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 مقدمه
بر  هاي مختلف حاکمتصمیم گیران و مجریان به دلیل وجود فرهنگ ،گسست میان پژوهشگران

ی نتظـارات و چگـونگی پاسـخگوي و طرفهـاي مـورد پاسـخگویاز ا یآنها که بخشی از آن نامش

ر حـال دآنهاست، امري نسبتاً گریز ناپذیر در عرصه جهانی است. اما این گسست در کشورهاي 

 موجـب افـزایش ایـن گسسـت و در ي نظري و نبود پاسـخگوییهاتوسعه، به دلیل ضعف بنیان

 ها شده است.ها و برنامهنتیجه پژوهش محور نبودن تصمیمات، سیاست

موجود  به هر حال، برغم وجود چنین شکافی که نیازمند بازنگري و اصالح در وضعیت نهادهاي

هـا و طزدگی، حتی اگر با تـأمین پـیش شـربه ویژه با شتاب ،تغییراتانجام  شکل گرفته است،

 د پاسخگوي انتظارات شوند.نتواند، نمینرویکردي علمی انجام شو

 عامالتتها و افزایش وضعیت موجود در کشور، به منظور جلب همکاري در عین حال با توجه به

سـت نخ ،میان دو حوزه پژوهش و اجرا، و با توجه به ظرف زمانی محدود در نظـر گرفتـه شـده

ن همچـو ،اثرگـذار يالزم است در طراحی ساختار نهـاد که هاییبرخی از مهمترین پیش شرط

جـه قـرار ی آشوبناك و پیچیده برخوردارند، مورد تو، که از نظر مدیریتی از محیطآموزش عالی

  گیرند.

-ردي مینیازي به توضیح نیست که انجام چنین کاري در بازة زمانی محدود و بر مبناي نظر ف

 هاي زیادي برخوردار باشد.تواند از کاستی

 هاي طراحی یا بازسازماندهی وزارت عتفپیش شرط

ر وزارت علوم، تحقیقات و فناوري، که در عصر حاضـر، به منظور طراحی یا بازسازماندهی ساختا

اي برخـوردار شـده اسـت. هـاي فزاینـده، از اهمیـت و حساسـیتنام گرفتـه 1»عصر دانش«که 

آن  4هـايو کـارویژه 3، فراینـدها2د اثري بسزا در سـاختارهانتوانهایی که میمهمترین پیش شرط

 :توان به شرح زیر چکیده سازي کردد مینداشته باش

                                                 
1 -Knowledge age 
2 -Structures 
3 -Process 
4 -Functions 
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شور گی آموزش در کفلسفه آموزش و آموزش عالی در ایران [چیستی، چرایی و چگونتدوین  -۱

 ].معیر، نتایج و پیامدهاي مورد انتظار و بر مبناي توافق جبر مبناي بروندادها، آثا

ومی فلسفی و بـهاي تعیین تکلیف وضعیت نهادهاي آموزشی و آموزش عالی بر مبناي بنیان -2

 مورد اجماع و توافق.

 هاي زیر:روشن شدن عرصه کنش (عرصه عملیاتی وزارت) در کشور با گزینه -3

 فعالیت در عرصه میان یا فرابخشی علوم، تحقیقات و فناوري )أ

محدود ساختن فعالیت در عرصه بخش آموزش عالی، تحقیقات و فناوري دانشـگاهی  )ب

 [آکادمیک)

 وجود)(وضع م پزشکیمحدود ساختن فعالیت در عرصه بخش آموزش عالی غیر  )ت

 عالیهاي دورهگسترش فعالیت به کلیه سطوح آموزشی کشور از پیش دبستانی تا  -4

 1آموزش عمومی •

 آموزش ابتدایی •

 آموزش متوسطه •

 آموزش عالی •

 هاي خاصآموزش بزرگساالن و گروه •

 ايحرفه –آموزش فنی  •

 تربیت معلم •

 و .... •

وزارت  گیريتصـمیم و سطوح هايها و کارویژهروشن شدن و مرزبندي میان اهداف، رسالت -5

 دیگر:با نهادهاي موازي 

 شوراي عالی علوم، تحقیقات و فناوري ∗

 شوراي عالی آموزش و پرورش ∗

                                                 
1 -General Education 
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 شواري عالی انقالب فرهنگی ∗

 جهاد دانشگاهی ∗

 و ... باشد. ∗

ت تعـامال الگوهـا و فراینـدهايبرگزیدن الگوها و فرایندهاي مناسـب عملیـاتی و همچنـین  -6

 یبخشی، میان بخشی و فرابخش

 گیري تغییرات).(جهت شن شدن هدف اصالح تغییرات مورد نظررو -7

 ا اصالحهاي ایجاد تغییر ی، روشتربرگزیدن الگوهاي تغییر یا اصالح. یا به سخنی روشن -8

 ژرف و گسترده و سریع 1ایجاد تغییرات •

 2ایجاد اصالحات و توسعه سازمانی •

دریجی لگوي اصالحات تیا مرحله گذر با آغاز پیشبرد ا تلفیق دو روش: در گام نخست •

ت بـراي ها و کاهش مقاومبراي ایجاد پیش زمینه ،»توسعه سازمانی«و گام به گام یا 

 .ترانجام تغییرات گسترده و ژرف

 برگزیدن الگوي مناسب ساختار سازمانی: -9

 دارند.گرا: در این ساختار، بروندادها یا محصوالت از بیشترین اهمیت برخورمحصول •

 .تري دارندساختار، آثار و پیامدهاي ناشی از بروندادها اهمیت بیش گرا: در ایننتیجه •

آن  شود. سـعی بـرگرا: براي محصول و نتایج اهمیت زیادي در نظر گرفته نمیوظیفه •

 است که وظایف به شکل دلخواه انجام شود.

 هاست.فرایندگرا: آنچه اهمیت بیشتري دارد، چگونگی پردازش •

ر گرفته هاي کارویژه، الگوي واحدي در نظرایط و ویژگیالگوهاي تلفیقی: بر مبناي ش •

 شود.شود و از الگوهاي تلفیقی و یا ترکیبی استفاده مینمی

 شد.باروشن است، برگزیدن الگوي مناسب نیازمند روشن شدن سایر موارد یاد شده باال می

                                                 
1 -Organizational change (OC) 
2 - Organizational Development (OD) 
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صـه ملـی در عرگانه یاد شده، ایجاد توافق و اجمـاع نکته درخور درنگ، در تعیین موارد نه -10

ماننـد  ري اثرگـذابه ویژه ساختار نهاد تر، زمانی یک ساختار سازمانی،وشناست. به سخنی ر

داف، کم، عرصه کـنش، اهـتواند اثربخش باشد که دستوزارت علوم، تحقیقات و فناوري می

 هاي آن با توافق نقش آفرینان و حتی ذینفعان انجام شود.ها و کارویژهرسالت

فقـت مواکـم نین توافقی، ضمن روشن و شفاف ساختن موارد باال الزم است دستبراي ایجاد چ

 هاي زیر را به دست آورد.گروه

هـا ژهویاي در کـارریـزان عرصـه ملـی کـه بـه گونـهقانونگذاران، سیاستگذاران، برنامه )أ

 مشارکت دارند یا ذینفعند؛

 ؛مجریان و همکاران اصلی نهاد مورد نظر )ب

و  پژوهشـگراناعضـاي علمـی، هـا، هاي امنا، رؤساي دانشگاهجامعه دانشگاهی [هیأت )ت

 ؛سیاست پژوهان قلمرو آموزش عالی، تحقیقات و فناوري

 .هافعالیتدر بخشی اثرگذار و ذینفع فرادهاي انه )ث

ویژگیهـاي کـه از یژه در مـواردي هاي جهـانی، بـوگیري از تجربهافزون بر موارد یاد شده، بهره

ر نیـز برخـوردا ز موفقیـت نسـبی عملکـرديهمچنـین او  وردارندبرخمشترکی با شرایط کشور 

 سازد.، مسیر را براي اصالحات و یا بازسازماندهی مورد نظر هموارتر میاندبوده

 گیريبندي و نتیجهجمع

 به این ترتیب، روشن است که هرگونه اصالح یـا بازسـازماندهی بـدون روشـن و شـفاف شـدن

هاي، دهـه رد. تجربـهربخشی و کـارآیی مـورد انتظـار را پدیـد آوتواند اثدستکم موارد باال، نمی

یـن بـود، تأییـدي بـر ا روبـرو ياصـالحات و تغییـرات زیـاد سـاختار وزارت عتف با گذشته که

 آید.بندي به شمار میجمع

یژه اگـر دربرگیرنـدة تغییرات ساختاري، بو ،هاي جهانیوانگهی، بر مبناي ادبیات نظري و تجربه

رفتـار  نـد کـه تناسـبی میـان سـاختار ویابد، زمانی امکان اجرا شـدن مینباش ديتحوالت بنیا
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هـا، فرهنـگ سـازمانی، سـبک رهبـري و وجود داشته باشد. به سخنی روشنتر فناوري 1سازمانی

 هاي الزم برخوردار باشند.مدیریت فرایند تغییر الزم است از هماهنگی و همسوي

آخر ایـن کـه، عمـل ترسـیم سـاختار سـازمانی، عملـی سـهل و ممتنـع اسـت. چنانچـه  ۀنکت

توان آن را ترسیم و به تأیید ها و لوازم آن مهیا باشد، به سادگی و در زمانی کوتاه میشرطپیش

ها و لوازم مورد نیاز، آن را به عملی غیرقابل انجام بـدل شرطرساند. اما در دسترس نبودن پیش

 سازد.می

شـود، شود. در عوض توصیه میساختار سازمانی، در چنین وضعیتی توصیه نمی تغییرنابراین، ب

هاي یاد شده ایجاد شود تا بتواند ضمن سرعت بخشیدن به شرطگروه یا نهادي براي تهیه پیش

 .ع ملی باشد بپردازدفکننده منااي که تأمینسازي آن به گونهچنین عملی به نهایی

نش انچه در نظر باشد همچنان این عمل در کوتاه مـدت انجـام شـود. در چیـدر عین حال، چن

 رسد.ساختار، دیدن نهادهاي زیر ضروري به نظر می

 :سناریوي نخست -1

اي و بخشی تنظیم شده است. در این سـناریو نکـات این سناریو بر مبناي الگوي تلفیقی وظیفه

 زیر دیده شده است:

و  افـزون بـر آن وبـه پاسـخگویی  اي موظفه به گونهگیرندتعیین مرجع نهایی تصمیم •

دار کشور را داشته باشد (به عنـوان مثـال: وزیـر، توانایی پاسخگویی به مراجع صالحیت

 شوراي عالی علوم، تحقیقات و فناوري و ...) 

اي که پاسخگوي نیازهـاي گیري به گونهتعیین صف نخست پس از مرجع عالی تصمیم •

 اي آن باشد:وظیفه

 هاها و برنامهعیین نهاد تدوین سیاستت •

 تعیین مجري نظارت و ارزیابی و اعتبارسنجی •

 هماهنگی، حمایت و پشتیبانیتعیین مجري  •

                                                 
1 . Organizational Behavior 
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زمـانی امکانپـذیر اسـت کـه در گـام بخشی  – ايهاي زیر مجموعه ساختار وظیفهتعیین بخش

 نخست عرصه کنش و یا عملیاتی نهاد مورد نظر به دقت مشخص شده باشد.

هاي جاري در سازمان ایجـاد و زم است از ابقا و گسترش بخشهایی که به دلیل سابقه و سنتال

 اي در این مورد لحاظ شود.اند، خودداري شود. در واقع منطق وظیفهگسترش یافته

وضع موجود ترسیم کرد به شـرح  وبه این ترتیب سناریوي نخستی که بر مبناي این مالحظات 

 باشد:زیر می

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 چارت) سناریوي نخست: نمایه ماتریسی رأس ساختار سازمانی (تاپ

 و بخشی سازمانی وظایفبر مبناي 

 

 امور حقوقی

 ریزيمرجع ملی سیاستگذاري و برنامه
  آموزش عالی/ علوم، تحقیقات و فناوري

  وزیر

 دبیرخانه مرجع ملی

بخش، پایش، نظارت 
بخش هماهنگی، تأمین منابع مالی  و ارزیابی

 و امور حقوقی
 بخش سیاستگذاري

 ریزينامهو بر

 شوراي مرکزي دانشگاهها

 علوم/ آموزش عالی

 تحقیقات

 فناوري

 امور مالی و اداري

 توسعه نیروي انسانی

 ایجاد هماهنگی

 وظایف میانبخشی و فرابخشی

 وظایف بخشی
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 سناریوي دوم -2

اي وزارت است. توان به ترسیم آن پرداخت بر مبناي سه قلمرو کار ویژهسناریوي دیگري که می

 ست.در واقع تفاوت آن با سناریو قبلی در نوع تقسیم کار و تعامالت ا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هاي وزارترأس ساختار سازمانی (تاپ چارت) بر مبناي کار ویژه سناریوي دوم: نمایه ماتریسی

 ∗رر

ه در کـسناریوي یاد شده، تعیین الگوي مناسب ساختار سـازمانی اسـت  دومعیار انتخاب میان 

 صفحات پیش توضیح داده شد. 

شود، در این سناریوها تنهـا رأس سـاختار مشـخص سناریوي تصویر شده دیده می همانگونه در

گیري در مـورد تقسـیم کـار در هاي بعدي این ساختار نیازمنـد تصـمیمشده است. ترسیم الیه

                                                 
ري دم برخورداعه دلیل باین شورا در حال حاضر با عنوان نشست رؤساي دانشگاهها و مراکز آموزش عالی و پژوهشی فعال است. اما  ∗ 

 نیست. از سازماندهی الزم از کارآیی مورد انتظار برخودار 

 امور حقوقی

 ریزيمرجع ملی سیاستگذاري و برنامه
 آموزش عالی، تحقیقات و فناوري علوم/ 

  وزیر

 دبیرخانه مرجع ملی

 

 تحقیقات و فناوري
 

 اجرایی و هماهنگی
 

 علوم/ آموزش عالی

و مراکز پژوهشی و  شوراي مرکزي دانشگاهها
 *آموزش عالی

 ریزيسیاستگذاري و برنامه

 پایش، نظارت و ارزیابی 

 هماهنگی، حمایت و پشتیبانی

 امور مالی و اداري

 توسعه نیروي انسانی

 ایجاد هماهنگی
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تـوان هایی کـه الزم اسـت دیـده شـوند، در مجمـوع میحوزه وزارت است. در عین حال، بخش

 چنین برشمرد:

 المللی لمی بینهاي عامور همکاري -

 امور دانشجویی -

 امور وزارتی (دفتر وزیر و ...) -

 امور عمومی (روابط عمومی و ...) -

 سناریوي سوم -3

رسد، انجـام اصـالحات تر و با شرایط بومی نیز همسوتر به نظر میسناریو سوم که به نظر عملی

ی آن تـا حـد هاي نظري اصـلجزئی در نمایه ساختاري مصوب کنونی تا حدي است که کاستی

هـاي امنـا و قابل قبولی کاهش یابد. چرا که بـه عنـوان مثـال، در نمایـه مصـوب کنـونی هیأت

تواند وارد اند. نخستین نقدي که به این نمایه میدانشگاهها با خط پر به حوزه وزیر اتصال یافته

هـاي ی هیأتانبا سطح سـازم ،به عنوان مثال ،تواننمی را آید، این است که سطح سازمانی وزیر

کـه بـه  در ضمن ارتباط وزیر با دو نهاد یاد شده ارتباط سست استهم سطح ترسیم کرد. امنا 

نان وزیر، که ارکـان وزارت بـه در نگاه دوم، سطح معاو شود.چین تصویر میصورت خطوط نقطه

ن تر از سطوح برخی از دفاتر ترسیم شده است. چنین ترسیمی به مفهـوم آآیند پایینشمار می

از اولویـت  نیز هاگیرياست که رده سازمانی این دفاتر از معاونان وزارت باالتر است و در تصمیم

 رداري ازبیشتري برخوردارند. به هر حال، اصالح کامل این نمایـه سـازمانی نیـز نیازمنـد برخـو

 باشد.اطالعاتی است، که در حال حاضر در دسترسی نمی

تواند به اجرا درآیـد. در واقـع، توسـعه می در حوزه وزارت »توسعه سازمانی«در گام دوم، طرح 

هـا، سـازي باورهـا، نگرشها انجام شـده، بـه منظـور دگرگونپردازيسازمانی، بر مبناي اندیشه

» توسـعه سـازمانی«شـود. هاي عملکردي به مرحلـه اجـرا گذاشـته میها، ساختارها رویهارزش

 تواند به اهداف زیر دست یابد. آید میچنانچه بدرستی طراحی و به مرحله اجرا در

 توانمندسازي کارکنان براي عمل؛ -
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 ؛ایجاد گشایش در ارتباطات و تعامالت -

 ؛سازي بدست گرفتن فرایند تغییر و بروندادهاي آنآسان -

 ؛سازي فرهنگ همکاريبهینه -

 ؛هاها و فعالیتایجاد درك بهنگام و روزآمد از کارویژه -

 .افزایش یادگیري مستمر -

ان ، امید اندکی وجود دارد که بتو»یفرهنگ سازمان«شود که بدون تغییر در پایان، یادآور میدر 

ر بهبـود عملکرد سازمانی را، حتی با ایجاد تغییرات و اصالحات ژرف و گسـترده بـه طـور پایـدا

 بخشید. 
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