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 سیاست نامه چیست؟

 ر سیاستگذاری با یکی از چهار موقعیت ذیل مواجه هستیم:د

 .سیاستگذاری در موضوعی که تا کنون سیاست مشخصی برای آنها تدوین نشده است 

 های کنونیبازبینی و تجدید نظر کلّی در سیاست 

 های جاری جایگزینی و تصحیح جزئی در سیاست 

 های موجود، با اعمال تدابیر الزم جهت افزایش کارآمدی آنهاحفظ و تعقیب سیاست 

های سیاستی برای شود، یعنی موقعیتی که تعدادی گزینهنامه به وضعیت سوم و چهارم مربوط میسیاست

شوند و یا پیشنهادهایی برای بهبود و افزایش های جاری ارائه مینی و تصحیح بخشی از سیاستجایگزی

 گردند.های کنونی مطرح میکارآیی سیاست

تغییراتی در بخشی از سیاستهای فعلی اعمال نامه متقاعد کردن سیاستگذاران برای هدف یک سیاست

شود که در آن، پژوهشگر بر اساس مرور مطالعات پروپوزال سیاستی محسوب می یک نامهسیاستاست. 

محتوای کند. هایی برای جایگزینی در سیاستهای کنونی پیشنهاد میهای موجود، گزینهو پژوهش

نامه سیاستدهد. ای پژوهشی است که به یک مساله سیاستگذاری پاسخ میمقالهشامل  نامهسیاست

. کنددر سطح یک کشور، گروهی از ذینفعان یا در سطح فراملیتی مطرح را رد نظر مومسأله ممکن است 

که در  قرار نیستکند. های قبلی را مشخص مینامه خأل دانش یا نارسایی موجود در پژوهشسیاست

مرتبط بر  ثیری هر چند اندک، بر یک مسألهباید تأ انجام شود؛ اما اینامه رصد همه جانبهیک  سیاست

 توانید:نامه میدر یک سیاستتر کند. های کنونی بگذارد و آن را روشنستسیا

 الف( مطالعات موجود را با کمی تغییرات و بهبود جزئی تکمیل کنید.

 های موجود را تصحیح کنید و بهبود دهید.ب( یافته

 1تجربی موردکاویبندی جدیدی طرح کنید، مانند یک ج( یک نظریه موجود را با صورت

 یک نظریه موجود را بهبود ببخشید.  ،جدید ایفرضیهارائه د( با 

 

نامه در با توجه به ماهیت آن، سیاستنامه حاوی یک مقاله پژوهشی است، اما اگرچه محتوای یک سیاست

های موجود های حاصل از پژوهشبلکه بر نتایج مطالعات و یافتهپی تولید آمار و ارقام و اطالعات تازه نیست؛ 

های کالسیک کارساز های مرسوم در پژوهشاستفاده از روشنامه در تدوین یک سیاستلذا کی است. مت

 باشد. نمی

  

                                                           
1 - Case study  
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 نامه حاوی مطالب زیر است:متن یک سیاست

 کنونی در خصوص موضوع مورد بحث )های(سیاستاحصاء  -1

 هادالیل اهمیت و ضرورت ایجاد تغییر در سیاستتشریح  -2

 های کنونیسیاست سیاستی حاوی تغییرات مناسب برای اعمال در هایپیشنهاد گزینه -3

 پیشنهادی یسیاستگزینه  یک ازهای مثبت و منفی هرجنبه تبیین -4

 سیاستی فوق الذکر های از میان بدیل شامل پیشنهاد یک گزینه ارجحای نامهتوصیه -5

 نامهتوصیه شده در سیاست گزینهانتخاب  دالیلارائه  -6

 نامهسازی توصیهملی الزم برای پیادههای عپیشنهاد گام -7

 : نامهیک سیاست اصلي و فرعي هایپرسش

 های ذیل را به روشنی دریافت کرد:نامه پاسخ پرسشباید بتوان از متن یک سیاست

 پرسش اصلی:

 های مرتبط به موضوع مورد نظر اعمال شود؟چه تغییراتی باید در سیاست

 های فرعی:پرسش

 هایِ مستند و رسمی کنونی چیست؟ستنقاط قوت و ضعف سیا 

 است؟های کنونی به اجرا گذاشته شدههایی در راستای سیاستچه برنامه 

 است؟های جاری سازمان مورد نظر انجام شدههایی با هدف ارزیابی سیاستچه مطالعات و پژوهش 

 تا چه میزان های کنونی را ها و مستندات موجود، سیاستها، یافتهها، گزارشآمارها، پژوهش

 کنند؟موفقیت آمیز ارزیابی می

 شوند؟ها، ناشی از چه عواملی ارزیابی میها و نارساییموفقیت 

 های فعلی متصور است؟ نقاط ای( برای سیاستچه سیاستهای جایگزین مهمّی )و یا تغییرات ویژه

 های هریک چیست؟قوّت و نارسایی

 های سازمان را برای اعمال تغییر در سیاست از سیاستهای پیشنهادی یکنامه کداماین سیاست

 نماید؟ چه استداللی برای ترجیح آن وجود دارد؟میتوصیه 

 های الزم برای اجرای توصیه منتخب چیست؟گام 

 های زیر باشد:نامه باید واجد ویژگيهر سیاست

 های کنونی باشد. موضوع آن الزاماً باید متمرکز بر مسایل جاری و ناظر به سیاست 

 های موجود پیشنهاد کند.هایی برای سیاستها و جایگزینبدیل 
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 ارائه نماید  -که معموالً شخص یا نهادی سیاستگذار است -های کافی به مخاطب آگاه خود داده

 ها تصمیم بگیرد.تا بتواند بر اساس آن

 دننیست« نامهسیاست» که یزهایيچ

نامه بایستی ا سیاستبرای پیشگیری از اختالط متون مشابه بشود؟ نامه گفته نمیسیاست یچه چیزبه 

نامه یک مقاله تحقیقی و یک سیاست دقت کرد.نامه را ندارند کیفیت سیاستهایی که در تشخیص پژوهش

د تا با پیشنهاد یک گیرمیبه کار های موجود را ها و پژوهشگزارش تحلیلی نیست؛ بلکه اطالعات ناشی از تحلیل
حلّی  برای یک مساله سیاستگذاری ارائه های جاری، راهدر سیاست -هرچند جزئی-سیاست تازه و یا تغییراتی 

 دانست: «نامهسیاست» یک جنس از تواننمی زیر راپژوهشی  مقاالتاز این رو  نماید.

 :تحلیل و یا نقد مسایل تاریخی  

. مسایلی که نامه باید متمرکز بر موضوعات جاری در سیاستگذاری فعلی باشدسیاست

( 1370دهه های پولی بانک مرکزی در بررسی سیاست مربوط به گذشته هستند، )مثالً

 نیستند. نامه موضوع کار یک سیاست

  :نقد سیاستها و تجزیه و تحلیل وقایع یا امور جاری 

سطح رضایت  توان بررسیمثالً نمینامه با مقاله انتقادی یا تحلیلی فرق دارد. سیاست

نامه مطرح رانی یا قطار شهری را به عنوان یک سیاستشهروندان تهرانی از خدمات اتوبوس

با موضوع تدابیری برای افزایش رضایت مردم شهر تهران از  اینامهتوان سیاستکرد، اما می

  رانی و قطار شهری تعریف کرد.خدمات اتوبوس

  صرفاً توصیفی و تبیینیمقاالت : 

ای که همانند مقاله هستند،به دنبال یک راه حل سیاستگذارانه از آنجا که سیاستگذاران 

چرا  نامه را ندارد؛کرد یک سیاستکار را صرفاً منعکس کند رخدادهایک گزارش مطبوعاتی 

سیاست  "سواالتی مانند مثالً که فاقد تمرکز، هدف یا مشخصه روشن و واضح است. 

برای سیاستگذاران جذاب نیستند.  "اجرایی شده است؟چگونه خصوصی سازی در ایران 

 نظرشبیه باشد،  دادخواهد  رخکه محتوای آن به توصیف آنچه متنی چنین هم

گسترش فرهنگ تأثیر  "با موضوع  ایمثالً مقاله ان را جلب نخواهد کرد.سیاستگذار

کامالً  هایپاسخ ؛نامه نیستاز جنس یک سیاست "ایران توسعه اقتصادیبر کارآفرینی 

چرا که آنها را در مورد توجه سیاستگذاران نیست؛  موضوعاتیتوصیفی به چنین 

نشان توجه  "تجویزی"هادهای به پیشن کند. سیاستگذارانگیری کمک نمیتصمیم

 بگوید چه سیاستی برای عملی کردن مناسب است. به آنها که دهندمی
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 :مطالعات تطبیقی و یا موردکاوی  

تحقیقات موردکاوی و یا مطالعات تطبیقی مانند مقایسه نامه، با توجه به کاربرد سیاست

 . آیندبه شمار نمینامه نظام آموزشی دو کشور نیز از جنس سیاست

 ( مقاالت مرور ادبیاتliterature study) : 

 ی موجودمتونی که صرفاً ادبیات پژوهشتهیه کرد.  "گیریرو به تصمیم"نامه را باید سیاست

کنند جذابیتی برای سیاستگذاران ندارند. بندی یا ترکیب میآوری، دستهرا جمع

 د.باشگیری تصمیمی برای هایحاوی گزینهو های جدید گیریحاوی نتیجه باید نامهسیاست

  های بدون زمینهقضاوت ذهنی، احساسات یا پیش بینیمقاالت صرفاً مبتنی بر:  

تبدیل شود. ادعای مطرح شده در  "و بیان آرا برگه اظهار عقیده"نباید به یک نامه سیاست

بیان شود.  یپژوهش هاییافته و های عینینامه بایستی با پشتیبانی مشاهدات و دادهسیاست

عینی به طور ولی بایستی  ،باشندو به صورت آمار و ارقام ی مشاهدات کمّهمه لزومی ندارد 

های مطبوعاتی، و قضایای دانشگاهی و آموزشی ها، گزارشاثبات شده باشد. نقل قول

  شوند.محسوب نمی "عینی"

 

 نامه: یک سیاستساختار مناسب برای 

 شناسنامه -الف

توانند ی که میناگیرندگا و نهادهای مسوول و تصمیمهفهرستی از مقامپژوهشگر با آوردن  شناسنامه،در 

در صدد پیشنهاد به چه حاضر نامه سیاست کند کهمیمشخص نامه باشند، بردار سیاستیا بهره مخاطب و

ارنده کلیه ذینفعان و تا حدّ امکان پوشا و در بردباید  شناسنامه. استبا چه معلوماتی و یا اختیاراتی کسانی، 

 . در بر داردجهت مراجعه مخاطب، نیز ها را فهرستی از ضمیمهشناسنامه مرتبطین باشد. 

 مدیریتی خالصه -ب   

دهد. خالصه گذاران مخاطب قرار مینامه را پیش روی سیاستخالصه مدیریتی به طور اجمالی اجزاء سیاست

به ، کندرا ذکر می هاکند، دالیل ضرورت تغییر در سیاستبیان میبه اختصار مدیریتی سیاست کنونی را 

رئوس نکات قوّت و ضعف هرکدام به و  کردد خواه اشاره های کنونیبرای جایگزینی سیاست هاییگزینه

نامه را معرفی و به دالیل یا مزایای این انتخاب راهکار مورد توصیه در سیاست ؛ سپسخواهد نمود اشاره

نامه و در فصول است، در بدنه سیاستچه در خالصه مدیریتی آورده شدهمشروح آن اشاره خواهد کرد.

بندی مسأله شود که خالصه مدیریتی باید کوتاه و ناظر به صورتیادآوری می جداگانه شرح داده خواهد شد.

 اصلی باشد.

 بیان مسأله -پ   
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را  نماید. این مسأله ای را که باید حل شود و بدان پرداخته شود به طور شفاف بیان میاین بخش مسأله

آورد و  خالصه مدیریتیتوان در انتهای . عنوان صورت مسأله را میکردبه صورت یک پرسش مطرح  توانمی

 در بخش بیان مسأله آن را شرح داد.

 اهداف -ت

ه را برای کسی یا مرجعی که قصد حل مسأله را دارد، تبیین نماید. تمرکز این بخش باید اهداف حل مسأل

اساس مستندات  بر پژوهشگر کار خود راگیرنده باشد. بهتر است مساله باید بر یک مقام یا نهاد تصمیم

راهبردی مرتبط با  و های کالنسیاستدهد؛ یعنی رسمی مانند قوانین دولتی یا اسناد راهبردی انجام 

 های سیاستگذارانه خود را مدنظر نگاه دارد.توصیه

 هاپیشنهاد -ث

و به  کردهفهرست خود را های پیشنهادی سیاستیا همان ی جایگزین هاپیشنهاد در این بخش پژوهشگر

، چرا که دکنپرهیز باشد دو پیشنهاد  ای که شاملنامهسیاست از ارائه بایدپژوهشگر ند. کمیاختصار بیان 

کافی  هایارائه گزینهبا  نامه. الزم است که سیاستددهستگذار را بر سر دو راهی قرار میسیا این کار

 متعددهای پیشنهادی نباید آن قدر تعداد گزینهکمک کند. از سوی دیگر،  تصمیم گیری را درسیاستگذار 

، اما مناسب استسه گزینه  پیشنهادمعموالً باشد که سیاستگذار یا تصمیم گیرنده را دچار سردرگمی کند. 

 لزوماً محدود به این تعداد نیست.

 هاتحلیل پیشنهاد -ج

کند و چقدر در را برآورده می نامهمورد اشاره در سیاستچگونه اهداف  باید مشخص کرد که هر پیشنهاد

 د. الزامات هر پیشنهادد مشخص شونچنین مالحظات و جوانب هر پیشنهاد بایدارد؛ هم راستای آنها قرار

 و ملزومات منطقی تحقق آنها و هم چنین تبعات و مزایای هر پیشنهاد باید مطرح شوند. 

 نامه به سیاستگذارتوصیه -چ

از میان دهد و انجام می گرایانهاساس یک دید واقعبربندی خود را در این بخش، پژوهشگر جمع

. کندمیبیان  را انتخاب اینچرایی  انتخاب وگزینه را به عنوان گزینه ارجح ترین مناسب پیشنهادها

کند؟ آیا عملیاتی است و شدنی است؟ مسأله را حل می گزینه ارجحکه آیا  کند تشریح پژوهشگر باید

 نیاز از توضیح اضافی قابل درک باشد. ابهام و بیاالمکان بیحتیسیاستی باید نامه توصیه

 

 نامه، گامهای ذیل بایستي طي شود:یک سیاست حتوایتدوین مدر 

 

 های آنهاها و نارساییها و بیان ظرفیتگام نخست: توصیف و تشریح وضعیت  فعلی سیاست

 نتایجهای جاری و رسمی است. باید مستنداتی چون این کار مستلزم مرور متون مربوط به سیاست

های کنونی مطالعه و وضعیت کنونی تبیین دست آمده از سیاستها و آمار بهتحلیلها، گزارش تحقیقات،

 اندیشی پژوهشگران مفید خواهند بود. هایی چون برگزاری جلسات همشود. بدین منظور روش
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ها، انجام در صورتی که چنین مستنداتی قبال تولید نشده باشند، طراحی و اجرای محدود برخی پرسشنامه

اندیشی، برگزاری ای اکتشافی با اشخاص خبره و مورد وثوق سازمان، برگزاری جلسات تحلیل و همهمصاحبه

دلفی، روشهایی هستند که بنا به ضرورت مورد استفاده قرار خواهند گرفت تا یک مدل توصیفی  شامل 

 های جاری استخراج شود. وضعیت کنونی و نقاط قوت و ضعف سیاست

 

 های کنونیهایی برای سیاستبدیلگام دوم: پیشنهاد 

های مستند و رسمی، با تلفیقی از سیاستهای کنونی و شواهد و یافته دربارههای موجود با استفاده از تحلیل

اندیشی و ...، همو ایده پردازی و جلسات تحلیل و  های گوناگون مانند جلسات ذهن انگیزیروش

سیاست کنونی به بحث گذاشته خواهد شد تا جوانب و های مناسب برای پیشنهادهایی در خصوص بدیل

هایی مدون  های استخراج شده به صورت گزینههای هر پیشنهاد استخراج شود. سپس ایدهمزایا و کاستی

 برای سیاست کنونی، به نگارش در آورده خواهند شد.  -ترجیحاً سه گزینه –قابل جایگزینی 

 

 ارائه توصیه نامه -گام سوم

ح شامل دالیل انتخاب این گزینه به همراه جوانب و مزایا و امکان تحقق و عملی شدن آن گزینه ارج

اندیشی و با شود، در جلسات همسازی سیاستی که توصیه میهای الزم برای پیادهسیاست، و ارائه گام

های های بدیل انتخاب خواهد شد. باید به ظرافتهای گزینهمقایسه مجموعه هزینه و فایده

های عملی الزم برای های سیاستی که در آنها  ظرافتاستگذارانه نیز توجه داشت. ارائه پیشنهادسی

کند و احتمال زیادی برای جلب نظر گرفته نشده باشد کمکی به سیاستگذار نمیسیاستگذاری در نظر

 سیاستگذاران نخواهد داشت.

تغییر در سیاست نیست. تغییر هر  نامه همیشه به معنای اعمالباید توجه داشت که تدوین سیاست

و تبعاتی خواهد داشت. هر سیاستی که برای جایگزینی بخشی از سیاستهای موجود  هاسیاستی هزینه

ناشی از تغییرات را داشته  هایتر از سیاست فعلی باشد و ارزش هزینهشود باید واقعاً سودمندتوصیه می

باشد؛ یعنی برآیند مزایا و تبعات آن مفیدتر از برآیند مزایا و تبعات سیاستهای کنونی باشد. بسیاری از 

حتی  !سیاست کنونی است ادامه دادن بهنامه، های رقیب در یک سیاستترین گزینهاوقات یکی از مهم

با اندکی تغییر  -د، حفظ و تقویت سیاست جاری را بندی خوای در جمعنامهگاهی  ممکن است سیاست

 ترین گزینه سیاستی توصیه کند. به عنوان مناسب -و تصحیح
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