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 دهيچک
تواناد پاساخگوي ايان نیااز      ساختارهاي مستقل که ماي . سازي است ند تصمیمگذاري در دنیاي پیچیده امروز، نیازمند سرعت در فراي سیاست: زمينه و هدف

 .ها و با تمرکز بر انديشكده حكمراني خوب سالمت انجام شد هاي کلیدي براي انديشكده اين مطالعه با هدف تببین ويوگي. ها هستند باشد انديشكده

گیري هدفمند در اين پووهش شرکت  از اعااي اتاق فكر انديشكده با نمونه نفر 01. اين پووهش کاربردي و کیفي به صورت مقطعي انجام شد: روش

. از خبرگان پرسیده شد سؤالها بحث متمرکز گروهي بود که به صورت مجازي به مدت چهار ساعت برگزار و طي آن پنج  روش گردآوري داده. کردند

هاا   روايي و پايايي داده. تحلیل شد 5 تي افزار اطلس گیري از نرم د استقرايي و با بهرهها و رويكر روش ترکیبي تحلیل چارچوبي دادهها با استفاده از  داده

 . با استفاده از معیارهاي ارزشیابي لینكلن و گوبا مورد سنجش قرار گرفت

. ر حوزه سالمت مشاخ  شاد  هاي يک انديشكده د ويوگي مقوله اصلي با عنوان. استخراج شد مؤلفه 02يک مقوله اصلي، چهار زير مقوله و : ها يافته

 .شناسايي شدند( مؤلفهدو )مسائل مالي ( مؤلفهسه )، شیوه اجرا (مؤلفهسه )اهداف ، (مؤلفهچهار )همچنین چهار زير مقوله ساختار 

عملكرد . معه داشته باشندگذاران و جا سازي دانش براي دو گروه سیاست ثري در عموميؤتوانند نقش م ها به عنوان يک نهاد مستقل مي انديشكده: گيری نتيجه

. هاي کالن فراهم آورد تواند اعتماد جامعه را به تصمیمات عمومي جلب کند و فرصتي براي مشارکت جامعه در سیاست ها مي درست، اصولي و به موقع اين نهاد

 .ورزان مورد حمايت و توجه قرار گیرد د از سوي انديشهها مهم و ضروري است که باي رعايت برخي اصول در ساختار، اهداف، شیوه اجرا، و مسائل مالي انديشكده
 

 مديريت بهداشت همگاني، سیاست بهداشت، هاي بهداشتي ارائه مراقبت :ها کليدواژه
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 نديشكده حكمراني خوب سالمتمطالعه موردي کیفي ا: در ايران ها هاي کلیدي انديشكده تبیین ويوگي

 85/نشريه فرهنگ و ارتقاي سالمت فرهنگستان علوم پزشكي ، شماره اول0410دوره ششم، بهار 

 مقدمه
گذاري در دنیاي پیچیده اماروز نیازمناد سارعت مطلاوب در      سیاست

نگار   گیري است؛ تصمیمي که مبتني بر شواهد آگاه و جامع فرآيند تصمیم

طارف و   اشد، نقش تمامي بازيگران در آن ديده شده و از همه مهمتر باي ب

متمرکز بر نیازها و منفعت عماومي باشاد؛ اماا دور از انت اار نیسات کاه       

گیران به دلیل روابط قدرت، نتوانند اساتقالل در   گذاران و تصمیم سیاست

هاي بلند مادت و   گیري را رعايت کنند و به اجبار به جاي سیاست تصمیم

. (0) هاي کوتاه مدت و زود بازده تمرکز کنند دير بازده اساسي، بر سیاست

تواند در پیش برد اين امر مهم کماک   بنابراين وجود نهادهايي مستقل مي

 از يگروها  با را فرد که نهادهاست يساختار يهاجنبه نیهم. کننده باشد

 يهاا  جنباه  نيا ا .کناد  يما  همراه ينیب شیپ قابل الگومند تعامالت با افراد

 ييندهايفرآ به و بوده ياجتماع روابط افتهي سازمان ن ام جوامع، يساختار

 را ياسیس کارگزاران رفتار يررسمیغ اي يرسم اشكال به که شوند يم اطالق

يكي از اين  .(2) گذارند يم ریتاث هاآن يها برنامه و ها شهياند بر و داده شكل

 .ها است نهادهاي مستقل انديشكده

، (Independent research organization) «مسااتقل يسااازمان پووهشاا»

 «پووهشاي  هيا ریخ ادیا بن» ،(Research organization) «يسازمان پووهشا »

(Charitable research foundation)، «پووهشاااگاه» (Research institute) ،

و ( Independent, non-party think tank) «يرحزبا یمساتقل، غ  شاكده ياند»

واژگان ( Policy research organization) «يگذار استیس قاتیسازمان تحق»

مختلفي است که برخاي مطالعاات باراي آنچاه کاه ماا آن را انديشاكده        

 يهاا  ساازمان »تاوان   هاا را ماي   انديشاكده . (3)برناد   دانیم به کار ماي  مي

 طور کلي به وکنند  يم ايجادکه  يمنفعت به وابسته ریمستقل، غ يرانتفاعیغ

 ناد يبر فرآ يرگذاریو تأث تيبه دست آوردن حما يها برا دهيبه تخص  و ا

ها  تعريف ديگري انديشكده. (4)تعريف کرد  «کنند يم هیتك يگذار استیس

ارائاه   ،هاا  هاا انجاام پاووهش    هدف آن که کند يي توصیف ميها سازمانرا 

 است و يالملل نیو ب يدر مورد مسائل داخل محور استیو مشاوره س لیتحل

 ي،عماوم  تاا در ماورد مساائل    ساازد  يو ماردم را قاادر ما    انگذار استیس

هاا، پشاتیباني    ماموريت اصلي انديشكده. (9)اتخاذ کنند آگاهانه  يمیتصم

گیرندگان و اجرايي کردن فكر  گذاران و تصمیم اي سیاست فكري و مشاوره

 .(6)و ايده در جهت تحقق اهداف سازماني است 

توساط   0548در ساال  ( RAND)سساه رناد   ؤاز ن ر تاريخي تأسیس م

هاا باه سا هر     نیروي هوايي اياالت متحده آمريكا نقطه شروع ورود انديشكده

گیري از ن ارات   ، بهرهسهمؤسهدف اصلي اين . گذاري عمومي است سیاست

متخصصان مختلف باراي تقويات تاوان دفااعي و ماديريت امنیات در دوره       

به بعاد اصاطالا انديشاكده باراي      0571از دهه . (7)جنگ جهاني دوم بود 

پووهشي که در خصوص مسائل فرهنگي، اجتمااعي،   مؤسسهنامیدن هر نوع 

سیاسي و اقتصادي مشغول بود مورد استفاده قارار گرفات و گساترش پیادا     

آماوزش   مؤسساات هاا ياا    برخالف مراکز تحقیقاتي که در دانشگاه. (8)کرد 

هادف  . شوند ها به ندرت درگیر آموزش عالي مي عالي نقش دارند، انديشكده

آموزش عالي، ارائاه خادمات آموزشاي اسات و      مؤسساتها و  اصلي دانشگاه

براساااس . (5)شااود  پااووهش دومااین خروجااي اياان مراکااز محسااوب مااي

ها، در ايران تاريخچه اين   هاي درج شده در تارنماي جامعه انديشكده گزارش

اقتصااد   ،يزيا ر  برنامه يها  پووهش مؤسسهو با تأسیس  0348ها از سال  نهاد

انديشكده  014تاکنون . يي در شهر تهران آغاز شدو توسعه روستا يکشاورز

طور اختصاصاي در حاوزه    توسط اين تارنما معرفي شده که تنها دو مورد به

 . (01)سالمت مشغول به کار هستند 

ها برچسب  هاي علوم اجتماعي به انديشكده برخي از پووهشگران حوزه

کنناد و   ها به عنوان منبعي از شواهد مستقل ياد ماي  اند و از آن مثبت زده

کنند که اين ساختارها همانند ساختارهاي ديگر در  برخي ديگر عنوان مي

  چاه کمتار باه آن   اما آن. (02, 00)درجه اول به دنبال منافع خود هستند 

باا تمرکاز بار     هاا  شاكده ياندنهاد  يدیکل يها يوگيو نیتببپرداخته شده 

از اين رو در اين مطالعه به تببین ايان  . هاي حوزه سالمت است انديشكده

 .ها با تمرکز بر انديشكده حكمراني خوب سالمت پرداخته شد ويوگي

 0411در فروردين  (www.ggfh.ir)انديشكده حكمراني خوب سالمت 

توانمندساازي  خاوب و   يجامعاه از ابعااد حكمرانا    يسااز  گااه آبا هدف و 

شهروندان براي مطالبه هدفمند و معنادار در راستاي بهبود ن ام ساالمت  

کشور وابسته به مرکز تحقیقات عدالت در سالمت دانشگاه علاوم پزشاكي   

 نیب اتصال رهیتا زنجاين انديشكده در تالش است . تهران، آغاز به کار کرد

دنبال کردن  قيو از طرباشد  گذاران استیشگران و سهسه گروه مردم، پوو

خاوب در   يبه سمت حكمرانا  بتواندارتباط برجامعه  نيا يينهاپیامدهاي 

 نيا ا جااد يباا ا  انت اار داشات   توان يم از اين رو. برداردن ام سالمت قدم 

مراجعه به با  يمختلف مردم يها چه گروه از آنو آگاهي ارتباط سه جانبه 

 مناسابي  شاواهد  از آگاه يو عمل يبستر علم کنند، ين ام سالمت درک م

 .(03)گیارد  قرار  گذاران استیس اریدر اخت ياستیس يها هیارائه توص يبرا

از آنجاا  . ها نیز نمايه شده است اين انديشكده در تارنماي جامعه انديشكده

 میمفااه  و يمبان ،يمعان اغتشاش به تواند يم متعدد يها يساختارسازکه 

، انديشاكده حكمراناي   دشاو  بادل  خود ضد به گاه رو نيا از و شود منجر

 و کارده  تيا رعا را عمال  تاا  ن ار  فاصاله  خوب سالمت در تالش است تا

 آن ياعااا  يحقاوق  -يادار يهاا  گااه يجا از فراتار  را خود ين ر تیعموق

 .رود اين انديشكده به شمار مي زيمتما و ممتاز يوگيوکه يكي از  بنشاند

 

 روش
اين پووهش يک مطالعه کاربردي و کیفي است که به صاورت مقطعاي   

براي انجام مطالعه تمامي اعااي اتااق فكار   . انجام شد 0411در شهريورماه 

يشااكده حكمرانااي خااوب سااالمت کااه همگااي از خبرگااان حااوزه      اند

 گذاري عمومي هستند به صورت هدفمناد  گذاري سالمت و سیاست سیاست

 وارد گیري هدفمند افرادي به عنوان نمونه   در نمونه. به پووهش دعوت شدند
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 و همكاران امیرحسین تكیان

 ، شماره اول0410دوره ششم، بهار  نشريه فرهنگ و ارتقاي سالمت فرهنگستان علوم پزشكي /51

 خصوصيت کلی خبرگان -1جدول 

 تعداد نفرات تخصص

 0 گذاري سالمت متخص  سیاست

 0 گذاري عمومي تمتخص  سیاس

 0 متخص  حقوق سالمت

 0 متخص  اخالق در ن ام سالمت

 2 متخص  اقتصاد سالمت

 3 ن ران بالیني حوزه حكمراني خوب سالمت صاحب
 

رود بیشترين سطح اطالعات را در ارتبااط   پووهش خواهند شد که انت ار مي

مالک انتخااب خبرگاان حااور    . (04)با موضوع مورد بررسي داشته باشند 

گیاري ن اام ساالمت و داشاتن تجرباه در       ها در باالترين سطوا تصمیم آن

 (. 0جدول )هاي مشابه بود  ها و ساير تشكل مديريت يا عاويت در انديشكده

برگزاري جلسه ياک  براي دعوت خبرگان به مطالعه، سه هفته قبل از 

پاس از  . نامه رسمي از سوي انديشكده از طريق ايمیل ارساال شاد   دعوت

، يک روز قبل از (نفر 03نفر از  01)دريافت تأيید حاور خبرگان در بحث 

هاا بحاث    روش گاردآوري داده . برگزاري جلسه يادآوري مجدد انجام شاد 

اين . ر شدساعت برگزا 4متمرکز گروهي بود که به صورت مجازي به مدت 

هاااي کیفااي اساات کااه در آن گروهااي از افااراد  روش شااكلي از پااووهش

( نويسنده مسئول در اين مورد)گري يک نفر خبره  ن ر و با تسهیل صاحب

هاي خود را در ارتبااط باا ياک     هاي ادراکي، باورها و نگرش ن رات، تجربه

. (06 ،09)کننااد  موضاوع خاااص مطاارا و پیرامااون آن تباادل ن اار مااي  

پاساخ   ساؤال تنهايي باه ياک    گر به جاي آنكه از هر فرد بخواهد به تسهیل

هاي ماورد ن ار    کند تا با يكديگر در مورد پرسش دهد، افراد را تشويق مي

اين روش براي کاوش در دانش و تجربه افاراد و بررساي   . تبادل ن ر کنند

االت زير ؤس. (07)گیرد  ها به موضوع مورد استفاده قرار مي نحوه نگرش آن

 :از خبرگان پرسیده شد در طي بحث متمرکز گروهي

 هايي را رعايت کند؟ يک انديشكده تخصصي بايد چه شاخ  .0

 هاي يک انديشكده چگونه بايد تعريف شود؟ ماموريت .2

هاايي ن یار    در خصوص سطح و شیوه استقالل يک انديشاكده در حاوزه   .3

 گذاري و مسائل مالي چه ترتیباتي بايد اتخاذ شود؟ گیري و سیاست تصمیم

هااي انديشاكده    بازيگران چگوناه باياد از خروجاي   هاي متخلف  گروه .4

 مند شوند؟ بهره

پس . جلسه با اطالع قبلي و رضايت تمامي شرکت کنندگان ضبط شد

ساازي و باا    از پايان جلسه محتواي بحث به صورت کلمه باه کلماه پیااده   

. ها و همچنین روش استقرايي تحلیل شاد  استفاده از روش چارچوبي داده

هاي محبوب و پرکاربرد تحلیل  يكي از روشها  داده يچارچوب لیروش تحل

ايان رويكاارد  . (08)هااي کیفااي در مطالعاات حااوزه ساالمت اساات     داده

مند براي مديريت، تحلیل و شناسايي ماامین به پووهشگر  ساختاري ن ام

ها را فراهم و  دهد و امكان ايجاد يک مسیر شفاف براي بررسي داده ارائه مي

 طراحي ي، کدگذار، با مصاحبه ييآشناسازي گفتگوها،  از هفت مرحله پیاده

 تخراج شده از مطالعههای اس مؤلفهها و  مقوله، زير مقوله -2جدول 

 مؤلفه مقوله ريز یاصل مقوله

هاااي  ويوگااي

يک انديشكده 

در حااااااوزه 

 سالمت

 ساختار

ساختار، مشخ  باودن اهاداف و    مستقل و قانوني بودن

تبیین شافاف مفااهیم    ها، تدوين سندهاي اخالقي، برنامه

 ساختاري

 اهداف
سازي دانش براي مردم،  جامعه، عمومي با ارتباط برقراري

 گذاران سازي دانش براي سیاست موميع

 اجرا شیوه
گیري، توانمندسازي جامعه،  وجود ارتباط با سطوا تصمیم

 همكاري بین بخشي

 مسائل

 مالي

شامل  سازي بودجه استقالل بودجه از منابع دولتي، شفاف

 مخارج درآمدها و

 

 اها  نمودار کردن دادهي، لیچارچوب تحل يریکارگ هبي، لیچارچوب تحل کي

 :(08)کند  پیروي مي ها داده ریتفسو  چارچوب سيدر ماتر

 يياسااتقرابااه من ااور احصاااي تمااام ابعاااد موضااوع، از روش 

 يهاا  دگاهياست از د مكنم هايي که لفهؤم يعن، ي«باز يکدگذار»

پس  .نیز استفاده شد مرتبط باشدبا موضوع مختلف تا حد امكان 

 يارهاا یمعها، روايي و پايايي تحلیل با اساتفاده از   داده  از تحلیل

کااه معااادل روايااي و پايااايي  (Lincoln & Guba) نكلنیاالو  گوباا 

 کيا  در ايان روش، . مطالعات کمي است مورد مداقه قارار گرفات  

چهاار معیاار    وجاود مساتلزم  که  قابل اعتماد استزماني مطالعه 

 .(05)ي باشد ريپذديیأتو  نانیاطم تیقابل، انتقال تیقابل، اعتبار

 

 ها يافته
ساالمت،  هاي يک انديشاكده در حاوزه    ها، ويوگي تحلیل داده

شامل چهار محور ساختاري، اهداف، شیوه اجرا و مسائل ماالي را  

 (. 2جدول )آشكار کرد 

 

 ساختار زير مقوله
سااختار،   مساتقل و قاانوني باودن    مؤلفه 4در زير مقوله ساختار 

تبیاین  ها، تادوين ساندهاي اخالقاي و     مشخ  بودن اهداف و برنامه

 .ساختاري استخراج شد شفاف مفاهیم

کننده  از ن ر خبرگان شرکت :ساختار و قانونی بودن مستقل. 1

براي  قانوني و مستقل ساختار يک در بحث متمرکز گروهي داشتن

 توانمندي هدف با انديشكده اقدامات و ها فعالیت تداوم از اطمینان

بايست در به  هاي مهمي است که مي سازنده از اولین ويوگي نقد در

از خبرگان به اين نكتاه اشااره   البته گروهي ديگر . آن توجه شود

ها باا حفاا اساتقالل در بدناه مراکاز       کردند الزم است انديشكده

 تولید در اين مراکز ها قرار گیرند تا از ظرفیت تحقیقاتي و دانشگاه

 .استفاده کنند شواهد اين تجمیع و تازه شواهد

 مشاخ   :انديشککده  های مشخص بودن اهداف و برنامه. 2
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 نديشكده حكمراني خوب سالمتمطالعه موردي کیفي ا: در ايران ها هاي کلیدي انديشكده تبیین ويوگي

 50/نشريه فرهنگ و ارتقاي سالمت فرهنگستان علوم پزشكي ، شماره اول0410دوره ششم، بهار 

ديگري بود  مؤلفهآن  رسالت و انديشكده هاي هاهداف و برنام بودن

بايساات در  کااه از نتااايج اياان پااووهش بااه دساات آمااد کااه مااي 

پیامادهاي   بررساي  هاا،  گاري  الباي  نشست، برگزاري هاي چارچوب

 دانش و مديريت سیاستي، ارائه پیشنهادهاي موجود، هاي سیاست

باراي تماامي باازيگران و     پووهشاگران  باین  ارتباطي شبكه ايجاد

 تیا محدود باودن ظرف به بیان ديگر، . گذاران تبیین شود استسی

کند که بر روي موضوعي  اين الزام را فراهم مي ها شكدهياند يياجرا

 باشد هار  مشخ  شفاف طور به از اين رو بايد. واحد تمرکز شوند

کناد؟ باه    ماي  فعالیات  هدف کدام به رسیدن راستاي انديشكده در

پیامد سنجي  اسي، اجرا پووهي،شن هئلمس»: گفته يكي از خبرگان

د نباش [مشخ ] اگر اي هستند که چهار حوزه و طراحي سیاست

تواناد   تكلیف ما در انديشكده معلوم است و هماه موضاوعات ماي   

 «.پوشش داده شود

استخراج شده در زير  مؤلفهسومین  :تدوين سندهای اخالقی. 3

ي مقوله سااختار تادوين ساندهاي اخالقاي در تماامي فراينادها      

. بود -از جذب عاو تا محصوالت سیاستي –موجود در انديشكده 

توجاه باه   »به عقیده يكي از خبرگان شرکت کنناده در پاووهش   

هاي  کدهاي اخالقي يكي از عوامل مهم در کیفیت خروجي فعالیت

از ساوي ديگار، خبرگاان عناوان     . «شود ها محسوب مي انديشكده

هااي   چاارچوب  کردند که وجود سندهاي اخالقاي نشاان دهناده   

ارزشي انديشكده است که منجر به استقالل راي مجموعه خواهاد  

تهیه يک بیانیه کد اخالقي در مجموعه خالي از لطف نیست »: شد

اي  به نوعي که نشان دهد مجموعاه نسابت باه چاه ناوع دغدغاه      

از جمله سندهاي اخالقاي ساند ماديريت تعاار      . «ذهنیت دارد

مهم در دو حوزه مورد بررسي قرار  اين. ها بود منافع در انديشكده

 اعاااي  انتخااب  اول، توجه به موقعیت تعار  مناافع در . گرفت

 تعاار   دساتورالعمل  تدوين فكر و دوم ضرورت اتاق و انديشكده

 .اجرايي هاي نامه شیوه تدوين و منافع

 مؤلفاه  نيو آخار  نیچهارم: تبيين شفاف مفاهيم ساختاری. 4

 .باود  میمفاه شفاف نییتب مؤلفهه مقول ريز نيدر ا شدهاستخراج 

هدف، رسیدن به يک فهم واحد در خصوص رساالت   مؤلفهاين  در

ورزان درگیار در   اصلي انديشكده است به نحوي که تمامي انديشه

فراينادهاي انديشاكده ياک برداشات واحاد از رساالت و ماهیاات       

  .وجودي انديشكده برداشت کنند

 

 زير مقوله اهداف
 ارتباط برقراريتبیین شفاف مفاهیم،  مؤلفهچهار  در زير مقوله اهداف

ساازي داناش باراي     سازي دانش براي ماردم و عماومي   جامعه، عمومي با

 .گذاران عنوان شد سیاست

هاي ارتباطي باین   ها پل انديشكده :جامعه با ارتباط برقراری. 1

از اياان رو الزم اساات انجااام . گااذاران هسااتند جامعااه و سیاساات

 و ن اري  هاي بحث مبتني بر جامعه و تقويت هاي کالن و پووهش

از ساوي  . هااي ياک انديشاكده قارار گیارد      بومي در صدر فعالیت

هماین موضاوع    چاالش اصالي ماا   »ديگر به ن ر يكي از خبرگان 

چارا کاه ماا    . شود با جامعه ارتباط برقرار کرد است که چطور مي

 گاذاري کنایم   خواهیم برايشان سیاسات  اي که مي عمدتاً با جامعه

توانناد باا فاصاله     هاا ماي   رو انديشاكده  ازين. «خیلي فاصله داريم

جامعاه   باا  ارتبااط  برقاراري  و آکادمیاک  فاااي صارفا   گارفتن از 

شاارايطي را فااراهم کننااد کااه صااداي مااردم از مساایر ارتباااطي  

نكته قابل توجاه اينكاه   . گذاران برسد انديشكده به گوش سیاست

ه ساالمت فعالیات   هاايي کاه در حاوز    خبرگان معتقدند انديشكده

ساالمت   خصاوص  ماردم را در  علم میزان و کنند بايستي سطح مي

بگیرند، حتاي اگار جامعاه برداشات و تفسایر نادرساتي از        جدي

 .مفهوم سالمت داشته باشد

بر برقراري ارتبااط باا    عالوه :سازی دانش برای مردم عمومی. 2

ا ها  سازي دانش نیز يكي ديگر از وظايف انديشكده جامعه، عمومي

هاا   انديشاكده . شان اسات  در راستاي رسیدن به اهداف اختصاصي

هااي اتخااذ شاده را باا هادف کساب ن ارات         بايست سیاست مي

مردمي ترجمه کنند و از اين طريق از نگارش ماردم در خصاوص    

به عقیده يكي از خبرگاان  . ها آگاه شوند اثرات نهايي اين سیاست

د خیلاي زياادي   هاي ن ام سالمت تا ح حلقه مردمي در سیاست»

هاا در ن ار    سفانه ناديده گرفته شده و بايد نقش پار رناگ آن  أمت

ساازي داناش باراي ماردم هام       اي که عمومي گرفته شود به گونه

در خصاوص  . «گاذار برساد   صورت گیرد که ن ر مردم به سیاسات 

توجاه باه   کنناد،   هايي که در حوزه سالمت فعالیت ماي  انديشكده

و  يتا یجمع يهاا  اسات ی، سشادن ساالمت   ياجتمااع  يهاا  مقوله

بسیار مهام اسات کاه باياد ماورد توجاه قارار         تیجمع يسالمند

  .گیرد

هاا   انديشاكده : گکااران  سازی دانش برای سياست عمومی. 3

 مطالعات و ها پووهش محصوالت از بهترين ساختارها براي استفاده

. گاذاران هساتند   هاي سیاساتي باه سیاسات    اصیل در ارائه توصیه

شواهد حاصل از مطالعات پووهشاي باه زبااني کاه      بنابراين تولید

گیاري باشاد از    گذار قابل فهم و استفاده در تصامیم  براي سیاست

ها بايد در راس امور خاود قارار    جمله وظايفي است که انديشكده

 باا  قوي مطالعاتي سوابق داراي افرادمن ور الزم است  بدين. دهند

ها  سیاست و ها ايده به ها پووهش ترجمان جهت تجربه تنوع و دانش

عااالوه باار آن  . در ساااختار انديشااكده حاااور داشااته باشااند   

گاذاري از   هاا در سیاسات   سازي مفاهیم مرتبط و کاربرد آن شفاف

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 ij

hp
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                               4 / 8

https://ijhp.ir/article-1-529-en.html


 و همكاران امیرحسین تكیان

 ، شماره اول0410دوره ششم، بهار  نشريه فرهنگ و ارتقاي سالمت فرهنگستان علوم پزشكي /52

ساازي داناش باراي     هاا در عماومي   جمله ديگر اقدامات انديشكده

 .گذاران است سیاست

 

 زير مقوله شيوه اجرا
بااط باا ساطوا    ارت مؤلفاه در زير مقولاه شایوه اجارا، چهاار     

گیااري، توانمندسااازي جامعااه و همكاااري بااین بخشااي   تصاامیم

 . استخراج شد

من ور از ارتبااط باا ساطوا    : گيری ارتباط با سطوح تصميم. 1

 تجربیات انتقال و گذاران سیاست با ارتباط گیري، برقراري  تصمیم

 جهت باالتر سطوا به هاي اتخاذ شده جامعه از پیامدهاي سیاست

. هاا اسات   انديشكده مسیر گري از مطالبه فرايند اجراي از اطمینان

ها به يک پل ارتباطي براي دريافات پاساخ از    الزم است انديشكده

هااي مخاطباان    ت و دغدغاه ساؤاال نهادهاي مارتبط در خصاوص   

 ارتبااطي  مسایرهاي  ظرفیت از گیري همچنین بهره. تبديل شوند

 و  ارات ن هااي  صاندوق  ن یار  گذاران سیاست و مردم بین موجود

کااربردي از ديگار    هاي به پووهش ها آن کردن تبديل پیشنهادها و

 . هايي بود که توسط خبرگان اين پووهش ارائه شد توصیه

هاا   يكاي از اهاداف اصالي انديشاكده     :توانمندسازی جامعکه . 2

گذاران باه ياک    طلبي با هدف هدايت توجه سیاست انجام حمايت

اين مطالعه پیشنهاد در اين خصوص خبرگان . موضوع خاص است

 تناور  در آن پخاتن  و جامعاه  در ها انديشه مكرر تكرار باکردند که 

. جامعه به طور غیر مساتقیم فرايناد حمايات طلباي انجاام شاود      

هاا در   انديشاه  زماان،  طاي  گیاري ايان روش   رود با پاي  انت ار مي

 مختلاف  هااي  گاروه  باراي  و رسایده  فكاري  باه بلاو    جامعاه 

براي هموار کردن . خواهد بود احترام و پذيرش قابل گیران تصمیم

 و برقاراري  اجتمااعي  هاي شبكه ظرفیت توان از اين مسیر نیز مي

 و انديشاه  بارد و جامعاه را باه بیاان     هاا بهاره   رساانه  باا  ارتبااط 

بايااد »بااه عقیااده يكااي از خبرگااان . ورزي تشااويق کاارد انديشااه

تفاقاات  هاا ا  ها ورزيده بشود و در گفتگوها و تقابل انديشه انديشه

شاوند و مشاارکت    بینناد و ماي   چرا کاه ماردم ماي   . خوبي بیفتد

 «.کند کنند و اين به حكمراني کمک مي مي

ذاري و ارائه توصایه سیاساتي   گ سیاست :بخشی همکاری بين. 3

نگاار و  افتااد؛ بلكااه باياد بااا يااک دياد جااامع   اتفاااق نماي  در خا  

ي گاذار  جانبه به بررسي موضوع پرداخت و براي آن سیاسات  همه

 باا  مشاارکت  و باراي همكااري   فااايي  رو ايجااد  از ايان . کارد 

 جامعاه  نهااد،  ماردم  هااي  سازمان مردم، منافع حافا هاي سازمان

 مغزهااي  و هاا  انديشاه  از گیاري  طورکلي بهره به و ها رسانه مدني،

هاا   آکادمیک امري ضروري است، که از انديشاكده  محیط از خارج

ن اار يكااي از خبرگااان   از. رود بااه آن توجااه کننااد  انت ااار مااي

اسات و اينكاه چاه کنایم کاه صاداي         مشارکت مردمي پیچیده»

شاروع کاردن از   . شنیده شود خیلي بايد اصولي کار کارد [ مردم]

گذار کار سختي است؛ اما پرداختن باه   مردم و رسیدن به سیاست

 «.آن در انديشكده تمرين خوبي است

 

 زيرمقوله مسائل مالی
و  اسااتقالل بودجااه از منااابع دولتااي  همؤلفاادر اياان زيرمقولااه دو 

 .مخارج شناسايي شد شامل درآمدها و سازي بودجه شفاف

هاي حاکم بر  يكي از دغدغه :استقالل بودجه از منابع دولتی. 1

ها در تعار  منافع مالي  ها، درگیر شدن آن هاي انديشكده فعالیت

گیاري   تواناد جهات   متاسفانه اين ناوع تعاار  مناافع ماي    . است

هاي سیاستي را به ياک سامت و ساوي خااص      ها و تحلیل هتوصی

هاا   از ايان رو خبرگاان تاکیاد کردناد کاه انديشاكده      . سوق دهد

بايست يک ساختار غیرانتفاعي و غیروابسته باه دولات داشاته     مي

باراي   سالمت خیرين منابع باشند و پیشنهاد کردند که از ظرفیت

 .پايدار استفاده کنند مالي پشتیباني تامین و

در نهايات   :سازی بودجه شامل درآمدها و مخکارج  شفاف. 2

ها بايستي تمامي روابط بودجه  خبرگان تاکید کردند که انديشكده

و مخارج خود را شفاف کنند باه نحاوي کاه قابال دسترساي باه       

 .همگان باشد

 
 گيری بحث و نتيجه
هاا را در بار    وسیعي از ساازمان  فیط «ها شكدهياند»اصطالا 

هاا ايجااد و انتقاال داناش از طرياق       ف اصالي آن گیرد که هد مي

بااه دنبااال اياان هاادف، فرايناادهاي    . گفتگااوي عمااومي اساات 

 ياصاال فياز وظااا. (21)شااود  گااذاري نیااز شاافاف مااي  سیاساات

 يهاا  حال  راه تاا اسات   ياسات یس يهاا  لیا انجام تحل ها، انديشكده

مشاكالت  حال   يبارا  يشاهود  غیار و  رتیبصا مبتني بر خالقانه، 

 تيا مأمور .که براي عماوم اهمیات دارناد، اراياه شاود      اي دهیچیپ

باا باه حاداکثر رسااندن      يعماوم  يها استیبهبود س ها نديشكدها

در حال مشاكالت    يبارا  ياسات یس يها لیاحتمال استفاده از تحل

 .(20) است يواقع يایدن

ساختار يک انديشكده مانند هر نهاد ديگر تأثیر بسیار مهماي بار   

. روي میزان موفقیت آن در رسیدن به ماموريات و اهاداف خاود دارد   

 کي يو اجتماع ياسیس ،ياقتصاد ،يحقوق بسترمانند  يوامل متعددع

 يبارا  بگاذارد  ریتاأث  انديشاكده  کيا  تيريتواند بر نحوه مد يم کشور

کناد کاه    نیای ممكن اسات تع  ساختار سیاسي حاکم بر کشور، نمونه

توانند مستقل عمل کنند يا به دولات وابساته    ميفكر چقدر  يها اتاق

کنناد کاه در    با اين وجود، برخي مطالعاات عناوان ماي   . (22)باشند 
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درگیر شد و باياد   بررسي يک انديشكده، الزم نیست با مفهوم ساختار

از . (23)دهاد تحلیال کارد     آن را بر اساس کارکردهايي که انجام مي

سااوي ديگاار بااه دلیاال تعااار  منااافع موجااود در ساااختارهاي      

گیري، احتماال ايجااد فسااد و باه دنباال آن کااهش اعتمااد         تصمیم

هااي اتخااذ شاده دور از     گذاران و سیاسات  عمومي نسبت به سیاست

اين درحالي است که به دلیل اساتقالل موجاود در    .(24)ذهن نیست

توانند به يک فرصت ارزشمند براي تقويات و   ها مي ساختار، انديشكده

ايجاد مجادد اعتمااد عماومي و نیاز افازايش سارمايه اجتمااعي باه         

اشاتي،  هاي اقتصادي، بهد هاي دولت در رسیدگي به چالش توانمندي

باا ايان وجاود    . (29)زيست محیطي و سیاست خارجي تبديل شاوند  

برخي مطالعات تاکید دارند که توجه به تعار  منافع باالقوه در راس  

ها قرار گیرد، به ويوه در مواردي کاه انديشاكده باراي     امور انديشكده

سااير صااحبان   تأمین مالي خود وابستگي قابل توجهي باه صانايع و   

کنناد کاه    در مقابل، برخي مطالعات عنوان مي .(21)منابع مالي دارد 

 .(27 ،26)تابع هیچ تعار  منافعي نیستند  طور ذاتي بهها  انديشكده

گیاري و اساتفاده از ن ارات     توان باه بهاره   ها مي از ديگر اهداف انديشكده

اساتفاده از ايان   . جمعي و ساير بازيگران مرتبط با حوزه تمرکز آن اشااره کارد  

. اسات  هاي اساسي براي پیشابرد اهاداف ياک انديشاكده     ظرفیت يكي از گام

ريزي اساساً يک فعالیات انسااني    گذاري و برنامه پردازان معتقدند سیاست ن ريه

ها بايد اعمال و رويدادهاي اجتماعي واقعاي   است و براي درک درست سیاست

. (26)دهد را به درستي شناسايي و تحلیل کرد  که در بافتار آن سیاست رخ مي

باین سااير سااختارهاي     مشترک يریادگيدانش و  يگذار به اشتراکبه عالوه، 

بايسات در راساتاي تحقاق     هاا ماي   مشابه از ديگر اقداماتي است که انديشكده

 . (21)اهداف خود در ن ر داشته باشند 

دهاد کاه    به طاور اختصاصاي، شاواهد حاوزه ساالمت نشاان ماي       

ها براي ايجاد ياک فهام مشاترک باین      گیري از ظرفیت انديشكده بهره

، حاوزه ساالمت  مقاماات ساابق   هاي مختلف ن یر پزشكان شاغل،  گروه

، براي حل مسايل پیچیده و پرشامار  و مشاوران يجامعه مدن ندگانينما

ر بالقوه بسیار کارآمد و الزم است؛ اما با ايان وجاود،   طو ن ام سالمت، به

ساالمت   يزيا ر و برناماه  يگاذار  اسات یس ناه یزم ها هناوز در  انديشكده

درک  يقارار نگرفتاه و باه انادازه کااف      قینشده، مورد تحق يساز مفهوم

اصاي  هاي اختص يكي از داليل تمرکز خاص بر انديشكده .(28) اند نشده

هااي   هااي حاوزه ساالمت و مقايساه آن باا انديشاكده       ن یر انديشكده

ها در  ها در ورود به جزئیات اجراي سیاست عمومي، توانمندي بیشتر آن

تر هستند که متاسفانه اين توانمندي ناديده گرفته شاده   سطح گسترده

فر   يبه جابايست  ها مي انديشكده( Dunn)به عقیده دان  .(25)است 

بار  باياد   کناد  مشاكل را حال    ياک  تواند مي واحد استیس کاين که ي

و  کارده مشاكل تمرکاز    کيا  يبارا  نيگزيجا يها حل راهاي از  مجموعه

 يهاا  هیباه توصا   دنیچندگاناه در رسا   تيا حماراهبارد   کيعاقالنه از 

ل کلیادي ن یار   بر اين، برخي عوام عالوه . (20) کنند ستفادها ياستیس

معتبار و قابال    يهاا  گزارش هیته، ها افتهيموقع بودن و مرتبط بودن  به

و تهیاه   گاذاران  استیبا سانديشمندان  کينزد ي وشخص ، ارتباطاعتماد

 کنناد  يرا ارائاه ما   يدیا کل يعملا  يهاا  هیکه توص ها افتهياز  يا خالصه

هااي   دهتواند نقش قابل توجهي در بهبود و پیشبرد عملكرد انديشاك  مي

 .(31)اختصاصي داشته باشد 

ها به عناوان   کند که انديشكده نتايج پووهش حاضر تاکید مي

نقش بسیار موثري در عماومي ساازي    توانند يک نهاد مستقل مي

چرا که . گذاران و جامعه داشته باشند دانش براي دو گروه سیاست

 مادني  جامعاه  و، بازار حكومت نهاد يوستگیپ حاصل ها شكدهياند

 جامعاه  اشكال از يكي عنوان به توانند يم ترتیب اين به و هستند

 هااا در اصااالا راسااتا نقااش آن نياادر ا و شااوند شناسااايي ماادني

 .است تیاهم حائزحكمراني و برقراري پل میان جامعه و حكومت 

کاه   ييجاا  ؛باشاد  واساط  حاد  نهااد  کيا  تواند يک انديشكده مي

و عموم  هاي مردم نهاد سازمان آکادمیک، ينهادهاگذاران،  سیاست

البته الزمه اين رويكرد داشتن يک نگاه . مردم را با هم جمع کند

 .ي ذکر شده استجامع به فعالیت هر يک از نهاها

هاا   از سوي ديگر عملكرد درست، اصاولي و باه موقاع ايان نهااد     

تواند اعتماد جامعه را به تصمیمات عمومي جلاب کناد و فرصاتي     مي

همچناین  . هااي کاالن فاراهم آورد    براي مشارکت جامعه در سیاست

گذاري  سیاستها توسط مراجع  انديشكدههاي  پذيرش ديدگاه توجه و

هااي   سطوا کاالن مانناد بدناه دولات و دساتگاه     گیري در  تصمیمو 

. گذار و اجرايي موضوع مهمي است که بايد مورد توجه قرار گیرد قانون

، اهداف، ساختاردر پايان بايد خاطر نشان کرد رعايت برخي اصول در 

ها مهم و ضروري است که بايد از  ي انديشكدهمال مسائل، و اجرا وهیش

 .و توجه قرار گیردورزان مورد حمايت  سوي انديشه

 

 تضاد منافع
 احساان ، انيا جعفر يعلا ي، رضو يامام دحسنیسامیرحسین تكیان، 

علماي   هیئات ي اعاااي  نماز درضایحمو  زاده ملک رضاي، گوشك يشمس

ن عااو  کیاومرث اشاتريا  همچناین  . دانشگاه علوم پزشكي تهران هستند

گاه علوم علمي دانش هیئتر عاو مه نادر جهان علمي دانشگاه تهران، هیئت

ن کارشناس ارشاد وزارت بهداشات،   مريم رماانیا پزشكي شهید بهشتي،

علماي دانشاگاه علاوم     هیئتتي عاو محسن ش درمان و آموزش پزشكي،

 هااي حقاوقي   مؤسسه ناوآوري ي عاو سیدمهرداد محمد پزشكي ايران و

تمامي نويسندگان به نحوي که در وابستگي سازماني ذکر شد باه  . هستند

گذار، مدير اجرايي، عاو اتاق فكار و پووهشاگر ياا انديشاكده     عنوان بنیان

هایچ ياک از نويساندگان از    . حكمراني خوب سالمت در ارتبااط هساتند  

 .اند انديشكده حكمراني خوب سالمت کمک مالي دريافت نكرده
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 و همكاران امیرحسین تكیان

 ، شماره اول0410دوره ششم، بهار  نشريه فرهنگ و ارتقاي سالمت فرهنگستان علوم پزشكي /54
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Abstract 
Background: The current complex world necessitates timely and prompt policymaking. Think tanks are one of the 

independent organizations that help meet this need. This study aimed to identify the key features of think tanks in 

Iran, with focus on the Think Tank of Good Governance for Health. 

Methods: This is a practical qualitative case study. Through purposive sampling, we identified 10 key informants as 

members of this think tank, with whom a virtual focus group discussion was held. The focus group lasted four hours 

and participants were asked to respond to five questions. We used a mixed deductive-inductive approach for data 

analysis, which was facilitated by ATLAS.ti9 software. Validity and reliability were examined using Lincoln and 

Guba evaluation criteria. 

Results: We identified one main theme, four subthemes and 12 codes. The main theme was "the characteristics of a 

think tank in the health system". The "structure" subtheme (four codes), the "objectives" subtheme (three codes), the 

"implementation methods" subtheme (three codes), and finally the "financial" subtheme (two codes) were identified. 

Conclusion: This study emphasizes that think tanks, as independent entities, can play a very effective role in health 

policy-making mainly via knowledge translation for both policymakers and the society. In addition, the proper, 

principled, and timely functioning of think tanks is essential in gaining public trust in public decisions, as well as 

providing an opportunity for public participation in macro-policies. To perform effectively and efficiently, think 

tanks need to consider some key principles in their structure, goals, implementation method, and finance. 
 
Keywords: Delivery of Health Care, Health Policy, Public Health Administration 
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