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  مقدمه

ــر        ــا ب ــر بن ــاي اخی ــود در ســال ه ــت هــاي موج ــاختارها ظرفی ــگران در س ــزوم  وو وظــایف پژوهش ل
نجـام طـرح هـاي پژوهشـی کـاربردي      ا، مـدیران اجرایـی در حـل مسـائل و مشـکالت کشـور       همکاري با

شـده  بـراین هـدف کـالن متمرکـز      برنامـه هـا  و سـمت و سـوي    گرفتهقرار  جهاددانشگاهیدردستور کار 
از  اندر پاسـخ بـه نیازهـاي جامعـه و براسـاس اسـناد فرادسـت و بـا شـناخت پژوهشـگر          این امـر  . است

ایـن  با توجـه بـه مسـئله محوربـودن و جایگـاه و نقـش پراهمیـت کـاربران نتـایج          . دجامعه انجام می شو
در ســال هــاي اخیــر تــدوین گــزارش هــاي راهبــردي مســتخرج از طــرح هــاي پژوهشــی ، هــا ، طــرح 

ایـن   مطـابق . خروجی و تعهد بسـیاري از شـبکه برنامـه هـاي مصـوب گروههـاي پژوهشـی بـوده اسـت         
برخـی  کـه حـاوي   در سـاختار ایـن گـزارش هـا مـتن پـیش رو       سیاست و به منظور ایجـاد یـک دسـتی    

بـراي تهیـه ایـن محتـوا از     . تهیـه شـده اسـت   تعاریف و مفاهیم و نیز ساختار یک گزارش راهبردي اسـت  
سـتراتژیک ریاسـت   بررسـی هـاي ا  منابع مختلفی استفاده شـده اسـت امـا بـا توجـه بـه جایگـاه مرکـز         

راهنمـاي نگـارش گـزارش    "، کتـاب  زارشـات سیاسـتی   و تهیـه گ مطالعـات راهبـردي   انجـام  جمهوري در 
بـه عنـوان منبـع    که در ایـن مرکـز ترجمـه شـده اسـت ،      "	 هاي راهبردي در حوزه سیاستگذاري عمومی

   .شودپیشنهاد می  نیز مطالعه آن، کتاب فوقاهمیت  ساساربکه  اصلی مورد توجه بوده است
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 گزارش راهبردي -1

  تعریف و اهداف-1-1
ــتراتژيواژ     ــ  ه اس ــادل فارس ــه مع ــت ک ــرد اس ــان. ی آن راهب ــاي   (Strategos)از واژه یون ــه معن ب

ــرال ارتــش گرفتــه شــده اســت  ــان باســتان یــک . ژن ــک از ده قبیلــه یون  Strategos ســاالنه هــر ی

بعـدها وظــایف ایــن شــخص بــه امــور قضــایی و مــدنی  . کردنــد تــا نیروهــا را هــدایت کنــد انتخـاب مــی 
 . گردد ریزي استراتژیک به امور نظامی بازمی تاریخچه برنامه ترتیب به این. تعمیم داده شد

ــاربرد          ــاعی ک ــی، و اجتم ــادي، سیاس ــف اقتص ــاي مختل ــوزه ه ــدیریتی در ح ــث م ــرد در مباح راهب
ــوده و اســاس      ــدیریت مطــرح ب ــا م ــرتبط ب ــوان یکــی از عناصــر مهــم م ــه عن بســیار متــداولی دارد و ب

بـه طـوري کـه نمـی تـوان آن را جـداي از مـدیریت         تصمیم گیریهـاي مـدیریتی محسـوب مـی شـود،     
   .پنداشت، چه بسا مدیریت موفق اغلب حاصل تدوین راهبردهاي مناسب است

ــراي       ــوان در فراینــد سیاســتگذاري از آن ب ــزار بســیار نیرومنــدي اســت و مــی ت ــردي اب گــزارش راهب
ــرد  ــره ب ــف به ــردي و   .مقاصــد مختل ــات راهب ــیط مطالع ــواه در مح ــردي خ ــزارش راهب ــاي گ ــا درفض ی

بـه همـین دلیـل ،    . تحلیـل راهبـردي تهیـه شـده باشـد ، یـک ابـزار مسـئله گـرا و ارزش محـور اسـت            
هــدف گــزارش راهبــردي ،خــواه مخاطــب آن متخصصــان سیاســت گــذاري یــا افــراد تصــمیم گیرنــده  

  :باشد ، عبارت است از 
ــردي   " ــراي موجــه ســازي پیشــنهادات راهب ــاع کننــده ب ــه اســتداللی جــامع و اقن ــزارش  ارائ کــه در گ

آمده است و درنتیجـه عمـل کـردن بـه مثابـه یـک ابـزار تصـمیم گیـري بـراي مخاطبـان مـورد نظـر و              
  ."دعوت به عمل از آن ها 

ــاختاري           ــر س ــردي و عناص ــزارش راهب ــم گ ــات مه ــلی نک ــش اص ــامل دو بخ ــردي ش ــزارش راهب گ
  . گزارش است که توضیحاتی در مورد آن ها ارائه می شود

 هاي راهبردي نکات گزارش-1-2

 :کلی را در نظر داشت  نکاتدر بررسی گزارش راهبردي    

ــازي    -1-2-1 ــاي تصــمیم س ــوان  ابزاره ــه عن ــردي ب ــزارش راهب ــور و ارزش  ،  گ ــئله مح ــاطی مس ارتب
بـه عنـوان یـک    ، یعنـی ایـن کـه بـا هـدف توجیـه پیشـنهادات ارائـه شـده          .  مورد توجه هسـتند محور 

  :و داراي مولفه هاي زیر می باشد ابزار تصمیم سازي تدوین می شوند
 تعریف و توصیف دقیق یک مساله راهبردي  -1

 برشمردن شیوه ها و بدیل هاي مختلف مواجهه با آن مسئله -2

 ارزیابی برآیندهاي محتمل هریک از این گزینه ها  -3
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و ارائــه اســتداللی قــوي در توجیــه )ارائــه پیشــنهادهاي راهبــردي(انتخــاب یــک گزینــه راهبــردي  -4
 .ا این گزینه بهترین گزینه ممکن استاین که چر

  .ماهیت کاربردي دارند و نه آکادمیکگزارش هاي راهبردي -1-2-2
در ایـن قبیــل گــزارش هــا یافتــه هــاي پــژوهش بایــد در مواجهــه بــا مســئله مــورد نظــر و نیــز توجیــه  

نهادها جهــت حــل آن مســئله بــه کــار گرفتــه شــوند و تــوازن میــان ضــرورت  شــارائــه یــک سلســله پی
ــارچوب        ارا ــود در چ ــردي موج ــاي راهب ــه ه ــون گزین ــث پیرام ــئله و بح ــامعی از مس ــیف ج ــه توص ئ

سیاســت گــذاري هــاي جــاري و گنجانــدن دانــش و داده هــاي مــرتبط بــا مســاله مــورد نظــر در حــد   
  .استدالل ضروري

  فهرست برنامه ریزي-1-2-3
  :براي طراحی یک راهبرد موثر به نکات و پرسش هاي زیر باید توجه نمود

 ؟)سیاستمداران ، سازمان هاي غیردولتی ، شهروندان(طب شما چه کسانی هستند مخا

 دلیل برقراري ارتباط با این افراد در خصوص موضوع راهبردي مورد نظرتان چیست؟

 این افراد به چه نحو درگیر موضوع مورد نظر شما هستند؟

 آن ها ازقبل چه چیزهایی در مورد این موضوع می دانند؟

 درموردکدام عناصر کلیدي گزارش خود با آن ها گفتگو کنید؟می خواهید 

مخاطبــان بــراي درك پیــام شــما و پــذیرش آن بایــد چــه چیزهــایی را در مــورد موضــوع مــورد نظــر   
 بدانند؟

ــدترین شــیوه موجــود چیســت    ــه گــروه هــدف کارآم ــراي رســاندن پیــام خــود ب ــوجیهی (ب جلســات ت
ی ، برگــزاري کنفــرانس بــا حضــور رســانه هــا، شخصـی ، ســخنرانی هــاي گروهــی ، اطالعــات مطبوعــات 

 ؟)برگزاري میزگرد

 عناصرساختاري و متنی گزارش راهبردي-1-3

ســتفاده از ا،  عناصـر ســاختاري زیــر بــه عنــوان اجــزاي متــداول گــزارش راهبــردي مشــخص شــده انــد 
این اجـزا بـه ایـن شـکل روش رایجـی اسـت کـه بسـیاري از نویسـندگان ایـن حـوز از آن تبعیـت مـی              

 15و حــداکثر  5توجـه نماییــد ایـن عناصــر سـاختاري و متنـی بایســتی در گزارشـی بــا حـداقل       د کننـ 
  .صفحه نگاشته شوند

  
  

  



6 

 

 عنوان-1

ــزارش راهبــردي اســت و     ــرد نویســنده و مقاصــد گ ــه ف ــانگر رویکــرد و تــرجیح منحصــر ب عنــوان نمای
  :باید داراي ویژگی هاي زیر باشد

 توصیف گر و گویا باشد -

 .ن و واضح باشدتاحد ممکن روش -

 .تاحد ممکن موجز و مختصر باشد -

 .جذاب باشد -

 .عنوان ها حتما نباید جمله کامل باشند -

 .گاهی کلمات کلیدي در عنوان برجسته می شود -

 فهرست مطالب -2

در نوشــتن فهرســت مطالــب .بخــش فهرســت مطالــب ، پیکربنــدي محتــواي گــزارش را نشــان میدهــد 
 اندارد بکارگرفته شودبایستی دستورالعمل هاي است

 خالصه مدیریتی -3

امـا فراتـر از یـک کپـی بـرداري       .خالصه مـدیریتی ، تصـویري فشـرده و اجمـالی از کـل گـزارش اسـت       
  . صرف از بدنه اصلی گزارش می باشد

، ارزیــابی گزینــه هــاي تعــاریف و توصــیفات مربــوط بــه معضــل سیاســتیچهارمولفــه هــدف گــزارش ، 
نهادها در خالصــه مــدیریتی گنجانــده مــی شــودکه بــا ســاختار بدنــه  و پیشــ جمــع بنــديراهبــردي و 

  .اصلی گزارش نیز مطابقت دارد

 مقدمه -4

محتــواي اصــلی مقدمــه ، آنچــه در ادامــه در مــتن اصــلی گــزارش مــی آیــد را پایــه گــذاري و تبیــین   
ــد   ــی کن ــد    . م ــی کن ــریح م ــژوهش را تش ــلی پ ــه اص ــیش زمین ــه پ ــت . مقدم ــه بس ــل  ردر مقدم معض
ــ   سیاســتی ،  ــق و نقش ــدف ، روش و محــدودیت هــاي تحقی ــل سیاســتی ، ه ــزارش  هشــرح معض راه گ

  .شرح داده می شود
 مسئلهو بیان شرح  -5

بیـان مسـاله ضـمن    .بیان مسـئله بـه تشـریح معضـل مـورد نظـر در فضـا  و بسـتر خـودآن مـی پـردازد           
قــانع کنــد  آن کــه ماهیــت مــورد نظــر را شناســایی ، تعریــف و تبیــین مــی کنــد ، بایــد خواننــدگان را 

که موضوع مورد نظـر مسـتلزم اقـدام دولـت اسـت و بـرروي طـرح مسـئله در درون فضـاي مربـوط بـه            



7 

 

خــود تمرکــز کنــد نــه روي فضــاي کلــی موضــوع و همچنــین چــارچوبی را ایجــاد نمایــد کــه دردرون  
  . آن گزینه هاي سیاستی به طور جامع قابل بررسی باشد

ــه مســئلهدر بیــان مســاله بــه دو ویژگــی آن یعنــی پــس ز  تاریخچــه معضــل مــورد نظــر ، علــت  ( مین
هـــاي آن ، گروههـــاي متـــاثراز ان ، گذشـــته هـــاي حقـــوقی ، سیاســـی ، اقتصـــادي و اجتمـــاعی ،  

ــایی ــا    سیاســت ه ــدهاي آنه ــده و پیام ــرا ش ــل آن اج ــراي ح ــته ب ــه در گذش ــاي  )ک ــئله در فض و مس
ــاري  ــت ج ــی   ( سیاس ــوقی ، سیاس ــی حق ــرایط فعل ــاثیر  ، ش ــاعی و ت ــادي و اجتم ــاي اقتص آن ، گروه

حاضـر بـراي حـل مسـئله اجـرا مـی شـوند ، موفقیـت          افراد متـاثراز آن ، سیاسـت هـایی کـه در حـال      
 بایستی توجه نمود) و شکست رویکرد فعلی 

 گزینه هاي سیاستی -6

ــراي        ــالش ب ــام در ت ــین گ ــد ، اول ــخص ش ــافی مش ــات ک ــا جزئی ــئله ب ــت مس ــه ماهی ــن ک ــس از ای پ
سـاختن راه حـل هـاي ممکـن ، یعنـی گزینـه هـاي راهبـردي         پرداختن به موضـوع مـورد نظـر روشـن     

بــراي برســاختن بــدیل هــاي مناســب ، الزم اســت آنچــه را کــه اکنــون در حــال انجــام اســت ، . اســت 
شـامل ارائـه اسـتدالل    کـه  . پیشنهادات دیگـر افـراد و نیـز نظـرات خـود در ایـن زمینـه مـدنظر باشـند          

ــا  در ایــن . بی همــه راه حــل هــاي ممکــن اســت  بــراي گزینــه هــاي سیاســتی برگزیــده براســاس ارزی
ــرور ،       ــی م ــور کل ــه ط ــن ب ــتی ممک ــاي سیاس ــه ه ــتی گزین ــش بایس ــده و  ابخ ــه ش ــابی و مقایس رزی

ــه شــود  ایــن بخــش همچنــین بایســتی . اســتدالل قــانع کننــده بــراي راه حــل سیاســتی برگزیــده ارائ
ــزارش ر      ــنهادات گ ــایج و پیش ــش نت ــا بخ ــی ب ــجم و منطق ــن ، منس ــاطی روش ــل ارتب ــک پ ــردي ی اهب

ــد  ــاد نمای ــتی     .ایج ــاي سیاس ــل ه ــده و راه ح ــخص ش ــل مش ــارچوب تحلی ــتی چ ــش بایس ــن بخ  درای
 .ارزیابی شود

 نتیجه گیري و پیشنهادات -7

. نتیجــه گیــري ، نقــش گــزارش راهبــردي را بــه عنــوان یــک ابــزار تصــمیم ســازي تکمیــل مــی کنــد  
ت و سیاسـت گزینـه   ترکیـب دقیـق نکـات اصـلی از عناصـر شـرح مشـکال       ( ترکیب نتایج مهـم و عمـده  

ــراي حــل معضــل سیاســتی  ( ، مجموعــه پیشــنهادات سیاســت گــذاري ) اســت ــدامات پیشــنهادي ب اق
، نتیجــه گیـري از توضــیحات و نظـرات ، ســه ویژگـی ســاختاري ایــن    ) مـورد نظــر بـه صــورت خالصـه   

  .بخش است
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  ضمائم -8

ــابع ، روش بررســی و   ســیار مهمــی اســت کــه  نیســت بلکــه نکــات ب... منظــور از ضــمائم در اینجــا، من
احتمـاال در هــیچ بخــش دیگـري امکــان گنجانــدن آن وجـود نداشــته و نبــودن آن مـی توانــد در ارائــه     

 .گزارش راهبردي نکته منفی تلقی شود

 یادداشت ها -9




