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 حوزه های مشی  خط انسجام گیری اندازه برای مدلی توسعه

 1*در ایران فناوری و تحقیقات علوم،
 

 12عباسی طیبه
 تهران دانشگاه دولتی استادیار مدیریت
  احمدی هانیه

 مدرس تربیت دانشگاه دولتی دکتری مدیریت دانشجوی
 (15/4/96: پذیرشتاریخ  - 17/3/96)تاریخ دریافت:  

  

 چكيده  
 قاتیوزارت علوم، تحق التیو تشک فی( قانون اهداف، وظا1ماده ) لیحاضر با هدف تحل وهشپژ
تاکنون انجام  1383از سال  یو فناور قاتیحوزه علوم، تحق یها مشی  خطانسجام  یو بررس یو فناور

 ؛یدر دو سطح )انسجام عمود ها مشی  خط ییهدف، انسجام و همراستا نیا یبررس یگرفته است. برا
 ی( مدنظر بوده است که بر مبنایو انسجام افق یبا اسناد باالدستدستی  پایینو مقررات  نیقوان سجامان

و  کننده بیتصو ینهادها ،مشی  خطابزار  ،مشی  خطچهار مؤلفه )اهداف  مستندات و یمحتوا لیروش تحل
 دهد ینشان م داتمستن لیحاصل از تحل یها افتهیکننده در اجرا( صورت گرفته است.  ارکتمش ینهادها
برخوردار  یاز سطح مطلوب یو چه در سطح افق یچه در سطح عمود ها مشی  خط نیانسجام ب زانیکه م
تعریف واضح اهداف، تعیین ابزار ها،  مشی  خطتنظیم محتوای  بابخش مهمی از این نارسایی،  .ستین

 شود. می کننده در اجرا برطرف کردن نهادهای مشارکت مشخصها،  مشی  خط
 

قانون ی، و فناور قاتیوزارت علوم، تحق ،مشی  خطنسجام ی، اعموم مشی  خط لیتحل كليدي: گانواژ
  یو فناور قاتیوزارت علوم، تحق التیو تشک فیاهداف، وظا
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 مقاله حاضر حاصل پژوهشی است که با حمایت مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور انجام گرفته است. *
2
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 مقدمه -1

ها در حرکت کشورها  نقش معنادار آن ینو همچن یعلم و فناور پژوهش، آموزش، اهمیت
 یمذکور برا های بر حوزه یستهو تمرکز شا یستن یدهپوش یبر کس یافتگی توسعه یبه سو
مناسب  های مشی  خط ینتمرکز از رهگذر تدو ینتوسعه را به ارمغان آورده است. ا ،کشورها

 و تحقیقات م،علو حوزه های مشی  خط طریق ازامروز  دنیای در کشورهاو  شود یم یسرم
 یرنظ هاییبه کشور توان ینمونه م یبرادر این زمینه . کنند می تضمین را خود موفقیت فناوری
از  یشحوزه ب یناشاره کرد که با تمرکز بر ا (1394علیزاده، )آمریکا  یا (Fujita, 2003)ژاپن
 توان یحوزه م ینمناسب در ا مشی  خط ینتدو. با شوند یم یکنزد یداربه هدف توسعه پا یشپ

 ها آن نیاز مورد فناوری و یستهشا یانسان یرویو ن یدبخش یها وجهه علم حوزه یرسا یتبه فعال
است و  یتکشور حائز اهم یرشد و بالندگ یسبب قلمرو مذکور برا ینکرد؛ به هم ینتأم یزرا ن

 یمقام معظم رهبر یاز سو یابالغ های مشی خطتوسعه و  یها برنامه یرنظ یدر اسناد باالدست
 ،به توسعه نیل یجهنت درو  ها مشی  خط موفقیت دیگر طرفشده است. از  یدمهم تأک ینبر ا یزن

چرا که ؛ (Hyden, 1999, p. 73) هاست مشی  خط انسجام عبارتی به و همسوییمستلزم 
 دهد یم یشرا افزا ها مشی  خطاست که احتمال شکست  یاز عوامل یکی ها مشی  خط تناقضات

 اهداف تحقق عدم شکست، های جلوه از یکی ( و1391، همکارانمقدس پور و )
 حوزه علوم، تحقیقات و فناوری نیزدر  ؛(Mcconnell, 2010) است مشی  خط شده ریزی برنامه

منتاقض در این حوزه و عدم هماهنگی های  مشیخطها،  مشی  خطیکی از دالیل عدم موفقیت 
 بالتبع و شکست ی،منجر به ناکارآمد ییناهمسو بنابراین (.1395آنهاست )عباسی و بیگی، 

 .شود می کشور منابع هدررفت
را  یاباز منابع کم ینهاستفاده به ،ها مشی  خط یانم ییافزا هم یجادانسجام با ا یگرد یاز سو

از نظام  یکپارچه یتیو کل (Acheampong & Ibrahim, 2016) به دنبال خواهد داشت
 در نظر گرفت یاسیو س یاقتصاد یآن را الزام توان یم ینبنابرا دهد؛ یارائه م گذاری مشی  خط

(Carbone, 2008). مصوب در قلمرو علم،  های مشی  خط یتاز الزامات موفق یکیرو  یناز ا
 یکی. استها  آن ییام و همسوانسج یبه عبارت و یکدیگراز ها  آن یتحما ،یپژوهش و فناور

 یزن «یو فناور یقاتوزارت علوم، تحق یالتو تشک یفاهداف، وظا»از اهداف قانون 
از  یکی نقانو ین. ااست کشور علمی نظام درمصوب  ینو قوان ها مشی  خط یبخش  انسجام

 مشی  خط ییرتغ یو نوع یو فناور یقاتحوزه علوم، تحق یریتدر ساختار و مد یتحوالت اساس
نظام آموزش  یریتدر ساختار و مد ییرو تغ یبازنگر یده)ا آن یهاول یدهکه ا دشو می مهم قلمداد

کشور مطرح شد )نوروززاده  یو فرهنگ یاجتماع ی،(، در قانون برنامه سوم توسعه اقتصادیعال
 (.1388و همکاران، 
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و  یقاتعلوم، تحق»به وزارت  «یفرهنگ و آموزش عال»قانون، وزارت  ینا 99طبق ماده  
به امور  یدنانسجام بخش ظورتا به من یافت یتوزارتخانه مأمور ینو ا یافتنام  ییرتغ «یفناور
و  یابیارز یبانی،و پشت یتحما یزی،رکشور، برنامه ینظام علم یگذارمشی  خطو  ییاجرا

 یو فناورها را در حوزه پژوهش یراهبرد های یتها و اولو مشی  خط ینو تدو ینظارت، بررس
خود اقدام کند.  یالتو تشک یفو نسبت به انجام اصالحات الزم در اهداف، وظا یردبر عهده گ
 یحهمتعدد، ال یبا انجام مطالعات پژوهش یو فناور یقاتمبنا، وزارت علوم، تحق ینبر هم

قانون برنامه سوم )سند  99به استناد ماده  1380خود را در سال  یالتو تشک یفاهداف، وظا
در سال  یحه،در ال ییراتتغ یبا برخ یتاً( در مجلس طرح کرد و نها1377نامه سوم توسعه، بر

مجلس  یببه تصو یو فناور یقاتوزارت علوم، تحق یالتو تشک یفقانون اهداف، وظا 1383
 1383است که از سال  1هایی مشی  خط یلمقاله تحل ینرو هدف ا یناز اید. رس یاسالم یشورا

قانون  1ماده عملکرد  یقطر ینتا بد اند یدهرس یببه تصو یدر حوزه آموزش، پژوهش و فناور
 یطهدر ح ی(و فناور یقاتوزارت علوم، تحق یالتو تشک یفقانون اهداف، وظا) مذکور
و  یقاتحوزه علوم، تحق گذاران مشی  خطپژوهش به  ینا یجکند. نتا یرا بررس 1یبخش انسجام
کنند  یداشناخت پ ،کاهنده انسجام یها و مؤلفه ها یکمک خواهد کرد تا نسبت به کاست یفناور

 یاردر اخت یچارچوب ،انسجام سنجش یبرا ین. همچنیندرفع آن کوشش نما یو در راستا
 .دهد یقرار م گذاران مشی  خط

 پژوهش نهيشيپ مرور -2

انسجام تمرکز و  یریگ اندازه یها و سپس بر مدل یمفهوم انسجام واکاو ابتدا بخش، این در
 .شود یپژوهش ارائه م ینمدل منتخب ا

                                                             
گذار در حوزه علوم، تحقیقاات و   مشی خطتلف خکلیه قوانین و مقرراتی است که توسط نهادهای مها  مشی خطمنظور از  -1

تشخیص مصلحت نظام، شورای عالی انقالب فرهنگی، مجلس شورای اسالمی، وزرات علوم، تحقیقات و  مجمع فناوری، نظیر
کالن و  ،اند. با توجه به اینکه برخی از قوانین این حوزه فناوری و معاونت علم و فناوری ریاست جمهوری به تصویب رسیده
)کاالن و خارد(    مشای  خاط ین حوزه در قالب دو دسته برخی موارد خرد هستند، به همین دلیل مجموعه قوانین و مقررات ا

با دیدی کالن نسبت باه مساائل و   هستند(،  mega and meta policiesدسته اول)که در اینجا های  مشی خط .ندا بندی شده دسته
رد فراهم های فرعی و خُ مشی ها را تجزیه و تحلیل نموده و چارچوبی اساسی و مفید را برای تهیه و تنظیم خط مشکالت، آن

دهند و با توجه به فضای فرهنگی و اجتماعی آنان را  گیرندگان اطالعات کافی ارائه می به تصمیم کالنهای  مشی خطسازد.  می
گذاری از نظار   مشی خط، نحوه مشی خطکنند. در این نوع  آشنا می مشی خطگذاری و نحوه مطلوب تعیین  مشی خطبا فرهنگ 

هاای   توان شایوه  های راهنما می مشی خطشود. به کمک  عوامل مؤثر نیز، بررسی و تشریح میامکانات فنی و تکنیکی و سایر 
گذار وجاود دارد   مشی خطهای مختلف شناسایی و از خطا و مخاطراتی که در سر راه  گذاری را در وضعیت مشی خطمناسب 

بنادی   پشتیبانی دساته  - ناوری و مدیریتیخرد نیز در قالب قوانین آموزشی، پژوهشی، فهای  مشی خطشت. خود را در امان دا
گاذاری عماومی، چاا      مشی خطگیری و  تصمیم ،(1385شده است. برای مطالعه بیشتر مراجعه شود به الوانی، سید مهدی، )

 یازدهم، تهران، انتشارات سمت.
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 مشی  خط انسجام مفهوم
معنا  مشی  خطدر مورد آن نوع از مسائل  یشترب ،گفت که انسجام توان یم یطور اجمال به
بنا به  و (Prontera,2016) است مشی  خطقلمرو  یکها فراتر از  ه آنکه گستر کند یم یداپ
 دولت های مشی  خط یا و ها اقدام مجموعه وقتی ،یو توسعه اقتصاد یسازمان همکار یفتعر

به  نیل راستای درو  کنند  یترا تقو یکدیگر ،ها به طور متقابل ها و سازمان در همه بخش
 نظر در طیفی مانند توان می را انسجام ؛(OECD, 2003b, 2012) آورند  یدپد ییافزا اهداف هم
 و یکدیگر از ها مشی  خط حمایت بر مثبت طیف است؛ منفی و مثبت سویه دارای که گرفت
 ,Ashoff)کند می داللت یکدیگر توسط ها مشی  خط اثرات عمدی یا تصادفی نقض بر منفی طیف

 دستیابی قابل گذاری مشی  خط واقعی عالم درانسجام کامل  یعنیمثبت  یفط یمنتها . اما(2005
 و متعدد ها، مشی  خط در هدف یها که گروه چرا (؛Barry, King, & Matthews, 2010نیست )

 .(Picciotto, 2005) ها توازن برقرار شود آن یانم یدچندگانه هستند که با نیز اهداف تبعبال
 بهرا  مشی  خطدو  یانکنش م برهم یتماه توان یمفهوم انسجام م بهتر و تر عمیق درک برای 
 مشی  خطی دو اثرگذار جهت (1ذیل است: ) مؤلفه دوشامل  که گرفت نظر در بردار دو مثابه
 مشی  خطینی دو جانش ی یااثر مکمل( 2)بالعکس( و  یا گذارد یالف بر ب اثر م مشی  خط یا)آ
در الف،  یشافزا شود یا یب م مشی  خطدر  یشالف منجر به افزا مشی  خطدر  یش)افزا
در  (.Dayton-Johnson & Katseli, 2006, p. 14) است( دهد یب را کاهش م مشی  خط
 یل. تبد(Oberthür & Gehring, 2006) الزمه انسجام است ها مشی  خط  کنش برهم یقتحق
 فرآیند به همزمانمستلزم توجه  ،انسجام یجادا یعنیمخرب به سازنده  یها کنش برهم
 .(Di Francesco, 2001) هاست مشی  خط محتوای و گذاری مشی  خط

و  3مشی  خط هماهنگی ،2مشی  خط یکپارچگی ،1مشی  خط انسجام اصطالحاتغالباً 
 شود می برداشت ها آن از یکسانی یو معنا روند یبه کار م یکدیگر یبه جا 4مشی  خط یسازگار

(Stead & Meijers, 2004) .یدر حال دانند؛ یم یکسانو انسجام را  یسازگار ،یبرخ مثال برای 
 انسجام الزم شرط را سازگاری و اند قائل شده یزها تما آن یانم ،از پژوهشگران یگریکه گروه د

 سازمان. (Stroß, 2014, p. 17) اند کرده اتخاذ مراتبی سلسله دیدگاه طریق بدین و دانند می
 تعریف ذیل شرح به را انسجام و سازگاری هماهنگی، اصالح سه ،اقتصادی توسعه و همکاری

  :(Bass & Dalal-Clayton, 2012, pp. 280–282) کند می
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- Policy coherence 

2
- Policy integration 

3
- Policy coordination 

4
- Policy consistency 
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 یرتأث مشی  خطاست که از  نهادهایی بین گیهماهن معنای به مشی خط هماهنگی 
 یلمتضمن تقل یهماهنگ ینمتصور است. چن یشانبرا یدر آن منفعت یاو  پذیرند یم
 اجماع حاصل شود. یقطر یناست تا بد یتتا سطح مورد قبول اکثر یهاول یشنهادپ

 ها و  وزارتخانه های مشی  خط یو اجرا یمعطوف به طراح یشترب مشی  خط یسازگار
معموالً هدف  ینهدف کالن باشند و ا یک یبانِکه پشت یبه طور ،مختلف است یهادهان

 یدهاست. ا یهدف ینمثال کاهش فقر چن ی. براشود یاعالن م یاسیس یدر سطح باال
به هدف کالن  یابیاست که در دست هایی مشی  خطاجتناب از  ی،مفهوم سازگار یاصل
 .شده با هم تعارض دارند یفتعر

  است که به طور  یبه اهداف یلن یواالتر است. انسجام هم در پ مشی  خطهدف انسجام
 مشی  خط یاز حذف تضادها یشب یزیچ یو هم در جستجو شوند یم یفتعر یاسیس

 یشافزا یرا برا یربطذ های مشی  خطاست که همه  یتر است و به دنبال اقدام خالقانه
است که از  یا د انسجام بر ارزش افزودهیکند. تأک یزبه هدف تجه یابیاحتمال دست

 یفراتر از مفهوم سازگار ینبنابرا شود، یحاصل م مشی  خطجوامع مختلف  های یاری سهم
 است.

 مشی خط انسجام يريگاندازه يهامدل -3

 گیری اندازهمصوب  یها مشی  خط بازیگران و ابزار اهداف، اساس بر انسجام لاو مدل در
مذکور در هر های  مؤلفه یل،تحل یبندا اسناد مورد نطر به لحاظ محتومنظور ا ینشود. بد می

هر خانه آن نشانگر تعداد اشتراکات هر  شود که می یلتشک یسیماتر یتسند استخراج و در نها
 ،شود می سازی نرمال ماتریس سپس. است بازیگران و ابزار اهداف، اساس بر دیگر سند باسند 
را به خود  یک و صفر رادیمق ماتریسهای  درایه تمام ،سازی نرمالانجام عملیات  از پس

 شد خواهد محاسبه یکدیگر با اسناد انسجام میزان ،زیریس ماتر مطابقو  خواهند گرفت
(Duraiappah & Bhardwaj, 2007)  (1)جدول. 
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 2007 بهارداواج، و دورایاپا مدل براساس مانسجا گیری اندازه ماتریس -1جدول 

 

 
. انسجام شودمی سنجش زمانی و بیرونی درونی، بعد سه در مشی  خط انسجام دوم، مدل در
ابزارها و  ،مشی  خطو اهداف مختلف  شود یمتمرکز م مشی  خطاز  یبر قلمرو مشی  خط یدرون

اهداف با  یسهمثال مقا ی)برا یو عمود اهداف مختلف( یسهمثال با مقا ی)برا یاجرا به طور افق
. یرخ یاراستا هستند  یکها با هم در  آن یاشود که آ یینتا تع شوند یم یابیابزارها( ارز

. انسجام شوند یو سنجش م یابیارز مشی  خطدر رابطه با اهداف  یزن مشی  خط یآوردها ره
مختلف  مشی  خطدو قلمرو از  مشی  خطاهداف  یانم یسازگار یبررس بهمجدداً  یزن یرونیب
در  ها مشی  خطبودن  بینی یشو قابل پ یسازگار یمعن به یزن یزمان مشی  خط. انسجام پردازد یم

 .(Huttunen, Kivimaa, & Virkamäki, 2014; Nilsson et al., 2012) طول زمان است

 

 .(2012) همکاران و نلسون انسجام گیری اندازه مدل -1شکل 

  1 سند 2 سند 3 سند ردیف کل

 1 سند  a13 1- a12-1  جمع

   1-a21 2 سند 
   1-a31 3 سند 
A   ستون کل  جمع 

و در نتیجه مقدار  1ماتریس نهایی: عدم انسجام کامل وقتی است که مقدار هر درایه 
 A * 100/9پس درصد انسجام عبارتند از: ؛ −سیاستگذار: باشد 12این خانه 
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، منافع و سائلم یرمفهوم مکنون است و سه متغ یکروش، انسجام  ینمدل سوم، در ا در
 یبترت ینبد ،هستند مشی  خطاز  یدر قلمرو خاص مشی  خطبرآورد انسجام  یمبنا یگذار هدف

که  یینسبت به فضا ،را دارد یزانگ تمرکز موضوع بحث یشترینکه ب مشی  خط یفضااحتماالً 
گروه  درگیری خواهد داشت. یشتریشامل موضوعات گوناگون و تمرکز کم است، انسجام ب

که  مشی  خط یاست. فضا مشی  خطموضوع و انسجام  یگوناگون از جوانب مهم یکی ،ینفعذ
خود را دنبال  یزانگ متعاقباً مسائل بحث یشامل منافع گوناگون و متنوع است و در آن هر گروه

شده است. در مقابل  یلمتعدد تشک یها است که از خانه یصفحه شطرنج یهشب یشترب کند، یم
از موضوعات  محدودتریلب است به مجموعه در آن غا یکه منافع اندک مشی  خط یفضا
 یبرا یشتریب یلحداقل پتانس یا داشته یشتریب مشی  خطانسجام  لذا کند، یتوجه م یزانگ بحث

 هر در منافع تمرکز و انگیز بحث موضوع تمرکز محاسبه برای روش این درانسجام دارد. 
 امتیاز و تمرکز باالی میزان نشانگر ،یک یاز. امتشود یاستفاده م 1هرفیندال شاخص از ،قلمرو
 .(May, Sapotichne, & Workman, 2006) دهد می نشان را تمرکز پایین میزان ،صفر
 انسجام گیریاندازه برایاشتراکات  یسماتر یلتشک یعنیپژوهش از روش اول  ینا در
 مشی  خط کننده تصویب نهادهای قالب در تفکیک به مشی  خط بازیگران اما ،است شده استفاده

 .شوند می بررسی مشی  خط اجرای در کننده مشارکت نهادهای و

 پژوهش یشناسروش -4

..( حوزه .ها ونامهیینمقررات، آ ین،)قوان هایمشی  خطانسجام  یهدف پژوهش حاضر بررس
به این منظور، ابتدا قوانین و مقررات  است.تاکنون  1383از سال  یو فناور یقاتعلوم، تحق

تشخیص مصلحت مجمع حوزه علوم، تحقیقات و فناوری که توسط نهادهای محتلفی نظیر 
نظام، شورای عالی انقالب فرهنگی، مجلس شورای اسالمی، وزرات علوم، تحقیقات و فناوری 

. سپس با اند، گردآوری شدند و معاونت علم و فناوری ریاست جمهوری به تصویب رسیده
کالن خود به  کالن و سپس دسته غیر ها در دو دسته کالن و غیر توجه به محتوای قوانین آن

تفکیک شدند. همچنین با  2چهار دسته آموزشی، پژوهشی، فناوری و مدیریتی پشتیبانی
 ،محتوا ها بررسی شدند. تحلیل مشی  خطانسجام  ،گیری از روش تحلیل محتوای اسناد بهره
 در پژوهش اصلی های پرسش با که است هایی گروه قالب در اطالعات یماندهساز فرآیند

                                                             
1- (Herfindahl indexاز جمله شاخص ) در این جا  شود. هایی است که با آن مقدار تمرکز در بازار سنجیده میs  نمایانگر سهم

مشی منافع و موضوعات شناسایی و  هر موضوع یا منفعت از کل موضوعات یا منافع است. در واقع الزم است تا برای هر خط
 سبه و در فرمول زیر جایگذاری شود:سهم هر کدام محاکدگذاری شوند و 

 

 = ∑ 𝑆𝑖𝑁𝑖=  
2
 د.نکن می پژوهشی کمک - پشتیبانی مواردی هستند که به مدیریت نهادهای آموزشی - مدیریتی قوانین - 
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کالن،  بندی قوانین در دو سطح کالن و غیر . با توجه به تقسیم(Bowen, 2009) هستند  ارتباط
گیری شدند. انسجام عمودی انسجام  ها نیز به صورت عمودی و افقی اندازه مشی  خطانسجام 
گیرد )یعنی انسجام بین قوانین سطح کالن و  های دو سطح متفاوت را اندازه می یمش  خطبین 

)یعنی  گیرد سطح را اندازه می کالن( و انسجام افقی نیز انسجام بین دو رده هم قوانین سطح غیر
 کالن واقع هستند(.  انسجام بین قوانین آموزشی با پژوهشی که هر دو در سطح غیر

های  ارچوبی برای تحلیل محتوای قوانین، در ابتدا محققان مدلبه منظور دستیابی به چ
های مختلفی که پژوهشگران برای  گیری انسجام را بررسی کردند و مطابق با مدل مختلف اندازه

 گیری انسجام دست یافتند های مختلفی برای اندازه به شاخص ،اند بررسی انسجام استفاده کرده
؛ اهداف، ابزارها، اجرا، 2007یگران در مدل دورایاپا و بهاردواج، )برای مثال اهداف، ابزارها، باز

و مسائل، منافع و  ،2012نلسون و همکاران،  ، 2014تأثیر متقابل در مدل هوتانن و همکاران
های  استفاده شده است(. سپس به اعتبارسنجی مؤلفه 2006هدفگذاری در مدل مای وهمکاران، 

ها را  ترین شاخص بهترین و مناسب ،تا برای بررسی انسجام ها پرداختند شده از مدل استخراج
های حوزه علوم، تحقیقات و فناوری برگزینند. بدین منظور با برخی از  مشی  خطمتناسب با 

گیری انسجام اجماع  های اندازه خبرگان حوزه علم و فناوری مصاحبه شد تا بر روی مؤلفه
 اند. که بصورت هدفمند انتخاب شدهاند  هنفر بود 8شوندگان  حاصل شود. تعداد مصاحبه

گذاری و اجرا در این  مشیطخکه یا سابقه اند  شوندگان از بین خبرگانی انتخاب شده مصاحبه
یافته انجام گرفته  مصاحبه به شکل ساختار اند. و یا پژوهشگر این حوزه بودهاند  حوزه داشته

های  شده از ادبیات نظری )مدل شناساییهای  مبنای مولفه است و سواالت مصاحبه بر
 انسجام( تدوین شده است. گیری اندازه

. هدف 1های  ها و تحلیل نتایج حاصل از مصاحبه بر روی مؤلفه پس از انجام مصاحبه
به  مشی  خط. نهادهای مجری 4، مشی  خطکننده  . نهاد تصویب3، مشی  خط. ابزار 2، مشی  خط

ف این پژوهش بررسی اسناد است و به لحاظ اجماع حاصل شد. با توجه به این که هد
 پس ،کند محتوایی انسجام و هماهنگی بین قوانین و مقررات حوزه علم و فناوری را بررسی می

ها  شدند که بتوان با استفاده از تحلیل محتوای اسناد به استخراج آن هایی انتخاب می مؤلفهباید 
متن قوانین و مقررات برای شناسایی پرداخت. بنابراین گام بعدی پژوهش تحلیل محتوای 

کننده قانون و نهادهای مجری است. در نهایت بر مبنای تحلیل  هدف، ابزار، نهاد تصویب
شود. بر مبنای  محاسبه می های روش شماره یک محتوای اسناد، انسجام بر اساس ماتریس

کننده  کننده و نهادهای مشارکت ابتدا اشتراکات اهداف، ابزارها، نهادهای تصویب ،روش مذکور
 ،دهند که سطر و ستون آن را قوانین تشکیل می یاستخراج و سپس در یک ماتریس ،در اجرا

شوند. برای مثال برنامه پنجم توسعه و قانون اهداف، وظایف و تشکیالت  نمایش داده می
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بنابراین در خانه ماتریسی که از تقاطع این دو  .مشترک باشند ممکن است دارای چهار هدف
گیرد. در مرحله بعد مجموعه اشتراکات محاسبه و  مقدار چهار قرار می ،شود قانون تشکیل می

بیشترین اشتراک مبنا قرار گرفته و بقیه  ،شود. برای محاسبه انسجام یک ماتریس کلی ایجاد می
ای که عدد یک در آن نوشته  نابراین در ماتریس حاضر خانهشوند. ب مقادیر بر آن تقسیم می

 کمترین اشتراکات ،ای که در آن عدد صفر نوشته شده بیشترین اشتراکات و خانه ،شده
)انسجام( را دارد. سپس برای محاسبه درصد عدد انسجام، تمام مقادیر را از عدد یک کم کرده 

های پر   و بر تعداد خانه ضرب 100تیجه در شوند. ن می و تمام اعداد حاصله با یکدیگر جمع
 شود. شده جدول تقسیم می

ها و  و استخراج شاخص یپژوهش یات( مرور ادب1پژوهش عبارتند از: ) ینانجام ا مراحل
 بررسی، 1383 سال از ذیربط مصوب قوانین گردآوری( 2) ،انسجام یریگ اندازه یها مؤلفه
 فناوری پژوهشی، آموزشی، قوانین زیرگروه چهار البق در قوانین بندی تقسیم و اسناد محتوای

 شده شناسایی های شاخص اصالح و تأیید برای خبرگان با مصاحبه( 3) ،پشتیبانی – مدیریتی و
 گیری اندازه( 5) و یناسناد و قوان یمحتوا یل( تحل4) ،ینقوان بندی یمتقس ییدتأ ینو همچن
  ی.و افق یعمود انسجام
 ییراستا هم یزان)م عمودی سطح دو در انسجام پژوهش، این در که است دکر به الزم
 و( شود یاطالق م یکالن که اصطالحاً به آنها اسناد باالدست های مشی  خطو مقررات با  ینقوان
 .گیرد می قرار بررسی مورد فناوری و تحقیقات علوم، حوزه های مشی  خط افقی

 در سه مفهوم مطرح شده است: ، انسجاممشی  خطدر ادبیات  الزم به ذکر است که
، عملکرد و نتایج فرآیندانسجام درونی: عبارت است از انسجام و همسانی میان اهداف، 

 ،مشی خطیک 
های  مشی خطبا سایر  مشی خط انسجام افقی: عبارت است از انسجام و همسانی میان یک

 ،ارز هم
 / مشی خطعبارت است از انسجام و همسانی میان یک  )عمودی(: مراتبی سلسلهانسجام  
)قلی پور  شوند می یکسان تلقی مشی خطکه از نظر جنس و حوزه  یهای مشی خطبا ها  مشی خط

 .(1394و همکاران، 

 هاي پژوهشیافته -5

 مسئله نظیر هایی مؤلفه از شد، ذکر گیری انسجام اندازه  های روش مبحث در کههمان طور 
 برای مشی  خط عرصه بازیگران و هدف های گروه پیامدها، ابزارها، اهداف، ،مشی  خط
 مؤلفه چهار ،خبرگان این پژوهش و مبتنی بر نظر در شود، می استفاده انسجام گیری اندازه
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 نهادهای و مشی  خط کننده تصویب نهادهای بازیگر )دو مشی  خطبازیگران  و ابزار اهداف،
 مستندات بوده است.( مبنای تحلیل مشی  خطمجری 

شود: انسجام افقی بین سندهای باالدستی  می در پژوهش حاضر انسجام در سه سطح بررسی
انسجام عمودی سایر قوانین و مقررات  اند(، کالن مطرح شدههای  مشی  خط)که به عنوان 

 .غیر کالنهای  مشی  خطکالن و انسجام افقی بین های  مشی  خط( با غیر کالنهای  مشی  خط)
 نشان فناوری و تحقیقات علوم، وزارت حوزه کالن های مشی  خط اشتراکات ماتریس ابتدا
 ابزار، اهداف، زمینه در قانون دو اشتراک مجموع دهنده نشان جدول خانه هر. شود می داده

 .است مشی  خط اجرای در کننده مشارکت نهادهای و مشی  خط کننده تصویب نهادهای
اشتراکات، دو  یسماتر یل: پس از تشک)اسناد باالدستی( کالن های مشی  خط افقی انسجام

و  گیرند یقرار م یسماتر یساز نرمال یمبنا ،دارند یکدیگراشتراک را با  یشترینکه ب یقانون
. الزم به ذکر است که شود یمحاسبات الزم انجام م ،انسجام یریگ سپس طبق روش اول اندازه

حروف  یب. به ترتاست شده اکتفا نهایی محاسباتی های یسماتر نمایش به ،بعلت کمبود فضا
 است: یرز ینقوان یانگرول نمااجد
ج: قانون اهداف،  ،انداز ب: سند چشم ،و سیاست کلی برنامه الف: برنامه سوّم توسعه 
 های یاسته: س ،یرشد و توسعه فناور ینظام برا یکل های یاستد: س ،یالتو تشک یفوظا
ز: برنامه پنجم  ،و: برنامه چهارم توسعه ،کشور یقاتیو تحق یرشد و توسعه علم ینظام برا یکل

 .یعلم و فناور یکل های یاستط: س و کشور یح: نقشه جامع علم ،توسعه

 کالن های مشی  خط اشتراکات مجموع عددی نمایش -2جدول 

 
 ح ز و ه د ج ب الف

 الف
        

 0 ب
       

 0 4 ج
      

 1 2 4 د
     

 8 0 1 2 ه
    

 3 7 1 1 11 و
   

 14 6 11 1 2 8 ز
  

 27 16 12 14 2 2 9 ح
 

 23 14 6 12 14 0 3 3 ط
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 کالنهای  مشی خط افقی انسجام محاسبه نهایی ماتریس -3 جدول

 
 ح ز و ه د ج ب الف

 الف
        

 1 ب
       

 1 85/0 ج
      

 96/0 92/0 85/0 د
     

 70/0 1 96/0 92/0 ه
    

 88/0 74/0 96/0 96/0 59/0 و
   

 48/0 77/0 59/0 96/0 92/0 70/0 ز
  

 0 40/0 55/0 48/0 92/0 92/0 66/0 ح
 

 14/0 48/0 77/0 55/0 48/0 1 88/0 88/0 ط
 فناوری و علم حوزه های مشی  خط برای انسجام عدم درصد انتخابی، محاسبه روش بر بنا
 2)جدول  است درصد 25 ها آن انسجام میزان و است درصد 75 شده گرد صورت به یا 89/74
 .(3 و

 در مطالعه مورد حوزه در مصوب های مشی  خط شد، ذکر شناسی روش در که طور  همان
 ترتیب به که اند شده بندی تقسیم پشتیبانی - مدیریتی و فناوری پژوهشی، آموزشی، گروه چهار
 ابتدا ادامه در. مصوبه 32 و 38، 101، 74: از عبارتند گروه هر در شده استخراج قوانین تعداد
 ارائه باالدستی اسناد و مذکور قوانین بین عمودی انسجام نهایتاً و قوانین این بین افقی انسجام
 .شود می

 یافق انسجام
 یزاندرصد و م 95/45 یحوزه علم و فناور غیر کالن های مشی  خط یعدم انسجام افق یزانم

در عالم واقع،  ،گفته شد یناز ا یشطور که پ درصد است. همان 54 یبیبه طور تقر یزانسجام ن
انسجام در  یبرا یپژوهش حد مطلوب یندر ا ینهمچن ،ممکن است یرتحقق انسجام کامل غ

و  یآموزش ینقوان یبگفت که به ترت توان یم ای یسهبه طور مقا انظر گرفته نشده است. امّ
 ینو قوان یهماهنگ یشترینب یریتیو مد یآموزش ینقوان ، ویو فناور یپژوهش نیقوان ،یپژوهش
 .(5 و 4)جدول  دارا هستند یکدیگرانسجام را با  یا یهماهنگ ینکمتر یریتیو مد یفناور
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 یریتیو مد یفناور ی،هشپژو آموزشی، های مشی  خط اشتراکات مجموع عددی نمایش -4جدول 

 یفناور ینقوان یپژوهش ینقوان یآموزش ینقوان 

    یآموزش قوانین

   33 یپژوهش قوانین

  24 16 یفناور قوانین

 - یریتیمد قوانین
 پشتیبانی

20 9 5 

 مدیریتی و فناوری پژوهشی، آموزشی، های مشی  خط افقی انسجام محاسبه نهایی ماتریس -5جدول 

 یفناور نیقوان یپژوهش نیقوان یآموزش نیقوان  
       یآموزش نیقوان

     0 یپژوهش نیقوان

   72/0 25/0 یفناور نیقوان

 58/0 37/0 93/0 یبانیپشت - یتیریمد نیقوان

 عمودی انسجام
 عمودی انسجام و درصد 78/68 فناوری و علم حوزه های مشی  خط برای انسجام عدم میزان
 علمی جامع نقشه بین انسجام بیشترین. است درصد 22/31 فناوری و علم حوزههای  مشیخط
 قوانین ،انداز چشم سند و مدیریتی قوانین بین انسجام کمترین و پژوهشی قوانین و کشور
 قوانین ،کشور تحقیقاتی و علمی توسعه و رشد برای نظام کلی های سیاست و مدیریتی
 دارد وجود ،کشور تحقیقاتی و علمی توسعه و رشد برای نظام کلی های سیاست و مدیریتی
 .(7 و 6)جدول 

 قوانین و کالن های  مشی  خط اشتراکات ماتریس -6جدول 

 
 ط  ح ز ر ه د ج ب االف

 8 12 8 10 8 7 13 1 6 یآموزش نیقوان
 8 23 15 11 7 6 8 3 6 یپژوهش نیقوان
 6 15 12 10 4 4 8 2 7 یفناور نیقوان
 0 6 5 4 0 1 3 0 3 یتیریمد نیقوان
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 عمودی انسجام محاسبه نهایی ماتریس -7 جدول

 
 خ ح ز و ه د ج ب الف

 65/0 47/0 65/0 56/0 65/0 69/0 43/0 95/0 73/0 شیآموز

 65/0 0 65/0 52/0 69/0 39/0 65/0 86/0 73/0 یپژوهش

 73/0 34/0 47/0 56/0 82/0 82/0 65/0 91/0 69/0 یفناور

 1 73/0 78/0 82/0 1 95/0 86/0 1 5/0 یتیریمد

 سياستیهاي  و توصيه گيري نتيجه -6

 علوم، حوزه مقررات و قوانین و ها مشی  خط انسجام بررسی پژوهش، این از هدف
 و اسناد محتوای تحلیل طریق دو به که است بودهتاکنون  1383 سال از فناوری و تحقیقات
 .است گرفته انجام فناوری و علم حوزه فعاالن و خبرگان از نظرخواهی

ای که برای  گونه ها به مشی خطعبارت است از هماهنگی درون یا میان  مشی خطانسجام  
ها یکدیگر را پشتیبانی کنند. این پشتیبانی باید  مشی خطشده،  ف از پیش تعییناهدا دستیابی به

با توجه به اهمیت این بحث در حوزه  .افزایی ایجاد کند در مسیر رسیدن به اهداف هم
ر این زمینه در کشورما انجام گرفته است؛ احمدی در سال دهایی  ری، پژوهشگذا مشی  خط
(، 1392های عمومی را در ایران شناسایی کرده است. عطاردی ) مشی  خط، موانع انسجام 1390

 فرهنگی را بررسی کرده است. گذاری مشی خط فرآیند در مشی خط در پژوهشی شکاف
 ینا ییراستا انسجام و هم یزانمستندات، م یمحتوا یلتحلبر اساس در پژوهش حاضر 

 یکالن، انسجام افق های مشی  خطدر  یشده است: انسجام افق یدر سه سطح بررس ها مشی  خط
( پشتیبانی و مدیریت و فناوری پژوهشی، آموزشی، مقرراتو  ین)قوان غیر کالن های مشی  خط
 این در(. ستیباالد)اسناد  کالن های مشی  خط با غیر کالن های مشی  خط عمودی انسجام و

 کننده مشارکت نهادهای و کننده تصویب نهادهای ابزار، هدف، در)اشتراک  مؤلفه چهار از بخش
 .است شده استفاده انسجام گیری اندازه برای( اجرا در
کالن و هم  های  مشی  خطهم در سطح  یکه انسجام افق دهد ینشان م یمحتو یلتحل یجنتا 

انسجام با حد مطلوب  یزانکه م یممتذکر شوباید  کالن اندک است. یرغ های مشی  خطدر سطح 
با صرفاً اند و  انسجام در نظر نگرفته یرا برا یمطلوب یزاننشده است و محققان م یدهسنج
وجود  ینامّا با ا ،صورت گرفته است یسهمقا ،که در خود اسناد وجود داشته یتیوضع ینبهتر

 انسجام یبرا ین. همچنیستمناسب ن غیر کالنکل در هر دو سطح کالن و  یانسجام افق
 .است صورت نیهم به وضع زین یعمود
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 و علم حوزه یها مشی  خط انسجام زانیم است، شده اشاره 8 جدول در که گونه همان
 صورت به ایدرصد  89/74 آنها، انسجام عدم زانیم و درصد 25( کالن سطح در) یفناور
 علم حوزه غیر کالن یها  مشی  خط یافق انسجام عدم زانیم نیهمچن. است درصد 75 شده گرد
 درصد 54 یبیتقر طور به زین انسجام زانیم و درصد 95/45 کالن،های   مشی  خط با یفناور و

 . است
 با یفناور و علم حوزه غیر کالن یها مشی  خط یبرا انسجام عدم درصد گر،ید یسو از
 نیب انسجام نیشتریب. است درصد 22/31 یعمود انسجام و درصد 78/68 کالن، یها مشی  خط
 سند و یتیریمد نیقوان نیب انسجام نیکمتر و یپژوهش نیقوان و کشور یعلم جامع نقشه
 یقاتیتحق و یعلم توسعه و رشد یبرا نظام یکل یها استیس و یتیریمد نیقوان ،انداز چشم
 یقاتیتحق و یعلم توسعه و رشد یبرا نظام یکل یها استیس و یتیریمد نیقوان ، وکشور
 .دارد وجود ،کشور

 در کننده مشارکت نهادهای و ابزار)اهداف،  های مؤلفه اساس بر عمودی و افقی انسجام نتایج -8جدول 
 (مشی  خط اجرای

 ابزار اهداف انسجام نوع
 نهاد
 هکنند تصویب

 نهادهای
 مجری

 میزان
 انسجام

 11/25 23/22 25 97/21 39/26 کالن های مشی  خط بین افقی انسجام

 با مقرراتو  ینقوان ینب یعمود انسجام
 کالن های مشی  خط

96/25 17/24 34/33 58/30 22/31 

 آموزشی، قوانین بین افقی انسجام
 مدیریتی و فناوری پژوهشی،

 (غیر کالن های مشی  خط)
59/39 50 17/79 5/62 54 

شده توجه به چند نکته  یلانسجام و با توجه به اسناد تحل یزانم یتبا توجه به عدم مطلوب
 :مهم ضرورت دارد
 یادیز یپراکندگ ،در نظر گرفته شده است یاسناد حوزه علم و فناور یکه برا یتعداد اهداف

 .دارد
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انسجام و  یزانم شود یکه باعث م یجمله عوامل پژوهش، از ینا های یافته یبر مبنا
غیر و مقررات  ینارتباط قوان که  یزمان یژه)به و یگربا همد ینو قوان ها مشی  خط ییهمراستا
بودن ابزار  ( کمتر از حد مطلوب باشد، نامشخصشود یم یکالن بررس های مشی  خطبا  کالن
به  یابیدست یو بطور واضح برا یبه درست مشی  خط یمذکور ابزارها سناد. در اهاست مشی  خط

که  یمنظور نشده است. در صورت یموارد، اصالً ابزار یدر برخ یااند  نشده بینی یشاهداف پ
 مشی  خطهدف  یها گروه و ذکر شفاف هدف، ابزار مشی  خططرح  یاصل های یژگیاز و یکی

 .است یدمورد ترد ،دو مورد ینا رعایتصحت  یناست امّا در اسناد و متن قوان
ات )هم در سطح کالن و هم و مقرر ینو قوان ها مشی  خطاز  یاریکه در بس یعامل سوم
کننده  مشارکت یها نبودن نهاد شده است، مشخص ها مشی  خطبودن انسجام  یفخرد( باعث ضع

 .است ینو قوان ها مشی  خط یدر اجرا
در  گذاری مشی  خط یمتول یمتعدد یها نهاد که است ینا ،اشاره شودباید  که یمهم نکته

 یدر چه سطح ینکهنهادها فارغ از ا ینا یماتو تصم یخروج یگرد یحوزه هستند. از سو ینا
 یناست )کالن و خرد(. چن مشی  خط های متفاوت دارند، از سنخ گذاری مشی  خط یتمسئول
 .کند یم یدرا تشد یو فناور یقاتدر حوزه علوم، تحق ینهاد معدم انسجا یژهبو یامر

جام در عدم انس یلجامع دال بررسی ضرورت الذکر، فوق نکات بر مضاف همچنین
 احساس ،یاحتمال یها مؤلفه یرسا یاپژوهش و  ینا رد یمورد بررس یها چارچوب مؤلفه

به  گذاری مشی  خط یازهایاز ن یگرد یکیداده جامع و به روز  یگاهپا ایجاد به عالوه. شود می
 کلیه طریق بدین تااست  خاصبه طور  یدر حوزه مورد بررس گذاری مشی  خططور عام و 
اهداف، رصد  ییراستا مختلف به لحاظ تناسب و همهای  سطح کالن تا خرد( نهاداز ) مصوبات

 کند، یم یریتآن را مد ،بودن و صحت اطالعات که به روز یداده و نهاد یگاهپا یند. انشو
و  یقاتدر حوزه علوم، تحق گذار مشی  خط ینهادها یمتما یبرا یبه عنوان اتاق فکر تواند یم

حوزه  ینشده در ا ینتدو های مشی  خطو  گذاری مشی  خط یفیتک یباشد و به ارتقا یفناور
 کمک کند.

 منابع

 الف( فارسی
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