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ترجمه انگلیسی این مقاله نیز تحت عنوان :

A Detailed Study of Research Role and Utilization in the Urban Management
Case study: Tehran Urban Management System

در همین شماره مجله به چاپ رسیده است.

آسیبشناسی جایگاه پژوهش و کاربست آن در مدیریت شهری
مطالعه موردی  :نظام مدیریت شهری تهران

سید مهدی الوانی ،1سید حسین اخوان علوی ،2حمیدرضا محملی ابیانه
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 .1استاد ،دانشکدة مدیریت و حسابداری ،دانشگاه عالمه طباطبائی.
 .2استادیار ،دانشکدة مدیریت و حسابداری ،پردیس فارابی دانشگاه تهران.
 .3پژوهشگر دوره دکتری مدیریت ،تصمیمگیری و خطمشیگذاری عمومی ،پردیس فارابی دانشگاه تهران.
تاریخ دریافت 96/09/13 :

تاریخ اصالح 97/02/24 :

تاریخ پذیرش 97/03/19 :

تاریخ انتشار 97/06/01 :

چکیده
بیان مسئله  :یکی از چالشهای مهم پژوهشهای شهری ،نبود اعتماد کافی میان مدیران ارشد اجرایی و

خطمشیگذاران (اعضای شورای شهر) به پژوهشگران است .به گونهای که با مطرح کردن این ادعا که نتایج
کار پژوهشگران با دوری از حقایق حوزه اجرا و عمل ،عملیاتی نیست ضمن مشارکت ندادن آنها در فرایندهای
کلیدی تصمیمگیری و خطمشیگذاری ،منابع و بودجه کافی را به بخش پژوهش اختصاص نمیدهند .این
موضوع خود با ایجاد یک چرخه معیوب ،باعث تضعیف و عدم توسعه زیرساختها و ظرفیتهای پژوهشی در
دانشکدهها و ضعف تئوریک و حرفهای پژوهشهای کاربردی در حوزههای گوناگون مطالعات مدیریت شهری
شده است .همچنین این موضوع باعث عدم اعتماد دو جامعه مدیران ارشد و پژوهشگران میشود .مسئله این
مطالعه ،تحلیل و مطالعه این چرخه ،آسیبشناسی و بررسی راهکارهای ارتقای به کارگیری پژوهشها در
تصمیمگیریهای نظام مدیریت شهری تهران است.
هدف  :هدف از این مطالعه بررسی و تحلیل وضعیت کنونی سازوکار تعریف ،اجرا و راهبری پژوهشهای شهری
در نظام مدیریت شهری کشور با استفاده از رویکرد خطمشیگذاری مبتنی بر شواهد و در ادامه ارایه راهکار
است.
روش تحقیق  :روش تحقیق در این مطالعه «مطالعه موردی» و نوع آن «مطالعه تکموردی ابزاری» است .در
گام نخست چارچوب تحلیلی مبتنی بر مدل«عرضه و تقاضا» براساس منابع نظری و نتایج تحقیقات متعدد
بینالمللی طراحی و تدوین شد .در گام بعد ،با استفاده از چارچوب تحلیلی استخراج شده سازوکار تعریف،
اجرا ،راهبری و استخراج نتایج پروژههای پژوهشی در مرکز مطالعات و برنامهریزی شهر تهران مورد بررسی و
تحلیل قرار گرفت و در نهایت مشخص شد که سازوکار پژوهشی موجود نیازمند تقویت جدی بخش تقاضاست.
نتیجهگیری  :این مقاله ضمن ارایه اطالعاتی دقیق از سازوکار طراحی و اجرای پژوهشهای شهری در
شهرداری تهران ،دارای نتایجی است که میتوان آن را به دو مورد اصلی خالصه کرد  .1 :توسعه یک چارچوب
تحلیلی برای بررسی و تحلیل سازمانهای پژوهشی در بخش عمومی و  .2پیشنهاد ایجاد ساختاری با عنوان
«دفتر توانمندسازی پژوهشی مدیریت شهری» در سازوکار موجود مدیریت پژوهشهای کاربردی در نظام
مدیریت شهری تهران؛ که مأموریت مشخص آن توسعه «ظرفیت خطمشی» و «ظرفیت نهادی» خواهد بود.
واژگان کلیدی  :پژوهش ،پژوهشگران و خطمشیگذاران ،خطمشیگذاری مبتنی بر شواهد ،عرضه و تقاضا،
مدیریت شهری.
*.نویسندهمسئولresearchtopolicy@gmail.com ،09125584180:
این مقاله برگرفته از رساله دکتری حمیدرضا محملی ابیانه ،تحت عنوان “تبیین
الگوی خطمشیگذاری مبتنی بر شواهد در نظام مدیریت شهری به منظور
اثرگذاری پژوهشهای شهری (نمونه موردی نظام مدیریت شهری شهر تهران“
است که به راهنمایی دکتر سید مهدی الوانی و دکتر سیدحسین اخوانعلوی
و مشاوره دکتر امین فرجی و دکتر غالمرضا کاظمیان ،در دانشکده مدیریت و
حسابداری پردیس فارابی دانشگاه تهران ارایه شده است.
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مقدمه

روند پرشتاب شهرنشینی در ایران طی دهههای گذشته،
موجب پیدایش کالنشهرهای متعددی در کشور شده است.
مدیریت این کالنشهرها ،سازمانها و نهادهای تخصصی
گوناگون را برای برنامهریزی و هدایت و اداره امور شهر
میطلبید .مراکز پژوهشی و برنامهریزی شهری را نیز میتوان
یکی از این سازمانها دانست که در ابتدا با تمرکز بر مسایل
عمومی مدیریت شهرها در سطح ملی و سپس به صورت
تخصصی در شهر تهران تأسیس شدند و با هدف استفاده از
روشهای علمی و تجارب روز دنیا در برنامهریزی و هدایت
امور شهرها ،طی پنج دهه گذشته توسعه یافتهاند .این روند
با تشکیل شوراهای اسالمی شهر و روستا در سال  1378و
گذشت بیش از چهار دوره از تشکیل این شوراها نیاز جدیدی
در کالنشهرهای کشور را نشان داده که میتوان آن را در تالش
این شوراها برای تأسیس بخشها یا مراکز مطالعاتی وابسته
مشاهده کرد؛ مراکزی که با انجام مطالعات و پژوهشهای
1
کاربردی ،پشتیبان تصمیمگیریها و خطمشیگذاریهای
اعضای شورای شهر باشند؛ زیرا این اعضا لزوماً تخصص الزم
را در همه علوم مورد نیاز برای اداره شهر نداشته و به دلیل
ساختار انتخابات در کشور ،از معتمدین مردم هستند .آنچه
در این میان بیش از همه احساس میشود ،کمبود مطالعات
تئوریک و کاربردی در خصوص نحوه سازماندهی و فرایندهای
کلیدی چنین مراکز پژوهشی است که از آنها توقع میرود
تا عالوه بر ظرفیت مدیریت پژوهشهای متداول مرتبط با
برنامهریزی شهری ،تخصص الزم را برای انجام پژوهشها و
مطالعات کاربردی در زمان کوتاه برای تهیه ،تدوین و بررسی
لوایح و طرحهای شهری دارا باشند .همزمان یک چالش
قدیمی دیگر نیز وجود دارد « :عدم اعتماد مدیران اجرایی
و خطمشیگذاران به جامعه پژوهشگران و برنامهریزان
شهری» .مدیران با این ادعا که نتایج مطالعات و برنامههای
پژوهشگران عملیاتی و اجرایی نیست ،آنها را حتیاالمکان در
فرایندهای کلیدی تصمیمگیری و خطمشیگذاری مشارکت
نمیدهند .اختصاص ناچیز بودجه به مراکز تخصصی مطالعاتی
و برنامهریزی شهری از سوی مدیران و خطمشیگذاران نیز
خود بیانگر جنبه دیگری از این بیاعتمادی است .نتیجه
عدم اختصاص بودجه کافی به این حوزه ،ضعف و عدم
توسعه کافی زیرساختهای مراکز پژوهشی ،دانشکدههای
شهرسازی ،مدیریت شهری و علوم وابسته و همچنین عدم
شکلگیری مراکز مطالعات و برنامهریزی شهری مجهز در
حوزه بخش خصوصی مشابه کشورهای توسعه یافته است.
این اتفاق خود باعث ضعف پژوهشها و سازمانهای پژوهشی
میشود و عدم اعتماد و فاصله میان جامعه پژوهش و جامعه
خطمشیگذاران و مدیران شهری را عمیقتر میکند .نوعی
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چرخه معیوب که در تصویر  1خالصه میشود.
این مطالعه ضمن بررسی ادبیات نظری مرتبط با این حوزه ،به
تحلیل ،آسیبشناسی و ارایه راهکارهای اصالحی درخصوص
تجربه مراکز پژوهشی برنامهریزی و مدیریت شهری در کشور
با تمرکز بر نمونه موردی شهر تهران میپردازد.
روش تحقیق

رویکرد پژوهش در این مطالعه ،کیفی است .پژوهش کیفی،
تحقیقی است که با هدف کاوش و بررسی مشکالت پژوهش
و براساس جمعآوری دادههای متنی و تصویری انجام شده،
بازتابدهنده نظرات مشارکتکنندگان در آن مشکالت است
( .)Clark & Creswell, 2015: 286در رویکرد کیفی از
طرحهای تحقیق متفاوتی استفاده میشود که با توجه به
تفاوتهایشان در هدف و رویه مورد نظر برای پژوهشهای
مختلف به کار میروند .جستجویی در این روشها انجام
گرفته که در جمعبندی به پنج طرح تحقیقی کیفی رسیده،
از این میان با توجه به بیان مسئله و هدف تحقیق میتوان به
طرح متناسب دست یافت (جدول .)1
جدول  1پنج طرح تحقیق کیفی که اغلب توسط پژوهشگران
بهکار گرفته میشوند را از جهات مفهوم مرکزی ،قصد و
رویههای کلیدی با یکدیگر مقایسه میکند.
با توجه به این نکته که هدف اصلی از این مطالعه ،ارایه
درسآموختههایی برای افزایش اثرگذاری پژوهشهای شهری
در نظام مدیریت شهری در کشور است ،طرح تحقیق «مطالعه
موردی» انتخاب شده است؛ چراکه در این مطالعه بررسی
روی «سیستمی متشکل از افراد» و به منظور درک و تفسیر
«آنچه در این سیستم در حال انجام است» انجام میگیرد.
همچنین از انواع مطالعات موردی مورد استفاده در طرحهای
تحقیقاتی میتوان به موارد جدول  2اشاره کرد .هر یک از این
موارد بسته به نوع پردازش اطالعات ،تحلیل موضوع و نحوه
برخورد با آن متفاوت خواهد بود .پرداختن به فرایندهای
جاری در مطالعات و پژوهشهای شهری در حوزه یک شهر
(در این مطالعه ،مرکز مطالعات و برنامهریزی شهر تهران)
اساس تحلیل این مقاله و شیوه این پژوهش خواهد بود.
با توجه به هدف تحلیل ،نوع مطالعه موردی در این پژوهش،
«مطالعه تکموردی ابزاری» است .در این روش پژوهشگر بر
یک موضوع بحثبرانگیز یا مسئله متمرکز میشود و سپس
یک مورد محدود و منفرد را برای به تصویرکشیدن این
موضوع بحثبرانگیز انتخاب میکند.
پیشینه تحقیق

● کاربرد پژوهش و "خطمشیگذاری مبتنی بر شواهد"

واژه کاربرد پژوهش2در دهه  1970و در پاسخ به توجه
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جدول  .1پنج طرح تحقیق کیفی و مقایسه آنها با
یکدیگر .مأخذ .2015:289 ,Clark& Creswell :
جدول  .1پنج طرح تحقیق کیفی و مقایسه آنها با
یکدیگر .مأخذ .2015:289 ,Clark& Creswell :
جدول  .1پنج طرح تحقیق کیفی و مقایسه آنها با
یکدیگر .مأخذ .2015:289 ,Clark& Creswell :
جدول  .1پنج طرح تحقیق کیفی و مقایسه آنها با یکدیگر.
مأخذ .2015:289 ,Clark& Creswell :

تصویر  .1چرخه معیوب به کارگیری نتایج پژوهشها در نظام مدیریت شهری ،مأخذ  :نگارندگان.1397 ،
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محققان برای بررسی تأثیرات پژوهشهای آکادمیک بر فرایند
خطمشیگذاری بخش عمومی پدید آمد .در این دوره تمرکز
اصلی محققین بر روی «پژوهش» بود و خطمشی در درجه
بعدی اهمیت و توجه قرار میگرفت .در این دوره با تمرکز
بر اثر3پژوهشها بر این نکته تأکید میشد که پژوهشگران
چه گامهایی میتوانند بردارند تا «احتمال» به کارگیری
تحقیقاتشان توسط خطمشیگذاران و تصمیمگیران افزایش
پیدا کند (.)Newman & Head, 2015: 384
توجه به کاربرد پژوهش در اواخر دهه  1990و اوایل دهه
 2000میالدی مجددا ً ظاهر شده و گسترش یافت .در این دوره
توجه اصلی بر خطمشی است و جامعه دانشگاهی و مقامات
تصمیمگیر در بخش عمومی ،هر دو بر این موضوع تمرکز

کردهاند که «دولتها چگونه میتوانند با به کارگیری اطالعات
و شواهد ،اقدام به تحلیل قویتر و بینقصتر خطمشیها
کنند؟» .هدف اصلی از تحلیل بهتر خطمشیها ایجاد
افزایش موفقیت آنها به واسطه بهبود میزان و نوع اطالعاتی
است که در تصمیمگیریهای مرتبط با خطمشیگذاری
بخش عمومی به کار گرفته میشود .این گفتمان امروزه با
عنوان نهضت «خطمشیگذاری مبتنی بر شواهد »4شناخته
میشود ( .)Ibidاغلب ،شواهد برگرفته از پژوهش به عنوان
«شواهد» در نظر گرفته میشود .به گونهای که محققان اغلب
واژههای «شواهد» و «پژوهش» را در متون خود به جای
یکدیگر به کار میبرند و آن را یافتههای تجربی برگرفته
از روشهای علمی تعریف میکنند (.)Tseng, 2012: 6

..............................................................................
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جدول  .1پنج طرح تحقیق کیفی و مقایسه آنها با یکدیگر .مأخذ :
نبم طرح

.Clark& Creswell, 2015:289

پدیده اصلی

رویههبی کلیدی

قصد

روش پژوهش کیفی پبیه

یک عىًان

کبيش ي بررسی دیذگبٌَبی
مختلف

گردآيری دادٌَب ،تجسیٍ ي تحلیل دادٌَب برای تُیٍ
مضبمیه ي بحث پیرامًن وتیجٍگیری کلی از مضبمیه
مطرح ضذٌ

مطبلعه موردی

سیستمی متطکل از
افراد در فضب ي زمبن
محذيد

ضرح ي تفسیر آوچٍ در ضرف
تکًیه است

گردآيری ي تجسیٍ ي تحلیل اضکبل مختلف دادٌَب برای
تطریح مضبمیه ي درسَبی آمًختٍ ضذٌ

قومنگبری

زببن ،رفتبرَب ي اعتقبدات
(یعىی فرَىگ) یک
گريٌ

ضرح الگًَبی فرَىگی

گردآيری دادٌَب (بذياً) از طریق مطبَذٌ ي تجسیٍ ي
تحلیل دادٌَب برای ضرح الگًَبی فرَىگی در زببن،
رفتبرَب ي دیذگبٌَبی جبری گريٌ

تئوری داده بنیبد

یک فرآیىذ ،اقذام یب
تعبمل

ایجبد یک تئًری یب
وظریٍپردازی

گردآيری دادٌَب ،تعییه ي ارتببط دادن مقًلٍَبی
دادٌَب ،طراحی ومًداری کٍ ضمبی کلی تئًری را
ومبیص دَذ ي پیصبیىیَبی مبتىی بر آن تئًری را
بیبن کىذ.

روایت پژوهی

تجربیبت یک یب چىذ ته

ضرح معىی تجربیبت از طریق
داستبن

گردآيری دادٌَب در قبلب مضبمیه میذاوی ي بٍ زببن
خًد فرد؛ آوبلیس دادٌَب برای سبزمبندَی داستبن ي
ببزگًیی داستبن ي تعییه محتًا ي مضمًن آن

جدول  .2انواع مطالعات موردی به عنوان یکی از گونه های طرح تحقیق کیفی .مأخذ  :نگارندگان ،برگرفته از کرسول.100:1394 ،

...........................................................

ردیف

نوع مطالعه موردی

1

مطبلعٍ تک مًردی ابساری

2

مطبلعٍ مًردی جمعی یب چىذگبوٍ

3

مطبلعٍ مًردی راتی

()Single instrumental case study

()collective case study

()Intrinsic case study

پژيَشگر بر یک مًضًع بحثبراوگیس یب مسئلٍ متمرکس میشًد ي سپس یک مًرد
محذيد ي مىفرد را برای بٍ تصًیر کشیذن ایه مًضًع اوتخبة میکىذ.
یک مًضًع بحثبراوگیس یب مسئلٍ اوتخبة میشًد ،امب پژيَشگر مطبلعبت مًردیِ
چىذگبوٍ را برای ريشه کردن ایه مًضًع اوتخبة میکىذ (اوتخبة چىذیه بروبمٍ از
چىذیه محل پژيَش یب چىذیه بروبمٍ در یک محل ياحذ برای مطبلعٍ)
بٍ دلیل آوکٍ مًرد تحت مطبلعٍ وشبندَىذٌ يضعیتی غیرمعمًل ي خبص است ،کبوًن
تمرکس بر خًد مًرد قرار میگیرد (مبوىذ ارزیببی یک بروبمٍ یب مطبلعٍ یک داوشجً کٍ
بب يضعیت دشًاری ريبري شذٌ است).

دلیل چنین اتفاقی را میتوان در «کیفیت» شواهد مبتنی بر
پژوهش دانست .چراکه طراحی و اجرای پژوهش به دلیل طی
مراحل مستندسازی روشها ،داوری تخصصی و نظارت بیرونی،
موجب میشود تا یافتههای مبتنی بر پژوهش به دلیل دارابودن
طبیعت نظاممند دارای خصوصیاتی مانند استحکام ،اعتبار
و استقالل نسبی باشند (.)Breckon & Roberts, 2016:8
در این مطالعه نیز هرجا از کلمه شواهد استفاده میشود

..............................................................................
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ویژگیها

مجله علمی ـ پژوهشی پژوهشکده هنر ،معماری و شهرسازی نظر

منظور شواهد برگرفته از پژوهشها خواهد بود.
مدل عرضه و تقاضا

در دهههای اخیر ،رویکرد خطمشیگذاری مبتنی بر
شواهد موجب گسترش دسترسی تصمیمگیران به شواهد و
تحلیلهای مورد نیازشان شده است (.)Head, 2015: 281
این موضوع موجب شده است که به کارگیری شواهد
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برگرفته از پژوهش در فرایندهای خطمشیگذاری ،به یکی از
محورهای مورد توجه در گفتمان رویکردهای توسعه تبدیل
شود .نتیجه چنین گرایشی را میتوان در تأکید روزافزون
سازمانهای بینالمللی حوزه توسعه و تأمینکنندگان مالی
پروژههای پژوهشی بر ایجاد ارتباط میان شواهد پژوهشی
با خطمشیگذاران مشاهده کرد (Newman, Capillo,
 .)Famurewa, Nath, & Siyanbola, 2013:2از جمله
اقدامات عملی در راستای پیشبرد این ایده ایجاد سازمان
«شبکه بینالمللی برای دسترسی به انتشارات علمی» یا
 5 INASPاست .این مجموعه ،یک سازمان توسعه بینالمللی
است که با ایجاد یک شبکه جهانی به دنبال بهبود دسترسی،
تولید و استفاده از اطالعات و دانش برگرفته از پژوهشهای
علمی است تا کشورها را برای حل چالشهایی که در مسیر
توسعه با آن مواجه میشوند تجهیز کند.

این سازمان با هدفِ گذار از فرضیات متداول و دستیابی به یک
چارچوب مشخص در استفاده از شواهد در خطمشیگذاری،
یک کنفرانس علمی سهروزه در سال  ،2012با شرکت 50
نماینده از  18کشور درحال توسعه ،در نیجریه برگزار کرد
و طی آن به جنبههای گوناگون انجام پژوهشهای کاربردی
از دیدگاه پژوهشگرانی که در بررسی فرایند خطمشیگذاری
مبتنی بر شواهد تجربه داشتند ،تصمیمگیران و همچنین
خطمشیگذاران پرداخت .سپس براساس تئوریهای موجود،
محتوای علمی و تجربیات عملیاتی ارایه شده در این کنفرانس
سه روزه ،گزارشی تحلیلی با عنوان «منظور از شواهد در
خطمشیگذاری مبتنی بر شواهد چیست؟ درسآموختههایی
از کنفرانس بینالمللی خطمشیگذاری مبتنی بر شواهد»6
در سال  2013منتشر کرد .در این گزارش براساس یکی از
رویکردهای تحلیلی ،این ایده در خطمشیگذاری با عنوان

جدول  .3ابعاد و مؤلفههای مربوط به دو مفهوم عرضه و تقاضا .مأخذ  :نگارندگان ،تلخیص و برگرفته از:

; Newman, Cherney & Head, 2017: 4; Hawkes, et al., 2016: 168; Newman, Capillo, Famurewa, Nath, & Siyanbola, 2013: 3-7
Newman, et al., 2012:19-20 & DFID,2010:3.

مفهوم

بعد

تقاضا

وجود انگیزه برای دسترسی و کاربرد نتایج پژوهش از
سوی تصمیمگیران و خطمشیگذاران

مؤلفه





وجود ظرفیت دسترسی و استفاده از نتایج پژوهش از
سوی تصمیمگیران و خطمشیگذاران (داشتن سواد
استفاده از شواهد تحقیق)8



ا طمینان از اهمیت استفاده از شواهد مبتنی بر تحقیق از سوی ریاست سازمان
بهرهبردار
وجود اهداف و عالقه حرفها ی شخصی نزد مدیران سازمان بهرهبردار با موضوع
پژوهش
دریافت هزینههای شرکت در جلسات فرایند پژوهش

ظرفیت خطمشی :
 ظرفیتهای فردی:
 oبرخورداری از دانش درخصوص اینکه پژوهش چیست و چگونه
میتوان از آن بهره برد
 oمهارت جستجو ،ارزیابی اطالعات ناشی از پژوهش
 oمهارت تفکر انتقادی برای درک ،نقد و ترکیب اطالعات
 oوجود رویکرد مثبت نسبت به کاربرد شواهد مبتنی بر پژوهش
(بخصوص در میان تصمیمگیران باسابقه سازمان)
 ظرفیتهای سازمانی:
 oظرفیت های زیرساختی :تعداد کامپیوترها و پهنای باند اینترنت در
دسترس
 oظرفیتهای سیاسی :وجود تقاضای شفاف از سوی سازمانهای بخش
عمومی (برای غلبه بر بیعالقگیها و مخالفتها) ،فرهنگ سازمانی
پذیرنده چالش و تفکر انتقادی ،وجود فرایندهای سازمانی پذیرنده
شواهد علمی (مانند فرایندهای برنامهریزی و تدوین راهبرد ،ارزیابی
خطمشیها و به خصوص بودجهریزی ،وجود سیستم پاسخگویی
(جهت اطمینان از اینکه تصمیمات با استفاده از شواهد استخراج شده
گرفته شدهاند).
8

............................................................



کسب امکان دستکاری در فرایندهای سیاسی با استفاده از نتایج پژوهش از سوی
مدیران سازمان بهرهبردار

ظرفیت نهادی:9
 oنهادینهسازی دریافت و به کارگیری شواهد در فرایندهای تصمیمگیری
و خطمشیگذاری (به عنوان مثال وجود رویهها یا قوانین و مقرراتی که
مجله علمی ـ پژوهشی پژوهشکده هنر ،معماری و شهرسازی نظر
مدیران و خطمشیگذاران را مجبور به استفاده از شواهد مبتنی بر
تحقیق در فرایندهای تصمیمگیری میکند).

..............................................................................
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o

سید مهدی الوانی و همکاران.



عرضه

وجود ارتباطات مؤثر میان محققان -خطمشیگذاران
و ذینفعان :ارتباطات و شبکهها (ارتباط میان افراد و
گروهها)



وجود ارتباطات مؤثر میان پژوهش با تصمیمگیران و
خطمشیگذاران (ارتباط میان پژوهش و افراد و
گروهها)




...........................................................



وجود ارتباطات مؤثر میان پژوهشگران -تصمیمگیران و خطمشیگذاران -گروههای
کلیدی که از نتایج تصمیم تأثیر خواهند پذیرفت .این ارتباطات را میتوان به دو
گروه تقسیم کرد:
 ارتباطات چهره به چهره
 ارتباطات مجازی
وجود تفکر استراتژیک و زمانبندی برای ایجاد ارتباط و برنامهریزی برای پژوهش و
اطالعات
مشارکت تصمیمگیران و خطمشیگذاران در مراحل اولیه برنامهریزی پروژه
پژوهشی

پژوهش و دانش استخراجشده -توسط محققین و سازمانهای واسط -به صورت
مناسبی تولید ،بستهبندی و منتقل میشود.

محققین در خصوص ارتقای ظرفیتهای فردی و سازمانی،
از رویکردی به نام "مداخل ه تسهیلگر "10یاد میکنند که
معرف نوع خاصی از آموزش هدفمند است .هدف از مداخالت
تسهیلگر ،ایجاد فضایی برای تسهیل دریافت و استفاده از

..............................................................................
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ظرفیت نهادی:9
 oنهادینهسازی دریافت و به کارگیری شواهد در فرایندهای تصمیمگیری
و خطمشیگذاری (به عنوان مثال وجود رویهها یا قوانین و مقرراتی که
مدیران و خطمشیگذاران را مجبور به استفاده از شواهد مبتنی بر
تحقیق در فرایندهای تصمیمگیری میکند).

«عرضه و تقاضا» ،در قالب مدلی مفهومی که در تصویر 2
تصویر شده است جهت بررسی و تحلیل مسایل این حوزه
ارایه شد.
در این مدل « َعرضه» اطالعات مستخرج از پژوهش به
خطمشیگذاران و مؤلفههای مؤثر بر آن و نیز «تقاضا»ی
تصمیمگیران و خطمشیگذاران و آنچه بر آن تأثیرگذار
است ،نمایش داده شده است .حجم و محتوای عوامل اثرگذار
بر تقاضا در این مدل یک نتیجه محتوایی از این رویکرد و
ایده حاکم بر آن به دست میدهد .چنانچه مشاهده میشود،
تنها یک بُعد در «عرضه» پژوهشها و شواهد تحقیق اثرگذار
است ،این در حالی است که «تقاضا»ی تحقیق از دو بُعد و
در ادامه مؤلفههای وابسته تشکیل یافته است .تقاضا در این
مدل مفهومی ،شامل «انگیزه» و «ظرفیت» تصمیمگیران و
خطمشیگذاران و عرضه متأثر از ارتباطات بین محققان با
خطمشیگذاران و پژوهش با تصمیمگیران و خطمشیگذاران
است.
بررسی نتایج مطالعات محققان دیگر ،بازتابدهنده مؤلفههای
مکمل برای مدل عرضه-تقاضا در خطمشیگذاری و
تصمیمگیری مبتنی بر شواهد است .بدین منظور مجموعه
کاملی از نتایج مطالعات اخیر در این حوزه مورد مطالعه و
بررسی قرار گرفت که نتیجه آن در جدول  3منعکس و ابعاد
و مؤلفههای هر دو مفهوم عرضه و تقاضا تدقیق شده است.
ارتقای ظرفیت خطمشی از طریق مداخله تسهیلگر

مجله علمی ـ پژوهشی پژوهشکده هنر ،معماری و شهرسازی نظر

ظرفیتهای سیاسی :وجود تقاضای شفاف از سوی سازمانهای بخش
عمومی (برای غلبه بر بیعالقگیها و مخالفتها) ،فرهنگ سازمانی
پذیرنده چالش و تفکر انتقادی ،وجود فرایندهای سازمانی پذیرنده
شواهد علمی (مانند فرایندهای برنامهریزی و تدوین راهبرد ،ارزیابی
خطمشیها و به خصوص بودجهریزی ،وجود سیستم پاسخگویی
(جهت اطمینان از اینکه تصمیمات با استفاده از شواهد استخراج شده
گرفته شدهاند).

پژوهشهاست و در حقیقت با استفاده از توسعه توانمندیهای
حرفهای موجب تقویت مهارتها و تخصصها برای استفاده
از پژوهش و به کارگیری روشهای مبتنی بر شواهد
میشود .این رویکرد ضمن آنکه بر مهارتها و انگیزههای
فردی برای دسترسی ،تفسیر و به کارگیری نتایج پژوهشها
تمرکز میکند ،شرایط سازمانی و ساختاری را که زمینههای
پشتیبانی از کاربرد پژوهشها را فراهم کرده یا بر عکس
موجب ایجاد مانع در استفاده از نتایج پژوهشها میشوند
مورد تأثیر قرار میدهند ( .)Fisher & Pujar, 2011:18این
رویکرد نوعی همیاری عملیاتی به افراد و گروهها جهت تغییر
رفتار آنهاست .در فضای خطمشیگذاری این رویکرد به معنی
«ایجاد ظرفیت درک نتایج پژوهش و به کارگیری نتایج آن
برای خطمشیگذاران و تصمیمگیران» است ،حتی اگر
پیش از این هیچ عالقهای به این کار نداشتهاند .برنامههای
ظرفیتسازی که در قالب کارگروهها یا دورههای آموزشی
اجرا میشوند ،با ایجاد تغییر رفتار در سازمان ،موجب تحریک
محسوس تقاضا برای پژوهش میشود (.)Ibid
محققان ضمن تأکید بر اهمیت و اثربخشی این دورههای
آموزشی در استفاده از نتایج پژوهشها تصریح میکنند که
برای غلبه بر موانع موجود در فضای سازمانی ،اجتماعی
و سیاسی حاکم ،برای اثربخشی دورههای آموزشی باید
این دوره ها متناسب با جامعه مخاطب به صورتی مجزا و
متناسب با نیازهای خطمشیگذاران و مدیران طراحی و اجرا
شود (& Baker, Brownson, Dreisinger, McIntosh,
 .)Karamehic-Muratovic, 2009: 347در حقیقت مدیریت
این برنامههای آموزشی باید توسط افراد حرفهای انجام
گیرد که با درنظر گرفتن فضای سیاسی هر سازمان ،دارای
توانمندی در تشخیص این موضوع باشند که چه برنامههایی
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هشیگذاراى
خط 

(تصوینگیزاى)اًگیشُالسم

بزایدستزسیٍاستفادُاس
پژٍّشّارادارًد.

تقاضا

چزابایداسپژٍّشاستفادُکٌٌد؟
هشیگذاراىتاچِحدهیشاى«داًش»ٍ
خط 

«هْارت»کارباشَاّدعلویرادارًد؟

هشیگذاراى
خط 

تصوینگیزاى)تَاًاییٍ

(
ظزفیتدستزسیٍاستفادُاس
پژٍّشّارادارًد.


عرضه

تصویر  .2مدل عرضه و تقاضا؛ مأخذ

پژٍّشّایهزتبطبا

هَضَعاًجامًٍتایجآى
طیایجادیکارتباط
هؤثزدراختیار
هشیگذاراى
خط 

(تصوینگیزاى)

یگیزد.
قزاره 


(تصوینگیزاى)ضوي

هشیگذاراى
خط 

ژٍّشّااسًتایجآًْا

دستزسیبًِتایجپ
درتصوینگیزیّایشاىاستفادُ

هیکٌٌد.
 


ًقشآفزیٌی

هشیگذاریهبتٌیبز
خط 

شَاّددرتَسعِ

تصوینگیزاىٍپژٍّشگزاىباّن

تاچِاًداسُ
درارتباطاًد؟

باتصوینگیزاىدر

پژٍّشّا

تاچِاًداسًُتایج
ارتباطاست؟

.Newman, Capillo, Famurewa, Nath, & Siyanbola,2013: 2 :

برای ظرفیتسازی در هر سازمان باید طراحی شود و با چه
روشی اجرا و پیادهسازی شود (نک& Weyrauch, Echt .
 .)Suliman, 2016: 38-40نکتهای که این برنامههای
آموزشی را از آموزشهای سازمانی مرسوم در سازمانها
متمایز میکند.
فرایند رسمی پژوهش در نظام مدیریت شهری تهران

............................................................

محققان در بررسی تطبیقی مدل کنونی نظام مدیریت شهری
در پایتخت با مدلهای ارایه شده در ادبیات نظری دولتهای
محلی ،آن را معادل مدل شورای شهر -شهردار (به عنوان
مدیر شهر) تشخیص میدهند (نک .آخوندی ،برکپور،
اسدی ،بصیرت و طاهرخانی .)152 :1387 ،مدلی که به دلیل
یکسان بودن قانون ،به کلیه شهرهای کشور قابل تعمیم است.
در شهر تهران برای نخستینبار براساس تکلیف تبصره ماده
 19بودجه مصوب سال  1387شورای اسالمی شهر تهران و
با هدف جلوگیری از انجام پراکنده و جزیرهای پژوهشهای
شهری در بخشهای مختلف نظام مدیریت شهری تهران،
نظامنامه پژوهشی شهرداری تهران تدوین و به کلیه
بخشهای شهرداری تهران ابالغ شد .براساس این نظامنامه
بودجه پژوهشی شهرداری تهران که همه ساله در تبصره 20
بودجه مصوب شورای اسالمی شهر تهران مشخص میشود،
در قالب کمیتههای پژوهشی یازدهگانه تخصصی (که هریک

با معاونت تخصصی متناظر در شهرداری تهران همکاری
میکنند) ،با هدایت و راهبری مرکز مطالعات و برنامهریزی
شهر تهران مشخص میشوند (شهرداری تهران.)6:1388 ،
پس از این اتفاق ،اگرچه بخشها و سازمانهای مختلف در
شهرداری تهران در قالب تفسیرهایی از تبصرههای بودجه
سالیانه اقدام به تعریف و هزینهکرد در فعالیتها و اقدامات
مطالعاتی و پژوهشی کردهاند ،اما سازوکار رسمی تعریف
و اجرای پژوهشهای شهری در قالب نظامنامه پژوهشی
شهرداری تهران ،با راهبری مرکز مطالعات و برنامهریزی شهر
تهران انجام میپذیرد.
این مرکز را میتوان یکی از باسابقهترین مراکز پژوهشی حوزه
مدیریت شهری در کشور دانست که سابقه شکلگیری آن به
تصویب قانون «نظارت بر گسترش شهر تهران» در مردادماه
 1352و تشکیل شورای نظارت بر گسترش شهر تهران؛ به
عنوان «سازمان تصمیمگیر و تعیینکننده خطمشی کلی
توسعه شهر تهران»؛ (دبیرخانه شورای نظارت بر گسترش شهر
تهران )2:1363 ،برمیگردد .این شورا به ریاست نخستوزیر
وقت و وزرای مرتبط و اعضای شورای اقتصاد کشور و با موضوع
توسعه پایتخت تشکیل شد .همزمان با اعالم موجودیت قانونی
این شورا دبیرخانه مربوطه نیز به عنوان یکی از معاونتهای
مدیریت عمران شهری و مسکن در سازمان برنامه و بودجه
ایجاد و سپس تحت نظر شهرداری تهران قرار گرفت
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(دبیرخانه شورای نظارت بر گسترش شهر تهران.)5:1357 ،
دفتر مطالعات و برنامهریزی دبیرخانه شورا در سالهای بعد
به صورت مستقل و با عنوان مرکز مطالعات و برنامهریزی
شهر تهران تا به امروز به فعالیت خود ادامه داده است.

...........................................................

عرضه یا تقاضا؟

تدقیق عوامل اثرگذار بر هر یک از سطوح مدل عرضه و تقاضا،
با رجوع به طیف گستردهای از منابع پژوهشی اخیر ،این
نتیجه مفهومی را حاصل میکند که خطمشیگذاری مبتنی
بر شواهد بیشتر از آنچه به "عرضه" شواهد متکی باشد ،بر
تقویت کمی و کیفی "تقاضا"ی آنها اتکا دارد.
هرچند تاکنون مطالعات اندکی در کشور راجع به
خطمشیگذاری مبتنی بر پژوهش صورت گرفته است ،اما
مطالعات بومی اخیر نیز بیانگر اهمیت یافتن بخش "تقاضا"
در این حوزه است .به عنوان مثال در تجربه استخراج
عوامل مؤثر بر سیاستپژوهی در کشور ،بیشترین مؤلفههای
استخراج شده به "استفادهکنندگان پژوهش" و "طرف تقاضا"
اختصاص یافته است (قلیپور و حمیدیزاده .)799:1393 ،از
سوی دیگر جدول  3که از توسعه و گسترش مدل عرضه و
تقاضا  INASPاستخراج شد ،ضمن ارایه چارچوبی مفهومی
برای تحلیل خطمشیگذاری مبتنی بر شواهد در سازمانها
و فرایندهای مرتبط ،بیانگر این نکته است که مطالعات
پژوهشگران این حوزه بر بُعد تقاضا تمرکز یافته است.
با استفاده از ابزار مشاهده ،مصاحبه و اسناد و دستورالعملهای
اجرایی ،فرایند تعریف ،اجرا و انتقال نتایج پژوهش در
شهرداری تهران استخراج شد که در تصویر  3قابل مشاهده
است .بررسی و تحلیل این فرایند ،بیانگر آن است که تجربه
اندوخته شده نزدیک به نیم قرن گذشته در سازمان متولی
پژوهش در شهرداری تهران ،به صورت سازوکارهای متمرکز
بر «عرضه» شواهد علمی نمود یافته است .این در حالی است
که حل مسایل اساسی مرتبط با بخش عرضه پژوهش ،به
صورت کام ً
ال مستقیم با بخش تقاضای پژوهش مرتبط است
( )Porter & Hewitt, 2015: 404و نمیتوان آنها را به صورت
مستقل از هم مورد تحلیل قرار داد.
در فرایند کنونی بخش عمدهای از منابع سازمانی به
زیرفرایندهای طراحی ،انتخاب پژوهشگران مجری پروژه،
نظارت ،اخذ نتایج و ارسال آن به سازمان متقاضی پژوهش
در نظام مدیریت شهری تهران اختصاص یافته است .وجود
شبکه درهمتنیده پژوهشگران ،سازمان متقاضی پژوهش و
مرکز مطالعات و برنامهریزی شهر تهران ،به عنوان راهبر
و ناظر فرایندها ،در قالب برنامهریزی و نظارت و جلسات
حضوری کمیته نظارت بر پروژههای پژوهشی موجب شده
است مؤلفههای مرتبط با حوزه عرضه تا حد قابل قبولی
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تحت پوشش قرار گیرند .اما فرایندهای مرتبط با بخش
«تقاضا» به پاالیش و انتخاب عناوین پژوهشی دریافت شده
از بخشهای متقاضی پژوهش در کمیت ه پژوهشی مرتبط و
شورای خطمشیگذاری پژوهشی شهرداری تهران محدود
میشود و سازوکار معینی برای مدیریت اثربخش بخش
تقاضا مشاهده نمیشود .بررسی تجارب جهانی بیانگر این
حقیقت بوده که ضعف در توسعه فرایندهای بخش تقاضا
برای پژوهش ،پدیدهای جهانی است .اکنون محققان متوجه
شدهاند که ادبیات نظری حوزه کاربرد پژوهش تا به امروز بر
مدلهای مبتنی بر بهبود «عرضه» تمرکز یافتهاند و با درک
این موضوع نیاز کنونی را ارایه راهکارهایی برای بهبود بخش
«تقاضا» میدانند ( .)Shaxson, 2010: 13موضوعی که در
فرایند انجام پروژههای پژوهشی در شهرداری تهران نیز قابل
مشاهده است.
انتقال تمرکز به بخش تقاضا در عرصه استفاده از شواهد علمی
در نظام تصمیمگیری و خطمشیگذاری در سالهای اخیر
باعث توسعه مفهوم جدیدی با عنوان «ظرفیت خطمشی»11
شده است .ظرفیت خطمشی را میتوان توانایی دولت (و
بخش عمومی) برای دریافت و پردازش شواهد به دست
آمده از پژوهش12برای استفاده در فرایند خطمشیگذاری یا
ظرفیت خطمشیگذاری مبتنی بر شواهد دانست )Newman,
 .)Cherney & Head, 2017:4ظرفیت خطمشی تحت تأثیر
عواملی در سطوح فردی و سازمانی است که شرایط الزم برای
امکان دریافت و به کارگیری نوع معینی از شواهد به دست آمده
از پژوهش را برای افراد فعال در حوزه خطمشیگذاری فراهم
میکند ( .)Ibid: 4-5در سالهای اخیر با گسترش استفاده
از مفهوم سازمانهای واسط دانش13در حوزه تصمیمگیری
و خطمشیگذاری بر ظرفیتسازی برای استفاده از شواهد
برگرفته از پژوهش تأکید شده است.
شورای شهر تهران در مواردی خاص ،با مصوبههای موردی
اقدام به الزام قانونی شهرداری تهران برای انجام پژوهش
کرده است اما مصوبه جامعی برای الزامی کردن سازوکار
دائمی پژوهش و مطالعات در تصمیمگیریها وجود ندارد.
به عنوان مثال میتوان از مصوبه «الزام شهرداري تهران به
انجام مطالعات تكميلي و امكانسنجي نصب درهاي بازشو
ايمني در ايستگاههاي مترو ( »14)PSDنام برد که در آن
شهرداری تهران را ملزم به انجام پژوهش در خصوص استفاده
از تکنولوژی  PSDدر ایستگاههای شبکه مترو میکند.
درحالی که در سالهای اخیر در کشورهای توسعهیافته،
قوانین جامعی برای ایجاد الزام قانونی برای پژوهش در امور
تصمیمگیری و خطمشیگذاری مصوب شده است .به عنوان
نمونه ایالت میشیگان در مصوبهای در سال  2012اختصاص
نقدینگی به سازمانهای ایالتی در بخشهای بهداشت،

ماهنامه باغ نظر /5-16 :)63( 15 ،شهریور 1397

خدمات اجتماعی و آموزش را محدود به برنامههایی کرد
که «مبتنی بر پژوهش و براساس دانش علمی مرتبط»
( )Michigan Legislature, House Bill, 2012: 163باشد.
در حقیقت تنها برنامههایی استحقاق اختصاص نقدینگی را
خواهند داشت که اثربخشی آنها توسط شواهد قابل دفاع باشد
(.)Pew-MacArthur Results First Initiative, 2015: 4

با توجه به آنچه برشمرده شد ،بازنگری در فرایندهای
موجود در تعریف و اجرای پروژههای پژوهشی شهرداری
تهران و پیشبینی واحدی حرفهای جهت طراحی و
پیادهسازی دورههای آموزشی متناسب با نیازهای مدیران و
خطمشیگذاران کنونی مدیریت شهری تهران ضروری به نظر
میرسد.
از سوی دیگر در بخش ادبیات نظری ،به اهمیت مفهوم
«مداخله تسهیلگر» به عنوان نوعی آموزش هدفمند که بر
ظرفیتهای فردی و سازمانی اثرگذار است ،اشاره شد .این در
حالی است که بررسی فرایندهای کنونی تعریف ،اجرا و ابالغ
کاربست و نتایج پژوهشها در شهرداری تهران (تصویر ،)3
بیانگر عدم پیشبینی واحد و یا فرایند مشخصی برای ایفای
نقش آموزشی است .واحدی که عالوه بر ایجاد ظرفیت و
توانمندسازی بخش تقاضا در میان مدیران شهرداری یا
خطمشیگذاران در شورای شهر ،بستر سازمانی و ساختاری
را برای به کارگیری نتایج پژوهشها در تصمیمگیریها فراهم
کند .نکتهای که بازنگری در فرایندهای موجود در تعریف
و اجرای پروژههای پژوهشی شهرداری تهران ،و پیشبینی
واحدی حرفهای جهت طراحی و پیادهسازی دورههای
آموزشی متناسب با نیازهای مدیران و خطمشیگذاران
کنونی مدیریت شهری تهران را مورد تأکید قرار میدهد.
نتیجهگیری

............................................................

تصویر  .3فرایند انجام پروژه پژوهشی در مرکز مطالعات و برنامهریزی شهر
تهران .مأخذ  :نگارندگان.1397 ،

جدایی دو جامعه پژوهشگران علوم شهری از یک سو و مدیران
و خطمشیگذاران از سوی دیگر ،موجب شده است تا مدیران
ارشد ضمن عدم استفاده از نتایج پژوهشها در تصمیماتشان،
بودجه کافی را به بخش پژوهش اختصاص ندهند .این موضوع
خود در چرخهای معیوب باعث عدم توسعه زیرساختهای
پژوهشی (از جمله مراکز پژوهشی توانمند و پژوهشگران
کافی و ماهر) و در نتیجه عدم تولید پژوهشهای مؤثر در
حل مشکالت کاربردی در نظام مدیریت شهری کشور شده
است .خطمشیگذاری مبتنی بر شواهد پاسخی به این مشکل
و رویکردی برای پل زدن میان این دو جامعه جدا از هم است.
این رویکرد در تالش است تا با پشتیبانی تصمیمهای مدیران
و خطمشیگذاران بخش عمومی به واسطه نتایج پژوهش
علمی ،اثربخشی تصمیمهای مدیران و خطمشیگذاران را
افزایش دهد .در این مطالعه با تمرکز بر مدل عرضه و تقاضا

..............................................................................
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در خطمشیگذاری مبتنی بر شواهد ،مدل کنفرانس INASP

...........................................................

به عنوان چارچوب اصلی مدنظر قرارگرفت و به واسطه نتایج
اخیر پژوهش نظریهپردازان مختلف ،این مدل توسعه داده
شد تا مبنای تحلیل نظام پژوهشی در مدیریت شهری
پایتخت قرار گیرد .مرکز مطالعات و برنامهریزی شهر تهران
به عنوان مرجع رسمی تعریف و راهبری پروژههای پژوهشی
در شهرداری تهران ،با استفاده از مدل توسعهیافته عرضه و
تقاضا مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت و در تطابق یافتهها با
تجارب اخیر جهانی مشخص شد علیرغم وجود نظام مناسبی
برای عرضه پژوهش ،نظام موجود در بخش تقاضا نیازمند
اصالح و توسعه است .همانگونه که از نتایج این مطالعه
اصالح بخش تقاضا را میتوان در تقویت
مشخص شد راهکار
ِ
ظرفیت خطمشی و ظرفیت نهادی خالصه کرد .با توجه به
ایفای نقش میانسازمانی و همچنین ساختار تقسیم کار در
نظام کنونی تعریف ،اجرا و راهبری پروژههای پژوهشی ،ایجاد
یک واحد سازمانی با عنوان «دفتر توانمندسازی پژوهشی
مدیریت شهری» (تصویر  )4برای تقویت بخش تقاضا توصیه
میشود.
با استفاده از یافتههای این مطالعه مأموریتهای اصلی این
واحد را میتوان به صورت زیر خالصه کرد :
● نیازسنجی ،طراحی و پیادهسازی دورهها و کارگاههای
آموزشی برای اعضای شورای شهر و مدیران ارشد در بخشهای
مختلف شهرداری تهران ،به صورت مجزا و متناسب با نیاز هر
گروه مخاطب با هدف توسعه ظرفیت خطمشی نظام مدیریت
شهری تهران.
● طراحی و نظارت بر رویهها و دستورالعملهای استاندارد
درخصوص الزام ارایه گزارشهای کارشناسی جهت ارایه
توجیهات فنی و علمی برای تصمیمهای مدیران ارشد
در شهرداری تهران (و همچنین پیشنهاداتی که برای
تصمیمگیری در قالب لوایح به شورای شهر تهران ارسال
میشود) با هدف توسعه ظرفیت نهادی.
آنچه در این میان دارای اهمیت است ،وجود ارتباطی پویا و
دوطرفه میان این واحد و بدنه مدیریت ارشد در شهرداری و
اعضای شورای شهر برای کاربردی شدن حداکثری پژوهشها
در نظام مدیریت شهری است.
پینوشتها

.1در برخی محافل علمی کشور  policyو  politicsرا سیاست ترجمه
میکنند و به جای «خطمشیگذاری» اصطالح «سیاستگذاری» را به
کار میبرند .اما با توجه به تضادهای معنایی و ایجاد ابهامهای جدی در
متون علمی این حوزه که گاهی در یک متن از هر دو واژه استفاده شده
است ،بهتر است  politicsرا سیاست policy ،را خطمشی و policymaking
را خطمشیگذاری معنا کنیم (برای توضیحات بیشتر مراجعه شود به :
(اسمیت و الریمر.)37:1392 ،
utilization. 2
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