبالالا اعتمالالانیگسالالترده)رویکالالرددموکراتیالالا(،نمالالودهاسالالت،ایالالنم برهالالانبارتنالالد

هایایدئولوژیاقدر مسلط،منافت ین  ا ودستاوردهاینلمی.دردره

ترینروشتبدیآپدیدهاعتمانیهالهمسالئلهسیاسالتیهزینهرویکرددستاوردهاینلمیکم

اهرایننیازمنالدگانهدیگردارایمزایاومضارخالا خالوداسالت.هنالاست،امارویکردهایسه

پایشنلمیمردانههستند.

گردد:هناهراینپیشنهادمی

سطو یهرایانواعسیاستگذاریلحا گرددوهاتوعهههنوعپدیدهاعتمالانیازیکالی-

هالایدارایهرداریگردد.هرایمثالمسالئلهازرویکردهایتبدیآپدیدهههمسئلهاعتمانیههره

منافت یاتیکشورازم بالرسیاسالتگذاریپوپولیسالتینبالوردادهماهیتاستراتژیاومرتبطها

نشود؛

هالایسیسالتمیانالمازاعتمالانی،سیاسالتتحلیآمنافت ین  ا هرایهمالهسیاسالتگذاری-

محیطیوتراریههانراسهرسد؛الملآوزیستخارعیورواهطهین

وقیازانسراسهرخوردارتحلیآ قوقیهمهانواعسیاستگذاریههانراسهرسد.تحلیآ ق-

کند؛استوراهدخالتریرضروروریرکارشناسانه ین  ا راسدمی

زانهادهایموازیسیاستگذاریدریکدیگرادراسوهه یا نهادهایناکار مدوهزیناله-

خاتمهونهادهایموررسیاستگذاریتقویتگردد)پاییشنهادی(؛

نویسیواعرایسیاستکوتاهگردد؛نامه یینفرایندهایطوینیقانونگذاریو-

هادرقالبپیوسالتهالرایهریالاازانالواعسیاسالتگذاریمرهوطالههریاازانواعتحلیآ-

ضمیمهگردد؛

 هایریرضروراعتمانیههمسئلهسیاستیپرهیزنمایند.سیاستگذارا ازتبدیآپدیده-
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 فارسی -الف
یفرهنگالموسساله:تهرا گریدر مریکا؛یهیویهی،(8011)،ههزاد،یل ورکیا مد-

اهرارم الریالمللنیهقا یتحقومطال ا 
 .س یر:تهرا مترعما ،عمتت کرنظریدرعام هشناسی، ،(8016)،ویلیاساسکیدمور،-
ریزیدولتیوسیاستگذارینمومی،تهالرا :(،راهنمایهرنامه8031اشتریا ،کیومرث،)-
گذار)دردستچاپ(.سیاستنشر
تهالالرا :(،عالالزوهدرسالالیدکتالالریسیاسالالتگذاریفرهنگالالی،8036اشالالتریا ،کیالالومرث،)-

پژوهشگاهنلوسانسانیومطال ا اعتمانی.
:،تهالرا گالذاریفرهنگالیمتغیرهایاستراتژیادرسیاست،(8013)اشتریا ،کیومرث،-
میزا .نشر
،چالاپسالوسهالایانقالنباسالنمی،شالناختیریشالهتحلیآعام اله،(8030)ایمانی،نلی،-
دانش.پردی انتشارا :تهرا 
پاشالایی سالن:،ترعمههایتحقیقدرنلوسترهیتیورفتاریروش،(8003)هست،عا ،-
رشد.انتشارا :تهرا طالقانی،نرگ وشری ی
نشالر:تهرا ،ایکمقدسرضارعمهت،قدر درایرا منزلت،زها ،،(8030)،اسیلیومن،یه-

ی.ن
ی.ننشر:تهرا ی،فاضلمحمدرعمهت،سیاستدرهسترزما ،(8036)،پآرسو ،یپ-
.:سمتتهرا ،شناسیهایعام هنظریه ،(8010)،نباسرنستوسلی،-
دیال م:ترعماله،تحولانقنهی؛هررسینظریپدیدهانقالنب،(8000)،چالمرزعانسو ،-
 .ریبرکیام:تهرا ی،اسیال

سمت.انتشارا :تهرا ،شناسیاعتمانی سیب،(8033)اهلل،ر متسروستانی،لدیق-
انتشار.سهامیشرکت:،تهرا سرطا اعتمانیفساد،(8010)پور،فرامرز،رفیت-
:تهرا ،ترعمهمحسنرنری،شناسیهایم الردرعام هنظریه ،(8013)،عور ریتزر،-

 .نلمیانتشارا 
:تهالالرا ،ترعمالالهفریالالدهممتالالاز،شناسالالیرالالربهحالالرا عام الاله ،(8010)، لالالوینولالالدنر،گ-

 .نلمیانتشار 
ی،انیالپرومرثیالکرعمالهت،هالانظریالهنمالومیسیسالتم،(8000)،گیلودو،یهرتالن فو -
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.تندرنشر:تهرا 
دورا نشر:تهرا ؛شناسیعام همقدما ،(8035)،منوچهرمحسنی،-
،لال ارمحمالدرعمالهت،ینمومیاستگذاریسدانشنامه،(8030)،گرا یدوکآیمامور ،-

.زا یمنشر:تهرا ههس ارشموسسهمطال ا سیاستگذارینمومیدانشگاهتهرا ،
،(،عزوهدرسالیدورهدکتالریسیاسالتگذارینمالومی8038محمدی، میدرضا،)ملا-

تهرا :پژوهشگاهنلوسانسانیومطال ا اعتمانی.
نشالر:تهالرا ،ر یال آیاسالمانرزایمرعمهت،را یاکامآ یتار،(8013)،سرعا ملکم،-
.افسو 
(8015)،هروسکوئن،- نشالر:تهالرا ،رنرالیمحسالنترعماله،شناسالیعام هههدر مدی،
.توتیا


 انگدیسی -ب
- Deleo, Peter, (1997), Democracy and the Policy Sciences, SUNY Series in 

Public Policy. 
 
- kingdom, (1995), Agenda Alternatives and Public Policy, 2 end Edition 

New York: HarperCollins College Publishers. 
 
-  Handbook of Public Policy Analysis, Executive by Jack Robin, CRC 

Press, USA. 
 
- Parsons, Talcott, (1975), “The Present Status of 'Structural-Functional' 

Theory in Sociology”, Social Systems and The Evolution of Action Theory, 
New York: The Free Press.  

 
- Fontaine ch, Haarman A. Schmid S,(2006), The Stakeholder Theory,2006, 

Available at: http://www.edalys.fr/documents/stakeholders%20theory pdf. 



 


