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 چکیده
گیری در هر کشور است. طرح چارچوبی برای شییو    نامه یکی از ابزارهای کمک به فرایند تصمیم سیاست

سیاسی و راهبردی در چرخه سیاستگذاری  مسئلهها برای  حل نامه زمینه را برای انتقال مناسب را  نگارش سیاست
عنوان علم در عمل برای کمک  سازد. برای این کار مقاله حاضر نخست به جایگا  علم سیاستگذاری به فراهم می

سیاسیتگذاری توجیه بیه چرخیه      پردازد. پی  از نن در فراینید   به مراکز راهبردی مثل دولت در علوم سیاسی می
شیود. بیا شیناخت فراینید سیاسیتگذاریا امکیان        گیری منطقیی مطیرح میی    سیاستگذاری به عنوان مبنای تصمیم

گردد. در نهایت مقاله  پذیر می نامه امکان سیاستگذاری و سیاستمطالعه -تمایزگذاری بین دو نوع نوشتار راهبردی 
و در مرحله سوم سناریوسازی و  مسئلها تحلیل مسئلهنامه از معیارهایی که برای توصیف  به شیو  نگارش سیاست

ی تجیویز ها به عنوان مبنای راهنما مطرح اسیت و روش   حل اشار  دارد. الزم به ذکر است که این شیو  ارائه را 
های پیشینهادی ییا ییک الگیو و راهنمیای ارتبیاطی بیین مراکیز راهبیردی و           شود. لذا یکی از را  محسوب نمی

  شود. گیر در سطح کالن جامعه محسوب می دهی و مقامات تصمیم مشاور 

  گیریا فرایند سیاستگذاری دهیا تصمیم نامها مراکز راهبردیا مراکز مشاور  سیاست واژگان کلیدی:
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 مقدمه

نامه یکی از متون مورد نیاز مراکز راهبردی و پژوهشی مرتبط با نهادهای راهبردی  سیاست
کمک به فرایند بسیار حساس و پیچید   اویژ  نهاد دولت است. هدف از نگارش این متن به

گیری در حلقه افراد مورد اعتماد و نزدیک حاکمان قرار  گیری است. در گذشته تصمیم تصمیم
گیری سرنوشت نظام  راد جامعه از نن دور بودند. اما امروز  نه تنها تصمیمداشت و دیگر اف

گرددا اتخاذ تر از نن است که در جمع و حلقه افراد خاصی  سیاسی و جامعه سیاسی با اهمیت
باشد. این  ل سیاسی و اجتماعی مقدور نمیئو توان از نظر تخصصی و تنوع مسا بلکه این امکان

مع همانند امروز پیچید  نشد  بودندا نیز رایج بود. از زمان ایران موضوع در گذشته که جوا
نویسی یا اندرزبُد و یا به  شدا اندرز نامه باستان یکی از متونی که در حوز  سیاست نگاشته می

نویسی بود. در گذشته هم  نامه نویسیا سیرالملوک یا شریعت نامه تعبیر دور  اسالمی سیاست
مند مشاورت و راهنمایی و اندرز بودند. این موضوع در ایران باستان نیاز حاکمان و پادشاهان

به شکل اندرز و یادنوری به حاکمان مطرح بود و در دور  اسالمی در بحث نصیحه الئمه 
نامه های موجود مثل  نامه گرفت و در بسیاری از موارد اندرز المسلمین مورد توجه قرار می

الملک به درخواست ابوالفتح  خواجه نظام نامه تسیاسبه درخواست گنشسب شا  و  تنسر
دهی احساس  شد؛ به نوعی نیاز به این نوع مشورت ( نگاشته می21: 1376ملکشا  )رجاییا 

 گونه متون سیاسیا تداوم یافت.مورد توجه بود  و اینشد  که  می
ست این توجه به دو نکته مهم است: نخ انویسی  نامه هدف از این اشار  تاریخی به سیاست

گیری از خرد  گیری مناسب و بهر  امری ضروری برای تصمیم ادادن به نظام سیاسیمشورتکه 
جمعی در امر سیاسی بود  و امروز  نیز به شکل دیگری تداوم یافته است. هدف کلی از 

ه چگونگی رفتار مناسب در زندگی سیاسی در راستای ئارانامه همانند گذشته  نگارش سیاست
( و هست. اما تفاوتی که در اینجا پدید 244: 1387رادا  ؛ یوسفی22د  )همان: حفظ قدرت بو

یسی امری بسیار نادر و با توجه به اعتماد و شناختی که حاکمی یا ون نامه نیدا سیاست می
گرفت.  ای مورد توجه قرار می پادشاهی به یک اندیشمند داشت و یا به واسطه شهرت نویسند 

گیری  برای کمک به تصمیم 2و مراکز مطالعات راهبردی 1دهی شورتامروز  تأسی  دستگا  م
الینفک بدل شد  است و افراد متخصص بسیاری در  ها به امری نهادینه شد  و حکومت

حقوقی الزم است تا به بررسی  های مختلف سیاسیا اقتصادیا اجتماعیا فرهنگی و زمینه
 ل و مشکالت اجتماعی و سیاسی بپردازند.ئمسا

                                                             

1- think thanks 

2- Strategic Studies Research Centers 



 163                                                                 راهبردی مطالعات در نویسی نامه سیاست شیوه 
 

است و در اینجا صرفاً معنی  (policy paper)نامه معادل التین  ن که سیاستدوم ای
در ایران اول بار توسط میرزا  (newspaper) روزنامهبرای که  همانند کاغذ اخباراللفظی  تحت

ا بلکه گزینش این واژ  با توجه مدنظر نبود ( مطرح شدا 89: 1379احمدا  صالح شیرازی )بنی
قابلیت  اما بود  است و این واژ  با تساهل سرزمینر بهینه و مطلوب د به اشار  باالا سنتی

برد متساهالنه در اینجا اشار  به دو رکاربرد برای نوشتارهایی از این دست را دارد. منظور از کا
ها نوعی یادنوری و پند و اندرز به پادشاهان  نامه نکته است: نخست این که در گذشته سیاست

داری و زندگی متناسب با سپهر طبیعت بود  تا نظام داریا دین یا مردمعدلا راستدر مورد 
سیاسی از مسیر حق و عدالت خارج نشد  و به دام ظلم و ستم نلود  نگردد. اما امروز  هدف 

گیری عمدتاً در شرایط  تر در جریان تصمیم واسطه نویسی نوعی مشارکت بی نامه از سیاست
تار کالن سیاسی کاری نداردا بلکه تنها به دنبال حل یک و سوی رف  متعارف است و به سمت

های  نامه گردد که در سیاست یا مشکل اجتماعی است. دومین تفاوت به این موضوع برمی مسئله
ها و شواهد تاریخی بود  است  گذشته تنها نوعی اندرز و پند بر اساس تجارب تاریخی و مثل

ی به امر عمومی در جامعه بدل گردید  و مشارکت گیری سیاسی به نوع اما امروز  حوز  تصمیم
جا نوعی فته است. پ  بدون این که قصد در اینعمومی در فعالیت سیاسی امکان بیشتری یا
نامه را  واژ  سیاست انامه باشدا در تداوم نن سنت خلط مفهومی و واژگانی در کاربرد سیاست

یی نظیر گزارش راهبردیا نمای راهبردیا ها ایران به نام برای نوشتارهایی از این دست که در
 .کند میتحلیل کوتا  و نمای ملی متداول استا پیشنهاد 

شودا باید از منطق و  جا که هر متن نوشتاری بر اساس هدف و منظوری نگاشته میاز نن
روش خاص خود نیز پیروی کند تا زمینه کاربرد یکسان نن فراهم نید و در عین حال تفاوت 

ه شیو  ئهدف این مقاله نیز ارادیگر از نظر روشی مورد توجه قرار گیرد.  نن با متون
برای کمک به نگارش این متون در مراکز مطالعات راهبردی در ایران است.  نویسی نامه سیاست

نامه در مراکز راهبردی از چه اصول و  پرسش اصلی مقاله این است که در نگارش سیاست
شود:  پاسخ به این پرسش مقاله به دو بخش کلی تقسیم می ای باید پیروی کرد؟ برای شیو 

ترین موضوع در و مهم پردازد یتگذاری مبخش اول به تفاوت علم سیاست با علم جدید سیاس
به این واسطه امکان معرفی دو این جا معرفی چرخه اصلی سیاستگذاری در جامعه است تا 

نامه از  دوم به ساختار نگارش سیاستعلم سیاستگذاری را مهیا سازد. بخش  سبک نگارش در
 دارد. نگارش نن عرضه میپردازد و راهنمای عملی برای  ابتدا تا انتها می
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 جایگاه علم سیاستگذاری در علم سیاست

علم سیاست رشته دانشگاهی نوظهوری نیست و قدمت نن در غرب به حدود سه قرن و در 
تی که این رشته دانشگاهی به عنوان یک علم رسد. اما تحوال ایران به بیش از یکصد سال می

ترین نن این است که علم سیاست باید در خدمت جامعه سیاسی یا نظام داشته که یکی از مهم
سیاسی قرار گیرد. بر همین اساس دو رشته بسیار مهم در علم سیاست بیشتر از مباحث فلسفه 

شناسی سیاسی که به  ی جامعهگرفت: یکسیاسی با توجه به نیازهای اجتماعی مورد توجه قرار 
نید تا مشکالت و  ام سیاسی میسیاسی نظر دارد و دیگری سیاستگذاری که به کمک نظ جامعه

شناسی  ل به نظام سیاسی مشورت دهد. رشته جامعهئنن را حل کند و یا در حل این مسال ئمسا
قدرت سیاسی و نوعی عی از منظر جتماسیاسی به نسبت سیاستگذاری بیشتر به ساحت امر ا

گرانه و نظارتی و انتقادی به عملکرد  قدرت نظر دارد و به طبع نوعی نگا  سنجش (رابطه)
کارانه به دولت دارد.  دولت دارد. در مقابل علم سیاستگذاری علم در عمل است و نگا  محافظه

(Forman, 1968: 204-208 ) لت دو مسئلهمورد بررسی همان  مسئلهدر علم سیاستگذاری
 بایدسیاستگذاری که  مسئلهگونه نیست.  شناسی سیاسی لزوماً این استا در حالی که در جامعه

ای است که باید در دستورکار فوری و جدی دولت برای انجام یا  مسئلهمورد توجه قرار گیردا 
 هرننچه دولت برای»ی عدم انجام کاری در قبال نن اشار  دارد. به تعبیر تام  دایا سیاستگذار

ین رویکرد تردر اینجا مهم .(Dye, 1981: 8)گردد  اطالق می« گزیند انجام دادن یا ندادن برمی
است که دولت تنها زمانی به سیاستگذاری  گشایی در سیاستگذاری رهیافت حل اختالف یا گر 

 مسئلهدولتا  مسئلهجا است که . در اینکند میای اقدام  مسئلهپردازد که برای رفع مشکل و  می
 گیرد. مورد بررسی علم سیاستگذاری نیز قرار می

گردد: علم سیاست خود  نکته با علم سیاست متمایز می 5از این منظر علم سیاستگذاری در 
ای بود  و استا اما این موضوع در مورد سیاستگذاری بیشتر به چشم  از ابتدا علمی چندرشته

م ن نظر داردا به نسبت علل مشکل نبه دنیای واقعی و ح خورد. از ننجا که سیاستگذاری می
بیشتر با واقعیت متنوع و چندگانه امر سیاسی و رفتار سیاسی سروکار دارد. به عنوان  سیاست

دهدا مبتنی بر  دهد و یا انجام نمی نمونها در این فرایند بسیاری از اقداماتی که دولت انجام می
که  کنند میمنافع نقش بسیار مهمی ایفا  ها و منطق عقالنی لزوماً نیست و در جریان کار انگیز 

حتی ه راهکار به نن توجه کرد که در علم سیاست یا ئها و ارا در جریان بررسی سیاست باید
مورد  مسئلهمین تفاوت به این اشار  دارد که کمتر مورد نظر است. دو سیاسیشناسی  جامعه
حکومت نیست و بیشتر به بحث در حوز  امر سیاسی و  مسئلهامر  علم سیاست در بدو بررسی

پردازد. بحث از نوع نظام سیاسیا انواع رفتار سیاسی در جوامع  یا تولید دانش سیاسی می
فوری دولت نیست که بتوان در مورد نن   مسئله امختلف و مشروعیت و اعتماد سیاسی
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تن به بیکاری و مشکل گیری کرد. اما پاسخگویی به یک اعتصاب سیاسیا پرداخ تصمیم
.. نقدینگیا کسری بودجها تهدیدات خارجی و نظامیا پیوستن به یک ائتالف سیاسی .

موضوعاتی هستند که باید در دستورکار دولت قرار گیرد. سوما موضوع مورد بررسی در علم 
دور از هرگونه ارزشی مورد بررسی قرار گیرد و نثار ه طرفانه و ب سیاست باید با نگا  بی

ماندگار علم سیاست نیز از این ویژگی برخوردارندا اما علم سیاستگذاری علمی هنجارین و 
جا دهی به مثالً نهادهای حکومتی در این مبتنی بر ارزش است. به عبارت دیگرا در مشورت

ای که  های حاشیه های حیاتی که غیرقابل معامله هستند و ارزش باید عالیق و سالیق و ارزش
صورت دادن مشاور  به نهادهای  هستندا مورد اجماع باشد؛ چه در غیر این قابل مذاکر 

هایی  حل دادن را  اجا هدفبرانگیز خواهد بود زیرا در این  حکومتی غیرممکن و یا چالش
های  است که نهادهای دولتی را به انجام یا عدم انجام کاری ترغیب کند اما عدم توجه به ارزش

 جا. البته در اینکند میدهی و ارتباط با دستگا  سیاسی را مختل  شورتسیاسی این امکان منظام 
این نیست که سیاستگذاری علم مورد دلخوا  دولت و نهادهای حکومتی است و باید  منظور

کردن مورد توجه قرار دهدا بلکه نکته این است که با شناخت عملیاتیتنها فرامین ننها را برای 
توجه شود. مثالً در نظام سیاسی جمهوری اسالمی  مسئلهوضوع و های نظام سیاسی به م ارزش
گیری نلمان مرجع مورد  های اسالمی حاکم است اما این موضوع در دستگا  تصمیم ارزش

گر باشد در دیگری استناد نیست. پ  راهکاری که ممکن است از منظر ارزشی در یکی درمان
تگذاری به نسبت علم سیاست کاربردی است انگیز باشد. چهارا علم سیاسبر  ممکن است چالش

و نه متن دانشگاهی برای ارتقای یک رشته یا توجه به کارکردهای نهادینه شد  و یا تحولی به 
د وگرنه شدن خود را در فضای کنونی نشان ده یک رشته. متن کاربردی باید امکان عملیاتی

علم سیاستا بازو و ابزار  در نهایتا علم سیاستگذاری برخالف متن سیاستگذارانه نیست.
 (.Young and Quinn, 2002: 8به:  رجوع شود) گیری دولت و نهادهای دولتی است تصمیم

: بر این اساس در علم سیاستگذاری چرخه سیاستگذاری مطرح است چرخه سیاستگذاری
شود و برای مشخص کردن نیاز به  که موضوع مورد اجماع در این علم محسوب می

ای  مسئلهنامه باید به نن توجه بایسته صورت گیرد. در چرخه سیاستگذاری ابتدا باید  سیاست
ای  شته باشد که دولت نن را در دستورکار قرار دهد و برای نن چار مطرح گردد تا ضرورت دا

های  و قرار دادن در دستورکار دولتا مرحله تدوین را  مسئلهبیاندیشد. پ  از مرحله طرح 
های ممکن در رفع مشکل مورد  پردازد. تا این مرحله باید تمام بدیل می مسئلهع ممکن برای رف

های کارشناسانه باید  پاسخ مسئلهتوجه قرار گیرد؛ به عبارت دیگرا در این مرحله تنها برای یک 
ها به چند گزینه ممکن و محتمل با توجه  داد  شود. پ  از این مرحله است که باید این بدیل

را   10عیت و محیط ارزشی کاهش یابد. به عبارت دیگرا در این مرحله مثالً از به فضاا موق
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گردد. تا این مرحله به  حل برای اجرا پیشنهاد می یا سه را دو  مسئلهحل برای یک مشکل یا 
گیر نیز با  شود. مقام تصمیم تعیین و معرفی می مسئلهنوعی استراتژی مورد نیاز برای رفع یک 

. پ  از کند میدهد و اجرا  ها را مورد توجه قرار می ت خود یکی از این گزینهتوجه به مقتضیا
گردد. این  این مرحلها موضوع بسیار مهم و حساس ارزیابی فرایند سیاستگذاری مطرح می

های اجرایی دارند و بر اساس سعی و  مرحله غیر از فرایند بازرسی و نظارتی است که دستگا 
دهند. این مرحله به دو پرسش  وجه به موقعیت اجرایی انجام میو تعدیل و شتاب با ت خطا

اند و میزان موفقیت یا  مفید بود  مسئله حلهای موجود برای  نیا سیاست اولپردازد:  اساسی می
دوما نیا الزم است    است.فرایند سیاستگذاری معیوب بود کجایموفقیت چه میزان بود  و  عدم

 مسئلهاستگذاری قرار گیرد یا موضوع دیگری به عنوان در چرخه سی مسئلهدوبار  همان 
 (.40: 1389)غرایاق زندیا گیرد میتر مورد توجه قرار  فوری

دو نوع بررسی سیاستگذاری بر اساس چرخه نامه با مطالعه سیاست:  تفاوت سیاست
و دیگری مطالعه  1یتگیرد: یکی تحلیل سیاس ی یک کشور یا نظام سیاسی صورت میها سیاست

در  مسئلها دستورکارا تدوین و تطبیق مسئلهبه مراحل طرح  یتتحلیل سیاس. 2یاستگذاریس
مشی به حکومت و  ه خطئبارت دیگرا به جریان طراحی و ارا. به عکند میسیاستگذاری کمک 
نویسی عمدتاً برای کمک به این مرحله مورد استفاد   نامه پردازد. سیاست نهادهای اجرایی می

گیرد. اما مطالعه سیاستگذاری به فهم و اطالع از فرایند سیاستگذاری و همچنین  قرار می
نویسی باشد. به عبارت دیگرا  نامه تواند مبنای کار سیاست ها اشار  دارد که می ارزیابی سیاست

د شوند که پیش از این در مورد نن سیاستا مطالعه داشته وار بایدنامه  افرادی در کار سیاست
حل به مقام  ه را ئر گذشته نگا  باشند تا امکان اراباشند و یا از مطالعه فرایند یک سیاست د

گیر را داشته باشند. در این مرحله مطالعه سیاستگذاری شناخت فهم و بستر تاریخیا  تصمیم
بخش  دهد و نتیجه نتقاد صادقانه از سیاست انجام مینوردا ا سیاسی و اجتماعی را فراهم می

جا مدنظر دهد. لذا پژوهش راهبردی بیشتر در این بودن یا نبودن نن را مورد بررسی قرار می
 (Young and Quinn, 2002: 8-10) نامه. است تا سیاست

است  درگیرپردازد که در حال حاضر حکومت با نن  نامه به موضوعی می همچنین سیاست
حل برای نن به حکومت است. اما پژوهش راهبردیا مطالعه سیاستگذاری و  ه را ئو به دنبال ارا

 فرایند سیاستگذاری است که پیش از این دولت انجام داد  است.
 
 

                                                             

1 - policy analysis 

2 - policy study 
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 (Young, et. al; 2002) تفاوت دو نوع نوشتار سیاستگذارانه -1جدول 
 نوشتار سیاستگذاریگونه  های تفاوت حوزه

 سیاستگذاریمطالعه 
 )پژوهش راهبردی(

 نامه( )سیاست تحلیل سیاست

 هدف دیگر متخصصان مخاطب
 .سیاستگذاری است 

 .هدف سیاستگذاران است

موضوع محور: پیشنهادات عمومی  تأکید
و اطالعات مبتنی بر موضوعات 

 سیاستگذاری

های  مشتری محور: طراحی سیاست
 خاص برای اجرا

 بسیاری ازتواند شامل  می روش شناسی
 .های اولیه باشد پژوهش 

های اولیه  به ندرت شامل پژوهش
 .است

ها و زبان مورد  اندیشه
 استفاد 

تواند کامالً مبتنی بر رشته خاص  می
 .و فنی باشد

 .باید خیلی روشن و ساد  باشد

 .کلمه نیست 000/5معموالً بیش از  کلمه 000/20بیش از  حجم

 1ساختاری و محتوایینامه: عناصر  نوشتن سیاست

گردد و سپ   نامه اشار  می زمینه الزم برای نگارش سیاست در این بخش ابتدا به پیش
شود و در نهایت  نامه از عنوان تا منابع و ضمایم توضیح داد  می ساختار نوشتن سیاست

مطرح خواهیم کرد. نکته در ضمیمه یک نامه بر اساس این اصول را  چارچوب ارزیابی سیاست
جا این است که این چارچوبا برای راهنمایی و داشتن الگو کلی است و ابل توجه در اینق

باشد و ضرورتی ندارد که تمام عناصر نن رعایت گردد. مثالً در چکید  اجرایی و  تجویزی نمی
 2تحلیل کوتا هشکد  مطالعات راهبردی به عنوان نامه که در پژو تر از سیاست یا متون کوتا 

گیردا ضرورتی به کاربرد تمام عناصر زیر نیست و ساختار تاحد امکان  اد  قرار میمورد استف
 گردد. متناسب با موضوع مورد بررسی تنظیم می

نامه توجه به نکات زیر بسیار اساسی  برای نگارش سیاستنامه:  زمینه نگارش سیاست پیش
 و حیاتی است:

                                                             

 نامه با تغییراتی عمدتاً از مقاله زیر استفاد  شد  است: سیاستدر نگارش عناصر ساختاری  -1
Young, Eoin and Lisa Quinn (2002) Writing Effective Public Policy Paper: A Guide for Policy Advisers 

in Central and Eastern Europe, Open Society Institute. 

2- policy brief 
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نظر که برای نن قرار است  نخست باید شناخت مناسبی از جامعه سیاستگذاری مورد -
ترین کار در این شرایط این است که  نامه نگاشته شودا وجود داشته باشد. مناسب سیاست

نوی  عضو نن  با توجه به ارزشی بودن محیط سیاستگذاریا بهتر است که افراد سیاست
 های سیاست مؤسسه یا مرکز راهبردی باشند. این کار البته به این معنی نیست که باید

موردنظر نن جامعه یا کارفرما به هر شکل ممکن پیاد  گردد و یا یک نوع سیاست و 
تحلیل خاص از درون نن مؤسسه درنید. در صورتی که باید زمینه را برای شناخت و 

 موردنظر مهیا ساخت. مسئلههای مختلف برای  حل تولید را 
نامها  ف سیاستشناخت و نگاهی مناسب از فرایند سیاستگذاری سازمان مورد هد -

 ضروری است.

گیری جامعه موردنظر باید وجود  ها در ساختار تصمیم نامه درک درستی از اهمیت سیاست -
 داشته باشد.

افراد و نهادهای دخیل در فرایند سیاستگذاری مورد شناسایی قرار گیرند. درک خلقیات  -
 ها اساسی است. حل ها در پذیرش را و روحیات نن

 مورد توجه قرار گیرد. مسئلهرسی یک شواهد کافی برای بر -

حل مناسب برای نن در نن شرایط متصور  ه را ئنیا امکان اراقبل از پرداختن به موضوعا  -
امکان ذاتی نن نیستا بلکه امکان  امکان یا عدمتنها حلا  را  منظور از متصور بودناست. 
 است.هم اری امکان طرح و پذیرش نن در فرایند سیاستگذ یا عدم

نامه چیست و مؤسسه سیاستگذاری قرار است با این  از نگارش سیاست هدف -
از انتظار ناشر از نشر این نگاهی نیا به عبارتیا نامه به چه هدفی برسد.  سیاست
 نامه وجود دارد. سیاست

 نامه الزم است. شناخت مخاطب اصلی سیاست -

 ,Young and Quinn) داشته باشدنامه نگاهی وجود  باید از تمام مراحل نشر سیاست -

2002: 8-10). 

 نامه باید برای خوانند  خود احترام قایل شد. در نگارش سیاست -

ها باید برای هر کسی معنادار  حل ویژ  را  نامه باید روشن و واضح باشد به نوشتار سیاست -
 دد.گرهای شفاف بدل  های پیچید  به مدل ها باید شفاف باشد و مدل باشد. همچنین مدل

شود تا  صادقانه باشد و این عامل به همرا  روشن بودن ننا باعث می ید متننوشتار بای -
نامه طرح بیش از انداز   ترین دشمن سیاستنامها خواندنی شود. مهم متن سیاست

 (Duitch, 2002: 12-17) موردنیاز موضوعات است.
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هبود فرایند نامه باید روال رو به جلو و پیشرفت داشته باشد؛ به عبارتی باید به ب سیاست -
 سیاستگذاری کمک کند.

های  ها باید به خوبی اندیشید  شد  باشد. طرح تمام پاسخ حل ها و را  بررسی سیاست -
-Dedek, 2010: 3) دهد ه میئارا مسئلهتر از یک موضوع و  جامعشناخت  ااحتمالی

8;Broussard, 2009: 5-17; Hurt, 2003: 5-12). 

نامه در یک تصویر کلی به سه قسمت مهم قابل  سیاستنامه:  ساختار نوشتاری سیاست
 بندی است: دسته

 مسئلهبخش طرح  -
 مسئله حلیلت -

 .ارایه پیشنهاداتو در نهایت طراحی سناریوها و  -
نامه مورد توجه قرار گیردا باید روال کار به  اما اگر تمام عناصر جزیی در ساختار سیاست

 شکل زیر باشد:

                  

 مسئلهرحله توصیف الف( م

عنوان متن به مثابه پیشانی و اولین مرحله پیوند بین مخاطب و متن از اهمیت عنوان: 
 های زیر برخوردار باشد: بسیاری برخوردار است. بر این اساس باید از ویژگی

 عنوان باید کل پیام متن را در درون خود داشته باشد. -
 را نشان دهد. مسئلهیک عنوان باید به خوانند  برداشت کلی از موضوعا تأکید و  -

 نامه رجوع کند یا نه. گیرد که به سیاست بر اساس عنوان است که خوانند  تصمیم می -

ای و تاحد ممکن روشن و شفافا مختصرا مفید و جذاب  عنوان باید توصیفیا گزار  -
 باشد.

بخشی نظیر راهبرد تکتواند یک بخشی باشد یا دو بخشی. برای مثال عنوان  عنوان می -
تواند باشد.  المللی انرژی اتمی می ای جمهوری اسالمی ایران در قبال سازمان بین هسته



 1396پاییز ، 3   ، شماره3   پژوهشی سیاستگذاری عمومی، دوره - فصلنامه علمی                    170

راهبردها المللی انرژی اتمی:  جمهوری اسالمی ایران و سازمان بینیر عنوان دو بخشی نظ
 شد.تواند با می و روندها

جمهوری اسالمی  مثالًدر عین حال امکان دارد که یافته پژوهش در عنوان نورد  شود.  -
 .یا خروجالمللی انرژی اتمی: عمل متقابلا همکاری  ایران و سازمان بین

 االمکان سه کلیدواژ  های اصلی پژوهش در عنوان نورد  شود و حتی بهتر است کلیدواژ  -
 .(Young and Quinn, 2002: 25-26) داصلی در ابتدای عنوان نورد  شو

نامه است و  فهرست مطالب دومین پنجر  و مسیر ورود به سیاستفهرست مطالب: 
 نگاهی ری به فهرست مطالباگذپ  از عنوانو گرفتن یک متن خوانند  پ  از به دست

را مطالعه کند یا خیر. پ  فهرست مطالب دارای  ناندازد تا تصمیم بگیرد که باید ن می
 :استهای زیر  یژگیو
 دهد. و خوانندگان را به کل متن سوق می کند میفهرست مطالب به منزله راهنما عمل  -
. برخی از خوانندگان به کل متن نیاز کند میفهرست مطالب به انواع خوانندگان کمک  -

ای  دارند و بعضی دیگر تنها ممکن است به یک یا چند فصل نن توجه کنند. یا خوانند 
ها توجه کند که در این صورت با فهرست مطالب  حل تنها به چکید  و را ممکن است 

 سی به نن نسان خواهد بود.ردست

 های اصلی و فرعی کار به خوبی مشخص شود. در فهرست مطالب باید بخش -

 های اصلی و فرعی نیز معین شود. در فهرست مطالب باید عنوان -

 .(Ibid : 28-29) داشته باشد عددی(و  دهی )حروفی مطالب باید شیو  نظم فهرست -

 .(Dedek, 2010: 3-8) فهرست جداول و نمودارها نیز باید نورد  شود -

چکید  یا خالصه اجرایی بعد از عنوان و فهرست مطالب از خالصه اجرایی یا چکیده: 
تواند در هدایت خوانند  یا سیاستگذار به  جایگا  و اهمیت بسیاری برخوردار است و می

ویژ  برای سیاستگذاری یک ضرورت  متن تأثیر جدی داشته باشد. این موضوع بهمطالعه کل 
است زیرا بسیاری از مقامات اجرایی کشورها زمان و حوصله یک پژوهشگر را برای مطالعه 

گیری برای مقامات  ها در مراکز تصمیم نامه نامه ندارند. در عین حال اگر سیاست کل سیاست
ن است با دقت نویسند  کار و اشراف به کار همرا  نباشد. لذا شودا این کار ممک تلخیص می

موضوعی بسیار مهم در فرایند سیاستگذاری است و  اویژ  خالصه اجرایی   و بهکیدچ
ای  زمان کمی و یا نن حوصله است ا ممکنکنند میپژوهشگران معموالً در پایان کار نن را تهیه 

ین موضوع باید مورد توجه جدی اشته باشندا ولی انامه دارندا ند که در ابتدای نگارش سیاست
 قرار گیرد.
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نامه است و صرفاً بخشی از متن  چکید  یا خالصه اجرایی مرور کلی بر کل سیاست -
. چکید  استکنند ا همگون و جدید  نامه نیستا بلکه متنی جداا جذابا ترغیب سیاست

 مسئله :قصد و هدف کار کلمه به همرا  کلیدواژ  و 220متنی یک پاراگرافی است با 
 شود. طور مختصر نورد  می اصلی مورد بررسی و مباحث اصلی متن به

کلمه است. در  1200خالصه اجرایی معموالً شامل هفت پاراگراف است و تقریباً  -
های سیاستی و  ا ارزیابی بدیلمسئلهخالصه اجرایی قصد و هدف کارا توصیف و توضیح 

 2های  نامها پاراگراف باشد. پاراگراف اول هدف سیاست ینتایج و پیشنهادات مورد نظر م
و در  6و  5های  های سیاستی در پاراگراف مورد نظر و گزینه مسئلهیات ئبه جز 4تا 

شد. خالصه اجرایی بیشتر برای  نتایج و پیشنهادات نورد  می 7نهایت در پاراگراف 
 گیرد. مطالعه سیاستگذاری مورد استفاد  قرار می

 مسئلهمتن باید به صورت خبری نورد  شود و پرسش یا  او خالصه اجرایی در چکید  -
 .(Young and Quinn, 2002: 35-36) شود نمیاصلی به صورت استفهامی نورد  

مقدمه را  ورود خوانند  به متن است و از این طریق خوانند  درخواهد یافت که مقدمه: 
ن و موضوع پژوهش جدیت به خرج داد  نویسند  تا چه میزان در نگارش و پرداختن به مت

 است. بر این اساس باید عناصر زیر در مقدمه رعایت گردد:
 گیرد. در مقدمه اهمیت موضوع خاص مورد اشار  قرار می -
 گیرد. میتعریف واژگان کلیدی و محورهای کلیدی بحث مورد اشار  قرار  -

 گردد. میحل مشخص  ه را ئلیدی مورد نیاز برای تحلیل و اراهای سیاستگذاری ک حوز  -

 شود. میرهیافت نویسند  به موضوع توضیح داد   -

 گردد. مورد نظر تعریف می مسئله -

 گردد. هدف و انگیز  نویسند  مشخص می -

 گیرد. شناسی و محدودیت مطالعاتی مورد توجه قرار می روش -

 Young and Quinn, 2002: 38-41; Government) شود طرح یا نقشه کل متن نورد  می -

Information, 2010: 1). 

تواند در مقدمه نورد  شود و هم این امکان را دارد  هم می مسئلهتوصیف : مسئلهتوصیف 
نورد  شود؛ اما جدا از این که در کدام  مسئلهتر  که پ  از مقدمه برای توضیح بیشتر و دقیق

 قسمت از این دو بخش نورد  شودا عناصر زیر برای نن باید مراعات گردد:
دهد. در  مورد نظر را توصیفا معین و مورد تأمل قرار می مسئلها ماهیت مسئلهوصیف ت -

هاا  ا بازیگرانا شرایطا علتمسئلها مناظر مختلف به مسئلهپیشینه  امسئلهتوصیف 
 گیرد. هاا مورد توجه قرار می ولیتؤها و مس هاا نقش ا منافع و ارزشها فشارهاا اختالف
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موردنظر نیازمند پیگیری و  مسئلهه خوانند  اقناع گردد است ک زمال مسئلهدر توصیف  -
دستورکار حکومتی است. معموالً در فرایند سیاستگذاری ممکن است افرادی با قرار دادن 

را ننقدر جدی تلقی نکنند که  مسئلهموضوعی در چرخه سیاستگذاری موافق نباشند و یا 
این  نامه باید از نیازمند گنجاندن نن در چرخه فرایند سیاستگذاری باشد. لذا سیاست

 کنند  باشد. حیث قانع

در درون چارچوب و محیط خود باید مورد ارزیابی قرار گیرد  مسئلهدر توصیف  مسئله -
مورد توجه قرار  مسئلهنه در یک محیط کلی. مثالً اگر منظور از بیکاری به عنوان 

گیری اقتصادی است و  گیردا خوانند  باید قانع گردد که این موضوع محوری تصمیم می
امنیتی مطرح  مسئلهامنیتی است. معموالً مسایل غیرامنیتی زمانی به عنوان  مسئلهیا 
از حوز  و محیط نن بررسی خارج شد  و نیازمند  مسئلهگردند که تأثیرات نن  می

 های دیگر و توجه مضاعف به موضوع است. تگا همکاری دس

ه نن ئا پ  دقت در اراکند میستی فراهم های سیا ه گزینهئزمینه را برای ارا مسئلهتوصیف  -
 ;Young and Quinn, 2002: 38-41) کند میحل فراهم  ه را ئتری برای ارا امکان مناسب

Government Information, 2010: 1; Dedek, 2010: 3-8). 

 مسئله حلیلمرحله تب( 

ا دو کار بسیار مهم باید صورت گیرد: مسئلهدر این قسمت بعد از توصیف : مسئله بیینت
طور مختصر و  نخست رویکرد یا رهیافتی که به موضوع مورد بررسی از نظر علمی داریدا به

با یک مبنای نظری به  کند میگردد. این کار کمک  ه میئروشن و نه لزوماً به شکل فنی ارا
ترا  امکان مناسب مسئلهموضوع پرداخته گردد. گزینش مبنای نظری مناسب در پرداختن به 

 سازد. پذیر می تری از موضوع را امکان تر و معقول طرفانه بی
ین یا و تعیین رویکرد مناسب برای بررسی ننا باید به تبی مسئلهدوا پ  از توصیف 

یرهای دخیل در بررسی متغ اد. منظور از تبیینشو موضوع پرداخته میشدن یک مسئلهیابی  علت
نشان  ابییا ها است. همچنین منظور از علتمورد نظر و بررسی رابطه معنادار بین نن مسئله

است. در عین حال در تبیین و تعلیل  مسئلهرهای مختلف درگیر در دادن رابطه علی بین متغی
با استناد موثق نورد  شود و در  2طرح گرددا شواهد کافیطرفانه  طور بی به 1باید مدعیات

 .(Young and Quinn, 2002: 58) قرار گیرد 3تأییدطه بین مدعیات و شواهد مورد نهایت راب
 .کند میشدن بهتر بحث کمک ه جداول و نمودارها به روشنئدر این جا ارا

                                                             

1- claim 

2- support 

3- warrant 
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های ممکن  تمام بدیل امورد بحث مسئلهدر این مرحله باید برای : 1های سیاستی ه بدیلئارا
های مختلف باید بر اساس  است که طراحی بدیل ننجا را مطرح و بحث کرد. نکته مهم در این

-امکان ارزیابی و مقایسه نن اهای مختلف طرح بدیل اصرفاً نگا  کارشناسی باشد. در عین حال
 رار گیرد:دهد. در این مرحله عناصر زیر باید مورد توجه ق ها را افزایش می

 ها باید مشخص گردد. تعداد بدیل -
 ف مطرح گردد.فاهای هر بدیل به طور ش ها و محدودیت مزیت -

 ارزیابی کلی از هر بدیل صورت گیرد. -

 ,Young and Quinn, 2002: 59; Duitch) ه گرددئها ارا تحلیل کلی از مجموع بدیل -

2002: 12-17; Dedek, 2010: 3-8;Broussard, 2009: 5-17; Hurt, 2003: 5-12; 

Government Information, 2010). 

 ه پیشنهاداتئو ارا سازیسناریومرحله 

روی یک سازمان و نهاد  های پیش در این مرحله طراحی را ه سناریوهای محتمل: ئارا
ش با انسجام درونی از نیند ا دولتی به شکل سناریو امری ضروری است. سناریو نوعی نگر

ریزی راهبردی و  محیط مورد بررسیا مشخص کردن مسیر الزم برای برنامهه تصویر نتی از ئارا
بینی نیازها و  گیری است. در این شرایط حذف موانعا پیش نشان دادن دورنمای نتی تصمیم

های نیند  باید مورد توجه قرار گیرد. با این مباحث چند طرح و نقشه احتمالی  توجه به فرصت
... نورد  شود. این سناریوها  3ا 2ا 1ا باید به شکل سناریو که ممکن است در نیند  رخ دهد

 Lingren and Banhold, 2003: 6) ترین نن تنظیم گردد ترین تا بدبینانه بینانهتواند از خوش می

and 14; Heijden, 2005: 30). 
پیشنهادات باید شفافا عملیا اقناعیا منطقی و جامع باشد. در عین حال ه پیشنهادات: ئارا

تواند در بخش جداگانه با سرفصل مشخص باشد و با شمار  در متن مشخص  پیشنهادات می
 .(Government Information, 2010: 2) شود و واژگان کلیدی نن ایتالیک گردد

در این مرحله که نوعی توجه به مالحظه نهایی بحث استا نویسند  ه گزینه ترجیحی: ئارا
دالیل متقن مطرح کند و توضیحاتی کافی به نن کمک  تواند گزینه ترجیحی خود را با می
جا نویسند  باید دالیل تا نوعی احساس کامل بودن متن به خوانند  منتقل گردد. در این کند می

. برای این کار باید کند را بیان میهای مختلف مورد اشار   ترجیح این گزینه در قبال گزینه
بیشترین نفع و کمترین ضرر  موجبین گزینه چگونه مبتنی بر این موضوع باشد که ا ااستدالل

 خواهد بود.
                                                             

1- policy alternatives 
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 نندر این مرحله نویسند  باید کل متن را مورد مطالعه قرار دهد که بازنگری کل متن: 
 تمام طول کار مورد توجه جدی قرار گیرد. -
 به دقت بررسی شود. مسئله -

 های سیاستی بازنگری گردد. گزینه -

 تدقیق گردد. هاپیشنهاد -

 ترجیحی تقویت گردد.گزینه  -

 چکید  یا خالصه اجرایی تنظیم گردد. -
در نوردن منابع باید از روال متعارف در مؤسسه راهبردی موردنظر یا رشته علمی منابع: 

موردنظر استفاد  کرد. توجه به این نکته ضروری است که در نوردن منابع باید منابع مرتبط با 
منابعی که ممکن است برای نگارش کار مطالعه شد  ولی کامالً  از نوردن موضوع نورد  شود.

 ;Young and Quinn, 2002: 80-81) هیز گرددپرنامه نیستا باید  متناسب با موضوع سیاست

Government Information, 2010: 3). 
نامه  ضمایم باید در حمایت و تکمیل استدالل اصلی مطروحه در متن سیاستضمایم: 

شود.  نورد  شود. در عین حال نوردن ضمیمه انتخابی است و تنها اگر ضرورت داردا نورد  می
مایم باید نوعا حجم نید. در نهایت ض بخش و عنوان مشخص می باضمایم معموالً جداگانه و 

 :Young and Quinn, 2002) ه کندئنامه ارا ا در تکمیل موضوع سیاستتری ر یئو اطالعات جز

86). 
ار گیرد که یک نمونه از متن ارزیابی نتشار مورد ارزیابی قردر این مرحله متن باید پیش از ا

 .قرار دارددر ضمیمه یک 

 منابع

 الف( فارسی

وگوهیایی بیا    یته در ایرانا در رامین جهانبگلوا اییران و مدرنیتیه: گفیت   مطبوعات و مدرن .(1379احمدا حسین ) بنی -1
 زمینه رویارویی ایران با دستاوردهای جهان مدرنا تهرانا نشرگفتار. پژوهشگران ایرانی و خارجی در

ها: در خردورزی سیاسی و هویت ما ایرانیانا تهرانا شرکت انتشارات احیاء  بینی معرکه جهان .(1376رجاییا فرهنگ ) -2
 کتاب.

 ت راهبردی.گذاری امنیت ملیا تهرانا پژوهشکد  مطالعادرنمدی بر سیاست .(1389غرایاق زندیا داود ) -3
نظریه اجتماعی و عمل سیاسی: بررسی رویکردهای پوزیتیویسیتیا تفسییری و انتقیادیا ترجمیه      .(1383فیا برایان ) -4

 محمد زارعا تهرانا روزنامه ایرانا مؤسسه انتشاراتی.
 ایا تهرانا سمت. های مقایسه سیاست .(1373قواما سید عبدالعلی ) -5

شناسی دانش سیاسیی در تمیدن    در داود فیرحیا روش ؛نویسی نامه یاستشناسی س روش .(1387رادا مرتضی ) یوسفی -6
 اسالمی )مجموعه مقاالت(ا قما پژوهشگا  علوم و فرهنگ اسالمی.
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 نامه ضمیمه یک: کاربرگ ارزیابی سیاست

نامه کاربرگ ارزیابی سیاست  

 ......................................................................................................................نامه:  عنوان سیاست
................................................................. زمان تهیه گزارش ...................................... نویسنده: 

 تایپی   نویس تعداد صفحات: ........................ صفحه دست

 

 های محتوایی الف( شاخص
 ف و شرح داد  شد  است؟نامه به خوبی و روشنی توصی اصلی سیاست مسئلهی نیا 1

 خیر  تاحدی   تاحد زیادی   بلی
 ای فوری بررسی شد  است؟ مسئلهسازد که  خوانند  را قانع می مسئلهی نیا اهمیت 2

 خیر  تاحدی   تاحد زیادی   بلی
 طرح و ارزیابی شد  است؟ اهای ممکن سیاستگذاری ی نیا تمام گزینه3

 خیر  تاحدی   تاحد زیادی   بلی
 سیاسی است؟ مسئلهی نیا بدیل انتخاب شد ا بهترین را  حل 4

 خیر  تاحدی   تاحد زیادی   بلی
 نامه برای مخاطب اولیه قانع کنند  است؟ ی نیا استدالل سیاست5

 خیر  تاحدی   تاحد زیادی   بلی
 سازد؟ مرتفع می نامه را ا هدف از نگارش سیاستمسئلهی نیا بدیل انتخاب شد  برای حل 6

 خیر  تاحدی   تاحد زیادی   بلی
 باشند؟ ی نیا پیشنهادات و راهکارها به خوبی مطرح شد  و عملی می7

 خیر  تاحدی   تاحد زیادی   بلی

 

 های شکلی ب( شاخص
 نامها جذابا روشنا موجز و توصیفی است؟ ی نیا عنوان سیاست8

 خیر  تاحدی   تاحد زیادی   بلی
 ی نیا چکید / خالصه اجرایی بازنمایی مناسبی از کل متن است؟9

 خیر  تاحدی   تاحد زیادی   بلی
 ها صورت گرفته است؟ ها و زیرفصل بندی مناسبی از سرفصل ی نیا تقسیم10

 خیر  تاحدی   تاحد زیادی   بلی
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 ی نیا متن از نظر ادبیا از روانی الزم برخوردار است؟11
 خیر  تاحدی   تاحد زیادی   بلی

 باشد؟ نامه می ی نیا تمام منابع مورد استفاد  متناسب با موضوع محوری سیاست12
 خیر  تاحدی   تاحد زیادی   بلی

 
 

 های شکلی ج( ارزیابی شاخص
تاحد »یا « بلی»گانه باالا دو ستون  نامه مورد قبولا گزارشی است که در تمام موارد دوازد  سیاست

قید شد  باشدا نیازمند اصالح « خیر»یا « تاحدی»را کسب نماید. مواردی که دو گزینه دیگر « زیادی
 شود. توسط نویسند  است و نن موارد در این بخش نورد  می

 

 د( مالحظات
.............................................................................................................................................  

 

 
 


