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 چکیده

آموزش  ۀی عمومی دولت در حوزها مشی ی سیاسی، اداری، اجتماعی و فنی خطپذیر پذیری و قابلیتامکان یبررسی راهکارهای ارتقا ،حاضر ۀهدف مطالع   

( بوده و شناسی تحقیق حاضر جزء تحقیقات پیمایشی )غیر آزمایشی مبتنی بر شواهد است. از لحاظ روشگذاری  مشی عالی کشور با استفاده از رویکرد خط

آموزش  ۀو کارشناس حوزگذار  مشی خط 041ی گردآوری شده از ها استفاده از پرسشنامه گردآوری شده است. نتایج حاصل از تحلیل داده اطالعات تحقیق با 

ی و پذیر سبب بهبود قابلیت ،آموزش عالی ۀی دولت در حوزها مشی دهد که استفاده از شواهد آماری در تدوین، اجرا و ارزیابی خط عالی کشور نشان می

عدم انتشار به  ،سخت به آمارها و اطالعاتدسترسی  ،شود و به روز نبودن آمارها و اطالعات ها می مشی خطپذیری سیاسی، اجتماعی، اداری و فنی این  امکان

کارگیری رویکرد ه ل و مشکالت بئین مساتر مهم آمارهای موجود با آمارهای قبلی و ... از  ۀعدم امکان مقایس ،قابل فهم نبودن آمارهای تولید شده ،موقع آمارها

 گذاری مبتنی بر شواهد آماری است. مشی خط
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_________________________________________ 
 دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس ، مدیریت دولتیدانشیار گروه . 0

  .دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس ،استاد گروه مدیریت صنعتی. 2
 مدرس دانشگاه تربیت، دانشجوی دکتری مدیریت دولتی . 3

  a.ebrahimi@modares.ac.ir :نویسنده مسئول

mailto:a.ebrahimi@modares.ac.ir


 

 
   ...ارتقای قابلیت پذیری سیاسی، اجتماعی، اداری و فنی خط مشی های عمومیدانایی فرد و همکاران: بررسی راهکارهای  18

 مقدمه 

ی ها گذاری ملی بر نظرسنجی مشی خطی هااستدالل یاتکا   

تحقق اهداف  ۀکنند چندان تضمین ،ها نگرشی و افکارسنجی

آوردهای اثرگذار  ی عمومی و همین طور رهها مشی خطغایی 

در پرتو شواهد رویکرد گذاری  مشی خطآنها نخواهد بود. 

عمومی است که در بسیاری گذاری  مشی خط ۀجدیدی به چرخ

از کشورها بر ریل استفاده قرار گرفته است. یکی از 

 مشی خطترین فعالیتهای دولتها، طراحی و تدوین  اساسی

استفاده از  عمومی است و مداخالت دولت در امور جامعه با

عمومی در  مشی خطگیرد. در تدوین  می صورت ها مشی خط

 هگذار است. قبل از بررسی و تجزیتأثیر عوامل مختلفی  ،دولت

مبتنی بر شواهد، شناسایی عوامل مختلف  مشی خطو تحلیل 

اهمیت خاصی دارد. گذاری  مشی خط فرایند گذار بر تأثیر 

عوامل  ثیرتأ تصمیمات سیاسی در سطوح مختلف، تحت 

 تأثیر همواره سیاستگذاران تحت  ،درونی و بیرونی بسیاری بوده

ین عوامل تر مهم اند.  کرده گیری عوامل مختلفی اقدام به تصمیم

 عمومی عبارتند از:گذاری  مشی خطگذار بر تأثیر 

  ؛گذاران مشی خطتجربه، خبرگی و قضاوت 

  ؛گذاران مشی خطمنابع در دسترس 

 ؛و عقاید سیاسی، ایدئولوژی هاارزش 

 ؛عادت و سنت 

 ؛دالالن سیاسی، گروههای فشار و مشاوران 

 0؛گرایی و اقتضائات عمل 

 شواهد. 

برای نخستین بار در  2در پرتو شواهدگذاری  مشی خط ۀواژ

در انگلستان مطرح شد. امروزه  0991در سال  تونی بلردولت 

در ای  گذاری در پرتو شواهد به صورت گسترده مشی خط

 گذاری، سازمانهای دولتی و پژوهشی به کار مشی خطمحافل 

در پرتو شواهد به عنوان رویکردی گذاری  مشی خطرود.  می

آگاهانه در مورد  گیری کند تصمیم می کمک»شود که  می تعریف

)با قرار دادن بهترین شواهد و  ها و پروژه ها ، برنامهها مشی خط

_________________________________________ 
1. Pragmatics and Contingencies 

2. Evidence Based Policy Making 

ای لب توسعه و اجرامدارک موجود از تحقیقات در ق

. این رویکرد در مقابل (2114 ،3)دیویس«(، اتخاذ شودمشی خط

گیرد که  می قرار 4در پرتو نظرات و عقاید مشی خطرویکرد 

 ۀاغلب این نظرات و عقاید ناشی از دیدگاههای آزمون نشد

گرفته از نگاه  افراد یا گروههاست یا ممکن است الهام

، (0991)5گریایدئولوژیک، تعصبات یا حدس و گمان باشد. 

پویایی خاصی  ،در پرتو شواهدگذاری  مشی خطمعتقد است که 

عمومی به وجود آورده  مشی خط ۀدر حوز ها گیری در تصمیم

ی مبتنی بر نظر و عقیده جای خود را ها مشی خط ،که به مدد آن

دقیق و با استفاده از  فرایند یی داده که در نوعی ها مشی خطبه 

پژوهش حاضر  شوند. می تدوین مدارک پژوهشی با کیفیت باال

با هدف بررسی نقش استفاده از شواهد در خط مشی گذاری 

پذیری سیاسی، اجتماعی،  ارتقای قابلیتآموزش عالی کشور بر 

 انجام شده است. های عمومی مشی اداری و فنی خط

 بیان مسئله

.. در . شواهد اقتصادی، اخالقی، پژوهشی و اهمیت به کارگیری

یافته در سطح  مورد توجه کشورهای توسعه ،گذاری مشی خط

جهانی قرار گرفته شده است. در بسیاری از کشورهای در حال 

توسعه، نقش و اهمیت آمار و پژوهش در حکمرانی ملی به 

مشی  درستی تبیین نشده است. در این کشورها حاکمان)خط

ریزان و مدیران و...(، آمار را به عنوان عنصری  گذاران، برنامه

برای حکمرانی خوب و مدیریت بخش عمومی و همچنین مهم 

دهند.  چندان مورد توجه قرار نمی ،مدیریت بخش خصوصی

سفانه، نهادهای آماری همچون انجمنها و جوامع آماری ملی أمت

اقدامات چشمگیری  ،المللی نیز در تغییر این وضعیت و بین

 بسیاری از کشورهای در حالدر  ؛اند. در واقع انجام نداده

توسعه، نهادهای رسمی آماری بر خالف سایر نهادها )همانند 

 اقتصاد ملی و ...(  ۀپزشکان و جامع ۀانجمن مهندسان، جامع

. (62110یرگایرا، )کیداده ند  فعال و رو به افول هستند که غیر

حال توسعه شاهد نوعی دور باطل  در کشورهای در ؛در واقع
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5. Gray 

6. Kiregyera 



      

 
92 ، تابستان3سال اول، شماره فصلناهم   مدرییت سازمانهای دولتی؛    19 

توجهی یا عدم توجه  بی آماری هستیم؛ به این مفهوم کهتوسعۀ  

این کشورها به اهمیت آمار، گذاری  مشی سطوح مختلف خط

 ۀدقتی به نوب دقتی در تولید آمار شده است. این کم منجر به کم

باعث پایین آمدن  وبه تبع آن،خود باعث تولید آمار ضعیف 

اهمیتی به استفاده از آمار و تضعیف  تقاضا برای آمار، کم

ه است. این دور باطل منجر به طراحی سازمانهای آماری شد

های ناآگاهانه،  گیری های ضعیف، اتخاذ تصمیم مشی خط

ها و  ها، طرحها و برنامه مشی ناتوانایی در نظارت بر اجرای خط

همچنین ناتوانایی در ارزیابی موفقیت یا عدم موفقیت 

مبتنی گذاری  مشی خط ،این بنابر .های ملی شده است مشی خط

چشمگیرتری در کشورهای در حال  تأثیر تواند  بر شواهد می

حاضر تالش  ۀتوسعه داشته باشد. به همین منظور در مطالع

را تجزیه و تحلیل گذاری  مشی شده تا این رویکرد نوین به خط

های کالن اشاره شود. در  گیری به اهمیت آمار در تصمیم ،کرده

ت از تالش شده اس ،به دلیل اهمیت این رویکرد نوین ،نهایت

مسائل و مشکالت موجود در به نیز دید خبرگان و کارشناسان 

مبتنی بر شواهد در ایران گذاری  مشی کارگیری رویکرد خط

 بررسی شود.

 مشی خطدهد که شواهد مهم در  می نشان ذکر شدهموارد 

د. در این پژوهش تالش شده است ناشبموارد همین گذاری، 

بر اساس عقاید و نظرات  گیری برای رهایی از معایب تصمیم

بر گذاری  مشی خطدولتمردان و سیاستمداران رویکرد نوین 

 مبنای شواهد مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد و موارد کاربرد

ین شواهد در این رویکرد تر مهم شواهد آماری به عنوان یکی از 

موزش عالی کشور آ ۀی حوزها مشی خطنوین در سیاستها و 

براین اساس سواالت و فرضیه های  گیرد. مورد ارزیابی قرار

 پژوهش عبارت اند از:

مبتنی بر شواهد در بین گذاری  مشی خطوضعیت فعلی  .0

 چگونه است؟ آموزش عالی کشور ۀحوز گذاران مشی خط

عمومی کشور گذاری  مشی خطچگونه شواهد آماری، در  .2

 شود؟ می گنجانده

مبتنی بر شواهد)با گذاری  مشی خطگیری رویکرد به کار .3

ی پذیر ی بر قابلیتتأثیر بر شواهد آماری( چه  تأکید

ی آموزش ها مشی خطسیاسی، اجتماعی، اداری و فنی 

 عالی کشور دارد؟

 اول: استفاده از شواهد آماری همچون ۀفرضی: 

آمارهای جمعیتی، آمارهای سرزمینی، آمارهای نیروی 

انسانی، آمارهای صنعت، آمارهای آموزش، آمارهای 

 یمثبت و مستقیمی بر ارتقا تأثیر المللی و...  بین

ی آموزش عالی ها مشی خطی سیاسی پذیر امکان

 کشور دارد.

 دوم: استفاده از شواهد آماری همچون ۀفرضی: 

سرزمینی، آمارهای نیروی  آمارهای جمعیتی، آمارهای

انسانی، آمارهای صنعت، آمارهای آموزش، آمارهای 

 یمثبت و مستقیمی بر ارتقا تأثیر ی و... الملل بین

ی آموزش عالی ها مشی خطی اجتماعی پذیر امکان

 کشور دارد.

 سوم: استفاده از شواهد آماری همچون ۀفرضی: 

آمارهای جمعیتی، آمارهای سرزمینی، آمارهای نیروی 

انسانی، آمارهای صنعت، آمارهای آموزش، آمارهای 

 یمثبت و مستقیمی بر ارتقا تأثیر ی و... الملل بین

ی آموزش عالی کشور ها مشی خطی اداری پذیر امکان

 دارد.

 چهارم: استفاده از شواهد آماری همچون ۀفرضی: 

ای سرزمینی، آمارهای نیروی آمارهای جمعیتی، آماره

انسانی، آمارهای صنعت، آمارهای آموزش، آمارهای 

 یمثبت و مستقیمی بر ارتقا تأثیر ی و... الملل بین

ی آموزش عالی کشور ها مشی خطی فنی پذیر امکان

 دارد.

 

 تحقیق ۀپیشین

مبتنی بر شواهد گذاری  مشی خط ۀواژ ،همانطور که ذکر شد  

در انگلستان  0991در سال  تونی بلربرای اولین بار در دولت 

و  2110 ،0999 بریتانیا در سالهای کابینه ۀمطرح شد. ادار

مبتنی بر شواهد  مشی خطحوزۀ مطالعات مختلفی را در  2113
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که در ماه مارس سال  0دولت مدرن ۀارائه کرده است. مقال

کارهای مهمی که برای  از دستورای  مجموعه ،منتشر شد 0999

شناسایی و ذکر  ،اصالحات دولت در انگلستان مورد نیاز بوده

 ،کابینه انگلستان تهیه شده ۀکرده است. این مقاله که توسط ادار

کند که سیاستگذاران بخش دولتی انگلستان باید از  می تأکید

شواهد و پژوهش در سیاستگذاری استفاده کنند و تمرکز 

 ر سیاستهایی داشته باشند که اهداف بلندمدت را دنبالبیشتری ب

 کند. می

رود درک گسترده و متفاوتی از  می طور که انتظار همان

گذاران  مشی خطمبتنی بر شواهد در بین کارشناسان و  مشی خط

گذاران معتقدند: شواهد،  مشی خطاما اکثر  ،وجود دارد

برای  ای هخردمایسازد که بنیاد و  می گذاران را قادر مشی خط

و  مسئلهتصمیمات خود ارائه دهند، فهم درستی از ماهیت 

دست آورند، راه حلهای مختلفی برای ه میزان گستردگی آن ب

 ها مشی خطات آتی تأثیر  ۀمسائل پیشنهاد دهند، بینشی در زمین

به  ها مشی خطبرای اجرای ای  کسب کنند و اراده و انگیزه

شواهد به منظور فهم بهتر مسائل  ؛وجود آورند. به عبارت دیگر

گذاران و ارزیابی و  مشی خطبر تفکرات گذاری  تأثیر عمومی، 

 شود. می گرفته به کاردفاع از تصمیمیات اتخاذ شده 

در  گیری یک رویکرد به تصمیم ،مبتنی بر شواهد مشی خط

که سیاستهایی که در  کند می دولت است. این رویکرد تصریح

باید بر اساس شواهد  ،شود می دولت و حکومت وضع ۀحوز

. (2113 2،؛ سیمونس2111)دیویس و همکارانعینی باشد

و  3«عمل» ۀبه همراه کلم مبتنی بر شواهد معموالً مشی خط

مبتنی بر شواهد و  مشی خطبه منظور تعریف  4«عادت /هرویّ»

بر اهمیت ادغام آرمانهای سیاسی با پژوهشهای  تأکیدعمل و با 

مبتنی بر گذاری  مشی خطشود.  می اجتماعی و فنی، به کار برده

در بخش سالمت و پزشکی با ای  شواهد به صورت گسترده

مورد استفاده قرار گرفته شده  5عنوان طب مبتنی بر شواهد

مبتنی بر شواهد وارد گذاری  مشی خطاست. امروزه 

_________________________________________ 
1. Modernising Government White Paper 

2. Simons 

3. Practice 
4. Praxis 

5. Evidence-Based Medicine 

نیز شده است و حتی محققان  6ی بخش دولتیها گری لفاظی

اجتماعی که زمانی در استفاده از این رویکرد تردید داشتند، با 

اند. جای تعجب ندارد  برقرار کردهای  این روش تعامل گسترده

گذاری  مشی خطی مختلف از هاکه با توجه به استقبال بخش

ی مبتنی بر شواهد، این رویکرد خود را با نیازهای بخشها

مشترک در همه  ۀنکت ،مختلف منطبق کرده باشد. با این حال

یعنی دانش عملی که به منظور  است؛ بر شواهد تأکیدبخشها، 

هدایت سیاستگذاران به سمت تمرکز بر روی موضوعات 

گیرد.  می ثر در جامعه، مورد استفاده قرارؤاساسی و م

چیزی فراتر از یک تنظیم  مبتنی بر شواهدگذاری  مشی خط

ر کند  می این رویکرد تالش ؛. در واقعاست 1دستور کا

اصلی موضوع و  ۀموضوعات کلیدی را مطرح کند و عرص

یی که هاراه حل ارائۀ ملی را مشخص کند و به ساخت و  ۀمسئل

 در خدمت منافع ملی باشد، بپردازد.

مبتنی بر شواهد این گذاری  مشی خطفرض اصلی  پیش

اطالعات گسترده  ه،مسئلع و است که اگر بتوان در مورد موضو

در  د وکررا به دانش معنادار تبدیل  و آن آوری و با کیفیتی جمع

 د،نموی مختلف که قدرت عمل دارند، منتشر ها نفع بین ذی

د. به کرتوان در مورد مسائل عمومی تصمیمات بهتری اتخاذ  می

و عملیات  ها انجام مطالعات علمی که طبق برنامه ؛عبارت دیگر

خواهد  منجر به اتخاذ سیاستهای بهتری ،شود می انجامای  ویژه

 (2114 ،)دیویس.شد

در سیاست را شواهد و نقش آن  (2114)8بلیوینسنت ک

دهد  می پاسخ تسؤاالبه این  ،انگلستان مورد بررسی قرار داده

چه چیزهایی  و اهمیت دارندگذاری  مشی خطکه آیا شواهد در 

کند.  می استفاده از شواهد محدودگذاران را در  مشی خطتوان 

برای  )پنج اس(دهد که پنج مورد می نتایج تحقیق وی نشان

ند: نک می محدودیت ایجاد ،مشی خطاستفاده از شواهد در 

 2،مشی خطچرخش حول یک  0،نگری سطحی 9،سرعت

 .4جهل علمیو  3کاری و رازداری پنهان

_________________________________________ 
6. Rhetoric Of The Government Sector 

7. Agenda-Setting 
8.Vincent Cable 

9. Speed 
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بودن و قابل  پذیر در تحقیق خود امکان (2114دیویس)

بر شواهد را در  مبتنیگذاری  مشی خطاجرا بودن استفاده از 

ضمن تالش  ،دهد. در این مقاله می دولت مورد بررسی قرار

ادبیات نظری در  ارائۀ مبتنی بر شواهد و  مشی خطبرای تعریف 

این خصوص، دولت انگلستان را به عنوان دولتی که از 

مورد  ،فاده کرده استمبتنی بر شواهد استگذاری  مشی خط

برای  ،موفق ۀاز این نمون کند میو تالش  دهد می مطالعه قرار

یک دستورالعمل کامل برای استفاده از انواع مختلف  ارائۀ 

 د.کنو ارزیابی شواهد، استفاده  آوری شواهد و روشهای جمع

 مشی خطدر تحقیق دیگر خود به ارزیابی  (2114دیویس)

کند که  می پردازد. وی در این مقاله بیان می در دولت انگلستان

از روشهای  ای دولت انگلستان با استفاده از طیف گسترده

و تصمیمات  ها برنامه و ، سیاستهامشی خطمختلف ارزیابی 

ین تر مهم دهد. وی معتقد است  می مختلف را مورد ارزیابی قرار

ارزیابی جامع و شفاف سیاستها در انگلستان،  ۀنیروی محرک

هد دولت به سیاستگذاری مبتنی بر شواهد است. این امر تع

مستلزم استفاده از بهترین شواهد موجود از آمار ملی، تحقیقات 

ی اقتصادی، ارزیابی سیاستهای گذشته و ها هرینظعلمی، 

ی ها دولت برای هزینه راهبرد مواردی از این قبیل است. 

ا برای یی رها عمومی و همچنین درآمدهای عمومی نیز زمینه

 آورد. می ارزیابی سیاستها فراهم

 ارائۀ در تحقیق خود اقدام به  (2112)5پرراو  هورنبی

مبتنی بر شواهد در گذاری  مشی خطچارچوبی برای ارتقای 

 . آنها معتقدند که اکثر کشورهای دراند  کشور سریالنکا کرده

حال توسعه در اصالحات خود، اصالح مراقبتهای بهداشتی و 

و اصالح  اند  ن آغاز کردهآسالمت عمومی را طبق روند جهانی 

نظام بهداشتی و سالمت عمومی در دستور کار این کشورها 

 ،گذاری مشی خطاستفاده از شواهد در  ،در این بین وقرار گرفته 

د که تا به امروز قرار گرفته است. آنها معتقدن تأکیدمورد 

عملکرد بخش بهداشت و درمان  گیری مطالعاتی که در اندازه

                                                                                                
1. Superficiality 

2. Spin 

3. Secrecy 
4. Scientific Ignorance 

5. Hornby & Perera 

 اندکی بر نظام سالمت کشورهای در تأثیر انجام گرفته شده، 

 ی به نظراین امر جدّ ،حال توسعه داشته است. با این حال

رسد که اثرات سیاستها مورد مطالعه و پژوهش قرار گیرد و  می

مطالعات به عنوان شواهد در سیاستها  و ها این ارزیابی ۀنتیج

 لحاظ شوند.

گذاری  مشی خطارزیابی انتقادی از  (2113)6واتزو  مارستون

. آنها معتقدند که سیاستگذاری اند  مبتنی بر شواهد ارائه کرده

در میان طیف متنوعی از  یگفتمان محبوب ،مبتنی بر شواهد

انگلستان، عالقه به  ۀ. بعد از تجرباست جوامع سیاسی

شواهد در استرالیا نیز شکل گرفته و  ۀسیاستگذاری بر پای

جنبشی برای استفاده از شواهد در امور دولتی و سیاستگذاری 

مبتنی بر  مشی خطمعنا و عملکرد  ،است. با این حال ایجاد شده

شواهد در حال رقابت است. در این مقاله تالش شده است 

مبتنی بر شواهد در گذاری  مشی خطور ارزیابی انتقادی از ظه

پاسخ داده شود که آیا سیاست  سؤالاسترالیا ارائه و به این 

خود را به عنوان یک  ۀمبتنی بر شواهد زنده خواهد ماند تا وعد

 نو عملی سازد؟ ۀاید

عمل »در تحقیق خود تحت عنوان  (2114)1تیرنیو  موسلی

به مشکالت و مسائل عملی  «مبتنی بر شواهد در دنیای واقعی

ند. آنها معتقدند با ا ختهپردا مبتنی بر شواهد مشی خطاجرای 

وجود رشد آگاهی و شور و شوق برای اجرای این رویکرد، 

مبتنی بر شواهد  مشی خطگیری به کارسه دسته از چالشها برای 

بر  هاوجود دارد: فرهنگ)که در آن کنش اجتماعیی ها در حوزه

(؛ زیرساخت واکنشگیرد نه  می رتاساس ارزشها صو

اندک در یادگیری و آموزش پژوهش و گذاری  )سرمایه

همچنین کاهش انگیزه برای سیاستگذاران به منظور استفاده از 

پژوهش در عمل(؛ کاربرد)مشکالت مربوط به دستیابی به 

 اطالعات تاریخی و به روز نگه داشتن اطالعات و تحقیقات(.

 8)بولمرنظران مختلفی ، صاحبگفته پیشعالوه بر مطالعات 

 (2101 ،و همکاران 1؛ ناتلی2119 9،بانکس ؛2111و همکاران، 

_________________________________________ 
6. Marston & Watts 

7. Moseley & Tierney 
8. Bulmer 

9. Banks 
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مبتنی گذاری  مشی خط رویکرداقدام به مطالعه و بررسی  (2101

در ادامه به صورت  که اند  ی مختلف کردهها بر شواهد در حوزه

 .شود می خالصه برخی از آنها ذکر

سیاست مبتنی بر  ،در تحقیق خود (2112)و همکاران ناتلی

معتقدند که مرکز  ،شواهد و مدارک را مورد بررسی قرار داده

موجود در انگلستان شواهد مختلف با  شواهدمدارک و 

دهد تا  می گیرندگان قرار ی مختلف را در اختیار تصمیمهاماهیت

 آنها از این شواهد بهره جویند.

در تحقیق خود در مورد سیاست و عمل در  (2114)2اومامو

ی تحقیقات الملل بین ۀبخش کشاورزی آفریقا و همچنین موسس

ی توسعه و تصمیمات دولتی، اقدام به ها راهبرد مواد غذایی و 

پژوهش  تأثیر بررسی جامع و ارزیابی ادبیات در مورد نقش و 

شش مکتب  ،کنند. در این تحقیق می های سیاستفرایند در 

منطقی، عملگرایی  الگوی: ه استشد ی عمده شناساییفکر

تحت عقالنیت محدود، انتشار نوآوری، مدیریت دانش، ارزیابی 

 اثرات و عمل مبتنی بر شواهد.

گذاران و  مشی خط سؤال( به دنبال پاسخ به این 2115)3شاسون

آیا شواهدی که در دست داریم برای  :است که رکاراناند  دست

خیر؟ در این مقاله به بررسی  یاکند  می کفایت گیری تصمیم

شود.  می پرداختهگذاری  مشی خطدلیل اهمیت وجود شواهد در 

اما  است، الزم گیری وی معتقد است که شواهد برای تصمیم

دهد که شواهدی که  می . این تحقیق نشانستالزاماً کافی نی

بایست  می ،گیرند می قرار مورد استفاده گیری برای تصمیم

کری و نیرومندی، اعتبار، فد: خوشنباش ذیلی ها یویژگ دارای

 ی، قابلیت اطمینان، عینیت، ریشه یا اصالت.پذیر تعمیم

 ۀکابین ۀ، بر اساس انواع شواهد مطرح شده در اداردیویس

تری را ارائه کرده است. وی انواع  شناسی متنوع وعنبریتانیا، 

آزمایشی و مند، مطالعات  پژوهشهای نظام شاملِشواهد را 

موردی، نظرات کارشناسان)خبرگان(، شواهد اینترنتی،  ۀمطالع

 ،)دیویسداند می شواهد اخالقی و آماری و مدارک اقتصادی

                                                                                                
1. Nutley 
2. Omamo 

3. Shaxson 

گذار بر تأثیر  عواملین تر مهم یکی از  ،وی ۀبه عقید. (2114

های آماری گولادر بخش عمومی، آمار و گذاری  مشی خط

 موجود است.

کیفیت و  ،ین ویژگی آمارتر مهم معتقد است  (2115)4اوتمن

این  ،خوب آمار رسمیِ ؛در دسترس بودن آن است. در واقع

از کاربران ای  باید برای طیف گسترده اوالً :را دارد ها یویژگ

قابل اعتماد و عینی باشد.  وده،دولتی و خصوصی در دسترس ب

 مشی خطدهی  گذاران را برای شکل مشی خطباید نیازهای ثانیاً 

به  ،میزان اثربخشی اقدامات دولت ارزیابیو همچنین  عمومی

 .خوبی پوشش دهد

گذاری  مشی خطگیری به کار ۀتجربیات مختلف در زمین

 مبتنی بر شواهد آماری در جهان

گذاری  مشی خطمبتنی بر شواهد، رویکردی از گذاری  مشی خط

ی دموکراتیک که با فرایند عمومی است که به طور کامل در 

گیرد.  می میزان پاسخگویی باالیی همراه است، انجامشفافیت و 

 مبتنی بر شواهد برای کشورهای در مشی خطامروزه استفاده از 

چون این کشورها نیاز  ؛رسد می حال توسعه ضروری به نظر

 دارند که:

"هزارهتوسعۀ " های هپیشرفت به سمت اهداف برنام -
و  5

"ی کاهش فقرها راهبرد" 
 کنند. گیری را پیگیری و اندازه 6

ی هااطالعات قابل اعتماد و به موقعی را برای روش -

 ارائه کنند. مشی خطتحلیل  ۀپیچید

اوری اطالعات و ارتباطات که کنترل بخش به انقالب فنّ -

 ارائۀ عمومی اطالعات را در دست گرفته و بر دولتها برای 

اطالعات برای توجیه اقدامات خود فشار آورده است، پاسخ 

 (2115 7،)اسکاتد.نده

به منظور نشان دادن ارزش آمار در افزایش توان دولتها در 

و همچنین ارزیابی نتایج  سیاستهاتجزیه و تحلیل و طراحی 

_________________________________________ 
4. Othman 

5. Millennium Development Goals (MDGs) 
6. Poverty Reduction Strategies (PRSs) 

7. Scott 
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 ی جهانی موجودها موارد موفق و نمونه ه،سیاستها، در ادام

 گیرد. می مورد بررسی قرار

ی ش و 1سرشمار مسائل و مشکالت  تشخیصبه  2پیمای

 کند: می عمومی جدید کمک

از نقش سرشماری و ای  ای در کشور غنا نمونه فقر منطقه

 . این مثال نشاناست پیمایش در تشخیص مسائل عمومی

گذاران را  مشی خطدهد که چگونه نتایج تحقیق و پیمایش،  می

کند  می سراسر مناطق مختلفملزم به تشریح روندهای فقر در 

های راهبرد در ای  و منجر به گنجاندن اهداف کاهش فقر منطقه

 شود. می کاهش فقر ۀشده در زمین تدوین

در مورد را اطالعات ضروری  ،سرشماری نفوس و مسکن

ی افراد در ها یدارای چگونگی شرایط مسکن، میزان درآمد و

 کند. می بخشهای مختلف جغرافیایی ارائه

نشان داد که  3در کشور غنا استانداردهای زندگی بررسی

درصد در  41به  0990درصد در سال  52فقر در این کشور از 

این رقم ملی روند  ،کاهش یافته است. با این حال 0999سال 

دهد. در حالی که در  فقر را در مناطق مختلف کشور نشان نمی

اما در سه  ؛فقر کاهش یافته ،کشور ۀمنطق 01هفت منطقه از 

دیگر)شمال، مرکز و شرق باال( فقر تشدید شده است.  ۀمنطق

مناطق  ،شمال و شرق باال ۀمساحت دو منطق ۀبخش عمد

بوده که باالترین میزان فقر را در کشور غنا  4روستایی ساوانا

 مشی خطموضوع مورد توجه  ،دارد. افزایش فقر در این منطقه

از آماردانان، مقامات و کارشناسان  گروهیگذاران بوده است. 

در سراسر کشور از جمله را یک سری کارگاه آموزشی  ،کشور

برای بررسی نتایج این تحقیق برگزار  5در شهر شمالی تامل

و تحلیل این  تجزیهو بعد از  هاکردند. در پی این بحث

مذکور  ۀاهداف کاهش فقر برای سه منطق 6،سرشماری در آکرا

گنجانده  2115تا  2113کاهش فقر سال  ۀامتدوین و در برن

یی را برای ترویج ها یمش شد. این برنامه همچنین خط
_________________________________________ 
1. Census 

2. Survey 

3. Ghana Living Standards Survey 

4. Savannah 
5. Tamale 

6. Accra 

به منظور بهبود شرایط  وروستایی توسعۀ  کشاورزی و 

خانوارهای شمال غنا که اکثر آنها کشاورزند، در نظر گرفته 

 (2113 1،کی )کولومب و مک.است

ثرتر ؤمنابع عمومی به صورتی م تاکند  می آمار خوب کمک

تواند  می و استفاده از آمار آوری د. جمعنمورد استفاده قرار گیر

آنها  یها بودجهدانند  می آیا دولتهاباشد. هم مو  صرفهابسیار ب

دانند در بخشهای مختلف و  می شود؟ آیا آنها می چگونه خرج

ی عمومی به درستی اجرا ها تخصیص هزینه ،ی مختلفها برنامه

توان با یک  می که چگونه دهد می نشان ذیلشده است؟ مثال 

به یک تعادل بهتر بین  ،ثر از اطالعات آماریؤسیستم ارزان و م

 ی مورد نظر در بودجه کشور رسید.ها ی واقعی و هزینهها هزینه

در اوگاندا اعتقاد بر این بود که علت  0991 ۀدر اوایل ده

کشور، شکست دولت در اختصاص بودجه به در  اصلی فقر

مدیریتی برای  ۀی سالمت و مدارس است. ابزار و رویّهابخش

بانک جهانی  ،بنابراینبررسی وضع موجود وجود نداشت. 

در  8«ی عمومیها بررسی ردیابی هزینه»نوان را با ع ای مطالعه

انجام داد. این بررسی به دنبال اثبات این موضوع  0996سال 

ی مربوط به آموزش و بهداشت در محل ها بود که آیا بودجه

شوند یا خیر. در مورد آموزش و پرورش  می خود خرج

منطقه مورد بررسی قرار  09دولتی در  ۀمدرس 251ابتدایی، 

 0990-95 هایسال طیهای آماری آنها  گرفتند و داده

ننده بود. در طول ک ی تحقیق افشاها . یافتهنددش آوری جمع

ی تخصیص داده شده ها درصد از هزینه 03فقط  ،تحقیق ۀدور

جز حقوق و دستمزدها( برای موارد از پیش تعیین شده از ه )ب

 81. بوداختصاص داده شده  ،جمله خرید کتابهای درسی

درصد باقیمانده یا ناپدید شده یا توسط مقامات منطقه برای 

در  ۀدرصد از بودج 21. حدود بوداهداف دیگر صرف شده 

گرفته شده برای پرداخت حقوق معلمان، به افرادی که  رنظ

. این ه استشد پرداخت ،معلم نبودند یا وجود خارجی نداشتند

بین سالهای  ،یینام در مدارس ابتدا بررسی نشان داد که ثبت

 در حالی که شکل اداری مدارس نشان ؛افزایش یافته 95-0990

_________________________________________ 
7. Coulombe and Mc kay 

8. Public Expenditure Tracking Survey 
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بدون تغییر باقی مانده است. تعجب اصلی  نام تقریباً داد ثبت می

اما  ،چه این مدارس دولتی بودند د که ثابت شد اگربوزمانی 

 0990ی مدرسه در سال ها درصد( هزینه 13سه چهارم) تقریباً

 ه بود!شد آموزان دریافت ی دانشها انوادهبه طور مستقیم از خ

منتشر شد و دولت در ای  ی این بررسی به طور گستردهها یافته

و رادیو، تلویزیون، آمار و ارقام مربوط به انتقال  ها روزنامه

ابتدایی  ۀوجوه به مقامات محلی را منتشر کرد. هر مدرس

 سالهای قبل خود را ۀموظف شد که اطالعات مربوط به بودج

این جریان افزایش اطالعات عمومی،  به تفصیل ارائه کند.

ی دولت ها یک سیستم نظارت مدنی بر هزینه گیری باعث شکل

نتایج حاصل از  که به منظور کاهش فساد و سوء مدیریت شد

ی تخصیص داده ها درصد از هزینه 03آن بسیار چشمگیر بود. 

جز حقوق و دستمزدها( برای موارد از پیش تعیین ه شده )ب

 تا 81به حدود  90شده از جمله خرید کتابهای درسی در سال 

این تجربه، دولت  ۀرسید. در نتیج 2111درصد در سال  91

اوگاندا تصمیم گرفته است برای تمامی بخشهای خدماتی خود 

گر هر ساله این مطالعات را انجام دهد. بسیاری از کشورهای دی

خدمات عمومی انجام  ارائۀ نیز مطالعات مشابه را برای بهبود 

 (2115 ،)اسکات.اند  داده

در مواقع اضطراری  ها نداشتن آمار در مورد عملکرد برنامه

ممکن است منجر به از دست رفتن جان انسانها یا حذف 

 سیاستهایی شود که برای جامعه سودمند بوده است.

دهد که  می کشور ماالوی نشانبحران مواد غذایی و قحطی 

رسمی، کمبود اطالعات  نادرستی ها چگونه مجموعه داده

شده توسط  آوری کلیدی و عدم اعتماد دولت به آمارهای جمع

خیر در تشخیص و پاسخگویی به أجوامع اجتماعی منجر به ت

ماههای  طیشود.  می بحران مواد غذایی و قحطی در کشور

، میزان مرگ و میر ناشی از قحطی و 2112ل آوری ژانویه و

 ،هزار نفر برآورد شد. این قحطی 05تا  01گرسنگی بین 

ن بسیار پیچیده آسال اخیر و علت  51شدیدترین قحطی در 

 نقش آمار نادرست را در این بحران نشان ذیلبود. موارد 

 دهد: می

 یط اطالعات آماری غلط در مورد تولید مواد غذایی: -

کشور، سه بار  0هشدار قحطی ۀسامان 2110و  2111سالهای 

کرد. برآورد نهایی بعد از  گیری میزان تولید ذرت را اندازه

درصد کمتر  23یعنی  ؛داد می میلیون تن را نشان 1/0 ،برداشت

 32میلیون تن بود. این مقدار  2/2از برآورد اولیه که میزان 

درصد کمتر از مقدار برداشت در سال گذشته بوده است. در 

زمینی  برداشت برخی مواد غذایی مشابه همچون سیب ،مقابل

گذاران  مشی خطبیشتر شد.  2110و  2111شیرین در سالهای 

توان  می مین ذرت راأگونه کمبود در ت بر این باور بودند که هر

 زمینی شیرین جبران کرد. از منابعی همچون سیب

در  :راهبردی عدم وجود شفافیت در مدیریت غالت  -

، سازمان غالت کشور از ظرفیت کامل 2111و  0999سال 

هزار تن غله ذخیره  081انبارهای غله خبر داد و برآورد کرد 

ی ها هزینهبه غالت  ۀشده است. نگهداری از این حجم عمد

غذای  ۀخصوص اینکه آژانس ذخیره ب ،باالیی احتیاج داشت

ی باال بده زیادیمقدار  0999برای خرید ذرت در سال  2ملی

دولت ماالوی تصمیم گرفت میزان  ،آورده بود. در این زمان

هزار تن کاهش دهد. مشکل دیگر این بود  61ذخیره شده را به 

ذرت انبار شده حدود دو سال انبار شده و  2110که در سال 

هزار تن  015کهنه شده بود. در این سالها فروش دانه از  تقریباً

 صفر در سال بعد رسیده بود.به میزانی در حد  2111در سال 

در پاییز  نادیده گرفتن آمارهای سازمانهای غیر دولتی: -

سازمان ملل گزارش داد که قیمت ذرت در دو  2110سال 

منطقه حدوداً سه برابر شده است. این سازمان در مورد مواد 

گذاران اعالم کرد  مشی خطغذایی انباشته شده هشدار داد و به 

داشته باشند. دولت و  آمادگیکه برای مقابله با بحران غذایی 

گذاران با توجه به آمار تولید محصول خود، به این  مشی خط

سفانه گزارش سازمان ملل در ماه أمت هشدارها توجه نکردند و

نشان داد که سوء تغذیه در کودکان به سرعت  2112مارس 

، 3آی.ام.اف).مرگ و میر شده استافزایش یافته و منجر به 

2112) 

_________________________________________ 
1. Famine Early Warning System 
2. National Food Reserve Agency 

3. International Monetary Fund 
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ی کلیدی، مانع پیگیری هاعدم وجود داده در مورد شاخص

از جمله کاهش فقر جهانی و کند  ،هزارهتوسعۀ  برنامۀ اهداف 

 کردن روند گسترش ایدز است.

پیشگیری از شیوع  ۀاغلب مباحث مطرح شده در زمین

جلوگیری از روند ی برای گویلا ارائۀ در مورد  ،بیماری ایدز

 نشان دادهذیل طور که در مثال  انتقال این بیماری است. همان

ها را تحت گولاو اطالعات که این  ها شود، کمبود داده می

 هممی و جدّ یموضوع ،آورد می قاعده و اصول خاصی در

 است.

 الگویدر کشور تایلند، حدود شش  0991 ۀده ی سالهایط

ه و انتقال ایدز استفاده شده سازی شده از چگونگی توسع شبیه

 ،شد می ها ارائهگولایی که از طریق این ها یبین است. پیش

داد. در سال  می قرار تأثیر ی عمومی دولت را تحت ها یمش خط

و.جی. دبلیآی.»الگوی کارگروه ایدز در دولت تایلند  0990

میلیون نفر  دو تا چهارحدود  الگورا به کار برد. در این  0«ایدز

شده بود. این  بینی پیش 2111در سال  2«اچ.آی.وی»مبتال به 

در وزارت بهداشت کشور  ریزی مبنایی برای برنامه بینی، پیش

اقتصادی توسعۀ  هیئت ملی »تایلند شد. بعدها یک کارگروه از 

یی ها بینی روزرسانی کرد. پیش را به الگوتایلند این  3«و اجتماعی

ی ها ریزی کرد توسط دولت در برنامه می ارائه الگوکه این 

 شد. می سالمت عمومی به کار گرفته

فریقایی نیز آمارهای سازمان ملل از آدر کشورهای 

گذاری  مشی خطبه طور گسترده در  ،میزان شیوع ایدز

 سالمت کشورها مورد استفاده قرار ۀعمومی در حوز

مناطق  گیرد. با توجه به اینکه بسیاری از مردم در می

در مناطق  هاکنند و اغلب کلینیک می روستایی زندگی

به دست آوردن آمار رسمی دقیق از  ،شهری واقع شده

میزان مرگ و میرها و مبتالیان به بیماری بسیار سخت 

مثل بوتسوانا،  ،و دشوار است. در برخی کشورها

 ،نامیبیا که شیوع ایدز در آنها باالست و اتیوپی، ماالوی

آمار رسمی  ۀمطالعه و پیمایشی در زمینهیچ  عمالً

_________________________________________ 
1. IWGAIDS 
2. HIV 

3. NESDB 

سازی شده  های شبیهگولامبتالیان انجام نشده است. 

گذاران در مواجهه با اپیدمی  مشی خطنقش حیاتی برای 

ت دقت و صحّ ،کنند. با این حال می ایدز ایفا

ی مورد ها یت دادهکه از کیفیت و کمّ ها بینی پیش

ود، شانس ش می استفاده برای تجزیه و تحلیل حاصل

 افزایشگذاری  مشی خطرا در  ها استفاده از داده

 (2115 ،)اسکات.دهد می

یی که در مورد ها تردیدی نیست که آمار رسمی با داده

 ی اجتماعی و محیطی ارائههاشناسی، موقعیت اقتصاد، جمعیت

ی اطالعاتی، ها غیر قابل انکار برای سیستم یکند، عنصر می

به این معنی  ؛دموکراتیک، خدمات دولتی و اقتصاد است ۀجامع

طرفانه تهیه  بیای  که اگر آمار در ارتباط با جامعه باشد، به شیوه

افراد  ۀی سیاسی مصون بوده و برای همهاشده باشد، از دخالت

تواند ستون فقرات  می در شرایط مساوی در دسترس باشد،

 باشد.گذاری  مشی خطو  گیری تصمیم

گیری به کارشود نقش آمار و  می مقاله تالش در این

ی سیاسی، اجتماعی، پذیر آمارهای رسمی کشور بر قابلیت

آموزش عالی  ۀی تدوین شده در حوزها یمش خطاداری و فنی 

 اطالعات تولید در تحلیلگرانکشور مورد بررسی قرار گیرد. 

ی ارزیاب برایی متفاوت معیارها انواعاز  مشی، خط عملکرد

 بین اصلی ند. تفاوتکن می استفاده مشی خطی ها داورره

 گرفته کار به معیارها که است زمانی ارزیابی، معیارهای

به  ،مشی خطارزیابی »کند که  می بحث (2111)4دانشوند.  می

 مشی خطردهای اوتولید اطالعات در مورد ارزش یا ارزش ره

که  ندندمارزش مشی خطوردهای اهنگامی ره «.شود می اطالق

در تحقق اهداف و مقاصد نقش داشته باشند. در این صورت 

یا برنامه چه سطح معناداری  مشی خطگوییم یک  می است که

 گذاران کمک مشی خطاز عملکرد را محقق کرده است. آمار به 

یی را تدوین کنند که از نظر معیارهای ها یمش خطکند تا  می

در وضعیت  ی سیاسی، اجتماعی، اداری و فنیپذیر قابلیت

 مطلوبی قرار گیرند.

_________________________________________ 
4. Dunn 
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ی سیاسی این است که به چه میزان پذیر منظور از امکان

ند پذیر را می مشی خط طرحنامۀکارگزاران و سیاستمداران یک 

ین محدودیت تر مهم کنند. باید توجه داشت که  می و حمایت

ی پذیر این است که تعیین کردن میزان امکان ،این معیار ارزیابی

است و به ادراکات از مباحث و تغییر شرایط  سیاسی مشکل

ی اجتماعی نیز به پذیر اقتصادی و سیاسی بستگی دارد. قابلیت

 طرحنامۀمردم یک  ۀاین امر اشاره دارد که به چه میزان عام

ی پذیر کنند. امکان می حمایتاز آن ند و پذیر را می مشی خط

 مشی خطاند اداری نیز به احتمال اینکه یک نهاد یا دپارتمان بتو

داللت دارد. مشکل اصلی این رویکرد  ،را به خوبی اجرا کند

منابع در دسترس و رفتار نهادهاست که  بینی نیز دشواری پیش

ی فنی نیز بر قابلیت پذیر امکانکند.  می تخمین زدن را دشوار

 مشی خطی مورد نیاز برای اجرای روانّفدسترسی و پایایی 

 (045 :2101 ،)کرفت و فورلنگ.اشاره دارد

 

 شناسی پژوهش روش

موضوع و  ،انتخاب روش انجام پژوهش، به هدف، ماهیت

ی آن، کمک یدارد و هدف نهاپژوهش بستگی ی یامکانات اجرا

چه تمامتر  به محقق در دستیابی به نتایج مورد نظر و با دقت هر

توانند ماهیتاً اکتشافی یا توصیفی باشند یا به  می ها یاست. بررس

ها انجام گیرند. پژوهش حاضر از لحاظ  قصد آزمون فرضیه

و با توجه به نحوۀ  استها  هدف مطالعه، از نوع آزمون فرضیه

پیمایشی)غیر آزمایشی( ها، جزء پژوهش  گردآوری داده

د. همچنین با توجه به نحوۀ تجزیه و شو محسوب می

به ها، پژوهش مزبور از نوع همبستگی و  تحلیل داده

. به منظور تعیین استمعادالت ساختاری  ،خاصطور 

مفهومی پژوهش از روش  الگویروابط میان ابعاد 

 افزار و نرم 0ییسازی حداقل مجذورات جزالگو

 استفاده شده است. 2پلس اسمارت

کارشناسان و  ۀکلی آماری پژوهش ۀجامع

عالی  آموزشحوزۀ در گذاری  مشی رکاران خطاند  دست

_________________________________________ 
1. Partial Least Square Modeling 

2. Smartpls 

شامل معاونتهای وزارتخانه، مشاوران وزیر،  ،کشور

سای ادارات، ؤن دانشگاهها، رامعاونو سای ؤر

نفری  041 ۀ. یک نموناست کارشناسان و اساتید دانشگاه

ی ها پرسشنامه ،به شیوه تصادفی انتخاب شده یآمار ۀاز جامع

 در اختیار آنها قرار گرفت.  پژوهش

 ،حاضر پژوهشترین ابزار گردآوری داده در  اصلی

 ۀحاضر برگرفته از پرسشنام پژوهش ۀپرسشنامه است. پرسشنام

آمار به منظور  ۀمرکز آمار ایران و پژوهشکد ۀطراحی شد

مدیریت مبتنی بر شواهد با هدف ای  ی پایههاشاخص ۀمحاسب

مار و اطالعات در آبررسی وضعیت موجود استفاده از 

 بر آمارهای رسمی تأکیدبا  ها گذاری مشی خطو  ها ریزی برنامه

باشد. این پرسشنامه توسط کارشناسان و متخصصان مرکز  می

آمار ایران و پژوهشکده آمار طراحی شده و بارها به عنوان 

شده است. این  استفادهی آن مرکز ها م پروژهمبنایی برای انجا

اطالعات  ،در بخش اول :پرسشنامه شامل سه بخش است

شناسی  ی جمعیتها عمومی و اطالعات مربوط به ویژگی

بخش دوم شامل  .شود می ثبت پژوهشکنندگان در  مشارکت

و استفاده از اطالعات  گیری تصمیم ۀنحو ت مربوط بهسؤاال

بوده و بخش سوم نیز مربوط به  ها یگیر آماری در تصمیم

مسائل و  ۀدربار پژوهشکنندگان در  برداشت مشارکت

 ی رسمی در کشورها مارآمحدودیتهای موجود برای استفاده از 

تی برای ارزیابی نگرش سؤاالباشد. در انتهای پرسشنامه  می

ی سیاسی، اجتماعی، پذیر قابلیت خصوصکنندگان در  مشارکت

آموزش عالی حوزۀ ی اتخاذ شده در ها مشی خط اداری و فنی

 کشور در نظر گرفته شده است.

حاضر از فنون آمار توصیفی برای تبیین شاخصهای  پژوهشدر 

مرکزی)میانگین، انحراف معیار، فراورانی و...( مربوط به 

ی ها فرضیه آزمودناستفاده شده است. برای  پژوهشرهای متغیّ

کردن  بندی برای اولویتاز آزمون رگرسیون ساده و  ،پژوهش

استفاده از شواهد در  خصوصمسائل و مشکالت موجود در 

از آزمون  ،آموزش عالی کشورحوزۀ در گذاری  مشی خط

 فریدمن استفاده شده است. بندی رتبه
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سازی گولااز  پژوهشمفهومی  الگویبه منظور آزمون 

استفاده  0یئمعادالت ساختاری مبتنی بر حداقل مجذورات جز

 بینی حاضر درصدد پیش پژوهشاز آنجا که . شده است

گیری شواهد آماری در بهبود میزان به کار تأثیر 

ی سیاسی، اجتماعی، اداری و فنی پذیر قابلیت

 آموزش عالی کشورحوزۀ ی اتخاذ شده در ها مشی خط

ورات ذسازی معادالت مبتنی بر حداقل مجگولااز  ،است

 ی استفاده شده است.یجز

 تجزیه و تحلیل داده های گردآوری شده

ی ها پرسشنامه آوری پس از گردآوری اطالعات و جمع  

ی، اقدام به ، با استفاده از فنون تجزیه و تحلیل کمّپژوهش

با استفاده از آزمونهای آماری  ها تجزیه و تحلیل این داده

متناسب شده است. برای تجزیه و تحلیل اطالعات گردآوری 

و  2«اس.پی.اس.اس» مانند ،های آماری متناسبافزار از نرم ،شده

به تفکیک  پژوهشی ها استفاده شده است. یافته «پلس اسمارت»

 از: ندعبارت

درصد  41 ،آموزش عالی کشورحوزۀ کارشناس  041از بین   

مبتنی بر گذاری  مشی خطنفر( تا حدودی با مفهوم  56)حدود 

درصد  0178شواهد و مدیریت مبتنی بر شواهد آشنا بودند. 

مبتنی بر گذاری  مشی خطنفر( آشنایی زیادی با مفهوم  25)

که  اند  دهندگان اظهار کرده درصد پاسخ 172 ،شواهد داشته

مبتنی بر شواهد گذاری  مشی خطاطالعات خیلی زیاد در مورد 

درصد  179ت کم و نفر( اطالعا 34درصد) 24دارند. حدود 

گذاری  مشی خطدر مورد رویکرد  منفر( اطالعات خیلی ک 00)

درصد( نیز اظهار  278نفر ) 4. اند  مبتنی بر شواهد داشته

 .اند  اطالعی کرده بی

نتایج آمار توصیفی در خصوص میزان استفاده از شواهد 

و همچنین مراجع دریافت آمار و نوع  ها یگیر آماری در تصمیم

درصد از  92دهد که بیش از  می نشان ،رد استفادهآمار مو

که از آمارهای رسمی در  اند  دهندگان عنوان کرده پاسخ

_________________________________________ 
1. PLS-SEM 

2. SPSS 

نتایج مربوط به  ۀ. خالصاند  ی خود استفاده کردهها گیری تصمیم

 (0جدول  )آمارمورد استفاده در ۀمرجع دریافت آمارونوع وشیو

 ذکر شده است.
 

 

توصیفی میزان استفاده از شواهد آماری، خالصه نتایج آمار  .1جدول 

 مراجع دریافت آمار و نوع آمار

استفاده از آمار در 
 گیری تصمیم

 خیر بلی

 درصد 8 درصد 29

 مرجع دریافت آمار

 درصد 29 مرکز آمار ایران

آمار  ی مرکزها نشریه
 ایران

 درصد 42

 درصد 41 وبگاه مرکز آمار

 درصد 44 درخواست از مرکز آمار 

خالصه نتایج 
 درصد 2 ی مرکز آمارها آمارگیری

 درصد 8 سایر نهادها

 نوع آمار
 آمارهای ثبتی سرشماری

 درصد 42 درصد 22

 
 

 

مشی  دهد که خط می فریدمن نشان بندی نتایج آزمون رتبه

آموزش عالی کشور معتقدند که در حوزۀ گذاران و کارشناسان 

به شواهد مختلفی  ،کشوری کلی ها مشی خطتدوین سیاستها و 

ند. ا دارای رتبه و اولویت متفاوتی ،رود که این شواهد می کار

 بندی رتبه ،فریدمن بندی با استفاده از آزمون رتبهاین شواهد 

 شده است.

 

شواهد مورد استفاده داری آزمون فریدمن برای امعنجدول  .2جدول 

 آموزش عالی کشورحوزۀ گذاری  مشی خطدر 

 شاخصهای آماری محاسبه شدهمقادیر 

 تعداد 041

 کای دو 487911

 آزادی ۀدرج 6

 عدد معناداری 111/1
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( از سطح 17111دست آمده )ه : مقدار عدد معناداری بهنتیج

لذا فرض صفر رد  است.( کمتر 1715) فته شدهپذیر معناداری

شواهد مورد استفاده در توان گفت  شود و می می

یکسانی  ۀآموزش عالی کشور رتبحوزۀ در گذاری  مشی خط

 .آمده است 3ها در جدول  این مؤلفه بندی رتبه ندارند.

 

رفته در نظام  به کارانواع شواهد  بندی رتبه .3جدول 

 کشور با استفاده از آزمون فریدمنگذاری  مشی خط

 رتبه میانگین رتبه انواع شواهد و آمار ردیف

0 
، ها آمارهای رسمی)سرشماری

 ی ثبتی(ها و آمارای  ی نمونهها آمارگیری
4789 4 

 6 4722 آمارهای غیر رسمی 2

 5 4730 نتایج پژوهشهای علمی دانشگاهی 3

 0 6784 نظرات کارشناسی 4

 1 4711 ها نتایج نظرسنجی 5

 2 5789 (هانگرشها و ارزشها )ذهنیت 6

 3 5710 ها و ارزیابی برنامه هانتایج مبتنی بر پایش 1

 

باالترین  دهد که می نشاناس.پی.اس.اس  افزار خروجی نرم

گیرد. نگرشها و ارزشها  می رتبه به نظرات کارشناسی تعلق

 ها و ارزیابی برنامه هانتایج مبتنی بر پایش ؛دوم ۀ( در رتبها)ذهنیت

 ، ها آمارهای رسمی شامل سرشماری ؛سوم ۀدر رتب

 

نتایج  ؛چهارم ۀو آمارهای ثبتی در رتبای  ی نمونهها گیری آمار

آمارهای غیر  ؛پژوهشهای علمی دانشگاهی در اولویت پنجم

در اولویت هفتم  ها و نتایج نظرسنجی رسمی در اولویت ششم

گذاران  مشی کارشناسان و خط ؛د. به عبارت دیگرنردا قرار

آموزش عالی کشور معتقدند که استفاده از آمارهای حوزۀ 

 ۀهد دیگر در رتبرسمی کشور و شواهد آماری در بین شوا

ی گردآوری شده در ها .تجزیه و تحلیل دادهدارند چهارم قرار

 خصوص میزان استفاده افراد از آمارهای رسمی در کشور نشان

 ریزی درصد کارشناسانی که در برنامه 33دهد که از بین  می

 28حدود  ،اند  کرده گیری ساله( تصمیم 21از اند  کالن)چشم

 ۀخالص، 4جدول  .اند  استفاده کردهی رسمی ها درصد از آمار

 دهد. می این نتایج را نشان

 

 ها گیری میزان استفاده از آمار در تصمیم .4جدول 

یم
صم

ت
 

ی
یر

گ
 

 ها

 انواع

 تاکنون در

 موردین ا

تصمیم 

 ام نگرفته

هرگز 

از آمار 

استفاده 

 کنم نمی

گاهی 

از آمار 

 استفاده

 کنم می

همواره 

از آمار 

 استفاده

 کنم می

مه
رنا

ب
 

ی
یز

ر
 

الن
ک

 

 %9 %09 %5 %61 ساله 21از اند  چشم

 %22 %08 %6 %54 برنامه پنجم کشور

ی ها گیری تصمیم

 راهبردی
39% 6% 28% 21% 

 %31 %30 %3 %36 نگری آینده

 %46 %06 %4 %34 آمایش سرزمین

 %50 %29 %0 %09 ساالنه ریزی بودجه

 %35 %53 %4 %8 مدیریت سازمانی

 %69 %08 %4 %9 مدیریت کیفیت

 
 

پنجم  ۀدر برنام کننده مشارکتدرصد کارشناسان  46بین 

درصد معتقدند که از آمارهای رسمی استفاده شده  41 ه،توسع 

در  گیرنده تصمیمدرصد کارشناسان  60از بین همچنین است. 

درصد  55حدود  ،ی راهبردی(ها گیری کالن)تصمیم ریزی برنامه

درصد  64. از بین اند  کردهی رسمی استفاده ها از آمار

نگری(  کالن)آینده ریزی در برنامهده گیرن تصمیمکارشناسان 

 66 از و اند  ی رسمی استفاده کردهها درصد از آمار 60حدود 

کالن)آمایش  ریزی در برنامه گیرنده تصمیمدرصد کارشناسان 

. اند  ی رسمی استفاده کردهها درصد از آمار 62سرزمینی( حدود 

مربوط به ی ها گیری استفاده از آمارهای رسمی در تصمیممیزان 

درصد و  88 ،مدیریت سازمانی ؛درصد 81 ،ساالنه ریزی بودجه

 درصد است. 81مدیریت کیفیت 

میزان مفید بودن انواع آمارهای رسمی در  بندی رتبه

 آموزش عالی کشورحوزۀ در گذاری  مشی خط
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کشور سالیانه یا مرکز آمار ایران و سایر مراکز آماری    

 ای، آمارهای مختلفی از بخشهای مختلف کشور منتشر دوره

این آمارها و مشخص  بندی و اولویت بندی رتبه منظوربه  کنند می

از آزمون  ،موجود شدن اهمیت هر کدام از انواع آمارهای

 فریدمن استفاده شده است. آزمون کای دو نشان بندی رتبه

دارای  گذاران مشی کارشناسان و خطدهد که این آمارها برای  می

در آزمون کای دو برای این ادعا  ۀند. نتیجا ی مختلفیها رتبه

 .آمده است (5جدول )
 

 

انواع آمار مورد استفاده داری آزمون فریدمن برای امعنجدول  .2جدول 

 آموزش عالی کشورحوزۀ در 

 شاخصهای آماری مقادیر محاسبه شده

 تعداد 041

 کای دو 001733

 آزادی ۀدرج 22

 عدد معناداری 111/1

 
 

( از 17111دس  ت آم  ده )ه : مق  دار ع  دد معن  اداری ب   هنتیج  

 ل  ذا اس  ت.( کمت  ر 1715) فت  ه ش  ده پذیر س  طح معن  اداری 

گ ذاری   مش ی  خ ط انواع آم ار م ورد اس تفاده در    توان گفت  می

 یکس  انی ندارن  د.  ۀآم  وزش ع  الی کش  ور رتب     ح  وزۀ در 

 .اس   ت آم   ده6ج   دوله   ا در  مؤلف   ه ای   ن بن   دی رتب   ه

کارشناس  ان و  ،ده  د م  ی نش  ان (6ج  دول )ط  ور ک  ه  هم  ان

آم وزش ع الی کش ور معتقدن د ک ه      ح وزۀ  گ ذاران   مش ی  خط

 ،ی مبتن  ی ب  ر ش  واهد آم  اری ه  ا یمش   ب  رای ت  دوین خ  ط 

اس  تفاده از آماره  ای آموزش  ی، آماره  ای بودج  ه دول  ت،     

آماره  ای جمعیت  ی، آماره  ای نی  روی انس  انی، آماره  ای       

ی و ... ب  ه ترتی  ب از اهمی  ت  الملل   ص  نعت، آماره  ای ب  ین 

می  زان مفی  د ب  ودن  ؛بیش  تری برخوردارن  د. ب  ه عب  ارت دیگ  ر

هری     ک از ای     ن آماره     ا از نظ     ر کارشناس     ان و  

ع الی کش ور ب ه ترتی ب در     آم وزش  ح وزۀ  گ ذاران   مشی خط

 نشان داده شده است. 6جدول 

 

  آموزش عالی کشورحوزۀ انواع آمار مورد استفاده در  بندی رتبه .6جدول 

 رتبه رتبهمیانگین  انواع آمار ردیف

 1 01710 آمارهای سرزمینی و آب و هوا 0

 3 09732 آمارهای جمعیتی 2

 4 08714 آمارهای نیروی انسانی )کار( 3

 8 06795 داری و شیالت آمارهای کشاورزی، جنگل 4

 00 05791 آمارهای معدن 5

 02 05781 آمارهای نفت و گاز 6

 5 01732 آمارهای صنعت 1

 22 01782 آمارهای آب و برق 8

 20 00793 آمارهای ساختمان و مسکن 9

 06 03788 داری داری و هتل آمارهای بازرگانی، رستوران 01

 01 03781 و نقل، انبارداری و ارتباطات آمارهای حمل 00

 03 05753 آمارهای بازارهای مالی 02

 23 01732 آمارهای امور قضایی 03

 05 04733 آمارهای بهزیستی و تامین اجتماعی 04

 04 04782 آمارهای بهداشت و درمان 05

 0 21793 آمارهای آموزش 06

 9 06784 گردشگریآمارهای فرهنگ و  01

 2 09781 آمارهای بودجه دولت 08

 08 02782 آمارهای هزینه و درآمد خانوار 09

 09 02754 ی قیمتهاشاخص 21

 01 06736 ی ملیهاحساب 20

 6 01721 یالملل آمارهای بین 22

 21 02741 آمارهای امور سیاسی 23

 

 

 ی پژوهشها آزمون فرضیه

 الگویی پژوهش از ها یید یا رد فرضیهأبرای آزمودن ت

 رگرسیون خطی ساده استفاده شده است. نتایج این آزمون نشان

مثبت و مستقیم  تأثیر » مبنی براول پژوهش  ۀدهد که فرضی می

استفاده از شواهد آماری همچون آمارهای جمعیتی، آمارهای 

سرزمینی، آمارهای نیروی انسانی، آمارهای صنعت، آمارهای 

اثربخشی  یقای و ... بر ارتالملل آموزش، آمارهای بین

شود.  می ییدأت ،«آموزش عالی کشورحوزۀ در گذاری  مشی خط
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است که با توجه به  1741 ،ضریب رگرسیون برای این رابطه

 15/1به دست آمده که مقداری زیر  (sig)داری اسطح معن

 شود. می تأییداول  ۀوان گفت که فرضیت می ،است

 تأییدنیز را دوم  ۀفرضی ،نتایج حاصل از آزمون رگرسیون

است که با  1749 ،د. ضریب رگرسیون برای این رابطهکنن می

به دست آمده که مقداری زیر  (sig)داری اتوجه به سطح معن

بنابر  .شود می تأییددوم نیز  ۀتوان گفت که فرضی است می 15/1

آمارهای جمعیتی،  :استفاده از شواهد آماری همچون این،

انسانی، آمارهای صنعت، آمارهای سرزمینی، آمارهای نیروی 

مثبت و  تأثیر  ،ی و...الملل آمارهای آموزش، آمارهای بین

اول(،  ۀی سیاسی)فرضیپذیر امکان یمستقیمی بر ارتقا

ی اداری پذیر دوم(، امکان ۀی اجتماعی)فرضیپذیر قابلیت

 یها یمش خط چهارم( ۀپذیری فنی)فرضی سوم( و امکان ۀ)فرضی

به صورت خالصه (  1جدول )آموزش عالی کشور دارد. حوزۀ 

را برای  ANOVA نتایج حاصل از آزمون رگرسیون و جدول

 دهد. می نشان رگانه تحقیقای چهها فرضیه

 ی پژوهشها خالصه نتایج آزمون رگرسیون برای فرضیه .7جدول 

 نتیجه
عدد 

 (sigمعناداری)

ضریب 

 رگرسیون

ضریب 

 همبستگی
 

 فرضیه اول 1732 1736 17110 تأیید

 فرضیه دوم 1740 1742 17111 تأیید

 فرضیه سوم 1738 1741 17111 تأیید

 فرضیه چهارم 1725 1726 17110 تأیید

 

 

 PLS افزار مسیر با استفاده از نرم الگویآزمون 

 الگویسنجش ساختاری،  الگویدر اولین گام برای آزمون 

د. با بررسی شطراحی  PLS افزار نهایی پژوهش در محیط نرم

ی انتخاب شود که در آن گویلاد شتالش  ،مختلفی ها یطراح

را تبیین کنند. در  R2بتوانند بیشترین مقدار از  الگوی ها سازه

ی ها یطور که خروج د و همانشاجرا  PLSریتم والگ ،گام دوم

استفاده از شواهد آماری  ،دهد می ( نشان0)شکل  افزار نرم

ی نیروی آمارهای جمعیتی، آمارهای سرزمینی، آمارها :همچون

ی الملل انسانی، آمارهای صنعت، آمارهای آموزش، آمارهای بین

اسی، یی سپذیر امکان یمثبت و مستقیمی بر ارتقا تأثیر و... 

آموزش عالی حوزۀ در  ها یمش خطاجتماعی، اداری و فنی 

 کشوردارد. 

 

 
 PLSخروجی اجرای الگوریتم . 1شکل 

 

 

ضرایب مسیر از آزمون در گام سوم برای تعیین معنادار بودن 

 افزار خروجی نرم (2شکل )استفاده شده است.  0بوت استرپینگ

تر از  مقادیر کوچک Tدهد. در آزمون معناداری  می را نشان

 نشان( 2)شکل طور که خروجی  همان .ستندمعنادار نی، 0796

رهای پژوهش و مسیرهای مورد نظر روابط میان متغیّ ،دهد می

معنادار هستند. مقدار واریانس ی پژوهش ها در فرضیه

درصد  17384دهد که  می نشان الگوی ها سازه ۀشد تبیین

به تغییرات در استفاده از آمار  ها یمش تغییرات در اثربخشی خط

درصد از  17403و همچنین  گذاری مؤثرند مشی در خط

بستگی به تغییرات در استفاده از  ها یمش تغییرات کارایی خط

دارد. قدرت تبیین واریانس برای هر ذاری گ مشی آمار در خط

ی ها یخروج (،8جدول ). است دو رابطه در حد متوسط

را  PLSبرای تبیین واریانس و مشخصات کلی  PLS افزار نرم

 دهد. می نشان

_________________________________________ 
1 Bootstrapping 
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 PLS افزار خروجی آزمون بوت استرپینگ در نرم .2شکل 

 

 PLSمشخصات کلی  .8جدول 

Redundancy Communality R Square  

 معیارها  17425815 

 ی سیاسیپذیر امکان 1752650 17258640 17029630

 ی اجتماعیپذیر امکان 17403258 17585600 17000814

 ی اداریپذیر امکان 17348200 17531260 17036850

 ی فنیپذیر امکان 17482650 17325804 17011258

 

 

  گیری نتیجهبحث و 

ی یبایستی مجهز به سازوکارهاملی گذاری  مشی خطدستگاه 

کشور شود. گذاری  مشی خط فرایند برای عینیت بخشیدن به 

در کشورهای در گذاری  مشی خطب بر ی مترتّهایکی از عیب

محور  نظرسنجیگذاری  مشی خط ،حال توسعه از جمله ایران

ی ملی بر اساس ها مشی خطگذاری،  مشی خطاست. در این نوع 

 ،حاضر ۀشود. در ده می ذاران تدوینگ مشی خطافکار و عقاید 

رویکرد جدیدی برای  ،عمومی مشی خطاندیشمندان 

ن و شواهد محوریت یکه قرا اند در پیش گرفتهگذاری  مشی خط

شناسایی مسئله، قرار دادن مسئله در دستور کار ملی، فرموله 

حل کننده مسائل ملی، اجرا، ارزیابی،  مشی خطی هاکردن بدیل

گذاری  مشی خطگیرد. محافل  می قرار مشی خط ۀتغییر و خاتم

گذار تدوین کنند تأثیر  مشی خطتوانند  می با استفاده از شواهد

 بر اساس عقاید و افکار. نه صرفاً

 ،است که اگر به درستی تهیه شده باشدای  آمار شاهد قوی

ی ملی را ارتقا ها مشی خطت و دقت و ظرفیت تواند صحّ می

 کامالً الگوییک گذاری  مشی خطاز  لگوادهد. در کشور ما این 

ری و هم از لحاظ تجربی نظکه هم از لحاظ  استنو و جدید 

مبتنی بر  مشی خطده است. بوکمتر مورد توجه  ،و عملی

مدیریت دولتی در ایران حوزۀ شواهد در کمتر پژوهشی در 

مقاالت، کتب و  توان گفت که می مطرح شده است و با اطمینان

شماری این رویکرد جدید  و انگشتنشریات معدود 

و از حیث  اند  را مورد تجزیه و تحلیل قرار دادهگذاری  مشی خط

شود. از حیث عملی و  می مشاهدهای  قابل مالحظه خأل ،نظری

عمومی و در گذاری  مشی خطتجربی هم استفاده از شواهد در 

ی کالن کشور نقش قابل توجهی نداشته است. ها گیری تصمیم

مبتنی بر گذاری  مشی خطین شواهدی که در تر مهم یکی از 

 آمارهای رسمی کشور است.  ،شواهد کاربرد دارد

گذاری  مشی خطپژوهش حاضر با هدف بررسی وضعیت 

آموزش عالی کشور انجام حوزۀ مبتنی بر شواهد آماری در 

مبتنی بر شواهد  مشی خطگیری به کارگرفت و نشان داد که 

اسی، اجتماعی، یی سپذیر امکان یارتقامستقیمی بر  تأثیر آماری 

دارد. از بین انواع آمار در دسترس،  ها مشی خطاداری و فنی 

آموزش عالی کشور حوزۀ گذاران  مشی کارشناسان و خط

 ،ی مبتنی بر شواهد آماریها مشی معتقدند که برای تدوین خط

های استفاده از آمارهای آموزشی، آمارهای بودجه دولت، آمار

جمعیتی، آمارهای نیروی انسانی، آمارهای صنعت، آمارهای 

ی و ... به ترتیب از اهمیت بیشتری برخوردارند. از بین الملل بین

 66 ،آموزش عالی کشورحوزۀ مشی گذاران  کارشناسان و خط

مبتنی بر شواهد گذاری  مشی خطکه از  اند  درصد اذعان کرده
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از  ،کنندگان درصد از مشارکت 34حالی که  در اند؛ گاهی داشتهآ

 .اند  این رویکرد اطالع نداشته

ی گردآوری شده در خصوص میزان ها تجزیه و تحلیل داده

افراد از آمارهای رسمی در کشور نشان داد که بسیاری  ۀاستفاد

از آمارهای رسمی منتشر شده  ،ها مشی از افراد در تدوین خط

اما  .کنند می ادهتوسط مرکز آمار ایران و سایر مراکز استف

نظر قرار گیرد این است که چرا برخی از  که باید مدّای  نکته

از آمارهای رسمی کشور به  ،مشی گذاران بخش عمومی خط

بهره گذاری  مشی خطین شواهد برای تر مهم عنوان یکی از 

ت پژوهش حاضر به این سؤاالین تر مهم گیرند. یکی از  نمی

حدودیتهای موجود برای استفاده مسائل و م نکته اشاره دارد که

 عالی کشورآموزش حوزۀ گذاری  مشی خطاز آمارهای رسمی در 

 دهد که می نتایج این پژوهش نشان .چگونه است

را  ذیل واردم ،گذاران بخش آموزش عالی کشور مشی خط

گذاری  مشی خطین مسائل و مشکالت موجود بر سر راه تر مهم 

 :دانند می مبتنی بر شواهد آمار در کشور

 ؛به روز نبودن آمارها و اطالعات 

 ؛دسترسی سخت به آمارها و اطالعات 

 ؛عدم انتشار به موقع آمارها 

 ؛قابل فهم نبودن آمارهای تولید شده 

 ؛آمارهای موجود با آمارهای قبلی ۀعدم امکان مقایس 

 آمارهای موجود با آمارهای  ۀعدم امکان مقایس

 ؛یالملل بین

 ّ؛آمارها و اطالعاتت و دقت کم صح 

 مهارت کافی برای تفسیر و استفاده از آمارها  نداشتن

 ؛در بین کاربران

 ؛فرمت نامناسب آمارهای منتشر شده 

 ؛ها گیری برای استفاده از آمار در تصمیم هاقود مشوّنب 

  در دسترس نبودن آمارها به صورت تفصیلی و

 .تفکیک شده

ح  وزۀ ین چالش  های ت  ر مه  م  بن  دی نت  ایج حاص  ل از رتب  ه 

مبتنی بر شواهد آماری در نظام آم وزش ع الی   گذاری  مشی خط

 اس    ت.(  9ج    دول )ب    ه ش    رح من    درج در کش    ور 

 ،و طرف داری از ای ن ای ده   گ ذاری   مشی خطاستفاده از آمار در 

ق رار دادن آم ار در    ،در جامع ه  0اشاره به ارتقای تفک ر آم اری  

ب ه دولته ا،    ی دولت ی، نش ان دادن اهمی ت آن   ه ا  گیری تصمیم

 ؛کنندگان از ق درت اس ت.در واق ع    قانونگذاران و دیگر استفاده

مبتنی ب ر   گیری و تصمیمگذاری  مشی خطترویج فرهنگ  ،هدف

آم اری  توس عۀ   ی ب رای  الملل   شواهد و بسیج منابع ملی و ب ین 

طرفداری از شواهد آماری مستلزم توجه به  ،است. به طور کلی

 است: ذیل یاهپیشنهاد

  سطح استفاده از آمار در جامعه؛ارتقای 

 دهی  تدوین چارچوبی برای تبیین نقش آمار در شکل

فرایند حکمرانی)تمرکززدایی، پاسخگویی و حکمرانی  

خوب(، تسهیل شرایط اخذ تصمیم بهتر و سرعت 

توسعه  بخشیدن به رشد و استفاده از منابع ارزشمند برای 

 و کاهش فقر؛

مبتنی گذاری  مشی خطود در نظام چالشهای موج بندی رتبه .2جدول 

 بر شواهد آماری کشور با استفاده از آزمون فریدمن

 انواع شواهد و آمار ردیف
میانگین 

 رتبه
 رتبه

 0 01732 به روز نبودن آمارها و اطالعات 0

 5 1765 دسترسی سخت به آمارها و اطالعات 2

 2 9786 عدم انتشار به موقع آمارها 3

 01 4799 آمارهای تولید شدهقابل فهم نبودن  4

5 
آمارهای موجود با آمارهای  ۀعدم امکان مقایس

 قبلی
5732 9 

6 
آمارهای موجود با آمارهای  ۀعدم امکان مقایس

 یالملل بین
4726 00 

 3 9713 ت و دقت کم آمارها و اطالعاتصحّ 1

 6 6798 مهارت کافی برای استفاده از آمارها در بین کاربران نداشتن 8

 1 6712 فرمت نامناسب آمارهای منتشر شده 9

01 
برای استفاده از آمار در  هاقود مشوّنب

 ها گیری تصمیم
5781 8 

 4 8712 در دسترس نبودن آمارها به صورت تفصیلی 00

 

_________________________________________ 
1. Statistical thinking 
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  ترویج استفاده از آمار در مدیریت کالن اقتصادی و به

 خصوص در حصول اطمینان از ثبات و رشد اقتصادی؛

  گیری ی آماری برای تصمیمها استفاده از دادهنشان دادن 

 ی که نشانیها نمونه ارائۀ در سطح بخشی از طریق 

گذاران چگونه از طیف وسیعی از  مشی خطدهند  می

 مشی خطی در دسترس برای بهبود مدیریت و ها داده

 ؛کنند می استفاده

 بخش گذاری  بر نقش آمار در حمایت از سرمایه تأکید

 ؛ثر و کارآمدؤبازارهای متوسعۀ  خصوصی و ترویج و 

 ؛ی آماریالملل بسیج منابع ملی و بین 

 ی ها سیستمتوسعۀ  هماهنگ برای گذاری  سرمایه یارتقا

 ؛آماری ملی

  فعالیتهای آماری ویژه مانند سرشماری نفوس انجام برای

ی حاصل از ها ی استفاده از دادهها و مسکن، مزایا و هزینه

 تأکیدسرشماری در مقایسه با سایر منابع اطالعاتی، مورد 

 قرار گیرد.

 ،نتایج پژوهش حاضر نشان داد که استفاده از شواهد آماری

آمارهای جمعیتی، آمارهای سرزمینی، آمارهای نیروی  :همچون

ی الملل انسانی، آمارهای صنعت، آمارهای آموزش، آمارهای بین

اسی، یی سپذیر امکان یارتقامستقیمی بر مثبت و  تأثیر و... 

ذکر دارد. عالوه بر موارد  ها مشی خطاجتماعی، اداری و فنی 

ثر از شواهد آماری در ؤم ۀبه منظور استفاد شده،

 ،آموزش عالی کشورحوزۀ کالن در گذاری  مشی خط

 ه است:شد از نتایج این پژوهش استخراج ذیل یاهپیشنهاد

  آمارهای منتشر شده توسط تالش برای قابل فهم کردن

 ؛مرکز آمار ایران و سایر نهادهای مرتبط

 مشی گذاران  سطح تحلیل آماری مدیران و خط یارتقا

آموزش عالی کشور و تشویق مدیران و حوزۀ 

از آمارهای رسمی در  گیری گذاران برای بهره شیم خط

 ؛ها گیری تصمیم

  به در جهت مرکز آمار ایران و سایر نهادهای مرتبط تالش

ت و صحّ یی منتشره و همچنین ارتقاها داده رسانیروز

 ؛مارهاآدقت 
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