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Abstract: Policy research is one of the methods of establishing a relationship between
the two areas of policy making and science, which provides scientific and practical advice
to policy makers. Accordingly, due to the importance of the issue, the present study has
been conducted with the aim of designing a model for using policy research in the policy-making in order to encourage policymakers to use it. The research method is a combined method that in the first stage using theme analysis, first the concepts and aspects
of using research policy, resulting from reviewing texts and interviews, were identified
and then using the conceptual mapping method, the relevant model was designed. In the
second stage, in order to validate the designed model, the method of confirmatory factor
analysis was used. The statistical population included policy makers and researchers who
were purposefully selected. Research findings indicate that doing research and its other
features is conducted, and the policymaker perspective of the research category, which
is the product of individual and acquired characteristics, have the greatest impact on motivating policy makers to use policy research. Policy stakeholders (third priority) can also
force policy makers to engage with researchers to use their reports.
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کلیدواژهها:

سیاستپژوهی،
سیاستگذاری
مسکن ،مدل استفاده
از تحقیق ،نگاشت
مفهومی ،تحلیل
عاملی تأییدی

سیاستپژوهی یکی از روشهای برقراری ارتباط بین دو حوزه سیاستگذاری و علم و دانش است که با
ژرفنگری ،توصیههای علمی و کاربردی به سیاستگذاران ارائه میکند؛ بنابراین با عنایت به این مهم،
تحقیق حاضر با هدف طراحی مدل استفاده از سیاستپژوهی در حوزه سیاستگذاری به منظور ترغیب
سیاستگذاران به استفاده از آن انجام شده است .روش تحقیق از نوع روش ترکیبی است که در مرحله
اول با استفاده از تحلیل تم ،در ابتدا مفاهیم و جنبههای استفاده از سیاستپژوهی ،حاصل از مرور متون
و مصاحبه ،شناسایی و در ادامه با استفاده از روش نگاشت مفهومی ،مدل مربوطه طراحی شد .در مرحله
دوم به منظور اعتبارسنجی مدل طراحیشده ،از روش تحلیل عاملی تأییدی استفاده شد .جامعه آماری
شامل سیاستگذاران و محققان بودند که به روش هدفمند انتخاب شدند .یافتههای پژوهش حاکی از آن
است که چگونگی انجام تحقیق و سایر ویژگیهای آن به همراه دیدگاه سیاستگذار به مقوله تحقیق که
ماحصل ویژگیهای فردی و اکتسابی است ،بیشترین تأثیر را در تحریک سیاستگذار به استفاده از نتایج
سیاستپژوهی دارند .ذینفعان سیاست نیز (اولویت سوم) میتوانند از طریق مطالبهگری از سازمانهای
سیاستگذار ،آنها را وادار به تعامل با محققان به منظور استفاده از گزارشهای آنها کنند.

* نویسنده مسئول:
دکتر اکبر اعتباریان
نشانی :اصفهان ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد اصفهان (خوراسگان) ،دانشکده مدیریت ،گروه مدیریت دولتی.
پست الکترونیکیetebarian@khuisf.ac.ir :
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مقدمه
تعاریف بسیاری از تحقیق و پژوهش توسط
اندیشمندان و صاحبنظران ارائه شده که از آن
جمله میتوان به مواردی نظیر جستوجو برای
واقعیتها ،افزایش اطالعات عمومی درباره موضوع،
یافتن سوابق تاریخی و ...اشاره کرد؛ بنابراین در یک
توصیف بسیار عمومی ،پژوهش شامل اقداماتی است
که برای پاسخ دادن به مسائل و سؤاالت خاص،
گسترش درک از موضوع و یا اضافه کردن به بدنه
دانش ،انجام میشود ( )Lindsay ،2018که متناسب
با هدف تحقیق ،نقشهای گوناگونی برای آن قابل
تصور است.
از سوی دیگر ،با توجه به اهمیت و نقش تحقیق
و پژوهش در رسیدن به اهداف مورد انتظار ،این امر
مهم در حوزههای مختلفی انجام میشود که یکی از
مهمترین آنها ،حوزه سیاستگذاری است که از آن به
سیاستپژوهی یاد میشود.
بر این اساس ،پژوهش در حوزه سیاستگذاري
به معنای فرايند انجام پژوهش درخصوص مسئله
اجتماعي مهم يا تحليل آن مسئله به منظور ارائه
توصيههاي علمي و توصيههاي معطوف به عمل به
خط مشیگذاران براي حل مسئله است.
به عبارت دیگر ،سیاستپژوهی ،بهکارگيري
پژوهشهاي علمي در سیاستگذاري است که با
استفاده از اين روش ،مسائل اجتماعي شناسايي،
اطالعات حساس جمعآوري و مفاهيم و فرضيهها
ايجاد ميشوند و مهمتر از همه براي پژوهش نزد
خطمشیگذاران ايجاد اعتبار ميکند (کمالی،
.)5 :1394
یکی از زمینههای مهم در سیاستگذاری ،بخش
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مسکن است که با توجه به اهمیت آن ،به عنوان یک
مسئله اجتماعی و تأثیر آن بر سایر زمینهها ،استفاده
از سیاستپژوهی در این بخش همواره در تمامی
کشورها مورد توجه بوده است.
اهمیت موضوع در كشورهای در حــال توسعه،
ازجمله ایـــران به دلیل مؤلفههایی نظیر فـقـدان
منابع كـافـی ،ضعف مدیریت اقتصادی و سایر
نارساییهایی كه در زیرساختهای اقتصادی این
قبیل كشورها وجود دارد ،از یك سو و افزایش شتابان
جمعیت شهرنشین از سویدیگر ،موجب شده تأمین
سرپناهدر ایـن كشورها به مشكلی چندبُعدی تبدیل
شود ،دو چندان میشود ،چرا که مسکن مقولهای
چندبُعدی بوده و اصـالح وضعیت آن مسئلهای
دشوار و پیچیده است (خلیلی و همکاران.)1393 ،
عالوه بر آن ،سیاستهای مسکن ،اهداف اجتماعی
متعدد و اثرات و پیامدهای پیچیدهای دارد که
نیازمند بررسی همه جانبه است .بر این اساس ،از آنجا
که یکی از اهداف مهم در اتخاذ سیاستها ،تبدیل
وضعيت موجود به وضع مطلوب است؛ بنابراین برای
رسيدن به آن در گام نخست باید شناخت دقيق و
همهجانبهاي از وضع موجود به عمل آید.
ناگفته نماند که مطالب ارائهشده نفیکننده
استفاده سیاستگذاران بخش مسکن از نتایج
تحقیقات نیست ،بلکه به نظر میرسد بررسی موضوع
از همه جوانب که هدف اصلی سیاستپژوهی است،
شکل نمیگیرد .بدین ترتیب با توجه به اهمیت حل
مشکالت عمومی و افزایش آگاهی عموم درخصوص
مطالبهگری حقوق خود ،استفاده از سیاستپژوهی
مورد تأکید قرار گرفته است.
با عنایت به مطالب بیانشده و با توجه به عدم
تبیین دقیق و یکپارچه عواملی که منجر به استفاده
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از سیاستپژوهی میشوند و نیز نبود مدل مناسبی
که مفاهیم و جنبههای استفاده از سیاستپژوهی را
در دستهبندی قابل درکی ارائه کرده باشد؛ بنابراین
در این تحقیق ،هدف آن است که به منظور افزایش
تأثیرگذاری سیاستهای مسکن در راستای تحقق
موارد مرتبط با تأمین مسکن در قانون اساسی،
شاخصها و حیطههای استفاده از سیاستپژوهی
تبیین شوند ،اما اين شاخصها کداماند؟ مدل تبیین
رابطه بین این شاخصها در راستاي استفاده از
پژوهش چیست؟

 .1ادبیات موضوع
سیاستگذاری عمومی از حوزههای مهم علوم
سیاسی و مدیریت دولتی است که در واقع ،تالشی
در جهت حکمرانی اثربخش است .اهمیت موضوع
زمانی دو چندان میشود که مطالبات رو به افزایش
شهروندان و گروههای درگير خطمشي اعم از
سياستمداران ،بوروکراتها ،گروههای فشار و ذينفع
و متغيرهاي مؤثر روي خطمشيهاي دولتي ،محيط
پیچیدهای را ايجاد میکنند.
بدین شکل سرعت و عمق تغييرات ،تنوع متغيرها
و تحرك سريع آنها موجب شده است اين وضعيت
بر تشخيص و درك عمومي مسئله ،دريافت اطالعات
صحيح و دقيق ،ارزيابي راهحلهای ممكن ،حتي
نحوه اجرا و ارزيابي ميزان دستیابی به اهداف تأثير
بگذارد.
خطمشي دقيق در چنين شرايطي ،به دنبال
شواهد بهتر ،دا دههای دقيقتر ،اطالعات جامعتر
در مورد مسائل ،راهحلها ،افراد درگير خطمشي و
شرايط سازمانهای مجري است .بر این اساس با
عنایت به آنکه خطمشي عمومي در واقع ،تصميم
دولت يا حكومت در مواجهه با يك موضوع ،چالش يا

يك مسئله عمومي است که ریشه در مسائل و ابعاد
مختلف دارد که به تبع آن دارای اثرات و پیامدهای
پیچیدهای هستند؛ بنابراین سیاستگذار میباید
با دیدگاهی همه جانبه ،به بررسی موضوع و اتخاذ
تصمیم مناسب بپردازد.
برای رسیدن به این مهم ،سیاستگذار میتواند
از نتایج تحقیقات صورت پذیرفته در زمینه سیاست
که از آن به سیاستپژوهی یاد میشود ،استفاده
کند .بر این اساس سیاستپژوهی ،فرایند انجام
تحقیق در باب مسئل ه یا تحلیل مسئل ه اجتماعی
مهمی به منظور ارائ ه توصیه های عملی یا معطوف
به عمل به سیاستگذاران برای حل مسئله است
(.)Majechrzak, 2005, p.15
تفاوت سیاستپژوهی و تحقیقات بنیادی:
سیاستپژوهی نیازمند روشهای متفاوتی از
تحقیقات بنیادی است ،زیرا سیاستپژوهی همیشه
به دنبال تغییر جهان است ،درحالیکه تحقیقات
بنیادی تالش میکند جهان را آنگونه که هست،
درک کند.
بر همین اساس ،شواهد این مفهوم را پشتیبانی
نمیکند که اگر کسی تنها جهان را بهتر درک کند،
آنگاه به نوبه خود میداند که چگونه آن را بهتر
کند .همچنین ،یکی دیگر از تفاوتهای مهم بین
تحقیقات پایه و سیاستپژوهی ،مربوط به محدوده
عواملی است که آنها را پوشش میدهد.
سیاستپژوهی به بهترین شکل شامل تمام
جنبههای پدیده اجتماعی است که در حال تالش
برای مقابله با آن است .در مقابل ،تحقیقات پایه به
وسیله تقسیم جهان به قطعههای انتزاعی و تحلیلی
انجام میشود که سپس هرکدام به طور جداگانه
مورد مطالعه قرار میگیرند (Etzioni, 2009, 833-
.)838
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اتصال بین تحقیق و سیاست :به باور عموم رابطه
بین پژوهش و سیاست ،خطی و مستقیم است.
بدین ترتیب که محققان درباره موضوعی پژوهش
کرده و نتایج را منتشر میکنند .سیاستگذاران
بر اساس نتایج تحقیقات اقدام به سیاستگذاری
کرده و مجریان نیز بر اساس آن ،اقدامات الزم را
اجرایی میکنند و بدین ترتیب مشکالت اجتماعی
رفع خواهند شد .حال آنکه چنین توقعی در عمل
بهندرت برآورده میشود.
باسول و اسمیت چهار رویکرد متفاوت برای اثبات
روابط تحقیق و سیاست را معرفی کردهاند .رویکرد
اول بر مدل «عرضه» روابط تحقیق و سیاست
متمرکز است ،بررسی اینکه چگونه دانش و ایدهها
سیاست را شکل میدهند.
رویکرد دوم ،این ایده را مطرح میکند که پژوهش
مستقل از سیاست است و قدرت سیاسی دانش را
شکل میدهد .رویکرد سوم نشان میدهد که دانش
تحقیقاتی و حکمرانی از طریق یک فرایند مداوم
قوانین متقابل را تولید میکنند و رویکرد چهارم یک
حالت کام ً
ال متضاد ارائه میدهد که نشان میدهد
هیچ علیتی بین علم و سیاست وجود ندارد ،اما
سیاست تنها به صورت انتخابی به یافتههای علمی
میپردازد و به آنها معنا میدهد.
انواع استفاده از تحقیق :دستهبندیهای مختلفی
درخصوص انواع روشهای استفاده از تحقیق توسط
اندیشمندان ارائه شده است ،اما به نظر میرسد
اصطالح »استفاده از تحقیق« اولین بار توسط وایس
به طور کامل مورد استفاده قرار گرفته که آن را به
شش نوع یا مدل استفاده از تحقیق تقسیمبندی
کرده است (Albert; Drissa& Kirsten; 2006. p.
 )17که عبارتاند از:دانشمحور ،حل مسئله ،تعاملی،
سیاسی ،تاکتیکی و روشنگری.
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مدلهای مبتنی بر دانش و حل مسئله مستلزم
تأثیر مستقیم از تحقیق هستند ،که به ترتیب با
تحقیق یا مشکل آغاز میشود .مدلهای تعاملی
و سیاسی شامل بازیابی انتخابی از اطالعات از
منابع مختلف یا به منظور اطالع تصمیمگیریهای
سیاستگذاران و یا به عنوان حمایت از تصمیمات در
حال حاضر ساخته شده است.
در مدل تاکتیکی ،در واقع محتوا بیربط
است ،تحقیق به عنوان یک تاکتیک هنگامی که
سیاستگذاران برای انجام برخی از اقدامات به زمان
نیاز دارند ،مورد استفاده قرار میگیرد .مدل آگاهانه
آن است که تحقیق به واسطه نفوذ در سیاست،
استفاده میشود.دردستهبندیدیگری انواع استفاده
از تحقیق بدین ترتیب صورت پذیرفته است (Weiss,
Murphy & Birkeland, 2005; Lavis, Robertson,
.(Woodside, McLeod & Abelson; 2003

الف -استفاده ابزاری :در این نوع استفاده از
یافتههای تحقیق به عنوان اساس و معیاری برای
عمل اشاره میشود.
ب -استفاده سیاسی (نمادین) :این نوع استفاده از
تحقیق ،بیشتر برای توجیه وضعیت یا عملی که به
دالیل دیگر اتفاق افتاده ،مورد استفاده قرار میگیرد.
ج -استفاده مفهومی :نتایج تحقیق به تدریج نحوه
تفکر عموم مردم یا جوامع سیاسی را شکل میدهد.
پیشینه تجربی :با عنایت به اهمیت موضوع،
محققین سعی کردهاند این مهم را از جنبههای
مختلف مورد بررسی قرار دهند .به عنوان مثال،
مالس و همکاران ،تحقیقی با عنوان »پر کردن
شکاف سیاست تحقیق ،اهمیت رهبری مؤثر و تعهد
مشترک« انجام دادند.
نتایج تحقیق حاکی از آن است که در دسترس
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بودن شواهد با كیفیت باال ،تضمینی برای بهکارگیری
در تصمیمگیریهای سیاستگذار ندارد .راهکاری
پیشنهادی در جهت تحقق این مهم عبارتاند از:
تعامل و تبادالت بیشتر ،واسطهگری دانش ،تولید
اشتراکی دانش .بدین ترتیب که افزایش ارتباطات
همراه با منابع کافی و دسترسی به شواهد تحقیقاتی
با کیفیت ،باعث افزایش آمادگی برای پذیرش نظرات
سایر ذینفعان خواهد شد.
دیل و همکاران ،تحقیقی با عنوان »مدل مفهومیبرای بهبود پیوند بین علم ،سیاست و عمل در
مدیریت ساحلی« انجام دادند .نتایج تحقیق حاکی از
آن است که موانع قابل توجهی برای مدیریت پایدار
منابع ساحلی به دلیل عدم ادغام بین علم ،سیاست و
عمل وجود دارد و علوم اجتماعی و بیوفیزیکی منبع
مهم اطالعات هستند ،اما غالباً در سیاست و عمل
مورد غفلت قرار میگیرند.
از سوی دیگر ،کمبود تحقیق به طور خاص در
خصوص تعامل بین سه حوزه وجود دارد .بدین
ترتیب که بیشترین تحقیق ( 64درصد) در حوزه
ارتباط علم به سیاست 32 ،درصد در حوزه سیاست
و عمل منتشر شده و تنها چهار درصد از تحقیقات
در حوزه علم سیاست عمل منتشر شده است که
نشان از پیوند ضعیف بین این سه مؤلفه است.
 الن و همکاران ،تحقیقی با عنوان »چگونهاز شواهد تحقیقاتی در سیاستهای بهداشتی
استفاده میشود؟ مقایسه بین گزارش پژوهشگران
و سیاستگذاران« انجام دادند .نتایج نشان داد که
سیاستگذاران نسبت به محققان ،بیشتر تصور
میكنند كه استفاده از تحقیقات در سیاست منجر
به محدودیتهای عملی در اجرا است ،درحالیكه
بیشتر محققان اظهار کردند که عدم استفاده از آن
به دلیل عدم هماهنگی بین تولیدكنندگان دانش و

كاربران است.
 گرت و اسلم ،تحقیقی با عنوان »سیاستپژوهیو فرایند سیاست» انجام دادند .با مطالعه ادبیات
موضوعی در پاسخ به این سؤال که چه عواملی باعث
میشود تا سیاستگذاران ،خروجی پژوهشگران و
سازمانهای پژوهشی را سودمند ببینند و از آن در
تصمیمگیری استفاده کنند ،عوامل زیر را در رسیدن
به این مهم برمیشمارند:
 عوامل درک نیازهای اطالعاتی سیاستگذاران درک فرایند سیاست انتقال یافتههای هدف به مخاطبان اصلی ارتباط مؤثر با یافتههای تحقیق اطمینان از ویژگیهای تحقیقاتی که باعثمیشود تحقیق مفید باشد
 تشویق بحثهای عمومیسیاستگذاری مسکندر ایران :مروري بر برنامهها
و سياستهاي اجراشده از دهه سی تاکنون و بررسي
مسائل بنيادي ،ضرورتها ،رويكردهاي حل مسئله و
نيز روشهاي اجرايي استفادهشده براي حل مشكل
مسكن گروههاي كم درآمد ،ميتواند دربر دارنده
تجاربي روشن از آثار و پيامدهای سياستهاي
اجراشده و نيز معياري براي ارزيابي امكانسنجي
سياستهاي جديد باشد.
مسكن در ايران ،پس از تغيير بُعد خانوار و با
يك فاصله زماني معنادار ،كه ناشي از عقبماندگي
صنعتي بود ،تبديل به مسئله شد .با گسترش
ارتباطات جهاني ،برنامهريزي براي حل «مسأله
مسكن» از طريق كشورهاي صنعتي وارد ايران شد.
برنامههاي پنج ساله به عنوان برنامههاي
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ميانمدت ،سياستهاي كلي بخشهاي مختلف
كشور را تدوين و در قالب برنامههاي كوتاهمدت
يكساله بودجه به اجرا در ميآيد .با حاد شدن مشكل
مسكن در كشور طي دهه  1340توجه دولت در
قالب برنامههاي پنجساله متجلي شد.
اصوالً در برنامههاي اول و دوم عمراني كشور،
فصل و اعتبار مشخصي براي فعاليت خانهسازي و
تأمين مسكن در نظر گرفته نشده بود .از برنامه سوم
عمراني به بعد ،طرحها و برنامههاي مربوط به بخش
مسكن در برنامههاي پنجساله ديده ميشود.
برنامههاي ششم و هفتم قبل از انقالب ،هرگز
مصوب و اجرايي نشدند ،ولي روش تدوين اين
برنامهها كام ً
ال متفاوت با برنامههاي قبلي بود و عالوه
بر برآورد كمبود مسكن به تفكيك گروههاي درآمدي،
براي شاخصهايي مانند تعداد واحد مسكوني به ازاي
هر هزار نفر ،تراكم خانوار در واحد مسكوني به تفكيك
گروههاي كم درآمد ،مياندرآمد و پردرآمد در شهر و
روستا هدفگذاري شده بود.
با وجود تغييرات اساسي كه وقوع انقالب اسالمي
در گرايشها ،شعارها و اهداف نهادهاي برنامهريز و
مجريدر امر مسكن پديد آورد ،مسائل ماهوي بخش
مسكن همچنان بر جاي خود باقي ماند و با وجود
تالشهايي در بخش مسكن به دليل بروز مسائلي
چون جنگ و تأثير آن بر تخريب واحدهاي مسكوني
و مهاجرت از مناطق جنگي به مناطق مركزي و نيز
اختصاص حجم قابل توجهي از بودجه برنامهها براي
جنگ ،باعث شد تا موضوع مسكن همچنان به عنوان
يك مسئله باقي بماند.
در هر حال موضوع مسکن ،ازجمله مسائلی است
که همه کشورها صرفنظر از درجه توسعهيافتگي
به آن توجه کردهاند و متناسب با بافت اقتصادي و
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اجتماعي ،برنامههايي را براي حل اين مهم اتخاذ
ميکنند.
بدين ترتيب كه نتايج مطالعات انجامشده
(گزارشهای داخلی واحد تحقیقات بانک مسکن،
 )1396حاكي از آن است كه در كشورهاي
توسعهيافته ،بخش خصوصي نقش اصلي را در
راهبردهاي موضوع مسكن داشته و در كشورهاي در
حال توسع ه ،دولت نقش مهمي در سياستگذاري و
اجراي طرحها ايفا ميکند.
كشور ايران هم از اين امر مستثنا نبوده است .به
اين ترتيب كه با نگاهی بر برنامههاي توسعهاي و
اهم اقدامات صورت پذيرفته ميتوان اظهار کرد كه
دولتها براي تحقق اهداف مرتبط با حل موضوع
مسكن ،طرحها و برنامههايي را طراحي و اجرا
کردهاند ،اما به دليل وجود متغيرهايي كه مستقيم
 /غيرمستقيم بر سياستها اثرگذار است ،باعث شده
اين طرحها كارايي الزم را نداشته باشند.
مستند این ادعا ،برنامههای اتخاذشده حاصل
از سیاست اخیر دولت در طرح مسکن مهر است.
این طرح یکی از بزرگترین برنامههای اقتصادی و
اجتماعی دولت نهم و دهم و گستردهترین برنامه
ساخت و عرضه متمرکز مسکن در کشور بود که
با طرح اهداف چهارگانه مهرورزی ،عدالتگستری،
خدمت به بندگان خدا ،پیشرفت و تعالی مادی و
معنوی کشور ،اقداماتی را در عرصه اقتصادی و در
راستای تحقق اهداف و آرمانهای فوق ،بهویژه در
بخش مسکن به عنوان یکی از مهمترین متغیرهای
کالن اقتصادی آغاز کرد.
نتایج مطالعات و ارزیابی این طرح کالن ملی حاکی
از آن است که در مطالعات ابتدایی صورت پذیرفته،
بررسی موضوع از تمامی جوانب (سیاستپژوهی)
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صورت نپذیرفته بود که موجب شد تا دستیابی
به اهداف این طرح محقق نشود .بدین ترتیب که
با استناد به مطالعات انجامشده در این زمینه اهم
نکات ضعف آن عبارتاند از (رهپوساخت شارستان:
 348تا :)355
ضعف مطالعات پشتیبان اقتصادی و اجتماعی
بیتوجهی به تجربیات ملی و جهانی
زمان کوتاه برنامهریزی ،طراحی و اجرا
کمبود فضای غیرمسکونی و تأمینکننده نیازهای
اساسی
نقش گسترده و مستقیم دولت
بیتوجهی به ویژگیهای خاص منطقهای و
جغرافیایی

 .2روششناسي پژوهش
روش تحقیق مورد استفاده در این پژوهش طرح
ترکیبی از نوع متوالی اکتشافی است که در دو
مرحله انجام شده است .در مرحله اول ،ابتدا مفاهیم
و شاخصها از دو روش مرور ادبیات و مصاحبه و با
استفاده از تحلیل تم شناسایی شدند .در ادامه بر
اساس مفاهیم شناساییشده و با استفاده از نگاشت
مفهومی ،مدل تحقیق شناسایی شد.
این روش ترکیب مناسبی از رویههای استقرایی و
قیاسی پژوهش است که به کمک یکی از دو طریق
طوفان فکری یا روش کدبندی مستند دادهها ،قلمرو
مفهومی را ایجاد میکند (آذر و حسنزاده:1381 :
.)84
در پژوهش حاضر به دلیل استفاده از ابزار
پرسشنامه از روش کدبندی مستند دادهها استفاده

شد .این مرحله متضمن استفاده از روشهای کیفی
بود و نتایج آن به عنوان پایه و اساس مرحله بعدی،
قرار گرفت .در مرحله دوم ،مدل شناساییشده با
استفاده از پیمایش ،به بوته آزمون گذاشته شد و
اعتبار آن با استفاده از روش تحلیل عاملی تأییدی و
نرمافزار  Smart PlS3تعیینشد .این مرحله متضمن
کمی بود.
استفاده از روشهای ّ
حوزه پژوهش :در مرحله بررسی ادبیات؛ مقاالت،
کتب ،رساله و ...مرتبط با موضوع تحقیق برای
شناسایی شاخصها مدنظر قرار گرفت .در مرحله
مصاحبه نیز با سیاستگذاران بخش مسکن و
پژوهشگران حوزه مسکن شاغل در وزارت راه و بانک
مسکن به عنوان مشارکتکننده (جمعاً  39نفر)،
مصاحبه انجام شد.
در گام بعدی ،جهت طراحی مدل (درخصوص
تأیید و یا اصالح دستهبندی مفاهیم به مقولهها و
تقسیم مقولهها به ابعاد) پژوهشگران (سی نفر) به
عنوان حوزه پژوهش در نظر گرفته شد و اعضای
نمونه از بین آنها انتخاب شدند.
جامعه آماری :پژوهشگران بخش مسکن شاغل در
وزارت راهو شهرسازی ،بانک مسکن و پژوهشگران
مستقل به عنوان جامعه آماری در مرحله تعیین
اعتبار مدل بودند .حجم جامعه بر اساس برآورد
محقق  104نفر در سال  1398بود.
روش نمونهگیری و حجم نمونه :در این تحقیق از
روش نمونهگیری هدفمند (غیراحتمالی) و با استفاده
از راهبرد ترکیب روشهای هدفمند چندگانه
استفاده شده است.
به این ترتیب که در هر مرحله ،ضمن انتخاب
هدفمند نمونهها از روش متوالی نیز استفاده شد.
بدین ترتیب که انتخاب نمونهها تا جایی که دیگر
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اطالعات جدید یا ویژگیهای جدیدی در کار نباشد،
انجام میشود .برای شناسایی مفاهیم ،در مجموع
چهارده مصاحبه صورت پذیرفت.
برای طراحی مدل از نگاشت مفهومی استفاده
شده که در این روش هیچ محدودیتی در مورد
تعداد افرادی که میتوانند در آن مشارکت کنند،
وجود ندارد ،حتی یک نفر نیز میتواند به تنهایی
مفهومسازی را انجام دهد ،اما با توجه به ویژگی
ترکیبی نگاشت مفهومی گروههای سه نفر به باال
توصیه میشود (آذر و حسنزاده.)82 :1381 ،
بر این اساس در این بخش از تحقیق ،ده نفر به
عنوان نمونه مشارکت کردند .در مرحله دوم برای
تعیین اعتبار مدل و استفاده از تحلیل عاملی تأییدی
از روش نمونهگیری هدفمند استفاده شد .تعداد
نمونه در این مرحله  88نفر بود.
کمی ،پرسشنامه محقق
ابزار گردآوری در مرحله ّ
ج گزینهای بوده
ساخته با استفاده از طیف لیکرت پن 
که روایی محتوایی آن از طریق اخذ نظرات استادان و
خبرگان و پایایی آن از طریق محاسبه ضریب آلفای
کرونباخ تأیید شد.

 .3يافتههای پژوهش

در ادامه مدل طراحیشده با استفاده از روش
نگاشت مفهومی بررسی و تأیید شد .بدین ترتیب که
بر حسب این روش در صورتی که نرخ تنیدگی کمتر
از  0/35باشد ،نشاندهنده اعتبار باالی شاخصها،
مقولهها و ابعاد مدل است که در این تحقیق نرخ
تنیدگی برابر با  0/26است.
در مرحله دوم تحقیق بر اساس پرسشنامه
طراحیشده و با استفاده از روش تحلیل عاملی
تأییدی ،مدل طراحیشده مورد اعتبارسنجی قرار
گرفت .قبل از پرداختن به این بخش خالصه آمار
توصیفی به شرح جدول شماره  3ارائه میشود.
آزمون  KMOو کرویت بارتلت :معناداری آزمون
کرویت بارتلت نشاندهنده این است که در ماتریس
دادهها به اندازه کافی همبستگی وجود دارد که بتوان
تحلیل عاملی را ادامه داد .همچنین آزمون کیسر
میرالکین ( )KMOنیز به عنوان آزمون سنجش
کفایت حجم نمونه مورد استفاده قرار میگیرد.

با عنایت به بررسیهای حاصل از مرور متون و
مصاحبههای انجامشده در مجموع  97شاخص به
شرح جداول شماره  1و  2شناسایی شد.

با عنایت به جدول شماره  4کفایت حجم نمونه
و همچنین مناسب بودن ماتریس همبستگی برای
تحلیل عاملی دادهها مورد تأیید قرار گرفت.

در جدول شماره  2فقط عوامل غیرتکراری (39
مورد) ذکر شده و عواملی که قب ً
ال از طریق مطالعات
کتابخانهای استخراج شده بودند ،حذف شدند.

معیارهای ضریب آلفای کرونباخ ،ضریب پایایی
ترکیب و میانگین واریانس استخراجشده (:)AVE
ضریب آلفای کرونباخ ،شاخص سنتی برای بررسی
پایایی یا سازگاریدرونی بین متغیرهای مشاهدهپذیر
در یک مدل اندازهگیری است.

در ادامه 97 ،شاخص بر اساس قرابت موضوعی
و مفاهیمی دستهبندی شدند .بدین ترتیب که از
ترکیب شاخصها ،شانزده مقوله و از ترکیب مقولهها،
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پنج بُعد اصلی استخراج شد که با استفاده از تکنیک
نگاشت مفهومی و با توجه به نظرخواهی صورت
پذیرفته از خبرگان،دستهبندی انجامشده مورد تأیید
قرار گرفت .نتایج این مرحله منتج به مدل تحقیق به
شرح تصویر شماره  1شد.
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جدول  .1مفاهیم شناساییشده حاصل از مطالعات کتابخانهای
مفاهیم شناسایی
شده

منبع

مفاهیم شناسایی
شده

منبع

)(Stone & others, 2001: 28
(Sheikh Tariq, 2011: 36) (WTO,
)2006: 3

پوشش رسانهها
درخصوص نتایج
تحقیقات

بهموقع بودن

)(Prewitt & others, 2001: 53
)(Sheikh Tariq, 2011: 36
)(Albert & others, 2006: 5
)(Iain& others, 2010: 46
)(Uzochukwu & others, 2016: 13
)(Shroff & others, 2015: 13
(کبیری)155 :1385 ،

نفوذ و کنترل
رسانههای علمی و
حرفهای به نتایج
تحقیق

)(Barry, 1997: 26

وضوح نتایج

)(Prewitt & others, 2001: 53
)(Shroff & others, 2015: 13
)(Soare, 2013: 99

آگاهی سیاستگذار از
انجام تحقیقات رسمی

)(Barry, 1997: 26

موجز بودن نتایج
تحقیق

)(Prewitt & others, 2001: 53

وجود معیارهای صریح
برای ارزیابی کیفیت
تحقیقات

)(Hemsly & Sharp, 2003: 4

انجام سیستماتیک
تحقیق

)(Sheikh Tariq, 2011: 36

متدولوژی تحقیق

تجربی بودن نتایج

)(Sheikh Tariq, 2011: 36

بهروز بودن اطالعات
پژوهشی

)(Hemsly & Sharp, 2003: 26

انتقادی بودن تحقیق

)(Sheikh Tariq, 2011: 36

ارزش اطالعات
پژوهشی

)(Hemsly & Sharp, 2003: 26

اعتبار تحقیق

)(Barry, 1997: 26

)(Hemsly & Sharp, 2003: 4
(Hamidizadeh & Go)lipour,2014:799
)(Iain& others, 2010: 43

)(Albert & others, 2006: 5
)(Uzochukwu & others, 2016: 13
)(WTO, 2006: 3
مرتبط بودن اطالعات
تعامل بین محققان و
)(Hemsly & Sharp, 2003: 26
)(Shroff & others, 2015: 13
پژوهشی
سیاستگذاران
)(Tseng & Grant, 2012: 7
)(Almeida & Bascolo, 2006: 6
(کبیری)155 :1385 ،
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مفاهیم شناسایی
شده

تعبیه راههای استفاده
از تحقیقات در فرا
سیاستگذاری

)(Iain & others, 2010: 43

مرتبط بودن یافتههای
تحقیق با سیاست

)(Albert & others, 2006: 5
)(Prewitt & others, 2001: 53

تعداد انتشار نتایج
تحقیقات

)(Albert & others, 2006: 5
)(Uzochukwu & others, 2016: 13
)(Shroff & others, 2015: 13
(کبیری)155 :1385 ،

فرهنگ استفاده از
تحقیق

)(Iain & others, 2010: 43

حمایت فنی و
پشتیبانی تحقیق از
سیاست

)(Albert & others, 2006: 5

تشویق سیاستگذار
به استفاده از تحقیق
توسط ذینفعان

)(Iain & others, 2010: 43
)(Soare, 2013: 98
(Uzochukwu & others,
)2016: 13

مشارکت سیاستگذار
در انجام تحقیق

(کبیری)155 :1385 ،
یزاده و قیلپور)799 :1393 ،
(حمید 
)(Iain & others, 2010: 46
)(Billie & Anke, 2017: 11

به اشتراکگذاری و
مستندسازی دانش
توسط محقق

)(Billie & Anke,2017: 11
)(Soare, 2013: 98

همکاری در انتخاب
اطالعات قابل انتقال

(کبیری)156 :1385 ،

تأمین بودجه تحقیقاتی

(کبیری)155 :1385 ،

استفاده از متخصصین
در سیاستگذاری

عالقه سیاسی
سیاستگذار

شیوه انتشار نتایج
تحقیق

(کبیری)155 :1385 ،
یزاده و قیلپور)799 :1393 ،
(حمید 
)(Soare, 2013: 98
)(Shroff & others, 2015: 13
)(Tseng & Grant, 2012: 6

تناسب اطالعات با
کاربران

(کبیری)155 :1385 ،

انطباق نتایج
با نیازهای
سیاستگذاران
برازش پژوهش با
سیاست
تغییر نگرش
سیاستگذار در راستای
استفاده از پژوهش
زمینه سیاست
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منبع

مفاهیم شناسایی
شده

منبع

(کبیری)155 :1385 ،

ایجاد واحد ارزیابی
برای سیاست
تبادل اطالعات
سیاستگذاران با
محققان
مسئولیت محقق
درخصوص ارائه
صادقانه اطالعات

)(Soare, 2013: 98
(Uzochukwu & others,
)2016: 13
)(Soare,2013: 98

)(Soare, 2013: 98

)(Soare, 2013: 98
)(Soare, 2013: 99

(کبیری)155 :1385 ،

اعتبار منابع داده

)(Soare, 2013: 99

(کبیری)155 :1385 ،

ایجاد واحد مسئول
برای برقراری ارتباط با
مؤسسات تحقیقاتی

)(Soare, 2013: 99
)(WTO, 2006: 3

یزاده و قیلپور)799 :1393 ،
(حمید 
)(Tseng & Grant, 2012: 7

شیوه استفاده از تحقیق
توسط سیاستگذار

(Uzochukwu & others,
)2016: 13
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مفاهیم شناسایی
شده

زمینه استفاده کننده از
تحقیق

منبع

مفاهیم شناسایی
شده

منبع

یزاده و قیلپور)799 :1393 ،
(حمید 
)(Tseng & Grant, 2012: 7

نوع تحقیق (کاربردی
بودن نسبت به علمی
بودن)

مرتبط بودن موضوع
تحقیق

)(WTO, 2006: 4

)(Almeida & Bascolo, 2006: 6
(کبیری)155 :1385 ،

ایجاد اعتماد بین
طرفین

)(WTO, 2006: 4
)(Tseng & Grant, 2012: 1

ساختار سازمانی واحد
سیاستگذار

)(Almeida & Bascolo, 2006: 6

دسترسی محققان به
مقامات عالیرتبه در
وزارتخانهها

)(WTO, 2006: 3

اندازه سازمانی واحد
سیاستگذار

)(Almeida & Bascolo, 2006: 6

حوزه سیاست

)(Almeida & Bascolo, 2006: 6

ظرفیت فنی
سیاستگذاران

)(Almeida & Bascolo, 2006: 6

موضوع تحقیق

)(Shroff & others, 2015: 13
)(Tseng & Grant, 2012: 6

)(Almeida & Bascolo, 2006: 6

درک روشن از نتایج
تحقیق

)(Shroff & others, 2015: 13
)(Tseng & Grant, 2012: 7

)(Almeida & Bascolo, 2006: 6

آگاهی سیاستگذاران )(Shroff & others, 2015: 13

سطح تحصیالت
سیاستگذار
گذراندن دورههای
آموزشی توسط
سیاستگذار
نوآوری در نتایج
تحقیق
فرهنگ سازمانی واحد
سیاستگذار

)(Almeida & Bascolo, 2006: 6

برای بررسی همسانی درونی مدل اندازهگیری از
معیار پایایی ترکیبی ( )CRاستفاده شده است .روایی
همگرا به منظور سنجش میزان تبیین متغیر پنهان
توسط متغیرهای مشاهدهپذیر است که با معیار
میانگین واریانس استخراجشده ( )AVE1سنجیده
میشود.

)(WTO, 2006: 3
برقراری ارتباط مستقیم
)(Shroff & others, 2015: 13
ذینفعان با نتایج
)(Tseng & Grant, 2012: 1
تحقیق و سیاست

پوشش رسانهها
درخصوص نتایج
تحقیقات

)(Shroff & others, 2015: 13

)(Barry, 1997: 26

مورد مطالعه در حد قابل قبول و مطلوبی قرار دارد.

با عنایت به جدول شماره  5میتوان اینگونه
استنباط کرد که پایایی و روایی همگرایی متغیرهای

بررسی روایی واگرا (روش فورنل و الرکر) :روایی
واگرا توانایی یک مدل اندازهگیری را در میزان
افتراق مشاهدهپذیرهای متغیر پنهان آن مدل با
سایر مشاهدهپذیرهای موجود در مدل میسنجد و
در واقع مکمل روایی همگرا است .جدول شماره 6
نتایج بررسی روایی واگرا را به روش فورنل و الرکر
نشان میدهد.

1. Average Variance Extracted

همانطور که در جدول شماره  6مشاهده
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جدول  .2کدهای استخراجشده حاصل از مصاحبه

218

ردیف

کد استخراجشده

ردیف

کد استخراجشده

1

تسلط سیاستپژوه به امور سیاسی

21

وجود مؤسسات سیاستپژوهی معتبر

2

پشتیبانی نتایج تحقیق با واقعیتها توسط سیاستپژوه

22

اشراف پژوهشگر به موضوع

3

اجماع ذینفعان درخصوص نتایج تحقیق

23

توجه به نظریات مطرح در حوزه سیاست

4

منعطف بودن نتایج تحقیق هنگام اجرای سیاست

24

استفاده از تجارب تاریخی موفق

5

صالحیت علمی سیاستگذار

25

توجه به فاکتورهای محیطی و بومی

6

استقالل فکری سیاستگذار

26

شناسایی موانع فرابخشی

7

پاسخگو بودن سیاستگذار

27

ترکیب تیم تحقیق با سالیق مختلف سیاسی

8

در نظر گرفتن محدودیتهای سیاستگذار توسط محقق

28

وجود تشکلهای مطالبهگر

9

اختصاص جایگاه به سیاستپژوه توسط سیاستگذار

29

وجود مؤسسات خصوصی سیاستپژوهی

10

اعتقاد سیاستگذار به تحقیق

30

لحاظ فرهنگ و ارزشها توسط سیاستپژوه

11

دارا بودن سابقه پژوهشی سیاستگذار

31

ایجاد مراکز تحقیقاتی توسط دولتها

12

داشتن زمان کافی برای انجام تحقیق

32

مشارکت گروهی افراد در انجام تحقیق

13

نوع فعالیت سازمان

33

امکان دسترسی آسان به نتایج پژوهش

14

شناخت اولویتبندی نیازهای سیاستگذار توسط محقق

34

ارائه گزارشات ادواری به سیاستگذار

15

فراهم بودن بستر اجرا و کاربردی بودن نتایج تحقیق

35

درجه اطمینان نتایج تحقیق

16

به رسمیت شناختن علوم اجتماعی توسط سیاستگذار

36

موقعیت اجتماعی و علمی پژوهشگر

17

ترجیح ندادن منافع فردی به منافع ملی توسط سیاستگذار

37

مرتبط بودن تحصیالت سیاستگذار

18

آیندهنگر بودن سیاستگذار

38

تجربه کاری سیاستگذار

19

مطالبهگری مردم ،رسانههاNGO ،ها درخصوص نتایج
سیاست

39

مهارت استفاده از تحقیق توسط سیاستگذار

20

تمایل سیاستگذار به استفاده از ایدههای جدید
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تصویر  .1مدل استفاده از سیاستپژوهی در دو سطح بُعد و مقوله
جدول  .3توزیع فراوانی پاسخدهندگان بر حسب جنسیت ،سطح تحصیالت و سابقه انجام امور پژوهشي
جنسیت

تعداد

مرد

زن

59

29

سابقه انجام امور پژوهشی (مدت به سال)

سطح تحصیالت
کارشناسی کارشناسی ارشد دکتری

9

44

35

1تا5

6تا10

11تا15

16تا 20

باالی 20

28

24

18

10

8

جدول  .4نتایج آزمون  KMOو کرویت بارتلت
آزمون 0/5>KMO

آماره آزمون کرویت بارتلت

سطح معناداری

0/618

5081/81

0/00
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جدول  .5نتایج ضریب آلفای کرونباخ ،ضریب پایایی ترکیبی و AVE
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متغيرها

آلفای کرونباخ>0/7

پایایی ترکیبی>0/7

روایی همگرا>0/5

ويژگيهاي تحقيق و واحدهاي تحقيقاتي

0/925

0/934

0/588

انجام تحقيق

0/782

0/852

0/537

ماهيت تحقيق

0/90

0/919

0/534

نتايج تحقيق

0/796

0/881

0/711

انتشار تحقيق

0/707

0/872

0/773

ساختار مؤسسات تحقيقاتي

0/778

0/855

0/599

ويژگيهاي واحد سياستگذار

0/744

0/839

0/694

عوامل سازماني

0/775

0/898

0/814

عوامل ساختاري

0/794

0/906

0/829

ويژگيهاي سياستگذار

0/929

0/937

0/669

ويژگي فردي سياستگذار

0/864

0/898

0/596

توانمندي سياستگذار

0/875

0/903

0/571

دانش فردي سياستگذار

0/790

0/903

0/824

روابط سياستگذار با محقق

0/847

0/891

0/621

ويژگيهاي محقق

0/895

0/913

0/767

ويژگي فردي محقق

0/753

0/890

0/802

توانمندي محقق

0/769

0/846

0/531

روابط محقق با سياستگذار

0/845

0/891

0/622

ذينفعان تحقيق و سياست

0/746

0/826

0/660

روابط ذينفعان با سياستگذار

0/754

0/884

0/580

رابطه ذينفعان با محقق

0/731

0/881

0/788
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جدول  .6نتایج روایی واگرا به روش فورنل و الرکر

میشود ،مقدار جذر  AVEمتغیرهای مکنون مرتبه
اول که در خانههای موجود در قطر اصلی ماتریس
قرار گرفتهاند ،از مقدار همبستگی میان آنها که
در خانههای زیرین و چپ قطر اصلی ترتیب داده
شدهاند ،بیشتر است.
از این رو ،میتوان اظهار داشت که در مدل فوق،
سازهها (متغیرهای مکنون) در مدل تعامل بیشتری
با سؤاالت خود دارند تا با سازههای دیگر ،به بیان

دیگر روایی واگرای مدل در حد مناسبی است.
 .1. 3بررسي معناداري مدل استفاده از
سیاستپژوهي در حوزه سیاستگذاری

در ادامه به دنبال این سؤال خواهیم بود که آیا
مفاهیم و ابعاد شناساییشده را میتوان به عنوان
فاكتورهاي مدل استفاده از سیاستپژوهي در حوزه
سیاستگذاری بخش مسکن در نظر گرفت؟ که با
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تصویر  .2ضرایب مسیر استاندار د شده در مدل تحلیل عاملی تأییدی مرتبه سوم

توجه به نوع سؤاالت گنجانده شده در پرسشنامه،
این مفهوم با استفاده از تحلیل عاملی تأییدی مرتبه
سوم امکانپذیر خواهد بود.
در این نوع تحلیل عاملی یک سازه اصلی به چند
سازه فرعی تقسیم میشود .سازههای فرعی خود
به چند سازه فرعی دیگر تقسیم میشوند و برای
سازههای سطح آخر تعدادی سؤال یا گویه مطرح
میشود .مدل طراحیشده به شرح تصاویر شماره
 2و  3است.
با عنایت به مطالب مطروحه و معناداری روابط
بين متغيرها و زيرمؤلفهها میتوان ادعا کرد که مدل
طراحيشده براي استفاده از سیاستپژوهي در حوزه
سیاستگذاری بخش مسکن با توجه به دادههاي
گردآوريشده مطلوب و مورد تأييد است.

222

 .4بحث و نتيجهگيري
بررسی منابع و مستندات حاکی از آن است که
دولتمردان و دانشمندان همواره به دنبال آن بودهاند
کمی به شناخت
که با استفاده از روشهای کیفی و ّ
پدیدههای جمعی دست یافته تا بتوانند با استفاده از
این روشها نحوه حکومت و اداره امور را در حوزههای
ذیربط بهبود بخشند.
اما آنچه که اهمیت این موضوع را بیشتر میکند،
آن است که رابطه پژوهش و سیاستگذاری ساده
نیست ،چرا که سیاستگذاران معموالً اهداف
و منافعی دارند که ممکن است با منافع محققان
متفاوت باشد .یا بعضاً مشاهده میشود که به دلیل
نبود اعتماد و یا حتی یک فهم مشترک ،تعاملی بین

مهناز کشتکار رجبی و همکاران .مدل بهکارگیری سیاستپژوهی در حوزه سیاستگذاری عمومی :مطالعه موردی بخش مسکن

تابستان  .1400دوره  .11شماره 39

تصویر  .3ضرایب معناداری تی در مدل تحلیل عاملی تأییدی مرتبه سوم

آنها صورت نمیگیرد.
نتایج این تحقیق نشان داد که بهبود انتقال
تحقیقات به فرایند سیاستگذاری ،نیازمند
تالشهای محققان ،سیاستگذاران و اشخاص ثالث

(ذینفعان) و همچنین همکاری میان محققان و
سیاستگذاران ،افزایش تولید و انتشار تحقیقات
مربوطه و مفید توسط سیاستپژوهان و حمایت
مستمر سیاستگذاران از محققان است که منتج

كمي
جدول  .8مقايسه اولويتبندي ابعاد استفاده از سياستپژوهی در بخش كيفي و ّ
ابعاد استفاده از سياستهاي پژوهشي

رتبه در بخش كیفی

رتبه در بخش كمّي

ضريب اهميت

اولويت

ضريب اهميت

اولويت

ویژگیهای سیاستگذار

4/21

1

0/830

2

ویژگیهای محقق

4/05

2

0/785

4

ذینفعان تحقیق و سیاست

4/03

3

0/798

3

ویژگی تحقیق و واحد تحقیقاتی

3/88

4

0/858

1

ویژگیهای واحد سیاستگذار

3/81

5

0/695

5
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به طراحی مدلی برای استفاده از سیاستپژوهی در
حوزه سیاستگذاری بخش مسکن شد.
ابعاد استفاده از سیاستپژوهی به ترتیب اولویت
کمی
بر اساس ضریب اهمیت در دو بخش کیفی و ّ
به شرح جدول شماره  8شناسایی شدند که در این
خصوص توجه به موارد ذیل حائز اهمیت است:
 اولویت اول و دوم خبرگان در مدل استفاده ازسیاستپژوهی ،بُعد سیاستگذار و محقق است،
حال آنکه در مرحله اجرا از نظر پژوهشگران ،به
ویژگیهای تحقیق و واحد تحقیقاتی و سپس
ویژگیهای سیاستگذار توجه بیشتری میشود.
تفاوت در اولویت نخست دو مرحله آزمون ممکن
است از این فرض نشأت گرفته شده باشد که کاربردی
کردن پژوهش فقط به محقق و نوع پژوهش او
بستگی دارد و توجهی به نقش سیاستگذار و فرایند
سیاستگذاری در کاربردیکردن آن نمیشود که
در نقض این فرض میتوان به مواردی اشاره کرد
که اگر پروژهای پژوهشی نتایج کاربردی مستقیم
هم داشتهباشد ،اما در عمل تضمینی برای کاربردی
شدن آن یا به عبارتی بهکارگیری نتایج آن در فرایند
سیاستگذاری توسط سیاستگذار وجود ندارد.
البته انتخاب ویژگیهای سیاستگذار به عنوان
کمی ،تا حدی از شدت این
اولویت دوم در بخش ّ
فرضیه میکاهد.
اولویت سوم به بُعد ذینفعان تحقیق و سیاست
اختصاص دارد ،که به نظر میرسد اگر گروههای
ذینفع اجازه فعالیت داشتهباشند ،میتوانند با فشار
به سازمانهای مسئول از راههای مختلف (البی،
رسانههای عمومی ،نامهنگاری و )...آنها را برای
استفاده از نتایج سیاستپژوهی وادار به عمل کنند
یا برعکس اگر ارادهای برای تغییر یا اصالح سیاست
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وجود داشتهباشد ،این گروهها میتوانند به حمایت
معنوی و عملی از آن بپردازند و در جهت پیشبرد آن
اهداف (از طریق قانونگذاری ،بحث در مطبوعات) و
غیره کمک کنند.
بُعد ویژگیهای واحد سیاستگذار ،اولویت پنجم را
کمی و کیفی به خود اختصاص داده
در هر دو بخش ّ
است که نشان از آن دارد که متناسب با حوزه مورد
بررسی ،اندازه سیاست ،عوامل ساختاری سیاست،
عوامل سازمانی واحد سیاستگذار و ...به عنوان
یکی از ابعاد اثرگذار در استفاده از سیاستپژوهی در
فرایند سیاستگذاری است.
مقایسه یافتههای پژوهش با یافتههای سایر
پژوهشها :نتایج مطالعه انجامشده توسط راجر
و همکاران با عنوان »استفاده از یافتههای تحقیق
برای سیاست گذاری و اجرا در حوزه بهداشتی:
شواهدی از سه مورد مطالعه در بنگالدش« نشان
میدهد که فعالیتهای صورت پذیرفته برای ترویج
استفاده از تحقیقات شامل برگزاری کارگاههای
اطالعرسانی ،انتشار مقاالت علمی ،تهیه گزارشات
سیاسی ،ارائه کمک های فنی به سیاستگذاران
و برنامههای مجری ،برگزاری جلسات یک به یک
و پیوستن به شبکههای حمایت از حقوق بشر
است .یافتههای امیری ،حمیدیزاده ،پورسید و
قلیپور در تحقیقی با عنوان »آسیب شناسی فرایند
سیاستپژوهی در نظام آموزش عالی ایران« شامل
شناسایی عوامل آسیبزای فرایند سیاستپژوهی
است که این عوامل در پنج بُعد عوامل زمینهای و
محیطی ،عوامل ساختاری ،عوامل کارکردی (مربوط
به سیاستگذاران  /تصمیمگیران آموزش عالی و
سیاستپژوهان آموزش عالی) و عوامل تعاملی و
ارتباطی شناسایی شدهاند.
حمیدیزاده ،قلیپور ،زارعی و الوانی نیزدر تحقیق

مهناز کشتکار رجبی و همکاران .مدل بهکارگیری سیاستپژوهی در حوزه سیاستگذاری عمومی :مطالعه موردی بخش مسکن

تابستان  .1400دوره  .11شماره 39

خود با عنوان »طراحی مدل استفاده از سیاستپژوهی
در فضای سیاستگذاری فرهنگی ایران« ،چهار بُعد
(به ترتیب اولویت) تحقیق ،سیاستگذار ،ویژگیهای
هویتی محقق و درنهایت زمینه به عنوان ابعاد
تأثیرگذار بر استفاده از سیاستپژوهی در حوزه
فرهنگی شناسایی شده است ،که تفاوت در مفاهیم
شناساییشده و اولویت ابعاد،در حوزه سیاستگذاری
بخش فرهنگی و بخش مسکن قابل تأمل است.

 .1 .4پیشنهادها
با توجه به نتایج تحقیق و مفاهیم شناساییشده،
پیشنهادهای ذیل در جهت تقویت این ابعاد ارائه
میشود:
از آنجا که گزارشات سیاستپژوهی بر مسائل
سیاستگذاری متمرکز بوده و میباید دارای
توصیههای روشن برای تصمیمگیران سیاسی باشد،
پیشنهاد میشود گزارشهای تحقیق تا حد امکان
ساده تنظیم شود و از ب ه کار بردن موارد پیچیده در
آن خودداری شود.
با عنایت به تغییرات سریع محیطی که منجر به
اثرگذاری بر سیاستهای مصوب میشود؛ بنابراین
پیشنهاد میشود ،پروژههای تحقیقاتی کوتاهمدت
تعریف شود تا در زمان مناسب ،نتایج پروژهها برای
سیاستگذاران قابل استفاده باشد.
موضوعات سیاستگذاری ،مسائل اجتماعی
هستند که ریشهدر حوزههای مختلفدارند؛ بنابراین
به منظور بررسی همه جانبه توصیه میشود در تیم
تحقیقاتی از کارشناسان متخصص در حوزههای
مختلف استفاده شود.
آنچه که الزم است محقق در گزارشات حاصل
از سیاستپژوهی به آن توجه کند ،جلب اعتماد

سیاستگذار درخصوص اعتبار منابع و اطالعات
استفادهشده در تحقیقات است.
بر این اساس پیشنهاد میشود محققان ضمن
توجه به تجارب تاریخی موفق از دادههای بهروز و
دارای ارزش علمی استفاده کرده و راهکارهایی نیز
برای موانع فرابخشی احتمالی که در زمان اجرای
خطمشی ممکن است حادث شود ،ارائه کند.
سیاستگذاران برای اخذ سیاستهای کاربردی
نیاز به اطالع از نتایج تحقیقات مرتبط دارند که
برای این مهم پیشنهاد میشود محققین گزارشات
بهنگامی را ارائه کنند.
یکی از مفاهیم مهم شناساییشده در تحقیق،
کاربردی بودن نتایج سیاستپژوهی است که برای
رسیدن به این مهم محقق باید به حوزه اجرا نیز
تسلط داشته باشد .بر این اساس توصیه میشود
محققان با تسلط به امور سیاسی ،در نظر گرفتن
شرایط اجرای سیاست و محدودیتهای سیاستگذار
گزارشات کاربردی ارائه کنند.
در راستای افزایش تعامالت بین سیاستگذاران و
محققان پیشنهاد میشود ،سیاستگذاران در ساختار
سازمانی خود ،واحدی را برای برقراری ارتباط مداوم
با مؤسسات تحقیقاتی ایجاد کنند که به تبع آن
فرایند استفاده از تحقیق در فرایند سیاستگذاری
نیز باید تعبیه شود.
تأمین بودجه تحقیقاتی برای انجام سیاستپژوهی،
ازجمله شاخصهای اثرگذار است که پیشنهاد
میشود این امر مهم توسط سیاستگذار در تنظیم
بودجه ساالنه لحاظ شود.
با توجه به تأثیرپذیری عموم جامعه از نتایج
سیاست مصوب ،پیشنهاد میشود ذینفعان سیاست
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در قالب تشکلهای مدنی ،سیاستگذار را ملزم به
پاسخگویی در قبال نتایج سیاستهای اخذشده
کنند که پیشبینی میشود در صورت تحقق این
امر ،سیاستگذار خود را مکلف به استفاده از نتایج
تحقیقات کنند.
یکی از مدلهای روابط بین تحقیق و سیاست،
مدل عرضهمحور است که در این مدل ،محقق
گزارشات حاصل از پژوهش را در اختیار
سیاستگذاران قرار میدهد .بر این اساس پیشنهاد
میشود محققان نسبت به شناخت و اولویتبندی
نیازهای سیاستگذار ،اقدام کرده و گزارشات مرتبط
را منتشر کنند .مراجعه به سخنرانی و متن مصاحبه
سیاستگذاران ،ازجمله روشهایی برای اطالع از
نیازمندی سیاستگذاران است.
ابزارهای تصمیمساز متنوعی وجود دارد که
میتواند در اختیار سیاستگذاران دولتی قرار گیرد.
کانونهای تفکر یکی از اصلیترین آنها است؛
بنابراین با توجه به نقش و عملکرد این کانونها،
استفاده از آن در سیاستگذاری عمومی توصیه
میشود.
یکی از موانع ارتباطی تحقیق و سیاست به
طور خاص در ایران ،اصرار بر چاپ مقاالت به
زبان انگلیسی است که عم ً
ال نتایج را از دسترس
سیاستگذار خارج میکند؛ بنابراین توصیه میشود
به منظور استفاده سیاستگذاران ،این امر مهم مورد
بازنگری قرار گیرد.
با عنایت به تغییر محیطهای اطالعاتی با
ویژگیهای متمایز پردازش اطالعات که منجر به
تأثیرگذاری بر نحوه ارتباط دولتها با شهروندان
میشود ،پیشنهاد میشود محققان با بهرهگیری از
مهارتهای ارتباطی و شیوههای مؤثر انتقال اطالعات
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(به جای استفاده از روشهای سنتی) ،شهروندان را
از وجود سیاست آگاه سازند و آنها را به مشارکت
در سیاست و یا مطابقت سیاست با الزامات ترغیب
کنند.

مالحظات اخالقي
پيروي از اصول اخالق پژوهش

تمامی اصول اخالقی ازجمله آگاهی کامل
شرکتکنندگان از روند اجرای پژوهش ،محرمانه
ماندن اطالعات آنها و ...رعایت شده است.
حامي مالي

این مقاله حامی مالی نداشته است .این مقاله
برگرفته از رساله دکتری است که نویسنده اول مقاله
(مهناز کشت کار رجبی) به عنوان نویسنده اصلی
مقاله از گروه مدیریت دانشگاه آزاد اسالمی واحد
اصفهان ،به راهنمای دکتر اکبر اعتباریان و مشاوره
دکتر البرز قیتانی بوده است.
مشارکت نویسندگان

تمام نویسندگان در طراحی ،اجرا و نگارش همه
بخشهای پژوهش حاضر مشارکت داشتهاند.
تعارض منافع

بنابــر اظهــار نويســندگان ايــن مقالــه تعــارض
منافــع نــدارد.
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