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نحوۀ نگارش يك گزارش سياستي مؤثر
محمدباقر رستمی
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گزارش سياستي 2شبيه مقاالت علمي يا تحليلهاي تاريخي نيست .هدف اصلي در اين نوع گزارشها
فراهم كردن تحليل يا توصيۀ صادقانه در مورد يك مسئلۀ مشخص براي مخاطب خاص و محدود است.
در دنياي سياستگذاري ،مخاطبان به اطالعات دقیق و سریع نیاز دارند .به همین دلیل ،گزارشهاي
سياستي به نحوي نوشته ميشوند كه خواننده با دسترسي به اطالعات واقعي ،تصميم درست و مؤثری
بگيرد .بنابراين ،در يك گزارش سیاستی حرفهاي ،باید با عرضۀ اطالعات فشرده ،منسجم و مرتبط،
مخاطب را از اولويتها و انتخابها آگاه ساخت.
گزارش سیاستی در صورتي مؤثر است كه خواننده بتواند نكات اصلي تحليل را در ضمن مروری
سريع و يا حتي با خواندن نخستین جملهها درك كند .براي حصول به چنين نتيجهاي بايد به محتوا،
ساختار ،سازمان ،انتخاب كلمات ،و سرانجام ،شفافيت گزارش توجه کرد .در ادامه ،چند نکته را در
این زمینه یادآور میشوم:
 .1محتوا
نظرهای ضعيف ،مبهم و غيرمنطقي ،هرقدر هم كه خوب ارائه شوند ،مفید نیستند .بنابراين ،يك
گزارش در عين دقيق و مرتبط بودن ،بايد محدوديتهاي توصيه يا تحليل را نيز يادآور شود .به همين
 . 1دانشآموختۀ دکتری تخصصی آیندهپژوهی؛ رایانامهmbrostami@gmail.com :
2. policy paper

خاطر ،نویسنده باید صادقانه انتخابهاي ِ
پیش رو ،واقعیتها و تبعات هرکدام را پیشنهاد دهد .براي
این دستیابی به این مقصود:
ـ مهمترین و مرتبطترین اطالعات دربارۀ آن موضوع را جمعآوري کنید و ایدههاي اصلي و توصیههاي
خود را براي حل مسئله بهطور واضح بیان کنید.
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ـ مطمئن شوید که نظرها را به صورت نظر و نه واقعيت بیان کردهاید .نظرها باید مجزا و متمایز
بیان شوند.
ـ از استدالل و واقعیتها براي تأیید نظر موافق خود یا ر ّد دیدگاههاي مخالف استفاده کنید .ارجاع
به منابع مورد استناد را در متن گزارش و با دقت انجام دهید.
 .2ساختار
ساختار همان شکل ظاهري یک گزارش سیاستي است که سربرگ ،خالصۀ مدیریتي و مشروح گزارش
و نتيجه زیرمجموعۀ آن است.
ـ سربرگ بیشتر گزارشها صورت متداول یک نامۀ اداري یا الکترونیکي با ذکر نام و عنوان
فرستنده ،گیرنده ،موضوع و تاریخ گزارش است .به این ترتیب ،خواننده خواهد دانست که مخاطب
نویسنده کیست ،نویسنده در چه سلسلهمراتب سازماني براي مخاطب قراردادن خواننده قراردارد و
مهمترین پیام مورد نظر در این گزارش سیاستي چیست.
ـ خالصۀ مدیریتي معموالً یک پاراگراف است که همۀ گزارش درآن خالصه شده است .بعد
از تنها یک بارخواندن خالصۀ مدیریتي خواننده ميتواند دریابد که ادامۀ گزارش چه چیزي را شرح
ميدهد و نکات اصلي بعدي چیست.
ـ مشروح گزارش به نکات مورد اشاره در خالصۀ مدیریتي بهتفصیل و در چندین بخش ميپردازد.
نویسندۀ گزارش با تعریف مسئله ،6،شکل دادن به موضوع 7و نگارش قانعکننده 8،تجزیه و تحلیل
هزینهـفایدۀ راهحلهاي مختلف و بیان سود و زیانهاي ذينفعان ،به خواننده برای درك بهتر مسئله
کمک ميکند .عنوان هر بخش نیز چنان خالصه است که خواننده بدون الزام به خواندن همۀ مباحث
پاراگرافهاي بعدي ،برداشتي سریع از آنها خواهد داشت .مث ً
ال،
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آقاي کتابي :بزرگترین چالش در تصویب بودجه
ـ نتیجه ميتواند در متن مشروح گزارش یا بهصورت یک پاراگراف جدا ،توصیهها و راهحلهاي
3. opinion
4. fact
5. executive summary
6. problem definition
7. framing
8. persuasive writing

مسئله را براي مخاطب بیان کند .راههاي جایگزین و میزان تأثیري که هرکدام از آنها بر ذينفعان دارد
باعث جلب توجه بهتر خواننده به تبعات تصمیم خود میگردد .باید توجه کرد تا وقتی که راهحلهاي
پیشنهادي واقعگرایانه یا از لحاظ سیاسي امکانپذیر باشند ،ميتوانید راهحلهایي تندروانه یا غیرمتداول
نیز پیشنهاد کنید.
 .3سازمان
برخالف سبک نگارش مقاالت علمي و دانشگاهي که با در نظر گرفتن ارتباط مطالب با یکدیگر،
مهمترین پیام در قسمت آخر مقاله ذکر ميشود ،در نگارش گزارش سیاستي از سبک هرم وارونه 9ـ
که در گزارش مطالب خبري و روزنامه نگاري رایج استـ استفاده کنید .به عبارت دیگر ،مهمترین
پیام گزارش سیاستي در پاراگراف ابتدایي وکماهمیتترین مطلب در پاراگراف آخر قرار ميگیرد.

 .5شفافيت
گزارش سیاستي باید بدون پرداختن به جزئیات غیر ضروري ،به طور مستقیم و شفاف ،به موضوع
بپردازد؛ به گونهای که خواننده به سرعت نکات اصلي را بفهمد .براي قابل فهم بودن گزارش ،سعي
کنید از دامهاي مغالطه و استداللهاي علت و معلول ناقص ،تهیۀ گزارش چاپلوسانه براي رضایت
9. inverted Pyramid Style of Writing
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 .4انتخاب واژهها
متن باید ساده ،آسان و واضح باشد .با توجه به میزان آشنایي مخاطب با موضوع گزارش ،از
به کاربردن واژههای کمکاربرد ،اصطالحات فنيـتخصصي و جمالت طوالني پرهیز کنید .با
استفاده از واژههای مشخص و صریح از به کاربردن ایهام در جمالت و واژههایی که معناي مبهم
یا دوگانه دارند اجتناب کنید.
تا حد امکان ،با حذف کلمات زاید ،از جمالت کوتاه با فعل معلوم استفاده کنید .مثال ً ،به
جاي «در حقیقت مسئله ،موضوع بحث ما بود» بنویسید« :دربارۀ مسئله بحث کردیم» .به جاي
«پول گم شد» ،بنویسید« :پول را گم کردم».
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مقامهاي مسئول ،مباحثه در زمینههاي مشکوك و غیرقطعي ،و تعمیم مسائل جزئي به کليگویيهاي
عجوالنه اجتناب کنید .در پي مجادله در کلیات و بحث در مورد یک جهانبیني 10جدید نباشید ،بلکه
راهحل مسئله و روش اقدام مشخصي 11را پیشنهاد دهید.
نمونۀ یك گزارش سياستی
همۀ اسامي ،اعداد و ارقام ،منابع و مباني گزارشی که در ادامه میآید ،فرضي است و تنها براي ارائۀ
ساختار یک نمونۀ گزارشي نوشته شده است.
گزارش اجرای سند تحول بنيادین آموزشوپرورش کشور
به :جناب آقای دکتر تربیت ،وزیر محترم آموزشوپرورش
از :محمد باقر رستمي ،پژوهشگر حوزۀ آینده پژوهي

موﺿوع :اجرای سند تحول بنیادین آموزشوپرورش کشور

خالصۀ مدیریتي
اجرای سند تحول بنیادین آموزش و پرورش کشور باعث ایجاد فرصتهاي راهبردي است که پیشرفت
نظاممند ،همگاني و عادالنه در ساختاري کارآمد و اثربخش را طي  12پایۀ تحصیلي فراهم ميآورد.
تربیت رسمي و عمومي ،عالوه بر کارکرد اصلي خود که ایجاد زمینه براي تحقق ظرفیتهاي وجودي
جامعه در جهت تکوین و تعالي هویت خود است ،از مهمترین عوامل زمینهساز تشکیل و توسعۀ
سرمایههاي انساني ،اجتماعي ،فرهنگي و معنوي در کشور به شمار ميآید .این رویکرد مستلزم تأمین
منابع در حد کفایت است .مهمترین مشکالت اجراي سند در وضعیت کنوني در بخشهاي عدالت
آموزشي ،برنامه درسي و تربیت نیروي انساني کارآمد است .نویسنده توصیه ميکند براي پیگیري
اجراي سند با توجه به زمان و حوزه مسئولیتهاي شما ،به روزرساني برنامۀ دروس ،جلسۀ مشترك با
وزیران مرتیط و اهتمام به بهبود منابع مالي اجراي طرح در اولویت قرار گیرد.
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وﺿعيت کنوني
پس از تدوین ،تصویـب و ابـالغ سـند تحـول بنیادین در شـورای عالـی انقالب فرهنگی ،وزارت
آموزشوپـرورش موظف شـد که نسـبت بـه اجرایـی کردن مفـاد سـند اقدامـات الزم را انجام دهد
و نتایـج آن را بـه شـورای عالی انقـالب فرهنگـی گـزارش کنـد .در مجمـوع ،پنج بخش مدیریـت
و راهبـری تربیتـی ،برنامۀ درسـی ،تأمین و تربیـت منابع انسـانی ،تأمیـن و تخصیص منابع مالـی ،فضا،
تجهیـزات و پژوهـش و فنـاوری از سوی سـازمانهاي ذيربط تدوین شد و نهایتاً در سـال xxxx
10. ideology
11. specific course of action

توصيهها
در راستاي تکمیل فرایند سیاستگذاری عادالنۀ آموزشی کشور و اجرای سند تحول بنیادین
آموزشوپرورش پیگیري موارد ذیل ضروري به نظر ميرسد:
 .1اهتمام به اجراي برنامۀ درسي ملي براساس مجموعۀ مصوبات سند ملي و بازتولید برنامههاي
درسي موجود باید ادامه یابد .پیشنهاد ميشود هر سه ماه یکبار خالصۀ محتوا و تعداد کتابهاي
بهروزشده در گروه پیگیري طرح مزبور به جنابعالي گزارش شود.
 .2اصالح ضوابط و ایجاد انگیزه براي جذب استعدادهاي برتر به رشتۀ علوم انساني در دورۀ
متوسطه از سوی سازمان استعدادهاي درخشان مسکوت مانده است .اختصاص ردیفهاي بودجۀ
مصوب براي مشوقهاي استخدام رسمي نخبگان علوم انساني در ده دانشگاه برتر نیازمند هماهنگي وزیر
آموزشوپرورش با وزیر آموزش عالي و وزیر بهداشت است .به نظر ميرسد این موضوع باید در اولین
جلسه مشترك شما با این وزرا مطرح گردد.
 .12معادل  100ساعت آموزش ضمن خدمت در سال جزو ویژگيهاي ک ّمي مدرسۀ مطلوب در افق چشمانداز است.
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به تصویب شـورای عالی آموزش وپـرورش رسـید .داشتن رویکرد یکپارچه به اجـرای سند ،نیازمنـد
تدوین نقشۀ راه و در نظر گرفتن اقتضائات سایر بخشها است .در حال حاضر و در آخرین سال دولت
کنوني ،موارد ذیل نیازمند توجه ویژۀ وزیر محترم است:
 .1اهداف ک ّمي گسترش و تأمین همهجانبۀ عدالت آموزشي که با آمار نرخ پوشش تحصیلي
(واقعي) جمعیت  6تا  18ساله برحسب جنسیت ،شهر و روستا ،دورۀ تحصیلي و منطقۀ آموزشي در
گزارش سالیانۀ ادرات کل آمده است در حال بهبود است (غریبهپرور و دیگران :1395 ،پیوست ،4
صص .)315 -307اما در مورد انواع آموزشهاي خاص (شامل فنيوحرفهاي ،تیزهوشان ،استثنائي،
بزرگساالن ،عشایر ،آموزش روستایي و )...آمار مربوط امیدوارکننده نیست .برای مثال ،درصد تغییرات
در میزان پوشش تعداد کودکان استثنایي تحت پوشش آموزش فراگیر در مدارس  3درصد کاهش را
نشان ميدهد .ادامۀ این روند نشاندهندۀ تمایل کمتر والدین این کودکان به مراجعه به مدارس کودکان
استثنایي و نبودن کیفیت مناسب در این مدارس است.
 .2خوشبختانه ،طرح سـازمان پژوهـش و برنامهریـزی آموزشـی بـا عنـوان «همسوسـازی کتابهای
درسـی علوم انساني با برنامۀ درسـی ملـی» در مورد اسـتقرار سـاختار جدید در نظـام آموزشـی از سه ماه
پیش آغاز شده است .جدیت آقاي دکتر فرهنگ و مقبولیت فراحزبي او باعث ادامۀ روند طرح مزبور
در دولتهاي بعدي خواهد بود.
 .3به نظر ميرسد تأمین و تربیـت منابع انسـانی نظام آموزش کشور و بهبود رتبۀ درآمد ساالنۀ معلمان
در رتبهبندي درآمد ساالنۀ کارکنان دولت در اولویت سیاستهاي سازمان مدیریت و برنامهریزي کشور
نیست .در گزارش سالیانۀ این سازمان نسبت میانگین حقوق ماهیانۀ کارکنان آموزشوپرورش به سرانۀ
درآمد ملي کاهش یافته است و میانگین  24ساعت آموزشهاي ضمن خدمت ساالنۀ نیروي انساني (با
12
تکیه بر معلم) نگرانکننده است.
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 .3پیشنهاد میشود معاون امور مجلس وزیر آموزشوپرورش ،تأمیـن و تخصیص منابع مالـی و
افزایش  7درصدی سهم بودجۀ آموزشوپرورش از بودجۀ عمومي را در هماهنگي با رئیس کمیسیون
تلفیق مجلس پیگیري کند .اختصاص سه هزار میلیارد تومان اعتبارات عمرانی به مراکز آموزشي دولتي
در بودجۀ سال آینده یا اجازۀ افزایش شهریههاي مدارس غیر انتفاعي یکي از راهحلهاي ممکن است.
نتيجه
مرحلۀ اجرا یکي از اساسيترین و پر چالشترین مراحل فرایند سیاستگذاری عمومی است و اجزای
ناموفق سیاستهای کالن آموزشی تدوینشده از جمله چالشهایي است که سیاستگذاران و مدیران
اکثر کشورها با آن مواجهاند و در این خصوص هزینههاي غیرقابل جبراني را پرداخت ميکنند .متأسفانه
اجرای سند تحول بنیادین آموزش و پرورش کشور ،طی چند سال گذشته با چالشهای بسیاری مواجه
بوده است .توجه نکردن به توصیههاي یادشده ،نهتنها ممکن است به پیادهسازي نکردن آن بینجامد ،بلکه
در شرایط سختتر ممکن است با ایجاد یک حافظۀ منفي در میان ذينفعان این طرح ـیعني مدیران،
معلمان ،دانشآموزان و اولیای آنانـ فرصت حرکتهاي راهبردي آینده نیز سلب شود .اجرای موفق
این سند ،با افزایش منابع انسانی ،سازمانی و مالی باعث «ارتقای ظرفیت ملی برای تغییر با به روزرساني
برنامه درسي» « ،تربیت و تقویت مهارت نیروهای اجرایی سند» و «تخصیص بودجه و تسهیل و تأمین
منابع مالی» میگردد.
کتابنامه

غریبهپرور ،محمدرضا و دیگران« .1395 .گزارش تلفیق یافتههاي مطالعات نظري سند ملي آموزش و پرورش
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نحوۀ نگارش یك گزارش سیاستي مؤثر
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