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مقدمه
ــر ــریب ــهتأثی ــیچ ــایعلم ــقپژوهشه ــدهازطری ــتآم ــهدس ــاتب ــاواطالع دادهه
ــی ــدوارتباط ــهپیون ــیچ ــاتپژوهش ــگاههاومؤسس ــد؟دانش ــیدارن ــتهایاجتماع سیاس
ــک ــهآکادمی ــشوتجرب ــهدان ــند؟چگون ــتهباش ــتگذارداش ــایسیاس ــانهاده ــدب میتوانن
ــرفراینــدسیاســتگذاریتأثیــربگــذارد؟چنیــنپرســشهاییهمــوارهدرارزیابــی ــدب میتوان
ــاناکارآمــدیوپیامدهــای ــژهاگــرسیاســتهاب ــارهسیاســتها،بهوی وقضــاوتعمومــیدرب

ــوند. ــنیدهمیش ــانهایش ــایدانشــگاهیورس ــند،درفضاه ــراهباش ــیهم ــیاجتماع منف
ــد ــی،نیازمن ــائلعموم ــدهمس ــدهودرهمتنی ــتپیچی ــلماهی ــهدلی ــتگذاریب سیاس
ابزارهــاوروشهــایعلمــیاســتومیتــوانناکارآمــدیسیاســتگذاریهارادربســیاری
ازمــوارد،ناشــیازعــدماتــکایسیاســتگذارانوتصمیمگیــرانبــهپشـــتوانههایعلمـــی،
ــهو ــی،فاصل ــنوضعیت ــروزچنی ــلب ــیمناســبدانســت.یکــیازعل ــریوپژوهشـ نظـ
شــکافموجــودمیــانمطالعــاتوپژوهشهــایآکادمیــکازیــکســووزمینــهیعملــی
ــاندانــشآکادمیــکوسیاســتگذاری سیاســتگذاریازســویدیگــراســت.شــکافمی
ــدباعــث درفضــایواقعــیازجملــهمســائلاصلــیسیاســتعمومــیاســتکــهمیتوان
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بــروزویــاتشــدیدمســائلاجتماعــیجامعــهشــود.
ــی ــاًتناســبچندان ــنحــالپژوهشهــایمعمــولومرســومدانشــگاهی،عموم ــاای ب
ــتگذارانو ــرایسیاس ــدیب ــزارکارآم ــداب ــدونمیتوانن ــتگذاریندارن ــافضــایسیاس ب
تصمیمگیــرانباشــند.حــلمســائلاجتماعــیوتعییــناقدامــاتسیاســتیدرفضــایواقعــی
جامعــهمســتلزمســرعتعمــلودرنظــرگرفتــناقتضائــاتخــاصومخاطبــانآناســت؛
بنابرایــنتوصیههــایسیاســتیمبتنــیبــرمطالعــاتوپژوهشهــابایــدظرفیتهــایالزم
بــرایچنیــنفضایــیراداشــتهباشــندوبتواننــدبــهعنــوانمیانجــیکارآمــدیبــرایانتقال

دانــشودســتاوردهاویافتههــایپژوهشــیبــهفضــایسیاســتایفــاینقــشکننــد.
دریــکچنیــنفضایــی،»سیاســتپژوهی«میتوانــددربســیاریازمــواردراهگشــای
سیاســتگذارانبــرایعملیاتــیکــردنویــاممانعــتازاجــرایسیاســتیمشــخصباشــد.
ــکل ــامش ــئلهی ــکمس ــارهی ــشدرب ــهوپژوه ــتپژوهیمطالع ــاس،سیاس ــناس برای
ــاهــدف اجتماعــییــااقتصــادیمشــخصویــاتحلیــلعلــلوپیامدهــایآناســتوب
ارائــهتوصیههــایمعقــولوعملیاتــیبــرایتأثیرگــذاریبــرسیاســتگذارانبــرایانتخــاب

ــرایحــلمســئلهاســت. اقدامهــایسیاســتیب
ــژه ــناختیبهوی ــاظروشش ــهلح ــتب ــناس ــاتممک ــنمطالع ــایای ــهمبن اگرچ
ــا ــد؛ام ــتهباش ــکنداش ــاتآکادمی ــامطالع ــیب ــاوتاساس ــردیتف ــایکارب درپژوهشه
ــژه ــگکاری،وبهوی ــردوفرهن ــی،رویک ــایاطالعات ــاننیازه ــیمی ــایاساس تفاوته
قالبهــایارائــهواولویتهــاینوشــتاری،سیاســتپژوهیراکامــاًلمتمایــزکــرده
اســت.درایــننوشــتارتــالششــدهتــاپــسازمعرفــیاجمالــیسیاســتگذاری،بــهانــواع،
ــاو ــنحــالبرخــیتکنیکه ــاوروشهــایسیاســتپژوهیودرعی ــا،تکنیکه ویژگیه

ــود. ــهش ــرپرداخت ــتیموث ــنسیاس ــکمت ــۀی ــیوههایارائ ش
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1.سیاستگذارییاخطمشیگذاری1
1-1.مفهومسیاستگذاری

همانطــورکــهگفتــهشــدتمرکــزاصلــیایــنگــزارشبــرمعرفــیسیاســتپژوهیوفراینــد
انتقــالدانــشعلمــیبــهسیاســتهاوتصمیمهــایاجرایــیاســت.امــاپیــشازورودبــهبحــث
اصلــیالزماســتابتــدافضــایمفهومــی»سیاســتگذاری«کــهسیاســتپژوهیدربســترآن

میســرمیشــود،آشــکارشــود.
واژه»سیاســت«درزبــانفارســیبــهدومفهــوممتمایــزاطــالقمیشــودودرترجمــه
دوواژه»policy«و»politics«اززبــانانگلیســیبــهکارمــیرودکــهمعانــیوتعاریــف
»politics«ــای ــتدرمعن ــس،1392(.سیاس ــایمجل ــزپژوهشه ــد)مرک ــیدارن متفاوت
ــزاعبــرســرقــدرتمتمرکــزاســتامــا»policy«کــه»خطمشــی«نیــز ــررقابــتون ب
ــری ــزیوتصمیمگی ــریعقالنیــتومنطــقدربرنامهری ــهکارگی ــدب ترجمــهشــده،فراین
اســتوبــاتخصیــصمنابــعدرپــیپیامدهــایمطلــوببــرایپیشــبردامــورجامعــهاســت.
تأکیــدبــرایــننکتــهازایــنجهــتاســتکــهاگرچــه»policy«و»politics«ازجهاتــی
بــههــممرتبــطوگاهدرراســتاییکدیگرنــدامــاآشــفتگیتعابیــروالتقــاطمعانــیآنهــا
گاهحتــیدرمتــونتخصصــیودانشــگاهیمشــهوداســت.درگــزارشحاضــرودرمباحــث
مربــوطبــه»سیاســتگذاری«وبــهتبــعآن»سیاســتپژوهی«منظــورازسیاســتهمــان

ــاpolicy اســت. خطمشــیی
سیاســتگذاریعمومــیمجموعــهایازاقدامــاتنســبتاًپایــدار،ثابــتوهدفمنــددولــت
بــرایحــلمشــکلیــارفــعدغدغههــایعمومــیاســت؛بــهتعبیــریهــرعملــیاســتکه
دولتهــاتصمیــمبــهانجــامدادنیــانــدادنآنمیگیرنــد.سیاســتگذارینوعــیمداخلــه
درحیطــهمنابــع،اختیــاراتوحقــوقذینفعــاناجتماعــیاســتکــهمنافــعشــهروندانو
ــنرو ــدوازای ــرارمیده ــرق ــیراتحــتتأثی ــینســلهایآت گروههــایاجتماعــیوحت

1. Policy
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الزماســتکــههمزمــانازپشــتوانهعلمــیومشــروعیتاجتماعــیالزمبرخــوردارباشــد.
درفرایندسیاســتگذاریمســئلهایدرعرصهعمومیشناســاییمیشــودوپسازبررســی
درنظــاممنطقــیوعقالنــی،راهحلهایــیبــرایحــلآناتخــاذواجــرامیشــوند.اگرچــهکــه
ایــنفراینــدعمــریطوالنــیداردوشــایدازهمــانابتــدایپیدایــشدولتهابهنحــویانجام
میشــده،امــاپیدایــشآنبــهعنوانرشــتهایعلمیتــاحدودینوپااســت.مطالعاتسیاســتی1
ــومسیاســی ــاخههایعل ــیاززیرش ــوانیک ــهعن ــکاب ــای1960و1970درآمری دردههه
پدیــدآمــدورویکــردیروبــهآینــده،پویــاوتأثیرگــذاربــرقــدرتسیاســیدارد.درمطالعــات
ــیو ــوردبررس ــتهام ــنسیاس ــدتدوی ــتهاوفراین ــوایسیاس ــممحت ــتگذاریه سیاس

ــد. ــرارمیگیرن ــلق تحلی

1-2.عواملمؤثربرسیاستگذاری

ــهاول ــت.درمرحل ــیاس ــلمختلف ــاملمراح ــتهاش ــنسیاس ــدیوتعیی ــدصورتبن فراین
ــه بایــددســتورالعملسیاســتگذاریشــکلبگیــرد،اهــدافخــاصوگزینههــایمعطــوفب
سیاســتگذاریشناســاییوارزیابــیشــوند.بعــدازایــنمراحــلگزینههــاپیشــنهادمیشــوندو
تــالشمیشــودبــرســرگزینههــااجمــاعوتوافــقشــکلگرفتــهوبــهقانونگــذاریمنجــر
شــود.پــسازپیادهکــردنواجــرایگزینههــایسیاســتی،ایــنسیاســتهابایــدبررســیشــوند
وتأثیــراتآنمــوردارزیابــیقــرارگیرنــد.مراحــلاولتــاچهــارمایــنفراینــدگامهــایمهمــی
هســتندکــهضــرورتداردمســتقیماًازنتایــجپژوهشهــااســتفادهکننــد.نکتــهبســیارمهــمدر
ایــنفراینــدآناســتکــه»اطالعــاتدرســت«در»شــکلدرســت«ودر»زمــاندرســت«ارائه

. ند شو

1.  Policy Study
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شکل1-فرایندقاعدهگذاریسیاستی

Gurung)2014(:منبع

ــامل ــهش ــد،ک ــونشــکلمیگیرن ــلگوناگ ــالوه،سیاســتهادربســتریازعوام بهع
زمینههــایسیاســیسیاســتگذاری،شــواهدومــدارکمؤثــربــرنــوعتفکــر،شــبکههای
ارتباطــیورســانهایاســت.درایــنمیــانپژوهــشوتحلیــلسیاســتها،تبــادلاطالعــات
علمــیواعتبارســنجیسیاســتهادرکنــارکمپینهــا)فعالیتهــایتشــکیالتی(و

ــد. ــیارمؤثرن ــتهابس ــنسیاس ــدتعیی ــیدرفراین ــایسیاس البیگریه
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شکل2-عواملتأثیرگذاربرفرایندقاعدهگذاریسیاستی

Gurung)2014(:منبع

ــادالت ــتیوتب ــایسیاس ــا،تحلیله ــهپژوهشه ــتک ــتریاس ــنبس ــکچنی دری
علمــیمبتنــیبــرشــواهدومــدارکعلمــیوبــادرنظرگرفتــنقواعــدرســمیوغیررســمی
حاکــمبــرفضــایسیاســیدرروندهــایکلــیقاعدهگذاریهــایسیاســتی،اهمیــتپیــدا
ــوع ــنن ــۀای ــوۀارائ ــامونح ــیوۀانج ــوی،ش ــب،محت ــهقال ــتک ــیاس ــد.بدیه میکنن
ــه ــکفاصل ــارفآکادمی ــایمتع ــیازپژوهشه ــکلیومحتوای ــرش ــاازمنظ پژوهشه
ــتیدر ــایسیاس ــۀراهکاره ــهارائ ــوفب ــتارهایمعط ــیجس ــمتنوع ــهس ــدوب میگیرن
ــن ــد.چنی ــدامیکنن ــشپی ــحگرای ــنصحی ــواهدوقرای ــرش ــیب ــبومبتن ــانمناس زم
پژوهشهایــیدرعالَــمسیاســتگذاری»سیاســتپژوهی«خوانــدهمیشــوندکــهدر

ــود. ــهمیش ــهآنپرداخت ــهب ادام
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2.سیاستپژوهی1
2-1.مفهوموضرورتسیاستپژوهی

ــارهمســائلومشــکالتبنیادیــنجامعــهاســت ــوعخاصــیازتحقیــقدرب سیاســتپژوهین
ــار ــارادراختی ــلآنه ــرایح ــنب ــیممک ــاتعمل ــراهاقدام ــدبههم ــایمفی ــهتوصیهه ک
ــر ــاندیگ ــهبی ــد.ب ــرارمیده ــفق ــایمختل ــرانوانجمنه ــتگذاران،تصمیمگی سیاس
سیاســتپژوهیبــایــکمســئلهاجتماعــيمثــلفقــر،تــورمیــابحــرانواختــاللدرکارکــرد
یــکســازمانیــاسیســتمآغــازمیشــودوطــيفرآینــديتحلیلــيکامــلميشــود؛ازطریــق
ایــنفرآینــد،اقدامــاتسیاســتيجایگزیــنبرايکاهــشمشــکلدراختیــارسیاســتگذارانقرار

ميگیــرد.

شکل3-سیاستپژوهیچیست؟

Gurung)2014(:منبع

1. Policy Research
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تعاریــفمختلفــیازسیاســتپژوهیارائــهشــدهاســت.گاهآنرافرآینــددانســتهاندوگاه
نتیجــه)مایشــاک،1396(.لرنــروالســول1سیاســتپژوهیرابــاتوجــهبــهویژگیهایــش
ــهمنظــور ــهب ــدپژوهشــیایک ــیفراین ــد:»سیاســتپژوهییعن ــفکردهان ــهتعری اینگون
ــور، ــممح ــده،تصمی ــتهای،پیشبینیکنن ــجموبینرش ــیمنس ــردناطالعات ــمک فراه
ــکاران،1395(.دان3 ــریوهم ــود«)امی ــاممیش ــور2انج ــرمح ــرارزشوکارب ــیب مبتن
ــشدر ــقدان ــرایخل ــیلهایب ــتپژوهیراوس ــول،سیاس ــفالس ــهتعری ــارهب ــناش ضم
ــب ــا،عواق ــارهعلته ــاندرب ــدمحقق ــنفراین ــهدرای ــدک ــدخطمشــیگذاریمیدان فراین
ــکاران، ــوروهم ــد)قلیپ ــقمیکنن ــیتحقی ــیهایعموم ــاوخطمش ــردبرنامهه عملک
1392(.درتعریــفمایشــاکومارکــوس4،سیاســتپژوهیفراینــدیاســتکــهپیامــدآن
ارائــهدانــشمســتنددربــارهیــکمســئلهوارائــهتوصیههــایعقالنــیمعطــوفبــهعمــل،
بــهمنظــورحــلآنمســئلهاســت.بــاوجــودتفاوتهــایجزئــیمیــانتعاریــفمختلــف،
ــیسیاســتهاوخطمشــیها، ــهتحلیل ــهمطالع ــناســتک ــرای ــرضب ــاف ــهآنه درهم
آگاهــییافتــنازعلتهــاوپیامدهایــیکــهبــهتصمیمگیــریبهتــرمنجــرشــدهوازایــن

روباعــثارتقــاءمنفعــتعامــهمیشــود)امیــریوهمــکاران،1395(.
ــند. ــتهباش ــیداش ــادمختلف ــدابع ــتپژوهیمیتوانن ــرسیاس ــائلموردنظ ــۀمس دامن
ممکــناســتمســائلیدرمقیــاسجهانــیباشــندمثــلجنــگوبحرانهــایاقتصــادی،
ــای ــیوبحرانه ــریوبیعدالت ــاد،نابراب ــکاری،اعتی ــر،بی ــدفق ــیمانن ــطحمل ــادرس ی
ــری ــایکوچکت ــئلهدرمقیاسه ــوذمس ــرهنف ــتدای ــناس ــاممک ــتمحیطیوی زیس
نظیــریــکشــهر،محلــهیــایــکبنــگاهاقتصــادیباشــدمثــلبحــراندریــکصنــدوق
بازنشســتگی،مشــکلریزگردهــایــاآلودگــیآبیــکشــهر،ورشکســتگیویــانارضایتــیاز

1. Lasswell and Lerner
2. Integrative & Interdisciplinary, Anticipatory, Decision-oriented, Value-coscios & Cli-
ent-Oriented
3. Dunn
4. Majchrzak & Markus 
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خدمــاتیــکشــرکتتجــاری)مایشــاک،1396(.
سیاســتپژوهیمســتلزماســتفادهازشــواهدبــرایفهــمعلــلوعواقــبمســائل،مزایــا،
ــد ــنشــواهدمیتوان ــهمســائلاســت.ای ــنب ــفپرداخت مضــاروخطــراتراههــایمختل
دربرگیرنــدۀدادههایــیباشــدکــهپیــشازایــندیگــرانجمــعآوریکردهانــدویــاشــواهد
ــواهددر ــدهاند.ش ــردآوریش ــتپژوهیگ ــدافسیاس ــااه ــوصب ــهبهخص ــدیک جدی
ــا، ــا،نظریهه ــلفرضیهه ــدارک(،درمقاب ــه)م ــاوتجرب ــق،دادهه ــایحقای ــابهمعن اینج
عقایــدوارزشهــا)معانــی(هســتند.البتــهمعــانیهــمدرهمــهمراحــلایــنفراینــد،از

ــد. ــاکاربردشــان،تأثیــرمیگذارن تولیــدوتفســیرمــدارکگرفتــهت
بدیهــیاســتکــههرگونــهاقــداممســئوالنهاجتماعیناشــیازسیاســتگذاریمســتلزم
انجــامدرســتفرآینــدسیاســتپژوهیاســت.بســیاریازتغییــراتسیاســتگذاری،حتــی
ــامنتهــایحســننیــتانجــامشــدهباشــند،منجــربــهبــروزپیامدهــایمنفــیدر اگــرب
عمــلمیشــوندوگاهــیبدتــرازمشــکالتیهســتندکــهقــراراســتآنهــاراحــلکننــد.
ــیهمچــونبهداشــتوســالمت،ســبک ــال،سیاســتگذاریدرحوزههای ــوانمث ــهعن ب
زندگــیســالمجامعــه،توســعۀفیزیکــی)صنعتــی،کشــاورزی،شهرنشــینی،سدســازیو...(
ــدرندردرون ــیم ــرینهادهای ــی(،بهکارگی وغیرفیزیکــی)آموزشــی،فرهنگــیواجتماع
ــاهــدفارتقــاءعدالــتاجتماعــی)اعطــای ســاختارهایســنتیویــاسیاســتهاییکــهب
ــات ــهتبع ــهب ــدونتوج ــه(،ب ــاصجامع ــایخ ــرایگروهه ــکنب ــنمس ــاوتأمی یارانهه
ــری،آســیبهایمحیطزیســتی،بیثباتیهــای ــوازن،نابراب منفیشــانهمچــونرشــدنامت
مالــی،بحرانســازیهایاقتصــادیواجتماعــیوسیاســی،دراغلــباوقــاتبــهضــدخــود
ــاد ــهابع ــتدرهم ــندس ــماریازای ــایبیش ــعنمونهه ــمواق ــوند.درعال ــدلمیش ب
ــاتو ــرد.نی ــامب ــوانن ــیواجتماعــیمیت ــفسیاســی،اقتصــادی،فرهنگــی،امنیت مختل
ــا ــوده،ام ــتب ــواردمثب ــبم ــتهاییدراغل ــنسیاس ــامچنی ــتگذارازانج ــدسیاس مقاص
ــدون ــاب ــیآنوی ــایمنف ــف،پیامده ــادمختل ــنابع ــدوندرنظــرگرفت ممکــناســتب
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بررســیامــکانمداخــالتجایگزیــناتخــاذشــدهباشــند.
دربســیاریازمــوارد،اغلــبنتایــجمنفــیحاصــلازسیاســتگذاریهارامیتــوان
ــاآنبرآمــداز پیشبینــیکــردودرنتیجــهبــهجــایآنکــهبعــدازوقــوعدرصــددمقابلــهب
پیــشحــذفکــردیــاکاهــشداد.ایــنامــرمســتلزمقائــلبــودنبــهمســئولیتاجتماعــیدر
سیاســتگذاری اســت.منظــورازمســئوالنهبــودن،حســاسبــودنبــهزیــانبالقوهایاســتکه
ممکــناســتگاهحتــیبــاحســننیــتازطریــقمداخــالتطراحیشــدهبهجامعــهواردشــود.
سیاســتپژوهیکمــکمیکنــدتــادرفراینــدسیاســتگذاری، اقدامــاتمداخلــهایسیاســتی
بــهدرســتیطراحــیشــوندوازاجــرایمداخــالتدرمانــیواصالحــیکــهباعثوخامتبیشــتر

اوضــاعویــاآســیببــهســایرجنبههــامیشــود،اجتنــابکــرد)مایشــاک،1395(.

2-2.استفادهازسیاستپژوهی

نکتــهمهــمدرسیاســتپژوهیوآنچــهآنراازســایرانــواعپژوهــشمتمایــزمیکنــدرویکــرد
ــر ــهمیشــوداســتفادهازسیاســتپژوهیمهمت ــهگاهگفت ــهطــوریک ــردیآناســت؛ب کارب
ــااســتفادهازسیاســتپژوهیبیــنرشــتههایدانشــگاهیوبخشهــای ازانجــامآناســت.ب
سیاســتگذاردولتــیپیونــدوارتبــاطبرقــرارمیشــودوتــالشمیشــودبــامطالعــهوتحلیــل
ــرو ــریبهت ــهتصمیمگی ــیب ــائلاجتماع ــایمس ــاوپیامده ــیازعلته ــتها،آگاه سیاس
ــاایــنحــالممکــناســتسیاســتپژوهیدرمقاصــد ــاءمنفعــتعامــهمنجــرشــود.ب ارتق
مختلــفوبــهمنظــوراهــدافمتفاوتــیبــهکاررود.ازهمیــنرومعانــیمختلفــیبه»اســتفادهاز
سیاســتپژوهیمنتســبمیشــودکــهگاهموجــبابهــاموســردرگمیدرمعناوتفاســیرمتفاوت
ــتپژوهی، ــتفادهازسیاس ــتهبندیازاس ــندس ــیازمتداولتری ــود.یک ــتپژوهیمیش ازسیاس

آنرابــهســهدســتهتقســیممیکنــد:
1 اســتفادهابــزاری:اصلیتریــن،پرکاربردتریــنوقدیمیتریــننــوعاســتفادهبــهشــمار.

مــیرود؛تــاحــدیکــهنتایــجپژوهشهــااثــرمســتقیمبــرسیاســتهاوتصمیمهــا
میگذارنــدویافتههــایپژوهــش،اســاسومعیــاریبــرایعمــلتلقــیمیشــوند.
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2 ــدو. ــرایتائی ــجپژوهــشب ــن)سیاســی(:دراســتفادهسیاســینتای اســتفادهنمادی

ــوع ــنن ــدفای ــود.ه ــهمیش ــهکارگرفت ــدمدانســتنترجیحــاتب ــقمق تصدی
پژوهشهــا،آگاهکــردنتصمیمگیــراننیســت،بلکــهبیشــتربــرایتوجیــه

ــادهاســت. ــاقافت ــلدیگــراتف ــهدالی ــیاســتکــهب ــاعمل ــتی وضعی
3 ــاجوامــعو. ــجنحــوهتفکــرعامــهی ــهتدری ــجپژوهــشب ــی:نتای اســتفادهمفهوم

ــاق ــیاتف ــیهنگام ــد.اســتفادهمفهوم گروههــایسیاســتگذارراشــکلمیدهن
ــرانو ــدگاهتصمیمگی ــراردادندی ــرق ــدفپژوهــشتحــتتأثی ــهه ــدک میافت

فرایندهــایشــناختیآنهــاباشــد.

اســتفادهازپژوهشهــاتحــتتأثیــرعوامــلمختلفــیاســت.ویژگیهــایهــرپژوهــش
ــریوصحــتاز ــودمندی،امکانپذی ــراســت.س ــتفادهازآنمؤث ــدماس ــاع ــتفادهی دراس
ویژگیهــایمهمــیاســتکــهبــرکاربــردیشــدنپژوهشهــاتأثیــرمیگــذارد.دریــک
دســتهبندیدیگــرعواملــیهمچــونماهیــترابطــهبیــنپژوهشــگرانواســتفادهکنندگان،
فعالیــتافــرادیکــهنقــشرابــطوواســطهدارنــد،زمــانانجــامپژوهــشنســبتبــهوقایــع
ــج ــودننتای ــلدرکب ــقوقاب ــانتحقی ــودنزب ــانوروانب ــده،آس ــائلحادثش ومس
ــی ــازمان ــایپژوهشه ــتهاند.یافتهه ــردانس ــتفادهازآنمؤث ــشرادراس ــایپژوه یافتهه

ــران: ــتگذارانوتصمیمگی ــهسیاس ــردک ــرارمیگی ــهق ــوردتوج م
مزایایاستفادهآنرادرککنندوبهآناعتقادداشتهباشند؛●
استفادهکنندگاندرفرایندانجامآنمشارکتداشتهباشند؛●
پژوهشبههنگامباشد؛●
موضوعاتبهلحاظروششناسیبحثبرانگیزنباشد؛●
نتایجویافتههاهمراستابهایدئولوژیهایسیاستمدارانباشد؛●
ــکاران،● ــوروهم ــانباشــند)قلیپ ــلاطمین ــادیقاب ــدزی ــاح ــات ــجویافتهه نتای

.)1391
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2-3.روشسیاستپژوهیوویژگیهایآن

درسیاســتپژوهــيعمدتــاًازروشهــایپژوهشــیکاربــرديوحتیعملیاتياســتفادهميشــود.
تمرکــزاصلــيپژوهشگــردرایــنروشبــرمســائلاساســيوعملیاتــيبــودهوخــوِدپژوهشاز
خصوصیــاتیــکپژوهــشســودمندبرخــورداراســت.چهــارویژگــیممتــازپژوهشســودمندرا

میتــوانبــهشــرحزیــربرشــمرد:
کیفیتمطلوبپژوهش●
سازگاريباانتظارات●
عملگرایی●
بهچالشکشیدنوضعموجود●

ــهآناســتکــه ــرایسیاســتگذاریمنــوطب دردیدگاهــیدیگــرســودمندیپژوهــشب
اطالعــاتحاصــلازآن:

ادراکدرستيازمسئلهاجتماعيبهسیاستگذارانارائهدهد؛●
علتهايمسئلهاجتماعيرابیانکند؛●
محتــوايسیاســيوطــرحکلــيفعالیتهــايسیاســيانجــامگرفتــهراشناســایي●

وپیامدهــايآنرابیــانکنــد)قلیپــوروهمــکاران،1389(.

بهعــالوه،همانطــورکــهگفتــهشــد،سیاســتپژوهیبــهدنبــالتدویــناقدامــات
مســئوالنهاجتماعــیدرسیاســتگذاریهابــرایبهبــودکیفیــتزندگــیدرجامعــهاســتو
ایــنکارراازطریــقگــردآوریمــدارک)واقعیتهــایبــهدســتآمــدهازطریــقروشهــا
ــد. ــاممیده ــورانج ــارهام ــا(درب ــدوباوره ــا،عقای ــی)ارزشه ــق(ومعان ــلدقی وتحلی
سیاســتپژوهییــکعلــمدقیــقنیســتونمیتــوانآنرابــهمجموعــهایازروشهــای
نظاممنــدتقلیــلداد.سیاســتپژوهیگاهعلــموهنــرتوأمــانقلمــدادمیشــودکــهانجــام

ــتاســت. ــژهودق ــدمهارتهــایوی درســتآننیازمن
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ــج ــخگویپن ــدپاس ــهاولبتوان ــددروهل ــتگذاریبای ــهسیاس ــوفب ــشمعط پژوه
پرســشاساســیباشــد:

چهچیزیبایدبهسیاستگذارانوتصمیمگیرانمنتقلشود؟پیامباید:●
برآمدهازدانشباشد.○
معطوفبهعملوقابلاجراباشد.○
ایدهاجراییبدهد)بهجایپرداختنبهموضوعاتتخصصیوفنی(○
سناریوهایگوناگونومتنوعیبرایاجرایسیاستوتصمیمبدهد.○

چهکسیبایدبتواندازدانشپژوهشیاستفادهکند؟جامعههدف:●
سیاستگذارانوتصمیمگیران○
مدیراناجراییارشد○

ــارو● ــدهدارایاعتب ــایپیامدهن ــد؟ویژگیه ــلکن ــامرامنتق ــدپی ــهکســیبای چ
مشــروعیتانتقــالپیــام:

ــل○ ــزوقاب ــادهوموج ــیس ــهزبان ــیب ــایپژوهش ــردانیافتهه ــارتبرگ مه
فهــمبــرایسیاســتگذارانوتصمیمگیــران

قابلیتدسترسیآسانبرایمشاورهورایزنی○
تواناییدرانسجامبخشیوتلفیقیافتههایپژوهشی○
تواناییومهارتدرارائهمطلوبواستداللازطریقسخنرانیومشاوره○
تعاملپویابرایایجادونگهداریروابطمیانشبکههایسیاسیواجتماعی○
پیشــینهمشــارکتوهمــکاریدرهــردوحــوزهپژوهــشوسیاســتگذاریو○

مهــارتفعالیــتدرهــردو
تواناییومهارتباالبرایتفسیرهایشفاهیازاسنادومتونمکتوب○

چگونهبایدپیامانتقالیابد؟فرایندانتقال●
چهتأثیراتیازپیاممنتقلشدهموردانتظاراست؟ارزیابی)جاودانی،1394(.●
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2-4.فرایندانتقالدانشبهسیاستپژوهی

فراینــدسیاســتپژوهی،راجــعبــهانجــاممجموعــهایازفعالیتهــاوارائــهنتایــجاســتکــه
متضمــنفراهــمآوردنآگاهــیمســتندیدربــارهیــکمســئله،راهحلهــایآنوتوصیههایــی

مســتدلبــرایاقــداماســت.ایــنفراینــدغالبــاًشــاملمراحــلذیــلاســت:
سیاســتپژوهی،● فراینــد مرحلــه نخســتین در آمادهســازی: و زمینهســازی

ــی،روششناســیوشناســاییشــیوههایدســتیابی گــردآوریدادههــایمقدمات
ــرد. ــاممیگی ــتانج ــاسیاس ــطب ــاتمرتب ــاتوموضوع ــهاطالع ب

ــهمســئلهاجتماعــیدر● ــرایپرداختــنب ــاینظــریب مفهومســازی:انتخــابمبن
ــداماساســیاســت:ســاختن ــردکــهشــاملســهاق ــهصــورتمیگی ــنمرحل ای
مــدلاولیــهمســئلهاجتماعــی،تدویــنپرســشهایخــاصپژوهــشوانتخــاب

پژوهشــگران.
تحلیــلفنــيوتکنیکــی:درگامبعــدیبــهبررســیعوامــلاحتمالــیشــکلگیری●

مســئلهبــااســتفادهازروشهــایپژوهشــیمرســومپرداختــهمیشــود.متغیرهــا
ــی ــرایاجرای ــدهب ــتآم ــهدس ــجب ــل،نتای ــسازتحلی ــوندوپ ــیمیش عملیات
ــی ــرعملیات ــینظی ــهاقدامات ــنمرحل ــندرای ــوند؛بنابرای ــهمیش ــدنتوصی ش
ــریو ــل،نتیجهگی ــامتحلی ــش،انج ــیپژوه ــرحروششناس ــا،ط ــردنمتغیره ک

ــت. ــایآزمایشــیضــروریاس ــهتوصیهه ارائ
تحلیــلپیشــنهادهاوتوصیههــا:ایــنمرحلــهبــهارائــهچگونگــیونحــوهاجــرای●

ــم ــهه ــنمرحل ــردازد.ای ــلمیپ ــهقب ــلدرمرحل ــنهادهایحاصــلازتحلی پیش
اقدامــاتویــژهاینیــازدارد.تحلیــلپارامترهــایاجرایــیمتضمــنارزیابــیســه
پارامتــرســاختارســازمانیاجــرا،مقــدارمنابــعمــوردنیــازبــرایاجــرا،مکانیزمهــای
ــن ــاتای ــراقدام ــت.دیگ ــتازاجراس ــرایحمای ــازب ــوردنی ــتگذاریم سیاس
ــرآورداحتمــالاجــرایدرســتو ــیپیامدهــایبالقــوهتوصیههــا،ب ــهارزیاب مرحل

ــتند. ــیهس ــهنهای ــازیتوصی ــاوآمادهس ــبتوصیهه مناس
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ارتباطــاتوانتقــالنتایــجبــهسیاســتگذاران:تدویــنتوصیههــاینهایــی،حتــی●
ــاسیاســتگذار ــاطب ــراریارتب ــدونبرق ــنپیشــنهادممکــنباشــد،ب ــربهتری اگ
تبدیــلبــهسیاســتنخواهــدشــد.اجرایــیشــدنسیاســتهامســتلزمارتباطــی
پویــاومبتنــیبــراعتمــادبــاسیاســتگذاراســتتــابــهپیشــنهادهابــهصــورت

کتبــیوشــفاهیبــهاومنتقــلشــدهوتبدیــلبــهسیاســتشــود.

ــه ــجمرحل ــنپن ــد،ای ــزباش ــتهاموفقیتآمی ــونسیاس ــقپیرام ــهتحقی ــرايآنک ب
ضــرورياســت.اطالعــاتمقدماتــيدرمــوردمشــکلاجتماعــيومحیطسیاســياجتماعي
ــدطراحــيواجــراشــود،پیشــنهادهاازلحــاظ ــدجمــعآوریشــوند،شــیوهبررســيبای بای
عملــيمــوردبررســيقــرارگیرنــد،درصــورتلــزومتغییــریابنــدونتایــجتحقیــقبایســتي
بــهدرســتيدراختیــارافــرادگذاشــتهشــوند.دســتاوردفراینــدفــوق،ارائــهدانــشمســتند
دربــارهیــکمســئلهوارائــهتوصیههــایعقالنــیمعطــوفبــهعمــلبــهمنظــورحــلآن

ــکاران،89(. ــوروهم ــلی،87وقلیپ ــت)توس ــئلهاس مس
شــناخت،انباشــتوکاربســتدانــش،پیششــرطاقــدامسیاســتیدرهــرحــوزهاســت.
ــدهســهســطِح ــشدرسیاســتپژوهیدربرگیرن ــالدان ــوبانتق ــوا1)2003(چارچ ازنظــرنی
فرایندهــا،کنشــگرانوفعالیتهــااســتکــههــریــکدرســهمرحلهتولید،انتشــاروکاربســت
ــانداده ــرنش ــدولزی ــهدرج ــورک ــند.همانط ــاممیرس ــهانج ــشب ــازیدان ونهادینهس
شــدهاســتدرمرحلــهاول،درســطحفرایندهــا،دانــشعلمــیتولیــدوبــهتبــعآنیافتههــای
کلیــدیارائــهمیشــوند.کنشــگرانایــنمرحلــهمیتواننــدنهادهــاومؤسســاتپژوهشــیو
ــای ــی،گزارشه ــایپژوهش ــاملطرحه ــاش ــهفعالیته ــنمرحل ــند.درای ــگاهیباش دانش
چکیــده،گزارشهــایتلفیقــیودســتیابیبــهاجمــاعاولویتهــااســت.درمرحلــهانتــشار
وترویــجدانــش،مشــارکتوگروههــایانتقــالدانــشایجــادویافتههــایکلیــدیضــروری
بــهشــکلانبــوهمنتشــرمیشــود.مرحلــهانتشــاردانــشممکــناســتبــریافتههــایکلیــدی

1. Nieva
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بــهدســتآمــدهتأثیــربگــذاردوموجــببازنگــریدردانــشتولیــدشــدهشــود.درایــنمرحله
نهادهــایآموزشــی،نشــریاتدانشــگاهی،همایشهــاوکنفرانسهــاورســانههایمختلــف
ــر ــهآخ ــد.درمرحل ــلمیکنن ــتاوردهارامنتق ــاودس ــدوگزارشه ــشمیکنن ــاینق ایف
ــهپذیــرشونهادینهســازیدانــشمنجــرمیشــود. اجــرایمداخــالتوکاربســتآنهــاب
ــن ــیای ــذاروسیاســتگذارانکنشــگراناصل ــروقانونگ ــایتصمیمگی ــازمانهاونهاده س
مرحلــههســتندکــهبایــدشــرایطولــوازماجــرایسیاســتهارافراهــمکننــد،مهارتهــای
الزمراآمــوزشدهنــد،ارزیابــیفرهنگــیوتحلیــلهزینــه-فایــدهکننــدوپشــتیبانیاجرایــی

وفنــیالزمرابــهعمــلآورنــد.
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شکل4-چارچوبانتقالدانشدرسیاستپژوهی

تولیددانشوفشردهسازیمراحل
انتشاروترویج

دانش
پذیرش،کاربستو

نهادینهسازی

فرآیندها

کنشگران
نهادهایپژوهشی
نهادهایدانشگاهی
نهادهایدانشپژوه

دانشپژوهانو
سازمانهایواسطه
نهادهایآموزشی
رهبرانحرفهای

رسانهها
نشریاتدانشگاهی

کنفرانسهایحرفهای
وبسایتها

سازمانهایسیاستگذارو
تصمیمگیر

نهادهایآموزشی
نهادهایقانونگذاروبرنامهریز
نمایندگانسیاستهایعمومی

فعالیتها

طرحهایپژوهشی
گزارشهایچکیده
گزارشهایتلفیقی
اجماعدراولویتها

انتشاراتدانشگاهی
گزارشکنفرانسها

وبسایتها
وسایلارتباطجمعی
کارگاهآموزشی

ابزاراجرا
مهارتآموزی
ارزیابیفرهنگی
پشتیبانیفنی

ارتباطاتسازمانی
تحلیلهزینه-فایده

استانداردهاواصولراهنما
ابزارهایپایشوسنجش
تغییراتسیاستینهادی

Nieva et al, 2003, P. 444منبع:جاودانی،1394،بهنقلاز
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ــکالت ــائلومش ــناختمس ــادش ــتگذاریدرابع ــدسیاس ــتپژوهیدرفراین سیاس
ــتگذاریو ــدسیاس ــرفراین ــارتب ــدی،نظ ــائلکلی ــاییمس ــات،شناس ــنموضوع وتعیی
ارزیابــیاثــراتآنوپشــتیبانیازبرنامههــاواقــدامانتخابــیمــورداســتفادهقــرارمیگیــرد.

شکل5-چگونگیاستفادهازسیاستپژوهیدرتعیینسیاستها

Gurung)2014(:منبع

2-5.انواعسیاستپژوهیومنابعاصلیاطالعات

پژوهشهــایمرتبــطبــافضــایسیاســتگذاریمتناســببــانیازهــا،اهــدافوضرورتهــای
موضــوعمــوردبررســیبــهشــکلهایمختلفــیانجــاممیشــوند:

1 مطالعهموردی:تجزیهوتحلیلتجربیاتسازمانهایاجوامع.
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2 آزمایــشزمینــهای:تجزیــهوتحلیــلدادههــاواطالعــاتگردآوریشــده؛نظــارتو.
ــیتأثیرات ارزیاب

3 تحلیلثانویه:بررسیآماریدادههاازپایگاههایداده.
4 پیمایــشونظرســنجی:شناســاییعقایــدونگرانیهــایمــردموجامعــهازطریــق.

ــنجیها ــانظرس ــنامههای پرسش
5 مــرورپژوهشهــا:بــراســاسیافتههــایپژوهشهــادرمقــاالت،بحثهــا،.

تجربیــات،یادداشــتهاو...
6 ــهوتحلیــلدادههــایروایــیازبحثهــایمتمرکــزگروهــی،. روشکیفــی:تجزی

مصاحبههــا،مشــاهدههاو...
7 تجزیهوتحلیــلهزینــه-فایــده:مقایســههزینههــاوفوایــدگزینــهسیاســتگذاری.

یگزین جا
شکل6-انواعسیاستپژوهی

Gurung)2014(:منبع
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منابعاصلیاخذاطالعاتدرسیاستپژوهیعبارتانداز:
1 ــتگذاریو. ــیسیاس ــایتخصص ــتگذاری:واحده ــیسیاس ــایتخصص واحده

ــت ــزیدردول برنامهری
2 آمارهایرسمی:دادههایمربوطبهجنبههایاقتصادیوسیاسیجامعه.
3 گروههــایمشــاورواتــاقفکــر:ســازمانهایغیردولتــیدرگیــرمطالعــه.

عمومــی سیاســتگذاری
4 ــع. ــی)مناب ــاتپژوهش ــگاههاومؤسس ــگاهی:دانش ــیودانش ــایعلم انجمنه

ــش( دان
5 دانشسنتی:دانشانباشتهمنتقلشدهازنسلهایگذشته.
6 نظرسنجیها:افکارعمومیدرموردموضوعاتخاص.
7 رسانهها:روزنامه،رادیو،تلویزیون،اینترنت.

2-6.معرفیتکنیکهاییبرایارائهیافتههایسیاستپژوهی

ــن ــهپرکاربردتری ــایPESTوSWOT ازجمل ــاوماتریسه ــنجیگزینهه ــودارامکانس نم
ــول ــاراح ــدآنه ــاتالزم،بای ــمآوردناطالع ــسازفراه ــتیاند.پ ــونسیاس ــادرمت روشه
ــل ــاوتحلی ــاوتصمیمه ــنجیگزینهه ــودارامکانس ــتداد.نم ــیجه ــایاحتمال راهحله

ــد. ــودمندباش ــیس ــایرقابت ــاندیدگاهه ــیازمی ــهتوصیههای ــددرارائ PESTمیتوان

تجزیــهوتحلیــلSWOT )نقــاطقــوت1،ضعــف2،فرصتهــا3وتهدیدهــا4(ازمدیریتســازمانی
واســتراتژیکســبوکاراقتبــاسشــدهاســت.ایــنروشمحیــطپیرامونــییــکراهبــردیــا
سیاســتخــاصکــهمــوردتحلیــلقــرارمیگیــردیــاپیشــنهادمیشــودرابررســیمیکنــد.
SWOT بــهپژوهشــگرایــنامــکانرامیدهــدکــهویژگیهــایدرونــیسیاســترابــهعنــوان

1. Strengths
2. Weaknesses
3. Opportunities
4. Threats
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نقــاطقــوتیــانقــاطضعــفشناســاییوعوامــلبیرونــیرابــهعنــوانفرصتهــایــاتهدیدهــا
طبقهبنــدیکنــد.

پــسازارزیابــیوطبقهبنــدیعوامــلدرونــیوبیرونــی،تحلیلگــرانماتریــس2در2را
بــاچهــارســلولنقــاطقــوت-فرصتهــا)S-O(،نقــاطضعــف-فرصتهــا)W-O(،نقــاط
ــنسیاســتی ــا)W-T(میســازند.درمت ــاطضعــف-تهدیده ــا)S-T(ونق ــوت-تهدیده ق
میتــوانهــریــکازتوصیههــاراازطریــقتجزیــهوتحلیــلSWOT بــهدســتآورد.

SWOTشکل7-استراتژیهایدرتکنیک
Outerfactors
عواملبیرونی

Innerfactors

عواملدرونی

Opportunities
فرصتها

Threats
تهدیدها

Strengths
نقاطقوت

SO
استراتژیتهاجمی

ST
استراتژیتنوع

Weaknesses
نقاطضعف

WO
استراتژیبازنگری

WT
استراتژیتدافعی

ــااســتفادهازنقــاطقــوت● اســتراتژیتهاجمــی)SO(:درقالــبایــناســتراتژیب
داخلــیتــالشمیشــودازفرصتهــایخارجــیبهرهبــرداریشــودوبــا

ــاند. ــررس ــهحداکث ــاراب ــوت،فرصته ــاطق ــریازنق بهرهگی
ــرداریازفرصتهــای● اســتراتژیبازنگــری)WO(:هــدفایــناســتراتژیبهرهب

موجــوددرمحیــطداخلــیوبهبــودنقــاطضعــفداخلــیاســت.
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ــاط● ــااســتفادهازنق ــالشمیشــودب ــناســتراتژیت ــوع)ST(:درای اســتراتژیتن
ــرد. ــاآنهــاراازبیــنب ــراتناشــیازتهدیدهــایموجــودراکاهــشدادهی قــوت،اث

اســتراتژیتدافعــی)WT(:هــدفایــناســتراتژیکاهــشنقــاطضعــفداخلــی●
وپرهیــزازتهدیــداتناشــیازمحیــطخارجــیاســت.درواقــعچنیــنحالتــیرا

ــاقلمــدادکــرد. ــوانیــکاســتراتژیتدافعــیودرراســتایحفــظبق میت

ازســویدیگــر،تمرکــزتحلیــلPESTبــرتأثیــراتمحیطــیاســت.نــامایــنتحلیــل
مخفــفحــروفاولچهــارعامــلسیاســی1،اقتصــادی2،اجتماعــی3وتکنولوژیــک4اســت
ونشــانمیدهــدچگونــهایــنعوامــلبــرقابلیــتانتخــابیــکگزینــهسیاســتیتأثیــر

میگذارنــد.
ــیوسیاســتهای ــی،مســائلمالیات ــرراتاجرای ــدشــاملمق عوامــلسیاســیمیتوان
دولتــیباشــند.ایــنعوامــلهمچنیــنمیتواننــدبــهعنــوانمنافعسیاســی)کهممکناســت
بــاعوامــلاجتماعــیهمپوشــانیداشــتهباشــند(درنظــرگرفتــهشــوند.عوامــلاقتصــادی
ــی ــایکل ــت،هزینهه ــایدول ــایتجــاری،هزینهه ــورم،چرخهه ــاملت ممکــناســتش
ــدگانباشــد.عوامــلاجتماعــیشــاملجمعیتشناســی،نگرشهــای واعتمــادمصرفکنن
عمومــیوتوزیــعدرآمــداســت.عوامــلتکنولوژیکــیبــرفنــاوریمربــوطبــهحمایــتیــا
ــه ــرژیودسترســیب ــهاســتفادهازان اجــراییــکگزینــهخــاصمتمرکــزاســت،ازجمل

تکنولــوژیکلیــدی.
خروجــیایــنماتریــسبــهایجــادیــک»تصویــربــزرگ«ذهنــیبــرایارائــهتحلیلهــا
ــای ــاملزیرمجموعهه ــلش ــنعوام ــکازای ــری ــد.ه ــکمیکن ــاکم ــاتوصیهه وی
ــترا ــارموقعی ــدچه ــنروشمیتوان ــتفادهازای ــعاس ــتندودرواق ــودهس ــیخ اطالعات

1. political
2. economic
3. social
4. technological
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ــر ــداردربراب ــاوهش ــتفادهازفرصته ــبدراس ــیوهترغی ــنش ــد.ای ــربکش ــهتصوی ب
تهدیدهــااســتودرنهایــتدیدگاهــیواقعبینانــه،راهکارهایــیبــرایتغییــرروشهــاویــا

ــد. ــهمیکن ــتهاارائ ــردنسیاس ــهک ــرایبهین ــیب توصیههای
ــنحــالبســیارگســتردهاســت ــزاریســادهودرعی ــلPESTاب ــهوتحلی ــذاتجزی ل
کــهبــهدرکتصویــریکامــلواطــالعازتمامــینیروهــایپیرامــونواســتفادهدرســت
ــی ــهنوع ــوانب ــلرامیت ــنتحلی ــد.ای ــکمیکن ــتیکم ــایسیاس ــادرگزینهه ازآنه

ــسSWOTدانســت. مکمــلماتری

2-7.تمایزسیاستپژوهیازپژوهشهایدانشگاهی

ــزهمچــونســایرپژوهشهــایآکادمیــکازروشهــاومتدهــای اگرچــهسیاســتپژوهینی
علمــیدربررســیمســائلوموضوعــاتاجتماعــی،جمعبنــدیونتیجهگیــریوارائــهراهکارهــا
ــا ــبب ــگاهیمتناس ــایدانش ــنتیپژوهشه ــایس ــاقالبه ــردام ــرهمیب ــنهادهابه وپیش

نیازهــایپژوهشــیسیاســتگذارینیســت.
ــانهــدف ــا،مخاطب ــا،اهــدافواولویته ــت،رویکرده ــهدرماهی ــیازجمل تفاوتهای
ــا ــفتمایزه ــادمختل ــاضمــنشناســاییابع ــدت ــذاری،ایجــابمیکن ــایتأثیرگ وحوزهه
ــا ــایافتهه ــردت ــرارگی ــتورکارق ــتاوردهادردس ــهدس ــراوارائ ــزیازاج ــیوههایمتمای ش
ــداف ــناه ــاای ــبب ــتیمتناس ــاتسیاس ــایاقدام ــهتوصیهه ــوفب ــتاوردهایمعط ودس
ــای ــفتمایزه ــادمختل ــرابع ــدولزی ــوند.درج ــهش ــیارائ ــاوتاطالعات ــایمتف ونیازه

ــدهاند. ــیش ــارمعرف ــهاختص ــتگذارب ــگرانوسیاس پژوهش
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جدول1-ابعادمختلفتمایزمیانپژوهشگرانوسیاستگذاران

سیاستگذارانپژوهشگرانویژگیهاابعاد

تی
العا

یاط
زها

گونهشناسی●نیا
اطالعات

سطوحجزئیات●
منبعدادهها●

تمرکزبراطالعاتناشناخته●
پرسشهایجزئیباعناوینریز●
جزئیاتبیشترباعنوانهایریز●
تمرکزبرجامعهنمونههاوقابلیت●

تعمیمدانشتولیدی

تمرکزبراطالعاتشناختهشده؛ترجیحپاسخ●
نگرشهایجامعمتمرکزواثرگذاربرعوامل●

سیاسیانعطافپذیر
تأکیدغالببرمقایسهچگونگیعملکرددر●

حوزههایانتخابیدرسطحشهر،کشورو...

ری
کا
گ
رهن

ف

رویکرد●
زمانبندی●
معیار●

سیاستگذاری
نگرشدرباره●

ابهاموپیچیدگی

محتاط،شکاک،تالشگر،●
اندیشهورز

صرفزمانطوالنیبرای●
پیشرفتپژوهش

احتماالتآماری،الگوهاو●
طرحهایپژوهشیعمیق

انتشاردرنشریاتعلمی●
مشتاقوپذیرایابهاماتو●

پیچیدگیها

واکنشی،افزایششانسانتخابدوباره،●
پاسخگوییسریعبرایپیشیگرفتنازدیگران،

محیطسیال
پیشرفتدرکوتاهمدت●
آنچهازطریقگفتگووتوافقامکانپذیر●

باشد
تأثیرگذاریباسخنپردازیولفاظیاقناعی●
اعتقادبهقاطعیتدرموضعگیریوبینتیجه●

دانستنپیچیدگیها
ری

شتا
ینو

ها
ت
لوی
او

تأکیدات●
سازمان●
نوشتار●

تأکیدبرنمونهها،روشهاوتحلیل●
برایبهبودکیفیتپژوهشهایآینده

مبتنیبرگذرمنطقیدررسیدن●
بهنتایجپایانی

مباحثژرفباادبیاترشتهای●
خاص،نمایههایفنیوتصاویر

کمتوجهیبهنمونهها،روشهاوتحلیلها●
)اعتمادبهمرورمطالعاتباکیفیتباالی

پژوهشگران(
قراردادنمهمتریننتایجمربوطبهسیاست●

بهصورتچکیدهدرابتدایگزارشهاباهدف
سهولتدرخواندنوبازبانگویا،جمالتکوتاه،
پاراگرافبندیشده،نمایههایسادهوهمراهبا

تصاویر
عرصهعمومیدانشگاهیوآکادمیکعرصهکنش

مردمدانشگاهیانارزیابان

کوتاهمدتبلندمدتبازدهموردانتظار

شفاهینوشتاریتأکیدبرتولیدات
منبع:جاودانی،1394
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3.متونسیاستگذاری
3-1.ارائهیافتههایسیاستپژوهی

ــتپژوهی، ــدسیاس ــنفراین ــدفآغازی ــده ــهش ــینگفت ــایپیش ــهدربخشه ــورک همانط
ــا ــنضــروریاســتت ــرااســت.بنابرای ــهواج ــرایمداخل ــاوپیشــنهادهاییب ــهتوصیهه ارائ
ــدمؤثــرواقــعشــود. ــابتوان ــهکنــدت ــهنحــومطلوبــیارائ ــدگزینههــایپیشــنهادیراب بتوان
ارائــهنتایــجپژوهــشدرفضــایسیاســتوبــاهــدفتأثیرگــذاریبــرایاجــرایسیاســتها
ــناشــارهشــد ــارضاســت.پیشازای ــدهدرتع ــگارشگزارشهــایمفصــلوپیچی ــان ــاًب ذات
ــد؛ ــرانعالیرتبهان ــتمدارانومدی ــبسیاس ــتپژوهیاغل ــایسیاس ــبیافتهه ــهمخاط ک
اقتضائــاتوشــرایطپرمشــغلهوزمــانمحــدودایــنمخاطبــانایجــابمیکنــدیافتههــابــه
صــورتخالصــهوبــهشــیوهایگویــاوروانوبــهدورازهــرپیچیدگــیارائــهشــوند.اثرگــذاری
بــراجــرایتوصیههــایسیاســتیمســتلزمتعامــل،ارتباطمســتمر،جلــباعتمــادوتکراراســت.
ایــنتعامــلبــهاشــکالمختلــفصــورتمیگیــرد،امــااغلــبازمتــوِنسیاســتِیخالصــهو
ســخنرانیهایکوتــاهاســتفادهمیشــودومعمــواًلتــالشمیشــودحتیالمقــدورازنمودارهــا،

جــداول،شــکلهاووســایلبصــریبــرایانتقــالمحتــوااســتفادهشــود.
اگرچــهمتــونسیاســتیمتکــیبــرپژوهــشعمیقیانــدکــهنویســندگاندربــارهموضوع
یــامســئلهمــوردنظــرانجــامدادهانــد،امــابایــددرنــگارشمتــنسیاســتیبــهانتظــارات
حرفــهای،زبــانواصطالحــاتخــاصتصمیمگیــرانمــوردنظــرتوجــهشــود.درتهیــهو
آمادهســازیبــراینــگارشیــکمتــنسیاســتیبایــدبــهایــنپرســشهاتوجــهشــود:

هدفاینمتنچیست؟●
ــن● ــارای ــگارشوانتش ــقن ــدازطری ــفارشدهندهمیخواه ــادس ــانه ــندهی نویس

متــنبــهچــهچیــزدســتیابــد؟
مخاطباصلیاینمتنکیست؟●
مخاطبانثانویهبرایمتنیاتوصیههایسیاستیچهکسانیهستند؟●
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برخیعناصراصلیتشکیلدهندهمتونسیاستیعبارتانداز:
تعریــفموضــوعیــامســئله:یافتههــایمهــموقابــلتوجــهبایــدبــاتأکیــدبــر●

عینیــتوپرهیــزازاغــراقومبالغــهبرجســتهشــوند.
ــا● ــرفدادهه ــهص ــایارائ ــهج ــتیب ــنسیاس ــا:درمت ــلدادهه ــهوتحلی تجزی

ــا ــهیافتهه ــهچگون ــراردادواینک ــلق ــهوتحلی ــوردتجزی ــارام ــدآنه بای
ــهدســت ــیب ــیوکم ــایکیف ــلدادهه ــقتحلی ــیازطری ــاینهای ــاتوصیهه ی
آمدهانــد،بایــدتشــریحشــود.نتیجهگیــریبرآمــدهازایــنتحلیلهــابایــددقیــق

ــلفهــمســازد. ــیداروقاب ــهنحــویکــهدادههــارامنطقــیومعن باشــدب
ــنسیاســتی● ــیدرمت ــاتوصیههــایعمل ــای ــاوپیشــنهادها:یافتهه ــهیافتهه ارائ

ــای ــایافتهه ــای ــتتوصیهه ــوند.الزماس ــهش ــهارائ ــورتخالص ــهص ــدب بای
مشــخصوخــاص،درپاســخبــهمشــکالتخــاصارائــهشــوندوازتعمیــمدادن

ــود. ــزش ــاپرهی ــاویافتهه راهحله
ارزیابــیدادههــا:درمتــنسیاســتیبهتــراســتمعیــارومحکــیبــرایارزیابــی●

دادههــافراهــمشــود.بهایــنمنظورالزماســتمفروضــاتکلیدیوروششناســی
کــهاســاستجزیــهوتحلیــلواولویتبنــدیمعیارهایــیکــهمتــنبــرایارزیابــی

شــواهدبــهآنمتکــیاســت،تشــریحشــود.
ــد● ــنهادهابای ــاوپیش ــهتوصیهه ــف:درارائ ــایمختل ــنامکانه ــرگرفت درنظ

ــرار ــلق ــهوتحلی ــوردتجزی ــام ــایآنه ــنوپیامده ــِفممک ــایمختل گزینهه
گیرنــد.بایــدبــهایــنپرســشکــهجنبههــایمثبــتومنفــیهــرگزینــهچیســت،
ــههســتند،پاســخداد. ــیآنچ ــلپیشبین ــجقاب ــراســتونتای ــزامکانپذی ــهچی چ

درنظــرگرفتــنســایراســتداللهاوتفســیرها:توجــهبــهاســتداللهایمخالــف،●
ــا ــاتوصیهه ــای ــراییافتهه ــاتب ــنومالحظ ــیرهایجایگزی ــدارها،تفس هش
ــف ــتداللهایمخال ــراس ــددربراب ــتیبای ــنسیاس ــندهمت ــرورتدارد.نویس ض
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احتمالــیکــهتصمیمگیــراندراجــرایــااقــدامبــرایتوصیههــاویافتههــابــاآن
ــد. ــوند،حســاسباش ــهمیش مواج

ــدیو● ــلبع ــهمراح ــدب ــهبای ــدی:درادام ــلبع ــایومراح ــهگامه ــارهب اش
ــه ــهب ــورخالص ــهط ــوانب ــود.میت ــارهش ــااش ــاوتوصیهه ــاییافتهه پیامده
ــت. ــنپرداخ ــایممک ــیپیامده ــابررس ــدیی ــلبع ــریمراح ــلامکانپذی تحلی

ــریتلخیــصو● ــهطــورخالصــهدربخــشنتیجهگی ــدب ــجبای ــج:نتای ــهنتای ارائ
ــاره ــورداش ــدامم ــتاق ــاضــرورتوفوری ــیی ــدفکل ــوندوه ــیمبندیش تقس
قــرارگیــرد.درایــنبخــشالزماســتبــهنگرانیهــاودلمشــغولیهایاصلــی
Herman,(.واولیــهتصمیمگیرندگانــیکــهمخاطــبمتــنهســتند،توجــهشــود

)2013

3-2.قالبهایارائهمتونسیاستی

ــای ــواندرقالبه ــبمیت ــدفومخاط ــوا،ه ــهمحت ــتهب ــتپژوهیرابس ــایسیاس یافتهه
ــهمتــونسیاســتی ــهایازدســتهبندیقالبهــایارائ ــهنمون ــهکــرد.درادامــهب مختلفــیارائ
ــه ــرومتناســبتریب ــهکاملت ــود،نمون ــتهبندیهایموج ــاندس ــهدرمی ــودک ــارهمیش اش

ــد.1 ــرمیرس نظ
خالصــهسیاســتی2:نمونــهایمختصــروموجــزازمتــنسیاســتیاســتکهشــامل●

حداقــلدادهــایمؤثــر،نقــدمختصــریــکسیاســتوپیشــنهادسیاســتجایگزین
یــامالحظــاتسیاســتیاســت.ایــننــوعمتــنبــدونارجاعــاتوفهرســتمنابــع

ست. ا
مــرورسیاســت3:هــدفایــنمتنمرورســابقهسیاســتدربارهمســئلهایمشــخص●

ــه ــی«ارائ ــتگذاریعموم ــاتسیاس ــبکهمطالع ــی»ش ــاالتدریافت ــایمق ــاسقالبه ــراس ــتهبندی،ب ــندس 1.ای
شــدهاســت.

2. Policy Brief

3. Policy Review



28/موسسهراهبردهایبازنشستگیصبا

اســت.ایــننــوعازمتننســبتبــهمتــونخالصه،عمومــاًحجــمبیشــتریدارندو
بــهتجربــهگذشــتهدرزمینــهسیاســتیمشــخصتوجــهمیکننــد.مــرورسیاســت
ــاًپیشــنهادسیاســتی ــدوبررســیسیاســتهایگذشــتهاســتوالزام ــاوینق ح
جایگزیــنارائــهنمیدهــد؛بلکــهبــرنقــاطقــوتوضعــفسیاســتهایپیشــین
تأکیــددارد.ایــننــوعمتــندرزمینــهارجاعــاتتنهــابایــدمقیــدبــهمشــخص
کــردنمنبــعتصویــبواعمــالسیاســتهاییاســتکــهمــرور،بررســیونقــد

میشــوند.
مقالــهسیاســتی1:مقالــهسیاســتیاهــدافآکادمیــکبیشــتریرادنبــالمیکنــد●

ــهبیشــتری ــتهتوج ــدسیاســتهایگذش ــاینظــریبررســیونق ــهبنیانه وب
دارد،ســازوکارهایعمــلسیاســتهایموجــودیــاپیشــنهادیرابیشــتربررســی
ــد، ــتفادهمیکن ــیاس ــاتعلم ــامارجاع ــکازنظ ــونآکادمی ــدمت ــد،مانن میکن
الزامــاًبــهپیشــنهادسیاســتجایگزیــننمیانجامــد،ولــیزمینــهدرکنظــریو

ــد. علمــیبیشــترازسیاســتدرعرصــهایمشــخصرافراهــممیکن
ــور،● ــککش ــخصدری ــئلهایمش ــنمس ــرگرفت ــادرنظ ــتی2:ب ــهسیاس مقایس

ــن ــد.ای ــیمیکن ــئلهرابررس ــردرخصــوصمس ــورهایدیگ ــتهایکش سیاس
ــدون ــهارجــاعضمنــیمســئلهوب ــوعازمتــنسیاســتیممکــناســتتنهــاب ن
مقایســهتفصیلــیبســندهکنــدویــابــهمقایســهابعــادمختلــفمســئلهوکارایــی

ــردازد. ــدهبپ ــالش ــتهایاعم سیاس
ــه● ــتک ــیاس ــتیمتن ــیسیاس ــهپژوهش ــتی3:یافت ــیسیاس ــایپژوهش یافتهه

ــتگذاری ــرایسیاس ــاتآنب ــدهوالزام ــامش ــقانج ــدتحقی ــاچن ــکی ــجی نتای
رابیــانوارائــهمیکنــد.بیــانمســئلهپژوهــش،روششناســیجمــعآوریدادههــا

1. Policy Article
2. Comparative Policy
3. Policy Research Findings
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ــکلصــورت ــنش ــیدرخالصهتری ــنمتن ــشدرچنی ــریپژوه ــاینظ وبنیانه
میگیــرد.عمدهتریــنبخــشاینگونــهمتــونسیاســتیخالصــهبــهارائــه
دادههــاواطالعــاتمؤثــرومعنــاداربــهدســتآمــده،یافتههــایاساســیوالزامــات
ــاص ــاصاختص ــورخ ــاام ــری ــتگذاریدرام ــرایسیاس ــشب ــایپژوه یافتهه
مییابــد.ارجاعــاتعلمــیدراینگونــهمتــنسیاســتیخالصــهاســتفادهنمیشــود
ــناختی ــخصاتکتابش ــوانومش ــن،عن ــهمت ــنصفح ــیاولی ــاًدرپاورق وصرف

ــود. ــرمیش ــدهاســتذک ــتخراجش ــنازآناس ــهمت پژوهشــیک
دادههــایسیاســتی1:ایــنمتــونحــاویدادههایــیاســتکــهازمنابــعمعتبــربــه●

ــرده ــدک ــاراتولی ــادیآنه ــلاعتم ــیوهقاب ــهش ــندهب ــانویس ــدی دســتآمدهان
ــتها، ــدسیاس ــیونق ــتگذاری،بررس ــرایسیاس ــاب ــوانازآنه ــتومیت اس
ــهعنــوانورودیدادهایســایرمتنهــایسیاســتیخالصــهاســتفادهکــرد. ــاب ی
متــندادههــایسیاســتینیازمنــدهیچگونــهمســئلهشناســی،تحلیــلیــاپیشــنهاد
ــا ــتپژوهیی ــرایسیاس ــنالزمراب ــایبنیادی ــهدادهه ــت،بلک ــتنیس سیاس
ــه ــعدادههایــیکــهدراینگون ــد.ذکــرکــردنمناب سیاســتگذاریفراهــممیکن
ــرو ــدتصاوی ــونمیتوانن ــهمت ــت.اینگون ــروریاس ــوندض ــونآوردهمیش مت

نمودارهــارانیــزدرخــودجــایدهنــد.
ــر● ــهناظ ــتک ــماس ــافیل ــسی ــوت،عک ــیازص ــتی2:فایل ــانهایسیاس چندرس

ــارخــدادیدرعرصــه ــابررســیونقــدسیاســتیمشــخصی ــهبیــان،مــروری ب
سیاســتپژوهییــابیــانمســئلهسیاســتیمشــخصیاســت.بــرایمثــالفیلمــی
ــتی ــانهایسیاس ــتیمشــخصمصــداقچندرس ــالسیاس ــایاعم ــارهپیامده درب

اســت.

1. Policy Basic Data
2. Policy Multimedia
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ــاالت ــونومق ــواعمت ــرایان ــیب ــهشــددســتهبندیهایمختلف ــهگفت همانطــورک
سیاســتیمیتــوانارائــهکــرد.یکــیدیگــرازانــواعدســتهبندیتقســیممتــونبــهمقــاالت
 AIAA,(علمــیواطالعاتــی1،مقــاالتنظــری2،مقــاالتموقعیت3ومقاالتســفید4اســت
2017(.مقالــهســفیدازمتداولتریــنمتــونسیاســتیاســتکــهدرپایــانســاختارواجــزای

تشــکیلدهنــدهآنتوضیــحدادهمیشــود.

3-3.نمونهیکمتنسیاستی:مقالهسفید

ــی ــفیدگزارش ــهس ــت.مقال ــفید«اس ــهس ــتی»مقال ــونسیاس ــردمت ــواعپرکارب ــیازان یک
متقاعدکننــده،معتبــروعمیــق درمــوردیــکموضــوعخــاصاســتکــهتصمیمگیرنــدهرابــا
رئــوسکلــیموضــوعیــامســئله،تحلیــلهدفمنــدوتوصیههــایعملــیآشــنامیکنــدواغلب
بــابرگــزاریجلســاتشــفاهیبــاهــدفارائــهیافتههــایــاتوصیههــایکلیدیهمــراهاســت.در

ادامــهســاختارواجــزامقالــهســفیدبــاتفصیــلبیشــتریمعرفــیمیشــود.

عنوانمؤثر

اولیــنعنصــرمتــنسیاســتیبــرایبیــانجزییــاتمتــن،عنــوانآناســت.اهمیــتنوشــتن
عنــوانتأثیرگــذاراغلــبدســتکمگرفتــهمیشــود،امــابــهاحتمــالزیــاداولیــنبخشــیاســت
کــهخواننــدگانمیبیننــدوفراینــدارتبــاطبــاپیامــیکــهدرمتــنآمــدهاســتراآغــازمیکننــد.
یــکعنــوانمؤثــربایــدیــکدیــدکلــیازموضــوع،تمرکــزومســئلهایکــهدرمتــنسیاســتی
مطــرحشــدهارائــهدهــد.درعیــنحــالبــراســاساثربخشــیادراکشــدهعنــوان،خواننــده
ممکــناســتمعیــاریبــرایتصمیــمبــهخوانــدنیــانخوانــدنمتــنبــهدســتآورد.یــک

عنــوانتأثیرگــذاربایــدترکیبــیازمــواردزیــرباشــد:
توصیفیباشد،یعنیموضوعومسئلهطرحشدهدرمتنرامطرحکند؛●

1. Information Papers
2. Opinion Papers
3. Position Papers
4. White Papers
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تاحدامکانروشنباشد؛●
تاحدامکانموجزومختصرباشد؛●
برایخوانندگانجذابباشد.●

چکیدهیاخالصهاجرایی

اغلــبسیاســتگذارانفقــطایــنبخــشیــکمتــنسیاســتیرامیخواننــدوبنابرایــنالزم
ــا ــای ــهتوصیهه ــیک ــود.هنگام ــهش ــهآنپرداخت ــیتبیشــتریب ــتوحساس ــادق اســتب
یافتههــایاصلــیخــودرابــااســتفادهازروشهــایمــورداشــارهتعییــنکردیــد،آمادهایــدکــه
متــنسیاســتیخــودراتنظیــمکنیــدوخالصــهاجرایــیرابنویســید.باایــنکهخالصــهاجرایی
مهمتریــنبخــشهــرمتــنسیاســتیاســت،اغلــبســختترینبخــشبــراینوشــتناســت.
ــدایدههــای ــدکــهکمــکمیکنن ــنوجــودمراحــلوگامهــایاساســیایوجــوددارن ــاای ب
پیچیــدهرابــهاســتداللهایموجــزومختصــرتبدیــلکنیــدتــاتوجهخواننــدهپرمشــغلهراجلب
کنــد.الزماســتبــهطــورمختصــروضعیــتسیاســتموجــودراتوصیــفکنیــد،جنبههــای
مثبــتومنفــیآنراشــرحدهیــدودالیــلموافــقبــاضــرورتتغییــرسیاســتجــاریراارائــه
کنیــدوســپسبــهصراحــتیافتههــاوپیشــنهادهایتانراارائــهکنیــد.خالصــهاجرایــینقطــه
شــروعبــراییــکمتــنسیاســتیاســت.توصیههــایتلخیصشــدهایکــهدرایــنبخــشبــه
آنهــااشــارهمیشــود،نــهتنهــانــکاتکلیــدیضــروریرابــرایخواننــدهپرمشــغلهخالصــه
میکنــد،بلکــهراهحلهــاینهایــیرابرجســتهمیکنــدوموجــبهدایــتذهــنخواننــدهدر
مطالعــهبخشهــایبعــدیمتــنمیشــود.البتــهالزماســتدرانتهــایفراینــدنوشــتن،بــه

چکیــدهیاجرایــیبازگردیــدوبــراســاستحلیــلنهایــیخــودآنرامــرورواصــالحکنیــد.
بــهعنــوانیــکقاعــدهکلــیبایــدبــهخاطــرداشــتکــهخالصــهاجرایــیبیــشاز
5درصــدطــولکلمقالــهاســت،بنابرایــنیــکمتــنسیاســتی100صفحــهایمیتوانــد
یــکخالصــهاجرایــی5صفحــهایداشــتهباشــد.ایــنصرفــاًیــکقاعــدهسرانگشــتیو
تجربــیاســت.طــولخالصــهاجرایــیشــمابایــدبــهقــدرنیــازوضــرورتخالصــهکــردن
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نــکاتکلیــدیشــماباشــد.
هرچکیدهاجراییبایددربرگیرندهیاجزایزیرباشد:

ــت● ــهآناهمی ــموب ــهمیکنی ــئلهتوج ــنمس ــهای ــاب ــرام ــئله:چ ــانمس بی
میدهیــم؟پژوهــششــمابــهکــدامخــأوناهماهنگــیراازنظــرعملــی،نظــری،
ــه ــد؟کارشــماچگون ــاسیاســتگذاریبرطــرفمیکن ــی،جامعهشــناختی،ی قانون
بــهایــنحــوزهکمــکمیکنــد؟فصــلمشــترکآنبــاکاردیگــرکارشناســانو

متخصصــانایــنحــوزهچیســت؟
ــهنتایــجخــودچــهکارهایــیانجــام● ــرایدســتیابیب ــدورویکــرد:ب روش،رون

ــل ــعهوتحلی ــالتوس ــرایمث ــد؟ب ــتفادهکردهای ــیاس ــهروشهای ــد؟ازچ دادهای
پیمایشهــا،تکمیــلســریهایرگرســیونهایچنــدمتغیــره،تحلیــلپیشــینهو

ــانو... ــاذینفع ــهب ــذاریموضــوع،مصاحب ــالقانونگ شــرحح
نتایــج،یافتههــاوتوصیههــا:درنتیجــهتجزیــهوتحلیلتــان،چــهراههایــیبــرای●

حــلمســئلهحاصــلشــدهیــاچــهتوصیههایــیمیتوانیــدبــهتصمیمگیرنــدگان
ــهکنید؟ ارائ

ــه● ــهب ــت؟چگون ــماچیس ــایش ــریافتهه ــایبزرگت ــا:پیامده ــاموپیامده فرج
خواننــدگانکمــکمیکننــدکــهمســئلهرادرککننــد؟چگونــهبــهتصمیمگیــران
ــدخأهــا ــهآنهــامیتوانن ــد؟چگون ــدمســئلهرادرکوحــلکن کمــکمیکنن
ــل ــاومراح ــاگامه ــد؟آی ــاییکنن ــودراشناس ــایموج ــکافهایپژوهشه وش

بعــدیدرپژوهشهــایمتعاقــبدرخصــوصایــنمســئلهوجــوددارد؟

مقدمهوپسزمینه

مقدمــهیــکمتــنسیاســتیمحتــوایاصلــیآنچــهراکــهدرمتــناصلــیمقالــهبــهدنبــال
خواهــدداشــت،تعریــفمیکنــد.بنابرایــندرمقدمــهبــاارائــهمحتــواوماهیتمســئلهسیاســت
وارائــهزمینــهاصلــیپژوهــش،مخاطــبرابــهخوانــدنمتــنترغیــبمیکنــد.ایــننکتــه
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خواننــدهرابــرایپیــاممفصلــیکــهدرطــولمطالعــهدراختیــاردارد،بهویــژهدردرکرویکــرد
نویســندهوموضوعــاتاصلــیبحــث،آمــادهمیکنــد.درعینحــالارائهپیشــینهوبینــشکافی
بــاتوجــهبــهایــنکــهخواننــدهرادرنحــوهنزدیــکشــدنبــهمتــنسیاســتآمــادهمیکنــد
مهــماســت.بســیاریازخواننــدگاندرقــدماولپیــشازخوانــدنکلمتــن،ابتــداعناصــریرا
مطالعــهمیکننــدکــهمــروریکلــیازمتــن)چکیــده،خالصــهاجرایــی،مقدمــهونتیجهگیری(
ارائــهمیدهــد.اگــرمتــن،مقدمــهتأثیرگــذاریداشــتهباشــد،خواننــدهایــدهروشــنینســبتبــه
جهتگیــری،تمرکــزوایدههــایاصلــیکلمقالــهخواهــدداشــت.اگرچــهشــیوههایمتنوعــی
بــرایارائــهمقدمــهوجــوددارد،امــاازتحلیــلگســتردهنمونههــایمتعــددمقالــهمیتــوانبــه

چنــدویژگــیســاختاریمشــترکدســتیافــت:
پیشینهوپسزمینهمسئلهسیاست●
تعریفمسئلهسیاست●
بیانقصدونیت●
روششناسیومحدودیتهایمطالعه●
نقشهراهمتن●

روششناسی

ــرد، ــیوخ ــاتجزئ ــاواطالع ــد.دادهه ــرحدهی ــودراش ــورمختصــرروششناســیخ ــهط ب
ــتها ــموپیوس ــهضمای ــودراب ــیخ ــلمنطق ــاصدالی ــاتخ ــش،جزئی پرســشهایپیمای

منتقــلکنیــد.

مرورادبیات

درایــنبخــشبایــدوضعیــتموجــودمطالعــاتآکادمیــکیــادیدگاههــایموجــوددرخصوص
موضــوعرابیشــترتوضیــحدهیــدوموقعیــتپژوهــشخودتــانرادرزمینــهپرســشهاییکــه
هنــوزنیــازبــهپاســخدارنــدمطــرحکنیــد.چگونــهکاریــاپــروژهشــمابــامتــنکلــیتحقیقــات
ــقوســازگارمیشــود؟کارشــماچــهســهمیدر ــیمنطب موجــوددرخصــوصموضــوعکل
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پیشــبرددانــشدرایــنحــوزهدارد؟

گزینههایسیاستگذارییازمینهسیاست

بســتهبــهجهتگیــریپژوهــششــما،ممکــناســتالزمباشــدجنبههــایمثبــتومنفــی
گزینههــایمختلــفومحتمــلبــرایمواجهــهبــامســئلهیمــوردنظــررابررســیکنیــد.شــما

همیشــهبایــدوضعیــتموجــودسیاســتفعلــیراتوصیــفکنیــد.

تجزیهوتحلیلیافتههایاشواهد

ایــنبخــشاصلــیپژوهــششــمااســت.اســتداللهابایــدبــهشــکلیســلیسوروانمطــرح
شــوند.درایــنبخــشبایــدبــاانتخــابصحیــحعنوانهــاوزیرعنوانهــایتوصیفــیبــهمتــن

جهــتدادهشــودوخواننــدههدایــتشــود.

مطالعاتموردیوبهترینتجربهها

اگــریافتههــامبتنــیبــرپژوهشهــایقبلــیومطالعــاتمــوردیاصلــیهســتند،بایــداســامی
مطالعــاتمــوردیرافهرســتشــوندودرپایــانهــرمطالعــه»درسآموختههــا«یآنمطالعــه
رابــهصــورتجداگانــهمطــرحکــرد.»بهتریــنتجربههــا«نیــازبــهتحلیــلدقیــقومنســجم
وهمهجانبــهدارنــدودرسآموختههــایآنهــانبایــدبــهصــورتشــهودیبیــانشــوند.اگــر
تحلیــلمطالعــاتمــوردیطوالنــیاســت،میتــوانجزئیــاتکامــلرابــهبخــشضمایــمو
پیوســتهامنتقــلکــردوصرفــاًخالصــهایاز»درسآموختههــا«رادرمتــناصلــیگــزارش

ارائــهکــرد.

انتخابهاوتوصیهها

ــکشــوند. ــایمشــخصازهــمتفکی ــازیرعنوانه ــنبخــشب ــادرای الزماســتتوصیهه
دربرخــیمتــونسیاســتیممکــناســتالزمباشــدتوصیههــایفــوریراازســایریافتههــاو

ــرد. ــداک ــاج توصیهه
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پیادهسازیومراحلبعدی

برخــیمتــونسیاســتیبخــشپیادهســازیراهحلهــارادربخــشتوصیههــاارائــهمیکننــد
ــا ــد.اگــرریســکها،هزینههــای ــهمیکنن ــهارائ ــهصــورتجداگان ــنبخــشراب وبرخــیای
موانــعقابــلتوجهــیدرارتبــاطبــااجــراوپیادهســازیوجــودداشــتهباشــد،بایــددربــارهآنهــا
ــحداده ــفتوصیههــایسیاســتتوضی ــقومخال ــهاســتداللهایمواف دربخــشپیشــینک

شــدهاند،بحــثشــود.

نتیجهگیری

درایــنبخــشمیتــوانبــهتصویــربــزرگیــاانگیــزهتحلیــلاصلــیبازگشــت:هــدفتحلیــل
یــاتوصیههــایسیاســتیچیســت؟چــهاتفاقــیخواهــدافتــاداگــرتصمیمگیرنــدهبــراســاس
پژوهــشعمــلنکنــدوتوصیههــایراپیــشنبــرد؟اگــرعمــلکنــدچــهاتفاقــیخواهــدافتاد؟
ــت ــادآوریاهمی ــرایی ــیب ــنفرصت ــهشــد،ای ــازیومبالغ ــوبزبانب ــدمغل درحالیکــهنبای

تحلیــلبــهخوانندهاســت.

ضمائموپیوستها

ایــنبخــشمعمــواًلشــاملدادههــاوپرســشهایپیمایــش،نمودارهــاوشــکلهاوجزئیــات
مطالعــاتمــوردیاســت.

کتابشناسی

ــه ــنب ــایمت ــواندرانته ــامیت ــتیضــرورینیســت،ام ــونسیاس ــعدرمت ــهمناب ــاعب ارج
 )Herman, 2013( .ــرد ــارهک ــناش ــتفادهدرمت ــورداس ــعم ــنمناب مهمتری
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پیوست
معرفیبرخینهادهایسیاستپژوهی

ــتگذاری، ــهسیاس ــلچرخ ــهمراح ــدوهم ــشدرکلفراین ــرورتپژوه ــهض ــهب ــاتوج ب
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