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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 identi-
fying 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 poli-
cies 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.
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نوع مقاله: علمیـ  پژوهشی

ــي اســت.  ــن سياســت   هاي عموم ــراي تدوی ــي ب ــایی معيارهای ــش حاضــر شناس ــدف پژوه ه
ــن  ــد. در ای ــا مي   كنن ــت ایف ــن سياس ــۀ تدوی ــي در مرحل ــش مهم ــت نق ــران سياس تحليلگ
مرحلــه، پــس از بررســی ابعــاد و عوامــل مشــکالت سياســتي، گزینه   هــای سياســتی و 
ــر  ــراي ه ــای سياســتی مناســب ب ــدّون می   شــود و گزینه   ه ــایی و م ــا شناس ــاي آن ه پيامده
مشــکل پيشــنهاد مي   گــردد. تدویــن مناســب و دقيــق سياســت هاي عمومــي احتمــال 
ــۀ  ــناخت مرحل ــن رو ش ــد. از ای ــش می ده ــت ها را افزای ــن سياس ــي ای ــت و اثربخش موفقي
تدویــن و احصــای معيارهایــي بــراي تدویــن خــوب سياســت   هاي عمومــي ضــروري اســت. در 
ــا بررســي مطالعــات مربــوط بــه  ــا اســتفاده از روش تحليــل مضمــون و  ب پژوهــش حاضــر، ب
تدویــن سياســت   ، معيارهایــي بــراي تدویــن خــوب سياســت   ها شناســایي و در پنــج مضمــوِن 
1. معيارهــاي مربــوط بــه ماهيــت مســئلۀ عمومــي، 2. معيارهــاي مربــوط بــه عوامــل مســئلۀ 
عمومــي، 3. معيارهــاي مربــوط بــه بازیگــران تدویــن، 4. معيارهــاي مربــوط بــه راه حل هــاي 
ارائه شــده، 5. معيارهــاي مربــوط بــه تعييــن اهــداف دســته بندي شــده اســت. ایــن معيارهــا 
می توانــد راهنمــاي تحليلگــران، سياســت گذاران، ســازمان   ها و نهادهــای ذي ربــط در تدویــن 

سياست   های عمومی باشد.

.Z00, Z1, Z11 :JEL طبقه بندی

شناسایي و دسته بندي معيارهایي برای تدوین سياست هاي عمومي

*یحيی کمالی1   ، صدیقه شيخ زاده جوشانی2      ، فرزانه حسين عسکری3      
1. دانشیار، گروه علوم سیاسی، دانشکدۀ حقوق و الهیات، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران

2.  استادیار، گروه علوم سیاسی، دانشکدۀ حقوق و الهیات، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران 
3.کارشناسی ارشد علوم سیاسی، دانشکدۀ حقوق و الهیات، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران

تاریخ  دریافت: 13 مهر  1399
تاریخ  پذیرش: 28 بهمن  1399 

تاریخ  انتشار: 1 تیر  1400

کلیدواژه ها:  
 سیاست، 

سیاست گذاری، تدوین 
سیاست، تدوین خوب، 

معیار.

* نویسندۀ مسئول:
دکتر یحیی کمالی 

نشانی: كرمان، دانشگاه شهيد باهنر كرمان 
تلفن: 6546452 )912( 98+

yahyakamali@uk.ac.ir :پست الکترونیک

iDiDiD

  20.1001.1.23452544.1400.9.34.8.6



فصلناهم سیاست اهی راهبردی و کالن

212

تابستان 1400. دورۀ 9. شمارۀ 2

یحيی کمالی و همکاران. شناسایي و دسته بندي معيارهایي برای تدوین سياست هاي عمومي.

1. مقدمه  
ــط و  ــاًل مرتب ــال كام ــن ح ــزا و درعي ــۀ مج ــد مرحل ــت گذاری در چن ــد سياس ــری، فراین ــاظ نظ به لح
ــل  ــن مراح ــه ای ــی، ب ــدک تفاوت ــا ان ــف، ب ــگران مختل ــرد. پژوهش ــورت می گي ــر ص ــا یکدیگ ــل ب مکم
ــرای مثــال هاولــت و رامــش )1380، ص. 89( ایــن فراینــد را در چهــار مرحلــۀ 1.  ــد. ب اشــاره كرده ان
 دســتورگذاری، 2. تصميم گيــری، 3. اجــرای سياســت، 4. ارزیابــی سياســت بررســی كرده انــد. الســول

 )p. 176 ,1971( فهــم، توصيــه، تجویــز، دســتور، به كارگيــری، ارزیابــی و خاتمــه را به عنــوان مراحــل 
سياســت گذاری مطــرح كــرده اســت. هربــرت ســایمون مراحــل سياســت گذاری عقالنــی را فهــم، تعييــن 
ــن  ــوم ضم ــه ليندبل ــی ك ــمارد؛ درحال ــا برمی ش ــن راه حل ه ــاب بي ــا و انتخ ــی راه حل ه ــل، ارزیاب راه ح
تــالش بــرای تغييــر ترتيــب ایــن مراحــل، پيشــنهاد می كنــد فراینــد سياســت گذاری عقالنــی از تعریف و 
 .)Hogwood & Gunn, 1984, p. 181( رتبه بنــدی ارزش هــای حاكــم آغاز و ســپس راهکارها تعيين شــود
ویليــام دان فراینــد سياســت گذاري عمومــي را بــه پنــج مرحله تقســيم می كنــد: تهيۀ دســتوركار،  تدوین

ــۀ دوم تنظيــم راه   حــل و تدویــن سياســت اســت. وقتــی كــه مقامــات  ــرآورد. مرحل ، اتخــاذ، اجــرا و ب
ــت  ــن سياس ــه تدوی ــروع ب ــان ش ــد، كارشناس ــرار می دهن ــتوركار ق ــئله را در دس ــک مس ــمی ی رس
می   كننــد. در ایــن راســتا، نتایــج مــورد نظــر تعييــن می   شــود و براســاس تحليــل گزینه   هــای 
ــون  ــتی آزم ــف سياس ــای مختل ــد و ابزاره ــعه می   یابن ــود و توس ــی مي   ش ــت   ها طراح ــف، سياس مختل
ــای  ــردآوری و پيامده ــف گ ــای مختل ــد گزینه ه ــا و فوای ــارۀ هزینه   ه ــی درب ــپس اطالعات ــود. س می   ش
ــا توســعه  ــردد، راه   حل    ه ــه می گ ــا ارائ ــرای انتخــاب گزینه   ه ــی ب ــن زده می شــود، معيارهای ــی تخمي آت
 .)Dunn, 2007, pp. 43-45( ــود ــایی می   ش ــان شناس ــر ذی   نفع ــا دیگ ــی ب ــای آت ــد و تنش   ه می   یاب

ــل و  ــاب راه ح ــرای انتخ ــذار ب ــت گذار و قانون گ ــردن سياس ــاده ك ــامل آم ــت   ها ش ــن سياس تدوی
توصيــف ابزارهایــی )مثــل قوانيــن، امتيازهــا، ممنوعيت   هــا، مقــررات و ماننــد آن( اســت و شــرح جزئيات 
دقيقــی دربــارۀ اینکــه چــه كســی چــه چيــزی را بــه كار مي بــرد و چــه زمانــی بــه نتایــج مــورد نظــر 
ــا برخــورداری از  ــه از فراینــد سياســت گذاری ب ــن مرحل ــد )Sidney, 2007, p. 34(. در ای دســت می یاب
نظریــات كارشناســی، وضعيــت اجتماعــی، اقتصــادی و فرهنگــی، تعهــدات و مســئوليت   ها، ارزش   هــای 
ــه  و تحليــل  ــا مشــکل عمومــی بررســی و تجزی ــر جامعــه و ســایر عوامــل مرتبــط، مســئله ی حاكــم ب
ــرای رفــع مشــکل  ــه گزینه   هــا و راه حل هــای مطلــوب ب می   شــود. حاصــل ایــن فعاليت   هــا دســتيابی ب
اســت كــه بــا درنظــر گرفتــن همــۀ جوانــب مســئله، بــه شــکل گيری، تهيــه و تدویــن سياســت عمومــی 

ــر، 1389، ص. 83(. ــور آهنگ ــور و غالم پ ــد )قلی پ می   انجام

تدویــن سياســت مرحلــۀ تعامــل و تقابــل دو رویکــرد دربرابــر سياســت هاي عمومــي اســت؛ از یــک 
ســو تحليلگــران سياســت كــه در تحليــل سياســت هاي عمومــي، دانــش و تحليــل فنــي را مبنــاي كار 
ــه  ــتي، ب ــاي سياس ــي گزینه ه ــه در بررس ــت گذاراني ك ــر سياس ــوي دیگ ــد و از س ــرار مي دهن ــود ق خ
مالحظــات سياســي توجهــی ویــژه دارنــد. از ایــن جهــت، تدویــن سياســت ها مرحلــۀ اساســي در فراینــد 
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ــه از  ــه تعریفــي ك ــد سياســت گذاري ب ــۀ فراین ــه مي شــود. ادام ــي درنظــر گرفت سياســت گذاري عموم
ــن گزینه هــاي  ــه مي شــود و همچني ــن ارائ ــۀ تدوی ــل آن كــه در مرحل ــاد و عوام ــي، ابع مشــکل عموم
سياســتي پيشنهادشــده و پيامدهــاي آن هــا بســتگي دارد. جایــگاه و اهميــت مرحلــۀ تدویــن سياســت ها 
ــر  ــورد نظ ــۀ م ــز جامع ــت گذاري و ني ــل سياس ــایر مراح ــي در س ــرات بلندمدت ــود تأثي ــث مي ش باع
بگــذارد. حضــور بازیگــران مختلــف در ایــن مرحلــه اهميــت آن را افزایــش مي دهــد. باوجــود اهميــت 
مرحلــۀ تدویــن در فراینــد سياســت گذاري، در ادبيــات نظــري و پژوهش هــاي تجربــي مربــوط بــه ایــن 
مرحلــه، تعریــف مــورد توافقــي از تدویــن سياســت هاي عمومــي و ابعــاد و معيارهــاي آن بيــان نشــده 
اســت. از ایــن رو بــا توجــه بــه اهميــت ایــن مرحلــه در فراینــد سياســت گذاري عمومــي، در پژوهــش 
حاضــر تــالش شــده بــا اســتفاده از روش تحليــل مضمــون و بررســی مطالعــات علمــي سياســت گذاري 

ــراي تدویــن خــوب سياســت هاي عمومــي شناســایي و دســته بندي شــود. عمومــي، معيارهایــی ب

2. پيشينۀ تحقيق 
در زمينــۀ تدویــن سياســت هاي عمومــي، كمتــر منبعــي وجــود دارد كــه به طــور مســتقل ایــن مرحلــه 
از فراینــد سياســت گذاري را بررســي كــرده باشــد. بــا ایــن حــال، برخــي از نویســندگان و تحليلگــران 
برجســتۀ سياســت گذاري عمومــي در آثــار خــود بــه مرحلــۀ تدویــن سياســت ها پرداختــه یــا به طــور 

مشــخص مرحلــۀ تدویــن را در یــک حــوزۀ سياســت گذاري عمومــي بررســي و تحليــل كرده انــد. 

هاولــت و ماخرجــي )2017( در دانشــنامۀ تدویــن سياســت، به عنــوان اوليــن اثــر مســتقل در ایــن 
ــد  ــن سياســت پرداخته ان ــای تدوی ــه طراحــی سياســت و ابزاره ــوط ب ــن مســائل مرب ــه تبيي حــوزه، ب
ــی  ــد، بررس ــا مي كنن ــن ایف ــۀ تدوی ــا در زمين ــه آن ه ــی را ك ــت گذاري و نقش های ــران سياس و بازیگ
ــات  ــق بررســی مطالع ــن سياســت را از طری ــه تدوی ــوط ب ــات مرب ــی از موضوع ــا تركيب ــد. آن ه كرده  ان
ــه  ــای پژوهشــي ارائ ــف گســترده ای از یافته ه ــع آوري طي ــتي و جم ــل سياس ــه و تحلي ــوردي، تجزی م

كرده انــد. 

ویليــام دان )2007( در كتــاب تحليــل سياســتگذاری عمومــی نمایــي از ماهيــت مشــکالت 
ــریح و  ــتي را تش ــکالت سياس ــدي مش ــد صورت بن ــي فراین ــر اصل ــد و عناص ــه می ده ــتي را ارائ سياس
ــه  ــوط ب ــاي مرب ــا و برخــي از روش ه ــف الگوه ــواع مختل ــاب، مقایســۀ ان ــن كت ــد. در ای ــن مي كن تبيي
ــکالت را  ــدي مش ــت صورت بن ــا اهمي ــود. دان نه تنه ــي مي ش ــتي بررس ــکالت سياس ــدي مش صورت بن
ــزء  ــکالت ج ــدي مش ــد صورت بن ــان مي ده ــه نش ــد، بلک ــریح می   كن ــت گذاری تش ــل سياس در تحلي
ــواع  ــکالت و ان ــدي مش ــل صورت بن ــاب، مراح ــن كت ــت. در ای ــت گذاري اس ــد سياس ــک فراین الینف

مشــکالت سياســتي تشــریح شــده اســت.  

فيشــر، ميلــر و ســيدني )2007( در فصــل ششــم تحليــل سياســت گذاری عمومــی بــه رویکردهــای 
ــر طراحــی و انتخــاب ابزارهــای تدویــن سياســت، محتــوای  ــا تأكيــد ب آكادميــک تدویــن سياســت، ب
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ــد. ــی پرداخته ان ــت گذاری عموم ــج سياس ــت و نتای ــن سياس تدوی

ــش  ــت، رام ــر هاول ــت گذاري، اث ــای سياس ــی و زیرنظام ه ــای خط مش ــی چرخه ه ــۀ عموم مطالع
و آنتــوب )1395(، عنــوان كتــاب دیگــری اســت كــه در فصــل پنجــم آن باعنــوان »تدویــن سياســت: 
ــتي،  ــای سياس ــن، ابزاره ــوای تدوی ــن، محت ــل تدوی ــت« مراح ــي سياس ــتي و طراح ــای سياس ابزاره

ــت. ــده اس ــریح ش ــت گذاري تش ــای سياس ــنهادي و زیرنظام ه ــای پيش ــت گزینه ه طبيع

در فصــل چهــارم كتــاب سياســت گذاری یکپارچــه بــراي توســعۀ پایــدار، نوشــتۀ فریــزن، هاولــت، 
ــر  ــۀ تدویــن سياســت تشــریح شــده اســت. تمركــز ایــن كتــاب ب رامــش و ژوون )1393(، نيــز مرحل
ــد مــورد  ــه از فراینــد سياســت گذاری بای مراحــل تدویــن سياســت و نکاتــي اســت كــه در ایــن مرحل
توجــه قــرار گيــرد. در ادامــه بــراي چگونگــي توجــه بــه مالحظــات توســعۀ پایــدار در مرحلــۀ تدویــن 

ــه شــده اســت.  ــي ارائ سياســت، توصيه های

ــوان  ــای )2013(، عن ــر ه ــال توســعه«، اث ــی در كشــورهای درح ــن سياســت عموم ــد تدوی »فراین
ــای  ــا راه   حل   ه ــا ی ــوع گزینه   ه ــت و ن ــن سياس ــدل تدوی ــودن م ــدف آن آزم ــه ه ــت ك ــه ای اس مقال
ــاختار  ــش، س ــن پژوه ــای ای ــاس یافته   ه ــت. براس ــتی اس ــکالت سياس ــل مش ــرای ح ــر ب امکان پذی
ــا دو جــزء مباحثــۀ عــوام و ســود شــبکه   ها و همچنيــن مشــاركت بازیگــران مختلــف  خرده سيســتم ب

ــر اســت.   ــن سياســت مؤث در تدوی

ــد  ــی نظام   من ــه بررس ــی )2015(، ب ــردن و تورنپن ــتۀ ج ــت، نوش ــن سياس ــای تدوی ــاب ابزاره كت
ــران،  ــن بازیگ ــۀ بي ــه و رابط ــي پرداخت ــت هاي عموم ــن سياس ــۀ تدوی ــاص مرحل ــای خ ــات ابزاره ادبي

ــد.   ــان داده ان ــزار را نش ــر اب ــرات ه ــا و اث ــا، ظرفيت ه مکان ه

ــوان  ــت به عن ــن سياس ــه، واژۀ تدوی ــن زمين ــا ای ــط ب ــای مرتب ــی پژوهش   ه ــز در برخ ــران ني در ای
ــده و در  ــتفاده نش ــت اس ــن سياس ــی تدوی ــات علم ــا از ادبي ــه؛ ام ــه كار رفت ــش ب ــی پژوه ــر اصل متغي
مــواردی تدویــن سياســت بــا تصميم گيــری و تصویــب سياســت یکســان قلمــداد شــده اســت. امــا در 
چنــد مــورد، بــه ابعــادی از تدویــن سياســت به درســتی اشــاره شــده اســت. بــرای نمونــه حســين پور 
)1384( براســاس نگــرش سيســتمی، بــه ارائــۀ راهبری هــای سيســتمی پرداختــه كــه ابــزاری ســودمند 
ــدان  ــش وی فق ــای پژوه ــت. یافته   ه ــعه اس ــات توس ــتراتژیک ارتباط ــای اس ــن برنامه   ه ــرای تدوی ب
نگــرش سيســتمی و ارتبــاط ارگانيــک اجــزای برنامــه را نشــان می   دهــد. براســاس نتایــج ایــن تحقيــق، 
بایــد در مباحــث مربــوط بــه ارتباطــات و توســعه، بيــن عوامــل توســعه تعامــل برقــرار گــردد و به منزلــۀ 

سيســتم در نظــر گرفتــه شــود. 

  مقالــۀ »مــدل شــبکه   ای حاكميــت و اداره: رویکــردی جایگزیــن بــرای نظــام تدویــن برنامه   هــای 
ــر  ــش حاض ــا پژوه ــط ب ــار مرتب ــه آث ــيدی و ردادی )1378(، ازجمل ــم رش ــه قل ــران«، ب ــعه در ای توس
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ــه شــده اســت. یافته   هــای پژوهــش  ــن برنامه   هــای توســعه ارائ ــرای تدوی ــی ب اســت كــه در آن، الگوی
ــن  ــرد: مهم تری ــه ك ــکات توج ــن ن ــه ای ــد ب ــا بای ــيب   های برنامه   ه ــع آس ــرای رف ــد ب ــان می   ده نش
ــزا و  ــان اج ــط مي ــت. رواب ــه اس ــدۀ برنام ــزای تدوین كنن ــان اج ــی مي ــی و ناهماهنگ ــئله پراكندگ مس
ــراد و  ــی اف ــه جدای مشــاركت كنندگان در توســعۀ كشــور مشــخص نيســت. ســاختار سلســله مراتبی ب
ــوان بالقــوۀ متخصصــان و شــخصيت   های حقيقــی و حقوقــی اســتفادۀ  اركان كمــک كــرده اســت. از ت
مناســبی نمی   شــود. راه حــل ایــن اســت كــه رویکــرد راهبــری الگــوی توســعه از رویکــرد سلســله مراتبی 
دیوان ســاالرانه بــه رویکــرد شــبکه   ای تغييــر یابــد تــا بــه كمــک متخصصــان و ســازمان   های 
مشــاركت كننده، الگــوی توســعۀ كشــور و تدویــن ســند   های برنامــه به شــيوۀ بهتــری راهبــری گــردد.  

ــت گذاری  ــن سياس ــوب تدوی ــود در چارچ ــت موج ــدادادی )1399( وضعي ــی و خ ــدری، رضوان ب
ــه  ــتيابی ب ــد. دس ــل كرده   ان ــور را تحلي ــتایی كش ــق روس ــدی در مناط ــدار كالب ــعۀ پای ــی توس فضای
شــناخت در ایــن پژوهــش بــا اســتفاده از دو روش تحليــل محتــوای كيفــی جهــت دار و نظریــۀ داده بنياد 
انجــام شــده اســت. براســاس نتایــج، چارچــوب تدویــن سياســت گذاری فضایــی موجــود توســعۀ پایــدار 
كالبــدی در مناطــق روســتایی ایــران متشــکل از عوامــل سياســت گذاری، فرایندهــای سياســت گذاری 
ــن، عوامــل مهمــی، نظيــر نبــود سياســت های كلــی نظــام در  ــر ای و محتــوای سياست هاســت. افزون ب
توســعۀ روســتایی، تمركزگرایــی و جایــگاه حاشــيه ای جامعــۀ روســتایی در ســطح ملــی، بــر چارچــوب 

تدویــن سياســت گذاری فضایــی نيــز اثرگــذار اســت.

خليلــی و كفاشــيان )1390( ضمــن بررســی و تحليــل سياســت ملــی اطالع رســانی و بــا بهره گيــری 
ــی اطالع رســانی تدوین شــدۀ برخــی از كشــورهای  از رویکــردی تطبيقــی در تحليــل سياســت های مل
پيشــرو، عمده تریــن بایســتگی های تدویــن و اســتقرار ایــن سياســت را در ایــران مــورد نقــد و بررســی 
ــت  ــد درجه ــانی كارآم ــی اطالع رس ــن سياســت مل ــه تدوی ــن نتيجــه رســيده اند ك ــه ای ــرار داده  و ب ق

ــر و راهگشــا دارد.  ــی اطالع رســانی« نقشــی مؤث پياده ســازی »نظــام مل

ــن  ــۀ تدوی ــتفاده در مرحل ــورد اس ــاي م ــل و ابزاره ــل، مراح ــه عوام ــرده، ب ــای نام ب در پژوهش ه
سياســت هاي عمومــي اشــاره و به طــور ضمنــي نيــز معيارهــاي تدویــن خــوب سياســت هاي عمومــي 
ــن خــوب سياســت ها به چشــم  ــا، دســته بندي جامعــي از معيارهــاي تدوی ــا در آن ه ــي شــده؛ ام معرف
ــاي  ــون، معياره ــل مضم ــتفاده از روش تحلي ــا اس ــا ب ــالش شــده ت نمی خــورد. در پژوهــش حاضــر، ت
اجــرای موفــق شناســایی و دســته بندي گــردد. از ایــن معيارهــا می تــوان در ســاخت چارچــوب تحليــل 

پژوهش هــاي مــوردي مربــوط بــه مرحلــۀ تدویــن سياســت اســتفاده كــرد.   

3. چارچوب نظری 
تدویــن سياســت یکــی از مراحــل تکرارشــوندۀ فراینــد سياســت گذاری عمومــي اســت. تدویــن سياســت 
ــر  ــدی سياســت گذاری مؤث ــت مراحــل بع ــه در موفقي ــزی اســت ك ــت مرك ــام هدای ــک نظ ــع ی درواق
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اســت. اهميــت زیــاد تدویــن از ایــن روســت كــه ناكامــی سياســت گذاران در بســياري از مــوارد ناشــی 
ــن نامناســب سياست   هاســت.   از تدوی

ــي، تحليــل راه   حل   هــاي در  ــن سياســت شــامل شناســایی مشــکل، توســعۀ راه   حل   هــاي عمل تدوی
دســترس و انتخــاب بهتریــن راه حــل اســت. تدویــن سياســت درواقــع توســعۀ روش هــای مؤثــر و قابــل 
ــد.  ــاق می   افت ــت گذاری اتف ــتوركار سياس ــزی در دس ــه چي ــه چ ــان دادن اینک ــرای نش ــت ب ــول اس قب
تدویــن مؤثــر بــه ایــن معناســت كــه سياســت پيشنهادشــده راه   حلــی معتبــر، مؤثــر و قابــل اجــرا بــرای 
مســائل اســت (Hayes, 2014, p. 1). اساســي ترین مرحلــه در سياســت گذاري عمومــی تشــخيص 
ــتي از  ــناخت درس ــف و ش ــا تعری ــرا ت ــت؛ زی ــت گذاري اس ــئلۀ سياس ــورت  مس ــن ص ــا تعيي ــکل ی مش
ــه  ــن مرحل ــن مهم تری ــد. بنابرای ــد ش ــر نخواه ــل ميس ــان و راه ح ــرد، درم ــورت نگي ــکل ص درد و مش
در شــروع سياســت گذاري، شــناخت مشــکل و مســئله اســت. مشــکلي كــه بایــد شــناخته شــود، گاه 
عينــي اســت، مثــل آمــار بيــکاری و گاه ذهنــي و ارزشــي و هنجــاري اســت، ماننــد كاهــش اعتمــاد 
ــراي حــل آن، صورت بنــدی دقيقــي  ــد ب عمومــی در جامعــه. مشــکل هرچــه باشــد، سياســت گذار بای

از مســئله ارائــه دهــد. 

ویليــام دان )pp. 82-85 ,2007( مراحــل مختلفــی را بــرای تجزیــه و تحليــل مشــکالت در عرصــۀ 
ــی  ــرات خاص ــا و اث ــا دارای كاربرده ــدام از آن  ه ــه هرك ــد ك ــرح می كن ــی مط ــت گذاری عموم سياس
ــت گذاری  ــد سياس ــر كل فراین ــوع ب ــا و درمجم ــم راه حل ه ــد تنظي ــر فراین ــد ب ــتند و می توانن هس
ــکل،  ــل مش ــکل، ح ــدي مش ــکل، صورت بن ــاس مش ــد از احس ــل عبارت ان ــن مراح ــند. ای ــذار باش اثرگ
حــل مجــدد، حــل نکــردن مشــکل و رهاســازي آن. دان مشــکالت سياســتی را برمبنــای صورت بنــدی 
ــه ســه دســته تقســيم می كنــد: مشــکالت خــوب صورت بندی شــده، مشــکالت نســبتاً خــوب  آن هــا ب
ــزان  ــي مي ــکل، یعن ــر مش ــبي ه ــي نس ــده. پيچيدگ ــد صورت بندی ش ــکالت ب ــده و مش صورت بندی ش
ارتبــاط و پيوســتگي آن بــا مشــکالت دیگــر، تعيين كننــدۀ مبنــای هركــدام از انــواع مشــکالت اســت. 
مشــکالتي وجــود دارنــد كــه فقــط یــک یــا عــدۀ معــدودی از سياســت گذاران بــا آن هــا ســروكار دارنــد 
ــه ایــن  ــه شــده اســت. سياســت گذاراني كــه ب ــراي آن هــا ارائ و تعــداد محــدودي راه   حــل سياســتي ب
ــد. در  ــال مي   كنن ــد، داراي ارزش هــای یکســاني هســتند و اهــداف واحــدي را دنب مشــکالت مي   پردازن
ــز اطمينان خاطــر  ــن مشــکالت ني ــرای ای ــای سياســتي ارائه شــده ب ــودن راه حل   ه ــۀ ثمربخــش ب زمين

 .)ibid., pp. 79-81( وجــود دارد و درصــد احتمــال خطــا در آن كــم اســت

ــده  ــکالت ارائه ش ــه مش ــخ ب ــرای پاس ــتی ب ــای سياس ــۀ گزینه   ه ــد ارائ ــت فراین ــن سياس  تدوی
ــرار  ــتوركار ق ــئله، در دس ــک مس ــه ی ــس از ورود ب ــود پ ــه خودبه خ ــن مرحل ــت. ای ــتوركار اس در دس
ــف  ــدگان سياســت گزینه   هــای سياســتی را شناســایی، بازتعری ــه، تدوین كنن ــن مرحل ــرد. در ای نمی گي
و مــدّون می   كننــد تــا زمينــه را بــرای تصميم گيــری آمــاده نماینــد. در ایــن مرحلــه، تدوین كننــدگان 
ــه ارزیابــی و مقایســۀ پيامدهــا و راه   حل   هــاي بالقــوه را انجــام می   دهنــد  سياســت   ها وظایــف مربــوط ب
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)فریــزن و دیگــران، 1393، ص. 63(. زمانــی كــه دولــت وجــود مشــکلی عمومــی را شناســایی كنــد و 
نيــاز بــه انجــام عملــی در قبــال آن را ضــروری یابــد، مشــکل بــه مرحلــۀ تنظيــم دســتوركار رســمی 
ــه جایــگاه رســمي می   رســد، سياســت   های خاصــی بایــد  وارد می   شــود. زمانــی كــه یــک دســتوركار ب
تدویــن شــود. تحليلگــران و سياســت گذاران اهــداف را مشــخص و جایگزین   هــای سياســتي را شناســایی 
ــه  ــد. گرچ ــد، برمی گزینن ــت می ده ــج را به دس ــن نتای ــه بهتری ــا را ك ــی از جایگزین   ه ــد و یک می   كنن
تحليلگــران ممکــن اســت در هــر مرحلــه از چرخــۀ سياســت گذاری مشــاركت كننــد، مشــاركت آن هــا 

در مراحــل تدویــن، تحقــق و ارزیابــی سياســت ضــروری اســت )گوپتــا، 1393، ص. 140(.

3ـ1. مراحل تدوین سياست
مراحــل مختلفــي بــراي تدویــن سياســت ذكــر شــده اســت. هارولــد تومــاس )p. 30 ,2001( چهــار مرحلــۀ 

تدویــن را شناســایی كــرده اســت: 1. ارزیابــی؛ 2. گفت وگــو؛ 3. تدویــن؛ 4. تثبيــت.

1. ارزیابــی: در ایــن مرحلــه، داده   هــا شناســایی می   شــود و مــورد توجــه قــرار می   گيــرد، و اطالعــات 
مربــوط بــه مشــکالت و راه   حل   هــای سياســتي در قالــب گزارش   هــای پژوهشــي و داده هــا از ذی نفعــان 
ــد و هــم دریافت كننــدۀ ورودی   هــا  ــت، هــم مول ــا عمــوم مــردم جمــع آوري مي شــود. از ایــن رو دول ی

درخصــوص مشــکالت و راه   حل   هــای سياســتي اســت.

ــرات  ــتي، نظ ــداف سياس ــورد اه ــر درم ــث و تبادل نظ ــور بح ــه، مح ــن مرحل ــو: در ای 2. گفت وگ
مختلــف و راه   حل   هــاي بالقــوه اســت. گفت و گوهــا ممکــن اســت بــا مشــاركت متخصصــان و نماینــدگان 
منتخــب بخــش خصوصــی، ســازمان   های كارگــری یــا ســایر گروه   هــای ذی نفــع و به صــورت 
ــال تســهيل  ــود. به دنب ــام ش ــاختار انج ــدون س ــر و ب ــدی بازت ــا به صــورت فراین ــد ی ــاختاریافته باش س
ــوۀ  ــای بالق ــارۀ مســائل و راه   حل   ه ــی درب ــای مختلف ــران سياســت گذاري، دیدگاه   ه ــن بازیگ ــاط بي ارتب

ــود.  ــه مي ش آن ارائ

ــات  ــران و مقام ــه در آن مدی ــت ك ــی اس ــن واقع ــۀ تدوی ــد، مرحل ــن فراین ــور ای ــن: مح 3. تدوی
دولتــی هزینه   هــا، مزایــا، چالش   هــا و فرصت   هــای مختلــف گزینه هــای سياســتی را در تــالش 
ــدام  ــه ك ــورد اینک ــد و درم ــي از پيشــنهادها بررســی می   كنن ــا تركيب ــک پيشــنهاد ی ــت ی ــرای تثبي ب
گزینه   هــا یــا تركيبــی از گزینه هــا معتبــر اســت، اطالعاتــي را بــه تصميم گيرنــدگان می دهنــد. 
چنيــن بازخوردهایــی شــکل پيش نویــس قانونــی را بــه خــود می   گيــرد یــا می   توانــد چارچوبــی بــرای 
بازیگــران بخش   هــای خصوصــی و عمومــی بعــدی تعييــن كنــد تــا طــرح خاصــی از اقــدام را بــه بحــث 

ــد.   گذارن

ــی خواهــد  ــی را درپ 4. تثبيــت: انتخــاب برخــی گزینه   هــای سياســتی احتمــاالً مخالفــت بازیگران
ــران    سياســت گذاري  ــی برخــی بازیگ ــار گذاشــته شــده    اســت. وقت ــا كن ــای آن ه ــه گزینه   ه داشــت ك
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فرصــت دارنــد دربــارۀ انتخاب   هــای توصيه شــده بازخــورد دهنــد، بعضــی بازیگــران كــه از انتخاب   هــای 
گزینــه      ای خــاص حمایــت می   كننــد، ممکــن اســت گــرد هــم بياینــد و اجماعــی را به وجــود آورنــد تــا 
بتواننــد خــود را بــا اقدامــات مربــوط بــه تدویــن سياســت مرتبــط نگــه دارنــد. حمایــت از گزینه   هــای 
سياســتي در مرحلــۀ پيشــنهاد، می   توانــد فرصــت الزم را بــرای اثرگــذاری بــر مراحــل تصویــب و اجــرای 
ــا انتخاب   هــای سياســتي  ــه مخالفــت خــود ب سياســت فراهــم آورد. ســایر بازیگــران سياســت گذاري ب
  .(ibid.)خــاص ادامــه می   دهنــد، بــه ایــن اميــد كــه تحــوالت بعــدی از بيــرون آن هــا را تعدیــل كننــد

در شــکل زیــر، فراینــد تدویــن سياســت بــه چهار مرحلۀ فرعی تقســيم شــده اســت؛ از مفهوم ســازی 
گزینه   هــای دقيــق تــا ادغــام پيشــنهادهای سياســتي بازبيني شــده. در طــول مفهوم ســازی و ارزیابــی، 
ــۀ گفت وگــو و زیرمراحــل  ــد و در مرحل ــان می   كنن ــال خــود را بي بازیگــران گزینه   هــای سياســتی ایدئ

تدویــن، دربــارۀ گزینه هــاي سياســتي مذاكــره و ســازش صــورت مي گيــرد.  

(Source: Adapted from Thomas, 2001) شکل 1. مراحل تدوین سیاست

از دیدگاه فریزن و دیگران )1393(، مراحل تدوین سياست به شرح ذیل است:

ــزان و گســترۀ  ــه مي ــازمانی: سياســت گذاران بســته ب ــازوكارهای مشــاركتی و بين س ــم س 1. تنظي
مســائل سياســتی می   تواننــد كميته   هــا یــا كارگروه      هــای بين ســازمانی را بــرای كامــل كــردن اقدامــات 
ــا مســتقل ایجــاد  ــه موضــوع مــورد نظــر، به صــورت جمعــی ی ــن سياســت، بســته ب ــه تدوی ــوط ب مرب
ــی و  ــش تخصص ــه دارای دان ــی را ك ــی و غيردولت ــکده   های دولت ــد اندیش ــت گذاران بای ــد. سياس نماین
مهــارت دربــارۀ    مســائل خــاص سياســتی و راه حل هــای آن هســتند، در ایــن فراینــد مشــاركت دهنــد.

2. تحليــل عوامــل یــک مســئلۀ سياســتی: توصيــه  شــده اســت كــه تدوین كننــدگان سياســت   ها و 
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ســایر تحليلگــران بــرای تحليــل عوامــل مشــکل، از مدل هــا اســتفاده و شــواهد تجربــی را جمــع آوری 
كننــد. بهتریــن مــدل ایجادشــده »مــدل بــازار« اســت كــه مشــکالت سياســتی را نتيجــۀ عــدم تعــادل 
ــت متمركــز  ــر نقــش دول در عرضــه و تقاضــای كاال و خدمــات عمومــی می پنــدارد. »مــدل توليــد« ب
اســت. »مــدل تکاملــی« بــرای تحليــل مشــکل از طریــق تمركــز بــر فرایندهــا و رویه   هایــی كــه در آن 
ــت   ها  ــدگان سياس ــرد. تدوین كنن ــرار می گي ــتفاده ق ــورد اس ــود،  م ــل می ش ــکل تبدی ــه مش ــئله ب مس
هنــگام انتخــاب ابزارهــای تحليــل بایــد اطالعــات الزم، زمــان و هزینــۀ مــورد نيــاز، توانایــی مواجهــه بــا 

ــد. ــا را درنظــر بگيرن ــی و خروجی   ه ــد تحليل ــا و شــفافيت فراین نااطمينانی   ه

ــه   ای،  ــل ریش ــل عل ــای تحلي ــد برمبن ــت بای ــدگان سياس ــتی: تدوین كنن ــداف سياس ــم اه 3. تنظي
ــد راهنمــای جســت وجوی  ــن اهــداف بای ــد. ای ــوه تعييــن كنن ــرای راه حــل سياســتی بالق اهــداف را ب
ــه روش پایيــن  گزینه   هــای سياســتی باشــد. تدوین كننــدگان سياســت می   تواننــد تنظيــم اهــداف را ب

بــه بــاال یــا بــاال بــه پایيــن آغــاز كننــد. اهــداف بایــد محــدود باشــند تــا مانــع ســردرگمی شــوند.

ــورد  ــرد را درم ــه رویک ــد س ــت   ها می   توانن ــدگان سياس ــتی: تدوین كنن ــای سياس ــۀ گزینه   ه 4. ارائ
ارائــۀ گزینه   هــای سياســتی ارائــه نماینــد: الــف. انتقــال سياســت: تدوین كننــدگان سياســت   ها 
ــا  ــایر مکان   ه ــه در س ــت   ها ك ــایر سياس ــرات س ــناخت اث ــق ش ــود را از طری ــای خ ــد گزینه   ه می   توانن
ــزار دولــت:  ــه كننــد. ب. جعبه اب ــد، ارائ ــه كار رفته   ان ــا مســائل مشــابه ب در ســطح مدیریتــی مشــابه و ب
ــا مشــکالت  ــه ب ــرای مقابل ــت ب ــه دول ــي را ك ــد ابزارهــای متداول ــدگان سياســت   ها می   توانن تدوین كنن
عمومــی بــه كار می   گيــرد، مــورد توجــه قــرار دهنــد. ج. ابتــکار سياســت: تدوین كننــدگان سياســت   ها 
می   تواننــد گزینه   هایــی را شناســایی كننــد كــه پتانســيل دســتيابی بــه اثــرات مختلــف را دارنــد. معيــار 
اساســی بــرای بررســی گزینه هــا، »قابليــت پذیــرش سياســی« آن هاســت. معيــار دیگــر »امکان پذیــری 

اداری« و »هزینــه ـ اثربخشــی« اســت )همــان، صــص. 65ـ76(. 

3ـ2. ابزارهای تدوین سياست  
تدویــن سياســت فراینــد شناســایی و پرداختــن بــه راه   حل   هــای احتمالــی بــرای مشــکالت سياســتي یــا 
كاوش گزینه   هــای مختلــف موجــود بــرای حــل مشــکالت اســت. اســتفاده از ابزارهــای تدویــن سياســت 
ــاد سياســت  ــل ابع ــا، تحلي ــرای جمــع آوري داده   ه ــا ب ــن ابزاره ــد اســت. ای ــن فراین بخــش مهمــی از ای
ــد. ابزارهــا هميشــه در تاریــخ  ــه تصميم گيرنــدگان مــورد اســتفاده قــرار مي گيرن مــورد نظــر و كمــک ب
ــه در  ــه داد ك ــت ارائ ــل سياس ــی از تحلي ــول دیدگاه ــتند. الس ــژه داش ــی وی ــت جایگاه ــل سياس تحلي
آن، رشــته   های مختلــف دانشــگاهی و همچنيــن بازیگــران مختلــف در فراینــد تدویــن سياســت حضــور 
ــتی از  ــۀ درک درس ــال ارائ ــی به دنب ــوم سياس ــي و عل ــت دولت ــکده هاي مدیری ــه دانش ــد. در ادام دارن
ــود كــه ابزارهــای تحليــل توســط  ــر ایــن ب ــد. فــرض ب نحــوۀ عملکــرد    نظام   هــاي سياســی و اداری بودن
كارشناســان فنــی در اقتصــاد توليــد می   شــوند. واحــد تحليــل سيســتم   ها، ازجملــه سيســتم طرح   ریــزي، 
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ــت  ــمار می رف ــت به ش ــن سياس ــراي تدوی ــاي الزم ب ــه اي از ابزاره ــدي1، نمون ــزی و بودجه بن برنامه ری
ــش  ــا را افزای ــی تصميم   ه ــت كارای ــود و می خواس ــت ب ــن سياس ــه و تدوی ــام بودج ــال ادغ ــه به دنب ك
دهــد. در ادامــه ابزارهــاي تدویــن سياســت متحــول شــد. ایــن ابزارهــا از تکنيک   هــای تحقيــق عمليــات 
ــای  ــد گزینه   ه ــا و فوای ــی هزینه   ه ــای ارزیاب ــد روش   ه ــد؛ مانن ــتفاده می   كردن ــادی اس ــل اقتص و تحلي
 .)Joardan & Turnpenny, 2015, pp. 4-13( ــده ــتم   های پيچي ــل سيس ــتي و روش تحلي ــف سياس مختل

ــي و  ــراي پيش بين ــت ب ــي از ابزارهــاي مرحلــۀ تدویــن سياس ــت برخ ــد اس دان )2007( معتق
جســت وجوي مشــکالت آتــي اســتفاده مي شــود، ماننــد سناریونویســي؛ بعضــی ابزارهــا بــراي 
ــه كار مــی رود، مثــل تحليــل هزینــه ـ فایــده، هزینــه ـ اثربخشــي و  شناســایي و پيشــنهاد گزینه هــا ب
تحليــل چندمعيــاره؛ برخــي ابزارهــا نيــر بــراي ســازمان دهي مشــکل مــورد  اســتفاده قــرار می گيــرد، 

ــان. ــرز و ترســيم اســتدالل ذي نفع ــل م ــزي، تحلي ــان مغ ــد طوف مانن

سه نوع اصلی ابزار تدوین سياست براساس سطح پيچيدگی فنی آن ها عبارت اند از: 

ــابه  ــای مش ــا تکنيک   ه ــر ی ــداول تأثي ــد چک ليســت   ها، پرســش نامه   ها، ج ــاده مانن ــای س 1. ابزاره
بــرای كمــک بــه قضــاوت متخصصــان.

ــک  ــی ریس ــده، ارزیاب ــه ـ فای ــل هزین ــی، تحلي ــون سناریونویس ــد فن ــر مانن ــای پيچيده ت 2. ابزاره
ــده،  ــش تعيين ش ــن ازپي ــی دارای قواني ــۀ تحليل ــن مرحل ــتلزم چندی ــه مس ــاره ك ــل چندمعي و تحلي

ــتند.  ــاص هس ــای خ ــا و رویه   ه روش   ه

ــادی  ــعۀ اقتص ــای توس ــر و پوی ــای پيچيده ت ــد جنبه   ه ــالش می   كنن ــه ت ــرفته ك ــای پيش 3. ابزاره
 Nillson et al.,( ــد ــه به دســت آورن ــر رایان ــا انجــام تمرینــات شبيه ســازی مبتنــی ب ــا اجتماعــی را ب ی

 .)2008, p. 335

درخــت تصميم گيــري نيــز یکــي از ابزارهــاي ایــن حــوزه اســت كــه ميــزان نااطمينانــي از پيامدهاي 
ــوان  ــزار مي ت ــن اب ــد. از ای ــان مي ده ــا را نش ــنهادي آن ه ــاي پيش ــتي و راه   حل   ه ــائل سياس ــي مس آت
ــي  ــي و سناریونویس ــف آینده پژوه ــاي مختل ــرد. مدل ه ــتفاده ك ــتي اس ــاي سياس ــۀ گزینه ه در ارائ
نيــز در مرحلــۀ تحليــل رونــد مســائل سياســتي، درصــورت عــدم اقــدام سياســتي و همچنيــن بررســي 
روندهــاي آتــي درصــورت بــه كار بــردن گزینه هــاي مختلــف سياســتي، مي تواننــد مؤثــر باشــند. ایــن 
ــد و  ــه كار می رون ــل سياســت ب ــه اندیشــکده هاي تحلي ــاي تيمــي و وابســته ب ــب كاره ــا در قال مدل ه
ــوع  ــدت هســتند. درمجم ــد سياســت گذاري بلندم ــه نيازمن ــاً در مســائلي اســتفاده مي شــوند ك عمدت
ابزارهــاي مختلــف تدویــن سياســت در مراحــل مختلــف آن كاربــرد دارد. در جــدول 1، نمونــه اي از ایــن 

ابزارهــا و كاربــرد آن هــا در هــر مرحلــۀ تدویــن سياســت ذكــر شــده اســت.

1. PBBS 
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جدول 1. ابزارهاي مورد استفاده در مراحل مختلف تدوین سیاست

نمونۀ ابزارنمونۀ اطالعاتي که فراهم مي شودمرحلۀ تدوین سیاست

توصيف مشکل

اطالعات مبنایي براي مشکالت سياستي
شاخص هاي اقتصادي، اجتماعي و زیست محيطي

داده هاي پيمایشي
گزارش هاي آماري

شواهد ذي نفعان

ــل مشــکل و مقيــاس  ــارۀ دالی شــواهدي درب
آن

سيستم اطالعات جغرافيایي
نقشه ها

شواهد متخصصان

اســتدالل بيان ارزش ها از طریق مشاركت ترســيم  و  مــرز  تحليــل  مغــزي،  طوفــان 
ذي نفعــان

ابزارهاي مرحلۀ توصيف مشکلمانند مرحلۀ توصيف مشکلارزیابي مشکل

چشم اندازها، اهداف، آینده ها و مسيرهاي تعيين اهداف
تحليل سناریومختلف 

ارزیابي گزینه ها

مقایسۀ اثرات بالقوۀ گزینه هاي مختلف

تحليل هزینه ـ فایده و هزینه ـ اثربخشي
تحليل هزینه ـ سودمندي

تحليل چندمعياره
تحليل هزینه ـ ریسک

تحليل ریسک

ارزیابي روندهاي گذشته و آینده

ابزارهــاي پيش بينــي شــامل: روش هــاي آمــاري یــا 
ــي ــري زمان ــل س تحلي

قضاوت افراد مطلع، مانند روش دلفي
شبيه سازي كامپيوتري

پيش بيني اقتصادي
شبيه سازي بين سازماني

ارزیابــي اثــرات بالقــوۀ ابزارهــا یــا بســته هاي طراحي سياست
ستي مانند ابزارهاي مرحلۀ ارزیابي گزینه هاسيا

.)Source: Based on Dunn, 2007; de Ridder et al., 2007(فصلناهم سیاست اهی راهبردی و کالن
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3ـ3. بازیگران مرحلۀ تدوین سياست 
تدویــن سياســت، مرحلــۀ بســيار مهمــی از فراینــد سياســت گذاري بــا بازیگــران مختلــف، اغلــب تحــت 
ــه  ــرض وجــود دارد ك ــن ف ــع اســت. ای ــای ذی نف فشــار سياســی شــدید از طــرف مشــاوران و گروه   ه
ــا  برخــالف مرحلــۀ تنظيــم دســتوركار )كــه در آن رســانه   ها، سياســت مداران و مــردم ممکــن اســت ب
شــفافيت بيشــتری درگيــر شــوند( تدویــن سياســت بســيار بيشــتر تحــت ســلطۀ كســانی اســت كــه 
دارای دانــش تخصصــی هســتند و دسترســی ممتــاز بــه تصميم گيرنــدگان یــا یــک جایــگاه قانونــی در 
ســازمان دولتــی یــا وزارتخانــۀ خــاص دارنــد. بــه ایــن بازیگــران كــه شــامل تصميم گيرنــدگان عمدتــاً 
سياســت مداران، توليدكننــدگان دانــش و یــا ارائه دهنــدگان و كارگــزاران دانــش هســتند، اغلب سيســتم 
ــران  ــان )بازیگ ــه موقعيتش ــی بســته ب ــایر شــركت كنندگان اصل ــود. س ــه می   ش ــاورۀ سياســی گفت مش
اصلــی، تحليلگــران حرفــه   ای سياســت، مقامــات دولــت مركــزی و دیگــران( و ميــزان نفوذشــان )بخــش 
عمومــی، بخــش خصوصــی و افــراد خارجــی( متمایــز هســتند )Jordan & Turnpenny, 2015, p. 7(. در 
فراینــد تدویــن سياســت، اعمــال قــدرت و تأثيــر از ســوي افــراد مختلــف صــورت مي گيــرد. ایــن افــراد 

ــد.   ــوذ می   كنن ــال نف ــن اعم ــد تدوی ــی در فراین ــا به نوع و گروه   ه

ــردم  ــوي م ــدرت از س ــه ق ــود ك ــرض می   ش ــی، ف ــی نمایندگ ــک دموكراس ــهروندان: در ی  1. ش
ــرف  ــت   ها از ط ــن سياس ــرای تدوی ــدرت الزم ب ــه ق ــت ك ــتلزم آن اس ــر مس ــن ام ــد. ای ــان می   یاب جری
ــۀ  ــه نوب ــود و ب ــذار می   ش ــد، واگ ــکيل می   دهن ــذاری را تش ــّوۀ قانون گ ــه ق ــی ك ــه نمایندگان ــردم ب م
ــد تدویــن  ــت، مــردم رون ــه نمایندگــی از مــردم تدویــن می گــردد. در ایــن حال خــود سياســت   هایی ب
ــروع  ــد، ش ــول دارن ــا را قب ــای آن ه ــرات و ارزش   ه ــه نظ ــی ك ــه نامزدهای ــا رأی دادن ب ــت را ب سياس
ــد.  ــن می   كنن ــت آرا تدوی ــا اكثری ــه سياســت   ها را ب ــّوۀ مقنن ــق ق ــردم از طری ــدگان م ــد. نماین می   كنن

ــن  ــد بي ــۀ پيون ــی به منزل ــزاب سياس ــی، اح ــت   های عموم ــورد سياس ــی: درم ــزاب سياس 2. اح
ــی  ــا بيانيه   های ــه ی ــد برنام ــل دارن ــزاب تمای ــد. اوالً اح ــت می   كنن ــت گذاران فعالي ــهروندان و سياس ش
ــک حــزب  ــه ی ــۀ خــود بيشــتر ب ــردم براســاس برنام ــد. معمــوالً م ــرار دهن ــار شــهروندان ق را دراختي
ــه آن  ــه ب ــی ك ــد حزب ــار دارن ــدگان انتظ ــی. رأی دهن ــخاص حقيق ــه اش ــا ب ــد ت ــاص رأی می   دهن خ
ــت  ــده در مانيفس ــدات ارائه ش ــه تعه ــوط ب ــت   های مرب ــود، سياس ــاب ش ــر انتخ ــد، اگ رأی می   دهن
انتخاباتــی را تدویــن كنــد. ثانيــاً احزابــی كــه برنــدۀ انتخابــات می شــوند، انتظــار دارنــد برنامــۀ خــود را 
عملــی كننــد؛ درحالــی كــه احــزاب مخالــف بایــد برنامه   هــای جایگزیــن ارائــه دهنــد. در ایــن مرحلــه، 
ــه در  ــزب ك ــات ح ــر مقام ــرل ب ــال كنت ــر اعم ــت تأثي ــد تح ــی می   توان ــت   های عموم ــات سياس انتخاب
 .)Sapru, 1998, pp. 48-56( ــد ــور، باش ــاون رئيس جمه ــور و مع ــد رئيس جمه ــتند، مانن ــت هس دول

ــا  ــت ب ــدرت در دول ــال ق ــزاب اعم ــدف اح ــن هســتند. ه ــی تدوی ــران اصل ــزاب سياســی بازیگ اح
كســب مقــام اســت. براســاس طبقه بنــدی ایدئولوژیــک بيــن احــزاب، احــزاب چــپ بــه دولــت دیــدگاه 
ــس  ــد. برعک ــی مي دانن ــادی و اجتماع ــعۀ اقتص ــرای توس ــی ب ــت را نيروی ــد و دول ــه دارن خوش بينان
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احــزاب راســت دیــدگاه مثبتــی دربــارۀ نقــش بازارهــا بــرای به دســت آوردن رفــاه و آزادی دارنــد. تمایــز 
ــارۀ چگونگــی تدویــن و اجــرای سياســت  دیرینــه   ای بيــن احــزاب نمایندگــی و احــزاب یکپارچــه درب
وجــود دارد. احــزاب نمایندگــی در ایــن زمينــه نظرســنج محور هســتند و موضــع  واكنشــی در سياســت 
اتخــاذ می   كننــد و نــه شــکل دادن بــه افــکار عمومــی. احــزاب نمایندگــی بــر ترجيحــات رأی دهنــدگان 
تمركــز می   كننــد. درمقابــل احــزاب یکپارچــه تمایــل دارنــد كــه براســاس برنامــه   ای مبتنــي بــر فلســفه 
ــی و  ــدام عمل ــق اق ــدگان از طری ــيج رأی دهن ــال بس ــد و به دنب ــت آورن ــخص رأی به دس ــول مش و اص
ــدن و  ــتی ش ــر پوپوليس ــت خط ــن سياس ــي، تدوی ــزاب نمایندگ ــتند. در اح ــی هس ــع واكنش ــه موض ن
ــاق دارد؛  ــي انطب ــا اصــول حزب ــوع یکپارچــه، سياســت ها ب نظرســنج محور شــدن را دارد. در احــزاب ن
 Eichbaum  &  Shaw,( ــود ــدگان ش ــته هاي رأي دهن ــه خواس ــي ب ــث بي توجه ــن اســت باع ــا ممک ام
pp. 466-467 ,2017(. تنــوع بيشــتري در زمينــۀ نــوع ایفــاي نقــش احــزاب در مرحلــۀ تدویــن سياســت 

بســته بــه ماهيــت و ایدئولــوژي احــزاب وجــود دارد.  

3. گروه   هــای فشــار: ســازمان هایي هســتند كــه اعضــای آن هــا یــک منافــع مشــترک را به اشــتراک 
ــات  ــر تصميم ــی، ب ــای سياس ــغال منصب ه ــدون اش ــد، ب ــالش می   كنن ــا ت ــن گروه   ه ــد. ای می   گذارن

 .)Anderson, 2003, p. 27( دولــت تأثيــر بگذارنــد

ــد  ــی تولي ــوان نوع ــت، به عن ــن سياس ــاوران در تدوی ــش مش ــی نق ــي: بررس ــاوران تخصص 4. مش
دانــش از دیــدگاه دولــت، سياســت، شــبکه   ها و فرایندهــای قــدرت زمينــۀ بحــث و گفت گــو را در ایــن 
ــه، در بســياري از كشــورهاي پيشــرفته  ــوان حرف ــد. مشــاورۀ سياســتي، به عن ــم می كن خصــوص فراه
ــذار  ــري اثرگ ــن سياســت و تصميم گي ــد تدوی ــر فراین ــراد ب ــن اف ــش تخصصــي ای ــه اســت. دان پذیرفت
اســت. مشــاوران به صــورت فعــال در فراینــد شناســایی و حــل مســئله حضــور دارنــد و مي تواننــد بــر 
ــت،  ــه دول ــد. ورود مشــاوران خصوصــی ب ــر بگذارن ــن و تغييــر سياســت تدوین شــده اث چگونگــي تدوی

ــه اســت. ــرار گرفت ــورد توجــه ق ــت ســایه« م ــوان »دول ــدرت به عن سياســت و شــبکه های ق

ــت  ــمی سياس ــدگان رس ــوند، تدوین كنن ــت می   ش ــن سياس ــار وارد تدوی ــای فش ــه گروه   ه بااینک
نيســتند. تدوین كننــدگان رســمی سياســت آن دســته از مقاماتــی هســتند كــه اختيــار قانونــی بــرای 

ــد از: ــات عبارت ان ــن مقام ــد. ای ــت   ها دارن ــن سياس تدوی

ــه  ــّوۀ مقنن ــی، ق ــام سياس ــر نظ ــت. در ه ــت گذاری اس ــاد سياس ــن نه ــه: عالی تری ــّوۀ مقنن ـ ق
درواقــع مجلــس ملــی )پارلمــان( خواهــد بــود. بــه هميــن ترتيــب، ســازمان   های دیگــر، مثــل احــزاب 
ــاًل  ــتند؛ مث ــابه هس ــی مش ــت گذاری عال ــای سياس ــز دارای نهاده ــاری، ني ــركت   های تج ــی و ش سياس

كنوانســيون   های ملــی و هيئت مدیــره.

ــام  ــده دارد. در نظ ــت   ها را برعه ــرای سياس ــئوليت اج ــه مس ــت ك ــازمانی اس ــه: س ــّوۀ مجری ـ ق
سياســي، ریاســت ایــن ســازمان معمــوالً برعهــدۀ رئيس جمهــور اســت و شــامل وزارتخانه   هــا و 
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ســازمان   هاي مختلــف اســت. از آنجــا كــه قــّوۀ مقننــه تمایــل دارد مقــدار زیــادی از اختيــارات تدویــن 
ــاركت    دارد.  ــز مش ــت ني ــن سياس ــّوه در تدوی ــن ق ــد، ای ــذار كن ــور واگ ــه رئيس جمه ــت را ب سياس

ـ  قــّوه قضایيــه: دســتگاه قضایــی در كشــور دموكراتيــک نقشــی اساســی در تدویــن سياســت دارد؛ 
به ویــژه دیــوان عالــی كشــور ایــن نقــش را بــا بررســی قوانيــن قضایــی ایفــا می كنــد. بررســی قضایــی 
بــه قــدرت دادگاه   هــای قضایــی بــرای تطبيــق اقدامــات قــّوۀ مقننــه و مجریــه بــا قانــون اساســي اطــالق 
ــون اساســی باطــل  ــررات قان ــق مق ــات، آن هــا را مطاب ــن اقدام می   شــود و درصــورت انجــام نشــدن ای
ــد، تفســير  ــذاری را تفســير می   كن ــاد قانون گ ــک قاضــی مف ــی ی ــه، وقت ــن زمين ــد. در ای ــالم می   كن اع

 .)Stiftung, 2008, p. 4( وی بــه سياســتی در زمينــۀ موضــوع مــورد بحــث تبدیــل می   شــود

چگونگــی تأثيــر ذی نفعــان بــر تدویــن سياســت، پرسشــی اساســی در مطالعــات سياســت گذاري و 
در جوامــع دموكراتيــک اســت؛ زیــرا موضوعاتــي ماننــد قــدرت، پــول و نمایندگــی را درهــم می   آميــزد. 
ــع  ــای ذی نف ــر گروه   ه ــه تأثي ــد ك ــن مشــکل مواجه ان ــا ای دانشــمندان و شــهروندان به طــور یکســان ب
بــرای مطالعــه و همچنيــن نظریه پــردازی دربــارۀ آن دشــوار اســت. البيگــری معمــوالً بيشــترین تأثيــر 
ــر ایــن، محيــط سياســت گذاري  را دســت كم در مراحــل قابــل مشــاهدۀ تدویــن سياســت دارد. عالوه ب
ــت  ــر موقعي ــب تغيي ــه اغل ــت ك ــت گذاري اس ــران سياس ــایر بازیگ ــا و س ــده از گروه   ه ــی پيچي تركيب
می   دهنــد. در هــر حــوزۀ سياســت گذاری، تعــداد زیــادی از بازیگــران یــا كارآفرینــان سياســت وجــود 
ــن  ــۀ ای ــتوركار هســتند.  هم ــر دس ــذاری ب ــال اثرگ ــود، به دنب ــۀ راه      حــل ارجــح خ ــا ارائ ــه ب ــد ك دارن

ــد.  ــر می گذارن ــن سياســت اث ــۀ تدوی ــد سياســت گذاري و مرحل ــر پيچيدگــي فراین ــل ب عوام

4. روش تحقيق
ــن سياســت   ها،  ــات نظــری تدوی ــون و بررســي ادبي ــل مضم ــا اســتفاده از تحلي در پژوهــش حاضــر، ب
معيارهــاي تدویــن خــوب سياســت ها شناســایی و دســته بندي شــد   ه    اســت. تحليــل مضمــون روشــی 
یــرای تعييــن، تحليــل و بيــان الگوهــای )مضاميــن( موجــود درون داده   هاســت. ایــن روش در حداقــل 
ــر  ــن فرات ــد از ای ــا می   توان ــد. ام ــف می   كن ــات توصي ــب جزئي ــازمان دهی و در قال ــا را س ــود داده   ه خ
رفتــه، جنبه   هــای مختلــف موضــوع پژوهــش را تفســير كنــد. مراحــل تحليــل مضمــون بــه شــرح زیــر 

 :)Braun & Clarke, 2006, pp. 19-23( ــت اس

ــا عمــق و گســترۀ محتوایــی داده   هــا  ــرای اینکــه پژوهشــگر  ب ــا داده   هــا: ب ــۀ اول، آشــنایی ب مرحل
آشــنا شــود، بایــد خــود را در آن   هــا غوطــه   ور ســازد. غوطــه   ور شــدن در داده   هــا معمــوالً شــامل بازخوانی 

مکــرر داده   هــا و خوانــدن آن هــا به صــورت فعــال )یعنــی جســت وجوی معانــی و الگوهــا( اســت. 

ــت.  ــه از داده   هاس ــای اولي ــاد كده ــامل ایج ــه ش ــن مرحل ــه: ای ــای اولي ــاد كده ــۀ دوم، ایج مرحل
ــی  ــزای اصل ــا اج ــد. كده ــا( متفاوت ان ــل )مضمون   ه ــای تحلي ــا واحده ــده ب ــای كدگذاری ش داده   ه
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ــه  ــگر ب ــط پژوهش ــه توس ــتند ك ــب   هایی« هس ــا »برچس ــع »ام« ی ــتند و درواق ــون هس ــل مضم تحلي
ــاط  ــا ســؤال   های پژوهــش ارتب ــا اطــالق می   شــوند و ب ــراف( از داده ه ــا پاراگ ــه ی ــک جمل قســمتی )ی

ــد.  ــادی دارن زی

ــاز  ــا آغ ــن داده   ه ــذاری كل مت ــس از كدگ ــه پ ــن مرحل ــن: ای ــۀ ســوم، جســت وجوی مضامي مرحل
ــردن  ــب    ك ــّوه، و مرت ــای بالق ــب مضمون   ه ــف در قال ــای مختل ــته   بندی كده ــامل دس ــود و ش می   ش
ــل  ــگر تحلي ــع پژوهش ــت. درواق ــخص اس ــون مش ــب مضم ــده در قال ــای كدگذاری ش ــۀ خالصه   ه هم
ــرای  ــه كدهــای مختلــف می   تواننــد ب كدهــای خــود را شــروع می كنــد و درنظــر می   گيــرد كــه چگون

ایجــاد مضمونــی كلــی تركيــب    شــوند.

ــگر  ــه پژوهش ــود ك ــروع می   ش ــی ش ــه زمان ــن مرحل ــا: ای ــی مضمون   ه ــارم، بازبين ــۀ چه مرحل
مجموعــه   ای از مضمون   هــا را ایجــاد كــرده اســت و اكنــون آن   هــا را مــورد بازبينــی قــرار می   دهــد. ایــن 
مرحلــه شــامل دو گاِم بازبينــی و تصفيــۀ مضمون   هاســت. گام اول بــه بازبينــی در ســطح خالصه   هــای 
كدگذاری شــده اختصــاص دارد و در گام دوم، اعتبــار مضمون   هــا در رابطــه بــا مجموعــۀ داده   هــا 

ــود.   ــی می   ش بررس

ــه  ــود ك ــروع می   ش ــی ش ــم زمان ــۀ پنج ــا: مرحل ــذاری مضمون   ه ــف و نام   گ ــم، تعری ــۀ پنج مرحل
ــای  ــگر مضمون   ه ــه، پژوهش ــن مرحل ــد. در ای ــته باش ــود داش ــا وج ــش از مضمون   ه ــش رضایت   بخ نق

ــد. ــرار می ده ــی ق ــورد بازبين ــد و م ــف می كن ــل را تعری ــرای تحلي ــده ب ارائه ش

ــاز  ــۀ اول آغ ــون از مرحل ــل مضم ــای تحلي ــگارش پژوهش   ه ــزارش: ن ــۀ گ ــم، تهي ــۀ شش مرحل
ــا و  ــل داده   ه ــود تحلي ــث می   ش ــن كار باع ــد. ای ــه می یاب ــق ادام ــد تحقي ــول فراین ــود و در ط می   ش
نــگارش گــزارش پژوهــش هم زمــان انجــام شــود و پژوهشــگر همــواره درحــال رفت وبرگشــت داده   هــا 

و گزارش   دهــی باشــد.  

در پژوهــش حاضــر، براســاس ایــن مراحــل و بــه روش اســنادي، مطالعــات نظــري و پژوهش   هــاي 
حــوزۀ اجــراي سياســت   هاي عمومــي به عنــوان داده   هــاي پژوهــش گــردآوري شــده اســت. ایــن داده هــا 
بــا جســت وجوي كليدواژه هــاي »تدویــن سياســت«، »تدویــن خــوب سياســت« و »معيارهــاي تدویــن 
سياســت« در بانک هــاي اطالعاتــي Sage ،Jstor و Research gate و بانک هــاي اطالعاتــي فارســي 
نورمگــز و مگ ایــران گــردآوري شــده اســت. نتيجــۀ جســت وجو شــامل 37 مقالــۀ پژوهشــي و 7 فصــل 
ــي آن هــا یکــي از كليدواژه هــاي  ــا متــن اصل ــده ی ــوان، چکي ــود كــه در عن ــاب ب ــد كت ــاب و 5 جل كت
ــن خــوب سياســت های  ــا و اســتخراج معيارهــاي تدوی ــرار داشــت. در كدگــذاري داده ه جســت وجو ق

عمومــي، از همــۀ منابــع جمع آوري شــده اســتفاده شــده اســت. 

متناســب بــا ســؤال اصلــي پژوهــش، بــه كدگــذاري اوليــۀ داده هــا پرداختــه شــده كــه نتيجــۀ ایــن 
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مرحلــه معيارهــاي تدویــن خــوب سياســت   ها بــوده اســت )رجــوع شــود بــه جــداول بخــش یافته هــای 
تحقيــق(. در ادامــه بــا تركيــب معيارهایــي كــه ارتبــاط مفهومــي بــا هــم داشــتند، مضمون هــاي بالقــّوه 
شناســایي و نام گــذاري شــده اســت. ایــن مضمون هــا متناســب بــا ســؤال پژوهــش و كدهایــي كــه در 
ــاي  ــه شــامل معياره ــاي پنج گان ــاً مضمون ه ــه و نهایت ــرار گرفت ــي ق ــورد بازبين ــک وجــود دارد، م هری

مربــوط بــه تدویــن خــوب سياســت   هاي عمومــي در قالــب جــداول مجــزا ارائــه شــده اســت. 

5. یافته هاي تحقيق
ــت گذاري  ــوزۀ سياس ــي ح ــات علم ــي ادبي ــون و بررس ــل مضم ــتفاده از تحلي ــا اس ــر ب ــش حاض پژوه
ــته   بندی  ــایی و دس ــت   ها را شناس ــوب  سياس ــن خ ــاي تدوی ــت   ها، معياره ــن سياس ــي و تدوی عموم
كــرده اســت. ایــن معيارهــا بــه پنــج مضمــون تقســيم شــده اســت: 1. معيارهــاي مربــوط بــه ماهيــت 
ــه بازیگــران  مســئلۀ عمومــي؛ 2. معيارهــاي مربــوط عوامــل مســئلۀ عمومــي؛ 3. معيارهــاي مربــوط ب
ــه تعييــن اهــداف.  ــه راه حل هــای ارائه شــده؛ 5. معيارهــاي مربــوط ب تدویــن؛  4. معيارهــاي مربــوط ب

5ـ1. معيارهاي مربوط به ماهيت مسئلۀ عمومي 
ــط  ــي مرتب ــئلۀ عموم ــت مس ــه ماهي ــي ب ــت   هاي عموم ــوب سياس ــن خ ــاي تدوی ــتۀ اول معياره دس
هســتند. در جــدول 2، ایــن معيارهــا و نمونه داده هایــي كــه معــِرف هــر معيــار هســتند، آمــده اســت.  

جدول 2. معیارهاي مربوط به ماهیت مسئلۀ عمومي

معیارهای مربوط به ردیف
نمونه داده   هاماهیت مسئلۀ عمومی

اولویت بودن تنظيم 1
مسئله

تنظيم مسئله بر سایر فعاليت   های تدوین سياست، مانند شناسایی انواع مختلف 
.)Vesely, 2017, p. 81( راه حل ها و انتخاب ميان آن ها، اولویت دارد

توجه به ابعاد مختلف 2
مسئله

پس از ایجاد مشکل، از طریق نوعی جمع آوری داده ها، ابعاد مختلف مربوط به سياست 
مسئله برای تعيين علل و وسعت آن ها مورد بررسی قرار می گيرد كه اساساً مبنایی برای 

.)Jordan & Turnpenny, 2015, p. 8( شناسایی راه حل های احتمالی است

توجه به نواقص3
در سياست گذاری، با واقعيات عيني سروكار داریم. باید نقص   ها، ضعف   ها و كاستی   ها 

را حتی االمکان به صورت عينی، شفاف و آماری نشان دهيم )كمالی، 1393، ص. 
.)132

4
صورت بندی كالن مشکل 
و توجه به ویژگی   های 

كالن

كار اصلي در جریان تجزیه و تحليل هر مشکل صورت بندي كالن مشکل  مربوط به 
آن است. در حركت از كالن مشکل به مشکل اساسي، تحليلگر سعي مي كند مشکل 

 .)Dunn, 2007, p. 78( را براساس ویژگي هاي مهم و كلي آن تعریف كند

جهان بينی   ها، ایدئولوژی   ها یا افسانه   های مشهور در چگونگی تعریف و تبيين توجه به جهان بينی   ها5
 .)ibid., p. 79( مشکالت اساسی نقش مهمی دارند
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معیارهای مربوط به ردیف
نمونه داده   هاماهیت مسئلۀ عمومی

توجه به فرایند استدالل6
تحليلگران اطالعات باید به فرایند استدالل خویش آگاه باشند. آن ها باید عالوه بر 
اندیشيدن به خود قضاوت   ها و نتيجه گيری   ها، به چگونگی قضاوت كردن و نتيجه 

گرفتن نيز بيندیشند )هيوئر، 1380، ص. 39(.

توجه به عينيات و 7
مشاهدۀ مشکل

در سياست گذاری عمومی، با عينيات و مسائل مربوط به زندگی اجتماعی سروكار 
داریم. اساس سياست گذاری باید مشاهده و تحليل مشکالت باشد )كمالی، 1393، 

ص. 131(.

توجه به دانش مربوط به 8
زمينه و واقعيت عيني

تدوین مؤثر سياست بدون دانش وابسته به زمينه و دانش مربوط به واقعيت عينی 
.)Vesely, 2020, p. 220( غيرممکن است

توجه به شواهد9
با توصيف و ارزیابی مسئلۀ، سياست گذاران ممکن است انواع خاصی از شواهد برای 
حمایت از اقدام درمورد موضوعات خاص انتخاب كنند یا خود مسائل ممکن است 

 .)Lehtonen, 2017, p. 166( مولِد انواع خاصی از شواهد باشند

داده   های بيشتر و تحقيقات بهتر افزایش تأثير سياست   های عمومی و به طور هم زمان تدوین داده   ها و تحقيقات بيشتر10
.)Martin & Faria, 1998, p. 56( سياست   های مناسب یا منطقی   تر را تضمين می   كند

استفاده از شاخص ها11
شاخص ها می توانند اطالعات پایه ای درمورد مشکالت سياست ارائه دهند. آن ها  

شواهدی در زمينۀ ایجاد و مقياس مسئله ارائه می دهند و می توانند به بيان ارزش ها 
 .)Lehtonen, 2017, p. 166( از طریق فرایندهای مشاركتی كمک كنند

پژوهش دربارۀ موضوعات 12
درحال ظهور 

مدیران سياست گذاری باید پژوهش دربارۀ موضوعات درحال ظهور را كه به طور بالقّوه 
حياتی اند اما هنوز در دستوركار قرار نگرفته اند، پيش بينی و هماهنگ نمایند )فریزن و 

دیگران، 1393، ص. 68(.

استفاده از مدل 13
چندبازیگري

مدل چندبازیگري در تدوین سياست مناسب است؛ زیرا می   تواند پنج عنصر 
سياست گذاری  )استقامت در طول زمان، مدیریت تعارض، تعدیل ارزش، مدل سازی 

 .)Klabbers, 1985, p. 146( را درنظر بگيرد )تاریخی، الگوبرداری تصنعي

انتخاب یک مکانسيم 14
راهنما

ــا وابســتگی متقابــل و غيرقابــل پيش بينــی  در شــرایط نامســاعد محيطــی مرتبــط ب
بــودن، انتخــاب مکانســيم راهنمــا خطــوط كلــی فراینــد تدویــن را تنظيــم می   كنــد و 
الزاماتــی را مربــوط بــه عملکــرد ابزارهایــی كــه ممکن اســت مســتقل از اهداف و ســایر 
.)Linder & Peters 1990, p. 79( ــد ــرار می   ده ــد، ق ــی باش ــای قبل محدودیت   ه

توجه به سياست هاي 15
فعلي

تدویــن سياســت بایــد مبتنــی بــر دانــش مربــوط بــه طراحــی سياســت فعلــی باشــد؛ 
بــرای مثــال مثــال بــر اهميــت دانــش محلــی، درک عميــق از دیدگاه   های بازیگــران و 
 .)Vesely, 2020, p. 213( نيــاز بــه تدویــن بســته   های سياســت تأكيــد مي شــود

تکرار تدوین سياست16
تدویــن سياســت فراینــدی تکرارشــونده اســت و درعمــل فــرض بــر ایــن اســت كــه 
تجزیــه و تحليــل مســئله بایــد مقــدم بــر تدویــن سياســت پيشــنهادي و تجویــزي 

.)ibid., p. 222( باشــد
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5ـ2. معيارهاي مربوط به عوامل مسئلۀ عمومي
ــل مســئلۀ عمومــي اختصــاص  ــه عوام ــي ب ــن خــوب سياســت هاي عموم دســتۀ دوم معيارهــاي تدوی

ــار اشــاره شــده اســت. ــِرف هــر معي ــا و نمونه داده هــاي مع ــن معياره ــه ای دارد. در جــدول 3، ب
جدول 3. معیارهاي مربوط به عوامل مسئلۀ عمومي

معیارهای مربوط  به عوامل ردیف
نمونه داده   هامسئلۀ عمومی

تحليــل علّی معلولــی در بســياری از مــوارد تدویــن سياســت به شــکل انجام تحليل علّی معلولی 1
ــران، 1393، ص. 68(. ــزن و دیگ ــت )فری ــر اس ــد مؤث هدفمن

انجام تحليل علل ریشه اي 2
مسئله

تحليــل علــل ریشــه اي شــامل شناســایي علــل ریشــه اي، رونــد ایــن علــل 
ــزن  ــان اســت )فری ــر سياســت ها در طــول زم و چگونگــي اثرگــذاري آن ب

ــران، 1393، ص. 62(.  و دیگ

فهم روند علّی3
وولمــن اظهــار می كنــد كــه هرچــه فهــم بهتــري از رونــد علـّـی وجــود داشــته 
ــه  ــرای مقابل ــم سياســت های عمومــی را ب ــاد می تواني ــه احتمــال زی باشــد، ب
.)Jordan & Turnpenny, 2015, p. 8( بــا آن بــا موفقيــت تدویــن كنيــم

ــت شناخت الگوي عليت4 ــوی علي ــناخت الگ ــق ش ــت موف ــی سياس ــرای طراح ــرط ب ــن ش اولي
.)Peters, 1987, p. 288( اســت 

استفادۀ تركيبی از مدل   های 5
بازار، توليد و تکاملی

توليــد و تکاملــی در تحليــل  بــازار،  از مدل   هــای  اســتفادۀ تركيبــی 
مشــکل احتمــاالً می   توانــد تصویــر جامعــی از دليــل مشــکل ارائــه دهــد و 
درنتيجــه تركيــب جامعــی از گزینه   هــای سياســتی را توليــد كنــد )فریــزن 

و دیگــران، 1393، ص. 70(. 

بررسی پویایی علت   ها6

در تحليــل دالیــل ریشــه   ای، بررســی پویایــی علت   هــا جهــت حفــظ 
تناســب گزینه   هــای سياســتی بــا شــرایط متغيــر ضــروری اســت و 
ــه  ــه ای، بلک ــل ریش ــامل دالی ــا ش ــل نه تنه ــه تحلي ــت ك ــتلزم آن اس مس
دربرگيرنــدۀ روندهــای دالیــل و اتفاقــات و سياســت   های مؤثــر بــر روندهــا 

نيــز باشــد )همان جــا(. 
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ــارۀ علــل و تأثيــرات استفاده از تحليل بازخورد7 ــدی درب ــش جدی ــورد بين ــل بازخ ــه و تحلي تجزی
.)Burroughs, 2017, p. 76( می   دهــد  ارائــه  سياســت 

فرضيه سازي دربارۀ ارتباط بين 8
ورودی و خروجی

ــاط  ــورد ارتب ــح درم ــی صری ــد فرضيه   های ــت بای ــل سياس ــه و تحلي تجزی
ــد  ــاد كن ــی آن ایج ــی( و خروج ــای طراح ــت )گزینه ه ــن ورودی سياس بي
كــه از طریــق آن انتظــار مــی   رود یــک سياســت طراحــی منجــر بــه یــک 

.)Capano & Howlett, 2019, p. 3( ــود ــاص ش ــۀ خ نتيج

بيان احتماالت به جاي قطعيت9
به جــای ادعاهــای قطعــی درمــورد اثــرات یــک برنامــه، تحليلگــر سياســت 
 Harrar & Bawden,( اســتفاده كنــد  احتمالــی  از جمــالت  بایــد 

.)1972, p. 426

10
ــه اتکا به استدالل ابزاری ــاً ب ــا مطمئن ــرادف نيســت، ام ــا اســتدالل   ابزاری مت طراحــی سياســت ب

 Howlett & Lejano, 2012,( ــن شــکل از اســتدالل متکــی اســت ای
.)p. 360

شناسایی سازمان   های مسئول 11
هر عامل

ســازمان   های  بایــد  سياســت  مبتکــران  علّی معلولــی،  تحليل   هــای  در 
ــایی  ــن شناس ــيوه   های ممک ــه ش ــل را ب ــک از عوام ــرای هری ــئول ب مس

كننــد )فریــزن و دیگــران، 1393، ص. 68(.

اســتفاده از مدل ها و شواهد 12
تجربي در تحليل عوامل

ــک  ــل ی ــل دالی ــران در تحلي ــایر تحليلگ ــت ها و س ــدگان سياس تدوین كنن
ــی را جمــع آوری  ــد و شــواهد تجرب ــا اســتفاده كنن ــد از مدل ه مشــکل بای

نماینــد )همــان، ص. 69(.

الگوسازی و اقتصادسنجی13

و  تصميم گيرنــده  كــه  می كنــد  كمــک  اقتصادســنجی  و  الگوســازی 
ــه  ــادی را ك ــخص اقتص ــت مش ــک سياس ــد ی ــادی بتوان ــز اقتص برنامه ری
به طــور معمــول برنامــه ناميــده می شــود، از ميــان یــک مجموعــه از 
ــاب  ــود، انتخ ــده می ش ــوق خوان ــۀ ف ــب برنام ــه رقي ــت گذاری ها ك سياس

كنــد )قاســمی، 1382، ص. 2(.

5ـ3. معيارهاي مربوط به بازیگران تدوین سياست   ها 
دســتۀ ســوم معيارهــاي تدویــن خــوب سياســت هاي عمومــي بــه بازیگــران تدویــن مربــوط اســت. در 

جــدول 4، ایــن معيارهــا و نمونه داده هــاي معــِرف هــر معيــار مشــاهده می شــود. 
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جدول 4. معیارهاي مربوط به بازیگران تدوین سیاست ها

معیارهای مربوط به بازیگران ردیف
نمونه داده   هاتدوین

مشاركت سازمان   های مسئول اجرا، 1
نظارت و ارزیابی سياست

ــرای سياســت   ها،  ــازمان   های مســئول اج ــد س ــران سياســت گذاری بای مدی
ــای  ــا دیدگاه ه ــد ت ــاركت دهن ــه مش ــن مرحل ــی را در ای ــارت و ارزیاب نظ
آن هــا دربــارۀ عملياتــی شــدن گزینه   هــای مــورد نظــر را بشــنوند )فریــزن 

و دیگــران، 1393، ص. 66(.

مشاركت ذی نفعان2
بــه مدیــران سياســت گذاری و تدوین كننــدگان سياســت   ها توصيــه 
می   شــود ذی نفعــان اصلــی را در چنيــن جوامعــی مشــاركت دهنــد؛ 
ــا  ــد ی ــر می   پذیرن ــکالت اث ــتقيم از مش ــور مس ــه به ط ــانی ك ــژه كس به وی

آســيب پذیری بيشــتری از مشــکالت دارنــد )همــان، ص. 67(. 

توجه به ائتالف ها3
ــوان  ــا، به عن ــعۀ ائتالف ه ــت توس ــر اهمي ــت گذاري ب ــگران سياس پژوهش
 Oborn,( ــد ــد می   كنن ــوع، تأكي ــع متن ــری مناف ــرای ميانجيگ ــی ب راه

.)Barrett & Dawson, 2013, p. 257

تعامل ذی نفعان4
ــه حــوزۀ كاركــرد آن، دارای چندیــن ذی نفــع اســت  هــر برنامــه بســته ب
كــه تعامــل ایــن ذی نفعــان در تدویــن برنامــه جهــت تکميــل حلقه هــا و 

ــی، 1393، ص. 14(. ــر اســت )عزیزخان ــات گریزناپذی تضميــن ضروری

نهادینه كردن مشاركت 5
نهادینــه كــردن مشــاركت بيشــتر نماینــدگان محلــی در فراینــد تدویــن 
ــي از  ــه یک ــود ك ــا می   ش ــش آزادی و توانمندي ه ــث افزای ــت باع سياس

.)Pessali, 2011, p. 23( شــاخص هاي مهــم توســعه اســت

توجه به رویکرد مشاركتی6

رویکــرد  بــه  بایــد  سياســت   ها  تدوین كننــدگان  و  سياســت گذاران 
مشــاركتی، ازجملــه مشــاركت اساســی و نهادینه شــدۀ ذی نفعــان مرتبــط 
ــه  ــت گذاری، توج ــد سياس ــۀ فراین ــل اولي ــژه در مراح ــتراتژیک به وی و اس
نماینــد. آن هــا همچنيــن بایــد بودجــۀ كافــی بــرای مشــاركت ذی نفعــان 

ــران، 1393، ص. 67(. ــزن و دیگ ــند )فری ــته باش ــار داش دراختي

استفاده از سيستم   های مشاوره 7
سيســتم   های مشــاورۀ سياســت بــرای مطالعــۀ تدویــن سياســت   ها و 
درک انتخــاب و اســتقبال از گزینه   هــا و ترتيبــات مختلــف سياســت مهــم 

.)Howlett & Mukherjee, 2017, p. 11( هســتند

تعامل گسترده با مردم9
ــت گذاران  ــار سياس ــش را دراختي ــی از دان ــردم تركيب ــتردۀ م ــل گس تعام
قــرار مي   دهــد و فهرســت انتخــاب در دســترس سياســت گذاران را بســط 

.)Millar, Davidson & White, 2020, p. 317( مي   دهــد
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تسهيل روابط آزاد و دائمی بين 10
اعضای جوامع

مدیــران سياســت گذاری بــرای دســتيابی بــه همــۀ فوایــد جوامــع 
ــع را  ــن جوام ــن اعضــای ای ــط آزاد و دائمــی بي ــد رواب سياســت گذاری بای

تســهيل كننــد )فریــزن و دیگــران، 1393، ص. 67(.

توجه به اهداف و مکانيسم   های مؤثر 11
بر تصميمات مخاطبان

طراحــان و مجریــان سياســت نه تنهــا بایــد بــه اهــداف سياســت و ابزارهــای 
ــر  تحقــق ایــن اهــداف توجــه كننــد، بلکــه بایــد مکانيســم   هایی را كــه ب
ــر  ــذارد، درنظ ــر می   گ ــان تأثي ــات مخاطب ــات و اقدام ــتدالل، تصميم اس

.)Bakir, 2019, p. 22( بگيرنــد

حضور كارآفرینان سياست12

حضــور كارآفرینــان سياســت در فراینــد تدویــن سياســت می   تواند به پيشــرفت 
سياســت مبتنــی بــر شــواهد كمــک كنــد؛ زیــرا كارآفرینــان شــواهد مناســب 
ــه  ــد ك ــاره می   كنن ــدگان اش ــه تصميم گيرن ــد و ب ــت می   آورن ــع به دس را بموق
چــرا شــواهد مرتبط هســتند و چگونــه می   تواننــد در سياســت از آن ها اســتفاده 

.)Gunn, 2017, p. 273(  ــد كنن

مشاركت اندیشکده   ها13
مدیــران سياســت گذاری بایــد اندیشــکده   های دولتــی و غيردولتــی را 
ــارۀ مســائل خــاص سياســی و  كــه دارای دانــش تخصصــی و مهــارت درب
ــزن و  ــد )فری ــن فراینــد مشــاركت دهن راه   حل   هــای آن هــا هســتند، در ای

دیگــران، 1393، ص. 67(.

حضور در جوامع سياستی14
ــترک  ــای مش ــی ارزش ه ــتۀ اصل ــتی از هس ــۀ سياس ــک جامع ــای ی اعض
ــای  ــان دیدگاه ه ــرای بي ــی ب ــن جوامع ــد. حضــور در چني ــروی می   كنن پي

ــان، ص. 66(. ــت )هم ــروری اس ــت ض ــن سياس ــاص در تدوی خ

اهداف و ارزش   های یکسان 15
سياست گذاران

صورت بندی شــده  خــوب  مشــکالت  بــه  كــه  سياســت گذارانی   
ــدی را  ــداف واح ــتند و اه ــانی هس ــای یکس ــد، دارای ارزش   ه می   پردازن

 .)Dunn, 2007, p. 75( می   كننــد  دنبــال 

شناسایی تعصبات متخصصان و 16
تصميم گيرندگان سياست

ــد  ــدگان مي توان ــات متخصصــان سياســت و تصميم گيرن شناســایی تعصب
 Strassheim, 2019,( ســهم ویــژه ای در طراحی سياســت داشــته باشــد

.)p. 3

نيروی انسانی فعال و قابليت های 17
سازمانی

از  حمایــت  و  اظهارنظــر  بــرای  به خودی خــود  ذی نفــع  گروه هــای 
ــه  ــد؛ بلک ــا نمی خيزن ــان به پ ــائل در جری ــرای مس ــاص ب ــای خ راه حل ه
ــت  ــال و قابلي ــانی فع ــروی انس ــتن ني ــار داش ــتلزم دراختي ــن كار مس ای

ســازمانی اســت )هاولــت و دیگــران، 1395، ص. 219(. 

تعامل ایجادكنندگان سياست و 18
اجراكنندگان سياست

ایجادكننــدگان سياســت و اجراكننــدگان سياســت دو دســته از ذی نفعــان 
هســتند؛ تعامــل و همــکاری ميــان ایــن دو دســته موفقيــت سياســت را 

ــی، 1393، ص. 169(. ــی و فيض ــال دارد )رونق به دنب
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19
حفظ منافع ذی نفعان و 

سياست گذاران در مواجهه با 
ائتالف   ها

حفــظ منافــع ذی نفعــان و سياســت گذاران در مواجهــه بــا ائتالفــات 
سياســی ازجملــه عوامــل مؤثــر در زمــان تدویــن سياســت اســت )همــان، 

.)170 ص. 

مشورت با تصميم گيرندگان20
در دولــت و خــارج از آن، برخــی بازیگــران بيشــتر از ســایران تأثيرگذارنــد؛ 
از ایــن رو بيشــتر احتمــال دارد بــرای مشــورت دهی بــه تصميم گيرنــدگان 

  .)Howlett & Kraft, 2012, p. 82( مــورد توجــه قــرار گيرنــد

مکانيسم   های مشاركتی و مشورتی 21
تعامل شهروندان

مکانيســم   های  می   دهــد  نشــان  تجربــی  و  هنجــاری  ادبيــات  دركل 
مشــاركتی و مشــورتی تعامــل شــهروندان می   توانــد مزایایــی بــرای تدویــن 

.)Johnson, 2017, p. 211( سياســت داشــته باشــد

توجه به ساختار گفت وگو22
ســاختار گفت وگــو و تأثيــر آن بــر مشــاركت در فراینــد تدویــن سياســت 
 Howlett & Mukherjee,( ــد ــاد كن ــاداری ایج ــاوت معن ــد تف مي توان

.)2017, p. 7

شناخت شيوه هاي طراحي سياست23
بــدون درک عميــق نظــری و تجربــی از شــيوۀ طراحــی سياســت   ها، هرگــز 
نمی   تــوان دســتورالعمل   های كاری را بــرای تدویــن سياســت تدویــن كــرد 

.)Vesely, 2020, p. 215(

درک وضعيت و استفاده از دانش 24
اقناع كننده 

سياســت گذاران بایــد بتواننــد وضعيــت را درک كننــد و شــواهدی از نــوع 
 Colebatch, 2018,( دانــش اقناع كننــده را در آن زمينــه ایجــاد نماینــد

.)p. 370

توانایی در استفاده از دانش 25
ــتفاده از  ــه و اس ــت آوردن، ارائ ــرای به دس ــازمان   ها ب ــراد و س ــی اف توانای
انــواع مختلــف دانــش در رونــد سياســت گذاری، به عنــوان مهم تریــن 
Nekola & Ko-(  ابعــاد ظرفيــت حــل مســئلۀ مــدرن، دیــده می   شــود 

.)houtek, 2017, p. 48

درک بهتر مکانيسم مداخالت 26
سياستي

ــر درک بهتــر مکانيســمي اســت كــه  طراحــی سياســت خــوب مبتنــی ب
مداخــالت سياســتي از طریــق آن منجــر بــه نتایــج مــورد انتظــار می   شــود 

.)Capano & Howlett, 2019, p. 2(

گسترده بودن جعبه ابزار تدوین 27
سياست

جعبه ابــزار تدوین كننــدگان سياســت بایــد بســيار گســترده و ســاختاریافته 
     .)Vesely, 2020, p. 219( باشــد

5ـ4. معيارهاي مربوط به راه حل هاي ارائه شده
دســتۀ چهــارم معيارهــاي تدویــن خــوب سياســت هاي عمومــي بــه راه حــل ارائه شــده در مرحلــۀ تدویــن 
مرتبــط هســتند. در جــدول 5، بــه ایــن معيارهــا و نمونه داده هــاي معــِرف هــر معيــار اشــاره شــده اســت.
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جدول 5. معیارهاي مربوط به راه حل هاي ارائه شده

معیارهای مربوط به ردیف
نمونه داده   هاراه حل های ارائه شده

1
بررسي امکان پذیری 

اداری و هزینه ـ 
اثربخشی گزینه ها

یکي از معيارهاي مهم برای ارائۀ گزینه   ها، امکان پذیری اداری و هزینه ـ اثربخشی 
است )فریزن و دیگران، 1393، ص. 76(.

اگر هزینۀ گزینه   ها برابر باشند، گزینه   ای مطلوب است كه كمترین هزینۀ مالی را دارد انتخاب گزینۀ كم هزینه2
یا موجب دستيابی به اهداف بيشتر با هزینۀ یکسان مي شود )همان، ص. 76(.

3
توجه به ابعاد فنی و 
مالحظات سياسی و 

امکان پذیری اداری

جوهرۀ جست وجوی راه   حل   های  یک مسئله  نه تنها متضمن شناسایی اقداماتی است 
كه از نظر فنی برای مواجهه یا دفع مشکالت مورد مالحظه قرار می   گيرد، بلکه به 
مالحظات سياسی و امکان پذیري اداری آن نيز باید توجه شود )هاولت و دیگران، 

1395، ص. 199(.

توجه به حداكثرسازي 4
منابع

در دیدگاه طراحی هدفمند، مشکالت اجتماعی پيچيده و پایدار هستند و برای مبارزه 
.)Mumper, 2003, p. 40( با آن ها باید منابع خود را به حداكثر برسانيم

استفاده از تحليل 5
امکان سنجی سياسی

به تدوین كنندگان سياست توصيه می   شود عدم موفقيت اجرا و تصویب را پيش بينی 
 Vesely,( كنند و از تکنيک   هایی مانند تحليل امکان سنجی سياسی بهره گيرند

.)2020, p. 224

استفاده از ابزارهاي 6
تحليلي

ابزارهای تحليلی با ارزیابی اقدامات گذشته، با شفاف سازی یا حذف برخی موارد در 
 .)Howlett et al., 2014, p. 272( تدوین سياست ها مؤثرند

انعطاف پذیر بودن 7
ابزارهای سياست گذاري

ابزارهای مناسب برای سياست گذاری باید به قدری انعطاف پذیر باشند كه استفاده از 
آن ها در یک مدل چندبازیگری از تدوین و ایجاد سياست به صورت دائمی امکان پذیر 

.)Klabbers, 1985, p. 146( باشد
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اطمينان از راه   حل   ها8
از ثمربخش بودن راه حل های سياستی كه برای مشکالت خوب صورت بندی شده ارائه 
شده، نيز اطمينان خاطر حاصل شود و درصد كمی احتمال خطا و اشتباه وجود داشته 

  .)Dunn, 2007, p. 75( باشد

جست وجوی گزینه   های 9
غيرمتکی به دولت

جدا از دسته بندی سياست   ها و مسائل، تدوین كنندگان باید به دنبال گزینه   هایی باشند 
كه متکی بر خارج از دولت هستند )فریزن و دیگران، 1393، ص. 75(.

حذف گزینه   های كاماًل 10
غيرعملی

تدوین كنندگان سياست با توجه به محدودیت   های منابع و زمان صرفاً قادر به تحليل 
تعداد محدودی از گزینه   های سياستی هستند؛ بنابراین باید گزینه   های غيرعملی را 

كنار بگذارند )همان جا(.

انتخاب گزینه   های قابل 11
پذیرش

معيار اساسی برای بررسی گزینه   ها، قابليت پذیرش سياسی آن هاست )همان، ص. 
.)76

توجه به كسب حمایت 12
سياسي 

تدوین كنندگان نباید حمایت سياسی در یک بخش خاص را ثابت فرض كنند. آن ها 
باید درپی انجام تحليل مستندمحوری باشند كه حمایت سياسی الزم برای تعقيب 

گزینه   های خاص سياستی را به دست مي   آورد )همان جا(.

13
سازگار بودن با 

واقعيت   های سياسی و 
اجتماعی

 Vesely,( تدوین سياست   ها باید با واقعيت   های سياسی و اجتماعی سازگار باشد
.)2020, p. 218

توجه به خلق وخوی 14
ملی

خلق و خوي ملی تقریباً در بسياری از زمينه   های مختلف سياسی تأثير می   گذارد بر 
.)Schnider, 2006, p. 459( تدوین سياست   ها نيز مؤثر است
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برای پيشنهاد یک سياست عملی و كارآمد به درک دقيق مفروضات مردم درمورد درک مفروضات مردم15
.)Vesely, 2020, p. 222( ابزارهای مختلف نياز است

نظرسنجی از 16
شهروندان

نظرسنجی از شهروندان می   تواند به طور مؤثري برای ارزیابی عقل عمومی و افکار 
 Johnson( عمومی درمورد سياست   ها و گزینه   های سياستي مورد استفاده قرار گيرد

.)& Huff, 1987, p. 128

درک دقيق افکار 17
عمومی

درک دقيق افکار عمومی برای یک دولت دموكراتيک ابزار ارزشمندی در شناسایی 
 Johnson & Huff, 1987, p.( یا اجماع برای سياست های خاِص ضروري است

.)129

ارزیابی گزینه   ها و 18
سناریوهاي مختلف

در مرحلۀ نوشتن پيش نویس باید گزینه های سياستی و سناریوهای مختلف مطرح 
شود و پابرجایی آن ها با توجه به ویژگی   های هریک از سناریوها محک بخورد 

)دشمنگير، مصطفوی و رشيدیان، 1393، ص. 623(.

توجه به ایده   های 19
خالقانه

تدوین یکپارچۀ سياست   ها مستلزم ایده   های خالقانه است كه در آغاز مستلزم شروط 
عملياتی است كه به بازیگران و ایده   های جدید اجازۀ بررسی سياست   ها را می   دهد 

)فریزن و دیگران، 1393، ص. 67(.

خالقيت در تدوین20
براي موفقيت در صورت بندي مشکل، تحليلگر باید با استفاده از قّوۀ خالقۀ خود 

راه حل   هاي بدیعي را براي مشکالتي ارائه كند كه مبهم و نامشخص بوده و به درستي 
.)Dunn, 2007, p. 77( تعریف نشده اند

وجود نظریۀ علّي 21
مناسب

طراحی سياست خوب حاكی از آن است كه سياست گذاران از یک نظریۀ علّی مناسب 
 .)Capano & Howlett, 2019, p. 4( برخوردارند



فصلناهم سیاست اهی راهبردی و کالن

236

تابستان 1400. دورۀ 9. شمارۀ 2

یحيی کمالی و همکاران. شناسایي و دسته بندي معيارهایي برای تدوین سياست هاي عمومي.

22
توجه به دشواری 

كسب اطالعات در 
سياست   های جامع 

تدوین كنندگان سياست   ها باید هنگام پيشنهاد گزینه   های سياستی جامع كه به دنبال 
تغييرات اساسی در وضعيت موجود هستند، دشواری به دست آوردن اطالعات دربارۀ 

نتایج سياست و ریسک بيشتر سياست   های جامع برای سياست گذاری را پيش بينی و 
خود را برای آن آماده كنند )فریزن و دیگران، 1393، ص. 72(. 

ارائۀ راه   حل   هاي محدود23
مشکالت خوب صورت بندی شده مشکالتی هستند كه فقط شمار معدودی از 

سياست گذاران با آن ها سروكار دارند و تعداد محدودی راه حل سياستی برای آن ها 
.)Dunn, 2007, p. 75( ارائه شده است

24
مشخص بودن 

مفروضات و ميزان عدم 
قطعيت نتایج 

یک نظام مدیریت دوراندیش باید تحليل ها و روش   هایی را تشویق كند كه مفروضات 
و زنجيرۀ استنتاج در آن ها به خوبی مشخص شده باشد، منشأ و ميزان عدم قطعيت 
نتيجه گيری   های آن ها معلوم باشد و بر رویه   هایی كه دیدگاه   های متفاوت را تشریح 

می   كنند، پافشاری نماید )هيوئر، 1380، ص. 35(.

سناریومحوری و 25
برنامه ریزی غلتان

الزم است ضمن انجام مطالعات آینده نگاری، مکانيسم   هایی مثل تدوین برنامه 
براساس سناریوهای مختلف و یا  بازنگری ساليانۀ مفاد آن و انعطاف پذیری برنامه 

بيشتر شود؛ به عبارت دیگر، رویکرد برنامه ریزی غلتان باید در دستوركار قرار گيرد 
)گودرزی، عليزاده، غریبی و محسنی كياسری، 1393، ص. 158(.   

توانایی پيش بينی 26
شرایط

توانایی پيش بينی شرایط مؤلفه اي مهم در تدوین سياست خوب و محکم است 
  .)Steen, 2017, p. 182(

 سياست گذاری خوب باید براساس یادگيری از تجارب باشد )محمدی فاتح، درس آموزی27
دانایی فرد، رهنور و فروزنده، 1395، ص. 23(.

به جای تدوین برنامه   های كالن صرفاً بهتر است بر مسئله   ای مشخص با مقياس برنامه ریزی هسته   ای 28
جغرافيایی محدود تمركز شود )حاجيانی، 1395، ص. 12(.

انسجام و نزدیکی 29
زیرنظام های سياست

تحليلگران مدعی اند كه انسجام یا نزدیکی زیرنظام های سياست گذاري عامل مهم 
اثرگذار بر گرایش باطنی به راه حل های سياست هاي جدید یا نوآورانه برای ظهور از 

درون فرایند تدوین به شمار می رود )هاولت و دیگران، 1395، ص. 238(. 
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ارزیابی مقایسه ای 30
راه حل ها

از آنجا كه هر مشکل خاص ممکن است دارای چندین راه حل بالقوه باشد كه هركدام 
هزینه ها و مزایای متفاوتی دارند، این گزینه ها برای هدایت تصميم گيری به ارزیابی 

 .)Jordan & Turnpenny, 2015, p. 9( مقایسه ای نياز دارند

استفاده از تحقيقات در 31
ارائۀ راه حل ها

در مرحلۀ تدوین سياست، تحقيقات اطالعاتی درمورد گزینه   های سياست و نتایج 
.)Gill & Lyall, 2017, p. 249( احتمالی آن ها ارائه می دهد

دانش معرفتی و سایر دانش    فنی می   تواند عنصری تعيين كننده در روند تدوین دانش فنی و معرفتی32
.)Zito, 2017, p. 316( سياست   های نهادهای ملي و فراملی باشد

استفاده از شاخص در 33
ارزیابی 

شاخص ها می توانند به طور غيرمستقيم تدوین سياست با ارائۀ اطالعاتی بيشتر، 
به ارزیابی سياست خاص و ابزارهای طراحی كه برای مقایسۀ گزینه های سياستي 

 .)Lehtonen, 2017, p. 170( استفاده می شوند، كمک كنند

اعداد و آمار می   توانند ابزار قدرتمندی برای پشتيبانی از تصميم گيری و ایجاد اجماع استفاده از اعداد34
.)Oborn & et al., 2013, p. 270( باشند

پيوند برنامۀ 35
بودجه

راهبری فرایند برنامه ریزی به صورت فرایندی پيوسته و مستمر، بدون ارتباط ارگانيک 
برنامه و بودجه امکان پذیر نيست )گزارش عملکرد قانون برنامۀ پنجم توسعه در سال 

1392، 1394، ص. 40(.

ارزیابی امکان سنجی36
هدف گذاری هر برنامه باید در چارچوب توان اجرایی كشور و امکانات واقعی آن انجام 

شود. درواقع ارزیابی امکان سنجی در مرحلۀ قبل از آغاز برنامه ریزی ضروری است 
)عزیزخانی، 1393، ص. 16(.

ارزیابی هزینه و فایده37
در تمام طرح ها و سياست های اجرایی اصوالً باید مستندات و تحليل های روشنی از 

هزینه و فایدۀ اجرای سياست وجود داشته باشد تا بدین وسيله از یک سو راهکارهای 
الزم برای تأمين هزینه ها را پيش بينی كرد و از سوی دیگر تدابير مقتضی برای 

كاهش آن اندیشيد )همان، ص. 17(.

فصلناهم سیاست اهی راهبردی و کالن
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5ـ5. معيارهاي مربوط تعيين اهداف سياست هاي تدوین شده
ــت هاي  ــداف سياس ــن اه ــه تعيي ــي ب ــت هاي عموم ــوب  سياس ــن خ ــاي تدوی ــم معياره ــتۀ پنج دس
تدوین شــده مرتبــط هســتند. در جــدول 6، ایــن معيارهــا و نمونه داده هــاي معــِرف هــر معيــار آمــده اســت.

جدول 6. معیارهاي مربوط تعیین اهداف سیاست هاي تدوین شده

معیارهای مربوط به تعیین ردیف
نمونه داده   هااهداف

اهداف باید دقيق و واقعی باشند، نه گسترده و قابل تفسير )فریزن و مشخص بودن اهداف1
دیگران، 1393، ص. 73(.

جامع و مانع بودن2
برنامه باید از یک سو آنچه را كه الزم است انجام شود، به صورت شفاف 

مشخص نماید و از سوی دیگر باید از هرگونه گزافه گویی بپرهيزد 
)گودرزی و دیگران، 1393، ص. 158(.

قابل اندازه گيری بودن اهداف3
اهداف باید یک آیندۀ مطلوب را به صورت قابل اندازه گيری تعریف كنند؛ 
به گونه ای كه این امکان وجود داشته باشد كه تأیيد شود آیا قابل تحقق 

هستند یا خير )فریزن و دیگران، 1393، ص. 73(.

قابل قبول بودن اهداف4
اگر اهداف و سطوح اهداف برای اثرگذاری بر رفتار هستند، باید قابل 

قبول و درک باشند و تفسير یکسانی از آن ها توسط مسئوالن دستيابی به 
آن ها وجود داشته باشد )همان جا(.

واقع گرایانه بودن اهداف5
اهداف و سطوح اهداف باید جاه طلبانه باشند. تنظيم هدفی كه صرفاً 

وضعيت فعلی را منعکس می   كند، مفيد نيست؛ اما اهداف باید واقع بينانه 
هم باشند، به نحوی كه مسئوالن آن ها را معنادار بدانند )همان، ص. 72(.

اهداف و سطوح اهداف اگر دارای یک تاریخ یا دورۀ زمانی مشخص زمان بندی اهداف6
نباشند، مبهم باقی می   مانند )همان، ص. 73(.

محدود بودن اهداف7

تدوین كنندگان سياست همچنين باید به خاطر داشته باشند كه سه سطح 
اهداف لزوماً برای همۀ موقعيت   های سياست گذاری یکپارچه ضروری 

نيستند و اهداف باید محدود باشند تا مانع سردرگمی شوند )همان، ص. 
.)72
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سازگاری اهداف با یکدیگر8
درنهایت در تدوین اهداف، به ویژه در سطح كالن، تدوین كنندگان 

سياست باید بررسی كنند كه آیا اهداف مورد نظر با سایر اهداف جامعه 
سازگار است یا خير )همان جا(.

تدوین كنندگان سياست باید برمبنای تحليل علل ریشه   ای، اهداف را برای تعيين اهداف براساس علل ریشه   ای9
راه حل    سياستی بالقوه تعيين كنند )همان، ص. 71(.

مطابقت با برداشت دولت10
مطابقت با برداشت دولت از بهترین روش   های امکان سنجی اهداف 

 Howlett & Kraft,( مناسب و ابزاري برای دستيابی به آن هاست
.)2012, p. 82

تطبيق اهداف و ابزارهای سياسی در نتيجۀ وظایف و فعاليت های تدوین تطبيق اهداف و ابزارهای سياسی11
.)Howlett & Mukherjee, 2017, p. 3( بسيار مهم است

اطمينان از ارتباط عناصر تدوین 12
با اهداف

عناصر تدوین سياست جدید از نظر منطقی با اهداف و اهداف كلی 
 .)Colebatch, 2018, p. 378( سياست ارتباط دارند

انتخاب روش می   تواند واقعيت را تحت تأثير قرار دهد. این انتخاب باید انتخاب روش متناسب با هدف13
.)Vesely, 2020: 219( متناسب با هدف مشخص باشد

استفاده از شاخص ها برای تعيين 14
اهداف

شاخص ها می توانند به فرایندهای تعيين اهداف با استفاده از تمرین   های 
  .)Lehtonen, 2017, p. 169( سناریوسازی و مشاهده كمک كنند

هماهنگی ابزارهای رسيدن به 15
اهداف

هماهنگی بخش های گوناگون باید در هدف ها، در وسایلی كه برای 
رسيدن به هدف ها فراهم می شود و ميان وسایل و اهداف وجود داشته 

باشد )رجب پور، 1398، ص. 3(.

نکته بسيار حائز اهميت دیگر برای تصميم گيرنده، اولویت بندی و تدوین اولویت بندی اهداف16
صحيح و منطقی اهداف است )قاسمی، 1382، ص. 2(.

فصلناهم سیاست اهی راهبردی و کالن
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6. نتيجه گيری  
ــران  ــه، بازیگ ــن مرحل ــت. در ای ــت گذاري اس ــل سياس ــن مراح ــي از مهم   تری ــت یک ــن سياس تدوی
ــت. در  ــر اس ــه مهم ت ــن  مرحل ــت در ای ــران سياس ــش تحليلگ ــد. نق ــا مي كنن ــش ایف ــي نق مختلف
مرحلــۀ تدویــن سياســت، ارتبــاط سياســت گذاران و تحليلگــران سياســت افزایــش مي یابــد. 
تحليلگــران سياســت نقــش مهمــي در شناســایي ابعــاد و عوامــل مؤثــر بــر مســائل سياســتي و بــرآورد 
ــت  ــن سياس ــا در تدوی ــدازه دولت ه ــر ان ــد. ه ــا مي كنن ــتي ایف ــاي سياس ــج گزینه ه ــا و نتای پيامده
ــورد  ــداف م ــه اه ــق سياســت ها و دســتيابي ب ــال اجــرای موف ــد، احتم ــی عمــل كنن ــق و منطق موف
ــران و  ــی تحليلگ ــه ناكام ــن سياســت از آن روســت ك ــۀ تدوی ــت مرحل ــد. اهمي ــش مي یاب نظــر افزای
ــه  ــن ب ــن آن مشــکل و پرداخت ــتباه گرفت ــی از اش ــب ناش ــر مشــکل اغل ــل ه سياســت گذاران در ح
ــت  ــردن ماهي ــن ك ــت در روش ــن سياس ــۀ تدوی ــت مرحل ــن، اهمي ــر ای ــت. عالوب ــر اس ــکل دیگ مش
ــکالت  ــن مش ــل ای ــراي ح ــتی ب ــای سياس ــه گزینه   ه ــت و اینک ــتي اس ــکالت سياس ــت مش و وضعي
شناســایی و مــدّون می   شــوند و پيامدهــاي احتمالــي و تأثيــرات آن بــر مشــکل مــورد نظــر ارزیابــي 
ــر مشــکل  ــای سياســی مناســب ه ــث می   شــود گزینه   ه ــف باع ــای مختل ــردد. بررســی گزینه   ه مي گ
ــن  ــه در ای ــور ك ــت، همان ط ــن سياس ــت تدوی ــم اهمي ــود. به رغ ــنهاد ش ــت گذاران پيش ــه سياس ب
پژوهــش بيــان شــد، ادبيــات علمــي سياســت گذاري عمومــي در ایــن زمينــه انســجام الزم را نــدارد. 
ــار برجســته ای در ایــن زمينــه منتشــر شــده كــه در آن هــا، ابعــاد  ــج آث در ســال هاي اخيــر، به تدری
مفهومــي تدویــن سياســت هاي عمومــي و جایــگاه و اهميــت آن در فراینــد سياســت گذاري عمومــي 

تشــریح شــده اســت. 

ــن  ــراي تدوی ــي ب ــته بندي معيارهای ــایی و دس ــدف شناس ــا ه ــش  ب ــن پژوه ــتا، ای ــن راس در ای
خــوب سياســت هاي عمومــي انجــام شــد. شناســایی معيارهــاي تدویــن خــوب سياســت هاي عمومــي 
ــق  ــه توفي ــد و ب ــت   ها باش ــن سياس ــد تدوی ــدن فراین ــی ش ــق علم ــتای تحق ــی در راس ــد گام می توان
ــل مضمــون  ــر تحلي ــی ب ــی منجــر شــود. روش پژوهــش مبتن ــن سياســت های عموم بيشــتر در تدوی
ــا اســتفاده از روش اســنادی  ــود. داده هــاي پژوهــش نيــز ب ــاز و محــوری ب ــر كدگــذاری ب و مشــتمل ب
ــن  ــراي تدوی ــي ب ــا بررســي پژوهش هــاي حــوزۀ سياســت گذاري عمومــي، معيارهای گــردآوري شــد. ب
ــئلۀ  ــت مس ــه ماهي ــوط ب ــاي مرب ــد: 1. معياره ــته بندی ش ــون دس ــج مضم ــایي و در پن ــوب شناس خ
عمومــي؛ 2. معيارهــاي مربــوط عوامــل مســئلۀ عمومــي؛ 3. معيارهــاي مربــوط بــه  بازیگــران تدویــن؛ 4. 
معيارهــاي مربــوط بــه راه حل هــای ارائه شــده؛ 5. معيارهــاي مربــوط بــه تعييــن اهــداف. ایــن معيارهــا 
ــف  ــاي مختل ــی در حوزه ه ــت های عموم ــن سياس ــت گذاران در تدوی ــران و سياس ــاي تحليلگ راهنم
خواهــد بــود. پژوهشــگران سياســت گذاري عمومــي مي   تواننــد بــا شــناخت ابعــاد و معيارهــاي مربــوط 
ــف سياســت گذاري  ــاي مختل ــاي حوزه ه ــا را در پژوهش ه ــن معياره ــن سياســت، ای ــۀ تدوی ــه مرحل ب

ــد.  ــه كار گيرن ــي ب به صــورت عمليات
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