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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 analysis, 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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مرحلــۀ تدویــن سیاســت در موفقیــت سیاســتهای عمومــی نقــش بســزایی دارد .یکــی از
مهمتریــن ذینفعــان هــر کشــور از موفقیــت تدویــن سیاســتهای عمومــی ،نخبــگان
هســتند کــه مشــارکت فعالــی در ایــن زمینــه ندارنــد .از ایــن رو ایــن پژوهــش بهدنبــال
شناســایی عوامــل پدیدآورنــدۀ چالــش مذکــور در کشــور اســت .ایــن پژوهــش از نــوع آمیختــه
بــوده اســت کــه در بخــش کیفــی ،دادههــا بــا اســتفاده از مصاحبــۀ نیمهســاختاریافته بــا 26
نفــر از خبــرگان گــردآوری شــد و از طریــق کاربســت تحلیــل محتــوای کیفــی ،در قالــب 47
کمــی نیــز ،از پرس ـشنامۀ
مفهــوم اولیــه و  9مقولــۀ اصلــی ســاماندهی گردیــد .در بخــش ّ
ماحصــل کار کیفــی و بهرهگیــری از نظــرات  20خبــره بــرای تجزیــه و تحلیــل یافتههــا ،در
کنــار مدلســازی ســاختاری تفســیری اســتفاده شــد .یافتههــای پژوهــش نشــاندهندۀ
بیشــترین تأثیــر موانــع س ـهگانۀ «ضعــف فرهنــگ تحمــل مخالــف و تضــارب آرا در کشــور»،
«فقــدان فرهنــگ شایستهســاالری» و «سیاســتزدگی مفــرط در حکمرانــی» در شــبکۀ
مسائل مشارکت نخبگان است.
طبقهبندی .D78 :JEL

* نویسندۀ مسئول:
دکتر مهدی عبدالحمید
نشانی :تهران ،دانشگاه علم و صنعت ايران
تلفن+98 )912( 4363718 :
پست الکترونیکmahdi_abdolhamid@iust.ac.ir :

صحت مطالب مقاله بر عهدۀ نویسنده است و بیانگر دیدگاه مجمع تشخیص مصلحت نظام نیست.
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 .1مقدمه

امــروزه یکــی از دغدغههــای اساســی دولتمــردان و سیاس ـتگذاران نزدیــک کــردن مــردم بــه خــود،
ارتبــاط بــا آنهــا ،شناســایی مســائل عمومــی و همراهــی عمومــی آنهــا و در یــک کالم ،مشــارکت عامــه
بــا دولــت و سیاسـتگذاران اســت ( .)De Reuver, Stein, Hampe, & Bouwman, 2010, p. 15مشــاركت
مكانيســمی مؤثــر در کاهــش ریســک سیاس ـتهای عمومــي و مق ـ ّوم اثــر سیاس ـتهای ملــي در آينــده
و كاتاليــزور تغييــر اجتماعــي اســت ( .)Evans, Flores & Larson, 2019, p. 2یکــی از دالیــل شکســت
و ناکامـ�ی سیاسـ�تها را تدویـ�ن و فرمولبنـ�دی نادرسـ�ت سیاسـ�تهای عمومـ�ی دانسـ�تهان د (�Howl
 )ett & Lejano, 2013, p. 361کــه خــود ناشــی از عــدم مشــارکت فعــال نخبــگان در فراینــد تدویــن
سیاستهاســت (حاجیپــور ،فروزنــده ،داناییفــرد و فانــی ،1394 ،ص .)18 .البتــه جلــب مشــارکت
فعــال نخبــگان ،در مقــام ســرمایههای جامعــه ،در سیاسـتگذاری عمومــی ،بــرای توســعۀ کشــور بســیار
مؤثــر بــوده (ســریعالقلم ،1392 ،صــص145 .ـ )165و خــود نیازمنــد سیاســتگذاری اســت (Matto,
 .)Giuseppe, Alessandroo, Andrea & Rapisarda, 2016, p. 2بنابرایــن در ابتــدا الزم اســت مســئلۀ
عــدم مشــارکت نخبــگان در سیاســتگذاری عمومــی ســاختاردهی و صورتبنــدی شــود.
صاحبنظــران بســیاری بــه مســئلۀ عــدم مشــارکت نخبــگان در سیاســتگذاری عمومــی
در کشــور اذعــان کردهانــد .نیــازی ( )1381بــرآن اســت کــه یکــی از مســائل مهــم در تدویــن و
اجــرای سیاســتهای عمومــی جلــب مشــارکت افــراد جامعــه ،بهخصــوص نخبــگان ،اســت.
علــوی ( )1394معتقــد اســت کــه بــدون دســتیابی بــه راهــکاری اطمینانبخــش بــرای پیونــد عملــی
میــان سیاســتمداران ،مــردم و نیروهــای فکــری جامعــه ،نمیتــوان بــه توســعۀ پایــدار دســت
یافــت و درصــورت مشــارکت تمامــی قشــرهای جامعــه اســت کــه زمینههــای الزم بــرای شــکوفایی
اســتعدادهای نهفتــه و بهرهگیــری از امکانــات مــادی ،انســانی و فرهنگــی جامعــه فراهــم میشــود.
از ایــن رو بــا توجــه بــه ضــرورت مشــارکت نخبــگان در تدویــن سیاسـتهای عمومــی ،بایــد تمــام
ظرفیــت نخبگانــی کشــور بــه میــدان بیایــد و حلقههــای فکــری و حوضچههــای دانــش تشــکیل شــود
و بــا بهاشــتراک گذاشــتن دانــش و اطالعــات خــود ،باعــث ایجــاد اطالعــات مفیــد و پشــتوانهای بــرای
بهبــود بلندمــدت در تدویــن سیاسـتهای عمومــی گــردد تــا بتــوان بــه نقطــۀ مطلــوب دســت یافــت
(دانشفــرد ،1389 ،ص.)51 .
بــا نظرداشــت حیطــۀ موضوعــی تحقیــق حاضــر کــه همــان تدویــن سیاســتهای عمومــی در
ایــران اســت ،وضعیــت مســئلهزا 1در ایــن پژوهــش ،عــدم مشــارکت مطلــوب نخبــگان در فراینــد تدویــن
سیاســتهای عمومــی در ایــران تعریــف میشــود .بــر ایــن مبنــا ،جهــت گــذار از وضعیــت مســئلهزا
بــه مســائل عــدم مشــارکت نخبــگان در سیاس ـتگذاری عمومــی در ایــران ،پژوهــش حاضــر در حــوزۀ
1. problem situation

750

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

فصلناهم سیاستاهی راهبردی و کالن

زمستان  .1400دورۀ  .9شمارۀ 4

شناســایی و اولویتبنــدی مســائل و بــه عبــارت دیگــر ،ســاختاردهی بــه مســئله 2تعریــف شــده اســت.
ســاختاردهی بــه مســئله ،درعــوض تمرکــز صِ ــرف بــر حــل مســئله ،بــر شــناخت دقیــق مســئله تأکیــد
تآمیــز نبــودن سیاســت بهعنــوان راهــکار ،نبــود شــناخت
میکنــد .در بســیاری از مواقــع ،دلیــل موفقی 
3
صحیــح از مســئله اســت کــه از آن بــا عنــوان خطــای نــوع ســوم یــاد میشــود و ایــن پژوهــش بهدنبــال
کاهــش احتمــال وقــوع آن در جامعــه اســت .لــذا در ایــن پژوهــش بــه این ســؤال پاســخ داده شــده اســت:
ـ چــه عواملــی مانــع مشــارکت نخبــگان در فراینــد تدویــن سیاســتهای عمومــی در نظــام
جمهــوری اســامی ایــران میشــود؟
بــر ایــن اســاس ،در ایــن پژوهــش بــا بررســی دانــش نظــری موجــود و بهرهگیــری از تجــارب
خبــرگان ،عوامــل و مؤلفههــای اصلــی موانــع مشــارکت نخبــگان در تدویــن سیاســتهای عمومــی
شناســایی و تحلیــل شــده اســت.

 .2پیشینۀ تحقیق

وینشــنگ ،داوس ،اسکارســون ،کلیمنســن و نــورگارد ( )2021در بررســی «رابطــۀ بیــن دیدگاههــا و
مشــارکت سیاســی برمبنــای دادههــای دوقلوهــای همســان در امریــکا ،ســوئیس ،آلمــان و دانمــارک»
بــه ایــن نتیجــه رســیدند کــه دیدگاههــای سیاســی ارتبــاط مثبــت و معنــاداری بــا افزایــش ســطح
مشــارکت سیاســی دارد.
4

ژیامونــی )2021( 5در پژوهــش «قرارگیــری فســاد اخالقــی و مشــارکت سیاســی برمبنــای دادههــای
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.
فاالنــگا ،ســبوال ،پرینســیپی و ســوکی )2021( 6در بررســی «مشــارکت شــهروندان ســالخورده در
تصمیمگیــری نقــش اولیــه در اروپــا» اظهــار کردنــد کــه شــهروندان ســالخورده بــا رویکــرد مشــاوره و
یــا مشــارکت در تصمیمگیــری مشــترک بــا سیاس ـتگذاران اتحادیــۀ اروپــا و ایــاالت متحــدۀ امریــکا
در فراینــد تدویــن و اجــرای سیاس ـتها نقــش دارنــد.
پرالویســوت و اســکونتانی )2020( 7در مطالعۀ «مشــارکت سیاســی در شــرایط سیاسـتگذاری براســاس
تلفیــق عالیــق عمومــی و چارچــوب قانونــی» بــه ایــن نتیجــه رســیدند کــه شــرایط سیاس ـتگذاری 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 سیاسـتگذاری کنار گذاشــته شــدهاند،
دربرابــر چنیــن سیاسـتهایی مقاومــت نشــان میدهنــد و همچنیــن چارچوبهــای قانونــی مثــل معاهــدۀ
آرهــاس ،قوانیــن جامــع کشــوری جهــت مشــارکت سیاســی در تصمیمگیــری نقــش مهمــی دارد.
تافــا ،وانولیــت و وربــرگ )2019( 8در بررســی «نقــش افــراد ســازماني و تعامالتشــان در فراينــد
سیاســتهای عمومــي كاربــرد زميــن در اتيوپــي» بــه ایــن نتیجــه رســیدند كــه سیاســتها در
باالتريــن ســطح ســاخته ميشــود و در يــك رويكــرد بــاال بــه پاييــن اجــرا ميگــردد .عواملــي كــه
مانــع اجــراي مؤثــر سیاس ـتها ميشــود ،عــدم مشــاركت ســطوح پاييــن ســازمان در فراينــد تدويــن
سیاســتهای عمومــي اســت.
ايوانــز ،فلــورس و الرســون )2019( 9در پژوهــش «نظــارت مشــاركتي در انجمنهــاي جنــگلداري
جهــت بهبــود مشــاركت» اثبــات کردنــد کــه نظــارت مشــاركتي مكانيســمي را بــراي شناســايي موانــع
نظارتــي بــا ايجــاد فضايــي بــراي اعضــای انجمــن جهــت ارزيابــي نظــارت محلــي ،شناســايي موضوعــات
و راهحلهــاي موجــود فراهــم ميكنــد.
ميــز ،یوتانبــورک ،هگــر و دریســن )2019( 10در مطالعــۀ «از مشــاركت شــهروندي تــا مشــاركت
دولتــي :نقشهــاي حكومتهــاي محلــي در ابتــكار پيشقدمــي جامعــه بــراي ســازوکاری بــا تغييــر
جــوي در هلنــد» بــه ایــن نتیجــه رســیدند کــه حكومتهــاي محلــي به ُ
كنــدي ،امــا بهتدريــج درحــال
تغييــر بهســمت شبكهســازي بيشــتر تحريــك و تســهيل نقشهــا درجهــت مشــاركت هســتند.
جــان مــک و باتلمیــو )2017( 11در بررســی «منافــع نخبــگان و مشــارکت سیاســی در بوتســوانا» بــه
ایــن نتیجــه رســیدند کــه میــان قــدرت نخبــگان سیاســی دو حــزب چپگــرا و حــزب دموکــرات در
بوتســوانا درگیــری و اختــاف وجــود دارد و در برخــی مــوارد ،قبایــل در انتخابــات داخلــی و بیــن دو
حــزب بــرای نفــوذ در انتخابــات بســیج شــدهاند.
پــی .ســبوال )2016( 12در بررســی «مشــارکت عمومــی در فراینــد تصمیمگیــری درمورد سیاسـتهای
آفریقــای جنوبــی و بــا تمرکــز بــر انتخابهــای مردمــی و نخبــگان» اذعــان کردنــد کــه مشــارکت
عمومــی در سیاسـتگذاری بیشــتر در گفتمانهــای علمــی ،توســعۀ سیاســی و دولتــی مطــرح میشــود.
افراســیابی و ملکــی ( )1399در مقالــۀ «بررســی ابعــاد سیاس ـتگذاری عمومــی از دیــدگاه اســام
بــا تأکیــد بــر عدالــت و مشــارکت» بــه ایــن نتیجــه رســیدند کــه قابلیتهــای 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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قابلیتهــا ،کســب توانمندیهــا ،توســعۀ منابــع انســانی ،شــفافیت و پاســخگویی ،فرصتهــای برابــر
بــا تأکیــد بــر عدالــت و مشــارکت از ابعــاد سیاس ـتگذاری عمومــی محســوب میشــود.
قیصــری ،ســاجقه ،بیگزادهعباســی و شــیخی ( )1398در بررســی «شــناخت بازیگــران تدویــن
سیاســت عمومــی مؤثــر بــر اجــرای سیاسـتهای ســامت نظــام اداری» دریافتنــد کــه بیــن بازیگــران
تدویــن خطمشــی عمومــی و اجــرای سیاسـتهای ســامت نظــام اداری رابطــۀ معنــاداری وجــود دارد.
ضابطپورکــردی ،امینبیدختــی ،رضایــی و صالحــی ( )1398در پژوهــش «شناســایی و اولویتبنــدی
موانــع و چالشهــای اجــرای سیاس ـتهای آمــوزش عالــی در ایــران» اظهــار کردنــد کــه موانــع اجــرای
سیاســت آمــوزش عالــی شــامل موانــع مدیریتــی ـ ســاختاری ،موانــع درونســازمانی ،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.
علیرغــم جس ـتوجوی محققــان در میــان مقــاالت داخلــی و خارجــی ،پژوهشــی مرتبــط و مؤثــر
مشــاهده نشــد .بنابرایــن در مقایســۀ پژوهــش حاضــر بــا پژوهشهــای انجامشــده بایــد اذعــان کــرد
کــه ایــن تحقیــق بــر موانــع مشــارکت نخبــگان در تدویــن سیاسـتهای عمومــی تأکیــد دارد؛ درحالــی
کــه بهنظــر میرســد دیگــر پژوهشهــا بیشــتر بــر فراینــد مشــارکت سیاســی و اجــرای سیاســتها
تمرکــز دارنــد .عالوهبــر ایــن ،موضــوع مشــارکت نخبــگان در سیاســتگذاری از منظــر ســاختاردهی
بــه مســئله و بــا روش مدلســازی ســاختاری تفســیری واکاوی نشــده اســت .توجــه شــود کــه رویکــرد
ســاختاردهی بــه مســئله در ایــن مقالــه بیانگــر عــدم تبییــن کلــی موانــع مشــارکت نخبــگان در تدویــن
سیاســتهای عمومــی در ایــران و نبــود یــک نظریــه درخصــوص ایــن موضــوع بــا توجــه بــه خــأ
تحقیقاتــی اســت .در ایــن پژوهــش تــاش شــده خــأ تحقیقاتــی موانــع مشــارکت نخبــگان در تدویــن
سیاســتهای عمومــی نظــام جمهــوری اســامی ایــران اندکــی جبــران شــود؛ از ایــن رو از حیــث
موضــوع و روش ،دارای نــوآوری اســت.

 .3چارچوب نظری

از آنجايــي كــه نظــام سیاســتگذاري در هــر كشــور يكــي از عوامــل مؤثــر در تحقــق سياســتهاي
كالن اقتصــادي ،اجتماعــي ،فرهنگــي و سياســي آن بهشــمار م ـيرود ،تدويــن و اجــراي سیاس ـتهاي
مناســب شــالودۀ توســعۀ همهجانبــه در كشــور اســت .اگــر تدويــن سیاســتهاي عمومــي مــورد
نيــاز كشــور را رســالت اصلــي نظــام سیاسـتگذاري عمومــي بدانيــم ،توجــه بــه كيفيــت سیاسـتهاي
عمومــي تدوينشــده از بديهيــات نظــام سیاس ـتگذاري اســت؛ چراكــه ميتــوان بيــن توســعۀ كشــور
در تمــام ابعــاد و تدويــن سیاس ـتهاي عمومــي مناســب و باكيفيــت ارتبــاط مســتقيمي ايجــاد کــرد.
لــذا يكــي از بهتريــن راههــا بــراي تدويــن درســت و باكيفيــت سیاســتهاي عمومــي كــه بتوانــد
مشــكالت جامعــه را حــل کنــد ،مشــاركت دادن نخبــگان علمــي در تدويــن سیاســتهاي عمومــي
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اســت .بنابرايــن نظــام سياســي كشــور بايــد زمينــۀ مشــاركت نخبــگان علمــي را فراهــم نمايــد تــا
كيفيــت سیاســتهاي عمومــي ارتقــا یابــد و تضميــن شــود.
مشــاركت نخبــگان در تصميمگيــري و سیاســتگذاري عمومــي در توســعۀ جامعــه بســيار مؤثــر
اســت؛ زیــرا مهمتريــن مركــز ثقــل جامعــه در توســعهيافتگي مشــاركت نخبــگان اســت (ســریعالقلم،
 ،1392صــص145 .ـ .)165بــه بیــان دقیقتــر ،در حكمرانــي خــوب ،مشــاركت نخبــگان و مــردم نقــش
اثربخشــی در تدويــن سیاسـتهاي عمومــي دارد .حكمرانــي خــوب مشــتمل بــر يــك اســتراتژي اصالحي
وســيع بــراي تقويــت نهادهــاي جامعــۀ مدنــي اســت و حكومــت را بازتــر ،پاس ـخگوتر ،حســابپسدهتر
و دموكراتيكتــر ميســازد .در ايــن رويكــرد ،بهتريــن راه رویارویــی بــا يــك مســئلۀ ويــژه بــراي تدويــن
سیاس ـتهاي عمومــي مشــاركت نخبــگان و مــردم اســت .ايــن امــر بــه شــرايط بســتگی دارد؛ يعنــي
بســته بــه شــرايط ،بايــد بهتريــن راه حكمرانــي را جس ـتوجو كــرد (.)Hughes, 2003, p. 77
از ایــن رو هرچقــدر دولــت زمينههــاي مشــاركت نخبــگان و مــردم را در فراينــد تدويــن سیاسـتهاي
عمومــي فراهــم نمايــد ،ظرفيــت سیاسـتگذاري افزايــش مييابــد .كامينــگ و نــورگارد )2004( 13ظرفيــت
سیاسـتگذاري عمومــي را توانايــي اســتفادۀ ممكــن از تمامــي منابــع فكــري و ســازماني در تملــك دولــت
تعريــف كردهانــد كــه در فراينــد سیاســتگذاري تأثیــر دارد؛ هماننــد تخصــص بــا تجربــۀ داخلــي يــا
خارجــي بهمنظــور تدويــن سیاســتهاي منســجم ،مانــا و بهلحــاظ سياســي امكانپذيــر ميداننــد.
از ســوی دیگــر مشــاركت هرچــه بيشــتر نخبــگان و عامــۀ مــردم ،عالوهبــر كاهــش خطــا در
فراگــرد سیاس ـتگذاري حكومــت ،موجــب ميشــود ســرمايۀ اجتماعــي بهعنــوان يكــي از مهمتريــن
عوامــل مؤثــر در توســعۀ جامعــه ارتقــا يابــد .محافــل نخبگــي اغلــب شــامل بخشــي از نخبــگان ازجملــه
دانشــمندان ،مديــران باســابقۀ دولتــي و خصوصــي ،هنرمنــدان و نظايــر آن ،هســتند كــه بــه بهانههــاي
متعــدد گــرد هــم ميآينــد و گاهــي بــه انتشــار نشــريه ،تشــكيل حــزب يــا انجمنهــاي تخصصــي و
ماننــد آن مبــادرت ميكننــد .هنــگام مــراوده بــا مراكــز نخبگــي ،از ظرفيــت اثرگــذاري ايــن مراكــز
بــراي تدويــن سیاســتهاي عمومــي بايــد حداكثــر اســتفاده شــود؛ زیــرا اغلــب محافــل نخبگــي
از ظرفيــت اثرگــذاري بســیاری برخوردارنــد و ايــن ارتبــاط نيــز بــه گســترش دايــرۀ مشــاركت در
تصميمســازيها منجــر ميشــود و ضامــن بهبــود در كيفيــت تدويــن سیاســتهاي عمومــي اســت
(فيروزآبــادي ،پورعــزت و اكبرپورشــيرازي ،1392 ،ص.)61 .
سیاســتگذاری مبتنــی بــر شــواهد و مشــارکت نخبــگان علمــی یکــی از رویکردهــای نویــن در
تدویــن سیاس ـتگذاری بخــش عمومــی اســت .ایــن رویکــرد اساس ـاً بــه بهکارگیــری شــواهد علمــی
در سیاســتگذاریهای روزمــره میپــردازد .در ســالهای اخیــر ،سیاســتگذاری مبتنــی بــر شــواهد
علمــی کانــون تمرکــز بســیاری از دولتهــا بــوده و تالشهــای زیــادی بــرای بهرهگیــری از ایــن
13. Cummings & Norgaard
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رویکــرد نویــن در حــوزۀ سیاســتگذاری انجــام شــده اســت (.)Campbell et al., 2007, p. 25
باوجــود ایــن ،ضعفهــاي اساســي و مهمــي در فرايندهــاي قانونگــذاري و تدويــن سیاس ـتهاي
عمومــي در ايــران وجــود دارد كــه ايــن مهــم ضــرورت تحــول در ســبك حكمرانــي و سیاس ـتگذاري
عمومــي كشــور را نمايــان ميكنــد؛ تحولــي كــه فراتــر از تغييــر ســطحي در رويههــاي انجــام كاري
يــا بهينهســازي آنهاســت؛ از همیــن رو تحقیــق حاضــر بــا موشــکافی مشــکالت موجــود در مشــارکت
نخبــگان در تدویــن سیاســتهای عمومــی نظــام جمهــوری اســامی ایــران ،میتوانــد بــه ارتقــای
فراینــد سیاس ـتگذاری عمومــی در جامعــه کمــک مؤثــری کنــد.

 .4روش تحقیق

بنیــاد فلســفی ایــن پژوهــش ،پارادایــم تفســیری اســت؛ از حیــث هــدف ،تحقیــق کاربــردی توســعهای و
کمــی) اســت .قلمــروی موضوعــی پژوهــش یکــی از
از حیــث نــوع پژوهــش ،پژوهشــی آمیختــه (کیفــی ـ ّ
مباحــث غامــض اجتماعــی و عمومــی ،یعنــی عــدم مشــارکت نخبــگان در سیاسـتگذاری 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
همچــون دیگــر مطالعــات کیفــی ،مبتنــی بــر ارتقــای حساســیت نظــری پژوهشــگران و دســتیابی بــه
چارچــوب فکــری اولیــه جهــت تدویــن نخســتین ســؤاالت مصاحبــه اســت .بــر ایــن اســاس ،در مرحلــۀ
جمـعآوری اطالعــات ،پــس از مــرور کتابخانـهای ،از روش مصاحبههــای نیمهســاختاریافته کمــک گرفتــه
شــد تــا موانــع مشــارکت نخبــگان در تدویــن سیاسـتهای عمومــی شناســایی شــود .در انتخــاب خبرگان
پژوهــش ،از روش گلولهبرفــی اســتفاده شــد و مصاحبــه تــا اشــباع نظــری 14ادامــه یافــت .جهــت حصــول
اشــباع نظــری ،بــا  26خبــره از اســتادان سیاســتگذاری عمومــی ،مدیریــت دولتــی ،علــوم سیاســی،
اقتصــاد و نماینــدگان ادوار مختلــف مجلــس شــورای اســامی و وزیــران مصاحبــه شــد .در ایــن مرحلــه،
 47مفهــوم فرعــی اســتخراج و پــس از آن 9 ،مقولــۀ اصلــی بــه شــرح جــدول  2اســتنتاج شــد .در تحلیــل
مصاحبههــا ،از روش نمونهگیــری نظــری در قالــب محتــوای کیفــی اســتفاده شــد.
نُــه مقولــۀ اصلــی نهایــی درواقــع مســائل اصلــی عــدم مشــارکت نخبــگان در سیاس ـتگذاری اســت
کــه بایــد بــه یکــی از روشهــای ســاختاردهی بــه مســئله صورتبنــدی شــود و مبنــای عمــل قــرار گیــرد.
توضیــح اینکــه ،ســاختاردهی بــه مســئله فراینــدی از تولیــد و آزمون مســائل حقیقی اســت که چهــار مرحلۀ
بههممرتبــط را دربــر میگیــرد :جسـتوجوی مســئله ،تعریــف مســئله ،تصریــح مســئله و احســاس مســئله.
روشهــای متعــددی در انجــام فعالیتهــای ســاختاردهی مســئله در هــر مرحلــه ،مفیــد اســت .ایــن روشهــا
بههمــراه اهــداف ،رویههــا ،منابــع دانــش و معیــار عملکــرد مربــوط بــه آنهــا در جــدول  1بیــان شــده اســت.
14. saturation
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جدول  .1مقایسۀ روشهای ساختاردهی به مسئله
هدف کلی

رویه

منبع دانش

معیار عملکرد

روش

تخمین مرزهای فرامسئله

نمونهگیری کامل و استنباط
مسئله

ذینفعان

صحت مرزهای
محدوده

وضوح مفاهیم

تقسیم منطقی و طبقهبندی
مفاهیم

تحلیلگر

قواعد منطقی

شناسایی علل ممکن ،معقول و
قابل تعقیب قانون

تقسیم منطقی و طبقهبندی
علتها

تحلیلگر

قواعد منطقی

شناسایی شباهتها میان مسائل

ساخت مشابهات شخصی،
مستقیم ،نمادی و خیالی

گروه

مقبول بودن

تولید ایدهها ،اهداف و راهبردها

تولید ایده و ارزشیابی

گروه

اجماع

تولید بینش

استفاده از منظرهای فنی ،سازمانی
و شخصی

گروه

اجماع

ترکیب خالقانۀ فرضهای
متعارض

شناسایی ذینفع ،ظاهر کردن،
بهچالش کشیدن و ترکیب فرض

گروه

تعارض

نگاشت احتجاج

تفکر انتقادی

تحلیل باورپذیری احتجاجها

گروه

مقبول بودن

مدلسازی ساختاری
تفسیری

ترسیم شبکۀ مسائل برمبنای
سطح اثرگذاری

شناسایی مسائل،
شناسایی خبرگان و جمعآوری
نظرات آنان

گروه خبرگان

اجماع

تحلیل اهمیت عملکرد
ـ اهمیت

شناسایی اهمیت عملکرد مسئله

شناسایی مسائل ،شناسایی
خبرگان و جمعآوری نظرات آنان
برمبنای مختصات دوبُعدی

گروه خبرکان

اجماع

تکنیک دیمتل

ترسیم شبکۀ مسائل برمبنای
شدت اثر

شناسایی مسائل ،شناسایی
خبرگان و جمعآوری نظرات آنان
برمبنای مختصات دوبُعدی

گروه خبرگان

اجماع

تحلیل مرزی

15

تحلیل طبقهبندی

16

تحلیل سلسلهمراتبی
سینکتیک

17

18

طوفان فکری

19

تحلیل چندمنظری
تحلیل فرض

20

21

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

تاهیراهبردیوکالن
فصلناهمسیاس 

در پژوهــش حاضــر ،بــا توجــه بــه نــوع مســئله ،از طریــق روش مدلســازی ســاختاری تفســیری،
مســائل مســتخرج در قالــب مقولههــای اصلــی تحلیــل شــد و درنهایــت روابــط ،و تقــدم و تأخــر
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 روششناســی مدلســازی ســاختاری ـ تفســیری
نیــز ،بــا بهرهگیــری از روشنمونهگیــری هدفمنــد ،تعــداد  20پرســشنامه میــان خبــرگان توزیــع
شــد و پــس از دریافــت ،مبنــای ایــن پژوهــش قــرار گرفــت.
توجــه شــود کــه مدلســازی ســاختاری ـ تفســیری یــک فراینــد یادگیــری تعاملــی اســت کــه در
آن ،مجموع ـهای از عناصــر مختلــف و مرتبــط بــا هــم در یــک مــدل نظاممنــد جامــع ســاختاربندی
میشــوند (آذر و دیگــران ،1395 ،ص .)156 .از ایــن روش میتــوان بــرای تجزیــه و تحلیــل ارتبــاط
بیـ�ن ویژگیهـ�ای چنـ�د متغیـ�ر کـ�ه بـ�رای یـ�ک مسـ�ئله تعریـ�ف شـ�دهاند ،اسـ�تفاده کـ�رد (Warfield,
 )1974, p. 55و بــا تجزیــۀ معیارهــا در چنــد ســطح مختلــف ،تحلیــل ارتبــاط بیــن شــاخصها انجــام
میشــود (.)Kannan, Pokharel & Kumar, 2009, p. 35
درخصــوص اعتباریابــی یافتههــای پژوهــش ،پژوهشــگران کیفــی بهدلیــل افزایــش اعتبــار پژوهــش
خـ�ود بایـ�د حداقـ�ل از دو راهبـ�رد بهـ�ره بگیرنـ�د ( .)Creswell & Creswell, 2017, p. 15در پژوهــش حاضــر،
ش اعتباریابــی زیــر اســتفاده شــد:
بــرای اعتباریابــی نتایــج روش تحلیــل محتــوای کیفــی ،از ســه رو 
 .1تطبیــق اعضــا :نظرهــای دو نفــر از اســتادان و دو نفــر از دانشــجویان دکتــری رشــتۀ مدیریــت
دولتــی گرایــش سیاســتگذاری دربــارۀ گــزارش ،فراینــد و دادههــای پژوهــش دریافــت و عناویــن
تعــدادی از مفاهیــم مطابــق نظرهــای اصالحــی ایشــان بازبینــی شــد.
 .2درگیــری طوالنیمــدت بــا موضــوع پژوهــش :بهدلیــل جذابیــت موضــوع پژوهــش و مصاحبــه
بــا اســتادان برجســته و شــاخص از دانشــگاههای معتبــر داخلــی و نماینــدگان مجلــس شــورای اســامی
و وزیــران ادوار گذشــته ،زمــان زیــادی طــول کشــید.
 .3کثرتگرایــی :کثرتگرایــی در ایــن پژوهــش شــامل تکثــر مکانــی و کثــرت مشــارکتکنندگان در
پژوهــش اســت .تکثــر مکانــی بــه ایــن معناســت کــه بــا اســتادان مختلــف و شــاخص دانشــگاههای معتبــر
داخلــی مصاحبــه انجــام شــد و مقصــود از تکثــر مشــارکتکنندگان نیــز ایــن اســت کــه  26مصاحبــه بــا
اســتادان دانشــگاههای مختلــف و پژوهشــگران سیاســت عمومــی ،نماینــدگان مجلــس و وزیــران بهعنــوان
سیاسـتگذاران انجــام شــد .لــذا میتــوان نتیجــه گرفــت پژوهــش حاضــر از روایــی مناســب برخــوردار اســت.
همچنیــن ،بنابــه نظــر کرســول ( ،)2017بــرای حصــول اطمینــان از پایایــی پژوهــش از ایــن دو روش
مفصــل و دقیــق؛ ب .کدگــذاری ناشــناس بــه کمــک کدگــذاری
اســتفاده شــد :الــف .یادداشـتبرداری ّ
کــه جــزو تیــم پژوهــش نیســت.

 .5یافتههای تحقیق

در ایــن قســمت ،دادههــای بهدس ـتآمده از مصاحبــه بــا خبــرگان بــه روش کدگــذاری بــاز ،محــوری
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و انتخابــی مــورد بررســی قــرار گرفــت و درنهایــت بهمنظــور تعییــن چگونگــی اثرگــذاری یــا اثرپذیــری
 9مقولــۀ اصلــی بــر یکدیگــر ،پرس ـشنامه بــه شــیوۀ مــدل ســاختاری تفســیری طراحــی شــد و در
اختیــار  20نفــر از خبــرگان قــرار گرفــت .دادههــای دریافتــی از ایــن پرســشنامۀ اثرگــذاری یــا
اثرپذیــری مقولههــا براســاس مدلســازی ســاختاری تفســیری بــر یکدیگــر تعییــن شــد و  4ســطح
مــورد شناســایی قــرار گرفــت و ارتبــاط مفهومــی عناصــر و تدویــن مــدل نهایــی انجــام شــد.
جدول  .2مقولههای کلی و فرعی موانع مشارکت نخبگان در تدوین سیاستهای عمومی نظام جمهوری اسالمی ایران
ردیف

مقولۀ اصلی

1

نبو ِد ارتباط نظاممند
نخبگان و حاکمیت

2

ضعف احزاب سیاسی و
اتاقهای فکر در نظام
جمهوری اسالمی ایران

3

نبو ِد فرهنگ
شایستهساالری

4

فقدان نظام مدیریت
دانش در ایران

5

سیاستزدگی مفرط در
حکمرانی

مفاهیم اولیه
احساس استغنای بخشی از حاکمیت از نخبگان علمی
نبو ِد ارادۀ سیاسی برخی مسئوالن جهت جلب مشارکت نخبگان علمی
ضعف تناسب ساختاری نظام جمهوری اسالمی ایران جهت ارتباط نظاممند با نخبگان علمی
نبو ِد رابطۀ دوسویه ،فعال و درنتیجه یادگیرنده بین حکومت و نخبگان علمی
وجود مراکز متعدد تصمیمگیری
بدبینی و بیاعتمادی نخبگان و مسئوالن به همدیگر
بعضاً استفادۀ ابزاری و زینتی از نخبگان علمی در راستای اهداف سیاسی
ضعف احزاب سیاسی و رویکرد سطحی و مقطعی آنها در ایران
تعداد اندک و ضعیف اتاقهای فکر در نظام جمهوری اسالمی ایران
محدود شدن جمهوریت نظام در مشارکتهای سیاسی و ضعف جدی در جلب مشارکت در عرصههای دیگر و
البته عرصههای علمی و فنی
اعمال نظر شخصی و سلیقهای بودن سیاستگذاری درعوض سیاستگذاری مبتنی بر شواهد
نبود شایستهساالری در نظام مدیریت دولتی ایران
نبو ِد ضوابط و مقررات جهت جذب و نگهداری نیروهای دانشگر در ایران و بهکارگیری آنها
قبیلهگرایی و عدم چرخش مدیران در نظام حکمرانی
ضعف مدیریت دانش در ایران
ضعف حضور نیروهای دانشگر در تدوین و اجرا و ارزیابی سیاستهای عمومی در ایران
وجود نگاه کوتاهمدت و مقطعی در حکومتداری که موجب تصمیمگیریهای فوری و بدون کارشناسی میشود.
فرایندهای بهشدت سیاستزده در ایران
سیاسی کردن امور حرفهای و تخصصی
تعدد و تنوع الیههای حکمرانی بهمثابۀ جعبۀ سیاه حکمرانی در مواجهه با نخبگان (سیاسی ،خویشاوندی ،باندی و حزبی)
سیاسی کردن محیط علم و دانشگاه با ورود سیاسیون و مدیران به دانشگاهها جهت تحصیل
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مقولۀ اصلی

6

ضعف فرهنگ تحمل
مخالف و تضارب آرا
در کشور

7

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

8

نبو ِد ارتباط نهادینه
بین انجمنهای علمی،
اندیشکدهها و مراکز
سیاستپژوهی و مراکز
سیاستگذاری

زمستان  .1400دورۀ  .9شمارۀ 4

مفاهیم اولیه
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 عزتنامندی آنها
وجود فرهنگ چاپلوسی و تملقگویی در کشور
استقبال نکردن از نظرات دیگران توسط برخی مسئوالن بهدلیل خودشیفتگی و قالباندیشی
قدرناشناسی از برخی مسئوالن سیاسی کارآمد توسط نخبگان و مردم
نداشتن قدرت ریسکپذیری مسئوالن
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
نقشکمرنگشخصیتهایهیبریدیدرنهادهایمشورتینظامحکمرانیایرانوغلبۀنگاهسیاسیدراینشوراها
نبو ِد ارتباط جدی و مستمر میان مراکز سیاستپژوهی و سیاستگذاری در ایران
نبو ِد استقالل مالی اندیشکدهها و مراکز سیاستپژوهی
نگاه سیاسی و مقطعی به مراکز سیاستپژوهی و درنتیجه خالی شدن مراکز سیاستپژوهی از نخبگان علمی
استفاده نکردن از ظرفیت انجمنهای علمی توسط دولت و نمایندگان مجلس در نظام جمهوری اسالمی ایران
بهدلیل خأل قانونی
تفاوت گفتمانی مراکز سیاستپژوه و سیاستگذاری و درنتیجه تفاوت در روایتها از مسئله و راهکارها

ضعف علمی و ارتباطی
نخبگان علمی

کاهش کیفیت آموزشی و علمی دانشگاهها و درنتیجه خروجیهای آنها
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

9

کماطالعی نخبگان علمی از عرصۀ اجرا و اداره و مقتضیات دستگاههای اجرایی
مسئولیتناپذیری و پاسخگو نبودن پس از ارائۀ راهحل توسط نخبگان علمی در ایران
تناسب نداشتن نسخههای نخبگان با شرایط ایران
نبو ِد گفتمان واحد یا الاقل همگرا برای حل همۀ مشکالت کشور توسط نخبگان علمی
نبو ِد نگاه سازوکاری و کارکردی در نخبگان علمی و توجه صرف به نگاه توصیفی و انتقادی

(منبع :نتایج پژوهش)

تاهیراهبردیوکالن
فصلناهمسیاس 
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5ـ .1تحلیل ثانویۀ یافتهها و ارائۀ مدل ساختاری تفسیری
در ايــن تحقيــق ،بــا اســتفاده از نظــرات خبــرگان 9 ،مانــع بهعنــوان مفاهیــم كليــدي شناســایی و
بــا روششناســی مدلســازی ســاختاری تفســیری تحلیــل شــد .بــا توجــه بــه اينكــه تعــداد خبــرگان
تحقيــق كــم بــوده و روش  ISMدر دســتۀ روشهــاي كيفــي قــرار ميگيــرد ،اســتفاده از شــاخصهاي
مركــزي همچــون ميانگيــن بــراي انتخــاب موانــع اصلــي شــاخص مناســبي نیســت؛ بــه هميــن منظــور
از نظــرات اســتفاده شــد .ایــن موانــع در جــدول  3آمــده اســت.
جدول  .3موانع مشارکت نخبگان در فرایند سیاستگذاری
ردیف

موانع مشارکت نخبگان در فرایند تدوین خطمشیهای عمومی نظام جمهوری اسالمی
ایران

کدها

1

ضعف فرهنگ تحمل مخالفت و تضارب آرا درکشور

M1

2

ضعف احزاب سیاسی و اتاقهای فکر در نظام جمهوری اسالمی ایران

M2

3

نبو ِد فرهنگ شایستهساالری

M3

4

فقدان نظام مدیریت دانش در ایران

M4

5

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

M5

6

سیاستزدگی مفرط در حکمرانی

M6

7

نبو ِد ارتباط نظاممند نخبگان و حاکمیت

M7

8

نبو ِد ارتباط نهادینه بین انجمنهای علمی ،اندیشکدهها و مراکز خطمشیپژوهی و مراکز خطمشیگذاری

M8

9

ضعف علمی و ارتباطی نخبگان علمی

M9

(منبع :نتایج پژوهش)

تاهیراهبردیوکالن
فصلناهمسیاس 

ابتــدا جهــت تشــکیل ماتریــس تعامــل ســاختاری ،یــک ماتریــس نُــه در نُــه شــامل موانــع مشــارکت
نخبــگان تشــکیل شــد و ســپس بــا قــرار دادن  9مانــع اصلــي در ســطرها و ســتونهاي يــك ماتريــس،
از خبــرگان خواســته شــد تــا درخصــوص اثرگــذاري موانــع بهطــور زوجــي اظهارنظــر نماينــد .خبــرگان
براســاس اصــول زیــر ماتریسهــا را تکمیــل کردنــد.
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بهازای هر « »j,iارتباط ميان اين دو متغير در چارچوب بررسي زير است:
 :Vمتغير  iبراي رسيدن به متغير  jكمك ميكند.
 :Aمتغير  jفقط توسط متغير  iبهبود مییابد.
 :xمتغير  j,iبراي رسيدن به همديگر كمك خواهند كرد.
 :Oمتغيرهاي  j,iبدون ارتباط هستند.
چنانچــه  i,jدر ماتريــس  )Structural Self-Interaction Matrix( SSIMبهصــورت  Vباشــد ،در
ماتريــس دســتيابي ( )i,jبــه  1و ( )j,iبــه صفــر تبدیــل ميشــود .چنانچــه ( )i,jدر ماتريــس SSIM
بهصــورت  Aباشــد ،در ماتريــس دســتيابي ( )i,jبــه صفــر و ( )j,iبــه  1تبدیــل ميشــود .چنانچــه ()j,i
بهصــورت  xوارد شــود )j,i( ،در ماتريــس دســتيابي بــه  1و ( )j,iنيــز بــه  1تبدیــل ميشــود .چنانچــه
( )i,jبهصــورت  Oوارد شــود )i,j( ،و ( )j,iصفــر میشــود.
جدول  .4ماتريس تعاملي ساختاري (ماتريس مقايسۀ معيارها)

تاهیراهبردیوکالن
فصلناهمسیاس 

ماتریــس دســتیابی اولیــه بــا توجــه بــه ماتریــس ســاختاری روابــط درونــی متغیرهــا ،بهطــوری کــه اگر
رابطــه بهصــورت  Vبــود ،آنگاه  )i,j(=1و ســپس )j,i(=0؛ اگــر رابطــه بهصــورت  Aبــود ،آنگاه  )i,j(=0و
ســپس )j,i(=1؛ چنانچــه رابطــه بهصــورت  Xبــود)j,i(=)i,j(=1 ،؛ اگــر رابطــه بهصــورت  Oبــود)j,i(=)i,j(=0 ،
اســت ،ایجــاد گردیــد .پــس از اینکــه ماتریــس دســتیابی اولیــه بهدســت آمــد ،بایــد ســازگاری درونــی آن
برقــرار شــود .بــرای نمونــه اگــر متغیــر  1بــه متغیــر  2و متغیــر  2هــم بــه متغیــر  3منجــر شــود ،بایــد
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متغیــر  1نیــز بــه متغیــر  3منجــر شــود و اگــر در ماتریــس دســتیابی ایــن حالــت برقــرار نبــود ،بایــد
ماتریــس اصــاح و روابطــی کــه از قلــم افتــاده ،جایگزیــن شــوند .بــا اســتفاده از قوانیــن ریاضــی بــرای ایجاد
ســازگاری ،ماتریــس دســترسپذیری بــه تــوان  K +1رســانده میشــود؛ بهطــوری کــه  K ≥1بــوده و
عملیــات بــه تــوان رســاندن ماتریــس طبــق قاعــدۀ بولــی اســت .در ایــن تحقیــق ،ماتریــس فــوق  5بــار بــه
تــوان رســید تــا حالــت پایــدار کــه در جــدول  5نشــان داده شــده ،بهدســت آمــد.
جدول  .5ماتریس دستیابی اصالحشده(ماتریس دستیابی نهایی)
M1
M1

1

M2
1

M3
1

M4
1

M5
1

M6
1

M7
1

M8
1

M9
1

M2

0

1

0

1

0

0

1

1

1

M3

1

1

1

1

1

1

1

1

1

M4

0

1

0

1

0

0

1

1

1

M5

0

1

0

1

1

0

1

1

1

M6

1

1

1

1

1

1

1

1

1

M7

0

0

0

0

0

0

1

0

1

M8

0

1

0

1

0

0

1

1

1

M9

0

0

0

0

0

0

1

0

1
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فصلناهمسیاس 

بــا بهدســت آمــدن ماتریــس دســتیابی بــرای تعییــن معیارهــا ،دو مجموعــۀ قابــل دســتیابی
و مجموعــۀ پیشنیــاز تعریــف و ســپس اشــتراک آنهــا بهدســت آورده شــد؛ بدیــن ترتیــب کــه
مجموعــۀ قابــل دســتیابی مجموع ـهای اســت کــه در آن ســطرها ،عــدد معیارهــا بهصــورت  1ظاهــر
شــده و مجموعــۀ پیشنیــاز مجموعــهای اســت کــه در آن ســتونها ،عــدد معیارهــا بهصــورت 1
ظاهــر شــده باشــد .بــا بهدســت آوردن اشــتراک ایــن دو مجموعــه ،ســتون بعــدی جــدول (اشــتراک)
تکمیــل خواهــد شــد .اولیــن ســطری کــه اشــتراک دو مجموعــه برابــر بــا مجموعــۀ قابــل دســتیابی
باشــد ،ســطح اول اولویــت مشــخص خواهــد شــد .ایــن بدیــن معناســت کــه ایــن معیــار بهشــدت
تحــت تأثیــر ســایر معیارهــا بــوده و اثرگــذاری کمــی بــر ســایر معیارهــا دارد .پــس از تعییــن ســطح
هریــک از متغیرهــا ،متغیــر مذکــور کنــار گذاشــته میشــود و ســطحبندی بــرای ســایر متغیرهــا بــه
ـن ســطح تمامــی متغیرهــا ،تکــرار میگــردد .در ایــن پژوهــش ،پــس از
همیــن ترتیــب ،تــا زمــان تعییـ ِ
 5تکــرار ،تمــام عناصــر تعییــن ســطح شــدند کــه نتایــج آن در جــدول  6مشــاهده میشــود.
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جدول  .6سطوح موانع مشارکت نخبگان در فرایند سیاستگذاری
مانع

مجموعۀ دستیابی

مجموعۀ پیشنیاز

اشتراک

سطح

1

 1و 2و  3و  4و  5و  6و  7و  8و 9

1و3و6

1و3و6

4

2

2و4و7و8و9

1و2و3و4و5و6و8

2و4و8

2

3

1و2و3و4و5و6و7و8و9

1و3و6

1و3و6

4

4

2و4و7و8و9

1و2و3و4و5و6و8

2و4و8

2

5

2و4و5و7و8و9

1و3و5و6

5

3

6

1و2و3و4و5و6و7و8و9

1و3و6

1و3و6

4

7

7و9

1و2و3و4و5و6و7و8و9

7و9

1

8

2و4و7و8و9

1و2و3و4و5و6و8

2و4و8

2

9

7و9

1و2و3و4و5و6و7و8و9

7و9

1

تاهیراهبردیوکالن
فصلناهمسیاس 

دیاگــرام نهایــی براســاس ســطوح بهدسـتآمده در گام قبلــی و طبــق ماتریــس دســتیابی نهایــی
ترســیم میگــردد .بــا توجــه بــه ســطوح هریــک از موانــع و همچنیــن ماتریــس دســتيابي نهایــی،
مــدل اولیــۀ ســاختاری تفســیری بــا درنظــر گرفتــن انتقالپذیریهــا رســم میشــود .موانعــی کــه
در ســطوح بــاالی سلســلهمراتب قــرار دارنــد ،از تأثیرگــذاری کمتــری برخوردارنــد .درواقــع ایــن
موانــع بیشــتر برگرفتــه از موانــع ســطوح پایینتــر هســتند .هرچــه موانــع در ســطوح پایینتــری
قـ�رار داشـ�ته باشـ�ند ،تأثیـ�رات بیشـ�تری بـ�ر همـ�ۀ عناصـ�ر سیسـ�تم دارنـ�د .شــکل  1مــدل مــورد نظــر
را نشــان میدهــد .در باالتریــن ســطح ،موانــع «نبــود ارتبــاط نظاممنــد نخبــگان و حاکمیــت» و
«ضعــف علمــی و ارتباطــی نخبــگان علمــی» قــرار گرفتــه کــه ایــن موانــع متأثــر از ســاير موانــع
هســتند و بهخوديخــود بــر عوامــل ديگــر اثــر نمیگذارنــد .موانــع «ضعــف فرهنــگ تحمــل
مخالــف و تضــارب آرا در کشــور»« ،نبــو ِد فرهنــگ شایستهســاالری» و «سیاســتزدگی مفــرط در
حکمرانــی» بیشــترین تأثیــر را بــر دیگــر موانــع دارنــد و در پایینتریــن ســطح قــرار گرفتهانــد.
هرچقــدر شــاخصها در ســطح باالتــری قــرار گیرنــد ،قــدرت محــرک بــودن آنهــا کمتــر و میــزان
وابســتگی بیشــتر میشــود.
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شکل  .1مدل  ISMموانع مشارکت نخبگان در فرایند تدوین سیاستهای عمومی نظام
جمهوری اسالمی ایران

تاهیراهبردیوکالن
فصلناهمسیاس 

5ـ .2تحليل MICMAC

بــرای ســطحبندی 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
پایینتــر مــدل قــرار دارنــد ،بهدلیــل دارا بــودن قــدرت پیشبرندگــی بیشــتر ،موانــع هــادی تلقــی
میشــوند و موانعــی کــه در ســطوح باالتــر قــرار دارنــد ،بهدلیــل وابســتگی بــه موانــع هــادی ،پیــرو
محســوب میشــوند.
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جدول  .7تحليل ( MICMACمحاسبۀ قدرت نفوذ و وابستگي عوامل)
کدها

موانع مشارکت نخبگان در فرایند تدوین خطمشیهای عمومی نظام
جمهوری اسالمی ایران

قدرت
وابستگی

قدرت
محرک

M1

ضعف فرهنگ تحمل مخالف و تضارب آرا در کشور

3

9

M2

ضعف احزاب سیاسی و اتاقهای فکر در نظام جمهوری اسالمی

7

5

M3

نبو ِد فرهنگ شایسته ساالری

3

9

M4

فقدان نظام مدیریت دانش در ایران

7

5

M5

کمبود شخصیتهای هیبریدی (علم فهم و سیاست فهم) در نظام جمهوری اسالمی

4

6

M6

سیاستزدگی مفرط در حکمرانی

3

9

M7

نبو ِد ارتباط نظاممند نخبگان و حاکمیت

9

2

M8

نبو ِد ارتباط نهادینه بین انجمنهای علمی ،اندیشکدهها و مراکز خطمشیپژوهی
و مراکز خطمشیگذاری

7

5

M9

ضعف علمی و ارتباطی نخبگان

9

2

تاهیراهبردیوکالن
فصلناهمسیاس 

پــس از تعييــن قــدرت محــرك يــا اثرگــذاري و قــدرت وابســتگي موانــع ،تمامــي موانــع در
يكــي از خوشــههاي چهارگانــه ،مطابــق شــکل  ،2قــرار میگیرنــد .بــر روي ماتريــس مــورد نظــر،
نقــاط مــرزي معمــوالً يــك واحــد بزرگتــر از ميانگيــن تعــداد عوامــل هســتند .بــه عبــارت ديگــر،
بــراي مثــال در ايــن تحقيــق بــا توجــه بــه اينكــه تعــداد موانــع برابــر  9اســت ،نقــاط مــرزي
روي ماتريــس اثــر ضــرب ارجــاع متقابــل كاربــردي برابــر  5.5درنظــر گرفتــه ميشــود .نقــاط
مــرزي بايــد بهگون ـهاي باشــد كــه بهخوبــي عوامــل مختلــف را درخوش ـههاي مــورد نظــر تفكيــك
نمايــد .همانطــور كــه در شــکل  2نیــز مشــخص اســت ،موانــع شــمارۀ  3 ،1و  6کــه بهترتيــب
«ضعــف فرهنــگ تحمــل مخالــف و تضــارب آرا در کشــور»« ،نبــو ِد فرهنــگ شایستهســاالری» و
«سیاســتزدگی مفــرط در حکمرانــی» هســتند ،در باالتریــن نقطــۀ ناحيــه خوشــه محــرك يــا
اثرگــذار قــرار گرفتهانــد و کمتــر تحــت تأثيــر ســاير عوامــل بــوده و از منظــر سيســتمي جــزو
عناصــر مســتقل محســوب ميشــوند .موانــع شــمارۀ  7و  9در باالتریــن نقطــۀ ناحيــۀ خوشــۀ
وابســتگی و پایینتریــن ســطح ناحیــۀ محــرک یــا اثرگــذار قــرار گرفتهانــد؛ ایــن بدیــن معناســت
کــه موانــع «نبــود ارتبــاط نظاممنــد نخبــگان و حاکمیــت» و «ضعــف علمــی و ارتباطــی نخبــگان
علمــی» درواقــع کمتریــن تأثیــر را بــر عــدم مشــارکت نخبــگان در سیاس ـتگذاری گذاشــتهاند .بــه
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عبــارت ديگــر ،ايــن دو عامــل ،خروجــي تعامــات ميــان موانــع ديگــر بهشــمار میرونــد.

شکل  .2تحليل ( MICMACدستهبندی موانع در خوشههای چهارگانه)

تاهیراهبردیوکالن
فصلناهمسیاس 

 .6نتیجهگیری

سیاســتگذاری عمومــی دســتاوردهای منحصربهفــردی را بــرای حــل مســائل اجتماعــی بهارمغــان
آورده کــه از دیــدگاه عقالیــی مرحلــۀ شــکلگیری ،مهمتریــن مرحلــۀ سیاســتگذاری اســت کــه
بیشــترین چالشهــا را بههمــراه دارد؛ زیــرا فراینــد تدویــن سیاســت و هرآنچــه بــر اثربخشــی ایــن
فراینــد تأثیــر میگــذارد ،از عوامــل پراهمیــت در موفقیــت سیاســتگذاری اســت.
عرصــۀ سیاســتگذاری عمومــی نیازمنــد فراینــد نظاممنــد و هدفمنــد بــرای تولیــد دادههــای
مناســب و معتبــر ،پــردازش و تبدیــل آن بــه دانــش کاربــردی اســت تــا از میــزان و کیفیــت تحقــق
اهــداف سیاسـتها و برنامههــا ،آثــار و پیامدهــای آنهــا و موفقیــت یــا شکســت آنهــا آگاهــی داشــته
و از آن دانــش بــرای سیاســتگذاری عمومــی و تصمیمگیــری در همــۀ ابعــاد اجتماعــی ،سیاســی،
اقتصــادی و فرهنگــی جهــت ارتقــای حکمرانــی خــوب بهــره گرفتــه شــود.
رویکــرد بهکارگیــری مشــارکت نخبــگان در فراینــد تدویــن سیاســتهای عمومــی بــر ایــن
منطــق اســتوار اســت :اســتفاده از مشــارکت نخبــگان در تدویــن سیاس ـتهای عمومــی بــه بهبــود
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تدویــن و اجــرای سیاســتها میانجامــد و بیاعتنایــی بــه ایــن رویکــرد ممکــن اســت نتایــج
فاجعهبــاری را در اجــرای سیاســت بههمــراه داشــته باشــد .براســاس یافتههــای ایــن پژوهــش،
 9مقولــۀ اصلــی در قالــب  47مقولــۀ فرعــی تحــت عنــوان موانــع مشــارکت نخبــگان در تدویــن
سیاســتهای عمومــی نظــام جمهــوری اســامی ایــران بــا  26مصاحبــۀ عمیــق بــا خبــرگان
دانشــگاهی ،نماینــدگان مجلــس شــورای اســامی و وزیــران ادوار مختلــف در نظــام حکمرانــی
ایــران شناســایی و در  4ســطح اولویتبنــدی شــد .مطابــق نتایــج تحقیــق ،در باالتریــن ســطح
موانــع «نبــود ارتبــاط نظاممنــد نخبــگان و حاکمیــت» و «ضعــف علمــی و ارتباطــی نخبــگان
علمــی» قــرار گرفتهانــد کــه ایــن موانــع متأثــر از ســایر موانــع هســتند و بهخودیخــود تأثیــری
بــر عوامــل دیگــر نمیگذارنــد .موانــع «ضعــف فرهنــگ تحمــل مخالــف و تضــارب آرا در کشــور»،
«نبــو ِد فرهنــگ شایستهســاالری» و «سیاســتزدگی مفــرط در حکمرانــی» نیــز بیشــترین تأثیــر
را بــر دیگــر موانــع دارنــد و در پایینتریــن ســطح قــرار گرفتهانــد .بنابرایــن مســئوالن نظــام
جمهــوری اســامی ایــران بایــد بــا یــک برنامهریــزی هــدفدار و جهــتدار ،ایــن موانــع را رفــع
نماینــد تــا شــرایط و بســتر الزم جهــت مشــارکت نخبــگان در تدویــن نظــام سیاســتگذاری
کشــور فراهــم شــود.

 .7پیشنهادها

برمبنــای یافتههــای پژوهــش ،بــا تمرکــز بــر ضــرورت رفــع دو مانــع اصلــی در مشــارکت خبــرگان در
تدویــن سیاســتهای عمومــی ،متمرکــز بــر نبــو ِد ارتبــاط نظاممنــد نخبــگان و حاکمیــت ،و ضعــف
علمــی و ارتباطــی نخبــگان علمــی ،پیگیــری راهکارهــای زیــر پیشــنهاد میشــود:
ـ تأســیس مراکــز سیاســتپژوهی و اتاقهــای فکــر در تمــام نهادهــای اجرایــی کشــور مشــروط
بــر مشــارکت علمــا و دانشــمندان در تصمیمســازیها؛
ـ تشــکیل دانشــکدههای حکمرانــی جهــت تربیــت شــخصیتهای هیبریــدی (علــم فهــم
و سیاســت فهــم) در نظــام جمهــوری اســامی ایــران ،بهمنظــور ارتقــای کیفیــت حکمرانــی در
کشــور .در کنــار ایــن راهــکار خــاص ،تدویــن راهبردهایــی بــرای رفــع هریــک از موانــع نُهگانــۀ
شناساییشــده ،کمــک مؤثــری بــه ارتقــای ســطح مشــارکت نخبــگان در تدویــن سیاســتهای
عمومــی خواهــد کــرد.

دانیال رمضانپور و همکاران .ساختاردهی به مسئلۀ عدم مشارکت نخبگان در تدوین سیاستهای عمومی نظام جمهوری اسالمی ایران.
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زمستان  .1400دورۀ  .9شمارۀ 4

فصلناهم سیاستاهی راهبردی و کالن

مالحظات اخالقی
حامی مالی
این مقاله حامی مالی ندارد.
مشارکت نویسندگان
تمام نویسندگان در آمادهسازی این مقاله مشارکت کردهاند.
تعارض منافع
بنابه اظهار نویسندگان ،در این مقاله هیچگونه تعارض منافعی وجود ندارد.
تعهد کپیرایت
طبق تعهد نویسندگان ،حق کپیرایت ( )CCرعایت شده است.
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