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 (policy note) نحوه نگارش يادداشت سياستي

 زهرا اكبري، پژوهشگر پژوهشكده سياستگذاري دانشگاه شريف

 

 اصل اساسيشود. تهيه ميمسئله يادداشت سياستي به منظور معرفي يك مسئله و متناسب با آن، ارائه پيشنهاداتي براي حل 

با  ...(و ، سازمان، سياستگذار، مديرغيرآكادميكو  آكادميك مخاطب )اعم ازآن است كه سياستي  در نگارش يك يادداشت

، معطوف به دقيقيك يادداشت سياستي در عين اختصار، مندي را ببرد. از اين رو، صرف كمترين زمان، بيشترين ميزان بهره

 1ياستيستي با گزارش سدر اينجا الزم است به وجوه اشتراك و افتراق يادداشت سيااست.  هاي كاربرديحلمسئله و تجويز راه

تواند حجم آن است. گزارش سياستي مييادداشت سياستي،  ازاصل تمايز گزارش سياستي ، اشاره شود. 2و خالصه مديريتي

سياستي  يادداشت سياستي و گزارشارتباطي با به لحاظ ساختمندي  . خالصه مديريتيباشدهاي مختلفي از چند يادداشت برش

بان ز هشود، اما مخاطب آن نه عموم بلكه، مديران است و بچكيده است كه در ابتداي هر متن نوشته مي ندارد. تقريبا معادل با

 شود.براي اين نوع مخاطب، نگارش ميقابل فهم 

 يادداشت سياستيدهنده اجزاي اصلي تشكيل
 ساختار يك يادداشت سياستي به ترتيب زير است: 

 خاطب به م گيري مسئلهباره بستر شكلدر ضروري و واقعيالعات اولين بخش يادداشت سياستي، اطدر : مقدمه

 شود. منتقل مي

 )ئله، و با برجسته كردن اهميت مس پردازدمي مسئلهبه بيان ، دشواه اتكا بهنويسنده با : بيان مسئله )وضع موجود

 كند.توجه خواننده را به لزوم سياستگذاري هدفمند و مناسب در آن عرصه جلب مي

 اصلي لمخاطب به داليكه فضاي ذهني داد اي به مسئله شكل به گونهدر اين گام، بايد : شناسي وضع موجودآسيب 

 مسئله، معطوف شود.  بروز و ظهور
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 قتضيات، با درك مشناسي وضع موجود، الزم است پس از تشريح دقيق مسئله و آسيب: هاي سياستيراهكارها و داللت

 بيان شود.  مسئلهمتناسب با ي راهكارها

 شود.به آن استناد شده است، ذكر ميمنابعي كه در يادداشت ، : در پايانمنابع 

 اصول نگارش يادداشت سياستي
 به لحاظ فرمي و محتوايي، متشكل از اصول زير است: مناسب،ي تيك يادداشت سياس

 .نكندكلمه، تجاوز  11عنوان يادداشت بايد كوتاه، گويا و برگرفته از محتواي يادداشت باشد و از  -

 كلمه با فونت 1111تا  011تعداد كلمات بين )صفحه  سههاي سياستي معموال از يك و نيم صفحه تا حجم يادداشت -

  (، متغير است.11

قابل درك و به دور از پيچيدگي، اولين گام براي شروع نگارش يك يادداشت عمومي، ، عينياي مسئله گزينش -

د، با هدف كنعالوه بر آنكه رسيدن به فهم مشترك را دشوار مي انتزاعي بودن مسئلهسياستي است. كلي بودن و 

 اصلي يادداشت سياستي در تعارض است.

مخاطب از مسئله را سرعت  ادراككاربرد، عدم استفاده از واژگان تخصصي، جمالت طوالني و عبارات نامتعارف و كم -

 بخشد. مي

ر تمام مراحل د نويسي به سبك سياستييكي از اصول بنيادين يادداشت موجزگويي در عين اثربخشيپايبندي به  -

رداختن به پاز يك موضوع نيست. و مشروح يادداشت سياستي يك مقاله علمي يا گزارش تفصيلي است.  نگارش

 كند.، يادداشت را از مسير اصلي خود منحرف و مخاطب را از مسئله محوري دور ميجزييات فاقد ضرورت

 ،سندهبراي اثبات مسئله است. نويشواهد و مستندات علمي و پژوهشي  يادداشت سياستي وابسته به ارائهغناي يك  -

 اي متقاعدكننده به مخاطب، منتقل كند.به گونهمدعاي خود را تواند بدين طريق مي

ي و دارآمك، يت اجراقابل توجه بهحل، عالوه بر رعايت پيوستگي بين مسئله و راههاي سياستي، در بيان توصيه -

چار بدان د، دامي است كه اغلب نويسندگان عرضه راهبردهاي كليحائز اهميت است. روش اقدام،  گرايانه بودنواقع

 شوند. مي


