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  چكيده

 سياست گذاريسياست گذاري ضروري به نظر مي رسد  روشبا توجه به دگرگوني ماهيت مسايل عمومي نياز به تحول در  

پشت درهاي بسته ديگر جوابگوي شرايط كنوني نبوده و نگراني از پيامدهاي آن ها منجر به ارائه رويكردها  گذاريسياستكور يا 

يكي از حمل و نقل  باز مي باشد. سياست گذاري ،دهاكه يكي از اين رويكر شده، سياست گذاريجديد در مبحث  و سبك هاي
حمل و نقل باعث مربوط به  در حوزهمناسب  سياست هايشود و تعيين و اجراي اصلي توسعة هر كشور محسوب مي نمادهاي

كشور امري ضروري  بخش حمل و نقلايمني در براي بهبود  سياستهاي مناسب و موثردر كشور خواهد بود. يافتن ارتقاء ايمني 

را مهيا مي سازد پسنديده و مفيد به  بهبود ياستگذاري نوين، كه شرايطهاي ساست. در اين رهگذر استفاده از ابزار و چارچوب

سوي ديگر، بر  اهميت موضوع ايمني ازدر بخش حمل و نقل از يك سو و  سياست گذاري رسد. اين نوشتار ضمن توجه بهنظر مي
 گذاري در براي سياستكند. عليرغم تشكيل نهادهايي در كشور در اين بخش تاكيد مي گذاريسياستتحول در لزوم 

كه مشتمل بر جاده، وسيله نقليه و   سه عامل مهم در تصادفات جاده ايمشاهده مي شود اوالً نسبت به  ،حوزه هاي حمل و نقل

بصورت اين نهادها چشم انداز كم توجهي شده و ثانياً نقش سياست گذاري كالن به عنوان موضوعي راهبردي در  راننده است،

و  مطرح نموده  را سياستگذاري باز با استفاده از روش گرندد تئوري چارچوب پيشنهاد . اين پژوهشافته نيستسازمان يمناسب 
تحليل داده ها در سه مرحله كدگذاري باز، كدگذاري انتخابي و كد گذاري  نتايج و پيامدهاي آنرا مورد تحليل قرار مي دهد.نيز 

هاي سياست گذاري به عنوان راهبرد اصلي، عوامل فناورانه، عوامل بايستي شبكهمحوري نشان مي دهد در سياست گذاري باز 

قانوني، نهادهاي باالدستي و عوامل فرهنگي به عنوان عامل زمينه ساز محيطي و عوامل سياسي و عوامل اجتماعي بعنوان - حقوقي

  شرايط زمينه ساز مداخله گر مورد توجه سياست گذاران قرار گيرد.
  

 

   سياست گذاريچارچوب ،مشاركت ،شفافيت ،حمل و نقل،باز سياست گذاري  :كليدي هايواژه

 مقدمه-1

و تصميم  سياست گذاريمشاركت مردم در فرايندهاي     

سازي از حداقلي نظير نظارت بر حسن انجام فرايندها آغاز 

گرديده و به سطوح بالغ تري نظير مشاركت فعال و مؤثر در 

گذاري (تشخيص مساله، دستور  كليه مراحل فرايند سياست

كارهاي گوناگون و انتخاب بهترين  گذاري، شناسايي راه

كار و نيز  ام راهنظارت بر حسن انجها، ر، اجزاي سياستكا راه

رسد. آنچه بديهي به نظر مي رسد اين  ارزيابي سياستها) مي

ه نظارت مردم بر است كه هيچ چيز نبايد مانع از حق يا وظيف

با توجه به تغييرات سريع جوامع در عصر  اين فرايند گردد.

 نيز حاضر بداليل فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي و سياسي و

تر شدن آنها كنار تخصصيان مسائل عمومي در رشد ميز

و  يك ضرورت بوده گذاريسياستدر فضاي نوآوري 
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هاي مختلف گذاري هوشمندانه در حوزهسياستبايستي 

تدوين، اجرا و ارزيابي گردند. اثر اين  سياست گذارانتوسط 

ها بر جوامع هدف متفاوت بوده و نتايج مثبت سياست گذاري

تواند به همراه داشته باشد. خروجي و منفي زيادي را مي

تواند تحت عنوان نتايج، اثرات، اثرات ها ميسياست گذاري

 اي باشد.نهايي، پيامدهاي تسلسلي و حتي اثرات پروانه

 گذاريسياستهاي خروجي .)1396(منصورزاده و همكاران 

بعضا مورد اقبال و پذيرش جامعه قرار گرفته و به نوعي 

را جهت اجراي آنها داشته و در برخي  جامعه همكاري الزم

هاي جامعه مورد موارد بدليل عدم همخواني با خواسته

 پذيرش قرار نگرفته و با دست اندازهاي متنوعي مواجه 

سياست افتد كه گردد. حالت دوم معموال زماني اتفاق ميمي

هاي ايشان بيگانگي بيشتري با متن جامعه و خواسته گذاران

نظرات جوامع را در سياستهاي خود در نظر داشته و اساسا 

پشت درهاي بسته  سياست گذاريگيرند. و اصطالحا نمي

نظارت مردم بر ابعاد مختلف اين فرايند،   افتد.اتفاق مي

تواند داشته باشد، كه از جمله  هاي گوناگوني مي صورت

 باشد. رساني و شفافيت مي ترين و مؤثرترين آنها، اطالع ساده

فافيت، مشاركت مردم، مسئوليت پذيري در خصوص ش

هاي گذشته صورت دولت و ... مطالعات خوبي در سال

باز باشد در  سياست گذاريپذيرفته اما چارچوبي كه گوياي 

  پژوهشها به چشم نمي خورد.

در زندگي شهري معاصر شبكه هاي حمل و نقل از اهميت    

شريان هاي ويژه اي برخوردارند تا جايي كه از آن به عنوان 

حياتي شهر امروزي نام برده مي شود داشتن نوگان حمل و 

نقل روان و پويا از شاخص هاي مهم رضايت شهروندان و 

. (نقدي همچنين شاخص هاي شهر نشيني مطلوب مي باشد

بسيار وسيع  اي جاده حمل و نقلكه بخش  از آنجايي .)1388

ستون فقرات حمل نقل ايران است و عمده  بوده و

توان به آن كم  نمي ،گيرد صورت مي به اين شكل ها  جاييجاب

ترين قديمي ءاي جز حمل و نقل جاده توجهي كرد.

هاي زندگي بشري از گذشته تاكنون است، به همين  بخش

از جمله خاطر اين حوزه مورد توجه و حساسيت همگان 

صحيح در اين بخش نتايج  گذاريسياست .قرار داردجامعه 

حوزه با توجه به اينكه  قابل قبولي را براي جامعه بدنبال دارد.

ها در حوزه حمل دولتسياست  و مهمترين اولينايمني جزو 

حوزه  به اينها تمام تالشنياز است  لذا .و نقل مي باشد

پرداختن به مبحث تصادفات مهمترين و اولين  گردد.معطوف 

(توكلي كاشاني و  يريت ايمني مي باشد.گام در فرايند مد

  )1396همكاران، 

 

  

    پيشينه تحقيق - 2

   باز سياست گذاري - 1- 2

و تحقق پارادايم داده باز حاكميتي، عالوه  سياست گذاري    

بر توسعه و افزايش توان فناورانه كشور، در افزايش مشاركت 

فعال، همه جانبه و موثر مردم و نخبگان و ارتقاي سرمايه و 

 شته،به حاكميت تاثير گسترده اي دا اعتماد اجتماعي

و باعث تعامل بهتر و  )1396(عبدالحسين زاده و همكاران، 

گردد. گذاري ميدولت و جامعه و به نوعي تحول در سياست

 سياست گذاريچنانچه پنج مرحله  .)2015(مارجين جانسن، 

يم گيري، تصمگذاري، تدوين و شكلرا كه شامل دستور

مورد توجه قرار داده و باشد، گيري، اجرا و ارزيابي مي

سياست دد مي تواند چرخه پارادايم باز بودن با آن تلفيق گر

  نشان داده شود. 1باز مطابق شكل  گذاري
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  باز گذاريسياستچرخه  .1شكل 

با الهام گرفتن نگارنده از بحث نوآوري در پژوهش حاضر     

اگر مفهوم سياست گذاري باز را ) 2003(هنري چسبرو، باز 

هاي مردمي در عرصه كه در واقع بهره گرفتن از ظرفيت

بوده و به معني اختصاص يك صندلي به  سياست گذاري

بوده، بخواهيم در  سياست گذاريجامعه هدف در فضاي 

برابر سياست گذاري بسته مورد توجه قرار دهيم بر اساس 

ارائه توسط پژوهشگركه يشنهادي زير چارچوب مفهومي پ

سياست ، ارتباط بين گذاري بستهشده، در فضاي سياست

و جامعه حين سياست گذاري در سطح حداقل بوده  گذاران

توان تصور نمود مرز محكمي بين فضاي سياست و مي

گذاري و جامعه هدف وجود دارد. اين تصوير مفهومي در 

  .آمده است 2شكل 

  

  

  

  در حوزه حمل و نقل سياست گذاري بسته .2شكل 

  

آنچه در اين شكل نمايان است با توجه به مسئله يا مسائل     

عمومي، از بين خط مشي هاي مختلف مواردي كه بر اساس 

در راستاي حل مساله عمومي است  سياست گذاراننظر 

انتخاب و از شكل قيفي مشخص شده گذشته و وارد فاز 

اجرا و ارزيابي مي گردد. فضاي بيروني قيف جامعه هدف 

به نوعي  مي باشد كه سياستها براي ايشان شفاف نيست و

پشت درهاي بسته بوده و به نوعي سياست گذاري كور مي 

  تواند اطالق گردد.

اري باز ماحصل دولت باز است باز بودن در سياست گذ    

اين مبحث به دو منظور استفاده شده است يكي شفافيت در 

سياست گذاري و ديگري مشاركت دادن جامعه در سياست 

  )2012(آلبرت ميجر، .گذاري

شفافيت به معني عرضه اطالعات بطور شفاف براي جامعه     

 و كافي  است كه اين براي سياست گذاري باز الزم بوده

باشد نمي باشد آنچا مكمل شفافيت در حوزه دولت باز مي

ها و تصميم اخذ نظرات و مشاركت مردم در سياست گذاري

  )2012(آلبرت ميجر،گيري ها بصورت فعال مي باشد. 

  نشان داده شده است: 3ابعاد سياست گذاري باز در شكل 

 

دستور گذاري 

باز

تدوين و شكل 

بازگيري 

تصميم گيري 

باز
بازاجراي 

بازارزيابي 
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 ابعاد سياست گذاري باز .3شكل 

  

چنانچه بخواهيم شفافيت در حوزه سياست گذاري بيشتر     

باشد و نوري بر سياستهاي تدوين شده و فرايند آن تابانده 

شود تا توسط جامعه به روشني قابل رويت باشد نياز است 

گذاران با جامعه قابل  مرزهاي سياست گذاري و سياست

ورود و نفوذ باشد و دريچه هايي روي آن تعبيه شود تا امكان 

گذاران و از فضاي  خروج نظرات از جامعه به سمت سياست

سياست گذاري به سمت جامعه وجود داشته باشد. اين 

تواند مطابق گردد ميحالت كه سياست گذاري باز اطالق مي

  روشن گردد: 4چارچوب مفهومي نشان داده شده در شكل 

الزم به يادآوري است كه سياست گذاري در اين حالت به 

گردد كه راههاي فراواني براي ورود ين دليل باز اطالق ميا

ايده ها به فرايند وجود دارد. و در واقع باز بودن معموال به 

روشهاي به اشتراك گذاري با ديگران و جلب مشاركت آنها 

  اشاره دارد.

  

  سياست گذاري باز .4شكل 

    

در اين چارچوب مفهومي سياستهاي مختلف با اخذ نظرات   

جامعه از طريق مشاركت و نيز با نظارت جامعه از طريق 

شفافيت تدوين و به اجرا گذاشته مي شود. و يك رابطه 

فناوري وجود دارد.  سياست گذاراندوطرفه بين جامعه و 

به بيان ديگر در چارچوب سياست   .)2012(آلبرت ميجر،

دو نوع باز بودن كه مكمل هم هستند وجود دارد  گذاري باز

باز بودن از درون به بيرون كه همان شفافيت مي باشد و باز 

  بودن از بيرون به درون كه همان مشاركت مي باشد.

در اينجا بجاي ارائه بازخورد در حالت معمول كه در     

مرحله ارزيابي سياست گذاري اتفاق مي افتد در همان مرحله 

  نظرات از جامعه اخذ و شفافيت القاء مي گردد. تدوين

ارتباط دو طرفه بهره برداري از نظرات جامعه در سياست     

گذاري و پيش آگاهي جامعه از فناوري هاي در راه منجر به 

 با توجه به اينكه در اين روش مزيت اين روش مي گردد.

شهروندان بهره برداران اصلي از خروجي سياستهاي حمل و 

هستند لذا كند و كاو راجع به ديدگاههاي مردم و جلب  نقل

جهت  گذاريسياستهاي مشاركت و همراهي ايشان در نظام

توان گفت باز مي گردد.توسعه از اركان موفقيت محسوب مي

كردن مرزهاي سياست گذاري رمز موفقيت سياستها مي تواند 

باشد و خروجي آن سياستهاي كارآمدتري خواهد بود. اين 

باز بودن هم در سياستهاي كالن و هم سياستهاي خرد مي 

مبحث سياست گذاري باز در   تواند مصداق داشته باشد.

واقع يك نوآوري در سياست گذاري مي باشد كه از طريق  

گذاران را افزايش گذاري توان سياستبازكردن فرايند سياست

 نمايد. اين داده و نيز لختي سياستها در اجرا را كم مي

تواند متفاوت بوده اما در راستاي رفع يك ها ميسياست

آمده  5مسئله عمومي باشد. نظير آنچه در شكل مفهومي 

است. و سئواالتي از جنس چرايي، چگونگي و چيستي كه در 

و جامعه پاسخ داده مي شود به  سياست گذارانتعامل بين 

سياست گردد كه در نمايد. مالحظه ميشفافيت كمك مي

باز  سياست گذاريباز مشاركت سيال بوده و مرزهاي  گذاري

  باشد.
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  سياست گذاري باز با لحاظ بعد شفافيت و مشاركت .5شكل    

 

قرار گيرد؛ در چنانچه سطوح بلوغ دولت باز هم مد نظر     

وانهولي و يانگ هون سطوح شفافيت مشخص شده پژوهش 

سطح مختلف تعريف شده  5است و بر اساس درجه بلوغ، 

 است كه عبارتند از :

  مشاركت باز   -3ها شفافيت داده -2شرايط مقدماتي  - 1

 (وانهو لي و همكاران،مشغوليت فراگير  - 5همكاري باز  - 4

2012(.  

 چارچوب بلوغ دولت باز به سازمانهاي دولتي كمك    

كند كه بصورت موثر مقدمات دولت باز را با ساخت مي

قابليت هاي فناورانه و سازماندهي با سبك منظم بكار گيرند. 

چنانچه سطوح بلوغ در چارچوب مفهومي اشاره شده 

اين ارتباط را مالحظه  6گنجانده شود مي توان مانند شكل 

  نمود.

  

  

  
  سياست گذاري باز با لحاظ سطوح بلوغ شفافيت .6شكل 

   

 حمل و نقل سياست گذاري - 2- 2

هاي كلي نظام جمهوري اسالمي ايران درمورد  سياست    

 3كه در تاريخ  1377/ 10/ 23مصوب مورخ  "حمل نقل"

توسط مقام معظم رهبري تاييد و طي شماره  1379/ 11/

  ابالغ گرديده است. ايشاندفتر  1379/ 11/ 3مورخ 1/76230

ايجاد نظام جامع حمل و نقل و تنظيم سهم هر يك از  - 1

با اولويت دادن به حمل و نقل ريلي و با هاي آن  بخش زير

  توجه به جهات زير:

  مالحظات اقتصادي و دفاعي و امنيتي.

  كاهش شدت مصرف انرژي.

  محيطي. كاهش آلودگي زيست
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 افزايش ايمني.

ها و ناوگان و  برقراري تعادل و تناسب بين زيرساخت

 تجهيزات ناوبري و تقاضا.

وري تا رسيدن به سطح عالي از طريق  يش بهرهافزا .1

هاي حمل و نقل و مديريت و  پيشرفت و بهبود روش

  منابع انساني و اطالعات.

توسعه و اصالح شبكه حمل و نقل با توجه به نكات  .2

 زير: 

  ها.نگرش شبكه اي به توسعه محور

 آمايش سرزمين .3

صحيح در  سياست گذارياهميت تاكيد اسناد باالدستي بر     

  بر همگان  همانطور كه در باال اشاره شد حوزه حمل و نقل

آنچه مهم  سياست گذاريآشكار است اما از منظر علم         

زماني كه براي يك مساله ، 7به شكل  داشتن است با نظر

عمومي در حوزه حمل و نقل سياستي تدوين و به اجرا 

آن توجه داشت  شود نبايستي تنها به خروجيته ميگذاش

آن سياست هم نياز به توجه داشته ضمن اينكه  بلكه پيامد

اثرات نهايي سياست ممكن است اهميت بااليي داشته باشد. 

ها ممكن است پيامدهاي تسلسلي داشته باشند برخي سياست

بيني شده برود حتي ممكن است اثر كه فراتر از زمان پيش

  اي ماحصل يك سياست باشد.پروانه

  

  
  حمل و نقل سياست گذاري  اثرات و پيامدهاي .7شكل 

  

توان از نمودار آنچه در يك نگاه و بصورت بسيار ساده مي    

باال برداشت نمود اين است كه تدوين و اجراي يك سياست 

با وجود خروجي قابل ارائه، ممكن ناصحيح حمل و نقل 

است خسارات جاني و تسلسلي جبران ناپذيري را به پيكر 

عموما نارضايتي مردم از يك  اجتماعي يك كشور وارد نمايد.

سياست بعنوان مسئله عمومي براي  ،وضعيت حمل و نقل

، اجرا و در نظر گرفته مي شود و منجر به تدوين گذاران

نقل براي غلبه بر مشكل از  هاي حمل وسياستارزيابي 

سوي سياست گذار مي گردد. از سوي ديگر شهروندان در 

رويارويي با اين سياست ها، غالبا در راستاي بهبود شرايط 

كه اين واكنش ممكن است  خود واكنش نشان مي دهند،

نتايج آن با انتظار سياست  معموالًمثبت يا منفي بوده و 

). بنابراين ضروري 2012(حبيبيان گذاران ناسازگار است 

گذاري حمل و نقل بين آنچه سياست است در سياست

كنند همگرايي انتظار دارند و آنچه مردم لمس ميگذاران 

  وجود داشته باشد.

  تصادفات در سيستم حمل و نقل - 3- 2

روند تصادفات در جاده ها و راه ها و خسارات جاني و     

رفتن سرمايه ها در مالي از اين گونه حوادث باعث از بين 

عوامل موثر بر بروز تصادفات رانندگي  كشور مي شود.

عبارتند از: نقش وسيله نقليه، نقش عامل انساني و نقش راهها 

نتايج تحقيقات محققين در كشورهاي مختلف  ها.و جاده



1398، بهار 58پژوهشنامه حمل و نقل، شماره  

 

143 

 

ها در كاهش تلفات حاكي از اين است كه سهم ايمني جاده 

دروها نيز بيشتر شمگيري از ايمني خوانساني به شكل چ

اثرات قابل توجه تصادفات در ). 2015(استراندورت است. 

ابعاد مختلف از جمله اقتصادي، اجتماعي و سالمت قابل 

صحيح در  گذاريسياستبنابراين   تحليل و بررسي مي باشد.

خصوص هريك از عوامل سه گانه تصادف شامل وسيله 

تواند منجر به ها مينقليه، رانندگي و نهايتا راهها و جاده

اثرات مثبت و بهبود شرايط گردد. در پژوهش مصطفي 

) نشان داده شده است كه عوامل داخلي نظير 1396كاشاني (

كيفيت جاده  و عوامل خارجي نظير فشارهاي سياسي و عدم 

ها از عوامل تاثير گذار روي تعداد تصادفات نظارت بر پروژه

  انش تاثير ) و همكار2009هرمانس ( اي هستند.جاده

هاي كمي و كيفي نظير سرعت، نوع وسيله نقليه، شاخص

استفاده از كمربند ايمني زيرساختهاي جاده و مديريت بحران 

و مصرف الكل را بر ميزان تصادفات و تلفات جاده اي در 

كشور مورد تجزيه و تحليل  21هاي جمع آوري شده از داده

ست كه زير ساخت اند نتايج مطالعات بيانگر آن اقرار داده

ها و اي داراي بيشترين اهميت در امنيت جادههاي جاده

حوادث ترافيكي عالوه بر تلفات ناشي از تصادفات است. 

مرگ زودرس بخش زيادي از افراد جامعه منجر به معلوليت 

گردد. بر اساس گزارش سازمان و ناتواني افراد زيادي مي

  در خصوص آمار تصادفات  WHOبهداشت جهاني 

اي، در هنوز ايران جزو كشورهاي منطقه قرمز و جاده

باشد و رتبه پنجم مرگ و مير خطرناك در رانندگي جاده مي

  تصادفات جاده اي را داراست. ميانگين جهاني قربانيان 

هزار نفر جمعيت در ايران در  100اي به ازاي هر جاده

از وضعيت بد سيستم مقايسه با كشورهاي پيشرفته نشان 

  )1393حمل و نقل جاده اي كشور دارد. (اميني 

 

  پيشينه پژوهش - 3

باز و  سياست گذاريدر ابتدا به پيشينه پژوهش پيرامون     

  ابعاد آن كه مشاركت و شفافيت مي باشند پرداخته مي شود: 

در چارچوب  نظري فرايند طراحي  )1999( استور و جانسون

پرداخته اند و  سياست گذاريسياست به نقش جامعه در 

 سياست گذارينيروهاي با مركزيت جامعه را بعنوان يك بعد 

در نظر گرفته اند، و به نقش گروههاي عالقمند كه بطور 

عمده درباره نگراني هاي گروههاي خاصي از مردم تشكيل 

ان مي دارند آنها در صدد اين مي شوند اشاره داشته و بي

هستند كه اطمينان حاصل كنند نظرات گروههاي شنيده شده 

و در تصميمات سياسي در نظر گرفته شده است. (استوور 

گرگ ميچنر و كاترين برچ يك چارچوب     .)1999 -جانس

ي را براي تعيين شفافيت و ارزيابي آن كه به دو عامل قابل 

تنتاج پذيري آنها اشاره دارد ارائه مشاهده بودن اطالعات و اس

آلبرت ميجر و  .)2013 - نموده اند. (گرگ ميچنر و كاترين

پژوهش انجام شده در حوزه دولت  103همكاران  با مرور 

 (Voice)و شنيداري  (Vision)باز و مبحث ديداري 

سياستهاي دولت توسط جامعه، پژوهشي را به رشته تحرير 

شان دسته بندي سطوح باز بودن در آورده اند، در تحقيق اي

مشخص شده و به تفاوتهاي شفافيت و مشاركت بعنوان دو 

ركن باز بودن دولت پرداخته شده است. در پژوهش ايشان به 

افزايش كارايي، كاهش فساد و افزايش مشروعيت به عنوان 

مزاياي باز بودن اشاره شده است. در اين تحقيق پژوهشگران 

اند ه نوع ارتباط را تعريف نمودهبين شفافيت و مشاركت س

كه عبارتند از: ارتباط هم افزا، ارتباط مكمل و ارتباط آسيب 

رسان كه در دو حالت اول نتايج موثري را در سياست 

گذاري مي توان ديد. نهايتا ايشان در پژوهش خود خطوط 

اند كه عبارت راهنمايي را براي تحقق دولت باز ارائه نموده

  است از: 

طراحي دولت باز براي  ارتباط مكمل و هم افزا بين  - 1

طراحي دولت باز براي جوامع غير  - 2شفافيت و مشاركت 

طراحي دولت باز براي اثرات مستقيم و غير  - 3مشابه 

  طراحي دولت باز با مطلوبيت هاي متنوع  و - 4مستقيم 

مستمر درباره اثرات مستقيم و غير  طراحي براي يادگيري - 5 

عبدالحسين زاده   .)2012 - (آلبرت ميجر و همكاران مستقيم  

سياست در خصوص مفهوم شناسي  )1396( و همكاران

داده باز حاكميتي پژوهش را انجام داده و به تبيين  گذاري

 گذاريسياستهاي مختلف مزايا و فوايد آن در عرصه

پرداخته اند. ايشان در پژوهش خود مشخص نموده اند كه 

ه باز حاكميتي باعث تاثيرات اقتصادي، داد گذاريسياست

اجتماعي، سياسي و تاثيرات مديريتي و حاكميتي مي شود. 

در حوزه حمل و نقل   )1396 - لحسين زاده و همكارانا(عبد

) و همكاران با عنوان 1395و تصادفات به پژوهش كاشاني (

تاثير كيفيت جاده در مرگ و مير ناشي از تصادفات با استفاد 

از اتوماتاي سلولي پرداخته شده است هدف از پژوهش 
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ايشان تقويت نهادها و ايجاد مشاركت موثر جهت اصالح و 

بهبود سيستم هاي ترافيك راه بوده تا از اين روش سيستم 

 عبور و مرور راه ها و  هاي سالم تر و ايمن تري براي

جاده ها مهيا گردد. نتايج پژوهش ايشان نشان مي دهد كه با 

تغيير رويكرد افزايش نظارت بر ساخت جاده امكان كاهش 

(كاشاني و همكاران  تلفات ناشي از تصادفات وجود دارد.

) ديدگاههاي شهروندان 1388در پژوهش نقدي (  .)1395

بوسراني شهري اخذ و همداني در باره خصوصي سازي اتو

مورد تحليل قرار گرفته است كه نوعي باز بودن را در اتخاذ 

ديدگاه اتخاذ شده  سياست اين حوزه نشان مي دهد. بر اساس

در پژوهش و نظر به اينكه جامعه بعنوان بهره بردار اصلي 

كند و كاو نظرت  سيستم ناوگان حمل و نقل مي باشد، با 

نتايج بدست آمده از اين مردم و جلب مشاركت ايشان، 

مردم، شهروندان و حتي خود رانندگان دهد: نشان مي تحقيق

اند و ابهام در اجرا و نيز با خصوصي سازي مخالفت نموده

(نقدي  تجارب ناموفق قبلي باعث اين تلقي شده است.

1388(  

 

  

  روش تحقيق - 4

 باشد،زماني كه براي تبيين يك فرايند نياز به يك نظريه     

ريه پيشنهاد پژوهشگران استفاده از روش داده بنياد يا نظ

تحقيق در اين   .)1394(بازرگان،  باشد.ها ميبرخاسته از داده

ها مي پروژه از نوع كيفي و بر اساس نظريه برخاسته از داده

باشد. روش تحقيق از بعد هدف از نوع تحقيقات بنيادي و 

گردد، محسوب مييك پژوهش اكتشافي به شيوه استقرايي 

 زيرا بدنبال طراحي و تدوين يك الگوي سياست گذاري 

باشد، از بعد زمان مقطعي و از بعد مخاطب استفاده از مي

پژوهش، توسعه اي محسوب مي گردد. همچنين از بعد 

روش گردآوري داده ها از نوع تحقيقات اكتشافي مي باشد، 

ابل توجهي زيرا به بررسي موضوعي مي پردازد كه اطالعات ق

در رابطه با ابعاد آن وجود نداشته، محقق امكان مداخله در 

ها را ندارد. روش گردآوري اطالعات شرايط آزمودني

مصاحبه عميق با خبرگان حوزه مدنظر مي باشد. با توجه به 

رويكرد تحقيق كه بصورت كيفي مي باشد اين تحقيق مطالعه 

ها، ذينفعان اصلي و موردي بوده و با شناسايي گام ها، فعاليت

گذاري باز حاصل از مطالعات عوامل نقش آفرين در سياست

  موردي در نهايت الگويي عمومي ارائه داد.

  به اختصار جزئيات روش تحقيق را نشان مي دهد: 1 جدول

  

  خالصه روش پژوهش .1جدول

  حجم نمونه  روش نمونه گيري  جامعه آماري  روش گردآوري داده ها  راهبرد پژوهش  پژوهشنوع   فلسفه

 -نمادين

  تفسيري

  هدف: بنيادي

  نتيجه:اكتشافي

  رويكرد :كيفي

نظريه برخاسته از داده 

  سيستماتيك

مصاحبه نيمه ساختار 

  يافته

خبرگان حوزه 

سياست گذاري، 

مديريت فناوري و 

  جامعه شناسي

به نظري تا رسيدن 

  نقطه اشباع
  نفر 24

  

 اينكه پژوهش حاضر از نوع عنايت بههمچنين با    

پژوهش هاي تفسيري مي باشد متغيرهاي وابسته و مستقل از 

قبل تعريف نشده و بر اين فرض استوار خواهد بود كه 

هاي دسترسي به واقعيتهاي اجتماعي تنها از طريق سازه

اجتماعي نظير زبان، خودآگاهي و معاني مشترك امكان پذير 

با توجه به اهميت حوزه حمل و نقل از يكسو و خواهد بود. 

مقوله مهم ايمني از سوي ديگر هدف اين پژوهش تبيين 

 باز در اين حوزه مي باشد. گذاريسياست

  

گرندد تئوري يا نظريه داده  ،روش مورد استفاده در پژوهش

نفر  24مي باشد. گردآوري داده ها طي مصاحبه عميق با بنياد 

، كه اين از مديران و كارشناسان اين حوزه  انجام شده است

تعداد با توجه به ميزان تكراري شدن و رسيدن به اشباع 

  صورت پذيرفته است.
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  نشان داده شده است: 8مراحل ارائه الگو در شكل بر اساس نظريه برخاسته از داده بعنوان راهبرد پژوهش،     

  

  

  روايي و پايايي  -1- 4

در تحقيقات مبتني بر تئوري داده بنياد روايي و پايايي تحقيق    

 "اعتماد پذيري "هاي كمي و بر اساس شاخصبر خالف روش

سنجيده مي شود كه اين شاخص با توجه به بازخورد مصاحبه 

  . شودشوندگان در طول فرايند تحقيق حاصل مي

  )2014چارمز، (

كه در پژوهش كيفي پژوهشگر ركن اصلي محسوب  از آنجايي    

گردد و با توجه به نوع گردآوري داده هاي تحقيق كه مصاحبه مي

باشد روش تضمين روايي به اين صورت خواهد بود كه عميق مي

در هر مرحله از گردآوري و تحليل داده ها و مقوله ها نظرات  

مي گردد، كه در ساير پژوهشگران متخصص و اساتيد اخذ 

. همچنين براي تضمين پژوهش حاضر نيز اين فرايند انجام شد

 و پايايي از درگيري طوالني مدت پژوهشگر و جلب مشاركت

اعتماد شركت كنندگان و نيز كنترل بدفهمي هاي ناشي از مداخله 

نفر از صاحب  24در اين پژوهش با  مي گردد.پژوهشگر استفاده 

حمل و نقل و ،  سياست گذارينظران در عرصه هاي مختلف 

مصاحبه صورت گرفته و سپس در خصوص اين  تصادفات

دي و ها كد گذاري توصيفي انجام شده و عوامل كليمصاحبه

هاي مختلف كلي مرتبط با موضوع ريشه اي ارائه شده در دسته

از مصاحبه دوازدهم به بعد موارد  اشاره شده قرار گرفته اند.

تكراري در مصاحبه ها مالحظه مي گرديد و تا مصاحبه بيستم به 

مصاحبه ديگر نيز صورت پذيرفت تا  4اشباع رسيد با اين وجود 

مشخصات مصاحبه  شده باشد.تمام جوانب احتمالي ديده 

  خالصه شده است: 2ل شوندگان در جدو

  

  مشخصات جمعيت شناختي .2جدول

مشخصات جمعيت 

  شناختي

  تعداد نفرات

  24  تعداد كلي

  14  تحصيالت كارشناسي 

  6  تحصيالت كارشناسي ارشد

  4  دكتريتحصيالت 

  

  

  پژوهش هاي يافته -5

 سياست گذاريپژوهش مدنظر با هدف ارائه چارچوب      

مي باشد و بطور اختصار اهدافي كه  در حوزه حمل و نقلباز 

محقق از انجام اين تحقيق آن ها را پيگيري نموده است 

  عبارتست از : 

 سياست گذاريدهنده چارچوب شناسايي اجزاي تشكيل -

 در حوزه حمل و نقل باز 

 در حوزه  گذاريسياستهاي كردن مولفهمشخص -

 حمل و نقل

 ايمني در حوزه حمل و نقلارائه الگويي جهت بهبود  -

 حوزه حمل و نقل سياست گذارانكمك به مديران و  -

 فعال كشور 

موفقيت  با هدف افزايشارائه توصيه ها و مالحظاتي كه  -

   در حوزه حمل و نقل سياست گذاري

  به طور خالصه ضرورت اين تحقيق با داليل زير روشن 

  مي شود:



1398، بهار 58پژوهشنامه حمل و نقل، شماره  

 

146 

 

 بيشتر پشت گذاري سياستدر حال حاضر  -

 صورت مي پذيرد. سياست گذاراندرهاي بسته  -

و جامعه يك تعامل كامل وجود  گذارانسياستنياز است بين 

 داشته باشد و اين تعامل بر مبناي مدلي صورت پذيرد.

شفاف باشد تا اثرات آن در جامعه مفيد  هاگذاريسياست

  .بوده و اثرات مخرب كمتري داشته باشد

ها در سه مرحله كدگذاري باز، كدگذاري دادهتحليل     

سياست دهد در نشان مي گذاري محوريانتخابي و كد

به عنوان راهبرد  سياست گذاريهاي شبكهباز بايستي  گذاري

، نهادهاي قانوني- عوامل فناورانه، عوامل حقوقياصلي، 

به عنوان عامل زمينه ساز محيطي  باالدستي و عوامل فرهنگي

بعنوان شرايط زمينه ساز  سياسي و عوامل اجتماعيعوامل و 

  قرار گيرد. سياست گذارانمداخله گر مورد توجه 

بخشي از متن مصاحبه يكي از مصاحبه  3در جدول 

  .شوندگان و كدهاي اوليه استخراج شده آمده است

  

پس از شناسايي كدهاي اوليه و در در فرايند كدگذاري باز     

كد  پنج هفتاد و ، 4مطابق جدول  نظر گرفتن كدهاي مشابه،

مقوله فرعي  دهمفهومي استخراج گرديد و در مرحله بعدي به 

  تقسيم گرديدند.

 

 

 

 

  پنجمقسمتي از مصاحبه . 3جدول 

  استخراج كدهاي اوليه  بخشي از متن مصاحبه

باز در حوزه حمل و نقل پيچيدگي هاي خود را از  سياست گذاري

و بخشي  بستر جامعهجنبه هاي مختلف دارد كه بخشي از آن به 

بر مي گردد و بسته به اين دو اثرات  ماهيت سيستم حمل و نقلبه 

مناسبي  سطح بلوغمتفاوتي مي تواند داشته باشد. اگر جامعه از 

باز شده و از  اجتماعيكانالهاي نظر سنجي برخوردار بوده و 

جذب فراهم گردد و امكان  هادسترسي مردم به سياستطريق آن 

مهيا گردد و  ظرفيتهاي مردمياز خبرگان و  پيشنهاداتو  ايده ها

 از اين طريق بيشتر شود  گذارانسياستتعامل مردم و 

هاي حمل و نقل از طرف جامعه بهتر پذيرفته شده  و سياست

  خواهد شد.آسيب پذيري آن كمتر 

  باز سياست گذاريبستر جامعه بعنوان عامل موثر در  �

  باز سياست گذاريماهيت سيستم حمل و نقل عامل موثر در  �

  باز سياست گذارياثر سطح بلوغ اجتماعي در  �

 باز سياست گذاريكانالهاي نظر سنجي اجتماعي يكي از عوال  �

 لزوم دسترسي مردم به سياست ها �

 كانال ورودي جذب ايده ها بعنوان يكي از �

 نظام پيشنهاد بعنوان يكي از كانالهاي ورودي �

 نظرات خبرگان  �

 ظرفيت هاي مردمي  �

 سياست گذارانتعامل مردم و  �

  آسيب پذيري سياست ها بعنوان يكي از پيامدها �

  . شناسايي مفاهيم و مقوله هاي فرعي4جدول 

  مفاهيم  مقوله فرعي 

سياست ، پشت درهاي بسته سياست گذاريعدم ، گذارانسياستسطح تحمل ، شفافيت سياستها، مشاركت مردم  عوامل سياسي

اثر بخشي و بازدهي ، الگو برداري و مطالعات تطبيقي، بحرانهاي سياسي جوامع، هاي دفعيسياست، هاي تشويقي

  گفتگوها

خسارات مالي ناشي از ، بحرانهاي اقتصادي جوامع، سياست گذاريافزايش زمان ، گذاريسياستهاي هزينه  عوامل اقتصادي

  مصرف انرژي ناشي از ترافيك، تصادفات

  عوامل 

 فرهنگي -اجتماعي

 

  

چالشها ، اثرات اجتماعي سياستها، نقش آموزش ، بحرانهاي فرهنگي جوامع، فرهنگ رانندگي، فضاي باز رسانه اي

  به خطر افتادن امنيت و ايمني، سياست گذارانو توافقها بين مردم و 

سياست شبكه ، سطح بلوغ جامعه، جنبش هاي مردمي، سطح توسعه يافتگي جوامع، بحرانهاي اجتماعي جوامع

  گذاري

، شبكه هاي اجتماعي، الكترونيكدولت ابزار ، راحتي و آسايش سرنشين، كيفيت و سطح فناوري وسايط نقليه  عوامل فناورانه
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عقب ماندگي ، فناوري اطالعات و ارتباطات، كانالهاي نظرسنجي اجتماعي، سطح دسترسي مردم به سياستها

  سيستم حمل و نقل غيراستاندارد، نيازهاي فناورانه، بستر علمي موجود، فناورانه و علمي

  نهادهاي باالدستي

  عوامل زيرساختي

نظارت ، سياستهاي آموزش و توسعه جامعه، راهبردها)-اهداف كالن-ماموريت- شم انداز(چ حمل و نقلنقشه راه 

  بر حسن انجام فرايندها

  مالكيت معنوي ايده ها و پيشنهادات، نهادهاي قانوني حقوقي، قوانين پيش بيني نشده  قانوني -عوامل حقوقي

حمل هاي مطلبوبيت سياست

  و نقل

  

كاهش ، گذاريسياستحذف اثرات مخرب احتمالي و آسيب زايي ، حمل و نقلسياست هشدار زود هنگام اثرات 

  ارتقاء ايمني، حمل و نقل پايدار، ايمرگ و مير و مجروحان حوادث جاده

حمل مقبوليت سياست هاي 

  و نقل

اجراي درست قوانين ، سياستهاي مشوق محور، توسط جامعه سياستپذيرش ، با جامعه سياست هاسازگاري 

  خروجي 

شفافيت در سياست هاي 

  حمل و نقل

دسترسي آسان و ضابطه مند مردم به ، نظارت توده مردم، توانمندسازي سياستگذاري، مبارزه با فساد، ابزار كارآمدي

دستيابي بدون مانع ، نقش پيش گيرانه شفافيت، سطح افشاي اطالعات، پاسخگويي سياستگذاران، اطالعات صحيح

افزايش اعتماد ، پيمان كاران مجري پروژه هاشفافيت در ارزيابي ، و موثق و بهنگامشهروندان به اطالعات معتبر 

  ساختار ارتباطات، مردم به سياست ها

ظرفيت هاي جامعه و 

 در  مشاركت

  سياست گذاري

نظام ، مصاحبه هاي مردمي، سازمانهاي مردم نهاد، لمس سياستها توسط جامعه، افزايش تعامل مردم و دولت

كنشگران ، هاي شهرهااشور، نظر خواهي از خبرگان، هسته هاي مطالعاتي، استفاده از ظرفيتهاي مردمي، پيشنهادات

  نقش نهادهاي نيمه دولتي، گروههاي عالقمند...) - بوروكراتها -اجتماعي (تكنوكراتها

 

در اين مرحله همانطور كه اشاره شد براي كشف نحوه     

ارتباط مقوله ها با يكديدگر از مدل پارادايم اشتراس كوربين 

كه يك ابزار تحليلي است استفاده شده است بر اساس اين 

الگو در مرحله كدگذاري محوري مجموعه مقوله هاي 

مستخرج شده در قالب شرايط علي، پديده اصلي، راهبرد، 

 اي، شرايط مداخله گر و پيامدها به هم مرتبطشرايط زمينه

  كدگذاري انتخابي:  گردند.مي

 

 

 

 (Story line)كدگذاري انتخابي با روشن كردن خط داستان 

ها و زير بر اساس الگوي ارتباط شناسايي شده بين مقوله

ها در كدگذاري باز و محوري، آغاز مي گردد. گام هاي مقوله

كدگذاري انتخابي عبارتند از: معين كردن خط داستان، ارتباط 

ها به مقوله اصلي از طريق پارادايم، اعتبار مقولهدادن زير 

  .بخشي به روابط و پركردن شكاف هاي بين مقوله ها

  دهد.مدل پارادايمي مورد بحث را نشان مي 9شكل 
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 باز در حوزه حمل و نقل سياست گذاري مدل پارادايمي. 9شكل 

 

  

   گيرينتيجه -6
در حوزه حمل و نقل نهايتا مورد  گذاريسياستخروجي     

از الگوي  برداريبنابر اين بهره .گيرداستفاده جامعه قرار مي

از نظرات، ايده ها و پيشنهادات  باز و استفاده سياست گذاري

در تواند منجر به پذيرش بهتر سياستها گردد. جامعه هدف مي

در حوزه  باز سياست گذاريهاي به شناسايي مولفه مقالهاين 

همانطور كه چارچوب ارائه  ه است.حمل و نقل پرداخته شد

گيري از ظرفيتهاي جامعه نشان داده مي دهد مي توان با بهره

با تاكيد بر دو بعد شفافيت و مشاركت راهبردهايي را 

در  سياست گذارياستخراج نمود كه در نهايت به بهبود 

  .حوزه حمل و نقل مي انجامد

  هاي داراي مقبوليت و مطلوبيت از داشتن سياست    

باشد كه مورد پذيرش جامعه خروجي هاي اين چارچوب مي

، عوامل اي شامل عوامل فناورانهگيرد. شرايط زمينهقرار مي

 -اجتماعينهادهاي باالدستي و عوامل  قانوني،- حقوقي

گري شامل عوامل باشد. همچنين عوامل مداخلهفرهنگي مي

در اين فرايند وجود دارد كه  قتصاديسياسي و عوامل ا

از اين جهت كه  ارائه مدل فوق بايستي مورد توجه قرار گيرد.

تواند بعنوان چراغ راهنمايي با تاكيد بر شفافيت و مي

منجر به دانش افزايي حوزه سياستگذاري شده مشاركت باشد 

هاي اين فرايند در با بررسي و دنبال كردن هريك گامو 

  سياستگذاري جامع نائل گرديد. به يك توانسياستگذاري، مي

  

  راجعم-7

جامعه ")، 1382آنتوني گيدنز، ترجمه منوچهر صبوري، ( - 

 پ نهم، نشر ني.چا "شناسي
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سياست ارائه چارچوب "، )1396منصورزاده و همكاران، ( - 

 گذاريسياستباز به منظور مديريت بهبود اثرات  گذاري

 هاي نوين درالمللي افق، دومين همايش بين"برجامعه

 تهران. مديريت،

  

  ،)1373تافلر، ترجمه شهيندخت خوارزمي، (آلوين  -  

  .چاپ نهم، با همكاري نشر فاخته  "موج سوم "

ترجمه و تلخيص ، حسينعلي   )،1372( يورگن هابرماس، - 

، فرهنگ توسعه، به مثابه ايدئولوژي فناوري و علم ،نوذري

 تهران.

 

مقدمه اي بر روشهاي تحقيق "، )1394( ،عباس بازرگان  - 

، چاپ "آميخته، رويكرد متداول در علوم رفتاريكيفي و 

 ، نشر ديدار، تهران.پنجم

  

مفهوم شناسي  "، )1396(، عبدلحسين زاده م. و همكاران - 

آن در داده باز حاكميتي و تبيين مزايا و فوايد  سياست گذاري

فصلنامه مطالعات  ، " عرصه هاي مختلف سياست گذاري

چاپ  22، شماره 7عمومي، دوره  سياست گذاريراهبردي 

 .پنجم

  

). مطالعه خط مشي عمومي. 1380هاولت، م.رامش، م. ( - 

ترجمه منوريان، ع. گلشن، ا. تهران: نشر مركز آموزش 

 مديريت دولتي.

  

طراحي مدل خط ").1392زندي منش، م. و همكاران، ( - 

گذاري به منظور بهبود محيط كسب و كار جمهوري مشي

مديريت دولتي،  "با استفاده از نظريه داده بنياد اسالمي ايران

 .2، شماره 5دوره 

  

تاثير كيفيت جاده در "). 1395كاشاني، م. و همكاران، ( - 

 "مرگ و مير ناشي از تصادفات با استفاده از اتوماتاي سلولي

 .4، شماره 13پژوهش نامه حمل و نقل، دوره

  

ارزيابي سياستهاي "، )1395م. و حاجياني، م. ( خليلي، - 

مورد مطالعه: تحليل محتواي ( حمل و نقل شهري ايران

، ترافيك شهر تهران) مصوبات شوراي عالي هماهنگي

 .19شماره  5فصلنامه راهبرد اجتماعي فرهنگي، سال

  

 شناسايي ")، 1396توكلي كاشاني ع. و همكاران،  ( - 

اي با استفاده از روش تلفيقي هاي پرتصادف جادهمكان

  AHP/DEAها و تحليل سلسله مراتبي تحليل پوششي داده

 .4، شماره 14پژوهش نامه حمل و نقل، دوره 

  

اي در ايران تحليل آمار تصادفات جاده ") 1393اميني حسين، ( - 

، سومين كنفرانس ملي تصادفات "و مقايسه آن با آمار جهاني

  جاده اي، سوانح ريلي و هوايي.

 گذاري تعيين سبد سياست" ،)1395يزدي آ. (حائري - 

، فصلنامه "هاي انرژي در بخش حمل و نقل كشورحامل

  .21مطالعات راهبردي سياستگذاري عمومي، دوره ششم، شماره 

هاي شهروندان همداني درباره ديدگاه" ،)1388نقدي ا.، ( - 

لوم ، فصلنامه تخصصي ع"خصوصي سازي اتوبوسراني شهري

، سال چهارم، شماره واحد شوشتر اسالمياجتماعي دانشگاه آزاد 
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