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 خالصه 

شود و عموم مردم را تحت گذاری عمومي با تمرکز بر شناسایي مسئله آغاز ميمشيفرآیند خط مقدمه:

در دوران  يدولت ریو غ يدولت گرانیباز ينینقش آفردهد. این پژوهش الگوی ساختاری تأثیر قرار مي

 . دهدرا ارائه ميي سالمت اجتماع يمسئله عموم یدر راستا کرونا

 15سازی معادالت ساختاری استفاده شده و بنیاد و مدلدر این پژوهش از نظریه داده  روش کار:

ها توسط گذاری توسط روش گلوله برفي انجام گردیده است. دادهمشيمصاحبه با خبرگان نظام خط

 .کدگذاری باز، محوری و انتخابي تحلیل و مدل ساختاری پژوهش ارائه گردید

حساسیت عمومي نسبت به موضوع،  هایدهد شرایط علّي شامل مقولهنتایج پژوهش نشان مي نتایج:

 محدوده و قلمرو جغرافیایي درگیر با موضوع، و هزینه ایجاد شده ناشي از وجود موضوع برای کشور،

گر شامل قانونگذاران و مجریان دولتي، بازیگران حوادث غیرمترقبه و بالیای طبیعي و عوامل مداخله

ها و موسسات پژوهشي در فضای عمومي نظام های جمعي، و دانشگاهسیاسي، بازیگران غیردولتي، رسانه

های سیاسي و گذاران، جریانمشيهای ذهني خطهای فكری و مدلگذاری ایران شامل جریانمشيخط

المللي، های خارجي و بینامنیتي، شرایط اجتماعي، فرهنگي و مذهبي، شرایط اقتصادی و فناوری، جریان

 . های سازماني و اداری بر تشخیص مسائل عمومي در ایران تاثیرگذارندو جریان

 ها رسانه ،يردولتیغ گرانیباز ،ياسیس گرانیاز باز تیبا حما رسد که  دولت يبه نظر م نتیجه گیری:

به ویژه در  يمسائل عموم صیمشارکت آنها در تشخ شیقادر به افزا پژوهشي موسسات و ها دانشگاه و

 باشد. کرونادوران شیوع 

بندی مسئله، مسائل عمومي، معادالت گذاری عمومي، تشخیص و اولویتمشيخط کلمات کلیدی:

 کرونا، بنیادساختاری، نظریه داده
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 مقدمه 

به دلیل سرعت انتقال باالی آن باعث ایجاد یک  کروناگسترش 

وضعیت اورژانس در وضعیت سالمت سراسر کشورهای جهان 

این بیماری را تهدیدی  2020شد. سازمان بهداشت جهاني در سال 

جدی علیه سالمت جسماني و رواني اعالم کرد، چرا که شیوع آن 

جدی ابعاد مختلف زندگي افراد مختلف جامعه را دچار تغییرات 

کرده و به شكل منحصر به فردی بر سبک زندگي خانواده ها تاثیر 

گذاشته است. در چنین شرایطي نه تنها سالمت جسماني که بي 

شک سالمت روان افراد جامعه نیز دستخوش تالطم هایي خواهد 

مشي عمومي یک اقدام دولتي است که در جهت . خط(1)شد 

جه آن به تعهد بازیگران شود و نتیحل یک مسئله عمومي انجام مي

مشي گذاری بستگي دارد و توانایي بازیگران خطمشيفرآیند خط

در شناسایي مسائل مختلف از اهمیت باالیي برخوردار است. 

گذاران مسئول شناسایي مشكالت و مسائل عمومي قانون

گذاری عمومي هستند و برای مشيشهروندان از طریق فرآیند خط

گذاری، درخصوص مشكالت و مشيهای خطتعیین اولویت

. شناسایي (2)مسائل عمومي شهروندان باید با آنها مشورت کنند

-مسئله عمومي به عنوان اولین مرحله و به مثابه ورودی فرآیند خط

گذاری عمومي نقش زیادی بر مراحل بعدی این فرآیند دارد مشي

توان انتظار داشت، یک سیستم با ورودی نادرست، و نمي (3)

روجي مناسب و کارایي را ارائه نماید. بنابراین، تشخیص خ

سازد، بلكه نادرست مسئله عمومي، نه تنها مشكل را برطرف نمي

گذاری را دچار اختالل نموده و منجر به اتالف مشيفرآیند خط

 .(4)گردد منابع مي

-شناسایي مشكل و مسئله عمومي، یكي از مهمترین مراحل خط

اهمیت این امر از آن رو است که در . (5)گذاری است مشي

نفوذ با استفاده از توان تبلیغاتي های ذیبسیاری از مواقع، گروه

خود، مشكالت و مسائل عمومي را برحسب منافع خود تعریف 

سازند گذاران دور ميمشيکرده، مصالح عمومي را از نظر خط

 مشي، برفرد معتقد است که خط. در همین امتداد، دانایي(6)

ها، برای حل های نسبتاً پایدار و هدفمند حكومتمجموعه اقدام

بنابراین، با در نظر گرفتن  .(7)یک مشكل عمومي داللت دارد 

گذاران مشيمشكالت و تنگناهای کشورهای در حال توسعه، خط

. از (8)دارترین مشكالت عمومي را مدنظر قرار دهند باید اولویت

ای تشخیص مسائل عمومي و هایي براین رو، انجام پژوهش

 .(9)بندی عادالنه آنها ضروری است اولویت

گذاری با پدید آمدن یک مشكل یا با مشاهده مشيفرآیند خط

و مسئله،  (17)شود تفاوت بین شرایط موجود و مطلوب آغاز مي

گذاران را به خود مشيمشي است و توجه خطنقطه آغازین خط

وضعیت یا موضوعي به عنوان یک کند. قبل از اینكه جلب مي

گذاران و مشيمسئله عمومي شناسایي شود و نیاز به مداخله خط

 ها داشته باشد، باید دارای برخي شرایط باشد. بوروکرات

آید، مگر آنكه معموالً شرایط به صورت مسئله عمومي در نمي

د معتق (10). اینیانیا (7)عده زیادی از مردم را تحت تاثیر قرار دهد 

است مسئله قبل از قرار گرفتن در دستورکار، بر قسمتي از جامعه 

کند باید بیان مي (11)یا عموم مردم تأثیرگذار است. اندرسون 

یک ارزش یا استاندارد وجود داشته باشد که بواسطه آن شرایط، 

وضعیت موجود، آزاردهنده و توسط جامعه یا مردم غیرقابل قبول 

نشان  (12)پژوهش علیا، آیكدینما و آالبي  باشد. با این حال، نتایج

گیرند، گذاران اغلب افكار عمومي را نادیده ميمشيدهد خطمي

مشي عمومي های خطزیرا اغلب شهروندان در فرآیندها و برنامه

همراه نیستند و نخبگان جامعه غالباً به دلیل منافع شخصي، افكار 

معتقد است  (10)یانیا دهند. اینعمومي را به نفع خودشان نشان مي

افزایي شدیدی در کشورهای در حال توسعه، از آنجایي که هم

ها از سیستم مشيبین شهروندان و دولت وجود ندارد، اغلب خط

شود و منجر به عدم حمایت کامل شهروندان از سیاسي ناشي مي

عقیده دارد  (11)شود. اندرسون های دولت ميها و فعالیتبرنامه

ي تمایل دارند در اسیو احزاب س نفعیذ یهاشار، گروهف یهاگروه

و  یریگمیتصمر فرآیند بفرآیند سیاسي مشارکت نمایند و 

معتقد است  (13) آلستون بگذارند. ریتأثشناسایي مسائل عمومي 

شناسایي مسائل عمومي و در  نگارانروزنامه و هارسانه

 کنند ومي ي نقش بسزایي ایفاعموم یهامشيخطبر  یرگذاریثات

ورود به در و مسائل  موضوعات فیو تعر تیتوانند در اهميم

  داشته باشند. ریتأث ياسیدستورکار س
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گذار پس از مواجهه با مشيدر خصوص تشخیص مسئله، خط

مشكالت متعدد و بازشناسي مشكل اصلي از عوارض آن، آنها را 

برای حل ترین را انتخاب نموده و کند و اصليبندی مياولویت

بیگي فرد و نجف. سلیماني، دانش(8)آید آن در پي چاره برمي

کنند که بازیگران دولتي شامل دولت )قوه مجریه(، بیان مي (3)

مجلس شورای اسالمي )قوه مقننه( و افراد و نهادهای قانون 

های های ذینفع و گروهاساسي، بازیگران غیردولتي شامل گروه

ت موضوع، قلمرو موضوع، مقطع نفوذ، و همچنین حساسیذی

زماني وقوع رویداد و هزینه ایجاد شده از طریق رویداد بر فرآیند 

 شناسایي مسائل عمومي در ایران تاثیرگذارند.

-( نشان مي2018های دانشگاه میشیگان )همچنین نتایج پژوهش

های شهروندان در شناسایي مسائل عمومي دهد مسئولیت

های دموکراسي برای حمایت از مسائل تاثیرگذار است و از ارزش

شود. به زعم برخي پژوهشگران عوامل مختلفي عمومي استفاده مي

-یابي از طریق پیشي گرفتن سایر کشورها و مسئلهاز جمله مسئله

گری ، گستره، شدت، فوریت، تسهیل(14)یابي از طریق کارکنان 

های حل سایر مشكالت عمومي و تاثیرگذاری بر رعایت ارزش

های ذینفع و ها و گروه، حاکمیت، احزاب، رسانه(9)اجتماعي 

و ساخت و بافت ادبیات جاری و بعضاً  (4)بخش خصوصي 

 (9)گذاران مشيهای ذهني خطخودساخته، مبنای ذهنیت و مدل

های ها و فراکسیونها، کمیسیونو حاکمیت شامل وزارتخانه

خصوصي شامل ها و کارگزاران دولتي؛ بخش مجلس، بوروکرات

ها و نهادهای ها و جراید غیردولتي، تشكلاصناف، رسانه

های فكر و مراکز تحقیقاتي و های ذینفع، اتاقغیردولتي، گروه

 بر فرآیند تشخیص مسائل عمومي تاثیرگذار هستند. (15)احزاب 

گردد که عوامل ها مطرح ميبا توجه به اهمیت موضوع، این سوال

به ویژه در  یص مسائل عمومي در ایرانعلّي و اثرگذار بر تشخ

کدامند؟ مسائل عمومي تحت تاثیر کدام  19-دوران شیوع کووید

شوند؟ و همچنین گر تشخیص داده ميای و مداخلهشرایط زمینه

راهبردهای تشخیص مسائل عمومي کدامند؟ پژوهش حاضر با 

گذاری مشيبنیاد و پس از مروری بر فرآیند خطرویكرد داده

و مسائل عمومي، با نگاهي جامع به شناخت شرایط موثر  عمومي

پردازد و در ادامه، مدل بر فرآیند تشخیص مسائل عمومي مي

-معادالت ساختاری تشخیص مسائل عمومي در ایران ارائه مي

 گردد.

-شناسایي مسئله عمومي، اولین و یكي از مهمترین مراحل خط

نفوذ های ذیروهو در بسیاری از مواقع، گ (5)گذاری است مشي

با استفاده از توان تبلیغاتي خود، مشكالت و مسائل عمومي را 

-برحسب منافع خود تعریف کرده و مصالح عمومي را از نظر خط

فرد . در همین امتداد، دانایي(16)سازند گذاران دور ميمشي

های نسبتاً پایدار و مشي، بر مجموعه اقداممعتقد است که خط

، برای حل یک مشكل عمومي داللت دارد هاهدفمند حكومت

. لذا شناسایي مسائل عمومي موضوعي پیچیده و در عین حال (7)

مهم است که تحت تاثیر عوامل مختلفي قرار دارد که برخي از 

 .(14)آنها در اختیار مدیریت قرار ندارد 

 انتخاب و آنها کنترل و تیریمد ،يعموم مسائل تیاهم به توجه با

 يتلق واجبات اهم از توانديم آنها با برخورد در مناسب یاستراتژ

 يمتخصصان يرقمت یکشورها یهاسازمان از یاریبس امروزه .شود

 یامدهایپکنند. يم تیترب يعموم مسائل تیریمد نهیزم در را

-يم نییتع را دولت ندهیآ ياتیعمل و یکار طیمح ،يعموم مسائل

 به يبستگ ندهیآ دردولت  تیفعال تداوم گر،ید عبارت به. کنند

 را خود زانیم هر دولت. دارد عمومي مسائل به آن توجه زانیم

 همان به دهد نشان ياجتماع و يعموم مسائل به نسبت توجهيب

به طور کلي،  .(17) کرد خواهد حرکت يستین و فنا یسو به اندازه

گیرد یا تصمیم به انجام آن آنچه دولت تصمیم به انجام آن مي

شود و بر مردم تاثیر دارد. این مشي عمومي خوانده ميخطندارد 

گذاری مشيشود و تمرکز خطفرآیند با شناسایي مسئله آغاز مي

عمومي بر شناسایي مسئله  است که عموم مردم را تحت تأثیر قرار 

دارد که نقطه شروع فرآیند اظهار مي (19). منون (18)دهد مي

مورد بحث، تشخیص داده گذاری این است که مسئله مشيخط

شود و شناسایي مسئله عمومي، در واقعیت چندان آسان نیست. 

تشخیص مسئله عمومي، یكي از مراحل مهم و اساسي در فرایند 

-مشيرود و به نوعي فرآیند خطگذاری به شمار ميمشيخط

های بازیگران موثر نماید. با توجه به شباهتگذاری را تغذیه مي
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غیردولتي در تشخیص مسئله در کشورهای اعم از دولتي و 

مختلف، در هر کشور با توجه به ساختار سیاسي، فرهنگي، 

اقتصادی و عواملي از این دست، اهمیت بازیگران تشخیص مسئله 

متفاوت بوده و به فراخور ساختارهای موجود، یک بازیگر از 

 .(4)اهمیت بیشتری نسبت به سایرین برخوردار خواهد بود 

 زمینةدر  متعددیی هاپژوهشدهد های محققین نشان ميبررسي

ی و تشخیص مسائل عمومي در ایران وجود دارد، گـذارمشـيخط

 بنیاد در ایران پژوهش مستقلي انجام نشده است.اما با رویكرد داده

 مشيخطنگاران و روزنامهدر پژوهشي با عنوان  (13) آلستون

 فیو تعر تیتوانند در اهميمنگاران روزنامهکند ي بیان ميعموم

 ریتأث ياسیدستورکار سورود به در و مسائل عمومي  موضوعات

  داشته باشند.

-( در پژوهشي با عنوان یک چرخه پنج مرحله2015آنتوني داونز )

ای از نحوه مواجه عموم با مسئله به این نتیجه رسید که این چرخه 

ت بر روی یک بر این مفهوم استوار است که توجه عموم به ندر

شود. موضوع عمومي، فارغ از سرشت عیني آن مسئله متمرکز مي

( مرحله پیش از مسئله: وجود 1باشد: این چرخه به شكل زیر مي

شرایط اجتماعي نامطلوب که هنوز توجه عموم را به خود جلب 

( کشف هشداردهنده و شور و اشتیاق رخدادی 2نكرده است. 

کند و با نوعي اشتیاق برای حل مهیج، توجه عمومي را جلب مي

( تشخیص هزینه تغییر: عموم به تدریج در 3گردد. مسئله همراه مي

( 4یابند که سختي اجرای تغییری معنادار چقدر زیاد است. مي

شوند یا آنكه میل یا خسته ميکاهش منافع عمومي: مردم بي

( مرحله پس 5کند. موضوعي جدید، توجهات را به خود جلب مي

مسئله: اگر چه موضوع حل نشده است اما از تقویم ملت بیرون از 

 افتاده است.

در پژوهشي با عنوان الگوی  (3)بیگي فرد و نجفسلیماني، دانش

گذاری ایران مشياقتضایي شناسایي مسائل عمومي در فرآیند خط

ران به این نتیجه رسیدند که بازیگران دولتي با تاکید بر عوامل پیش

)قوه مجریه(، مجلس شورای اسالمي )قوه مقننه( و شامل دولت 

های افراد و نهادهای قانون اساسي، بازیگران غیردولتي شامل گروه

نفوذ، و همچنین حساسیت موضوع، قلمرو های ذیذینفع و گروه

موضوع، مقطع زماني وقوع رویداد و هزینه ایجاد شده از طریق 

 ایران تاثیرگذارند.  رویداد بر فرآیند شناسایي مسائل عمومي در

در پژوهش خود با عنوان تشخیص مسئله  (4)فقیهي و کاوه 

عمومي؛ بررسي با رویكرد تطبیقي، به این نتیجه رسیدند که در 

ایران حاکمیت بیشترین نقش را در شناسایي مسئله عمومي ایفا 

های ذینفع و بخش ها و گروهنماید و نقش احزاب، رسانهمي

در  باشد.رنگ ميناسایي مسئله عمومي کمخصوصي در فرآیند ش

های انجام شده، ارزیابي انتقادی و بررسي این پژوهش با پژوهش

-اند با رویكرد دادهتوان عنوان کرد که محققین تالش نمودهمي

بنیاد بر همه عوامل موثر بر تشخیص مسائل عمومي تأکید و مدل 

رسد ه به نظر ميکمعادالت ساختاری آن را ارائه نمایند، در حالي

اند. با توجه ها بر مدیریت مسائل عمومي تاکید داشتهسایر پژوهش

پردازی و عدم تبیین کلي از شرایط علّي، شرایط به عدم نظریه

گر و همچنین راهبردها و پیامدهای ای، عوامل مداخلهزمینه

تشخیص مسائل عمومي در ایران و با توجه به قلّت تحقیقات در 

تواند به رسد این پژوهش ضرورت دارد و ميبه نظر مياین زمینه، 

گذاری کشور مشيغنای ادبي در تشخیص مسائل عمومي و خط

 بیافزاید.
 

 روش کار

-این پژوهش با هدف ارائة مدل معادالت ساختاری نقش

آفریني بازیگران دولتي و غیردولتي در تشخیص مسائل عمومي با 

 بنیاد در ایران انجام شده است. رویكرد داده

 (20)بنیاد، روشي استقرایي برای تبیین یک پدیده نظریه داده

و به  (21)است  پردازیمند و کیفي برای نظریهو روشي نظام

دهد در مواردی که امكان تدوین فرضیه پژوهشگر اجازه مي

و  (8)پردازی کند های قبلي وجود ندارد، تئوریبراساس تئوری

یه حاصل از اجرای آن، مدلي فرایندی است که چگونگي نظر

کند. در این گیری پدیده اصلي پژوهش را تبیین ميشكل

استفاده شده  (22)مند کوربین و اشتراوس پژوهش، از طرح نظام

های فرعي به مقوله اصلي و محوری است. در این روش مقوله

شود. ميمرتبط شده و روابط میان آنها با الگو و مدلي مشخص 

های کیفي گردآوری شده براساس این طرح، برای تحلیل داده
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الزم است تا سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابي انجام 

شود تا در نهایت پارادایمي منطقي یا تصویری عیني از نظریه خلق 

 شده ارائه گردد.

پس از بررسي عمیق ادبیات پژوهش، مباني نظری، پیشینه 

آوری ت مصاحبه تدوین گردید و پس از جمعپژوهش و سواال

ها های اکتشافي و نیمه ساختاریافته، دادهها از طریق مصاحبهداده

تحلیل، کدگذاری و الگویي بر مبنای  MAXqdaافزار با نرم

گیری نفرات اول و دوم به بنیاد طراحي شد. نمونهتحلیل داده

برفي شوندگان با روش گلولهصورت نظری و سایر مصاحبه

ها به اشباع نظری ادامه یافت؛ که انتخاب شدند و تا رسیدن مقوله

های تكراری مشاهده و مفهوم جدیدی از مصاحبة پانزدهم داده

گیری محرز گردید. جامعه شناسایي نشد، لذا کفایت نمونه

خبرگان این پژوهش شامل خبرگان دانشگاهي و مدیران نظام 

است که آشنایي کامل با  گیری ایراناداری، سیاسي و تصمیم

مباحث نظری موضوع، اعم از بحث مسائل عمومي و مباحث 

گذاری و اجرای آن داشتند و حداقل واجد یكي مشيعملي خط

 های ذیل بودند:از ویژگي

حداقل یک دوره به عنوان نماینده مردم در مجلس شورای 

 اند.اسالمي حضور داشته

 اند.ن وزیر منصوب شدهحداقل یک بار به عنوان وزیر یا معاو

حداقل یک بار به عنوان استاندار یا معاون استاندار منصوب 

 اند.شده

ها با حداقل مرتبه دانشیاری که اعضاء هیئت علمي دانشگاه

 اند.گذاری تدریس داشتهمشيسال در حوزه خط 4بیش از 

ها و تفسیرها، از معیارهای برای ارزیابي قابل اتكا بودن داده

پذیری، اتكاپذیری و تاییدپذیری استفاده اعتمادپذیری، انتقال

ها . همچنین برای بررسي پایایي فرآیند کدگذاری(23)شده است 

از روش توافق و ضریب کاپا استفاده شده است و با توجه به اینكه 

توان ادعا کرد که بوده است، مي 05/0شاخص کاپا کوچكتر از 

 .اندي برخوردار بودهاستخراج کدها از پایایي کاف

 شوندگانمشخصات مصاحبه .1جدول 

 سابقه فعالیت مدرک و رشته تحصیلی مسئولیت / رتبه علمی ردیف

 دو دوره نماینده فوق لیسانس مدیریت نماینده مجلس شورای اسالمی 1

دوره نمایندهیک  دکتری جغرافیای سیاسی نماینده مجلس شورای اسالمی 2  

عضو هیئت علمی دانشگاه نماینده مجلس شورای اسالمی و 3  سه دوره نماینده دکتری مدیریت مالی 

عضو هیئت علمی  و نماینده مجلس شورای اسالمیمعاون وزیر،  4

 دانشگاه

سال 29 دکتری اقتصاد  

سال 24 دکتری مدیریت دولتی معاون وزیر و مدرس دانشگاه 5  

عضو هیئت علمی موسسه عالی آموزشیمعاون وزیر و  6 سال 30بیش از  دکتری مدیریت   

سال 28 دکتری اقتصاد معاون وزیر 7  

سال 30بیش از  کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک استاندار و معاون وزیر 8  

سال 27 کارشناسی ارشد مدیریت دولتی معاون استاندار 9  

سال 24 مهندسی عمران معاون استاندار 10  

سال 30بیش از  دکتری مدیریت دولتی عضو هیئت علمی دانشگاه 11  

سال 30بیش از  دکتری مدیریت دولتی عضو هیئت علمی دانشگاه 12  

سال 30بیش از  دکتری مدیریت دولتی عضو هیئت علمی دانشگاه 13  

سال 26 دکتری مدیریت دولتی عضو هیئت علمی دانشگاه 14  

مدیریت استراتژیک دکتری عضو هیئت علمی دانشگاه 15 سال 19   
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بنیاد، پس از تدوین الگوی مفهومي پژوهش بر مبنای رویكرد داده

سازی به منظور تعیین روایي الگو و تست اجرایي آن، از مدل

استفاده  AMOSو  SPSSافزارهای معادالت ساختاری توسط نرم

( یک تكنیک تحلیل SEMشده است. مدل معادالت ساختاری )

چندمتغیره از خانواده رگرسیون است و یک رویكرد آماری جامع 

درباره روابط بین متغیرهای مشاهده شده و پنهان است؛ همچنین بر 

های علّي هایي درباره وجود روابط علّي بین متغیرها، مدلپایه فرضیه

ط کند و روابط نظری بین شرایرا با دستگاه معادله خطي آزمون مي

. 1آزماید و شامل دو مرحله است: ساختاری معین و مفروض را مي

گیری، که در آن متغیرهای پنهان از طریق تحلیل عاملي مدل اندازه

. مدل ساختاری، که در آن 2شوند و ( آزمون ميCFAتاییدی )

-متغیرهای پنهان و مشاهده شده از یک راه منطقي با هم مرتبط مي

مدل معادله ساختاری باید صادق بوده  هایشوند. همچنین مفروض

یا حداقل به گونه تقریب برقرار باشد، تا نسبت به نتایج آن اطمینان 

های مدل معادله ساختاری عبارتند از اینكه حاصل شود. مفروض

ها، کجي و کشیدگي شدید حجم گروه نمونه مناسب باشد و داده

 تقریباً نرمال باشد.آل آن است که توزیع متغیرها نداشته باشند؛ ایده

جامعه آماری پژوهش شامل مدیران ارشد وزارت کشور و 

گیری به صورت باشد و نمونهنفر( مي 116استانداری تهران )

عدد  92تصادفي ساده و سرشماری انجام شده است که تعداد 

پرسشنامه تكمیل شده مورد تحلیل قرار گرفت. روایي پرسشنامه 

پایایي آن توسط آزمون آلفای  به صورت صوری محقق گردید و

سازی های مدلتایید شد. مفروض 893/0کرونباخ با مقدار 

گیری و مناسب بودن حجم معادالت ساختاری شامل کفایت نمونه

و بارتلت؛ و نرمال بودن توزیع  KMOهای گروه نمونه با آزمون

( تایید شد. سطح KSاسمیرنوف ) –ها با آزمون کلموگروف داده

و  617/0برابر  KMOدرصد، شاخص  5بیش از  KSداری معني

درصد است، لذا  5داری آزمون بارتلت، کوچكتر از سطح معني

دهد که توزیع همه متغیرها در نمونه مورد بررسي، نتایج نشان مي

نرمال است و تعداد نمونه برای تحلیل عاملي تاییدی و مدل 

 مناسب است. معادالت ساختاری کافي و برای شناسایي ساختار

 

 KMOهای کلموگروف/ اسمیرنوف، نتایج آزمون .2جدول 

 وبارتلت

 KMO 608/0شاخص 

 00/0 (sigداری آزمون بارتلت )سطح معنی

 

 نتایج

ها ها، کدگذاری آنها نیز انجام و دادهزمان با گردآوری دادههم

طي سه مرحلة کدگذاری تحلیل شدند. کدگذاری باز، فرآیندی 

های آنها در که با هدف شناسایي مفاهیم و ویژگي تحلیلي است

شود. در کدگذاری محوری، یک مقوله به عنوان ها انجام ميداده

ها شامل: شرایط علّي، شود و سایر مقولهپدیده اصلي مشخص مي

گر، راهبردها و پیامدها به آن ارتباط ای، عوامل مداخلهشرایط زمینه

شود و در کدگذاری رسیم ميشوند و الگوی کدگذاری تداده مي

شود و قضایای نظری براساس مدل ها با هم ادغام ميانتخابي، مقوله

ها ها و تفاوتها براساس شباهت. لذا داده(8)شود پارادایم ارائه مي

تفكیک شدند و طي فرآیند رفت و برگشتي تحلیل، مفاهیم و 

تباط میان های خام اولیه استخراج شدند و ارها از دل دادهمقوله

 .های پژوهش مشخص گردیدمقوله

 
 ها و ابعادمفاهیم، مقوله .3جدول 

هامقوله ابعاد  مفاهیم 

 عدم تامین نیازهای اولیه مردم حساسیت عمومی نسبت به موضوع شرایط علّی

 تاثیر منفی موضوع بر افکار عمومی، رفتار و احساسات مردم

تعادل واقعی ناشی از انحراف در توزیع منابع عدم  
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 احساس عدم امنیت عمومی

 کیفیت شواهد مربوط به مسئله

دار کردن احساسات عمومیجریحه  

 مجادله، بحث و اختالف نظر در مورد موضوع

 افزایش تقاضا برای اقدام دولت

 فوریت رسیدگی به مسئله

 نیاز به مداخله دولت

هزینه ایجاد شده ناشی از وجود 

 موضوع برای کشور

های جانی و تهدید سالمتی مردم/ شهروندانخسارت  

های اقتصادی و مالیخسارت  

 هزینه فرصت قابل مالحظه تصمیمات اجرایی و سیاسی

 کاهش اعتماد و مشارکت عمومی

 منابع مورد نیاز برای حل مسئله

حل سایر مسائلمیزان تاثیر بر رفع یا   

محدوده و قلمرو جغرافیایی درگیر با 

 موضوع

 وسعت جامعه هدف و تعداد افراد درگیر موضوع

 وسعت منطقه جغرافیایی درگیر موضوع

 عموم مردم در یک ناحیه جغرافیایی

 تاثیر عمیق، فراگیر و گسترده موضوع

 سابقه تاریخی موضوع

سویی آنهاگذاران با جامعه و میزان هممشینزدیکی ارتباط خط  

 میزان آگاهی و مطالبه گسترده شهروندان

 بالیای طبیعی و مسائلی که منشاء طبیعی دارند حوادث غیرمترقبه و بالیای طبیعی

بینی نشدههای انسانی پیشاتفاق  

 حوادث و موضوعات بحرانی

 تغییرات اکولوژیکی و تکنولوژیکی در محیط

 موضوعات زیست محیطی از قبیل آلودگی هوا و بحران کم آبی

ایشرایط زمینه های فکری وجریان   

های ذهنیمدل  

گذارانمشیخط  

گذارانمشیهای خطها و انگیزهها، تجربهها، ارزشباورها، گرایش  

 احساس تعلق به یک ایده یا اعتقاد یا طرز تلقی

هاحزبیبراساس مصالح همفکران و هم گیری کامالً جانبدارانهتصمیم  

گذارانهای فکری در سیاستایجاد تورش  

گذارانمشیهای علمی یا تجربی پذیرفته شده توسط خطنظریه  

های علمی مختلفتعبیر و تفسیر متفاوت مسائل توسط متخصصان رشته  

های سیاسی و امنیتیجریان  تهدیدهای نظامی و تروریستی 

گیری در نهادهای گوناگوناصل تفکیک قوا و تقسیم قدرت تصمیموجود   

سویی یا اختالف دولت و مجلسمیزان هم  

های سیستم سیاسی و قانونگذاریمحدودیت  

های دینی و فرهنگیانطباق یا عدم انطباق با ارزش شرایط اجتماعی، فرهنگی و مذهبی  

 باورهای ملی و مذهبی

های جامعهتغییر در ارزش  

عدالتینابرابری و بی  
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 مسائلی که منشاء اجتماعی و انسانی دارند

 موضوعات اجتماعی نامطلوب

های اقتصادی از قبیل تحریم، تورم و بیکاریبحران شرایط اقتصادی و فناوری  

 تغییرات ناگهانی نرخ ارز و کاهش ارزش پول ملی

فناوری اطالعاتمیزان سرعت پیشرفت تکنولوژی و   

های خارجی وجریان  

المللیبین  

المللیهای خارجی و بینموضوعات، مسائل و عواقب فعالیت  

 جهانی شدن

های خارجیالمللی و دولتهای بینها و تصمیمات سازمانبرنامه  

های سازمانی و اداریجریان  فساد اداری 

گذاران با جامعهمشیسلسله مراتب اداری و ارتباط نزدیک خط  

 میزان پاسخگویی مدیران بخش عمومی به مردم

های مختلفگیری در بین بوروکراسیبندی قدرت تصمیمتقسیم  

 درگیری دیوانساالران در مورد مسائل اداری موضوعات عمومی

های سازمان یافتهگذار به گروهمشیهای خطتفویض اختیار سازمان  

هاگیری در بوروکراسیمختلف تصمیم رقابت میان مراکز  

عوامل 

گرمداخله  

های دولتیها و سازماندولت، وزارتخانه قانونگذاران و مجریان دولتی  

 نمایندگان مردم در مجلس شورای اسالمی

 مسئوالن منتخب و مسئوالن انتصابی

 اشخاص و نهادهای مذکور در قانون اساسی

های تخصصی مجلس شورای اسالمیها و فراکسیونها، کمیسیونمرکز پژوهش  

هاقضات دادگستری و دادستان  

های سطح خیابانها و بوروکراتکارگزاران دولت در بوروکراسی  

 نخبگان سیاسی و سیاستمداران بازیگران سیاسی

 احزاب سیاسی

 نامزدهای انتخابات

 شهروندان و افکار عمومی بازیگران غیردولتی

نفوذهای ذیگروه  

نفعهای ذیگروه  

های فشارگروه  

های مردم نهادسازمان  

های کارگریاصناف و اتحادیه  

های جمعیرسانه های اجتماعیشبکه   

 ابزارها و وسایل صوتی و تصویری

هاجراید و روزنامه  

ها و موسسات پژوهشیدانشگاه پژوهشیموسسات آموزشی، تحقیقاتی و    

هاها و پژوهشکدهاندیشکده  

های تفکرکانون  

گذاران از رفتارهای تک پرهیز قانون راهبردها

زاساز و مسئلهبعدی، مشکل  

 نگاه سطحی و تک بعدی قانونگذاران به موضوعات

مدت به حل مسائلنگاه کوتاه  



 
 

 مسآله   سالمت عمومی جامعه  شکیبا الصاق  و همکاران   یدر راستا کرونادر دوران  یدولت ریو غ یدولت گرانیباز ینینقش آفر -86
 

مدت و گذراپرداختن به مسائل کوتاه  

گذاران و دولتمردانسیاسترفتارهای نمایشی   

گیری پایین به باال، اجرای مدل تصمیم

 مشارکت شهروندان و خرد جمعی

توانند توسط عموم مردم شناسایی شوندمسائل عمومی می  

 اقدام گروهی از مردم برای حل مسئله

گذاران با شهروندان و عموم جامعهمشیارتباط بیشتر خط  

کارگزاران توانمندسازی مدیران و 

گذاری و مشیدولتی در حوزه خط

 بکارگیری نخبگان

گذاری و فرآیند آنمشیگیران برای خطآموزش آکادمیک تصمیم  

 بازآموزی دولتمردان برای درک مشخص و روشن از مطالبات مردم

 عدم توانایی مدیران دولتی در مورد تشخیص و رسیدگی به مسائل

براساس مسائل عمومی کشورتولید دانش مورد نیاز   

رصد مداوم مسائل فعلی و نوظهور 

نگر، سیستمی و کشور با نگاه جامع

 حکمرانانه

گذاران برای شناسایی مسائل مشیسازی و هماهنگی بین منابع اطالعاتی مردم و خطیکسان

 عمومی

پژوهانه به موضوعات و مسائل کشوررویکرد آینده  

جامع شناسایی مسائل به صورت  

 نگاه سیستمی به جای نگاه بخشی

 تعیین وضع مطلوب پس از حل مسائل عمومی

ایجاد و تشکیل سازمانی مشخص 

بندی مسائل برای تشخیص و اولویت

 عمومی کشور

 تاسیس نهاد متولی شناسایی مسائل عمومی

کنندمعرفی کنشگرانی که مسائل عمومی را شناسایی می  

پیگیری مسائل عمومی کشورایجاد سامانه   

کاهش تقاضای عمومی و عدم  پیامدها

 تشخیص مسئله عمومی

اعتقادی به اهمیت موضوع و مسئلهبی  

 کاهش مطالبه عمومی شهروندان

 عدم مشارکت از سوی عامه مردم

 بروز موضوعات جدید و جلب توجه مردم و قانونگذاران به آنها

به شناسایی مسائل عمومیطوالنی شدن زمان رسیدگی   

گیران به افکار عمومیعدم توجه قانونگذاران و تصمیم  

 فقدان اتفاق نظر عمومی

 بروز چالش قدرت درباره منافع سازمان یافته

های حزبیضعف اجماع سیاسی و غالب بودن ترجیحات و گرایش  

 ماهیت ذاتی برخی مسائل عمومی که اصالح ناپذیرند

شناخت صحیح از موضوع و عدم 

 تعریف اشتباه مسئله عمومی

گذارانمشیارتکاب خطای شناختی توسط خط  

مردان از مسائل عمومی و مشکالتعدم درک دولت  

گیرندگان در خصوص نظرات عمومیسوء تفسیر تصمیم  

گذاریمشیبروز روابط شخصی بین بازیگران خط  

و مالی ریزی و مالحظات فنیضعف برنامه  

هاناپایداری افکار عمومی و تغییر در اثر اخبار و رسانه  

 پیچیدگی بیشتر مشکالت و مسائل

مسئله عمومی شناسایی شده و ورود 

 مسئله عمومی به دستورکار رسمی

 تعریف جامع و مانع از مسئله عمومی

 اقدام به شناسایی عناصر و اجزاء تشکیل دهنده مسئله عمومی

بندی مسائل عمومیاولویت  

 مشخص کردن الگوی رفتاری مسئله عمومی
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مشیدهی به دستورکار و خطشکل  

 تدوین دستورکار

 تعیین سازمان متولی حل مسئله عمومی

 

رد بنیاد تشخیص مسائل عمومي در ایران، شامل مواالگوی داده

 ذیل است:

له اثرگذار بر تشخیص مسائل عمومي شامل چهار مقوشرایط علّي 

های ناشي از تشخیص مفهوم است که در مجموع چالش 28و 

ه به باشند. این شرایط، وقایع و عللي هستند کمسائل عمومي مي

انجامند. ایجاد یا رشد و گسترش تشخیص مسائل عمومي مي

 و مفهوم است 29ای یا محیطي شامل شش مقوله و شرایط زمینه

 عالوه بر تشخیص مسائل عمومي بر راهبردها نیز اثرگذارند.

ز آنها اها نبوده ولي آگاهي ای در کنترل بوروکراسيشرایط زمینه

تواند به واکنش مناسب و درك چرایي برخي رویدادهای مي

جر مرتبط با تشخیص مسائل عمومي و تعیین راهبردهای مناسب من

 شود. 

 22یا میانجي شامل پنج مقوله و  ایگر، واسطهعوامل مداخله

مفهوم است و عالوه بر تشخیص مسائل عمومي بر راهبردها 

ها بوروکراسيای، تحت کنترل برخالف شرایط زمینهاثرگذارند و 

نند تواهستند و ميد و بر انتخاب راهبردها مؤثر نگیرمي قرار

ند. ها را تسهیل و تسریع کنانتخاب راهبردها یا اجرای اقدام

داره امفهوم است و برای کنترل،  19اهبردها شامل پنج مقوله و ر

نظیم ای تو برخورد با تشخیص مسائل عمومي ارائه شده و به گونه

ر گای و عوامل مداخلهشدند که به شرایط علّي، شرایط زمینه

وم مفه 24واکنش درستي نشان دهند. پیامدها شامل سه مقوله و 

 اصل اجرای راهبردها هستند.است و نتایج مورد انتظار و ح

 تست اجرایي و تعیین روایي مدل

بنیاد طراحي شده با توجه به این که مدل پژوهش با رویكرد داده

سازی معادالت ساختاری، برازش مدل و محاسبه است، برای مدل

ها و ابعاد از تحلیل عاملي تاییدی استفاده شده بار عاملي شاخص

های گیرد که دادهمدلي شكل مي است. در تحلیل عاملي تاییدی،

کند؛ و مبتني بر تجربي را بر پایه چند پارامتر، توصیف و تبیین مي

تواند به شكل تئوری یا فرضیه باشد ها است که ميساختار داده

دهد بار . نتایج تحلیل عاملي تاییدی شرایط علّي نشان مي(25)

ر توزیع های عدم تعادل واقعي ناشي از انحراف دعاملي گویه

منابع، کیفیت شواهد مربوط به مسئله، هزینه فرصت قابل مالحظه 

تصمیمات اجرایي و سیاسي، عموم مردم در یک ناحیه جغرافیایي 

-است و حذف مي 4/0بیني نشده کمتر از های انساني پیشو اتفاق

ها و متغیرها باالتر شوند. با اصالح مدل، بارهای عاملي بقیه گویه

 های خوبي برای شرایط علّي هستند.لذا سنجهاست و  4/0از 

دهد بار عاملي ای نشان مينتایج تحلیل عاملي تاییدی شرایط زمینه

های موضوعات اجتماعي نامطلوب، درگیری دیوانساالران گویه

در مورد مسائل اداری موضوعات عمومي، و تفویض اختیار 

 4/0متر از های سازمان یافته کگذار به گروهمشيهای خطسازمان

ها شوند. با اصالح مدل، بارهای عاملي بقیه گویهاست و حذف مي

های خوبي برای شرایط است و لذا سنجه 4/0و متغیرها باالتر از 

گر نشان ای هستند. نتایج تحلیل عاملي تاییدی عوامل مداخلهزمینه

است و  4/0ها و متغییرها باالتر از دهد بار عاملي همه گویهمي

 گر هستند.های خوبي برای عوامل مداخلهسنجه
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بنیاد تشخیص مسائل عمومی در ایران. مدل اولیه داده1نمودار   

 
 عاملي گویهدهد بار نتایج تحلیل عاملي تاییدی راهبردها نشان مي

-مشيسازی و هماهنگي بین منابع اطالعاتي مردم و خطیكسان

است و حذف  4/0گذاران برای شناسایي مسائل عمومي کمتر از 

ها و متغیرها باالتر شود. با اصالح مدل، بارهای عاملي بقیه گویهمي

 های خوبي برای راهبردها هستند.است و لذا سنجه 4/0از 

 

 گیري و مدل ساختاري پژوهشهاي اندازههاي برازش مدل. شاخص4 جدول

های برازش مطلقشاخص نوع شاخص های برازش تطبیقیشاخص  های برازش مقتصدشاخص   

RMR GFI TLI CFI IFI RMSEA CMIN/DF 
08/0کمتراز مقدار استاندارد 9/0بیشتراز  9/0بیشتراز  9/0بیشتراز  9/0بیشتراز  08/0کمتراز  5تا  1بین    
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071/0 مدل شرایط علّی  951/0  958/0  901/0  946/0  040/0  426/2  

ایمدل شرایط زمینه  068/0  950/0  937/0  908/0  941/0  061/0  351/1  

-مدل عوامل مداخله

 گر

064/0  914/0  919/0  901/0  920/0  039/0  741/2  

شناسایی مسائل 

 عمومی

047/0  920/0  941/0  936/0  951/0  034/0  941/2  

064/0 مدل راهبردها  937/0  949/0  923/0  901/0  053/0  326/3  

024/0 مدل پیامدها  949/0  912/0  914/0  917/0  060/0  673/3  

الگوی ساختاری 

 پژوهش

033/0  907/0  946/0  966/0  902/0  071/0  488/2  

 

-دهد بار عاملي گویهعاملي تاییدی پیامدها نشان مينتایج تحلیل 

بروز چالش قدرت درباره منافع سازمان یافته، سوء تفسیر  های

-گیرندگان در خصوص نظرات عمومي و ضعف برنامهتصمیم

-است و حذف مي 4/0ریزی و مالحظات فني و مالي کمتر از 

رها باالتر ها و متغیشوند. با اصالح مدل، بارهای عاملي بقیه گویه

-های خوبي برای پیامدها هستند. برای تصمیماست و سنجه 4/0از 

-گیری از شاخصهای اندازهگیری در خصوص تایید یا رد مدل

استفاده شده است. نتایج حاصل  4مطابق جدول  1های برازش مدل

دهد گیری نشان ميهای اندازهاز ارزیابي نیكویي برازش مدل

 ل قبول است.ها خوب و قاببرازش مدل

 (SEMبرازش کل مدل و مدل معادالت ساختاری )

دهد نتایج حاصل از ارزیابي نیكویي برازش کل مدل نشان مي

برازش مدل خوب و قابل قبول است و نیازی به حذف نشانگرها 

و رسم کوواریانس بین خطاها وجود ندارد. پس از اطمینان از 

ی با پیروی از مناسب بودن برازش مدل، مدل معادالت ساختار

مدل تحقیق براساس آخرین تغییرات در تحلیل عاملي تاییدی رسم 

                                                           
1- Model fit indexes 

شده است. با توجه به هدف اجرای معادالت ساختاری که تخمین 

، نتایج تخمین تمام مسیرهای 5روابط بین متغیرها است، در جدول 

بین متغیرهای مدل گزارش شده است و مدل معادالت ساختاری 

 آمده است. 2در ایران در نمودار تشخیص مسائل عمومي 

. مقادیر رگرسیونی تخمین مسیرهاي مدل5 جدول  

 Estimate مسیرها

مومیعتشخیص مسائل  <---شرایط علّی   825/0  

تشخیص مسائل  <---اي شرایط زمینه

 عمومی

573/0  

تشخیص مسائل  <---گر عوامل مداخله

 عمومی

781/0  

راهبردها <---تشخیص مسائل عمومی   645/0  

راهبردها <---اي شرایط زمینه  594/0  

راهبردها <---گر عوامل مداخله  890/0  

پیامدها <---راهبردها   773/0  

 

 بحث ونتیجه گیری
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 های محیطي و شرایط متغییر،پیچیدگي و هاستمیس عصر در

 که تشخیص مسائل عمومي یبرا خاص یالگو و وهیش کی ارائه

 یيگرامطلق از دیبا لذا. است يرعملیغ باشد، کارا و اثربخش

 ریمتغ طیشرا مقابل در که بود یيالگوها دنبال به و کرد زیپره

گذاران مشيخط یازهاین به ،يکاف یریپذانعطاف با بتوانند امروز

 (9)کاسوایي . پورعزت و هاشميبدهند خور در و مناسب يپاسخ

 وسیعو  گسترده ایعقیده دارند شناسایي مسائل عمومي، پدیده

معلول شرایط فرهنگي، اجتماعي، اقتصادی و سیاسي  که است

ی خاص، برخورد است و محدود کردن آن در یک حیطه و حوزه

 سازد.دار ميمؤثر با آن را خدشه

گذاری عمومي اتخاذ تصمیمي پایا از سوی نهادهای مشيخط

اقتدار عمومي در یک دولت است که بر یک حوزه سرزمیني و 

دارای حق حاکمیت است. این تعریف بر اهمیت قضایي معین 

مسائل عمومي و پیچیدگي آن داللت دارد. با توجه به اینكه 

-مشيها برای رفع مسائل عمومي جامعه خود اقدام به خطدولت

اند، تر از گذشتهنمایند و امروزه مسائل عمومي حساسگذاری مي

شود ميگذاری از حساسیت بیشتری برخوردار مشيبنابراین خط

. براساس اهمیتي که برخي محققین نظیر هاردی برای تشخیص (1)

-مشيوزن فرآیند خطاند، تشخیص مسئله، هممسئله قائل بوده

گذاری با مشي. فرآیند خط(24)گذاری در نظر گرفته شده است 

پدید آمدن یک مشكل یا به طور دقیقتر با مشاهده تفاوت بین 

. معموالً شرایط به (17)شود شرایط موجود و مطلوب آغاز مي

آیند، مگر آنكه عده زیادی از مردم صورت مسئله عمومي در نمي

دریافت، شناخت و تشخیص مشكل  .(7)را تحت تاثیر قرار دهند 

گذار با جامعه ارتباط نزدیک داشته مشيدر گرو آن است که خط

باشد و در جریان این ارتباط، بتواند مشكالت را دریافت و درك 

 .(8)ند ک

 

 
 . مدل معادالت ساختاري تشخیص مسائل عمومی در ایران2نمودار 

 
گذاران قرار مشيمسائل به طرق مختلف مورد توجه دولت و خط

های گذاران در فضای پیچیده سیستممشيو گاهاً خط (7)گیرد مي

روند پي از تمرکز بر مسئله طفره ميدراجتماعي و تحوالت پي

شود، لذا بخش قابل توجهي از و مسئله بدرستي انتخاب نمي (9)

و این ضعف در شناسایي مسائل  (3)شود منابع ملي تلف مي

. (9)شود های دولت ميمشيعمومي موجب ناکارآمدی خط

-شناخت مسائل عمومي، یكي از ارکان شیوه اقتضایي در خط

نتخاب روش گذار در امشيگذاری عمومي است که به خطمشي

 .(8)کند گذاری، بیشترین کمک را ميمشيخط

های گوناگون، مدل (3)بیگي فرد و نجفبه نقل از سلیماني، دانش

دهند. های متفاوتي را برای شناسایي مسئله عمومي، ارائه ميروش

در مدل نخبگان، مسئله عمومي حاصل ترجیح نخبگان است؛ در 

های گروهي، مراوده و ستیز گروههای مدل تعادل حاصل از ستیزه

دهد؛ در مدل اصالح معارض، مسئله عمومي را شكل مي

تدریجي، مسئله امروز، مسائل حل نشده گذشته است و در مدل 

انتخاب عمومي، مسئله عمومي به عمل ابداعي و عمل متقابل 

 مجموعه بازیگران بستگي دارد.
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توان توقع داشت معتقدند نمي (9)پورعزت، بیگدلي و سعدآبادی 

هایي با عقالنیت محدود، از گذاران به منزلة انسانمشيکه خط

میان انبوهي از مسائل اجتماعي و عوامل، با وجود بازیگران و 

 ذینفعان متعدد درگیر در آن، بتوانند بر مسائل عمومي اصلي

گذاران، از جمله مشيخط واقع الگوهای ذهني متمرکز شوند. در

های فكری حول مسائل ه آنها را به سمت جریانعواملي هستند ک

توان دریافت که چرا ترتیب ميکند. بدینعمومي هدایت مي

گذاران ناخودآگاه و ناگزیر، مسائل واقعي جامعه مشيگاهي خط

 پردازند.کنند مهم است ميرا رها کرده و به مسائلي که تصور مي

از نقاط  تواندوجود نظام تشخیص مسائل عمومي در کشور مي

گذاری عمومي به شمار رود. این امر موجب مشيقوت عرصه خط

گردد که منابع کشور به صورت اصولي و علمي به یک مي

گذاران در هنگام مشيموضوع اختصاص یابد. در حقیقت خط

مواجه با یک مسئله دقیقاً از این مطلب اطالع دارند که مسئله 

اتي را مدنظر قرار دهد عمومي چیست، راهكارهای آن باید چه نك

و اینكه وضع مطلوب پس از حل مسئله چیست و چه نتایجي را 

مردان باید با مسیر واضح باید به همراه داشته باشد. درواقع دولت

و روشني در رسیدگي به مسائل عمومي مواجه باشند که آنها را از 

 کاری رها سازد.کاری و موازیدوباره

گذاری عمومي مشيارکان خط شناخت مسائل عمومي، یكي از

گذاری، مشيگذاران در انتخاب راهبرد خطمشياست که به خط

بنیاد باید با شناخت کند. براساس الگوی دادهبیشترین کمک را مي

ای، راهبرد گر و احاطه کامل به شرایط زمینهعوامل علّي و مداخله

یت گذاری اقدام نمود. مزمشيمناسب را انتخاب کرد و به خط

بنیاد پژوهش حاضر در این است که الگو ارائه شده، الگویي داده

های موثر بر زمان کوشیده است به اکثر مولفهو جامع است که هم

فرآیند تشخیص مسائل عمومي توجه کند. وجه تمایز الگو ارائه 

های موجود در زمینة شده در این پژوهش نسبت به چارچوب

های ن است که در چارچوبفرآیند تشخیص مسائل عمومي، ای

موجود به طور عمده فقط به مدیریت مسائل عمومي توجه شده، 

که در پژوهش حاضر، عالوه بر توجه به فرآیند تشخیص درحالي

مسائل عمومي، به عوامل تأثیرگذار بر این فرآیند نیز تأکید شده 

بیگي فرد و نجفاست. این الگو با نتایج تحقیقات سلیماني، دانش

مشابهت  (4)و فقیهي و کاوه  (9)کاسوایي پورعزت و هاشمي ،(3)

های ارائه دارد. همچنین الگوی ارائه شده در این پژوهش با مدل

  (14) گانیشیمدل دانشگاه مو  (13)آلست شده توسط ون

 سازگاری دارد.

حساسیت عمومي نسبت به  هایدهد مقولهنتایج پژوهش نشان مي

موضوع، هزینه ایجاد شده ناشي از وجود موضوع برای کشور، 

حوادث  محدوده و قلمرو جغرافیایي درگیر با موضوع، و

علّي برای ایجاد و تشخیص  غیرمترقبه و بالیای طبیعي، شرایط

شوند. فضای عمومي نظام مسائل عمومي در ایران محسوب مي

های ذهني های فكری و مدلجریان گذاری ایران شاملمشيخط

های سیاسي و امنیتي، شرایط اجتماعي، گذاران، جریانمشيخط

های خارجي فرهنگي و مذهبي، شرایط اقتصادی و فناوری، جریان

های سازماني و اداری، زمینه و بستری خاص المللي، و جریانو بین

آورند. را برای تشخیص مسائل عمومي در ایران فراهم مي

انونگذاران و مجریان دولتي، بازیگران سیاسي، بازیگران ق

ها و موسسات پژوهشي به های جمعي، و دانشگاهغیردولتي، رسانه

گر بر تشخیص مسائل عمومي در ایران عنوان عوامل مداخله

-دهد پرهیز قانونتاثیرگذارند. همچنین نتایج پژوهش نشان مي

زا، اجرای مدل مسئله ساز وگذاران از رفتارهای تک بعدی، مشكل

گیری پایین به باال، مشارکت شهروندان و خرد جمعي، تصمیم

-مشيتوانمندسازی مدیران و کارگزاران دولتي در حوزه خط

گذاری و بكارگیری نخبگان، رصد مداوم مسائل فعلي و نوظهور 

نگر، سیستمي و حكمرانانه، و ایجاد و تشكیل کشور با نگاه جامع

بندی مسائل عمومي برای تشخیص و اولویتسازماني مشخص 

کشور، راهبردهای اصلي برای بهبود تشخیص مسائل عمومي در 

باشند. همچنین اجرای راهبردها، پیامدهای تشخیص ایران مي

مسائل عمومي در ایران شامل: کاهش تقاضای عمومي و عدم 

تشخیص مسئله عمومي، عدم شناخت صحیح از موضوع و تعریف 

له عمومي، و مسئله عمومي شناسایي شده و ورود مسئله اشتباه مسئ

 عمومي به دستورکار رسمي را در پي خواهد داشت.
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درصد،  94دهد حساسیت عمومي نسبت به موضوع نتایج نشان مي

درصد،  84هزینه ایجاد شده ناشي از وجود موضوع برای کشور 

 درصد و حوادث 88محدوده و قلمرو جغرافیایي درگیر با موضوع 

 واریانس شرایط علّي را درصد از 91غیرمترقبه و بالیای طبیعي 

شرایط علّي، نقش و تاثیر مهمي بر  کنند. بنابراین،مي تبیین

دهد شناسایي مسائل عمومي در ایران دارند. نتایج نشان مي

درصد،  90گذاران مشيهای ذهني خطهای فكری و مدلجریان

شرایط اجتماعي، فرهنگي  درصد، 95های سیاسي و امنیتي جریان

درصد،  89درصد، شرایط اقتصادی و فناوری  77و مذهبي 

های سازماني درصد و جریان 68المللي های خارجي و بینجریان

کنند. تبیین مي ای رادرصد از واریانس شرایط زمینه 62و اداری 

ای، نقش و تاثیر مهمي بر شناسایي مسائل شرایط زمینه بنابراین،

 راهبردها دارند. عمومي و

درصد،  98دهد قانونگذاران و مجریان دولتي نتایج نشان مي

درصد،  95درصد، بازیگران غیردولتي  94بازیگران سیاسي 

 79ها و موسسات پژوهشي درصد و دانشگاه 83های جمعي رسانه

 کنند. بنابراین،مي تبیین گر رادرصد از واریانس عوامل مداخله

ش و تاثیر مهمي بر شناسایي مسائل عمومي گر، نقعوامل مداخله

گذاران دهد پرهیز قانوندر ایران و راهبردها دارند. نتایج نشان مي

درصد، اجرای  97زا ساز و مسئلهاز رفتارهای تک بعدی، مشكل

گیری پایین به باال، مشارکت شهروندان و خرد جمعي مدل تصمیم

ولتي در حوزه درصد، توانمندسازی مدیران و کارگزاران د 89

درصد، رصد مداوم  91گذاری و بكارگیری نخبگان مشيخط

نگر، سیستمي و مسائل فعلي و نوظهور کشور با نگاه جامع

درصد و ایجاد و تشكیل سازماني مشخص برای  74حكمرانانه 

درصد از  66بندی مسائل عمومي کشور شناسایي و اولویت

کنند. بنابراین، راهبردها، نقش و مي تبیین واریانس راهبردها را

 تاثیر مهمي بر پیامدهای شناسایي مسائل عمومي دارند. 

دهد کاهش تقاضای عمومي و عدم همچنین نتایج نشان مي

درصد، عدم شناخت صحیح از موضوع  74شناسایي مسئله عمومي 

درصد و مسئله عمومي شناسایي  71و تعریف اشتباه مسئله عمومي 

درصد از  86له عمومي به دستورکار رسمي شده و ورود مسئ

کنند. بنابراین، پیامدهای مذکور، مي تبیین واریانس پیامدها را

نتیجه اجرای راهبردهای شناسایي مسائل عمومي هستند. براساس 

داری مسیرهای مدل کمتر از نتایج معادالت ساختاری، سطح معني

ضریب مسیر دار است. است، لذا رابطه بین متغیرها معني 05/0

گر به شناسایي ای و عوامل مداخلهشرایط علّي، شرایط زمینه

، ضریب مسیر 781/0و  573/0، 825/0مسائل عمومي به ترتیب 

، ضریب مسیر شرایط 645/0شناسایي مسائل عمومي به راهبردها 

گر به ، ضریب مسیر عوامل مداخله594/0ای به راهبردها زمینه

 است. 773/0ر راهبردها به پیامدها و ضریب مسی 890/0راهبردها 

 های سیاستيتوصیه

شود دولت با حمایت از های پژوهش، پیشنهاد ميبراساس یافته

ها و ها و دانشگاهبازیگران سیاسي، بازیگران غیردولتي، رسانه

موسسات پژوهشي به افزایش مشارکت آنها کمک کند و رقابت 

صوص تشخیص مسائل شدیدی بین آنها به منظور ارائه ایده در خ

های مسائل عمومي کشور، صرفاً از عمومي ایجاد کند. در بررسي

های خبرگاني استفاده نشود بلكه مردم به عنوان خاستگاه روش

ایجاد تقاضای عمومي مورد توجه قرار بگیرند. همچنین پیشنهاد 

گذاران و قانونگذاران از رفتارهای تک بعدی، مشيشود خطمي

گیری پایین به باال با زا پرهیز کنند. مدل تصمیملهساز و مسئمشكل

 مشارکت شهروندان و خرد جمعي اجرا و عملیاتي شود. راهبرد

ها تقویت گردد و توانمندسازی طریق بوروکراسي از یابيمسئله

گذاری و مشيمدیران و کارگزاران دولتي در حوزه خط

لي و بكارگیری نخبگان در دستورکار قرار گیرد. مسائل فع

نگر، سیستمي و حكمرانانه به طور نوظهور کشور با نگاه جامع

مداوم پیگیری و رصد شود. سازماني مشخص برای شناسایي و 

بندی مسائل عمومي کشور در ذیل ساختار وزارت کشور اولویت

تواند با انباشت دانشي قابل ایجاد و تشكیل گردد. این سازمان مي

شكل گرفته و خواهد گرفت، توجه که در طي سالیان طوالني 

-ی کشور را تشخیص دهد که در برنامهمسائل جاری و آینده

های استراتژیک و بلندمدت کشور بسیار موثر است. در واقع ریزی

ی مسائل داخلي و خارجي، فارغ از اینكه چه کشور در زمینه

مدت، داند که در کوتاهجناحي سكان امور را در دست دارد، مي
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بلندمدت دقیقاً به دنبال چه اهدافي است و آن را مدت و میان

نماید. لذا دهد و تحقق آن را پیگیری ميروی خود قرار ميپیش

وجود یک ساختار و نظام شناسایي مسائل از نكات مهمي است 

مند بهره 19-به ویژه در دوران شیوع کوویدکه کشور باید از آن 

 باشد.
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 Abstract 

Introduction: The public policy-making process begins with a focus on issue 

identification and affects the people. This study presents a structural model of 

the role of governmental and non-governmental actors during the Covid-19 

outbreak in line with the general issue of social health. 

Methods: In this research, grounded theory and structural equation modeling 

have been used and 15 interviews were conducted with experts in the policy-

making system. Data were analyzed by open, axial and selective coding and 

the structural model of the research was presented.  

Results:  The results show that the causal conditions include categories of 

general sensitivity to the subject, cost incurred due to the existence of the issue 

for the country, The geographical scope of the subject matter, and 

emergencies and natural disasters and stakeholders including legislators and 

government officials, political actors, non-governmental actors, mass media, 

and universities and research institutes in the public space of the iranian 

calligraphy system, including intellectual currents and mental models of 

calligraphy. Consultants, political and security currents, social, cultural and 

religious conditions, economic and technological conditions, foreign and 

international currents, and organizational and administrative currents 

influence the identification of public issues in iran. 

Conclusion: It seems that the government, with the support of political actors, 

non-governmental actors, the media and universities and research institutes, 

will be able to increase their participation in identifying public issues, 

especially during the Covid -19 outbreak.. 

Keywords: Grounded Theory, Identify and prioritize the Issues, Public 

Issues, Public Policy-Making, Covid-19 
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