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مقدمه

در این متن تالش شده است تا انواع اسناد )گزارشات( سیاستی1 معرفی شوند و در نهایت 

فرمت و قالب مناسب برای ارائه گزارشات به اندیشکده تعاون و توسعه، مخاطب خاِص 

دانشگاهی و وزارت تعاون معرفی و طراحی شود. بر همین اساس، انواع اسناد سیاستی مورد 

استفاده در غالب اندیشکده ها و مؤسسات سیاست پژوهی معرفی شده و سپس انواع مورد 

استفاده آن در اندیشکده تعاون توسعه پیشنهاد می شود. الزم به ذکر است که بررسی حاضر بنا 

به اختصار و با توجه به نیاز فعلی اندیشکده تعاون و توسعه بوده و نقصان احتمالی در بررسی و 

مشاهده همه انواع اسناد سیاستی، دور از ذهن نیست. لذا پیشاپیش از خوانندگان تقاضا می شود 

که در صورت آشنایی با نوع یا انواع دیگری از این دسته از اسناد، اندیشکده تعاون و توسعه را 

از ماهیت و چیستی آن با خبر سازند. 

معرفی انواع اسناد سیاستی

خالصه سیاستی2، بولتن سیاستی3، گفت و گوی سیاستی و مقاله سیاستی4، سه عنوان متداول 

در رابطه با ارائه گزارشات در حوزه سیاستگذاری عمومی اند که دارای شباهت ها و تفاوت هایی 

نیز هستند. در رابطه با ترجمه Policy به صورت یک صفت نسبی، یعنی سیاستی، اختالف نظر 

در میان مترجمین فعال در زمینه مطالعات حوزه سیاستگذاری عمومی وجود ندارد. با این حال 

به نظر می رسد برگردان »سیاستی« برای »Policy« در متون فارسی متداول گشته است و از این 

جهت، نگارنده از ورود به مناقشه در ترجمه این عبارت صرف نظر کرده تنها به معرفی انواع این 

اسناد با فرض درستی ترجمه »سیاستی« دارد. تعریف این سه مقوله دربرگیرنده دشواری هایی 

است چراکه اساساً اتفاق نظری در رابطه با تعریف هر یک از این موارد حتی در سطح بین المللی 

1.  Policy Reports & Policy Documents
2.  Policy Brief
3.  Policy Bulletin
4.  Policy Paper
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وجود ندارد. فائوFAO, 2020( 1( خالصه سیاستی را طرح مسأله ای می داند که با راه حل هایی 

همراه شده است و در نهایت منجر به توصیه های سیاستی می شود. با این حال سازمان بهداشت 

جهانی2 نگاهی متفاوت دارد. این نهاد معتقد است که خالصه سیاستی نباید شامل توصیه های 

سیاستی3 شود و حجم خالصه های سیاستی منتشر شده توسط این نهاد عموماً باالی 40 صفحه 

است. سازمان بهداشت جهانی معتقد است که خالصه سیاستِی مناسب باید بداند که گزارش 

برای کیست، چرا اصاًل تهیه شده و مبتنی بر چه نوع مشاهداتی است. همچنین در نگاه سازمان 

بهداشت جهانی، روش مسلط بر خالصه سیاستی، مرور سیستماتیک است که البته دربرگیرنده 

.)WHO & SURE4, 2020( راه حل های موجود برای مشکل مطروحه باشد

 همچنین فائو، خالصه های سیاستی خود را دو گونه می داند: آنهایی که هدفمندند5 و آن هایی 

که مدافع6 یک ایده یا طرح خاص شده اند. در دسته نخست، هدف بیشتر اراده اطالعات به 

سیاستگذار و تصمیم ساز درباره یک موضوع مجادله برانگیز و یا یه مسأله کمتر دیده شده است، 

اما در خالصه سیاستی دوم، هدف نگارنده این است تا تصمیم ساز را به یک راه حل یا سیاست 

 .)FAO, 2020( ترغیب کند و یا او را برای دفاع از یک تصمیم از پیش تعیین شده، آماده نماید

مقاله سیاستی، عنوانی است که بیشتر در محافل دانشگاهی مطرح است. مقاله سیاستی شباهت 

زیادی با مقاله علمی، از لحاظ سبک نگارش و قالب گزارش دارد، با این تفاوت که مخاطب آن 

غیر دانشگاهی7 و سیاستگذاران هستند، پرسش ها ماهیتاً تجویزی اند8، در سطح مقاله ترغیب9 و 

اقناع کنندگی در جهت برجستگی مسأله بایستی رعایت شود. مشاهدات باید علمی و تحقیقاتی 

1.  FAO: Food and Agriculture Organization
2.  World Health Organization 
3.  Policy Recommendation
4.  Supporting the Use of Research Evidence
5.  Objective Brief
6.  Advocacy Brief
7.  Non-academic audience
8.  Prescriptive questions
9.  Persuasive
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باشند1 و مهمتر از همه دربرگیرنده توصیه سیاستی مفیدی برای سیاستگذار مربوطه باشند. همچنیم 

مقاله سیاسی باید شامل اهمیت مسأله2، گزینه های سیاستی3، معیارهایی برتی قضاوت گزینه های 

 .)Nelson, 2017( 5سیاستی4 و در نهایت توصیه سیاستی باشد

بولتن سیاستی که کمتر تحت این عنوان در مراکز تحقیقاتی منتشر می شود، ماهیتی ترویجی 

دارد. با این تفاوت که عموماً کوتاه تر است و بیشتر شبیه به تعریف فائو از خالصه های سیاستی 

هدفمند است. عموماً بولتن ها کوتاه و شبیه روزنامه های تک صفحه ای و یا چند صفحه ای 

کالسیک هستند که برای سیاستگذاران و حتی تودۀ مردم منتشر می شوند و هدفشان، جلب توجه 

مردم یا سیاست گذاران به یک مسأله خاص است تا آن مسأله در دستورکار حکومت قرار گیرد 

)LEGEND6, 2017(. در واقع در بولتن ها، یک موضوع برای مدیران برجسته می شود و یا اینکه 

یک تصمیم برای توده مردم و اقناع افکار عمومی تبیین می شود. همچنین هدایت افکار عمومی و 

یا جامعه هدف متن مندرج در بولتن به سمت موضوعاتی معین با هدف آماده سازی افکار عمومی 

برای پذیرش یک سیاست نیز می تواند هدف بولتن باشد. بولتن ها در مؤسسات سیاست پژوهی 

جایگاه کمرنگ تری نسبت به خالصه سیاستی دارند و بیشتر مؤسساتی که جامعه هدفشان افرادی 

با تحصیالت کمتر است، به سمت تولید بولتن ها در حرکتند. 

عالوه بر سه نوع سند پیشنهادی، نوع دیگر از اسناد سیاستی )گزارشات سیاستی( وجود 

دارند که تحت عنوان گفتگوهای سیاستی7 مطرح اند. این اسناد یا گزارشات دربرگیرنده مجموعه 

صحبت های دو یا چند متخصص، در قالب یک پنل، مناظره یا همایش است که با محوریت 

مسأله یابی و ارائه راه حل اجرایی برگزار می شود. گفتگوی سیاستی ساختاری از یک مباحثه است 

1.  Evidence-Based
2.  Importance of Problem
3.  Policy Options/Choices/Alternatives
4.  Criteria

)Karapetyan & Maurer, 2020( :5.  برای کسب اطالعات بیشتر بنگرید به
6.  Land; Enhancing Governance for Economic Development
7.  Policy Dialogue
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که بر مشاهدات یک خالصه سیاستی استوار می شود و عموماً در این نشست ها، اشخاصی با 

تخصص مرتبط، اعم از سیاست گذاران، اصحاب رسانه، محققین و البته فعالیت اجتماعی حضور 

دارند و هدف آن، نه اجماع میان صاحب نظران، بلکه تالش برای مباحثه ای جهت نزدیک شدن 

 .)SURE & EVIP Net, 2014( به یک راهکار اجرایی است

جمع بندی

نگارنده معتقد است که خالصه سیاستی هدفمند یا بولتن سیاستی، دارای قرابت معنایی 

بیشتری هستند؛ اّما انتشار متعدد آن ها در قالب یک بولتن با قالبی ثابت و البته جذاب )همچون 

یک روزنامه تخصصی(، می تواند بر ذهن مخاطب اصلی اندیشکده تعاون و توسعه که همانا 

تصمیم سازان عرصۀ تعاون کشور و بعضاً خود تعاونگران هستند، مفید فایده واقع گردد. این در 

حالی است که باید توجه داشت، عموماً سیاستگذاران، فرصت کافی و زمان کافی برای مطالعه 

مطالب ندارند، پس در نظر آوردن بولتن/خالصۀ سیاستی از داخل گزارشات روزانه و هفتگی 

دپارتمان های مستقر در اندیشکده تعاون و توسعه می تواند در اثرگذاری اندیشکده، بیشتر به منصه 

ظهور رسد. بر همین اساس، معیارهای فائو در نگارش خالصه سیاستِی هدفمند مبنای طراحی 

)خالصه سیاستی/بولتن سیاستی( اندیشکده قرار خواهد گرفت. این معیارها شامل موارد ذیل 

است:

1. خالصه سیاستی بین 3000 هزار تا 4500 کلمه خواهد بود. بولتن سیاستی نیز بسته به 

موضوع طراحی می شود و عالوه بر جلوه های بصری مناسب، باید کوتاه باشد )حداکثر 3000 

 .)A4 هزار کلمه، 4 صفحه

2. اجزا مهم یک بولتن سیاستی شامل: گراف؛ نمودار، جدول، جعبه اطالعات1 و حتی تصاویر 

مرتبط با موضوع گزارش است )جهت جذابتر کردن قالب اثر(.

1.  جعبــه هــا عمومــاً دارای اطالعــات اضافــی بــر آن چیــزی اســت کــه در متــن آمــده اســت، شــامل توضیــح دربــاره افــراد و یــا ذکــر تاریهچــۀ یــک موضوع 
بــه عنــوان اطالعاتــی مــازاد بــر نیــاز فهــم موضــوع کــه گاهــی بــرای خواننــدگان، خوانــش متــن را راحت تــر می کنــد. 
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3. فرمت اقتباسی )قالب صفحات( از نمونه های موجود در سازمان ها و مؤسسات معتبر دنیا 

به پیوست ارسال می شود. در طراحی فرمت، گزارشات و خالصه های سیاستِی مؤسساتی چون 

ODI1 ،FAO ،WHO ،LEGEND و مدرسه سیاستگذاری عمومی گلدمن2؛ بررسی شده است. 

1.  Overseas Development Institute
2.  Goldman School of Public Policy
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انواع اسناد سیاستی

نقاط ضعفنقاط قوتنوع گزارش

خالصه سیاستی 
)WHO تعریف(

1. مشاهده محور
2. مخاطب محور

3. دارای روش علمی

1. تنوع روش شناختی محدود؛ عمومًا مرور 
سیستماتیک1

2. حجم نسبتًا باالی مطلب 
3. فاقد توصیه سیاستی

خالصه سیاستی 
)FAO تعریف(

1. کوتاه و موجز )حداکثر 3000 هزار 
کلمه(

2. دارای توصیه سیاستی
3. مسأله محور

4. مخاطب محور
5. مشاهده محور

1. فاقد روش  تحقیق علمی

خالصه سیاستی هدفمند

1. مسأله یابی
2. کاربردی برای مدیران

3. کوتاه و موجز 
4. دارای توصیه سیاستی

1. فاقد روش منسجم علمی
2. شبیه به بولتن سیاستی

خالصه سیاستی توجیهی

1. جهت دهی و توجیه سازی مناسب برای 
تصمیمات

2. کاربردی برای تصمیم سازان
3. جهت ساز در محافل دانشگاهی

4. دارای توصیه سیاستی
5. روش شناسی علمی و دقیق

1. طوالنی با حجم مطلب باال
 )به مانند یک سند پشتیبان و تحقیق جامع(

2. فاقد جذابیت برای مدیران 
3. شبیه به مقاله سیاستی 

1. روش شناسی علمی قدرتمندمقاله سیاستی
2.کاربردی برای محافل دانشگاهی

1. حجم باالی مطالب )حداقل 40 صفحه(
2. زمانبر بودن تهیه به واسطه دشواری های 

روش شناختی
3. شبیه به خالصه سیاستی توجیهی

بولتن سیاستی

1. مسأله یابی موفق
2. کاربردی برای مدیران

3. مخاطب فارگیر )کارویژه آگاهی بخشی 
فراگیر دارد(

1. فاقد انسجام علمی

گفتگوی سیاستی
1. مسأله یابی سریع

2. کاربردی برای دستگاه ها
3. وجه علمی-عملی بارز 

1. روش شناسی نامشخص
2. پرهزینه بودن تهیه سند )برگزاری نشست 

تخصصی و استخراج گزارش(

1.  Systematic Review
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