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 چكيده

نوآوري آن در است كه  شواهد بر مبتني گذاريمشيخط مدل پردازيمفهوم حاضر، پژوهش هدف
هاي مقايسه با مطالعات پيشين، جامعيت، بومي بودن و اجرايي بودن آن است كه همزمان به اغلب مولفه

 لحاظاين پژوهش از . مبتني بر شواهد در آموزش عالي توجه نموده است گذاريمشيخطموثر در 
 از هاداده گردآوري به منظور. است نظري كدگذاري و كيفي رويكرد با و پردازيمفهوم پي در گيريجهت

 آموزش كميسيون آماري، اعضاي جامعه. شد استفاده بنياد داده نظريه روش از عميق و هايمصاحبه
 علوم، وزارت جامع هايدانشگاه مديران و روسا كارشناسان، و خبرگان، ارشد، مديران عالي مجلس،

 عالي آموزش گذاريمشيخط خبرگان و پزشكي آموزش و درمان، وزارت بهداشت، و فناوري، و تحقيقات
 فرايند از هاداده تحليل جهت. شد مصاحبه افراد از نفر 20 با برفي گلوله گيرينمونه روش با كه بودند

 وجود عدم و هاي ذينفعگروه تنوع نتايج نشان داد؛اي از خالصه نهايت، در و شد كدگذاري استفاده
 نگاه و فرهنگي نهادينه ناهنجارهاي علي، شرايط از سازي،يكپارچه براي گذاريمشيخط موثر سازوكار
 نظام ايجاد طريق از كه است ايران عالي آموزش نظام گرمداخله شرايط از گذارانمشيخط گزينشي

 و هاضعف تبديل به منجر عالي آموزش نظام در گذاريمشيخط فرايند در شواهد بر مبتني پايش
 شود. مي بالقوه هايفرصت به موجود تهديدهاي
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 مقدمه  -1
به عنوان فرايند نه به عنوان يك پديده منفرد، يك تجويز براي همه  گذاريمشيخط

شود و اجراي صحيح آن مستلزم ايفاي نقش مشي در نظر گرفته مياقدامات حوزه خط
-خط مختلفاي همدل). 1394باشد (دشمن گير و رواقي، اثربخش كليه ذينفعان مي

عقاليي و يا  گذاريمشيخطهاي مدل انيرمورد استفاده در ا ميعمو گذاريمشي
 قوت و ضعف نقاط داراي شوندمي گرفته بكار تلفيقي يا و تنهايي به گاهي كهسياسي 
اي عمده هايضعف نقاط مدلها، اين همه نسبي قوت نقاط از گذشته هستند. كاربردي

ه همراه ب را ناپذيري جبران هايهزينه توانندمي كه دارد وجود مدلها اين از بعضي در
 عموم تقسيم از حاصل زدگيرقش دليله ب نخبگان توده مدل در مثال براي. باشند داشته

 قشري توسط هامشيخط ،گذاريمشيخط و گيريتصميم و عوام و نخبگان دسته دو به
-خط. )1387 الواني،د (گردمي تحميلهستند،  عموم كل بر جامعه از چكيكو بخش هك

 و دموكراسي توسعه و وجود كشور فرهنگي حوزه در مدل اين از استفاده با گذاريمشي
 و گيوريان( هامشيطخ پذيريمشروعيت قدانف كهبرد مي يرسوالرا ز عمومي مشاركت

 ).  1392د (پورعزت و همكاران، دار همراهه ب را )1384 مندجين، ربيعي

و سيستماتيك  علمي به انيردر ا هاگذاريمشيخط هايمدلبخشي ضايترعدم 
 بايد گذاريمشيخط ،)1397(عباسي و همكاران،  ددبرميگرها گذاريمشيخط دننبو
 خوبيبه در آن  دخرو  نشدااطالعات، داده،  تفكيك حالعين و در بوده  رنش محودا
-مشيخطها يكي از اين روش .كند دهستفاا مناسب تحليلي يهااربزو از ا دشو منجاا

 از حاصله موجود شواهدر دادن قرا با" كه رويكردي مبتني بر شواهد است؛ گذاري
 حول مطلع و آگاهانه يريگتصميم به خط مشي سازيهپياد و وسعهت قلب در پژوهش

2Fديويس( "كندمي كمكها پروژه و هاهبرنام ها،ط مشيخ

P3Fساتكليف و كورت ؛1999، 1

2
P ،

 منابع، درست گذاريسرمايه در گذارانمشيخط به رويكرد اين). 2004ديويس،  ؛2005

                                                           
1. Davies 
2. Sutcliffe & Court 
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 بيشتر بازگشت و هامشيخط در هاآن درست هدايت و منابع اتالف از جلوگيري

4F(فينكلشتاين و تابمن كندمي شاياني كمك هاگذاريسرمايه

 ينا زهنو ماا). 2015، 1
بسياري نيست.  رداربرخوگذاري مشيخط يفضا در زمال اريتأثيرگذاز  انيرادر  ديكررو

حتي  نجامدانمي بمطلو نتايج به ،شودكه مطرح مي گذاريمشيخطهاي توصيهز ا
و  دمنجر نشو گذاريمشيخط بهيا  هنشدنيز تصويب  هاتوصيه بهترين ستا ممكن

 هعمدطور  به كه ستا هشدهايي گذاريمشيخط يشكلگير سبب همين مسئله
(ابراهيمي و همكاران، نند اناتو عمومي تمشكال حلو در  هستند ثرابيو  مدرآناكا

1393 .( 

 توسعه آشيل پاشنه عنوانه ب عالي آموزش سيستم از برخورداري حاضر عصر در

 سازيبرآورده متضمن و رو پيش هايبحران با مقابله براي ابزاري ،آن پويايي و جانبه همه
 براي متري و معيار امتياز اين بودن دارا كه طوريه ب آيند.مي شماره ب جوامع نيازهاي
 از كشورها تمايز در قدرتمند ابزاري و گوناگون كشورهاي در توسعه و پيشرفت سنجش
 گيريبهره بنابراين). 1388(هادي پيكاني،  است ماندگي عقب يا و يافتگيتوسعه دريچه

 شواهدي از كه عالي آموزش گذاريمشيخط در اثربخش و كارا نوين، رويكردي از
 هم هايپژوهش از حاصل موجود شواهد و تجربي توصيفي، كمي، كيفي، شواهد همچون

P5Fوريبهره ونيكميسد (بگير بهره سنخ

2
P، 2010 (مشيخط رويكرد از استفاده ضرورت-

 . سازدمي حياتي كشور در د را شواه بر مبتني گذاري

 باطل تسلسل دور يك در همچنان ايران در عالي آموزش گذاريمشيخط نظام
 آموزش گذاريمشيخط در مشيخط مرگ" خطر با و دارد قرار ناكارآمد گذاريمشيخط
 دگرگوني ضرورت در منطق وجود عليرغم كه روبروست) 1395(ابراهيم آبادي،  "عالي
 ريزيبرنامه هيچ تنها نه )1394(مردوخ روحاني،  عالي آموزش نظام گذاريمشيخط

                                                           
1. Finkelstein & Taubman 
2. Productivity Commission 
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-بهره براي جدي عزمي هيچ بلكه )1392، اجاللي( ندارد وجود آن در عالي آموزش براي

-مشيخط نگاه از حتي كه آن حال شودنمي مشاهده آن بدنه در شواهد اين از گيري

 و )1395(ابراهيم آبادي،  گذاريمشيخط تعديل و تحول نيز كشور عالي آموزش گذاري
گذاري مشيخط مدل استقرار سوي به مدل سياسي فعلي گذاريمشيخطاز   حركت
 و علمي معتبر هايپژوهش به مستظهر و علي تفكري بر تكيه" با شواهد بر مبتني

 باشد. مي حياتي ضرورتي حوزه اين در) 1392(فراستخواه،   "اجتماعي

كنوني آموزش عالي ايران، به دانش اجتماعي موجود،  گذاريمشيخطدر مدل 
علي و علمي، توجه كمتري هاي تبيين و توضيح هاي مستقل ميداني و مدلپژوهش

در نظام  گذاريمشيخطريزي و شده است. بازتاب وضع موجود عملكرد مديريت، برنامه
-آموزش عالي ايران در سطح كالن حاكي از نوعي ناكارآمدي و يا بدكاركردي در سطح

ها و ناكارآمدي موجود در نهادهاي هاي نهادي و ساختاري است و بيانگر كاستي
). به ديگر سخن، 1395ساز است (اميري فرح آبادي و همكاران، و تصميم گيرندهتصميم

اي هاي كشور، حلقه گمشدهگيري نظام علمي، همچون ديگر نظامدر فرايند تصميم
مشي و كاربران آن وجود دارد كه موجب ايجاد گسست ميان توليدكنندگان دانش خط

هاي پژوهشي نهادهاي توليد تهشود كه يافشده است. نتيجه اين كه اغلب مشاهده مي
گيري به كار بسته و تصميم گذاريمشيخطدانش در قلمرو آموزش عالي به ندرت در 

گيري در اين قلمرو سازي و تصميمشود. در واقع نوعي ناهمگرايي در فرايند تصميممي
 گذاريمشيخطپديد آمده است كه موجب شد آموزش عالي ايران با روند كنوني و نبود 

 ). 1390باشد (عباسي و شيره پزآرائي، مناسب از مدل مناسب برخوردار نمي

 بر مبتني گذاريمشيخط مدلپردازي با مفهوم است تالش در حاضر پژوهش

 شواهد بر مبتني گذاريمشيخط رويكرد شواهد با از گيريبهره براي روشن راهي شواهد

 هرگونه از دوره ب تا دهد قرار ايران در عالي آموزش نظام گذارانمشيخط روي يشپ در
 لئمسا و مشكالت از ايريشه و  ترعميق درك با گذشته اشتباهات تكرار و شتابزدگي
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.  دهد قرار موجود  منابع از بهينه استفاده و هدايت مسير در را عالي آموزش  حوزه كشور،

كمبود پژوهش و  و دنيا در شواهد بر مبتني گذاريمشيخط رويكرد ازگيبه عبارتي، ت
 در مقوله اين به بوم و مرز اين مبرم نياز كنار در كشور در باب اين دردانش موجود 

 ويژهه ب موجود منابع از بهينه استفاده و هدايت راستاي در كشور گذاريمشيخط فرايند
 دربخشد. مي قوت رويكرد اين به پيش از بيش توجه لزوم به عالي آموزش سيستمدر  

 و درك در تعمق عدم شتابزدگي، هرگونه از دوري و گذاريمشيخط فرايند بهبود جهت
-مشيخط براساس نظامند رويكردي بكارگيري، كشور لئمسا و مشكالت ايريشه فهم

 عنوانه ب ايران عالي آموزش سيستم در قوي و متقن شواهد بر مبتني اثربخش گذاري
-يم ضروري مناسبش ابزارهاي و گذاريمشيخط كاراي و اثربخش مدل فاقد يحوزه
جامعيت، بومي بودن و اجرايي . در اين راستا پژوهش حاضر، با دارا بودن نوآوري؛ باشد

مبتني بر شواهد در  گذاريمشيخطهاي موثر در بودن آن كه همزمان به اغلب مولفه
بومي باشد كه مدل در پي پاسخگويي به اين سوال مينمايد، آموزش عالي توجه مي

 باشد؟ مبتني بر شواهد در سيستم آموزش عالي ايران كدام مي گذاريمشيخط

 مباني نظري پژوهش  -2
 گذاري مشيهاي خطمدل

يا طراحي سازوكار به معناي ايجاد يك فضا براي حركت عوامل  گذاريمشيخط
گذار است (پارخارست، مشياقتصادي و اجتماعي به سمت وضعيت مطلوب از منظر خط

عملي اتفاقي و يا تصادفي نيست كه خودبخودي، بدون مقدمه  گذاريمشيخط). 2017
ها با وجود دارد كه اين مدل گذاريمشيخطهايي براي و يا دفعي واقع گردد بلكه مدل

اند (پورعزت هاي پيشين بودهتكامل يافتن در طول تاريخ در تالش براي همپوشاني مدل
-با بهره گذاريمشيخطها و يا نهادهاي ازمانهاي ذينفع، س) و گروه1392و همكاران، 

ها به همراه اي از اين مدلنمايند كه خالصهمي گذاريمشيخطها اقدام به گيري از آن
 گردد. ) ارائه مي1ها در قالب جدول (نقاط قوت و ضعف آن
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 گذاريمشيخطهاي شرحي از انواع مدل .1جدول
هاي مدل رديف 

-مشيخط
 گذاري

 ها ضعف ها قوت تعريف 

مدل  1
نخبگان 

 توده 

اين مدل جامعه را به دو 
ها و توده طبقه كلي نخبه

كند و بندي ميمردمي طبقه
توده مردم را پيرو و تابعي از 

گيرد كه نخبگان درنظر مي
هاي موضوعه مشيخط

نخبگان سياسي بر آنان 
 لواني،شود (ااعمال مي

1387( 

هاي بررسي ترجيحات و ارزش
ها مشينخبگان حاكم و وضع خط

از سوي نخبگان سياسي و انتقال 
 ) 2014ها (پارتوس، آن به توده

تفاوت بودن مردم بي
-مشينسبت به خط

ها، تدوين و اتخاذ گذاري
مشي در جهت خط

منافع نخبگان نه مردم، 
فقدان اطالعات نسبت 

مشي گذاري، به خط
بوروكراسي بودن ساختار 

گذاري و مشيخط
قشري نگري (دشمن 

 )1394گير و رواقي، 
مدل  2

عقالنيت 
 مطلق 

 يانسان اقتصاد يخردگراي
است كه در تقابل با انسان 

. انسان اجتماعي قرار دارد
در هر لحظه  ياقتصاد

ترجيحات خود را تشخيص 
دهد و اهداف مشخص و يم

 دكنيمنسجم را دنبال م
114T ،1395(الواني( 

وجود اهداف و ترجيحات مشخص، 
نگر و دوربرد، لزوم ديدگاه كل

داشتن اطالعات نسبتا كامل، 
خردگرايي انسان اقتصادي در 
مقابل انسان اجتماعي، تمركزگرا، 
قابل كاربرد به ويژه در سطح 
سازماني خرد و محيطي ثابت 

 )1395(الواني، 

زمان بر و پرهزينه بودن، 
تكنوكراسي، عدم كارايي 
در سطح كالن، فقدان 

اجماع  ارزش اجتماعي
شده، فقدان توانايي و 

هاي خط مشي قابليت
گذاران براي پيش بيني 
نتايج، عدم وجود 

هاي الزم براي فناوري
-محاسبه فوايد و هزينه

ها، تمركز بيش از اندازه 
هاي بر روي خط مشي

 )2008قبلي (فنچ، 
مدل  3

عقالنيت 
محدود 
 -(اكتشافي
ابداعي، 
رضايت 
بخش، 
 فزاينده)

بخش رضايتنوعي برخورد 
شود يابي دنبال ميحلراه در

 ،خط، و از طريق سعي
گمان براي رسيدن  حدس و

 كندبه راه حل تالش مي
(پورعزت و همكاران، 

). مدل رضايت بخش 1392
هاي ممكن حلانواع راه

بررسي و راه حلي كه با 
معيارهاي تدوين شده 

شود انطباق دارد انتخاب مي

خردگرايي انسان اداري در مقابل 
انسان اقتصادي كه اهدافش در 

هاي ها و سيستمقالب سازمان
اجتماعي است، تمركز بر نتايج 
كوتاه مدت، اصالحات مداوم و 
تدريجي، تمرين عملي با هدف 
حل مشكل همراه با سعي و خطا 
داشتن (پورعزت و همكاران، 

1392( 

ذات محافظه كار، راه 
ها بر مبناي عملكرد حل

گذشته، پايين بودن 
نوآوري، حل مسئله با 
استفاده از الهام و 
حدس، متفاوت بودن 
سطح رضايت بخشي در 
اذهان مختلف، نايده 

ها گرفتن بهترين انتخاب
)، 2008(كريتيزنيگر، 

تغييرات اندك تدريجي 
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هاي مدل رديف 

-مشيخط
 گذاري

 ها ضعف ها قوت تعريف 

مدل 114T). 1388(هادي پيكاني، 
زاينده يا تغييرات تدريجي ف

مشي عمومي را به عنوان  خط
هاي گذشته تداوم فعاليت

دولت با تعديلي جزئي 
 ).1395(الواني، 114T 114Tداند مي

با حفظ وضع موجود، 
عدم پويايي در بلندمدت 
و انباشت قوانين و 
مقررات (كينگ و كرامر، 

2007( 

مدل  4
 فرايندي 

گذاري در مدل مشيخط
فرآيندي نه به عنوان يك 
فعاليت و عمل منفرد و 
مستقل كه به منزله 
فرآيندي مشتمل بر فعاليتها 

 مراحل است (گوپتا،و 

2001 .( 

اهميت بيشتر مراحل و فرايند 
گذاري نسبت به محتواي مشيخط
 ) 2003مشي (تانسي، خط

-وجود عوامل و خط
گذاران بي شمار، مشي

اي بودن، تغيير مرحله
ها با تغيير مشيخط

فرايندهاي رسمي و 
غيررسمي (هاولت، 

1380( 
مدل  5

 آشفته 
مدل آنارشي سازمان يافته 
مدلي است بدون تكيه بر 
خردگرايي در فرايند 

) 2001گيري (گوپتا، تصميم
گيري در كه مناسب تصميم

-شرايط مبهم و پيچيده مي
 باشد. 

گيري در شرايط مناسب تصيم
-مبهم و پيچيده، رجحان بر مدل

هاي سياسي و عقالئي به دليل 
فاقد توانايي تحليل و فهم 

هاي مبهم و پيچيده، موقعيت
زيرسوال بردن خردگرايي (گويتا، 

2001 ( 

ها، ابهام در ارجحيت
كاركرد براساس سعي و 
خطا، وجود سبدي از 

ها، مشكالت و راه حل
كنندگان مشاركت

موقت، اهميت برخي از 
ها را كم و زياد جنبه

كنند (كينگ و مي
 )2007كرامر، 

مدل  6
 نهادي 

114Tسازماني چارت بر مدل اين 
دارد (دانش  تمركز دولت
 ).1389فرد، 

مشي از تضمين مشروعيت خط
سوي دولت و نهادها، مشاركت 

مشي از بيشتر در اجرا و اعمال خط
سوي نهادها به دليل تامين 

ها، مشروعيت بخشي خواست آن
مشي (اندرسون و همكاران، خط

2015( 

تسهيل در اجراي يك 
مشي و ايجاد مانع خط

مشي در اجراي خط
يگر، محروم كردن د

منافع از ديگران، دادن 
مزيت به افراد خاص و 
دريغ كردن مزيت از 
گروه ديگر (دانايي فرد و 

 )1392همكاران، 
مدل  7

 -جريان
 ها دريچه

114Tمشي طبق اين مدل خط
برخورد سه  حاصل عمومي

جريان با يكديگر است: 
-ها و خطمسائل، سياست

ها براي حل دريچهباز شدن 
مشكل از محل تعامل جريانات، 

پذيري در جامعيت و انعطاف
ها (دانش فرد، حلمسائل و راه

وجود جريانات گوناگون 
گذاري، مشيدر خط

تعيين شدت و ضعف 
جريانات (دانش فرد، 
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هاي مدل رديف 
-مشيخط

 گذاري

 ها ضعف ها قوت تعريف 

 )1389 )1389 ).1389(دانش فرد،  هامشي
مدل  8

 سياسي 
هاي برآيند بازي قدرت گروه

سياسي، فشار ذينفع و 
قانونگذاري مختلفي نهادهاي 

است كه براي رسيدن به 
اهداف سياسي در فرآيند 

هاي متعدد، زنيچانه
دادوستدهاي سياسي را به 
فراگردهاي عقالني و صريح 

 لواني،(ابخشند ترجيح مي

1395.( 

-ها حاصل بازيگذاريمشيخط
-هاي قدرت، دادوستدها و فعاليت

هاي سياسي است (كينچي، 
2012( 

هاي لحاظ شدن گروه
خاص و نه الزاما منافع 
عمومي، دستيابي به 
اهداف از طريق نفوذ بر 
ديگران، عدم توافق و 
اجماع صاحبان قدرت 

 )2012(كينچي، 

مدل  9

 سيستمي 

114Tمشي به عنوان  نگاه به خط
واكنش سيستم سياسي 
 به نيروهايي كه از محيط

. (گيوريان كند دريافت مي
 ).1384و ربيعي، 

گذاري حاصل مشيخط
تبادالت محيطي و فراگردهاي 

اي براي داخلي است، شيوه
تحليل و سازماندهي تعامالت، 

ها، هاي آنفرايندها و پيچيدگي
مشي به عنوان بازده خط

سيستم، يك مجموعه از نهادها 
هاي قابل شناسايي در و فعاليت

جامعه كه نيازها را به 
-تصميمات معتبر تبديل مي

كنند (الواني و شريف زاده، 
1389( 

نيازمند پشتيباني 
همه قشرهاي جامعه 
(الواني و شريف زاده، 

1389 ( 

P6Fمدل مبتني بر شواهد :شواهد بر مبتنيمدل 

1
Pمند و عقاليي با تكيه بر ، رويكردي نظام

ها در آن برآيند شواهد به دست آمده مشيهاي مدرن و غيرسنتي است كه خطپژوهش
سازي و پياده گذاريمشيخطگيري آگاهانه در باشد كه نوعي از تصميماز پژوهش مي

-باشد. اين رويكرد با بهرهتر ميها كه در تالش براي رسيدن به فهمي گستردهمشيخط

ها به سوي دستيابي به نوعي اجماعي گره خورده با گيري از شواهدي محكم از پژوهش

                                                           
1 Evidence- Based Model 



 

 47.........................شواهد بر يمبتن گذاري مشي خط يبوم مدل پردازي مفهوم

 
ساتكليف و  ؛2004هاي متنوع است (ديويس، در حوزه گذاريمشيخطعقالنيت در 

P7Fپاوسون؛ 1999ديويس، ؛ 2005كورت، 

1
P ،2002(تتحقيقا نتايج ،هداشواز  ر. منظو 

 هداشو بر مبتني اريخطمشيگذو  ستا نشدا يشافزا جهت جانبه همهو  مندمنظا
 يبيشتر تطالعاا با د،خو يهايتصميمگير در كندكمك مي ادفرا به كه ستا دييكررو

و  اجرا ار،ستقرا جهتدارد در  ارقر  سستردر د كه يهداشو بهترينو از  نمايند امقدا
درك رود مي رنتظاا كه رهمانطو). 2004(ديويس، نمايند  دهستفاا خطمشيها توسعه
 دجوو گذارانمشيو خط نشناساركا بيندر  هداشو بر مبتني مدلاز  تيومتفاو  دهگستر
 دبنيا كهسازد قادر ميگذاران را مشيگذاران معتقدند: شواهد خطمشيخط كثرا مادارد ا

 انميزو  مساله ماهيتاز  فهم درستي ،هندد ئهارا دخو تتصميما ايبر خردمايهو 
در  بينشي ،هندد دپيشنها مسائل ايبر مختلفي هايحلراه ،ندآور بدستآن  گيدگستر

ها به مشياي براي اجراي خطانگيزه و اراده و كنند كسبها خطمشي تاثيرات آتي مينهز
آورند. در واقع شواهد به منظور فهم بهتر مسائل عمومي، تاثيرگذاري بر تفكرات وجود 

P8Fشود (كمبلگذاران و ارزيابي و دفاع از تصميمات اتخاذ شده بكار گرفته ميمشيخط

2
P  و

 ). 2007همكاران، 
 گذاري مبتني بر شواهد و اهميت آنمشيخط
كند ريزان كمك ميمبتني بر شواهد فرايندي سياسي است كه به برنامه گذاريمشيخط

گيري و تدوين را انجام دهند. اين شواهد تا با استفاده از شواهد مناسب بهترين تصميم
-هاي نظارت، تحقيقات علمي، تجربهممكن است شامل اطالعات توليد شده از سيستم

باشد مبتني بر عقايد مي گذاريمشيخطهاي تاريخي و ساير.... باشد و نقطه مقابل 
P9F(آدرين

3
P  ،مبتني بر شواهد رويكردي است كه به  گذاريمشيخط). 2008و همكاران

-هاي آگانهكند تا با استفاده از بهترين شواهد موجود تصميمگذاران كمك ميمشيخط

                                                           
1. Pawson 
2. Campbell 
3. Adrian 
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 رويكردي ناي). 1396ها اتخاذ نمايند (نبوي، ها و طرحها، برنامههاي در مورد خط مشي

 سنتي معمول تصورات از فراتر گيريجهت با "عقالني و مندنظام روشي" بر مبتني

 است گذاريمشيخط محور حول در ترهگسترد فهمي به رسيدني برا پژوهش
ميتني بر شواهد بر مبناي شواهدي محكم  گذاريمشيخط ).2005ساتكليف و كورت، (

ها از پژوهشها است كه در تالش براي رسيدن به عقالنيتي جمعي براي دستيابي موفقيت
طيف . )2002پاوسون، باشد (اي خاص در گذشته ميهاي حوزههاي خط مشيو شكست

مبتني بر شواهد را فرايندي به طور شفاف از  گذاريمشيخطديگري از پژوهشگران 
براي  "طراحي، پياده سازي، پااليش خط مشي"شواهدي محكم و سربلند از آزمايش در 
مبتني بر شواهد  گذاريمشيخطاهميت دانند. دستيابي به اهداف منظور خط مشي مي

از  گذاريمشيخطاش در تمامي فرايند به خاطر نقش انكارناپذير و در حضور  حياتي
هاي موجود خط مشي و يا حتي در دوران پسا شناخت و درك مشكل تا ارزيابي گزينه

 ). 2010 وري،بهره ونيكميس(ارزيابي خط مشي نمايان است 

) به صورت 2اي از نكات مهم پيشينه پژوهش در قالب جدول (در ادامه خالصه
 گردد:  منظم ارائه مي

 پيشينه پژوهشاي از نكات مهم خالصه .2جدول 
 -محقق (ان) عنوان   نتايج 

 سال 
خط  نديشواهدمحور كردن فرا ةكنندليعوامل تسه

موارد  نيبه ا يبندحوزه، قابل دسته نيدر ا يگذاريمش
 .يو نهاد يانهيزم ،يهستند: عوامل فرد

كننده شناسايي عوامل تسهيل
-شواهدمحور كردن فرايند خط مشي

تحقيقات و گذاري در حوزه علوم، 
 فناوري

عباسي و همكاران 
)1397( 

 ارزيابي  خط و اجرا تدوين، در آماري شواهد از استفاده
 سبب بهبود عالي، آموزش حوزة در دولت هايمشي

 و اداري سياسي، اجتماعي، پذيريپذيري و امكانقابليت
 شود.مي هامشي خط اين فني

 پذيريامكان ارتقاي راهكارهاي بررسي
 اداري، سياسي، پذيريقابليت و

 عمومي هايمشي خط و فني اجتماعي
 با كشور آموزش عالي حوزة در دولت

 گذاريمشي خط رويكرد از استفاده
 شواهد بر مبتني

دانايي فرد و 
 )1392همكاران (

هاي جامعي براي با استفاده از روش فراتركيب، چارچوب
 نگاري و خط مشي گذاري استخراج گرديدآينده

نگاري چارچوبي براي همراستايي آينده
انطباقي با خط مشي گذاري مبتني بر 

نامداريان و 
  )1392همكاران (
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 -محقق (ان) عنوان   نتايج 

 سال 
 شواهد علم، فناوري و نوآوري

ها به منظور تدوين خط قبل از اتكا كردن به اين داده
-هاي خود از نقاط معني و مفهومي و روشمشي گذاري

 شناسي آن آگاهي كامل داشته باشند.  

ط مشي گذاري مبتني بر شواهد: خ
قابليت استفاده از نظرسنجي آموزشي 

(سيستم آماري  Eurostatبزرگساالن 
 اروپا)

 )2014بورن (

هاي عليرغم اهميت تدوين مناسب خط مشي در زمينه
بهداشت توجه به خط مشي گذاري مبتني بر شواهد كم 
است. زيرا تضادهايي در حوزه تدوين مبتني بر شواهد 

دارد كه برخي از آنان نشات گرفته از قوانين و  وجود
مقرراتي است كه دولت و خط مشي گذاران آن را اعمال 

 دارند.مي

خط مشي گذاري مبتني بر شواهد: 
جهاني بر  -هاي اجرايياجراي پژوهش

حل مشكالت محتوايي خاص در 
 كشورهاي در حال توسعه

بچاگو و همكاران 
)2009( 

مشي، خط در شواهد از مورد براي استفاده پنج
نگري، كنند: سرعت، سطحيمي ايجاد محدوديت

 و رازداري، و كاري پنهان مشي،خط يك حول چرخش
 علمي. جهل

عنوان شواهد و خط مشي بريتانيا، 
 اهميت موضوع شواهد

 )2005كيبل (

 بر مشي مبتني خط بكارگيري براي چالشها از دسته سه
دارد: فرهنگ،  وجود اجتماعي هايحوزه شواهد در

 زيرساخت و كاربرد 

موسلي و تيرني  واقعي در دنياي شواهد بر عمل مبتني
)2004( 

با توجه به بررسي سير مطالعاتي پژوهش، تحقيق كمي در مورد چگونگي و استفاده از 
آموزش  ،هاي نظام آموزش عالي در ايران شده استگذاريمشيشواهد در تدوين خط

اي، علمي سايه عوامل سياسي بر نظام حرفه و مشكالتي همچونها چالشعالي ايران با 
و تخصصي كشور، تمايل دولت به مداخله در مديريت و اداره دانشگاه و كنترل بيروني و 
ديوانساالر آن، غلبه رويكرد اداري بر رويكرد علمي در ارزشيابي، فقدان نظام مدرن و 

ها، عدم امكان توسعه و مشاركت گاهكارآمد اطالعات آموزش عالي با مشاركت خود دانش
اي و تخصصي براي اعتبارسنجي و ارزيابي بيروني توسط نهادهاي غيردولتي حرفه

نفعان اجتماعي و موانع موجود بر سر راه استقالل همتايان و دانشگاهي و ساير ذي
) 1390ها و آزادي آكادميك (عباسي و شيره پزآرائي، دانشگاهي و خودحسابرسي آن

مناسب براي تضمين كارايي از الگويي موثر براي  گذاريمشيخطنزولي و عدم ابزار  روند
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برداري جامع برخوردار نيست. به همين منظور با توجه به اهميتي كه استقرار و بهره
-ها دارند، پژوهش حاضر در پي مفهوماستفاده از شواهد درست در تدوين خط مشي

 باشد. شواهد در نظام آموزش عالي ايران مي مبتني بر گذاريمشيخطپردازي مدل 

 شناسي پژوهش روش -3
استفاده شده  )GTدر پژوهش حاضر، از رويكرد كيفي و تركيبي از روش داده بنياد (

اند اخذ شده  هاي كيفي (مصاحبه)هايي كه تنها از دادهدر اين پژوهش از مقولهاست. 
ها از ادبيات و الگوهاي نظري موجود مقولهشود، بلكه براي تلخيص و تحليل استفاده نمي

 باشد: شوند. مراحل اجراي پژوهش به شرح زير ميها اعمال ميكسب شده و بر روي داده
-مشيخطپردازي مدل مرحله اول، تعريف مسئله: مسئله اصلي پژوهش حاضر مفهوم

 باشد. مبتني بر شواهد در نظام آموزش عالي ايران مي گذاري

-آموزش عالي و استخراج مقوله گذاريمشيخطمرحله دوم، تبيين اجزاي مدل 

مرتبط با پژوهش در هاي كيفي از دانش موجود پژوهش: دانش موجود هاي تحليل داده
مبتني بر  گذاريمشيخط، گذاريمشيخطهاي ، انواع مدلگذاريمشيخطهاي، زمينه

 گذاريمشيخطمورد سند با موضوع  144شواهد و آموزش عالي ايران شامل تعداد 
سند در حوزه آموزش عالي ايران به  14و  گذاريمشيخطمدل  16مبتني بر شواهد، 

تفكيك موضوع مورد مطالعه تفضيلي قرار گرفته است كه خروجي اين بخش تبيين 
توانست روي هايي بود كه ميو استخراج مقوله آموزش عالي گذاريمشيخطاجزاي مدل 

 . هاي كيفي اعمال شودداده

بررسي و ي عميق، ها در اين پژوهش، از مصاحبهمرحله سوم: گردآوري داده
تحليل اسناد و مدارك طرح تحول وزارت علوم و شوراي عالي انقالب فرهنگي، نقشه 

انش موجود مرتبط با پژوهش جامع علمي كشور و اسناد باالدستي و مرور تفصيلي د
هايي گيري گلوله برفي مصاحبهگيري از روش نمونهاستفاده شده است. همچنين با بهره

اعضاي كميسيون آموزش عالي مجلس، مديران ارشد، كارشناسان، و نفر از  20با 
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خبرگان وزارت علوم و تحقيقات و فناوري و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و 

 ادتعدهاي جامع وزارت علوم، تحقيقات و فناوري صورت گرفت. مديران دانشگاهروسا و 
 اتنش، دنبوتكراري از  طالعاتيا عشبا. ايافت مهادا طالعاتيا عشباا نماز تا هامصاحبه

 ،هاو داده يدآنمي ستد به هامصاحبهاز  يجديدداده  ،يگرد كه معني بدين دگيرمي
 ماهيت به توجه با حاضر هشوپژدر ). 1392شود (دانايي فرد و همكاران، مي اريتكر

و  ستا شتهاند دجوو ضفر پيش رتصو به نمونه ادتعد دنكر مشخص به ميولز ،كيفي
 عشباا ،قع. در واستا هانمونه ادتعد كنندهمشخص ،قبل هجمع شد يهاداده ارتكر

مصاحبه انجام شد كه از  20حاضر گيري است. در پژوهش ، مالك خاتمه نمونهطالعاتيا
-همزمان با انجام مصاحبههاي اطالعاتي مشاهده شد. به بعد تكرار در داده 17مصاحبه 

-تركيب مصاحبه) 3جدول (ها، ادبيات نظري مرتبط با پژوهش مطالعه تفصيلي شد. 

 دهد.  شوندگان و اعضاي نمونه آماري پژوهش در مرحله كيفي طراحي مدل را نشان مي

 شوندگان در مرحله كيفي تركيب مصاحبه .3جدول
 رديف

 (كد مصاحبه)
گذاري آموزش مشيسابقه در خط تحصيالت شوندهسمت مصاحبه 

 عالي
 سال 7 دكتري نماينده و عضو كميسيون آموزش عالي مجلس شوراي اسالمي 1
 سال 12 دكتري دبير عضو كميسيون آموزش عالي مجلس شوراي اسالمي 2
 سال 3 دكتري كميسيون آموزش عالي مجلس شوراي اسالميعضو  3
 سال 2 دكتري عضو كميسيون آموزش عالي مجلس شوراي اسالمي 4
 سال 2 دكتري دانشگاه آزاد عضو شوراي عالي سياستگذاري 5
ظارت راهبردي معاونت علمي و فناوري ن معاون سياستگذاري و 6

 رياست جمهوري
 سال 5 دكتري

 سال 4 دكتري پژوهشي وزارت عتفمعاونت  7
 سال 4 دكتري معاونت اجرايي وزارت عتف 8
 سال 2 دكتري معاونت امور مجلس وزارت عتف 9
رئيس دانشگاه جامع و كارشناس و خبره آموزش عالي وزارت  10

 عتف
 سال 10 دكتري

رئيس دانشگاه جامع و كارشناس و خبره آموزش عالي وزارت  11
 عتف

 سال 2 دكتري

 سال 4 دكتري كارشناس خبره آموزش عالي وزارت عتف 12
 سال 10 دكتري رئيس دانشگاه و كارشناس و خبره آموزش عالي وزارت عتف 13
 سال 7 دكتري رئيس دانشگاه و كارشناس و خبره آموزش عالي وزارت عتف 14
 سال 4 دكتري كارشناس خبره آموزش عالي وزارت عتف 15
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 رديف
 (كد مصاحبه)

گذاري آموزش مشيسابقه در خط تحصيالت شوندهسمت مصاحبه 
 عالي

 سال 4 دكتري شناسدوره نهم و جامعهنماينده مجلس در  16
 سال 10 دكتري كارشناس و خبره آموزش عالي وزارت بهداشت 17
 سال 8 دكتري كارشناس و خبره آموزش عالي وزارت بهداشت 18
 سال 2 دكتري كارشناس و خبره آموزش عالي وزارت بهداشت 19
 سال 5 دكتري شناسجامعه 20

مرحله چهارم: تجزيه و تحليل اطالعات و ارائه مدل؛ تجزيه و تحليل اطالعات بر 
 كدگذاري باز، كدگذاري شاملمبناي روش كدگذاري نظري انجام شد. مراحل كدگذاري 

هاي در اين پژوهش كدگذاري باز در طي مرور داده. است  انتخابي كدگذاري و محوري
هاي صورت سازي شده و خالصه نويسيپيادههاي آوري شده و بر روي مصاحبهجمع

بندي آنها در جداول متناسب انجام شد. در گرفته از اسناد و مدارك از طريق صورت
آموزش عالي به دست  گذاريمشيخطمفهوم درباره  194مرحله اول كدگذاري باز، 

معيارها و ها جلوگيري شده در ادامه آمده كه به دليل فراواني در تعداد كدها از ذكر آن
 شود. گزارش مي  )4زيرمعيارها در قالب جدول (

 گذاري مبتني بر شواهد مشيهاي خطمفاهيم و مقوله  .4جدول

منبع 
 هامصاحبه

 مفاهيم  مقوالت اصلي 

، 7، 5، 3، 1م 
8 ،9 ،13 ،
15 ،18 ،19 ،

20 

ضعف مسئوليت 
اجتماعي در 

گذاري نظام خطمشي
 آموزش عالي

گذاري، عدم ارتباط هاي موجود جامعه در تدوين خطمشيعدم توجه به واقعيت
خوب دانشگاه و جامعه، عدم پاسخگويي دانشگاه به مسائل و مشكالت روز محيط 

گيري، تمركز جغرافيايي در سطح گرايي در تصميمبيروني، دارا بودن نگاه قوم
يت و گرايي، رواج فكري اشتباه در صالحگيري، اعمال سالئق سياسي و قومتصميم

هاي تيپ اول، شيوع باورپذيري فكري در خبرگي به دليل حضور در دانشگاه
هاي تيپ اول، عدم پاسخگويي خبرگي و توانمندي به دليل حضور در دانشگاه

دانشگاه به نيازها و تقاضاهاي اجتماعي، عدم پاسخگويي دانشگاه به جامعه، عدم 
تياري و انتخابي در راستاي پاسخگويي به تقاضاي اجتماعي، عدم ارائه دروس اخ

نزديكي برنامه درسي با نيازهاي جامعه، فراواني تقاضاي اجتماعي در چند رشته 
محدود در هر گروه تحصيلي كه عمدتا ارتباط مستقيم با وضعيت اشتغال آن رشته 

هاي خاص، پذيرش همه گير و همگاني دارد، مشروعيت اجتماعي برخي از رشته
 هاي خاصرشته

، 8، 7، 4، 1م 
14 ،15 ،16 ،

17 ،20 

ضعف عملكردي 
گذاري نظام خطمشي

 آموزش عالي

ها در آموزش عالي، عدم ثروت آفريني و كاربردي محور، مشيكاربردي نبودن خط
مشي گذاري، نداشتن تصميم در رويارويي با عدم توجه به سيستم بازخورد خط

-ش عالي و توان سرمايههاي موسسات آموزگذاريها، نابرابري در سرمايهچالش
موجود، هاي گيري مناسب و صحيح از ظرفيتگذاري افراد، عدم توانايي در بهره
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منبع 
 هامصاحبه

 مفاهيم  مقوالت اصلي 

هاي ريزينابرابري در جذب تقاضاهاي جديد، چسبندگي كاركردهاي عرصه برنامه
آموزشي در بازار كار، عدم توانايي در سناريوسازي آموزشي، نافرماني از قوانين و 

 اي بودن آموزش عالي، عدم آينده پژوهيريت زمان، جزيرهمقررات، نقص در مدي
، 6، 4، 2، 1م 

13 
عدم بلوغ بكارگيري 
مناسب شواهد در 

گذاري نظام خطمشي
 آموزش عالي

گذاران با مفاهيم و شواهد شايسته دانشگاه، عدم وجود ناآشنا بودن خطمشي
به شواهد در شواهد شايسته دانشگاه، نبود شواهد براساس خبرگي، عدم توجه 

گرايي، عدم درك مناسب شواهد شايسته گذاري، عدم واقعفرايند اجراي خطمشي
هاي آموزش عالي، رايج نبودن مشيدانشگاه و مورد نياز جامعه، ناآشنايي با خط

استفاده از روش مبتني بر شواهد، نبود يا كمبود مستندات معتبر، عدم توانايي 
مديران، نبود الگوي مشخص و مناسب گذاري توسط اجرا و توسعه خطمشي

ال و عدم همخواني اهداف گذاري ايدهگذاري در نظام آموزش عالي، هدفخطمشي
گذاران از جايگاه آموزش، و منابع با اهداف شعارگونه، عدم درك و فهم خطمشي

 نبود فهم دانشگاهي مديران
، 6، 4، 3، 2م 

7 
ضعف انديشه راهبردي 

گذاري در خطمشي
 آموزش عالينظام 

-گذاري در مسير تدوين، شكست برنامهانداز خطمشيناديده گرفتن افق و چشم
هاي راهبردي با نگاه تك بعدي صرف، نداشتن برنامه مشخص، نبود تجربه 
بكارگيري روش مبتني بر شواهد در كشور، عدم توجه به تئوري و عمل در 

 گذاريلي) خطمشيگذاري، تك بعدي بودن ابزارهاي (تئوريكي يا عمخطمشي
مشي از تصميمات دانشگاه، عدم تعصب، پيش داوري و قضاوت، جدا كردن خط اي استقالل حرفه 5، 2م 

 هااستقالل دانشگاه
، 4، 2، 1م 
11 ،12 ،16 ،

18 

سازي براي ظرفيت
هاي مشياجراي خط

 مبتني بر شواهد

علمي و  گذاري مبتني بر شواهد، داشتن رويكردآموزش عملي براي خطمشي
هاي مبتني بر شواهد، آموزش و توانمندسازي گذاريمديريت علمي در خطمشي

گذاران و خبرگان، پرورش نيروي كارآمد و خالق، بكارگيري مدلي جامع خطمشي
و مورد نياز كشور، استفاده از نيروهاي خالق و كارآمد، استفاده از مدلي متناسب با 

 نياز آموزش عالي كشور
، 7، 3، 2م 
10 ،17 ،20 

گرايي و نيازهاي جامعه، بررسي و شناخت وضع موجود، نيازسنجي بر مبناي واقع نيازسنجي عقاليي
ها و وضع موجود جامعه، نيازسنجي متناسب با شرايط در نظر گرفتن واقعيت

جامعه و هر منطقه، ارتباط صنعت و دانشگاه متناسب با اقتضاي منطقه، تحليل 
 ي بر مبناي نيازهاي هر منطقهگيروضع موجود و تصميم

-تدوين عقاليي برنامه 20، 9، 8م 
 هاي اقدام شاهدمحور

ها، وضع قوانين به منظور منحل شدن بندي موثر شواهد براساس وزن آناولويت
 گرايي)، وضع قوانين به منظور استفاده موثر از شواهدموسسات بي كيفيت (كيفيت

، 12، 6، 4م 
13 ،15 ،17 

جامع  ايجاد بانك
شواهد قابل دسترس 

گذاران براي خطمشي
 آموزش عالي

ارتباط مستمر با نهادهاي پژوهشي مستقل، اتصال به بانك مركز آمار ايران، ايجاد 
نظام پايش مبتني بر شواهد در سياستگذاري، ايجاد سيستم تقريب شواهد، 

 -علمي غربالگري و پااليش شواهد، ايجاد سازوكارهاي جمع آوري و تدوين شواهد
پژوهشي، ايجاد مراكز مستقل آمايشي و پژوهشي جهت توليد و تدوين شواهد قابل 

 اتكا
، 18، 16، 4م 

19 
توانمندسازي 

گذاران در خطمشي
هاي آموزشي بكارگيري درست شواهد از بانك جامع شواهد، ايجاد برگزاري دوره

اي براي هاي دورهي و بكارگيري شواهد، برگزاري نشستبنداتاق فكر براي اولويت
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منبع 
 هامصاحبه

 مفاهيم  مقوالت اصلي 

راستاي استفاده از 
 بانك جامع شواهد

تسهيم دانش استفاده از بانك جامع شاهد، به روز نگهداشت بانك جامع شواهد 
 -گذاري تجربيات پيشكسوتان حوزه اطالعاتيكشور، ايجاد سيستم به اشتراك

 آماري در چگونگي استفاده از بانك جامع شواهد
ساالري ضعف شايسته 8، 5، 1م 

گذاري در خطمشي
 نظام آموزش عالي

هاي آموزشي و دانشگاهي، نبود خبرگان و ساالري در برنامهفقدان شايسته
كارشناسان متخصص در زمينه آموزش عالي، عدم وجود كارشناسان ماهر، ناديده 

 هاگرفتن افراد شايسته در دانشگاه
، 8، 5، 2، 1م 
9 ،10 ،13 ،

14 ،15 ،16 ،
18 

مزمن در  كمي نگري
گذاري نظام خطمشي

 آموزش عالي

گرايي، افزايش بي رويه دانشگاه در گرايي، افزايش بي رويه توجه به كميتمدرك
هاي متنوع ارائه مدرك، عدم نيازسنجي متناسب با شرايط جامعه، فقدان جريان

-آموزش عالي، نظام عرضه غيرمنعطف، ناكافي و نامناسب، عدم تناسب بين رشته
هاي يلي و فعاليت شغلي، عدم نيازسنجي مناسب، عدم انطباق با واقعيتهاي تحص

ها و جامعه، ضعف بنيادين مديريت كار و اشتغال در جامعه، فقدان تاسيس دانشگاه
مراكز آموزش عالي متنوع و همسو با نيازهاي گوناگون جامعه، عدم توازن و تعادل 

وازن بين تقاضاهاي اجتماعي و محيط آموزشي با فضاي بازار كار، عدم تعادل و ت
هاي آموزشي با نيازهاي جامعه، افزايش بي تامين تقاضاي بازار، عدم ارتباط برنامه

هاي رويه جذب دانشجو و عدم نظارت بر كيفيت علمي، گوناگوني رشته
التحصيالن، عدم نظارت بر كيفيت علمي و فراواني غيركاربردي و افزايش فارغ

 التحصيالنفارغ
جزم انديشي در  18، 12 ،1م 

گذاري نظام خطمشي
 آموزش عالي

ها و احساسات موانع بلوغ فكري، رواني و فردي افراد، محدويت فرهنگي، ارزش
هاي درسي، توجيه ناپذيري نامفهوم فرهنگي، تجويزي و تحميلي بودن برنامه

 اي در ميان اساتيد و دانشجويان، تعصبات جزمي و عدم توجيهعلمي بين رشته
 علمي

، 16، 15م 
19 ،20 

سازي و ضعف ظرفيت
فقدان آزاد انديشي در 

گذاري نظام خطمشي
 آموزش عالي

نبود بستري مناسب در استفاده از پتانسيل بالقوه دانشجويان، عدم استفاده از 
پتانسيل و توانايي بالقوه دانشجويان، نبود بستري مناسب براي ارائه قدرت به 

فضاي آموزشي و تحصيلي، نبود محيطي آزاد براي ارائه دانشجويان در انتخاب 
نظرات و پيشنهادات، عدم ارائه آزاد نظرات و پيشنهادات در جلسات مختلف 

 هاي علميدانشگاه، عدم آزادي
، 6، 5، 4، 3م 

10 ،11 ،13 ،
16 

ضعف فرهنگ 
مشاركت در 

گذاري نظام خطمشي
 آموزش عالي

اي عمل كردن خبرگان، كارشناسان، سليقهاي عمل نمودن خبرگان و سليقه
هاي شخصي، سياسي و اقتصادي، رويكرد تك صدايي، ديدگاه فردي و سليقه

قضاوت، دخالت عوامل غيرآموزشي، ضعف در مستندات و همكاري، عدم توانايي در 
 گيري مشاركتيمشاركت و همكاري گروهي، نبود تمايل به تصميم

-ايستايي در خطمشي 11، 7، 4م 
گذاري نظام آموزش 

 عالي

 مقاومت در برابر تغيير، مقاومت در برابر تغيير و تحوالت، ناديده گرفتن واقعيت

، 8، 6، 5، 4م 
11 ،12 ،13 ،

20 

زدگي در سياست
گذاري نظام خطمشي

 آموزش عالي

-ها، آالرمتمركز دخالت دولت در مديريت اداره و دانشگاه، عدم استقالل دانشگاه
هاي آمرانه نظام و عدم استقالل نسبي در امور گيريتصميمهاي امنيتي، 

دانشگاهي به دانشگاه و روساي آن، كاهش اختيارات هيات علمي در امور علمي،  
داخل شدن سياست، در نظر گرفتن تصميمات آموزش عالي با عنوان زيرنظامي از 
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منبع 
 هامصاحبه

 مفاهيم  مقوالت اصلي 

شاگري گذاران پنهان، افهاي جناحي و حزبي، وجود خطمشينظام سياسي، بازي
هاي سياسي، اجتماعي و اقتصادي، مناقشات دانشگاهي به بيرون، فشار گروه

 هاي علميزدگي محيطمناقشات سياسي محيط بيروني، سياست
-پذيري بينرقابت 13، 10، 6م 

 المللي آموزش عالي 
هاي علمي در سطح هاي مختلف فرهنگي، گسترش همكاريجذب نخبگان از روش

 هاي مختلف فرهنگيهاي علمي در حوزهفعاليتالملل، گسترش بين
ايجاد و نگهداشت  14، 12، 8م 

-فرهنگ خطمشي
گذاري مبتني بر 
شواهد در سطوح 

-مختلف خطمشي
 گذاري

ها، مشيمشاركت خبرگان در تمام سطح، جدا كردن مبحث اجرا و تدوين خط
 ايجاد تعهد مشترك بين سياستگذاران و مجريان

، 6، 3، 2م 
11 

ساختار كارآمد  ايجاد
گذاري خطمشي

 مبتني بر شواهد

طراحي ساختار مناسب به منظور دسترسي به توليدكنندگان شواهد، تربيت 
سازي نهادهاي گذاران و خبرگان جهت استفاده از شواهد، جايگاهخطمشي

هاي خصوصي گذاري آموزش عالي، گسترش فعاليت بخشتاثيرگذار در خطمشي
 در توليد شواهد

-سازي خطمشيبومي 15، 14، 1م 
 گذاري

گذاري متناسب با شرايط جامعه، الگوبرداري الگوبرداري در توليد ثروت، خطمشي
 گذاريهاي موفق خطمشياز مدل
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 . در ادامه كدگذاري محوري براساس استفاده از الگوي پارادايم انجام شد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 شرايط علي:
 گذاري نظام آموزش عالياجتماعي در خطمشي ضعف مسئوليت -
 گذاري نظام آموزش عاليضعف عملكردي خطمشي -
 گذاري نظام آموزش عاليبلوغ بكارگيري مناسب شواهد در خطمشيعدم  -
 گذاري نظام آموزش عاليراهبردي در خطمشي ضعف انديشه -
 اياستقالل حرفه -

 

پديده محوري: 

گذاري خطمشي

 مبتني بر شواهد

 اي:شرايط زمينه

ساالري در شايسته ضعف -
نظام آموزش  گذاريخطمشي

 عالي
كمي نگري مزمن در  -

نظام آموزش  گذاريخطمشي
 عالي

-خطمشيجزم انديشي در  -
 نظام آموزش عالي گذاري

سازي و ضعف ظرفيت -
    

 راهبردها:

سازي براي اجراي ظرفيت -
 هاي مبتني بر شواهدمشيخط

 نيازسنجي عقاليي -
هاي برنامهتدوين عقاليي  -

 اقدام شاهدمحور
ايجاد بانك جامع شواهد  -

-خطمشيقابل دسترس براي 
 آموزش عاليگذاران 

-خطمشيتوانمندسازي  -
ان  استاي استفاده از گذا د 

 پيامدها:
ايجاد ساختار  -

-كارآمد خطمشي

گذاري مبتني بر 
 شواهد

سازي بومي -
 گذاريخطمشي

شواهد پايگاه جامع  -
قابل اتكا براي 

 

 گر:شرايط مداخله
 نظام آموزش عالي گذاريخطمشيمشاركت در  ضعف فرهنگ -
 نظام آموزش عالي گذاريخطمشيايستايي در  -
 نظام آموزش عالي گذاريخطمشيزدگي در سياست -
 عاليالمللي آموزش پذيري بينرقابت -
 گذاريخطمشيمبتني بر شواهد در سطوح مختلف  گذاريخطمشيايجاد و نگهداشت فرهنگ  -
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 هاي پژوهشالگوي پاراديمي پژوهش حاضر، منبع: يافته .1شكل

نظام  گذاريمشيخطبر مبناي الگوي پاراديمي، ضعف مسئوليت اجتماعي در 
نظام آموزش عالي، عدم بلوغ بكارگيري  گذاريمشيخطآموزش عالي، ضعف عملكردي 

-خطانديشه راهبردي در  نظام آموزش عالي، ضعف گذاريمشيخطمناسب شواهد در 
نوان شرايط علي انتخاب شدند. اي به عنظام آموزش عالي و استقالل حرفه گذاريمشي

-خطنظام آموزش عالي، كمي نگري مزمن در  گذاريمشيخطساالري در ضعف شايسته
نظام آموزش عالي،  گذاريمشيخطنظام آموزش عالي، جزم انديشي در  گذاريمشي

نظام آموزش عالي شرايطي  گذاريمشيخطسازي و ضعف آزاد انديشي در ضعف ظرفيت
سازي آموزش عالي از جمله؛ ظرفيت گذاريمشيخطهستند كه بر روي راهبردهاي 

-هاي مبتني بر شواهد، نيازسنجي عقاليي، تدوين عقاليي برنامهمشيبراي اجراي خط
گذاران مشيخطهاي اقدام شاهدمحور، ايجاد بانك جامع شواهد قابل دسترس براي 

در راستاي استفاده از بانك جامع شواهد گذاران مشيخطانمندسازي آموزش عالي و تو
مبتني بر  گذاريمشيخطتاثيرگذار هستند كه اثرگذاري در ايجاد ساختار كارآمد 

، گذاريمشيخط، پايگاه جامع شواهد قابل اتكا براي گذاريمشيخطسازي شواهد، بومي
اي آن تلقي شدند. در مرحله كدگذاري جويي در منابع از پيامدهها و صرفهكاهش هزينه

آموزش عالي مبتني بر شواهد در  گذاريمشيخطانتخابي نيز ارتباط ميان معيارهاي 
در مرحله كدگذاري انتخابي نيز ارتباط ميان قالب تحليل روايت پژوهش تعيين شدند. 

هش آموزش عالي مبتني بر شواهد در قالب تحليل روايت پژو گذاريمشيخطمعيارهاي 
مبتني بر شواهد به عنوان پديده محوري  گذاريمشيخطبر اين اساس . تعيين شدند

 گذاريمشيخطاي اثرگذار بر راهبردهاي بيان شده و هر يك از شرايط علي و زمينه
 . آموزش عالي تبيين و در نهايت پيامدهاي و اثرگذاري آن مشخص شدند

مميزي پژوهش اشاره به  مميزي پژوهش؛ در پژوهش كيفي: مرحله پنجم
پايايي در طي فرايند پژوهش  سازوكارهايي دارد كه براي تضمين تدريجي روايي و

هاي در اين پژوهش با تكيه بر معيارهاي جايگزيني كه در پژوهش. شوداستفاده مي
) و با ويژگي هاي اين پژوهش تناسب 1392كيفي مرسوم است (دانايي فرد و همكاران، 

گوبا و زير براي ارتقاي دقت علمي و اعتمادپذيري صورت گرفته است. دارد، اقدامات 
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پذيري، قابليت اطمينان و تاييدپذيري لينكلن ابزارهايي از قبيل اعتبارپذيري، انتقال
): در پژوهش حاضر براي رسيدن به 1390استفاده نمودند (دانايي فرد و همكاران، 

هاي استفاده از تكنيك  ده شده است: الف)هاي عملي زير استفاقابليت اعتبار از تكنيك
-آوري (تثليث روشهاي متعددي در طي فرايند جمعتثليث: در پژوهش حاضر از روش

شناختي شامل اي) استفاده شده است. تثليث روششناختي) و تحليل داده (تثليث داده
تشخيص هاي مختلف در پژوهش و همچنين تكميل و اي و روشاستفاده از منابع داده

هر روش انتخاب شده براي رفع نواقص و انتخاب روشي است كه به نتيجه بيانجامد. 
-هاي متعدد نظير مطالعات كتابخانههاي پژوهش با استفاده از روشاي، يافتهتثليث داده

آوري شده است. اين موارد به افزايش قابليت اي، بررسي اسناد و مدارك و مصاحبه جمع
هاي متعدد هاي مناسب و روشاصل اساسي تثليث، كاربرد استراتژيانجامد. اعتبار مي

-هاي اعضا؛ از طريق ارائه تحليلاستفاده از تكنيك كنترل  براي شناخت پديده است. ب)
ها هاي آنان در مرحله گزارش نوشتهاي و نتايج آن به پاسخگويان تا از واكنشهاي داده

ها. در آوري و تحليل دادهر طي فرايند جمعآگاهي حاصل گردد. ج) خودبازبيني محقق د
هاي عملي زير استفاده پذيري از تكنيكپژوهش حاضر براي رسيدن به قابليت انتقال

هاي مطالعه مورد نظر در طول توسعه و توصيف غني از مجموعه داده  شده است: الف)
ال را افزايش دهد. هاي قابليت انتقتواند پتانسيلها كه اين امر ميمرحله گردآوري داده

ها كه به ي كدگذاري و تحليل كدها در مرحله تحليل دادههاي ويژهاستفاده از رويه  ب)
كند. در اين پژوهش، پس از تنظيم و سازماندهي اطمينان از قابليت انتقال كمك مي

هاي حاصل از جلسات مصاحبه، تمامي متون خط به خط بررسي و به تمامي يادداشت
شوند. سپس هاي اوليه تلقي ميراتي تجزيه شدند كه در واقع همان دادهجمالت و عبا

گردد. در اين پژوهش براي رسيدن به همه كدها در قالب عبارات و جمالت استخراج مي
هاي آوري و تحليل داده در طول پژوهش، بررسي دادهقابليت تاييدپذيري، در طي جمع

ي هاي خام و كليهم پذيرفت. همچنين دادهها انجاخام، تفسيرها، پيشنهادها و يافته
داري هاي بعدي در صورت لزوم نگهها، اسناد و مدارك ضبط شده براي بازبينييادداشت

شده است. در پژوهش حاضر براي رسيدن به پايايي، راهكارهاي زير به كار رفته است: 
و همگرا، هاي نيمه ساختاريافته يافته از مصاحبهاستفاده از فرايندهاي ساخت

تني از ها، در نهايت، سازماندهي فرايندهاي ساخت يافته براي ثبت، نوشتن و تفسير داده
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و  قيقد يهابينيزباو  ورمراساتيد، مراحل پژوهش را بازنگري و نتايج آن را تاييد كردند، 

 حاصل پيشين تمطالعا به نگاهي با مطالعه ينا يهايافتهو  تفسيرها ،هاداده رهبا چندين
گذاري مبتني مشيخطدرك  به درقا نندابتو انهشگروپژ ساير كه ينحو به ؛ستا هشد

 باشند.  مشابه نتايج به ستيابيو د هاداده يپيگيرو بر شواهد در آموزش عالي 

-اند كه مهمهاي مختلفي پيشنهاد شدهبراي اجراي مميزي پژوهش استراتژي
شناسي، متناسب بودن انسجام روشها به شرح زيرند: حساسيت پژوهشگر، ترين آن

دهي تئوريك ها، انديشيدن تئوريك و شكلنمونه، گردآوري و تحليل همزمان داده
). حساسيت پژوهشگر: در اين پژوهش، تمام مراحل فرايند 1387(دانايي فرد و مظفري، 
ها از جمله مراحل كدگذاري و تفسير آن توسط يك فرد انجام گردآوري و تحليل داده

-ها و انعطافاست كه پژوهشگر سعي نموده است با مقايسه و تحليل دقيق داده شده
شناسي: در پذيري در تفسير آن اصل حساسيت پژوهشگر را رعايت نمايد. انسجام روش

شناسي سعي گرديد با مطالعه تفصيلي و عميق پژوهش حاضر به منظور انسجام روش
مطالعه، سواالت متناسب و مناسبي كه ادبيات موجود، اسناد و مدارك و شواهد مورد 

باشد، مطرح گردد. متناسب بودن نمونه: در هاي تحليل ميهمسو با شيوه پژوهش و رويه
-پژوهش حاضر، متناسب با هدف و سوال پژوهش الزم بود كه از خبرگان حوزه خط

-) تركيب مصاحبه3گذاري و آموزش عالي استفاده گردد. به همين منظور جدول (مشي
ها به موضوع پژوهش حاضر دارد. گردآوري ندگان نشان از دارا بودن دانش مناسب آنشو

ها: در پژوهش حاضر از طريق شيوه مقايسه مستمر در تحليل و تحليل همزمان داده
ها رعايت شده است. انديشيدن تئوريك: در ها تعامل رفت و برگشتي بين دادهداده

يدن تئوريك با نگاهي كالن و خرد به موضوع پژوهش حاضر در استراتژي مميزي انديش
هاي آن با مطالعات ها چندين بار مرور و بازبيني شده است و تفسير و يافتهپژوهش، داده

دهي پيشين بحث و بررسي شدند تا به نوعي مبناي محكم براي پژوهش باشند. شكل
و درك تئوريك و  هاتئوري: پژوهش حاضر با اشاره به تامل بين نگاه خرد نسبت به داده

-هاي صورت گرفته به عنوان رهمفهومي كالن از ادبيات موجود و مطالعات و بررسي
آوردي از فرايند پژوهش در حوزه سياستگذاري مبتني بر شواهد در آموزش عالي براي 
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باشد كه با رعايت اصول روايي و پايايي پژوهش از ويژگي جامعيت، منطقي ايران مي
 باشد. گاري دروني مناسبي برخوردار ميبودن، ايجاز و ساز

 گيري نتيجه -4
 ها، ازدر دنياي امروز و در محور و هرم اصلي قدرت، آموزش عالي و به ويژه دانشگاه

ترين منابع جامعه براي توسعه و ترين نهادهاي آموزشي و پژوهشي و باارزشبنيادي
عالي به منظور مقابله با هاي آموزش سيستم). 1383فراستخواه، (باشند پيشرفت  مي

هاي آموزش و هاي خاصي را در زمينهمشيها و مشكالت پيش روي خود خطچالش
بنابراين بكارگيري ). 2009بچاگو و همكاران، (نمايد پژوهش موسسات خود اتخاذ مي

. موثر مناسب براي دستيابي به اين اهداف ضروري و الزم است گذاريمشيخطمدل 
مبتني بر شواهد در آموزش عالي  گذاريمشيخطراحي مدل هدف پژوهش حاضر ط

هاي آن و كدگذاري، داده نيمه ساختاريافتههاي باشد. با استفاده از مصاحبهكشور مي
مبتني  گذاريمشيخطاستخراج شده و در قالب الگوي پارادايمي تبيين گرديده است. 

مبتني بر شواهد به عنوان پديده محوري و  گذاريمشيخطبر شواهد يا داليل نياز به 
مركز پژوهش مطرح گرديد. متناسب با الگوي پارادايمي شرايط علي اثرگذاري همچون؛ 

-خطنظام آموزش عالي، ضعف عملكردي  گذاريمشيخطضعف مسئوليت اجتماعي در 
 گذاريمشيخطنظام آموزش عالي، عدم بلوغ بكارگيري مناسب شواهد در  گذاريمشي

نظام آموزش عالي و  گذاريمشيخطظام آموزش عالي، ضعف انديشه راهبردي در ن
 توان برشمرد. اي را مياستقالل حرفه

. ستيشفاف ن يبه خوب زيرو برنامه گيرتصميم گاهيجا رانيا ينظام آموزش عالدر 
در جهات مختلف، منجر به اختالل در نظام  ريگميتصم يتعدد نهادها كه نيكما ا

و گذاران مشيخط تعدد .)1390(عباسي و شيره پزآرائي،  شده است يفعل يآموزش عال
(عباسي و  قرار داده است يبغرنج تيرا در وضع رانياي آموزش عال، رانيگميتصم

نظام  يسطوح باال در) در پژوهش خود بيان نمود؛ 1392نامداريان ( ).1397همكاران، 
اي، علمي و ن متعدند و سايه عوامل سياسي بر نظام حرفهرايگميتصم رانيا يآموزش عال

تخصصي كشور، تمايل دولت به مداخله در مديريت و اداره دانشگاه، غلبه رويكرد اداري 
بر رويكرد علمي در ارزشيابي و فقدان استقالل دانشگاهي، نظام آموزش عالي ايران را به 

-عدم كارايي كشانده است. از اينرو، آموزش عالي با الگوبرداري از دانشگاهدور تسلسل و 
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هاي توليد علم، آموزش، پژوهش، فناوري و توليد ثروت و آموزش هاي موفق در زمينه

به منظور آشنايي با مفهوم تكامل دانشگاه به تببين ماموريتي گذاران مشيخطعملي به 
گرايي ز طريق مراودات محيطي، انعطاف و مسالهمناسب، كاربردي و شفاف پرداخته و ا

 گرا و پاسخگوي جامعه باشند. خود را روز به روز بيشتر كرده و بايد بيش از پيش برون

 به طور بايد ايحرفه چرخه و متعالي زشمودائمي آ منبع انعنو به عالي زشموآ
باشد (دانايي  شتهدا مدنظر را ريكا و ديقتصاا فناوري، ،علميي هابخش تتحوال منظم

-خطنگري خود بايد راهبردهاي ي آينده). در چارجوب وظيفه1392فرد و همكاران، 
-مبتني بر شواهد را در قالب پنج گام اصلي؛ نيازسنجي عقاليي، ظرفيت گذاريمشي

هاي اقدام هاي مبتني بر شواهد، تدوين عقاليي برنامهمشيسازي براي اجراي خط
آموزش عالي و گذاران مشيخطمع شواهد قابل دسترس براي شاهدمحور، ايجاد بانك جا

در راستاي استفاده از بانك جامع شواهد تدوين و اجرا گذاران مشيخطتوانمندسازي 
نمايد. به عبارتي، نظام آموزش عالي در ابتداي امر با بررسي و شناخت وضع موجود و در 

گرايي و نيازهاي جامعه نيازسنجي نمايد. در گام ها، بر مبناي واقعنظر گرفتن واقعيت
مبتني بر شواهد، داشتن رويكرد علمي و  گذاريمشيخطدوم آموزش عملي براي 

-خطهاي مبتني بر شواهد، آموزش و توانمندسازي گذاريمشيخطمديريت علمي در 
اقدام هاي و خبرگان و پرورش نيروي كارآمد موجب  تدوين عقاليي برنامهگذاران مشي

گردد. در گام چهارم و شاهدمحور و وضع قوانين به منظور استفاده موثر از شواهد مي
پنجم؛ از طريق ارتباط مستمر با نهادهاي پژوهشي مستقل، ايجاد نظام پايش مبتني بر 

، غربالگري و پااليش شواهد، ايجاد سازوكارهاي جمع آوري و گذاريمشيخطشواهد در 
وهشي و ايجاد مراكز مستقل آمايشي و پژوهشي جهت توليد و پژ -تدوين شواهد علمي

آموزش گذاران مشيخطتدوين شواهد قابل اتكا، بانك جامع شواهد قابل دسترس براي 
هاي آموزشي، ايجاد اتاق فكر، توان از طريق برگزاري دورهعالي كشور ايجاد گردد كه مي

ه از بانك جامع شواهد، به روز اي براي تسهيم دانش استفادهاي دورهبرگزاري نشست
گذاري تجربيات نگهداشت بانك جامع شواهد كشور و ايجاد سيستم به اشتراك

-خطآماري در چگونگي استفاده از بانك جامع شواهد،  -پيشكسوتان حوزه اطالعاتي
را در استفاده از بانك جامع شواهد كشور توانمند نمود. به ديگر سخن، در گذاران مشي
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گذاران را براي آشنايي و كسب هاي آموزش عالي بايد خطمشيگذاريمشيخطتدوين 
مبتني بر شواهد توجيه كرده و  گذاريمشيخطسازي دانش و مهارت در ايجاد و پياده

مشي بايد مبتني هاي خطها و آميختهمشيآموزش الزم در اين زمينه ارائه گردد و خط
رواج تفكر علمي، اعتبار دادن به علم و داشتن بر شواهد تهيه و تنظيم شوند. از اينرو، 

ساز هاي مبتني بر شواهد زمينهگذاريمشيخطرويكرد علمي و مديريت علمي در 
 باشد. دستيابي به اين اصول مي

آموزش عالي مسئوليت تربيت رهبران، مديران و متخصصان كشور را پذيرفته 
هاي نهفته و فراموش شده در برداري از ظرفيت و تخصصاست. بديهي است كه بهره

اي بهتر را تسهيل خواهد كرد (پورعزت و همكاران، آموزش عالي در دستيابي به آينده
هاي خاصي روبه رو است كه ). اما در اين بين آموزش عالي با چالش2014؛ بورن، 1392

كند كه از هاي مناسب آن مداخله كرده و اختالل ايجاد ميگذاريمشيخطدر تدوين 
نظام آموزش عالي،  گذاريمشيخطتوان ضعف فرهنگ مشاركت در مله موارد آن ميج

نظام  گذاريمشيخطزدگي در نظام آموزش عالي، سياست گذاريمشيخطايستايي در 
-خطالمللي آموزش عالي، ايجاد و نگهداشت فرهنگ پذيري بينآموزش عالي، رقابت

اشاره داشت كه رفع  گذاريمشيطخمبتني بر شواهد در سطوح مختلف  گذاريمشي
مبتني بر  گذاريمشيخطتواند پيامدهايي در ايجاد ساختار كارآمد اين عوامل مي

، گذاريمشيخط، پايگاه جامع شواهد قابل اتكا براي گذاريمشيخطسازي شواهد، بومي
جويي در منابع داشته باشد. بديهي است كه تضمين موفقيت ها و صرفهكاهش هزينه

مناسب بر مبناي شواهدي كاربردي، مناسب و  گذاريمشيخطآموزش عالي با ساختار 
يك فرآيند پرچالش است كه  گذاريمشيخطهرچند كه عملي تحقق خواهد يافت. 

ير سبك و دهد بنابراين براى تغيهاى سخت رخ مىتحت فشارهاى شديد و محدوديت
تعهد اراده و ، تالش، به سمت تفكر بلندمدت و كلگراگذاران مشيخطچارچوب فكرى 

 . شديد مورد نياز است

پردازي توان بيان نمود، پژوهش حاضر در نظر داشته كه با مفهومدر مجموع مي
در مقايسه با ساير مطالعات  مبتني بر شواهد در آموزش عالي و گذاريمشيخطمدل 

همزمان هم كوشيده است كه با  كاربردي ارائه نمايد و گرفته مدلي جامع وصورت 
 ضعف هر يك، گامي كوچك در پيوند نظريه و بيان نقاط قوت و ها ومقايسه ساير مدل
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يكي از نقاط قوت مدل پژوهش حاضر آن . آموزش عالي بردارد گذاريمشيخطعمل 

نظام آموزش  گذاريمشيخطدر فرايند است؛ كه با استفاده از سازوكارهاي شواهد محور 
نقطه . گرددمي گذاريمشيخطعالي موجب ايجاد نظام پايش موثر مبتني بر شواهد در 

آموزش عالي بايد مورد توجه  گذاريمشيخطقوت ديگري كه در مدل ذكر گرديده و در 
مبتني بر شواهد در  گذاريمشيخطو اهميت قرار گيرد ايجاد و نگهداشت فرهنگ 

-باشد كه رعايت و لحاظ اين اصل موجب ميو اجرا مي گذاريمشيخطسطوح مختلف 
-اي و بر مبناي واقعهاي سليقهگردد كه به دور از هرگونه تعصب، پيش داوري و قضاوت

-ها تدوين هاي شايسته آموزش عالي به ويژه دانشگاهمشيخطگرايي و نيازهاي جامعه 
هاي ديگر در هاي اين پژوهش بتواند دستمايه پژوهشيافتهاز اينرو اميد است كه . گردد

آموزش عالي هويدا سازد  گذاريمشيخطهاي ديگري را براي اين زمينه قرار گيرد تا افق
هر . ، مجريان و كليه فعاالن عرصه آموزش عالي باشدگذارانمشيخطو راهنمايي براي 

فقدان ادبيات علمي : ت عبارتند ازهايي نيز در انجام آن وجود داشته اسچند محدوديت
مبتني بر شواهد در آموزش عالي به دليل نوظهور  گذاريمشيخطمستقيمي با موضوع 

آموزش عالي  گذاريمشيخطبودن اين پژوهش كه اولين پژوهش در نوع خود در حوزه 
است، كه در آن پژوهشگر به مطالعه ادبيات متناظر و مرتبط با موضوع پرداخته است و 

 . هماهنگي و تنظيم زمان براي انجام مصاحبه نياز به پيگيري مستمر داشته است
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