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Abstract 

Developing managers' influence in organizations success and the need to improve their 

performance necessitated designing manager' development systems, which, one of its 

solutions is to recognize and analyze their roles. From sociologists' point of view, role 

theory comes from comparing social life with the play; in another word, just as actors on 

the stage are expected to play their role well, the role is simply a behavior that is expected 

from people according to their position. Meanwhile the importance of ministers' roles isn't 

concealed to anyone. Ministers -at the top of politics and management- are managers of 

large organizations called ministries whose smallest decisions can have great effects; 

Therefore, lack of their role model, not only prevents them from optimal performance and 

puts them in a lot of ambiguities and conflicts, but also slows the progress of organizations; 

Therefore, this study addressed designing a role model for I.R.I. minister of Research, 

Science and Technology. For this purpose, 42 experts were interviewed and their ideas 

were analyzed by thematic analysis which resulted in 15 organizing themes and 5 general 

themes as follows: policy-making role, executive role, political role, public relations role, 

and international role. 
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 چکیده
های توسعه  ها و ضرورت ارتقای عملکرد آنها، نیاز به طراحی نظام با گسترش اثرگذاری مدیران در موفقیت سازمان

 ازنظرهای آنهاست.  شود که یکی از راهکارهای آن، شناخت و تحلیل نقش س میازپیش احسا مدیران بیش
از بازیگران روی  طورکه همانگیرد؛ یعنی  شناسان، نظریه نقش از مقایسه زندگی اجتماعی با نمایش نشئت می جامعه

د افرااجتماعی از موقعیت به  باتوجهکه رفتاری است سادگی،  خوبی ایفا کنند نقش، به رود نقششان را به صحنه، انتظار می
مدیران  -در قله سیاست و مدیریت -های وزیران بر کسی پوشیده نیست. وزیران میان، اهمیت نقش رود. دراین میانتظار 
تواند آثار بزرگی درپی داشته باشد. لذا  ترین تصمیماتشان می هستند که کوچک ها وزارتخانههای بزرگی به نام  سازمان

های زیادی مواجه  تنها آنها را از عملکرد بهینه، دور و با ابهامات و کشمکش ها برای وزیران، نه فقدان الگوی نقش
های وزیر  کند. نظر به خأل یادشده، این پژوهش، طراحی الگوی نقش ها را نیز کند می کند، بلکه پیشرفت سازمان می

نظران، مصاحبه و نظرات آنها با روش  نفر از صاحب 56با  منظور ینبدعلوم، تحقیقات و فناوری را هدف خود قرار داد. 
دهنده و پنج مضمون فراگیر به شرح ذیل منتج شد: نقش  مضمون سازمان 04تحلیل مضمونی تحلیل شد که به 

 المللی. گذاری، نقش مدیریتی، نقش سیاسی، نقش روابط عمومی و نقش بین یاستس
 

 های مدیریتی ، نقشمضمون یلتحل ی؛ورو فنا یقاتعلوم، تحق یروزالگوی نقش؛  :کلیدواژه

 

                                                                                                                                                    

 .آموخته دکترای مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران دانش .*

  .نویسنده مسئول( .بیت مدرس، تهران، ایراناستاد گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تر( 
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  .استادیار گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده معارف اسالمی و مدیریت، دانشگاه امام صادق علیه السالم، تهران، ایران. 

  .ران، ایراندانشیار گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس، ته. 
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 مقدمه
 هاا آن رشاد یاا ناابودی    و حیاات اصلی  ن، عامالانو مدیر ندامروز های اساسی جوامع شالوده ها، سازمان

گردند  دنبال مدیرانی می ها به (. همه سازمان0606النجات،  ؛ حسینیان و ربیع6905و همکاران،  0هستند )اختر

ها را باه اهدافشاان برساانند و حاضارند بارای چناین افارادی،        آن آزموده جنگی،که با درایت فرماندهان کار

کاه اغلاب    -اما اغلب در یافتن این افاراد مشاکل دارناد. روی دیگار ساکه       ،های گزافی هم بپردازند هزینه

مدیران مطلوب است که در توسعه مدیریت تجلی کارده اسات.    پرورش -نظران بر آن توافق دارند صاحب

هاا افازایش   آن یابناد و باازده و اثربخشای    یند جامعی است که طی آن، مدیران رشد مای اریت، فرتوسعه مدی

( امروزه باا گساترش   0696(؛ به نظر تسلیمی و فرهی بوزنجانی )0690یابد )فرهی بوزنجانی و همکاران،  می

داد حساینی و  شود. خدا ازپیش احساس می های توسعه مدیریت بیش اثرگذاری مدیران، نیاز به طراحی نظام

اعام از چارخش شا،لی، اساتفاده از مشااوره و       -ویاک راهکاار توساعه مادیریت را      ( بیست0695لی ) قلیچ

شمارند که یکی از این ماوارد، شاناخت و    برمی -و یا یادگیری در عمل گری گری، مربی مشاوران، حمایت

 اجارا  ،رود از افراد انتظار مای که است  اقداماتیتعیین نوع مشتمل بر  ،نقشهاست. تبیین  وتحلیل نقش تجزیه

تنها  شود که مدیر، وزیری باشد که نه ها هنگامی بیشتر می اهمیت شناخت نقش .(0691، رشید فرخیکنند )

ساارری، مادیریت دولتای و     زمان در مرز مردم بلکه هم ،مراتب سازمانی عمومی، جای دارد در رأس سلسله

(؛ افرادی که اغلب، تجربه تصدی این جایگاه را نیاز  6995ران، و همکا 6کند )هام علوم سیاسی، فعالیت می

ها، توجه کمای  آن رغم اهمیت جایگاه وزیران، مطالعات درباره (. علی04: 6900و همکاران،  6ندارند )ریدل

، 5توان گفت مطالعه وزیران و حرفه وزارت در دوران طفولیت است )کسایجان  را به خود جلب کرده و می

اغلااب مباانی موجاود نظاری درباااره رهباران سیاسای، درباااره      ( معتقاد اسات   6902) 4سافیلد استن(. 0: 6905

باه ماهیات    باعنایات لاذا  ؛ سات هاتر از آن تر درباره مقامات پایین وزیران یا رؤسای جمهور است و کم نخست

برانگیاز اسات کاه     گاذاری، کاامالا اعجااب    مشای  یندهای خاط ااستثنایی رهبری وزارتی و اهمیت آن در فر

هاای   نقاش (. پس تبیاین  6909و همکاران،  2خوبی برجسته و نه بررسی شده است )لی رهبری وزارتی، نه به
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 ی الگوهای رفتارهای آناان، ده سازمانو  در بهبود عملکردست که یران، یکی از راهکارهای توسعه آنهاوز

 دارد.اثر معتنابهی 

ساب رأی اعتمااد از مجلاس شاورای     پاس از ک  -نظران کشور معتقدند کاه وزیاران    بسیاری از صاحب

شدن باا وزارتخاناه و ویاایو خاود معماورا باه باازه طاورنی         برای آشنا -اسالمی و تصدی جایگاه وزارت

شاود. ایان مسائله را     ها معمورا از سال دوم آغاز مای  دلیل، فعالیت اصلی دولت همین بهساله نیاز دارند و  یک

سااررانه در انتصاابات دولتای دانسات کاه باعا         یکرد شایساته توان ناشی از غلبه رویکرد سیاسی بر رو می

جااای آن در اثاار  و بااه -مراتاب سااازمانی   هااای شاا،لی و سلسااله کاردن کارراهااه  باادون طاایشااود افااراد  مای 

به مرتبه وزارت برسند. فقدان نظام پرورش وزیران نیز  -ها یا مانند آن های حزبی و جناحی، توصیه وابستگی

لذا در عرصه علوم، تحقیقاات و فنااوری نیاز اگرچاه وزیاران، اغلاب،        .دهد گسترش میدامنه این مسئله را 

های خود آشانا نیساتند. ایان امار      با برخی نقش -به دریل فوق-ها اما اغلب آناستادان آموزش عالی هستند 

هاا، متوقاو شاود.    هاایش و پاذیرش آن   تاا آشناشادن وزیار باا نقاش      شود کارکردهای وزارتخانه باع  می

کنند. چنانچاه یکای از وزیاران     دهد که خبرگان نیز به این امر اذعان می های پژوهشگر نیز نشان می حبهمصا

مااه باه    شدن با جایگاه وزیر و وزارتخانه، شاش تصریح کرد که برای آشنا پیشین علوم، تحقیقات و فناوری

لاب وزیاران بناا باه شا،ل      ت،ییری دست نزد و فقط به مطالعه پرداخت. دیگری نیز معتقد بود کاه اگرچاه اغ  

ضعو زیادی  ،اما اغلب در امور حقوقی، مالی و اقتصادی ،استادی با عرصه آموزش و پژوهش آشنا هستند

ها را در جایگاه پذیری آن ایند جامعههای وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، فر دارند. پس طراحی الگوی نقش

تاوان گفات کاه ارزیاابی      براین می کند. عالوه اف میها شفنهای فعالیتشان را برای آ وزارت تسریع و عرصه

های سیاسی پایان دوره  عملکرد مدیران عالی، جایگاهی در مدیریت دولتی کشور ندارد و بیشتر در ارزیابی

تواند مالکای بارای پاایش و ارزیاابی وی توساط       های وزیر می لذا طراحی الگوی نقش .خالصه شده است

یر )شورای عالی انقالب فرهنگی، شورای عالی علوم، تحقیقات و فنااوری  جمهور و سایر نهادهای نا رئیس

کاه باا ارائاه     طوری به ؛و کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسالمی( حین تصدی مسئولیت باشد

 ،نظاام  آن تباع  کرد وزیر و وزارتخاناه، دولات و باه   بازخورد و جلوگیری از انحراف، به بهبود و ارتقای عمل

 منجر شود.

ای از مدیران عاالی دولتای کاه رهباری و مادیریت       منزله دسته بنابراین، نظر به اهمیت جایگاه وزیران به

وتحلیال   شاناخت و تجزیاه  دارناد و اهمیات    عهاده بررا  هاا  وزارتخاناه های بزرگ و ماثثری باه ناام     سازمان
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و دولات، ایان پاژوهش     ها نهوزارتخاتبع، موفقیت  ها و بهمنظور توسعه و ارتقای عملکرد آن ها بههای آن نقش

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری جمهوری اسالمی ایران را مورد مطالعه خود قرار داد تاا الگاوی جاامعی را    

ها، نقشه عملی برای وزیر علوم، تحقیقاات و فنااوری    های وی طراحی کند. طراحی الگوی نقش برای نقش

 ژوهش بدین شرح است:های پ ، پرسش اساس براین در زمان تصدی جایگاه است.

 های وزیر علوم، تحقیقات و فناوری جمهوری اسالمی ایران چیست؟ پرسش اصلی: نقش

 های فرعی: پرسش

 وزیر علوم، تحقیقات و فناوری جمهوری اسالمی ایران چیست؟ -رسمی یا غیررسمی -. ویایو 0

 رود؟ نتظار می. چه اقداماتی از وزیر علوم، تحقیقات و فناوری جمهوری اسالمی ایران ا6

 رود؟ . چه رفتارهایی از وزیر علوم، تحقیقات و فناوری جمهوری اسالمی ایران انتظار می6

 

 مبانی نظری
مراتبای،   ای است که مالزم جایگااهی مفارو) )سلساله    داده نقش، انتظارات و الگوهای رفتاری سازمان

(. نقاش،  54: 6994، 6؛ اساتالی 6999، 0تکارکردی یا اجتماعی( یا همراه با موقعیتی ویژه است )بیلی و یوس

دارد یاا از او انتظاار    عهاده برای،  کارکرد یا جایگاهی است که فاردی در ساازمان، در جامعاه یاا در رابطاه     

ای، افاراد   (. در هر جامعه55: 0605؛ گیدنز و بردسال، 629: 0005، 6داشته باشد )آبرکرامبی عهدهبررود  می

: 0611مهار،   کنناد )شاایان   های اجتمااعی مختلفای باازی مای     هایشان، نقش های گوناگون فعالیت طبق زمینه

قصااوری در ایفااای آن،  رگونااه(. هاار نقااش بااا انتظاااری خاااد از جانااب دیگااران همااراه اساات و ه  452

( و عدم ایفای درست آن، موجباات تعجاب دیگاران را فاراهم     096، 0605شدنی نیست )استارک،  اغما)

عناوان   ( را باه 694: 0699(. پژوهش حاضار، تعریاو توسالی )   0604رمی، نیا و بهادری جه کند )حکمت می

و موقعیات   باه  باتوجاه کاه  رفتااری اسات   یا  ویایو، تکالیو، حقوق ،نقشتعریو مطلوب برگزیده است: 

 رود. میانتظار آنها د از افراپایگاه اجتماعی 

( در 6991) 5ت دارد. مینتزبارگ تنابهی در مبانی نظری مدیریها، پیشینه م های مدیران سازمان تبیین نقش

                                                                                                                                                    

1. Bailey & Yost 
2. Stolley 

3. Abercrombie 

4. Mintzberg 
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های  نقش (شاهکار خود، ده نقش رهبران اجرایی را در سه شاخه عمده به شرح زیر تقسیم کرده است: الو

ساازی باین    ی شامل ویایو تشریفاتی، رهباری )قادرت رسامی، نفاوذ غیررسامی( و پیوناد )شابکه       فرد ینب

کنناده )انتقاال    نظاارت )پاویش محایط(، توزیاع    های اطالعاتی شامل  نقش (های درونی و بیرونی(؛ ب رابط

هاای تصامیمی شاامل کاارآفرین )آغاازگر       نقاش  (های بیرونی(؛ و ج اطالعات( و سخنگو )ارتباط با گروه

دهنده منابع )زمان، افاراد و پاول( و    کننده آشوب )مدیر بحران(، تخصیص های جدید(، اداره فکرها و برنامه

هاای   ( نقاش 0696نقل از تسلیمی و فرهای بوزنجاانی،    ، به0005) 0وکلکننده تعار)(. ی کننده )حل مذاکره

 6داناد. کااتر   های سنتی مادیریت مای   گیری، اطالعات و نقش سازی، تصمیم مدیران را روابط انسانی، شبکه

هاا را شاامل دساتورگذاری،    آن هاای مادیریتی،   ( با تبیاین نقاش  0005، 6نقل از فنداس و استیوارت به 0096)

هاای مادیریتی مادیران نظاام      ( نقاش 0696داند. تسلیمی و فرهی بوزنجانی ) اجرای وییفه میسازی و  شبکه

هاا، مادیریت مناابع، مادیریت اطالعاات، نقاش        اداری کشور را مدیریت نیروی انساانی، مادیریت فعالیات   

( نیاز  0010) 5شامارند. آدیازس   سازی برمای  گیری و شبکه ای )ارتباطی(، نقش رهبری، نقش تصمیم مراوده

داند. وی معتقد است  برای اداره مثثر هر سازمان، چهار نقش تولیدی، اجرایی، ابداعی و ترکیبی را رزم می

 یریت بود.مد سوءباید شاهد نوعی  ،یکی از چهار نقش مدیریتی در سازمان اجرا نشود هرگاه
 

 پیشینه پژوهش
 

 پیشینه پژوهش .5جدول 

نام 

 نویسندگان
 نتایج خالصه نشریه/ کتاب کشور سال

و  4د وریز

 همکاران
 Former Leaders in Modern هلند 6906

Democracies: Political Sunsets 

هاای   مشی های وزیران: اجرای خط نقش

هاای   دولت، ایجاد هماهنگی در ائاتالف 

مشای،   سیاسی، حفا  یکپاارچگی خاط   

حف  وجهه عمومی دولت و نماینادگی  

 الملل در حوزه وزارتی در عرصه بین

                                                                                                                                                    

1. Yukl 

2. Kotter 
3. Fondas & Stewart 

4. Adizes 

5. De Vries  
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نام 

 نویسندگان
 نتایج خالصه نشریه/ کتاب کشور سال

ینگ و داود

 0لوئیس
 استرالیا 6906

Ministerial Careers and Accountability 

in the Australian Commonwealth 

Government 

مشاایی،  هااای وزیااران: نقااش خااط نقااش

نقااش اداره وزارتخانااه، نقااش دفاااع از   

وزارتخانه، نقش ارتباط با مجلس، نقش 

 یجمعا  یتمسائول ارتباط با عموم، نقش 

 در هیئت دولت

 The Psychology of Politicians انگلیس 6906 6لیهارت

ی وزارتاا یچندگانااه زناادگ یهااا عرصااه

وزیر، وزارتخاناه،   شامل ارتباط با نخست

مجلس )عمادتاا مجلاس عاوام(، حازب،     

دهنااادگان  دهنااادگان حااازب، رأی رأی

نفعان جایگااه وزارت،   محلی و ملی، ذی

 ها و هیئت دولت است. رسانه

 استرالیا 6906 6وانا
Ministerial Careers and Accountability 

in the Australian Commonwealth 

Government 

تااالش جمعاای وزیااران دارای دو بعااد   

بیروناای و دروناای اساات. ابعاااد بیروناای   

هاای تشاریفاتی،    شامل شرکت در آیاین 

هاا و   ارتباط با مجلس، ارتبااط باا رساانه   

هااااای رباااای و  تعاااامالت بااااا گااااروه 

بعاااد دروناای نیااز دهناادگان اساات. ا رأی

وزیار،   شامل روابط شخصای باا نخسات   

هااای  پشاتیبانی سیاساای از رهبار، پویااایی  

عملیاااتی هیئاات دولاات و وزارتخانااه،    

هااای جناااحی و میاازان پشااتیبانی  پویااایی

منزلاه   حزبی از خودشان )یا دیگاران( باه  

 وزیر است.

                                                                                                                                                    

1. Dowding & Lewis 

2. Hartley 

3. Wanna 
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نام 

 نویسندگان
 نتایج خالصه نشریه/ کتاب کشور سال

0ویکس
 The Political Quarterly انگلیس 6906 

های کلای   لکارهای وزیران ذیل سرفص

شااود: نقااش ساافارتی،  ذیاال تقساایم ماای

پااذیری در  هاا، مساائولیت  مرجاع تصاامیم 

 گذاری و اجرا مشی برابر مجلس، خط

 Institute for Government انگلیس 6906 6پان

وزیاااار، نقشاااای در مجلااااس، نقااااش  

رسانی و دفااع در   تری در اطالع گسترده

مشاای/  هااای عمااومی، نقااش خااط بحاا 

دش و نقااش اجرایاای در وزارتخانااه خااو

ای یااا دولاات جمعاای    بااین وزارتخانااه 

دارد. ش،ل وزیر شاامل تعادادی    برعهده

شاود: در مجلاس،    نقش کامالا مجزا مای 

منزلااه  اش و بااه در رسااانه، در وزارتخانااه

 مثابه کل. بخشی از دولت به

 6استرانگیو

 و همکاران
 انگلیس 6906

Understanding Prime-Ministerial 

Performance; Comparative 
Perspectives 

ای دارنااد.  وزیااران، کارهااای چندجانبااه

معمااااااران و دساااااتورگذاران   آنهاااااا

هساتند.   آنهاهایی هستند که عضو  دولت

هاا، فراینادهای    ان مادیران وزارتخاناه  آن

هیئات دولات، نمایناادگان عاادی، امااین    

حاازب، کااارگزاران عمااومی و ساااایر    

محرکااااان  آنهااااامشاااااوران هسااااتند. 

لااب دولاات گیااری جمعاای در ق تصاامیم

وجهه عمومی دولت و سفیر  آنهاهستند. 

که مشکلی  یهنگامآن در خارج هستند. 

ماادیران بحااران ملاای  آنهااادهااد  رخ ماای

 هستند.

                                                                                                                                                    

1. Wicks 

2. Paun 

3. Strangio  
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نام 

 نویسندگان
 نتایج خالصه نشریه/ کتاب کشور سال

اختر و 

 همکاران
 ASCI Journal of Management هند 6905

وزیر باید با افراد زیر رابطه برقرار نماید: 

 یرساا رئیس مجلاس عاوام، شاهروندان،    

، جامعااه مجلااس گانیناادوزیااران/ نما

هااای اجتماااعی، رهباار   ماادنی/ سااازمان

مخالفاااااان، همکااااااران زیردسااااات و 

 وزیر نخست

 The Oxford Handbook of Political انگلیس 6905 0اندوگ

Leadership 

وزیران ویایو مهمی در هیئت دولات،  

هااای  مجلااس، حاازب و در براباار گااروه 

هاای دیگار عماوم دارناد.      فشار و بخش

چهار حوزه عمیقاا درگیار  وزیران باید با 

شوند: وزارتخانه، هیئت دولت، مجلاس  

 و حزب، روابط عمومی.

 Institute for Government انگلیس 6904 6دیویسان

هااای وزیااران شااامل اجرایاای و     نقااش

مشی، نقش جمعی دولت و حازب،   خط

عماوم،   در برابرمدافع وزارتخانه، مدافع 

ارتبااااط باااا مجلاااس و نمایناااده حاااوزه 

 تی است.انتخابا

 6904 6تری
آمری

 کا
Leadership of Public Bureaucracies: 
The Administrator as Conservator 

چهااار حااوزه باارای اقاادامات ماادیران    

هااا باادین شاارح اساات: امااور  وزارتخانااه

گیاااری، دریافااات و بررسااای   تصااامیم

ها دربااره جایگااه سازمانشاان و     گزارش

شاان   محیط برونی، نمایندگی وزارتخاناه 

محاایط بیروناای و انگیاازش نیااروی     در

 کارشان.

                                                                                                                                                    

1. Andeweg 

2. Davison 

3. Terry 
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نام 

 نویسندگان
 نتایج خالصه نشریه/ کتاب کشور سال

هیوز و 

 0وایت
 Institute for Government انگلیس 6902

 یاااتساارآمد جزئ یاادتنهااا با نااه یاارانوز

در جلسااات وزارتخانااه  یفناا یمشاا خااط

 یخاوب  باه  یاز در رساانه ن  یدبلکه با ،باشند

نقاش   تواناد  یماثثر نما   یراجرا کنند. وز

 یارد؛ گب یدهناد یندهمنزله نما خودش را به

در مجلس،  یحلوا یتهدا یگاهچه در جا

دولات   ینادگی باه نقاد و نما   ییپاسخگو

حفاا   یاااخااواد،  یااا مدر مجلااس عااوا

حااوزه  یناادگیروابااط بااا حاازب و نما  

 یه.انتخاب

 American Review of Public انگلیس 6902 استنسفیلد

Administration 

عبارت اسات   وزیران های ابعاد عام نقش

هیئاات دولاات،  مشاای، سیاساای، خااطاز 

 .روابط عمومی و ویایو اجرایی

تی هارت و 

 6شلفهوت
 Acta Politica هلند 6902

سیاسای، سرنوشات وزیاران هلناد      ازنظر

ضاارورتاا بااا تااوان آنهااا در حفاا  رابطااه 

نفااع تعیااین  ور بااا هفاات گااروه ذی بهااره

شود: هیئت دولت، مجلاس، حازب،    می

الملال، جامعاه    رسانه توده، همتایاان باین  

 سلطنت.مدنی و 

تسلیمی و 

فرهی 

 بوزنجانی

 مطالعات مدیریت )بهبود و تحول( ایران 0696

های مادیریتی مادیران نظاام اداری     نقش

کشور عبارت از مدیریت نیروی انسانی، 

هااا، ماادیریت منااابع،   ماادیریت فعالیاات 

ای  ماادیریت اطالعااات، نقااش مااراوده  

)ارتباااااطی(، نقااااش رهبااااری، نقااااش 

 سازی است. گیری و شبکه تصمیم

                                                                                                                                                    

1. Hughes & White 

2. t Hart & Schelfhout 
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 روش پژوهش
داناد کاه مشااهدات ممکان را حاداقل، توصایو یاا         مضمون را الگویی یافته در تفسیر مای  0بویاتزیس

(. تحلیل مضمونی، روش بنیادینی برای 6902کند )استنسفیلد،  ی و حداکثر، ابعاد آن را تفسیر میده سازمان

هاای   های دیگر پژوهش از روشهای محوری تحلیل کیفی را برای بسیاری  زیرا مهارت ،تحلیل کیفی است

(. تحلیال مضامونی، روش تشاخیص و تحلیال الگوهاا در      6906، 6کناد )کاالرک و بارون    کیفی فراهم می

شاود. تحلیال    بنادی، تلخایص و بازساازی مای     های کیفی، تقسیم، طبقه های کیفی است که با آن، داده داده

های کیفی، تساهیل   درون مجموعه داده مضمونی، اساساا راهبردی توصیفی است که جستجوی الگوها را از

ها باه محورهاای اصالی     (. تحلیل مضمونی، مهارتی برای کاهش انبوه داده6909، 6کند )کسلبریا و نولن می

 (.0606دادن لب مطلب است )یاوری و زاهدی،  بدون ازدست هاآن آن و مدیریت

 روش تحلیل مضمونی به شرح جدول زیر است: اجرایمراحل 
 

  5211)پورعزت و همکاران،  گانه اجرای روش تحلیل مضمونی احل ششمر .2جدول 

 (5217و بودالیی و همکاران، 

 توصیف فرایند مرحله ردیف

5 
آشناشدن پژوهشگر با 

 ها داده
 ها، یادداشت نوفکرهای اولیه نیاز، خوانش و بازخوانش داده ها درصورت کردن داده رونویسی

 های اولیه تولید شناسه 2
هاای مطلاوب پژوهشاگر، مقابلاه و تطبیاق       بار ویژگای   ها مبتنی مند همه داده ذاری نظامگ شناسه

 های مرتبط با هر شناسه داده

 های مرتبط با مضامین بالقوه ها با مضامین بالقوه، گردآوری همه داده تطبیق شناسه جستجوی مضامین 2

 مرور مضامین 4
هاا، هماهناگ هساتند نقشاه      مجموعاه داده دار و هماه   های شناسه اگر مضامین نسبت به خالصه

 بنیاد ایجاد شود. تحلیلی مضمون

1 
گذاری  تعریو و نام

 مضامین
 گذاری آنها های خاد هر مضمون و نام منظور پایش ویژگی تحلیل مستمر به

 تدوین گزارش 1

شده گیرا  های خالصه این مرحله، فرصت نهایی تحلیل است که شامل گزینشی مشخص، نمونه

ها و مبانی نظری  های منتخب، شرح ارتباط بین تحلیل با پرسش ب، تحلیل نهایی خالصهو جذا

 و خلق گزارشی تحلیلی است.

                                                                                                                                                    

1. Boyatzis 

2. Clarke & Braun 

3. Castleberrya & Nolen 
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 گیری و نمونه آماری روش نمونه
مفااهیم و   نوفکرهاا، تولیاد  و اکتشاف ماهیات و شاکل پدیاده مادنظر      ،ازآنجاکه هدف پژوهش کیفی

 ،رویادادها  ،ها گزینش شوند تاا ورود هماه عناصار متشاکله     نهرزم است نمو ،هاست بر داده مبتنی های نظریه

بح  شناخت طیو نسبتاا کااملی از   تاکند  برداری کمک می این نوع نمونه .دشومین أیندها و مانند آن تافر

(. در این پژوهش، حسب موضوع از ترکیاب  062: 0600)کرسول، عوامل مرتبط با پدیده به حداکثر برسد 

مطاابق باا    ،جامعاه  ،ای گیاری ساهمیه   نموناه مند و نظاری اساتفاده شاد. در     ای، هدف یههای سهم گیری نمونه

(. در 694و  695: 0، ج 0606 ،0کرلینجاار) شااود تقساایم ماایهااای مختلااو  طبقااهپااژوهش بااه  هااای هاادف

 :0600پاور،   یاان مختارشاوند )  انتخاب مای  بر اهداف پژوهش مبتنی یخاصهای  ، نمونهمند گیری هدف نمونه

، 6دهاد )نیاومن   ادامه مای تا رسیدن به اشباع ها را  دادهگردآوری  ،پژوهشگر نظری،گیری  در نمونه(؛ و 069

ای، خبرگاان مارتبط باا وزیار علاوم،       گیاری ساهمیه   اساس، ابتدا، طبق نمونه این(. بر516و  516: 0، ج 0606

اهاداف پاژوهش،    اسااس برمند،  گیری هدف دسته تقسیم شدند و سپس طبق نمونه 0تحقیقات و فناوری به 

 تا اشباع نظری پیش رفت. -گیری نظری طبق نمونه -ها  افرادی از هر دسته، انتخاب شدند و مصاحبه

هاا بادین شارح    آن گانه خبرگان مرتبط با وزیر علوم، تحقیقاات و فنااوری و علات انتخااب     های نه دسته

گاذار نظاام    نهااد سیاسات   تاوان برتارین   اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام: این نهاد را مای  (است: الو

دانست که تاکنون سه دسته سیاست کلی درباره علم، فناوری و نوآوری، تصویب کرده است )وبگاه مجمع 

فنااوری و یاا کمیسایون دائام آن:     اعضای شورای عاالی علاوم، تحقیقاات و    ( تشخیص مصلحت نظام(. ب

م، تحقیقاات و فنااوری، شاورای    اساس مواد سه و چهار قانون اهداف، ویایو و تشاکیالت وزارت علاو  بر

گذاری کالن اجرایی در  عالی علوم، تحقیقات و فناوری با هدف ایجاد هماهنگی و یکپارچگی در سیاست

ده اسات )وبگااه دبیرخاناه شاورای عاالی علاوم، تحقیقاات و        شا حوزه علوم، تحقیقات و فنااوری تشاکیل   

 مشی، ، تعیین خطگذاری یاستمرجع عالی س ،شورا اعضای شورای عالی انقالب فرهنگی: این  (فناوری(. ج

هاای   سیاسات  پژوهشی کشور در چاارچوب  گیری و هماهنگی و هدایت امور فرهنگی، آموزشی و تصمیم

براین، سه سند مهم  ی(؛ عالوهانقالب فرهنگ یعال یشورا یواهداف و ویا یگاه،جااست )قانون کلی نظام 

شادن   نقشاه جاامع علمای کشاور، ساند اساالمی      ناوری یعنی های وزارت علوم، تحقیقات و ف نایر بر فعالیت
                                                                                                                                                    

1. Kerlinger 

2. Newman 
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هاای کشاور    ی در این شورا تصویب شاده و تعیاین رؤساای دانشاگاه    آموزش عال یشطرح آماها و  دانشگاه

اعضای کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسالمی: این کمیسیون، یکای از   (آن است. د عهدهبر

ویاایو محاول   ادای بارا    نامه داخلی مجلس آیین 65 مادهمطابق های تخصصی مجلس است و  کمیسیون

تشاکیل   ور اا ، آموزش عالى، تحقیقات و فن عمومى، آموزش فنى و حرفه وپرورش در محدوده آموزش

 (وزیاران علاوم، تحقیقاات و فنااوری. و     (نامه داخلی مجلاس شاورای اساالمی(. هاا     شده است )قانون آیین

هاای آن   و کمیسایون  دولات  یئات ههای وزیران، نقشی است که در  وپرورش: یکی از نقش وزیران آموزش

هاای جایگااه وزیار علاوم،      دربااره ویژگای   دولات  یئات هکنند؛ لذا رزم اسات از برخای اعضاای     بازی می

براین، ازآنجاکه آموزش عالی، اداماه آماوزش ابتادایی و     تحقیقات و فناوری در دولت پرسش شود. عالوه

پژوهشاگر بار آن شاد باا      ،شاود  وپرورش به آموزش عاالی منتقال مای    آموزش متوسطه است و ثمره فعالیت

، وزارتخاناه مدیران ارشد وزارت علوم، تحقیقات و فنااوری:   (وپرورش نیز مصاحبه کند. ز وزیران آموزش

 وزارتخاناه هاای وزیار باا مادیران ارشاد       ها است لذا رزم است درباره نقاش  یشبرد سیاستپابزار وزیر برای 

ترین محمل  ها، رایج ها و پژوهشگاه های کشور: دانشگاه ها و یا پژوهشگاه رؤسای دانشگاه (ود. حمصاحبه ش

لاذا   .اسات  وزارتخانههستند. اساساا دانشگاه و پژوهشگاه، نمونه کوچکی از  وزارتخانهیشبرد ویایو پبرای 

خبرگان  (ط .شوددآوری وزیر گرهای  ها نیز درباره نقش ها و پژوهشگاه ضروری است نظر رؤسای دانشگاه

طور تخصصی با  که به-نظران و خبرگان دانش مدیریت را نیز  مدیریت: پژوهشگر ضروری دید نظر صاحب

 های وزیر یادشده کسب کند. درباره نقش -مبح  آشنا هستند

 (6جادول ) نظران مرتبط با وزیر علاوم، تحقیقاات و فنااوری باه شارح       نفر از صاحب 56منظور با  بدین

 ه شد.مصاحب
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 هاآن شده و پیشینه اجرایی نظران مصاحبه فهرست صاحب .2جدول 
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  + 4 04 09 2 1 6 04 02 1 
 پیشینه اجرایی ممکن است مربوط به گذشته و یا حال باشد.* 
نظاران را   برآن، مبین این است که اگر هریاک از صااحب   مضاف معنای واحدی هستند اما  داشتن پیشینه به ازنظر و  دو نشانه  **

 نظر وجود داشته باشد. اند که در هر ستون، چهار صاحب تخاب شدهای ان گونه تنها به یک ستون اختصاد دهیم، آنها به
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 شدگان های علمی مصاحبه توزیع سطوح مدارک تحصیلی و رتبه .4جدول 

 های علمی توزیع رتبه  توزیع سطوح مدارک تحصیلی

 درصد تعداد رتبه علمی  درصد تعداد سطح مدرک

 1/45 66 استاد  6/6 0 یدکتر فوق

 6/05 2 دانشیار  1/94 62 دکتری

 5/60 0 استادیار  1/5 6 دانشجوی دکتری

 4/0 5 فاقد رتبه علمی  0/1 6 ارشد یکارشناس

 

 برای اجرای این پژوهش، مراحل زیر طی شد.

هاای   جو شد و مقارت متعددی که دربااره نقاش  طور ژرف جست بانی نظری پژوهش بهدر ابتدا، م (الو

مطالعه شد تا پژوهشگر باا پیشاینه پاژوهش     ،سایر وزیران بود وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و یا

 آشنا شود.

ها، مکتوب و  ها مصاحبه شد، متن مصاحبهآن نظران و تعیین نمونه، با بندی صاحب ، با دستهازآن پس (ب

 پس از چند بار خوانش، مضامین پایه اولیه تولید شد.

طاور کتبای باه     نظاران نیاز باه    برخی صااحب دقیقه بود.  69طور میانگین  به ها، مصاحبه مدت زمان

نظاران باا موضاوع،     های پژوهش، پاساخ دادناد. ساعی شاد بارای آشانایی بیشاتر صااحب         پرسش

در باراین،   شود. عالوهتبیین آنها موضوع برای به اطالع ایشان برسد و  پیش از مصاحبه ،ها پرسش

شاد.   آن ارائاه مای  هاای   دربااره پاژوهش، هادف و پرساش     یتوضایح کاامل  نیاز   ابتدای مصااحبه 

ها باا   ونظر ایشان برسد. صوت مصاحبه شد پیشینه پژوهش نیز اجمارا به سمع براین، سعی می عالوه

هاای وزیار علاوم،     های مصاحبه نیز بدین شکل بود: نقاش  شد. پرسشضبط نظران،  اجازه صاحب

و فناوری انتظار هایی از وزیر علوم، تحقیقات  اقدامات و فعالیتچه  کدامند؟تحقیقات و فناوری 

هاایی اقادام    ها یا عرصه رود که در چه زمینه رود؟ از وزیر علوم، تحقیقات و فناوری انتظار می می

ای از  الگوهاای رفتااری  چاه  کند؟ وزیر علوم، تحقیقات و فناوری چه ویایو و تکاالیفی دارد؟  

 رود؟ وزیر علوم، تحقیقات و فناوری انتظار می

. ندتلفیاق شاد   ناد، امین اولیه، مضامینی که ازنظر عبارت، دقیقاا مشابه بودپس از بررسی چندباره مض (ج

سند آماایش آماوزش عاالی،    سپس مضامین پایه اولیه، مجدداا بررسی شد و مضامین مشابه )مانند 
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 ازنظار آمایش آموزش عالی، آمایش جنسیتی آموزش عالی، تقسیم نظاام آماوزش عاالی کشاور     
، آمایش سارزمینی آماوزش عاالی، اجارای اساناد      یش سرزمینیآماآمایش سرزمین به ده منطقه، 

عاالی در گساتره ج،رافیاای     آماوزش  باردستی کشور مثل سند آماایش آماوزش عاالی، آماایش    
( در کنار یکدیگر آمایش آموزش عالیگیری درست در  کشور، توجه به آمایش سرزمین، جهت

اجارای ساند   شاد )در مثاال فاوق،     هاا، برچسابی انتخااب   آن قرار گرفت و با مرور چندباره، بارای 
 (. این مضامین، مضامین پایه پژوهش است.آمایش آموزش عالی

معنای واحدی بود در کنار هم قرار گرفات و  هایی که مشعر به  مل بیشتر، برچسبسپس با مرور و تأ (د

عمال ذیال چتار کلای اساناد و نهادهاای       ها انتخااب شاد )مانناد برچساب     آن برچسب عامی برای
قاانون اساسای، رهنمودهاای رهباران انقاالب اساالمی، مصاوبات مجماع          برای مضامین باردستی

(. ایان  تشخیص مصالحت نظاام، مصاوبات شاورای عاالی انقاالب فرهنگای و مصاوبات مجلاس         

 دهنده پژوهش است. مضامین، مضامین سازمان

ا، برچساب  ها آن دهنده پاژوهش و بررسای رواباط و مناسابات باین      سپس با تأمل بر مضامین سازمان (ها 

عمال ذیال چتار کلای اساناد و      بارای   گاذاری  یاستسنقش ها انتخاب شد )مانند آن تری برای عام
 این مضامین، مضامین فراگیر پژوهش است.(. و مدیریت کالن آموزش عالی باردستینهادهای 

 

 روایی و پایایی
پاذیری، قابلیات اعتمااد و     نتقاال ها از قابلیات اعتباار، ا   در این مطالعه، برای اعتبار و اعتمادبخشی به داده

منظور رعایت قابلیات اعتباار    (. به6900، 6؛ سریپ6909، 0قابلیت تأیید استفاده شد )زهرینی و سیتومورانگ

 -شارح آن رفات   کاه  چناان  آن-ترین افراد با وزیار علاوم، تحقیقاات و فنااوری      پژوهش سعی شد با مرتبط

تحقق  های دیگر ها به محیط پذیری یافته ها، انتقال یافته دیگر، سعی شد با عرضه کامل مصاحبه شود. ازسوی

رباط، مراحال پاژوهش را باازنگری      یابد. همچنین برای دستیابی به قابلیت اعتمااد، اساتادان و خبرگاان ذی   

و هاای دقیاق    طریق مرور و بازبینیافق رسیدند. قابلیت تأیید نیز ازها درباره نتایج به توآن کردند و محققان با

که پژوهشگران دیگر بتوانناد   ینحو به( 629و  622 :0600های مطالعه حاصل شد )کرسول،  باره یافته ینچند
                                                                                                                                                    

1. Zahraini & Situmorang 

2. Sarip 
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گذاری  این، پژوهشگر با دو بار شناسه بر های وزیر و دستیابی به نتایج مشابه باشند. عالوه قادر به درک نقش

هاای خاود    (، صحت یافته629و  622 :0600گذار همکار )کرسول،  در دو زمان متفاوت و استفاده از شناسه

ها، شش مصاحبه انتخاب شاد و پژوهشاگر ساه عادد از آنهاا را باا        منظور از بین مصاحبه را تأیید کرد. بدین

( است. 4)گذاری و نتایج را با یکدیگر مقایسه کرد. نتیجه به شرح جدول  ماهه، مجدداا شناسه ای یک فاصله

شاود )باباایی    هاا تأییاد مای    % است قابلیت تأییاد یافتاه  29% و بیش از 92به اینکه میزان توافق برابر با  باعنایت

 (.6900و همکاران،  0آبادی ابراهیم

 
 های پژوهشگر در دو زمان متفاوت گذاری میزان توافق شناسه. 1جدول 

 درصد توافق ها تعداد توافق ها تعداد شناسه شماره مصاحبه ردیف

0 6 04 06 92 

6 1 01 04 99 

6 04 64 60 95 

- - 41 50 92 

 

منزلاه پژوهشاگر همکاار باه      براین از یکی از دانشجویان دکتری مادیریت درخواسات شاد تاا باه      عالوه

 باه  باتوجاه گذاری نیز به شرح جدول زیر است که  گذاری سه مصاحبه دیگر بپردازد. نتایج این شناسه شناسه

آباادی و همکااران،    شود )بابایی ابراهیم تأیید میها  % است قابلیت تأیید یافته99%( که بیش از 09میزان آن )

6900.) 
 

 گذار ها بین دو شناسه گذاری میزان توافق شناسه .1جدول 

 درصد توافق ها تعداد توافق ها تعداد شناسه شماره مصاحبه ردیف

0 69 64 66 00 

6 66 60 00 09 

6 50 01 04 99 

- - 16 22 09 

                                                                                                                                                    

1. Babaei Ebrahimabadi  
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 ها یافته
ها با روش تحلیل مضمونی،  ای وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و تحلیل مصاحبهه ماهیت نقش به باتوجه

 دهناده و  مضامون ساازمان   04شناسه اولیه به پنج مضامون فراگیار،    569های وی با تحلیل  چهارچوب نقش

 منتج شد.( 1)مضمون پایه به شرح جدول  59
 

 از پژوهش( های وزیر علوم، تحقیقات و فناوری )مستخرج الگوی نقش .7جدول 

مضمون 

 فراگیر
 فراوانی مضمون پایه دهنده مضمون سازمان

نقش 

 گذاری سیاست

  عماال ذیاال چتاار کلاای
اساااااناد و نهادهاااااای  

 باردستی

 2 قانون اساسی 

 0 رهنمودهای رهبران انقالب اسالمی 

 09 مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام 

 61 شورای عالی انقالب فرهنگی اتمصوب 

 09 سمجل اتمصوب 

 گااااذاری و  سیاساااات
مدیریت کالن آموزش 

 عالی

 66 گذاری راهبردی و کالن آموزش عالی سیاست 

 69 ریزی کالن آموزش عالی مدیریت و برنامه 

 04 گری و ساماندهی آموزش عالی تنظیم 

 9 های آموزش عالی بخشی به سیاست انسجام 

 روی نهادهاااای  جلاااوگیری از خودمختااااری/ تاااک
 هشیپژو -علمی

2 

 مدیریتینقش 

 سرمایه انسانی مدیریت 

 66 جذب و پرورش استادان تراز انقالب اسالمی 

  01 نیروی انسانی پرورش و توانمندسازی 

 0 مدیریت نخبگان 

 مدیریت بودجه 

 00 جذب و ارتقای بودجه 

 9 تعامل با نهادها برای جذب بودجه 

 4 درآمدزایی 

 5 ارتقای بودجه پژوهش 

 ظارتن  66 نظارت بر آموزش عالی 

 گیری تصمیم  1 گیری دانش و توان تصمیم 
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مضمون 

 فراگیر
 فراوانی مضمون پایه دهنده مضمون سازمان

 نقش سیاسی

   ارتبااط بااا رهباار معظاام

 انقالب
 5 ارتباط با رهبر معظم انقالب 

 ارتباط با دولت 

 0 جمهور ارتباط و هماهنگی با رئیس 

 هاای   دولات و کمیسایون   ارتباط و همکاری با هیئت

 آن
00 

 هاای   دولت و کمیسایون  هیئتدر  وزارتخانه دفاع از
 آن

2 

 4 ارتباط با وزیران دیگر 

 6 ارتباط با سازمان برنامه و بودجه کشور 

 ارتباط با مجلس 

 66 ارتباط با نمایندگان 

 4 مجلس با کمیسیون آموزش و تحقیقات ارتباط 

 5 دفاع از وزارتخانه در مجلس 

 6 با رئیس مجلس ارتباط 

  ای عاالی  شورارتباط با

 انقالب فرهنگی
  9 شورای عالی انقالب فرهنگیارتباط با 

   ارتبااااط باااا نهادهاااای

 دیگر

   مجمع تشخیص مصلحت نظام، قوه قضائیه، دانشاگاه

 آزاد اسالمی، حوزه علمیه، بخش خصوصی و ...
66 

 نقش روابط
 عمومی

   ارتبااااط باااا مخاطباااان

 وزارتخانه

 0 با دانشجویان ارتباط 

 0 دانبا کارمن ارتباط 

 2 با استادان ارتباط 

 ها ارتباط با رسانه 
 02 سازی رسانی و گفتمان اطالع 

 5 مردم با ارتباط 

 نفعان ارتباط با ذی 

      ،ارتباااط بااا نمایناادگان مجلااس شااورای اسااالمی

ها، بخاش   استانداران، فرمانداران، ائمه جمعه، انجمن

 خصوصی، صنعت و ...

1 

 یدیپلماسی علم  المللی نقش بین

 06 ارتقای جایگاه علمی کشور در دنیا 

 0 المللی توسعه تعامالت بین 

 4 نفوذ در نهادهای علمی دنیا 
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 گذاری یاستسنقش 

اند  مراتب، سازمان داده شده قالب سلسلهبرای دستیابی به اهداف خود در اجرایی -های سیاسی همه نظام

گیرند که بایاد در چهاارچوب مرتباه باارتر از خاود       ای از آن جای می که هر یک از نهادهای آن در مرتبه

بنابراین، اگر وزیر علوم، تحقیقات و فناوری را در قاعده هارم نظاام آماوزش عاالی جمهاوری      ؛ عمل کنند

و  -اهلل علیاه  رحمت –در رأس این هرم، قانون اساسی و رهنمودهای امام خمینی  ،اسالمی ایران تصور کنیم

گیارد. رأس هارم، دورنماا و چهاارچوب کاالن علام، فنااوری و         جاای مای   -عاالی ال مد یله -ای  امام خامنه

کند. در مرتبه بعد، مجمع تشخیص مصلحت نظام جای دارد که تااکنون ساه    نوآوری کشور را مشخص می

های کلی نظام برای رشد  سیاستدسته سیاست کلی را درباره علم، فناوری و نوآوری تصویب کرده است: 

های کلی نظاام بارای رشاد و توساعه علمای و تحقیقااتی        سیاست، (66/90/0696مصوب ) و توسعه فناوری

 یعلم و فناور یکل های یاستس و (04/06/0696کشور در بخش آموزش عالی و مراکز تحقیقاتی )مصوب 

کاه  -اناداز   ایان، ساند چشام    بار  )وبگاه مجمع تشخیص مصلحت نظام(. عاالوه  (60/92/0606 شده در )ابالغ

های علمی و فناوراناه اسات. در مرتباه بعاد،      دربردارنده هدف -ساله آینده کشور است فق بیستمشتمل بر ا

شادن   یساند اساالم  ، کشاور  ینقشه جامع علما ی با سه سند بسیار مهم انقالب فرهنگ یعال یشورامصوبات 

می ی جای دارد و در ذیل این مراتب، مصوبات مجلس شاورای اساال  آموزش عال یشسند آماو  ها دانشگاه

وزارت علاوم،   یالتو تشاک  یوقاانون اهاداف، ویاا   سااله توساعه و    های پنج قرار دارد که مشتمل بر برنامه

ی است. وزیر و زیرمجموعه او باید در چهارچوب این اسناد و نهادهای باردستی، عمل و و فناور یقاتتحق

 گذاری کنند. یاستس

اکنون از جایگاه  ر علوم، تحقیقات و فناوری همنظران متعددی معتقد بودند که وزی این، صاحب بر عالوه

لذا وی  .گری و امور روزمره غرق شده است گذاری و مدیریت کالن خود خارج شده و در تصدی یاستس

دهای کاالن نظاام آماوزش عاالی       گاری و جهات   گری به هدایت باید با تفویض اختیارات و کاهش تصدی

های بارسری، رشد نسانجیده آماوزش عاالی، خودمختااری یاا      بپردازد. همچنین، به دریلی مانند تعدد نهاد

های عرصه آموزش عالی باید به مجموعه  پژوهشی و تعدد و تفرق سیاست -روی برخی نهادهای علمی تک

 آموزش عالی، انسجام ببخشد.
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 نقش مدیریتی
هاا مطالباه   آناز ای برعهده دارند که هر کدام، زمان زیاادی را   های متنوع و بسیار گسترده وزیران، نقش

شود  ا مراجع مختلو باع  میسازمانی و ارتباط ب سازمانی و درون کند. حضور در جلسات مختلو برون می

، اما ها، اغلب، نقش مدیر اجرایی وزارتخانه را متعلق به معاونان و مدیران عالی وزارتخانه قلمداد کنندکه آن

هاا تصامیم   تواناد دربااره آن   یر نمای جز وز هکس ب حال، موضوعات زیادی در وزارتخانه هست که هیچهر به

(. مدیریت وزارتخانه شامل طیو وسیعی از اقدامات مدیریتی مانند جذب، اساتخدام،  6900، 0دربلبگیرد )

ریزی و سازماندهی یا امور جااری و اداری   پرورش و بازسازی نیروی انسانی، تعیین مرزهای سازمان، برنامه

سارمایه انساانی،    اناد: مادیریت   تار برشامرده   نظران، چهار مورد را راهبردی صاحبها، آنشود اما در میان  می

 .گیری تصمیممدیریت بودجه، نظارت و 

 

 نقش سیاسی

 اماور  هاا،  مسائول وزارتخاناه   مقام برترین منزله براساس قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران، وزیران به

هاای   ی خاود، نقاش  است که وزیر طبق جایگاه سیاس برعهده دارند؛ پس بدیهی را آن فنی و اداری سیاسی،

 (.0616 ابوالفتحی،و  سلجوقیعهده داشته باشد )مرتبطی را نیز بر

داف هاا و اها   هاا و شاعارهای نظاام    های سیاسی معمورا وییفه هدایت کاالن، حفا  ارزش   رهبران نظام

انقالب، ویاایو مشاابهی    ر معظمعهده دارند. در نظام جمهوری اسالمی نیز رهبهای اساسی آنها را بر قانون

پردازد. پس وزیر نیز  ها به هدایت کلی عرصه علم، فناوری و نوآوری می عهده دارد و مانند بقیه عرصهرا بر

هاای خاود را    مند شود و هم گزارش اقدامات و فعالیت های ایشان بهره باید با ارتباط با ایشان، هم از هدایت

 به ایشان عرضه کند.
هاای دولات وی را در    جمهاور اسات و بایاد برناماه     حقیقاات و فنااوری، منصاوب رئایس    وزیر علوم، ت

باراین،   هاور داشاته باشاد. عاالوه    جم بایاد رابطاه خاوبی باا رئایس      ،رو کناد. ازایان   وزارتخانه خاود اجرایای  

دیگار،   درسویجمهور است.  های وزیر منوط به تأیید و همراهی رئیس نشستن بخش عظیمی از فعالیتثمر به

قانون اساسی، وزیاران، در برابار اماوری کاه باه تصاویب هیئات دولات          موجب بهت دولت، جای دارد. هیئ

                                                                                                                                                    

1. Drabble 
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 یئات ههاای وزیار، شارکت و مشاارکت در      مسئول اعمال دیگران هستند؛ بنابراین، یکای از نقاش   ،رسد می

رتخاناه،  هاای وزا  در اموری مثل سیاست وزارتخانههای زیرمجموعه آن است تا بتواند از  و کمیسیون دولت

بارد   ، پایش ضمندرجذب و ارتقای بودجه، اخذ مجور جذب نیروی انسانی و گزارش عملکرد، دفاع کند. 

، مااهیتی جمعای دارد.   دولت یئتهچراکه  ؛اهداف وزیر بدون ارتباط انفرادی با سایر وزیران ممکن نیست

زمند تعامل با سازمان برنامه و منظور اخذ بودجه نیا نظر به ساختار تخصیص بودجه کشور نیز اغلب وزیران به

 بودجه کشور هستند.

گاذاری کشاور اسات و     تارین مرجاع سیاسات    سارری نظام و اصلی مجلس شورای اسالمی، تبلور مردم

دارای ویایو مهمی همچون اعطای رأی اعتماد، تصویب قوانین، نظاارت بار عملکارد و تصاویب بودجاه      

است. ازآنجاکه همه اقدامات وزیر باید قالب قانونی داشته باشد  هایشان سالیانه نسبت به وزیران و وزارتخانه

تبیاین و از  را در مجلاس،   وزارتخاناه هاای   وزیر باید رابطه خوبی را با مجلس ایجاد کند. وزیر باید سیاست

ها، دفاع کند و حمایت نمایندگان را برای تصویب جلب کند. ازآنجاکه رئیس مجلس در هادایت کلای   آن

بار   ،های آموزش عاالی، نقاش ماثثری دارناد     مشی ون آموزش و تحقیقات در هدایت خطمجلس و کمیسی

ارتباط وزیر با این دو تأکید شده است. همچنین، ازآنجاکه مجلس با استفاده از ابزارهای نظارتی خود مانند 

رد وزیار بایاد عناداللزوم از عملکا     ،تواناد وزیار را باه چاالش بکشاد      احضار، تذکر، پرسش و استیضاح می

 مجلس دفاع کند. در برابر اش وزارتخانه

تاری باا شاورای عاالی      وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، از میان نهادهای بارسری خود، ارتباط وثیاق 

هاای سراسار کشاور     قالب اجرای مصوبات، گزارش عملکرد و تعیاین رؤساای دانشاگاه   در انقالب فرهنگی

کناد   مسئولیت سیاسی وی ایجاب می ،کند سیاسی فعالیت می این، ازآنجاکه وزیر در ساختاریاز فارغ دارد.

جمهوری، جهاد دانشاگاهی   معاونت علمی و فناوری ریاست .با همه نهادهای کالن کشور رابطه داشته باشد

 .هستنددست  ینازاای، مواردی  های صنفی حرفه یا نظام

 

 نقش روابط عمومی

در را اهمیاات و نقااش روابااط عمااومی   ،ریروزافاازون اجتماعااات بشاا  یپیچیاادگی و پویااای ،مااروزها

اهمیت  ،سسه، گروه و فردثاست. یکی از عواملی که در سرنوشت هر مدوچندان کرده های دولتی،  سازمان
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سسااتی  ثکیفیت رابطه آنها با افراد و م ،دکن هایشان یاری می و ارزش اساسی دارد و آنها را در نیل به هدف

 (.02: 0000 ،0ر دارند )جیمزاست که با آن سروکا

توان برشمرد که دانشجویان، استادان و کارمنادان هساتند.    سه دسته مخاطب اصلی می ،وزارتخانهبرای 

 ها برقرار کند.آن پس وزیر باید ارتباط نزدیکی با

اسات. ایان ارتقاای    سارری قلمداد شده  های جدید سیاست و اداره، رسانه، رکن چهارم مردم در نظریه

سازی و اقناع و نیز ضرورت شفافیت و نظاارت   رسانی، گفتمان نای افزایش اهمیت اطالعمع جایگاه رسانه به

بلکاه بایاد    ،اندیشای موقات باشاد    لذا ارتباطات و تبیین تصمیمات نباید چاره .در جهان جدید است  عمومی

اری از کاه حتای بسای    تاجاایی  ؛بخشی ضروری از وییفه وزیر برای حکمرانی همراه با رضایت باشد  منزله به

نناده تبیاین   طور متقاعدک اگر برای شهروندان به ،اند خوبی درک و پیش برده شده های وزیر که به مشی خط

و  066: 6990و  6999و همکااران،   6)ماارش   شکست خواهناد خاورد   ،ها را نپذیرندنشوند و شهروندان، آن

066.) 

کار هستند که از تصمیمات وزارتخانه  هها مش،ول ب صه فعالیت وزارتخانههای متعددی در عر تنها گروه نه

شود که صاحبان قدرت و نفاوذ باه اعماال قادرت و نفاوذ       زده باع  می بلکه فضای سیاست ،شوند متأثر می

های مهام وزیار اسات.     نفع و صاحبان قدرت و نفوذ یکی از نقش های ذی لذا ارتباط با گروه .خود بپردازند

 گیرند. یا بخش خصوصی در این دسته جای می انفرماندار، استانداراننمایندگان مجلس، 

 

 المللی نقش بین

علیهای تصاویب    هاای جهاانی متفاق    هایی جهانی که سیاسات  شده و در حضور سازمان در دنیای جهانی

ای  لذا وزیران که برترین مدیران اجرایای عرصاه   .المللی ممکن نیست پیشرفت بدون ارتباطات بین ،کنند می

المللای،   شوند. توساعه تعاامالت علمای باین     کشور در حیطه تخصصی خود شناخته می منزله سفیر به ،هستند

هاای ایاران در عرصاه     المللای، معرفای و ارتقاای جایگااه دانشاگاه      ارتباط متقابل مراکز علمی داخلی و باین 

 جذب دانشجویان خارجی، مصادیقی از این تعامل جهانی است. و الملل بین
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 بندی بحث و جمع
توساعه   ،هاا باه اهدافشاان دارناد    آن هاا و دساتیابی   یران، نقش معتنابهی در پیشرفت ساازمان ازآنجاکه مد

دیگار، نظاام آماوزش     ازساوی هاسات.  آن های های آن، شناخت نقش یابد که یکی از راه مدیران، اهمیت می

(. پاس،  0692هاای توساعه کشاورها دارد )محمادی و همکااران،       عالی، جایگااه خاصای در تحقاق برناماه    

جاکه وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، در جایگااه مادیر عاالی نظاام آماوزش عاالی، نقاش ماثثری در         ازآن

های او، آثار معتنابهی در بهباود   شناخت نقش ،تبع، توسعه کشور دارد خود و دولت و به وزارتخانهپیشرفت 

تحقیقاات و  هاای وزیار علاوم،     فلذا، پژوهش حاضر بر طراحی الگاوی نقاش   .مدیریت و عملکرد وی دارد

گیاری   ترکیاب ساه روش نموناه    اسااس برنظاران )  نفار از صااحب   56فناوری تمرکز نمود و باا مصااحبه باا    

های ایشان، الگویی را ایجاد کارد کاه شاامل پانج      مند و نظری( و تحلیل مضمونی دیدگاه ای، هدف سهمیه

 (.0مضمون پایه است )شکل  04مضمون فراگیر و 

گذاری است. وزیر باید در چهارچوب نهادها  ت و فناوری، نقش سیاستاولین نقش وزیر علوم، تحقیقا

گری و اشت،ال به امور روزماره،   زمان با کاهش تصدی های باردستی خود به فعالیت بپردازد و هم و سیاست

(، 4: 6900(، دربال ) 09-05: 0000هدایت و رهبری کالن عرصه آموزش عالی را به دست بگیارد. جیماز )  

های خاود بار    ( نیز در پژوهش6990) 0( و چونگ6906(، د وریز و همکاران )6902فهوت )تی هارت و شل

کنند. ازآنجاکه نهادها و اسناد باردستی وزیر، متعدد و متکثر هستند و ایان امار، گااه،     این مفاهیم تأکید می

ی باین  و یکپاارچگ  وزیر باید با تالش برای تعیین مرز نهادهاا و ایجااد همااهنگی    ،شود مانعی برای وزیر می

اناداز   دیگار، وزیار بایاد باا اتخااذ چشام       آموزش عالی را ساماندهی کند. ازسوی گذاری ها، هرم سیاستآن

 راهبردی، خود را از امور روزمره رها کند و به امور کالن و راهبردی بپردازد.

ایو مادیریتی  دومین نقش وی، مدیریت است. وزیر رمحاله، مدیر ارشد وزارتخانه است و باید به ویا 

کنند:  ها تأکید مینظران نیز بر آن ی دارند که صاحبخود عمل کند که در بین آنها چهار نقش اهمیت بیشتر

(، ماادیریت بودجااه، نظااارت 6999، 6؛ هورتااون0005و همکاااران،  6ساارمایه انسااانی )ویلکیناااس ماادیریت

 .(4: 6900؛ دربال،  09-05: 0000گیاری )جیماز،    تصامیم ( و 0606؛ بشیری و ازغندی، 6: 6904)دیویسان، 
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مدیریت انفرادی، آن هام در رأس وزارتخاناه، ممکان نیسات. وزیار بایاد باا ایجااد تایم مادیریتی قاوی و            

 به ایفای نقش مدیریتی خود بپردازد. -که همان معاونان و مدیران وی هستند-هماهنگ در رأس وزارتخانه 

 

 
 

 فناوری های وزیر علوم، تحقیقات و الگوی نقش .5شکل 
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کناد و باه مقتضاای     اداری فعالیت می -سومین نقش وی، نقش سیاسی است. وزیر در ساختاری سیاسی

رهبار  این ساختار باید با افراد و نهادهای مختلفی رابطه برقرار کند. اهم این ارتباطات عباارت از ارتبااط باا    

و  6؛ اسامی  6999مکااران،  و ه 0(، ارتبااط باا دولات )جاناگ    6902؛ تای هاارت و شالفهوت،    6906)وانا، 

(، 6906؛ هاارتلی،  6902ارتباط با مجلس )استنسافیلد،  (، 6909، 5؛ گرون6990، 6؛ رکرین6999همکاران، 

و  4؛ هاارتلی 6995)هاام و همکااران،   و ارتبااط باا نهادهاای دیگار      شورای عالی انقالب فرهنگای ارتباط با 

یریتی یا نمایندگان وی باید ارتباطات مناسابی باا   است. بدیهی است که وزیر و تیم مد (6: 6991همکاران، 

 نمایند. برقراراین مراجع 

هاای مختلاو    چهارمین نقش وزیر، روابط عمومی اسات. وزیار و وزارتخاناه او بایاد بتوانناد باا گاروه       

و  کاوسای خامناه  خوبی رابطه برقرار کنناد. اجازای ایان نقاش شاامل ارتبااط باا مخاطباان )         مخاطبانشان، به

( 6906؛ واناا،  6905نفعاان )انادوگ،    (، و ذی6906؛ هارتلی، 6902ها )استنسفیلد،  (، رسانه0602 همکاران،

ها، نظم و نظامی را برای ارتبااط باا مخاطباان تادارک      است. وزیر باید ازطریق ساختار وزارتخانه و دانشگاه

 ببیند.

ون ارتباط پیشرفت کشورها بدشده، دیگر  المللی است. در دنیای جهانی پنجمین نقش وزیر نیز نقش بین

ای باین کشاور    رو، وزیر باید با ایجاد ارتباط با مراجع علمی دنیاا، تعامال دوساویه    با دنیا ممکن نیست. ازاین

 (.6906؛ ویکس، 6990خود و دیگران برقرار کند )چونگ، 

 های آینده به شرح زیر است: پیشنهادهای این پژوهش برای پژوهش

پیشنهاد  ،وزن نیستند سطح و هم نجاکه مضامین مستخرج از پژوهش حاضر، همدهی مضامین: ازآ . وزن0

هاا را اساتخراج    مراتبی، این وزن هایی مانند دلفی یا تحلیل سلسله های آینده با روش شود پژوهش می

 کنند.

دارد و دسات   یاادی انعطااف ز  ی،مضمون یلاگرچه تحلهای دیگر:  های پژوهش با روش . تحلیل یافته6

 یمحتوا یلتحل های دیگری مانند روشها با  تحلیل مصاحبهاما  ،گذارد یباز م یلر را در تحلپژوهشگ

                                                                                                                                                    

1. Jung  

2. Smith  
3. Laughrin 

4. Gruhn 

5. Hartley  
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های جدیدی منجار   تواند به دیدگاه ها می بنیاد و مقایسه نتایج این پژوهش یفی یا روش دادهو ک یکم

 .شود

ی، تحلیال  منظار روشا  کنناد. از  روشی و اجرایای تقسایم مای   ها را به دو دسته  نظران، محدودیت صاحب

دیگار، در ایان روش،    عباارت  باه نظران را ندارد.  مضمونی، قدرت بررسی تکرار مضامین در سخنان صاحب

شاود و مضامونی کاه باه نسابت       نظران تکرار مای  تفاوت چندانی میان مضمونی که بارها در سخنان صاحب

ونی، تاوان سانجش وزن   واقاع، تحلیال مضام   در وجود ندارد. ،تر از موارد پیشین به آن اشاره شده است کم

کاه اغلاب در مراتاب برتار     را نظرانای   ها را ندارد. از منظر اجرایی نیز دسترسی مشاکل باه صااحب    مضمون

 قلمداد کرد. ،توان محدودیت پژوهش می ،کنند اداری فعالیت می -سیاسی
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