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Understanding the complexities of the policymaking process and examining why and
how decisions are made can facilitate more effective, efficient, and sustainable policies.
By discovering the local pattern of energy policymaking in a given case study (cryptocurrency mining’s electricity tariff); using the method of discourse analysis of stakeholders
involved in the process in the advocacy coalition framework; the action-reaction mode
of policymakers and decision-makers in this area were interpreted. Coding of data was
performed based on an inductive approach by ATLAS.ti exploratory analysis software.
The required data were obtained from 11 semi-structured field interviews with different
stakeholders, 58 administrative documents, and 49 interview and news texts published
in the official news media. In cryptocurrency mining’s electricity tariff subsystem, there
exist 3 discourses; opportunistic, threatening, and problematic. Besides, coalitions are
formed around each of them, problematic discourse and emphasis on serving the public
interest prevail. The advocators of this coalition are often government institutions and
the final policy is based on this coalition’s proposed alternative. The analysis of evidence
in the form of causal mechanisms of advocacy coalition framework can predict future
changes to this policy.

* Corresponding Author:
Hanieh Arazmjoo, PhD.
Address: Department of Management and Social Sciences, Niroo Research Institute, Tehran, Iran.
E-mail: harazmjoo@nri.ac.ir

20

بهار  .1400دوره  .11شماره 38

مقاله پژوهشی
رویکردی گفتمانی به فرایند شکلگیری یک سیاست(مطالعه موردی تعرفهگذاری
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 .1گروه مدیریت و علوم اجتماعی ،پژوهشگاه نیرو ،تهران ،ایران.

تاریخ دریافت 12 :مرداد 1399

تاریخ پذیرش 29 :شهریور 1399

تاریخ انتشار 13 :اردیبهشت 1400

کلیدواژهها:

فرایند سیاستگذاری،
تحلیل گفتمانی
سیاستگذاری،
چارچوب ائتالف
مدافع ،تعرفهگذاری
برق استخراج رمزارز

درک پیچیدگیهای فرایند سیاستگذاری و بررسی چرایی و چگونگی شکلگیری تصمیمات میتواند
زمینه را برای تدوین سیاستهایی اثربخشتر ،کاراتر و ماناتر فراهم سازد .کشف الگوی موضعی شکلگیری
سیاستها در حوزه انرژی در یک مطالعه موردی خاص (تعرفه گذاری برق رمزارزها) با روش تحلیل گفتمان
و روایت ذینفعان دخیل در فرایند در قالب چارچوب ائتالف مدافع ،توجیه و تفسیری است بر شیوه کنش ـ
واکنش سیاستگذاران و تصمیمسازان این حوزه .در این راستا با نرمافزار تحلیل اکتشافی اطلس تی از روش
تحلیل دادهبنیاد و کدگذاریهای مبتنی بر رویکرد استقرایی استفادهمیشود .نتایج از یازده مصاحبه میدانی
نیمهساختارمند با ذینفعان مختلف 58 ،سند اداری و  49متن مصاحبه و خبر منتشرشده در رسانههای
خبری رسمی به دست آمده است .در خردهسیستم تعرفهگذاری استخراج رمزارز ،از میان سه گفتمان
فرصتنگر ،تهدیدنگر و مسئلهنگر که حول هریک ائتالفهایی شکل گرفته ،گفتمان مسئلهنگر و تأکید
بر تأمین منافع عامه مردم غالب است که حامیان این ائتالف اغلب در بدنه دولت حضور دارند و سیاست
ل گرفته است .با تحلیل شواهد در قالب سازوکارهای علّی
نهایی مبتنی بر بدیل پیشنهادی این ائتالف شک 
چارچوب ائتالف مدافع میتوان جرح و تعدیالت آتی این سیاست را پیشبینی کرد.

* نویسنده مسئول:
دکتر هانیه آرزمجو
نشانی :تهران ،پژوهشگاه نیرو ،گروه مدیریت و علوم اجتماعی.
پست الکترونیکیharazmjoo@nri.ac.ir :
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مقدمه

قرار نمیگیرد (.)Hassena t al., 2018: 132

در ميـان مكاتـب نظری موجود در حوزه
سیاستگذاری ،رویكردی که کمتر مورد توجه
محققين و سياستپژوهان کشورهای درحالتوسعه،
از جمله ایران قرار گرفته ،رویكردی اسـت کـه به
صورت گذشتهنگر به بررسی چرایی و چگونگی
شكلگيری سياستها فارغ از نقد یا تحليل محتوا،
پيامدها یـا نتـایج آنها میپردازد (قلیپور و
همکاران.)415 :1398 ،

از اواخر دهه  90میالدی موج تحقیقاتی با این
مضمون در کشورهای توسعهیافته شکل گرفته که با
روشهای متنوع ،اما سطحی و کم عمق به بررسی اثر
ساختارهای نهادی و بازیگران و ذینفعان در فرایند
سیاستگذاری پرداختهاند (.)Crow et al., 2015: 1319

اینكه سیاستها چگونه و از چه مسيری شکل
میگیرند ،چـرا و چگونـه سياستگذاران اهداف
سياست مورد نظر را تعيين میکنند ،چگونه روی
اولویتها تصميمگيری میشود و اینكه چگونه
درک حاصـل از رویـدادهای بـه وقـوع پيوسـته از
سـوی بـازیگران و شرایط کالن سياسی ،اقتصادی،
اجتماعی و فرهنگی بر سياستگذاری و پيامدهای
آن تأثیر میگذارد؟
درواقع این رویكرد تحليلی ،حلقه مفقـودهای
اسـت کـه میتواند پژوهشگران این حوزه مطالعاتی
را در درک پيچيدگیهای سياسـتگذاری و ماهيـت
سياسـی آن یـاری داده و به واسـطه تشریح نحوه
مداخله اثربخش بازیگران در طول فرایند ،زمينه
تدوین سياستهای اثربخشتر و اجرای موفقتـر را
ایجـاد کند.
نظام حکمرانی سنتی موجود در کشورهای در حال
توسعه فضای اندکی برای جامعه و شنیدن صدای
تودهها قائل است و نقشآفرینان دولتی در انزوای از
جامعه هدف ،سیاستها را تدوین و ابالغ میکنند.
جامعه حتی در مواردی که شدیدا ً متأثر از سیاستها
خواهد بود؛ نه تنها دخالتی در فرایند سیاستگذاری
ندارد ،بلکه در جریان اطالعات مربوطه نیز به خوبی
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البته همین موارد محدود نیز به دلیل تفاوتهای
زمینهای و فرهنگی قابل مالحظه و قابل استناد در
کشورهای در حال توسعه ،ازجمله ایران نیستند.
امروزه به دلیل پیچیدهتر شدن فضای
سیاستگذاری ،بیش از گذشته نیازمند نظریههایی
عمیقتر هستیم که برآمده از متن واقعی
سیاستگذاری باشند ( )Baldwin, 2019: 246تا
با تبیین تجربیات پیشین بتوان دالیل عدم تحقق
اهداف اولیه یا انحراف از آنها را درک کرده و به ارائه
مدلهایی بومی کمک شود.
نظریههایی که بتوانند ضمن کمک به روشن شدن
روابط علت و معلولی میان متغیرهای تأثیرگذار،
تفسیری بهتر از عالم سیاستگذاری و پارادیم
فکری حاکم بر آن ارائه کنند .این شناخت میتواند
پیشزمینه طراحی سیاستهایی با کیفیت باالتر در
آینده را فراهم کند (قلیپور و همکاران.)416 :1398 ،
بر مبنای آنچه ذکر شد ،در این مطالعه بـرای
واکـاوی عميـق یک سیاست در حوزه انرژی از
رویکرد استقرایی و نظریه برخاسته از دادهها استفاده
میشود تا با تمرکز روی شناسایی روابط ميان
مفاهيم و متغيرهای شناساییشده در زمینه واقعی
یک سیاست ،بـه چگونگی و چرایی شکلگیری
سياست از طریق شناسایی رویدادها و دادههای
بهدستآمده از منابع متعدد اطالعاتی در مقایسه با
ادبيـات موجـود بتوان پاسخ داد تا درنهایت روایتی
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مناسب و یكپارچ ه از یک سیاست شکل گیرد.
در وزارت نیرو با توجه به ماهیت پیچیده مسائل،
ذینفعان متعددی در تصمیمگیریها حضور دارند و با
توجه به حساسیت تصمیمات و گستردگی آثار آن بر
زندگی عموم جامعه ،الزم است در اخذ تصمیمات به
بررسی همهجانبه و میانرشتهای مباحث پرداخته شود.
وزارت نیرو به پشتوانه دانشهايي كه عمدتاً
فني ـ مهندسي و برآمده از نظامي بوروكراتيك ـ
تكنوكراتيك بودهاند ،در سه دهه گذشته سياستها،
برنامهها و اقداماتي را طراحي و اجرا كرده كه توأمان
دستاوردها و ناكاميهايي داشته است.
اما شايد بزرگترين مشكل ،ايجاد ناپايداريهاي
محيطزيستي ،اقتصادي ،انساني و اجتماعي است.
این كاستيها محصول نقصانهاي جدي در دانشي
است كه در سیاستگذاریهای کالن این حوزه به
كار گرفته شده است (اردکانیان.)1396 ،
پارادايم غالب در تصمیمسازیهای اين عرصه،
عمدتاً از علوم اجتماعي ،مدیریت و اقتصاد انرژی،
حقوق و ظرفيتهاي علمي ميانرشتهاي كه در
ساليان اخير به وجود آمدهاند ،بهره وافري نبرده است.
یکی از سیاستهای اخیر وزارت نیرو در حوزه
تعرفهگذاری برق تحویلی به استخراجکنندگان
رمزارز بوده است که با توجه به حساسیتهای ایجاد
شده در نهادهای موازی و باالدستی و حضور پررنگ
رسانهها ،بخش خصوصی و سازمانهای مردمنهاد به
این حوزه اهمیت باالیی داشته و دارد.
رمزارز ،1جدیدترین فناوری مطرحشده در
سالهای اخیر در حوزه پولی ـ مالی بینالمللی بوده
است .رمزارز نوعی ارز دیجیتال بر پایه سیستمی
1. Cryptocurrency

باز و غیرمتمرکز است که از رمزنگاری برای تقویت
امنیت و کنترل ایجاد واحدهای جدید استفاده
میکند (.)Krishnan et al., 2016: 115
امروزه رمزارزهای زیادی وجود دارند که بیتکوین
برجستهترین آنها است .در شبکه هر رمزارز،
تمامــی تراکنشهــا بایــد توسط رایانههایی با توان
پردازش باال ،بررســی و از ســوی فعاالن شــبکه
تأییــد شــوند و در قبال این کار پاداشی در قالب
رمزارز جدید به صاحب این رایانه اعطا شده که به
این عمل استخراج رمزارز 2گفته می شود (شاکری و
خوشخو.)5 :1399 ،
استخراج رمزارز ،از پنج سال گذشته با رشد
قیمت رمزارزها در بازار جهانی ،در ایران مورد توجه
بسیاری از فعاالن بخش خصوصی قرار گرفته و با
شتابی فزاینده در حال رشد است .یکی از مهمترین
هزینههای عملیاتی و جاری استخراج رمزارز هزینه
برق است که طبق برآوردهای انجامشده در ماه ژوئن
 ،2018مصرف انرژی تنها برای استخراج بیت کوین
ت ا  50/24تراوات ساعت در سال بوده است (�Kufeo
.)glu & Ozkuran, 2019: 12
استخراج رمزارز با توجه به یارانهای بودن برق در
ایران ،در عین حال که فرصت جذب درآمد ارزی
و استفاده از برق برای ایجاد ارزشافزوده را فراهم
میکند؛ چالشهایی ،ازجمله سوءاستفاده از برق
ارزان و درآمدزایی کالن عدهای از یارانه پرداختی
دولت در بخش انرژی را به دنبال دارد .این مسئله
به چالشی برای سیاستگذاران حوزه انرژی تبدیل
شده است.
در این پژوهش ،در بستر ساختگرایی اجتماعی

3

2. Cryptocurrency Mining
3. Social Constructivism
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با ترکیب نظریه چارچوب ائتالف مدافع 4با نظریه
ذینفعان و تحلیل گفتمان هر ذینفع در بستر
شکلگیری سیاست امید است به شناخت بهتر
فرایند سیاستگذاری کمک شود.
بر این اساس برای درک فرایند سیاستگذاری نیاز
به ترکیب رویکردهای باال به پایین و پایین به باال
هستیم و نمیتوان با بررسی صرف نهاد حکمرانی و
یا مراحل سیاستگذاری به درکی یکپارچه و عمیق
از شکلگیری سیاستها رسید ،چراکه هر سیاست
زیرمجموعهای از یک نظام حکمرانی و اجتماعی
کالنتری است و سیاست در تعامل با این نظامهاست
که شکل میگیرد (.)Weible & Smith, 2017: 16-17
در این راستا تالش شده در حوزه سیاستگذاری
رمزارزها ،به این سؤاالت پاسخ دهیم :چه کنشها
و واکنشهایی شکلدهنده سیاست هستند؟ این
کنش ـ واکنشها در پاسخ به چه موقعيتهایی
و تحت تـأثير چـه عوامـل زمينـهای کـالن و
خردی ایجاد شدهاند؟ و به چه پيامدهای محتملی
میانجاماند؟

الگوهای پستمدرن ،برخالف رویکردهای
عقالیی و درونگرای اولیه (،)Lasswell, 1970:7
رویکردی تجربی و واقعگرا به مسئله سیاستگذاری
دارند .بر این اساس ،مسائل عمومی را همواره در
چارچوبهای علمی و منطقی نمیتوان تحلیل کرد و
فرایند شکلگیری سیاستها بسیار پیچیده و نتیجه
تعامالت پیچیده میان ذینفعانی مختلف با نگرشها،
منافع و ارزشهای متفاوتی است.
امروزه سیاستگذاران دانستهاند که بدون علم به
جامعهشناسی و شناخت بازیهای قدرت نمیتوان
پشت درهای بسته و بدون مشارکت ذینفعان
کلیدی ،تصمیماتی برای جامعه اتخاذ کرد( (�Hasse
.)na et al., 2018: 1329

ن منظور پس از مروری مختصر بر مبانی
بدی 
نظری سیاستگذاری به روش گفتمانی و چارچوب
ائتالف مدافع به عنوان نظریههای پایه پژوهش ،به
روششناسی تحقیق اشاره و پس از بیان یافتههای
میدانی تحقیق ،جمعبندی و نتیجهگیری نظری و
عملیاتی ارائه شده است.

توسعه سیاستهای پایدار و اثربخش به دلیل
عدم قطعیت ،مقبولیت و مشروعیت اجتماعی و
سیاسی ،عدم توافقات در مورد راهکارهای مطلوب،
خطمشیها ،هزینه و منفعتها و درنهایت توزیع
قدرت میان خطمشیگذاران و دیگر نقشآفرینان
همواره فرایندی پیچیده و پویاست (محمدی و
داناییفرد.)134 :1398 ،

 .1ادبیات موضوع

 .1.1چارچوب ائتالف مدافع

از پنج دهه گذشته تاکنون الگوها و انگارههایی
متفاوت برای درک و توضیح سیاستگذاری مطرح
شدهاست که هرکدام مسائل سیاست عمومی ،علل

جرقه اولیه این الگو در  1986توسط اسمیت
و ساباتیر زده شد ()Sabatier & Smith, 1986
و خمیرمایه رویکردهای پست مدرن است .این
چارچوب در پاسخ به ناکارآمدی مدلهای خطی و

)4. Advocacy Coalition Framework (ACF

24

و پیامدهای آن را از دیدگاهی متفاوت بررسی و
تعمق میکند .این تنوع از نظریهها ،به مثابه جعبه
ابزاری است که هرکدام در موقعیتی ویژه کارایی
خاص خود را داشته و از منظری متفاوت به فرایند
سیاستگذاری مینگرند.
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مرحلهای در سیاستگذاریهای حوزه زیستمحیطی
و انرژی شکل گرفت.
چارچوب ائتالفی با تلفیق چند ایده ،تصویری
پیچیده ،اما واقعیتر از فرایند سیاستگذاری ارائه
میدهد .این ایدهها عبارتاند از :نقش پررنگ
تصمیمسازان نخبه در جوامع خطمشی ،الزام به
تحلیل بلندمدت سیاست در یک دوره زمانی ،اهمیت
باالی باورها ،ارزشها و نگرشهای گروههای ذینفع
و زمینه اجتماعی ،اقتصادی و سیاسی در شکلگیری
تصمیم نهایی (عباسی و داناییفرد.)8 :1393 ،
استدالل محوری این چارچوب آن است که
بازیگران عرصهسیاستگذاری برای پیشبرد اهداف و
با تکیه بر باورهای مشترک ،دست به تشکیل ائتالف
مدافع با همپیمانان میزنند و استراتژیها و منابعی
خاص در پیش میگیرند .اعضای ائتالفها شاید
برخی باورها و مواضع خود را کنار گذارند ،اما ممکن
نیست به راحتی در باورهای عمیق خود تجدیدنظر
کنند (.)Jenkins- Smith et al., 2014: 187
هر خردهسیستم خطمشی در حصار پارامترهای
نسبتاً ثابت و رخدادهای محیط پویای بیرونی قرار
دارد .با آنکه پارامترهای ثابت (مانند مشخصات
مسئله ،توزیع منابع طبیعی ،ارزشهای اجتماعی
و فرهنگی بنیادین و ساختار قوانین باالدستی) به
تغییر خطمشی کمک نمیکند ،اما طیف راهکارهای
ممکن و منابع و باورهای بازیگران را تحتالشعاع قرار
میدهد.
هر گونه رخداد محیط پویا (مانند تغییر شرایط
سیاسی ،اقتصادی ،تغییر اذهان جامعه ،تغییرات
ائتالف حاکم) قابل بهرهبرداری ائتالفها بوده و
میتواند به تغییر سیاست منجر شود (شهائی و
همکاران.)72 :1395 ،

 .2.1سیاستگذاری گفتمانی

5

پارادایم گفتمانی که در دو دهه اخیر ایجاد شده و
توسعه یافته ،نگاهی متفاوت به فرایند سیاستگذاری
دارد .با رد کاربرد نظریه انتخاب عقالیی و روشن
شدن اینکه بهکارگیری دانشهای عینی در فرایند
سیاستگذاری توهمی بیش نبوده است ،این پارادایم
با رویکرد ساختگرایی اجتماعی از علم فلسفه و علوم
اجتماعی وارد مباحث سیاستگذاری شد.
رویکرد گفتمانی توجهی ویژه به ذهنیت
نقشآفرینان عرصه سیاستگذاری ،شواهد علمی که
به آنها استناد میکنند و نحوه تفسیر آنها از وقایع
بیرونی و برساخت آنها از واقعیت دارد و به دنبال
فهم نحوه شکلگیری مفاهیم ،تحلیل فرایندهایی که
از طریق آنها این مفاهیم تبدیل به اعمال و نهادها
میشوند و درک زمینهای که در بطن آن این مفاهیم
شکل گرفتهاند ،است (.)Durnova et al., 2017: 35
برای شناخت فرایند سیاستگذاری ،فهم تعامالت
و تضادهای کنشگران ضرورت دارد (Hai, 2013:
 .)7این تعامالت و تضادها ،در قالب گفتمانهای
مختلفی شکل میگیرند که نسبت به پدیده و مسئله
سیاستگذاری حساس هستند .درواقع ،فهم پدیده
و معنا بخشیدن به آن برای افراد مختلف در سطح
عمومی ،درون گفتمانها صورت میگیرد.
گفتمانهای مختلف در فضایی از نبرد بر سر
چگونگی برآمدن مسائل و تنظیم دستورکار با
هم میستیزند یا تعامل دارند ،یعنی گفتمانهای
متفاوت ،پدیده را به شکلهای متفاوتی برای افراد
تداعی میکنند .به این ترتیب ،پدیده نه به یک
صورت ،بلکه به شکلهای مختلفی مسئلهسازی
5. Discursive Policymaking
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میشود و دستور کار در فضایی از تعامل میان برخی
گروهها و متکی بر برخی گفتمانها و تضاد برخی
دیگر تنظیم میشود.
مسئلهها «برساخته اجتماعی» هستند و در
صورتبندیهای فرهنگی و سیاسی خاصی ریشه
دارند و باعث میشوند برخی از حقایق پیدا و برخی
دیگر پنهان شوند ،برخی از اعمال مشروع قلمداد شده
و برخی دیگر غیرمشروع دانسته شوند (& Feindt
.)Oels, 2005: 165
ساختارهای گفتمانی حاوی عناصر شناختی و
هنجاریای هستند که تعیین میکنند سیاستگذار
چه مسائلی را و چگونه میفهمد و صورتبندی
میکند؛ بنابراین مشخص میشود سیاستگذار به چه
سیاستی متمایل خواهد شد.
هر نظم گفتمانی ،ترکیبی از گفتمانهای مختلف
موجود در نهاد یا میدان اجتماعی است (فرکالف،
 .)24 :1390به تعبیر فوکو ،فضای گفتمانی ،همچون
آرایش میدان جنگ است .گفتمانهای مختلف،
هرکدام ،بخشی از فضای گفتمانی جامعه را تسخیر
کردهاند و در کنترل خود دارند و برای تصاحب
قلمروهای بیشتر درگیر هستند.
لحظات نظم گفتمانی ،محصول چیرگی یک
گفتمان و به حاشیه راندن دیگر گفتمانها است.
این کار با تفسیر یا ترجم ه جهان به زبان گفتمان
چیره یا بر مبنای گزارههای جدی آن صورت میگیرد
(.)Jones, 2009: 19
گفتمانهای متفاوت و رقیب درون یک قلمرو
را میتوان تحلیل و درک کرد که در کجا ،کدام
گفتمان حاکم است؟ کجا کشمکشی وجود دارد و
در میان کدام گفتمانها؟ چه نشانههایی مربوط به
کدام گفتمان هستند و چگونه با دگرگونی نمادها و
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نشانهها ،گفتمانهای رقیب جای یکدیگر را میگیرند
(فلیپس و یورگنسن)235 :1396 ،؛ بنابراین در این
پژوهش که نظم گفتمانی چارچوب تحلیل آن است،
ارتباط و برخورد گفتمانهای موجود در کانون توجه
است.

 .2روششناسی پژوهش
دیدگاه پژوهش حاضر در دسته پژوهشهای
کیفی ،بهویژه جهتگیری ساختگرایی اجتماعی
(نقش باورها و ارزشها در علم ،ساخت اجتماعی
واقعیت ،فهم روایتی و نقش فعال پژوهشگر) قرار
میگیرد .راهبرد پژوهش ،با توجه به پیچیدگی
تحقیق برای رسیدن به فهمی ژرف و کاربردی
از پدیده ،تحلیل گفتمان به روش فرکالف است
(فرکالف.)1390 ،
موضوع مورد پژوهش ،سیاستگذاری وزارت نیرو
در حوزه تعیین تعرفه استخراج رمزارز است .برای
گردآوری شواهد از سه مأخذ مصاحبه با نمایندگان
ذینفعان کلیدی ،بررسی اسناد و مدارک سازمانی
(مشتمل بر گزارشات ،نامهنگاریها ،آییننامهها
و دستورالعملها و صورتجلسات) و اخبار و
مصاحبههای منتشره در سایتهای خبری معتبر و
گزارشاتی که توسط ذینفعان مختلف منتشر شده
است ،استفاده شد .به خالصهای از روششناسی
تحقیق در جدول شماره  1اشاره شده است.
در این پژوهش در ابتدا اسناد دست دوم مورد
بررسی قرار گرفتند .با توجه به اینکه در تحلیل
گفتمان ،باید برجستهترین دادهها ،متون و گفتارهایی
که بازنماییکننده گفتمان مورد نظر هستند ،انتخاب
و تحلیل شوند ،از روش نمونهگیری نظری و مبتنی
بر هدف استفاده شد (ملکی و همکاران.)61 :1396 ،
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جدول  .1خالصه روششناسی تحقیق
فلسفه

نوع پژوهش

به لحاظ به لحاظ به لحاظ
نتیجه رویکرد
هدف

ساختگرایی
اجتماعی بنیادی و
اکتشافی
کاربردی

کیفی

استراتژی
پژوهش

نظریه داده
بنیاد و تحلیل
گفتمان

برای انجام مصاحبهها و گردآوری دادههای میدانی
در ابتدا به دلیل ناشناخته بودن صاحبنظران این
موضوع ،نمونههای در دسترس مورد مطالعه قرار
گرفتند و سپس به روش گلولهبرفی افراد مطلع و
مشتاق بعدی انتخاب شدند.
با توجه به تحلیل گفتمانی فرایند سیاستگذاری و
باور به چندصدایی بودن فضای سیاستگذاری تالش
شد تا حداکثر گوناگونی در میان مصاحبهکنندگان
لحاظ شود و طیفی از افراد موافق و مخالف ،دولتی
و خصوصی ،دانشگاهی و عملیاتی انتخاب شوند که
به لیستی از مصاحبهشوندگان در جدول شماره 2
اشاره شده است.
مصاحبهها تا دستیابی به اشباع نظری و تا
زمانی که مصاحبههای جدید چیز زیادی به موضوع
اضافه نکند ،ادامه یافت (هومن .)93 :1385 ،پس
از مصاحبه ششم تعداد کدهای جدید روند کاهشی
داشت و از مصاحبه نهم به بعد کد متفاوتی اضافه
نشد .با این حال ،برای افزایش اعتبار و دقت پژوهش
دو مصاحبه دیگر نیز انجام و تحلیل شد.
نکته قابل توجه آنکه عالوه بر مصاحبههای
مستقیم مصاحبههای منتشرشده با مقامات دولتی

روش گردآوری
دادهها

مصاحبه
بررسی اسناد
دست دوم

جامعه آماری

نمایندگان ذینفعان
کلیدی
اسناد و مدارک سازمانی
اخبار و مصاحبههای
منتشره در سایتهای
معتبر

روش
نمونهگیری

نمونهگیری
گلوله برفی

حجم
نمونه

11

نمونهگیری  57سند
نظری مبتنی  47خبر و
مصاحبه
بر هدف

و گروهها و نهادهای درگیر در موضوع در روزنامهها و
اخبار رسمی نیز مد نظر قرار گرفتند.
مصاحبهها در بازه زمانی مهر  1398تا خرداد
 1399انجام شد و محتوای مصاحبهها به صورت
نیمهساختاریافته در چارچوب عناصر اولیه مستخرج
از ادبیات موضوع تنظیم و پروتکل مصاحبه در قالب
شش سؤال کلیدی (جهتگیری به مسئله ،ادراک
از رویه سیاستگذاری ،ترجیحات ،زمینه و بستر،
عوامل مداخلهگر و پیامدهای سیاست انتخابی از
نگاه هر ذینفع) تهیه شد.
در این پژوهش به جای استفاده از روشهای
خطی ،روشی دورانی و رفت و برگشتی استفاده شد .با
جهتگیری استقرایی از بطن کالم مصاحبهشوندگان
و متون بررسیشده به دنبال کشف تمهای مشترک
و متناقض بوده ( )Creswell, 2011: 63و از نرمافزار
اطلستی برای تحلیل دادهها استفاده شد.
بدین منظور پس از بارگذاری تمامی مستندات
در نرمافزار ،عبارات و گویههای معنادار نشانگذاری
شده و با کدگذاری آنها در سه مرحله (باز ،محوری
و انتخابی) روایت نظری هر ذینفع شکل گرفت و
درنهایت نقشه شبکهای از روابط بین استداللهای
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جدول  .2نمای کلی مصاحبههای صورتگرفته
ردیف

مشخصات مصاحبهشونده

تعداد مصاحبه

مدت مصاحبه

1

مدیران تصمیمساز در وزارت نیرو

3

 260دقیقه

2

نمایندگان بخش خصوصی (اعم از فعاالن مجاز و زیرزمینی)

2

 180دقیقه

3

نمایندگان مجلس شورای اسالمی

2

 110دقیقه

4

سازمانهای مردمنهاد (انجمن بالکچین ایران و سازمان نظام صنفی یارانهای)

2

 240دقیقه

5

خبره دانشگاهی مسلط به حوزه رمزارز

1

 65دقیقه

6

عضو اتاق بازرگانی ،صنایع و معادن تهران

1

 50دقیقه

7

جمع کل

 11مصاحبه

 905دقیقه

هر گروه در قالب یک الگوی زبانی ترسیم شد.
تحلیل شواهد با روش ردیابی فرایند انجام شد.
بدین صورت که قرائن مربوط به فرایند ،توالی و
تالقی رویدادها با هدف درک سازوکارهای علّی
تجزیه و تحلیل شدند تا پس از جمعآوری شواهد
و سرنخها ،توصیفی دقیق و کامل از پدیده ارائه شود
( .)Bennett & Chckel, 2015: 14-15در این روش
به دنبال اجماع بین نظرات نیستیم و تنها سیر تطور
سیاست متأثر از نظرات هر ذینفع بررسی میشود.

 .3یافتههای پژوهش
تحلیل دادهها در این پژوهش در راستای پاسخ
به این سؤاالت است که .1 :بازیگران اصلی عرصه
سیاستگذاری تعیین تعرفه استخراج رمزارز چه
کسانی هستند و چه ائتالفهایی در این خردهسیستم
شکل گرفته است؟  .2گفتمان جاری در هر ائتالف
مبنی بر چه باورها ،شواهد و جهتگیری بوده است؟
 .3تحت چه شرایطی و چگونه گفتمان غالب برای
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جهتدهی به سیاست شکل گرفت؟  .4سیاست
انتخابی تا چه میزان پاسخگوی انتظارات ائتالفهای
خردهسیستم است؟
جهت پاسخ به این سؤاالت ،تمامی مستندات
(مشتمل بر  115متن) در قالب  764نقل قول
کدگذاری و منجر به شکلگیری  247کدباز باشد.
این کدها در قالب  64کد محوری دستهبندی شدند
و درنهایت یازده شبکه از کدهای گزینشی شکل
گرفت و در قالب سه گفتمان دستهبندی شد.
 .1.3شناسایی بازیگران و ائتالفهای میان آنها
در عرصه استخراج رمزارز

سیاستگذار صرفاً بر اساس شهود و تجربه یا
فشار گروههای ذینفع تصمیم به وضع یا اجرای
یک سیاست نمیگیرد .سیاستگذاران عموماً فرصت
زیادی برای تدوین سیاست نداشته و در هر جامعه
محافلی هستند که مسائل را به دقت رصد کرده و
با تکیه بر تخصص خود بدیلهایی به سیاستگذار
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پیشنهاد میدهند (شهائی و همکاران.)78 :1395 ،
بنابراین ذینفعان اصلی با علم بر این موضوع
همواره به دنبال ایجاد ائتالف با همفکران و استفاده
از منابع و راهبردهای مختلف در راستای اثرگذاری
بر اهرمهای تصمیمساز هستند.
خردهسیستم «تعرفهگذاری برق استخراج رمزارز»
زیرمجموعه خردهسیستمهایی مانند «خردهسیستم
خطمشی یارانهای ایران»« ،اقتصاد بخش
خصوصی»« ،اقتصاد بخش عمومی و زیرساختی» و
«سیاستهای پولی و ارزی» است.
بازیگران آن جمعی از افراد ،سازمانها و نهادهایی
هستند که از درگیری و مداخله در این حوزه اهدافی
را دنبال میکنند و به این دلیل که به تنهایی کاری
از پیش نمیبرند به تشکیل ائتالفهایی موقتی در
مسیر شکلگیری و اجرای سیاست روی میآورند.
در ردیف دوم جدول شماره  ،3لیست بازیگران و
ائتالفی که بدان پیوستهاند ،قابل بازخوانی است.
تحلیل گفتمانهای موجود در خرده سیستم
تعرفهگذاری برق استخراج رمزارز
جهت پاسخ به سؤال گفتمانهای موجود با نگاه
فرکالفی ،متون کدگذاری شده بازخوانی و واژگان
کانونی و استداللهای هر گفتمان استخراج و
درنهایت گفتمانها نامگذاری شد .یافتهها نشان
میدهد سیاستگذاری رمزارزها ،در فضای کشمکش
سه گفتمان تهدیدنگر ،مسئلهنگر و فرصتنگر صورت
گرفته است.
در گفتمان تهدید ،عناصری که حول دال مرکزی
تهدید معنا شدهاند ،عبارتاند از :خأل قانونی ،اشکال
شرعی ،تسهیل جرایم مالی ،پولشویی ،فرار سرمایه از
کشور ،بحرانآفرینی مالی و تناقض دوگانگی تقنین.

در گفتمان مسئلهنگر ،دال مرکزی حفاظت از
بیتالمال و منافع عامه مردم است .این گفتمان
به دنبال مدیریت مصرف انرژی ،درآمدزایی برای
دولت در قبال فراهمسازی زیرساختها و توزیع
عادالنه منابع در کشور است .بدین منظور مسئله
با مجوزدهی به استخراج و ممنوعیت مبادله حل
شده است.
راهحل موقت تأمین انرژی استخراج رمزارزها،
دادن برق به نرخ صادراتی و راهحل نهایی ،ایجاد
سازوکارهای مناسب برای خرید منابع انرژی از
بورس انرژی و تشویق ماینرها به تولید برق است.
طراحی سازوکاری برای اخذ مالیات ،ورود ارز
حاصله به سامانههای رسمی بانک مرکزی ،واردات
تجهیزات مجاز از مبادی رسمی گمرکی منابع
درآمدی دولت برای جبران هزینههای مصروفه از
بیتالمال در این حوزه است.
در گفتمان فرصتنگر ،رمزارزها نهتنها تهدیدی
برای اقتصاد ایران به شمار نمیآیند ،مسئله نیز
نیستند و فرصتی هستند که همچون ابرهای بارانی
در حال گذرند که به اتکای آنها میتوان بسیاری از
مسائل مبتال به کشور از بیکاری نیروهای متخصص
گرفته تا تحریمهای بینالمللی را حل کرد و این
مهم در گرو حمایت دولت از بخش خصوصی و
فراهمسازی زیرساختهاست (ردیف  1و  3جدول
شماره .)3
 .2.3شکلگیری گفتمان حاکم با تحلیل فضای
کشمکش گفتمانی

پس از تشریح گفتمانها ،جمعبندی فضای
کشمکش گفتمانی و بیان درگیری آنها بر تصاحب
و بیاثر ساختن عناصر گفتمانهای رقیب میتواند
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جدول  .3تحلیل گفتمانی خردهسیستم تعرفهگذاری برق برای استخراج رمزارز

مسئلهنگر لزوم تأمین منافع عامه
مردم
شورای عالی فضای مجازی
وزارت نیرو و توانیر
وزارت صمت
وزارت اقتصاد و دارایی
هیئت وزیران
گمرک
سازمان استاندارد
برخی نمایندگان مجلس

تهدیدنگر ریسک رو ب ه رشد و
عنوان
فرصتنگر صنعت پر رونق داخلی
کنترلناپذیر
گفتمان
پلیس فتا
فعاالن بخش خصوصی
سازمان بورس ایران
انجمن بالکچین ایران
علمای عظام
مرکز پژوهشهای مجلس
حقوقدانها و جرمشناسان
سازمان نظام صنفی رایانهای
بازیگران
برخی نمایندگان مجلس
وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات
ائتالف
مواضع برخی مدیران در وزارت
اتاق بازرگانی ،صنایع و معادن
نیرو ،وزارت صمت و وزارت اقتصاد
جمعی از رسانهها
و دارایی
برخی تحلیلگران اقتصادی و دانشگاهی
بستر جرایم مالی و پولشویی،
مدیریت مصرف برق ،سرمایهگذاری
تهدید شبکه برق ،تهدید به
مشترک در ماینینگ و تولید برق،
ظرفیت ماینینگ برای اشتغالزایی،
خروج سرمایه و فعالیت زیرزمینی،
حفاظت از بیتالمال ،اتخاذ تصمیمی
درآمدزایی مالیاتی ،کاهش نیاز به
سوءاستفاده از تعرفه برق یارانهای،
چندبُعدینگر و کارشناسی ،تناسب
اسکناس ارز ،برخورد برابر با سایر
جهتگیری
عدم شفافیت ،رشد قارچگونه
با زیرساختهای کشور ،ایجاد
و نوع نگرش صنایع داخلی ،فرصتزایی برای صنعت
ماینینگ ،ریسک باال و غیرقابل
بسترهای نهادی ،لزوم سودآوری
برق ،منبع درآمدی غیرقابلتحریم،
به مسئله
کنترل و نوسانات قیمتی شدید،
معقول و منطقی بخش خصوصی،
گالیه از برخورد قهری دولت و عدم
تهدیدی برای استمرار فعالیت
عدم امکان شفافسازی و افشای
صیانت از سرمایه بخش خصوصی
واحدهای کشاورزی و صنعتی مولد،
اطالعات مبنای تصمیمات دولت
بیقانونی ماینرها

استدالل
اصلی
مخالفان
گفتمان

ترجیحات
و بدیلهای
پیشنهادی

30

تبدیل شرایط به بازی باخت ـ باخت
عدم جذابیت و محدودیت ظرفیتهای
برای تمامی ذینفعان ،عدم مشارکت
ماینینگ برای کمک به اقتصاد کشور،
اغراق در سهم ماینینگ در مصرف
ذینفعان اصلی بخش خصوصی
مولد نبودن صنعت ماینینگ ،لزوم
برق پیک ،اجتنابناپذیری فناوری
در تصمیمات دولتی ،کندی و عدم
فعالیت یکباره بورس انرژی ،سودآوری
جدید ،کمک به واحدهای ورشکسته
کارایی بوروکراسی دولتی ،تصمیمات
مایننیگ حتی با تعرفه صادراتی،
صنعتی و دامی ،اشتغالزایی با
سلیقهای و غیرکارشناسی دولتی،
بیصرفه بودن بهرهبرداری از ظرفیت
هزینه اندک ،برخورداری از بانک
حل مشکالت اقتصادی دولت
خالی شبکه برق ،عدم ورود ارز حاصله
اطالعاتی جامع
از جیب ماینرها ،بیصرفه بودن
به طور رسمی به کشور ،عدم استقبال از
ماینینگ در ایران
سرمایهگذاری در تولید برق
تعرفه برق صنعتی در کنار اخذ مالیات،
استفاده از ظرفیت بورس انرژی،
پیشنهاد استقرار ماینرها در فضای
نیروگاهی جهت کاهش تلفات و
کنترل مستقیم وزارت نیرو ،عقد قرارداد
دوجانبه میان ماینرها و نیروگاهها،
تأسیس نیروگاه تولید پراکنده و استفاده
از برق شبکه در زمستان و تولید برق
در تابستان

ممنوعیت فعالیت ماینینگ در ایران

تعرفه انرژی صادراتی و چندحالته
با لحاظ تخفیفهایی برای مدیریت
مصرف برق ،تعهد ماینرها به
پیکسایی ،تسهیل در تأسیس
نیروگاههای تولید پراکنده و
تجدیدپذیر ،معافیت مالیاتی در
صورت بازگشت ارز به کشور
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نحوه شکلگیری گفتمان حاکم و سیاستهای
منبعث از آن را توضیح دهد.
رصد تکامل این خرده سیستم حاکی از آن است
با شروع فعالیت ماینینگ در ایران از سال ،1389
در ابتدا خردهسیستم در انحصار گفتمان فرصتنگر
و بخش خصوصی بود ،اما به تدریج با افزایش قیمت
رمزارزها و رشد شدید ماینینگ در کشور از یک سو
و افزایش تحریمهای بینالمللی علیه ایران ،سایر
بازیگران (بانک مرکزی ،مرکز پژوهشهای مجلس،
وزارت اقتصاد و دارایی ،نمایندگان مجلس و غیره) به
رصد و پیگیری این مقوله عالقمند شدند.
نگاهها بیشتر معطوف به تأمین منافع عامه مردم
ضمن بهرهمندی از فرصتها برای بخش خصوصی
بود که با حساس شدن و گاه برخوردهای قهری
برخی نهادهای دولتی که فعالیتهای زیرزمینی
ماینرها را در پی داشت ،استخراج رمزارز در ایران
تدریجاً به تهدیدی غیرقابل کنترل از نگاه برخی
ذینفعان تبدیل شد؛ بنابراین بیشترین حمله به
گفتمان فرصتنگر شده و آن را به حاشیه رانده است.
البته گفتمان فرصت از طریق ائتالف با رسانهها
و سمنهای فعال در این حوزه ،موجی از فشار بر
گفتمان غالب داشته و دارد .گفتمان مسئلهنگر
با توجه به استقرار در نهادهای قانونی و دولتی
موقعیت مسلطی دارد و هجمههای وارده از سمت
گفتمان فرصت درخصوص تعرفه صادراتی به آن
خدشهای وارد نکرده است و تاکنون راه نفوذی
برای سایر ائتالفها باز نگذاشته است و درنهایت
بدیل پیشنهادی این گفتمان انتخاب شده و مرجع
سیاستگذاری قرار گرفته است.

 .4بحث و نتیجهگیری
در این تحقیق ،کانون توجه بر روند شکلگیری
یک سیاست است .اینکه سیاست از کجا نشأت
گرفته و چه عواملی در اتخاذ آن اثرگذارند؟ در
این مطالعه با ترکیب دو نظریه مطرح در زمینه
سیاستگذاری در پارادایم ساختگرایی اجتماعی
مشتمل بر چارچوب ائتالف مدافع و تحلیل گفتمانی
سیاست ،رویکردی جدید برای بررسی نحوه تعامالت
ذینفعان و بازیگران عرصه سیاست معرفی شد تا
برای فهم عمیقتر فرایند سیاستگذاری در کنار
تشریح سازوکارهای علّی شکلگیری سیاست،
نگرشها و باورهای بازیگران و تقابل آنها با یکدیگر
در نبردی گفتمانی نیز بررسی شود.
سؤال اصلی این بود که چه بازیگرانی ،چه
ائتالفهایی ،چه باورهایی و تحت چه شرایطی در
شکلگیری تصمیم نهایی اثرگذار بودند .نتایج تحقیق
نشان داد در شکلگیری سیاست تعرفهگذاری برق
استخراج رمزارز سه ائتالف در رقابت با یکدیگر
حضور داشتند.
ائتالف فرصتنگر با اشاره به ظرفیتهای ماینینگ
برای کمک به اقتصاد کشور (اشتغالزایی ،دور زدن
تحریمها ،کاهش نیاز به اسکناس ارز ،درآمدزایی
توأمان بخش خصوصی و دولت) بر کاهش تعرفه
حاملهای انرژی و افزایش حمایتهای دولتی از این
صنعت تأکید داشت.
این گفتمان در ابتدا حامیان بسیاری را گرد هم
آورد که در میان آنها نهادهای دولتی مانند وزارت
اقتصاد و بانک مرکزی نیز به چشم میخورد ،اما در
گذر زمان به دلیل بالفعل نشدن پتانسیلهای مذکور
حامیان خود را از دست داد و کمکم به حاشیه رانده
شد.
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در مقابل ،گفتمان مسئلهمحور با اشاره به تأمین
منافع عامه مردم و درآمدزایی برای دولت در قبال
بسترسازی و ایجاد زیرساختها برای بخش خصوصی
تأکید بر توازن سودآوری هم برای بخش خصوصی
و هم بیتالمال دارد و درصدد حل این مسئله با
راهکارهایی دوسونگر است.

 .2التهابات و شوکهای بیرونی :رخدادهای بیرون
از مرز سیستم میتوانند بر منابع و محدودیتهای
بازیگران ،توجه عامه و تصمیمسازان و ترکیب اعضای
ائتالفها اثرگذار باشند و بازیگران ائتالفها با تفسیر
به رأی خود از این پدیدهها بهرهبرداری کرده و زمینه
را برای تغییر در سیاست فراهم کنند.

در این ائتالف که اغلب نهادهای دولتی حامی
آن هستند بر برخورداری از نگاه توسعه پایدار تأکید
بسیار شده و به دنبال جلوگیری از منفعتطلبی
برخی افراد به ضرر عامه مردم است .در کنار این
دو گفتمان ،گفتمان تهدیدنگر نیز که از ابتدای
شکلگیری مسئله وجود داشت ،کمکم پررنگتر
شده و حامیان خاصی را با تکیه بر مخاطرات قانونی
و جرمگونه این موضوع به خوب جذب کرده است.

در خردهسیستم تعرفه رمزارز این رویدادها
عبارتاند از )1 :فشار فناوری روز دنیا ،تشدید
تنشها بین چین و آمریکا و شیوع پاندمی کرونا
رخدادهایی بودهاند که در چند ماه اخیر منجر به
تمایل کلی دولتهای مختلف برای مهاجرت به
پولهای دیجیتال و رشد تمایل به سرمایهگذاری در
بازار رمزارزها شده است .به طوری که انتظار میرود
تا پایان سال جاری میالدی به نقل از بلومبرگ ارزش
بیتکوین به عنوان پرچمدار اصلی بازار رمزارزها دو
برابر شود (قاسمی.)1399 ،

درنهایت بدیل انتخابی که به اجرا درآمد ،منطبق
بر ترجیحات گفتمان مسئلهنگر بود .این موضوع
گرچه با توجه به ساختارهای قدرت در کشور ما و
شیوه سنتی سیاستگذاری از باال به پایین امری دور
از ذهن نیست ،اما با نگاهی به چارچوب ائتالف مدافع
میتوان پیشبینی کرد که این سیاست ممکن است
در ادامه دچار تغییر و اصالحاتی شود .به چند دلیل:

 )2روابط آمریکا ـ ایران با سابقه پرفراز و نشیب
چهار ساله ،مرحله جدیدی از بحران را تجربه
میکند .به عالوه انتشار آمار رسمی سال گذشته
به وضوح نشان میدهد که اُفت شدیدی در انتظار
اقتصاد ایران است (اویغور.)1 :1399 ،

 .1یادگیری از سیاست :بازیگران حاضر در ائتالفها
نهادها و افرادی لجوج و بیمنطق نیستند و یادگیری
در درون و بین ائتالفها امری عادی است و در
گفتمانهای مختلف با توجه به ماهیت سیال آن ممکن
است با درکی که از اثربخشی اقدامات اولیه خود دارند
جرح و تعدیل رخ دهد (.)Weible, 2017: 29 & Smith

با توجه به اهمیت صادرات غیرنفتی و کاهش
فروش نفت ایران ،لزوم بازگشت ارز حاصل از
صادرات در وضعیت نابسامان ارزی کشور جهت
کنترل نوسانات و تأمین کاالها و خدمات موردنیاز
از عمده دغدغههای مجلس یازدهم است (دلخوش
.)1 :1399

در این مسیر جلسات مشترک موافقان و مخالفان،
همایشها و مناظرهها ،نقش محکمههای حرفهای
را ایفا میکنند که میتواند درنهایت به یادگیری از
خطمشی و اصالح آن منجر شود.

 )3شیوع پاندمی کرونا به کمرونقی بسیاری از
کسبوکارها و به تبع آن کاهش درآمدهای مالیاتی
دولت در سال جاری منجر خواهد شد .تمامی این
رویدادها میتواند به نفع ائتالف به حاشیه رانده
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شده فرصتنگر باشد و با تشویق بخش خصوصی
به فعالیت رسمی در حوزه استخراج رمزارز میتوان
بخشی از تهدیدهای موجود را به فرصتی برد ـ برد
تبدیل کرد.
 .3التهابات و شوکهای درونی :آسیبپذیری و
شکست احتمالی سیاست اتخاذشده توسط ائتالف
حاکم میتواند توازن قدرت در میان بازیگران
ائتالفها را بههمریزد و باورهای هستهای ائتالف
حاکم را به تردید اندازد .درسآموزی از طرحهای
تعرفهگذاری و مروری بر شدت انرژی مصرفی در
این حوزه میتواند منجر به جرح و تعدیل سیاست
فعلی شود.
اجرای این سیاست در عمل به دلیل مقاومت
شدید فعاالن بخش خصوصی برای پذیرش آن و
هزینهبر بودن اقدامات نظارتی برای دولت ضمن
سهولت راهاندازی این فعالیت اقتصادی برای بخش
خصوصی ،منجر به تشدید فعالیتهای زیرزمینی
و عدم شناسایی واحدهای فعال میشود که این
میتواند اجرای سیاست را به بازی باخت ـ باخت
برای همه ذینفعان تبدیل کند .درنتیجه با توجه به
تحلیل میزان اثربخشی اقدامات اولیه ممکن است در
سیاست تجدید نظر شود.
 .4توافق مذاکرهای :اگر ائتالفها از کشمکش
مداوم به ستوه آمده و با نبرد مستقیم و غیرمستقیم
به جایی نرسند ،برای حل بنبست زیانباری که
درگیر آن هستند ،تن به مذاکره و چانهزنی خواهند
داد .در خردهسیستم رمزارز ،تالشهای هیچکدام از
ائتالفها برای جلب اعتماد با تکیه بر مباحث علمی
و تجربی راه به جایی نبرده است و فشارهای ائتالف
فرصتنگر و دورهگردی آنها با مراجعه به محاکم
قضایی ،عناصر سیاسی مهم و غیره در راستای

پررنگ کردن تضادها بیاثر بوده است.
بنابراین به نظر میرسد زمان نشستن بر سر یک
میز و حل مسئله با چانهزنی طرفین فرا رسیده است
تا با پویاتر و مشارکتیتر شدن فرایند سیاستگذاری
و با طرح محتوای پیشنویس سیاستها در
کارگروههای محلی جامعه هدف و بحث و بررسی
آن ،سیاستهایی پایدارتر و اثربخشتر شکل گیرد
(.)Hassena et al., 2018: 158
به لحاظ نظری ،مدل پیشنهادی در این تحقیق
برای بررسی نحوه شکلگیری سیاستها از آن
جهت ارزشمند است که در کنار بررسی نظاممند
نحوه شکلگیری سیاست با الگوی چارچوب ائتالف
مدافع ،به ادراکات و نگرشهای پایهای تفکر و اعمال
هر ذینفع نیز توجه دارد.
در مجموع ،تحقیق حاضر در صدد کاربست روش
و نگاهی جدید در تبیین فرایند سیاستگذاری بود
تا به درکی بهتر از ابعاد ناپیدا و پنهان سیاستها
کمک کند .رویکرد گفتمانی به سیاستگذاری
نشان میدهد برخالف جریان عقالیی ،فرایند
سیاستگذاری ماهیتی سیال داشته و مجادالت
قدرت و تضادهای سیاسی که هسته هر گفتمان
را شکلمیدهد ،شالوده و زیربنای سیاستگذاری
است .در کنار آن چارچوب ائتالف مدافع به
خوبی میتواند عوامل درونی و بیرونی که بر روند
سیاستگذاری اثر گذارند را تحلیل کرده و ترک
این دو روش میتواند به تعمیق یافتهها در خصوص
فرایند سیاستگذاری بینجامد.
به لحاظ عملیاتی این رویکرد جدید به
سیاستگذاران این امکان را میدهد تا با شناسایی
ذینفعان و شبکههای شکلگرفته حول مسئله
سیاستی ،بررسی نحوه اعمال قدرت ،میزان نفوذ و
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خواستهها و ترجیحات هر ائتالف در کنار عواملی
که میتوانند مسیر سیاستگذاری را تحت تأثیر
قرار دهند ،به خروجیهایی پایاتر و اثربخشتر دست
یافت تا تغییرات سیاستی کمتری را تجربه کنیم و
محتوای سیاستها پاسخگوی طیف وسیعتری از
ذینفعان باشد.

تعارض منافع

بنابر اظهار نویسندگان این مقاله تعارض منافع
ندارد.

برای پژوهشهای آتی پیشنهاد میشود سوژه
موردبررسی از سایر دیدگاههای نظری بررسی و
نتایج آن مقایسه شود .سوژههای دیگری با استفاده
از مدل پیشنهادی در این تحقیق ،تحلیل شود و

مالحظات اخالقي
پيروي از اصول اخالق پژوهش

این پژوهش با آگاهی کامل مصاحبهشوندگان
از اهداف و روند اجرای پژوهش و تعهد به حفظ
محرمانگی اطالعات ایشان انجام شده است.
حامي مالي

این مقاله برگرفته از پروژه پژوهشی با عنوان
«طراحی سازوکار تصمیمسازی در صنعت برق» در
گروه مدیریت و علوم اجتماعی پژوهشگاه نیرو بوده
است
مشارکت نویسندگان

مفهومسازی ،اعتبارسنجی ،تحلیل و بررسی:
غالمرضا حیدری و هانیه آرزمجو؛ روششناسی:
هانیه آرزمجو؛ نگارش ،نهاییسازی نوشته و مدیریت
پروژه :هانیه آرزمجو.
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