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  گذاري سياستسياست پژوهي در فضاي  ثيرأتبررسي 
  )هاي مجلس شوراي اسالمي موردي در مركز پژوهش يمطالعه(

  
  4، عبدالرضا اميري*3، علي حميدي زاده2، بهزاد پور سيد1رحمت اله قلي پور

  ، ايراندانشگاه تهران دانشيار. 1
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  چكيده
در فضاي  ها، فعاليت نهادهاي سياست پژوتسياسمنظور علمي نمودن هاي اخير بهدر سال
در فضاي  اين نهادها ثيرأت هدف از اين پژوهش بررسي .است افزايش يافته گذاري،سياست
. ه شده توسط دوكشير و ترالو استفاده شده استياز مدل اراين منظور اهب. است گذاري سياست
ي يتشخيص مشكالت و شناسا ،بعد از چهار دهد،پژوهي را شكل مي تكه روند سياس اين مدل
يند كنترل آاصلي، پشتيباني از برنامه اقدامات انتخابي و اثر ارزيابي و فر مسايل، درك مسايل

ها خواهند ثير زيادي بر علمي نمودن سياستأفرض بر آن است روندهاي فوق ت .تشكيل شده است
هاي مجلس ركز پژوهشبين نهادهاي سياست پژو در ايران، مدر بررسي پيمايشي  .گذاشت

آماري،  ينفر اعضاء جامعه 120از بين . شده استآماري انتخاب ي عنوان جامعهشوراي اسالمي به
 موردآوري و پرسشنامه جمع يوسيله بهاطالعات . نده انفر به روش تصادفي ساده انتخاب شد 40

وضع موجود و وضع د، بين دست آمده در هر چهار بعهبراساس نتايج ب. قرار گرفتتجزيه و تحليل 
 يهاي سياست پژوهي در جامعهين معنا كه فعاليته اب. مطلوب تفاوت معناداري وجود دارد

قرار گرفتن  تحليل و تبيين .برخوردار نيست گذاري سياستثيرگذاري الزم در فضاي أآماري از ت
  .دهددر اين وضعيت، بخش پاياني اين مقاله را شكل مي

  
  روندهاي سياست پژوهي ،گذاري سياستسياست پژوهي، : هاي كليديواژه
  
  Email: alihamidizadeh@gmail.com                           نويسنده مسئول *
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  مقدمه .1
اي داراي ماهيت پيچيده و چند بعدي است كه  و مشكالت عمومي به اندازه مسايلامروزه 

، ها آنبراي حل ) قانون يا سياست(مناسبي  هاي توان راه آن نمي يدربارهبدون مطالعه علمي 
هاي مختلف  ها، از روش بايد ضمن برقراري رابطه ميان دانش و سياست بنابراين. نمودتعيين 

 يمنظور برقراري ارتباط مناسب بين حوزه به .ها، استفاده كرد براي علمي كردن سياست
هاي روشها،  براي علمي كردن سياستچنين و همعلم و دانش  يگذاري و حوزه سياست

در فضاي  پژوهشاستفاده از روش علمي  ها،يكي از اين روش .شودمختلفي پيشنهاد مي
 ها سياست در اين روش، .گويند "روش سياست پژوهي"است كه به آن  گذاري سياست

پژوهي، پلي  سياست. گيردقبل از انتخاب توسط نهادهاي پژوهشي مورد بررسي قرار مي
هاي  و انديشمندان علوم مختلف براي بهينه كردن آثار سياستگذاران  است بين سياست

پژوهي روش علمي  سياست .جامعه تسريع شود ياتخاذ شده، تا از اين طريق در روند توسعه
تواند با اين روش مي.گذاري است در امر سياست پژوهش) جاي روش سياسي به(و محققانه 
 هاي اخير،در سال.ه نمايديذاران اراگهاي علمي مناسبي به سياستتوصيه ،ژرفا نگري

منظور تالش زيادي در جهت استفاده از روش سياست پژوهي به گذاري سياستنهادهاي 
ه تصويري از وضعيت سياست ياين مقاله با هدف ارا.اندنموده ،ها سياستعلمي نمودن 

ده و تدوين ش ،)مجلس شوراي اسالمي(ايران  گذاري سياستنهاد ثير آن بر أپژوهي و ت
   .هاي مجلس استپيمايشي در نهاد سياست پژوهي مركز پژوهش پژوهشمبتني بر 

  
  چيست؟ سياست پژوهي

مسئله  آن اجتماعي مهم يا تحليل يمسئلهخصوص در پژوهشسياست پژوهي فرآيند انجام 
گذاران براي حل هاي معطوف به عمل به سياستتوصيه هاي عملي،ه توصيهيبه منظور ارا

گذاري است مشيهاي عملي در خطكارگيري پژوهشسياست پژوهي به. ]10[است مسئله
اطالعات حساس جمع آوري  ،شودمسايل اجتماعي شناسايي مي ،وشكه با استفاده از اين ر

- تر از همه براي پژوهش نزد خط مشيشود و مهمها ايجاد ميد، مفاهيم و فرضيهشومي
 .]18[ كندايجاد اعتبار ميگذاران 
ز اصلي سياست پژوهي با دستور جلسه خط مشي عمومي در ارتباط است و نتايج تمرك

 يسياست پژوهي با مشكل و مسئله .استعمومي سودمند  هايسياست يآن براي توسعه
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جايگزين براي هاي يند پژوهش از طريق اقدامات خط مشيآشود و فراجتماعي آغازمي
گذاران ها به خط مشياين گزينه سپس ابد،يتكامل مي توسعه يافته، برخورد با مشكالت

  .]9[دشوابالغ مي
 يها پژوهي استفاده از پژوهش در امر سياست است كه به موجب آن، پژوهش سياست

گذاري  دولتي سياستهاي  هاي آكادميك و بخش كاربردي شده و ارتباط بين رشته
 يدرباره مسئله پژوهشيند انجام آتوان فر پژوهي را مي سياست ]21[يابد گسترش مي

هاي عملي و  ه توصيهيمنظور ارا اجتماعي مهمي دانست كه به ياجتماعي يا تحليل مسئله
- سياست پژوهي را مي بنابراين .شود گذاران انجام مي عمل به سياست هاي معطوف به توصيه

موجب آن به بررسي مسايل عمومي كه به ،شكل داد ان در پاسخ به مسايل عمومي جامعهتو
ضايي ي هستندكه بايد ادراك شوند و در فعمسايل عمومي مفاهيمي اجتما .]4[پردازدمي

اساسي  يويژه سياست پژوهي براي هدف فوق دو كار .]14[علمي مورد بررسي قرار گيرند
  .بر عهده دارد

گذاران بـه مسـايل مـرتبط بـا خـط مشـي را       توجه خط مشي يسياست پژوهي نحوه .1
  .دهدثير قرار ميأتحت ت

-هاي عمومي ترجيحي خط مشـي ثر از خط مشيؤحمايت م ياست پژوهي نحوهسي .2
 يبه ايجاد رابطه بـين حـوزه   ،كار ويژه فوق .]15[دهدثير قرار ميأگذاران را تحت ت

ور حـل مسـايل عمـومي    منظـ هاي عمومي و سياست پژوهـي بـه  گيري، تصميمدانش
 .]16[ شودمبهم و پيچيده، مربوط مي

  
  هادهاي سياست پژوهنگاهي تطبيقي به ن

جدول  .سياست نهادهاي سياست پژوه دركشورهاي مختلف دنيا، ساختارهاي متفاوتي دارد
  .كندمي دارند، معرفيكه قدمت بيشتري ي يبرخي نهادهاي سياست پژوه در كشورها ذيل
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  نهادهاي سياست پژوهي در برخي كشورها .1 نگاره
  مأموريت و شرح وظيفه  سسال تأسي  هنهادهاي سياست پژو  نام كشور  رديف

  فرانسه  1

 مركز مستند سازي و مطالعات.1
  كتابخانه.2
  بخش پژوهش و ارزيابي.3
تاريخي  هايپژوهشآرشيو و .4

 پارلمان

1969  
1834  
1983  
1789  

-هاي اسنادي، پاسخ به درخواستپرونده -
  هاي مكتوب اعضا

  يها Ĥنفعاليت معمول كتابخ -
  هاي علمي و فناوري پژوهش -
  آوري و تحليل معج -

هاي مكتوب و شفاهي به  پاسخ يتهيه  1982  مركز پژوهش  تركيه  2
 ....درخواست ها و

هاي ليتاو ساير فعپژوهشي هاي مقاله يتهيه  1946  مركز پژوهش كتابخانه  )عوام(بريتانيا  3
  پژوهشي

  تحليل اطالعات  1964  بخش پژوهش  آلمان  4

مستندسازي، اطالعات آماري، خدمات   1975  اي پارلمانيمركز پژوهشه  اتريش  5
  يها Ĥنكتابخ

اسناد  ياطالعات پيش زمينه بر پايه يتهيه  1956  مركز پژوهش  فنالند  6
  براي اعضاي كاركنان و رياست پارلمان

پرونده براي  ينيازهاي اسنادي، تهيه يتهيه  1970  )دپارتمان 17(مركز پژوهش  ايتاليا  7
  ...هر اليحه و 

هاي  هاي كوتاه و گزارشيادداشت يتهيه  1980  مديريت مطالعات و مستند سازي  اسپانيا  8
  ...بلند و 

جمهوري   9
  اسالمي ايران

هاي مجلس  مركز پژوهش -
  شوراي اسالمي

  ات شوراي نگهبانپژوهشمركز  -
مجمع تشخيص  يدبير خانه -

  مصلحت نظام

1995  

هاي كارشناسي ه اطالعات و گزارشيارا -
  دگان مجلس شوراي اسالميبراي نماين

ارائه اطالعات كارشناسي و اطالعات براي  -
  اعضاي شوراي نگهبان

كارشناسي براي  هايارائه اطالعات و نظر -
  اعضاي مجمع تشخيص مصلحت نظام

 
  هاي مختلف در سياست پژوهينقش نهاد
ي سياس گيريگيري در فضاي تصميمبهرهاخير استفاده از پژوهش براي هاي در سال

هاي پژوهشي ي غير دولتي و گروهها سازمانها، در اين رابطه دولت .افزايش يافته است
 و ها سازمان كند تا به نيازهاي افراد،تالش مي ،گروه پژوهشي.]8[نقش ممتازي دارند

يكي  .گذاري را انجام دهدسياستو پژوهش مربوط به فرآيند  هداگذاران پاسخ دسياست
و بوده كه قابل اجرا و مناسب  گذاري اين استوهش در سياستهاي بارز پژاز ويژگي
- حلوراه كه ماهيت مشكالت اجتماعي را شناسايي داردافراد  مبتني بر مشاركت يرويكرد
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هاي اشتراك بين رشتهتوان به -مي هاي آنديگر ويژگي از. كندق پيشنهاد ميفهاي مو
يط تغيير رويكرد از پژوهش انتزاعي اين شرا در. اشاره كرد هاي دولتيدانشگاهي و بخش

گويي به استفاده آن پاسخ ينتيجه ،افتداتفاق مي محض به پژوهش عملي و كاربردي
- سياستريزي و به رويكرد مبتني بر شواهد براي برنامهرو از اين. استكنندگان از پژوهش 

عنوان بهتمايل علوم اجتماعي  هاي آنچنين از ديگر ويژگيهم. استمندگذاري نياز
هماهنگي ارزشي در علوم اجتماعي و دانش  وجودمهم در پژوهش و تشخيص بازيگران 

 و بر عهده دارند سياست يحوزهپژوهش در  يدر توسعه ها نقش مهميدولت .استمحلي 
اطالعات  اين به نيز جامعه .كنندايجاد مي مسايلدرك  منظوربهسياست پژوهي  نهادي براي

 هيابي بكند كه با مشكالت دستو تالش مييابد ميود دسترسي دولتي وپژوهشي موج
اي ها نيز مجموعه NGOير دولتي و ي غها سازمان .مبارزه كند ،سياستاطالعات مربوط به 

تواند مي كه ندنكه مييگذاري اراسياستهاي گروهي را در رابطه با توسعه و مشورتاز 
  .]5[مورد توجه قرار دهد ،ردوجود دالي را كه يها و مساكاستي مشكالت،

-را در سياست پژوهي به نمايش مي ياد شدهنقش هر يك از نهادهاي  1نمودار شماره 
  .گذارد

  
  نقش نهادهاي مختلف در سياست پژوهي. 1 نمودار

 پژوهش براي فضاي سياست

 هاي پژوهشيگروه

هاي گروهيانجام مشورت ♦
-طه با توسعه خط مشيدر راب

 PCCNمانند (گذاري 
NOVA SCOTIA( 

شناسايي مشكالت ،مسايل و  ♦
 هاكاستي

ي غيردولتيهاسازمان هادولت

شناخت اهميت پژوهش در توسعه ♦
 سياست وخط مشي

ايجاد مراكز خالقيت و ابتكار سياست  ♦
 پژوهي براي درك مسايل

افزايش اطالعات قابل دسترس در  ♦
 خط مشي ارتباط با توسعه 

  :پژوهش براي اقدامات 
 قابل اجرا و مناسب  ♦
 مبتني بر مشاركت افراد ♦
 مشترك وگروهي ♦
 كلي ♦
  چرا؟  ♦
 گويي پاسخ ♦
 رويكرد مبتني بر شواهد ♦
- تمايل براي شناخت علوم اجتماعي به ♦

 عنوان ايفا كنندگان
ها در علوم هماهنگ كردن ارزش ♦

 اجتماعي و دانش محلي
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يري گدهد كه سياست پژوهي خود ساختاري است كه با بهرهنشان مي ياد شده نمودار 
اين نهاد .ها مي پردازدع سياستهاي مختلف، به مطالعه در موضواز توان و ظرفيت بخش

 ها آنكه در جدول باال به برخي از  ركشورهاي مختلف دنيا، ساختارهاي متفاوتي داردد
  .]1[اشاره شده است

  
  در سياست پژوهي پژوهشبرداران نتايج   بهره

در  پژوهشگذاري مشاركت دارد و به سياستيند آكه در كل فرآن برايسياست پژوهي 
مورد استفاده  پردازد،گذاري ميسياست يمراحل چرخه يگذاري در همهموضوع سياست

، هاي ذي نفوذگروه،دولت، گذارانسياست: جمله ها و نهادهاي بسيار است از آنگروه
، هاسياستگان تجزيه وتحليل كنند مشاوران و، ي سياسيها سازمان، ي اجتماعيها سازمان

  .]19[ بخش خصوصي و هادانشگاه، هاي البيهگرو،خيريه اتسسؤم
  

 روش پژوهش در سياست پژوهي
آلبرت كرون چهار نوع پژوهش را معرفي  .هاي متفاوتي استپژوهش داراي نوع بندي

  .كندمي
پردازد كه به موضوعات به صورت نظري و انتزاعي صرف مي:ايپژوهش نظري پايه .1

   .يابدقياسي به استنتاج مطالب دست مي و با روش
استدالل  يگيري نسبت به مشكالتي كه در زمينهجهت: ايپژوهش عيني پايه .2

 .براي مشكالت نيست يه راه حليشود ولي هدف آن اراوتشريح مطرح مي
طور مستمر به مشكالتي كه در چارچوب هدف آن است كه به: پژوهش كاربردي .3

 . شودهاي تجربي نميد كند ولي شامل فعاليتوجود دارد، برخور سازمان
 ].20[اتي است و گرايش به عمل آن باال استيعمل كامالً:پژوهش عملياتي .4
-از روش پژوهش كاربردي و حتي عملياتي استفاده مي عمدتاًدر سياست پژوهي  .5

اساسي و عملياتي  مسايلبا استفاده از اين روش تمركز اصلي پژوهشگر بر  .شود
وش داراي خصوصياتي است كه از آن به خصوصيات پژوهش سودمند اين ر. است

 .كنندياد مي
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  خصوصيات پژوهش سودمند
سودمند  حتماًها پژوهش يگذاري همهسياست يويژه در حوزهبه در علوم اجتماعي،

- ها و مشخصهراي ويژگيهايي سودمند هستند كه داپژوهش ،در اين حوزه .نخواهد بود
  .شماردچهار ويژگي ممتاز براي پژوهش سودمند بر مي )1980(ويس . هايي باشند

  كيفيت پژوهش .1
  سازگاري با انتظارات .2
  عملگرايي .3
  .]6[ به چالش كشيدن وضع موجود .4

داند كه اطالعات حاصل از آن گذاري سودمند ميگرمبر پژوهشي را براي خط مشي
  : هاي ذيل باشدداراي ويژگي

  .ه دهديگذاران ارااجتماعي به خط مشي يلهمسئادراك درستي از . 1
  .اجتماعي را بيان نمايد يمسئلههاي علت .2
ي سياسي و طرح كلي فعاليت هاي سياسي انجام گرفته را شناسايي كند و امحتو .3

  .]7[ پيامدهاي آن را بيان نمايد
مسايل عمومي  يبه مطالعه زيركه با روش  استپژوهشي سودمند  به زعم دوكشير

  .بپردازد
  ليتشخيص مشكالت و شناسايي مسا .1
  ل اصلييدرك مسا .2
 پشتيباني از برنامه اقدامات انتخابي .3
 ]5[ ارزيابي وكنترل پيشرفت .4

ثيرگذاري الزم أها بتوانند تشود تا پژوهشهاي فوق سبب ميروند دوكشير معتقد است
ست تا به كمك آن صري الزم ابه اعتقاد لوين عالوه بر آن، عنا البته. را بر جاي گذارند

 تصوير شده است زيراين عناصر در نمودار . الزم را تدوين نمود سياست مناسب و بتوان
]11[. 
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  ثير پژوهش در سياستأعناصر الزم براي ت .2 نمودار
  

سياست پژوهي داراي خصوصياتي خواهد بود كه در ادامه ياد شده با توجه به عناصر 
  .شودن پرداخته ميآهب

  
  خصوصيات سياست پژوهي

اجتماعي  مسايلدر پي حل  ايگونهبههاي عمومي سياست .سياست پژوهي چند بعدي است
از  پژوهي سياست. اثر و علت تشكيل شده اند اي است كه از چند بعد، عامل،-پيچيده

شود اجتماعي آغاز مي يست پژوهي با مسئلهاسي .جويداستقرايي سود مي -رويكرد تجربي
 يمسئله يهاي علمي در جريان پيشرفت مطالعهپي استنتاج تجربي مفاهيم و نظريهدر  و

كه براي آن. سياست پژوهي بر متغيرهاي انعطاف پذير متمركز است. اجتماعي است
به بار آورد بايد بر را هاي قابل اجرا توصيهو  معطوف به عمل يهاوهي توصيهژسياست پ

پذيري برخوردار ثيرپذيري و مداخلهأتمركز باشد كه از تاجتماعي م يهايي از مسئلهجنبه
مهم سياست پژوهي  يخصيصه .برداران مطالعه استگوي بهرهسياست پژوهي پاسخ .باشد

هاي اوليه در فرآيند سياست يكي از گام يبرداران مطالعه به منزلهمشخص كردن بهره
 ها،ارزش دستور كار، تظارات،از لحاظ ان ،اين بهره برداران متعدد بوده. پژوهي است

 .هاستارزش يسياست پژوهي در برگيرنده .دارندمفروضات و نيازها با هم تفاوت 

  محتواي محصول پژوهش
 پژوهش آكادميكي يا كاربردي

  هاواسطه
  رسانه

  گروه فشار
  كانون تفكر

 مشيكارآفرينان خط

  محتواي كاربرد پژوهش
سياستمداران،  –خط مشي 
  ها، مشاورانبوروكرات

 رهبران، كارشناسان –فعاليت 

 هاي تفكر، تعصبات، تمايالت و خردگرايي سنتيموجود، شيوهمسايل–محتواي اجتماعي

 زمان
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 پژوهشكه در  يياهبسياري از تصميم أهاست كه در آن منشسياست پژوهي مملو از ارزش
  .]12[هاي متعدد و گاه متضاد استاتخاذ مي شود ارزش

  
  فرآيند سياست پژوهي

ينـد  آفر مـاژرزاك . پـذيرد گذاري طـي مراحلـي انجـام مـي    هي به مانند سياستسياست پژو
  :سياست پژوهي را به شرح زير معرفي نموده است

هاي اطالعات مقدماتي كه بايد گردآوري شود، روشمرحله، در اين  :سازيآماده
 گيري راجع به انجام سياست پژوهي وجود دارد،لي كه در تصميميگردآوري اطالعاتو مسا

  .]3[ پذيردانجام مي
 .مفهوم سازي به معناي انتخاب مبناي نظري در پژوهش مسايل اجتماعي است :سازيمفهوم

  .پذيرد در اين مرحله سه اقدام اساسي صورت مي
 اجتماعي يلهئساختن مدل اوليه مس 
 پژوهشهاي خاص  تدوين پرسش 
 پژوهشگرانبرگزيدن  

پردازد كه ممكن است  ه به بررسي عواملي ميدر تحليل تكنيكي سياست پژو :تحليل تكنيكي
منظور بررسي اين عوامل از به. عمومي يا اجتماعي باشد يمسئلهگيري  علت اصلي شكل

شوند، و هر يك از  شود كه در آن متغيرها عملياتي مي سنتي استفاده مي پژوهشهاي  روش
دست آمده، اجرا هشود، و نتايج بخاص، تحليل مي پژوهشبا استفاده از روش  اهمتغير
  .حليل شود، اقدامات ذيل ضروري استخوبي تهب يسياست كهبراي اين. دشو مي
 عملياتي كردن متغيرها 
 پژوهششناسي  طرح روش 
 انجام تحليل 
 هاي آزمايشي ه توصيهيگيري و ارا نتيجه 

 ،دپرداز ي ميياهاجراي پيشنهاد يه چگونگي و نحوهيدر اين مرحله به ارا :ها تحليل توصيه
براي اين منظور اقدامات ذيل در . كه در بخش نتايج تحليل تكنيكي حاصل شده است

  .]13[پذيرد انجام مي پژوهشهاي  توصيه تحليل
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ي اجرا، سازمانارزيابي سه پارامتر ساختار اين تحليل متضمن : تحليل پارامترهاي اجرايي 
مورد نياز براي حمايت از گذاري  هاي سياست مقدار منابع مورد نياز براي اجرا، مكانيزم

 .]17[ است اجرا
 ها توصيه يارزيابي پيامدهاي بالقوه 
 ها برآورد احتمال اجراي درست و مناسب توصيه 
 هاي نهايي آماده سازي توصيه 

كه تا زماني. به معناي تصويب سياست نيست حتماًهاي نهايي  تدوين توصيه :انتقال نتايج
گذار برقرار نمايد، بهترين بتني بر اعتماد با سياستپژو نتواند ارتباط پويا و م سياست
پژوه در فرآيندي  ضروري است سياست بنابراين. ها هم تبديل به سياست نخواهد شد توصيه

صورت شفاهي و هگذار ارتباط برقرار كند تا بپويا و در محيطي مبتني بر اعتماد با سياست
   . ]2[تبديل به سياست نمايد او گذار انتقال دهد تاا به سياستها ر كتبي توصيه

  
  پژوهشمدل مفهومي  .3

ه ياز مدل ارا ،گذاري سياستسياست پژوهي در فضاي  ثيرأتبررسي  برايدر اين پژوهش 
ت و تشخيص مشكالاين مدل از چهار بعد . استفاده شده است و ترالو دوكشيرشده توسط 

نهايت اثر دراقدامات انتخابي و  يپشتيباني از برنامهاصلي،  مسايلدرك ، مسايلي يشناسا
  . تشكيل شده است يند كنترلآارزيابي و فر

ومشكالت مربوط به جامعه  مسايلپژوهش در شناسايي  :مسايلتشخيص مشكالت و شناسايي 
 از قبيل رسانه،ي بيرون از جامعه ها سازمان يوسيلهاطالعات پژوهش به .ياري دهنده است

با اين اطالعات خط . ه شده استيها اراسنجي يا دانشگاهي نظرها سازمان سسات دولتي،ؤم
   .دهندمورد توجه قرار مي شناسايي شده باشد، شايدل خاصي را كه يمسا گذاران،مشي

مشي ل خطيجامعه براي شناسايي مسا يوسيلهدست آمده بهاطالعات به :ل اصلييدرك مسا
- كار ميهب ها آنتوجه به  برايهايي را چنين استراتژيهم گيرد،اصلي مورد استفاده قرار مي

  .گيرد
- كنند و تصميم ميمسئله را شناسايي مي ها سازمان افراد و: پشتيباني از برنامه اقدامات انتخابي

. گذاردگذاري چه اثري مييند خط مشيآروي فر بر ،كنندميگيرند و سپس بررسي 
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هايي را پياده كنند كه بر د و استراتژياقدامات را توسعه دهن ياست كه برنامه الزم بنابراين
  .جامعه باشد يكه ياري دهندهكنند تدوين را اي برنامهو گذارد مشي اثر ميخط

ضمن ها، پژوهش ها و خط مشياتخاذ و اجراي سياستپس از  :يند كنترلآاثر ارزيابي و فر
چنين و هم مسايليدن هايي را براي بهبود بخش، زمينهها آنو نتايج  آثاركنترل و ارزيابي 

آن تصوير شده  يمدل مفهومي و ابعاد تشكيل دهنده زيردر . ]5[آوردفراهم مي ،هاحلراه
  .است

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  پژوهشمدل مفهومي  .3نمودار 
 

ل و يمسا ييشناسا
  مشكالت خاص

تحت تأثير قرار دادن 
 گذاريمشييند خطآفر

 ليي مسايتشخيص مشكالت و شناسا

استفاده از پژوهش در
 مشي گذارييند خطآفر

 ل اصلييدرك مسا

  ل اصلي خط مشييي مسايشناسا
 هاي بالقوهشناسايي راه حل

پشتيباني از برنامه 
 اقدامات انتخابي

 كنترليندآفر اثر ارزيابي و

  آثاركنترل و ارزيابي 
  پاسخ به مسايل
هايي براي شناسايي زمينه

  بهبود
 هاحلبهبود بخشيدن راه

  هااجراي استراتژي
حمع آوري شواهدي كه 

هاي پيشنهادي ازراه حل
 .كندپشتيباني مي
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بعد يادشده باشد و  است پژوهي مبتني بر چهارياگر س شود،طور كه مشاهده ميهمان
بستر مناسب را  پشتيباني و ارزيابي، يند تشخيصي،آد با انجام فرنهادهاي سياست پژوه بتوانن

   .ثير الزم را بر جاي خواهد گذاشتأفعاليت سياست پژوهي ت فراهم سازند،
 

  پژوهشهاي فرضيه  .4
 ،گذاري سياستهاي پژوهش در فضاي بين وضع موجود و وضع مطلوب روند :صليفرضيه ا

  .اختالف معناداري وجود دارد
  فرعيهاي فرضيه

، اختالف مسايلي يتشخيص مشكالت و شناسا ود و وضع مطلوب در بعدبين وضع موج .1
 .معناداري وجود دارد

اصلي، اختالف معناداري وجود  مسايلدرك  ن وضع موجود و وضع مطلوب در بعدبي .2
 .دارد

پشتيباني از اقدامات انتخابي، اختالف معناداري  بين وضع موجود و وضع مطلوب در بعد .3
 .ردوجود دا

يند كنترل، اختالف معناداري آارزيابي و فر بين وضع موجود و وضع مطلوب در بعد .4
 .وجود دارد

 
 پژوهشو ابزار روش  .5

پيمايشي  -توصيفيها،  از نظر روش گردآوري داده و حاضر از نظرهدف كاربردي پژوهش
يـن  اهبـ . ها در اين پـژوهش، پرسشـنامه اسـت   دادهآوري جمع برايابزار مورد استفاده .است

از آن جهـت  . شـده اسـت  الي استخراج ؤس 12اي منظور از مدل دوكشير و تروال، پرسشنامه
دو  يپرسشـنامه  بنـابراين ، شـود وضعيت موجود با وضعيت مطلـوب مقايسـه    در نظر بودكه 

روايـي و پايـايي ايـن ابـزار، در     . اي ليكرت در نظـر گرفتـه شـد   طرفه و با مقياس پنج گزينه
روايي اين ابزار براساس نظر خبرگـان دانشـگاهي   . بررسي قرار گرفترد مطبوع، مو سازمان

محاسـبه شـد كـه از     0.896آن برابـر بـا   ) آلفاي كرونبـاخ (ي، مطلوب بوده و پاياييسازمانو 
  .استار ميزان قابل قبولي برخورد
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  آماري يجامعه و نمونه .6
هاي مركز پژوهش كارشناسان و پژوهشگران ،مديرانشامل  پژوهشآماري اين  يجامعه

و به روش  ها آناز بين . استنفر  120 ها آنه شده تعداد يكه طبق آمارهاي ارا استمجلس 
  .آماري انتخاب شدند يعنوان نمونهنفر به 40تصادفي ساده تعداد 

  
  پژوهشهاي يافته .7

از  .گيرددر قالب آمار توصيفي و آمار استنباطي مورد بررسي قرار مي پژوهشهاي يافته
بندي در آزمون آناليز عنوان مالك دستههاي جمعيت شناختي بهجا كه در ادامه از متغيرنآ

- جا به اختصار در مورد اين متغيرها توضيحاتي ارائه ميواريانس استفاده شده است، در اين
نفر  20نفر مدير،  15پاسخ دهنده،  40از بين . استي سازماناولين متغير جايگاه . شود

فوق نفر  24، اپاسخ دهنده داراي مدرك دكتر 12. دهستننفر كارشناس  5پژوهشگر و 
پاسخ دهنده  24به لحاظ سنوات خدمت، . دهستنليسانس و مابقي داراي مدرك ليسانس 

 18در نهايت . نفر كمتر از دو سال سابقه دارند 4نفر بين دو تا پنج سال و  11سال،  5باالي 
نفر سابقه  4هاي مجلس حضور داشته، ر كميسيونطور مستمر دنفر از اعضاء نمونه به
- ها حضور پيدا مينفر نيز برخي اوقات در كميسيون 18ها را نداشته و حضور در كميسيون

پژوهش در فضاي  آمار توصيفي مربوط به وضعيت موجود و مطلوب روندهاي. كنند
  .نشان داده شده استذيل  نگارهنيز در  گذاري سياست

 صيفيآمار تو. 2 نگاره

  انحراف معيار  ميانگين  ماكزيمم  مينيمم  وضعيت
  0.529  2.99 4.08 2.08 موجود
  0.374  4.04 4.58 3.25 مطلوب

. شودپرداخته مي پژوهشهاي در ادامه و با استفاده از آمار استنباطي به بررسي فرضيه
  .بيان شده است زيرها در آزمون فرض مربوط به هر يك از فرضيه

  
  آزمون فرض

H0: گذاري سياستهاي پژوهش در فضاي بين وضع موجود و وضع مطلوب روند ،
  .اختالف معناداري وجود ندارد
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H1 :گذاري سياستهاي پژوهش در فضاي بين وضع موجود و وضع مطلوب روند ،
  .اختالف معناداري وجود دارد
فاده ، از آزمون ميانگين دو گروه وابسته استپژوهشهاي براي بررسي هر يك از فرضيه

 . نشان شده استبه  زير ينگارهدر  صلينتايج بررسي فرضيه ا. شده است

  اصليآزمون فرضيه  .3 نگاره
  داريسطح معنا  اختالف ميانگين درجه آزادي آماره مطلوب–وضع موجود

  0.000  -1.045 36 -14.0103 هاي پژوهشروند

از . است) sig(داري اعنها، سطح مييد شدن فرضيهأگيري در مورد رد يا تمالك تصميم
فرض  بنابراين است، 0.05مساوي  /تركوچكسطح معناداري ياد شده كه در آزمون جاآن
H0  رد شده و فرضH1 روندهاي  يعني بين وضع موجود و وضع مطلوب ؛دشوييد ميأت

از آن جهت كه اختالف . ، اختالف معناداري وجود داردگذاري سياستپژوهش در فضاي 
توان نتيجه مي بنابراين، استوضع موجود و مطلوب داراي مقداري منفي  ميانگين بين

نتايج بررسي . تري از وضع مطلوب قرار داردگرفت كه وضع موجود در سطح پايين
جا كه آزمون از آن. نشان داده شده ستاول تا چهارم در جدول ذيل به  فرعيهاي فرضيه

- خودداري مي ها آناز نوشتن  بنابراين، شباهت دارد اصليها با فرضيه فرض اين فرضيه
 .يمينما

  فرعيهاي آزمون فرضيه. 4 نگاره
  سطح معني داري  اختالف ميانگين  درجه آزادي  آماره  مطلوب –وضع موجود 
  0.000  -1.371 38 -11.704 مسايلشناسائي
  0.000  -1.089 38 -11.041 اصلييدرك مسئله

  0.000  -1.365 38 -17.54 هاپشتيباني از برنامه
  0.000  -1.474 38 -14.487 ارزيابي و كنترل

در تمامي موارد . شودداري رجوع ميانيز به سطح معن فرعيهاي براي بررسي فرضيه
 رد شده و فرض مقابل H0فرض  بنابراين ؛دهستن 0.05تر مساوي سطح معناداري كوچك

داراي مقداري  مطلوب از طرف ديگر اختالف ميانگين بين وضع موجود و. دشوييد ميأت
-توان نتيجه گرفت كه در تمامي موارد وضع موجود در سطح پايينمي بنابراين، منفي است

  .تري از وضع مطلوب قرار دارد
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متشكل از مديران، پژوهشگران و  پژوهشدر باال اشاره شد كه افراد مشاركت كننده در 
 برسدمكن است به ذهن الي كه مؤحال س. ندهستنهاي مجلس كارشناسان مركز پژوهش
ي مختلف، وضعيت موجود و مطلوب را چگونه ارزيابي سازماناين است افراد با جايگاه 

-هب. ال از آزمون ميانگين دوگروه مستقل استفاده شده استؤاند؟ براي پاسخ به اين سكرده
ين منظور مديران در يك گروه و پژوهشگران و كارشناسان در گروهي ديگر قرار داده ا

اين  است كه فرض صفر در گفتني.با هم مقايسه شده است ها آن ياهه و ميانگين نظرشد
 شدهه يذيل ارا نگارهنتايج اين بررسي در . است دو گروه ياهها، برابري ميانگين نظرآزمون
  .است

  ي مختلف در بررسي وضع موجود و مطلوبسازمانافراد با جايگاه  ياهآزمون ميانگين نظر .5 نگاره
  اختالف ميانگين  دارياسطح معن  ينميانگ

  -0.32 0.051 وضع موجود
  -0.3 0.009 وضع مطلوب

آيد، در ارزيابي وضع موجود مقدار سطح ميهاي جدول فوق برگونه كه از دادههمان
يعني بين  ؛شودفرض صفر پذيرفته مي بنابراين، استبيشتر  0.05آمده از  دست بهمعناداري 

اما در . و كارشناسان و پژوهشگران تفاوت معنادار وجود ندارد مديران ياهميانگين نظر
جا فرض در اين بنابراين. است 0.05ارتباط با وضع مطلوب، مقدار سطح معناداري كمتر از 

 مديران و ياهين ترتيب بين ميانگين نظراهب. شودصفر رد شده و فرض مقابل پذيرفته مي
جاكه اختالف ميانگين وجود دارد و از آنكارشناسان و پژوهشگران اختالف معنادار 

توان چنين استنباط نمود كه مديران مي بنابراين است؛) -0.3(آمده عددي منفي  دست به
  .اندتر درنظر گرفتهنسبت به كارشناسان و پژوهشگران، سطح مطلوب را پائين

  
 گيريبحث و نتيجه .8

شوراي  هاي مجلسوهشمركز پژ(آماري  يدر جامعه پژوهشمفهومي با آزمون مدل 
موثر بودن پژوهش در (اين نتيجه حاصل شده است كه بين وضعيت مطلوب ) اسالمي ايران
و وضعيت موجود فاصله معناداري ) ياد شدهگذاري با استفاده از روندهاي فضاي سياست
ثيرگذاري أين معنا كه هنوز فعاليت سياست پژوهي در جامعه آماري از تاهب. وجود دارد

ثر از روندهاي أالزم مت عدم اثربخشي .گذاري برخوردار نيستدر فضاي سياستالزم 
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عمومي به درستي انجام  مسايلاز نگاه پاسخ دهندگان شناسايي .ناقص سياست پژوهي است
جاي هفرعي ب مسايلاصلي وجود ندارد و  يمسئلهدرك درستي از  از همين رو، .پذيردنمي

شود خوبي پشتيباني نميهها باز برنامه قرار مي گيرد، يگذارسياستاصلي در دستور  مسايل
 در بررسي علت قرار گرفتن در وضعيت موجود .ها هم ناقص و ناكارآمد استو ارزيابي

ها و نمايندگان مجلس و كه با انجام مصاحبه از برخي كارشناسان و مديران مركز پژوهش
ها يافته نادي صورت پذيرفته،سروش انيز با مطالعه عملكرد مجلس و مركز با استفاده از 

   .دهد كه عوامل زير علت اصلي قرار گرفتن در وضعيت موجود استنشان مي
هاي مجلس نهاد سياست پژو مركز پژوهش) دهه حدود يك(دك ان يتجربه .1

 شوراي اسالمي 
 ين پژوهشگران و كارشناسان اين نهاد در موضوع سياست پژوهي يتجربه پا .2
 گذاري سياستو روندهاي علمي پژوهش در فضاي سياست پژوهي توجه ناكافي به  .3
 گذار نهادهاي سياستارتباط ضعيف تعاملي بين نهاد سياست پژو و  .4
و مشكالت عمومي كه به موجب آن فرصت كافي براي پژوهش  مسايلفوري بودن  .5

 .گذاري وجود نخواهد داشتدر فضاي سياست
نقش و پشتيباني و ارزيابي،  تشخيصي،كه به جهت ناقص بودن روندهاي درنهايت آن
ثير فضاي أت بنابراين ،اندك و ناچيز است گذاريسياستپژوهي در فضاي  جايگاه سياست

گيري له سبب شكلئو همين مس استضعيف  گذاري سياستعلمي و پژوهشي بر فضاي 
اثر هستند و در حل مشكالت بيناكارآمد و  هعمدطوربهيي شده است كه ها سياست

ي اجرايي ها سياستمنظور علمي نمودن شود بهاز اين رو پيشنهاد مي. هستندمي ناتوان عمو
  .استفاده شود ،پژوهشثر از روندهاي موجود در مدل مفهومي ؤو م
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