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Abstract 
Objective: This is an inquiry in agenda setting in Mashhad city council as an example of a local 
government in Iran. This research is undertaken in order to understand and improve agenda 
setting in local governments. 

Methods: Phenomenological hermeneutics and hermeneutic phenomenology (constructivist 
grounded theory) are used in this research. 

Results: A dual construct is made for agenda setting in local governments, based on soft 
periphery and a hard core. The hard inner core constitutes of personal features of policy maker 
while soft periphery is based on circumstances. There are pre-factors and post factors that 
embed pre and post effects of an issue when it is set as an agenda. Pre factors include ex-ante 
evaluation, temporal effects and the likelihood of a bills to pass. Post factors are feedbacks, 
target population and the issue itself. 



Conclusion: Agenda setting dynamic in Mashhad city council as a local government differs 
from existent patterns. Here, the agenda setting process has become individualized due to the 
lack of a decision support systems and proper feedback. 
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  چكيده
ايـن   .اي محلـي در ايـران اسـت   هـ  تاي از حكومـ  عنوان نمونه جستاري بر نحوه دستورگذاري در شوراي شهر مشهد به ،پژوهش حاضر :هدف

  .استهاي محلي براي كمك به بهبود آن  پژوهش درصدد فهم دستورگذاري در حكومت
  .است )راگ تبنياد ساخ در قالب نظريه داده(روش مورد استفاده، هرمنوتيك پديدارشناختي و پديدارشناسي هرمنوتيك  :روش
اي نرم متكـي   اي سخت و پوسته اي تدوين شد كه بر هسته ساختار دوگانههاي محلي  در اين پژوهش، براي دستورگذاري در حكومت: ها يافته
در پوسـته نـرم   . بيشتر از عوامـل محيطـي متـأثر اسـت     وسته نرمپكه   حالي در است،گذار  مشي از عوامل فردي خطهسته سخت متشكل . است

عوامـل  . كننـد  عوامل پسين و پيشين وجود دارند كه اثرهاي پيش و پس از در دستور قرار گرفتن يك مسئله را هنگام دسـتورگذاري لحـاظ مـي   
ها و لوايح هستند و عوامل پيشين بـه بازخوردهـا، جايگـاه جامعـه هـدف و       احتمال تصويب طرحزماني و  هايبين، اثر پسين شامل ارزيابي پيش
  .ماهيت مسئله اشاره دارند

تابع الگوهـاي موجـود نيسـت و    ، در ايران هاي محلياي از حكومت عنوان نمونه ديناميك دستورگذاري در شوراي شهر مشهد به: گيري نتيجه
  .روال دستورگذاري شده استگيري و بازخورد سبب فردي شدن  ان تصميمهاي پشتيب نبود سيستم
  

  .دستورگذاري، هرمنوتيك، پديدارشناسي: ها كليدواژه
  

فهـم دسـتورگذاري در   ). 1398( ، امين؛ رستگار، سـيدحامد مالئي زاده، علي؛ اخوان علوي، سيدحسين؛ فرجي ؛ حميدياله رحمت، پور قلي :استناد
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  مقدمه
بـه رسـميت   (معناي شناسايي  گذاري است و در اساس به مشي مهم و هنجاري فرايند خطهاي  بخشدستورگذاري يكي از 

هـاي عمـومي بايـد     اينكه منابع و امكان). 168 :1380هاولت و رامش، (يك مشكل يا مسئله توسط دولت است ) شناختن
ها و مسائل مختلف همچـون   موضوع. گذاران بوده است مشي شوند، همواره موضوعي مهم بين خطصرف حل چه مسائلي 

، در حـالي كـه تعـداد    شوند ها در تور ماهيگيران افتاده و ديده مي اقيانوسي پر از ماهي هستند و فقط تعداد اندكي از ماهي
معناي به رسميت شناخته  دستورگذاري به. كند جه نميمانند و كسي به آنها تو بسيار زيادي از آنها همچنان در اقيانوس مي

فنـي كـه بـا     هاي حوزه دستورگذاري موضوعدر  از ديدگاه كالسيك،. گذار است مشي شدن يك مسئله عمومي توسط خط
روي  باز شدن در اين مباحث بـه  .هاي خاصي هستند همواره تحت نفوذ و سلطه گروه ند،هست  همراه ادعاي دانش و آگاهي

طور كامـل بـه شـكل     را به ها است كه تالش دارند موضوع ها يا معناي كاهش سيطره قدرت متخصصان و حرفه بهعموم 
   .دنآور علمي و فني در
رود  گيري درباره راه حل مسئله بـه شـمار مـي    تر از تصميم است مهم» مسئله«گيري درباره اينكه چه چيزي  تصميم

در اين نهفته است كه در حقيقت اين دستورگذاري است كه بخش بزرگـي  اهميت فهم دستورگذاري ). 32: 2008، 1داي(
انتخاب هر مسئله عمومي براي پـرداختن بـه آن و    .كند از برندگان و بازندگان در تخصيص منابع عمومي را مشخص مي

چرا اصـالح قـانون وظيفـه    طور مثال،  به. ، به اينكه آن مسئله در دستور كار قرار گرفته يا خير، وابسته استاه لح  ارائه راه
گذار از مسئله هنگـام   مشي زمان، خوانش خط ؟ همگيرد در دستور كار قرار نمي) با اينكه يك مسئله عمومي است(عمومي 

 2مسائل، در فرايند دستورگذاري، سـاختاربندي . داردنقش مهمي مشي  ها و ابزار اجراي خط دستورگذاري، در انتخاب بديل
توانـد بـه    مـي  سـئله م سـاختاربندي توجـه بـه   . سئله، محتواي اصلي فراينـد دسـتورگذاري اسـت   ساختاربندي م .شوند مي

هـاي   متضـاد و طـرح انتخـاب    هايها، بازنمايي اهداف ممكن، تركيب نظر مكتوم، تشخيص علت هاي هآشكارسازي فرضي
كـه فقـر را يـك عارضـه      براي مثال، طرح مسئله فقر و ساختاربندي آن با دو ديدگاه مختلف. جديد كمك كند مشي خط
انجامـد   ميمتفاوت و حتي متضاد  ا و ابزارهاي كامالًه لح  پندارد، به راه بعي ميي قلمداد كرده يا آن را يك وضعيت تَعطبي

  .ها و شناسايي الگوهاي موجود ضروري است به اين دليل فهم دستورگذاري براي تعيين ضعف. )77: 2012، 3دان(
اي از ابهام قـرار   ها و مسائل در شوراهاي شهر ايران در هاله در دستور قرار گرفتن موضوع با وجود اين، همواره نحوه

گيرنـد؟   مسائل در دستور كار قرار مـي  طي چه فراينديو چگونه اند از  هاي اصلي اين پژوهش عبارت پرسش. داشته است
در دسـتور قـرار گـرفتن از شـانس بيشـتري       گذارند؟ كدام مسـائل بـراي   نفعان و بازيگران چگونه بر اين روند اثر ميذي

هـا اسـت كـه مسـتلزم فهـم دسـتورگذاري در        هايي دارند؟ هدف اين مقاله پاسخ به اين پرسـش  برخوردارند و چه ويژگي
   .هاي محلي و چگونگي قرار گرفتن يك مسئله در دستور كار سازماني است حكومت

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Dye 2. Structuring 
3. Dunn 
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  پيشينه پژوهش  
  دستورگذاري مشي عمومي و در ماهيت خط

كند انجام دهد يـا انجـام    هر آنچه حكومتي انتخاب مي»  :مشي عمومي تعريف كوتاه و مختصري دارد از خط) 2008(داي 
هاي متعامل بازيگر يا گروهي از  بازيگران سياسي در رابطه با  مشي عمومي مجموعه تصميم خط). 1: 2008داي، (» ندهد

ها در چارچوب اختيارهاي قانوني آن بازيگران اتخـاذ   شرطي كه اين تصميم انتخاب اهداف و ابزار دستيابي به آنها است، به
هـاي ايجادشـده    هاي اساسـي، تعهـدها و كـنش    اي از تصميم مشي عمومي مجموعه خط). 97: 1391پور،  قلي(شده باشد 

: 1392دانـش فـرد،   (دهنـد   كار گرفته يا آن را تحت نفوذ قرار مي هايي است كه اقتدار دولت را به وسيله افراد يا سازمان به
هايي اسـت   مشي عمومي، صحبت از فرايند يا يك الگوي فعاليت دولتي يا تصميم شده از خط در تعاريف مختلف ارائه). 19

  ). 5: 1381لستر و استوارت، (شوند  هاي عمومي اعم از حقيقي و مجازي اتخاذ مي كه براي جبران مشكل
ها شانس اين را ندارند كه در دسـتور كـار قـرار     همه مشكل. ذاري استگ مشي دستورگذاري، نخستين مرحله در خط

. كننـد  گذاران يا حتي مردم را به خود جلـب مـي   ها، سياست از ميان انبوهي از مسائل، فقط تعداد اندكي توجه رسانه. گيرند
» دستوركار سيسـتماتيك « .پوشاني وجود ندارد طور لزوم هم گذاران به ها توسط عامه مردم و سياست بين شناسايي مشكل
شده و در  وسيله مردم درك  صورت عام در جامعه وجود دارند و به ها هستند كه به اي از مسائل و مشكل يا منظم، مجموعه

زمـاني شـكل   » دسـتور كـار سـازماني   «... . گيرند؛ مانند فقر، بهداشـت و   گذاران قرار مي حوزه اختيارهاي قانوني سياست
  ).76: 2011، 1گوپتا(اران قصد داشته باشند به حل مشكل اقدام كنند گذ گيرد كه سياست مي

  در ماهيت قدرت
بخش . شود كننده در دستورگذاري شناخته مي هاي تعيين ترين مؤلفه عنوان يكي از مهم قدرت و نحوه توزيع و مقدار آن به

از ايـن رو الزم اسـت   . هسـتند  هاي خاصي از معرفت در مقايسه با قـدرت   هاي دستورگذاري متكي بر گونه بزرگي از مدل
 ،قـدرت «عنـوان يكـي از تحليلگـران سياسـي، در كتـاب       به ،)2005( 2استيون لوكس. شناسي قدرت انجام شود ابتدا گونه

لـوكس  . هاي اواخر دهـه هفتـاد بپـردازد    شده تا سال قدرت ارائه يها هيندي نظرب در صدد برآمد به جمع» نگرشي راديكال
بـه   يا شـه يطـور ر  آن دسته از مفاهيمي اسـت كـه بـه    ء، قدرت جزويبه نظر  .داند ياساس مجادله برانگيز مدر قدرت را 

در ايـن  وي  .خـاص قـرار داد   يانداز شده درباره قدرت را در چشم ارائه هاي ها وابسته است و بايد هر يك از ديدگاه ارزش
و ) ديدگاه دو بعدي(طلبانه  ، اصالح)ديدگاه تك بعدي(گرايي  راستا سه نگرش كلي به قدرت سياسي را در چارچوب كثرت

  .دكن ، بررسي ميخواند ييا ديدگاه سه بعدي از قدرت م) بنيادين(آن را نگرش راديكال  او،آنچه 

  بعدي به قدرت رويكرد تك
ـ    هـايي  دربردارنده برداشـتي ليبـرال از قـدرت سياسـي و مفـروض      گرا است، كه كثرتاين نگرش  ي و دربـاره ماهيـت علّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Gupta 2. Steven Lukes 
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انعكـاس يافتـه    بزرگ ايـن نحلـه   ن پلوراليست مطرح شده و در كار نويسندگاناسوي متفكر فردگرايانه از آن است كه از

كه در هـر   داشتنداعتقاد  ،ميالدي در آمريكا رواج داشت 60و  50 يها در دهه آنها افكارهاي سياسي كه  پلوراليست. است
هـاي   گـروه  بر اين اساس، پراكندگي قدرت در بين مـردم و . گرا مراكز متعدد قدرت سياسي وجود دارد نظام سياسي كثرت

ليسـتي،  اواقـع فـرض اصـلي در مـدل پلور    در . آورد يزني بـين آنهـا را فـراهم مـ     اجتماعي، موجبات منازعه، رقابت و چانه
) ، اقتصـادي و سياسـي  ينظير سـازماني، دولتـ  (هاي رقيب، بنا بر تكثر و تنوع منابع قدرت  پراكندگي قدرت در ميان گروه

. )384: 1384 ،نظري(شود  هاي رقيب و احتمال دست به دست شدن قدرت سياسي مي كه موجب منازعه ميان گروه است
طـور   بـه امـا   ،كار برابر نيسـت  ها به تنظيم دستور مان ابتدا پذيرفته شده بود كه دسترسي افراد و گروهگرايي از ه در كثرت

گوهاي عمومي بـاز بـود در نظـر گرفتـه     و روي آزادي بيان و گفت منزله چيزي كه درهاي آن به گذاري به يمش معمول خط
خروجي رفتارهاي واقعي هستند و هر  هاي تصميم زيرا ،شوند يري متمركز ميگ تصميم روي رويكرد اين طرفداران. شد يم

   .)18-16 :2005 ،لوكس(گيري غالب باشد همان است كه داراي قدرت بيشتري است  كسي كه در تصميم
قـدرت اصـلي   وي . كـرد مطرح  راكار  گراي تنظيم دستور به مدل كثرت  جدي مهم هاييكي از انتقاد ،اشنايدر تشا

بلكه  ،و منافع نيست ها اعتقاد ،ها بنابراين سياست منازعه ارزش ،دانست ياز ظهور م شيزعه پدولت را در مديريت يك منا
دنبـال   نكته كليدي در بحث اشنايدر آن است كه برندگان يك حوزه خاص در دسـتورگذاري بـه   .مديريت آن منازعه است

كـه قصـد دارنـد بـا تعـاريف       در حالي كـه كسـاني   ،ندهست  خصوصي كردن و محدود كردن منازعه آن موضوع مشخص
 .سـوي عمـوم هسـتند    يعنـي از متخصصـان بـه    هـا  دنبال اجتماعي كردن موضوع هاي غالب به ستيزه برخيزند به سياست

كـار   بنابراين تنظيم دسـتور  .خواهند يخوردگان گسترش آن را م و شكست كنند يجو مو را جست ها هبرندگان كاهش منازع
 :1385 ،پارسـونز (است كـه داراي نقـش محـوري هسـتند      ييها ه نهادها و سازمانزعمنا در اين ديدگاه در زمينه مديريت

 بلكـه  باشـد،  واقعـي  منازعه تواند نمي و است گيري تصميم عرصه در دهند يبه ما نشان م نخستدر واقع آنچه بعد  ).198
 افتـد  يكنند و آنچه اتفاق نممخفي  ه واقعي رازعنهان شكل مناپ يها سنت ها و ارزش هنجارها، كه دارد وجود احتمال اين

كارها  كه روي دستور منجر شود تواند به تشكيل مفاهيمي قدرت مي نخستاين بخش مغفول در بعد . ناديده انگاشته شود
  .گذارند ريتأث

  رويكرد دوبعدي به قدرت
در . منتشـر كردنـد   2چهره قدرتدو تحت عنوان را نوشتار مشهور خود ، )1962( 1باكراك و باراتزگرا  در نقد رويكرد كثرت

بـه بعـد    ددر مقاله معـروف خـو   آنها. شود ي، تعريف قدرت دستخوش تغيير ماست راييگ تمتعارض با كثر اين ديدگاه كه
در ديـدگاه   بـر اسـاس نظـر بـاكراك و بـاراتز     يرنـد؟  گ يكار قرار نمـ  در دستور ها چگونه برخي موضوع كه ديگر پرداختند

يري گ ممعناي مشاركت در تصميم پس قدرت به. عمال آن استبلكه بر نحوه ا ،ساختار قدرت نيستتكثرگرايانه تمركز بر 
دوبعدي، اعمال قـدرت   ديدگاهاما از . عيني قابل تحليل است هاي ي از تصميما هپس از بررسي دقيق مجموع فقطبوده و 
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هـاي نهـادي    هاي سياسي و اجتماعي و فعاليـت  هد كه فرد الف انرژي خود را صرف ايجاد يا تقويت ارزشد يزماني رخ م

شود كه براي شـخص الـف،    هايي ي سياسي به جلب افكار عمومي در موضوعها تدامنه فعالي شدن كند كه سبب محدود
به هر ميزان كه شخص الف در اين راه موفق باشد، شخص ب از مطرح كردن مسائل مـد نظـر   . ندهست خطر نسبت بي به

  ).948: 1962اكراك و باراتز، ب(خود محروم شده است 
نـد و قـدرت فقـط    ك يكار را محدود و محدودتر م در دستور ها و موضوع ها در حقيقت تصميم نگرفتن، دايره تصميم
بلكه صاحب قدرت اين توان را دارد كه مسائل را از  ،كار نيست يافته به دستور يك تجلي عيان و قابل مشاهده از موارد راه

وند چشـم  شـ  يكار خارج مـ  اي كه طي آن مسائل از دستور هرايي از فرايند پنهان و نانوشتگ تكثر. نددستورگذاري خارج ك
را است، ترديد گ ترويكردهاي كثر هاي ذاري كه از مفروضگ يشم طباز و قابل نفوذ بودن خدر رابطه با بنابراين . پوشد مي

  .وجود داشتجدي 

  بعدي قدرت سه ديدگاه
بـا ايـن حـال آن را نيـز     . تعلق بيشتري دارد داند يم نخسترا بسيار برتر از ديدگاه  قدرت كه آنلوكس به ديدگاه دوم از 

در حـالي  . است تر ياديسياسي بن كه از جنبه نظري و كند يبعدي قدرت را مطرح م سه ديدگاه آن، جاي و به داند يناقص م
از بحـث سياسـي كنـار     طور كامل بههاي خاص ممكن است  است كه منافع افراد يا گروه اعتقاد بر ايندوم  ديدگاهكه در 

ممكن است در مواردي از اعمال قدرت، قربانيان حتـي موفـق بـه درك ايـن      ديگو يلوكس فراتر رفته و م ،گذاشته شوند
بـر  . ز اين منافع به عمل نياورنـد در نتيجه هيچ گونه تالشي براي دفاع ا ،در خطر است ي آنهامسئله نشوند كه منافع واقع

بر افكـار   ،آگاهي يابند ريبدون اينكه آنها از اين تأث تواند يدارد كه م يتر انهياساس ديدگاه لوكس، قدرت شكل سوم و موذ
  .)388: 1384 ،نظري(نفوذ كند  خود و اميال قربانيان

  گانه به قدرت  سه يكردهايتفاوت رو .1جدول 

گيري، تعارض آشكار، مسائل مهم و منافع ذهني كه از طريق مشاركت سياسي آشكار  تصميم. بر رفتارتأكيد   بعدي ديدگاه تك
  .يابد هاي سياستي نمود مي صورت ترجيح شده است و به

مسـئله نيسـت، تعـارض قابـل مشـاهده       آنچهها، مسائل و  ها و عدم تصميم نقد بر رفتارگرايي، تأكيد بر تصميم  ديدگاه دوبعدي
  .يابد هاي سياستي يا نارضايتي نمود مي صورت ترجيح ، منافع ذهني كه به)اعم از آشكار و پنهان(

هـا   طور لـزوم از طريـق تصـميم    كار سياسي كه به  گيري و كنترل بر دستور نقد بر رفتارگرايي، تأكيد بر تصميم  بعدي ديدگاه سه
  .و تعارض نهفته، منافع ذهني و عيني) آشكار و پنهان(قابل مشاهده گيرد، تعارض  صورت نمي

  )29: 2005(لوكس : منبع

ا و هـ  لحـ   نخست قدرت در انتخـاب راه عد ب. مشي عمومي است قدرت بر سه بخش مختلف در خط گانه اثر ابعاد سه
اما بعد سوم بر دستورگذاري و اينكه . كند ميآفريني  ها نقش بعد دوم قدرت در تعيين راه حل. گذارد اثر مي ها يماتخاذ تصم
با اين حال چون محل اثر قدرت، بر سر اتخاذ تصميم نيز هسـت  . اثر خواهد داشت ،ستور كار قرار گيردداي در  چه مسئله

از سـوي ديگـر، ديناميـك    ). 1شكل (توان تا حدي آن را در بعد اول و دوم هم ديد   مي) اينكه چه موضوعي مسئله است(
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هاي مسئول در  تعداد كم افراد در كميسيون. هايي است ورگذاري در شوراهاي شهر از چند نظر با مجلس داراي تفاوتدست

و  كند كم بودن تعداد افراد نقش و اثر فردي آنها را پررنگ مي. هاي مهم است دستورگذاري در مقايسه با مجلس از تفاوت
  . عنوان يك مسئله عمومي مطرح كنند دستور كار خارج كرده يا آن را بهتا موضوعي را از  بخشد قدرت بيشتري به آنها مي

  

  
  ابعاد قدرت و ارتباط آن با دستورگذاري. 1شكل

  در ماهيت فهم
وقتـي  ) يعني فهم فرا تاريخي يا فهم در كل تـاريخ (مند و مقيد به زمان است و معناي عيني  اصوالً فهم يك عمل، تاريخ
پـرداز پيشـرو هرمنوتيـك فلسـفي      عنـوان نظريـه   گادامر بـه . ف شود يا به انتهاي تاريخ برسيموجود دارد كه يا زمان متوق

عنوان شيئي بيرون از تاريخ، بلكه مهم  كه در مواجهه با متن و گفتار نه نيت و مقصود مؤلف مهم است و نه اثر به گويد مي
فهـم   متفـاوت  معنـاي  سـه  ).181: 1377پالمر، (آيد  طور مكرر به ظهور مي هاي تاريخي به آن چيزي است كه در مواجهه

  .توافق عنوان به فهم و عملي معرفت عنوان به فهم نظري، معرفت عنوان به فهم از اند عبارت
 اسـت  نظري معرفت عنوان به فهم آيد، مي شمار به نيز آن معناي ترين متعارف حال در عين  كه فهم معناي نخستين

 دريافـت  يـا  معرفتـي  فرايند يك معنا اين در فهم. كرد تعبير نيز اي گزاره فهم يا شناسانه معرفت فهم به آن از توان مي كه
 مهـارت  معنـاي  عنوان معرفت عملـي بـه   به فهم .دانست نيز شناختي روش فرايندي را آن توان رو مي اين از. است عقالني
 معنـاي  و شـناختي  معرفـت  فهم يعني فهم نخست معناي بر عالوه گادامر .است چيزي بودن بلد يا كاري انجام در داشتن
 يـا  ديگـري  بـا  فـاهم ت از است عبارت كه شود مي قائل فهم براي سومي معناي هايدگر، نظر مد عملي فهم يعني آن دوم

فهمـد،   آميزند و هرگاه مفسر چيـزي را مـي   هاي فكري خود را در هم مي معناي توافق، سوژه و ابژه افق در فهم به. توافق
از هم جدا نيستند و تفسير معتبر از يك پديـده فقـط از   و ابژه  هترتيب سوژ بدين. افزايد هاي خودش را نيز به آن مي داشته

  ).60: 1393گروندن، (هاي مكرر با آن و طي زمان ممكن خواهد شد  طريق مواجه
فهـم  (بفهمـم   نظـري  لحـاظ  را بهابژه  مثابه به چيزي كنم مي تالشسوژه  مثابه به من در هرمنوتيك فلسفي گادامر،

 مـن  عملـي،  مهـارت  در. شـده اسـت   تشـكيل  عناصري چه از ماده اين بدانم كنم مي تالش براي مثال ،)شناختي معرفت
. بپـزم  را خاص غذاي فالن چگونه بگيرم ياد براي مثال يابم، مهارت ابژ مثابه به كاري انجام در تا كوشم ميسوژه  مثابه به

دستورگذاري
)بعد سوم قدرت(

تعيين راه حل ها
)بعد دوم قدرت(

اتحاذ تصميم
)بعد اول قدرت(
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: 1391واعظي، (برسند  توافق به هم با معين موضوعي سر بر سوژه دو كه شود مي حاصل هنگامي توافقمعناي  به فهم اما
معناي توافق متكي است، يعني يكي شـدن افـق دو     بخشي از اين پژوهش بر هرمنوتيك پديدارشناختي و فهم به). 9-12

پي حضور مكرر پژوهشگر در مواجهه با رونـد  ها فقط در  اين امتزاج افق. حول يك موضوع) عضو شورا و پژوهشگر(سوژه 
   . هاي دروني فرايند دستورگذاري آشكار شود شود تا اليه  اين روند سبب مي. شود دستورگذاري ممكن مي

  ها و الگوها مدل
هاي مختلفي است كه در صدد تشـريح دسـتورگذاري و عوامـل     عمومي دربردارنده مدل  مشي ادبيات دستورگذاري در خط

ترتيب  بدين  .كنند الگوهاي دستورگذاري استفاده مي بندي ها از معيارهاي مختلفي براي طبقه اين مدل. آن هستند مؤثر بر
كالسيك درباره قدرت است  هاي بررسيمحور اول . ادبيات موضوع دستورگذاري حول دو محور مختلف شكل گرفته است

مهمـي را از دسـتور كـار     هاي تعارض يا دنمهم را برنده شو هاي هكنند مناقش دهد چگونه بازيگران تالش مي كه نشان مي
شود  سبب مي ،خارج كند را يا آن دهداينكه چه كسي بتواند يك موضوع را در دستور كار قرار  .خارج كنند گذاري مشي خط

گروهـي كـه    .گـرا  بـه ختكثرگـرا و ن : انـد  ها خود بـر دو دسـته   اين مدل .ها شناسايي شوند دو گونه مختلف از نحوه دخالت
گذاران دستور كارهاي نهادي را در پاسخ بـه   مشي دهند اعتقاد دارند كه خط هاي تقاضا محور دستورگذاري را اشاعه مي نظريه

آنهـا   برعكس گروهي ديگر كه ديدگاهي عرضه محـور دارنـد،  . كنند و تكثرگرا هستند تقاضاي گسترده عمومي مشخص مي
  . هستندگرا  مراتب سياسي و اقتصادي قرار دارد و نخبه ذاري است در رأس سلسلهاعتقاد دارند قدرتي كه عامل دستور گ

. مـيالدي اسـت   60و  50هاي  هاي دموكراسي آمريكايي در دهه گرفته از نظريه مدل تكثرگرا در دستورگذاري نشئت
خاص، نخبگان برخـي  ها و نخبگان وجود ندارد، گرچه ممكن است طي يك سلسله مراتب  در اين مدل تفاوتي ميان توده

در اين نظريه هر موضوعي قابليت اين را دارد كه به دستور كار نهادي تبديل شود و . دستوركارهاي نهادي را كنترل كنند
هاي فعال مدني اسـت كـه آن را پشـتيباني     هاي گروه تبديل شدن دستور كارها به دستوركارهاي نهادي، متكي بر قابليت

  ).128: 1393قلي پور و فقيهي، (كنند  مي
گيـرد، در   گرا پيش از آنكه بر اين پرسش متمركز شوند كه چگونه يك موضوع در دستور كار قرار مي هاي نخبه مدل

مراتبي يا همـان   طرفداران نظريه دستورگذاري سلسله. كند پي يافتن پاسخ اين هستند كه چه كسي دستور كار را تأييد مي
ايشان معتقدند كـه قـدرت در دسـتان عـده محـدودي متمركـز شـده و        . ز هستندگيري متمرك گرا بر ساختار تصميم نخبه

ساختار قدرت به هرمي شبيه است كه جريان قدرت از باال به پايين وجود دارد . نخبگان سياسي قادرند از آن استفاده كنند
  ). 81: 2011گوپتا، (

صـورت   گرا به هر دو مدل تكثرگرا و نخبه گذاري، مشي اي اوقات و بر حسب نوع سازمان سياسي و سطح خط در پاره
بر . نحوه دستورگذاري در اتحاديه اروپا بررسي شده است ،1گرفته هاي صورت در يكي از پژوهش. شود زمان استفاده مي هم

شود و مبتني بر  نوع اول توسط سياسيون انجام مي: اساس اين گزارش، دستورگذاري در سطح اتحاديه اروپا دو گونه است
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1. Agenda Setting and Decision Making in the EU: The case of GALILEO 
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هـاي   وسـيله كميسـيون   نوع دوم بـه . طور معمول با يك رويداد نمادين همراه است غدغه سياسي مشترك بوده و بهيك د

تفـاوت عمـده ايـن دو روش، در سـرعت عمـل و نحـوه اقنـاع سـاير         . شود و جنبه تكنوكراتيك دارد تخصصي انجام مي
). 14 :2009، 1يِرهـوفر  مـي (در دستور كار قرار گيرد اي است كه بايد  عنوان مسئله نفعان در پذيرفتن موضوع مد نظر به ذي

گرايي در تعيـين   عنوان عوام تلقي كرد، با اين حال سطحي از نخبه بهتوان  هاي تخصصي را نمي اگرچه اعضاي كميسيون
  . شود سياسون ديده ميكارها توسط  دستور

براي  .ران داراي منابع محدود هستندگذا مشي خطدهد كه  محور دوم حول عقالنيت محدود شكل گرفته و نشان مي
 هـا  عگيري در اختيار آنها است و قادر نيستند بـه موضـو   براي پژوهش دارند، اطالعات كمي براي تصميمزمان كمي  مثال
شود كه بـراي   مي سبب ها اين مشكل. طور كامل و دقيق توجه كنند پس توانايي پردازش كامل و جامع مسائل را ندارند به

 بـراي د به برخـي افـراد اعتمـاد كننـد و برخـي اطالعـات را       شو قطعيت به وجود آيد و همين دليل موجب ميايشان عدم 
   .)3 :2016 ،2كايرني و زاهارياديس(استفاده گزينش كنند تا كمترين ريسك را داشته باشد 

جـزء دسـته    4ساخت اجتمـاعي طبقـات هـدف و چـرخش احتجـاجي     ، )1976( 3مانند مدل كاب و راس هايي نظريه 
     .در دسته دوم هستند تعادل مقطعيكينگدان و نظريه  هاي چندگانه جرياننخست و الگوهايي همچون 

  دستورگذاري و ماهيت رژيم سياسي: مدل كاب و راس
به صورت توان  را ميگذاري  يند دستورافر ،گذاري مشي خطدر زمينه . است 5اين مدل در واقع توسعه يافته مدل كاب و الدر

سياسـي و دولتـي بـه     نهادهاي .نحوه تعريف مسئله است ضگسترش تعار در عنصر كليدي. كردترش تعارض تعريف گس
كار سياسي به ايجاد شرايط مساعد  و در نتيجه قرار گرفتن يك موضوع در دستور ندهست تر ليمتما ها پذيرش برخي مشكل

ه زعـ كمـك آن يـك منا   بر روشي است به اين مدلتمركز  .)31: 2007 ،6پرينسن(نهادي در سيستم سياسي بستگي دارد 
كاب و راس بـا الهـام از ايـن مـدل، الگـويي بـراي        .استكثرگريك مدل ت اين مدل. شود يو مديريت م ابدي يگسترش م

 روش بـراي دسـتورگذاري   ، سهبر اين اساس. دستورگذراي طراحي كردند كه بر نظام سياسي و شكل حكومت مبتني بود
  ). 127: 1976كاب و راس، ( ابداع بيرونيو  ابداع دروني ،بسيج عمومي اند از كه عبارت هستندقابل تشخيص 

مـدل بسـيج عمـومي در جوامـع داراي حكومـت      . ها با يك گونه حكومت خاص قرابـت دارنـد   هر يك از اين روش
شـود،   يروان آنها فاصله ديده مـي هايي كه رهبران از قدرت غيرطبيعي برخوردارند و ميان آنها و پ يا حكومتمراتبي  سلسله
تمركـز ثـروت و   . دگيـر  و مسئله از طريق يك نهاد رسمي در دستور كار قرار مـي ) 135: 1976كاب و راس، (دهد  رخ مي

گيرندگان مسـائل   هاي اثرگذار با دسترسي خاص به تصميم و در اين مدل گروه انجامد قدرت در جامعه به ابداع دروني مي
در يـك   .دنبال آشكار ساختن آن يا در معرض رقابـت قـرار دادن نيسـتند    طور لزوم به كنند، اما به وارد ميكار   را به دستور

هـاي   مسـائل در گـروه   هـا و  موضـوع  مدل ابـداع بيرونـي  در . بيروني بيشتر است عطلب، احتمال وجود ابدا جامعه مساوات
  .شوند خط ميكار سازماني   غيردولتي طرح شده و پس از گسترش كافي به دستور

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Meyerhöfer 2. Cairney & Zahariadis 
3. Cobb & Ross 4. Argumentative turn 
5. Elder 6. Princen 
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  گذار و جامعه هدف مشي ديالكتيك خط: نظريه ساخت اجتماعي طبقات هدف

هاي هدف قادرند تصوير خـود نـزد    گروه. گذار و جامعه هدف وجود دارد مشي در اين مدل يك ارتباط ديالكتيكي ميان خط
قـدرت سياسـي و ميـزان    . سـتقيم ها و چه از طريـق تجربـه م   گذاران را درك كنند، چه از طريق بازنمايي رسانه مشي خط

دهنـده منـابع سياسـي آن     قدرت سياسـي نشـان  . هاي هدف معياري براي تمايز آنها در دستورگذاري است گروهاستحقاق 
 بـدين . اسـت  نظـر  مد موضوع روي منابع تمركز ميزان وقابليت تبديل اين منابع قدرت به يكديگر  ،يكپارچگي آنها ،گروه
، 1اينگـرام و اشـنايدر  ( ناها و منحرفـ  اند از منتفعان، مدعيان، وابسته كه عبارت را شناسايي كردگروه  چهار توان يم ترتيب
دارنـد،   جويند و در راستاي منافع و آرمان خود گـام برمـي   هاي برتر، در فرايند دستورگذاري شركت مي گروه). 111: 2014

طـور كامـل از دسـتورگذاري دور     برعكس، منحرفان بـه  .شوند دستور كارها نيز براي حل و بهبود مسائل آنها برگزيده مي
گيرد كه هرچه بيشتر آنها را محدود كـرده و از ايـن فراينـد دورتـر      هستند و در همين حال، مسائلي در دستور كار قرار مي

و  هـا  طور كامل بر ساختار متكي است كه دستورگذاري را نه تنهـا بـه قـدرت و منـافع و آرمـان      اين يك چارچوب به. كند
  .دهد گذار ارتباط مي مشي نغعان، بلكه به ساخت اجتماعي طبقات و تصوير موجود از آنها در ذهن خط هاي ذي ارزش

  چرخش احتجاجي
با اين حال مساهمت ايـن الگـو   . ها تأكيد دارد معرفي شد و بيشتر بر تحليل سياست 2فورستر و فيشراين الگو توسط 

شروع چرخش احتجاجي درك اين موضوع است كه رويكردهاي مختلفي براي فهم و . در دستورگذاري شايان توجه است
هاي سياستي منجر  راي مشكنوبه خود به ايجاد تعاريفي متفاوت ب هاي سياسي و اجتماعي وجود دارند كه به تعبير واقعيت

تأكيد رويكرد احتجاجي بر نقش زبان در معنابخشـي جهـان اسـت و بـراي     ). 224: 2007، فيشر، ميلر و سيدني(شوند  مي
رويكرد احتجاجي مبارزه براي قدرت را . ها پيرامون آن نيز توجه شود گيري مباحثه توصيف يك مسئله، بايد به روش شكل

از ايـن ديـدگاه، مرحلـه     .شـود  بنـدي مـي   داند كه ضمن آن، يـك مسـئله چـارچوب    هايي مي ثدر مبارزه براي تنظيم بح
هاي مربوط بـه تحليـل مـتن تلقـي      عنوان موضوع كننده فرايند است و مسائل و دستور كارها به دستورگذاري بخش تعيين

  .شوند مي

  مشي هاي چندگانه و دريچه خط جريان
 هاي چگونه مقام شوند و مي »موضوع«چگونه  ها به اين پرسش است كه موضوعدان پاسخ نگچندگانه كي هاي مدل جريان

تـا چـه زمـاني     هـا  شهيكارها چگونه تنظيم شده و اند  دستور دهند، نشان ميتوجه  به آن گذاران مشي خطرسمي عمومي و 
زمـاني ايـن    راسـتايي و هـم   را شناسـايي كـرده و هـم    سياسيو  مشي خط، مسائلگانه  هاي سه وي جريان. اثرگذار هستند

جريان مسائل زمـاني شـكل   . داند مشي منجر مي آنها با يكديگر را به گشوده شدن دريچه يا پنجره خط  ها و تالقي جريان
هـاي مشـكل    ها بازنمودي از وضـعيت  به تعبير دان مشكل. عنوان يك مشكل قلمداد شود به 3گيرد كه وضعيت مشكل مي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Ingram & Schneider 2. Fischer, Miller & Sidney 
3. Problem situation 



  566  )شوراي شهر مشهد: پژوهينمونه(هاي محلي  فهم دستورگذاري در حكومت

 
وقوع يك . و امري ذاتي نيستند) 9: 2012دان، (ها در تفكر و نيز محيط پيراموني ريشه دارند  به بيان ديگر مشكل. دهستن

نفعـان و متخصصـان و    مشـي مركـب از ذي   جريـان خـط  . شود تا توجه بـه مشـكل جلـب شـود     سبب مي 1رويداد كانوني
جريـان سياسـي بـه    . كننـد  هاي مختلفي را طرح مي حل راه  ها و ها بديل ساالران و مانند اينها است كه براي مشكل ديوان

هـا   هاي ايدئولوژيك در حكومت و نيز تغيير در مديران دولتـي و بـوروكرات   تغييرهاي سياسي ناشي از انتخابات يا چرخش
راسـتاي   هم زمان و پيوند هم. هاي جديد منجر شود تواند به شناسايي و در دستور كار قرار گرفتن مشكل اشاره دارد كه مي

  . شود مشي منتهي مي اين سه جريان به گشوده شدن دريچه خط

  نظريه تعادل مقطعي
مختلفـي كـه    يها عرصه .تعادل مقطعي استنظريه  دستورگذاري در و نهادها بخش مهم ساختاربندي مسائلارتباط بين 

را مثلث آهنين بناميم يا زير سيستم  نهاآ چه اسم ،شوند نفعان احاطه مي مشي توسط بازيگران و ذي در حوزه معيني از خط
. )6: 2006، 2ترو و گارتنر باوم جونز،( گذاري است مشي يند پوياي خطااز فر يبخش كوچك فقط ،مشي يا شبكه مسائل خط

اثـر خـود را در حـوزه     طـور معمـول   بـه بازخوردهـا   .در نظريه تعادل گسسته مفهوم بازخورد مثبـت و منفـي مهـم اسـت    
 هـاي بـه تغيير  تواند يمشي در حال اجرا م يك بازخورد مثبت از يك خط براي مثاليعني  ،گذارند جاي مي گذاري بر دستور

وجـوه مختلفـي   » مشـي  تصوير خط« .مشكل منتهي شود ساختاربندياساسي در نحوه بازتعريف مسائل يا تغيير عمده در 
اير تعابير غلبه دارد و زماني كه تعابير ديگـر  در دوره تعادل يك تصوير خاص بر س. شود است كه از يك مسئله عرضه مي

). 11 : 2006، گـارتنر  باومو  جونز، ترو(كشد  از آن مسئله برجسته شوند، تصوير ديگري ظاهر شده و اولي را به چالش مي
ن را كننـد بلكـه آ   هاي چندگانه كينگدان را رد نمي ، مدل جريان1968هاي سال  مبدعان اين نظريه با ذكر مثالي از آشوب

 در و دارنـد  برجسـته  ينقشـ  نهادهـا  مـدل،  نيـ ا در). 10: 2006 ،ترو و همكاران(دهند  نيز در چارچوب مدل خود قرار مي
 يكحول  گذاري يمش است كه خط ينهاد ساختاري يدارا يمش انحصار خط. اند كننده يينتع 3»يمش خط انحصار« ليتشك

ابعاد ديگري از آن توجـه   به زماني كه مسئله بازتعريف شود يا). 7 :2006و همكاران،  ترو(موضوع خاص را بر عهده دارد 
  .مشي بودند به بازي گرفته خواهند شد انحصار خط زخارج ا تر پيش كه بازيگران ديگري شود

اين شده، هر يك متأثر از برداشتي مختلف از فهم و قدرت هستند و نقش  هاي دستورگذاريِ معرفي الگوها و مدل
هـر  . هاي چندگانه و مدل كاب و راس متكي بر بعد اول قدرت اسـت  براي مثال مدل جريان. دو در آنها متفاوت است

پردازنـد و بـه چرايـي بيـرون      عنوان مسئله مي ها به فرايند اتخاذ تصميم براي شناسايي يك موضوع به دوي اين مدل
متكي بر ) تا حدي(هاي و تعادل مقطعي  ساخت اجتماعي طبقه نظريه. ماندن برخي مسائل از دستور كار توجهي ندارند

. است ها هاين نظري مد نظر هاي عاز موضو ،گيرد اينكه چگونه يك مسئله در دستور كار قرار نمي. بعد دوم قدرت هستند
 ايـن زبـان اسـت كـه قبـل از تفكـر بـراي       . احتجاجي بيشتر از بقيه با مفهوم بعد سوم قـدرت سـازگاري دارد  چرخش 
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1. Focusing event 2. Jones & Baumgartner and True 
3. Policy monopoly 
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دهـد كـه آيـا اساسـاً آن را      نفعان را درباره مسئله عمـومي شـكل مـي    ذهنيت بازيگران و ذي اي، دستورگذاري هر مسئله

  . عنوان يك مسئله قلمداد كنند يا خير به
توافـق  و  )فهـم عملـي  ( ، تجويزي)شناختي فهم روش( صورت فهم توصيفي توان به گانه فهم را هم مي هاي سه مدل

اين جنبه از فهم دسـتورگذاري بـا وجهـه    . اند مختلف دستورگذاري بيشتر بر جنبه توصيفي فهم بنا شده هاي مدل. نام برد
هـاي   به اين معنا كه در فرايند دستورگذاري به پرسـش . نزديك است) مديريت دولتي به مثابه علم(علمي مديريت دولتي 

هـا هماننـد چـرخش     اما برخي مدل رار گرفته است؟، زيرا موضوع خاص در دستور كار قدهند پاسخ مي» چرايي«مبتني بر 
دسـتورگذاري  » چگـونگي «ها در پاسخ بـه   مدلاين . ندمعناي معرفت عملي هم نزديك هست احتجاجي تا حدي به فهم به

را در بر دارند، اينكه چگونه بايد يك موضوع را دستور ) مثابه هنر مديريت دولتي به(هستند و وجهه هنري مديريت دولتي 
  . قرار داد كار

ـ فعان و ن يمتجلي در نقش ذ( گانه قدرت  اين پژوهش در تالش است تا ضمن در نظر داشتن ابعاد سه در  )ازيگرانب
 .دهد سخآن را هم پا» چيستي«عالوه بر چرايي و چگونگي دستورگذاري،  ،گانه فهم دستورگذاري و با كمك از معاني سه

ي است كه با درك پژوهشگر از خود در مواجهه مسـتقيم بـا   ارت دستورگذشناختي از ماهي در واقع اين يك پرسش هستي
  .   پيوند دارد فرايند دستورگذاري

  پژوهش شناسي روش
هـاي بخشـي از پـژوهش اسـت و در      تصيخصوا و ه ياي مبين ويژگ هر اليه. هاي مختلفي است هر پژوهشي داراي اليه

طـور مثـال انتخـاب     به. بين هر اليه بايد تجانس وجود داشته باشدرا ، زيكننده دارد عين حال براي اليه بعدي نقش تعيين
هـاي بيرونـي    شناسي، حركت از سوي اليـه  روشدر . استراتژي پژوهش تا حد زيادي ريشه در مباني فلسفي پژوهش دارد

و تحليل داده در هاي جمع آوري  ها فلسفه پژوهش و رويكردها قرار دارند و روش ترين اليه در بيروني. سمت داخل است به
  . شود عنوان پياز پژوهش ياد مي بندي شبيه به پياز است و از آن به اين سطح. اند آخرين مرحله واقع شده
بـه  يـابي   در منطـق فرضـيه  . يابي است رويكرد آن فرضيه. لحاظ فلسفي در تفسيرگرايي ريشه دارد پژوهش حاضر به

بررسـي  ها با  شود و اين فرضيه اي ايجاد مي براي هر تبيين ممكن فرضيهتوجه شده و ها  هاي نظري حول داده همه تبيين
استراتژي پـژوهش، نظريـه    .)104: 2006، 1چارمز( ترين تبيين ممكن به دست آيد تا محتملند شو چك ميها  مجدد داده

بـراي در دسـتور قـرار     اهـ  ونگرفته در كميسـي  گونه مباحث شكل با توجه به ماهيت زباني و متن. است گرا ساختبنياد  داده
پديدارشناسـي  . در پديدارشناسـي هرمنوتيـك ريشـه دارد، اسـتفاده شـد      كـه  گـرا  ساختداده بنياد  گرفتن مسائل، از نظريه

: 1389فـرد و كـاظمي،    دانـايي (هرمنوتيك در پي فهم يك پديده در نزد تجارب افراد در يك بستر و بافت خـاص اسـت   
كالسـيك را  بنيـاد   گرايي موجود در نظريه داده كه توسط كتي چارمز مطرح شد، به اثبات گرا بنياد ساخت نظريه داده). 128

نظريـه كنكـاش شـده و بـر سـاخت نظريـه تأكيـد        » ظهور«و » انكشاف«در اين نظريه در رابطه با منطق . كند حمله مي
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Charmaz 
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ت كه اگرچه نگاهش معطوف بـه  گرا ملهم از هرمنوتيك فلسفي اس بنياد ساخت نظريه داده). 77: 2013، 1ويلينگ(شود  مي

اين پژوهش متكـي بـر    .گرا و متكي بر زبان دارد مند، نسبي جو، تاريخ فهم و تفسير است اما رويكردي غيرعيني، مشاركت
كه با هدف بهبود و ارائه نظريه حـول اعمـال    بنياد در نظريه داده .مقطعي انجام شده است صورت تك يك روش است و به

هاي گـردآوري   روش بنابراين. )343: 2015، 2پالنو كالرك و كرسول(د، مشاهده مفيد خواهد بود شو ميها انجام  يا تعامل
ـ  .است) مباحث كميسيون به متن تبديل(ها مشاهده و بررسي متون  داده ژوهش از هرمنوتيـك پديدارشـناختي و   در اين پ

هرمنوتيك پديدارشـناختي بـراي دسـتيابي بـه      استفاده از. زمان استفاده شده است صورت هم پديدارشناسي هرمنوتيك به
  .هاي دروني و فردي فرايند دستورگذاري است اليه

   

  
  پياز پژوهش. 2شكل

  )108: 2008( 3ساندرز، لوئيس و تورنهيل :منبع

  فرايند اجرا
هاي تخصصـي متشـكل از برخـي اعضـاي      تركيب كميسيون. واسطه پديده نقش مهمي دارد در پديدارشناسي دريافت بي

شوراي شهر و نمايندگان شهرداري است كه بر حسب نوع موضوع و مسئله تحت بررسي، از صحن جلسه خارج يا بـه آن  
نامـه حـق حضـور در     نمايندگان شهرداري و ساير افراد بنا به تشخيص رييس كميسيون و با ارسال دعـوت . شوند وارد مي
هـا و   تري از ديناميك موجـود در مباحثـه   تر و ملموس اقعيهاي تخصصي جنبه و از اين حيث، كميسيون. ها را دارند جلسه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Willing 2. Plano Clark & Creswell 
3. Saunders, Lewis & Thornhill 
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هاي تخصصي شوراي شهر، يعني جايي كه خبرنگاران و افكار عمومي به آن  حضور در كميسيون .دكنن ها را باز مي مناقشه

معناي برخـورد   بهتر است،  شان نزديك يحقيق» خود«به  1نفعان گذاران، بازيگران و ذي مشي دسترسي ندارند و ماهيت خط
  . صورت احتمالي در دستور كار شورا خواهند بود هايي است كه به نزديك با ساختاربندي مسائل و مشكل واسطه و بي

  كدگذاري
در ايـن پـژوهش نيـز از كدگـذاري     ). 46: 2006چارمز، (كدگذاري وجود دارد را حداقل دو نوع گ تبنياد ساخ در نظريه داده

هـا   آوري داده ، كدگذاري اوليه است كه در حين جمعگرا بنياد ساخت گام نخست در نظريه داده. شد اوليه و متمركز استفاده
هاي مربوط به لـوايح و   هاي اوليه متن پژوهسش شامل نگارشهاي اوليه در اين  داده. انجام گرفت) ها مباحثات كميسيون(

 2جـدول  . شـود  هـا برگـزار مـي    ايي است كه در كميسيونه هاي افراد در جلسه ها و مباحثه ها، مباني نظري و دفاعيه طرح
  . دهد حول مسئله تخفيف در پرداخت جريمه نقدي تغيير كاربري را نشان مياي از كدگذاري اوليه  نمونه

  كدگذاري اوليه اي از نمونه. 2جدول
  )هاي اقتصادي كميسيون مشاركت(كاربريطرح ارائه تخفيف در پرداخت جريمه تغيير

اگر تخفيـف هـم   . بنده مخالف تقسيط بدهي هستم: 3)ش.ع( 2احمدي
و  كنـد  هاي پرداخت نقدي اسـتفاده نمـي   بدهيم، ديگر كسي از مشوق
  .دريافت نقدي نخواهيم داشت

  جلوگيري از كاهش ميزان درآمدها
  تأخير در وصول درآمد در صورت تقسيط

پاركينـگ  رغم تغيير كاربري،  بهتر است اگر كسي علي): ش.ع(اسدي 
  ).موافق(به بنا اضافه كرد مشمول بخشودگي بخشي از جريمه شود 

  استفاده از ابزارهاي تشويقي
حل يك مسئله به بهاي ايجاد يك مسئله ديگر ـ قابليت جايگزيني 

  ا و مسائله لح  راه
. سمتي بـرويم كـه جلـوي تخلـف را بگيـريم      بايد به: رئيس كميسيون

تغيير كـاربري مسـكوني بـه تجـاري     فلسفه جريمه براي جلوگيري از 
و ارائه تخفيف براي پرداخت بدهي ناشي از تغيير كاربري با ايـن   است

  ).مخالف( منطق در تضاد است

  لزوم پيشگيري در عوض درمان
  لزوم حاكميت قانون

  هاي اقتصادي تعارض قانون و محدوديت

ها در منـاطق درآمـدي مختلـف،     بهتر است اين تخفيف): ش.ع(مقدم 
  .  ها كمتر شود تخفيف 2و  1درآمدي  هاي براي حوزه. متفاوت باشد

  جايگاه طبقاتي جامعه هدف
  محوري تالش براي عدالت

  جلوگيري از كاهش درآمد با كمك تفكيك شهروندان
زيـاد سـبب شـده تـا      هـاي  ارائـه تخفيـف   معتقدم كه: نماينده شهردار

همه . نداشته باشددرصد هم جذابيت اقتصادي  24هاي در حد  تخفيف
. كننـد  منتظرند تا باز هم تخفيف بدهيم و به همين دليل پرداخت نمي

  .  نظر من اين طرح مسكوت بماندبه 

  گذار مشي عدم اطمينان شهروندان از رفتار خط
  نبود جذابيت اقتصادي

 ها هگيري مقول كدگذاري متمركز و شكل

ترين كدها از ميان كدهاي اوليه است  ترين يا فراوان معناي انتخاب مهم گرا به بنياد ساخت كدگذاري متمركز در نظريه داده

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
منـد   مشي بهره طور لزوم از مواهب در دستور كار قرار گرفتن يك مسئله يا اجراي يك خط بازيگران به. نفع مهم استدر اينجا توجه به تفاوت بازيگر و ذي. 1

  . شوند نمي
  عضو شورا. 3  .هستند مستعار هانام . 2
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يـك دسـته    دراي از كدهاي متمركز كه به يك مقولـه مفهـومي اشـاره داشـته باشـند،       هر مجموعه). 58: 2006چارمز، (

جلوگيري از كاهش درآمد بـا   در مثال باال تأخير در وصول درآمد، جلوگيري از كاهش ميزان درآمد و. شوند بندي مي طبقه
توجـه  كد مربوط به جذابيت اقتصادي در زيرمقوله . گيرند قرار مي افزايش درآمدها 1كمك تفكيك شهروندان در زيرمقوله

ابعـاد اقتصـادي   نوبه خود، تحت مقولـه مفهـومي    ها، به هر دو اين زيرمقوله. قرار گرفته است به رفتار اقتصادي شهروندان
محـوري و جايگـاه طبقـاتي جامعـه هـدف در       در عوض، كدهايي ماننـد تـالش بـراي عـدالت    . اند شده بندي طبقه مسئله

دهـد كـه چگونـه كـدهاي      نشان مـي  3شكل . 2گيرند قرار ميجايگاه جامعه هدف هاي مربوط به مقوله مفهومي  زيرمقوله
نوبـه   هـا بـه   اين مقولـه  .اند سئله منتهي شدهم سياسي ـ اجتماعي ابعاد و اقتصادي ابعاد فني، ابعادهاي  به زيرمقولهمتمركز 

   . 3قرار دارند ماهيت مسئلهخود تحت مقوله مفهومي 
  

  
  و كدهاي متمركز ها هبا كمك زيرمقول ماهيت مسئله مفهومي گيري مقوله نحوه شكل. 3شكل

  گيري و اشباع نظري نمونه
 .شـود  هاي متكي بر آمار استنباطي اسـتفاده نمـي   گيري مرسوم در پژوهش هاي نمونه گرا از طرح بنياد ساخت در نظريه داده

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Subcategory 

  .اندشده منتهي جديد متمركز كدهاي به ديگر، هاي كميسيون در يا كميسيون مباحث بقيه در تكرار صورت در كدها ساير. 2
ـ  يكـدها . اسـت مبتنـي   يشـهردار  هـاي   نماينـده  هاينظرمستخرج از  يصورت يشهر و كدها يشورا اعضاي هاينظر برمتمركز  يسبز كدها رنگ. 3  يآب

  . مشترك بوده است
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گيـري   توزيع خوبي از آنها را به دست دهد، امـا نمونـه  آوري نمونه  ها و افراد براي جمع چه شايد متفاوت بودن موقعيتاگر

تـر   مگيـري مسـتحك   ها، منطق نمونـه  در حقيقت با پيشبرد مقوله .گيري اوليه باشد تواند يك نمونه نظري نيست و فقط مي
هاي شوراي شـهر،   هاي همه كميسيون پژوهشگر در يك دوره از جلسهبراي مثال در اين پژوهش، پس از حضور . شود مي

شـده در آن كميسـيون و ميـزان تأثيرهـاي      هـاي مطـرح   انتخاب كميسيون بعدي براي بررسي بر مبناي اهميت موضـوع 
ـ  با شكل. گرفت احتمالي آن بر شهروندان صورت مي بـراي حضـور   (ا هـ  نكميسـيو ايـن   هـاي  ه، جلسـ هـا  هگيري زيرمقول

ها در كميسـيون برنامـه و بودجـه،     ترتيب بيشترين بررسيبدين . شدند حتي بر حسب موضوع طرح انتخاب مي) گرپژوهش
شده  هاي تشكيل زمان و در جلسه صورت هم كدگذاري مرحله نخست به. هاي اقتصادي و فني و عمران انجام شد مشاركت

هاي بيشتر به  كه داده شود ها زماني متوقف مي آوري داده معگرا، ج بنياد ساخت در نظريه داده .شد ها انجام مي در كميسيون
معناي  بهبلكه  ،هاي متفاوت يا بيشتر نيست معناي وجود داده اشباع نظري به. مفهومي جديد منتهي نشوند هاي هخلق مقول

شباع نظـري  هاي مختلف، ا جلسه كميسيون 22پس از حضور در . جديد و پايدار شدن الگوها است هاي همقولخلق نشدن 
  . انجاميدند از آنچه وجود داشت نمي متفاوت هاي هها و كدهاي جديد، به زيرمقول در اين پژوهش به دست آمد و داده

  ها مشاهده، راهي براي امتزاج افق
 عنـوان توافـق،   بنياد در پديدارشناسي هرمنوتيك ريشه دارد و در عين حال براي دستيابي به فهم بـه  داده گفتيم كه نظريه 

ها به مدد تكرار در مشاهده رفتار سوژه مـورد مطالعـه    امتزاج افق. ناگزير هستيم از هرمنوتيك پديدارشناسي استفاده كنيم
، هـاي پيشـنهادي  نويس لوايح و طرح وگوها و پيش پس عالوه بر تحليل متن گفت. شود ميسر مي) بازخواني مكرر از متن(

مشاهده يك ابزار مناسب بـراي درك زبـان و   . بررسي شد 1هاي مختلف كميسيونرفتار بازيگران هم در قالب مشاهده در 
و نيـز   هـا  هگوهـا و مباحثـ  و تكند تا ابعاد ناپيـداي گفـ   مشاهده كمك مي. رفتار و اعتقادهاي مشترك گروه بازيگران است

كار باشد، آشـكار  دستور اي كه قرار است در  مخالفان و موافقان و شدت و ضعف نظرهاي آنان پيرامون مسئله گيري جهت
   .شود  قلمداد مي ها هكند تا رفتار بازيگران بهتر درك شده و مكملي براي متن مباحث اين ابزار كمك مي. شود

معناي عمل . عنوان توافق برسد تالش كرده است تا به فهم به 3و معنا براي 2در اينجا پژوهشگر با تفكيك ميان معنا
مرتـب در  طـور   بـه واژه عدالت كه توسط اعضاي شـوراي شـهر   معناي  براي مثالت؟ گذار براي پژوهشگر چيس مشي خط

متفـاوت از   شد شود، كدام است؟ معناي اين واژه براي پژوهشگر وقتي از زبان يك عضو خارج مي ها استفاده مي نكميسيو
بـا   كردنـد و بـر اسـاس اصـول     ياينكه هر دو نفر از يك واژه استفاده قرار مـ با . كرد معنايي بود كه عضو ديگري بيان مي

گونه نبود و يكي عدالت را در چـارچوب   اما اين ،آمد استفاده از ابزار روش، بايد از رفتار اين دو نتيجه يكساني به دست مي
در يك معنا عدالت جنبه اجراي قانون را داشـت و در معنـاي   ). سلبي(منفي  در چارچوبديد و ديگري  مي) ايجابي(مثبت 

هـاي   شد و در صـورت اغمـاض، يافتـه    گذاران ديده مي مشي وفور در رفتار خط هايي به چنين دوگانه. و مدارا ديگر، تساهل
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 حضـور  كميسـيون  چنـد  در اسـت  ممكن نفر هر و دارد پوشانيهم مختلف هايكميسيون در شهرداري نمايندگان حضور ياشهر  يشورا ياعضا يتعضو . 1
  .كرد مي مشخص مختلف مسائل با برخورد در را وي رفتاري الگوي مختلف هايكميسيون در نفر يك رفتار بررسي. باشد داشته

2. Bedeutung  3. Bedeutsamkeit 
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به  نيزگذار را  مشي فردي خط هاي تشناسي از خصوصي عالوه بر اين، نوعي گونه. كرد مي مواجه خدشه بامنتج از روش را 

  . كرد ارتباط پيدا ميگذار هم  مشي كه با دانش، تجربه و اطالعات خط دست داد
هـا و   مبتني بـر خصوصـيت   مشي، مشاهده مبين نوع رفتار در كنار اين فهم از معناي دستورگذاري نزد بازيگران خط

در هـر   .دادنـد  بازيگران مختلف هنگام دستورگذاري رفتارهاي متفاوتي از خـود بـروز مـي   . بازگيران هم بودتوانايي فردي 
اثرگذار در رابطه بـا مسـئله داراي دانـش بـوده و توانـايي تغييـر در آراي       افراد  .ار بودندكميسيوني، يك سري افراد اثرگذ

هـاي   طور مثال در كميسيون مشاركت به. كميسيون مبني بر پذيرش يا رد يك موضوع به عنوان مسئله عمومي را داشتند
از توانـايي   شـده  مطـرح ي به مباحـث  ده اقتصادي، عضو داراي تحصيالت حقوقي در مقايسه با ساير بازيگران براي جهت

از اين جهت، اعضايي كه تجربه و سابقه عضويت در شورا را داشـتند و نيـز نماينـدگان شـهرداري      .برخوردار بودبيشتري 
كـار   در واقع شكلي از قدرت مبتني بر بعد نخست را در كميسيون به. متمايز بودند  مشي طور كامل از ساير بازيگران خط به
    .بردند مي

برخي بازيگران بـراي قـرار    .داد همچنين مشاهده رفتار، الگوي ديگري از توانايي بازيگران دستورگذاري را نشان مي
ايـن اشـخاص   . رفتنـد گ هاي كالمي خـود بهـره مـي    دادن يك مسئله در دستور كار، از تهييج احساسات سايران و مهارت

اما بـا  بودند، ن دانش و تجربه كافي برخوردار ثرگذاري بر ساير بازيگران ازبراي ا طور لزوم بهگرا  افراد برون. گرا بودند برون
منـد   هاي متقابل، براي به رسميت شناختن مسائل از قدرت شايان تـوجهي بهـره   بستان و ههاي فردي يا بد ارتتكيه بر مه

اي اوقات  پاره. ها حالت خنثي داشتند گرا بودند و در قبال مباحث و مناقشه اي ديگر از بازيگران درون در مقابل دسته. بودند
گـرا   گرا به برون شد تا يك بازيگر درون اهميت يك مسئله براي يك بازيگر در چارچوب هنجارهاي فكري وي، باعث مي

  .  تبديل شود و برعكس

   ي پژوهشها يافته
هـا،   ها و ايجاد ارتباط ميان اين زيرمقولـه  با تلفيق يادداشت. انجام كدگذاري متمركز به استخراج چهارده زيرمقوله انجاميد

نفعان هنگـام دسـتورگذاري، بـه اثرهـاي      به اين معناست كه بازيگران و ذي ارزيابي اثر. شدندشش مقوله اصلي شناسايي 
اي احتمالي براي آن كدام خواهند بود ه لح  ر مسئله در دستور كار قرار گيرد، راهاگاينكه . انديشيدند مشي مي احتمالي خط

اينكه تا چه ميزان مسئله حل شود و اهداف ايشـان از در دسـتور قـرار دادن آن    . اثرهايي بر كدام افراد خواهد داشت و چه
هـاي متفـاوت    مشي خط ها و راه حل هشد دستورگذاري ب جايي كه احساس مي .گرفت محقق شود نيز مد نظر آنان قرار مي

در مشـي،   آثار نتايج احتمالي اجراي خط. گشت كار خارج مي ، مسئله از دستورشود از خواسته اعضاي كميسيون منتهي مي
ميـزان رضـايت شـهروندان از    . كـرد  اي عمومي در دستور كار نقش مهمي ايفا مـي  عنوان مسئله قبوالندن يك موضوع به

نفعـان دسـتورگذاري بـه     واقـع هنگـام دسـتورگذاري، بـازيگران و ذي    در . شـد  هم در نظر گرفته مي ها احتمالي مشي خط
شود، توجه نشـان  يا در صحن شورا دستخوش تغيير  شدهعنوان راه حل مطرح  به هاتوانست بعد هاي مختلفي كه مي بديل
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مشي است كه درباره مسئله در دسـتور كـار    راي خطنتايج اج 1بين معناي توجه بر ارزيابي پيش در واقع اثر ارزيابي به .دادند

  .اتخاذ خواهد شد
ها و لوايحي كه براي  طرح. رفت هاي تأثيرگذار ديگر به شمار مي طرح يا اليحه از جمله مقوله كي تصويب احتمال 

تـر   سـخت و  تصويب در صحن علني شوراي شهر شانس بيشتري داشتند، بـا دقـت و حساسـيت بيشـتري بررسـي شـده      
  . توانستند به دستور كار برسند مي

اي ديگر  مقوله) مانند انتخابات(زماني يا تقدم و تأخر پيشامدهاي محيطي  هم. ، مقوله مهم ديگري بودزماني رهاياث
نسـبت دورتـر آشـكار     هـاي بـه   پرداختن به برخي مسائل اثرهاي خـود را در زمـان  . گذاشت بود كه بر دستورگذاري اثر مي

هايي كه ممكن بود در عرصه انتخابات اثرگذار باشند يـا داراي بـار مـالي و تعهـد      هنگام دستورگذاري به موضوع .كرد مي
   .   شد براي اعضاي دوره آتي شوراي شهر باشند، توجه مي

كـه پـس از    كننـد  ها به اثرهاي بعـد از دسـتورگذاري توجـه دارنـد و بـه رخـدادهايي اشـاره مـي         هر سه اين مقوله
  . گيرند قرار مي پسين عواملاري احتمال رخ داد آنها وجود دارد، بنابراين تحت مفهوم دستورگذ

عدم تناسب رفتار آنهـا بـا مزايـاي    . نفعان بود شده بازخورد از رفتار ذي هاي استخراج در همين حال، يكي از زيرمقوله
ك مسئله توسـط بـازيگران دسـتورگذاري    ، پارامتر مهمي در دستورگذاري و پذيرش يهاي پيشين مشي آمده از خط دست به

هايي بود كه رفتار نـامطلوب   مسائلي كه متضمن منافع براي افراد و گروه. عنوان يك دستور كار است براي مطرح شدن به
نفـع،   در كنار ارزيابي از رفتـار ذي . شد ارج ميخكار  رسيد، از دستور از خود نشان داده بودند يا توسط آنها به كميسيون مي

ارزيـابي بـر   ايـن  . مشي و نحوه پرداختن به مسائل عمومي اسـت  نگر حاكي از موفقيت يا شكست يك خط زيابي گذشتهار
اين دو زيـر مقولـه تحـت مقولـه اصـلي      . يا نظارت عاليه در شوراي شهر متكي بود) سازمان اجرايي(ها شهرداري  گزارش
  . بندي شدند طبقه بازخورد

هايي كه در دستورگذاري تـأثير مسـتقيم    از جمله موضوع. رفت ها به شمار مي مقولهترين  مهم از هدف جامعه جايگاه
شـدند، بـراي قـرار     يپذير مطرح مـ  مسائلي كه با محوريت اقشار آسيب. داشتند، نحوه ارتباط مسئله با سيستم طبقاتي بود

گذار نيز كم و   مشي عه هدف با خطسويي سياسي جام همچنين، هم. گرفتن در دستور كار از شانس بيشتري برخوردار بودند
اي را در دستورگذاري  با اين حال، مسئله برقراري عدالت هم دغدغه. شد بيش عامل اثرگذاري در دستورگذاري قلمداد مي

صورتي كه در برخي  ، بهمتضاد باشد) سويي سياسي جايگاه طبقاتي و هم(كرد كه ممكن بود با دو زيرمقوله ديگر  ايجاد مي
عدم برخورداري همگـاني يـا   ) درست يا نادرست(سان ادعاي  بدين. نفعان داراي جايگاه طبقاتي متفاوت بودند يمسائل، ذ

  .      توانست سبب خروج مسئله از دستور كار شود مشي، مي ايجاد رانت در يك خط
ترين عامل در  هاي آن، شايد بتوان آن را مهم و زيرمقوله مسئله ماهيتبا توجه به تكرار فراوان كدهاي مربوط به 

هايي كه قرار بود براي دستورگذاري بررسي شوند، ابعاد فني، اجتماعي و  تقريباً در همه موضوع. دستورگذاري دانست
رت از قد اغلب) شهرداري(مشي  در حوزه ابعاد فني، نمايندگان مجري خط. گذار بودند مشي فرهنگي مورد توجه خط

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Ex ante 
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مباحث مربوط به بودجه و  .ها داشتند دهي به آراي كميسيون برخوردار بوده و نقش مهمي در جهت ييتأثيرگذاري باال

شدند، اگرچه پيوند وثيقي با جايگاه طبقاتي جامعه هدف  درآمد و هزينه در قالب كدهاي مربوط به ابعاد اقتصادي ظاهر مي
اين . كرد گذار بيشتر به آن توجه مي مشي ديگري در ماهيت مسئله بود كه خطهاي اجتماعي زيرمقوله  مالحظه. هم داشتند

به اين سبب . طور مشترك به مفهومي اشاره داشتند كه تأكيد آنها بر عوامل مؤثر قبل از دستورگذاري بود سه مقوله نيز به
  .  دهد بندي را نشان مي اين دسته 3جدول . بندي شدند دسته پيشين عواملتحت عنوان مفهوم 

  ها مقولهو زير ها هبندي مفاهيم، مقول تقسيم. 3جدول
  ها زيرمقوله  ها مقوله  مفاهيم

  عوامل پسين

  )بين پيش(اثر ارزيابي 
  ارزيابي سياسي
  ارزيابي اهداف
  ارزيابي اثرها

  ----------   احتمال تصويب

  اثرهاي زماني
  تأثير بر انتخابات آتي
  شورابار تحميلي بر دوره بعدي 

  عوامل پيشين

  بازخوردها
  نفعان رفتار ذي

  نگر ارزيابي گذشته

  جايگاه جامعه هدف
  جايگاه طبقاتي

  سويي سياسي هم
  عدالت

  ماهيت مسئله
  ابعاد اجتماعي
  ابعاد فني

  ابعاد اقتصادي

  گيري بحث و نتيجه
بخـش   ؛شوراي شـهر مشـهد متشـكل از دو بخـش اسـت     گذاري در  هاي پژوهش حاكي از آن بود كه محيط دستور يافته

فـردي و قـدرت    هـاي  و بخش درونـي كـه بـر خصوصـيت    ) عوامل پسين و پيشين(گيرد  ير ميثمحيط تأ زپيراموني كه ا
گـروه را   چهـار تـوان   ميران، گگرايي بازي در بخش دروني برحسب اثرگذاري و درون. بازيگران دستورگذاري متمركز است

هـاي سـاير    بازيگراني بودند كه با داشتن دانش و تجربـه بـر سـوگيري    )گرا درون(ه اثرگذار و خاموش گرو. شناسايي كرد
طـور   نمايندگان شهرداري بـه . هاي كالمي درگير شوند ها و مشاجره آنكه چندان در منازعه دون گذاشتند ب بازيگران اثر مي

هـاي كميسـيون    داري براي دفاع از يـك طـرح بـه جلسـه    نفعاني كه از بيرون شورا و شهر ذي. معمول در اين گروه بودند
بـراي مجـاب   رغم هيـاهو و دفـاع از طـرح،     گرفتند، زيرا علي سروصدا قرار مي اثر و پر شدند، اغلب در دسته بي دعوت مي

ساير اعضاي كميسيون كه متشكل از اعضـاي  . نبودند رهاي كافي نظري و عملي برخوردا از پشتوانهكردن ساير بازيگران 
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اعضايي كه با مـدارك  . شدند بندي مي دستهاثر خاموش  مانده اثرگذار پر سروصدا و بي شوراي شهر بودند، در دو گروه باقي

نحـو چشـمگيري    طور كامل غيرمرتبط و بدون تجربه كار تشكيالتي و سياسي به شورا راه پيدا كرده بودند، به تحصيلي به
برخي اعضا نيز به پشتوانه دانـش و تجربـه پيشـين خـود داراي اثرگـذاري      . شدند بندي مي اثر و خاموش طبقه در گروه بي

گرا  طور كامل برون زمان، به لحاظ فردي و شخصيتي به ها بودند و هم شايان توجهي بر دستورگذاري مسائل در كميسيون
  . مباحث داشتندبوده و نقش فعالي در 

دستورگذاري در شوراي شهر به دست آورد كه بر دو محور هسته سخت از  اي گانهچهارتوان تيپولوژي  سان مي بدين
سخت بدين معنا كه متكي بر رفتار بازيگران دستورگذاري است و تحت تأثير عوامل  .گرايي استوار است اثرگذاري و برون

ر هاي قدرت فردي معطوف اسـت كـه د   هسته سخت بيشتر به مناسبت. گيرد قرار نمي... بيروني همچون ماهيت مسئله و 
ديناميك دستورگذاري در شـوراي شـهر مشـهد را نشـان      2شكل . كند قالب يك هسته سخت در دستورگذاري عمل مي

پوسته بيروني دستورگذاري مفاهيم عوامل پسين و پيشين هستند كه با تكيه بـر عوامـل و متغيرهـاي بيـرون از     . دهد مي
در درون اين پوسته سيال و منعطـف،  . گيرند قرار ميو چگونه در دستور كار  اييه عكنند چه موضو كميسيون مشخص مي

و  پذيرد اين هسته سخت، از بيرون كمتر اثر مي. يك هسته سخت واقع شده كه متأثر از رفتار بازيگران دستورگذاري است
    . هاي فردي بازيگران دستورگذاري تكيه دارد بر خصوصيت

در  .رار گيرند كه از هر دو پوسته نرم و هسته سـخت رد شـوند  توانستند در دستور كار ق در اين ديناميك، مسائلي مي
بـه بيـان   . ها بود ها و مقوله زيرمقوله عوامل پسين و پيشين در قالب دهي به اينجا نقش فردي بازيگران دستورگذاري، وزن
امـا يـك   . اشته باشـد استثناي ابعاد اقتصادي، قابليت رسيدن به دستور كار را د ديگر، ممكن بود يك مسئله از هر لحاظ به

دهي كافي به اين عامل و اقناع ساير بازيگران مسئله را از دسـتور كـار خـارج     توانست با وزن بازيگر اثرگذار و خاموش مي
قابليت تبديل شدن به دستور كار را نداشت اما پافشاري و سماجت يك هاي مختلف  جنبه اي ديگر از برعكس، مسئله. كند

بر دستورگذاري شوراي شـهر مشـهد    بدين ترتيب اثر فرد. كرد آن را به دستور كار تبديل مي وصدابازيگر اثرگذار و پر سر
  . بسيار پررنگ بود
هاي محلي ايران را با  عنوان يكي از حكومت دستورگذاري در شهر مشهد به هاي ا و مشابهته تتوان تفاو اكنون مي

ها را نام  به جامعه هدف و جايگاه آن در مدل ساخت اجتماعي طبقه توجهتوان  ها مي از اشتراك. 1ساير الگوها مشاهده كرد
عنوان يك عامل  برده تنها عامل مؤثر در دستورگذاري جايگاه جامعه هدف است، اما در اينجا فقط به البته در مدل نام. برد

ـ   هاي چندگانه هم نمونـه  هاي مدل جريان از ويژگي. گرفت در كنار ساير عوامل قرار مي رويـداد  . ديـده نشـد   دياهـاي زي
صورت كمابيش روتين در دسـتور   كانوني به آن شكل كه در نظريه كينگدان مطرح است، تقريباً وجود نداشت و مسائل به

گـذار   مشـي  در مدل فعلي، فرد خط. نفعان هم آن چنان خبري نبود ضمن اينكه از تكثر بازيگران و ذي. گرفتند كار قرار مي
هاي تكثرگرا كه بر پراكنش اطالعات و تعدد مراكز قدرت متكي هستند چندان راه به جايي  ريهنقش محوري را دارد و نظ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نفعان و دسترسي آنها  ها و ذياند و بيشتر بر تكثر گروه هاي متفاوتي شكل گرفته غالب الگوهاي قبلي در محيط  توجه به اين نكته بسيار ضروري است كه. 1

  . به فرايند دستورگذاري متكي هستند
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. در سيستم دستورگذاري اصالً به آن دسترسي نداشتندآفريني  نفعان، براي نقش تر اينكه، بسياري از ذي مهم. نخواهند برد
صـورت تفـوق نماينـدگان     بـه ظريه تعادل مقطعي را مشي در ن شده، مفهوم انحصار خط ساخته در مدلتوان  مي با اين حال

اما بايـد كـامالً   . زمان مفهوم بازخورد هم در هر دو مدل وجود دارد هم. شهرداري در هسته سخت دستورگذاري تعبير كرد
بازخوردها فقط بر برداشت اعضاي كميسـيون مبتنـي   . توجه داشت كه مكانيسم بازخورد در شوراي شهر بسيار ضعيف بود

  . هاي سيستماتيك متكي بودند و بر ارزيابي بوده
  

  
  گوي دستورگذاري. 4شكل

ژوهش مقايسه كرد، زيرا آنها مدل خود را در سـطح حكومـت   هاي اين پ سختي بتوان با يافته مدل كاب و راس را به
اگـر بـا    كـه  گفـت  تـوان  وجود اين، با اغماض ميبا . اند و ساختارهاي سياسي متناسب با آن بوده است مركزي ارائه كرده

 رسد اما به نظر مي. دستورگذاري در شوراي شهر مشهد را بسنجيم، با ابداع دروني قرابت بيشتري داردراس  الگوي كاب و

هاي زباني و بازتعريف يـك مسـئله در    بازي. نظريه چرخش احتجاجي تا حد زيادي مبين هسته سخت دستورگذاري است
نحوي كه در كانون دغدغه ساير بازيگران دستورگذاري قرار گيرد يا بـرعكس، خـارج كـردن يـك      هاي جديد به چارچوب

وجـه مميـز ايـن    . هاي مدل فعلي و چرخش احتجاجي است موضوع از دستور كار با استفاده از زبان غيرخنثي، از مشابهت
ساني دانش و تجربه بازيگران  تعداد اندك و عدم هم. ها، تأكيد بر نقش فرد در فرايند دستورگذاري است مدل با ساير مدل

ير نفعان به فرايند دستورگذاري نيز عامل ديگري در تفاوت ايـن مـدل بـا سـا     و نيز دسترسي نداشتن بخش بزرگي از ذي
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و يك مهره خنثي فرض نيست و تأثير او بر دستورگذاري گذار  مشي هاي موجود، صحبتي از نقش خط در مدل. هاست مدل

    . ها و اربابان قدرت است نفعان و رسانه شده كه تحت تأثير ذي
تـر بـوده و    ا ملمـوس ه نو از اين حيث براي اعضاي كميسيو هتري داشت ها، ماهيت مسئله جنبه عيني در ميان مقوله

اين در حالي است كه ميان اعضاي هر كميسيون، عده اندكي بر ماهيـت مسـائل    .دش توجه و زمان بيشتري صرف آن مي
توان گفت كه نبود يـك سيسـتم    مي. آگاهي و تسلط كافي داشتند و بيشترين اثرگذاري از سوي نمايندگان شهرداري بود

مسـائل، يكـي از    دسـتورگذاري منظـور   گذار بـه  مشي اهي و دانش خطافزايش آگ برايندي مسائل ب تمند براي صور هدف
) شـهرداري (هـا   مشـي  هاي اين مدل دستورگذاري است كه موجب تفوق نظرهاي سـازمان مجـري خـط    ترين ضعف مهم
شـدند، زيـرا   اي جديدي از دسـتورگذاري بررسـي   ه لاي محلي الگوها و مده ترسد كه بايد در حكوم به نظر مي. شود مي

از يك سو تعـداد بـازيگران در قيـاس بـا آن دو كمتـر      . 1طور كامل از مجلس و دولت متفاوت است هاي آن به تخصوصي
در هر كميسيون شوراي شهر پنج عضو شورا، نماينده شهرداري و بر حسب موضوع برخي مهمانان حضـور داشـتند   . است

هادهاي تخصصـي بـراي مشـاوره و ايجـاد     در مجلس و دولت، ن. هاي تخصصي مجلس است كه بسيار كمتر از كميسيون
همين موضوع باعث عدم تقارن . ها وجود دارند كه در شوراي شهر مشهد اين گونه نيست داده و اطالعات براي كميسيون

شد كه در خارج شدن يك مسئله از دستور كـار يـا بـرعكس     اطالعات ميان بازيگران مختلف در عرصه دستورگذاري مي
هاي شهري ميان  ها و مشكل سان پيرامون مسائل، تعاريف، موضوع ايجاد دانش و اطالعات هم. نقش بسيار مؤثري داشت

  .اعضاي شوراي شهر، ضرورتي اساسي است

  هاپيشنهاد
هاي مختلـف شـورا    هايي حول كميسيون اين مركز، كارگروه. هاست شوراي شهر مشهد داراي نهادي به نام مركز پژوهش

م كارآمدسازي كارگروهوهاي اين پژوهش لز از جمله خروجي. هاي ارسالي را پيرايش كنند حداير كرده است تا لوايح و طر
عـدم   ديشود تا حـد زيـا   ساختاردهي دقيق مسئله سبب مي. ها بايد ساختاردهي دقيق مسائل باشد وظيفه كارگروه .ها بود

پـيش از سـاختاردهي    .و از نقش فـردي بـازيگران كاسـته شـود     تقارن اطالعات ميان بازيگران دستورگذاري از بين برود
 :هاي مختلف مسئله را بازشناخت مسئله، بايد گونه

 ها كالن مشكل. 

 ريشه هاي اقتصادي، سياسي، فرهنگي و(هاي اساسي  مشكل .(... 

 پردازد آنچه شورا به آن مي(هاي رسمي  مشكل.( 

، تعريـف  )نمايانـد  ها را باز مـي  كه كالن مشكل(وجوي مشكل  جست: ها چهار مرحله است فرايند ساختاردهي مشكل
و در نهايت احسـاس  ) كند هاي رسمي را روشن مي كه مشكل(، تعيين مشكل )هاي اساسي است كه مبين مشكل(مشكل 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 فراموش نشود كه در ايران در خصوص دستورگذاري در سطح دولت و مجلس پژوهشي انجام نشده است و تك موارد معدود، به دستورگذاري موضوعي در.  1

  . ها محدود هستند برخي سازمان
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توان اين گونه تعبير كرد كـه   مي. شود وجوي مشكل منتهي مي كننده اين چرخه است و دوباره به جست مشكل كه تكميل

  . شود مراحل در حقيقت از احساس مشكل شروع شده و به تعيين مشكل ختم مي اين
هـاي هنجـاري،    توان بـه مـدل   هاي متنوعي وجود دارد كه از جمله مي ها و مدل در حوزه ساختاردهي مسائل، روش

مرزي، تحليـل  هايي چون تحليل  روش. شوند نمادين و كالمي اشاره كرد كه هر يك در نوع خاصي از مسائل استفاده مي
هـاي هـر مسـئله     نيز در اين حوزه از كاربرد وسيعي برخوردارند كه بر اساس ويژگي... مراتبي و  ها، تحليل سلسله مفروض

ها، بر حسب مسئله اين سـاختاردهي   عنوان بازوي مشورتي كميسيون ها بايستي به كارگروه. شوند طور خاص استفاده مي به
  . را انجام دهند

 و بازخوردهاي ها ضعف مهم ديگر مدل دستورگذاري در شوراي شهر مشهد، تكيه بازيگران بر ارزيابياز سوي ديگر، 
. واقعي در دسترس بازيگران قرار داشـت نگر  گذشتهبين يا  ندرت يك ارزيابي پيش به هنگام بررسي يك مسئله، .ذهني بود

تـر اجـرا    هاي پـيش  طالع از اثرهاي احتمالي سياستهاي شخصي بودند و براي ا دريافتها و  بازخوردها مبتني بر مشاهده
عنوان يـك پشـتيبان    هاي شوراي شهر مشهد به مركز پژوهشدر اينجا الزم است . شده مستندهاي چنداني وجود نداشت

هـاي در دسـتور كـار،     گيري عمل كرده و اطالعات مورد نياز شورا را در زمينه شناخت و تبيين مسـائل و موضـوع   تصميم
هـاي شـوراي شـهر     اصطالح مركز پژوهش به .تهيه كند... هاي هدف و  ، شناخت گروه1ها اثرهاي احتمالي تصميمارزيابي 
هايي حاوي بررسي جزئيـات و حتـي تعـاريف مختلـف و      گزارش. روي آورد 3»يابي مسئله«به  2»راه حل محوري«بايد از 

شاكله ... ند، تحليل اثرها، تحليل پيامدها، تحليل اهداف وهايي كه در دستور كار شورا قرار دار تجارب متنوع درباره موضوع
  .اين پيشنهاد هستند
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