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سال سوم ،شماره  ،1پايیز 1331

سیاست علم و فناوري

تبيين تغيير خطمشي با استفاده از نظرية جريانات چندگانة كينگدون؛
مطالعه موردي تغيير قانون اهداف ،وظايف و تشكيالت وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري
4

طیبه عباسی ،1حسن دانايی فرد ،*2عادل آذر ،3سید مهدي الوانی

 -1دکترای مدیریت سیاستگذاری عمومی ،دانشکده مدیریت و اقتصاد ،دانشگاه تربیت مدرس
 -2دانشیار دانشکدة مدیریت و اقتصاد ،دانشگاه تربیت مدرس
 -3استاد دانشکدة مدیریت و اقتصاد ،دانشگاه تربیت مدرس
 -4استاد مدیریت دولتی

چكیده
قانون "اهداف ،وظایف و تشکیالت وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری" بهعنوان یکی از تحوالت اساسی در ساختار و مدیریت حوزة علوم ،تحقیقات و فناوری
و نوعی تغییر خطمشی در این حوزه محسوب میشود و هدف مقاله تبیین نحوة تغییر این خط مشی است؛ برای تبیین یک رخداد (در این مقاله تغییر خط مشی)
شیوههای پژوهش بسیاری وجود دارد .یکی از راههای متداول ،تبیین یک پدیده به کمک نظریهها است .برای این منظور ،این مقاله تالش میکند تا با بهرهگیری
از چارچوب جریان های چندگانة کینگدون تبیین کند که چگونه قانون اهداف ،وظایف و تشکیالت وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری متحول شده است .براین
اساس پژوهش نشان میدهد که چگونه جریان مسائل ،جریان خطمشیها و جریان سیاسی در شکلدهی تغییر خطمشی فوق به هم پیوند خوردهاند و
مشارکتکنندگان خط مشی چه نقشی در چنین پیوندی داشته اند و چگونه از فرصت پیش آمده در نتیجة این پیوند برای تصویب پیشنهادات خود استفاده کردند؛
وبه چه نحوی دریچة خطمشی و مسئله باز و باعث تسهیل روند تغییرات در این خطمشی شد .در نهایت مقاله ادعا میکند که این نظریه علیرغم برخی
محدودیت ها ،کاربردهای واضحی در تحلیل و تبیین فرایند تغییر قانون اهداف ،وظایف و تشکیالت وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری دارد.
با توجه به ماهیت و اهداف این پژ وهش ،برای انجام آن از شیوة تحلیل کیفی و روش موردکاوی استفاده شده است .همچنین برای جمعآوری و تحلیل دادهها،
محققان از روشهای کیفی (مصاحبه و بررسی مستندات) استفاده کردهاند.
کلیدواژه ها :تغییر خطمشی ،جریانهای چندگانه ،سیاستگذاری علوم ،تحقیقات و فناوری

 -1مقدمه

'

سیاستها و اولویتهای راهبردی را در حوزة تحقیقات و

ایدة بازنگری و تغییر ساختار و مدیریت نظام آموزش عالی در

فناوری بر عهده گیرد و نسبت به انجام اصالحات الزم در

قانون برنامة سوم توسعة اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی کشور

اهداف ،وظایف و تشکیالت خود اقدام نماید.

مطرح شد] .[1بر طبق مادة  99این قانون ،وزارت "فرهنگ و

بر همین مبنا وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری با انجام

آموزش عالی" به وزارت "علوم ،تحقیقات و فناوری" تغییر

مطالعات پژوهشی متعدد ،الیحة اهداف ،وظایف و تشکیالت

نام یافت و مأمورشد تا بهمنظور انسجام بخشیدن به امور

خود را در سال  1331به استناد مادة ( )99قانون برنامه

اجرایی و سیاستگذاری نظام علمی کشور ،برنامهریزی،
حمایت و پشتیبانی ،ارزیابی و نظارت ،بررسی و تدوین

سوم] [2در مجلس طرح کرد و درنهایت با برخی تغییرات در
الیحه ،در سال  1333قانون اهداف ،وظایف و تشکیالت
وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری به تصویب مجلس شورای

* نویسنده عهدهدار مکاتباتhdanaee@modares.ac.ir :

اسالمی رسید و تغییری در خطمشی حوزة علوم ،تحقیقات و
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فناوری ایجاد شد .هدف این پژوهش تبیین نحوة تغییر این

مدیران و فرهنگ اپراتوری در بخرش کارمنردی و خردماتی)،

خطمشی است و باید به این پرسش پاسخ داد که" :چرا چنین

فعالیت تشکل هرا و نهادهرای مختلرف ،ناسرازگاری و فقردان

تغییری در خطمشی وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری ایجاد

انطباق ساختار سلسله مراتبی و برنامهریزی متمرکز با فرهنرگ

شد و چگونه میتوان چنین تغییری را تبیین کرد؟" مؤلفان

دانشگاهی و غیره.

برای پاسخ به این سؤال ،از نظریه کینگدون استفاده کردهاند.

سیستم آموزش عالی نیز همانند سایر حروزه هرا از یرک سرو،

مدل جریانهای چندگانة کینگدون یکی از نظریههای مهم

منابع محدودی دارد .از سوی دیگرر تقاضرا بررای ایرن منرابع

مطالعة تغییر خطمشی عمومی است] .[3-7این مدل برای

محدود از سوی نهادهای درون سیستم و همینطرور انتظرارات

تبیین تغییرات اساسی در خطمشی تدوین شده است].[3-11

برای تحقق اهداف متعالی زیاد است .چنرین ویژگریهرایی در

بسیاری از تحلیلگران تالش کردهاند ،کاربرد آن را در مورد

بخش آمروزش عرالی ،برهعرالوة تغییررات ناشری از تغییررات

تحلیل فرایند تغییر خطمشی بسط دهند]7و .[11-11بهعالوه

محیطرری ،تررأيیرات فنرراوری ،اقتصررادی و سیاسرری مسررتلزم

در بسیاری از مطالعات از این مدل برای تبیین خطمشی

سیاستگذاری مناسب در این بخش است .در واکنش به چنرین

استفاده شده است].[11-22

شرایطی کارگزاران و سیاستگذاران تالش می کنند تا برا تغییرر

اکثر مطالعات مرتبط با جریانهای چندگانه به نوعی از

خطمشیهای سیستم آموزش عالی بتوانند سیسرتمی منعطرف،

استفاده

قابل دسترس و سازگار ایجاد کننرد و مؤسسرات و نهادهرایی

تکنیکهای

کیفی

نظیر

موردکاوی

کردهاند]7،12،23و [24هرچند در برخی مطالعات تالش شده

پاسخگو در این زمینه داشته باشند.

از تکنیکهای کمی نیز برای کاربرد این مدل استفاده

از آنجاییکه تبیین الگوی تغییر خطمشی و بررسی عواملی که

شود].[11

منجررر برره چنررین تغییراترری مرریشرروند ،در درب بهتررر فراینررد

در این پژوهش نیز ،با توجه به ویژگیهای مدل جریانهای

خطمشی گذاری کمک میکند ،در این پژوهش تالش شده برا

چندگانة کینگدون و اهداف پژوهش ،از این مدل برای تبیین

استفاده از نظریة کینگردون تغییرر قرانون اهرداف ،وظرایف و

فرایند تغییر خطمشی استفاده شده است.

تشکیالت وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری تببین شود.

 -2بیان مسئله

 -3مبانی نظري پژوهش

امررروزه کارکردهررای آمرروزش عررالی و در کررل حرروزة علرروم،

تئوری جریان هرای چندگانره 1را بررای اولرین برار کینگردون

تحقیقات و فناوری به سمت تنوع پیش میرود .این کارکردها

( )1934مطرح کرد] .[21این تئوری مبتنی برر مردل انتخراب

نه تنها از نظر اقتصادی ،بلکه از لحاظ فرهنگی و اجتماعی نیز

سررازمانی سررطل زبالرره 2اسررت کرره در سررال  1972کرروهن و

اهمیت مضاعفی یافتهاسرت .برهویرژه در کشرورهای در حرال

همکارانش 3در بررسی برینظمریهرای سرازمان یافتره ،ارائره

توسعه برای نیل به توسعه و تحول همه جانبه بیش از پیش به

کردهاند] .[21کینگدون ( )1991با بهرهگیرری از ایرن تئروری،

مغزافزار و نرم افزار نیاز است .در حقیقت آموزش عالی حلقرة

سؤاالتی را مطررح کررد :نظیرر چگونره مسرائل ،مرورد توجره

مهم و نهرایی تربیرت مردنی انسرانهرایی اسرت کره در ابعراد

مسئوالن قرار میگیرند؛ گزینههای خطمشی شکل مریگیرنرد؛

شناختی ،عاطفی و عملی ،کارکردهرای مهمری را در تصردی

دستورکار دولتی تنظیم میشود و چرا زمان برخی ایردههرا بره

مدیریت اجتماعی برعهده دارد .به همین دلیل ترأيیرات وسریع

سرمیآید] .[27کوهن سه نیرو 4را شناسرایی مریکنرد کره در
1

فرهنگی ،اجتماعی و اقتصادی آن از ضریب پیچیدگی بیشتری

خطمشی عمومی فعال هستند و ایرن نیروهرا را سره جریران

نسبت به محریط اجتمراعی بیررون برخروردار اسرت .مسرائل

نامگذاری میکند)1 :جریان مشکل؛ شامل اطالعرات در مرورد

اجتماعی و فرهنگی جامعه غالباً در محیط دانشرگاهی سررازیر

مشکالت دنیای واقعری و ايررات مرداخالت گذشرتة دولرت؛

می شود .در ضمن برخی مسائل نیرز مخرتم محریط سیسرتم
آموزش عالی است :فرهنگهای متفراوت (فرهنرگ علمری در
بخررش اسررتادان و دانشررجویان ،فرهنررگ مرردیریتی در بخررش

1- Multiple Streams Theory
2- Garbage Can
3- Cohen
4- Forces
5- Streams
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)2جریان خط مشی؛ جامعهای متشکل از پژوهشگران ،مدافعان

نماد و عالئم قوی نظیرر سرقوه هواپیمرا ،تصرادف قطرار یرا

و سررایر متخصصررانی کرره مشررکالت را تحلیررل مرریکننررد و

بحرانی در سیستم بهداشت عمومی هستند].[3

بدیلهای ممکن را فرموله میکنند؛ )3جریان سیاسی ،متشرکل

شرایط و رخدادهای مهم توجه را به ابعاد خاصی از مشکالت

از انتخابررات ،تغییرررات مرردیریتی ،سیاسررتهررای انتخابرراتی،

خاص هدایت میکنرد؛ ایرن توجهرات از طریرق رسرانههرای

فعالیتهای گروههای ذینفوذ و غیرره] .[23ایرن سره جریران

جمعی و کارآفرینان خطمشی تثبیت میشود] .[12رویدادهای

مستقل از یکدیگر بوده و هر کدام براساس پویاییها و قوانین

کانون بهندرت یک مسئله را در دستور کار خطمشی برجسرته

خود رشد میکنرد] .[29در موقعیرتهرای بحرانری ایرن سره

میکنند ،مگر اینکه آنها با عوامل دیگری همراه شوند].[13

جریان به هم متصل شده و بزرگترین تغییرات را در خطمشی

بازخورد خطمشیهای قبلی نیز مهم هسرتند .چررا کره کمرک

ایجاد میکنند] .[31از نظر کینگدون ،راهحلهرا بره مشرکالت

میکنند مشخم شود چه کاری مناسب است و مطلوب عمل

وصل میشروند و هرر دو آنهرا (راهحرلهرا و مشرکالت) بره

میکند و چه کاری را دولت ممکن است انجام ندهد].[11

نیروهررای سیاسرری مطلرروب مرریپیوندنررد .بحررران یررا سررایر
رویدادهای کانون 1ممکن است باعث همگرایی این جریانهرا
شده و دریچههای فرصتی برای ظهرور دسرتورکارهای جدیرد
باز کند.

 2-3جريان خط مشی
جریان دوم در مدل کینگدون جریان خطمشی اسرت .جریران
خطمشی شامل معجونی 3از ایردههرا اسرت کره بررای کسرب
پذیرش در شبکههای خطمشی رقابرت مریکننرد .بردیلهرای

 1 -3جريان مشكل

خطمشی و طررحهرای پیشرنهادی بیررون از آنچره کینگردون

جریان مشکل شامل شرایط بسیاری است که خطمشیگرذاران

"خوراب اولیة خطمشری" 4مرینامرد ،شرکل مریگیررد].[27

و شهروندان میخواهند رتق و فتق شود .نمونرههرایی از ایرن

جوامع خطمشی پیرامون حوزههای خطمشی شکل مریگیرنرد

مشکالت عبارتند از :کسری بودجره دولرت ،بالیرای طبیعری،

و متشکل از متخصصان سازمانهای مختلف هستند کره درون

تورم ،باال رفتن هزینههرای پزشرکی (درمرانی) و نظیرر اینهرا.

و بیرون دولت فعالیت میکنند .این جوامرع ایردههرا را خلرق

مطابق با نظر کینگدون ،مشکالت به روش های مختلف مرورد

میکنند و نوعاً شامل دیوانساالران ،مشاوران ،اعضرای سرتادی

توجه دولت قرار میگیرد و خطمشریگرذاران بره روش هرای

کنگره (مجلرس) ،دانشرگاهیان ،تحلیرلگرران (در کرانونهرای

مختلف از آنها آگاه میشوند؛ از طریق شراخمهرا ،تغییرر در

تفکر 1هستند که در یرک حروزة خاصری از خرطمشری نظیرر

رویدادهای کانون نظیر بحران یرا بالیرا و برازخورد در مرورد

بهداشت یا محیط زیست دیدگاه مشترکی دارند) و گروههرای

طرحهای فعلی دولت].[27

ذینفع هستند و در موقعیتهای مختلف بره اشرکال مختلرف

البته همه موقعیتها مشکل نیستند .همانطوریکره کینگردون

نظیر جلسرههرا ،گرزارشهرا و مجادلرههرا مرورد توجره قررار

اشاره میکند ،مشکالت عنصرر تفسریری و ادراکری 2هسرتند.

میگیرند] .[27در این دیدگاه ،بسیاری از ایدهها و طررحهرای

برخی شرایط تحت عنوان مشکالت شناسرایی مریشروند ،در

پیشنهادی درون جوامع خطمشی مورد توجه قرار مریگیرنرد.

نتیجه نسبت به سایر شرایط توجه بیشتری را بره خرود جلرب

در مراحل اولیه ،این ایدهها وسیع هستند؛ برخی ایدههرا بررای

میکنند] .[27براساس نظر کینگدون موقعیتها زمانی بهعنوان

دورة اولیه بدون تغییر باقی میمانند؛ برخی دیگر با طرحهرای

مشکل مطرح میشوند که افراد بخواهند اوضاع را تغییر دهند،

پیشنهادی جدید تلفیق میشوند و سایر ایردههرا اصرالً ظراهر

نه الزاماً زمانیکه آنها واقعاً راه حل دارند .بهعالوه ،ارزشها و

نمیشوند .در حالیکه تعداد ایدههای در جریران زیراد اسرت،

عوامل ایدئولوژیکی نقش مهمی در شناسرایی ایرن مشرکالت

تنها بخشی از آنها به شکل جدی مورد توجه قرار مریگیرنرد.

ایفا میکنند .رویدادهای کانون اغلب مسئوالن دولتری را وادار

طرحهای پیشنهادی که اجرای آنها مشکل بره نظرر مریرسرد،

میکند که به مشکل توجره کننرد] .[11ایرن رویردادها شرامل

فرصررت کمتررری برررای بقررا در ایررن فراینررد دارنررد .برهعررالوه

بحرانهایی هستند که مسئلهای را پررنرگ مریکننرد و اغلرب
1- Focusing Events
2- Perceptual and interpretive

3- Soup
4- Policy Primeval Soup
5- Think Tanks
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طرحهای پیشنهادی که با ارزشهای خطمشیگذاران سرازگار

میکند .کارکنان دولت با درب تغییرر در ایرن گررایش هرا ،برا

نیستند ،احتمال کمتری وجود دارد که به آنها توجه شود].[27

نظارت بر سنجش افکار عمومی به طرح ایدههرای خاصری در

از نظرر کینگردون ( )1991ایرن ایردههرا ،مسرائل ،طررحهرای

دستورکار یا تضعیف افکار دیگران اقدام میکنند .رسرانههرای

پیشنهادی و سایر عوامل"خوراب اولیرة خرطمشری" هسرتند.1

خبری همچنین تأيیر مهمی در این زمینه دارند].[32

وی اشاره میکند که ایدههرای جدیرد برهطرور اتفراقی ظراهر

رویرردادهای درون حکومررت نظیررر جابجررایی مرردیریت یررا

نمیشوند .افراد عناصر شناختهشردهای را برهصرورت سراختار

قانونگذاران کلیدی اجزای مهم جریان سیاسی هستند .ظهرور

جدید یا پیشنهاد جدید خلق میکنند .وی بحرث مریکنرد کره

رئیسجمهور جدید ،مجلسی برا اعضرای جدیرد یرا مردیریت

محتوای این ایدهها مهم است؛ آنهرا حتری مهرمترر از قردرت،

جدید مریتوانرد باعرث شرود کره برخری مسرائل ،بخشری از

نفوذ ،فشار و استراتژیها هستند].[13

دستورکار جدید باشند ،در حرالیکره در همران زمران مسرائل

کینگدون برخی از معیارهای مهم را برای بقرای ایرن ایردههرا

دیگری را از دستورکار خارج کند].[1

شناسایی کرده است .این معیارها شرامل امکرانپرذیری فنری،2

برخالف جریان خطمشی که در آن برای جلرب آرا عمرومی

مقبولیت ارزشی ،3حد متوسرط رضرایت عمرومی ،پریشبینری

فرایند اقناع و ترغیب مهم است .دستیابی به اجماع در جریران

محدودیت های آینده و تمایل به پذیرش 4مسئوالن منتخرب و

سیاسی مبتنی بر چانهزنری در برین ائرتالفهاسرت .کینگردون

منصبان آنها هستند .مطابق با این معیارهرا ،جوامرع خرطمشری

دریافت که در جریران سیاسری اگرر افراد/گرروههرایی کره بره

لیستی از ایدههای مهم را تهیه میکنند .با ایرن فراینرد نفروذ و

ائتالفسازی از طریق مذاکره توجه کافی نکنند ،تاوان گزافری

پذیرش ،ایدههرای خاصری از منرابع اولیرة خرطمشری ظهرور

خواهند پرداخت .در جریان سیاسی دسرتیابی بره اجمراع بره

میکنند و در فرایند غربال به صورت مسئله در میآیند].[27

سرعت و به محض باز شدن یرک دریچرة خرطمشری 1میسرر

قابلیت دسترسی یک بدیل مهم است ،برای اینکه مشکلی در

است .بخشی از این امر از ترس ایرن اسرت کره برخری افرراد

قالب دستورکار مطرح شود .کینگدون دریافت که احتمال قرار

راهحلها را رها بکنند .ایشان بحث میکند که برخی مردافعان

گرفتن یک مشکل در دستورکار در صورتی افزایش مییابد که

تغییر خط مشی واقعاً عالقمند به مسائل نیسرتند ،بلکره بررای

راهحل داشته باشد].[14

اینکه بتوانند در مباحثهها نقشی ایفا کننرد و یرا بررای کراهش
تهدید منافعشان مشارکت میکنند].[27

 3-3جريان سیاسی
جریان سوم و نهایی در مدل کینگدون جریان سیاسری اسرت.

 4-3پیوند جريانات

این جریان شامل گرایش هرای عمرومی ،مبرارزات (اقردامات)

براساس مدل جریانهای چندگانه تصمیم به تغییر خطمشی

گروههای فشار ،نتایج انتخابات ،نگرشهرای ایردئولوژیکی یرا

زمانی صورت میگیرد که سه جریان مشکل ،خطمشی و

حزبی در مجلس و تغییررات در مردیریت (جابجرایی در قروة

سیاسی در موقعیتهای مهم زمانی به همدیگر بپیوندند.

مجریه یا مقننه) است .تغییرات در این جریان تأيیری قروی در
تعیین مسائل دستورکارهای (دولتی و تصمیم) دارد].[31
گرایشهای ملی 1به این ایده اشاره دارد که بخرش بره نسربت
زیادی از جمعیت یک کشور گرایش دارند خطروه (دیردگاه)
مشترکی داشته باشند و اینکه این گرایشها در گذر زمان تغییر
 -1کینگدون با معادل فرض کردن جریان خطمشی با فرایند انتخاب زیستی طبیعی
(داروینی) ادعا می کند که همانند مولکول ها که قبل از آغاز زندگی شناور هسرتند،
ایده ها و پیشنهادها نیز سیال هستند و همانند انتخاب طبیعی که قرویترینهرا براقی
میمانند ،تنها ایدههای کارآمدتر در ( )primeval soupباقی میمانند.

2- Technical Feasibility
3- value acceptability
4- Receptivity
5- National Mood

6- policy window
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جریان مشکل
تغییر شاخمها
رویدادهای کانون
بازخورد

دریچة خطمشی

شناسایی مشکل

جریان سیاسی

 پیوند جریانها

نتايج خطمشی

ایدئولوژی حزبی
گرایشهای ملی
تغییرات انتخاباتی

کارآفرینان خطمشی

افکار عمومی

دسترسی

تغییر نظام حکومتی
گروههای ذینفوذ

منابع
استراتژیها

جریان خط مشی
مقبولیت ارزشی
امکانپذیری فنی
پذیرش عمومی

شكل  )1عناصر چارچوب جريانهاي چندگانه ؛ اقتباس از زاهارياديس ][13

کینگدون این لحظه ها و موقعیتها را دریچههرای خرطمشری

کینگدون دریچههای خطمشی را "فرصرتهرایی بررای اقردام

مینامد و آنها را فرصتهای زودگرذر شناسرایی مریکنرد کره

براساس ابتکارهای خاص" تعریف میکند].[12

خطمشیگذاران برای مطرح کردن راهحلهای خود و یا جلب

دو نوع دریچة خطمشی وجود دارد:

توجه عامه به مشکالت خاصی دفاع میکنند .مشکالت زمانی

 دریچههای سیاسری کره بره طرور اساسری برهدلیرل

مطرح میشوند که کارآفرینان خطمشی از این دریچهها بررای

تغییرات در جریران سیاسری نظیرر تغییرر در مردیریت ،تغییرر

تعقیب اهدافشان استفاده مریکننرد .دریچرههرا برا الرزامآور و

گرایش های عمرومی و تغییررات ایردئولوژیکی یرا حزبری در

پررنگکردن مشکالت و یا رویدادها ،در جریران سیاسری براز

مجلس باز هستند.

 دریچه های مشرکل بره ایرن دلیرل براز هسرتند کره

میشوند.
در ایررن جریرران مرردیریت جدیررد ممکررن اسررت برره لحرراظ

مشکالت جدید توجه افرراد کلیردی درون دولرت و پیرامرون

ایدئولوژیکی به برخی تغییرات متعهد شود .ایرن دریچرههرای

دولت را به خود جلب میکنند.

خطمشی کوتاهمردت هسرتند؛ اگرچره شرار  1برا توجره بره

دریچههای خطمشی برای مدت طوالنی باز براقی نمریماننرد؛

موردکاویهایی که بررسی کرده است ،دریافته که آنها هماننرد

بهدلیل اینکه زمان خاتمة یرک ایرده فررا مریرسرد .کینگردون

تخصیم بودجة سالیانه قابل پیشبینی و به اندازة زمینلرزهها

معتقد است دریچهها به چند دلیل بسته میشوند:
 این احساس در برخی از افرراد کره مشرکل را آنهرا

غیرقابل پیشبینی هستند.[13] 2
دریچههای خطمشی برای کارآفرینان خطمشی فرصتی فرراهم
میکند تا مسائلشان را از طریق بره هرمپیوسرتن جریران هرای
مشکل ،خط مشی و سیاسی در قالب دسرتورکار مطررح کننرد.

مطرح کردهاند؛
 شکست در اقدام (بعرد از ترالشهرای وسریعی کره
صورت گرفته است)؛
 کاهش عالقه به رویداد یا بحران؛

1- sharp

 -2شار

در این پژوهش تأکید میکند که گاهی اوقات میتوان امکان براز شردن

برخی دریچه های مشکل یا خطمشی را پیشبینی کرد .ولی برخری مواقرع دریچرة
خطمشی زمانی باز میشود که کامالً غیرقابل پیشبینی و غیرمترقبه است.

 تغییرات زیاد در افراد کلیدی؛

 فقدان گزینه در دسترس برای حل مشکل].[12
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هنگامی که یک دریچة خطمشی بسته میشرود ،ممکرن اسرت

در پی داشته باشد] .[33آنها بایستی استراتژیهرایی را برهکرار

برای مدت طوالنی مجدداً باز نشود .کینگدون اشاره میکند که

گیرند که به ایدههایشان توجه شود]34و.[31

مخالفان تغییر خطمشی این را میدانند و ممکن اسرت ترالش

کارآفرینان خطمشی چیزی بیش از مدافعان راهحلهای خاص

کنند مطرح شدن مسائل را ترا کراهش فشرار بررای تغییرر بره

هسررتند؛ آنهررا کررارگزاران قرروی و کنترررلکننرردگان ترجیحررات

تعویق بیندازند.

مسئلهساز هستند .زمانیکه دریچهها باز میشروند ،کارآفرینران

زمانیکه دریچة خطمشی باز میشرود ،کارآفرینران خرطمشری

خطمشی بایستی فرصت اقدام را غنیمت بدانند وگرنه بایستی

باید بره سررعت از فرصرت پریش آمرده بهررهبررداری کننرد،

منتظر فرصتهای بعدی باشند .کارآفرینان خطمشی نره تنهرا،

طرحهای پیشنهادی پیشاپیش طراحی میشوند؛ به مروازات آن

بایستی سرسخت و مصرر باشرند ،بلکره همچنرین مهرارت در

حامیان طرحها تالش میکنند طررحهرای پیشنهادیشران را بره

پیوند سه جریان را داشته باشند .آنها بایسرتی قرادر بره پیونرد

مشکالت موجود وصل کنند .کینگدون اشاره مریکنرد کره بره

مشکالت با راهحلها باشند و سیاسرتمدارانی را پیردا کننرد کره

طور معمول تعداد راهحلها در مقایسه با تعداد دریچهها برای

ایدههایشان را بپذیرند .زمانیکه همة سه جریان – مشرکالت،

کنترل و مدیریت آنها زیاد است .در نتیجه راهحرلهرا گررایش

خط مشیها و سیاسی – به هم متصرل شردند ،شرانس اتخراذ

دارند برای باز کردن دریچرهای برا هرم جمرع شروند (تلفیرق

خطمشی خاصی بهطور چشمگیر افزایش مییابد].[27

شرروند) .برخرری اوقررات تعررداد راهحررلهررا بیشررتر از ظرفیررت

این سه جریان و نحوة پیوند آنها ،مبانی اصلی مدل کینگردون

دستورکارها هستند و یا منجر میشوند به اینکره هریا اقردامی

در تبیین تغییر خطمشی هسرتند کره در ایرن مقالره نیرز بررای

صررورت نگیرررد .اضررافه بررر ظرفیررت بررودن راهحررلهررا برررای

تحلیل تغییر خطمشی مورد استفاده قرار گرفته است .در ادامرة

دستورکار ممکن است بهعنوان اسرتراتژی بررای جلروگیری از

مقاله ،ضمن تشریح پیشینة تحوالت مرتبط با تغییر ساختار ،به

اقدام در زمینة مسئلة خاصی استفاده شود].[27

کاربردهای این مردل در تصرویب قرانون اهرداف ،وظرایف و

اگرچه مشکالت یا سیاستها ممکن است یرک مسرئله را بره

تشکیالت وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری اشاره میشود.

دستورکار انتقال دهند ،از نظر کینگدون احتمال مطررح شردن
یک مسئله در دستورکار تصمیم در صورتی قویتر اسرت کره
همة سه جریان (مشکل ،خطمشی و سیاسری) بره هرم وصرل
شوند .در چنین مواردی هیا یک از سه جریان به تنهایی قادر
به قرار دادن یک مسئله در دستورکار تصمیم نیست .بره گفترة
کینگدون هیا یک از عوامل غالبترر از دیگرری نیسرت؛ هرر
یک از عوامل شرایط خراص خرود را دارد .ترکیرب ایرن سره
جریان ،معیاری برای درب تغییر دستورکار است].[27
براساس این مدل ،کارآفرینان خطمشی افراد یا عواملی هستند
که برای تلفیق جریران مشرکل ،جریران خرطمشری و جریران
سیاسی و یا تسهیل پیوند آنها تالش میکننرد .آنهرا مردافعانی
هستند که تمایل دارند از منابعشان (زمان ،انرژی و پول) برای
ارتقای موقعیت خود استفاده کنند .کینگدون اشاره میکند آنها
اشخاص اصلی در دستیابی به موقعیت دستورکار در خصوص
مسئله خطمشی هستند].[13
آنها مشکالت خط مشی را به نحوی شناسایی می کنند کره هرم
مورد توجه خطمشیگذاران قرار گیرد و هم واکنش مناسب را

 5-3پیشینۀ تحوالت در سیاستت هتاي مترتبط بتا قتانون
ساختار وزارت علوم ،تحقیقات و فناوري
برای اولین بار ایدة تأسیس دانشرگاهی جرامع در سرال 1317
مطرح شد که منجر به تأسیس دانشگاه تهرران در سرال 1313
گردید و شورای دانشگاه به مثابره یکری از ارکران تشرکیالتی،
برنامهریزی آموزشی و درسی را عهدهدار شد .با افزایش تعداد
دانشگاهها و مراکز آموزش عالی کشور ،قانون تشکیل شرورای
مرکزی دانشگاههرا در آذر مراه  ،1344قرانون تأسریس وزارت
علوم و آموزش عرالی در سرال  1341و قرانون هیئرت امنرای
مؤسسات آموزش عالی دولتی در  1311تصویب شد].[31
در سال  1313اولین اصالح کلری در امرور آمروزش عرالی برا
عنوان "قانون اصالح تأسیس وزارت علوم و آموزش عالی" و
قانون "اصالح پارهای از مواد قرانون هیئرت امنرای مؤسسرات
علمی دولتی" انجام شد .جردی تررین تحرول ،تقردیم الیحرة
استقالل دانشگاهها در سال  1317به مجلس ملی بود که عملی
نشد.
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با پیروزی انقالب اسالمی ،هیئت امناهای دانشگاههرا منحرل و

ارزیابی و نظارت ،بره عنروان بخشری از مشرکالت سراختاری

هیئترری سرره نفررره جررایگزین آن شررد .در سررال  1317وزارت

بخش آموزش عالی اشاره شده است].[1

فرهنگ و آموزش عالی از ادغام وزارت علوم و آموزش عالی

بر همرین مبنرا وزارت علروم ،تحقیقرات و فنراوری برا انجرام

بررا وزارت فرهنررگ و هنررر ،شررکل گرفررت .بعررد از انقررالب

مطالعات پژوهشی بسیار ،الیحة اهداف ،وظایف و تشرکیالت

فرهنگی ،شورایعالی انقالب فرهنگی در سال  1319بهعنروان

خود را در سال  1379تدوین کرد] [42و به استناد مرادة ()99

نهادی سیاستگذار در این حوزه شکل گرفت] .[37برا احیرای

قانون برنامة سوم ،این الیحه در مجلس طرح شد و درنهایرت

مجدد قانون هیئت امنا از سرال  ،1371تغییراتری در مردیریت

با برخی تغییررات در الیحره ،در سرال  1333قرانون اهرداف،

دانشگاهها ایجاد شد ،با این حال برهلحراظ عملیراتی ،ترأيیرات

وظایف و تشرکیالت وزارت علروم ،تحقیقرات و فنراوری بره

این قانون محسوس نبود].[33

تصرویب مجلررس شررورای اسررالمی رسررید] .[2برره تبررع مررادة

تا سال  1371با وجود رخدادهای بسریار در سیسرتم آمروزش

11همین قانون ،مادة ( )49قانون برنامة چهارم در سرال 1333

عالی (نظیر تأسیس دانشگاه ها و مؤسسرات آموزشری متعردد،

تصویب شد که فرصتی استثنایی برای نقرش هیئرت امناهرا در

دانشررگاه آزاد ( ،)1311پیررام نررور ( )1317و جررامع علمرری -

ادارة دانشگاهها و استقالل دانشگاهها بود]43و.[44

کرراربردی( ،)1372منفررک شرردن آمرروزش پزشررکی)1314( ،و

چنین تغییری بهعنروان جردی تررین تحرول در حروزة علروم،

غیره ،اقدام خاصی در راستای تحول ساختاری و مردیریتی در

تحقیقات و فناوری و شاید بهعنوان یکی از تغییرات رادیکالی

ایررن وزارتخانرره صررورت نگرفررت .هرچنررد در سررال ،1372

در این حوزه محسوب میشود .هدف این مقاله تبیرین فراینرد

موضوع بازنگری در نظام آموزش عالی در دستور کرار دولرت

این تغییر با استفاده از مدل کینگدون اسرت .همرانطروریکره

قرار گرفت و فعالیتهای پژوهشی و کارشناسی در این زمینره

پیشتر اشاره شد ،براساس این مدل تغییرات خرطمشری نتیجرة

صورت گرفت] ،[39اما به طور عملی در سال  1371برود کره

پیوند سه جریان ،مشکل ،خط مشی و سیاسی است .بر همرین

طرح تشکیل هیئت امناهای دانشگاه هرا بره تصرویب شرورای

مبنا این سه جریان و نحوة پیوند آنهرا در مرورد فراینرد تغییرر

عالی انقالب فرهنگی رسید] .[41بهتدریج ،موضوع بررسری و

قانون اهداف ،وظایف و تشکیالت وزارت علوم ،تحقیقرات و

بازنگری در ساختار و مدیریت نظام آموزش عالی در راسرتای

فناوری تشریح میشود.

اعررتالی علمرری ،پررژوهش و فنرراوری بررهطررور جرردی مطرررح
شد] .[41در برنامة سوم توسعة اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی

 -4اهداف و سؤاالت پژوهش

کشور دولت جمهوری اسالمی ایران ،ارادة خود را برای ایجاد

هدف اصلی این پژوهش تبیین نظری خطمشی وزارت علروم،

تحوالت اساسری در ایرن حروزه قررار داد؛ وزارت فرهنرگ و

تحقیقررات و فنرراوری (قررانون اهررداف ،وظررایف و تشررکیالت

آموزش عالی به وزارت "علوم ،تحقیقات و فناوری" تغییر نام

وزارت علوم ،تحقیقات وفناوری ،مصوب سال  )1333اسرت.

یاف رت و بررر طبررق مررادة ( )99همررین برنامرره وزارت مررذکور

برای این منظور ،از نظریرة جریران هرای چندگانرة کینگردون،

مأموریت یافت تا بهمنظور انسجام بخشیدن به امور اجرایری و

بهعنوان مبنایی برای تحلیل و تبیین تغییرر خرطمشری اسرتفاده

سیاسرتگذاری نظرام علمرری کشرور ،برنامررهریرزی ،حمایررت و

شده است .براین اساس ،سؤال پژوهشی که در ایرن پرژوهش

پشتیبانی ،ارزیابی و نظارت ،بررسری و تردوین سیاسرتهرا و

پاسخ داده می شود این است که :تغییر و تحول قانون اهرداف،

اولویت های راهبردی در حوزة تحقیقات و فناوری را بر عهده

وظایف و تشکیالت وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری چگونه

گیرد و نسبت به انجام اصالحات الزم در اهرداف ،وظرایف و

با نظریة جریانهای چندگانة کینگدون قابل تبیین است؟

تشکیالت خود اقدام نماید .در این قانون بره نبرود اختیرارات،

برای پاسرخ بره ایرن سرؤال ،مجموعرهای از سرؤاالت خراص

انعطاف پذیری در نظام آموزش عالی و مؤسسات وابسته برای

براساس مبانی نظری پژوهش ،تدوین شرده اسرت کره شرامل

پاسخگویی سریع بره نیازهرای در حرال تغییرر جامعره ،نبرود

موارد زیر هستند:

انسجام ،هماهنگی و يبات در سیاست های کالن آموزش عالی
متأير از تعدد مراکز تصمیمگیری و فقدان نظام جامع و کارآمد
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 .1چرررا چنررین تغییررری (قررانون اهررداف ،وظررایف و

اطالعررات مررورد نیرراز در ایررن مطالعرره از سرره منبررع اصررلی

تشررکیالت وزارت علرروم ،تحقیقررات و فنرراوری) در

جمع آوری شرده اسرت :مسرتندات و منرابع نگهرداری شرده،

دستورکار قرار گرفت و در نهایت تصویب شد؟

گزارشها و اخبار و مصاحبه.

 .2چه رویدادهایی منجر به تغییر در این خطمشی شد؟

مستندات و منابع آرشیوی در این پژوهش ،مستندات قانونی و

 .3کارآفرینان خطمشی و گروههای ذینفوذ چره نقشری

مستندات سازمانی است؛ مسرتندات قرانونی شرامل مسرتندات

در این تغییر داشتند؟

مرتبط با تدوین قانون برنامة سوم و چهارم توسرعة اقتصرادی،

 .4جابجایی در مدیریت و تغییر در کرسیهرای مجلرس

اجتماعی ،فرهنگی و سیاسی کشرور ،تردوین الیحره و قرانون

چه نقشی در تغییر خطمشی داشت؟ (جریان سیاسی)

اهررداف وظررایف و تشررکیالت وزارت علرروم ،تحقیقررات و

 .1مسائل حوزة علوم ،تحقیقات وفناوری چه نقشری در

فناوری ،در وزارتخانه و یا مجلس و دولت از تاریخ  1372ترا

چنین تغییری داشت؟ (جریان مسائل)

 1333است .مستندات سازمانی؛ گزارش هرا ،صورتجلسره هرا،

 .1چه ایدههایی در جریان خطمشی مطرح شد؟

مقاله ها و سایر مستنداتی هستند که در مؤسسرات وابسرته بره

 .7چگونه این جریان هرا (جریران مسرئله ،خرط مشری و

وزارت علوم ،تحقیقات و فنراوری و در مرکرز پرژوهشهرای

سیاسی) به هم پیوند خوردهاند؟

مجلس نگهداری میشوند.
مهرمترررین منبررع برررای جمرعآوری دادههررا ،مصرراحبه (نیمرره-

 -5روششناسی پژوهش

ساختاریافته) با اشخاص کلیدی مررتبط برا خرطمشریگرذاری

برررای انجررام ایررن پررژوهش از شرریوة تحلیررل کیفرری و روش

حوزة علم ،تحقیق و فناوری بوده است؛ شامل 33نفرر ،نروزده

موردکاوی استفاده شده است؛ با توجره بره ماهیرت و اهرداف

نفر از مسئوالن وزارتخانه در پانزده سال اخیرر ،شرش نفرر از

پژوهش و به منظور شناسایی بهتر عوامل مؤير بر تغییر ساختار

اعضای کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسالمی،

وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری و نیز تبیین فرایند این تغییر،

سه نفر از اعضای شورای عالی انقرالب فرهنگری و پرنج نفرر

تحلیل کیفی مناسب ترین روش است .در این زمینه گرام هرای

پژوهشگر و صاحبنظر در این حوزه؛ مشارکتکنندگان در این

زیر برای انجام پژوهش طی شده است:

مصاحبهها با استفاده از یکری از اسرتراتژیهرای نمونرهگیرری

گام اول :مطالعة پیشینة تحوالت حروزة علروم ،تحقیقرات و
فناوری ،بهویژه بررسری عوامرل و رخردادهای مرؤير برر ایرن
تحوالت از زمان تصویب قانون برنامة سوم توسعه تا تصویب
قانون اهداف ،وظایف و تشکیالت وزارت علوم ،تحقیقرات و

1

2

کیفی (نمونهگیری گلولة برفی یا زنجیرهای ) انتخاب شدهاند .
داده های جمع آوری شده از این منرابع ،جزئیرات و اطالعرات
مطلوبی در زمینة رخدادهای مؤير بر تغییر خطمشی ارائره داد.
همچنین مصاحبه ها این امکان را برای مؤلفان فراهم کررد کره

فناوری در سال .1333
1- Snowballing or Chain Sampling

گام دوم :تدوین طرح پژوهشی در زمینة نحوة جمعآوری

 -2نمونهگیری گلولة برفی یا نمونهگیری زنجیره ای برای انتخاب

دادهها و مشخم کردن منابع دادهها و نحوة تحلیرل دادههرا و

مصاحبهشوندگان استفاده شده است .در مورد مستندات و اخبار تالش شده است

چگونگی تبیین این فرایند با استفاده از نظریة کینگدون.

تا آنجایی که در امکان پژوهشگران بوده است ،کلیة مستندات از سال  1371تا
 1333بررسی شود .منطق این نمونهگیری به این شکل است که در طول مصاحبه،

گام سوم :جمعآوری دادهها با استفاده از منابع.

از مشارکتکنندگان تقاضا میشود تا سایر افراد یا گروههایی را معرفی کنند که

گام چهارم :احصا عوامل مؤير بر تغییر خطمشی (قرانون

فعاالنه در تغییر خطمشیها تأيیر دارند .در نتیجه ،نمونة افراد گسترش مییابد.

اهررداف ،وظررایف و تشررکیالت وزارت علرروم ،تحقیقررات و
فناوری)
گام پنجم :ترکیب عوامل و دستهبندی آنها.
گام ششم :تبیین عوامل و رخدادهای مؤير برر تغییرر ایرن
خطمشی با نظریة کینگدون.

هدف ما دستیابی به افراد ذینفوذ در جامعة خطمشی اصالح اهداف ،وظایف و
تشکیالت وزارت علوم ،تحقی قات و فناوری و کسانی بود که ارتباه نزدیکی با
تصمیمگیران و خطمشیگذاران عالی داشتند و میتوانستند اطالعات مويقی را ارائه
دهند .این نوع انتخاب فهرست جامعی از بازیگران کلیدی خطمشیها فراهم کرد
و این امکان برای پژوهش فراهم شد که پوشش منطقی و مستدلی از قلمرو
خطمشی بدهد و به مشاهدهها و بینشهای جامعی از رویکردها ،منافع شخصی و
نگرشهای افراد ،گروهها و نهادهای دخیل در تغییر این خطمشیها دست یابد.
برای آشنایی بیشتر با این تکنیک به مراجع ]17،27،74و [71مراجعه شود.
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داده های وسیعی در مورد فرایند تغییر ایرن خرطمشری کسرب



ایدهها و پیشنهادات؛

کنند تا بتوانند این فرایند را با الگوی کینگدون تبیین کنند.



رویدادهای مهرم مرؤير برر تغییرر در درون و بیررون از

 -6تحلیل دادهها



سیستم؛
تحلیل داده ها در این پژوهش ،به شکل کیفی و با مطالعه مرتن
مصرراحبههررا و سررایر مسررتندات صررورت گرفترره اسررت تررا

متخصصان و کارآفرینان خطمشی؛



دریچة فرصت خطمشی؛



گروههای ذینفوذ.

رخرردادهایی کرره منجررر برره تغییررر قررانون اهررداف ،وظررایف و

که در قالب چهار مؤلفه اصلی ،نظریة کینگدون مورد بررسی

تشررکیالت وزارت علرروم ،تحقیقررات و فنرراوری شررده اسررت،

قرار گرفتند (شکل  :)2جریان مشکل ،جریان خطمشی،

به نحوی مطلوب فهم و درب شرود .بررای ایرن منظرور ،ابتردا
دادههای جمع آوری شرده از کلیرة منرابع تحلیرل و بره شرکل
حکایتوار نوشته شد و سپس مطابق با چارچوب نظری مورد
استفاده (جریان های چندگانة کینگدون) ،رخدادهای مرتبط برا
این تغییر خطمشی تفسریر شرد .از آنجراییکره هردف اصرلی
پژوهش ،تحلیل این موردکراوی برطبرق سره جریران و سرایر
رویدادهای کانون بود ،در این مرحله از تحلیل داده ها ،مفاهیم
تئوریکی نظریة کینگدون شاخصههای اصلی برای تحلیل برود
و کدگذاری و طبقهبندی دادهها را هدایت کرد .برراین اسراس
طبقهبندیهای زیر ،مبنای اصلی تحلیل دادهها بودند:


جریان سیاسی و پیوند جریانها].[13
 1-6جريان مشكل
پیشنهاد تغییر در خط مشی که منجر به قانون اهداف ،وظرایف
و تشکیالت وزارت علوم و تحقیقات و فناوری شد ،به دلیرل
ضرورت حل برخی مشکالت اساسی در این حوزه مطرح شد
تا با تغییر در ساختار و مدیریت ،مشکالت مذکور حرل شرود
(هر چند با تغییر در خط مشی همة مشرکالت در ایرن حروزه
رفع نشد و انتظار هم این بود که چنین تغییری ،پیشزمینرهای
برای تحوالت بعدی باشد).

مسائل حوزة علوم ،تحقیقات و فناوری؛
جريان مشكل
شاخمهای آماری
نتایج مطالعات
الزام محیط بیرونی
شناسایی مشکل
بازخورد خطمشیهای قبلی

جريان سیاسی
تغییرات انتخاباتی
تغییر و جابجایی مدیریت
افکار عمومی (جامعة دانشگاهی)
گروههای ذینفوذ
رویکرد مدیریت حاکم

جريان خطمشی
قابلیت اجرایی
پذیرش عمومی
ایدههای رقیب

دريچۀ خطمشی
 پیوند جريانهاي چندگانه

کارآفرينان خطمشی
 دسترسی به مراکز قدرت تصمیمگیری استراتژیهای مورد استفاده برایالبیهای سیاسی
 استراتژیهای مورد استفاده برای ارائةتصویری مثبت از خطمشی پیشنهادی

شكل  )2جريان هاي چندگانه در مورد تغییر ساختار وزارت علوم ،تحقیقات و فناوري

قانون اهداف ،وظايف و
تشكیالت وزارت علوم،
تحقیقات و فناوري
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ایررن مشررکالت در دو سررطح (نهررادی و فرانهررادی) قابررل

فناوری و فقدان برنامره ریرزی و سیاسرتگذاری تعراملی و

بررسی هستند .در سطح نهادی ،رویکررد تمرکزگرایری در

هماهنگ از جمله مسائلی بودند که پایین بودن کرارآیی و

مدیریت و برنامهریزی کلیة امور در وزارتخانه و به تبع آن

بازدهی نظام آموزش عالی را در مقایسة برا شراخمهرای

در دانشگاهها] [41-49از یک سو ،فقدان حداقل اسرتقالل

بررینالمللرری و کرراهش ايربخشرری اجتمرراعی در ایفررای

عملیاتی برای تصمیمگیرری و ادارة امرور دانشرگاههرا (در

رسالت های تعیین شرده (حفرا اعرتالی موقعیرت علمری

زمینة برنامه ریزی ،مدیریت منابع انسانی ،گزینش دانشجو،

کشور ،توسرعه و تعرالی انسرانی ،و مشرارکت در توسرعه

برنامهریزی فعالیتهرای آموزشری و توسرعة رشرتههرا) و

اقتصادی ،سیاسی و فرهنگی کشور) را بره همرراه داشرت؛

رویکرد کنتررل گررا در قبرال دانشرگاههرا]41و [11-12از

همین طور باعث بروز تعارض در جهتگیری های مررتبط

سوی دیگر ،باعث شده بود که در درجة اول ،دانشرگاههرا

با علم ،تحقیق و فنراوری شرده برود]11و .[14-19برراین

(بهعنوان مهمتررین نقرش آفررین حروزة علرم ،تحقیرق و

اساس یکی از راهکارهای اساسی بررای حرل مشرکالت،

فناوی) هویت مستقل علمی و فرهنگری نداشرته باشرند و

تغییر در ساختار وزارتخانه و نحوه مدیریت و برنامهریزی

يانیاً امکان شکلگیرری نهادهرای علمری مطلروبی در ایرن

در حوزة علم ،تحقیرق و فنراوری مطررح شرد .بره نروعی

حوزه میسر نباشد] .[41از جمله مشکالت دیگر در سطح

می توان گفت که با توجه به مشکالت این حروزه ،جامعرة

نهادی ،فقدان سیستم اعتبارسنجی و کمبود منابع مالی برود

علمی و دانشگاهی و نیز مسئوالن ،در طی سالها تجربره،

کررره ضررررورت تغییرررر در ایرررن حررروزه را ایجررراب

به چنین فهمی رسیدند که از یک سرو ،برهمنظرور پویراتر

میکرد]13و.[14

کردن نهاد دانشگاه و بهطور کلی سیستم آموزش عرالی در

در سررطح فرانهررادی نیررز ،فقرردان پیوسررتگی و تناسررب در

راستای رفع نیازهای علمری و توسرعة کشرور و از سروی

مسائل آموزش ،پژوهش و فناوری و فقدان توجه مطلوب

دیگر ،با توجه به انتظارات جامعه اسرالمی از دانشرگاه در

به حوزة پژوهش و فناوری و نیز متولی نداشرتن فنراوری

زمینة نقشآفرینی در توسعة همه جانبة کشور (بیانات مقام

(به عنوان کاربردی کردن تحقیقات انجام یافتره در عرصرة

معظم رهبری) و ارتقای جایگاه دانشرگاه برهعنروان منشرأ

عمل و تولید) و پژوهش ،باعث شرده برود ضرمن ایجراد

اصرلی تحرروالت ،ضررروری اسررت تررا اقررداماتی در زمینررة

مشکالت در رشد فناوری ،نظارت مستمر بر پژوهش های

منعطف کردن این نهاد صورت گیرد .با چنرین رویکرردی

در حال اجرا و هدایت صحیح آنها ،تعیرین اولویرت هرای

تغییررررر در خررررط مشرررری در دسررررتورکار دولررررت

پژوهشرری و توزیررع اعتبررارات ،امکرران اسررتفاده از نتررایج

قرارگرفت]11و.[71

پژوهشها نیز میسر نباشد]49و .[11-17در زمینة فنراوری
نیز ،علی رغم اینکه نهادهای متعددی بهطور قانونی دسرت
انردرکار امرر فنراوری بودنرد ،ولری هریاکردام مسرئولیت
مدیریت کالن را در کشور برعهده نداشتند]13و.[19
همچنررین فقرردان رویکرررد تقاضررامحوری و نبررود ارتبرراه
نهادمند و منطقی دانشگاه با صنعت و جامعه ،پاسخگرویی
مناسب به نیازهای درحال تغییر را با مشکل مواجره کررده
بود] .[11-13از سوی دیگر ،تعدد مراجع تصمیمگیرری و
ناهماهنگی و تداخل وظایف بین نهادهای مختلف درگیرر
سیاسررتگذاری و اجرررا در عرصررة آمرروزش ،تحقیقررات و

 2-6جريان خط مشی
در مورد تغییر ساختار وزارت علوم ،تحقیقرات و فنراوری
در قالب جریان خط مشی راهحلهایی مطررح شرد .آنچره
مسلم بود اینکه حفا وضعیت کنونی با توجه به انتظاراتی
که از دانشگاه و در کل وزارت علوم ،تحقیقات و فنراوری
وجود داشت ،امکانپذیر نبود.
وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری ،نقش آفررین اصرلی در
مورد ارائة راهکار برای نحوة تغییر خطمشی برود؛ برطبرق
مادة  99قانون برنامة سوم توسرعه اقتصرادی ،اجتمراعی و
سیاسی کشور ،این وزارتخانه مأموریت یافته بود تا الیحرة
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پیشنهادی خود را در مورد اهداف ،وظایف و تشکیالت با

برخی ایده ها نیز هنگام مطرح شدن الیحرة پیشرنهادی در

رویکردی که در این مادة قانونی پیشبینی شده بود ،ارائره

مجلس ارائره شرد؛ از جملره تجمیرع مراکرز و مؤسسرات

دهد .لذ مهم ترین راه حرل ،پیشرنهاد وزارتخانره برود کره

آموزشی (کره در طرول  3دهره وابسرته بره سرازمانهرای

ایده های مطرح شده در آن ،برمبنای مطالعرات (مطالعراتی

مختلف شکل گرفته بودند) تحت نظرارت وزارت علروم،

که با حمایت مؤسسة پژوهش و برنامهریزی آموزش عالی

تحقیقات و فنراوری ،ادغرام بخرش آمروزش پزشرکی برا

صورت گرفت) و نظرات متخصصران خرطمشری تردوین

وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری و ایرده هرایی در مرورد

شده بود]41و[49؛ و برطبق آن ،عمده تررین راهحرل هرای

جایگاه شرورای عرالی انقرالب فرهنگری در حروزة علرم،

مطرح شرده :اسرتقالل دانشرگاه هرا ،هیئرت امنرایی شردن

تحقیقات و فناوری.

دانشگاه ها ،انسرجامبخشری بره سیاسرتگذاری و مردیریت

علیرغم ایدههرای مطررح شردة بسریار در نهایرت الیحره

حرروزة علرروم ،تحقیقررات و فنرراوری در قالررب تشررکیل

پیشررنهادی ترردوین شررده در وزارت علرروم ،تحقیقررات و

شررورایعررالی علرروم ،تحقیقررات و فنرراوری (عتررف) ،

فناوری در صحن علنی مجلس بهعنوان ایدة اصرلی مرورد

تمرکززدایی و کاهش تصدیهای وزارتخانه بود.

بررسی قرار گرفت .برا توجره بره معیارهرایی کره از نظرر

متخصصان خط مشی در ایرن جریران ،بره طرور عمرده از

کینگدون بر نحوة بقای راهحل یا راهحل رقیرب تأيیرگرذار

جامعة دانشگاهی بودند؛ کمیتة تغییر ساختار در جستجوی

هسررتند] ،[71پررذیرش عمررومی ایررن راهحررل (الیحررة

افکار بخش وسیعی از این متخصصان خطمشری آمروزش

پیشنهادی) بود که باعث شد ایدة پیشنهادی وزارتخانره در

عالی که در سطح جامعة علمی بودنرد ،ترالش کررد ترا از

قالب این طرح مورد پذیرش قرار بگیرد و همرین ویژگری

طریق ایجاد کانون های تفکر ،ایدههایشان را در این زمینره

بود که سبب شد تا در مجلرس ششرم برا چرالش کمترری

دریافت کند .همچنرین ایرن متخصصران شرامل مسرئوالن

مواجه شده و تائید شود .با این حال ،با برخی تغییرات در

وزارت یا سایر نهادهای خطمشی گرذار در حروزة علروم،

مفاد الیحه ،درنهایت قانون اهداف ،وظرایف و تشرکیالت

تحقیق و فناوری بودند که تجربههای ارزشرمندی در ایرن

وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری در قالب سیزده مراده در

زمینه داشتند .بر همین مبنا راهحلهای مطرح شده در مفاد

سال  1333به تصویب مجلس رسید].[72

الیحة پیشنهادی ،تردوین گردیرد و درنهایرت خرط مشری
اصلی (ایدة اصلی) از سوی موافقان تغییر ساختار حمایت
شد .البته برخی نیرز ایردههرا و راهحرلهرای رقیرب ارائره
میکردند که با نوع تغییر و مفاد الیحة پیشنهادی مغرایرت
داشت .به ویژه برخی نهادها که ادعای تولیرت پرژوهش و
فناوری را داشتند ،ایدههای متفاوت با تمرکز این حوزههرا
در شررورای عررالی علرروم ،تحقیقررات و فنرراوری را مطرررح
می کردند .همچنرین برخری (بررای مثرال از درون جامعرة
دانشگاهی) این ایده را مطرح میکردند کره افرزوده شردن
فناوری به این وزارتخانه باعث کمرنگ شدن حروزههرای
مهم تری خواهد شد که این نهاد مسئولیت برنامرهریرزی و
سیاستگذاریشان را برعهده دارد.

 3-6جريان سیاسی
براساس ادبیات خطمشی ،یکی از مؤلفههای مؤير در
تغییر خط مشی ،تغییر مدیریت اسرت؛ برهویرژه زمرانیکره
جهتگیری های ایدئولوژیکی مدیریت جدید ،باعرث مری
شود مسئله یا خط مشی خاصی مورد توجه مسئوالن مهرم
و کلیدی قرار بگیرد .اگرچه فرایند جهتگیری بره سرمت
رویکرد انعطاف در مدیریت و نیز تغییر توجه به پرژوهش
و فناوری از اوایل دهة  71و بهویرژه بعرد از جنرگ و برا
تجربههای مدیریتی  2دهه پس از انقالب اسرالمی شرروع
شده بود ،جنبههای کلیدی تغییر در خطمشی و ایردههرای
اصلی تغییر در این خطمشی با تغییر در مدیریت پررنگتر
شد.
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به عبارت دیگر ،هر چند جدی گرفتن تغییر در مدیریت و

مدیریت و برنامه ریزی کشور و  )...دیدگاههرایی متفراوت

رویکرد مدیریتی حاکم بر حوزة علم ،تحقیق و فناوری به

با پیشنهادهای وزارت علوم ،تحقیقات و فنراوری داشرتند.

یکباره اتفاق نیفتاد و این ایرده در طرول سرالهرا تجربرة

منبع دیگر مخالفت از سوی برخی نماینردگان مجلرس در

مدیریتی در بعد از انقالب در حوزة آموزش عرالی شرکل

سطح قوة مقننه بود که چالشهرایی را در رونرد تصرویب

گرفت ،برا ایرن حرال ،از دهرة  71بره بعرد نروعی سربک

این تغییر ایجاد کررد .برا ایرن حرال ،عمردهتررین چرالش

مدیریتی در همة حوزهها و در حوزة مدیریت دانشرگاههرا

پیش روی تصویب مفاد الیحة پیشنهادی بره دلیرل ترداخل

و آمرروزش عررالی در حررال تجربرره شرردن بررود؛ رویکرررد

وظایف تعیین شده برای شورایعرالی علروم تحقیقرات و

تمرکزگرایی در مدیریت و ادارة امور رفته رفته بره سرمت

فناوری با وظایف شورایعالی انقالب فرهنگی بود که برا

انعطافپذیری و فقدان تمرکز سوق پیدا میکررد .برهویرژه

انجام برخی مرذاکرات ،درنهایرت خرط مشری مرذکور بره

در سال  1371با تغییر ریاست جمهوری ،رویکرد و تفکرر

تصویب مجلس رسید .این چالشها باعث شد تا مردت 3

تقریباً متفاوتی در مدیریت قوة مجریه حاکم شرد .اگرچره

سال (پس از تقدیم الیحه در سال 1331به مجلس) طرول

در ترکیب هیئت دولت جدیرد ،وزیرر منصروب شرده در

بکشد و نهایتاً با تغییرات و اصالحاتی در مفاد الیحره ،در

حوزة آموزش عرالی (وزارت فرهنرگ و آمروزش عرالی)

مرداد  1333قانون "اهداف ،وظایف و تشرکیالت وزارت

جز وزرای دولرت قبلری نیرز برود و تغییرر در مردیریت

علوم ،تحقیقات و فناوری" به تصویب برسد.

آمرروزش عررالی و دانشررگاههررا را در برنامررة کرراری و

نقش کارآفرینان خط مشی در این زمینه بسریار مهرم برود.

اولویت های خود مطررح کررده برود] ،[41برا ایرن حرال،

تالش های وزیر علوم و معاونران او ،درخصروص توجیره

جهتگیری های مدیریت جدید و پارادایم حراکم برر ایرن

اهداف تغییر خطمشی از جمله اقدامات مرؤيری در زمینرة

مرردیریت ،مطرررح شرردن پیشررنهادهای جدیررد و تغییرررات

جلب نظر و اقناع سایرین بهویژه گرروههرای مخرالف بره

اساسی تر را در این حوزه تقویت کرد و نزدیکری دیردگاه

حساب می آید .بهویژه زمانیکه این خطمشری پیشرنهادی

مدیریت وزارت فرهنگ و آموزش عالی با تفکر مردیریت

وارد مرحله قانونی شدن گردید (چه زمرانیکره در هیئرت

جدید ،پیگیری تغییر پیشنهادی در خطمشی و حمایرت از

دولت مطرح شد و برخی از وزرا با ایدههای مطرح شرده

تصویب آن را استمرار بخشید.

در آن مخالف بودند و چه زمانیکه در کمیسیون تحقیقات

از سوی دیگر ،فهم و درب لزوم ایجاد تغییرر و بره نروعی

مجلس مطرح شد).

اجماع درون سیستم آموزش عالی به ویژه در برین جامعرة

به دلیل بحث تجمیع فعالیتهای مربوه به سیاستگذاری و

دانشگاهی در زمینة تغییر در رویکرد مدیریت دانشگاهها و

برنامهریزی حروزة پرژوهش و فنراوری در شرورای عرالی

نیز برنامه ریزی در حوزة علم ،تحقیق و فناوری نیز عامرل

علوم ،تحقیقات و فناوری ،بسیاری از وزارتخانهها مخالف

دیگری بود که بر پیشنهاد تغییر ساختار وزارت و تصویب

بودند ،کره خرود را در زمینرة پرژوهش و فنراوری مترولی

آن کمک کررد .البتره در برین جامعرة دانشرگاهی و سرتاد

قلمداد میکردند .اما بحثهای کارشناسی در مورد دالیرل

وزارتخانه نیز برخی افراد برا موضروعات مطررح شرده در

و مزیتهای تشکیل این شورا و نقش سایر نهادها در کنار

الیحة پیشنهادی دولرت مخالفرتهرایی داشرتند .در سرایر

وزارت علرروم ،تحقیقررات و فنرراوری در ایررن شررورا و

بخش ها نیز مخالفت هایی با برخی موضوعات مطرح شده

چگونگی فعالیت آن باعث شد ترا اکثرر مخرالفین متقاعرد

در این الیحه وجود داشت؛ در سطح قروة مجریره برخری

شوند و از این الیحه حمایت کنند.

وزارتخانه ها و نهادها (برای مثال وزارتخانه های فناوری و

پس از تغییر مدیریت وزارتخانه در سال  1332نیز ،نقرش

ارتباطررات ،جهرراد کشرراورزی ،صررنایع و معررادن ،سررازمان

وزیر در جلب نظرر شرورای عرالی انقرالب فرهنگری (در
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زمینة تداخل وظایف شورای عالی عتف برا ایرن شرورا و

دانشگاهها و در کرل سیسرتم آمروزش عرالی بره نیازهرای

بحررث اسررتقالل دانشررگاههررا و نحرروة انتخرراب ر سررای

صنعت و جامعه از جمله این شاخصهها بود.

دانشگاهها) تايیرگذار بود .

بحث دیگر رشد فناوری و تغییرر نروع رویکررد در زمینرة

اسررتراتژی ایررن کارآفرینرران در جلررب حمایررت افررراد و

نحوة ارتباه دانشگاهها برا نیازهرای جامعره در دنیرا برود.

نهادهای مخالف و نیرز در حمایرت از قررار گررفتن ایرن

همچنین تحریم های ایجاد شده در زمینة فنراوری و سرایر

الیحه در دستور کار دولت بسیار مهم بود .هرچنرد سرابقة

حرروزههررا و بررهویررژه نیازهررای بعررد از جنررگ و نیرراز برره

تفکر و ایدئولوژی برخری از مسرئوالن وزارتخانره (نظیرر

خودکفایی در حوزة پرژوهش و فنراوری نیرز موضروعات

وزیررر علرروم ،تحقیقررات و فنرراوری) در رونررد تغییررر در

دیگری بودند که در قالرب رویردادهای کرانون کینگردون

خررطمشرری و تصررویب آن ،بررهویررژه برخرری مفرراد الیحررة

میتوان تعبیر کرد.

پیشنهادی ،چالش هایی ایجاد کرد و بر نتایج فراینرد تغییرر

در جریان خطمشی ،با ایدههرایی کره جامعره متخصصران

خطمشی تأيیر گذاشت ،با این حال ،در حمایرت از چنرین

خط مشی نظیر مسئوالن دولتی ،گروه هرای ذی نفروذ ارائره

تغییری نمیتوان نقش تفکرو رویکرد مسئوالن وزارتخانره

کردند ،راه حلی پیشنهاد شد و الیحهای با مفاد  14مادهای

و برخی کارآفرینان را نادیده گرفت.

برای حل این مسئله وارد مجلس شد.

 4-6پیوستن جريانات و فرصت خطمشی
زمانیکه این سه جریان به هم وصل شدند فرصت مناسبی
برای تغییر خط مشی بود .جریان مشرکل اینطرور تعریرف
شده بود که« :رویکرد مدیریتی و برنامره ریرزی در حروزة
علم و تحقیق و فناوری و همینطور مدیریت دانشرگاههرا
نیرراز برره تغییررر دارد و تررداوم رویکرررد قبلرری متناسررب بررا
انتظارات رویکررد توسرعة علمری کشرور نبروده و باعرث
مشکالتی در این حوزه شده است».
در جریان مشکل ،برخی مشکالت نظر جامعة دانشرگاهی
و مسررئوالن وزارت فرهنررگ و آمرروزش عررالی و در کررل
خطمشی گذاران را به حوزة علم ،تحقیق و فناوری جلرب
کرررد .برره طررور کلرری ،ایررن مشررکالت از سرروی جامعررة
دانشگاهی و ر سای دانشگاهها به مسئوالن دولتری انتقرال
مییافت؛ بهویژه اکثر خطمشریگرذاران در ایرن حروزه از
افرادی بودند که از حوزه های اجرایی دانشگاه ها بودنرد و
به دلیل تجربیرات چنرد سراله در دانشرگاههرا نسربت بره
مشکالت این بخش ها شناخت داشتند.
این مشکالت از طریق شاخم های آماری و پژوهشهای
انجام گرفته مورد توجه خرطمشریگرذاران قررار گرفرت؛
فقدان انسجام در توجه به همة حوزههرا (علرم ،تحقیرق و
فناوری) ،شیوة مدیریت دانشرگاه هرا ،فقردان پاسرخگویی

از سوی دیگرر تغییرر در مردیریت و جابجرایی اشرخاص
کلیدی و خطمشیگذار در ایرن حروزه و سرایر بخرشهرا
دریچة فرصتی برای پیشنهاد این تغییر باز کرد .هرچنرد از
اوایل دهه  ،71ایران شاهد مجموعه تغییررات اجتمراعی و
پارادایمی در مدیریت بود ،از اواسرط ایرن دهره ،رویکررد
خاصی در زمینة نحوة مردیریت مطررح شرد (مؤلفرههرای
مدیریت دولتی نروین) .چنرین رویکرردی بره نحروی برر
خطمشی های حوزة علم ،تحقیق و فناوری نیز تايیر گرذار
بررود .دولررت و بررهطررور خرراص وزارت علرروم و جامعررة
دانشگاهی تالش کردند تا از ایرن موقعیرت بررای مطررح
کردن ایدههای تغییر ساختار بهعنوان ابرزاری بررای تغییرر
نحوة سیاستگذاری و برنامهریزی در حوزة علم ،تحقیرق و
فناوری استفاده کنند .هر چند چنین تغییرری بره صرورت
شفاف در برنامه های رئیس جمهور اعالم نشرده برود ،امرا
بهصورت اولویتهای کاری وزیر علوم مطررح شرد].[13
علیرغم اینکه این ایدهها در دولت قبلی نیز از سوی ایرن
وزارتخانه مطرح شده برود ،امرا در دولرت جدیرد ترالش
براین بود تا با استفاده از دیدگاه مدیریت جدید و ترکیرب
هیئت دولت ،چنین ایدهای به عمل درآید.

 -7بحث و نتیجهگیري
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قررانون "اهررداف ،وظررایف و تشررکیالت وزارت علرروم،

دریچههای خطمشی در پیوند دادن جریرانهرای مشرکل،

تحقیقات و فناوری" بهعنوان یکی از تحوالت اساسری در

خررطمشرری و سیاسرری از مهررمترررین آنهاسررت] .[14از

ساختار و مدیریت حروزة علروم ،تحقیقرات و فنراوری و

آنجایی که هدف این مقاله تحلیرل و نقرد و بررسری ایرن

نوعی تغییر خطمشی مهم محسوب میشود .برا توجره بره

نظریه نیست و مباحث مررتبط برا آن ،بره انردازه ادبیرات

اهمیت این حوزه در توسعة کشور و نقش چنین تغییراتری

مربروه بره کاربردهرای آن وسرریع اسرت ،در نتیجره تنهررا

در بهبود وضعیت مدیریت پژوهش ،آموزش و فناوری در

کاربردهای ایرن نظریره در مرورد تغییرر قرانون "اهرداف،

این مقاله تالش شد تا ضمن بررسری اجمرالی تحروالت،

وظایف و تشکیالت وزارت علوم ،تحقیقات و فنراوری"

عوامل و رویدادهای مؤير برتغییر این خرطمشری بررسری

بحث میشود:

شود .بدیهی است ،شرناخت و فهرم صرحیح نحروة تغییرر

همان طوری که قبالً توضیح داده شد ،در نظریرة کینگردون

خطمشی و عوامل ايرگذار بر آن ،از یک سو به مرا کمرک

سه جریان مستقل از همدیگر هسرتند و در موقعیرتهرای

مرری کنررد تررا نقررشآفرینرران و عوامررل مهررم فراینررد تغییررر

مهم این  3جریان به هم متصل می شوند و دریچة فرصتی

خط مشی را بشناسیم و از سوی دیگر و بهطور خراصترر

برای بزرگترین تغییررات در خرطمشری ایجراد مریشرود.

در مورد این خطمشی ،با بررسی فرایند تغییرر مریتروانیم

کارآفرینان خطمشی نقش مهمی در پیوند ایرن جریرانهرا

بررسی کنیم آیا روند تغییر این قانون و عوامل مؤير بررآن

ایفا میکنند .نتایج این پژوهش نشان می دهد که براسراس

منطبق با مبانی علم خطمشیگذاری و قابل تفسیر با منطق

این سه جریان می توان تغییر این خطمشی و عوامل مرؤير

ایررن علررم اسررت و از همرره مهررمتررر آیررا ایررن عوامررل و

بر آن را نیرز تحلیرل کررد .ایرن سره جریران آنگونره کره

رخدادهای مؤير بر تغییرر ،برر نحروة تردوین ،تصرویب و

کینگدون پیشبینی می کند ،مستقل از هم نبودند؛ برخالف

اجرررای قررانون نیررز مررؤير برروده اسررت؟ بررر همررین مبنررا،

وجررود مشررکالت بسرریار در حرروزة علرروم ،تحقیقررات و

پژوهشگران از یکی از نظریههای رایرج تغییرر خرطمشری

فنرراوری ،جریرران سیاسرری باعررث پررنررگتررر شرردن ایررن

(نظریة جریان های چندگانة کینگردون) در راسرتای تبیرین

مشکالت ،توجه برخری شراخمهرا و نیرز مطررح شردن

تغییرات استفاده کردهاند.

بسریاری از ایردههرا و راهحررلهرا شرد .نقرش کارآفرینرران

این نظریه ،از جمله نظریههای مهم و غنی در عرصة تغییر

خطمشی در جلب توجه خطمشیگذاران به این مشکالت

خطمشی محسوب میشود .به قول سراباتیر اگرچره ایرن

و همچنین مطرح کردن ایردههرا و طررحهرای پیشرنهادی

نظریه همواره خیلی واضح نیست ولی کاربردهای وسیعی

مبتنی بر رویکرد خاص خودشان و نیز پیوند سره جریران

در عرصررة خررطمشرریگررذاری دارد] .[1البترره برخرری

بسیار مهم بود؛ اگرچه همة آنچه این کارآفرینان مرد نظرر

محدودیت ها نیز برر ایرن نظریره مترترب اسرت؛ اگرچره

داشتند در فرایند تغییر محقق نشد و نتیجة فرایند تغییر در

چارچوب کینگدون نیاز به پیونرد سره جریران را مطررح

خطمشی دقیقاً ایده های کارآفرینان نبود و تغییرات اساسی

می کنرد ،ولری مشرخم نمری کنرد تحرت چره شررایطی

در خطمشی پیشنهادی کارآفرینان صورت گرفت.

راهحلها مشکالت را و مشکالت راهحلها را جستوجو

کینگدون در جریران مشرکل ،اشراره مریکنرد کره

میکنند .بهعالوه در این نظریه بیش از حد بر رفتار فردی

ارزش ها و عوامل ایدئولوژیکی نقرش مهمری در تعریرف

تأکید شده و به نقش ترتیبات نهادی کمترر توجره شرده

مسئله ایفا میکند] .[27برای مثال از نظر حمایتکننردگان

است] .[13همچنین زاهارایادیس در بررسی این مدل بره

تغییررر خررطمشرری (در مررورد قررانون اهررداف ،وظررایف و

برخی نقاه ضعف این مدل اشاره مریکنرد کره از جملره

تشررکیالت وزارت علرروم ،تحقیقررات و فنرراوری) مرروارد

فرررض اسررتقالل جریررانهررا و مشررخم نبررودن نقررش

مربرروه برره هیئررت امنررایی شرردن دانشررگاههررا ،اسررتقالل
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دانشگاهها ،تشکیل شورای عالی علوم ،تحقیقات و فناوری

می کردند تا در فرصت مناسب برای حرل مشرکالت ایرن

و متمرکز شدن وظایف مربوه به سیاستگذاری در حروزة

حوزه ،راهکارهای مناسرب خرود را ارائره کررده و مرورد

آموزش ،پژوهش و فناوری در این شورا ،بسیار مهم برود.

توجه قرار دهند .همچنرین برخری از ایرن متخصصران از

در مقابل ،برخی گروهها با انتقال مسئولیت فناوری به ایرن

سایر نهادهای خط مشریگرذار در حروزة علرم ،تحقیرق و

وزارتخانرره و یررا نحرروة انتخرراب ر سررای دانشررگاههررا و

فناوری بودند که تجربره هرای ارزشرمندی در ایرن زمینره

همینطور استقالل دانشگاهها مخالف بودند.

داشتند .بر همین مبنرا راهحرلهرای مطررح شرده در مفراد

با این حال ،برخری عناصرر جریران مشرکل کینگردون در

الیحة پیشنهادی تردوین گردیرد و در نهایرت خرطمشری

مورد فرایند تغییرر قرانون اهرداف ،وظرایف و تشرکیالت

اصلی (ایردة اصرلی) از سروی طرفرداران تغییرر سراختار

وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری یافت نمیشود .اگرچره

حمایت شد.

برخی رخدادها در شناخت مشکل و ضرورت تغییر مرؤير

درقالب جریان سیاسی نیز ،کینگدون معتقد است جابجایی

بودند ولی به شکلی که کینگدون مدنظر دارد ،رویدادهای

و تغییر مدیریت تأيیر زیادی برر تغییرر دسرتورکارها دارد.

کانون یا بحران خاصی در مورد قانون اهداف ،وظرایف و

تغییر در مدیریت و یا ترکیب مجلس در نتیجة انتخابرات،

تشررکیالت وزارت علرروم ،تحقیقررات و فنرراوری وجررود

فرصتی برای طرح برخی خرطمشری هرا فرراهم مریکنرد.

نداشت .برخی مشکالت نظر جامعة دانشگاهی و مسئوالن

به عالوه تغییرات سیاسی واضحتررین فرصرت در سیسرتم

وزارت فرهنگ و آموزش عالی و در کل خطمشیگرذاران

خطمشی برای حمایت از طرح پیشنهادی بهعنوان راهحرل

را به حوزة علم ،تحقیق و فنراوری جلرب کررد؛ بره طرور

است .در مورد این تغییر نیز ،رخدادهای درون دولت نظیر

کلی ،این مشکالت از سوی جامعة دانشرگاهی و ر سرای

جابجایی افراد کلیدی ،نقش مهمی در پیگیری و حمایرت

دانشگاهها به مسئوالن دولتی انتقال مییافت؛ بهویرژه اکثرر

از تغییر ساختار و مدیریت وزارتخانره داشرت .هرر چنرد

خطمشیگرذاران در ایرن حروزه از افررادی بودنرد کره از

تررأيیر ایررن امررر در فهررم ضرررورت تغییررر و لررزوم ارائررة

حوزههای اجرایی دانشگاهها بودند و به دلیل تجربرههرای

راهکارهای مناسب برای حل مشرکالت ایرن حروزه ،کرم

چند ساله در دانشگاه ها نسبت به مشکالت این بخش هرا

رنگ بود ،مدیریت جدید (در قوة مجریه و مقننره) باعرث

شناخت داشتند.

شد تا این مسئله در دستور کار دولت قرار گیرد و نیرز در

این مشکالت از طریق شاخم های آماری و پژوهشهای

نحوة تصویب و روند طرح آن در مجلس مؤير باشد.

انجام گرفته مورد توجه خرطمشریگرذاران قررار گرفرت؛

عنصر دیگر جریان سیاسری کره توسرط کینگردون اشراره

فقدان انسجام در توجه به همة حوزههرا (علرم ،تحقیرق و

شده ،گروههای فشار است .این گروههای فشرار در مرورد

فناوری) ،شیوة مدیریت دانشرگاه هرا ،فقردان پاسرخگویی

تغییر ساختار سازماندهی شده نبودند؛ آنها بره طرور کلری

دانشگاهها و در کرل سیسرتم آمروزش عرالی بره نیازهرای

مرتبط با نهادهای خرطمشریگرذاری و از درون نهادهرای

صنعت و جامعه از جمله این شاخصهها بود.

خطمشیگذار در حوزة علم ،تحقیق و فناوری و یا افرادی

همچنین در سطح خطمشی ،کینگدون جوامع خط مشی را

از جامعة دانشگاهی بودند.

معرفی میکند که نقرش مهمری در تغییرر خرطمشری ایفرا

این سره جریران در تغییرر قرانون سراختار سریال بودنرد؛

می کنند .در ارتباه با فرایند تغییر قانون اهداف ،وظایف و

همان طوریکه جریان های خطمشی و مشکل به هم وصل

تشررکیالت وزارت علرروم ،تحقیقررات و فنرراوری ،جوامررع

می شد ،جریان سیاسی نیز فعال شد .برخری از کارآفرینران

خط مشری متشرکل از متخصصران خرط مشری ،از جامعرة

خط مشی در سرطح وزارت علروم برا درب اینکره دریچرة

دانشگاهی بودند و برخی از مسرئوالن وزارت کره ترالش
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خط مشی باز شده است ،ظهور کردند و توانستند این سره

مطرح میشود] .[73دریچة خطمشی نیز مجدداً باز شده

جریان را به هم وصل کنند.

است و متخصصان خطمشی بهدنبال راهکارهای مناسب

دریچة خطمشی در مورد این تغییرر ،زمرانی براز شرد کره

برای ایجاد انسجام در سیاستگذاری این حوزه هستند

تغییرات در جریان سیاسی رخ داد و برخی از مدافعان این

(تأکید مقام معظم رهبری در مورد فعال شدن شورای

طرح پیشنهادی در سطح خرطمشریگرذاری حروزة علرم،

علوم ،تحقیقات و فناوری) .با این حال ،بررسی این

تحقیق و فناوری (چه در قوة مجریه و چه در قروة مقننره)

موضوع که آیا دریچة مشکل یا خطمشی باز شده است و

قرار گرفتند.

چرا؟ مستلزم پژوهش آتی در این زمینه است.

در نظریة جریان های چندگانة کینگدون ،کارآفرینان پیونرد
جریانهای مشکل ،خطمشی و سیاسی را تسهیل میکننرد.
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