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شـوند کـه در    های تفکر مراکزی علمـی و پژوهشـی تولیـد ایـده و فکـر محسـوب مـی        کانون: چکیده
هـای   مشـی  ی خـط  در چرخه ها و گذاری های راهبردی، سیاست گیری گذاری و تصمیم مشی ظرفیت خط

نظران، نخبگان علمـی   نفر از صاحب) 49(نتایج این بررسی از طریق . ای دارند عمومی نقش تعیین کننده
سـازی   عنوان مشارکت کنندگان پـژوهش، مرتـب   ها است که به مشی ی خط آفرینان عرصه کشور و نقش

بندی از  نتایج پژوهش چهارده دسته. اند ی شرکت کرده را انجام داده و در مصاحبه) تکمیل نمودار کیو(
هـای   دیـدگاه . دهـد  عقاید و باورهای مشارکت کنندگان را در دو بخش دولتـی و خصوصـی نشـان مـی    

انـد   های عمومی کشور اشـاره داشـته   مشی های تفکر در خط های متفاوت کانون نقشبندی شده، به  دسته
، »حمـایتگران «، »کـاران  محافظـه «، »نقـش  گـران بـی   توصیه«، »سازان مشی خط«ترتیب به  ها به که این نقش

، »نقـادان سیاسـت  «، »آفرینـان ناهماهنـگ   نقـش «، »مسـتقل   کـانون «، »گرایـان  منفـی «، »گرا منتقدان قانون«
هـای   ظرفیت«و» تقویت کنندگان مثبت«، »نفوذ کارآمدان ذی«، »پذیران مسئولیت«، »جانبداران ناکارآمد«

هـا، مشـابه انتخـاب و     هایی که از سوی مشـارکت کننـدگان در گـروه    نقش. تفسیرپذیر هستند» ناشناخته
های عمومی در نظر  مشی ی خط های تفکر در عرصه کانون» های جدید نقش«عنوان  اند، به ارزشیابی شده
اهمیت «در تحلیل، » بزرگی بار عاملی«های کیو مانند توجه به  اند که از طریق تجزیه و تحلیل گرفته شده

و نیـز عـواملی کـه درصـد     » تعـداد اعضـای گـروه   «، »جایگاه و موقعیت شغلی مشارکت کنندگان گروه
هـایی کـه    همچنین نقـش . آید دست می را تبیین نمودند، به )درصد 79در جمع (» واریانس کل«زیادی از

  .اند های تفکرتلقی شده های کانون اند، ضعف شده طور کامل متفاوت ارزشیابی به

، (Q)شناسـی نقـش، روش کیـو    گـذاری، تفسـیرپذیری، گونـه    مشـی  ی خط های تفکر، چرخه کانون: های کلیدی واژه
  .گذاری مشی ظرفیت خط
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تصمیم و سیاستگیریگذاری راهبردی، چرخهوگذاریهای یدر
کننده دارندتعیین طریق. ای از بررسی این صاحب) 49(. نتایج. نتایج از نظران،) نفر) نفر

عرصه خطآفرینان بهمشیی که است پـژوهش،ها کنندگان مشارکت عنوان
مصاحبه) کیو در و داده انجام کرده) را) را شرکت پژوهشچهارده. اندی . نتایج. نتایج

مـی     نشـان خصوصـی و دولتـی بخش دو در را کنندگان دهـد  مشارکت
به   به   نقش   نقش   کانون   متفاوت خطهای در تفکر کشورمشیهای عمومی های

به   به   بـیتوصیه« »، »، »سازانمشیخط«  ترتیب  ترتیب   کـاران   «محافظـه «محافظـه « »، »، »  نقـش    نقـش  نقـش  گـران کـاران « کـاران «   «  کـاران   « »   » 
گرایـان   «منفـی «منفـی « »، »، »گرا گرایـان « مسـتقل «    «    «کـانون «کـانون « »، »، »  گرایـان   « مسـتقل    ناهماهنـگ   «نقـش «نقـش « »، »، »    آفرینـان آفرینـان « نقـادان« »، »، » «

ذی« »، »، »پذیرانمسئولیت« »، »، »ناکارآمد مثبت« »، »، »نفوذکارآمدان کنندگان تقویت
هستند گـروه   . نقش. نقش. تفسیرپذیر در کننـدگان مشـارکت سوی از که هـا،هایی

به جدیدنقش«  عنوان  عنوان  اند، عرصه» کانون» کانون» های در تفکر خطهای هایمشیی
تحلیل و تجزیه طریق بهاز توجه مانند کیو عاملی«های بار در» بزرگی

گروه کنندگان مشارکت شغلی گـروه   « »، »، »موقعیت اعضـای عـواملی» تعـداد نیـز و
جمع (» واریانسکل جمع ( به )درصد79 (در (در ( نمودند، تبیین میرا همچنین. آیددست

ارزشیابی ضعفشدهمتفاوت کانوناند، شدههای تفکرتلقی   .اندهای

چرخه: کانون: کانون:  تفکر، خطهای گونـه     مشـی  مشـی  ی تفسـیرپذیری، گـذاری، گـذاری،   نقـش،   شناسـی
گذاری
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  مقدمه
هـای عمـومی اهمیـت     مشـی  های تفکر در ارتقای کیفیت خط های اخیر نقش کانون در سال

های بهتر تأثیر دارند و شناخت این تأثیر  مشی های تفکر در اتخاذ خط یافته است؛ زیرا کانون
منظـور   ای بـه  توانـد در جهـت اتخـاذ تصـمیمات پایـه      ن مـی از دیدگاه صاحبنظران و نخبگـا 

ی دستور  تهیه(های عمومی  گذاری ی خط مشی اصالحات و بهبود مشارکت آنان در چرخه
دلیل ضعف  در کشورهای در حال توسعه به]. 1[اثربخش باشد) کار، تدوین، اجرا و ارزیابی

نادرست یا پـردازش نشـده،    ناقص، های تفکر مؤثر و اغلب وجود اطالعات  و کمبود کانون
یاد شـده  » گیری اشتباه در تصمیم«سازد که به  گذاران را دچار آفتی می دولتمردان و سیاست

طور کلی هدف تشکیل مراکز فوق گسترش تفکر راهبردی، ایجاد زمینه تجزیـه   به]. 7[است
هـای   گیـری  میمپردازی و ارایه نظر کارشناسی وتخصصی برای تسهیل در تص ایده  و تحلیل،

توانـد تأثیرپـذیری    های تفکر از آن نظر اهمیت دارد کـه مـی   نقش کانون]. 11[اجرایی است
  ].29[گذاران و مدیران را از اندیشمندان و متخصصان فراهم آورد سیاست

  ی پژوهش  مروری بر پیشینه
یش از های عمیق با رؤسای عـالی بـ   کانون تفکر و مصاحبه 428ی تطبیقی که بین  در مقایسه

هـای تفکـر شناسـایی     سازمان در دو کشور آمریکا و آلمان بعمل آمد، وجه تمایز کانون 41
ها از لحـاظ   ها و نیز الگوهای متفاوت استراتژیک و سازمانی آن شد و موقعیت و جایگاه آن

هـای عمـومی مـورد مطالعـه      مشـی  رویکرد، دیدگاه و تأثیرشان بر مراکز مالی تجاری و خط
) 2006(هـای تـانرت   و همچنین بررسی] 18[هارت و ورومن  نتایج پژوهش]. 10[قرار گرفت

هـای   هـای کـانون   طور کلی به چگونگی توسـعه و برنامـه   که به) 2007(و مک گان و بوچر 
ــه   ــف پرداخت ــور مختل ــر در کش ــه  تفک ــد، در مقال ــه     ان ــرار گرفت ــه ق ــورد توج ــر م ی حاض

گیری شـده اسـت    روش پژوهش کیو بهرهی  هایی نیز درباره ها و مقاله کتاب]. 25][31[است
ــراون، دارینــگ و ســلدن   تــرین آن کــه مهــم ، کتــاب ]14[هــا فصــل ســی و هفــتم کتــاب ب

بـا  ]. 9[انـد  های پژوهشی است که به روش شناسی کیـو پرداختـه   و سایر مقاله) 2006(بروس
هـای تفکـر در کشـورهای مختلـف انجـام       ی کـانون  های مختلفی که دربـاره  وجود پژوهش

ر عین حال یکی از خالءهای پژوهشی حاضر که کمتر بـه آن توجـه شـده، بررسـی     شده، د
هــای عمــومی و چرخــه  مشــی هــای تفکــر در عرصــه خــط ابعــاد متفــاوتی از ماهیــت کــانون

ایجاد راهبردی، تفکر گسترش فوق مراکز تشکیل هدف کلی
تص در تسهیل برای وتخصصی کارشناسی نظر ارایه و پردازی

کانون].  مـی  ]. نقش]. نقش کـه دارد اهمیت نظر آن از تفکر توانـدهای
آورد فراهم متخصصان و اندیشمندان از را ].29[مدیران

پژوهش   پژوهش       ی  ی  
بین که مصاحبه428تطبیقی و تفکر رؤسایکانون با عمیق های

کانون تمایز وجه آمد، بعمل آلمان و آمریکا هـایکشور
آن سازمانیجایگاه استراتژیکو متفاوت الگوهای نیز و ها

خط و تجاری مالی مراکز بر تأثیرشان عمـومی  مشـی  مشـی  و هـای
پژوهش ورومن  نتایج ورومن   و   و   بررسی] 18[  هارت  هارت   همچنین هـایو

به) 2007(بوچر برنامـه) که) که و توسـعه چگونگی به کلی   هـای  هـایطور
ــه   پرداخت ــف مختل ــور ــه  کش مقال در در   ــد،   ــد،  ان ــه  ان توج ــورد م ــر حاض ی

مقالهکتاب و دربارهها نیز بهره  ی  ی  هایی کیو پژوهش گیریروش
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هـای تفکـر در مراحـل     در این مقاله سعی شـده اسـت نقـش کـانون    . گذاری است مشی خط

های عمومی بررسی و شناسایی شود و با  مشی خط» و ارزیابی» اجرا»  ،»تدوین«، »دستور کار«
  .عمل آید ها در مراحل مختلف به شناسی از نقش کانون کارگیری روش کیو گونه به

  چارچوب نظری
دانـد کـه دولـت بـرای      هایی مـی  های عمومی را قوانین و استراتژی مشی خط) 2008(کیتونن

اهـداف  . کنـد  دوین مـی های اقتصادی، اجتماعی و اداری و غیره تـ  هدایت و مدیریت برنامه
هـا،   کننـد، در راسـتای خلـق فرصـت     گـذاران دولتـی تـدوین مـی     هایی که سیاست مشی خط

بـراین عقیـده   ) 2006(تـانرت  ]. 22[های جدید، تشویق و رشد افراد است آموزش و مهارت
مـدلی بسـتگی دارد کـه    «ها به میزان زیـادی بـه    مشی های تفکر در خط است که تأثیر کانون

همچنـین متغیرهـای دیگـری ماننـد     . شـود  ها اتخاذ می در مورد سیاست» گیری جهت تصمیم
میـزان پیوسـتگی و نزدیـک بـودن بـه مراجـع دولتـی        « همچنین » گذاری های سیاست زمینه«

نیــز در ایــن رابطــه تــأثیر و دخالــت » گیــری فرآینــد و مراحــل تصــمیم«و » گیرنــده تصــمیم
هـای خـود    هـای تفکـری کـه در پـژوهش     وننیز معتقد است کـان ) 2008(پوهان ]. 31[دارند

کـارگیری از   بـرداری و بـه   هـایی کـه بـه بهـره     پردازی هستند و کـانون  متمرکز کشف و ایده
انـد؛ زیـرا دانـش و     هـای مـدیریتی متفـاوتی    انـد، مسـتلزم روش   هـا اختصـاص یافتـه    پژوهش
براین است کـه  همچنین تأکید پوهان . کار گرفته شده است ها به های متفاوتی در آن مهارت

کارگیری  توانند آثار متفاوتی بر کارگروه یا واحدهای اکتشاف و به ساختارهای متفاوت می
مانند ساختارهای ماتریسی یـا کـارکردی   (داشته باشند؛ بنابراین شناخت اینکه کدام ساختار 

ه به تر است، باید با توج کارگیری مناسب بهبرای مدیریت و اداره واحدهای اکتشاف و ...) و
   ..]27[گیری شود کانون تفکر تصمیم

ــژوهش ــا  در بیشــتر پ ــری درخصــوص مســایل مهــم ســازمانی  تصــمیم«ه ــدوین «، »گی ت
ی  هـای اجتمـاعی و فرهنگـی و توسـعه     ها و اهداف بلندمدت در چارچوب برنامـه  استراتژی

ی  تجربـی دربـاره   -هـای عقالنـی    هـا و راه  یـافتن شـیوه  « ، »های محیطـی  اقتصادی، و چالش
هـای   ی فرهنگ مشـارکت و تشـکیل تـیم    توسعه«و » ها های ارجاع شده و ترسیم آن وضوعم

ل بـا توجـه بـه مســای   . هـای تفکـر تعریـف شـده اسـت      از اهـداف ایجـاد کـانون   ... و» کـاری 
هـای   پردازان، نخبگـان کـه بـا تسـلط بـر تئـوری       انگیز کلیدی، نقش تحلیلگران، نظریه بحث

خطکانون در تفکر بـه   مشیهای زیـادی میزان به مـدلی«ها
سیاست» گیری مورد می» در» در اتخاذ متغیرهـای.   شـود  شـود  ها همچنـین
بـه« » همچنین» همچنین» گذاریسیاست بـودن نزدیـک و پیوسـتگی میـزان
تصــمیم«و مراحــل و رابطــه» گیــریفرآینــد ایــن در » نیــز» نیــز
کـان) 2008( است معتقد پـژوهشکـانونکـانون) نیز) نیز در کـه تفکـری هـای

کـانونایده و هستند بهـرهپردازی بـه کـه وهـایی     بـرداری    بـرداری
یافتـه روشاختصـاص مسـتلزم متفـاوتی      انـد،   انـد، مـدیریتی    انـد؛   انـد؛  هـای  هـای
آن در بهمتفاوتی استها شده گرفته پوهان. کار تأکید . همچنین. همچنین

می اکتشافمتفاوت واحدهای یا کارگروه بر متفاوتی آثار توانند
ساختار کدام اینکه شناخت ماتریسی(بنابراین ساختارهای مانند
و اکتشاف واحدهای اداره و مناسببهمدیریت است،کارگیری تر

شودتصمیم   ....].].]27[گیری
ــژوهش ــا  پ «ه   » ســازمانیتصــمیم   مهــم درخصــوصمســایل ــری گی

برنامـه چارچوب در بلندمدت فرهنگـیاهداف و اجتمـاعی هـای
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هـای مختلـف و بـرای     ز تجربه و دانـش خـود در حـوزه   گیری ا مدیریتی و حکمرانی و بهره
گیــری  هــا را بــرای تصــمیم هــای موجــود در کشــور، بهتــرین گزینــه  هــا و چــالش موضــوع

کننـد و بـا توجـه بـه ماهیـت اهـداف        گذاران و مدیران فراهم مـی  گذاران، سیاست مشی خط
هـای   یریت شـبکه تـر توانـایی مـد    کنند و از همـه مهـم   ها، خدمات متنوعی را ارایه می کانون
  . گذاری را دارند، مورد توجه قرار گرفته است مشی ی فرآیند خط پیچیده

هـای   های تفکر در سال طور کلی مباحث مربوط به کانون کند، به بیان می) 2008(پوهان 
ایـن  . ای را شاهد بوده، مانند تغییرات مبتنی بر تخصصـی شـدن همگـانی    اخیر تغیرات عمده
. ر گذشته در ادبیات امریکا و اروپا متداول بـوده، بسـیار متفـاوت اسـت    تغیر بینش با آنچه د

هـای گذشـته و آنچـه کـه امـروز نسـبت بـه ایـن          عبارتی نوعی ادغام و ترکیب در دیدگاه به
هـای تفکـر    ها وجود دارد، صـورت پذیرفتـه اسـت و از مرزبنـدی بـین انـواع کـانون        کانون
   ..]27[نظر شده است صرف

بنـدی کـرده و    های پژوهشی را طبقـه  های اطالعاتی، یافته مثابه بانکهای تفکر به  کانون
ی دسـتور کـار بـرای      دهند که در تهیه گذاران قرار می مشی گذاران و خط در اختیار سیاست

هـای   گویـد برخـی گـروه    نیـز مـی  ) 2005(آندرسـون  ]. 4[شـود  گذاران استفاده می مشی خط
کل هدفمنـد مسـایلی را در دسـتور کـار مراکـز      ها در خطر باشد، بـه شـ   نفع که منافع آن ذی

. گذارنـد  ها در دستور کار آن مرکز تـأثیر مـی   ها و رایزنی گذاری وارد کرده یا با البی قانون
هـای   ی مـوارد فـوق کـانون    ، در همه]4[ران سیاسی و مطبوعاترهبنفع،  های ذی مانند گروه

هـا بـا    از طریـق رایزنـی   هـای عمـومی دارنـد کـه     مشـی  ای در خـط  کننـده  تفکر نقـش تعیـین  
های پژوهشی یا از طریـق نفـوذ    گذاری، انجام پروژه های مراکز قانون نمایندگان و کمیسیون

گـاه  . گیـرد  های دولتی و خصوصی صورت می گیران سازمان گذاران و تصمیم مشی در خط
و  های اسـتراتژیک  های پژوهشی، برگزاری نشست های راهبردی، فعالیت نیز از نتایج مطالعه

شکل دسـتور کـار در    های مختلف احصاء شده و به تعامالت پیچیده، مسایل از درون محیط
هـای   هـای کـانون   پوهان نیز برای تعیین نوع فعالیت ..]18[شود گذاری مطرح می مراکز قانون

تفکر، نقش فرآیند حاکمیت دانش در داخل و بین واحدهای شبکه کانون تفکر سازمانی را 
همچنـین  . کنـد  ادل و تلفیق دانش را بیشتر تلـویحی و ضـمنی معرفـی مـی    اساسی دانسته و تب

هـای   ی فعالیـت  را از عوامل تعیین کننده» خطرپذیری«و » پیچیدگی«، »فراوانی عدم قطعیت«
از  ..]27[شـود  ی بین سازمانی به اجرا گذاشـته مـی   داند که در شبکه کانون تفکر سازمانی می

کـانون انـواع بـین مرزبنـدی از و اسـت پذیرفتـه صـورت دارد،
  . .. .].].]27[است

به   به   تفکر   تفکر   بانک   مثابه مثابه   یافته   اطالعاتی، طبقـههای را پژوهشی های
خط و میمشیگذاران قرار تهیهگذاران در که دسـتوردهند   ی  ی

می مـی) 2005(]. آندرسـون]. آندرسـون  ]. 4[  شـود  شـود  استفاده برخـی) نیـز) نیـز   گویـد  گویـد
شـآن بـه باشد، خطر در دسـتورها در را مسـایلی هدفمنـد شـکلشـ  کل  کل

البی با یا رایزنیکرده و تـأثیرها مرکز آن کار دستور در ها
مطبوعاترهب  نفع،  نفع،  ذی و سیاسی همه]4[رهبرانرهبران در فـوق، مـوارد ی
خـط  کننـدهتعیـین   در در   مشـی    ای  ای   مشـی   کـه      مشـی     دارنـد عمـومی طریـقهـای از

قانونکمیسیون مراکز پروژههای انجام پژوهشیگذاری، های
تصمیم و سازمانگذاران صورتگیران خصوصی و دولتی های

فعالیتمطالعه راهبردی، نشستهای برگزاری پژوهشی، هایهای
محیط درون از بهمسایل و شده احصاء مختلف شکلهای
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گذاری  تر از الگوهای انتخابی سیاست تر و غامض پیچیدهمراتب  گذاری به مشی آنجاکه خط

هـای   ها و مشکالتی که در خصـوص میـزان اثربخشـی کـانون     است و با توجه به محدودیت
نظـم و   ای پیچیده و بـی  صورت مجموعه گذاری بیشتر به مشی تفکر وجود دارد، مراحل خط

گـذاری   ای در امر سیاست ههای سازنده و شبک رو تئوری شود، از این غیرمشخص قلمداد می
، ائتالف جانبدارانه )Believe systems( های باورمداری بر اهمیت نظامبیشتر تأکید خود را 

و ) Discourse coalitions(هــای گفتمــانی  ائــتالف) Advocacy coalition(یــا حمــایتی 
  ].31[دهند  قرار می) Epistemic communities(اجماع معرفتی 

ی حاضـر نقـش داشـته و     هایی که در هدایت مقالـه  مطرح شده، سؤالبا توجه به مباحث 
های تفکـر   ها نسبت به مفهوم نقش کانون ی ایده دامنه -1: شود عبارتند از به آن پرداخته می

هـای عمـومی از طریـق مشـارکت      مشـی  خـط » و ارزیـابی » اجرا»  ،»تدوین«، »دستور کار«در 
ی مطـرح شـده در فضـای گفتمـان پـژوهش      آیا ادعاها -2کنندگان پژوهش چگونه است؟ 

  ،»تـدوین «، »دسـتور کـار  «هـا در  های تفکر و نقـش آن  های مختلف کانون قادر به تبیین جنبه
ها چگونه با یکـدیگر در   تغییرات دیدگاه -4های عمومی است؟  مشی خط» و ارزیابی» اجرا«

  شود؟ نتایج میها و  هایی سبب مشابهت و مغایرت دیدگاه چه ویژگی -5اند؟  ارتباط

  شناسی پژوهش روش
ی  شـود و نحـوه   شناختی انجـام مـی   ی دیدگاه فلسفی و معرفت انتخاب روش پژوهش بر پایه

ی آن دیـدگاه   ها، تنظیم، تلخـیص و چگـونگی تحلیـل شـواهد نیـز بـر پایـه        گردآوری داده
پــژوهش حاضــر بــر مبنــای روش کیــو اســت کــه روشــی ترکیبــی شــامل ]. 2[خواهــد بــود 

ی دو نـوع آمـار    گیرنـده  بنـابراین در بـر  . های کمی و کیفی است یری همزمان روشکارگ به
و ...) هـای میـانگین، واریـانس،    ها در قالب نمودار، آماره ی بررسی حاصل و نتیجه(توصیفی 

ای برای بررسی، بحـث و   استفاده از استدالل، تجزیه و ترکیب و روش مقایسه(آمار تحلیلی 
بنـدی افـراد ماننـد     های آمـاری بـرای دسـته    از بعد کمی، از روشهمچنین . است) اظهارنظر

شـود و از آنجـا کـه هـدف اصـلی ایـن        های اصلی استفاده مـی  تحلیل عاملی و تحلیل مؤلفه
روش، آشکار ساختن الگوهای مختلف تفکر است نه شمارش تعداد افـرادی کـه تفکـرات    

  . روش پژوهش کیفی نیز نزدیک است مختلفی دارند، به

ارزیـابی» اجرا»  ،»تدوین« از  مشـی  مشـی  خـط» و عمـومی هـای
است؟ ادعاها -2چگونه آیا آیا -2 گفتمـان -2 فضـای در شـده مطـرح ی

کانون مختلف نقـشآنهای و تفکر در  های در   «هـا     » دسـتور  
است؟مشیخط»  عمومی دیدگاه -4های چگونهتغییرات ها

دیدگاهویژگی مغایرت و مشابهت سبب و  هایی و   نتایجها   نتایج     

  پژوهش
پایه بر معرفتپژوهش و فلسفی دیدگاه مـیی انجـام شناختی

پایـه بـر نیـز شـواهد تحلیـل چگـونگی تلخـیصو تنظیم، ها،
روشــی کــه اســت کیــو روش مبنــای بــر پــژوهشحاضــر

روش استهمزمان کیفی و کمی بـر. های در   گیرنـده    گیرنـده  گیرنـده. بنـابراین. بنـابراین
نتیجه بررسیو آمارهی نمودار، قالب در میـانگین،ها هـای

مقایسه روش و ترکیب و تجزیه استدالل، از برایاستفاده ای
روشهمچنین از کمی، بعد دسـتهاز بـرای آمـاری بنـدیهای
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های  ها و فرضیه عنوان پژوهشی اکتشافی، یافتن اندیشه کارگیری روش کیو به از بههدف 
 ای این پژوهش از نظر هدف توسـعه بنابراین، . ی موضوع پژوهش است جدید و مفید درباره

هـا   های جدید کـانون  مند با هدف کشف نقش طور نظام زیرا از یک سو به. کاربردی استـ 
دست آمده از پژوهش انجام شده و از سوی دیگر، کـاربرد   ایج بهو بهبود اساسی بر مبنای نت

  .های علمی است و استفاده عملی از دانش و تئوری
در » مراکـز تحقیـق و پــژوهش  «، »هـای تفکــر  کـانون «ی آمـاری پـژوهش شــامل    جامعـه 
هـا،   ها یا مراکز تحقیق دولتی و خصوصی است کـه بـا توجـه بـه نـوع و اهمیـت آن       دانشگاه

هـای   ماننـد کـانون  . ی آماری در شهر تهران در نظر گرفته شده اسـت  عنوان نمونه تعدادی به
هـای   های مجلس، دفتر همکاری تفکر تأسیس شده، مجلس شورای اسالمی، مرکز پژوهش

هـا، مراکـز و    هـای کـاربردی دانشـگاه    علمی سازمان انـرژی اتمـی کشـور، مراکـز پـژوهش     
یقات و فناوری کشور در شهر تهران، مرکـز  مؤسسات پژوهشی وابسته به وزارت علوم، تحق

  . تحقیقات استراتژیک ایران و مجتمع دانشگاهی وزارت دفاع است
منظـور   نمونه از افراد مورد بررسی بـه  80تا  20طور معمول، در روش کیو انتخاب بین  به

انتخـاب  ؛ بنابراین ]32[کند های مختلف نسبت به یک موضوع کفایت می دستیابی به دیدگاه
گیـرد بلکـه نمونـه     گیری احتمالی صورت نمی های نمونه از طریق روش کنندگان  مشارکت

در ایـن پـژوهش بـا    کـه   شود ای کوچک انتخاب می طور هدفمند و با اندازه افراد معموالً به
دالیـل   نفـر از میـان افـرادی کـه بـه      49گیری هدفمند و غیر احتمالی، تعداد  استفاده از نمونه

نفـع و   شغلی، تجربی، عقاید ویژه نسبت به موضوع پژوهش داشـته یـا ذی  علمی و تحصیلی، 
نمایندگان «، »خبرگان دانشگاهی«بندی  های متنوع بودند، در سه طبقه ی دیدگاه دربرگیرنده

شناسـایی شـدند کـه بعضـاً     انتخـاب و  »  ها مشی آفرینان خط نقش «و » مجلس شورای اسالمی
هـا بـا پیچیـدگی و     مهـم بـوده و دسترسـی بـه آن    هـای بـزرگ و    دارای مشاغل و مسـئولیت 

سازی و تکمیـل   برای مرتب دگانعنوان مشارکت کنن این تعداد به. هایی همراه بود دشواری
  . نمودار کیو در نظر گرفته شدند

نفـر نیـز    40و تـا  ] 17[یا بیشـتر  مرتب کننده 40تا ] 26[مرتب کننده  15در روش کیو از 
ی تعیین شده، اطمینان  چون هدف از نمونه]. 9[ایت کندممکن است برای اهداف خاص کف

ها کامالً نظرها و عقاید متنـوع و مختلفـی از فضـای گفتمـان را در بـر       از این است که پاسخ
هـای جدیـد دربـاره موضـوع      هـا و فرضـیه   در این روش برای شناخت اندیشـه ]. 21[گیرد می

پـژوهش      مراکـز کشـور، اتمـی دانشـگاهانـرژی کـاربردی هـای
تحق علوم، وزارت به وابسته شهرپژوهشی در کشور فناوری و تحقیقاتتحقیقات

است دفاع وزارت دانشگاهی مجتمع و ایران   . استراتژیک
بین انتخاب کیو روش در مورد80تا  20معمول، افراد از نمونه

میدیدگاه کفایت یکموضوع به نسبت مختلف  ]32[کندهای
روشکنندگان طریق نمونهاز نمیهای صورت احتمالی گیـردگیری

اندازه با و هدفمند میطور انتخاب کوچک   در  درکـهشودای
تعداد احتمالی، غیر و هدفمند افـرادی49گیری میـان از نفـر

داشـته پژوهش موضوع به نسبت ویژه عقاید تجربی، شغلی،
طبقهدیدگاه سه در بودند، متنوع «  بندی  بندی  های   » دانشگاهی   خبرگان
خط «نقش «نقش «و» اسالمی و  » هامشیآفرینان شناسـاییانتخـاب

و   مسـئولیت بـزرگ آن    هـای بـه دسترسـی و بـوده هـامهـم
بود به. همراه تعداد کنناین مشارکت مرتبکنندگانکنندگانعنوان برای
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همچنـین بیـان   ] 19][12[دگانهای مشارکت کنن های خود مرجع و تلقی پژوهش از قضاوت

ی موضـوعی ذهنـی و خـاص از عالیـق آنـان اسـتفاده        ها، عقاید و تجربیات دربـاره  گرایش
  . ]35[شود می

  :کارگیری روش کیو در پژوهش حاضر روش برتر در نظر گرفته شده است زیرا به 
شناسـی کیـو    این باور وجود دارد کـه روش ) 2005(ی دریزیک و بریسویت به گفته .  1

هـای عمـومی را فـراهم     گـذاری  و آگاهی نسبت به مسایل ناظر بـر خـط مشـی    تعمق
کـه   طـوری  بـه ] 15[هـای پـژوهش میسـر نیسـت     سازد که این امر برای سایر روش می

  ].33[تر خواهد بود ی استفاده از این روش، تبیین بهتر و کامل نتیجه
دیـدگاه  توان از  تر می ، عمیقکیو سازی مرتبو  ها گردآوری داده ی ا توجه به شیوهب .  2

 .]35][13[شد کنندگان آگاه ذهنیت مشارکتو 
دانـد و   نیز قوت اصلی روش کیو را در پیوند نزدیک آن بـا نظریـه مـی   ) 1376(کرلینجر

به این معنا کـه اگـر   . ای نهفته است های پیچیده که در این بیان به ظاهر ساده، اندیشه میفزاید
توصیف باشـد و اگـر بتـوان     هایی قابل صورت مقوله هایی از یک نظریه به یک نظریه یا جنبه

ها باشند، در این صورت کیو یک رویکـرد قـوی    هایی تهیه کرد که بیانگر آن مقوله عبارت
در مقابـل  (ی حاضر نیز از نمونه کیو با ساختار در مقاله]. 23[و ] 5[برای آزمودن نظریه است

هـای تفکـر در    بـوط بـه نقـش کـانون    های مر مانند عبارت. استفاده شده است) بدون ساختار
 ).های عمومی مشی دستورکار، تدوین، اجرا و ارزیابی خط

  
  
  
  
  

  
  
  

  )26، ص1386خوشگویان فرد،: منبع( های اجرای پژوهش با روش کیو گام. 1نمودار 

 
بندی  ارزیابی و جمع

  فضای گفتمان

مرور ادبیات موضوع مراجعه به 
ها، مجالت،  روزنامه(منابع مختلف 
 ...)مصاحبه و  ها،   سخنرانی

تعیین موضوع پژوهش

انتخاب عبارات برای 
  نمونه کیو

  ایجاد دسته کیو

انتخاب 
  کنندگان مشارکت

  سازی مرتب

 ها تحلیل آماری داده

آگاهمشارکت .]35][13[شدکنندگان
نظریـه) 1376 بـا نزدیکآن پیوند در را کیو روش اصلی قوت ) نیز) نیز

اندیشه ساده، ظاهر به بیان پیچیدهاین استهای نهفته . به. به. ای
بهجنبه نظریه یک از مقولههایی قابلصورت باشـدهایی توصیف

مقوله آن بیانگر که یککرد کیو صورت این در باشند، ها
است مقاله]. 23[و] 5[نظریه با]. در]. در کیو نمونه از نیز حاضر ی

است شده عبارت. استفاده مر. مانند. مانند کـانونهای نقـش بـه بـوط
خط ارزیابی و اجرا عمومیمشیتدوین، ).های

  

جمع و ارزیابی
گفتمان فضای

به مراجعه موضوع ادبیات مرور
مختلف مجالت،  روزنامه(منابع مجالت،   ها،  
و  ها،  سخنرانی و   ...)  مصاحبه  مصاحبه     (...   

پژوهش موضوع
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  های اجرایی پژوهش گام
ادبیـات موضـوع بـرای    مراجعـه بـه    -1های اجرایی عبارتنـد از   پس از انتخاب موضوع، گام

انتخـاب   -3بنـدی فضـای گفتمـان،     ارزیابی و جمع -2آوری فضای گفتمان پژوهش؛  جمع
عبـارت   40یـا همـان   (ایجـاد دسـته کیـو     -4؛ )کارت کیو(عنوان نمونه کیو عبارات نهایی به

شوند تا عبـارات   طور هدفمند انتخاب می انتخاب مشارکت کنندگانی که به -5؛ )نمونه کیو
هـای نمونـه    سازی عبـارت  مرتب -6سازی و تعیین کنند؛  کیو را در نمودار کیو مرتبنمونه 

صـورت  ) در مقابل توزیـع اختیـاری  (شکل توزیع اجباری  کیو در نمودار کیوکه در اینجا به
  . سازی های حاصل از مرتب تحلیل آماری داده -7گیرد؛  می

سـازی در اختیـار مشـارکت     تبشکل جدول و نمودار برای مر ها به ابزار گردآوری داده
این مرحله که گام چهارم اجرای پژوهش است، با ایجاد دسته کیـو  . گیرد کنندگان قرار می

بنابراین در گام اول بایـد فضـای گفتمـان پـژوهش     . شود از فضای گفتمان پژوهش آغاز می
هش از مطالب متنوع و گوناگون مرتبط با موضوع پژو» ای مجموعه«آوری شود؛ یعنی  جمع

ی کیو درصدد شناسایی ذهنیت آنان نسبت بـه   افرادی که مطالعه(که در میان اهالی گفتمان 
هـای سـاختاریافته،    مطرح اسـت و از ترکیـب منـابع شـامل مصـاحبه     ) موضوع پژوهش است

هـا،   هـای روزنامـه   ها، خبرها یا سرمقاله های علمی پژوهشی، فصولی از کتاب ها، مقاله مناظره
ایــن مجموعــه پــس از . هــا و نظــایر آن اســت پایــدار و متنــوع، یاداشــت نظرهــای ســازنده و
هـا   را از بین آن» نمونه کیو«های کوتاه و منقطع تبدیل شود تا بتوان  عبارت گردآوری باید به

دسـت   بنابراین، از این عبارات مناسب و دلخواه که از مبانی نظری پژوهش بـه . انتخاب کرد
 400اری بوده و ارتباط زیاد با موضـوع داشـتند، در جمـع    هایی که غیر تکر آمده است، آن
هـای تفکـر در    مربوط به نقـش کـانون  ) دسته کیو(عبارت  400این . آوری شد عبارت جمع

های عمومی است که پـس از   مشی خط» ارزیابی«و » اجرا«، »تدوین«، »دستور کار«ی  مرحله
های مشابه و تکـراری یـا رفـع     ارتها مانند حذف عب انجام تغییرات الزم برای روایی عبارت

ــام آن ــداد  ابه ــا، تع ــایی  40ه ــارت نه ــو ( عب ــه کی ــرایش   ) نمون ــا گ ــاوی ب ــه تس انتخــاب و ب
  . در نظر گرفته شده است) مثبت(و حمایتی) منفی(انتقادی

  
  
  

با. گیرد است، پژوهش اجرای چهارم گام که مرحله این
می آغاز گفتمـان. شودپژوهش فضـای بایـد اول گام در . بنابراین. بنابراین

با» ایمجموعه«یعنی مرتبط گوناگون و متنوع مطالب » از» از
مطالعه(گفتمان که ذهنیتافرادی شناسایی درصدد کیو ی
مصـاحبه     ) است شـامل منـابع ترکیـب از و اسـت      هـای     هـای) مطرح) مطرح

کتاب از فصولی پژوهشی، علمی سرمقالههای یا خبرها هـایها،
یاداشــتو متنــوع، و اســتپایــدار آن نظــایر و ایــن. هــا

بتوانعبارت تا شود تبدیل منقطع و کوتاه کیو«های نمونه
پژوهش نظری مبانی از که دلخواه و مناسب عبارات این از بنابراین،

تکر غیر که داشـتند،هایی موضـوع با زیاد ارتباط و بوده اری
شد کیو(  عبارت  عبارت  400این. آوری کـانون) دسته نقـش به ) مربوط) مربوط
عمومیمشیخط» ارزیابی«و» اجرا« »، »، »تدوین« »، »، »کار های

عبارت روایی برای عبالزم حذف مانند وعبارتعبارتها مشابه های
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  گروه در بخش دولتی 12ماتریس کل تبیین شده . 1جدول 
ها یا گروه تعداد عامل

 در بخش دولتی

)ها تحلیل عامل(مجذور بارها مجموع استخراج
 درصد از واریانس کل

1632/9 400/22  
2521/7491/17 

3 841/2606/6 

4366/2502/5 

5898/1413/4 

6764/1102/4 

7632/1794/3 

8453/1378/3 

9367/1179/3 

10249/1904/2 

11118/1600/2 

12061/1468/2 

هـای پـژوهش در روش کیـو از طریـق تحلیـل       گفتنی است، روش تجزیه و تحلیل داده 
ها با یکـدیگر، درجـه پیوسـتگی     های استخراج شده و میزان ارتباط آن عاملی و تفسیر عامل

های آماری انجـام   از طریق تحلیل) افراد(و متغیرهای غیروابسته ) ها دیدگاه(متغیرهای وابسته
ای کـه در نهایـت افـرادی     گونه ، به]33[شود پراکندگی نظرها بررسی میدامنه و  پذیرد و  می

شـوند   ی موضوع نظرهای مشابه و مشترک دارند، در یک گروه دسـته بنـدی مـی    که درباره
عبارت دیگر  به. شوند مشخص می) 1(عنوان یک عامل در ستون اول جدول   که در اینجا به(

بنـدی   جـای متغیرهـا، افـراد دسـته     ملی کیـو بـه  برخالف تحلیل عاملی معمولی، در تحلیل عا
   .شوند می

. ها بـر مبنـای روش کیـو، روایـی و اعتبـار ابـزار پـژوهش اسـت         ی مهم در پژوهش نکته
هـا از   ن گونه که گفته شد، پس از روایی عبارات نمونـه کیـو، بـرای افـزایش روایـی آ      همان

ر نظرسـنجی شـد و نتـایج    طور عمده، دانشگاهی و مـدیران ارشـد اجرایـی کشـو     خبرگان به
. سـازی نمونـه کیـو منجـر شـد      ی مرتـب  ها به تغییراتـی در شـکل، انـدازه و شـیوه     نظرسنجی

بنابراین، بـا توجـه بـه مشـارکت خبرگـان و صـاحبنظران، ابـزار پـژوهش از روایـی مناسـبی           

8453/1378/3
9367/1179/3

10249/1904/2
11118/1600/2
12061/1468/2

داده تحلیل و تجزیه کیـوروش روش پـژوهشدر هـای
آنعامل ارتباط میزان و شده استخراج یکـدیگر،های با ها

غیروابسته) هادیدگاه متغیرهای تحلیل) افراد(و طریق های) از) از
و   و   می   بررسی نظرها پراکندگی پراکندگی   به]33[شود   درگونه، کـه ای

دسـته یکگروه در دارند، مشترک و مشابه نظرهای موضوع
جدول اول ستون در یکعامل شوند) مشخص) مشخصمی) 1(عنوان

عا تحلیل در معمولی، بـه  عاملی کیـو افـرادملی متغیرهـا، جـای

پژوهش ابـزاردر اعتبـار و روایـی کیـو، روش مبنـای بـر ها
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. همچنین برای اعتبار پژوهش از روش آلفای کرونبـاخ اسـتفاده شـده اسـت    . برخودار است
اسـت  ) درصـد  91(شود، آلفای کرونباخ پـژوهش   مشاهده می) 2(نه که در جدول گو همان

ها در نمـودار کیـو    سازی آن که بیانگر قابلیت اعتماد باالی عبارات نمونه کیو و نتایج مرتب
مقادیر آلفای کرونباخ نیز برای همـه  . است که از طریق مشارکت کنندگان انجام شده است

تقریباً یکسان و بسیار باالیی را در قابلیـت اعتمـاد آمـاری    مشارکت کنندگان پژوهش سهم 
پژوهش نشان داد، بنابراین در صورت حذف هر یک از آنان، مقـدار قابلیـت اعتمـاد بسـیار     

  .باالی پژوهش تغییری نخواهد کرد
  

  )قابلیت اعتماد آماری(آلفای کرونباخ پژوهش . 2جدول 
 تعداد افراد مشارکت کننده آلفای کرونباخ

906/0 49 

  

  های پژوهش یافته
دست  های به مشارکت کننده در دو مرحله، از طریق ماتریس 49نتایج تحلیل عاملی کیو از  

هــای عــاملی و بررســی همبســتگی بــین  ی امتیازهــای عــاملی، جــدول آرایــه آمــده، مقایســه
ی  مشـارکت کننـده بخـش دولتـی بـر اسـاس نحـوه       . مشارکت کنندگان حاصل شده اسـت 

) 1(سازی نمونه کیو در نمودار آن، در دوازده دسته بندی قرار گرفتند کـه در جـدول   مرتب
) 1(بـرای مثـال در سـطر اول جـدول    . سهم هر گروه از کل و واریانس نشان داده شده است

بر اسـاس  . درصد تبیین شده است 22، سهم از واریانس )از دوازده گروه(گروه یا عامل اول
، 78، 82مشارکت کننده بـا بارعـاملی    11ی، این گروه با تعداد ها و تحلیل عامل سایر جدول

ترین گـروه یـا عامـل شـناخته      درصد، به عنوان مهم 60و  62، 63، 65، 68، 75،71، 76، 76
شـود و نیـز بیشـتر     اند؛ زیرا بیشترین تعداد مشارکت کنندگان در این گروه مشاهده مـی  شده
گفتنی است، معیار مهم تلقی شـدن هـر   . اند دهدرصد را به خود اختصاص دا 70ها باالی  آن

درصد  70مشارکت کننده در آن و داشتن بارعاملی بیش از  5عامل یا گروه، وجود حداقل 
  . است

  

کرونباخ کنندهآلفای مشارکت افراد تعداد
906/049

  پژوهش
از کیو ماتریس49عاملی طریق از مرحله، دو در کننده مشارکت

آرایــه جــدول عــاملی، بررســیامتیازهــای و عــاملی هــای
اسـت شده حاصل بـر. کنندگان دولتـی بخـش کننـده . مشـارکت. مشـارکت

کـه گرفتند قرار بندی دسته دوازده در آن، نمودار در کیو
است شده داده نشان واریانس و سـطر. کل در مثـال . بـرای. بـرای

گروه( دوازده واریانس)از از سهم شده22، تبیین درصد
عامل تعدادتحلیل با گروه این بارعـاملی11عاملی،عاملی، بـا کننده مشارکت

مهم60  و  و  68،65،63،62 عنوان به گـروهدرصد، ترین
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  گروه بخش خصوصی 2ماتریس کل تبیین شده برای تعداد . 3جدول 

  تعداد گروه در
 بخش خصوصی

 مجموع استخراج مجذور بارها
 )ها تحلیل عامل(

 )ها تحلیل عامل(چرخشی مجذور بارهامجموع 

 درصد تجمعیدرصد از واریانس کل درصد تجمعی

1 840/37 270/2 838/37  838/37 

2  166/62 460/1  329/24 166/62 

ی دو  دست آمده است که نشان دهنده در بخش خصوصی نیز تعداد دو عامل یا گروه به
  ). 3جدول (های آنان است بندی از عقاید و ذهنیت دسته

هـا   طور مستقیم از مقادیر بارهای عاملی، به تفسیر عامل توان به در تحلیل عاملی کیو نمی
دهد در حالی کـه تفسـیر    پرداخت، زیرا بارعاملی رابطه مشارکت کننده را با عامل نشان می

، از طریـق  »امتیازهای عـاملی « مقادیردست آوردن  به. عامل به محتوای عبارات بستگی دارد
کنـد و   ها برقرار می ها و عامل روش رگرسیونی محاسبه شده، پیوندی را بین محتوای عبارت

هـا را فـراهم    دهی به امتیازات عاملی است کـه امکـان تفسـیر عامـل     های عاملی نیز رتبه آرایه
  .کند می

  ها نتایج تفسیر پذیری عامل
آیـد،   دسـت مـی   ها که از طریق روش کیـو بـه   م تلقی کردن عاملترین معیار برای مه اساسی

تفسـیرپذیر بـودن هـر عامـل یعنـی تفسـیر پـذیر بـودن         . هـا اسـت   آن عامل» تفسیرپذیربودن«
بنـابراین بـرای   . نظرهای هر گروه که متشکل از مشارکت کنندگان خاص آن گـروه اسـت  

هـا بـر اسـاس دیـدگاه افـراد       گروهتوان گفت، برای شناسایی ذهنیت  معیار تفسیر پذیری می
. شود که این مهم، هدف مطالعه کیو است آن، معنا و تفسیری از سوی پژوهشگر تعریف می

برای گروه اول، معنا و تفسیری است کـه بـر اسـاس دیـدگاه     » ساز مشی خط«برای مثال واژه 
عبـارت  به .  های تفکر تعریف شده است مشارکت کنندگان گروه اول نسبت به نقش کانون

سـازی عبـارات نمونـه کیـو و      دیگر نوع انتخاب مشارکت کننـدگان پـژوهش بـرای مرتـب    
ی معنا و تفسـیری اسـت کـه پژوهشـگر بـه آن       ها در نمودار کیو، تعیین کننده جاگذاری آن

تعداد افراد «همچنین میزان اهمیت نظرات این گروه، بستگی به .   ]6[دهد گروه اختصاص می
جایگـاه و  «و » میـزان همبسـتگی نظـرات در جـدول همبسـتگی     «، »املیمیزان بار عـ «، »گروه

هایی را برای  های جدید یا ضعف به این ترتیب هر گروه نقش .آن دارد» اهمیت شغلی افراد

می نشان عامل با را کننده مشارکت رابطه دربارعاملی دهد
دارد بستگی آوردن  . به. به. عبارات آوردن   عـاملی« مقادیر  دست  دست   امتیازهای

عبارت محتوای بین را پیوندی شده، عاملمحاسبه و هاها
رتبه عامـلنیز تفسـیر امکـان کـه است عاملی امتیازات به دهی

عامل   هاپذیری
مه عاملبرای کردن تلقی بـهمهممهم کیـو روش طریق از که ها
عامل اسـت  آن تفسـیر. هـا یعنـی عامـل هـر بـودن تفسـیرپذیر

اسـت گـروه آن خاص کنندگان مشارکت از متشکل که
می ذهنیتپذیری شناسایی برای گفت، اسـاسگروهتوان بـر هـا

تعریفمی پژوهشگر سوی از هدفتفسیری مهم، این که شود
بـر» سازمشیخط کـه است تفسیری و معنا اول، گروه » برای» برای

کانون نقش به نسبت اول گروه شدهکنندگان تعریف تفکر های



  1390، بهار و تابستان 6شماره ، 3دوره ، دولتیمدیریت    66

عنـوان   انـد کـه بـه    های عمومی تبیین یا کشف نمـوده  مشی ی خط های تفکر در عرصه کانون
از طریـق   -2دست آمده؛  های به ماتریس طریقاز  -1در دو مرحله؛  نتایج تحلیل عاملی کیو

های عاملی و بررسی همبستگی بین مشارکت کنندگان هر  ی امتیازهای عاملی، آرایه مقایسه
  .آید دست می گروه، به

  بخش دولتی) الف
دست آمده است که هر گروه یا عامل بر اساس نتایج تحلیـل   دوازده گروه به) 1(در جدول 

اندکـه   های عمومی داشته مشی های تفکر در عرصه خط ز نقش کانونعاملی، تلقی متفاوتی ا
  : عبارتند از

  سازان  مشی خط: عامل اول
در سـتون اول مـاتریس بـار عـاملی بـا      (مشـارکت کننـده اسـت   ) 11(عامل اول شامل تعداد 
تعـداد  «هـای دیگـر از بیشـترین اهمیـت از نظـر       که در مقایسه با گروه) چرخش، در ضمیمه

برخـودار  » جایگـاه و اهمیـت شـغلی افـراد    «و » میزان همبستگی نظرات«، »ار عاملیب«، »افراد
های تفکـر را مـؤثر و مثبـت ارزیـابی مـی کننـد و        طور کلی نقش کانون این گروه به. بودند

های  مشی های تفکربرای تهیه دستور کار، اجرا و ارزشیابی خط تأکید بسیار بر فعالیت کانون
ها را  مشی آفرینی در خط های تفکر تقاضای کافی برای نقش کانونعمومی دارند و معتقدند 

هـا تفکـر بایـد مراکـز      آنان براین باورند که کانون.اند ندارند؛ بنابراین رشد و پیشرفت نکرده
همچنین نقش مؤثری بـرای  . سیاست پژوهی مستقل باشند، نه مراکز وابسته به قدرت سیاسی

گذاری کشور قائلنـد و معتقدنـد    ی متنوع به مراکز قانونها در ارایه راهکارهای اجرای کانون
. هـای عمـومی هسـتند    مشـی  ی ارزشـیابی خـط   ها پلی بین خبرگان و دولت در مرحلـه  کانون

هـای تفکـر تشـخیص منصـفانه و      کـانون «اعضای این گـروه مخـالف ایـن نظـر هسـتند کـه       
بنـابراین،  . عقالیی شوند ای از مسایل عمومی ندارند تا مانع تخطی دولت از مسیر موشکافانه

مشـی   خـط «هـای تفکـر، بـه نقـش      ها و نظرات این گروه در خصوص کـانون  برآیند دیدگاه
  .قابل تفسیر است» سازان

دهـد، نقـش    هـا نیـز نشـان مـی     هـای دیگـر پـژوهش    در تأیید نتایج پژوهش حاضر، یافته
گیـری، اجـرا و    گذاری مانند، طرح مسـئله، انتخـاب و تصـمیم    مشی ها در مراحل خط کانون

نیـز  ) 2008(کیتـونن ].8[های عمومی بسیار تأثیرگذار و تعیین کننـده اسـت   مشی ارزیابی خط

    سازان  سازان  مشی
اسـت   ) 11(تعداد کننـده مـاتریس() مشـارکت) مشـارکت اول سـتون در
گروه) ضمیمه با مقایسه در اهمیـت) که) که بیشـترین از دیگـر هـای

« ،« ،« » « » نظرات » همبستگی شـغلی«و» میزان اهمیـت و جایگـاه
کانونبه نقش کلی ارزیـابیطور مثبـت و مـؤثر را تفکـر های

کانون ارزشیابیفعالیت و اجرا کار، دستور تهیه تفکربرای های
نقشکانونمعتقدند برای کافی تقاضای تفکر آفرینیهای

نکرده پیشرفت و کانون.اندرشد که باورند براین تفکـرآنان هـا
سیاسی قدرت به وابسته مراکز نه باشند، نقش. مستقل همچنین

اجرای قانونراهکارهای مراکز به متنوع قائلنـداجراییاجرایی کشور گذاری
مرحلـه در دولت و خـطخبرگان ارزشـیابی هـای  مشـی    مشـی  مشـی  ی

کـه        هسـتند نظـر ایـن مخـالف تشـخیص «کـانون «کـانون «گـروه تفکـر هـای
مسیر از دولت تخطی مانع تا ندارند عمومی عقالییمسایل
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هـا   گـذاری را از وظـایف کـانون    مشـی  های پیچیده خط ایجاد تخصص برای مدیریت شبکه

کـار   های اخیر همه تالش خود را بـا جـدیت بـرای تحقـق آن بـه      کند که در سال معرفی می
هــا و  دهــد یافتـه  نیـز نشــان مـی  ) 2007(هـای لگریــد و کریستنسـن    پــژوهش]. 22[انـد  گرفتـه 

گیـری   هـای الزم بـرای تصـمیم    عنـوان اطالعـات و داده   هـای تفکـر، بـه    های کانون خروجی
  ]. 24[شود گذاران محسوب می مشی خط

سـال سـابقه    29تا  16شود، بین  در این گروه از هر سه دسته مشارکت کننده مشاهده می
هـا و وظـایف شـغلی     دار مسـئولیت  سال سن دارند و بعضاً عهده 55تا  34و بین  شغلی داشته
  .مهم هستند

  نقش گران بی توصیه: عامل دوم
هـای اجرایـی    گذاری و برنامه های تفکر در مراکز قانون این گروه بر چگونگی نقش کانون 

مراکـز قـانون   دهـی لـوایح قـانونی در     ها در شـکل  آنان معتقدند که کانون. دولت متمرکزند
های  های اجرایی دولت و طراحی سازوکارهای اجرایی سیاست تأثیرند، در برنامه گذاری بی

در عین حال نظرات اعضای این گروه، نـوعی بـی اعتمـادی نسـبت بـه      . دولت نقشی ندارند
اند مراکز نقـد   ها نه تنها نتوانسته که معتقدند کانون طوری دهد به های تفکر را نشان می کانون

هـای   مشـی  های دولت باشند، بلکه همیـار مـدیران دولتـی در ارزیـابی خـط      منصفانه سیاست
ها  از سوی دیگر این گروه مخالف این نظر هستند که کانون. شوند عمومی نیز محسوب نمی
کننـد و   گذاری موضوعات و مسایل در دستور کار مجلس ایفا مـی  نقش مؤثری در اولویت
انـد   ای نداشته ها نیز نقش هشدار دهنده مشی ن دستور کار خطی تدوی معتقدند که در مرحله

بنـابراین، نظـرات و   . انـد  های دولت نیـز تالشـی نکـرده    و حتی در به چالش کشیدن سیاست
هـای عمـومی، بـه     مشـی  ی خـط  های تفکـر در عرصـه   عقاید این گروه نسبت به نقش کانون

  .تفسیرپذیر است» نقش گران بی توصیه«
هـای تفکـر، در مرحلـه     نقش هشدار دهنـدگی بـرای کـانون   ) 2001(تانرت  در پژوهش

مشارکت کنندگان این گروه ]. 30[مشی مطرح شده است تشخیص مسئله و دستور کار خط
هـای   اند که بعضاً مؤسسان کـانون  دار وظایف ستادی سال سابقه شغلی داشته وعهده17تا  10

  .تفکر و نخبگان دانشگاهی هستند

بیتوصیه   نقشگران
کانون نقش قانونچگونگی مراکز در تفکر برنامههای و گذاری

کانون که معتقدند شـکل  . آنان. آنان شـکل   در   در   قـانونیها   لـوایح دهـی
برنامه در اجراییتأثیرند، سازوکارهای طراحی و دولت اجرایی های

اعتمـادی. ندارند بـی نـوعی گروه، این اعضای نظرات حال عین . در. در
می نشان بهرا کانونطوریدهد معتقدند نتوانستهکه تنها نه ها

ارزیـابی در دولتـی مـدیران همیـار بلکه باشند، دولت های
نمی هستند. شوندمحسوب نظر این مخالف گروه این دیگر سوی از
مجلساولویت کار دستور در مسایل و موضوعات گذاری
تدویمرحله خطی کار دستور دهندهمشیتدوینتدوین هشدار نقش نیز ها

سیاست کشیدن نکـردهچالش تالشـی نیـز دولت . بنـابراین،. بنـابراین،.   انـد     انـد   انـد  های
کانون نقش به عرصـه  نسبت در تفکـر خـط  های مشـی    ی    ی  ی مشـی   هـای  مشـی    

است» نقش   .تفسیرپذیر
کـانون) 2001(تانرت بـرای دهنـدگی هشدار تفکـر،) نقش) نقش هـای
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  ارانک محافظه: عامل سوم
های تفکر پلی بین خبرگـان و دولـت در مرحلـه ارزیـابی      گروه سوم اگرچه معتقدند کانون

هـای محافظـه    هـا تحلیـل   های دولتی هستند با وجود این بر این باورنـد کـه کـانون    مشی خط
همچنـین معتقدنـد،   . داننـد  هـا را مـی   کننـد، اگرچـه واقعیـت    ها منتشر مـی  ای در رسانه کارانه
. کننـد  گذاری موضوعات در دستور کار مجلس نقش ایفـا مـی   در اولویت های تفکر کانون

هـای ایـن گـروه در خصـوص      ها و ذهنیت تفسیری از دیدگاه» کاران محافظه«بنابراین، نقش 
  . های تفکر است نقش کانون

هـای سیاسـی در    توصـیه «آورد کـه   نیز در پژوهش خود می) 2006(در این راستا تانرت 
هـای تفکـر    تـازگی کـانون   گـذاری تـأثیر داشـته و بـه     مشـی  وط به خطهای مرب گیری تصمیم

مجبورند با توجه به فشارهای موجود به مواردی بپردازند که زود بازده بـوده و نتـایج آن در   
تـا   16درگروه سوم از هر سه دسته کـه بـین   ]. 31[مدت و در اجرا قابل دستیابی باشد  کوتاه

انـد،   هـای مهـم داشـته    سال سن دارند و مسـئولیت  60تا  38سال سابقه شغلی داشته و بین  33
  . شود  مشاهده می

  حمایتگران : عامل چهارم
گیـری نظـرات دولتمـردان و سـایر      هـای تفکـر را مأخـذ شـکل     گروه چهارم با اینکه کـانون 

هـا از   در عین حال معتقدند دولت بایـد بـرای رفـع مشـکالت کـانون     . دانند گذاران می قانون
هـا در   از نظر این گروه کانون. های پژوهشی خود به آنان تالش کند فعالیتطریق واگذاری 

بـا وجـود ایـن    . کننـد  ارایه راهکارهای اجرایی متنوع به مراکز کشور نقش مـؤثری ایفـا مـی   
هـا   همچنین معتقدنـد، کـانون  . های دولت داشته باشند ای از سیاست اند، نقد منصفانه نتوانسته

آنان مخالف ایـن  . شوند های عمومی محسوب می مشی زیابی خطهمیار مدیران دولتی در ار
هـای خاصـی در جهـت منـافع خـود       ها با داللی سیاسی در اجرای سیاسـت  نظرند که کانون
هـای   های این گروه بر این است که کـانون  به این ترتیب برآیند دیدگاه. کند اعمال نفوذ می
  . را دارند» حمایتگران«های عمومی، نقش  مشی ی خط تفکر در عرصه

هـای   مشـی  نیز نشان داده اسـت، در مسـایل خاصـی از خـط    ) 2005(پژوهشی از گودمن 
تـانرت  ]. 16[حامی عملیاتی و پژوهشی آن مطرح هسـتند عنوان  های تفکر به عمومی، کانون
تفکـر قائـل بـوده و     های های مبتنی بر دانش، نقش مهمی برای کانون گذاری نیز در سیاست

بـوده بازده زود که بپردازند مواردی به موجود فشارهای به
باشد دستیابی قابل دسته]. 31[اجرا سه هر از سوم درگروه

بین و داشته مسـئولیت60تا  38شغلی و دارند سن هـایسال
  

  حمایتگران
کـانون شـکلاینکه مأخـذ را تفکـر دولتمـردانهـای نظـرات     گیـری    گیـری

مشـکالت. دانند رفـع بـرای بایـد دولت معتقدند حال عین . در. در
کندفعالیت تالش آنان به خود پژوهشی گروه. های این نظر از

مـی    ایفـا مـؤثری نقش کشور مراکز به متنوع کننـد  اجرایی
سیاستمنصفانه از باشندای داشته دولت معتقدنـد،. های . همچنین. همچنین

ار در خطدولتی میمشیزیابی محسوب عمومی . شوندهای
سیاسـت اجرای در سیاسی داللی با جهـتها در خاصـی هـای

دیدگاهکند برآیند ترتیب این استبه این بر گروه این های
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ی اجـرا نیـز نقـش     دانـد کـه در مرحلـه    ها را حامی و مدافع، و برخودار از مشروعیت مـی  آن

هـا نباشـند،    عهده دارند کـه چنانچـه قـادر بـه ایفـای ایـن نقـش        مشاور فنی و متخصص را به
اعضای این گـروه  ]. 30[گذاران کمتر مؤثر و کارآمد خواهد بود مشی تصمیمات کالن خط

سـال سـابقه شـغلی     28تـا   13مایندگان منتخب در مجلس شورای اسالمی بوده و بین جزء ن
  .دارند

  گرا منتقدان قانون: عامل پنجم
ای نسـبت بـه    مشارکت کنندگان گروه پنجم، نظـر منتقدانـه و در عـین حـال قـانون گرایانـه      

های عمومی  توانند برای ارزشیابی خط مشی آنان معتعقدند که این مراکز می.ها دارند کانون
هـای جامعـه    کاری، واقعیـت  تعامل بین خبرگان و دولت را تسهیل کنند و باید بدون محافظه

هـای الزم بـرای    هـا پیگیـری   این گروه بر ایـن نظرنـد کـه کـانون    . ها منتشر کنند را در رسانه
سـازی راهکارهـای    اند و نیز بـرای بـومی   های عمومی را نداشته مشی ی ارزشیابی خط مرحله
گـذاران را در الگـوبرداری از    اند و نباید قـانون  های توسعه یافته تأمل و تالشی نکردهکشور

تواننـد   ها مـی  مخالفت این گروه بیشتر با این نظر است که کانون. این راهکارها تشویق کنند
آنـان  . گـذاری داشـته باشـند    نقش مؤثری در ارایه راهکارهای اجرایی متنوع به مراکز قانون

گذاران نیسـتند و   گیری نظرات دولتمردان و سایر قانون ها مأخذ شکل ند، کانونکن تأکید می
بنابراین اعضای ایـن  . های دولت محسوب شوند مشی توانند مراکز بازاریابی سیاسی خط نمی

هـای عمـومی، نقـش     مشـی  ی خـط  هـای تفکـر در عرصـه    اند کـه کـانون   گروه بر این عقیده
  . را دارند» گرا منتقدان قانون«

در عین حال نظراتی که از . ها هستند مشی آفرینان در خط اکثر اعضای گروه پنجم، نقش
دلیـل بزرگـی بـار عـاملی       سوی مشارکت کنندگان مجلس شورای اسالمی مطرح شـده، بـه  

سـابقه شـغلی   . دهـد  ها در جدول، نقش و سهم بیشتری نسبت به سایر نظرات را نشان مـی  آن
  .سال است 30تا  20گروه بین 

  گرایان  منفی: مل ششمعا
هـای تفکـر در    ای نسبت به نقـش کـانون   بینانه کنندگان نگرش خوش در این عامل مشارکت

هـای   هـا در اجـرای سیاسـت    آنـان معتقدنـد، کـانون   . های عمومی ندارنـد  مشی ی خط عرصه
کنند؛ زیرا از ابزار مناسب نقد و تحلیل منصـفانه   خاصی در جهت منافع خود اعمال نفوذ می

محافظه بدون باید و کنند تسهیل را دولت و واقعیـت  خبرگان واقعیـت     کاری،  کاری،  
کنند کـانون    . منتشر کـه نظرنـد ایـن بر گروه پیگیـریاین هـا
خط نداشتهمشیارزشیابی را عمومی بـومی  های بـرای نیز و سـازیاند

نکرده تالشی و تأمل قـانونیافته نباید و دراند را گـذاران
کنند کانون. تشویق که است نظر این با بیشتر گروه این مخالفت

قانون مراکز به متنوع اجرایی راهکارهای داشـتهارایه گـذاری
شکلکانون مأخذ قانونها سایر و دولتمردان نظرات گیری

خط سیاسی شوندمشیبازاریابی محسوب دولت . بنابراین. بنابراین. های
کـانونعقیده کـه عرصـهاند در تفکـر خـط    هـای  هـای مشـی    ی     ی   ی مشـی   هـای  مشـی     هـای     

دارند»    . را
نقش پنجم، خطگروه در هستندمشیآفرینان حال. ها عین در

بـه   شـده، مطرح اسالمی شورای مجلس بزرگـیکنندگان دلیـل
مـی نشان را نظرات سایر به نسبت بیشتری سهم دهـد  نقشو

است30 سال
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. کنند یا فاقد آن ابزار هستند، پس شرایط برای رشد داللی سیاسـی وجـود دارد   استفاده نمی
های  ها و پروژه ای در تدوین طرح ها نقش کارآمد وسنجیده این گروه نسبت به اینکه کانون

توانند ابـزار تعیـین سیاسـت     ها نمی اجرایی دولت دارند، مخالف هستند و معتقدند که کانون
گذاری و اجرای  های پیچیده فرآیند سیاست توانند مدیریت شبکه همچنین نمی. دولت باشند

های تفکـر   ی نقش کانون های این گروه درباره بنابراین، عقاید و دیدگاه. آن را داشته باشند
  .قابل تفسیر است» گرایان منفی«به نقش 

معـاون ارشـد   مشارکت کنندگان این گروه دارای جایگاه شغلی مهم مانند مشاور وزیر، 
  .سال سابقه شغلی دارند 35تا  20و نماینده مجلس هستند و بین 

  های مستقل کانون: عامل هفتم
ــه اثربخشــی نقــش کــانون   هــا و  گیــری در حــوزه تصــمیمهــا  اعضــای ایــن گــروه نســبت ب

ها به قـدرت   طور کامل نسبت به عدم وابستگی کانون آنان به. ها تأکید دارند گذاری سیاست
هـا   ترین عامـل موفقیـت کـانون    های خصوصی نظر موافق داشته و آن را مهم بنگاهسیاسی و 
هـای کارآمـد    گیـری  هـا را بـه تصـمیم    هـای کـانون   کنند و در ایـن راسـتا فعالیـت    معرفی می
ایـن گـروه بـه    . داننـد  مشی و کمک به آنـان منجـر مـی    گذاران و اجراکنندگان خط سیاست

یا منسوخ شدن یک سیاست برای اجرا را مثبت و های دولت و تغییر  چالش کشیدن سیاست
گـذاری و   مشـی  ها توانایی مـدیریت فرآینـد خـط    کنند و معتقدند کانون سازنده ارزیابی می

ــد و مــی ــرای اجــرای    اجــرای آن را دارن ــان را ب تواننــد نقــش مشــاوران تخصصــی و ارزیاب
ها  ن نظر که کانونمشارکت کنندگان این گروه نسبت به ای. های عمومی ایفا کنند مشی خط

شـوند،   گذاران هستند و به ایـن دلیـل از سـوی آنـان حمایـت مـی       توجیه کننده کار سیاست
  .اند را داده» های مستقل کانون«های تفکر، نقش  این گروه به کانون. مخالف هستند

یک  طور کامل به هیچ ها باید به نیز معتقدند کانون) 2008(هارت و ورمن در تأیید نتایج، 
هـای   مشارکت کنندگان این گـروه منصـب  ]. 18[های قدرت وابستگی نداشته باشند قطباز 

  .اند سال سابقه شغلی 12تا  5های تفکر هستند و دارای  مهم داشته یا از مؤسسان کانون

  آفرینان ناهماهنگ  نقش: عامل هشتم
د در تغییـر  تواننـ  های تفکر می این گروه از مشارکت کنندگان اعتقاد راسخ دارند که کانون

در عـین حـال معتقدنـد، کـانون در مسـایل      . یک سیاست برای اجرا نقش مؤثر داشته باشـند 

مستقلکانون   های
کــانون   نقــش اثربخشــی ــه ب نســبت تصــمیمهــا  گــروه حــوزه در در     

دارند به. تأکید کانون. آنان. آنان وابستگی عدم به نسبت کامل طور
مهم را آن و داشته موافق نظر خصوصی موفقیـتهای عامـل ترین

فعالیـت راسـتا ایـن کـانون  در تصـمیم   هـای   هـای بـه را   گیـری     گیـری   گیـریهـا
خط مـی   اجراکنندگان منجـر آنـان به کمک و   داننـد  داننـد  مشی

تغییرسیاست و دولت برایهای یکسیاست شدن منسوخ یا
کانونمی معتقدند و خـطکنند فرآینـد مـدیریت توانایی ها

مــی و ــد ــاندارن ارزیاب و تخصصــی مشــاوران نقــش تواننــد
کنند ایفا ای. عمومی به نسبت گروه این کنندگان ایناین. مشارکت. مشارکت

حمایـتسیاست آنـان سـوی از دلیـل ایـن به و هستند گذاران
کانون به گروه نقشاین تفکر، مستقلکانون«های را» های

ورمننتایج، و کانون) 2008(هارت معتقدند به) نیز) نیز باید طورها
باشند نداشته وابستگی گـروه]. 18[قدرت این کنندگان مشارکت
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هــایی کــه بــا هــدف تلفیــق نظــرات  کننــد و در هــم اندیشــی عمــومی ناهماهنــگ عمــل مــی

اعضای ایـن گـروه همچنـین نداشـتن تقاضـای      . اند شود، موفق نبوده صاحبنظران برگزار می
هـا   ها از سوی دولت را، سبب پیشرفت نکردن کانون مشی خط کافی برای مشورت و تدوین

های اسالمی در فرهنگ کشور تأکید بر مشاوره و تفکر و  دانند و معتقدند هر چند آموزه می
هـای تفکـر وجـود دارد پـس تقاضـایی از       نقد دارند، با وجود این گرایش کمتری به کانون

آیـد، پـس    عمـل نمـی   و تحقیـق بـه   ها نیز چه در بخش دولتی و خصوصی برای پژوهش آن
هـا در   این گروه نقـش مـؤثری بـرای کـانون    . عرضه نیز متناسب با تقاضا ضعیف خواهد بود

هـا بـه روابـط     های دولت قائلند، ولی از اینکه کـانون  طراحی سازو کارهای اجرایی سیاست
ایـن نظـر کـه     همچنین با. کنند، انتقاد دارند ها توجه نمی مشی متقابل مسایل و ارزشیابی خط

هــای کارآمــد  گیــری هــا اطالعــات نــاقص و نادرســت داشــته و تــأثیری در تصــمیم  کــانون
بنابراین عقاید این گـروه دربـاره   . مشی ندارند، مخالفند گذاران و اجراکنندگان خط سیاست
  .تفسیر شده است» آفرینان ناهماهنگ نقش«های تفکر به  کانون

هـای تفکـر    خود تأمین مالی و خوکفایی کانوننیز در پژوهش ) 2008(هارت و ورومن 
ــدهای تصــمیم     ــؤثر در فرآین ــهور را م ــگران مجــرب و مش ــود پژوهش ــز وج ــری  را و نی گی

مشارکت کنندگان این گـروه شـامل خبرگـان دانشـگاهی     ]. 18[دانند ها می گذاری مشی خط
تا  18ان بین های پیش نیز بوده و سابقه شغلی آن هستند که اکثر آنان نماینده مجلس در دوره

  .سال است 30

  نقادان سیاست  :عامل نهم
ها بایـد مراکـز سیاسـت پژوهـی مسـتقل باشـند و کـارکرد         تأکید گروه این است که کانون

همچنین موافقت . های کالن باشد طرفانه و اندیشمندانه سیاست ها نقد و تحلیل بی اساسی آن
بومی سازی راهکارهای کشـورهای   ها بدون تامل بر گروه نسبت به این نظر است که کانون

از سـوی دیگـر نقـش    . کنند ها تشویق می گذاران را در الگوبرداری از آن توسعه یافته، قانون
گذاری موضوعات و مسایل در دستور کار مجلـس را تأییـد    ها را برای اولویت مثبت کانون

هـای دولـت    ه سیاستها را مراکز نقد منصفان با وجود این تمایلی ندارند که کانون. کنند می
هـای ایـن گـروه     نقشی است کـه از تفسـیر دیـدگاه   » نقادان سیاست«بنابراین . شمار آورند به

  .آید دست می های تفکر به نسبت به کانون

تصــمیم در تــأثیری و داشــته نادرســت نــاقصو گیــریاطالعــات
خط مخالفنداجراکنندگان ندارند، این. مشی عقاید . بنابراین. بنابراین

به   به     »   » ناهماهنگنقش   است» آفرینان شده   .تفسیر
پژوهش) 2008(ورومن در کانون) نیز) نیز خوکفایی و مالی تأمین خود

ــدهای فرآین در ــؤثر م را ــهور مش و ــرب مج ــگران پژوهش
می خبرگـان]. 18[دانندها شـامل گـروه این کنندگان مشارکت

دوره در مجلس نماینده شغلیآنان سابقه و بوده نیز پیش های

سیاست   نقادان
کانون که باشـنداست مسـتقل پژوهـی سیاسـت مراکـز بایـد ها

بی تحلیل سیاستو اندیشمندانه و باشدطرفانه کالن . های
کانون که است نظر براین تامل بدون راهکارهایها سازی بومی

آنقانون از الگوبرداری در را میگذاران تشویق سـویکنندها از
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ــدگان مجلــس و       ــان دانشــگاهی، نماین ــامل خبرگ ــروه ش ــن گ ــدگان ای مشــارکت کنن
  . سال است 25تا  5ها هستند و سابقه شغلی آنان بین  بورکرات

  جانبداران ناکارآمد: عامل دهم
انـد مراکـز نقـد منصـفانه      هـا نتوانسـته   مشارکت کننـده گـروه دهـم نسـبت بـه اینکـه کـانون       

هـا بـه شناسـایی و علـل      های دولت باشند، کـامالً موافـق و معتقـد اسـت کـه کـانون       سیاست
 هـا  در عین حال نسـبت بـه اینکـه کـانون    . دهند های دولت اهمیت نمی مشی ناکارآمدی خط

ی موضـوعات خـاص دارنـد، نظـر      گذاران در زمینـه  دهی گزارش قانون نقش مؤثر در شکل
جانبــداران «هــای ایــن گـروه بیــانگر نقــش   بنــابراین، تفسـیر دیــدگاه . مثبـت و موافــق دارنــد 

  .های تفکر است برای کانون» ناکارآمد
یـن  سال سابقه شغلی و مسئولیت شـغلی مهـم ماننـد معـاون وزیـر از ویژگـی ا       30حدود 
  .گروه است

  پذیران مسئولیت: عامل یازدهم
هـا، قویـاً دولـت را بـه تـالش در       مشارکت کنندگان عامل یـازدهم متفـاوت از سـایر گـروه    

هـای   هـا را جایگـاه واگـذاری فعالیـت     ها فرا خوانده و کانون برطرف شدن مشکالت کانون
دهـی   شـکل  هـا نقـش مـؤثری در    دانـد و معتقدنـد کـانون    پژوهشی و تحقیقـاتی دولـت مـی   

هــا بـه شناســایی علــل   ایــن گـروه معتقدنــد، کـانون  . انــد هــای اجرایـی دولــت نداشـته   برنامـه 
دهند و با فراهم نمودن اطالعـات ارزشـمند، بـه     های دولت اهمیت می مشی ناکارآمدی خط

. کننـد  مشـی کمـک مـی    گـذاران و اجراکننـدگان خـط    های کارآمـد سیاسـت   گیری تصمیم
ی ارزشـیابی   هـا پیگیـری الزم بـرای مرحلـه     اسـت کـه کـانون   همچنین مخالف ایـن عقیـده   

را » پـذیران  مسـئولیت «بنابراین نظرات و عقاید گروه، نقش . های عمومی را ندارند مشی خط
  . ها قائلند برای کانون

  .سال سابقه شغلی از ویژگی این گروه است 18داشتن مسئولیت اجرایی و 

  نفوذ  کارآمدان ذی:  عامل دوازدهم
گذاری موضـوعات و مسـایل    های تفکر در اولویت روه کامالً موافق نقش مؤثر کانوناین گ

های مجلس ناشی از فعالیـت   گذاری است و معتقدند برخی طرح در دستور کار مراکز قانون

استکانون تفکر   .های
وزیـر معـاون ماننـد مهـم شـغلی مسئولیت و شغلی سابقه سال

  پذیرانمسئولیت
گـروه     سـایر از متفـاوت یـازدهم عامل دولـتکنندگان قویـاً هـا،

کانون کانونمشکالت و خوانده فرا واگـذاریها جایگـاه را هـا
مـی    دولـت کـانون   تحقیقـاتی معتقدنـد و مـؤثریدانـد نقـش هـا

نداشـته   دولــت کـانون  . انــداجرایـی معتقدنــد، گـروه بـهایــن هــا
میمشی اهمیت دولت اطالعـاتهای نمودن فراهم با و دهند

سیاسـت خـطکارآمـد اجراکننـدگان و کمـک  گـذاران  گـذاران    مشـی   مشـی
عقیـده کـانون   ایـن کـه مرحلـه   اسـت   اسـت بـرای الزم پیگیـری هـا

ندارند را نقش. عمومی گروه، عقاید و نظرات  «مسـئولیت «مسـئولیت «. بنابراین. بنابراین
  . قائلند
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نیز در برخی لـوایح  ) مدیران اجرایی(ضمن اینکه دولت . های تفکر است مؤثر برخی کانون

هـا بـه مجلـس تـأثیر زیـادی       ها در ارایه طرح به هر حال کانون. گیرند ها کمک می از کانون
ها به عنـوان مراکـز سیاسـت     اولویت دیگر این گروه ضرورت مستقل بودن کانون. اند داشته

های سیاسی است تا در این راستا توانایی به چالش کشیدن  پژوهی وعدم وابستگی به قدرت
هـا را پلـی بـین خبرگـان و دولـت در       نونبنابراین کـا . های دولت وجود داشته باشد سیاست

هـا نقـش مـؤثری در     های عمومی دانسته و نسبت به اینکـه کـانون   مشی مرحله ارزشیابی خط
ی موضـوعات و مسـایل خـاص دارنـد، نظـر       گذاران در زمینـه  های قانون دهی گزارش شکل

و مخالفـت  ی موافقـت   های تفکر را عامل تعبیین کننـده  همچنین کانون. موافق و مثبت دارد
دهی  ها در شکل داند ولی معتقد است کانون گذاران با برخی موضوعات و مسایل نمی قانون

ی کـار   در عین حـال توجیـه کننـده   . گذاری کشور تأثیر دارند لوایح قانونی در مراکز قانون
به این ترتیب . گذاران نیستند و ممکن است به این دلیل از سوی آنان حمایت نشوند سیاست

هـای   مشـی  ی خـط  در عرصـه » نفـوذ  کارآمدان ذی«ها نقش  اند که کانون بر این عقیدهگروه 
هـای   های تفکرنقش برای کانون)2000(در تأیید نظرات این گروه نیز استون . عمومی دارند

سال سـابقه شـغلی    8در این گروه ]. 28[کارآمدتر و بیشتر از نقش رایج و متداول قائل است
   .شود هده میو مسئولیت شغلی مهم مشا

  بخشخصوصی) ب
دو عامـل یـا گـروه احصـا شـده اسـت کـه تفسـیر پـذیری دیـدگاه آنـان در            ) 2(در جدول 

  : های عمومی عبارتند از مشی های تفکر در عرصه خط خصوص نقش کانون

  تقویتگران مثبت: عامل اول
فکـر  های ت مشارکت کنندگان عامل یا گروه اول در بخش خصوصی، با این نظر که کانون 

طـور کامـل موافقنـد و     در تغییر یا منسوخ شدن یک سیاست برای اجرا نقش موثر دارند، بـه 
هـای دولـت نقـش مـؤثر      ها نه تنها در طراحی سازوکارهای اجرایـی سیاسـت   معتقدندکانون

گذاری موضوعات و مسایل در دستور کار مجلـس نیـز تـأثیر مثبتـی      دارند، بلکه در اولویت
ی  اند مراکز نقد منصـفانه  ها نتوانسته مخالفت گروه با این نظر است که کانونبیشترین . دارند

. ای از مسـایل عمـومی ندارنـد    های دولت باشند یا تشـخیص منصـفانه و موشـکافانه    سیاست
. کننـد  ها با داللی سیاسی در جهـت منـافع خـود اعمـال نفـوذ نمـی       همچنین معتقدند، کانون

قانون دارندمراکز تأثیر کشور توجیـه. گذاری حـال عین . در. در
نشوند حمایت آنان سوی از دلیل این به است ممکن و نیستند

کانونعقیده که نقش  اند نقش   «ها     » ذی   »   نفـوذ  نفـوذ  کارآمدان    « عرصـه     ی  ی» در» در
استون نیز گروه این نظرات کانون)2000(تأیید هایبرای
است قائل متداول و رایج نقش گروه]. 28[از این سال 8]. در]. در

مشا میمهم    .شودهده

  خصوصی
پـذیری تفسـیر کـه اسـت شـده احصـا گـروه یـا عامـل

خطکانون عرصه در تفکر ازمشیهای عبارتند عمومی های

مثبت   تقویتگران
که نظر این با بخشخصوصی، در اول گروه یا عامل کنندگان

بـه دارند، موثر نقش اجرا برای یکسیاست طـورشدن
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تقـویتگران  «اند، به  های تفکر داده ان این گروه به کانونبنابراین، نقشی که مشارکت کنندگ
  . قابل تفسیر است» مثبت

هـای خصوصـی    سال سابقه شغلی در سازمان 47تا  15مشارکت کنندگان این گروه بین 
های مهم مانند مدیر عامل یا رئیس هیئت مدیره بخـش   دار مسئولیت داشته و اکثر آنان عهده

  .خصوصی هستند

ناشناخته ظرفیت: عامل دوم   های
داننـد و   ها می ها را عدم حمایت دولت و سازمان متولی کانون این گروه مانع پویایی کانون 

هـا و جامعـه    ها را وابسته به شناخت سازمان های افزایش تقاضا برای کانون فراهم شدن زمینه
ها نهادینه نشده  ها برشمرده و معتقدند فرهنگ مشاوره و استفاده از کانون از کارکردهای آن

هـای پژوهشـی    هـا و دسـتاورد   و احساس نیاز وجود ندارد که یک علت آن عدم انتشار یافته
از . همـراه دارد  ها باشد که این مسئله کـاهش انگیـزه را بـه    ها از سوی متقاصیان پروژه کانون

در  هـای اجرایـی دولـت یـا     دهی برنامه تأثیر در شکل طورکامل بی ها را به سوی دیگر کانون
داننـد و مخـالف ایـن نظرنـد کـه       گـذاران مـی   گیری نظرات دولتمردان و سـایر قـانون   شکل
ای از مسـایل عمـومی ندارنـد تـا مـانع تخطـی دولـت از مسـیر          ها تشخیص موشکافانه کانون

هـای تفکـر در کشـور بـه مثابـه کـاالی        بنابراین، معترضند که با مراکز کانون. عقالیی شوند
هـای   یا موضوع مورد بررسی یـا ویژگـی  » مسئله«های  حتی ویژگی. شود لوکس برخورد می

هـای جلسـات    افراد شرکت کننده در جلسات طوفان فکری را مانع اثر بخش بودن تکنیـک 
طـور   ها در تلفیق نظرات موفـق نیسـتند و بـه    دانند و با این نظر موافقند که کانون ها می کانون

هـای   نقشی که ایـن گـروه بـرای کـانون    . کشند انداز امید بخشی را به تصویر نمی کلی چشم
  . تفسیرپذیر است» های ناشناخته ظرفیت«اند، به نقش تفکر بیان کرده

هـای خصوصـی داشـته و شـامل      سـال سـابقه شـغلی در سـازمان     40تـا   6این گروه بـین  
هـای مهـم ماننـد مـدیر      دار مسـئولیت  ها و عهده مشی آفرینان خط خبرگان دانشگاهی و نقش

  . رئیس هیئت مدیره مرکز آموزشی هستندعامل یا 

  گیری  نتیجه
هـای عمـومی و اتخـاذ     مشـی  هـای تفکـر در افـزایش ظرفیـت خـط      توجه به اهمیـت کـانون   

در . وجود آورده است های تفکر را به شناسی نقش کانون های بهتر، ضرورت گونه مشی خط

کانونآن از استفاده و فرهنگمشاوره معتقدند و برشمرده ها
یافته انتشار عدم آن یکعلت که ندارد دسـتاوردوجود و هـا

پروژه رامتقاصیان انگیـزه کـاهش مسئله این که باشد ها
بهکانون را بیها شکلطورکامل در برنامهتأثیر اجرایـیدهی هـای

قـانون سـایر و دولتمردان مـی  نظرات مخـالف  گـذاران  گـذاران و داننـد
تخطـیموشکافانه مـانع تـا ندارنـد عمـومی مسـایل از ای

کانون مراکز با که معترضند کشـوربنابراین، در تفکـر هـای
ویژگی. شودمی «  های  های  حتی   » بررسی» مسئله   مورد موضوع یا

تکنیـک بودن بخش اثر مانع را فکری طوفان جلسات در کننده
کانون که موافقند نظر این با موفـقو نظرات تلفیق در ها

نمی تصویر به را بخشی بـرای. کشندامید گـروه ایـن که . نقشی. نقشی
نقش به ناشناختهظرفیت«اند، است» های   . تفسیرپذیر

سـازمان40تـا   6بـین   در شـغلی سـابقه خصوصـیسـال     هـای    هـای
نقش و خطدانشگاهی عهدهمشیآفرینان و مسـئولیتها هـایدار



  75 (...)کر های تف شناسی نقش کانون گونه: گذاری کشور مشی ارتقای ظرفیت خط

 
هـای   تـر از دیـدگاه   پژوهش حاضر با استفاده از روش کیو تالش شده است تـا تبیـین عمیـق   

هـای   مشی ی خط های تفکر در عرصه صاحبنظران و نخبگان علمی کشور نسبت نقش کانون
هـا،   یـابی دیـدگاه   بر اسـاس نتـایج آمـاری و ریشـه    . عمل آید عمومی و مسایل ناظر بر آن به

های جدید  های تفکر احصاء شده است که برخی به نقش چهارده نقش متفاوت برای کانون
بنابراین با توجه به هدف مطالعه کیـو و معیـار تفسـیرپذیر    . ها اشاره داشتند به ضعفو برخی 

هـای   اند، یافته ها، همچنین با توجه به سؤاالتی که در هدایت پژوهش نقش داشته بودن عامل
ها و عقایـد مشـارکت کننـدگان نسـبت بـه مفهـوم        ی ایده پژوهش بیانگر این است که دامنه

هـای   هـا ومشـابهت   هـای عمـومی، از تفـاوت    مشـی  ی خـط  در عرصـه های تفکر  نقش کانون
از طریـق مشـارکت کننـدگان    » مشـابه «صـورت   هایی کـه بـه   نقش. تأملی برخودار است قابل
. هـای تفکـر هسـتند    های جدید کانون اند، مبنای پیدایش نقش های فوق ارزشیابی شده گروه

هـای   عنـوان ضـعف   اند، بـه  بی شدهارزشیا» متفاوت« صورت کامالً  هایی که به همچنین نقش
عنــوان  هــای تفکــر بــه بــه ایــن ترتیــب مراکــز و کــانون. انــد هــای تفکــر تلقــی شــده کــانون

منتقــدان «، »حمــایتگران«، »کــاران محافظــه«، »نقــش گــران بــی توصــیه«، »ســازان مشــی خــط«
نقــادان «، »آفرینــان ناهماهنــگ نقــش«، »هــای مســتقل کــانون«، »گرایــان منفــی«، »گــرا قــانون
تقویت کنندگان «، »نفوذ کارآمدان ذی«، »پذیران مسئولیت«، »جانبداران ناکارآمد«، »سیاست
 .اند تفسیر شده» های ناشناخته ظرفیت«و» مثبت

اسـت، و در  ) 79/0(با توجه به واریانس تبیین شده آزمون کل عوامـل در بخـش دولتـی   
از تغییرات را نشـان   قبول و مناسبی است که هر دو بخش میزان قابل) 62/0(بخش خصوصی

 .دهند می
دهـد، ادعاهـای مطـرح شـده در فضـای گفتمـان قـادر بـه تبیـین           همچنین یافته نشان می

هـای   ماننـد گـروه  . هـای عمـومی هسـتند    مشـی  هـای تفکـر و خـط    های مختلـف کـانون   جنبه
کـه برخـی بـرای    ...و» آفرینان ناهماهنـگ  نقش«و » نقش گران بی توصیه«، »مشی سازان خط«

دسـتور کـار، برخـی مرحلـه تـدوین، اجـرا یـا ارزیـابی         «ی  های تفکر در مرحله نوننقش کا
  . طرح است قابل» های عمومی مشی خط
هـای قـدرت سیاسـی و جامعـه      هـا در جایگـاه   رسد، هرچه پژوهشگران کـانون  نظر می به

ر های تفکر بیشـت  افزایی ارتباطی بیشتری باشند، عملکرد موفق کانون علمی دارای نفوذ و هم
گـذاران و   مشـی  هـای تفکـر و خـط    همچنین اگر تعامل مؤثر بین کـانون . قابل دستیابی است

شده نقشارزشیابی پیدایش مبنای کانوناند، جدید هـایهای
به که کامالً  هایی کامال   ًکامالً   «   صورت  صورت    » شده» ارزشیا» ارزشیا» « متفاوت« متفاوت   بـه  بی بـه   عنـوان  اند،  اند،  

شــده تلقــی کــانون. انــدتفکــر و مراکــز ترتیــب ایــن هــای. بــه. بــه
« »، »، »ســازان « » بــیتوصــیه » حمــایتگران« »، »، »کــارانمحافظــه« »، »، »نقــشگــران
مســتقلکــانون« »، »، »گرایــانمنفــی « »، »، »هــای « » ناهماهنــگنقــش » آفرینــان

ناکارآمد ذی« »، »، »پذیرانمسئولیت« »، »، »جانبداران  »، »، »نفوذکارآمدان
ناشناخته شده» های .اندتفسیر

دولتـی    بخـش در عوامـل کل آزمون شده تبیین 79(واریانس
قابل) 62/0 میزان بخش دو هر که مناسبیاست و ازقبول

می گفتمـاننشان فضـای در شـده مطـرح ادعاهـای دهـد،
کـانون   خـطمختلـف و تفکـر هسـتند     مشـی     مشـی   مشـی    هـای  هـای عمـومی هـای هـای      .

بیتوصیه« »، »، » ناهماهنـگنقش«و» نقشگران ...و» آفرینان
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هـای جدیـد خـود را در فرآینـد      هـا نتواننـد نقـش    دولتمردان افزایش نیابد، احتمال اینکه آن
هـای کـافی و متخصصـان     یـا ممکـن اسـت بودجـه    . گذاری ایفا کنند، بیشتر اسـت  مشی خط

گذاری نداشته باشند یا این ظرفیت کمتـر   مشی های پیچیده خط شبکهتوانمند برای مدیریت 
گـذاران قـرار    مشـی  هـای پژوهشـی خـط    ی بیشـتری از فعالیـت   ها داده شود، یا با فاصله به آن

نگـری اهمیـت دهنـد، بنـابراین در صـورت بـروز        ی پژوهی و آینده گیرند، یا کمتر به آینده
هـای عالمانـه و    رتقاء نخواهد یافت و به سیاستها ا مشی چنین شرایط احتمالی، ظرفیت خط

تصمیمات کالن کمتر موفقی خواهد انجامید و هدایت فکری جامعه رشد کمتـری خواهـد   
یابند و احتماالً سکوت علمـی   های کمتری برای بروز می هایی از عدالت زمینه داشت، جلوه

 .حاکم خواهد شد
ریق انتخاب عبارات نمونه کـامالً موافـق و   ها از ط دهد، تغییرات دیدگاه ها نشان می یافته

هـای مشـابه    هایی کـه انتخـاب   که گروه طوری به. کامالً مخالف با یکدیگر در ارتباط هستند
ها به تفـاوت گـروه    اند و به این ترتیب تغییر دیدگاه بندی قرار گرفته اند، در یک دسته داشته
انـد،   تری بوده رای بار عاملی بزرگدر یک گروه نیز افرادی که دا. ها منجر شده است بندی

ی نظـرات از   یابی دامنـه  همچنین ریشه. ها نیز متمایزترند معناداری بیشتری داشته و بین گروه
جایگـاه مهـم شـغلی، سـازمانی و     «دهـد کـه بـین     جمله ماتریس همبستگی نظرات نشان مـی 

  . ادی وجود داردارتباط زی» میزان بزرگی بار عاملی در ماتریس مربوط«و » تجارب افراد

 منابع 
تهـران، انتشـارات    مشـی دولتـی،    گیـری و تعیـین خـط    تصمیم). 1386(الوانی سیدمهدی  .1

  . چاپ دوازدهم) سمت(سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه 
رویکردی برتـر بـرای مطالعـات مـدیریت     : روش تحقیق آمیخته).1387(بازرگان عباس  .2

  .36-19: 81، ش 21نش مدیریت، سال فصلنامه علمی، پژوهشی دا
روش شناسـی کیـو، تهـران، مرکـز تحقیقـات صـدا و       ). 1386(فرد علیرضـا   خوشگویان .3

  .سیمای جمهوری اسالمی ایران
ــرد حســن   .4 ــایی ف ــران، فصــلنامه   ). 1387(دان ــی ای ــدیریت دولت بازســازی اســتراتژیک م

  .یت، مؤسسه تحقیقات و آموزش مدیر39ترویجی مدیریت و توسعه، ش علمی

دیدگاهمی تغییرات طدهد، از نمونهها عبارات انتخاب طریقطریق
هستند ارتباط در گروهطوری. به. به. یکدیگر انتخـابکه کـه هایی

گرفتهدسته قرار دیدگاهبندی تغییر ترتیب این به و هااند
است دا. شده که افرادی نیز یکگروه بزرگدر عاملی بار رای

گروه بین و متمایزترندداشته نیز ریشه. ها دامنـه  . همچنین. همچنین دامنـه     یابی  یابی  
مـی نشان نظرات بـینهمبستگی کـه شـغلی،    «    «دهـد مهـم جایگـاه

مربوط ماتریس در عاملی بار بزرگی زی» میزان زیادیزیادی» ارتباط» ارتباط

خـطتصمیم). 1386(سیدمهدی تعیـین و دولتـی،   گیـری تهـران،   مشـی   مشـی
دانشگاه انسانی علوم کتب تدوین و دوازدهم) سمت(مطالعه چاپ

آمیخته).1387(عباس تحقیق مطالعـات: روش بـرای برتـر رویکردی
دا پژوهشی سالعلمی، مدیریت، ش21نش ،81 :19-36.  
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، ترجمـه حسـن پاشـا    )2جلـد (مبانی پژوهش درعلوم رفتاری ). 1376(کرلینجر، فرد، ان  .5

  .320 – 299: شریفی و جعفر نجفی زند، انتشارات آوای نور
های  مشی ی خط های تفکر در عرصه شناسی نقش کانون گونه). 1388(الجوردی اشرف  .6

ارشـد مـدیریت دولتـی،    نامـه کارشناسـی    پایـان . پژوهشی بر مبنـای روش کیـو  : عمومی
  . ها، تهران، دانشگاه تربیت مدرس گرایش تشکیالت و روش

هـای تفکـر و دولـت نهـم، دانشـگاه صـنعتی        کـانون ). 1385(های تفکـر   همایش کانون .7
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