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 مقدمه
(شمس)  گذاري عمومی مطالعات سیاستشبکۀ متونی که در 

بندي شده و ذیل عنوان  در هفت نوع طبقه ،شوند منتشر می
گیرند. این  قرار می )Policy Text(» متن سیاستی«کلی 

هفت گونه متن داراي مشترکاتی هستند که برآمده از 
دارند که از هدف، هم هایی  تفاوت. هاست بودن آن »سیاستی«

شود. نوشتار  ناشی می  شکلی آنحجم و برخی مشخصات 
شبکۀ مطالعات حاضر با هدف ایجاد اجماع میان نویسندگان 

و معرفی » سیاست«به تعریف  گذاري عمومی سیاست
متون «و انواع » متون سیاستی«هاي مشترك  ویژگی

گذاري  شبکۀ مطالعات سیاستقابل انتشار در » سیاستی
 پردازد. می عمومی

 . تعریف سیاست1
انگلیسی  ةهر دو واژ ۀزبان فارسی، در ترجم سیاست در

Politics  وPolicy کار رفته است. سیاست در اینجا معادل  به
شود. این واژه در فارسی به  کار گرفته می به Policy ةواژ
نیز ترجمه شده که به دالیلی از این واژه در » مشی خط«

 ةشود. واژ استفاده نمی گذاري عمومی شبکۀ مطالعات سیاست
یاست براي سطوح مختلف از جمله سطح سازمانی و س

گذاري  شبکۀ مطالعات سیاستاما در  ،شود عمومی استفاده می
 مد نظر است.» سیاست عمومی« عمومی

است که  مرتبطاي از تصمیات  مجموعه عمومی سیاست
ا یا بازیگران سیاسی با هدف دستیابی به اهداف خاص هه گرو

دست آوردن ابزار مناسب براي دستیابی به آن اهداف  یا به
هاي  بنابراین سیاست عمومی ناظر بر فعالیت کنند. میاتخاذ 

ها اهداف اجتماعی  آن ۀوسیل حکومتی و دولتی است که به
مستقیم مستقیم یا غیرتأثیر  که ها شود. این سیاست دنبال می

شود براي تحقق خیر  ند، ادعا میبر زندگی شهروندان دار
ها  شوند، ولی اجراي آن جمعی و منافع عمومی اتخاذ می

سیاست «توسط کنشگران عمومی یا خصوصی است. 
 آید.  می به شکل مقررات و تنظیمات در» عمومی

 هاي متون سیاستی . ویژگی2
متون گونه  همه گذاري عمومی شبکۀ مطالعات سیاست

 ةاي مفصل دربار کند. کتاب یا مقاله سیاستی را منتشر نمی
موضوعی در سیاست عمومی نیز متن سیاستی به حساب 

شبکۀ مطالعات در » متون سیاستی خالصه«آید، اما  می
متن سیاستی «قابل انتشار است.  گذاري عمومی سیاست
گذاري  شبکۀ مطالعات سیاستقابل انتشار در » خالصه
 همه یا برخی از عناصر زیر باشد: ةواند در بر دارندت می عمومی
 اي مشخص، شرح مختصري از مسأله .1
 هاي سیاستی براي حل مسأله، حل راه .2
 ها، بهترین گزینه یا گزینه ةهایی دربار توصیه .3
 ها، تشریح دالیل انتخاب گزینه .4
 هر سیاست مشخص، یشرح سازوکارهاي عمل .5
 ةاتخاذشدهاي  هاي منتخب در سیاست مرور گزینه .6

 قبلی،
هاي منتخب سیاستی در کشورها یا  بررسی گزینه .7

 موارد دیگر،
کردن در  هاي مهم و حساس براي لحاظ بررسی داده .8

 هاي سیاستی، گزینه
کردن سیاست  تحلیل ملزومات اتخاذ و اجرایی .9

 مشخص،
دهاي محتمل اجراي هر سیاست پیامتحلیل  .10

 .مشخص
مخاطبین کردن گاهی هدف این متون صرفاً متقاعد

درخصوص فوریت پرداختن به مسأله و نیاز به اتخاذ سیاست 
رساندن به  ن براي یاريوجایگزین مشخص است. این مت

نفع در تدوین یا  گیران دولتی و دیگر افراد ذي تصمیم
شوند. کلید موفقیت چنین  ها تولید می تأثیرگذاري بر سیاست
ام آن دادن مخاطبان خاص براي پی نوشتارهایی هدف قرار

است. این امر براي تولید متن سیاستی معنادار و باکیفیت 
سب با متنا است. بهتر است متون سیاستی خالصهضروري 
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هاي زیر نیز  داراي خصلت حجم نوشته و منظور نویسنده
 باشد.

 .کند ارائۀبحث  ۀاطالعات کافی درخصوص سابق .1
 خواننده را به فوریت مسأله متقاعد کند. .2
حل  شواهد و مدارك کافی براي حمایت از راه .3

 کند. ارائۀجایگزین 
 گیري ترغیب کند. خواننده را به تصمیم .4

براي دستیابی به این اهداف، متن سیاستی باید 
 هاي زیر را داشته باشد: ویژگی

 هاي سیاستی یک هدف روشن : اغلب متنمتمرکز ،
 ةکردن مخاطبان به ضرورت اقدام درباریعنی متقاعد

مشخص را دنبال  و با راهبردي اي مشخص مسأله
ابی به این هدف باید شواهد و کنند. براي دستی می

اي منطقی و مستدل در کنار یکدیگر  مدارك به گونه
هاي  توصیه ةکننده دربار قرار گیرد و تحلیلی قانع

  گردد.  ارائۀنویسنده 
 مخاطب متن سیاستی اي باشند نه دانشگاهی حرفه  :

هاي تحلیلی یا پژوهشی  مند به روش عالقهچندان 
شواهد و مدارك نیست و در مقابل مشتاق  ارائۀبراي 

حل  است از دیدگاه نویسنده درخصوص مسأله و راه
 اساس شواهد و مدارك جدید مطلع شود. آن بر ةبالقو

 کردن : براي متقاعدمبتنی بر شواهد و مدارك
ده متن گیران و سیاستگذاران الزم است نویسن تصمیم

خود را منطقی و واقعی نشان دهد. متن سیاستی نه 
 ۀهاي معتبر و قابل اعتماد ارائ تنها باید بر مبناي داده

 ةمحور دربار بلکه باید بر قضاوتی ارزش ،شود
براي آن نظام و فرهنگ خاص  هابودن پیشنهاد مناسب

متمرکز باشد. شواهد مذکور باید از منابع مختلف و 
 ۀهاي متفاوت باشند. تجرب ها و حوزه ترجیحاً از سازمان

تواند متن  موضوع می ةنویسنده و دانش گسترده دربار
 کند.  ارائۀسیاستی بهتري 

 هاي  : خوانندگان به یافتهها تمرکز روي محتوا نه روش
مند هستند و معموالً   او عالقه هايو پیشنهادنویسنده 

 شناختی ندارند. نیازي به دانستن جزئیات روش

 استدالل جامع و مانع در قالب متن  ۀ: براي ارائمحدود
خاص یا  ۀسیاستی خالصه، الزم است متون به مسأل

 اي از مسأله محدود شوند. حوزه
 معموالً  : مخاطبان متون سیاستی خالصهبودن خالصه

مسأله  ةت و تمایلی براي خواندن دهها صفحه درباروق
کدام از انواع متون  شود هیچ ندارند. بنابراین توصیه می

کلمه)  3000صفحه (حدود  دهسیاستی خالصه از 
 تجاوز نکنند. 

 مخاطبان متون سیاستی اغلب خوانندگانی قابل فهم :
نظر ۀ مدمسأل ةاما نه کامالً متخصص در حوز ،آگاه

و بنابراین مؤثرترین متون سیاستی  متن هستند
اي خود، بیانی ساده و روشن دارند  رغم لحن حرفه علی

کاربردن ادبیات فنی و دانشگاهی پیچیده و  و از به
 کنند. نامتداول اجتناب می

 محور  : متن سیاستی ابزاري عملپذیر عملی و امکان
است که متخصصان امور سیاستی را هدف قرار 

هایی مبتنی بر آنچه  ب باید استداللدهد. بدین ترتی می
سیاستی خاص اتفاق  ةواقعاً در عمل در یک حوز

افتد و پیشنهاد مشخصی که از نظر گروه هدف  می
کند. البته ممکن است متن  ارائه ،بینانه است واقع

سیاستی بدیلی  ۀسیاستی در پی ترغیب به ایجاد روی
غیرعملی به  کند که فعالً ارائۀی هایباشد و پیشنهاد

 تواند عملیاتی شود.  رسد ولی می نظر می
 و محور مسأله متنی سیاستی خالصۀ: محور مسأله 

 و مسأله سیاستی ابعاد مسأله، بر باید که است کاربردي
 شود. متمرکز عملی هاي حل راه همچنین

 ایجاد به جذاب چیدمان: جذاب و برانگیزاننده چیدمان 
. کند می زیادي کمک مخاطبان در مطلوب تأثیرات
 توجه تواند می سیاستی متن منظم ظاهر و چیدمان

 ترغیب متن خواندن به را ها آن و جلب را خوانندگان
استفاده از متن را براي  بندي مناسب، پاراگراف. کند

 یا شماره نمودار، کند. کاربرد تر می         خواننده راحت
 تر آسان به المات مناسب براي متمایزسازي متنع

 . کند می کمک ها توصیه خواندن
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ترین و  گرچه از متن سیاستی خالصه به عنوان رایج
اما شود،  مؤثرترین ابزار ارتباطی نوشتاري سیاستی یاد می

الذکر بسیاري از  هاي فوق برقراري تعادل میان ویژگی
که نوشتن این متن  هرساند تحلیلگران را به این نتیجه 

اران افراد زگاست. سیاستدشوارتر از سایر متون بسیار 
اي هستند و محتمل است که متخصص هم  پرمشغله

نباشند، بنابراین مایلند مطالبی را بخوانند که جذاب و 
اند  رسند، کوتاه هستند، ساده نوشته شده جالب به نظر می

 شوند. و به راحتی خوانده می

 . اجزاي متن سیاستی3
طور معمول در  اما به ،هاي مختلفی دارد متن سیاستی قالب

کلمه تهیه  4500تا  ششصدصفحه بین  دهتا  دوقالب 
شود. اجزاي یک متن سیاستی عبارتند از: عنوان، مقدمه و  می

ها،  شواهد و داده ةطرح مسأله، متن اصلی (در برگیرند
هاي  گیري است. متن مدهاي سیاستی و نتیجهپیا)، هاپیشنهاد

 4500تا  3000هاي  تر (براي مثال متن سیاستی مفصل
 اي) چکیده دارند.  کلمه

 . عنوان3-1
است که توجه مخاطب را  مورديعنوان متن سیاستی اولین 

بنابراین از اهمیت زیادي برخوردار است. عنوان  .کند جلب می
 باید کوتاه، جذاب و دقیقاً معطوف به اصل مطلب باشد.

 . مقدمه و طرح مسأله3-2
مسأله همراه باشد.  ةبارورود به بحث باید با توضیح کوتاه در

ست. ا این توضیحات کافی ارائۀیک پاراگراف براي  معموالً
بودن  مقدمه و طرح مسأله، علل اهمیت مسأله و چرایی مسأله

 دهد.  را توضیح می  آن

 . متن اصلی3-3
معموالً با اشاره یا مروري کوتاه » متن سیاستی«بخش اصلی 

هاي فعلی یا گذشته و  سیاستشود. نقد  آن آغاز می ۀبر سابق
بخش باشد.  تواند در این ها نیز می علل شکست یا موفقیت آن

توان به این مشخصات  بودن متن میبراي اطمینان از مؤثر
 توجه کرد:

 ۀها کوتاه و محدود به یک ایده باشند. نکت پاراگراف -
 کلیدي در ابتداي هر پاراگراف مطرح شود.

طور معمول  ز آنچه بهاز عناوین اصلی و فرعی بیش ا -
بهره گرفته شود. استفاده از یک  ،شود استفاده می

پاراگراف کوتاه و محدود  چهارتا  دوعنوان براي هر 
 قابل توصیه است. 

 مدهاي سیاستیپیا. 3-4
ها تمرکز  مدهاي آنپیاهاي سیاستی و  در این بخش بر گزینه

سیاستی مدهاي اتواند در ذیل پی هاي زیر می شود. بخش می
 آورده شود:

هاي  گزینه ارائۀها و  پیشنهاد تجدیدنظر در سیاست -
 ،مختلف

هاي تجدیدنظر شده. چگونه  آثار سیاست یا سیاست -
تغییر سیاست به بهبود وضعیت منجر خواهد شد؟ (با 

 استفاده مؤثر از حداقل مدارك و شواهد مؤثر)
ها  هاي سیاستی، هزینه یک از گزینهمزایا و معایب هر -

 .ها ثار جانبی آنو آ
اید،  نکرده ارائۀاگر در ابتداي متن سیاستی توصیه خود را 

 را در این بخش مطرح کرد. شود آن می

 . نتیجه3-5
هاي سیاستی خالصه به صورت معمول داراي بخش  متن

هاي سیاستی خیلی  در خالصه خصوصاً ،گیري نیستند نتیجه
سیاستی بلندتر، هاي  صفحه)، ولی در متن دوکوتاه (در حد 

 شود.  گیري نیز افزوده می نتیجه

شبکۀ مطالعات . انواع متون قابل انتشار در 4
 گذاري عمومی سیاست

منتشر  گذاري عمومی شبکۀ مطالعات سیاستهایی که در  متن
گیرند. برخی از این متون  شوند، در هفت دسته جاي می می

تن براي نوش ،هستند و برخی دیگر» متن سیاستی«مصداق 
مفید  پژوهان اران و سیاستزمتون سیاستی یا اطالع سیاستگ

 ۀ، به نحوي در همگردید تببینجا هستند. مطالبی که تا به این
متون سیاستی خالصه کاربرد دارند. ولی متونی که مرتبط با 

اران و زگیاستمتون سیاستی هستند و براي اطالع س
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هاي  ویژگیپژوهان مفیدند، فقط یک یا دو مورد از  سیاست
 گیرند.   متون سیاستی خالصه را در بر می

 سیاستی  ۀ. خالص4-1
اي است که با  متن سیاستی) Policy brief(سیاستی  ۀخالص
سیاستی  ۀشود. خالص کلمه نوشته می هزارتا  هشتصدحجم 

است که عموماً » متن سیاستی خالصه« ۀموجزترین نمون
ۀ یک نقد خالصهاي مؤثر،  شامل طرح مسأله، حداقل داده

و پیشنهاد سیاست جایگزین یا مالحظات سیاستی  سیاست
 است. این نوع متن بدون ارجاعات و فهرست منابع است. 

 . مرور سیاست4-2
متنی است که هدف از آن  )Policy review(مرور سیاست 

اي مشخص است. براي مثال،  سیاست در مسأله ۀمرور سابق
زایی،  مقابله با بیابان ۀزمینمتنی که به مرور سیاست کشور در 

یا مبارزه با مواد مخدر صنعتی  حمایت از صادرات پتروشیمی
سیاستی، حجم  ۀپردازد. مرور سیاست در مقایسه با خالص می

سیاستی به  ۀکلمه) و بیش از خالص دوهزاربیشتري دارد (تا 
کند. مرور  سیاستی مشخص توجه می ۀگذشته در زمین ۀتجرب

و الزاماً  هاي گذشته است و بررسی سیاستسیاست حاوي نقد 
سیاستی جایگزین نیست، بلکه پیشنهاد  ةدر برگیرند

هاي پیشین در اولویت  ت و ضعف سیاستکردن نقاط قوآشکار
فقط مقید به  رد. مرور سیاست در زمینۀ ارجاعاتقرار دا

هایی است که  کردن منبع تصویب و اعمال سیاست مشخص
 وند.ش مرور، بررسی و نقد می

 سیاستی  ۀ. مقال4-3
و  پردازانه هداراي اهداف نظری) Policy article(سیاستی  مقالۀ

متون سیاستی خالصه، اهداف آکادمیک  ۀبه نسبت بقی
هاي نظري بررسی و نقد  سیاستی به بنیان ۀبیشتري دارد. مقال

هاي گذشته توجه بیشتري دارد، سازوکارهاي عمل  سیاست
کند، به  پیشنهادي را بیشتر بررسی میهاي موجود یا  سیاست

کند،  مانند متون آکادمیک از نظام ارجاعات علمی استفاده می
 ۀانجامد، ولی زمین الزاماً به پیشنهاد سیاست جایگزین نمی

اي مشخص  در عرصه  درك نظري و علمی بیشتر از سیاست
که  سیاستی شاید بیش از آن ۀکند. مقال را فراهم می

پژوهان سخن  مخاطب قرار دهد، با سیاست اران رازسیاستگ

 ۀنظر دارد. مقالۀ عملی و کاربردي را نیز مدگوید، اما سوی می
 شود.  کلمه نوشته می 4500سیاستی حداکثر تا 

 سیاستی  ۀ. مقایس4-4
مشخص اي  مسأله) Comparative policy(سیاستی  ۀمقایس

هاي کشورهاي دیگر  نظر دارد، ولی سیاستدر ایران را مد
گونه متون  کند. این بررسی مینیز درخصوص این مسأله را 

بنگاههاي کوچک و  ۀهاي توسع براي مثال به تشریح سیاست
یا حمایت  وري در مصرف آب کشاورزي متوسط، افزایش بهره

پردازند. این  از زنان سرپرست خانوار در کشورهاي دیگر می
. با ارجاع ضمنی به همان 1شوند:  متون در دو قالب نوشته می

 ۀ. مقایس2تفصیلی،  ۀمسائل در ایران و بدون مقایس
شده در ایران و کشور یا کشورهاي  هاي اعمال سیاست

گیري  و نتیجه مقایسه. استفاده از نظام ارجاعاتموضوع 
شده، از عناصر متن  هاي اعمال درخصوص کارآیی سیاست

ا متن قابل سیاستی تنه ۀاست. مقایس» سیاستی ۀمقایس«
است که  گذاري عمومی شبکۀ مطالعات سیاستانتشار در 

متون سیاستی «تواند بر اساس ترجمه تدوین شود.  می
هاي  که ویژگی نویسندگان خارجی مشروط به آن» ۀخالص

شبکۀ مطالعات نظر متون سیاستی قابل انتشار در مد
را داشته باشند، قابل انتشار در این  گذاري عمومی سیاست

سیاستی حداکثر  ۀشده هستند. مقایس به صورت ترجمه کۀشب
 شود. کلمه نوشته می دوهزارتا 

 پژوهشی سیاستی   هاي . یافته4-5
و  هاي پژوهشی در ایران ماندن یافته ناگفته و ناخوانده باقی

پژوهی از جمله  هاي سیاست عدم آگاهی سیاستگذاران از یافته
اشاره شده است.  مسائلی است که همواره در ایران به آن

متنی ) Policy research findings( پژوهشی سیاستی  ۀیافت
شده و الزامات آن  است که نتایج یک یا چند تحقیق انجام

 ۀکند. بیان مسأل می ارائۀبراي سیاستگذاري را بیان و 
هاي نظري  و بنیان ها آوري داده شناسی جمع پژوهش، روش

شکل صورت ترین  پژوهش در چنین متنی در خالصه
گونه متون سیاستی خالصه به  ترین بخش این گیرد. عمده می

ها و اطالعات مؤثر و معنادار به دست آمده،  داده ارائۀ
هاي پژوهش براي  و الزامات یافته هاي اساسی یافته
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 گذاري عمومی مطالعات سیاست ل انتشار در شبکۀمتون سیاستی قاب          

یابد. ارجاعات  اري در امر یا امور خاص اختصاص میزسیاستگ
شود و  نمی گونه متن سیاستی خالصه استفاده علمی در این

متن، عنوان و مشخصات  ۀصرفًا در پاورقی اولین صفح
ذکر  ،کتابشناختی پژوهشی که متن از آن استخراج شده است

کلمه  دوهزارتا  هزارهاي پژوهشی سیاستی در  گردد. یافته می
 شوند. تدوین می

 هاي سیاستی  . داده4-6
که هایی هستند  داده) Policy basic data(هاي سیاستی  داده

ها اطالق کرد.  توان به آن عنوان متن سیاستی خالصه را نمی
هایی  حاوي داده ،گیرد سیاستی قرار می ةداد ةمتنی که در رد

 ةاند یا نویسنده به شیو است که از منابع معتبر به دست آمده
ها  توان از آن ها را تولید کرده است و می قابل اعتمادي آن

یا به عنوان  ها سیاستبراي سیاستگذاري، بررسی و نقد 
هاي سیاستی خالصه استفاده کرد.  اي سایر متن ورودي داده

شناسی، تحلیل  گونه مسأله هاي سیاستی نیازمند هیچ متن داده
هاي بنیادین الزم براي  یا پیشنهاد سیاست نیست، بلکه داده

آورد. ذکرکردن  پژوهی یا سیاستگذاري را فراهم می سیاست
شوند ضروري  در این گونه متون آورده میهایی که  منابع داده
توانند تصاویر و نمودارها را نیز در  گونه متون می است. این

 ارائۀکلمه  1600خود جاي دهند.  این گونه متون حداکثر در 
 شوند.  می

 اي سیاستی . چندرسانه4-7
فایلی از صوت، ) Policy multimedia( اي سیاستی چندرسانه 

مرور یا بررسی و نقد عکس یا فیلم است که ناظر بر بیان، 
پژوهی یا بیان  سیاست ۀیا رخدادي در عرص سیاستی مشخص

سیاستی مشخصی است. براي مثال، فیلمی از تصویب  ۀمسأل
اي  و اجراي سیاستی مشخص؛ تصاویري از مسأله

ي مدهاایا سیاسی؛ یا فیلمی درباره پی محیطی، اجتماعی زیست
اي  چندرسانه«تواند مصداق  می اعمال سیاستی مشخص

 باشد. » سیاستی
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