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مقدمه
امروزه آموزش عالی یکی از اصلیترین ارکان توسعه اایعرار و گونعون کهعورگا
ب شوار میآیر (رک :ثوری و گرائینژاد120 :1392 ،؛ آذر و دینران1392 ،؛ روشن
و قاسوی2 :1397 ،؛ شیربنی و ساعرموچهی)58 :1397 ،؛ ازاینرو ،گر تصعوی و
سیاستی ک بر نحعوه عهالیع گعا و ایامعرگای دانهعناه تأثیرگعاار باشعر ،اگویع
عزاینرهای دارد .دانهناهگا در خلق ،انتهار ،و کاربرد دانش ،نقش راگبردیای دارنر
)2010: 423

اس

 (Mok,و مناعع شخصی ،اقتصادی ،و اجتواعی آنگا ،کامالً اایرعت شره
 .(Nisar,توصیف دانهناه ،ب مثاب نوع خاصی از سازمانگا ،ایچیعره

)2014: 1

و دشوار اس

)(Bradshaw & Fredette, 2009: 123؛ بع گونع ای کع مینتزبعر  1در

توصیف ایچیرگی دانهناهگا ،مفهوم «بوروکراسی حرع ای» را مطعر کعرده اسع
ک گ زمان در بستری از ساختارگای سازمانی قعوی بعا درجعۀ بعاییی از اسعتقال
عهالیع

معیکننعر

)et al, 2015: 3

 .(Doninaنظعامگعای آمعوزش ععالی ،بع مثابع

ساختارگای اجتواعی بسیار ایچیره و سرنوش سعاز ،متعأثر از سعازوکار و کیفیع
اداره و راگبعععری گسعععتنر (مهعععری و آذرگهع ع  .)139 :1396 ،درایعععنراسعععتا،
سیاس گااری یکی از مه ترین جلوهگا و نوودگای حکورانی 2و راگبری آمعوزش
عالی ب شوار می آیر و کاربس

کنش علوعی و بهعرهگیعری از گوعۀ فرعیع گعای

موجود در این امر میتوانر بهرهوری و کارآمری بیهتر ساختار عل در ایعران را در
ای داشت باشر.
1. Mintzberg
2. Governance
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 .1ادبیات پژوهش
در این مقال اس از بررسی تهریفگای مختلف ،برای تبیین سیاسع
عوومی( )1از مفهوماردازی ایکونی (شکل ( )1ب دلیل جامهی

(خع مهعی)

بیهتر) استفاده شعره

اس ع  .از ایععن منظععر ،سیاس ع گععای آمععوزش عععالی ایععران ،کععنشگععای عوععومی
عینی یاعت ای ب شوار میآینر ک در راستای ااسخگعویی بع مسعائل و مواعوعا
مربوط ب مناعع عوومی و ب امیر تولیر نتایج ،ایامرگا ،یا حتی اثرگااری در صعحن
اجتواعی اتخاذ شره انر (جاودانی و گوکعاران .)24-25 :1390 ،کعارایی و کیفیع
سیاس گای آموزش عالی ععماننر سایر سیاسع گعای حعوزه عوعومیععع گوعواره
) (Soare & Student, 2013: 90و گاگی اجرایی شرن آنگا

ارسشبراننیز بوده اس

ایکونی از سیاسع

دشوار ب نظر میرسر ) .(Fotaki, 2010: 703با توج ب برداش

عوومی ،میتوان گف  ،در طو سا گای اخیر ،سیاس گای آمعوزش ععالی ایعران
(ازجول نحوۀ جاب دانهجویان دکترا ،ارتقای اعضای گیئ

علوی ،بعومیگزینعی

دانهجویان ،استقال نهعادی دانهعناه ،توسعهۀ گوکعاریگعای بعینالوللعی ،و))2(...
رویگ رعت از منطعق موجع و اایعراری ایعروی نکعردهانعر و عاقعر ویژگعیگعای
بایست ای بودهانر ک مهوویً از یک نظام سیاسی انتظار میرود؛ ویژگیگعایی ماننعر
اایراری ،واقع بینی ،گرعونری ،انسجام درونی و بیرونی (آذر و دینعران،)1 :1392 ،
سن

نظری قابلدعاع ،نکویی برازش ،سازگاری خالق با تحوی

بینالوللی ،فرعی

ایشبینی رعتار کنهنران ،یکپارچنی ،قابلی

اثربخهی ،عناصر اخالقی ،توانایی حل راای بخش تهعار
کیفی

محی جهعانی و
اجعرا ،کارآمعری،

گعا ،تولیعر تواععق و

و تأثیر مطلوب اجتواعی.
انتظار مهقو این اس

راای بخش و مهروعی

ک اعزونبر وجود دییل گنجعاری و اخالقعی کعاعی و
اجتواعی یزم برای سیاسع گعااری (آمعوزش ععالی)،

این سیاس گعا ،اگعراس سیاسعی را برمبنعای معر و تفکعری علعی توجیع کننعر
(عراستخواه)2 :1392 ،؛ تفکری علی ک معیتعوان آن را گع مهنعای عقالنیع ( 1در
سیاس گااری) دانس

) .(Snellen, 2002; Pal, 2010مطلوبی

و اگوی

عقالنیع
1. Rationality
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در سیاس گااری عوومی ،امری بریهی 1و عراارزشی 2اس
 .)83 :1389آغاز توج ب تفکر و عقالنی

(داناییعرد و دینعران،

در سیاس گااری عوعومی را بایعر بعا

فهور عل خ مهی گع زمعان دانسع  ،زیعرا ایعن علع  ،بعر بررسعی نظعاممنعر و
و مسعائل عوعومی (رویکعرد عقالیعی) و لعزوم بهبعود و

تجزی وتحلیل مهعکال

اعزایش تأثیرگااری خ مهیگا ) (Anthes, 2007: 10تأکیر دارد .درعینحا  ،روشن
اس

ک گرگون جر وتهریل در سیاس گا و تصعوی گعای عوعومی بایعر براایع

اهتوان گای علوی و نظری متناس

با زمینۀ موردنظر سیاس گااری باشر .سیاس

مبتنیبر شواگر نیز تهبیر دینری از این مفهعوم اسع

;(Howlt, 2009; Head, 2013

) ،Newman et al, 2016; Howlett and Wellstead, 2011; Rickinson et al, 2011کع
اطالعا

بر کاربس

دیلع

و یاعت گای اژوگهی در راستای تروین سیاس

دارد

) .(Marchi et al, 2014این مه در عراینر سیاس اژوگعی ،3مجعا تحقعق معییابعر
(قلیاور و آگننر .)91 :1389 ،سیاس اژوگی ،عراینری اس

کع ایامعر آن ،ارائع

دانش مستنر و توصی گای عقالنی مهطوس ب عول درباره یک مسئل  ،ب منظور حل
آن مسئل اس

).(Majchrzak & Markus, 2014: 2; Dukeshire & Thurlow, 2002: 9
شکل  .1چیستی سیاست عمومی

پیامدها

وسایل کنش

انسجام

کارایی

تأثیرات موردانتظار

تناسب
ارزیابی

اثربخشی

کنترلهای
عمومی

نتایج

اهداف

جامعه

موضوعات و مسائل
عمومی

1. Axiomatic
2. Meta-value
3. Policy Research

تبیین علی ظرفیت خطمشیهای عمومی مبتنیبر همافزایی نهادهای سیاستپژوه 63

با این توایح ،سیاس اژوگی را میتعوان عراینعری در راسعتای بهینع سعازی و ارتقعای
فرعی

سیاس گای مصوب آموزش عالی ایران درنظر گرع ؛ در حوزه آموزش ععالی

ایران کارویژه سیاس اژوگی در دو سطح بخهی و وابسعت بع حعوزه سعتادی وزار
علوم ،تحقیقا

و عناوری ،و سطح عرابخهی و مستقل قابلتوج اس

با وجود تأکیر بیانی گای مأموری

(شکل .)2

و شر وفایف و اگراس تأسیس برخی از

نهادگای سیاس اژوه بر کارویژهگای مرتب با این مه  ،ب شعکل آشعکار و اعونی
(امیری عر آبادی و دینران ،)148 :1395 ،آن گون ک از مطالها
گ کنهی نهادگای یادشره ،از رگنار تهامال
اس

ایهین برمیآیر،

سازمانی گوواره مورد تردیعر بعوده

(جاودانی )19 :1392 ،و میتوان اذعان داش

ک بخش زیادی از ناکارآمعری

سیاس گااری نظام آموزش عالی ایران ،در بیتوجهی ب عراینر سیاسع اژوگعی و
گ اعزایی و تهامال

نهادگای ذیرب ب این امر نهفتع اسع

سیاس اژوگی ،عراینری اس

ک معیتوانعر سعه بعیبعریلی در ارتقعای فرعیع

خ مهیگای مصوب آموزش ععالی داشعت باشعر« .فرعیع
ایچیره و مبهوی اس

(جعاودانی.)1394 ،
خع مهعی ،»1مفهعوم

) (Baskoy et al, 2011: 218و تفاگ چنرانی در مورد تهریف

آن وجود نرارد ) .(Wu et al, 2015: 165در برخی موارد ،فرعی

خ مهی ،ب مفهوم

توانایی تصوی گیری خ مهی ،براای تعالش عکعری و اسعتقرار دانعش حاصعل از
خبرگی و تجرب ) (Paintern & Pierre, 2005; Davis, 2000و ب عنعوان اعیششعرطی
برای موعقی

سیاس

درنظر گرعت میشود ) .)(Wu et al, 2018: 2اولسن ،2فرعی

خ مهی را ب عنوان توانایی استفاده از منابع ب صور

نظعاممنعر بع منظعور اتخعاذ

تصوی گای جوهی گوشونران در یک نظعام اداریعسیاسعی دموکراتیعک ،براسعا
شناخ

کاعی ،اطالعا

کاعی ،و اقترار کاعی تهریعف کعرده اسع

دینران .)84 :1395 ،وو و دینعران ،فرعیع

(دانعاییععرد و

خع مهعی را در سع بهعر تحلیلعی،

عولیاتی ،و سیاسی و در سعطو سع گانعۀ ععردی ،سعازمانی ،و سیسعتوی بررسعی
کردهانر ).(Wu et al, 2018: 4; Chindarkar et al, 2017: 9
1. Policy Capacity
2. Olsen

♦ سال بیستوهشتم ♦ شماره نودوسه ♦ زمستان 1398

64

گوانگون ک از تهریفگا برمیآیر ،خاستناه فرعی
بهین از منظر عقالنی

عووم موارد ،گ مهنای سیاس

خ مهی را میتعوان در

درنظر گرعع  .عقالنیع

وجوه مختلف خود میتوانر مناس ترین توصیف برای سیاس

در

بهین ب شعوار آیعر

(قلیاور و آگننر)22-25 :1389 ،؛ درنتیج میتوان فرعی

خ مهی را نیز از این

رگنار اینیری کرد .صاح نظران ،ابهاد مختلفی از عقالنی

را مطعر کعردهانعر.

اسنلن ،چهار نعوع عقالنیع
حرع ای« ،»2عقالنی

را بعا عنعوانگعای «عقالنیع

سیاسی ،»3و «عقالنیع

) .2002: 327-329اا  ،5انواع عقالنی

اقتصعادی« ،»1عقالنیع

قعانونی »4مهرععی معیکنعر

مربوط ب تحلیل سیاس

(Snellen,

را بع چهعار دسعت

«عقالنی گای قانونی»« ،تجربی« ،»6گنجاری ،»7و «منطقی »8تقسی کرده اس
)« .2010عقالنی

(Pal,

قانونی» ،ب تحلیعل بع دسع آمعره در عراینعر تعروین و اجعرای

سیاس  ،با توج ب سازگاری با قوانین و عرمانگای بایدستی اشاره دارد؛ عقالنی
تجربی ،ب تحلیل سیاس

از نقط نظر ایامرگا ،گزین گا ،و مناعع سیاس

و با توجع

ب تجرب گای عولی کس شعره ،توجع دارد .عقالنیع

گنجعاری ،بع ارزشگعای

موجود یا مطلوب جامه در امر تروین و تحلیل سیاس

اشعاره دارد ،و درنهایع ،

عقالنی

منطقی ،ب سازگاری و گ اعزایی سیاس گای جاری بعا یکعرینر و ععرم

تناقض آنگا با گ اشاره میکنر

)2010

 .(Pal,اژوگش حاار قصعر دارد بعا اتخعاذ

روشی ترکیبی (متوالیعاکتهاعی) اون تبیین علی فرعی

خ مهعیگعای عوعومی

مبتنیبر گ اعزایی نهادگای سیاس اژوه ،ب مطالهع معوردی برخعی سیاسع گعای
آموزش عالی (آییننام جاب نیو متورکز دانهعجویان دکتعرا و آیعیننامع ارتقعای
اعضای گیئ

علوی) از منظر گ اعزایی در گام تروین سیاس

بپردازد.
1. Economic Rationality

2. Professional Rationality
3. Political Rationality
4. Legal Rationality
5. Pal
6. Empirical Rationality
7. Normative Rationality
8. Logical Rationality
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شکل  .2نهادهای سیاستپژوه در آموزش عالی ایران

سطح بخشی

سیاستپژوهی
در آموزش
عالی ایران

 .1-1آییننامه ارتقای اعضای هیئت علمی

تهیین شاخص گای ارزشعیابی اعضعای گیئع

علوعی ،در ارزیعابی نظعام آموزشعی

دانهناه تأثیر بسزایی دارد (شیربنی و ساعرمورچی .)58 :1397 ،مهیارگایی ماننعر
ترریس ،اژوگش ،و خرما

اثعربخش بع اجتوعاع ،و مسعئولی گعای معریریتی و

اجرایی در سطح دانهناه در ارتقای اعضای گیئ

علوی مؤثر گستنر

(Li & Zhao,

) .2013; Gentry & Stokes, 2015آییننامۀ ارتقا با استناد ب «بنعر ب معاده  »2قعانون
اگراس ،وفایف ،و تهکیال

وزار

علوم ،تحقیقا  ،و عناوری و «بنر العف معاده

 »16برنام انج مصوب مجلس شورای اسالمی ،و بعا گعرس دسعتیابی کهعور بع
جایناه مناس

عل و عناوری ،توس شورای انقعالب عرگننعی تصعوی  ،و بعرای

اجرا توس وزار

علوم ،ب توام مؤسس گای آموزش عالی ،اژوگهعی ،و عنعاوری

دولتی و غیردولتی وابست ب وزار

علوم و سایر دستناهگای اجرایعی و نهادگعای

عوومی کهور ابالغ میشود و یزمایجرا اس  .آخرین آیعیننامعۀ ارتقعا در تعاریخ
 1394/12/18توسع شععورایعععالی انقععالب عرگننععی تصععوی

شععره و از تععاریخ
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 1395/7/1یزم ایجرا بوده اس

(جرو شواره  .)1نکت جال توج این اس

تنها بین سا گای  1387تا  1395چهار آییننامۀ ارتقا با تغییرا
ب تصوی

کع

ک وبعیش جزئعی،

رسیره و ابالغ شره اس ؛ البت شورایعالی انقالب عرگننعی ،آیعیننامع

مصوب وزار

علوم در سا  1394را ایش از اجرایی شرن بعیاثعر اععالم کعرد و

آیین نام مصوب خود این نهاد در اایان سا  1394جعاینزین آن شعر (قاسعوی و
روشن.)4 :1397 ،
در تازهترین آییننامۀ ارتقای اعضای گیئ

علوی برای عهالی گای آموزشعی،

اژوگهی ،عناوری ،علوی ،اجرایی ،و عهالی گعای عرگننعی ،تربیتعی ،و اجتوعاعی،
مؤلف گای متنوعی درنظر گرعت شره و ب مواردی ماننر شاخصگای ارزیعابی نظع
و انضباط درسی و شئون آموزشی ،کیفی

و کوی

مقال گای علویع اژوگهی منتهرشرۀ عضو گیئ

ترریس ،آموزش الکترونیکعی،
علوی در نهری گای مهتبر داخلی

و خارجی و مقال گای ارائ شره در گوایشگای علوعی مهتبعر ملعی و بعینالوللعی،
تولیرا

و اختراعا

علوی ،اجعرای طعر گعای اژوگهعی و عنعاوری داخلعی یعا

خارجی ،تصنیف کتاب ،تولیر دانش عنی ،نقر دیرگاه گای دانهونران ،ارائع نظریع
جریر ،و عهالی گای عرگننیع تربیتی عضو گیئ
اس

علوی ،اگوی

خاصی داده شعره

تا دستیابی ب اگراس توسهۀ عرگنگ اسالمی و تعوان علوعی ،تعأمین نیازگعای

علوی و عناوری کهور ،و اصال و تغییر بنیادین نظام ارزیابی اعضای گیئ
کهور را محقق سازد (آییننام ارتقای مرتبع اعضعای گیئع

علوی

علوعی دانهعناهگعا،

 .)1395/4/27میتوان گف  ،سازوکارگای اننیزشی ایجادشره از طریعق آیعیننامع
ارتقا و واکنش عقالنی اعضای گیئ
اس

علوی دانهناهگا ،آثاری در سطح کالن داشت

ک ب نظر میرسر برای خود سیاس گااران آموزش عالی نیز غیرمنتظره باشر

(روشن و قاسوی.)20 :1397 ،
یاعت گای این اژوگش ،بیاننر وجود شکاس مهناداری بین واهی

موجعود و

مطلوب شایستنیگای ترریس ،اعژوگش ،مهعاوره ،ارائع خعرما  ،و گوکعاری و
گویاری اعضای گیئ

علوی با گوکاران بوده اس

آییننام ارتقای کنونی نیز نتوانست اس

(سعلیوی و دینعران )1394 ،و

ب انرازۀ قابلقبعولی ،کاگنعرۀ ایعن شعکاس
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باشر .نتیجۀ رویکرد عهلی در تصوی

و کاربس

آییننامع ارتقعای کنعونی ،بعروز

ایامرگایی گوچون داغتعر شعرن بعازار مجلع گعای کع اعتبعار ،اعهف در توسعهۀ
رشت گای علوم انسانی ب لحاظ یکسانسازی ارتقای اعضای گیئ
با رشت گعای عنعی و اایع  ،کعاگش صعراق

علوی این گعروه

علوعی ،اخعالق حرعع ای ،مسعئولی

اجتواعی ،تأثیر منفی بر کع وکیعف رشعر حرعع ای ،و( ...رک :عراسعتخواه1385 ،؛
مهاون

علوی و عناوری ریاس جوهوری1390،؛ روشعن و قاسعوی )1397 ،بعوده

اس  .ب نظر می رسر ،یکی از دییل عورۀ بروز ایعن واعهی
گیئ

علوی ،عقران مهعارک

در ارتقعای اعضعای

و ععرم بهعرهگیعری از امکانعا

بعالقوۀ گع اعزایعی

نهادگای سیاس اژوه آموزش عالی در توسه و تروین آییننام یادشره ،بع عنعوان
یکی از سیاس گای نظام آموزش عالی ایران بوده اس

ک سب

ازگ گسیختنی و

عرم انسجام در بالنرگی عل و نهادگای علوی در اجتواع دانهناگیان شره اس .
جدول  .1مقایسه آییننامههای ارتقای  1380و 1395
فعالیتها
فرهنگی
آموزشی
پژوهشی
علمیـاجرایی

آییننامههای ارتقای اعضای هیئت علمی مصوب  1380و 1395
آییننامه ارتقای 1395
آییننامه ارتقای 1380
رتبه دانشگاهی
حداکثر امتیاز
حداقل امتیاز
حداکثر امتیاز
حداقل امتیاز
30
10
استادیار به دانشیار
30
10
دانشیار به استاد
40
20
40
30
استادیار به دانشیار
40
20
40
25
دانشیار به استاد
بدون سقف
65
بدون سقف
35
استادیار به دانشیار
بدون سقف
75
بدون سقف
45
دانشیار به استاد
پژوهشی
آموزشی
10
35
استادیار به دانشیار
35
35
35
35
10
35
دانشیار به استاد

 .2-1آییننامه پذیرش نیمهمتمرکز دانشجویان دکترا

ایهرع گای روزاعزون و عظی علوی در گزاره سوم ،سب

ارور

یعاعتن ایجعاد

تحو راگبردی در برنام گای توسه ای ،ب عنوان امری حیعاتی در راسعتای توسعهۀ
گو جانب شره اس ؛ بنابراین ،در ایران نیز نهادگای مولر انریه  ،با الهام گعرعتن از
اسناد عرادستیای ماننر برنام گای توسه انجسال  ،اگراس بلنرمر

سنر چه انراز

جوهوری اسالمی ایران ،نقه علوی کهعور ،و اسعناد مهعاب  ،نقعش کلیعریای در
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تبیعین و تحقعق ایعن تحعو راگبعردی خواگنعر داشع  .بعرایناسعا  ،متولیععان و
برنام ریزان حوزۀ آموزش عالی کهور ،ب گونع ای گوسعو و گواگنعگ بعا نهضع
تحو خواگی کهور و برای بهرهمنری از عرص گای ایشآمره در راسعتای ارتقعای
علوی و آموزشعی ،لعزوم بعازننری در آیعیننامع گعا ،اعواب  ،و مقعررا

کیفی

آموزشی ،و نحوۀ اایرش دانهجو را در اولوی

کعاری خعود قعرار دادهانعر؛ بعرای

عرال

در نظام ورودی مقطع دکتعری ،در

رسیرن ب این مقصود و ب منظور رعای

گام نخس  ،آیین نام اایرش دانهجو در این دوره عععبع سعب
بازننری و اصال آن احسا

اعرورتی کع در

میشرععع بعا گوکعاری و گوعاگننی دانهعناهگعا و

مؤسس گای آموزش عالی اایرنرۀ دانهجو ،در راستای بهبود عراینر سنجش علوعی
و ایجاد شرای مناس

و یکسان بع صعور

نیوع متورکعز و در قالع

(آزمون کتبی و بررسی ایهین ) تروین شر .سپس ،ب منظور رعای

دو مرحلع

عرال

آموزشی

و جلوگیری از اعوا سلیق گعای مختلعف در اعایرش دانهعجویان دکتعرا ،وزار
علوم ،تحقیقا  ،و عناوری ،سامانرگی اایرش دانهجو در این مقطع را نیز ب عهعرۀ
سازمان سنجش آموزش کهور (ب عنوان مجعری) گااشع

و در تعاریخ 1389/8/9

طی نام شواره  2/37944با امضای وزیر علعوم ،تحقیقعا  ،و عنعاوری ،آیعیننامع
برگزاری آزمون دکترا ب صور

نیو متورکز ب دانهناهگا و مراکعز آمعوزش ععالی

کهور ابالغ شر .ب نظر میرسر ،در رویکرد اخیر جاب دانهجویان دکترا ،با توجع
ب واکنشگایی ک قهر دانهناگیان ب نحوه گزینش داشعت و دارنعر و نعاگوخوانی
چنین رویکردگایی ،با استقال دانهناه و تورکززدایی ،اهف در سیاس گااری از
رگنار عقران گ اعزایی نهادگای سیاس اژوه در عرصۀ آمعوزش ععالی ،مفعرو
اس .
 .2اهداف پژوهش
گرس اصلی اژوگش حاار« ،تبیین علی فرعیع
براسا

گ اعزایی نهادگای سیاس اژوه» اس

خع مهعیگعای عوعومی ایعران،
و اگراس عرعی اژوگش نیز عبارتنر

از:
● بررسی فرعی

خ مهیگااری در نظام آموزش عالی ایران براسا

نظریع

تبیین علی ظرفیت خطمشیهای عمومی مبتنیبر همافزایی نهادهای سیاستپژوه 69

عقالنی ؛
● شناسایی عوامل ارتباطی و تهاملی مؤثر بر عراینر سیاسع اژوگعی در نظعام
آموزش عالی ایران؛
● بررسی واهی

سیاس گای منتخ

آموزش عالی ایران از منظر گ اعزایعی

نهادگای سیاس اژوه در مرحل تروین سیاس .
 .3روششناسی پژوهش
اژوگش حااعر از نظعر گعرس ،توسعه ای و کعاربردی ،بع لحعاظ مبنعای دادهگعا،
چارچوب علسعفی ،و اعارادای  ،دارای طعر تحقیعق آمیختع

(Creswell & Clark,

) ،2017و از حیث نحوۀ گردآوری دادهگعا ،یعک تحقیعق توصعیفی (غیرآزمایهعی)
اس  .در مرحلۀ کیفی ،ابترا با انجام مصاحب گای عویق نیو ساختارمنر با  15نفر از
سیاس گااران ،سیاسع اژوگعان ،و خبرگعان مواعوعی اعژوگش ،کع بع شعیوه
گرعونر 1انتخاب شره بودنر ،عهرستی از عوامل ارتباطی و تهاملی مؤثر بر کارآمری
عراینر سیاس اژوگی در نظام آموزش ععالی ایعران تهیع شعر .در مرحلع تحلیعل
مضوون (Braun & Clarke, 2006) 2متن مصاحب گا چنعرینبعار بع دقع

مطالهع و

سپس کرگااری شرنر .ب منظور بررسی روایی اژوگش (سنجش میزان دقیق بعودن
یاعت گا از دیرگاه اژوگهنر ،مهارک کننعرگان ،و خواننعرگان) معواردی گوچعون
تطبیق توس اعضا 3و بررسی گوکار ،4درنظر گرعت شر .گفتنی اس  ،مبنای اایعان
دادن ب مصاحب گا ،رسیرن ب مرحل اشباع نظعری 5بعوده اسع

کع براسعا

آن،

دادهگای جریری در مورد مقول گا اریر نویآیر ،مقول گا گستره مناسبی معییابنعر،
و رواب بین مقول گا برقرار و تأییر میشود ).(Strauss And Corbin, 2008: 148
در ادام ب منظور بررسی واهی

سیاس گای منتخ

آموزش عالی ایعران از

منظر گ اعزایی نهادگای سیاس اژوه در مرحل تروین سیاس  ،یاعت گعای مراحعل
1. Purposeful
2. Thematic Analysis
3. Member Checking
4. Peer Debriefing
5. Theatrical Saturation
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ایهین ،ب گون ای گرعونر دراختیار  17نفر از سیاس اژوگان آمعوزش ععالی ایعران
(بخهی و عرابخهی) قرار گرع
و ارزیابی سیاس گای منتخع
انجدرج ای لیکر

تا با توج ب حوزه عهالی

خود در زمین تعروین

اعژوگش حااعر ،آرای خعود را در قالع

مقیعا

بیان کننر .دادهگای ب دس آمره در این مرحلع  ،بعا اسعتفاده از

آزمون دوجول ای 1تحلیل شر.
در مرحل کوی ،ب منظور بررسی فرعی

سیاس گااری ،برمبنای بهینع بعودن

سیاس گای مصوب و با درنظر گرعتن مراحل چهارگانۀ سیاس گااری ،از النعوی
عقالنی

اا استفاده کردهای  .گرس از گزینش النوی یادشره (در راستای تهریعف

سیاس

بهین ) در مقال حاار ،دستیابی ب یک چعارچوب نظعری گوخعوانتعر بعا

حوزه نظری اژوگش حاار ،ارائ آن ب طور خاص برای سیاس گعااری عوعومی،
جامهی  ،و درنظر گرعتن بهری از عقالنیع
اس  .اا  ،عقالنی

بعا عنعوان عقالنیع

گنجعاری ،بعوده

را در چهار بهر قانونی ،تجربعی ،گنجعاری ،و منطقعی بررسعی

کرده اس  .در اژوگش حاار در این گام ،از یاعت گای اعژوگش بابعایی و تعوکلی
( )1396با عنوان «بررسی عقالنی گای اای در عراینر سیاس گااری عوعومی» ،در
چهار بهر و  38گوی استفاده شر .ب منظور بررسعی روایعی و خعوانش یاعتع گعای
اژوگش یادشره با بستر و باع

آموزش ععالی ایعران ،دیعرگاهگعای چهعار نفعر از

استادان صاح نظر آموزش عالی ب کار گرعت شر .ارسشنامۀ گ اعزایعی نهادگعای
سیاس اژوه نیز برگرعت از یاعت گای بخش کیفی بوده اس .
با توج ب حج جامه اعژوگش ( 368نفعر) کع دربردارنعرۀ حعوزه سعتادی
وزار

علوم ،تحقیقا  ،و عنعاوری و گوچنعین ،مراکعز و نهادگعای سیاسع اعژوه

آموزش عالی ایران در سطو بخهی و عرابخهی مرتب با سیاس گااری آمعوزش
عالی ایران (شورایععالی انقعالب عرگننعی ،مرکعز اعژوگشگعای مجلعس ،مرکعز
تحقیقا

سیاس

علوی کهور ،اژوگهکره مطالها

عرگننی و اجتوعاعی ،و )...و

صاح نظران این حوزه بودنر( ،)3تهراد  203نفعر انتخعاب شعرنر .براسعا

روش

1. Binominal Test
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آلفای کرونباخ ،1اایایی ارسعشنامع گعای فرعیع
گ اعزایی نهادگای سیاس اژوه ،ب ترتی

بهینع ) و

خع مهعی (سیاسع

برابر با  0/818و  0/848بع دسع

آمعر و

ب منظور تحلیل دادهگای کوی ،اس از اطوینعان از نرمعا بعودن داده بعا اسعتفاده از
آزمون کلومعوگروسعاسعویرنوس ،2از آزمعون گوبسعتنی ایرسعون 3و معر سعازی
مهادی

ساختاری ،4با استفاده از نرماععزار  ،AMOSبهعره گرعتع شعر .چعارچوب

مفهومی اژوگش حاار در شکل  3ارائ شره اس .
شکل  .3چارچوب مفهومی پژوهش
عقالنیت قانونی

انسجام نهادی

عقالنیت تجربی

همافزایی نهادهای
سیاستپژوه

ظرفیت خطمشی

عقالنیت هنجاری

عوامل بازخوردی

عقالنیت منطقی

 .4یافتههای پژوهش
گرس اصلی اژوگش حاار ،تبیین علی فرعی

خ مهعیگعای عوعومی مبتنعیبعر

گ اعزایی نهادگای سیاس اژوه بود .با مرور مطالها
نظری مفاگی فرعی
چهارگانۀ عقالنی

خع مهعی و سیاسع

ایهین و گوچنعین ،واکعاوی

بهینع  ،معر عقالنیع

اعا در ابهعاد

گنجاری ،قانونی ،تجربی ،و منطقی ،بعا مفعاگی و ویژگعیگعای

موجود در زمینۀ فرعی

خ مهعی گواگنعگ تهعخیص داده شعر .گفتنعی اسع ،

دراینراستا از دیرگاهگای انج نفر از اسعتادان حعوزه آمعوزش ععالی دانهعناهگعای
شهیر بههتی و تهران نیز استفاده شر .بابایی و تعوکلی ( ،)1396در اعژوگش خعود
این ابهاد چهارگان را براسا

مراحل سیاس گااری عوومی بازشناسی کردهانر ک

از یاعت گای آنگا نیز در اژوگش حاار بهره گرعت شعره اسع  .بعرایناسعا 38 ،
1. Cronbach's Alpha
2. Kolmogorov–Smirnov test
3. Pearson Correlation Coefficient
)4. Structural Equation Modeling (SEM

♦ سال بیستوهشتم ♦ شماره نودوسه ♦ زمستان 1398

72

عامل در ابهاد چهارگانۀ عقالنی

و با توج بع مراحعل سیاسع گعااری عوعومی

عمطابق دادهگای جرو 2ع درنظر گرعت شرهانر.
در اژوگش حاار ،مفهوماردازی متغیر گ اعزایی ،برمبنای کنشگای ارتبعاطی
و تهاملی نهادگای سیاس اژوه نظام آموزش عالی ایران بوده اسع  .درایعنراسعتا،
انجام  15مصاحب نیو ساختارمنر با سیاس گعااران ،سیاسع اژوگعان ،و خبرگعان
نظری آموزش عالی ،تا مرحل اشباع نظری انجام شر .در این عراینر (با ب کعارگیری
رویکرد تحلیل مضوون)  53گزاره مفهومی در قال

 10عامل ،در دو بهعر انسعجام

نهادی و عوامل بازخوردی ،شناسایی شرنر (جرو  .)3ب منظور بررسی گوبستنی
جزئی ابهاد و مؤلف گای متغیرگای اژوگش ،از آزمون گوبسعتنی ایرسعون اسعتفاده
شر (جرو  .)4در مرحل بهر ،ب منظور تبیین علی فرعی
عالی ایران براسا

خ مهیگعای آمعوزش

گ اعزایعی نهادگعای سیاسع اعژوه ایعن حعوزه ،از معر یعابی

مهادی

ساختاری و نرماعزار  AMOSبهره گرعت شر .شکل  4النعوی اعژوگش را

در حال

تخوین استانرارد نهان میدگر .شاخصگای نیکویی برازش ارائ شره در

جرو  ،5نهاندگنرۀ تأییر النوی مفهومی اژوگش اس .
ب منظور واکاوی سیاس گای برگزیرهشره آموزش ععالی ایعران نیعز ،اعس از
نظرخواگی از  17نفر از سیاسع اژوگعان آمعوزش ععالی در معورد شعاخصگعای
گ اعزایی (جرو  ،)3دادهگای ب دس آمره با استفاده از آزمون دوجول ای بررسعی
شر .نتایج نهایی ،نهعاندگنعرۀ اعایین بعودن مهنعادار (در سعطح  )0/05گع اعزایعی
نهادگای سیاس اژوه در مرحل تروین و صور بنری سیاس

بود (جرو .)6
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جدول  .2ظرفیتسنجی سیاستگذاری در آموزش عالی ایران براساس ابعاد عقالنیت پال

قانونی

انتخاب مسئله
● بررسی حوزه
اختیارات الیۀ حاکمیت
برای برخورد با مسئله از
منظر قوانین باالدستی.

تجربی

● توجه به علل
ریشهای مسائل (نقاط
محوری برای کاهش
هزینه های توجه به
سطح و کسب اثرات
دلخواه).

هنجاری

● انتخاب مسئله با
بیشترین تأثیرگذاری
(گستره و عمق
تأثیرگذاری بر جامعه)؛
● انتخاب مسئلههایی
که در شأن الیه
حاکمیت بوده و مداخله
در امور زیرمجموعهها
نباشد.

تدوین و ارزیابی پیشین

اجرا و ارزیابی هنگام اجرا

● توجه به تناسب و سازگاری و همافزا بودن سیاست با قوانین و فرمانهای
باالدستی خارج از سازمان و پایین بودن کمیت ناسازگاری؛
● تالش برای هم راستا کردن قوانین باالدستی بهمنظور وضع سیاستهای بهینه.

● درک و تحلیل درست قوانین باالدستی و
یافتن راهکارهای قانونی برای پیادهسازی
سیاستها.

● تدوین روشنبینانه اهداف (به منظور استفاده در ارزیابی پسین از منظر منافع و آثار
بهوجودآمده)؛
● وجود یا امکان فراهم کردن زیرساختهای الزم برای یک سیاست (پیادهسازی
در عمل)؛
● قابلیت شاخص سیاست و عدم کلیگویی آن (برای ارزیابی هزینهها و منافع)؛
● استفاده از تجربۀ سایر کشورها و سازمانها در مورد مسئله پژوهش؛
● انتخاب سیاست مبتنی بر ارزیابی پیشین با درنظر گرفتن معیارهای کمی و کیفی
در دوره عمر سیاست؛
● اطمینانیابی از هماهنگی سیاست درحالتدوین با عقالنیتهای پایه در آن حوزه
(بهمنظور صرفهجویی در هزینهها و استفاده از تجربههای پیشین)؛
● داشتن نگاه بلندمدت در ارزیابی هزینهها و منافع.
● تدوین سیاستهای متفاوت با توجه به شرایط گروههای مختلف؛
● غلبه نگاه فرابخشی بر نگاه بخشی؛
● تصمیمگیری مبتنیبر آگاهی کامل از سیاستهای دوران گذشته بهدور از
غرضهای سیاسی (زیرا تغییر زودهنگام سیاستها به دلیل عوض شدن وزیر ،با
ارزشهای هیچ جامعهای همراستا نیست)؛
● ایجاد فضایی برای مطالبه پاسخگویی از سیاستگذار؛
● شناسایی کامل ذینفعان و توجه به مدیریت منافع متقابل آنان؛
● هوشمندی در برابر گرایشها و خواستههای سودجویانه سازمانهای زیرمجموعه
(که با ارزش های مطلوب جامعه سازگار نیست)؛
● حفظ تعادل های اصلی از منظر مدیریت در سطح کالن وزارت بهمنظور جلوگیری
از نارضایتی در زیرمجموعه.

ارزیابی پسین و خاتمه
● ارزیابی نتایج سیاست با توجه به
اینکه سازگاری یا ناسازگاری آن با
الزامات قانونی باالدستی موجب چه
نتایجی شده است.

● پایش بهموقع شاخصها و ارزیابی هنگام
اجرا برای بررسی اجرای درست سیاست و انجام
اقدام الزم (توجه به واقعیت اجرا و کاهش
هزینهها)؛
● فراهم کردن بهموقع زیرساخت های اجرا
برای مجریان سیاست؛
● تقویت عوامل رشد و از بین بردن موانع رشد
(عدم تناقض عوامل اجرایی)؛
● زمان بندی اجرای سیاست و رعایت تناسب
زمانی و انتظارات محققشده (واقعیت اجرا).

درنظر گرفتن خروجیها و پیامدهای
کمی و کیفی ،خواسته و ناخواسته ،در
تمام دورۀ عمر سیاست در ارزیابی
پسین؛
بررسی میزان تحقق اهداف اولیه
سیاست.

● ایجاد هم فهمی و توافق میان مجریان
سیاست و الیه حاکمیت (وفاق همگان در مورد
سیاست ،یک هنجار و ارزش مهم است)؛
● تفویض اختیار به مدیران سطح پایین برای
اجرای سیاست به روش منطقی و معقول؛
● پایین بودن میزان استثناها و تبصرهها و
سیاست.

پایبندی و اصرار بر استفاده از
داده های واقعی در ارزیابی پسین
(هوشمندی در پرهیز از استفاده از
داده های ساختگی ،زیرا این امر با
ارزشهای مطلوب جامعه در تضاد
است).
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منطقی

● بررسی مسئله
بهمنظور سنجش میزان
ناسازگاری سیاستهای
جاری.

● توجه به سازگاری و همافزایی درونی سیاست با سایر سیاستهای مربوط به حوزه
خود؛
● توجه به سازگاری و هم افزایی عمودی سیاست با اهداف کالن باالدستی و فلسفه
وجودی و نقاط مرجع راهبردی سازمان؛
● توجه به سازگاری و همافزایی افقی سیاست با سیاستهای سایر حوزهها

● توجه به قوانین و سیاستهای موازی
درحالوضع که ممکن است موجب رشد یا زوال
سیاست شوند.

ارزیابی نتایج سیاست با توجه به
اینکه سازگاری یا ناسازگاری سیاست
با سایر سیاستهای جاری ،چه
پیامدهایی داشته است.

جدول  .3طبقهبندی مفاهیم و مضمونهای اصلی و فرعی
بعد

عوامل

دستههای مفهومی
روابط رسمی بین سیاستگذاران و
سیاستپژوهان
همکنشی نهادهای سیاستپژوه

انسجام
نهادی

هماهنگی نهادهای سیاستگذار
هماهنگی نهادهای سیاستپژوه

ارتباطی و
تعاملی

درک متقابل دو قشر
روابط غیررسمی بین
سیاستگذاران و سیاستپژوهان
آموزش عالی
توجه به بازخوردهای رسانهای
عوامل
بازخوردی

رفتوبرگشت راهکارهای سیاستی
بین سیاستگذاران و
سیاستپژوهان

گزارههایی از متن مصاحبهها
«گاهی سرعت انتقال مسئ له و معضل به سیاست بهاندازهای کند است که ضرورت سیاستگذاری در مورد آن مسئله رنگ میبازد»؛ «برخی موانع
ساختاری در ارتباطات سازمانی سبب فرصتسوزی در انتقال اطالعات و معنا شده است»؛ « فقدان چابکی الزم در ارتباطات سازمانی بین
سیاستپژوهان و سیاستگذاران احساس میشود».
«مراکز سیاستپژوه و سیاستگذار ،فعالیت جزیرهای دارند»؛ «در نهادهای سیاستپژوه ،فرداندیشی بر تفکر گروهی غلبه یافته است»؛ «همنقشی و
اهداف مشترک ،جریان سیاستگذار ی را دچار وقفه و عدم انسجام کرده است».
«تعدد نهادهای سیاستگذار در سطح بخشی و فرابخشی ،بهینگی جریان سیاستگذاری در آموزش عالی را مختل کرده است»؛ «سیاستگذاری
آموزش عالی ایران در بعضی موقعیت ها دچار تعارض سیاستی و درنتیجه ،تعلل در سیاستگذاری شده است»؛ «گاهی بهسبب چندگانگی نهادها و
تفاوتهای اساسی در بنیانهای ارزشی آنها ،در برخی موارد ،نوعی بیتصمیمی در آموزش عالی دیده میشود».
«بیشتر مراکزی که نقش سیاست پژوهی دارند ،در زمینه شناخت مسائل آموزش عالی ،هماهنگی اندکی با یکدیگر دارند»؛ «بیتوجهی به نیازمحوری
در ایجاد ساختارهای سیاستپژوهی در آموزش عالی ،سبب بروز چالش هماهنگی بین آنها شده است».
«سیاستگذاران و سیاستپژوهان در جهانی دوگانه زندگی میکنند»؛ «بهدلیل تفاوتهایی که در شکل سازمانها بهلحاظ قدرت رسمی وجود دارد،
زبان تصمیمگیران و تصمیمسازان اساساًً متفاوت است»؛ «در برخی مواقع ،دو گروه ،از محدودیتها و کموکاستی های یکدیگر شناخت درستی ندارند».
«در اغلب موارد ،جریان ارتباطی تنها به روابط قانونی و رسمی محدود است»؛ «مؤسسههای سیاست پژوهی از میانبرهای ارتباطی غافل شدهاند»؛
«نگاه ارتباطی دستاندرکاران تصمیمسازی در آموزش عالی تنها به ارتباطات زمانبندیشده و رویهای است».
«صرفنظر کردن از توصیه ها و راهکارهای رسانه ها در شناسایی و سیاستگذاری آموزش عالی»؛ «فعالیتهای سیاستپژوهی معموالًً به فعالیتهای
نهادهای رسمی محدود است و نقش رسانهها بهعنوان زبان گویای حوزه عمومی ،نادیده انگاشته شده است».
معموالًً جریان بدهبستانهای سیاستی بین سیاستگذاران و سیاست پژوهان در آموزش عالی ایران منقطع است»؛ «در برخی موارد ،تناسب سیاستهای
مصوب بهاقتضای شرایط جدید سنجیده نمیشود یا خیلی دیر ،مورد بازنگری قرار میگیرد»؛ «تسریع در سیاستگذاری بدون بررسی کامل بدیلهای
سیاستی ،موجب ناکارآمدی سیاستهای مصوب در وزارت علوم شده است».
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«نقش تحلیلهای سیاستی در دوره های زمانی مشخص بین گروه تصمیمگیر و تصمیم ساز آموزش عالی نادیده گرفته میشود»؛ «گاهی ناکارآمدی
تحلیلهای سیاستی به یکجانبهگرایی آنها مربوط میشود»؛ «سیاستگذاری در آموزش عالی ایران به صورت مقطعی از زمان انجام میشود و زیاد به
تداوم آن در طول زمان توجه نمیشود».
«سیاستگذاران حوزه آموزش عالی معموالًً به بازخوردهای مثبت توجه میکنند»؛ «انتقادناپذیری یکی از ویژگیهایی است که موجب ناکارایی سیاستی
در آموزش عالی شده است»؛ «جریان سیاستگذاری آموزش عالی دچار گروهاندیشی شده است و در بیشتر موارد ،به آرای مخالف توجه نمیشود».

توجه به تحلیلهای سیاستی
دوجانبه در دورههای زمانی
مختلف
توجه به بازخورد منفی

جدول .4همبستگی بین الزامات سیاستگذاری دادهباز و ابعاد عقالنیت
ظرفیت خطمشی
همافزایی
روابط رسمی
همکنشی
هماهنگی ن س پ
هماهنگی ن س گ
درک متقابل
روابط غیررسمی
بازخورد رسانهای
رفتوبرگشت
تحلیل
بازخورد منفی
انسجام نهادی
عوامل بازخوردی
همافزایی

عقالنیت قانونی
همبستگی
0/000
0/421
0/000
0/392
0/000
0/414
0/000
0/431
0/000
0/515
0/000
0/345
0/000
0/288
0/000
0/372
0/000
0/217
0/000
0/326
0/000
0/579
0/000
0/612
0/000
0/662
Sig

عقالنیت تجربی
همبستگی
0/000
0/442
0/000
0/442
0/000
0/523
0/000
0/455
0/000
0/418
0/000
0/402
0/000
0/519
0/000
0/402
0/014
0/230
0/000
0/410
0/000
0/604
0/000
0/624
0/000
0/701
Sig

عقالنیت هنجاری
همبستگی
0/000
0/321
0/031
0/289
0/000
0/392
0/000
0/269
0/000
0/297
0/000
0/481
0/000
0/389
0/000
0/506
0/000
0/309
0/043
0/201
0/000
0/649
0/000
0/566
0/000
0/655
Sig

عقالنیت منطقی
همبستگی
0/000
0/509
0/020
0/362
0/000
0/439
0/000
0/410
0/000
0/451
0/000
0/255
0/000
0/342
0/000
0/465
0/000
0/532
0/000
0/354
0/000
0/652
0/000
0/596
0/000
0/712
Sig

جدول  .5شاخصهای نیکویی برازش الگوی پژوهش
شاخص برازندگی
مقادیر قابلقبول
مقادیر محاسبهشده

RMSEA
<0.1
0.076

GFI
>0.9
0.94

AGFI
>0.9
0.95

NFI
>0.9
0.94

NNFI
>0.9
0.92

IFI
0-1
0.87

عقالنیت
همبستگی
0/601
0/497
0/648
0/590
0/588
0/397
0/218
0/419
0/512
0/423
0/639
0/644
0/717

Sig

0/000
0/000
0/000
0/000
0/000
0/000
0/000
0/000
0/000
0/000
0/000
0/000
0/000
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جدول  .6تحلیل مفهومهای فرعی همافزایی نهادهای سیاستپژوه با استفاده از آزمون دوجملهای
بعد

عوامل

انسجام
نهادی

مقولههای فرعی
روابط رسمی بین
سیاستگذاران و
سیاستپژوهان
همکنشی نهادهای
سیاستپژوه
هماهنگی نهادهای
سیاستگذار
هماهنگی نهادهای
سیاستپژوه
درک متقابل دو قشر

ارتباطی و
تعاملی

عوامل
بازخوردی

روابط غیررسمی بین
سیاستگذاران و
سیاستپژوهان آموزش عالی
توجه به بازخوردهای
رسانهای
رفتوبرگشت راهکارهای
سیاستی بین سیاستگذاران
و سیاستپژوهان
توجه به تحلیلهای سیاستی
دوجانبه در دورههای زمانی
مختلف
توجه به بازخورد منفی

احتمال مشاهدهشده
(آییننامه ارتقا)

Sig

احتمال مشاهدهشده
(جذب دانشجویان دکترا)

Sig

>3
≤3

3
14

>3
≤3
>3
≤3
>3
≤3
>3
≤3

4
13
2
15
4
13
1
16

>3
≤3

2
15

0/001

>3
≤3

3
14

0/012

>3
≤3

>3
≤3

1
16

0/001

>3
≤3

3
14

>3
≤3

2
15

0/001

>3
≤3

3
14
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نتیجهگیری
گرس اصلی اژوگش حاار ،تبیین علی فرعی

خ مهعیگعای عوعومی مبتنعیبعر

گ اعزایی نهادگای سیاس اژوه بود .دراینراستا ،س گرس جزئعی نیعز بعا رویکعرد
بررسی فرعی

خ مهعی گعااری در نظعام آمعوزش ععالی ایعران براسعا

نظریع

عقالنی  ،شناسایی عوامل ارتباطی و تهاملی مؤثر بر عراینر سیاس اژوگی در نظعام
آموزش عالی ایران ،و بررسی واهی

برخی سیاس گای برگزیعرهشعره آمعوزش

عععالی ایععران از منظععر گ ع اعزایععی نهادگععای سیاس ع اععژوه در مرحل ع تععروین و
صور بنری سیاس  ،درنظر گرعت شرنر.
نتایج ب دس آمره از مر یابی مهعادی

سعاختاری و شعاخصگعای نیکعویی

برازش ،نهاندگنرۀ تأییر تجربی النوی اژوگش بود (جرو  .)5متغیعر گع اعزایعی
نهادگای سیاس اژوه با بار عاملی  0/63توانست اس
واریانس متغیر فرعی

خ مهیگای عوومی را تبیین کنر .متغیر گ اعزایی نهادگای

سیاس اژوه ،بر بهر عقالنی
اس  .ب عبار

حرود  40درصر از تغییرا

منطقی و تجربی ،بیش از سایر موارد تأثیرگاار بعوده

دقیقتر ،متغیر یادشره توانست اس

ب ترتیع  ،تعأثیر  0/47و 0/46

بر این ابهاد داشت باشر؛ برایناسا  ،حرود  22درصر از واریانسگعای ایعن ابهعاد
توس متغیر گ اعزایی نهادگای سیاس اژوه تبیین شره اسع  .بعا توجع بع نتعایج
آزمون گوبستنی ایرسون (جرو  ،)4بایترین اری
نهادگای سیاس اژوه ،ب بهر عقالنی

گوبستنی متغیر گع اعزایعی

منطقی و تجربی (ب ترتی

بعا میعزان 0/712

و  )0/701مربوط بوده اس .
ب منظعور مطالهعۀ معوردی سیاسع گعای مصعوب آمعوزش ععالی ایعران ،بعا
نظرخواگی از خبرگان سیاس گااری این عرص و با توج ب اری

تأثیرگعااری

سیاس گای یادشره بر کنش علوی و رسال گای نهاد دانهناه ،آیعیننامع ارتقعای
اعضای گیئ

علوی و نحوۀ جاب دانهجویان دکترا ،درنظعر گرعتع شعر .در ایعن

مرحل  ،ب منظور بررسی این سیاس گا از نقط نظر گ اعزایی نهادگای سیاس اعژوه
در گام صور بنری و تروین ،از  17نفر از سیاس اژوگان آمعوزش ععالی ایعران،
نظرخواگی شر .دادهگای ب دس آمره ،با استفاده از آزمون دوجول ای تحلیل شرنر
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(جرو  .)6گوانگون ک نتایج جرو یادشره نهان معیدگعر ،مهعارک کننعرگان
اژوگش ،ب گونع ای مهنعادار ،گع اعزایعی نهادگعای سیاسع اعژوه را در تعروین و
صور بنری سیاس گای گزینششره ،ک ارزیابی کردهانر (در سطح  .)0/05ب نظر
میرسر ،ایعن ععرم گع اعزایعی ،یکعی از دییعل عوعرۀ ناگوسعویی و ناگوعاگننی
سیاس گای یادشره با اگراس و کارکردگای متهالی نهاد دانهعناه و ععرم موعقیع
سیاس گای مصوب در مقام اجرا بوده اس ؛ ب گون ای کع در اجعرا و اصعالحا
تکوینی سیاس گای مصوب ،ب شکلی آزمونوخطایی عوعل شعره و بعیتوجع بع
گرررع

منابع عوومی ،شاگر تغییرا

مراومی در راستای بهینع سعازی ایامعرگای

سیاس گای یادشره بودهای و در برخی موارد ،نتعایج ایعن تغییعرا

و اصعالحا

چنرباره ،برای اجتواع دانهناگیان راای بخش نبوده اس .
با مراجه ب جرو  2و موارد شناسعاییشعره در زمینعۀ عقالنیع  ،معیتعوان
نکت گای زیر را ب عنوان راگکارگایی برای بهبود و ارتقای فرعی

خع مهعیگعای

نظام آموزش عالی ایران از منظر گ اعزایی نهادگای سیاسع اعژوه در ایعن عرصع ،
درنظر گرع .
براسا

نظر مهارک کننرگان در اژوگش حاار ،در واهی

کنونی ،روابع

رسوی بین سیاس گعااران و سیاسع اژوگعان در سعطح بهینع و کعارایی نیسع .
ب عبار

دینر ،عراینر خ مهیگااری نظام آموزش عالی ایران تعا حعرود زیعادی

مستظهر ب اژوگش علوی نظعری نبعوده اسع ؛ بنیعانگعای نظعریای کع بایعر بعا
رویکردی انریهکرهای در نهادگای سیاس اژوگی آموزش عالی رگنیری شعونر و
نتیجۀ آن ،ترارک گزین گا ،بریلگا ،و خالص گای سیاستی باشعر .رسعیرن بع ایعن
واهی  ،ارتباطا

رسوی و سازمانی ایوست ای را میطلبر .دراینراستا ،میتوان بعا

بازننری در عراینر کنونی خ مهی گااری آموزش عالی ،موانع موجود بعر سعر راه
ارتباطا

برونسازمانی را برداش

تا از این رگنار ،انطبعاقاعایری سیاسع گعای

این حوزه با شرای محیطی و بسترگای عرگننی ،اجتوعاعی ،سیاسعی ،و اقتصعادی
تضوین شود و فرعی
یابنر.

خ مهیگای مصوب در مقام تروین و اجرا ،ارتقا و بهبعود
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یکی از مواردی ک میتوانر نقش مهوی در ارتقای فرعی

خع مهعی داشعت

باشر ،انتخاب مسئل با بیهترین تأثیرگااری (گستره و عوق تأثیرگااری بر جامهع )
اس  .برایناسا  ،میتوان گف  ،نهادگای سیاس گعاار و سیاسع اعژوه آمعوزش
عالی ایران (گواگنگ با گ ) بایر رویکردی تهاملی را در بازشناسی مسائل آموزش
عالی درنظر داشت باشنر و نظعامگعای دادهای و اطالععاتی را توسعه دگنعر تعا بعا
گردش آزاد و دردستر

اطالعا

مرتب با بخعشگعای مختلعف آمعوزش ععالی،

بتواننر یاریرسان تصعوی گیعران ایعن عرصع در بازشناسعی مسعائل و مهضعال
اصلیتر نظام آموزش ععالی ایعران باشعنر .شعناخ

مسعئل بع گونع ای مهعارکتی

میتوانر زمین ساز تروین دقیقتر خ مهعی و تضعوین موعقیع

آن در مقعام اجعرا

باشر ).(Howlett & Lejano, 2013; James & Jorgensen, 2009
گواگننی بخش عوومی بع

اعزون براین ،با توج ب اینک بخهی از مهکال

گ اوشانیگا 1و تراخلگای کارکردی مربوط میشود ) (Lodge & Wegrich, 2014و
نظام خ مهیگااری آموزش عالی ایران نیز از این امر مستثنا نبوده اسع  ،بع نظعر
میرسر ،در راستای گواگننی بیهتر در حوزه خ مهیگااری این حعوزه ،کاسعتن
از تهراد مراکز سیاس گاار و تصوی ساز ،با کارویژهگعای یکسعان ،بعرای بهبعود و
ارتقای فرعی

خ مهیگای آموزش عالی ایران ،ارورتی اساسی اس .

در برخی موارد ،شکس
گ اعزایی درونی سیاس

سیاس

در مقام اجرا ،ب بیتوجهی بع سعازگاری و

با سایر سیاس گای مربوط ب حعوزه خعود و گوچنعین،

نادیره گرعتن سازگاری و گ اعزایی عوودی سیاس

با اگعراس کعالن بایدسعتی و

علسف وجودی و نقاط مرجع راگبردی سازمان مربوط میشود .انسجام خع مهعی
میتوانر سعب

اسعتفاده بهینع از منعابع کویعاب شعود

2

(Acheampong & Ibrahim,

) .2016یاعت گای اژوگهی نیز نهاندگنرۀ نعامطلوب بعودن میعزان انسعجام اعقعی و
عوودی خ مهی گای مصوب آمعوزش ععالی ایعران گسعتنر (عباسعی و احوعری،
)1396؛ بنععابراین ،درنظععر گععرعتن ایععن مععوارد در گننععام تععروین سیاسع

توسع

1. Overlaps
2. Policy Coherence
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سیاس اژوگان و سیاس گااران آموزش عالی (براسا
سیاستی مهارکتی و متناوب) میتوانر عزاینرۀ فرعی

بازخوردگا و تحلیعلگعای
خع مهعی در مقعام اجعرا و

عول باشر.
با توج ب یاعت گای اژوگش ب نظر میرسر ،گ اعزایی نهادگای سیاسع اعژوه
آموزش عالی ایعران ،سعه قابعلتعوجهی در ارتقعای فرعیع
عقالنی

خع مهعی از منظعر
توجع بع

تجربی دارد؛ ب گون ای ک ایعن گع اعزایعی معیتوانعر موجع

مواردی گوچون تروین روشنبینانۀ اگراس (ب منظور استفاده در ارزیعابی اسعین از
منظر مناعع و آثار ب دس آمره) ،وجود یا امکان عراگ کردن زیرسعاخ گعای یزم
برای یک سیاس

(ایادهسازی در عول) ،قابلی

شعاخصسعازی سیاسع

و ععرم

کلیگویی آن (برای ارزیابی گزین گا و مناعع) ،و استفاده از تجرب سایر کهعورگا و
سازمانگا در راستای مسئل باشر .دراینراستا ،گع اعزایعی نهادگعای سیاسع اعژوه
آموزش عالی میتوانر با توج بیهتر ب موارد یادشره ،از شکاس اجرای خ مهعی،
ب مهنای انحراس سیاس

در عول (Barbosa et al, 2016: 11) ،بکاگر.

یکی از مواردی ک ب عنوان عامل مهوی در گ اعزایی نهادگعای سیاسع اعژوه
درنظر گرعت شره اس  ،توج ب تحلیلگای سیاستی دوجانب در دورهگعای زمعانی
مختلف بوده اس  .می توان گف  ،در بیهتر موارد ،عراینر سیاس گعااری عوعومی
ک دربردارنرۀ مراحلی از شناخ
سیاس

مسئل تا ارزیابی و تحلیعل سیاسع

و بعازننری

اس  ،در نظام آموزش عالی ایران ،ب گون ای نعاقص نوعود یاعتع اسع

گاگی مرحلۀ تصوی

و

سیاسع  ،گعام اایعانی ایعن عراینعر بع شعوار آمعره و نقعش

قابلتوج ارزیابی و تحلیلگای سیاستی نادیره انناشت شره اس ؛ ازاینرو ،ب نظعر
میرسر ،تروین سازوکاری برای اینیری نتایج سیاس

در اجعرا و تحلیعل آنگعا و

استفاده از نتایج تحلیلگای انجامشره در صور بنری خ مهیگای جریر مبتنیبر
تغییععرا

سععازمانی و محیطععی ،سععه چهععونیری در توسععه و ارتقععای فرعی ع

خ مهیگای نظام آموزش عالی ایران داشت باشر.

یادداشتها
 .1سیاس (خ مهی) عوومی ،ب مجووع ای از اقراما نسبتاً اایرار ،ثابع  ،و گرعونعر
دول  ،ک در راستای حل مهکال یا دغرغ گای عوومی اس  ،گفتع معیشعود
) .(Anderson, 2014: 6دای ،سیاس عوومی را مجووعع اعوعالی معیدانعر کع
دول گا تصوی ب انجام یا انجام نرادن آن میگیرنر ).(Dye, 2016: 21
 .2رک :حهوتی و دینران1396 ،؛ عباسی و شیرهازآرانی1391 ،؛ عراستخواه و منیهی.1394 ،
 .3استناد این اژوگش برای انتخاب صاح نظران ،اعضای گیئ علوی دانهناهگای دولتی
شهر تهران ،ک دارای تألیفاتی در زمین آموزش عالی ایران بودنر یا در رشت گعای
مریری دولتی و سیاس گااری عوومی عضو گیئ علوی گستنر ،بوده ک تهراد
آنگا  80نفر گزارش شره اس .
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