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منوريان3

چکیده
هدف :اهتمام به خطمشیگذاری سالم و نافذ ،کاری بسیار دشوار است ،و به همین دلیل لزوم ایجاد آزمایشگاه
برای تدوین ،اجرا و ارزیابی خطمشیهای طراحیشده برای اجرا در جامعه ،اهمیت مییابد .بنابراین ،هدف از
پژوهش حاضر تبیین الگوی طراحی آزمایشگاه خطمشی است.
روششناسي :در این پژوهش ،با رویکرد پژوهش کیفی فراترکیب طی گامهای هفتگانه ،به ارزیابی و
تحلیل یافتههای پژوهش پیشین پرداخته شده است.
يافتههای پژوهش :الگوی طراحی آزمایشگاه خطمشی در قالب  8مقوله اصلی شامل تشخیص مشکل
خطمشی ،کارکنان آزمایشگاه خطمشی ،ذینفعان آزمایشگاه خطمشی ،نقش آزمایشگاه خطمشی در حکومت،
برنامههای آزمایشگاه خطمشی ،محل آزمایشگاه خطمشی ،فضای فیزیکی آزمایشگاه خطمشی و خروجی مورد
انتظار آزمایشگاه خطمشی ،ارائه گردیده است .بنابراین ،به منظور شناسایی مشکالت آحاد جامعه ،باید
آزمایشگاههای خطمشی با حضور خبرگان خطمشیگذاری و همچنین ذینفعان در حوزههای مختلف کشور با
امکانات و فضای فیزیکی مناسب تشکیل شود که با برنامهریزی صحیح مشکالت جامعه را شناسایی کرده و
با همکاری گروههای تحقیقاتی متفاوت به پیدا کردن راه حل برای این مشکالت بپردازد و با همکاری دولت
و حاکمیت ،خطمشیهای تبیین شده را اجرایی نماید.
محدوديتها و پیامدها :از جمله محدودیتهای این پژوهش میتوان به عدم وجود کار مشابه و عدم
آشنایی کامل خبرگان با مبحث طراحی آزمایشگاه خطمشی اشاره کرد.
پیامدهای عملي :در صورت بهرهگیری صاحبنظران حوزه خطمشیگذاری از این مدل ،آزمایشگاهی با فضای
فیزیکی و محیطی مناسب همراه با بهکارگیری کارکنان و ذینفعان مناسب ،میتوانند به تبیین راهحلهای
کاربردی برای مشکالت جامعه بپردازند و به طور کلی محلی برای تالقی گفتمان بین خبرگان آگاه در جنبههای
مختلف یک مشکل کالن جامعه ایجاد خواهد شد.
ابتکار يا ارزش مقاله :استفاده از الگوی این مطالعه میتواند فرآیند طراحی و بسط خطمشیهای کالن
کشور را با سهولت بیشتری عملیاتی کند .لذا ارزش افزوده این مطالعه را میتوان تسهیل نمودن فرآیند
خطمشیگذاری در بستر آزمایشگاه خطمشی با پیروی از مولفه و شاخصهای الگوی ارائه شده دانست.
کلیدواژهها :خطمشی ،خطمشیگذاری ،آزمایشگاه خطمشی ،فراگرد خطمشیگذاری ،تشخیص مشکل
خطمشی
نوع مقاله :مقاله علمی
کلمات کلیدی :خطمشی ،خطمشیگذاری ،آزمایشگاه خطمشی ،فراگرد خطمشیگذاری ،تشخیص
مشکل خطمشی.
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Abstract
Purpose: The specialization of calligraphy is among the most complex
specialties, skills and arts; It is therefore very difficult to pursue sound and
effective policy-making, which necessitates the establishment of a
laboratory to develop, implement and evaluate policies designed to be
implemented in the community. Therefore, the purpose of this study is to
explain the design pattern of the line laboratory.
Methodology: In this research, with a qualitative research approach and a
hybrid tool that includes weekly steps, a systematic evaluation and analysis
of the results and findings of the previous research has been done.
Findings: The design model of the calligraphy laboratory in the form of 8
main categories, according to important study areas such as calligraphy
problem diagnosis, calligraphy laboratory staff, calligraphy laboratory
stakeholders, the role of calligraphy laboratory in government, calligraphy
laboratory programs, location of calligraphy laboratory, physical space of
calligraphy laboratory and the expected output of the line laboratory is
provided. Therefore, in order to identify the problems of community unity,
policy laboratories should be established with the presence of policy
experts as well as stakeholders in different areas of the country with
appropriate facilities and physical space to identify community problems
with proper planning and with the cooperation of the group. Different
research institutes to find solutions to these problems and implement the
explained policies in cooperation with the state and the government.
Limitations and consequences: One of the limitations of this research is
the lack of similar work and the lack of completely familiar experts with
the subject of policy laboratory design.
Practical implications: Qualitative research, with all its advantages,
comes with weaknesses in generalizability and validity. Therefore, in order
to increase the generalizability of this research, it is necessary for
researchers to evaluate the above model in other high-risk industries.
Another consequence of this model is that if the policy experts use this
model, a laboratory with a suitable physical and environmental space by
employing appropriate staff and stakeholders to explain practical solutions
to society's problems will be made. In general, there will be a place for the
intersection of discourse between knowledgeable experts in various aspects
of a major community problem, which can solve many problems and
prevent many negative consequences in the community.
Initiative or value of the article: Considering that in this study, a model
for creating a policy laboratory has been developed, using the model of this
study can make the process of designing and developing macro policies
more operational. Therefore, the added value of this study can be
considered as facilitating the policy-making process in the context of the
policy laboratory by following the components and indicators of the
proposed model. On the other hand, the raw model obtained from the study
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of texts by the meta-combined method can be used as a basis for future
research in order to build tools and practical guidelines for those in charge
of the policy laboratory. This research is very innovative and will make a
great contribution to knowledge enhancement in the country.
Paper Type: Research Article
Key words: Policy, Policy making, Policy laboratory, Policy-making
process, Policy problem Diagnosis.
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مقدمه
بر اساس نظریه اندرسون ،)2011( 1خطمشی عمومی 2شامل اقدامات بازیگران دائمی برای پرداختن به یک
موضوع یا مسئله است .خطمشی عمومی ،خطمشیای است که توسط نهادهای حکومتی ایجاد شده و ممکن
به کارگیری رویکرد کیفی است توسط سازمانهای غیردولتی ،مانند گروههای فشار یا گروههای ذینفع ،تحت تأثیر قرار گیرد ( Helbling
 .)& Kalkum, 2018گاهی ،خط مشی عمومی در سیستم سیاسی مدرن ،آن چیزی که صرفاً اجرا میشود،
فراترکیب ...
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نیست ،بلکه آن چیزی است که توسط بازیگرانی که در سیستم سیاسی قرار دارند ،طراحی میشوند .یک
خط مشی ،صرفاً اتخاذ یک قانون روی یک موضوع نیست ،بلکه شامل اجرای آن قانون نیز میباشد
(.)Schoenmaker, 2021
خطمشی گذاری ،فراگردی پیچیده و پرچالش است که با انواع گوناگون مشکالت ،مسائل ،چالشها و جوامع
هدف سروکار دارد ( .)Momen Kashani et al., 2020حوزههای تخصصی آزمون نیز متعدد و متنوعند و به
فراخور هر یک ،گروههای متخصص متفاوتی مورد نیاز است .آزمایشگاه خطمشی را میتوان بر حسب راهبرد
آزمایشگاه ،سازمان آزمایشگاه و رشته علمی متخصصان فعال در آن دستهبندی کرد (.)Haelg et al., 2019
منطق طراحی آزمایشگاه بر حسب ضرورت تعریف می شود .گاهی از آزمایشگاه بزرگ و جامع و چند تخصصی
استفاده میشود و گاه میتوان از گروههای موقت آزمایشگر سود جست .از سوی دیگر ،آزمایشگاههای خطمشی
را میتوان به گونههای متعدد تقسیم کرد ()McGann et al., 2017؛ آزمایشگاههایی با ظرفیتهای گوناگون
برای رسیدگی به مشکالت و مسائل عمومی در عرصههای متفاوت جامعه (.)Svensson, 2020
متاسفانه در کشور ما موارد بیشماری از مسائل وجود دارند که تا به حال خطمشیای برای آنها طراحی نشده
است و یا خطمشیهای طراحی شده ،پیش از آزمایش اجرا شدهاند؛ درحالیکه اثربخشی الزم را نداشتهاند و
حتی باعث ایجاد آسیب در جامعه هدف نیز شدهاند ( .)Shahaei & Danaeifard, 2016پژوهشها نشان
میدهند که گاهی مسائل متعددی در روند اجرای یک خطمشی اتفاق میافتند ()Reiter et al., 2014
بهطوریکه عمالً آنچه اجرا میشود (البته اگر بشود) با آنچه تدوین شده است ،تفاوت اساسی دارد .همچنین ،با
توجه به پیشرفتهای دهههای اخیر در زمینه اجرای خطمشی ،اگرچه اهمیت این پیشرفتها تا حدی برای
ارزیابی تحلیلگران خطمشی روشن شده ،اما هنوز نتوانسته جایگاه واقعی خود را در خطمشیگذاری به دست
آورد ( .)Samadzadeh et al., 2020بنابراین ،بازنگری در اجرای خطمشیها مستلزم تدوین سازوکاری جامع،
دقیق و قابل اتکا برای رصد وضعیت اجرای آنها است (.)Sharifzadeh et al., 2018
از اینرو ،برای بهبود درک حکمرانان از واقعیتهای زندگی مردم و در پی آن ،افزایش مراوده مدبرانه و بهبود
ادراک حکومت ،از نیازهای مردم و جلب رضایت آنها ،اهتمام به طراحی خطمشی بسیار مفید است .طراحی
خطمشی در محیط آزمایشگاه ،وجهی خردمندانه دارد؛ البته هر چه این طراحیها ،به سوی نیازهای راهبردی
متمایل شوند و با استفاده از ابزار مدیریت راهبردی ،دورنگرانهتر انجام پذیرند ،بهتر است ( Valente et al.,
Anderson
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 .)2018بر این اساس ،آزمایش پیشینی و قبل از اجرای خطمشیها ،حائز اهمیت است .به همین منظور ،ضرورت
تأسیس و طراحی آزمایشگاه خطمشی ،مورد توجه قرار میگیرد .آزمایشگاه خطمشی ،روشهای دقیقی را برای
طراحی ،انجام و ارزیابی خطمشیها ،برای کشف چیزی که نوآوری در بخش عمومی است و اینکه چگونه
میتوان این اقدامات را مورد آزمایش قرار داد و پایدار ساخت ،به کار میگیرد ( .)Reiter et al., 2014بنابراین،
ضرورت تأسیس آزمایشگاه خطمشی در کشور برای جلوگیری از بروز مجدد این موارد و تأثیرگذاری مناسب و
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اجرای به موقع و اثربخش ،کامالً احساس میشود .از اینرو ،پژوهشگران حاضر قصد دارند که با بهکارگیری

)13 (1

رویکرد کیفی فراترکیب ،ضمن بررسی و ارزیابی مطالعات داخلی و خارجی انجام شده درباره آزمایشگاه خطمشی،
الگوی مناسبی را دال بر تشخیص مشکل خطمشی ،مدیریت کارکنان آزمایشگاه خطمشی ،متقاعدسازی
ذینفعان آزمایشگاه خطمشی ،توسعه نقش آزمایشگاه خطمشی در حکومت ،ترویج برنامههای آزمایشگاه
خطمشی ،مکانیابی مناسب محل استقرار آزمایشگاه خطمشی ،طراحی فضای فیزیکی برای آزمایشگاه خطمشی
و ابداع انواع خروجیهای مورد انتظار از آزمایشگاه خطمشی ،ارائه نمایند و به این سوال اصلی پاسخ دهند که
الگوی طراحی آزمایشگاه خطمشی عمومی چگونه است؟
مباني نظری و پیشینه تحقیق
خطمشي

در تعریفی عام و خالصه میتوان خطمشی عمومی را تصمیمی دانست که در قبال یک مشکل عمومی اتخاذ
میشود .خطمشی عمومی مجموعهای از تصمیمگیریهای به هم وابسته است که گروهها یا بازیگران سیاسی
با هدف دستیابی به اهداف خاص یا بهدست آوردن ابزار مناسب برای دستیابی به آن اهداف اتخاذ میکنند
(.)Howlett & Cashore, 2020
آزمايشگاه خطمشي

آزمایشگاههای خطمشی از طیف وسیعی از ابزارها برای نوآوری در خطمشی استفاده میکنند ،که میتواند شامل
موارد زیر باشد :کارگاههای آموزشی با تیمهای خطمشیگذاری و ذینفعان که هدف آنها تحریک ایدههای
نوآورانه است .تحقیق و جمعآوری دادهها ،سعی و خطای روشهای جدید و جعبههای ابزار خطمشی باز آنالین.
خدمات ارائه شده به نیازهای پروژه بستگی دارد .ورودی از آزمایشگاههای خطمشی محدود به یک مرحله از
فرآیند خطمشیگذاری نیست .به بیانی دیگر ،آزمایشگاههای خطمشی ،تیمها ،ساختارها یا نهادهای اختصاصی
متمرکز بر طراحی خطمشیهای عمومی از طریق روشهای نوآورانه هستند که تمام ذینفعان را در فرایند
طراحی درگیر میکند ( .)Keshtkar et al., 2020اجراکنندگان ،این تالشها را به عنوان طراحی یا رویکردهای
مبتنی بر شواهد توصیف میکنند ،که کاربران نهایی را در مرکز هر مرحله از فرایند خطمشیگذاری قرار میدهد.
پس از تدوین پیشنهادات ،آنها از طریق اشکال مختلف آزمایش مورد بررسی و تأیید قرار میگیرند .عالوه بر
ایجاد و تصویرسازی مجدد خطمشیها و برنامههای عمومی ،آزمایشگاههای خطمشی همچنین طیف گستردهای
از فعالیتها مانند تهیه مطالعات آیندهنگر ،سازماندهی کارگاههای خالقیت یا القای حس توانمندسازی در
کارمندان دولت از طریق آموزش و سایر فعالیتهای یادگیری را بهکار میگیرند (.)Bailey & Lloyd, 2016
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آزمایشگاههای خطمشی ،ساختارهای نوظهوری هستند که خطمشیهای عمومی را به روشی نوآورانه و با طراحی
روز ،به ویژه با جذب شهروندان و شرکتهایی که در بخش دولتی کار میکنند ،میسازند .در حال حاضر ،تعدادی
از آزمایشگاههای خطمشی در تعداد معدودی از کشورهای عضو اتحادیه اروپا وجود دارد .عالیق ناشی از دولتها
به کارگیری رویکرد کیفی
فراترکیب ...
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و سازمانهای دولتی در سایر کشورهای عضو ،نشاندهنده هدف ایجاد آزمایشگاهی است که بسیاری از آنها
تمایل به ایجاد تجربه و بهترین روشهای همردیفان خود دارند ( .)Nasouhi et al., 2021آزمایشگاه خطمشی
اتحادیه اروپا در مرکز تحقیقاتی مشترک کمیسیون اروپا خواستار چنین همکاری و ایجاد نقشهای از
آزمایشگاههای خطمشی در اتحادیه اروپا است .این نقشه و گزارش اولین قدم این فرایند را با شناسایی «چه
کسی روی چه چیزی کار میکند؟» در سطوح محلی ،منطقهای و ملی دولت ایجاد کرد .این یک سند زنده است
که میتواند در طول زمان تکامل یافته و گسترش یابد تا پیشرفت ،تنوع و تحول آزمایشگاههای خطمشی در
اروپا را منعکس کند ( .)Pollitt et al., 2018بههمین ترتیب ،ما آزمایشگاه خطمشی را بر اساس معیارهای زیر
تعریف میکنیم :آزمایشگاههای خطمشی از طریق خالقیت ،طراحی یا دیدگاه کاربر -محور به موضوعات
خطمشی میپردازند .آزمایشگاههای خطمشی تالش میکنند آزمایشهایی را برای بررسی خطمشیهای
پیشنهادی سازمان دهند .آزمایشگاههای خطمشی برای یک نهاد دولتی یا اداره دولتی کار میکنند و یا در
شکلگیری یا اجرای خطمشیهای عمومی سهیم هستند (.)Hashemi Kasvaei & Pourrezzat, 2017
فراگرد خطمشيگذاری

در آزمایشگاههای خطمشی ،بازیگران و مؤسسات جدید با آوردن مجموعههای مختلفی از دانش ،عالیق و
انگیزهها در رابطه با انتقال اطالعات ،در روند خطمشیگذاری شرکت میکنند و همزمان ،هر یک نیز
استراتژیهای متنوعی را برای انتقال دانش دنبال میکنند .چهار جامعه اساسی مختلف وجود دارد که نوآوریهای
باز و اشتراک دانش را پرورش میدهند :جوامع خویشاوندی (کاربران نهایی) ،جامعه عملی (اقدام کنندگان)،
جامعه ذینفع (ذینفعان) و جامعه علوم (دانشگاه) .این بازیگران نحوه درک و استفاده از اطالعات را در چرخه
خطمشی از توسعه تا اجرا شکل میدهند ( .)Ciosek & Whiteson, 2018آزمایشگاههای خطمشی که نوعی
همکاری نوآوری باز مبتنی بر تعامالت بین جوامع مختلف را نمایان میکنند ،محیطهای خاصی هستند که تولید
محصوالت و خدمات را از طراحی تا آزمایش از طریق بهکارگیری جوامع مختلف امکانپذیر میکند .با این حال،
آزمایشگاههای خطمشی که اغلب به صورت جداگانه فعالیت میکنند ،میتوانند توانایی آنها را در انتشار دانش
برای افرادی که درگیر آن نیستند تهدید کنند .انتقال خطمشی توسط حوزههای قضایی ،سازمانهای بینالمللی،
آژانسها و غیره آغاز میشود (.)Ojha et al., 2020

تشخیص مشکل خطمشي

به منظور تدوین خطمشیای که به یک مسئله  /مشکل خاص خطمشی بپردازد ،رابطه بین انتقال خطمشی و
نتایج خطمشی برای اینکه منجر به یک خطمشی موفق یا ناموفق شود بسیار مهم است .توجه اخیر به بررسی
عواملی که در انتقال موثر خطمشی مشارکت دارد ،تغییر یافته است .دولتها میتوانند آزمایشگاههای خطمشی
را برای اجرای آزمایش خطمشی و انتقال دانش را در بخشهای مختلف ایجاد کنند .درحالیکه آزمایشها و

نشریه چشمانداز مدیریت دولتی

رهبران گسترده در آژانسها به آزمایش خطمشی کمک میکنند ،استفاده از آزمایشگاههای خطمشی برای
توسعه نوآوریهای خطمشی موثرتر است .دوم ،خطمشی مبتنی بر شواهد باید در شرایط محلی ،به ویژه رژیمهای
سیاسی و فرهنگ اجتماعی تنظیم شود .در غیر این صورت ،آزمایشگاههای خطمشی حتی اگر از نظر فنی در
جمعآوری و پخش شواهد موفق باشند ،ممکن است شکست بخورند .سوم ،توجه به عوامل اصلی مشخص شده
در این مطالعه بسیار مهم است و میتوان آنها را برای بهبود اثربخشی آزمایشگاههای خطمشی تعدیل کرد
(.)Rubin et al., 2013

)13 (1
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روششناسي
پژوهش حاضر به لحاظ هدف در نظر دارد که الگوی طراحی آزمایشگاه خطمشی را با رویکرد فراترکیب ارائه
نماید .رویکرد پژوهش حاضر کیفی است و از روش فراترکیب جهت ارزیابی منابع علمی استفاده شده است.
فراترکیب به منزله یکی از حوزههای فرامطالعه ،رویکردی نظاممند برای ترکیب پژوهشهای کیفی گوناگون در
راستای کشف زمینههای فرعی و اصلی است که موجب ارتقای دانش جدید شده و دید جامعی از حوزه مورد
بررسی به وجود میآورد .به طور معمول محدوده بررسی مقالهها و مستندات علمی با توجه به عمق مطالعه در
این رویکرد کمتر از  ۷0مورد است .از آنجا که مطالعات مرتبط با مفهوم طراحی آزمایشگاه خطمشی عمومی
بیشتر کیفی هستند و تا زمان انجام پژوهش حاضر مدل جامعی که ابعاد گوناگون آن را در بر گیرد یافت نشده
است ،روش فراترکیب به مثابه روشی مناسب برای شناسایی و به دست آوردن ترکیبی جامع از مؤلفهها و ابعاد
اصلی طراحی آن ،بهکارگرفته شده است .برای بهره گیری از روش فراترکیب در این پژوهش ،از روش هفت
مرحلهای ساندلوسکی و باروسو ( )200۷استفاده شد که در شکل  1مراحل آن ارائه شده است.
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شکل  :1مراحل هفتگانه روش کیفي فراترکیب ()Sandelowski & Barroso, 2007

تحلیل دادهها و يافتهها
جهت دستیابی به چارچوب اولیه پژوهش بر پایه روش هفت مرحلهای فراترکیب ساندلوسکی و باروسو ()200۷
هر یک از مراحل اجرایی آن بر اساس مطالعات پیشین ارائه میشود.
گام نخست :تنظیم پرسشهای پژوهش

مرحله اول فراترکیب مربوط به تنظیم پرسشهای پژوهش است که بایستی در حیطه عالقمندی و به دنبال
پژوهشهای قبلی پژوهشگر باشد .پرسشهای پژوهش بایستی ویژگیهایی را داشته باشند که در جدول  1این
ویژگیها به صورت دقیق و کامل ارائه گردیدهاند.

دوره سیزدهم ،شماره 1
جدول  :1پرسشهای پژوهش به همراه پارامترهای آن
پارامترها

به کارگیری رویکرد کیفی
فراترکیب ...
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چیستی کار
()What

جامعه مورد
مطالعه ()Who
بازه زمانی
مطالعه ()When
چگونگی یا روش
مطالعه ()How

پرسشهای پژوهش و نحوهی پاسخگویی به آنها
پرسش اصلی
الگوی طراحی آزمایشگاه خطمشی عمومی چگونه است؟
پرسشهای فرعی
شاخصهای مربوط به تشخیص مشکل خطمشی در آزمایشگاه خطمشی کدامند؟
شاخصهای مربوط به کارکنان آزمایشگاه خطمشی کدامند؟
شاخصهای مربوط به ذینفعان آزمایشگاه خطمشی کدامند؟
شاخصهای مربوط به نقش آزمایشگاه خطمشی در حکومت کدامند؟
شاخصهای مربوط به برنامههای آزمایشگاه خطمشی کدامند؟
شاخصهای مربوط به محل آزمایشگاه خطمشی کدامند؟
شاخصهای مربوط به فضای فیزیکی آزمایشگاه خطمشی کدامند؟
شاخصهای مربوط به خروجی مورد انتظار آزمایشگاه خطمشی کدامند؟
پایگاههای داده همانند ساینس دایرکت ،اشپرینگر ،امرالد ،سیج ،ایبسکو و نظایر آن برای مقالههای التین و
پایگاههای اطالعاتی داخلی نظیر مرکز اطالعات و مدارک علمی ایران ،مرکز اسناد و کتابخانه ملی ایران ،پایگاه
اطالعات نشریات کشور ،پایگاه اطالعات علمی جهاد دانشگاهی ،پایگاه مرکز منطقهای علوم و فناوری شیراز و
نورمگز
 1391-1400برای مطالعات داخلی
 2012-2021برای مطالعات خارجی
بررسی موضوعی آثار ،شناسایی و یادداشت برداری نکات کلیدی ،تحلیل مفاهیم ،دستهبندی مفاهیم و مقولههای
شناسایی شده

در بخش ابتدایی مرحله فراترکیب ،به پرسشهای کلی مطرح در این زمینه پاسخ داده شد تا از ابهامهای
بیشتر در این زمینه جلوگیری شود .بدین ترتیب ،تنها آثاری باید در مطالعه گنجانده شوند که در آنها بیشتر به
مؤلفهها و ابعاد مهم و تأثیرگذار در طراحی آزمایشگاه خطمشی پرداخته یا به آن اشاره شده باشد .بازه زمانی
انتخاب شده یعنی سالهای  2012تا  2021میالدی و  1391تا  1400خورشیدی تا زمان انجام پژوهش معرف
خوبی از پژوهشهای انجام شده در این زمینه است؛ چرا که در سالهای اخیر ،پژوهشها در زمینه
خطمشیگذاری گسترش یافته است.
مرحله دوم :مرور ادبیات به شکل نظاممند يا بررسي سامانمند متون

برای شروع دقیق و سامانمند مطالعات ،مجموعه منابع اعم از مقاالت ،پایاننامهها و پژوهشها بر اساس
معیارهایی نظیر تناسب با هدف پژوهش ،بازه زمانی مشخص شده و محل انجام به شرح جدول  2انتخاب و
بررسی گردیدند.
جدول  :2معیارهای پژوهش
معیارهای انتخابمنابع
هدف پژوهش
سال انتشار یا انجام
محل انجام

خروجی معیارها
ارائه الگوی طراحی آزمایشگاه خطمشی
 1391-1400برای مطالعات داخلی
 2012-2021برای مطالعات خارجی
داخل و خارج از کشور

نشریه چشمانداز مدیریت دولتی

در این مرحله ،پژوهشهای واجد شرایط برای ورود به فراترکیب انتخاب شدند و معیارهای ورود و خروج از
مطالعه تعیین شدند .از این رو ،پژوهشگر جستجوی هدفمند خود را بر پژوهشهای منتشر شده در منابع گوناگون
متمرکز کرد و کلیدواژههای مرتبط را پیدا کرد .در این پژوهش پایگاههای اطالعاتی گوناگون بین سالهای
 2012تا  2021میالدی و  1391تا  1400خورشیدی بررسی شدند .کلید واژههای متنوعی برای جستجوی
مقالهها در پژوهش مورد استفاده قرار گرفت و تالش شد تا مجموعه متنوعی از کلیدواژهها برای جستجو انتخاب

PAP

شوند تا بیشترین بازیابی صورت گیرد (جدول  .)3با توجه به اینکه در زبان فارسی کلیدواژه «طراحی آزمایشگاه
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خطمشی» بهکار رفته است در جستجوها به این واژهها نیز توجه شد .جستجو در پایگاههای گوناگون :ساینس
دایرکت ،اشپرینگر ،امرالد ،سیج ،ایبسکو و نظایر آن برای مقالههای التین و پایگاههای اطالعاتی داخلی نظیر
مرکز اطالعات و مدارک علمی ایران ،مرکز اسناد و کتابخانه ملی ایران ،پایگاه اطالعات نشریات کشور ،پایگاه
اطالعات علمی جهاد دانشگاهی ،پایگاه مرکز منطقهای علوم و فناوری شیراز ،نورمگز و صفحه خانگی برخی
مجلهها برای جستجو در نظر گرفته شد .تالش شد مدارک در نگاه اول با کیفیت باشند .برای مثال ،مقالههای
همایشی و موجود در وبگاههای شخصی مورد توجه قرار نگرفتند .در نتیجه جستجو و بررسی در پایگاههای
اطالعاتی گوناگون  1894اثر یافت شد.
جدول  :3واژگان راهنماجستجو در پژوهش
واژگان رهنما
معادل فارسی
خطمشی
خطمشیگذاری
خطمشیگذاری عمومی
شبکه خطمشیگذاری عمومی
آزمایشگاه خطمشی
فراگرد خطمشیگذاری
تشخیص مشکل خطمشی
کارکنان آزمایشگاه خطمشی
ذینفعان آزمایشگاه خطمشی
نقش آزمایشگاه خطمشی در حکومت
برنامههای آزمایشگاه خطمشی
محل آزمایشگاه خطمشی
فضای فیزیکی آزمایشگاه خطمشی
خروجی مورد انتظار آزمایشگاه خطمشی

انگلیسی
Policy
Policy making
public policy making
Public policy making network
Policy lab
Policy making process
Diagnosis of policy making problem
Policy laboratory staff
Stakeholders of policy laboratory
The role of the Policy laboratory in government
Policy laboratory programs
Location of the policy laboratory
Physical space of the policy laboratory
Expected output of the policy laboratory

مرحله سوم :جستجو و انتخاب مقالهها و متون مناسب

در این مرحله در چندین گام نسبت به پاالیش موارد یافته شده و دستیابی به منابع مطمئن و متناسب برای
استفاده در پژوهش و تحلیل نهایی اقدام شد .مطابق با شکل  2که به آن چارت روندنما هم اطالق میگردد،
ابتدا منابع ،با عنوان مقایسه شدند و تعدادی از آنها حذف گردید .سپس به بررسی چکیده موارد باقی مانده
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دوره سیزدهم ،شماره 1

پرداخته شد و با بررسی چکیدهها هم تعدادی از منابع بیربط ،حذف شدند .در گام بعدی ،منابع تصفیه شده بر
اساس چکیده به صورت متن کامل بررسی گردیدند و در این بررسی هم تعدادی از منابع از لحاظ محتوا حذف
شدند .منابع باقی مانده پس از بررسی محتوا در پژوهش و تحلیل نهایی مورد استفاده قرار گرفتند.
به کارگیری رویکرد کیفی

ت داد ک مناب یا ت ده = 1894

فراترکیب ...
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ت داد متون ذ

ده ا

ی عنوان = 1258

ت داد متون ذ

ده ا

ی

كیده = 462

ت داد متون ذ

ده ا

ی عنوان = 129

ک

كیده ای ربال ده = 636

ک م توای متون بررسی ده = 174

ت داد ک متون نهایی = 45

شکل  :2نمودار روندنما برای انتخاب اثار مناسب برای تحلیل

نمودار روندنما نشان میدهد که از  1894اثر یافت شده 1258 ،اثر از حیث عنوان 462 ،اثر از حیث چکیده و
 128اثر از حیث متن ،با هدف و پرسش های پژوهش حاضر همخوانی نداشتند؛ بنابراین این آثار کنار گذاشته
شدند و فقط  46اثر که در زمینه طراحی آزمایشگاه خطمشی بودند و هم از حیث عنوان و هم از حیث محتوا با
هدف و پرسش های پژوهش حاضر همراستا بودند ،برای تحلیل به روش فراترکیب و ارائه الگوی طراحی
آزمایشگاه خطمشی انتخاب شدند.
مرحله چهارم :استخراج اطالعات از متون و مقاالت

در این مرحله با مطالعه و بررسی دقیق ،منابع نهایی شده و مطابق با اهداف و پرسشهای پژوهش ،یافتههای
مرتبط از هر کدام از منابع ،شامل مولفهها و شاخصهای طراحی آزمایشگاه خطمشی استخراج شد.
مرحله پنجم :تجزيهوتحلیل و تلفیق يافته های کیفي

در این مرحله مؤلفه اصلی در مرکز قرار میگیرد و سایر مؤلفهها با آن مرتبط میشوند .این مؤلفهها عبارتند از:
تشخیص مشکل خطمشی ،کارکنان آزمایشگاه خطمشی ،ذینفعان آزمایشگاه خطمشی ،نقش آزمایشگاه

نشریه چشمانداز مدیریت دولتی

خطمشی در حکومت ،برنامههای آزمایشگاه خطمشی ،محل آزمایشگاه خطمشی ،فضای فیزیکی آزمایشگاه
خطمشی و خروجی مورد انتظار آزمایشگاه خطمشی .در ادامه به توضیح در خصوص هر یک از مؤلفههای اصلی
الگوی طراحی آزمایشگاه خطمشی پرداخته میشود.
الف) تشخیص مشکل خطمشي:

PAP

شناسایی چالشهایی که مانع از پیشرفت در حل مشکالت مهم اجتماعی میشوند .امروزه توافق حاصل شده

)13 (1

است که خطمشی باید مبتنی بر شواهد باشد .اما چگونگی ارائه این سخنان در عمل دشوار است .درحالیکه به
کیفیترین روشهای علمی نیاز دارد ،به یک ذهنیت عملگرا نیز نیاز دارد که در جهت طراحی برنامههای
یادگیری باشد و بتواند تصمیمگیری را در سنگرهای بوروکراتیک و سیاسی اعمال کند ( Helbling and

 .)Kalkum, 2018آزمایشگاه به مثابه محلی در نظر گرفته میشود که پژوهش در آن به صورت عملی درآید
و در آنجا بتواند با رهبران دولت مشارکت کند ،تا راهکارهایی اجرا شود که منافع ملموس و واقعی برای مردم و
جوامع داشته باشد .هدف این است که آزمایشگاه به یک محیط پژوهشی مشترک جهت اطالع از مهمترین
تصمیمهای خطمشیهای کشور ،تبدیل شود ( .)Schoenmaker, 2021آزمایشگاه خطمشی در مطالعه نحوه
شکلگیری ،توسعه و طراحی خطمشی ،تخصصی میشود و میتواند مشکالت پیچیده اجتماعی و انواع آثار
محلی و پیامدهای تسلسلی خطمشیها و روند جهانی تغییرات را مدنظر قرار دهد ( Veenstra & Kotterink,

 .)2017عالوه بر موارد گفته شده ،موارد دیگری نیز وجود دارند که در این مرحله باید آنها را در نظر گرفت:
یک) دولتها و ارگانهای رأس جامعه نقش مهمی در تأمین منابع مالی و توزیع بودجه دارند؛ به گونهای
که بار ناخواسته را از دوش ارائهدهندگان خدمات اجتماعی بردارند .بنابراین ،مبحث بودجه و تخصیص آن،
مو ضوع بسیار مهمی است که باید در مورد آن توافق صورت گیرد ( Hadipeikani & Sadeghzadeh

.)Tabrizi, 2018
دو) آزمایشگاه رابط بین حکومت و عامه مردم است؛ ضمن اینکه باید درباره رابطه بخش عمومی و بخش
خصوصی کشور ،پژوهشهایی را انجام دهد .دانش اداره و خطمشی ،ماهیتی چندرشتهای و میانرشتهای دارد؛
این موضوع ،فرصتی مغتنم را برای خطمشیگذاران عمومی فراهم میسازد که بتوانند مشکالت عمومی را در
معرض مطالعه با لنزهای نظری گوناگون قرار دهند .کار آزمایشگاه ،آیندهنگری و بررسی افقی برای تعیین تأثیر
بلندمدت خطمشیها و پیشبینی پیامدهای چالشهای نوظهور اجتماعی متمرکز ،ضمن بررسی نحوه رفتار و
واکنش مردم به ابزارهای گوناگون خطمشی است (.)Valente et al., 2018
ب) کارکنان آزمايشگاه خطمشي:

 )1استخدام و آموزش کارمندان تماموقت و اعزام آنها در قالب پروژههای اصالحی  12ماهه تا  36ماهه،
به سازمانهای دولتی.
 )2دعوت از متخصصانی از دانشگاهها ،دولت و جامعه جهانی که محور کار در آزمایشگاه هستند ،تا
راهحلهای دادهمحور را برای مشکالت حیاتی که مردم را تحت تأثیر قرار میدهد ،توسعه دهند
(.)Mohammadi et al., 2017
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 )3نیاز به دانشمندان ،شانه به شانه با اجراکنندگان که عالوه بر اینکه ایدههای تازهای را طراحی میکنند،
برای بهینهسازی راهحلها آزمایشها را مدام تکرار میکنند.
 )4تیم اصلی اغلب در طی پروژههای ویژه متشکل از متخصصان اعزامی از وزارتخانهها که هر یک دست
کم در زمینه یک خطمشی متخصصند و توسط دانشجویان دانشگاه یا کارآموزان همراهی و تکمیل
میشوند (.)Matone et al., 2013
 )5طراحان میتوانند به خلق ایدههای خطمشی نوآورانه در سرتاسر چرخه کمک کنند و تسهیلکنندگان
نیز میتوانند به اعضای آزمایشگاه کمک کنند تا با عموم صحبت کنند و در یک فضای امن و آزاد،
مراوده داشته باشند تا بتوانند صدای مردم را به منزله ذینفعان اصلی بشنوند.
 )6کارشناسان دیجیتال ،امکان مراوده در مقیاس و همینطور تحلیل حجم زیادی از شواهد را با سرعت
باال فراهم میآورند (.)Goldfien & Woolslayer, 2015
پ) ذینفعان آزمايشگاه خطمشي:

حمایت گسترده عامه از دستاوردهای آزمایشگاه موجب میشود که آزمایشگاهها در انتخاب پروژههای خود ،اثر
اجتماعی را بیشتر از هزینهها مدنظر قرار دهند .مقدار قابل توجهی از مشارکت ذینفعان در کل فراگرد پژوهش
 از گوش دادن دقیق و مشاهده پرسشهایی که بیشترین ضرورت را برای پاسخدهی دارند ،تا کمک به شرکابرای عیبیابی هرگونه مسائل اجرایی پیشبینی نشده بر اساس پاسخهای تولید شده ،مورد نیاز است که
آزمایشگاه خطمشی در پژوهشهایی که انجام میدهد ،بر روی آنها متمرکز خواهد شد ( Munkongsujarit,

 .)2019آزمایشگاه خطمشی میتواند ماهیت و سطح همکاری پژوهشی را دگرگون ساخته ،فضایی را ایجاد کند
که همه مردم بتوانند در عرصههای گوناگون زندگی ،به خطمشیهای مرتبط با منافع خود پرداخته و همراه با
پژوهشگران دانشگاهی برای رصد راهحلها و راهکارهای اثربخش ،در فضایی مشارکتجویانه ،بیطرف و
دانشمبنا ،همکاری نمایند (.)Osmakova et al., 2020
ت) نقش آزمايشگاه خطمشي در حکومت:

آزمایشگاه خطمشی میتواند توانایی حکومت را برای درک بهتر وضعیت و ارزش جامعه هدف یا خانوادههایی
که باید در خدمت آنان باشد ،افزایش دهد .آزمایشگاه باید با طیف گستردهای از نمایندگیها ،دانشگاهها ،صنایع،
نهادهای غیرانتفاعی و سایر گروههای جامعه ،متشکل از زمینههای گوناگون حرفهای -بخش دولتی ،بخش
خصوصی ،نظامی و دانشگاهی -و حوزههای تخصصی– خطمشیهای عمومی ،روانشناسی ،اقتصاد ،علوم
سیاسی ،علوم داده ،بهداشت عمومی و قانون کار کند (.)Walters et al., 2017
ث) برنامههای آزمايشگاه خطمشي:

 )1برگزاری دورههای آموزشی ،اعطای بورسهای تحصیلی ،ایراد مجموعهای از سخنرانیها و سایر
فعالیتهایی که کشور را درباره امور مربوط به خطمشیپژوهی تقویت میکنند ،مورد نیاز است.
 )2آموزش اعضای آزمایشگاه ،پژوهشگران ،خطمشیگذاران ،سیاستمداران ،مشاغل ،رهبران جامعه مدنی
و شرکای آزمایشگاه برای ایجاد ارتباطات عمیق و پایدار از جمله مواردی است که توجه به آن ضروری
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است ،زیرا این تنها راهی است که آنها میتوانند قادر به تبدیل ایدههای جدید به واقعیت باشند
(.)Golverdi et al., 2017
 )3آزمایشگاه فرصتی برای دانشجویان نیز دارد که به تیمهای پژوهشی بپیوندند و داوطلبانه در پروژههای
آزمایشگاه مشارکت کنند (.)Rubin et al., 2013
ج) محل آزمايشگاه خطمشي:

آزمایشگاههای خطمشی میتوانند در داخل ادارههای دولتی باشند ،در یک یا چند وزارتخانه مستقر شوند ،در
داخل دانشگاه باشند یا پیمانکاران خارجی برای پروژههای جداگانه استخدام شوند (.)Babatunde et al., 2017
چ) فضای فیزيکي آزمايشگاه خطمشي:

طراحی آزمایشگاه باید به گونهای باشد که ضمن اینکه حس همکاری را القا میکند ،برای دستیابی به این هدف
از طریق ایجاد شفافیت و اتصال نیز ،تالش کند .همچنین ،فضاهای کار آزمایشگاه میتوانند ماهیت مشترک
داشته باشند ،از کنفرانسهای ویدیویی و جلسات هیئت مدیره گرفته تا کارگاههای مشارکتی و جلسات عمومی
بزرگتر که این فضاها روند کار را تسهیل میکنند ( .)Toussaint, 2019آزمایشگاه را میتوان با الگوها و
ظرفیتهای زیر طراحی کرد :یک اتاق جلسات کوچک برای حداکثر  10نفر ،یک اتاق بزرگ اجتماعات برای
حداکثر  20نفر ،یک اتاق سمینار برای حداکثر  90نفر  -به سبک تئاتر  -یا  60نفر پشت میز ،یک اتاق پذیرایی
مجاور که میتواند  30نفر را در خود جای دهد ،باشد .در طبقه آخر یک اتاق اجتماعات بزرگ که به طور هدفمند
به گونهای طراحی و معماری شده است که از سر و صدای خارج از ساختمان جلوگیری کند ( & Ciosek

 .)Whiteson, 2018فضای داخلی در طول روز نور و منظره خوبی را داراست (.)Smith, 2018
ح) خروجي مورد انتظار آزمايشگاه خطمشي:

این مقوله شامل شاخصهای آگاهسازی افراد و جوامع ،حل مشکالت مهم و فوریتدار اجتماعی است .شناسایی
راهحلهایی برای چالشهای اصلی زندگی در عصر حاضر؛ همکاری برای تصمیمگیری در مورد چگونگی بهبود
خطمشیها و برنامهها در سراسر کشور؛ سوق نتایج پژوهشهای آزمایشگاه به سوی منافع عمومی؛ افزایش
توانایی حکومت برای درک بهتر وضعیت و ارزش جامعه هدف؛ حل مسائل خطمشی ،حکمرانی و اداره ،در یک
دوره کوتاه؛ کمک به پیشرفت کشور برای مواجهه با مشکالت اجتماعی دشوار ،از طریق بهبود وضعیت عملکرد
سازمانهای ارائه کننده خدمات انسانی ،حکومتهای محلی و نحوه تخصیص هزینهها؛ طراحی ایدههای تازه و
تکرار آزمایشها برای بهینهسازی راهحلها؛ و در نهایت آزمایشگاه باید دانش و بهترین روش را با شهرداران و
برنامهریزان شهری که با چالشهای اجرای شهرهای هوشمند روبرو هستند ،به اشتراک بگذارد ( Baum,

.)2017
مرحله ششم :کنترل و ارزيابي کیفیت

در این مرحله به ویژه در حیطه کدگذاری محوری و مقولهها و تمها ،یک یا دو نفر متخصص ،کار را مورد
بررسی قرار میدهند .در این مرحله حتی اگر متخصصان به صورت شفاهی هم اعالم نظر نمایند و کار را تایید

PAP
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کنند ،کفایت میکند .در این پژوهش نیز دو نفر از استادان به طور اجمالی در جریان پژوهش قرار داشتند و
مطابقت نتایج با اهداف پژوهش را مورد تایید قرار دادند .از سوی دیگر ،برای سنجش پایایی چهارچوب نهایی
طراحی شده ،از ضریب کاپا استفاده شد .در پژوهش حاضر هم ،ضریب کاپا بر اساس آراء استادان یادشده ،برابر
به کارگیری رویکرد کیفی

با  0.84محاسبه گردید.
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در این مرحله از روش فراترکیب ،یافتههای حاصل از مراحل قبل ،با توجه به پرسشهای پژوهش ارائه میشود.
در این مرحله با توجه به نتایج بهدست آمده میتوان مدل یا الگویی طراحی نمود یا چارچوبی ارائه کرد ،یا نتایج
را در قالب جدولی ارائه داد و یا بنابر خالقیت پژوهشگر به اشکال خالقانه دیگری ،یافتهها را ارائه نمود .بر
اساس یافتههای موجود در شکل ،الگوی طراحی آزمایشگاه خطمشی در قالب  8مقوله اصلی ،با توجه به
محورهای مطالعاتی مهمی چون تشخیص مشکل خطمشی ،کارکنان آزمایشگاه خطمشی ،ذینفعان آزمایشگاه
خطمشی ،نقش آزمایشگاه خطمشی در حکومت ،برنامههای آزمایشگاه خطمشی ،محل آزمایشگاه خطمشی،
فضای فیزیکی آزمایشگاه خطمشی و خروجی مورد انتظار آزمایشگاه خطمشی ،ارائه گردیده است.
م

آ مایشگاه خط مشی
تش

کارکنان آ مایشگاه خط مشی

ن ش آ مایشگاه خط مشی در كومت
خرو ی مورد انت ار آ مایشگاه خط مشی

مشك خط مشی

مایش اه

مش

ین ان آ مایشگاه خط مشی
برنامه ای آ مایشگاه خط مشی

ای ی یكی آ مایشگاه خط مشی

شکل  :3الگوی طراحي آزمايشگاه خطمشي با رويکرد کیفي فراترکیب

نتیجهگیری و پیشنهادها
بررسی مطالعات  )2016( Mahmoudi et al.,و  )2018( Helbling & Kalkumنشان میدهد که
ال شامل یک تیم کوچک ( 10-4نفر) هستند که همه زمینههای مربوط به نوآوری
آزمایشگاههای خطمشی معمو ً
در خطمشی (مانند مدیریت پروژه ،طراحی نرمافزار ،تجسم دادهها ،ارتباطات ،تسهیالت ،تحقیق و توسعه و غیره)
ال در طی پروژههای خاص ،توسط متخصصان اعزامی از وزارتخانهها و
را مدنظر قرار میدهند .تیم اصلی معمو ً
متخصصان خطمشی و دانشجویان دانشگاه یا کارآموزان ،تشکیل و تکمیل میشوند .آزمایشگاههای خطمشی
ممکن است در داخل ادارههای دولتی باشند ،در یک یا چند وزارتخانه مستقر شوند و یا توسط پیمانکاران خارجی
برای پروژههای جداگانه ،تأمین شوند (.)Mohammadi et al., 2016
اصطالح آزمایشگاه خطمشی میتواند به موارد گوناگونی اشاره داشته باشد :آنها میتوانند از تیمهای مستقر (یا
سازمانها یا موسسات) ایجاد شده به طور خاص برای فعالیتهای نوآورانه برای خطمشیگذاری عمومی ،تا
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فضاهای فیزیکی ایجاد شده به منظور اجرای کارگاهها یا فعالیتهایی برای خطمشیگذاری باشند .این تیمها،
فضاها و فعالیتها با عباراتی ذکر میشوند که شامل آزمایشگاه نوآوری بخش عمومی ،آزمایشگاه خطمشی
عمومی ،آزمایشگاه نوآوری اجتماعی ،آزمایشگاه تغییر سیستمها ،آزمایشگاه زندگی ،آزمایشگاه طراحی و
آزمایشگاه خطمشی هستند ( .)Adam, 2016مومن کاشانی و همکاران ( )2020بیان میکنند که از یک رویکرد
مهم میتوان پنج گونه مهم آزمایشگاه خطمشی را متمایز ساخت :یک) آزمایشگاه اولویتبندی مشکالت و
مسائل عمومی؛ دو) آزمایشگاه ذهن و نوآوری؛ س ه) آزمایشگاه اشاعه؛ چهار) آزمایشگاه شواهد مبنا؛ پنج)
آزمایشگاه انواع ظرفیتها و عرصههای آزمون ).(Momen Kashani et al., 2020
 )2016( Baumدر مطالعه خود گزارش میکند که دولتها در بسیاری از کشورهای پیشرفته ،آزمایشگاههای
خطمشی را برای استفاده از علوم رفتاری در طراحی و اجرای خطمشی آغاز کردهاند که سبب ایجاد موجی
جهانی از خطمشیگذاری مبتنی بر شواهد میشود .آزمایشگاههای خطمشی ،دولت و ذینفعان را گرد هم
میآورند تا از شواهد علمی تولید شده از طریق رهبران ،مدلسازی و شبیهسازی برای کمک به خطمشیگذاران
و ارائهدهندگان خدمات برای انجام تنظیمات قبل از اجرا و مقیاسبندی در سطح ملی استفاده کنند ( Baum,

.)2016
انجام پژوهش حاضر در ارتباط با شناسایی و بررسی مؤلفهها و ویژگیهای الگوی طراحی آزمایشگاه خطمشی
با توجه به نوظهور بودن این حوزه با محدودیتهای بسیاری مواجه است .پژوهشهای ،)2014( Reiter et al.,
 )2019( Haleg et al.,و  )2020( Svenssonاز طریق نظرسنجی و یا بعضا مرور غیرسامانمند متون ،فقط به
ارائه چند عامل کلیدی طراحی آزمایشگاه خطمشی پرداختهاند و سایر ابعاد حائز اهمیت ،در طراحی آزمایشگاه
خطمشی ،مورد توجه پژوهشگران قرار نگرفته است .از این رو ،نقطه قوت پژوهش حاضر در مقایسه با این
پژوهشها ،آن است که در این پژوهش تالش شده تا با استفاده از روش فراترکیب و تحلیل محتوا ،کلیه مؤلفهها
و ابعاد الگوی طراحی آزمایشگاه خطمشی ،شامل تشخیص مشکل خطمشی ،کارکنان آزمایشگاه خطمشی،
ذینفعان آزمایشگاه خطمشی ،نقش آزمایشگاه خطمشی در حکومت ،برنامههای آزمایشگاه خطمشی ،محل
آزمایشگاه خطمشی ،فضای فیزیکی آزمایشگاه خطمشی و خروجی مورد انتظار آزمایشگاه خطمشی ،شناسایی
گردد .یافتههای این پژوهش نشان میدهند که مفهوم طراحی آزمایشگاه خطمشی ،در بر گیرنده ابعاد و
ویژگیهای گوناگونی است که تصمیمگیران خطمشیگذاری باید به این مؤلفهها در پیادهسازی و استقرار
آزمایشگاه خطمشی توجه کنند.
مدل خام به دست آمده از بررسی متون ،میتواند به منزله مبنای پژوهشهای آتی در جهت ساخت ابزار و
راهنمای عملی برای متولیان امر آزمایشگاه خطمشی سودمند باشد .بهعبارت دیگر ،مهمترین دستاورد این
پژوهش ،فهرست نسبتا طوالنی از مؤلفههایی است که ضمن اینکه میتوانند برای طراحی آزمایشگاه خطمشی
بهکار گرفته شوند ،برای ارزیابی ویژگیهای آزمایشگاه خطمشی نیز در زمینههای دیگر از جمله بانکداری ،بیمه
و صنایع بزرگ کشور ،قابل استفادهاند .چنانچه به کدهای استخراج شده توجه شود ،بسیاری از ویژگیهای
بررسی شده را میتوان در قالب معیارهای ارزیابی ،مبنای تهیه ابزار مناسب برای ارزیابی و سنجش طراحی
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 پژوهش حاضر، با توجه به اهمیت موضوع طراحی آزمایشگاه خطمشی، بنابراین. قرار داد،آزمایشگاه خطمشی
 از نتایج آن در جهت شناسایی و درک مؤلفههای کلیدی طراحی،میتواند به منزله پژوهشی پیشگام تلقی شده
. استفاده شود،آزمایشگاه خطمشی و پیادهسازی آن و همچنین برای ارزیابی و سنجش اثربخشی آن
. همراه با ضعفهایی در زمینه تعمیمپذیری و اعتبار روبهرو است، پژوهش کیفی با همه فواید خود،به کارگیری رویکرد کیفی از سوی دیگر
 مدل فوق را در دیگر صنایع، الزم است پژوهشگران، در جهت افزایش قابلیت تعمیم این پژوهش،از این رو
... فراترکیب
 برای ارزیابی اعتبار مدل، همچنین میتوان از رویکرد کمی معادالت ساختاریافته.پرخطر مورد ارزیابی قرار دهند
 همچنین توصیه میشود پژوهشگران به چالشهای اجرای و.و توسعه تعمیمپذیری یافتههای مدل بهره جست
.پیادهسازی چارچوب پیشنهادی بپردازند
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