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The aim of this research is to identify a set of criteria for designing public policies. Policy
makers play an important role in designing policies. In the policy making stage, after identifying the challenges of a policy, its options, and consequences, some appropriate choices are
suggested. An appropriate design of public policies can increase its effectiveness. Therefore,
the design stage and the criteria for appropriate public policies are a necessity. This study
employs content analysis method in order to identify appropriate criteria for designing policies after reviewing the studies in the related area. The criteria, however, are divided into five
themes: 1. the nature of public, 2. aspect of public, 3. agents of design, 4. the final resolution,
and 5. setting the categorizing aims. These criteria can function as guidelines for analysts,
policy-makers, organizations, and related institutes in designing public policy.
JEL Classification: Z00, Z1, Z11.
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هــدف پژوهــش حاضــر شناســایی معيارهايــي بــراي تدویــن سياســتهاي عمومــي اســت.
تحلیلگــران سیاســت نقــش مهمــي در مرحلــۀ تدویــن سیاســت ايفــا ميكننــد .در ایــن
مرحلــه ،پــس از بررســی ابعــاد و عوامــل مشــکالت سياســتي ،گزینههــای سیاســتی و
پيامدهــاي آنهــا شناســایی و مــد ّون میشــود و گزینههــای سیاســتی مناســب بــراي هــر
مشــکل پيشــنهاد ميگــردد .تدويــن مناســب و دقيــق سياســتهاي عمومــي احتمــال
موفقيــت و اثربخشــي ايــن سياســتها را افزايــش میدهــد .از ايــن رو شــناخت مرحلــۀ
تدويــن و احصــای معيارهايــي بــراي تدویــن خــوب سياســتهاي عمومــي ضــروري اســت .در
پژوهــش حاضــر ،بــا اســتفاده از روش تحلیــل مضمــون و بــا بررســي مطالعــات مربــوط بــه
ـون
تدويــن سياســت ،معيارهايــي بــراي تدويــن خــوب سياســتها شناســايي و در پنــج مضمـ ِ
 .1معيارهــاي مربــوط بــه ماهيــت مســئلۀ عمومــي .2 ،معيارهــاي مربــوط بــه عوامــل مســئلۀ
عمومــي .3 ،معيارهــاي مربــوط بــه بازيگــران تدويــن .4 ،معيارهــاي مربــوط بــه راهحلهــاي
ارائهشــده .5 ،معيارهــاي مربــوط بــه تعييــن اهــداف دســتهبندي شــده اســت .ايــن معيارهــا
میتوانــد راهنمــاي تحليلگــران ،سیاس ـتگذاران ،ســازمانها و نهادهــای ذيربــط در تدویــن
سیاستهای عمومی باشد.
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 .1مقدمه

بهلحــاظ نظــری ،فراینــد سیاســتگذاری در چنــد مرحلــۀ مجــزا و درعیــن حــال کامــ ً
ا مرتبــط و
مکمــل بــا یکدیگــر صــورت میگیــرد .پژوهشــگران مختلــف ،بــا انــدک تفاوتــی ،بــه ایــن مراحــل
اشـ�اره کردهانــد .بــرای مثــال هاولــت و رامــش ( ،1380ص )89 .ایــن فراینــد را در چهــار مرحلــۀ .1
دســتورگذاری .2 ،تصمیمگیــری .3 ،اجــرای سیاســت .4 ،ارزیابــی سیاســت بررســی کردهانــد .الســول
( )p. 176 ,1971فهــم ،توصیــه ،تجویــز ،دســتور ،بهکارگیــری ،ارزیابــی و خاتمــه را بهعنــوان مراحــل
سیاسـتگذاری مطــرح کــرده اســت .هربــرت ســایمون مراحــل سیاسـتگذاری عقالنــی را فهــم ،تعییــن
راهحــل ،ارزیابــی راهحلهــا و انتخــاب بیــن راهحلهــا برمیشــمارد؛ درحالــی کــه لیندبلــوم ضمــن
ت�لاش ب��رای تغییــر ترتیبــ ای��ن مراح��ل ،پیشنــهاد میکن��د فراین��د سیاسـتگذاری عقالنــی از تعریف و
رتبهبنــدی ارزشهــای حاکــم آغاز و ســپس راهکارها تعیین شــود (.)Hogwood & Gunn, 1984, p. 181
ویلی��ام دان فراين��د سياس��تگذاري عموم��ي را بهــ پن��ج مرحله تقس��يم میکن��د :تهيۀ دس��توركار ،تدوين
 ،اتخــاذ ،اجــرا و بــرآورد .مرحلــۀ دوم تنظیــم راهحــل و تدویــن سیاســت اســت .وقتــی کــه مقامــات
رســمی یــک مســئله را در دســتورکار قــرار میدهنــد ،کارشناســان شــروع بــه تدویــن سیاســت
میکننــد .در ایــن راســتا ،نتایــج مــورد نظــر تعییــن میشــود و براســاس تحلیــل گزینههــای
مختلــف ،سیاســتها طراحــی ميشــود و توســعه مییابنــد و ابزارهــای مختلــف سیاســتی آزمــون
میشــود .ســپس اطالعاتــی دربــارۀ هزینههــا و فوایــد گزینههــای مختلــف گــردآوری و پیامدهــای
آتــی تخمیــن زده میشــود ،معیارهایــی بــرای انتخــاب گزینههــا ارائــه میگــردد ،راهحلهــا توســعه
مییابــد و تنشهــای آتــی بــا دیگــر ذینفعــان شناســایی میشــود (.)Dunn, 2007, pp. 43-45
تدویــن سياســتها شــامل آمــاده کــردن سياســتگذار و قانونگــذار بــرای انتخــاب راهحــل و
توصیــف ابزارهایــی (مثــل قوانیــن ،امتیازهــا ،ممنوعیتهــا ،مقــررات و ماننــد آن) اســت و شــرح جزئیات
دقیقــی دربــارۀ اينكــه چــه کســی چــه چیــزی را ب ـهكار ميبــرد و چــه زمانــی بــه نتايــج مــورد نظــر
دســت مییابــد ( .)Sidney, 2007, p. 34در ایــن مرحلــه از فراینــد سیاس ـتگذاری بــا برخــورداری از
نظریــات کارشناســی ،وضعیــت اجتماعــی ،اقتصــادی و فرهنگــی ،تعهــدات و مســئولیتها ،ارزشهــای
حاکــم بــر جامعــه و ســاير عوامــل مرتبــط ،مســئله یــا مشــکل عمومــی بررســی و تجزیــهو تحلیــل
میشــود .حاصــل ایــن فعالیتهــا دســتیابی بــه گزینههــا و راهحلهــای مطلــوب بــرای رفــع مشــکل
اســت کــه بــا درنظــر گرفتــن همــۀ جوانــب مســئله ،بــه شــکلگیری ،تهیــه و تدویــن سیاســت عمومــی
میانجامــد (قلیپــور و غالمپــور آهنگــر ،1389 ،ص.)83 .
تدويــن سياســت مرحلــۀ تعامــل و تقابــل دو رويكــرد دربرابــر سياسـتهاي عمومــي اســت؛ از يــك
ســو تحليلگــران سياســت كــه در تحليــل سياسـتهاي عمومــي ،دانــش و تحليــل فنــي را مبنــاي كار
خــود قــرار ميدهنــد و از ســوي ديگــر سياســتگذاراني كــه در بررســي گزينههــاي سياســتي ،بــه
مالحظــات سياســي توجهــی ويــژه دارنــد .از ايــن جهــت ،تدويــن سياسـتها مرحلــۀ اساســي در فراينــد
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سياس ـتگذاري عمومــي درنظــر گرفتــه ميشــود .ادامــۀ فراينــد سياس ـتگذاري بــه تعريفــي كــه از
مشــكل عمومــي ،ابعــاد و عوامــل آن كــه در مرحلــۀ تدويــن ارائــه ميشــود و همچنيــن گزينههــاي
سياســتي پيشنهادشــده و پيامدهــاي آنهــا بســتگي دارد .جايــگاه و اهميــت مرحلــۀ تدويــن سياسـتها
باعــث ميشــود تأثيــرات بلندمدتــي در ســاير مراحــل سياســتگذاري و نیــز جامعــۀ مــورد نظــر
بگــذارد .حضــور بازيگــران مختلــف در ايــن مرحلــه اهميــت آن را افزايــش ميدهــد .باوجــود اهميــت
مرحلــۀ تدويــن در فراينــد سياسـتگذاري ،در ادبيــات نظــري و پژوهشهــاي تجربــي مربــوط بــه ايــن
مرحلــه ،تعريــف مــورد توافقــي از تدويــن سياس ـتهاي عمومــي و ابعــاد و معيارهــاي آن بیــان نشــده
اســت .از ايــن رو بــا توجــه بــه اهميــت ايــن مرحلــه در فراينــد سياس ـتگذاري عمومــي ،در پژوهــش
حاضــر تــاش شــده بــا اســتفاده از روش تحليــل مضمــون و بررســی مطالعــات علمــي سياسـتگذاري
عمومــي ،معيارهايــی بــراي تدويــن خــوب سياس ـتهاي عمومــي شناســايي و دســتهبندي شــود.

 .2پیشینۀ تحقیق

در زمينــۀ تدويــن سياسـتهاي عمومــي ،كمتــر منبعــي وجــود دارد كــه بهطــور مســتقل ايــن مرحلــه
از فراینــد سياس ـتگذاري را بررســي كــرده باشــد .بــا ايــن حــال ،برخــي از نويســندگان و تحليلگــران
برجســتۀ سياس ـتگذاري عمومــي در آثــار خــود بــه مرحلــۀ تدويــن سياس ـتها پرداختــه یــا بهطــور
مشــخص مرحلــۀ تدويــن را در يــك حــوزۀ سياسـتگذاري عمومــي بررســي و تحليــل كردهانــد.
هاولــت و ماخرجــي ( )2017در دانشــنامۀ تدويــن سياســت ،بهعنــوان اوليــن اثــر مســتقل در ايــن
حــوزه ،بــه تبییــن مســائل مربــوط بــه طراحــی سیاســت و ابزارهــای تدويــن سیاســت پرداختهانــد
و بازیگــران سیاســتگذاري و نقشهایــی را کــه آنهــا در زمينــۀ تدويــن ايفــا ميكننــد ،بررســی
کردهانــد .آنهــا ترکیبــی از موضوعــات مربــوط بــه تدویــن سیاســت را از طريــق بررســی مطالعــات
مــوردي ،تجزیــه و تحلیــل سیاســتي و جمــعآوري طیــف گســتردهای از یافتههــای پژوهشــي ارائــه
کردهانــد.
ویلیــام دان ( )2007در كتــاب تحلیــل سیاســتگذاری عمومــی نمايــي از ماهيــت مشــكالت
سياسـ�تي را ارائ��ه میده��د و عناصــر اصلــي فراينــد صورتبنــدي مشــكالت سياســتي را تشــريح و
تبييــن ميکنـ�د .در ايــن كتــاب ،مقايســۀ انــواع مختلــف الگوهــا و برخــي از روشهــاي مربــوط بــه
صورتبنــدي مشــكالت سياســتي بررســي ميشــود .دان نهتنهــا اهميــت صورتبنــدي مشــكالت را
در تحليــل سياســتگذاری تشــریح میکنــد ،بلكــه نشــان ميدهــد صورتبنــدي مشــكالت جــزء
الينفــك فراينــد سياســتگذاري اســت .در ايــن كتــاب ،مراحــل صورتبنــدي مشــكالت و انــواع
مشــكالت سياســتي تشــريح شــده اســت.
فیشــر ،ميلــر و ســيدني ( )2007در فصــل ششــم تحلیــل سیاسـتگذاری عمومــی بــه رویکردهــای
آکادمیــک تدویــن سياســت ،بــا تأکیــد بــر طراحــی و انتخــاب ابزارهــای تدویــن سیاســت ،محتــوای
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تدویــن سیاســت و نتایــج سیاســتگذاری عمومــی پرداختهانــد.
مطالعــۀ عمومــی چرخههــای خطمشــی و زیرنظامهــای سياســتگذاري ،اثــر هاولــت ،رامــش
و آنتــوب ( ،)1395عنــوان کتــاب دیگــری اســت کــه در فصــل پنجــم آن باعنــوان «تدويــن سياســت:
ابزارهــای سياســتي و طراحــي سياســت» مراحــل تدويــن ،محتــوای تدويــن ،ابزارهــای سياســتي،
طبیعــت گزینههــای پيشــنهادي و زیرنظامهــای سياســتگذاري تشــریح شــده اســت.
در فصــل چهــارم کتــاب سیاس ـتگذاری یکپارچــه بــراي توســعۀ پایــدار ،نوشــتۀ فریــزن ،هاولــت،
رامــش و ژوون ( ،)1393نيــز مرحلــۀ تدویــن سیاســت تشــريح شــده اســت .تمركــز ايــن كتــاب بــر
مراحــل تدويــن سياســت و نكاتــي اســت كــه در ايــن مرحلــه از فراینــد سیاس ـتگذاری بايــد مــورد
توجــه قــرار گيــرد .در ادامــه بــراي چگونگــي توجــه بــه مالحظــات توســعۀ پایــدار در مرحلــۀ تدویــن
سياســت ،توصيههايــي ارائــه شــده اســت.
«فراینـ�د تدویـ�ن سیاسـ�ت عمومـ�ی در کشـ�ورهای درحـ�ال توسـ�عه» ،اثـ�ر هــای ( ،)2013عنــوان
مقالــهای اســت کــه هــدف آن آزمــودن مــدل تدویــن سیاســت و نــوع گزینههــا یــا راهحلهــای
امکانپذیــر بــرای حــل مشــکالت سیاســتی اســت .براســاس یافتههــای ایــن پژوهــش ،ســاختار
خردهسیســتم بــا دو جــزء مباحثــۀ عــوام و ســود شــبکهها و همچنیــن مشــارکت بازیگــران مختلــف
در تدویــن سیاســت مؤثــر اســت.
کتــاب ابزارهــای تدویــن سیاســت ،نوشــتۀ جــردن و تورنپنــی ( ،)2015بــه بررســی نظاممنــد
ادبیــات ابزارهــای خــاص مرحلــۀ تدویــن سياســتهاي عمومــي پرداختــه و رابطــۀ بیــن بازیگــران،
مکانهــا ،ظرفیتهــا و اثــرات هــر ابــزار را نشــان دادهانــد.
در ایــران نیــز در برخــی پژوهشهــای مرتبــط بــا ایــن زمینــه ،واژۀ تدویــن سیاســت بهعنــوان
متغیــر اصلــی پژوهــش بــهکار رفتــه؛ امــا از ادبیــات علمــی تدویــن سیاســت اســتفاده نشــده و در
مــواردی تدویــن سیاســت بــا تصمیمگیــری و تصویــب سیاســت یکســان قلمــداد شــده اســت .امــا در
چنــد مــورد ،بــه ابعــادی از تدویــن سیاســت بهدرســتی اشــاره شــده اســت .بــرای نمونــه حســینپور
( )1384براســاس نگــرش سیســتمی ،بــه ارائــۀ راهبریهــای سیســتمی پرداختــه کــه ابــزاری ســودمند
بــرای تدویــن برنامههــای اســتراتژیک ارتباطــات توســعه اســت .یافتههــای پژوهــش وی فقــدان
نگــرش سیســتمی و ارتبــاط ارگانیــک اجــزای برنامــه را نشــان میدهــد .براســاس نتایــج ایــن تحقیــق،
بایــد در مباحــث مربــوط بــه ارتباطــات و توســعه ،بیــن عوامــل توســعه تعامــل برقــرار گــردد و بهمنزلــۀ
سیســتم در نظــر گرفتــه شــود.
مقالــۀ «مــدل شــبکهای حاکمیــت و اداره :رویکــردی جایگزیــن بــرای نظــام تدویــن برنامههــای
توســعه در ایــران» ،بــه قلــم رشــیدی و ردادی ( ،)1378ازجملــه آثــار مرتبــط بــا پژوهــش حاضــر
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اســت کــه در آن ،الگویــی بــرای تدویــن برنامههــای توســعه ارائــه شــده اســت .یافتههــای پژوهــش
نشــان میدهــد بــرای رفــع آســیبهای برنامههــا بایــد بــه ایــن نــکات توجــه کــرد :مهمتریــن
مســئله پراکندگــی و ناهماهنگــی میــان اجــزای تدوینکننــدۀ برنامــه اســت .روابــط میــان اجــزا و
مشــارکتکنندگان در توســعۀ کشــور مشــخص نیســت .ســاختار سلســلهمراتبی بــه جدایــی افــراد و
ارکان کمــک کــرده اســت .از تــوان بالقــوۀ متخصصــان و شــخصیتهای حقیقــی و حقوقــی اســتفادۀ
مناســبی نمیشــود .راهحــل ایــن اســت کــه رویکــرد راهبــری الگــوی توســعه از رویکــرد سلســلهمراتبی
دیوانســاالرانه بــه رویکــرد شــبکهای تغییــر یابــد تــا بــه کمــک متخصصــان و ســازمانهای
مشــارکتکننده ،الگــوی توســعۀ کشــور و تدویــن ســندهای برنامــه بهشــیوۀ بهتــری راهبــری گــردد.
بــدری ،رضوانــی و خــدادادی ( )1399وضعیــت موجــود در چارچــوب تدویــن سیاســتگذاری
فضایــی توســعۀ پایــدار کالبــدی در مناطــق روســتایی کشــور را تحلیــل کردهانــد .دســتیابی بــه
شــناخت در ایــن پژوهــش بــا اســتفاده از دو روش تحلیــل محتــوای کیفــی جهـتدار و نظریــۀ دادهبنیاد
انجــام شــده اســت .براســاس نتایــج ،چارچــوب تدویــن سیاسـتگذاری فضایــی موجــود توســعۀ پایــدار
کالبــدی در مناطــق روســتایی ایــران متشــکل از عوامــل سیاس ـتگذاری ،فرایندهــای سیاس ـتگذاری
و محتــوای سیاستهاســت .افزونبــر ایــن ،عوامــل مهمــی ،نظیــر نبــود سیاس ـتهای کلــی نظــام در
توســعۀ روســتایی ،تمرکزگرایــی و جایــگاه حاشــیهای جامعــۀ روســتایی در ســطح ملــی ،بــر چارچــوب
تدویــن سیاس ـتگذاری فضایــی نیــز اثرگــذار اســت.
خلیلــی و کفاشــیان ( )1390ضمــن بررســی و تحلیــل سیاســت ملــی اطالعرســانی و بــا بهرهگیــری
از رویکــردی تطبیقــی در تحلیــل سیاس ـتهای ملــی اطالعرســانی تدوینشــدۀ برخــی از کشــورهای
پیشــرو ،عمدهتریــن بایســتگیهای تدویــن و اســتقرار ایــن سیاســت را در ایــران مــورد نقــد و بررســی
قــرار داد ه و بــه ایــن نتیجــه رســیدهاند کــه تدویــن سیاســت ملــی اطالعرســانی کارآمــد درجهــت
پیادهســازی «نظــام ملــی اطالعرســانی» نقشــی مؤثــر و راهگشــا دارد.
در پژوهشهــای نامبــرده ،بــه عوامــل ،مراحــل و ابزارهــاي مــورد اســتفاده در مرحلــۀ تدويــن
سياس ـتهاي عمومــي اشــاره و بهطــور ضمنــي نيــز معيارهــاي تدويــن خــوب سياس ـتهاي عمومــي
معرفــي شــده؛ امــا در آنهــا ،دســتهبندي جامعــي از معيارهــاي تدويــن خــوب سياس ـتها بهچشــم
نمیخــورد .در پژوهــش حاضــر ،تــاش شــده تــا بــا اســتفاده از روش تحلیــل مضمــون ،معيارهــاي
اجــرای موفــق شناســایی و دســتهبندي گــردد .از ايــن معيارهــا میتــوان در ســاخت چارچــوب تحليــل
پژوهشهــاي مــوردي مربــوط بــه مرحلــۀ تدويــن سياســت اســتفاده کــرد.

 .3چارچوب نظری

تدويــن سياســت یکــی از مراحــل تکرارشــوندۀ فراینــد سیاسـتگذاری عمومــي اســت .تدويــن سياســت
درواقــع یــک نظــام هدایــت مرکــزی اســت کــه در موفقیــت مراحــل بعــدی سیاســتگذاری مؤثــر
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اســت .اهمیــت زیــاد تدويــن از ایــن روســت کــه ناکامــی سیاسـتگذاران در بســياري از مــوارد ناشــی
از تدويــن نامناســب سياستهاســت.
تدویــن سیاســت شــامل شناســایی مشــکل ،توســعۀ راهحلهــاي عملــي ،تحلیــل راهحلهــاي در
دســترس و انتخــاب بهتریــن راهحــل اســت .تدویــن سیاســت درواقــع توســعۀ روشهــای مؤثــر و قابــل
قبــول اســت بــرای نشــان دادن اینکــه چــه چیــزی در دســتورکار سیاســتگذاری اتفــاق میافتــد.
تدویــن مؤثــر بــه ایــن معناســت کــه سیاســت پیشنهادشــده راهحلــی معتبــر ،مؤثــر و قابــل اجــرا بــرای
مســائل اســت ( .)Hayes, 2014, p. 1اساســيترين مرحلــه در سياســتگذاري عمومــی تشــخيص
مشــكل يــا تعييــن صــورت مســئلۀ سياســتگذاري اســت؛ زیــرا تــا تعريــف و شــناخت درســتي از
درد و مشــکل صــورت نگیــرد ،درمــان و راهحــل میســر نخواهــد شــد .بنابرايــن مهمتریــن مرحلــه
در شــروع سياس ـتگذاري ،شــناخت مشــكل و مســئله اســت .مشــكلي كــه بايــد شــناخته شــود ،گاه
عينــي اســت ،مثــل آمــار بیــکاری و گاه ذهنــي و ارزشــي و هنجــاري اســت ،ماننــد کاهــش اعتمــاد
عمومــی در جامعــه .مشــكل هرچــه باشــد ،سياس ـتگذار بایــد بــراي حــل آن ،صورتبنــدی دقيقــي
از مســئله ارائــه دهــد.
ویلیــام دان ( )pp. 82-85 ,2007مراحــل مختلفــی را بــرای تجزیــه و تحلیــل مشــکالت در عرصــۀ
سیاســتگذاری عمومــی مطــرح میکنــد کــه هرکــدام از آنهــا دارای کاربردهــا و اثــرات خاصــی
هســتند و میتواننــد بــر فراینــد تنظیــم راهحلهــا و درمجمــوع بــر کل فراینــد سیاســتگذاری
اثرگــذار باشــند .ايــن مراحــل عبارتانــد از احســاس مشــكل ،صورتبنــدي مشــكل ،حــل مشــكل،
ح��ل مجــدد ،ح��ل نک��ردن مش�کـل و رهاس��ازي آن .دان مشــکالت سیاســتی را برمبنــای صورتبنــدی
آنهــا بــه ســه دســته تقســیم میکنــد :مشــكالت خــوب صورتبندیشــده ،مشــكالت نســبتاً خــوب
صورتبندیشــده و مشــكالت بــد صورتبندیشــده .پيچيدگــي نســبي هــر مشــكل ،يعنــي ميــزان
ارتبــاط و پيوســتگي آن بــا مشــكالت ديگــر ،تعيينكننــدۀ مبنــای هرکــدام از انــواع مشــکالت اســت.
مشــكالتي وجــود دارنــد كــه فقــط يــك يــا عــدۀ معــدودی از سياسـتگذاران بــا آنهــا ســروكار دارنــد
و تعــداد محــدودي راهحــل سياســتي بــراي آنهــا ارائــه شــده اســت .سياس ـتگذاراني كــه بــه ايــن
مشــكالت ميپردازنــد ،داراي ارزشهــای يكســاني هســتند و اهــداف واحــدي را دنبــال ميكننــد .در
زمینــۀ ثمربخــش بــودن راهحلهــای سياســتي ارائهشــده بــرای ایــن مشــکالت نیــز اطمینانخاطــر
وجــود دارد و درصــد احتمــال خطــا در آن کــم اســت (.)ibid., pp. 79-81
تدویــن سیاســت فراینــد ارائــۀ گزینههــای سیاســتی بــرای پاســخ بــه مشــکالت ارائهشــده
در دســتورکار اســت .ایــن مرحلــه خودبهخــود پــس از ورود بــه یــک مســئله ،در دســتورکار قــرار
نمیگیــرد .در ایــن مرحلــه ،تدوینکننــدگان سیاســت گزینههــای سیاســتی را شناســایی ،بازتعریــف
و مــد ّون میکننــد تــا زمینــه را بــرای تصمیمگیــری آمــاده نماینــد .در ایــن مرحلــه ،تدوینکننــدگان
سیاســتها وظایــف مربــوط بــه ارزیابــی و مقایســۀ پیامدهــا و راهحلهــاي بالقــوه را انجــام میدهنــد
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(فریــزن و دیگــران ،1393 ،ص .)63 .زمانــی کــه دولــت وجــود مشــکلی عمومــی را شناســایی کنــد و
نیــاز بــه انجــام عملــی در قبــال آن را ضــروری یابــد ،مشــکل بــه مرحلــۀ تنظيــم دســتوركار رســمی
وارد میشــود .زمانــی کــه یــک دســتورکار بــه جایــگاه رســمي میرســد ،سیاســتهای خاصــی بایــد
تدویــن شــود .تحليلگــران و سياسـتگذاران اهــداف را مشــخص و جایگزینهــای سیاســتي را شناســایی
میکننــد و یکــی از جایگزینهــا را کــه بهتریــن نتایــج را بهدســت میدهــد ،برمیگزیننــد .گرچــه
تحلیلگــران ممکــن اســت در هــر مرحلــه از چرخــۀ سیاسـتگذاری مشــارکت کننــد ،مشــارکت آنهــا
در مراحــل تدویــن ،تحقــق و ارزیابــی سیاســت ضــروری اســت (گوپتــا ،1393 ،ص.)140 .
3ـ .1مراحل تدوين سياست
مراحــل مختلفــي بــراي تدويــن سياســت ذكــر شــده اســت .هارولــد تومــاس ( )p. 30 ,2001چهــار مرحلــۀ
تدویــن را شناســایی کــرده اســت .1 :ارزیابــی؛  .2گفتوگــو؛  .3تدویــن؛  .4تثبیــت.
 .1ارزیابــی :در ايــن مرحلــه ،دادههــا شناســایی میشــود و مــورد توجــه قــرار میگیــرد ،و اطالعــات
مربــوط بــه مشــکالت و راهحلهــای سياســتي در قالــب گزارشهــای پژوهشــي و دادههــا از ذینفعــان
یــا عمــوم مــردم جم ـعآوري ميشــود .از ایــن رو دولــت ،هــم مولــد و هــم دریافتکننــدۀ ورودیهــا
درخصــوص مشــکالت و راهحلهــای سياســتي اســت.
 .2گفتوگــو :در ايــن مرحلــه ،محــور بحــث و تبادلنظــر درمــورد اهــداف سیاســتي ،نظــرات
مختلــف و راهحلهــاي بالقــوه اســت .گفتوگوهــا ممکــن اســت بــا مشــارکت متخصصــان و نماینــدگان
منتخــب بخــش خصوصــی ،ســازمانهای کارگــری یــا ســایر گروههــای ذینفــع و بهصــورت
ســاختاريافته باشــد یــا بهصــورت فراینــدی بازتــر و بــدون ســاختار انجــام شــود .بهدنبــال تســهیل
ارتبــاط بیــن بازیگــران سياســتگذاري ،دیدگاههــای مختلفــی دربــارۀ مســائل و راهحلهــای بالقــوۀ
آن ارائــه ميشــود.
 .3تدویــن :محــور ایــن فراینــد ،مرحلــۀ تدویــن واقعــی اســت کــه در آن مدیــران و مقامــات
دولتــی هزینههــا ،مزایــا ،چالشهــا و فرصتهــای مختلــف گزینههــای سیاســتی را در تــاش
بــرای تثبیــت یــک پیشــنهاد یــا تركيبــي از پیشــنهادها بررســی میکننــد و درمــورد اینکــه کــدام
گزینههــا یــا ترکیبــی از گزینههــا معتبــر اســت ،اطالعاتــي را بــه تصمیمگیرنــدگان میدهنــد.
چنیــن بازخوردهایــی شــکل پیشنویــس قانونــی را بــه خــود میگیــرد یــا میتوانــد چارچوبــی بــرای
بازیگــران بخشهــای خصوصــی و عمومــی بعــدی تعییــن کنــد تــا طــرح خاصــی از اقــدام را بــه بحــث
گذارنــد.
 .4تثبیــت :انتخــاب برخــی گزینههــای سیاســتی احتمــاالً مخالفــت بازیگرانــی را درپــی خواهــد
شــده اســت .وقتــی برخــی بازیگــران سياســتگذاري

داشــت کــه گزینههــای آنهــا کنــار گذاشــته
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فرصــت دارنــد دربــارۀ انتخابهــای توصیهشــده بازخــورد دهنــد ،بعضــی بازیگــران کــه از انتخابهــای
گزینــهای خــاص حمایــت میکننــد ،ممکــن اســت گــرد هــم بیاینــد و اجماعــی را بهوجــود آورنــد تــا
بتواننــد خــود را بــا اقدامــات مربــوط بــه تدویــن سياســت مرتبــط نگــه دارنــد .حمایــت از گزینههــای
سياســتي در مرحلــۀ پیشــنهاد ،میتوانــد فرصــت الزم را بــرای اثرگــذاری بــر مراحــل تصویــب و اجــرای
سیاســت فراهــم آورد .ســایر بازیگــران سياس ـتگذاري بــه مخالفــت خــود بــا انتخابهــای سياســتي
خــاص ادامــه میدهنــد ،بــه ایــن امیــد کــه تحــوالت بعــدی از بیــرون آنهــا را تعدیــل کننــد(.)ibid.
در شــکل زیــر ،فراینــد تدویــن سیاســت بــه چهار مرحلۀ فرعی تقســیم شــده اســت؛ از مفهومســازی
گزینههــای دقیــق تــا ادغــام پیشــنهادهای سياســتي بازبينيشــده .در طــول مفهومســازی و ارزیابــی،
بازیگــران گزینههــای سیاســتی ایدئــال خــود را بیــان میکننــد و در مرحلــۀ گفتوگــو و زیرمراحــل
تدویــن ،دربــارۀ گزينههــاي سياســتي مذاکــره و ســازش صــورت ميگيــرد.

شكل  .1مراحل تدوين سياست ()Source: Adapted from Thomas, 2001
از دیدگاه فريزن و دیگران ( ،)1393مراحل تدوین سیاست به شرح ذیل است:
 .1تنظیــم ســازوکارهای مشــارکتی و بینســازمانی :سیاســتگذاران بســته بــه میــزان و گســترۀ
مســائل سیاســتی میتواننــد کمیتههــا یــا کارگروههــای بينســازمانی را بــرای کامــل کــردن اقدامــات
مربــوط بــه تدویــن سیاســت ،بســته بــه موضــوع مــورد نظــر ،بهصــورت جمعــی یــا مســتقل ایجــاد
نماینــد .سیاســتگذاران بایــد اندیشــکدههای دولتــی و غیردولتــی را کــه دارای دانــش تخصصــی و
ـارۀ مســائل خــاص سیاســتی و راهحلهــای آن هســتند ،در ایــن فراینــد مشــارکت دهنــد.
مهــارت دربـ 
 .2تحلیــل عوامــل یــک مســئلۀ سیاســتی :توصیــهشــده اســت کــه تدوینکننــدگان سیاســتها و
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ســایر تحلیلگــران بــرای تحلیــل عوامــل مشــکل ،از مدلهــا اســتفاده و شــواهد تجربــی را جم ـعآوری
کننــد .بهتریــن مــدل ایجادشــده «مــدل بــازار» اســت کــه مشــکالت سیاســتی را نتیجــۀ عــدم تعــادل
در عرضــه و تقاضــای کاال و خدمــات عمومــی میپنــدارد« .مــدل تولیــد» بــر نقــش دولــت متمرکــز
اســت« .مــدل تکاملــی» بــرای تحلیــل مشــکل از طریــق تمرکــز بــر فرایندهــا و رویههایــی کــه در آن
مســئله بــه مشــکل تبدیــل میشــود ،مــورد اســتفاده قــرار میگیــرد .تدوینکننــدگان سیاســتها
هنــگام انتخــاب ابزارهــای تحلیــل بایــد اطالعــات الزم ،زمــان و هزینــۀ مــورد نیــاز ،توانایــی مواجهــه بــا
نااطمینانیهــا و شــفافیت فراینــد تحلیلــی و خروجیهــا را درنظــر بگیرنــد.
 .3تنظیــم اهــداف سیاســتی :تدوینکننــدگان سیاســت بایــد برمبنــای تحلیــل علــل ریشــهای،
اهــداف را بــرای راهحــل سیاســتی بالقــوه تعییــن کننــد .ایــن اهــداف بایــد راهنمــای جس ـتوجوی
گزینههــای سیاســتی باشــد .تدوینکننــدگان سیاســت میتواننــد تنظیــم اهــداف را بــه روش پاییــن
بــه بــاال یــا بــاال بــه پاییــن آغــاز کننــد .اهــداف بایــد محــدود باشــند تــا مانــع ســردرگمی شــوند.
 .4ارائــۀ گزینههــای سیاســتی :تدوینکننــدگان سیاســتها میتواننــد ســه رویکــرد را درمــورد
ارائــۀ گزینههــای سیاســتی ارائــه نماینــد :الــف .انتقــال سیاســت :تدوینکننــدگان سیاســتها
میتواننــد گزینههــای خــود را از طریــق شــناخت اثــرات ســایر سیاســتها کــه در ســایر مکانهــا
در ســطح مدیریتــی مشــابه و بــا مســائل مشــابه ب ـهکار رفتهانــد ،ارائــه کننــد .ب .جعبهابــزار دولــت:
تدوینکننــدگان سیاســتها میتواننــد ابزارهــای متداولــي را کــه دولــت بــرای مقابلــه بــا مشــکالت
عمومــی ب ـهکار میگیــرد ،مــورد توجــه قــرار دهنــد .ج .ابتــکار سیاســت :تدوینکننــدگان سیاســتها
میتواننــد گزینههایــی را شناســایی کننــد کــه پتانســیل دســتیابی بــه اثــرات مختلــف را دارنــد .معیــار
اساســی بــرای بررســی گزینههــا« ،قابلیــت پذیــرش سیاســی» آنهاســت .معیــار دیگــر «امکانپذیــری
اداری» و «هزینــه ـ اثربخشــی» اســت (همــان ،صــص65 .ـ.)76
3ـ .2ابزارهای تدوین سياست
تدویــن سیاســت فراینــد شناســایی و پرداختــن بــه راهحلهــای احتمالــی بــرای مشــکالت سیاســتي یــا
کاوش گزینههــای مختلــف موجــود بــرای حــل مشــکالت اســت .اســتفاده از ابزارهــای تدویــن سياســت
بخــش مهمــی از ايــن فراينــد اســت .ايــن ابزارهــا بــرای جم ـعآوري دادههــا ،تحليــل ابعــاد سياســت
يگيرنــد .ابزارهــا همیشــه در تاریــخ
مگیرنــدگان مــورد اســتفاده قــرار م 
مــورد نظــر و کمــک بــه تصمی 
تحلیــل سیاســت جایگاهــی ویــژه داشــتند .الســول دیدگاهــی از تحلیــل سیاســت ارائــه داد کــه در
آن ،رشــتههای مختلــف دانشــگاهی و همچنیــن بازیگــران مختلــف در فراینــد تدویــن سیاســت حضــور
دارنــد .در ادامــه دانشــكد ههاي مدیریــت دولتــي و علــوم سیاســی ب هدنبــال ارائــۀ درک درســتی از
ـرد نظامهــاي سیاســی و اداری بودنــد .فــرض بــر ایــن بــود کــه ابزارهــای تحلیــل توســط
نحــوۀ عملکـ 
کارشناســان فنــی در اقتصــاد تولیــد میشــوند .واحــد تحلیــل سیســتمها ،ازجملــه سیســتم طرحريــزي،
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برنامهریــزی و بودجهبنــدي ،1نمونــهاي از ابزارهــاي الزم بــراي تدويــن سياســت بهشــمار میرفــت
كــه بهدنبــال ادغــام بودجــه و تدویــن سیاســت بــود و میخواســت کارایــی تصمیمهــا را افزايــش
دهــد .در ادامــه ابزارهــاي تدويــن سياســت متحــول شــد .ایــن ابزارهــا از تکنیکهــای تحقیــق عملیــات
و تحلیــل اقتصــادی اســتفاده میکردنــد؛ ماننــد روشهــای ارزیابــی هزینههــا و فوايــد گزینههــای
مختلــف سیاســتي و روش تحلیــل سیســتمهای پیچیــده (.)Joardan & Turnpenny, 2015, pp. 4-13
دان ( )2007معتقــد اســت برخــي از ابزارهــاي مرحلــۀ تدويــن سياســت بــراي پيشبينــي و
جســتوجوي مشــكالت آتــي اســتفاده ميشــود ،ماننــد سناريونويســي؛ بعضــی ابزارهــا بــراي
شناســايي و پيشــنهاد گزينههــا ب ـهکار م ـیرود ،مثــل تحليــل هزينــه ـ فايــده ،هزينــه ـ اثربخشــي و
تحليــل چندمعيــاره؛ برخــي ابزارهــا نيــر بــراي ســازماندهي مشــكل مــورد اســتفاده قــرار میگیــرد،
ماننــد طوفــان مغــزي ،تحليــل مــرز و ترســيم اســتدالل ذينفعــان.
سه نوع اصلی ابزار تدوین سياست براساس سطح پیچیدگی فنی آنها عبارتاند از:
 .1ابزارهــای ســاده ماننــد چکلیســتها ،پرســشنامهها ،جــداول تأثيــر یــا تکنیکهــای مشــابه
بــرای کمــک بــه قضــاوت متخصصــان.
 .2ابزارهــای پيچيدهتــر ماننــد فنــون سناریونویســی ،تحلیــل هزینــه ـ فایــده ،ارزیابــی ریســک
و تحلیــل چندمعیــاره کــه مســتلزم چندیــن مرحلــۀ تحلیلــی دارای قوانیــن ازپیــش تعیینشــده،
روشهــا و رویههــای خــاص هســتند.
 .3ابزارهــای پیشــرفته کــه تــاش میکننــد جنبههــای پیچیدهتــر و پویــای توســعۀ اقتصــادی
یــا اجتماعــی را بــا انجــام تمرینــات شبیهســازی مبتنــی بــر رایانــه بهدســت آورنــد (Nillson et al.,
.)2008, p. 335
درخــت تصميمگيــري نيــز يكــي از ابزارهــاي ايــن حــوزه اســت كــه ميــزان نااطمينانــي از پيامدهاي
آتــي مســائل سياســتي و راهحلهــاي پيشــنهادي آنهــا را نشــان ميدهــد .از ايــن ابــزار ميتــوان
در ارائــۀ گزينههــاي سياســتي اســتفاده كــرد .مدلهــاي مختلــف آيندهپژوهــي و سناريونويســي
نيــز در مرحلــۀ تحليــل رونــد مســائل سياســتي ،درصــورت عــدم اقــدام سياســتي و همچنيــن بررســي
روندهــاي آتــي درصــورت ب ـهكار بــردن گزينههــاي مختلــف سياســتي ،ميتواننــد مؤثــر باشــند .ايــن
مدلهــا در قالــب كارهــاي تيمــي و وابســته بــه انديشــكدههاي تحليــل سياســت بــهکار میرونــد و
عمدتــاً در مســائلي اســتفاده ميشــوند كــه نيازمنــد سياســتگذاري بلندمــدت هســتند .درمجمــوع
ابزارهــاي مختلــف تدويــن سياســت در مراحــل مختلــف آن کاربــرد دارد .در جــدول  ،1نمونـهاي از ايــن
ابزارهــا و كاربــرد آنهــا در هــر مرحلــۀ تدويــن سياســت ذكــر شــده اســت.
1. PBBS
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جدول  .1ابزارهاي مورد استفاده در مراحل مختلف تدوين سياست
مرحلۀ تدوين سياست

نمونۀ اطالعاتي كه فراهم ميشود

اطالعات مبنايي براي مشكالت سياستي

توصيف مشكل

نمونۀ ابزار
شاخصهاي اقتصادي ،اجتماعي و زيستمحيطي
دادههاي پيمايشي
گزارشهاي آماري
شواهد ذينفعان

سيستم اطالعات جغرافيايي
شــواهدي دربــارۀ داليــل مشــكل و مقيــاس
نقشهها
آن
شواهد متخصصان
بيان ارزشها از طريق مشاركت

طوفــان مغــزي ،تحليــل مــرز و ترســيم اســتدالل
ذ ينفعــان

ارزيابي مشكل

مانند مرحلۀ توصيف مشكل

ابزارهاي مرحلۀ توصيف مشكل

تعيين اهداف

چشماندازها ،اهداف ،آيندهها و مسيرهاي
مختلف

تحليل سناريو

مقايسۀ اثرات بالقوۀ گزينههاي مختلف

تحليل هزينه ـ فايده و هزينه ـ اثربخشي
تحليل هزينه ـ سودمندي
تحليل چندمعياره
تحليل هزينه ـ ريسك
تحليل ريسك

ارزيابي گزينهها

طراحي سياست

ارزيابي روندهاي گذشته و آينده

ابزارهــاي پيشبينــي شــامل :روشهــاي آمــاري يــا
تحليــل ســري زمانــي
قضاوت افراد مطلع ،مانند روش دلفي
شبيهسازي كامپيوتري
پيشبيني اقتصادي
شبيهسازي بينسازماني

ارزيابــي اثــرات بالقــوۀ ابزارهــا يــا بســتههاي
سيا ستي

مانند ابزارهاي مرحلۀ ارزيابي گزينهها

(.)Source: Based on Dunn, 2007; de Ridder et al., 2007
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3ـ .3بازیگران مرحلۀ تدوین سياست
تدویــن سیاســت ،مرحلــۀ بســیار مهمــی از فراينــد سياسـتگذاري بــا بازیگــران مختلــف ،اغلــب تحــت
فشــار سیاســی شــدید از طــرف مشــاوران و گروههــای ذینفــع اســت .ايــن فــرض وجــود دارد کــه
برخــاف مرحلــۀ تنظیــم دســتورکار (کــه در آن رســانهها ،سیاس ـتمداران و مــردم ممکــن اســت بــا
شــفافیت بیشــتری درگیــر شــوند) تدویــن سیاســت بســیار بیشــتر تحــت ســلطۀ کســانی اســت کــه
دارای دانــش تخصصــی هســتند و دسترســی ممتــاز بــه تصمیمگیرنــدگان یــا یــک جایــگاه قانونــی در
ســازمان دولتــی یــا وزارتخانــۀ خــاص دارنــد .بــه ایــن بازیگــران کــه شــامل تصمیمگیرنــدگان عمدت ـاً
سیاسـتمداران ،تولیدکننــدگان دانــش و یــا ارائهدهنــدگان و کارگــزاران دانــش هســتند ،اغلب سیســتم
مشــاورۀ سیاســی گفتــه میشــود .ســاير شــرکتکنندگان اصلــی بســته بــه موقعیتشــان (بازیگــران
اصلــی ،تحلیلگــران حرفــهای سیاســت ،مقامــات دولــت مرکــزی و دیگــران) و میــزان نفوذشــان (بخــش
عمومــی ،بخــش خصوصــی و افــراد خارجــی) متمایــز هســتند ( .)Jordan & Turnpenny, 2015, p. 7در
فراينــد تدویــن سیاســت ،اعمــال قــدرت و تأثيــر از ســوي افــراد مختلــف صــورت ميگيــرد .ایــن افــراد
و گروههــا بهنوعــی در فراینــد تدویــن اعمــال نفــوذ میکننــد.
 .1شــهروندان :در یــک دموکراســی نمایندگــی ،فــرض میشــود کــه قــدرت از ســوي مــردم
جریــان مییابــد .ایــن امــر مســتلزم آن اســت کــه قــدرت الزم بــرای تدویــن سیاســتها از طــرف
مــردم بــه نمایندگانــی کــه قــ ّوۀ قانونگــذاری را تشــکیل میدهنــد ،واگــذار میشــود و بــه نوبــۀ
خــود سیاســتهایی بــه نمایندگــی از مــردم تدویــن میگــردد .در ایــن حالــت ،مــردم رونــد تدویــن
سیاســت را بــا رأی دادن بــه نامزدهایــی کــه نظــرات و ارزشهــای آنهــا را قبــول دارنــد ،شــروع
میکننــد .نماینــدگان مــردم از طریــق قــ ّوۀ مقننــه سیاســتها را بــا اکثریــت آرا تدویــن میکننــد.
 .2احــزاب سیاســی :درمــورد سیاســتهای عمومــی ،احــزاب سیاســی بهمنزلــۀ پیونــد بیــن
شــهروندان و سیاســتگذاران فعالیــت میکننــد .اوالً احــزاب تمایــل دارنــد برنامــه یــا بیانیههایــی
را دراختیــار شــهروندان قــرار دهنــد .معمــوالً مــردم براســاس برنامــۀ خــود بیشــتر بــه یــک حــزب
خــاص رأی میدهنــد تــا بــه اشــخاص حقیقــی .رأیدهنــدگان انتظــار دارنــد حزبــی کــه بــه آن
رأی میدهنــد ،اگــر انتخــاب شــود ،سیاســتهای مربــوط بــه تعهــدات ارائهشــده در مانیفســت
انتخاباتــی را تدویــن کنــد .ثانیـاً احزابــی کــه برنــدۀ انتخابــات میشــوند ،انتظــار دارنــد برنامــۀ خــود را
عملــی کننــد؛ درحالــی کــه احــزاب مخالــف بایــد برنامههــای جایگزیــن ارائــه دهنــد .در ایــن مرحلــه،
انتخابــات سیاســتهای عمومــی میتوانــد تحــت تأثیــر اعمــال کنتــرل بــر مقامــات حــزب کــه در
دولـ�ت هسـ�تند ،ماننـ�د رئیسجمهـ�ور و معـ�اون رئیسجمهـ�ور ،باشـ�د (.)Sapru, 1998, pp. 48-56
احــزاب سیاســی بازیگــران اصلــی تدویــن هســتند .هــدف احــزاب اعمــال قــدرت در دولــت بــا
کســب مقــام اســت .براســاس طبقهبنــدی ایدئولوژیــک بیــن احــزاب ،احــزاب چــپ بــه دولــت دیــدگاه
خوشبينانــه دارنــد و دولــت را نیرویــی بــرای توســعۀ اقتصــادی و اجتماعــی ميداننــد .برعکــس
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احــزاب راســت دیــدگاه مثبتــی دربــارۀ نقــش بازارهــا بــرای بهدســت آوردن رفــاه و آزادی دارنــد .تمایــز
دیرینــهای بیــن احــزاب نمایندگــی و احــزاب يكپارچــه دربــارۀ چگونگــی تدويــن و اجــرای سیاســت
وجــود دارد .احــزاب نمایندگــی در ايــن زمينــه نظرســنجمحور هســتند و موضــع واکنشــی در سیاســت
اتخــاذ میکننــد و نــه شــکل دادن بــه افــکار عمومــی .احــزاب نمایندگــی بــر ترجیحــات رأیدهنــدگان
تمرکــز میکننــد .درمقابــل احــزاب يكپارچــه تمایــل دارنــد کــه براســاس برنامــهای مبتنــي بــر فلســفه
و اصــول مشــخص رأی بهدســت آورنــد و بهدنبــال بســیج رأیدهنــدگان از طریــق اقــدام عملــی و
نــه موضــع واکنشــی هســتند .در احــزاب نمايندگــي ،تدویــن سیاســت خطــر پوپولیســتی شــدن و
نظرســنجمحور شــدن را دارد .در احــزاب نــوع يكپارچــه ،سياس ـتها بــا اصــول حزبــي انطبــاق دارد؛
امــا ممكــن اســت باعــث بيتوجهــي بــه خواســتههاي رأيدهنــدگان شــود (Eichbaum & Shaw,
 .)2017, pp. 466-467تنــوع بيشــتري در زمينــۀ نــوع ايفــاي نقــش احــزاب در مرحلــۀ تدويــن سياســت
بســته بــه ماهيــت و ايدئولــوژي احــزاب وجــود دارد.
 .3گروههــای فشــار :ســازمانهايي هســتند کــه اعضــای آنهــا یــک منافــع مشــترک را بهاشــتراک
میگذارنــد .ایــن گروههــا تــاش میکننــد ،بــدون اشــغال منصبهــای سیاســی ،بــر تصمیمــات
دولــت تأثیــر بگذارنــد (.)Anderson, 2003, p. 27
 .4مشــاوران تخصصــي :بررســی نقــش مشــاوران در تدویــن سیاســت ،بهعنــوان نوعــی تولیــد
دانــش از دیــدگاه دولــت ،سیاســت ،شــبکهها و فرایندهــای قــدرت زمینــۀ بحــث و گفتگــو را در ایــن
خصــوص فراهــم میکنــد .مشــاورۀ سياســتي ،بهعنــوان حرفــه ،در بســياري از كشــورهاي پيشــرفته
پذيرفتــه اســت .دانــش تخصصــي ايــن افــراد بــر فراينــد تدويــن سياســت و تصميمگيــري اثرگــذار
اســت .مشــاوران بهصــورت فعــال در فراینــد شناســایی و حــل مســئله حضــور دارنــد و ميتواننــد بــر
چگونگــي تدويــن و تغييــر سياســت تدوینشــده اثــر بگذارنــد .ورود مشــاوران خصوصــی بــه دولــت،
سیاســت و شــبکههای قــدرت بهعنــوان «دولــت ســایه» مــورد توجــه قــرار گرفتــه اســت.
بااینکــه گروههــای فشــار وارد تدویــن سیاســت میشــوند ،تدوینکننــدگان رســمی سیاســت
نیســتند .تدوینکننــدگان رســمی سیاســت آن دســته از مقاماتــی هســتند کــه اختیــار قانونــی بــرای
تدویــن سیاســتها دارنــد .ایــن مقامــات عبارتانــد از:
ـ قــ ّوۀ مقننــه :عالیتریــن نهــاد سیاســتگذاری اســت .در هــر نظــام سیاســی ،قــ ّوۀ مقننــه
درواقــع مجلــس ملــی (پارلمــان) خواهــد بــود .بــه همیــن ترتیــب ،ســازمانهای دیگــر ،مثــل احــزاب
سیاســی و شــرکتهای تجــاری ،نیــز دارای نهادهــای سیاســتگذاری عالــی مشــابه هســتند؛ مثــ ً
ا
کنوانســیونهای ملــی و هیئتمدیــره.
ـ قــ ّوۀ مجریــه :ســازمانی اســت کــه مســئولیت اجــرای سیاســتها را برعهــده دارد .در نظــام
سياســي ،ریاســت ایــن ســازمان معمــوالً برعهــدۀ رئیسجمهــور اســت و شــامل وزارتخانههــا و
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ســازمانهاي مختلــف اســت .از آنجــا کــه قـ ّوۀ مقننــه تمایــل دارد مقــدار زیــادی از اختیــارات تدویــن
سیاســت را بــه رئیسجمهــور واگــذار کنــد ،ایــن قــ ّوه در تدویــن سیاســت نيــز مشــارکتدارد.
ـ قـ ّوه قضایيــه :دســتگاه قضایــی در کشــور دموکراتیــک نقشــی اساســی در تدویــن سیاســت دارد؛
بهویــژه دیــوان عالــی کشــور ایــن نقــش را بــا بررســی قوانیــن قضایــی ايفــا میکنــد .بررســی قضایــی
بــه قــدرت دادگاههــای قضایــی بــرای تطبيــق اقدامــات قـ ّوۀ مقننــه و مجریــه بــا قانــون اساســي اطــاق
میشــود و درصــورت انجــام نشــدن ایــن اقدامــات ،آنهــا را مطابــق مقــررات قانــون اساســی باطــل
اعــام میکنــد .در ایــن زمینــه ،وقتــی یــک قاضــی مفــاد قانونگــذاری را تفســیر میکنــد ،تفســیر
وی بــه سیاســتی در زمینــۀ موضــوع مــورد بحــث تبدیــل میشــود (.)Stiftung, 2008, p. 4
چگونگــی تأثیــر ذینفعــان بــر تدویــن سیاســت ،پرسشــی اساســی در مطالعــات سیاسـتگذاري و
در جوامــع دموکراتیــک اســت؛ زیــرا موضوعاتــي ماننــد قــدرت ،پــول و نمایندگــی را درهــم میآمیــزد.
دانشــمندان و شــهروندان بهطــور یکســان بــا ایــن مشــکل مواجهانــد کــه تأثیــر گروههــای ذینفــع
بــرای مطالعــه و همچنیــن نظریهپــردازی دربــارۀ آن دشــوار اســت .البیگــری معمــوالً بیشــترین تأثیــر
را دس ـتکم در مراحــل قابــل مشــاهدۀ تدویــن سیاســت دارد .عالوهبــر ایــن ،محیــط سیاس ـتگذاري
ترکیبــی پیچیــده از گروههــا و ســایر بازیگــران سیاســتگذاري اســت کــه اغلــب تغييــر موقعيــت
میدهنــد .در هــر حــوزۀ سیاس ـتگذاری ،تعــداد زیــادی از بازیگــران یــا کارآفرینــان سیاســت وجــود
دارنــد کــه بــا ارائــۀ راهحــل ارجــح خــود ،بهدنبــال اثرگــذاری بــر دســتورکار هســتند .همــۀ ايــن
عوامــل بــر پيچيدگــي فراينــد سياس ـتگذاري و مرحلــۀ تدويــن سياســت اثــر میگذارنــد.

 .4روش تحقیق

در پژوهــش حاضــر ،بــا اســتفاده از تحلیــل مضمــون و بررســي ادبیــات نظــری تدويــن سياســتها،
معيارهــاي تدويــن خــوب سياس ـتها شناســایی و دســتهبندي شــدهاســت .تحلیــل مضمــون روشــی
یــرای تعییــن ،تحلیــل و بیــان الگوهــای (مضامیــن) موجــود درون دادههاســت .ایــن روش در حداقــل
خــود دادههــا را ســازماندهی و در قالــب جزئیــات توصیــف میکنــد .امــا میتوانــد از ایــن فراتــر
رفتــه ،جنبههــای مختلــف موضــوع پژوهــش را تفســیر کنــد .مراحــل تحلیــل مضمــون بــه شــرح زيــر
اســت (:)Braun & Clarke, 2006, pp. 19-23
مرحلــۀ اول ،آشــنایی بــا دادههــا :بــرای اینکــه پژوهشــگر بــا عمــق و گســترۀ محتوایــی دادههــا
آشــنا شــود ،بایــد خــود را در آنهــا غوطــهور ســازد .غوطــهور شــدن در دادههــا معمــوالً شــامل بازخوانی
مکــرر دادههــا و خوانــدن آنهــا بهصــورت فعــال (یعنــی جس ـتوجوی معانــی و الگوهــا) اســت.
مرحلــۀ دوم ،ایجــاد کدهــای اولیــه :ایــن مرحلــه شــامل ایجــاد کدهــای اولیــه از دادههاســت.
دادههــای کدگذاریشــده بــا واحدهــای تحلیــل (مضمونهــا) متفاوتانــد .کدهــا اجــزای اصلــی
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تحلیــل مضمــون هســتند و درواقــع «ام» یــا «برچســبهایی» هســتند کــه توســط پژوهشــگر بــه
قســمتی (یــک جملــه یــا پاراگــراف) از دادههــا اطــاق میشــوند و بــا ســؤالهای پژوهــش ارتبــاط
زیــادی دارنــد.
مرحلــۀ ســوم ،جســتوجوی مضامیــن :ایــن مرحلــه پــس از کدگــذاری کل متــن دادههــا آغــاز
مرتــب کــردن

میشــود و شــامل دســتهبندی کدهــای مختلــف در قالــب مضمونهــای بالقــ ّوه ،و
همــۀ خالصههــای کدگذاریشــده در قالــب مضمــون مشــخص اســت .درواقــع پژوهشــگر تحلیــل
کدهــای خــود را شــروع میکنــد و درنظــر میگیــرد کــه چگونــه کدهــای مختلــف میتواننــد بــرای
ایجــاد مضمونــی کلــی ترکیــبشــوند.
مرحلــۀ چهــارم ،بازبینــی مضمونهــا :ایــن مرحلــه زمانــی شــروع میشــود کــه پژوهشــگر
مجموعــهای از مضمونهــا را ایجــاد کــرده اســت و اکنــون آنهــا را مــورد بازبینــی قــرار میدهــد .ایــن
مرحلــه شــامل دو گا ِم بازبینــی و تصفیــۀ مضمونهاســت .گام اول بــه بازبینــی در ســطح خالصههــای
کدگذاریشــده اختصــاص دارد و در گام دوم ،اعتبــار مضمونهــا در رابطــه بــا مجموعــۀ دادههــا
بررســی میشــود.
مرحلــۀ پنجــم ،تعریــف و نامگــذاری مضمونهــا :مرحلــۀ پنجــم زمانــی شــروع میشــود کــه
نقــش رضایتبخــش از مضمونهــا وجــود داشــته باشــد .در ایــن مرحلــه ،پژوهشــگر مضمونهــای
ارائهشــده بــرای تحلیــل را تعریــف میکنــد و مــورد بازبینــی قــرار میدهــد.
مرحلــۀ ششــم ،تهیــۀ گــزارش :نــگارش پژوهشهــای تحلیــل مضمــون از مرحلــۀ اول آغــاز
میشــود و در طــول فراینــد تحقیــق ادامــه مییابــد .ایــن کار باعــث میشــود تحلیــل دادههــا و
نــگارش گــزارش پژوهــش همزمــان انجــام شــود و پژوهشــگر همــواره درحــال رفتوبرگشــت دادههــا
و گزارشدهــی باشــد.
در پژوهــش حاضــر ،براســاس ايــن مراحــل و بــه روش اســنادي ،مطالعــات نظــري و پژوهشهــاي
حــوزۀ اجــراي سياســتهاي عمومــي بهعنــوان دادههــاي پژوهــش گــردآوري شــده اســت .ايــن دادههــا
بــا جسـتوجوي كليدواژههــاي «تدويــن سياســت»« ،تدويــن خــوب سياســت» و «معيارهــاي تدويــن
سياســت» در بانكهــاي اطالعاتــي  Sage ،Jstorو  Research gateو بانكهــاي اطالعاتــي فارســي
نورمگــز و مگايــران گــردآوري شــده اســت .نتيجــۀ جسـتوجو شــامل  37مقالــۀ پژوهشــي و  7فصــل
كتــاب و  5جلــد كتــاب بــود كــه در عنــوان ،چكيــده يــا متــن اصلــي آنهــا يكــي از كليدواژههــاي
جس ـتوجو قــرار داشــت .در كدگــذاري دادههــا و اســتخراج معيارهــاي تدويــن خــوب سياس ـتهای
عمومــي ،از همــۀ منابــع جمعآوريشــده اســتفاده شــده اســت.
متناســب بــا ســؤال اصلــي پژوهــش ،بــه كدگــذاري اوليــۀ دادههــا پرداختــه شــده كــه نتيجــۀ ايــن
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مرحلــه معيارهــاي تدويــن خــوب سياســتها بــوده اســت (رجــوع شــود بــه جــداول بخــش یافتههــای
تحقیــق) .در ادامــه بــا تركيــب معيارهايــي كــه ارتبــاط مفهومــي بــا هــم داشــتند ،مضمونهــاي بالقـ ّوه
شناســايي و نامگــذاري شــده اســت .ايــن مضمونهــا متناســب بــا ســؤال پژوهــش و كدهايــي كــه در
هريــك وجــود دارد ،مــورد بازبينــي قــرار گرفتــه و نهايت ـاً مضمونهــاي پنجگانــه شــامل معيارهــاي
مربــوط بــه تدويــن خــوب سياســتهاي عمومــي در قالــب جــداول مجــزا ارائــه شــده اســت.

 .5يافتههاي تحقیق

پژوهــش حاضــر بــا اســتفاده از تحليــل مضمــون و بررســي ادبيــات علمــي حــوزۀ سياســتگذاري
عمومــي و تدويــن سياســتها ،معيارهــاي تدويــن خــوب سياســتها را شناســایی و دســتهبندی
کــرده اســت .ايــن معيارهــا بــه پنــج مضمــون تقســیم شــده اســت .1 :معيارهــاي مربــوط بــه ماهيــت
مســئلۀ عمومــي؛  .2معيارهــاي مربــوط عوامــل مســئلۀ عمومــي؛  .3معيارهــاي مربــوط بــه بازيگــران
تدويــن؛  .4معيارهــاي مربــوط بــه راهحلهــای ارائهشــده؛  .5معيارهــاي مربــوط بــه تعييــن اهــداف.
5ـ .1معيارهاي مربوط به ماهيت مسئلۀ عمومي
دســتۀ اول معيارهــاي تدويــن خــوب سياســتهاي عمومــي بــه ماهیــت مســئلۀ عمومــي مرتبــط
هسـ�تند .در جــدول  ،2ايــن معيارهــا و نمونهدادههايــي كــه مع ـ ِرف هــر معيــار هســتند ،آمــده اســت.
جدول  .2معيارهاي مربوط به ماهيت مسئلۀ عمومي
ردیف
1

اولويت بودن تنظیم
مسئله

تنظیم مسئله بر سایر فعالیتهای تدوین سیاست ،مانند شناسایی انواع مختلف
راهحلها و انتخاب میان آنها ،اولویت دارد (.)Vesely, 2017, p. 81

2

توجه به ابعاد مختلف
مسئله

پس از ایجاد مشکل ،از طریق نوعی جمعآوری دادهها ،ابعاد مختلف مربوط به سیاست
مسئله برای تعیین علل و وسعت آنها مورد بررسی قرار میگیرد که اساساً مبنایی برای
شناسایی راهحلهای احتمالی است (.)Jordan & Turnpenny, 2015, p. 8

3

توجه به نواقص

در سیاستگذاری ،با واقعیات عيني سروكار داريم .باید نقصها ،ضعفها و کاستیها
را حتیاالمکان بهصورت عینی ،شفاف و آماری نشان دهیم (کمالی ،1393 ،ص.
.)132

4
5
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نمونهدادهها

صورتبندی کالنمشکل كار اصلي در جريان تجزيه و تحليل هر مشكل صورتبندي كالنمشكل مربوط به
و توجه به ویژگیهای آن است .در حركت از كالنمشكل به مشكل اساسي ،تحليلگر سعي ميكند مشكل
را براساس ويژگيهاي مهم و كلي آن تعريف كند (.)Dunn, 2007, p. 78
کالن
توجه به جهانبینیها

جهانبینیها ،ایدئولوژیها یا افسانههای مشهور در چگونگی تعریف و تبیین
مشکالت اساسی نقش مهمی دارند (.)ibid., p. 79
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ردیف

معیارهای مربوط به
ماهیت مسئلۀ عمومی

6

تحلیلگران اطالعات باید به فرایند استدالل خویش آگاه باشند .آنها باید عالوهبر
توجه به فرایند استدالل اندیشیدن به خود قضاوتها و نتیجهگیریها ،به چگونگی قضاوت کردن و نتیجه
گرفتن نیز بیندیشند (هیوئر ،1380 ،ص.)39 .

7

توجه به عینیات و
مشاهدۀ مشکل

نمونهدادهها

در سیاستگذاری عمومی ،با عینیات و مسائل مربوط به زندگی اجتماعی سروکار
داریم .اساس سیاستگذاری باید مشاهده و تحلیل مشکالت باشد (کمالی،1393 ،
ص.)131 .

8

توجه به دانش مربوط به تدوین مؤثر سیاست بدون دانش وابسته به زمینه و دانش مربوط به واقعیت عینی
زمينه و واقعيت عيني غیرممکن است (.)Vesely, 2020, p. 220

9

با توصیف و ارزیابی مسئلۀ ،سیاستگذاران ممکن است انواع خاصی از شواهد برای
حمایت از اقدام درمورد موضوعات خاص انتخاب کنند یا خود مسائل ممکن است
مول ِد انواع خاصی از شواهد باشند (.)Lehtonen, 2017, p. 166

10
11
12

توجه به شواهد

دادههای بیشتر و تحقیقات بهتر افزایش تأثیر سیاستهای عمومی و بهطور همزمان تدوین
دادهها و تحقیقات بیشتر
سیاستهای مناسب یا منطقیتر را تضمین میکند (.)Martin & Faria, 1998, p. 56
استفاده از شاخصها

شاخصها میتوانند اطالعات پایهای درمورد مشکالت سیاست ارائه دهند .آنها
شواهدی در زمینۀ ایجاد و مقیاس مسئله ارائه میدهند و میتوانند به بیان ارزشها
از طریق فرایندهای مشارکتی کمک کنند (.)Lehtonen, 2017, p. 166

مدیران سیاستگذاری باید پژوهش دربارۀ موضوعات درحال ظهور را که بهطور بالق ّوه
پژوهش دربارۀ موضوعات
حیاتیاند اما هنوز در دستورکار قرار نگرفتهاند ،پیشبینی و هماهنگ نمایند (فریزن و
درحال ظهور
دیگران ،1393 ،ص.)68 .

13

استفاده از مدل
چندبازیگري

مدل چندبازیگري در تدوين سياست مناسب است؛ زیرا میتواند پنج عنصر
سیاستگذاری (استقامت در طول زمان ،مدیریت تعارض ،تعدیل ارزش ،مدلسازی
تاریخی ،الگوبرداری تصنعي) را درنظر بگیرد (.)Klabbers, 1985, p. 146

14

انتخاب یک مکانسیم
راهنما

در شــرایط نامســاعد محیطــی مرتبــط بــا وابســتگی متقابــل و غیرقابــل پیشبینــی
بــودن ،انتخــاب مکانســیم راهنمــا خطــوط کلــی فراینــد تدویــن را تنظیــم میکنــد و
الزاماتــی را مربــوط بــه عملکــرد ابزارهایــی کــه ممکن اســت مســتقل از اهداف و ســایر
محدودیتهــای قبلــی باشــد ،قــرار میدهــد (.)Linder & Peters 1990, p. 79

15

توجه به سياستهاي
فعلي

تدویــن سیاســت بایــد مبتنــی بــر دانــش مربــوط بــه طراحــی سیاســت فعلــی باشــد؛
بــرای مثــال مثــال بــر اهمیــت دانــش محلــی ،درک عمیــق از دیدگاههای بازیگــران و
نیــاز بــه تدویــن بســتههای سیاســت تأکیــد ميشــود (.)Vesely, 2020, p. 213

16

تكرار تدوين سياست

تدویــن سیاســت فراینــدی تکرارشــونده اســت و درعمــل فــرض بــر ایــن اســت کــه
تجزیــه و تحلیــل مســئله بایــد مقــدم بــر تدویــن سياســت پيشــنهادي و تجويــزي
باشــد (.)ibid., p. 222

تاهیراهبردیوکالن
فصلناهمسیاس 
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5ـ .2معيارهاي مربوط به عوامل مسئلۀ عمومي
دســتۀ دوم معيارهــاي تدويــن خــوب سياس ـتهاي عمومــي بــه عوامــل مســئلۀ عمومــي اختصــاص
دارد .در جــدول  ،3بــه ايــن معيارهــا و نمونهدادههــاي مع ـ ِرف هــر معيــار اشــاره شــده اســت.
جدول  .3معيارهاي مربوط به عوامل مسئلۀ عمومي
ردیف
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معیارهای مربوط به عوامل
مسئلۀ عمومی

نمونهدادهها

1

انجام تحلیل علّیمعلولی

تحلیــل علّیمعلولــی در بســیاری از مــوارد تدویــن سياســت بهشــکل
هدفمنــد مؤثــر اســت (فریــزن و دیگــران ،1393 ،ص.)68 .

2

انجام تحليل علل ريشهاي
مسئله

تحليــل علــل ريش ـهاي شــامل شناســايي علــل ريش ـهاي ،رونــد ايــن علــل
و چگونگــي اثرگــذاري آن بــر سياس ـتها در طــول زمــان اســت (فریــزن
و دیگــران ،1393 ،ص.)62 .

3

فهم روند علّی

وولمــن اظهــار میکنــد کــه هرچــه فهــم بهتــري از رونــد علّــی وجــود داشــته
باشــد ،بــه احتمــال زیــاد میتوانیــم سیاس ـتهای عمومــی را بــرای مقابلــه
بــا آن بــا موفقیــت تدویــن کنیــم (.)Jordan & Turnpenny, 2015, p. 8

4

شناخت الگوي علیت

اولیــن شــرط بــرای طراحــی سیاســت موفــق شــناخت الگــوی علیــت
اســت (.)Peters, 1987, p. 288

5

استفادۀ ترکیبی از مدلهای
بازار ،تولید و تکاملی

اســتفادۀ ترکیبــی از مدلهــای بــازار ،تولیــد و تکاملــی در تحلیــل
مشــکل احتمــاالً میتوانــد تصویــر جامعــی از دلیــل مشــکل ارائــه دهــد و
درنتیجــه ترکیــب جامعــی از گزینههــای سیاســتی را تولیــد کنــد (فریــزن
و دیگــران ،1393 ،ص.)70 .

6

بررسی پویایی علتها

در تحلیــل دالیــل ریشــهای ،بررســی پویایــی علتهــا جهــت حفــظ
تناســب گزینههــای سیاســتی بــا شــرایط متغیــر ضــروری اســت و
مســتلزم آن اســت کــه تحلیــل نهتنهــا شــامل دالیــل ریشــهای ،بلکــه
دربرگیرنــدۀ روندهــای دالیــل و اتفاقــات و سیاســتهای مؤثــر بــر روندهــا
نیــز باشــد (همانجــا).
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تجزیــه و تحلیــل بازخــورد بینــش جدیــدی دربــارۀ علــل و تأثیــرات
سیاســت ارائــه میدهــد (.)Burroughs, 2017, p. 76

7

استفاده از تحلیل بازخورد

8

تجزیــه و تحلیــل سیاســت بایــد فرضیههایــی صریــح درمــورد ارتبــاط
فرضيهسازي دربارۀ ارتباط بین بیــن ورودی سياســت (گزینههــای طراحــی) و خروجــی آن ایجــاد کنــد
کــه از طریــق آن انتظــار مــیرود یــک سیاســت طراحــی منجــر بــه یــک
ورودی و خروجی
نتیجــۀ خــاص شــود (.)Capano & Howlett, 2019, p. 3

9

بهجــای ادعاهــای قطعــی درمــورد اثــرات یــک برنامــه ،تحلیلگــر سیاســت
بيان احتماالت بهجاي قطعيت بایــد از جمــات احتمالــی اســتفاده کنــد (Harrar & Bawden,
.)1972, p. 426

10

طراحــی سیاســت بــا اســتداللابزاری متــرادف نیســت ،امــا مطمئنــاً بــه
ايــن شــکل از اســتدالل متکــی اســت (Howlett & Lejano, 2012,
.)p. 360

اتکا به استداللابزاری

11

شناسایی سازمانهای مسئول
هر عامل

در تحلیلهــای علّیمعلولــی ،مبتکــران سیاســت بایــد ســازمانهای
مســئول بــرای هریــک از عوامــل را بــه شــیوههای ممکــن شناســایی
کننــد (فریــزن و دیگــران ،1393 ،ص.)68 .

12

اســتفاده از مدل ها و شواهد
تجربي در تحليل عوامل

تدوینکننــدگان سیاســتها و ســایر تحلیلگــران در تحلیــل دالیــل یــک
مشــکل بایــد از مدلهــا اســتفاده کننــد و شــواهد تجربــی را جم ـعآوری
نماینــد (همــان ،ص.)69 .

13

الگوسازی و اقتصادسنجی

الگوســازی و اقتصادســنجی کمــک میکنــد کــه تصمیمگیرنــده و
برنامهریــز اقتصــادی بتوانــد یــک سیاســت مشــخص اقتصــادی را کــه
بهطــور معمــول برنامــه نامیــده میشــود ،از میــان یــک مجموعــه از
سیاســتگذاریها کــه رقیــب برنامــۀ فــوق خوانــده میشــود ،انتخــاب
کنــد (قاســمی ،1382 ،ص.)2 .

5ـ .3معيارهاي مربوط به بازيگران تدوين سياستها

تاهیراهبردیوکالن
فصلناهمسیاس 

دســتۀ ســوم معيارهــاي تدويــن خــوب سياسـتهاي عمومــي بــه بازيگــران تدويــن مربــوط اســت .در
جــدول  ،4ايــن معيارهــا و نمونهدادههــاي مع ـ ِرف هــر معيــار مشــاهده میشــود.

یحیی کمالی و همکاران .شناسايي و دستهبندي معیارهایي برای تدوین سياستهاي عمومي.
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جدول  .4معيارهاي مربوط به بازيگران تدوين سياستها
ردیف

230

معیارهای مربوط به بازیگران
تدوین

نمونهدادهها

1

مدیــران سیاســتگذاری بایــد ســازمانهای مســئول اجــرای سیاســتها،
مشارکت سازمانهای مسئول اجرا ،نظــارت و ارزیابــی را در ایــن مرحلــه مشــارکت دهنــد تــا دیدگاههــای
آنهــا دربــارۀ عملیاتــی شــدن گزینههــای مــورد نظــر را بشــنوند (فریــزن
نظارت و ارزیابی سیاست
و دیگــران ،1393 ،ص.)66 .

2

مشارکت ذینفعان

بــه مدیــران سیاســتگذاری و تدوینکننــدگان سیاســتها توصیــه
میشــود ذینفعــان اصلــی را در چنیــن جوامعــی مشــارکت دهنــد؛
بهویــژه کســانی کــه بهطــور مســتقیم از مشــکالت اثــر میپذیرنــد یــا
آســیبپذیری بیشــتری از مشــکالت دارنــد (همــان ،ص.)67 .

3

توجه به ائتالفها

پژوهشــگران سیاســتگذاري بــر اهمیــت توســعۀ ائتالفهــا ،بهعنــوان
راهــی بــرای میانجیگــری منافــع متنــوع ،تأکیــد میکننــد (Oborn,
.)Barrett & Dawson, 2013, p. 257

4

تعامل ذینفعان

هــر برنامــه بســته بــه حــوزۀ کارکــرد آن ،دارای چندیــن ذینفــع اســت
کــه تعامــل ایــن ذینفعــان در تدویــن برنامــه جهــت تکمیــل حلقههــا و
تضمیــن ضروریــات گریزناپذیــر اســت (عزیزخانــی ،1393 ،ص.)14 .

5

نهادینه کردن مشارکت

نهادینــه کــردن مشــارکت بیشــتر نماینــدگان محلــی در فراینــد تدويــن
سياســت باعــث افزایــش آزادی و توانمنديهــا میشــود کــه یکــي از
شــاخصهاي مهــم توســعه اســت (.)Pessali, 2011, p. 23

6

توجه به رویکرد مشارکتی

سیاســتگذاران و تدوینکننــدگان سیاســتها بایــد بــه رویکــرد
مشــارکتی ،ازجملــه مشــارکت اساســی و نهادینهشــدۀ ذینفعــان مرتبــط
و اســتراتژیک بهویــژه در مراحــل اولیــۀ فراینــد سیاســتگذاری ،توجــه
نماینــد .آنهــا همچنیــن بایــد بودجــۀ کافــی بــرای مشــارکت ذینفعــان
دراختیــار داشــته باشــند (فریــزن و دیگــران ،1393 ،ص.)67 .

7

استفاده از سیستمهای مشاوره

سیســتمهای مشــاورۀ سیاســت بــرای مطالعــۀ تدویــن سیاســتها و
درک انتخــاب و اســتقبال از گزینههــا و ترتیبــات مختلــف سیاســت مهــم
هســتند (.)Howlett & Mukherjee, 2017, p. 11

9

تعامل گسترده با مردم

تعامــل گســتردۀ مــردم ترکیبــی از دانــش را دراختيــار سياســتگذاران
قــرار ميدهــد و فهرســت انتخــاب در دســترس سیاس ـتگذاران را بســط
ميدهــد (.)Millar, Davidson & White, 2020, p. 317
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مدیــران سیاســتگذاری بــرای دســتیابی بــه همــۀ فوایــد جوامــع
سیاس ـتگذاری بایــد روابــط آزاد و دائمــی بیــن اعضــای ایــن جوامــع را
تســهیل کننــد (فریــزن و دیگــران ،1393 ،ص.)67 .

11

طراحــان و مجریــان سیاســت نهتنهــا بایــد بــه اهــداف سیاســت و ابزارهــای
توجه به اهداف و مکانیسمهای مؤثر تحقــق ایــن اهــداف توجــه کننــد ،بلکــه بایــد مکانیســمهایی را کــه بــر
اســتدالل ،تصمیمــات و اقدامــات مخاطبــان تأثیــر میگــذارد ،درنظــر
بر تصمیمات مخاطبان
بگیرنــد (.)Bakir, 2019, p. 22

12

حضور کارآفرینان سیاست

حضــور کارآفرینــان سیاســت در فراینــد تدویــن سیاســت میتواند به پیشــرفت
سیاســت مبتنــی بــر شـواهد کمــک کنــد؛ زیـرا کارآفرینــان شـواهد مناســب
را بموقــع بهدســت میآورنــد و بــه تصمیمگیرنــدگان اشــاره میکننــد کــه
چـرا شـواهد مرتبط هســتند و چگونــه میتواننــد در سیاســت از آنها اســتفاده
كننــد (.)Gunn, 2017, p. 273

13

مشارکت اندیشکدهها

مدیــران سیاســتگذاری بایــد اندیشــکدههای دولتــی و غیردولتــی را
کــه دارای دانــش تخصصــی و مهــارت دربــارۀ مســائل خــاص سیاســی و
راهحلهــای آنهــا هســتند ،در ایــن فراینــد مشــارکت دهنــد (فریــزن و
دیگــران ،1393 ،ص.)67 .

14

حضور در جوامع سیاستی

اعضــای یــک جامعــۀ سیاســتی از هســتۀ اصلــی ارزشهــای مشــترک
پیــروی میکننــد .حضــور در چنیــن جوامعــی بــرای بیــان دیدگاههــای
خــاص در تدویــن سیاســت ضــروری اســت (همــان ،ص.)66 .

15

اهداف و ارزشهای یکسان
سیاستگذاران

سیاســتگذارانی کــه بــه مشــکالت خــوب صورتبندیشــده
میپردازنــد ،دارای ارزشهــای یکســانی هســتند و اهــداف واحــدی را
دنبــال میکننــد (.)Dunn, 2007, p. 75

16

شناسایی تعصبات متخصصان و
تصمیمگیرندگان سیاست

شناســایی تعصبــات متخصصــان سیاســت و تصمیمگیرنــدگان ميتوانــد
ســهم ویــژهای در طراحی سیاســت داشــته باشــد (Strassheim, 2019,
.)p. 3

17

نیروی انسانی فعال و قابلیتهای
سازمانی

گروههــای ذینفــع بهخودیخــود بــرای اظهارنظــر و حمایــت از
راهحلهــای خــاص بــرای مســائل در جریــان بهپــا نمیخیزنــد؛ بلکــه
ایــن کار مســتلزم دراختیــار داشــتن نیــروی انســانی فعــال و قابلیــت
ســازمانی اســت (هاولــت و دیگــران ،1395 ،ص.)219 .

18

تعامل ایجادکنندگان سیاست و
اجراکنندگان سیاست

ایجادکننــدگان سیاســت و اجراکننــدگان سیاســت دو دســته از ذینفعــان
هســتند؛ تعامــل و همــکاری میــان ایــن دو دســته موفقیــت سیاســت را
بهدنبــال دارد (رونقــی و فیضــی ،1393 ،ص.)169 .

یحیی کمالی و همکاران .شناسايي و دستهبندي معیارهایي برای تدوین سياستهاي عمومي.
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19

حفظ منافع ذینفعان و
سیاستگذاران در مواجهه با
ائتالفها

حفــظ منافــع ذینفعــان و سیاســتگذاران در مواجهــه بــا ائتالفــات
سیاســی ازجملــه عوامــل مؤثــر در زمــان تدویــن سیاســت اســت (همــان،
ص.)170 .

20

مشورت با تصمیمگیرندگان

در دولــت و خــارج از آن ،برخــی بازیگــران بیشــتر از ســایران تأثيرگذارنــد؛
از ایــن رو بیشــتر احتمــال دارد بــرای مشــورتدهی بــه تصمیمگیرنــدگان
مــورد توجــه قــرار گيرنــد (.)Howlett & Kraft, 2012, p. 82

21

مکانیسمهای مشارکتی و مشورتی
تعامل شهروندان

درکل ادبیــات هنجــاری و تجربــی نشــان میدهــد مکانیســمهای
مشــارکتی و مشــورتی تعامــل شــهروندان میتوانــد مزایایــی بــرای تدویــن
سیاســت داشــته باشــد (.)Johnson, 2017, p. 211

22

توجه به ساختار گفتوگو

ســاختار گفتوگــو و تأثیــر آن بــر مشــارکت در فراینــد تدویــن سياســت
ميتوانــد تفــاوت معنــاداری ایجــاد کنــد (Howlett & Mukherjee,
.)2017, p. 7

23

بــدون درک عمیــق نظــری و تجربــی از شــيوۀ طراحــی سیاســتها ،هرگــز
شناخت شيوههاي طراحي سياست نمیتــوان دســتورالعملهای کاری را بــرای تدویــن سیاســت تدویــن كــرد
(.)Vesely, 2020, p. 215

24

درک وضعیت و استفاده از دانش
اقناعکننده

سیاس ـتگذاران بایــد بتواننــد وضعیــت را درك كننــد و شــواهدی از نــوع
دانــش اقناعکننــده را در آن زمینــه ایجــاد نماینــد (Colebatch, 2018,
.)p. 370

25

توانایی در استفاده از دانش

توانایــی افــراد و ســازمانها بــرای بهدســت آوردن ،ارائــه و اســتفاده از
انــواع مختلــف دانــش در رونــد سیاســتگذاری ،بهعنــوان مهمتریــن
ابعـ�اد ظرفیـ�ت حـ�ل مسـ�ئلۀ مـ�درن ،دیـ�ده میشـ�ود   (�Nekola & Ko
.)houtek, 2017, p. 48

26

درك بهتر مكانيسم مداخالت
سياستي

طراحــی سیاســت خــوب مبتنــی بــر درک بهتــر مکانیســمي اســت کــه
مداخــات سياســتي از طریــق آن منجــر بــه نتایــج مــورد انتظــار میشــود
(.)Capano & Howlett, 2019, p. 2

27

گسترده بودن جعبهابزار تدوين
سياست

جعبهابــزار تدوینکننــدگان سیاســت بایــد بســیار گســترده و ســاختاریافته
باشــد (.)Vesely, 2020, p. 219

5ـ .4معيارهاي مربوط به راهحلهاي ارائهشده

تاهیراهبردیوکالن
فصلناهمسیاس 

دســتۀ چهــارم معيارهــاي تدويــن خــوب سياس ـتهاي عمومــي بــه راهحــل ارائهشــده در مرحلــۀ تدويــن
مرتبــط هســتند .در جــدول  ،5بــه ايــن معيارهــا و نمونهدادههــاي معـ ِرف هــر معيــار اشــاره شــده اســت.
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جدول  .5معيارهاي مربوط به راهحلهاي ارائهشده

ردیف

معیارهای مربوط به
راهحلهای ارائهشده

1

بررسي امکانپذیری
اداری و هزینه ـ
اثربخشی گزينهها

2

اگر هزینۀ گزینهها برابر باشند ،گزینهای مطلوب است که کمترین هزینۀ مالی را دارد
انتخاب گزینۀ کمهزینه
یا موجب دستیابی به اهداف بیشتر با هزینۀ یکسان ميشود (همان ،ص.)76 .

3

توجه به ابعاد فنی و
مالحظات سیاسی و
امکانپذیری اداری

جوهرۀ جستوجوی راهحلهای يك مسئله نهتنها متضمن شناسایی اقداماتی است
که از نظر فنی برای مواجهه یا دفع مشکالت مورد مالحظه قرار میگیرد ،بلکه به
مالحظات سیاسی و امكانپذيري اداری آن نيز بايد توجه شود (هاولت و دیگران،
 ،1395ص.)199 .

4

توجه به حداكثرسازي
منابع

در دیدگاه طراحی هدفمند ،مشکالت اجتماعی پیچیده و پایدار هستند و برای مبارزه
با آنها باید منابع خود را به حداکثر برسانیم (.)Mumper, 2003, p. 40

5

استفاده از تحلیل
امکانسنجی سیاسی

به تدوینکنندگان سیاست توصیه میشود عدم موفقیت اجرا و تصویب را پیشبینی
کنند و از تکنیکهایی مانند تحلیل امکانسنجی سیاسی بهره گیرند (Vesely,
.)2020, p. 224

6

استفاده از ابزارهاي
تحليلي

ابزارهای تحلیلی با ارزیابی اقدامات گذشته ،با شفافسازی یا حذف برخی موارد در
تدوین سياستها مؤثرند (.)Howlett et al., 2014, p. 272

7

ابزارهای مناسب برای سیاستگذاری باید بهقدری انعطافپذیر باشند که استفاده از
انعطافپذير بودن
آنها در یک مدل چندبازیگری از تدوین و ایجاد سیاست بهصورت دائمی امکانپذیر
ابزارهای سياستگذاري
باشد (.)Klabbers, 1985, p. 146

نمونهدادهها

يكي از معیارهاي مهم برای ارائۀ گزینهها ،امکانپذیری اداری و هزینه ـ اثربخشی
است (فریزن و دیگران ،1393 ،ص.)76 .
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از ثمربخش بودن راهحلهای سیاستی که برای مشکالت خوب صورتبندیشده ارائه
شده ،نیز اطمینانخاطر حاصل شود و درصد کمی احتمال خطا و اشتباه وجود داشته
باشد (.)Dunn, 2007, p. 75

8

اطمینان از راهحلها

9

جستوجوی گزینههای جدا از دستهبندی سیاستها و مسائل ،تدوینکنندگان باید بهدنبال گزینههایی باشند
که متکی بر خارج از دولت هستند (فریزن و دیگران ،1393 ،ص.)75 .
غیرمتکی به دولت

تدوینکنندگان سیاست با توجه به محدودیتهای منابع و زمان صرفاً قادر به تحلیل
تعداد محدودی از گزینههای سیاستی هستند؛ بنابراین باید گزینههای غیرعملی را
کنار بگذارند (همانجا).

10

حذف گزینههای کام ً
ال
غیرعملی

11

انتخاب گزینههای قابل معیار اساسی برای بررسی گزینهها ،قابلیت پذیرش سیاسی آنهاست (همان ،ص.
.)76
پذیرش

12

توجه به كسب حمايت
سياسي

تدوینکنندگان نباید حمایت سیاسی در یک بخش خاص را ثابت فرض کنند .آنها
باید درپی انجام تحلیل مستندمحوری باشند که حمایت سیاسی الزم برای تعقیب
گزینههای خاص سیاستی را بهدست ميآورد (همانجا).

13

سازگار بودن با
واقعیتهای سیاسی و
اجتماعی

تدوین سیاستها باید با واقعیتهای سیاسی و اجتماعی سازگار باشد (Vesely,
.)2020, p. 218

14

توجه به خلقوخوی
ملی

قوخوي ملی تقریباً در بسیاری از زمینههای مختلف سیاسی تأثیر میگذارد بر
خل 
تدوين سياستها نيز مؤثر است (.)Schnider, 2006, p. 459
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15

درک مفروضات مردم

برای پیشنهاد یک سیاست عملی و کارآمد به درک دقیق مفروضات مردم درمورد
ابزارهای مختلف نیاز است (.)Vesely, 2020, p. 222

16

نظرسنجی از
شهروندان

نظرسنجی از شهروندان میتواند بهطور مؤثري برای ارزیابی عقل عمومی و افکار
عمومی درمورد سیاستها و گزینههای سیاستي مورد استفاده قرار گیرد (Johnson
.)& Huff, 1987, p. 128

17

درک دقیق افکار
عمومی

درک دقیق افکار عمومی برای یک دولت دموکراتیک ابزار ارزشمندی در شناسایی
خاص ضروري است (Johnson & Huff, 1987, p.
یا اجماع برای سیاستهای
ِ
.)129

18

ارزیابی گزینهها و
سناريوهاي مختلف

در مرحلۀ نوشتن پیشنویس باید گزینههای سیاستی و سناریوهای مختلف مطرح
شود و پابرجایی آنها با توجه به ویژگیهای هریک از سناریوها محک بخورد
(دشمنگیر ،مصطفوی و رشیدیان ،1393 ،ص.)623 .

19

توجه به ایدههای
خالقانه

تدوین یکپارچۀ سیاستها مستلزم ایدههای خالقانه است که در آغاز مستلزم شروط
عملیاتی است که به بازیگران و ایدههای جدید اجازۀ بررسی سیاستها را میدهد
(فریزن و دیگران ،1393 ،ص.)67 .

20

خالقیت در تدوین

براي موفقيت در صورتبندي مشكل ،تحليلگر باید با استفاده از ق ّوة خالقۀ خود
راهحلهاي بديعي را براي مشكالتي ارائه كند كه مبهم و نامشخص بوده و بهدرستي
تعريف نشدهاند (.)Dunn, 2007, p. 77

21

وجود نظريۀ علّي
مناسب

طراحی سیاست خوب حاکی از آن است که سیاستگذاران از یک نظریۀ علّی مناسب
برخوردارند (.)Capano & Howlett, 2019, p. 4
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تدوینکنندگان سیاستها باید هنگام پیشنهاد گزینههای سیاستی جامع که بهدنبال
تغییرات اساسی در وضعیت موجود هستند ،دشواری بهدست آوردن اطالعات دربارۀ
نتایج سیاست و ریسک بیشتر سیاستهای جامع برای سیاستگذاری را پیشبینی و
خود را برای آن آماده کنند (فریزن و دیگران ،1393 ،ص.)72 .

22

توجه به دشواری
كسب اطالعات در
سیاستهای جامع

23

مشکالت خوب صورتبندیشده مشکالتی هستند که فقط شمار معدودی از
ارائۀ راهحلهاي محدود سیاستگذاران با آنها سروکار دارند و تعداد محدودی راهحل سیاستی برای آنها
ارائه شده است (.)Dunn, 2007, p. 75

24

یک نظام مدیریت دوراندیش باید تحلیلها و روشهایی را تشویق کند که مفروضات
مشخص بودن
و زنجیرۀ استنتاج در آنها بهخوبی مشخص شده باشد ،منشأ و میزان عدم قطعیت
مفروضات و میزان عدم
نتیجهگیریهای آنها معلوم باشد و بر رویههایی که دیدگاههای متفاوت را تشریح
قطعیت نتایج
میکنند ،پافشاری نماید (هیوئر ،1380 ،ص.)35 .

25

سناریومحوری و
برنامهریزی غلتان

الزم است ضمن انجام مطالعات آیندهنگاری ،مکانیسمهایی مثل تدوین برنامه
براساس سناریوهای مختلف و یا بازنگری سالیانۀ مفاد آن و انعطافپذیری برنامه
بیشتر شود؛ به عبارت دیگر ،رویکرد برنامهریزی غلتان باید در دستورکار قرار گیرد
(گودرزی ،علیزاده ،غریبی و محسنی کیاسری ،1393 ،ص.)158 .

26

توانایی پیشبینی
شرایط

توانایی پیشبینی شرایط مؤلفهاي مهم در تدوین سیاست خوب و محکم است
(.)Steen, 2017, p. 182

27

درسآموزی

سياستگذاری خوب باید براساس یادگیری از تجارب باشد (محمدی فاتح،
داناییفرد ،رهنور و فروزنده ،1395 ،ص.)23 .

28

برنامهریزی هستهای

بهجای تدوین برنامههای کالن صرفاً بهتر است بر مسئلهای مشخص با مقیاس
جغرافیایی محدود تمرکز شود (حاجیانی ،1395 ،ص.)12 .

29

انسجام و نزدیکی
زیرنظامهای سياست

تحلیلگران مدعیاند که انسجام یا نزدیکی زیرنظامهای سياستگذاري عامل مهم
اثرگذار بر گرایش باطنی به راهحلهای سياستهاي جدید یا نوآورانه برای ظهور از
درون فرایند تدوين بهشمار میرود (هاولت و دیگران ،1395 ،ص.)238 .
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از آنجا که هر مشکل خاص ممکن است دارای چندین راهحل بالقوه باشد که هرکدام
هزینهها و مزایای متفاوتی دارند ،این گزینهها برای هدایت تصمیمگیری به ارزیابی
مقایسهای نیاز دارند (.)Jordan & Turnpenny, 2015, p. 9

30

ارزیابی مقایسهای
راهحلها

31

استفاده از تحقيقات در در مرحلۀ تدوین سياست ،تحقیقات اطالعاتی درمورد گزینههای سیاست و نتایج
احتمالی آنها ارائه میدهد (.)Gill & Lyall, 2017, p. 249
ارائۀ راهحلها

32

دانش فنی و معرفتی

دانش معرفتی و سایر دانش فنی میتواند عنصری تعیینکننده در روند تدوین
سیاستهای نهادهای ملي و فراملی باشد (.)Zito, 2017, p. 316

33

استفاده از شاخص در
ارزیابی

شاخصها میتوانند بهطور غیرمستقیم تدوین سیاست با ارائۀ اطالعاتی بیشتر،
به ارزیابی سیاست خاص و ابزارهای طراحی که برای مقایسۀ گزینههای سیاستي
استفاده میشوند ،کمک کنند (.)Lehtonen, 2017, p. 170

34

استفاده از اعداد

اعداد و آمار میتوانند ابزار قدرتمندی برای پشتیبانی از تصمیمگیری و ايجاد اجماع
باشند (.)Oborn & et al., 2013, p. 270

35

پیوند برنامۀ
بودجه

راهبری فرایند برنامهریزی بهصورت فرایندی پیوسته و مستمر ،بدون ارتباط ارگانیک
برنامه و بودجه امکانپذیر نیست (گزارش عملکرد قانون برنامۀ پنجم توسعه در سال
 ،1394 ،1392ص.)40 .

36

ارزیابی امکانسنجی

هدفگذاری هر برنامه باید در چارچوب توان اجرایی کشور و امکانات واقعی آن انجام
شود .درواقع ارزیابی امکانسنجی در مرحلۀ قبل از آغاز برنامهریزی ضروری است
(عزیزخانی ،1393 ،ص.)16 .

37

ارزیابی هزینه و فایده

در تمام طرحها و سیاستهای اجرایی اصوالً بايد مستندات و تحلیلهای روشنی از
هزینه و فایدۀ اجرای سیاست وجود داشته باشد تا بدین وسیله از یک سو راهکارهای
الزم برای تأمین هزینهها را پیشبینی کرد و از سوی دیگر تدابیر مقتضی برای
کاهش آن اندیشید (همان ،ص.)17 .

تاهیراهبردیوکالن
فصلناهمسیاس 
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5ـ .5معيارهاي مربوط تعيين اهداف سياستهاي تدوينشده
دســتۀ پنجــم معيارهــاي تدويــن خــوب سياســتهاي عمومــي بــه تعييــن اهــداف سياســتهاي
تدوينشــده مرتبــط هســتند .در جــدول  ،6ايــن معيارهــا و نمونهدادههــاي معـ ِرف هــر معيــار آمــده اســت.
جدول  .6معيارهاي مربوط تعيين اهداف سياستهاي تدوينشده
ردیف
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معیارهای مربوط به تعیین
اهداف

نمونهدادهها

1

مشخص بودن اهداف

اهداف باید دقیق و واقعی باشند ،نه گسترده و قابل تفسیر (فریزن و
دیگران ،1393 ،ص.)73 .

2

جامع و مانع بودن

برنامه باید از یک سو آنچه را که الزم است انجام شود ،بهصورت شفاف
مشخص نماید و از سوی دیگر باید از هرگونه گزافهگویی بپرهیزد
(گودرزی و دیگران ،1393 ،ص.)158 .

3

قابل اندازهگیری بودن اهداف

اهداف باید یک آیندۀ مطلوب را بهصورت قابل اندازهگیری تعریف کنند؛
بهگونهای که این امکان وجود داشته باشد که تأیید شود آیا قابل تحقق
هستند یا خیر (فریزن و دیگران ،1393 ،ص.)73 .

4

قابل قبول بودن اهداف

اگر اهداف و سطوح اهداف برای اثرگذاری بر رفتار هستند ،باید قابل
قبول و درک باشند و تفسیر یکسانی از آنها توسط مسئوالن دستیابی به
آنها وجود داشته باشد (همانجا).

5

واقعگرایانه بودن اهداف

اهداف و سطوح اهداف باید جاهطلبانه باشند .تنظیم هدفی که صرفاً
وضعیت فعلی را منعکس میکند ،مفید نیست؛ اما اهداف باید واقعبینانه
هم باشند ،بهنحوی که مسئوالن آنها را معنادار بدانند (همان ،ص.)72 .

6

زمانبندی اهداف

اهداف و سطوح اهداف اگر دارای یک تاریخ یا دورۀ زمانی مشخص
نباشند ،مبهم باقی میمانند (همان ،ص.)73 .

7

محدود بودن اهداف

تدوینکنندگان سیاست همچنین باید بهخاطر داشته باشند که سه سطح
اهداف لزوماً برای همۀ موقعیتهای سیاستگذاری یکپارچه ضروری
نیستند و اهداف باید محدود باشند تا مانع سردرگمی شوند (همان ،ص.
.)72
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درنهایت در تدوین اهداف ،بهویژه در سطح کالن ،تدوینکنندگان
سیاست باید بررسی کنند که آیا اهداف مورد نظر با سایر اهداف جامعه
سازگار است یا خیر (همانجا).

8

سازگاری اهداف با یکدیگر

9

تدوینکنندگان سیاست باید برمبنای تحلیل علل ریشهای ،اهداف را برای
تعیین اهداف براساس علل ریشهای
حل سیاستی بالقوه تعیین کنند (همان ،ص.)71 .
راه 

10

مطابقت با برداشت دولت

مطابقت با برداشت دولت از بهترین روشهای امکانسنجی اهداف
مناسب و ابزاري برای دستیابی به آنهاست (Howlett & Kraft,
.)2012, p. 82

11

تطبیق اهداف و ابزارهای سیاسی

تطبیق اهداف و ابزارهای سیاسی در نتیجۀ وظایف و فعالیتهای تدوین
بسیار مهم است (.)Howlett & Mukherjee, 2017, p. 3

12

اطمینان از ارتباط عناصر تدوين
با اهداف

عناصر تدوين سياست جدید از نظر منطقی با اهداف و اهداف کلی
سیاست ارتباط دارند (.)Colebatch, 2018, p. 378

13

انتخاب روش متناسب با هدف

انتخاب روش میتواند واقعیت را تحت تأثیر قرار دهد .این انتخاب باید
متناسب با هدف مشخص باشد (.)Vesely, 2020: 219

14

استفاده از شاخصها برای تعیین
اهداف

شاخصها میتوانند به فرایندهای تعیین اهداف با استفاده از تمرینهای
سناریوسازی و مشاهده کمک کنند (.)Lehtonen, 2017, p. 169

15

هماهنگی ابزارهای رسیدن به
اهداف

هماهنگی بخشهای گوناگون باید در هدفها ،در وسایلی که برای
رسیدن به هدفها فراهم میشود و میان وسایل و اهداف وجود داشته
باشد (رجبپور ،1398 ،ص.)3 .

16

اولویتبندی اهداف

نکته بسیار حائز اهمیت دیگر برای تصمیمگیرنده ،اولویتبندی و تدوین
صحیح و منطقی اهداف است (قاسمی ،1382 ،ص.)2 .

تاهیراهبردیوکالن
فصلناهمسیاس 
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فصلناهم سیاستاهی راهبردی و کالن

 .6نتیجهگیری

تدویــن سیاســت يكــي از مهمتریــن مراحــل سياســتگذاري اســت .در ايــن مرحلــه ،بازيگــران
مختلفــي نقــش ايفــا ميكننــد .نقــش تحلیلگــران سیاســت در ايــن مرحلــه مهمتــر اســت .در
مرحلــۀ تدويــن سياســت ،ارتبــاط سياســتگذاران و تحليلگــران سياســت افزايــش مييابــد.
تحليلگــران سياســت نقــش مهمــي در شناســايي ابعــاد و عوامــل مؤثــر بــر مســائل سياســتي و بــرآورد
پيامدهــا و نتايــج گزينههــاي سياســتي ايفــا ميكننــد .هــر انــدازه دولتهــا در تدویــن سیاســت
موفــق و منطقــی عمــل کننــد ،احتمــال اجــرای موفــق سیاســتها و دســتيابي بــه اهــداف مــورد
نظــر افزايــش مييابــد .اهمیــت مرحلــۀ تدويــن سياســت از آن روســت کــه ناکامــی تحلیلگــران و
سیاســتگذاران در حــل هــر مشــکل اغلــب ناشــی از اشــتباه گرفتــن آن مشــکل و پرداختــن بــه
مشــکل دیگــر اســت .عالوبــر ايــن ،اهمیــت مرحلــۀ تدویــن سياســت در روشــن کــردن ماهيــت
و وضعيــت مشــکالت سياســتي اســت و اینکــه گزینههــای سیاســتی بــراي حــل ايــن مشــكالت
شناســایی و مــد ّون میشــوند و پيامدهــاي احتمالــي و تأثيــرات آن بــر مشــكل مــورد نظــر ارزيابــي
ميگــردد .بررســی گزینههــای مختلــف باعــث میشــود گزینههــای سیاســی مناســب هــر مشــکل
بــه سياســتگذاران پيشــنهاد شــود .بهرغــم اهميــت تدويــن سياســت ،همانطــور كــه در ايــن
پژوهــش بیــان شــد ،ادبيــات علمــي سياس ـتگذاري عمومــي در ايــن زمينــه انســجام الزم را نــدارد.
در ســالهاي اخيــر ،بهتدريــج آثــار برجســتهای در ايــن زمينــه منتشــر شــده کــه در آنهــا ،ابعــاد
مفهومــي تدويــن سياس ـتهاي عمومــي و جايــگاه و اهميــت آن در فراينــد سياس ـتگذاري عمومــي
تشــريح شــده اســت.
در ايــن راســتا ،ايــن پژوهــش بــا هــدف شناســایی و دســتهبندي معيارهايــي بــراي تدويــن
خــوب سياس ـتهاي عمومــي انجــام شــد .شناســایی معيارهــاي تدویــن خــوب سياس ـتهاي عمومــي
میتوانــد گامــی در راســتای تحقــق علمــی شــدن فراینــد تدویــن سیاســتها باشــد و بــه توفیــق
بیشــتر در تدویــن سیاســتهای عمومــی منجــر شــود .روش پژوهــش مبتنــی بــر تحلیــل مضمــون
و مشــتمل بــر کدگــذاری بــاز و محــوری بــود .دادههــاي پژوهــش نيــز بــا اســتفاده از روش اســنادی
گــردآوري شــد .بــا بررســي پژوهشهــاي حــوزۀ سياس ـتگذاري عمومــي ،معيارهايــي بــراي تدويــن
خــوب شناســايي و در پنــج مضمــون دســتهبندی شــد .1 :معيارهــاي مربــوط بــه ماهيــت مســئلۀ
عمومــي؛  .2معيارهــاي مربــوط عوامــل مســئلۀ عمومــي؛  .3معيارهــاي مربــوط بــه بازيگــران تدويــن؛ .4
معيارهــاي مربــوط بــه راهحلهــای ارائهشــده؛  .5معيارهــاي مربــوط بــه تعييــن اهــداف .ايــن معيارهــا
راهنمــاي تحليلگــران و سیاســتگذاران در تدویــن سیاســتهای عمومــی در حوزههــاي مختلــف
خواهــد بــود .پژوهشــگران سياس ـتگذاري عمومــي ميتواننــد بــا شــناخت ابعــاد و معيارهــاي مربــوط
بــه مرحلــۀ تدويــن سياســت ،ايــن معيارهــا را در پژوهشهــاي حوزههــاي مختلــف سياســتگذاري
بهصــورت عملياتــي بــهكار گيرنــد.
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