
 

 
 
 
 

 83-112 صفحات ،1396 بهار ،1   شماره ،3   دوره عمومی، سیاستگذاری پژوهشی - علمی فصلنامه
 

 

در  ای مراکز علمی و نهادهای مشاوره کارکردهای یشناس گونه
 ی: الگویی جامع و تلفیقیعموم یگذار یمش عرصه خط

 
 ذوالفقارزاده یمحمد مهد

 راندانشگاه تهی عمومی سیاستگذارمدیریت  اریاستاد
  انیمیزهره کر

 ی علم و فناوری دانشگاه تهرانسیاستگذاردانشجوی دکتری 
 (11/12/95: پذیرشتاریخ  - 5/10/95)تاریخ دریافت:  

  

 چكيده  
حوزه را  نیا در ماتیتصم یپشتوانه دانش بر  هیتک ،یخاص در حوزه عموم مالحظات و ها تیحساس

انجام   ،یگذار یمش و خط یاسیبا عرصه س یعرصه علمدو  نیادیبن یها . اما تفاوتسازد یچندان م دو
از  را یگذار یمش و خط یاسیس یهافرآیندسو و انتقال دانش به  کیمرتبط و متناسب را از  یها پژوهش

 انیم یارتباط یفضا قیدق یشناخت و معمار ازمندیکه ن سازد یروبرو م یمشکالت همواره با  گر،ید یسو
آنهاست. در نوشتار حاضر، ضمن   انیم دیمف یا و مشاوره یا واسطه یهاکارکرد یدو عرصه و طراح نیا

 یتقاضا عرضه و ه رابطو توجه به  یگذار یمش مطرح در حوزه خط یا واسطه یو نهادها میمفاه یبررس
 یا و مشاوره یا واسطه یکه از نهادها یمتنوع و ممکن یو کارکردها میمفاه ،یتیحاکم یهافرآینددانش در 

 کی ها، یبند طبقه نینوآورانه ا بیاز ترک ت،ی. در نهاردیگ یصوص وجود دارد، مورد بحث قرار مخ نیدر ا
به  یدسترس لیتسه»که در پنج محور  دیآ یمذکور بدست م یاز کارکردها یقیجامع و تلف یشناس گونه

و   « عو دفاع از موضو یساز شبکه»، «گفتگو جیترو»، «پژوهش یساز و مناسب یده سازمان»، «پژوهش
  .شود یخالصه م  «یمش خط تیظرف شیافزا»

 
 ینهادها ،، کاربست پژوهشیپژوه  یمش  خط ،یعموم یگذار یمش خط كليدي: گانواژ

 ساالری  ی، مشاورها واسطه
                                                             

1
 - ( مسئول نویسنده  ) Zolfaghar@ut.ac.ir 
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 همقدم -1

در  یدیجده مسأل ،شود مربوط می یگذار  مشی خط فرآیندکه پژوهش چگونه به  مسأله این
 یها چالش موضوعاتی چون، فهم مشی، در متون مربوط به خط. یستنگذاری عمومی   مشی خط

و  یتیحاکم هایفرآیندبه  ها نتایج پژوهش انتقال،  مشی مرتبط با خط یها انجام پژوهش
ای  گذاری از اهمیت ویژه مشی خط فرآیندآثار مستقیم و غیرمستقیم پژوهش در  یصتشخ

فاصله  یدن و توصیفکش یربه تصو بر های این حوزه، یه پژوهش. تمرکز اولبرخوردار است
 یگریو د 1کنندگان دانشیدتولیا همان  یعلوم اجتماع عالمان نخست،دو جامعه بود:  یانم

متفاوت و  بنیادین یها ها و فرهنگ با ارزش یکهر ؛2کنندگان دانش رفمصیا گذاران   مشی خط
را داشتند که علوم  یدگاهد ینا ،نقطه شروع در یقاتتحق یناز ا یاریبس .نامرتبطلزوماً  نهالبته 

 یها مدل»با معموالً این دیدگاه، باشد؛  یدگذاران مف  مشی خط یبرا به طور مستقیم یدبا یاجتماع
تناسب و به موقع  در آن، بهارزش پژوهش  وشود  میشناخته  «استفاده از اطالعات یمهندس

حال،  ینبا ا(. 2001یست، )لیندکوئ شود می مربوطگذاران   مشی خط یریگ یمتصم یبودن آن برا
به دنبال  رود؛ وی یات این حوزه به شمار میدر ادب ینقطه عطف (،1979ایس )وایس، و یدگاهد

لزوماً  پژوهش وی، از منظربود.  یعلوم اجتماع های پژوهش یرتأث یگزینجا یها کشف حالت
 یگرمهم د یها تواند از راه می ی، ولنیستمرتبط   «مشی خط های یمتصم»به  یمبه طور مستق

 .یابددست الزم  یربه تأث آنهاگذاران و مشاوران   مشی و برداشت خط گفتمان ییرتغ مانند

مشی و سیاست، توجه  موضوع مهم دیگر در خصوص رابطه دانش و پژوهش با عرصه خط
دانش و  یدکنندگانتول یانماست که به عنوان میانجی،  3ای واسطه ینهادهابه نقش 

گیرند؛ در این میان، مرز بین این نهادها و نفوذپذیری روزافزون  قرار میش کنندگان دان مصرف
از  یاریکه مشاغل بس هکلو مدعی بود ای یافته است. در مرزهای میان آنها، اهمیت ویژه

جدا شده است؛ کارشناسان معتبر در  خاص یاز نهادها ای فزایندهبه طور   مشی گران خط یلتحل
در داخل و خارج از  یگردپایگاهی به پایگاه سازمانی  یکاز  رهابا ، مشی موضوعات خاص خط

داخل و خارج  یها سازماناز  4جامعه سوم یک یندکوئیست،ل در ادامه،. شوند دولت منتقل می
متعهد  یعلوم اجتماع پژوهشبه کامالً  اند و نه یافته یلگذاران تشک  مشی دولت را که نه از خط

 یلو تحل یهو تجز یق، تحقها داده یدتعهد به تول، هر چند در . اینانکرد ییهستند را شناسا
قرار گرفته  یبخش خصوص یاممکن است در دولت  اما هستند؛ مشترک  ،مشی مرتبط با خط

کار کرده باشند  آنهاطیف متنوعی از  یرا هدف قرار داده و برا یباشند، کار و مخاطبان مختلف
                                                             

1
- knowledge-producers 

2
- knowledge-consumers 

3
- Intermediary 

4
- Third Community 
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داشته ، قرار عمومیمشی  خط پژوهش به عرصه ختنوارد سابه  یلاز تما یدرجات مختلفدر و 
 .(2001، ستیندکوئیباشند )ل

 رخداد یکه چگونگ بود 2ساباتیه 1مدافعتالف ئارچوب اچ یات،ادب در گام مهم دیگر
 فرآیندبه  یپژوهش یها یافتهکه   کرد. هنگامی را مدل می «محور  مشی خط یادگیری»

 یستبا شده و می یده شکل یرقابت یها ها و ارزششوند، توسط باور گذاری وارد می  مشی خط
 یستبا می  مشی در هر حوزه خط «حمایتی یا رقابتی های ائتالف» ین،چن مبارزه کنند. هم آنهابا 

 ینمستقل از ا یا مرتبط  مشی خط یلپژوهش و تحل یاکه آ گردد معینو  دنشومشخص 
توانند به عنوان  مرتبط آن می یدهاپژوهش و نهادر این چارچوب، هستند. در واقع  ها ائتالف

 فرآیندنقش پژوهش در  یابیارز البته،عمل کنند.   مشی در تعارضات خط واسطه یروهاین
دشوار خواهد  شود،ن یشپا مدنظر مشی دهه حوزه خط یک یکه حداقل برا یا زمانت  مشی خط

 رکن تولیدکنندگانمتشکل از سه   مشی آفرینان خط توان شبکه نقش می .(1988بود )ساباتیه، 
 نشان داد.  1را به صورت شکل   سوم دانش و جامعه کنندگان دانش، مصرف

 .(2001، ستیندکوئی)ل مشی  آفرینان خط جامعه سوم و شبکه نقش -1 شکل

گذاری عمومی از آنان با عنوان نهادهای   مشی در ادبیات خطکه  نهادهای جامعه سوم
شود، بر اساس معیارهای  ( نام برده می2010)هوپ،  4رزی( یا کارکنان م2010)فیشر،  3واسطه

                                                             
1
- Advocacy Coalition Fmework 

2
- Paul Sabatier 

3
- Intermediaries 

4
- Boundary Workers 

 و پژوهش داده، یبرا تقاضا
 موقع به و مرتبط لیتحل

 و از یبانیپشت یبرا
  هامیتصم به یرساناطالع

 به توجه با محصوالت پژوهش
 یدانشگاه یهنجارها

میتصم جامعه یعلم جهان   

 

 

عمومیذینفعهایگروه  

کاروکسبهایانجمن  

کارگریهایاتحادیه  

 دانشگاهیان

تفکرهایکانون  

هارسانه

هاکمیتهوهاکمیسیون

و....
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 ،های متفاوتی هستند. هدف این مقاله بندی بوده و نیازمند شایستگی مختلفی قابل دسته
نوشتار حاضر، با مرور جامع مفاهیم  هاست. بر این اساس رها و شایستگیشناسایی این معیا

مشی و کارکردهای متنوع آنها در  ای و میانجی در حوزه خط مربوط به نهادهای واسطه
دهد. در نهایت،  شناسی جامعی پیرامون این کارکردها ارائه می گذاری عمومی، گونه  مشی خط

های موجود  بندی شناسایی شده و به همراه تعدادی از دسته ،ای رایج مصادیق نهادهای واسطه
مشی به  ان عرصه پژوهش و خطگردد. از آنجا که در ایران، ارتباط می در آثار مرتبط ارائه می

های  شناسی های ارتباط دانشگاه و دولت، هنوز در آغاز راه است، توجه به این گونه تبع چالش
جامع، زمینه را برای آشنایی هر چه بهتر فعاالن هر دو عرصه برای ایجاد و توسعه چنین 

ایشان به مراتب ای، بسیار هموار خواهد ساخت و به وسعت دید و افق کار  نهادهای واسطه
 خواهد افزود. 

 پيشينه پژوهش -2

گذاری در پاسخ به این سؤال که  مشی طور که ذکر گردید، نهادهای واسطه در خط همان
 . همچنینگیرند شود، مورد توجه قرار می می مربوط گذاری  مشی خط فرآیند به چگونه 1پژوهش

سخ به این سؤال، صاحبنظران از در پا . ندهای این حوزه نیز معرفی شد تعدادی از چارچوب
 2مشی خط با علم ارتباط اند: برقراری مفاهیم نظری و کلیدواژگان متننوعی بهره جسته

 4مشی (، تعامل علم و خط2005)انگلس،  3مشی گری علم و خط (، میانجی2003)گرگریچ، 
ن، )استون و همکارا 5مشی زدن میان پژوهش و خط  (، پل2010)مگنوزوسکی و همکاران، 

)لیندکوئیست،  7(، کاربست دانش2005)عبدالرحمن،  6مشی (، پیوند میان پژوهش و خط2001
(، 1992)بنت و هاولت،  9مشی (، یادگیری خط1979)وایس،  8(، کاربست پژوهش2001

 11گذاری مبتنی بر شواهد مشی (، خط2008کار،  ؛ ارسزین و2005)هرد،  10پژوهی مشی خط
( و توصیه 2012)گروندمان و استر،  12های سیاسی دانش ه(، جنب2010)هاولت و نیومن، 

                                                             
( و دانااش Science(، علاام )Inquiry(، تفحااص )Researchهااای متفاااوتی از قبیاال پااژوهش ) در منااابع مختلااف از واژه -1
(Knowledge.در این حوزه استفاده شده است ) 

2
- Communicating Science to Policy 

3
- Science-Policy Interface 

4
- Policy Science  Interaction 

5
- Bridging  Research and  Policy 

6
- Research- Policy Linkage 

7
- Knowledge  Utilization 

8
- Research  Utilization 

9
- Policy Learning 

10
- Policy Research 

11
- Evidence-Based Policy-Making 

12
- Politics of Knowledge 
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گری یا  ها، واسطه اند. در هریک از این حوزه ( از این جمله2011)لنتچ و وینگارت،  1مشی خط
مشی و سیاست، از اهمیت متفاوتی برخوردار است و  ارتباط دانش و پژوهش با عرصه خط

د. از فراهم نمودن دانش مرتبط با شو کارکردهای گوناگونی برای آن در نظر گرفته می
قد از یک تصمیم خاص با استفاده از ابزار قدرتمند  گیران تا دفاع تمام برای تصمیم 2مشی خط

 دانش و پژوهش. 
بر اهداف و چگونگی استفاده از « کاربست پژوهش»های  به عنوان نمونه، تمرکز اصلی مدل
 4، مفهومی3ر کلی، سه گونه استفاده ابزاری(. به طو2004کارهای پژوهشی است )آمارا و اتال، 

توان در نظر گرفت )اندرسون و  را در خصوص استفاده از نتایج پژوهشی می 5نمادین و
(. در استفاده 2003؛ الویس و همکاران، 2002؛ اینوائر و همکاران، 1997؛ بیر، 1999همکاران، 

ید صرفاً بر یک موضوع ترین نوع کاربست پژوهش است، تأک به نوعی قدیمیکه  ابزاری
پژوهشی خرد و خاص است که به صورت مستقیم به حل یک مشکل پرداخته و از نتیجه آن 

(. از این رو وایس به عنوان یکی از پیشگامان مباحث 1997شود )بیر،  در این زمینه استفاده می
(. 1979ایس، ند )وک نیز یاد می 6کاربست پژوهش، از این نوع استفاده با عنوان مدل حل مسأله

شود که با افزایش تعداد انتشارات و  های متناظر با آن فرض می در این نوع استفاده و مدل
گذاران به جای تمرکز بر پیشرفت دانش  مشی گیرندگان و خط تمرکز بر نیازهای تصمیم

یابد. این نوع استفاده اگرچه در عمل کمتر به  ها افزایش می تخصصی، میزان کاربست پژوهش
تری در کاربست پژوهش است  دهد که گونه غالب ای نشان می آید، اما بررسی پیشینه می کار

شود  نیز یاد می 7(. استفاده مفهومی که با اندکی تفاوت از آن با عنوان روشنگری1388)کبیری، 
ها داللت  (، برخالف استفاده ابزاری بر کاربرد مستقیم و فوری از نتایج پژوهش1386)کبیری، 

فرضی دارد  گذاران تأکید دارد و چنین پیش مشی ، بلکه بر تغییر طرز تفکر و نگرش خطنداشته
توان تغییر جهت  نتایج حاصل از پژوهش، می  که با تغییر نگرش و روش تفکر ایشان در جهت

گرفته انتظار داشت   های انجام نظر پژوهش گذاران را در راستای مد مشی گیری خط تصمیم
است که به « هدایت غیر مستقیم»واقع، تأثیر این نوع استفاده بیشتر ناظر بر  (. در1388)کبیری، 

های کاربران و یا حتی سایر پژوهشگران یک  گیری و در گذر زمان، جهت 8صورت تدریجی
به طوری که استعاره  ؛(1991؛ وبر، 2007هد )ساباتیه و وایبل،  حوزه علمی را تغییر می

                                                             
1
- Policy Advice 

2
- Policy Relevant Knowledge 

3
- Instrumental use 

4
- Conceptual use 

5
- Symbolic use 

6
- Problem solving model  

7
- Enlightenment   

8
- Incremental  
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سد ر ری این گونه از کاربردهای پژوهش، مناسب به نظر میبرای تبیین تأثیرگذا 1«خزیدن»
؛ جانسون، 1997های جدید )بیر، بخشی و تبیین افق (. روشنگری، آگاهی2005)شرایرروی، 

های موجود در ذهن  فرض ( و سهیم شدن در دانش و به چالش کشیدن پیش1998
م این نوع استفاده از ( از جمله کارکردهای مه1977یرندگان و پژوهشگران )وایس، گ تصمیم

ضمن آنکه  ،بیشتر در سطوح کالن اثرگذار است ،ست. از این رو این نوع استفادهها پژوهش
اما استفاده  (،2001، بر، اما پایدارتر و ماندگارتر خواهد بود )نیلسون اگرچه این اثرگذای زمان
ها  که در آن از پژوهشجا و با اغراض سیاسی از پژوهش است  ای نابه نمادین، به نوعی استفاده

شود  به منظور توجیه تصمیمات و وضعیتی که از قبل و به دالیلی دیگر اتفاق افتاده، استفاده می
(. در واقع، این نوع استفاده، ناظر بر کاربرد سیاسی )برای توجیه تصمیمات( و 1998)جانسون، 

  (.2003اران، ساختن مخالفان( از پژوهش است )الویس و همک تاکتیکی )برای متقاعد
مشی مورد استفاده قرار  خط فرآیندشود تا نتایج یک پژوهش در  اینکه چه عواملی باعث می

پور،  زاده و قلی گیرد نیز از موضوعات جالب توجه در متون مرتبط با این حوزه است )حمیدی
ای( با  پژوه )مراکز علمی و مشاوره مشی (. هر چند، تمایز میان دو جامعه خط1393

گذار )نهادهای قانونی و سیاسی( توسط نویسندگان، مورد تأکید قرار گرفته است  مشی خط
(، اما نظرات متفاوت و جالب دیگری هم در این خصوص وجود دارد. به 1395)نامداریان، 

گذاران از  مشی کنند که آیا واقعاً خط عنوان مثال، نیومن و همکاران این سؤال را مطرح می
نفر از کارکنان  2000نند؟ در پاسخ به این سؤال با بررسی تجربی بیش از ک پژوهش استفاده می

مصاحبه عمیق با کارکنان بخش عمومی، نظریه  126در استرالیا و با انجام  ریگذا یمش خط
تعریف  که کننده دانسته و معتقدند را گمراه انگذار یمش خطپژوهان و  دانش 2«دو جامعه»تمایز 
 و دنیای آکادمیک )به این معنا که در آن هر گذاران یمش خطل میان های متنوعی از تعام طیف
گذاری و استفاده خاص خود از پژوهش دانشگاهی را دارد(، تعریف  گذار میزان ارزش مشی خط

خواهد بود. هر چند این رابطه و  یگذار یمش خط فرآیندتری از بکارگیری پژوهش در  معقول
تر نیز  می، با جدایی اجزاء سیاسی از اداری، پیچیدهگذاری عمو مشی خط فرآیندتعامل در 

دارد که بکارگیری  می بنکس، در این زمینه بیان (.2016شود )نیومن و همکاران،  می
ترین عامل  چنین، مهم های سیاستی به شدت با مکان و زمان انجام آن مرتبط است. هم پژوهش

داند. در  گیری می تصمیم فرآینددر گیران از نقش خودشان  در این مسئله را برداشت تصمیم
 یگذار یمش خطکنند در  ها بیش از آن چه پژوهشگران فکر می نهایت معتقد است، پژوهش

 ی،گذار یمش خط(. مارتین، برای افزایش تأثیر پژوهش در 2015مؤثر است )بنکس، 
تا ظرفیت ها نیازمند آن هستند  دولتکه کند. وی معتقد است  رویکردهایی عملی را معرفی می

                                                             
1
- Creeping  

2
- Tow Communities 
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 یهای دقیق افزایی کارکنان دولت افزایش دهند تا آنها بتوانند پژوهش خود را با مهارت 1جذب
های  بافت»گذاری در جهت تقویت  چنین سرمایه را وارد تصمیمات کنند. هم آنهاانجام داده و 

ناپذیر دهند، از دید وی ضرورتی انکار یکدیگر پیوند می که دنیای نظر و عمل را با« 2بند هم
گانتر و همکاران (. 2016گذاری است )مارتین،  مشی برای ارتباط میان پژوهش و مشاوره با خط

را « 3مشاوره ساالری»گذاری آموزشی در انگلیس، مفهومی بدیع با عنوان  مشی با موردکاوی خط
ت در بخش عمومی افزایش کنند که نقش مشاوران و مشاوره به شد معرفی نموده و بیان می

 نیاز ا شیاند که پ شده یمباحثات نیگزیجا رمنتخبیمشاوران غکه  ته است تا حدی کهیاف
های سیاسی فرآینداین مسئله اهمیت توجه به  .اند داشتهبر عهده ، عامّهپاسخگو به  استمدارانیس

نموده و مشروعیت و موقعیت فراهم آمده توسط نهاد  برجستههای سیاستی  را در ارائه مشاوره
شمارد )گانتر و همکاران،  مهم بر می ،تأثیر و تبادل دانش فرآیندگذار را در  مشی عمومی خط

2015.) 
های موفقی از تأثیرات این  توان نمونه به لحاظ تجربی نیز، در کشورهای مختلف می

های چندبخشی و فرابخشی  ای پیدا کرد. به طور خاص در حوزه ای و مشاوره نهادهای واسطه
تواند به میزان قابل  است، وجود این نهادها می 4نفعان متعدد و مسائل بغرنجکه اغلب مملو از ذی

توجهی بر کیفیت تصمیمات سیاستی بیفزاید. به عنوان مثال، در حوزه فرابخشی نوآوری، 
توان نام برد )هاولز،  ی میگذار یمش خطای موفق در  های متعددی از نهادهای واسطه مثال

و مرکز مدیریت و مطالعات راهبردی در علم در  در ایتالیا ور(. وینووا در سوئد، انو2006
هایی مانند محیط زیست و سالمت  ی در حوزهگذار یمش خطچنین  اند. هم از آن دسته 5برزیل

(، مدیریت منابع آب )ساپسد و همکاران، 2009(، کشاورزی )کلرکس و لوییس،2010)هیچمن،
های مرتبط با نهادهای  ی از موردکاوی( بخش قابل توجه2004( و آموزش )هانیگ، 2007
د. برخی نهادها از این منظر کارکردهای نده ی را نشان میگذار یمش خطای موفق در  واسطه
 6توسعه آلمان توان از آن جمله به مؤسسه اند که می مورد بررسی بیشتر قرار گرفته ،ای واسطه

در حوزه  7راهبردی فرانسه رینگا آینده و مطالعات ی اقتصادی، مرکزگذار یمش خطدر حوزه 
 مؤسسهو  در حوزه انرژی 8ی کشاورزی، مؤسسه اقتصاد انرژی کره جنوبیگذار یمش خط

 در حوزه مرتبط با امور تجاری و صنعتی اشاره نمود. 9صنعت ژاپن و تجارت اقتصاد، تحقیقاتی

                                                             
1
- absorptive capacity 

2
- connective tissues 

3
- Consultocracy 

4
- Wicked Problem 

5
- Center for Strategic Studies and Management in Science 

6
- The German Development Institute (DIE) 

7
- The Center for Studies and Strategic Foresight (CEP) 

8
- The Korea Energy Economics Institute (KEEI) 

9
- Research Institute of Economy, Trade and Industry (RIETI) 
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 مشی خط و سیاست از دور فعالیت یک عنوان به را توان علم نماید که نمی بیان می پیلک
 در منافع درگیر که پیچیده تصمیمات تسهیل برای کلیدی  منبع یک عنوان به باید بلکه دید؛
 تاریخی اقتدار به استناد از نظر وی، در یک سو با .شود  نگریسته هستند، جامعه در رقابت حال

 طتوس توانند می که موضوعاتی بر قرار دارد و در سوی دیگر تمرکز 1موضوع علم، دفاع از
 یا گیران تصمیم توسط شده مطرح سواالت در است ممکنکه  شوند فصل و حل دانش

 (. 2007باشد )پیلک،  داشته ریشه گیران تصمیم بین مباحثات
یک از انواع  کدام ،گذاری عمومی مشی خطه ای در حوز اینکه در هر مسئله سوی دیگر از

« نوع مسئله» آنهاترین  یکی از مهمی دارد که گری مطلوب است، به عوامل متعددی بستگ واسطه
(. در 2005؛ ماسن و وینگارت، 2007، لکیپ؛ 2010؛ هوپ، 2011، نگارتی)لنتچ و واست 

های موجود و اجماع بر دانش مرتبط، مسائل، قابل  واقع، با توجه به دو معیار اجماع بر ارزش
و  4، اندکی ساختاریافته3، مسائل ساختاریافته2مسائل ساختارنیافتهه بندی به چهار دست دسته

گری خاصی  باشند که هریک از انواع آن، نیاز به کارکردهای واسطه می 5ساختاریافته ضعیف
 (.1دارند )جدول 

گذاری و رویکرد  مشی بر کارکرد علم در خط آنهاانواع چهارگانه مسائل خط مشی و تأثیر  -1جدول
 ( 2005، تنگاریو و  ماسن؛  2011 نگارت،ی)لنتچ و و گری  واسطه

های  اجماع بر سر ارزش
 موجود

 اجماع بر سر
 مشی مرتبط با خط دانش

 بله خیر

 خیر

 ساختارنیافته
 کارکرد دانش پیدا کردن مسأله است.

گری: )یادگیری( گفتگو  رویکرد واسطه
 و غیره مشترک یابی قتیحقو استدالل، 

 ساختاریافته اندکی
 دانش به عنوان مدافع وارد عمل

 شود. می
جلسات گری:  کرد واسطهروی
 مشترک یابی گی، حقیقتخبر

 بله
 ساختاریافته ضعیف

دانش، برقراری ارتباطات را برعهده 
 دارد.

 ساختاریافته
 مسأله است.ه کنند دانش، حل
عرضه و  گری: تطابق رویکرد واسطه

                                                             
1
- Issue Advocacy 

2
- Unstructured Problem 

3
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4
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5
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 91      ...                      عرصه در ای مشاوره نهادهای و علمی مراکز کارکردهای شناسی گونه
 

گیری  گری: جهت رویکرد واسطه
کند و به دنبال  تر می ها را صریح ارزش

 امکان مصالحه و آشتی است.

تقاضای دانش؛ فضاسازی برای 
 دانش

مشی با رویکردهای گوناگونی قابل انجام  گری میان پژوهش و خط اشاره شد که واسطه
کنند که  گری ایجاب می یک کارکردهایی را برای واسطه است. این رویکردهای گوناگون، هر
اری عمومی معرفی گذ مشی های مختلفی در ادبیات خط این کارکردها با عناوین و ویژگی

ای ارائه داده است  بندی جامعی از این مفاهیم و کارکردهای واسطه هایند، دسته   اند. گردیده
تر ادبیات،  است. نگارندگان با مرور گسترده  آمده 1( که بخشی از آن در جدول 2013)هایند، 

اند.  های هایند افزوده مفاهیم و کارکردهای مشابه دیگری را نیز شناسایی نموده و آن را به یافته
 آمده 1آوری کلیه مفاهیم متصور در این خصوص، در جدول  ادبیات و جمع خالصه این مرور

  است. 

ای در  گری و مشاوره مروری جامع بر مفاهیم مورد استفاده و کارکردهای واسطه -1جدول
 گذاری عمومی  مشی خط

نویسنده 
 و سال

 آمدهای کار کارکردهای واسطه تعریف مفهوم

و، 
ییتی

نیش
و ای

ف 
)ول

20
06

) 

 واسطه

 فرآیناادبااازیگرانی کااه در  
تولید، تفسیر، سازماندهی یاا  

بارای   اطالعاتمنتقل کردن 
یک هادف خااص و بارای    
یک گروه خااص مشاارکت   

 کنند می

ارائااه پلاات فاارم باارای  / انتشااار اطالعااات
ایفای نقش مدافعاه و   / های چندگانه دیدگاه

تعامل  / ائل خاصو یا مس ها گروهالبی برای 
تسااهیل و تولیااد بحااث و گفتگااو در میااان 
ذینفعاااان در پااااژوهش باااارای چرخااااه  

های فرآیناادکمااک بااه  / گااذاری مشاای خااط
 یادگیری متقابل

واسطه 
 1اطالعات

هاایی کاه باا تولیااد،     واساطه 
پاااالیش، ویاارایش و انتقااال 

 اطالعات مواجه هستند.

واسطه 
 2دانش

هایی که باا تعاامالت    واسطه
جهات   ،برداران نهایی هبا بهر

بااه  یااابی دسااتاطمینااان از 
فهااام، از طریاااق   فرآیناااد

یااادگیری مشااارکتی مواجااه 
 هستند.

                                                             
1- Information  Intermediary 

2- Knowledge  Intermediary 
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ل، 
 وگ

ر و
فیش

(
20

08
) 

 واسطه

 فرآیناادبااازیگرانی کااه در  
تولید، تفسیر، سازماندهی یاا  
منتقل کردن اطالعات بارای  
یک هادف خااص و بارای    
یک گروه خااص مشاارکت   

 کنند. می

عمل کاردن باه    / پژوهشایجاد دسترسی به 
ساااازماندهی  / عناااوان مخااازن اطالعاااات

 / تاار شاادن دسااترس اطالعااات جهاات در
خالصاه کاردن و ترکیاب کاردن تحقیقاات      

سازی آن با نیازهای  جهت ترجمه و متناسب
تسهیل گفتگو و  / طرفداری / گذار مشی خط

تساااهیل تعامااال باااین    / تباااادل نظااار 
 گذاران و پژوهشگران مشی خط

واسطه 
 اتاطالع

بااا در دسااترس بااودن،  آنهااا
بناادی  و بسااته ساااختاردهی

 اطالعات مواجه هستند.

 دانش واسطه 

بعااالوه بااا تعاماال بااا   آنهااا
ذینفعان جهت مشاارکت در  
تفسیر اطالعات و استفاده از 

ه آن جهاات تولیااد همکاراناا
 دانش جدید مواجه هستند.

ی)ف 
 شر،

20
10

)  

واسطه 
 اطالعات 

یجاد های اطالعات با ا واسطه
قابلیت دسترسی به اطالعات 
از منابع مختلف مواجه باوده  

بخشی، انباشت،  و در آگاهی
ترجمااااه و آشکارسااااازی 

 اطالعات مشارکت دارند.

/ فعاال   سازی توسط انتشاار اطالعاات   آگاه
 / کردن و نگهداری دسترسای باه اطالعاات   

 / تر ساختن اطالعات برای مخاطباان  مطبوع
 / نیااز  لینک کردن و تخصیص تخصص باه 

حمایت  / ایجاد تقاضا برای استفاده از دانش
همکااری   / از نظرات به حاشیه رانده شاده 

/ تقویت انعطاف پذیری  کوتاه و دراز مدت
فعاال کاردن پاساخگویی، تشاویق      / نهادها

 تغییرات اجتماعی و یادگیری اجتماعی

 دانش  واسطه 

به افراد در فهم و بکارگیری 
در  کنند و کمک می اطالعات

انتشار، ترجمه و انتقال دانش 
 مشارکت دارند.

کارگزاران 
 دانشی

دانشی به ارتقاای   کارگزاران 
اسااتفاده از دانااش مربااوط   

 هستند.

کارگزاران 
 نوآوری

کارگزاران نوآوری باا تغییار   
 ها روبرو هستند. زمینه

ن، 
کارا

هم
 و 

ونز
)ج

20
09

) 

 دانش  واسطه 

بااازیگرانی کااه درک بااین   
ن و جوامااااع پژوهشااااگرا

مشای و بعاالوه عمااوم    خاط 
مااااردم باااارای ارتقااااای   

مشاای  هااای خااط اسااتراتژی
کارآمد و حساس به زمینه را 

 کنند. گری می واسطه

تولید اطالعاات مناساب بارای مخاطباان از     
گونه کوتااه، مانناد    طریق محصوالت ترکیب

خالصه سیاستی/ترویج گفتگوهاای فراگیار،   
ران، گذا مشی تعامل و بحث بین محققان، خط

سااایر ذینفعااان و درگیاار کااردن عمااوم     
گاذاران باا    مشای  مردم/تقویت ظرفیات خاط  

کمک به دسترسی به و تفسیر طیف وسایعی  
سازی با تولید کنندگان  از شواهد معتبر/شبکه
 ها دانش و دیگر واسطه
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یما)
، کلز

20
09

) 

کارکنان 
 1مرزی

یااا افاارادی کااه  هااا سااازمان
مشی  فاصله بین دانش و خط

یل انتقاااال را جهااات تساااه
مشی و  شواهد مرتبط با خط

ساویه اطالعااات   جریاان دو 
بااااااین پژوهشااااااگران و 

گااذاران متصاال   مشاای خااط
 کنند. می

گیرناادگان بااا انتشااار   سااازی تصاامیم آگاااه
وصاال نمااودن و تسااهیل  / منااد داده هاادف

گیرنادگان و   ارتباطات مناسب باین تصامیم  
درگیر نمودن ذینفعان مرتبط /  گران  پژوهش

و  آنهاااااری بااااین و تسااااهیل همکااااا 
ساازی از طریاق    ظرفیات  / گیرندگان تصمیم
هایی مانند مدیریت مشارکتی، یاافتن   فعالیت
 های مشترک و تولید همکارانه دانش واقعیت

ک، 
)پیل

20
07

) 

مدافع 
 موضوع 

ماادافع موضااوع باار داللاات  
 پژوهش بارای یاک دساتور   

کار سیاسی مشخص تمرکاز  
 دارد.

ر کردن یاک گزیناه نسابت باه ساای       پررنگ
درگیار شادن    / گذار مشی برای خط ها  گزینه

 مشی های خط صریح و آشکار با گزینه

  2واسطه علم

واسطه علم به دنبال تمرکاز  
نناد  توا بر موضوعاتی که مای 

توسط داناش حال و فصال    
ممکن اسات   که  شوند است

در سااواالت مطاارح شااده   
گیااران یااا   توسااط تصاامیم 

گیاران   مباحثات بین تصامیم 
  شد.داشته با ریشه 

 / عماال بااه عنااوان یااک منبااع اطالعااات   
پاسااااخگویی بااااه سااااؤاالت مشااااخص 

 گذار مشی خط

کارگزار 
 3صادق

)پیلک، 
2007) 

به دنبال ادغام داناش علمای   
های ذینفعان اسات   با دغدغه

ساازی و تاالش    و با شافاف 
باارای گسااترش محااادوده   
انتخااااااب در دساااااترس  

گیری  گیران در تصمیم تصمیم 
 شود. درگیر می

گیر و  انتخاب برای تصمیمه دودگسترش مح
 محادوده بار    اجازه به وی برای کاهش ایان 

درگیر  /  های خود ارزش مبنای ترجیحات و 
 مشی های خط شدن صریح و آشکار با گزینه

رز، 
ستی

و ا
ور 

)وی
20

01
) 

ی ها سازمان
جایگزین 
مشورتی 

  4مشی خط

مناااابع نهاااادی تخصاااص  
مشااااای بااااارای   خاااااط

گذاران کاه هام باه      مشی خط
ین تخصااص و هاام بااه تااأم

تأثیرگااذاری تخصااص باار   
 ورزند. مشی مبادرت می خط

 / ایجاد اجماع و همااهنگی میاان ذینفعاان    
 / کلیدی   گذاران   مشی خط  به  ایجاد دسترسی 

پاسخگویی ساریع   / مستقل های  توصیه ارائه 
سااختن   / دولات  کاار   دساتور   و مطمئن به 

انتهاا   تا  / مردم گذاران و   مشی خط  نزد اعتبار 
 مشی خط توصیه  کردن  دنبال  

                                                             
1- Boundary Workers 

2- Science Arbiter 

3- Honest Broker 

4- Alternative Policy Advisory  Organization  
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ان،
کار

 هم
د و

وار
(

20
09

ل، 
مپب

؛ ک
20

06
ن، 

کارا
 هم

ر و
ارم

ن ک
؛ و

20
06

) 

کارگزاران 
 دانشی 

یک فرد، سازمان یا سااختار  
تار   که نقاش آن در دساترس  

ل برای منمودن پژوهش و ع
دیگران است و در این میاان  

ای متعادل میان  به دنبال رابطه
 است.پژوهش و عمل 

 / ارتباطاات و تباادل نظار    / مدیریت دانش
 سازی ظرفیت

کااارگزاری دانااش توسااط   
هاا در وسااطت باین     واسطه

منابع دانش و کاربران داناش  
)علاام و پااژوهش( انجااام   

 گیرد. می

هم جمع کردن مردم برای ساخت پیوند  کنار
شناساایی   / و به اشاتراک گذاشاتن نظارات   

رگیری بکاا  / ها و نیازهای اطالعاات  شکاف
کماک باه    / اطالعات برای حال مشاکالت  

برای برقراری ارتباط و درک نیازهاا   ها گروه
راهنمایی ماردم باه    / های یکدیگر و توانایی

 منابع پژوهش

نهادی اسات   ،کارگزار دانش
 فرآیناادکااه باار سااازماندهی 

تعاملی بین تولیدکننادگان و  
استفاده کنندگان دانش جهت 

 هاای  گزیناه ه تولید همکارانا 
مند از پژوهش  شدنی و بهره

 مشی تمرکز دارد. خط
ی فرآیناد  ،کارگزاری داناش 

دو طرفه اسات کاه اهاداف    
 -1کنااد:  زیاار را دنبااال ماای

گاذاران باه    مشی ترغیب خط
متعهاااد باااودن بیشاااتر باااه 

 -2هااای پژوهشاای و  یافتااه
تحریک پژوهشاگران بارای   
انجااام پااژوهش ماارتبط بااا  

هاا   مشی و ترجمه یافتاه  خط
بااودن باارای جهاات معنااادار 

 گذاران مشی خط

های مشاترک   دهی و مدیریت انجمن سازمان
 / گااذاران و پژوهشااگران مشاای باارای خااط

تعیااااین  / ساااااختن روابااااط اعتماااااد  
 / های کاری و اهاداف مشاترک   دستورالعمل

مشاخص   / های متقابل آشکارسازی فرصت
اناادازی   راه / نمااودن نیازهااای اطالعااات  

 / مشی طهای دارای ارتباط زیاد با خ پژوهش
تقویت ظرفیت  / تسهیل دسترسی به شواهد

مارتبط نمونادن و باه     / برای ترجمه داناش 
پاایش تااثیر بار     / اشتراک گذاری مشاورت 

 1عمل - شکاف دانش

                                                             
1- Know-Do 



 95      ...                      عرصه در ای مشاوره نهادهای و علمی مراکز کارکردهای شناسی گونه
 

ن، 
سو

وون
)ل

20
10

) 

کاتالیزورهای 
دانشی برای 

مشی و   خط
)شامل  1عمل

پژوهشگران 
 ،2فعال

کارگزاران 
و  3نهادی

کارآفرینان 
 ( 4مشی خط

یزورها نقشای محاوری   کاتال
ی هاااا جریااااندر اتصاااال 

نظر کینگدون(  مشی )مد خط
باااا مشاااروعیت بخشااای،  
گفتگوی موثق با افراد هریک 

ی چندگاناااه هاااا جریااااناز 
مشاای و ایجاااد نمااودن  خاط 

های استراتژیک برای  فرصت
باارداری از دانااش ایفااا  بهااره

کنناد. بساته باه ایان کاه       می
کادام یاک از    آنهاا خاستگاه 

مشی باشاد،   ی خطها جریان
هریک از انواع معرفی شاده  

 خواهند بود.

 / ایجاد اعتمااد و گفتگاو   / تقویت همکاری
های تباادل باا اساتفاده از اطالعاات      فعالیت

تعامل استوار و منظم در  / حاصل از پژوهش
دهاای  سااازمان / طااول یااک ماادت طااوالنی

غیار  مشای رسامی و    ها و جوامع خط شبکه
تعامال   و رسمی با مناافع مشاترک، اعتمااد   

تلفیاااق نماااودن باااازیگران از  / اجتمااااعی
هاای   اتصال به انجمان  / ی مختلفها جریان

 ای مشی ملی و منطقه خط

پ، 
هو

(
20

09
) 

کارکنان 
 مرزی 

 آنهاا متخصصانی که مشاوره 
بااه طااور همزمااان علاام و   

مشااای عماااومی را    خاااط
هماهناااگ و تعیاااین مااارز  

 کند. می
 

های منظم بین سیاست و  تسهیل مرزگستری
بارداری از   بهره / ر فضای اعتماد تقابلعلم د

تأییاد و   / ها برای یادگیری ساودمند  فرصت
مشاای و  آزمااودن خطااوط اسااتراتژیک خااط
 / مشاای مفروضااات اساساای باورهااای خااط

که  فراهم نمودن هوشمندی مبتنی بر شواهد
به معنای اطالعات مبتنی بر علم در دسترس 

پوشش دادن مرز بین  / و قابل استفاده است
 / گاذاران  مشای  مشی و خاط  یلگران خطتحل

نماودن الگوهاای تعامال و      خلق و نهادیناه 
های پایدارتر جهت اینکه دانشامندان و   نقش
ور و باز و  گذاران در گفتگوی بهره مشی خط

ارزیااابی یکپارچااه منااافع و مضااار و عاادم  
 ها درگیر شوند قطعیت

ر، 
راین

 و 
ونز

)او
19

99
) 

کارگزاران 
  دانشی

هشااگران واسااطه بااین پژو 
 اصلی یا تولیدکنندگان دانش

گااذاران کااه از  مشاای خااطو 
کنناد ولای    دانش استفاده می

زمااان و تعلاایم کااافی باارای 
جااذب پااژوهش اصاالی را  

 ندارند.

تغییااار واژگاااان و چاااارچوب تفسااایری 
ترکیاب و   / گذاران در درازمادت  مشی خط

ارائاه   / بنادی داناش موجاود    بازچارچوب
 / ذارانگا  مشای  های ارتباطی باا خاط   کانال

 / روشان نماودن مناافع ذینفعاان مختلاف     
مشاروعیت بارای قاوانین و    نماودن  فراهم 

هاای بااور و    تغییر سیستم / مقررات آینده

                                                             
1
 - Knowledge to Policy or Practice Catalysts 

2
 - Activist  Researchers 

3
 - Institutional  Brokers 

4
 - Policy  Entrepreneurs 
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کارآفرینان 
  مشی خط

تار از   دساتانه  به صورت پیش
کارگزاران دانشی، کارآفرینان 

مشااای باااه دنباااال    خاااط 
گذاری منابع در طای   سرمایه

زمااااان جهاااات پیشاااابرد 
 .هستندها یا مسائل  پروپوزال

 مشای در درازمادت/   هاای خاط   چارچوب
تالش مستمر برای دسترسی  / ها انتقال ایده

گشاودن جواماع    / بیشتر مردم به اطالعات
تارویج   / های مغفول مشی برای حوزه خط

 / های پژوهشگران و نهادهای آکادمیک دهای
  آنهاتولید مفاهیم جدید و کارآفرینی برای 

مدافع متقاعد 
  1ندهکن

مشی چنانچه  تحلیلگران خط
بااه دنبااال ایاان باشااند کااه   

بیشترین  آنهاهای  گیری نتیجه
تأثیر را داشته باشاد، ممکان   

به عنوان که است الزم باشد 
بااه  ،ماادافعان متقاعااد کننااده

سااامت مشاااکالت خیاااز  
 بردارند.

 شناسی پژوهش روش -3

و بررسی  2شناسی گونه است و در آن از یفیتوص - یلیتحل ت،یپژوهش از نظر ماه نیا
های  در پژوهش اسنادی به عنوان روشی کیفی، پژوهشگر، دادهاستفاده شده است.  3اسنادی

کند و  آوری می پژوهشی خود را در خصوص موضوع مورد مطالعه، از میان منابع و اسناد جمع
استخراج، های اسنادی به کشف،  مند از داده کند تا با استفاده منظم و نظام در آن تالش می

بندی و ارزیابی مطالب مرتبط با موضوع پژوهش خود اقدام نماید )صادقی فسایی و  طبقه
اگرچه واژگان و مفاهیمی چون شناسی نیز  (. در خصوص روش گونه1394منش،  عرفان
گاه به جای یکدیگر مورد استفاده قرار  6بندی و خوشه 5بندی شناسی، رده ، گونه4بندی طبقه
موارد   عامی است که همه بندی، مفهوم هایی بین آنها وجود دارد؛ طبقه فاوتگیرند ولی ت می

ها بر اساس معیارهای کمی  بندی آماری داده بندی به دسته گردد؛ خوشه گفته را شامل می پیش
تکاملی  بر روابط نیایی، به صورتبندی عمدتاً در علوم طبیعی و تجربی، مبتنی  پردازد؛ رده می

با  ها گروهدر علوم اجتماعی و بر اساس تمایز بین معموالً شناسی  گونهشود و  تنظیم می
 ( 1994شود )بایلی،  معیارهایی مشخص و بدون ارایه سلسله مراتب بکار بسته می

                                                             
1
 - Persuasive Advocate 

2
- Typology  

3
- Documental method 

4
 Classification  

5
- Taxonomy  

6
- clustering  
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 .(1994بندی )بایلی،  بندی انواع طبقه رده -2شکل 

به شمار رفته « پردازی همتا در نظریه شناسی به مثابه روشی بی گونه»طبق نظر دوتی و گلیک 
پردازانه از این روش استفاده شده است )دوتی  و در بسیاری از مطالعات تئوریک با صبغه نظریه

تواند  ، نمی1شناسی به سبب رویکرد توصیفی (. البته برخی بر این نظرند که گونه1994و گلیک، 
بندی ساده  رده بندی و شناسی را تنها یک نظام طبقه به عنوان تئوری تلقی شود. ایشان گونه

شناسی و  ها، عدم تفکیک دقیق بین گونه شناسی ای به گونه دانند. یکی از دالیل چنین حمله می
توان ادعا کرد که  (. با نگاهی دقیق می1388بندی است )لطیفی،  یر ردهظهای مشابه آن ن فعالیت

اند و البته قابلیت  های پیچیده نظری هستند که با زبان ساده بیان شده ها، گزاره شناسی گونه
ها وجود دارد  آزمون تجربی دارند و به سبب برخورداری از سه ویژگی عمده که در تئوری

ها و لحاظ کردن ویژگی  های مورد استفاده، تبیین رابطه بین سازه )یعنی تعریف سازه
 ند )دوتی وباش می ها( فراتر از یک دوگان توصیفی ساده سازهپذیری در روابط میان  ابطال

ت که شناسی اس دو ویژگی اصلی گونه ،مداری و معیارمند بودن مفهوم (. در واقع1994گلیک، 
بندی  (. اما تحلیل و طبقه1393پور و ربانی،  سازد )حسن متمایز می ها بندی آن را از سایر طبقه

3تجربی 2توان به صورت مفهومی، شناسی را می به صورت گونه
تجربی که نوع  - و یا مفهومی 

 (.1994شود، مورد بررسی قرار داد )بایلی،  نامیده می 4یاتیعمل
 نیآن، در ا یعمل - یدر کاربرد همزمان نظر یاتیعمل یشناس گونه تیبا توجه به مز

 یها استقراء و با انتخاب برچسببر اساس ها  که در آن، گونه یاتیعمل یشناس نوشتار، گونه
 نی، مدنظر خواهد بود. بد(1390اران، )ذوالفقارزاده و همک مناسب شکل گرفته یمفهوم

شده و  یآور جمع ییاستقرا یکردی، با رومشی گری در عرصه خط واسطهصورت که مطالعات 
کارکردهای متصور و سپس بر اساس نهادهای شکل گرفته مبتنی بر این بر اساس نخست، 

ابتدای راه است مشی در  رابطه میان پژوهش و خطکه  ی. زمانگردند یم یشناس گونهکارکردها، 
مواجه است، استفاده از  ینظر اتیادب دیبا فقر شد در این خصوص یمطالعات داخلو بنابراین، 

                                                             
1
- Descriptive Approach  

2
- Conceptual  

3
- Empirical  

4
- Operational  

 

 یدهبندر
 یگونهشناس

 مفهومی

 

 یبندخوشه عملیاتی
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 تواند یفوق، م یها یژگیدارد و با توجه به و یاساس ینقش ،تیوضع نیجبران ا رروش د نیا
 . گردد عرصه نیا گرایانه در های روشن گیری ی و تصمیمکاربرد یها یپرداز هینظر ساز نهیزم

 ( کارکردها1 ی جامع ازشناس در دو نوع گونه پژوهش نیا یها افتهیتوجه به روش فوق،  با
 دنشو یخالصه م مشی و سیاست ای در رابطه میان دانش و پژوهش با خط ( نهادهای واسطه2و 
 .گردند یمطرح م بیبه ترت در ادامه، که

عموومی: اگووو ی   گذاري  مشی اي در خط شناسی كاركردهاي واسطه گونه -4
 تلفيقی

گذاری،  مشی های خط رغم گستردگی کارکردهای معرفی شده در ادبیات برای واسطه  به
شود که انتظارات اصلی  بندی نمود. این کار موجب می کلی دستهه را در چند دست آنهاتوان  می

حله بهتر این کارکردها در مره شناسایی گردیده و قابلیت مقایس ،مشی های خط از واسطه
نخست و نهادهای متناظر با آنها در مرحله بعد، فراهم شود. به عبارت دیگر، با شناسایی 

ها،  بر هریک از این کارویژه آنهاتوان بر مبنای تمرکز  های اصلی این نهادها، می کارویژه
های معرفی شده  شناسی برخی گونه ی نمود. بر این اساس، ابتدارا شناسای آنهای اصلی ها گروه

گردد و در نهایت، کارکردهای معرفی شده در بخش قبل بر  ادبیات این حوزه معرفی می در
 شود. شناسی پیشنهادی مرتب می مبنای گونه

نیازهای  )ناظر بر 1مدیریت دانشه مشی را در سه دست های خط هایند، کارکردهای واسطه
)در جهت  2ادل و دفاعمشی(، پیوند دادن، تب طرف تقاضا برای تامین دانش مورد نیاز در خط

)تسهیل  3ها ها، مشخص نمودن خألها و مانند آن( و تسهیل و تقویت ظرفیت ایجاد همفکری
کند  می بندی گذار و مانند آن( دسته مشی گفتگوی طرفین عرضه و تقاضا، ارتقای ظرفیت خط

یا آگاهی (. مایکلز نیز، این کارکردها را در قالب شش گروه اصلی اطالع رسانی 2013)هایند، 
)جستجو برای کارشناسان شناخته شده برای ارائه  5)انتشار مطالب سیاستی(، مشاوره 4بخشی

شناسایی تخصص مورد  ) 6دهی توصیه در مورد مشکل مطرح شده توسط طرف تقاضا(، تطابق
تواند آن را فراهم کند و بهترین راه برای برقراری ارتباط چیست(،  می اینکه چه کسی نیاز؛

اکره مفهومی میان )ایجاد مذ 8گذاران مرتبط(، همکاری مشی )ایجاد تعامل میان خط 7تعامل
                                                             

1
- Knowledge Management 

2
- Linkage, Exchange & Advocate 

3
- Facilitation & Capacity Strengthening 

4
- Informing 

5
- Consulting 

6
- Matchmaking 

7
- Engaging 

8
- Collaborating 
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سازی سازمانی در طرفین عرضه و تقاضا(  )ظرفیت 1سازی و ظرفیت گذاران( مشی خط
( 2009مایکلز ) نظریه ( بر اساس2010(. گوین و شاکسون )2009کند )مایکلز،  بندی می طبقه

کنند که خروجی  بندی می را در شش دسته کم و بیش مشابه طبقهای  نیز این کارکردهای واسطه
های  هدف نهایی فعالیت نمایش داده شده است. ایشان 3شکل و خالصه کار ایشان در 

بندی  دانند. در دسته ای را تغییرات رفتاری و یادگیری اجتماعی توسط افراد و نهادها می واسطه
گذاران  مشی به پژوهش تا تقویت ظرفیت خطدیگر، کارکردها به صورت طیفی از دسترسی 

، «3تابلوی راهنما (ایجاد) دهی و سازمان»، «2تسهیل دسترسی به پژوهش»ارائه شده است: 
تسهیل گفتگو و »و « 5ها ها و کمیسیون پیوند شبکه» ، «4ترکیب و خلق محصوالت جدید»

مشابه به هایند،   بندی یک طبقهدر  (. یانگ2007فیشر و کوناراتنام، ) «6تقویت ظرفیت
 ،«یو پژوهش یدانش یها تیفعال تیریمد»ه مشی را در سه دست های خط کارکردهای واسطه

دهد  می قرار« یائتالف و  یاسیس یهافرآیند تیریمد»و  «ارتباطات لیو تسه یساز تیظرف»
خواهد شناسی  از دقت گونه ،تر های کلی بندی گونه دسته  (. اگرچه استفاده از این2007)یانگ، 

کاست، اما به دلیل اینکه در اغلب منابع، بر دقیق نبودن مرز میان این کارکردها تأکید شده است 
 تصویر کلی موفق خواهد بود.ه (، در ارائ2001)لیندکوئیست، 

 
 .(2010مشی )گوین و شاکسون،  گری خط کارکردهای مختلف واسطه -3شکل

                                                             
1
- Building capacity 

2
- Levarage Access to Research 

3
- Organise and Signpost 

4
- Synthesis, Create New Product 

5
- Link Networks and Commissions 

6
- Facilitate Dialogue, Strengthen Capacity 
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کارکردهای احصاء  با عنایت بهو  ه از یک سوگفت های پیش بندی نگارندگان با توجه به طبقه
کلیه کارکردهای متصور را در این خصوص در  ،شده در بخش قبل که با رویکردی حداکثری

بندی  شناسی ترکیبی ذیل برای طبقه شناسی عملیاتی، به گونه گرفت، بر اساس روش گونه بر می
  دست یافتند: گذاری عمومی  مشی ای در خط کارکردهای متنوع و وسیع واسطه

 به ها از منابع مختلف و عمل ایجاد دسترسی به پژوهش پژوهش: به دسترسی تسهیل -1
 اطالعات. مخزن عنوان

 های قالب در سازی پژوهش و ارائه خالصه پژوهش: سازیمناسب و دهیسازمان -2
طرفین عرضه و  سازی گذاران( و سایر ذینفعان و آگاه مشی تقاضا )خط  طرف مناسب
 تقاضا

گفتگوی طرفین عرضه و  برای مناسب زمینه ایجادنظر:  تبادل و گفتگو تسهیل و یجترو -3
 های مناسب تبادل. تقاضا و سایر ذینفان و یافتن تکنیک

ایجاد شبکه با پژوهشگران و سایر ذینفعان،  موضوع: از دفاع و سازیشبکه دادن، پیوند -4
 ای آینده و تخصیصه گیری برجسته ساختن برخی موضوعات، خألها و بعضی از جهت

 درگیرنمودن ذینفعان.و  نیاز  به تخصص
 یادگیری و ارزیابی گیران، های تحلیلی و تفسیری تصمیم ارتقای توانایی ظرفیت: افزایش -5

 و نیازها شناسایی گیران( برای گذاران و تصمیم مشی )خط تقاضا طرف توانمندسازی و
 نتایج و همچنین همکاری در انجام پژوهش. کاربست

ای از  های واسطه یل انتخاب این گونه از کارکردها، جامعیت آن برای پوشش انواع فعالیتدل
قابل  2شناسی در جدول  ایجاد فشار عرضه تا ایجاد کشش تقاضا است. حاصل این گونه

 مشاهده است.

 گذاری عمومی مشی ای در خط شناسی کارکردهای واسطه گونه -2جدول
 گونه  کارکرد مرتبط

)فیشر (، ایجاد دسترسی به پژوهش 2006العات )ولف و اینیشییتیو، انتشار اط
، (2008)فیشر و وگل، ، عمل کردن به عنوان مخزن اطالعات (2008و وگل، 

، فعال کردن و نگهداری (2010)فیشر، سازی توسط انتشار اطالعات  آگاه
گیرندگان با انتشار  سازی تصمیم ، آگاه(2010)فیشر، دسترسی به اطالعات 

؛ 2009)وارد و همکاران،  مدیریت دانش  ،(2009)مایکلز، مند داده  هدف
های دارای  اندازی پژوهش ، راه (2006؛ ون کامر و همکاران، 2006کمپبل، 

؛ ون کامر و 2006کمپبل،  ؛2009)وارد و همکاران،   مشی ارتباط زیاد با خط
؛ 2009، )وارد و همکاران ، تسهیل دسترسی به شواهد  (2006همکاران، 

، تالش مستمر برای دسترسی  (2006؛ ون کامر و همکاران، 2006کمپبل، 
، فراهم نمودن هوشمندی (1999)اوونز و راینر،  بیشتر مردم به اطالعات

( تسهیل دسترسی 1
 به پژوهش
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)پیلک، (، عمل به عنوان یک منبع اطالعات 2009مبتنی بر شواهد )هوپ، 
 ،(2007)پیلک،  گذار مشی ، پاسخگویی به سؤاالت مشخص خط(2007

گیر و اجازه به وی برای کاهش این  انتخاب برای تصمیمه گسترش محدود
 ارائه ، (2007)پیلک،  های خود ارزش محدوده بر مبنای ترجیحات و 

 (2001، ویور و استیرز) مستقل  های توصیه 

، (2008)فیشر و وگل، شدن  تر دسترس جهت در سازماندهی اطالعات
سازی آن با  و متناسب کردن تحقیقات جهت ترجمهردن و ترکیب خالصه ک

تر ساختن اطالعات  ، مطبوع(2008)فیشر و وگل، گذار  مشی نیازهای خط
(، تولید اطالعات مناسب برای مخاطبان از طریق 2010برای مخاطبان )فیشر، 

سیاستی )جونز و همکاران،   خالصه مانند کوتاه، گونه ترکیب  محصوالت
، (1999)اوونز و راینر،  بندی دانش موجود ترکیب و بازچارچوب (،2009

های پژوهشگران و نهادهای  ، ترویج ایده(1999)اوونز و راینر،  ها انتقال ایده
 آنها، تولید مفاهیم جدید و کارآفرینی برای (1999)اوونز و راینر،  آکادمیک

 (1999)اوونز و راینر، 

و دهی  ( سازمان2
سازی  مناسب

 پژوهش

، تسهیل (2006)ولف و اینیشییتیو،  های چندگانه ارائه پلت فرم برای دیدگاه
تعامل و تولید بحث و گفتگو در میان ذینفعان در پژوهش برای چرخه 

، تسهیل گفتگو و تبادل نظر (2006)ولف و اینیشییتیو،  گذاری مشی خط
ر و گذاران و پژوهشگران )فیش مشی (، تسهیل تعامل بین خط2008)فیشر، 
و بحث بین محققان، (، ترویج گفتگوهای فراگیر، تعامل 2008وگل، 

کردن عموم مردم )جونز و  سایر ذینفعان و درگیر گذاران و مشی خط
(، درگیر نمودن ذینفعان مرتبط و تسهیل همکاری بین آنها و 2009همکاران، 

ران، )وارد و همکا  ، ارتباطات و تبادل نظر(2009)مایکلز،  گیرندگان تصمیم
هم جمع کردن مردم  ، کنار (2006؛ ون کامر و همکاران، 2006؛ کمپبل، 2009

؛ 2009)وارد و همکاران،   برای ساخت پیوند و به اشتراک گذاشتن نظرات
برای برقراری  ها گروه، کمک به  (2006؛ ون کامر و همکاران، 2006کمپبل، 

؛ کمپبل، 2009همکاران، )وارد و  های یکدیگر  ارتباط و درک نیازها و توانایی
)وارد و   ، راهنمایی مردم به منابع پژوهش (2006؛ ون کامر و همکاران، 2006

، تقویت  (2006؛ ون کامر و همکاران، 2006؛ کمپبل، 2009همکاران، 
(، 2010)لوونسون،  (، ایجاد اعتماد و گفت و گو2010همکاری )لوونسون، 

(، 2009گذاران )هوپ،  مشی خطمشی و  پوشش دادن مرز بین تحلیلگران خط
 (2009های پایدارتر )هوپ،  نمودن الگوهای تعامل و نقش  خلق و نهادینه

( ترویج و 3
تسهیل گفتگو و 

 تبادل نظر

؛ کمپبل، 2009)وارد و همکاران،  ها و نیازهای اطالعات  شناسایی شکاف
 ت، بکارگیری اطالعات برای حل مشکال (2006؛ ون کامر و همکاران، 2006

،  (2006؛ ون کامر و همکاران، 2006؛ کمپبل، 2009)وارد و همکاران،  
گذاران و  مشی های مشترک برای خط دهی و مدیریت انجمن سازمان

؛ ون کامر و همکاران، 2006؛ کمپبل، 2009)وارد و همکاران،   پژوهشگران
 ؛ ون2006؛ کمپبل، 2009)وارد و همکاران،  ، ساختن روابط اعتماد  (2006

( پیوند دادن، 4
و سازی  شبکه

  دفاع از موضوع 
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های کاری و اهداف مشترک  ، تعیین دستورالعمل (2006کامر و همکاران، 
،  (2006؛ ون کامر و همکاران، 2006؛ کمپبل، 2009)وارد و همکاران،  

؛ 2006؛ کمپبل، 2009)وارد و همکاران،   مشخص نمودن نیازهای اطالعات
گذاری مشورت  ، مرتبط نمودن و به اشتراک (2006ون کامر و همکاران، 

،  (2006؛ ون کامر و همکاران، 2006؛ کمپبل، 2009)وارد و همکاران،  
)لوونسون،  های تبادل با استفاده از اطالعات حاصل از پژوهش فعالیت
مشی رسمی و غیر رسمی با منافع  جوامع خطها و  دهی شبکه ، سازمان(2010

گران ، تلفیق نمودن بازی(2010)لوونسون، مشترک، اعتماد و تعامل اجتماعی 
مشی ملی  های خط ، اتصال به انجمن(2010)لوونسون،  های مختلف از جریان
 گذاران مشی ارتباطی با خط  های ارائه کانال  ،(2010 )لوونسون، ای و منطقه

)اوونز و راینر،  ، روشن نمودن منافع ذینفعان مختلف(1999)اوونز و راینر، 
)اوونز و راینر،  رات آیندهمشروعیت برای قوانین و مقرآوردن ، فراهم (1999
های منظم بین سیاست و علم در فضای اعتماد  ، تسهیل مرزگستری(1999

برای  ها  کردن یک گزینه نسبت به سایر گزینه  (، پررنگ2009تقابل )هوپ، 
های  ، درگیر شدن صریح و آشکار با گزینه(2007)پیلک، گذار  مشی خط
)پیلک،  هنگی میان ذینفعان، ایجاد اجماع و هما(2007)پیلک،  مشی خط

، (2001، ویور و استیرز) کلیدی  گذاران  مشی خط  به  اد دسترسی ، ایج(2007
، (2001، ویور و استیرز)دولت  کار  دستور  پاسخگویی سریع و مطمئن به 

انتها  ، تا (2001، ویور و استیرز) مردم گذاران و   مشی خط  نزد ساختن اعتبار 
، طرفداری )فیشر و (2001، ویور و استیرز) مشی خط  توصیه کردن  دنبال  

، (2010)فیشر،  (، پیوند دادن و تخصیص تخصص به نیاز2008وگل، 
، همکاری کوتاه مدت (2010)فیشر،  شده  رانده  حاشیه  حمایت از نظرات به

کنندگان دانش و دیگر سازی با تولید ، شبکه(2010)فیشر،  دراز مدت و
(، وصل نمودن و تسهیل ارتباطات مناسب 2009کاران، ها )جونز و هم واسطه

(، تعامل استوار و منظم 2009گران )مایکلز،   گیرندگان و پژوهش بین تصمیم
کردن نقش مدافعه و البی  ، بازی(2010)لوونسون، طول مدت طوالنی  در

 ( 2006یا مسائل خاص )ولف و اینیشییتیو،  ها گروهبرای 

، تغییر واژگان (2006)ولف و اینیشییتیو، های یادگیری متقابل فرآیندکمک به 
، (1999)اوونز و راینر،  گذاران در درازمدت مشی و چارچوب تفسیری خط

)اوونز و راینر،  مشی در درازمدت های خط های باور و چارچوب تغییر سیستم
 هایی که مغفول مانده است همشی برای حوز ، گشودن جوامع خط(1999

ها برای یادگیری سودمند  برداری از فرصت ، بهره(1999)اوونز و راینر، 
مشی و مفروضات  (، تأیید و آزمودن خطوط استراتژیک خط2009)هوپ، 

(، ایجاد تقاضا برای استفاده از دانش 2009)هوپ،  مشی اساسی باورهای خط
(، فعال کردن 2010ها )فیشر، پذیری نهاد ، تقویت انعطاف(2010)فیشر، 

، تقویت (2010)فیشر، پاسخگویی، تشویق تغییرات و یادگیری اجتماعی 
طیف وسیعی از  و دسترسی بهتفسیر گذاران با کمک به مشی ظرفیت خط

هایی  سازی از طریق فعالیت ظرفیت (،2009)جونز و همکاران، شواهد معتبر 

( افزایش 5
  ظرفیت 
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 شترک و تولید همکارانه دانشهای م مانند مدیریت مشارکتی، یافتن واقعیت
ون ؛ 2006کمپبل، ؛ 2009)وارد و همکاران،  سازی ، ظرفیت(2009)مایکلز، 

)وارد و همکاران،  های متقابل (، آشکارسازی فرصت2006کامر و همکاران، 
(، تقویت ظرفیت ترجمه 2006ون کامر و همکاران، ؛ 2006کمپبل، ؛ 2009
،  (2006؛ ون کامر و همکاران، 2006، ؛ کمپبل2009)وارد و همکاران،  دانش 

؛ 2006؛ کمپبل، 2009)وارد و همکاران،  عمل  - پایش تاثیر بر شکاف دانش
  (2006ون کامر و همکاران، 

 

نوعی از نهادهای موفق در متعدد و متهای  سازماناشاره گردید،  نیز همان طور که پیشتر
های بخشی، چندبخشی و  دنیا وجود دارند که در حوزهمشی در  گری خط میانجی  زمینه

المللی  نام و موفق بین چهار نهاد میانجی صاحباند.  فرابخشی عملکرد خوبی از خود نشان داده
مورد مطالعه قرار گرفته و کارکردهای آنها از منظر انطباق با الگوی تلفیقی معرفی  3در جدول 

 شده در این نوشتار، واکاوی شده است.

 تلفیقی الگوی با انطباق در دنیا در مشی خط میانجی نهاد چهار کارکردهای -3دولج
کارکرد مرتبط در 

 نام مؤسسه معرفی مختصر الگوی تلفیقی
5 4 3 2 1 

* * * * * 

 گردد و  این سازمان به صورت غیرانتفاعی اداره می
 کند.اساسنامه این موسسه استقالل نهادی آن را تضمین می

 ای پیشرو در ارائه پیشنهادهای رشتهکر چندکانون تف
 ای است.های توسعهمشی خط

  این مؤسسه میان نظریه و عمل یک پل ارتباطی ایجاد
 المللی فعالیت دارد.های پژوهشی بیننموده و در شبکه

 رود و شمار میهای مشورتی آن بهپژوهش، بنیان فعالیت
هت های مشورتی، تمهیدات الزم جچنین فعالیت هم

 نماید.های پژوهشی بیشتر فراهم میانجام برنامه

 مشی سازی افراد برای انجام مشاغل در حوزه خط آماده-
 رود. های مهم آن به شمار می ای از فعالیتتوسعه

 مؤسسه
 آلمان توسعه
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کارکرد مرتبط در 
 نام مؤسسه معرفی مختصر الگوی تلفیقی

5 4 3 2 1 

* - - * * 

 نگاری و  این مرکز جهت ارتقای کیفیت رصد، آینده
اورزی تاسیس شده ها در امور مرتبط با کش مشی ارزیابی خط

 است.

 خانه و کانون تفکر وزارت مشی این مرکز مرجع خط
 باشد. کشاورزی می

 نظیر گروه انرژی  -ای رشتهی میانها گروهدر قالب کار
 کند. فعالیت می - کشاورزی

 برخی و عموم برای های خود را  فعالیت نتایج از برخی 
 کند. گذاران منتشر میمشی خط برایرا  دیگر

 المللی حضور فعال و های دانشی ملی و بینهدر شبک
 مؤثر دارد.

 مرکز
 و مطالعات

نگاری  آینده
 راهبردی
 فرانسه

* - * * * 

  این موسسه تنها موسسه تحقیقاتی متخصص در زمینه
است که تأمین مالی  جنوبیگذاری انرژی در کره مشی خط

 گیرد.آن توسط دولت صورت می
 ی، تحلیل و انتشار آوری، بررسوظیفه اصلی آن جمع

های مختلف گذاران در حوزهمشی اطالعات و تربیت خط
 انرژی است.

 کارهای تخصصی در سطح جهانیو راه ارائه مشاوره 
 گذاران و تثبیت  مشی در تقویت ظرفیت سازمانی خط

 های پژوهشی اثرگذاری قابل توجهی دارد. زیرساخت

 کند. ت میای فعالیرشتهگیری از تعامالت چند با بهره 

 مؤسسه
 اقتصاد

 کره انرژی
 جنوبی



 105      ...                      عرصه در ای مشاوره نهادهای و علمی مراکز کارکردهای شناسی گونه
 

کارکرد مرتبط در 
 نام مؤسسه معرفی مختصر الگوی تلفیقی

5 4 3 2 1 

* - - * * 

 منظور  بوده که به مشی این مؤسسه یک کانون تفکر خط
ها های تئوری و عملی، بیشینه نمودن همکاریانجام پژوهش

گذاری و تهیه مشی افراد دخیل در خط استفاده از با
پیشنهادهای سیاستی مبتنی بر شواهد بدست آمده از چنین 

 های پژوهشی، تاسیس گردیده است.یتفعال
 های اجرایی و سیاستی متداول اداری را چارچوب

را در دستور کار  گذاریمشی شکسته و تقویت ظرفیت خط
 قرار داده است.

 و  دولت را به پشتوانه نظری ،ای مؤثر و کارآمدگونه به
 تجهیز نموده است. شبکه دانش

 مؤسسه
 تحقیقاتی
 اقتصاد،
 و تجارت

 تصنع
 ژاپن

 گذاری عمومی مشی ای در خط ای و مشاوره شناسی نهادهای واسطه گونه

پس از مرور مفاهیم و کارکردها، اکنون نوبت به مصادیق نهادی که این کارکردها را ایفا 
مشی  کرده و ارتباط مؤثر میان دو دنیای متفاوت دانش و پژوهش از یک سو و سیاست و خط

نهادهای ه با وجود گستردگی مفاهیم مطرح در حوز رسد. ند، میرا از سوی دیگر بر عهده دار
کارشان  توان دو دسته کلی از این نهادها را با توجه به دستور مشی، می واسطه میان علم و خط

(. نهادهای 2010؛ لوونسون، 2010)واس،  3محور ( عرضه2( تقاضامحور و 1ارائه داد: 
کنند و به دنبال بهبود  تصمیم، عمل می ای جامعهکردن تقاض  تقاضامحور در راستای برآورده

و آلبیک،  1979؛ کاپالن، 1975مشی از پژوهش )کاپالن،  گیری و استفاده خط کیفیت تصمیم
 4گذاری مشی محور بیشتر به دنبال تأثیر بر خط ( هستند. از سوی دیگر نهادهای عرضه1995

 هستند. 
توانند  گردد. هر یک از این مصادیق می ه میای ارائ در ادامه برخی مصادیق نهادهای واسطه

در مسائل مختلف، به ایفای کارکردهای متفاوتی بپردازند. به عنوان مثال ممکن است یک 
کانون تفکر در مورد یک مسأله خاص به کارآفرینی دانش تولید شده درونی خود پرداخته و در 

                                                             
1
- Policymaking Capacity 

2
- Theoretical Backbone 

3
- Supply-Driven & Demand-Driven 

4
- Policy Influence 
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به منابع دانشی موجود خارجی گذاران را  مشی دسترسی خط ،ای متفاوت عین حال، در مسأله
 تسهیل کند.

برداران دانش و نهادهای واسطه  کنندگان و بهره طور که اشاره گردید، مرز میان عرضه همان
توانند  مشی می پژوهش و خطه گردد. نهادهای واسط تر می تر و منعطف روز به روز کمرنگ

ی پژوهشی باشند ها گروهیا  1ی غیردولتیها سازمانهایی چون  درون یا بیرون دولت در قالب
توانند وضعیتی بینابین داشته باشند، به این  چنین این نهادها می (. هم1389پور و همکاران،  )قلی

معنا که علی رغم تأمین مالی کامل یا نسبی توسط دولت، از استقالل برخوردار بوده و به دولت 
ل از دولت )جامعه تصمیم( و فضای مستقکامالً  توانند چنین، می پاسخگویی نداشته باشند. هم

یک از این دو قرار داشته و یا ترکیبی از این  آکادمیک )جامعه علمی( بوده و یا درون هر
بندی زیر را از نوعی از نهادهای واسطه میان دانش و  ها باشند. ویور و استیرز دسته وضعیت

: (2001 رز،یو است وری)واند  بر حسب میزان وابستگی این نهادها به دولت ارائه نموده 2مشی خط
 مجریه، سازمان قوه در مشی خط بررسی و مشاوره مرکزی یها سازماننهادهای دولتی )

 های دولت(، نهادهای میانی )کمیسیون حسابرسی مستقل یها سازمانگذاری،  قانون از پشتیبانی
 و ای خانهارتوز تفکر های مستقل، کانون مشورتی  دائمی ، نهادهای3آبی روبان دولتی موقت

سیاسی( و نهادهای مستقر در  احزاب  تفکر های کانون و پژوهشی قراردادی، دفاتر های پژوهش 
 دولتی غیر یها سازمانطرفداری،  تفکر های آکادمیک، کانون تفکر های جامعه مدنی )کانون

 خوبی نمایان است. این تفکیک به 4محور(. در جدول   - پژوهش

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
1
- NGOs 

 مشی های جایگزین مشورتی خط سازمان -2
 یکوتاه برا یزمان چارچوب  کی شهیهم باًیمشخص و تقر تیمأمور کیشان،  تیبنا به ماه ،یخاص موقت یها ونیسیکم نیا -3

و  یمشاورت باا کارکناان ادار    ایا  ارائه شواهد یبرا یگذار از قانون شین است پممک ونیسیکم یاعضا به آن دارند.  دنیرس
وجود ندارد.  ونیسیکم  یها هیو توص ها افتهیاستفاده از  یبرا ،یاجبار ای ینهاد تیظرف چیه یفراخوانده شوند، ول استمدارانیس 

منتخب  استمدارانیس انیو متعهد در م  قدرتمند  یحام کی ای یدولت تدر ادارا ینهاد بانیپشت کیکه گزارش،  یاز موارد ریغ
  کوتاه خواهد بود. ونیسیکند، عمر کار کم دایپ
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 دولت یبرا مشی خطتخصص و مشاوره  نیگزیجامنابع  -4 جدول
 دولت میانی جامعه مدنی

 آکادمیک تفکر یها کانون 

 های تفکر طرفداری کانون 
 ی غیر دولتی ها سازمان

 محور پژوهش
 های  های تفکر شرکت کانون

 بزرگ
 نفعیذ یها گروه 

 دانشگاه یقاتیتحق مراکز 

 یا حرفه یها انجمن 

 یآب روبان یدولت موقت یها ونیسیکم 

 مستقل یمشورت  دائمی ینهادها 

 ای و  وزارتخانههای تفکر  کانون
 های قراردادی پژوهش

 های تفکر احزاب  دفاتر پژوهشی و کانون
 سیاسی

 دولت به مشاوره یها شرکت 

 عنوان به) یالملل نیب یده وام یها سازمان 
 بانک یا پول یالملل نیب صندوق مثال

 ی(جهان

 یفرامل یها سازمان 

 رکزی مشاوره ی مها سازمان
مشی در قوه  و تحلیل خط

 مجریه

 از یبانیپشت سازمان 
 یگذار قانون

 مستقل یها سازمان 
 دولت یحسابرس

 یمرکز بانک 

 های وزارتخانه و یدارخزانه 
 یمال امور

 دولت یآمار یها سازمان 
 

 هارائ  برای  کلیدی، ظرفیت  گیران تصمیم   به  هایی از قبیل دسترسی چنین ویژگیهم آنها
مردم،   نزد  گیران، اعتبار تصمیم  نزد  دولت، اعتبار  کار  دستور  به مستقل، پاسخگویی  های توصیه 

 توصیه  کردن  دنبال  آخر  تا جهت  نهادی  پایدار و ظرفیت  شغلی  مسیر  ارائه  برای  ظرفیت
حسب  را برای  دانند. استون، نهادهای واسطه را برای تمایز این نهادها مطلوب می مشی خط

قراردادی،  پژوهشگرانه داند )پنج دست گذاران متمایز می مشی قابلیت دسترسی به خط
طرف( که  بی و محققان مدنی جامعه سیاسی، پژوهشگران ، مشاوران(دولت) داخل پژوهشگران

های تفکر،  ها، کانون (: دانشگاه2001های آن به شرح زیر است )استون و همکاران،  نمونه
 فشار یها گروهای(،  حرفه/  کار و کسب یها انجمن کارگری، یها اتحادیه) ژوهشیپ یها گروه

/ قانونگذاری های ، کمیتهها تحقیق و تفحص، رسانه های دولتی، کمیسیون غیر یها سازمان و
گیران و  هاولت و لیندکوئیست، بر حسب دو معیار موقعیت نسبت به تصمیم چنین  مجلس. هم

کنند که در  تقسیم می 2ها و غیر خودی 1ها خودیه ای را به دو دست اسطهتأمین مالی، نهادهای و
(: 5توان موارد زیر را نام برد )جدول  های آن می ، قرار دارند. از نمونه3کنار بازیگران اصلی

عمومی،  ذینفع یها گروهها،  کمیته و ها ، کمیسیون4ی موقت ویژهها گروهکابینه،  های کمیته
ها  تفکر و رسانه های کارگری، نهادهای آکادمیک، کانون های ر، اتحادیهکا و کسب های انجمن

 (.2005؛ دوبزینسکیس و همکاران، 2001)لیندکوئیست، 
                                                             

1
- Insiders 

2
- Outsiders 

3
- Core Actors 

4- Task Force چناد  رویکارد  یاک  باه  نیااز  کاه  مشکل یک حل برای یا و خاص پروژه یا و مأموریت یک انجام برای که بصورت ضربتی افراد از گروه موقتی 
 .است گرفته شکل دارد، ای رشته

دولت از استقالل درجه  
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ی مال نیو تأم رانیگ مینسبت به تصم تیموقع اریبر حسب دو مع یا واسطه ینهادهابندی  دسته -5لجدو
  (2005و همکاران،    سینسکی؛ دوبز2001 ست،یندکوئی)ل 

 
تأمین مالی توسط 

 بخش عمومی
 

 بازیگران محوری

 های دولتی وزارتخانه

 های کابینه کمیته

 مشورتی  ی مرکزیها سازمان

 ی موقت ویژهها گروه

 ها  خودی
 ها ها و کمیته کمیسیون

 ی موقت ویژهها گروه

  شوراهای پژوهشی

تأمین مالی توسط 
 بخش خصوصی

 ها خودی
 مشاوران

 کارکنان احزاب سیاسی

 ها خودیغیر 
 ذینفع عمومیی ها گروه 

 کسب و کارهای  انجمن

 های کارگری اتحادیه

 دانشگاهیان

 های تفکر کانون

 ها رسانه

 سياستی هاي توصيه -5

 یهمواره با توجه به مالحظات مختلف ،یمش و خط استیگوناگون در عرصه س ماتیتصم
دانش و پژوهش و کاربست  عرصه  یتوجه به دستاوردها آنها نیاز مهمتر یکیکه  شود یاخذ م

و مالحظات خاص در  ها تیاست. حساس ماتیتصم نیا تیفیک یو ارتقا تیآنها جهت تقو
. اما سازد یحوزه را دو چندان م نیدر ا ماتیتصم یدانش نهپشتوا بر  هیتک ،یحوزه عموم

انجام   ،یگذار یمش و خط یاسیبا عرصه س یو پژوهش یدو عرصه دانش نیادیبن یها تفاوت
 یهافرآیندنظر به  انتقال دانش مورد نیسو و همچن کیمرتبط و متناسب را از  یها ژوهشپ

 ازمندیکه ن سازد یروبرو م یمشکالت  اهمواره ب گر،ید یرا از سو یگذار یمش و خط یاسیس
 یا واسطه یکارکردها یدو عرصه و طراح نیا انیم یارتباط یفضا قیدق یشناخت و معمار

های  گیری با توجه به اهمیت روزافزون ورود دانش به تصمیم در واقع نهاست.آ  انیاالجرا م الزم
های مضاعف فضای سیاسی و تأثیرگذاری و ورود به آن، پرداختن به مرز  دولتی و پیچیدگی

مشی و فضای سیاسی از اهمیت حیاتی برخوردار است.  میان دانش و پژوهش با عرصه خط
یابد،  دگی که در تعامل دو عرصه مذکور، شدت بیشتری میهای مواجهه با این پیچی یکی از راه

بندی است. در این نوشتار تالش شد تا با استفاده  شناسی و طبقه استفاده از ابزار کارآمد گونه
ای در  بهینه از این ابزار در خصوص موضوع مورد مطالعه یعنی کارکردها و نهادهای واسطه
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ر اسناد و متون مرتبط و با دقت نظری کافی، از یک مند و جامع د مشی، با جستجویی نظام خط
سو، دایره وسیع این حوزه مهم، به خوبی نمایان شود و از سوی دیگر، به منظور کاهش 

سازی برای اقدام بهینه و روشن در این خصوص، این دایره  پیچیدگی در فهم آن و زمینه
و خالصه گردد. به طور  آوری های عملیاتی شناسایی شده، جمع گسترده، در قالب گونه

گذاری را به رغم گستردگی و تکثر آنها،  مشی ای در عرصه خط خالصه، کارکردهای واسطه
 یساز و مناسب یده سازمان»، «به پژوهش یدسترس لیتسه» ذیل گنجانید:  توان در پنج گونه می

، «از موضوع و دفاع یساز دادن، شبکه وندیپ»، «گفتگو و تبادل نظر لیو تسه جیترو»، «پژوهش
. همچنین، مصادیق نهادی این کارکردها بر حسب معیارهایی چون نحوه  «تیظرف شیافزا»و   

بندی  نسبت به دولت، به خودی و غیرخودی قابل دسته آنهاتأمین مالی و موقعیت بازیگران 
 است. 

های ارتباط  مشی به تبع چالش از آنجا که در ایران، ارتباط میان عرصه پژوهش و خط
های جامع، زمینه را برای  شناسی دانشگاه و دولت، هنوز در آغاز راه است، توجه به این گونه

ای و  آشنایی هر چه بهتر فعاالن هر دو عرصه برای ایجاد و توسعه چنین نهادهای واسطه
ای، بسیار هموار خواهد ساخت و به وسعت دید و افق کار ایشان به مراتب خواهد  مشاوره

های مجلس شورای اسالمی، مرکز  ای موجود و فعال نظیر مرکز پژوهشنهاده زود. همچنیناف
جمهوری، مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت  های استراتژیک ریاست بررسی

ها(، نیز  پژوهی در دانشگاه مشی نظام و یا مراکز پژوهشی و دانشگاهی متناظر )مانند مراکز خط
ای معرفی شده، نقش خود را در  و نهادهای متنوع واسطه توانند با شناسایی کارکردها می

گذاری کشور بهتر بازیابند. در مجموع، شناخت انواع تأثیرات  مشی خط فرآینداثرگذاری در 
ه چنین نحوها و هم گیری مشی بر تصمیم با خطنهان و آشکار ناشی از تعامل پژوهش 

های عمومی،  مشی خطه ر حوزد آنهاگیری، بلوغ و در نهایت به سرانجام رسیدن  شکل
موضوعی است در خور پژوهش بیشتر در کشور که فهم آن توسط بازیگران هر دو عرصه، 

 ها و تصمیمات سیاسی نیز خواهد شد. مشی باعث غنای هر چه بیشتر خط

 منابع

 اگف( فارسی

: 28ش  ،راهبارد فرهناگ   ،وبی ناو شناسی دینداری و ارائه چارچ نقد مطالعات گونه ،(1393) ،ربانی، ع. پور، آ.، حسن -1
 .89-61صص 

 در پژوهی سیاست کارگیری به  بر مؤثر عوامل مدل اعتباریابی و مفهومی نگاشت ،(1393) ،پور، ر. قلی ،زاده، ع. حمیدی -2
 .808-787: صص 4، ش 12دوره  ،مدیریت فرهنگ سازمانی ،سیاستگذاری
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شناختی مطالعات  کشف فرهنگ دانشگاه: واکاوی نظری و گونه ،(1390) ،ذوالفقارزاده، م.، امیری، ع.، زارعی متین، ح. -3
 .97-45: صص 9فرهنگ دانشگاهی، اندیشه مدیریت راهبردی، ش 

 ،راهبرد فرهنگ ،شناختی پژوهش اسنادی در علوم اجتماعی مبانی روش ،(1394) ،منش، ا. عرفان، صادقی فسایی، س. -4
 .91-62: صص 29ش 

گذاری  مشی پژوهی در فضای خط بررسی تأثیر سیاست ،(1389) ،زاده، ع.، امیری، ع. یپور، ر.، پورسید، ب.، حمید قلی -5
 .144-127: صص 4، ش 2دوره  ،نشریه مدیریت دولتی ،های مجلس شورای اسالمی )مطالعه موردی مرکز پژوهش

 ،هاای کاربسات   لکننده از نتایج پژوهشی نسبت باه ماد    بررسی و مقایسه دیدگاه سطوح استفاده ،(1386) ،کبیری، م. -6
 .36-59، صص 16های آموزشی، سال پنجم، ش  فصلنامه نوآوری

مثاباه یاک حاوزه     ی؛ باه پژوهشا  تیریو نقش آنها در مد یپژوهش یها هافتیکاربست  یها مدل ،(1388) ،کبیری، م. -7
 .147-168صص  ،4ش  اول، دوره ،انسانی علوم در ای رشته میان مطالعات فصلنامه ،ای رشته میان

دانشکده مدیریت  ،رساله دکتری ،بازپردازی مفهوم نظم و انضباط در سازمان )رویکردی اسالمی( ،(1388) ،م. لطیفی، -8
 و اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس.

فصلنامه  ،نظر و عمل انیم ی: پلیاستگذاریدر س یپژوهش جینتا یریکاربردپذ نییو تب یبررس ،(1395) ،نامداریان، ل. -9
  117-101 ص، ص3، شماره 2دوره  ،یعموم یسیاستگذار
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