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Abstract  

The law of duties and organization of Ministry of 
Science, Research and Technology is seen as one 
of the important changes made in the structure 
and management of the science, research and 
technology area in Iran. In other words, it is 
policy change in this area and the purpose of this 
paper is to make clear how to change policy. 
There are various research methods to explain an 
event or phenomenon. One of these methods is to 
explain phenomena by applying theories. This 
paper tries to explain how   the Law of Duties 
and Organization of the Ministry of Science, 
Research and Technology has been changed,  by 
the multiple streams framework. On this basis, 
this research describes how the problems stream, 
policy stream and politics stream have been 
coupled together to form this policy change; 
What is the role of policy participants in such  a 
coupling? How did they use this opportunity to 
approve their propositions? How is a policy 
window opened and policy changed? Finally, the 
research claims that this theory, in spite of some 
deficiencies, has clear applications for analyzing 
and explaining the process of changing  the Law 
of Duties and Organization of the  Ministry of 
Science, Research and Technology. 
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The Methodology used in this research is 
qualitative research based on a case study. Also, 
the authors have used qualitative methods 
(interview and documentation survey) to gather 
and analyze data. 
 
Keywords: Mmultiple streams, Science, 
Research and Technology policy making, policy 
change.
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  مشی با استفاده از نظریۀ جریانات چندگانۀ کینگدون؛  تبیین تغییر خط
 مطالعه موردی تغییر قانون اهداف، وظایف و تشکیالت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

  
 4، سید مهدی الوانی3عادل آذر ،*2حسن دانایی فرد، 1طیبه عباسی

 ستگذاری عمومی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرسدکترای مدیریت سیا -1

 ، دانشگاه تربیت مدرساقتصاددانشیار دانشکدۀ مدیریت و  -2

 ، دانشگاه تربیت مدرساقتصاداستاد دانشکدۀ مدیریت و  -3

  دولتی مدیریتاستاد  -4

  چکیده

کی از تحوالت اساسی در ساختار و مدیریت حوزۀ علوم، تحقیقات و فناوری عنوان ی به "اهداف، وظایف و تشکیالت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری"قانون 
) در این مقاله تغییر خط مشی(مشی است؛ برای تبیین یک رخداد  شود و هدف مقاله تبیین نحوۀ تغییر این خط مشی در این حوزه محسوب می و نوعی تغییر خط

گیری  کند تا با بهره برای این منظور، این مقاله تالش می. ها است ول، تبیین یک پدیده به کمک نظریههای متدا یکی از راه. های پژوهش بسیاری وجود دارد شیوه
براین . های چندگانۀ کینگدون تبیین کند که چگونه قانون اهداف، وظایف و تشکیالت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری متحول شده است از چارچوب جریان

اند و  مشی فوق به هم پیوند خورده دهی تغییر خط ها و جریان سیاسی در شکل مشی ونه جریان مسائل، جریان خطدهد که چگ اساس پژوهش نشان می
اند و چگونه از فرصت پیش آمده در نتیجۀ این پیوند برای تصویب پیشنهادات خود استفاده کردند؛  مشی چه نقشی در چنین پیوندی داشته کنندگان خط مشارکت

رغم برخی  کند که این نظریه علی در نهایت مقاله ادعا می. مشی شد مشی و مسئله باز و باعث تسهیل روند تغییرات در این خط خطوبه چه نحوی دریچۀ 
  .ها، کاربردهای واضحی در تحلیل و تبیین فرایند تغییر قانون اهداف، وظایف و تشکیالت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری دارد محدودیت

ها،  آوری و تحلیل داده همچنین برای جمع. اهداف این پژوهش، برای انجام آن از شیوۀ تحلیل کیفی و روش موردکاوی استفاده شده است با توجه به ماهیت و
  .اند استفاده کرده) مصاحبه و بررسی مستندات(های کیفی  محققان از روش

  
  ات و فناوریهای چندگانه، سیاستگذاری علوم، تحقیق مشی، جریان تغییر خط :کلیدواژه ها

  
 'مقدمه -1

 درایدۀ بازنگری و تغییر ساختار و مدیریت نظام آموزش عالی 
 اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور ۀسوم توسع ۀبرنام قانون

 و فرهنگ"وزارت  ،این قانون 99بر طبق مادۀ  .]1[مطرح شد
تغییر  "علوم، تحقیقات و فناوری"به وزارت  "آموزش عالی

منظور انسجام بخشیدن به امور  تا بهد شنام یافت و مأمور
ریزی،  اجرایی و سیاستگذاری نظام علمی کشور، برنامه

حمایت و پشتیبانی، ارزیابی و نظارت، بررسی و تدوین 
                                                 

  hdanaee@modares.ac.ir :دار مکاتبات نویسنده عهده *

های راهبردی را در حوزۀ تحقیقات و  ها و اولویت سیاست
فناوری بر عهده گیرد و نسبت به انجام اصالحات الزم در 

  .الت خود اقدام نمایداهداف، وظایف و تشکی
بر همین مبنا وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با انجام 
مطالعات پژوهشی متعدد، الیحۀ اهداف، وظایف و تشکیالت 

قانون برنامه ) 99(به استناد مادۀ  1380خود را در سال 
در مجلس طرح کرد و درنهایت با برخی تغییرات در  ]2[سوم

ف، وظایف و تشکیالت قانون اهدا 1383 سال در الیحه،
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به تصویب مجلس شورای 

 
  پژوهشی -فصلنامه علمی

 ریاوسیاست علم و فن
 

1389، پاییز 1سال سوم، شماره   
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مشی حوزۀ علوم، تحقیقات و  در خط یاسالمی رسید  و تغییر
هدف این پژوهش تبیین نحوۀ تغییر این . فناوری ایجاد شد

چرا چنین ": پاسخ داد کهبه این پرسش مشی است و باید  خط
حقیقات و فناوری ایجاد مشی وزارت علوم، ت تغییری در خط

مؤلفان  "توان چنین تغییری را تبیین کرد؟ شد و چگونه می
  .اند برای پاسخ به این سؤال، از نظریه کینگدون استفاده کرده

های مهم  های چندگانۀ کینگدون یکی از نظریه مدل جریان
این مدل برای . ]3-7[مشی عمومی است مطالعۀ تغییر خط

. ]8-10[مشی تدوین شده است خطتبیین تغییرات اساسی در 
اند، کاربرد آن را در مورد  گران تالش کرده بسیاری از تحلیل

عالوه  به. ]11- 15و7[مشی بسط دهند تحلیل فرایند تغییر خط
مشی  در بسیاری از مطالعات از این مدل برای تبیین خط

  .]16- 22[استفاده شده است
نوعی از های چندگانه به  اکثر مطالعات مرتبط با جریان

 موردکاوی استفاده های کیفی نظیر تکنیک
هرچند در برخی مطالعات تالش شده  ]24و7،12،23[اند کرده

های کمی نیز برای کاربرد این مدل استفاده  از تکنیک
  .]10[شود

های  های مدل جریان نیز، با توجه به ویژگی در این پژوهش
بیین چندگانۀ کینگدون و اهداف پژوهش، از این مدل برای ت

  . مشی استفاده شده است فرایند تغییر خط
  
  بیان مسئله - 2

امــروزه کارکردهــای آمــوزش عــالی و در کــل حــوزۀ علــوم، 
این کارکردها . رود تحقیقات و فناوری به سمت تنوع پیش می

نه تنها از نظر اقتصادی، بلکه از لحاظ فرهنگی و اجتماعی نیز 
های در حـال  ویـژه در کشـور   بـه . اسـت  اهمیت مضاعفی یافته

توسعه برای نیل به توسعه و تحول همه جانبه بیش از پیش به 
در حقیقت آموزش عالی حلقـۀ  . افزار نیاز است مغزافزار و نرم

هـایی اسـت کـه در ابعـاد      مهم و نهایی تربیـت مـدنی انسـان   
شناختی، عاطفی  و عملی، کارکردهـای مهمـی را در تصـدی    

دلیل تـأثیرات وسـیع    به همین. مدیریت اجتماعی برعهده دارد
فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی آن از ضریب پیچیدگی بیشتری 

مسـائل  . نسبت به محـیط اجتمـاعی بیـرون برخـوردار اسـت     
اجتماعی و فرهنگی جامعه غالباً در محیط دانشگاهی سـرازیر  

در ضمن برخی مسائل نیـز مخـتص محـیط سیسـتم     . شود می

گ علمـی در  فرهنـ (های متفـاوت   فرهنگ: آموزش عالی است
بخــش اســتادان و دانشــجویان، فرهنــگ مــدیریتی در بخــش 

، )مدیران و فرهنگ اپراتوری در بخـش کارمنـدی و خـدماتی   
هـا و نهادهـای مختلـف، ناسـازگاری و فقـدان       فعالیت تشکل

ریزی متمرکز با فرهنـگ   انطباق ساختار سلسله مراتبی و برنامه
  . دانشگاهی و غیره

هـا از یـک سـو،     ند سایر حـوزه سیستم آموزش عالی نیز همان
از سوی دیگـر تقاضـا بـرای ایـن منـابع      . منابع محدودی دارد

محدود از سوی نهادهای درون سیستم و همینطـور انتظـارات   
هـایی در   چنـین ویژگـی  . برای تحقق اهداف متعالی زیاد است

ـ    عـالوۀ تغییـرات ناشـی از تغییـرات      هبخش آمـوزش عـالی، ب
ــاوری، اقت  ــأثیرات فن ــی، ت ــتلزم  محیط ــی مس ــادی و سیاس ص

در واکنش به چنـین  . سیاستگذاری مناسب در این بخش است
کنند تا بـا تغییـر    شرایطی کارگزاران و سیاستگذاران تالش می

های سیستم آموزش عالی بتوانند سیستمی منعطـف،   مشی خط
قابل دسترس و سازگار ایجاد کننـد و مؤسسـات و نهادهـایی    

  .ندپاسخگو در این زمینه داشته باش
مشی و بررسی عواملی که  که تبیین الگوی تغییر خط از آنجایی

شــوند، در درک بهتــر فراینــد  منجــر بــه چنــین تغییراتــی مــی
بـا   شدهکند، در این پژوهش تالش  گذاری کمک می مشی خط

استفاده از نظریۀ کینگـدون تغییـر قـانون اهـداف، وظـایف و      
  .ودتشکیالت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تببین ش

  
  مبانی نظری پژوهش  - 3

را بـرای اولـین بـار کینگـدون      1چندگانـه هـای   جریانتئوری 
این تئوری مبتنی بـر مـدل انتخـاب    . ]25[مطرح کرد) 1984(

و  کــوهن 1972کــه در ســال  اســت 2ســازمانی ســطل زبالــه
 ارائـه هـای سـازمان یافتـه،     نظمـی  بـی  در بررسی 3همکارانش

گیـری از ایـن تئـوری،     بهرهبا ) 1995(کینگدون  .]26[ندا هکرد
مـورد توجـه    ،مسـائل  گونـه نظیـر چ : االتی را مطرح کـرد ؤس

 ؛گیرنـد  مشی شکل مـی  های خط گزینه ؛گیرند ن قرار میمسئوال
هـا بـه    شود و چرا زمان برخی ایـده  دستورکار دولتی تنظیم می

کنـد کـه در    را شناسـایی مـی   4نیرو سه کوهن. ]27[آید سرمی

                                                 
1- Multiple Streams Theory 
2- Garbage Can 
3- Cohen 
4- Forces 
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 1جریـان سـه  ایـن نیروهـا را    ود مشی عمومی فعال هستن خط
شامل اطالعـات در مـورد    جریان مشکل؛)1: کند گذاری می نام

دولـت؛   ۀمشکالت دنیای واقعـی و اثـرات مـداخالت گذشـت    
مدافعان ای متشکل از پژوهشگران،  جامعه ؛مشی جریان خط)2

ــل مــی متخصصــانی و ســایر  ــه مشــکالت را تحلی ــد و  ک کنن
جریان سیاسی، متشـکل  )3د؛ کنن های ممکن را فرموله می بدیل

ــات ــدیریتی، سیاســت از انتخاب ــرات م ــاتی،  ، تغیی ــای انتخاب ه
ایـن سـه جریـان     .]28[نفوذ و غیره های ذی های گروه فعالیت

 نها و قوانی هر کدام براساس پویایی یکدیگر بوده ومستقل از 
 سـه هـای بحرانـی ایـن     در موقعیـت . ]29[کنـد  خود رشد می

مشی  در خطرا بزرگترین تغییرات و  شدهجریان به هم متصل 
هـا بـه مشـکالت     حل راه ،از نظر کینگدون .]30[کنند ایجاد می
بـه  ) هـا و مشـکالت   حـل  راه(شـوند و هـر دو آنهـا     وصل می

ــی  ــوب م ــپیوند نیروهــای سیاســی مطل ــا ســایر  . دن بحــران ی
 هـا  گرایی این جریان ست باعث هما ممکن 2رویدادهای کانون

رای ظهـور دسـتورکارهای جدیـد    فرصتی ب های شده و دریچه
  . باز کند

  جریان مشکل  1 -3
گذاران  مشی است که خط بسیاریجریان مشکل شامل شرایط 

ـ . خواهند رتق و فتق شود و شهروندان می هـایی از ایـن    هنمون
کسری بودجـه دولـت، بالیـای طبیعـی،     : مشکالت عبارتند از
 .ینهـا و نظیـر ا ) درمـانی (هـای پزشـکی    تورم، باال رفتن هزینه
مختلف مـورد  های  روشه ، مشکالت بمطابق با نظر کینگدون
هـای   روشگـذاران بـه    مشـی  گیرد و خط توجه دولت قرار می

هـا، تغییـر در    از طریق شـاخص  ؛شوند مختلف از آنها آگاه می
در مـورد   دنظیر بحران یـا بالیـا و بـازخور    کانونرویدادهای 

   .]27[طرحهای فعلی دولت
کـه کینگـدون    طوری همان. ا مشکل نیستنده البته همه موقعیت

. هسـتند  3کند، مشکالت عنصـر تفسـیری و ادراکـی    اشاره می
شـوند، در   برخی شرایط تحت عنوان مشکالت شناسـایی مـی  

نتیجه نسبت به سایر شرایط توجه بیشتری را بـه خـود جلـب    
عنوان  ها زمانی به براساس نظر کینگدون موقعیت .]27[کنند می

د که افراد بخواهند اوضاع را تغییر دهند، نوش مشکل مطرح می

                                                 
1- Streams 
2- Focusing Events 
3- Perceptual and interpretive 

ها و  ارزشعالوه،  به .که آنها واقعاً راه حل دارند نه الزاماً زمانی
عوامل ایدئولوژیکی نقش مهمی در شناسـایی ایـن مشـکالت    

ن دولتـی را وادار  اغلب مسئوال کانونرویدادهای  .کنند ایفا می
ادها شـامل  ایـن رویـد  . ]15[دنـ کند که به مشکل توجـه کن  می

د و اغلـب  نـ کن مـی  پررنـگ را ای  مسئله هستند کههایی  بحران
نظیـر سـقوط هواپیمـا، تصـادف قطـار یـا        و عالئم قوینماد 

  .]8[هستندبحرانی در سیستم بهداشت عمومی 
شرایط و رخدادهای مهم توجه را به ابعاد خاصی از مشکالت 

هـای   کنـد؛ ایـن توجهـات از طریـق رسـانه      خاص هدایت می
رویدادهای . ]12[شود مشی تثبیت می و کارآفرینان خط جمعی
مشی برجسـته   را در دستور کار خطمسئله ندرت یک  هب کانون
  .]13[کنند، مگر اینکه آنها با عوامل دیگری همراه شوند می

چـرا کـه کمـک    . قبلی نیز مهم هسـتند  های مشی خطبازخورد 
مطلوب عمل  کاری مناسب است وکنند مشخص شود چه  می
  .]10[ست انجام ندهدا دولت ممکن چه کاری راکند و  می

  جریان خط مشی  3-2
جریـان  . مشی اسـت  جریان دوم در مدل کینگدون جریان خط

کـه بـرای کسـب     اسـت  هـا  ایـده  از 4معجونیمشی شامل  خط
 یهـا  بـدیل . کننـد  مشی رقابـت مـی   های خط پذیرش در شبکه

ون هـای پیشـنهادی بیـرون از آنچـه کینگـد      مشی و طـرح  خط
. ]27[گیـرد  نامـد، شـکل مـی    مـی  5"مشـی  خط ۀخوراک اولی"

گیرنـد   مشی شکل می های خط مشی پیرامون حوزه جوامع خط
درون  های مختلف هستند کـه  سازمانمتخصصان و متشکل از 

هـا را خلـق    این جوامـع ایـده  . کنند و بیرون دولت فعالیت می
تادی ن، اعضـای سـ  اکنند و نوعاً شامل دیوانساالران، مشاور می

 هـای  کـانون در (گـران   ، دانشـگاهیان، تحلیـل  )مجلس(کنگره 
مشـی نظیـر    خاصـی از خـط   ۀهستند که در یـک حـوز   6تفکر

هـای   و گروه) بهداشت یا محیط زیست دیدگاه مشترکی دارند
های مختلف بـه اشـکال مختلـف     نفع هستند و در موقعیت ذی

مـورد توجـه قـرار    هـا   هـا و مجادلـه   هـا، گـزارش   جلسهنظیر 
هـای   ها و طـرح  در این دیدگاه، بسیاری از ایده. ]27[گیرند می

. گیرنـد  مشی مورد توجه قرار مـی  پیشنهادی درون جوامع خط
هـا بـرای    برخی ایده ؛ها وسیع هستند در مراحل اولیه، این ایده

                                                 
4- Soup 
5- Policy Primeval  Soup 
6- Think Tanks 
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ای هـ  برخی دیگر با طرح ؛مانند اولیه بدون تغییر باقی می ۀدور
هـا اصـالً ظـاهر     ر ایـده شوند و سای پیشنهادی جدید تلفیق می

های در جریـان زیـاد اسـت،     ایده که تعداد در حالی. شوند نمی
. گیرنـد  بخشی از آنها به شکل جدی مورد توجه قرار مـی تنها 
رسـد،   های پیشنهادی که اجرای آنها مشکل بـه نظـر مـی    طرح

عــالوه  هبــ. فرصـت کمتــری بــرای بقــا در ایـن فراینــد دارنــد  
گذاران سـازگار   مشی های خط زشهای پیشنهادی که با ار طرح

  .]27[شودتوجه به آنها نیستند، احتمال کمتری وجود دارد که 
هـای   هـا، مسـائل، طـرح    ایـن ایـده  ) 1995(از نظر کینگـدون  

. 1هسـتند  "مشـی  خـط  ۀخوراک اولی"پیشنهادی و سایر عوامل
ـ    کند که ایده اشاره می وی طـور اتفـاقی ظـاهر     ههـای جدیـد ب
ـ  ای شده ر شناختهافراد عناص. شوند نمی صـورت سـاختار    هرا ب

کنـد کـه    وی بحث مـی . کنند ق میخلجدید یا پیشنهاد جدید 
تـر از قـدرت،    حتـی مهـم  آنها ؛ استها مهم  ی این ایدهامحتو

  .]13[ها هستند نفوذ، فشار و استراتژی
هـا   برای بقـای ایـن ایـده    را از معیارهای مهم برخیکینگدون 

، 2پـذیری فنـی   ا شـامل امکـان  این معیاره. شناسایی کرده است
بینـی   حد متوسـط رضـایت عمـومی، پـیش     ،3مقبولیت ارزشی

مسئوالن منتخـب و   4پذیرشتمایل به و  های آینده محدودیت
مشـی   مطابق با این معیارها، جوامـع خـط  . هستند منصبان آنها

ایـن فراینـد نفـوذ و    با . کنند  تهیه می را های مهم لیستی از ایده
شـی ظهـور   م خـط  ۀاصـی از منـابع اولیـ   هـای خ  ایده ،پذیرش

  . ]27[آیند له در میئبه صورت مس د غربالد و در فرایننکن یم
در  یمشکل برای اینکه ،قابلیت دسترسی یک بدیل مهم است

کینگدون دریافت که احتمال قرار . قالب دستورکار مطرح شود
که یابد  افزایش می گرفتن یک مشکل در دستورکار در صورتی

  .]14[ته باشدحل داش راه

 یجریان سیاس 3-3

. ی در مدل کینگدون جریان سیاسـی اسـت  یجریان سوم و نها
 )ماتاقـدا ( اتمبـارز عمـومی،   هـای  گرایشاین جریان شامل 

                                                 
مشی با فرایند انتخاب زیستی طبیعی  کینگدون با معادل فرض کردن جریان خط -1
ها که قبل از آغاز زندگی شـناور هسـتند،    کند که همانند مولکول   می ادعا) داروینی(

هـا بـاقی    ها و پیشنهادها نیز سیال هستند و همانند انتخاب طبیعی که قـویترین  ایده
  .مانند باقی می) primeval soup(های کارآمدتر در  مانند، تنها ایده می

2- Technical Feasibility  
3- value acceptability  
4- Receptivity 

های ایـدئولوژیکی یـا    های فشار، نتایج انتخابات، نگرش گروه
 ۀجابجـایی در قـو  (ی در مجلس و تغییـرات در مـدیریت   حزب

قـوی در   یثیرأییرات در این جریان تتغ. است )مجریه یا مقننه
  .]31[دارد )دولتی و تصمیم(تعیین مسائل دستورکارهای 

بـه نسـبت   به این ایده اشاره دارد که بخـش   5ملیهای  گرایش
) دیـدگاه (زیادی از جمعیت یک کشور گرایش دارند خطـوط  

در گذر زمان تغییر ها  گرایش مشترکی داشته باشند و اینکه این
، بـا  هـا  گـرایش ان دولت با درک تغییـر در ایـن   کارکن. کند می

خاصـی در   های ایده طرحنظارت بر سنجش افکار عمومی به 
هـای   هرسـان  .کنند دستورکار یا تضعیف افکار دیگران اقدام می

  .]32[دندار این زمینهی در مهمثیر أخبری همچنین ت
ــدادهای درون  ــروی ــا  حکوم ــدیریت ی ــایی م ــر جابج ت نظی

ظهـور  . اجزای مهم جریان سیاسی هستند کلیدیان گذار قانون
یـا مـدیریت    ی با اعضـای جدیـد  مجلسجمهور جدید،  رئیس

بخشـی از   ،برخـی مسـائل   شـود کـه   توانـد باعـث   جدید مـی 
کـه در همـان زمـان مسـائل      دستورکار جدید باشند، در حـالی 

  .]6[کنددیگری را از دستورکار خارج 
عمـومی  مشی که در آن برای جلـب آراء   برخالف جریان خط

دستیابی به اجماع در جریـان  . فرایند اقناع و ترغیب مهم است
کینگـدون  . هاسـت  زنـی در بـین ائـتالف    سیاسی مبتنی بر چانه
بـه   هـایی کـه   گـروه /افـراد ان سیاسی اگـر  یدریافت که در جر

د، تاوان گزافـی  نسازی از طریق مذاکره توجه کافی نکن ائتالف
ابی بـه اجمـاع بـه    ن سیاسی  دسـتی ادر جری. د پرداختنخواه

میسـر   6مشـی  خـط  ۀسرعت و به محض باز شدن یـک دریچـ  
سـت کـه برخـی افـراد     ا بخشی از این امر از ترس این. است
ن اکند که برخی مـدافع  بحث می ایشان. ها را رها بکنند حل راه

ـ     رایتغییر خط مشی واقعاً عالقمند به مسائل نیسـتند، بلکـه ب
فا کننـد و یـا بـرای کـاهش     نقشی ایها  مباحثهاینکه بتوانند در 

  .]27[کنند تهدید منافعشان مشارکت می

  پیوند جریانات 3-4
 مشی به تغییر خطتصمیم های چندگانه  براساس مدل جریان
مشی و  گیرد که سه جریان مشکل، خط زمانی صورت می

  . های مهم زمانی به همدیگر بپیوندند در موقعیت یسیاس

                                                 
5- National Mood 
6- policy window 
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 ]13[اقتباس از زاهاریادیس چندگانه ؛  های ریانجچارچوب  عناصر )1شکل 

  
مشـی   هـای خـط   ها را دریچه موقعیت وها  لحظهکینگدون این 

کنـد کـه    های زودگذر شناسـایی مـی   نامد و آنها را فرصت می
های خود و یا جلب  حل راهکردن برای مطرح  گذاران مشی خط

مشکالت زمانی . کنند توجه عامه به مشکالت خاصی دفاع می
ها بـرای   مشی از این دریچه شوند که کارآفرینان خط مطرح می

آور و  هـا بـا الـزام    دریچـه  .کننـد  تعقیب اهدافشان استفاده مـی 
کردن مشکالت و یا رویدادها، در جریـان سیاسـی بـاز     پررنگ

  . شوند می
ــن در ــد ممکــن  ای ــدیریت جدی ــان م ــه لحــاظ  ا جری ســت ب

هـای   دریچـه ن ایـ . متعهد شود برخی تغییراتایدئولوژیکی به 
بـا توجـه بـه     1مـدت هسـتند؛ اگرچـه شـارپ     مشی کوتاه خط
که آنها هماننـد   هدریافت است، دهکر بررسیی که های کاوی مورد

ها  لرزه زمین ۀینی و به اندازب سالیانه قابل پیش ۀتخصیص بودج
  .]13[ 2بینی هستند غیرقابل پیش

 مشی فرصتی فـراهم  مشی برای کارآفرینان خط های خط دریچه
هـای   جریـان پیوسـتن   کند تا مسائلشان را از طریق بـه هـم   می

. مشی و سیاسی در قالب دسـتورکار مطـرح کننـد    مشکل، خط
                                                 
1- sharp 

توان امکان بـاز شـدن    کند که گاهی اوقات می شارپ در این پژوهش تأکید می -2
ولی برخـی مواقـع دریچـۀ    . بینی کرد مشی را پیش های مشکل یا خط برخی دریچه

  .قبه استبینی و غیرمتر شود که کامالً غیرقابل پیش مشی زمانی باز می خط

هـایی بـرای اقـدام     فرصت"مشی را  های خط کینگدون دریچه
  .]12[دکن تعریف می "خاصابتکارهای براساس 

  : مشی وجود دارد خط ۀدو نوع دریچ
ـ  بـه طـور اساسـی   های سیاسـی کـه    دریچه • دلیـل  هب
تغییـر   ،در جریـان سیاسـی نظیـر تغییـر در مـدیریت      تغییرات
عمـومی و تغییـرات ایـدئولوژیکی یـا حزبـی در      های  گرایش

  .ندتهسمجلس باز 
های مشـکل بـه ایـن دلیـل بـاز هسـتند کـه         دریچه •

مشکالت جدید توجه افـراد کلیـدی درون دولـت و پیرامـون     
  .کنند دولت را به خود جلب می

ماننـد؛   شی برای مدت طوالنی باز بـاقی نمـی  م های خط دریچه
کینگـدون  . رسـد  یـک ایـده فـرا مـی    خاتمۀ دلیل اینکه زمان  هب

  :شوند ند دلیل بسته میچها به  معتقد است دریچه
فـراد کـه مشـکل را آنهـا     ااین احساس در برخی از  •

  اند؛ مطرح کرده
هـای وسـیعی کـه     بعـد از تـالش  (شکست در اقدام  •

  ؛)صورت گرفته است
  عالقه به رویداد  یا بحران؛ کاهش •
  تغییرات زیاد در افراد کلیدی؛ •
 .]12[دسترس برای حل مشکل فقدان گزینه در •

 ها شاخصتغییر 

  رویدادهای کانون
  دبازخور

 شناسایی مشکل

یجریان سیاس  

مشیکارآفرینان خط  

 ایدئولوژی حزبی
  ملی های شگرای

  تغییرات انتخاباتی
  افکار عمومی

  تغییر نظام حکومتی
  نفوذ های ذی گروه

 مشیدریچۀ خط
  ها پیوند جریان •

 دسترسی

  منابع
  ها استراتژی

 جریان مشکل

 جریان خط مشی

 مقبولیت ارزشی

  فنی پذیری امکان
 پذیرش عمومی

مشی نتایج خط  
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شود، ممکـن اسـت    مشی بسته می خط ۀهنگامی که یک دریچ
کند که  می کینگدون اشاره. برای مدت طوالنی مجدداً باز نشود

دانند و ممکن اسـت تـالش    مشی این را می ن تغییر خطامخالف
ند مطرح شدن مسائل را تـا کـاهش فشـار بـرای تغییـر بـه       کن

  .تعویق بیندازند
مشـی   شود، کارآفرینـان خـط   مشی باز می خط ۀکه دریچ زمانی

 ،بـرداری کننـد   باید بـه سـرعت از فرصـت پـیش آمـده بهـره      
ن آبه مـوازات   ؛شوند های پیشنهادی پیشاپیش طراحی می طرح

هادیشـان را بـه   هـای پیشن  کنند طـرح  ها تالش می حامیان طرح
بـه  کنـد کـه    کینگدون اشاره می. مشکالت موجود وصل کنند

ها برای  ها در مقایسه با تعداد دریچه حل ه تعداد راطور معمول 
گـرایش   اهـ  حل در نتیجه راه. کنترل و مدیریت آنها زیاد است

تلفیـق  (ای بـا هـم جمـع شـوند      کردن دریچـه دارند برای باز 
ظرفیــت  هــا بیشــتر از حــل هتعــداد رابرخــی اوقــات ). شــوند

شوند به اینکه هـیچ اقـدامی    و یا منجر می ها هستنددستورکار
بــرای  هــا حــل بــودن راه بــر ظرفیــت هاضــاف. صــورت نگیــرد

ژی بـرای جلـوگیری از    عنوان استرات دستورکار ممکن است به
  .]27[خاصی استفاده شودمسئلۀ  ۀاقدام در زمین

ـ  اگرچه مشکالت یا سیاست را بـه  مسـئله  ک ها ممکن است ی
د، از نظر کینگدون احتمال مطـرح شـدن   ندستورکار انتقال ده

تر اسـت کـه    در دستورکار تصمیم در صورتی قویمسئله یک 
بـه هـم وصـل    ) مشی و سیاسـی  مشکل، خط(سه جریان  مۀه

در چنین مواردی هیچ یک از سه جریان به تنهایی قادر . شوند
 ۀبـه گفتـ  . م نیستدر دستورکار تصمیمسئله به قرار دادن یک 

هـر   ؛تـر از دیگـری نیسـت    کینگدون هیچ یک از عوامل غالب
ترکیـب ایـن سـه    . یک از عوامل شرایط خـاص خـود را دارد  

  . ]27[معیاری برای درک تغییر دستورکار است ،جریان
مشی افراد یا عواملی هستند  کارآفرینان خطبراساس این مدل، 

و جریـان   مشـی  که برای تلفیق جریـان مشـکل، جریـان خـط    
نی اآنهـا مـدافع  . کننـد  سیاسی و یا تسهیل پیوند آنها تالش می

برای ) زمان، انرژی و پول(که تمایل دارند از منابعشان  هستند
کند آنها  کینگدون اشاره می. استفاده کنند خود موقعیت یارتقا

به موقعیت دستورکار در خصوص  دستیابی اشخاص اصلی در
  .]13[مشی هستند له خطئمس
کنند کـه هـم    نحوی شناسایی می مشی را به ها مشکالت خطآن

گذاران قرار گیرد و هم واکنش مناسب را  مشی خط  مورد توجه

کـار   هـایی را بـه   آنها بایستی استراتژی. ]33[در پی داشته باشد
  .]35و34[هایشان توجه شود گیرند که به ایده
 های خاص حل ن راهامشی چیزی بیش از مدافع کارآفرینان خط

کننـدگان ترجیحـات    هستند؛ آنهـا کـارگزاران قـوی و کنتـرل    
شـوند، کارآفرینـان    ها باز می که دریچه زمانی. ساز هستند هئلمس
مشی بایستی فرصت اقدام را غنیمت بدانند وگرنه بایستی  خط

مشی نـه تنهـا،    کارآفرینان خط. های بعدی باشند منتظر فرصت
مهـارت در   باشـند، بلکـه همچنـین    بایستی سرسخت و مصرّ

نها بایسـتی قـادر بـه پیونـد     آ. پیوند سه جریان را داشته باشند
حلها باشند و سیاستمدارانی را پیـدا کننـد کـه     مشکالت با راه

مشـکالت،   –سه جریان  ۀکه هم زمانی. هایشان را بپذیرند ایده
به هم متصل شـدند، شـانس اتخـاذ     – یها و سیاس خط مشی

  .]27[یابد ایش میطور چشمگیر افز همشی خاصی ب خط
این سه جریان و نحوۀ پیوند آنها، مبانی اصلی مدل کینگـدون  

مشی هستند کـه در ایـن مقالـه نیـز بـرای       در تبیین تغییر خط
در ادامۀ . مشی مورد استفاده قرار گرفته است تحلیل تغییر خط

مقاله، ضمن تشریح پیشینۀ تحوالت مرتبط با تغییر ساختار، به 
در تصـویب قـانون اهـداف، وظـایف و      کاربردهای این مـدل 

  .شود  تشکیالت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اشاره می

هـای مـرتبط بـا قـانون      پیشینۀ تحـوالت در سیاسـت   3-5
  ساختار وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

 1307برای اولین بار ایدۀ تأسیس دانشـگاهی جـامع در سـال    
 1313در سـال  مطرح شد که منجر به تأسیس دانشگاه تهـران  

مثابـه یکـی از ارکـان تشـکیالتی،      و شورای دانشگاه به گردید
با افزایش تعداد . دار شد ریزی آموزشی و درسی را عهده برنامه

ها و مراکز آموزش عالی کشور، قانون تشکیل شورای  دانشگاه
، قـانون تأسـیس وزارت   1344هـا در آذر مـاه    مرکزی دانشگاه

و قـانون هیئـت امنـای     1346علوم و آموزش عـالی در سـال   
  .]36[تصویب شد 1350مؤسسات آموزش عالی دولتی در 

اولین اصالح کلـی در امـور آمـوزش عـالی بـا       1353در سال 
و  "قانون اصالح تأسیس وزارت علوم و آموزش عالی"عنوان 
ای از مواد قانون هیئـت امنـای مؤسسـات     اصالح پاره"قانون 

تقـدیم الیحـۀ    ،حـول تـرین ت  جـدی . انجام شد "علمی دولتی
به مجلس ملی بود که عملی  1357ها در سال  استقالل دانشگاه

  . نشد



 1389 پاییز، 1فصلنامه سیاست علم و فناوری، سال سوم، شماره ،  سید مهدی الوانی، طیبه عباسی، حسن دانایی فرد، عادل آذر

87 

ها منحـل و   با پیروزی انقالب اسالمی، هیئت امناهای دانشگاه
وزارت  1357در ســال . هیئتــی ســه نفــره جــایگزین آن شــد

فرهنگ و آموزش عالی از ادغام وزارت علوم و آموزش عالی 
ــ  ــر، ش ــا وزارت فرهنــگ و هن بعــد از انقــالب . کل گرفــتب

عنـوان   به 1359عالی انقالب فرهنگی در سال  فرهنگی، شورای
بـا احیـای   . ]37[نهادی سیاستگذار در این حوزه شکل گرفت

، تغییراتـی در مـدیریت   1370مجدد قانون هیئت امنا از سـال  
لحـاظ عملیـاتی، تـأثیرات     ها ایجاد شد، با این حال به دانشگاه

  .]38[وداین قانون محسوس نب
با وجود رخدادهای بسـیار در سیسـتم آمـوزش     1376تا سال 

ها و مؤسسـات آموزشـی متعـدد،     ه نظیر تأسیس دانشگا(عالی 
 -و جــامع علمــی ) 1367(، پیــام نــور )1361(دانشــگاه آزاد 

و )1364(، منفــک شــدن آمــوزش پزشــکی، )1372(کــاربردی
در غیره، اقدام خاصی در راستای تحول ساختاری و مـدیریتی  

ــه صــورت نگرفــت  ــد در ســال . ایــن وزارتخان ، 1372هرچن
موضوع بازنگری در نظام آموزش عالی در دستور کار دولـت  

های پژوهشی و کارشناسی در این زمینه  قرار گرفت و فعالیت
بـود کـه    1376، اما به طور عملی در سال ]39[صورت گرفت

هـا بـه تصـویب شـورای      طرح تشکیل هیئت امناهای دانشگاه
تدریج، موضوع بررسـی و   به. ]40[انقالب فرهنگی رسید عالی

بازنگری در ساختار و مدیریت نظام آموزش عالی در راسـتای  
طــور جــدی مطــرح  اعــتالی علمــی، پــژوهش و فنــاوری بــه

اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی  ۀسوم توسع ۀدر برنام. ]41[شد
دولت جمهوری اسالمی ایران، ارادۀ خود را برای ایجاد  کشور

حوالت اساسی در ایـن حـوزه قـرار داد؛ وزارت فرهنـگ و     ت
تغییر نام  "علوم، تحقیقات و فناوری"آموزش عالی به وزارت 

وزارت مــذکور  همــین برنامــه) 99(ت و بــر طبــق مــادۀ یافــ
منظور انسجام بخشیدن به امور اجرایـی و   مأموریت یافت تا به

ریـزی، حمایـت و    سیاستگذاری نظـام علمـی کشـور، برنامـه    
هـا و   شتیبانی، ارزیابی و نظارت، بررسـی و تـدوین سیاسـت   پ

های راهبردی در حوزۀ تحقیقات و فناوری را بر عهده  اولویت
گیرد و نسبت به انجام اصالحات الزم در اهـداف، وظـایف و   

در این قانون بـه نبـود اختیـارات،    . تشکیالت خود اقدام نماید
ابسته برای پذیری در نظام آموزش عالی و مؤسسات و انعطاف

پاسخگویی سریع بـه نیازهـای در حـال تغییـر جامعـه، نبـود       
های کالن آموزش عالی  انسجام، هماهنگی و ثبات در سیاست

گیری و فقدان نظام جامع و کارآمد  متأثر از تعدد مراکز تصمیم
عنـوان بخشـی از مشـکالت سـاختاری      ارزیابی و نظارت، بـه 

  .]1[بخش آموزش عالی اشاره شده است
همین مبنـا وزارت علـوم، تحقیقـات و فنـاوری بـا انجـام       بر 

مطالعات پژوهشی بسیار، الیحۀ اهداف، وظایف و تشـکیالت  
) 99(و به استناد مـادۀ   ]42[تدوین کرد 1379خود را در سال 

قانون برنامۀ سوم، این الیحه در مجلس طرح شد و درنهایـت  
، قـانون اهـداف   1383با برخی تغییـرات در الیحـه، در سـال    

وظایف و تشکیالت وزارت علـوم، تحقیقـات و فنـاوری بـه     
بــه تبــع مــادۀ . ]2[تصــویب مجلــس شــورای اســالمی رســید

 1383قانون برنامۀ چهارم در سـال  ) 49(همین قانون، مادۀ 10
تصویب شد که فرصتی استثنایی برای نقـش هیئـت امناهـا در    

  .]44و43[ها بود ها و استقالل دانشگاه ادارۀ دانشگاه
تـرین تحـول در حـوزۀ علـوم،      عنـوان جـدی   تغییری بهچنین 

عنوان یکی از تغییرات رادیکالی  تحقیقات و فناوری و شاید به
هدف این مقاله تبیـین فراینـد   . شود در این حوزه محسوب می

کـه   طـوری  همـان . این تغییر با استفاده از مدل کینگدون اسـت 
یجـۀ  مشـی نت  پیشتر اشاره شد، براساس این مدل تغییرات خط

بر همـین  . پیوند سه جریان، مشکل، خط مشی و سیاسی است
مبنا این سه جریان و نحوۀ پیوند آنهـا در مـورد فراینـد تغییـر     
قانون اهداف، وظایف و تشکیالت وزارت علوم، تحقیقـات و  

  .شود فناوری تشریح می
  

 اهداف و سؤاالت پژوهش -4

 مشی وزارت علـوم،  هدف اصلی این پژوهش تبیین نظری خط
قــانون اهــداف، وظــایف و تشــکیالت (تحقیقــات و فنــاوری 

. اسـت ) 1383وزارت علوم، تحقیقات وفناوری، مصوب سال 
هـای چندگانـۀ کینگـدون،     برای این منظور، از نظریـۀ جریـان  

مشـی اسـتفاده    عنوان مبنایی برای تحلیل و تبیین تغییر خـط  به
براین اساس، سؤال پژوهشی که در ایـن پـژوهش   . شده است

تغییر و تحول قانون اهـداف،  : شود این است که سخ داده میپا
وظایف و تشکیالت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری چگونه 

  های چندگانۀ کینگدون قابل تبیین است؟ با نظریۀ جریان
ای از سـؤاالت خـاص    برای پاسخ بـه ایـن سـؤال، مجموعـه    

براساس مبانی نظری پژوهش، تدوین شـده اسـت کـه شـامل     
  :یر هستندموارد ز
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ــری   .1 ــین تغیی ــرا چن ــایف و  (چ ــداف، وظ ــانون اه ق
ــاوری ــوم، تحقیقــات و فن در ) تشــکیالت وزارت عل
  دستورکار قرار گرفت و در نهایت تصویب شد؟

 مشی شد؟ چه رویدادهایی منجر به تغییر در این خط .2

نفوذ چـه نقشـی    های ذی مشی و گروه کارآفرینان خط .3
 در این تغییر داشتند؟

هـای مجلـس    یت و تغییر در کرسیجابجایی در مدیر .4
 )جریان سیاسی(مشی داشت؟  چه نقشی در تغییر خط

مسائل حوزۀ علوم، تحقیقات وفناوری چه نقشـی در   .5
 )جریان مسائل(چنین تغییری داشت؟ 

 مشی مطرح شد؟ هایی در جریان خط چه ایده .6

مشـی و   جریـان مسـئله، خـط   (هـا   چگونه این جریان .7
 ؟اند به هم پیوند خورده) سیاسی

  
   شناسی پژوهش روش -5

بــرای انجــام ایــن پــژوهش از شــیوۀ تحلیــل کیفــی و روش  
موردکاوی استفاده شده است؛ با توجه بـه ماهیـت و اهـداف    

منظور شناسایی بهتر عوامل مؤثر بر تغییر ساختار  پژوهش و به
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و نیز تبیین فرایند این تغییر، 

هـای   در این زمینه گـام . ن روش استتری تحلیل کیفی مناسب
 :زیر برای انجام پژوهش طی شده است

مطالعۀ پیشینۀ تحوالت حوزۀ علـوم، تحقیقـات و    :گام اول  
ویژه بررسـی عوامـل و رخـدادهای مـؤثر بـر ایـن        فناوری، به

تحوالت از زمان تصویب قانون برنامۀ سوم توسعه تا تصویب 
علوم، تحقیقـات و  قانون اهداف، وظایف و تشکیالت وزارت 

  .1383فناوری در سال 
آوری  تدوین طرح پژوهشی در زمینۀ نحوۀ جمع :گام دوم  
هـا و   و نحوۀ تحلیل داده ها ها و مشخص کردن منابع داده داده

  .چگونگی تبیین این فرایند با استفاده از نظریۀ کینگدون
  . ها با استفاده از منابع آوری داده جمع :گام سوم  
قـانون  (مشی   احصاء عوامل مؤثر بر تغییر خط :گام چهارم  

ــات و    ــوم، تحقیق ــکیالت وزارت عل ــایف و تش ــداف، وظ اه
 )فناوری

  .بندی آنها عوامل و دسته ترکیب: گام پنجم  

تبیین عوامل و رخدادهای مؤثر بـر تغییـر ایـن     :گام ششم  
 .مشی با نظریۀ کینگدون خط

ــع ا   ــن مطالعــه از ســه منب ــاز در ای ــورد نی صــلی اطالعــات م
مسـتندات و منـابع نگهـداری شـده،     : آوری شـده اسـت   جمع

  .ها و اخبار و مصاحبه گزارش
مستندات و منابع آرشیوی در این پژوهش، مستندات قانونی و 
مستندات سازمانی است؛ مسـتندات قـانونی شـامل مسـتندات     
مرتبط با تدوین قانون برنامۀ سوم و چهارم توسعۀ اقتصـادی،  

اسی کشـور، تـدوین الیحـه و قـانون     اجتماعی، فرهنگی و سی
ــات و    ــوم، تحقیق ــکیالت وزارت عل ــایف و تش ــداف وظ اه

تـا   1372فناوری، در وزارتخانه و یا مجلس و دولت از تاریخ 
هـا،   هـا، صورتجلسـه   مستندات سازمانی؛ گزارش. است 1383
ها و سایر مستنداتی هستند که در مؤسسـات وابسـته بـه     مقاله

هـای   نـاوری و در مرکـز پـژوهش   وزارت علوم، تحقیقات و ف
  .شوند مجلس نگهداری می

-نیمـه (هـا، مصـاحبه    آوری داده تـرین منبـع بـرای جمـع     مهـم 

گـذاری   مشـی  با اشخاص کلیدی مرتبط بـا خـط  ) ساختاریافته
نفـر، نـوزده    33حوزۀ علم، تحقیق و فناوری بوده است؛ شامل

نفر از مسئوالن وزارتخانه در پانزده سال اخیـر، شـش نفـر از    
اعضای کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسالمی، 
سه نفر از اعضای شورای عالی انقـالب فرهنگـی و پـنج نفـر     

کنندگان در این  پژوهشگر و صاحبنظر در این حوزه؛ مشارکت
گیـری   هـای نمونـه   ها با استفاده از یکـی از اسـتراتژی   مصاحبه

  .2اند ب شدهانتخا) 1ای گیری گلولۀ برفی یا زنجیره نمونه(کیفی 

                                                 
1- Snowballing or Chain Sampling 

گیری زنجیره ای برای انتخاب  گیری گلولۀ برفی یا نمونه نمونه -2
در مورد مستندات و اخبار تالش شده است . شوندگان استفاده شده است مصاحبه

تا  1376تا آنجایی که در امکان پژوهشگران بوده است، کلیۀ مستندات از سال 
گیری به این شکل است که در طول مصاحبه،  منطق این نمونه. بررسی شود 1383

هایی را معرفی کنند که  شود تا سایر افراد یا گروه کنندگان تقاضا می از مشارکت
. یابد در نتیجه، نمونۀ افراد گسترش می. ها تأثیر دارند مشی فعاالنه در تغییر خط

صالح اهداف، وظایف و مشی ا نفوذ در جامعۀ خط هدف ما دستیابی به افراد ذی
تشکیالت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و کسانی بود که ارتباط نزدیکی با 

توانستند اطالعات موثقی را ارائه  گذاران عالی داشتند و می مشی گیران و خط تصمیم
ها فراهم کرد  مشی این نوع انتخاب فهرست جامعی از بازیگران کلیدی خط. دهند

وهش فراهم شد که پوشش منطقی و مستدلی از قلمرو  و این امکان برای پژ
های جامعی از رویکردها، منافع شخصی و  ها و بینش مشی بدهد و به مشاهده خط

. ها  دست یابد مشی ها و نهادهای دخیل در تغییر این خط های افراد، گروه نگرش
 .مراجعه شود ]75و17،27،74[راجع برای آشنایی بیشتر با این تکنیک به م
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آوری شده از این منـابع، جزئیـات و اطالعـات     های جمع داده
. مشی ارائـه داد  مطلوبی در زمینۀ رخدادهای مؤثر بر تغییر خط

ها این امکان را برای مؤلفان فراهم کـرد کـه    همچنین مصاحبه
مشـی کسـب    های وسیعی در مورد فرایند تغییر ایـن خـط   داده

  .ا با الگوی کینگدون تبیین کنندکنند تا بتوانند این فرایند ر
  

  ها تحلیل داده -6
ها در این پژوهش، به شکل کیفی و با مطالعه مـتن   تحلیل داده
ــا    مصــاحبه ــه اســت ت ــتندات صــورت گرفت ــایر مس ــا و س ه

رخــدادهایی کــه منجــر بــه تغییــر قــانون اهــداف، وظــایف و 
تشــکیالت وزارت علــوم، تحقیقــات و فنــاوری شــده اســت، 

بـرای ایـن منظـور، ابتـدا     . فهم و درک شـود نحوی مطلوب  به
آوری شـده از کلیـۀ منـابع تحلیـل و بـه شـکل        های جمع داده

وار نوشته شد و سپس مطابق با چارچوب نظری مورد  حکایت
، رخدادهای مرتبط بـا  )های چندگانۀ کینگدون جریان(استفاده 

کـه هـدف اصـلی     از آنجـایی . مشی تفسـیر شـد   این تغییر خط
این موردکـاوی برطبـق سـه جریـان و سـایر      پژوهش، تحلیل 

ها، مفاهیم  رویدادهای کانون بود، در این مرحله از تحلیل داده
های اصلی برای تحلیل بـود   تئوریکی نظریۀ کینگدون شاخصه

بـراین اسـاس   . ها را هدایت کرد بندی داده و کدگذاری و طبقه
  :ها بودند مبنای اصلی تحلیل داده ،های زیر بندی طبقه
  ل حوزۀ علوم، تحقیقات و فناوری؛مسائ •
  ها و پیشنهادات؛ ایده •
رویدادهای مهـم مـؤثر بـر تغییـر در درون و بیـرون از       •

  سیستم؛
  مشی؛ متخصصان و کارآفرینان خط •
 مشی؛ دریچۀ فرصت خط •

  .نفوذ های ذی گروه •
که در قالب چهار مؤلفه اصلی، نظریۀ کینگدون مورد بررسی 

مشی،  ، جریان خطجریان مشکل): 2 شکل(قرار گرفتند 
  .]13[ها جریان سیاسی و پیوند جریان

  جریان مشکل 6-1
مشی که منجر به قانون اهداف، وظـایف   پیشنهاد تغییر در خط

و تشکیالت وزارت علوم و تحقیقات و فناوری شد، به دلیـل  
ضرورت حل برخی مشکالت اساسی در این حوزه مطرح شد 

مذکور حـل شـود    تا با تغییر در ساختار و مدیریت، مشکالت
مشی همۀ مشـکالت در ایـن حـوزه     هر چند با تغییر در خط(

ای  زمینـه  رفع نشد و انتظار هم این بود که چنین تغییری، پیش
  ).برای تحوالت بعدی باشد

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  های چندگانه در مورد تغییر ساختار وزارت علوم، تحقیقات و فناوری جریان )2شکل 

 های آماری شاخص
  نتایج مطالعات

  بیرونیالزام محیط 
  شناسایی مشکل
  های قبلی مشی بازخورد خط

 جریان سیاسی

مشیکارآفرینان خط  

  تغییرات انتخاباتی
  تغییر و جابجایی مدیریت

  )جامعۀ دانشگاهی(افکار عمومی 
  نفوذ  های ذی گروه

  رویکرد مدیریت حاکم

 مشیدریچۀ خط
  های چندگانه پیوند جریان •
  

  گیری دسترسی به مراکز قدرت تصمیم-
های مورد استفاده برای  استراتژی  -

  های سیاسی البی
های مورد استفاده برای ارائۀ  استراتژی -

  مشی پیشنهادی تصویری مثبت از خط

 جریان مشکل

مشی جریان خط  

 قابلیت اجرایی
 پذیرش عمومی

  های رقیب ایده

قانون اهداف، وظایف و 
تشکیالت وزارت علوم، 

  تحقیقات و فناوری
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90  

قابـل بررسـی   ) دی و فرانهادینها(سطح این مشکالت در دو 
در سطح نهادی، رویکرد تمرکزگرایـی در مـدیریت و   . هستند
ــه ــع آن در     برنام ــه تب ــه و ب ــور در وزارتخان ــۀ ام ــزی کلی ری

از یــک ســو، فقــدان حــداقل اســتقالل  ]45-49[هــا دانشــگاه
در زمینـۀ  (هـا   گیری و ادارۀ امور دانشگاه عملیاتی برای تصمیم

ــه ــد برنام ــزی، م ــانی،ری ــابع انس ــجو،  یریت من ــزینش دانش گ
و رویکـرد  ) ها های آموزشی و توسعۀ رشته ریزی فعالیت برنامه
از سـوی دیگـر،    ]50-52و46[هـا  گرا در قبـال دانشـگاه   کنترل

ترین  عنوان مهم به(ها  باعث شده بود که در درجۀ اول، دانشگاه
هویت مستقل علمی ) نقش آفرین حوزۀ علم، تحقیق و فناوی

گیـری نهادهـای    نگی نداشته باشند و ثانیاً امکـان شـکل  و فره
از جملــه . ]45[علمــی مطلــوبی در ایــن حــوزه میســر نباشــد

مشکالت دیگر در سطح نهادی، فقدان سیستم اعتبارسـنجی و  
کمبود منابع مالی بـود کـه ضـرورت تغییـر در ایـن حـوزه را       

  .]54و53[کرد ایجاب می
تناسـب در مسـائل    در سطح فرانهادی نیز، فقدان پیوسـتگی و 

آموزش، پژوهش و فناوری و فقدان توجه مطلوب بـه حـوزۀ   
عنـوان   بـه (پژوهش و فناوری و نیـز متـولی نداشـتن فنـاوری     

) کاربردی کردن تحقیقات انجام یافته در عرصۀ عمل و تولیـد 
و پژوهش، باعث شده بود ضـمن ایجـاد مشـکالت در رشـد     

اجرا و هدایت های در حال  فناوری، نظارت مستمر بر پژوهش
های پژوهشی و توزیـع اعتبـارات،    صحیح آنها، تعیین اولویت

-57و49[ها نیـز میسـر نباشـد    امکان استفاده از نتایج پژوهش
رغم اینکـه نهادهـای متعـددی     در زمینۀ فناوری نیز، علی. ]55
کـدام   طور قانونی دست اندرکار امر فناوری بودند، ولی هیچ به

ــالن را در  ــدیریت کــ ــئولیت مــ ــده  مســ ــور برعهــ کشــ
  .]59و58[نداشتند

همچنین فقدان رویکرد تقاضامحوری و نبود ارتباط نهادمند و 
گـویی مناسـب بـه     منطقی دانشگاه با صنعت و جامعـه، پاسـخ  

. ]60-63[نیازهای درحال تغییر را با مشکل مواجه کـرده بـود  
گیـری و ناهمـاهنگی و    از سوی دیگر، تعـدد مراجـع تصـمیم   

دهای مختلـف درگیـر سیاسـتگذاری و    تداخل وظایف بین نها
ــدان     ــاوری و فق ــات و فن ــوزش، تحقیق ــۀ آم ــرا در عرص اج

ریــزی و سیاســتگذاری تعــاملی و هماهنــگ از جملــه  برنامــه
مسائلی بودند که پایین بودن کارآیی و بازدهی نظـام آمـوزش   

المللــی و کــاهش  هــای بــین عــالی را در مقایســۀ بــا شــاخص

حفـظ  (های تعیـین شـده    اثربخشی اجتماعی در ایفای رسالت
اعتالی موقعیـت علمـی کشـور، توسـعه و تعـالی انسـانی، و       

را به ) مشارکت در توسعه اقتصادی، سیاسی و فرهنگی کشور
طـــور باعـــث بـــروز تعـــارض در  همـــراه داشـــت؛ همـــین

هـای مـرتبط بــا علـم، تحقیـق و فنـاوری شــده       گیـری  جهـت 
براین اسـاس یکـی از راهکارهـای اساسـی     . ]64-69و51[بود

برای حـل مشـکالت، تغییـر در سـاختار وزارتخانـه و نحـوه       
ریزی در حوزۀ علم، تحقیق و فناوری مطرح  مدیریت و برنامه

توان گفت کـه بـا توجـه بـه مشـکالت ایـن        به نوعی می. شد
حوزه، جامعۀ علمـی و دانشـگاهی و نیـز مسـئوالن، در طـی      

 منظور ها تجربه، به چنین فهمی رسیدند که از یک سو، به سال
طور کلی سیستم آموزش عـالی   پویاتر کردن نهاد دانشگاه و به

در راستای رفع نیازهای علمـی و توسـعۀ کشـور و از سـوی     
دیگر، با توجه به انتظارات جامعه اسالمی از دانشگاه در زمینۀ 

بیانـات مقـام معظـم    (آفرینی در توسعۀ همه جانبۀ کشور  نقش
منشــأ اصــلی  عنـوان  و ارتقــای جایگـاه دانشــگاه بــه ) رهبـری 

تحوالت، ضروری است تا اقداماتی در زمینـۀ منعطـف کـردن    
با چنین رویکردی تغییر در خط مشـی  . این نهاد صورت گیرد

  .]70و51[در دستورکار دولت قرارگرفت

  جریان خط مشی 6-2
در مورد تغییر ساختار وزارت علوم، تحقیقـات و فنـاوری در   

آنچه مسلم بود . هایی مطرح شد حل مشی راه قالب جریان خط
اینکه حفظ وضعیت کنونی با توجه به انتظاراتی که از دانشگاه 
و در کل وزارت علوم، تحقیقـات و فنـاوری وجـود داشـت،     

  .امکانپذیر نبود
آفرین اصلی در مـورد   وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، نقش

 99مشی بـود؛ برطبـق مـادۀ     ارائۀ راهکار برای نحوۀ تغییر خط
سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کشور، قانون برنامۀ 

این وزارتخانه مأموریت یافته بود تا الیحۀ پیشنهادی خـود را  
در مورد اهداف، وظایف و تشکیالت با رویکردی که در ایـن  

تـرین راه   مهـم  لـذ . بینی شده بود، ارائه دهـد  مادۀ قانونی پیش
آن،  هـای مطـرح شـده در    حل، پیشنهاد وزارتخانه بود که ایده

مطالعاتی که با حمایت مؤسسۀ پـژوهش و  (برمبنای مطالعات 
ــه ــت   برنام ــورت گرف ــالی ص ــوزش ع ــزی آم ــرات ) ری و نظ

آن، برطبـق   و ؛]49و40[مشی تدوین شده بود متخصصان خط
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ها، هیئـت   استقالل دانشگاه :های مطرح شده حل ترین راه عمده
بخشـی بـه سیاسـتگذاری و     هـا، انسـجام   امنایی شدن دانشـگاه 

دیریت حوزۀ علوم، تحقیقـات و فنـاوری در قالـب تشـکیل     م
، تمرکززدایـی  ) عتف(عالی علوم، تحقیقات و فناوری  شورای

  .های وزارتخانه بود و کاهش تصدی
مشی در این جریان، به طور عمـده از جامعـۀ    متخصصان خط

دانشگاهی بودند؛ کمیتـۀ تغییـر سـاختار در جسـتجوی افکـار      
مشی آموزش عالی که در  ن خطبخش وسیعی از این متخصصا

سطح جامعۀ علمـی بودنـد، تـالش کـرد تـا از طریـق ایجـاد        
. هایشان را در ایـن زمینـه دریافـت کنـد     های تفکر، ایده کانون

همچنین ایـن متخصصـان شـامل مسـئوالن وزارت یـا سـایر       
گـذار در حـوزۀ علـوم، تحقیـق و فنـاوری        مشی نهادهای خط

بر همین . این زمینه داشتند های ارزشمندی در بودند که تجربه
های مطرح شده در مفاد الیحۀ پیشـنهادی، تـدوین    حل مبنا راه

از سـوی  ) ایـدۀ اصـلی  (مشـی اصـلی     گردید و درنهایت خـط 
هـا و   البته برخـی نیـز ایـده   . موافقان تغییر ساختار حمایت شد

کردند که با نوع تغییر و مفاد الیحـۀ   های رقیب ارائه می حل راه
ویـژه برخـی نهادهـا کـه ادعـای       به. غایرت داشتپیشنهادی م

هـای متفـاوت بـا     تولیت پژوهش و فنـاوری را داشـتند، ایـده   
ها در شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری  تمرکز این حوزه

برای مثال از درون جامعۀ (همچنین برخی . کردند را مطرح می
کردنـد کـه افـزوده شـدن      این ایده را مطـرح مـی  ) دانشگاهی

هـای   ه رنـگ شـدن حـوز    ری به این وزارتخانه باعـث کـم  فناو
ریـزی و   تری خواهد شد که ایـن نهـاد مسـئولیت برنامـه     مهم

  .شان را برعهده دارد سیاستگذاری
ها نیـز هنگـام مطـرح شـدن الیحـۀ پیشـنهادی در        برخی ایده

مجلس ارائه شد؛ از جمله تجمیع مراکز و مؤسسات آموزشـی  
های مختلف شکل گرفته  سازماندهه وابسته به  3که در طول (

تحت نظارت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، ادغام ) بودند
بخش آموزش پزشکی با وزارت علوم، تحقیقات و فنـاوری و  

هایی در مورد جایگاه شورای عـالی انقـالب فرهنگـی در     ایده
  .حوزۀ علم، تحقیقات و فناوری

ه پیشنهادی های مطرح شدۀ بسیار در نهایت الیح رغم ایده علی
تدوین شده در وزارت علوم، تحقیقات و فنـاوری در صـحن   

بـا  . عنوان ایدۀ اصلی مورد بررسی قرار گرفت علنی مجلس به
حـل   توجه به معیارهایی که از نظر کینگدون بر نحوۀ بقـای راه 

، پـذیرش عمـومی ایـن    ]71[حل رقیب تأثیرگذار هستند یا راه
ث شـد ایـدۀ پیشـنهادی    بود که باعـ ) الیحۀ پیشنهادی(حل  راه

وزارتخانه در قالب این طرح مورد پذیرش قرار بگیرد و همین 
ویژگی بود که سبب شد تا در مجلس ششم با چالش کمتـری  

با این حـال، بـا برخـی تغییـرات در     . مواجه شده و تائید شود
مفاد الیحه، درنهایـت قـانون اهـداف، وظـایف و تشـکیالت      

ر قالب سیزده ماده در سال وزارت علوم، تحقیقات و فناوری د
  .]72[به تصویب مجلس رسید 1383

  جریان سیاسی 6-3
هـای مـؤثر در    مشی، یکی از مؤلفـه  براساس ادبیات خط

کـه   ویـژه زمـانی   مشـی، تغییـر مـدیریت اسـت؛ بـه      تغییر خـط 
های ایدئولوژیکی مدیریت جدید، باعث می شـود   گیری جهت

هم و کلیـدی  مشی خاصی مورد توجه مسئوالن م مسئله یا خط
گیـری بـه سـمت رویکـرد      اگرچـه فراینـد جهـت   . قرار بگیرد

انعطاف در مدیریت و نیز تغییر توجه به پژوهش و فناوری از 
های مـدیریتی   ویژه بعد از جنگ و با تجربه و به 70اوایل دهۀ 

هـای   دهه پس از انقالب اسـالمی شـروع شـده بـود، جنبـه      2
ی تغییـر در ایـن   هـای اصـل   مشـی و ایـده   کلیدی تغییر در خط

  .تر شد مشی با تغییر در مدیریت پررنگ خط
گـرفتن تغییـر در مـدیریت و     جدیبه عبارت دیگر، هر چند 

رویکرد مدیریتی حاکم بر حوزۀ علـم، تحقیـق و فنـاوری بـه     
ها تجربۀ مدیریتی  باره اتفاق نیفتاد و این ایده در طول سال یک

رفت، با ایـن  در بعد از انقالب در حوزۀ آموزش عالی شکل گ
هـا   به بعد نوعی سبک مدیریتی در همۀ حوزه 70حال، از دهۀ 

ها و آموزش عالی در حال تجربه  و در حوزۀ مدیریت دانشگاه
شــدن بــود؛ رویکــرد تمرکزگرایــی در مــدیریت و ادارۀ امــور 

پذیری و فقدان تمرکـز سـوق پیـدا     رفته به سمت انعطاف رفته
جمهـوری،   ییـر ریاسـت  بـا تغ  1376ویـژه در سـال    به. کرد می

رویکرد و تفکر تقریباً متفاوتی در مدیریت قوۀ مجریـه حـاکم   
اگرچه در ترکیب هیئت دولت جدید، وزیر منصوب شده . شد

جزء ) وزارت فرهنگ و آموزش عالی(در حوزۀ آموزش عالی 
وزرای دولت قبلی نیز بود و تغییر در مدیریت آموزش عالی و 

های خود مطرح کـرده   و اولویت ها را در برنامۀ کاری دانشگاه
هـای مـدیریت جدیـد و     گیـری  ، با این حـال، جهـت  ]41[بود

پارادایم حاکم بر این مدیریت، مطرح شدن پیشنهادهای جدید 
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تر را در این حوزه تقویـت کـرد و نزدیکـی     و تغییرات اساسی
دیدگاه مـدیریت وزارت فرهنـگ و آمـوزش عـالی بـا تفکـر       

مشــی و  پیشــنهادی در خــطمـدیریت جدیــد، پیگیــری تغییـر   
  .حمایت از تصویب آن را استمرار بخشید

از سوی دیگر، فهم و درک لزوم ایجاد تغییر و به نوعی اجماع 
ویژه در بین جامعـۀ دانشـگاهی    درون سیستم آموزش عالی به

ــگاه   ــدیریت دانش ــرد م ــر در رویک ــۀ تغیی ــز   در زمین ــا و نی ه
ز عامل دیگـری  ریزی در حوزۀ علم، تحقیق و فناوری نی برنامه

بود که بر پیشنهاد تغییر ساختار وزارت و تصـویب آن کمـک   
البته در بـین جامعـۀ دانشـگاهی و سـتاد وزارتخانـه نیـز       . کرد

برخی افراد با موضـوعات مطـرح شـده در الیحـۀ پیشـنهادی      
هایی  ها نیز مخالفت در سایر بخش. هایی داشتند دولت مخالفت

الیحه وجـود داشـت؛   با برخی موضوعات مطرح شده در این 
بـرای مثـال   (ها و نهادها  در سطح قوۀ مجریه برخی وزارتخانه

های فناوری و ارتباطات، جهاد کشاورزی، صنایع و  وزارتخانه
...) ریــزی کشــور و   معــادن، ســازمان مــدیریت و برنامــه   

هایی متفاوت با پیشنهادهای وزارت علوم، تحقیقـات و   دیدگاه
الفت از سوی برخی نماینـدگان  منبع دیگر مخ. فناوری داشتند

هـایی را در رونـد    مجلس در سطح قوۀ مقننه بـود کـه چـالش   
تـرین چـالش    با این حال، عمده. تصویب این تغییر ایجاد کرد

دلیـل تـداخل    روی تصـویب مفـاد الیحـۀ پیشـنهادی بـه      پیش
عـالی علـوم تحقیقـات و     وظایف تعیـین شـده بـرای شـورای    

الب فرهنگـی بـود کـه بـا     عالی انقـ  فناوری با وظایف شورای
مشی مذکور بـه تصـویب    انجام برخی مذاکرات، درنهایت خط

پس از (سال  3ها باعث شد تا مدت  این چالش. مجلس رسید
طول بکشد و نهایتـاً بـا   ) به مجلس1380تقدیم الیحه در سال 

قـانون   1383تغییرات و اصالحاتی در مفاد الیحـه، در مـرداد   
ارت علــوم، تحقیقــات و اهــداف، وظــایف و تشــکیالت وز"

  .به تصویب برسد "فناوری
. مشـی در ایـن زمینـه بسـیار مهـم بـود       نقش کارآفرینان خـط 

های وزیر علوم و معاونان او، درخصوص توجیه اهداف  تالش
مشی از جمله اقدامات مؤثری در زمینۀ جلب نظر و  تغییر خط

. های مخالف بـه حسـاب مـی آیـد     ویژه گروه اقناع سایرین به
مشی پیشـنهادی وارد مرحلـه قـانونی     که این خط ژه زمانیوی به

که در هیئت دولت مطرح شد و برخی  چه زمانی(شدن گردید 

های مطرح شـده در آن مخـالف بودنـد و چـه      از وزرا با ایده
  ).که در کمیسیون تحقیقات مجلس مطرح شد زمانی

هـای مربـوط بـه سیاسـتگذاری و      دلیل بحث تجمیع فعالیت به
زی حوزۀ پژوهش و فناوری در شورای عـالی علـوم،   ری برنامه

که   ها مخالف بودند، تحقیقات و فناوری، بسیاری از وزارتخانه
. کردنـد  خود را در زمینۀ پژوهش و فناوری متولی قلمداد مـی 

هـای تشـکیل    های کارشناسی در مورد دالیل و مزیت اما بحث
قیقات این شورا و نقش سایر نهادها در کنار وزارت علوم، تح

و فناوری در این شورا و چگونگی فعالیت آن باعـث شـد تـا    
  . اکثر مخالفین متقاعد شوند و از این الیحه حمایت کنند

نیز، نقش وزیر  1382پس از تغییر مدیریت وزارتخانه در سال 
در زمینۀ تـداخل  (در جلب نظر شورای عالی انقالب فرهنگی 

اسـتقالل  وظایف شورای عالی عتـف بـا ایـن شـورا و بحـث      
  .تاثیرگذار بود ) ها ها و نحوۀ انتخاب رؤسای دانشگاه دانشگاه

استراتژی این کارآفرینان در جلب حمایـت افـراد و نهادهـای    
مخالف و نیز در حمایت از قرار گرفتن این الیحه در دسـتور  

هرچند سـابقۀ تفکـر و ایـدئولوژی    . کار دولت بسیار مهم بود
یر وزیـر علـوم، تحقیقـات و    نظ(برخی از مسئوالن وزارتخانه 

ویـژه   مشـی و تصـویب آن، بـه    در روند تغییر در خط) فناوری
هایی ایجاد کرد و بر نتایج  برخی مفاد الیحۀ پیشنهادی، چالش

مشی تأثیر گذاشت، با این حـال، در حمایـت    فرایند تغییر خط
تـوان نقـش تفکـرو رویکـرد مسـئوالن       از چنین تغییری نمـی 
  .آفرینان را نادیده گرفتوزارتخانه و برخی کار

  مشی پیوستن جریانات و فرصت خط 6-4
که این سه جریان به هم وصل شـدند فرصـت مناسـبی     زمانی

جریان مشکل اینطور تعریـف شـده   . مشی بود برای تغییر خط
ریـزی در حـوزۀ علـم و     رویکرد مـدیریتی و برنامـه  «: بود که

ز به تغییر ها نیا طور مدیریت دانشگاه تحقیق و فناوری و همین
دارد و تداوم رویکرد قبلی متناسب با انتظارات رویکرد توسعۀ 
علمی کشور نبـوده و باعـث مشـکالتی در ایـن حـوزه شـده       

  .»است
در جریان مشکل، برخی مشکالت نظـر جامعـۀ دانشـگاهی و    
ــل   ــالی و در کـ ــوزش عـ ــئوالن وزارت فرهنـــگ و آمـ مسـ

. لب کردگذاران را به حوزۀ علم، تحقیق و فناوری ج مشی خط
به طور کلـی، ایـن مشـکالت از سـوی جامعـۀ دانشـگاهی و       
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ویـژه   یافت؛ بـه  ها به مسئوالن دولتی انتقال می رؤسای دانشگاه
گذاران در ایـن حـوزه از افـرادی بودنـد کـه از       مشی اکثر خط

ها بودند و به دلیل تجربیـات چنـد    های اجرایی دانشگاه حوزه
ین بخش هـا شـناخت   ها نسبت به مشکالت ا ساله در دانشگاه

  .داشتند
هـای   هـای آمـاری و پـژوهش    این مشکالت از طریق شاخص
گذاران قرار گرفـت؛ فقـدان    مشی انجام گرفته مورد توجه خط

، )علـم، تحقیـق و فنـاوری   (ها  انسجام در توجه به همۀ حوزه
هـا و در   ها، فقدان پاسخگویی دانشـگاه  شیوۀ مدیریت دانشگاه

ازهای صنعت و جامعه از جمله کل سیستم آموزش عالی به نی
  . ها بود این شاخصه

بحث دیگر رشد فناوری و تغییر نوع رویکرد در زمینـۀ نحـوۀ   
همچنـین  . ها بـا نیازهـای جامعـه در دنیـا بـود      ارتباط دانشگاه

هـا و   های ایجاد شده در زمینۀ فنـاوری و سـایر حـوزه    تحریم
حـوزۀ  ویژه نیازهای بعد از جنگ و نیـاز بـه خودکفـایی در     به

پژوهش و فناوری نیز موضوعات دیگری بودند کـه در قالـب   
  .توان تعبیر کرد رویدادهای کانون کینگدون می

هـایی کـه جامعـه متخصصـان      مشـی، بـا ایـده    در جریان خـط 
نفوذ ارائه کردند،  های ذی مشی نظیر مسئوالن دولتی، گروه خط

حـل  ای برای  ماده 14ای با مفاد  راه حلی پیشنهاد شد و الیحه
  .این مسئله وارد مجلس شد

از سوی دیگر تغییر در مدیریت و جابجایی اشـخاص کلیـدی   
ها دریچۀ فرصـتی   گذار در این حوزه و سایر بخش مشی و خط

، ایران 70هرچند از اوایل دهه . برای پیشنهاد این تغییر باز کرد
شاهد مجموعه تغییـرات اجتمـاعی و پـارادایمی در مـدیریت     

ن دهـه، رویکـرد خاصـی در زمینـۀ نحـوۀ      بود، از اواسـط ایـ  
چنـین  ). های مدیریت دولتی نـوین  مؤلفه(مدیریت مطرح شد 

هـای حـوزۀ علـم، تحقیـق و      مشی رویکردی به نحوی بر خط
طـور خـاص وزارت    دولـت و بـه  . فناوری نیز تاثیر گذار بـود 

علوم و جامعۀ دانشگاهی تالش کردند تا از این موقعیت برای 
عنوان ابزاری برای تغییر  تغییر ساختار به های مطرح کردن ایده

ریـزی در حـوزۀ علـم، تحقیـق و      نحوۀ سیاستگذاری و برنامه
هر چند چنین تغییری به صورت شفاف . فناوری استفاده کنند

صـورت   های رئیس جمهور اعالم نشده بـود، امـا بـه    در برنامه
رغم اینکـه   علی. ]68[های کاری وزیر علوم مطرح شد اولویت
ها در دولت قبلی نیز از سوی ایـن وزارتخانـه مطـرح     یدهاین ا

شده بود، اما در دولت جدید تالش براین بود تا با اسـتفاده از  
ای  دیدگاه مدیریت جدید و ترکیب هیئت دولت، چنـین ایـده  

  .به عمل درآید
  

 گیری بحث و نتیجه -7

اهداف، وظایف و تشکیالت وزارت علوم، تحقیقات و "قانون 
عنـوان یکـی از تحـوالت اساسـی در سـاختار و       بـه  "فناوری

مدیریت حـوزۀ علـوم، تحقیقـات و فنـاوری و نـوعی تغییـر       
با توجه به اهمیت این حوزه . شود مشی مهم محسوب می خط

در توسعۀ کشور و نقش چنـین تغییراتـی در بهبـود وضـعیت     
مدیریت پژوهش، آموزش و فناوری در این مقاله تالش شد تا 

تحـوالت، عوامـل و رویـدادهای مـؤثر      ضمن بررسی اجمالی
بـدیهی اسـت، شـناخت و    . مشی بررسی شود برتغییر این خط

مشی و عوامل اثرگـذار بـر آن، از    فهم صحیح نحوۀ تغییر خط
آفرینـان و عوامـل مهـم     یک سو به ما کمک می کند تـا نقـش  

طـور   مشی را بشناسیم و از سوی دیگـر و بـه   فرایند تغییر خط
مشـی، بـا بررسـی فراینـد تغییـر       خـط  تر در مورد ایـن  خاص

توانیم بررسی کنیم آیا روند تغییر این قانون و عوامل مـؤثر   می
گـذاری و قابـل تفسـیر بـا      مشـی  برآن منطبق با مبانی علم خط

تـر آیـا ایـن عوامـل و      منطق این علـم اسـت و از همـه مهـم    
رخدادهای مؤثر بر تغییر، بر نحوۀ تدوین، تصـویب و اجـرای   

ؤثر بوده است؟ بر همین مبنا، پژوهشگران از یکـی  قانون نیز م
های چندگانـۀ   نظریۀ جریان(مشی   های رایج تغییر خط از نظریه
  . اند در راستای تبیین تغییرات استفاده کرده) کینگدون

ی در عرصـۀ تغییـر   های مهم و غنـ  این نظریه، از جمله نظریه
ریه به قول ساباتیر  اگرچه این نظ. شود مشی محسوب می خط

همواره خیلی واضح نیست ولی کاربردهای وسیعی در عرصۀ 
ها نیز بر ایـن   البته برخی محدودیت. ]5[گذاری دارد مشی خط

نظریه مترتب است؛ اگرچه چارچوب کینگدون نیاز به پیونـد  
کند تحت چـه   کند، ولی مشخص نمی سه جریان را مطرح می

را هـا   حـل  هـا مشـکالت را و مشـکالت راه    حـل  شرایطی راه
عالوه در این نظریـه بـیش از حـد بـر      هب. کنند وجو می جست

رفتار فردی تأکید شده و به نقش ترتیبات نهادی  کمتر توجه 
همچنین زاهارایادیس در بررسی این مدل به . ]13[شده است

کند که از جمله فـرض   برخی نقاط ضعف این مدل اشاره می
هــای  نقــش دریچــههــا و مشــخص نبــودن  اســتقالل جریــان
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مشـی و   هـای مشـکل، خـط    جریـان مشی در پیونـد دادن   خط
کـه هـدف ایـن     از آنجـایی . ]14[ترین آنهاست سیاسی از مهم

مقاله تحلیل و نقد و بررسـی ایـن نظریـه نیسـت و مباحـث      
مرتبط با آن، به اندازه ادبیات مربوط به کاربردهای آن وسـیع  
است، در نتیجه تنها کاربردهـای ایـن نظریـه در مـورد تغییـر      

اهداف، وظایف و تشکیالت وزارت علوم، تحقیقـات  "قانون 
  :شود بحث می "و فناوری

که قبالً توضیح داده شد، در نظریۀ کینگـدون سـه    طوری همان
 3این  مهمهای  در موقعیتجریان مستقل از همدیگر هستند و 

 دریچــۀ فرصــتی بــرای جریــان بــه هــم متصــل مــی شــوند و
کارآفرینـان  . شـود  مـی  ایجـاد مشی  بزرگترین تغییرات در خط

نتایج . کنند ها ایفا می مشی نقش مهمی در پیوند این جریان خط
تـوان   دهد که براساس این سه جریان می این پژوهش نشان می

این . مشی و عوامل مؤثر بر آن را نیز تحلیل کرد تغییر این خط
کنـد، مسـتقل از    بینی مـی  گونه که کینگدون پیش سه جریان آن
خالف وجود مشکالت بسـیار در حـوزۀ علـوم،    هم نبودند؛ بر

تر شدن ایـن    تحقیقات و فناوری، جریان سیاسی باعث پررنگ
ها و نیز مطرح شدن بسـیاری   مشکالت، توجه برخی شاخص

مشی در جلـب   نقش کارآفرینان خط. ها شد حل ها و راه از ایده
گذاران بـه ایـن مشـکالت و همچنـین مطـرح       مشی توجه خط
های پیشنهادی مبتنی بـر رویکـرد خـاص     طرحها و  کردن ایده

خودشان و نیز پیوند سه جریان بسیار مهم بـود؛ اگرچـه همـۀ    
آنچه این کارآفرینان مد نظر داشتند در فرایند تغییر محقق نشد 

هـای کارآفرینـان    مشی دقیقاً ایـده  و نتیجۀ فرایند تغییر در خط
ن مشـی پیشـنهادی کارآفرینـا    نبود و تغییرات اساسـی در خـط  

  .صورت گرفت
هـا   کند که ارزش کینگدون در جریان مشکل، اشاره می  

و عوامل ایـدئولوژیکی نقـش مهمـی در تعریـف مسـئله ایفـا       
مشی  کنندگان تغییر خط برای مثال از نظر حمایت. ]27[کند می

در مورد قانون اهداف، وظـایف و تشـکیالت وزارت علـوم،    (
منـایی شـدن   مـوارد مربـوط بـه هیئـت ا    ) تحقیقات و فناوری

ها، تشکیل شـورای عـالی علـوم،     ها، استقالل دانشگاه دانشگاه
ــه   تحقیقــات و فنــاوری و متمرکــز شــدن وظــایف مربــوط ب
سیاستگذاری در حوزۀ آمـوزش، پـژوهش و فنـاوری در ایـن     

هـا بـا انتقـال     در مقابـل، برخـی گـروه   . شورا، بسیار مهم بـود 

تخاب رؤسـای  مسئولیت فناوری به این وزارتخانه و یا نحوۀ ان
  .ها مخالف بودند طور استقالل دانشگاه ها و همین دانشگاه

با این حال، برخی عناصر جریان مشـکل کینگـدون در مـورد    
فرایند تغییر قانون اهداف، وظایف و تشکیالت وزارت علـوم،  

اگرچه برخی رخدادها در . شود تحقیقات و فناوری یافت نمی
د ولی به شکلی که شناخت مشکل و ضرورت تغییر مؤثر بودن

کینگدون مدنظر دارد، رویدادهای کانون یا بحـران خاصـی در   
مــورد قــانون اهــداف، وظــایف و تشــکیالت وزارت علــوم،  

برخـی مشـکالت نظـر    . تحقیقات و فنـاوری وجـود نداشـت   
جامعۀ دانشگاهی و مسئوالن وزارت فرهنگ و آموزش عـالی  

فنـاوری   گذاران را به حوزۀ علم، تحقیـق و  مشی و در کل خط
جلب کرد؛ بـه طـور کلـی، ایـن مشـکالت از سـوی جامعـۀ        

هـا بـه مسـئوالن دولتـی انتقـال       دانشگاهی و رؤسای دانشـگاه 
گذاران در این حوزه از افـرادی   مشی ویژه اکثر خط یافت؛ به می

هـا بودنـد و بـه دلیـل      های اجرایی دانشـگاه  بودند که از حوزه
بـه مشـکالت ایـن    ها نسـبت   های چند ساله در دانشگاه تجربه

 .بخش ها شناخت داشتند

هـای   هـای آمـاری و پـژوهش    این مشکالت از طریق شاخص
گذاران قرار گرفـت؛ فقـدان    مشی انجام گرفته مورد توجه خط

، )علـم، تحقیـق و فنـاوری   (ها  انسجام در توجه به همۀ حوزه
هـا و در   ها، فقدان پاسخگویی دانشـگاه  شیوۀ مدیریت دانشگاه

عالی به نیازهای صنعت و جامعه از جمله  کل سیستم آموزش
  . ها بود این شاخصه

مشـی را   مشی، کینگـدون جوامـع خـط    همچنین در سطح خط
. کننـد  مشی ایفا می کند که نقش مهمی در تغییر خط معرفی می

در ارتباط با فرایند تغییر قانون اهداف، وظـایف و تشـکیالت   
متشکل از مشی  وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، جوامع خط

مشی، از جامعۀ دانشگاهی بودنـد و برخـی از    متخصصان خط
کردنـد تـا در فرصـت مناسـب      مسئوالن وزارت که تالش می

برای حل مشکالت این حوزه، راهکارهـای مناسـب خـود را    
همچنـین برخـی از ایـن    . ارائه کرده و مورد توجه قرار دهنـد 
 گـذار در حـوزۀ علـم،    مشـی  متخصصان از سایر نهادهای خط
های ارزشمندی در این زمینه  تحقیق و فناوری بودند که تجربه

های مطرح شـده در مفـاد الیحـۀ     حل بر همین مبنا راه. داشتند
ایـدۀ  (مشـی اصـلی    پیشنهادی تدوین گردید و در نهایت خط

  . از سوی طرفداران تغییر ساختار حمایت شد) اصلی
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ی و درقالب جریان سیاسی نیز، کینگدون معتقد است جابجـای 
تغییر در . تغییر مدیریت تأثیر زیادی بر تغییر دستورکارها دارد

مدیریت و یا ترکیب مجلس در نتیجۀ انتخابات، فرصتی بـرای  
عـالوه تغییـرات    بـه . کنـد  ها فـراهم مـی   مشی طرح برخی خط
مشی برای حمایـت   ترین فرصت در سیستم خط سیاسی واضح

ورد ایـن تغییـر   در مـ . حل است عنوان راه از طرح پیشنهادی به
نیز، رخدادهای درون دولت نظیر جابجایی افراد کلیدی، نقش 
مهمــی در پیگیــری و حمایــت از تغییــر ســاختار و مــدیریت 

هر چند تأثیر این امر در فهم ضرورت تغییر . وزارتخانه داشت
و لزوم ارائۀ راهکارهـای مناسـب بـرای حـل مشـکالت ایـن       

) ۀ مجریه و مقننـه در قو(حوزه، کم رنگ بود، مدیریت جدید 
باعث شد تا این مسئله در دستور کار دولت قرار گیـرد و نیـز   

  .در نحوۀ تصویب و روند طرح آن در مجلس مؤثر باشد
عنصر دیگر جریان سیاسی که توسط کینگـدون اشـاره شـده،    

هـای فشـار در مـورد تغییـر      این گـروه . های فشار است گروه
طـور کلـی مـرتبط بـا     ساختار سازماندهی شده نبودند؛ آنها به 

گـذار   مشـی  گذاری و از درون نهادهای خط مشی نهادهای خط
ــا افــرادی از جامعــۀ   در حــوزۀ علــم، تحقیــق و فنــاوری و ی

  .دانشگاهی بودند
ــد؛     ــیال بودن ــاختار س ــانون س ــر ق ــان در تغیی ــه جری ــن س ای

مشی و مشـکل بـه هـم وصـل      خط های جریانکه  طوری همان
برخـی از کارآفرینـان   . دشد، جریان سیاسی نیـز فعـال شـ    می

ــا درک اینکــه دریچــۀ   خــط ــوم ب مشــی در ســطح وزارت عل
مشی باز شده است، ظهـور کردنـد و توانسـتند ایـن سـه       خط

  .جریان را به هم وصل کنند
مشی در مورد این تغییر، زمانی باز شد که تغییرات  دریچۀ خط

در جریــان سیاســی رخ داد و برخــی از مــدافعان ایــن طــرح  
گـذاری حـوزۀ علـم، تحقیـق و      مشـی  سطح خطپیشنهادی در 

  .قرار گرفتند) چه در قوۀ مجریه و چه در قوۀ مقننه(فناوری 
هـای چندگانـۀ کینگـدون، کارآفرینـان پیونـد       در نظریۀ جریان

. کننـد  مشی و سیاسـی را تسـهیل مـی    های مشکل، خط جریان
کنـد کـه    مشی را مدافعانی معرفی می کینگدون کارآفرینان خط

ند منـابع، زمـان، انـرژی و موقعیـت خـود را بـرای       تمایل دار
  .گذاری کنند دستیابی به یک نتیجه و یا موقعیت خاص سرمایه

مشی، وزرا و برخـی از   در این مورد نیز کارآفرینان اصلی خط
ــد ــان وزارت بودن ــان در درون . معاون موقعیــت ایــن کارآفرین

شـان در سـطح    های مـدیریت  طور تجربه جامعۀ علمی و همین
گذاری به آنها توانایی  مشی های خط ها و سایر موقعیت نشگاهدا

ــت ــراد    گف ــتگذاران و اف ــایر متخصصــان و سیاس ــا س ــو ب وگ
های بـاال در قـوۀ مجریـه،     ویژه با مسئوالن رده نفوذ، به صاحب

طور شورای عالی انقـالب   کمیسیون تحقیقات مجلس و همین
همچنین . داد های خود می فرهنگی، برای جلب حمایت از ایده

نقش برخی از ایـن کارآفرینـان در جلـب اعتمـاد مخالفـان و      
هـای پـیش آمـده در رونـد تصـویب       کاهش تـنش و چـالش  

  .مشی بسیار مهم بود خط
مشـی   گوید، دریچـۀ خـط   می  که کینگدون طوری عالوه همان به

مشـی بـرای مـدت     هـای خـط   دریچـه  .ممکن است بسته شود
یک ایـده  خاتمۀ اینکه زمان دلیل  همانند؛ ب طوالنی باز باقی نمی

 .رسد فرا می

مشی بسته  گیری کنیم با این قانون دریچۀ خط البته اینکه نتیجه
شده است، مشکل است؛ زیرا که اوالً این تغییر کامالً اجرا 

از سوی دیگر دریچۀ مشکل بعد از تصویب . نشده است
ویژه که مشکالت مرتبط با مدیریت،  به ،قانون، مجدداً باز شد

گیری و سیاستگذاری این حوزه مجدداً مطرح  میمتص
مشی نیز مجدداً باز شده است و  دریچۀ خط. ]73[شود می

دنبال راهکارهای مناسب برای ایجاد  مشی به متخصصان خط
تأکید مقام معظم (انسجام در سیاستگذاری این حوزه هستند 

رهبری در مورد فعال شدن شورای علوم، تحقیقات و 
ن حال، بررسی این موضوع که آیا دریچۀ با ای). فناوری

مشی باز شده است و چرا؟ مستلزم پژوهش آتی  مشکل یا خط
   .در این زمینه است

  
 References               منابع

، 1388نوروززاده، فتحی، واجارگاه، کورش و کیـذوری، امیرحسـین،    ]1[
ای هـ  تحلیل محتوایی اسناد فرادستی و معین به منظـور اسـتنتاج سیاسـت   "

، "های پـنجم توسـعۀ بخـش آمـوزش عـالی، تحقیقـات و فنـاوری        برنامه
 .50-29، صص 53فصلنامۀ پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی، 

هـای بخـش    ، امور بخشی، سیاسـت 1377، "سند برنامۀ سوم توسعه" ]2[
  .ریزی کشور آموزش عالی، سازمان مدیریت و برنامه

[3] Crow, D.A., 2008, "Politics, Mass Media, and 
Policy Change: Recreational Water Rights in Colorado 
Communities", Duke University.  
[4] Sabatier, P.A., 1991, "Toward Better Theories of 
the Policy Process", Political Science and Politics, 
24(2), pp. 147-156. 



  ... مطالعه موردی مشی با استفاده از نظریۀ جریانات چندگانۀ کینگدون؛ تبیین تغییر خط

96  

[5] Sabatier, P.A., 1999, "Theories of the Policy 
Process", Boulder, CO: Westview Press. 
[6] Sabatier, P.A. and Jenkins-Smith, H.C., 2007, 
"Theories of the Policy Process. Boulder, CO: 
Westview Press. 
[7] Zahariadis, N., 1998, "Comparing Three Lenses Of 
Policy Choice", Policy Studies Journal, 26(3), pp. 434-
448. 
[8] Davis, B., 2007, "Mission Change in the Utah 
System of Higher Education", the University Of Utah. 
[9] John, P., 2003, "Is There Life After Policy Streams, 
Advocacy Coalitions, And Punctuations: Using 
Evolutionary Theory To Explain Policy Change", The 
Policy Studies Journal, 31(4), pp. 481-498. 
[10] Travis, R. and Zahariadis, N., 2002, "A Multiple 
Streams Model of U.S. Foreign Aid Policy", Policy 
Studies Journal, 30(4), pp. 495-514. 
[11] Zahariadis, N., 1992, "To Sell or Not To Sell? 
Telecommunications Policy in Britain and France", 
Journal of Public Policy, 12(4), pp. 355-376.  
[12] Zahariadis, N., 1996, "Selling British Rail: An 
Idea Whose Time Has Come?", Comparative Political 
Studies, 29(4), pp. 400-422. 
[13] Zahariadis, N., 2007, "the Multiple Streams 
Framework: Structure, Limitations, Prospects", In P.A 
Sabatier (Ed), Theories of the Policy Process, pp.73-
93, Boulder, Co: Westview Press. 
[14] Zahariadis, N., 1999, "Ambiguity, Time, and 
Multiple Streams", In P.A Sabatier (Ed), Theories of 
the Policy Process, pp.73-93, Boulder, Co: Westview 
Press. 
[15] Birkland, T., 2004, "The World Changed Today: 
Agenda-Setting and Policy Change In The Wake Of 
The September 11 Terrorist Attacks", Review Of 
Policy Research, 21, pp. 179-200. 
[16] Corwin, M.I., 2002, "The Dynamics of Policy 
Change In Dominant Subsystems: Colorado, Oregon, 
and the Politics of Growth", Colorado State University. 
[17] Deyoung, D.A., 2004, "Of Problems, Policy, And 
Politics: Using Multiple Streams To Describe And 
Explain State Reading Policy Development", Ph.D, 
Dissertation, University Of Michigan. 
[18] Thomas, G.B., 1998, "Analyzing Environmental 
Policy Change: U.S. Landsat Policy, 1964-1998", 
Ph.D, Dissertation, Colorado State University. 
[19] Mitchell, M.K., 1998, "Privatizing New York 
City`S Public Hospitals: The Politics of Policymaking, 
Ph.D, Dissertation, University of  New York. 
[20] Noh, S., 2004, "Changes in Public Pension Policy 
in South Korea, 1986-1998: Applying Two Theories of 
Policy Change", Ph.D, Dissertation, the George 
Washington University. 
[21] O`Connell, E.M., 2002, "The White House 
Commission on Complementary and Alternative 
Medicine Policy", PhD Dissertation, University Of 
Massachusetts. 
[22] Price-Ellingstad, D.J., 2001, "The 1997 
Reauthorization of the Individuals with Disabilities 
Education Act (IDEA): A Case Study", Ph.D, 
Dissertation, the George Washington University. 
[23] Diehl, P.F., 1991, "Ghosts of Arms Control Past", 
Political Science Quarterly, 105(4), pp. 597-615. 

[24] Zahariadis, N. and Allen, C.S., 1995, "Ideas, 
Networks, and Policy Streams: Privatization in Britain 
and Germany", Policy Studies Review, 14, pp. 71-98. 
[25] Kingdon, J., 1984, "Agendas, Alternatives, and 
Public Policies". Boston: Little, Brown. 
[26] Cohen, M., March, J. and Olsen, J., 1972, 
"Garbage Can Model of Organizational Choice", 
Administrative Science Quarterly, 17(March), pp. 1-
25. 
[27] Kingdon, J.W., 1995, "Agendas, Alternatives, and 
Public Policies", (2nd Ed.). New York: Harper Collins. 
[28] Wee-Ming, T., 2008, "Multiple Streams Of 
Change:  Explaining The Removal Of Singapore’s 
Casino Ban Using John Kingdon's Agenda-Setting 
Framework", Asian Journal Of Public Affairs, 2(1), pp, 
39-53. 
[29] Kamieniecki, S., 2000, "Testing Alternative 
Theories of Agenda Setting: Forest Policy Change In 
British Columbia, Canada, Policy Studies Journal, 
28(1), pp. 176-189. 
[30] Oliver, T., "Health Care Market Reform in 
Congress: The Uncertain Path Form Proposal To 
Policy", Political Science Quarterly, 106(3), pp. 453-
477. 
[31] Durr, R.H., 1993, "What Moves Policy 
Sentiment?" American Political Sciences Review, 
87(1), pp. 158-170. 
[32] Shanahan, E.A., Mcbeth, M.K., Hathaway, P.L. 
and Arnell, R.J., 2008, "Conduit or Contributor? The 
Role of Media In Policy Change Theory", Policy 
Science, 41, pp. 115–138. 
[33] Portz, J., 1996, " Problem Definitions and Policy 
Agendas: Shaping the Educational Agenda in Boston", 
Policy Studies Journal, 24(3), pp. 371-383. 
[34] Mintrom, M. And Vergari, S., 1996, "Advocacy 
Coalitions, Policy Entrepreneurs", and Policy Change, 
Policy Studies Journal, 24(3), pp. 420-434. 
[35] Mintrom, M., 1997, "Policy Entrepreneurs and the 
Diffusion of Innovation", American Journal of Political 
Science, 41(3), pp. 738-770. 

تهـران،   ،"توسعۀ آموزش عالی در ایـران "، 1385اله،  عزیزی، نعمت ]36[
 .انتشارات پژوهشکدۀ مطالعات فرهنگی و اجتماعی

ریزی آموزش عالی  شناسی برنامه آسیب"، 1381فراستخواه، مقصود،  ]37[
 .ریزی آموزش عالی ، مؤسسۀ پژوهش و برنامه"در ایران

بررسـی رویکـرد مجلـس شـورای     "، 1382داوری اردکانی، احمـد،   ]38[
، مجلـس و  "هـای قـانونی   رحاسالمی به بخش آموزش عـالی از منظـر طـ   

 .245-276، صص )41(10پژوهش، 

، معاونـت آموزشـی   1373، "طرح بـازنگری نظـام آمـوزش عـالی    " ]39[
  .وزارت فرهنگ و آموزش عالی

عـالی و   امنای دانشگاهها و مؤسسـات آمـوزش  هیئت رکیب قانون ت" ]40[
 .، شورای عالی انقالب فرهنگی1376، "پژوهشی

  ."های وزیر علوم اولویت"، 1376زش عالی، وزارت فرهنگ و آمو ]41[
پیش نویس الیحه "، 1379ملکی فر، عقیل و طباطبائیان، سید کمال ،  ]42[

، مؤسسـۀ  "اهداف، وظایف و تشکیالت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
 .ریزی آموزش عالی پژوهش و برنامه



  1389 پاییز، 1سال سوم، شماره فصلنامه سیاست علم و فناوری، ،  سید مهدی الوانی، طیبه عباسی، حسن دانایی فرد، عادل آذر

97 

ق، جعفر، اله، آراسته، حمیدرضا، صباغیان، زهرا و توفی آذرگشب، اذن ]43[
های دولتی وابسته به وزارت  های امنای دانشگاه کارکردهای هیئت"، 1386

، فصـلنامۀ  "1385-1370هـای   علوم، تحقیقـات و فنـاوری در طـی سـال    
 .1-20، صص 46ریزی در آموزش عالی،  پژوهش و برنامه

 اله، آراسته، حمیدرضا، صباغیان، زهرا و توفیق، جعفر، آذرگشب، اذن ]44[
های  های امنا و نقش آن در استقالل دانشگاه ررسی وظایف هیئتب"، 1386

دولتی وابسته بـه وزارت علـوم، تحقیقـات و فنـاوری از دیـدگاه اعضـای       
هـای توسـعه در آمـوزش     هـا، گـام   هـای امنـا و شـوراهای دانشـگاه      هیئت

 .19-29، صص 1، "پزشکی

ــد  ]45[ ــدوی، محم ــدباقر،    مه ــی، محم ــی و غفران ــارب "، 1378نق تج
  .26، مجله رهیافت، "کشور جهان 19ستگذاری علم و فناوری در سیا

های  هیئت امناها در دانشگاه"، 1375صالحی، علی و تاجرلو، رضا ،  ]46[
هـا،   ، مجموعه مقاالت اولین سمینار هیئت امناهای دانشـگاه "ایران و جهان

مؤسسات آمـوزش عـالی و مراکـز تحقیقـاتی، تهـران، وزارت فرهنـگ و       
 .آموزش عالی

جایگاه نظارتی و نقش "، 1375ظهور، حسن، و سهراب پور، سعید ،  ]47[
، مجموعـه مقـاالت اولـین    "وزارت در اداره دانشگاه به گونه هیئت امنایی

هـا، مؤسسـات آمـوزش عـالی و مراکـز       سمینار هیـأت امناهـای دانشـگاه   
 .تحقیقاتی، وزارت فرهنگ و آموزش عالی

ــی، م  ]48[ ــد و پرداختچ ــاودانی، حمی ــن ، ج ــی "، 1386حمدحس بررس
، پــژوهش و "وضــعیت توســعۀ ســازمانی در نظــام آمــوزش عــالی ایــران

 . 44-21، صص46)4(ریزی در آموزش عالی،  برنامه

ــایی، محمــود و    ]49[ ــر، قاضــی طباطب ــوفیقی، جعف ــد، ت جــاودانی، حمی
بررسی وضعیت مدیریت نظام آمـوزش  "  ،1387پرداختچی، محمد حسن، 

گذشـته، حـال و آینـده، پـژوهش و     : مـدیران عـالی   عالی ایران از دیـدگاه 
 .139-161، صص 48)2(، "ریزی در آموزش عالی برنامه

هـا در   خودگردانی دانشـگاه "، 1376رحمانی و، میاندهی، غالمرضا،  ]50[
  .بهمن، تهران 29-27، سمینار منطقه ای آموزش عالی در قرن آینده، "آینده

ل ساختاری نظـام آمـوزش عـالی    مسائ"، 1377غفرانی، محمد باقر،  ]51[
، کمیتۀ بررسی مسـائل سـاختاری   "های اجرایی کشور، راهبردها و سیاست

 .آموزشی عالی

  ،1381طایی، حسـن، وحیـدی، پریـدخت و غفرانـی، محمـدباقر ،       ]52[
 .، خردادماه7، گزارش تلفیق، "طرح نیاز سنجی نیروی انسانی متخصص"

رزیابی تا اعتبار سنجی دانشـگاهی  از خود ا"، 1376بازرگان، عباس،  ]53[
بهمـن،   29-27ای آموزش عـالی در قـرن آینـده،     ، سمینار منطقه"در ایران
  .تهران

هـا و نظـام توسـعۀ     مشکالت کنونی دانشگاه"، 1381رمضانی، رضا،  ]54[
، ص 25ریزی در آموزش عـالی،   ، فصلنامۀ پژوهش و برنامه"علمی کشور

62-37 .  
صـنعتی ریاسـت جمهـوری،     -طالعـات علمـی  هـا و م  دفتر بررسی" ]55[

 ).19(3، بولتن بیوتکنولوژی، "1377

انسـجام در نظـام تصـمیم گیـری     "، 1377فایضی مهابادی، علیرضا،  ]56[
 .، کیهان"حل معضل چندپارگی آموزش عالی راه

اندازهای آموزش عالی در دهۀ سوم  چشم"، 1377رجایی، غالمعلی،  ]57[
 . ، اطالعات"انقالب اسالمی

، 1376، "میزگرد ضرورت سازماندهی مدیریت علـم و تکنولـوژی  " ]58[
 .77تدبیر، 

نگـاهی بـه سـاختار نـوین وزارت علـوم،      "، 1379توفیقی، جعفـر،   ]59[
، "تحقیقات و فناوری و تأثیر آن بر مدیریت؛ همخوانی ساختار و رسـالت 

 .102تدبیر، 

ی در فراینـد  های آموزش عـال  پذیری آسیب"، 1376خانیکی، هادی،  ]60[
 29-27ای آموزش عـالی در قـرن آینـده،     ، سمینار منطقه"ارتباط با جامعه

  .بهمن، تهران
هـای آمـوزش عـالی در دنیـای      رسالت"، 1376غفرانی، محمد باقر،  ]61[

ای آموزش عالی در قـرن آینـده،    ، سمینار منطقه"جدید و در ایران اسالمی
  .بهمن، تهران 27-29

نیازهای جامعه و نقش آموزش عالی در این "، 1376منصوری، رضا،  ]62[
 .بهمن، تهران 29-27ای آموزش عالی در قرن آینده،  ، سمینار منطقه"زمینه

نگاهی بـه سـاختار نـوین وزارت علـوم،     "، 1379مشایخی، علینقی،  ]63[
، "تحقیقات و فناوری و تأثیر آن بر مدیریت؛ همخوانی ساختار و رسـالت 

  .102تدبیر، 
مسائل ساختاری نظـام آمـوزش عـالی    "، 1379انی، محمد باقر، غفر ]64[

 .41، مجلس و پژوهش، "رفت از آن در برنامۀ چهارم های برون ایران و راه

، "ای آموزش عالی در قرن آینده سمینار منطقه"، 1376توکل، محمد،  ]65[
 .بهمن، تهران 27-29

و مؤسســات  هــا نحــوۀ ادارۀ دانشــگاه"، 1376غفرانــی، محمــدباقر،  ]66[
  ."آموزش عالی و پژوهشی وابسته به وزارت فرهنگ و آموزش عالی

هـای ارتقـای    شـیوه "، 1376سجادی، مهدی و تسنیمی، عباسـعلی ،   ]67[
 .284-293، صص 23، "جایگاه آموزش عالی دولتی، مجلس و پژوهش

، شورای عالی )مصطفی معین(اهداف وزیر فرهنگ و آموزش عالی " ]68[
  . ، وزارت فرهنگ و آموزش عالی1376، "ریزی برنامه

آمـوزش عـالی، پـژوهش و فنـاوری،     "، 1378غفرانی، محمد بـاقر،   ]69[
  . ، دانشگاه صنعتی شریف"ها ها و چالش مأموریت

هـا و   طرح پیشنهادی نحوۀ ادارۀ امور دانشگاه"، 1381مظفر، عباس،  ]70[
 .ر، دانشگاه صنعتی شریف، تی1، بازنگری"مؤسسات آموزش عالی

[71] Lester, J.P.and Stewart, 2003, "Public Policy: An 
Evolutionary Approach", (2nd edition), Beijing: 
Renmin University Publishing. 

ــاوری،   ]72[ ــات و فن ــوم تحقیق ــایف و "، 1383وزارت عل ــداف، وظ اه
، مصـوب مجلـس شـورای    "تشکیالت وزارت علوم، تحقیقات و فنـاوری 

 .اسالمی

، "مصاحبه با دکتر مهدی زاهدی، وزیر علوم، تحقیقـات و فنـاوری  " ]73[
  .189نامۀ برنامه،  ، هفته1385

[74] Goodman, l.a., 1961,. "Snowball sampling", 
annals of mathematical statistics, 32, 148-170. 
[75] Patton, M.Q., 1990, "Qualitative evaluation and 
research methods", Newbury Park: Sage. 


