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   مساله انيمقدمه و ب -١
 ١دايها ناشي مي شود، توماسشده از سوي حكومتخط مشي هاي عمومي از تصميمات گرفته 

خط مشي عمومي را هر آنچه كه حكومتي انتخاب مي كند تا انجام دهد يا انجام ندهد تعريف 
). ويليام جنكينز تا حدودي تعريف دقيقتري بيان مي كند و  خط ١٩٩٢ي، توماس دا(  مي كند.

گروهي از بازيگران سياسي در مورد مجموعه تصميمات متعامل بازيگر يا « مشي عمومي را 
انتخاب اهداف و ابزار دستيابي به آنها در شرايط مشخص، به شرط آنكه اين تصميمات قانونا در 

). جنكينز  خط مشي ٢٠٠٧، نزيجنك اميليو »(چارچوب اختيارات بازيگران اتخاذ شده باشد
 ٢ميشل كرفت عريف مي كند.گذاري را يك فرآيند مي داند، برخلاف داي كه آن را يك انتخاب ت

 يومعم استياما اصولاً سمعتقد است كه خط مشي به شيوه هاي مختلفي تعريف شدني است، 
گذاري فرايندي است  است. خط مشي ياجتماع از اقدامات دولت در پاسخ به مشكلات ييسلسلها

وظايف مختلفي شماري كه نقش اساسي را دارند،  كه چندين مرحله دارد. به اينصور كه عوامل بي
گذاري  گذاري ايفا ميكنند. دربارة فرايند خط مشي را در راستاي انجام و اجراي فرايند خط مشي

 تريكه پ يكرده اند. به طور ديتأك  مطالبي مطرح شده كه بر مراحل مختلفي از اين فرايند
خط  ، تحليل٥ي را در هشت مرحله: شناسايي مسئلهخط مش نديراف ٤سوياو گلين د ٣جمنيبر

تشريح  ١٢و  ارزشيابي١١كاربرد ١٠، تصميم،٩، هماهنگي٨، مشاوره و مشورت٧، ابزار خط مشي٦مشي
.تشخيص مسأله و  ١مشي پنج مرحله دارد:  اندرسون اشاره ميكند كه مدل فرآيند خط كردند.

اجرا  .)١٩١١٢٠:، ١٣. (اندرسون.ارزيابي ٥.اجراء و  ٤.گزينش؛  ٣.تدوين؛  ٢تنظيم دستور كار؛ 
خط مشي در مفهوم كلي به معناي اجراي قانون است كه در آن بازيگران، سازمان ها، رويه ها و 

يشنهادي را به پروش هاي متفاوت درهم مي آميزد تا با تلاش، اهداف يك برنامه يا خط مشي 
شند البته اين مراحل جدا از هم نمي با ..)١٣٨١(لستر و استوارت،  نتيجه مطلوب و مثبت برسانند
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ور پبلكه در يك چرخه مي باشند و  پيوستگي و وابستگي متقابل بين تمام مراحل وجود دارد  (قلي
گذاري است  يچرخه خط مش سخت از اريمرحله بس كي  ياجراي خط مش ) ١٣٩٠و همكاران

 شود. طبق نظرچارلز يم دهيآن د امدهاييدولت و پ يمرحله است كه مداخله واقع نيا در راي؛ ز
ه ب يخط مش كي ايبرنامه  كيآن كه  به منظور ييها تياجرا عبارت است از مجموعه فعال جونز 

خود را به شناخت آنچه پس  يسع لگريها، تحل يبرسد. با مطالعه مرحله اجراي خط مش جهينت
 ستميس در افتهيبروز  عيبه وقا ،گري. به عبارت د كنديمعطوف م ،شوديواقع م رييگ مياز تصم

 يطيوضع مح در ريو تأث يها و تلاش هاي انجام شده براي اجراي خط مش تيفعال زياداري و ن
   كند. يخاص توجه م يگروه اي يخاص

زيادي است كه بدون انطباق و سازگاري واقعي   امروزه، در جهان پويا نرخ تغيير به اندازهاي
در  . ذير نيست.پبا آن، ادامه حيات براي موجوديت ها و ارگانيسم هاي طبيعي و اعتباري امكان 

ا ه فناوري، دانشگاهها به عنوان موجوديت عصر دانش، با توجه به افزايش نياز جامعه به دانش و
اند. تعهدات كاركردي  نقش ممتازي شده اي اهميت وهاي اعتباري نظام اجتماعي، دار و ارگانيسم

هاي فكري، فرهنگي و اقتصادي جامعه و بهبود اوضاع و شرايط محلي و ملي،  در قبال پيشرفت
ه، كمك به شور و نشاط علاو حاكي از ارزش و جايگاه نظام دانشگاهي و آموزش عالي است. به

هيخته، پرورش نسل نو پيشگام در زمينه فكري، پيشرفت و رفاه اقتصادي، تربيت شهروندان فر
 هاي يادگيري مادام دانش، خدمات اجتماعي به مردم، صنعت، دولت و جامعه و ايجاد فرصت
آموزش عالي  بديل العمر از تعهدات كاركردي نظام دانشگاهي بوده و مبين جايگاه بي

غييرات اساسي و عالي جهان با تدر طول چند دهه گذشته آموزش) ١،١٩٩٩است.(هيرسچ و وبر
 رندهيدربرگ يآموزش عال ).٢٠١٦، ٢هاي شديدي مواجه شده است (فلكا و همكارانچالش

و  يابطح( شوديانجام م يانسان هيسرما ليعلم و تشك دياست كه با هدف تول ييتهايمجموعه فعال
 ريتأث شيخو طيبر مح يژگيو نيبا نظام باز است و به علت هم ي). و سازمان١٣٨٩ ان،يتراب

از جمله عوامل  يطيقرار دارد و از عوامل مح طي. دانشگاه در محردي پذيم ريو از آن تأث گذارديم
حوزه علوم، . )١٣٨٣ ،ي( زاهد رديپذ يم ريتأث يكيو تكنولوژ ياسيس ،ياقتصاد ،يفرهنگ ،يعيطب

ز اه در توسعه وزح نيمهم در توسعه كشور است وكاركرد ا ياز بخشها يكي يو فناور قاتيتحق
 قيامروز از طر يايو كشورها در دن شوديم سريمناسب م يهايمشخط نيتدو قيطر

 ،يو احمد ي(عباس كننديم نيخود را تضم تيموفق يو فناور قاتيحوزه علوم، تحق يهايمشخط
 يها وجهه علمحوزه ريسا تيبه فعال توانيحوزه م نيمناسب در ا يمشخط نيتدو ا). ب١٣٩٦
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ب قلمرو سب نيكرد؛ به هم نيتأم زيها را نآن ازيمورد ن يو فناور ستهيشا يانسان يرويو ن ديبخش
توسعه  يهابرنامه رينظ ياست و در اسناد بالادست تيكشور حائز اهم يرشد و بالندگ يمذكور برا

تاكنون  شده است. ديمهم تأك نيبر ا زين يمقام معظم رهبر ياز سو يابلاغ يهايشم و خط
س از تصويب در مرحله اجرا با ناكامي مواجه شده اند و پبرخي از خط مشي هاي تدوين شده، 

 يآموزش عال يعموم يگذار يخطمشمجريان، بسيري از آن ها را به طور  ناقص اجرا كرده اند، 
در خصوص موانع اجراي خط مشي هاي مطالعات  شده است، زيو بحثانگ زيمناقشه آم رانيا

ي و عباس، )١٣٩٥( ،يگيبي و عباس، )١٣٨٩( انيو ترابي ابطحصورت گرفته است ( مختلفي
به طور كلي ) ولي ) ٢٠١٧و همكاران ( ١نيهاگن )٠١٣٩( و همكارانپور  يقل ،)١٣٩٦( ياحمد

جامعي انجام  پژوهش و رتبه بندي آناجراي خط مشي آموزش عالي  در زمينه چالش ها و موانع 
اسخگويي به اين سوال است كه: چالش ها و پنشده است به اين منظور تحقيق حاضر به دنبال 

  كدامند؟ و چه اولويتي دارند؟   كشور يآموزش عال يها يخط مش موانع اجراي

  پژوهشپيشينه  -٢

  مباني نظري -١-٢
تعامل بين هدف گذاري و اعمال و «ردازان دو تعريف از اجرا ارائه كرده اند؛ پمحققان و نظريه 

قدرت و توانايي در ايجاد «و » اقداماتي كه در جهت حصول به آنها  طرح ريزي شده است
و شريف  (الواني» يوندهاي متوالي در زنجيره روابط علي به صورتي كه نتايج مطلوب به دست آيدپ

 ايها كه در آن برنامه ينديبه صورت فرآ توانيرا م يمشخط ياجرامرحله ). ١٣٩٦، زاده
بود كه بلافاصله با  نيفرض بر ا ١٩٧٠كرد. تا دهه  فيتعر شونديبه اجرا گذاشته م هايمشخط
 پرسمن و يتصور با انتشار كارها نيبه اجرا درآورد. ا يآن را به سادگ توانيم يمشخط ميتنظ

اني اجرا بدون پشتيبآنها معتقد بودند كه  شد رييها دستخوش تغبرنامه يدرباره اجرا ٢يلداوسكيو
مربوط  مطالعات)  ١٩٧٣ي، لداوسكيپرسمن و و(.گذاران امكان تحقق نخواهد داشت خط مشي

الا از ب يكرديمعمولًا رو پردازند،يم يمشخط ميتنظ يهاوهيش يكه به بررس يمشخط يبه اجرا
ورت به ص توانيرا همواره م يمشخط ندياست كه فرآ نيفرض بر ا كرديرو نيدارند. در ا نييبه پا

را  يمشخطروشن  حاتيترج ياسيكرد كه رهبران س انيب ييهااز سلسله فرمان يامجموعه
 .نديدولت به اجرا درآ يتا با گذر از سطوح متعدد ساختار ادار كننديم حيو تصر يبندمقوله
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 يشكست اجرا اي تيموفق زانيم شود،يدولت شروع م ماتياز تصم نيياز بالا به پا كرديرو

 كرديرو نياست. در ا يياجرا ليمسا ييربنايز ليدلا افتنيو به دنبال  كنديم يرا بررس ماتيتصم
 از“ كرديرو شيدايبا پ كرديرو نيكاملاً روشن است. ا هايمشاست كه اهداف خط نيفرض بر ا

و  يعوامل خصوص هيكل يبه بالا از بررس نييپا كرديرو .مورد انتقاد قرار گرفت” به بالا نييپا
 ،يو سازمان ياهداف شخص قي. به مطالعه دقشوديها آغاز مبرنامه يكننده در اجراشركت يعموم

تا اهداف راهبردها و  ديگشايو سپس راه خود را به بالا م پردازديتماس م يهاراهبردها و شبكه
اند، روشن ها نقش داشتهبرنامه يو اجرا يمال نيتأم ،ياحرا كه در طر يبرخورد كسان يهاروش

 انآورندگ ديپد يررسميو غ يبه بالا، توجه به مناسبات رسم نييپا كرديعمده رو ازيسازد. امت
به بالا  نييپا كرديودخالت دارند. ر هايمشخط يو اجرا جادياست كه در ا يمشخط يهاشبكه

معطوف  يمشخط ليو توجه خود را به مسا كنديجدا م يمشخط ميمطالعه اجرا را از تصم
ر د ربطيذ يو خصوص يو مؤسسات عموم گرانيباز هيكل يامكان بررس ليدل ني. به همدارديم

 نييپا«و  »نييبالا به پا« كرديبه شناخت جامع، هر دو رو دنيرس ي. براآورنديمسأله را فراهم م
ي عمومي در اجرا دستخوش تغيير و تحولاتي ها مشي خط شوند. ختهيآم گريكديبا  ديبا» به بالا

گونهاي سازد. به بيان ديگر، مجريان بهشان دور ميي آنها را از اهداف اوليهsgشوند كه گاهمي
تغييرات ميتواند گيرند. علل اين آورند كه شكل تازهاي به خود ميتصميمات را به اجرا درمي

نبودن خطمشي، معيارهاي مختلف و متعارض اجرا، نداشتن انگيزة  مواردي باشد ازجمله: مشخص
ات نبودن منابع و امكان اجرايي، دستورهاي متفاوت، نداشتن صلاحيت و توانمندي مجريان و كافي

ها را صرفًا  طمشينبايد اجراي ناقص خ« برخي نيز معتقدند  . ) ١٣٩٦ ،شريف زادهو  اجرا (الواني
بسياري از مشكلات به مرحلة تدوين  .به مرحلة اجرا و متولي اين مرحله، يعني دولت منتسب كرد

 كي هب لينگردد؛ گذاران برميمشيخطمشي و متوليان آن يعني مجلس، نمايندگان و ساير خط
 ديبا اما است يدشوار امر ربط،يذ يهاگروه همه يبرا يحداكثر حلراه افتني و نهيبه يمشخط
 دگاهيد كي اتخاذ و هايمشخط رييتغ متضمن داريپا جوامع به گذر واقع در. كرد توجه بدان
، ١(هاتينين و همكاران است خورده گره يمشخط انسجام با گسترده دگاهيد نيا و است مندترنظام

 مثابه هب انسجام عدم بر ياسيس شمندانياند و است دشوار يمشخط انسجام به يابيدست). ٢٠١٤
 در را انسجام عدم از يزانيم و )٢٠٠٥، ٢(ناتال دارند اذعان ريناپذاجتناب گاهاً و معمول يرخداد
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با  ٢).  جامع ترين مطالعه توسط مك كونيل ١،٢٠٠٨(كاربون رنديپذيم گراكثرت جامعه كي

قالب سه حوزه هايي از موفقيت، در  بندي ي طبقهعنوان درك موفقيت خط مشي انجام گرفت. و
  ). ٢: ٢٠١٢ ،و همكاران ٣(راتير هاها، سياست ارائه نمود: فرآيند، برنامه

 – ياسيس ميچهار رژوجود نشان دهنده  )٢٠١٧، نيهاگن و همكاران( ينظر يمرور مبان
اين ي است. آموزش عال يها يخط مش ياجرااستفاده از ابزار مناسب در دانشگاهها جهت  ٤اداري

 )ايتال(اي٧يناپلئون ،)هلند تا حدوديآلمان و ( ٦ركست استات ،٥يمنافع عمومچهار رژيم عبارتند از: 
 نيروي يك عنوان به را دولت استات نقش ركست رژيم) است. روژ(ن ٨كيدموكرات اليو سوس
 قوانين اجراي و ترويج سازي، آماده دولت اصلي نقش. كند مي ترويج جامعه در مهم مجتمع

. شوندكند كننده فرض مي يا و "٩چسبنده"به عنوان  عمومي اصلاحات اداري، سنت اين در. است
 .است اداري فرهنگ همچنين و قانون اصلاح مستلزم زياد احتمال به عمومي سياست اصلاحات

 چندين بُعد در هلند و آلمان استات بدين صورت اند؛ ركست رژيم توسط شده مشخص مورد دو
ي آن ط كه اخير است، و تاريخ ديگر يكي فدرال واحد كه جايي متفاوتند، دولتي ساختار نظير
 يرود، بهاستات انتظار م ركست فرضيه مبناي مشاركتي كه بر و ترجيح انسجام با تأكيد بر هلند
 را نونقا استات ركستهمراه با رژيم  ناپلئون شده است. رژيم تر نزديك دموكرات سوسيال رژيم
ي  بهره و است محدود اجتماعي هاي شبكه و بازيگران نقش حال، اين با. ميداند دولتي ابزار يك

 اين در دولت استقلال عوض، در. شود مي گرفته نظر در غيرقانوني عمده طور به مشاركت گروهي
 به ستا قانوني سنت يك وابسته به اغلب ناپلئوني، رژيم. است بسيار حائز اهميت اداري سنت

 ياده سازيپ وابستگي تنگاتنگ دارد، بلكه به شكاف مرتبط قوانين نه تنها به سياست كه معني اين
 مديريت ابزارهاي از استفاده يا و واقعي قانوني وضع شده و وجود اصلاحات بين اغلب كه در آن

 وضعيتي حتي يا سازماني، به معني ثبات سطح در اجرا).  ٨٠٠٢، ١٠(ولوتي و اونگارودارد. يوابستگ
و  تغيير برابر در چه از راه مقاومت و است آزادي از بالايي درجه داراي دانشگاه آناست كه در 

 و اعتماد پايين سطح با امر همچون گذشته باقي بماند. اين تواند سطحي، مي اصلاحات چه با
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 اندانشگاهي و طرف يك از مديران اصلي و سياستمداران بازيگران، بين تعارض از بالايي سطح
 هاي سنت هاي ويژگي از ها دموكرات سوسيال سنت. است يافته ديگر، افزايش سوي از ديگر

 روابط منظم و مرسوم از ويژگي هاي اصلي آن ميتوان به ديدگاه. است شده تشكيل مختلف
اره گيري اش تصميم روند در گسترده مشاركت همچنين رفاه، دولت به قوي تعهد و دولتي-جامعه

 هاي فراگير سنت از كه است "١اجتماعي معاهده ي" يك مبناي بر رفاه دولت بر قوي تأكيد. كرد
 تقويت هب نروژ اداري-سياسي نظام شود مي گفته اغلب. گيردنشأت مي كمونيستي و دموكراتيك

 ماداعت متضمن حفظ شده و اداري و سياسي رهبري نزديك روابط توسط كه مي پردازد اي روحيه
  . )١٩٩٩، ٢ديو لاگر ستنسنيكر .(است مشي گذاريخط  در توافقي رويكردهاي و متقابل
 متفاوت اصلاحي مسيرهاي ايجاد بهدانشگاه ها  اداري هاي سنت و ها رژيم در تنوعات اين

سياستي دلالت  هاي ابزار انتخاب و سازي مي انجامد و اگر وضع بر همين روال بماند، بر پياده
 ها پرداخته مي شود:در ادامه به مقايسه اجمالي اين رژيم خواهد داشت.

 مي ديده ناپلئوني استات و ركست هاي رژيم (كه در قوي اجرايي قانوني جزء يك  -
  .كند تقويت را مقررات و كنترل بر تمركز تا دارد شود) تمايل

پيشرفته  اجرايي آموزش عالي در مديريت اصلاحات استات به ركست نوع هاي رژيم  -
 كنند.توجه مي

 .كنند مي حمايت اصلاحات از قانوني هاي پروسه طريق ازاستات  ركست هاي رژيم  -

 سترك هاي رژيم به نسبت اما كنند،توجه مي تكميلي اصلاحات به ناپلئون هاي رژيم -
وند ش خاصي منتشر شرايط تحت است ممكن كه تري راديكال استات،براي  اصلاحات

 اجتماعي بازيگران محدود نقش همچنين و سازي يكسان هنجارهاي با همراه مركزي(
 . ) ظرفيت بيشتري داردخط مشي گذاري در

خط  در اجتماعي بازيگران مشروع ي مشاركتآماده  احتمالا دموكرات سوسيال رژيم -
 ي بازتر است. پروسه يك و مشي گذاري

 رارق دولت از ارگاني ديدگاه يك تأثير تحت دموكرات سوسيال رژيم زياد، احتمال به -
 نظر در دوگانه فرآيند عنوان به پياده سازي كه است اين آن پيامدهاياز  و گيردمي

 .مي شود گرفته
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 لزوماً  عالي آموزش زمينه در اداري-سياسي مختلف هاي رژيم به مربوط فوق دسته بندي
 احاتابزار اصل تواند مي عالي آموزش هاي سياست تطبيقي مطالعات از اي مجموعه. نيستند دقيق

 در تغييرات اجراي و توليد تواناييهلند، نروژ، آلمان، ايتاليا، همچون:  كشورهايي .گيرد بر در را
در ادامه به . )٦٠٠٢(٢)، هستاكر٧٠٠٢( ١دي بوير و همكاران(. اند داده نشان را عالي آموزش

  بررسي مطالعات صورت گرفته طي سالهاي اخير پرداخته مي شود.

  هاي تجربيپژوهش -٢-٢
محور ساختن  شواهد كنندةبه شناسايي عوامل تسهيل يدر پژوهش )١٣٩٧(عباسي و همكاران 

يفي كين تحقيق رويكرد پرداختند. گذاري در حوزة علوم، تحقيقات و فناوري مشي فرايند خط
طريق مصاحبه با مديران و خبرگان حوزة علوم، تحقيقات و فناوري  ها ازدادهو  استبوده 
ش، هاي پژوهگرفته است. بنابر يافتهازطريق تحليل مضمون انجامها شده و تحليل دادهآوريجمع

 بنديگذاري در اين حوزه، قابل دستهمشي محور كردن فرايند خط كنندة شواهدعوامل تسهيل
اي و نهادي. سطح فردي؛ ارتقاي توان و تخصص فردي، زمينهبه اين موارد هستند: عوامل

ها و اي؛ ارزشيابي پژوهشي نخبگان، عوامل زمينههاگيري از ايدهگذاري و بهرهمشيخط
مشي و همچنين عوامل نهادي؛ هاي جمعي و ايجاد بستر تعاملي خطهاي پيشين، رسانهمشيخط

ا مشي رهاي تفكر، بازنگري در نهادهاي تأثيرگذار در خطعلمي، ايجاد كانونـايهاي حرفهانجمن
  .شوندشامل مي

طراحي نظام پايش و ارزشيابي براي خط مشي هاي ) در پژوهشي به ١٣٩٦بيگي و همكاران (
تا با استفاده از مديريت مبتني بر نتايج  شده استدر اين تحقيق تلاش پرداختند.  وزارت علوم

يك مدل پايش و ارزشيابي طراحي شده و با استفاده از پنج معيار نافعيت، اثربخشي، كارايي، 
و تاثير اين مدل در حوزه وزارت علوم و تحقيقات و فناوري آزمون شود. نتايج تحقيق پايداري 

نشان مي دهد كه زمينه هاي لازم براي تدوين اين مدل از معرفي پايش و ارزشيابي آغاز شده و 
با تقاضا محوري سه گروه عمده ارزيابان نهادي، فرانهادي و جامعه مدني مسير لازم براي تحقق 

  ير زنجيره مديريت مبتني بر نتايج فراهم مي شود.آن از مس
در  يهاي عموم يچالش هاي اجراي خط مش نييتب به يدر پژوهش )١٣٩٥( يگيو ب يعباس

با استفاده از روش مصاحبه با خبرگان  در اين تحقيق پرداختند. و فناوري قاتيحوزه  علوم،  تحق
 نعامو: يمولفه اصل ٥شده اند كه در قالب  ييعامل بعنوان موانع شناسا ٢٥ و روش تحليل تم،
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از  يموانع ناش ،يتيريو مد يگذار، موانع ساختار يخط مش ياز عملكرد افراد و نهادها ناشي
 شده يدسته بند يطيو موانع مح يخط مش انيمسائل حوزه عتف، موانع مربوط به مجر تيماه

  است.
آموزش  يهايمشخط ياجرا ريتأث يبه بررس يدر پژوهش )١٣٩٥(و شريف زاده بزرگ نژاد 

ر ب رانيا ياسلام يسوم و چهارم و پنجم توسعه جمهور يهابرنامه يابيكشور با توجه به ارز يعال
شود كه يد متاكي نكات اين بر نتايج تحقيق پرداختند. يو فناور قاتيعملكرد وزارت علوم و تحق

هاي توسعه راي خط مشي برنامهبه عنوان مقوله محوري اج"كيفيت مداري در آموزش عالي "
. شونددر جامعه محقق مي "مديريت راهبردي آموزش عالي "علم و فناوري بر مبناي شرايط علي 

شامل پيامدهاي تلاش براي اجراي  "توسعه متوازن دروندادها و بروندادهاي نظام علم و فناوري  "
به ( "هاي مالي و انسانيرساختزي"هاي توسعه علم و فناوري با در نظر گرفتن خط مشي برنامه

تحقق خط مشي هاي علم "عنوان زمينه الگو) طراحي و تبيين شده و منجر به تحقق پيامدها يا 
  .شوندمي "و فناوري

آينده شناسي آموزش عالي: راهبردها و پيامدهاي سازگاري در پژوهشي به ) ١٣٩٤مهدي (
شناسايي و اعتباريابي راهبردهاي سازگار هدف اين پژوهش، پرداخت.  دانشگاه با محيط و جامعه

با ه ك شونده است كردن نظام دانشگاهي با محيط علمي و اجتماعي و پيامدهاي دانشگاه سازگار
استفاده از روش تركيبي مرور اسناد و نظريه مبنايي، راهبردهاي سازگاري كردن دانشگاه با محيط 

نگر بر مبناي الگوي هنجاري دانشگاه  آينده و پيامدهاي اين نوع دانشگاه با رويكرد اكتشافي و
از هاي ب مطلوب استخراج شده است. براي شناسايي و اعتباريابي راهبردها و پيامدها از كدگذاري

و محوري روش نظريه مبنايي استفاده شده است. در اين پژوهش، با تعيين دانشگاه سازگار با 
راهبرد و چهار پيامد  ١٣ي در آموزش عالي، شناس محيط و جامعه به عنوان مقوله كانوني آينده

ستگذاران سيا و نتيجه گرفت كه: كليدي دانشگاه سازگار با محيط، شناسايي و تدوين شده است
آموزش عالي، بايد الزامات و شرايط محيطي، علي و زمين هاي مناسب و سازنده براي تحقق و 

 .ندفعليت راهبردهاي سازگاري دانشگاه با محيط را فراهم كن

و همكاران  يعباسساير پژوهش هايي كه در حوزه اجراي خط مشي صورت گرفته است شامل: 
پور و همكاران  يحاج، يدولت يهادر سازمان يعموم يهايمشخط  يموانع اجرا يبررس: )١٣٩٥(
): ١٣٩٣دانش فرد (، رانيدر ا يعموم يخط مش ياجرا يشناس بيآس يالگو يطراح: )١٣٩٤(

  مي باشند. لتيدوغير يها نمازسادر  عمومي يها مشي خط ايجرا نعامو
آموزش  يها يخط مش ياجرا هاي موانع و چالش استخراج يپژوهشبه دليل اينكه هدف 

هاي خارجي به دليل اينكه هركدام براي كشوري خاص صورت  نهيشيپمي باشد،  رانيدر ا يعال
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ذا د نمي توان نتيجه جامع گرفت، لنگرفته است كه سيستم آموزشي متفاوتي با كشور ايران دار
و  ١داكوسكا و ولارد رداخته مي شود.پهاي خارجي  پژوهشدر ادامه به تشريح اجمالي برخي 

پژوهش  نيدر ا پرداختند. اروپا خط مشي گذاري آموزش عاليبه  يدر پژوهش) ٢٠١٨همكاران (
 يراب يعال لاتيتحص تيقرار گرفته است و بر اهم ياروپا مورد بررس يآموزش عال يها يخط مش

مشاركت بررسي به  يدر پژوهش) ٢٠١٨( ٢الاويپ شده است. دياروپا تاك هياتحاد يرشد اقتصاد
برخي موانع  پژوهش. در اين پرداختي نهاد راتييتغ يبه منظور اجرا يگسترده در آموزش عال
موسسات  گريو د ٣)اِسآياياچ( موسساتيشرفت اين نهاد شده است) در پآموزش عالي (كه مانع 

 نيهاگن .پرداختارائه گرديد و در نهايت به برابري و تنوع آموزش عالي در انگلستان ي دولت
 در اروپا يآموزش عال يها يخط مش ياجرا يابزارها يبررس به يدر پژوهش )٢٠١٧وهمكاران (

 يها استياز س يكيتمركز كردند.  استيس يدو جنبه از اجرابه پژوهش  نيپرداختند. در ا
 باتيو ترت يمال يها زهيانگ ،و مقررات نيمانند قوان استيس يآن است كه از لحاظ ابزارها ياساس

 مشاركت و اعتماد در يبه عنوان الگوها يساز ادهيپ نديشود. جنبه دوم فرآ ياستفاده م يسازمان
 يساختارها نيرا با توجه به رابطه ب يمتقابل مل راتييتغ  نيهمچن نهااست. آ ريدرگ گرانيباز انيم
  كردند. حيتشر ياساس يامدهايو پ ،يساز ادهيپ يپروسه ها ،يادار-ياسيس

  قيروش تحق -٣
مصاحبه اطلاعات  ينحوه گردآور ثياست و از ح يكاربرد يقيهدف تحق ثيحاضر از ح قيتحق

دا صورت كه ابت ني) است به ا ي،كميفي(ك ختهيآم ينوع پژوهش، پژوهش ثيو از ح اي مي باشد،
آموزش  يها يخط مش ياجرا چالش ها و موانع افتهيساختار  مهين يبا استفاده از مصاحبه ها

 يياساعوامل شن يسلسله مراتب ليبعد با استفاده از تحل رحلهشده و در م ييكشور شناسا يعال
 ليخبرگان تحص كيفي شاملويژگي مصاحبه شوندگان در مرحله  ت.شده اس يشده رتبه بند

تر  نييمدارك پا اي) يگذار يبا تخصص خط مش ( تيريمد يكرده با شرط داشتن مدرك دكتر
دارا باشند  يدر آموزش عال يگذار يسال سابقه خط مش ١٠كه حداقل  يمرتبط در صورت ريو غ
كه به سوالات مصاحبه از قبيل: باشد.  يو فناور قاتيتحق ،ارشد وزارت علوم رانيجز مد ايو  

كه  .پاسخ دادند د؟يدان يكشور را در چه م يآموزش عال يها يخط مش ياجراچالش ها و موانع 
آوري هاي جديدًا جمع؛ جايي كه دادهنظري حاصل شد ٤اشباع مصاحبه  ١٣با  يكنون قيدر تحق

 

1 - Dakowska & Velarde 
2 - Pallavi Amitava Banerjee 
3 - Higher Education Institutions (HEIS) 
4 - Saturation 
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 .مستخرج شده تكراري مي شودتفاوتي ندارد و كدهاي  شدهآوري جمع هايي كه قبلاْشده با داده
 يمورد بررسي و انتخاب يباز، محور يانجام شده به روش كد گذار يمصاحبه هالازم به ذكر است 

 چالش ها و موانعاستفاده شده است و در نهايت  ٥و تحليل داده ها از روش تحليل تمقرار گرفته 
اجراي خط مشي هاي آموزش عالي به طراحي چالش ها و موانع بعد از استخراج . شدند ييسااشن

الات به سو ييپاسخگو ي. برارداخته شدپعوامل اصلي  انيم يزوج سهيمنظور مقارسشنامه به پ
ان رسشنامه تحليل سلسه مراتبي را مينه گانه استفاده شده است. پ كرتيل فيدر پرسشنامه از ط

ير ژوهشي زپضا هيئت علمي موسسات نفر از كارشناسان وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، اع ٥٠
ي دانشگاه ها و صاحب نظران آموزش عالي و توزيع گرديده علم ئتياعضا همجموعه وزارت علوم، 

 است.

   پژوهش يها افتهي -٤
در خصوص و مصاحبه با خبرگان  ٦مرور ادبيات تحقيقاز  همدآ ستد به يها فمعردر اين قسمت 

مصاحبه  مورد بررسي قرار گرفته است.چالش ها و موانع اجراي خط مشي هاي آموزش عالي 
هاي انجام شده با رويكرد كد گذاري باز، محوري و انتخابي بررسي شده و نمونه اي از نتايج در 

   :ي و مقوله كلي به شرح زير استمقوله فرعقالب كدهاي اوليه، 

  اجراي خط مشي هاي آموزش عاليچالش ها و موانع مقوله هاي : ١جدول 
  كدهاي اوليه  مقوله فرعي  مقوله كلي

موانع فردي
  

 ،نگرش منفي مجريان نسبت به قابل اجرا بودن خط مشي يياجرا زهيعدم انگ
فقدان ارداه  ،در برابر اجراي خط مشي جديدمقاومت مجري 

 يبي، خط مش ينسبت به اجرا انيمجر يو عدم التزام عمل
  يمجر هاي-با ارزش ها-مشي-تعارض خطي مجريان، اعتقاد

عدم ، راتييتغ جاديا يبرا انيفقدان شهامت لازم در مجر مجريانعدم احساس تعهد 
فقدان تعهد و ، راهبردها يارشد به اجرا رانيتعهد مد

  مهارتهاي رهبري
از  شيتمركز بي، و حزب يقرار دادن منافع شخص تياولو انيمجر يكار ياسيس

شخصي كردن روابط ، حزب حاكم تمد اندازه بر اهداف كوتاه
  يلبر نگاه م ينگريغلبه بخش(تحريف بوروكراسي وبري)، 

 

5 -Thematic analysis 
)، ١٣٩٥، بزرگ نژاد و شريف زاده (١٣٩٥)، عباسي و همكاران (١٣٩٥)، عباسي و بيگي (١٣٩٦بيگي و همكاران( -٦

  ) و . . .١٣٩٤حاجي پور و همكاران (
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 دانش محدود خط مشي
 گذاران

 فقدان، ناكافي بودن دانش و مهارت، كاركنان يضعف مهارت
مجريان در اجراي وظايف عدم توانايي مجريان،  تجربه لازم

عدم تطبيق مسئوليتهاي محوله با تخصص و دانش ، محوله
  انيبه روز نبودن دانش و مهارت مجر، افراد

موانع درون سازماني
  

 ي عتف درمنابع انسان تيريمد هاي-ستميس همسو نبودن يكمبود منابع انسان
متخصص در  يكمبود منابع انسان، اجراي خط مشي يراستا

  حوزه عتف ي و اجراي آن در گذار يخط مش
وابستگي بودجه عتف ي، مال يادار هاي-ستميهمسو نبودن س  كمبود منابع مالي

  عدم تامين سرمايه و اعتبار لازم ، به بودجه كشور
مشخص نبودن وظايف 
واحدهاي اجرايي در خصوص 

 خط مشي 

   انيدستورات متفاوت به مجر، انيمبهم بودن وظايف مجر

نبود استقلال نسبي در اركان 
 اجرايي 

  ژوهشي زير مجموعه عتفپوابستگي دانشگاهها و نهادهاي 

فقدان روحيه جهادي در بين مجريان، عدم توجه به كار و  رهنگ سازماني نامناسبف
  اجرا به عنوان ارزش

ي
موانع مديريتي ساختار

  

آموزش  يساختارمشكلات 
 يعال

تغيير قانون اهداف و وظايف وزارت خانه، مشخص نبودن 
شرح وظايف نهادهاي مختلف مجري در وزارت عتف، 

  بروكراتيك و سلسله مراتبي اسخگوييپمشكلات 
 يبرا ياسيس يها نيعدم تضم

 انيمجر

نگاه فراجناحي به موضوع اجراي خط مشي، تاكيد بر عوامل 
فني و معيارهاي فني به جاي بازخواست سياسي در ارزيابي 

 يخط مش ينهادها يكار ياسيسنحو اجراي خط مشي، 
ع فحوزه عتف بدون توجه به منا يها يخط مش نيگذار و تدو

  يمل
انحرافات ناشي از زد و بندهاي 

 سياسي

هت تغيير جي، اسيس راتيياز تغ يناش يتيريعدم ثبات مد
خط مشي هاي تدوين شده در مرحله اجرا براساس زد و 

  بندهاي سياسي
 ينهاده هامتضاد چالش منافع 

 مجري

اهداف متفاوت و گاها متضاد  ،انيدستورات متفاوت به مجر
  نهادهاي مجري

نداشتن ضمانت اجرا از سوي 
 مراجع حقوقي و قضايي

سازوكارهاي حقوقي براي مجريان، طولاني شدن عدم وجود 
  فرآيندهاي قضايي در بررسي شكايت نهادهاي مجري

ترجمان خط مشي ها ضعف در 
 برنامه هايبه  ها ياستراتژ و 

 ياتيعمل

ضعف در تدوين برنامه هاي عملياتي جهت اجراي خط مشي، 
همسو نبودن برنامه هاي عملياتي نهادها با خط مشي هاي 

  كلي عتف



 ٢١٥..... ........................عالي  آموزش هايمشي خط اجراي هايچالش و موانع بندياولويت و شناسايي
 

ي
موانع ابزار

  

انتخاب ابزار نامناسب براي  
 اجراي خط مشي

  بكارگيري ابزارهاي نامناسب، عدم تناسب ابزار و هدف

رگيري روشهاي عدم به كا
 صحيح اجراي خط مشي 

  برنامه هاي اجرايي نامناسب، شيوه هاي اجراي غلط

 يقيتشوو  فقدان نظام انگيزشي
 كارآمد 

  مناسب، ابزارهاي بازدارنده ناكارامد يقيتشو هاي-نبود برنامه

ايگاه هاي اطلاعاتي جامع در بين نهادهاي مجري پعدم وجود   فقدان شبكه اطلاعاتي كارآمد
  خط مشي هاي وزارت علوم

عدم استفاده مناسب از 
تكنولوژي پيشرفته و فن آوري 

  جديد 

ناتواني در بهره گيري از تكنولوژي هاي جديد و بخصوص 
  ي نوين اطلاعات و ارتباطاتفناوري ها

  ضعف الگو برداري
 

و سرپرستان در  رانيكه راهنماي مد مناسبي هاي-نبود مدل
  راهبرد ها  سازي-ادهيپ

موانع مربوط به تدوين
  

جزئي نگري و تك بعدي شدن 
 در خط مشي ها 

فقدار رويكرد جامع در تدوين خط مشي، نگاه تك بعدي به 
  مسائل آموزش عالي

تضاد و تناقض ها، -روشن نبودن اهداف و عدم درك آن  در تدوين خط مشيابهام 
 يهدفگذار، يمبهم و كل يها يخط مش نيتدو، ها-تياولو

  يواقع ريمبهم و غ
خط مشي  انهيآرمان گرا نيتدو

بدون توجه  هاي آموزش عالي
موجود  تيو وضع تيبه واقع
 كشور

  انهيو آرمان گرا نانهيواقع ب ريغ يها يخط مش نيتدو

فقدان ضوابط و مقررات 
 نيمشخص حاكم بر مرحله تدو

  يخط مش

   ضوابط و مقررات شفاف و قابل اعتمادنبودن   

در  يپژوه يضعف خط مش
  يخط مش نيهنگام تدو

وهش هاي انجام شده در خصوص پژعدم بررسي مطالعات و 
وهش هاي قبلي در پژمسئله مورد بررسي، عدم استفاده از 

  تصميم گيري ها
مشاركت ندادن مجريان در 

 تدوين خط مشي

  عدم مشاركت گروههاي مختلف در تدوين خط مشي 

موانع محيطي
اعتقادات و ارزشهاي  هتعارض ب  

 جامعه

ناهماهنگي بين اهداف خط مشي با ارزش هاي حاكم بر 
  جامعه

ضعف در ارتباط دانشگاه با 
 صنعت

  دانشگاه با صنعت و جامعهنبود حق رشد، عدم ارتباط 
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در جامعه هدف و از دستور كار خارج شدن  عيسر راتييتغ  محيطي  مداوم يهايدگرگون
  يرونيب راتييگذر زمان و تغ ليمسائل به دل يبرخ

ش 
ي نظام آموز

بالاسر
عالي

  

ساله توسعه، عدم سازگاري  ٥ضعف در تدوين برنامه هاي  اسناد بالا دستي
اسناد بالادستي با ظرفيت هاي بالفعل و بالقوه آموزش عالي، 

 يشخص يرهايها و  مبهم شدن و تفسو برنامه نيتعدد قوان
  نياز قوان

  تعدد نهادهاي تصميم گيرنده در حوزه آموزش عالي كشور تعدد نهاد هاي حاكميتي
موانع كلان 

ي
كشور

  

و  يمواز يوجود ارگان ها
 ييمتعدد اجرا

ضعف ، وجود دستگاههاي موازي و مراكز متعدد اجرايي
  يگذاريدر نظام خط مش حيتنق

خط  يمشخص نظارت بر عملكرد نهادها ستميفقدان س ضعف نظارت مجلس
  توسط مجلس گذار يمش

 ،ياسيس ،ياقتصاد طيشرا
  نامناسب  يو فناور ياجتماع

اهداف  يبرا يادار يهاو نظام يدولت يهاسازمان استفاده از
ودجه ب يوابستگ، زده) استيس ي(بروكراس يو جناح ياسيس

  ينفت يبه نفت و درآمدها يتبع آموزش عالكشور و به
 نييمتمركز و بالا به پا كرديرو

  حاكم در كشور
كنترل سلسله مراتبي، ساختارهاي عمودي دستگاههاي 

ايين مديريت در خز مشي پدولتي، عدم مشاركت سطوح 
  گذاري و تصميم گيري

ضعف در نهادهاي بودجه ريز و 
 برنامه ريزي كشور

تغييرات متعدد در نهادهاي برنامه ريزي كشور مثل: سازمان 
  مديريت و برنامه ريزي كشور

ي، ژوهشپتصميم گيري هاي سليقه اي، عدم توجه به شواهد   ر كشورمديريت سليقه اي د
  آماري، اخلاقي و... در تصميم گيري ها

 انيارتباطات مبهم م
   يياجرا هاي-دستگاه

 ينهادها انيم يستميس دگاهيد تيو عدم حاكم يناهماهنگ
  گذار  يخط مش يمواز

 نيب يها يضعف در همكار
 ي(ارتباط با مراكز علم يالملل

  )يالملل نيب

  ارتباطات بين المللي ضعيف، تحريم

شدن و كسب درامد  يرقابت
  دانشگاهها

ذيرش دانشجوهاي پدغدغه ذرآمد زايي دانشگاه ها، توجه به 
  وليپ

 يزيرضعف نظام بودجه
 يدر كشور و ناكارآمد ياتيعمل

  پرداخت يهانظام

سيستم بودجه ريزي سنتي كشور، عدم توجه به رويكردهاي 
  نوين بودجه ريزي همچون بودجه ريزي عملياتي

  مشكلات مربوط به بروكراسي ها  بروكراسي
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گ و اجتماع
فرهن

  

 ،يزيفرهنگ قانون گر تيحاكم
در  يبرنامگ يو ب ينظم يب

 جامعه

  قانون گريزي، عدم توجه به قوانين و مقررات مدون

ها با  يعدم تطابق خط مش
  فرهنگ مردم

  با فرهنگ عمومي مردم ناهمساني برخي سياست ها

 تيو حما يفقدان عزم مل
 يعموم

شتيباني ضعيف افكار عمومي از برخي برنامه و وظايف پ
  وزارت عتف

رشد جمعيت و هرم سني 
  جامعه

جمعيت جوان جامعه، شيفت جمعيت تحصيل كرده از مقطع 
  كارشناسي به تحصيلات تكميلي

نظام آموزشي
  

بي توجهي به كيفيت و اثر 
 بخشي

 تيفيكتوجه بيش از حد به كميت و غافل ماندن از 

ارچگي پو عدم يك ضعف
  در نظام آموزش  يتيريمد

مستقل بودن نهادهاي آموزشي، توليت چندگانه در نظام 
آموزشي، عدم هماهنگي بين نهادهاي آموزش مثل: آموزش 

  رورش، وزارت علوم، وزارت بهداشت، وزارت كار و....پو 
ضعف در كميسيون آموزش مجلس، عدم تخصص   ضعف در نهادهاي فرا دولتي 

  كارشناسان و ناظران فرادولتي
نظام  يگذار استيضعف در س
 ركشو يآموزش عال

 يمواز ينهادها انيو رقابت ناسالم م ياعتماد يتعارض، ب
  يگذار يخط مش

در نظام آموزش  تيفيافت ك
 كشور

دبير، دانشگاهها، سازمان ضعف مدارس، نهادهاي تربيت 
  سنجش

درگيرشدن نهادها با اجراي 
  مسائل روتين

و مبنا قرار ندادن  يادار يو كارها يگرفتار شدن در روزمرگ
  يدولت يهاتحول توسط دولت و دستگاه يهابرنامه

  
 هنگيزا و تعهدن به اجراي خط مشي و مجريامثبت  ش«نگربه اعتقاد خبرگان  موانع فردي:

ژوهش پمرور ادبيات » مجري، اجراي موفق خط مشي آموزش عالي را تضمين مي كندبالاي 
به طور اجمالي  ) نيز تعهد و انگيزه مجريان را بر اجراي خط مشي موثر مي دانند.٢٠٠٩(٧اسبرات

و  شايستگي معد ،نگيزگيا بيي،ركا نظيركم هايي مؤلفه ،مشي خط نمجريا به طمربو نعامودر 
 خط ثربخشا ايجردر ا توفيقعدم  صليا ليلد مشي خط نمجريا به طمربو يهادكمبو ساير

  شده اند. شناسايي مشي ها
اين مورد به چالش هاي مرتبط است كه به صورت مستقيم جز موانع  ي:موانع درون سازمان

، يمال و يكمبود منابع انسانهمچون:  در دسته هايي موانعياين وزارت عتف مي باشد، درون 
 

7 - Spratt 
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استقلال نسبي  نبود نبودن وظايف واحدهاي اجرايي در خصوص خط مشي اعلام شده ِ مشخص
هم مديران و هم "به اعتقاد خبرگان  .اند دهيگرد يبند ميتقسداخل وزارتخانه  در اركان اجرايي

چالش منابع مالي و نيروي انساني متخصص . "كارشناسان ما از لحاض علمي سطح خوبي ندارند
 ٩)، هاگود١٩٨٠( ٨ساباتير  مشي موثر بوده است توسط محققاني همچون:كه بر اجراي خط 

  )  نيز تاييد گرديده است.١٣٨٤) و اعرابي (١٣٩٢)، مختاريان (١٩٨٤(
 يمشكلات ساختارشامل: اشاره دارد كه   مشكالتياز  ستهآن د به ي:ساختار يتيريموانع مد

 ،انحرافات ناشي از زد و بندهاي سياسي، انيمجر يبرا ياسيس يها نيعدم تضم، يآموزش عال
، نداشتن ضمانت اجرا از سوي مراجع حقوقي و قضايي، مجري يچالش منافع متضاد نهاده ها

به اعتقاد خبرگان  ي است.اتيعمل برنامه هايبه  ي هااستراتژ ترجمان خط مشي ها و ضعف در 
كه خواهان مجوز دانشگاه وجود زد بندهاي سياسي و استيضاح وزير توسط نمايندگان مجلس « 

و يا رشته در حوزه انتخابي خودشان هستند يكي از بزرگترين مانع اجراي خط مشي آموزش 
تغيير جهت خط مشي هاي تدوين شده در مرحله خواستار عالي است. برخي نمايدگان مجلس 

اي منافع شخصي و يا منافع حوزه انتخابي خودشان، بدون اطلاع از خط مشي هاجرا براساس 
  »آموزش عالي و منافع ملي اند.

 ،خوب است يشود كه خط مش يكه گفته م نيا« از خبرگان  يبه اعتقاد برخ موانع ابزاري:
خط  نيدر تدو ياستگذارياگر س رايز ،ستين يشود چندان منطق ياما در عمل خوب اجرا نم

 نياتخاذ كرده باشند، ا يليو تخ يانتزاع يرا در فضا يو خط مش دهياجرا را ند يها تنگناها يمش
در  يگذار يجهت خط مش نيبنابرا». است نه ضعف در اجرا يرگذا يبر ضعف خط مش يليدل
  مدرآكا طالعاتيا شبكهو  رديموارد مذكور مورد لحاظ قرار گ هيلازم است كل يآموزش عال طهيح

در  مدرآكا طالعاتيا شبكه انفقدنگردد.  جاديا يمشكل يخط مش يوجود داشته باشد تا در اجرا
  است. دهيگرد دييتا زي) ن١٣٨٤(يو رستم يمطالعه اعراب

ر كردن شكاف ميان طراحي و اجرا پ)، براي ٢٠٠٥منكينز و استيل ( موانع مربوط به تدوين:
ژوهش خود رسيده اند؛ ساده نگه داشتن خط مشي، واقع گرا پخط مشي ها به چند راهكار در 

اصلي، به كارگيري جدي خط مشي، توسعه ارتباطات،  يرامون مسئلهپخط مشي، مذاكره  ١٠بودن
تخصيص درست منابع، بيان شفاف خط مشي ها و اولويت ها، نظارت مستمر اجرا و ايجاد ظرفيت 

در حوزه عدم هماهنگي و تناقض ميان خط مشي هاي « به اعتقاد خبرگان . هاي جديد اجرا
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در مرحله تدوين بايد مورد بررسي قرار گيرد و ساختار شبكه اي بين  يو فناور قاتيعلوم، تحق
سجام انمرور ادبيات تحقيق نشان دهنده اين است كه » تدوين، اجرا و ارزيابي در نظر گرفته شود

(ماي  سازگار باشند گريكديبا  يمشعلائم مرتبط با خط ريمعناست كه اهداف، ابزارها و سا نيبه ا
  ).٢٠٠٦ ،١١و همكاران

اعتقادات و ارزشهاي  هتعارض ب اشاره دارد كه شامل: مشكالتياز  ستهآن د به ي:طيموانع مح
خبرگان معتقد ي است. طيمداوم مح يهايدگرگون، ضعف در ارتباط دانشگاه با صنعت، جامعه

 رييو تغ يساختار قيعم يهايدگرگون ،يمجاز يهاو سازمان ياظهور جامعه شبكه« بودند كه 
 زيو ن يعلم و فناور يهاشرفتياز پ يناش راتييها را در معرض تغدانشگاه ،ياجتماع طيشرا

ا را با هقرار داده و آن ياسيو س يو فرهنگ ياجتماع ،يتحولات اقتصاد ريآن نظ يرامونيتحولات پ
 اسيدر مق يو آشوبناك دهيچيپ ،يشدت متحول، متنوع، رقابتبه طيمواجهه با مح هنحو يهاچالش

  »رو ساخته استروبه يجهان عيوس
 گردديها استنباط مسال يدر ط يبا نگاه به روند اسناد بالادست :ينظام آموزش عال يبالاسر

رنامه توجه در هر ب نياز برنامه سوم توسعه تاكنون، ا تيفيكه علاوه بر توجه مستمر به مبحث ك
ارب و آن با تج انيو رو به بهبود را نداشته است و ب روندهشيپ نديفرا كيو سند متفاوت بوده و 

 ياز آن عدم برنامه محور زتريبرنامه مرتبط بوده است و چالش برانگ هيهاندركاران تدانش دست
در  يپژوهش مرور ادبيات هاست.برنامه نيا يهااستيشدن س يياجرا زانيدر قبال م ييو پاسخگو

ه برنام ينشانگر آن است كه در ط ،يعد از انقلاب اسلامدر ب رانيا يعالآموزش يحكمران نهيزم
 يز الگوا يبيگرا، در برنامه دوم توسعه تركدولت يبه سو يحكمران يالگو يريگاول توسعه جهت

 در ،يمحور و هومبولت رگرا، بازااز دولت يبيگرا و بازار محور، در برنامه سوم توسعه تركدولت
ه الگو از هر س يبيدر برنامك پنجم به سمت ترك ،يهومبولت يبرنامه چهارم توسعه به سمت الگو

به اعتقاد خبرگان   .)١٣٩٣و همكاران،  ياللهبوده است (فتح يهومبولت يالگو تيبا محور
. نظام »و شكننده است فيضع رانيا يعالعلم و آموزش يهااستيدر س ينهاد ييافزاهم«
 يجيدرت نديفرآ كيدر  فيوظا ميمدون است. تقس يفاقد نگاشت نهاد يعالآموزش يگذاراستيس

لاعات، اط يمتخصصان فناور ريجنگل خودرو شكل گرفته است. به تعب كيو بدون برنامه مانند 
و تعامل  يو همفكر الوگيبا هم د ارتباطيمجزا و ب ريجزا نيشده است و ا يارهيجز ستميس

نهادها  نيها وجود ندارد. اآن نياست بسطح تعامل كه تبادل اطلاعات  نيترنازل يندارند. حت
وزارت علوم و  ،يو فناور قاتيعلوم، تحق يعال يشورا ،يانقلاب فرهنگ يعال ياند از: شوراعبارت
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 يمجلس شورا قاتيآموزش و تحق ونيسيمصلحت نظام، كم صيمجمع تشخ شت،وزارت بهدا
 يكشور، شورا يزيرو برنامه تيريسازمان مد ،يجمهور استير يو فناور يمعاونت علم ،ياسلام

  .)١٣٩٠يو .... (ذاكر صالح يزيربرنامه يعال يگسترش، شورا
 يمواز يوجود ارگان ها اشاره دارد كه شامل: مشكالتياز  ستهآن د به موانع كلان كشوري:

 ،نامناسب يو فناور ياجتماع ،ياسيس ،ياقتصاد طيشرا، نظارت مجلس ضعفيي، و متعدد اجرا
، شورك يزيو برنامه ر زيبودجه ر يدر نهادها ضعف، حاكم در كشور نييمتمركز و بالا به پا كرديرو
 يها يدر همكار ضعف ،يياجرا هاي-دستگاه انيمبهم م ارتباطات، در كشور يا قهيسل تيريمد

 ضعف ،شدن و كسب درامد دانشگاهها يرقابت، )يالملل نيب ي(ارتباط با مراكز علم يالملل نيب
مشاركت ي است. بروكراس، پرداخت يهانظام يدر كشور و ناكارآمد ياتيعمل يزيرنظام بودجه

ساختار سياسي و توزيع قدرت در مجلس به گونه اي است كه عمدتا « كنندگان پژوهش معتقدند
نمايندگاني در كميسيون آموزش عضو مي شوند كه از عضويت در كميسيون هاي ديگر از جمله 
كميسون انرژي، بودجه، امنيت و صنعت باز مانده اند. از اين رو نمايندگان اين كميسيون از جمله 

 »د و قطعا در حمايت از وزارت عتف نيز دچار ضعف مي باشندضعيف ترين نمايندگان مي باشن
كه  آن تيماه ليسازمان برنامه و بودجه به دل « معتقدند نيز مشاركت كنندگان پژوهشبرخي 

 شيافزا يدرخواستها برا يبا حجم بالا رد،يگ يدستگاه ها و وزارت خانه قرار م يمورد مراجعه تمام
ر برخوردا تريموفق تر هستند كه از ارتباطات قو ييدستگاه ها انيم نيبودجه مواجه است، در ا

و  ليعاو با توجه به عدم توجه دولتها به آموزش  شند،با يدر سازمان م يشترينفوذ ب يبوده، دارا
در سازمان برنامه و بودجه نداشته،  زيرا ن يقرار نگرفتن آن، عملا طرفداران محكم تيدر اولو

به اعتقاد خبرگان   »توان داشت يقابل توجه بودجه را نم شيه و افزاامكان رخداد نگاه متحولان
 يشافزا با مجلس .»ددگر مي مشي خط ثربخشا ايجرا مانع مجلس رتنظا ضعف ياو  ان«فقد
در  متخصص ننمايندگا گرفتن ارقرو  تخصصي يها كميته ديجاو ا دخو يها نكميسيو ادتعد
 مسئوليت قتيو ماا«نمايد.  لعماا مشي خط ايجرا هنحو بر تخصصي يها رتنظا نداتو مي ،هاآن 

 مشاركت خبرگان اعتقاد به».  مشكل مي شود طريقاز آن  لكنتر د،شو مي تقسيم حداز  بيش
بيروني بر اجراي خط  هاي ائتلاف و مجريان و ذيفعان مشاركت و حمايت « پژوهش در كننده

) و اعرابي ١٩٨٠ادبيات تحقيق ساباتير(مرور » مشي هاي آموزش عالي تاثير گذار بوده است
 ) نيز اعمال نفوذ گروههاي مختلف بر اجراي خط مشي هاي موثر دانسته اند.١٣٨٤(

فرهنگ قانون  تيحاكم اشاره دارد كه شامل: مشكالتياز  ستهآن د به فرهنگ و اجتماع:
زم ع فقدان، ها با فرهنگ مردم يتطابق خط مش عدم، در جامعه يبرنامگ يو ب ينظم يب ،يزيگر
رشد كمي « به اعتقاد خبرگان است. جامعه يو هرم سن تيجمع رشدي، عموم تيو حما يمل
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بوده  ٩٣تا  ٨٠نامتوازن و بي ضابطه مجموعه آموزش عالي در دهه گذشته و در فاصله سال هاي 
دراين مدت، سهم مدرسان غير  ت،كه تعداد دانشجويان دانشگاه هاي كشور سه برابر شده اس

درصد افزايش يافته و نسبت دارندگان مدارك دانشگاهي در ميان  ٥٥درصد به  ٢٢هيات علمي از 
لازم به ذكر است كه مصاحبه . .» درصد رسيده است ٤٠درصد به  ١٠بيكاران كشور از حدود 

رهنگي بلكه بيماري فها نيست قانون گريزي ويژگي فرهنگي ايراني «شوندگان معنقد بودند كه 
  »است

و اثر  تيفيبه ك يتوجه يب اشاره دارد كه شامل: مشكالتياز  ستهآن د به ي:نظام آموزش
 ضعف ،يفرا دولت يدر نهادها ضعف ،در نظام آموزش يتيريمد يكپارچگيو عدم  ضعفي، بخش

 رشدنيدرگ، در نظام آموزش كشور تيفيك افت، كشور ينظام آموزش عال يگذار استيدر س
زل پا كيبه گونه  ديبا نظام آموزشي« است. به اعتقاد خبرگان  نيمسائل روت ينهادها با اجرا

آموزش ، به ما ارائه دهند يروشن ريتصو ميدهيآنها را در كنار هم قرار م يعمل كنند كه وقت
  »آموزش و پرورش است يعنيقبل از خود  يهااستمرار آموزش يعال

  يآموزش عال يها يخط مش ياجرا موانعرتبه بندي چالش ها و  -١-٤
 .رداخته شدپرسشنامه تحليل سلسله مراتبي پاستخراج شده به طراحي  مانع ١٠براساس 

 يعلم ئتينفر از كارشناسان وزارت علوم، اعضا ه ٥٠  انيرا م يسلسه مراتب ليپرسشنامه تحل
دانشگاه ها و صاحب نظران آموزش  يعلم ئتيمجموعه وزارت علوم، اعضا ه ريز يموسسات پژوهش

محاسبه  ١٢اكسپرت ُچيسنتايج رتبه بندي با استفاده از نرم افزار  است. دهيگرد عيو توز يعال
 موانع اجراي خط مشي هاي آموزش عالياولويت بندي كه نشان دهنده اين است  نتايجگرديد، 

ساختاري، موانع درون سازماني، موانع فردي، موانع كلان كشوري، موانع -موانع مديريتيبه ترتيب: 
مربوط به تدوين خط مشي، موانع مربوط به نظام آموزشي، موانع مربوط به اسناد بالا دستي، 

لازم به ذكر است در رتبه بندي  موانع محيطي و ابزاري و موانع مربوط به اجتماع و فرهنگ است.
در مقايسات  ، (IR≤./10) باشد ١٠/٠راتبي اگر نرخ ناسازگاري، كوچكتر يا مساوي سلسله م

د در اين پژوهش زوجي، سازگاري وجود دارد و مقايسه زوجي صورت گرفته مورد تاييد مي باش
محاسبه گرديده است. در جدول ذيل نرخ ناسازگاري و شاخص ناسازگاري  ٠٩٩/٠اين نرخ برابر با 

  شده است.محاسبه  ƛ maxو 
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  ƛ maxنرخ ناسازگاري و شاخص ناسازگاري و  :٢جدول 

ƛ max  شاخص ناسازگاري=n)/(n-1) -ƛ max(  =نرخ ناسازگاريII/IIR  

٠٩٩٢٢٦٤٣١/٠ ١٤٧٨٧٣٨٣/٠ ٣٣٠٦٢٦٤٥/١١ 

  
  يريگ جهيبحث و نت -٥

 در جهان پويا بخشهاي مهمي از آموزش عالي و دانشگاه نسبت به قدرت، فرهنگ، دولت و صنعت
كار تقريبًا ايستا باقي مانده و در مقايسه با ده ههاي اول نيمه دوم قرن  به صورت نهاد محافظه

بيستم كه دانشگاه به نهاد معتبر جامعه تبديل شد اعتبار آن با روند نزولي مواجه شده است. 
تابان شسازگاري با محيط، يكي از الزامات توسعه پايدار و فعال نظام دانشگاهي در شرايط تغيير 

پژوهي در نهادهاي  است. امروزه، با توجه به افزايش نرخ تغيير و ظهور عصر دانش، موج آينده
سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فناوري گسترش يافته است. از دو دهه گذشته، همسو با تحولات 

، يانديشي در آموزش عال جامعه و به منظور شناخت آينده و سياستگذاري نظام دانشگاهي، آينده
و نظام  )١٣،١٠٠٢(دلانتي دانشگاه، جهاني كوچك در جامعه بزرگتر بوده ضرورت پيدا كرده است.

و  ييشناسادر اين تحقيق به  .تواند در جهان پويا، ايستا بماند و كاركردهاي نظام دانشگاهي نمي
 با رداخته شد.پ رانيدر ا يآموزش عال يها يخط مش ياجرا يموانع و چالش ها يبند تياولو

 ثياز ح ،روش تحقيق سازگار كرد. طيو دانشگاه با مح يتوان آموزش عال ياستخراج چالش ها م
 ثيو از ح مصاحبه اي مي باشد،اطلاعات  ينحوه گردآور ثياست و از ح يكاربرد يقيهدف تحق

صورت كه ابتدا با استفاده از مصاحبه  ني) است به اي،كميفي(ك ختهيآم ينوع پژوهش، پژوهش
 ييكشور شناسا يآموزش عال يها يخط مش ياجرا چالش ها و موانع افتهيساختار  مهين يها

شده  يشده رتبه بند ييعوامل شناسا يسلسله مراتب ليبعد با استفاده از تحل رحلهشده و در م
كشور را  يآموزش عال يها يخط مش ياجرات. سوالات مصاحبه از قبيل: چالش ها و موانع اس

؛ نظري حاصل شد ١٤اشباع مصاحبه  ١٣با  يكنون قيدر تحقكه  .دادندپاسخ  د؟يدان يدر چه م
و قرار گرفته  يمورد بررسي و انتخاب يباز، محور يانجام شده به روش كد گذار يمصاحبه ها

 ييسااشن استفاده شده است و در نهايت چالش ها و موانع ١٥تحليل داده ها از روش تحليل تم
رسشنامه پاجراي خط مشي هاي آموزش عالي به طراحي چالش ها و موانع بعد از استخراج . شدند
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امه به سوالات در پرسشن ييپاسخگو ي. برارداخته شدپعوامل اصلي  انيم يزوج سهيمنظور مقابه 
نفر از  ٥٠رسشنامه تحليل سلسه مراتبي را ميان نه گانه استفاده شده است. پ كرتيل فياز ط

ژوهشي زير مجموعه پقات و فناوري، اعضا هيئت علمي موسسات كارشناسان وزارت علوم، تحقي
 ي دانشگاه ها و صاحب نظران آموزش عالي و توزيع گرديده است.علم ئتياعضا هوزارت علوم، 

 يخطمشيها ايجرا نعامو مهمترين ،شد مالحظه نتايج تحليلو  يافتهها سيربردر  كه رطو نهما
موانع  ،يساختار-يتيريموانع مد ان؛عنو تحت صليا ستهدده در  نخبرگا توسط آموزش عالي 

 موانع مربوط ،يخط مش نيموانع مربوط به تدو ،يموانع كلان كشور ،يموانع فرد ،يدرون سازمان
و موانع مربوط به  يو ابزار يطيموانع مح ،يموانع مربوط به اسناد بالا دست ،يبه نظام آموزش

 ايبرو  يددگر تعريف كمال  ٥٣ ،ملاعو ينا سيربر ايبر. يددگر يستهبنداجتماع و فرهنگ د
 مانع مهمترين ،صليا يها ستهدبين در  .شد تعريفآن  صخا يهارمعيا ،هاكمالاز  يك هر

موانع  ،ستا دهبوي ساختار -يتيريدر موانع مد دموجو يهاكمال به طمربو خطمشي ايجرا
آموزش  يمشكلات ساختاراشاره دارد كه شامل:   مشكالتياز  ستهآن د به ي:ساختار يتيريمد
چالش ، انحرافات ناشي از زد و بندهاي سياسي، انيمجر يبرا ياسيس يها نيعدم تضم، يعال

ضعف در ، نداشتن ضمانت اجرا از سوي مراجع حقوقي و قضايي، مجري يمنافع متضاد نهاده ها
 -يتيريموانع مداز  بعدي است. اتيعمل برنامه هايبه  ي هااستراتژ ترجمان خط مشي ها و 

خط  نيموانع مربوط به تدو ،يموانع كلان كشور ،يموانع فرد ،يموانع درون سازمان ،يساختار
و  يو ابزار يطيموانع مح ،يموانع مربوط به اسناد بالا دست ،يموانع مربوط به نظام آموزش ،يمش

(كه مقوله هاي فرعي و كدهاي اصلي هر  قرار گرفتند. موانع مربوط به اجتماع و فرهنگدر آخر 
 يم يدر سه سطح كل يآموزش عال يها يخط مش يموانع اجرا عمجمودر   كدام تشريح گرديد)

و درون  ياشاره دارد كه در سطح فرد  مشكالتياز  ستهآن د بهنمود: سطح خرد  ميتوان تقس
ه موانع مربوط ب ،يموانع ابزار ،يساختار يتيريموانع مد انهي. در سطح مديآ يبه وجود م يسازمان

انع مو ،يدسته كلان موانع مربوط به اسناد بالادست تيدر نها دووجود دار يطيموانع مح ن،يتدو
اساس  نيشده است. بر ا يبند قهيكشور  ط يفرهنگ و اجتماع و نظام آموزش ،يكلان كشور

  خلاصه كرد. ريدر شكل ز قيتحق يتوان چارچوب مفهوميم
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 عالي آموزش هاي مشي خط اجراي موانع :١ شكل

  
 پايين به باالاز  مديريت سبك) در رتبه بندي موانع اجراي خط مشي ٢٠٠٠( ١٦بير و استات

و اويت هاي متعارض را در اولويت غيرمشخص  دهبررا ،شدار مديريت خلهامد معد سياست يا
منابع انساني را در رديف آخر قرار داده اند. دانش هاي بعدي قرار داده اند و مهارت هاي ناكافي 

مورد بررسي قرار لتي دوغير يها نمازسادر  عمومي يها مشي خط ايجرا نعامو) كه ١٣٩٣فرد (
 يتژاسترو ا افهدو ا ريساختا ،مديريتي ،نسانيا ،پشتيباني ملاعو وهگر پنجدر  موانع، دادند

 و بعد  مشي خط ايجرا مانع انعنو بهرا  نقش بيشترينتحقيق  آندسته بندي كرده اند كه در 
  ند. ا شتهدا نسانيا ملاعواز آن  بعدو  ،مديريتي ملاعو

ت نظام دانشگاهي و انطباق فعال انشان از ضرورت تغيير و تحول هاي استخراج شدهچالش 
راي بتواند توجهي به ضرورت، روند و پيامدهاي تغيير مي آن با شرايط محيطي و جامعه دارد. بي

، يكي بار باشد. بنابرايننظام دانشگاهي، جامعه و پايداري توسعه دانشگاه و توسعه پايدار ملي زيان
 پذيري و از محورهاي كليدي بحث درباره نظام آموزش عالي و نهاد دانشگاه، مسئله مسئوليت

 

16- Beer, M., Eisenstat 
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ست اپاسخگويي در قبال نيازهاي متنوع سياسي، اقتصادي، اجتماعي، فناوري و زيست محيطي 
كه تحقق اين كاركرد صرفا منوط به درجه انطباق و سازگاري آموزش عالي و نهاد دانشگاه با 
محيط علمي و اجتماعي است. دانشگاهي كه فاقد قدرت سازگاري با هنجارها و سازوكارهاي 

شا گتواند در مواجهه با نيازها و مسائل محيطي پاسخگو و مسئلهعلمي و اجتماعي است چگونه مي
د. از منظر كيفيت دانشگاههاي گذشته قادر به تامين و تضمين كيفيت در ابعاد فردي، باش

مه آموزش عالي كيفي، تحول در نهاد دانشگاه در رويارويي با لازنبوده و  شايستگي و اجتماعي
با توجه به نتايج تحقيق  .هاي پيراموني است به جامعه و نظاملا محيط و مسائل و نيازهاي مبت

  اي ذيل مطرح مي گردد:يشنهادهپ
جهت  يتوسط دولت و در نظر گرفته بودجه اختصاص يقرار دادن آموزش عال تياولو -

 يآموزش عال يها يخط مش ياجرا

وزارت بهداشت و درمان و وزارت  ،سه وزارتخانه آموزش و پرورش انيارتباط م شيافزا -
 يو فناور قاتيعلوم تحق

طريق از  نسانيا وينير تأمين ،مانع انعنو به هشد شناسايي ملاعو هميتا به توجه با -
 نداميتو مديريتي حسطو ايبر صخصو به شايسته يهاونير مناسب بجذو  ييزربرنامه
 .نمايد حلرا  مسئلهاز  بخشي

 از يكيو  دهبو ضعيف هاآن توجيهو  ارانخطمشيگذ با مستقيم طتباار ل،حا عيندر  -
از  يك مينهز يندر ا يقو اييهدتحاا سيستم حياطر. دميشو بمحسو نعامو
 حل مي كند. اي ازهندا تارا  تباطيار مسئله كه است هايي رهكارا

و  تشويق ها خط مشي ايجرا ايبر. دشو تقويت بايد يياجرو ا عالي انمدير پشتيباني -
 ها مشي خط به همرروز رموا حتيو  ساالنه يها برنامهو در  دشو گرفته نظردر  تنبيه
 .كنند توجه

 يبرا يمدل جاديو ا يعالنظام آموزش يهايگذاراستيجامعه در س اخذ نظر صنعت و -
مشترك  يصنعت و جامعه نه در استفاده از برون دادها و همكار نيادينمودن بن ريدرگ

ا (ارتباط ب يعالدر كاركردگرا بودن آموزش اينقش پو يفايبلكه در مسئول نمودن و ا
 .صنعت و جامعه)

توسعه  جهت  يصنعت يپسادكتر يدر صنعت و دوره ها يمطالعات يارائه فرصت ها -
   .ارتباط صنعت و دانشگاه
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 منابع

 بر  يتحقق اهداف آموزش عال ي). بررس١٣٨٩محسن ( ،انيو تراب نيحس ديس ،ابطحي
پژوهش  .يسلسله مراتب ليتحل نديساله كشور با روش فرا ستياساس سند چشم انداز ب

 .٣١-٦٠ ،)٨( ،يدر نظام آموزش

 يخط مش ياجرا يشناس بي). آس١٣٨٤( رضايعل ،يرستم يمحمد و رزق ديس ،ياعراب 
 تهران. .يريتمد يالملل ينكنفرانس ب ينسوم. كشور يصنعت يها

 چاپ پانزدهم( ايند خط مشي گذاري عموميفر ،)١٣٩٦فتاح  ( ،شريف زاده وسيد مهدي  ،الواني.( 
 انتشارات علامه طباطبايي. :تهران

 بومي سازي علوم انساني و تأثير آن بر  يبررسي هاي شيوه ها .)١٣٨٨( بتول  ،داخوي را
 . ٢٢-٢٨ ،٣٥-٣٦ ،ماهنامه مهندسي فرهنگي ،آموزش عالي

 ياجرا ريتأث ي). مطالعه و بررس١٣٩٥فاتح ( ،زاده فيشرو  عبدالرضا ،نژادبزرگ 
سوم و چهارم و پنجم  يهابرنامه يابيكشور با توجه به ارز يآموزش عال يهايمشخط

پژوهش در . يو فناور قاتيبر عملكرد وزارت علوم و تحق رانيا ياسلام يتوسعه جمهور
 . ٧٦-٩٩ ،٣٣ ،يآموزش ينظام ها

 ١٣٩٣( يمهد ،نژادرانيا و ميمر  ،اجلال عيصن ،محمد  ،مقدم ينيحس ،حسن ،يربشي .(
 يطيمح شيبر پو يمبتن يصنعت يهادانشگاه يگذاراستيدر س پژوهانهندهيآ كرديرو

 . ٦٩-٩٥ ،)٦١(١٦ ،يرانا يفصلنامه آموزش مهندس .يعالآموزش يجهان يروندها

 لي ع ،پورعزت و  حسن ،دانايي فرد  ،لطف اله  ،فروزنده دهكردي  ،رضايعل نيحس ،يگيب
). طراحي نظام پايش و ارزشيابي براي خط مشي هاي وزارت علوم. ١٣٩٦اصغر (
  .٤٩-٧١)، ٣(٢١ ،ايران هاي مديريت درپژوهش

 پژوهشكده  :تهران .دانشگاه، تفكر علمي، نوآوريو حيطه عمومي .)١٣٨٥علي ( ،پايا
 مطالعات فرهنگي و اجتماعي چاپ اول.

 ي). طراح١٣٩٤( اصغر ،يفانو  حسن ،فرد ييدانا ،لطف الله ،فروزنده ،ميابراه ،پور يحاج 
، ينظام تيريفصلنامه مد. رانيدر ا يعموم يخط مش ياجرا يشناسبيآس يالگو
١-٢٣ )،٥٨(١٥ . 

 يها نمازسادر  عمومي يها مشي خط ايجرا نعامو). ١٣٩٣كرم اله ( ،دانش فرد 
 .٢٣-٥٠)، ٢(٢ ،يمنتظاا وينيردر  منابع مديريت يپژوهش ي. فصلنامه علملتيدوغير

 آن در  گاهيو جا رانيدر ا يعلم و فناور تيوضع يبررس .)١٣٩٠( غلامرضا ،يذاكر صالح
 .٣-٤٨، ١١٥، و بودجه يزيرفصلنامه برنامه .توسعه يهابرنامه
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 مجموعه مقالات . يستمي). دانشگاه و توسعه از منظر س١٣٨٣شمس السادات ( ،يزاهد
 .اني، تشكل دانشگاهخرداد ٢٨و  ٢٧ شيهما

 يطراح .)١٣٩٦( منصور ،يمعظم ورحمت ا...  ،پور سوته يقل ،يزهرا گلدار ،يريام يمجتب 
 ،يدانش حسابرس .يعموم يگذار يدر خط مش نفعانيذ يرسازيدرگ يچارچوب مفهوم

٨١-١٠٥، ٦٦ . 

 يموانع اجرا ي). بررس١٣٩٥محمد قاسم. ( ،ييرزايمو  رسول ،انيمعتضد  ،عباس ،يعباس 
)، ٢(٦ ،يمنابع سازمان تيريمد يپژوهش ها. يدولت يهادر سازمان يعموم يهايمشخط 
٤٩=٦٩ . 

 يهاي عموم يهاي اجراي خط مشچالش نيي). تب١٣٩٥( د،يوح ،يگيب و بهيط ،يعباس 
 .١-١٣ ،)٣(٨، علم  و فناوري  استيس .و فناوري قاتيدر حوزه  علوم،  تحق

 انسجام خط يريگاندازه يبرا ي). توسعه مدل١٣٩٦( هيهان ،ياحمد و بهيط ،يعباس 
 .١١٧-١٣٣، )٢(٣ ،يعموم استيس .يو فناور قاتيحوزه علوم، تحق يهايمش

 كنندة ). شناسايي عوامل تسهيل١٣٩٧مهدي ( ،هاديو  رحمت ا ... ،پورقلي ،طيبه ،عباسي
مطالعات  ي.ي در حوزة علوم، تحقيقات و فناورگذارمشيشواهدمحور كردن فرايند خط
 . ٦٥-٨٤)، ٢٦(٨، راهبردي سياستگذاري عمومي

 مجله پژوهشي شيخ تقاضاي اجتماعي براي آموزش عالي،  .)١٣٨٢( مصطفي ،زادهعماد
 .٥٠-٧١ ،٣ ،بهايي

 ييطباطبا يمقصود و قاض ،فراستخواه ا،زهر ،انيصباغ ،محمد ،يمني ،احمد ،يالهفتح، 
 يهابا توجه به مقوله رانيگانه توسعه اپنج يهابرنامه ييمحتوا لي). تحل١٣٩٣محمود (

 . ٤٧-٨٣ ،٢٤ ،رانيا يعالفصلنامه انجمن آموزش ،يآموز عال يحكمران يالگوها

 فلاح، و رضا غلام جندقي، ،حسن متين، زارعي ،حسن فرد، دانايي الله، رحمت پور، قلي 
در  يمطالعه مورد ،يصنعت يها يخط مش ياجرا يبرا يرائه مدلا) ١٣٩٠(رضا  محمد

 .١٠٣-١٣٠، ٢٤ ،يفرهنگ سازمان تيريمد .استان قم

 يعموم يگذار يخط مش نديفرا). ١٣٨١(جي آر، جوزف و استوارت  يپ مزيج ،لستر. 
 .تهران: نشر ساوالان گران،يو د يطبر يترجمه مجتب

 پرند محمدحسن و ،يرزامحمديم ،غلامرضا ،ادگارزادهي ،جليل ،يآبادفتح ،رضا ،يمحمد، 
تهران: انتشارات سازمان سنجش  .يعالدر آموزش تيفيك يابيارزش)، ١٣٨٤( كورش

 آموزش كشور.
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