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The process of policy making has an important role in the success of the public policies. 
One of the groups that benefit most from the public policies is elites who do not have 
an active contribution in the process. Accordingly, this research aims to identify the 
challenges in this regard. The mixed method research design uses qualitative data from 
the semi-structured interviews with 26 experts. The data are, then, content-analyzed 
and grouped into 7 primary concepts and 9 major categories. In the quantitative anal-
ysis, a questionnaire based on 20 experts’ opinion were developed for constructing the 
structural-interpretive model. The findings show that the most significant challenges are 
“weak cultural of tolerating others and encouraging interaction”, “lack of meritocracy”, 
and “extreme politicization in governance”.
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نوع مقاله: علمی ـ پژوهشی

ــی از  ــزایی دارد. یک ــش بس ــی نق ــت  های عموم ــت سیاس ــت در موفقی ــن سیاس ــۀ تدوی مرحل
مهم تریــن ذی نفعــان هــر کشــور از موفقیــت تدویــن سیاســت های عمومــی، نخبــگان 
ــال  ــش به دنب ــن پژوه ــن رو ای ــد. از ای ــه ندارن ــن زمین ــی در ای ــارکت فعال ــه مش ــتند ک هس
شناســایی عوامــل پدیدآورنــدۀ چالــش مذکــور در کشــور اســت. ایــن پژوهــش از نــوع آمیختــه 
بــوده اســت کــه در بخــش کیفــی، داده هــا بــا اســتفاده از مصاحبــۀ نیمه ســاختاریافته بــا 26 
نفــر از خبــرگان گــردآوری شــد و از طریــق کاربســت تحلیــل محتــوای کیفــی، در قالــب  47 
ــز، از پرســش نامۀ  ــی نی ــد. در بخــش کّم ــی ســامان دهی گردی ــۀ اصل ــه و 9 مقول مفهــوم اولی
ــه و تحلیــل یافته هــا، در  ــرای تجزی ماحصــل کار کیفــی و بهره گیــری از نظــرات 20 خبــره ب
ــان دهندۀ  ــش نش ــای پژوه ــد. یافته ه ــتفاده ش ــیری اس ــاختاری تفس ــازی س ــار مدل س کن
بیشــترین تأثیــر موانــع ســه گانۀ »ضعــف فرهنــگ تحمــل مخالــف و تضــارب آرا در کشــور«، 
»فقــدان فرهنــگ شایسته ســاالری« و »سیاســت زدگی مفــرط در حکمرانــی« در شــبکۀ 

مسائل مشارکت نخبگان است.
.D78 :JEL طبقه بندی

ساختاردهی به مسئلۀ عدم مشارکت نخبگان در تدوین سیاست های عمومی نظام 
جمهوری اسالمی ایران
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1. مقدمه   
ــه خــود،  ــردم ب ــک کــردن م ــردان و سیاســت گذاران نزدی ــروزه یکــی از دغدغه هــای اساســی دولت م ام
ارتبــاط بــا آن هــا، شناســایی مســائل عمومــی و همراهــی عمومــی آن هــا و در یــک کالم، مشــارکت عامــه 
بــا دولــت و سیاســت گذاران اســت )De Reuver, Stein, Hampe, & Bouwman, 2010, p. 15(. مشــارکت 
مکانیســمی مؤثــر در کاهــش ریســک سیاســت های عمومــي و مقــّوم اثــر سیاســت های ملــي در آینــده 
و کاتالیــزور تغییــر اجتماعــي اســت )Evans, Flores & Larson, 2019, p. 2(. یکــی از دالیــل شکســت 
Howl-( ــته اند ــی دانس ــت های عموم ــت سیاس ــدی نادرس ــن و فرمول بن ــت ها را تدوی ــی سیاس  و ناکام

ــن  ــد تدوی ــگان در فراین ــال نخب ــدم مشــارکت فع ــود ناشــی از ع ــه خ ett & Lejano, 2013, p. 361( ک
ــارکت  ــب مش ــه جل ــی، 1394، ص. 18(. البت ــرد و فان ــده، دانایی ف ــور، فروزن ــت )حاجی پ سیاست هاس
فعــال نخبــگان، در مقــام ســرمایه های جامعــه، در سیاســت گذاری عمومــی، بــرای توســعۀ کشــور بســیار 
 Matto,( ــت ــت گذاری اس ــد سیاس ــود نیازمن ــص. 145ـ165( و خ ــریع القلم، 1392، ص ــوده )س ــر ب مؤث
ــئلۀ  ــت مس ــدا الزم اس ــن در ابت Giuseppe, Alessandroo, Andrea & Rapisarda, 2016, p. 2(. بنابرای

ــدی شــود.  ــی ســاختاردهی و صورت بن ــگان در سیاســت گذاری عموم ــدم مشــارکت نخب ع

صاحب نظــران بســیاری بــه مســئلۀ عــدم مشــارکت نخبــگان در سیاســت گذاری عمومــی 
ــن و  ــم در تدوی ــائل مه ــی از مس ــه یک ــت ک ــرآن اس ــازی )1381( ب ــد. نی ــان کرده ان ــور اذع در کش
افــراد جامعــه، به خصــوص نخبــگان، اســت.   اجــرای سیاســت های عمومــی جلــب مشــارکت 
علــوی )1394( معتقــد اســت کــه بــدون دســتیابی بــه راهــکاری اطمینان بخــش بــرای پیونــد عملــی 
ــت  ــدار دس ــعۀ پای ــه توس ــوان ب ــه، نمی ت ــری جامع ــای فک ــردم و نیروه ــت مداران، م ــان سیاس می
ــرای شــکوفایی  ــه زمینه هــای الزم ب ــه اســت ک ــی قشــرهای جامع ــت و درصــورت مشــارکت تمام یاف
ــود.  ــم می ش ــه فراه ــی جامع ــانی و فرهنگ ــادی، انس ــات م ــری از امکان ــه و بهره گی ــتعدادهای نهفت اس

از ایــن رو بــا توجــه بــه ضــرورت مشــارکت نخبــگان در تدویــن سیاســت های عمومــی، بایــد تمــام 
ظرفیــت نخبگانــی کشــور بــه میــدان بیایــد و حلقه هــای فکــری و حوضچه هــای دانــش تشــکیل شــود 
و بــا به اشــتراک گذاشــتن دانــش و اطالعــات خــود، باعــث ایجــاد اطالعــات مفیــد و پشــتوانه ای بــرای 
بهبــود بلندمــدت در تدویــن سیاســت های عمومــی گــردد تــا بتــوان بــه نقطــۀ مطلــوب دســت یافــت 

ــرد، 1389، ص. 51(.   )دانش ف

ــی در  ــت های عموم ــن سیاس ــان تدوی ــه هم ــر ک ــق حاض ــی تحقی ــۀ موضوع ــت حیط ــا نظرداش ب
ایــران اســت، وضعیــت مســئله زا1 در ایــن پژوهــش، عــدم مشــارکت مطلــوب نخبــگان در فراینــد تدویــن 
ــت مســئله زا  ــذار از وضعی ــت گ ــا، جه ــن مبن ــر ای ــود. ب ــف می ش ــران تعری ــی در ای سیاســت های عموم
بــه مســائل عــدم مشــارکت نخبــگان در سیاســت گذاری عمومــی در ایــران، پژوهــش حاضــر در حــوزۀ 

1. problem situation
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شناســایی و اولویت بنــدی مســائل و بــه عبــارت دیگــر، ســاختاردهی بــه مســئله2 تعریــف شــده اســت. 
ســاختاردهی بــه مســئله، درعــوض تمرکــز ِصــرف بــر حــل مســئله، بــر شــناخت دقیــق مســئله تأکیــد 
می کنــد. در بســیاری از مواقــع، دلیــل موفقیت آمیــز نبــودن سیاســت به عنــوان راهــکار، نبــود شــناخت 
صحیــح از مســئله اســت کــه از آن بــا عنــوان خطــای نــوع ســوم3 یــاد می شــود و ایــن پژوهــش به دنبــال 
کاهــش احتمــال وقــوع آن در جامعــه اســت. لــذا در ایــن پژوهــش بــه این ســؤال پاســخ داده شــده اســت: 

ــام  ــی در نظ ــت های عموم ــن سیاس ــد تدوی ــگان در فراین ــارکت نخب ــع مش ــی مان ــه عوامل ـ چ
جمهــوری اســالمی ایــران می شــود؟ 

ــارب  ــری از تج ــود و بهره گی ــری موج ــش نظ ــی دان ــا بررس ــش ب ــن پژوه ــاس، در ای ــن اس ــر ای ب
ــی  ــت های عموم ــن سیاس ــگان در تدوی ــارکت نخب ــع مش ــی موان ــای اصل ــل و مؤلفه ه ــرگان، عوام خب

ــده اســت.  ــل ش ــایی و تحلی شناس

2. پیشینۀ تحقیق
ــا و  ــن دیدگاه ه ــورگارد4 )2021( در بررســی »رابطــۀ بی وینشــنگ، داوس، اسکارســون، کلیمنســن و ن
مشــارکت سیاســی برمبنــای داده هــای دوقلوهــای همســان در امریــکا، ســوئیس، آلمــان و دانمــارک« 
ــا افزایــش ســطح  ــاداری ب ــاط مثبــت و معن ــن نتیجــه رســیدند کــه دیدگاه هــای سیاســی ارتب ــه ای ب

مشــارکت سیاســی دارد.

ژیامونــی5 )2021( در پژوهــش »قرارگیــری فســاد اخالقــی و مشــارکت سیاســی برمبنــای داده هــای 
چنــد شــهر ایتالیایــی« دریافتنــد کــه قرارگیــری در معــرض فســاد اخالقــی اثــرات منفــی و فراگیــر بــر 

مشــارکت سیاســی داشــته و درنهایــت گرایــش سیاســی مــردم را کاهــش داده اســت. 

ــگا، ســبوال، پرینســیپی و ســوکی6 )2021( در بررســی »مشــارکت شــهروندان ســالخورده در  فاالن
تصمیم گیــری نقــش اولیــه در اروپــا« اظهــار کردنــد کــه شــهروندان ســالخورده بــا رویکــرد مشــاوره و 
ــا و ایــاالت متحــدۀ امریــکا  ــا سیاســت گذاران اتحادیــۀ اروپ ــا مشــارکت در تصمیم گیــری مشــترک ب ی

ــد. در فراینــد تدویــن و اجــرای سیاســت ها نقــش دارن

پرالویســوت و اســکونتانی7 )2020( در مطالعۀ »مشــارکت سیاســی در شــرایط سیاســت گذاری براســاس 
تلفیــق عالیــق عمومــی و چارچــوب قانونــی« بــه ایــن نتیجــه رســیدند کــه شــرایط سیاســت گذاری بــه 

2. problem structuring
3. third error
4. Weinschenk, Dawes, Oskarsson, Klemmensen & Nørgaard
5. Giommoni
6. Falanga, Cebulla, Principi & Socci
7. Perlaviciute & Squintani
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حمایــت عمومــی نیــاز دارد؛ زیــرا اگــر مــردم احســاس کننــد کــه از سیاســت گذاری کنار گذاشــته شــده اند، 
دربرابــر چنیــن سیاســت هایی مقاومــت نشــان می دهنــد و همچنیــن چارچوب هــای قانونــی مثــل معاهــدۀ 

آرهــاس، قوانیــن جامــع کشــوری جهــت مشــارکت سیاســی در تصمیم گیــری نقــش مهمــی دارد. 

ــد  ــان در فراین ــازماني و تعامالتش ــراد س ــش اف ــی »نق ــرگ8 )2019( در بررس ــت و ورب ــا، وانولی تاف
ــت ها در  ــه سیاس ــیدند ک ــه رس ــن نتیج ــه ای ــي« ب ــن در اتیوپ ــرد زمی ــي کارب ــت های عموم سیاس
ــه  ــي ک ــردد. عوامل ــرا مي گ ــن اج ــه پایی ــاال ب ــرد ب ــک رویک ــن ســطح ســاخته مي شــود و در ی باالتری
مانــع اجــراي مؤثــر سیاســت ها مي شــود، عــدم مشــارکت ســطوح پاییــن ســازمان در فراینــد تدویــن 

ــت. ــي اس ــت های عموم سیاس

 ایوانــز، فلــورس و الرســون9 )2019( در پژوهــش »نظــارت مشــارکتي در انجمن هــاي جنــگل داري 
جهــت بهبــود مشــارکت« اثبــات کردنــد کــه نظــارت مشــارکتي مکانیســمي را بــراي شناســایي موانــع 
نظارتــي بــا ایجــاد فضایــي بــراي اعضــای انجمــن جهــت ارزیابــي نظــارت محلــي، شناســایي موضوعــات 

ــد.   ــم مي کن ــود فراه ــاي موج و راه حل ه

ــا مشــارکت  ــۀ »از مشــارکت شــهروندي ت ــر و دریســن10 )2019( در مطالع ــورک، هگ ــز، یوتانب می
ــر  ــا تغیی ــراي ســازوکاری ب ــه ب ــي جامع ــکار پیش قدم ــي در ابت ــاي محل ــاي حکومت ه ــي: نقش ه دولت
جــوي در هلنــد« بــه ایــن نتیجــه رســیدند کــه حکومت هــاي محلــي به ُکنــدي، امــا به تدریــج درحــال 

ــت مشــارکت هســتند.  ــا درجه ــک و تســهیل نقش ه ــازي بیشــتر تحری ــر به ســمت شبکه س تغیی

جــان مــک و باتلمیــو11 )2017( در بررســی »منافــع نخبــگان و مشــارکت سیاســی در بوتســوانا« بــه 
ایــن نتیجــه رســیدند کــه میــان قــدرت نخبــگان سیاســی دو حــزب چپ گــرا و حــزب دموکــرات در 
بوتســوانا درگیــری و اختــالف وجــود دارد و در برخــی مــوارد، قبایــل در انتخابــات داخلــی و بیــن دو 

ــات بســیج شــده اند.  ــرای نفــوذ در انتخاب حــزب ب

 پــی. ســبوال12 )2016( در بررســی »مشــارکت عمومــی در فراینــد تصمیم گیــری درمورد سیاســت های 
ــارکت  ــه مش ــد ک ــان کردن ــگان« اذع ــی و نخب ــای مردم ــر  انتخاب ه ــز ب ــا تمرک ــی و ب ــای جنوب آفریق
عمومــی در سیاســت گذاری بیشــتر در گفتمان هــای علمــی، توســعۀ سیاســی و دولتــی مطــرح می شــود.  

افراســیابی و ملکــی )1399( در مقالــۀ »بررســی ابعــاد سیاســت گذاری عمومــی از دیــدگاه اســالم 
بــا تأکیــد بــر عدالــت و مشــارکت« بــه ایــن نتیجــه رســیدند کــه قابلیت هــای افــراد، قطعیــت یافتــن 

8. Taffa, Vanvliet & Verburg 
9. Evans, Flores & Larson
10. Mees, Uittenbroek, Hegger & Driessen
11. John Mc & Botlhomiwe
12. P Sebola
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ــر  ــای براب ــخ گویی، فرصت ه ــفافیت و پاس ــانی، ش ــع انس ــعۀ مناب ــا، توس ــب توانمندی ه ــا، کس قابلیت ه
ــاد سیاســت گذاری عمومــی محســوب می شــود. ــت و مشــارکت از ابع ــر عدال ــد ب ــا تأکی ب

 قیصــری، ســالجقه، بیگ زاده عباســی و شــیخی )1398( در بررســی »شــناخت بازیگــران تدویــن 
سیاســت عمومــی مؤثــر بــر اجــرای سیاســت های ســالمت نظــام اداری« دریافتنــد کــه بیــن بازیگــران 
تدویــن خط مشــی عمومــی و اجــرای سیاســت های ســالمت نظــام اداری رابطــۀ معنــاداری وجــود دارد.

ضابط پور کــردی، امین بیدختــی، رضایــی و صالحــی )1398( در پژوهــش »شناســایی و اولویت بنــدی 
موانــع و چالش هــای اجــرای سیاســت های آمــوزش عالــی در ایــران« اظهــار کردنــد کــه موانــع اجــرای 
سیاســت آمــوزش عالــی شــامل موانــع مدیریتــیـ  ســاختاری، موانــع درون ســازمانی، موانــع فــردی، موانع 
کالن کشــوری، موانــع مربــوط بــه تدویــن سیاســت، موانــع مربــوط بــه نظــام آموزشــی، موانــع مربــوط بــه 

اســناد باالدســتی، موانــع محیطــی و ابــزاری و موانــع مربــوط بــه اجتمــاع و فرهنــگ اســت. 

علی رغــم جســت وجوی محققــان در میــان مقــاالت داخلــی و خارجــی، پژوهشــی مرتبــط و مؤثــر 
ــد اذعــان کــرد  ــا پژوهش هــای انجام شــده بای مشــاهده نشــد. بنابرایــن در مقایســۀ پژوهــش حاضــر ب
کــه ایــن تحقیــق بــر موانــع مشــارکت نخبــگان در تدویــن سیاســت های عمومــی تأکیــد دارد؛ درحالــی 
ــد مشــارکت سیاســی و اجــرای سیاســت ها  ــر فراین ــا بیشــتر ب ــر پژوهش ه ــه به نظــر می رســد دیگ ک
ــگان در سیاســت  گذاری از منظــر ســاختاردهی  ــن، موضــوع مشــارکت نخب ــر ای ــد. عالوه ب ــز دارن تمرک
بــه مســئله و بــا روش مدل ســازی ســاختاری تفســیری واکاوی نشــده اســت. توجــه شــود کــه رویکــرد 
ســاختاردهی بــه مســئله در ایــن مقالــه بیانگــر عــدم تبییــن کلــی موانــع مشــارکت نخبــگان در تدویــن 
ــه خــأ  ــه ب ــا توج ــن موضــوع ب ــه درخصــوص ای ــک نظری ــود ی ــران و نب ــی در ای سیاســت های عموم
تحقیقاتــی اســت. در ایــن پژوهــش تــالش شــده خــأ تحقیقاتــی موانــع مشــارکت نخبــگان در تدویــن 
ــث  ــن رو از حی ــود؛ از ای ــران ش ــی جب ــران اندک ــالمی ای ــوری اس ــام جمه ــی نظ ــت های عموم سیاس

موضــوع و روش، دارای نــوآوری اســت. 

3. چارچوب نظری
ــق سیاســت هاي  ــر در تحق ــل مؤث ــي از عوام ــر کشــور یک ــه نظــام سیاســت گذاري در ه ــي ک از آنجای
کالن اقتصــادي، اجتماعــي، فرهنگــي و سیاســي آن به شــمار مــي رود، تدویــن و اجــراي سیاســت هاي 
ــورد  ــي م ــت هاي عموم ــن سیاس ــر تدوی ــت. اگ ــور اس ــه در کش ــعۀ همه جانب ــالودۀ توس ــب  ش مناس
نیــاز کشــور را رســالت اصلــي نظــام سیاســت گذاري عمومــي بدانیــم، توجــه بــه کیفیــت سیاســت هاي 
عمومــي تدوین شــده از بدیهیــات نظــام سیاســت گذاري اســت؛ چراکــه مي تــوان بیــن توســعۀ کشــور 
در تمــام ابعــاد و تدویــن سیاســت هاي عمومــي مناســب و باکیفیــت ارتبــاط مســتقیمي ایجــاد کــرد. 
ــد  ــه بتوان ــي ک ــت هاي عموم ــت سیاس ــت و باکیفی ــن درس ــراي تدوی ــا ب ــن راه ه ــي از بهتری ــذا یک ل
ــي  ــت هاي عموم ــن سیاس ــي در تدوی ــگان علم ــارکت دادن نخب ــد، مش ــل کن ــه را ح ــکالت جامع مش
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ــا  ــد ت ــم نمای ــگان علمــي را فراه ــۀ مشــارکت نخب ــد زمین ــن نظــام سیاســي کشــور بای اســت. بنابرای
ــن شــود.    ــد و تضمی ــا یاب ــي ارتق ــت سیاســت هاي عموم کیفی

ــر  ــیار مؤث ــه بس ــعۀ جامع ــي در توس ــت گذاري عموم ــري و سیاس ــگان در تصمیم گی ــارکت نخب مش
ــگان اســت )ســریع القلم،  ــه در توســعه یافتگي مشــارکت نخب ــل جامع ــز ثق ــن مرک ــرا مهم تری اســت؛ زی
1392، صــص. 145ـ165(.  بــه بیــان دقیق تــر، در حکمرانــي خــوب، مشــارکت نخبــگان و مــردم نقــش 
اثربخشــی در تدویــن سیاســت هاي عمومــي دارد. حکمرانــي خــوب مشــتمل بــر یــک اســتراتژي اصالحي 
وســیع بــراي تقویــت نهادهــاي جامعــۀ مدنــي اســت و حکومــت را بازتــر، پاســخ گوتر، حســاب پس ده تر 
و دموکراتیک تــر مي ســازد. در ایــن رویکــرد، بهتریــن راه رویارویــی بــا یــک مســئلۀ ویــژه بــراي تدویــن 
ــي  ــه شــرایط بســتگی دارد؛ یعن ــر ب ــن ام ــردم اســت. ای ــگان و م ــي مشــارکت نخب سیاســت هاي عموم

.)Hughes, 2003, p. 77( ــه شــرایط، بایــد بهتریــن راه حکمرانــي را جســت وجو کــرد بســته ب

از ایــن رو هرچقــدر دولــت زمینه  هــاي مشــارکت نخبــگان و مــردم را در فراینــد تدویــن سیاســت هاي 
عمومــي فراهــم نمایــد، ظرفیــت سیاســت گذاري افزایــش مي یابــد. کامینــگ و نــورگارد13 )2004( ظرفیــت 
سیاســت گذاري عمومــي را توانایــي اســتفادۀ ممکــن از تمامــي منابــع فکــري و ســازماني در تملــک دولــت 
ــا  ــي ی ــۀ داخل ــا تجرب ــص ب ــد تخص ــر دارد؛ همانن ــت گذاري تأثی ــد سیاس ــه در فراین ــد ک ــف کرده ان تعری

ــد.   ــر مي دانن ــي امکان پذی ــاظ سیاس ــا و به لح ــجم، مان ــت هاي منس ــن سیاس ــور تدوی ــي به منظ خارج

ــا در  ــش خط ــر کاه ــردم، عالوه ب ــۀ م ــگان و عام ــتر نخب ــه بیش ــارکت هرچ ــر مش ــوی دیگ از س
ــن  ــوان یکــي از مهم تری ــي به عن ــت، موجــب مي شــود ســرمایۀ اجتماع ــرد سیاســت گذاري حکوم فراگ
عوامــل مؤثــر در توســعۀ جامعــه ارتقــا یابــد. محافــل نخبگــي اغلــب شــامل بخشــي از نخبــگان ازجملــه 
دانشــمندان، مدیــران باســابقۀ دولتــي و خصوصــي، هنرمنــدان و نظایــر آن، هســتند کــه بــه بهانه هــاي 
ــا انجمن هــاي تخصصــي و  ــه انتشــار نشــریه، تشــکیل حــزب ی متعــدد گــرد هــم مي آینــد و گاهــي ب
ــن مراکــز  ــا مراکــز نخبگــي، از ظرفیــت اثرگــذاري ای ــراوده ب ــگام م ــد. هن ــادرت مي کنن ماننــد آن مب
ــي  ــل نخبگ ــب محاف ــرا اغل ــود؛ زی ــتفاده ش ــر اس ــد حداکث ــي بای ــت هاي عموم ــن سیاس ــراي تدوی ب
ــارکت در  ــرۀ مش ــترش دای ــه گس ــز ب ــاط نی ــن ارتب ــد و ای ــیاری برخوردارن ــذاري بس ــت اثرگ از ظرفی
ــت  ــي اس ــت هاي عموم ــن سیاس ــت تدوی ــود در کیفی ــن بهب ــود و ضام ــر مي ش ــازي ها منج تصمیم س

ــیرازي، 1392، ص. 61(.  ــزت و اکبرپورش ــادي، پورع )فیروزآب

ــن در  ــای نوی ــی از رویکرده ــی یک ــگان علم ــواهد و مشــارکت نخب ــر ش ــی ب سیاســت گذاری مبتن
ــه به کارگیــری شــواهد علمــی  ــن رویکــرد اساســاً ب ــن سیاســت گذاری بخــش عمومــی اســت. ای تدوی
ــواهد  ــر ش ــی ب ــر، سیاســت گذاری مبتن ــال های اخی ــردازد. در س ــره می پ در سیاســت گذاری های روزم
ــن  ــری از ای ــرای بهره گی ــادی ب ــای زی ــوده و تالش ه ــا ب ــیاری از دولت ه ــز بس ــون تمرک ــی کان علم

13. Cummings & Norgaard
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.)Campbell et al., 2007, p. 25( ــت ــده اس ــام ش ــت گذاری انج ــوزۀ سیاس ــن در ح ــرد نوی رویک

ــن سیاســت هاي  ــذاري و تدوی ــاي قانون گ ــاي اساســي و مهمــي در فراینده ــن، ضعف ه باوجــود ای
عمومــي در ایــران وجــود دارد کــه ایــن مهــم ضــرورت تحــول در ســبک حکمرانــي و سیاســت گذاري 
ــر ســطحي در رویه هــاي انجــام کاري  ــر از تغیی ــي کــه فرات ــد؛ تحول ــان مي کن عمومــي کشــور را نمای
یــا بهینه ســازي آن هاســت؛ از همیــن رو تحقیــق حاضــر بــا موشــکافی مشــکالت موجــود در مشــارکت 
ــای  ــه ارتق ــد ب ــران، می توان ــالمی ای ــوری اس ــام جمه ــی نظ ــت های عموم ــن سیاس ــگان در تدوی نخب

فراینــد سیاســت گذاری عمومــی در جامعــه کمــک مؤثــری کنــد.

4. روش تحقیق 
بنیــاد فلســفی ایــن پژوهــش، پارادایــم تفســیری اســت؛ از حیــث هــدف، تحقیــق کاربــردی توســعه ای و 
از حیــث نــوع پژوهــش، پژوهشــی آمیختــه )کیفــیـ  کّمــی( اســت. قلمــروی موضوعــی پژوهــش یکــی از 
مباحــث غامــض اجتماعــی و عمومــی، یعنــی عــدم مشــارکت نخبــگان در سیاســت گذاری عمومی، اســت. 
همچنیــن قلمــروی مکانــی پژوهــش کشــور ایــران تعریــف شــده اســت. بــا توجــه بــه کمبــود مطالعــات 
اثربخــش و غنــی در فصــل مشــترک قلمــروی موضوعــی و مکانــی، بایــد از روش کیفــی درجهــت فهــم 
تجربــۀ زیســته بهــره گرفــت. بــر ایــن مبنــا، جایــگاه و نقــش چارچــوب نظــری پژوهــش، در ایــن تحقیــق 
ــه  ــر ارتقــای حساســیت نظــری پژوهشــگران و دســتیابی ب همچــون دیگــر مطالعــات کیفــی، مبتنــی ب
چارچــوب فکــری اولیــه جهــت تدویــن نخســتین ســؤاالت مصاحبــه اســت. بــر ایــن اســاس، در مرحلــۀ 
جمــع آوری اطالعــات، پــس از مــرور کتابخانــه ای، از روش مصاحبه هــای نیمه ســاختاریافته کمــک گرفتــه 
شــد تــا موانــع مشــارکت نخبــگان در تدویــن سیاســت های عمومــی شناســایی شــود. در انتخــاب خبرگان 
پژوهــش، از روش گلوله برفــی اســتفاده شــد و مصاحبــه تــا اشــباع نظــری14 ادامــه یافــت. جهــت حصــول 
ــوم سیاســی،  ــی، عل ــت دولت ــی، مدیری ــره از اســتادان سیاســت گذاری عموم ــا 26 خب اشــباع نظــری، ب
اقتصــاد و نماینــدگان ادوار مختلــف مجلــس شــورای اســالمی و وزیــران مصاحبــه شــد. در ایــن مرحلــه، 
47 مفهــوم فرعــی اســتخراج و پــس از آن، 9 مقولــۀ اصلــی بــه شــرح جــدول 2 اســتنتاج شــد. در تحلیــل 

مصاحبه هــا، از روش نمونه گیــری نظــری در قالــب محتــوای کیفــی اســتفاده شــد. 

ــی درواقــع مســائل اصلــی عــدم مشــارکت نخبــگان در سیاســت گذاری اســت  ــی نهای ــۀ اصل ــه مقول نُ
کــه بایــد بــه یکــی از روش هــای ســاختاردهی بــه مســئله صورت بنــدی شــود و مبنــای عمــل قــرار گیــرد. 
توضیــح اینکــه، ســاختاردهی بــه مســئله فراینــدی از تولیــد و آزمون مســائل حقیقی اســت که چهــار مرحلۀ 
به هم مرتبــط را دربــر می گیــرد: جســت وجوی مســئله، تعریــف مســئله، تصریــح مســئله و احســاس مســئله. 
روش هــای متعــددی در انجــام فعالیت هــای ســاختاردهی مســئله در هــر مرحلــه، مفیــد اســت. ایــن روش هــا 
به همــراه اهــداف، رویه هــا، منابــع دانــش و معیــار عملکــرد مربــوط بــه آن هــا در جــدول 1 بیــان شــده اســت.

14. saturation
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جدول 1. مقایسۀ روش های ساختاردهی به مسئله 

معيار عملکردمنبع دانشرویههدف كلیروش
نمونه گیری کامل و استنباط تخمین مرزهای فرامسئلهتحلیل مرزی15

مسئله
صحت مرزهای ذی نفعان

محدوده
تقسیم منطقی و طبقه بندی وضوح مفاهیمتحلیل طبقه بندی16

مفاهیم
قواعد منطقیتحلیلگر

شناسایی علل ممکن، معقول و تحلیل سلسله مراتبی17
قابل تعقیب قانون

تقسیم منطقی و طبقه بندی 
علت ها

قواعد منطقیتحلیلگر

ساخت مشابهات شخصی، شناسایی شباهت ها میان مسائلسینکتیک18
مستقیم، نمادی و خیالی

مقبول بودنگروه

اجماعگروهتولید ایده و ارزشیابیتولید ایده ها، اهداف و راهبردهاطوفان فکری19
استفاده از منظرهای فنی، سازمانی تولید بینشتحلیل چندمنظری20

و شخصی
اجماعگروه

ترکیب خالقانۀ فرض های تحلیل فرض21
متعارض

شناسایی ذی نفع، ظاهر کردن، 
به چالش کشیدن و ترکیب فرض

تعارضگروه

مقبول بودنگروهتحلیل باورپذیری احتجاج هاتفکر انتقادینگاشت احتجاج

مدل سازی ساختاری 
تفسیری

ترسیم شبکۀ مسائل برمبنای 
سطح اثرگذاری

شناسایی مسائل،
شناسایی خبرگان و جمع آوری 

نظرات آنان

اجماعگروه خبرگان

تحلیل اهمیت عملکرد 
ـ اهمیت

شناسایی مسائل، شناسایی شناسایی اهمیت عملکرد مسئله
خبرگان و جمع آوری نظرات آنان 

برمبنای مختصات دوبُعدی

اجماعگروه خبرکان

ترسیم شبکۀ مسائل برمبنای تکنیک دیمتل
شدت اثر

شناسایی مسائل، شناسایی 
خبرگان و جمع آوری نظرات آنان 

برمبنای مختصات دوبُعدی

اجماعگروه خبرگان

)منبع: Dunn, 2018, p. 90 به نقل از آذر، خسروانی و جاللی، 1395(

در پژوهــش حاضــر، بــا توجــه بــه نــوع مســئله، از طریــق روش مدل ســازی ســاختاری تفســیری، 
ــر  ــدم و تأخ ــط، و تق ــت رواب ــد و درنهای ــل ش ــی تحلی ــای اصل ــب مقوله ه ــتخرج در قال ــائل مس مس

15. Boundary analysis 
16. Classification analysis 
17. Hierarchy analysis 
18. Synectics 
19. Brain storming 
20. Multiple perspective analysis
21. Assumption analysis 
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اثرگــذاری در قالــب مــدل ارائــه گردیــد. بــرای اجــرای روش شناســی مدل ســازی ســاختاری ـ تفســیری 
ــع  ــرگان توزی ــان خب ــش نامه می ــداد 20 پرس ــد، تع ــری هدفمن ــری از روش نمونه گی ــا بهره گی ــز، ب نی

شــد و پــس از دریافــت، مبنــای ایــن پژوهــش قــرار گرفــت. 

توجــه شــود کــه مدل ســازی ســاختاری ـ تفســیری یــک فراینــد یادگیــری تعاملــی اســت کــه در 
ــد جامــع ســاختاربندی  ــک مــدل نظام من ــا هــم در ی ــف و مرتبــط ب آن، مجموعــه ای از عناصــر مختل
ــاط  ــل ارتب ــه و تحلی ــرای تجزی ــوان ب ــن روش می ت ــران، 1395، ص. 156(. از ای ــوند )آذر و دیگ می ش
 Warfield,( ــف شــده اند، اســتفاده کــرد ــرای یــک مســئله تعری ــر کــه ب بیــن ویژگی هــای چنــد متغی
p. 55 ,1974( و بــا تجزیــۀ معیارهــا در چنــد ســطح مختلــف، تحلیــل ارتبــاط بیــن شــاخص ها انجــام 

 .)Kannan, Pokharel & Kumar, 2009, p. 35( می شــود

ــار پژوهــش  ــش اعتب ــل افزای ــی به دلی ــی یافته هــای پژوهــش، پژوهشــگران کیف درخصــوص اعتباریاب
خــود بایــد حداقــل از دو راهبــرد بهــره بگیرنــد )Creswell & Creswell, 2017, p. 15(. در پژوهــش حاضــر، 

بــرای اعتباریابــی نتایــج روش تحلیــل محتــوای کیفــی، از ســه روش  اعتباریابــی زیــر اســتفاده شــد: 

1. تطبیــق اعضــا: نظرهــای دو نفــر از اســتادان و دو نفــر از دانشــجویان دکتــری رشــتۀ مدیریــت 
ــن  ــت و عناوی ــش دریاف ــای پژوه ــد و داده ه ــزارش، فراین ــارۀ گ ــت گذاری درب ــش سیاس ــی گرای دولت

ــق نظرهــای اصالحــی ایشــان بازبینــی شــد.  تعــدادی از مفاهیــم مطاب

ــه  ــا موضــوع پژوهــش: به دلیــل جذابیــت موضــوع پژوهــش و مصاحب 2. درگیــری طوالنی مــدت ب
بــا اســتادان برجســته و شــاخص از دانشــگاه های معتبــر داخلــی و نماینــدگان مجلــس شــورای اســالمی 

و وزیــران ادوار گذشــته، زمــان زیــادی طــول کشــید. 

ــرت مشــارکت کنندگان در  ــی و کث ــر مکان ــن پژوهــش شــامل تکث ــی در ای ــی: کثرت گرای 3. کثرت گرای
پژوهــش اســت. تکثــر مکانــی بــه ایــن معناســت کــه بــا اســتادان مختلــف و شــاخص دانشــگاه های معتبــر 
ــا  داخلــی مصاحبــه انجــام شــد و مقصــود از تکثــر مشــارکت کنندگان نیــز ایــن اســت کــه 26 مصاحبــه ب
اســتادان دانشــگاه های مختلــف و پژوهشــگران سیاســت عمومــی، نماینــدگان مجلــس و وزیــران به عنــوان 
سیاســت گذاران انجــام شــد. لــذا می تــوان نتیجــه گرفــت پژوهــش حاضــر از روایــی مناســب برخــوردار اســت. 

همچنیــن، بنابــه نظــر کرســول )2017(، بــرای حصــول اطمینــان از پایایــی پژوهــش از ایــن دو روش 
اســتفاده شــد: الــف. یادداشــت برداری مفّصــل و دقیــق؛ ب. کدگــذاری ناشــناس بــه کمــک کدگــذاری 

کــه جــزو تیــم پژوهــش نیســت.

5. یافته های تحقیق 
ــاز، محــوری  ــا خبــرگان بــه روش کدگــذاری ب در ایــن قســمت، داده هــای به دســت آمده از مصاحبــه ب
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و انتخابــی مــورد بررســی قــرار گرفــت و درنهایــت به منظــور تعییــن چگونگــی اثرگــذاری یــا اثرپذیــری 
ــدل ســاختاری تفســیری طراحــی شــد و در  ــه شــیوۀ م ــر، پرســش نامه ب ــر یکدیگ ــی ب ــۀ اصل 9 مقول
ــا  ــذاری ی ــش نامۀ اثرگ ــن پرس ــی از ای ــای دریافت ــت. داده ه ــرار گرف ــرگان ق ــر از خب ــار 20 نف اختی
ــن شــد و 4 ســطح  ــر تعیی ــر یکدیگ ــا براســاس مدل ســازی ســاختاری تفســیری ب ــری مقوله ه اثرپذی

مــورد شناســایی قــرار گرفــت و ارتبــاط مفهومــی عناصــر و تدویــن مــدل نهایــی انجــام شــد.
جدول 2. مقوله های كلی و فرعی موانع مشاركت نخبگان در تدوین سياست های عمومی نظام جمهوری اسالمی ایران 

مفاهيم اوليهمقولۀ اصلیردیف

نبوِد ارتباط نظام مند 1
نخبگان و حاکمیت

احساس استغنای بخشی از حاکمیت از نخبگان علمی

نبوِد ارادۀ سیاسی برخی مسئوالن جهت جلب مشارکت نخبگان علمی

ضعف تناسب ساختاری نظام جمهوری اسالمی ایران جهت ارتباط نظام مند با نخبگان علمی

نبوِد رابطۀ دوسویه، فعال و درنتیجه یادگیرنده بین حکومت و نخبگان علمی

وجود مراکز متعدد تصمیم گیری

بدبینی و بی اعتمادی نخبگان و مسئوالن به همدیگر

بعضاً استفادۀ ابزاری و زینتی از نخبگان علمی در راستای اهداف سیاسی

2
ضعف احزاب سیاسی و 
اتاق های فکر در نظام 
جمهوری اسالمی ایران

ضعف احزاب سیاسی و رویکرد سطحی و مقطعی آن ها در ایران

تعداد اندک و ضعیف اتاق های فکر در نظام جمهوری اسالمی ایران 

محدود شدن جمهوریت نظام در مشارکت های سیاسی و ضعف جدی در جلب مشارکت در عرصه های دیگر و 
البته عرصه های علمی و فنی 

اعمال نظر شخصی و سلیقه ای بودن سیاست گذاری درعوض سیاست گذاری مبتنی بر شواهد

نبوِد فرهنگ 3
شایسته ساالری 

نبود شایسته ساالری در نظام مدیریت دولتی ایران

نبوِد ضوابط و مقررات جهت جذب و نگهداری نیروهای دانشگر در ایران و به کارگیری آن ها

قبیله گرایی و عدم چرخش مدیران در نظام حکمرانی

فقدان نظام مدیریت 4
دانش در ایران

ضعف مدیریت دانش در ایران

ضعف حضور نیروهای دانشگر در تدوین و اجرا و ارزیابی سیاست های عمومی در ایران

سیاست زدگی مفرط در 5
حکمرانی 

وجود نگاه کوتاه مدت و مقطعی در حکومت داری که موجب تصمیم گیری های فوری و بدون کارشناسی می شود.

فرایندهای به شدت سیاست زده در ایران

سیاسی کردن امور حرفه ای و تخصصی

تعدد و تنوع الیه های حکمرانی به مثابۀ جعبۀ سیاه حکمرانی در مواجهه با نخبگان )سیاسی، خویشاوندی، باندی و حزبی(

سیاسی کردن محیط علم و دانشگاه با ورود سیاسیون و مدیران به دانشگاه ها جهت تحصیل
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مفاهيم اوليهمقولۀ اصلیردیف

6
ضعف فرهنگ تحمل 
مخالف و تضارب آرا 

در کشور

ضعف فرهنگی مانع مشارکت نخبگان علمی است.

تحمل نکردن مخالف و تضارب آرا از سوی برخی از مسئوالن 

فقدان پذیرش جایگاه علم و نخبگان علمی توسط جامعه

فربه نبودن و ضعف شخصیت برخی از مسئوالن و عزت نامندی آن ها

وجود فرهنگ چاپلوسی و تملق گویی در کشور

استقبال نکردن از نظرات دیگران توسط برخی مسئوالن به دلیل خودشیفتگی و قالب اندیشی

قدرناشناسی از برخی مسئوالن سیاسی کارآمد توسط نخبگان و مردم

نداشتن  قدرت ریسک پذیری مسئوالن

7

کمبود شخصیت های 
هیبریدی )علم فهم و 
سیاست فهم( در نظام 
جمهوری اسالمی ایران

ناهمسویی نهاد علم و نهاد سیاست در نظام جمهوری اسالمی ایران

فقدان فهم الزامات و مقتضیات عرصۀ سیاست از سوی نخبگان علمی

نداشتن فهم فرهنگ علم و دانشگاه از سوی مسئوالن سیاسی

نامتناسب بودن جایگاه و ارزش نخبگان علمی و سیاسی

نقش کم رنگ شخصیت های هیبریدی در نهادهای مشورتی نظام حکمرانی ایران و غلبۀ نگاه سیاسی در این شوراها

8

نبوِد ارتباط نهادینه 
بین انجمن های علمی، 
اندیشکده ها و مراکز 

سیاست پژوهی و مراکز 
سیاست گذاری

نبوِد ارتباط جدی و مستمر میان مراکز سیاست پژوهی و سیاست گذاری در ایران

نبوِد استقالل مالی اندیشکده ها و مراکز سیاست پژوهی

نگاه سیاسی و مقطعی به مراکز سیاست پژوهی و درنتیجه خالی شدن مراکز سیاست پژوهی از نخبگان علمی

استفاده نکردن از ظرفیت انجمن های علمی توسط دولت و نمایندگان مجلس در نظام جمهوری اسالمی ایران 
به دلیل خأ قانونی

تفاوت گفتمانی مراکز سیاست پژوه و سیاست گذاری و درنتیجه تفاوت در روایت ها از مسئله و راهکارها

9

ضعف علمی و ارتباطی 
نخبگان علمی 

کاهش کیفیت آموزشی و علمی دانشگاه ها و درنتیجه خروجی های آن ها

ضعف نخبگان علمی در شناسایی و درک مسائل ایران با توجه به فرهنگ اسالمی ایرانی

ضعف جدی در فهم زبان و فرهنگ سیاسی و سیاسیون توسط نخبگان علمی

کم اطالعی نخبگان علمی از عرصۀ اجرا و اداره و مقتضیات دستگاه های اجرایی

مسئولیت ناپذیری و پاسخ گو نبودن پس از ارائۀ راه حل توسط نخبگان علمی در ایران

تناسب نداشتن نسخه های نخبگان با شرایط ایران

نبوِد گفتمان واحد یا الاقل هم گرا برای حل همۀ مشکالت کشور توسط نخبگان علمی

نبوِد نگاه سازوکاری و کارکردی در نخبگان علمی و توجه صرف به نگاه توصیفی و انتقادی   

فصلناهم سیاست اهی راهبردی و کالن)منبع: نتایج پژوهش( 
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5ـ1. تحلیل ثانویۀ یافته ها و ارائۀ مدل ساختاری تفسیری 
ــایی و  ــدي شناس ــم کلی ــوان مفاهی ــع به عن ــرگان، 9 مان ــرات خب ــتفاده از نظ ــا اس ــق، ب ــن تحقی در ای
بــا روش شناســی مدل ســازی ســاختاری تفســیری تحلیــل شــد. بــا توجــه بــه اینکــه تعــداد خبــرگان 
تحقیــق کــم بــوده و روش ISM در دســتۀ روش هــاي کیفــي قــرار مي گیــرد، اســتفاده از شــاخص هاي 
مرکــزي همچــون میانگیــن بــراي انتخــاب موانــع اصلــي شــاخص مناســبي نیســت؛ بــه همیــن منظــور 

از نظــرات اســتفاده شــد. ایــن موانــع در جــدول 3 آمــده اســت. 
جدول 3. موانع مشاركت نخبگان در فرایند سياست گذاری 

موانع مشاركت نخبگان در فرایند تدوین خط مشی های عمومی نظام جمهوری اسالمی ردیف
ایران

كدها

M1ضعف فرهنگ تحمل مخالفت و تضارب آرا درکشور1

M2ضعف احزاب سیاسی و اتاق های فکر در نظام جمهوری اسالمی ایران2

M3نبوِد فرهنگ شایسته ساالری3

M4فقدان نظام مدیریت دانش در ایران4

M5کمبود شخصیت های هیبریدی )علم فهم و سیاست فهم( در نظام جمهوری اسالمی ایران5

M6سیاست زدگی مفرط در حکمرانی6

M7نبوِد ارتباط نظام مند نخبگان و حاکمیت7

M8نبوِد ارتباط نهادینه بین انجمن های علمی، اندیشکده ها و مراکز خط مشی پژوهی و مراکز خط مشی گذاری 8

M9ضعف علمی و ارتباطی نخبگان علمی9

 )منبع: نتایج پژوهش(

ابتــدا جهــت تشــکیل ماتریــس تعامــل ســاختاری، یــک ماتریــس نـُـه در نـُـه شــامل موانــع مشــارکت 
نخبــگان تشــکیل شــد و ســپس بــا قــرار دادن 9 مانــع اصلــي در ســطرها و ســتون هاي یــک ماتریــس، 
از خبــرگان خواســته شــد تــا درخصــوص اثرگــذاري موانــع به طــور زوجــي اظهارنظــر نماینــد. خبــرگان 

براســاس اصــول زیــر ماتریس هــا را تکمیــل کردنــد.  
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به ازای هر »j,i« ارتباط میان این دو متغیر در چارچوب بررسي زیر است:

V: متغیر i براي رسیدن به متغیر j کمک مي کند.

A: متغیر j  فقط توسط متغیر i بهبود می یابد. 

x: متغیر j,i براي رسیدن به همدیگر کمک خواهند کرد.

O: متغیرهاي j,i بدون ارتباط هستند. 

چنانچــه i,j در ماتریــس Structural Self-Interaction Matrix( SSIM( به صــورت V باشــد، در 
 SSIM ــس ــه (i,j) در ماتری ــود. چنانچ ــل مي ش ــر تبدی ــه صف ــه 1 و (j,i) ب ــتیابي (i,j) ب ــس دس ماتری
 (j,i) بــه 1 تبدیــل مي شــود. چنانچــه (j,i) بــه صفــر  و (i,j) باشــد، در ماتریــس دســتیابي A به صــورت
به صــورت x وارد شــود، (j,i) در ماتریــس دســتیابي بــه 1 و (j,i) نیــز بــه 1 تبدیــل مي شــود. چنانچــه 

ــود.   ــر می  ش ــود، (i,j) و (j,i) صف ــورت O وارد ش )i,j( به ص
جدول 4. ماتریس تعاملي ساختاري )ماتریس مقایسۀ معيارها(

ماتریــس دســتیابی اولیــه بــا توجــه بــه ماتریــس ســاختاری روابــط درونــی متغیرهــا، به طــوری کــه اگر 
ــود، آن گاه 0=(i,j) و  ــورت A ب ــه به ص ــر رابط ــپس 0=(j,i)؛ اگ ــود، آن گاه 1=(i,j) و س ــورت V ب ــه به ص رابط
 (j,i)=(i,j)=0 ،بــود O ؛ اگــر رابطــه به صــورت(j,i)=(i,j)=1 ،بــود X ؛ چنانچــه رابطــه به صــورت(j,i)=1 ســپس
اســت، ایجــاد گردیــد. پــس از اینکــه ماتریــس دســتیابی اولیــه به دســت آمــد، بایــد ســازگاری درونــی آن 
برقــرار شــود. بــرای نمونــه اگــر متغیــر 1 بــه متغیــر 2 و متغیــر 2 هــم بــه متغیــر 3 منجــر شــود، بایــد 

فصلناهم سیاست اهی راهبردی و کالن



فصلناهم سیاست اهی راهبردی و کالن

762

زمستان 1400. دورۀ 9. شمارۀ 4

دانیال رمضانپور و همکاران. ساختاردهی به مسئلۀ عدم مشارکت نخبگان در تدوین سیاست های عمومی نظام جمهوری اسالمی ایران.

ــد  ــود، بای ــرار نب ــت برق ــن حال ــر 3 منجــر شــود و اگــر در ماتریــس دســتیابی ای ــه متغی ــز ب ــر 1 نی متغی
ماتریــس اصــالح و روابطــی کــه از قلــم افتــاده، جایگزیــن شــوند. بــا اســتفاده از قوانیــن ریاضــی بــرای ایجاد 
ــوده و  ــه K ≥1 ب ــوری ک ــود؛ به ط ــانده می ش ــوان K +1 رس ــه ت ــترس پذیری ب ــس دس ــازگاری، ماتری س
عملیــات بــه تــوان رســاندن ماتریــس طبــق قاعــدۀ بولــی اســت. در ایــن تحقیــق، ماتریــس فــوق 5 بــار بــه 

تــوان رســید تــا حالــت پایــدار کــه در جــدول 5 نشــان داده شــده، به دســت آمــد.  

جدول 5. ماتریس دستيابی اصالح شده)ماتریس دستيابی نهایی(

M1M2M3M4M5M6M7M8M9

M1111111111

M2010100111

M3111111111

M4010100111

M5010110111

M6111111111

M7000000101

M8010100111

M9000000101

ــتیابی  ــل دس ــۀ قاب ــا، دو مجموع ــن معیاره ــرای تعیی ــتیابی ب ــس دس ــدن ماتری ــت آم ــا به دس ب
ــه  ــب ک ــن ترتی ــد؛ بدی ــت آورده ش ــا به دس ــتراک آن ه ــپس اش ــف و س ــاز تعری ــۀ پیش نی و مجموع
ــا به صــورت 1 ظاهــر  ــه ای اســت کــه در آن ســطر ها، عــدد معیاره ــل دســتیابی مجموع ــۀ قاب مجموع
ــورت 1  ــا به ص ــدد معیار ه ــتون ها، ع ــه در آن س ــت ک ــه ای اس ــاز مجموع ــۀ پیش نی ــده و مجموع ش
ظاهــر شــده باشــد. بــا به دســت آوردن اشــتراک ایــن دو مجموعــه، ســتون بعــدی جــدول )اشــتراک( 
ــا مجموعــۀ قابــل دســتیابی  ــر ب تکمیــل خواهــد شــد. اولیــن ســطری کــه اشــتراک دو مجموعــه براب
ــار به شــدت  ــن معی ــه ای ــن معناســت ک ــن بدی ــد. ای ــد ش ــت مشــخص خواه ــد، ســطح اول اولوی باش
تحــت تأثیــر ســایر معیارهــا بــوده و اثرگــذاری کمــی بــر ســایر معیارهــا دارد. پــس از تعییــن ســطح 
ــه  ــرای ســایر متغیرهــا ب هریــک از متغیرهــا، متغیــر مذکــور کنــار گذاشــته می شــود و ســطح بندی ب
همیــن ترتیــب، تــا زمــان تعییــِن ســطح تمامــی متغیرهــا، تکــرار می گــردد. در ایــن پژوهــش، پــس از  

ــج آن در جــدول 6 مشــاهده می شــود.  ــه نتای ــن ســطح شــدند ک 5 تکــرار، تمــام عناصــر تعیی
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جدول 6. سطوح موانع مشاركت نخبگان در فرایند سياست گذاری

سطحاشتراکمجموعۀ پيش نيازمجموعۀ دستيابیمانع

14 و 3 و 16 و 3 و 16 و 2و 3 و 4 و 5 و 6 و 7 و 8 و 19

22 و 4 و 18 و 2 و 3 و 4 و 5 و 6 و 28 و 4 و 7 و 8 و 29

14 و 3 و 16 و 3 و 16 و 2 و 3 و 4 و 5 و 6 و 7 و 8 و 39

22 و 4 و 18 و 2 و 3 و 4 و 5 و 6 و 28 و 4 و 7 و 8 و 49

153 و 3 و 5 و 26 و 4 و 5 و 7 و 8 و 59

14 و 3 و 6 1 و 3 و 16 و 2 و 3 و 4 و 5 و 6 و 7 و 8 و 69

71 و 19 و 2 و 3 و 4 و 5 و 6 و 7 و 8 و 79 و 79

22 و 4 و 18 و 2 و 3 و 4 و 5 و 6 و 28 و 4 و 7 و 8 و 89

71 و 19 و 2 و 3 و 4 و 5 و 6 و 7 و 8 و 79 و 99

دیاگــرام نهایــی براســاس ســطوح به دســت آمده در گام قبلــی و طبــق ماتریــس دســتیابی نهایــی 
ــی،  ــن ماتریــس دســتیابي نهای ــع و همچنی ــک از موان ــه ســطوح هری ــا توجــه ب ترســیم می گــردد. ب
ــه  ــی ک ــا رســم می شــود. موانع ــن انتقال پذیری ه ــا درنظــر گرفت ــۀ ســاختاری تفســیری ب ــدل اولی م
ــن  ــع ای ــد. درواق ــری برخوردارن ــذاری کمت ــد، از تأثیرگ ــرار دارن ــله مراتب ق ــاالی سلس ــطوح ب در س
ــری  ــطوح پایین ت ــع در س ــه موان ــتند. هرچ ــر هس ــطوح پایین ت ــع س ــه از موان ــتر برگرفت ــع بیش موان
قــرار داشــته باشــند، تأثیــرات بیشــتری بــر همــۀ عناصــر سیســتم دارنــد. شــکل 1 مــدل مــورد نظــر 
ــت« و  ــگان و حاکمی ــد نخب ــاط نظام من ــود ارتب ــع »نب ــطح، موان ــن س ــد. در باالتری ــان می ده را نش
ــع  ــر از ســایر موان ــع متأث ــن موان ــه ای ــه ک ــرار گرفت ــگان علمــی« ق ــف علمــی و ارتباطــی نخب »ضع
ــل  ــگ تحم ــف فرهن ــع »ضع ــد. موان ــر نمی گذارن ــر اث ــل دیگ ــر عوام ــود ب ــتند و به خودي خ هس
ــرط در  ــت زدگی مف ــاالری« و »سیاس ــگ شایسته س ــوِد فرهن ــور«، »نب ــارب آرا در کش ــف و تض مخال
ــد.  ــرار گرفته ان ــطح ق ــن س ــد و در پایین تری ــع دارن ــر موان ــر دیگ ــر را ب ــترین تأثی ــی« بیش حکمران
هرچقــدر شــاخص ها در ســطح باالتــری قــرار گیرنــد، قــدرت محــرک بــودن آن هــا کمتــر و میــزان 

ــود.  ــتر می ش ــتگی بیش وابس
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شکل 1. مدل ISM موانع مشاركت نخبگان در فرایند تدوین سياست های عمومی نظام 
جمهوری اسالمی ایران

MICMAC 5ـ2. تحليل
بــرای ســطح بندی موانــع، در ماتریــس نهایــی بایــد بــرای هریــک از موانــع قــدرت محرکــه )نفــوذ( و 
قــدرت وابســتگی محاســبه شــود. جمــع ســطری مقادیــر در ماتریــس دســتیابی نهایــی بــرای هــر مانــع 
بیانگــر میــزان نفــوذ و جمــع ســتونی نشــانگر میــزان وابســتگی خواهــد بــود. موانعــی کــه در ســطوح 
ــی  ــادی تلق ــع ه ــتر، موان ــی بیش ــدرت پیش برندگ ــودن ق ــل دارا ب ــد، به دلی ــرار دارن ــدل ق ــر م پایین ت
ــرو  ــع هــادی، پی ــه موان ــد، به دلیــل وابســتگی ب ــرار دارن ــر ق می شــوند و موانعــی کــه در ســطوح باالت

ــوند.   ــوب می ش محس
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جدول 7. تحليل MICMAC )محاسبۀ قدرت نفوذ و وابستگي عوامل(

موانع مشاركت نخبگان در فرایند تدوین خط مشی های عمومی نظام كدها
جمهوری اسالمی ایران

قدرت 
وابستگی

قدرت 
محرک

M139ضعف فرهنگ تحمل مخالف و تضارب آرا در کشور

M275ضعف احزاب سیاسی و اتاق های فکر در نظام جمهوری اسالمی

M339نبوِد فرهنگ شایسته ساالری

M475فقدان نظام مدیریت دانش در ایران

M546کمبود شخصیت های هیبریدی )علم فهم و سیاست فهم( در  نظام جمهوری اسالمی

M639سیاست زدگی مفرط در حکمرانی

M792نبوِد ارتباط نظام مند نخبگان و حاکمیت

M8 نبوِد ارتباط نهادینه بین انجمن های علمی، اندیشکده ها و مراکز خط مشی پژوهی
و مراکز خط مشی گذاری

75

M992ضعف علمی و ارتباطی نخبگان

ــع در  ــي موان ــع، تمام ــتگي موان ــدرت وابس ــذاري و ق ــا اثرگ ــرک ی ــدرت مح ــن ق ــس از تعیی پ
ــر،  ــورد نظ ــس م ــر روي ماتری ــد. ب ــرار می گیرن ــق شــکل 2، ق ــه، مطاب ــه هاي چهارگان ــي از خوش یک
ــه عبــارت دیگــر،  ــر از میانگیــن تعــداد عوامــل هســتند. ب نقــاط مــرزي معمــوالً یــک واحــد بزرگ ت
ــرزي  ــاط م ــت، نق ــر 9 اس ــع براب ــداد موان ــه تع ــه اینک ــه ب ــا توج ــق ب ــن تحقی ــال در ای ــراي مث ب
ــاط  ــود. نق ــه مي ش ــر گرفت ــر 5.5 درنظ ــردي براب ــل کارب ــاع متقاب ــرب ارج ــر ض ــس اث روي ماتری
ــورد نظــر تفکیــک  ــف را درخوشــه هاي م ــي عوامــل مختل ــه اي باشــد کــه به خوب ــد به گون ــرزي بای م
ــب  ــه به ترتی ــمارۀ 1، 3 و 6 ک ــع ش ــت، موان ــخص اس ــز مش ــکل 2 نی ــه در ش ــور ک ــد. همان ط نمای
ــاالری« و  ــگ شایسته س ــوِد فرهن ــور«، »نب ــارب آرا در کش ــف و تض ــل مخال ــگ تحم ــف فرهن »ضع
ــا  ــرک ی ــه مح ــه خوش ــۀ ناحی ــن نقط ــتند، در باالتری ــی« هس ــرط در حکمران ــت زدگی مف »سیاس
ــزو  ــتمي ج ــر سیس ــوده و از منظ ــل ب ــایر عوام ــر س ــت تأثی ــر تح ــد و کمت ــرار گرفته ان ــذار ق اثرگ
ــۀ  ــۀ خوش ــۀ ناحی ــن نقط ــمارۀ 7 و 9 در باالتری ــع ش ــوند. موان ــوب مي ش ــتقل محس ــر مس عناص
ــن معناســت  ــن بدی ــد؛ ای ــرار گرفته ان ــذار ق ــا اثرگ ــۀ محــرک ی ــن ســطح ناحی وابســتگی و پایین تری
ــگان  ــگان و حاکمیــت« و »ضعــف علمــی و ارتباطــی نخب ــد نخب ــاط نظام من ــود ارتب ــع »نب ــه موان ک
علمــی« درواقــع کمتریــن تأثیــر را بــر عــدم مشــارکت نخبــگان در سیاســت گذاری گذاشــته اند. بــه 
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ــد.   ــمار می رون ــر به ش ــع دیگ ــان موان ــالت می ــي تعام ــل، خروج ــن دو عام ــر، ای ــارت دیگ عب

شکل 2. تحليل MICMAC )دسته بندی موانع در خوشه های چهارگانه( 

6. نتیجه گیری 
ــان  ــی به ارمغ ــائل اجتماع ــل مس ــرای ح ــردی را ب ــتاوردهای منحصربه ف ــی دس ــت گذاری عموم سیاس
ــه  ــت ک ــت گذاری اس ــۀ سیاس ــن مرحل ــکل گیری، مهم تری ــۀ ش ــی مرحل ــدگاه عقالی ــه از دی آورده ک
ــن  ــی ای ــر اثربخش ــه ب ــت و هرآنچ ــن سیاس ــد تدوی ــرا فراین ــراه دارد؛ زی ــا را به هم ــترین چالش ه بیش

ــت. ــت گذاری اس ــت سیاس ــت در موفقی ــل پراهمی ــذارد، از عوام ــر می گ ــد تأثی فراین

ــای  ــد داده ه ــرای تولی ــد ب ــد و هدفمن ــد نظام من ــد فراین ــی نیازمن ــت گذاری عموم ــۀ سیاس  عرص
ــا از میــزان و کیفیــت تحقــق  ــردی اســت ت ــه دانــش کارب مناســب و معتبــر، پــردازش و تبدیــل آن ب
اهــداف سیاســت ها و برنامه هــا، آثــار و پیامدهــای آن هــا و موفقیــت یــا شکســت آن هــا آگاهــی داشــته 
ــی،  ــی، سیاس ــاد اجتماع ــۀ ابع ــری در هم ــی و تصمیم گی ــت گذاری عموم ــرای سیاس ــش ب و از آن دان

اقتصــادی و فرهنگــی جهــت ارتقــای حکمرانــی خــوب بهــره گرفتــه شــود.

ــن  ــر ای ــی ب ــت های عموم ــن سیاس ــد تدوی ــگان در فراین ــارکت نخب ــری مش ــرد به کارگی رویک
منطــق اســتوار اســت: اســتفاده از مشــارکت نخبــگان در تدویــن سیاســت های عمومــی بــه بهبــود 
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ــج  ــت نتای ــن اس ــرد ممک ــن رویک ــه ای ــی ب ــد و بی اعتنای ــت ها می انجام ــرای سیاس ــن و اج تدوی
ــش،  ــن پژوه ــای ای ــاس یافته ه ــد. براس ــته باش ــراه داش ــت به هم ــرای سیاس ــاری را در اج فاجعه ب
ــن  ــگان در تدوی ــع مشــارکت نخب ــوان موان ــی تحــت عن ــۀ فرع ــب 47 مقول ــی در قال ــۀ اصل 9 مقول
ــرگان  ــا خب ــق ب ــۀ عمی ــا 26 مصاحب ــران ب ــالمی ای ــوری اس ــام جمه ــی نظ ــت های عموم سیاس
ــی  ــام حکمران ــف در نظ ــران ادوار مختل ــالمی و وزی ــورای اس ــس ش ــدگان مجل ــگاهی، نماین دانش
ــطح  ــن س ــق، در باالتری ــج  تحقی ــق نتای ــد. مطاب ــدی ش ــطح اولویت بن ــایی و در 4 س ــران شناس ای
ــگان  ــی نخب ــی و ارتباط ــف علم ــت« و »ضع ــگان و حاکمی ــد نخب ــاط نظام من ــود ارتب ــع »نب موان
ــع هســتند و به خودی خــود تأثیــری  ــر از ســایر موان ــع متأث ــن موان ــد کــه ای ــرار گرفته ان علمــی« ق
بــر عوامــل دیگــر نمی گذارنــد. موانــع »ضعــف فرهنــگ تحمــل مخالــف و تضــارب آرا در کشــور«، 
ــر  ــز بیشــترین تأثی ــی« نی ــرط در حکمران ــاالری« و »سیاســت زدگی مف ــگ شایسته س ــوِد فرهن »نب
ــام  ــئوالن نظ ــن مس ــد. بنابرای ــرار گرفته ان ــطح ق ــن س ــد و در پایین تری ــع دارن ــر موان ــر دیگ را ب
ــع  ــع را رف ــن موان ــت دار، ای ــدف دار و جه ــزی ه ــک برنامه ری ــا ی ــد ب ــران بای ــوری اســالمی ای جمه
ــت گذاری  ــام سیاس ــن نظ ــگان در تدوی ــارکت نخب ــت مش ــتر الزم جه ــرایط و بس ــا ش ــد ت نماین

کشــور فراهــم شــود.

7. پیشنهادها
برمبنــای یافته هــای پژوهــش، بــا تمرکــز بــر ضــرورت رفــع دو مانــع اصلــی در مشــارکت خبــرگان در 
ــف  ــت، و ضع ــگان و حاکمی ــد نخب ــاط نظام من ــوِد ارتب ــر نب ــز ب ــی، متمرک ــن سیاســت های عموم تدوی

علمــی و ارتباطــی نخبــگان علمــی، پیگیــری راهکارهــای زیــر پیشــنهاد می شــود:  

ــی کشــور مشــروط  ــای اجرای ــام نهاده ــر در تم ــای فک ــز سیاســت پژوهی و اتاق ه ـ تأســیس مراک
ــازی ها؛ ــمندان در تصمیم س ــا و دانش ــارکت علم ــر مش ب

ـ تشــکیل دانشــکده های حکمرانــی جهــت تربیــت شــخصیت های هیبریــدی )علــم فهــم 
ــی در  ــت حکمران ــای کیفی ــور ارتق ــران، به منظ ــالمی ای ــوری اس ــام جمه ــم( در نظ ــت فه و سیاس
ــۀ  ــع نُه گان ــک از موان ــع هری ــرای رف ــی ب ــن راهبردهای ــکار خــاص، تدوی ــن راه ــار ای کشــور. در کن
ــت های  ــن سیاس ــگان در تدوی ــارکت نخب ــطح مش ــای س ــه ارتق ــری ب ــک مؤث ــده، کم شناسایی ش

ــرد.  ــی خواهــد ک عموم
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