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 اسالمی ایران بر عملکرد وزارت علوم و تحقیقات و فناوري
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 چکیده
هاي سوم تا پنجم توسـعه در  هاي احراز شده در برنامهمشیهدف این پژوهش  مطالعه و بررسی خط 

هــا بـر عملکــرد وزارت علوم،تحقیقــات و  مشـی زمینـه آمــوزش عـالی بــا تاکیـد بــر تــأثیر ایـن خــط    
وم و میزان تحقیق هر یـک از  ها،عملکرد وزارت علفناوري،مشخص نمودن نقاط قوت و ضعف برنامه

یک از سه برنامه و در نهایت ارائه الگویی با توجه به تجربیات پیشین  باهرها و اهداف مرتبط مشیخط
باشد.روش ي توسعه علم و فناوري برنامه ششم توسعه میها برنامهبراي  فرایند تحقق اجراي خط مشی 

از ابـزار مصـاحبه نیمـه     ها دادهي آور جمع. براي است»  گراندد تئوري«با رویکرد » کیفی«این پژوهش 
ریزان فعال در زمینـه آمـوزش عـالی و سـاختار     نفر از متخصصان و متولیان و برنامه 10ساختار یافته با
هاي توسعه جمهوري اسالمی استفاده هاي آموزش عالی و برنامهمشیگیرنده در باب خطدولتی تصمیم

و انجام فراینـد  » روش تحلیل تفسیري اشتراوس و کوربین«با اتخاذ  هاشده است. تجزیه و تحلیل داده
کیفیـت  "شـود کـه   کدگذاري باز و محوري  صورت گرفته و در نتایج تحقیق   بر این نکات تاکید می

ي توسعه علم و فناوري بر ها برنامهبه عنوان مقوله محوري اجراي خط مشی "مداري در آموزش عالی 
توسـعه متـوازن    "شـوند.   یمـ در جامعه محقـق   "مدیریت راهبردي آموزش عالی "مبناي شرایط علی 

ي ها برنامهشامل پیامدهاي تالش براي اجراي خط مشی  "دروندادها و بروندادهاي نظام علم و فناوري 
(به عنوان زمینه الگو) طراحی و  "انیهاي مالی و انس یرساختز"توسعه علم و فناوري با در نظر گرفتن 
  شوند. یم "تحقق خط مشی هاي علم و فناوري"تبیین شده و منجر به تحقق پیامدها یا 

اهـداف   هاي توسـعه جمهـوري اسـالمی ایران،آمـوزش عـالی ایـران،      برنامه مشی،خط :واژگان کلیدي
    وزارت علوم،تحقیقات و فناوري هاي توسعه،آموزش عالی در برنامه

                                                   
 دکتري دانشگاه عالمه طباطبائیدانشجوي  *١
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  مقدمه
اخیر، نظام آموزش عالی به علل مواجهه با رشد فراینـد فنـاوري، تغییـرات     يها دههدر 

وسیع اجتماعی و اقتصادي و فرهنگی، و تأمین نیازهاي جامعه بـا موضـوعات اساسـی    
روبه رو شده است. از وظایف مهم مجموعۀ آمـوزش عـالی، پـرورش نیـروي انسـانی      

جامعه است و هدف اصـلی و   کارآمد براي اشتغال در بخش هاي گوناگون و مورد نیاز
تولید دانش، تأمین نیازهاي جامعه، تربیت متخصصان، و ارائۀ راهکـار   ها دانشگاهنهایی 

 ). 1390زاده،(شریفهاست ینهزمبراي حل معضالت اجتماعی در همۀ 

ي توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی، الگـوي تغییـرات و تحـوالت اقتصـادي و     ها برنامه
یـزي،  ر برنامـه کننـد. در همـین راسـتا     یمدر سال هاي اجراي آن تصویر اجتماعی کشور را 

یـري و  گ جهـت فرایند تفکر درباره مسائل اجتماعی، اقتصادي، فرهنگـی و کالبـدي اسـت؛     
). تـاریخ   1380نگـري داراي اهـداف و خـط مشـی هـاي مشـخص اسـت (زیـاري،          یندهآ

اســت (نــوروزي زاده و ه یــروزيپو  هــا شکســت، هــا کشــمکشهــا ، تــاریخ  یــزير برنامــه
 یر است.ناپذ اجتنابیزي براي توسعه امري ضروري و ر برنامه). بر این اساس، 1392دیگران،
نیسـت.   بخش یترضاو سیاست هاي عمومی در ایران موفق و  ها طرح، ها برنامهاجراي 

؛ به افتد یمگاهی مسائل متعددي در اجراي یک خط مشی اتفاق  دهد یمتجربیات نشان 
(البته اگر بشود) با آن چه که تدوین شده است،  شود یمه عمالً آن چه که اجرا طوري ک

، پژوهشـگران، رهبـران سیاسـی،    گـذاران  یاسـت ستفاوت اساسی دارد. افراد مختلفـی ( 
شهروندان عادي و حتی مجریان و کارگزاران قوه اجرایی کشور) از نحوه اجـراي خـط   

، به ها یمشاما انتقاد از اجراي نامناسب خط ؛ اند کردهمشی هاي عمومی اعالم نارضایتی 
نیسـت بلکـه    شـده  ینتـدو به معناي تأیید و دفاع از محتواي خط مشی هـاي   وجه یچه

منتقدان با علم به وجود برخی ضعف هاي احتمالی در تدوین خط مشی، انتظار دارنـد  
بـراي  به نحو مطلوبی اجرا شوند. محققان دالیـل مختلفـی را    شده ینتدوهاي  خط مشی

و  اند کردهذکر  ها یاستسو بروز موانع مختلف در اجراي  ها یمشاجراي نامناسب خط 
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و  فــرد ییدانــا(انــد کــردهرا ارائــه  هــایی یشــنهادپاز ایــن وضــعیت،  رفــت بــرونبــراي 
 ).80: 1389دیگران،

هـایی اسـت کـه نیازمنـد سیاسـتگذاري      در این میان نظام آموزش عالی یکـی از حـوزه  
).  این نظام به عنوان سیستمی با روابـط پیچیـده،   1388عمومی است (الوانی و دیگران،

 هـاي  يدشوارو  ها یچیدگیپپرورش  افرادي است که  به دنبالشامل عناصري است که 
وزش هاي توسعه، تاکید دارند که آمـ ). اکثر صاحبنظران برنامه1389ویژه دارند (عباسی،

ریـزي  و ضروري است برنامه آید یم به شمارعالی یکی از ارکان و عوامل اصلی توسعه 
هاي در این بخش دقیق و مبتنی بر اصول باشد. چرا که پیشرفت علم و فناوري در زمینه

افزوده است (حسـینی   یآموزش عالنظام  هاي یتمأمورمختلف، بر پیچیدگی وظایف و 
 ). 1387لرگانی، 

هایی است که  کننده و مجري فعالیت ریز، هدایت بخش آموزش عالی برنامه  باید دانست
ها توسـط وزارت   شود. این فعالیت تولید علم و تشکیل سرمایه انسانی انجام می باهدف

علوم، تحقیقات و فناوري  با عنوان دانشگاه و مؤسسه آموزش عالی در دو بخش دولتی 
هاي دولتی وابسـته بـه وزارت    امل دانشگاهگیرد. بخش دولتی ش و غیردولتی صورت می

هـاي   هاي آموزش عالی وابسته به دستگاه ها و مؤسسه علوم،   دانشگاه پیام نور، دانشگاه
اجرایی و دانشگاه جامع علمی ـ کاربردي است. بخـش غیردولتـی آمـوزش عـالی نیـز       

عـالی  شامل دانشگاه آزاد اسالمی، مراکز آموزش علمی ـ کاربردي و مؤسسـه آمـوزش    
 .آزاد است

بررسـی عملکـرد برنامـه    «مجلس شـوراي اسـالمی از    ها پژوهشبر طبق گزارش مرکز 
، در بخش چهارم برنامه چهارم توسعه تحـت  1388منتشره به در آذرماه » چهارم توسعه

که مرتبط با عملکرد سـاختار آموزشـی ایـران بـر طبـق      » توسعه مبتنی بر دانایی«عنوان 
، فقـط  دهنـد  یم بند را تشکیل 66ماده که در مجموع  15اهداف برنامه چهارم است، از 

 یرقابـل غو یـا   یافتـه ن تحقـق و بقیـه یـا    یافته تحققبند تا حدودي  6، یافته تحققبند  16
ارزیابی تشخیص داده شده است. این نکته بدین معنا است که چیـزي در حـدود یـک    
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دسترسـی پیـدا کـرده اسـت و      شـده  یینتعسوم برنامه چهارم توسعه به اهداف از پیش 
مسئول عملی شوند. فهم و ادراك این نکته جز با  يها دستگاهتوسط  اند نتوانستهاکثریت 

بـراي عملـی سـازي و تحقـق      شده استفادهو الگوي  ها برنامهفهم چگونگی اجراي این 
 سازي ممکن نیست.

ارزیابی و تحلیل بخش علم و «) در پژوهشی با عنوان 1392نوروزي زاده و دیگران،(   
 قـانون برنامـه  می نویسـند :  » از منظر اسناد فرادستی فناوري قانون برنامه پنجم توسعه

نقـش   .ش.ه 1400 افق در کشور ساله یستب انداز چشم سند اهداف تحقق در توسعه پنجم
 کلـی،  هـاي  ویژگی براي رهنمودي عنوان به که است سندي برنامه این زیرا دارد، کلیدي

 پـژوهش  ایـن  هـدف  .دارد نقـش  فنـاوري  و علم بخش جمله از ها بخشتوسعه  و رشد

 و علـم  بخـش  توسعه پنجم برنامه قانون در آیا است که اساسی سؤال این به پاسخگویی
 از تحقیـق  ایـن  اسـت؟  شده فرداستی توجه اسناد در تأکید مورد هاي سیاست به فناوري

 اسـنادي  و بررسی محتوایی تحلیل روش از آن در و است تحلیلی – توصیفی ماهیت نظر

ـ  شامل را معین و فرادستی اسناد مطالعه مورد جامعه .است شده گرفته بهره  کـه  شـود  یم

 ابـزار  .اسـت  شـده  انتخـاب  مطالعـه  بـراي  دسترس در و هدفمند نمونه صورت به سند9

محقـق   يهـا  فرم و لیست چک فیش، پژوهش نیاز، مورد يها دادهو  اطالعات يآور جمع
 شـده  اسـتفاده  توصیفی – تحلیل روش از ها دادهتحلیل  و تفسیر براي .است بوده ،ساخته

 آمـوزش،  فرهنـگ،  در حـوزه  محـوري  هـاي  سیاسـت  تحقیـق  هاي یافته براساس .است

هـاي   همکـاري  ،هـا  یرسـاخت ز توسـعه  و انسـانی  منابع توانمندسازي فناوري، پژوهش،
 مـواد  نهایـت،  در و يبنـد  طبقـه  مشـارکت  و تشویق پاسخگویی، ،المللی ینب و فرابخشی

 هـاي  سیاسـت  بـا  فنـاوري  و علـم  بخش پنجم برنامه قانون فناوريو  علم بخش قانونی

 .است شده تطبیق فرادستی اسناد محوري
-طراحی مدل تحلیل سیاسـتهاي آمـوزش  « ) در تحقیقی با عنوان 1392آذر و دیگران (

:  نویسـند  یمـ » عالی کشور با اسـتفاده از پویـایی سیسـتم؛ مـورد برنامـه پـنجم توسـعه       
 اجـرا  و طراحـی  عمـومی  مسـئله  یـا  مشـکل  یـک  حل براي الًمعمو عمومی سیاستهاي«
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 نیازمنـد  سیاستهاي عمومی از مناسب تحلیل انجام که میدهد نشان علمی مبانی .میشوند.

 سـوي  از که نیازي است؛ آنها اصلی معلولی و علت حلقه هاي و روابط از صحیح درك

 پویایی .است شده برآورده پویایی سیستمها مدلسازي بهوسیله دنیا صاحبنظران از بسیاري

 سیاسـتهاي  در معلـولی  و علت پیچیده روابط گرفتن نظر در با که است روشی سیستمها

 منـابع  نبـود  نظیـر  دالیلـی  بـه  اینحـال  بـا  میکند.  آنها کمک ارزیابی و تحلیل به عمومی

به  حاضر مقاله است.  نشده انجام کشور در کنون تا تحلیلهایی چنین نیاز، مورد اطالعاتی
اسـت.   سیسـتمها  پویایی مدلسازي از بهرهگیري با عالی آموزش تحلیل سیاستهاي دنبال
 نظر خبرگان از بهره گیري با منظور بدین و است تبیینی مدلسازي نوع از پژوهش روش

 و شـده  مدلسـازي  کشـور  توسعه پنجم برنامه در عالی آموزش سیاستهاي عالی، آموزش
 زمـانی،  تاخیرهاي به میدهد. توجه نشان تحقیق یافته هاي .است قرارگرفته تحلیل مورد

 مالی، منابع و جمعیت کیفیت، محورهاي در کننده متوازن و کننده تقویت علّی حلقه هاي

 بـه  توجـه  است: عـدم  مؤثر شده تدوین انسجام سیاستهاي و اثربخشی در زیادي حد تا

 این و شد خواهد نوسان به منجر کننده)  هدفجو (متوازن هايحلقه در زمانی تاخیرهاي

 پیگیري و شناخت چراکه است، شده تدوین سیاستهاي ارزیابی پایش و دشواري معنی به

خم  و پیچ در بررسی، مورد مسئله متعاقباً و سیاست یک از ناشی هدف گروه رفتار تغییر
 بکـارگیري  همچنـین  بـود .  خواهـد  دشـوار  زمان از بازهاي در معلول و علت شناخت

 عنصري  ضروري ذیربط دستگاههاي بین بیشتر هماهنگی ایجاد و ریزيبرنامه ابزارهاي

است. بر این اساس الگوي رفتـار متغیرهـاي کلیـدي،     تأخیرها این دامنه کردن کم براي
تاخیرهاي زمانی و حلقه هاي علّی شناسایی شده و مبنـاي ارائـه پیشـنهادهایی جهـت     

 »برنامه پنجم قرار گرفته استبهبود سیاستهاي آموزش عالی 

مـروري بـر کارکردهـا و چالشـهاي     «) در تحقیقی با عنـوان،  1384گودرزي و دیگران (
 :نویسند یم» آموزش عالی

آموزش عالی به عنوان رکن اصـلی پیشـرفت و توسـعه جوامـع در کشـور مـا درگیـر        «
رکود  معضالت و چالشهاي متعددي می باشد . گسترش روز افزون این مشکالت باعث
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اقتصادي و کاهش سهم ایران در پیشرفتهاي جهانی شده است . لیکن حل این مشکالت 
نه از راه پاسخ هاي مقطعی و مجزا بلکه از یک ایده جامع و فراگیر حاصل مـی شـود .   
بنا به اعتقادي که مطرح می شود راه حل اصلی این چالشها در بـازنگري بـه ماهیـت و    

به نحوي که اگر کارکردهاي جامع مورد انتظار از آن  فلسفه وجودي آموزش عالی است
بازشناسی شود ، مشکالتی از قبیل نقصان در پژوهش ، ناتوانی هاي مالی دانشـگاهها و  
عدم تولید نیروي انسانی و دانشهاي کاربردي صنعت در سایه آن حل شده به پیشـرفت  

 »د دادهمزمان آموزش عالی و دیگر بخشهاي کشور سرعتی دو چندان خواه

بخـش  «) در تحقیقی با عنـوان توصـیف و تحلیـل رونـد       1383تسلیمی و همکاران ( 
هاي اول، دوم و سوم توسـعه اقتصـادي، اجتمـاعی و فرهنگـی      عالی طی برنامهآموزش

ي اول، دوم و سوم ها برنامهدر  یآموزش عالبه مطالعه روند  » جمهوري اسالمی ایران 
هـاي  این پژوهش، بخـش آمـوزش عـالی برنامـه     هاي فتهیااند. براساس توسعه پرداخته

و رویکردهـاي علمـی و    هـا  یافترهدر کشور از  یزير برنامهتوسعه به تبع کل ساختار 
همچنـان فاصـله    یـزي ر برنامـه تحوالت مفهومی و پارادایمی در دانش و اندیشه جهانی 

بـراي نمونـه    کـه  شـود  یمدر آن دیده  یشناخت روشدارد و به همین دلیل، کاستی هاي 
براساس روند گذشته، نهادینه نشدن نظـام ارزشـیابی    یرعلمیغ هاي بینی یشپبه  توان یم

مداوم، نبود ارزشیابی محیط هاي بیرونی و درونی، مشارکت نداشتن کلیـه ذینفعـان در   
کمیتـه   ياز اعضـا ریزي و تقلیل مجموعه تصمیم گیران به جمع کـوچکی  فرایند برنامه

 .کرد اشارهوین نشدن شاخص هاي کلیدي عملکرد و تد یزير برنامه
) نقشی که می توان به مدیریت دانش نسبت داد این است که آن 2001( 1»استیو هالس  

یک متدلورژي تغییر در نظر بگیرند.مدیریت دانش از یک طرف بـا جـذب    به عنوانرا 
 توانـد  یم ها دانشدانش هاي جدیدي به درون سیستم و از طرفی دیگر با اداره موثر آن 

 مهمترین عامل تغییر یک سازمان باشد.

                                                   
١. hales 
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از فعالیـت هـاي مـنظم و     يا مجموعه) معتقد است مدیریت دانش به 2001( 1»مرویچ«
کـه جهـت دسـتیابی بـه ارزش از طریـق دانـش در        شود یمسیستماتیک سازمانی گفته 

افـراد یـک    يهـا  آموختـه دانش در دسترس کلیه تجربیـات و   گیرد یمدسترس صورت 
 .شود یمدر داخل یک سازمان را شامل  ها گزارشسازمان و کلیه اسناد و 

بـر  آن  و اثـرات پیرامون سبک هـاي مـدیریت دانـش     یپژوهش)  2007(٢» الي و لی« 
مختلف مدیریت دانش چگونه   يها سبکدست یافتند که  سازمانی به این نتیجه عملکرد

 و مـورد نمونه انتخاب  طور بهشرکت   54منظور .بدین  گذارد یمسازمان اثر  بر عملکرد
کـه از میـان چهـار سـبک پویـا       دهـد  یمـ آزمون قرار گرفتند. نتایج حاصل از آن نشان 

و دانش ضـمنی   یریتبر مد(منفعل ) سبک پویا با تاکید  یستاو ا محور انسان،سیستمی ،
سـبک هـاي   سازمان داشته اسـت . همچنـین    بر عملکردرا  یرتأثآشکار بیشترین  دانش
دانـش آشـکار هـیچ     یـا و با تاکید خاص بر دانش ضـمنی   صرفاًوسیستمی  محور انسان

اثـر  دیگر  يها سبکبا  یسهدر مقاایستا  و سبکسازمان نشان ندادند  در عملکردتفاوتی 
 در توامـا  و آشـکار بنـابراین دانـش ضـمنی    بخشی کمتـري برخـوردار بـوده اسـت.     از

 دانش سازمانی موثرند . گذاري یهسرما

ي ها برنامهبه آنچه آمد، پژوهش حاضر به بررسی و تحلیل اجراي خط مشی  توجهبا    
در زمینه آمـوزش عـالی و ارائـه راهکارهـاي عملـی و       یکدیگرسوم ،چهارم و پنجم با 

کـه   یسؤاالت. باشد یمي مصوب براي برنامه ششم توسعه ها برنامهالگویی جهت تدوین 
به دنبال پاسخگویی به آن است عبارت است از اینکه سیاست و خط مشـی   این تحقیق

چگونه بوده اسـت؟مهمترین   ها یاستسوزارت علوم تحقیقات فناوري براي اجراي این 
ها و کمبودها در این زمینه چه بوده و تا به اکنون و به چه میـزان ایـن اهـداف    نارسایی

ي  ها برنامهالگوي پیشنهادي براي تحقق  نیتر و مناسب تحقق یافته است؟ شده بینی یشپ
توســــعه آمــــوزش عــــالی در ایــــران بــــا توجــــه بــــه شــــرایط و موقعیــــت 

                                                   
١. Merwick 
٢. Lai, M.F&Lee GG 
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سیاسی،اجتماعی،فرهنگی،اقتصادي و جغرافیایی ایران و براي برنامه ششم توسـعه و بـا   
  ؟باشد یمتوجه به نقش وزارت علوم،تحقیقات و فناوري چه 

   روش
هـاي مصـوب مجلـس شـوراي     یاستگذاران خط مشیس«نفر از  10در تحقیق ما، تعداد 

خبرگـان علمـی   «و » اسالمی (نمایندگان مجلـس شـوراي اسـالمی در ادوار نـه گانـه)     
بر اسـاس توصـیه اسـاتید راهنمـا و     » ها)ها و پژوهشکده(اعضاي هیئت علمی دانشگاه

ی و در این تحقیق به دلیل مشخص بودن خبرگان علم اند شده انتخابمشاور این تحقیق 
» اشـتهار «یا » اعتبار«یري هدفمند با رویکرد بر مبناي گ نمونهو خبرگان اداري ، از روش 

 استفاده شده است.
اي  ، نتایج حاصل از مطالعات کتابخانهها دادهاستراتژي این تحقیق براي تجزیه و تحلیل  

و سندکاوي و بررسـی پیشـینه پژوهشـی مـرتبط و نظـرات خبرگـان و صـاحبنظران و        
-بنیانی مبتنی بـر داده  شود. از آنجا که نظریه یمي بند دستهي و آور جمعمتخصصان امر 

ي عمیـق جهـت گـردآوري    مشارکتی و مصاحبه هاي میدانی است لذا از فنون مشاهده
ي ي بنیانی و در سه مرحلـه هاي میدانی بر اساس اصول نظریهها استفاده شد و دادهدهدا

مـورد تحلیـل و تبیـین قـرار      3و کدگذاري انتخـابی  2، کدگذاري محوري1کدگذاري باز
 خواهند گرفت. 

بـا  نظر در حوزه آموزش عالی ایـران و  از: به عنوان صاحب اند عبارتمصاحبه  سؤاالت
هاي عملی و نظري که حاصل حضور در این عرصه بـوده  و اندوختهیت به تجارب عنا

 دانید؟ یمها و نقاط ضعف آموزش عالی در ایران امروز را چه است، مهمترین چالش
ایـران    اسـالمی  تابه اکنون پنج برنامه توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگـی جمهـوري  

دیـده و توسـط مجلـس    هاي بعد از انقالب اسـالمی تـدوین و تنظـیم گر   توسط دولت

                                                   
١. Open Coding 
٢. Axial Coding 
٣. Selective Coding 
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شوراي اسالمی به تصویب رسیده است.هم اکنون در آستانه تدوین برنامـه ششـم و بـا    
هاي توسـعه کمـی و   عنایت و توجه به تجارب پیشین در میزان تحقق اصول و سرفصل

شـده در   ینتـدو کیفی آموزش عالی در ایران، مهمترین عوامل توفیق و ناکـامی اهـداف   
 طـور  بـه هـایی  ط با بخش آموزش عالی را در چه عناصر و زمینههاي توسعه مرتببرنامه

 دانید؟     یممشخص 

یـژه وزارت علوم،تحقیقـات و فنـاوري در تـدوین و     و بهارزیابی شما از نقش دولت و 
ي بعـد از  هـا  دولتباشد؟ آیا تاکنون  یمهاي آموزش عالی در ایران چه مشیتنظیم خط

–اقتصـادي  -با ظرفیـت اجتمـاعی   مناسبهایی رنامهها و بمشیاند خطانقالب توانسته

 فرهنگی ایران در زمینه آموزش عالی ترسیم نمایند؟

به عنوان یک ناظر و صاحبنظر در حوزه آموزش عـالی و فـردي کـه در مـتن تغییـر و      
متـولی   وزارتخانهداده در ساختار آموزش عالی در ایران، نقش و عملکرد  يروتحوالت 

یـد،  ا حضورداشـته شـده بـراي ایـن سـاختار      ینتدوهاي ن و برنامهآموزش عالی در ایرا
ها ارزیابی شما از عملکرد وزارت علوم در دولت سید محمد خاتمی در تدوین سیاست

هاي مرتبط با آموزش عالی با عنایت به قانون سـوم و چهـارم توسـعه چـه     مشیو خط
 باشد؟ یم

الی و فردي که در مـتن تغییـر و   نظر در حوزه آموزش عبه عنوان یک ناظر و صاحب  
متـولی   وزارتخانهداده در ساختار آموزش عالی در ایران، نقش و عملکرد  يروتحوالت 

اید، ارزیـابی شـما   شده براي این ساختار بوده ینتدوهاي آموزش عالی در ایران و برنامه
و هـا  نژاد توسعه در تدوین سیاسـت  ياحمداز عملکرد وزارت علوم در دولت محمود 

 باشد؟ یمهاي مرتبط با آموزش عالی با عنایت به قانون پنجم چه مشیخط

سعی شده است که پایاي  شده شناختههمچنین در این تحقیق، با انتخاب خبرگان علمی 
 و روایی این روش تضمین گردد.
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 ١»گرانـدد تئـوري  «این بخش تحقیق حاضر از رویکرد کیفی و با استفاده از روش    
استفاده شده است. ابزار مصاحبه نیمه ساختار یافته از  ها دادهي آور جمعانجام شد. براي 
این تحلیـل بـا اتخـاذ روش تحلیـل     است.  ها ارائه شده تحلیل مصاحبه در این فصل به

و انجام فرایند کدگذاري باز و محوري صورت پذیرفته  ٢»اشتراوس و کوربین«تفسیري 
خط به خط مورد بررسی  ها مصاحبهي هاي مربوط به بردار هنسخو  در کدگذاري باز،  

قالـب یـک مفهـوم مـرتبط      درقرار گرفت و بر اساس برداشت هاي محقـق هـر خـط    
ي مشـترك بودنـد در    کدگذاري شد و سپس در مرحله بعـد مفـاهیمی کـه داراي ایـده    

ر نهایت  بر ي شدند و مقوالت اولیه را تشکیل دادند و دبند دستهسطحی با انتزاع باالتر 
هـا شـکل    هاي اصلی یا تـم  اساس اشتراکاتی که میان مقوالت اولیه وجود داشت، مقوله

 ي شدند.بند صورتگرفتند و در الگوي پارادایم داده بنیاد 

 ها یافته
پرداختـه  » هـا مصاحبه«آوري شده از   هاي جمعدر این  بخش  به تجزیه و تحلیل داده

اینـدگان مجلـس و اعضـاي کمیسـیونهاي تخصصـی      نفـر از نم  10ي هـا  پاسخشود. می
در سه   MAXQDAافزار آموزش عالی مجلس شوراي اسالمی در ادوار گوناگون با نرم

مورد تجزیه و تحلیـل  »کدگذاري انتخابی«و » کدگذاري محوري«،»کدگذاري باز«مرحله 
ه آمـوزش  هـاي  توسـع   ارائه الگوي نهایی ارائه تحقق برنامه«قرار گرفته تا بر اساس آن 

عالی در ایران بـا توجـه بـه شـرایط و موقعیـت سیاسی،اجتماعی،فرهنگی،اقتصـادي و       
 ارائه شود.» جغرافیایی ایران

در مرحله کیفی طراحی الگو از روش تحلیل محتواي کیفی و کدگذاري نظري اسـتفاده  
شده است. همان طور که پیش تر توضـیح داده شـد در روش تحلیـل محتـواي کیفـی،      

ي کیفی) ها مصاحبه:مثالًي کیفی (ها دادهاز  ضرورتاًیی که ها مقولهپردازي از  یهنظرجهت 

                                                   
١.Grounded THeory 
٢. Strauss & Corbin 
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ي مختلف کدگـذاري  ها روشاخذ شده اند، استفاده شده است. هر چند که می توان از 
یاد استفاده کرد. در این بخـش ضـمن بیـان    داده بنپردازي  یهنظرنظري برگرفته از روش 

تجزیـه و تحلیـل اطالعـات را در قالـب مراحـل      فراینـد   هـا  مصـاحبه چگونگی انجـام  
کدگذاري باز و کدگذاري محوري و گزینشی همراه با جداول کدگـذاري مـورد مداقـه    

الگوي تحقـق اجـراي خـط مشـی     پردازي تبیین  یهنظردهیم. در ادامه چگونگی  یمقرار 
 بـا اسـتفاده از کدگـذاري انتخـابی و روایـت تحقیـق      هاي توسعه علم و فناوري  برنامه

هاي توسـعه   ارائه الگوي تحقق اجراي خط مشی برنامهشوند و در انتها  یمتوضیح داده 
 شود. یمبرگرفته از پژوهش کیفی ارائه علم و فناوري 

ي عمیق و مرور تفصیلی ادبیات موضوع تحقیـق انجـام شـد کـه     ها مصاحبهدر این گام 
و ارائـه الگـوي    ي کیفی جهت تجزیه و تحلیل اطالعاتها دادهي آور جمعخروجی آن 

 بود. هاي توسعه علم و فناوري  ارائه الگوي تحقق اجراي خط مشی برنامه
 از: اند عبارتمراحل کدگذاري مورد استفاده در این تحقیق 

 کدگذاري باز کدگذاري محوري
 کدگذاري انتخابی

  ها دادهکدگذاري باز 
و اسناد  ها مصاحبهاز  شده کسبنتیجه این مرحله، تقطیر و خالصه کردن انبوه اطالعات 

هایی است که در این سؤاالت مشابه هستند. کدگذاري باز،  يبند دستهبه درون مفاهیم و 
بـه سـطح آورد. ایـن موضـوعات و مفـاهیم از       هـا  دادهموضوعات و مفاهیم را از عمق 

ي مورد استفاده مصاحبه اخذ شـده  ها واژهپرسش اولیه تحقیق و مفاهیم در ادبیات و یا 
یارهـاي  مع یـر زکدگذاري باز و مقوله پردازي داده در جهت شناسـایی معیارهـا و   اند. 

 گرفت. هاي توسعه علم و فناوري الگوي تحقق اجراي خط مشی برنامهتبیین 
 55شـامل   کـه نفر در زمینـه پـژوهش    10مصاحبه با  از حاصل اطالعات بخش این در

 :شوند یم ارائه تفکیک به زیر در ،اند قرارگرفته مقوله 16 تحت که است مفهوم
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 ها مصاحبهاز  شده استخراج مفاهیم و ها مقوله. 1جدول 

 گذاران یاستسهاي اعتماد به توانایی و برنامه، 1مقوله 

مفاهیم
 

 )6، 3، 1(مصاحبه شماره، گذاران علمی  یاستستوانایی 

 )5و  3(مصاحبه شماره، گذاران  یاستسهماهنگی بین 

 )8، 1(مصاحبه شماره، گذاران  یاستسهماهنگی گفتار و رفتار 

 اندازنهادي شدن چشم، 2مقوله 

هیم
مفا

 

 )5، 3(مصاحبه شماره، انداز سویی دولت با چشم هم

 )8، 1(مصاحبه شماره، انداز و عزم حاکمیتی جدیت در تحقق چشم

 )3، 2(مصاحبه شماره، گرایی  شعارگرایی و عمل

 )1(مصاحبه شماره،  ها دانشگاهروشن نمودن چشم اندازهاي توسعه 

 اندازدر چشم ذکرشدهمقایسه با رقباي ، 3مقوله 

هیم
مفا

 
 )9، 6(مصاحبه شماره، پیشرفت کشورهاي همسایه 

 )5، 1(مصاحبه شماره، نرخ رشد در داخل کشور 

 گروهی و نهاديگرایی درونجمع، 4مقوله 

هیم
مفا

 

 )5و  3، 1(مصاحبه شماره، طلبی شخصی و حزبی منفعت

 )6، 4، 2(مصاحبه شماره، بینش جمعی و همگرایی بین اعضاي جامعه علمی 

 )5و  1(مصاحبه شماره، دهی مفهوم ما توانایی در ایجاد تیم و شکل

 مشارکت دانشگاه در امور جامعه، 5مقوله 

هیم
مفا

 

 )9، 6، 3(مصاحبه شماره، پذیرش پیشنهادات دانشگاه توسط دولت

 )1(مصاحبه شماره، انداز مشارکت جامعه علمی در طراحی چشم

 هاي مادي در آموزش عالیانگیزه، 6مقوله 

فاه
م  )6، 3، 2(مصاحبه شماره، امنیت شغلی و ثبات کاري  یم
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 )10(مصاحبه شماره، دغدغه مادي و درگیري در کارهاي غیر آکادمیک 

 دانشگاهی استقالل، 7مقوله 

هیم
مفا

 

، 1(مصاحبه شماره، هاي دولت فضاي سیاسی حاکم بر دانشگاه و الزام به تبعیت از سیاست
3 ،10( 

هـاي  گذاران به دانشگاه از دید اعضاي دانشگاه: توسعه یا توجیـه سیاسـت  نگرش سیاست
 )3، 2(مصاحبه شماره، دولت 

 هویت دانشگاهی و جایگاه علم در جامعه، 8مقوله 

هیم
مفا

 

مشخص بودن تعریف دانشجو، استاد و دانشگاه و میزان هدفمندي اعضاي جامعـه علمـی   
 )1(مصاحبه شماره، 

 )3، 2(مصاحبه شماره، شأن و جایگاه هیأت علمی و دانشجویان در جامعه 

ها و میزان ارتباط دروس با جامعه؛ ارتباط بین بخـش صـنعت و   محور بودن دانشگاهمساله
 )9(مصاحبه شماره، دانشگاه 

 اسناد ساختاري و خودشیفتگی، 9مقوله 
هیم

مفا
 

 )5، 1(مصاحبه شماره، انداز ساختار و اعتقاد به تدارك ندیدن الزامات براي تحقق چشم

 )6، 3(مصاحبه شماره، ي منابع انسانی فکر خوشباور به 

 ، ارزشیابی کیفیت در آموزش عالی 10مقوله 

هیم
مفا

 

انداز و برنامه راهبـردي در حـوزه ارزشـیابی کیفیـت در آمـوزش عـالی        نداشتن یک چشم
 )6و  2، 1(مصاحبه شماره، 

(مصـاحبه  نبود زبان و اندیشه مشترك از مفاهیم و اصـطالحات مـذکور از جملـه کیفیـت     
 )3و  1شماره، 

 )1شماره، (مصاحبه عدم توجه به حوزه ارزشیابی آموزشی به عنوان یک حوزه تخصصی 

 )1(مصاحبه شماره، هاي فعالی تهاي ارزشیابی کیفیت  عدم توجه به نتایج و یافته

ریـزي و ارزیـابی    عدم ارتباط بین کارکردهاي مدیریتی نظـام آمـوزش عـالی یعنـی برنامـه     
 )1(مصاحبه شماره، 
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 )1(مصاحبه شماره، عدم تبعیت کامل از یک الگوي جامع ارزشیابی 

 )8(مصاحبه شماره،  هاي نظارت و ارزیابی هاي کالن و تنظیم اجراي برنامه مشی خطارائه 

 کارآمدي آموزش عالی، 11مقوله 

هیم
مفا

 

 )6، 5، 1(مصاحبه شماره،  کاربست علم در جامعه

 )1(مصاحبه شماره،  ها دانشگاهتوانمند سازي خروجی هاي 

 )1(مصاحبه شماره،  اقتصادي کشور پیوند بین دانشگاه با بخش هاي مختلف اجرایی و

 )1(مصاحبه شماره،  ها دانشگاهالمللی کردن  ینب

 )9(مصاحبه شماره،  جامعه و  بازار کار  ناهماهنگی بین دانشگاه،

 هاي توسعه آموزش عالی ، عدم اثربخشی برنامه12مقوله 

هیم
مفا

 

 )1(مصاحبه شماره،  یسینو برنامه هاي یوهش در بازنگري ضرورت

 )1(مصاحبه شماره،  توسعه هاي ياستراتژ تعیین

 )1(مصاحبه شماره،  آنها مثبت و منفی نکات تبیین و گذشته هاي برنامه نقد

 )1(مصاحبه شماره،  آینده براي راه نقشه تعیین

(مصاحبه عدم ارتباط با واقعیت موجود و بسترهاي عینی اعم از اقتصادي،سیاسی و فرهنگی 
 )1شماره، 

 )5(مصاحبه شماره،  ها نبود ساختار و تشکیالت الزم براي اجراي برنامه

 ساختار کالن و سطح نهادي آموزش عالی، 13مقوله 

هیم
مفا

 

 )9، 6(مصاحبه شماره، عالی با نظام هاي دیگر  آموزشهماهنگی نظام 

(مصـاحبه  هـاي توسـعه    هاي برنامـه  یژگیوتعارض بین ساختار کالن نظام آموزش عالی و 
 )9، 7شماره، 

 )6(مصاحبه شماره، عدم ارتباط مناسب مجلس با وزارت علوم، تحقیقات و فناوري 

 توسعه ساختار نظام اجرایی، 14مقوله 
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هیم
مفا

 

 )3(مصاحبه شماره،  ها نظامارتباط مناسب با سایر 

 )3(مصاحبه شماره، گرا و نظام مند و غلبه  تفکر جزءنگر نگرش کل

 )3(مصاحبه شماره، گیري در سطح کالن تصمیم  تمرکز

 )3(مصاحبه شماره، زمان پاسخگویی به علت تعدد سطوح مدیریتی 

 هاي جهانی یشرفتپهمگام با ، 15مقوله 

هیم
مفا

 

 )4(مصاحبه شماره، هاي جهانی  ساختن آموزش عالی کشور با پیشرفت همراه 

(مصاحبه روشنی نیز در روند نافرجام تحول در ساختار مدیریت علوم و فناوري  انداز چشم
 )4شماره، 

 )4(مصاحبه شماره، توسعه علمی و فناوري کشور 

 هاي  آموزش عالیطراحی  برنامه، 16مقوله 

هیم
مفا

 

هاي  ها، اقدامات اجرایی و منابع مالی و انسانی در برنامه ها، سیاست ارتباط منطقی بین هدف
 )4و  3، 10(مصاحبه شماره، توسعه 

 )10و  2(مصاحبه شماره، هاي جمع و کل نگر  تدوین برنامه

 گیرنـد بـر   جاي اصلی هاي تم در مقارن و مشابه يها مقوله گردید تالش بعدي گام در
 انتزاعـی  مفـاهیم  شـکل  به ،ها تم داشتند، یکدیگر با مقوالت که مفهومی اشتراك اساس

 گـام  عنوان به اولیه مقوالت و مفاهیم جدول تنظیم و از تهیه شدند. پس استخراج تري
 مفاهیم فرآیند، این براي تکمیل مصاحبه، انجام از حاصل اطالعات کیفی تحلیل نخست
 يبنـد  گـروه  اصـلی،  هـاي  تم به یابی دست جهت تر تجریدي و باالتر سطح در حاصله
 شدند
 کلـی  یک مضمون در یکدیگر با مرتبط مقوالت شده، يبند گروه مقوالت مقایسه از پس

 از برخاسـته  مفـاهیم  یا مرتبط هاي یهنظر در موجود عناوین اساس بر و شدند يبند دسته

 .شد گرفته نظر در ها مضمون این براي کلی تحقیق، عناوین ادبیات
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الگـوي تحقـق اجـراي خـط مشـی       پژوهش کـه در راسـتاي    کلی هدف به توجه با   
 هـر  مفهـومی  اشـتراکات  به توجه با و گردید استخراج هاي توسعه علم و فناوري برنامه
 کسـب  بـا  اولیه، مفاهیم نهایی تحلیل در و گرفتند جاي مقوالت مفاهیم در این از کدام

 یکدیگر با آنها تناسب چگونگی هستند، ها کدام مختلف هاي تم که این از کافی آگاهی
 از بخـش  یترضانقشه  یک گردید تالش گویند، یها م داده درباره آنها که داستانی کل و

 و شدند تعریف کرده، ارائه تحلیل براي که را ییها تم مرحله، این در گردد، ترسیمها  تم
 وسـیله  شـدند. بـه   تحلیـل  را آنهـا  داخلها  داده سپس گرفتند، قرار بازبینی مجدد مورد

کنـد،   یمـ کـه یـک تـم در مـورد آن بحـث       چیـزي  آن ماهیت کردن، بازبینی و تعریف
مشخص شد و تعیین شد که هر تم کدام جنبه از اطالعات را در خود جاي داده است. 

 :شود یممختصر و جامع ارائه  طور به ها تمدر ذیل 

 ها مصاحبهاز  شده استخراجهاي مشترك  . تم2جدول 
 ، کیفیت مداري در آموزش عالی1تم 

مقوالت
 

 ، ارزشیابی کیفیت در آموزش عالی10مقوله 
 کارآمدي آموزش عالی، 11مقوله 
 هاي  آموزش عالیطراحی  برنامه، 16مقوله 

 ، مدیریت راهبردي آموزش عالی2تم 

مقوالت
 

 گذاران یاستسهاي ، اعتماد به توانایی و برنامه1مقوله 
 انداز، نهادي شدن چشم2مقوله 
 اندازدر چشم ذکرشده، مقایسه با رقباي 3مقوله 
 ، ساختار کالن و سطح نهادي آموزش عالی13مقوله 

 ، توسعه متوازن دروندادها و بروندادهاي نظام علم و فناوري3تم 

مقوالت
 

 گروهی و نهاديگرایی درون، جمع4مقوله 
 دانشگاهی، استقالل 7مقوله 

 ، هویت دانشگاهی و جایگاه علم در جامعه8له مقو
 ي آموزش عالیها چالش، 4تم 

مقوالت
 ، اسناد ساختاري و خودشیفتگی9مقوله  

 هاي توسعه آموزش عالی ، عدم اثربخشی برنامه12مقوله 
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 کدگذاري محوري      
) صـورت  1در این تحقیق کدگذاري محوري بر اساس استفاده از الگوي پارادیم (شکل

 ي اصلی مطابق با الگوي پارادایمبند دستهي هاي فرعی با بند دستهگرفته است. بنابراین 

شوند و هدف اصلی این است که محقق را قادر سازد تا به صورت نظام منـد   یممرتبط 
 آنها تفکر کند. و مرتبط کردن  ها دادهدر مورد 

شود و سـایر   یمپدیده تعریف  به عنواني اصلی (مانند ایده یا رویداد محوري )بند دسته
شوند. شرایط علّی، موارد و رویـدادهایی   یمي اصلی مرتبط بند دستهها با این  يبند دسته

 ي ویژه از شـرایط، ا مجموعهبه  گردند. زمینه یمهستند که منجر به ایجاد و توسعه پدیده 
ي از شرایط اشاره دارند که پدیده در آن قرار تر گستردهو شرایط مداخله گر به مجموعه 

 بـه عنـوان  کنند کـه   یمیی اشاره ها پاسخدارد. راهبرد هاي کنش یا تقابل، به اقدامات و 
این اقدامات و  -خواسته یا ناخواسته -دهند و درنهایت ستاده هاي  یمنتیجه پدیده رخ 

 ها اشاره دارند.به پیامد ها پاسخ
 

 

 
 
 

 . الگوي پارادایم1شکل
 

 بستر پدیده 

 شرایط مداخله گر

 مقوله محوري یا شرایط علی پیامد راهبردها

 پدیده



 

 

 
 . کدگذاري محوري بر اساس الگوي پاردایم2شکل
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 مقوله محوري: کیفیت مداري در آموزش عالی  
را به عنـوان مبنـا و سـتون اصـلی      "کیفیت مداري در آموزش عالی  "ي صورت گرفته، ها مصاحبهبا توجه به اینکه 

در  هـا  دادهي و تحلیـل  آور جمـع ، پـس از  انـد  کردهلم و فناوري قلمداد هاي توسعه ع تحقق اجراي خط مشی برنامه
بـه عنـوان مقولـه     "کیفیت مـداري در آمـوزش عـالی   "، مقوله شده ارائهمرحله کدگذاري باز و بررسی ویژگی هاي 

 محوري انتخاب شد. 
 شرایط علی: مدیریت راهبردي آموزش عالی

مـدیریت راهبـردي    "ي موجود، ها مقولهشوند. از میان  یمه محوري شرایط علی باعث ایجاد و توسعه پدیده یا مقول
هاي توسعه علـم و فنـاوري    شوند که نقش فعال در اجراي خط مشی برنامه یمبه عنوان عللی تلقی  "آموزش عالی 

 شوند..  ینمهاي توسعه علم و فناوري محقق  داشته و تا این عوامل مهیا نشوند برنامه
 سعه متوازن دروندادها و بروندادهاي نظام علم و فناوريو تعامالت: تو ها کنش
ي هستند که در پاسخ به مقولـه محـوري و تحـت    دار هدفها و تعامالت  یتفعالو تعامالت بیانگر رفتارها،  ها کنش

از:  انـد  عبـارت شود. که در تحقیق حاضر  یمراهبرد نیز گفته  ها مقولهشوند. به این  یمیر شرایط مداخله گر، اتخاذ تأث
 گروهی و نهادي، استقالل دانشگاهی و هویت دانشگاهی و جایگاه علم در جامعه.گرایی درونجمع

 شرایط مداخله گر: عوامل دخیل در اجرا و تحقق خط مشی 
یرگذار است. عـواملی  تأثهاي توسعه علم و فناوري  شرایط مداخله گر عواملی هستند که در اجراي خط مشی برنامه

هاي توسعه علم و فناوري نقش عوامل مداخله گـر را   ضر در الگوي تحقق اجراي خط مشی برنامهکه در تحقیق حا
 هاي دولت و اختصاص منابع مالی. یاستساز: نقش نظارتی مجلس،  اند عبارتکنند  یمایفا 

شود. این شرایط  یمگذارند، بستر گفته  یمیر تأثو تعامالت  ها بر کنشبه شرایط خاصی که  ها یرساختزبستر حاکم: 
از: منابع مالی  اند عبارتشده  یمعرفاي تشکیل دهند و در الگوي  ینهزمیا متغیرهاي  ها مقولهي از مفاهیم، ا مجموعهرا 

 و منابع انسانی.
 گیري  یمتصمپیامدها: نتایج 

ینـد. در پـژوهش حاضـر،    آ یمـ بیانگر نتایج و پیامدهایی هستند که در اثر اتخاذ راهبردها به وجود  ها مقولهبرخی از 
یجادشـده  او تعامالت  ها کنشگیري شامل نتایج برداشتی ، نتایج عملکردي  و نتایج مالی، نتیجه  یمتصمرخداد نتایج 

 شود.  یمباشد، که عوامل متعددي را شامل  یمیرپذیر از شرایط علی، مقوله محوري و بستر حاکم تأثو 

 ي)پرداز هینظرکدگذاري انتخابی (مرحله  
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شود که در کد گذاري محـوري بـه    یمر این مرحله به تجزیه و تحلیل کلی و ادغام کردن شرایط مختلف پرداخته د
هـاي   یهرواهمیت زیادي داشته و در رهیافت نظام مند براي آن  ها دادهي انتخابی تلفیق در کدگذارآنها اشاره گردید. 

 یري یک روایت بر اساس روابط الگوي پاردایم. کارگ بهشود از جمله،  یممطرح 
ترین شرایط مـوثر   یکنزدکنش متقابل با -وقتی هدف مطالعه شناخت کنش متقابل باشد اولین قدم، بیان روابط کنش

کند کـه   یمها است. این کار کمک  یلتحلتري از شرایط و  یعوسطیف  واردکردنبه آنها است. سپس محقق به دنبال 
شود.  یمیري آن توضیح داده گ شکلو نحوه  شده روشناینکه چه چیز باعث تداوم یا توقف آن شود  ماهیت پدیده و

هـاي توسـعه علـم و     در مرحله کدگذاري انتخابی نیز ارتباط میان معیارهاي الگوي تحقق اجراي خط مشـی برنامـه  
 فناوري در قالب تحلیل روایت تحقیق تعیین شدند. 

هاي توسعه علم و  به عنوان مقوله محوري اجراي خط مشی برنامه"در آموزش عالی  کیفیت مداري "بر این اساس  
توسـعه متـوازن    "شـوند.   یمـ در جامعـه محقـق    "مدیریت راهبردي آموزش عـالی  "فناوري بر مبناي شرایط علی 

توسعه علم  هاي شامل پیامدهاي تالش براي اجراي خط مشی برنامه "دروندادها و بروندادهاي نظام علم و فناوري 
(به عنوان زمینه الگو) طراحی و تبیین شده و منجـر بـه    "هاي مالی و انسانی یرساختز"و فناوري با در نظر گرفتن 

 شوند.  یم "تحقق خط مشی هاي علم و فناوري"تحقق پیامدها یا 
 

 گیري نتیجهبحث و 
ریزان به این مقوله مهم اجتمـاعی   و برنامه مسئوالنهاي توسعه حاکی از دقت نظر  توجه به آموزش عالی در برنامه  

دارد. آنچـه در  ایـن    بـر عهـده  است که مسؤولیت تربیت نیروي انسانی متخصص را در سطوح مختلـف تحصـیلی   
یگـاه و  و جاتوسـعه   پـنجم هـاي سـوم تـا     تحقیق به دنبال آن بودیم بررسی جایگاه بخش آموزش عـالی در برنامـه  

ی الگوي تحقق اجراي خط مشی طراح یتنهاهاي یادشده در این بخش بود و در  مسئولیت وزارت و عملکرد برنامه
گیري و منطـق ارزیـابی و نیـز     یمتصمیارهاي فرایند مع یرزهاي توسعه علم و فناوري در قالب ارائه معیارها و  برنامه

براساس روش داده بنیاد تبیین نوع روابط میان معیارها و زیر معیارها، که در این پژوهش حاصل انجام تحقیق کیفی 
 باشد. یم

باشـند و مبنـاي ارزیـابی     یمکه هسته و قلب این الگوها یی تشکیل شده است ها شاخصاز  عمدتاًالگوهاي فرایندي 
تحقـق  فرایند معیارها و زیر معیارهاي  گویند. در جهت تبیین یمگیرند که به آنها معیارهاي الگو  یمیک تصمیم قرار 

از روش تحلیل محتواي کیفی و فن کدگذاري نظري برگرفتـه از  هاي توسعه علم و فناوري  اجراي خط مشی برنامه
و اسـناد و   هـا  مصاحبهشد. بدین منظور ابتدا با استفاده از روش کدگذاري باز مفاهیم درون  استفادهیاد داده بننظریه 

ي فرعـی  هـا  مقولـه ي اصـلی و  هـا  مقولهي شدند و از میان آنها بند طبقهمدارك بر اساس ارتباط با موضوعات مشابه 
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ي اصـلی عنـوان   هـا  مقولهشناسایی شدند. محقق به هاي توسعه علم و فناوري  الگوي تحقق اجراي خط مشی برنامه
ه از را داد. آنگاه در قالب کدگذاري محوري با استفاد "زیر معیار"ي فرعی مرتبط با آنها عنوان ها مقولهو به  "معیار"

 یدشده ارتباط مناسب برقرار شد. تولیارهاي مع یرزالگوي پارادایم، بین معیارها و 
نیز با توجه هاي توسعه علم و فناوري  الگوي تحقق اجراي خط مشی برنامهیارهاي مع یرزنوع روابط میان معیارها و 

بنـابراین الگـوي تحقیـق کـه بیـانگر       به کدگذاري انتخابی صورت گرفته در قالب پارادایم داده بنیـاد ارائـه گردیـد.   
اسـت ارائـه شـدند.     هـاي توسـعه علـم و فنـاوري     الگوي تحقق اجراي خط مشی برنامهچگونگی ارتباط معیارهاي 

دهد. توضیح اینکه بر مبنـاي   یمرا نمایش  هاي توسعه علم و فناوري الگوي تحقق اجراي خط مشی برنامه) 3شکل(
هاي توسعه  اجراي خط مشی برنامهتوانمندسازهاي اي توسعه علم و فناوري ه الگوي تحقق اجراي خط مشی برنامه

هاي مالی و انسانی بوده که منجر به  یرساختزشامل مدیریت راهبردي، چتر حمایتی، کیفیت مداري، علم و فناوري 
 شوند.  یم هاي توسعه علم و فناوري تحقق اجراي خط مشی برنامه تحقق نتایج

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 هاي توسعه علم و فناوري تحقق اجراي خط مشی برنامه. الگوي 3شکل

 هاي توسعه علم و فناوري تبیین تحقق اجراي خط مشی برنامه
داراي دو بخـش اصـلی اسـت. بخـش اول     هـاي توسـعه علـم و فنـاوري      الگوي تحقق اجراي خـط مشـی برنامـه   

هـاي توسـعه علـم و     اجراي خط مشی برنامهباشد. توانمندسازها، منجر به  یم "نتایج "و بخش دوم "توانمندسازها"
شود و نتایج، آنچه را که وزارت علوم، تحقیقات و فناوري و کشور از اجراي خط مشی هاي توسعه علم  یمفناوري 

 ارتباط میان توانمندسازها
  و نتایج  

 نتایج تصمیم گیري توانمندسازهاي الگوي تحقق اجراي خط مشی 

 چتر حمایتی

 نتایج اجراي خط مشی

 ي

توسعه متوازن  مدیریت راهبردي
دروندادها و 

 بروندادها
 و  

 زیرساختهاي مالی
 و انسانی 

 کیفیت مداري
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آیند و توانمندسازها با گرفتن بـازخور از   یم به دستآورد. نتایج بر اثر حمایت توانمندسازها  یم به دستو فناوري 
 یار است. مع یرزیابند. هر یک از توانمندسازها و نتایج داراي معیار،  یمنتایج بهبود 

ته و قلب یی تشکیل شده است که هسها شاخصاز هاي توسعه علم و فناوري  الگوي تحقق اجراي خط مشی برنامه
الگوي تحقـق  گویند.  یمگیرند که به آنها معیارهاي الگو  یمباشند و مبناي ارزیابی یک خط مشی قرار  یماین الگوها 

معیـار نتـایج    1معیـار توانمندسـاز و    5معیار اسـت کـه    6داراي هاي توسعه علم و فناوري  اجراي خط مشی برنامه
زیر معیار، آنها را  18شامل  11از معیارهاي تعدادي از زیر معیارها یکهر باشد. براي بسط و توسعه  یمگیري  یمتصم

الگـوي  بایست در طـول تبیـین    کننده معنا و مفهوم هر معیار بوده که می یینتبکنند. زیر معیارها در واقع  پشتیبانی می
 مورد توجه قرار گیرند. هاي توسعه علم و فناوري  تحقق اجراي خط مشی برنامه

و نحوه پیوند میان بخـش، معیـار،   هاي توسعه علم و فناوري  الگوي تحقق اجراي خط مشی برنامه) ساختار 4شکل(
 دهد.  یمرا نشان هاي توسعه علم و فناوري  الگوي تحقق اجراي خط مشی برنامهیار و مفاهیم در مع یرز
 
 
 
 
 
 
 

 هاي توسعه علم و فناوري مشی برنامهساختار الگوي تحقق اجراي خط  .4شکل
هاي توسعه علم و فنـاوري   تحقق اجراي خط مشی برنامهیارهاي فرایند مع یرز) نیز ابعاد، معیارها و تعداد 3جدول (

 دهد. یمدر الگوي نهایی را نمایش 
 فناوريهاي توسعه علم و  مشی برنامه الگوي تحقق اجراي خطیارهاي در معیرز. ابعاد، معیارها و 3جدول

 معیارها ابعاد
ــداد  ــرزتعــ  یــ

 یارهامع

 توانمندسازهاي تحقق اجراي خط مشی 
 3 کیفیت مداري در آموزش عالی   معیار ا)

 4 مدیریت راهبردي آموزش عالی )2معیار 

                                                   
١١. Criterion part 

 ابعاد

 معیار

 زیرمعیار

 مفاهیم
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 )3معیار 
توسعه متوازن درونـدادها و برونـدادهاي نظـام علـم و     

 فناوري
3 

 3 عوامل دخیل در اجرا و تحقق خط مشی  )4معیار 

 2 زیرساختها )5معیار 

 3 نتایج  )6معیار نتایج 
 

هاي توسعه علـم و فنـاوري و چگـونگی ارتبـاط میـان       شکل زیر الگوي نهایی فرایند تحقق اجراي خط مشی برنامه
دهد. همان طور که در ایـن شـکل مشـخص اسـت، چرخـه تقلیـد        یمگیري را نمایش  یمتصمتوانمندسازها و نتایج 

کند تا توانمندسازها تقویت یافته و در نتیجه، تقویت نتایج حاصل شود و به دنبال آن تحقق خط  یماجتماعی کمک 
 هاي توسعه علم و فناوري را به دنبال داشته باشد. مشی برنامه
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