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Abstract
What governments either decide to do or do not decide to do is called public
policy. This process begins with identifying the issues; but its focus on
identifying these very issues is something that affects the general public. This
research provides a model for identifying public issues in Iran with the
grounded theory approach. In this essay, the grounded theory has been used
and 15 interviews with policy experts have been conducted. Data were
analyzed by open, axial and selective coding and the research model was
presented. Data analysis led to 122 concepts, 23 categories and the formation
of the grounded theory model. The results show that the causal conditions
include the issues of public sensitivity to the subject, the cost of the issue for
the country, the geographical area surrounding the issue, emergency events
and natural disasters, interfering factors including legislators and

government officials, Political actors, non-governmental actors, mass media,
universities and research institutes in the public space of the Iranian policymaking system, the intellectual currents and mental models of policy makers,
political and security dynamics, social, cultural and religious conditions,
Economic and technological developments, foreign and international
currents along with organizational and administrative currents influence the
identification of public issues in Iran.
Keywords: Grounded Theory, Identify and Prioritize the Issues, Public
Issues, Public Policy-Making
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چکیده
شمم
آنچه دولت تصممم به اه ان آن آی گبرد یآ تصممم به اه ان آن آی نداخد
وانده شود .این فرآیند اآ شنآ سآی سئله آغآز شود و ت رکز آی ار
ع و
شنآسآی سئله است که ع ون ردن خا تحت تأثبر قراخ دهد .این پژوهش الگوی
شنآسآی سآئل ع و اآ خویکرد دادهانبآد دخ ایرای خا اخائه دهد .دخ این پژوهش
ش م گذاخی
از نظریه دادهانبآد اسممادآده شممده و  15صممآه ه اآ رگآی نظآن
ان آن گردیده اسممت .دادههآ توسم کدگذاخی اآزم حوخی و انابآا تحلبل و قیممآیآ
والگوی پژوهش اخائه گردید .تحلبل دادههآ دخ نهآیت اه اهصمممآی  122دهون و 23
قوله و شممکلگبری الگوی دادهانبآد ان آ بد .ناآیج پژوهش نشممآی دهد شممرای
علّ شآ ل قولههآی هسآسبت ع و نس ت اه وضوعم هزینه ای آد شده نآش از
وجود وضمموع ارای کشمموخم حدوده و قل رو جیرافبآی دخگبر اآ وضمموع و هوادث
غبر ارق ه و االیآی ط بع و عوا ل دا لهگر شممآ ل قآنونگذاخای و ریآی دولا م

اآزیگرای سبآ س م اآزیگرای غبردولا م خ سآنههآی ج ع م و دان شگآههآ و ؤ س سآت
ش گذاخی ایرای شآ ل جریآیهآی فکری و
پژوه ش دخ ف یآی ع و نظآن
ش گذاخایم جریآیهآی سبآ س و ا نبا م شرای اجا آع م
دلهآی ذهن
فرهنگ و ذه م شممرای اقاصممآدی و فنآوخیم جریآیهآی آخج و ابنال لل م و
جریآیهآی سآز آن و اداخی ار شنآسآی سآئل ع و دخ ایرای تأثبرگذاخند.
واژههای كلیدی:

ش گذاخی ع و م شنآسآی و اولویتاندی سئلهم سآئل

ع و م نظریه دادهانبآد.
تاریخ دریافت 00/07/16 :تاریخ بازبینی 00/08/10 :تاریخ پذیرش00/10/25 :
فصلنامه راهبرد  ،سال  ،30شماره  ،4پیاپی  ،101اسفند  ،1400صص 730-691

-1مقدمه و بیان مسئله
ا روزه سآئل ع و هسآستر از گذشاهاند و دولتهآ وخند ارای خفع سآئل
ش گذاخی کنند ( ع آخزاده و شکریم 1385م ص )3 .و
ع و جآ عهم اقدان اه
دخ ج سا وی خاههلهآی ارای سآئل و شکالت جآ عه اآ شند (ااوالح سن خن ر و
ش ع و یک اقدان دولا است که دخ جهت هل یک سئله
دیگرایم .)1397
ع و ان آن شمممود و ناب ه آی اه تع هد اآزیگرای دخگبر دخ کل فرآی ند
ش دخ شنآسآی سآئل بالف
ش گذاخی اساگ داخد و توانآی اآزیگرای
هر قشممر از جآ عه از اه بت اآیی ار وخداخ اسممت .قآنویگذاخای سممئول شممنآسممآی
ش گذاخی ع و هساند
شکالت و سآئل ع و شهروندای از طریق فرآیند
ش م گذاخیم دخ صمموص شممکالت و سممآئل ع و
و ارای تعببن اولویتهآی
شهروندای اآید اآ آنهآ شوخت کنند ) .(Ishola et al., 2019شنآ سآی سئله ع و
شم گذاخی ع و نقش زیآدی
اه عنوای اولبن رهله و اه ثآاه وخودی فرآیند
ار راهل اعدی این فرآیند داخد (سممملب آن وئبن و دیگرایم 1398م ص )531 .و
ن توای اناظآخ دا شتم یک سب ساه اآ وخودی نآدخ ستم روج نآ سب و کآخای خا
اخائه ن آید .انآاراینم تشممببن نآدخسممت سممئله ع و م نه تنهآ شممکل خا ارطر
ش گذاخی خا دچآخ ا االل ن وده و ن ر اه اتال نآاع
ن سآزدم الکه فرآیند
گردد (فقبه و کآوهم .)1394
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هر یک از سممآئل و وضمموعآت ع و ااعآد اعددی داخند .از سمموی دیگرم نظآن
ش ع و که ارای هل این سآئل ای آد شده ا ست نبز از اخکآی
هک ران و
اعددی تشکبل شده است ( بری و دیگرایم 1397م ص .)159 .شنآسآی شکل و
ش گذاخی ا ست ).(Dye, 2005, p. 31
سئله ع و م یک از ه ارین راهل
اه بت این ا ر از آی خو است که دخ اسبآخی از واقعم گروههآی ذیندوذ اآ اسادآده از
توای ت لبیآت ودم شکالت و سآئل ع و خا اره سب نآفع ود تعریف کردهم
ش گذاخای دوخ سآزند ).(Kingdom, 2003, p. 109
صآلح ع و خا از نظر
وعه اقدانهآی نس م اآ
ش م م ار
دخ ه بن ا ادادم دانآی فرد عاقد اسممت که
پآیداخ و هدف ند هکو تهآم ارای هل یک شمممکل ع و دیلت داخد (دانآی فردم
1388م ص .)126 .انآاراینم اآ دخ نظر گرفان شکالت و تنگنآهآی دساگآههآی اداخی
ش گذاخی کنند که
ش گذاخای اآید طوخی
دخ ک شوخهآی دخ هآل تو سعه
ش گذاخای قراخ گبرند و دخ چر ه
دنظر
ااادام اولویتداخترین شکالت ع و
شممم م اه چر ش دخآی ند (الوان و شمممریف زادهم  .)1394از این خوم ان آن
پژوهشهآی که اه تعببن شآ ن ارای اولویتاندی عآدینه شکالت ع و ک ک
کنندم ا سبآخ ضروخی است .سئله دیرین و ا سآ س دولت آی ا ست که نآاع ل
حدودند و واسممماههآ و نبآزهآی اجا آع نآ حدود .انآاراینم هر چند شمممنآسمممآی
شکالت و سآئل ع و دشواخ استم اولویتاندی آنهآ دشواختر است و دشواختر از
این دوم اها آن اه هل سآئل ناببم ارای خسبدگ اه شکالت جآخی ردن است.
ا نآاراینم اولو یتا ندی شمممکالت و سممممآ ئل ع و م اآ ید دخ حممممدخ آ ه
ش گذاخی ع و م دنظر قراخ گبرد (پوخعزت و هآ ش کآ سوای م 1396م ص.
.)10
شمم گذاخی اآ پدید آ دی یک شممکل یآ اه طوخ دقبقار اآ شممآهده
فرآیند
تدآوت ابن شرای وجود و طلوب آغآز شود (گبوخیآی و خابع ندجبنم 1394م
ش گذاخای خا اه ود
ش ا ست و توجه
ص )263 .و سئلهم نقطه آغآزین
جلب کند ) .(Hardee et al., 2004, p. 10ق ل از اینکه وضممعبت یآ وضمموع اه
شمم گذاخای و
عنوای یک سممئله ع و شممنآسممآی شممود و نبآز اه دا له
اوخوکراتهآ داشمماه اآشممدم اآید داخای ار شممرای اآشممد .اه عقبده پوپوی ()2016
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شنآسآی سئله ع و شآ ل طآلعه سئله و علل ای آد آی است .فآسبپه)2015(1
ابآی کند این که چه تعداد از اعیآی جآ عه تحت تأثبر سئله شنآسآی شده قراخ
گبرند از اه بت آ ح ار وخداخ ا ست .ه چنبن بنارون )2019(2عوا ل ؤثر ار
شنآ سآی سئله ع و خا شآ ل نآاع وخد نبآز ارای هل سئلهم کبدبت شواهد
راوط اه سئلهم خاههلهآی اها آل ارجساه شده و افراد و شهروندای دخگبر سئله
و آگآه آنهآ از سمممئله داند .اندخسممموی )2011(3ابآی کند ار از سمممآئل
کن ا ست وخد توجه دولت قراخ گبرند دخ هآل که ار دیگر کن ا ست وخد
توجه قراخ نگبرند و اه عنوای سئله ع و شنآسآی نشوند .وضوعم وسعت و شدت
شمممکل از عوا ل ه اسمممت که دخ اناقآل آی تأثبر داخد .ه چنبن تعداد افراد که
تحت تأ ثبر سئله قراخ داخندم نحوه ه ساگ و اخت آط آنهآ اآ هه و بزای قدخت شآیم
دخ طرح سآ ان سئله تأثبر گذاخد.
ع وی شممرای اه حمموخت سممئله ع و دخ ن آیندم گر آنکه عده زیآدی از
ردن خا تحت تأثبر قراخ دهد (دانش فردم 1393م ص .)114 .اینبآنبآ )2016(4عاقد
اسممتم سممئله ق ل از قراخ گرفان دخ دسمماوخکآخم ار قس م ا از جآ عه یآ ع ون ردن
تأثبرگذاخ اآشممد .اندخسمموی ( )2011ابآی کند اآید یک اخزش یآ اسمماآنداخد وجود
دا شاه اآ شد که اوا سطه آی شرای م و ضعبت وجودم آزاخدهنده و تو س جآ عه یآ
ردن غبرقآال ق ول اآشممد .اآ این هآلم ناآیج پژوهش علبآم آیکدین آ و آیا )2018(5
شممم گذاخای اغلب افکآخ ع و خا نآدیده گبرندم زیرا اغلب
نشمممآی دهد
ش ع و ه راه نبساند و نب گآی جآ عه
شهروندای دخ فرآیندهآ و ارنآ ههآی
غآل آ اه دلبل نآفع شبص م افکآخ ع و خا اه ندع ودشآی نشآی دهند .اینبآنبآ
( )2016عاقد ا ست دخ ک شوخهآی دخ هآل تو سعهم از آن آی که ههافزای شدیدی
شم هآ از سمبسماه سمبآسم نآشم
ابن شمهروندای و دولت وجود نداخدم اغلب
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شمممود و ن ر اه عدن ه آیت کآ ل شمممهروندای از ارنآ ههآ و فعآلبتهآی دولت
شممود .اندخسمموی ( )2011عقبده داخد گروههآی فشممآخم گروههآی ذیندع و اهزاب
سبآ س ت آیل داخند دخ فرآیند سبآ س شآخکت ن آیند و ار فرآیند ت ص بهگبری و
شنآ سآی سآئل ع و تأثبر اگذاخند .ویآل ست )2019(6عاقد ا ست خ سآنههآ و
ش م هآی ع و
خوزنآ هنگآخای دخ شممنآسممآی سممآئل ع و و تأثبرگذاخی ار
نقش اسممزای ایدآ کنند و توانند دخ اه بت و تعریف وضمموعآت و سممآئل دخ
وخود اه دساوخکآخ سبآس تأثبر داشاه اآشند.
ش گذاخ پس از واجهه اآ شکالت اعدد و
دخ صوص ت شببن سئلهم
اآز شنآ س شکل ا حل از عواخض آیم آنهآ خا اولویتاندی کند و ا حل ترین خا
انابممآب ن وده و ارای هممل آی دخ پ چممآخه ار آیممد (الوان م 1395م ص.)45 .
سمملب آن وئبن و دیگرای ( )1398ابآی کنند که اآزیگرای دولا شممآ ل دولت
(قوه ریه)م لس شوخای ا سال (قوه قننه) و افراد و نهآدهآی قآنوی ا سآ س م
اآزیگرای غبردولا شآ ل گروههآی ذیندع و گروههآی ذیندوذم و ه چنبن ه سآسبت
و ضوعم قل رو و ضوعم قطع ز آن وقوع خویداد و هزینه ای آد شده از طریق خویداد
ار فرآیند شنآسآی سآئل ع و دخ ایرای تأثبر گذاخند.
یفر )2006(7چآخچوا سممه رهلهای ارای اجرای شممنآسممآی سممآئل ع و و
توسمممعه خاهکآخهآ اخائه داده اسمممتم پبرس جآکوس )2008(8عاقد اسمممت فرآیند
شنآسآی و دیریت سآئل ع و اه حوخت پنج رهلهای اآشد .ه چنبن ناآیج
پژوهشهآی دان شگآه ب شبگآی ( )2018ن شآی دهد سئولبتهآی شهروندای دخ
شنآ سآی سآئل ع و تأثبرگذاخ ا ست و از اخزشهآی د وکرا س ارای ه آیت از
ش ع و اسادآده شود .اه زعه ار پژوهشگرای عوا ل بالد از ج له
سئلهیآا از طریق پبش گرفان سآیر کشوخهآ و سئلهیآا از طریق کآخکنآی (شبخ
پوخ و سممالجقهم )1396م گسممارهم شممدتم فوخیتم تسممهبلگری هل سممآیر شممکالت
ع و و تأثبرگذاخی ار خعآیت اخزشهآی اجا آع (پوخعزت و هآشممم کآسممموای م
)1396م هآک بتم اهزابم خسممآنههآ و گروههآی ذیندع و ابش صمموح م (فقبه و
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کآوهم )1394م سممآ ت و اآفت ادابآت جآخی و اعیممآ ودسممآ اهم نآی ذهنبت و
شممم گذاخای (پوخعزت و دیگرایم  )1392و هآک بت شمممآ ل
دل هآی ذهن
وزاختبآنههآم ک بسممبویهآ و فراکسممبویهآی لسم اوخوکراتهآ و کآخگزاخای دولا ؛
ابش صمموح م شممآ ل احممنآ م خسممآنههآ و جراید غبردولا م تشممکلهآ و نهآدهآی
غبردولا م گروه هآی ذیندعم ا تآق هآی فکر و راکز تحقب قآت و اهزاب (قل پوخم
 )1389ار فرآیند شنآسآی سآئل ع و تأثبرگذاخ هساند.

راهبرد و سااااتار تيلیلی راهبرد در شااناسااایی مسااامی ومی که در حوزهی
سیاستگذاری و اطمشیگذاری ومی مورد استناد قرار میگیرد ،از یک سو بر مبدأ
اود یعنی وامی لّی ایجاد مشااتالو و مسااامی تومه ن وده و از سااویی نگاهی بر
واقعیتها ،موانع و منابع دارد و هرگونه تبیین راهبردی بدون لياظ این دو مهتگیری،
به دم شناسایی و حی مسامی ومی منجر میگردد .با تومه به اه یت موضوع ،این
سؤالها مطرح میگردد که وامی لّی و اثرگذار بر شناسایی مسامی ومی در ایران
کدامند؟ مساااامی ومی تيت تأثیرکدام شااارایط زمینهای و مداالهگر شاااناساااایی
می شوند؟ و ه چنین راهبردهای شنا سایی م سامی ومی کدامند؟ پژوهش حا ضر با
رویترد دادهبنیاد به شناسایی مسامی ومی و پس از مروری بر فرآیند اطمشیگذاری
ومی و تشخیص مسامی ومی به شناات شرایط مؤثر بر فرآیند شناسایی مسامی
ومی میپردازد و در ادامه ،الگوی شناسایی مسامی ومی ارامه میگردد.

 -2مبانی نظری و پیشینه پژوهش
ش گذاخی است
شنآسآی سئله ع و م اولبن و یک از ه ارین راهل
) (Dye, 2005, p. 31و دخ اسمممبآخی از واقعم گروههآی ذیندوذ اآ اسمممادآده از توای
ت لبیآت ودم شکالت و سآئل ع و خا ارهسب نآفع ود تعریف کرده و صآلح
شمم گذاخای دوخ سممآزند ) .(Kingdom, 2003, p. 109یک
ع و خا از نظر
تعریف یک سآی از سئله ع و دخ جهآی وجود نداخد .دخ واقع هر یک از دان ش ندای
اراسمممآس دخو ود از چبسممما سمممئله ع و یک تعریف از آی اخائه دادهاند .ا آ
عل خغه اینکه چندین تعریف از سمممئله ع و وجود داخدم ه هی آنهآ هول چند
دهون کلبدی ه چوی ع ون ردن و نبآز اه د آلت دولت حمموختاندی شممدهاند .اه
حوخت صطلح اه سئلهای که اه ع ون ردن دخ یک نآهبه جیرافبآی راوط اآشد و
گویند .سممه عآ ل کلبدی
نبآز اه ع ل دولت وجود داشمماه اآشممدم سممئله ع و
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وجود داخد که اراسآس آی یک سئله تواند اه عنوای سئله ع و شنآ اه شود
و از سئله صو ح تدکبک شود اول آیکه هوزهی اثر زیآدی دا شاه اآ شدم دون
آیکه نبآز اه دا له دولت دخ آی و سبآساگذاخی ع و دخ خااطه اآ آی سئله وجود
دا شاه اآ شدم و آ ر آیکه آدله و اح و ا اال نظر دخاآخه آی وجود دا شاه اآ شد
وضوع پبچبده و دخ عبن هآل هه
(هسن م  .)1399لذا شنآسآی سآئل ع و
است که تحت تأثبر عوا ل بالد قراخ داخد که ار از آنهآ دخ ا ابآخ دیریت قراخ
نداخد (شبخ پوخ و سالجقهم 1396م ص.)60 .
اآ توجه اه اه بت سمممآئل ع و م دیریت و کنارل آنهآ و انابآب اسممماراتژی
نآسمممب دخ ار وخد اآ آنهآ تواند از اهه واج آت تلق شمممود .ا روزه اسمممبآخی از
سآز آیهآی کشوخهآی ارق ابصصآن خا دخ ز بنه دیریت سآئل ع و ترابت
کنند .پ بآ دهآی سمممآئل ع و م حب کآخی و ع ل بآت آی نده دولت خا تعببن
کنند .اه ع آخت دیگرم تداون فعآلبت دولت دخ آینده اسمماگ اه بزای توجه آی اه
سمممآئل ع و داخد .دولت هر بزای ود خا ا توجه نسممم ت اه سمممآئل ع و و
اجا آع نشمممآی دهد اه ه آی اندازه اه سممموی فنآ و نبسممما هرکت واهد کرد
(گبوخیآی و خابع ندجبنم 1394م ص.)41 .
اه طوخ کل م آنچه دولت تص به اه ان آن آی گبرد یآ تص به اه ان آن آی نداخد
وانده شود و ار ردن تأثبر داخد .این فرآیند اآ شنآسآی سئله
ش ع و
ش گذاخی ع و ار شنآ سآی سئله ا ست که ع ون
آغآز شود و ت رکز
ردن خا ت حت تأثبر قراخ د هد ) .(Popoola, 2016اه عق بده هبوود )2007(9این
سآئل آص دخ یک جآ عه اه عنوای سآئل ع و تعریف
رهلهای است که ار
10
شوند و تواند اه عنوای تعریف سئله نبز شنآ اه شود .نوی ( )2014اظهآخ
شمم گذاخی این اسممت که سممئله وخد اح م
داخد که نقطه شممروع فرآیند
ت شببن داده شود و شنآ سآی سئله ع و م دخ واقعبت چندای آ سآی نب ست.
ش گذاخی اه
تشببن سئله ع و م یک از راهل هه و اسآس دخ فرآیند
شممم گذاخی خا تیذیه ن آید .اآ توجه اه
شممم آخ خود و اه نوع فرآیند

Heywood
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ش آهتهآی اآزیگرای ؤثر اعه از دولا و غبردولا دخ تشببن سئله دخ کشوخهآی
بالفم دخ هر کشوخ اآ توجه اه سآ اآخ سبآس م فرهنگ م اقاصآدی و عوا ل از این
دستم اه بت اآزیگرای تشببن سئله ادآوت اوده و اه فرا وخ سآ اآخهآی وجودم
یک اآزیگر از اه بت اب شاری ن س ت اه سآیرین ار وخداخ واهد اود (فقبه و کآوهم
1394م ص.)12 .
عدن وجود سآزوکآخ شبن و دوی ارای شنآ سآی سآئل ع و م دخ ع ون
واخدم وجب پردا ان اه سمممآئل کوتآه دت و گذخا شمممود .این نوع پردا ان اه
سآئل ع و م حرفآ یک نگآه کوتآه دت خا طلب کند و دخ ادا ه شکلگبری افکآخ
ع و ار حوخ ه بن سآئلم سبآ ستگذاخای و دولت ردای خا اه خفاآخهآی ن آی ش
سوق دهد .ا آ این خفاآخهآ دخ ق آل سآئل ع و م اآ تآ بر اه شکست سبآست و
پبچبدگ اب شار شکالت ان آ د .چرا که گآهآ اآ عدن شنآ ت ححبح از سئلهم
اه خاهکآخهآی هل آی پردا اه شود که این وخد یک طآی شنآ ا دخ عرحهی
شمم گذاخی اسممت (هسممن م 1399م ص .)3 .بزای ه سمموی و اخت آط نزدیک
ش گذاخای اآ جآ عه و کسآن که دچآخ شکل هساند تواند دخ اناقآل شکل
و تسمممریع و تسمممهبل طرح سمممئله ک ک کند (الوان م 1395م ص .)44 .انآاراین اآ
توای سئویی خا از
طراه یک سآزوکآخ شبن ارای شنآ سآی سآئل ع و
خفاآخهآی تکاعدی و شکل سآز و سئلهزا ار هذخ دا شت (ه سن م 1399م ص.)3 .
دخ این پژوهشم سآزوکآخ شب ص ارا سآس آن نظری و پب شبنه پژوهش دخ قآلب
الگوی دادهانبآد ارای شنآسآی سآئل ع و طراه و اخائه گردیده است.
 -1-2پیشینه تجربی
ارخسمم هآی حققبن از پآیگآههآی داده نشممآی دهد پژوهشهآی اعددی دخ
شم گمذاخی ع و دخ ایرای وجود داخدم ا آ اآ
ز بنة شنآسآی سآئل ع و و
خویکرد دادهانبآد دخ ایرای پژوهش ساقل ان آن ن شده ا ست .ویآل ست ( )2019دخ
پژوهشمم دخ وخد نقش خسممآنههآ دخ شممنآسممآی سممآئل ع و و تأثبرگذاخی ار
شممم ع و ابآی ک ند
شممم هآی ع و اآ عنوای خوزنآ هنگآخای و
خوزنآ هنگآخای توانند دخ اه بت و تعریف وضوعآت و سآئل دخ وخود اه دساوخکآخ
سبآ س تأثبر دا شاه اآ شند .ای شوی و دیگرای ( )2019دخ پژوه ش اآ عنوای نقش
ش م گذاخی
قآنویگذاخای دخ شممنآسممآی سممآئل و تنظبه دسمماوخ کآخ دخ فرآیند

702خاه رد ♦ سآل  ♦ 30ش آخه  ♦ 101ز ساآی 1400

ع و دخ نب ریهم اه این ناب ه خ سبدند که فرآیندهآی شنآ سآی سآئل و تنظبه
دسمماوخکآخ دخ نب ریه عبوب اسممت .دخ هآل که قآنویگذاخای ادعآ کنند که ارای
شنآسآی سآئل ع و اه طوخ نظه اآ شهروندای شوخت کنندم ا آ شهروندای و
دیرای سمممآز آیهآی ردننهآد ادعآ کنند که آنهآ فق دخ دوخه آخزات انابآاآت
ق ل از انابآاآت ع و اآ قآنویگذاخای دیداخ کنند .آنهآ عقبده داخند قآنویگذاخای
اآ ید از طریق ه کآخی اآ سمممآیر ذیندعآی جآ عه آنند سمممآز آی هآی غبردولا و
ردننهآدم گروههآی جآ عه دن م خسآنههآ و اندی شکدههآم سآئل ع و خا شنآسآی
ش گذاخی کنند.
و
دانشگآه بشبگآی ( )2018اآ هد تعببن نقش دولتهآ ارای هل سآئل ع و
و اآ تأکبد ار پآسخ اه سه سوال  )1شهروندای سئول چگونه شکالت کشوخ خا هل
کنند؟  )2ردن چگونه دخاآخه سممآئل ع و دخ دولت آ وزند؟ و  )3چرا ردن
بآلدند؟ دل شممنآسممآی سممآئل
دخ وخد چگونگ و خاههلهآی سممآئل ع و
ع و و هل آنهآ خا اخائه ن وده اسممت .دخ این دلم اآ توجه اه انواع سممآئل ع و
شود و از
ش ع و شنآسآی
دخ جآ عه و ارخس سئولبتهآی شهروندایم
اخزشهآی د وکراس م ارای ه آیت از سممآئل ع و اسممادآده شممده اسممت .آناون
 )201511دخ پژوهشممم اآ عنوای یک چر ه پنج رهلهای از نحوه واجه ع ون
داونز (
اآ سممئله اه این ناب ه خسممبد که این چر ه ار این دهون اسمماواخ اسممت که توجه
ع و اه ندخت ار خوی یک وضوع ع و م فآخغ از سرشت عبن آی سئله ا رکز
شود .این چر ه اه شکل زیر اآ شد )1 :رهله پبش از سئله :وجود شرای
اجا آع نآ طلوب که هنوز توجه ع ون خا اه ود جلب نکرده اسمممت )2 .کشمممف
هشداخدهنده و شوخ و اشابآق خ دادی هبجم توجه ع و خا جلب کند و اآ نوع
اشمابآق ارای هل سمئله ه راه گردد )3 .تشمببن هزینه تیببر :ع ون اه تدخیج
دخ یآاند که سمممبا اجرای تیببری عنآداخ چقدخ زیآد اسمممت )4 .کآهش نآفع
ع و  :ردن ا بل یآ ساه شوند یآ آنکه و ضوع جدیدم توجهآت خا اه ود
جلب کند )5 .رهله پس از سئله :اگر چه و ضوع هل ن شده ا ست ا آ از تقویه
لت ابروی افاآده است.
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ع آ س و دانشفرد ( )1400دخ پژوه ش اآ عنوای الگوی شآخکت شهروندای دخ
ش گذاخی ع و (شنآسآی سآئل ع و ) اه این ناب ه خسبدند
رهله اول
که شآخکت شهروندای دخ شنآ سآی سآئل ع و داخای سه اعد ا حل شآوخهم
شممراکت و توان ندسممآزی اآشممد .هسممن ( )1399دخ پژوهشمم اآ عنوای طآلعه
تط بق و اخائه سممآزوکآخ شممنآسممآی سممآئل ع و دخ ایرای عاقد اسممت سممآزوکآخ
ش گذاخی ححبح و
شنآ سآی و اولویتاندی سآئل ع و م یک از لزو آت
شممم گذاخای خا از نگآههآی سمممطح م تکاعدی و
کآخآ د اه شممم آخ آید که
کوتآه دت خهآند و ه چنبن اه تقآضآی ع و شکل دهد .سلب آن وئبن و
دیگرای ( )1398دخ پژوه ش اآ عنوای الگوی اقا یآی شنآ سآی سآئل ع و دخ
ش گذاخی ایرای اآ تأکبد ار عوا ل پبشخای و اآ خوش تحلبل ی وی اه
فرآیند
این ناب ه خسممبدند که اآزیگرای دولا شممآ ل دولت (قوه ریه)م لس شمموخای
اسممال (قوه قننه) و افراد و نهآدهآی قآنوی اسممآسمم م اآزیگرای غبردولا شممآ ل
گروههآی ذیندع و گروههآی ذیندوذ و ه چنبن ه سآ سبت و ضوعم قل رو و ضوعم
قطع ز آن وقوع خویداد و هزینه ای آد شممده از طریق خویداد ار فرآیند شممنآسممآی
سآئل ع و دخ ایرای تأثبرگذاخند.
اآقری و پب شگآههآدیآی ( )1398دخ پژوه ش اآ عنوای الگوی طلوب سئلهیآا
دخ فرآیند سبآستگذاخی شوخای عآل ا نبت ل ج.ا.ایرای اه این ناب ه خسبدند که
سمممبآسمممتگذاخی هآحمممل تعآ ل پبچبدۀ ابن افرادم نهآدهآم ایدههآ و نآفع اسمممت.
سبآ ستگذاخی دخ شوخای عآل ا نبت لّ ج.ا.ایرای ار نآی و ضوعآت ا ست که
ارای ابش یآ ابشهآی از جآ عه شممکل ا نبا ای آد کند .از این خوم شممنآ ت
ححبح سئلهم نقش ا سآ س دخ شروع فرآیند سبآ ستگذاخی داخدم چرا که هر گآن
نآدخسمممتم زن برهای از اشممما آ هآت ا عدی خا اهدن آل آوخد که ود ن بآز ند
سبآ ستگذاخی جدید ارای اآزگرداندی و ضعبت اه هآلت اولبه ا ست .ناآیج پژوهش
ن شآی دهد که الگوی طلوب سئلهیآا شآ ل پنج ؤلده اه سآس وجود سئلهم
کآل دشکآف سئلهم حک سئله اآ تراز سآئل لّ م پردازش دیریا سئله ا نبت
لّ و آ آدهسآزی سئله ارای وخود اه دساوخکآخ سبآستگذاخی است.
خضممموینژاد و لک ح دی ( )1397دخ پژوهشممم اآ عنوای دخآ دی تحلبل ار
سئله شنآ س دخ سبآ ساگذاخی ا نبا ن شآی دادند که ادوی شنآ ت و ت شببن
سئلهم فرآیند سبآ ساگذاخی آغآز ن شودم از اینخو رهله شنآ ت سآئل دخ دل
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چر های فرآیند سبآ ساگذاخیم رهلهای ا سآ س ا ست .شنآ ت سئله عالوه ار
ححت و دقتم اآید اه وقع نبز ان آن گبرد .سئلهای که اه وا شنآ اه نشودم هل
ن شممود و سممئلهای که هل نشممود چه اسممآ اه احرای ت دیل شممود .اراین اسممآسم
شممنآسممآی اه هنگآن سممئله از هزینههآی نآاهجآ کآهد .عوا ل که ار شممنآسممآی
سممآئل تأثبرگذاخند ع آختند از عآ ه ردنم کآخشممنآسممآی و دیرایم نب گآی عل و
نگآههآی ابرون است.
فقبه و کآوه ( )1395دخ پژوهش ود اآ عنوای تشببن سئله ع و ؛ ارخس
اآ خویکرد تط بق م اه این ناب ه خ سبدند که لس دخ فران سهم قوه ریه دخ ایآیت
احده آ ریکآ و اهزاب دخ اریاآنبآ اه عنوای اآزیگرای احل و کلبدی تشببن سئله
ع و هساند و دخ ایرای نبز هآک بت ابشارین نقش خا دخ شنآسآی سئله ع و
ایدآ ن آید و نقش اهزابم خ سآنههآ و گروههآی ذیندع و ابش صو ح دخ فرآیند
شنآسآی سئله ع و کهخنگ اآشد.
دخ اخزیآا اناقآدی و ارخس م نقطه ت آیز این پژوهش اآ پژوهشهآی ان آن شممدهم
توای عنوای کرد که حققبن تالش ن ودهاند اآ خویکرد داده ان بآد ار ه ه عوا ل
ؤثر ار شممنآسممآی سممآئل ع و تأکبد ن آیندم دخ هآل که اه نظر خسممد سممآیر
پژوهشهآ ار دیریت سآئل ع و تآکبد دا شاهاند .اآ توجه اه عدن نظریهپردازی و
عدن ت ببن کل از شمممرای علّ م شمممرای ز ب نهایم عوا ل دا لهگر و ه چنبن
خاه ردهآ و پبآ دهآی شنآ سآی سآئل ع و دخ ایرای و اآ توجه اه قلّت تحقبقآت
دخ این ز بنهم اه نظر خسمد این پژوهش ضمروخت داخد و تواند اه غنآی ادا دخ
ش گذاخی کشوخ ابآفزاید.
شنآسآی سآئل ع و و

 -3روش تحقیق
این پژوهش اآ هد اخائه الگوی شنآ سآی سآئل ع و اآ خویکرد دادهانبآد دخ
ایرای ان آن شممده اسممت .دخ پژوهشهآی علون انسممآن و علون خفاآخیم انابآب خوش
پژوهش ارای پ اردی اه واقعبت هآئز اه بت است (ااوال عآل و دیگرایم 1399م ص.
 )157و اخز ش ندی خوشهآی پژوهش اه اهدا و قآ حد اهرهگبری از آنهآ ا ساگ
داخد (تسمملب و دیگرایم 1395م ص .)12 .ه چنبن قل پوخ و دیگرای ( )1398ابآی
کن ند ات بآذ خاه رد پژوهش ان ار پآخادایه انا بآب شمممده ار انا بآب خوش
پژوهش تأثبر داخد .این پژوهش اکاشآف و اآ خویکردی کبد و خوش نظریه ار آساه
از داده (دادهانبآد) و اآ ت رکز ار صآه ة ع بق و نب ه سآ اآخیآفاه اجرا شده ا ست.
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خوش دادهانبآدم خو ش ا ساقرای ارای ت ببن یک پدیده جدید ارا سآس دادههآ ا ست
) (Chandrasegaran et al., 2017و اه پژوهشممگر اجآزه دهد دخ واخدی که ا کآی
تدوین فرضممبه وجود نداخدم اه جآی اسممادآده از تئوخیهآی ق ل م تئوخیپردازی کند
(الوان و دیگرایم  )1390و نظریه هآحمممل از اجرای آیم دل فرایندی اسمممت که
چگونگ شکلگبری پدیده احل پژوهش خا ت ببن کند ( ح دیآی و دادادار م
1399م ص .)95 .نظریه دادهانبآدم خوشممم نظآن ند و کبد ارای لق نظریهای دخ
پردازد (Glaser & Strauss,
سطح گ سارده ا ست که اه ت ببن فرایند و ضوع
) 2017و شممآ ل دو خویکرد کوخابن-اشمماراوس و خویکرد کالسممبک گرلرسممر اآشممد
(اسدی فرد و دیگرایم .)1395
 )200812اسممادآده شممده
دخ این پژوهشم از طرح نظآن ند کوخابن و اشمماراوس (
ا ست .ویژگ ا آیز این خوش این ا ست که قولههآی فرع زیر سل سله خوااط اه
قوله احممل و حوخی رت شممده و خواا بآی آنهآ اآ قوله احممل اآ الگو و دل
شبن شود .ای آد چنبن اخت آط ار نآی طرح پرسش و ان آن قآیسه حوخت
پذیرد (ه کآو و آزادیم 1399م ص .)323 .اراسممممآس این طرحم ارای تحل بل
دادههآی کبد گردآوخی شمممده یزن اسمممت تآ سمممه رهله کدگذاخی اآزم کدگذاخی
نطق یآ تصممویری
حوخی و کدگذاخی انابآا ان آن شمموند تآ دخ نهآیت پآخادای
عبن از نظریه لق شده اخائه گردد (ااوالح سن خن ر و دیگرایم 1396م ص.)625 .
دخ واقع از طریق کدگذاخیم کدهآی دهو ای آد شمموند که پبوند بآی دادههآ و
نظریه خا خوشممن کند (ار وخداخیم 1399م ص .)33 .پس از ارخس م ع بق ادابآت
پژوهش و ارخ س سآیر پژوهشهآم آن نظریم پب شبنه پژوهش و سؤایت صآه ه
رگآی تأیبد شد .ار این
تدوین گردید و خوای پر سشهآی صآه هم اآ ههاندی ش
ا سآس پس از ج عآوخی دادههآ از طریق صآه ههآی اکا شآف و نب ه سآ اآخیآفاهم
الگوی ار نآی تحلبل دادهانبآد طراه و اآ ان آن صممآه ه ددم خوای الگو تأیبد
شده است .پروتکل صآه ه اه شرح جدول  1است.

& Strauss

12
. Corbin
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مدول  .1پروتتی مصاحبه
کد صآه ه شونده:
سوال  .1اه طوخ کل اه چه دلبل فرآیند شنآسآی

سآئل ع و

سوال  .2چه عوا ل اآع اروز سآئل ع و

اآید ان آن گبرد؟
شوند؟

سوال  .3وضوعآت وخد ارخس دخ دساوخکآخ قآنویگذاخای چگونه شنآسآی
سوال  . 4اه طوخ کل از آغآز تآ پآیآی فرآیند شنآسآی

شوند؟

سآئل ع و م شآ ل چه راهل است؟

سوال  .5ه ارین رهله فرآیند وخد نظر و سآئل احل آی کدان است؟
سوال  .6دخ هر یک از راهلم چه فرد یآ افرادی نقش داخند؟
سوال  .7هر یک از راهل اه تدکبک چه اثرات اعآق

دخ پ داخند؟

سوال  .8سآز آیهآ و نهآدهآی دولا دخ هر یک از راهل فرآیند وخد نظر چه نقش داخند؟
سوال  .9افراد و نهآدهآی غبردولا دخ هر یک از راهل فرآیند وخد نظر چه نقش داخند؟
سوال  .10فرآیند شنآسآی

سآئل ع و

دخ چه اساری شکل

گبرند؟

سوال  . 11آساگآه هر یک از راهل فوق دخ پآسخ اه چه نبآزی اود؟

صممآه ههآی ع بق و نب هسممآ اآخیآفاهم ک ک کنندهی حقق دخ جسمما و و
کشف دیدگآههآم ت آخب و ایدههآی بالف شآخکتکنندگآی است (اه ن و دیگرایم
1399م ص .)14 .ن ونممه گبری ندرات اول و دون اممه حممموخت نظری و سممممآیر
صآه ه شوندگآی اآ خوش گلولهارف انابآب شدهاند و تآ خ سبدی قولههآ اه ا ش آع
نظری ادا ه یآفت؛ که از صآه ة پآنزدهه دادههآی تکراخی شآهده و دهون جدیدی
شممنآسممآی نشممدم لذا کدآیت ن ونهگبری حرز گردید .جآ عه رگآی این پژوهش
شآ ل رگآی دان شگآه و دیرای نظآن اداخیم سبآ س و ت ص بهگبری ایرای ا ست
که آشممنآی کآ ل اآ آه نظری وضمموعم اعه از اح سممآئل ع و و آه
شمم گذاخی و اجرای آی داشمماند و هداقل واجد یک از ویژگ هآی ذیل
ع ل
اودند:
 هداقل یک دوخه اه عنوای ن آینده ردن دخ لس شممموخای اسمممال
هیوخ داشاهاند.
 هداقل یک اآخ اه عنوای وزیر یآ عآوی وزیر نصوب شدهاند.
 هداقل یک اآخ اه عنوای اساآنداخ یآ عآوی اساآنداخ نصوب شدهاند.
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 اعیممآه هبئت عل اآ هداقل رت ه دانشممبآخی که ابش از  4سممآل دخ
ش گذاخی تدخیس داشاهاند.
هوزه
13
فلب نتم وودخا و گآخدیآل ( )2002ا بآی کن ند ارای اخزیآا قآال ات کآ اودی
دادههآ و تدسممبرهآم از عبآخهآی اعا آدپذیریم اناقآلپذیریم اتکآپذیریم تآیبدپذیریم
فهه پذیری و ع و بت توای اسمممادآده کرد .دخ پژوهش هآی کبد م عبآخ قآالبت
اعا آد خا توای جآیگزین خوای و پآیآی مممممدنظر قمممممراخ داد ( قب و دیگرایم
1395م ص )651 .و ه چنبن ارای اط ب نآی از خوای پژوهش اه نظوخ دقبق اودی
ناآیجم اآزابن اعیآه و ارخس ه کآخ توحبه شده است (الوان و دیگرایم  .)1390دخ
این پژوهشم اه نظوخ د سابآا اه خوای و عبآخهآی فوقم از خوشهآی زیر ا سادآده
شده است:
 90خوز ز آی کآف ارای ان آن صآه ههآ و اآزابن آنهآ حر شد؛ صآه ههآی
ان آن شدهم روخ و دخ کدگذاخیهآ و تد سبرهآ اآزنگری شد؛ سپس گزاخ ش از ناآیج
پژوهش اه صمممآه هشممموندگآی اخائه و نظرات آنهآ ددا ا ذ شمممد؛ کدگذاخیهآ و
قولههآی اه دسممت آ ده توس م دو عیممو هبئت عل دانشممگآه و یک دیر اخشممد
دولا ارخس م و تأیبد شممد .دادههآی صممآه ه اآ شممآهده پژوهشممگرای از وضممعبت
ش گذاخی دخ کشوخ ارخس و قآیسه شد و نظآخت
شنآسآی سآئل ع و و
اعیآی تبه پژوهش ار فرآیند ج عآوخی و تحلبل دادههآ اه طوخ سا ر ان آن گردید؛
تالش شد فرآیندم ان و ز بنة پژوهش اه حوخت تد صبل و دقبق تو حبف گردند و
دادههآی انحراف اه دخسا تشببن داده شود .ه چنبن ارای ارخس پآیآی فرآیند
کدگذاخیهآ نبز از خوش توافق و ضریب کآپآ ا سادآده شده ا ست و اآ توجه اه اینکه
شممآ ن کآپآ کوچکار از  0/05اوده اسممتم توای ادعآ کرد که اسممابراج کدهآ از
پآیآی کآف ار وخداخ اودهاند.

Woodruff & Gardial

13
. Flint,
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مدول  .2مشخصاو مصاحبهشوندگان
دخو و خشاه تحصبل

سآاقه
فعآلبت

1

ن آینده

لس شوخای اسال

فوق لبسآنس دیریت

دو دوخه
ن آینده

2

ن آینده

لس شوخای اسال

دکاری جیرافبآی سبآس

یک دوخه
ن آینده

دکاری دیریت آل

سه دوخه
ن آینده

خدیف

3
4

سئولبت  /خت ه عل

ن آینده

و عیو هبئت عل

لس شوخای اسال
دانشگآه

عآوی وزیرم ن آینده لس شوخای اسال
عل دانشگآه

5

عآوی وزیر و دخس دانشگآه

6

وسسه عآل
عآوی وزیر و عیو هبئت عل
ارنآ هخیزی

7

عآوی وزیر

8

اساآنداخ و عآوی وزیر

و عیو هبئت

دکاری اقاصآد
دکاری دیریت دولا

دیریت و

 29سآل
 24سآل

دکاری دیریت

ابش از 30
سآل

دکاری اقاصآد

 28سآل

کآخشنآس اخشد هندس
کآنبک

ابش از 30
سآل

9

عآوی اساآنداخ

کآخشنآس اخشد دیریت
دولا

 27سآل

10

عآوی اساآنداخ

هندس ع رای

 24سآل

11

عیو هبئت عل

دانشگآه

دکاری دیریت دولا

ابش از 30
سآل

12

عیو هبئت عل

دانشگآه

دکاری دیریت دولا

ابش از 30
سآل

13

عیو هبئت عل

دانشگآه

دکاری دیریت دولا

ابش از 30
سآل

14

عیو هبئت عل

دانشگآه

دکاری دیریت دولا

 26سآل

15

عیو هبئت عل

دانشگآه

دکاری دیریت
اساراتژیک

 19سآل

 -4یافتههای پژوهش
ههز آی اآ گردآوخی داده هآ کدگذاخی آنهآ نبز ان آن شمممد و تحلبل داده هآ دخ
خویکرد دادهانبآد نط ق ار خوش نظآن ند کوخابن و اشمماراوس ( )2008و ط سممه
رهله کدگذاخی اآزم کدگذاخی حوخی و کدگذاخی انابآا ان آن شمممده اسمممت.
کدگذاخی اآزم فرآیندی تحلبل ا ست که اآ هد شنآ سآی دآهبهم ویژگ هآ و ااعآد
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آنهآ دخ دادههآ ان آن شمممود (ااوالحسمممن خن ر و دیگرایم 1396م ص .)627 .لذا
دادههآ اه ابشهآی زا تدکبک شدند و اراسآس ش آهتهآ و تدآوتهآی آنهآ و ط
فرآیند خفت و ارگشممما تحلبلم دآهبه و قوله هآی قد آت از دل داده هآی آن
اولبه اسابراج شدند .ن ونهای از کدگذاخی اآز دخ جدول  3آوخده شده است.
کدگذاخی حوخیم هول حوخ یک قوله و فرآیند پبوند دادی قولههآ دخ سممطح
ااعآد و ویژگ هآ و اخت آط قولههآ اه زیر قولههآ اسمممت .دخ این رهلهم یک قوله اه
عنوای پدیده ا حل شبن شود و سآیر قولههآ شآ ل :شرای علّ م شرای
ز بنهایم شممرای دا لهگرم خاه ردهآ و پبآ دهآ اه آی اخت آط داده شممود و الگوی
کدگذاخی ترسممبه واهد شممد (ااوالحسممن خن ر و دیگرایم 1396م ص .)627 .دخ
کدگذاخی حوخیم دخاآخه اخت آط بآی قولههآم هدسهآی قد آت زده شممد و ارای
اعا آخسمن آنهآ از رگآی نظرسمن شمد و اراسمآس آیم اخت آط بآی قولههآی
پژوهش شبن گردید و سآیر قولههآ اه قوله شنآسآی سآئل ع و اخت آط داده
شد.
مدول  .3کدگذاری باز
دهون

ان صآه ه (داده)

ع وی سآئل ع و
اآوخهآم
گرایشهآم
اخزشهآ و
انگبزههآی
ش -
گذاخای

تحت تأثبر ذهنبت
آص تشببن داده

ش گذاخای دخ یک ز آی
شوند.

ش گذاخای ابشار اراسآس آنچه اآوخ داخند اقدان

سآئل ع و

شنآسه

کنند.

اراسآس عالیق و ایدههآی سبآستگذاخای شکل
آنهآ نآفع و صآلح ود خا د بل کنند.

گبرد و

SHZJF-I06

SHZJF-I08

SHZJF-I14

کدگذاخی انابآا م رهلة احممل نظریهپردازی دادهانبآد اسممت و حقق اراسممآس
ن اآیج را هل ق لم قو له هآی ره له کد گذاخی حوخی خا اآ هه اد غآن ک ند و
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ق یآیآی نظری ارا سآس دل پآخادایه اخائه شود (الوان و دیگرایم  .)1390دخ این
رهلهم ق یآیآی پژوهش اخائه شده ا ست .دخ دل پآخادای دادهانبآدم شرای علّ ار
پدیده حوخیم عوا ل دا لهگرم شمممرای ز بنهای و پدیده حوخی ار خاه ردهآ و
خاه ردهآ ار پبآ دهآ تأثبرگذاخند .انآاراینم الگوی شنآ سآی سآئل ع و دخ ایرای اآ
اسادآده از نظریة دادهانبآدم الگوی است که واخد زیر خا شبن ن آید:
 )1قولههآی علّ  :وقآیع و علل هساند که اه ای آد یآ خشد و گسارش پدیدهای
ان آ ند و هآحممل شممرای علّ یآ شممرای قدن هسمماند (کوخابن و اشمماراوسم
وعهای از قولههآ اه ه راه ویژگ هآیشمممآی
 .)2008اه ع آخت م این شمممرای خا
تشمممکبل دهند و اآع ای آد و شمممکلگبری پدیده یآ قوله حوخی شممموند
(ااوالحسممن خن ر و دیگرایم  .)1396اراسممآس ت زیه و تحلبل صممآه ههآی ان آن
شدهم شرای علّ اثرگذاخ ار پدیده شنآسآی سآئل ع و شآ ل چهآخ قوله و 28
اآ شندم طآاق
وع چآلشهآی نآ ش از شنآ سآی سآئل ع و
دهون که دخ
جدول  4هساند.
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مدول  .4مفاهیم و مقولههای شرایط لّی

ااعآد

دآهبه

قولههآ

عدن تأ بن نبآزهآی اولبه ردن
تأثبر ند

وضوع ار افکآخ ع و م خفاآخ و اهسآسآت ردن

عدن تعآدل واقع نآش از انحرا دخ توزیع نآاع
اهسآس عدن ا نبت ع و
هسآسبت ع و
وضوع

کبدبت شواهد راوط اه سئله

نس ت اه

جریحهداخ کردی اهسآسآت ع و
آدلهم اح و ا اال نظر دخ وخد وضوع
افزایش تقآضآ ارای اقدان دولت
فوخیت خسبدگ اه سئله
نبآز اه دا له دولت
سآختهآی جآن و تهدید سال ا

ردن /شهروندای

سآختهآی اقاصآدی و آل
شرای
علّ

هزینه ای آد شده نآش از
وجود وضوع ارای کشوخ

هزینه فرحت قآال الهظه تص ب آت اجرای و سبآس
کآهش اعا آد و شآخکت ع و
نآاع وخد نبآز ارای هل سئله
بزای تآثبر ار خفع یآ هل سآیر سآئل
وسعت جآ عه هد و تعداد افراد دخگبر وضوع
وسعت نطقه جیرافبآی دخگبر وضوع

حدوده و قل رو جیرافبآی
دخگبر اآ وضوع

ع ون ردن دخ یک نآهبه جیرافبآی
تأثبر ع بقم فراگبر و گسارده وضوع
سآاقه تآخیب
نزدیک اخت آط

وضوع

ش گذاخای اآ جآ عه و بزای ههسوی آنهآ

بزای آگآه و طآل ه گسارده شهروندای
االیآی ط بع و سآئل که نشآه ط بع داخند
هوادث غبر ارق ه و االیآی
ط بع

اتدآقهآی انسآن پبشابن نشده
هوادث و وضوعآت احران
تیببرات اکولوژیک و تکنولوژیک دخ حب
وضوعآت زیست حبط از ق بل آلودگ هوا و احرای که آا

 )2شمممرای ز بنهای :شمممرای آحممم هسممماند که ار خاه ردهآ اثرگذاخند و اه
قو له هآی حبط عرو هسممما ند (کوخابن و اشممماراوسم  )2008و دخ کنارل
اوخوکراسممم هآ ن وده ول آگآه از آنهآ تواند اه واکنش نآسمممب و دخو چرای
ار خویدادهآی رت اآ پدیده احمممل و تعببن خاه ردهآی نآسمممب ن ر شمممود
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( ح دیآی و دادادار م 1399م ص .)100 .اراسممآس ت زیه و تحلبل صممآه ههآی
ان آن شدهم شرای ز بنهای دخ این پژوهش شآ ل شش قوله و  29دهون است که
دخ جدول  5اخائه شده است.
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مدول  .5مفاهیم و مقولههای شرایط زمینهای

ااعآد

دآهبه

قولههآ

ش گذاخای

اآوخهآم گرایشهآم اخزشهآم ت راههآ و انگبزههآی

اهسآس تعلق اه یک ایده یآ اعاقآد یآ طرز تلق
جریآیهآی فکری و
دلهآی ذهن
ش گذاخای

تص بهگبری کآ ال جآن داخانه اراسآس صآلح ه دکرای و هههزا هآ
ای آد توخشهآی فکری دخ سبآستگذاخای
نظریههآی عل

یآ ت را پذیرفاه شده توس

تع بر و تدسبر ادآوت سآئل توس
بالف
تهدیدهآی نظآ
جریآیهآی سبآس و
ا نبا

ش گذاخای

ابصصآی خشاههآی عل

و تروخیسا

وجود احل تدکبک قوا و تقسبه قدخت تص بهگبری دخ بآی
نهآدهآی گونآگوی
بزای ههسوی یآ ا اال دولت و

لس

حدودیتهآی سبساه سبآس و قآنونگذاخی
انط آق یآ عدن انط آق اآ اخزشهآی دین و فرهنگ
اآوخهآی ل و ذه
شرای
ز بنهای

شرای اجا آع م
فرهنگ و ذه

تیببر دخ اخزشهآی جآ عه
نآارااری و ا عدالا
سآئل که نشآه اجا آع و انسآن داخند
وضوعآت اجا آع نآ طلوب

شرای اقاصآدی و
فنآوخی
جریآیهآی آخج و
ابنال لل

احرایهآی اقاصآدی از ق بل تحریهم توخن و ابکآخی
تیببرات نآگهآن نرخ اخز و کآهش اخزش پول ل
بزای سرعت پبشرفت تکنولوژی و فنآوخی اطالعآت
وضوعآتم سآئل و عواقب فعآلبتهآی آخج و ابنال لل
جهآن شدی
ارنآ ههآ و تص ب آت سآز آیهآی ابنال لل و دولتهآی آخج
فسآد اداخی
سطوح سآز آن و سلسله رتب اداخی و اخت آط نزدیک
گذاخای اآ جآ عه

جریآیهآی سآز آن و
اداخی

بزای پآسبگوی

دیرای ابش ع و

ش -

اه ردن

تقسبهاندی قدخت تص بهگبری دخ ابن اوخوکراس هآی بالف
دخگبری دیوانسآیخای دخ وخد سآئل اداخی وضوعآت ع و
تدویض ا ابآخ سآز آیهآی

ش گذاخ اه گروههآی سآز آی یآفاه

خقآات بآی راکز بالف تص بهگبری دخ اوخوکراس هآ
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 )3وامی مدااله گر :شااارایط ااهااای هساااتند که بر راهبردها اثرگذارند و به
مقولههای واسطهای یا میانجی معروف هستند (کوربین و اشتراوس )2008 ،و براالف
شرایط زمینهای ،شرایط مداالهگر تيت کنترل بوروکراسیها قرار میگیرد و بر انتخاب
راهبردها مؤثر است .از این رو میتوانند انتخاب راهبردها یا امرای اقدامها را تسهیی و
تساااریع کنند (مي دیان و ادادادبرمی ،1399 ،ص .)102 .براسااااس تجزیه و تيلیی
مصاااحبههای انجام شااده ،وامی مداالهگر در این پژوهش شااامی پنم مقوله و 22
مفهوم است که در مدول  6ارامه شده است.
مدول  .6مفاهیم و مقولههای وامی مداالهگر
ااعآد

قولههآ

دآهبه
دولتم وزاختبآنههآ و سآز آیهآی دولا
ن آیندگآی ردن دخ

لس شوخای اسال

سئویی نابب و سئویی اناصآا
قآنونگذاخای و
ریآی دولا

اشبآص و نهآدهآی ذکوخ دخ قآنوی اسآس
رکز پژوهشهآم ک بسبویهآ و فراکسبویهآی تبصص
اسال

لس شوخای

قیآت دادگساری و دادساآیهآ
کآخگزاخای دولت دخ اوخوکراس هآ و اوخوکراتهآی سطح بآاآی
نب گآی سبآس و سبآسا داخای
اآزیگرای سبآس

اهزاب سبآس
نآ زدهآی انابآاآت

عوا ل
دا لهگر

شهروندای و افکآخ ع و
گروههآی ذیندوذ
اآزیگرای
غبردولا

گروههآی ذیندع
گروههآی فشآخ
سآز آیهآی ردن نهآد
احنآ و اتحآدیههآی کآخگری
ش کههآی اجا آع

خسآنههآی ج ع

اازاخهآ و وسآیل حوت و تصویری
جراید و خوزنآ ههآ

دانشگآههآ و
وسسآت
پژوهش

ؤسسآت آ وزش م تحقبقآت و پژوهش
اندیشکدههآ و پژوهشکدههآ
کآنویهآی تدکر
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 )4قولههآی خاه ردی :ارای کنارلم اداخه و ار وخد اآ پدیده حوخی خاه ردهآی
خا اخائه دهند (کوخابن و اشمماراوسم  )2008و اآید اه گونهای تنظبه شمموند که اه
شمممرای علّ م شمممرای ز بنهای و عوا ل دا لهگر واکنش دخسممما نشمممآی دهند
( ح دیآی و دادادار م  .)1399ارا سآس ت زیه و تحلبل صآه ههآی ان آن شدهم
خاه ردهآ دخ این پژوهش شممآ ل پنج قوله و  19دهون اسممت که دخ جدول  7اخائه
شده است.
مدول  .7مفاهیم و مقولههای راهبردها
ااعآد

قولههآ
پرهبز قآنویگذاخای از
خفاآخهآی تک اعدیم
شکلسآز و سئلهزا
اجرای دل تص بهگبری
پآیبن اه اآیم شآخکت
شهروندای و رد ج ع

خاه ردهآ

توان ندسآزی دیرای و
کآخگزاخای دولا دخ هوزه
ش گذاخی و اکآخگبری
نب گآی

دآهبه
نگآه سطح و تک اعدی قآنونگذاخای اه وضوعآت
نگآه کوتآه دت اه هل سآئل
پردا ان اه سآئل کوتآه دت و گذخا
خفاآخهآی ن آیش سبآستگذاخای و دولا ردای
توانند توس ع ون ردن شنآسآی شوند

سآئل ع و

اقدان گروه از ردن ارای هل سئله
اخت آط ابشار

ش گذاخای اآ شهروندای و ع ون جآ عه

آ وزش آکآد بک تص بهگبرای ارای
آی

ش گذاخی و فرآیند

اآزآ وزی دولا ردای ارای دخو شبن و خوشن از طآل آت
ردن
عدن توانآی

دیرای دولا دخ وخد شنآسآی و خسبدگ اه
سآئل ع و

تولبد دانش وخد نبآز اراسآس سآئل ع و

خحد داون سآئل فعل و
نوظهوخ کشوخ اآ نگآه جآ ع-
نگرم سبسا و هک رانآنه

کشوخ
-

یکسآیسآزی و ه آهنگ ابن نآاع اطالعآت ردن و
ش گذاخای ارای شنآسآی سآئل ع و
خویکرد آیندهپژوهآنه اه وضوعآت و سآئل کشوخ
شنآسآی

سآئل اه حوخت جآ ع

نگآه سبسا

اه جآی نگآه ابش

تعببن وضع طلوب پس از هل سآئل ع و
ای آد و تشکبل سآز آن
شبن ارای شنآسآی و
اولویتاندی سآئل ع و
کشوخ

تأسبس نهآد اول شنآسآی
عرف کنشگران که سآئل ع و

سآئل ع و
خا شنآسآی

ای آد سآ آنه پبگبری سآئل ع و

کنند

کشوخ

 )5قولههآی پبآ دی :ناب ه و هآحل خاه ردهآ دخ قآاله اآ پدیده احل و یآ ارای
اداخه و کنارل آی هسممماند (کوخابن و اشممماراوسم  )2008و اه ناآیج وخد اناظآخ از
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اجرای خاه ردهآ توجه شممود ( ح دیآی و دادادار م  .)1399اراسممآس ت زیه و
تحلبل صآه ههآی ان آن شدهم پبآ دهآ دخ این پژوهش شآ ل سه قوله و  24دهون
است که دخ جدول  8اخائه شده است.
مدول  .8مفاهیم و مقولههای پیامدها
ااعآد

دآهبه

قولههآ

ا اعاقآدی اه اه بت وضوع و سئله
کآهش طآل ه ع و

شهروندای

عدن شآخکت از سوی عآ ه ردن
کآهش تقآضآی ع و
عدن شنآسآی سئله
ع و

و

اروز وضوعآت جدید و جلب توجه ردن و قآنونگذاخای اه آنهآ
طوین شدی ز آی خسبدگ اه شنآسآی

سآئل ع و

عدن توجه قآنونگذاخای و تص بهگبرای اه افکآخ ع و
فقدای اتدآق نظر ع و
اروز چآلش قدخت دخاآخه نآفع سآز آی یآفاه
ضعف اج آع سبآس و غآلب اودی ترجبحآت و گرایشهآی هزا
سآئل ع و

آهبت ذات ار

که احالح نآپذیرند

اختکآب طآی شنآ ا توس
پبآ دهآ

عدن دخو دولت ردای از سآئل ع و
عدن شنآ ت ححبح از
وضوع و تعریف اشا آه
سئله ع و

ش گذاخای
و شکالت

سوه تدسبر تص بهگبرندگآی دخ صوص نظرات ع و
اروز خواا شبص ابن اآزیگرای

ش گذاخی

ضعف ارنآ هخیزی و الهظآت فن و آل
نآپآیداخی افکآخ ع و

و تیببر دخ اثر ا آخ و خسآنههآ

پبچبدگ ابشار شکالت و سآئل
تعریف جآ ع و آنع از سئله ع و
سئله ع و شنآسآی
شده و وخود سئله
ع و اه دساوخکآخ
خس

اقدان اه شنآسآی عنآحر و اجزاه تشکبل دهنده سئله ع و
اولویتاندی سآئل ع و
شبن کردی الگوی خفاآخی سئله ع و
شکلده اه دساوخکآخ و

ش

تدوین دساوخکآخ
تعببن سآز آی اول هل سئله ع و

 -1-4گزارههای حکمی (قضایای) پژوهش
دخ رهله کدگذاخی انابآا م فرآیند یکپآخچهسممآزی و اه ود قولههآ ان آن گرفت
و اراسآس قولههآ و ااعآد رهله کدگذاخی حوخیم قیآیآی ذیل ادست آ ده است:
قیبه  :1قولههآی هسآسبت ع و نس ت اه وضوعم هزینه ای آد شده نآش
از وجود و ضوع ارای ک شوخم حدوده و قل رو جیرافبآی دخگبر اآ و ضوعم و هوادث
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سآئل ع و

غبر ارق ه و االیآی ط بع م شرای علّ ارای ای آد و شنآ سآی
ایرای حسوب شوند.
شم گذاخی ایرای شمآ ل جریآیهآی فکری و
قیمبه  :2فیمآی ع و نظآن
ش م گذاخایم جریآیهآی سممبآس م و ا نبا م شممرای اجا آع م
دلهآی ذهن
فرهنگ و ذه م شمممرای اقاصمممآدی و فنآوخیم جریآیهآی آخج و ابنال لل م و
جریآیهآی سآز آن و اداخیم ز بنه و اساری آص خا ارای شنآسآی سآئل ع و
دخ ایرای فراهه آوخند.

شرای ز بنهای
جریآیهآی فکری و دلهآی ذهن
ش گذاخای
جریآیهآی سبآس و ا نبا
شرای اجا آع م فرهنگ و ذه
شرای اقاصآدی و فنآوخی
شرای علّ
هسآسبت ع و
نس ت اه وضوع
هزینه ای آد شده
نآش از وجود
وضوع ارای کشوخ

پدیده احل
شنآسآی
سآئل ع و
دخ ایرای

خاه ردهآ
پرهبز قآنونگذاخای از
خفاآخهآی تک اعدیم
شکلسآز و سئلهزا

اجرای دل تص بهگبری
پآیبن اه اآیم شآخکت
شهروندای و رد ج ع
توان ندسآزی دیرای و
کآخگزاخای دولا دخ هوزه
ش گذاخی و
اکآخگبری نب گآی
خحد داون سآئل فعل و

شرای دا لهگر
قآنونگذاخای و ریآی دولا
اآزیگرای سبآس
اآزیگرای غبردولا
خسآنههآی ج ع
دانشگآههآ و وسسآت پژوهش

ن ودار  .1الگوی دادهبنیاد شناسایی مسامی ومی در ایران

دخ

پبآ دهآ
کآهش تقآضآی
ع و و عدن
شنآسآی سئله
ع و
عدن شنآ ت
ححبح از
وضوع و تعریف
اشا آه سئله
ع و
سئله ع و
شنآسآی شده و
وخود سئله
ع و اه
دساوخکآخ
خس
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قیممبه  :3قآنونگذاخای و ریآی دولا م اآزیگرای سممبآسمم م اآزیگرای غبردولا م
خ سآنههآی ج ع م و دان شگآههآ و ؤ س سآت پژوه ش اه عنوای عوا ل دا لهگر ار
شنآسآی سآئل ع و دخ ایرای تأثبرگذاخند.
قیبه  :4پرهبز قآنویگذاخای از خفاآخهآی تک اعدیم شکل سآز و سئلهزام اجرای
دل تص م بهگبری پآیبن اه اآیم شممآخکت شممهروندای و رد ج ع م توان ندسممآزی
ش گذاخی و اکآخگبری نب گآیم خحد داون
دیرای و کآخگزاخای دولا دخ هوزه
سممآئل فعل و نوظهوخ کشمموخ اآ نگآه جآ عنگرم سممبسمما و هک رانآنهم و ای آد و
تشممکبل سممآز آن شممبن ارای شممنآسممآی و اولویتاندی سممآئل ع و کشمموخم
خاه ردهآی احل ارای شنآسآی سآئل ع و دخ ایرای اآشند.
قیمممبه  :5اآ توجه اه شمممرای ز بنهای و عوا ل دا لهگرم اجرای خاه ردهآم
پبآ دهآی شنآ سآی سآئل ع و دخ ایرای شآ ل :کآهش تقآ ضآی ع و و عدن
شنآ سآی سئله ع و م عدن شنآ ت ححبح از و ضوع و تعریف ا شا آه سئله
ع و م و سئله ع و شنآسآی شده و وخود اه دساوخکآخ خس خا دخ پ واهد
داشت.

 -5نتیجهگیری و پیشنهادها
دخ ع صر سب ساههآ و پبچبدگ هآی حبط و شرای ایببرم اخائه یک شبوه و
الگوی آص ارای شنآ سآی سآئل ع و که کآخا و اثرابش اآ شدم غبرع ل ا ست.
لذا اآید از طلقگرای پرهبز کرد و اه دن آل الگوهآی اود که دخ قآال شرای ایبر
ش گذاخای پآ سب نآ سب و دخ
ا روز ااوانند اآ انعطآ پذیری کآف م اه نآزهآی
وخ ادهند .پوخعزت و هآشمم ( )1396عقبده داخند شممنآسممآی سممآئل ع و م
پدیدهای گ سارده و و سبع ا ست که علول شرای فرهنگ م اجا آع م اقا صآدی و
سبآس است و حدود کردی آی دخ یک هبطه و هوزهی آصم ار وخد ؤثر اآ آی خا
دشهداخ سآزد.
ش گذاخای قراخ گبرد و گآهآ
سآئل اه طرق بالف وخد توجه دولت و
ش گذاخای دخ فیآی پبچبده سبساههآی اجا آع و تحویت پ دخپ از ت رکز
ار سمممئله طدره خوند (پوعزت و هآشممم م  )1396و سمممئله ادخسممما انابآب
ن شممودم لذا ابش قآال توجه از نآاع ل تلف شممود (سمملب آن وئبن و
وجب نآکآخآ دی
دیگرایم  )1398و این ضمممعف دخ شمممنآسمممآی سمممآئل ع و
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شم هآی دولت شممود (پوخعزت و هآشم م  .)1396رهله شممنآ ت سممئله
ع و که شآ ل فعآلبتهآی ع و سآزی سئله و ای آد دخ وا ست از دولت ارای
شود .ا آ این
خ سبدگ اه این سآئل ا ستم تو س کن شگرای بالد شنآ سآی
سآزوکآخ اه دو حوخت طرح شودم دل که دخ اوی عل و آکآد وجود داخد
از پآیبن اه اآی اودی شنآسآی سآئل ع و هکآیت داخد؛ ا آ آنچه واقعبت داخدم اآی
اه پآیبن اودی این فرآیند اسمممت (هسمممن م  .)1399اه نقل از سممملب آن وئبن و
دیگرایم ( )1398دلهآی گونآگویم خوشهآی ادآوت خا ارای شممنآسممآی سممئله
ع و م اخائه دهند .دخ دل نب گآیم سئله ع و هآحل ترجبح نب گآی است؛
دخ دل تعآدل هآحل از سابزههآی گروه م راوده و سابز گروههآی عآخضم سئله
ع و خا شکل دهد؛ دخ دل ا حالح تدخی م سئله ا روزم سآئل هل ن شده
گذشاه است و دخ دل انابآب ع و م سئله ع و اه ع ل ااداع و ع ل اقآال
وعه اآزیگرای اساگ داخد.
شمم گذاخای اه طوخ کآ ل
گبوخیآی و خابع ندجبن ( )1394ابآی کنند
عقالی نبسممماند و تصممم بههآی ار نآی اطالعآت کآ ل اتبآذ ن کنند و ق ل از
اتبآذ تصممم بهم اه اخزیآا ه ه ادیل هآی کن ن پردازند و ار نشمممآنه هآم اااکآخ
ع لهآم ا سار نهآدی و آنچه هنگآن اتبآذ ت ص بههآ نآ سب ا ست اک ه ساند .دخ
ه بن ا ادادم پوخعزت و دیگرای ( )1392عا قد ند ن توای توقع داشممممت که
ش م گذاخای اه نزلة انسممآیهآی اآ عقالنبت حدودم از بآی ان وه از سممآئل
اجا آع م اآ وجود اآزیگرای و ذیندعآی اعدد دخگبر دخ آیم ااوانند ار سممآئل ع و
ش گذاخایم از ج له عوا ل هساند
احل ا رکز شوند .دخ واقع الگوهآی ذهن
که آنهآ خا اه س ت جریآیهآی فکری هول سآئل ع و هدایت کند .ادینترتبب
شممم گذاخای نآ ودآگآه و نآگزیرم سمممآئل واقع
توای دخیآفت که چرا گآه
جآ عه خا خهآ کرده و اه سآئل که تصوخ کنند هه است پردازند.
وجود نظآن شممنآسممآی سممآئل ع و دخ کشمموخ تواند از نقآط قوت عرحممه
شمم گذاخی ع و اه شمم آخ خود .این ا ر وجب گردد که نآاع کشمموخ اه
ش گذاخای دخ
حوخت احول و عل اه یک وضوع ا اصآص یآاد .دخ هقبقت
هنگآن واجه اآ یک سئله دقبقآ از این طلب اطالع داخند که سئله ع و چبستم
خاهکآخهآی آی اآید چه نکآت خا دنظر قراخ دهد و اینکه وضمممع طلوب پس از هل
سئله چب ست و چه ناآی خا اآید اه ه راه دا شاه اآ شد .دخواقع دولت ردای اآید اآ
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واجه اآشممند که آنهآ خا از
سممبر واضممح و خوشممن دخ خسممبدگ اه سممآئل ع و
دواآخه کآخی و وازی کآخی خهآ سمممآزد .شمممنآ ت سمممآئل ع و م یک از اخکآی
شممم گذاخای دخ انا بآب خاه رد
شممم گذاخی ع و اسممممت که اه
ش گذاخیم اب شارین ک ک خا کند .ارا سآس الگوی دادهانبآد اآید اآ شنآ ت
عوا ل علّ و دا لهگر و اهآطه کآ ل اه شرای ز بنهایم خاه رد نآ سب خا انابآب
شممم گذاخی اقدان ن ود .زیت پژوهش هآضمممر دخ قآیسمممه اآ دیگر
کرد و اه
پژوهشهآی شآاه دخ این است که الگو اخائه شده دخ این پژوهش الگوی دادهانبآد و
جآ ع ا ست که ههز آی کو شبده ا ست اه اکثر ؤلدههآی ؤثر ار فرآیند شنآ سآی
سآئل ع و توجه کند و از این خو توانساه گآ هر چند کوچک دخ پبوند نظریه و
ع ل فرآیند شنآسآی سآئل ع و ارداخد .وجه ت آیز الگو اخائه شده دخ این پژوهش
ن س ت اه چآخچوبهآی وجود دخ ز بنه فرآیند شنآ سآی سآئل ع و م این ا ست
ش گذاخی توجه شدهم
که دخ چآخچوبهآی وجود اه طوخ ع ده فق اه فرآیند
دخهآل که دخ پژوهش هآ ضرم عالوه ار توجه اه فرآیند شنآ سآی سآئل ع و م اه
عوا ل تأثبرگذاخ ار این فرآیند نبز تأکبد شده است .این الگو اآ ناآیج تحقبقآت هسن
()1399م سلب آن وئبن و دیگرای ()1398م پوخعزت و هآ ش ()1396م فقبه و
کآوه ( )1395و پوخعزت و دیگرای ( )1392شآاهت داخد .ه چنبن الگوی اخائه شده
دخ این پژوهش اآ دلهآی ایشمموی و دیگرای ()2019م ویآلسممت ()2019م دانشممگآه
بشبگآی ()2018م داونز ( )2015و ابک ن و ه کآخای ( )1981سآزگآخی داخد.
ناآیج پژوهش نشممآی دهد قولههآی هسممآسممبت ع و نس م ت اه وضمموعم
هزینه ای آد شممده نآش م از وجود وضمموع ارای کشمموخم حدوده و قل رو جیرافبآی
دخگبر اآ وضممموعم و هوادث غبر ارق ه و االیآی ط بع م شمممرای علّ ارای ای آد و
شمممنآسمممآی سمممآئل ع و دخ ایرای حسممموب شممموند .فیمممآی ع و نظآن
ش م گذاخایم
ش م گذاخی ایرای شممآ ل جریآیهآی فکری و دلهآی ذهن
جریآیهآی سبآس و ا نبا م شرای اجا آع م فرهنگ و ذه م شرای اقاصآدی و
فنآوخیم جریآی هآی آخج و ابنال لل م و جریآی هآی سمممآز آن و اداخیم ز بنه و
اساری آص خا ارای شنآسآی سآئل ع و دخ ایرای فراهه آوخند .قآنونگذاخای و
ریآی دولا م اآزیگرای سبآس م اآزیگرای غبردولا م خسآنههآی ج ع م و دانشگآههآ
و ؤ سسآت پژوه ش اه عنوای عوا ل دا لهگر ار شنآسآی سآئل ع و دخ ایرای
تأثبرگذاخند .ه چنبن ناآیج پژوهش نشمممآی دهد پرهبز قآنوی گذاخای از خفاآخهآی
تک اعدیم شکل سآز و سئلهزام اجرای دل ت ص بهگبری پآیبن اه اآیم شآخکت
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شمممهرو ندای و رد ج ع م توان ندسممممآزی دیرای و کآخگزاخای دولا دخ هوزه
ش گذاخی و اکآخگبری نب گآیم خحد داون سآئل فعل و نوظهوخ کشوخ اآ نگآه
جآ عنگرم سبسا و هک رانآنهم و ای آد و تشکبل سآز آن شبن ارای شنآسآی
و اولویتاندی سآئل ع و کشوخم خاه ردهآی احل ارای شنآسآی سآئل ع و
دخ ایرای اآشممند .ه چنبن اآ توجه اه شممرای ز بنهای و عوا ل دا لهگرم اجرای
خاه ردهآم پبآ دهآی شنآسآی سآئل ع و دخ ایرای شآ ل :کآهش تقآضآی ع و
و عدن شنآ سآی سئله ع و م عدن شنآ ت ححبح از و ضوع و تعریف ا شا آه
سئله ع و م و سئله ع و شنآ سآی شده و وخود سئله ع و اه د ساوخکآخ
خس خا دخ پ واهد داشت.
اراسممآس یآفاههآی پژوهشم پبشممنهآد شممود دخ ارخس م هآی سممآئل ع و
کشوخم حرفآ از خوشهآی رگآن اسادآده نشود الکه ردن اه عنوای آساگآه ای آد
وخد توجه قراخ اگبرند .خاه رد سممئلهیآا از طریق اوخوکراسمم هآ
تقآضممآی ع و
ش م گذاخی و
تقویت گردد و توان ندسممآزی دیرای و کآخگزاخای دولا دخ هوزه
اکآخگبری نب گآی دخ دسمماوخکآخ قراخ گبرد و سممآئل فعل و نوظهوخ کشمموخ اآ نگآه
جآ عنگرم سبسا و هک رانآنه اه طوخ داون پبگبری و خحد شود .پبشنهآد شود
خویکرد یوپ شا  -رگو ش 14دخ ت ببن و شنآ سآی سآئل ع و اکآخگبری شود؛
توای سآئل ع و خا اآ سرعت
ت شببن ححبح این ا ر که دخ چه هوزههآی
سریع شنآ سآی کرد (اآ هزینه که دخ قآلب انحرا جزئ از سبر اهبنه الند دت) و
دخ چه هوزههآی یزن است سآئل ع و اآ تیببرات جزئ و اآ دقت و اهابآط زیآد
شنآ سآی گرددم اه بت ویژهای داخد .پب شنهآد شود دولت اآ ه آیت از اآزیگرای
سبآ س م اآزیگرای غبردولا م خ سآنههآ و دان شگآههآ و ؤ س سآت پژوه ش اه افزایش
شممآخکت آنهآ ک ک کند و خقآات شممدیدی ابن آنهآ اه نظوخ اخائه ایده دخ صمموص
ش گذاخای و
شنآ سآی سآئل ع و ای آد کند .ه چنبن پب شنهآد شود
قآنونگذاخای از خفاآخهآی تک اعدیم شمممکلسمممآز و سمممئلهزا پرهبز کنند .دل
ت ص بهگبری پآیبن اه اآی اآ شآخکت شهروندای و رد ج ع اجرا و ع لبآت شود.
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سآز آن شبن ارای شنآسآی و اولویتاندی سآئل ع و کشوخ دخ ذیل سآ اآخ
وزاخت کشوخ ای آد و تشکبل گردد .این سآز آی تواند اآ ان آشت دانش قآال توجه
که دخ ط سممآلبآی طوین شممکل گرفاه و واهد گرفتم سممآئل جآخی و آیندهی
ک شوخ خا ت شببن دهد که دخ ارنآ هخیزیهآی ا ساراتژیک و الند دت ک شوخ ا سبآخ
ؤثر اسممت .دخ واقع کشمموخ دخ ز بنهی سممآئل دا ل و آخج م فآخغ از اینکه چه
هزا سمکآی ا وخ خا دخ دسمت داخدم داند که دخ کوتآه دتم بآی دت و الند دت
دقبقآ اه دن آل چه اهداف اسمممت و آی خا پبشخوی ود قراخ دهد و تحقق آی خا
پبگبری ن آید .لذا وجود یک سآ اآخ و نظآن شنآسآی سآئل از نکآت ه است
که کشوخ اآید از آی اهره ند اآشد.
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( طآلعه وخدی :عآونت عل و فنآوخی خیآست ج هوخی دولت دهه) .فصلنآ ه
خاه ردم )79(25م .28-5
هسممن م هبآخ .)1399( .طآلعه تط بق و اخائه سممآز و کآخ شممنآسممآی سممآئل
ع و  .دان شگآه و پژوه شگآه عآل دفآع ل م دخ سه هک ران شهبداه شا
(خه)م گروه سآ اآخ و دیریت.
هکآوم ح دم و آزادیم ح دهسمممبن .)1399( .نآکآ سمممآز آن و خه ری
صلح :نظریه داده انبآد .فصلنآ ه دیریت دولا م )1(12م .345-314
شمم ل کآخآفرین
دانآی فردم هسممن .)1388( .خوش شممنآسمم تدوین
کشوخ :چآخچوا دهو  .فصلنآ ه توسعه کآخآفرین م )6(2م .155-125
شم گذاخی ع و  .تهرای :اناشممآخات
دانشفردم کرناهلل .)1393( .فرآیند
حدآخ.
خ ضوان نژادم سبدا بنم و لک ح دیم ه بدخ ضآ .)1397( .دخآ دی تحلبل ار
سئله شنآ س دخ سبآ ست گذاخی ا نبا  .طآلعآت خاه ردی سبآ ست گذاخی
ع و م )27(8م .296-279
سلب آن وئبن م هدیم دانشفردم کرناهللم و ن فابگ م خ ضآ .)1398( .الگوی
ش گذاخی ایرای اآ تأکبد ار
اقا یآی شنآ سآی سآئل ع و دخ فرایند
عوا ل پبشخای .فصلنآ ه دیریت دولا م )4(11م .566-530
شبخپوخم هدیهم و سالجقهم سن ر .)1396( .وضعبت سئلهیآا خس و بزای
شمم هآی ع و ( وخد طآلعه :وزاخت تعآویم کآخ و خفآه اجا آع ).
اجرای
فصلنآ ه خسآلت دیریت دولا م )27(8م .63-51
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ع آس م م ه بدهم و دانشفردم کرناهلل .)1400( .الگوی شممآخکت شممهروندای دخ
ش گذاخی ع و ( شنآ سآی سآئل ع و ) .ف صلنآ ه عل
رهله اول
طآلعآت ابنخشاهای دانش خاه ردیم )42(11م .77-55
فقبه م هدیم و کآوهم کآ بآخ .)1394( .تشممببن سممئله ع و ؛ ارخسمم اآ
خویکردی تط بق  .نبسابن کندرانس ل دیریت دولا ایرای .تهرای :دانشکده
دیریت دانشگآه تهرای.
ش گذاخی ع و دخ ایرای .تهرای :رکز
قل پوخم خهتاله .)1389( .فرآیند
تحقبقآت لس شوخای اسال .
قل پوخم خه تالهم دخویشزادهم ح د هدیم و پبراینژادم عل  .)1398( .ارخس
خوشهآم ن عهآ و آنعهآی دسممابآا اه دخآ د پآیداخ شممهری ( طآلعه وخدی:
شهرداخی اخو به) .فصلنآ ه دیریت دولا م )1(11م .178-151
گبوخیآیم ه سنم و خابع ندجبنم ح دخ ضآ .)1394( .ت ص بهگبری و تعببن
ش دولا  .تهرای :اناشآخات یکآی.
ح دیآیم ایوبم و دادادار م ریه .)1399( .ت ببن فرایند شکلگبری قآالبت
ش کهای دخ سآز آیهآی دولا فعآل دخ پن ره واهد ت آخی ایرای اآ ا سادآده از
نظریه داده انبآد .فصلنآ ه دیریت دولا م )1(12م .119-88
ع آخزادهم غال رضمممآم و شمممکریم نرجس .)1385( .اخائه دل پویآ ارای اجرای
ش هآی ع و  .فصلنآ ه پژوهشگرم )8(3م .14-2
قب م سممبد ح دم پوخعزتم عل احممیرم دانآی فردم هسممنم و اه دیم هبدخ.
( .)1395طراه و ت ببن دل اودجهاندی اراسمممآس شمممآ نهآی هک ران
وب دخ ایرای .فصلنآ ه دیریت دولا م )8(4م .664-645
بریم سممبد هدیم سممروپنآهم ع دالحسممبنم ه بدیزادهم عل م ا وایعلویم
سبده سبنم و خه ا م ح ده سبن .)1397( .دخ تکآپوی یکپآخچگ دخ نظآن
شممم ع و .
شممم گذاخی ع و  :الگوی پبکره وا هد هک ران و
فصلنآ ه خاه ردم )86(27م .192-159

Aliyu, M., Ikedinma, H., & Alabi, W. (2018). Impact of public opinion on
public policy in South West, Nigeria. Journal of Arts & Humanities, 7(7),
12-22.
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