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Abstract: 
Evidence-based policy making is a new approach in the public policy making cycle which 

has been continuously used across several countries. National Statistics is one of the most 

important factors in this approach. If generated precisely and disseminated accurately, 

statistical evidence can increase the efficiency and effectiveness of public policies. The 

purpose of this study is to explore the evidence-based policy making with respect to statistical 

evidence. By using Partial Least Square (PLS) technique, a research model is developed and 

relationships among key determinants of the model were identified. Results from analysis of 

data collected from 140 policy makers and higher education professionals revealed that the 

evidence-based technique positively influences the efficiency and effectiveness of higher 

education public policies. Moreover, results showed that the lack of up-to-dated information 

and statistical evidence, difficulties in accessing, interpreting, and incomparability of such 

evidence, and finally the late distribution of statistical evidence are amongst the most 

important barriers of adopting this approach in higher education sector in Iran. 
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ارتقاي اثربخشی و  آیا شواهد آماري در: گذاري مبتنی بر شواهد در عملخط مشی
  هاي آموزش عالی کشور موثرند؟کارآیی خط مشی

  ) 16/03/1393: تاریخ پذیرش 04/09/92: تاریخ دریافت(  
  

  4، لطف اهللا فروزنده 3عادل آذر،  2حسن دانایی فرد، * 1سید عباس ابراهیمی
  

  چکیده
مورد استفاده قرار خط مشی گذاري مبتنی بر شواهد رویکرد جدیدي به چرخه خط مشی گذاري عمومی است که در بسیاري از کشورها 

تواند در صورت دقـت و صـحت در تولیـد و    بر این اساس آمار می. یکی از شواهد مهم در این رویکرد آمارهاي ملی است. گرفته است
گذاري مبتنی بر شواهد با محوریت مشیهدف این مقاله واکاوي رویکرد خط. هاي ملی را ارتقا دهداشاعه، اثربخشی و کارایی خط مشی

سازي حداقل مجـذورات  منظور تعیین روابط میان ابعاد مدل مفهومی تحقیق از روش مدلبه. به عنوان یکی از شواهد کلیدي استآمار 
گـذار و  خـط مشـی   140هاي گردآوري شـده از  نتایج حاصل از تحلیل داده. استفاده شده است Smartplsافزار و نرم) PLS(جزیی 

-دهد که استفاده از شواهد آماري تاثیر مثبت و مستقیمی بر اثربخشی و کارآیی خط مشیمی کارشناس حوزه آموزش عالی کشور نشان
روز نبودن آمارها و اطالعات، دسترسی سخت به آمارها و اطالعات، عدم انتشار به موقع بر اساس نتایج، به. هاي آموزش عالی کشور دارد

ترین مسایل و مشکالت ، از مهم...ان مقایسۀ آمارهاي موجود با آمارهاي قبلی و آمارها، قابل فهم نبودن آمارهاي تولید شده، نبودن امک
  .گذاري مبتنی بر شواهد آماري استمشیکارگیري رویکرد خطبه
  

  :واژگان کلیدي
   .گذاري مبتنی بر شواهدمشیبخش عمومی، خط مشی گذاري، آمار، خط 
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   مقدمه  -  1

در . نقش و اهمیت آمار در حکمرانی ملی به درستی تبیین نشده استدر بسیاري از کشورهاي در حال توسعه، 
عنوان عنصري مهم براي ، آمار را به...)ریزان و مدیران وگذاران، برنامهخط مشی(این کشورها حاکمان 

حکمرانی خوب و مدیریت بخش عمومی و همچنین مدیریت بخش خصوصی چندان مورد توجه قرار     
ها و جوامع آماري ملی و بین المللی نیز در تغییر این نهادهاي آماري همچون انجمن متاسفانه،. دهندنمی

در واقع بسیاري از کشورهاي در حال توسعه، نهادهاي رسمی . اندگیري انجام ندادهوضعیت اقدامات چشم
چندان فعال .) ..همانند انجمن مهندسان، جامعه پزشکان و جامعه اقتصاد ملی و (آماري بر خالف سایر نهادها 
در واقع در کشورهاي درحال توسعه، شاهد نوعی دور باطل توسعه آماري ]. 9[نبوده و رو به افول هستند 

گذاري این کشورها به اهمیت به این مفهوم که بی توجهی یا نبود توجه سطوح مختلف خط مشی. هستیم
نوبه خود باعث تولید آمار ضعیف شده است این کم دقتی به . آمار، منجر به کم دقتی در تولید آمار شده است

. هاي آماري شده استکه باعث پایین آمدن تقاضا براي آمار، کم اهمیتی به استفاده از آمار و تضعیف سازمان
هاي ناآگاهانه، ناتوانایی در نظارت گیريهاي ضعیف، اتخاذ تصمیماین دور باطل، منجر به طراحی خط مشی

-مشیها و همچنین ناتوانایی در ارزیابی موفقیت یا موفق نبودن خطها و برنامهها، طرحبر اجراي خط مشی
  :زند  که در آنچرخۀ باطل فوق، وضعیتی را رقم می]. 9[هاي ملی، شده است 

  شودها به صورت محدود استفاده میگیريها و تصمیممشیآمار در طراحی خطاز. 
  آمار در سطح ملی و بین المللی وجود داردروابط ضعیفی بین تولیدکنندگان و کاربران. 
 اند و به راحتی هستند، به درستی تحلیل نشده) یا حتی نادرست(هاي موجود ضعیف اطالعات و داده

 .در دسترس نیستند
 هاي مختلف را با هم مقایسه کردتوان آمار سالبه عبارت دیگر، نمی. اي وجود نداردآمار مقایسه. 
 ها شکاف وجود داردمجموعه داده هاي آماري وبین نظام. 
 براي (آوري داده در هر دو سطح ملی هاي جمعسازي آماري و تالشهماهنگی ضعیفی بین ظرفیت

و بین ) هاي هماهنگی وجود نداردها و ادارهخانهمثال بین سازمان مرکزي آمار و بخش آماري وزارت
 .المللی وجود دارد

 ماخذ کافی در اختیار ندارند و دوام ندارندهاي آماري ملی شکننده هستندسیستم ،.  
  :گذاران را در بیانیه بانک جهانی به شرح زیر تبیین کردمشیتوان اهمیت آمار براي خططور کلی میبه
آمار . کندتر، آمار شواهد مورد نیاز را براي طراحی خط مشی فراهم میچرا آمار مهم است؟ به عبارت ساده«

بدون آمار خوب فرآیند توسعه، از شفافیت . ها مفید استنیازها، اهداف و پایش برنامه براي کمک به شناسایی
گو توان دولت را پاسختوانند از اشتباهات خود درس بگیرند و نمیگذاران نمیالزم برخوردار نیست، خط مشی

  ].24[» نگه داشت 
-ها و تدوین خطآمار در اتخاذ تصمیم کند تا نقش کلیدي  استفاده صحیح و کارآمد ازاین مقاله تالش می

گذاري در پرتو شواهد در بر این اساس،  ابتدا خط مشی. هاي بهتر در سطح کالن کشور را نشان دهدمشی
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گذاري تحلیل عنوان شاهدي مهم و حیاتی در خط مشیاین حوزه مورد بررسی قرار داده و نقش آمار ب
-مشیموجود در خصوص استفاده از شواهد آماري در بین خطاین مقاله در صدد شناسایی وضع . خواهد شد

هاي تدوین شده گذاران حوزه آموزش عالی کشور بوده و همچنین تاثیر آمار بر کارایی و اثربخشی  خط مشی
  :هاي تحقیق حاضر عبارت اند ازدر واقع سوال. گیرددر حوزه آموزش عالی کشور مورد بررسی قرار می

  :سوال اصلی تحقیق
هاي وضع گذاري بر اثر بخشی و کارایی خط مشیچه حد استفاده از شواهد آماري در خط مشی تا .1

 گذارد؟شده تاثیر می
  :هاي فرعی تحقیقسوال

گذاران حوزه آمـوزش عـالی کشـور    هاي خط مشیگیريمیزان استفاده از آمارهاي ملی در تصمیم .2
 چگونه است؟

گذاري حوزه آموزش عالی کشور  بیشتر مـورد اسـتفاده قـرار مـی     چه نوع  آمارهایی در خط مشی .3
 گیرد؟ 

 گذاران حوزة آموزش عالی کشور از آمارهاي رسمی چگونه است؟میزان اطالع خط مشی .4
گذاري حوزة آموزش هاي موجود براي استفاده از آمارهاي رسمی در خط مشیمسایل و محدودیت .5

 عالی کشور چگونه است؟
 

  قیقمبانی نظري تح - 2
گذاري در بخش عمومی است که گذاري مبتنی بر شواهد یکی از جدیدترین رویکردهاي خط مشیخط مشی

، 4[ گذاري بخش عمومی قرار گرفته استمشیگذاران و اندیشمندان حوزه خطمشیمورد توجه بسیاري از خط
هاي روزمره گذاريمشیخط کارگیري شواهد قوي تحقیقاتی دراین رویکرد اساساً به موضوع به]. 25، 12، 6

ها بوده و گذاري مبتنی بر شواهد، موضوع مورد توجه بسیاري از دولتمشیهاي اخیر خطدر سال. پردازدمی
مطالعات . گذاري انجام شده استمشیگیري از این رویکرد نوین در حوزه خطهاي زیادي براي بهرهتالش

- ، هنوز براي خط"گذاري مبتنی بر شواهدمشیخط"  ١رایج دهد عبارت، نشان می)2007(کمپبل و همکاران 
گذاران یعنی کسانی که مستقیماً با آن عبارت سروکار دارند، مبهم و غیر قابل درك است و واضح نیست مشی

گذاري مشیبراي روشن شدن مفهوم خط. کنندکه چگونه از شواهد در تصمیمات روزمره خود استفاده می
بایست صبغۀ نظري این رویکرد مورد تجزیه همچنین درك خاستگاه اولیه این رویکرد میمبتنی بر شواهد و 
هاي مشخصی از علم گذاري مبتنی بر شواهد، رگهبا مطالعه پیشینه نظري خط مشی. و تحلیل قرار گیرد

-پزشکان و صاحب. شودگذاري عمومی مشاهده میگیري این رویکرد جدید در خط مشیپزشکی در شکل
پزشکی ". ان علم پزشکی براي اولین بار از شواهد براي بهبود وضعیت سالمت بیماران خود بهره گرفتندنظر

امروزه موجی از .  در ادبیات علم پزشکی ظهور کرد 1990اصطالحی بود که در دهه  "٢مبتنی بر شواهد
                                                        

١  Ubiquitous phrase  
٢ Evidence Based Medicine 
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تعابیر مختلفی از . ه استگذاري در اکثر کشورهاي جهان به وجود آمدمشیعالقه به استفاده از شواهد در خط

گذاري مبتنی بر شواهد موجود است که در این گذاري یا همان خط مشیاستفاده از شواهد در خط مشی
گذاري مشیهاي سنتی و خطمشی از طریق راهحرکت از تدوین خط. مطالعه به برخی از آنها اشاره خواهد شد

گذاري منشا بسیاري از تحوالت و توسعه مشیی در خطکارگیري شواهد علممبتنی بر ایدئولوژي به سمت به
وجود آورده است، تاثیرات مثبت ترین تغییر و تحوالتی که این رویکرد بهیکی از مهم. کشورها شده است

هاي عمومی، مالیات در واقع رشد هزینه]. 11، 5[هاي دولت در زمینه اجتماعی و اقتصادي است فعالیت
هاي آنها به دولت تا چه حد مسایل اجتماعی را حل کرده این سوال که پرداخت دهندگان را براي پرسیدن

به عبارت دیگر گسترش و در دسترس بودن انواع دانش، عموم مردم را به شک و ]. 17[کند است، ترغیب می
]. 19، 5[کند تردید بیشتر نسبت به ارایه خدمات عمومی توسط دولت و خدمات عمومی موثر ترغیب می

-مشیطور جدي از شواهد مشخصی براي خطها بهلبات عمومی از دولت باعث شده است که اکثر دولتمطا
عنوان تواند بهها بر این باور هستند که شواهد میگرایانه برخی از دولتاز دیدگاه عمل. گذاري استفاده کنند

ها کمک کند مشیاثربخشی خطگذاري قرار بگیرد و به باال بردن میزان مشیراهنماي خوبی در خدمت خط
تر شده و آوري اطالعات و دسترسی عموم مردم به انواع اطالعات، حرکت این جنبش سریعبا رشد فن]. 17[

به ...) هاي اجتماعی و ها، شبکهوبالگ(اي هاي فشار از طریق ارتباطات شبکهشهروندان و همچنین گروه
گذاري مشیدر یک دهه پیش رویکرد خط. آورندها فشار میگیريدولت براي ارایه شواهد بیشتر در تصمیم

مبتنی بر شواهد مورد توجه تعدادي از کشورهاي توسعه یافته قرار گرفت که در کشور انگلستان این رویکرد 
به قدرت رسید، نوسازي دولت  1997زمانی که حزب کارگر در . گذاران قرار گرفتمشیبیشتر مورد توجه خط

گذاري و رویکرد این رویکرد نوین به تدریج جاي شیوه سنتی خط مشی]. 2، 5[قرار گرفت در دستور کار 
این جنبش منجر به ظهور یک سري از نشریات و . گذاري بریتانیا را گرفتمشیایدئولوژي محور در نظام خط

ک جدید با به عنوان مثال یک تکنی. انجام مطالعات گسترده اي در حوزه استفاده از شواهد در دولت شد
گذاران و کارکنان دولت توسعه یافت که بر طبق آن ، براي خط مشی"١یابی سریع شواهدارزش"عنوان 

در ایاالت متحده ]. 2[گیرد گذاري مورد تجزیه و تحلیل و ارزیابی قرار میمشیکاربرد عملی شواهد براي خط
- در ایاالت متحده فرایند خط. رفته استگذاري ها نسبتاً شکل گمشینیز فرهنگ استفاده از شواهد در خط

روندهاي مشابهی در دیگر ]. 8[برد هاي پیچیده بهره میمشی گذاري عمومی از ابزارهاي تحلیلی و مدل
هاي نظران و دولتصاحب]. 12، 1[کشورها از جمله استرالیا و کشورهاي اسکاندیناوي مشاهده شده است 

 1999، در سال 2اداره کابینه بریتانیا. گذاري متصور هستندمشیخط مختلف، انواع مختلفی از شواهد را براي
نفعان، ارزیابی انواع شواهد را شامل دانش خبرگان، تحقیقات منتشر شده، تحقیقات موجود، مشاوره از ذي

 .کندهاي اقتصادي و آماري معرفی میها، پیامدهاي مدلهاي قبلی، اینترنت، نتایج حاصل از مشاورهمشیخط
هایی اند از پروندهگذاري عبارت، معتقدند که انواع شواهد مناسب براي خط مشی)2003( 3واتس مارستون و

                                                        
١  Rapid evidence assessment 
٢  UK Cabinet Office 
٣  Marston and Watts 
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ها و خاطرات، مشاهدات قوم نگارانه و مشاهدات ها، متون ادبی، شرح حالها، عکسهاي روزنامهاداري، فایل
  .ویژه

اند و هاي اتخاذ شده مبتنی بر شواهدیکنند که در حال حاضر خط مشحزب کارگر در انگلستان ادعا می
-توان گفت که شواهد براي خط مشیبه طور کلی می]. 13[مشی ایدئولوژیک خاتمه یافته است دوران خط

که چه چیزي را به عنوان این. شودگذاري اغلب به عنوان یک ابزار سیاسی، خنثی و ذهنی  به کار برده می
کند یک موضوع با اهمیت بوده و نیازمند آن هد بر چه چیزي داللت میشواهد در نظر گرفته شود و واژه شوا
شناسایی انواع شواهد، سلسله مراتب و زنجیره شواهد، براي . زدایی شوداست که از واژه مبهم شواهد، ابهام

  .گذاري مناسب است، مفید خواهد بودکه چه شواهدي براي خط مشیشناسایی این
شواهد مطرح شده در اداره کابینه بریتانیا، یک نوع شناسی متنوع تري را ارایه کرده دیویس، بر اساس انواع 

مند، مطالعات آزمایشی و مطالعه موردي، نظرات کارشناسان وي انواع شواهد را شامل، تحقیقات نظام. است
 ].4[داند ، شواهد اینترنتی، مدارك اقتصادي، شواهد اخالقی و شواهد آماري می)خبرگان(

هاي آماري گذاري در بخش عمومی، آمار و مدلمشیگذار بر خطترین عوامل تاثیرعقیده وي یکی از مهم به
گذاران از وضعیت موجود تعریف      می به نظر می رسد نقش اصلی آمار در فهم بهتر خط مشی. موجود است

 با تعامل بیشتري در هک ازجمله آموزش عالی مختلف هايحوزه در خط مشی گذاري و گیريتصمیم. شود
 گذاران بخش عمومی اهدافی را دنبال می کنند، برايخط مشی. است وابستگی بیشتري به آمار دارد آمار علم

 موارد این نبود. باشند گیريره و گیرياندازه قابل که است هایی الزمراهنمایی و عالیم هدف، این به رسیدن
 مشی گذارانخط را براي ممکن مسیرهاي تمام تواندآمار می. شود مسیر در گم شدن به منجر تواندمی

  . و آنها را راهنمایی کند کرده شناسایی
هاي رانی، ترکیبی پیچیده از شرایط و پدیدهها و در سطح کالن حکمها، بنگاهها، ارگانمدیریت در سازمان

. ها و روش هاي خاص خود استمختلف اقتصادي، اجتماعی، سیاسی امنیتی و فرهنگی است که مستلزم ابزار
هایی ارتباط آمار و مقوله. ریزي استیکی ابزارهاي اصلی و بنیادي در سطوح مختلف مدیریت و برنامه ،آمار

. توان از دو دیدگاه مورد بحث و بررسی قرار دادرانی را میگذاري و حکمریزي، مدیریت، سیاستمانند برنامه
ریزي در سطوح مختلف از فردي تا کالن اري و اطالعات موردنیاز برنامههاي آماز دیدگاه اول باید ویژگی

هاي الزم ریزي ها قابلیتهاي مرتبط با برنامهکشور تبیین و ارزیابی شود و از دیدگاه دوم باید تمام فعالیت
رانی نیز مگذاري و حکموضوعاتی مانند مدیریت، سیاست. براي استفاده از آمار و اطالعات دقیق را دارا باشد

ریزي و هم از نقطه نظر ویژگی هاي خاص خود در ارتباط با این دو دیدگاه هم از نقطه نظر ارتباط با برنامه
در کنار این موضوعات بحث مدیریت بر مبناي آمار و . پردازي ها دارا هستندسهم خود را از مباحث و نظریه

خط اي که این سازمان سعی دارد بحث گونهبه. تشواهد نیز مورد توجه سازمان ملل متحد قرار گرفته اس
گذاري سال نام. ریزي کشورها قرار دهدهاي برنامهشواهد را در اولویت مدیریت بر مبناي آمار وگذاري و مشی
با توجه به موارد فوق و اهمیت ویژة آمار در  .تاییدي بر این موضوع است ،به عنوان سال جهانی آمار 2013

براي این . کالن، مطالعه حاضر اقدام به بررسی نقش آمار در خط مشی گذاري کرده است هايگیريتصمیم
گذاري عمومی پرداخته شده و در ادامه منظور ابتدا به نقش آمار در هر یک از مراحل مختلف فرایند خط مشی
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در زیر . ه استهاي آموزش عالی کشور بررسی شدبه تفصیل تاثیر آمار در بهبود اثربخشی و کارآیی خط مشی

  .گذاري مورد بررسی قرار می گیردنقش آمار در خط مشی
  
 چگونه آمار به خط مشی گذاري کمک می کند؟ -1- 2

آمار خوب ما را قادر به شناسایی مسایلی مانند فقر، تورم، آلودگی هوا، . کندآمار به شناسایی مسایل کمک می
-توانیم خط فقر را تعریف کنیم؟ آیا خانوارمثال، چگونه می عنوانبه. کندالتحصیالن و غیره میبیکاري فارغ 

طور سنتی بروز فقر مطلق به وسیله شاخص هاي  شهري و روستایی باالي خط فقر هستند؟ در مالزي به
این شاخص حداقل الزامات مصرفی یک خانوار براي مواردي همچون . شود، تعیین می)PLI(1درآمد خط فقر

این شاخص براي زندگی شهري و روستایی تفاوتی ندارد و نسبت . در نظر می گیردغذا، اجاره، سوخت را 
ماهیت چند بعدي فقر باعث ]. 16[خانوارهایی که زیر این خط قرار می گیرند نرخ فقر را تشکیل می دهند 

داشتن . عدم تعریف درست از فقر شده و در نتیجه مسایل مرتبط با فقر به درستی شناسایی نشده است
مشکل بیکاري فارغ ]. 21[تواند در شناسایی مسایل مربوط به فقر کمک کند العات آماري جامع  میاط

. شود قابل اعتماد نیستالتحصیالن موضوع جدیدي نیست اما دقت و صحت آماري که در این زمینه ارایه می
ما در حال حاضر . بازي کند هاها و برنامههاي خط مشیتواند با درك عمومی، تعیین کنندهآمار به راحتی می

  .ایمدر دام آمار گرفتار شده
که یک مساله عمومی شناسایی شد، گام بعدي هنگامی. کندآمار به طراحی و انتخاب خط مشی کمک می

اطالعات آماري صحیح و دقیق . طراحی و تدوین راه کارهاي مختلف براي مواجه شدن با آن مشکل است
هاي با به عنوان مثال داده. کارهاي ارایه شده باشدکرده و مبنایی براي راهتواند به فهم مساله کمک می

کرد و این برنامه به هاي آماري دقیق، از برنامه نهم توسعه مالزي پشتیبانی میکیفیت و تجزیه و تحلیل
انداز رشد در اطالعات آماري همچنین براي مطالعه چشم]. 16[کمک اطالعات آماري تنظیم شده است 
هاي عمومی بندي کردن هزینههاي مختلفی براي اولویتتکنیک. صنعت، اشتغال و کشاورزي مورد نیاز است
منظور تعیین بندي مناطق شهري بهبه عنوان مثال براي رتبه. گیردبراي مبارزه با فقر مورد استفاده قرار می

طالعات در مورد امرار و معاش نقشه فقر، نیازمند اطالعات دقیق و سرشماري جمعیت براي جمع آوري ا
  . خانوارها هستیم

  به عنوان . آمار خوب همچنین قابلیت پیش بینی آینده را دارد: پیش بینی آینده کمک می کندآمار به
کند و سرشماري عمومی نفوس براي هاي اقتصادي کمک میمثال جداول نهاده و ستاده براي پیش بینی

در بخش سالمت، هنگامی که یک . بهداشت و غیره مفید استطرح ریزي جمعیت، آموزش و پرورش، 
دولت باید بداند سرعت . کشور با شیوع یک بیماري جدي درگیر است، پیش بینی بسیار با اهمیت است

در دسترس بودن اطالعات و داده هاي دقیق در . شیوع بیماري چقدر است تا اقدامات مناسب طراحی کند
  . هاي آتی بسیار مهم استینیمورد شیوع بیماري براي پیش ب

                                                        
١ Poverty Line Income 
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 کند تا اجراي خط گذاران کمک میآمار خوب به خط مشی: کندآمار  به اجراي خط مشی کمک می
اي یا اطالعات در مورد روندها، هاي پایهبا این حال، عدم وجود داده. ها را مورد پایش قرار دهندمشی

 ].22[مانع جدي براي اجراي یک خط مشی توسعه هدف محور است 
 ارزیابی اثرات خط مشی نسبت به بکارگیري  خط مشی . آمار به ارزیابی اثرات خط مشی کمک می کند

آمار شناسان باید از همان ابتداي فرآیند خط مشی گذاري تا مرحله . بیشتر روشمند و با ساختار است
مکن است نیاز باشد که در برخی موارد م]. 23[ارزیابی اثرات خط مشی هاي نوین اجرا شده درگیر باشند 

به عنوان مثال آماري که در . ها و فواصل زمانی منظمی در طول سال انجام گیرداین ارزیابی ها در دوره
مورد تفاوت میزان مواد غذایی وارداتی در مالزي با میزان مواد غذایی پیش بینی شده در برنامه توسعه 

  ]. 16[وزه کشاورزي باید بازبینی و  اصالح شوند هاي حدهد که خط مشیاین کشور وجود دارد نشان می
 آمار می تواند تاثیرات خط مشی را : آمار خوب نقش کلیدي در تدوین، اجرا و ارزیابی خط مشی خوب دارد

به . اي که نتوان آنرا اندازه گیري کرد، یک خط مشی خوب نیستخط مشی. بر اجتماع اندازه گیري کند
گیري کرد نمی توان در مورد خوب بودن یک خط مشی را به درستی اندازه عبارت دیگر اگر نتوان اثرات

آمار خوب مبناي خوبی را براي تصمیم گیري مناسب فراهم می . یا بد بودن یک خط مشی قضاوت کرد
آمار . کند و به دولت کمک می کند تا مجموعه اقدامات مناسبی را براي حل مسایل پیچیده اتخاذ کند

آمار چارچوبی را براي طراحی، مدیریت، پایش و ارزیابی خط . حکمرانی خوب استخوب هسته مرکزي 
بنابراین آمار توان خط مشی گذاران را . مشی هاي ملی همچون برنامه هاي مبارزه با فقر فراهم می آورد

ص در اندازه گیري ورودي ها، خروجی ها و نتایج و اثرات افزایش داده و ارزیابی قابل اعتمادي از شاخ
گیري تمامی جنبه هاي توسعه از جمله آمار براي اندازه. هاي کلیدي اقتصادي و اجتماعی ارایه می کند

 .هاي اقتصادي، نرخ تورم، سطح رفاه جامعه و غیره  قابل اعتماد استشاخص
   

 گذاريارتباط بین آمار و خط مشی -2- 2

یابد و با توجه به اهتمامی که در بعد تجسم میگذاري عمومی رانی، در گرایش خط مشیکاربرد آمار در حکم
تر هاي آماري قويگیرد، وجه مشترك برداشت متعارف آن با روشکاربردي سیاست در این حوزه صورت می

هاي علم سیاست هاي آماري به ساده کردن پیچیدگیکار بردن روشگردد و به عبارت بهتر این ادعا که بهمی
مشی، درصد موفقیت و در مرحله ارزیابی خط. یابدحمایت عملی بیشتري می کند، در این گرایشکمک می

-ها و پیشنهاد براي بهتر کردن خط مشیعدم موفقیت و دالیل آنها، علل بوجود آمدن تغییرات در برنامه
گذاري عمومی و مشیارزیابی در هر کدام از مراحل چرخه خط. گرددها در مراحل مختلف بررسی میگذاري

تبعاً کاربرد آمار در بخش ارزیابی . ها کمک کندگیرد تا به پویایی خط مشیفرآیند اجراي آنها انجام میدر 
کند؟ چگونه اهدافش را تعیین می این رویکرد مواردي همچون، دولت چه می. هاي دیگر استبیش از بخش

-ضی از اهداف اولویت مییابد؟ آیا اهدافش قابل دسترسی است؟ چرا بعکند؟ چگونه به اهدافش دست می
-ها در اجراي سیاستاي مسایلی چون ظرفیت دولتهاي مقایسهگذاريیابند؟ و در بعد بین المللی، سیاست

را مورد ... هاي اقتصادي، آموزش عالی و هاي عمومی مانند بهداشت عمومی، حفظ محیط زیست، سیاست
گذاري عمومی مشیها به خطهاي این سوالفتن پاسختوجه به این واقعیات و نیاز به یا. دهدبررسی قرار می
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منظور ارایه تصویري سازمان یافته مشی را بههایی که محققان خطها و مدلروش. مقبولیتی ویژه داده است
زنجیر مارکو، همبستگی، رگرسیون، . دهند، با توجه به نوع و شرایط تحقیق متغیرنداز دنیاي واقعی یاري می

-هایی هستند که در مراحل مختلف سیاستها و مدلروش... زیان، درخت تصمیم گیري و تحلیل سود و 
به عبارت دیگر بهره جستن از . کندهایش کمک میمنظور تدوین سیاستگذاري بخش عمومی به دولت به

 آورد، در علوم سیاسی وهاي مقداري به علت تسهیالتی که در بررسی رویدادهاي اجتماعی فراهم میروش
استفاده از آمار ذهنیت الزم براي تحقیقات علمی را به علت ارایه . گذاري افزایش یافته استخط مشی

چارچوبی براي تفکر درباره رویدادها، چاره جویی ها و انتخاب بهترین راه حل با توجه به شرایط دنیاي واقع را 
هاي استقرایی آمار استنباطی از افتوجود وجه مشترك برداشت متعارف بین بنیان علمی رهی. تقویت می کند

به عنوان اصلی مسلم در » هنر تشخیص ممکنات«یک سو و واقع گرایی میان شعار علوم سیاسی که به 
این وجه . کندهاي علوم سیاسی بدیهی میسیاست عنایت ویژه دارد از سوي دیگر، استفاده از آمار را دربررسی

گذاري عمومی که توجهی خاص به بعد سی در گرایش خط مشیهاي مقداري و علوم سیامشترك بین روش
هاي آماري، ها و روشچرا که کاربرد مدل. گذاري ها دارد، تجسم بیشتري می یابدکاربردي در خط مشی

اي و غیر اساسی، از پیچیدگی کند و با حذف ضمائم حاشیهاطالعات مورد نیاز را معلوم و سازماندهی می
-بینی میو مضار و امکان موفقیت در مراحل مختلف را با مقایسه شقوق عملیاتی پیشمسایل کاسته، منافع 

  .دهدگران قرار میگذاري عمومی فراروي تحلیلکند و دیدي کلی از خط مشی
گرایی ها و عینیتهاي آماري در بررسی علمی روابط بین پدیدهتوان ادعا کرد که استفاده از روشبنابراین می

هاي اداري در رتق و فتق امور عمومی را بیین تعهدات دولت در شرایط ضعف کارایی سیستمحاصل از آن ت
ترین ، معتقد است مهم)2005(اوتمن . سازدگرایانه را بهتر میسر میهاي واقعگذاريفراهم آورده و خط مشی

را دارد، آمار رسمی ها در واقع آمار رسمی خوب این ویژگی. ویژگی آمار کیفیت و در دسترس بودن آن است
اي از کاربران دولتی و خصوصی در دسترس باشد و قابل اعتماد و اعتماد و همچنین باید براي طیف گسترده

مشی عمومی و همچنین براي دهی خطگذاران را براي شکلمشیآمار خوب باید نیازهاي خط. عینی باشد
هایی که تردیدي نیست که آمار رسمی با داده .ارزیابی میزان اثربخشی اقدامات دولت به خوبی پوشش دهد

کند، یک عنصر غیر قابل انکار هاي اجتماعی و محیطی ارایه میشناسی، موقعیتدر مورد اقتصاد، جمعیت
این به این معنی است که . براي سیستمئ هاي اطالعاتی، جامعه دموکراتیک، خدمات دولتی و اقتصاد است

اشد، به شیوه اي بیطرفانه تهیه شده باشد، از دخالت هاي سیاسی مصون بوده و اگر آمار در ارتباط با جامعه ب
گذاري براي همه افراد در شرایط مساوي در دسترس باشد، می تواند ستون فقرات تصمیم گیري و خط مشی

  .باشد
-ایی خطکارگیري آمارهاي رسمی کشور بر میزان اثر بخشی و کارشود نقش آمار و بهدر این مقاله تالش می

 عملکرد مورد در اطالعات تولید در. هاي تدوین شده در حوزه آموزش عالی کشور مورد بررسی قرار گیردمشی
 قرار استفاده مورد آوردهاي خطمشیره کردن یابیارزش براي را معیارها متفاوت انواع گرانتحلیل خطمشی،
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، )2007( ١دان. شوندمی کارگرفتهبه معیارها که است زمانی ارزیابی، معیارهاي بین اصلی تفاوت. دهندمی
مشی اطالق آوردهاي خطمشی به تولید اطالعات در مورد ارزش یا ارزش رهیابی خطارزش"کند که بحث می

در . اند که در تحقق اهداف و مقاصد نقش داشته باشندهنگامی ره آوردهاي خط مشی داراي ارزش ."شودمی
آمار . مشی یا برنامه چه سطح معناداري از عملکرد را محقق کرده استک خطگوییم یصورت است که میاین

هایی را تدوین کنند که از نظر معیارهاي اثربخشی و کارایی در مشیکند تا خطگذاران کمک میبه خط مشی
 .این دو معیار در جدول زیر خالصه می شود  .وضعیت مطلوبی قرار گیرند

  
  )154ص  2010( 2، کرفت و فورلنگ)345ص : 2007(دان مشیخطیابی معیارهاي ارزش -1جدول

  
بیشترین جایی که احتماال استفاده 

  معیار  تعریف  سوال  محدودیت براي استفاده  می شود

هاي خط مشی عمالً همه پیشنهادیه
موجود در مورد این است که چقدر 

  . کندهاي دولت خوب کار میبرنامه

هایی که پیش بینیتخمین
مطمئن رویدادهاي  هاي نا

  .گیردآینده را در بر می

آیا ره آورد ارزشمند 
  محقق شده است؟

احتمال تحقق اهداف و 
مقاصد خط مشی یا موفقیت 

  خط مشی
  اثربخشی

هاي تنظیمی مانند ایمنی خط مشی
محیط کار و حفاظت محیط زیست، 
  مالحظه رویکردهاي مبتنی بر بازار

ها و گیري همه هزینهاندازه
. همیشه ممکن نیست منافع

مشی گیري خطدر تصمیم
اغلب عوامل دیگري را بر 

  .کارایی ترجیح می دهند

چقدر تالش الزم 
بود تا ره آورد 

ارزشمند محقق 
  شود؟

تحقق اهداف برنامه یا مزایا 
در رابطه با هزینه ها، حداقل 

هزینه براي یک منفعت 
معین یا بیشترین فایده براي 

  هزینه معین

  کارایی

گذاري، مدل مفهومی و مشییابی و با نگرش سیستمی به این رویکرد خططبق این معیارهاي ارزشبر 
  . ر استصورت زیهاي تحقیق حاضر بهفرضیه
استفاده از شواهد آماري همچون آمارهاي جمعیتی، آمارهاي سرزمینی، آمارهاي : فرضیه اول .1

تاثیر مثبت و مستقیمی ... بین المللی و نیروي انسانی، آمارهاي صنعت، آمارهاي آموزش، آمارهاي 
 .گذاري در حوزه آموزش عالی کشور داردبر ارتقاي اثربخشی خط مشی

استفاده از شواهد آماري همچون آمارهاي جمعیتی، آمارهاي سرزمینی، آمارهاي : فرضیه دوم .2
بت و مستقیمی تاثیر مث... نیروي انسانی، آمارهاي صنعت، آمارهاي آموزش، آمارهاي بین المللی و 

 .گذاري در حوزه آموزش عالی کشور داردبر ارتقاي کارایی  خط مشی
 
 

                                                        
١ - Dunn 
٢ - Kraft , Furlong 
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  مفهومی بکارگیري شواهد آماري در ارتقا سطح کارایی و اثربخشی خط مشی هاي دولت با نگرش سیستمی الگوي  -1شکل 

  
گذاري و علم اداره امور طور کلی خط مشی مبتنی بر شواهد آماري یک موضوع نو و جدید در خط مشیبه

بسیاري از محققان و همچنین عمومی است و مطالعات مختلفی در این حوزه انجام شده و مورد توجه 
گذاري یک مدل کامالً نو در کشور ما  نیز این مدل از خط مشی. گذاران دولتی قرار گرفته شده استسیاست

و جدید بوده که هم از لحاظ تئوریک و هم از لحاظ کار تجربی و عملی کمتر مورد توجه قرار گرفته شده 
تحقیقی در حوزة مدیریت دولتی در ایران مطرح شده است و خط مشی مبتنی بر شواهد آماري در کمتر . است

-ها، کتب و نشریات معدود و انگشت شماري این رویکرد جدید خط مشیتوان گفت که  مقالهبا اطمینان می
از . شوداي مشاهده میاند و از حیث نظري یک خال قابل مالحظهگذاري را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده

گیري هاي کالن کشور گذاري عمومی و در تصمیممشیی هم استفاده از آمار در فرآیند خطنظر عملی و تجرب
گذاري کند با یک نگرش سیستمی به خط مشینقش قابل توجهی نداشته و از این رو مدل فوق تالش می

مدل به  عبارت دیگر اینبه. گذاري بپردازدعمومی در آموزش عالی کشور به بیان تاثیرات آمار در خط مشی
گذاري مشیبه چرخه خط...) از جمله آمارهاي جمعیتی، سرزمینی، نیروي انسانی و(تبیین ورود شواهد آماري 

دنبال تبیین این است که آمار چه نقشی در شناسایی مساله مدل به .پردازددر حوزة آموزش عالی کشور می
گذاري مشیدر مراحل دیگر چرخه خطداشته؟ در تهیه پیشنهادیه خط مشی آمار چه جایگاهی داشته و 

مشی مشی اگر شواهد آماري و آمارهاي کالن کشوري مورد استفاده خطعمومی از جمله اجرا و ارزیابی خط

 بازخورد

بکارگیري شواهد آماري در 
  :خط مشی گذاري

 آمارهاي جمعیتی 
  آمارهاي سرزمینی 
   آمارهاي نیروي

 انسانی
  آمارهاي صنعت 
 آمارهاي آموزش 

 المللی آمارهاي بین 
  آمارهاسایر 

 خروجی فرایند ورودي

احتمال تحقق اهداف و 
مقاصد خط مشی یا 
موفقیت خط مشی 

 )مشی 

حداقل هزینه براي یک 
منفعت معین یا بیشترین 

 فایده براي هزینه معین
  )کارایی خط مشی(

تشخیص مساله ، تعریف 
پیامدها، حل تنش ها، 

تعیین ذي نفعان و تصمیم 
 گیري در مورد نقش آنها

هاي، جمع تدوین راه حل
آوري شواهد، ارزیابی 
گزینه ها، مشاوره، 

 دیگران و کارکردن با
 مدیریت ریسک

آزمون موفقیت یا 
عدم موفقیت خط 
مشی، ارزیابی خط 
مشی و اقدامات 

 اصالحی

- کارگیري راه حلبه
ها،حمایت از اجراي خط 

دیگر  مشی و تست
 هاگزینه
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   مشی دنبالیابی به اهداف اصلی که خطمشی  و میزان دستگذاران قرار گیرد چه تاثیري بر کارایی خط
  .کند داردمی

  
  روش شناسی تحقیق - 3

انتخاب روش انجام تحقیق، بستگی به هدف، ماهیت و موضوع تحقیق و امکانات اجرایی آن دارد، و هدف 
توانند  ها میبررسی. یابی به نتایج مورد نظر و با دقت هرچه بیشتر است نهایی آن، کمک به محقق در دست

در مطالعات اکتشافی، محقق اساساً . ها انجام گیرند ماهیتاً اکتشافی یا توصیفی باشند یا به قصد آزمون فرضیه
هاي پدیده مورد بررسی براي محقق روشن است و وي  در پی یافتن عواملی است که در مورد ویژگی

ها به درك بیشتري از روابطی که بین متغیرها وجود دارد  آزمون فرضیه. خواهد به توصیف بهتر آنها بپردازد می
ها است و با توجه به نحوة  اظ هدف مطالعه، از نوع آزمون فرضیهبنابر این تحقیق حاضر از لح. کند کمک می

همچنین با توجه به نحوة تجزیه و . شودمحسوب می) غیر آزمایشی(ها، تحقیقی پیمایشی  گردآوري داده
به منظور تعیین . طور خاص، معادالت ساختاري استها، تحقیق مزبور، از نوع همبستگی و به تحلیل داده

و نرم افزار ) PLS( ١سازي حداقل مجذورات جزئیعاد مدل مفهومی تحقیق از روش مدلروابط میان اب
Smartpls استفاده شده است. 

  
  :جامعه آماري تحقیق -1- 3

هاي گذاري در حوزه آموزش عالی کشور بوده که شامل معاونتمشیهمۀ کارشناسان و دست اندر کاران خط
ها، روساي ادارات، کارشناسان و اساتید ها، معاونین دانشگاهدانشگاهخانه، مشاوران وزیر، روساي وزارت

هاي تحقیق در نامهنفري از جامعه آمار به شیوه تصادفی انتخاب شده و پرسش 140یک نمونه . دانشگاه است
 . اختیار آنها قرار گرفت

  
  :ابزار گردآوري اطالعات در این تحقیق عبارت اند از -2- 3
 اي استفاده اي به طور گستردهدر این تحقیق از مطالعات کتابخانه: ايالعات کتابخانهبررسی اسناد و مط

ها و تحقیقات موجود و کتب فارسی و ها و پایان نامهشده است که این مطالعات شامل بررسی مقاله
 .است هاي جدیدیابی به یافتهالتین مرتبط با موضوع و همچنین استفاده از منابع اینترنتی براي دست

 در . آوردها، امکان برقراري تماس مستقیم با مصاحبه شونده را فراهم میاین ابزار گردآوري داده: مصاحبه
-مشیهاي ارزیابی میزان اثربخشی و کارایی خطنامه و تهیه شاخصتحقیق حاضر براي تدوین پرسش

گذاري بخش مشین خطاي را با خبرگاهاي ساختار یافتهصورت محدود مصاحبههاي تدوین شده به
 .عمومی انجام گرفت

                                                        
١ - Partial Least Square Modeling 
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 نامه تحقیق حاضر پرسش. نامه استترین ابزار گردآوري داده در تحقیق حاضر پرسشاصلی: پرسشنامه
هاي منظور محاسبه شاخصکده آمار بهنامه طراحی شده مرکز آمار ایران و تحقیقبرگرفته از پرسش

-ی وضعیت موجود استفاده از آمار و اطالعات در برنامهاي مدیریت مبتنی بر شواهد با هدف بررسپایه
نامه توسط کارشناسان و این پرسش. ها با تاکید بر آمارهاي رسمی استگذاريمشیها و خطریزي

هاي عنوان مبنایی براي انجام پروژهکده آمار طراحی شده و بارها بهمتخصصان مرکز آمار ایران و تحقیق
نامه شامل سه بخش است که در بخش اول اطالعات این پرسش. استآن مرکز قرار گرفته شده 

شود و کنندگان در تحقیق ثبت میشناسی مشارکتهاي جمعیتعمومی و اطالعات مربوط به ویژگی
-گیري و استفاده از اطالعات آماري در تصمیمهاي مربوط به  نحوه تصمیمبخش دوم شامل سوال

کنندگان در تحقیق در باره مسایل و مربوط به برداشت مشارکتها بوده و بخش سوم نیز گیري
هایی نامه سوالدر انتهاي پرسش. هاي رسمی در کشور استهاي موجود براي استفاده از آمارمحدودیت

هاي اتخاذ شده در حوزه مشیبراي ارزیابی نگرش مشارکت کنندگان در زمینه اثربخشی و کارایی خط
 . ر گرفته شده استآموزش عالی کشور در نظ

 
  ها و فنون آمار مورد استفاده در این تحقیقآزمون - 4

میانگین، انحراف معیار، فراورانی و  (هاي مرکزي در تحقیق حاضر از فنون آمار توصیفی براي تبیین شاخص
ساده هاي تحقیق از آزمون رگرسیون براي تست فرضیه. مربوط به متغیرهاي تحقیق استفاده شده است...) 

بندي کردن مسایل و مشکالت موجود در زمینه استفاده از شواهد در استفاده شده و همچنین براي اولویت
  . گذاري در حوزه آموزش عالی کشور از آزمون رتبه بندي فریدمن استفاده شده استمشیخط
ذورات جزیی سازي معادالت ساختاري مبتنی بر حداقل مجمنظور آزمون مدل مفهومی تحقیق از مدلبه

به طور  PLS – SEM  مسیر، معتقدند که اگر مدل سازي )2011( ١هیر و همکاران. استفاده شده است
هاي هاي علی در بسیاري از مدلبراي تخمین مدل ٢مناسبی به کار گرفته شود، یک راه حل معجزه آسا

مدلسازي معادالت ساختاري (   CB-SEMتمایز تئوریک میان . هاي تجربی استتئوریک و وضعیت داده
به هدف تحقیق ) سازي معادالت مبتنی بر حداقل مجزورات جزئیمدل(  PLS-SEMو ) مبتنی بر کواریانس

است؛ در مقابل اگر  CB-SEMباشد روش مناسب  ٣اگر هدف تحقیق آزمون تئوري و تایید. مرتبط است
این شیوه به لحاظ مفهومی . است PLS-SEMهدف تحقیق پیش بینی و توسعه تئوري باشد، روش مناسب 

جایی که تحقیق حاضر درصدد پیش بینی تاثیر از آن]. 7[کارگیري رگرسیون چندگانه است و عملی مشابه به
سازي معادالت مبتنی ها است از مدلمشیکارگیري شواهد آماري در بهبود میزان اثربخشی و کارایی خطبه

  .تفاده شده استاس  PLS- SEMبر حداقل مجزورات جزیی 
  

                                                        
١ - Hair et al. 
٢ - silver Bullet 
٣ - Confirmation 



 39    ... آیا شواهد آماري: خط مشی گذاري مبتنی بر شواهد در عمل
 

  هاي تحقیقیافته – 5
هاي تحقیق ، با استفاده از فنون تجزیه و تحلیل کمی، پس از گردآوري اطالعات و جمع آوري پرسشنامه

براي تجزیه و تحلیل . هاي آماري متناسب شده استها با استفاده از آزموناقدام به تجزیه و تحلیل این داده
و همچنین نرم افزار   SPSSافزارهاي آماري متناسب همچون نرم افزار اطالعات گردآوري شده از نرم

Smartpls اند ازهاي تحقیق به تفکیک عبارتیافته. استفاده شده است: 
  :تجزیه و تحلیل اطالعات مربوط به تصمیم گیري و استفاده از آمار و اطالعات) الف

-تا حدودي با مفهوم خط مشی) نفر 56د حدو(درصد  40کارشناس حوزه آموزش عالی کشور  140از بین 
آشنایی زیادي با مفهوم ) نفر 25(درصد  8/17. گذاري مبتنی بر شواهد و مدیریت مبتنی بر شواهد آشنا بودند

اند که اطالعات خیلی زیاد در دهندگان اظهار کردهدرصد پاسخ 2/7گذاري مبتنی بر شواهد داشته و مشیخط
) نفر 11(درصد  9/7اطالعات کم و ) نفر 34(درصد  24حدود . شواهد دارند گذاري مبتنی برمورد خط مشی

نیز ) درصد 2,8(نفر  4. اطالعات خیلی کمی در مورد رویکرد خط مشی گذاري مبتنی بر شواهد داشته اند
مبتنی گذاري مشیصورت خالصه میزان آشنایی افراد را با رویکرد خطجدول زیر به. انداطالعی کردهاظهار بی

  .دهدبر شواهد را نشان می
  

  آمار توصیفی مربوط به میزان آشنایی افراد با مفهوم خط مشی گذاري مبتنی بر شواهد - 2جدول 

  حدود  آشنایی ندارم  خیلی کم  کم  تا حدودي  زیاد  خیلی زیاد  مجموع

  فراوانی  4  11  34  56  25  10  140
  درصد فراوانی  8/2  9/7  3/24  00/40  8/17  2/7  100

  
ها و همچنین مراجع دریافت نتایج آمار توصیفی در خصوص میزان استفاده از شواهد آماري در تصمیم گیري

درصد از پاسخ دهندگان عنوان کرده اند که از  92آمار و نوع آمار مورد استفاده نشان می دهد که بیش از 
ربوط به مرجع دریافت آمار و نوع خالصه نتایج م. اندآمارهاي رسمی در تصمیم گیري هاي خود استفاده کرده

  .و شیوه آمار مورد استفاده در جدول زیر ذکر شده است
گذاران و کارشناسان حوزه آموزش عالی کشور مشیدهد که خطنتایج آزمون رتبه بندي فریدمن نشان می

شواهد  رود که اینکار میهاي کلی کشور شواهد مختلفی بهها و خط مشیمعتقدند که در تدوین سیاست
 .بندي فریدمن این شواهد رتبه بندي شده استبا استفاده از آزمون رتبه. داراي رتبه و اولویت متفاوتی هستند

  
  خالصه نتایج آمار توصیفی میزان استفاده از شواهد آماري، مراجع دریافت آمار و نوع آمار - 3جدول 

استفاده از آمار در 
  تصمیم گیري

      خیر  بلی
  درصد 8  درصد 92

نشریه هاي   مرکز آمار ایران  مرجع دریافت آمار
رسمی مرکز امار 

وب گاه مرکز آمار 
  ایران

درخواست از 
  مرکز آمار ایران

خالصه نتایج 
آمارگیري هاي مرکز 

سایر 
  نهادها
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  امار ایران  ایران

  درصد 8  درصد 9  درصد 11  درصد16  درصد 14  درصد 42

        امار گیري هايطرح  آمارهاي ثبتی  سرشماري  نوع آمار
  درصد 27  درصد 34  درصد 49

  
  گذاري حوزه آموزش عالی کشور شواهد مورد استفاده در خط مشیداري آزمون فریدمن براي معنیجدول  -4جدول 

  هاي آماريشاخص  مقادیر محاسبه شده
 تعداد 140

 کاي دو 900/48
 درجه ي آزادي 6
 عدد معناداري 000/0

 
لذا  است،کمتر ) 05/0( از سطح معناداري پذیرفته شده) 000/0(دست آمده همعناداري ب مقدار عدد: هنتیج

گذاري در حوزه آموزش عالی کشور مشیشواهد مورد استفاده در خطتوان گفت شود و میفرض صفر رد می
 .آمده استزیر ها در جدول لفهوبندي این م رتبه .یکسانی ندارند رتبه

  
  گذاري کشور با استفاده از آزمون فریدمنخط مشی نظامکار رفته در رتبه بندي انواع شواهد به - 5جدول 

  رتبه  میانگین رتبه   انواع شواهد و آمار  ردیف

  4  89/4  )سرشماري ها، آمارگیري هاي نمونه اي و آمار هاي ثبتی(آمارهاي رسمی   1
  6  22/4  آمارهاي غیر رسمی  2
  5  31/4  دانشگاهی هاي علمینتایج تحقیق  3
  1  84/6  نظرات کارشناسی  4
  7  00/4  هانتایج نظر سنجی  5
  2  89/5  )ذهنیت ها(ها ها و ارزشنگرش  6
  3  71/5  هاها و ارزیابی برنامهنتایج مبتنی بر پایش  7

  
و ها نگرش. گیرددهد که  باالترین رتبه به نظرات کارشناسی تعلق مینشان می  SPSSخروجی نرم افزار 

. گیردها در رتبه سوم قرار میها و ارزیابی برنامهدر رتبه دوم و نتایج مبتنی بر پایش) ذهنیت ها(ها ارزش
  هاي نمونه اي و آمارهاي ثبتی در رتبه چهارم و نتایجها، آمار گیريآمارهاي رسمی شامل سرشماري

غیر رسمی در اولویت ششم  و نتایج آمارهاي . گیردهاي علمی دانشگاهی در اولویت پنجم قرار میتحقیق
گذاران حوزه آموزش مشیبه عبارت دیگر کارشناسان و خط. گیردها  در اولویت هفتم قرار مینظر سنجی

عالی کشور معتقدند که استفاده از آمارهاي رسمی کشور و شواهد آماري در بین شواهد دیگر در رتبه چهارم 
  .گیردقرار می
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ي گردآوري شده در خصوص میزان استفاده افراد از آمارهاي رسمی در کشور نشان هاتجزیه و تحلیل داده
تصمیم گیري کرده ) ساله 20چشم انداز (درصد کارشناسانی که در برنامه ریزي کالن  33دهد که از بین می

نامه درصد کارشناسانی که در بر 46همچنین بین . درصد از آمار هاي رسمی استفاده کرده اند 28اند حدود 
درصد  61از بین . درصد معتقدند که از آمارهاي رسمی استفاده شده است 40پنجم توسعه مشارکت داشته اند 

درصد  55تصمیم گیري کرده اند حدود ) تصمیم گیري هاي راهبردي(کارشناسانی که در برنامه ریزي کالن 
آینده (انی که در برنامه ریزي کالن درصد کارشناس 64همچنین از بین . از آمار هاي رسمی استفاده کرده اند

درصد کارشناسانی  66هاي رسمی استفاده کرده اند و درصد از آمار 61اند حدود تصمیم گیري کرده) نگري
هاي رسمی استفاده درصد از آمار 62تصمیم گیري کرده اند حدود ) آمایش سرزمینی(ریزي کالن که در برنامه

درصد و در  80ریزي ساالنه هاي در مورد بودجهگیريهاي رسمی در تصمیممیزان استفاده از آمار. اندکرده
صورت خالصه میزان جدول زیر به. درصد است 87درصد و مدیریت کیفیت  88مورد مدیریت سازمانی 

ها و تدوین خط مشی در نمونه مورد بررسی  تحقیق حاضر را گیرياستفاده از آمارهاي رسمی در تصمیم
  . نشان می دهد

  :گذاري در حوزه آموزش عالی کشوررتبه بندي میزان مفید بودن انواع آمارهاي رسمی در خط مشی
هاي مختلف کشور مرکز آمار ایران و سایر مراکز آماري کشور سالیانه یا دوره اي، آمارهاي مختلفی از بخش

آمارهاي نیروي انسانی، آمارهاي ترین این آمارها مربوط به آمارهاي جمعیتی، برخی از مهم. منتشر می کنند
- مشیکارشناسان و خط. هستند... صنعت، آمارهاي سرزمین آب و هوا، آمارهاي معدن، آمارهاي نفت و گاز و 

-به منظور رتبه. کنندهاي خود استفاده میگیريگذاران حوزه آموزش عالی کشور نیز از این آمارها در تصمیم
مشخص شدن اهمیت هر کدام از انواع آمارهاي موجود از آزمون رتبه بندي بندي این آمارها و بندي و اولویت

گذاران مشیدهد که این آمارها براي کارشناسان و خطآزمون کاي دو نشان می. فریدمن استفاده شده است
  . نتیجه آزمون کاي دو براي این ادعا به شرح زیر است. هاي مختلفی هستندرتبه یکسانی نداشته و داراي رتبه

  میزان استفاده از آمار در تصمیم گیري ها - 6جدول 

  انواع  تصمیم گیري ها
تاکنون در این 

خصوص تصمیم 
  نگرفته ام

هرگز از آمار 
  کنماستفاده نمی

گاهی از آمار 
  استفاده می کنم

همواره از آمار 
  استفاده می کنم

  برنامه ریزي کالن

  %9  %19  %5  %67  ساله 20چشم انداز 
  %22  %18  %6  %54  کشوربرنامه پنجم 

هاي گیريتصمیم
  %27  %28  %6  %39  راهبردي

  %30  %31  %3  %36  آینده نگري
  %46  %16  %4  %34  آمایش سرزمین

  %51  %29  %1  %19  بودجه ریزي ساالنه
  %35  %53  %4  %8  مدیریت سازمانی
  %69  %18  %4  %9  مدیریت کیفیت
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  انواع آمار مورد استفاده در حوزه آموزش عالی کشور داري آزمون فریدمن براي معنیجدول  - 7جدول 

  هاي آماريشاخص  مقادیر محاسبه شده
 تعداد 140

 کاي دو 33/117
 درجه ي آزادي 22
 عدد معناداري 000/0

  
در  است،کمتر ) 05/0( از سطح معناداري پذیرفته شده) 000/0(دست آمده همقدار عدد معناداري ب :هنتیج

یکسانی  گذاري در حوزه آموزش عالی کشور رتبهانواع آمار مورد استفاده در خط مشیتوان گفت مینتیجه، 
  .آمده استزیر ها در جدول بندي این مؤلفه رتبه .ندارند

  رتبه بندي انواع آمار مورد استفاده در حوزه آموزش عالی کشور از لحاظ میزان مفید بودن - 8جدول 
  رتبه  میانگین رتبه  انواع آمار  ردیف

  7  01/17  آمارهاي سرزمینی و آب و هوا  1
  3  32/19  آمارهاي جمعیتی  2
  4  74/18  )کار(آمارهاي نیروي انسانی   3
  8  95/16  آمارهاي کشاورزي، جنگل داري و شیالت  4
  11  97/15  آمارهاي معدن  5
  12  80/15  آمارهاي نفت و گاز  6
  5  32/17  آمارهاي صنعت  7
  22  82/10  آمارهاي آب و برق  8
  21  93/11  آمارهاي ساختمان و مسکن  9

آمارهاي بازرگانی، رستوران داري و هتل   10
  16  88/13  داري

  17  80/13  آمارهاي حمل و نقل، انبار داري و ارتباطات  11
  13  53/15  آمارهاي بازارهاي مالی  12
  23  32/10  آمارهاي امور قضایی  13
  15  33/14  آمارهاي بهزیستی و تامین اجتماعی  14
  14  82/14  آمارهاي بهداشت و درمان  15
  1  93/20  آمارهاي آموزش  16
  9  84/16  آمارهاي فرهنگ و گردش گري  17
  2  80/19  آمارهاي بودجه دولت  18
  18  82/12  آمارهاي هزینه و درآمد خانوار  19
  19  54/12  شاخص هاي قیمت  20
  10  36/16  حساب هاي ملی  21
  6  20/17  آمارهاي بین المللی  22
  20  40/12  آمارهاي امور سیاسی  23
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گذاران حوزه آموزش عالی کشور معتقدند که مشیدهد کارشناسان و خططور که جدول فوق نشان میهمان 
هاي مبتنی بر شواهد آماري استفاده از آمارهاي آموزشی، آمارهاي بودجه دولت، مشیبراي تدوین خط

به ترتیب از اهمیت ... انسانی، آمارهاي صنعت، آمارهاي بین المللی و آمارهاي جمعیتی، آمارهاي نیروي 
-به عبارت دیگر میزان مفید بودن هریک از این آمارها از نظر کارشناسان و خط. بیشتري برخوردار هستند

  .گذاران حوزه آموزش عالی کشور به ترتیب در جدول فوق نشان داده شده استمشی
  
  تحقیقآزمون فرضیه هاي  -1- 5

نتایج این آزمون . هاي تحقیق از مدل رگرسیون خطی ساده استفاده شده استبراي آزمودن تایید یا رد فرضیه
استفاده از شواهد آماري همچون آمارهاي جمعیتی،  "دهد که فرضیه اول تحقیق که عبارت بود از نشان می

تاثیر ... ي آموزش، آمارهاي بین المللی و آمارهاي سرزمینی، آمارهاي نیروي انسانی، آمارهاي صنعت، آمارها
. تایید می شود ".مثبت و مستقیمی بر ارتقا اثربخشی خط مشی گذاري در حوزه آموزش عالی کشور دارد

دست آمده که به (sig)داري است که با توجه به سطح معنی 0,47ضریب رگرسیون براي این رابطه میزان 
نتایج حاصل از آزمون رگرسیون نشان . توان گفت که فرضیه اول تایید می شوداست می 05/0مقداري زیر 

است که با توجه به  49/0ضریب رگرسیون براي این رابطه میزان . می دهد که فرضیه دوم نیز تایید می شود
 توان گفت که فرضیه دوم نیز تایید میاست می 05/0به دست آمده که مقداري زیر  (sig)سطح معنی داري 

شود و استفاده از شواهد آماري همچون آمارهاي جمعیتی، آمارهاي سرزمینی، آمارهاي نیروي انسانی، 
تاثیر مثبت و مستقیمی بر ارتقا کارایی خط مشی ... آمارهاي صنعت، آمارهاي آموزش، آمارهاي بین المللی و 

صل از آزمون رگرسیون و جدول زیر به صورت خالصه نتایج حا. گذاري در حوزه آموزش عالی کشور دارد
  .  دهدرا براي فرضیه اول و دوم  نشان می ANOVA جدول 

  
  خالصه نتایج آزمون رگرسیون براي فرضیه هاي تحقیق - 9جدول 

  متغیر وابسته  اثربخشی خط مشی  کارایی خط مشی

  T  Β T  β  متغیر مستقل
  استفاده از شواهد آماري  472/0**  386/4  491/0**  032/5

**002/8  **430/7  F  
413/0  384/0  R2  
478/0  455/0  Adjusted R2  
000/0  000/0  Sig 

  معنادار است 01/0در سطح خطی ** 
  معنادار است 05/0در سطح خطاي *
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  PLSآزمون مدل مسیر با استفاده از نرم افزار  - 1-1- 5
طراحی  PLSدر اولین گام براي آزمون مدل سنجش ساختاري، مدل نهایی تحقیق در محیط نرم افزار  

با بررسی طراحی هاي مختلف تالش گردید مدلی انتخاب شود که در آن سازه هاي مدل بتوانند . گردید
خروجی هاي نرم  اجرا گردید و همانطور که PLSدر گام دوم الگریتم . را تبیین کنند R2بیشترین مقدار از 

نشان می دهد که استفاده از شواهد آماري همچون آمارهاي جمعیتی، آمارهاي سرزمینی، ) 2شکل (افزار 
تاثیر مثبت و مستقیمی ... آمارهاي نیروي انسانی، آمارهاي صنعت، آمارهاي آموزش، آمارهاي بین المللی و 

  . آموزش عالی کشور دارد بر ارتقا اثربخشی و همچنین کارایی خط مشی گذاري در حوزه
  

  
  PLSخروجی اجراي الگوریتم  - 2شکل 

شکل زیر . استفاده شده است ١در گام سوم براي تعیین معنادار بودن ضرایب مسیر از آزمون بوت استرپینگ
  .معنادار نیست 96/1تر از مقادیر کوچک Tدر آزمون معناداري . دهدافزار را نشان میخروجی نرم

  

                                                        
١ -  Bootstrapping 
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 PLSخروجی آزمون بوت استرپینگ در نرم افزار  - 3شکل 

  
دهد روابط میان متغیرهاي تحقیق معنادار بوده و مسیرهاي مورد نظر در طور که خروجی فوق نشان میهمان

درصد  384/0دهد که مقدار واریانس تبیین شده سازه هاي مدل نشان می. فرضیه هاي تحقیق معنادار هستند
 413/0گذاري دارد و همچنین مشیها به تغییرات در استفاده از آمار در خطشیمتغییرات در اثربخشی خط

قدرت . مشی گذاري داردمشی ها بستگی به تغییرات در استفاده از آمار در خطدرصد از تغییرات کارایی خط
براي را  PLSجدول زیر خروجی هاي نرم افزار . تبیین واریانس براي هر دو رابطه در حد متوسط می باشد

  .را نشان می دهد PLSتبیین واریانس و مشخصات کلی 
 PLSمشخصات کلی  - 10جدول 

Redundancy  Communality  R Square    

  معیارها   0,359647  

  اثربخشی خط مشی عمومی 0,384156 0,489321 0,068452

  کارآیی خط مشی عمومی  0,413258 0,519645 0,123614

  بکارگیري شواهد آماري  0,392468 0,493155 0,096823
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  گیريجمع بندي و نتیجه - 6

گذاري گذاري ملی بایستی مجهز به سازوکارهاي براي عینیت بخشیدن به فرآیند خط مشیمشیدستگاه خط
گذاري در کشورهاي در حال توسعه از جمله ایران خط هاي مترتب بر خط مشییکی از عیب. کشور شود

هاي ملی بر اساس افکار و مشیگذاري، خطدر این نوع خط مشی. استسنجی محور گذاري     نظرمشی
در دهه حاضر اندیشمندان خط مشی عمومی رویکرد جدیدي براي . گذاران تدوین می شودعقاید خط مشی

خط مشی گذاري در پیش گرفته که قرائن و شواهد محوریت شناسایی مسئله، قرار دادن مسئله در دستور کار 
ردن بدیل هاي خط مشی حل کننده مسایل ملی، اجرا، ارزیابی، تغییر و خاتمه خط مشی قرار ملی، فرموله ک

محافل خط مشی گذاري با استفاده از شواهد می توانند خط مشی تاثیر گذار تدوین کنند نه صرفا . می گیرد
  .بر اساس عقاید و افکار

. کاربرد دارد آمارهاي رسمی کشور استیکی از مهمترین شواهدي که در خط مشی گذاري مبتنی بر شواهد  
تحقیق حاضر با هدف بررسی وضعیت خط مشی گذاري مبتنی بر شواهد آماري در حوزه آموزش عالی کشور 
انجام گرفت و نشان داد که بکارگیري خط مشی مبتنی بر شواهد آماري تاثیر مستقیمی بر ارتقا کارایی و 

از بین انواع آمار در دسترس، . وزش عالی کشور داردهاي اتخاذ شده در حوزه آماثربخشی خط مشی
هاي مبتنی بر مشیگذاران حوزه آموزش عالی کشور معتقدند که براي تدوین خطمشیکارشناسان و خط

شواهد آماري استفاده از آمارهاي آموزشی، آمارهاي بودجه دولت، آمارهاي جمعیتی، آمارهاي نیروي انسانی، 
از بین کارشناسان و . به ترتیب از اهمیت بیشتري برخوردار هستند... بین المللی و آمارهاي صنعت، آمارهاي 

گذاري مبتنی بر شواهد اند که از خط مشیدرصد اذعان کرده 66گذاران حوزه آموزش عالی کشور مشیخط
تجزیه و . داندرصد از مشارکت کنندگان از این رویکرد اطالع نداشته 34آگاهی داشته و این درحالی است که 

هاي گردآوري شده در خصوص میزان استفاده افراد از آمارهاي رسمی در کشور نشان داد که تحلیل داده
ها از آمارهاي رسمی منتشر شده توسط مرکز آمار ایران و سایر مراکز مشیبسیاري از افراد در تدوین خط

گذاران بخش مشیخطت که چرا برخی از اي که باید مد نظر قرار گیرد این اسکنند اما نکتهاستفاده می
بر . گیرندگذاري بهره نمیترین شواهد براي خط مشیعمومی از آمارهاي رسمی کشور به عنوان یکی از مهم

هاي ملی در فرآیند خط مشی گذاري کارنگرفتن آمارکار نگرفتن این مدل و بهبر اساس نتایج تحقیق به
  . تواند منجر به آسیب هاي جدي شود عمومی در نظام آموزش عالی کشور می

ترین هاي اطالعاتی آنها، نه تنها به عنوان یکی از مهم نظام آماري کشورها و حجم و کیفیت بانک
هاي توسعه  ریزي ها و برنامه گذاريآید، بلکه متقابالً نیز سیاست هاي توسعه یافتگی آنان به شمار می شاخص

هنگام ممکن هبدون در اختیار داشتن آمار کافی صحیح، دقیق و باقتصادي، اجتماعی و فرهنگی کشورها 
 .نیست

ها، هدایت یمش  گذاري، تعیین اهداف، خطریزي، اعم از سیاست برنامه امور همه در آماري اطالعات اهمیت 
ن، امور اجرایی و در نهایت ارزیابی میزان موفقیت و یا نبود آن به قدري مهم است که بسیاري از کارشناسا

آورند و ایجاد یک نظام کارامد و موثر در تولید و عرضه  ها به شمار می ریزي اطالعات آماري را زیربناي برنامه
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افزون آمار و اطالعات به عنوان نقش روز .کنند ها قلمداد می ریزي آمار را از الزامات اولیه و ضروري در برنامه
این نقش در . ها بر کسی پوشیده نیستبرنامه ریزياري ها و ذگتصمیم گیري ها، سیاست همۀپیش نیاز 

هاي اطالعاتی آنها نه عصر اطالعات به قدري بدیهی است که نظام آماري کشورها و حجم و کیفیت بانک
هاي توسعه یافتگی کشورها به شمار می رود، بلکه متقابالً نیز سیاستگزاري ها ترین شاخصتنها یکی از مهم

عه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی کشورها، بدون در اختیار داشتن آمار کافی، صحیح و برنامه ریزي هاي توس
گذاري، ریزي، اعم از سیاست اهمیت اطالعات آماري در همه امور برنامه  .و دقیق و بهنگام ممکن نیست

به قدري مهم ها، هدایت امور اجرایی و در نهایت ارزیابی میزان موفقیت و یا نبود آن  مشی  تعیین اهداف، خط 
آورند و ایجاد یک نظام  ها به شمار می ریزي است که بسیاري از کارشناسان، اطالعات آماري را زیربناي برنامه

  .کنند ها قلمداد می ریزي کارآمد و موثر در تولید و عرضه آمار را از الزامات اولیه و ضروري در برنامه
برخی از تولیدکنندگان آمار براساس تعاریف و مفاهیم  دهد که هاي انجام شده در کشور ما نشان می بررسی

در  در نتیجهکنند و  هاي موازي در این زمینه مبادرت می گوناگون و براساس تشخیص خود به انجام فعالیت
هاي تکراري عالوه بر اتالف وقت و هزینه زیاد، آمارهاي تولید شده نیز از آنجا که بدون  انجام فعالیت

گیري و  برداري به منظور تصمیم اند، کارایی الزم را در بهره با نیازها تهیه شده گهماهنناسفارش دهنده و 
سزایی در توسعه پایدار ههاي علمی از اهمیت ب ارایه آمارهاي صحیح و مبتنی بر روش .گذاري ندارندسیاست

و مفاهیم آمارهاي مورد  کنندگان آمار در بسیاري از مواقع تعاریف کشور برخوردار است و نظر به اینکه مصرف
ضروري است تا . آورند برداري کافی به عمل نمی دانند به همین دلیل از آمارهاي موجود بهره نیاز خود را نمی

مبناي برنامه ریزي  .عمل آیداندرکاران نظام آماري کشور به در این خصوص اقدامات الزم از سوي دست
توان تمام خدمات را به همه اقشار جامعه رساند  ورتی میصحیح داشتن آمار و اطالعات دقیق است و در ص

شود و  ریزي می ها بر اساس اطالعات و آمار تدوین و پایه برنامه. که آمار درستی از جمعیت آنان داشته باشیم
تواند در   دسترسی به اطالعات واقعی می. اگر این آمار صحیح نباشد برنامه ریزي درستی انجام نخواهد شد

دسترسی به اطالعات عینی و واقعیات اجتماعی در . هاي همه جانبه و کاربردي موثر باشد  گیري  تصمیم
ساله و پنج ساله تاثیر به سزایی خواهد  20ها، به خصوص در برنامه   ریزي  پیگیري و نتیجه بخشی برنامه

دالیل متفاوتی دارد و بخشی ها و امکانات در کشور،   تردید نامتوازن بودن و ناعادالنه بودن فرصت  بی. داشت
به . جایی در واقعیات است  توازن به دلیل کتمان واقعیات یا جابه نبوداین . از آن متوجه آمار و اطالعات است

رسانی   هایی در اطالع  ، با ضعفمسؤوالنهاي مختلف، هم از جانب مردم و هم   این معنی که در آمارگیري
 .رو هستیم  واقعی روبه

. گذاران کشور تاثیر می گذاردگفت که عوامل مهمی در بکار نگرفتن این مدل توسط خط مشیشاید بتوان 
کارگیري طور خاص و بهگذاران در بکارگیري این مدل بهمطالعه حاضر به چرایی عدم تمایل خط مشی

گفت مسایل و توان با توجه به نتایج تحقیق می. طور عام پرداخته استآمارهاي رسمی در تصمیم گیري ها به
کارگیري آمار گذاران در بههایی که در استفاده از آمار ملی وجود دارند باعث عدم تمایل خط مشیمحدودیت

گذاران مشیدهد که خطنتایج این تحقیق نشان می. گذاري حوزه آموزش عالی کشور  شده استدر خط مشی
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-یل و مشکالت موجود بر سر راه خط مشیترین مسابخش آموزش عالی کشور مسایل زیر را به عنوان مهم

  .دانندگذاري مبتنی بر شواهد آمار در کشور می
 به روز نبودن آمارها و اطالعات 
 دسترسی سخت به آمارها و اطالعات 
 عدم انتشار به موقع آمارها 
 قابل فهم نبودن آمارهاي تولید شده 
 عدم امکان مقایسه آمارهاي موجود با آمارهاي قبلی 
  مقایسه آمارهاي موجود با آمارهاي بین المللیعدم امکان 
 صحت و دقت کم آمارها و اطالعات 
 عدم وجود مهارت کافی براي تفسیر و استفاده از آمارها در بین کاربران 
 فرمت نامناسب آمارهاي منتشر شده 
 هاعدم وجود مشوق ها براي استفاده از آمار در تصمیم گیري 
 فصیلی و تفکیک شدهدر دسترس نبودن آمارها به صورت ت 

گذاري مبتنی هایی که در حوزه خط مشیترین چالشدهد مهمبندي این عوامل نشان مینتایج حاصل از رتبه
 .ترتیب به صورت زیر است بر شواهد آماري در نظام آموزش عالی کشور وجود دارد به

    
  رتبه بندي چالشهاي موجود در نظام خط مشی گذاري مبتنی بر شواهد آماري کشور با استفاده از آزمون فریدمن -11جدول 

  
  رتبه  میانگین رتبه  انواع شواهد و آمار  ردیف

  1  10,32  به روز نبودن آمارها و اطالعات  1
  5  7,65  دسترسی سخت به آمارها و اطالعات  2
  2  9,86  عدم انتشار به موقع آمارها  3
  10  4,99  قابل فهم نبودن آمارهاي تولید شده  4
  9  5,32  عدم امکان مقایسه آمارهاي موجود با آمارهاي قبلی  5
  11  4,26  عدم امکان مقایسه آمارهاي موجود با آمارهاي بین المللی  6
  3  9,03  صحت و دقت کم آمارها و اطالعات  7
  6  6,98  از آمارها در بین کاربرانعدم وجود مهارت کافی براي تفسیر و استفاده   8
  7  6,02  فرمت نامناسب آمارهاي منتشر شده  9
  8  5,80  عدم وجود مشوق ها براي استفاده از آمار در تصمیم گیري ها  10
  4  8,72  در دسترس نبودن آمارها به صورت تفصیلی و تفکیک شده  11

  
در جامعه، و قرار  1اشاره به ارتقاي تفکر آمارياستفاده از آمار در خط مشی گذاري و طرفداري از این ایده 

دادن آمار در تصمیم گیریهاي دولتی، نشان دادن اهمیت آن به دولتها، قانون گذاران و دیگر استفاده کنندگان 
                                                        

١ -  statistical thinking 
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گذاري و تصمیم گیري مبتنی بر شواهد و بسیج منابع در واقع هدف ترویج فرهنگ خط مشی. از قدرت است
به طور کلی طرفداري از شواهد آماري مستلزم توجه به . براي توسعه آماري استملی و بین المللی 
  :پیشنهادات زیر است

 سطح استفاده از آمار در جامعه ءارتقا 
 تمرکز زدایی، پاسخگویی و حکم( دهی فرایند حکمرانی تدوین چارچوبی براي تبیین نقش آمار در شکل-

سرعت بخشیدن به رشد و استفاده از منابع ارزشمند براي ، تسهیل شرایط اخذ تصمیم بهتر و )رانی خوب
 .توسعه و کاهش فقر

 خصوص در حصول اطمینان از ثبات و رشد ترویج استفاده از آمار در مدیریت کالن اقتصادي و به
 .اقتصادي

 هاي که هاي آماري براي تصمیم گیري در سطح بخشی از طریق ارایه نمونهنشان دادن استفاده از داده
هاي در دسترس براي بهبود مدیریت و خط گذاران چگونه از طیف وسیعی از دادهدهند خط مشیان مینش

 .کنندمشی استفاده می
   تاکید بر نقش آمار در حمایت از سرمایه گذاري بخش خصوصی و ترویج و توسعه بازارهاي موثر و

 .کارآمد
 بسیج منابع ملی و بین المللی آماري 
 هاي آماري ملیهماهنگ براي توسعه سیستم گذاريارتقاي سرمایه 
 هاي هاي استفاده از دادههاي آماري ویژه مانند سر شماري نفوس و مسکن، مزایا و هزینهبراي فعالیت

 .حاصل از سرشماري در مقایسه با سایر منابع اطالعاتی، مورد تاکید قرار گیرد
همچون آمارهاي جمعیتی، آمارهاي سرزمینی،  نتایج تحقیق حاضر نشان داد که استفاده از شواهد آماري 

تاثیر مثبت و مستقیمی ... آمارهاي نیروي انسانی، آمارهاي صنعت، آمارهاي آموزش، آمارهاي بین المللی و 
عالوه بر موارد فوق . گذاري در حوزه آموزش عالی کشور داردبر ارتقا اثربخشی و همچنین کارایی خط مشی

گذاري کالن در حوزه آموزش عالی کشور پیشنهادات زیر شواهد آماري در خط مشی به منظور استفاده موثر از
  .از نتایج این تحقیق استخراج می شود

 تالش براي قابل فهم کردن آمارهاي منتشر شده توسط مرکز آمار ایران و سایر نهادهاي مرتبط 
 و تشویق مدیران و خط گذاران حوزه آموزش عالی کشورمشیارتقا سطح تحلیل آماري مدیران و خط -

 هاگیريگیري از آمارهاي رسمی در تصمیممشی گذاران براي بهره
 روز بودن داده هاي منتشره و همچنین ارتقا صحت و مرکز آمار ایران و سایر نهادهاي مرتبط به منظور به

 .دقت امارها تالش کنند
 ها با آمارهاي قبلی و آمارهاي بین المللی هنگام آمارها و همچنین امکان مقایسه آمارموقع و بهانتشار به

 . می تواند منجر به استفاده بهتر از آمار در خط مشی گذاري شود
 تالش براي انتشار آمارهاي تفصیلی و تفکیک شده در حوزه آموزش عالی کشور 
 پرهیز از سیاسی کاري در انتشار آمار 
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