فصلنامه مطالعات میانرشتهای در علوم انسانی ،دوره هشتم ،شماره  ،4پاییز  ،1395صص 139-171
DOI: 10.22035/isih.2016.233
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دریافت1394/04/29 :؛ پذیرش1395/07/06 :

چکیده

از نظـر بسـیاری از متخصصـان و صاحبنظـران آمـوزش عالـی ،مهمتر یـن عامـل نا کارآمـدی
سیاسـتگذاری آمـوزش عالـی ایـران در حـال حاضـر ،منطبـق نبـودن سیاسـتها و تصمیمهـای ایـن
حـوزه بـا پشـتوانههای علمـی ،نظـری و پژوهشـی اسـت .سیاسـتپژوهی بهعنـوان فراینـدی پژوهشـی،
یشـود و میتواند
معطوف به ارائه گزینههای سیاسـتی و ناظر به عمل ،به سیاسـتگذاران ،تعریف م 
در سیاسـتگذاری منطقـی و عقالیـی در حـوزه آمـوزش عالـی بسـیار مؤثـر باشـد؛ ازایـنرو هـدف کلـی
ایـن مقالـه ،آسیبشناسـی فراینـد سیاسـتپژوهی در آمـوزش عالـی ایـران اسـت .بهمنظـور نیـل بـه
ایـن هـدف ،جامعـه آمـاری مقالـه حاضـر ،مرا کـز ،مؤسسـهها و پژوهشـکدههای سیاسـتپژوهی،
اعـم از مؤسسـههای وابسـته بـه وزارت علـوم ،تحقیقـات و فنـاوری یـا غیروابسـته بـه ایـن وزارتخانـه،
سیاسـتگذاران باسـابقه در حـوز ه آمـوزش عالـی و همچنیـن خبرگان علمی این حـوزه بودند که  14نفر
از آ نهـا ب هصـورت هدفمنـد بـرای انجـام مصاحب ههـای عمیـق انتخـاب شـدند و روایـی یافتههـا نیـز بـا
رو 
شهـای تطبیـق مشـارکتکنندگان و بازبینـی همـکاران بررسـی شـد .بـرای تجزی هوتحلیـل دادههـا از
کدگذاری باز و محوری اسـتفاده شـده اسـت .یافتههای پژوهش ،حا کی از وجود  113گزاره مفهومی
(مقولـه فرعـی) 14 ،مقولـه اصلـی در قالـب پنـج بعـد عوامـل زمینـهای و محیطـی ،عوامـل سـاختاری،
عوامـل کارکـردی (مر بـوط بـه سیاسـتگذاران /تصمیمگیـران آمـوزش عالـی و سیاسـتپژوهان آمـوزش
عالـی) ،و عوامـل تعاملـی و ارتباطـی بـود کـه روابـط بیـن آ نهـا در الگـوی پژوهـش ترسـیم شـد.
کلیدواژه :آسیبشناسی سازمانی ،سیاستپژوهی آموزش عالی ،سیاستگذاری آموزش عالی.
* این مقاله برگرفته از رساله دکتری رشته آموزش عالی ،گرایش برنامهریزی توسعه آموزش عالی است.
 .1دانشجوی دکتری آموزش عالی ،دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی ،دانشگاه شهید بهشتی ،تهران ،ایران
Email: j_amiri@sbu.ac.ir
(نویسنده مسئول).
 .2دانشیار مدیریت آموزشی ،دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی ،دانشگاه شهید بهشتی ،تهران ،ایران.
Email: m_abolghasemi@sbu.ac.ir

 .3دانشیار مدیریت آموزشی ،دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی ،دانشگاه شهید بهشتی ،تهران ،ایران.

Email: m_ghahramani@sbu.ac.ir

مقدمه

سیاسـتگذاری 1و تعییـن سیاسـت دولتـی 2بهدلیـل ماهیـت پیچیـد ه مسـائل عمومـی ،نیازمنـد ابزارهـا و
ً
روشهـای علمـی اسـت .سیاسـت (خطمشـی) عمومـی به مجموعـهای از اقدامات نسـبتا پایـدار ،ثابت
و هدفمنـد دولـت بـرای حـل مشـکالت یـا دغدغههـای عمومـی اطلاق میشـود (اندرسـون.)7 ،2011 ،3
دای ،از صاحبنظـران عرصـه مدیریـت دولتـی و سیاسـتگذاری عمومی ،سیاسـت عمومی را هر عملی
کـه دولتهـا تصمیـم بـر انجـام دادن یـا انجـام نـدادن آن میگیرنـد ،تعریـف میکنـد (دای.)21 ،2016 ،4
پیترز ،در تعریفی سـاده ،سیاسـتهای عمومی را مجموعه اقدامات دولت درنظر میگیردـخواه مسـتقیم
و یـا بـه نمایندگـیـ کـه بـر زندگـی عمـوم شـهروندان جامعـه ،تأثیرگذار اسـت (پیتـرز ،5به نقـل از بریکلند،6
 .)8 ،2015سیاسـتهای عمومـی ،نوعـی مداخلـه در حیطـ ه منابـع و اختیـارات و حقـوق ذینفعـان
اجتماعـی اسـت و منافـع شـهروندان و گروههـای اجتماعـی و حتـی نسـلهای آتـی را تحـت تأثیـر قـرار
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میدهـد؛ بنابرایـن ،انتظـار معقـول ایـن اسـت کـه نهتنهـا دالیـل هنجـاری رضایتبخـش و مشـروعیت
ّ
اجتماعـی الزم بـرای ایـن کار خطیـر را داشـته باشـند ،بلکـه بایـد اهداف سیاسـی را بر مبنـای مدلی علی
توجیـه کننـد .بـه بیـان دیگـر ،سیاسـتگذاری بایـد مبتنیبر تفکری علـی و با پشـتوانه پژوهشهای معتبر
علمی و اجتماعی باشـد (فراسـتخواه .)2 ،1392 ،با ظهور علم خطمشـی ،این عقیده شـکل گرفت که
مشـکالت عمومی باید بهطور نظاممند بررسـی و تجزی هوتحلیل شـوند (رویکرد عقالیی) و خطمشـیها
بایـد بهبـود یابنـد و مؤثرتـر شـوند (آنتـز .)10 ،2007 ،7در همیـن راسـتا پژوهشـگران بسـیاری هر یـک بهنوبـه
خـود ،عوامـل مؤثـری را در سیاسـتگذاری موفـق بیـان کردهانـد کـه در ایـن منابـع ،بـه عامـل عقالنیـت و
اتکا به پشـتوانههای علمی و پژوهشـی در سیاسـتگذاری تأ کید جدی شـده اسـت (کروتوایشـو،2003 ،8
89؛ اسـتالی215 ،2006 ،9؛ سـاباتیر و مازمانیـان245 ،1983 ،10؛ خلیـد89 ،2008 ،11؛ بو بـرو573 ،2006 ،؛
1. Policy Making
2. Public Policy
3. Anderson
4. Dye
5. Peters
6. Brikland
7. Anthes
8. Krutwaysho
9. Staley
10. Mazmanian & Sabatier
11. Khlid

امـرگات .)557 ،2006 ،1نبایـد ایـن مطلـب را از نظـر دور داشـت کـه یکـی از اصـول اساسـی اداره کـردن
(حکمرانی) مطلوب 2نیز شـفافیت در سیاسـتگذار یهای عمومی و توجه به اصل پاسـخگویی اسـت
و بیشـک نیـل بـه ایـن هـدف ،جـز بـا توجـه بـه عقالنیـت در سیاسـتگذار یهای عمومـی و منطبـق
کـردن آن بـر پشـتوانههای علمـی و نظـری قابلاتـکا ،نمیتوانـد محقـق شـود (وانندی به نقـل از احمدی
رضایـی .)19 ،1394 ،بیتردیـد در تصمیمگیـری و تعییـن خطمشـی عمومی بـه طریق عقالیی ،موانع و
محدودیتهایـی نیـز وجـود دارد ،امـا ایـن تنگناهـا و محدودیتها نمیتوانند مانع دسـتیابی به بهترین
و مطلوبتریـن راههـا شـوند ،بلکـه همـواره ایـن اصـل مهـم مطـرح اسـت کـه خطمشـیهایی انتخـاب
شـوند کـه بـا اصـول علمـی و منطقـی سـازگار باشـند (حمیـدیزاده و قلیپـور.)788 ،1393 ،
وا گرایـی میـان دانـش پژوهشـی و تصمیمگیـری یـا سیاسـتگذاری و اجـرای آنهـا در زمینههـای
مختلـف کنـش اجتماعـی ،ازجملـه مسـائل اصلـی سیاسـت عمومـی اسـت کـه ازیکسـو ،مباحـث
گسـتردهای را برانگیختـه و از سـوی دیگـر ،ایـن وا گرایـی عالوهبـر ایجـاد شـکاف میـان کنشـگران
اجتماعهـای گونا گـون ،موجـب گسسـت عرصـه عمـل و دانـش بشـری شـده اسـت .ا گرچـه میتـوان
شـاهد این گسسـت و وا گرایی در عرصه جامعه جهانی بود ،اما فاصلهها در کشـورهای درحالتوسـعه
بهمراتـب ژرفتـر اسـت (جاودانـی .)81 ،1394 ،یکـی از مؤثرتریـن روشهایـی کـه میتوانـد بهدلیـل
ارتبـاط دانـش و سیاسـتگذاری مـورد توجـه قـرار گیـرد ،سیاسـتپژوهی 3اسـت (قلیپـور و آهنگـر،
 .)91 ،1389در سـالهای اخیـر تلاش بـرای بهکارگیـری پژوهـش در فضـای سیاسـتگذاری عمومـی و
تصمیمگیری (سیاسـتپژوهی) رشـد فزایندهای داشـته اسـت (هیرد )85 ،2005 ،4و همچنان تالشها
برای اجرای سیاسـتپژوهی در حوزههای مختلف روبهفزونی اسـت .سیاسـتگذاران و تصمیمگیران
بـرای اتخـاذ موفقتریـن سیاسـتها ،نیازمنـد کاراتریـن پژوهشهـا هسـتند و ایـن امـر توجیهـی آشـکار
بـرای کاربسـت یافتههـای پژوهشـی در سیاسـتگذاری اسـت تـا از ایـن راه ،کارآمدتریـن سیاسـتها
تدویـن و اجرایـی شـوند (جونـز.)10 ،2011 ،5
حـال ،بـا درنظـر گرفتـن ایـن مسـئله کـه آمـوزش عالـی یکـی از مهمتریـن بخشهـای عمومـی کشـور
و یکـی از اثرگذارتریـن سـازوکارهای هـر کشـوری بـرای مقابلـه بـا بزرگتریـن چالشهـای قـرن حاضـر
1. Immergut
2. Good Governance
3. Policy Research
4. Hird
5. Jones
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بهشـمار میآیـد ،بایـد توجهـی ویـژه بـه تصمیمهـا و سیاسـتگذار یهای ایـن بخـش داشـت .نظـام
آمـوزش عالـی 1بـرای دسـتیابی بـه اهـداف و مأموریتهـای مطرحشـده ،میبایسـت سیاسـتها و
خطمشـیهای مناسـبی را در زمینههـای آمـوزش ،پژوهـش ،فرهنـگ و ...در عرصـه دانشـگاهها و
دیگـر مؤسسـههای آمـوزش عالـی اتخـاذ کنـد (هـادی پیکانـی .)3 ،1388 ،در پیـش گرفتـن چنیـن
سیاسـتهایی مسـتلزم ایـن اسـت کـه نظـام آمـوزش عالـی ،دارای شـیوهها و الگوهایـی مناسـب بـرای
سیاسـتگذاری در سـطحهای عالـی تصمیمگیـری باشـد ،بهگونـهای کـه هـم اسـتانداردهای علمـی و
عقالنیـت و هـم شـرایط سیاسـی ،اجتماعـی ،اقتصـادی و فرهنگـی جامعـه را موردتوجـه قـرار دهـد.
اهمیـت عقالنیـت در سیاسـتگذاری و تصمیمگیریهـای آمـوزش عالـی و ناظـر بـودن آن بـر
پشـتوانههای علمـی و نظـری ،هنگامـی بیشـتر میشـود کـه این نکتـه را مورد توجه قرار دهیـم که آموزش
عالـی در ایـران بهعنـوان یکـی از مهمتریـن بخشهـای عمومـی کشـور از منابـع و امکانـات عمومـی
اسـتفاده میکنـد (براسـاس گـزارش سـال  1394مؤسسـه پژوهـش و برنامهریـزی آمـوزش عالـی ،تعـداد
دانشـجویان آمـوزش عالـی در کشـور ،حـدود  4/5میلیـون نفـر گـزارش شـده اسـت)؛ بنابرایـن مـردم و
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جامعـه از دولـت انتظـار دارنـد کـه ایـن منابـع و امکانات را بهدرسـتی مـورد بهرهبرداری قـرار دهد؛ آنها
انتظـار دارنـد کـه دولـت بهتریـن شـیوهها و سیاسـتها را بـرای رسـیدن بـه اهـداف موردنظـر برگزینـد
(حاجیپـور ،فروزنـده ،داناییفـرد ،فانـی .)3-4 ،1394 ،بـه گـواه متخصصـان و دسـتاندرکاران
حوزههـای مختلـف ،آمـوزش عالـی ،بـا مشـکالت و حتـی بحرانهایـی دسـت بـه گریبـان اسـت.
عواملـی از قبیـل محدودیتهـای مالـی ،فقـدان ارتبـاط میـان محتـوا و روش ،مشـکالت مر بـوط بـه
اشـتغال دانشآموختـگان دانشـگاهی و ...نظـام آمـوزش عالـی را تحـت فشـار شـدیدی قـرار دادهانـد
(هـادی پیکانـی.)3 ،1388 ،
سیاسـتهای آمـوزش عالـی در سـالهای اخیـر ،درمجمـوع از منطـق موجـه و پایـداری پیـروی
ً
نمیکننـد و فاقـد ویژگیهـای بایسـتهای بودهانـد کـه معمـوال از یـک نظـام سیاسـی انتظـار مـیرود؛
ویژگیهایـی ماننـد سـنت نظـری قابلدفـاع ،نکویـی بـرازش ،سـازگاری خلاق بـا تحـوالت محیـط
جهانـی و بینالمللـی ،ظرفیـت پیشبینی رفتار کنشـگران ،پیوسـتگی ،یکپارچگـی ،قابلیت اجرایی،
کارآمـدی ،اثربخشـی ،عناصـر اخالقـی ،توانایـی حـل رضایتبخـش تعارضها ،تولیـد توافق و کیفیت
و تأثیـر مطلـوب اجتماعـی (فراسـتخواه ،)1-3 ،1392 ،نا کافـی بـودن اختیـارات دانشـگاهها ،عـدم
 .1در ایـن پژوهـش آمـوزش عالـی دولتـی (متشـکل از دانشـگاهها و مؤسسـههای آمـوزش عالـی زیـر نظـر وزارت علـوم ،تحقیقـات و
فنـاوری) مـورد نظـر بـوده اسـت.

گسـترش اسـتقالل دانشـگاه (فراسـتخواه )37 ،1389 ،و بسـیاری آسـیبهای کارکـردی و سـاختاری
دیگـری کـه صاحبنظـران و پژوهشـگران ایـن عرصـه ،بـر آن صحـه میگذارنـد؛ درحالیکـه ریشـه
بسـیاری از ایـن مسـائل و چالشهـا ،مسـتقیم یـا غیرمسـتقیم برآمـده از سیاسـتگذاری و تصمیمگیـری
در حـوزه آمـوزش عالـی ایـران اسـت (رک :1نـوه ابراهیـم و دیگـران1395 ،؛ اسـدی و معروفـی1395 ،؛
ابراهیمـی1395 ،؛ محمدیـان و رضایـی1395 ،؛ کاویانـی و نصـر1395 ،؛ سـلیمی و زینلـی1395 ،؛
آرویـن و محمـودی.)1395 ،
بـه اعتقـاد جاودانـی ،در مـدل سیاسـتگذاری کنونـی آمـوزش عالـی ایـران ،بـه دانـش اجتماعـی
موجـود ،پژوهشهـای مسـتقل میدانـی و مدلهـای تبییـن و توضیـح علـی و علمـی ،توجه کمتری شـده
اسـت .بازتـاب وضـع موجـود عملکـرد مدیریـت ،برنامهریـزی و سیاسـتگذاری در نظام آمـوزش عالی
ایـران یـا بهطورکلیتـر نظـام علـوم ،تحقیقـات و فنـاوری ،در سـطح کالن ،حا کـی از نوعـی نا کارآمـدی
و یـا بدکارکـردی در سـطحهای نهـادی و سـاختاری اسـت و بیانگـر کاسـتیها و نا کارآمـدی موجـود
در نهادهـای تصمیمگیرنـده و تصمیمسـاز اسـت (جاودانـی .)1387 ،بهعبـارت دیگـر ،در فراینـد
تصمیمگیـری نظـام علمـی ،همچـون دیگـر نظامهـای کشـور ،حلقه گمشـدهای وجـود دارد که موجب
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مشـاهده میشـود کـه یافتههـای پژوهشـی نهادهـای تولید دانـش در قلمرو علوم ،تحقیقـات و فناوری،

آسیبشناسیفرایند
سیاستپژوهی در ...

بهنـدرت در سیاسـتگذاری و تصمیمگیـری بـهکار بسـته میشـوند .درواقـع نوعـی ناهمگرایـی در
فراینـد تصمیمسـازی و تصمیمگیـری در ایـن قلمـرو پدیـد آمـده اسـت .آنچه بیان شـد ،گواه این اسـت
کـه مسـئله سیاسـتگذاری و پیشبایسـت آن ،یعنـی سیاسـتپژوهی در حـوزه آمـوزش عالـی ،یکـی از
مهمتریـن مسـائل و چالشهـای امـروز آمـوزش عالـی ایـران اسـت؛ مسـئلهای که تا حد زیـادی میتواند
زمینهسـاز سـایر مشـکالت اساسـی آمـوزش عالـی ایـران نیـز قلمـداد شـود.
بنابرایـن ،هـدف مقالـه حاضـر ایـن اسـت کـه بـا بررسـی فراینـد سیاسـتپژوهی در آمـوزش
عالـی ایـران ،بـه آسیبشناسـی ایـن مقولـه مهـم بهعنـوان الیـهای گمشـده در فراینـد تصمیمگیـری و
سیاسـتگذاری نظـام آمـوزش عالـی ایـران بپـردازد و بـا اسـتفاده از دادههـای گردآور یشـده ،الگو یـی
مبتنیبـر بافـت آمـوزش عالـی ایـران تدویـن کنـد.

 .1مجموعه مقاالت کنگره آموزش عالی ایران ،اردیبهشت 1395

آسیبشناسی سازمانی

1

آسیبشناسـی بهمعنـی بیمار یشناسـی و تشـخیص علـل آسـیبهای واردشـده بـر سیسـتمی مشـخص
(موردمطالعه) است (شمس مورکانی ،صفایی موحد و فاطمیصفت .)71-100 ،1394 ،آسیبشناسی
فراینـدی اسـت نظاممنـد از جمـعآوری دادههـا بهمنظـور تعامـل اثربخـش و سـودمند در راسـتای حـل
مشـکالت ،چالشهـا ،فشـارها و محدودیتهـای محیطـی در سـازمان (مانزینـی .)12 ،2005 ،2هـدف از
تهـا و همچنیـن
آسیبشناسـی ،یافتـن علـت یـا علـل رکـود یـا بحـران در رونـد طبیعـی پدیدههـا ،فعالی 
ایجـاد چارچوبـی اسـت کـه بتوانـد بـرای افزایـش تالشهـا در راسـتای برقـراری سلامت سـازمانی
پدیدهها ،انگیزه ایجاد کند (آلوادو ،3به نقل از فاطمیصفت و دیگران .)54 ،1393 ،آسیبشناسـی،
دارای اصـول مهمـی اسـت کـه بایـد در ایـن فرایند مورد توجه قرار گیرنـد و برخی از این اصول عبارتند از:
 برنامه آسیبشناسی باید بر مبنای مدلها یا نظریههای مناسب پیگیری شود؛
شهـای مهـم از
 اطالعـات آسیبشناسـی بایـد بهصـورت موشـکافانه قـادر بـه تفکیـک بخ 
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فرایندهـای سـازمانی باشـد؛
 اطالعـات آسیبشناسـی بایـد قـادر بـه مقایسـه فرایندهـا بـا یکدیگـر یـا بـا اسـتانداردها و نقـاط
مرجـع باشـد؛
 آسیبشناسـی بایـد بـه شناسـایی نقـاط مداخلـه و راهنمایی این مداخلههـا کمک کند (مارتل
و ریچارد151-155 :2010 ،4؛ کلب و فرومن.)51-65 ،2012 ،5
آسیبشناسـی سـازمانی اغلـب بهعنـوان حسـاسترین جـزء اسـتقرار یـک طـرح بهبـود سـازمانی
تلقـی میشـود (آرمـان و جوشـقانی .)77 ،1394 ،بـا جمعبنـدی تعریفهای موجـود ،میتوان گفت،
آسیبشناسـی سـازمانی ،فراینـد جمـعآوری اطالعـات مناسـب و مربـوط در مـورد مشـکالت اساسـی
سـازمان و دالیل آن ،تجزیهوتحلیل اطالعات جمعآور یشـده ،نتیجهگیری از تحلیلهای انجامشـده
و دسـتهبندی مشـکالت در اولویتهـای مختلـف و ارائـه پیشـنهادها در مـورد جهتگیریهـای الزم
بـرای رفـع مشـکالت دستهبندیشـده اسـت (فوکوهـا و کورپیـوس.)607-618 ،2011 ،6
1. Organizational Pathology
2. Manzini
3. Alvardo
4. Martell & Richard
5. Kolb & Frohman
6. Fuqua & Kurpius

الگوهای آسیبشناسی

یپـور و
بنـا بـر نظـر دای ،یـک الگـو یـا مـدل ،یـک نمونـه سادهشـده از ابعـاد دنیـای واقعـی اسـت (قل 
آهنگـر .)81 ،1389 ،بهعبـارت دقیقتـر ،کارکـرد الگـو ،عبـارت اسـت از کوشـش بـرای سـادهتر کردن و
آسـانتر فهمانـدن واقعیـت از طریـق تنظیـم عناصـر و وارد کـردن نظمـی در آنهـا .الگـو در علوم رفتاری
بـه مجموعـهای از عوامـل محتوایـی و ابـزاری گفتـه میشـود کـه سـعی دارد بـه مطالعـات یادشـده نظم
داده و آنهـا را از پرا کندگـی خـارج کنـد (نـوری و پیدایـی.)20 ،1389 ،
در بحث آسیبشناسی سازمانی نیز داشتن الگو از رخ دادن خطا و پرا کندگی مفهومی در مطالعات
آسیبشناسـی جلوگیری میکند .تا کنون در زمینه آسیبشناسـی سـازمانی ،الگوهای متفاوتی ارائه شده
اسـت کـه عوامـل موردتأ کیـد آنهـا بـا توجه بـه زمینه ،حوزه نظـری و عملی هریک ،تا حـدودی متفاوت
ً
است .1با دقت در الگوهای موجود و جمعبندی آنها میتوان گفت ،الگوهای آسیبشناسی ،عمدتا
به دو دسته الگوهای عمومی و اختصاصی ،قابلطبقهبندی هستند (آرمان و جوشقانی.)79 ،1394 ،
واضـح اسـت کـه بـا توجـه بـه زمینـه و جنـس پژوهـش حاضـر ،الگوهـای ذکرشـده نمیتوانسـتند

ً
عینـا مورداسـتفاده قـرار گیرنـد .الگـوی آسیبشناسـی مورداسـتفاده در ایـن پژوهـش ،بـا توجـه بـه
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نظرخواهـی از صاحبنظـران ،همچنیـن بـا درنظـر گرفتـن ویژگیهـای زمینـهای پژوهـش و همزمـان

آسیبشناسیفرایند
سیاستپژوهی در ...

مؤلفههـای کلیـدی و عمومـی الگوهـای موجـود آسیبشناسـی ،یـک الگـوی ترکیبی بوده اسـت و ناظر
بـر ابعـادی از آسیبشناسـی اسـت کـه همخوانـی بیشـتری بـا ویژگیهـای زمینـهای آمـوزش عالـی ایـران
در بعـد سیاسـتگذاری داشـتهاند .در ادامـه بهمنظـور اعتبـار بیشـتر الگوی پیشـنهادی ،بـا روش دلفی
از مشـارکتکنندگان پژوهـش نظرخواهـی شـد (در مـورد ابعـاد پنجگانـه الگـوی پیشـنهادی) ،سـپس
نتایـج بهدسـتآمده بـه کمـک آزمـون دوجملـهای 2بررسـی شـد کـه معنـاداری آن در سـطح  0/05مورد
تأییـد قـرار گرفـت .الگـوی یادشـده در پنـج بعد عوامل زمینـهای و محیطی ،عوامل سـاختاری ،عوامل
کارکـردی مربـوط بـه سیاسـتگذاران و تصمیمگیـران آمـوزش عالـی ایـران ،عوامـل کارکـردی مر بـوط بـه
سیاسـتپژوهان و تصمیمسـازان آمـوزش عالـی ایـران ،و عوامـل تعاملـی و ارتباطـی طراحـی شـد کـه در
بخـش یافتههـای پژوهـش بـه آن پرداختـه شـده اسـت.
 .1رک :مدل  7sمکینزی ) (Mckinseyآرمان و جوشقانی  ،1394مدل مالکوم بالدریج ) (Malcom Baldrigeفاطمینسب و
دیگران  ،1393مدل سهشاخکی میرزایی  ،1376الگوی جامع آسیبشناسی ) (FPSSنوری  ،1389الگوی فرایندی ،مدل
وایزبورد ) (Weisbordفاطمینسب و همکاران  ،1393الگوی تیچی و...
2. Binomial Test

سیاستپژوهی
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لرنـر و السـول ،)1951( 1بهعنـوان پدیدآورنـدگان علـم خطمشـی ،سیاسـتپژوهی را بهسـبب
ویژگیهایـش اینگونـه تعریـف کردهانـد« :سیاسـتپژوهی یعنی فرایند پژوهشـیای کـه بهمنظور فراهم
کـردن اطالعاتـی کـه منسـجم و بینرشـتهای ،پیشبینیکننـده ،تصمیممحـور ،مبتنـی بـر ارزش ،و
کاربرمحور 2انجام میشـود» .سیاسـتپژوهی فرایند اجرای پژوهش درباره مسـئله اجتماعی یا بازکاوی
یـک مسـئله اجتماعـی مهـم اسـت .بـه سـخنی دیگـر ،منظـور از سیاسـتپژوهی ،ارائـه توصیههـای
علمـی بـه سیاسـتگذاران بـرای حـل یـک مسـئله اسـت (جاودانـی .)42 ،1392 ،مـاژرزا ک و مارکوس
نیـز در تعریفـی مشـابه ،سیاسـتپژوهی را فراینـدی میداننـد کـه پیامـد آن ،ارائـه دانـش مسـتند دربـاره
یـک مسـئله و ارائـه توصیههـای عقالنـی معطـوف بـه عمل ،بهمنظور حل آن مسـئله اسـت (ماژرزا ک و
مارکـوس .)2 ،2014 ،3بـا توجـه بـه تعریفهـای مختلـف ارائهشـده و جمعبندی آنهـا میتوان تعریف
موردنظـر ایـن مقالـه از سیاسـتپژوهی را اینگونـه بیـان کـرد :سیاسـتپژوهی فراینـد انجـام پژوهـش
در مـورد مسـائل سیاسـتی بهمنظـور ارائـه توصیههـای علمـی و معطـوف بـه عمـل بـه سیاسـتگذاران و
تصمیمگیـران اسـت» .سیاسـتپژوهی فراینـدی شـامل پنـج مرحلـه عمـده آمادهسـازی ،مفهومسـازی،
تحلیـل تکنیکـی ،تحلیـل توصیههـای تحقیـق ،و انتقـال نتایـج اسـت (نایبـی.)106 ،1392 ،
سیاستپژوهی در آموزش عالی ایران

در دانشـگاههای کشـورهای توسـعهیافته بهلحـاظ آمـوزش عالـی ،بهدلیـل سـنتهای دیرپایـی همچـون
اسـتقالل دانشـگاهی ،عدم تمرکز ،پاسـخگویی عمومی و مسـئولیتپذیری ،نهاد دانشـگاهپژوهی 4وجود
دارد (از حدود  )1980تا وظیفه تولید و تهیه اطالعات برای تحلیل سیاست ،ایفای نقش تصمیمسازی
در دانشـگاه و ...را برعهـده دارد و بهاینترتیـب ،دانشـگاه تـوان مقابلـه بـا تغییـرات روزافـزون و پیچیـده
محیـط درونـی و بیرونـی را پیـدا میکنـد (فراسـتخواه .)75 ،1389 ،مقول ههـای اصلـی و محـوری
دانشـگاهپژوهی کـه بـا بررسـی کارویژههـای ایـن نهـاد در چنـد دانشـگاه معتبـر بهدسـت آمـده اسـت ،در
جـدول شـماره ( )1نشـان داده شـدهاند (طرقـی.)3-4 ،1395 ،
امـا در نظـام آمـوزش عالـی و دانشـگاههای ایـران بهدلیـل نبـودن اسـتقالل دانشـگاهی( 5رک:
1. Lasswell and Lerner
2. Integrative & Interdisciplinari, Anticipatory, Decision-oriented, Value-coscios & Client-Oriented
3. Majchrzak & Markus
)4. Office of Institutional Research (OIR
5. University Autonomy

فیلـدن2008 ،1؛ ریلـی و جانگزمـا2010 ،2؛ اقیـون و همـکاران )2010 ،3و همچنیـن توسـعهنیافتگی
سـازمانی دانشـگاهی ،هنـوز دانشـگاهپژوهی چنـدان نهادینـه نشـده اسـت و ایـن امـر بهصـورت متمرکـز
بهعهـده مرا کـز و مؤسسـههایی بهشـرح جـدول شـماره ( )2اسـت .در حـوزه آمـوزش عالی ایـران ،وظیفه
سیاسـتپژوهی (بنابـر مأموریتهـا و اهـداف ذکرشـده) بهعهـده ایـن مرا کـز و مؤسسـههای وابسـته و
غیروابسـته بـه وزارت علـوم ،تحقیقـات و فناوری گذاشـته شـده اسـت .درعینحال میتـوان به مرا کز و
مؤسسـههای غیروابسـته بـه ایـن وزارتخانـه (ماننـد پژوهشـکده سیاسـتپژوهی حکمت) نیز اشـاره کرد
کـه در ایـن پژوهـش ،موردنظـر بودهانـد.
بـا مقایسـه جدولهـای شـماره ( )1و ( )2کـه ناظـر بـر کارکردهای سیاسـتپژوهی در سـطح جهانی
و موفـق (در دانشـگاههای پیشـرو) و سـطح داخلـی اسـت ،بهسـادگی میتـوان تشـابه مفهومـی و
سـاختاری موجـود در ایـن دو سـطح را مشـاهده کـرد.
جدول شماره ( .)1نهادهای دانشگاهپژوهی
دانشگاه
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کارویژهها
جمعآوری ،تجزیهوتحلیل ،تفسیر و انتشار دقیق و بهموقع اطالعات در تمام جنبههای
فعالیتهای دانشگاه در راستای حمایت از برنامهریزی ،تصمیمگیری و گزارشدهی

دانشگاه آیوا

1

2

جمعآوری ،مدیریت ،یکپارچهسازی و تجزیهوتحلیل دادهها بهمنظور تصمیمگیری و تخصیص
منابع حمایت از مأموریت دانشگاه و طرحهای راهبردی

3

پاسخگویی به گزارشهای موردنیاز دولتی و فدرال ،از بین بردن اختالف منابع دادهها و توسعه
روشها و برنامههای توسعه ،انتشار گزارشهای استاندارد از اطالعات سازمانی و پاسخگویی به
پیمایشهای بیرونی ،حضور فعال در برنامهریزی و پشتیبانی تحلیلی برای تصمیمگیری

4

جمعآوری ،ترکیب و تجزیهوتحلیل دادههای سازمانی مطابق با نیازها ،برای ارائه گزارش و
حمایت از تصمیمگیریهای دانشگاه

دانشگاه کالیفرنیا

دانشگاه فلوریدا

دانشگاه هاروارد

دانشگاه ماساچوست

5

دفتر دانشگاهپژوهی وظیفه فراهمسازی اطالعات و تجزیهوتحلیل برای حمایت از روند
تصمیمگیریها ،بهمنظور ارائه گزارش ،مطابق با الزامات سازمانهای خارجی و پاسخگویی به
اطالعات درخواستی را برعهده دارد

1. Fielden
2. Reily & Jongsma
3. Aghion et al
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جدول شماره ( .)2اهداف و وظایف مراکز و مؤسسههای سیاستپژوه در آموزش عالی ایران
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مراکز و مؤسسهها

اهداف

مؤسسه پژوهش و
برنامهریزی آموزش عالی

 توسعه و گسترش پژوهش در زمینه سیاستگذاری و برنامهریزی در نظام آموزش عالی
 شناسایی نیازهای پژوهشی سیاستگذاری و برنامهریزی
 ارزیابی سیاستها ،برنامهها و عملکرد بخش آموزش عالی
 مشارکت در تدوین برنامههای توسعه آموزش عالی

(فرابخشی) مرکز تحقیقات
علمی کشور

 مطالعه در زمینه سیاستگذاری علمی و پژوهشی
 پژوهش و مطالعه برای شناخت نیازها و امکانات نظام تحقیقات
 مطالعات موردنیاز وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری برای سیاستگذاری علمی و
پژوهشی
 مطالعه برای تعیین خطوط اصلی سیاست علمی
 پژوهش در زمینه برنامهریزی علمی و تحقیقاتی
 تربیت نیروی انسانی در امر سیاستگذاری علمی

پژوهشکده مطالعات
فرهنگی و اجتماعی

 گسترش تحقیقات علوم انسانی ،اجتماعی و رفتاری برای تحول در آموزش علم و
پژوهشهای علمی
 شناخت روشهای توسعه علمی و برنامهریزی مناسب
 تدوین برنامه برای فعال کردن ظرفیت و توانایی مرا کز علمی و پژوهشی
 مطالعه در مورد مسئلهیابی و سیاستگذاری فرهنگی و اجتماعی
 تدوین سیاستهای راهبردی وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری در حوز ه مسائل
فرهنگی و اجتماعی
 ارائه خدمات کارشناسی و مشاورهای به نظام تصمیمسازی نهادهای سیاستگذار

پژوهشکده مطالعات و
تحقیقات فناوری

 مطالعه برای تعیین الگوی کلی رشد و توسعه فناوری
 بررسی عوامل بازدارنده رشد و توسعه فناوری و تعیین عوامل کلیدی
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مرکز مطالعات و
همکار یهای علمی
بینالمللی

 مطالعه و شناسایی مسائل بنیادی توسعه کشور

پیشینه پژوهش
الفـ پژوهشهای خارجی

در مـورد پژوهشهـای انجامشـده در خـارج از کشـور میتـوان بـه پژوهشهـای اسـتابروکز 1و دیگـران بـا
عنوان «راهنمای تئوری ،ترجمان دانش و شـاخصهای فردی در کاربسـت پژوهش» ( 2003و ،)2006
1. Estabrooks

بـراون 1بـا عنـوان «پیشبینهـای کاربـرد پژوهـش در عمـل» ( ،)2010دیویس 2با عنوان «سیاسـت مبتنی
بـر شـواهد و عمـل» ( ،)2009ناتلـی 3بـا عنـوان «دانـش تـا عمـل» ( ،)2002دنیـس 4و دیگـران بـا عنـوان
«خلـق گفتـاری جدیـد بیـن پژوهـش و عمـل بهواسـطه سیاسـت» ( ،)2003دابینـز 5و دیگـران بـا عنـوان
«چارچوبـی بـرای انتشـار پژوهـش در عمـل و سیاسـت» ( ،)2003والتـر 6و دیگـران ( ،)2003لنـدری 7و
دیگـران ( )2003بـا عنـوان «گسـتره و میـزان تعیینکنندگـی پژوهشهـای دانشـگاهی در سیاسـتهای
دولـت» اشـاره کـرد کـه هرکـدام ،یکـی از ابعـاد کاربسـت یافتههـای پژوهشـی در سیاسـتگذاری،
تصمیمگیـری و همچنیـن عوامـل تأثیرگـذار در حـوزه ترجمـان دانـش را مدنظـر قـرار دادهانـد .یافتههـا و
عوامـل یادشـده بهشـرح جـدول شـماره ( )3بیـان شـده اسـت.
جدول شماره ( .)3پیشینه پژوهش (پژوهشهای خارجی)
پژوهش

عوامل شناساییشده

استابروکز و همکاران ( 2003و )2006
راهنمای تئوری ،ترجمان دانش و
شاخصهای فردی در کاربست پژوهش

فناوری ،زیرساخت ،سطح تحصیالت ،جدایی محیط دو قشر
سیاستگذاران و پژوهشگران ،تجربه خطمشیگذاری ،در دسترس
بودن اطالعات ،نگرش به پژوهش ،مشارکت در انجام پژوهش ،باورها و
بینشها ،ویژگیهای شخصیتی و عوامل اقتصادی و اجتماعی

براون ()2010
پیشبینهای کاربرد پژوهش در عمل

دانش پژوهش ،نگرش به پژوهش ،توانایی انجام پژوهش

دیویس ()2009
سیاست مبتنیبر شواهد و عمل

گردآوری منسجم متون ،نتایج همراستا با ایدئولوژی سیاستگذاران،
عدم قطعیت نتایج ،مشارکت در پژوهش ،اعتقاد به سودمندی ،موقعیت
پژوهشگر

لندری و دیگران ()2003
گستره و میزان تعیینکنندگی پژوهشهای
دانشگاهی در سیاستهای دولت

تمرکز بر نیاز ،موقعیت پژوهشگر ،تعامل بین سیاستگذاران و پژوهشگران،
سطح تحصیالت ،تالش سیاستگذاران برای کسب اطالع از پژوهشها،
میزان تسلط استفادهکنندگان بر موضوع پژوهش ،ارتباط میان پژوهشگران و
استفادهکنندگان ،بستر سازمانی تصمیمگیران

فانک ()1995
موانع و تسهیلکنندههای کاربست پژوهش

درک جایگاه پژوهش ،عملی بودن نتایج

1. Brown
2. Davies
3. Nutley
4. Denis
5. Dobbins
6. Walter
7. Landry
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پژوهش

عوامل شناساییشده

دنیس و همکاران ()2003
خلق گفتاری جدید بین پژوهش و عمل
بهواسطه سیاست

ارزشها و نگرشها

لنگر ()2000

کیفیت پژوهش

ناتلی ()2002
دانش تا عمل

محدودیتهای شواهد پژوهش ،نا کافی بودن دانش موجود پژوهش برای
تصمیمگیری ،محدودیتهای مدیریتی و سازمانی ،بیاعتمادی مدیران و
تصمیمگیران به نتایج ،بیتوجهی به نوآوری

والتر و دیگران ()2003
توسعه طبقهبندی مداخالت در افزایش
تأثیر پژوهش

اشاعه پژوهش ،نفوذ اجتماعی ،همکاری بین محققان و کاربران،
محرکها و تسهیل کاربرد

دابینز و همکاران ()2003
چارچوبی برای انتشار و کاربرد پژوهش

شرایط فردی مانند میزان گرایش تصمیمگیران به استفاده از نتایج و اعتماد
آنها به کارایی پژوهشها ،ویژگیهای سازمانی مانند فرهنگ سازمانی
و جایگاه پژوهش و همچنین امکانات و شرایط الزم برای عملی شدن
یافتهها مانند بودجه

برناردو ()2000
ارتباط دانش و عمل

نقش رهبری و مدیریت ،نشان دادن ارزش پژوهش بهعنوان منبعی برای
ایدههای جدید ،فرهنگ سازمانی که اهمیت اعمال مبتنیبر شواهد و دالیل
را تشخیص دهد ،تشویق پژوهشگران توسط سیاستگذاران و عامالن
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بـ پژوهشهای داخلی

در مـورد پیشـینه پژوهـش حاضـر در داخـل کشـور میتـوان به پژوهشهـای جاودانی با عنـوان «طراحی
الگـوی سیاسـتپژوهی در نظـام آمـوزش عالـی ایـران» ( ،)1394حمیـدیزاده و قلیپـور بـا عنـوان
«نگاشـت مفهومـی و اعتباریابـی عوامـل مؤثـر در بهکارگیـری سیاسـتپژوهی در سیاسـتگذاری»
( ،)1393بابالحوایجـی و دیگـران بـا عنـوان «تدویـن ابـزار خودارزیابـی ترجمـان دانـش در علـوم
انسـانی» ( ،)1393موسـوی امیـری بـا عنـوان «موانـع و چالشهـای تحقـق دانشـگاهپژوهی» ( )1394و
بیدختـی و دیگـران بـا عنـوان «الزامـات تحقـق دانشـگاهپژوهی» ( ،)1389اشـاره کـرد .ایـن پژوهشها
ناظـر بـر سیاسـتپژوهی ،دانشـگاهپژوهی و همچنیـن حـوزه ترجمـان دانـش هسـتند و هر یـک ،عوامـل
مؤثـر و نـکات کلیـدیای کـه در ایـن فراینـد ،مهـم بهنظـر میرسـند را مـورد مداقـه قـرار دادهانـد که این
نـکات بهشـرح جـدول شـماره ( )4اسـت.

جدول شماره ( .)4پیشینه پژوهش (پژوهشهای داخلی)
پژوهش

عوامل شناساییشده

جاودانی ()1394
طراحی الگوی سیاستپژوهی در آموزش عالی ایران

اعتبار علمی و اجتماعی پیامدهنده ،ویژگیهای
دریافتکننده و فرایند انتقال

حمیدیزاده و قلیپور ()1393
نگاشت مفهومی و اعتباریابی مدل عوامل مؤثر بر بهکارگیری
سیاستپژوهی در سیاستگذاری

تحقیق ،زمینه ،استفادهکننده و محقق

بابالحوایجی و دیگران ()1393
تدوین ابزار خودارزیابی ترجمان دانش مربوط به
پژوهشگران علوم انسانی

نتایج پژوهش ،بعد انتقال دانش ،بعد اشترا ک دانش،
کاربرد دانش

موسوی امیری ()1394
تبیین مدل علی چالشهای تحقق دانشگاهپژوهی در
دانشگاههای تخصصی کشور؛ موردکاوی :دانشگاه عالمه
طباطبایی

به شناسایی موانع و چالشهای تحقق واحد
دانشگاهپژوهی پرداخته و شش محور را در این راستا
مهم دانسته است :فرهنگ دانشگاهی ،مدیریتی
_ساختاری ،علمی _حرفهای ،مالی _اعتباری،
قانونیـحقوقی و فناوری اطالعات

بـا توجـه بـه پیشـینه مقالـه حاضـر و جمعبنـدی آن ،بایـد چنـد نکتـه را بهطـور همزمـان درنظـر
داشـت تـا چگونگـی پیوسـتگی مقالـه کنونـی و پژوهشهـای اشارهشـده در جدولهـای شـماره ()3
و ( )4روشـن شـود -1 :بخـش عمـده پژوهشهـای انجامشـده ،در زمینـه و بسـتری نامرتبـط بـه آمـوزش
عالـی صـورت پذیرفتـه و از ایـن نظـر و بـا توجـه بـه خـاص بـودن متغیرهـای تأثیرگـذار در آمـوزش عالـی
ایـران ،نمیتـوان یافتههـای مربـوط بـه ایـن پژوهشهـا را جامـع دانسـت .میتـوان گفـت ،تا کنـون
پژوهشـی با رویکرد آسیبشناسـی فرایند سیاسـتپژوهی در آموزش عالی انجام نشـده اسـت و بخش
عمـده پژوهشهـای انجامشـده در حوزههایـی نزدیـک بـه سیاسـتپژوهی ماننـد دانشـگاهپژوهی،
ترجمـان دانـش ،کاربسـت یافتههـای پژوهشـی در عمـل ،و کانونهـای تفکـر بودهانـد؛  -2در بسـیاری
ً
از پژوهشهـای اشارهشـده ،تمرکـز بـر عامـل یـا عوامـل مشـخصی بـوده اسـت ،بـه ایـن معنـا کـه مثلا
در بحـث ارتبـاط پژوهـش و سیاسـتگذاری ،تنهـا بـه کموکیـف پژوهـش یـا ویژگیهـای پژوهشـگران
و یـا کاربـران دانـش پژوهشـی و ...توجـه شـده اسـت؛  -3در مـواردی کـه تـا حـدودی جامعیـت
عوامـل درنظـر گرفتـه شـده و پژوهـش از گسـتره مناسـبی برخـوردار بـوده اسـت نیـز مطالعـه معطـوف
بـه ارتبـاط پژوهـش و سیاسـتگذاری بـوده اسـت ،نـه سیاسـتپژوهی بهمعنـای واقعـی .بـا توجـه بـه
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یتـوان پژوهـش
تفاوتهـای بنیادینـی کـه پژوهـش صـرف و سیاسـتپژوهی دارد ،از ایـن جنبـه نیـز م 
یتـوان بـه پژوهـش
حاضـر را متفـاوت از پژوهشهـای یادشـده دانسـت .در حـوزه آمـوزش عالـی تنهـا م 
جاودانـی ( )1394بـا عنـوان «طراحـی الگـوی سیاسـتپژوهی در نظـام آموزش عالی ایران» اشـاره کرد
کـه پژوهشـگر بـا رویکـردی توصیفـی _ تحلیلـی ،الگـوی موجـود و مطلـوب سیاسـتپژوهی در آمـوزش
عالـی ایـران را مـورد توجـه قـرار داده اسـت؛ بنابراین انجام پژوهشـی جامع درباره آسیبشناسـی فرایند
سیاسـتپژوهی در نظـام آمـوزش عالـی ایـران ،الزم و مهـم بهنظـر میرسـد.
روش پژوهش

این پژوهش از نوع پژوهشهای کیفی پدیدارشناسی 1است .پژوهش کیفی نوعی از پژوهش است که
یافتههـای آن از طریـق روشهـای آماری یا ابزارهای کمیسـازی بهدسـت نیامدهانـد (بابالحوایجی
و دیگـران .)53 ،1392 ،در اینجـا ،جمـعآوری و تفسـیر دادههـا ،خـود جزئـی از فراینـد پژوهـش اسـت
(اشـتراس و کوربیـن .)8 ،2015 ،2پژوهـش کیفـی بهطورکلـی بـا درکـی انسـانگرایانه و پدیدارشـناختی
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بـه مطالعـه کنشهـای اجتماعـی میپـردازد و تلاش خود را بـر دید علمی از دیدگاه مؤلفههای انسـانی
متمرکـز میکنـد .پدیدارشناسـی ،ریشـه در نهضـت فلسـفی هوسـرل 3دارد (بابالحوایجـی و دیگـران،
 ،53 ،1392کرسـول ،4بـه نقـل از داناییفـرد .)216 ،1394 ،او بـر ایـن بـاور بـود که نقطه شـروع دانش،
تجربـه درونـی فـرد از پدیدههـا اسـت کـه شـامل احساسـات ،ادرا کهـا و تصورهایی اسـت کـه هنگام
متمرکـز کـردن توجـه بـه یـک شـیء ،در آ گاهـی آشـکار میشـود (اسـکات و موریسـون-174 ،2006 ،5
 .)171البتـه در ایـن روش ،توصیفهـای آنهـا از تجربههـای شخصیشـان در مرکـز توجـه اسـت نـه
خـود آنهـا (اولیـری 6بـه نقـل از مهدیـون ،قهرمانی ،فراسـتخواه ،و ابوالقاسـمی.)83 ،1390 ،
مطالعـات پدیدارشـناختی ،اغلـب بـا ادرا کهـا ،مفاهیـم ،نگرشهـا و عقایـد افـراد سـروکار دارند.
در پدیدارشناسـی بهجـای اینکـه پرسـیده شـود چـه چیـز موجـب چـه چیـزی میشـود ،تجربـه افـراد
از آن چیـز کاوش میشـود .دو نـوع پدیدارشناسـی هرمنوتیـک و پدیدارشناسـی متعالـی( 7تجر بـی)
1. Phenomenology
2. Strauss & Corbin
3. Husserl
4. Creswell
5. Scott & Morrison
6. O’Leary
7. Transcendental

مطـرح شـده اسـت (کرسـول)79 ،2014 ،؛ پدیدارشناسـی هرمنوتیـک 1بـا تفسـیر و درک متـن یـا
بهعبـارت دیگـر ،بـا تأویـل متـن سـروکار دارد و پدیدارشناسـی متعالـی بیشـتر بـر توصیـف تجربههـای
شـرکتکنندگان تأ کیـد میکنـد .رویههایـی بـرای ایـن رویکـرد درنظـر میگیرنـد کـه شـامل شناسـایی و
درک پدیـده موردنظـر و جمـعآوری دادههـا از افـراد مختلفـی اسـت کـه از پدیـده آ گاهـی دارنـد (موس
تـا کاس ،2بـه نقـل از بابالحوایجـی و دیگـران .)54 ،1392 ،پژوهشـگر از دادههـا ،مفاهیـم اصلـی و
4
خوشـههای مفهومی 3را اسـتخراج و سـپس آنها را به یک توصیف متنی و یک توصیف سـاختاری
تبدیـل میکنـد .توصیـف متنـی ،تجربـه شـرکتکنندگان و توصیف سـاختاری ،چگونگـی تجربه افراد
برحسـب شـرایط ،موقعیـت و زمینـه پدیدههـا اسـت .درنهایـت ترکیبـی از توصیـف متنـی و سـاختاری
ارائـه میشـود تـا جوهـره اصلـی 5تجربـه بـرای خواننـدگان نمایـان شـود .ایـن پژوهـش نیـز براسـاس
رویکـرد پدیدارشناسـی متعالـی انجـام شـد و تجربههـای افراد در مورد سیاسـتپژوهی در آموزش عالی
ایـران و فراینـد موجـود و آسـیبها و موانـع احتمالـی آن کاوش شـد .همچنیـن ابـزار گـردآوری دادههـا،
مصاحبههـای انفـرادی ،نیمهسـاختارمند و عمیـق بـوده و بـرای تحلیـل مصاحبههـا نیـز از روش تحلیـل
محتـوا (کدگـذاری بـاز و کدگذاری محوری )6اسـتفاده شـده اسـت.
بهعبـارت دیگـر ،در مقالـه حاضـر ،بـا توجـه بـه همیـن رویکـرد پدیدارشناسـانه ،پژوهشـگر پـس
از انجـام هـر مصاحبـه و پیادهسـازی آن ،اقـدام بـه اسـتخراج مفاهیـم اصلـی و خوشـههای مفهومـی
موجـود در آن مصاحبـه کـرده و سـپس آن را بـه یـک توصیـف متنی و سـاختاری ،کـه مبتنیبر نظرات
و تجربههـای مشـارکتکنندگان پژوهـش بـوده ،تبدیـل کـرده اسـت .البتـه در تمامـی مراحـل تحلیـل
مصاحبههـای پژوهـش ،اعتبـار یافتههـا نیـز همچنانکـه در ادامـه (بـرازش روایـی پژوهـش) شـرح
داده خواهـد شـد ،مـورد تأ کیـد پژوهشـگر بـوده اسـت .بـرای روشـنتر شـدن بحـث ،در شـکل شـماره
( )1چارچـوب مفهومـی 7پژوهـش ارائـه شـده اسـت .ایـن چارچـوب همچـون دریچـهای اسـت کـه
پژوهشـگر از آن منظـر ،بـه پدیـده موردبررسـی (آسیبشناسـی فراینـد سیاسـتپژوهی در آمـوزش عالـی
ایـران) نگریسـته اسـت.
1. Hermeneutical
2. Moustakas
3. Clusters of Meaning
4. Textual Description & Structural Description
5. Essential Essence
6. Open Coding & Axial Coding
7. Conceptual Framework
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فرایند سیاستگذاری و آموزش عالی در ایران
موجود
مطلوب
مفاهیم
نظری
الگوی آسیبشناسی
فرایند سیاستپژوهی
آموزش عالی ایران

نظرات و تجارت
مشارکتکنندگان
پژوهش

سیاستپژوهی
در آموزش عالی
ایران

سیاستپژوهی
در آموزش عالی
ایران
تجارب
جهانی

شکل شماره ( .)1چارچوب مفهومی پژوهش

جامعه آماری ،حجم نمونه و روش نمونهگیری

جامعـه موردنظـر ایـن پژوهـش شـامل مرا کـز و مؤسسـههای سیاسـتپژوه در آمـوزش عالـی ایـران ،اعـم از
وابسـته و زیرمجموعـه وزارت علـوم ،تحقیقـات و فنـاوری یا مسـتقل از این وزارتخانه ،سیاسـتگذاران
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و تصمیمگیـران آمـوزش عالـی ایـران و همچنیـن خبـرگان و صاحبنظـران حـوزه نظـری پژوهـش بـوده
اسـت (شـکل شـماره  .)2انتخاب نمونه از جامعه موردنظر بهصورت هدفمند بوده و سـعی شده است
مشـارکتکنندگان پژوهـش از افـرادی انتخـاب شـوند کـه اطالعـات جامعـی در زمینـه سیاسـتپژوهی
و سیاسـتگذاری در آمـوزش عالـی ایـران داشـته باشـند و دادههـای معتبـری را در ایـن زمینـه در اختیـار
پژوهشـگر قـرار دهنـد .تـا زمانـی فراینـد مصاحبـه بـا مشـارکتکنندگان (نمونهگیـری) ادامـه یافـت کـه
اطالعـات گردآور یشـده بـه مرحلـه اشـباع رسـید .اشـباع نظـری 1بـه مرحلـهای گفتـه میشـود کـه
اطالعـات گردآور یشـده بـه مرحلـه تکـرار میرسـند و مقولههـا بـه انـدازه کافـی انسـجام مییابنـد
(مهدیـون و دیگـران85 ،1390 ،؛ بابالحوایجـی و دیگـران)1392 ،؛ بنابرایـن نمونـه ایـن پژوهش14 ،
نفـر از اعضـای مرا کـز و مؤسسـههای سیاسـتپژوه در آمـوزش عالـی ،سیاسـتگذاران کالن و باسـابقه
آمـوزش عالـی و خبـرگان ایـن حـوزه بودهانـد .الزم بـه ذکـر اسـت کـه بـا توجـه بـه ماهیـت ایـن مقالـه،
کـه رویکـرد کیفـی را بـرای شـناخت عمیـق پدیـده موردبررسـی (آسیبشناسـی فراینـد سیاسـتپژوهی
در آمـوزش عالـی ایـران) مدنظـر قـرار داده اسـت ،هـدف از معرفـی جامعـه پژوهـش در ایـن بخـش،
مشـخص شـدن گروههـای موردتوجـه پژوهشـگر ،بهمنظـور انتخـاب مشـارکتکنندگان پژوهـش (کـه
بهصـورت هدفمنـد انتخـاب شـدهاند) بـوده اسـت و نـه تعمیـم یافتههـای پژوهـش بـه جامعـه آمـاری.
1. Theoretical Saturation

جدول شماره ( .)5تعداد و گروه نمونه
گروه مورد مصاحبه

تعداد افراد

سیاستپژوهان حوزه آموزش عالی
(اعم از وابسته و غیروابسته به وزارت علوم)

 8نفر

سیاستگذاران و تصمیمگیران آموزش عالی

 3نفر

خبرگان و صاحبنظران

 3نفر

جامعه پژوهش

سیاستپژوهان و تصمیمسازان
فعال در حوزه آمزوش عالی

بخشی و وابسته به وزارت
علوم ،تحقیقات و فناوری

خبرگان و صاحبنظران

دستاندرکاران و فعاالن حوزه
سیاستگذاری در آموزش عالی

فرابخشی و غیروابسته به وزارت
علوم ،تحقیقات و فناوری
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شکل شماره ( .)2جامعه آماری پژوهش

هدف پژوهش

هـدف پژوهـش حاضـر ،آسیبشناسـی فرایند سیاسـتپژوهی در آمـوزش عالی ایران و شناسـایی ابعاد
آن ،در قالـب الگـوی مفهومی پژوهش بوده اسـت.
برازش روایی پژوهش

منظـور از روایـی پژوهـش ،اطمینـان از دقیـق بـودن یافتههـا از دیـدگاه پژوهشـگر ،مشـارکتکنندگان ،و
خواننـدگان گـزارش پژوهـش اسـت (کرسـول و میلـر ،1بـه نقـل از مهدیـون و دیگـران .)85 ،1390 ،بـدون
وجـود دقـت علمـی ،پژوهـش بـیارزش بـوده و مطلوبیـت خـود را از دسـت میدهـد؛ بنابرایـن دغدغـه
یفـرد،
داشـتن در مـورد پایایـی و روایـی در همـه شـیوههای پژوهـش ،مـورد توجـه جـدی اسـت (دانای 
الوانی ،و آذر .)216 ،1393 ،برای اطمینان از روایی پژوهش ،اقداماتی در دو مرحله انجام شده است:
1. Creswell & Miller

تطبیـق توسـط اعضـا ،کـه در آن برخـی از مشـارکتکنندگان در گـزارش نهایـی مرحلـه نخسـت،
نهـا بیـان کردنـد؛
فراینـد تحلیـل یـا مقولههـای بهدسـتآمده را بازبینـی و نظـر خـود را دربـاره آ 
بررسـی همـکار ،کـه در آن چنـد نفـر از متخصصـان و صاحبنظـران ایـن حـوزه و چهـار نفـر از
دانشـجویان دکتـری رشـته آمـوزش عالـی و سیاسـتگذاری ،یافتههـا را بررسـی و دیدگاههـای خـود
دربـاره آنهـا را ثبـت کردهانـد.
یافتههای پژوهش
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در ایـن مقالـه ،بـرای دسـتیابی بـه تجربههـای افـراد در زمینـه سیاسـتپژوهی و آسیبشناسـی ایـن
فراینـد در نظـام آمـوزش عالـی ایـران ،نمونههـای موردنظـر از افرادی انتخاب شـدند کـه از نظر جایگاه
سـازمانی خـود و قرارگیـری در سـاختارهای سیاسـتپژوه و سیاسـتگذار در آمـوزش عالـی ایـران،
سـالها بـا ایـن فراینـد سـروکار داشـتهاند .در ایـن میـان ،مرا کـز و مؤسسـههای وابسـته بـه وزارت علـوم،
تحقیقـات و فنـاوری ،مرا کـز غیروابسـته بـه ایـن وزارتخانه ،و همچنین سیاسـتگذاران کالن و باسـابقه
آمـوزش عالـی مدنظـر قـرار گرفتنـد .بـا انجـام مصاحبههـا و تحلیل آنهـا در مراحل بعد ،ک مکـم مفاهیم
و گزارههـا در ایـن مـورد انباشـته میشـدند ،تـا جاییکـه ،دادههـا بـه تکـرار رسـیدند و ایـن بهمعنـای
اشـباع نظـری بـود و بنابرایـن فراینـد مصاحبـه پایـان یافـت.
دربـاره تحلیـل مرحلـهای یافتههـا نیـز بایـد گفـت ،ابتـدا بـا تفکیـک متـن مصاحب ههـا بـه عناصـر
دارای پیـام ،تلاش شـد کدهـای بـاز اسـتخراج شـوند و در مرحلـه بعـد ،آن مفاهیـم در مقولههـای
بزرگتـری قـرار گرفتنـد ،پـس از ایـن مرحلـه سـعی شـد مقولههـا نیـز در قالب دسـتههای بـزرگ مفهومی
طبقهبنـدی شـوند .در مرحلـه دوم کـه کدگـذاری محـوری اسـت ،مقولههـا در قالب خوشـههای بزرگ
دسـتهبندی شـدند .جزئیات این فرایند در شـکلهای شـماره ( ،)3یعنی کدگذاری دادهها ،و شـماره
 ،4الگـوی آسیبشناسـی فراینـد سیاسـتپژوهی در آمـوزش عالـی ایـران ،نشـان داده شـده اسـت.
 13گزاره مفهومی اولیه
مرحله کدگذاری محوری 5 :مقوله اصلی (بعد)  14 -مقوله فرعی
عامل سیاستگذاران و تصمیمگیران( :عوامل نگرشی ،ارزشی و مفروضهای _ تحصیالت _ ویژگیهای حرفهای)
عامل سیاستپژوهان و تصمیمسازان( :عوامل نگرشی ،ارزشی و مفروضهای _ تحصیالت _ ویژگیهای
حرفهای _ ماهیت پژوهش)
عامل ارتباطی و تعاملی( :ناهماهنگی بین نهادهای سیاستگذار و سیاستپژوه _ عوامل بازخوردی)
عوامل ساختاری( :ساختار نهادهای سیاستگذار و سیاستپژوه _ انتشار اطالعات)
عوامل زمینهای( :زمینه شناخت علوم انسانی _ ساختار کالن _ فرهنگ)

شکل شماره ( .)3فرایند مدیریت دادهها و تکامل مدل در دو مرحله کدگذاری
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سیاستگذار و سیاستپژوه
عوامل بازخوردی
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در این مقاله ،عوامل آسیبزای فرایند سیاستپژوهی در قالب پنج بعد ،شناسایی و طبقهبندی
شدند که در ادامه هریک از این ابعاد تشریح میشود (شکل شماره .)4
عوامل زمینهای

منظـور از عوامـل زمینـهای و محیطـی ،تمـام شـرایط و عوامـل محیطـی خـارج از فضـای سـازمان اسـت.
در ایـن پژوهـش ،عوامـل زمینـهای و محیطـی ،خـود از سـه مقولـه اصلـی .1 :عامـل زمینـهای فرهنـگ؛
 .2عامـل زمینـهای سـاختار کالن؛ و  .3عامـل زمینـهای شـناخت علـوم انسـانی ،تشـکیل شـده اسـت.
عامـل زمینـهای فرهنـگ :براسـاس یافتههـای پژوهـش ،ایـن عامـل از مقولههـای فرعـی دیگـری
تشـکیل شـده اسـت کـه در جـدول شـماره ( )6نشـان داده شـدهاند .در ایـن بعـد ،نتایج ایـن پژوهش،
همراسـتا بـا نتایـج پژوهـش فانـک ( ،)1995پراهـو ،)2000( 1و دابینـز ( )2003اسـت.
عامـل زمینـهای سـاختار کالن :منظـور ،عواملـی اسـت کـه در سـطحی فراتر از سـاختارهای سـازمان،
نمـود پیـدا میکننـد و بـه سـاختارهای کالن کشـور مربـوط میشـوند .ایـن مقولـه ،شـامل مقولههـای
1. Funk, Prahoo

آسیبشناسیفرایند
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فرعـی دیگـری بهشـرح جـدول شـماره ( )6اسـت .نتایـج پژوهـش حاضر در ایـن بعد ،بـا نتایج پژوهش
دیو یـس ( ،)2009شـانک ( )2000و لنـدری ( ،)2003و تارنـر ( )2003همسـویی دارد.
عامـل زمینـهای شـناخت علـوم انسـانی :ایـن مقولـه مربـوط بـه شـناخت کلـی و عمومـیای اسـت کـه
در مـورد علـوم انسـانی ،پژوهشهـا ،روشهـا و ابزارهایـش وجـود دارد و بـه نـگاه عمومـی بـه ایـن علـوم
بازمیگـردد .ایـن مقولـه شـامل مقولههـای فرعی بهشـرح جدول شـماره ( )6اسـت .نتایج پژوهـش در این
بعـد ،همراسـتا بـا پژوهشهـای بـراون ،)2010( ،اسـتبا کز 1و دیگـران ( ،)2003و دیو یـس ( )2009اسـت.
عوامل ساختاری

در ایـن پژوهـش منظـور از عوامـل سـاختاری ،علـل و عواملـی اسـت کـه بـه سـاختارهای نهادهـای
سیاسـتگذار و سیاسـتپژوه در آمـوزش عالـی مربـوط میشـود .درحقیقـت ،سـاختارهای سـازمانی،
مسـیرها ،کانالهـا و ظرفهایـی هسـتند کـه فرایندهـا و عملیـات سـازمانی در آنهـا جـاری میشـود
و نبـود یـا وجـود معضـل در هـر کجـای ایـن سـاختارها میتوانـد منجـر بـه پدیـد آمـدن کاسـتیهای
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جدی در انجام کارکردها و کارویژههای آن سـازمان شـود .این بعد ،از دو مقوله اصلی تشـکیل شـده
اسـت .1 :عوامـل سـاختاری نهادهـای سیاسـتگذار و سیاسـتپژوه؛  .2عوامـل سـاختاری مر بـوط بـه
اطالعـات .در جـدول شـماره ( )7مقولههـای فرعـی این دو نشـان داده شـده اسـت .نتایـج پژوهش در
ایـن بعـد ،همسـو بـا پژوهـش والتـر و دیگـران ( ،)2003بارنـادو ( ،)2000دابینـز ( )2003اسـت.
عوامل کارکردی مربوط به سیاستگذاران آموزش عالی

عوامـل کارکـردی مربـوط بـه سیاسـتگذاران ،آن دسـته از علـل و عواملـی هسـتند کـه بـه نـوع رفتارهـای
کارکنان و اعضای سـازمانهای سیاسـتگذار مربوط میشـوند و درحقیقت میتوان گفت ،رفتارهای
اعضـا و کارکنـان سـازمان ،نگرشهـا ،ارزشهـا و مفروضههـای آنهـا ،محتـوای اصلـی یـک سـازمان را
تشـکیل میدهنـد .براینـد ایـن رفتارهـا ،نگرشهـا ،و ارزشها خود را در موفقیت سـازمان در رسـیدن به
مأموریتهـا و اهـداف ازپیشتعیینشـده و همراسـتایی بـا ماهیـت وجـودی سـازمان و فلسـفه مبنایـی
تشـکیل آن ،نشـان میدهـد .در ایـن پژوهـش ،بهدلیـل جدایـی دو قشـر سیاسـتگذار و سیاسـتپژوه و
به تبع آن ،جدایی کارکردی این مرا کز ،عوامل کارکردی مربوط به هر قشر بهطور جدا گانه و در قالب
یـک بعـد مجـزا ،موردبررسـی قـرار گرفتـه اسـت .در بعـد عوامـل کارکـردی مربـوط بـه سیاسـتگذاران و
1. Brown & Estabrooks

تصمیمگیـران آمـوزش عالـی ،سـه مقولـه اصلـی شناسـایی شـد (جـدول شـماره  -1 :)8عوامـل نگرشـی،
ارزشـی و مفروضـهای؛  -2عوامـل مربـوط بـه ویژگیهـای حرفـهای؛ و  -3عامـل تحصیلات .در ادامـه
و براسـاس جـدول شـماره ( )8مقولههـای فرعـی هریـک از ایـن مـوارد نشـان داده شـده اسـت .در ایـن
1
بعـد ،نتایـج پژوهـش حاضـر بـا پژوهـش لنـدری ( ،)2003شـانک ( ،)2005اریکسـون و سـاندیلوس
( ،)2005ناتلـی ،)2012( 2دابینـز ( ،)2013میجـرز و اسـتید ،)2004( 3کریستینسـن و ال گر یـد )2007( 4و
چالیـس 5و همـکاران ( )2002همراسـتا اسـت.
جدول شماره ( )6عوامل زمینهای و محیطی
عوامل محیطی و زمینهای

عامل زمینهای فرهنگ

عوامل زمینهای ساختار کالن

عوامل زمینهای شناخت علوم انسانی

 نهادینه نشدن فرهنگ پاسخگویی و مسئولیتپذیری
 مقاومت در برابر تغییر
 بیتوجهی به اصل هزینهـفایده
 نبودن معیارهای حکمرانی خوب
 مشخص نبودن جایگاه پژوهش
 سادهانگاری مسائل
 بسته بودن فضای کلی کشور
 نبود حساسیت به آموزش
 انتقادناپذیری
 نهادینه نشدن کاربست نتایج پژوهش
 نهادینه نشدن تصمیمگیری مشورتی
 ضعف فرهنگ حمایت از پژوهش
 خودمحوری
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 نیازمحور نبودن ایجاد ساختارهای جدید
 نبود ثبات و امنیت شغلی
 خألهای قانونی
 توزیع نامناسب قدرت
 نیازمحور نبودن ایجاد ساختارها
 مسائل رفاهی و حقوقی
 بازدارندگی بوروکراسی اداری
 بیثباتی نسبی در فضای کلی
 نبود همکار یهای بینالمللی
 کمینگر بودن نظام ارزیابی
 انتصابی بودن سیاستگذاران
 نبود نظارت صحیح
 بیاعتمادی به نتایج پژوهشهای علوم انسانی
 تردید در مفید بودن پژوهشهای علوم انسانی
 نبود نگرش مثبت به علوم انسانی
 عدم قطعیت روشها و ابزارها در علوم انسانی

1. Eriksson & Sundelius
2. Nutley
3. Meijers & Stead
4. Christensen & Laegreid
5. Challis

جدول شماره ( .)7عوامل ساختاری
عوامل ساختاری
 جدایی محیط دو قشر
 گستردگی نهادهای سیاستپژوه
 نیروی انسانی نا کارآمد و نا کافی
 گسستگی نهادها
 عدم همراهی زیرمجموعهها
 نبود دقت در نامگذاری

6

عوامل ساختاری نهادهای سیاستگذار و
سیاستپژوه

 متناسب نبودن نظام ارزیابی
 نبود استقالل سازمانی
 نبود نهادهای واسطه
 عدم مشارکت بخشهای غیروابسته

 نبود شفافیت اطالعاتی

فصلنامه علمی _ پژوهشی

160
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 عدم یکپارچگی اطالعات
 نبود ساختارهای مدیریت دانش
 نبود ساختارهایی برای انتقال و انتشار

عوامل کارکردی مربوط به سیاستپژوهان و تصمیمسازان آموزش عالی

منظـور از ایـن بعـد ،عواملـی اسـت کـه بهطـور مسـتقیم بـه نـوع کارکردهـای سیاسـتپژوهان آمـوزش
عالـی مربـوط میشـود .در ایـن بعـد ،چهار مقوله اصلی شناسـایی شـدند که عبارتنـد از .1 :ویژگیهای
نگرشـی ،ارزشـی ،و مفروضـهای؛  .2عوامـل مربـوط بـه ویژگیهـای حرفـهای؛  .3ماهیـت و ویژگیهـای
پژوهـش؛ و  .4عامـل تحصیلات .نتایـج پژوهـش در ایـن بعـد بـا نتایـج پژوهـش شـانک (،)2005
پراهـو ( ،)2000دیویـس ( ،)2009بـراون ( ،)2010ناتلـی ( ،)2002والتـر و دیگـران ( ،)2003دابینـز ()2003
و بارنـادو ( ،)2000همراسـتا اسـت .مقولههـای فرعـی ایـن چهـار مقولـه اصلـی ،در جـدول شـماره ()9
نشـان داده شـدهاند.

جدول شماره ( .)8عوامل کارکردی مربوط به سیاستگذاران
عوامل کارکردی مربوط به سیاستگذاران و تصمیمگیران

عوامل نگرشی ،ارزشی ،و
مفروضهای

 نسپردن شناخت اولیه مسائل به سیاستپژوهان
 تصمیمگیری شخصی
 بدیهی فرض کردن مسائل آموزش عالی
 درک نکردن جایگاه تفکر
 نبود خواست و انگیزه برای علمی کردن سیاستها
 نگاه ابزاری به پژوهش
 عدم اعتقاد به سیاستپژوهی
 عادت به تصمیمهای لحظهای
 نداشتن خالقیت و نوآوری
 سیاستزدگی
 عدم تمایل به کشف ایدههای جدید
 عدم انگیزه برای توسعه شخصی و سازمانی
 جزیرهای دیدن آموزش عالی
 عدم اعتقاد به تصمیمگیری مشارکتی

عوامل مربوط به ویژگیهای
حرفهای

 نشناختن اولویتهای سیاستگذاری
 ناآشنایی با فرایندهای پژوهشی
 عدم تمرکز بر نیاز
 مدیریت نکردن زمان
 ناتوانی در شناخت مسائل
 کمتجربگی در سیاستگذاری
 عدم تالش برای بهدست آوردن اطالعات
 آیندهپژوه نبودن
 ناتوانی در قضاوت و ارزیابی نتایج پژوهشی
 شتابزدگی در سیاستگذاری
 بیتصمیمی در رویارویی با چالشها
 خطی نگریستن مسائل
 ناتوانی در سناریوسازی
 میانرشتهای نیندیشیدن
 آزمون و خطایی عمل کردن

عامل تحصیالت

 ناهمخوانی سطح و مدرک تحصیلی
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جدول شماره ( .)9عوامل کارکردی مربوط به سیاستپژوهان
عوامل کارکردی مربوط به سیاستپژوهان آموزش عالی

عوامل نگرشی ،ارزشی و
مفروضهای
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 شرطی شدن در عدم تأثیرگذاری
 اعتقاد به فرداندیشی
 عدم باور به ماهیت سیاستپژوهی
 سادهانگاری مسائل و چالشهای موجود
 سیاستزدگی
 نبود خالقیت و نوآوری

عوامل حرفهای

 درنظر نگرفتن ویژگیهای زمینهای
 عدم توانمندی سیاستپژوهان
 درک نکردن محیط اجرا

عوامل حرفهای

 عدم پیگیری
 کمتجربگی سیاستپژوهان
 بیتجربگی در سیاستگذاری
 عدم انتقال نتایج
 طی نکردن سلسلهمراتب
 عدم رعایت اولویتهای پژوهشی
 نبود مسئولیتپذیری
 ناآ گاهی از نقش اصلی
 دغدغهمند نبودن
 نپذیرفتن نقش اصلی
 سرشناس نبودن
 نقش نداشتن در شناخت اولیه
 تمایل به فعالیتهای دانشگاهی
 ناتوانی در ایجاد نیاز در سیاستگذاران
 فعالیتهای دانشگاهی
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ماهیت و ویژگیهای پژوهش

 تقاضامحور نبودن
 کم بودن پژوهشهای باید و نبایدی
 پیچیدگی پژوهشها
 عدم شفافیت پژوهشها
 موضوعمحوری بهجای مسئلهمحوری
 نقص روششناختی پژوهشها
 عملی نبودن پژوهشها و توصیههای سیاسی

عامل تحصیالت

 ناهمخوانی سطح و مدرک تحصیلی

8

عوامل ارتباطی و تعاملی

منظـور از عوامـل ارتباطـی و تعاملـی ،عواملـی هسـتند کـه بهطـور مسـتقیم بـه ارتبـاط و تعامـل
سیاسـتگذاران و سیاسـتپژوهان بازمیگردنـد .در آمـوزش عالـی ایـران بهدلیـل گسـتردگی و فـراوان
بـودن نهادهـای سیاسـتگذار و سیاسـتپژوه در حـوزه بخشـی و فرابخشـی و عـدم تعامـل و هماهنگـی

ایـن نهادهـا ،بسـیاری مواقـع ایـن چالـش منجـر بـه نا کارآمـدی سیاسـتگذاری و سیاسـتپژوهی در
آمـوزش عالـی میشـود .عوامـل ارتباطـی و تعاملی ،خود از دو مقوله اصلی تشـکیل شـدهاند -1 .عوامل
مربـوط بـه ناهماهنگـی بیـن نهادهـا ،و  -2عوامـل بازخـوردی .ایـن دو مقولـه اصلی بههمـراه مقولههای
فرعـی شناساییشـده ،در جـدول شـماره ( )10نشـان داده شـدهاند .نتایـج در ایـن بعـد بـا پژوهـش
لنـدری ( ،)2003ناتلـی ( ،)2002والتـر و دیگـران ( ،)2003و حمیـدیزاده ( )1393همراسـتا اسـت.
جدول شماره ( .)10عوامل ارتباطی و تعاملی
عوامل ارتباطی و تعاملی

ناهماهنگی بین
نهادها

 کم بودن دیدگاههای مشترک
 نبود مواز یکاری مثبت در سیاستپژوهی
 ناهماهنگی بین نهادهای سیاستگذار
 ناهماهنگی بین نهادهای سیاستپژوه
 عدم درک متقابل دو قشر
 شکل نگرفتن گفتمان بین دو قشر
 کم بودن روابط غیررسمی
 مشارکتی نبودن شناخت اولیه مسائل

عوامل بازخوردی

 کم بودن رفتوبرگشت توصیههای سیاستی
 کم بودن تحلیلهای سیاستی در دورههای زمانی
 بیتوجهی به بازخورد

بحث و نتیجهگیری

بـا توجـه بـه تحلیـل مصاحبههـای انجامشـده و همچنیـن مبانـی نظـری و ادبیـات پژوهـش ،عوامـل
مختلفـی در نا کارآمـدی و کژکارکـردی فراینـد سیاسـتپژوهی در آمـوزش عالـی ایـران تأثیرگذار هسـتند؛
فراینـدی کـه امـروزه بـا توجـه بـه پیچیدگیهـای روزافـزون علـوم مختلـف و تغییـرات لحظـهای در
محیط درونی و بیرونی دانشـگاه و آموزش عالی و همچنین کمبود منابع ،یکی از بدیهیترین مسـائل
در کشـورهای توسـعهیافته و دانشـگاههای پیشـرو شـناخته میشـود و در آمـوزش عالـی ایـران ،بهدلیـل
برخـی مسـائل و چالشهـای فـرارو ،نتوانسـته اسـت کارویژههـای ماهیتـی خـود را بهگونـهای مطلـوب
انجـام دهـد (کارویژههـا ،مأموریتهـا و اهدافـی کـه با توجه به اساسـنامههای مصوب ،در شـکلگیری
اولیـه ایـن مرا کـز و مؤسسـهها موردنظـر بودهانـد) .بهدنبـال همیـن ناهمسـویی ،آمـوزش عالـی ایـران نیـز
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نتوانسـته اسـت با سیاسـتگذار یهای منطقی ،عقالیی و با پشـتوانه علم و دانش روز ،با چالشهای
فـراوان امـروزی بهنحـو شایسـتهای روبـهرو شـود .در ایـن بین ،شـاهد هدررفت منابـع عمومی مختلف،
اعـم از مالـی و انسـانی هسـتیم؛ هرچنـد براسـاس دیدگاههای بعضی از اعضای نمونـه این پژوهش ،در
طـول چنـد سـال اخیـر ،سیاسـتپژوهی در آمـوزش عالـی ایـران و پیوسـتگی آن بـا سیاسـتگذار یها و
تصمیمگیریهای این حوزه ،روند ر وبهرشـدی داشـته اسـت؛ همچنانکه ،به اعتقاد وزیر و سرپرسـت
سـابق وزارت علـوم ،تحقیقـات و فنـاوری کـه سـابقه ریاسـت یکـی از مؤسسـههای سیاسـتپژوه در
آمـوزش عالـی را نیـز داشـته اسـت (یکـی از مشـارکتکنندگان ایـن پژوهـش) ،در حـال حاضـر احتمـال
بیشـتری وجود دارد (نسـبت به گذشـته) که ا گر مسـئلهای در شـوراهای وزارت علوم مطرح شود ،برای
ارائـه راهـکار و پاسـخ ،بـه مؤسسـهها و نهادهـای سیاسـتپژوه مراجعـه شـود .درعینحـال ،یافتههـای
ایـن پژوهـش نشـان از عوامـل آسـیبزای مختلفـی در زمینـه سیاسـتپژوهی در آمـوزش عالـی ایـران
دارد و هنـوز تـا نهادینـه شـدن فرهنـگ سیاسـتپژوهی و بهتعبیـر معـاون پژوهشـی سـابق وزارت علـوم،
تحقیقـات و فنـاوری ـکـه ایشـان نیـز سـابقه چنـد سـال ریاسـت یکی دیگر از مؤسسـههای سیاسـتپژوه
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در آمـوزش عالـی (فرابخشـی) را داردـ (یکـی دیگـر از مشـارکتکنندگان ایـن پژوهـش)« ،بدون پژوهش
سیاسـتگذاری نکـردن» ،فاصلـهای قابلمالحظـه وجـود دارد .وضعیـت مطلـوب در ایـن زمینـه،
مبتنـی بـودن تمـام سیاسـتهای اتخاذشـده در حـوزه آمـوزش عالـی ایـران ،بـر پشـتوانههای علمـی
و نظـری اسـت .در ایـن راسـتا ،شـناخت ماهیـت و فلسـفه وجـودی سیاسـتپژوهی میتوانـد بسـیار
راهگشـا باشـد و موجـب تغییـر انگارههـای برخـی از سیاسـتگذاران آمـوزش عالـی شـود؛ چنانکـه
بـه گفتـه رئیـس یکـی از مؤسسـههای سیاسـتپژوه در حـوزه آمـوزش عالـی ،ایـن شـناخت میتوانـد
بـه اسـتفاده ابـزاری ـبـه ایـن معنـا کـه نتایـج پژوهـش ،اثـری مسـتقیم بـر سیاسـت بگـذارد (آنتـز2007 ،؛
لنـدری و همـکاران2003 ،؛ شـریر2005 ،؛ لویـس و همـکاران2010 ،؛ ویـس)1979 ،ـ از سیاسـتپژوهی
و نـه اسـتفاده (سیاسـی) نمادیـن ـبـه ایـن معنـا کـه اسـتفاده از پژوهـش بهمنظـور تأییـد و تصدیـق
ترجیحـات و تصمیمهـای ازپیشگرفتهشـده باشـد (جانسـون)1998 ،ـ بینجامـد.
بـا توجـه بـه یافتههـای مقالـه حاضـر ،بسـیاری از آسـیبهای موجـود در فراینـد سیاسـتپژوهی
آمـوزش عالـی ایـران ،میتواننـد با نیازمحور شـدن ایجاد سـاختارهای جدید در حیطه سیاسـتپژوهی
آمـوزش عالـی ،برطـرف شـوند؛ همچنانکـه یکـی از مشـارکتکنندگان پژوهـش حاضـر ،کـه سـابقه
معاونـت آموزشـی وزارت علـوم ،تحقیقـات و فنـاوری را داشـته اسـت ،بـر ایـن نظـر اسـت کـه :دلیـل
عمـده اینکـه هنـوز جایـگاه سیاسـتپژوهی در آمـوزش عالـی ایـران دچـار ابهـام اسـت ،ایـن اسـت

کـه ایجـاد سـاختارهای اینچنینـی ،بیشـتر از اینکـه نشـئتگرفته از یـک نیـاز سـاختاری و سـازمانی
باشـد ،رویکـردی تقلیـدی بـوده اسـت .معـاون پژوهشـی سـابق وزارت علـوم ،تحقیقـات و فنـاوری
نیـز در بیانـی مشـابه ،معتقـد اسـت :ا گـر نیازهـای سیاسـتگذاری و پژوهشـی وزارت علـوم بهدرسـتی
شـناخته شـوند و در راسـتای این نیازها ،سـاختارهای مربوطه ایجاد و توسـعه یابند ،بیتردید به بهبود
فراینـد سیاسـتپژوهی در آمـوزش عالـی ایـران ،کمـک شـایانی خواهـد کـرد .از سـوی دیگـر ،بـا توجـه
بـه دیدگاههـای مشـارکتکنندگان ،فراینـد مطلـوب سیاسـتپژوهی ،بایـد منجـر بـه ارائـه توصیههـای
سیاسـتی (مـاژرزا ک2014 ،؛ حمیـدیزاده و قلیپـور1393 ،؛ نایبـی ،)1392 ،بـدون کمتریـن واهمـه
از ثبـات و امنیـت شـغلی شـود و ایـن مهـم ،ممکـن نخواهـد شـد ،مگـر بـا اسـتقالل سـازمانی نهادهـا
و مرا کـز سیاسـتپژوهی و بـا درنظـر گرفتـن نـگاه کانـون تفکـری 1کـه بـه ایـن مرا کـز و نهادهـا وجـود
دارد؛ بهعنـوان نمونـه در سـخنرانی مشـاور عالـی وزیـر علـوم ،تحقیقـات و فنـاوری وقـت ،در مراسـم
معارفـه رئیـس مؤسسـه پژوهـش و برنامهریـزی آمـوزش عالـی و همچنیـن آنچـه در معرفـی یکـی از مرا کـز
فرابخشـی سیاسـتپژوهی در آمـوزش عالـی ایـران ،بیـان شـده اسـت (درگاه اینترنتـی مرکـز یادشـده):
ایـن مرکـز بهعنـوان کانـون تفکـر در زمینـه سیاسـتپژوهی و سیاستسـازی علـم ،پژوهـش و فنـاوری
ً
در سـطح ملـی و فرابخشـی در کنـار شـورای ..ایفـای نقـش میکنـد .ازآنجا کـه عمومـا ویژگـی اصلـی
کانونهـای تفکـر ،براسـاس تعریفهـای موجـود ،اسـتقالل سـازمانی اسـت ،ایجـاد سـازوکارهای الزم
بـرای اسـتقالل سـازمانی ایـن مرا کـز و نهادهـا ضـروری بهنظـر میرسـد.
از نظـر مشـارکتکنندگان ایـن مقالـه ،یکـی دیگـر از دالیـل مهمـی که منجـر به مغفول مانـدن فرایند
سیاسـتپژوهی در آمـوزش عالـی ایـران (و ابهاماتـی کـه جایـگاه آن در سیاسـتگذاری ایـن حـوزه
دارد) شـده اسـت ،تمرکـز در سیاسـتگذار یهای ایـن بخـش اسـت؛ چنانکـه بهعنـوان نمونـه ،عضـو
یکـی از مؤسسـههای سیاسـتپژوه در آمـوزش عالـی (غیروابسـته) ،معتقـد اسـت ،در برهـه کنونـی کـه
هـر لحظـه بـر پیچیدگیهـای محیطـی و متغیرهـای دخیـل در موفقیـت آمـوزش عالی و دانشـگاه افزوده
میشـود ،نمیتـوان بـا تمرکـز بیـش از حـد بر سیاسـتگذاری آموزش عالـی ،از فرصتهـای موجود بهره
کافـی را بـرد و آمـوزش عالـی را در جهـان رقابتـی امـروز ،توسـعه بخشـید؛ بنابراین بهنظر میرسـد یکی از
راهکارهایی که برای بهبود فرایند سیاسـتپژوهی در آموزش عالی ایران و بهطورکلی سیاسـتگذاری
در ایـن عرصـه ،میتـوان بـه آن نظـر داشـت ،حرکـت کـردن در راسـتای ایجـاد سـاختاری بهنـام
1. Think Tank

فصلنامه علمی _ پژوهشی

165
آسیبشناسیفرایند
سیاستپژوهی در ...

دانشـگاهپژوهی 1اسـت .همچنانکه در مقدمه پژوهش نیز گفته شـد ،بسـیاری از کارویژهها و اهدافی
کـه بـر مؤسسـهها و مرا کـز سیاسـتپژوه مترتـب اسـت ،میتوانـد بـا اندکـی کاهـش تمرکـز ،در اختیـار
دانشـگاهها و بـه تبـع آن ،واحـد دانشـگاهپژوهی 2قـرار گیـرد .در ایـن راسـتا شـناخت مفهومی اسـتقالل
دانشـگاهی ،3الزامـات و پیشـایندهای آن ،میتوانـد تـا حـد زیـادی راهگشـا باشـد؛ مفهومـی کـه بارهـا
از سـوی سیاسـتگذاران کالن آمـوزش عالـی ،مطـرح و مـورد تأ کیـد قـرار گرفتـه اسـت (بهعنـوان نمونـه
رک :سـخنرانی وزیـر پیشـین علـوم ،تحقیقـات و فنـاوری )1392 ،ولـی بهنظـر میرسـد ،تحقـق ایـن
مهـم ،نیازمنـد تغییـرات اساسـی در نگرشهـای موجـود سیاسـتگذاری و ارائـه سـازوکارهای کاربردی
اسـت (رک :فتحالهـی ،یمنـی دوزی سـرخابی ،صباغیـان ،فراسـتخواه ،و قاضـی طباطبایـی1394 ،؛
ذا کرصالحـی1388 ،؛ فراسـتخواه.)1388 ،
بـا توجـه بـه مباحـث مطرحشـده میتوان پیشـنهادهایی را بـرای ارتقای سیاسـتگذاری کنونی در
آمـوزش عالـی ایـران ارائه کرد:
 حرکـت در مسـیر اسـتقالل دانشـگاهی و توسـعه واحدهـای دانشـگاهپژوهی بهعنـوان بازوهـای
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کمکـی مسـئوالن دانشـگاه در امـر سیاسـتگذاری و تصمیمگیـری؛
 توجه بیشتر به نیازمحوری در ایجاد ساختارهای سیاستپژوهی در آموزش عالی ایران؛ و
 توسعه مفهومی سیاستگذاری علمی و مبتنیبر شواهد و یافتههای علمی و پژوهشی.
میتـوان امیـدوار بـود بـا شـناخت هرچـه بیشـتر عوامـل آسـیبزای ایـن حـوزه مهـم و ادرا ک
مبنایـی مفاهیـم و عوامـل مطرحشـده از سـوی سیاسـتگذاران و تصمیمگیـران کالن آمـوزش عالـی،
ایـن امـر محقـق شـود و بـاور بـه آنچـه امـروزه یـک اصـل اساسـی در تمـام حوزههـای سیاسـتگذاری و
تصمیمگیـری فـرض میشـود ،مفروضـه ذهنـی سیاسـتگذاران و تصمیمگیـران ایـن حـوزه شـود و فراینـد
سیاسـتپژوهی در آمـوزش عالـی ایـران بتوانـد جایگاه شایسـته خـود را بیابد و بیـش از پیش در فرایند
سیاسـتگذاری ،ایفـای نقـش کـرده و از توانمندیهـای بالقـوه سیاسـتپژوهان ایـن حـوزه ،تـا حـد
امـکان بهرهبـرداری شـود .چـه ایـن فراینـد (سیاسـتپژوهی) در سـاختار و شـیوه متمرکـز کنونـی باشـد
و چـه در قالـب نهـادی بهنـام دانشـگاهپژوهی ،آنچـه مهـم اسـت ،شـناخت و درک ایـن فراینـد و بـاور
عملـی بـه آن و تلاش بـرای بهـره بـردن بیشـتر و بهتـر از آن اسـت.
1. Institutional Research
2. Office of Institutional Research
3. University Autonomy
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Abstract

According to many experts and scholars of higher education, nowadays the most
important factor of inefficiency of higher education policymaking in Iran is
nonconformity of policies and decisions with scientific, theoretical and research basics.
Policy research is defined as a research process focusing on providing policy options
for policymakers, and it can contribute to reasonable and rational policymaking in the
field of higher education. Therefore, as the purpose of this study, focus has been on the
pathology of higher education policy research process in Iran. In order to achieve this
objective, the statistical population of study were institutions of policy research, including
those affiliated with the Ministry of Science, Research and Technology and those not
affiliated with the Ministry, as well as knowledgeable policymakers in the field of higher
education, 14 of which/whom were chosen purposefully for in-depth interviews. The
validity of the findings was evaluated by methods of member checking and peer review.
To analyze the data, open coding and axial coding were used. The results revealed the
existence of 113 conceptual statements (subcategories) and 14 main categories with
regard to these five aspects: contextual and environmental factors, structural factors,
functional factors (related to policy/decision makers in higher education and higher
education policy researchers) and interactive and communicational factors, the
relationships among which have been depicted in the research model.
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