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  چکیده

ي سیاسـتگذار منـديِ حـوزه   هـاي عالقـه  ي یکی از مهمترین زمینهسیاستگذاررابطه میان پژوهش و 

در پـی   همـواره  گران، محققـان، سـازمانهاي دولتـی و غیـره)    است؛ زیرا بازیگران مختلف (البیعمومی 

امـا تعامـل میـان پـژوهش و سیاسـت بـه دلیـل تفـاوت دنیـاي محققـان و            تاثیرگذاري بر دولت هستند

هاي ناسازگاري اي مواجه است. در تحقیق حاضر ضمن بیان جنبهو موانع عمده هاان با چالشسیاستگذار

روي اي از موانـع پـیش  اي مجموعـه ان تالش شده است تا با مطالعات کتابخانهسیاستگذارمیان محققان و 

توان دهد که عمده این موانع را میتعامل پژوهش و سیاست شناسایی شود. نتایج تحقیق حاضر نشان می

غیرکـاربردي بـودن پـژوهش بـراي     ، قو محق سیاستگذاردر قالب چهار طبقه نظیر ارتباط غیر موثر میان 

ها سیاست، فقدان ظرفیت براي انجام پژوهش مرتبط با سیاست و مشکالت موجود در اشاعه و نشر یافته

هایی براي مرتفع نمودن این موانع و مشکالت ارائه شده کـه  و نتایج پژوهش برشمرد. در انتها نیز توصیه

 آموز است.ان درسسیاستگذارهم براي محققان و هم براي 
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  مقدمه -1

پذیري است، هاي عمومی، دستیابی به اهمیت و مشاهدهکه خواستگاه سیاست از آنجا

 60و اویل دهه  1950همواره محل سوال است. به همین دلیل، در اواخر آنها  کیفیت و کارایی

در ایاالت » 1علمِ عمل«ها در قالب مفهومی تحت عنوان تحلیل سیاست و تجزیهمیالدي، 

هاي بر فرآیند انتقال نتایج پژوهش متحده آمریکا ظهور یافت. در این دوران، تمرکز اصلی

تر و مفیدتر گردند و بتوانند به ها مرتبطتا از این طریق پژوهش ان بودسیاستگذارتحلیلگران به 

» 2دوکشیر و تورلو« .)Almeida& Bascolo 2006:8( عه کمک نمایندحل مسائل جام

هاي دانند که قادرند توصیهرا نوع خاصی از پژوهش می 3مدارهاي سیاست پژوهش )،2002:9(

به چهار مرحله آنها  اي جامعه فراهم نماید.مفید و اقدامات عملی را براي حل مسائل ریشه

اند از: شناسایی و ي اشاره دارند که عبارتسیاستگذارسازي نتایج پژوهش در فرآیند کاربردي

تشخیص مسائل، درك موضوعات کلیدي سیاستی، انتخاب یک برنامه اقدام براي تاثیر بر 

سازي برنامه اقدام و بعد از آن. در موضوعات کلیدي سیاستی، ارزیابی و پایش در طی پیاده

ممکن است تحقیق و پژوهشی مورد نیاز باشد تا چگونگی اجرا را  رحله ارزیابی و پایشم

-Dukesheir& Thurlow 2002: 9(هایی را براي تقویت اثرات آن ارائه دهد حلنشان و راه

12(.  

هایی نظیر نشان هاي متنوعی در سیاست ایفا نماید. نقشتواند نقشبنابراین پژوهش می 

- حلان و نهادها در شرایط خاص و همینطور تجویز راهدادن چگونگی و چرایی مداخله بازیگر

تواند براي هایی براي مسائل مرتبط با منافع عمومی. با وجود تمامی فرصتهایی که پژوهش می

ي اینکه با ي به جاسیاستگذاریند د، در جوامع دموکراسی لیبرال فرآي داشته باشسیاستگذار

مرتبط باشد، یک فرآیند بسیار گیچ کننده و تحت نفوذ تفکرات  علوم سیاسی و اجتماعی

آنچه که مهم « با شعار 1997تانیا در انتخابات حذب کارگر در بری زمانیکهایدئولوژیک بود. 

4است چیستی کار
- یک تغییر پارادایم رخ داد و نفوذ ایدئولوژیک در سیاست ،برنده شد» است 

)، وزیر وقت امور آموزش 2000( »5بالنکیت«بعدها  ).parsons 2002: 43( ها خاتمه یافت

تواند ربطی: آیا علوم اجتماعی مینفوذ یا بی«سخنرانی تحت عنوان   عالی و اشتغال در بریتانیا،

از سر گرفته شود. وي در این  ، ارائه نمود که باعث شد این ایده »دولت را بهبود بخشد

ربطی علوم اجتماعی دولت فراخواند و به بی و یعسخنرانی روابط جدیدي را میان علوم اجتما

                                                        
1- Science of action 
2 - Dukeshire and J Thurlow 
3 - Policy-research  
4  - What works 
5  - Blunkett 
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هاي پایه شواهد و پژوهش ي پایان بخشید. از این دیدگاه، سیاستها باید برسیاستگذاربا فرآیند 

 ).Soare and student, 2013( اند، اخذ شوندمتمرکز سیاستی که بر درك و فهم چیستی کارها

1دي مبتنی بر شواهسیاستگذاردر این بستر مفهوم 
» 2مارستون و واتس« ظهور یافت. 

هاي یافتن، ارزیابی و مند با گامشواهد را فرآیندي نظام ي مبتنی برسیاستگذار)، 2003:144(

  کنند. هاي سیاستی تعریف میگیريهاي پژوهشی براي اخذ تصمیم استفاده از یافته

پژوهش، شواهدي  تاکید اصلی تحقیق حاضر بر این است که دانشمندان و محققان با انجام

تري هاي آگاهانهقادر به اخذ سیاستآنها  ان با استفاده ازسیاستگذار کنند کهرا تولید می

مشکالت زیادي بر سر  هایی مواجه است وخواهند بود. البته در عمل تحقق این امر با چالش

ارائه  ها وان و محققان وجود دارد. بررسی این موانع و چالشسیاستگذارمشارکت  راه این

بخش دوم این تحقیق   هدف تحقیق حاضر است. در این راستا،آنها  راهکار براي مرتفع نمودن

ي مبتنی بر شواهد به عنوان راهی براي پل زدن میان پژوهش و سیاست سیاستگذاربه مفهوم 

ان پرداخته شده سیاستگذارهاي ناسازگاري میان محققان و پردازد. در بخش سوم به جنبهمی

هایی بخش چهارم موانع تعامل پژوهش و سیاست و بخش پنجم راهکارها و توصیهاست. 

  دارد.براي از میان برداشتن این موانع را بیان می

  راهی براي پل زدن میان پژوهش و سیاست ؛شواهدي مبتنی برسیاستگذار -2

مبتنی  يسیاستگذار«و  »مبتنی بر عقیده و نظر يسیاستگذار« دو نوع ،يسیاستگذاردر حوزه 

 منشأ با يسیاستگذار قدیمی روش از تغییر (Gray, 1997). توان قائل شدمی »بر شواهد

 اثر در شواهدي مبتنی بر سیاستگذار به )مبتنی بر عقیده و نظر يسیاستگذارایدئولوژیک (

 جمعیت رشد ها،پیشرفت این از یکی ).1 شکل(است  شده ایجاد مهمی هاي بسیارپیشرفت

 و اقتصادي اقدامات تأثیر از پرسش پی در فعال صورت به که آگاهی است و کرده تحصیل

 موجب عمومی هايهزینه رشد مخصوصاً، (Nutley et al., 2002). هستند دولت اجتماعی

 تحقیق عمومی هايسرمایه بر تأثیرشان و اجتماعی مشکالت مورد در دهندگان مالیات تا شود می

  ). Sanderson, 2002( کنند

آوري اطالعات گسترده و با کیفت فرض مبتنی بر شواهد این است که درصورت جمعپیش

در مورد یک مساله، تبدیل آن به دانش معنادار و انتشار آن در بین ذینفعانِ داراي قدرت عمل، 

ي سیاستگذار). Clarence, 2002(توان در مورد مسایل عمومی تصمیمات بهتري اتخاذ کرد می

و ایاالت متحده  دهه پیش در چندین کشور پیشرفته از جمله در بریتانیا مبتنی بر شواهد یک

                                                        
1- Evidence-based policy making  
2- Marston and Watts 
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)Jewell and Bero, 2008 (هاي مشابهی نیز در کشورهاي دیگر از جمله گرایش مطرح شد؛

ر کشورهاي در حال ). دAO, 2009(استرالیا و کشورهاي منطقه اسکاندیناوي شکل گرفته است 

نیاز به   هاي کاهش فقر،به دالیلی چون حرکت این کشورها به سمت استراتژي توسعه نیز

ي اطالعات و فناورها و پاسخ به انقالب براي تحلیل سیاست اطالعات قابل اعتماد و به موقع

ي مبتنی سیاستگذارها براي ارائه اطالعات فشار آورده است، استفاده از ارتباطات که بر دولت

   .)Scott, 2005( رسده نظر میبر شواهد ضروري ب

  

  

  

  

  

  

  

  

  .)Gray, 1997(ي مبتنی بر شواهد سیاستگذارپویایی  -1شکل 

انواع مختلفی از شواهد   نظران،هاي مختلفی وجود دارد و صاحب بنديبراي شواهد دسته

1ي متصور هستند. اداره کابینه بریتانیاسیاستگذاررا براي 
 )Cabinet Office, 1999(  در سال

تحقیقات موجود، مشاوره از   انواع شواهد را شامل دانش خبرگان، تحقیقات منتشر شده، 1999

هاي اقتصادي و پیامدهاي مدل ها، هاي قبلی، نتایج حاصل از مشاورهذینفعان، ارزیابی سیاست

ه انواع ک معتقدند )Mareston and Watts, 2003( »2مارستون و واتس«کند. آماري معرفی می

نگارانه و مشاهدات ویژه. مشاهدات قوم اند از ي عبارتسیاستگذارشواهد مناسب براي 

دارد: یکی شواهدي که ماهیت شواهد را به دو صورت از دانش بیان می)، 2002:43( پارسونز

شود و دیگري ها و مراکز تحقیقاتی تولید میو به وسیله دانشگاه از جنس پژوهش هستند

. محققان )parsons 2002: 43( اي و سازمانی که در خصوص چیستی کارهاستتجربه حرفه

ي مبتنی بر شواهد خوشبین و در خصوص آن به سیاستگذارزیادي نسبت به نقش پژوهش در 

در مطالعه خود به بهبودهاي مهم   )،2000:14( »3نیوتلی و وب«اند. مطالعه و تحقیق پرداخته

                                                        
1- UK Cabinet office  
2 - Marston and Watts 
3- Nutley and Webb 

سیاستگذاري مبتنی 

 بر نظر و عقیده

سیاستگذاري مبتنی 

 بر شواهد

 افزایش فشار

Gray, 1997
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کنند که دولت بیان میآنها  کنند.ي در بریتانیا، اشاره میارسیاستگذتعامل پژوهش و  حاصل از

ها و هاي دانشگاههاي خود را براي فراهم کردن اطالعات مورد نیاز پژوهشبریتانیا توانایی

با تحلیل وضعیت کانادا دریافتند   )،2002:2» (دوکشیر و تورلو« ها افزایش داده است.پژوهشگاه

ي به استفاده از پژوهش براي تغذیه اطالعاتی تصمیمات سیاستی و که در این کشور عالقه زیاد

به شهروندان وجود دارد. به اعتقاد آنها، دولت کانادا به اهمیت نقش پژوهش آنها  رسانیاطالع

 1996دولت فدرال کانادا در سال   ها پی برده است؛ به همین دلیل،در توسعه سیاست

یک استراتژي پژوهش مورد توجه و تاکید قرار داد. مدار را به عنوان هاي سیاست پژوهش

در خصوص شیوه بکارگیري پژوهش در بریتانیا در قرن گذشته   )،2003( »مارستون و واتس«

  دهند:دو چشم انداز را توضیح می

مدل کنشگر عقالیی سیاست: در این مدل پژوهش نقش اصلی و مهمی را در توسعه  )1

 کند؛سیاست بازي می

ي است و اغلب سیاستگذارورودي فرآیند  پژوهش صرفا یکی از چندینمدل سیاسی:  )2

 نیست.آنها  موثرترین

  )،2009:3- 4» (1کالمفورز«نمایند. تر تاکید میبه عنوان گزینه منطقی انداز اولآنها بر چشم

ي اقتصادي نیز داراي دیدگاه مشابهی سیاستگذاردر تحلیل خود در خصوص نقش پژوهش در 

باشد. انداز در خصوص رابطه بین پژوهش و سیاست میق داراي دو چشماست. این محق

ان سیاستگذارفرض آن این است که پیش است. که» 2اقتصاددان آرامانگرا«انداز اول، چشم

هاي مرتبط از محققان هدفشان حداکثر سازي ترجیحات اجتماعی است و خواهان جذب دانش

انداز هاي ارزشی هستند. چشمخود از قید قضاوتي و رهاندن سیاستگذارو پژوهشگران براي 

اي به پژوهش ان هیچ عالقهسیاستگذارانداز است. بر اساس این چشم» 3اقتصاددان بدبین«دوم، 

اند نیاز به نتایج پژوهش براي حمایت و پشتیبانی از تصمیماتی که قبال اتخاذ نمودهآنها  ندارند.

، »دان آرمانگرااقتصاد«انداز اول یعنی گذاشتن بر چشم، به منظور صحه »کالمفورز«دارند. سپس 

گیري کشورهاي سوئد و فنالند را در پیوستن به اتحادیه اقتصادي و پولی مقایسه تصمیم

دولت سوئد یک کمسیون متشکل از محققان دانشگاهی را براي   دارد،کند. وي بیان می می

اتحادیه اقتصادي و پولی منصوب نمود. بر اساس  ررسی جوانب مثبت و منفی عضویت درب

در مقابل فرآیند سیاسی دولت تصمیم گرفت که به اتحادیه نپیوندد.  نتایج بررسی این کمسیون

صادي در فنالند صرفاً هاي اقتنزدیک است. تحلیل» اقتصاددان بدبین«خیلی به دیدگاه  در فنالند

، بر اساس مقایسه »کالمفورز«گیرد. قرار میتصمیمات اخذ شده مورد استفاده  براي توجیه

                                                        
1- Calmfors 
2- Idealistic economist 
3- The cynical economist 
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دهد. را ترجیح می» اقتصاددان آرمانگرا«انداز اول یعنی گیري این دو کشور، چشمفرآیند تصمیم

ها و  گیرندگان دولتی هم اکنون به شدت مورد توجه دانشگاهروابط میان پژوهش و تصمیم

ي مورد نیاز ذینفعان را فراهم آورند. به همین هامراکز تحقیقاتی قرار گرفته است تا بتوانند داده

اما به دلیل تفاوتهاي زیاد اند؛ دلیل محققان و نویسندگان زیادي روي این موضوع متمرکز شده

ان مشکالت زیادي بر سر راه تعامل پژوهش و سیاست وجود دارد سیاستگذاردنیاي محققان و 

 شود.پرداخته میآنها  که در ادامه به

  ان  سیاستگذار ناسازگاري میان محققان و ي مبتنی برشواهد:سیاستگذارچالش  -3

ان یک واقعیت است. اگر دانشمندان و سیاستگذارناسازگاري میان دانشمندان و 

باید نقاط ضعف و قوت یکدیگر را بدانند. آنها  ان قرار باشد که با یکدیگر کار کنندسیاستگذار

ز محققان در خصوص میزان استفاده از نتایج بر اساس تحقیقات به عمل آمده بسیاري ا

ان در خصوص میزان کاربردي بودن و سودمندي سیاستگذارتحقیقاتشان و همچنین بسیاري از 

ز فکر متفاوتی ان طرسیاستگذارتحقیقات تردید دارند. علت این امر این است که دانشمندان و 

به کاربرد و استفاده آنها  زمان، نگرشاز آنها  زبان آنها، درك دارند. براي نمونه اهداف آنها،

  با هم متفاوت است. آنها  و وجهه عمومیآنها  مسئولیت و پاسخگویی، اطالعات

  ان و محققانسیاستگذارتفاوت در هدف 

اداره آنها  ان کسب حمایتهاي مردمی است. از مهمترین فعالیتهاي کلیديسیاستگذارهدف 

براي   زیادي به مسائل و موضوعات گسترده دارند،عالقه آنها  هاي سیاسی است.کردن بحران

 هاي کاربردي براي مسائل و مشکالت متنوع دارند.نمونه تمایل زیادي به پیدا کردن راه حل

به دلیل  ).pang, 2003( است» مردمعمل و ، سیاست «ي، سیاستگذارهدف و مقصود در دنیاي 

 زمان اندکی براي توجه به تولیداتآنها   ي و حجم باالي جلسات،سیاستگذارهاي پیچیدگی

هاي کوتاه و تمایل بیشتري به خواندن جمالت و پاراگرافآنها  علمی دارند؛ به همین دلیل،

باشد. یکی از مهمترین  می خالصه است. هدف دانشمندان و محققان پیشبرد و توسعه علم

د دانش پرداخته و بدنه فعالیتهاي دانشمندان انتشار مقاالت است و با انجام این کار به تولی

اي نظیر دانشمندان عالقه کمتري به مسائل و موضوعات گسترده کنند. می دانشی را تقویت

تولید علم و «مقصود و هدف در دنیاي پژوهش،  اجتماعی و سیاسی کار خود دارند.هاي  جنبه

است. محققان کسانی هستند که روي » 1پتنتها و درآمدن در مقام استادي، انتشارات علمی

                                                        
1- professorships 
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شکاف دانشی که سایر دانشمندان در خصوص آن داده و اطالعاتی ندارند متمرکز شده و به 

 منطقی در جستجوي حقیقتهاي  با استفاده از مدلآنها  کنند.صورت عمیق آن را موشکافی می

  ). Innvaer et al., 2002( باشند می

  محققانان و سیاستگذارتفاوت در زبان  

ان به طور معمول شامل برخی از کلمات اختصاري و نمادها است سیاستگذارزبان صحبت 

شوند و براي اینکه تعریف می این کلمات اختصاري خود به وسیله کلمات اختصاري دیگر که

قابل درك و فهم  مختلفهاي  براي جامعه غیر دانمشند و یا حتی دانشمندان حوزهآنها  زبان

  ). Choi et al., 2005(جمه شودباشد باید تر

  ن و محققان از زمانسیاستگذارتفاوت در درك  

از  ).European commission, 2008( است متفاوت استدرك دانشمندان از زمان بسیار 

نظر دانمشندان هر چه که زمان بیشتري صرف یک پژوهش شود بهتر است؛ زیرا در آن صورت 

طنزي که در میان پژوهشگران رایج است این است که راه یابد.  می کیفیت کار پژوهشی افزایش

و رسم همیشگی زندگی ما یافتن پاسخ براي یک سوال پژوهشی مهم است که تاکنون کسی به 

اي خود را آن پاسخ نداده و روي آن کار نکرده است. دانشمندان معموال تمام زندگی حرفه

ز این طریق تخصص و دانش خود کنند تا ا می کار کردن در یک حوزه موضوعی خاص صرف

ان سیاستگذاردیدگاه  د.کسب کننی الملل بینرا در آن حوزه افزایش داده و درآن شهرت ملی و 

ها  پاسخآنها  زمان همه چیز است. از نظرآنها  در خصوص زمان کامال متفاوت است و از نظر

باید داراي آنها  زیراتر از کیفیت است؛ باید همیشه سریع باشد و جدول زمانی همیشه مقدم

ان معموال تمایل زیادي به سیاستگذارسریع و محکم باشند تا موثق به نظر برسند. هاي  دیگاه

هاي مختلف شود که به سرعت در پروژههاي کوتاه دارند زیرا این امر باعث میکار در پروژه

ربه در طیف اي حاوي تخصص و تجاز این طریق براي خود کارنامه مشارکت داشته باشند و

  . )Innvaer et al., 2002( کنندها و موضوعات ایجاد میمتنوعی از حوزه

  ان در استفاده و کاربرد اطالعاتسیاستگذارتفاوت در نگرش  

محققان در خصوص متدولوژي پژوهش و سطوح مشاهدات جمع آوري شده در طی 

ان در سیاستگذاردر حالی که ). McQueen, 2001( مطالعه خود حساسیت خاصی دارند

ان معموال در جستجوي سیاستگذارنمایند. تر عمل میقاعدههاي خود از اطالعات بیارزیابی

ها را براي همان اطالعاتی هستند که انعکاس سریعی از از واقعیتآنها  اطالعات مهم هستند و
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از زندگی  هاییروایات و داستان  ها،کند. نتایج حاصل از نظرسنجیان فراهم میسیاستگذار

باشند. به این ترتیب با توجه به تولید شواهد از هایی از این دست اطالعات میواقعی نمونه

اي که مسئله  ان)،سیاستگذار(توسط  از سوي دیگرآنها  (توسط محققان) و کاربرد یک سو

s, Loma( پاسخ دهند ان راسیاستگذارتوانند نیازهاي شود این است که آیا محققان میمطرح می

هایی سریع، واضح و روشن و توانند پاسخان اغلب از اینکه محققان نمیسیاستگذار. )2002

آنها  هاي مورد نیازدانشمندان نیز اغلب از اینکه داده  کنند؛بدهند ابراز نا امیدي میآنها  ساده به

اي شرح دهند ابزار هاي پیچیده خود را به زبان سادهتوانند یافتهنمیآنها  یا اینکه  موجود نیست،

ان معتقدند که انجام دادن آن دسته از تحقیقاتی که محققان از سر سیاستگذارکنند. ناامیدي می

دهند و احتماال براي دانشمندان جنبه انگیزشی دارد انجام میآنها  کنجکاوي و یا میل به انتشار

  باشد. معنی میبی

است که اگر چه ممکن است شواهد علمی نکته دیگري که باید مورد توجه قرار بگیرد این 

براي کنترل  ان از این شواهدسیاستگذاراما  ان باشد، سیاستگذارها و اعتقادات در تضاد با ارزش

ان سیاستگذار. )Choi et al., 2005( کنندهاي سیاستی استفاده میتعریف مسئله و راه حل

اشند و به همین دلیل نوعی تعصب بمعموال به دنبال شواهدي براي حمایت از ادعاهایشان می

دهند  می ها و اطالعات را جستجو و مورد استفاده قراران دادهسیاستگذاراي که نظامند در شیوه

جنبه دیگر این موضوع این است که ). Macdonald and Harrison, 2004( دهدرخ می

حمایت نظري از هاي دانشی هستند زیرا در این صورت ان اغلب نگران شکافسیاستگذار

اي که به به گرفتن تصمیمات ناآگاهانهآنها  یابد. بنابراینکاهش میآنها  هاي سیاستیبرنامه

.نکته دیگر این )Innvaer et al., 2002( بخشندخوبی تغذیه اطالعاتی نشده است پایان می

بال گواه و دانند به همین دلیل دائما به دنهاي خود را میاست که محققان محدودیتهاي داده

هاي خود از بین ببرند. معقول را نسبت به دادههاي  مدرك هستند تا شک و شبهه و تردید

در خصوص مسائلی پیچیده  ان نیازمند یک پاسخ کوتاه و ساده از جانب دانشمندانسیاستگذار

هستند. محققان به صورت سنتی در ارائه نتایج تحقیقات خود متکی بر تعداد زیادي 

ان سیاستگذار ).Lin, 2004( را باور ندارندآنها  انسیاستگذارهشدارهاي احتمالی هستند که 

آنها  ماتدائما باید قضاوتهاي اخالقی را در مواجهه با عدم قطعیت انجام دهند بنابراین تصمی

 مؤیدشوند که  می ان جذب شواهديسیاستگذارشود. از این رو، در تعامل با احتماالت اخذ می

   .)Choi et al., 2005( باشدمیآنها  و مصدق تجربیات
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  انسیاستگذارتفاوت در پاسخگویی و مسئولیت دانشمندان و 

کنندگان مالی تحقیقات محققان در اصل نسبت به سردبیران و داوران مجالت و تامین

مند باشند اما در نهایت نیازي به ممکن است به سیاست عالقهآنها  پاسخگو و مسئول هستند.

ان در مقابل شرکاي سیاسی، سیاستگذار  تمرکز روي مسایل سیاستی ندارند. از طرف دیگر،

مرتبط با  دهندگان مسئول و پاسخگو هستند و باید روي مسائلدهندگان و رايمالیات  دولت،

بر همراستایی فعالیتهاي علمی محققان با  هاي سیاستی متمرکز شوند. همچنین زمانی کهبرنامه

براي صرف بودجه پژوهش در آنها  اندازهاي دولت تاکیدي وجود داشته باشد، مسئولیتچشم

ارائه  یابد. در چنین شرایطی محققانِ هوشمند کسانی هستند که قبل اززمینه اولویتها افزایش می

ان مشورت کنند. از طرف دیگر داشتن سیاست سیاستگذارپیشنهادیه خود و بستن بودجه آن، با 

کند. این باید به درست کار کردن آن سیاست را تضمین نمی  بدون توجه به دقیق فکر کردن،

توسعه سیاست و ارزیابی آن مورد نیاز است. قبل و  علم براي کمک به خوبی درك شود که

  .)Ozga, 2004( علم باید به کارگرفته شود سیاست،بعد از 

  ان و محققانسیاستگذارتفاوت در وجهه عمومی 

موضوع دیگري که باید مورد توجه قرار بگیرد وجهه عمومی است. دانشمندان اغلب به 

گیرند. مورد احترام قرار می عنوان افراد عاقلی که فارغ از منافع اقتصادي و سیاستی هستند،

- شوند که لزوما مورد احترام قرار نمیاغلب به عنوان افراد قدرتمندي تلقی می انسیاستگذار

صرف اینکه یکی به عقالنیت  سیاستگذارگیرند. البته این بدان معنی نیست که دانشمند و یا 

به عالوه دانمشندان در محدوده  بد هستند. دهد،علمی و دیگري به عقالنیت سیاسی پاسخ می

که ممکن است عقالنیت فرهنگی  داراي هنجارها و انتظاراتی هستند دهندانجام می کاري که

رسد که به نظر می هاي رقیب در کنار هم قرار بگیرندنامگذاري شود. زمانی که این منطق

  .)Choi et al., 2005( باشدحل شده و سیاست مبتنی بر شواهد قابل اقتباس میآنها  ناسازگاري

  پژوهش و سیاستموانع تعامل  -4

تالش براي فائق آمدن بر مسائل و مشکالت موجود بر سر راه استفاده از پژوهش در 

در مطالعه خود تحت ، )2006:10( »1آلمدیا و باسکولو«گیري کار بسیار دشواري است. تصمیم

براي موانع  ،»سازي سیاستگیري، تدوین و پیادهاستفاده از نتایج پژوهش در تصمیم«عنوان 

  بندي ارائه نمودند:ي، یک طبقهسیاستگذارود بر سر راه استفاده از نتایج پژوهش در موج

                                                        
1- Almeida and Báscolo 
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 ماید، نظیر نهاي سیاستی را با محدودیت مواجه میمشکالت ایدئولوژکی که تدوین برنامه

  تر؛تعاملیتر وهاي یکپارچهسیاست سازيفقدان توانایی تدوین وپیادهفقدان اراده سیاسی یا

  ان به دلیل تحقیر فکري متقابل یکدیگر؛سیاستگذارجدایی تاریخی میان محققان و 

 اي جزیره خصوص یک مسئله مشخص و اطمینان به دلیل واگرایی علمی محققان درعدم

 بودن اطالعات در خصوص مسائل مهم؛

 هاي متفاوت از ریسک در سطح فردي و جمعی؛برداشت 

 به جايآنها  برداري ازغلط از نتایج و واگرایی در بهره ها از طریق تفسیرهايمداخله رسانه 

 سازي نتایج؛شفاف

  ن، چراکه محققان از زبان غیرقابل نفوذ و معانی سیاستگذارمشکل ارتباطی محققان و

 کنند؛نامناسب استفاده می

 ي است؛سیاستگذارهاي فرآیند چارچوب زمانی پژوهش فراتر از گام 

ان را طرف تقاضاي اطالعات سیاستگذاران را طرف عرضه و )، محقق2005:69( »1ادوارد«

 شمارد: می براي طرف تقاضا و چهار مشکل را براي طرف عرضه بر داند. وي چهار مانع رامی

  هاي سیاستمدار موجود؛ان در خصوص پژوهشسیاستگذارمشکل آگاهی: فقدان آگاهی 

 ها): فرآیند سیاست نشات گرفته از ضد روشنفکري در دولت(ترس از قدرت انتقادي ایده

 ي است؛سیاستگذارآداب و سنن است و این کامال مغایر استفاده از پژوهش در 

  :بی توجه و یا ناتوان از   اعتنا،ان بیسیاستگذارظرفیت دولت براي جذب نتایج پژوهش

 جذب نتایج هستند؛

 ان و محققان؛سیاستگذارطرفی علمی زدگی پژوهش: فقدان بیسیاست 

 فقدان بودجه  هاي مرتبط با سیاست به دلیلمشکل کاالي عمومی: عرضه ناکافی پژوهش

 دولتی براي تحقیقات؛

 و هم  سیاستگذارها هم براي مشکل دسترسی: فقدان دسترسی به پژوهش، داده و تحلیل

 براي محقق؛

 ان، چگونگی مرتبط سیاستگذار: درك ضعیف سیاست توسط محققان و 2مشکل درك و فهم

 نماید؛کردن پژوهش را با سیاست با مشکل مواجه می

  ن و محققان. ارتباطات یک فرهنگ است و سیاستگذارمشکل ارتباطات: ارتباطات غیر موثر

ان و محققان از یکدیگر سیاستگذارارتباطات غیر موثر عامل اصلی و محوري جدایی دنیاي 

 .است

                                                        
1- Edwards 
2- comprehension  
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  کند:را به صورت زیر بیان می )، موانع تعامل پژوهش و سیاست2008( اروپااتحادیه 

  هاي یکدیگر دیدگاهآنها  شود کهان و محققان باعث میسیاستگذارفقدان زبان مشترك میان

 را درك نکنند.

 هاي مناسب براي برقراري ارتباط میان آنها؛فقدان وجود کانال 

 ان ارسیاستگذو بحث فوریت در میان محققان و  تفاوت در مقیاس زمانی نیازهاي اطالعاتی

 ،یکی دیگر از موانع است. به عبارتی محققان براي پژوهش خود نیازمند زمان زیادي هستند

 ان ممکن است به نتایج این پژوهش نیاز فوري داشته باشند.سیاستگذارحال آنکه 

  ان در کشور.سیاستگذارعدم وجود سنت همکاري میان محققان و  

کند یان پژوهش و سیاست بیان می)، در خصوص موانع ارتباط م2002:46( »پارسونز«

  شوند.جاي دانش چیستی و چرایی کارها تدوین میها بر اساس عقاید بهسیاست

شوند به جاي ها هدایت می)، معتقداند که جوامع با سیاست2000:13» (1نیوتلی و وب«

  سیاستها داراي یک کارکتور انتخاباتی هستند تا یک کارکتور منطقی. علم؛

ان سیاستگذاره گروهی از متخصصان ژنو به آن اشاره دارند این است که مشکل دیگري ک

-ي در درجه اول سازمانها وموسسات پژوهشی بینسیاستگذار کسب اطالعات مورد نیاز براي

ها و مراکز دهند. از این رو، دانشگاهدر اولویت قرار می المللی و یا خبرگان فنی خودشان را

ان نیستند. به سیاستگذارتحقیقات بومی با وجود دارا بودن ظرفیت، اغلب قادر به همکاري با 

)، بیان 2008:228( »2هیل«نیاز همکاري است. ان، اعتبار پیشسیاستگذاررسد که از نظر نظر می

- بب میاست و این عدم اعتماد غیر مولد س» 3برج عاج«دارد که مصداق این امر، اصطالح می

یکی از  نمود. وي، به طور دقیق درك را خود عملکرد جهان و اساس پایه، نتوان شود که هرگز

داند. پژوهشگران تحت تاثیر فشار بازیگران بیرونی براي این امر را انحراف نتایج می پیامدهاي

ان هاي پژوهشی خود ممکن است کنترل خود را بر برنامه پژوهشیحذف و یا تفسیر مجدد یافته

هاي ان براي پیشبرد برنامهسیاستگذارکه  احتمال زیادي وجود دارد از دست بدهند. به عالوه

  .ها نیز درگیر شوندسیاستی خود از اطالعات سوء استفاده نمایند به خصوص اگر رسانه

 ان به مسائل مرتبط با آینده عالقهسیاستگذاریکی دیگر از موانع، زمان تحویل نتایج است. 

به مسائل پیچیده سیاسی و اجتماعی هستند. این فشارها  در جستجوي پاسخ سریعو  دارند

هاي خود دلسرد نماید چراکه چارچوب زمانی ممکن است پژوهشگر و محقق را از تالش

ها در حل مسائل فوري سیاستی محدود اثر بالقوه این پژوهش، هاي تجربیبلندمدت پژوهش

  ).Marston and Watts 2003, 146(نماید می

                                                        
1- Nutley and Webb 
2- Hill 
3- Ivory tower 
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توان مهمترین موانع موجود بر سر راه تعامل پژوهش و بر مبناي آنچه که گفته شد می

  سیاست را به صورت زیر بیان نمود:

 ان اغلب براي کسب سیاستگذاربه هویت محقق:  سیاستگذاراز حد اهمیت دادن بیش

ی، الملل بیني و تجزیه و تحلیل سیاستها وابسته به سازمانهاي سیاستگذاراطالعات ورودي 

ها و متخصصان فنی خودشان هستند. از این رو، دانشگاه الملی وموسسات پژوهشی بین

موسسات تحقیقاتی ممکن است که داراي ظرفیت تولید چنین اطالعاتی باشند ولی اغلب 

 ان نیستند.سیاستگذارقادر به همکاري با 

 ؛انسیاستگذارهاي پژوهش از نظر اعتبار و کیفیت خروجی فقدان  

 ان و محققان؛سیاستگذارهاي مناسب براي برقراري ارتباط میان ها و استراتژيفقدان کانال 

 ي؛سیاستگذارها براي کاربردي بودن پژوهشغیر 

 و هم  سیاستگذارها هم براي مشکل دسترسی: فقدان دسترسی به پژوهش، داده و تحلیل

 براي محقق؛

  هاي یکدیگر؛و عدم درك دیدگاه ان و محققانسیاستگذارفقدان زبان مشترك میان 

 ؛لتی براي تحقیقات مرتبط با سیاستفقدان تخصیص بودجه دو 

 توجهی و یا بی  اعتنایی،ظرفیت انداك دولت براي جذب نتایج پژوهش به دالیلی نظیر بی

 ناتوانی از جذب نتایج ؛

  هاي سیاستمدار موجود؛ان در خصوص پژوهشسیاستگذارمشکل آگاهی: فقدان آگاهی 

  بندي نمود:طبقه 1توان به صورت جدول می موانع شناسایی شده در باال را

 موانع تعامل پژوهش و سیاست -1 جدول

  و محقق سیاستگذارارتباط غیر موثر میان  •

  ان و محققان؛سیاستگذارفقدان کانالهاي مناسب براي برقراري ارتباط میان  

  براي سیاستغیرکاربردي بودن پژوهش  •

 ي؛سیاستگذارها براي کاربردي بودن پژوهشغیر  

 و هم براي محقق؛ سیاستگذارها هم براي فقدان دسترسی به پژوهش، داده و تحلیل  

  فقدان ظرفیت براي انجام پژوهش مرتبط با سیاست •

 سپاري پژوهش؛برون 

 فقدان تخصیص بودجه دولتی براي تحقیقات مرتبط با سیاست؛  

 بی توجهی و یا   اعتنایی،اك دولت براي جذب نتایج پژوهش به دالیلی نظیر بیظرفیت اند

  ناتوانی از جذب نتایج ؛
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  هاي پژوهشمشکل در اشاعه و نشر یافته •

  مدار موجود؛هاي سیاستان در خصوص پژوهشسیاستگذارمشکل آگاهی: فقدان آگاهی  

  هاي یکدیگر؛ك دیدگاهان و محققان و عدم درسیاستگذارفقدان زبان مشترك میان  

 ان؛سیاستگذارهاي پژوهش از نظر اعتبار و کیفیت خروجی فقدان  

  ي سیاستیهاتوصیه -5

گیري را بهبود بخشد. تواند قدرت تصمیمدر تحقیق حاضر تاکید بر آن بود که پژوهش می

تهیه  راه و روش پیوند علم و سیاست، امري حائز اهمیت است. سیاستها باید بر مبناي شواهد

-سازي و ارزیابی استراتژيپیاده توسعه،  و تدوین شوند و شواهد باید در خصوص چگونگی 

نزدیک  ان ازسیاستگذارآوري شوند و هیچ راهی بهتر از این نیست که هاي مورد نیاز جمع

ي به انتخاب شواهد مبتنی بر سیاستگذاردرگیر در علم شوند. به این ترتیب، باید مراقب بود تا 

از برشمردن بعد ، یعنی خلق و انتخاب شواهد توجیه کننده سیاستها، تبدیل نشود. 1سیاست

ي، در این بخش یک مجموعه از سیاستگذارموانع و مشکالت ارتباط میان پژوهش و فرآیند 

  شود.ها براي غلبه بر موانع مذکور ارائه میتوصیه

  انسیاستگذاربرقراري ارتباط موثر میان محققان و 

 هاي جاري را تا حد امکان به طور مربوط به پژوهش ان باید تالش نمایند تا اطالعاتمحقق

 ).Parsons, 2002:46( گسترده منتشر نمایند

هاي در کنفرانس کهتوانند از مقامات عالی رتبه دولت دعوت نمایند موسسات تحقیقاتی می -

باشند و یا اینکه هاي پژوهشی آن موسسات دستاوردعلمی شرکت کنند تا شاهد ارائه 

 ان و محققان راسیاستگذار اي سازماندهی نمایند که امکان دیداررویدادهاي علمی را به گونه

  ؛) Soare and student, 2013( فراهم آورند

هاي پژوهشی خود را به دستاوردهایی از توانند یادداشتها و خالصهموسسات تحقیقاتی می -

  ؛) Soare and student, 2013( هاي مرتبط ارسال نمایندوزارتخانه

هاي دستاوردنتایج و  توانندمیآنها  هاي دولتی هستند،اگر کاربران موسسات تحقیقاتی بنگاه -

 ؛)Edwards , 2005( ها نیز اشاعه دهندخود را به این بنگاه

  ان داشته باشند. براي سیاستگذارسعی در تماس مستقیم با  تحقیقاتیبهتر است موسسات

ان مذاکره کنندگان خود را به سوي موسسات تحقیقاتی فرستادند، سیاستگذارمثال اگر 

                                                        
1- policy based evidence-making 
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هاي تحقیقاتی خود را ارائه موسسات تحقیقاتی بهتر است خالصه و یادداشتهاي کوتاه از یافته

 ؛)Edwards , 2005( ان به تماس مستقیم متمایل شوندسیاستگذاردهید تا 

 و این  هاي مرتبط باشندلندمدت با وزارتخانههاي بموسسات تحقیقاتی باید در پی همکاري

 )؛UNCTAD, 2006( شود میهاي مرتبط تسهیل خانهدر وزارت 1کار با داشتن یک حامی

 هایی براي مطلع ان باید به فکر کانالسیاستگذارهاي ارتباطی باید دو طرفه باشند. جریان

تواند کمک نماید تا این امر میها از سواالت سیاستی باشند. ها و پژوهشگاهکردن دانشگاه

 ).European Commission , 2008( تر باشندهاي دانشگاهی با سیاستها مرتبطپژوهش

 مرتبط نمودن تحقیقات کاربردي با سیاست 

   ان را در پژوهش درگیر نمایند. اگر محققان در مراحل آغازین سیاستگذارمحققان باید

ان در طی پژوهش سیاستگذار شود تان امر سبب میان مشورت نمایند ایسیاستگذارپژوهش با 

هاي داشته باشند و خود را به عنوان مالک خروجی  و طرح سواالت پژوهشی مشارکت فعاالنه

پذیري سواالت و ابزارهاي مورد پژوهش بدانند. این تعامل در طی فرآیند پژوهش سبب توجیه

 ؛)Ozga, 2004( شودمیان سیاستگذاراستفاده پژوهش براي پاسخگویی به نیاز 

 دهد در هایی که مسائل مرتبط با سیاست کشور را مورد توجه قرار میمحققان باید پژوهش

 )؛Parsons, 2002:46( اولویت خود قرار دهند

 هاي را در مشاورهآنها  ،توانند با آگاه نمودن محققان از نیازهاي ویژه کشوران میسیاستگذار

 )؛Parsons, 2002:46( ي درگیر نمایندسیاستگذارسیاستی و فرآیندهاي 

 هاي فرابخشی یا میزگردهاي سیاستی را تشکیل دهند تا فضایی توانند کمیتهان میسیاستگذار

ها فراهم نمایید تا بتوانند در خصوص ان، بخش خصوصی و دانشگاهسیاستگذاربراي تعامل 

  )؛Edwards , 2005( دها و سیاستهاي توسعه بحث و تبادل نظر نمایناستراتژي

 در  بتوانندآنها  تا توانند محققان را به عضویت هیئتهاي رسمی درآورندان میسیاستگذار

 ان وارد بحث شوند و با سواالت مرتبط آشنا شوند؛سیاستگذارها با خصوص بررسی سیاست

 کنندهاي مرتبط را براي محققان تسهیل ان باید دسترسی به دادهسیاستگذار )Lomas, 2002(. 

 ایجاد ظرفیت پایدار و مطمئن براي پژوهش مرتبط با سیاست 

هاي پژوهش ملی را تامین مالی سپاري پژوهش، تیم، به جاي برونسیاستگذاربه عنوان یک  -

گذاري در پژوهش ملی و بومی یک ابزار بلندمدت نمایید و مورد توجه قرار دهید. سرمایه

 ؛)Hill, 2008:228( سازي و نهادسازي استبراي ظرفیت

                                                        
1- champion 
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ان و محققان آینده هستند. در سیاستگذاربه عنوان یک معلم فراموش نکنید که دانشجویان  -

هاي کاربردي تاکید نمایید و این هایتان بر نقش پژوهشهمین راستا تالش کنید تا در آموزش

است در در موضوعات مرتبط با سیها  شناسیتوانید از طریق گنجاندن کاربرد روشکار را می

هاي سیاستی معموال به وسیله محققان ارشد هاي درسی انجام دهید. اگر چه پژوهشبرنامه

سیاستی و ابزارهاي پژوهش آن  توانند به تدریج با سواالتگیرد ولی دانشجویان میانجام می

 ؛)UNCTAD, 2006( آشنا شوند

هاي مورد نیاز عه دادهآوري و اشابراي ارتقاي کیفیت پژوهش بومی دولتها باید روي جمع -

 ؛)Lomas, 2002( گذاري نمایندسرمایه

به عنوان کاتالیزورهایی براي تسهیل ارتباطات میان دانمشندان و  1ارگزاران دانشک -

اما  باشد؛ سیاستگذاران هستند. تقاضا براي شواهد به صورت ایده آل باید از جانب سیاستگذار

نقش کلیدي کارگزار  ).Choi, MacQueen and Rootman, 2003( افتداغلب این اتفاق نمی

براي شواهد را منتقل کند و اطالعات تولید شده توسط  سیاستگذارتقاضاي  این است که دانش

ان تبدیل کند. سیاستگذارجوامع علمی را به شواهد قابل فهم و شفاف براي تصمیم گیري 

کنند تا  می ه کرد که به دانشمندان کمکتوان به یک فانوس دریایی تشبیکارگزاران دانش را می

ها ها خطوط راهنماي سیاستان را تولید کنند. این شاخصسیاستگذارهاي مورد توجه شاخص

هاي استراتژیک به دهد تا در بین گزینهان میسیاستگذارها این امکان را به هستند. این شاخص

-ي بزنند. داستانسیاستگذاریزي و رجستجو و بررسی بپردازند و بر این اساس دست به برنامه

ان از طریق کارگزاران دانش وجود سیاستگذارهاي موفقی در خصوص تعامل دانشمندان و 

است که اخیرا توسط  2براي کاگزار دانش، شبکه شواهد بهداشتی دارد. نمونه خوب موجود

 کند تا به سواالت مطرح شده از جانبسازمان بهداشت ایجاد شده است و تالش می

  ).Smith, 1997( ان پاسخ دهدسیاستگذار

 انسیاستگذارها و نتایج پژوهش به هاي اشاعه یافتهبهبود شیوه 

 :ایجاد اعتماد و اعتبار از طریق 

ها استفاده شناسیهاي اساسی که در مدلها و روشفرضمحققان باید در خصوص پیش -

بینی مطمئن عرضه نکنند. پیشسازي را به عنوان یک اند صادق باشند و نتایج شبیهنموده

بدون اینکه به  محققان باید در مقابل نتایج پژوهش خود پاسخگو و مسئول باشند. تصور نکنید

 هستند ان همیشه با آن مفروضات آشناسیاستگذارمفروضات خود در تحقیق اشاره نمایید، 

)Choi et al., 2005(؛  

                                                        
1- knowledge brokerage 
2- Health Evidence Network 



 1395، پاییز 3   ، شماره2   ، دورهري عمومیپژوهشی سیاستگذا -  فصلنامه علمی                   116

  اند؛زشمند در تحقیق خود استفاده نمودهباید مطمئن شوند که از منابع معتبر و ار محققان  -

محققان باید ضمن اشاره به نقاط قوت پژوهش خود، نقاط ضعف آن را نیز برشمارند و  -

خوب هرگز به یک منبع  سیاستگذاران زیاد است یک سیاستگذاربدانند از آنجا که ریسک کار 

این کار را انجام خواهند  دیگران دبه نقاط ضعف کار خود اشاره نکننآنها  اگر .کنداکتفا نمی

 ,UNCTAD( دهند می داد و درنتیجه شانس خود را براي یک مشاور خوب بودن از دست

  )؛2006

شوند همواره موفق نیستند؛ بنابراین اگر پژوهش محققان هاي سیاستی که اخذ میتوصیه -

ریسک کار توانند قرار دهد پس چگونه می سیاستگذارنتواند نتایج ارزشمندي را در اختیار 

 را کاهش دهند؛ سیاستگذار

  اند:ان پژوهش محققان را فهمیدهسیاستگذاراطمینان از اینکه 

ها از زبان ساده و قابل هاي پژوهش خود را قابل فهم بنویسند. در بیان یافتهمحققان باید یافته -

ارائه  استفاده کنند، نه زبان ریاضی و یا اقتصاد. نکات کلیدي را به صورت خالصه و دقیق

ها و پیشنهاداتی که براي نمایند و بر کاربردها بیش از پیشینه متمرکز شوند. همچنین توصیه

  ؛)Choi et al., 2005( ان قابلیت اجرایی شدن ارائه نمایندسیاستگذار

ان سیاستگذارهاي سیاستی که به طور ویژه متناسب با نیازهاي محققان بهتر است خالصه -

هاي شفاف ها و نمونهتواند مثالهاي موردي که مینمایند. مثل مطالعهطراحی شده است ارائه 

  ان ارائه نماید؛سیاستگذارو عملی را به 

 توانند پژوهش خود را اشاعه دهند:هایی که محققان میتامل در خصوص شیوه 

هاي بازاریابی و اشاعه را توسعه دهند که این استراتژي موسسات پژوهشی باید استراتژي -

هاي دقیق ها، ارسال منظم خالصههاي جامع در دانشگاهکنفرانس تواند شامل مواردي نظیرمی

 انسیاستگذارو برقراري ارتباطات شخصی با  هاي دولتی مرتبطها و بنگاهبه وزارتخانه سیاستی

باشد. توجه داشته باشید که این استراتژي ارتباطی است که تعیین کننده شیوه و قالب انتشار 

 .) Soare and student, 2013( هاي پژوهشی استهیافت
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