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های جالبی هستتتند. در چنین رقابتی، از روزی  ه شتتروع به فعالیت انتخاباتی های انتخاباتی، تجربهرقابت

توان آماده ریزی میدهد و تنها با دوراندیشی و برنامههای زیادی رخ میگیری، اتفاقشود تا روز رایمی

 قابله با هر پیشامدی شد.م

ای  ه برای به دستتتت گرفتن  نترل او تتتاع به نفی  اندیدای انتخابات، نیاز به ی  نقشتتته راه استتتت. نقشتتته

ستراتژی سی، ا سیا ها و منابی مورد نیاز را  تا روز انتخابات مشخص  ند و در طول شرایط  لی ف ای 

مرجی از آن استتتفاده شتتود. اگر چنین نقشتته و راهنمایی های انتخاباتی، بعنوان ی  راهنما و دوران فعالیت

و پول زیادی به هدر خواهد رفت بدون اینکه نتیجه و حاصتتتتتتتلی پیش روی وجود نداشتتتتتتتته باشتتتتتتتد، زمان 

 داوطلب انتخابات باشد.

هایی  ه بر مبنای استتتت. استتتتراتژی« های ستتتیاستتتیطرح»این طرح و نقشتتته  تتتروری، برخورداری از 

شتتود و هدف آن رستتیدگی به خابیه، قوانین جاری  شتتور و اطالعات و آمار تدوین میشتتناخت از حوزه انت

های انتخابی و چه هایی برای رهبری و اداره امور چه در طول فعالیتمشتتتتتتتکالت حوزه انتخابیه و طرح

 پس از پیروزی احتمالی در آن است.

هستتتتتند. به خصتتتتوص در شتتتترایط  هایی از اهمیت زیادی برخوردار نید  ه تدوین چنین طرحمالحظه می

های موازی قدرت و برخی ستتتتتتیاستتتتتتی ایران  ه نظای حزبی به دییل مختلف جای اهی ندارد و نیز جریان

های فکر شتتده،  تترورت بیشتتتری مشتتینهادها بر نتیجه انتخابات تاثیرگذارند، قدی برداشتتتن بر مبنای خط

 دارد.
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 و مشاوران خبره و آگاه و نیز اتاق فکرهای فعال دارد. این  اری است  ه نیاز به ی  تیی از  ارشناسان  

 ند شتود، در مخاطبان ایجاد انتظار و توقی میهای ستیاستی  ه بعنوان استتراتژی تعریف و ارامه میدیدگاه

شان دادن آنها به  ار خواهند  سو رقبا نیز تمای تالششان را برای زیرسوال بردن و غیراجرایی ن و از آن 

  نید واقعی و اجرایی باشد.نید آنچه ترسیی میبرد. پس دقت  

فراموش نکنید این مرحله فرصتی طالیی برای ارتباط با شهروندان و مردی منطقه، درک نیازهای آنان و 

همچنین رستتتتتیدگی موثر به این انتظارها استتتتتت. بنابراین نامزد انتخابات، همراهان، مشتتتتتاوران و ستتتتتتاد 

و ها ها، نهادینه  ردن ظرفیت یزی برای تدوین ستتیاستتتطراحی ستتیاستتتانتخاباتی او باید با رویکردهای 

 ها آماده باشد.موقی و به قاعده درباره این سیاسترسانی به نیز پیای

رو و آمادگی هر چه بیشتتتتتتتتر برای بینی رویدادهای پیشهدف این درس نیز  م  به افزایش قدرت پیش

 ورود به عرصه رقابت است.

 گذاریی:های زیر را به بحث میعدر این درس مو و

 سیاست چیست؟ 

 ابزارهای شناسایی مسامل 

 های سیاسیهای تدوین گزینهروش 

 هارسانی درباره سیاستپیای 

 ظرفیت سازی درونی 
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های برای واژه سیاست، تعاریف متنوعی ارامه شده است. اما شاید بتوان وجه اشتراک بسیاری از نظریه

اند. به قول مار س وبر، جامعه شتتناس دانستتته «علم قدرت»مفهوی یافت  ه ستتیاستتت را معتبر را در این 

 .«ای است برای تالش در مشارکت در قدرتسیاست حرفه»آلمانی، 

تعبیر شتتود. اینکه ی  ناحیه، منطقه، استتتان و  «هارقابت دیدگاه»تواند به ها، ستتیاستتت میبا این توصتتیف

و جوانان چه باید  رد؟ رونق شتتترایط اقتصتتتادی منطقه وزش  ود ان  شتتتور چ ونه اداره شتتتود؟ برای آم

و فهرستی  …های اصالحی جلب  رد؟ توان مشار ت مردی را در برنامهچ ونه میسر است؟ چ ونه می

های ستیاستی افراد هستتند  ه از فردی به فرد دی ر، ستتادی به  مپین دی ر ها، هم ی دیدگاهاز این پرستش

 های بنیادین داشته باشند.های دی ر ممکن است تفاوتاحزاب و دستهو حزب و گروهی به 

های مختلف ستتیاستتی درایران راجی به هایی اشتتاره  رد  ه جناحها و ایدهتوان به طرحبه عنوان نمونه می

ها بستتیار عمیق استتت. همچون ح تتور دیدگاه مستتامل مربوط به زنان دارند و در برخی موارد این اختالف
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ستتواری آنان و های ورزشتتی،  اندیداتوری زنان در انتخابات خبرگان رهبری، دوچرخهاستتتادیویزنان در 

 مسامل متعدد دی ر.

شتن ایدهدر همین شید صرف دا شته با انداز برای اعمال برخی تغییرات و اصالحات و چشی جا به خاطر دا

یابند. مشتتی جان میتبدیل شتتدن به خطاندازهای ستتیاستتی با ها، جان داد. چشتتی افی نیستتت. باید به این ایده

انداز سیاسی  اندیدایی بای بردن شوند. مثال اگر چشیهایی  ه بر اساس شواهد موجود تدوین میمشیخط

ست های منطقه استت، باید برای دستتو زنان به دانشت اهستهمیه ورود دختران  یابی به این هدف، ی  ستیا

دهندگان در میان ب ذارد. های دقیق و برآوردهای واقعی با رایعملی  داشتتتتته باشتتتتد و آنها را با بررستتتتی

های تشتتتویقی برای ح تتتور بیشتتتتر بانوان در ستتتازی برنامههای درس، پیادهمانند ستتتاخت و تکمیل  الس

 ها و امثال این موارد.های ورودی دانش اهآزمون

ای از  اندیدایی است  ه ونهدر استان همدان نم« مهاجران»، ع و شورای شهر منطقه «مینا اسکندری»

دهندگان  شهر تدوین و راهکارهای عینی ارامه  رد. او درباره رای« مشکالت»هایش را مطابق با دیدگاه

من به واستتطه ارتباطات و اطالعاتی  ه از شتتهر داری، با مشتتکالت و نیازهای مردی »گوید: هایش میایده

های ورزشی در  اراته و  شتی، هیچ ورزش اه از قهرمانآشنا هستی. مثال مهاجران با وجود برخورداری 

 ردی، یادآوری نیازهای مردی و تشتتتویق آنها به و استتتتادیومی نداشتتتت.  اری  ه من در زمان انتخابات می

گفتی  ه  من شاید حتی ی  رای هی نداشته باشی، ولی با این مشار ت در رفی و رجوع مع الت بود. می

واقعیت را بپذیرید  ه رفی مشکالت شهر با خودتان است. آن زمان جاده استادیوی حال شما مردی باید این 
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هایی نتیجه داد شتتدند، ولی خدا رو شتتکر حای تالشمشتتکل داشتتت، درمان اه نداشتتتیی و مردی خیلی اذیت می

 1«.الحمدهلل

های  اندیداها و گروهرا  سب  رد. به طور  لی « مهاجران»او با استفاده از این سیاست رای دوی منطقه 

هایشتتتتان در حوزه انتخابی خود و برجستتتتته  ردن ها، به دنبال ارامه دیدگاهستتتتیاستتتتی، در تدوین ستتتتیاستتتتت

 های خود با رقبای انتخابی هستند.و طرحها های برنامهوتتفا

هن ای ها هایی  اربردی ترسیی  رد؟ مراحل تدوین این سیاستتوان سیاستاما سوال این است چ ونه می

 آماده شدن برای انتخابات چیست؟ 

این مراحل  مابیش به شتتترح جدول زیر هستتتتند، اما در نظر داشتتتته باشتتتید  ه ستتتاختار ارامه شتتتده، نستتتخه 

 همیش ی نیست و تر یب و تعداد آنها در شرایط مختلف تغییرپذیر هستند.

 ها:وین سیاستمراحل تد 

 شناسایی مسامل 1

 اطالعات موثقآوری پژوهش یا جمی 2

 های سیاسیتدوین گزینه 3

                                                                 

 13۹5مصاحبه با یلدا، تابستان  1
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 انتخاب سیاست حزبی 4

 طراحی و انتقال پیای 5

 سازی و پی یریپیاده 6

 

 اندیداها و ستتتتادهای انتخاباتی آنها، در گای اول نیاز دارند تا مستتتامل احتمالی  ه در طول مبارزات با آنها 

هایی استتت  ه به رفی گذاری در حوزهستتیاستتت روبرو خواهند شتتد، شتتناستتایی  نند، هدف از این شتتناخت،

 پردازد.دهندگان میمع الت اجتماعی و نیز توجه به مطالبات رای

ست. یکی از رمز شتن درک واقعی از ابعاد مختلف مسامل اطراف او ا های پیروزی داوطلب انتخابات، دا

ات موثق و پژوهش باشتتتتد. این اگر قرار استتتتت برنامه انتخاباتی موثری تنظیی شتتتتود، باید بر مبنای اطالع

شتود داوطلب انتخابات و انجامد، بلکه باعث میتر میتر و  املامر نه تنها به تدوین برنامه انتخاباتی قوی

ستتاز،  وا نش درستتت و به موقعی داشتتته باشتتند. دقت  نید  ه های ستترنوشتتتاع تتای ستتتاد او، در بزن اه

توان به هدف دستتتتتت نی به این ستتتتتوال جواب دهد  ه چطور میها باید با تا ید بر نتیجه باشتتتتتد. یعپژوهش

 یافت.

گذرد، رستتتید و نیز دیدی واقعی، مبتنی وقتی نامزد انتخابات، به تصتتتویر روشتتتنی از آنچه در اطرافش می

دهندگان و ف تتتتای ستتتتیاستتتتی حوزه رای خود پیدا  رد، زمان تدوین راه بر آمار، نستتتتبت به مطالبات رای

های تدوین گزینه»کالت و پاستتتخ ویی به نیازهای جامعه هدف استتتت. به این  ار هایی برای رفی مشتتتحل
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جویی برای مشتتکالت، بیش از ی  راهکار دارد. مثال رفی مع تتل شتتود. معموی چارهگفته می «سیییاسییی

آبی در منطقه، فقط محدود به آموزش اهالی و اصتتتتالح ستتتتاختار مصتتتترف آب نیستتتتت، احداث ستتتتدهای  ی

شبكهزمینی، جدا كزیر ستفاده از  سایر مصارف شهری، ا های مصرف آبیاری یا بهینه ردن آب شرب از 

هایی برای رستتتتیدگی به این مع تتتتل كردن روش ستتتتنتی آبیاری و بستتتتیاری از موارد دی ر هم ی گزینه

ها حلعمومی هستتتند. اما طبیعی استتت  ه داوطلبان انتخابات منابی، زمان و اختیار استتتفاده از تمای این راه

ا ندارد. بلکه ناچار باید ارزیابی  نند موثرترین گزینه  دای استتتتتتتت و آیا این گزینه، مشتتتتتتتکل را مطابق ر

 انتظارات جامعه برطرف خواهد  رد؟

به عالوه هر نامزد انتخابات و نیز ستتتاد انتخاباتی و جریان احتمالی حامی او، باید مو تتی رستتمی خود را 

 حال اجرا در حال حا ر روشن  ند. های موجود و اقدامات دربر پایه گزینه

هایی، های سیاست ارامه شده از سوی داوطلب انتخابات، دییل انتخاب چنین سیاستدر مرحله بعد، ویژگی

بندی طور دقیق، شتتتتفاف و دهندگان، نحوه اجرایی  ردن آنها در ی  بستتتتتهمزایای احتمالی آنها برای رای

  وتاه به جامعه هدف و مردی ارامه شود. 

های انتخاباتی مطرح شده است و ارزیابی بازخوردهای آن، و بایخره، پی یری آنچه  ه به عنوان سیاست

ست سیا ست. پیادهآخرین قدی در امر تدوین  ست  ه پس از ها ا سازی وپی یری پیای انتخابات، مو وعی ا

های مطرح ر عمل به وعدهدهندگان انتظاپیروزی در انتخابات هی باید پی یری شتتتتتود. چرا  ه نه تنها رای

 ها مشغولند.های رقیب نیز به پایش این سیاستها و گروهشده را دارند، بلکه چهره
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رد. پس گذاهای پیشتتنهادی تاثیر میحلشتتود، بر راههایی  ه از ی  مستتمله و مو تتوع میعموما برداشتتت

ها واقعی و درستتت باشتتند. این هدف نیاز به تحقیق و بررستتی بر مبنای شتتواهد و  تترورت دارد برداشتتت

هایی روشتتتتن  رد. مثال در توان برای درک بهتر، مو تتتتوعات مختلف را با طرح پرستتتتشآمار دارد. می

؟ مردی ثبات دهندگان استتتتتتتهای موجود،  دامی  جزو مشتتتتتتکالت و مطالبات رایها و شتتتتتتنیدهمیان دیده

های خواهند یا اصتتتتتالحات؟ نوع انتخابات حا تتتتتر چیستتتتتت و چه قواعدی بر آن حا ی استتتتتت؟ ویژگیمی

گذارد؟ نتایج و شتتتود، چیستتتت؟ چه عواملی روی انتخابات تاثیر میای  ه انتخابات در آن برگزار میناحیه

ا به اندازه  افی استتتفاده نشتتده هها یا فرصتتتشتترایط انتخابات دوره قبل چ ونه بوده استتت؟ از  دای داشتتته

ها تهیه و با ها و شتتتتنیدههای مبتنی بر مشتتتتاهدهتوان فهرستتتتتی طوینی از این پرستتتتشاستتتتت؟ و غیره. می

 پاسخ ویی به آنها به در ی واقعی نسبت به مسامل و موقعیت حوزه انتخابیه دست پیدا  رد.

هتتا و هتتای موجود بتتا ارزشن واقعیتتتدر این میتتان از یتت  مو تتتتتتتوع نبتتایتتد غفلتتت  رد و آن تطبیق داد

دهندگان های رایایدمولوژی نامزد و جریان احتمالی حامی اوستتتت. به هر حال ممکن استتتت همه خواستتتته

مدنظر و هدف نامزد انتخابات نباشد. مثال نامزدی  ه به دنبال مشار ت بیشتر زنان در جامعه است و آن 
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ند، نمیرا ی  ارزش می با گروهی  هدا ند  نه و خانواده تعریف  توا ها در چارچوب خا نقش زنان را تن

  نند، همراه باشد.می

آور استتتتتت و باید ی  ارزیابی واقعی از شتتتتتود، مستتتتتمولیتبه عالوه، آنچه از ستتتتتوی  اندیداها مطرح می

 تعهداتی  ه به عهده او خواهد بود، وجود داشته باشد.

آید. ها به دستتتت میرات  ارشتتتناستتتان و نظرستتتنجیها، تحقیقات، نظاین ارزیابی از نتایج بررستتتی گزارش

ها را بای زد و ها پیش از آن باید آستتتتینهای انتخاباتی، بلکه از ماه اری  ه نه در فرصتتتت محدود فعالیت

 ها شد.ها و دیدگاهمشغول گردآوری اطالعات و آمار برای سنجش صحت نظریه

بایست نسبت به پول و اید وسواس به خرج داد، بلکه میبا این حال به خاطر داشته باشید  ه در این  ار نب

گیری  رد. گاهی اوقات هزینه ی  نظرستتتتتنجی محلی برای زمانی  ه در اختیار  اندیداهاستتتتتت، تصتتتتتمیی

شته ستند، میاند و چندان شناختهنامزدهای مستقلی  ه تازه قدی در سیاست گذا تواند به اندازه هزینه شده نی

تمای شتتتتتتتود. بنابراین در اینجا استتتتتتتتفاده از این روش برای گردآوری اطالعات   ل ی  ستتتتتتتتاد انتخاباتی

 رسد. ثمربخش به نظر نمی

 ها را نادیده گرفت.پیش از تدوین سیاست توان اهمیت اطالعات و پژوهشبا این حال نمی

به موارد زیر  توانریزی بر مبنای اطالعات موثق را خالصه  نیی، میاگر بخواهیی فواید و اهمیت برنامه

 اشاره  رد:

رسند. بویژه در  شوری تر ازآن چیزی هستند  ه در ن اه اول به نظر میبسیاری از مسامل پیچیده 

مانند ایران  ه عرف و ستتتتنت و مذهب، نقش پررن ی در مناستتتتبات اجتماعی و نیز اداره  شتتتتور 
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های ایل و قبیله رواج  ه سنت ایهای انتخابیهآید. در حوزهدارند، این مو وع بیشتر به چشی می

 شوند.تر میدارند، مسامل باز هی پیچیده

توانند های جدیدی هستتتتتند  ه میها و ایدهگاهی نظریات مستتتتتقل درباره ی  مستتتتمله، حاوی دیدگاه 

 رای قابل توجهی را به سبد نامزد انتخاباتی بریزد.

مستتتقیی استتتفاده شتتود، احتمال موفقیت در های دستتته اول یا ها، از تجربهاگر برای تدوین ستتیاستتت 

 ها، افزایش خواهد یافت.سازی این سیاستمرحله پیاده

برند، شتتانس های تدوینی نفی میمشتتورت گرفتن و نظرخواهی از حامیان و افرادی  ه از ستتیاستتت 

  ند.های پیشنهادی را بیشتر میحلموفقیت راه

 شوند، اتالف منابی عمومی خواهد بود.رامه میهایی  ه بدون در نظر گرفتن شواهد اطرح 

ها ها و علل هر مشتتکل تمایز قامل شتتد. در تدوین ستتیاستتتتوان بین نشتتانهبا استتتفاده از شتتواهد، می 

های بروز مشکل را نباید با دییل باید درک درستی از علل ی  مع ل وجود داشته باشد و نشانه

ایش ناامنی اجتماعی، ستتتیر صتتتعودی ابتال به مواد مخدر، ایجادش اشتتتتباه گرفت. بعنوان نمونه افز

شانه»بای رفتن آمار دختران فراری، هم ی  وجود ی  مع ل هستند، و مساملی همچون « هاین

 ایجاد این مشکالت هستند. « علل»آمیز و فقر، خشونت خان ی، رفتارهای تبعیض
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 نکته

 

 تحلیل جنسیتی:

گذارند. چون نقش عمومی، بر مردان و زنان تاثیرهای متفاوتی میبسیاری از مسامل مربوط به سیاست 

آنان و نیز جای اهی  ه قانون و نیز فقه برای زنان و مردان قامل استتت، متفاوت استتت. در نتیجه هن ای 

های جنستتیتی را در نظر گرفت. استتتفاده از این های انتخاباتی و ستتیاستتت ذاری، باید تفاوتتدوین برنامه

های جدید تدوین ستتیاستتت بستتیار مهی استتت چرا  ه در صتتورت استتتفاده مناستتب از این یوهابزار در شتت

تر خواهند بود و منابی عمومی به شتتتتتکلی م ثرتر به  ار گرفته های عمومی اثربخشابزار، ستتتتتیاستتتتتت

 خواهند شد.

 شود:تحلیل جنسیتی شامل شناسایی موارد زیر می

مستتتتمول انجای  ار استتتتت، و این افراد چه نوع های جنستتتتیتی در تقستتتتیی  ار  چه  ستتتتی تفاوت 

 دهند( و دسترسی و  نترل منابی ارهایی را انجای می

 نیازهای عملی و منافی زنان و مردان 

 های بین زنان و مردان در بحث قدرتتفاوت 

 های اجتماعی، اقتصادی، و سیاسِی پیش روی زنان و مردانو فرصت محدودیت 

 شود.ی  ه در طول عمر زنان و مردان در جامعه برای آنها ایجاد میهایپیامدها و فرصت 
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شنا شدیی، نوبت آن است  ه با  حای  ه با اهمیت آمار و شواهد و درک واقعی از ف ای سیاسی موجود آ

آشتتتنا شتتتویی. برای این امر،  ای منستتتجی از نتایج یافتهآوری اطالعات و گردآوری مجموعههای جمیشتتتیوه

ای به منطقه دی ر و حتی انتخاباتی نستتتتبت به انتخابات دی ر، رهای متنوعی وجود دارد و از منطقهراهکا

ها، مردی تحت تاثیر و نفوذ بزرگ خاندان و هایی وجود داشتتتته باشتتتد. در برخی حوزهممکن استتتت تفاوت

و منافعشتتان باشتتد، ها قبیله، یا ی  چهره مذهبی هستتتند و نظرات این افراد را حتی اگر بر خالف خواستتته

آوری پذیرند. در این صتتتتتتورت شتتتتتتناستتتتتتایی این افراد و آشتتتتتتنایی با نظرات آنها نیز در چارچوب جمیمی

های سیاسی است. انتخاب سازو ار به میزان زمان موجود، اطالعات اطالعات برای تدوین مطلوب گزینه

تر به پژوهش و مشاوره سامل پیچیدهمورد نیاز، و میزان پیچیدگی مسمله مورد نظر بست ی دارد. معموی م

ها و جوامی محلی متأثر از این مستتمله نیاز دارد و بهتر استتت افرادی  ه بیشتتتر برای جلب مشتتار ت گروه

 شوند نیز در این مراحل ح ور داشته باشند.حل پیشنهادی متأثر میاحتمای از راه

ارد  ه عموما مورد استتتتتتتفاده نامزدها قرار های استتتتتتتاندارد در این راستتتتتتتا وجود دبا این حال، برخی راه

 گیرند:می

یان های علمی و دانشییییییی اهی:پژوهش پا عات و  های محلی و هایی  ه در دانشتتتتتتت اهنامههمه مطال

 های احتمالی برای مشکالت انجای شده است.حلها و راهها درباره علل، نشانهاندیشکده

ها استتتت تا در ها روشتتتی بستتتیار مناستتتب برای شتتتناستتتایی فرصتتتتبررستتتی داشتتتته بررسیییی داشیییته ها:

ها، به جای شتتناستتایی مشتتکالت و نقاط ها صتترفا به مشتتکالت توجه نشتتود. برای ارزیابی داشتتتهستتیاستتت

هایی  وچ  متشکل از پژوهش ران با مشاهده جوامی محلی یا انجای پیمایش نقاط  عف، برعکس، گروه

  نند.های رشد را شناسایی میها، یا فرصتاناییها، توقوت، مهارت
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آینتتد و دربتتاره هتتای  وچتت  محلی گرد هی میهتتایی  تته در آن گروهمنظور محیط هییا:خییانییهقهوه 

خانه و رستتتوران و  افه و مستتجد را می  نند. این مکان ها  ه طیفی از قهوهمو تتوعات مختلف بحث می

 ند. نکته مهی این استتت بررستتی مشتتکالت جوامی محلی ایجاد می تواند شتتامل شتتود، محیطی آرای را برای

دهی شتتوند  ه همه اع تتای جامعه محلی بتوانند در این جلستتات  ه جلستتات مذ ور باید به نحوی ستتازمان

سات  شر ت  نند. برای مثال، اگر جوانان یا زنان در این اما ن ح ور پیدا نکنند، باید مدل برگزاری جل

  ه ح ور این اقشار نیز ممکن شود. را طوری تغییر داد

سیونهای کمیتهگزارش .۴ سیون ها:ها و کمی ای، یا گذاری در سطح ملی، منطقههای قانونها و  میته می

 نند  ه  من بررسی هایی را تنظیی میمحلی،در صورت در اختیار داشتن ظرفیت  افی، معموی گزارش

 دهند.ا برای رسیدگی به این مشکالت ارامه میپیشنهادهایی ر ٬مشکالت و مع الت اجتماعی

آوری اطالعات در ترستتتتیی نقشتتتته منابی و خدمات محلی با جمی ترسیییییم نقشییییه منابت و خدمات محلی: .۵

اجتماعی، اقتصتتتتادی، و جمعیتی در جوامی محلی، خدمات فعلی و همچنین نحوه استتتتتفاده از این خدمات و 

رستتتانی به جامعه مورد نظر ارزیابی شتتتده و موارد فقدان خدمات استتتاستتتی در این جامعه مشتتتخص خدمات

ز منابی موجود در جامعه محلی به دست آید. در این روش گاه از مطالعات تر اشود تا تصویری روشنمی

و اطالعات  –شتتتامل میزان فقر و بیکاری  –های اقتصتتتادی جمعیتی بر روی جامعه مورد نظر، ارزیابی

شود. در صورت جلب رسانی محلی استفاده میهای خدماتهای جامعه مدنی و سازمانمربوط به سازمان

های و نظرخواهی از جامعه مورد نظر، به جای مشتتاهده بیرونی صتترف، ترستتیی نقشتته مشتتار ت مستتتقیی

 محلی ارزش بیشتری خواهد داشت.



16 |  

 

                                                                                                                                                                                                                                                             www.yaldanetwork.org  

المللی، مثل های بزرگ بینبرخی سازماننهاد )غیردولتی(: المللی ومردمهای بینهای سازمانگزارش .۶

 یونیسف، یونسکو، بان  جهانی، برنامه عمرانی سازمان ملل متحد، و

های مشابه، در زمینه رسیدگی به مسامل اجتماعی در سطح جهانی فعالیت دارند، به ویژه مساملی سازمان

محیط، و پیشتتتبرد اهداف توستتتعه  ه به توستتتعه، افزایش ستتتطح استتتتاندارد زندگی،  اهش فقر، حفظ زیستتتت

های گستتتتترده در های مذ ور و بر پایه پژوهشها در مستتتتیر فعالیتشتتتتوند. این ستتتتازمانهزاره مربوط می

ست شنهادی، گزارشزمینه مسامل خاص، علل، وسیا سازمانهایی را تنظیی میهای پی نهاد های مردی نند. 

 های پژوهش سیاسی نیز گاه اطالعاتی مشابه را در اختیار دارند.محلی و سازمان

 و هستتتند  ه در شتتده برای بحث و گفتهای  انونی شتتکلی از جلستتات مدیریتگروههای کانونی: گروه

های خود را نستتتتبت به ها، نظرات، باورها، و ن رششتتتتود برداشتتتتتآن از گروهی از افراد خواستتتتته می

ها زمانی مفیدتر خواهد بود  ه افراد حا ر در گروه دارای ای مشخص بیان  نند. تشکیل این گروهمسمله

تری برای تبادل نظر و بیان احساسات های مشابه باشند، چرا  ه در این حالت معموی محیط دوستانپیشینه

 گیرد.شکل می

بستتتیاری از مستتتامل مربوط به ستتتیاستتتت عمومی بر زنان و مردان تأثیراتی متفاوت   تحلیل جنسییییتی:

مسامل و مشکالت و تأثیر  ٬چرا  ه نقش زنان و مردان در جامعه متفاوت است. در تحلیل جنسیتی ٬دارند

دختران و پسران بررسی شده و میزان این تأثیرات و پیامدهای ناشی از  این مشکالت بر زنان و مردان و

 شود.آن مشخص می
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هایی  ه به تازگی منتشتتر ای مستتامل و مع تتالت، مثل دادهبررستتی پوشتتش رستتانه ای:پوشییش رسییانه

 رود.اند یا نظر  ارشناسان، گاه منبی اطالعاتی مناسبی برای بررسی مشکالت به شمار میشده

های عمومی و دولتی آمار و ارقامی هستتتند  ه توستتط نهادهای دولتی یا دی ر ستتازمان آمار رسییمی:

های مهی زندگی شتتهروندان، همچون اشتتتغال، آموزش، منتشتتر شتتده و حاوی اطالعات  یفی درباره زمینه

دستتتتترستتتتی به آب پاک، برق، و امکانات بهداشتتتتتی، ستتتتن نستتتتبی جوامی، و نستتتتبت زنان و مردان استتتتت. 

 ای از آمار رسمی است.نمونه ٬سرشماری  شوری

ها و مستتتامل عمومی، بخش های عمومی در خصتتتوص ستتتیاستتتتدر نظرخواهی نظرخواهی عمومی:

در بحث و گفت و درباره مشتتتتتتتکالت شتتتتتتتر ت  رده و با  –گاه  ل ناحیه انتخاباتی  –بزرگی از جامعه 

مشتتتتتار ت  ٬حلنها در فرایند تدوین راههمفکری درباره منشتتتتتأ این مشتتتتتکالت و چ ون ی رستتتتتیدگی به آ

گذاری احزاب ذینفی ها و مشتتار ت و ستترمایهبه بهبود  یفیت نتایج ستتیاستتت ٬ نند. نظرخواهی مناستتبمی

  ند.برای حل مشکالت  م  می

ها و گفت وهای ستتاختاریافته یا مصتتاحبه با این گروه شتتامل بحث نفت:مصییاحبه با حامیان و افراد  ی

های پیشتتتنهادی انجای حلها و افراد متأثر از مشتتتکالت، مستتتامل، و راهیی استتتت  ه در میان گروههاپیمایش

 شوند.می

های شتتتتده و رایج برای شتتتتناستتتتایی مشتتتتکالت و ارزیابی دیدگاههای شتتتتناختهیکی از روش پیمایش:

ه هدف  وچ  و گاه ها گاه بستتتیار ستتتاده و شتتتامل جامعها استتتت. پیمایشحلها و راهعمومی درباره نشتتتانه

پیچیده و شتتتتامل بخش بزرگی از جامعه هستتتتتند. در صتتتتورت نبود منابی و زمان  افی برای انجای پیمایش 
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تر  ه توستتتط نهادهای های بزرگهایی را به پیمایشتوان پرستتتشمستتتتقل درباره مو تتتوعی مشتتتخص، می

شوند   و اصطالحا انجای میهای زمانی منظی های بازاریابی در بازهخصوصی یا شر ت دولتی یا بخش

 شوند( ا افه  رد.پیمایش جامی نامیده می

 

 تحلیل درختی مسئله 

علل و  ،کی دی ر از ابزارهای شناسایی و درک مسامل روش تحلیل درختی مسمله است. در این ساختاری

ستفاده از این ابزها( مربوط به مسمله یا مع لی خاص ترسیی میآثار  معلول توان مسامل ار میشود. با ا

 تر تقسیی  رد.تر با قابلیت مدیریت و تعریف دقیقهای  وچ تر را به بخشبزرگ

تفکی  مسمله با استفاده از این نوع تحلیل به ویژه از این نظر مفید است  ه بسیاری از مشکالت اجتماعی 

به عالوه، در بسیاری موارد بیش از ی  علت دارند. گاه بین این عوامل ارتباط و گاه تناقض وجود دارد. 

شت شانههای متفاوتی از ی  مسمله واحد دارند. و همان گونه  ه پیشجوامی مختلف بردا شد، ن ها تر گفته 

 شوند.یا آثار ی  مسمله گاه با علل آن مسمله اشتباه گرفته می

ابزاری  ،این روش ند. ای  م  میهای مختلف و تفکی  علل ریشهتحلیل درختی مسمله به تشریح دیدگاه

توانند به راحتی به آن دسترسی داشته باشند. سادگی این روش باعث افزایش ساده است  ه همه احزاب می

 شود.اثربخشی آن می

در تحلیل درختی مستتتمله، با شتتتروع از تنه درخت و حر ت به ستتتمت پایین و ستتتپس بای،  ارهای زیر را 

 انجای دهید:
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 تحلیل، بر اساس درک فعلی در تنه درختنوشتن مسمله یا مع ل مورد  

 ترند.دهد  ه عمیقهای درخت را نشان میریشه نوشتن علل یا منشأهای مسمله اصلی از دیدگاه خود، 

 های درختند.ها، یا آثار  ه مشهودترند، برگنوشتن پیامدها، معلول 

 

 

 تمرین:

 

از مشتکالت تأثیرگذار بر مردی را مشتخص یکی  ٬ا در نظر گرفتن و تعیت منطقه محل زندگی خودب

های خود تا  نید. نمودار مربوط به تحلیل درختی مستتمله را رستتی  نید و  تتمن یادداشتتت  ردن برداشتتت

 ها استفاده  نید.توانید از شواهد موجود و نتایج پژوهشجایی  ه می
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تر از پیدا  ردن راهکار برای رفی آنها است. احتمای درسیاست هی مانند زندگی، شناسایی مشکالت، ساده

انتظارات   اندیداها و ستتتتادهای انتخاباتی در نشتتتستتتت و برخاستتتت و دیدارهای مردمی از نوع مطالبات و

آنان مطلی هستتتتند، مثال نا افی بودن تعداد مدارس در منطقه ممکن استتتت به عنوان ی  خواستتتت عمومی 

مطرح باشد، اما چ ون ی ورود نامزدها به این مو وع و ابتکارات و راهکارهای آنان برای پاسخ ویی 

 دهد.نشان می به خواسته مردی، تفاوت رقبای انتخاباتی با یکدی ر و قدرت رهبری آنان را

 های مفصل دارد.های موثر، نیاز به خالقیت، شواهد، اطالعات و آمار و نیز پژوهشحلتدوین راه

 های موفق سیاسی به سه مولفه بست ی دارد:به طور  لی طراحی گزینه

 آوری و استفاده از مجموعه شواهدی  ه مبتنی بر پژوهش و تحقیق است.جمی 

 های سیاسی و رقباز جمله افکار عمومی، جریاندرک و مدیریت بستر سیاسی ا 

های تدوینی با توجه به امکانات مالی و ها و برنامهنظارت بر واقعی و اجرایی بودن ستتتتتتتیاستتتتتتتت 

 زمانی
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دهندگان ی  برنامه وا تتتتتتتح و واقعی ارامه دهند و امزدهای انتخابات باید بتوانند برای جلب نظر راین

مشی شته باشند  ه رقبای آنان به دنبال پیدا  ردن نقاط  عف در خطهمزمان این مو وع را هی درنظر دا

ارامه شده و غیراجرایی جلوه دادن آن هستند. بنابراین  روری است تمای عواملی  ه روی انتخابات تاثیر 

دهندگان و ستتتتتتادهای دی ر، تحت تاثیر آنها گذارد، شتتتتتناستتتتتایی شتتتتتود  به ویژه عوامل متعددی  ه رایمی

 هستند.

 توان چهار مرحله را گای به گای پیاده  رد:های سیاسی مطلوب، میای تدوین گزینهبر

 های انتخاباتیتعریف دقیق و روشن پیامدهای طرح 

 های انتخاباتییابی به نتایج حاصل از سیاستهای دستشناسایی راه 

 هاسنجش عملی بودن گزینه 

 هابررسی شفافیت گزینه 

  

 را  می بیشتر تو یح دهیی:اجازه دهید این چهار محور 

 های انتخاباتیتعریف دقیق و روشن پیامدهای طرح 

ها صحبت می  نیی، منظور این است  ه بررسی  نیی از ها و گزینهبه بیانی ساده وقتی از پیامدهای طرح

 های ارامه شده انتظار چه نتایجی داریی؟گذاریسیاست
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ستتتتتطح ستتتتتواد را فراهی  نیی؟ به دنبال حل مشتتتتتکل بیمه زنان خواهیی شتتتتترایط افزایش به عنوان نمونه می

 سرپرست خانوار هستیی؟ قرار است از  سب و  ارهای محلی و منطقه ای حمایت شود؟

و یا هدف تغییر ستتتتطح نرخ اشتتتتتغال در حوزه انتخابیه استتتتت؟ نامزدها باید به و تتتتوح بدانند به دنبال چه 

واهد داشتتت؟ یعنی در صتتورت پیاده  ردن آنها و تتعیت به های آنان چه پیامدهایی خچیزی هستتتند و طرح

 چه شکلی خواهد بود؟

 

 های انتخاباتییابی به نتایج حاصل از سیاستهای دستشناسایی راه 

شد، نامزدها پس از بررسی قواعد حا ی بر انتخابات، باید تا حد امکان  همانطور  ه در مراحل قبلی تا ید 

آوری  نند. محل استتتتتتتتفاده چنین حوزه انتخابیه آنهاستتتتتتتت اطالعات جمیدرباره همه آنچه  ه مربوط به 

دهند م ثرترین و  ارآمدترین مستتتتیرها هایی در این مرحله استتتتت. در واقی نشتتتتان میها و دانستتتتتهپژوهش

 برای رسیدن به نتایج مطلوب در مرحله قبل  دامند؟

های احتمالی تهیه  رد و از طریق پرسش توان فهرستی ازبا استفاده از مشاهداتی  ه در دست دارید، می

 تر  رد:های سیاسی برای رسیدگی به ی  مشکل یا مسمله را روشنآنها گزینه

اگر  اری برای رفی این مع تتتتتتتل انجای نشتتتتتتتود، چه اتفاقی خواهد افتاد؟ آیا و تتتتتتتعیت از لحاظ  

پاسخ دادن به این پرسش  تر خواهد شد؟ آیا اتفاقی نخواهد افتاد؟ آیاهای مالی و انسانی وخییهزینه

 دشوار است؟
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 یزی است؟ ،های فعلی در رفی این مسمله م ثرند؟ آیا ایجاد تغییراتیا سیاستآ 

 تر هستند؟ها مطلوبتغییرات در  دای زمینه 

شتتوند؟ آیا به این مشتتکالت رستتیدگی مشتتکالتی مشتتابه مشتتاهده می ،های دی ردر  دامی  از زمینه 

 اند یا خیر؟بوده ها موفقحلشده است؟ آیا راه

های دی ر با مشکالتی مشابه روبرو هستند؟ آنها برای مقابله با مشکالت مذ ور ی  از استان  دای 

 اند یا خیر؟ها موفق بودهحلاند؟ آیا راهچه  رده

حلی را پیشتتتتتتتنهاد نوآوری و خالقیت به خرج دهید، چه راه ،اگر بخواهید در حل این مع تتتتتتتتل 

 دهید؟می

 شوند؟ها بیش از سایرین از مشکل مورد نظر متأثر می دای گروه 

 توان اتخاذ  رد؟برای رفی یا  اهش علل این مشکل چه اقداماتی را می 

 توان اتخاذ  رد؟ها یا آثار این مشکل چه اقداماتی را میبرای  اهش برخی نشانه 

ی زنان، مردان، دختران، پستتتتتتتران، و بهترین رویکرد  یا رویکردها( برای رستتتتتتتیدگی به نیازها 

 های مختلف اقلیت  دامند؟گروه

تر هایی از این دست آنچه را  ه پیش روی داوطلبان و ستادهای انتخاباتی آنهاست مشخصاسخ به سوالپ

 دهد.رو مقابل آنها قرار میهای پیش ند و تصویر وا حی از فعالیتمی
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 هاسنجش عملی بودن گزینه 

های مادی و تاثیراتی  ه بر پذیری، هزینههایی هستند  ه از نظر میزان ریس سیاست ،موفق هاییاستس

ندگان میهای مختلف رایگروه قدامی ده به چنین ا   «داری مطلوبحکومت»گذارند، ارزیابی شتتتتتتتوند. 

 گویند.می

های خود اگزیرند طرحگذارند، نوقتی نیروهای جدید با برنامه تغییر و یا اصتتتتتالح قدی به میدان رقابت می

آنها،  های ستتیاستتی مدنظرهای موجود ارزشتتیابی  نند. آنها باید بررستتی  نند  ه گزینهرا بر مبنای واقعیت

چقدر ریس  مالی، معنوی، اجتماعی و سیاسی دارد؟ آیا این میزان ریس  قابل  نترل و مدیریت است؟ 

های صتترف شتتده را توجیه یا منافی حاصتتل، هزینهها چقدر استتت؟ آمنابی مالی مورد نیاز برای ارامه طرح

 های جامعه و نیز  اندیدای انتخابات است؟دهنده ارزش ها چقدر بازتاب ند؟ این استراتژیمی

های مختلف مردی استتتتتتت.  دای ها با گروه ار مهی دی ری  ه  اندیداها باید انجای دهند، تطبیق ستتتتتتیاستتتتتتت

دهندگان را توان مشتتار ت رایگیرند؟ چقدر میادی آنها قرار میها بیشتتتر تحت تاثیر ستتیاستتت پیشتتنهگروه

های مورد نظر جلب  رد؟ آیا دستتتتتتتترستتتتتتتی زنان و مردان به رخدادها، مزایا، یا خدمات مرتبط با برنامه

 برند؟یکسان خواهد بود؟ چه  سانی بیشترین نفی را می

«  ف تتتای ستتتیاستتتی»های موجود در عیتهمچنین نکته ستتتومی  ه باید مورد توجه قرار گیرد، توجه به واق

شتتوند، ها وارد میهای پیشتتنهادی از مرحله تدوین عبور  رده و به دنیای واقعیتاستتت. زمانی  ه ستتیاستتت

بینی، درک، و  نند. پیشها وا نش نشتتتتتتتان داده و ابراز نظرمیدی ران به ستتتتتتترعت به این ستتتتتتتیاستتتتتتتت
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های پیشتتنهادی اهمیت زیادی دارد چرا  ه ستتیاستتت های احتمالی در برابرریزی برای انواع وا نشبرنامه

 ها تأثیری معنادار دارند.موارد یاد شده بر عملی شدن سیاست

هتتای مختلف بتته آمتتادگی از قبتتل احتیتتاج دارد. جتتدول زیر راهنمتتایی برای این روبرو شتتتتتتتتدن بتتا وا نش

 سازی است:آماده

 

  

 چه نظری دارند؟در حال حا ر، افکار عمومی نسبت به این مسمله   محیط

 مسمله چ ونه است؟ دیدگاه افکار عمومی نسبت به جهره های مطرح سیسی در این 

 حامیان احتمالی این سیاست چه  سانی هستند؟ چرا؟  حامیان

 آیا میزان این حمایت پررنگ خواهد بود یا  عیف؟ 

 توان به حمایت حدا ثری دست یافت؟چطور می 

 ست چه  سانی خواهند بود؟مخالفان احتمالی این سیا  مخالفان

 آیا این مخالفت پررنگ خواهد بود یا  عیف؟ 

 مخالفان چه استدیلی برای مخالفت خود خواهند داشت؟ 

 چه  سانی بیش از دی ران از این سیاست متأثر خواهند شد؟  نفتافراد  ی

 این افراد باید خود را برای چه میزان از تغییر آماده  نند؟ 

 این افراد چه خواهد بود؟ وا نش اولیه احتمالی 

 این افراد برای حمایت از سیاست مورد نظر به چه اطالعات یا تعامالتی نیاز دارند؟ 
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های سیاسی آید، حتی اگر بر مبنای واقعیتبه یاد داشته باشید  ه وقتی مو وع برخی تغییرات به میان می

ت و گروهی مقاومت می  نند. بویژه در نظرهای قابل توجهی وجود خواهد داشتتتباشتتتد، اما باز هی اختالف

های گیری در ایران، رای و نظر بزرگان ایل و قبیله،  دخداها و برخی چهرهبستتتیاری از حوزه های رای

تاثیر می گذارند. در چنین  بات  خا هادهای صتتتتتتتتاحب پول و قدرت، بر جریان انت مرجی و حتی برخی ن

ها و اشتتتخاص در ت تتتاد باشتتتد،  ار های این گروهلوژیهایی  ه با منافی و ایدموشتتترایطی پیش بردن ایده

 تری است.سخت

هایشان برای در دنیای سیاست گاهی اوقات  اندیداها ناگزیر از پذیرش نوعی مصالحه در برخی سیاست

 تر خود هستند.های  لیدیپیش بردن طرح

گوناگونی همچون  ملنشتتتتتینی به عوادر بیشتتتتتتر موارد، پذیرش این نوع مصتتتتتالحه، و زمان و میزان عقب

زمینه مورد نظر بستتتت ی دارد. در  روابط قدرت، و تتتعیت مالی یا اقتصتتتادی، یا وجود یا نبود بحران در

های انتخاباتی، راه رفتن بر لبه ی  بند استتتتتتتت و قبل از ارامه هر گونه هر حال، ورود به دنیای رقابت

 ها اطمینان حاصل شود.این گزینهباید ف ای سیاسی بررسی شود تا از عملی بودن  ،گزینه سیاسی

 

 هابررسی شفافیت گزینه 

های انتخاباتی استتتتتتتت. کی از  لیدهای جذب آرای مردی، شتتتتتتتفافیت و صتتتتتتتداقت در تمای مراحل رقابتی

شوند  ه اعتمادشان جلب شود. در دهندگان تنها در صورتی به سمت برنامه های ی  نامزد جذب میرای

  ننده بودن آنها باید مورد توجه قرار گیرد.ها، شفافیت اهداف و قانیسیاستنتیجه در تدوین و تنظیی 
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شده ی  ستاد انتخابات است، به صورت  وتاه، ساده و  های ترسییانتخاباتی  ه برآیند سیاست وقتی پیای

 وا ح بیان شود، انتقال و تاثیرگذاری آن بیشتر خواهد بود.

شفایت گزینه سنجش  ستفاده از معیار معروف به ها ویکی از فنون  به  SMART»» میزان اثربخشی آنها ا

 است.« زیرک و باهوش»معنای 

 های تدوین شده را با این معیار بررسی  رد:توان مطابقت سیاستبا این شیوه می

   

Specific   مشخص بودنS) تعریف دقیق و جزمیات  امل 

Measureable پذیریسنجش  M)  سازی میزان پیشرفت و دستاوردها میامکان ارزیابی و 

Achievable پذیری  تحققA) یابی به اهداف با توجه به زمان و منابی موجودامکان دست 

Realistic بینی  واقیR) گزینش اهداف عملی و معقول 

Time-bound مندی  زمانT) یابی به اهدافانتخاب زمان مشخص برای دست 

 

  

  



28 |  

 

                                                                                                                                                                                                                                                             www.yaldanetwork.org  

 تمرین:

ارامه شتتتده  موراازیر اطالعات مختصتتتری درباره یکی از مستتتامل مهی دراستتتتانی فر تتتی دردر بخش 

های متعدد سیاسی را برای گزینه توانیداست. با توجه به این اطالعات و شواهد موجود، تا جایی  ه می

 رفی این مشکل ارامه دهید:

♦♦♦♦♦ 

های  شور یکی از فقیرترین استان استانی  با وسعت متوسط در خاورمیانه است. درامورا« درامورا»

میلیون نفر و رشتتد بستتیار ستتریی جمعیتی استتت. این استتتان با مشتتکل  مبود آب  7با جمعیتی در حدود 

ستتال  30تا  15های آب زیرزمینی در بیشتتتر نقاط آن در دهد ستتفرهها نشتتان میبینیمواجه استتت. پیش

شتتهری به آب ستتالی دستتترستتی دارند. در درصتتد جمعیت 6۸آینده خشتت  خواهند شتتد. در حال حا تتر،  

درصد به بهداشت مناسب دسترسی دارند. در بسیاری از نواحی  وهستانی،  30مناطق روستایی، تنها 

شتتتتود  ه مقدار آن در حدود ی  ها یا مخازن آب زیرزمینی تأمین میآب آشتتتتامیدنی بیشتتتتتر از چشتتتتمه

های آب زیرزمینی به حدی استتت از ستتفره چهاری گالن به ازای هر نفر در روز استتت. میزان برداشتتت

 رود.تر میمتر پایین 3تا  2 ه سطح آب زیرزمینی در هر سال 

 نند  ه در هایی  وچ  زندگی میستته چهاری جمعیت استتتان ستتا ن نواحی روستتتایی هستتتند، و در خانه

و روستتتتاها در مناطق  هااند. عالوه بر  مبود منابی، پرا ندگی خانهاین نواحی به شتتتکل پرا نده بنا شتتتده

 ها باعث دشواری بیشتر در دسترسی به آب شده است.دارای زمین ناهموار و محدودیت زیرساخت
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اختصاص داده  درصد مصرف را به خود ۹0بیشترین مصرف منابی آب در بخش  شاورزی است  ه 

 رد. پس از ر میهای آبیاری ستتنتی تعادل بین عر تته و تقا تتا را برقرا، شتتیوه60استتت. تا اوایل دهه 

 40، ۸2های تحت  شت منجر شد. تا سال گیر مساحت زمینهای عمیق به افزایش چشیاحداث چاه ،آن

های عمیق زیرزمینی دسترسی پیدا  ردند.  شاورزان رفته رفته های تحت آبیاری به سفرهدرصد زمین

موز روی آوردند  ه آب ستتتالی را  نار گذاشتتتته و به  شتتتت مر بات و  شتتتت دیی گندی مقاوی به خشتتت 

گیر  شتت گیاهی دارویی  رد. همچنین، افزایش نقدین ی در اقتصتاد به افزایش چشتیزیادی مصترف می

درصد مصرف آب را در آبیاری به  37دهد تولید این گیاه در حال حا ر منجر شد برآوردها نشان می

ی  اهش یافته  ه هزینه های زیرزمینی در برخی نواحی به حدخود اختصتتتتاص داده استتتتت. ستتتتطح آب

 پذیر است.حفر و ن هداری چاه صرفا با درآمد هن فت حاصل از  شت گیاه مزبور توجیه

درصتتد جمعیت استتتان به شتتکل  15این گیاه دارویی یکی از عوامل مهی در اقتصتتاد ملی استتت و حدود 

ی تولید ناخالص  شاورزی سو برند. ی مستقیی یا غیر مستقیی از تولید، حمل، و مبادله این ماده نفی می

درصتد مخارج خانواده را  10استت  ه همچنین  درصتد تولید ناخالص داخلی حاصتل تولید این گیاه 6و 

دلیل، مو تتتوع  شتتتت این گیاه دارویی از مو تتتوعات بستتتیار  به خود اختصتتتاص داده استتتت.به همین

 حساس سیاسی است. 

های الهی های استتتالی آب از موهبتر آموزهبران یز دی ر حق مالکیت آب استتتت. اگر چه دمستتتمله بحث

است و تحت مالکیت  سی نیست، اما مالکیت بر زمین وجود دارد. تحت قوانین فعلی، اگر فردی چاهی 
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ها ستتتتعی را در زمین خود حفر  ند، از حق نامحدود استتتتتخراج آب برخوردار خواهد شتتتتد. مالکان چاه

 منبی باارزش را استخراج  نند.های خود بقایای این  نند زودتر از همسایهمی

♦♦♦♦♦ 

مشتتکالت  حای فرض  نید مشتتاور ستتیاستتی یکی از نامزدهای انتخاباتی در درومورا هستتتید. برای رفی

ها از دهید؟ برای تدوین ستتتیاستتتتهای ستتتیاستتتی را پیشتتتنهاد میمذ ور در این مطالعه موردی، چه گزینه

ه  نید. باید فر تتیاتی را درباره ف تتای ستتیاستتی استتتفاد smartهای چهارگانه این بخش و معیارهای گای

 در نظر ب یرید، اما سعی  نید در استفاده از این اطالعات با حدا ثر خالقیت عمل  نید.
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ا به درستی، شفاف حتی اگر بهترین سیاست و پیای انتخاباتی را داشته باشید، درصورتی  ه نتوانید آن ر 

های انتخابات نخواهید دهندگان و جامعه هدف منتقل  نید، مطممن باشتتید  ه پیروز رقابتو وا تتح به رای

 بود.

های شما وا سیناسیون رای ان و عمومی هپاتیت است، اگر نتوانید این طرح را تصور  نید یکی از برنامه

منطقه منتقل  نید، ممکن استتت نه تنها به هدف خود به درستتتی به مردی و نیز مستتموین بهداشتتت و درمان 

هایی مثل اجباری بودن تزریق وا ستتتتتتتن هپاتیت یا پرداخت هزینه دریافت این نرستتتتتتتید، بلکه ستتتتتتتو تفاهی

دهندگان از شتتتما رستتتانی، روی ردانی رایهای خارجی ایجاد شتتتود. نتیجه این نارستتتایی در اطالعوا ستتتن

 خواهد بود.

ها و  ند. گروهشکلی متفاوت پیدا می ها در هن ای فعالیت ستادهای انتخاباتی،استرسانی درباره سیاطالع

های پیشتتنهادی بینانه ستتیاستتتهای مشتتخص، و پیامدهای واقیهای شتتفاف، طرحنامزدهایی  ه بتوانند دیدگاه

دهند، و میبینانه های غیرواقیخود را به شکل مناسب تشریح  نند نسبت به احزاب و نامزدهایی  ه وعده

ها ندارند، از مزیت بیشتتتتتتتتری برخوردارند. به عالوه، وجود برنامه ستتتتتتتازی این وعدهطرحی برای پیاده



32 |  

 

                                                                                                                                                                                                                                                             www.yaldanetwork.org  

سی مبتنی بر پژوهش  ند، به این پیای اعتبار های مناسب، پیای  لی حزب یا نامزد را تأیید و تقویت میسیا

  ند. دهندگان را جذب میهای خاص رأیبخشد، و گروهمی

ها چند هدف رستانی م ثر درباره ستیاستتهای انتخاباتی، اطالعارج از ف تای ستتادها و دوره رقابتاما خ

  ند:را دنبال می

 ها، درباره سیاست مورد نظررسانی به عموی مردی و به ویژه افراد متأثر از سیاستاطالع 

 خواهند داشت سازی سیاست مورد نظر مشار تنفی و حامیان  ه در پیادهسیج افراد ذیب 

 ها یا رفتار جامعه هدف در سیاست مورد نظر م  به تغییر ن رش 

 سازی مسامل پیچیده برای درک بهتر آنهاساده 

 ادهای دولتی مرتبط با ستتیاستتت موردهای استتتانی و نهها و بخشها، ادارهخانهستتازی وزارتآماده 

 دهی مناسبنظر برای وا نش و پاسخ
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 توانید از چارچوب زیر استفاده  نید.می ،از ابعاد سیاست پیشنهادی خود برای تشریح هر ی 

 

  هارسانی درباره سیاستچارچوب اطالع 

  

 ی  یا دو جمله برای تعریف یا تشریح مسمله مورد نظر مسئله

 تشریح چرایی مطرح  ردن مسمله مورد نظر دالیل طرح مسئله

 دهنداین مشکل را نشان میهایی  ه وجود اشاره به نشانه هانشانه

 هاتشریح و عیت موجود و اثرات هر ی  از این نشانه هاتشریح نشانه

 تشریح پیشینه مسمله مورد نظر: پیشینه

 اند؟گیری این مسمله نقش داشتهچه روندهایی در شکل 

مواجه  آیا نقاط جغرافیایی دی ری نیز وجود دارند  ه با همین مستتتمله 

 باشند؟

تشتتتریح تغییرات مورد انتظار در نتیجه اجرای ستتتیاستتتت مورد نظر  نتایج یا  تغییرات مطلوب

 پیامدها(

 سازی این سیاستتشریح مزایای حاصل از پیاده سیاست پیشنهادی
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ها و اصتتول انتقال پیای نیستتت، ها، فقط محدود به چارچوبمشتتیها و خطرستتانی درباره ستتیاستتتاما اطالع

دهندگان باید بتوانند بلکه زبان و نحوه ارتباط با مخاطبان نیز از اهمیت بستتتتتتیاری برخوردار استتتتتتت. رای

آنان به آنچه  ه از ستتتتتتوی های نامزدهای انتخاباتی را درک و با آنها رابطه برقرار  نند. اگر ستتتتتتیاستتتتتتت

ها را در یاد نخواهند داشت. اما اگر احساس آن سیاست شود، اعتماد نکنند،ستادهای انتخاباتی مطرح می

آنهاستتت، در روز انتخابات نای همان  اندیدا را   نند آنچه  ه مطرح شتتده استتت، دردی مشتتترک یا مطالبه

توان استتتتتفاده  رد. های مختلفی میدهندگان، از راهیدر ذهن خواهند داشتتتتت. برای برقراری رابطه با را

 است.« سراییداستان»و « هاایجاد تمایز بین مزایا و ویژگی»اما دو ابزار موثر، 

 

 ها و مزایاایجاد تمایز بین ویژگی 

های ارتباطی گذاران  م  می  ند فعالیتابزاری استتتت  ه به ستتتیاستتتت ،ها و مزایایجاد تمایز بین ویژگیا

خود را بر مزایای حاصتتتتتتل از ستتتتتتیاستتتتتتت تدوین شتتتتتتده برای مخاطبان جامعه هدف متمر ز  نند. گاهی 

ها( گذاران به جای تأ ید بر نتایج حاصتتتتل از برنامه  مزایا( بر موارد مندرج در برنامه  ویژگیستتتتیاستتتتت

ستتتتب، چنان های مناهای ستتتتیاستتتتت نند. یکی از دییل این امر آن استتتتت  ه  ار بر روی ویژگیتأ ید می

 ها صحبت  نند.بر و نیازمند تالش و فعالیت است  ه بسیاری مشتاقند درباره ویژگیزمان

 خواهند بدانند، نتایج حاصل از سیاست یا برنامه مورد نظر است.دهندگان میاما آن چه رای

ای  اندیدایی، هها و سیاستاجازه دهید با مثالی  می این مو وع را بشکافیی. تصور  نید یکی از برنامه

مشتتتی، ستتترمایه این خط« هایویژگی»حمایت از اقتصتتتاد خرد و محلی استتتت. در این صتتتورت یکی از 
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های هدفمند برای افزایش رشتتتد اقتصتتتادی استتتت. اما ایجاد اشتتتتغال و آینده بهتر برای جوانان، جزو گذاری

 طرح خواهد بود.« مزایای»

ای ی  برند خاص، پوشتتتتش چندییه با منفذهای  یستتتته درستتتتت مثل اینکه ب وییی ویژگی استتتتتفاده از چای

 آن طعی خوب و تازه بودن چای خواهد بود.« مزیت»بیشتر است، اما 

های تدوین ستتیاستتت به همین شتتکل، داوطلبان انتخابات و مشتتاوران و ستتتادهای آنان، باید مزیت و ویژگی

 شده را جدا  نند و بیشتر با مخاطبانشان از مزایا سخن ب ویند.

  

 سراییداستان 

هایی  ه از جانب داوطلبان انتخابات های بایتر گفته شتتتد، مخاطبان باید با ستتتیاستتتتهمانطور  ه در بخش

شتود، رابطه برقرار  نند و احستاس  نند آنچه مطرح شتده استت، حرف دل و خواستته آنهاستت. مطرح می

پل ارتباطی برقرار  نند. این هنر بویژه  دهندگانرستتتیدن به این هدف، هنر  اندیداهاستتتت تا بتوانند با رای

 آید.درباره مسامل فنی و تخصصی و پیچیده، بیشتر به چشی می

توانند از ی  داستتتان مشتتترک، تجربه شتتخصتتی و  لماتی ستتاده و  وتاه، برای در این شتترایط  اندیداها می

 های خود استفاده  نند.انتقال سیاست

تر  ردن آنها، تاثیر زیادی ک بهتر مو تتتتتوعات و مستتتتتتند و واقعیآمار هی در در همینطور، استتتتتتفاده از

 های مهی است.   دارد. اما نحوه عنوان  ردن آمار نیز در عر ه سیاست
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ها است. او گذاری بیشتر بر روی زیرساختدار سرمایهبرای مثال،  اندیدایی را در نظر ب یرید  ه طرف

ها، در این استتتان ها و پلها، به ویژه جادهبر روی زیرستتاختگذاری ستترمایه» ند: این پیای را مطرح می

 «های مناسب برخوردار نیستند.ها از سازه افی نیست. بیست و پنج درصد پل

سرایی بر پایه همین اطالعات و به شکل بیان داستان یا و عیتی شخصی حای به تفاوت حاصل از داستان

ها، در این استان  افی نیست. از ها و پلها، به ویژه جادهختگذاری بر روی زیرساسرمایه» توجه  نید: 

 نیتتد، یتت  پتتل فتتاقتتد تتتان از روی آنهتتا عبور میهر چهتتار پتتل  تته بتتا خودروی خود و بتته همراه فرزنتتدان

 «های مناسب است.سازه

دهندگان، گیری دوی، مخاطبان هدف و رأیمشتتخص استتت  ه با بیان و تتعیت یا داستتتان به شتتکل مو تتی

  نند.را در این شرایط حس  رده و تأثیر آن را بهتر درک می خود

  

 تمرین

ستفاده از خالصه اطالعات و گزینه های سیاسی خود در تمرین قبلی را مرور  نید و سعی  نید با ا

 رسانی را انجای دهید.های پیشنهادی خود، مراحل مندرج در چارچوب اطالعسیاست

های های شما را نشان دهد و مزایای احتمالی حاصل از سیاستنه سیاستداستانی بنویسید  ه پیشی

 .مدنظرتان را برای مخاطبان هدف تشریح  ند
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های ستتتتتتیاستتتتتتی عملی، عموما در  شتتتتتتورهایی  ه از احزاب های درونی برای تدوین گزینهایجاد ظرفیت

قدرتمند و نظای حزبی برخوردارند، میسر است. در ایران نسبت به فعالیت احزاب مستقل مقاومت زیادی 

مت و نهادهای موازی قدرت وجود دارد و این احزاب در عمل توان ابراز وجود ندارند. به از ستتوی حکو

، از فعالیت دو حزب مشار ت ۸۸عنوان نمونه  در جریان حوادث پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 

از آن ایران اسالمی و سازمان مجاهدین انقالب اسالمی، به حکی ق ایی جلوگیری و دفاتر آنان پلمپ شد. 

ستتو احزاب اصتتول رایان همانند حزب موتلفه، یا جامعه استتالمی مهندستتین نیز از چنان قدرت و اختیاری 

 سازی ب ذارند.برخوردار نیستند  ه بتوانند بر نتایج انتخابات تاثیر معنادار و سرنوشت

 اهی ندارد و فرهنگ فعالیت حزبی در استتتان های مختلف ایران، هنوز چندان جای م تتاف بر همه اینها،

هایی  ستتتالی و رقابتی ندارند. مولفه احزاب نیز ظرفیت چندانی برای جذب نیرو و تبدیل شتتتدن به ستتتازمان

 های دمو راتی  است.های وجود نظایهایی  ه نشانه

طلبان و اصتتول رایان،  ما ان در نبود احزاب، به ایفای نقش با این همه، دو جریان عمده ستتیاستتی اصتتالح

گیری دست به  ار ح ور در های رایدر موسی انتخابات، فعاین هر دو جریان در تمای حوزهمشغولند و 

 شوند.عرصه قدرت می



38 |  

 

                                                                                                                                                                                                                                                             www.yaldanetwork.org  

های  وچ  قدی به عرصه ها،  اندیداهای مستقل به خصوص در حوزهدر چند سال اخیر،  نار این جریان

سب  نند. شاهد آن ح ور پرتعداد های چشم یری  اند پیروزیاند و توانستههای انتخاباتی گذاشتهرقابت

 نامزدهای مستقل در مجلس دهی شورای اسالمی بود.

های المللی نظایهای ستتتتتتتاختاری در ایران نستتتتتتتبت به استتتتتتتتانداردهای بینها و تفاوتبا همه این  استتتتتتتتی

پوشتتتی نیستتتت. چرا  ه در هن ای ای قابل چشتتتیها گزینهستتتازی برای تدوین ستتتیاستتتتدمو راتی ، ظرفیت

 طلبد.های سیاسی میابات، به سرعت انتظاراتی شکل می گیرد  ه سازماندهی آنها مهارتانتخ

ها، از مشورت های تدوین سیاستها و احزاب سیاسی، برای گسترش ظرفیتبسیاری از  اندیداها، جریان

 سه گروه پژوهش ران و متخصصان سیاست ذاری حامی  اندیدا،  ارشناسان خارج از دایره مشاوران و

ن اران ومتخصتتتتصتتتتان و نیز از اع تتتتای ستتتتتاد انتخاباتی و ستتتتتاد انتخاباتی مانند دانشتتتت اهیان، روزنامه

  نند.همراهان استفاده می

های ستتتیاستتتی و احزاب،  بستتتته به نوع مستتتمله مورد نظر و زمان  اندیداها، ستتتتادهای انتخاباتی ، جریان

گیرند. با این ها به شتتتتتتتکلی متفاوت بهره میهموجود برای وا نش به این مستتتتتتتمله، از هر ی  از این گرو

های اخیر به حدی رستتیده استتت  ه برخی افراد و حال، نیاز به وا نش ستتریی و مناستتب به مستتامل در ستتال

سیار فنی و  سیار زیادی نیاز دارند. به عالوه، برخی مسامل ب احزاب برای همراهی با این روند به تالش ب

ی بستتتیاری از ستتتتادهای انتخاباتی، اتاق فکرها و احزاب فراتر تخصتتتصتتتی شتتتده و از ستتتطح ظرفیت درون

اند. بستتتیاری از احزاب ستتتیاستتتی برای مقابله با این مشتتتکالت، ستتتیستتتتمی دوستتتطحی را برای تدوین رفته

اند. در این سیستی، گروهی با عنوان گروه وا نش سریی برای مقابله با مسامل فوری ها ایجاد  ردهسیاست

 شود. شکیل مینشده تبینیو پیش
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گیرد. در هر حزب های بلندمدت شکل میدر عین حال، سازو اری داممی برای بررسی و بازبینی سیاست

توان به و ستتتتتتتتاد انتخابات و اتاق فکری، مستتتتتتتاملی همیشتتتتتتت ی و داممی وجود دارند،  ه در این میان می

شاره  رد. از آنجا  ه این فرایندایدمولوژی و ارزش ساسی آنها ا سرعت  متری دارد و امکان تأمل  های ا

ها، دفاتر ستاد انتخاباتی، تواند در این زمینه با استفاده از همایش ند، حزب یا افراد میبیشتر را فراهی می

های اع تتتتتا نیز بهره ب یرد. برخی احزاب و گروه ها و اشتتتتتخاص، برای ها، از دیدگاهیا ستتتتتاختار  میته

باتی خود از هم یه انتخا یان فاده میتدوین ب ند و از اع تتتتتتتتای خود میین روش استتتتتتتت خواهند در تدوین  ن

 ها وپیشنهادهای انتخاباتی حزب در ناحیه انتخاباتی مشار ت  نند.سیاست

 نکته

 

 تدوین سیاست از طریق مشورت و نظرخواهی:

احزاب ستتتتتتیاستتتتتتی در نقاط مختلف جهان در حال حر ت به ستتتتتتمت ال وهای مشتتتتتتار تی برای تدوین 

هایی هستند  ه در آن افراد زیادی مدل ،های خود هستند. ال وهای مشار تی در تدوین سیاستسیاست

های پیشنهادی های بیرون از حزب درباره سیاستهمچون مقامات حزب، اع ا، حامیان، و حتی گروه

دهند. این مسامل گاه مو وعات گوناگونی را از بودجه ملی و های مورد تأیید حزب نظر مییاستیا س

ها و ترابری، مراقبت از  ود ان و توستتعه اقتصتتادی گرفته تا آموزش و بهداشتتت و درمان، زیرستتاخت
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 ها و باورهای اساسیهای  ارآفرینی، و حتی ارزشمرخصی والدین، توسعه بخش خصوصی و برنامه

 گیرند. حزب، در بر می

ستدر برخی نظای سیا سمت ال وی مشار تی یا مشورتی در  گذاری تالش رهبران ها، علت حر ت به 

های ستتتتتیاستتتتتی مطلوب حزب برای جلب مشتتتتتار ت هر چه بیشتتتتتتر اع تتتتتا در تدوین و تشتتتتتریح گزینه

خود اع ا  گذاری مشار تی حاصل تالشدهندگان است. در موارد دی ر، حر ت به سمت سیاسترأی

گذاری استتت  ه خواهان گشتتایش بیشتتتر در مند به ستتیاستتتهای خارج از حزب و عالقهیا حتی ستتازمان

 گذاری هستند.های مختلف در فرایند سیاستف ای احزاب سیاسی و لحاظ  ردن دیدگاه

گذاری مشتتتار تی و ریشتتته داشتتتتن آن در رهبری حزب، تالش فارغ از علت حر ت به ستتتمت ستتتیاستتتت

یا حتی فشتتتتار بیرونی، نتایج این حر ت برای بیشتتتتتر احزاب در نقاط مختلف جهان مثبت بوده اع تتتتا، 

های گذاری مشتتار تی و مشتتورتی بر مزایای بلندمدت احزاب ستتیاستتی و نظایاستتت. فرایندهای ستتیاستتت

و ها داری تاثیر مستتتقیی دارند. برخی از این مزایا عبارتند از قدرت و پایداری بیشتتتر ستتیاستتتحکومت

 های سیاسی.افزایش قدرت رقابت سازمان
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 تمرین:

 

 ها در نظر ب یرید. های انتخاباتی نامزد انتخاباتی خود را در تدوین سیاستشیوه فعلی فعالیت

 آیا این شیوه از ظرفیت یزی برای مقابله با مسامل فوری یا شدیدا تخصصی برخوردار است؟ 

ستانعکاس ارزشبرخورد با مسامل بلندمدت، مثل  شیوه   سیا سی حزب در تدوین  سا ها، های ا

 چ ونه است؟ 

گذاری تغییری در ستتاختار ستتتاد انتخاباتی خود ایجاد اگر قرار بود برای بهبود ظرفیت ستتیاستتت 

  ردید؟ نید، چه تغییری در این ساختار ایجاد می
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