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 دستورگذاری )دستور کار(

دهد یک مسأله چگونه در سطح جامعه مطرح گردیده و سازمان مسئول، آن را برای تجزیه فرآیندی که نشان می

دستور کار را  2است. کوب و راس 1دهد فرآیند دستور کارحل در اولویت بررسی قرار میو تحلیل و یافتن راه

های متعارض تبدیل های مختلف جامعه به مقولههای گروهاند که از طریق آن خواستهفرآیندی تعریف کرده

 شوند تا توجه جدی مقامات دولتی را به خود جلب نمایند.می

به  از میان مجموعه موضوعات یا مسائل قابل تصوری که ممکن است مورد توجه مقامات رسمی قرار گیرند تنها

ها با در دستور کار قرار دادن یک مسأله، هویت آن مسأله را مورد شود. دولتتعدادی و نه همه آنها توجه جدی می

بندند تا آنها را از اولویت ساقط نمایند. این مطلب، تا حدی تأیید قرار داده و بر بعضی دیگر از مسائل چشم می

های فشار فعالند تا نفعان و گروههای اجتماعی، ذیگروهیگویای این واقعیت است که عوامل مؤثری از جمله 

دار جلوه نماید. نقش این عوامل با نقش دولت در تقابل و تعارض است. البته عمل مسائلی به صورت اولویت

های عمومی حضوری پررنگ و فعال دارند. مشیباشند که در خطمی 3های اجتماعی، شاخص جامعه تکثرگراگروه

های مشی در بسیاری از موارد، به وسیله اعضاء دولت و نه گروهدهد که فرآیند خطتجربی نشان میاما شواهد 

شود. جان کینگدان، افراد خارج از حاکمیت را نیز در کنار مقامات رسمی دولتی، برای به اجتماعی تعیین می

از موضوعات یا مسائل را در بر کند که دستور کار فهرستی داند. ولی اظهار میرسمیت شناختن مسأله مهم می

گیرد که از طرف مقامات رسمی دولتی و افراد خارج از حاکمیت و نزدیک به آن مقامات، در هر زمان مورد می

شود. با وجود آن که در نهایت، مؤسسات دولتی یا مقامات رسمی باید مسأله را به رسمیت توجه قرار گرفته می

های مختلف گیرد، اما گروهسأله احراز گردیده و برای بررسی در دستور کار قرار میبشناسند و با تأیید آنها، هویت م

دهندگان، توان احزاب در توزیع قدرت و حتی توده آنها از جمله مشارکت رأی سیهای سیااجتماعی و ویژگی
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ر نمود برخی از مسائلی توان انکانمایند. البته نمیمردم، نقش مهمی را در شناسایی مسائل و اولویت آنها ایفا می

گیرند آثار و عالئم روشنی مبنی بر عمومی بودن، ندارند ولی مورد تجزیه و تحلیل قرار که در دستور کار قرار می

شود و جامعه نیز باید از آنها تبعیت نماید. بام حل این مسائل نیز اتخاذ میعنوان راههایی به مشیگیرند و خطمی

دانند که هر کدام مشی مینفعان خطدستور کار را شامل بحث، مجادله و ترغیب میان ذی ، فرآیند4گارتنر و جونز

های اجتماعی و سیاسی یا توده مردم دهند. گروهاز آنها مدارک و مستنداتی را در حمایت از مواضع خود ارائه می

دهند. آنها سأله را خبر میهای دولتی از وجود ماز طریق بحث و نظر یا از طریق واکنش نشان دادن به سیاست

رغبتی به بعضی از اقدامات دولتی که نیازمند آمیز و یا بیهمچنین ممکن است با رفتارهای سیاسی و اعتراض

 باشند، مسئوالن را متوجه وجود مسأله عمومی نمایند. پشتیبانی و تأیید مردم یا مشارکت آنان می

 

 )دستور کار( 5فرآیند دستورگذاری

های های زیادی در نحوه قرار گرفتن یک موضوع در دستور کار دولت یا سازمانمبین پیچیدگیماهیت دستور کار، 

ها تا افراد یا حتی خود دولت شروع شده مشی در احزاب و گروهدولتی است. این پیچیدگی از احساس نیاز به خط

های دولت تحت . احساس نیاز جامعه و حتی پاسخیابدسازی دولت جهت بررسی و پاسخ به آن ادامه میو تا قانع

گذاری و منافع حاصله مشیهای بازیگران عرصه خطگیرند؛ شرایط سازمانی، ایدئولوژیتأثیر عوامل مختلفی قرار می

دهند. فرآیند دستور کار در ها و به طور کلی صاحبان نفوذ و قدرت، دستور کار را تحت تأثیر قرار میمشیاز خط

ای از مستندات مشی است و هر کدام از آنها مجموعهنفعان در خطمندی میان ذیده بحث، مجادله و عالقهبرگیرن

ها ممکن است بر روی وجود ها و مجادلهنمایند. این بحثو مباحث را به منظور حمایت از نظرات خود ارائه می

ها، حلو در مواردی همچون مشخص شده راههای دولتی آغاز گردد ها و سازمانیک مسأله یا چالش در بین گروه
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های دولتی به وجود جذب حامیان و یا مخالفان مسائل مطرح شده ادامه یابد و حتی تمکین یا پذیرش دستگاه

 مسأله را در برگیرند. 

معه گردد، مسأله یا چالشی که بعضی از اعضاء جافرآیند دستور کار از وجود یک مسأله یا چالش در اجتماع آغاز می

نمایند. کنند و آثار آن را مشاهده میها و احزاب به وجود آن معترف بوده و حتی وجود آن را لمس میاز جمله گروه

مسأله ممکن است چالشی مربوط به آینده باشد و عامه مردم که سرگرم زندگی عادی و امور روزمره خود بوده و 

های دولتی برای بررسی در این موارد اما در ردیف اولویتنگری آن چنانی ندارند، آن را حس نکنند. همه آینده

مرجعی که مسأله را طرح نموده است به دنبال جلب آراء و افکار عمومی و توافق گیرند. گروه یا دستور کار را می

های های، دیدگاباشد. به دنبال طرح چنین مسألهها میهای دولتی، برای پذیرش آن و قرار دادن در اولویتسازمان

دهند. مسأله ممکن است به صورت دستور شوند و جوانب مسأله را مورد بررسی قرار میمخالف و موافق مطرح می

کار عمومی مطرح گردد و حتی افکار عمومی آن را به عنوان مسأله عمومی قبول کرده باشند، اما در صورتی در 

ها ها و حمایتها در مقابل موافقته باشد و مخالفتگیرد که حمایت کافی صورت گرفتدستور کار سازمانی قرار می

های دولتی نگردیده باشد. کوب و راس، نقطه آغاز فرآیند دستور کار سبب دلسردی یا ممانعت از پذیرش دستگاه

دانند که طی ساز و کار مشخصی به دستور کار سازمانی را از طرح مسائل و موضوعات در دستور کار عمومی می

 شود. موضوع به طور رسمی مورد پذیرش دولت واقع می تبدیل شده و

به اعتقاد کوب و راس فرآیند دستورگذاری از زمانی که مسائل از شکل دستور کار منظم شروع و به دستور کار 

 شود: شوند چهار مرحله مشخص را شامل میسازمانی تبدیل می

 طرح مسائل و موضوعات  (1

 ها حلمشخص شدن راه (2

 از مسائل مطرح افزایش حمایت  (3
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 در صورت حمایت کافی، در دستور کار سازمانی قرار گرفتن  (4

و  7مدل بسیج عمومی ،6کوب و راس سه الگو یا مدل را برای تنظیم دستور کار تشخیص دادند: مدل ابداع بیرونی

 8مدل ابداع درونی

های وهگرای لیبرال است. در این مدل موضوعات در گرل ابداع بیرونی مخصوص جوامع کثرتمداز نظر آنها 

ارد شوند ویابند تا ابتدا به مرحله دستورگذاری عمومی شوند و سپس به حد کافی گسترش میغیردولتی مطرح می

ده دارند. مدل های اجتماعی نقش اصلی را بر عهو در نهایت به دستور کار رسمی انتقال یابند. در این مدل گروه

یتی را مطرح ( یک نارضا1های بیرونی از ساختار دولت هایی سازگار است که در آن گروهیرونی با وضعیتابداع ب

ر ب( فشار کافی 3های جامعه گسترش دهند تا ( بکوشند منافع ناشی از موضوع را به سایر گروه2کنند 

 ار دهند. گیرندگان وارد آورند و موضوع را برای توجه جدی در دستور کار رسمی قرتصمیم

دهند. مطابق های تمامیت خواه نسبت میمدل بسیج عمومی، مدلی کامالً متفاوت است. کوب و راس آن را به رژیم

زند. در ای را از یک نهاد رسمی به دستور کار عمومی منتقل ساکنند مسألهگیرندگان سعی میاین مدل تصمیم

ولت در دی مشخص شده باشد، موضوعی رأساً به وسیله این مدل، ابتدا بدون آنکه عامل محرک نارضایتی عموم

مانند. خبر میگیرد. عموم مردم تا لحظه اعالم رسمی به کلی از مراحل تدوین آن بیدستور کار رسمی قرار می

سبت مشی جدید است، زیرا اجرای موفق آن منوط به واکنش مطلوب عموم نموضوع مهم افزایش حمایت از خط

 به آن است. 

ها را مطرح مشیگیرندگان دارند، خطهای اثرگذار با دسترسی خاصی که به تصمیمل ابداع درونی، گروهدر مد

کنند، ولی لزوماً خواستار آن نیستند که آنها را آشکار کرده و در معرض رقابت بین مردم قرار دهند. موضوع و می

شود گیرد که در آن نارضایتی اعالم میرت میزمان در یک گروه یا سازمان دولتی صوبیان جزییات آن به طور هم
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هایی در جریان موضوع قرار ها یا سازمانشود. تنها گروههای بالقوه مشخصی برای مسأله تعیین میحلو راه

 گیرند که یا از آن مطلع هستند یا به آن عالقه دارند. می

حزبی های سوسیالیست تکهای لیبرال، مدل بسیج عمومی معموالً به دولتساالریمدل ابداع بیرونی نوعاً به مردم

 ساالر مربوط است. و مدل ابداع درونی به رژیم های تمامیت خواه و دیوان

یم سیاسی با کننده و اساساً غیرضروری است. در این تحلیل هر رژاین جنبه خاص از تحلیل کوب و راس گمراه

سبک خاصی از دستورگذاری مشخص شده است، بدون آنکه امکان تعمیم دقیق دستورگذاری بر حسب نوع رژیم 

 مقدور باشد، متغیر اصلی ماهیت موضوع است نه نوع رژیم. 

 

 

 


