
Spring 2021, Volume 11, Number 38

348

Policy Brief
Policy Brief as a Tool to Influence Policymaking Process
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The policy brief is among the policy tools; its compelling, evidence-based, and structured 
writing has become among the most powerful manners to help policy and policy dis-
cussions in the policymaking process. Decision-makers have time limits; thus, the policy 
brief aims to provide a simple way of presenting evidence and practical advice to help 
and facilitate the decision-making process. The policy brief can be effective in modifying 
and improving policies and ensuring that evidence-based policies are in place. Given the 
significance of the functionalities of the policy brief for influencing the policymaking pro-
cess and the role of this tool in policy analysis, the present paper aimed to introduce this 
tool with a methodological approach through the documentary methodology. We also 
discussed it respecting its structure and steps of writing. The main target audience for 
policy briefs are policymakers; however, publishing the policy briefs in scientific journals 
and newspapers can help build capacity in this area.
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و  بر شواهد  نگارش مجاب کننده، مبتنی  ابزار های سیاست گذاری است که  از  خالصه سیاستی، یکی 
ساختاریافته اش، آن را به یکی از قدرتمند ترین روش های کمک به مباحث سیاستی و مؤثر در فرایند 
سیاست گذاری، بدل کرده است. از آنجا که تصمیم گیرندگان محدودیت های زمانی دارند، خالصه سیاستی 
قصد دارد تا به یک شیوه خالصه و ساده، شواهد و توصیه های عملی را برای کمک و تسهیل فرایند 
تصمیم گیری ارائه کند. خالصه ها می توانند در تغییر و بهبود سیاست ها مؤثر باشند و اطمینان دهند که 
سیاست های اتخاذ شده مبتنی بر شواهد هستند. با توجه به اهمیت کارکردی خالصه ها در اثر گذاری بر 
فرایند سیاست گذاری و نقش بی بدیل این ابزار در تحلیل سیاست، مقاله حاضر درصدد است تا به مدد روش 
مطالعه اسنادی این ابزار را با رویکردی روش شناسانه معرفی کرده و از حیث ساختار و گام های نگارش، آن را 
مورد بحث قرار دهد. مخاطب اصلی خالصه های سیاستی، سیاست گذاران هستند، ولی انتشار خالصه ها در 
مجالت علمی و روزنامه ها می تواند از طریق افزایش انگیزه و تمایل نویسندگان و آشناسازی سیاست گذاران 

با این ابزار، به ظرفیت سازی در این حوزه کمک کند.

کليدواژه ها: 
سیاست، خالصه 

سیاستی، 
سیاست گذاری، 
سیاست نگاری، 

یادداشت سیاستی
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مقدمه

قبال  در  تصمیم گیری  برای  تصمیم گیرندگان 
مسائل مختلف در سطوح خرد و کالن، همواره به 
اطالعات نیازمندند. بدیهی است که تصمیم گیری به 
شیوه کارا و مؤثر، به ویژه در دنیای متحول و پیچیده 
کنونی، مستلزم به کارگیری و برخورداری از مقدار 
زیادی اطالعات است. درواقع، اطالعات، یک وسیله 
محسوب  تصمیم گیری  در  مهم  راهبردی  ابزار  و 
می شود و بدون شک کیفیت تصمیمات نیز بستگی 
به حجم، صحت و دقت اطالعاتی دارد که در زمان 

تصمیم گیری در اختیار وی قرار دارد.

بنابراین تصمیم گیرندگان از یکسو، به اطالعاتی 
خالصه و موجز نیازمندند؛ چراکه حجم زیاد اطالعات 
ذهنی  استرس  موجب  و  است  مزمن  وضعیتی 
فوق العاده ای در فرد می شود. همچنین به جای اینکه 
به تصمیم گیری های بهنگام کمک کند، غالباً مانع از 
این کار می شود. از سوی دیگر نیزتصمیم گیرندگان، 
به اطالعاتی نیاز دارند که موثق، علمی و مبتنی بر 

شواهد باشد.

یعنی  سیاست گذاران،  که  است  حالی  در  این 
افرادی  دولتی،  و  ملی  عرصه   در  تصمیم گیرندگان 
از  )اعم  در همه  حوزه ها  یقیناً  و  پرمشغله هستند 
فرهنگی، اجتماعی، زیست محیطی و غیره( تخصص 
موضوع  که  اوقات  گاهی  صرفاً  آن ها  ندارند.  کافی 
جالب به نظر می رسد و کوتاه و خواندن آن آسان 
است، آن را می خوانند. از آنجا که سیاست گذاران باید 
تحت محدودیت های زمانی، تصمیماتی عملی اتخاذ 
کنند، خالصه ها می توانند با ارائه پیشنهاداتی عملی 
و مبتنی بر شواهد، آن ها را در این مسیر یاری کنند. 

خالصه سیاستی1، یکی از ابزار های سیاست گذاری 
است که نگارش مجاب کننده، مبتنی بر شواهد و 
قدرتمند ترین  از  یکی  به  را  آن  ساختاریافته اش، 
در  مؤثر  و  سیاستی  مباحث  به  کمک  روش های 
فرایند سیاست گذاری بدل کرده است. طیف وسیعی 
از ذی نفعان، خالصه های سیاستی را منتشر یا ارائه 
می کنند. بازیگران غیردولتی، از اندیشکده ها گرفته 
تا سازمان های مردم نهاد، سازمان های خیریه و حتی 
ارائه  را  سازمان های بخش خصوصی، خالصه هایی 
می کنند تا سیاست گذاران را متقاعد کنند که یک 
روش انجام کار مشخص، هم به نفع آن ها و هم در 
سطحی وسیع تر به نفع جامعه است. مدیران بخش 
خصوصی، همین طور تعداد زیادی از شرکت ها که 
به ویژه  و  دارند  سیاسی  و  عمومی  امور  بخش های 
تالش می کنند تا وظیفه تنظیم گری دولت را متأثر 
به خالصه های سیاستی هستند.  متکی  نیز  کنند 
همچنین خالصه سیاستی یکی از ابزارهایی است که 
به طور گسترده توسط نهادهای پژوهشی به منظور 
متأثر کردن سیاست های عمومی مورد استفاده قرار 

می گیرند.

همان طور که گفته شد از آنجا که تصمیم گیرندگان 
در بسترهای محدود شده ای از تصمیم گیری )به ویژه 
خالصه  می کنند،  فعالیت  زمانی(  محدودیت های 
سیاستی قصد دارد تا به یک شیوه خالصه و ساده، 
شواهد و توصیه های عملی را برای کمک به آن ها در 
فرایند تصمیم گیری ارائه کند. خالصه ها می توانند در 
تغییر و بهبود سیاست ها مؤثر باشند و اطمینان دهند 
که سیاست های اتخاذ شده مبتنی بر شواهد هستند.

خالصه های سیاستی اگر با دقت طراحی شوند 
کردن  مرتبط  برای  قدرتمندی  ابزار  می توانند 

1. Policy brief / Policy issue brief
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سیاست  مخاطبان  نیازهای  با  پژوهشی  یافته های 
باشند و بدین طریق می توانند شکاف میان نظریه 
و عمل را پر کرده و پلی میان پژوهش و سیاست 
ایجاد کنند. با این حال، اثربخشی هر ابزاری، بستگی 
به به کارگیری مناسب آن دارد. سیاست گذاران در 
از مسائل متضاد، کار  یک محیط پیچیده و مملو 
می کنند. فراهم بودن اطالعات پژوهشی، به تنهایی 
برای تأثیرگذاری بر دستورکار سیاست کافی نیست. 
ارائه  خاطر  به  تنها  سیاستی  خالصه  یک  ارزش 
شواهد در مورد مسئله نیست، بلکه ارزش ویژه آن 
در انتقال دانش در قالب پیام  ها و رهنمود ها برای 

سیاست گذاران است.

پژوهش ها نشان می دهد که 79 درصد از بازیگران 
سیاست در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه، 
خالصه های سیاستی عمومی را به عنوان یک ابزار 
کلیدی در نظر گرفته اند. پیمایشی از سیاست گذاران 
بریتانیا حاکی از آن است که خالصه سیاستی، مأخذ 
اطالعات پژوهشی است و به طور گسترده ای مورد 
این گونه  می توان  بنابراین  است؛  گرفته  قرار  ارجاع 
اطالعات  به  سیاست گذاران  که  کرد  نتیجه گیری 
مختصر و آسان فهم2 نیاز دارند )تالبوت و تالبوت، 

 .)2014

علی رغم انتشار خالصه های سیاستی، پژوهش های 
اثرگذاری  چندان زیادی در باب ارزش کاربردی و 
آن صورت نگرفته است3 )بینُن و همکاران، 2012: 
12(. تعداد اندکی از وب سایت ها، توصیه عملی را 
برای نگاشت خالصه  سیاستی ارائه کرده اند و صرفاً 
در کتاب درسی سیاست عمومی بریتانیا، رهنمودی 

2. Concise or ‘pre-digested’ information
3. جست و جوی واژه policy brief در گوگل چیزی حدود سی 
میلیون یافته را در گوگل عمومی و 8/2 میلیون نتیجه را در 

گوگل اسکالر نشان می دهد.

عملی برای تولید خالصه سیاستی یافت شد )بُیز و 
کیتینگ، 2009: 201(.

در  خالصه ها  کارکردی  اهمیت  به  توجه  با 
اثرگذاری بر فرایند سیاست گذاری و نقش بی بدیل 
این ابزار در تحلیل سیاست، مقاله حاضر قصد دارد 
تا دانشجویان، پژوهشگران، استادان، تحلیلگران و 
تصمیم گیرندگان را با معنا، ساختار و کارکرد این ابزار 
آشنا کند و در نهایت رهنمودی عملی برای نگاشت 

خالصه سیاستی ارائه دهد.

1. ادبيات موضوع

1.1. سياست نگاری

آن  در  که  است  فرایندی  سیاست نگاری4، 
اسناد  غیردولتی،  سازمان های  و  دولتی  کارمندان 
مکتوبی را برای قانون گذران و سیاست گذاران تهیه 
می کنند تا آن ها بخوانند. اسناد سیاستی5 به لحاظ 
اندازه متنوع اند؛ از خالصه های یک صفحه ای گرفته 
تا گزارشات صد صفحه ای )اسمیت، 2005(. علی رغم 
تفاوت  در اندازه، همه  اسناد سیاستی عناصر یکسانی 
اینکه مخاطب هدف،  از  بعد  اسناد،  این  در  دارند. 
بیان  با  اصلی  متن  شد،  معرفی  نویسنده  و  تاریخ 
مسئله ای آغاز می شود که به چارچوب دهی مسئله 
معینی که آن سند بدان منظور نوشته شده، کمک 

می کند )پیناک، 2011: 114(. 

اسناد سیاستی، به نحوی ساختاردهی شده اند که 
هم خوانندگان عجولی را که صرفاً نگاهی  اجمالی به 
خالصه اجرایی می اندازند و هم خوانندگان شکاکی 
که با دقت مفروضات، استدالل ها و توصیه ها را وارسی 
می کنند، مطلع می  کند. سیاست نگاران، با چندین 

4. Policy writing
5. Policy documents

مهدی گل وردی. ابزار تأثيرگذاری بر فرايند سياست گذاری



بهار 1400. دوره 11. شماره 38

352

محدودیت روبه رو هستند که این محدودیت ها آن ها 
را ملزم می کند اسناد خالصه و مفیدی ارائه کنند. 
اول اینکه، این نویسندگان باید در نگارش مطالبشان 
مخاطبان متنوعی را مورد مالحظه قرار دهند که 
نوشتار سیاستی در تالش است تا آن ها را مجاب 
کند یا آن ها را نسبت به یک موضوع خاص، مطلع 
کند. دوم اینکه از یکسو، دانش مخاطب مورد نظر، 
به یک دانش زمینه ای در مورد مسئله محدود شده و 
از سوی دیگر، زمان محدودی نیز برای فهم آن دارد. 
بخش هایی که درگیر فرایند قانون گذاری اند )اعم از 
نمایندگان مجلس(، در یک روز صدها تصمیم مهم 
اتخاذ می کنند و با مقدار زیادی از اطالعات مواجه اند. 
برای اتخاذ تصمیمات عاقالنه آن ها نیازمند اطالعاتی 
هستند که سریع و صاف و پوست کنده مسائل را 
تعریف کنند و راه حل هایی را پیشنهاد دهند. درواقع، 
بسیاری از سیاست گذاران، تک صفحه ای می خواهند 
را  از مسئله، گزینه ها و توصیه ها  تا پیش زمینه ای 
ارائه کند. متقاضیان اسناد سیاستی6، تمایل دارند 
وقتی که سندی را می خوانند، به سرعت به وضعیت 

6. قانون گذاران، کارمندان و گروه های ذی نفع متعدد

مسئله پی ببرند. برای تسهیل در فهم خواننده، باید 
باشند.  دسترس  قابل  به سرعت  کلیدی  اطالعات 
اسناد سیاستی، این نیاز را از طریق به کارگیری عالئم 
برجسته  بولِت ها،  از جمله تصاویر، جداول،  بصری 
کردن ها و غیره تأمین می کنند. این امر نویسنده را 
وادار می کند تا اطالعات را در غالب یک یا دو صفحه 

خالصه کند )پیناک، 2011: 141(. 

از  دارند.  مختلفی  انواع  سیاستی  نوشتار های 
خالصه های  و  یادداشت ها  تا  گرفته  خالصه ها 
نوشتارهای  میان  شباهت ها  علی رغم  سیاستی. 
سیاستی با نوشتارهای آکادمیک از جمله مقاالت، 
جدول  دارد.  وجود  دو  این  میان  نیز  تفاوت هایی 
شماره 1 مقایسه دو نوع سبک نوشتاری آکادمیک و 

سیاستی را نشان داده است.

2. خالصه سياستی

خالصه سیاستی، یک رویکرد جدید در تولید و 
ارائه شواهد برای تصمیم گیرندگان و سیاست گذاران 
است که تلفیقی از مرورهای نظام مند و شواهد محلی 
است. خالصه های سیاستی، شکلی از گزارش هستند 

جدول 1. مقایسه سبک های نوشتاری حرفه ای )پیناک، 2011: 144(

نوشتار سياستینوشتار آکادميکمعيار مقايسه

کارمندان دولت، کارمندان بخش غیر انتفاعی، گروه های استادان و دانشجويان فارغ التحصیلحوزه حرفه ای
مدافع، انديشکده ها، شهروندان

خالصه ها، يادداشت ها، دادخواست ها، گزارش های هیئت مقاالت کنفرانسی، مقاالت نشريه ای، کتبشکل ها
دولت

سیاست گذاراندانشگاهیانمخاطب هدف

متقاعد کردن مخاطبان، ارائه اطالعات، بررسی نظريه پردازی و آزمون فرضیهاهداف
سیاست های بديل

متقاعد کننده، کوتاه، جمع و جور و بهنگامنظريه پردازی قوی، استفاده زياد از شواهدتأکید
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که به منظور تسهیل سیاست گذاری طراحی شده اند. 
خالصه سیاستی، خالصه ای کوتاه و گاه بی طرفانه 
نگاشته  عمومی  مسئله  یک  مورد  در  که  است 
می شود. تحلیلگران سیاست، چنین خالصه هایی را 
برای مدیران، قانون گذاران، سیاست گذاران و کسانی 
با  اما  که تا حدی در مورد موضوع اطالعی دارند، 
این حال، نیاز فوری به پیش زمینه ای عمومی و کلی 

دارند، تهیه می کنند.

خالصه سیاستی، خالصه ای از یک مسئله خاص 
است که شامل گزینه های سیاستی و توصیه هایی 
اصلی  هدف  است.  اقدام  گزینه  بهترین  مورد  در 
هر خالصه سیاستی این است که به طور خالصه 
و مختصر، گزینه های سیاستی را در ارتباط با یک 
ارزیابی  خاص7،  مخاطب  یک  برای  خاص،  مسئله 
این  به طور خالصه، هدف خالصه سیاستی  کند. 
است که مخاطب مورد نظر خود را نسبت به اضطرار 
و  مجاب  خاص،  مسئله  یک  به  توجه  ضرورت  و 
متقاعد کند. درواقع به مخاطبین تلنگری می زند که 
در قبال مسئله مورد نظر اقدامی عملی انجام دهند. 
بی یُن و همکاران )2012( نیز هدف خالصه ها را ارائه 
و ترکیب شواهد، به قصد اثرگذاری بر تفکر و اقدامات 

بازیگران سیاست، تعریف کرده اند.

محققان و نهادها، رویکردها متفاوتی به تعریف 
واژه خالصه سیاستی داشته اند. سازمان همکاری های 
اقتصادی و توسعه8، خالصه های سیاستی اش را به 
عنوان خالصه هایی روشن و مختصر از پیمایش های 
جهانی  سیاست  چالش های  و  کشور ها  اقتصادی 
امروز، توصیف کرده است. سازمان بهداشت جهانی9 

7. غالباً یک سیاست گذار
8. Organisation for Economic Co-operation and Develop-
ment (OECD)
9. World Health Organization (WHO)

این واژه را برای طیف وسیعی از اسناد به کار می برد. 
با این حال، این سازمان فاقد یک تعریف استاندارد 
از این واژه است. مؤسسه بروکینگز10، خالصه های 
سیاستی را به عنوان تحلیلی کوتاه و آگاه ساز در مورد 
برخی از فوری ترین چالش های سیاستی خارجی و 
داخلی کشور که پیش زمینه و توصیه هایی را برای 
ارائه  مردم  عموم  و  ژورنالیست ها  سیاست گذران، 

می کند، توصیف کرده است.

مرکز سیاست پژوهی11، خالصه های سیاستی اش 
را این گونه تعریف کرده است: »خالصه های سیاستی 
مقاالتی در مورد مسائل سیاست عمومی فعلی در 
باب سالخوردگی، سالمت، امنیت درآمد، مطالعات 
شهرنشینی و پژوهش های مرتبطی هستند که در 
از تعاریف  انجام می شوند«. برخی دیگر  این مرکز 
موجود در باب خالصه سیاستی در جدول شماره 

2 ارائه شده است.

چیزی که در میان همه تعاریف مذکور مشترک 
است این است که خالصه سیاستی سندی کوتاه 
و مختصر است، مبتنی بر شواهد و داده های علمی 
است، ابزاری برای تسهیل سیاست گذاری و کمک 
توصیه  ارائه  برای  ابزاری  و  است  سیاست گذار  به 

سیاستی است.

تا  بلکه  تعاریف،  در  نه تنها  خالصه ها  در  تفاوت 
وجود  نیز  آن ها  شکل  و  ساختار  در  زیادی  حدی 
برای مثال ممکن است گزینه های سیاستی  دارد؛ 
ارائه کنند یا نکنند، گزینه های خاصی را توصیه کنند 
یا نکنند و ممکن است مبتنی بر شواهد پژوهشی 

که  است  آمریکایی  سازمانی   Brookings Institution  .10
مشکالت اقتصادی و اجتماعی را بررسی می کند.

اندیشکده  یک  نام   The Center Of Policy Research  .11
مستقل و غیر انتفاعی در دهلی نو است که بر مسائل سیاست 

عمومی هند تمرکز دارد.
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باشند یا نباشند.

یادداشت های  سیاستی،  نوشتارهای  میان  در 
شباهت های  سیاستی  خالصه های  و  سیاستی12 
بیشتری به یکدیگر دارند. یادداشت  سیاستی، یک 
نوشته عملی و حرفه ای است که طول آن می تواند 
یک صفحه تا دو صفحه باشد. یادداشت  سیاستی، 
تحلیل و توصیه هایی را برای یک مخاطب معین در 

12. Policy memos

ارتباط با یک وضعیت یا موضوع خاص ارائه می دهد. 

یادداشت  سیاستی نیز ابزاری برای تصمیم گیری 
بی عیب  باید  یادداشت  این  محتوای  و  ارائه  است. 
از  عاری  و  فهم  قابل  به راحتی  پیراسته،  و  نقص  و 
زبان فنی و ثقیل باشد. نظیر خالصه سیاستی، یک 
یادداشت  سیاستی نیز پیش زمینه مسئله، راه حل های 
بدیل محتمل و یک توصیه معقول به عنوان بهترین 
ابزار  این دو  ارائه می کند. جدول شماره 3  راه حل 

سیاستی را مورد مقایسه قرار داده است.

جدول 2. برخی از تعاریف خالصه سیاستی

منبعتعاريف

خالصه های سیاستی، اسناد کوتاهی هستند که يافته ها و توصیه هايی را از يک پروژه پژوهشی، 
برای يک مخاطب و خواننده غیرمتخصص ارائه می د هند. آن ها ابزاری کلیدی برای برقراری 

ارتباط میان يافته های پژوهشی با بازيگران سیاست هستند.

 )يانگ و کوئین، 2007(

خالصه های سیاستی، يکی از مهم ترين ابزارهای مورد استفاده برای ائتالف سیاستی درون 
دولت و سازمان های غیردولتی هستند.

)جونز و َولش 2008؛ میلر، 1990؛ اسُتن 
و همکاران، 2001 و بُیز و کیتینگ، 

)2009
خالصه سیاستی، يک سند خوداتکای کوتاه است که مسئله سیاستی خاصی را در اولويت قرار 

)بی ُين و همکاران، 2012(می دهد و شواهدی را به زبان غیرفنی و همه فهم ارائه می کند.

جدول 3. مقایسه میان یادداشت  سیاستی و خالصه سیاستی

خالصه سياستیيادداشت سياستیمالک مقايسه

ذی نفع غیر دولتی، انديشکده، سازمان بخش مشاور دولتنويسنده
خصوصی، سازمان های مردم نهاد

مقامات دولتی ـ نمايندگان پارلمان و عموم مردمصرفاً مقامات دولتیمخاطبان
چندين صفحهيک تا دو صفحهاندازه مطالب

اقدام محور، سنجیدن و مقايسه بديل ها، تمرکز بر محتوا
توصیه های سیاستی از نقطه نظر دولت.

اقدام محور، سنجیدن و مقايسه عمیق تر بديل ها، 
تمرکز بر توصیه های سیاستی منتخب از ديدگاهی 

جانب دارانه با هدف متقاعد کردن دولت به اقدام
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1.2. انواع خالصه سياستی

بررسی ادبیات خالصه سیاستی و نمونه هایی از 
است که  این  نشان دهنده  خالصه های منتشر شده 
دو دسته  به  اساس هدف  بر  را  می توان خالصه ها 
کلی تقسیم کرد؛ یک دسته، خالصه هایی هستند 
که پس از بیان مسئله و ارائه بدیل های ممکن، تنها، 
درواقع،  می کنند.  برجسته  را  خود  مد نظر  راه حل 
این خالصه ها با طرح بدیل مورد نظر خود و ارائه 
شواهِد علمِی متقن برای آن سعی دارند به مخاطب 
خود این گونه القا کنند که بهترین راه حل برخورد با 
مسئله، راه حل پیشنهادی آن هاست. محقق این دسته 
از خالصه ها را خالصه های »مدافع« یا »جانب دارانه« 
خالصه ای  خالصه ها،  این  از  نمونه  یک  می نامد. 
است که با همکاری و در قالب یکی از پروژه های 
شده  تدوین  و  تهیه  فائو13  بین المللی  سازمان 
استدالل می کنند  این خالصه،  نگارندگان  است14. 
آموزش کشاورزان،  مورد  در  باید  اوگاندا  که دولت 
رویکرد خاصی را دنبال کند. دسته دیگر خالصه ها، 
به  مسئله،  بیان  از  پس  که  هستند  خالصه هایی 
طور متوازن در مورد برخی از بدیل ها و راه حل های 
ممکن، اطالعاتی را به مخاطب یا مخاطبین خود 
ارائه می دهند. درواقع، برخالف خالصه های مدافع، 
از هیچ بدیل خاصی حمایت نکرده و سعی  آن ها 
یا منفی  تا بدون موضع گیری مثبت  این دارند  بر 
در قبال بدیل های ممکن، اطالعاتی متوازن را در 
اختیار مخاطب قرار دهند و ذهنیت وی را نسبت 
به راه حل های موجود آماده کنند. از این  رو، نویسنده 
این دسته از خالصه ها را »خالصه های بی طرفانه« 

13. Food and Agriculture Organization of the United Na-
tions
14. Farmer field schools on land and water management: 
An extension approach that works (INMASP and FAO 
2006)

خالصه ای  خالصه ها،  این  از  نمونه  یک  می نامد. 
سیاست پژوهی  نهادهای  از  یکی  توسط  که  است 
از  پس  سیاستی،  خالصه  این  است15.  شده  تهیه 
بیان برخی از مشکالت ناشی از افزایش قیمت مواد 
غذایی، راهکارهایی را برای پاسخ به این مشکالت، به 
سیاست گذاران پیشنهاد می کند، بدون اینکه بدیل یا 

راهکار خاصی را از میان سایرین ارجح بداند.

محقق،  توسط  شده16  بررسی  منابع  از  یکی 
دسته بندی دیگری از انواع خالصه ها ارائه کرده است. 
بر این اساس، خالصه ها می توانند مبتنی بر محتوای 
به دو دسته تقسیم شوند: خالصه های  مطالبشان 

تحلیلی17 و خالصه های توصیه ای18.

که  هستند  خالصه هایی  تحلیلی،  خالصه های 
خالصه ای از نظرات و دیدگاه های تشخیصی و عمده 
به تصمیم گیرندگان  نظر  را در مورد مشکل مورد 
ارائه می دهند. در حالی که خالصه های توصیه ای، 
را  مشکل  جوهر  و  اصل  که  هستند  خالصه هایی 
خالصه می کنند تا توصیه ای برای سیاست عمومی 

ارائه کنند.

درنهایت، خالصه ها را می توان مبتنی بر بستری که 
در آن، مسئله به وجود آمده19، اهداف اثر سیاست20 

15. Rising food prices: Cause for concern(Overseas Devel-
 opment Institute, 2008)
  16. How to communicate research for policy influence,
 Bridging research and policy in Latin America. Available
at http://www.vippal.cippec.org
17. Analysis briefs
18. Recommendation briefs

19. برای اطالعات بیشتر ر. ک به:
 Weyrauch, V. and Echt, L. (2011) How to design a policy
 influence plan? Toolkit No.2: The public policy making
 process. Analyze the context for an effective influence
planning. Buenos Aires. CIPPEC. Available at www.vippal.
cippec.org
20. Policy influence objectives
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که برای خود پژوهش تعیین شده21 و مخاطبانی که 
آن ها مورد بررسی قرار داده اند22 نیز دسته بندی کرد.

برای اینکه خالصه سیاستی بتواند به اهداف خود 
برای مخاطب فراهم  را  باید زمینه ای کافی  برسد، 
کند تا وی بتواند مسئله را بفهمد، خواننده را متقاعد 
کند که مسئله باید فوراً مورد رسیدگی قرار گیرد، 
اطالعاتی را در مورد بدیل های ممکن ارائه کند23، 
شواهد متقنی24 را برای حمایت از یک بدیل ارائه 
سیاست گذار  معموالً  که  مخاطب  نهایتاً  و  کند25 
است را به اتخاذ یک تصمیم عملی برانگیزد. ضمناً، 

خالصه ها باید واجد ویژگی های زیر نیز باشند:

- کوتاه و بهنگام باشند.

نپردازند؛ در عوض اطالعات  به همه جزئیات   -
کافی را برای خواننده فراهم کنند تا مسئله را درک 

کند و به یک تصمیم برسد.

باشند؛  متمرکز  معانی  بر  روش ها  جای  به   -
خوانندگان عالقه مند به دانستن توصیه خالصه ها 
هستند؛ بنابراین عالقه  چندانی به دانستن جزئیاِت 

روش شناسی  شان ندارند.

21. برای اطالعات بیشتر ر. ک به:
 Weyrauch, V.; and Echt, L. (2011) How to design a policy
influence plan? Toolkit No. 4: What we desire. Definein-
 fluence objectives. Buenos Aires. CIPPEC. Available at
www.vippal.cippec.org

22. برای اطالعات بیشتر ر. ک به:
 More information: Weyrauch, V.; and Echt, L. (2011) How
 to design a policy influence plan? Toolkit No. 5: Who we
 should work with. Define players and alliances. Buenos
 Aires. CIPPEC. Available at www.vippal.cippec.org

23. در یک خالصه بی طرفانه
24. نه صرفاً یک یا دو آزمایش یا یک تجربه یک ساله، بلکه 
به دست  مأخذ  از چندین  را  باید شواهدی  خالصه سیاستی 

آورد؛ ترجیحاً از چندین حوزه یا سازمان مختلف.
25. در یک خالصه مدافع

باشند؛ یک طرح  داشته  و جذاب  گیرا  - طرحی 
هدف  مخاطب  بر  مطلوب  تأثیرگذاری  به  حرفه ای، 
کمک می کند. طرح و سیمای پیراسته و بی عیب و نقص 
خالصه سیاستی، در چشم مخاطب جلوه می کند و او 
را به خواندن آن برمی انگیزاند. بدین منظور، پاراگراف ها 
و زیرعناوین می توانند ساختار خالصه را در نگاه اول 
شماره گذاری  می توانند  توصیه ها  کنند.  چشمگیر 
شوند و یا با بولِت ها26، فهرست شوند. برای سهولت در 
خواندن، نمودار می تواند به نمایش بحث و روند اصلی 
نیز می تواند  تصاویر  از  زیرکانه  استفاده  کند.  کمک 
برای خواننده قابل توجه باشد. در نتیجه، طرحی که 
به خوبی طراحی شده، محتوای پیام  خالصه را تقویت 

می کند و خواننده را آشفته و سردرگم نمی کند.

2.2. گام های نگاشت يک خالصه سياستی

منابع و ادبیات نظری بررسی شده، توصیه واحدی 
نمی کنند؛  ارائه  سیاستی  نگاشت خالصه  توالی  از 
بنابراین نویسنده مقاله حاضر، با الهام از یکی از منابع 
موجود27، انجام مراحل و گام های چهارگانه زیر را 

ضروری می دانند.

بارز  خصوصیات  از  یکی  مسئله:  بررسی   -
خالصه ها، مسئله محوری آن هاست؛ بنابراین محتوای 
آن ها باید بر مسئله ای مشخص تمرکز کند. در این 
گام، نویسنده باید مسئله ای را که قصد دارد به آن 
به  باید  مرحله  این  در  وی  کند.  بررسی  بپردازد، 
سؤاالتی از قبیل اینکه آیا مسئله، عمومی است یا 
خصوصی؟، چگونه عمومی یا خصوصی است؟ پاسخ 

دهد.

26. Bullets
 27. Guidelines for Writing a Policy Brief. Available at
https://www.pep-net.org
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- شناسایی مخاطب28 یا مخاطبین: در این گام، 
نویسنده باید مخاطب یا احتماالً مخاطبین اصلی 
از  باید  وی  دهد.  قرار  جدی  توجه  مورد  را  خود 
خود سؤال کند که این خالصه را برای چه کسی 
می نویسم؟ چقدر آن ها از موضوع آگاهی و شناخت 

دارند؟ چگونه آن ها این پیام را می پذیرند؟

خالصه سیاستی که نوشته می شود باید با نیازهای 
که  امر  این  باشد.  متناسب  و  هم راستا  مخاطبان 
چه کسی مخاطب خالصه باشد، در اینکه چگونه 
نویسنده باید تحلیل و توصیه هایش را چارچوب دهی 

کند، تفاوتی اساسی ایجاد می کند29.

- شناسایی بازیگران و منافعشان: گام بعدی این 
است که نویسنده، بازیگران درگیر و مرتبط با مسئله 
مورد نظر را شناسایی کند. این گام، یکی از مهم ترین 
برای  نویسنده  چراکه  گام هاست؛  ضروری ترین  و 
اینکه بتواند توصیه های سیاستی مناسب و با دوامی 
را طرح کند، باید منافع بازیگران را به درستی تحلیل 
کند. از این رو در این گام، شناخت بازیگران درگیر و 

تحلیل منافع هریک از آنان ضروری است.

برای شناسایی منافع بازیگران باید به این سؤاالت 
هستند؟  چیزهایی  چه  بازیگران  منافع  داد:  پاسخ 
با  یکسانی  منافع  مربوطه،  بازیگران  از  کدام یک 
مخاطب شما دارند؟ کدام یک از آن ها منافع متفاوت 
یا حتی متعارض دارند؟ چگونه منافعشان متفاوت یا 
متعارض است؟ برای اینکه نویسنده بتواند به خوبی 
نقش آفرینان عرصه سیاستی مورد نظر و منافعشان 
تحلیل  قبیل  از  متعددی  ابزارهای  بشناسد،  را 

28. Who is your audience? 
مخاطِب  آیا  که  کند  بررسی  باید  نویسنده  مثال،  برای   .29
و  مجلس  نماینده  وزیر،  رئیس جمهور،  )مثل،  فرد  خالصه، 
غیره( است یا اینکه یک سازمان )مثل دولت، سازمان دولتی یا 

وزارتخانه، مجلس یا پارلمان( است.

اجتماعی31،  رسانه  تحلیل  کلیدی30،  نقش آفرینان 
ماتریس منفعت و تعادل32 در دسترس وی وجود 
دارد. اگر نویسنده هدف خود را به خوبی تعریف کرده 
باشد، بهتر می تواند مرتبط ترین نقش آفرینان و منافع 

هریک از آنان را شناسایی کند.

انجام صحیح این گام، هم برای نقد گزینه های 
سیاستی و هم برای توصیه های سیاستی که ارائه 
بدون  چرا که  است؛  مهم  و  ضروری  شد،  خواهند 
شناسایی دقیق و روشِن بازیگران درگیر در مسئله 
و منافعشان، خالصه سیاستی  به ابهام می انجامد و 

بنابراین مفید نخواهد بود.

- ارائه توصیه ها و رهنمودهای عملی برای اقدام: 
توصیه سیاستی، باید منعکس کننده تحلیل منافع 
ذی نفعان باشد. آخرین گام این است که نویسنده، 
راه و روش و رهنمودی عملی را به مخاطب خود 
ارائه دهد تا وی بتواند سیاست را به همگان یا عموم 
مردم33 بقبوالند. گام آخر، به مخاطب کمک می کند 
تا برای اجرای سیاستی که نگارنده خالصه توصیه 
کرده است، حمایت به دست آورده و اجماع حاصل 

کند.

3.2. ساختار خالصه های سياستی

یکی از سؤاالتی که ممکن است ذهن خوانندگان 
را به خود مشغول کند این است که خالصه سیاستی 
در  چیست؟  آن  اصلی  عناصر  دارد؟  اجزایی  چه 
پاسخ به این سؤاالت می توان گفت که دستورالعمل  
واحدی برای ساختار خالصه سیاستی وجود ندارد. 

30. The key players’ analysis
31. The social media analysis
32. The Alignment and Interest Matrix

سازمان ها،  اعضای  دیگر  می توانند  مردم،  عموم   .33
رأی دهندگان، سایر احزاب و غیره باشند.
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گاه  و  متفاوت  دارد  وجود  که  دستورالعمل هایی 
متعارض هستند.

خالصه سیاستی، مستلزم بررسی کوتاه و مختصر 
)از  خاص  مخاطب  یک  برای  سیاستی  گزینه های 
سیاست مداران  بوروکرات ها،  دولتی،  مقامات  قبیل 
و کارآزمودگان( است. این امر، بدین معناست که 
خالصه ها می توانند اَشکال34 متفاوتی داشته باشند. 
سیاستی،  خالصه  که  بگویند  است  ممکن  برخی 
نسبت به مقاله پژوهشی حرفه ای تر است؛ زیرا، خالصه 
سیاستی انتقاِل داده به سمت خوانندگانی است که 
برای اتخاذ تصمیمات عملی، زمان محدودی دارند. 
در حالی که یک مقاله پژوهشی، آکادمیک تر است و 
توجه بیشتری را به ریشه های محققانه استدالل ها 

مبذول می  کند )سای، 2003: 1(.

اگرچه دستورالعمل ها بر اصول کلی اجماع دارند، 
هیچ فرمت واحدی به عنوان بهترین فرمت به اثبات 
نرسیده است؛ بنابراین نویسنده پس از بررسی تعداد 
نتیجه رسیده است که  بدین  از خالصه ها،  زیادی 

34. Format

عناصر متداول ساختاری یک خالصه سیاستی بدین 
شرح هستند: عنوان مقاله، خالصه اجرایی، بستر و 
اهمیت مشکل، نقد گزینه های سیاستی، توصیه های 
سیاستی، پیوست ها و منابع. در ادامه هریک از این 
عناصر با ذکر مثال هایی از خالصه های نگاشته شده 

مورد بحث قرار گرفته است.

خالصه،  تشکیل دهنده   عنصر  اولین  عنوان:   .1
ذهن  که  چیزی  اولین  مسلماً  است.  آن  عنوان 
به خود متوجه می کند عنوان خالصه  را  مخاطب 
متوجه  در  را  مهمی  نقش  به مراتب  عناوین  است. 
کردن و ترغیب مخاطبان به خواندن خالصه ها ایفا 
می کنند. عنوان جذاب و گیرا، توجه هر مخاطبی را 
به خود جلب می کند. هیچ محدودیت و حد و مرزی 
در نحوه عنوان نویسی در خالصه ها وجود ندارد. بدین 
خاطر است که عناوین خالصه ها، اشکال متعددی 
جدول  گرفته اند.  خود  به  سؤالی  تا  توصیفی  از  را 
شماره 4، انواع عناوین خالصه های سیاستی را به 
همراه مثال هایی عینی از خالصه های منتشرشده در 

حوزه های مختلف نشان می دهد.

جدول 4. سبک های مختلف عنوان نویسی برای خالصه سیاستی

مثالانواع عناوين

طرح يک سؤال در عنوان، يکی از مناسب ترين روش های 
عنوان نويس به منظور ترغیب مخاطبین برای خواندن متن 

است.

- امنیت غذايی در بحران های به درازا کشیده شده: چه می توان کرد؟
- چرا اياالت متحده بايد دموکراسی را وسعت بخشد؟

- چرا اياالت متحده و چین در يک مسیر تصادف هستند؟
جمالت و گزاره های ساده ای که چند موضوع اصلی بحث در 

- اچ آی وی، امنیت غذايی و تغذيهخالصه را گردهم می آورد.

دو جمله واره کلی و جزئی: در اين نوع عناوين، جمله اول عنوان 
اصلِی محتوای مقاله را توصیف می کند و جمله دوم توضیحات 

بیشتری می دهد. مثاًل در مورد يک رويکرد خاص.

- تجربیات مزرعه کشاورز در مورد مديريت آب و زمین: رويکردی 
الحاقی که کار می کند.

عنوان اصلی صرفاً چند واژه است. زيرعنوان، اضطرار و فوريت 
مسئله را تقويت می کند.

- قیمت های فزاينده غذا، بحرانی جهانی: در حال حاضر برای جلوگیری 
از فقر و گرسنگی کاری بايد کرد.
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2. خالصه اجرایی: هدف از ارائه خالصه اجرایی35 
این است که مخاطب را متقاعد کند که خالصه، 
پژوهشی ارزشمند است که ارزش خواندن دارد. به 
طور معمول، خالصه اجرایی حاوی چند نکته اصلی 
است که در خالصه به آن اشاره شده است. خالصه 
اجرایی، این امکان را برای خواننده فراهم می کند 
تا خیلی سریع عصاره و چکیده گزارش را بفهمد. 
در اینجا نگارنده خالصه باید از خود سؤال کند که 
کدام نکته مهم است که مخاطب، به جای هر چیز 
دیگری باید به آن توجه کند. پاسخ به این سؤال 
می تواند یک تا چند نکته را دربر گیرد که این نکات 
می توانند خالصه اجرایی را شکل دهند. همچنین، 
این امر به ویژه برای مخاطب مهم است تا در زمان 
کوتاه، با خواندن این خالصه، به راحتی به اهمیت و 

ارتباط خالصه پی ببرد.

به طور معمول، حجم یک خالصه اجرایی، بین 
یک تا دو پاراگراف است که حاوی شرحی از مشکل 
بررسی شده است. درواقع این بخش، همان چیزی 
است که در مقاالت تحت عنوان بیان مسئله نامیده 
می شود. بیان مسئله گزاره ای سؤالی است که نیازمند 
یک تصمیم است. بیان مسئله می تواند به کوتاهی یک 
سؤال باشد. برای مثال، سازمان سیاسی، اجتماعی، 
اقتصادی و غیره مورد نظرتان چه نقشی می تواند 
اقتصادِی  و  اجتماعی  ارتقای وضعیت سیاسی،  در 
نامساعد گروه انتخابی تان ایفا کند؟ آیا سازمان یا 
دولت انتخابی تان بایدکمک بشردوستانه ای به مردم 
در وضعیت جنگی یا فاجعه طبیعی مدنظرتان ارائه 
دهد؟ چگونه باید )هر کشور یا منطقه انتخابی تان( 
شرکت های  سرمایه  صاحبان  سرمایه گذاری  به 
چندملیتی یا نهادهای مالی انتخابی تان پاسخ دهد؟ 
چه کسی باید مسئول حل مشکل موردنظرتان باشد؟ 

35. Executive Summary

چه وقت کشور یا سازمان انتخابی تان باید تصمیم به 
مداخله در مسئله یا بحران انتخابی تان بگیرد؟

این عنصر  از  اهمیت مشکل: هدف  و  3. زمینه 
را  هدف  مخاطب  که  است  این  سیاستی  خالصه 
مجاب کند که یک مسئله اضطراری و جاری وجود 
اهمیت  و  بستر  اوست.  اقدام  به  نیازمند  که  دارد 
مشکل، هر دو، سنگ بنای آغازین و مقدماتی خالصه 
سیاستی هستند. این بخش از خالصه، شامل بیان 
واضحی از مشکل یا مسئله کانونی و مروری کوتاه بر 
علل ریشه ای آن است. اندازه شرح مشکل، ممکن 
است از یک خالصه به خالصه دیگر بسته به مرحله 
برای مثال ممکن  باشد؛  فرایند سیاستی، متفاوت 
است برای سیاستی که در مرحله ارزشیابی است 
نسبت به سیاستی که در مرحله انتخاب گزینه است، 

شرح مشکل خیلی بیشتری نیاز باشد.

این  از  هدف  سیاستی:  )های(  گزینه  نقد   .4
عنصر این است که نقایص و کمبودهای رویکرد یا 
گزینه های فعلی که اجرا شده اند به دقت شرح داده 
شوند و خواننده را از گزینه های سیاستی که پیش 
از این اتخاذ شده اند، آگاه کند. از این رو این بخش 
باید نشان دهنده نیاز به تغییر و جایی که باید تغییر 
در آنجا رخ دهد باشد. این قسمت، کارهایی را که 
تاکنون دیگران در مورد مسئله انجام داده اند، خالصه 
می کند36. به طور معمول، این بخش شامل مروری 
کوتاه بر گزینه های سیاستی )بر شمردن مزایا و معایب 
هریک37( و استداللی می شود که نشان دهد چرا و 

36. البته باید توجه داشته باشیم که بر اساس تعریف توماس 
دای از سیاست، عدم اقدام نیز ممکن است یک سیاست در 

نظر گرفته شود.
37. نویسنده این قسمت را از دیدگاه نهاد یا سازمانی که آن 
از  را  ایده هایش  باید  نمایندگی می کند، می نویسد. درواقع  را 
نقطه نظر خودش )مثاًل بخش خصوصی، اندیشکده و اجتماع 

مدنی که متعلق به آن است( بیان کند.
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چگونه رویکرد فعلی، به شکست انجامیده است. برای 
اعتبار و پایایی کار مهم است که همه نظرات و افکار 

را در بحث درباره مسئله، به رسمیت بشناسیم38.

5. توصیه های سیاستی: پس از اینکه در مرحله 
قبل نقاط قوت و ضعف گزینه های موجود بررسی 
از  که  را  گزینه ای  گزینه ها  میان  از  نویسنده  شد، 
اولویت بیشتری برخوردار است معرفی می کند. در 
این بخش، خالصه قصد دارد تصمیم گیرنده را متقاعد 
کند که به یک مسئله خاص توجه کند و سیاستی 
را که خالصه توصیه کرده، اجرا کند؛ بنابراین باید به 
گونه ای ارائه شود که به مخاطِب سیاست نشان دهد 

که چرا این توصیه به نفع سیاست گذاران است.

سیاست،  اصلی  خصیصه  اگرچه  پیوست ها:   .6
هدفمندی و به ویژه کوتاهی آن است، با این حال، 
که  می رسد  نتیجه  این  به  نویسنده  اوقات  گاهی 
نیاز  ضمایم  ارائه  و  بیشتر  حمایت  به  استداللش 
دارد. البته باید توجه داشت که بنا بر اصل اختصار، 
ضمایم صرفاً باید زمانی به کار گرفته شوند که کاماًل 
ضرورت آن احساس می شود. این ضمایم می توانند 
برخی از آمارها و یافته های پشتیبان در قالب جداول، 

نمودارها و خروجی نرم افزارها39 باشند.

7. منابع: ممکن است نویسنده مطالبی از خالصه 
اطالعات  و  آمار  و  کتب  پژوهشی،  مقاالت  به  را 
نهادهای رسمی ارجاع داده باشد. از این رو، خالصه 
باید فهرست کوتاهی از ارجاعات داشته باشد تا اینکه 
خواننده از منابعی که خالصه بر اساس آن نگاشته 

38. برخی از گزینه  ها ممکن است در نظر نویسنده غیرواقع بینانه 
و غیرعملی باشند، اما با وجود این، نویسنده باید آن ها را نیز به 

عنوان گزینه های سیاستی مطرح کند.
39. نویسندگان می توانند برای اینکه سیاستشان مجاب کننده تر 
را برجسته کنند، در ساختار  اقدام  و  باشد و ضرورت مسئله 

اصلی شان از جداول، نمودارها و تصاویر استفاده کنند.

شده مطلع شود و بداند که برای اطالعات بیشتر 
باید به چه منابعی رجوع کند. بسیاری از خالصه های 
این  بنابراین  هستند؛  پایانی  منابع  فاقد  سیاستی 

بخش جزء اصلی خالصه ها نیست.

3. بحث و نتيجه گيری

مجموعه  از  مهمی  بخش  سیاستی  خالصه های 
ابزارهای به کاررفته برای توصیه سیاستی در دولت 
بخشی  مدیران  هستند.  غیردولتی  سازمان های  و 
خصوصی نیز به شدت متکی بر خالصه های سیاستی 
هستند. همچنین شرکت هایی که بخش های امور 
با  تا  در تالش هستند  و  دارند  عمومی  و  سیاسی 
هدف تسخیر سیاست، بر روی وظیفه تنظیم گری 
دولت اثر بگذارند. استفاده از خالصه های سیاستی 
در سطح بین المللی متداول است و در تدوین، تحلیل 
و ارزشیابی سیاست ها تأثیرگذاری زیادی دارند. این 
هنوز  و  است  متفاوت  کاماًل  ما  در کشور  وضعیت 
خالصه های سیاستی نتوانسته اند کارکرد اصلی خود 
را در فرایند سیاست گذاری کشور داشته باشند و 
توجه چندانی به کاربردی سازی خالصه های سیاستی 
به عنوان ابزار تأثیرگذاری بر فرایند سیاست گذاری 
نشده است. علی رغم، وجود نوشتارهایی تحت عنوان 
خالصه های سیاستی در مجالت تخصصی و علمی 
و پژوهشی به ویژه در حوزه رشته علوم پزشکی که 
تا حدودی کارکرد مشابه دارند، ولی تالش زیادی 
با ساختاری  نگارش خالصه های سیاستی  باب  در 
که توضیح داده شد، در سایر علوم به ویژه رشته های 
اقتصاد و  سیاست گذاری عمومی، مدیریت دولتی، 
جامعه شناسی که قرابت بیشتری با مسائل عمومی 
کشور دارند، صورت نگرفته است؛ بنابراین توجه به 
نحوه نگاشت خالصه سیاستی، ضرورتی است که 
توجه پژوهشگران، مدیران و سیاست گذاران کشور 
را می طلبد. نویسنده مقاله حاضر بر این باور است 
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سیاستی،  خالصه های  اصلی  مخاطب  اگرچه  که 
خالصه ها  انتشار  ولی  هستند،  سیاست گذاران 
طریق  از  می تواند  روزنامه ها  و  علمی  مجالت  در 
آشناسازی  و  نویسندگان  تمایل  و  انگیزه  افزایش 
سیاست گذاران با این ابزار، به ظرفیت سازی در این 
حوزه کمک کند. نویسنده امیدوار است که نگارش 
حاضر مقدمه ای برای آشنایی بیشتر پژوهشگران و 
افزایش  باشد و موجب  ابزار  این  با  سیاست گذاران 
به کارگیری این ابزار در ادبیات سیاست گذاری شود. 
به منظور آشناسازی و کاربردی سازی این خالصه ها 
در فرایند سیاست گذاری کشور پیشنهادات ذیل قابل 

تأمل است:

تحت  بخشی  علمی،  نشریات  از  یک  هر  در   -
عنوان خالصه های سیاستی در نظر گرفته شود تا 
پژوهشگران ترغیب شوند در راستای موضوعات و 
اهداف محوری نشریه، خالصه های سیاستی تدوین 

کنند.

سایر  و  اندیشکده ها  سیاست پژوه،  نهادهای   -
سازمان ها و نهادهای پژوهشی، بخشی از خروجی های 
پژوهشی خود را در قالب خالصه های سیاستی ارائه و 

منتشر کنند.

حمایت  کنار  در  دولتی،  سازمان های  مدیران   -
از پایان نامه ها و رساله های دانشجویی، اولویت های 
از  و  کنند  ارائه  را  خود  )مسئله محور(  موضوعی 
قالب  در  را  خود  یافته های  بخواهند  پژوهشگران 

خالصه های سیاستی تدوین کنند.

- به منظور دانش افزایی و مهارت افزایی در مورد 
فرایند و روش شناسی تهیه خالصه های سیاستی، 
مؤسسات آموزش عالی و مؤسسات پژوهشی اقدام 
تدوین خالصه های  آموزشی  دوره های  برگزاری  به 
و  ارشد  کارشناسی  سطوح  در  و  کنند  سیاستی 

دکتری »روش شناسی تدوین خالصه سیاستی« به 
یک واحد درسی تبدیل شود. این امر به خصوص در 
مقطع دکتری رشته های علوم سیاسی و مدیریت 

دولتی ضروری به نظر می رسد.

مالحظات اخالقي

پيروي از اصول اخالق پژوهش

ــه  ــت و نمون ــل اس ــوع فراتحلی ــه از ن ــن مقال ای
ــت. ــته اس ــی نداش ــانی و حیوان انس

حامي مالي

از  ایــن تحقیــق هیــچ گونــه کمــک مالــی 
بخش هــای  در  مالــی  تأمیــن  ســازمان های 
عمومــی ، تجــاری یــا غیرانتفاعــی دریافــت نکــرد.

تعارض منافع

ــارض  ــه تع ــن مقال ــندگان ای ــار نویس ــر اظه بناب
ــدارد. ــع ن مناف
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