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Abstract 

The policy change is complex and multifaceted 
process and a common way to explain this 
process is the use of policy change theories. The 
main purpose of this paper is analyze the law of 
"goals and tasks of the Ministry of Science, 
Research and Technology" as one of the major 
changes in the structure and management science, 
research and technology using Sabatier and 
Jenkins – Smith’s advocacy coalition framework. 
Research state that policy changes (changes in the 
law "goals, tasks and organization of the Ministry 
of Science, Research and Technology") in the 
resultant emergence of coalitions and competition 
between them and also external changes can be 
explained. The article claims that, despite some 
limitations advocacy coalition framework, it has 
clear applications to analyze the policy change 
process. Due to the nature of this case and 
purposes of this research, the qualitative analysis 
has been used. The researchers have used the 
qualitative survey method for data collection 
(interviews) and qualitative content analysis to 
analyze data. 
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 ؛مشی خطچارچوب ائتالف مدافع و تبیین تغییر 

  تغییر قانون اهداف، وظایف و تشکیالت وزارت علوم، تحقیقات و فناوري
 

 2دانایی فرد ن، حس*1طیبه عباسی

 استادیار دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، تهران، ایران - 1

  دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایراندانشکده مدیریت و اقتصاد  دانشیار - 2

  دهیچک
هدف اصلی این . است مشی خطتغییر  يها هنظریمتداول، براي تبیین آن استفاده از  يها هراماهیتا فرایندي پیچیده و چند وجهی است و یکی از  مشی خطتغییر 

وم، به عنوان یکی از تحوالت اساسی در ساختار و مدیریت حوزه عل "اهداف، وظایف و تشکیالت وزارت علوم، تحقیقات و فناوري"مقاله تحلیل قانون 
اهداف، "تغییر قانون ( مشی خطکه تغییر  دهد میپژوهش نشان . اسمیت است - تحقیقات و فناوري با استفاده از چارچوب ائتالف مدافع ساباتیه و جنکینز

در . ی قابل تبیین استو رقابت بین آنها و همچنین تغییرات بیرونها  ائتالفدر قالب برآیند ظهور  ،)"وظایف و تشکیالت وزارت علوم، تحقیقات و فناوري
یند تغییر قانون اهداف، وظایف و آ، کاربردهاي واضحی در تحلیل و تبیین فرها محدودیتبرخی  رغم علیکه چارچوب ائتالف مدافع  کند مینهایت مقاله ادعا 

محققین براي  همچنین. استفاده شده است از مورد کاوي کیفی با توجه به ماهیت و اهداف این پژوهش، .تشکیالت وزارت علوم، تحقیقات و فناوري دارد
  .اند کرده، از تحلیل محتواي کیفی استفاده ها هدادو براي تحلیل  )مصاحبه(از روش پیمایش کیفی  ها هداد آوري جمع

 
  ، سیاستگذاري علوم، تحقیقات و فناوريمشی خط، چارچوب ائتالف مدافع، یادگیري مشی خطتغییر  :ها هکلیدواژ

  
  'مقدمهـ 1

اسمیت در -چارچوب ائتالف مدافع توسط ساباتیه و جنکینز
بویژه رویکرد  مشی خطي قبلی ها ههاي نظری ضعفپاسخ به 

تاکید این چارچوب برثبات . ]1[ تدوین شده است 1اي مرحله
مجموعه و آنرا از طریق تلفیق  ]2[است  مشی خطو تغییر 

بکارگیري بازیگران نخبه در : کند محقق می  میي مهها هاید
به عنوان واحد تحلیل؛ انجام تحلیل  2مشی جوامع خط

بلندمدت در یک دوره زمانی نسبتا طوالنی براي بررسی 
ها و ورنمودن اهمیت با مطرح مشی؛ عوامل موثر بر تغییر خط

- گذاري؛ و اینکه عوامل اجتماعی مشی یند خطآها در فر ارزش

                                                
  t.abbasi@ut.ac.ir: دار مکاتبات نویسنده عهده* 

1- Stages Approach 
2- Policy Communities 

مشی تاثیر  م سیاسی بر نتایج خطنظااقتصادي درون 
اند کاربرد ائتالف  پژوهشگران زیادي تالش کرده. گذارند می

مشی بسط دهند و  یند تغییر خطآمدافع را در مورد تحلیل فر
مطالعاتی . ]3[مشی استفاده کنند  از آن براي تبیین تغییر خط

هم از  نداانجام شده مشی خطکاربرد آن در تغییر  که در زمینه
ها  برخی پژوهش. اند و هم کیفی استفاده کرده میهاي ک تکنیک

هاي کیفی، چارچوب ائتالف مدافع را در  با استفاده از مدل
و  ]4[ اند مشی اعمال کرده مورد برخی تغییرات خط

ي ها هکه با استفاده از داد  میک هاي مدلاز  ییها هنمون
، نیز در اند تحلیل مستندات دولتی بررسی شدهو  پرسشنامه

 .]5[شود  مییافت  مشی خطادبیات پژوهش تغییر 
هدف این پژوهش نیز تبیین نحوه تغییر اهداف، وظایف و 
تشکیالت وزارت علوم، تحقیقات و فناوري با استفاده از 
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به این پرسش پاسخ  دبای چارچوب ائتالف مدافع است و می
وزارت علوم، تحقیقات و فناوري  مشی خطدهد که تغییر در 

  توان با استفاده ازاین چارچوب تبیین کرد؟ میرا چگونه 
از این امر نشأت  مشی خطعلل اصلی توجه محققین به این 

کارکردهاي آموزش عالی و در کل حوزه  گیرد که امروزه، می
از حیث اقتصادي، بلکه از  علوم، تحقیقات و فناوري نه تنها

لحاظ فرهنگی و اجتماعی نیز اهمیت مضاعفی یافته و یکی از 
 ،در حقیقت .]7و6[ شود ارکان مهم توسعه کشور قلمداد می

است هایی  هم و نهایی تربیت مدنی انسانلقه محآموزش عالی 
هاي مهمی را  که در ابعاد شناختی، عاطفی و عملی، مسئولیت

همین دلیل تاثیرات فرهنگی، اجتماعی و به . برعهده دارند
مسائل اجتماعی و فرهنگی . اقتصادي آن بسیار زیاد است

در ضمن . شود جامعه غالباً در محیط دانشگاهی سرازیر می
: برخی مسائل نیز مختص محیط سیستم آموزش عالی است

فرهنگ علمی در بخش استادان و (هاي متفاوت  فرهنگ
در بخش مدیران و فرهنگ دانشجویان، فرهنگ مدیریتی 

ها و  ، فعالیت تشکل)عملیاتی در بخش کارمندي و خدماتی
اق ساختار سلسله نهادهاي مختلف، ناسازگاري و عدم انطب

  . ریزي متمرکز با فرهنگ دانشگاهی و غیره مراتبی و برنامه
عالوة تغییرات ناشی از هببخش آموزش عالی،  هاي ویژگی

وري، اقتصادي و سیاسی مستلزم تغییرات محیطی، تاثیرات فنا
در واکنش به . گذاري مناسب در این بخش است سیاست

کنند تا با تغییر  گذاران تالش می چنین شرایطی سیاست
منعطف، قابل  میم آموزش عالی بتوانند سیستنظاهاي  مشی خط

دسترس و سازگار ایجاد کنند و موسسات و نهادهایی 
  .]8[ پاسخگو در این زمینه داشته باشند

مشی و بررسی عواملی که  که تبیین الگوي تغییر خط  از آنجا
شوند، به فهم بهتر فرایند  منجر به چنین تغییراتی می

کند، در این پژوهش تالش براین  گذاري کمک می مشی خط
است که با استفاده از چارچوب ائتالف مدافع ساباتیه و 

تشکیالت اسمیت، تغییر قانون اهداف، وظایف و  -جنکینز
وزارت علوم، تحقیقات و فناوري و عوامل موثر برچنین 

  .تغییري تببین شود
  
  

  مبانی نظري پژوهش -2
 1988 و1990با پژوهشی که در سال( 1اسمیت -هانک جنکینز

استفاده از مطالعاتش در با ( 2و پل ساباتیه )انجام داده 1988
را  3تدوین چارچوب ائتالف مدافع ،)1988 و1987 هاي سال
 4براساس کار پرسمن و ویلداوسکی 1980اواسط دهه در 

چارچوب و  کینگدون نظریه جریانات چندگانه، 5)1973(
این . ]9[ شروع کردند 6وذي ذینفها هگرو تدابیر سیاسی

 مشی خطي قبلی تدوین ها هاندیشمندان معتقد بودند که نظری
کمتر توجه  8مشی خطو یادگیري  7مشی خطبه پژوهش 

در همکاري با سایر پژوهشگران آزمون و تدوین و  اند کرده
انجام دادند که در  1990چارچوب ائتالف مدافع را تا دهه 

. ]10[ شد 1999نهایت منجر به نظریه اصالح شده در سال 
مشی در طول  هدف چارچوب ائتالف مدافع، تبیین تغییر خط

 ،چرا که این چارچوب زمانی؛ دوره یک دهه یا بیشتر است
 محور را در تدوین مشی خطبررسی تاثیر پژوهش و یادگیري 

دلیل بحث در هب این چارچوب. سازد پذیر می امکان مشی خط
 هاي مدافع و همینطور و نفوذ ائتالف مشی خطزمینه یادگیري 

نیز  مشی خطگذاري، مدل ثبات  مشی خطنظام باور در فرایند 
  .]11[ شود میتلقی 

: استوار است اساسیپیش فرض  4چارچوب ائتالف مدافع بر 
که براي تبیین ) اي یا نظریه(هر مدلی  آن که نخست

ند، بایستی به نقش بسیار ک میتالش  میگذاري عمو مشی خط
گذاري ایفا  مشی خطیند آدر فر 9که اطالعات فنی میمه

  .کند، توجه کند می
بویژه درك  مشی خطیندهاي مرتبط با تغییر آفردوم، درك 

مستلزم رویکرد زمانی حداقل یک دهه یا  ،نقش اطالعات فنی
نشان داده است که موثرترین  مشی خطادبیات . بیشتر است

مشی، توانایی آن براي تغییر ادراکات  جنبه پژوهش خط
ادبیات مرتبط با اجراي . گذاران است مشی خطبلندمدت 

                                                
1- Hank Jenkins-Smith 
2- Pual Sabatier 
3- Advocacy Coalitions Framework 
4- Pressman and Wildavsky 

هاي مرتبط با  ها و نظریه ها انعکاسی از ارزش مشی کنند که خط این نویسندگان بحث می -5
  .مشی هستند  روابط علّی زیربناي مساله خط

6- Interest Group Politics Framework 
7- Policy Research 
8- Policy Learning 
9- Technical Information 
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هاي بلندمدت مهم  ند که چارچوبک مینیز پیشنهاد  مشی خط
معینی این امکان را  مشی خطدلیل اینکه آنها به ههستند؛ ب

را » ارزیابی -اجرا –تدوین «دهند که حداقل یک چرخۀ  می
  .کامل کنند

ند که مفیدترین ک میسوم، چارچوب ائتالف مدافع پیشنهاد 
در جوامع صنعتی  مشی خطواحد تحلیل براي مطالعه تغییر 

) نظیر دولت، مجلس و غیره(ان خاص نهاد یا سازم ،امروز
 ، گروهیمنظاخرده. است مشی خطم نظانیست، بلکه خرده

ها از سطوح مختلف  از افراد، بازیگران و سازمان متشکل
که بطور فعاالنه و هماهنگ است هاي جامعه  دولت و بخش

عمومی، براي مدت  مشی خطدر یک حوزه کارکردي خاص 
مفهوم . کنند و همکاري می زمانی طوالنی درگیر هستند

عالوه بر اینکه واحد تحلیل چارچوب  مشی خطم نظا خرده
در این چارچوب براي تمییز  ،شود ائتالف مدافع محسوب می

بطور . شود میاستفاده  مشی خطبین انواع مختلف تغییر 
کنند که  اسمیت پیشنهاد می -خاص، ساباتیه و جنکینز

ي اصلی ها ههستند که جنبآنهایی  مشی خطتغییرات اساسی در 
تاثیرات عواملی که در  بعالوه، .ه را در بردارندالمس

  .]10[ هستند در این زمینه مهم قرار دارند، نظام¬خرده
هاي یادگیري  چهارم، در تالش براي عملیاتی نمودن تبیین

، چارچوب ائتالف مدافع پیشنهاد مشی خطمحور از تغییر 
ي مرتبط با نحوه ها هنظریعمومی، ي ها مشی خط: کند که می

کنند و بنابراین ممکن است به  تحقق اهداف را باهم تلفیق می
هاي باور  نظام. سازي شوند مفهوم 1»هاي باور نظام«  ندهمان

هاي ارزشی، ادراکات نسبت به روابط علی مهم،  شامل اولویت
یت جهان و مفروضات مرتبط با کارآیی عنسبت به وض

سازي نظام  مفهوم .]12[ هستند مشی خطابزارهاي مختلف 
کند که به این روش، ابزاري معرفی می مشی خطباور نخبگان 

                                                
در چارچوب ائتالف مدافع، نظام باور ائتالفها در یک ساختار سلسله مراتبی شامل موارد  -1

 Deep(هسته عمیق ) Policy Beliefs(مشی در باالترین سطح، باورهاي خط: زیر است

Core (ارزشهاي هسته عمیق . از باورها و ارزشهاي سیاسی اصلی است است که متشکل
باورهاي هسته عمیق شامل . احتماال ًشامل نظم، عدالت، کارآیی، برابري و آزادي باشد

در سطح بعدي، . مشی گذاري نسبت به ماهیت انسان، جامعه و دولت است رویکرد خط
شود که  مشی تعریف می خطهاي اصلی  به عنوان موقعیت) Policy Core(مشی  هسته خط

مشی شامل اولویتهاي ارزشی، تعریف  هسته خط. مشی کاربرد دارد م خطنظابراي خرده 
) Secondary Aspects(هاي ثانویه  نهایتاً جنبه. مشی است مشکل و ترجیحات اصلی خط

هاي اساسی خط مشی در  باور با تصمیمات ابزاري در مورد نحوه دستیابی به ارزش نظام
 .خاص است شرایط

از طریق آن امکان ارزیابی نفوذ بازیگران مختلف بر مساله 
  .معینی فراهم شود مشی خط

 ري چارچوب ائتالف مدافع رانظفرض، مبناي  پیش چهاراین  
  .دهد شکل می مشی خطدر تبیین تغییر 

 مشی خطچارچوب ائتالف مدافع و تغییر  2-1

در دوره  مشی خطتغییر  ،اسمیت-ساباتیه و جنکیزاز نظر 
پارامترهاي : عامل مرتبط به هم است سهزمانی طوالنی تابع 

م نظارویدادهاي بیرون از (ثابت، پارامترهاي پویا نسبتاً 
 1شکل . ]13[ مشی خطم نظاو فرایندهاي خرده) مشی خط

  .که چگونه این سه عامل به هم مرتبط هستنددهد  مینشان 
به  مشی خطنشان داده شده است، همانطورکه دراین شکل 

 راست سمت(عنوان نتیجه تعامل بین عوامل محیطی در کل 
تلقی ) شکل چپ سمت( مشی خط منظاخرده و) شکل

و ... ؛ عوامل محیطی شامل عوامل اجتماعی، اقتصادي  شود می
 نهاد هاي ویژگی شامل مشی خط منظاخردهعوامل موجود در 

 است؛ )منابع تخصیص و نهادي قوانین نظیر( گذاري مشی خط
 این برآیند مشی خط براساس چارچوب ائتالف مدافع، تغییر

  .است عوامل
 مشی خطشامل متغیرهایی در عرصه  2ثابتنسبتاً پارامترهاي 

با این حال، . هستند که در طول زمان نسبتاً ثابت هستند
رود منشاء اصلی  که آنها تغییر کنند، انتظار می صورتیدر

امل را ساباتیه بدین واین ع .ها باشند مشی خط در تغییرات
  :]14[ شکل توصیف کرده است

مورد  ٣دار ساله؛ اینکه حوزه ممسالههاي اساسی  ویژگی .1
با  سالهاست یا خصوصی؛ اینکه م میعمو بخش توجه
مشخص و دقیقی قابل کنترل و قابل ارزیابی است  هسنج

محور  مشی خطبر میزان یادگیري  و بنابراین ممکن است
  .تاثیر بگذارد منظا خردهدر درون 

                                                
2- Relatively Stable Parameters 
3- problem area 
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 ]12[چارچوب ائتالف مدافع ) 1شکل 

 
، خودکفایی منابع طبیعی که بر ثروت اجتماعی توزیع  .2

 پذیريهاي مختلف اقتصادي و در نتیجه امکان بخش
این عامل ممکن . ردداتاثیر  مشی خطي ها هگزین برخی
ي ها هها براي پیشنهاد منطقی گزین توانایی ائتالفاست 

براي . افزایش دهد کرده و یامعینی را محدود  مشی خط
مثال، کشوري که مواد معدنی یا سوختی فراوانی دارد که 

، از این است) کشور خاص(مورد نیاز سایر کشورها 
کشوري که فاقد . حیث از مزیت موقعیتی برخوردار است

 مشی خطي ها هدر چارچوب گزینمنابع طبیعی است 
 . شود میمرتبط با انرژي، با محدودیت مواجه 

اجتماعی و  -فرهنگی هاي ؛ ارزشهاي اساسی ارزش .3
هاي فرهنگی غالب، نظیر  ساختار اجتماعی که به ارزش

دموکراسی و اقتصاد بازار اشاره دارد و همینطور ساختار 
اجتماعی نظیر توزیع درآمد و ترکیب جمعیت از نظر 

در حالیکه اغلب هنجارهاي اجتماعی . نژادي یا قومی

آل فرهنگی ممکن  غیرقابل تغییر هستند، امکان تغییر ایده
 .دي زمانی طوالنی باشها هاست مستلزم دور

اختار و قوانین دولت را که س ساختار قانون اساسی .4
تشکیالت و قوانین اساسی  در ثبات نسبی ؛کند تعیین می

قانونی، ساختاري  میدولت و همینطور هنجارهاي عمو
را  مشی خطهاي  منظاخرده  هسته اصلینند که ک میایجاد 

 .دهدشکل می

که  هستندتغییراتی  1)رویدادهاي بیرونی( پارامترهاي پویا
افتند؛ با این حال بر حوزه خاصی  م اتفاق مینظابیرون از خرده

عوامل «رویدادهاي بیرونی شامل . گذارندتاثیر می مشی خطاز 
که براي تغییر  هستند 2»و شرایط اجتماعی میمحیط عمو

 عامل شناسایی شده است چهار در این گروه. ترند منطقی
]14[:  

                                                
1- External Events 
2- Societal And Governmental Factors 
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مشی هاي خط واسطه  

  مشی م خطنظارویدادهاي بیرون از 

  اقتصادي-اجتماعیتغییرات در شرایط  .1
  تغییرات در افکار عمومی .2
  تغییر در ائتالف حاکم .3
مشی و اثرات سـایر خـرده    تصمیمات خط .4

 مشی هاي خط منظا

 تصمیمات دولت

مشی خط نظام خرده  

 قوانین نهادي، تخصیص منابع و انتصابات

مشی نتایج خط  

مشی اثرات خط  
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  اجتماعی نظیر نرخ رشد اقتصادي؛ -تغییر در شرایط اقتصادي  -
توجـه بـه حـوزه     میـزان نظیر تغییـر در   میعمو افکارتغییر در  -

  ؛مشی خط
هاي حاکم، نظیر تغییر در ترکیب حزبـی قـوه    تغییر در ائتالف -

  مقننه یا قوه مجریه؛
نظیر تغییـر   ها منظاخرده سایر  هاي مشی خط و تاثیرها  تصمیم -

مالیـات کـه بـر میـزان بودجـه در دسـترس بـراي         مشـی  خط
  .گذارد هاي دولتی تاثیر می طرح

 هاي منظاخردههاي بیرونی از طریق تاثیرشان بر رویداد
 .دنگذار تاثیر می  میعمو مشی خطگیري  ، بر شکلمشی خط

کنندگان  مجموعه مشارکت، متشکل از مشی خط نظامخرده
قانونگذاران، (سنتی نه تنها مثلث آهنین است که  مشی خط

را دربردارد، ) ي ذینفوذها هاجرایی و رهبران گرو نمسئولی
نگارانی است که  بلکه همچنین شامل پژوهشگران و روزنامه

تخصص دارند و مسئولین  مشی خطدر حوزه خاصی از 
دخالت  مشی خط نظامخردهقضایی که به لحاظ قانونی در 

ند که ک میچارچوب ائتالف مدافع فرض  .]15[ دارند
اعتقاد  اصلی ائتالفمشی به باورهاي  مشارکت کنندگان خط

انگیزه  ،واقعی مشی خطدارند و براي تبدیل باورهایشان به 
کند که  ایده را مطرح می این چارچوب ائتالف مدافع. دارند

را در اصالح باورهاي  میو فنی نقش مه میاطالعات عل
در نتیجه فرض  و ،ندک میایفا  مشی خطمشارکت کنندگان 

، مشی خطدانشمندان، تحلیلگران (پژوهشگران که ند ک می
گذاري  مشی خطجزو بازیگران اصلی فرایند ) مشاوران و غیره

  .]1[ کنند فعالیت می مشی خط نظامخردهرون و در د هستند
نند و ک میدر قالب چند ائتالف فعالیت  مشی خطاین بازیگران 

ساباتیه و (نند ک میي متمایز و خاصی حمایت ها هاز دیدگا
نند که ک میاسمیت از این ایده ویلداوسکی استفاده  -جنکینز
ائتالف  مشی خطبازیگران متعدد  ،گذاري مشی خطم نظادرون 
ي مشابهی دارند ها ارزش ها اعضاي ائتالف...). دهند  میشکل 

، در فرایند ها و اغلب به منظور حمایت از آن ارزش
- ساباتیه و جنکینز. نندک میگذاري با هم همکاري  مشی خط

برمبناي (نند که این توافق کلی درون ائتالف ک میاسمیت ادعا 

توجه گروه را به انواع خاصی از ) اعضاي ائتالف 1نظام باور
ند و آنها را به تالش براي درك بهتر ک میمشکالت جلب 

ر با ي سازگاها  مشی خطدنیاي پیرامونشان و تدوین 
همچنین یادآوري  نویسندگاناین . کند باورهایشان ترغیب می

را به  مشی خطنند که این باورهاي مشترك، بازیگران ک می
  . ]11[ دهد میفعالیت هماهنگ سوق 
مدافع دو پیش زمینه را براي  ائتالفبطورکلی چارچوب 

تغییر در باور ائتالف  :کند بینی می پیش مشی خطتغییرات 
. ]16[ مدافع یا تغییر در منابع در دسترس و مجاري قدرت

 مشی خطم نظا در سطح خرده مشی خطتغییرات اساسی در 
افتد، برعکس، تغییرات کوچک و تدریجی در  میاتفاق 

، مکرر و در ابعاد کوچکتر مشی خط نظامخردهي ثانویه ها هجنب
منابع موجود و مجاري در (عموما تغییرات . دهند رخ می
هاي بیرونی و یا ازطریق یادگیري  یا از طریق شوك) قدرت

هایی بیرونی رخدادهایی  شوك. آید محور پدید میمشی خط
نظیر . دهند رخ می مشی خط نظامخردههستند که بیرون از 

اقتصادي، تغییر در اداره –تغییرات در شرایط اجتماعی
. ]10[ مشی خطي فرعی ها منظاو یا تاثیرات سایر  ها ائتالف
 مشی خطي بیرونی به دو طریق باعث تغییر در ها شوك

این امر . نخست مجاري قدرت را باز یا بسته کنند: شوند می
تعدیل و در نتیجه ممکن است وزنه  ها قدرت را بین ائتالف

دوم؛ این . قدرت را به نفع ائتالفی با باور متفاوت وارونه کند
ائتالف مدافع  مشی خطصر باور ممکن است عنا ها  شوك

براي مثال در جریان رکود اقتصادي، . حاکم را تغییر دهد
ممکن است ائتالفی به اثرات اقتصادي نامطلوب ناشی از 

  .]3[ عرضه پول را بر اقشار جامعه پی ببرد
ممکن است پیامد برخی  مشی خطبراین مبنا، تغییر در 

رایط تغییر در شي بیرونی نظیر ها و رخداد ها  آشفتگی
ي فرعی ها  منظا، نتایج سایر ...اجتماعی، سیاسی، اقتصادي

تغییر در ائتالف (ي مدافع ها  ي ائتالفها و تالش مشی خط
 ها عموما رفتار ائتالف. باشد) ها حاکم و رقابت بین ائتالف

                                                
مفهوم باورها ریشه در چارچوب ائتالف مدافع در نظریه کنش منطقی آزن و فیشبن  -1
مشی را  هاي خط گزینهکه برمبناي آن بازیگران با توجه به مجموعه اهدافی که دارند ) 1980(

و دیدگاه اگزل رود در مورد ) 1958(کنند، عقالنیت محدود مارچ و سایمون  ارزیابی می
 .مشی دارد پیچیدگی نسبی و ثبات درونی باورهاي نخبگان خط
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از بین . تحت تاثیر هردو عوامل شناختی و غیرشناختی است
ائتالف مدافع بر یادگیري  عوامل شناختی، تمرکز چارچوب

 مشی خطاست که به تغییر تفکرات افراد در یک  مشی خط
این یادگیري نتیجه مطالعات علمی، تحلیل . خاص داللت دارد

  .]17[ و تجربه ذینفعان مختلف است مشی خط

 ساختار قانون با مرتبط يها درسیاست پیشینۀتحوالت 2-2

  فناوري و تحقیقات علوم، وزارت
 1307براي اولین بار ایده تاسیس دانشگاهی جامع در سال 
 1313مطرح شد که منجر به تاسیس دانشگاه تهران در سال 

شد و شوراي دانشگاه به مثابه یکی از ارکان تشکیالتی، 
با افزایش تعداد . دار شد آموزشی و درسی را عهده ریزي برنامه

و مراکز آموزش عالی کشور، قانون تشکیل شوراي  ها  هدانشگا
، قانون تاسیس وزارت 1344در آذر ماه  ها  همرکزي دانشگا

و قانون هیأت امناي  1346علوم و آموزش عالی در سال 
 سال در. تصویب شد 1350موسسات آموزش عالی دولتی در 

 عنوان با عالی آموزش امور در کلی اصالح اولین 1353
 قانون و "عالی آموزش و علوم وزارت تاسیس اصالح قانون"
 میعل موسسات امناي هیأت قانون مواد از اي پاره اصالح"
 استقالل الیحه تقدیم ،تحول ترین جدي. شد انجام "دولتی 

   .نشد عملی که بود مجلس به 1357 سال در ها  هدانشگا
 و منحل ها هدانشگا امناهاي هیات اسالمی، انقالب پیروزي با

 فرهنگ وزارت 57 سال در. شد آن جایگزین نفره سه هیأتی
 با عالی آموزش و علوم وزارت ادغام از عالی آموزش و

 فرهنگی، انقالب از بعد. گرفت شکل هنر، و فرهنگ وزارت
 نهادي عنوان به 59 سال در فرهنگی انقالب عالی شوراي
 مجدد احیاي با. ]18[ گرفت شکل حوزه این در گذار سیاست

 مدیریت در تغییراتی ،1370 سال از امنا هیات قانون
 تاثیرات ،عملیاتی لحاظ به حال این با شد، ایجاد ها هدانشگا

  .]19[ نبود محسوس قانون این
 آموزش منظا در متعدد رخدادهاي با وجود 1376 تا سال

 متعدد، آموزشی موسسات و ها هدانشگا تاسیس نظیر( عالی
 – میعل جامع و) 1367( نور پیام ،)1361( آزاد دانشگاه
 و )1364( پزشکی آموزش شدن منفک ،)1372( کاربردي

 مدیریتی و ساختاري تحول راستاي در خاصی اقدامات ،)غیره
 ،1372 سال در هرچند. نگرفت صورت وزارتخانه این در

 دولت کار دستور در عالی آموزش نظام در بازنگري موضوع
 زمینه این در کارشناسی و پژوهشی هاي فعالیت و گرفت قرار

 طرح که بود 1376 سال در عمالً ، اما]20[ صورت گرفت
 عالی شوراي تصویب به ها هدانشگا امناهاي هیات تشکیل
 و بررسی موضوع تدریج،هب. ]21[ رسید فرهنگی انقالب

 راستاي در عالی آموزش نظام مدیریت و ساختار در بازنگري
 شد مطرح جدي بطور فناوري و پژوهش علمی، اعتالي

 ایجاد براي را خود اراده توسعه، سوم برنامه دردولت . ]22[
 و فرهنگ وزارت داد؛ قرار حوزه این در اساسی تحوالت
 نام تغییر "فناوري و تحقیقات علوم،" وزارت به عالی آموزش

 ماموریت مذکور وزارت برنامه همین 99 ماده طبق بر و یافت
 و اجرایی امور به بخشیدن  انسجام منظور به تا یافت

 و حمایت ریزي، برنامه کشور، میعل نظام گذاري سیاست
 و ها سیاست تدوین و بررسی نظارت، و ارزیابی پشتیبانی،

 عهده بر را فناوري و تحقیقات حوزه در راهبردي يها اولویت
 و وظایف اهداف، در الزم اصالحات انجام به نسبت و گیرد

 اختیارات، نبود به قانون این در. کند اقدام خود تشکیالت
 براي وابسته موسسات و عالی آموزش نظام در پذیري انعطاف

 عدم جامعه، تغییر حال در نیازهاي به سریع پاسخگویی
 عالی آموزش کالن يها سیاست در ثبات و هماهنگی انسجام،

 کارآمد و جامع نظام فقدان و گیري تصمیم مراکز تعدد از متاثر
 ساختاري مشکالت از بخشی عنوان به نظارت، و ارزیابی
  .]23[ است شده اشاره عالی آموزش بخش

 انجام با فناوري و تحقیقات علوم، وزارت مبنا همین بر
 تشکیالت و وظایف اهداف، الیحه متعدد پژوهشی مطالعات

 99 ماده استناد به و ]24[ کرد تدوین 1379 سال در را خود
 با نهایتاً و شد طرح مجلس در الیحه این سوم، برنامه قانون
 اهداف، قانون 1383 سال در الیحه، در تغییرات برخی

 به فناوري و تحقیقات علوم، وزارت تشکیالت و وظایف
 همین تبع به. ]25[ رسید میاسال شوراي مجلس تصویب

 1383 سال در چهارم برنامه قانون 49 ماده ،)10 ماده( قانون
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 در امناها هیأت نقش براي استثنایی فرصتی که شد تصویب
  .]26[ بود ها هدانشگا استقالل و ها هدانشگا اداره

ترین تحول در حوزه علوم،   چنین تغییري به عنوان جدي
دنبال همقاله حاضر ب. شود میتحقیقات و فناوري محسوب 

تبیین فرایند این تغییر با استفاده از چارچوب ائتالف مدافع 
همانطورکه اشاره شد، براساس این چارچوب، تغییر . است
یشان به ها هها براي تبدیل اید پیامد رقابت بین ائتالف مشی خط
به لحاظ تاریخی این مقاله تالش دارد تغییر . است مشی خط

علوم، تحقیقات و  در اهداف، وظایف و تشکیالت وزارت
ي بررسی کند، با این ا سه دهه الی فناوري را در یک دوره دو

که تغییر اساسی در این زمینه در قالب تغییر  حال از آنجا 
، پس از تدوین قانون برنامه سوم 1378 از سال مشی خط

توسعه اقتصادي، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی رخ داده است، 
  .تاین دوره زمانی قابل تامل اس

  
  شناسی پژوهش روش - 3

براي انجام این پژوهش از شیوه تحلیل کیفی و متد موردکاوي 
استفاده شده است؛ با توجه به ماهیت و اهداف پژوهش و به 
منظور شناسایی بهتر عوامل موثر بر تغییر ساختار وزارت 
علوم، تحقیقات و فناوري و تبیین فرایند این تغییر، تحلیل 

 . ترین روش است کیفی مناسب

آوري  منبع اصلی جمع 3اطالعات مورد نیاز در این مطالعه از 
شده، گزارشات و اخبار  مستندات و منابع نگهداري: شده است

... و نشریات و ها ه، اعم از روزنامها هاخبار منتشره در رسان(
بعد از مطرح شدن الیحه در مجلس تا زمان قانونی شدن و 

  .و مصاحبه) تصویب الیحه
، مستندات قانونی و مستندات مستندات و منابع آرشیوي

سازمانی است؛ مستندات قانونی شامل مستندات مرتبط با 
خانه قبل از تدوین  توجیه دالیل تغییر در ساختار وزارت

الیحه، تدوین قانون برنامه سوم و چهارم توسعه اقتصادي، 
اجتماعی، فرهنگی و سیاسی کشور، تدوین الیحه و قانون 
اهداف وظایف و تشکیالت وزارت علوم، تحقیقات و 

 1372خانه و یا مجلس و دولت از تاریخ  فناوري، در وزارت
مستندات سازمانی؛ گزارشات، صورتجسات، . است 1383تا 

مقاالت و سایر مستنداتی هستند که در موسسات وابسته به 
ي ها وزارت علوم، تحقیقات و فناوري و در مرکز پژوهش

  .شوند میاري مجلس نگهد
نیمه (، مصاحبه ها هآوري داد ترین منبع براي جمع مهم

گذاري  مشی خطبا اشخاص کلیدي مرتبط با ) یافته ساختار
نفر  19نفر،  33حوزه علم، تحقیق و فناوري بوده است؛ شامل

نفر از اعضاي  6سال اخیر،  15خانه در  از مسئولین وزارت
نفر  3اسالمی، کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شوراي 

ر و نفر پژوهشگ 5از اعضاي شوراي عالی انقالب فرهنگی و 
با  ها هکنندگان در این مصاحب صاحبنظر در این حوزه؛ مشارکت

گیري  نمونه(گیري کیفی  هاي نمونه استفاده از یکی از استراتژي
  .اند انتخاب شده) 1اي گلوله برفی یا زنجیره

ع، جزئیات و اطالعات آوري شده از این مناب ي جمعها هداد
. ارائه داد مشی خطمطلوبی در زمینه رخدادهاي موثر بر تغییر 

این امکان را براي مولفین فراهم کرد که  ها ههمچنین مصاحب
کسب  مشی خطي وسیعی در مورد فرایند تغییر این ها هداد

کنند تا بتوانند این فرایند را با چارچوب ائتالف مدافع ساباتیه 
  .تبیین کنند

  
  ها هدادتحلیل  - 4

به شکل کیفی و با مطالعه متن  ها هدر این پژوهش، تحلیل داد
و سایر مستندات صورت گرفته است تا  ها همصاحب

رخدادهایی که منجر به تغییر قانون اهداف، وظایف و 
تشکیالت وزارت علوم، تحقیقات و فناوري شده است، به 

براي این منظور، ابتدا . نحوي مطلوب فهم و درك شود
آوري شده از کلیه منابع تحلیل و به شکل  ي جمعها هداد

و براي  ها هسنجی دادبارر اعتوار نوشته شد به منظو حکایت
وهش به ژ، نتایج پها هدادحصول اطمینان از صحت تفسیر 

گذاري  مشی خطخبرگان  نیزشوندگان و  برخی از مصاحبه
مورد تائید بوده است و سپس  ها هارجاع شد، که صحت یافت

چارچوب ائتالف (مطابق با چارچوب نظري مورد استفاده 
تفسیر  مشی خط، رخدادهاي مرتبط با این تغییر )مدافع ساباتیه

، مفاهیم نظري چارچوب ها هداددر این مرحله از تحلیل . شد

                                                
1- Snowballing or Chain Sampling 
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ي اصلی براي تحلیل بود و کدگذاري ها هائتالف مدافع شاخص
هاي  بندي براین اساس طبقه. را هدایت کرد ها هدادبندي  و طبقه

  :بودند ها هدادزیر مبناي اصلی تحلیل 
 نظام خردهمسائل حوزه علوم، تحقیقات و فناوري به عنوان  -

  ؛مشی خط
  هاي رقیب؛ ائتالف -
  رویدادهاي مهم موثر بر تغییر؛ -
 ؛مشی خطیادگیري  -

  مشی خطائتالف مدافع و تغییر  4-1
پیامد  مشی خطتغییرات  ،مدافعبراساس چارچوب ائتالف 

یشان به اقدامات ها هها براي تبدیل اید رقابت ائتالف
هر ائتالف شامل بازیگرانی از سطوح . ]2[ شود تلقی می میرس

ي ذینفع مختلف ها همختلف دولتی، رسانه، پژوهشگران و گرو
در خلق، انتشار و ارزیابی  میهستند که نقش مه مشی خط
در مورد قانون اهداف، . ]27[نند ک می ایفا مشی خطي ها هاید

وظایف و تشکیالت وزارت علوم، تحقیقات و فناوري، الزم 
با توجه به  70اشاره شود که از اوایل دهه باید است در ابتدا 

تجربیاتی که در حوزه آموزش عالی، تحقیقات و فناوري 
وجود داشته، ضرورت اتخاذ رویکرد مناسب با شرایط، 

شد؛ به  میاقضائات و نیازهاي جامعه بیش از پیش احساس 
که در اداره ) متمرکز(رسید رویکرد مدیریت حاکم  مینظر 

ه آموزش عالی و پژوهش تجربه شده بود، امور بویژه در حوز
ملی و (براي پاسخگویی به نیازهاي جامعه و همینطور محیط 

این مسائل در حوزه آموزش . این دهه کارآمد نباشد) جهانی
از ) و تعامالت فردي و گروهی ها ، همایشها در نشست(عالی 

نمود  میشد، ضروري  میمطرح  مشی خطسوي بازیگران 
متمرکز و صرفا فرهنگی داشت، منعطف شده و که نگاه  مینظا

دیدگاه اقتصادي داشته باشد؛ به جاي صرف توجه به آموزش، 
  .به پژوهش و فناوري نیز توجه کند

 مشی خطم نظادر پاسخ به این مسائل، دو ائتالف در درون 
گروه اول؛ اعضاي آن متشکل . ردندک میشکل گرفته و فعالیت 

دولت، برخی از اعضاي  از بازیگرانی از سطوح مختلف
و برخی  ها همجلس شوراي اسالمی، روساي دانشگا

ویژه در بخش دولت، مسئولین وزارت هب. پژوهشگران بودند

علوم، تحقیقات و فناوري به عنوان مدعی اصلی تغییر در 
دنبال تغییرات اساسی در شیوه  هاین گروه ب. بودند مشی خط

. قات و فناوري بودندو حوزه علوم، تحقی ها همدیریت دانشگا
اعضاي این ائتالف شامل اعضاي اصلی مدیریتی بودند که از 

در وزارت علوم، تحقیقات و فناوري بحث تغییر  1376سال 
نظیر وزیر، معاونین (ردند ک میرا با جدیت دنبال  مشی خطدر 

و برخی اعضاي مجلس شوراي  ها هو روساي دانشگا
به ریاست وزیرعلوم،  میهسته اصلی این ائتالف، تی). اسالمی

تحقیقات و فناوري بود که تحت عنوان دبیرخانه اصالح 
در موسسه آموزش،  1378در تاریخ پنجم اسفند (ساختار 

) وزارت علوم، تحقیقات و فناوري ریزي برنامهپژوهش و 
را  مربوطهنویس الیحه  تشکیل شد و مسئولیت تدوین پیش

نویس  که پیش 1380این تاریخ تا اوایل  برعهده گرفت و از
که الیحه  1380تیرماه  20الیحه نهایی شد و نهایتا در تاریخ 

اصالح اهداف، وظایف و تشکیالت وزارت علوم، تحقیقات و 
فناوري در هیات دولت تصویب شد، نقش بسیار فعالی 

  .داشت
ي اصلی مندرج در ها هشدت از اید هببازیگران اصلی ائتالف 

ردند؛ نخست ک میالیحه و تفکر حاکم بر مفاد آن حمایت 
اعضاي این ائتالف معتقد بودند که در سطح نهادي، رویکرد 

کلیه امور در وزارتخانه  ریزي برنامهتمرکزگرایی در مدیریت و 
از یک سو، فقدان حداقل  ]28[ ها هو به تبع آن در دانشگا

 ها هگیري و اداره امور دانشگا ملیاتی براي تصمیماستقالل ع
گزینش دانشجو،  ، مدیریت منابع انسانی،ریزي برنامهدر زمینه (

و رویکرد ) ها ههاي آموزشی و توسعه رشت فعالیت ریزي برنامه
از سوي دیگر، باعث شده  ]29[ ها هگرا در قبال دانشگا کنترل

به عنوان مهمترین نقش آفرین ( ها هدر درجه اول، دانشگا
و فرهنگی   میهویت مستقل عل) يرحوزه علم، تحقیق و فناو

مطلوبی  میگیري نهادهاي عل نداشته باشند و ثانیا امکان شکل
ر سطح از جمله مشکالت دیگر د. در این حوزه میسر نباشد

سنجی و کمبود منابع مالی بود که نهادي، فقدان سیستم اعتبار
  .]31و30[رد ک میدر این حوزه را ایجاب ضرورت تغییر 

در سطح فرانهادي نیز، عدم پیوستگی و تناسب در مسائل 
آموزش، پژوهش و فناوري و عدم توجه مطلوب به حوزه 
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به (پژوهش و فناوري و همینطور متولی نداشتن فناوري 
و عنوان کاربردي کردن تحقیقات انجام یافته در عرصه عمل 

ضمن ایجاد مشکالت در رشد  ، باعث شده بود)پژوهش
هاي در حال اجرا و هدایت  فناوري، نظارت مستمر بر پژوهش

هاي پژوهشی و توزیع اعتبارات،  صحیح آنها، تعیین اولویت
در . ]28[ نیز میسر نباشد ها امکان استفاده از نتایج پژوهش

نهادهاي متعددي بطور  رغم اینکه زمینه فناوري نیز، علی
ر امر فناوري بودند، ولی هیچکدام اندرکا قانونی دست

 مسئولیت مدیریت کالن را در کشور برعهده نداشتند
  .]33و32[

همچنین فقدان رویکرد تقاضامحوري و عدم ارتباط نهادمند و 
منطقی دانشگاه با صنعت و جامعه، پاسخگویی مناسب به 

. ]34-36[ نیازهاي درحال تغییر را با مشکل مواجه کرده بود
گیري و ناهماهنگی و  ، تعدد مراجع تصمیماز سوي دیگر

گذاري و  تداخل وظایف بین نهادهاي مختلف درگیر سیاست
اجرا در عرصه آموزش، تحقیقات و فناوري و فقدان 

گذاري تعاملی و هماهنگ از جمله  ریزي و سیاست برنامه
بودن کارآیی و بازدهی نظام آموزش  مسائلی بودند که پایین
المللی و کاهش  هاي بین ا شاخصعالی را در مقایسه ب

حفظ (هاي تعیین شده  اثربخشی اجتماعی در ایفاي رسالت
کشور، توسعه و تعالی انسانی، و  میاعتالي موقعیت عل

را به ) مشارکت در توسعه اقتصادي، سیاسی و فرهنگی کشور
همراه داشت؛ همینطور باعث بروز تعارض در 

 اوري شده بودهاي مرتبط با علم، تحقیق و فن گیري جهت
براین اساس یکی از راهکارهاي اساسی براي حل . ]29[

خانه و نحوه مدیریت و  مشکالت، تغییر در ساختار وزارت
به . در حوزه علم، تحقیق و فناوري مطرح شد ریزي برنامه
توان گفت که با توجه به مشکالت این حوزه، جامعه  مینوعی 

تجربه  ها طی سالو دانشگاهی و همچنین مسئولین، در   میعل
رسیدند که از یک سو، به منظور پویاتر نمودن  میبه چنین فه

م آموزش عالی در راستاي رفع نظانهاد دانشگاه و بطور کلی 
و توسعه کشور و از سوي دیگر، با توجه به  مینیازهاي عل

از دانشگاه در زمینه نقش آفرینی در  میانتظارات جامعه اسال
و ارتقاي ) یانات مقام معظم رهبريب(توسعه همه جانبه کشور 

جایگاه دانشگاه به عنوان منشأ اصلی تحوالت، ضروري است 
با . تا اقداماتی در زمینه منعطف نمودن این نهاد صورت گیرد

در دستورکار دولت  مشی خطچنین رویکردي تغییر در 
  .]29[ قرارگرفت

 البته این مسائل از سوي اعضاي ائتالف رقیب نیز قاعدتا درك
شد و هر دو ائتالف قائل به این بودند که مسائلی در حوزه  می

علوم، تحقیقات و فناوري وجود دارد که کارآمدي این بخش 
را با مشکل مواجه کرده است و به نوعی نیاز به تغییر را هردو 
گروه فهم کرده بودند؛ اما رویکرد هرکدام و همینطور 

این شرایط،  شان براي برون رفت از راهکارهاي پیشنهادي
و مدیریتی مشکالت  میاصوال در محافل عل. متفاوت بود

مرتبط با این حوزه از سوي جامعه دانشگاهی و نیز مسئولین 
گذاران این حوزه بدلیل  مشی خطشد و اکثر  میمطرح 

رسیده بودند  میتجربیات چندین ساله که داشتند به چنین فه
دانشگاه و بطور که از یک سو، به منظور پویاتر نمودن نهاد 

و  میکلی سیستم آموزش عالی در راستاي رفع نیازهاي عل
توسعه کشور و از سوي دیگر، با توجه به انتظارات جامعه 

آفرینی در توسعه همه جانبه  از دانشگاه در زمینه نقش میاسال
و ارتقاي جایگاه دانشگاه ) بیانات مقام معظم رهبري(کشور 

روري است تا اقداماتی در به عنوان منشأ اصلی تحوالت، ض
  .]29[زمینه منعطف نمودن این نهاد صورت گیرد 

بازیگران ائتالف رقیب شامل اعضاي مهم شوراي عالی 
انقالب فرهنگی، برخی از اعضاي نهادهاي بخش دولتی و 

و همینطور برخی از پژوهشگران و  میمجلس شوراي اسال
باور اصلی این ائتالف این بود که حوزه . دانشگاهیان بودند

علوم، تحقیقات و فناوري یکی از کارکردهاي مهم جامعه 
همانطورکه ائتالف (بایستی مطلوب عمل کند  میاست و 

همچنین تاکید داشتند که ). معتقد بودند مشی خطحامیان تغییر 
به لحاظ مدیریتی و (ین حوزه برخی مشکالت در ا

وجود دارد، با این حال آنها باور داشتند که این ) ریزي برنامه
اعضاي این . مشکالت با ترتیبات موجود قابل حل هستند

در تالش است  مشی خطائتالف معتقد بودند که ائتالف مدافع 
تا در چارچوب بحث تغییر در اهداف، وظایف و تشکیالت 

ت و فناوري اختیارات شوراي عالی وزارت علوم، تحقیقا
انقالب فرهنگی را در حوزه علوم، تحقیقات و فناوري محدود 
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ردند که در ک میکند و برخی از این اعضا این بحث را مطرح 
قالب این تغییر برخی در تالشند جایگاه شوراي انقالب 

ي اعضاي این ها بویژه حساسیت(فرهنگی را زیر سوال ببرند 
شد که در چندین سال اخیر بیشترین  میر ناشی شورا از این ام

). تمرکز شورا بر حوزه علوم، تحقیقات و فناوري بوده است
الیحه  10موضوع ماده (عالوه با بحث استقالل دانشگاه هب

اهداف، وظایف و تشکیالت وزارت علوم، تحقیقات و 
باید به  ها همخالف بودند و عقیده داشتند که دانشگا) فناوري
 مشی خطرهنگی کنترل شوند و براساس همین باورها، لحاظ ف

بردند و با  میرا زیر سوال  مشی خطپیشنهادي ائتالف مدافع 
  .ردندک میي آنها مخالفت ها هاید

چنین تعارضاتی در چارچوب ائتالف مدافع در قالب رقابت 
با این حال، بررسی محورهاي . قابل تبیین است ها بین ائتالف

دهد که عالوه بر  میاصلی چارچوب ائتالف مدافع نشان 
براي تاثیرگذاري بر فرایند  ها بحث رقابت بین ائتالف

، پیش فرض اساسی دیگري مشی خطگذاري و نتایج  مشی خط
ي ها نخست، اینکه ائتالف :وجود دارد که قابل تعمق است

 مشی خطتوافق بر باورهاي اصلی مدافع از طریق 
به نوعی . ]12[ نندک مییشان رابه هم نزدیک ها  هدیدگا
که متشکل از  مشی خط نظام خردهي فعال در درون ها هگرو

. رسند میهستنند به توافق  مشی خطمجموعه بازیگران 
ي فعال در زمینه تغییر اهداف، وظایف و تشکیالت ها هگرو

وزارت علوم، تحقیقات و فناوري در مورد باورهاي اصلی 
بویژه مدافعین تغییر . با هم تعارضاتی داشتند مشی خط
و همینطور ارتقا  ها هاز رویکرد استقالل دانشگا مشی خط

جایگاه وزارت علوم، تحقیقات و فناوري به عنوان باالترین 
گذار در حوزه آموزش عالی،  گیرنده و سیاست تصمیمنهاد 

پژوهش و فناوري در قالب شوراي عالی علوم، تحقیقات و 
در مقابل، اعضاي شوراي عالی . ردندک میدفاع ) عتف(فناوري 

انقالب فرهنگی، برخی نمایندگان مجلس و دانشگاهیان در 
زمینه تداخل وظایف شوراي عالی علوم، تحقیقات و فناوري 

وظایف شوراي عالی انقالب فرهنگی و بحث استقالل  با
و نظرات متفاوتی داشتند و همین امر  ها ه، دیدگاها هدانشگا

 مشی خطو همینطور نتایج  مشی خطباعث شد فرایند تغییر 
با ) محتواي قانون در مقایسه با الیحه پیشنهادي به مجلس(

ایجاد  هایی مواجه شود و تغییراتی در برخی مفاد الیحه چالش
نقطه عطف چنین تقابل و تعارضی باعث شد که . شود

اي پنج نفره متشکل از نمایندگان شوراي عالی انقالب  کمیته
فرهنگی، نماینده شوراي نگهبان، رئیس کمسیون آموزش و 

، )به عنوان نماینده مجلس شوراي اسالمی(تحقیقات مجلس 
مدافع نماینده ائتالف (وزیر علوم به عنوان نماینده دولت 

این . دستور مقام معظم رهبري تشکیل شودهب) مشی خطتغییر 
کمیته مسئولیت داشت در مورد تفکیک وظایف شوراي عالی 
علوم، تحقیقات و فناوري و شوراي عالی انقالب فرهنگی و 

  .زا، تصمیم بگیرد برخی مسائل تعارض
ند که ک میدر این زمینه چارچوب ائتالف مدافع پیشنهاد 

 1مشی خطي ها ههاي مدافع توسط واسط ائتالف رقابت بین

 مشی خطي ها هبیشترین تالش و توجه واسط. شود میتعدیل 
ي دستیابی به توافق را پیدا ها همعطوف به این است که شیو

هم سیاسیون و هم . ]11[کنند و تعارضات را کاهش دهند 
ظاهر  مشی خطي ها هها، ممکن است در نقش واسط بوروکرات

در مورد این تغییر، کم و بیش چنین نقشی را  .]2[شوند 
معاون آموزشی وزیر علوم، تحقیقات و فناوري که در اثناي 

به عنوان وزیر ) پس از استعفاي وزیر( مشی خطفرایند تغییر 
اهداف مدافعین تغییر  میاگرچه تما. منصوب شد، ایفا نمود

با این حال تالش وي براین  ؛در نهایت محقق نشد مشی خط
حفظ شود و به  مشی خطد که حداقل بخشی از محتوي بو

  .تصویب برسد

  مشی خطرخدادهاي بیرونی و یادگیري  4-2
دارد که تغییر  میچارچوب ائتالف مدافع همچنین بیان 

ممکن است در واکنش به رخدادهاي بیرونی یا از  مشی خط
فرض رخ دهد؛ این چارچوب  مشی خططریق یادگیري 

. واکنش به دو فرایند است نتیجه مشی خطند که تغییر ک می

                                                
مشی براي تحقق اهداف  کنندگان خط در چارچوب نظریه ائتالف مدافع، مشارکت -1

دلیل عدم توافقات و رقابت احتمالی بین هب. کنند مدنظرشان در قالب ائتالف فعالیت می
مشی تعارضات  هاي خط واسطه. ناپذیر است ها، تعارض سیاسی بین آنها اجتناب ائتالف

که اغلب مشارکت کنندگان در فرایند از آنجا. کنند ها را تعدیل می سیاسی بین ائتالف
تالش ) policy brokers(مشی  هاي خط این فرایند هستند، واسطهمشی بدنبال نفوذ بر  خط
آنها ممکن است از بین . ها خلق کنند آمیز و توافقی در بین ائتالف هاي مسالمت کنند ارزش می

هاي مجلس و یا مدیران باشند ومعموال مورد  ها، اعضاي کمیسیون کارکنان منتخب، بوروکرات
  .هستند) تحاکم و اقلی(دو ائتالف اعتماد هر
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ست که دو یا چند ائتالف رقیب ا فرایند اول در مورد زمانی
و باورهاي ثانویه شان به شکل  مشی خطبراي تبدیل باورهاي 

در طول این تبادل، یادگیري . نندک میتالش  مشی خططرح یا 
در مواجهه با  ؛محور ممکن است اتفاق بیفتدمشی خط

شان را در  برخی از باورهاي ثانویه ها ید، ائتالفاطالعات جد
، فرایند دوم. دهند میواکنش به پیامدهاي دنیاي واقعی تغییر 

تغییرات . بایستی رخ دهد نظامخردهنوعی آشفتگی بیرون از 
دریچه «برجسته در متغیرهاي پویاي بیرونی ممکن است 

. 1)ندک میکه کینگدون مطرح  گونهآن (را باز کند » مشی خط
، ائتالف حاکم فرصتی براي یادگیري از دورهدر طول این 

 مشی خطیی براي ساختار باورهاي ها تغییرات را دارد و بدیل
ند، یا ائتالف غیرحاکم ممکن است با ایجاد تغییرات ک میارائه 

ي خودش را ها بطور موفقیت آمیز ارزش مشی خطاساسی در 
ته در چارچوب الب. موجود کند مشی خطي ها جایگزین ارزش

 مشی خط نظامخردهائتالف مدافع برخی رخدادهاي درون 
  .شوند می مشی خطنیز منجر به تغییر ) رخدادهاي کانونی(

در مورد قانون اهداف، وظایف و تشکیالت وزارت علوم، 
تحقیقات و فناوري، تدوین سند برنامه سوم توسعه اقتصادي، 

بینی تغییر نام وزارت  اجتماعی و فرهنگی کشور و پیش
فرهنگ و آموزش عالی به وزارت علوم، تحقیقات و فناوري 
اولین فرصت را براي به چالش کشاندن وضع موجود و 

این  99بویژه ماده . را فراهم نمود مشی خطهمینطور تغییر 
گذاري و اجرایی  برنامه لزوم انسجام بخشی به امور سیاست

 ریزي برنامهدر نظام  پذیري این حوزه و همینطور انعطاف
بینی کرده بود  پژوهش و فناوري را پیش آموزش عالی،

رخداد مهم دیگر و موثر بر تدوین ). مشی خطتصمیمات (
قانون برنامه سوم، تغییر تدریجی رویکرد مدیریتی حاکم بر 

با تغییر ریاست  1376بود؛ از سال  70نظام اداري از دهه 
تفاوت در مدیریت قوه جمهوري، رویکرد و تفکري تقریبا م

اگرچه در ترکیب هیأت دولت جدید، وزیر . مجریه حاکم شد
وزارت فرهنگ و (منصوب شده در حوزه آموزش عالی 

جزو وزراي دولت قبلی نیز بود و تغییر در ) آموزش عالی
را در برنامه کاري و  ها همدیریت آموزش عالی و دانشگا

ین حال، ، با ا]22[ ي خود مطرح کرده بودها اولویت

                                                
 .کنید مراجعه ]12[براي مطالعه بیشتر به منبع  -1

ي مدیریت جدید و پارادایم حاکم بر این ها گیري جهت
تر را  شدن پیشنهادات جدید و تغییرات اساسی ، مطرحمدیریت

در این حوزه تقویت کرد و نزدیکی دیدگاه مدیریت 
وزارتخانه با تفکر مدیریت حاکم، پیگیري تغییر پیشنهادي در 

تغییر (و حمایت از تصویب آن را استمرار بخشید  مشی خط
  ).در شرایط سیاسی

قانون ( مشی خطاتفاق مهم دیگري که بویژه نتایج تغییر 
را تحت تاثیر قرار داد، این بود که فرصتی فراهم ) مصوب

، مشی خطآمده بود تا عالوه بر مسائل مدنظر مدافعین تغییر 
گذاري در  برانگیز دیگري در خصوص سیاست مسائل چالش

این حوزه و همینطور جایگاه شوراي عالی انقالب فرهنگی 
مطرح شود که خود این امر نه تنها تعارضات بین دو ائتالف 

نیز تاثیر  مشی خطرا بیشتر کرد، بلکه به نوعی بر نتایج تغییر 
  .گذاشت

با این  مشی خطچنین تفسیري از رخدادهاي موثر بر تغییر 
افع در ارتباط است که فرض چارچوب ائتالف مد پیش

افتد که سطح متوسطی از  میزمانی اتفاق  مشی خطیادگیري 
  . تعارض بین دو ائتالف وجود داشته باشد

ند، در این ک میبینی  که چارچوب ائتالف مدافع پیشهمانطور
در مورد . شود میمحور مشاهده  مشی خطمورد نیز یادگیري 

، تحقیقات و قانون اهداف، وظایف و تشکیالت وزارت علوم
بطور قطع توسط مدافع ائتالف  مشی خطفناوري هسته اصلی 

این ائتالف، باورهاي اصلی . حفظ شد مشی خطتغییر 
را طوري  مشی خطخودشان را تغییر نداد و تالش کرد فرایند 

یی که مطرح ها همدیریت کند که از مشروعیت خودش و اید
باورهاي  با این حال، اعضاي ائتالف. رد، حمایت کندک می

شان در مورد مسائل را تغییر دادند تا از منافع اصلی  ثانویه
 ) البته از طریق مصالحه و توافق(خودشان دفاع کنند و به نوعی

. را حفظ کنند مشی خطي اصلی مطرح شده در ها هایدبتوانند 
این گروه زمانی که متوجه شد با روند و شرایط حاکم، امکان 

ي ها پیشبرد اهداف وجود ندارد تالش نمود از طریق استراتژي
مذاکرات و (کمک کند  مشی خطمناسب به تحقق اهداف 

با اعضاي مجلس شوراي   میو غیر رس میجلسات رس
دهاي موثر و اسالمی، شوراي عالی انقالب فرهنگی و سایر نها
بااین حال، ). نهایتا استعفاي وزیر علوم، تحقیقات و فناوري
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پیشنهادي  مشی خطي اکه با بخشی از محتو(ائتالف رقیب 
علوم، تحقیقات و فناوري بویژه با بحث وظایف شوراي عالی 

ردند و همین امر ک میازموضع دیگري دفاع ) مخالف بود
نی دیگر، اگرچه در به بیا. موجب شد تعارضاتی بوجود بیاید

ویژه  هب) اعضاي ائتالف مدافع(مسئولین وزارتخانه  ،ابتداي امر
برموضعشان مبنی بر عدم امکان تغییر مفاد الیحه مصرّ بودند، 

و بویژه از (ولی با توجه به مباحث و تعارضاتی که مطرح شد 
مجبور به تغییر موضعشان ) منتشر شد میي عموها هطریق رسان

و بحث علوم، تحقیقات و فناوري ف شوراي در زمینه وظای
اتفاقی که افتاد این بود که وزیر . شدند ها هاستقالل دانشگا

علوم استعفا کرد و وزیر بعدي نیز تالش نمود تا با اتخاذ 
نهایتاً، . حمایت کند مشی خطي مناسب از کلیت ها استراتژي

که بنابراین همانطور. تغییر کرد مشی خطي ابخشی از محتو
ي مدافع به ها ائتالف. ندک میبینی  چارچوب ائتالف مدافع پیش
شان را با  و تجربی میي علها هجاي تغییر باورهایشان، یافت

ي باورشان متناسب کردند و تغییر رفتارشان بیشتر در ها نظام
 مشی خطبعالوه تغییر در این . بود مشی خطي ثانویه ها هجنب

 مشی خطت دارد که نتایج همچنین با این ادعاي ساباتیه مطابق
محدود  مشی خطبا پارامترها و عوامل ثابت در سیستم 

 نظام خردهبه عبارتی، عوامل و پارامترهاي ثابت در . شود می
را  ها مشی خطممکن است تغییرات گسترده در  مشی خط

  .محدود کنند

  ها  منابع ائتالف 4-3
منابعی  ها ند که اعضاي ائتالفک مینظریه ائتالف مدافع فرض 

در یشان ها گیرند که آنها را براي اجراي استراتژي میرا بکار 
  :]11[ توانمند سازد مشی خطنفوذ بر  راستاي

رت قانونی براي اتخاذ تصمیمات دسترسی به قد. الف
ویژگی مهم ائتالف حاکم . یکی از منابع قدرت است مشی خط

بیشتري این است که تعداد ) ي اقلیتها در مقایسه با ائتالف(
  .از اعضاي آن در موقعیت قدرت رسمی هستند

را به همراه  مردمائتالفی که پشتیبانی قوي : افکار عمومی. ب
ي ها هدارد، قادر است ادعا کند که نماینده عالئق و خواست

تواند براي اعمال نفوذ  مردم است و از این پشتیبانی می مومع
براي تغییر  در قوانین جدید، تغییر در قوانین و مقررات و

  .منابع در راستاي اهداف ائتالف استفاده کند

اي طرفداران  معموال بصورت دوره ها ائتالف: ها هج گرویسب. ج
خود را براي مشارکت در رویدادهاي مهم و براي کمک به 

یی که به منابع ها بویژه ائتالف. خوانند میتحقق اهدافشان فرا 
  .نندک میمالی کمتري دسترسی دارند از این منبع استفاده 

، مهارت رهبري به مشی خطدر ادبیات : رهبري ماهرانه. د
در . ندک میدر تحقق اهدافشان کمک  ها موفقیت ائتالف

ي بیرونی، ها عواملی نظیر شوك مشی خطچارچوب تغییر 
این حال، رهبران با . ندک میم سیاسی را به تغییر ترغیب نظا

در چارچوب جریانات چندگانه کینگدون، ( ها ائتالف
تغییرات ) نندک میچنین نقشی را ایفا  مشی خطکارآفرینان 

  .نندک میایجاد  مشی خطواقعی را در 
با توجه به شدت و علل مشکل و هزینه و : اطالعات. هـ
مشی، اطالعات منبع مهمی براي ائتالف  ي خطها بدیل فعتمن

ابزار تدافعی و یا اطالعات را  ،نظریه ائتالف مدافع. است
مشی تلقی  مجادالت خط موفقیت درسیاسی براي  حرکتی

از اطالعات براي  ي ذینفعها هگرواین چارچوب در . کند می
براي تقویت عضویت ائتالفشان، براي حمایت از موقعیتشان، 

ي ها  ي مخالفین، متقاعد نمودن قدرتها هدیدگا مقابله با
شان و تحت  ي پیشنهاديها گیري به حمایت از طرح تصمیم

در این تالش، . کنند تاثیر قرار دادن افکار عمومی استفاده می
نند اطالعات را به نفع خودشان تغییر ک مینفعان سعی  ذي

به این دلیل است که چارچوب  .دهند یا حتی تحریف کنند
ن درون ائتالف مدافع نقش تحلیلگران، پژوهشگران و مشاوری

اهمیت این مساله را همچنین . کند را برجسته می ها ائتالف
و  ها برداري از تحلیل که چرا براي تبیین بهرهند ک میروشن 
تحلیل در ، مشی و اطالعات فنی و علمی ي خطها گزارش

  .]17[ استمشی مفید  سطح خرده سیستم خط
درمورد قانون اهداف، وظایف و تشکیالت وزارت علوم، 

بود و  مشی خطتحقیقات و فناوري، ائتالفی که مدافع تغییر در 
رد، تا حدي به ک میي الیحه پیشنهادي را دنبال ها هتحقق اید

با این  .منابعی که در بخش قبلی بحث شد، دسترسی داشت
بتواند در  ائتالف رقیب نیز به منابعی دسترسی داشت که ،حال

ي خود را مطرح کند و تاحدي ها تقابل با این ائتالف مخالفت
فرایند تغییر و نتایج تغییر را مبتنی بر رویکرد و اهداف خود 

بطور خاص برخی از اعضاي ائتالف . تحت تاثیر قرار دهد
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ردند که به لحاظ ک میرقیب در نهادهاي قدرتمندي فعالیت 
ع قوي براي به چالش ي تصمیم منبها دسترسی به موقعیت

براي (بودند  مشی خطي ائتالف مدافع تغییر در ها هکشیدن اید
مثال مصاحبه شوندگان به اعضاي شوراي عالی انقالب 

  ). اند برخی نمایندگان مجلس اشاره کرده فرهنگی و
ي مطرح شده در الیحه پیشنهادي وزارت علوم، ها هاید

ست جمهوري تحقیقات و فناوري از سوي دولت و نهاد ریا
شد که این امر به رهبران ائتالف مدافع تغییر  میحمایت 

و فرایند  مشی خطدر تدوین  تاداد  میقدرت قانونی  مشی خط
همچنین یکی از منابع . ي خود را نفوذ دهندها هایجاد تغییر اید

و  میشواهد عل مشی خطتغییر  ،قدرت براي ائتالف مدافع
یی بود که در قبل از شروع فرایند ها مطالعات و پژوهش

ي این ها هیافت. و در اثناي فرایند انجام گرفته بود مشی خط
مطالعات که اشاره داشت به اقبال جهانی به سمت 

تر و غیر متمرکز در حوزه علوم،  رویکردهاي منعطف
تحقیقات و فناوري و تجرییات موفق چنین رویکردي از یک 

و  ها هي در مدیریت دانشگاسو و ضرورت ایجاد چنین تغییر
و سمینارهاي  ها وزارت علوم از سوي دیگر، در همایش

مورد بحث قرار  میشد و توسط جامعه عل میمختلف مطرح 
اساساً چنین مطالعاتی و بخصوص تجربیاتی که . گرفت می

مسئولین حوزه علوم، تحقیقات و فناوري در طی دو دهه بعد 
ي اصلی چنین ها هبودند، ایدکسب کرده  میاز انقالب اسال

  .تغییري را شکل داده بود
  
  گیري بحث و نتیجه - 5

تصویب قانون اهداف، وظایف و تشکیالت وزارت علوم، 
 و تحقیقات و فناوري یکی از تحوالت اساسی در حوزه علم

بدون تردید بررسی فرایند این . شود میقلمداد ایران فناوري 
ارائه تصویري روشن از بر آن و  تغییر و رخدادهاي موثر

، به کسب دانش ضمنی ها هتعامل عوامل و پدید
در این راستا، . ندک میگذاري در این حوزه کمک  مشی خط
با بدست دادن رویکردي منسجم  مشی خطي تغییر ها هنظری

بدیلی  ي موثر، نقش بیها هبراي شناخت ابعاد، عوامل و پدید
هیت قانون اهداف، بنا به ما. دارند مشی خطدر تبیین تغییر 

وظایف و تشکیالت وزارت علوم، تحقیقات و فناوري، 

هاي چندگانه و چارچوب ائتالف مدافع در  چارچوب جریان
. مفید هستتند ،مشی خطتبیین چرایی و چگونگی تغییر این 

را برآیند پیوند سه جریان مشکل،  مشی خطنظریه کینگدون 
. ندک میتلقی ي مهم ها و جریان سیاسی در موقعیت مشی خط

، دریچه فرصتی براي بزرگترین ها نتیجه پیوند این جریان
نقش  مشی خطکارآفرینان . شود می مشی خطتغییرات در 

این نظریه نقش . نندک میدر پیوند این جریانات ایفا  میمه
  .]8[ در تبیین تغییرات اساسی و ناگهانی دارد میمه

نظریه ب ائتالف مدافع نوعی از سوي دیگر، چارچو
است و بواسطه تاکیدي  مشی خطکننده ثبات و تغییر در  تبیین

دارد، در بررسی ) یک یا چند دهه( که بر ابعاد زمانی وسیعتر
رخدادها و عوامل موثر، تصویري متفاوت از چگونگی تغییر 

بررسی رخدادهاي مرتبط با تغییر . ندک میارائه  مشی خط
حقیقات و اهداف، وظایف و تشکیالت وزارت علوم، ت

دارد  میفناوري از طریق چارچوب ائتالف مدافع ما را برآن 
 نظامخردهاي توجه کنیم که این تغییرات در درون  هشیوکه به 

 مشی خط نظامخرده. افتد مینسبتاَ ثابت اتفاق  مشی خط
ي دولتی و خصوصی ها متشکل از بازیگرانی از سازمان

نظیر کنترل ( مشی خطمختلف است که فعاالنه با مساله 
در  مشی خطبال نفوذ بر در ارتباط هستند و بدن) واآلودگی ه

البته اگرچه کانون اصلی . ]37و27، 10[ آن قلمرو هستند
توجه چارچوب ائتالف مدافع بر رفتارها و باورهاي نخبگان و 

است، این ) مشی خط نظامخردهدر درون ( مشی خطبازیگران 
ي بیرونی ها شوك(یرها چارچوب همچنین بر دو مجموعه متغ

توجه دارد که به محدود کردن یا فراهم ) مشی خطو یادگیري 
 نظامخردهدرون  مشی خطیی براي بازیگران ها نمودن فرصت

ي تغییر ها هاز بین نظری. ]38[ند ک میکمک  مشی خط
، چارچوب ائتالف مدافع این قابلیت را دارد که مشی خط
این  ،عالوههب. ]39[ ن کندرا نیز تبیی مشی خطي ثبات ها هدور

چارچوب در تبیین تغییر اهداف، وظایف و تشکیالت وزارت 
ند ک میعلوم، تحقیقات و فناوري به این دلیل که ایجاب 

را در یک دوره یک دهه، یا بیشتر  مشی خطتغییرات مرتبط با 
اتفاق  مشی خطم نظابررسی کنیم، براي فهم هر آنچه که در 

با این حال، انتقاداتی هم نسبت به این . افتد، مهم است می
یکی از این انتقادات این است که . چارچوب ارائه شده است
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چارچوب ائتالف مدافع توجه نسبتا کمتري به شرایطی دارد 
البته چنین . دهد میرخ  مشی خطکه تحت آن شرایط تغییر در 

نی و همه ي بیروها انتقاداتی ناشی از این است که همه شوك
 .شود میمنجر ن مشی خطبه تغییر  مشی خطموارد یادگیري 

گراي  محصول جامعه کثرتچارچوب مذکور،  همچنین
این انتقاد را  )1996( مینتروم و ورگاري. ]12[ امریکاست

نند که در حالیکه چارچوب ائتالف مدافع ک میمطرح 
ي ها هچارچوب مناسبی در تبیین تغییر تدریجی در دور

عنوان ابزار تبیینی در تالش براي درك  است، به طوالنی
مفید  مشی خطي تغییرات ناگهانی و اصلی در نتایج ها پویایی
تغییرات عمده نتایج تغییرات در باورهاي محوري . نیست

تئوري ائتالف مدافع در شناسایی آنچه که . است مشی خط
مطلوب  ،ندک میایجاد  مشی خطتغییرات اساسی و کوچک در 

ولی در تالش براي ارائه درکی از فرایندهایی که منجر . است
اتفاق  مشی خطشود و اینکه چه زمانی واقعاً تغییر  میبه تغییر 

همانطورکه مینتروم و ورگاري . ]40[ افتد، ضعیف استمی
د یادگیري ري بیرونی یا مواها نند همه شوكک میاشاره 

ما نیاز داریم  ؛شوند میتبدیل ن مشی خطبه تغییر  مشی خط
درك بهتري داشته باشیم از اینکه چرا تغییرات خاصی در 

ضعف دیگر این مدل در اینست که . افتد میاتفاق  مشی خط
ي مدافع به ما ها در تبیین تغییرات در ترکیب اعضاي ائتالف

همچنین به مشکالت اقدام جمعی و . ندک میکمکی ن
 مشی خطد به یی که از طریق آنها باورهاي جدیها مکانیزم
ند که چگونه ک میمشخص نشوند توحهی ندارد و  میتبدیل 

توسط اعضاي ائتالف مدیریت  1مشکالت اقدام جمعی
رغم چنین انتقاداتی، این چارچوب کاربردهاي  علی .شوند می

. ]40[ دارد مشی خطاي در تبیین تغییر  ضمنی گسترده
چارچوب ائتالف مدافع به دانش ما در مورد تدوین دستورکار 

ي ها بر اهمیت و نقش نظام. ندک میکمک  مشی خطو تغییر 
دهی  باور مشترك بین مجموعه بازیگران سیاسی در شکل

 میعمو مشی خطي مدافع، افزایش منافع و نفوذ بر ها ائتالف
این توجه در  نکته قابل ،درارتباط با این موردکاوي. تاکید دارد

و مباحثی که بین اعضاي  ها ست که رقابت بین ائتالفنظریه آن
. است مشی خطبراي تغییر  میشود، منبع مه میآنها رد و بدل 

                                                
1- Collective Action 

بواسطه ) و ائتالف رقیب مشی خطائتالف مدافع (ها  ائتالف
هاي جدي و مجادالتی که با ائتالف رقیب انجام  بحث

ي آن ها و پویایی مشی خطدهند، با گذشت زمان در مورد  می
به عبارتی، نوعی یادگیري . نندک میدانشی مفید کسب 

محور منجر  مشی خطاین یادگیري . شود میحاصل  مشی خط
و در نتیجه بهبود  ها به تغییر در رفتار و تفکر اعضاي ائتالف

چنین تحلیلی را چارچوب ائتالف . شود می میعمو مشی خط
  .ندک می ارائه نظام خردهمدافع در سطح 

در این تحلیل پیرامون مسائل آموزش،  مشی خط نظامخرده
پژوهش و فناوري قابل شناسایی است و داراي عناصري است 

ي خاصی در مورد مسائل حوزه آموزش، ها هکه تفکر و اید
پژوهش و فناوري دارند که ممکن است از طریق سایر عناصر 

که همانطور. شودبه چالش کشیده ) اردي متفاوتی دها هاکه اید(
قبال اشاره شده است، مبتنی بر چارچوب ائتالف مدافع، 

ي ها ي عناصر درونی سیستم در قالب فعالیتها فعالیت
در این فرایند، دو ائتالف . قابل بررسی است ها ائتالف

یک گروه که اعضاي آن متشکل از بازیگرانی . شناسایی شدند
شوراي از سطوح مختلف دولت، برخی از اعضاي مجلس 

و برخی پژوهشگران بودند و به  ها هاسالمی، روساي دانشگا
این . شدند میتلقی  مشی خطعنوان مدعی اصلی تغییر در 

و  ها هگروه بدنبال تغییرات اساسی در شیوه مدیریت دانشگا
  .حوزه علوم، تحقیقات و فناوري بودند

گروه دوم متشکل از برخی نهادهاي اصلی نقش آفرین در 
شامل شوراي عالی . تحقیقات و فناوري بود حوزه علوم

گذاري کالن حوزه آموزش و  اگرچه سیاست(انقالب فرهنگی 
فرهنگ از جمله اهداف و وظایف اصلی آن است با این حال 
کانون اصلی توجه این شورا بخش آموزش عالی بوده است و 

، برخی اعضاي )اي در این بخش داشته است کننده نقش تعیین
اسالمی، برخی مسئولین وزارت علوم، مجلس شوراي 

و همینطور اعضاي  ها هتحقیقات و فناوري و مسئولین دانشگا
در درون این ائتالف به دلیلی شوراي عالی . ي علمیها انجمن

انقالب فرهنگی و همینطور برخی اعضاي مجلس بازیگران 
در مقایسه با (اصلی بودند؛ این نهاد به عنوان نهاد فرادستی 

به لحاظ جایگاه قانونی و ) وم، تحقیقات و فناوريوزارت عل
گذاري  مشی خطایران در  میسیاسی در نظام جمهوري اسال



 1393 و تابستان  ، بهار3سال ششم، شماره  ،فصلنامه سیاست علم و فناوري ،فردطیبه عباسی، حسن دانایی 

15  

و بنابراین ) شود میو (شد  میذي نفوذ تلقی ) این حوزه(
، مشی خطقدرت زیادي براي تاثیرگذاري بر جریان تغییر 

  .داشت مشی خطنحوه تغییر آن و همینطور نتایج 
ند، تغییرات ک میکه چارچوب ائتالف مدافع تحلیل همانطور

در قانون اهداف، وظایف و تشکیالت وزارت علوم، تحقیقات 
در جریان . و فناوري برآیند ظهور رقابت این دو ائتالف بود

از باورهاي اصلی  ها ، هردو این ائتالفمشی خطتغییر 
خود دفاع کردند و تالش نمودند از طریق تغییر  مشی خط

ي خود را در ها هي ثانویه نظام باورشان بتوانند دیدگاها هدرجنب
ي این دو ها با این حال، تالش. اعمال کنند مشی خطتغییر 

از  مشی خطگروه براي تبدیل باورهاي ائتالفشان به شکل 
از سوي . شد میتعدیل  مشی خطي کارگزاران ها طریق فعالیت

هاي بیرونی پیامد تغییر در رخداد مشی خطدیگر، تغییرات در 
بود و این رخدادها بر مبناي چارچوب  مشی خطو یادگیري 

  .ائتالف مدافع تحلیل شد
در قالب  مشی خطو بر مبناي تحلیل تغییر (تا اینجاي بحث 

، رویدادهاي بیرونی و یادگیري ها برآیند رقابت بین ائتالف
، چارچوب ائتالف مدافع براي تبیین فرایند تغییر )مشی خط
اف، وظایف و تشکیالت وزارت علوم، تحقیقات اهد مشی خط

و فناوري کمک کننده بود و قابلیت زیادي براي تبیین بسیاري 
 مشی خطو نتایج  مشی خطاز رخدادهاي موثر بر فرایند تغییر 

این  ماند میاما بحث اصلی که پاسخ داده نشده باقی . داشت
با ایده و باورخاصی (شکل گرفتند  ها است که چرا این ائتالف

ي خود را به صورت ها ه؛ چطور آنها توانستند اید)که داشتند
؛ چطور ائتالف مدافع توانست 1در آورند مشی خطدستورکار 

ایجاد کند؛ اینها  مشی خطاصالحات مورد نظر خود را در 
مسائلی هستند که در نظریه چارچوب ائتالف مدافع تبیین 

ي ها هند و براي پاسخ به آنها نیاز است نظریما نشده باقی می
  .دیگري مبناي تحلیل باشند
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