
ظام نقشه راه توسعه سازمانی در ن
آموزش عالی ایران

حمید جاودانی
دانشیار موسسه پژوهش و برنامه ریزي آموزش عالی



سرآغاز
بیشتردبایدانشتولیدهاينظامدرتغییرات،مسیرانداختندروطراحیدراساسینکتۀدو

:گیردقرارتوجهمورد

مثابهبهگاههادانشهستارشناسیبهاستالزمتغییراتاینترسیموتبییندرکهایننخست
بشريعجوامآیندةکنندةترسیمواقعدرکهدانش،تولیدنهادهايتریناصیلوتریناصلی

.پرداختتغییراتشناسیگونهبهبتوانآنبرمبنايتاشودتوجههستند،

بهتغییراتدراهبربرگزیدگانبراياصلیکلیديتواندمیتغییراتشناسیگونهکهایندوم
.آیدشمار



تغییراتشناسی گونه 
اهمیتاززنیداردژرفیاظاهريوسطحیتغییراتیبهنیازآیاکهتغییرات،بازشناسی

میاستداللفلویدکهگونههمانسطحی،تغییراتازمنظور.استبرخوردارزیادي
کند

استانداردايهسیستمکارگیريبهیاوساختاريتغییراتینظیرسازمانیتغییراتی«
.استسازماندر»سازي

باورها،ها،نگرشدرتغییریعنیبنیاديهايسوگیريتغییردرنیازمندژرفتغییرات
استسازماناعضايازايگستردهسطحدررفتارهاباالخرهوارزشها

غییراتتواولنوعتغییراتدستهدوبهراتغییراتلوي،آکادمیکمنظرياز
:کندمیبنديردهدومنوع

اماارد،دهمراهبهراايفزایندهتعدیالتکهاستتغییراتیاول،نوعتغییرات
.دهدنمیتغییرراسیستماصلیهستۀ

میسیستمدربنیاديحاکممقرراتدردگرگونیموجبدومنوعتغییرات
شود



پرسش پژوهش
چیزمههازبیشکهایرانعالیآموزشنظامشناختیآسیبدیرینۀبهتوجهبا

سختتغییراتفرایندو،):1382طباطبایی،(است»مبانیدرغفلت«گربیان

وضعفنقاطقلمرودرايزمینههايیافتهوپیشینهايدههافزاري

راهبرديازگیريبهرهبهنیازروست،درروآنبانظاماینکهتهدیدهایی

ییراتیتغایجادموجبو)بربگیردراعالیآموزشسیستمتمامیتکه(فراگیر

غییراتتاثربرنیاز،ایناینکهویژهبه.شودمیاحساسسختشود،افزارينرم

ومانیگفتتغییراتکنندةبازگوکهملی،اسناددریافتهبازتابساختاري

.استشدهتبدیلاساسیايبایستهبهاست،رویکردي



پرسش نامه: ابزار اندازه گیري
فرهنگارزیابیابزار«ازاستفادهباومدیریتیالگوهاينظريچارچوببرمبناي
ارزیابیابزار«استیافتهتوسعه2006سالدرکوئینوکامرونتوسطکه»سازمانی
شدهاستفادهپژوهشایننامۀپرسشمثابهبهآنازواقعدرکه»مدیریتیالگوهاي

مقولۀ8يمبنابرمبناينامهپرسشاین.یافتتوسعهوتدوینپژوهشگرتوسطاست
.استشدهتدوینمدیریتیاصلی

مقولۀ اصلی8

شدهتدوینمدیریتیمقوله6مبنايبرکوئینوکامرونسازمانیفرهنگارزیابیابزار
مقوالتاینبهپژوهشگرتوسطسازماندهیوگیريتصمیمهايویژگیمقولۀدو.است

.استشدهافزوده
شگر ویژگی هاي تصمیم گیري  سازماندهی توسط پژوه



ارزیابی گویه ها
یکی.بودپذیرامکانمقیاس2ازاستفادهامکانها،گویهارزیابیبراي

خودهايخپاستوانستندمیپاسخگویانآنبرمبنايکهبودلیکرتمقیاس
درکهاستمقیاسیدیگريوکنندارزیابی7تا1یا5تا1ردةدررا

کهدالیلی.استشدهاستفادهکوئینوکامرونازاقتباسبانامهپرسش
برشمردچنینتوانمیاختصاربهراشدمقیاساینبرگزینموجب
؛جداگانهصورتبهسازمانیهايویژگیهايتفاوتساختنبرجسته
مقایسهدرامتیاز100گرفتننظردردلیلبهبیشتردقتازبرخورداري

کیلرت؛مقیاسدر7یا5با
وضعنجایگزیبایدکههاییویژگیرويبرپاسخگویانبیشترتمرکز

.شودموجود
بهباالازامتیدادنکهمعنابدینها،گزینهبیشترگرفتنقرارارتباطدر

.هاستگزینهدیگربهپایینامتیازدادنمفهومبهگزینهیک
مطلوبوموجودوضعنمايترسیمدربیشترسهولتودقت.



جامعه آماري

وزیري است که از سال 11جامعۀ آماري نخست 
تاکنون به مسند وزارت1357

رسیده اند

نفر مصاحبه شده است که 7از این شمار با 
درصد از این جامه آماري را تشکیل می 6/63
چهار تن از این افراد از انجام مصاحبه . دهند

خودداري کردند

ر دانشگاهی است که زیر نظ69دومجامعۀ آماري 
ي وزارت علوم، تحقیقات و فناور
به فعالیت مشغول هستند

52پرسشنامه دریافت شد که 36از این شمار 
.درصد این جامعه آماري را تشکیل می دهند



الگو هاي مدیریتی مقایسه 
نظام هاي دانشگاهیدر 



نظام آموزش عالی ایران در  »  سازماندهیویژگی هاي «



نظام آموزش عالی ایران در  »  ویژگی هاي رهبري سازمان«



نظام آموزش عالی ایراندر  »  انیمدیریت کارکنان سازم«



نظام آموزش عالی ایراندر  »  پیوندهاي سازمانی«



نظام آموزش عالی ایراندر  »  اولویتهاي راهبردي«



نظام آموزش عالی ایراندر  »  معیارهاي پیشرفت«



نظام آموزش عالی ایراندر  »  یريویژگی هاي تصمیم گ«



نظام آموزش عالی ایراندر 
ازمانیتوسعه سازمانی در بعد ویژگی هاي برجسته س



بحث و نتیجه گیري
دردگرگونیکهتغییريراهبردمثابهبه»سازمانیتوسعه«راهبرد
پویاريتغییفرایندتواندمیوگیردمینشانهرانگرشهاوارزشهاباورها،

تواندمیرسدمینظربهبگستراند،عالیآموزشنظامفرارويدرپایدارو
هکچرا.آیدشماربهزمانیمقطعووضعیتچنیندرمناسبراهبردي

کهستاآنبیانگرجهانیتجربیاتونوینمطالعاتازناشیدستاوردهاي
وسازيکوچکجامع،کیفیتمدیریتنظیرتغییرراهبردهايدیگر

ازیگرانبارزشهاوباورهانگرشها،درتغییربهکهایندلیلبهبازمهندسی
ابغالباٌواندنبودهبرخوردارچندانیموفقیتازانجامد،نمیسازمانها
Cameron)اندبودهروبروشکست & Quinn, 2006 :5 ).



ام آموزش ویژگی هاي برجسته مطلوب مدیریتی نظ
عالی ایران از دیدگاه مدیران عالی



نامه جامع بازکاوي آیین
یمدیریت مؤسسات پژوهش

حمید جاودانی



:کردسازيچکیدهچنینتوانمیرابازنگارياینازهدف
ایرانی–اسالمیتمدنتحقق
مدیریتتثبیتدورهازعبوربهنیاز
علمیسریعجهشرشدعرصهبهورود
اهدافهبدستیابیراهکهرسدمینظربهچنینسند،متنبرمبناي

وامعجمدیریتیساختارایجادوتغییر«رهگذرازشده،یادگانهسه
.استپذیرامکان»کنونیوضعیتبهمتناسب

اهداف آیین نامه



نوینساختارایجادوتغییراتچنینایجاادبرايکهرویکردياما
:تاسزیرهايمؤلفهبرگیرندةدرشدهگرفتهنظرسنددرمدیریتی

»،؛»دانشگاهمختلفارکانسازندهتعاملمدیریتی،پیوستگیبالندگی
»؛»ذیصالحمراجعبرابردرمناسبپاسخگویی
»؛»اختیاراتووظایفبازتدوین
»؛»مدیریتیسطوحتعیین
"هبوابستهمؤسساتکلیهدرمدیرانانتصابنحوةسازيهمسان

."فناوريوتحقیقاتعلوم،وزارت

رویکردهاي نظري



:استشدهبرشمردهچنینبوده،نامهآیینایننگارشدرعملراهنمايکهآنچه
جلسهمصوب(عالیآموزشمؤسساتودانشگاههامدیریتنامهآییندرآمدهعملبهمتعدداصالحات"•

؛"سال19طولدر)فرهنگیانقالبعالیشوراي11/4/1370
وناوريفوتحقیقاتعلوم،وزارتبهوابستهفناوريوپژوهشیعالی،آموزشومؤسساتدانشگاههاتعدادافزایش"•

هايدستگاهسایربهوابستهپژوهشیوعالیآموزشمؤسساتودانشگاههاپزشکی،آموزشودرمانبهداشت،
؛"غیرانتفاعی–غیردولتیعالیآموزشمؤسساتواجرایی

-آموزشمؤسساتودانشگاههاتشکیالتخصوصدرامناهايهیئتمصوباتبامطابقنامهآیینساختارانسجام"•
؛"فناوريوپژوهشیعالی،

وزارتوفناوريوتحقیقاتعلوم،وزارتتشکیالتووظایفاهداف،قانوناجرايازناشیظرفیتهايازاستفاده"•
؛"پزشکیآموزشودرمانبهداشت،

وتحقیقاتعلوم،وزارتینازیکهرعالیآموزشگسترششورايوفرهنگیانقالبشورايمتعددمصوبات"•
."تاکنون1370سالازپزشکیآموزشودرمانبهداشت،وفناوري

:پرداختآنهابازکاويونقدبهتوانمیترآسانهامؤلفهاینشدنروشنباحال
تهپرداخاهدافبازکاويبهنخستخوردمیچشمبهمقدمهمتنتمامیدرکهابهامیگسترةازپوشیچشمبا•

.شودمی

راهنماي عمل



اهداف



ازوربدبلندپروازنه،واگرایانه،بسیارهدف،این»ایران–اسالمیتمدنتحقق«

سخنیهب.رسدمینظربهسنديچنینبازنگاريباارتباطبیتاحدوديوواقعیت

چنیناب»ایرانی–اسالمیتمدنتحققکلیمفهوم«میانتوانمیچگونهترروشن

نچنیازنشانیکوچکترینکهسنديهمآنکرد؟ایجادهمبستگیسندي

بهجزئیوسطحیتغییراتچنینکهبودقراراگر.نداردخوددررامفاهیمی

تمدنیچنینهايمؤلفهبود،الزمکمدستبیانجامد،سترگچنانهدفی

.یافتمیبازتابمتنادبیاتدرهامؤلفهاینیاوشدمیبرشمرده

هدف نخست 



ستگامدر،"مدیریتتثبیتدورةازعبوربهنیاز -یلدلبههدفایننخ

سیارزیرهاي آلودومبهمب :رسدمینظربهراز

یتمدیرادبیاتدرجایگاهیچهواست؟مفهومیچهبهمدیریتتثبیتدورة•

دارد؟عالیآموزش

دارد؟هايویژگیچهدورهاین•

یاپژوهشکدامترروشنسخنیبهاست؟شدهاحساسیچگونهآنازگذرنیاز•

یاو»مدیریتتثبیتدورة«وجوددهندةنشانقانونیسندحتییاايیافته

دهد؟مینشانراآنازگذرنیازاحساس

هدف دوم



"علمیسریعجهشرشدعرصهبهورود«

است؟مفهومیچهبهعلمیسریعجهشرشد

یعسرجهشبهتوانمینهادیکمدیریتحددرهمآناينامهآیینتغییرباآیا

دلبست؟علمی

دیگرهايملتهايآزمودهزیستوعلمیتوسعهادبیاتباهدفیچنینآیا

شود؟میدیدههمخوانی

...و

هدف سوم



رویکرد نخست



دومرویکرد 



رمسوم و چهارویکرد 



پنجمرویکرد 



غفلت در مبانی
نبود برشناسی

هاي پژوهشییافته بی توجهی به 
بی بهره از روش شناسی

کاستی اسنادي
کاستی محتوایی

جمع بندي کاستی ها



سناریوهاي اصلی



نهادهايدرهمگونیمدیریتیوسازمانیاصولکهاستآنبراصرارچنانچه

مدیرانازمرکبکارگروهیشود،میپیشنهاددرآید،اجرابهکشورپژوهشی

لعاتمطاپایهبرقلمرو،اینپردازاناندیشههمکاريبانهادهااین)حالوگذشته(

بهارسنجیاعتبوتوافقازپسوبپردازندنامهآییناینبازنگريبهتجربیونظري

.کنندتسلیمتصویببراي2منطقهامنايهیأت

سناریوي متمرکز



ردپردازاناندیشهنظريدانشازاستفاده

اصالحات؛وتغییرات

تزیسبرپایهاصالحاتوتغییراتانجام

هايپژوهشیومدیریتیهايآزموده

اي؛زمینه

ومدیرانمیانعملیونظريتوافق

پردازان؛اندیشه

دست(شکلیسازيهمساننهایتدرو

.سازمانیساختارهاي)درحدنوشتاريکم

توانمندیها

دروکارکنانمشارکتازنبودنبرخوردار

یاواصالحبرابردرمقاومتایجادنتیجه

تغییر

سازمانیاندازهواهدافدرناهمگراییبروز

ساختارهاسازيیکسانبدلیل

دوجودلیلبهدیوانساالريافزایشامکان

نهادهايدرهمسانغیرضروريهايپست

.گوناگون

کاستی ها



درییرتغیا/واصالحبهنیازوموجودوضعشناسیبردردقتونگريژرفافزایشمنظوربه

نایازیکهرکه،اینبهباتوجههمچنینوپژوهشینهادهرمدیریتیوسازمانیساختار

یازهاينبهینۀپاسخگويتواندمیکهبرخوردارند،ايجداگانهومستقلاساسنامهازهاموسسه

آنهايتوانمنديوهاکاستیباکسهرازبیشمدیریتوسازماناعضايوباشدهاآن

استوشنر.شودواگذارذیربطنهادبهتغییریاودستکاريگونههرشودمیپیشنهادآگاهند،

.برسدتصویببهامناهیأتدربایدهاآنبروندادکه

-میدباشداشتهزمینهایندربیشتريمشارکتداردنظردرامناهیأتچنانچه،هنگام،هم

تدوینيازمینههايیافتهوهاآزمودهزیستمناسب،نظريبنیانپایهبرراهنماییاصولتواند

.ودشانجامپایهاینبرتغییریاواصالحگونههرکهبخواهدپژوهشیمؤسساتازوکند

نیمه متمرکزسناریوي 



رکاواهدافبامدیریتیوسازمانیسازگاري

ها؛ویژه

افزایشوسازماناعضايپذیريمشارکت

آن؛پاسخگوییتوان

وتغییریا/واصالحبرابردرمقاومتکاهش

ها؛آناجرايشانسافزایش

زهاينیابرمبنايتغییراتیاواصالحاتانجام

نهاد؛هرموجود

مدیریتیوساختاريتنوعازبرخورداري

.سازمانیاندازهوهاکارویژهاهداف،بامتناسب

توانمندیها

اعضايسويازسونگريیکوتبانیبروزامکان

سازمان؛

دربازنگريدرنظريهايبنیانوهابایستهبهتوجهیبی

؛)سختعلومپژوهشیمؤسساتدربویژه(اساسنامه

باناسازگارهايچارچوبپیشنهادوتدوینامکان

سويازمؤسساتازبرخیهايویژهکارواهداف

امنا؛هیأت

امنا؛هیأتونظرموردسازمانمیانمؤثرهمکنشینبود

درپذیريمسئولیتوپاسخگوییامکانکاهش

.هامؤسسه

کاستی ها



یبررسبهنخستخود،اعضايهمکاريباوعلمیرایزنیکارگیريبهبانهاديهر

بر،بررسیایننتیجهچهچنان.پردازدمیخودمؤسسهمدیریتیساختاريوضعیت

تهیهراینویسپیشعلمیرایزنرهبريبااعضاداشت،پافشاريتغییریا/واصالحلزوم

نسخهنایسپس.رسانندمیموقتتصویببهمؤسسهشورايباالتریندروکنندمی

برايديپیشنهاامناهیأتچهچنان.شودمیفرستادهامناهیئتبهنهاییتصوببراي

همؤسسسويازپیشنهادهاچهچنان.دهدمیگزارشموردنظرنهادبهداشت،تغییر

ويسازمنتخبگروهباموردنظرمؤسسهسويازمنتخبگروهینشدند،پذیرفته

وفتهیابازتابنهایینسخۀدرهاآنجمعیتصمیموپردازندمیرایزنیبهامناهیأت

.رسدمیامناهیأتنهاییتصویببه

نامتمرکزسناریوي 



هايامهبرنقوانین(باالدستیاسنادمحتوايوروحباسازگاري
وزارتتشکیالتووظایفاهدافقانونو)5و4و3(توسعه
؛)فناوريوتحقیقاتعلوم،

شداننهادهايمدیریتدانشبهپایبنديوباالسازگاري-
آفرین؛

پیشین؛سناریويدوهايتوانمنديازبرخورداري
ومدیریتوبدنهمیانهمدلیوهمکنشیافزایش

اثربخشی؛وکارآییافزایش
تمشارکوهمکنشیازناشیسازمانیفرهنگارتقا-

پذیري؛
پاسخگویی؛وپذیريمسئولیتتوانافزایش
اثربخشی؛وکارآییافزایش
اينهزمینیازهايباتغییراتیا/واصالحاتسازگاريوهمسویی.

توانمندیها

اعضايسويازسونگريیکوتبانیبروزامکان

سازمان؛

دربازنگريدرنظريهايبنیانوهابایستهبهتوجهیبی

؛)سختعلومپژوهشیمؤسساتدربویژه(اساسنامه

باناسازگارهايچارچوبپیشنهادوتدوینامکان

سويازمؤسساتازبرخیهايویژهکارواهداف

امنا؛هیأت

امنا؛هیأتونظرموردسازمانمیانمؤثرهمکنشینبود

درپذیريمسئولیتوپاسخگوییامکانکاهش

.هامؤسسه

کاستی ها



با تشکر از توجه شما
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