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در  کــه  اســت  شــده  وضــع  بی ســابقه  و  جدیــد  تحــول  یــک  بــرای  کــه  اســت  اصطالحــی  توســعه، 
گفتمانــی مرســوم خــود، زندگــی مرفه تــری را از نظــر مــادی فراهــم می کنــد. توســعه در ادبیــات  ادبیــات 
کــه  جامعه شــناختی، فراینــد انقــال جامعــه از وضعیــت ســنتی بــه وضعیــت مــدرن محســوب می شــود 
فرهنــگ، ارزش هــای ســنتی و نهادهــای مذهبــی، اقتصــادی و اجتماعــی قدیــم را از موانــع تحــول و 

مــی آورد. حســاب  بــه  عقب ماندگــی  اصلــی  سرچشــمه های 
فــارغ از پذیــرش یــا عــدم پذیــرش تمامــی لــوازم توســعه، ســیر درازمــدت طی شــده در برنامه هــای 
شــده  اجــرا  توســعۀ  برنامه هــای  از  یابــی  ارز و  آسیب شناســی  کــه  می کنــد  ایجــاب  کشــور،  در  توســعه 
یابــی می توانــد در محورهایــی چــون اهــداف، نظــام برنامه ریــزی، رونــد تصویــب،  انجــام شــود. ایــن ارز
گیــرد تــا ضعف هــا، نواقــص و چالش هــا  نحــوۀ اجــرا و نحــوۀ نظــارت بــر حســن اجــرای برنامه هــا صــورت 
ــاخص های  ــی، ش ــن آسیب شناس ــر ای ــی ب ــم مبتن ــۀ هفت ــود و برنام ــایی ش ــده شناس ــای ذکرش در محوره
کــه یکــی از وظایــف نظــام حکمرانــی،  کســب نمایــد. ایــن امــر از ایــن جهــت ضــرورت دارد  بهتــری را 
ــا در نتیجــۀ  پیاده ســازی سیاســت های تدوین شــده جهــت تحقــق الگــوی مطلــوب در جامعــه اســت ت

ــود. ــق ش ــی محق کیف ــی و  کم ــورت  ــه ص ــوی، ب ــادی و معن ــد م ــردم در دو ُبع ــی م ــای زندگ آن، ارتق
کنــد، بایــد فراینــد  گــر بخواهــد در ایجــاد نظــم نویــن نقــش خــود را به خوبــی ایفــا  انقــالب اســالمی ا
کنــد.  کالن خــود بــه شــکلی مناســب تدویــن و اجرایــی  تحقــق اهــداف انقــالب را در سیاســت های 
بــر همیــن اســاس، مبتنــی بــر فرمایشــات مقــام معظــم رهبــری، الگــوی درســت پیشــرفت بایــد مبتنــی 
کارکــرد بهتــری بــر جــای بگــذارد. بــر ایــن اســاس،  بــر فراینــد و چرخــۀ درســتی طراحــی و اجــرا شــود تــا 
کــه در ابتــدای آن، الگــوی مطلــوب ترســیم  چرخــه ای را از فرمایشــات ایشــان می تــوان بــه دســت آورد 
می شــود، ســپس وضــع موجــود، بــا معیارهــای آن مــورد ســنجش قــرار می گیــرد و بــا توجــه بــه شــکاف ایــن 
دو، راهبردهــای تحولــی، طراحــی و اجــرا می شــود. می تــوان ایــن روش را به نوعــی آرمان گرایــی واقع بینانــه 

کــه در آن، تقابلــی بیــن آرمان گرایــی بــا واقع بینــی وجــود نــدارد. دانســت 

مقدمۀ ناشر



الݡگوی تحلیل محتوای سیاست های ݡکلی مبنای برنامه های توسعه ݡکشور10

کارشناســی و خبرگــی، بــا  اندیشــکدۀ سیاســت گذاری دولــت اســالمی )ســدا( بــا برگــزاری جلســات 
کشــور، الگوهــا و ســندهای تحلیــل،  کلــی مبنــای برنامه هــای توســعۀ  تحلیــل هــر یــک از سیاســت های 
از  اثــر پیــش رو تدویــن شــده اســت. ضمــن تقدیــر  کــه جمع بنــدی آن، در قالــب  کــرده اســت  ارائــه 
دســت اندرکاران تهیــۀ ایــن اثــر، خصوصــًا مدیریــت اندیشــکده، جنــاب آقــای دکتــر عرب اســدی و ســایر 
کشــور باشــد. کیفیــت برنامه هــای آتــی  گامــی در جهــت ارتقــای  یــم انتشــار آن،  همــکاران ایشــان، امیدوار

به امید فردایی بهتر
نشر امتداد دانش

پاییز 1399



برنامه هــای توســعه به عنــوان یکــی از مهم تریــن ابزارهــای اعمــال حکمرانــی، وضعیــت رشــد و پیشــرفت 
کشــور را در افــق زمانــی میان مــدت روشــن ســاخته و می کوشــد تــا بــا تصویرپــردازی دقیــق از نقــش و  یــک 
کنــد.  کشــور، ریل گــذاری نظــام حکمرانــی را بــرای تحقــق اهــداف و آرمان هایــش تبییــن  یگــران  کارکــرد باز
کلــی نظــام،  طبــق قانــون اساســی و بــا توجــه بــه وظیفــۀ مقــام معظــم رهبــری در تبییــن سیاســت های 
برنامه هــای توســعه در جمهــوری اســالمی ایــران از برنامــۀ دوم بــه بعــد، بــا ابتنــا و اتــکای بــر سیاســت های 
کلــی ابالغــی مقــام معظــم رهبــری طراحــی شــده اســت. بــا توجــه بــه تجربــۀ نظــام در تدویــن پنــج سیاســت 
کلــی بــرای راهبــری و هدایــت برنامه هــای توســعه و نظــر بــه در پیــش بــودن برنامــۀ هفتــم، ضــرورت دارد تــا 
کشــف نقــاط ضعــف و قــوت  ضمــن نقــد و بررســی پیشــینۀ سیاســت گذاری بــرای برنامه هــای توســعه و 
کارا و عملیاتــی  کاربســت ایــن سیاســت ها، الگویــی جامــع،  روشــی و محتوایــی در تولیــد، نــگارش و 
کلــی مبنــای برنامه هــای توســعه به طــور عــام و برنامــۀ هفتــم توســعه به طــور  ــرای تدویــن سیاســت های  ب

گــردد.  خــاص ارائــه 
گام بــه گام  کلــی مبنــای برنامــۀ هفتــم توســعه، اجــرای  شــایان ذکــر اســت الزمــۀ تدویــن سیاســت های 

مراحــل زیــر اســت:
ــا  کشــور از برنامــۀ دوم ت کلــی مبنــای برنامه هــای توســعه ای  اول: انجــام تحلیــل محتــوای سیاســت های 

ششــم؛
بــا یکدیگــر و  کشــور  کلــی مبنــای برنامه هــای توســعۀ  دوم: مقایســۀ تطبیقــی محتــوای سیاســت های 

اســتخراج روندهــا و نقــاط تمرکــز؛
کشور؛ سوم: انجام تحلیل محتوای قوانین برنامه های توسعۀ اول تا ششم 

ــا و  ــتخراج رونده ــر و اس ــا یکدیگ ــور ب کش ــعۀ  ــای توس ــن برنامه ه ــوای قوانی ــی محت ــۀ تطبیق ــارم: مقایس چه
گلوگاه هــا؛

کشــور به تفکیــک، بــا قانــون برنامــۀ توســعۀ  کلــی مبنــای برنامه هــای توســعۀ  پنجــم: انطبــاق سیاســت های 
نظیــر آن هــا و اســتخراج انحراف هــا و مغایرت هــا؛

پیـشگفتــار
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ششم: انطباق جمع بندی مرحلۀ دوم و چهارم با یکدیگر؛
ــا  کلــی مبنــای برنامه هــا ب گلوگاه هــا و مغایرت هــای عمــدۀ سیاســت های  ــم: اســتخراج غفلت هــا،  هفت

کشــور؛ متــن برنامه هــای توســعۀ 
یکــرد دولــت اســالمی؛ ــا رو هشــتم: تدویــن پیش نویــس اولیــۀ سیاســت های مکمــل و مقــّوم بنــد هفتــم ب
برگــزاری  بــه  اقــدام  اندیشــکدۀ سیاســت گذاری دولــت اســالمی )ســدا(  ایــن مهــم،  بــرای تحقــق 
کــه  کلــی مبنــای برنامه هــای توســعه نمــوده اســت  جلســات خبرگــی الگــوی تحلیــل سیاســت های 
کلــی برنامه هــای دوم  ماحصــل آن، تولیــد چهــار الگــوی تحلیــل و پنــج ســند نقــد و بررســی سیاســت های 
تــا ششــم توســعه بــوده اســت.  اندیشــکده در ایــن مهــم میزبــان پژوهشــگرانی از حــوزه، دانشــگاه و نظــام 
کلــی مبنــای برنامه هــای  کوشــیده تــا ابعــاد و زوایــای جدیــدی از سیاســت های  کشــور بــوده و  اجرایــی 

کنــد.  ی  کاو توســعه را وا
متــن پیــِش رو، جمع بنــدی نتایــج ایــن اقدامــات بــوده و در قالــب دو بخــش و ده فصــل، یافته هــای 
ایــن تحلیــل محتــوا را منعکــس می نمایــد. در بخــش اول، بــا بیــان رئــوس اساســی الگوهــای مطرح شــده 
ــۀ نمونه هــای عملــی در پیاده ســازی ایــن الگوهــا، ضمــن نقــد و بررســی مبنایــی و داللتــی آن هــا،  و ارائ
صورت بنــدی دقیقــی از مــدل بهینــۀ تحلیــل سیاســت های مبنــای پنــج برنامــۀ توســعه ارائــه شــده اســت.  
کشــور بــا الگــوی مختــاِر ارائه شــده در  در بخــش دوم نیــز هریــک از ســندهای سیاســتی برنامه هــای توســعۀ 
فصــل چهــارم از بخــش اول، تحلیــل شــده اســت. در پایــان نیــز مقایســۀ تطبیقــی ایــن یافته هــا بــا یکدیگــر 

گرفتــه اســت.  و جمع بنــدی نهایــی صــورت 
حمایت هــای  از  را  خــود  ســپاس گزاری  مراتــب  تــا  دارد  جــا  تشــکر،  و  تقدیــر  رســم  بــه  پایــان،  در 
یــغ و خاصالنــۀ مدیریــت اندیشــکدۀ سیاســت گذاری دولــت اســالمی )ســدا(، جنــاب آقــای دکتــر  بی در
حســین عرب اســدی، اعــالم داشــته و از راهنمایی هــای ارزشــمند و راهگشــای اســاتید برزگــوار، دکتــر 
ــان مفیــد، دکتــر مصطفــی سمیعی نســب، دکتــر نصیــب اهلل  ــع زاری، دکتــر محمدتقــی نظری محســن طال
دوســتی مطلق، جنــاب آقــای وحیــد توســلی، دکتــر نــدا آخونــدی، دکتــر جابــر عبــدی و دکتــر ســعید 

ــم. ــژه نمای ــکر وی ــر تش ــن اث ــن ای ــه و تدوی ــین زاده در تهی حس

کشاورز محسن 
گروه مطالعات و سیاست گذاری  مدیر 

نظامات و رویه های دولت اسالمی
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1.  معرفی الگوی تحلیل سیاست1
1-1.  چرا سیاست گذاری می کنیم؟

کــه وظیفــۀ نظــام حکمرانــی را تحقــق و پیاده ســازی وضعیــت مطلــوب جامعــه به منظــور  در صورتــی 
کیفیــت زندگــی مــادی و معنــوی انســان ها در نظــر بگیریــم،  کمیــت و  زمینه ســازی و تســهیل در ارتقــای 
کــه هــّم حکومت هــا مصــروف  شــکاف وضعیــت میــان موقعیــت موجــود و تصویــر مطلــوب، امــری اســت 

کاهــش آن می باشــد.   و معطــوف بــه رفــع یــا حداقــل 
بــر ایــن اســاس، می تــوان محور سیاســت های حکومت را 
کالن مســئله ای تحت عنوان »چگونگی حرکت انتقالی 
ــا  ــت.  ب گرف ــر  ــوب« در نظ ــع مطل ــه وض ــود ب ــع موج از وض
یکــرد، می تــوان مرکــز ثقــل سیاســت گذاری های  ایــن رو
کالن دســتگاه حکمرانــی را »حرکــت انتقالــی«  خــرد و 

جامعــه دانســت. 

1-2.  مسائل نظام حکمرانی در چند دسته قابل طبقه بندی است؟
یــۀ جدیــدی بــرای تبییــن نظــام  بــا تمرکــز بــر مفهــوم »حرکــت« و تبییــن لــوازم و اقتضائــات آن، می تــوان زاو
کــه حرکــت، چــه زمانــی صــورت می گیــرد؟ دو  کــرد.  پرســش اساســی ایــن اســت  مســائل حکمرانــی تولیــد 

1. نگارنده: دکتر محسن کشاورز.

وضع مطلوب وضع موجود

شکاف



الݡگوی تحلیل محتوای سیاست های ݡکلی مبنای برنامه های توسعۀ ݡکشور 16

کــه ناظــر بــه وجــه ایجابــی حرکــت  کافــی بــرای حرکــت وجــود دارد؛ شــرط الزم  شــرط به عنــوان شــرط الزم و 
کــه  کافــی  کــه بایســتی مقتضــی حرکــت موجــود باشــد.  شــرط  اســت، مؤیــد ایــن نکتــه محســوب می شــود 
کــه بــرای اقــدام بــه حرکــت، عــالوه بــر  گوشــزد می کنــد  ناظــر بــه وجــه ســلبی حرکــت اســت، ایــن نکتــه را 
ــا  ــر ایــن اســاس، در صــورت فقــدان مقتضــی ی موجودبــودن مقتضــی، مانــع نیــز بایســتی مفقــود باشــد.  ب
یکــرد، مســائل نظــام حکمرانــی در بــرش  گرفــت.  بــا ایــن رو موجودبــودن مانــع، حرکــت صــورت نخواهــد 
ماهیتــی، بــه دو دســته مســئله تقســیم می شــوند: دســتۀ اول، مســائل ناظــر بــه فقــدان ملزومــات حرکــت و 

دســتۀ دوم، مرتبــط بــا مســئله های ناظــر بــه وجــود موانــع اســت. 
کــردن ملزومــات حرکــت  بــر ایــن اســاس، سیاســت گذاری، ابــزار دولت هــا بــرای رفــع موانــع و مهیا
کــه موضــوِع  کــرد  از وضــع موجــود بــه وضــع مطلــوب محســوب می گــردد.  از ایــن رو می تــوان اســتدالل 
ــا فراهم کــردن ملزومــات حرکــت اســت.   ــع ی محــوری و مرکــز ثقــل سیاســت گذاری های دولــت، رفــع موان
یکــرد، سیاســت بــر پایــۀ مســئله و نظــام سیاســت ها )بســتۀ سیاســتی( مبتنــی بــر نظــام مســائل  بــا ایــن رو

شــکل می گیــرد. 
مسئله: چگونگی حرکت و انتقال از وضع موجود به وضع مطلوب

حرکت چه زمانی صورت می گیرد؟
شرط الزم حرکت: مقتضی موجود )وجه ایجابی(

شرط کافی حرکت: مانع مفقود )وجه سلبی(

سیاست بر پایه مسئله و نظام سیاست ها بر پایۀ نظام مسائل شکل  می گیرد.

سیاست ها برای رفع موانع یا ایجاد الزامات در انتقال وضع موجود به حالت مطلوب، وضع می شوند.

انواع مسائل
مسائل ناظر به مقتضیات و ملزومات حرکت

مسائل ناظر به موانع حرکت

کشــور را به منزلــۀ یــک سیســتم و نظــام جامــع و یک پارچــه بدانیــم،  گــر حکمرانــی در  یــۀ دیگــر، ا از زاو
کــرد.   بــه دو بخــش درونــی و بیرونــی تقســیم  کنتــرل  بــه اعتبــار قابلیــت  را  می تــوان محیــط سیســتم 
کــه شــامل متغیرهــای درون زا و بــا قابلیــت  منظــور از محیــط درونــی، فضایــی از نظــام حکمرانــی اســت 
کثــری توســط حکمرانــان بــوده و محیــط بیرونــی نیــز شــامل محیــط مؤثــر بــر حکومــت اســت  کنتــرل حدا
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کنتــرل حداقلــی را دارا  کنتــرل نیســتند، یــا درجــۀ  کــه یــا قابــل  کــه متغیرهــای اصلــی آن بــرون زا بــوده 
کنترل پذیــری  می باشــند؛ بــه عبــارت دیگــر، متغیرهــای اثرگــذار بــر فضــای حکمرانــی بــه اعتبــار قابلیــت 
ــی  ــری و حداقل کث ــرل حدا کنت ــت  ــا ماهی ــته ب ــامل دو دس ــتم، ش ــرز سیس ــوان م ــت به عن ــال سیاس و اعم
گــردش یــا میــزان مالیات، جــزء متغیرهــای درونــی و متغیرهایی  می باشــند.  مــواردی چــون حجــم پــول در 
چــون قیمــت نفــت یــا حجــم بارش هــای ســاالنه به عنــوان متغیرهــای بیرونــی نظــام حکمرانــی محســوب 
می گــردد.  بــر اســاس ایــن تفکیــک، مســئله های نظــام حکمرانــی بــر اســاس بــرش محیطــی شــامل مســائل 

درونــی و مســائل بیرونــی خواهــد بــود. 
ــوان محیــط  ــۀ یــک سیســتم و نظــام جامــع و یک پارچــه بدانیــم، می ت کشــور را به منزل گــر حکمرانــی در  ا

سیســتم  را بــه دو بخــش درونــی و بیرونــی تقســیم نمــود:
کنترل )درون زا(	  محیط درونی: متغیرهای قابل 
گردش { حجم پول در 
میزان مالیات {
میزان فروش نفت {

کنترل )درون زا(	  محیط بیرونی: متغیرهای غیرقابل 
خشکسالی {
کشور { میزان انتقال تکنولوژی پیشرفته به 
میزان قیمت نفت {

در صورتــی کــه تقاطعــی میــان برش هــای ماهیتــی )مقتضی- مانــع( و محیطی )درونــی و بیرونی( برقرار 
ــرای تدویــن سیاســت ها  کــه به عنــوان مبنایــی ب ســازیم، بــه چهــار دســته از مســائل حکمرانــی می رســیم 
ــوده و  ــات حرکــت ب ــه اقتضائ کــه ناظــر ب محســوب می شــوند.  مســئله های دســتۀ اول، مســائلی هســتند 
کــه الزمه هــای  کنترلــی، ســطح باالیــی دارنــد.  ایــن دســته از مســائل را از ایــن جهــت  از لحــاظ قابلیــت 
اصلــی و اساســی حرکــت هســتند، تحــت عنــوان »مســائل بنیادیــن« نام گــذاری می کنیــم.  دســتۀ دوم، 
کــه شــرط الزم حرکــت هســتند، در دســتۀ مســائل اصلــی جــای می گیرنــد، امــا بــه اعتبــار  از آن جهــت 
کنترل پذیــری پاییــن، قابلیــت اعمــال سیاســت بــرای تعییــن میــزان بهینــۀ آن هــا به شــدت دشــوار بــوده و 
صرفــًا بایســتی بــا سیاســت گذاری ها، دامنــۀ اثرگــذاری مثبــت آن هــا را افزایــش و دامنــۀ اثــرات منفــی آن هــا 

کاهــش داد.  ایــن دســته از مســائل تحــت عنــوان »مســائل مکمــل« نام گــذاری می شــوند.   را 
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تکنولوژی تولید کاالهای دانش بنیان

مسئله های معارض

مسئله های بنیادین

مانع

مقتضی

بیرون درون

مسئله های مکمل

مسئله های اختالل زا

سهم داشتن در بازار کاالهای غیرنفتی 
کشورهای منطقه

وابستگی بودجه به نفت

تحریم بانکی

کنتــرل و  کــه نظــام حکمرانــی قابلیــت  بــه رفــع موانــع حرکــت اســت  دســتۀ ســوم، مســائل ناظــر 
بــه اعتبــار درونی بــودن مســائل، دارا می باشــد.  ایــن دســته از مســائل را می توانیــم  مدیریــت آن هــا را 
کنیــم.  دســتۀ چهــارم مســائل نیــز بــه اعتبــار این کــه خــارج از  به عنــوان »مســائل معــارض« نام گــذاری 
محیــط درونــی سیســتم حکمرانــی قــرار دارد و مانعــی بــرای حرکــت انتقالــی جامعــه به ســمت مطلــوب بــه 

حســاب می آیــد، تحــت عنــوان »مســائل اختــالل زا« قابــل معرفــی اســت. 
کاالهــای دانش بنیــان« به عنــوان ملزومــات اساســی  به عنــوان مثــال، برخــورداری از »تکنولــوژی تولیــد 
کــه دســتیابی بــه آن هــا نیازمنــد  کشــورها در جهــان امــروز محســوب شــده و بــه ایــن جهــت  پیشــرفت 
جانمایــی موتورهــای علمــی و صنعتــی در جامعــه اســت، جــزء مســائل بنیادیــن محســوب می شــود.  
از مســائل  نمونــه ای  به عنــوان  کشــورهای منطقــه«  کاالهــای غیرنفتــی  بــازار  مســئلۀ »سهم داشــتن در 
کــه زمینــۀ اصلــی صــادرات و رونــق تولیــد را فراهــم می ســازد، به عنــوان مقتضــی  مکمــل، از ایــن جهــت 
کــه ســهم در بازارهــای منطقــه، مســتلزم  یــه  حرکــت رو بــه پیشــرفت جامعــه محســوب شــده، امــا از ایــن زاو
و محدودیت هــای  تعرفــه ای  تأثیــر سیاســت های  تحــت  و می توانــد  اســت  کشــورها  بــا ســایر  رقابــت 
کنتــرل باالیــی نخواهــد داشــت، امــا بــا اتخــاذ سیاســت هایی می تــوان  گیــرد، قابلیــت  تجــاری قــرار 
کــه  کشــور را افزایــش داد.  مســئلۀ »وابســتگی بودجــه بــه نفــت« از ایــن جهــت  دامنــۀ انتفــاع آن بــرای 
اصــل وابســتگی بودجــه، به دلیــل سیاســت گذاری های غلــط نظــام حکمرانــی در محــور قــراردادن نفــت 
کــرده، در درون سیســتم حکمرانــی قابــل تعریــف  به عنــوان اصلی تریــن منبــع تأمیــن مالــی حکومــت بــروز 
کارآمــدی عملکــرد دولــت جهــت راهبــری  کــه نتایــج و پیامدهــای آن در  اســت، امــا از ایــن جهــت 
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کافــی حرکــت  کــرده اســت، جــزء مســائل ناظــر بــه شــرط  جامعــه به ســمت تصویــر مطلــوب، مانــع ایجــاد 
می باشــد؛ از ایــن رو، ایــن دســته سیاســت ها -کــه به صــورت درونــی، تعارضــی بیــن فلســفۀ وجــودی 
شــکل گیری دولــت و عملکــرد موجــود آن فراهــم می ســازد- »مســئله های معــارض« نامیــده شــده اســت.  
کــه  یــک نمونــه از مســئله های اختــالل زا، مســئلۀ »تحریــم بانکــی« اســت.  ایــن مســئله از ایــن جهــت 
کشــور بــا منطقــه و جهــان محســوب می شــود، جــزء موانــع حرکــت دســته بندی  ســدی بــرای تبــادل مالــی 
کــه اعمــال ایــن تحریــم از محیــط خــارج حکومــت بــر نظــام حکمرانــی اعمــال شــده  شــده و از ایــن رو 

ــرد.  ــای می گی ــرون زا ج ــائل ب ــتۀ مس ــت، در دس اس

1-3.  یک گزارۀ سیاستی بایستی حاوی چه مفاهیمی باشد؟
ــواع مســائل  ــه و ان ــت »مســئله« در سیاســت گذاری را پذیرفت ی ــر محور گ ــه مقدمــات پیشــین، ا ــا توجــه ب ب
-کــه به عنــوان موضــوع سیاســت گذاری محســوب می شــود- را در چهــار دســتۀ »بنیادیــن«، »معــارض«، 
کــه یــک  کنیــم، پرسشــی اساســی شــکل می گیــرد و آن ایــن اســت  »مکمــل« و »اختــالل زا« طبقه بنــدی 
ی چــه اطالعاتــی باشــد تــا نقــش اساســی خــود در تدویــن مســیر  گــزارۀ سیاســتی مطلــوب، بایســتی حــاو

کنــد؟ حرکــت انتقالــی جامعــه از موقعیــت موجــود بــه وضعیــت مطلــوب را پشــتیبانی 
ــزارۀ  گ ــر در  ــرای ذک ــروری ب ــزء ض ــن ج ــد، اولی ــده باش ــا ش ــئله بن ــۀ مس ــر پای ــت ب ــه سیاس ک ــی  در صورت
یــت  بــا محور و پیشــینی  پســینی  ارتبــاط  کــه دو  کــرد  اســتدالل  سیاســتی، مســئله اســت.  می تــوان 
ــر  ــت گذار مدنظ ــه سیاس ک ــت  ــئله ای اس ــل مس ــوی ح ــئله، الگ ــینی مس ــاط پیش ــود دارد؛ ارتب ــئله وج مس
کــه سیاســت گذار از حــل مســئله دنبــال می کنــد.  بنابرایــن  دارد و ارتبــاط پســینی نیــز، هدفــی اســت 
گــزارۀ سیاســتی محســوب  جــزء »الگــوی حــل مســئله« و »هــدف« بخش هــای دوم و ســوم منــدرج در هــر 
کــه  می گــردد.  در الگــوی حــل مســئله، حداقــل ســه جــزء فرعــی قابــل شناســایی اســت؛ از ایــن جهــت 
کنتــرل  سیاســت گذار بــرای مهندســی جامعــه و حــل مســئله، بــه دســت کاری متغیرهــای سیاســتی قابــل 
کلیــدی« خواهــد بــود.  ایــن متغیــر یــا متغیرهــا،  می پــردازد، الگــوی حــل مســئله حتمــًا شــامل »متغیــر 
کــه بــا تغییــر آن هــا می توانــد مســئله را رفــع و هــدف  یــۀ نــگاه سیاســت گذار بــه عناصــری اســت  بیانگــر زاو

را محقــق ســازد. 
ایــن  بــرای  اصلــی  »راهبــرد«  سیاســت گذار،  کــه  اســت  ایــن  نیازمنــد  متغیرهــا  دســت کاری  امــا 
کــه بــا توجــه بــه بــرآورد سیاســت گذار  کیفیتــی اســت  کنــد.  منظــور از راهبــرد،  تنظیم کنندگــی معرفــی 
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از وضعیــت موجــود متغیــر و شــکاف آن بــا حالــت مطلــوب طراحــی شــده و بایســتی بــر متغیر)هــای( 
کــه می تــوان بــه اعتبــار نظریــات  کلیــدی،  از ایــن جهــت  کلیــدی بــار شــود.  بــرای اعمــال راهبــرد بــر متغیــر 
یکــرد« مدنظــر خــود  گرفــت، سیاســت گذار بایســتی »رو یکردهــای متعــددی را در پیــش  مختلــف، رو
ــر ایــن اســاس،  کنــد.  ب ــح  ــزارۀ سیاســتی تصری گ کلیــدی را در  ــر  ــر متغی ــرد ب در جهت گیــری اعمــال راهب
کلیــدی«،  گــزارۀ سیاســتی بایســتی حداقــل دارای پنــج جــزء اصلــی شــامل »راهبــرد«، »متغیر)هــای(  هــر 

یکــرد«، »مســئله« و »هــدف« باشــد.  »رو

گزارۀ سیاستی بایستی حاوی چه اطالعاتی باشد؟ یک 

الگوی حل

متغیر)های( 
کلیدی

یکرد رو

راهبرد

هدفمسئله

گــزارۀ سیاســتی فرضــی »اصــالح نظــام بانکــی در جهــت هدایــت نقدینگــی  به عنــوان مثــال، در 
به ســمت تولیــد و به منظــور تأمیــن ســرمایۀ الزم بــرای تــدوام رشــد اقتصــادی«، می تــوان مفهــوم »اصــالح« 
کلیــدی«، مفهــوم »هدایــت  را به عنــوان »راهبــرد« سیاســتی، مفهــوم »نظــام بانکــی« به عنــوان »متغیــر 
ــئله« و  ــوان »مس ــرمایۀ الزم« را به عن ــن س ــوم »تأمی ــرد«، مفه یک ــوان »رو ــد« را به عن ــمت تولی ــی به س نقدینگ

گرفــت.  مفهــوم »رشــد اقتصــادی« را به عنــوان »هــدف« در نظــر 




