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سرطانهای خفته تهدید در تقویم سیاستی سیاستگذاران در ایران
علی ایمانی

1

دریافت -1931/11/11 :پذیرش1931/9/12 :

چکیده
موضوعاینپژوهش،تبییننقاطتهدیدزایخاموشدرسیاستگذاریکالن ملالی
درایرا وچگونگیوروداینمسئلههایتهدیالدزاهالهتقالویمسیاسالتیسیاسالتگذارا 
است .ههنظرمیرسالدنظالاسسیاسالتگذاریایالرا دره الش"تقالویمسیاسالتی"متالارراز
رویکردهالالایهنرالالاری،دموکراتیالالا،دسالالتاوردهاینلمالالیومنالالافت ین الالا اسالالت.
تهدیداتیت ریبگردراینه شواردسیستممالیشالودکالهورود ممکالناسالت
توسطخالودسیسالتمهالاعام الهمالدنی مایالتشالود.پرسالشالاللیپالژوهش،تبیالین
چگونگیف الشد اینسرطا هایخ تهوارائهپیشنهادسیاستیدرعهالت الآ 
است.چارچوبنظریاینتحقیق،نظریهسیستمهایکارکردگرااست.
محققهاههرهگیریازروشتحقیالقت بیالیننلالیهالهتبیالینچگالونگیف الالشالد 
تهدیالدا اعتمالانیهالامالداخن ریرضالروریسیاسالتگذارا مالیپالردازد.محقالقهالا
ههرهگیریازروشکتاه انهایوهاعمت وریاسالنادومالداربهالهتبیالینچگالونگی

ورودمسئله هایاعتمانیتهدیدزاهالهتقالویمسیاسالتیسیاسالتگذارا ورواهالطنلالی-
م لولیمداخن سیاسالتگذارا وف الالشالد پتانسالیآهالایتهدیالددرکشالورایالرا 
میپردازد.استراتژی آمشکآنبار استاز" سیبشناسالیمسالئلهونگالاهاداری

قوقیههمشکآهرایارائهراه آاست.راهکارمهم آمشکآنیزپالاییشنهالادی

است.


واژگااان یدیاادی:تهدیالالد،نظریالالهسیسالالتمهالالایکالالارکردگرا،تقالالویمسیاسالالتی،
سیاستگذاری،نهاد
.8استادیارنلوسسیاسیدانشگاهفرماندهیوستاداعاsetvat@gmail.com
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مقدمه
نگالالاهارگالالانیکیهالالهموضالالوعسیاسالالتگذاری،یکالالیازروشهالالایکالالمخطالالاوسالالودمنددر
سیاستگذاریاعتمانیاست.درارگانیسمهد انسا ،اعتنابازدرما مداخلهایوتهالاعمی،
رویکردرالبومسلطدرنلمپزشکیاست؛هناهراینپزشکا (سیاستگذارا نلمهالد انسالا )
دراست ادهازسیاستگذاریتهاعمی(عرا یومداخلهدرنظالمطبی الیهالد )،عانالبا تیالاط
نگهمیدارندوپیشگیریراهردرما مداخلالهایتالرعی مالیدهنالد.مطال الهتالاری یطی الیاز
سیاستهایانراسیافتهدرنرلهاعتمانیایرا ؛ اکیازهحرا وهنهستدرمر لهارزیالاهی
سیاستهودهاستمانندانواعمداخن تهاعمیدرمحیطزیست ،لدورمروز الرهالزارا 
لقهچاهدرسراسرکشور،اتوها کشیوسطیادریاچههالزر وتالاری یومنالاطق یالا 
و ششمالوعنوبشرقایرا و....
ههنظرمیرسده شزیادیازمشکن سیاستگذاریدرنرلههایم تلفاعتمالانیهاله
مداخلهسیاستگذارا درنرلههایریرضرورهازمیگردد،ی نیاگرسیاستگذارا ازمداخلاله
سیاستیاعتنابنمایند،سیستمدروض یتف الیتسیستماتیاخودهودهوا تمالایهالاهحالرا 
مواعهنمیشود.محقق،وروداینمسئلههایتهدیدزاههتقویمسیاستیسیاستگذارا رامتارراز
منافت ین ا وههرههرداریناف انه نا ازایدئولوژیوهنرارهایتسهیآگرمیداندوسالس 
هاههرهگیریازنظریهسیستمهایکارکردگرا،تهدیدزاییاینمدلازسیاستگذاریمداخلهگالر
راتبیینمینماید.نگارندهدراینپژوهشهااست ادهازنظریهسیستمهایکالارکردگرا،الالآرا
هرکارکردمت ادلسیستمقرارمیدهد،ههاینترتیبمالداخن ریرکارشناسالیسیاسالتگذارا ،
ت ادلسیستمراههمزدهوهانثهروزهحرا درسیستممیگردد.هناهرایناهتداییتالرینراهکالار
درتقویمسیاستیدرواقت"سیاستناگذاری"است.
هیا مسئلهپژوهشههاینشرحاستکه ناتومیعام هونهاددولالتماننالد نالاتومیهالد 
انسا متاررازتهدیداست؛در ناتومیهد انسا ،سلولهایسرطانی ضوردارندوهه یا 
هاارگانیسمهد انسا ادامهمی دهندکهپزشکا هالااهتنالاهالرقانالدهنالدسمداخلالهدرسیسالتماز
دستکاریاینسلولهااعتنابمیورزند،زیرااینساللولهالاهالهمنزلالهکالانو تهدیالد،پتانسالیآ
تبدیآههسرطا ف الوناهودیکآارگانیسمهد انسالا رادارنالد ،نالاتومیهالد انسالا نقطاله
نزیمتومثالمطلوهیهرایورودهههحث ناتومیعام هونهاددولتاسالت.پرسالشالاللی
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اینپژوهش،کالانو هالایتهدیالدزادر نالاتومیعام الهونهالاددولالتوچگالونگیورودایالن
مسئلههایتهدیدزاههکانو تصمیمگیریسیاستگذارا است.کانو هایتهدیدزایاعتمالانی

ازپتانسیآتبدیآشد ههتهدیدا هال آوهرهمزننالدهت الادلسیسالتماعتمالانیهرخوردارنالد.
دردرهپژوهشاینستکهچگونهمسئلهایهاماهیتتهدیدزایاعتمانیواردتقالویمسیاسالتی
سیاستگذارا میگردد.چراسیاستگذارا نلیررموعودانبوهمسئلههالایاعتمالانی،مسالائآ
تهدیالالدزارادرتقالالویمسیاسالالتگذاریاعتمالالانیخالالودقالالرارم الیدهنالالد.تبیالالینانالالواعمشالالکن 
زیستمحیطی،هحرا  ب،خشکیانواعدریاچههاورودخانههایهزارسالهوانواعمالداخن 

هیضاهطهوهنیا فکنسیاستگذارا درطبی توهمچنالینسیاسالتگذاری موزشالیوههداشالتی
تهدیدزادراینچارچوبقاهآتحلیآاست.ههنظرمیرسدورودمسئلههایتهدیدزاهالهتقالویم
سیاستیسیاستگذارا ،تمد ایرانیرادرم الر

تهدیالدقالراردادهاسالت؛هنالاهراینمحقالقه اله

چگونگیورودمسئلههایتهدیدزاههتقویمسیاسالتیسیاسالتگذارا وتبیالین درچالارچوب
روش هایتبدیآپدیدههالهمسالئلهسیاسالتیوتبیالینتهدیالدزاییایالنمسالئلههالانظریالهسیسالتمی
کارکردگرامیپردازد.
اهمیتوضرور نظریتحقیقاز نراستکهاینپژوهشمنررههانباشتادهیا نظالری
در وزهورودپدیدههایتهدیدزاههتقویمسیاستگذاریاعتمانیدرایرا میگالردد.پدیالده
تهدیدزاههمثاههفساداست،فساددریاشبکهلور میگیردوارالر ت ریالبوپیامالدش
"سرطا مانند"استوههتدریجاینسرطا فراگیالروویرانگالرسیسالتممالیشالودوسیسالتمهاله
خودت ریبیمیرسد.زیرافرایندخودت ریبیسیستمههیاهنرالاروگ تمالا فراگیالرتبالدیآ
میشود،اینفرهنگوهنرارخودیامقیاستولیدمیکندکهمبناییهرایقیاسمیگرددو
سیستمهایمشاههدر مسیرههمساهقهمیپردازندتاازهالمسالبقتهگیرنالد(رفیالتپالور:8010،
.)81از نراکهدانشسیاستگذاریههم هوسروشمنددرمراکزدانشگاهیایرا عوا اسالت،
هناهراینخنءادهیا نظالریدرایالن الوزهپوشالشدادهمالیشالود.اهمیالتوضالرور نملالی
تحقیقاز نراستکهپژوهش اضرمدخلیهر سیبشناسالیورودمسالئلههالایتهدیالدزاهاله
تقالالویمسیاسالالتیوتبیالالینخالالودت ریبیسیسالالتمیدر .ا.ایالالرا اسالالت.تقالالویمسیاسالالتیمالالدخآ
سیاستگذاریدرایرا استوهرگونهخطامنررهالههزینالههالایعبالرا ناپالذیردرنرلالهملالی
میگردد.
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روش تحقیق
هالالدپپالالژوش،تبیالالینرونالالدورودمسالالئلههالالایتهدیالالدزاهالالهتقالالویمسیاسالالتگذاریوفراینالالد
خودت ریبیسیستمیدرایرا وارائهراهکار آ است.از نراکهایالنپالژوهشهالهتبیالین
چگونگیورودمسئلههایتهدیدزاههتقویمسیاستگذاریوتبدیآ نهاهه سالیبهالایهزرگتالر
اعتمالالانیمالالیپالالردازد،هنالالاهراینپالالژوهشازنالالوعکالالارهردیاسالالت.روشگالالرد وریمطالالالب
کتاه انهایواهزارگرد وریاسناد،مداربوکتبمرتبطهاموضوعپژوهشاست.
روشتحقیقتبییننلیاستومحقق،چارچوبنظرینظریهسیسالتمهالایکالارکردگرارا
مبنایتحلیآدرپژوهشقرارمیدهد.مطاهقایننظریه،ارگانیسمسیستمیهستهنبودههلکههالاز
است؛سیستمیراهستهمیگویندکهورودوخروعیدر لالور نگیالرد(هرتالالن ی:8000،
)54؛سیستمههشرحنمودارسیستمی،هازاست.ایالنمالدلهالرایتحلیالآسیسالتمهالایطبی الیو
مهالای
تررهالیکالارهرددارد.تالاکنو ده هالاگونالهسیسالتمیازطبی التتالاانسالا ونهایتالاسیسالت 
مکانیکیوارگانیکیشناساییشدهاست.

محیط




تصمیمات الزام-



آور سیاستگذاران

(اجرای سیاست)




خروجی

فرایند حاکمیتی
(تقویم سیاستی و سیاستگذاری)

ورودی

-1حمایتهای
اجتماعی
-2انتظارات اجتماعی






بازخورد

نمودار 1


اینمدلتحلیآهرگرفتهازنظریهدیویدایستو میهاشد.مطاهقنظریهدیویدایسالتو ؛یالا
سیستمازپنجمول الهمهالمورودیسیسالتم،خروعالیسیسالتم،فر ینالددرونالیسیسالتم،محالیط
پیرامونیودرنهایتهالازخوردتشالکیآشالدهاسالت(ایمالانی.)60:8030،درایالنپالژوهشدر
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مر لهماقبآخروعیسیستم،تقویمسیاسالتیرویمیالزسیاسالتگذارا اسالتودرایالنمر لاله
سلسلهرویدادهاییمنررههاولویتیالاهییالامسالئلهوورود هالهچرخالهراه الآواعالرای
راه آمی گرددکههسیارمهمو یاتیاست.مطاهقمدلهایتقویمسیاستیهممتاررازمر له

ورودی(انتظارا و مایتهایاعتمانیودستاوردهاینلمی)وهممر لهفراینالدی(منالافت
ین ا ورویکردهایایدئولوژیان بگا مورردرسیاستگذاری)است.تاکیداینتحقیقهنا
ههتاریرپذیری ووعهیتقویمسیاستیازدومر لهمهمورودیوفرایندسیستموتالاریر هالر
محیطسیستماست.
طرح مفهومی پژوهش
طرحم هومیپژوهشمبتنیهرمتغیرهایپژوهشمیهاشد،هناهراینمدلم هومیهالهشالرح
یآتبیینمیگردد:
متغیرمستقآ:سرطانهای خفته تهدید؛سرطا خ تالهتهدیالدازوعالهنمالادینواشالارهای
هرخورداراستومحققاینواژهراهرایم رفینقاطتهدیدزادرنرلالهسیاسالتگذاریمالورد
است ادهقراردادهاست.
متغیرمداخلهگر:تقویم سیاستی؛دراینپژوهشراهطههالینسالرطا هالایخ تالهتهدیالدو
سیاستهایاعتمانی،یاراهطهسادهنیستومتغیرمداخلهگرتقویمسیاسالتیدرایالنراهطاله
نلت-م لولیمداخلهمیکند.
متغیرواهسته:سیاست های اجتماعی نهاد دولت؛ مطاهقمدلم هومی،هرگونهتغییالردر
متغیرهایمستقآعزءتحقیقازطریقمتغیرمداخله گرهانثتغییردرمتغیرواهستهمیگردد.
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رویکرد دموکراتیک

رویکرد منافع ذینفعان

تقویم سیاستی

سیاستهای

سیاستگذاران

اجتماعی نهاد
دولت

رویکرد دستاوردهای علمی


رویکرد ایدئولوژیک

متغیر

متغیر وابسته

متغیرهای مستقل

پیشینه پژوهش
یگالردد:اهتالدانظریالهکالارکردگرای
ادهیا پالژوهش اضالردرسالهه الشمهالمتنظالیممال 
سیستمیههننوا چارچوبنظریپژوهشتبیینمیگردد،سس م هوسنظریتقویمسیاسالتی
تبیینمیشودوسس چهاررویکردمهمورودمسئلهههتقویمسیاستیدرایرا تبیینمیشود.
نظریه یاریردگرای سیستمی
نظریهکارکردگراییهراساسنمودارزیرمبنایتحلیآقرارمیگیرد؛


محیط مبتنی بر(ارزشها +



هنجارها)



-1تعادل

سیستمی(هماه
نگی سیستم و
محیط)
-2عدم تعادل
سیستمی(ناهم
اهنگی سیستم
و محیط

سیستم مبتنی بر
خروجی

ورودی

(ارزشها+
هنجارها)

تقویم
سیاستی

نمودار3

-1مطالبه
دموکراتیک
-2منافع
ذینفعان
-3مطالبه
مبتنی بر
دستاورد
علمی
-4مطالبه
ایدئولوژیک
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کارکرددرمنطقکارکردگرایی،ارریاپیامدیاستکهیاپدیدهدرربا ،هقاوانسراس
نظاساعتمانیدارد.اینم ناازهما دوم نایریاضیوزیستیمشتقگردیدهو اویم اهیم
کآ،عزوراهطهاست(اسکیدمور .)850:8016،ازنظرکارکردگراییهرخالورداریازنظالمو
واهستگیمتقاهآکارکردیاعزا،گرایشهه ظخودههخودینظالموتالواز ،هرخالورداریاز
ه دایستاییوپویایی،ت کیامیا خود،محیطوتمایز،انسراسوگالرایشهاله الظخالوداز
ترینویژگیهاینظاساسالت(ریتالزر.)804:8033،

طریق ظمرزهایرواهطاعزاهاکآ،مهم
مهمترینگزارةکارکردگرایینسبتههماهیتعام ه،تنشدرعهت ظوتوعیهنظالمدر
مقاهآایرادتغییرودگرگونیدرعام الهاسالت.ازنظالرکارکردگرایالا م الالر«،نالدست الادل
یاهدکهافراددرانراسوظایفشالا 

همترینمصداقکرروی؛هنگامیف لیتمی
نظاس»ههمثاههم 
کوتاهینماینالدوانتظالارا دیگالرا راهالراسالاسارزشهالایفرهنالگشالا هالر وردهنسالازند
(گولالالدنر.)501:8010،هنالالاهراینسیاسالالتگذارا اعتمالالانیدرچالالارچوبقانالالده ین الالا و
ههرهگیریازرویکردهایدموکراتیاوایدئولوژیاهاادخالپدیدههایتهدیالدزاهالهتقالویم

سیاستی،ت ادلسیستمراههمزدهوهزینههایعبرا ناپذیرتحمیآمینمایند.
هنیا واساسنظریهکارکردگرایی،تلقیعام هههمثاههنظامییکسارچهازاعزایواهستههاله
یکدیگراست.یکسارچگینظاسههم نیمیزا سازگاریمتقاهآاعزاینظاسهایکالدیگراسالت؛
تکالمهالا الداقلیاز
زیراکآیکسارچاله،کلالیاسالتکالهتمالاسوا الدهایسالاختیدر دسال 
سازگاری،متقاهآهایکدیگرهماهنگهاشندکالهایالن الالتازطریالقاررهالاییالاعالزءهالر
اعزایدیگر الآمیشود.
کالالالالارکردگرایی؛8مکتالالالالبِمبتنالالالالیهالالالالرم هالالالالوس نیازمنالالالالدیاسالالالالت.ازنظالالالالرایالالالالن
،انگیزههای اولیههشرراتنظیممیکننالدو نالرادرم الر 

مکتب ،مرمونه نهادهایاعتمانی
ارضاشد قرارمیدهند.مثن خانوادهههننوا یاپایگاه درعام اله فالرد راازلحالا تمالامی
موختالالهه الایفرهنگالالیتغذیالالهمالالیکنالالد وهالالهزنالالدگیاوعهالالتمالالیدهالالد(محسالالنی:8010،
پدیدههایاعتمانیتوعهکردهودرمقالاسپاسال داد 
 .)40عام هشناسیکارکردیههم هوس 
هندیاینپدیدههااسالتواینکالههگویالدایالنپدیالدههالایاعتمالانیچیسالت

ههچراییلور
(محسنی.)860:8010،درواقتامر،تحلیآکارکردگرایانهدرعام هشناسالیرالبالابهالارویکالرد
1. Functionalism
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وفاقیکیاست.ازاینمنظر،عام همتضالمنالالولاخنقالی،هنرارهالا،قوانالدوت الاهمهالای
مشترباست.هههیا دیگرسازما ونظماهداپعام ه،ناشیازساختارهایاعتمانیعهالا ِ
زتوافقنمومیدرموردارزشهالاهالینانضالا

هما عام هاستودرهرعام هایهایدمیزانیا
وعودداشتههاشد.چنینانسرامیدرارکا واعزایسیستماعتمالانیضالروریاسالتونبالود
هقایعام هراهاخطرمواعهمالیسالازد.البتالهتالالکو پارسالونز8کالارکردگرایمتالرخر،هالا
نگاهینسبتابمت او ازمتقدمینادناداردکهنظاساعتمانیشامآاعالزایمتمالایزیاسالتکاله
هریامکمآدیگریاستوههنونیدرف الیتهایمستمرکآعام الهدخالالتدارد.چالو 
همگیروههسویارزشهایوا دیدارند،میالا  نهالاتضالادی

ایناعزایمت او ومتمایز،
وعودنداردوسازگاریهرقراراست.هرنوعتغییریکهدرساختاریکیازنهادهایاعتمالانی
رویمیدهد،منررهههینظمیدرارتباطمتقاهالآ نهالاهالاسالایرنهادهالامالیشالود.امالاسیسالتم،

خودتنظیمعدیدیدررواهطایننهادهاایرادخواهدکردتالاهالدینوسالیلهنهادهالایمنحالرپ
شدهمرددابههمحورارزشهایاساسیهازگردند.ههدلیآوعالودنهادهالاییماننالدمالذهبکاله
افظارزشهاستوافرادراههوفادارینسبتهه نهاتشویقمیکندوهمچنینههدلیآوعود
ایمانندخانوادهونظاسهای موزشیوپرورشیکهارزشهایاستقراریافته

اشکالسازما یافته
راههانضایعدیدعام هالقامیکننددرهرعام هارزشهاروههربا دارند.
ارتباطهایخصولالیخالودهالادیگالرا درلالور کالجرفتالاری،مرالازا 

چو افراددر
میشوندوچو سازما هایویژهایمثآپلی ودستگاهقضالاییدرعام الهوعالوددارنالدکاله
هازوهایکنترلاعتمالانیمحسالوبمالیشالوندوکسالانیراکالهازقالوانیناعتمالانیسالرپیری
میکنند؛هنالاهراینافالرادهالرطبالقارزشهالارفتالارخواهنالدکالرد(سروسالتانی،
میکنندمرازا  

.)660:8014
تهام تقدندقشرهندیاعتمانیهرایاینوعودداردکهنیازهایعام هههتالر
فونکسیونالیس 
هر وردهگردد .نهاهراینهاورندکهپاداشهاییچو در مد،قدر ومنزلالتهایالددرمیالا 
هادراختیارشایستهترینافالرادقالرارگیرنالد


ینپایگاه
انضایعام هناهراهرتوزیتشوندتامهمتر
(کوئن.)814:8014،
ههطورکلیدیدگاهنمومیکارکردگراییهرایالناسالتواراسالتکالهعام الهیالاارگالا 
1. Talcott Parsons
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زیستیهزر استکهانضاوعوارحم تلف هرکداسوظی هوکارم ینیانراسمیدهالد
یکنالدووظالایف
ودرراهطههاکارووظی هسایران ضالاواعالزاهالهانرالاسکالآهالد کمالامال 
هرکداسههنوههخودضروریواعتنابناپذیراستچراکهههکلیتنظالاسو الظ کمالا
میکند(توسلی.)600:8014،

دردرو یانظاساعتمانىمت ادلممکناستتغییراتىپدید یدودرنتیره،ت ادلنظاس
هههمه ورد.تغییراساساچهارمنبتدارد(عانسو :)806:8013،
*مناهتخارعىتغییردرارزشها؛مانندورودنقایالدوایالدئولوژ هالا خالارعىهالهدرو 

عام همت ادل؛
*مناهتداخلىتغییردرارزشها؛مثآپیدایشنقایدویامصلحا دردرو نظاس؛

*مناهتخارعىتغییردرمحالیط؛ماننالدتالرریر کالهانقالنبلالن تىهالرعوامالتگونالاگو 
گذاشت؛
*مناهتداخلىتغییردرمحیط؛مانندرشدعم یتویاپیدایشگروهها عدید.
عانسو هااینت اریفهه5شرطانهداسیاخاتمالهیالانظالاساعتمالانیازدیالدگاههرخالی
نظریهپردازا اشارهمیکند:

ناهودیهیولوژیکییاپراکندگیافرادعام ه،ازهینرفتنننقهافرادنسبتههعام هخالود،
هروزخشونتمهارنشده،عذبوانحنلعام هدرعام هایدیگر(عانسو .)08:8013،
وظی هاللین بگا ،سازگاریساختارزشیعام ههاشرایطزمالانیومحیطالیوایرالاد
قواندرفتاریاست.تحققموفقالن ا تدریریدرگروی6نامآاست:
الف -شنایی کاسهاشرایطاعتمانی؛
ب -قاهلیت نهادرتشال ی

اینکالهکالداسننصالرسالاختارزشالیهالرایتالداوسفرهنالگ

موعودضرور دارد(عانسو .)33:8013،
ان طالالاپناپالالذیرین بگالالا هصالالور تب یالالتازسیاس التهالالایارترالالانیظهالالورم الیکنالالد.
سیاستهاییکهاینندست ادلراوخیمترمیسازد.مثنهیا منص هعورعیالادونضالوفرقاله

کوکل کن راکهمتهمههقتآیاافسرسالیاهپوسالتهودنالد زادکردنالد(عانسالو :8013،
.)833
تغییردرهنرارهاوارزشهالایعام الههالهنلالت

نکتهقاهآتوعهدرنظریهچالمرزعانسو ؛
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ورودنوامآخارعیمنشاتغییریانوامآداخلیایرادکنندهتغییراسالت.نالوعسیاسالتگذاریو
گیریسیاستهایاعتمانی،هسترالاللیشالکآگیالریایالننوامالآتغییالر

نوامآموررهرشکآ
است.ایدئولوژی،منافت ین ا ومطالبا اعتمانیکهتبدیآههارادهعم یمیگالردددرهالر
همزد ت ادلاعتمانیموررمیهاشند.تداخآنهادهایساختارنیافتهدرنهادهالایسالاختاریافته،
چندکارگیوچندمنظورینهادی،ناهماهنگیسیکآسیاسالیوسیاسالتیوانحالراپنهالادیاز
عملهنوامآهرهمزنندهت ادلسیستمیاست.همچنینورودریرضرورپدیدههایاعتمانیهاله
تقویمسیاستی،نالاملیدرههالمریالزیهنرارهالاوارزشهالایاعتمالانیاسالتوت الادلونظالم
اعتمالالانیرا شال تهمالالینمایالالد.ایالالن شال تگیدرنظالالمطبی الالیوزیسالالتهالالوسعام الالههالالهنلالالت
سیاسالتگذارینامت الالادلزیسالالتمحیطالالینیالالزکالالامنروشالالناسالالت.هنالالاهراینضالالرور داردکالاله
سیاستگذارا هاشرایطاعتمانیموضوعسیاستگذاریکالامن شالناهاشالند ،نالا هایالدازورود
پدیدههایهرهمزنندهت ادلاعتمانیدرتقویمسیاستیپرهیزنمایند.ههنبالارتی الظت الادل
سیستمدر وزهاعتمانی،زیستمحیطیورواهالطهالینالملالآیالاالالآخدشالهناپالذیرهالرای
سیاستگذارا است.
نچهدراینپژوهشواعدتوعهواهمیتاست،ندسمداخلهدروض یتمت الادلسیسالتم
است.ضرور داردکهسیاستگذارا ازمداخن ریرضروردرسیستمانمازاعتمانی،هالین-
المللیوزیست محیطیپرهیزنمایند.سیاسالتگذارا ازطالرحمبا الثهالرهالمزننالدهسیسالتمدر
رواهطهین الملآپرهیزنمایند.ممکناستس نرانییاریی عمهالورازیالاتریبالو هالین-
زاتحریمهاییهرایکشورمتبالوعویهالهدنبالال

المللیوطرحیاموضوعریرضروراماهزینه
داشتههاشدکهعبرا ضررهای دشوارهاشد.

1

تقویم سیاستی
سیاستگذاریاعتمانیهصور سنتیمبتنیهرمدلچرخهایاسالت،هرنامالهریالزیسیاسالتی
درمدلچرخهایمبتنیهرهشتگاس یآاست:
مسئلهشناسی؛تبیینمدلهاینظری آمسئلهوراه آهای نها؛تحلیآ قوقیمسئلهانالم
از قوقاداریو قوقاساسی؛ت یینمدلاعالرایسیاسالتواسالت ادهازمرمونالهاهزارهالای
1. Agenda Setting
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اعرایی؛تحلیآوهر وردهزینه/فایدهاعرایسیاسالت؛من ظالا مرهالوطهاله ین الا اعالرای
سیاست؛تحلیآمن ظا مرهوطهه راراعتمانی/فرهنگیاعرایسیاستوتهیهپیوستهای
مرهوطودرگاسهشتمهایدمدلپایشوارزیاهیاعرایسیاستطرا یگردد،هناهراینمدلها
وشاخ

هایارزیاهیدراینرات یینمیگردد.

نهادسیاستگذارهاهزارا پدیدهروهروستکهواعدتبدیآشد ههمسالئلهسیاسالتیهسالتند
امالالایالالاپدیالالدههایالالددارایویژگ الیهالالایزیالالرهاشالالدتالالاواردتقالالویمسیاسالالتگذاریگالالردد
(ملامحمدی:)66:8038،

*موضوعهایدهه التهحرا رسیدههاشدونبوراز ممکننباشدماننددندا درد؛
*پدیدههایدمنحصره ردهاشدمانندنازبشد ییهاوزو ؛
* التیتحریاکنندهوهرانگیزانندهداشتههاشدی نیمنافتانسا رادرگیرخودنماید؛
*دارایاررا گستردههاشد؛
*موعبطرحسوالدرهارهقدر ومشرونیتدرعام هگردد؛
*هایدموضوعروزیاعدیدهاشد.
ممکناستیاپدیدهاعتمانیدر التهایششگانههایههیامسئلهسیاستیتبالدیآ
گردد.ویژگیهایپدیدههایاعتمانی8کهههمسئله6تبالدیآمالیگردنالدازاهمیالتهرخالوردار
است،گاهیپدیدهیامسئلهموضونیاستی نیهالنسبهگسالتردههالودهو الوزههالاینسالبتا
وسی یرادرهرمیگیردمانند لودگیهوا؛گاهیپدیدهیامسالئلهسیاسالتیهالودهونیازمنالد
قانونگذاریاستمانند ذپموتورسیکلتهایدوزمانهازسالبدمصالرپشالهروندا ؛گالاهی
پدیده،یامسئلهپروژهایاستوههیاپروژهخالا

ویالامحالآخالا

مرهالوطاسالت؛

گاهیپدیده،مرتبطهایامسئلهعدیدونوظهوراست؛گالاهیپدیالدهمالرتبطهالامسالئلههالای
ادواریومسئلههایپ فرستادهشدهاست.
مسئلهشناسیوتش ی

مسئلهاولویتدارازمیا پدیدههالایم تلالفاعتمالانیازاهمیالت

هیهدیلیهرخورداراست،درفضایمسئلهشناسینسبیت الاکماسالتوایالنموضالونیکالامن
م رفتشناختیاستوایننسبیتگراییموردتاکیدویلیاسداو اسالت(اشالتریا .)06:8036،
1. Issues
2. Problem
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همچنیننرلهاعتمانیعوینگاهمبارزههرایمنافتاستوانسا هادرعام هدچالارودرگیالر
م امن وت امن اعتمانیهستندوهراساسمنالافتخالوددارایمسالائآخالالیمالیهاشالند.
نسبیگراییم رفتیدر وزهاعتمالانیهیالدادمالیکنالدورلبالهیالافرمالولونلالمقط الیدر
سیاستگذاریاعتمانیمحآتردیدعدیاست،ههنبارتیمسئلههایاعتمالانیهرسالاخته هالن
ین ا است.
مسئلهشناسیتحلیلینبار استازتولالیفوتحلیالآیالامشالکآاعتمالانی،شناسالایی
اه ادگوناگو  وتحلیآنلآونوامآهوعود ورنده مشکآ.مسئلهشناسینبار اسالت
ازمشاهدهوتولیفاه ادعغرافیایی،عنسیتی،مذهبی،قومی،اقتصالادیو...یالامشالکآتالا
راههالالرایهررسالالیوتحلیالالآنلالالآونوامالالآهوعود ورنالالده همالالوارشالالود.هالالدینسالالا در
مسئله شناسیتحلیلیهایستیههچندننالوا الاللیاشالارهشالود:قالانو مقالررهدرپاسال هالهچاله

مشکآاعتمانی-سیاسیپدید مدهاست؛هرایاعرایاینقانو چهمشکنتیوعالودداردو
نلتمشکآموردنظرچیست(اشتریا .)00:8031،
درمر لهتقویمسیاستی،امکا اولویتیاهیمسئلههالاییفالراهممالیشالودکالهالزامالااتالامین
کنندهمنافتسیاستپذیرا (عام ه)نیسالتامالاتحقیقالااتالامینکننالدهمنالافت ین الا اعالرای 
سیاستخا

میهاشد.هناهراینتقویمسیاستگذاریوچگونگیورودپدیدههالایاعتمالانیو

تبدیآشد  نهاههمسئلهسیاستیازاهمیتهرخورداراست.درایالنپالژوهش،چهالاررویکالرد
مهمکهمبنایتبدیآشالد پدیالدههالایاعتمالانیهالهمسالئلهسیاسالتیدرتقالویمسیاسالتگذاری
میگرددتبیینمیشود:



رویکرد دمویراتیک
دراینرویکرد،هراساس رای(انتظارا و مایتهای)شهروندا پدیدهههمسئلهتبالدیآ
مالالیگالالرددوهالالال ک ؛دراینرالالاپدیالالدهازطریالالقتقالالویمسیسالالتمیموضالالوعتصالالمیمگیالالری
تصمیمگیرا قرارمیگیرد.تقالویمسیسالتماتیاشالامآموضالوناتیمالیهاشالدکالهقالراراسالت
موضوعیاتصمیمگیریقرارگیردودر ال اضالردرنوهالتتصالمیمگیالریهالودهوهنالوز
ارادهعدیهرایسیاستگذاری وعودندارد.عا کینگدا 8هرعریالا سالازیسیاسالتیهالا
1. Jon Kingdon
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تکیههرافکارنمومیتاکیددارد،اواهتداهرعریا مسئلهایتاکیالدداردکالههایالدپدیالدهراهاله
یامسئلهنمومیتبدیآکردتاموردتوعهافکارنمومیقرارگیرد.تولیفمسئلهدراینرالا
اهمیتداردوهایدههگوناله ایهاشالدکالهتوعالهافکالارنمالومیراعلالبکنالد.ریالی عمهالور
اسنمیایرا ()8015-36تبحریویژهدرایننرلهداشت ،اوواژه«مردس»راکانو مرکالزی
نظاسم ناییتحرکا اعتمانیقراردادوسیاستگذاریانطاییارانههالهشالهروندا رااعرایالی
نمود .امیا توس هانرژیهستهاینیزههاینترتیبهاخیاهانینمود هحثت صصیوکالامن
فنیانرژیهستهایوایراددیوارانسانیدرکنارمراکزف الیتهستهای،ازافکارنمومیهالرای
ورودپدیدهههتقویمسیاستیههرهمیهردند.
ههاینترتیبمسئلهواردعریا سیاستیمیگرددی نیامکا سنری آمسئلهازنظالرفنالی
وتکنیکیههافکارنمومیواگذارشودتاموردپذیرشمردسقرارگیرد؛هنالاهراین دردسالترس
هود فناوریهرای آمسئلهههافکارنمومیقبوینالدهمالیشالودوسیاسالتهالایانت اهالاتیدر
تقریبارالبسیاستهایتبلیغاتیدرایالاسانت اهالا 

خدمتعریا سازیسیاستیقرارمیگیرد.
هرمحورتبدیآپدیدههایاعتمانیههمسئلهسیاستیطرا یواعرامیگردد.مهمتالریننقالدی
کههررویکرددموکراتیادر«تبدیآپدیدهاعتمالانیهالهمسالئلهسیاسالتی»وارداسالتضال ف
پشتوانهنلمیونظریودرواقتخیاهانیشد سیاستگذاریاعتمانیاست.هرایمثالههنلالت
خیاهانیشد مسئلهانطاییارانهههشهروندا ،دولتها()8036-8533تالوا ورودهالههررسالی
راتاکنو نداشتهاند.مهمترینمزیترویکرددموکراتیاهرخورداریسیاسالتازپشالتوانه
دموکراتیااست.رویکرددموکراتیادرعوامتهاطبقهمتوسالطقدرتمنالد،امکالا موفقیالت
دارد.نکتهپراهمیتدیگر؛تاریرفرهنگاعتمانیوسیاسیعام ههرشکآگیریسیاسالتهالاو
لور هندیتقویمسیاستیاست.الگوهایهنیادینفرهنگاعتمانیهسترمناسبشکآگیالری
سیاستهایاعتمانیاست.

ویژگیهاوالگوهایهنیادینت امالآدرعام الهایالرا ازدیالدگاهویلیالاسهالیمالننبارتنالداز

(هیمن:)53:8030،

ت حلیآطی یظاهر/هالاطندرهالارهش صالیتافالرادوعالوددارد،ظالاهرنرلالهظرایالفوا ساسا هیرونیفرداستوفردهایالدظالاهرخالودرا الظکنالدومهالمهالاطنافالراداسالتو
گروههایاعتمانی،گروهمقاهآخودراهاطآمیدانند؛
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رواهطسلسلهمراتبدرهراهررواهطهراهر؛عها ِشناختیایرانیا  وزهتقاهآ ق/هاطالآاسالت.در هالنایرانیالا ،مطلالقانگالاریازشناختوعوددارد ،قیقتدردست نهاستوهرک ها نهانباشدLabelمیخورد؛
عها اعتمانیایرا  وزهاندرونی/هیرونیاست؛ت ارپهه دمنزعرکنندهازدیگرخصایآایرانیا است.عمیتخصلتهاینامبردهشدهدر وزهسیاستگذاریدرایرا مورراستوزمینهفرهنگی
واعتمانییزسراهرایطمانا و ین ا درراستایمصالادرههالهمطلالوبافکالارنمالومیدر
راستایتبدیآپدیدههایاعتمانیههسیاست مادهمینماید.
وقتیکه"منافتملی""،افکارنمومی""،سیاستهایانت اهاتی"و"گروههای ین الت"در
یانقطهتنقینمایند نگاهپنررههایسیاستهازمالیگالردد؛البتالهایالنتنقالیهالهپالیشنیالاز
اعتمانینیازمنداستی نیارزشهاوفرهنگسیاسیهایدمحیطمساندتنقیرافراهمنماید
تاپدیدهدرتقویمسیاستگذاریقرارگیرد.
سیبهایدیرپایفرهنگیواعتمانیوفقدا طبقهمتوسالطقدرتمنالددرایالرا ،خیاهالانی
شد سیاستگذاریهایاعتمانیراههیاتهدیددر وزهسیاستگذاریتبالدیآنمالودهاسالت.
سیاستگذارا هناههنیازوضرور امرِسیاسیاقداسهههسیجاعتمانیدرراسالتایسیاسالتهالای
موردنظرخودمینمایند؛ههرهگیریازافکارنمومیدرمرا آم تلفسیاستگذاریازتقالویم
سیاستیتااعرای محتمآاسالتامالامهمتالرینه الشسیاسالتگذاریکالههالااسالت داسافکالار
نمومیانراسمیگیرد،تبدیآپدیدهاعتمانیههمسئلهسیاستیدرتقویمسیاستگذاریاست.


رویکرد منافع ذینفعان
مطاهقاینرویکرد،هالراسالاستالامینمنالافتاشال ا

وگالروههالا،یالاپدیالدههالهمسالئله

اعتمانیتبدیآمیگردد.هراساسرویکرد ین ا واینکهیاش

ویالاگروهالیخالا 

درنظرداردمنافتخودراتامینکند،پدیدههاییچو است داسفرزندهرایپدردریااداره
وسازمانیخا ،خریدسرهازیمشموی ویاضرور مدیریتدانشدرکشورراهالهمسالئله
تبدیآنمودهوقانو هرای مصوبمینمایند.خوبهالایدانشالگاهی8درتبالدیآپدیالدههاله
1. Academic Pork
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مسئلهاعتمانیتاریرگذارهستند .نا دراندیشهکسبدر مدوتامینمنافتخودهسالتندودر
راستایمنافتفردی،یاپدیدهاعتمانیفاقداولویتراههمسئلهسیاسالتیتبالدیآنمالودهوهاله
تقویمسیاستیواردمیکنند.
دراینرویکردنقیدههراینستکه ین تممکناستیامرمونهازن بگا هاشالندکاله
قدر رادردستداشتهودرواقتتنظیمکننالدگا تقالویمسیاسالتگذاریهسالتند .ین الا کاله
ممکناستگروههایم تلفومتکثریهاشالندمسالئلهراشناسالاییکالردهوفشالارهاییزسرا
هرایورود مسئلهههتقویمسیاستگذاریههانراسمیرسانند(اشتریا .)08:8038،
سهگروهازهازیگرا وعوددارندکهموعبشکآگیریتقویمسیاستگذاریمالیگردنالد،
اولنمایندگا مرلال وکمیسالیو هالایکالاری نهالا؛دوسکارمنالدا دسالتگاهدیالوانیکالههالا
موضوعموردنظردرارتباطهستند،سوسافرادیکهههنالونیهالاموضالوعارتبالاطدارنالدماننالد
ف ای ه شخصولیواقتصادی.
الطنحخردهدولتیتوسطداگنسکارتر8درهارهاینهاههکارهردهشدهودرهرخیمتو 
وپژوهشهاههمثلث هنین(نمایندگا مرل -هوروکرا ها-افرادنالادیقدرتمنالد)اشالتهار
دارند(اشتریا .)08:8038،گروهسوسهراساسمیزا ف الیتیکهدرکشورهایم تلفانرالاس
میدهندنقشهایمت اوتیرادرتبدیآیاپدیدهههمسئلهاعتمانیای امیکنند.
درمدلهاناعهانیچهارگاسهرایتحلیآ ین ا ارائهشدهاستکهنبارتنالداز:الالف-
شناسایی ین ا ،ب-ارزیاهیمنافت(ننقه) ین ا وتاریرهالقوهپالروژههالررویایالنمنالافت؛
پ-ارزیاهیاهمیتون و  ین ا وطرحمشارکت ین ا هاتوعهههمنافتو -اهمیالتو
تاریرگروه ین ا 6.
گیریگروههای ین التمالورر

نوعفرهنگسیاسیاعتمانیونظاسسیاسی اکم،درشکآ
است.درنظاسسیاسیپلورالیستی مریکا،گروههای ین تنقشقاهآتوعهیهالرنهالدهدارنالد.
دراینمر له نهاهاروشهاییچو گ تگو،0چانهزنی5ومصالحه4میا گالروههالایم تلالف
ین و در مریکاتوافق الآمیکننالد.هنالاهراینهررسالیسیاسالتگذاریدر مریکالانیازمنالد
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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شناختگروههای ی ن الو اسالت.درایالنکشالور،یهالیلالنایتتساللیحاتیتالاریریمساللمهالر
سیاستگذاریهایدفانیوامنیتیدارد(ا مدیل ورکی.)603:8011،هناهراینیهالی ین الت
لنایتتسلیحاتیدر مریکانقشیمورردرافزایشتنشاینکشورومتحدا خاورمیانالهای 
ها .ا.ادارد.طیدههاخیرهمهتولیدکنندههایهالزر سالنحدر مریکالاهالهسالرمایهگالذارا 
سیگنالدادهاندکهعنگهاایرا میتواندهرایکسبوکار هاخوبهاشد.توماسکنالدی
مدیرشرکتدفانیریتو درکن ران هوافضایکوو هالرایسالرمایهگالذارا شالرحدادکاله
چگونهمیتوانددر مدشرکتشراافزایشدهد.

عنگهاایرا
درایرا دریافترشوهتوسالط ین الا ازمالدخآهالایمهالمسیاسالتگذاریدرایالرا هالوده
است.سرعا ملکمهالغهر610هزارلیرهطنهزینهنمودوموفقشدیالام اهالدهسیاسالیدر
پنجمادهویام اهدهترارتیهاملحقاتیچندهاایرا هبنددکهتمالامشهالهضالررایالرا وهاله
ن تانگلستا هود.سهماهواندیپ ازان قادم اهده ،ا اهراهیمکننترکهازدیگرن بگا 
همنصرخودخبیرترودقیقالنظرتردرمسائآسیاسیهودهالهایالنعهالا وهنالاهردسایسالیکاله
دشمنانش(ن بگا رقیب)هکارهردندتوسطفتح لیشاههههمراهعمیتخانوادهقتآناسگردید
ومیرزاش یتمازندرانیسهآالموونالهواهالآسالاختوپاخالتعالایگزینویگردیالد(سالرعا 
ملکم.)80:8013،دریافترشالوهتوسالطورالوقالدولالهوسالهن الرازوزرادرقالرارداد8383از
انگلستا نیزازمواردمرتبطهادریافترشوهتوسط ین ا هرایسیاستگذاریدرایرا است.
منافت ین ا ازعملهمالدخآهالایمهالمومالوررسیاسالتگذاریدرایالرا اسالتودرورود
پدیدههایتهدیدزاههتقویمسیاسالتگذاریدرایالرا مالورراسالت.طی الیازسیاسالتگذاریهالای
کن مانند«ساختسالدگتونالد»«،اتوهالا کشالیدردریاچالهارومیاله»وانالوانیازقراردادهالای
تراریوهیوییواردا «،ا داثسدهالررویرودخانالههلیالآرودوخشالانمالود تالایب
عازموریا دردورا ریاستعمهوریهاشمیرفسنرانی»«،انتقال بزاینالدهرودهالهیالزددر
دورا ریاستعمهوریخالاتمی»و«زمزمالهانتقالال بدریالایخالزرهالهسالمنا دردورا دو
ریی عمهورسمنانی(ا مدینژادورو انی)»طیسهدههاخیراگرهاتحلیالآدقیالق ین الا 
سیاستگذاریمیشدا تمایاینسیاستهامسیریکمضررترودقیالقتالرطالیمالینمودنالد8.در
 . 8کراینمواردلرفاازمنظرتدقیقدرتقویمسیاستگذاریاستونقدسیاستیایالنسیاسالتهالافرلالتیومقالالیدیگالر
میطلبد.
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ه شمحیطزیسالتوطبی التکالههسالتر یالا یالاملالتاسالت،سالرطا تهدیالددرتقالویم
سیاستگذاریممکناستههزوالتمدنیختمگردد.
سیاستسازا 8،نشالا داد هالازیگرا قالدر ویالاهمالا  ین الا 

ازاینرومهمتریناقداس
است.افرادودستگاههایدخیآدرمسئلههایدشناساییوتحلیالآ ین الا دقیقالاانرالاسشالدهو
شبکههایارتباطی ین ا میهایسالتازطریالقدسالتگاههالاکشالف،ارتباطالا میالا دسالتگاهی
ایضاحومرکزیتقدر کشفشود.پ ازتحلیآدستگاههاوافراد ین الت ،یالیننامالهاعالرا
ت یینگردد.تحلیآ ین ا درمر لهتقویمسیاستیازاهمیالتهرخالورداراسالتودرمرا الآ
تواز منافتملیومنافت ین ا ،منافتملیهلندمد نبایدقرهانیمنافت ین ا گردد.


رویکرد دستاوردهای عدمی
دراینرویکرد«تحلیآسیاستیتنشمی کنالدتالات الار

راکالاهشدهالدوهالااسالت را 

دانشیت میم پذیروالولیمشتمآ،ههنیازههربالا پاسال گویالد،الالولیکالههالهدسالتیاهیهاله
اهداپسیاستیمددرساند»(مایکآمور ودیگرا .)083:8030،دستاوردهاینلمیعدیالد
کهمبنایتررهیقویداردیاپدیدهمانندسالورا شالد ییالهاوزو راهالهمسالئلهاعتمالانی
تبدیآمیکند.نظریهسیاستیدراینرااهمیتمییاهالد،سیاسالتگذاریوقتالیواردفالازنملیالاتی
شد میگرددممکناستهانثتغییرنظریهسیاستیگردد.وقتیسندسیاستیتنظیممالیشالود
اهتداتحلیآمسئلهانراسمیگردد.اولینگاسمسالئلهشناسالیاسالت،گالاسه الدیتولالیفمسالئله
استوارائهمدلهاییهرایتولیفمسئله،انراسمیشود.هرایمسئلهشناسالیهایالدتولالیفو
تحلیآداشتوتولیفوتحلیآهممبناینظریومدلنیازدارد.ازاینرومسالئلهازنظریالهو
مدلقاهآت کیانیست.سس هرای آمسئله،نظریهسیاسالتیدادهمالیشالودوپال ازاهالراز
نظریهسیاستیاقداسسیاستیهراساسهمیننظریهپیشنهادو نگاهتحلیالآ قالوقیانرالاسمالی-
شود.
دستاوردهاینلمیکهمنررههتبدیآیاپدیدهاعتمانیههمسالئلهسیاسالتیمالیگالردداز
عملهرویکردهایدقیقوکماشتباهسیاسالتگذاریاسالت؛زیالرا رااز سالیبخیاهالانیشالد 
سیاستوهمچنین سیبایدئولوژیاشد سیاست ظمینماید.هراساسرویکردنلمالی،
1. Policy Makers
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تبدیآپدیدهاعتمانیهالهمسالئلهسیاسالتیممکالناسالتچنالدینسالالطالولهکشالد8.نهادهالای
پژوهشیودانشگاهیهستراللیشکآگیریسیاستاعتمانیهارویکردنلمیهستند.کتالاب
«پیدایشاستقنلهوروکراتیا»(2001

)Carpenter,نمونهمطلوهیازدستاوردهاینلمیاست

کهمبنایسیاستگذاریاعتمانیقرارگرفتهاست؛ایندستاوردنلمیرواهطمیا قانونگالذارا 
هاراکهریشهدرنظریهکارفرما/کارگزارداردنقدمیکنالد(پالآپیرسالو :8036،

وهوروکرا 
.)83درعوامتهاپتانسیآعنبشیوض فطبقهمتوسطسیاستگذاری،رویکردنلمالیازاقبالال
اعتمالالانیهرخالالوردارنیسالالت.ن بگالالا نرالالولوکالالم ولالاللهنمومالالاتالالابلالالبوریهالالرای
سیاستگذاریاعتمانیهارویکردنلمیراندارندوهالهسیاسالتهالایپوپولیسالتیومالردسپسالند
رویمی ورند.هرایمثالسیاستهنگالاههالایاقتصالادیکوچالاوزودهالازدهدردهالههشالتاد
خورشیدیدرایرا ازعملهاینسیاستهایمردسپسندهودکههههیکاریهیشترعام الهمنتهالی
گردید.
تررهیا مت ددتاری ییاقر اخیرایرا مبینضال فرویکالردنلمالیدرتبالدیآیالا
پدیدهههمسئلهسیاستیدرایرا وازعملهتهدیدهای«سرطا خ ته»درسیاستگالذاریایالرا 
است.


رویکرد ایدئولوژیک
قدر ومن ظا ایدئولوژیاوهنرارها،ارزشهادرلور هندیمسئلهوتبدیآیالا
پدیدهههمسئلهاعتمالانیمالوررمالیهاشالند.پیتالردلئالو 6هالرتاریرگالذاریننالالرایالدئولوژیو

ارزشهایسیاسیدرتبدیآپدیدهاعتمالانیهالهمسالئلهسیاسالتیتاکیالددارد.اودورا رونالالد
ریگا رامثالمیزندکهدرایندورههرایتحلیآهایدقیقیاارزیاهیهالایواق الیکالهمنرالر
ههورودپدیدهاعتمانیههتقویمسیاستیمیشود،ازدخالتایدئولوژیوارزشهالایسیاسالی
س نمیگوید.
مطاهقاینرویکرد،درکیازعها وانسا یاتو یدیامبناییارزشیکن شناساییشالده
وهالالراسالالاس ادراب،یالالاسالالریارزشهالالاشناسالالاییمالالیشالالوندو ارزشهالالامبنالالای
.8هراساسمصا بهمحققهامهندسشارآدرسددز،مطال ا اینسددرعنوبایالرا توسالطتالیمطالراحسالالهالاطالول
کشیدهاست،امادرعنگتحمیلیهیچگاهمورد ملههواپیماهایدشمنقرارنگرفت.
2. Peter Deleon
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سیاستگذاریقرارمیگیرند.هرایمثاللیبرالیسمیانظریالههنرالاریاسالتولالذ گرایالیو
ههرهطلبیرامطلوبمیداندوهراساسنظریههنراری؛اقتصالاد،عام الهوسیاسالتسالاماندهی
میگردد.ورودپدیدههاههتقویمسیاستیدرعمهوریاسنمیهارویکردهنراریقاهآتحلیآ
است.رویکردایدئولوژیاازتالوا گ تمالا سالازیقدرتمنالدیهرخالورداراسالتواگالریالا
ایدئولوژیههگ تما مسلطاعتمانیتبدیآگردد،روندتبدیآ ههسیاستتسهیآمیشالود.
گ تمالا ؛نالونیپیوسالالتگیهالینهرخالالیم الاهیمهرقالرارمالالیکنالدوانمالالالفرهنگالیرادریالالا
چارچوبشبهایالدئولوژیام نالادارمالیکنالد.گ تمالا هالینرفتارهالایگونالاگو انسالا هالادر
نرلههایاقتصادی،سیاسیوفرهنگینونیم نیخا

ایرادمیکنالدوعنبالههالایم تلالف

رفتارراههیام هوسمرکزی(دالگ تمانی)ارعالاعمالیدهالد.مالثندریالاعنالگهالاخلالق
م هوس ق/هاطآیادالمرکزههناس القایرالادمالیکنالد(اشالتریا .)46:8013،هالراسالاس
رویکردایدئولوژیا،یانظاسم ناییهاتقسیمهندیخیر/شالردرپال تقالویمسیاسالتیقالرار
دارد.دورا عنالالگسالالرد()8354-8338مهمتالالریندورا رلبالالهرویکالالردایالالدئولوژیادر
سیاسالالتگذاریعهالالانیاسالالت.تصالالویر مریکالالاهالالهننالالوا شالالیطا هالالزر درایسالالتار هنالالی
سیاستگذارا ایرانیطیدهههایاخیرنیزراهنمایمناسبیهرایات ا سیاستهایهالارویکالرد
ایدئولوژیااست.
ایدئولوژیدرسیاستگذاریاعتمانیهمالوارهشمشالیریدولبالهاسالتزیالرارقیالب ،الزب
ینمایالد.هالرایمثالال
مقاهآیادولتمت الالمراهالهورطالهرویالاروییایالدئولوژیادنالو مال 
رویاروییدولتایای متحدهطیدهههایاخیرهاعمهالوریاسالنمیهمالوارهایالدئولوژیا
هودهاست.سیاستگذاریهارویکردایدئولوژیادارایمزایاومناف یاست.درایالنرویکالرد،
هسیجاعتمانیههسرنتانراسمیگیردواست داسواژگا ایدئولوژیا ولم الاهیممت الالی
چو ارزشهایدینی،مذهبی،ملیواسطورهای،سازماندهیاعتمانیهرایمواعهالههالاخطالر
راتسهیآمینماید.س نا هنیانگذارعمهالوریاسالنمیدردورا دفالاعهشالتسالاله،مصالداق
دقیقیهرایاینمدلسازماندهیوسیاستگذاریاعتمانیدرمواقتخطراست.
نوعمواعههسیاستگذارا نهاد موزشنالیطیدههایاخیرهانظاسسالهمیههنالدیکنکالور
درایرا نیزمتاررازرویکردایدئولوژیااست.تصویبسهمیه53درلالدیرزمنالدگا هالرای
ورودهالالهدانشالالگاههالالادرزمسالالتا 8001درمرل ال هالالاایالالنرویکالالردهالالهانرالالاسرسالالید.انمالالال
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سالالهمیههالالایخالالا هالالرایاقشالالارخالالا عهالالتورودهالالهدانشالالگاهدارایمبالالانیایالالدئولوژیا
ل بالنقداست.سیاستگذارا نهاد موزشنالیهدو لحا نمود روشهایخالا عهالت
توانمندسازیعام ههدپوهدو سنرششاخ

توانمندی نا هالاتصالویبیالاقالانو یالا

مصوهه،فرما گسیآههپشتمیزهایدانشگاهلادرمالیکننالد.واگالذاریکرسالیتحصالیآهاله
مثاههیافرلتههعام ههدپوسس ورود نا هههالازارکالارهالدو داشالتنتوانمنالدیدر
نرلهموردنظر،ناکار مدیراهههمه ناتومیعام هگسترشمیدهد.رلبهفضالایگ تمالانی
ایدئولوژیانیزفرلتنقداینسیاستگذاریتهدیدزاراههتهدیدتبدیآمیکند.
نقدواردههراینرویکرددرتبدیآیاپدیدهههسیاستاعتمالانی،نقدناپالذیریسیاسالت
اعتمانیه اطرپشالتوانهایالدئولوژیا اسالت،درلالورتیکالهیالاسیاسالتاعتمالانیدر
خرینمر لههایدنقدوارزیالاهیگالرددودرلالور پرهزینالههالود هایالدالالنحشالود.امالا
سیاستایدئولوژیااساسانقدپالذیرنیسالت.نقالددیگالرواردههالرایالنرویکالرد،پتانسالیآایالن
سیاسالتاعتمالانیهالالرایدسالتاویزقالرارگالالرفتنتوسالطن بگالا  ین الالتاسالت.ن بگالا  ین الالت
توانندهانقابارزشهایایدئولوژیا،سیاستمطلوبخودرااعرایینمایند.


می


تحدیل دادهها
رویکردهایچهارگانهمندر درپیشینهتحقیقدرتبالدیآپدیالدههالایاعتمالانیهالهمسالئله
سیاستیموررند،اماهرخیازرویکردهاسیستماعتمانیرادرمسیرت ادلقالرارمالیدهنالدولالی
هرخیدیگرهاتوعهههوض یتفرهنگیاعتمانیعام هِهدپ،اساساات ادلسیسالتماعتمالانی
راههممیریزند.نظریهکارکردگرایی،ت ادلوندست ادلاعتمانیدرلور سیاسالتگذاری
اعتمانیراموردتبیینوتحلیآقرارمیدهد.هرخیپدیدههاازپتانسیآتهدیدزاهرخوردارندو
رویکردهایچهارگانهپیشگ تهدرتبدیآاینپدیدههاههمسالئلهاعتمالانیمالورراسالت.هالرای
آمسئلهاهتداهاید سیبهایسیستمیاینتهدیدا نهادیشناساییگردد.تدقیقدرسالیکآ
سیاستیوسیکآسیاستگذاریدرایرا وتداوسوتکرارورودمسالئلههالایتهدیالدزاهالهتقالویم
سیاستگذاریم صولادره دسیاستهایمبتنیهالرمنالافت ین الا وسیاسالتهالایمبتنالیهالر
ایدئولوژی،ناظرهروعود سیبهای یآاست:
یکم-سوءمصرپنهادیکههما ت ددنهادهاوفراوانینهادهایسیاستگالذاردرایالرا 
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استکه سیبسیستمیاست.همچنینتولیالدقالانو وقوانالدزیالادنیالزنالونیسالوءمصالرپ
نهادیاست.ههاینترتیبت ددنهادقانونگذاروهمچنینقوانالدتصالویبشالده،ورودمسالائآ
تهدیدزاههتقویمسیاستیراتسهیآمینماید.
دوس -انحراپنهادییالاتهدیالددرتقالویمسیاسالتیاسالت.هالرایمثالالمرمالتتشال ی



مصلحتنظاسهرایداوریو آمسئلههینمرل وشوراینگهبا ایرالادشالدامالاایالننهالاد
اکنو ههقانونگذاریمیپردازد.همچنینف الیتاقتصادینهادهاینظامییاانحراپنهادی
دیگراست.ازسویدیگرهیکارشد نهادیپارلما وتبدیآشد  هههنگالاهکارچالاقکنالی
نمایندگا مرل ودخالت نا دراموراعراییوانتصابمقاما استانیهرایتقنیندقیقو
کماشتباه ،کایتازانحراپنهادیههمثاههیاتهدیددرتقویمسیاستیاست.

سوس-پوکیاست وا نهادییاتهدیددرتقویمسیاستیاسالت،هالهنظالرمالیرسالدشالیوه
نظار انمالیهرقوهمقننهازهررسیلن یتداوطلبا تالاپایالا دورهنماینالدگی،مرلال را
دچارپوکیاست وا نهادیکردهاست.
چهارس-چندکارگیوچندمنظورینهادییاتهدیددرتقویمسیاستیاست،هالرایمثالال
شوراینالالیانقالنبفرهنگالیدریالاگسالترهفراگیالروچنالدمنظورههالمهالهقانونگالذاریو
سیاستگذاریاقداسمینمایدوهمههاعرایقانو ونمآههسیاستاهنریمیپردازد.
پالالنرم-تالالداخآنهادهالالایسالالاختارنیافتهدرنهادهالالایسالالاختاریافتهیالالاتهدیالالددرتقالالویم
سیاستگذاریاست،هرایمثالدخالتشیو محلیومتن ذا لا بتریبو درکارنهادهالای
ساختاریافته شوبسیستمیهههمالراهدارد.نهادهالایسالاختارنایافتهوریرمسالئولهالهرا تالیو
هالدو دردرالالهپاسال گوییازتریبالالونیرسالمیهالالهاظهالالارنظردرهالارهپیچیالالدهتالرینمسالالئلههالالای
سیاستگذاریخارعیکهمنافتملیومنافت ادایرانیا رادرهرمیگیالردمالیپردازنالدوایالن
تهدیدیدرتقویمسیاستگذاریدرایرا است.
ششم-ناهماهنگیسیکآسیاسیوسیکآسیاستینیزتهدیدیمهمدرتقویمسیاستگذاری
درایرا است.نظاسهرنامه ریزیدرایرا هالهیالامناسالاتبالدیآشالدهاسالت،تصالویبیالا
ییننامهممکناستههدوسالزما نیازمندهاشداماهاتغییرریالی عمهالورواسالتقراردولالت
ه دیههطاقنسیا سسردهمیشود(ندسانطباقسیکآسیاسیوسیکآسیاستی)وندسانطبالاق
ایندوسیکآهالطبتندسمشرونیتفرایندیراهدنبالدارد.

44

فصلنامه پژوهشهای راهبردی سیاست ،سال هشتم ،شماره  ،93پاییز ( 31پیاپی )43

مناسالالانهالالادیوفراینالالدهایطالالوینیاداریوهمچنالالینسالالوءمصالالرپفراینالالدیونبالالور
سیاستات ا شدهازدای هایم تلفتصالمیمسالازیوتصالمیمگیالریازدیگالر سالیبهالای
سیاسالالتگذاریدرایالالرا اسالالت.هالالهایالالنترتیالالب،پویالالاییهالالرایخالالودت ریبیدرونالالیدرنظالالاس
سیاستگذاریدرایرا  مادهاستوسال رهخالودت ریبیپهالناسالت.وقتالیهمالهننالالرکنالار
ت ریبکناریکدیگرقرارگیرند،خوده ودس رهت ریب مالادهاسالت.هالرایمثالالنهادهالای
تقنینیمت او نشانهسوءمصرپنهادیاسالتوفقالطپالنجنهالادهالرایقانونگالذاریدرایالرا 
کنونیوعوددارد.
از نراکهاینمسئلههامت لقههعغرافیاوعم یتوفرهنگعام ههدپاستوههننوا 
یاتهدیدهالقوهاعتمانیوعوددارند،هناهرایندرقامتیاهیوییسرطانیویرانگرنظالاس
هروزوظهورمیکندوزمینهخودت ریبینظاسرافراهممیکنند.
اینپژوهشهاههرهگیریازنظریهکارکردگراییسیستمیتبیینمیگرددکهچگونالهورود
پدیدههایاعتمانیازطریقرویکردایدئولوژیاوقانده ین ا ،نوامآت ادلسیسالتمیرا
هرهممیزندوههمثاههسرطا ،سیستمراازپایدرمی ورد.
هناهراینهراساسم رو

اللیمقالهدرطی یازشرایط،ههترینگزینالههالرایسیاسالتگذار

"سیاستناگذاری"است،اینطیفازشرایطدرواقتشرایطتهدیدزاو هستنسرطا تهدیالد
ه رایسیستماست.سرطا تهدیدفقطخالا

 نالاتومیهالد انسالا نیسالتهلکالهسالرطا یالا

تهدیدسیستمیاستوهمهسیستمهایهینالمللی،زیستمحیطالیواعتمالانیسالرطا تهدیالد

خودرادارند.

خا


نتیجهگیری
اینپژوهشهرموضوعسرطا تهدیددرتقویمسیاستیسیاستگذارا درایرا تاکیددارد.
هراساسایالنپالژوهش،نگالاهکارکردگرایانالههالهسیسالتمهالایاعتمالانیوعالوددارد.هنالاهراین
سیستمهایاعتمانیوزیستمحیطیازت ادلهرخوردارهستندوالآهرت ادلسیستمیاست
مگراینکهنوامآهرهمزنندهت ادلواردسیستمگردد.ایننوامآهرهالمزننالدهت الادلممکالن

استههمثاهالهیالاسالرطا سیسالتمراازپالایدر ورد.ازایالنروههتالراسالتسیاسالتگذارا از
دخالتریرضروردرسیستمپرهیزنمایند.از نراکهراهورودسرطا تهدیالدوهالرهالمزننالده
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ت ادلسیستم،ورودنلمیوکارشناسانهمسئلهههتقویمسیاستیسیاستهالایاعتمالانیاسالت،
هناهرایناینپژوهش،تمرکزهرتقویمسیاستیرادنبالنمودهاستواینکهچگونالهپدیالدههالای
اعتمانیهاورودههتقویمسیاستیههمسئلهسیاستیتبدیآشدهوسالمتوسالویاعرایالیپیالدا
میکنند.محققچهارم براللیتبالدیآپدیالدههالایاعتمالانیهالهمسالئلهسیاسالتیراشناسالایی
نمالالودهاسالالت،ایالالنم برهالالانبارتنالالداز:مطالبالالا اعتمالالانیگسالالترده(رویکالالرددموکراتیالالا)،
دردرههایایدئولوژیاقدر مسلط،منافت ین ا ودستاوردهاینلمی.
رویکرددستاوردهاینلمیکمهزینهترینروشتبدیآپدیدهاعتمانیهالهمسالئلهسیاسالتی
است،امارویکردهایسهگانهدیگردارایمزایاومضارخالا

خالوداسالت.هنالاهرایننیازمنالد

پایشنلمیمردانههستند.
هناهراینپیشنهادمیگردد:
سطو یهرایانواعسیاستگذاریلحا گرددوهاتوعهههنوعپدیدهاعتمالانیازیکالیازرویکردهایتبدیآپدیدهههمسئلهاعتمانیههرههرداریگردد.هرایمثالمسالئلههالایدارای
ماهیتاستراتژیاومرتبطهامنافت یاتیکشورازم بالرسیاسالتگذاریپوپولیسالتینبالورداده
نشود؛
تحلیآمنافت ین ا هرایهمالهسیاسالتگذاریهالایسیسالتمیانالمازاعتمالانی،سیاسالتالملآوزیستمحیطیوتراریههانراسهرسد؛

خارعیورواهطهین
تحلیآ قوقیهمهانواعسیاستگذاریههانراسهرسد.تحلیآ قوقیازانسراسهرخورداراستوراهدخالتریرضروروریرکارشناسانه ین ا راسدمیکند؛
نهادهایموازیسیاستگذاریدریکدیگرادراسوهه یا نهادهایناکار مدوهزینالهزاخاتمهونهادهایموررسیاستگذاریتقویتگردد(پاییشنهادی)؛
فرایندهایطوینیقانونگذاریو ییننامهنویسیواعرایسیاستکوتاهگردد؛هریاازانواعتحلیآهادرقالبپیوسالتهالرایهریالاازانالواعسیاسالتگذاریمرهوطالهضمیمهگردد؛
سیاستگذارا ازتبدیآپدیدههایریرضروراعتمانیههمسئلهسیاستیپرهیزنمایند.
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هیمن،ویلیاس،)8030(،زها ،منزلت،قدر درایرا ،ترعمهرضامقدسکیا،تهرا :نشالرنی.
پیرسو ،پآ،)8036(،سیاستدرهسترزما ،ترعمهمحمدفاضلی،تهرا :نشرنی.نظریههایعام هشناسی،تهرا :سمت.

توسلی،رنسنباس،)8010(،عانسو ،چالمرز،)8000(،تحولانقنهی؛هررسینظریپدیدهانقالنب،ترعماله :میالدالیاسی،تهرا :امیرکبیر .
لدیقسروستانی،ر متاهلل ،)8033(،سیبشناسیاعتمانی،تهرا :انتشارا سمت.رفیتپور،فرامرز،)8010(،سرطا اعتمانیفساد،تهرا :شرکتسهامیانتشار.ریتزر،عور  ،)8013(،نظریههایم الردرعام هشناسی،ترعمهمحسنرنری،تهرا :انتشارا نلمی.
گولالالدنر ،لالالوین ،)8010(،هحالالرا عام الالهشناسالالیرالالرب،ترعمالالهفریالالدهممتالالاز،تهالالرا :انتشار نلمی.
-فو هرتالن ی،لودویگ،)8000(،نظریالهنمالومیسیسالتمهالا،ترعمالهکیالومرثپریالانی،
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.نشرتندر: تهرا
 نشردورا: مقدما عام هشناسی؛تهرا،)8035(،منوچهر،محسنی،ترعمالهمحمالدلال ار،دانشنامهسیاستگذارینمومی،)8030(، مایکآودیگرا، مور. نشرمیزا: تهرا، ههس ارشموسسهمطال ا سیاستگذارینمومیدانشگاهتهرا
،عزوهدرسالیدورهدکتالریسیاسالتگذارینمالومی،)8038(، میدرضا،ملامحمدی.پژوهشگاهنلوسانسانیومطال ا اعتمانی: تهرا
نشالر: تهالرا، ترعمهمیرزااسالمانیآ یالر، تاری کامآایرا،)8013(، سرعا،ملکم. افسو
نشالر: تهالرا،ترعمالهمحسالنرنرالی، در مدیههعام هشناسالی،)8015(،هروس،کوئن.توتیا
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