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محمد مهدی ذوالفقارزاده
استادیار مدیریت سیاستگذاری عمومی دانشگاه تهران

زهره کریمیان
دانشجوی دکتری سیاستگذاری علم و فناوری دانشگاه تهران
(تاریخ دریافت - 95/10/5 :تاریخ پذیرش)95/12/11 :

چكيده
حساسیتها و مالحظات خاص در حوزه عمومی ،تکیه بر پشتوانه دانشی تصمیمات در این حوزه را
دو چندان میسازد .اما تفاوتهای بنیادین دو عرصه علمی با عرصه سیاسی و خطمشیگذاری ،انجام
پژوهشهای مرتبط و متناسب را از یک سو و انتقال دانش به فرآیندهای سیاسی و خطمشیگذاری را از
سوی دیگر ،همواره با مشکالتی روبرو میسازد که نیازمند شناخت و معماری دقیق فضای ارتباطی میان
این دو عرصه و طراحی کارکردهای واسطهای و مشاورهای مفید میان آنهاست .در نوشتار حاضر ،ضمن
بررسی مفاهیم و نهادهای واسطهای مطرح در حوزه خطمشیگذاری و توجه به رابطه عرضه و تقاضای
دانش در فرآیندهای حاکمیتی ،مفاهیم و کارکردهای متنوع و ممکنی که از نهادهای واسطهای و مشاورهای
در این خصوص وجود دارد ،مورد بحث قرار میگیرد .در نهایت ،از ترکیب نوآورانه این طبقهبندیها ،یک
گونهشناسی جامع و تلفیقی از کارکردهای مذکور بدست میآید که در پنج محور «تسهیل دسترسی به
پژوهش»« ،سازماندهی و مناسبسازی پژوهش»« ،ترویج گفتگو»« ،شبکهسازی و دفاع از موضوع» و
«افزایش ظرفیت خطمشی» خالصه میشود.

واژگان كليدي :خطمشیگذاری عمومی ،خطمشی پژوهی ،کاربست پژوهش ،نهادهای
واسطهای ،مشاوره ساالری

 ) Zolfaghar@ut.ac.irنویسنده مسئول( -
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 -1مقدمه
این مسأله که پژوهش چگونه به فرآیند خطمشیگذاری مربوط میشود ،مسأله جدیدی در
خطمشیگذاری عمومی نیست .در متون مربوط به خطمشی ،موضوعاتی چون ،فهم چالشهای

انجام پژوهشهای مرتبط با خطمشی ،انتقال نتایج پژوهشها به فرآیندهای حاکمیتی و

تشخیص آثار مستقیم و غیرمستقیم پژوهش در فرآیند خطمشیگذاری از اهمیت ویژهای
برخوردار است .تمرکز اولیه پژوهشهای این حوزه ،بر به تصویر کشیدن و توصیف فاصله
میان دو جامعه بود :نخست ،عالمان علوم اجتماعی یا همان تولیدکنندگان دانش 1و دیگری

خطمشیگذاران یا مصرف کنندگان دانش2؛ هریک با ارزشها و فرهنگهای بنیادین متفاوت و
البته نه لزوماً نامرتبط .بسیاری از این تحقیقات در نقطه شروع ،این دیدگاه را داشتند که علوم
اجتماعی باید به طور مستقیم برای خطمشیگذاران مفید باشد؛ این دیدگاه ،معموالً با «مدلهای
مهندسی استفاده از اطالعات» شناخته میشود و ارزش پژوهش در آن ،به تناسب و به موقع
بودن آن برای تصمیمگیری خطمشیگذاران مربوط میشود (لیندکوئیست .)2001 ،با این حال،

دیدگاه وایس (وایس ،)1979 ،نقطه عطفی در ادبیات این حوزه به شمار میرود؛ وی به دنبال
کشف حالتهای جایگزین تأثیر پژوهشهای علوم اجتماعی بود .از منظر وی ،پژوهش لزوماً
به طور مستقیم به «تصمیمهای خطمشی» مرتبط نیست ،ولی میتواند از راههای مهم دیگر
مانند تغییر گفتمان و برداشت خطمشیگذاران و مشاوران آنها به تأثیر الزم دست یابد.
موضوع مهم دیگر در خصوص رابطه دانش و پژوهش با عرصه خطمشی و سیاست ،توجه
به نقش نهادهای واسطهای 3است که به عنوان میانجی ،میان تولیدکنندگان دانش و
مصرفکنندگان دانش قرار میگیرند؛ در این میان ،مرز بین این نهادها و نفوذپذیری روزافزون
در مرزهای میان آنها ،اهمیت ویژهای یافته است .هکلو مدعی بود که مشاغل بسیاری از
تحلیلگران خطمشی به طور فزایندهای از نهادهای خاص جدا شده است؛ کارشناسان معتبر در

موضوعات خاص خطمشی ،بارها از یک پایگاه سازمانی به پایگاهی دیگر در داخل و خارج از
دولت منتقل میشوند .در ادامه ،لیندکوئیست ،یک جامعه سوم 4از سازمانهای داخل و خارج
دولت را که نه از خطمشیگذاران تشکیل یافتهاند و نه کامالً به پژوهش علوم اجتماعی متعهد
هستند را شناسایی کرد .اینان ،هر چند در تعهد به تولید دادهها ،تحقیق و تجزیه و تحلیل
مرتبط با خطمشی ،مشترک هستند؛ اما ممکن است در دولت یا بخش خصوصی قرار گرفته
باشند ،کار و مخاطبان مختلفی را هدف قرار داده و برای طیف متنوعی از آنها کار کرده باشند
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و در درجات مختلفی از تمایل به وارد ساختن پژوهش به عرصه خطمشی عمومی ،قرار داشته
باشند (لیندکوئیست.)2001 ،
گام مهم دیگر در ادبیات ،چارچوب ائتالف مدافع 1ساباتیه 2بود که چگونگی رخداد

«یادگیری خطمشیمحور» را مدل میکرد .هنگامی که یافتههای پژوهشی به فرآیند

خطمشیگذاری وارد میشوند ،توسط باورها و ارزشهای رقابتی شکلدهی شده و میبایست
با آنها مبارزه کنند .همچنین« ،ائتالفهای حمایتی یا رقابتی» در هر حوزه خطمشی میبایست

مشخص شوند و معین گردد که آیا پژوهش و تحلیل خطمشی مرتبط یا مستقل از این
ائتالفها هستند .در واقع در این چارچوب ،پژوهش و نهادهای مرتبط آن میتوانند به عنوان

نیروهای واسطه در تعارضات خطمشی عمل کنند .البته ،ارزیابی نقش پژوهش در فرآیند
خطمشی تا زمانی که حداقل برای یک دهه حوزه خطمشی مدنظر پایش نشود ،دشوار خواهد
بود (ساباتیه .)1988 ،میتوان شبکه نقشآفرینان خطمشی متشکل از سه رکن تولیدکنندگان
دانش ،مصرفکنندگان دانش و جامعه سوم را به صورت شکل  1نشان داد.
جامعه تصمیم

جهان علمی

تقاضا برای داده ،پژوهش و
تحلیل مرتبط و به موقع
برای پشتیبانی از و
اطالعرسانی به تصمیمها

محصوالت پژوهش با توجه به
هنجارها ی دانشگاهی

گروههایذینفععمومی
انجمنهای کسبوکار

اتحادیههایکارگری

دانشگاهیان
کانونهایتفکر


رسانهها(لیندکوئیست.)2001 ،
شکل  -1جامعه سوم و شبکه نقشآفرینان خطمشی
کمیتهها

کمیسیونهاو


نهادهای جامعه سوم که در ادبیات خطمشیگذاری عمومی از آنان با عنوان نهادهای
و....

واسطه( 3فیشر )2010 ،یا کارکنان مرزی( 4هوپ )2010 ،نام برده میشود ،بر اساس معیارهای
1
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مختلفی قابل دستهبندی بوده و نیازمند شایستگیهای متفاوتی هستند .هدف این مقاله،
شناسایی این معیارها و شایستگیهاست .بر این اساس نوشتار حاضر ،با مرور جامع مفاهیم
مربوط به نهادهای واسطهای و میانجی در حوزه خطمشی و کارکردهای متنوع آنها در

خطمشیگذاری عمومی ،گونه شناسی جامعی پیرامون این کارکردها ارائه میدهد .در نهایت،
مصادیق نهادهای واسطهای رایج ،شناسایی شده و به همراه تعدادی از دستهبندیهای موجود

در آثار مرتبط ارائه میگردد .از آنجا که در ایران ،ارتباط میان عرصه پژوهش و خطمشی به
تبع چالشهای ارتباط دانشگاه و دولت ،هنوز در آغاز راه است ،توجه به این گونهشناسیهای
جامع ،زمینه را برای آشنایی هر چه بهتر فعاالن هر دو عرصه برای ایجاد و توسعه چنین

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

 -2پيشينه پژوهش
همانطور که ذکر گردید ،نهادهای واسطه در خطمشیگذاری در پاسخ به این سؤال که
پژوهش 1چگونه به فرآیند خطمشیگذاری مربوط میشود ،مورد توجه قرار میگیرند .همچنین
تعدادی از چارچوبهای این حوزه نیز معرفی شدند .در پاسخ به این سؤال ،صاحبنظران از
2
مفاهیم نظری و کلیدواژگان متننوعی بهره جستهاند :برقراری ارتباط علم با خطمشی
4
(گرگریچ ،)2003 ،میانجیگری علم و خطمشی( 3انگلس ،)2005 ،تعامل علم و خطمشی
(مگنوزوسکی و همکاران ،)2010 ،پل زدن میان پژوهش و خطمشی( 5استون و همکاران،
 ،)2001پیوند میان پژوهش و خطمشی( 6عبدالرحمن ،)2005 ،کاربست دانش( 7لیندکوئیست،
 ،)2001کاربست پژوهش( 8وایس ،)1979 ،یادگیری خطمشی( 9بنت و هاولت،)1992 ،
11
خطمشیپژوهی( 10هرد2005 ،؛ ارسزین و کار ،)2008 ،خطمشیگذاری مبتنی بر شواهد
(هاولت و نیومن ،)2010 ،جنبههای سیاسی دانش( 12گروندمان و استر )2012 ،و توصیه

 - 1در منااابع مختلااف از واژههااای متفاااوتی از قبیاال پااژوهش ( ،)Researchتفحااص ( ،)Inquiryعلاام ( )Scienceو دانااش
( ) Knowledgeدر این حوزه استفاده شده است.
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خطمشی( 1لنتچ و وینگارت )2011 ،از این جملهاند .در هریک از این حوزهها ،واسطهگری یا
ارتباط دانش و پژوهش با عرصه خطمشی و سیاست ،از اهمیت متفاوتی برخوردار است و

کارکردهای گوناگونی برای آن در نظر گرفته میشود .از فراهم نمودن دانش مرتبط با

خطمشی 2برای تصمیمگیران تا دفاع تمامقد از یک تصمیم خاص با استفاده از ابزار قدرتمند

دانش و پژوهش.
به عنوان نمونه ،تمرکز اصلی مدلهای «کاربست پژوهش» بر اهداف و چگونگی استفاده از

4

کارهای پژوهشی است (آمارا و اتال .)2004 ،به طور کلی ،سه گونه استفاده ابزاری ،3مفهومی
و نمادین 5را در خصوص استفاده از نتایج پژوهشی میتوان در نظر گرفت (اندرسون و
همکاران1999 ،؛ بیر1997 ،؛ اینوائر و همکاران2002 ،؛ الویس و همکاران .)2003 ،در استفاده
ابزاری که به نوعی قدیمیترین نوع کاربست پژوهش است ،تأکید صرفاً بر یک موضوع
پژوهشی خرد و خاص است که به صورت مستقیم به حل یک مشکل پرداخته و از نتیجه آن
در این زمینه استفاده میشود (بیر .)1997 ،از این رو وایس به عنوان یکی از پیشگامان مباحث
کاربست پژوهش ،از این نوع استفاده با عنوان مدل حل مسأله 6نیز یاد میکند (وایس.)1979 ،

در این نوع استفاده و مدلهای متناظر با آن فرض میشود که با افزایش تعداد انتشارات و
تمرکز بر نیازهای تصمیمگیرندگان و خطمشیگذاران به جای تمرکز بر پیشرفت دانش
تخصصی ،میزان کاربست پژوهشها افزایش مییابد .این نوع استفاده اگرچه در عمل کمتر به
کار میآید ،اما بررسی پیشینهای نشان میدهد که گونه غالبتری در کاربست پژوهش است

(کبیری .)1388 ،استفاده مفهومی که با اندکی تفاوت از آن با عنوان روشنگری 7نیز یاد میشود
(کبیری ،)1386 ،برخالف استفاده ابزاری بر کاربرد مستقیم و فوری از نتایج پژوهشها داللت
نداشته ،بلکه بر تغییر طرز تفکر و نگرش خطمشیگذاران تأکید دارد و چنین پیشفرضی دارد
که با تغییر نگرش و روش تفکر ایشان در جهت نتایج حاصل از پژوهش ،میتوان تغییر جهت
تصمیمگیری خطمشیگذاران را در راستای مد نظر پژوهشهای انجام گرفته انتظار داشت
(کبیری .)1388 ،در واقع ،تأثیر این نوع استفاده بیشتر ناظر بر «هدایت غیر مستقیم» است که به
صورت تدریجی 8و در گذر زمان ،جهتگیریهای کاربران و یا حتی سایر پژوهشگران یک
حوزه علمی را تغییر میهد (ساباتیه و وایبل2007 ،؛ وبر)1991 ،؛ به طوری که استعاره
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«خزیدن» 1برای تبیین تأثیرگذاری این گونه از کاربردهای پژوهش ،مناسب به نظر میرسد
(شرایرروی .)2005 ،روشنگری ،آگاهیبخشی و تبیین افقهای جدید (بیر1997،؛ جانسون،
 )1998و سهیم شدن در دانش و به چالش کشیدن پیشفرضهای موجود در ذهن

تصمیمگیرندگان و پژوهشگران (وایس )1977 ،از جمله کارکردهای مهم این نوع استفاده از
پژوهشهاست .از این رو این نوع استفاده ،بیشتر در سطوح کالن اثرگذار است ،ضمن آنکه
اگرچه این اثرگذای زمانبر ،اما پایدارتر و ماندگارتر خواهد بود (نیلسون ،)2001 ،اما استفاده
نمادین ،به نوعی استفادهای نابهجا و با اغراض سیاسی از پژوهش است که در آن از پژوهشها

به منظور توجیه تصمیمات و وضعیتی که از قبل و به دالیلی دیگر اتفاق افتاده ،استفاده میشود

(جانسون .) 1998 ،در واقع ،این نوع استفاده ،ناظر بر کاربرد سیاسی (برای توجیه تصمیمات) و
تاکتیکی (برای متقاعد ساختن مخالفان) از پژوهش است (الویس و همکاران.)2003 ،
اینکه چه عواملی باعث میشود تا نتایج یک پژوهش در فرآیند خطمشی مورد استفاده قرار
گیرد نیز از موضوعات جالب توجه در متون مرتبط با این حوزه است (حمیدیزاده و قلیپور،
 .)1393هر چند ،تمایز میان دو جامعه خطمشیپژوه (مراکز علمی و مشاورهای) با
خطمشی گذار (نهادهای قانونی و سیاسی) توسط نویسندگان ،مورد تأکید قرار گرفته است
(نامداریان ،) 1395 ،اما نظرات متفاوت و جالب دیگری هم در این خصوص وجود دارد .به
عنوان مثال ،نیومن و همکاران این سؤال را مطرح میکنند که آیا واقعاً خطمشیگذاران از
پژوهش استفاده میکنند؟ در پاسخ به این سؤال با بررسی تجربی بیش از  2000نفر از کارکنان
خطمشیگذاری در استرالیا و با انجام  126مصاحبه عمیق با کارکنان بخش عمومی ،نظریه

تمایز «دو جامعه» 2دانشپژوهان و خطمشیگذاران را گمراهکننده دانسته و معتقدند که تعریف
طیفهای متنوعی از تعامل میان خطمشیگذاران و دنیای آکادمیک (به این معنا که در آن هر
خطمشیگذار میزان ارزشگذاری و استفاده خاص خود از پژوهش دانشگاهی را دارد) ،تعریف
معقولتری از بکارگیری پژوهش در فرآیند خطمشیگذاری خواهد بود .هر چند این رابطه و

تعامل در فرآیند خطمشیگذاری عمومی ،با جدایی اجزاء سیاسی از اداری ،پیچیدهتر نیز
میشود (نیومن و همکاران .)2016 ،بنکس ،در این زمینه بیان میدارد که بکارگیری
پژوهشهای سیاستی به شدت با مکان و زمان انجام آن مرتبط است .همچنین ،مهمترین عامل
در این مسئله را برداشت تصمیمگیران از نقش خودشان در فرآیند تصمیمگیری میداند .در
نهایت معتقد است ،پژوهشها بیش از آن چه پژوهشگران فکر میکنند در خطمشیگذاری
مؤثر است (بنکس .)2015 ،مارتین ،برای افزایش تأثیر پژوهش در خطمشیگذاری،
رویکردهایی عملی را معرفی میکند .وی معتقد است که دولتها نیازمند آن هستند تا ظرفیت
- Creeping
- Tow Communities

1
2
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جذب 1خود را با مهارتافزایی کارکنان دولت افزایش دهند تا آنها بتوانند پژوهشهای دقیقی
انجام داده و آنها را وارد تصمیمات کنند .همچنین سرمایهگذاری در جهت تقویت «بافتهای

همبند »2که دنیای نظر و عمل را با یکدیگر پیوند میدهند ،از دید وی ضرورتی انکارناپذیر

برای ارتباط میان پژوهش و مشاوره با خطمشیگذاری است (مارتین .)2016 ،گانتر و همکاران

با موردکاوی خطمشیگذاری آموزشی در انگلیس ،مفهومی بدیع با عنوان «مشاوره ساالری »3را
معرفی نموده و بیان میکنند که نقش مشاوران و مشاوره به شدت در بخش عمومی افزایش
یافته است تا حدی که که مشاوران غیرمنتخب جایگزین مباحثاتی شدهاند که پیش از این
سیاستمداران پاسخگو به عامّه ،بر عهده داشتهاند .این مسئله اهمیت توجه به فرآیندهای سیاسی

را در ارائه مشاورههای سیاستی برجسته نموده و مشروعیت و موقعیت فراهم آمده توسط نهاد
عمومی خطمشیگذار را در فرآیند تأثیر و تبادل دانش ،مهم بر میشمارد (گانتر و همکاران،

.)2015
به لحاظ تجربی نیز ،در کشورهای مختلف میتوان نمونههای موفقی از تأثیرات این
نهادهای واسطهای و مشاورهای پیدا کرد .به طور خاص در حوزههای چندبخشی و فرابخشی

که اغلب مملو از ذینفعان متعدد و مسائل بغرنج 4است ،وجود این نهادها میتواند به میزان قابل
توجهی بر کیفیت تصمیمات سیاستی بیفزاید .به عنوان مثال ،در حوزه فرابخشی نوآوری،
مثالهای متعددی از نهادهای واسطهای موفق در خطمشیگذاری میتوان نام برد (هاولز،
 .)2006وینووا در سوئد ،انوور در ایتالیا و مرکز مدیریت و مطالعات راهبردی در علم در

برزیل 5از آن دستهاند .همچنین خطمشیگذاری در حوزههایی مانند محیط زیست و سالمت
(هیچمن ،)2010،کشاورزی (کلرکس و لوییس ،)2009،مدیریت منابع آب (ساپسد و همکاران،
 )2007و آموزش (هانیگ )2004 ،بخش قابل توجهی از موردکاویهای مرتبط با نهادهای
واسطهای موفق در خطمشیگذاری را نشان میدهند .برخی نهادها از این منظر کارکردهای
6
واسطهای ،مورد بررسی بیشتر قرار گرفتهاند که میتوان از آن جمله به مؤسسه توسعه آلمان

در حوزه خطمشیگذاری اقتصادی ،مرکز مطالعات و آیندهنگاری راهبردی فرانسه 7در حوزه
خطمشیگذاری کشاورزی ،مؤسسه اقتصاد انرژی کره جنوبی 8در حوزه انرژی و مؤسسه
تحقیقاتی اقتصاد ،تجارت و صنعت ژاپن 9در حوزه مرتبط با امور تجاری و صنعتی اشاره نمود.

1

- absorptive capacity
- 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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پیلک بیان مینماید که نمیتوان علم را به عنوان یک فعالیت دور از سیاست و خطمشی
دید؛ بلکه باید به عنوان یک منبع کلیدی برای تسهیل تصمیمات پیچیده که درگیر منافع در
حال رقابت در جامعه هستند ،نگریسته شود .از نظر وی ،در یک سو با استناد به اقتدار تاریخی

علم ،دفاع از موضوع 1قرار دارد و در سوی دیگر تمرکز بر موضوعاتی که میتوانند توسط
دانش حل و فصل شوند که ممکن است در سواالت مطرح شده توسط تصمیمگیران یا
مباحثات بین تصمیمگیران ریشه داشته باشد (پیلک.)2007 ،
از سوی دیگر اینکه در هر مسئلهای در حوزه خطمشیگذاری عمومی ،کدامیک از انواع

واسطهگری مطلوب است ،به عوامل متعددی بستگی دارد که یکی از مهمترین آنها «نوع مسئله»

است (لنتچ و وینگارت2011 ،؛ هوپ2010 ،؛ پیلک2007 ،؛ ماسن و وینگارت .)2005 ،در
واقع ،با توجه به دو معیار اجماع بر ارزشهای موجود و اجماع بر دانش مرتبط ،مسائل ،قابل
دستهبندی به چهار دسته مسائل ساختارنیافته ،2مسائل ساختاریافته ،3اندکی ساختاریافته 4و
ساختاریافته ضعیف 5میباشند که هریک از انواع آن ،نیاز به کارکردهای واسطهگری خاصی
دارند (جدول .)1
جدول -1انواع چهارگانه مسائل خط مشی و تأثیر آنها بر کارکرد علم در خطمشیگذاری و رویکرد
واسطهگری (لنتچ و وینگارت2011 ،؛ ماسن و وینگارت)2005 ،
اجماع بر سر ارزشهای
موجود

اجماع بر سر

خیر

بله

دانش مرتبط با خطمشی

خیر

ساختارنیافته

اندکی ساختاریافته

کارکرد دانش پیدا کردن مسأله است.

دانش به عنوان مدافع وارد عمل

رویکرد واسطهگری( :یادگیری) گفتگو

میشود.

و استدالل ،حقیقتیابی مشترک و غیره

رویکرد واسطهگری :جلسات
خبرگی ،حقیقتیابی مشترک

بله

ساختاریافته ضعیف

ساختاریافته

دانش ،برقراری ارتباطات را برعهده

دانش ،حلکننده مسأله است.

دارد.

رویکرد واسطهگری :تطابق عرضه و
1

- Issue Advocacy
- Unstructured Problem
3
- Structured Problem
4
- Slightly Structured Problem
5
- Poorly Structured Problem
2
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تقاضای دانش؛ فضاسازی برای
دانش

امکان مصالحه و آشتی است.

اشاره شد که واسطهگری میان پژوهش و خطمشی با رویکردهای گوناگونی قابل انجام

است .این رویکردهای گوناگون ،هر یک کارکردهایی را برای واسطهگری ایجاب میکنند که

این کارکردها با عناوین و ویژگیهای مختلفی در ادبیات خطمشیگذاری عمومی معرفی
گردیدهاند .هایند ،دستهبندی جامعی از این مفاهیم و کارکردهای واسطهای ارائه داده است
(هایند )2013 ،که بخشی از آن در جدول  1آمده است .نگارندگان با مرور گستردهتر ادبیات،

مفاهیم و کارکردهای مشابه دیگری را نیز شناسایی نموده و آن را به یافتههای هایند افزودهاند.
خالصه این مرور ادبیات و جمعآوری کلیه مفاهیم متصور در این خصوص ،در جدول  1آمده
است.
جدول -1مروری جامع بر مفاهیم مورد استفاده و کارکردهای واسطهگری و مشاورهای در
خطمشیگذاری عمومی
نویسنده
و سال

مفهوم

واسطه
(ولف و اینیشییتیو)2006 ،

واسطه
اطالعات

واسطه
2
دانش

1

تعریف

کارکردهای واسطههای کارآمد

بااازیگرانی کااه در فرآینااد
تولید ،تفسیر ،سازماندهی یاا
منتقل کردن اطالعات بارای
یک هادف خااص و بارای
یک گروه خااص مشاارکت
میکنند
واساطههاایی کاه باا تولیااد،
پاااالیش ،ویاارایش و انتقااال
اطالعات مواجه هستند.
واسطه هایی که باا تعاامالت
با بهرهبرداران نهایی ،جهات
اطمینااان از دسااتیااابی بااه
فرآیناااد فهااام ،از طریاااق
یااادگیری مشااارکتی مواجااه
هستند.

انتشااار اطالعااات  /ارائااه پلاات فاارم باارای
دیدگاه های چندگانه  /ایفای نقش مدافعاه و
البی برای گروهها و یا مسائل خاص  /تعامل
تسااهیل و تولیااد بحااث و گفتگااو در میااان
ذینفعاااان در پااااژوهش باااارای چرخااااه
خااطمشاایگااذاری  /کمااک بااه فرآیناادهای
یادگیری متقابل

1- Information Intermediary
2- Knowledge Intermediary
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واسطه
(فیشر و وگل)2008 ،

واسطه
اطالعات

واسطه دانش

واسطه
اطالعات
(فیشر)2010 ،

واسطه دانش
کارگزاران
دانشی
کارگزاران
نوآوری

(جونز و همکاران)2009 ،

واسطه دانش

بااازیگرانی کااه در فرآینااد
تولید ،تفسیر ،سازماندهی یاا
منتقل کردن اطالعات بارای
یک هادف خااص و بارای
یک گروه خااص مشاارکت
میکنند.
آنهااا بااا در دسااترس بااودن،
ساااختاردهی و بسااتهبناادی
اطالعات مواجه هستند.
آنهااا بعااالوه بااا تعاماال بااا
ذینفعان جهت مشاارکت در
تفسیر اطالعات و استفاده از
آن جهاات تولیااد همکاران اه
دانش جدید مواجه هستند.
واسطههای اطالعات با ایجاد
قابلیت دسترسی به اطالعات
از منابع مختلف مواجه باوده
و در آگاهیبخشی ،انباشت،
ترجمااااه و آشکارسااااازی
اطالعات مشارکت دارند.
به افراد در فهم و بکارگیری
اطالعات کمک میکنند و در
انتشار ،ترجمه و انتقال دانش
مشارکت دارند.
کارگزاران دانشی به ارتقاای
اسااتفاده از دانااش مربااوط
هستند.
کارگزاران نوآوری باا تغییار
زمینهها روبرو هستند.
بااازیگرانی کااه درک بااین
پژوهشااااگران و جوامااااع
خاطمشای و بعاالوه عمااوم
مااااردم باااارای ارتقااااای
اسااتراتژیهااای خااطمشاای
کارآمد و حساس به زمینه را
واسطهگری میکنند.

ایجاد دسترسی به پژوهش  /عمل کاردن باه
عناااوان مخااازن اطالعاااات  /ساااازماندهی
اطالعااات جهاات در دسااترستاار شاادن /
خالصاه کاردن و ترکیاب کاردن تحقیقاات
جهت ترجمه و متناسبسازی آن با نیازهای
خط مشی گذار  /طرفداری  /تسهیل گفتگو و
تباااادل نظااار  /تساااهیل تعامااال باااین
خطمشیگذاران و پژوهشگران

آگاهسازی توسط انتشاار اطالعاات  /فعاال
کردن و نگهداری دسترسای باه اطالعاات /
مطبوع تر ساختن اطالعات برای مخاطباان /
لینک کردن و تخصیص تخصص باه نیااز /
ایجاد تقاضا برای استفاده از دانش  /حمایت
از نظرات به حاشیه رانده شاده  /همکااری
کوتاه و دراز مدت  /تقویت انعطاف پذیری
نهادها  /فعاال کاردن پاساخگویی ،تشاویق
تغییرات اجتماعی و یادگیری اجتماعی

تولید اطالعاات مناساب بارای مخاطباان از
طریق محصوالت ترکیب گونه کوتااه ،مانناد
خالصه سیاستی/ترویج گفتگوهاای فراگیار،
تعامل و بحث بین محققان ،خطمشیگذاران،
سااایر ذینفعااان و درگیاار کااردن عمااوم
مردم/تقویت ظرفیات خاطمشایگاذاران باا
کمک به دسترسی به و تفسیر طیف وسایعی
از شواهد معتبر/شبکه سازی با تولید کنندگان
دانش و دیگر واسطهها
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(مایکلز)2009 ،

کارکنان
1
مرزی

مدافع
موضوع

(پیلک)2007 ،

واسطه علم

2

کارگزار
3
صادق
(پیلک،
)2007

)2001

(ویور و استیرز،

سازمانهای
جایگزین
مشورتی
4
خطمشی

سااازمانهااا یااا افاارادی کااه
فاصله بین دانش و خطمشی
را جهااات تساااهیل انتقاااال
شواهد مرتبط با خط مشی و
جریاان دو ساویه اطالعااات
بااااااین پژوهشااااااگران و
خااطمشاایگااذاران متصاال
میکنند.
ماادافع موضااوع باار داللاات
پژوهش بارای یاک دساتور
کار سیاسی مشخص تمرکاز
دارد.
واسطه علم به دنبال تمرکاز
بر موضوعاتی که مای توانناد
توسط داناش حال و فصال
شوند است که ممکن اسات
در سااواالت مطاارح شااده
توسااط تصاامیمگیااران یااا
مباحثات بین تصامیمگیاران
ریشه داشته باشد.
به دنبال ادغام داناش علمای
با دغدغه های ذینفعان اسات
و با شافافساازی و تاالش
باارای گسااترش محااادوده
انتخااااااب در دساااااترس
تصمیمگیران در تصمیمگیری
درگیر میشود.
مناااابع نهاااادی تخصاااص
خاااااطمشااااای بااااارای
خطمشی گذاران کاه هام باه
تااأمین تخصااص و هاام بااه
تأثیرگااذاری تخصااص باار
خطمشی مبادرت میورزند.
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آگاااهسااازی تصاامیمگیرناادگان بااا انتشااار
هاادفمنااد داده  /وصاال نمااودن و تسااهیل
ارتباطات مناسب باین تصامیم گیرنادگان و
پژوهش گران  /درگیر نمودن ذینفعان مرتبط
و تسااااهیل همکاااااری بااااین آنهااااا و
تصمیم گیرندگان  /ظرفیات ساازی از طریاق
فعالیت هایی مانند مدیریت مشارکتی ،یاافتن
واقعیتهای مشترک و تولید همکارانه دانش
پررنگ کردن یاک گزیناه نسابت باه ساایر
گزینه ها برای خط مشیگذار  /درگیار شادن
صریح و آشکار با گزینههای خطمشی

عماال بااه عنااوان یااک منبااع اطالعااات /
پاسااااخگویی بااااه سااااؤاالت مشااااخص
خطمشیگذار

گسترش محدوده انتخاب برای تصمیمگیر و
اجازه به وی برای کاهش ایان محادوده بار
مبنای ترجیحات و ارزش های خود  /درگیر
شدن صریح و آشکار با گزینههای خطمشی
ایجاد اجماع و همااهنگی میاان ذینفعاان /
ایجاد دسترسی به خطمشیگذاران کلیدی /
ارائه توصیههای مستقل  /پاسخگویی ساریع
و مطمئن به دساتور کاار دولات  /سااختن
اعتبار نزد خطمشی گذاران و مردم  /تا انتهاا
دنبال کردن توصیه خطمشی

1- Boundary Workers
2- Science Arbiter
3- Honest Broker
4- Alternative Policy Advisory Organization
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(وارد و همکاران2009،؛ کمپبل2006 ،؛ ون کارمر و همکاران)2006 ،

کارگزاران
دانشی

یک فرد ،سازمان یا سااختار
که نقاش آن در دساترستار
نمودن پژوهش و عمل برای مدیریت دانش  /ارتباطاات و تباادل نظار /
دیگران است و در این میاان ظرفیتسازی
به دنبال رابطهای متعادل میان
پژوهش و عمل است.
کنار هم جمع کردن مردم برای ساخت پیوند
کااارگزاری دانااش توسااط و به اشاتراک گذاشاتن نظارات  /شناساایی
واسطه هاا در وسااطت باین شکاف ها و نیازهای اطالعاات  /بکاارگیری
منابع دانش و کاربران داناش اطالعات برای حال مشاکالت  /کماک باه
(علاام و پااژوهش) انجااام گروهها برای برقراری ارتباط و درک نیازهاا
و توانایی های یکدیگر  /راهنمایی ماردم باه
میگیرد.
منابع پژوهش
کارگزار دانش ،نهادی اسات
کااه باار سااازماندهی فرآینااد
تعاملی بین تولیدکننادگان و
استفاده کنندگان دانش جهت
سازمان دهی و مدیریت انجمن های مشاترک
تولید همکاراناه گزیناههاای
باارای خااطمشاایگااذاران و پژوهشااگران /
شدنی و بهره مند از پژوهش
ساااااختن روابااااط اعتماااااد  /تعیااااین
خطمشی تمرکز دارد.
دستورالعملهای کاری و اهاداف مشاترک /
کارگزاری داناش ،فرآینادی
آشکارسازی فرصت های متقابل  /مشاخص
دو طرفه اسات کاه اهاداف
نمااودن نیازهااای اطالعااات  /راهاناادازی
زیاار را دنبااال ماایکنااد-1 :
پژوهش های دارای ارتباط زیاد با خطمشی /
ترغیب خط مشی گاذاران باه
تسهیل دسترسی به شواهد  /تقویت ظرفیت
متعهاااد باااودن بیشاااتر باااه
برای ترجمه داناش  /مارتبط نمونادن و باه
یافتااههااای پژوهشاای و -2
اشتراک گذاری مشاورت  /پاایش تااثیر بار
تحریک پژوهشاگران بارای
1
شکاف دانش  -عمل
انجااام پااژوهش ماارتبط بااا
خط مشی و ترجمه یافتاههاا
جهاات معنااادار بااودن باارای
خطمشیگذاران

1- Know-Do
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(لوونسون)2010 ،

کاتالیزورها نقشای محاوری
در اتصاااال جریاااانهاااای
کاتالیزورهای خطمشی (مد نظر کینگدون)
دانشی برای باااا مشاااروعیت بخشااای،
خطمشی و گفتگوی موثق با افراد هریک
عمل ( 1شامل از جریاااانهاااای چندگاناااه
پژوهشگران خاطمشاای و ایجاااد نمااودن
فرصت های استراتژیک برای
فعال ،2
کارگزاران بهاارهباارداری از دانااش ایفااا
می کنناد .بساته باه ایان کاه
نهادی  3و
کارآفرینان خاستگاه آنهاا کادام یاک از
خطمشی  )4جریان های خطمشی باشاد،
هریک از انواع معرفی شاده
خواهند بود.

(هوپ)2009 ،

کارکنان
مرزی

(اوونز و راینر)1999 ،

کارگزاران
دانشی

متخصصانی که مشاوره آنهاا
بااه طااور همزمااان علاام و
خاااطمشااای عماااومی را
هماهناااگ و تعیاااین مااارز
میکند.

واسااطه بااین پژوهشااگران
اصلی یا تولیدکنندگان دانش
و خااطمشاایگااذاران کااه از
دانش استفاده می کنناد ولای
زمااان و تعلاایم کااافی باارای
جااذب پااژوهش اصاالی را
ندارند.

95

تقویت همکاری  /ایجاد اعتمااد و گفتگاو /
فعالیت های تباادل باا اساتفاده از اطالعاات
حاصل از پژوهش  /تعامل استوار و منظم در
طااول یااک ماادت طااوالنی  /سااازماندهاای
شبکه ها و جوامع خط مشای رسامی و غیار
رسمی با مناافع مشاترک ،اعتمااد و تعامال
اجتمااااعی  /تلفیاااق نماااودن باااازیگران از
جریانهای مختلف  /اتصال به انجمانهاای
خطمشی ملی و منطقهای

تسهیل مرزگستری های منظم بین سیاست و
علم در فضای اعتماد تقابل  /بهرهبارداری از
فرصت ها برای یادگیری ساودمند  /تأییاد و
آزمااودن خطااوط اسااتراتژیک خااطمشاای و
مفروضااات اساساای باورهااای خااطمشاای /
فراهم نمودن هوشمندی مبتنی بر شواهد که
به معنای اطالعات مبتنی بر علم در دسترس
و قابل استفاده است  /پوشش دادن مرز بین
تحلیلگران خط مشی و خاطمشای گاذاران /
خلق و نهادیناه نماودن الگوهاای تعامال و
نقش های پایدارتر جهت اینکه دانشامندان و
خطمشی گذاران در گفتگوی بهره ور و باز و
ارزیااابی یکپارچااه منااافع و مضااار و عاادم
قطعیتها درگیر شوند
تغییااار واژگاااان و چاااارچوب تفسااایری
خطمشیگذاران در درازمادت  /ترکیاب و
بازچارچوب بنادی داناش موجاود  /ارائاه
کانال های ارتباطی باا خاطمشایگاذاران /
روشان نماودن مناافع ذینفعاان مختلاف /
فراهم نماودن مشاروعیت بارای قاوانین و
مقررات آینده  /تغییر سیستم هاای بااور و
1

- Knowledge to Policy or Practice Catalysts
- Activist Researchers
- Institutional Brokers
4
- Policy Entrepreneurs
2
3
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به صورت پیشدساتانهتار از
کارگزاران دانشی ،کارآفرینان
کارآفرینان خاااطمشااای باااه دنباااال
سرمایه گذاری منابع در طای
خطمشی
زمااااان جهاااات پیشاااابرد
پروپوزالها یا مسائل هستند.
تحلیلگران خط مشی چنانچه
بااه دنبااال ایاان باشااند کااه
نتیجهگیری های آنها بیشترین
مدافع متقاعد تأثیر را داشته باشاد ،ممکان
1
است الزم باشد که به عنوان
کننده
ماادافعان متقاعااد کننااده ،بااه
سااامت مشاااکالت خیاااز
بردارند.

چارچوب هاای خاط مشای در درازمادت/
انتقال ایدهها  /تالش مستمر برای دسترسی
بیشتر مردم به اطالعات  /گشاودن جواماع
خط مشی برای حوزه های مغفول  /تارویج
ایدههای پژوهشگران و نهادهای آکادمیک /
تولید مفاهیم جدید و کارآفرینی برای آنها

 -3روششناسی پژوهش
این پژوهش از نظر ماهیت ،تحلیلی  -توصیفی است و در آن از گونهشناسی 2و بررسی
اسنادی 3استفاده شده است .در پژوهش اسنادی به عنوان روشی کیفی ،پژوهشگر ،دادههای
پژوهشی خود را در خصوص موضوع مورد مطالعه ،از میان منابع و اسناد جمعآوری میکند و
در آن تالش میکند تا با استفاده منظم و نظاممند از دادههای اسنادی به کشف ،استخراج،

طبقه بندی و ارزیابی مطالب مرتبط با موضوع پژوهش خود اقدام نماید (صادقی فسایی و
عرفانمنش .)1394 ،در خصوص روش گونهشناسی نیز اگرچه واژگان و مفاهیمی چون
طبقهبندی ،4گونهشناسی ،ردهبندی 5و خوشهبندی 6گاه به جای یکدیگر مورد استفاده قرار
میگیرند ولی تفاوتهایی بین آنها وجود دارد؛ طبقهبندی ،مفهوم عامی است که همه موارد
پیشگفته را شامل میگردد؛ خوشهبندی به دستهبندی آماری داده ها بر اساس معیارهای کمی

میپردازد؛ ردهبندی عمدتاً در علوم طبیعی و تجربی ،مبتنی بر روابط نیایی ،به صورت تکاملی
تنظیم میشود و گونهشناسی معموالً در علوم اجتماعی و بر اساس تمایز بین گروهها با
معیارهایی مشخص و بدون ارایه سلسله مراتب بکار بسته میشود (بایلی)1994 ،

1

- Persuasive Advocate
- Typology
3
- Documental method
4
Classification
5
- Taxonomy
6
- clustering
2
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مفهومی

گونهشناسی
خوشهبندی


عملیاتی

شکل  -2ردهبندی انواع طبقهبندی (بایلی.)1994 ،

طبق نظر دوتی و گلیک «گونهشناسی به مثابه روشی بیهمتا در نظریهپردازی» به شمار رفته
و در بسیاری از مطالعات تئوریک با صبغه نظریهپردازانه از این روش استفاده شده است (دوتی

و گلیک .)1994 ،البته برخی بر این نظرند که گونهشناسی به سبب رویکرد توصیفی ،1نمیتواند

به عنوان تئوری تلقی شود .ایشان گونهشناسی را تنها یک نظام طبقهبندی و ردهبندی ساده
میدانند .یکی از دالیل چنین حملهای به گونهشناسیها ،عدم تفکیک دقیق بین گونهشناسی و

فعالیتهای مشابه آن نظیر ردهبندی است (لطیفی .)1388 ،با نگاهی دقیق میتوان ادعا کرد که
گونهشناسیها ،گزارههای پیچیده نظری هستند که با زبان ساده بیان شدهاند و البته قابلیت
آزمون تجربی دارند و به سبب برخورداری از سه ویژگی عمده که در تئوریها وجود دارد

(یعنی تعریف سازههای مورد استفاده ،تبیین رابطه بین سازهها و لحاظ کردن ویژگی
ابطالپذیری در روابط میان سازهها) فراتر از یک دوگان توصیفی ساده میباشند (دوتی و
گلیک .)1994 ،در واقع مفهوممداری و معیارمند بودن ،دو ویژگی اصلی گونهشناسی است که

آن را از سایر طبقهبندیها متمایز میسازد (حسنپور و ربانی .)1393 ،اما تحلیل و طبقهبندی
به صورت گونهشناسی را میتوان به صورت مفهومی 2،تجربی 3و یا مفهومی  -تجربی که نوع
عملیاتی 4نامیده میشود ،مورد بررسی قرار داد (بایلی.)1994 ،
با توجه به مزیت گونهشناسی عملیاتی در کاربرد همزمان نظری  -عملی آن ،در این
نوشتار ،گونهشناسی عملیاتی که در آن ،گونهها بر اساس استقراء و با انتخاب برچسبهای
مفهومی مناسب شکل گرفته (ذوالفقارزاده و همکاران ،)1390 ،مدنظر خواهد بود .بدین
صورت که مطالعات واسطهگری در عرصه خطمشی ،با رویکردی استقرایی جمعآوری شده و
نخست ،بر اساس کارکردهای متصور و سپس بر اساس نهادهای شکل گرفته مبتنی بر این
کارکردها ،گونهشناسی میگردند .زمانی که رابطه میان پژوهش و خطمشی در ابتدای راه است
و بنابراین ،مطالعات داخلی در این خصوص با فقر شدید ادبیات نظری مواجه است ،استفاده از

1

- Descriptive Approach
- Conceptual
- Empirical
4
- Operational
2

3
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این روش در جبران این وضعیت ،نقشی اساسی دارد و با توجه به ویژگیهای فوق ،میتواند
زمینهساز نظریهپردازیهای کاربردی و تصمیمگیریهای روشنگرایانه در این عرصه گردد.
با توجه به روش فوق ،یافتههای این پژوهش در دو نوع گونهشناسی جامع از  )1کارکردها

و  )2نهادهای واسطهای در رابطه میان دانش و پژوهش با خطمشی و سیاست خالصه میشوند
که در ادامه ،به ترتیب مطرح میگردند.

 -4گونه شناسی كاركردهاي واسطه اي در خطمشیگذاري عموومی :اگووو ی
تلفيقی
به رغم گستردگی کارکردهای معرفی شده در ادبیات برای واسطههای خطمشیگذاری،
میتوان آنها را در چند دسته کلی دستهبندی نمود .این کار موجب میشود که انتظارات اصلی
از واسطههای خطمشی ،شناسایی گردیده و قابلیت مقایسه بهتر این کارکردها در مرحله
نخست و نهادهای متناظر با آنها در مرحله بعد ،فراهم شود .به عبارت دیگر ،با شناسایی

کارویژههای اصلی این نهادها ،میتوان بر مبنای تمرکز آنها بر هریک از این کارویژهها،
گروههای اصلی آنها را شناسایی نمود .بر این اساس ،ابتدا برخی گونهشناسیهای معرفی شده

در ادبیات این حوزه معرفی میگردد و در نهایت ،کارکردهای معرفی شده در بخش قبل بر
مبنای گونهشناسی پیشنهادی مرتب میشود.
1
هایند ،کارکردهای واسطههای خطمشی را در سه دسته مدیریت دانش (ناظر بر نیازهای
طرف تقاضا برای تامین دانش مورد نیاز در خطمشی) ،پیوند دادن ،تبادل و دفاع( 2در جهت
ایجاد همفکریها ،مشخص نمودن خألها و مانند آن) و تسهیل و تقویت ظرفیتها( 3تسهیل
گفتگوی طرفین عرضه و تقاضا ،ارتقای ظرفیت خطمشیگذار و مانند آن) دستهبندی میکند
(هایند .) 2013 ،مایکلز نیز ،این کارکردها را در قالب شش گروه اصلی اطالع رسانی یا آگاهی
بخشی( 4انتشار مطالب سیاستی) ،مشاوره( 5جستجو برای کارشناسان شناخته شده برای ارائه

توصیه در مورد مشکل مطرح شده توسط طرف تقاضا) ،تطابقدهی ( 6شناسایی تخصص مورد
نیاز؛ اینکه چه کسی میتواند آن را فراهم کند و بهترین راه برای برقراری ارتباط چیست)،
تعامل( 7ایجاد تعامل میان خطمشیگذاران مرتبط) ،همکاری( 8ایجاد مذاکره مفهومی میان

1

- Knowledge Management
- Linkage, Exchange & Advocate
- Facilitation & Capacity Strengthening
4
- Informing
5
- Consulting
6
- Matchmaking
7
- Engaging
8
- Collaborating
2

3
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خطمشیگذاران) و ظرفیتسازی( 1ظرفیتسازی سازمانی در طرفین عرضه و تقاضا)
طبقهبندی میکند (مایکلز .)2009 ،گوین و شاکسون ( )2010بر اساس نظریه مایکلز ()2009
نیز این کارکردهای واسطهای را در شش دسته کم و بیش مشابه طبقهبندی میکنند که خروجی

و خالصه کار ایشان در شکل  3نمایش داده شده است .ایشان هدف نهایی فعالیتهای

واسطهای را تغییرات رفتاری و یادگیری اجتماعی توسط افراد و نهادها میدانند .در دستهبندی
دیگر ،کارکردها به صورت طیفی از دسترسی به پژوهش تا تقویت ظرفیت خطمشیگذاران
ارائه شده است« :تسهیل دسترسی به پژوهش« ،»2سازماندهی و (ایجاد) تابلوی راهنما،»3
«ترکیب و خلق محصوالت جدید « ،»4پیوند شبکهها و کمیسیونها »5و «تسهیل گفتگو و

تقویت ظرفیت( »6فیشر و کوناراتنام .)2007 ،یانگ در یک طبقهبندی مشابه به هایند،
کارکردهای واسطههای خطمشی را در سه دسته «مدیریت فعالیتهای دانشی و پژوهشی»،
«ظرفیتسازی و تسهیل ارتباطات» و «مدیریت فرآیندهای سیاسی و ائتالفی» قرار میدهد
(یانگ .)2007 ،اگرچه استفاده از این گونه دستهبندیهای کلیتر ،از دقت گونهشناسی خواهد
کاست ،اما به دلیل اینکه در اغلب منابع ،بر دقیق نبودن مرز میان این کارکردها تأکید شده است

(لیندکوئیست ،)2001 ،در ارائه تصویر کلی موفق خواهد بود.

شکل - 3کارکردهای مختلف واسطهگری خطمشی (گوین و شاکسون.)2010 ،
1

- Building capacity
- Levarage Access to Research
3
- Organise and Signpost
4
- Synthesis, Create New Product
5
- Link Networks and Commissions
6
- Facilitate Dialogue, Strengthen Capacity
2
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نگارندگان با توجه به طبقهبندیهای پیشگفته از یک سو و با عنایت به کارکردهای احصاء
شده در بخش قبل که با رویکردی حداکثری ،کلیه کارکردهای متصور را در این خصوص در

بر میگرفت ،بر اساس روش گونهشناسی عملیاتی ،به گونهشناسی ترکیبی ذیل برای طبقهبندی
کارکردهای متنوع و وسیع واسطهای در خطمشیگذاری عمومی دست یافتند:
 -1تسهیل دسترسی به پژوهش :ایجاد دسترسی به پژوهشها از منابع مختلف و عمل به
عنوان مخزن اطالعات.
مناسبسازی پژوهش :خالصهسازی پژوهش و ارائه در قالبهای

سازماندهی و

-2
مناسب طرف تقاضا (خطمشیگذاران) و سایر ذینفعان و آگاهسازی طرفین عرضه و

تقاضا
 -3ترویج و تسهیل گفتگو و تبادل نظر :ایجاد زمینه مناسب برای گفتگوی طرفین عرضه و
تقاضا و سایر ذینفان و یافتن تکنیکهای مناسب تبادل.
 -4پیوند دادن ،شبکهسازی و دفاع از موضوع :ایجاد شبکه با پژوهشگران و سایر ذینفعان،
برجسته ساختن برخی موضوعات ،خألها و بعضی از جهتگیریهای آینده و تخصیص

تخصص به نیاز و درگیرنمودن ذینفعان.
 -5افزایش ظرفیت :ارتقای تواناییهای تحلیلی و تفسیری تصمیمگیران ،ارزیابی و یادگیری
و توانمندسازی طرف تقاضا (خطمشیگذاران و تصمیمگیران) برای شناسایی نیازها و
کاربست نتایج و همچنین همکاری در انجام پژوهش.
دل یل انتخاب این گونه از کارکردها ،جامعیت آن برای پوشش انواع فعالیتهای واسطهای از

ایجاد فشار عرضه تا ایجاد کشش تقاضا است .حاصل این گونهشناسی در جدول  2قابل
مشاهده است.
جدول -2گونهشناسی کارکردهای واسطهای در خطمشیگذاری عمومی
گونه

 )1تسهیل دسترسی
به پژوهش

کارکرد مرتبط

انتشار اطالعات (ولف و اینیشییتیو ،)2006 ،ایجاد دسترسی به پژوهش (فیشر
و وگل ،)2008 ،عمل کردن به عنوان مخزن اطالعات (فیشر و وگل،)2008 ،
آگاهسازی توسط انتشار اطالعات (فیشر ،)2010 ،فعال کردن و نگهداری
دسترسی به اطالعات (فیشر ،)2010 ،آگاهسازی تصمیمگیرندگان با انتشار
هدفمند داده (مایکلز ،)2009 ،مدیریت دانش (وارد و همکاران2009 ،؛
کمپبل2006 ،؛ ون کامر و همکاران ،)2006 ،راهاندازی پژوهشهای دارای
ارتباط زیاد با خطمشی (وارد و همکاران2009 ،؛ کمپبل2006 ،؛ ون کامر و
همکاران ،)2006 ،تسهیل دسترسی به شواهد (وارد و همکاران2009 ،؛
کمپبل2006 ،؛ ون کامر و همکاران ،)2006 ،تالش مستمر برای دسترسی
بیشتر مردم به اطالعات (اوونز و راینر ،)1999 ،فراهم نمودن هوشمندی
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مبتنی بر شواهد (هوپ ،)2009 ،عمل به عنوان یک منبع اطالعات (پیلک،
 ،)2007پاسخگویی به سؤاالت مشخص خطمشیگذار (پیلک،)2007 ،
گسترش محدوده انتخاب برای تصمیمگیر و اجازه به وی برای کاهش این
محدوده بر مبنای ترجیحات و ارزشهای خود (پیلک ،)2007 ،ارائه
توصیههای مستقل (ویور و استیرز)2001 ،

 )2سازماندهی و
مناسبسازی
پژوهش

 )3ترویج و
تسهیل گفتگو و
تبادل نظر

 )4پیوند دادن،
شبکهسازی و
دفاع از موضوع

سازماندهی اطالعات جهت در دسترستر شدن (فیشر و وگل،)2008 ،
خالصه کردن و ترکیب کردن تحقیقات جهت ترجمه و متناسبسازی آن با
نیازهای خطمشیگذار (فیشر و وگل ،)2008 ،مطبوعتر ساختن اطالعات
برای مخاطبان (فیشر ،)2010 ،تولید اطالعات مناسب برای مخاطبان از طریق
محصوالت ترکیبگونه کوتاه ،مانند خالصه سیاستی (جونز و همکاران،
 ،)2009ترکیب و بازچارچوببندی دانش موجود (اوونز و راینر،)1999 ،
انتقال ایدهها (اوونز و راینر ،)1999 ،ترویج ایدههای پژوهشگران و نهادهای
آکادمیک (اوونز و راینر ،)1999 ،تولید مفاهیم جدید و کارآفرینی برای آنها
(اوونز و راینر)1999 ،
ارائه پلت فرم برای دیدگاههای چندگانه (ولف و اینیشییتیو ،)2006 ،تسهیل
تعامل و تولید بحث و گفتگو در میان ذینفعان در پژوهش برای چرخه
خطمشیگذاری (ولف و اینیشییتیو ،)2006 ،تسهیل گفتگو و تبادل نظر
(فیشر ،)2008 ،تسهیل تعامل بین خطمشیگذاران و پژوهشگران (فیشر و
وگل ،)2008 ،ترویج گفتگوهای فراگیر ،تعامل و بحث بین محققان،
خطمشیگذاران و سایر ذینفعان و درگیر کردن عموم مردم (جونز و
همکاران ،) 2009 ،درگیر نمودن ذینفعان مرتبط و تسهیل همکاری بین آنها و
تصمیمگیرندگان (مایکلز ،)2009 ،ارتباطات و تبادل نظر (وارد و همکاران،
2009؛ کمپبل2006 ،؛ ون کامر و همکاران ،)2006 ،کنار هم جمع کردن مردم
برای ساخت پیوند و به اشتراک گذاشتن نظرات (وارد و همکاران2009 ،؛
کمپبل2006 ،؛ ون کامر و همکاران ،)2006 ،کمک به گروهها برای برقراری
ارتباط و درک نیازها و تواناییهای یکدیگر (وارد و همکاران2009 ،؛ کمپبل،
2006؛ ون کامر و همکاران ،)2006 ،راهنمایی مردم به منابع پژوهش (وارد و
همکاران2009 ،؛ کمپبل2006 ،؛ ون کامر و همکاران ،)2006 ،تقویت
همکاری (لوونسون ،)2010 ،ایجاد اعتماد و گفت و گو (لوونسون،)2010 ،
پوشش دادن مرز بین تحلیلگران خطمشی و خطمشیگذاران (هوپ،)2009 ،
خلق و نهادینه نمودن الگوهای تعامل و نقشهای پایدارتر (هوپ)2009 ،
شناسایی شکافها و نیازهای اطالعات (وارد و همکاران2009 ،؛ کمپبل،
2006؛ ون کامر و همکاران ،)2006 ،بکارگیری اطالعات برای حل مشکالت
(وارد و همکاران2009 ،؛ کمپبل2006 ،؛ ون کامر و همکاران،)2006 ،
سازماندهی و مدیریت انجمنهای مشترک برای خطمشیگذاران و
پژوهشگران (وارد و همکاران2009 ،؛ کمپبل2006 ،؛ ون کامر و همکاران،
 ،)2006ساختن روابط اعتماد (وارد و همکاران2009 ،؛ کمپبل2006 ،؛ ون
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کامر و همکاران ،)2006 ،تعیین دستورالعملهای کاری و اهداف مشترک
(وارد و همکاران2009 ،؛ کمپبل2006 ،؛ ون کامر و همکاران،)2006 ،
مشخص نمودن نیازهای اطالعات (وارد و همکاران2009 ،؛ کمپبل2006 ،؛
ون کامر و همکاران ،)2006 ،مرتبط نمودن و به اشتراکگذاری مشورت
(وارد و همکاران2009 ،؛ کمپبل2006 ،؛ ون کامر و همکاران،)2006 ،
فعالیتهای تبادل با استفاده از اطالعات حاصل از پژوهش (لوونسون،
 ،)2010سازماندهی شبکهها و جوامع خطمشی رسمی و غیر رسمی با منافع
مشترک ،اعتماد و تعامل اجتماعی (لوونسون ،)2010 ،تلفیق نمودن بازیگران
از جریانهای مختلف (لوونسون ،)2010 ،اتصال به انجمنهای خطمشی ملی
و منطقهای (لوونسون ،)2010 ،ارائه کانالهای ارتباطی با خطمشیگذاران
(اوونز و راینر ،)1999 ،روشن نمودن منافع ذینفعان مختلف (اوونز و راینر،
 ،)1999فراهم آوردن مشروعیت برای قوانین و مقررات آینده (اوونز و راینر،
 ،)1999تسهیل مرزگستریهای منظم بین سیاست و علم در فضای اعتماد
تقابل (هوپ ،)2009 ،پررنگ کردن یک گزینه نسبت به سایر گزینهها برای
خطمشیگذار (پیلک ،)2007 ،درگیر شدن صریح و آشکار با گزینههای
خطمشی (پیلک ،)2007 ،ایجاد اجماع و هماهنگی میان ذینفعان (پیلک،
 ،)2007ایجاد دسترسی به خطمشیگذاران کلیدی (ویور و استیرز،)2001 ،
پاسخگویی سریع و مطمئن به دستور کار دولت (ویور و استیرز،)2001 ،
ساختن اعتبار نزد خطمشیگذاران و مردم (ویور و استیرز ،)2001 ،تا انتها
دنبال کردن توصیه خطمشی (ویور و استیرز ،)2001 ،طرفداری (فیشر و
وگل ،)2008 ،پیوند دادن و تخصیص تخصص به نیاز (فیشر،)2010 ،
حمایت از نظرات به حاشیه رانده شده (فیشر ،)2010 ،همکاری کوتاه مدت
و دراز مدت (فیشر ،)2010 ،شبکهسازی با تولیدکنندگان دانش و دیگر
واسطهها (جونز و همکاران ،)2009 ،وصل نمودن و تسهیل ارتباطات مناسب
بین تصمیمگیرندگان و پژوهشگران (مایکلز ،)2009 ،تعامل استوار و منظم
در طول مدت طوالنی (لوونسون ،)2010 ،بازیکردن نقش مدافعه و البی
برای گروهها یا مسائل خاص (ولف و اینیشییتیو)2006 ،

 )5افزایش
ظرفیت

کمک به فرآیندهای یادگیری متقابل (ولف و اینیشییتیو ،)2006 ،تغییر واژگان
و چارچوب تفسیری خطمشیگذاران در درازمدت (اوونز و راینر،)1999 ،
تغییر سیستمهای باور و چارچوبهای خطمشی در درازمدت (اوونز و راینر،
 ،)1999گشودن جوامع خطمشی برای حوزههایی که مغفول مانده است
(اوونز و راینر ،)1999 ،بهرهبرداری از فرصتها برای یادگیری سودمند
(هوپ ،)2009 ،تأیید و آزمودن خطوط استراتژیک خطمشی و مفروضات
اساسی باورهای خطمشی (هوپ ،)2009 ،ایجاد تقاضا برای استفاده از دانش
(فیشر ،)2010 ،تقویت انعطافپذیری نهادها (فیشر ،)2010 ،فعال کردن
پاسخگویی ،تشویق تغییرات و یادگیری اجتماعی (فیشر ،)2010 ،تقویت
ظرفیت خطمشیگذاران با کمک به تفسیرو دسترسی به طیف وسیعی از
شواهد معتبر (جونز و همکاران ،)2009 ،ظرفیتسازی از طریق فعالیتهایی
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مانند مدیریت مشارکتی ،یافتن واقعیتهای مشترک و تولید همکارانه دانش
(مایکلز ،)2009 ،ظرفیتسازی (وارد و همکاران2009 ،؛ کمپبل2006 ،؛ ون
کامر و همکاران ،)2006 ،آشکارسازی فرصتهای متقابل (وارد و همکاران،
2009؛ کمپبل2006 ،؛ ون کامر و همکاران ،)2006 ،تقویت ظرفیت ترجمه
دانش (وارد و همکاران2009 ،؛ کمپبل2006 ،؛ ون کامر و همکاران،)2006 ،
پایش تاثیر بر شکاف دانش  -عمل (وارد و همکاران2009 ،؛ کمپبل2006 ،؛
ون کامر و همکاران)2006 ،

همان طور که پیشتر نیز اشاره گردید ،سازمانهای متعدد و متنوعی از نهادهای موفق در
زمینه میانجیگری خطمشی در دنیا وجود دارند که در حوزههای بخشی ،چندبخشی و
فرابخشی عملکرد خوبی از خود نشان دادهاند .چهار نهاد میانجی صاحبنام و موفق بینالمللی

در جدول  3مورد مطالعه قرار گرفته و کارکردهای آنها از منظر انطباق با الگوی تلفیقی معرفی
شده در این نوشتار ،واکاوی شده است.
جدول -3کارکردهای چهار نهاد میانجی خط مشی در دنیا در انطباق با الگوی تلفیقی
نام مؤسسه

کارکرد مرتبط در

معرفی مختصر
1

مؤسسه
توسعه آلمان

الگوی تلفیقی
2

3

4

5

 این سازمان به صورت غیرانتفاعی اداره میگردد و
اساسنامه این موسسه استقالل نهادی آن را تضمین میکند.
 کانون تفکر چندرشتهای پیشرو در ارائه پیشنهادهای
خطمشیهای توسعهای است.
 این مؤسسه میان نظریه و عمل یک پل ارتباطی ایجاد
* * * * *
نموده و در شبکههای پژوهشی بینالمللی فعالیت دارد.
 پژوهش ،بنیان فعالیتهای مشورتی آن بهشمار میرود و
همچنین فعالیتهای مشورتی ،تمهیدات الزم جهت
انجام برنامههای پژوهشی بیشتر فراهم مینماید.
 آمادهسازی افراد برای انجام مشاغل در حوزه خطمشی-
توسعهای از فعالیتهای مهم آن به شمار میرود.
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کارکرد مرتبط در

معرفی مختصر
1

مرکز
مطالعات و
آیندهنگاری
راهبردی
فرانسه

مؤسسه
اقتصاد
انرژی کره
جنوبی

الگوی تلفیقی
2

3

 این مرکز جهت ارتقای کیفیت رصد ،آیندهنگاری و
ارزیابی خطمشیها در امور مرتبط با کشاورزی تاسیس شده
است.
 این مرکز مرجع خطمشی و کانون تفکر وزارتخانه
کشاورزی میباشد.
 در قالب کارگروههای میانرشتهای  -نظیر گروه انرژی * * -
کشاورزی  -فعالیت میکند.
 برخی از نتایج فعالیتهای خود را برای عموم و برخی
دیگر را برای خطمشیگذاران منتشر میکند.
 در شبکههای دانشی ملی و بینالمللی حضور فعال و
مؤثر دارد.
 این موسسه تنها موسسه تحقیقاتی متخصص در زمینه
خطمشیگذاری انرژی در کره جنوبی است که تأمین مالی
آن توسط دولت صورت میگیرد.
 وظیفه اصلی آن جمعآوری ،بررسی ،تحلیل و انتشار
اطالعات و تربیت خطمشیگذاران در حوزههای مختلف * * *
انرژی است.
 ارائه مشاوره و راهکارهای تخصصی در سطح جهانی
 در تقویت ظرفیت سازمانی خطمشیگذاران و تثبیت
زیرساختهای پژوهشی اثرگذاری قابل توجهی دارد.
 با بهرهگیری از تعامالت چند رشتهای فعالیت میکند.

4

-

-

5

*

*
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کارکرد مرتبط در

معرفی مختصر
1

مؤسسه
تحقیقاتی
اقتصاد،
تجارت و
صنعت
ژاپن

الگوی تلفیقی
2

 این مؤسسه یک کانون تفکر خطمشی بوده که به منظور
انجام پژوهشهای تئوری و عملی ،بیشینه نمودن همکاریها
با استفاده از افراد دخیل در خطمشیگذاری و تهیه
پیشنهادهای سیاستی مبتنی بر شواهد بدست آمده از چنین
فعالیتهای پژوهشی ،تاسیس گردیده است.
* *
 چارچوبهای اجرایی و سیاستی متداول اداری را
شکسته و تقویت ظرفیت خطمشیگذاری را در دستور کار
قرار داده است.
 به گونهای مؤثر و کارآمد ،دولت را به پشتوانه نظری و
شبکه دانش تجهیز نموده است.

3

-

4

-

5

*

گونهشناسی نهادهای واسطهای و مشاورهای در خطمشیگذاری عمومی
پس از مرور مفاهیم و کارکردها ،اکنون نوبت به مصادیق نهادی که این کارکردها را ایفا
کرده و ارتباط مؤثر میان دو دنیای متفاوت دانش و پژوهش از یک سو و سیاست و خطمشی
را از سوی دیگر بر عهده دارند ،میرسد .با وجود گستردگی مفاهیم مطرح در حوزه نهادهای
واسطه میان علم و خطمشی ،میتوان دو دسته کلی از این نهادها را با توجه به دستور کارشان

ارائه داد )1 :تقاضامحور و  )2عرضهمحور( 3واس2010 ،؛ لوونسون .)2010 ،نهادهای
تقاضامحور در راستای برآورده کردن تقاضای جامعه تصمیم ،عمل میکنند و به دنبال بهبود
کیفیت تصمیمگیری و استفاده خطمشی از پژوهش (کاپالن1975 ،؛ کاپالن 1979 ،و آلبیک،
4
 )1995هستند .از سوی دیگر نهادهای عرضهمحور بیشتر به دنبال تأثیر بر خطمشیگذاری

هستند.
در ادامه برخی مصادیق نهادهای واسطهای ارائه میگردد .هر یک از این مصادیق میتوانند
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
- Theoretical Backbone
- Supply-Driven & Demand-Driven
4
- Policy Influence
2
3
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عین حال ،در مسألهای متفاوت ،دسترسی خطمشیگذاران را به منابع دانشی موجود خارجی
تسهیل کند.

همانطور که اشاره گردید ،مرز میان عرضهکنندگان و بهرهبرداران دانش و نهادهای واسطه

روز به روز کمرنگتر و منعطفتر میگردد .نهادهای واسطه پژوهش و خطمشی میتوانند
درون یا بیرون دولت در قالبهایی چون سازمانهای غیردولتی 1یا گروههای پژوهشی باشند

(قلیپور و همکاران .)1389 ،همچنین این نهادها میتوانند وضعیتی بینابین داشته باشند ،به این
معنا که علی رغم تأمین مالی کامل یا نسبی توسط دولت ،از استقالل برخوردار بوده و به دولت
پاسخگویی نداشته باشند .همچنین ،میتوانند کامالً مستقل از دولت (جامعه تصمیم) و فضای

آکادمیک (جامعه علمی) بوده و یا درون هر یک از این دو قرار داشته و یا ترکیبی از این
وضعیتها باشند .ویور و استیرز دستهبندی زیر را از نوعی از نهادهای واسطه میان دانش و
خطمشی 2بر حسب میزان وابستگی این نهادها به دولت ارائه نمودهاند (ویور و استیرز:)2001 ،
نهادهای دولتی (سازمانهای مرکزی مشاوره و بررسی خطمشی در قوه مجریه ،سازمان
پشتیبانی از قانونگذاری ،سازمانهای مستقل حسابرسی دولت) ،نهادهای میانی (کمیسیونهای

موقت دولتی روبان آبی ،3نهادهای دائمی مشورتی مستقل ،کانونهای تفکر وزارتخانهای و
پژوهشهای قراردادی ،دفاتر پژوهشی و کانونهای تفکر احزاب سیاسی) و نهادهای مستقر در
جامعه مدنی (کانونهای تفکر آکادمیک ،کانونهای تفکر طرفداری ،سازمانهای غیر دولتی
پژوهش  -محور) .در جدول  4این تفکیک بهخوبی نمایان است.

- NGOs

1

 - 2سازمانهای جایگزین مشورتی خطمشی
 - 3این کمیسیونهای خاص موقتی ،بنا به ماهیتشان ،یک مأموریت مشخص و تقریباً همیشه یک چارچوب زمانی کوتاه برای
رسیدن به آن دارند .اعضای کمیسیون ممکن است پیش از قانونگذاری برای ارائه شواهد یاا مشاورت باا کارکناان اداری و
سیاستمداران فراخوانده شوند ،ولی هیچ ظرفیت نهادی یا اجباری ،برای استفاده از یافتهها و توصیههای کمیسیون وجود ندارد.
غیر از مواردی که گزارش ،یک پشتیبان نهادی در ادارات دولتی یا یک حامی قدرتمند و متعهد در میان سیاستمداران منتخب
پیدا کند ،عمر کار کمیسیون کوتاه خواهد بود.
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جدول  -4منابع جایگزین تخصص و مشاوره خطمشی برای دولت
جامعه مدنی

میانی

دولت

 کانونهای تفکر آکادمیک
 کانونهای تفکر طرفداری
 سازمانهای غیر دولتی
پژوهش محور
 کانونهای تفکر شرکتهای
بزرگ
 گروههای ذینفع
 مراکز تحقیقاتی دانشگاه
 انجمنهای حرفهای

 کمیسیونهای موقت دولتی روبان آبی
 نهادهای دائمی مشورتی مستقل
 کانونهای تفکر وزارتخانهای و
پژوهشهای قراردادی
 دفاتر پژوهشی و کانونهای تفکر احزاب
سیاسی
 شرکتهای مشاوره به دولت
 سازمانهای وامدهی بینالمللی (به عنوان
مثال صندوق بین المللی پول یا بانک
جهانی)
 سازمانهای فراملی

 سازمانهای مرکزی مشاوره
و تحلیل خطمشی در قوه
مجریه
 سازمان پشتیبانی از
قانونگذاری
 سازمانهای مستقل
حسابرسی دولت
 بانک مرکزی
 خزانهداری و وزارتخانههای
امور مالی
 سازمانهای آماری دولت

درجه استقالل از دولت

آنها همچنین ویژگیهایی از قبیل دسترسی به تصمیمگیران کلیدی ،ظرفیت برای ارائه

توصیههای مستقل ،پاسخگویی به دستور کار دولت ،اعتبار نزد تصمیمگیران ،اعتبار نزد مردم،
ظرفیت برای ارائه مسیر شغلی پایدار و ظرفیت نهادی جهت تا آخر دنبال کردن توصیه
خطمشی را برای تمایز این نهادها مطلوب میدانند .استون ،نهادهای واسطهای را بر حسب
قابلیت دسترسی به خطمشیگذاران متمایز میداند (پنج دسته پژوهشگران قراردادی،

پژوهشگران داخل (دولت) ،مشاوران سیاسی ،پژوهشگران جامعه مدنی و محققان بیطرف) که
نمونههای آن به شرح زیر است (استون و همکاران :)2001 ،دانشگاهها ،کانونهای تفکر،
گروههای پژوهشی (اتحادیههای کارگری ،انجمنهای کسب و کار  /حرفهای) ،گروههای فشار
و سازمانهای غیر دولتی ،کمیسیونهای تحقیق و تفحص ،رسانهها ،کمیتههای قانونگذاری/
مجلس .همچنین هاولت و لیندکوئیست ،بر حسب دو معیار موقعیت نسبت به تصمیمگیران و
تأمین مالی ،نهادهای واسطهای را به دو دسته خودیها 1و غیر خودیها 2تقسیم میکنند که در
کنار بازیگران اصلی ،3قرار دارند .از نمونههای آن میتوان موارد زیر را نام برد (جدول :)5
کمیتههای کابینه ،گروههای موقت ویژه ،4کمیسیونها و کمیتهها ،گروههای ذینفع عمومی،
انجمنهای کسب و کار ،اتحادیههای کارگری ،نهادهای آکادمیک ،کانونهای تفکر و رسانهها
(لیندکوئیست2001 ،؛ دوبزینسکیس و همکاران.)2005 ،

1

- Insiders
- Outsiders
3
- Core Actors
2

 Task Force - 4گروه موقتی از افراد که بصورت ضربتی برای انجام یک مأموریت و یا پروژه خاص و یا برای حل یک مشکل کاه نیااز باه یاک رویکارد چناد
رشتهای دارد ،شکل گرفته است.
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جدول -5دستهبندی نهادهای واسطهای بر حسب دو معیار موقعیت نسبت به تصمیمگیران و تأمین مالی
(لیندکوئیست2001 ،؛ دوبزینسکیس و همکاران)2005 ،
خودیها

کمیسیونها و کمیتهها
گروههای موقت ویژه
شوراهای پژوهشی

بازیگران محوری

وزارتخانههای دولتی
کمیتههای کابینه
سازمانهای مرکزی مشورتی

تأمین مالی توسط
بخش عمومی

گروههای موقت ویژه

غیر خودیها
گروههای ذینفع عمومی

انجمنهای کسب و کار

خودیها

اتحادیههای کارگری

مشاوران

دانشگاهیان

کارکنان احزاب سیاسی

تأمین مالی توسط
بخش خصوصی

کانونهای تفکر
رسانهها

 -5توصيههاي سياستی
تصمیمات گوناگون در عرصه سیاست و خطمشی ،همواره با توجه به مالحظات مختلفی
اخذ میشود که یکی از مهمترین آنها توجه به دستاوردهای عرصه دانش و پژوهش و کاربست

آنها جهت تقویت و ارتقای کیفیت این تصمیمات است .حساسیتها و مالحظات خاص در
حوزه عمومی ،تکیه بر پشتوانه دانشی تصمیمات در این حوزه را دو چندان میسازد .اما
تفاوتهای بنیادین دو عرصه دانشی و پژوهشی با عرصه سیاسی و خطمشیگذاری ،انجام
پژوهشهای مرتبط و متناسب را از یک سو و همچنین انتقال دانش مورد نظر به فرآیندهای

سیاسی و خطمشیگذاری را از سوی دیگر ،همواره با مشکالتی روبرو میسازد که نیازمند
شناخت و معماری دقیق فضای ارتباطی میان این دو عرصه و طراحی کارکردهای واسطهای
الزماالجرا میان آنهاست .در واقع با توجه به اهمیت روزافزون ورود دانش به تصمیمگیریهای
دولتی و پیچیدگیهای مضاعف فضای سیاسی و تأثیرگذاری و ورود به آن ،پرداختن به مرز
میان دانش و پژوهش با عرصه خطمشی و فضای سیاسی از اهمیت حیاتی برخوردار است.

یکی از راههای مواجهه با این پیچیدگی که در تعامل دو عرصه مذکور ،شدت بیشتری مییابد،
استفاده از ابزار کارآمد گونهشناسی و طبقهبندی است .در این نوشتار تالش شد تا با استفاده
بهینه از این ابزار در خصوص موضوع مورد مطالعه یعنی کارکردها و نهادهای واسطهای در
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خطمشی ،با جستجویی نظاممند و جامع در اسناد و متون مرتبط و با دقت نظری کافی ،از یک
سو ،دایره وسیع این حوزه مهم ،به خوبی نمایان شود و از سوی دیگر ،به منظور کاهش
پیچیدگی در فهم آن و زمینه سازی برای اقدام بهینه و روشن در این خصوص ،این دایره

گسترده ،در قالب گونههای عملیاتی شناسایی شده ،جمعآوری و خالصه گردد .به طور

خالصه ،کارکردهای واسطهای در عرصه خطمشیگذاری را به رغم گستردگی و تکثر آنها،
میتوان در پنج گونه ذیل گنجانید« :تسهیل دسترسی به پژوهش»« ،سازماندهی و مناسبسازی

پژوهش»« ،ترویج و تسهیل گفتگو و تبادل نظر»« ،پیوند دادن ،شبکهسازی و دفاع از موضوع»،
و «افزایش ظرفیت»  .همچنین ،مصادیق نهادی این کارکردها بر حسب معیارهایی چون نحوه
تأمین مالی و موقعیت بازیگران آنها نسبت به دولت ،به خودی و غیرخودی قابل دستهبندی
است.
از آنجا که در ایران ،ارتباط میان عرصه پژوهش و خطمشی به تبع چالشهای ارتباط
دانشگاه و دولت ،هنوز در آغاز راه است ،توجه به این گونهشناسیهای جامع ،زمینه را برای
آشنایی هر چه بهتر فعاالن هر دو عرصه برای ایجاد و توسعه چنین نهادهای واسطهای و

مشاوره ای ،بسیار هموار خواهد ساخت و به وسعت دید و افق کار ایشان به مراتب خواهد
افزود .همچنین نهادهای موجود و فعال نظیر مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسالمی ،مرکز
بررسیهای استراتژیک ریاست جمهوری ،مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت
نظام و یا مراکز پژوهشی و دانشگاهی متناظر (مانند مراکز خطمشیپژوهی در دانشگاهها) ،نیز

میتوانند با شناسایی کارکردها و نهادهای متنوع واسطهای معرفی شده ،نقش خود را در
اثرگذاری در فرآیند خطمشیگذاری کشور بهتر بازیابند .در مجموع ،شناخت انواع تأثیرات
نهان و آشکار ناشی از تعامل پژوهش با خطمشی بر تصمیمگیریها و همچنین نحوه
شکلگیری ،بلوغ و در نهایت به سرانجام رسیدن آنها در حوزه خطمشیهای عمومی،
موضوعی است در خور پژوهش بیشتر در کشور که فهم آن توسط بازیگران هر دو عرصه،
باعث غنای هر چه بیشتر خطمشیها و تصمیمات سیاسی نیز خواهد شد.
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