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چکیده
در عصر حاضر برخورداری از سیستم آموزش عالی بهعنوان پاشنه آشیل توسعه همهجانبه و پویایی آن ،ابزاری
برای مقابله با بحرانهای پیش رو و متضمن برآورده سازی نیازهای جوامع به شمار میآیند .بهطوریکه دارا بودن
این امتیاز معیاری برای سنجش پیشرفت و توسعه در کشورهای گوناگون و ابزاری قدرتمند در تمایز کشورها از
دریچه توسعهیافتگی و یا عقبماندگی است .بنابراین بهرهگیری از رویکردی نوین ،کارا و اثربخش در
سیاستگذاری آموزش عالی که از شواهدی همچون شواهد کیفی ،کمی ،توصیفی ،تجربی و شواهد موجود حاصل
از پژوهشهای همسنخ بهره بگیرد ،ضرورت استفاده از رویکرد سیاستگذاری مبتنی بر شواهد در کشور را حیاتی
میسازد .به همین منظور هدف پژوهش حاضر ،طراحی مدل سیاستگذاری مبتنی بر شواهد برای نظام آموزش
عالی ایران با استفاده از تکنیک مدلسازی ساختاری تفسیری میباشد .ازاینرو با استفاده از دادههای جمعآوری
شده از پرسشنامه توزیعشده در بین  20نفر از اعضای کمیسیون آموزش عالی مجلس ،مدیران ارشد ،کارشناسان،
و خبرگان وزارت علوم و تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی و روسا و مدیران

 1برگرفته از رساله دکتری با عنوان طراحی مدل سیاستگذاری مبتنی بر شواهد برای نظام آموزش عالی ایران .استاد
راهنما :دکتر ابراهیم صالحی عمران .استاد مشاور :دکتر میثم شیرخدایی
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دکتری سیاستگذاری علم و فناوری ،دانشکده علوم اقتصادی و اداری ،دانشگاه مازندران ،بابلسر ،ایران.
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دانشگاههای جامع وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری ،که به روش نمونهگیری گلوله برفی انتخاب شدند .سطح-
بندی و اثر متقابل مؤلفههای سیاستگذاری مبتنی بر شواهد در سیستم آموزش عالی کشور تعیین گردید.
واژگان کلیدی :مدلسازی ،ساختاری تفسیری ،سیاستگذاری ،سیاستگذاری مبتنی بر شواهد ،آموزش عالی.

مقدمه
آموزش عالی بهنوعی از آموزشها گفته میشود که برای باال بردن سطح مهارتهای کاربردی افراد ،تأمین نیروی
انسانی متخصص ،توسعه میراث فرهنگی ،خلق افکار تازه و ایجاد روحیه پژوهش ارائه میشود .آموزش عالی،
صنعتی جهانی است که در تمام کشورهای توسعهیافته و در اکثر کشورهای درحالتوسعه با زمینهها و مقاصد
مختلف وجود دارد (شیربگی و عبداله زاده .)1399 ،درواقع آموزش عالی دربرگیرنده مجموعه فعالیتهایی است
که باهدف تولید علم و تشکیل سرمایه انسانی انجام میشود ،و سازمانی با نظام باز است و به علت همین ویژگی
بر محیط خویش تأثیر میگذارد و از آن تأثیر میپذیرد (ضابطپور کردی و همکاران .)1397 ،همچنین کارکردهای
متنوع آموزش عالی اعم از آموزش ،پژوهش و تربیت نیروی انسانی متخصص باعث شده است که جوامع ،این
قلب تپنده را هر روز بیش از گذشته در حالت پویایی نگاه داشته و هزینههای هنگفتی را در سطح ملی و خصوصی
برای پیشبرد این بخش از نظام آموزشی اختصاص دهند .دولتها به موازات حمایتهایی که از نظام آموزش
عالی به عمل میآورند ،مطالبهگران اصلی این نظامها در خصوص ارتقای کیفیت برای بروندادهای آنها نیز هستند
و در این راستا ،بهمنظور اطمینان از اثربخشی نظام آموزش عالی ،به ترسیم آرمانها و تعیین جهتگیریهایی برای
این نظام پرداختهاند .این آرمانها و جهتگیریها که در قالب سیاستهای اتخاذشده از سوی سیاستگذاران
نمود مییابد ،مسیر حرکت آموزش عالی را مشخص ساخته و بهعنوان شاخصهایی در این زمینه ایفای نقش
مینماید (عبدی و همکاران .)1396 ،ازاینرو باید توجهی ویژه به تصمیمات و سیاستگذاریهای این بخش
داشت .چراکه سیاستهای آموزش عالی در سالیان اخیر ،در مجموع از منطق موجه و پایداری تبعیت نمیکنند و
بنابر پارهای مطالعات و مستندات و شواهد ،بخش بزرگی از مسائل دانشگاهی در ایران به یک جهت ،از کاستیها
و ناراستی های سیاستی کالن و خرد نشأت گرفته است .مسائلی همچون ضعف استقالل و قدرت ابتکار در
دانشگاههای ایران ،مدرکگرایی ،عرضه گرایی ،بیتناسبی برنامهها و آموزشهای دانشگاهی با نیازهای واقعی
جامعه و بازار کار و جهان زندگی ،درماندگی آنها از پرورش تواناییهای ساختن دانش ،تفکر انتقادی ،خالقیت
مطلوب همکاریهای بینالمللی و مانند آن ،از آثار و تبعات سیاستهای آموزش عالی در ایران محسوب میشود،
و بسیاری آسیبها ،چالشها و معضالت کارکردی و ساختاری دیگری که ریشه بسیاری از این مسائل و چالشها،
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و کارآفرینی ،رشد کمی بهدوراز حداقل ضابطهی معیار کیفی ،موانع رشد و بالندگی هیأت علمی ،عدم توسعه
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مستقیم یا غیرمستقیم برخاسته از سیاستگذاری و تصمیمگیری در حوزه آموزش عالی ایران است (امیری فرح-
آبادی و همکاران .)1397 ،از سوی دیگر سیاستگذاری در نظام آموزش عالی همواره یکی از چالشهای اصلی
آموزش عالی ایران بوده است .زیرا در نظام آموزش عالی ایران جایگاه تصمیمگیر و برنامهریز بهخوبی شفاف
نیست.کما اینکه تعدد نهادهای تصمیمگیر در جهات مختلف ،منجر به اختالل در نظام آموزش عالی فعلی شده
است .تعدد سیاستگذاران و تصمیمگیران ،آموزش عالی ایران را در وضعیت بغرنجی قرار داده است .در سطوح
باالی نظام آموزش عالی ایران تصمیمگیران به وفورند .هرکدام مانند شاخههایی در گوشه و کنار نظام آموزش
عالی ایران رشد کردهاند و موجبات اختالل و بی تکلیفی نهادهای اصلی تصمیمگیر شدهاند (اصغری .)139۵ ،به
همین منظور سیستمهای آموزش عالی بهمنظور مقابله با چالشها و مشکالت پیش روی خود سیاستها و خط-
مشیهای خاصی را در زمینههای آموزش و پژوهش مؤسسات خود اتخاذ مینمایند که بکارگیری سیاستی مناسب
برای دستیابی به این اهداف ضروری و الزم است .بنابراین توجه به سیاستگذاری مناسب در نظام آموزش عالی
دوچندان میباشد که پژوهش حاضر درصدد آن است تا با تدوین الگویی مناسب به این هدف نائل گردد.
در جهان پیچیده و مدرن امروز ،سیاستگذاری در همه عرصهها بکار گرفته میشود و خطمشیها بخش معناداری
از محیط ما را تشکیل میدهند .سیاستگذاری فرایندی است که در آن دولتها چشمانداز سیاسی خود را به
برنامهها و اقداماتی تبدیل میکنند تا تغییرات مدنظر خود را ایجاد کنند (همتیان و امیرخانی1398 ،؛ میالنو،۵
 .)2013سیاستگذاری ،تصمیمگیری در مورد اولویتها و اهداف است و باید بر بهترین راهحلها برای حل
مشکالت یا جلوگیری از آنها متمرکز شود (مرسال و سگال .)2017 ،6بهزعم هالت و موکرجی،)2017( 7
سیاستگذاری علم دولت در عمل و شاخهای نوین از علم سیاست است که با توجه به عرصه عمومی آن و
چندوجهی بودن مسائلی که خطمشیها برای حل آنها تدوین میشوند از علومی همچون حقوق ،اقتصاد ،جامعه-
شناسی و روانشناسی بهتناوب و تناسب بهرهمند میگردد .به بیانی دیگر "در رویکردی کلی ،سیاستگذاری
بهمثابه فرایند تعریف مسئله ،شناسایی راهحل و سیاست ،اجرا و ارزیابی آن تعریف میشود" (علیاحمدی و
میرعابدینی.)1398 ،
نبوی ( ،)1396بیان میدارد "سیاستگذاری مبتنی بر شواهد بیانگر اصالح یا ساخت مجدد فرایندهای سیاستی
است تا اولویتهای تصمیمگیری مبتنی بر اطالعات و دادهها را تعیین نماید" .سیاستگذاری مبتنی بر شواهد
بهترین تحقیقات موجود و اطالعاتی است که بهمنظور هدایت تصمیمات در فرایند تدوین مورد استفاده قرار

. Milano
. Marsal & Segal
7
. Howlett & Mukherjee
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میگیرد .این شواهد در تصمیمگیریهای بودجه و سیاست استفاده میشود و در سیستمهای نظارت و پیادهسازی
آن نیز میتوان از این شواهد بهره گرفت .به همین منظور بکارگیری این شواهد باعث کاهش هزینههای بیهوده و
پرهزینه میشود .به عبارتی شواهد مناسب به سیاستگذاران کمک میکند که برنامههای بیاثر و بیفایده را
شناسایی نمایند و آن را از بین ببرند و این امر باعث کاهش هزینه و صرفهجویی در منابع میگردد .زمانی که
برنامههای جدید بهصورت دقیق ارزیابی میشود با استفاده از شواهد و ارزیابی آن میتوان اهمیت برنامهها را پی
برد به همین دلیل موجب کشف برنامههای نوآور میگردد .جمعآوری و گزارش دهی دادهها و اطالعات و نتایج
برنامهها باعث افزایش در قدرت پاسخگویی مدیران ،مسئوالن و ارائهدهندگان میشود (یوران 8و همکاران.)2014 ،
در مجموع میتوان اینطور بیان داشت که سیاست مبتنی بر شواهد بهعنوان رویکردی است که به افراد برای
تصمیمگیری در مورد سیاستها ،برنامهها و پروژهها با استفاده از بهترین شواهد موجود در توسعه و اجرای
سیاست کمک میکند (آدرین 9و همکاران.)2008 ،
بنابراین با توجه به بررسی سیر مطالعاتی پژوهش ،تحقیق کمی در مورد چگونگی و استفاده از شواهد در تدوین
سیاستگذاریهای نظام آموزش عالی در ایران انجام شده است و آموزش عالی ایران با روند نزولی و عدم ابزار
سیاستگذاری مناسب برای تضمین کارایی از الگویی مؤثر برای استقرار و بهرهبرداری جامع برخوردار نیست .به
همین منظور با توجه به اهمیتی که استفاده از شواهد درست در تدوین سیاستها دارند و با عنایت به موارد
ذکرشده در فوق ،پژوهش حاضر در پی مدلسازی سیاستگذاری مبتنی بر شواهد در نظام آموزش عالی ایران با
کاربست مدلسازی ساختاری تفسیری میباشد .مخاطبان کاربردی این پژوهش ،به وجه اولی سیاستگذاران و
سیاستمداران آموزش عالی ایران میباشند که هنوز نخواستهاند و یا نتوانستهاند سیستم آموزش عالی و در نتیجه
فرهنگ علمی ،رفتارهای اجتماعی ،و بهطورکلی بسیاری از ارزشهای آموزشی و فرهنگی ایران را نشان دهند.

مبانی نظری پژوهش
سیاستگذاری
سیاستگذاری در معنای ساده ،شیوه مشخص شکل دادن به عمل تعریف میشود .سیاستگذاری بیشتر تالشی
نهادهای عمومی آن از سوی سیاستمداران برای حل مشکالت و بحرانهای سیاسی ،اجتماعی و اداری.
Urahn
Adrien
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آگاهانه و هدفمند است تا نامنظم یا تصادفی .سیاستگذاری عکسالعملی است به تقاضاهای روزافزون جامعه و

مدلسازی ساختاری تفسیری مؤلفههای سیاستگذاری مبتنی بر شواهد در سیستم آموزش عالی کشور۵/

سیاستگذاری مربوط به درک فرایند تصمیم مؤسسات دولتی و خصوصی است و ارزیابی همه دانشهای مربوط
به تصمیم را دربرمیگیرد .سیاستگذاری نوعی از تصمیمگیری عقالیی است که مبتنی بر دو نوع فعالیت ذهنی
شناختی و ارزیابی میباشد (کولباچ2002 ،10؛ کوپر و کفای2013 ،11؛ بوالنجر و برچت .)200۵ ،12دی مارچی

13

و همکارن ( )2014شش ویژگی اصلی برای تدوین سیاستگذاری بیان نمودند؛ روابط قدرتی بین سهامداران
متفاوت ،سطح سازمانی مختلف ،زمان بکار گیری ،استفاده از منابع عمومی ،اقدامات الزم برای تصمیمگیری و
بررسی اثرگذاری تصمیمگیری میباشد.

مدلهای سیاستگذاری
مدل معرف بسیار ساده از واقعیتی بسیار پیچیده است که برای توصیف و شرح روابط میان متغیرها ،و حتی گاهی
تعیین چگونگی وقوع یک رخداد بکار میرود .در تعریفی دیگر ،مدلها کاربرد تسهیل شده و مینیاتوری از مفاهیم
جهت مخاطب قرار دادن مسائل است .تمام علم ازجمله علم سیاست برای درک بهتر و تفهیم آرا و نظریاتشان
ناگزیر به استفاده از انواع مدلها میباشند (دشمنگیر و رواقی .)1394 ،در علم سایستگذاری نیز تعدادی مدل
وجود دارد که پژوهشگران با توجه به ماهیت هر سیستم برای اتخاذ سیاستگذاری مناسب ،از آن بهره میگیرند.
در ادامه برخی از مدلهای سیاستگذاری در قالب جدول ( )1بهاختصار تشریح میگردد.

جدول .1انواع مدلهای سیاستگذاری
Colebatch8
Kuper & Cefai
12 Boulanger & Brechet
13 Demarchi
11
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مدلهای
سیاستگذاری

تعریف

قوتها

ضعفها

مدل نخبگان توده،
این مدل جامعه را به

بیتفاوت بودن مردم نسبت به

دو طبقه کلی نخبهها

1

مدل نخبگان توده

2

مدل فرایندی

3

مدل آشفته

و توده مردمی طبقه-

بررسی ترجیحات و

بندی میکند و توده

ارزشهای نخبگان حاکم

مردم را پیرو و تابعی

و وضع خطمشیها از

از نخبگان در نظر

سوی نخبگان سیاسی و

میگیرد که سیاست-

انتقال آن به تودهها

های موضوعه

(پارتوس)2014 ،

نخبگان سیاسی بر

سیاستگذاریها ،تدوین و
اتخاذ خطمشی در جهت
منافع نخبگان نه مردم ،فقدان
اطالعات نسبت به
سیاستگذاری ،بوروکراسی
بودن ساختار سیاستگذاری
و قشری نگری (دشمنگیر و
رواقی)1394 ،

آنان اعمال میشود
(الوانی.)1387 ،
مدل فرایندی حاصل
سلطه مکتب

اهمیت بیشتر مراحل و

رفتارگرایی بر علوم

فرایند خطمشیگذاری

سیاسی است (الوانی

نسبت به محتوای خط-

و شریفزاده،

مشی (تانسی)2003 ،

.)1383
مدل آشفته یا مدل
مدلی است بدون

شرایط مبهم و پیچیده،

تکیه بر خردگرایی

رجحان بر مدلهای

در فرایند تصمیم-

سیاسی و عقالئی به دلیل

گیری (گوپتا)2001 ،

فاقد توانایی تحلیل و

پیچیدگی و ابهام

فهم موقعیتهای مبهم و

سازمانها را در

پیچیده ،زیرسوال بردن

وضعیت آنارشی

گذاران بیشمار ،مرحلهای
بودن ،تغییر خطمشیها با
تغییر فرایندهای رسمی و
غیررسمی (هاولت)1380 ،

ابهام در ارجحیتها ،کارکرد
بر اساس سعی و خطا ،وجود
سبدی از مشکالت و
راهحلها ،مشارکتکنندگان
موقت ،اهمیت برخی از
جنبهها را کم و زیاد میکنند
(کینگ و کرامر)2007 ،
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مناسب تصمیمگیری در

وجود عوامل و خطمشی-

ردیف
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مدلهای
سیاستگذاری

تعریف

قوتها

سازمانیافته قرار

خردگرایی (گویتا،

میدهد (پور عزت و

)2001

ضعفها

همکاران:)1392 ،

تضمین مشروعیت خط-
مشی از سوی دولت و
نهادها ،مشارکت بیشتر

این مدل بر چارت
4

مدل نهادی

در اجرا و اعمال خط-

سازمانی دولت

مشی از سوی نهادها به

تمرکز دارد (دانش

دلیل تأمین خواست آن-

فرد.)1389 ،

ها ،مشروعیت بخشی
خطمشی (اندرسون،
)201۵

طبق این مدل خط-

5

مدل جریان-
دریچهها

یکدیگر است:
مسائل ،سیاستها و
خطمشیها (دانش

منافع از دیگران ،دادن مزیت
به افراد خاص و دریغ کردن
مزیت از گروه دیگر
(داناییفرد و همکاران،
)1392

حل مشکل از محل
تعامل جریانات ،جامعیت

خطمشیگذاری ،تعیین شدت

و انعطافپذیری در

و ضعف جریانات (دانش

مسائل و راهحلها (دانش

فرد)1389 ،

فرد)1389 ،

مدل سیستمی است؛

خطمشیگذاری حاصل

یعنی نگاه به

تبادالت محیطی و

خطمشی بهعنوان

فراگردهای داخلی است،

واکنش سیستم

شیوهای برای تحلیل و

سیاسی به نیروهایی

سازماندهی تعامالت،

که از محیط دریافت

فرایندها و پیچیدگیهای

7

نیازمند پشتیبانی همه قشرهای
جامعه (الوانی و شریفزاده،
.)1389
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6

خطمشی دیگر ،محروم کردن

وجود جریانات گوناگون در

فرد.)1389 ،

مدل سیستمی

مشی و ایجاد مانع در اجرای

باز شدن دریچهها برای

مشی عمومی حاصل
برخورد سه جریان با

تسهیل در اجرای یک خط-

ردیف

 /8فصلنامه علمی پژوهشی آموزش عالی ایران* سال سیزدهم* شماره اول* بهار 1400
مدلهای
سیاستگذاری

تعریف

قوتها

میکند (گیوریان و

آنها ،خطمشی بهعنوان

ربیعی.)1384 ،

بازده سیستم ،یک

ضعفها

مجموعه از نهادها و
فعالیتهای قابل شناسایی
در جامعه که نیازها را به
تصمیمات معتبر تبدیل
میکنند (الوانی و
شریفزاده)1389 ،
تصمیمگیری آگاهانه،
درک عمیق و فهم
سیاستگذاری مبتنی
بر شواهد بر محور
گذر از تصمیمسازی
و تصمیمگیری بر
مبنای سالیق و تکیه
7

مدل مبتنی بر شواهد

بر سیاستگذاری بر
پایه قضاوت خبرگان
بهمثابه بنیانهای
شواهد قابل اتکاء و
باکیفیت بنا نهاده
شده است (ساتکلیف
و کورت.)200۵ ،

گسترده از ماهیت مسئله،
بهرهگیری از شواهد
محکم ،دستیابی به اجماع
و عقالنیت در
سیاستگذاری ،دسترسی
به اطالعات بیشتر،
صرفهجویی در هزینهها،
ارائه راهحلهای مختلف،
کسب بینش عمیق در
مورد خطمشیهای آتی،
تأثیرگذاری بر تفکرات
تأثیرگذاران ،دفاع از
تصمیمات اتخاذشده
(کمبل و همکاران،

ایجاد برداشتهای متفاوت از
آن میگردد که میتواند باعث
دریافت نتایج و برداشتهای
متفاوت شود ،نبود سیستم-
های مناسب مدیریت دانش
(پاوسون ،)2006 ،تمایزات
فرهنگی ،تعصبات بین
سیاستگذاران ،تعمیم
بیشازحد آن ممکن است با
ریسک همراه باشد ،تصمیم
غیرمنصفانه و ناعادالنهای در
تدوین سیاستها (میالنی،
)2009
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تفسیر متفاوت شواهد موجب
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در میان رویکردهای موجود برای فرایند سیاستگذاری مؤثر ،رویکرد نوین سیاستگذاری مبتنی بر شواهد در
مقایسه با دیگر روشها در قلمروهای سیاستگذاری از حوزههای توسعهیافتهای چون انگلستان بهعنوان خاستگاه
سیاستگذاری مبتنی بر شواهد ایاالتمتحده و استرالیا تا کشورهای درحالتوسعهای همچون تانزانیا به توفیقاتی
چند دست یافته است (ساتکلیف و کورت )200۵ ،توفیقاتی که حداقل آن صرفهجویی در هزینههای عمومی و
درنهایت درجه به نجات جان هزاران انسان منجر شده است .با توجه به اینکه پژوهش حاضر برای مدلسازی
سیاستگذاری در آموزش عالی ایران از مدل سیاستگذاری مبتنی بر شواهد استفاده نموده است .ازاینرو در
ادامه بهاختصار سیاستگذاری مبتنی بر شواهد تشریح میگردد.

سیاستگذاری مبتنی بر شواهد
سیاستگذاریهای مبتنی بر شواهد تحت نامهای مختلفی در قابهای مختلف وجود داشته است .ریشههای
بنیادین آن به سال  1960برمیگردد که در آن زمان سیاستگذاران آمریکایی با استفاده از روش برای برنامهریزی
و تدوین سیاست در حوزههای دفاع ،برنامهریزی شهری و بازسازی مورداستفاده قرار گرفته است .از اوایل 1990
این مفهوم به شکل جدیدی و مدرنیته در بخش سالمت و بهداشت باهدف توسعه پزشکی به کار گرفته شد
(بارتلت .)2013 ،14اگرچه استفاده از سیاستگذاری مبتنی بر شواهد ریشه در قرن چهاردهم میالدی دارد اما
محبوبیت و مطرحشدن اخیر آن در دولت بلر در بریتانیا اتفاق افتاد (هید .)201۵ ،ازاینرو باگذشت بیش از دو
دهه از پیدایش و توسعه سیاستگذاری مبتنی بر شواهد ،این رویکرد همچنان بهعنوان یکی از اصلیترین ابزارهای
مؤثر در عرصههای ملی و بینالمللی سیاستگذاری عمومی و تصمیمگیریهای اثربخش و کارا مورداستفاده
سیاستگذاران ،ذینفعان و فعاالن این حوزه قرار میگیرد (استراشیم و کتونن.)2014 ،1۵
بکارگیری شواهد قوی از پنج طریق میتواند در تدوین سیاستگذاری مؤثر باشد -1 :دستیابی به شناخت از
مسائل سیاسی ،اولین مرحله در روند شکلگیری هنگامی رخ میدهد که شواهد در جنبههای مختلفی از زندگی
اجتماعی ،اقتصادی نمایان میشود هنگامی که این اطالعات نمایان شوند دستاندرکاران سیاست میتوانند یک
مسئله جدیدی را شناسایی کرده و به آن توجه نمایند -2 .اطالع از طراحی و انتخاب سیاست؛ هنگامیکه مسائلی
شناسایی گردید مرحله بعدی تجزیه و تحلیل آن بهمنظور درک طراحی مناسب آن میباشد -3 .پیشبینی آینده،
درک و تجزیه و تحلیل شواهد به ما کمک میکند که آیا این اقدام سیاسی و بکارگیری شواهد برای رفع مشکل

Bartlett
Strassheim & Kettunen

9

14
15
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بلندمدت مناسب است یا در کوتاهمدت قادر به پاسخگویی میباشد -4 .نظارت بر اجرای سیاست ،هنگامیکه

 /10فصلنامه علمی پژوهشی آموزش عالی ایران* سال سیزدهم* شماره اول* بهار 1400

خطمشیها اجرا میشوند سیاستگذاران برای نظارت بر نتایج مورد انتظار ،اطالعاتی الزم دارند -۵ .ارزیابی
سیاست ،برای ارزیابی سیاست نیز به شواهد و اطالعات الزم دارد تا اطمینان حاصل گردد که نتایج مورد انتظار
دستیافتنی شده است (آدرین و همکاران.)2008 ،
ازاینرو پژوهشگران تحقیق حاضر با توجه به بدیع بودن سیاستگذاری مبتنی بر پژوهش در کشور از این متد
برای مدلسازی مؤلفههای سیاستگذاری در سیستم آموزش عالی ایران استفاده نمودهاند.

آموزش عالی
آموزش عالی یکی از ابزارهای توسعه علم و فناوری و ازجمله ارکان مهم توسعه کشورها است ،چراکه نیروهای
متخصص یک جامعه محصول آموزش عالی هستند .اگرچه حاکمیت و علم دو فضای جداگانه از یکدیگر دارند،
اما تمایز مرزهای این دو حوزه روز به روز در حال کمرنگتر شدن است و همین موضوع باعث اهمیت
سیاستگذاری در حوزه علوم شده است (پورعباسی و همکاران .)1397 ،پرورش نیروی انسانی متخصص برای
دستیابی به توسعه پایدار و متوازن ،مستلزم برخورداری جوامع از آموزش عالی پویا و کارآمد است و جز با ایجاد
دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی نمیتوان بدین مقصود نائل شد .بهعبارتدیگر نظام آموزش عالی برای توسعه
همهجانبه شامل صنعتی ،اجتماعی ،اقتصادی ،سیاسی و غیره در هر کشور نقش اساسی دارد (رضائیان .)1399 ،به
همین منظور نظام آموزش عالی میبایست سیاستها ،و خطمشیهای مناسبی را در زمینههای آموزش ،پژوهش،
فرهنگ و  ...در عرصه دانشگاهها و دیگر موسسههای آموزش عالی اتخاذ کند (هادی پیکانی .)1388 ،در پیش
گرفتن چنین سیاستهایی مستلزم این است که نظام آموزش عالی ،دارای شیوهها و مدلهای مناسب برای
سیاستگذاری در سطحهای عالی تصمیمگیری باشد ،بهگونهای که هم استانداردهای علمی و عقالنیت و هم
شرایط سیاسی ،اجتماعی ،اقتصادی و فرهنگی جامعه را موردتوجه قرار دهد (امیری فرح آبادی و همکاران،
 .)139۵مدل سیاستگذاری در آموزش عالی ایران بیشتر تحت تأثیر ایدئولوژی رسمی و بیشازحد سیاسی و
کمتر عقالنی و اجتماعی است .مشارکت نظاممند و قانونمند سازمانهای حرفهای و پژوهشی مستقل و نهادهای
متنی دانشگاهیان در سیاستگذاری آموزش عالی مناقشهآمیز است (فراستخواه و منیعی.)1393 ،
در کشور ایران دانشگاهها بهطور مشخص اهداف و راهبردهای خاصی برای خود تدوین نکردهاند،
ایران عبارتند از .1 :سایه عوامل سیاسی بر نظام حرفهای ،علمی و تخصصی کشور  .2تمایل دولت به مداخله در
مدیریت و اداره دانشگاه و کنترل بیرونی و دیوانساالر آن  .3غلبه رویکرد اداری بر رویکرد علمی در ارزشیابی .4
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فقدان نظام مدرن و کارآمد اطالعات آموزش عالی با مشارکت خود دانشگاهها  .۵عدم امکان توسعه و مشارکت
نهادهای غیردولتی حرفهای و تخصصی برای اعتبارسنجی و ارزیابی بیرونی توسط همتایان و دانشگاهی و سایر
ذینفعان اجتماعی  .6موانع موجود بر سر راه استقالل دانشگاهی و خود حسابرسی آنها و آزادی آکادمیک
(عباسی و شیره پزآرائی.)1390 ،
بنابراین ،ادبیات نظری بیان شده در فوق ،اهمیت و لزوم هر چه بیشتر سیاستگذاری مناسب در آموزش عالی را
به وضوح تبیین نموده است .چراکه آموزش عالی در هر جامعهای بهعنوان رکن پیشرفت و توسعه اقتصادی آن
جامعه میباشد و تربیت نیروی متخصص و توانمند منوط به تدوین سیاستگذاری برتر در سیستم آموزش عالی
آن کشور است ،سیاستگذاری که بتواند خألهای آموزشی و چالشهایی که گریبان گیر سیستم آموزش عالی
میباشد ،را رفع نماید .ازاینرو پژوهشگران تحقیق حاضر با توجه به بدیع بودن سیاستگذاری مبتنی بر پژوهش
در کشور از این متد برای مدلسازی مؤلفههای سیاستگذاری در سیستم آموزش عالی ایران استفاده نمودهاند .در
ادامه خالصهای از نکات مهم پیشینه پژوهش در قالب جدول ( )2ارائه میگردد:
جدول .2خالصهای از نکات مهم پیشینه پژوهش
محقق (ان)-
سال

عنوان
سیاستگذاری مبتنی بر شواهد:

بورن)2014( 16

قابلیت استفاده از نظرسنجی
آموزشی بزرگساالن Eurostat

نتایج

نتایج یافتهها نشان داد ،قبل از اتکا کردن به این دادهها بهمنظور
تدوین سیاستگذاریهای خود از نقاط معنی و مفهومی و
روششناسی آن آگاهی کامل داشته باشند.

(سیستم آماری اروپا)
سیاستگذاری مبتنی بر شواهد:
بچاگو 17و

اجرای پژوهشهای اجرایی-

همکاران

جهانی بر حل مشکالت

()2009

محتوایی خاص در کشورهای

سیاستگذاران ،پزشکان و متخصصان بهداشت عمومی در بین
سالهای  200۵تا  2006نشان داد که علیرغم اهمیت تدوین
مناسب سیاست در زمینههای بهداشت توجه به سیاستگذاری
مبتنی بر شواهد کم است .زیرا تضادهایی در حوزه تدوین
Boren
Bechague

11

16
17
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درحالتوسعه

نتایج حاصل از مصاحبههای نیمهساختاری با  43نفر از رهبران،
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مبتنی بر شواهد وجود دارد که برخی از آنان نشات گرفته از
قوانین و مقرراتی است که دولت و سیاستگذاران آن را اعمال
میدارند.

امکانپذیر بودن و قابلاجرا
دیویس

18

()2004

بودن استفاده از خط مشی-
گذاری مبتنی بر شواهد را در
دولت

عباسی و
همکاران
()1397

شناسایی عوامل تسهیلکننده
شواهدمحور کردن فرایند خط
مشیگذاری در حوزه علوم،
تحقیقات و فناوری

دولت انگلستان را بهعنوان دولتی که از خط مشیگذاری مبتنی
بر شواهد استفاده کرده است ،موردمطالعه قرار میدهد و تالش
میکند از این نمونۀ موفق ،برای ارائۀ یک دستورالعمل کامل
برای استفاده از انواع مختلف شواهد و روشهای جمعآوری و
ارزیابی شواهد ،استفاده کند.
دادههای پژوهش با استفاده از مصاحبه با مدیران و خبرگان
حوزه علوم ،تحقیقات و فناوری جمعآوری شد .تحلیل دادهها
با رویکرد تحلیل مضمون نشان داد که عوامل تسهیلکنندۀ
شواهدمحور کردن فرایند خط مشیگذاری در این حوزه ،قابل
دستهبندی به این موارد هستند :عوامل فردی ،زمینهای و نهادی.
دادههای پژوهش با استفاده از مصاحبه نیمه ساختاریافته از 2۵
نفر خطمشیگذاران حوزه نظام سالمت کشور ،کارشناسان

ابراهیمی و

طراحی مدل خطمشیگذاری

همکاران

مبتنی بر شواهد در نظام سالمت

()1393

ایران (پژوهش کیفی)

ارشد حوزه خطمشیگذاری سالمت عمومی وزارت بهداشت،
کارشناسان ارشد مراکز و مؤسسات تحقیقاتی سیاستگذاری
سالمت وابسته به وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی
بهدستآمده که درنهایت با کمک اطالعات مستخرج از
مصاحبه ها با استفاده از روش تحلیل تئوری داده بنیاد مدل
نهایی پژوهش تدوین گردید.
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Davies
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مدلسازی ساختاری تفسیری مؤلفههای سیاستگذاری مبتنی بر شواهد در سیستم آموزش عالی کشور13/
بررسی راهکارهای ارتقای

رویکرد پژوهش کمی بود و دادههای پژوهش با استفاده از

امکانپذیری و قابلیتپذیری

پرسشنامه گردآوری شد .بهطوریکه نتایج حاصل از تحلیل

داناییفرد و

سیاسی ،اداری ،اجتماعی و فنی

دادههای گردآوریشده از  140خطمشیگذار و کارشناس حوزه

همکاران

خطمشیهای عمومی دولت در

آموزش نشان داد ،استفاده از شواهد آماری در تدوین ،اجرا و

()1392

حوزۀ آموزش عالی کشور با

ارزیابی خطمشیهای دولت در حوزۀ آموزش عالی ،سبب

استفاده از رویکرد خط مشی-

بهبود قابلیتپذیری و امکانپذیری سیاسی ،اجتماعی ،اداری و

گذاری مبتنی بر شواهد

فنی این خطمشیها میشود.

نامداریان و
همکاران
()1392

چارچوبی برای همراستایی
آیندهنگاری انطباقی با

با استفاده از روش فراترکیب ،چارچوبهای جامعی برای

سیاستگذاری مبتنی بر شواهد

آیندهنگاری و سیاستگذاری استخراج گردید

علم ،فناوری و نوآوری

روششناسی پژوهش
برای انجام این پژوهش از تکنیک مدل ساختاری تفسیری )ISM( 19برای بررسی روابط میان متغیرها و اولویت-
بندی و ساختاردهی متغیرها و درنهایت ساخت و آزمون مدل استفاده شده است .جامعه آماری پژوهش حاضر
اعضای کمیسیون آموزش عالی مجلس ،مدیران ارشد ،کارشناسان ،و خبرگان وزارت علوم و تحقیقات و فناوری
و وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی و روسا و مدیران دانشگاههای جامع وزارت علوم ،تحقیقات و
فناوری بودند .که از روش نمونهگیری گلوله برفی برای جمعآوری دادههای پژوهش استفاده گردید .بهطوریکه
پرسشنامه پژوهش در اختیار  20نفر از اعضای جامعه آماری قرار داده شد .برای جمعآوری دادهها و الگویابی از
پرسشنامه مربوط به مدلسازی ساختاری تفسیری استفاده شد .پرسشنامه طراحی شده از چند بخش تشکیل شده
بود .در ابتدا مدل پارادایمی پژوهش که با استفاده از مصاحبههای نیمه ساختاریافته و به روش تحلیل داده بنیاد به
دست آمد بود ،در پرسشنامه معرفی گردید تا ضمن تائید خبرگان از مدل استخراجشده ،اطالعات کاملی از
مؤلفههای مدل بومی سیاستگذاری مبتنی بر شواهد در آموزش عالی ،داشته باشند .در ادامه نیز بهمنظور پر کردن

. Interpretive Structural Modeling
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پرسشنامه طراحی شده ،مقوالت اصلی مدل و مفاهیم آن در قالب جدولی منسجم معرفی شدند .در بخش بعدی

 /14فصلنامه علمی پژوهشی آموزش عالی ایران* سال سیزدهم* شماره اول* بهار 1400

نیز نحوه تکمیل پرسشنامه مدلسازی ساختاری تفسیری بهطور کامل توضیح داده شد و درنهایت نیز هر یک از
پنج جزء مدل پارادایمی بهصورت جداگانه در قالب پرسشنامه مدلسازی ساختاری تفسیری تدوین گردید

یافتههای پژوهش
برای سطحبندی و تعیین اثر متقابل مؤلفههای سیاستگذاری مبتنی بر شواهد در سیستم آموزش عالی از مدلسازی
ساختاری تفسیری استفاده گردید .همانطور که پیشتر بیان گردید ،مدلسازی ساختاری تفسیری ،یکی از ابزارهایی
است که تعامل میان متغیرهای مختلف را نشان میدهد .مدلسازی ساختاری تفسیری ،روابط متغیرها را بهصورت
روابط سلسلهمراتبی نشان میدهد ،بنابراین این روش بهمنظور شناسایی و نشان دادن روابط بین اجزای مختلف
که ممکن است روابط پیچیدهای داشته باشند ،به کار میرود .ازاینرو در ابتدا مؤلفههای سیاستگذاری مبتنی بر
شواهد در آموزش عالی در قالب جدول ( )3نمایش داده میشود و در ادامه گامهای مدلسازی ساختاری تفسیری

بیان میگردد.

جدول  .3مؤلفههای سیاستگذاری مبتنی بر شواهد در آموزش عالی ایران
ردیف

متغیر

1

شرایط علی

2

شرایط زمینهای

مؤلفه
مسئولیت اجتماعی در سیاستگذاری نظام آموزش عالی
عملکرد سیاستگذاری نظام آموزش عالی
بلوغ بهکارگیری مناسب شواهد در سیاستگذاری نظام آموزش عالی
اندیشه راهبردی در سیاستگذاری نظام آموزش عالی
استقالل حرفهای
فقدان شایستهساالری در سیاستگذاری نظام آموزش عالی
تعادل در نگاه کمی/کیفی سیاستگذاران نظام آموزش عالی
جزماندیشی در سیاستگذاری نظام آموزش عالی

شرایط مداخلهگر

فقدان فرهنگ مشارکت در سیاستگذاری نظام آموزش عالی
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ضعف ظرفیتسازی و فقدان آزاداندیشی در سیاستگذاری نظام آموزش عالی

مدلسازی ساختاری تفسیری مؤلفههای سیاستگذاری مبتنی بر شواهد در سیستم آموزش عالی کشور1۵/
ردیف

مؤلفه

متغیر

ایستایی در سیاستگذاری نظام آموزش عالی
سیاست زدگی در سیاستگذاری نظام آموزش عالی
3

رقابتپذیری بینالمللی آموزش عالی
ایجاد و نگهداشت فرهنگ سیاستگذاری مبتنی بر شواهد در سطوح مختلف
سیاستگذاری
ایجاد ساختار کارآمد سیاستگذاری مبتنی بر شواهد

4

پیامدها

5

راهبردها

بومیسازی سیاستگذاری
پایگاه جامع شواهد قابلاتکا برای سیاستگذاری
کاهش هزینهها و صرفهجویی در منابع
ظرفیتسازی برای اجرای خطمشیهای مبتنی بر شواهد
نیازسنجی عقالیی
تدوین عقالیی برنامههای اقدام شاهد محور
ایجاد بانک جامع شواهد قابلدسترس برای سیاستگذاران آموزش عالی
توانمندسازی سیاستگذاران در راستای استفاده از بانک جامع شواهد

مدلسازی ساختاری تفسیری مربوط به شرایط علی
در پژوهش حاضر ،ابتدا ماتریس خودتعاملی ایجاد شد .در این ماتریس از نماهایی استفاده گردید که در گام اول
شرح داده شد .برای استخراج ماتریس خودتعاملی ،نظر خبرگان مورداستفاده قرار گرفت .در این گام ،خبرگان
معیارها را بهصورت زوجی با یکدیگر در نظر گرفتند .در پژوهش حاضر ،تکنیک تصمیمگیری گروهی به این
معنی است که در روند مقایسات نظر چند فرد اخذ شود با استفاده از روش فراوانی در نظر گرفته شده است.
را نشان داد.
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بدینصورت که در این روش نظر اکثریت بهعنوان نظر نهایی انتخاب شد .جدول ( )4ماتریس خودتعاملی نهایی
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جدول  .4ماتریس خودتعاملی نهایی
عناصر

1

2

3

4

۵

 -1مسئولیت اجتماعی در سیاستگذاری نظام آموزش عالی

1

A

A

A

A

 -2عملکرد سیاستگذاری نظام آموزش عالی

V

1

A

V

A

V

V

1

V

A

 -4اندیشه راهبردی در سیاستگذاری نظام آموزش عالی

V

A

A

1

A

 -۵استقالل حرفهای

V

V

V

V

1

 -3بلوغ بکارگیری مناسب شواهد در سیاستگذاری نظام
آموزش عالی

در جدول ( )۵با تبدیل نمادهای ماتریس خودتعاملی به اعداد صفر و یک ،ماتریس در دسترسپذیری اولیه تشکیل
شد و در جدول ( )6از طریق دخیل کردن انتقالپذیری در روابط بهدستآمده ،ماتریس در دسترسپذیری نهایی
به دست آمد و ماتریس ورودی و خروجی هر معیار با استفاده از گام قبلی روش مدلسازی ساختاری تفسیری
محاسبه شد.
جدول  .5ماتریس در دسترسپذیری اولیه
1

2

3

4

۵

نفوذ

عناصر

1

0

0

0

0

1

1

1

0

1

0

3

1

1

1

1

0

4

 -4اندیشه راهبردی در سیاستگذاری نظام آموزش عالی

1

0

0

1

0

2

 -۵استقالل حرفهای

1

1

1

1

1

۵

وابستگی

۵

3

2

4

1

 -1مسئولیت اجتماعی در سیاستگذاری نظام آموزش
عالی
 -2عملکرد سیاستگذاری نظام آموزش عالی
 -3بلوغ بکارگیری مناسب شواهد در سیاستگذاری
نظام آموزش عالی
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مدلسازی ساختاری تفسیری مؤلفههای سیاستگذاری مبتنی بر شواهد در سیستم آموزش عالی کشور17/
جدول .6ماتریس در دسترسپذیری نهایی
عناصر

مجموعه خروجی

مجموعه ورودی

مجموعه مشترک

فراوانی

سطح

 -1مسئولیت اجتماعی در
سیاستگذاری نظام آموزش

1

۵و4و3و2و1

1

2

اول

عالی
 -2عملکرد سیاستگذاری نظام
آموزش عالی

۵و3و2

4و2و1

2

4

سوم

 -3بلوغ بکارگیری مناسب
شواهد در سیاستگذاری نظام

۵و3

4و3و2و1

3

۵

چهارم

آموزش عالی
 -4اندیشه راهبردی در
سیاستگذاری نظام آموزش

۵و4و3و2

4و1

4

3

دوم

عالی
 -۵استقالل حرفهای

۵

۵و4و3و2و1

۵

6

پنجم

همانگونه که در جدول ( )6مشاهده گردید بر اساس قاعده وارفیلد ،مجموع فراوانی عناصر که بر اساس ستون
مجموع خروجی و مجموعه مشترک معیّن شده ،به ترتیب از کوچکترین تا بزرگترین فراوانی سطحبندی شده
است و متناسب با قاعدۀ دوم که به قاعدۀ تکرار معروف است ،بر اساس کوچکترین مجموع فراوانی در ستون
مجموع خروجی و مجموع مشترک ،عنصر یا عناصر سطحبندی میشوند .عناصر سطحبندی شده از جدول حذف
و مجدداً قاعده اجرا میشود .فرایند حذف و روابط غیرمستقیم تعمیم مییابد .به همین منظور در مرحله اول
کوچکترین مجموعه فراوانی عدد  2بود که مربوط به مسئولیت اجتماعی در سیاستگذاری نظام آموزش عالی
است که در سطح اول قرار گرفت بعد از حذف این سطح ،کوچکترین فراوانی عدد  3با دو خروجی بود با قرار
گرفتن مؤلفه مسئولیت اجتماعی در سیاستگذاری نظام آموزش عالی در سطح اول ،اندیشه راهبردی در
سیاستگذاری نظام آموزش عالی در سطح دوم قرار گرفت .در ادامه پس از سطحبندی در فراوانی  4که دارای
سه مجموعه میباشد و با مشخص شدن سطوح قبلی ،مؤلفه عملکرد سیاستگذاری نظام آموزش عالی در سطح
شد و بلوغ بکارگیری مناسب شواهد در سیاستگذاری نظام آموزش عالی در سطح چهارم و استقالل حرفهای با
توجه به قدرت نفوذ در سطح پنجم قرار گرفت.
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سوم قرار گرفت .با تعیین شدن معیارهای سطح سوم و حذف آنها دوباره ورودی و خروجی باقیمانده محاسبه
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پس از مشخص شدن سطوح هر یک از عوامل و همچنین با در نظر گرفتن ماتریس در دسترسپذیری نهایی،
مدل ساختاری تفسیری ترسیم شد .مدلی که در شکل ( )2مشاهده گردید از پنج سطح تشکیل شده بود .عاملهایی
که در سطوح باالی سلسلهمراتب قرار دارند ،تأثیرگذاری کمتری دارند.

سطح اول
سطح دوم
سطح سوم
سطح چهارم

مسئولیت اجتماعی در سیاستگذاری نظام آموزش عالی
اندیشه راهبردی در سیاستگذاری نظام آموزش عالی
عملکرد سیاستگذاری نظام آموزش عالی
بلوغ بکارگیری مناسب شواهد در سیاستگذاری نظام آموزش
عالی

سطح پنجم

استقالل حرفهای

شکل .2مدل ساختاری تفسیری

پس از ترسیم مدل ساختاری تفسیری مربوط به شرایط علی ،با استفاده از مدل ،جدول ماتریس نفوذپذیری-
وابستگی ایجاد شد .این ماتریس بر اساس ستون نفوذ و سطر وابستگی در یک دستگاه مختصات نشان داده
میشود که محور افقی وابستگی و محور عمودی آن نفوذ میباشد .بسته به مقیاس ،دستگاه به چهار قسمت مساوی
تقسیم میشود بهطوری که ربع اول یا ناحیه اول خودمختاری؛ کمترین میزان وابستگی و کمترین میزان نفوذ،
ناحیه دوم :ناحیه وابسته؛ کمترین میزان نفود و بیشترین میزان وابستگی ،ناحیه سوم :ناحیه نفوذی؛ بیشترین نفوذ
و کمترین میزان وابستگی و ناحیه چهارم :ناحیه پیوندی؛ بیشترین نفوذ و بیشترین میزان وابستگی میباشد که
شکل ( )2بر اساس پنج عامل مؤثر بر سیاستگذاری آموزش عالی از بعد نفوذپذیری -وابستگی تقسیم میشوند.
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مدلسازی ساختاری تفسیری مؤلفههای سیاستگذاری مبتنی بر شواهد در سیستم آموزش عالی کشور19/
نفوذی

پیوندی

۵

وابسته

4

2

3
خودمختار

4

2

1

5

میزان نفوذ

3

5

1

4
میزان وابستگی

2

3

1

شکل .3ماتریس نفوذپذیری -وابستگی

همانگونه که در شکل ( )3مالحظه گردید ،عامل اول مسئولیت اجتماعی در سیاستگذاری نظام آموزش عالی و
عامل چهارم اندیشه راهبردی در سیاستگذاری نظام آموزش عالی که هر یک به ترتیب در سطحهای اول و دوم
قرار گرفتند در ناحیه وابسته میباشند به عبارتی ،این دو عامل دارای وابستگی قوی و میزان نفوذ ضعیف هستند؛
اصوالً تأثیرپذیری باال و تأثیرگذاری کمی روی سیستم دارند .عامل عملکرد سیاستگذاری نظام آموزش عالی که
در سطح سوم سلسله مراتبی قرار دارد با دارا بودن کمترین میزان وابستگی و نفوذ در ناحیه خودمختار قرار دارد.
درنتیجه این عامل عموماً از سیستم جدا میشوند زیرا دارای اتصاالت ضعیف با سیستم هستند .تغییری در این
عامل باعث تغییر جدی در سیستم نمیشود .درنهایت اینکه عاملهای بلوغ بکارگیری مناسب شواهد در
سیاستگذاری نظام آموزش عالی و استقالل حرفهای که در سطوح چهارم و پنجم مدل سلسله مراتبی قرار دارند
در ناحیه نفوذی میباشند بهطوریکه این عاملها دارای وابستگی کم و نفوذ باال میباشند بهعبارتیدیگر تأثیرگذاری
باال و تأثیرپذیری کم بر روی سیستم دارند.

مدلسازی ساختاری تفسیری مربوط به شرایط زمینهای
در پژوهش حاضر ،ابتدا ماتریس خودتعاملی ایجاد شد .در این ماتریس از نماهایی استفاده گردید که در گام اول
شرح داده شد .جدول ( )7ماتریس خودتعاملی نهایی را نشان میدهد.
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جدول  .7ماتریس خودتعاملی نهایی
عناصر

1

2

3

4

 -1فقدان شایستهساالری در سیاستگذاری نظام آموزش عالی

1

X

V

X

 -2تعادل در نگاه کمی/کیفی سیاستگذاران آموزش عالی

X

1

O

V

 -3جزماندیشی در سیاستگذاری نظام آموزش عالی

X

O

1

A

X

A

V

1

 -4ضعف ظرفیتسازی و فقدان آزاداندیشی در سیاستگذاری نظام
آموزش عالی

در جدول ( )8با تبدیل نمادهای ماتریس خودتعاملی به اعداد صفر و یک ،ماتریس در دسترسپذیری اولیه تشکیل
شد و در جدول ( )9از طریق دخیل کردن انتقالپذیری در روابط بهدستآمده ،ماتریس در دسترسپذیری نهایی
به دست آمد و ماتریس ورودی و خروجی هر معیار با استفاده از گام قبلی روش مدلسازی ساختاری تفسیری
محاسبه شد.
جدول  .8ماتریس در دسترسپذیری اولیه
عناصر

1

2

3

4

نفوذ

 -1فقدان شایستهساالری در سیاستگذاری نظام آموزش عالی

1

1

1

1

4

 -2تعادل در نگاه کمی/کیفی سیاستگذاران آموزش عالی

1

1

0

1

3

 -3جزماندیشی در سیاستگذاری نظام آموزش عالی

1

0

1

0

2

1

0

1

1

3

4

2

3

3

 -4ضعف ظرفیتسازی و فقدان آزاداندیشی در سیاستگذاری
نظام آموزش عالی
وابستگی
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مدلسازی ساختاری تفسیری مؤلفههای سیاستگذاری مبتنی بر شواهد در سیستم آموزش عالی کشور21/
جدول .9ماتریس در دسترسپذیری نهایی
عناصر
 -1فقدان شایستهساالری در سیاستگذاری نظام
آموزش عالی
 -2تعادل در نگاه کمی/کیفی سیاستگذاران
آموزش عالی
 -3جزماندیشی در سیاستگذاری نظام آموزش
عالی
 -4ضعف ظرفیتسازی و فقدان آزاداندیشی در
سیاستگذاری نظام آموزش عالی

مجموعه

مجموعه

مجموعه

خروجی

ورودی

مشترک

4و3و2و1

4و3و2و1

4و3و2و1

8

4و2و1

2و1

2و1

۵

دوم

3و1

4و3و1

3و1

4

اول

4و3و1

4و2و1

4و1

۵

دوم

فراوانی

سطح
سوم

همانگونه که در جدول ( )9مشاهده گردید بر اساس قاعده وارفیلد ،مجموع فراوانی عناصر که بر اساس ستون
مجموع خروجی و مجموعه مشترک معیّن شده ،به ترتیب از کوچکترین تا بزرگترین فراوانی سطحبندی شده
است و متناسب با قاعدۀ دوم که بهقاعدۀ تکرار معروف است ،بر اساس کوچکترین مجموع فراوانی در ستون
مجموع خروجی و مجموع مشترک ،عنصر یا عناصر سطحبندی میشوند .عناصر سطحبندی شده از جدول حذف
و مجدداً قاعده اجرا میشود .فرایند حذف و روابط غیرمستقیم تعمیم مییابد .به همین منظور در مرحله اول
کوچکترین مجموعه فراوانی عدد  4بود که مربوط به جزماندیشی در سیاستگذاری نظام آموزش عالی است که
در سطح اول قرار گرفت بعد از حذف این سطح ،کوچکترین فراوانی عدد  ۵با دو خروجی بوده با قرار گرفتن
جزماندیشی در سیاستگذاری نظام آموزش عالی در سطح اول ،تعادل در نگاه کمی/کیفی سیاستگذاران آموزش
عالی و ضعف ظرفیتسازی و فقدان آزاداندیشی در سیاستگذاری نظام آموزش عالی در سطح دوم قرار گرفتند.
در ادامه پس از سطحبندی در فراوانی  8که دارای چهار مجموعه بوده و با مشخص شدن سطوح قبلی ،فقدان
شایستهساالری در سیاستگذاری نظام آموزش عالی در سطح سوم قرار گرفت.
پس از مشخص شدن سطوح هر یک از عوامل و همچنین با در نظر گرفتن ماتریس در دسترسپذیری نهایی،
مدل ساختاری تفسیری ترسیم شد .مدلی که در شکل ( )4مشاهده گردید از سه سطح تشکیل شده بود .عاملهایی
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که در سطوح باالی سلسلهمراتب قرار دارند ،تأثیرگذاری کمتری دارند.
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سطح اول

جزماندیشی در سیاستگذاری
نظام آموزش عالی

سطح دوم

تعادل در نگاه

ظرفیتسازی و

کمی/کیفی

آزاداندیشی در

سیاستگذاران

سیاستگذاری نظام

آموزش عالی

آموزش عالی

سطح سوم

شایستهساالری در نظام
آموزش عالی
شکل .4مدل ساختاری تفسیری

پس از ترسیم مدل ساختاری تفسیری مربوط به شرایط زمینهای ،با استفاده از مدل ،جدول ماتریس نفوذپذیری-
وابستگی ایجاد شد که شکل ( )۵بر اساس چهار عامل مؤثر بر سیاستگذاری آموزش عالی از بعد نفوذپذیری-
وابستگی ،به چهار دسته عوامل نفوذی ،پیوندی ،وابسته و خودمختار تقسیم میشوند.

1

نفوذی

پیوندی

3

3
خودمختار

2

میزان نفوذ

4
وابسته

2

4

1

4

3

میزان وابستگی

2

1

شکل  .5ماتریس نفوذپذیری -وابستگی

همانگونه که در شکل ( )۵مالحظه گردید ،عامل اول فقدان شایستهساالری در سیاستگذاری نظام آموزش
عالی و عامل چهارم ضعف ظرفیتسازی و فقدان آزاداندیشی در سیاستگذاری نظام آموزش عالی که هر یک
از وابستگی و نفوذ باالیی برخوردارند ،تأثیرگذاری و تأثیرپذیری این عوامل بسیار باالست و هر تغییر کوچکی بر
روی این عوامل باعث تغییرات اساسی در سیستم میشود .جزماندیشی در سیاستگذاری نظام آموزش عالی که

] [ Downloaded from ihej.ir on 2022-05-21

به ترتیب در سطوح سوم و دوم مدل سلسله مراتبی میباشند در ناحیه پیوندی قرار گرفتند بهطوریکه این عاملها

مدلسازی ساختاری تفسیری مؤلفههای سیاستگذاری مبتنی بر شواهد در سیستم آموزش عالی کشور23/

در سطح اول قرار دارد با دارا بودن وابستگی قوی و میزان نفوذ ضعیف تأثیرپذیری باال و تأثیرگذاری کمی روی
سیستم دارد .درنهایت تعادل در نگاه کمی/کیفی سیاستگذاران آموزش عالی در ناحیه نفوذی قرار دارد بهطوریکه
این عامل دارای وابستگی کم و نفوذ باال میباشند بهعبارتیدیگر تأثیرگذاری باال و تأثیرپذیری کم بر روی سیستم
دارند.

مدلسازی ساختاری تفسیری مربوط به راهبردها
در پژوهش حاضر ،ابتدا ماتریس خودتعاملی ایجاد شدند .در این ماتریس از نماهایی استفاده میشود که در گام
اول شرح داده شد .جدول ( )10ماتریس خودتعاملی نهایی را نشان میدهد.
جدول  .10ماتریس خودتعاملی نهایی
عناصر

1

2

3

4

۵

 -1ظرفیتسازی برای اجرای خطمشیهای مبتنی بر شواهد

1

X

A

A

A

 -2نیازسنجی عقالیی

X

1

A

A

A

 -3تدوین عقالیی برنامههای اقدام شاهدمحور

V

V

1

A

A

V

V

V

1

A

V

V

V

V

1

 -4ایجاد بانک جامع شواهد قابل دسترس برای سیاستگذاران آموزش
عالی
 -۵توانمندسازی سیاستگذاران در راستای استفاده از بانک جامع
شواهد

در جدول ( )11با تبدیل نمادهای ماتریس خودتعاملی به اعداد صفر و یک ،ماتریس در دسترسپذیری اولیه
تشکیل شد و در جدول ( )12از طریق دخیل کردن انتقالپذیری در روابط بهدستآمده ،ماتریس در دسترسپذیری
نهایی به دست آمد و ماتریس ورودی و خروجی هر معیار با استفاده از گام قبلی روش مدلسازی ساختاری
تفسیری محاسبه شد.
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جدول .11ماتریس در دسترسپذیری اولیه
عناصر

1

2

3

4

۵

نفوذ

 -1ظرفیتسازی برای اجرای خطمشیهای مبتنی بر شواهد

1

1

0

0

0

2

 -2نیازسنجی عقالیی

1

1

0

0

0

2

 -3تدوین عقالیی برنامههای اقدام شاهد محور

1

1

1

0

0

3

1

1

1

1

0

4

1

1

1

1

1

۵

۵

۵

3

2

1

 -4ایجاد بانک جامع شواهد قابل دسترس برای سیاستگذاران
آموزش عالی
 -۵توانمندسازی سیاستگذاران در راستای استفاده از بانک
جامع شواهد
وابستگی

جدول .12ماتریس در دسترسپذیری نهایی
مجموعه

مجموعه

مجموعه

خروجی

ورودی

مشترک

2و1

۵و4و3و2و1

2و1

4

 -2نیازسنجی عقالیی

2و1

۵و4و3و2و1

2و1

4

اول

 -3تدوین عقالیی برنامههای اقدام شاهدمحور

3و2و1

۵و4و3

3

4

اول

4و3و2و1

۵و4

4

۵

دوم

۵و4و3و2و1

۵

۵

6

سوم

عناصر
 -1ظرفیتسازی برای اجرای خطمشیهای مبتنی
بر شواهد

 -4ایجاد بانک جامع شواهد قابل دسترس برای
سیاستگذاران آموزش عالی
 -۵توانمندسازی سیاستگذاران در راستای
استفاده از بانک جامع شواهد

فراوانی

سطح
اول

همانگونه که در جدول ( )12مشاهده گردید بر اساس قاعده وارفیلد ،کوچکترین مجموعه فراوانی عدد  4بوده
که با سه مجموعه مربوط به تدوین عقالیی برنامههای اقدام شاهدمحور است که در سطح اول قرار گرفت بعد از
و ظرفیتسازی برای اجرای خطمشیهای مبتنی بر شواهد در سطح اول قرار گرفت .بعد از حذف این سطح،
کوچکترین فراوانی عدد  ۵بوده است ،ایجاد بانک جامع شواهد قابل دسترس برای سیاستگذاران آموزش عالی
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حذف مجموعه در سطح ،باز هم عدد  4کوچکترین فراوانی بوده و در ادامه به ترتیب عوامل نیازسنجی عقالیی

مدلسازی ساختاری تفسیری مؤلفههای سیاستگذاری مبتنی بر شواهد در سیستم آموزش عالی کشور2۵/

در سطح دوم قرار گرفت .درنهایت پس از سطحبندی در فراوانی  6که دارای پنج مجموعه میباشد و با مشخص
شدن سطوح قبلی ،توانمندسازی سیاستگذاران در راستای استفاده از بانک جامع شواهد در سطح سوم قرار
گرفت.
پس از مشخص شدن سطوح هر یک از عوامل و همچنین با در نظر گرفتن ماتریس در دسترسپذیری نهایی،
مدل ساختاری تفسیری ترسیم شد .مدلی که در شکل ( )6مشاهده گردید از سه سطح تشکیل شده بود .عاملهایی
که در سطوح باالی سلسلهمراتب قرار دارند ،تأثیرگذاری کمتری دارند.

سطح اول

ظرفیتسازی برای اجرای

نیازسنجی

تدوین عقالیی برنامههای

خطمشیهای مبتنی بر شواهد

عقالیی

اقدام شاهدمحور

سطح دوم
ایجاد بانک جامع شواهد قابلدسترس برای سیاستگذاران آموزش عالی
سطح سوم

توانمندسازی سیاستگذاران در راستای استفاده از بانک جامع شواهد

شکل .6مدل ساختاری تفسیری

پس از ترسیم مدل ساختاری تفسیری مربوط به راهبردها ،با استفاده از مدل ،جدول ماتریس نفوذپذیری -وابستگی
ایجاد شد که شکل ( )6بر اساس پنج عامل مؤثر بر سیاستگذاری آموزش عالی از بعد نفوذپذیری -وابستگی ،به
چهار دسته عوامل نفوذی ،پیوندی ،وابسته و خودمختار تقسیم میشوند.
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پیوندی

۵

نفوذی
4

4

3

3
خودمختار

2 1

میزان نفوذ

وابسته

5

2
1

5

4

3

2

1

میزان وابستگی
شکل .7ماتریس نفوذپذیری -وابستگی

همانگونه که در شکل ( )7مالحظه گردید ،عوامل اول و دوم ظرفیتسازی برای اجرای خطمشیهای مبتنی بر
شواهد و نیازسنجی عقالیی که هر دو در سطح اول مدل سلسله مراتبی قرار دارند در ناحیه وابسته بودند بهطوریکه
دارای وابستگی قوی و نفوذ ضعیف هستند این متغیرها اصوالً تأثیرپذیری باال و تأثیرگذاری کمی روی سیستم
دارند .عامل سوم ،تدوین عقالیی برنامههای اقدام شاهدمحور است و این عامل که در سطح اول قرار دارد در
ناحیه خودمختار قرار گرفته است ناحیهای که میزان وابستگی و نفوذ کمی دارد و تغییری در این عامل باعث تغییر
جدی در سیستم نمیشود .عوامل چهارم و پنجم ایجاد بانک جامع شواهد قابل دسترس برای سیاستگذاران
آموزش عالی و توانمندسازی سیاستگذاران در راستای استفاده از بانک جامع شواهد که هر یک از آنها به ترتیب
در سطوح دوم و سوم قرار دارند در ناحیه نفوذی قرار گرفتند بهطوریکه این عوامل دارای وابستگی کم و نفوذ
باال میباشند بهعبارتیدیگر تأثیرگذاری باال و تأثیرپذیری کم بر روی سیستم دارند.

مدلسازی ساختاری تفسیری مربوط به شرایط مداخلهگرها
در پژوهش حاضر ،ابتدا ماتریس خودتعاملی ایجاد شد .در این ماتریس از نماهایی استفاده گردید که در گام اول
شرح داده شد .جدول ( )13ماتریس خودتعاملی نهایی را نشان میدهد.
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جدول  .13ماتریس خودتعاملی نهایی
عناصر

1

2

3

4

۵

 -1فقدان فرهنگ مشارکت در سیاستگذاری نظام آموزش عالی

1

V

V

O

V

 -2ایستایی در سیاستگذاری نظام آموزش عالی

A

1

X

A

V

 -3سیاست زدگی در سیاستگذاری نظام آموزش عالی

A

X

1

A

O

 -4رقابتپذیری بینالمللی آموزش عالی

O

V

V

1

V

A

A

O

A

1

 -۵ایجاد و نگهداشت فرهنگ سیاستگذاری مبتنی بر شواهد در سطوح
مختلف سیاستگذاری

در جدول ( )14با تبدیل نمادهای ماتریس خودتعاملی به اعداد صفر و یک ،ماتریس در دسترسپذیری اولیه
تشکیل شد و در جدول ( )1۵از طریق دخیل کردن انتقالپذیری در روابط بهدستآمده ،ماتریس در دسترسپذیری
نهایی به دست آمد و ماتریس ورودی و خروجی هر معیار با استفاده از گام قبلی روش مدلسازی ساختاری

تفسیری محاسبه شد.

جدول  .14ماتریس در دسترسپذیری اولیه
عناصر

1

2

3

4

۵

نفوذ

 -1فقدان فرهنگ مشارکت در سیاستگذاری نظام آموزش عالی

1

1

1

0

1

4

 -2ایستایی در سیاستگذاری نظام آموزش عالی

0

1

1

0

1

3

 -3سیاستزدگی در سیاستگذاری نظام آموزش عالی

0

1

1

0

0

2

 -4رقابتپذیری بینالمللی آموزش عالی

0

1

1

1

1

4

0

0

0

0

1

1

1

4

4

1

4

 -۵ایجاد و نگهداشت فرهنگ سیاستگذاری مبتنی بر شواهد در
سطوح مختلف سیاستگذاری
وابستگی
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جدول .15ماتریس در دسترسپذیری نهایی
عناصر
 -1فقدان فرهنگ مشارکت در
سیاستگذاری نظام آموزش عالی
 -2ایستایی در سیاستگذاری نظام آموزش
عالی
 -3سیاستزدگی در سیاستگذاری نظام
آموزش عالی
 -4رقابتپذیری بینالمللی آموزش عالی

مجموعه

مجموعه

مجموعه

خروجی

ورودی

مشترک

۵و3و2و1

1

1

۵

۵و3و2

4و3و2و1

3و2

۵

سوم

3و2

4و3و2و1

3و2

4

دوم

۵و4و3و2

4

4

۵

سوم

فراوانی

سطح
سوم

 -۵ایجاد و نگهداشت فرهنگ
سیاستگذاری مبتنی بر شواهد در سطوح

۵

۵و4و2و1

۵

2

اول

مختلف سیاستگذاری

همانگونه که در جدول ( )1۵مشاهده گردید بر اساس قاعده وارفیلد ،کوچکترین مجموعه فراوانی عدد  2بود
که با یک مجموعه مربوط به ایجاد و نگهداشت فرهنگ سیاستگذاری مبتنی بر شواهد در سطوح مختلف
سیاستگذاری است که در سطح اول قرار گرفت بعد از حذف مجموعه در سطح اول ،عدد  4کوچکترین
فراوانی بوده است که سیاستگذاری در سیاستگذاری نظام آموزش عالی در سطح دوم قرار گرفت .درنهایت
پس از سطحبندی اول و دوم ،فراوانی عدد  ۵باقیماند که عوامل رقابتپذیری بینالمللی آموزش عالی ،ایستایی
در سیاستگذاری نظام آموزش عالی و فقدان فرهنگ مشارکت در سیاستگذاری نظام آموزش عالی در سطح
سوم قرار گرفتند.
پس از مشخص شدن سطوح هر یک از عوامل و همچنین با در نظر گرفتن ماتریس در دسترسپذیری نهایی،
مدل ساختاری تفسیری ترسیم میشود .مدلی که در شکل ( )8مشاهده گردید از سه سطح تشکیل شده بود.
عاملهایی که در سطوح باالی سلسلهمراتب قرار دارند ،تأثیرگذاری کمتری دارند.
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سطح اول

ایجاد و نگهداشت فرهنگ سیاستگذاری مبتنی بر شواهد در سطوح مختلف سیاستگذاری

سیاستگذاری در سیاستگذاری نظام آموزش عالی

سطح دوم

سطح سوم

رقابتپذیری بین-

پویایی در سیاستگذاری

فرهنگ مشارکت در

المللی آموزش عالی

نظام آموزش عالی

سیاستگذاری نظام آموزش
عالی

شکل  .8مدل ساختاری تفسیری

پس از ترسیم مدل ساختاری تفسیری مربوط به شرایط مداخلهگرها ،با استفاده از مدل ،جدول ماتریس
نفوذپذیری -وابستگی ایجاد شد که شکل( )9بر اساس پنج عامل مؤثر بر سیاستگذاری آموزش عالی از بعد
نفوذپذیری -وابستگی ،به چهار دسته عوامل نفوذی ،پیوندی ،وابسته و خودمختار تقسیم میشوند.

نفوذی

پیوندی

5
1

2

3
خودمختار

۵

1

4

2

3
میزان وابستگی

شکل .9ماتریس نفوذپذیری -وابستگی

29

1
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5

3

2

میزان نفوذ

وابسته

4

4
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همانگونه که در شکل ( )9مالحظه گردید ،عوامل دوم ،سوم و پنجم که ایستایی در سیاستگذاری نظام آموزش
عالی ،سیاستزدگی در سیاستگذاری نظام آموزش عالی و ایجاد و نگهداشت فرهنگ سیاستگذاری مبتنی بر
شواهد در سطوح مختلف سیاستگذاری که هر یک از آنها در سطوح سوم ،دوم و اول قرار گرفتند با دارا بودن
وابستگی قوی و نفوذ ضعیف این عوامل اصوالً تأثیرپذیری باال و تأثیرگذاری کمی روی سیستم دارند به همین
دلیل در ناحیه وابسته قرار دارند .درنهایت عوامل فقدان فرهنگ مشارکت در سیاستگذاری نظام آموزش عالی و
رقابتپذیری بینالمللی آموزش عالی که در سطح سوم قرار دارند در ناحیه نفوذی قرار گرفتند بهطوریکه این
عوامل دارای وابستگی کم و نفوذ باال میباشند بهعبارتیدیگر تأثیرگذاری باال و تأثیرپذیری کم بر روی سیستم
دارند.

مدلسازی ساختاری تفسیری مربوط به شرایط پیامدها
در پژوهش حاضر ،ابتدا ماتریس خودتعاملی ایجاد شد .در این ماتریس از نماهایی استفاده گردید که در گام اول
شرح داده شد .جدول ( )16ماتریس خودتعاملی نهایی را نشان میدهد.

جدول  .16ماتریس خودتعاملی نهایی
عناصر

1

2

3

4

 -1ایجاد ساختار کارآمد سیاستگذاری مبتنی بر شواهد

1

X

V

A

 -2بومیسازی سیاستگذاری

X

1

V

A

 -3پایگاه جامع شواهد قابلاتکا برای سیاستگذاری

A

A

1

A

 -4کاهش هزینهها و صرفهجویی در منابع

V

V

V

1

در جدول ( )17با تبدیل نمادهای ماتریس خودتعاملی به اعداد صفر و یک ،ماتریس در دسترسپذیری اولیه
تشکیل شد و در جدول ( )18از طریق دخیل کردن انتقالپذیری در روابط بهدستآمده ،ماتریس در دسترسپذیری
نهایی به دست آمد و ماتریس ورودی و خروجی هر معیار با استفاده از گام قبلی روش مدلسازی ساختاری
تفسیری محاسبه شد.
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جدول  .17ماتریس در دسترسپذیری اولیه
عناصر

1

2

3

4

نفوذ

 -1ایجاد ساختار کارآمد سیاستگذاری مبتنی بر شواهد

1

1

1

0

3

 -2بومیسازی سیاستگذاری

1

1

1

0

3

 -3پایگاه جامع شواهد قابلاتکا برای سیاستگذاری

0

0

1

0

1

 -4کاهش هزینهها و صرفهجویی در منابع

1

1

1

1

4

وابستگی

3

3

4

1

جدول .18ماتریس در دسترسپذیری نهایی
عناصر
 -1ایجاد ساختار کارآمد سیاستگذاری
مبتنی بر شواهد
 -2بومیسازی سیاستگذاری
 -3پایگاه جامع شواهد قابلاتکا برای
سیاستگذاری
 -4کاهش هزینهها و صرفهجویی در منابع

مجموعه

مجموعه

مجموعه

خروجی

ورودی

مشترک

3و2و1

4و2و1

2و1

۵

3و2و1

4و2و1

2و1

۵

دوم

3

4و3و2و1

3

2

اول

4و3و2و1

4

4

۵

دوم

فراوانی

سطح
دوم

همانگونه که در جدول ( )18مشاهده گردید بر اساس قاعده وارفیلد ،کوچکترین مجموعه فراوانی عدد  2بوده
که با یک مجموعه مربوط به پایگاه جامع شواهد قابلاتکا برای سیاستگذاری است که در سطح اول قرار گرفت
بعد از حذف مجموعه در سطح اول ،عدد  ۵کوچکترین فراوانی بوده است که ایجاد ساختار کارآمد
سیاستگذاری مبتنی بر شواهد ،بومیسازی سیاستگذاری و کاهش هزینهها و صرفهجویی در منابع در سطح
دوم قرار گرفتند.
پس از مشخص شدن سطوح هر یک از عوامل و همچنین با در نظر گرفتن ماتریس در دسترسپذیری نهایی،
مدل ساختاری تفسیری ترسیم شد .مدلی که در شکل ( )10مشاهده گردید از دو سطح تشکیلشده بود .عاملهایی
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که در سطوح باالی سلسلهمراتب قرار دارند ،تأثیرگذاری کمتری دارند.
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سطح اول

پایگاه جامع شواهد قابلاتکا برای سیاستگذاری

سطح دوم
ایجاد ساختار کارآمد

بومیسازی

کاهش هزینهها و

سیاستگذاری مبتنی بر

سیاستگذاری

صرفهجویی در منابع

شواهد
شکل .10مدل ساختاری تفسیری

پس از ترسیم مدل ساختاری تفسیری مربوط به پیامدها ،با استفاده از مدل ،جدول ماتریس نفوذپذیری -وابستگی
ایجاد شد که شکل ( )11بر اساس چهار عامل مؤثر بر سیاستگذاری آموزش عالی از بعد نفوذپذیری -وابستگی،
به چهار دسته عوامل نفوذی ،پیوندی ،وابسته و خودمختار تقسیم میشوند.

پیوندی

نفوذی

2

3
خودمختار

وابسته
3

2

میزان نفوذ

1

4

4

1

4
میزان وابستگی

3

2

1

شکل  .11ماتریس نفوذپذیری -وابستگی

همانگونه که در شکل ( )11مالحظه گردید ،عوامل اول و دوم ایجاد ساختار کارآمد سیاستگذاری مبتنی بر
شواهد و بومیسازی سیاستگذاری که هر دو در سطح دوم قرار گرفتند با دارا بودن وابستگی و نفوذ باال
تأثیرگذاری و تأثیرپذیری بسیار باالیی دارند و هر تغییر کوچکی بر روی این عوامل باعث تغییرات اساسی در
وابستگی قوی و نفوذ ضعیف اصوالً تأثیرپذیری باال و تأثیرگذاری کمی روی سیستم دارند به همین دلیل در ناحیه
وابسته قرار دارد .درنهایت کاهش هزینهها و صرفهجویی در منابع که در سطح دوم قرار گرفته در ناحیه نفوذی
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سیستم میشود .عامل پایگاه جامع شواهد قابلاتکا برای سیاستگذاری که در سطح اول قرار گرفته و با دارا بودن
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قرار گرفته بهطوریکه این عوامل دارای وابستگی کم و نفوذ باال میباشند بهعبارتیدیگر تأثیرگذاری باال و
تأثیرپذیری کم بر روی سیستم دارند.

تعیین اثر متقابل مؤلفههای سیاستگذاری مبتنی بر شواهد در سیستم آموزش عالی کشور
اثر متقابل مربوط به مؤلفههای اثرگذار بر روی سیاستگذاری مبتنی بر شواهد
مؤلفههای مسئولیت اجتماعی در سیاستگذاری نظام آموزش عالی و اندیشه راهبردی در سیاستگذاری نظام
آموزش عالی دارای وابستگی قوی و میزان نفوذ ضعیف هستند؛ اصوالً تأثیرپذیری باال و تأثیرگذاری کمی روی
سیستم دارند .مؤلفه عملکرد سیاستگذاری نظام آموزش عالی با دارا بودن کمترین میزان وابستگی و نفوذ در
ناحیه خودمختار قرار دارد .درنتیجه این مؤلفه عموماً از سیستم جدا میشوند زیرا دارای اتصاالت ضعیف با
سیستم هستند .تغییری در این مؤلفه باعث تغییر جدی در سیستم نمیشود .درنهایت اینکه مؤلفههای بلوغ
بکارگیری مناسب شواهد در سیاستگذاری نظام آموزش عالی و استقالل حرفهای دارای وابستگی کم و نفوذ باال
میباشند بهعبارتیدیگر تأثیرگذاری باال و تأثیرپذیری کم بر روی سیستم دارند.

اثر متقابل مربوط به مؤلفههای اثرگذار بر روی راهبردهای سیاستگذاری مبتنی بر شواهد
این مؤلفهها در دو بخش تعریف میگردند در بخش اول مؤلفههای فقدان شایستهساالری در سیاستگذاری نظام
آموزش عالی و ضعف ظرفیتسازی و فقدان آزاداندیشی در سیاستگذاری نظام آموزش عالی از وابستگی و
نفوذ باالیی برخوردارند ،تأثیرگذاری و تأثیرپذیری این مؤلفهها بسیار باالست و هر تغییر کوچکی بر روی این
مؤلفهها باعث تغییرات اساسی در سیستم میشود .جزماندیشی در سیاستگذاری نظام آموزش عالی با دارا بودن
وابستگی قوی و میزان نفوذ ضعیف تأثیرپذیری باال و تأثیرگذاری کمی روی سیستم دارد .درنهایت تعادل در نگاه
کمی/کیفی سیاستگذاران آموزش عالی دارای وابستگی کم و نفوذ باال میباشند بهعبارتیدیگر تأثیرگذاری باال و
تأثیرپذیری کم بر روی سیستم دارند.

عالی و ایجاد و نگهداشت فرهنگ سیاستگذاری مبتنی بر شواهد در سطوح مختلف سیاستگذاری با دارا بودن
وابستگی قوی و نفوذ ضعیف این مؤلفهها اصوالً تأثیرپذیری باال و تأثیرگذاری کمی روی سیستم دارند به همین
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دلیل در ناحیه وابسته قرار دارند .درنهایت مؤلفههای فقدان فرهنگ مشارکت در سیاستگذاری نظام آموزش عالی
و رقابتپذیری بینالمللی آموزش عالی دارای وابستگی کم و نفوذ باال میباشند بهعبارتیدیگر تأثیرگذاری باال و
تأثیرپذیری کم بر روی سیستم دارند.

اثر متقابل مربوط به مؤلفههای تأثیرپذیر از سیاستگذاری مبتنی بر شواهد
مؤلفههای ظرفیتسازی برای اجرای خطمشیهای مبتنی بر شواهد و نیازسنجی عقالیی دارای وابستگی قوی و
نفوذ ضعیف هستند این متغیرها اصوالً تأثیرپذیری باال و تأثیرگذاری کمی روی سیستم دارند .تدوین عقالیی
برنامههای اقدام شاهدمحور در ناحیه خودمختار قرار گرفته است ناحیهای که میزان وابستگی و نفوذ کمی دارد و
تغییری در این مؤلفه باعث تغییر جدی در سیستم نمیشود .مؤلفههای ایجاد بانک جامع شواهد قابل دسترس
برای سیاستگذاران آموزش عالی و توانمندسازی سیاستگذاران در راستای استفاده از بانک جامع شواهد در
ناحیه نفوذی قرار گرفتند بهطوریکه این مؤلفهها دارای وابستگی کم و نفوذ باال میباشند بهعبارتیدیگر تأثیرگذاری
باال و تأثیرپذیری کم بر روی سیستم دارند.

اثر متقابل مربوط به پیامدهای سیاستگذاری مبتنی بر شواهد
مؤلفههای ایجاد ساختار کارآمد سیاستگذاری مبتنی بر شواهد و بومیسازی سیاستگذاری با دارا بودن وابستگی
و نفوذ باال تأثیرگذاری و تأثیرپذیری بسیار باالیی دارند و هر تغییر کوچکی بر روی این مؤلفهها باعث تغییرات
اساسی در سیستم میشود .مؤلفه پایگاه جامع شواهد قابلاتکا برای سیاستگذاری با دارا بودن وابستگی قوی و
نفوذ ضعیف اصوالً تأثیرپذیری باال و تأثیرگذاری کمی روی سیستم دارند به همین دلیل در ناحیه وابسته قرار
دارد .درنهایت کاهش هزینهها و صرفهجویی در منابع که در ناحیه نفوذی قرارگرفته بهطوریکه این مؤلفهها دارای
وابستگی کم و نفوذ باال میباشند بهعبارتیدیگر تأثیرگذاری باال و تأثیرپذیری کم بر روی سیستم دارند.

نتیجهگیری
آموزش عالی یکی از زیرساختهای مهم نظام آموزشی هر کشور میباشد که وظیفه آن تربیت نیروی متخصص
در زمینههای مختلف ،پژوهش و ارائه خدمات تخصصی در حوزههای متنوع علم و فناوری به جامعه است .در
در دستور کار خود دارند .زیرا توسعه ملی نیازمند حرکت بهسوی علم و فناوری ،چه در تدریس و چه در تحقیق
دانشگاهی است .در سالهای اخیر نقش دانشگاهها در مدیریت و برنامهریزی کشورها تغییر کرده است (عبدی و
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همکاران .)1396 ،بدیهی است که تضمین موفقیت آموزش عالی با ساختار سیاستگذاری مناسب بر مبنای
شواهدی کاربردی ،مناسب و عملی تحقق خواهد یافت .هرچند که سیاستگذاری یک فرآیند پر چالش است که
تحتفشارهای شدید و محدودیتهای سخت رخ مﻰدهد بنابراین براﻯ تغییر سبک و چارچوب فکرﻯ
سیاستگذاران به سمت تفکر بلندمدت و کلگرا ،تالش ،اراده و تعهد شدید موردنیاز است .به عبارتی ،تازگی
رویکرد سیاستگذاری مبتنی بر شواهد در دنیا و کمبود پژوهش و ادبیات پژوهشی در این باب در کشور در کنار
نیاز مبرم این مرز و بوم به این مقوله در فرایند سیاستگذاری کشور در راستای هدایت و استفاده بهینه از منابع
موجود بهویژه در سیستم آموزش عالی به لزوم توجه بیش از پیش به این رویکرد قوت بخشید .سیاستگذاری در
نظام آموزش عالی همواره یکی از چالشهای اصلی آموزش عالی ایران بوده است.
ازاینرو با توجه به نقش سیاستگذاری درست در سیستم آموزش عالی کشور برای غلبه بر چالشهای موجود
در این سیستم و نیاز مبرم کشور به زیرساختهای نظام آموزش عالی در جهت تحقق اهداف اساسی این سازمان،
هدف از این پژوهش استفاده از تحلیل مدل ساختاری تفسیری ،اولویتبندی و سطحبندی روابط بین مؤلفههای
مدل سیاستگذاری مبتنی بر شواهد در سیستم آموزش عالی کشور است .به همین منظور با بهرهگیری از روش
مدلسازی تفسیری ساختاری به سطحبندی و تعیین اثر متقابل مؤلفههای سیاستگذاری مبتنی بر شواهد در سیستم
آموزش عالی کشور پرداخته شد که در پایان نتایج حاصل از یافتههای پژوهش نشان داد ،درحالیکه در مدل
طراحی شده در این پژوهش نهتنها دخالت و نقش کلیه ذینفعان ازاعم از دانشجویان ،اساتید ،بازار کار،
سیاستگذار ،حامیان و کارکنان  ،گروههای ذینفع ،اساتید و دانشجویان ،گروههای ذینفع اثرگذار ،نخبگان
رشتههای مختلف و گروهوارهای اثرگذار در سیاستگذاری مبتنی بر شواهد بهطور کامل تبیین گردیده است بلکه
اولویتبندی و تأثیرپذیری و نفوذ آنها و مؤلفههای غیرانسانی (شرایط و جوانب گوناگون) مؤثر در قالبهای
مختلفی همچون شرایط علی ،زمینهای ،و مداخله گرنیز کامالً تعیین گردیده است که این مهم این مدل را در
رسیدن به باالترین سطح مقبولیت اجتماعی سیاستهای مدون در نظام آموزش عالی یاری میرساند که
اساسیترین مؤلفه در افزایش مشروعیت این سیاستها میباشد.
بدون شک شرایط علی زمینهساز سیاستگذاری مبتنی بر شواهد نیازمند جدی به بستری مناسب است تا با
بهرهگیری از شایستهساالری و تعادل در نگاه کمی/کیفی سیاستگذاران نظام آموزش عالی ،جزماندیشی ،ظرفیت-
سازی و آزاداندیشی در نظام سیاستگذاری در آموزش عالی منتج به راهبردهایی اساسی جهت خلق پیامدهای

از بین همه شرایط و مؤلفههای مداخلهگر برای دستیابی به راهبردهای مؤثر در سیاستگذاری مبتنی بر شواهد در
نظام آموزش عالی ایران ،دارا بودن فرهنگ مشارکت در سیاستگذاری و پویایی در سیاستگذاری مهمترین
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مثبت در راستای سیاستگذاری مبتنی بر شواهد میگردد.
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عوامل تأثیرگذار در سیاستگذاری میباشند که اندازه ،نوع و شدت این مؤلفهها میتواند تأثیر جدی در سیاست-
زدگی در نظام سیاستگذاری داشته باشند .عالوه بر آن ،رواج فرهنگ مشارکت در سیاستگذاری مبتنی بر شواهد
میتواند موجب پویایی در سیاستگذاری مبتنی بر شواهد و سیاستزدگی کمتر در سیاستگذاری مبتنی بر
شواهد در نظام آموزش عالی گردد و همچنین دوری از سیاستبازی و سیاسیکاری در فرایند سیاستگذاری
مبتنی بر شواهد میتواند از ایستایی در نظام سیاستگذاری مبتنی بر شواهد کاسته ،گرچه رواج فرهنگ مشارکت
میتواند بهعنوان یک رابطه یکطرفه تأثیرگذار موجب کاهش سیاستزدگی در سیاسیکاری سیاستگذاری مبتنی
بر شواهد نظام آموزش عالی کشور گردد ولی سیاستزدگی و ایستایی در فرایند سیاستگذاری مبتنی بر شواهد
در یک رابطه دوگانه دوسویه بازیگران کلیدی مداخلهگر در سیاستگذاری نظام آموزش عالی هستند و این
میتواند بدان معنی تلقی گردد که پویایی در سیاستگذاری مبتنی بر شواهد موجبات سیاستزدگی کمتر را فراهم
میکند و مکعبی که میتوانند مداخلهگران جدی در سیاستگذاری مبتنی بر شواهد باشند .اگرچه در یافتهها و
خروجی مدل ساختاری تفسیری در بخش شرایط مداخلهگر بیانگر آن است که مؤلفه ایجاد و نگهداشت فرهنگ
سیاستگذاری مبتنی بر شواهد در سطوح مختلف نفوذ و وابستگی بر سایر مؤلفهها و عوامل شرایط مداخلهگر
ندارد و به تفسیر استاندارد اگر سیستم حذف گردد تأثیری ندارد بلکه باید اذعان نمود که این یافته یا خروجی
میتواند از خطاهای محتمل در این پژوهش باشد که منتج از تأثیر محدودیتهای این پژوهش باشد چراکه ایجاد
و نگهداشت هر فرهنگ مثبت و یا هر مؤلفه تأثیرگذاری بر حفظ فرهنگ و ارزشهای مثبت سازمانی از مهمترین
وظایف هر سیستم پویایی میباشد بنابراین یافته میتواند نقطهای قابل بررسی مجدد در پژوهشهای آتی برای
بهبود فرایند سیاستگذاری مبتنی بر شواهد برای محققان باشد.
از میان چهار مؤلفه از شرایط زمینهای مؤثر بر پدیده محوری سیاستگذاری مبتنی بر شواهد ،مؤلفه شایستهساالری
در سیاستگذاری آموزش عالی مؤثرترین مؤلفه در این مدل یافت شده است .شایستهساالری بهطور مستقیم و
دوسویه با تعادل در نگاه کمی/کیفی ،ظرفیتسازی و آزاداندیشی در یک سطح و اندازه بر سیاستگذاری مبتنی
بر شواهد در نظام آموزش عالی میباشد که تفسیر این تأثیر و نفوذ میتواند این باشد که هر چه نظام آموزش
عالی ایران از خبرگان و شایستگان در سیاستگذاری مبتنی بر شواهد بهره جوید موجب تعادل بیشتر در نگاه
کمی/کیفی سیاستگذاران آموزش عالی میباشد که این اثر نفوذ غیرمستقیم بر ظرفیتسازی و آزاداندیشی داشته
که موجبات کاهش جزماندیشی در سیاستگذاری میگردد .از سوی دیگر شایستهساالری در سیاستگذاری
میگردد که درنهایت کاهش جزماندیشی و انعطافپذیری بیشتر به سمتوسوی پذیرش چندصدایی و دوری
گزینی از تکصدایی در نظام سیاستگذاری مبتنی بر شواهد به همراه دارد .بنابراین جهت دستیابی به مطلوبترین
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مبتنی بر شواهد موجبات ظرفیتسازی و آزاداندیشی را نیز فراهم آورده و خود نیز متاثیر از این مؤلفه مداخلهگر
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بستر برای سیاستگذاری مبتنی بر شواهد و یافتن راهبردها کاری و موردتوجه ویژه به شایستهساالری در
سیاستگذاری مبتنی بر شواهد در نظام آموزش عالی ایران در اولویت میباشد.
از محدودیتهای انجام پژوهش حاضر میتوان به فقدان ادبیات علمی مستقیم با موضوع سیاستگذاری مبتنی بر
شواهد در آموزش عالی به دلیل نوظهور بودن این پژوهش که اولین پژوهش در نوع خود در حوزه سیاستگذاری
آموزش عالی است ،که در آن پژوهشگر به مطالعه ادبیات متناظر و مرتبط با موضوع پرداخته است ،اشاره کرد.
در پایان پیشنهاد میگردد که پژوهشگران در پژوهشهای آینده بامطالعه تطبیقی مدل پژوهش حاضر در مقایسه با
مدلهای دیگر و سایر نظامهای سیاستگذاری ایران ازجمله نظام سالمت و بهداشت ایران افقهای دیگری را
آشکار و بازنمایی نمایند و دریابند که آیا مدل طراحی شده کنونی در عمل میتواند پاسخگوی مسائل آنان باشد.
از سوی دیگر به یکی از مهمترین یافتههای این پژوهش در بخش شرایط مداخلهگر که مبین آن است که مؤلفه
ایجاد و نگهداشت فرهنگ سیاستگذاری مبتنی بر شواهد در سطوح مختلف نفوذ و وابستگی بر سایر مؤلفهها و
عوامل شرایط مداخلهگر ندارد و به تفسیر استاندارد اگر سیستم حذف گردد تأثیری ندارد بپردازند چراکه به نظر
ایجاد و نگهداشت هر فرهنگسازمانی مؤثر و مثبت از ارزشهای مثبت سازمانی و از مهمترین وظایف هر سیستم
پویایی میباشد بنابراین پژوهشهای موشکافانه بر این یافته در تحقیقات آتی میتواند گام مهمی برای بهبود فرایند
سیاستگذاری مبتنی بر شواهد در نظام آموزش عالی ایران باشد.
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