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 چکیده

یی ونک، هایی همچون سنت نظری قابل دفاعهای اخیر فاقد خصیصههای آموزش عالی ایران در سالسیاست

، پیوستگی، گرانکنشبینی رفتار ظرفیت پیش، المللیسازگاری خالق با تحوالت محیط جهانی و بین، برازش

تولید ، هاعارضت بخشتیرضاتوانایی حل ، عناصر اخالقی، اثربخشی، کارآمدی، قابلیت اجرایی، یکپارچگی

موجب کاهش ظرفیت  مطلوب اجتماعی بوده و این وضعیت در عموم موارد تأثیرکیفیت و ، توافق

کز فرایندی پژوهشی متمر عنوانبهپژوهی گذاری در این عرصه شده است. از سویی دیگر سیاستمشیخط

های مصوب سازی و ارتقا ظرفیت سیاستبدیل در جهت بهینهتواند نقشی بیمی، بر ارائه راهکارهای سیاستی

های یمشوهش حاضر تبیین علی ظرفیت خطآموزش عالی ایران داشته باشد. در این راستا هدف اصلی پژ

ای وسعهت، هدف ازنظرپژوهی بود. پژوهش حاضر افزایی نهادهای سیاستنظام آموزش عالی ایران مبتنی بر هم

دارای طرح تحقیق ، چارچوب فلسفی و پارادایم آن، هامبنای داده ازلحاظشود. و کاربردی محسوب می

گذاری نفر از خبرگان سیاست 10ساختارمند با های نیمهبا انجام مصاحبهابتدا ، آمیخته است. در مرحله کیفی

ر کارآمدی ب مؤثرلیستی از عوامل ارتباطی و تعاملی ، آموزش عالی ایران و کاربست رویکرد تحلیل مضمون

بانی نه و مپیشی مروربهتوسعه یافت. با توجه ، پژوهی در نظام آموزش عالی ایرانافزایی فرایند سیاستو هم

های بخش سیاست بهینه از منظر عقالنیت در نظر گرفته شد. یافته عنوانبهمشی ظرفیت خط، نظری پژوهش

های نظام آموزش عالی مشیواریانس متغیر ظرفیت خط راتییتغدرصد از  17دهنده تبیین حدود کمی نشان

 پژوهی بود.افزایی نهادهای سیاستایران توسط متغیر هم

پژوهی سیاست، گذاری آموزش عالیسیاست، مشیظرفیت خط، سیاست عمومی: واژگان کلیدی

 آموزش عالی
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 مقدمه

 ثابت و هدفمند دولت، ای از اقدامات نسبتاً پایداربه مجموعه، 1مشی( عمومیسیاست )خط

 ,Andersonشود )اطالق می، های عمومی استکه در راستای حل مشکالت یا دغدغه

ها تصمیم بر انجام یا عدم انجام آن ی را هر عملی که دولتعموم سیاست، 1(. دای2014

سیاست ، نیز در همین راستا 2(. کرافت و فورالنگDye, 2016نماید )تعریف می، گیرندمی

دانند که در پاسخ به مسائل اجتماعی و عمومی اتخاذ ها میعمومی را کنشی از جانب دولت

 ،های مختلف از سیاست عمومیپردازیمفهوم(. با در نظر گرفتن Gerston, 2015شود )می

های عمومی در سیاست، (. به عقیده وی1را برگزید )شکل  1شاید بتوان تعریف پیکونی

یافته در اقدامات پاسخگو به موضوعات و مسائل منافع های عمومی عینیتکنش، حقیقت

تی دها و یا حپیام، به امید تولید نتایج، ومی است که نیازمند دریافت پاسخ هستندعم

 (.1267، جاودانی و همکاران) یاجتماعاثرگذاری در صحنه 

 & Soareبوده است ) سؤالهای عمومی همواره محل کارایی و کیفیت سیاست

Student, 2013 در مقام اجرا دشوار می هاآن( و گاه تحقق( نمایدFotaki, 2010 انتظار .)

ت بخش و مشروعیرضایت، اخالقی کافی باید دالیل هنجاری و تنهانهمعقول آن است که 

باید ، هااین سیاستبلکه ، گذاری عمومی وجود داشته باشدسیاست منظوربهاجتماعی الزم 

(. تفکری علّی 1261، اهداف سیاسی را بر مبنای مدل و تفکری علّی توجیه کنند )فراستخواه

 ,Pal؛Snellen, 2002 :گذاری( تعبیر کرد )رك)در سیاست 0توان از آن به عقالنیتکه می

 0یفرا ارزشو  9امری بدیهی، گذاری عمومیمطلوبیت و اهمیت عقالنیت در سیاست(. 2010

 گذاریبتدای توجه به تفکر و عقالنیت در سیاستا(. 1296، فرد و دیگراناست )دانایی

بررسی ، این علم دیتأک چراکه، مقارن دانست، مشیباید با ظهور علم خط، عمومی را

ه مشکالت و مسائل عمومی بوده است )رویکرد عقالیی( و اینک وتحلیلتجزیهماتیک و سیست

                                                           
1. public policy 
2. Dye 
3. Kraft & Furlong 
4. Piconi 
5. rationality 
6. axiomatic 
7. meta-value 
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واضح است که  حالنیدرع(. Anthes, 2007شوند ) مؤثرترها باید بهبود یابند و مشیخط

لمی و های عبایست بر پشتوانهها و تصمیمات عمومی میدر سیاست وتعدیلجرحهرگونه 

ری گذاری باشد. سیاست مبتنی بر شواهد نیز تعبیسیاست نظرموردنظری متناسب با زمینه 

 ;Howlt, 2009; Head, 2013; Newman et al, 2016)رك:  استدیگر از این مفهوم 

Howlett and Wellstead, 2011; Rickinson et al, 2011 که داللت بر کاربست )

 (.Marchi et al, 2014مقام تدوین سیاست دارد ) های پژوهشی دراطالعات و یافته

 گذاریتواند به جهت ارتباط دانش و سیاستهایی که میروش مؤثرترینیکی از 

پژوهی سیاست(. 1296، پور و آهنگراست )قلی 1پژوهیسیاست، قرار گیرد موردتوجه

 های عقالنی معطوف به عمل دربارهارائه دانش مستند و توصیه، که پیامد آن فرایندی است

 ;Majchrzak and Markus, 2014) است مسئلهحل آن  ورمنظبه، مسئلهیک 

Dukeshire and Thurlow, 2002.) 

 

 چیستایی سیاست عمومی .1شکل 

                                                           
1. policy research 
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 سازی و ارتقا ظرفیتتوان فرایندی در جهت بهینهپژوهی را میدر این راستا سیاست

 هایی که به استناد آرایهای مصوب آموزش عالی ایران در نظر گرفت؛ سیاستسیاست

اند )رك: حشمتی و چندان از عقالنیت و مقبولیت الزم برخوردار نبوده، نظرانصاحب

(. در حوزه آموزش 1261، ؛ فراستخواه و منیعی1261، پزآرانی؛ عباسی و شیره1269، دیگران

سته : در سطح بخشی و واباست توجهقابلپژوهی در چند سطح سیاست ژهیکار وعالی ایران 

(. با 1تحقیقات و فناوری؛ در سطح فرابخشی و مستقل )شکل ، ت علومبه حوزه ستادی وزار

، پژوهیبرخی نهادهای سیاست سیتأسو شرح وظایف و اهداف  تیمأمورهای توجه به بیانیه

از مطالعات پیشین  کهچنانآنارائه شده است.  1در جدول  اختصاربه، مرتبط یهاژهیکار و

و  دیموردترداز رهگذر تعامالت سازمانی همواره ، کنشی نهادهای مذکورهم، آیدبرمی

که بیش از آن، گذاری در آموزش عالی ایرانمدل سیاسترسد بوده است. به نظر می سؤال

 ای تبیین و توضیح علّی و علمیههای مستقل میدانی و مدلاز سپهر دانش اجتماعی و پژوهش

 ،سیاسی و کمتر عقالنی ازحدشیببرآمده از ایدئولوژی رسمی است و ، ت بگیردنشئ

 ،های علمی و نظری است. بازتاب وضع موجود عملکرد مدیریتاجتماعی و مبتنی بر بنیان

حکایت از نوعی ناکارآمدی و یا ، گذاری در نظام آموزش عالی ایرانریزی و سیاستبرنامه

ر ها و ناکارآمدی موجود دبدکارکردی در سطوح نهادی و ساختاری است و بیانگر کاستی

عان نمود تر باید اذپژوه( است. به بیان روشنساز )سیاستگیرنده و تصمیمنهادهای تصمیم

گسستی میان ، گیری آموزش عالی در ایرانگذاری و تصمیمکه در فرایند سیاست

. در حقیقت بخش (1261، گذاران این عرصه وجود دارد )جاودانیپژوهان و سیاستسیاست

توجهی به فرایند در بی، ری نظام آموزش عالی ایرانگذااعظم ناکارآمدی سیاست

بدیل در تواند سهمی بیفرایندی که می، (1261، نهفته است )جاودانی، پژوهیسیاست

 های مصوب آموزش عالی داشته باشد.مشیارتقای ظرفیت خط

( و تفاهم 2011Baskoy et al ,مفهومی غامض و مبهم است ) 1مشیظرفیت خط

مشی (. در مواردی ظرفیت خطWu et al, 2015تعریف آن وجود ندارد ) چندانی در مورد

ی بر پایه تالش فکری و استقرار دانش حاصل از خبرگ، مشیگیری خطشامل توانایی تصمیم

                                                           
1. policy capacity 
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شرطی پیش عنوانبه( و Paintern & Pierre, 2005; Davis, 2000شود )و تجربه معنا می

را  مشیظرفیت خط 1(. اولسنWu et al, 2018)شود در موفقیت سیاست در نظر گرفته می

وشمند اتخاذ تصمیمات جمعی ه منظوربهمند نظام صورتبهتوانایی استفاده از منابع  عنوانبه

تدار اطالعات کافی و اق، بر اساس شناخت کافی، سیاسی دموکراتیک -در یک نظام اداری

مشی را ظرفیت خط، و دیگران (. وو1260، فرد و دیگرانکافی تعریف کرده است )دانایی

می مورد سازمانی و سیست، گانه فردیعملیاتی و سیاسی و در سطوح سه، در سه بعد: تحلیلی

که از  گونههمان (.Wu et al, 2018; Chindarkar et al, 2017اند )مداقه قرار داده

مترادف  توان در عموم مواردمشی را می( خاستگاه ظرفیت خط1آید )جدول تعاریف برمی

 با سیاست بهینه از منظر عقالنیت در نظر گرفت.

تلقی شود  هنیبه استیسترین توصیف از تواند مناسبعقالنیت در وجوه مختلف خود می

مشی را نیز از این رهگذر پیگیری نمود. و متعاقباً ظرفیت خط (1296، پور و آهنگر)قلی

به اجرای ، به آن در تدوین سیاست توجهیو بی دهدیمکاهش  را 1عدم اطمینان، عقالنیت

(. در این مبحث منظور عقالنیت 1267، فرد و دیگرانشود )داناییناموفق سیاست منجر می

های چه اینکه عقالنیت مطلق به علت نادیده گرفتن پیچیدگی، 1است و نه مطلق 2محدود

یچ نظریه ( و هJebin & Hasan, 2016یابد )ها مجال ظهور نمیمحیطی و عدم اطمینان

ز ابعاد مختلفی ا نظرانصاحبنگری قادر نیست مدعی شناخت کل واقعیت باشد. جهان

، 0چهار نوع عقالنیت را با عناوین عقالنیت اقتصادی اند. اسنلنعقالنیت را مطرح نموده

 (.Snellen, 2002) کندمی یمعرف 9و عقالنیت قانونی 0عقالنیت سیاسی، 9ایعقالنیت حرفه

، 17تجربی ،های قانونیعقالنیت مربوط به تحلیل سیاست را به چهار دسته عقالنیتانواع  6پال

                                                           
1. Olsen 
2. uncertainty 
3. bounded rationality 
4. perfect rationality 
5. economic rationality 
6. professional rationality 
7. political rationality 
8. legal rationality 
9. Pal 
10. empirical rationality 
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 مدهآدستبهبه تحلیل ، (. عقالنیت قانونیPal, 2010تقسیم کرده است ) 1و منطقی 1هنجاری

 ،در تدوین و اجرای سیاست با توجه به سازگاری با قوانین و فرامین باالدستی اشاره دارد

وجه به ها و منافع سیاست و تپیامدها و هزینه نظرازنقطهل سیاست را تحلی، عقالنیت تجربی

د های موجوبه ارزش، دهد. عقالنیت هنجاریقرار می موردتوجه، شدهکسبتجربیات عملی 

ه عقالنیت منطقی ب درنهایتیا مطلوب جامعه در امر تدوین و تحلیل سیاست اشاره دارد و 

کند با هم اشاره می هاآنی با یکدیگر و عدم تناقض های جارافزایی سیاستسازگاری و هم

(Pal, 2010.) 

با توجه به مباحثی که گذشت هدف اصلی پژوهش حاضر تبیین علّی ظرفیت 

 ت.پژوهی بوده اسافزایی نهادهای سیاستهای نظام آموزش عالی ایران مبتنی بر هممشیخط

 اهآنپژوهی سیاست یهاژهیكار وش عالی و پژوه در آموزسیاست مؤسساتبرخی از مراكز و  .1جدول 
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ریزی مؤســســه پژوهش و برنامه

 آموزش عالی

ــترش پژوهش در زمینه  ــعه و گس ــت توس ــیاس ریزی در نظام گذاری و برنامهی س

 آموزش عالی؛

 ریزی؛گذاری و برنامهشناسایی نیازهای پژوهشی سیاست

 ها و عملکرد بخش آموزش عالی؛برنامه، هایاستارزیابی س

 های توسعه آموزش عالی.مشارکت در تدوین برنامه

 مرکز تحقیقات علمی کشور

 گذاری علمی و پژوهشی؛ی سیاستمطالعه در زمینه

 پژوهش و مطالعه در جهت شناخت نیازها و امکانات نظام تحقیقات؛

 گذاری علمی و پژوهشی؛یاستعتف در جهت س موردنیازمطالعات 

 مطالعه برای تعیین خطوط اصلی سیاست علمی؛

 ریزی علمی و تحقیقاتی؛ی برنامهپژوهش در زمینه

 گذاری علمی.تربیت نیروی انسانی در امر سیاست

ی مطالعات فرهنگی پژوهشکده

 و اجتماعی

علم  در آموزش اجتماعی و رفتاری برای تحول، گسـترش تحقیقات علوم انسانی 

 های علمی؛و پژوهش

 ریزی مناسب؛ی علمی و برنامههای توسعهشناخت روش

 تدوین برنامه برای فعال ساختن ظرفیت و توانایی مراکز علمی و پژوهشی؛

 گذاری فرهنگی و اجتماعی؛یابی و سیاستی مسئلهمطالعه در زمینه

ــت    ــیـاسـ ــائل فرهنگی و هعتف در حوز وزارتهای راهبردی تـدوین سـ ی مسـ

 اجتماعی؛

                                                           
1. normative rationality 
2. logical rationality 
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ــاوره ارائه ــی و مشـ ــناسـ ــمیمی خدمات کارشـ ــازی نهادهای ای به نظام تصـ سـ

 گذار؛سیاست

ــکــده  ی مطــالعــات و پـژوهشـ

 آوریتحقیقات فن

 آوری؛ی فنمطالعه برای تعیین الگوی کلی رشد و توسعه

 ل کلیدی.آوری و تعیین عوامی فنی رشد و توسعهبررسی عوامل بازدارنده

های مرکز مطالعات و همکاری

 المللیعلمی بین
 ی کشور.مطالعه و شناسایی مسائل بنیادی توسعه

 مشیتعاریف ظرفیت خط .2جدول 

 گرانپژوهش تعریف ردیف

1 

ــتفاده از منابع  یمات اتخاذ تصــم منظوربه، مندنظام صــورتبهتوانایی اس

بر اساس ، موکراتیکسـیاسـی د   –در یک نظام اداری ، جمعی هوشـمند 

 اطالعات کافی و اقتدار کافی، شناخت کافی

Christensen, & 

Loegreid, 2005 

 

ــت  ــیاسـ ــتگی، هاای از تواناییمجموعه عنوانبهظرفیت سـ ــایسـ ها و شـ

 ،سـازمانی و سـیسـتمی و سه بعد تحلیلی   ، در سـه سـطح فردی  ، هاقابلیت

 گیرد.عملیاتی و سیاسی مدنظر قرار می
Wu et al, 2018 

1 

توانایی بازیگران در غلبه بر موانع )اعم از موانع مهارتی و موانع ناشــی از 

های یمشـــخو گرفتن به خط واســـطهبههایی که منابع و غلبه بر مقاومت

ــی بـا هـدف ایجاد   موجود وجود دارد( و توانـایی اداره فراینـد خط   مشـ

 رهاوردهای مطلوب

Peters, 1996 

2 

 گیری که:توانایی تصمیم

ای جامع از اطالعات مربوطه است و بر اساس سنجشی مطلعانه از گستره

از فرایندی است که تشکیالت حکومتی مختلف درگیر در حوزه خاص 

 کند.با هم جمع می کجایمشی را خط

Polidano, 2000 

1 

توانایی استفاده ممکن از تمامی منابع فکری و سازمانی در تملک دولت 

به همانند تخصص یا تجر، ذاری اختصاص دارندگمشیکه به فرایند خط

مانا و به لحاظ ، های منسجممشیطراحی خط منظوربه، داخلی و خارجی

 پذیرسیاسی امکان

Cummings & 

Norgaard, 2004 

0 

ــروری  هــای جمعی اتخــاذ انتخــاب منظوربــهتوانــایی آرایش منــابع ضـ

ــیص منـابع کمیـاب به غایات عمومی و ت      ــمنـد دربـاره تخصـ  نظیمهوشـ

 های راهبردی برای این تخصیصجهت

Paintern & 

Pierre, 2005 

9 
ــی با کیفیت باال های خطتدوین گزینه توانایی خدمات عمومی در مشـ

 برای حکومت
Edwards, 2009 
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 عبارتند از: اهداف پژوهش

پژوهی آموزش عالی ایران در افزایی نهادهای سیاستبررسی سهم و نقش هم: هدف اصلی

 های این حوزه.مشیعه ظرفیت خطتوس

 عبارتند از: اهداف جزئی

 گذاری در نظام آموزش عالی ایران بر اساس نظریه عقالنیت؛مشیبررسی ظرفیت خط -

لی پژوهی در نظام آموزش عابر فرایند سیاست مؤثرشناسایی عوامل ارتباطی و تعاملی  -

 ایران.

 

 یپژوه یاستس

در آموزش عالی  

 ایران

 سطح بخشی

 پژوه در آموزش عالی ایراننهادهای سیاست .2شکل 
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 روش

 ،هامبنای داده ازلحاظشود. محسوب می ای و کاربردیتوسعه، هدف ازنظرپژوهش حاضر 

 & Creswellدارای طرح تحقیق آمیخته است )رك: ، چارچوب فلسفی و پارادایم آن

Clark, 2017یک تحقیق توصیفی )غیرآزمایشی( ، های گردآوری داده(. از حیث نحوه

ر از نف 10های عمیق نیمه ساختارمند با ابتدا با انجام مصاحبه، است. در مرحله کیفی

و با اتخاذ  1پژوهان و خبرگان موضوعی پژوهش که به شیوه هدفمندسیاست، گذارانسیاست

 بر مؤثرلیستی از عوامل ارتباطی و تعاملی ، انتخاب شده بودند، 1رویکرد گلوله برفی

های پژوهی در نظام آموزش عالی ایران توسعه یافت. در راستای گامکارآمدی فرایند سیاست

ها متن مصاحبه، هابرای تحلیل داده، (Braun & Clarke, 2006)رك:  2تحلیل مضمون

که  -روایی پژوهش منظوربه(. 2چندین بار به دقت مطالعه و سپس کدگذاری شدند )شکل 

وهش کنندگان و خوانندگان پژمشارکت، ها از دیدگاه پژوهشگربه معنای دقیق بودن یافته

مدنظر قرار گرفت. الزم به ، 0و بررسی همکار 1تطبیق توسط اعضا، مواردی همچون -است

بوده است که در آن  9ها رسیدن به مرحله اشباع نظریذکر است که مبنای خاتمه مصاحبه

د و روابط یابنها گستره مناسبی میمقوله، آیدها پدید نمیهای جدیدی در ارتباط با مقولهداده

 2(. جدول Strauss & Corbin, 2008شود )می دییتأها برقرار و بین مقوله

 دهد.کنندگان بخش کیفی پژوهش را نشان میمشارکت

 ،ری در نظام آموزش عالی ایرانگذابررسی ظرفیت سیاست منظوربه، طی مرحله کمی

های مصوب و با مدنظر قرار دادن مراحل چهارگانه بر مبنای بهینه بودن سیاست

گذاری؛ از مدل عقالنیت پال بهره گرفته شد. گزینش مدل مذکور )در راستای سیاست

تر با حوزه نظری پژوهش چارچوب نظری همخوان، تعریف سیاست بهینه( در مقاله حاضر

گذاری عمومی؛ جامعیت و در نظرگیری بعدی خاص برای سیاست طوربهرائه آن حاضر؛ ا

 ،بوده است. پال عقالنیت را در چهار بعد قانونی، از عقالنیت تحت عنوان عقالنیت هنجاری

                                                           
1. purposeful 
2. snowball sampling 
3. thematic analysis 
4. member checking 
5. peer debriefing 
6. theatrical saturation 
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از ، قرار داده است. در پژوهش حاضر در این گام موردبررسیهنجاری و منطقی ، تجربی

های پایه در فرایند ( با عنوان بررسی عقالنیت1269) های پژوهش بابایی و توکلییافته

بررسی روایی و  منظوربهگویه استفاده شد.  29در چهار بعد و ، گذاری عمومیسیاست

آرای چهار نفر از ، های پژوهش مذکور با بستر و بافت آموزش عالی ایرانخوانش یافته

افزایی نهادهای هم نظر آموزش عالی مدنظر قرار گرفت. پرسشنامهاساتید صاحب

 های بخش کیفی بوده است.پژوهی نیز برگرفته از یافتهسیاست

، نفر( که مشتمل بر حوزه ستادی وزارت علوم 299با توجه به حجم جامعه پژوهش )

پژوه آموزش عالی ایران در سطوح تحقیقات و فناوری و همچنین مراکز و نهادهای سیاست

ذاری آموزش عالی ایران )شورای عالی انقالب گبخشی و فرابخشی مرتبط با سیاست

ده پژوهشک، مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور، های مجلسمرکز پژوهش، فرهنگی

 172تعداد ، (1)جدول  1این حوزه بودند نظرانصاحبمطالعات فرهنگی و اجتماعی و ...( و 

 مشیهای ظرفیت خطپایایی پرسشنامه، 1نفر انتخاب شدند. با استفاده از روش آلفای کرونباخ

به دست  919/7و  919/7پژوهی به ترتیب برابر با افزایی نهادهای سیاست)سیاست بهینه( و هم

از نرمال بودن داده توسط آزمون پس از اطمینان ، های کمیتحلیل داده منظوربه ؛ وآمد

 0سازی معادالت ساختاریو مدل 1از آزمون همبستگی پیرسون، 2اسمیرنوف-موگروفلوک

(SEM) ،افزار با استفاده از نرمAMOS ، بهره گرفته شد. چارچوب مفهومی پژوهش حاضر

 ارائه شده است. 1در شکل 
 

                                                           

 ألیفاتتکه دارای  های دولتی شهر تهراندانشگاه علمیهیئتاعضای ، نظران. استناد این پژوهش برای انتخاب صاحب1
، باشندیم علمیهیئتگذاری عمومی عضو های مدیریت دولتی و سیاستشتهدر زمینه آموزش عالی ایران بودند و یا در ر

 نفر گزارش شده است. 97ها بوده که تعداد آن
2. Cronbach's Alpha 
3. Kolmogorov–Smirnov test 
4. pearson correlation coefficient 
5. structural equation modeling 
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 كنندگان در مرحله كیفی پژوهشفهرست مشخصات مشاركت .4جدول 

 رتبه سمت ردیف

1.  
ــابق وزارت علوم   ــی سـ ــابق یکی از  سیرئ، یو فناورتحقیقات ، وزیر و معـاون آموزشـ سـ

 یاست پژوه در آموزش عالیس مؤسسات
 استاد

1.  
ژوه یکی از مراکز سیاست پ سیرئ، یو فناورتحقیقات ، معاون پژوهشی سابق وزارت علوم

 در آموزش عالی
 استاد

 استاد ،  یو فناورتحقیقات ، معاون آموزشی سابق وزارت علوم  .2

 استادیار مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور یعلمئتیهعضو   .1

 استادیار مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور یعلمئتیهعضو   .0

 دانشیار دانشکده مدیریت دانشگاه بهشتی یعلمئتیهعضو   .9

0.  
ــات یکی از  رئیس ــس ــت پژوه در آموزش عالی )  مؤس ــیاس  ،به وزارت علوم وابســته ریغس

 تحقیقات و فناوری(
 استادیار

9.  
 به وزارت وابسته ریغسـیاسـت پژوه در آموزش عالی )   مؤسـسـات  معاون آموزشـی یکی از  

 تحقیقات و فناوری(، علوم
 استادیار

 استادیار آموزش عالی ریزیبرنامهموسسه پژوهش و  علمیهیئتعضو   .6

 دانشیار دانشکده مدیریت دانشگاه عالمه طباطبایی علمیهیئتعضو   .17

 دانشیار دانشکده مدیریت دانشگاه تهران علمیهیئتعضو   .11

 استاد اه تهراندانشکده مدیریت دانشگ علمیهیئتعضو   .11

12.  
زارت به و غیر وابستهسیاست پژوه در آموزش عالی ) مؤسـسـات  یکی از  علمیهیئتعضـو  

 تحقیقات و فناوری(، علوم
 استادیار

 استادیار پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی علمیهیئتعضو   .11

 استادیار مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور یعلمئتیهعضو   .10
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 هایافته

 های نظام آموزش عالی ایران مبتنیمشیصلی پژوهش حاضر تبیین علی ظرفیت خطهدف ا

پژوهی بود. با مرور مطالعات پیشین و همچنین واکاوی نظری افزایی نهادهای سیاستبر هم

مدل عقالنیت پال در ابعاد چهارگانه عقالنیت ، مشی و سیاست بهینهمفاهیم ظرفیت خط

ت های موجود در زمینه ظرفیمنطبق با مفاهیم و ویژگی، یتجربی و منطق، قانونی، هنجاری

د حوزه پنج نفر از اساتی از نظراتمشی تشخیص داده شد. الزم به ذکر است در این راستا خط

در ، (1269های بهشتی و تهران نیز استفاده شد. بابایی و توکلی )آموزش عالی دانشگاه

گذاری عمومی مورد بازشناسی احل سیاستپژوهش خود این ابعاد چهارگانه را بر اساس مر

 های مصاحبهگزاره

 های مفهومیدسته

 عوامل

 ابعاد

 عینی

 انتزاعی

 وهشهای كیفی پژبندی یافتههای طبقهای از گامخالصه .3شکل 

افزایی هم

نهادهای 

 پژوهیسیاست

-ظرفیت خط

 مشی

 انسجام نهادی

عوامل 

 منطقیعقالنیت  بازخوردی

عقالنیت 

 هنجاری

 عقالنیت تجربی

 قانونیعقالنیت 

 چارچوب مفهومی پژوهش .4شکل 
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 29. از این رهگذر گرفته استمدنظر قرار  هاآنهای اند که در پژوهش حاضر یافتهقرار داده

ول مطابق جد، گذاری عمومیعامل در ابعاد چهارگانه عقالنیت و با توجه به مراحل سیاست

 مدنظر قرار گرفت. 0

ی های ارتباطی و تعاملش حاضر بر مبنای کنشافزایی در پژوهپردازی متغیر هممفهوم

مصاحبه  10انجام ، پژوهی نظام آمورش عالی ایران بوده است. در این راستانهادهای سیاست

مرحله  تا پژوهان و خبرگان نظری آموزش عالیگذاران سیاستساختارمند با سیاستنیمه

گزاره  53 ،تحلیل مضمون اشباع نظری صورت پذیرفت. طی این فرایند با توجه به رویکرد

در دو بعد انسجام نهادی و عوامل بازخوردی شناسایی شدند ، عامل 17مفهومی در قالب 

ن متغیرهای پژوهش از آزمو هایمؤلفهبررسی همبستگی جزئی ابعاد و  منظوربه(. 9)جدول 

ظرفیت  تبیین علّی منظوربه، (. در مرحله بعد0همبستگی پیرسون استفاده شد )جدول 

از ، پژوهی این حوزهافزایی نهادهای سیاستهای آموزش عالی ایران بر اساس هممشیخط

بهره گرفته شد. شکل  AMOSافزار ( با استفاده از نرمSEMیابی معادالت ساختاری )مدل

های نیکوئی برازش ارائه دهد. شاخصمدل پژوهش را در حالت تخمین استاندارد نشان می 0

 مدل مفهومی پژوهش بوده است. دییتأدهنده ننشا، 9شده در جدول 

 گذاری در آموزش عالی ایران مبتنی بر ابعاد عقالنیت پالظرفیت سیاست .5جدول 

 ارزیابی پسین و خاتمه اجرا و ارزیابی حین اجرا تدوین و ارزیابی پیشین مسئلهانتخاب  

نی
انو

ق
 

بــررســـــی حــوزه   

ــتــیــارات الیــه     اخ

ــرای   ــت ب ــی حــاکــم

ــئلهبرخورد با  ز ا مسـ

ــن      ــی ــوان ــر ق ــظ ــن م

 باالدستی

ــازگاری و هم  ــب و س ا افزتوجه به تناس

ــت بــا قوانین و فرامین   ــیــاســ بودن سـ

ــازمان و پایین بودن   ــتی خارج س باالدس

 کمیت ناسازگاری؛

ــا کردن قوانین تـالش برای هم  ــت راسـ

های وضــع ســیاســت منظوربهباالدســتی 

 بهینه.

ــت   درك و تـحلیــل درســ

ــتی و یــافتن  قوانین بــاالدسـ

ای قــانونی جهــت راهکــارهــ

 ها.سازی سیاستپیاده

ــت با   ــیاسـ ارزیـابی نتایج سـ

ــازگاری یا  توجه به اینکه سـ

ــازگاری آن با الزامات   نـاسـ

قانونی باالدســتی موجب چه 

 نتایجی شده است.

بی
جر

ت
 

ای توجه به علل ریشه

مسائل )توجه به نقاط 

اهرمی برای کــاهش 

هـای توجه به  هزینـه 

سطح و کسب اثرات 

 دلخواه(

ــنتـدوی   منظوربهبینـانه اهداف ) ن روشـ

اســتفاده در ارزیابی پســین از منظر منافع 

 و آثار حاصله(؛

ــردن      ــم ک ــراه ــان ف ــک ــا ام ــود ی وج

الزم برای یک سیاست  یهارسـاخت یز

 سازی در عمل(؛)پیاده

ــاخص موقعبهپـایش   ها و شـ

ارزیــابـی حین اجرا جهــت  

ــت    ــی اجرای درســ بـررسـ

ــت و انجام اقدام الزم   ــیاس س

)توجــه بــه واقعیــت اجرا و 

 ها(؛کاهش هزینه

 ها ودر نظر گرفتن خروجی

 ،پیــامــدهــای کمی و کیفی

ــته ــته و ناخواسـ در  -خواسـ

تمام دوره عمر ســیاســت در 

 ارزیابی پسین؛
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 79، تابستان 61شماره ، چهارمسال  فصلنامه

 های رهبری و مدیریت آموزشیپژوهش

 ارزیابی پسین و خاتمه اجرا و ارزیابی حین اجرا تدوین و ارزیابی پیشین مسئلهانتخاب  

ــت و عــدم      ــیـاسـ ــاخص سـ قـابلیـت شـ

ها و آن )برای ارزیابی هزینه گوییکلی

 منافع(؛

ــوره   ــایر کشـ ــتفـاده از تجربه سـ ا و اسـ

 مسئلهها در راستای سازمان

 نانتخاب سـیاست مبتنی بر ارزیابی پیشی 

ــارهــای کمی و  ــا در نظر گرفتن معی ب

 کیفی در دوره عمر سیاست؛

ــت در   ــیاس ــول اطمینان از تطبیق س حص

های پایه در آن حـال تدوین با عقالنیت 

ها و جویی در هزینهصــرفه ازنظرحوزه )

 استفاده از تجارب قبلی(؛

ــتن نگــ در ارزیــابی  بلنــدمــدتاه داشـ

 ها و منافع.هزینه

ــمــودن   ــهفــراهــم ن ــعب  مــوق

ــاخـت یز اجرا برای  یهارسـ

 مجریان سیاست؛

ــد و    آرتقویـت عوامــل رشـ

ع رشـــد )عدم میان بردن موان

 تناقض عوامل اجرایی(

بندی اجرای سـیاست و  زمان

ــب زمــانی و   رعـایــت تنــاسـ

ــده      انـتـظــارات مـحـقق شــ

 )واقعیت اجرا(.

بررســی میزان تحقق اهداف 

 اولیه سیاست.

ی
جار

هن
 

ــئلــهانتخــاب  بــا  مسـ

 یرگذاریتأثبیشترین 

)گســـتــره و عــمــق  

ــ ــأث ــت ــر  یرگــذاری ب

 جامعه(

ــئلهانتخاب   هاییمسـ

ــانکــه  ــه  درشــ الی

حــاکـمـیــت بوده و   

ــور    ــه در ام ــداخل م

 ها نباشد.مجموعهزیر

های متفاوت با توجه به تدوین ســیاســت

 مختلف؛ یهاگروهاقتضائات 

 غلبه نگاه فرابخشی بر نگاه بخشی؛

ــمیم از  نی بر آگاهی کاملگیری مبتتص

 دورازبههای دوران گذشــته ســیاســت 

 امزودهنگهای سیاسی )زیرا تغییر غرض

 ،ها به دلیل عوض شــدن وزیرســیاســت

ــتا ای همهیچ جامعه یهـا بـاارزش  راسـ

 نیست(؛

ویی گایجاد فضـایی جهت مطالبه پاسخ 

 گذار؛از سیاست

ــایی کامل ذی  ــنـاسـ نفعان و توجه به شـ

 آنان؛ مدیریت منافع متقابل

ــوص تمــایالت   ــمنــدی در خصـ هوشـ

مجموعه های زیرطلبانه ســـازمانمنفعت

ــا ارزش هــای مـطلوب جــامعــه  )کــه ب

 سازگار نیست(؛

های اصلی از منظر مدیریت حفظ تعادل

ــطح کالن وزارت  عدم  منظوربـه در سـ

 .رمجموعهیزایجاد نارضایتی در 

و توافق میان  یهم فهمایجاد 

ــت و الیه    ــیـاسـ مجریـان سـ

)وفاق همگان در حـاکمیـت   

یک ، خصـــوص ســـیاســـت

 هنجار و ارزش مهم است(؛

ــه مــدیران  تفویض اختیــار ب

ــطح پــایین جهــت اجرای  سـ

ــیاســت به روش منطقی و   س

 معقول؛

 پایین بودن میزان استثنائات و

 ها و سیاست.تبصره

پایبندی و اصــرار به استفاده 

ــی در   از داده ــع ــای واق ه

ــمندی   ــین )هوش ارزیابی پس

فاده از در خصوص عدم است

زیرا این ، های ساختگیداده

ــا ارزش هــای مطلوب امر ب

 جامعه در تضاد است(.
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 ارزیابی پسین و خاتمه اجرا و ارزیابی حین اجرا تدوین و ارزیابی پیشین مسئلهانتخاب  

قی
نط

م
 

 رازنظ مسـئله بررسـی  

اینکه چه میزان نتیجه 

ــازگــــاری  نــــاســــ

های جاری ســیاســت

 .استکنونی 

ــازگاری و هم افزایی درونی توجه به سـ

ه های مربوط بسـیاسـت با سـایر سیاست   

 حوزه خود؛

افزایی عمودی توجه به ســازگاری و هم

ســیاســت با اهداف کالن باالدســتی و   

فلسفه وجودی و نقاط مرجع استراتژیک 

 سازمان.

ــازگاری و هم   افزایی افقی توجـه بـه سـ

 اههای سایر حوزهسیاست با سیاست

های توجه به قوانین و سیاست

ــع کــه  موازی در حــال وضـ

ممکن اسـت موجب رشد یا  

 زوال سیاست شوند.

ــت   ــیاسـ ا بارزیـابی نتایج سـ

ــه    ــر ک ــن ام ــه ای ــه ب ــوج ت

ــازگاری  ــازگاری یا ناسـ سـ

های سـیاست با سایر سیاست 

جـاری موجـب چـه نتایجی    

 شده است.

 بندی مفاهیم و مضامین اصلی و فرعیطبقه .6جدول 
 هاهایی از متن مصاحبههگزار های مفهومیدسته عوامل بعد

لی
عام

و ت
ی 

اط
رتب

ا
 

دی
نها

ام 
سج

ان
 

ــمــی بــیــن      روابــط رســـ

ــیــاســـــت  و  گــذارانســـ

 پژوهانسیاست

و معضـل به سیاست کند است که ضرورت   مسـئله سـرعت انتقال   قدرآنگاهی »

 دربرخی موانع ســاختاری » ؛«بازدرنگ می مســئلهدر مورد آن  یگذاراســتیســ

 ؛«در انتقال اطالعات و معنا شده است یفرصت سوزسـازمانی منجر به   ارتباطات

گذاران ن سیاست پژوهان و سیاستفقدان چابکی الزم در ارتباطات سـازمانی بی »

 .«شوداحساس می

ــم ــای    ه ــاده ــه ــنشــــی ن ک

 پژوهیسیاست

در نهادهای » ؛«ای دارندفعالیت جزیره گذاراســت یســـپژوه و مراکز ســیاســت  »

شی و اهداف هم نق» ؛«پژوه فرداندیشـی بر تفکر گروهی غلبه یافته است سـیاسـت  

 .«انسجام کرده استگذاری را دچار وقفه و عدم جریان سیاست، مشترك

ــای      ــاده ــه ــی ن ــگ ــن ــاه ــم ه

 گذاریسیاست

گذار در ســـطح بخشـــی و فرابخشـــی بهینگی جریان تعدد نهادهای ســـیاســـت»

گذاری آموزش سیاست» ؛«گذاری در آموزش عالی را مختل کرده استسیاست

ــی موقعیت  ــتی وعـالی ایران در بعضـ ــیاسـ ر تعلل د جهیدرنت ها دچار تعارض سـ

 هایبه جهت چندگانگی نهادها و تفاوت یگاه» ؛«تشــده اســ گذاریســیاســت

تصمیمی در آموزش عالی در برخی بی نوعی، هاآنهای ارزشی اسـاسی در بنیان 

 .«شودموارد دیده می

ــای      ــاده ــه ــی ن ــگ ــن ــاه ــم ه

 پژوهیسیاست

هماهنگی کمی در زمینه شناخت ، پژوهی دارندعموم مراکزی که نقش سیاست»

عــدم نیــازمحوری در ایجــاد ســـاختــارهــای  »؛ «مســـائــل آموزش عــالی دارنــد 

 .«شده است هاآنپژوهی در آموزش عالی منجر به چالش هماهنگی بین سیاست

 درك متقابل دو قشر

جهت  به»؛ «کنندپژوهان در جهانی دوگانه زندگی میگذاران و سیاستسـیاست »

 ،ها به لحاظ قدرت رسمی وجود داردهایی که در شکل و ریخت سازمانتفاوت

از ، وهدر مواقعی دو گر» ؛«سازان اساساً متفاوت استگیران و تصمیمزبان تصمیم

 .«یکدیگر شناخت درستی ندارند یهایوکاستکمها و محدودیت
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 79، تابستان 61شماره ، چهارمسال  فصلنامه

 های رهبری و مدیریت آموزشیپژوهش

 هاهایی از متن مصاحبههگزار های مفهومیدسته عوامل بعد

روابــط غــیــررســـمــی بــیــن  

ــیــاســـــت  گــذاران و ســـ

 پژوهان آموزش عالیسیاست

؛ «در اغلب موارد جریان ارتباطی فقط محدود به روابط قانونی و رســمی اســـت »

باطی ارت نگاه» ؛«اندپژوهی از میانبرهای ارتباطی غافل شــدهســیاســت مؤســســات»

 شدهیبندزمانسازی در آموزش عالی فقط به ارتباطات اندرکاران تصمیمدسـت 

 .«ای استو رویه

ی
رد

خو
باز

ل 
وام

ع
 

ــای    ــازخــورده ــه ب ــه ب ــوج ت

 ایرسانه

ــرف» ــیـه صـ ــانه   نظر کردن از توصـ ــناهـا و راهکـارهـای رسـ ــایی و ها در شـ سـ

پژوهی معموالً محدود به های ســیاســتفعالیت» ؛«گذاری آموزش عالیســیاســت

ــانه  فعالیت ــت و نقش رس ــمی اس زبان گویای حوزه  عنوانبهها های نهادهای رس

 .«عمومی مغفول مانده است

ــود ــت وج ــرگشــــت رف  وب

ــتی بین    ــیاسـ راهکـارهـای سـ

ــیــاســـــت  گــذاران و ســـ

 پژوهانسیاست

ژوهان در و سیاست پ گذاراناستیسهای سـیاستی بین  نمعموالً جریان بده بسـتا »

های مصوب در برخی موارد تناسـب سیاست » ؛«آموزش عالی ایران منقطع اسـت 

رار ق یموردبازنگرشـــود یا خیلی دیر به اقتضـــای شـــرایط جدید ســـنجیده نمی

تی های ســیاســگذاری بدون بررســی کامل بدیلتســریع در ســیاســت» ؛«گیردمی

 .«های مصوب در وزارت علوم شده استسیاست موجب ناکارآمدی

ی های ســیاســتتوجه به تحلیل

های زمانی در دوره دوجـانبه 

 مختلف

گیر و های زمانی مشـخص بین گروه تصمیم های سـیاسـتی در دوره  نقش تحلیل»

های گاهی ناکارآمدی تحلیل» ؛«شودسـاز آموزش عالی نادیده گرفته می تصـمیم 

عالی  گذاری در آموزشسیاست» ؛«گرددبازمی هاآن ییاگرجانبهکیسیاستی به 

گیرد و چندان بر مداومت آن در طی مقطعی از زمان صورت می صورتبهایران 

 .«شودزمان توجه نمی

 توجه به بازخورد منفی

ــت  » ــیـاسـ گــذاران حوزه آموزش عــالی معموالً بـازخوردهــای مثبــت  در نزد سـ

ب هایی اســت که موجپذیری یکی از ویژگیانتقادنا» ؛«گیردقرار می موردتوجه

گذاری جریان ســیاســت» ؛«عدم کارایی ســیاســتی در آموزش عالی شــده اســت 

ــتر موارد آرای مخالف   آموزش عالی دچار گروه ــت و در بیش ــده اس ــی ش اندیش

 .«گیردقرار نمی موردتوجه

 گذاری داده باز و ابعاد عقالنیتهمبستگی بین الزامات سیاست .1جدول 
 ت ظرفی

 مشیخط

 

 افزاییهم

 عقالنیت عقالنیت منطقی عقالنیت هنجاری عقالنیت تجربی عقالنیت قانونی

گی
ست

همب
 

S
ig

گی 
ست

همب
 

S
ig

گی 
ست

همب
 

S
ig

گی 
ست

همب
 

S
ig

گی 
ست

همب
 

S
ig

 

 777/7 971/7 777/7 076/7 777/7 211/7 777/7 111/7 777/7 111/7 روابط رسمی

 777/7 160/7 717/7 291/7 721/7 196/7 777/7 111/7 777/7 261/7 کنشیهم

هماهنگی ن 

 س پ
111/7 777/7 012/7 777/7 261/7 777/7 126/7 777/7 919/7 777/7 

هماهنگی ن 

 س گ
121/7 777/7 100/7 777/7 196/7 777/7 117/7 777/7 067/7 777/7 
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 777/7 099/7 777/7 101/7 777/7 160/7 777/7 119/7 777/7 010/7 درك متقابل

روابط 

 غیررسمی
210/7 777/7 171/7 777/7 191/7 777/7 100/7 777/7 260/7 777/7 

بازخورد 

 ایرسانه
199/7 777/7 016/7 777/7 296/7 777/7 211/7 777/7 119/7 777/7 

 777/7 116/7 777/7 190/7 777/7 079/7 777/7 171/7 777/7 201/7 وبرگشترفت

 777/7 011/7 777/7 021/7 777/7 276/7 711/7 127/7 777/7 110/7 تحلیل

 777/7 112/7 777/7 201/7 712/7 171/7 777/7 117/7 777/7 219/7 بازخورد منفی

 777/7 926/7 777/7 901/7 777/7 916/7 777/7 971/7 777/7 006/7 انسجام نهادی

عوامل 

 بازخوردی
911/7 777/7 911/7 777/7 099/7 777/7 069/7 777/7 911/7 777/7 

 777/7 010/7 777/7 011/7 777/7 900/7 777/7 071/7 777/7 991/7 افزاییهم

 

 . مدل پژوهش در حالت تخمین استاندارد5شکل 

 های نیکوئی برازش مدل پژوهششاخص .0جدول 

 RMSEA GFI AGFI NFI NNFI IFI شاخص برازندگی

 1 - 0 0.9< 0.9< 0.9< 0.9< 0.1> قبولقابلمقادیر 

 0.87 0.92 0.94 0.95 0.94 0.076 شدهمحاسبهیر مقاد

 گیریبحث و نتیجه

 های نظام آموزش عالی ایران مبتنیمشیهدف اصلی پژوهش حاضر تبیین علی ظرفیت خط

این راستا دو هدف جزئی نیز با  پژوهی در این حوزه بود. درسیاست هادهاینافزایی همبر 

ام آموزش عالی ایران بر اساس نظریه عقالنیت گذاری در نظمشیرویکرد بررسی ظرفیت خط
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 های رهبری و مدیریت آموزشیپژوهش

 پژوهی در نظام آموزش عالیبر فرایند سیاست مؤثرو شناسایی عوامل ارتباطی و تعاملی 

( و SEMیابی معادالت ساختاری )مدنظر قرار گرفت. نتایج حاصل از مدل، ایران

(. متغیر 9تجربی مدل پژوهش بود )جدول  دییتأدهنده های نکوئی برازش نشانشاخص

توانسته است حدود  92/7پژوهی آموزش عالی ایران با بار عاملی افزایی نهادهای سیاستهم

 های نظام آموزش عالی ایران را تبیینمشیواریانس متغیر ظرفیت خط راتییتغدرصد از  17

بی قی و تجرپژوهی بر بعد عقالنیت منطافزایی نهادهای سیاستمتغیر هم تأثیرنماید. بیشترین 

بر این  19/7و  10/7 تأثیرتر متغیر مذکور توانسته است به ترتیب بوده است. به عبارت دقیق

های این ابعاد توسط متغیر درصد از واریانس 11ابعاد داشته باشد که از این رهگذر حدود 

 پژوهی تبیین شده است. با توجه به نتایج آزمون همبستگی پیرسونافزایی نهادهای سیاستهم

وط به بعد پژوهی مربافزایی نهادهای سیاستباالترین ضریب همبستگی متغیر هم، (0ول )جد

بوده است. با مراجعه به جدول  071/7و  011/7عقالنیت منطقی و تجربی به ترتیب با میزان 

هت راهکارهایی ج عنوانبهتوان نکات ذیل را می، و موارد شناسایی شده در زمینه عقالنیت 0

افزایی نهادهای های نظام آموزش عالی ایران از منظر هممشیقای ظرفیت خطبهبود و ارت

 پژوهی در این عرصه مدنظر قرار داد.سیاست

ین روابط رسمی ب، در وضعیت کنونی، کنندگان پژوهش حاضربنا بر نظر مشارکت

 گریدعبارتبهپژوهان از سطحی بهینه و کارا برخوردار نیست. گذاران و سیاستسیاست

گذاری نظام آموزش عالی ایران تا حدود زیادی مستظهر به پژوهش علمی مشیفرایند خط

ای در نهادهای باید با رویکردی اندیشکدههای نظری که مینظری نبوده است؛ بنیان

ها و بدیل، هاپژوهی آموزش عالی رهگیری شود و ماحصل آن تدارك گزینهسیاست

 جهتنیزااطلبد. رتباطات رسمی و سازمانی مستمر را میاین مهم ا، های سیاستی باشدخالصه

 موانع موجود بر سر راه، گذاری آموزش عالیمشیتوان با بازنگری فرایند کنونی خطمی

ین حوزه با های اپذیری سیاستبرداشته شود تا از این رهگذر انطباق یسازمانبرونارتباطات 

ت اسی و اقتصادی تضمین گردد و ظرفیسی، اجتماعی، شرایط محیطی و بسترهای فرهنگی

 های مصوب در مقام تدوین و اجرا ارتقا و بهبود یابند.مشیخط
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، ه باشدداشت مشیتواند نقش حائز اهمیتی در ارتقای ظرفیت خطیکی از مواردی که می

. استه( بر جامع یرگذاریتأث)گستره و عمق  یرگذاریتأثبا بیشترین  مسئلهانتخاب 

گذاری نظام آموزش عالی که دارای مشیپرداختن به مسائلی در حوزه خط گریدعبارتبه

 جهتنیزاابیشترین اولویت بوده و نیازمند پاسخ فوری در راستای پویایی این عرصه است. 

باید پژوه آموزش عالی ایران میگذار و سیاستتوان گفت که هماهنگی نهادهای سیاستمی

ای های دادهمسائل آموزش عالی مدنظر قرار دهند و نظامرویکردی تعاملی را در بازشناسی 

های و اطالعاتی را توسعه دهند که با گردش آزاد و در دسترس اطالعات مرتبط با بخش

گیران این عرصه در بازشناسی مسائل و رسان تصمیمبتوانند یاری، مختلف آموزش عالی

، یمشارکت یاگونهبه مسئلهباشد. شناخت ، تر نظام آموزش عالی ایرانمعضالت اصلی

مشی و تضمین موفقیت آن در مقام اجرا باشد تر خطساز تدوین دقیقتواند زمینهمی

(Howlett & Lejano, 2013; James & Jorgensen, 2009) از سویی دیگر با توجه .

های و تداخل 1هاپوشانیبه اینکه سهمی از مشکالت هماهنگی بخش عمومی به هم

گذاری آموزش مشی( و نظام خطLodge & Wegrich, 2014گردد )ازمیکارکردی ب

در  رسد در راستای هماهنگی بیشتراز این امر نبوده است؛ به نظر می مستثناعالی ایران نیز 

کار ا ب، سازگذار و تصمیمکاستن از تعدد مراکز سیاست، گذاری این حوزهمشیحوزه خط

، های آموزش عالی ایرانمشیرتقای ظرفیت خطدر جهت بهبود و ا، یکسان یهاژهیو

 ضرورتی اساسی است.

به عدم توجه به سازگاری و ، نتیجه شکست سیاست در مقام اجرا، در برخی موارد

های مربوط به حوزه خود و همچنین نادیده گرفتن افزایی درونی سیاست با سایر سیاستهم

باالدستی و فلسفه وجودی و نقاط افزایی عمودی سیاست با اهداف کالن سازگاری و هم

تواند به استفاده بهینه از منابع می 1مشیگردد. انسجام خطبازمی، مرجع استراتژیک سازمان

های پژوهشی (. همچنان که یافتهAcheampong & Ibrahim, 2016کمیاب منجر شود )

عالی  های مصوب آموزشمشینشان از نامطلوب بودن میزان انسجام افقی و عمودی خط

این موارد در هنگام تدوین  یریدر نظرگبنابراین ؛ (1269، ایران دارد )عباسی و احمدی

                                                           
1. Overlaps 
2. policy coherence 
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بازخوردها و  واسطهبهگذاران آموزش عالی پژوهان و سیاستسیاست توسط سیاست

ام اجرا و مشی در مقتواند فزاینده ظرفیت خطمی، های سیاستی مشارکتی و متناوبتحلیل

 عمل باشد.

آموزش  پژوهیافزایی نهادهای سیاسترسد که همهای پژوهش به نظر مییافته با توجه به

د. مشی از منظر عقالنیت تجربی داردر زمینه ارتقا ظرفیت خط توجهقابلسهمی ، عالی ایران

نانه بیتواند موجب توجه به مواردی همچون تدوین روشنافزایی میکه این هم یاگونهبه

ه در ارزیابی پسین از منظر منافع و آثار حاصله(؛ وجود یا امکان فراهم استفاد منظوربهاهداف )

 یشاخص سازسازی در عمل(؛ قابلیت الزم برای یک سیاست )پیاده یهارساختیزکردن 

ورها ها و منافع(؛ استفاده از تجربه سایر کشگویی آن )برای ارزیابی هزینهسیاست و عدم کلی

 پژوهی آموزشافزایی نهادهای سیاستاشد. در این راستا همب مسئلهها در راستای و سازمان

مشی به معنای انحراف سیاست توانند با مداقه در موارد مذکور از شکاف اجرای خطعالی می

 ( بکاهد.Barbosa et al, 2016در عمل )

هادهای افزایی نبر هم مؤثردرك متقابل دو قشر یکی دیگر از عوامل ارتباطی و تعاملی 

کنندگان پژوهش حاضر قرار مشارکت دیتأکپژوهی آموزش عالی است که مورد سیاست

انه اند که زیستن در جهانی دوگدو قشر بر این نکته اذعان داشته کهچنانآنگرفته است. 

ایران  ساز آموزش عالیگیر و تصمیمموجب بروز شکاف عمیق ادراکی بین دو قشر تصمیم

های فرایند ها و پیچیدگیدشواری، مقابل در پذیرفتن موانعشده است. قشری بر ناتوانی گروه 

پژوهان آموزش عالی بر فهم نظری و فقدان دارند و در مقابل سیاست دیتأکاجرا 

به نظر  رونیازاورزند. گذاران آموزش عالی اصرار میای سیاستهای حرفهصالحیت

جایگاه یکدیگر  رسد بازمهندسی ساختارهای موجود بر اساس حضور طرفین درمی

های تخصصی هر یک از دو قشر از فضای طرف مقابل منجر به پذیرش دغدغه کهینحوبه

 های آموزش عالی ایران راهگشا باشد.مشیدر زمینه ارتقا و بهبود ظرفیت خط، شود

ین راهکارهای سیاستی ب وبرگشترفتجریان منقطع ، های پژوهشبا توجه به یافته

امد این پژوهی شده است. پیپژوهان موجب ایستایی فرایند سیاستتگذاران و سیاسسیاست

ونی های شتابان محیط پیراموضعیت ناتوانی آموزش عالی ایران در مواجهه کارآمد با پویایی
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توان گفت که تدارك مسیرهای سازمانی و قانونی به شکلی که می جهتنیازابوده است. 

ط های مناسب مبتنی بر ارتباوتعدیلجرحین از طی مرحله تدو، ها قبل از تصویبمشیخط

فهمی ر همبدیل دتواند نقشی بیمی، گذاران برخوردار گردندپژوهان و سیاستبین سیاست

های نظام مشیاز منظر تطابق با عقالنیت هنجاری و نهایتاً ارتقای ظرفیت خط، بیشتر دو قشر

 آموزش عالی ایران داشته باشد.

پژوهی مدنظر قرار افزایی نهادهای سیاستعاملی مهم در هم عنوانبهیکی از مواردی که 

. های زمانی مختلف بوده استدر دوره دوجانبههای سیاستی توجه به تحلیل، گرفته است

گذاری عمومی که مشتمل بر مراحلی از شناخت توان گفت در عموم موارد فرایند سیاستمی

ر نظام آموزش ناقص د یاگونهبه، استنگری سیاست تا ارزیابی و تحلیل سیاست و باز مسئله

نمود یافته است و گاه مرحله تصویب سیاست گام انتهایی این فرایند تلقی شده ، عالی ایران

رسد به نظر می روازاینماند. های سیاستی مغفول میارزیابی و تحلیل توجهقابلو از نقش 

از نتایج  و استفاده هاآناجرا و تحلیل  تدوین سازوکاری در جهت پیگیری نتایج سیاست در

و  های جدید مبتنی بر تغییرات سازمانیمشیبندی خطهای انجام پذیرفته در صورتتحلیل

های نظام آموزش عالی ایران مشیسهمی شایان بر توسعه و ارتقای ظرفیت خط، محیطی

 داشته باشد.

 منابع

، ی در نظام آموزش عالی ایرانپژوه(. طراحی الگوی سیاست1261) .حمید، جاودانی

 .91-171، (1) 11، ریزی در آموزش عالیپژوهش و برنامه

طراحی و (. 1267) .احمد، و داوری نیمحمدام، رادقانعی ،مصطفی، ایمانی ،حمید، جاودانی
. موسسه های علمیگذاری آموزش عالی و پژوهشاعتبارسنجی الگوی سیاست

 زارش نخست.گ، ریزی آموزش عالیپژوهش و برنامه

روی پژوهش و  های پیش(. چالش1260) .علی، جمال و ملکی، کدخداپور ،عطااهلل، حشمتی

 تهران.، کنگره آموزش عالی ایران، ای در نظام آموزش عالی ایرانرشتهآموزش میان

گذاری کیفیت آموزش . سیاست(1267) .اصغریعل، آرانی پزشیرهو  محمدرضا، عباسی

 .پنجمین همایش ارزیابی کیفیت در نظام دانشگاهی. اندازهاها و چشمعالی: چالش
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های مشیگیری انسجام خط(. توسعه مدلی برای اندازه1269) .هانیه، طیبه و احمدی، عباسی

 .110-122، (1) 2، گذاری عمومیسیاست، تحقیقات و فناوری در ایران، حوزه علوم

کرسی نقد اجتماعی ، آموزش عالی گذاری در(. نقد مدل سیاست1261) .مقصود، فراستخواه

 شناسی ایران.انجمن جامعهتهران: ، آموزش عالی

در  علمیهیئتبر مشارکت اعضای  مؤثر. عوامل (1262) .رضا، منیعیمقصود و ، فراستخواه

ریزی در پژوهش و برنامه .ریزی دانشگاهیگذاری آموزش عالی و برنامهسیاست

 .16-02، (1) 17، آموزش عالی

، گذاری عمومی در ایران(. فرایند سیاست1296) .ابراهیم، اله و غالم آهنگررحمت، پورقلی

 های مجلس شورای اسالمی.انتشارات مرکز پژوهشتهران: 
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