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 سرآغاز

د توانن میآصادقانه باید خاطرنشان ساخت بررسی و ارائه پیشنهاد در مورد سندي ملی، که هر واژه 

ز تـوان اخـارج از آن باشـد،  یتأثیرگذار در فرایند توسعه کشور باشد، حتی اگر در برگیرنـدة بخشـ

ي اسـت؛ است. بنابراین، دست کم از نظر روش شناختی، این فرایند بررسی خود قابل نقد جدفردي 

 اي انجام شود.بویژه اگر این بررسی دریک فرصت زمانی محدود دو هفته

یـن اهاي مجلس شوراي اسالمی، در پاسخگویی به درخواست مرکز پژوهش در عین حال، به منظور

تـی هـاي اینترنه از منابع موجود و جسـتجوي محـدود درسـایتمطالعه تالش شده است، با استفاد

اده شـود. به این درخواست بـا رویکـردي نقادانـه، پاسـخ د بودتاحدي که از توان فردي امکان پذیر 

ایـن  روشن است که این کندوکاو محدود، به معناي نادیده انگاشتن تـالش افـرادي کـه در تـدوین

 اند نیست.الیحه مشارکت داشته

ق پسـت اي که در این مطالعه مورد واکاوي قرار گرفتـه اسـت، از طریـر یادآوري است نسخهدر خو

درخـور  هاي مجلس شوراي اسالمی ارسال شده بود. این نکته نیزالکترونیکی از سوي مرکز پژوهش

یربخش زکه در این گزارش مورد واکاوي قرار گرفته است، بر » علم و فناوري«درنگ است که بخش 

 وآید؛ ار میکه قلمرویی فرابخشی به شم» علم و فناوري«الی تأکید دارد و نه تمامی قلمرو آموزش ع

جمـوع بـه هاي پایه و متوسطه و ... اگر چه در مهاي آموزش از جمله آموزشنه حتی سایر زیربخش

 ته است.رسد الیحه پیشنهادي، بخش علم و فناوري را تا حد برخی مسائل آموزشی فرو کاسنظر می

هـاي مجلـس چارچوب ساختاري این گزارش، بر مبناي چارچوب پیشنهادي از سوي مرکز پـژوهش

 هـاي وضـعشوراي اسالمی تدوین شده است. در عین حال، به دلیل واگرایی میـان آسـیب شناسـی

علـم و  موجود و احکام الیحه، از مطالعه تطبیقی مفاد الیحه و نقد محتـوایی تمـامی الیحـه بخـش

شاري شـده توانند به اصالح این بخش بیانجامند پافي شد. در عوض بر نکاتی که میفناوري خوددار

ه از اي اعـالم شـدصـفحه 20پوشی از نقد محتوایی سند، محدودیت است. یکی از دیگر دالیل چشم

 ها بود.سوي مرکز پژوهش
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ه، م شددر بخش نخست گزارش، افزون بر طرح مشکالت بخش آموزش عالی بر مبناي مطالعات انجا

یز بـدان المللی نتوان از تجارب بینهاي عینی و ملموس و در عین حال محدودي که میبه رهیافت

 دست یازید اشاره شده است.

ر ایـن دتر شدن مفاهیم مندرج در بخش دوم اسنادي به عنوان پیوست اضافه شده است تا به روشن

 گزارش کمک کند.
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 سخن نخست

گردد. ز میبا 1300م امروزین آن، به دهۀ نخست سال وایران به مفه ریزي دردیرینه شناسی برنامه

ط افـراد توسـ 1310تر، لزوم تدوین برنامه براي توسعه صنایع کشور، در حدود سال به سخنی دقیق

 1310-1316بـراي دوره » پروگـرام صـنعتی«بخش خصوصی، از جمله علی زاهدي با عنوان لـزوم 

ریزي در رنامه، به مفهوم ب1316خ معاصر ایران، نخستین بار در سال ). در تاری67ارائه شد (عظیمی، 

 خوریم.اسناد رسمی برمی

اسـت  به هر حال، در میان کشورهاي در حال توسعه، ایران یکی از نخستین کشورهایی بوده

سـتین اي کـه نخهاي عمرانی خود پرداخت. بـه گونـهریزي براي مدیریت طرحکه به طراحی برنامه

، مصـر به مجلس شوراي ملی تقدیم شد. کشورهایی مانند هندوستان 1327عمرانی، در سال برنامه 

). 4: 1382هـاي عمرانـی خـود را آغـاز کردنـد (توفیـق، سه تا چهار سال پس از آن برنامـهو چین 

 د.ور دیده شوهاي توسعۀ کشرود این تجربه و پیشتازي تاریخی همچنان در برنامهبنابراین انتظار می

بـه بـاور  هاي پیشین توسعه، به ویژه برنامـه سـوم و چهـارم،اوي و مطالعه تطبیقی برنامهواک

 بهگامی عه هاي پیشین توسنسبت به برنامه ،روشن شناسی ، از نظربرخی اندیشه پردازان این قلمرو

کـرد روش هـا، بـویژه بـا رویآید. همهنگام مطالعه مفـاهیم و محتـواي ایـن برنامـهجلو به شمار می

هـا وسعه، نه تنرسد، در الیحه برنامه پنجم تهاي فراوانی دارد. به نظر میناختی، حکایت از کاستیش

اي ردههاي دیگري نیز بدان اضافه شده است. بخش گستها جبران نشده است که کاستیاین کاستی

رنامـه ب هاي روش شناختی و رویکردهایی است که به تـدوین ایـنها، ناشی از کاستیاز این کاستی

 انجامیده است.

اي کمتر دیرینهریزي به مفهوم امروزي آن، توان دریافت که اگر چه دیرینه برنامه، میوانگهی

هاي زیادي که در مفهـوم سـازي آن هان دارد، اما در همین هشت دهه برغم ابهاماز یک سده در ج

و یـا بـه  »ن بـراي آینـدهاندیشـید«هاي زیادي در این زمینه انجام شده است. وجود دارد، پیشرفت

هایی است از جمله مفهوم سازي» ها در آیندهدستور کار براي رسیدن به هدف«تر مفهومی عملیاتی
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تـر ها زمانی در اجـرا اثـربخشکه توافق بیشتري را به سوي خود کشانده است. اما این مفهوم سازي

 توار شوند.اس بهینه سازيو  بهینه یابی، هماهنگیخواهند بود که بر بنیان 

هـاي از جملـه الگـوي برنامـه–هـا ، اگر چه، الگوهاي متفاوتی در طراحـی برنامـهاز دیگر سو

توجهی بـه آنهـا هاي مشترك نسبتاً زیادي برخوردارند، که بیاز جنبه 2حیهاي طرو برنامه 1راهبردي

ل، در روش شناسـی تواند به ناکامی در دست یافتن به اهداف مورد نظر بیانجامند. به عنوان مثـامی

ریزان، بازیگران اصـلی میان برنامه همکنشی یا تعاملها بر مبناي دو الگوي یاد شده، تدوین برنامه

ریـزي اي که در الگوي برنامهآید. به گونهو حتی ذینفعان، رمز موفقیت در تدوین برنامه به شمار می

ر تا تصویب برنامه ادامه دارد و پس از یگرتعامل میان افراد د -ریزي متعارفیا همان برنامه–طرحی 

ریـزي بـر مبنـاي تصویب برنامه، این تعامل راهنماي بی چون و چراي اقدامات خواهد بود. در برنامه

الگوي راهبردي نیز بر مشارکت، گفتگو، تفاهم و هماهنگی در میان تمامی نقش آفرینـان پافشـاري 

هبردي، با رویکردي روش شناختی، بدون رعایت چنین اي که اساساً تدوین برنامه راشود. به گونهمی

 رسد.اصولی امکان پذیر به نظر نمی

امکـان  و نیازسـنجیها بدون ریزي هر چه که باشد، تدوین برنامهاز دگر سو، الگوي برنامه

ر نظر دها و هماهنگی میان آنها و همچنین الزم براي تحقق هدف وسایلکه در برگیرندة  ،سنجی

 رسد.است، امکان پذیر به نظر نمی زمانی مناسب بازةگرفتن 

 مشکالت علم و فناوري در ایران

هاي گوناگون انجام شده در قلمرو علـم و فنـاوري در ایـران، بیـانگر گسـتره و مطالعات و پژوهش

آن بـه  اي که بتوان بـر مبنـايبندي آنها به گونهژرفاي مشکالت این قلمرو است. گردآوري و دسته

اي میان مدت [پنج ساله] آن هم در یـک بـازة زمـانی کوتـاه مـدت [دو هفتـه] بـدان امهتدوین برن

رسد. همهنگام به منظور پاسخگویی پرداخت، اگر نگوییم ناممکن، دست کم بسیار دشوار به نظر می

                                                 
1 -Strategic Plans 
2 -Project Plans 
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شود، بر مبناي مطالعات پیشین، بـه پـایش مشـکالت نظـام آمـوزش بـا به نیازهاي ملی، تالش می

نظام آموزش عالی کشور که بـر  هايمسائل و چالش، 1 می پرداخته شود. در جدولرویکردي سیست

گیرند. بـراي مبناي تحلیل محتوا و سپس فراتحلیل مطالعات انجام شده است مورد بازکاوي قرار می

فرهنگـی،  -هاي اساسی در سطوح اقتصادي، مدیریتی، اجتمـاعیانجام چنین تحلیلی، نخست مؤلفه

هاي مربوط به اثرات و پیامدهاي جهانی شدن کـه بـه عملکردي و در نهایت مؤلفه آموزشی، -علمی

بنـدي اند بر مبناي مفاهیم نظـري دسـتهرسد نقش بسزایی بر نهادهاي آموزش عالی داشتهنظر می

ها، به دلیل ریشه داشتن در سطوح درون و برون سیسـتمی، اثـرات و پیامـدهاي اند. این مؤلفهشده

آن دسته از شود، دیده می 1همانگونه که در پیوست شماره اند. بنابراین، به همراه داشتهگوناگونی را 

اند، براي تحلیل نقاط قوت هاي نظام آموزش عالی اثرگذار بودههایی که بیشتر بر درون سیستممؤلفه

ز بـرون سیسـتم اند و اهایی که از اثرات فراگیرتري برخوردار بودهاند. مؤلفهو ضعف به کار برده شده

 1اند.ها و تهدیدها مورد استفاده قرار گرفتهشوند، براي تحلیل فرصتناشی می

سی که در ها، یادآوري این نکته ضروري است که یکی از نکات اساپیش از پرداختن به این تحلیل

اسـت،  ادیده انگاشـتهن -امه سوم و چهارم و حتی الیحه برنامه پنجماز جمله برن -هاي توسعهبرنامه

ه نظر تر، چنین بهاي علم و فناوري است. به سخنی روشننامشخص باقی ماندن عرصه کنش فعالیت

-الیتهاي علم و فناوري، این مقوالت تا حد فعریزيها و برنامهسیاستگذاريرسد که در می

 شوند. هاي آموزشی و دانشگاهی فرو کاسته می

ه انگاشـته اي فرابخشی دارند، نادیـدعلمی که جنبه هاياي از فعالیتبه این ترتیب بخش گسترده

ز ورود بـه گیـرد و اشوند. در این نوشتار، گرانیگاه مطالعه بر روي نظام آمـوزش عـالی قـرار مـیمی

اي انـهجداگو فرابخشـی تـر گسترده ،گسترة علم و فناوري در سطوح ملی که نیازمند مطالعات ژرف

 شود.است، خودداري می

                                                 
هـاي موجـود بـوده اسـت. اي از پـژوهشبرگرفته از تحلیل محتواي بخش گسـترده 1هاي آموزش عالی مندرج در جدول ل و چالشئمسا - ۱

 )، توسعه پایدار از رهگذر توسعه نهادهاي ایرانی تولید دانش. در دست چاپ1389براي آگاهی بیشتر نک. جاودانی، حمید (



 ۸ 

 1هاي عمده نظام آموزش عالی ایرانو چالش : مسائل1جدول 

 هامسائل و چالش هامؤلفه

 اختصاص ناکافی منابع مالی به نظام آموزش عالی کشور  اقتصادي
 گذاري در آموزش عالیفرایند کاهش سهم بخش عمومی در سرمایه 
 استفاده نابهینه از بخش خصوصی در نظام آموزش عالی ایران 
 رها در تأمین منابع آموزش عالیفرایند افزایش سهم خانوا 
 توزیع ناعادالنه یارانه هاي آموزش عالی 
 گذاري افت بازده انفرادي و اجتماعی آموزش عالی با فرایند کنونی سرمایه 
 وري دانش آموختگان آموزش عالیکاهش بهره 
  پایین بودن سطح همکنشی میان نظام آموزش عالی و جهان کار 
 یه انسانی موجود در بخش عمومی و خصوصیعدم استفاده بهینه از سرما 
  از بخش آموزش عالی » هاي حمایتی منسجمسیاست«نبود 
 هاي آموزشی توزیع ناعادالنه یارانه 
 عدم استفاده بهینه از اعتبارات بانکی در نظام آموزش عالی ایران 

 اديهاي ملی و بخش آموزش عالی از منظر اقتصها در سطوح برنامهتعارض نقش  مدیریتی
 هااستقالل در مدیریت منابع مالی دانشگاه 

 ایجاد و انباشت سرمایۀ اجتماعی از طریق نظام آموزش عالی  جتماعیا -فرهنگی
 انشگاه به مثابه خرد منفصل جامعهبازشناسی نقش د 
 هاي آموزشی  نهادهاي آکادمیکهاي عمومی در  برنامهگنجاندن  آموزش 
 جامعه پذیري 

 وزشیآم -علمی
 ل آکادمیکاستقال 
 آزادي علمی 

 شمار فزاینده متقاضیان آموزش عالی و جوانی بافت جمعیت شناسی  عملکردي
 عدم توازن جنسیتی در آموزش عالی 
 رویه دانشجوافزایش پذیرش بی 
 هاي آموزشی (آموزش از راه دور، شبانه، پودمانی و مجازي و ...)تنوع بخشی به روش 

 ران نوینپیدایش سپهرهاي نو و کنشگ  جهانی
  (آموزش هاي فرامرزي، بدون مرزي و مجازي) 
 ها و آموزش عالی المللی شدن دانشگاهبین 
  گسترش جهان کار 
 فناوري اطالعات و ارتباطات 

                                                 
 1براي آگاهی بیشتر نک. پیوست شماره  - ۱
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ن اسـت پیمایشی دیگري که در برگیرنده نظرات مدیران عالی نظـام آمـوزش عـالی ایـرا در مطالعه

سـت. ریـزي راهبـردي تصـویر شـده اشناسی برنامه سیماي نظام آموزش عالی ایران بر مبناي روش

 ورزد.می هاي مدیریتی نظام آموزش عالی پايدرخور یادآوري است، که این مطالعه بیشتر بر جنبه

را به مثابه بخشی از مسائل و  2و  1هاي هاي پژوهشی مندرج در جدولبه هر ترتیب، چنانچه، یافته

ن در نظر بگیریم، بخشی از احکام الیحـه برنامـه پـنجم هاي آموزش عالی بویژه در عرصه کالچالش

گرفت. بویژه شد که در مسیر حل این مسائل قرار میاي تدوین میبایست به گونهتوسعه ضرورتاً می

ها، مربوط به عرصه کالن نظام آمـوزش عـالی کشـور اسـت و حـل آنهـا اینکه، این مسائل و چالش

تـر تطبیقـی مسـائل بازتـاب تر و عمیقاست. مطالعه دقیق نیازمند مشارکت و تعامل در عرصه ملی

یافته در دو جدول یاد شده با مفاد الیحه برنامه توسعه بخش علوم و فناوري، نیازمند زمان بیشتري 

رسد ارتباط اندکی میان این مسائل و گنجد. اما در مجموع به نظر میاست که در فرصت نوشتار نمی

 لم و فناوري وجود دارد.مفاد الیحه مربوط به بخش ع
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 نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهدیدها از دیدگاه مدیران عالی نظام آموزش عالی ایران به ترتیب اولویتتحلیل  :2جدول شماره
درصد  نقاط قوت

 پذیرش
درصد  نقاط ضعف

 پذیرش
درصد  تهدیدها

 پذیرش
درصد  هافرصت

 پذیرش
وجود انگیزه بـراي  •

 حل مشکالت
تحـــوالت مثبـــت  •

 ري ساختا
 گسترش کمی •
وجود بالقوه نیروي  •

 انسانی کارآمد
وجــــود نگــــرش  •

مثبــت نســبت بــه 
 آموزش عالی

 نبود نقطه قوت •

100% 
 

57% 
 

57% 
57% 
 

29% 
 
 

29% 

 نگرش
 نبود فلسفه آموزش •
 سیاست زدگی یا عوام زدگی •
 ناباوري به مرجعیت علم •
 یکسان نگري •

 ساختاري
 تمرکزگرایی •
 حاکمیت دیوان ساالري سنتی •
 ن استقالل آکادمیکشکل نگرفت •
 انسجام گسیختگی •

 مدیریتی
 ناسیگیري غیر کارشتصمیم •
 نبود شایسته گزینی •
 ثباتی مدیرانبی •
 کم تجربگی مدیران •
 

 ايبرنامه -عملکردي
 ثباتیشتاب زدگی و بی •
 نبود سیستم نظارت و ارزیابی •
 ها و بودجهتناسبی میان برنامهبی •
 گرایی و افت کیفیکمی •

 
71% 
71% 
43% 
43% 

 
71% 
71% 
71% 
43% 
 

86% 
43% 
43% 
43% 
 
 

71% 
43% 
43% 
29% 

 سیاسی/ نهادي
گري دولت در نظـام مداخله •

 آموزش عالی
 وجود ساختارهاي موازي •
ـــــاختاري  • ـــــکالت س مش

 حاکمیت
 مشارکت ناپذیري •

 فرهنگی -اجتماعی
 ناباوري به مرجعیت علمی •
 مهاجرت نخبگان •
کنشــی بــا محــیط نبــود هم •

 پیرامون
ـــه نیازهـــبی • ـــوجهی ب اي ت

 جامعه
 اقتصادي
ـــرمایه  • ـــدیریت س ـــدم م ع

 انسانی
ـــه نیازهـــاي بی • ـــوجهی ب ت

 اقتصادي
رکود تقاضا بـراي تولیـدات  •

 دانشگاهی
 عدم درك اقتصادي علم •

 
71% 
57% 
43% 
43% 
 

57% 
57% 
43% 
29% 
 
 

57% 
29% 
29% 
29% 

 محیط ملی
دیرینه ملی در قلمرو علم و  •

 فرهنگ
ــی/  • ــرمایه فیزیک ــود س وج

 انسانی
 

 محیط جهانی
کنشی در مکان افزایش هما •

 عرصه جهانی
 المللیتجارب بین •

 
43% 
 

29% 
 
 

57% 
 

57% 
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 هایی از تجارب جهانیرهیافت

 رد، به دلیلکاي که بتوان سیمایی عمومی از آن ارائه هاي آموزش عالی، به گونهپایش تحوالت نظام

ژرف و  ،نههاي نهادي، ساختاري و عملکردي نهادهاي تولید دانش، نیازمند مطالعات پردامپیچیدگی

 ا که دستاوردها و ساختارهاي این نهادههاي موجود در اهداف، کارویژهي است. اما مشابهتاگسترده

وم صـنعتی و دتواند سیمایی کلی از فرایند تحوالت آن از انقالب آیند، میجامعه بشري به شمار می

آنها یري گگیري جامعه دانش ارائه دهند. تحوالتی که نهادهاي تولید دانش در پیدایش و شکلشکل

هـاي یژههـا، کـاروفرایند کلی این تحـوالت را در عرصـه سیاسـت 3جدول  اند.نقشی بسزا ایفا کرده

 کشد.ها و در نهایت بروندادها و پیامدهاي آن به تصویر میدانشگاه

 گیري جامعه دانش: فرایند تحوالت کلی نهادهاي آموزش عالی در طی انقالب دوم صنعتی تا شکل3جدول 

 تا کنون 2000 1970-2000 1870-1914 موضوع

ي 
ـــو

 س
ت از

ـرا
یــ

تغی
ت

دول
گاه

نش
 دا

 به
ها

 ها

ـــونی در اصـــالحات و  افزایش نرخ اصالحات  تمایالت براي اصالح هاسیاست دگرگ
  یتغییرات پارادیم

مشارکت اندك و غیر مسـتمر  تأمین منابع 
 در تأمین منابع مالی 

افزایش سهم بخش عمـومی در 
 تأمین منابع

ر جهت تنوع بخشی تالش د
بـا تأکیـد بـر  به منابع مـالی

 نقش بخش عمومی

هی
شگا

 دان
ون

 در
ات

ییر
تغ

 
ــا  گرانخبه آموزش  ــی ب ــه گرای ــه: نخب دو پای

 اي شدن گرایش به توده
ــوده اي در عرصــۀ آمــوزش ت
ــانی شــده  ــه جه ــد پای و چن

 سازي نظام آموزش
هـا اي شدن پـژوهشحرفه پژوهش 

 (پیدایش مجالت علمی) 
پیــدایش الگــوي دوم تولیــد  ها تر شدن پژوهشتخصصی

علم و دانش اجتماعی توزیع 
 ها ايو میان رشته1شده

ــاعی  ــدمات اجتم خ
 (جامعه پذیري) 

چندان مورد توجـه خـاص 
 نبود 

انتظارات فزاینـده جامعـه در 
 عرصه ملی

انتظارات فزاینده نسـبت بـه 
 خدمات در عرصۀ جهانی 

ـۀ 
صــ

عر
در 

ت 
ـرا

یــ
تغی

ونــ
 بر

ي:
ــاد

تص
اق

 و 
دها

دا
ها 

مد
پیا

 

پشتیبان مشاغل و کارهاي  کارویژه اقتصادي 
 هاي باال با مهارت

یکی از نیروهاي محرکۀ رشد 
 اقتصادي

تـــرین منبـــع ارزش اصـــلی
گیـري جامعـه آفرینی شکل

ـــت  ـــه روای ـــا ب ـــش و ی دان
 »اقتصاد دانش«اقتصادزده 

 292هاي ایرانی تولید دانش: )، توسعه پایدار از رهگذار توسعه نهاد1389منبع: جاودانی، حمید (
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 جهانی شدن و آموزش عالی

تحوالت در هزارة سوم که به دگرگونی در اصالحات و تغییرات پارادایمی انجامیده اسـت، نیازمنـد 

پاسخی ها را به مثابه المللی شدن دانشگاهدرنگ بیشتري است. چنانچه بر مبناي مطالعات نوین، بین

اي را پیموده است. ها مسیر دوگانهتوان گفت این فرایند در دانشگاهیبه جهانی شدن قلمداد کنیم، م

برغم این دوگانگی در جهت تغییرات، ادبیات نسبتاً همسانی پدید آمده است که بازشناختن آنهـا از 

تواند آثار و پیامدهاي کامالً متفاوتی را ایجاد کند. در جـدول میگیري بر مبناي آن و جهتیکدیگر 

هـاي دانشـگاهی در مطالعات مربوط به پدیده جهانی شدن و آثار و پیامدهاي آن بر نظام، چکیده 4

بیانجامد و دیگري، مسیر » جامعه دانش«گیري تواند به شکلدو پارادایم کامالً متفاوت، که یکی می

سازد به تصویر کشیده شده است. وانگهی، به منظور نشـان گیري جامعه اطالعاتی را هموار میشکل

دادن موقعیت ایران ستون سوم به ترسیم وضعیت کشور اختصاص یافته است. در واقع، این وضعیت 

تحلیل محتواي مطالعات انجام شده و با رویکـردي آسـیب شـناختی انجـام شـده مبناي شناسی بر 

 1است.

                                                 
 مراجعه شود. 2براي آگاهی از منابع استفاده شده به پیوست  - ۱
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 : مقایسه وضعیت کنونی آموزش عالی در فرایند جهانی سازي. جهانی شدن4جدول شماره 
 معۀ دانشجا مفهوم

 در پارادیم بین المللی شدن
 جامعۀ اطالعاتی

 در پارادیم بین المللی سازي
وضعیت آموزش عالی ایران در فرایند جهانی 

 شناختیشدن/ جهانی سازي با رویکرد آسیب

رویکردهاي 
آموزش و 
 یادگیري

 آزادي علمی •
 تفکر خالق و نقاد •
 دگر اندیشی •
 تأکید بر تنوع و تکثر •
 کاالي عمومی •
 ق و منش آکادمیکاخال •
 آموزش دانشجو محور •
 آموزش مبتنی بر پژوهش •

 علم در اختیار بازار صنعت (کاربردي) •
 تفکر کاربردي و سود جویانه •
تأکید بر همسان سازي (مک دونالدي) و  •

 یکسان اندیشی
 استاندارد سازي •
 کاالي خصوصی •
 اخالق و منش بازار •
 مهارت آموزي •
 آموزش مبتنی بر فناوري •

 رویکرد آموزشی فاقد فلسفه و •
 یاد دهی به جاي یادگیري •
افزایش حجم دانش ناکارآمد به جاي افزایش مهارت  •

 یادگیري
 ناکارآمد در مقابل حل مساله •
 غیرکاربردي و غیرآکادمیک بودن آموزش •
 علم در انقیاد دیوان ساالري دولتی •
 آموزش براي کسب مدرك •
 آموزش استاد محور •
 آموزش کاالي دولتی •

تعهدات 
و  اجتماعی
 فرهنگی

 هم کنشی اجتماعی در عرصه جهانی •
 انسجام اجتماعی •
 حفظ محیط زیست، سالمت و بهداشت •
 تنوع و تکثر فرهنگی •
 انسان اندیشمند •
 گفتگوي تمدنها •
 هاي بنیاديآزادي •

 کنش فردي و ابزاري •
 رقابت اقتصادي •
 وريتالش براي افزایش رشد و بهره •
 یکسان سازي و همسان سازي فرهنگی  •
 اديانسان اقتص •
 هاتخاصم تمدن •
 هاي اقتصاديآزادي •

 کسب مدرك باالتر •
 هنجاريبی •
 بی هدفی •
 رقابت مدرکی •
 تالش براي نمره برتر •
 کپی برداري •
 منولوگ تمدنها •
 انسان با مدرك •
 ترتالش براي دستیابی به محیط اجتماعی مناسب •

 دانشجو

 بازیگر عرصه دانش و ذینفع آن •
 یادگیرنده، پرسشگر •
 مندخالق و نقاد و توان •
 توسعه تمامیت فردي •
 رهبران آینده جامعه •

 مشتري و صاحب سرمایه •
 ماهر و کارآمد •
 هاي فنی فرديتوسعه مهارت •
 کارگران آینده بازار •

 برنده در عرصۀ رقابت کنکور •
 حافظ دانش نه چندان روز آمد •
 کپی بردار •
 ماهر در تست زنی •
 بیکار آینده •

 استاد
 عامل و واسطه تولید دانش •
 تدر جستجوي حقیق •
 همراه و در کنار دانشجو •

 مقاطعه کار و دالل دانش •
 در جستجوي بنگاه و پول •
 همراه و در کنار سرمایه دار •

 یاددهندة دانش نه چندان روزآمد •
 در جستجوي ارتقا رتبه اداري •
 باالسر دانشجو •

 نهاد خصوصی در خدمت بازار و تولید سود • نهاد عمومی در خدمت جامعه و جهان • دانشگاه
 بنگاه دانش •

 نهادي دولتی یا نیمه دولتی در خدمت تولید مدرك •
 دبیرستانی بزرگ تر •
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 4ادامه جدول شماره 

 آموزش عالی

 کاالي عمومی •
براي جامعه پذیري و خدمات  •

 اجتماعی
 در مسیر منافع ملی و جهانی •
 قابلیت توسعه پذیري •
 ابزاري براي  ایجاد عدالت اجتماعی •

 کاالي خصوصی •
 براي به دست آوردن شغل •
 مسیرمنافع بنگاهدر  •
 با قابلیت گسترش پذیري •
 ابزاري براي ایجاد رقابت اقتصادي •

 کاالیی بی هویت •
 براي دست یابی به محیط اجتماعی بازتر •
 در مسیر منافع فردي و شخصی •
 با قابلیت گسترش پذیري •
 انبار ذخیره بازارکار •
 نهاد به تأخیر انداختن تقاضاي کار •

 کنشعرصه
 جهانی

ي علمی در عرصه تعامل آزاد نهادها •
 ملی بین المللی

آزادي کنش گران نوین تأمین کنندة  •
 آموزش عالی 

، لمللیانیاز از تعامل با سایر نهادي ملی و بین پردیس دانشگاه، بی •
 درون نگر و درون گرا

دانشگاه به مثابه خرد منفصل جامعه  • استقالل نهادي
 و برخوردار از استقالل نهادي

 وار ار (کارآفرین) بازدانشگاه به مثابه کارگز •
صنعت. مستقل از نهادهاي بخش عمومی، در 

 انقیاد بخش خصوصی

 صفِ ستاد دولتی آموزش عالی •
 در انقیاد بخش غیردولتی •
 خودگردانی مالی •

محاسبه گري جایگزین پاسخگویی به بازار  • پاسخگو به جامعه و نیازهاي آن • پاسخگویی
 امعه و بازاربی نیاز به پاسخگویی به ذینفعان، ج • و صنعت

تنوع بخشی به 
 منابع مالی

ي هاگیري از سرمایهبهره •
 خیرخواهانه و غیر انتفاعی

شرکتی شدن، تجاري سازي دانش و  •
آموزش، همراهی با شرکتهاي تأمین آموزش 

 عالی و ... 
 هاي بین المللیوام •

 بهره گیري از درآمد خانوارها •

 رویه دسترسی در بخش دولتی و غیر دولتیدر گسترش بی • ید سود و کسب درآمددر عرصۀ تول • در نوآوري در اندیشه • رقابت پذیري
 دیوان ساالر سنتی • دیوان ساالر، سیاسی و بازار • مشارکتی و ادهوکراتیک • مدیریت اثربخش

همبولتی: تأکید بر دستیابی به  • رهبري
 حقیقت و هم کنشی اجتماعی

ناپلئونی: تأکید بر دانش کاربردي و کنش  •
 شخصنام • ابزاري

برمبناي ارزشهاي مشترك جهانی:  • استادندارد سازي
 زندگی بهتر، حفظ محیط زیست و ....

 بر مبناي ارزشهاي بازار، پول، سود بیشتر، •
 هاي دولتیبر مبناي مقررات و آیین نامه • درآمد بیشتر

 المللی شدنبین

 گردش آزاد اطالعات •
 افزایش توان تحرك دانشجو و استاد  •
ي علمی و هاافزایش همکاري •

 پژوهشی
 دستیابی برابر به اطالعات •
افزایش تنوع جنسیتی، قومی،  •

 نژادي، فرهنگی و ملیتی

هاي مجازي براي کسب ایجاد پردیس •
 درآمد

چرخش اطالعات برمبناي کسب سود  •
 بیشتر

 همکاري علمی در راستاي کسب منافع •
-دانش در اختیار کسی که بهاي آن را می •

 پردازد 
به ویژه به صورت  تنوع در چگونگی عرضه •

 فرامرزي

 افزایش دستیابی به آموزش عالی بی تناسب و بی کیفیت  •
 هاي نیمه حضوريگسترش آموزش •
 ايهاي منطقهرقابت در دستیابی به رتبه •
 ايرشد نامتوازن جنسیتی، رشته •
 نیاز از تعامالت بین المللیبی •
  ISIتالشی در تولید مقاالت  •
 دههاي کوچک ودور افتاایجاد پردیس •
 تالش براي بومی سازي دانشجویان •
 عدم دسترسی به اطالعات •
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 المللیبین هاي عینیرهیافت

نـی و ملمـوس نیـز یهاي عهاي نظري بر رهیافتکند، که افزون بر درنگ بر رهیافتماهیت این مطالعه ایجاب می

هاي دیگر کشورها در اکاوي برنامههایی از این دست، در این مطالعه، وپافشاري شود. به دلیل گسترده بودن رهیافت

ایـاالت  2007-12شود. در زمینه روش شناختی، برنامـه راهبـردي دو قلمروي روش شناختی و محتوایی انجام می

-است مورد بازکاوي قرار میبرخوردار ترین نظام آموزشی به عنوان یکی از کشورهایی که از پیشرفته 7متحده آمریکا

هـا ارائـه در تدوین برنامـهو حتی محتوایی ند الگوي نسبتاً متناسبی از نظر روش شناختی تواگیرد. این بازکاوي می

 کند.

ایاالت متحده آمریکا نظر را به خود  -از ابتدایی تا عالی–آنچه در نگاه نخست در برنامۀ پنجساله بخش آموزش 

اي روایت متن برنامه، براي برنامهاست که براي یک برنامه پنجساله، و به  8کشاند، شمار محدود اهداف کلیمی

را به شرح زیر دنبال  یمشخص 9راهبردي در نظر گرفته شده است. این اهداف چهارگانۀ کلی هر کدام اهداف اجرایی

 کنند. اهداف اجرایی نیز هر کدام چند راهبرد را در پی دارند.می

 

 

 

 

                                                 
 براي آگاهی بیشتر نک: - ۷

U.S. Department of Education (2007), Strategic Plan for Fiscal Years 2007-12, Washington, D.C.  
8 - Goal 
9 -Objective 

: بهبود پیشرفت فراگیران، با هدف هدایت آنها به سطحی از خوانـدن ریاضـیات تـا 1هدف کلی 
 2014سال 

 : بهبود پیشرفت فراگیران در خواندن/ زبان و هنرها1هدف اجرایی
 : بهبود پیشرفت تحصیلی در ریاضیات2هدف اجرایی 
 : ارتقا کیفیت آموزشگران3هدف اجرایی 
 : ارتقاي محیط آموزشی سالم، منظم و رها از مواد مخدر4هدف اجرایی 
 هاي والدین: افزایش اطالعات و گزینه5هدف اجرایی 
 ها: افزایش نرخ اتمام تحصیالت در دبیرستان6هدف اجرایی 
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 نکات مهم روش شناختی

ه هدف کلی، ب شود، تمامی برنامه راهبردي پنجساله در سطح فدرالی ایاالت متحده، در سهظه میهمانگونه که مالح

بـدان  صورت بسیار شفاف و روشن گنجانده شده است. هدف چهارم نیز براي ایجـاد همـاهنگی در مـدیریت برنامـه

 کند.را دنبال می ابیقابل دستیهدف اجرایی و  16افزون شده است. در مجموع تمامی برنامه پنجساله، نیز 

 براي تدوین این برنامه، در ادامه روش شناسی زیر دنبال شده است:

 ؛ار و با استناد به مواد قانونی مصوبظتر اهداف کلی و نتیجه مورد انتتعریف دقیق 

 ؛باز تعریف اهداف اجرایی به همراه توضیح در مورد نقش حمایتی بخش آموزش 

 ؛درآوردن هر یک از اهداف اجرایی تدوین چند راهبرد براي به اجرا 

  ي مشخص.هابراي دستیابی به اهداف مورد انتظار بر حسب شاخص زمانبندي شدهارائه جدول  

 : افزایش پیشرفت علمی تمامی دانش آموزان دبیرستانی2هدف کلی 
 کنند.افزایش نسبت دانش آموزان دبیرستانی که برنامۀ درسی را با دقت دنبال می: 1هدف اجرایی
 افزایش مهارت پیشرفته در ریاضیات و علوم براي تمام دانش آموزان: 2هدف اجرایی 
 هاي خارجی در حد برآورد نیازهاهارت در زبانافزایش م: 3هدف اجرایی 

 
 
 
 
 
 
 

: کسب اطمینان از دسترسی، توانایی مالی و پاسـخگویی آمـوزش عـالی، و آمـاده 3هدف کلی 
 هاي بعديسازي بهتر دانشجویان و افراد بزرگسال براي مشاغل و یادگیري

 افزایش موفقیت در به پایان رساندن آموزش متوسطه با کیفیت: 1هدف اجرایی
 ترهاي ایالتی به دانشجویان و والدین آنها به طور کارآمدتر و اثربخشتوزیع کمک: 2یی هدف اجرا

: آماده سازي فراگیران بزرگسال و افرادي کـه داراي نـاتوانی هسـتند بـراي آمـوزش عـالی، 3هدف اجرایی 
 اشتغال و زندگی تولیدي

 
 

            
 
 
 
 
 
 
 

 اهداف کلی راهبردي آمیخته در مدیریت
 حذف و تقویت انسجام مالی و مدیریتی و نظارت داخلی: 1دف اجراییه

 بهینه سازي مدیریت راهبردي بخش سرمایه انسانی: 2هدف اجرایی 
گیـري بـا هـاي تصـمیم: دستیابی به انسجام بخشی و عملکرد براي ایجاد ارتباط میان یافته3هدف اجرایی 

 نتایج
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 1ی شد، هدف کلـ تواند روشنگرتر باشد. همانگونه که اشارهمثالی در این زمینه که در برنامه گنجانده شده است می

 کرد. چکیده توضیحات مربوط به هـدف کلـی چنـین توصـیف شـدهدنبال می 2014بهبود پیشرفت درسی تا سال 

 است:

در آموزش، یادگیري کف انتظارات است و به موجب دو سـند قـانونی حمایـت دولـت فـدرال از 

ها به سطحی از خواندن و نوشتن آموزش پایه و متوسطه با ایجاد تعهد براي رساندن تمامی بچه

بایسـتی نسـبت بـه هـا مـیو مدارس، منـاطق، ایالـتهایی روبرو شد با دگرگونی 2014تا سال 

 ,Department of Education)پیشرفت ساالنه براي دستیابی بـه هـدف پاسـخگو باشـند 

2007: 7). 

 در ادامه چنین توضیح داده شده است:

 موز به تالش معلمان خوب آمـوزش دیـده بسـتگی دارد، ماز آنجا که پیشرفت تحصیلی دانش آ

به توصیه و اجـراي راهبردهـاي مناسـب  10هاي آموزشی ایالتیهمکاري بنگاه دپارتمان آموزش با

آمـوزش پردازد.ترین زمان ممکن، برخوردار شوند، میبراي اینکه معلمان از کیفیت الزم در کوتاه

آن اسـت کـه نیازمنـد  درج شده اسـت (NCLB)و یادگیري با استانداردهاي باال که در قانون 

هـا بـه تقویـت دپارتمـان بـا همکـاري ایالـت 11ی از مواد مخـدر باشـد.مدارس ملی ما امن و خال

-پردازند که محیط مدارس را امن و سالم بسازد. از آنجا که والدین نخستین و مهـمعملیاتی می

شارکتپردازد که موجب ترین آموزگاران آنها هستند، دپارتمان شدیداً به عملیاتی می ، اطالع م

کنـد کـه ها و اجتماعـات را تشـویق مـینها شود؛ و همچنین ایالتهاي ارسانی و افزایش گزینه

 ).7هاي بیشتري را براي والدین فراهم آورند (همان: گزینه

و ارتباط آن با قوانین موجـود برشـمرده شـده اسـت. در ادامـه  1مربوط به هدف کلی  2و  1سپس اهداف اجرایی 

بـه منظـور  12هاي علمی آموزشی براي ظرفیت سـازيو بنگاه هاتوضیح داده شده است که دپارتمان آموزش به ایالت

تغییر مسیر راهبردها در مدارس که در حال تغییر ساختارهاي فرد هستند کمک خواهـد کـرد. دپارتمـان آمـوزش 

                                                 
1 0 -State Educational Ageneies (SEAs) 

 زي است (پژوهشگر)ریهاي یادگیري در حد استانداردهاي اعالم شده، از جمله نکات مهم روش شناختی در برنامهتأکید بر پیش شرط - ۱۱
 هاي یکسان تأکید شده است (پژوهشگر)دهاي آموزشی به جاي صدور بخشنامهابر ظرفیت سازي در نه - ۱۲



 ۱۸ 

و  13مـدارس عمـومیهاي بیشتري در دسترسـی بـه همچنین کمک خواهد کرد که والدین و دانش آموزان گزینه

 داشته باشند. 14خدمات آموزشی اضافی

-مبناي جـدول بینی شده است که برها پیشبه دنبال آن چهار راهبرد حمایتی و اطالع رسانی براي پیشبرد برنامه

 اند.هاي زیر زمانبندي و تدوین شده

                                                 
1 3 - Public School 
1 4 - Supplemental Educational Services 
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 گیري مهارت دانش آموزان در خواندن/ و زبان بر مبناي ویژگی دانش آموزاناندازه :5جدول 
 بازه زمانی

 
بر مبناي دانش آموزان 

 هاي آنها  ویژگی

وضعیت 
 2005پایه 

(%) 

 وضعیت هدف (%)
2007 2008 2009 2010 2011 2012 

 4/92 6/88 8/84 81 2/77 4/73 8/65 تمامی دانش آموزان
 5/89 2/84 9/78 7/73 4/68 1/63 6/52 دانش آموزان کم درآمد

هاي دانش آموزان گروه
 عمده نژادي و قومی*

در حال 
 محاسبه

5/12 
درصد 
کاهش 
 گسست

درصد  25
کاهش 
 گسست

5/37 
درصد 
کاهش 
 گسست

درصد  50
کاهش 
 گسست

5/62 
درصد 
کاهش 
 گسست

درصد  75
کاهش 
 گسست

  3/79 4/72 6/65 7/58 8/51 38 دانشجویان داراي ناتوانی
دانشجویانی که از مهارت 
اندکی در زبان انگلیسی 

 برخوردارند

در حال 
 محاسبه

5/12 
درصد 
کاهش 

 سستگ

درصد  25
کاهش 
 گسست

5/37 
درصد 
کاهش 
 گسست

درصد  50
کاهش 
 گسست

5/62 
درصد 
کاهش 
 گسست

درصد  75
کاهش 
 گسست

در حال  هاي فنی و شغلیآموزش
 محاسبه

4/73 2/77 81 8/84 6/88 4/92 

Source: ESEA Consolidated State Performance Report and Vocational Education Annual Performance 
Report 

ر مبناي گزارش باند هنگامی که شمار آنها موزان که در آالسکا زاده شدهها، اسپانیایی تبارها، سرخ پوستان آمریکایی/ دانش آآفریقایی -* آمریکایی

 ها چشمگیر باشد.ایالت

 ست.ا گیري مهارت دانش آموزان در ریاضیات تدوین شدهجدولی مشابه و با همین مشخصات نیز براي اندازه

-از ویژگـی همین روال براي سایر اهداف کلی، اهداف اجرایی و راهبردهاي آنها دنبال شده است. در مجموع برخـی

 توان چنین برشمرد:ریزي را میروش شناختی اینگونه برنامهمحتوایی و هاي برجسته 

 ریز و حمایت کننده؛ایفاي نقش دولت به مثابه سیاستگذار، برنامه .1

 اي که به تمرکزگرایی در سطح فدرالی نیانجامد؛ها به گونهو برنامه هااعمال سیاست .2

 هاي مالی و اطالع رسانی شفاف؛هاي ملی بر مبناي حمایت، مشوقها و برنامهاعمال سیاست .3

 ها؛گري دولت در فرایند اجراي سیاستکاهش مداخله .4

 هاي کالن ملی در بخش آموزش؛روشن و شفاف بودن سیاست .5

ژادي هـاي طبقـاتی، قـومی و نـها بر مبناي عدالت افقی و عمودي و در نظر گرفتن ویژگـیتدوین سیاست .6

 [در نظر گرفتن تمامی ذینفعان در برنامه]؛ تمامی دانش آموزان
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 ومسئولیت تأمین منابع مالی الزم و مناسب به ویژه بـراي آمـوزش پایـه و متوسـط [در بخـش خصوصـی  .7

 عمومی] توسط بخش عمومی؛

 ؛15بودن تمامی اهداف، اهداف اجرایی و راهبردها و ابهام زدایی در مفاهیم به کارگیري شدهشفاف و روشن  .8

 ها و عملکردها؛قابلیت سنجش فرایند پیشرفت برنامه .9

 ها بر مبناي قوانین مصوب پیشین؛مستند ساختن اهداف و برنامه .10

 در نظر گرفتن بازه زمانی مناسب بر مبناي عملکردهاي پیشین؛ .11

 ایند پایش و ارزیابی عملکردها؛بینی فرپیش .12

 ها در سطوح مختلف فدرالی، ایالتی و حتی نهادهاي آموزشی؛ها و مأموریتروشن بودن نقش .13

 برخورداري نهادهاي آموزشی از ابتدایی تا آموزش عالی از استقالل؛ .14

 ه آموزش.ب در نظر گرفتن تمامی اقشار اقتصادي، اجتماعی، قومی و نژادي در برنامه براي دسترسی برابر .15

فـاوت دیگـري هاي متتواند رهیافتیادآوري چند نکته که در سند برنامه ایاالت متحده بدان پافشاري شده است می

 ریزان به همراه داشته باشد.برنامهنیز براي سیاستگذاران و 

مثابـه پیوسـت  رنامه بـهبرنامه راهبردي یاد شده در پایان سند بفرایند توسعه  روش شناسی تدوین برنامه: -الف

ی با بناي رایزنمدر این پیوست بر این نکته پافشاري شده است که نهایی سازي این سند برنامه بر  افزوده شده است.

 کنگره و فضاي عمومی بوده است.

وریـت دپارتمـان و مأم» نقش دولت فدرال در آمـوزش«در اسناد پیوست برنامه، نکاتی مانند  دسترسی برابر: -ب

ی چنـین مأموریـت ایـن نهـاد ملـنی توضیح داده شده است. در بیانیه مأموریت و دپارتمان آموزش آموزش به روش

رصـه و ارتقا آموزش در بـاالترین سـطح در ع تضمین دسترسی برابر به آموزشمأموریت ما «توصیف شده است: 

 بـه» آموزان ارتقا پیشرفت تحصیلی دانش«. در حال حاضر، (Education Department, 2007: 6)ملی است 

 اي که قابل رقابت در سطح جهان باشد بدان افزوده شده است.گونه

                                                 
 اند.م توضیح داده شدههایی که ممکن است در برنامه ابهام ایجاد کند در زیر هر جدول به روشنی تمامفاهیم یا حتی واژه - ۱٥
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 عملکردهـاي ودر توضیح این بیانیه مأموریت، خاطرنشان شده است که برنامه اجرایی آموزش با توجه به راهبردهـا 

 نگاشته شـده نه چنیناي تدوین شده است که نشان دهندة نتایج باشد. در این زمیهاي بومی به گونهایالتی و طرف

 است:

م و بـه کنـیبا کمک یکدیگر، نظام آموزشی با رتبۀ جهانی براي تمامی آمریکاییان ایجاد مـی«

وانیداراي نا، دانش آموزان هااقلیت، دانش آموزان افراد کم درآمدهایی که میان گسست  ت

سیو دانش آموزانی که از  گلی رد، ن وجـود دابرخوردارند، بـا دیگـرا مهارت کمی در زبان ان

در  کنـیم بـه ادامـه تحصـیل خـود. وانگهی ما دانش آموزان را تشویق میپایان خواهیم داد

وادهها بپردازنـد و کالج ـهما همچنان به خان ـت هزین راي پرداخ ک ها ب ـ ج کم ـال ـاي ک ه

 .(Education Department, 2007: 6) »خواهیم کرد

اي خود االت متحده آمریکا که در فرایند تحوالت توسعهگیران ایتصمیم آموزش نخستین مسئولیت حکومت:-پ

هـاي محلـی در ایالـت آموزش را نخستین مسئولیت دولت و دولت«انـد، به نقش آموزش به خوبی پی برده

هـاي بخـش خصوصـی و تمامی اجتماعات و سـازمان ،عالوه بر دولت ،هاو در توزیع نقش» .کنندمتحده تلقی می

 Federal)دانند نام و دانش آموختگی شریک میهاي ثبتهاي درسی، تعیین پیش زمینهامهعمومی را در توسعه برن

Role in Education, 2010: 1). 

نـابع مـالی ساختار م«همانگونه که در سند مربوط به نقش دولت فدرال آمده اسـت:  بودجه و ساختار آن: -ت

ز ا .هاي محلی براي آمـوزش قائلنـدل و دولتآمریکا بازتاب دهنده باالترین اولویتی است که دولت فدرا

در گسـترة ملـی  2009-2010که براي آموزش در تمامی سطوح در سال تحصـیلی هزار میلیارد دالر  1/1حدود 

ژه صرف شده است، بیشترین مبلغ چشمگیر آن توسط دولت ایالتی، محلی و بخش خصوصی تأمین شده است. بـوی

سـطح غیـر  درصـد از منـابع مـالی از 5/89هاي آموزش پایه و متوسطه، حـدود نکته واقعیت دارد، که در دورهاین 

 د.نشومی درصد از منابع در سطح فدرالی تأمین 5/10د. این بدان معناست که تنها حدود نشوفدرالی تأمین می
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در بخـش آمـوزش  16سند یاد شده، همچنین نشان دهندة کاهش دیـوان سـاالري کارکنان دپارتمان آموزش: -ث

 ست. در این سند خاطرنشان شده است: ا

هاي دپارتمان آموزش در طول زمان افزایش یافته است، امـا ها و مسئولیتبرغم آنکه برنامه

این دپارتمـان  2010تر شدن این دپارتمان نشده است. در سال این موضوع موجب گسترده

درصد کاهش  44، 1980کارمند داشته است که نسبت به سال گشایش آن در سال  4199

گیـري از بهبـود گسـترده مـدیریت درایـن بخـش کاهش شمار کارکنان با بهره 17یافته است.

هاي بخش اداري و دیوانساالري نیز کاهش چشمگیري انجام شده است. به این ترتیب هزینه

سنت از یک دالر بودجه این دپارتمان صـرف  99این بدان معناست که حدود «یافته است: 

-ه مدارس مناطق، نهادهاي آموزش عالی و دانش آموزان و دانشجویان میکمکهاي دولتی ب

 )2شود.: (همان: 
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 نفر بوده است. 7528، 1980شمار کارکنان این بخش در سال  - ۱۷
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 بازکاوي الیحه برنامه پنجم توسعه: بخش علم و فناوري

 سخن نخست

ا بـه رنویسی در کشور بوده است. بازتـاب ایـن مشـکل از جمله مشکالت دیرین نظام برنامه روش شناختیمشکل 

کـه  رسده نظر میبهاي توسعه از جمله برنامه دوم، سوم و چهارم توسعه نیز به خوبی دید. رنامهتوان در براحتی می

ها نیز هگارش برناماین مشکل در تدوین الیحه برنامه پنجم توسعه نیز ادامه یافته است. افزون بر آن ادبیات و سبک ن

ش میـان بـه افـزایش تـن ،و از سـوي دیگـر ،شوداز یک سو موجب کاهش امکان اثربخشی نظارت و ارزیابی آنها می

وبـرو را با دشـواري رها تواند دستیابی به اهداف در برنامه. این مشکالت که میانجامدناظران و ارزیابان می ،مجریان

 توان در فرایند ارزیابی الیحه به خوبی مشاهده کرد. سازد را حتی می

نی تن بازه زماخورداري از خرد جمعی، شتاب زدگی و در نظر گرفارزیابی الیحه به صورت انفرادي و بدون بروانگهی 

اینـد تـدوین ریزان و در دسـترس نبـودن فرآن هم بدون دسترسی به اسناد پشتیبان، کنکاش با برنامه ،ايدو هفته

زکاوي بـا باشت که این سازد. بنابراین، الزم است در نظر داهاي زیادي روبرو میبازکاوي آن را نیز با دشواري ،برنامه

ی است که بـه هاین دست کم، نیازمند بایستهآتر تر و دقیقهاي یاد شده انجام شده است و بازکاوي ژرفمحدودیت

 برخی از آنها اشاره شد.

اد جامعـه تواند به سرنوشت یکایک افرهمهنگام به منظور پاسخگویی به درخواست نهادي ملی که تصمیمات آن می

 ار گیرد.الیحه با رویکردي بیطرفانه مورد بازکاوي قر ،در حد امکانات موجود ،شوداثرگذار باشد، تالش می

زیـاد از ی مفهـومتوان چنین برآورد کرد که الیحه پیشـنهادي، افـزون بـر ابهامـات در نگاه نخست، به طور کلی می

 سد.ره نظر نمیبرخوردار بهایی که یک برنامه بویژه با گستره ملی باید از آن برخوردار باشد، انسجام و هماهنگی

ی، اشد، نیازسـنجریزي هر چه بتر، برغم ابهام در الگوي انتخاب شده در تدوین الیحه، الگوي برنامهبه سخنی روشن

هـا و گرایی و تـدارك وسـایل الزم و مناسـب بـراي تحقـق هـدف علمی و با رعایت واقعامکان سنجی با رویکردي 

نجامـد. ااست که رعایت نکردن آنها دست کم به کـاهش اثربخشـی برنامـه مـیهماهنگی میان آنها از جمله اصولی 

 توان چنین خالصه کرد:هایی که در تدوین یک برنامه الزم است را میمهمترین هماهنگی

 تـوان از ها شرط نخست تدوین برنامه است. به عنوان مثال نمـیهمسویی هدف ها:هماهنگی میان هدف

دسترسـی برابـر در « اي بـراي ایجـادبرنامـهت اجتماعی نام برد امـا هیچگونـه رویکرد عدالت محور و عدال
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 بلکـه بـر عکـساي نکرد. به مثابه هدفی بخشی اشاره ،بویژه فرصت برابر در دستیابی به آموزش ،»هافرصت

یلی هاي تحصاداره کرد که تمام یا قسمتی از هزینهاي تمامی با بخشی از نهادهاي آموزش عالی را به گونه«

 ، بند ب)24(ماده  18.یا اقساطی توسط دانشجویان پرداخته شود مؤجلبه صورت نقد یا 

 :وردن اي پیش نیازهایی دارد کـه دسـتیابی بـه آن نیازمنـد فـراهم آتوسعهتحوالت  هماهنگی در وسایل

ن آنکـه دو. بـبـود» هاي تحصیالت تکمیلیتقویت دوره«توان به دنبال تمامی آنهاست. به عنوان مثال، نمی

 آن داشت. ترین عاملجذب و توسعه منابع انسانی آن به مثابه نقش آفریناي براي حفظ، کوچکترین برنامه

 یا  ممکنها و وسایل دستیابی به اهداف را نانبود هماهنگی میان هدف ها و وسایل:هماهنگی میان هدف

کـه » رنامـهبر منطقـه و تثبیـت آن در دستیابی به آستانۀ جایگاه علمی د«سازد. به عنوان مثال، دشوار می

ازمنـد نیازمند برخورداري از نهادهاي تولید دانش مسـتقل و پویاسـت کـه حفـظ، تقویـت و ایجـاد آنهـا نی

ر شده است. داي است که در برنامه اشاره بدان نتمهیدات گسترده و تأمین منابع انسانی و فیزیکی گسترده

ا بر ر» بازنگري آیین نامه ارتقاي اعضاي هیأت علمی«ظیر نعوض، وظایف کوچک و در عین حال تخصصی، 

یف خردي بـا آیا چنین وظا .رودکه همهنگام مداخله آشکار در امور دانشگاهی به شمار میعهده دولت نهاد 

 که در مقدمه الیحه بدان اشاره شده است همسویی دارد؟» مقررات زدایی«اصل 

 که دستور کار «ین مفهوم سازي در مورد برنامه را بپذیریم چنانچه ا:هماهنگی واقع گرایی در زمانبندي

تـرین است، در نظر گرفتن بازه زمانی مناسـب و جـدول زمانبنـدي واقـع گرایانـه، از ضـروري» براي آینده

هاي تدوین یک برنامه است. در الیحه پیشنهادي به این مسئله کمتر پرداخته شده است، در مواردي بایسته

، 23بـه عنـوان مثـال، مـاده  رسـد.مشخص شده است، چندان واقع گرایانه به نظر نمی نیز که ظرف زمانی

پوشی از ابهام تحول بنیادین در نظام آموزشی کشور (قبل و بعد از دانشگاه) را هدف قرار داده است. با چشم

بنیـادي طـرح جـامع تحـول «تدوین  »تحول بنیادین در قبل و بعد از دانشگاه«موجود در مفهوم سازي از 

و اجراي آن براي سال نخست برنامه، در نظـر گرفتـه شـده اسـت. آیـا چنـین بـازة زمـانی » نظام آموزشی

هاي آنهـا نیـز سـنجیده و شاخص هاي الزم انجام شده باشدمحدودي، حتی اگر تمامی مطالعات و پژوهش

ول یکسال امکان پذیر به نظر ها در طاي از فعالیتباشد، براي تدوین چنین برنامۀ بااهمیتی با چنین گستره
                                                 

شـود. آیـا ها کمتـر از یـک سـوم بـرآورد مـیشود؟ وانگهی هماکنون سهم بخش دولتی در تأمین منابع مالی دانشگاهمیان تکلیف افراد کم درآمد چه میاین در  - ۱۸
 کند.وزشی ایاالت متحده آمریکا ایفا میمبیشتر آن همسویی دارد. مقایسه شود با نقشی که دولت در نظام آعدالت محوري با کاهش 
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؟ به ویژه اینکه در بند یاد شده، تصویب و اجراي آن نیز براي سال نخست برنامه در نظر گرفته شده رسدمی

 است.

  :گردد، اما الزم است در هماهنگی به مرحلۀ پس از تصویب الیحه بازمینوع اگر چه این هماهنگی در اجرا

اشد. به سخنی دیگر، نقش، مسئولیت و طرف پاسخگو بـه روشـنی برنامه سازوکارهاي هماهنگی مشخص ب

گیر، مجري و گاه نـاظر ریزي، تصمیممشخص شده باشد. در بیشتر بندهاي برنامه، از دولت به عنوان برنامه

چـه  ، مشـخص نیسـت18بندهاي الف تـا د مـاده  ،یاد شده است. در برخی موارد، از جمله به عنوان مثال

نقـش  افـزون بـر آن 19د.ناي را بر عهده دارسخگویی به چنین وظایف گستردهجرایی و پانهادهاي مسئولیت ا

هاي علوم، تحقیقات و فناوري، آموزش و پرورش، بهداشـت، نهادهاي متولی امور آموزش، از جمله وزارتخانه

ایـن  اسـامیبـار  پنجرسد. و در مجموع حدود درمان و آموزش پزشکی در مجموعه الیحه مبهم به نظر می

ها یاد شده است که تنها در دو مورد وظایفی بر دوش آنها به صورت جمعی یا مستقل نهاده شـده وزارتخانه

 است.

 :مفاد الیحه عالوه بر رعایت و مستندسازي آن بـر مبنـاي قـوانین موجـود کشـور الزم  هماهنگی حقوقی

اي اشد. اگر چه این کار نیازمند مطالعهبویژه قانون اساسی پایبند باست، به رعایت روح حاکم بر قوانین نیز 

هاي علمی الزم حقوقی برخوردارند. به هر از سوي پژوهشگران و صاحبنظرانی است که از صالحیتمستقل 

تـوجهی شـده اسـت. و الیحـه رسد، در برخی از مواد الیحه، نسبت به ایـن همـاهنگی بـیحال، به نظر می

قـانون و تأییـد آن سـرعت تصویب تواند به فرایند ین مطالعه میباشد. انیازمند مطالعه تطبیقی حقوقی می

توان به بند ب ماده بیست و چهار اشاره کرد. در ایـن بخـش بـه در این مورد، از جمله می بیشتري ببخشد.

هاي آموزشی و پژوهشی و یا بخشی از فعالیت تمامنسبت به اداره خودگردان «دولت اجازه داده شده است 

یا قسمتی از هزینه تحصیلی از دانشجویان به صـورت نقـد یـا  تماممراکز آموزش عالی با اخذ  ها ودانشگاه

قـانون اساسـی  30رسد این بند با مفـاد و روح حـاکم بـر بنـد به نظر نمی :»مؤجل یا اقساطی اقدام نماید

وم، تحقیقـات و همسویی چندانی داشته باشد. و عالوه بر آن، اهداف، مأموریت و حدود اختیارات وزارت علـ

فناوري در قانون اهداف، وظایف و تشکیالت وزارت یاد شده مشخص شده است. از جمله به موجب بند و از 
                                                 

شوند؟ آیا مجلس شـوراي هاي علمیه واگذار شده است. آیا این مراکز چنین تعهدي را پذیرا میبه جز بند و که مسئولیت اجراي آن بر عهده مراکز مدیریت حوزه - ۱۹
 اند، پاسخگویی بخواهد.توصیف شده» نهاد عمومی دولتی«ند از این نهادها که در الیحه توااسالمی می
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ها، مراکز علمی و تحقیقاتی بر عهده این حفظ و تحکیم آزادي علمی و استقالل دانشگاه«این قانون،  1ماده 

نامـه ، یعنی بازنگري در آیـین19انند بند الف ماده رسد، مواردي همباشد. بر این مبنا، به نظر میوزارت می

 ارتقاي اعضاي هیأت علمی توسط دولت، با قانون یاد شده همسویی چندانی ندارد.

 بررسی محتوایی کلی الیحه

نجام ای است و نه اي و به صورت انفرادي، نه علمالیحه، در بازة زمانی دو هفته همانگونه که اشاره شد بررسی دقیق

مقـدورات و  هاي تخصصی گوناگون است. اما در حـداي نیازمند مشارکت افراد با رشتهچرا که چنین مطالعهشدنی. 

 رسد که این برنامه از مشکالت زیر برخوردار است.توانایی فردي چنین به نظر می

 ؛ها و غیر واقع گرایانه بودن آنها براي یک برنامه پنجسالهگسترة زیاد برنامه .1

 ؛هاي اجراییمگرایی میان اهداف و برنامهناهمسویی و ناه .2

 ؛انسجام گسیختگی درونی و بیرونی الیحه .3

 ؛ها و پاسخگویی به آنهاها، مسئولیتنامشخص بودن نقش .4

اي یـا وصیهتشده است، به برنامه جنبه » مکلف«واژه که جایگزین » مجاز است«استفاده از ادبیاتی همانند  .5

 یی؛اجراارشادي داده است تا یک برنامه 

 ؛ نهادهاي اصلی در متن قانون از جمله وزارتخانه و ...ها و طرفنادیده انگاشتن  .6

 ؛مبهم بودن فرایند پایش و ارزیابی برنامه .7

 ؛کاهش نقش و وظایف دولت در بخش آموزش .8

 . ناهمگون بودن مفاد احکام، گاه بسیار خرد و گاه بسیار کالن است و ... .9

هـداف کلـی ایـن ارسـد د. به نظر میگیرمی قرار و بند الف آن مورد واکاوي 18ه به عنوان مثال ماددر این نوشتار، 

 توان در سه محور زیر گنجاند:ماده را می

 تحول بنیادین نظام آموزشی 

 ارتقاي کیفی در سه حوزه دانش مهارت و تربیت اسالمی 

 تعمیق مبانی اعتقادي 

 شده است:هاي زیر در نظر گرفته براي رسیدن به این اهداف اقدام
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 هاي آموزشی و درسی ...بازنگري متون، محتوا و برنامه 

 هاي تحصیالت تکمیلیتقویت دوره 

 ايهاي علوم انسانی و مطالعات میان رشتههاي کیفی در رشتهتدوین و ارتقاي شاخص 

 هین رشتهاي علمیه به منظور تدوهاي متولی آموزش کشور با حوزهتوسعه همکاري و تعامل فعال دستگاه-

 اي در علوم انسانی هاي جدید و میان رشته

سـت بـه در نگاه نخست، آیا از نظر روش شناختی، گنجاندن چنین اهداف سترگی که ابعاد آن نیز مشخص نشـده ا

 انجامد؟ایجاد ابهام در کلیت برنامه نمی

 ست؟ن پذیر اامکا آیا دستیابی به سه هدف کلی یاد شده صرفاً با انجام اقدامات یاد شده در بند الف تا و 

 رنامهب، محتوا، آیا کشور به صورت بالفعل و حتی بالقوه از نیروي انسانی توانمند براي بازنگري تمامی متون-

رد سـی برخوردار است (امکان سنجی؟) آیا تجارب عملکدر طی پنج سال هاي آموزشی هاي درسی و برنامه

 کند؟یید میدوره پنج ساله تأسال گذشته انجام چنین کار را دریک 

  جـود و» هاي تحصیالت تکمیلیتقویت دوره«و » تحول بنیادین نظام آموزشی«چه ارتباط مستقیمی میان

 ؟هاي تحصیلی نیازمند چنین تقویتی براي این تحول نیستنددارد؟ آیا سایر دوره

 هاي تحصیالت تکمیلی در نظر گرفته شده است؟هایی براي تقویت دورهچه شاخص 

 براي پایش و ارزیابی کلیت این ماده در نظر گرفته شده است؟ هاییچه شاخص 

 و دیگر بازیگران نیست؟ اگر هسـت چـه برنامـه 20آیا دستیابی به چنین هدفی نیازمند توسعه اعضاي علمی-

 هایی براي آنان در نظر گرفته شده است؟

 ین هـدف بـر اراي رسیدن به هاي اجرایی را بچه نهاد یا نهادهایی، در وهله نخست، مسئولیت تدوین برنامه

 عهده دارند؟

 چه نهاد یا نهادهایی مسئولیت اجرایی آن را بر عهده دارند؟ 

 ها را بر عهده دارند؟چه نهاد یا نهادهایی مسئولیت پایش و ارزیابی این فعالیت 

 بینی ساختارهاي حقوقی و قانونی مناسب خود نیستند؟آیا این تحول بنیادي نیازمند پیش 

                                                 
2 0 -Faculty Development 



 ۲۸ 

  د؟سخگویی بخواههاي علمیه بار کند و از آنها پاتواند تکالیفی را به دوش حوزهمیاز نظر حقوقی آیا دولت 

 چه ضمانت اجرایی براي انجام چنین اقداماتی تدارك دیده شده است؟ 

سـایل وتواند در کل نشان دهندة انسجام گسیختگی، ناهمسـویی میـان اهـداف، هاي بسیار دیگري که میو پرسش

 بی به اهداف ترسیم شده باشد.براي دستیا

 بندي و نتیجه گیريجمع

 تـالش تـدوین تواند نشانگررسد الیحه پیشنهادي از محتواي بسیار پرباري برخوردار است که میاگر چه به نظر می

دور  الهبرنامه پنجس ها که گاه اجرا و دستیابی به آنها در یکهاي برنامهکنندگان آن باشد، اما افزون بر گستره هدف

-هـاي پـیشتواند بسیاري از آنها پیش زمینه براي برخی هدفرسد، برخی مسائل اساسی که میاز ذهن به نظر می

 بینی شده باشد، در برنامه گنجانده نشده است.

ریزي باشد که مطالعات مقدماتی شاید بخشی از این کاستی، ناشی از کامل رعایت نکردن اصول روش شناسی برنامه

 21ریزي آموزش عالی در حد امکان انجام شده است.ه پژوهش و برنامهآن در مؤسس

ه چندانی دیـد هاي انجام شده و برخی از مواد الیحه همسوییوانگهی، از نظر محتوایی نیز میان مطالعات و پژوهش

ي کلی هاسیاستنده فراخ ملی الزم است در برگیر ةهاي توسعه، با برخورداري از گستر. به ویژه اینکه برنامهشودنمی

ت ننـدگانی اسـوابه جزئیات دوري کند. به هر حال داوري نهایی در این زمینه بر عهده خ کشور باشد. و از پرداختن

 که قصد ارزیابی الیحه را دارند.

 ه در بند، ک»ه گنجانداي که بتوان آن را در الیحه برنامپیشنهاد نهایی در قالب بسته سیاستی به گونه«در مورد ارائه 

ز جملـه بـه گنجانده شده بود، به روشنی باید گفت، اها در نامه مرکز پژوهشچارچوب پیشنهادي تدوین گزارش  7

آن  ز سویی انجاماتواند به انسجام گسیختگی بیشتر الیحه بیانجامد، و هاي سیاستی میدلیل اینکه ارائه چنین بسته

 دهایی خودداري شده است.به صورت فردي امکان پذیر نیست، از ارائه چنین پیشنها

مطـالبی روي  توان با اتکا به مطالعات موجـود بـه یـادآوريها آمده است میدر عوض، افزون بر آنچه در دیگر بخش

 توانند معیارهایی براي ارزیابی برنامه به شمار آیند.آورد که می

                                                 
 هاي راهنماجدول -4، روش شناسی تدوین برنامه پنجم و پیوست شماره 3ها مراجعه شود. به ویژه پیوست شماره براي آگاهی بیشتر به پیوست - ۲۱
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ایران درسه  الی نظام آموزش عالیهاي رسیدن به وضع مطلوب از دیدگاه مدیران عپیشنهادات و راه حل 6در جدول 

 اند.دهه گذشته بر مبناي اولویت تصویر شده

ک از ها براي رسیدن به وضع مطلوب به ترتیب اولویت در دو محیط دور و نزدی: تحلیل پیشنهادات و راه حل6جدول 
 دیدگاه مدیران عالی نظام آموزش عالی ایران در سه دهه گذشته

درصد  محیط نزدیک
 پذیرش

درصد  ط دورمحی
 پذیرش

 انجام ارزیابی مستمر درونی •
 انسجام بخشی نظام آموزش عالی •
 هااستقرار و تحکیم استقالل دانشگاه •
 مشارکت اعضاي علمی •
 تمرکززدایی •
 بخشی مستمر درونیتنوع •
 هاهیأت امنایی شدن دانشگاه •
 مشارکت واقعی بخش خصوصی •

100% 
86% 
86% 
71% 
71% 
57% 
57% 
29% 

 ستمر بیرونیانجام ارزیابی م
 پذیرش مرجعیت علمی

 ایجاد نظام حقوقی مناسب
 فضاي سیاسی مناسب
 المللیافزایش تعامالت بین

 گريکاهش تصدي و مداخله
 هاي انسانیمدیریت سرمایه

 تأمین منابع مالی مناسب

100% 
86% 
71% 
71% 
71% 
71% 
57% 
43% 

 153) 1387حمدحسن پرداختچی (منبع: جاودانی، حمید، جعفر توفیقی، محمد قاضی طباطبایی، م

ل عالی قاب وزش عالیهاي زیر براي تنظیم نظام مدیریتی آمحلهاي تجربی باال با تجربه نظري راهبا تلفیق یافته

 تصور است.

 افزایش پاسخگویی نظام آموزش عالی (ارزیابی درونی و بیرونی)؛ •

 تدوین و تدقیق فلسفه نظام آموزشی کشور؛ •

 آموزش عالی و به سرانجام رساندن بحث تمرکز زدایی؛ انسجام بخشی به نظام •

 ؛زدایی توسعه و آموزش مدیران بر مبناي رویکرد تمرکز •

 شایسته گزینی بر مبناي مرجعیت علمی؛ •

 گسترش مشارکت مردم ساالري در نظام دانشگاهی؛ •

 ایجاد حسن اعتماد در دانشگاهها و دانشگاهیان؛ •

 لمی در نظام دانشگاهی؛حرکت به سوي تضمین استقالل و آزادي ع •

 ایجاد سیستم حقوقی مناسب؛ •

 حاکمیت بخشیدن به مرجعیت علمی به جاي مرجعیت سلسله مراتبی و دیوان ساالر؛ •

 استفاده بهینه از سرمایه هاي انسانی و درك نقش این سرمایه ها در فرآیند توسعه؛ •
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 کاهش تصدي گري و دیوان ساالري در امور دانشگاهی؛ •

 لملل به مثابه فرصت؛تلقی محیط بین ا •

 تأمین و تخصیص منابع مالی مناسب؛ •

 .(همان) مشارکت واقعی بخش خصوصی •

 وع مـی تـواناگرچه راه حل ها و مالحظات بیان شده گسترة وسیعی از تغییرات را در بر می گیرد، امـا در مجمـ   

ضع ست که در واورها و ارزشهایی جه گرفت، ریشۀ، اگر نگوییم تمامی، دست کم بیشتر آنها ناشی از نگرش ها، باینت

اي افـزاري بـر موجود بر نظام آموزش عالی ما حاکم است. بر این مبنا، توسعۀ سازمانی که زمینه ساز تغییـرات نـرم

ع بهسازي وض وپایدار ساختن دیگر تغییرات است به نظر می رسد، یکی از اثربخش ترین راهبردهاي تغییر در بهبود 

رشـد ایـن که نگرش همسویی در جهت یابی سمت و سوي تغییرات مورد نیاز در مدیران ا موجود است. به ویژه این

 نظام وجود دارد. 

می از ن زیرسیستعنوا به ،شود، معیارها و موضوعات ارائه شده در این مطالعه، بر آموزش عالیدر پایان، یادآوري می

نی و فسطه و متو، از جمله ابتدایی شی دیگرهاي آموزنظام آموزشی کشور تأکید دارد و مسائل مربوط به دوره

تواند به می ها، صرفاً ین معیارااي است. بنابراین، استفاده از نیازمند مراجعه به منابع کامالً متفاوت و جداگانهاي حرفه

 شور. وري کوزشی و نه بویژه براي نظام علم و فنامبخش آموزش عالی تعمیم داده شود. و نه تمامیت نظام آ

ه و طاعات پردامنمتر براي ارزیابی دقیق الیحه نیازمند چه در مجموع باید در نظر داشت تدوین معیارهایی جامعاگر 

آمـوزش،  هاي این نوشتار، با استفاده از مطالعـات مقـدماتی تـدوین برنامـه پـنجم بخـشتري است. در پیوستژرف

 شود.یاطالعات بیشتري گردآوري شده است که مطالعه آنها نیز توصیه م
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 ۱پیوست 
 هاي اقتصادي آموزش عالی و پیامدهاي احتمالی آننقاط قوت و ضعف برخی مؤلفه بازکاوي: 1جدول 

 در محیط درون سیستمی
 مالحظات )Wضعف( )Sقوت ( مؤلفه (اقتصادي)

 
 
 
 
 

اختصـــاص  •
ناکــــــافی 
منابع مالی 
بـــه نظـــام 
آمـــــوزش 
 عالی کشور

 
 
 
ـــــــــان  • امک

تخصــــیص 
منـــابع بـــه 

هــاي بخــش
 دیگر 

 
 
 
امکان سرمایه  •

ـــذاري در  گ
هــاي بخــش

تر پر کشش
ــازده  ــا ب و ب

 بیشتر 

ضعف بنیه مالی بخـش    •
 آموزش عالی

ـــایی در     • ـــاهش توان ک
 جذب نیروهاي توانمند 

خروج نیروهاي کارآمـد    •
علمی از نظام آمـوزش 

 عالی
کاهش تولید علمـی و     •

 نوآوري
ــر ســرمایه   • ــاهش و فق ک

 انسانی 
ـــــر   • ـــــاهش س مایه ک

 اجتماعی
ــوزش    • ــت آم افــت کیفی

 عالی
ــاتوانی در پاســخگویی    • ن

 به تقاضاي اجتماعی 

ــا    • روشــن اســت چنانچــه بخــش عمــومی ب
ـایی دسـت یافتـه رویکردي علمی بـه اولویـت ه

ـازار آباشد، که مهم ن تر از آموزش عالی است و ب
ـاعی و انفـرادي آن پر کشـش ـازده اجتم تـر و ب

توانـد ین کاهش میبیشتر از آموزش عالی باشد ا
به سود منافع ملی باشـد. در غیـر ایـن صـورت، 

گـذاري هایی ضعف سرمایهاعمال چنین سیاست
 آید. در بخش عمومی به شمار می

چنانچه اختصاص ناکافی منابع موجـب          •
ــی  ــأت علم ــاي هی ــتمزد اعض ــاهش دس ک

تواننـد بـا ها میها شود، سایر بخشدانشگاه
این اعضاي کیفـی پرداخت بیشتر برخی از 

را به خود جذب کنند. به این ترتیب چنین 
هـا از کنشی موجب خـالی شـدن دانشـگاه

 نیرو هاي کیفی خود خواهد شد. 
هاي به عمـل آمـده در عرصـۀ همسنجی       •

جهانی بیانگر این واقعیت اسـت کـه بهـاي 
تولیــدات علمــی در سراســر جهــان تقریبــاً 

در یکســان اســت. بنــابراین منــابع ناکــافی 
بخش آموزش عالی، به مثابه تولیـد کننـده 
علـم، بـه معنـاي کـاهش تولیـدات علمـی، 

 نوآوري و افت کیفیت است.
تقاضاي فزاینده براي آموزش عـالی نشـانگر    •

این نکته اسـت، کـه آمـوزش عـالی کـاالي 
مطلوب جامعـه اسـت. بنـابراین اختصـاص 
ناکافی منابع مالی به منزله عدم پاسخگویی 

 اجتماعی مردم است.به تقاضاهاي 
گذاري ناکافی در امـر در مجموع سرمایه       •

ــر  ــا فق ــالی موجــب کــاهش و ی آمــوزش ع
ســرمایه انســانی و همچنــین افــت ســرمایه 

ــی ــاعی م ــار اقتصــادي، اجتم ــه آث ــود ک ش
اجتمــاعی و فرهنگــی زیانبــاري بــه همــراه 

 دارد.
 
 
 

 
 
 
ــاهش  • ــد ک فراین

ســهم بخــش 
ـــــومی در  عم

گـذاري سرمایه
ـــــوزش  در آم

 الیع
 
 
 

ـــــــــان  • امک
-ســــرمایه

ـــذاري در  گ
دیگــــــــر 

هــاي بخــش
عمـــــومی 
ــــــــر  نظی
بهداشــــت، 
تـــــــأمین 
ـــاعی،  اجتم
ــــــیط  مح

 زیست و ...
ـــــــــان  • امک

جــــایگزین 
ســـــــازي 

ــه       • ــام بهین ــدم انج ع
وظایف بخـش عمـومی 
ــــوزش و  ــــر آم در ام

 عالی آموزش 
گــذاري نبــود ســرمایه     •

جــــایگزین از ســــوي 
 بخش خصوصی 

ـــدن فشـــار        • وارد آم
فزاینده بـه خانوارهـاي 
ایرانی به ویـژه اقشـار و 

 طبقات کم درآمد
هـا در کاهش یارانه        •

بخش آمـوزش عـالی و 
محروم ماندن اقشار کم 
درآمد در دسـتیابی بـه 

در طی دهۀ گذشته، به ویژه بـر مبنـاي        •
برنامه سوم توسـعه، مقـرر بـوده اسـت کـه 

ــه  GNPســهم پژوهشــی از  درصــد  5/1ب
برسد. نه تنها چنـین امـري محقـق نشـده 
است که گاه شاهد فراینـد کاهشـی آن بـه 
ویژه با توجه به افـزایش شـمار دانشـجویان 

 ایم.بوده و...
با توجه به اینکه دقیقـاً مشـخص نیسـت       •

-کاهش سـهم بخـش عمـومی در سـرمایه
گذاري در آموزش عالی به نفع چـه بخشـی 

شـود و اینکـه ایـن هایی انجام مـییا بخش
گیـرد، جابجایی با چه استداللی صورت مـی

رسد این کاهش جـز ضـربه وارد به نظر می
خـود  آوردن به آموزش عالی، که آثار خاص

را دارد، آثار مثبت دیگري به همراه نداشـته 
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استفاده نابهینـه  •

از بخـــــــش 
ـــی در  خصوص
نظــام آمــوزش 

 عالی ایران 
 
 
 
 
 

 

هاي سرمایه
ـــــــش  بخ

 خصوصی 
 

آموزش عالی. در نتیجه 
ی افزایش فاصله طبقـات

ــــجام  ــــاهش انس و ک
 اجتماعی 

کاهش نقش عـدالت       •
 محور آموزش عالی .–

کاهش نقش کارآیی        •
 محور آموزش عالی 

ـــارکت       • ـــاهش مش ک
واقعی بخش خصوصـی 
در ســرمایه گــذاري در 

 این بخش 
کاهش منـابع مـالی        •

 در بخش آموزش عالی.
ــاي      • ــرمایه ه ــرار س ف

 مالی از کشور 
ت وجـــود مقـــررا        •

دســت و پــا گیــر در 
ــوزش  ــام آم عرصــۀ نظ

 عالی 

اي از است. به ویژه این که بخـش گسـترده
بروندادهاي بخش آمـوزش عـالی از جملـه 

ها و دانش آموختگان جذب بخـش پژوهش
ــی ــومی م ــین عم ــابراین در چن ــوند. بن ش

شرایطی افزایش این سهم در ایـران توجیـه 
 پذیرتر نسبت به بسیاري کشورهاست! 

 در مورد اقتصاد کشورهایی نظیر ایـران         •
که بیشترین سهم از تولید ناخالص خـود را 

آورنـد، از منابعی نظیر نفت بـه دسـت مـی
اي کاهش سهم بخشی عمومی در امور پایـه

نظیر آموزش و آموزش عالی توجیـه ناپـذیر 
 نماید.می

 
 
 
 
ــزایش  • ــد اف فراین

سهم خانوارهـا 
ــــــأمین  در ت
منابع آمـوزش 

 عالی
 
 
 
 
 
 
 
ــه  • توزیــع ناعادالن

ـــاي  ـــه ه یاران
 آموزش عالی 

جذب بیشـتر  •
ســرمایه در 
ـــــــش  بخ
ـــــوزش  آم

 عالی 
افـزایش تـوان  •

ــخگویی  پاس
به تقاضـاي 

 اجتماعی .
گسترش و یـا  •

ــــــعه  توس
ـــــــش  بخ
ـــــوزش  آم

 عالی .
افــــــــزایش  •

تـــوانبخش 
ــومی در  عم
اختصـــاص 
ـــــــۀ  بهین

هـا بـه یارانه
ــم  ــار ک اقش

 درآمد 
ـــک بـــه  • کم

–تقاضـــــا 
محور شدن 
ـــــوزش  آم

 عالی 

افزایش فشار اقتصادي     •
 به طبقات کم درآمد 

ــــتیابی     • ــــاهش دس ک
فرزنــدان اقشــار کــم 
 درآمد به آموزش عالی 

ا فــــزایش دســــتیابی    •
فرزندان اقشار با درآمد 
باال بـه رشـته هـاي بـا 

-تقاضاي باال و یا رشته
 هاي پر درآمدتر

افزایش فاصله طبقـاتی     •
 و فقر در جامعه ایرانی 

ـــج        • ـــاهش انس ام ک
 اجتماعی 

-کاهش توان سـرمایه     •
-گذاري در دیگر بخش

 ها 
ـــاجرت      • ـــزایش مه اف

ــرمایه ــانی س ــاي انس ه
 (فرار مغزها) 

کاهش اوقـات فراغـت     •
 هاخانواده

کاهش سـهم پسـران      •
ـــالی و  ـــوزش ع در آم
ـــوازن  ایجـــاد عـــدم ت
ــوزش  ــیتی در آم جنس

 عالی 
چنــد شــغلی شــدن        •

اگـر چـه بــه موجـب مبـانی نظــري           •
هایی در مطرح شده، انجام چنین سیاست

هــاي غیــر مجمــوع بــا توجــه بــه هزینــه
مستقیم و درآمدهاي صرف نظر شـده از 

توانـد سوي متقاضیان آموزش عالی، مـی
-موجب کاهش تقاضا از سوي آنـان مـی

همهنگام، اگر چنـین فراینـدي بـا  شود؛
مطالعه و رویکردي علمی انجام شـود بـه 

اي که به اقشـار کـم درآمـد آسـیب گونه
نزند و همچـون مـورد انگلسـتان کـه بـا 
توجه به محاسبات بازده انفـرادي بـاالي 

هاي مشابهی به دانش آموختگان سیاست
مرحله اجرا در آمده است، شاید بتواند از 

 ه برخوردار شود. نقاط قوت یاد شد
اما اجراي چنین فرایندي در ایران که        •

بی توجه به قشـربندي اجتمـاعی انجـام 
شود و تفاوتی میـان سـطح درآمـد و می

هـایی کـه خانوارهـا بایـد متحمـل هزینه
شـود، اجـراي چنـین شوند، لحـاظ نمـی

فرایندي موجب شدت بخشیدن به موارد 
شـود. از جملـه ایـن کـه نقاط ضعف مـی

-د شغله شدن سرپرستان خانواده میچن
توانــد پیامـــدهاي نــاگوار اجتمـــاعی و 
ــار آورد. از نظــر  ــه ب ــی ب فرهنگــی فراوان

وري نیـروي کـار اقتصادي کـاهش بهـره
(چند شـغله) و اخـتالل در آن از جملـه 

ــیب ــین آس ــراي چن ــتین اج ــاي نخس ه
 هایی باشد.سیاست
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ـــانواده  ـــتان خ سرپرس
هـاي هزینهبراي تأمین 

 زندگی و آموزشی مازاد 
 اختالل در بازار کار  •

 

ــــازده  • ــــت ب اف
ــــــرادي و  انف
اجتمــــــاعی 
آموزش عالی با 

ند کنـونی فرای
 گذاري سرمایه

وري کاهش بهـره •
ــــــــــش  دان
ـــــان  آموختگ

 آموزش عالی 

ــودن  • ــایین ب پ
هـاي هزینـه

ـــــوزش  آم
عـــــالی در 
ــا  ــه ب مقایس
دیگــــــــر 

 کشورها 

ــه        • کــاهش اعتمــاد ب
دســتاوردهاي آمــوزش 

 عالی و بازده آن 
بی اعتمـاد بـه علـم و      •

 هاي علمی یافته
کــاهش تقاضــا بــراي       •

آموزش عـالی در بلنـد 
 دت م

ــــس         • ــــاهش ح ک
هـاي اعتماد به توانـایی

 ملی 
کاهش تولید ناخالص       •

ملی و تولیـد ناخـالض 
 داخلی 

ـــــش       • ـــــاهش نق ک
 دانشگاه» مرجعیت«

افزایش گـرایش ادامـه     •
به تحصیل در خـارج از 
ــرار  کشــور و تشــدید ف

 مغزها 
کاهش بـیش از پـیش     •

سهم دانش آموختگـان 
 در بازار کار داخلی

یر و عقب ماندگی تأخ     •
 در مسیر توسعه

کاهش انگیزه براي ادامـه  •
 تحصیل

یکی از دالیلی که موجـب افـت بـازده         •
شود، پـایین بـودن انفرادي و اجتماعی می

گــذاري در آمــوزش عــالی ســطح ســرمایه
اي موجـب است. و این موضوع در چرخـه

-افت بازده انفرادي و اجتماعی افـراد مـی
توانـد دلیلـی ود میشود. این افت بازده خ

گـذاري نیز براي کاهش انگیزه در سـرمایه
در ایــن بخــش شــود. کــه در بلنــد مــدت 
موجب افزایش نقاط ضعف آمـوزش عـالی 

 کشور خواهد شد. 
روشن است هنگامی که جامعه دریابد         •

هـاي الزم در دانش آموختگـان از توانـایی
ــوردار  ــه برخ ــار و جامع ــان ک ــۀ جه عرص

که موجب کاهش تقاضـا نیستند، ضمن این
تواند پیامدهایی شود، میدر بلند مدت می

اعتمادي به دانشـگاه و در نتیجـه نظیر بی
حتی علم شود. که در ایـن صـورت نقـش 
مرجعیت دانشگاه در حل معضالت کشـور 

 شود. نیز به زیر پرسش کشیده می
ــان        • ــش آموختگ ــت دان ــه کیفی مقایس

وي هـاي برتـر خـارجی نیـز از سـدانشگاه
دیگر، موجب گرایش به ادامه تحصـیل در 

شود که عالوه بـر سـطح کیفـی خارج می
علمی گاه حتی مزایاي مالی نیز به همـراه 
ــزایش  ــع، اف ــورس، وام و...). در واق دارد (ب

هاي خارجی به خالی شـدن کشش محیط
ــاانگیزه و  محــیط داخلــی از دانشــجویان ب

 شود.کیفی می

پایین بودن  •
سطح 

همکنشی 
ظام میان ن

آموزش عالی و 
 جهان کار 

 
عدم استفاده  •

بهینه از 
سرمایه انسانی 

موجود در 
بخش عمومی 
 و خصوصی 

ــه  • ــه ب ــا توج ب
ــــــرایط  ش
کنونی، کـه 
بیشــــترین 
سهم منـابع 
ــدي در  تولی
اختیــــــار 
ـــــــش  بخ
عمـــــومی 
است، ایجاد 
ـــــــــن  ای
ـــی  همکنش

-شاید آسان
تـــر انجـــام 

 شود

ــه • ــودن  -عرض ــور ب مح
ــالی  ــوزش ع ــام آم نظ

 کشور 
ینـده دانـش بیکاري فزا •

ـــوزش  ـــان آم آموختگ
 عالی

افــزایش غیــر هدفمنــد  •
تقاضا براي تحصـیالت 

 تکمیلی 
ــطح  • ــدن س ــایین آم پ

درآمدهاي ملی ناشـی 
هـاي از کیفیت سرمایه

 انسانی 
ــاج  • ــرج ع ــی ب رواج تلق

نشـــینی نســـبت بـــه 
 دانشگاهیان 

ــرمایه • ــت س ــرز رف -ه
هاي انجام شده گذاري

نبود و یا کمبود همکنشی میان جهان کار      •
-ترین کـارویژهو آموزش عالی، یکی از مهم

ي دانشگاهی، یعنی تربیت نیروي انسانی ها
کشـاند. اثـرات بلنـد ماهر را به چـالش مـی

هـایی از ایـن قبیـل، در واقـع مدت چـالش
هـاي انجـام گـذاريیعنی هرز رفت سـرمایه

شــده، کــه در واقــع بــه کــاهش تمایــل بــه 
ــژه از ســوي بخــش ســرمایه ــه وی گــذاري ب

شود. یعنی همان رخـدادي کـه عمومی می
 اهد آن هستیم.در حال حاضر ش

بدیهی است که این همکنشی به ویـژه در      •
هاي ایران که بخش عمومی بیشترین عرصه

اقتصادي را در دست دارد، نیازمنـد عزمـی 
ریـزان گیـران و برنامـهملی از سوي تصمیم

سطوح عالی اسـت. در ایـن مقطـع چنـین 
تواند به مثابه نقطـه قـوت تلقـی وضعی می

ن ي را براي ایجاد ایـریزشود و فرایند برنامه
 سازد. تر میهمکنشی ساده
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 در آموزش عالی 
کـــــــــاهش اراده در  •

در  گـــذاريســـرمایه
 آموزش عالی 

ــــاجرت  • ــــزایش مه اف
ــاهر  ــروي انســانی م نی

 (دانش آموختگان ) 
ــی  • ــزایش ب ــاد و اف ایج

هــاي تـوازنی در رشــته
 دانشگاهی 

کـاهش نقـش آمــوزش  •
عالی در انجام کـارویژة 
تربیت نیـروي انسـانی 

 ماهر 

 
 
 

-سیاست«نبود   •
هاي حمایتی 

از » منسجم
بخش آموزش 

 عالی 
 

توزیع ناعادالنه  •
هاي یارانه

 آموزشی 
عدم استفاده  •

بهینه از 
اعتبارات بانکی 

در نظام 
آموزش عالی 

 ایران

ــزان      •  ــذاري در می اثرگ
 ها مشروعیت دولت

منـد نبود ضابطۀ نظـام    •
ــه ــع یاران ــاي در توزی ه

 آموزشی
بهره مانـدن بخـش بی     •

هـاي خصوصی از یارانه
 آموزش عالی

کــاهش انگیــزه بخــش     •
-خصوصــی در ســرمایه

ــــش  ــــذاري در بخ گ
 آموزش عالی

افـــزایش نـــابرابري در     •
میان دانش آموختگـان 
ـــالی و در  ـــوزش ع آم

 سطح جامعه 
ـــه       • تخصـــیص نابهین

هاي اندك بخـش یارانه
 عالی آموزش 

نادیده انگاشتن و یـا        •
کم رنگ شدن بخشـی 
ــــش  ــــایف بخ از وظ

ـــت ـــا مل  –عمـــومی ی
 هادولت

همانگونه که در مبانی نظري مطـرح شـد       •
هــاي بخــش اي از فعالیــتبخــش گســترده

ــه ســرمایه ــوزش و عمــومی ب ــذاري در آم گ
شود. بنابراین، وجود آموزش عالی مربوط می

بخـش  هاي منسجم حمایتی از اینسیاست
هاي اصلی بخش عمومی یـا از جمله کارویژه

ن نقطـه ضـعفی هاست و نبود آدولت -ملت
براي بخش عمـومی اسـت کـه پیامـد آن را 

 شود.آموزش عالی متحمل می
تـوان در وضع موجود، اساساً چنین مـی        •

هاي ملی، آموزش ریزيدریافت که در برنامه
 هاي سرمایه بر به شـمارعالی، ازجمله بخش

شـود آید. این پنداره از آن جا ناشی مـیمی
ــوان  ــه عن ــالی ب ــوزش ع ــه در آم ــه هزین ک

رود. چنــین گــذاري بـه شــمار نمـیسـرمایه
هـا اي موجب تشدید تعارض در نقشپنداره

 شود.می
ها هاي اندك آموزش عالی تنتوزیع یارانه        •

-بر اساس معیار پذیرش در کنکور انجام می
ــه در نتیجــه یکــی  ــرین از اصــلیشــود ک ت

متغیرهاي توزیـع ایـن یارانـه کـه وضـعیت 
اقتصادي متقاضـیان اسـت نادیـده انگاشـته 

 شود. می
به عالوه سیستم بـانکی ایـران کـه بیشـترین  •

-سهم آن به بخش عمومی تعلـق دارد، مـی
هـاي هـاي بـازار در اعطـاي وامتواند کاستی

دانشجویی را برطرف کند که با سهم انـدکی 
الی دارد عمالً کمکی در که بخش آموزش ع

 هاي بازار ندارد.رفع کاستی
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 هاي مدیریتی آموزش عالی و پیامدهاي احتمالی آن در محیط درون سیستمینقاط قوت و ضعف برخی مؤلفه بازکاوي :2جدول  
 مالحظات )Wضعف ( )Sقوت ( مؤلفه (مدیریتی)

ها تعارض نقش •
در سطوح 

هاي برنامه
ملی و بخش 
آموزش عالی 

منظر  از
 اقتصادي 

سردرگمی مسئوالن اجرایی    • 
 بخش آموزش عالی

ریزي در کاهش توان برنامه   •
هاي دستیابی به اهداف برنامه

 بخشی و ملی 
کاهش توان ارزیابی از عملکرد    •

 بخش آموزش عالی 
عدم تخصیص بهینه منابع     •

 مالی بخش آموزش عالی 
بروز افکار دوگانه در تهیه        •

 و عملکردها هابرنامه
هرز رفت تالش منابع انسانی      •

ریزي مشغول در عرصه برنامه
 بخشی و ملی

تأکید برنامۀ چهارم در سوگیري  •
به سمت اقتصاد دانش یا به 

نیازمند » دانایی محور«عبارتی 
گذاري فزاینده در ایجاد سرمایه

هاي نهادهاي تولید زیرساخت
-دانش و در ردة نخست دانشگاه

حوة تخصیص منابع، هاست. اما ن
با این سوگیري تعارض دارد. 

این تعارض نقاط ضعف زیادي 
ریزي و را در عرصۀ برنامه

 کند.عملکردي ایجاد می

استقالل در 
مدیریت منابع 

 ها مالی دانشگاه

ـــوان  • افـــزایش ت
ــذیري  انعطــاف پ

هـــا در دانشـــگاه
جــذب نیروهــاي 
مـــورد نیــــاز و 
کارآمد از داخـل 
 یا خارج از کشور 

ـــزا • ـــوان اف یش ت
ریــــزي برنامــــه
 ها دانشگاه

ـــوان  • افـــزایش ت
پاســـــــخگویی 

 ها دانشگاه
تخصیص بهینـه  •

منــــابع مــــالی 
 ها دانشگاه

افزایش سلطه دیوان         •
ساالري اداري بر بخش 

 ها آکادمیک دانشگاه
کاهش انعطاف پذیري در       •

 ریزي توسعه دانشگاهی برنامه
کاهش توان جذب نیروي       •

د داخلی و انسانی کارآم
 خارجی

ایجاد تنش در بخش اداري        •
و بخش آکادمیک و کاهش 

 امکان مدیریت اثربخش 

استقالل در مدیریت منابع        •
مالی زمانی کارآمد است که 

دانشگاه از استقالل آکادمیک و 
همچنین استقالل در مدیریت 

منابع انسانی نیز برخوردار 
 باشند.

ام به دلیل خو گرفتن نظ         •
دانشگاهی ایران به سیستم 
متمرکز، اعطاي استقالل به 

ها ها نیازمند پیش شرطدانشگاه
و تمهیداتی است که تعریف 

سازد. مرحلۀ گذر را ناگزیر می
این مرحلۀ گذر نیازمند توسعه 

) است که تغییر ODسازمانی (
ها و به طور در باورها، نگرش

را به » فرهنگ سازمانی«کلی 
 همراه دارد.
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 اجتماعی آموزش عالی و پیامدهاي احتمالی آن در محیط درون سیستمی -هاي فرهنگینقاط قوت و ضعف برخی مؤلفه بازکاوي :3جدول 
 

 -مؤلفه (فرهنگی

 اجتماعی)
 مالحظات )Wضعف ( )Sقوت (

ایجـاد و انباشـت  •
سرمایۀ اجتماعی 
ــام  ــق نظ از طری

 آموزش عالی

گذاري صحیح در نظـام هدف •
وجب افـزایش آموزش عالی م

ـــا  ـــاعی، ارتق ـــاد اجتم اعتم
هاي اجتماعی، افزایش ارزش

ضریب امنیت اجتماعی و باال 
بردن آگاهی و شناخت افـراد 

شــود و بــه ایــن جامعــه مــی
ترتیب موجب ایجاد سـرمایه 
فرهنگـــی و انباشـــت آن در 

شـود کـه سطح جامعـه مـی
تواند به افـزایش انسـجام می

 اجتماعی بیانجامد. 

ــود امنیــت و یــ • ا کمبــود نب
ســـرمایه اجتمـــاعی موجـــب 

-گسست اجتماعی و ایجاد بی
شـود هنجاري و ناهنجاري می

رویـه آمـوزش و گسـترش بـی
ــالی مــی ــر ایجــاد و ع ــد ب توان

انباشت سرمایۀ اجتمـاعی اثـر 
 منفی از خود به جاي گذارد.

هــاي از راه گســترش آمــوزش •
دور و مجازي، به دلیل کاهش 
ــان در  ســطح همکنشــی جوان

ها نظیر دانشگاه محیطی سالم
و مراکز آموزش عالی از اثـرات 
این نهادها در تولید و انباشـت 

 کاهد.سرمایۀ اجتماعی می
هاي غیر اثربخش وجود رقابت •

نظیر آنچه که از طریق آزمون 
-عمومی (کنکـور) اتفـاق مـی

تواند اثري کاهنده در افتد، می
تولید سرمایه اجتماعی داشته 

 باشد. 
-و برنامـههـا ها، سیاسترویه •

ــزایش  ــب اف ــه موج ــایی ک ه
ـــایین ارزش ـــطح پ ـــاي س ه

[مــازلو]در جامعــه دانشــگاهی 
توانـد مـانع انباشـت شود، می

ســرمایۀ اجتمــاعی در جوامــع 
 آکادمیک شود.

 

اساســـاً ایجـــاد و انباشـــت  •
سرمایۀ اجتمـاعی زمـانی از 
ــوزش  ــوزش و آم ــق آم طری

پـذیر اسـت کـه عالی امکان
فرهنگ حاکم بـر نهادهـاي 

به ویژه آکادمیک آموزشی و 
با هنجارهـاي مـورد نظـر از 
ــاعی،  ــاد اجتم ــه اعتم جمل
ـــــاعی  ـــــارکت اجتم مش

 همسویی داشته باشد. 
وانگهــی، حاکمیــت روحیــه  •

اقتصادزده بـه آمـوزش، کـه 
ـــی ـــب رواج م ـــد موج توان

ــع  ــن جوام ســوداگري در ای
تواند آسـیبی شود، خود می

جــــدي در راه ایجــــاد و 
انباشت سرمایۀ اجتماعی به 

 .شمار آید

بازشناسی نقش  •
دانشگاه به 
مثابه خرد 

 منفصل جامعه
 
گنجاندن   •

هاي آموزش
عمومی در  

هاي برنامه
آموزشی  
نهادهاي 
 آکادمیک

 
 جامعه پذیري •
 

ایجاد و انتقال هنجارها،  •
هاي ذهنی ها و انگارهارزش

 پیش نیاز توسعه 
اصالح تفکر بشري از مسیر  •

 گفتگو و کثرت گرایی
و  افزایش انعطاف پذیري •

 دگرپذیري 
اي که افزایش تنوع اندیشه •

 منبع آفرینندگی است.
کمک به حل مسائل و  •

برطرف ساختن مشکالت 
 اجتماعی و فرهنگی 

 رواج زیستن هم افزایانه  •
 رواج تفکر نقاد و خالق  •
 کاهش خشونت و جنگ •

ها و نهادهاي تلقی دانشگاه •
آموزشی به مثابه تولید 

کننده صرف نیروي انسانی 
ماهر موجب کاهش نقاط 

قوت آن در عرصه امور 
-اجتماعی و فرهنگی می

 شود.
فرو افتادن مسیر توسعه در  •

ازار و فناوري جهتی که ب
کنند که مشخص ترسیم می

نیست به نفع جامعه بشري 
 باشد.

 افزایش خود ویرانگري  •
افزایش خطر مرگ زیست  •

 محیطی

رویکرد روشنگرانه داشتن  •
 به دانشگاه عالوه بر این

تواند موجب تقویت که می
پردازي در سطوح اندیشه

نهادهاي آکادمیک شود، 
به همکنشی اجتماعی نیز 

انجامد. همهنگام مانع می
از آن نخواهد بود که 
نیروي کار مورد نیاز 

جامعه (نه تنها بازار) نیز 
 تأمین نشو . 

هاي عمومی، به ویژه آموزش •
در شرایط کنونی جامعه 

میت جهانی، از آن رو اه
بیشتري یافته است که 
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هاي برخورداري از مهارت •
 قوي ارتباطی 

ایجاد انگیزه براي افزایش  •
 مشارکت 

ر جهان به روایت امکان تفسی •
 دگراندیشانه

افزایش توانایی مدیریت  •
 رفتار 

افزایش قابلیت تحرك  •
 اجتماعی 

 

تالش در جهت حفظ وضع  •
 موجود

 هاي اجتماعی افزایش نابرابري •
 کاهش اثرات جامعه پذیري •
 افزایش گسست اجتماعی •

جهان کار بیشتر نیازمند 
-برنامه –نیروي کار خود 

ریز است تا نیروي کاري 
که صرفاً بتواند در 

محدودة خاصی فعالیت 
 کند.

تأکید بر اثرگذاري نهادهاي  •
پذیري آکادمیک در جامعه

دانش آموختگان به منزلۀ 
تأکید بر دو مؤلفۀ پیشین 

 است.
 وزشی و پیامدهاي احتمالیآم -هاي علمیط قوت و ضعف برخی مؤلفهنقا بازکاوي :4جدول 

 آن در محیط درون سیستمی
 -مؤلفه (علمی
 آموزشی)

 مالحظات )Wضعف ( )Sقوت (

اســـــــــتقالل  •
 آکادمیک

 
 آزادي علمی •

ــوان تحــرك نظــام  • افــزایش ت
آموزش عالی به مثابه اندیشـه 

 پردازان جامعه 
افزایش توان نقد وضع موجود  •

 جامعه 
ایش توان تنوع بخشـی بـه افز •

آموزش عالی با توجه به تـوان 
 علمی نظام آموزشی 

 رشد متوازن آموزش عالی •
ایجــاد تعــادل میــان آمــوزش  •

ــی ــ-عقل ــوزش ش ناختی و آم
 علمی و فنی 

رواج روحیه مردم ساالري در  •
نهادهاي علمـی و تعمـیم آن 
به اندام جامعه از طریق دانش 

 پژوهشی و دانش آموختگان 
ش و پـژوهش از رهایی آمـوز •

 قیود دیوان ساالري 
افزایش تـوان جامعـه پـذیري  •

 دانشجویان 
ــو  • ــی و ن ــو اندیش ــترش ن گس

 آوري
افزایش لـزوم پاسـخگویی بـه  •

جامعه و نیازهاي آن به دلیـل 
برخورداري از استقالل نهادي 

 و عملکردي
هاي بنیادي گسترش پژوهش •

که ممکن اسـت بـازده کوتـاه 
ــر داشــته  ــدکی در ب مــدت ان

 باشد.

بــرج «امکــان تقویــت روحیــه  •
 دانشگاهیان » عاج نشینی

امکان بروز روحیه عدم نیاز به  •
 پاسخگویی 

 رواج احساس خود بسندگی  •
کاهش همکنشی با جهان کار  •

 و جامعه 
برخوردار نبودن از اسـتقالل و  •

ـــی ـــی م ـــد آزادي علم توان
موجب افزایش نقـاط ضـعف 

 زیر شود:
  ـــت ـــت و رقاب ـــاهش رقاب ک

 پذیري 
  عدم تخصیص بهینـه منـابع

 مالی 
  ـــوان ـــافتن دی ـــت ی حاکمی

ساالري اداري به نظام علمی 
 کشور 

  کـــاهش محـــیط تعـــامالت
دانشگاهی به ویژه بـا محـیط 

 الملل بین
  ــذب ــایی در ج ــاهش توان ک

نیروهاي متناسب با نیازهـاي 
 دانشگاهی 

  کاهش تنـوع در برونـدادها و
ـــام  ـــوالت نظ ـــر محص دیگ

 آموزش عالی
   

ح اسـت کـه در خور توضـی •
ـــورداري از  ـــانی برخ زم
اســتقالل و آزادي علمــی 

تواند نقطه قوت تلقی می
شود که جامعه علمـی از 

ـــــته ـــــاي الزم بایس ه
برخـوردار باشــد. در غیــر 
ایــن صــورت ایــن نقــاط 

توانـد بـه قوت خـود مـی
 نقاط ضعف تبدیل شوند. 

اعطــاي اســـتقالل وآزادي  •
ــگاه ــه دانش ــی ب ــا، علم ه

نیازمنــد برخــورداري از 
هــــاي الزم ســــاختزیر

ارزیابی مسـتمر و ایجـاد 
نظام اعتبارسنجی اسـت. 
ایــن مکــانیزم در جوامــع 
توسعه یافتـه، افـزون بـر 
اینکه بـا حمایـت بخـش 

شود، بـا عمومی انجام می
سازوکار عرضـه و تقاضـا 
براي سطح کیفی نیـروي 
ــطح  ــه در س ــانی چ انس
ــار  ــان ک ــا جه ــه ی جامع

 شود.کنترل می
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 هاي عملکردي و پیامدهاي احتمالی آن در محیط درون سیستمیط قوت و ضعف برخی مؤلفه: بازکاوي نقا5جدول 
 مالحظات )Wضعف ( )Sقوت ( مؤلفه (عملکردي)

ـــده  • ـــمار فزاین ش
متقاضیان آموزش 
ـــوانی  ـــالی و ج ع
ـــت  ـــت جمعی باف

 شناسی

افزایش متقاضـی بـراي  •
 آموزش عالی

وجود انگیزه براي ادامـه  •
 تحصیل 

ــریع  • ــد س پتانســیل رش
 صادياقت

کاهش توان نظام آموزش  •
ریـزي و عالی براي برنامـه

برآورده سـاختن تقاضـاي 
 موجود

رویه آمـوزش گسترش بی •
 عالی

گرایـــی در غلبـــه کمّـــی •
ـــه ـــعه برنام ـــزي توس ری

 آموزش عالی

رشد نامتوازن جمعیت کشـور در  •
اي را دو دهۀ پیشین فشار فزاینده

به آموزش عالی براي پاسخگویی 
ـا بـراي آن ای ـاد کـرده به تقاض ج

ــن موضــوع مــی ــد اســت. ای توان
موجب گسـترش کمّـی شـود و 

ریزي دقیق انجام چنانچه با برنامه
ـالی  نشود افت کیفیت آموزش ع

 را به همراه دارد.
ــــوازن  • ــــدم ت ع

ــــــیتی در  جنس
 آموزش عالی

افزایش شـمار دختـران  •
دانشـــجو و تـــأثیرات 
ـــادي،  ـــت اقتص مثب
اجتمــاعی و فرهنگــی 

 آن از جمله:
 ريکاهش نرخ بارو 
  کـــاهش فقـــر و

 فحشا
  ــاد ــه ایج ــک ب کم

 هاي برابرفرصت
  کــاهش تبعــیض

جنســـــــیتی در 
 جامعه و ...

کــاهش ســهم پســران در  •
نیروهاي تولیدي آینـده و 
ــی  ــأثیرات منف ــی ت برخ

 ناموزونی جنسیتب آن:
ایجــــاد عــــدم تــــوازن  •

 جنسیتی در بازار کار
کــاهش احتمــالی ســطح  •

 هاازدواج
افـــــزایش اختالفـــــات  •

 خانوادگی و ...

ط ضعف بـر مبنـاي نظراتـی نقا •
تدوین شده اسـت کـه پـس از 
افزایش شمار دانشجویان دختـر 
در برخی از مراکز آموزش عـالی 
در جامعه رایـج شـد . البتـه بـا 
توجه به فرهنگ حـاکم کنـونی 
در ســطح جامعــه چنــدان هــم 

 پوشی نیست. قابل چشم
اما باید این نکته را دریافـت کـه  •

علــل پیــدایش ایــن پدیــده، در 
ــع ــوزش  واق ــامتوازن آم رشــد ن

ــه  ــزوم پرداخــت هزین ــالی، ل ع
ــجویان  ــط دانش ــیل توس تحص

رویــه و... خصوصــی ســازي بــی
 باشد.می

ــذیرش  • ــزایش پ اف
 رویه دانشجو بی

پاسخگویی بـه تقاضـاي  •
 اجتماعی موجود 

ــام  • ــی نظ گســترش کمّ
 آموزش عالی 

افزایش سـرمایه انسـانی  •
 کشور 

عدم تناسب رشد پذیرش  •
 با تقاضاي اجتماعی

 فت کیفیت تحصیلی ا •
افــزایش نیــافتن شــمار  •

ــا  آموزشــگران متناســب ب
 افزایش شمار دانشجویان

ــالی  • عــدم رشــد منــابع م
آموزش عالی متناسـب بـا 

 گسترش آن 
ــکل • ــزایش ش ــري و اف گی

ــالی  ــوزش ع نهادهــاي آم
 تناسبکیفیت و بیبی

افــزایش پـــذیرش دانشـــجو و  •
پاســــخگویی بــــه تقاضــــاي 

ــی ــانی م ــاعی زم توانــد اجتم
باشد کـه ایـن رشـد از اثربخش 

ــته ــی (رش ــر آموزش ــاي نظ ه
تحصیلی)، منایع مالی و انسـانی 

 به صورت متوازن انجام شود.
توانـد تمـامی رشد نامتوازن می •

نقــاط قــوت را بــه ضــعف بــدل 
 کند. 

تنوع بخشـی بـه  •
ــــــــاي روش ه

آموزشی (آموزش 
از راه دور، شبانه، 
ــــــــانی و  پودم

 مجازي و ...)

ــره • ــه از به ــري بهین گی
ــوان مو ــام ت ــود نظ ج

 آموزش عالی
افزایش ضریب پوشش  •

 تحصیالت عالی
پاسخگویی به تقاضاي  •

-آموزش عـالی در رده
هاي سنی باالتر (غیـر 

 الزم التحصیل)

گرایش به آموزش محور  •
شدن نهادهـاي آمـوزش 

 عالی 
ــــه  • فشــــار بیشــــتر ب

آموزشگران بـراي انجـام 
 هاي آموزشی فعالیت

امکان ایجاد عدم تـوازن  •
 یلی هاي تحصدر رشته

ــــــردن  • ــــــت نک رعای
اسـتانداردهاي آموزشــی 
ــمار  ــزایش ش ــر اف (نظی

ها و ... دانشجو در کالس
( 
کاهش انگیزه متقاضیان  •

چنانچه هدف از تنوع بخشـی  •
هاي آموزشی افزایش به روش

وري نظام آمـوزش عـالی بهره
باشـــد، (اســـتفاده بهینـــه از 
امکانات موجود)، ایـن کـنش 

ــه ــه گون ــت ب ــه الزم اس اي ب
مرحله اجرا گذاشته شود کـه 

ــري  ــیب کمت ــر آس ــه دیگ ب
هاي آمـوزش عـالی و کارویژه

پیامــــــدهاي آن وارد آورد. 
رسد کـه بـه چنین به نظر می

ــردن  ــر ک ــال، دای ــوان مث عن
هاي شبانه صرفاً به دلیل دوره

-تأمین منابع مالی انجام مـی
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ــوزش الزم ــیل آم التحص
 عالی 

کاهش اثرات اجتماعی و  •
 فرهنگی آموزش عالی 

هــاي کــاهش فعالیــت •
 پژوهشی

ایجــاد نســبت نــامتوازن  •
 میان آموزش و پژوهش

کاهش کیفیت آمـوزش  •
 عالی

ش تمایل به یکسان افزای •
ــــدادهاي  ســــازي برون
آموزش عالی به ویژه در 

 مورد دانش آموختگان 

هـاي شود، بدون اینکه آسیب
ــت  ــه اف ــی از آن از جمل ناش
کیفیت، دسترسی نابرابر مورد 

 توجه قرار گیرند.
ــور • ــه در م ــی ب ــوع بخش د تن

هــاي آموزشــی نظیــر روش
ــوزش مجــازي و از راه دور  آم
یادآوري ایـن نکتـه ضـروري 
ــه از  اســت کــه اساســاً اینگون

هاي آموزشی براي افراد روش
ــب  ــاغل تناس ــال و ش بزرگس
دارد که از انگیـزة الزم بـراي 
ــد.  ــۀ تحصــیل برخوردارن ادام
تجربـــه دانشـــگاه فـــونیکس 
 آمریکا و یا حتی دانشگاه آزاد
ـــالب  ـــل از انق ـــران در قب ای
اسالمی مؤید این نظـر اسـت. 

ها ضمن اینکه اینگونه آموزش
هنگامی اثربخش خواهند بود 
که از فناوري متناسـب بـا آن 

هـاي بهره گرفته شود: کتـاب
اي، خود آموز، آموزش مکاتبه

هاي سمعی و بصـري دستگاه
 و باالخره اینترنت.

 و پیامدهاي احتمالی آنها و تهدیدها : بازکاوي فرصت6جدول 

 مالحظات )Tتهدید ( )Dفرصت ( مؤلفه (جهانی شدن)
ــــــــــدایش  • پی

سپهرهاي نـو و 
 کنشگران نوین

ـاي  • (آمـــوزش هــ
فرامرزي، بـدون 
ــــــــرزي و  م

 مجازي) 
المللـی شـدن بین •

ـا و دانشـــگاه هــ
 آموزش عالی 

گســترش جهــان  •
 کار 

ـات  • فناوري اطالع
 و ارتباطات 

ـان دسـتیابی بـه  • افزایش امک
 لی آموزش عا

ـایی برخورداري از آمـوزش • ه
که ممکن است در عرصـۀ 

 ملی ناممکن باشد.
هاي متقاضیان افزایش گزینه •

 آموزش عالی
ــش  • ــوآوري در دان ــزایش ن اف

 بشري
گـذاري کاهش نیاز به سرمایه •

 در بخش آموزش عالی
ـاي بهبود کیفیت دانشـگاه • ه

داخلی بر اثـر همکنشـی و 
ـان  ـا همتای رقابت پذیري ب

 خارجی 
چـــرخش آزاد کمـــک بـــه  •

 اطالعات 
اســتفاده از امکانــات جهــانی  •

بـــراي افـــزایش ســـرمایه 
 انسانی

فراهم آمدن امکان چـرخش  •
ـا  ـــــ  Brain)مغزه

circulation) 
از میــان رفــتن مفهــوم بعــد  •

 جغرافیایی و زمانی
ایجاد محیط رقابتی و بهبـود  •

ــده شــدن  • ــه حاشــیه ران ب
ــومی و دانشــگاه هــاي ب

 سنتی 
ـا در  • ــرار مغزهـ ــزایش ف اف

ـال  ــ ـــورهاي در ح کش
 توسعه 

ـانی  • افزایش سلطه بازار جه
 بر نهادهاي آکادمیک 

ـــه  • ـــیب وارد آوردن ب آس
ـاي فرهنگ و آمـوزش ه

 بومی 
اثرپذیري تولیدات افزایش  •

 علمی از بازار جهانی 
ـاي  • ـاهش تنــوع و غنـ کـ

 هاي بومی فرهنگ
همســان ســازي یــا مــک  •

-دونالــدي شــدن نظــام
 هاي آموزش عالی 

ـان  • اگـر چـه الزم اسـت می
ــــــدن  ـانی ش ـــــ جه

)Globalisation و (
ـازي  ـانی ســـــ جهـــــ

)Mondialisation (
ـا ایـن  تفاوت قائل شد. ام

ـا انتزاع بیشتر در ذهـن ه
ــی ـام م ــودانجـ ـا در  ش تـ

 عرصۀ واقعیت 
ـانی  • ــوان جهـ ــه عن ــه ب آنچ

ــر  ـال حاض ــدن در حـ ش
ـا آن  ــریت بـ ـان بش جهـ
ــــد  ــــت همانن روبروس
شمشیر داموکلس عمـل 

ـا کـه می کند. بدین معن
ـاهی و شـناخت  اگر با آگ

توانـد با آن روبرو شد می
ـان آورد و  فرصت به ارمغ
در غیـــر ایـــن صـــورت 
فرایندي سراسـر تهدیـد 

 خواهد بود.
نــوین پیــدایش کنشــگران  •

نیز از همین منظـر قابـل 
بررسی است. اما چنانچـه 

ـاخت ــــ ـاي زیرس ــــ ه
اعتبارسنجی منسـجمی 
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هــاي کیفیــت در دانشــگاه
 بومی 

افزایش و تنـوع و نـوآوري در  •
 دانش بشري 

 اضاي اجتماعی کاهش تق •
هاي آشنایی بیشتر با فرهنگ •

 دیگر 
-رواج اندیشه شهروند زمـین •

 وطنی

وجــود نداشــته باشـــد 
ــــتان  ــــگاه «داس دانش

ـاه » هاوایی کـه بـه کارگ
صدور مدرك بدل شـده 
ـان تکـــرار  بـــود همچنــ

 خواهد شد!
ـار  • کاهش تقاضاي نیروي ک

 در عرصۀ ملی

ـــد  •  گســـترش ســـپهر دی
دانشــجویان و اعضــاي 

  هیأت علمی
ـــه • ـــاهش هزین ـــاي ک ه

 ارتباطاتی 
ـــش  • افـــزایش حجـــم دان

 بشري 
افزایش هم افزایـی ناشـی  •

 از افزایش ارتباطات 
ـــــزایش همکنشـــــی  • اف

ـــه  ـــاعی در جامع اجتم
 بشري

ــــتگی بیشــــتر  • همپیوس
جامعـــه بشـــري و در 
نتیجــه کــاهش جنــگ، 

 خشونت و ...
ــه  • ــک ب ــراي کم ــی ب راه

ـــوم جامعـــه  زیســـت ب
 بشري

کاهش کیفیت آموزش  •
 عالی 

نگاشتن دو نادیده ا •
کارویژه اصلی 

دانشگاه: جامعه 
 پذیري و تفکر نقاد 

هاي افزایش گسست •
 اجتماعی 

اي کاهش اثرات توسعه •
 پردیس دانشگاه 

عدم همسویی منافع  •
تأمین کنندگان 

خارجی با منافع ملی 
 کشورها 

-بی توجهی به آموزش •
 هاي عمومی

کاهش اثرات القایی  •
 آموزش عالی 

کاهش اثرات مثبت  •
آموزش  اقتصادي

عالی (کارآیی و 
 عدالت محوري)

کاهش مبادالت  •
آکادمیک غیر سودآور  

میان نهادهاي 
 آکادمیک 

محدود شدن عرصۀ  •
هاي بخش فعالیت

هاي عمومی به دوره
آموزشی بدون 

بازدهی [مالی کوتاه 
 مدت] 

-المللی شـدن نظـامبین •
هاي آموزش عـالی بـا 
رویکرد اقتصادزده کـه 

را » جامعه اطالعـاتی«
ــرار  هــدف ــیش رو ق پ

هـاي دهـد، هـدفمـی
ها را بـه اصلی دانشگاه

کشـاند. امـا چالش می
المللـی شـدن، بـا بین

رویکــرد اجتمــاعی و 
جامعـه «فرهنگی کـه 

گذاري را هدف» دانش
ــی ــیم ــد، م ــد کن توان

ــاري  دســتاوردهاي پرب
نظیر، وحدت و تکثـر، 
ـــی  ـــزایش همکنش اف
ــه  ــاعی در جامع اجتم
ــــه  ــــري و ... را ب بش

 ارمغان آورد.
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 ۲پیوست 
 

 شد:باده قرار گرفته اند به شرح زیر میبخشی از منابعی که در فراتحلیل وضعیت آسیب شناختی آموزش عالی مورد استفا
 قـانون 99تظـارات مـاده هـا، اهـداف و ان)، اصول راهنماي معیارهاي ارزیابی الیحه، تأملی درباره ضرورت1380ایمانی، مصطفی و همکاران ( •

هـاي شی، مرکـز پـژوههاي محوله جدید به وزارت علوم، تحقیقـات و فنـاوري، میـز آمـوزش عـالتوسعه، از تغییر نام و مأموریت برنامه سوم
 مجلس شوراي اسالمی

ه، محمـدامین ایمانی، مصطفی، حمیدرضا آراسته، کوروش بزرگی، حسن رحیمی، غالمرضا ذاکرصالحی، حمید جـاودانی، مقصـود فراسـتخوا •
اوري) پیشـنهادي متناسـب )، بررسی اصول و معیارهاي ارزیابی الیحه و ترتیبات (نهادي، کارکردي و فنـ1380مختاري و ... ( قانعی راد، علی

 هاي مجلس شوراي اسالمی ایرانبا اصول راهنما، تهران: مرکز پژوهش
 18ش عالی، شماره ریزي در آموزرنامهها، فصلنامه پژوهش و بها و چالش)، وضعیت آموزش عالی در ایران، واقعیت1377توکل، محمد ( •
ي توسـعه علمـی، ص هـا گـامی بـه سـواي بر تغییر ساختار آموزش عالی ایران: الزامات، فرصت ها و چالش)، مقدمه1383جاودانی، حمید ( •

 مطبوعاتی ایران -رهنگی، تهران: مؤسسه ف56-43
 د بهشتیایران، پایان نامه دوره دکتري، دانشگاه شهی )، توسعه سازمانی در بعد مدیریت آموزش عالی1386جاودانی، حمید ( •
، تحقیقـات و جلـد، تهـران، وزارت علـوم 2هاي افزایش دسـتیابی بـه آمـوزش عـالی، )، بررسی راه1382و نصرت کاظمی ( جاودانی، حمید •

 ي آموزش عالییزر فناوري، مؤسسه پژوهش و برنامه
ایـران از  )، بررسـی وضـعیت نظـام آمـوزش عـالی1387ی (چ، محمد حسن پرداختجاودانی، حمید، جعفر توفیقی، محمود قاضی طباطبایی •

ران: مؤسسـه پـژوهش و ، تهـ2، شـماره 14ریزي در آموزش عالی، سال دیدگاه مدیران عالی: گذشته، حال و آینده، فصلنامه پژوهش و برنامه
 ریزي آموزش عالی ایرانبرنامه

-وهش و برنامـهررسی وضعیت توسعه سازمانی در نظام آموزش عالی ایران، فصـلنامه پـژ)، ب1386جاودانی، حمید، محمدحسن پرداختچی ( •
 ریزي آموزش عالی ، تهران: مؤسسه پژوهش و برنامه4، شماره 13ریزي در آموزش عالی، سال 

علـوم، تحقیقـات و  ارت)، درباره نحوه تدوین پیش نویس الیحه اصالح اهداف، وظایف و تشـکیالت وز1379دبیرخانه شوراي تغییر ساختار ( •
 ریزي آموزش عالی، وزارت علوم، تحقیقات و فناوريفناوري، تهران: مؤسسه پژوهش و برنامه

آینـده علـم و  انـدازرد گذشـته، تبیـین وضـع موجـود و چشـم)، بررسی عملک1382دفتر اقتصاد کالن، معاونت امور اقتصادي و هماهنگی ( •
 ریزي کشوریت و برنامهسازمان مدیر ، تهران:7-8، صاهمشکالت و چالش 1-2فناوري، بویژه بخش 

ش داز آینـده بخـانـرد گذشته، تبیین وضـع موجـود و چشـمدفتر امور آموزش عالی، معاونت امور فرهنگی، آموزش و پژوهش (بی تا)، عملک •
ریـزي کشـور، ریاسـت برنامـه ، تهران، سازمان مـدیریت و122هاي آینده، ص کالت و چالشمش -7آموزش عالی، ویرایش اول، بویژه بخش 

 جمهوري
، ال ششـم، تابسـتانریزي در آموزش عالی، س)، کنترل دولتی آموزش عالی در ج.ا.ا. فصلنامه پژوهش و برنامه1377رحمان سرشت، حسین ( •

 یزي آموزش عالیر، تهران: مؤسسه پژوهش و برنامه139-152، ص 15-16شماره 
یروي انسـانی متخصـص نترین دالیل عقب ماندگی علمی و تکنولوژیک ایران، در مجموعه مقاالت م)، مه1372زندوانی (نائینی) حبیب اهللا ( •

 37-52و توسعه، تهران: دانشگاه صنعتی امیرکبیر، ص 
ان: معاونـت امـور )، ارزیابی عملکرد گذشته وضع موجود در بخش آموزش عالی و چشم انـداز آینـده، تهـر1377سهرابی، حمید و همکاران ( •

 ریزي کشور، آموزشی و پژوهشی، دفتر امور آمورش عالی، سازمان مدیریت و برنامهفرهنگی
هـاي مینار هیـأتهاي ایران و جهان، در مجموعـه مقـاالت نخسـتین سـهاي امناي دانشگاه)، هیأت1375صالحی، علی اکبر و رضا طجرلو ( •

 امنا، تهران: وزارت فرهنگ و آموزش عالی 
 گاه معاصرنتأملی درباره ایران، جلد نخست: دیباچه اي بر نظریه انحطاط ایران، تهران: مؤسسه )، 1382طباطبایی، سیدجواد ( •
ر مجموعـه مقـاالت دهـا بـه گونـه هیـأت امنـایی، )، جایگاه نظارتی و نقش وزارت در اداره دانشگاه1375ظهور، حسن و سعید سهراب پور ( •

 آموزش عالیهاي امنا، تهران: وزارت فرهنگ و نخستین سمینار هیأت
در مقایسـه بـا  )، مردم نگاري فرهنگ دانشگاهی: بررسی تطبیقی مشکالت آموزشی در فرهنـگ دانشـگاهی ایـران1382فاضلی، نعمت اهللا ( •

 فرهنگ دانشگاهی انگلستان، لندن: نمایندگی علمی ج.ا.ا. در انگلستان و ایرلند



 ٤۳ 

 یریزي آموزش عاللی، تهران، مؤسسه پژوهش و برنامه)، بررسی افزایش دسترسی به آموزش عا1382فراستخواه، مقصود ( •
ریـزي برنامـه وهاي بخش آموزش عالی کشـور در برنامـه دوم سـازمان مـدیریت )، ارزیابی عملکرد سیاست1377فیروزکوهی مقدم، طیبه ( •

 رریزي کشومهکشور، تهران: معاونت امور فرهنگی، آموزشی و پژوهشی، دفتر امور آموزش عالی، سازمان مدیریت و برنا
هـاي ان: کاسـتیهاي اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی توسعه آموزش عالی ایـر)، مبانی نظري ضرورت1386کاظمی، نصرت و حمید جاودانی ( •

 موجود و راهبردهایی براي اصالح آن، تهران: دانشگاه پیام نور
 ناوريف، تهران: وزارت علوم، تحقیقات و 7 )، سند ملی توسعه بخش آموزش عالی در برنامه چهارم، ص1382معاونت آموزشی ( •
وهشـی، ، آموزشـی و پژها، تهران: دفتر امور پژوهشی، معاونت امور فرهنگـیها و شاخصوحیدي، پریدخت (بی تا)، دانشگاه پژوهشی، ویژگی •

 ریزي کشورسازمان مدیریت و برنامه
د نظـام علمـی، لمی کشور، فصل اول، تصویر کـالن وضـعیت موجـونظام توسعه ع«)، سند راهبردي 1382وزارت علوم، تحقیقات و فناوري ( •

 ، تهران: وزارت علوم، تحقیقات و فناوري7ص 
جویی رهنگـی و دانشـفوزارت علوم، تحقیقات و فناوري (بی تا)، سند ملی توسعه بخش آموزش عالی در برنامه چهارم توسـعه، برنامـه حـوزه  •

تحقیقـات و  وزارت علـوم، هاي پیشنهادي، تهـران:ها و برنامهه، وضع موجود، اهداف و سیاستوزارت علوم، تحقیقات و فناوري: ارزیابی گذشت
 فناوري
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 مقدمه
 

باشند. با محور هاي مدیریت عالی کشور میهاي توسعه رکن اساسی براي حصول اثربخشی فعالیتبرنامه
ه بهاي منتج از آن امکان پیگیري مستمر اهداف کالن براي رسیدن ریزي و برنامهقرار گرفتن موضوع برنامه

ساله کشور جمهوري اسالمی ایران، و اعالم انداز بیستتدوین چشمگردد. پس از انداز مطلوب فراهم میچشم
تژیک)، ریزي در کشور مبتنی بر دیدگاه راهبردي(استراانداز، نظام برنامهمحورها و الزامات برخواسته از چشم

در  نجم توسعهریزي در این مسیر بود. برنامه پتوسعه یافته است. برنامه چهارم توسعه اولین تجربه برنامه
هاي مختلف دنبال انداز در بخشهاي قبل باید تالش کند که اهداف کلی مورد نظر در چشمادامه راه برنامه

 شود.
 انداز جمهوري اسالمی به ارایه یک وضعیت مطلوب در افق آتی کشور پرداخته است. در اینچشم

صادي ل اقت. کسب رتبه اووضعیت کشور در رتبه اول اقتصادي، علمی و فناوري منطقه قرار خواهد گرفت
رد. به ها استفاده کنیازمند توجه به رشد اقتصادي است و براي حصول این رشد باید از تمام توانمندي

ر انداز مطلوب، حاوي تعدادي مقصد است که هر یک از تغییر تدریجی دعبارتی مسیر رسیدن به چشم
خش بهاي اصلی اي کلیدي مربوط به مولفهمقادیر حداقل یک متغیر کلیدي حاصل خواهد شد. این متغیره

 شود.  است که تغییر مقادیر هر یک موجب ایجاد تحول (دینامیزم) در بخش می
ساله پنج انداز باید به چهار برنامهمسیر بیست ساله براي رسیدن به وضعیت مطلوب تصویر شده در چشم

هاي استراتژیک است که اجراي ها و پروژهاي از طرحساله خود حاوي مجموعهشکسته شود. هر برنامه پنج
سازد. برنامه پنجم ریزي و اهداف کلی بخش را مقدور میها حصول اهداف کلی نظام در دوره برنامهآن

وجه قرار تانداز بیست ساله است، مورد توسعه به عنوان بخشی از برنامه راهبردي کشور که داراي یک چشم
انداز مطلوب مورد توجه قرار گرفته شده است. ریزي براي حصول چشمهمند بودن برنامگرفته است. مرحله

اال تر که براي اجراپذیر بودن برنامه تدوین شده در سطوح بهاي پایینهدایت برنامه از سطح کالن به الیه
 يمراتبی با رعایت اصول حرکت زیگزاك براریزي راهبردي سلسلهاجتناب ناپذیر است، بر مبناي مدل برنامه

 پذیرد. هدایت از یک سطح به سطح دیگر صورت می
شود که به مثابه اهداف ارمانی اي از اصول کلی استخراج میانداز مجموعهریزي ملی از چشمهنگام برنامه

 وهاي کلی براي اجراي هر برنامه توسعه استخراج اي از سیاستنظام هستند. متقابل این اصول کلی مجموعه
اي از اهداف کلی بخش ارزیابی خواهند شد. در حقیقت در هاي کلی با مجموعهسیاستشود. این اعالم می

شود. ریزي توجه میهاي کلی بخش مورد برنامهریزي، به اهداف و سیاستمراتب برنامهسطح دوم سلسله
هاي کلی اتخاذ شده محدود اهداف کلی بخشی زیرسطح اهداف کلی نظام هستند که بر مبناي سیاست

هاي شود. در سطح بعد سیاستاند. براي هر هدف کلی بخش حداقل یک سیاست کلی بخش معرفی میشده
توانند کمی، گذاري شوند. این اهداف عملیاتی میصورت مجموعه اهداف عملیاتی شاخصکلی بخش، باید به
م هستند، هاي اجرایی که محور استخراج تکالیف در برنامه پنجیاستسکیفی باشند. -کیفی و یا کمی

 ها اهداف عملیاتی باید حاصل شوندهاي اجرایی هستند که در نتیجه اجراي آنصورت
ریزي چهارگانه وزارت هاي برنامهریزي در کمیتهدر این گزارش بیست جدول براي تسهیل فعالیت برنامه

اند. فهرست این دهعلوم، تحقیقات و فناوري که وظیفه تدوین برنامه پنجم بخش را بر عهده دارند، معرفی ش
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هاي کلیدي جداول در صفحه بعد آورده شده است. در ادامه توضیحات الزم هر جدول به همراه تعاریف واژه
 هایی براي ارایه مصادیق ذکر شده است. در انتهاي گزارش خالصه تعاریف گردآوري شده است. مثال و نمونه

ق حله تلفیدر مر و تحریر احکام نهایی برنامه پنجمامید است این جداول بتواند در تدوین اولیه احکام 
مایه مندي از نظرات و پیشنهادهاي گرانموثر قرار گیرند. به هر حال بهبود این حرکت مستلزم بهره

راي بب شوید، این توفیق ، که امیدواریم با ارایه نظرات خود موجریزان بخش استمتخصصین و برنامه
 موسسه حاصل گردد.

 
 لفهرست جداو

 
 کد جدول نام جدول ردیف

 5thPlan.IRPHE.FRM.01.0 ارم توسعه بخش علوم، تحقیقات و فناوريهاي برنامه چهارزیابی اهداف و سیاست 1
 5thPlan.IRPHE.FRM.02.0 هاي برنامه چهارم توسعه بخش علوم، تحقیقات و فناوري (جمعبندي)ارزیابی اهداف و سیاست 2
 5thPlan.IRPHE.FRM.03.0 دیدهاي وضع موجود بخش آموزش عالی، تحقیقات و فناوريها و تهارزیابی فرصت 3
 5thPlan.IRPHE.FRM.04.0 خش آموزش عالی، تحقیقات و فناوريها در وضع موجود بارزیابی وضعیت فرصت 4
 5thPlan.IRPHE.FRM.05.0 ارزیابی وضعیت تهدیدها در وضع موجود  بخش آموزش عالی، تحقیقات و فناوري 5
 5thPlan.IRPHE.FRM. 06.0 ارزیابی میزان اثرات تهدیدهاي وضع موجود  بخش آموزش عالی، تحقیقات و فناوري 6
 5thPlan.IRPHE.FRM.07.0 محورهاي بهسازي عوامل درون سیستمی در برنامه پنجم بخش آموزش عالی، تحقیقات و فناوري 7
 5thPlan.IRPHE.FRM.08.0 و فناوري در افق بیست سالهجدول فهرست اهداف کلی علوم، تحقیقات  8
هاي توسعه بخش آموزش از منظر برنامه ساله 20انداز هاي مورد تأکید براي رسیدن به چشممؤلفه 9

 عالی، تحقیقات و فناوري
5thPlan.IRPHE.FRM.09.0 

بخش آموزش عالی،  نامه پنجمجهت تدوین بر هاي کلی علوم، تحقیقات و فناوريفهرست سیاست 10
 تحقیقات و فناوري

5thPlan.IRPHE.FRM.10.0 

 5thPlan.IRPHE.FRM.11.0 هاي کلیمبتنی بر اهداف و سیاست در برنامه پنجم اهداف کلی بخش آموزش عالی، تحقیقات و فناوري 11
در  ي تنظیم پارامترهاي کلیدي جهت رسیدن به اهداف کلی بخش آموزش عالی، تحقیقات و فناور 12

 برنامه پنجم توسعه
5thPlan.IRPHE.FRM.120 

 5thPlan.IRPHE.FRM.13.0 فعاالن کلیدي دستیابی به اهداف کلی بخش آموزش عالی، تحقیقات و فناوري در برنامه پنجم 13
 5thPlan.IRPHE.FRM.14.0 عالی، تحقیقات و فناوري در برنامه پنجم هاي کلی بخش آموزشفهرست سیاست 14
هاي کلی بخش آموزش عالی، تحقیقات و فناوري در برنامه اهداف عملیاتی مبتنی بر اهداف و سیاست 15

 پنجم
5thPlan.IRPHE.FRM.150 

هاي اجرایی مبتنی بر اهداف عملیاتی بخش آموزش عالی، تحقیقات و فناوري در فهرست سیاست 16
 برنامه پنجم

5thPlan.IRPHE.FRM.16.0 

هاي اجرایی مبتنی بر اهداف عملیاتی بخش آموزش عالی، گیري تحقق سیاستزههاي انداشاخص 17
 تحقیقات و فناوري در برنامه پنجم

5thPlan.IRPHE.FRM.17.0 

مشارکت فعاالن بخش آموزش عالی، تحقیقات و فناوري در حصول اهداف عملیاتی بخش در برنامه  18
 پنجم

5thPlan.IRPHE.FRM.19.0 

هاي اجرایی بخش آموزش عالی، تحقیقات و فناوري در گیري تحقق سیاستهاي اندازهوضعیت شاخص 19
 هاي برنامه پنجمسال

5thPlan.IRPHE.FRM.18.0 

 5thPlan.IRPHE.FRM.20.0 هاي اجرایی بخش آموزش عالی، تحقیقات و فناوري در برنامه پنجماحکام قانونی مبتنی بر سیاست 20
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 یزيرمعرفی جداول برنامه
 

هاي آموزشی، ریزي در حوزههاي چهارگانه برنامهدر این بخش بیست جدول براي استفاده در کمیته
ده است، عالی، تحقیقات و فناوري تهیه شپژوهشی، فناوري و فرهنگی، در برنامه پنجم توسعه بخش اموزش

دستیابی به کر آن ذطریق از فرد است که داراي یک کد منحصر به شوند. هر جدولکه در ادامه معرفی می
ول و ذکر شماره درج شده در جدبه ترتیب پیوست یک گرداند. این جداول در تر میرا ساده جدول مورد نظر
هاي هاي کلیدي در هر جدول و نیز نمونهو تالش شده است تعاریف واژه اندآورده شدهشده در متن 

نین در این تعاریف همچتر باشد. ه از آن سادهکاربردي از هر مفهوم در ذیل جدول ذکر شود تا استفاد
 پیوست شماره دو درج شده است. 

 ست.اصورت ایتالیک و با عنوان توضیح ذکر شده در بین توضیحات و معرفی جداول، نکات راهنما به
 
 

 هاي برنامه چهارم توسعه بخش علوم، تحقیقات و فناوريارزیابی اهداف و سیاست -1
هاي برنامه بررسی و ارزیابی اهداف و سیاست ،ریزيهاي برنامهشده براي کمیتهبینی پیشفعالیت اولین 

 5thPlan.IRPHE.FRM.01.0با کد  01، که براي درج نتایج این بررسی جدول شماره چهارم توسعه است
ها و آخرین گزارش اهداف و سیاست سهولت انجام بررسی و ارزیابی وضعیت،. براي طراحی شده است

هاي اهداف و ارش(گز آورده شده استهاي این گزارش در پیوستکردي برنامه چهارم وضعیت عمل
ناوري هاي برنامه چهارم توسعه در پیوست سوم و گزارش بررسی عملکرد وزارت علوم، تحقیقات وفسیاست

و  رممه چهابرنا هدف از این ارزیابی تعیین پارامترهاي مورد تاکید در در پیوست چهارم آورده شده است).
یک  لی و یاپارامتر یک متغیر اصدر اینجا منظور از و پنجم است.  مبررسی وضعیت آن در برنامه چهار

ریزي را که توجه به آن هدایت عوامل اصلی بخش مورد برنامه عملکردي است -موضوع اصلی ساختاري 
 وزش عالی، از جملهکنان آمآموزي کاراي هیأت علمی یا مهارتتوسعه اعض ،سازد. براي نمونهپذیر میامکان

جب ایجاد تر در طول زمان موتغییر پارام عالی هستند. پارامترهاي کلیدي در مولفه منابع انسانی آموزش
اکید بر نامه از طریق توجه و تهدایت بر شود.ریزي میتحول و پویایی (دینامیزم) در بخش مورد برنامه

د ید عبارتنبینی شده است که به ترتیب افزایش میزان تاکپیشریزي در سه حالت پارامترها در جداول برنامه
هاي هر نوع تاکید براي پارامتر مورد ریزي(+) و تاکید ویژه (*). عالمترنامهب)،  توجه در -از کارکرد معمولی(

ضعیت وو چهارم، وضعیت پارامتر در اقدامات انجام شده  در برنامه وضعیت پارامتربررسی در سه وضعیت،  
بل ها و یا موضوعات قاشوند. ستون تحلیل براي بیان ویژگیدر ستون مربوط درج میارامتر در برنامه پنجم پ

تا  11داولهاي کلی بخش تا انتها (جتامل در هنگام تلفیق نتایج ارزیابی و تنظیم جداول اهداف و سیاست
شود و هر کمیته نتایج می ریزي تکمیلن جدول توسط چهار کمیته برنامهبینی شده است. ای) پیش20

 نماید.درج می 02بررسی خود را بر اساس فهرست پارامترها در جدول شماره 
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 هاي برنامه چهارم توسعه بخش علوم، تحقیقات و فناوري (جمعبندي)رزیابی اهداف و سیاستا -2
 

کمیل شده تول اجدمندرج در جمعبندي نتایج ) 5thPlan.IRPHE.FRM.02.0(با کد این جدول در 
ریزي نهایی شده هاي برنامهمیتهکه در ک )01(از جدول با کد  هاي برنامه چهارمارزیابی اهداف و سیاست

ز منظر اشود. البته براي یکنواخت کردن وضعیت تاکیدات بر پارامترها است، توسط کمیته تلفیق درج می
ریزي به منظور هاي برنامهیک از کمیته ط هرشود ابتدا این جدول توساهداف کلی برنامه چهارم توصیه می

 ال شود.به کمیته تلفیق ارس 01ل شود و سپس به انضمام جداول با کد هاي ارزیابی تکمیجمعبندي یافته
 

 وجود بخش آموزش عالی، تحقیقات و فناوريمها و تهدیدهاي وضع رزیابی فرصتا -3
 

خش بوتهدیدهاي وضع موجود  هافرصت ارزیابینتایج  5thPlan.IRPHE.FRM.03.0با کد در جدول 
شود. تشخیص فرصت یا تهدید بر مبناي بررسی یک عامل برون سیستمی است که تغییرات آن درج می

فناوري،  عالی، تحقیقات ومستقیماً قابل کنترل نیست اما اثرات آن بر سیستم موثر است. در بخش آموزش
در  ستمی)،موزش عالی، تحقیقات و فناوري (برون سیعامل بیرونی، عاملی است که بیرون از نظام آیک 

 المللی رخداده یا پدیدار شده است و  بر کارکرد بخش اثرگذار است.عرصه ملی یا بین
گیري مناسب از آن، توان با بهرهیک نیرو یا عامل برون سیستمی است که میمنظوراز فرصت وجود 

ت یستمی اسبرون س یک نیرو یا عاملنیز تهدید  ین ترتیب،شد و توسعه بالقوه را فراهم آورد. به همامکان ر
  یا بحران شود. تواند موجب ایجاد محدودیت، چالشکه می

نماید تا در قبال اتخاذ ریزان کمک میها و تهدیدهاي وضع موجود بخش به برنامهشناخت فرصت
 باشند.  اي توجه داشتهتصمیمات استراتژیک و هدایت بخش به محیط عملیاتی و زمینه

المللی) و اثرات آن (فرصت یا سیستمی، عرصه رخداد (ملی یا بینمجموعه عوامل برون 03در جدول 
ها (فرصت با اثر کم صتبراي فر 4تا  1میزان تأثیر، عددي بین شود. تهدید)، و میزان تاثیر عامل ذکر می

]، متوسط -1با اثر کم [ دها  (تهدیدبراي تهدی -4ا ت -1]) و 4] و خیلی زیاد [3]، زیاد [2]، متوسط [1[
ژزا یا تهدیدزا تواند کمک کند تا میزان فرصتدد تاثیر میع]) است. ذکر -4د [] و خیلی زیا-3]، زیاد [-2[

 بودن محیط مورد ارزیابی قرار گیرد.
 

 موزش عالی، تحقیقات و فناوريآها در وضع موجود بخش رزیابی وضعیت فرصتا -4
 

تیازدهی به ام 5thPlan.IRPHE.FRM.04.0هاي وضع موجود با کد عیت فرصتارزیابی وضجدول  
باشد. براي محاسبه زا بر مبناي میزان تاثیر هر عامل و اولویت پیشنهادي به آن عامل میعوامل فرصت

) ]3زیاد [ ]2]، متوسط [1(اولویت کم [ 3تا  1اولویت عددي بین ضریب اولویت ابتدا به هر عامل یک 
 آید.ها به دست میولویت به جمع اولویتتقسیم اشود. سپس ضریب اولویت بر مبناي اده میتخصیص د

زا از ضرب میزان تاثیر در ضریب اولویت به دست هاي محیطی براي هر عامل فرصتارزیابی وضعیت فرصت
 زایی وضع موجود بخش خواهد بود. فرصتآید. جمع این اعداد بیانگر میزان می
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 فناوري ووضعیت تهدیدها در وضع موجود  بخش آموزش عالی، تحقیقات ارزیابی  -5
 

ه ب  04مشابه جدول 5thPlan.IRPHE.FRM.05.0ارزیابی وضعیت تهدیدهاي وضع موجود با کد جدول 
پردازد.  جمع زا بر مبناي میزان تاثیر هر عامل و اولویت پیشنهادي به آن عامل میامتیازدهی عوامل تهدید

 عددي خواهد بود که وضعیت محیطی بخش را بیان 04ل این جدول با جمع کل جدول جبري جمع ک
زا و درصورتی که منفی باشد محیط تهدیدزا کند. این عدد در صورتی که مثبت باشد، محیط فرصتمی

 خواهد بود. 
 

 زان اثرات تهدیدهاي وضع موجود  بخش آموزش عالی، تحقیقات و فناوريارزیابی می -6
 

ج بروز نتای محیطی الزم است عالوه بر تعیین اثرات هر عامل به هايم ارزیابی وضعیت تهدیددر هنگا
 ، مخاطراتگذاري و  شناسایی میزان تاکید بر پارامترهاي کلیدي بخشعامل نیز توجه داشت. تا هنگام هدف

اي بر5thPlan.IRPHE.FRM.06.0 جدول  زا  را به حداقل رساند.زا و یا بحرانناشی از  پیامدهاي چالش
 بینی شده است.این منظور پیش

ست و اآموختگان از جمله عوامل تهدیدزایی است که در عرصه ملی رخ داده براي نمونه بیکاري دانش
اندیشی از منظر وري ملی گردد. این عامل درصورتی که مورد بررسی و چارهتواند منجر به کاهش بهرهمی

ران عالی، تحقیقات و فناوري قرار نگیرد. ممکن است منجر به بحشهاي مختلف از جمله بخش آموزبخش
ه باست  شود. بحران در واقع بر هم خوردن توازن در نظام مورد مطالعه است که ماندن در آن ممکن

د. ام جدي شوثباتی وضعیت و عدم پایداري نظام بیانجامد. لذا در مورد این پپیامد ناخوشایند باید اقدبی
 د در ستون تحلیل ضرورت داشتن یک اقدام جدي درج شود.شوتوصیه می

ز عرصه ااسته نمونه دیگر، افزایش فزاینده رقباي خارجی را در نظر گیرید که یک عامل تهدیدزا برخو
زا در بخش تواند پیامد فرار مغزها را داشته باشد، بروز این عامل اثرات چالشآلمللی است. این عامل میبین

واستنی خضعیت ظظور از چالش در اینجا موضوعاتی برانگیزاننده است که براي رسیدن به وخواهد داشت. من
لیدي بخش توان به صورت تاکید در یک پارامتر کدر آن توجه و تالش فزاینده الزم است. این تالش را می

شود در ستون تحلیل ضرورت تاکید و حتی در صورت مشخص بودن اسامی ذکر نمود. توصیه می
 مترهایی که باید مورد تاکید قرار گیرند ذکر شود. پارا

 

  اوريمحورهاي بهسازي عوامل درون سیستمی در برنامه پنجم بخش آموزش عالی، تحقیقات و فن -7
 

سیستمی و امکان بهتر نمودن وضعیت بررسی وضعیت عوامل درونبراي  5thPlan.IRPHE.FRM.07.0جدول با کد 
یش به شناسایی عوامل قوت و ضعف به منظور افزایت درونی سیستم معموالًبخش است (در هنگام بررسی وضع

جاي ذکر واژه قوت و ضعف از عباراتی نظیر وضعیت قابل شود. در اینجا بهها پرداخته میها و کاستن از ضعفقوت
رهاي اصلی که سازي وضعیت بخش با مورد تاکید قراردادن پارامتسازي استفاده شده است). بهبهبود یا محور به

  گیري خواهد شد.هاي اندازهمنجر به بهبود شاخص
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ح: براي  ،مراتبیریزي استرتژیک سلسلهبر مبناي منطق برنامه شودی که در ادامه آورده میجداول توضی
 ریزي در شکل زیر نشان داده شده است:امهسطوح برناند. ریزي سه سطحی، طراحی شدهیک برنامه

 
ورد تاکید در طی و پارامترهاي مهاي کلی اهداف و سیاست بیان به، 10تا  08 در سطح اول جداول

هاي کلی و پارامترهاي پردازد. تنظیم اهداف و سیاستساله میانداز بیست ساله در چهار برنامه پنجچشم
دم وجود عمحتواي این جداول درصورت  گیرد.ریزي کشور شکل میدر باالترین الیه برنامهاصلی مورد تاکید 

 ناي تحلیل اسناد باالدستی تولید شود.بباید بر م
هاي بیان اهداف و سیاست . در این سطح،پردازندریزي میبه سطح دوم برنامه ،14تا  11جداول در ادامه 

ر مبناي ه حصول اهداف باین جداول نحوشود. عالی، تحقیقات و فناوري را شامل میکلی بخش آموزش
ه اي برنامهاي اجرمشارکت کلیه فعاالن و تبیین محورهاي اصلی تمرکز و هدایت مجریان برنامه را  در سال

ر این هاي اجراي برنامه جهت حصول اهداف کلی بخش دپارامترهاي مورد تاکید در طی سال کند.معین می
دست مه چهارم و وضع موجود بهایی که از تحلیل وضعیت برناشوند. فهرست پارامترهمرحله مشخص می

 گیرد.  آمده است در این مرحله مورد استفاده قرار می
هاي اجرایی که تعیین کننده احکام برنامه ریزي به تبیین اهداف عملیاتی و سیاستسومین سطح برنامه

شوند. براي این یفی نیز مشخص میک-هاي کمی، کیفی و کمیپردازد. در این مرحله شاخصاست می
 اند.طراحی شده 20الی  12موضوع جداول 

 
 لوم، تحقیقات و فناوري در افق بیست سالهعجدول فهرست اهداف کلی  -8
 

ه پنجم براي ذکر اهداف کلی امور علمی و فناوري برنام 5thPlan.IRPHE.FRM.08.0این جدول با کد 
شور و کانداز بلندمدت ز چشمسازندگی تهیه شده است. منظور از اهداف کلی، اهدافی است که برگرفته ا

وره اند. این اهداف ناظر به دها که به مقاصد مطلوب و دست یافتنی اشاره دارند، تنظیم شدههمسو با ارزش
اف وند. اهدحقق شمزمانی اجراي برنامه است که باید در طی برنامه با عزم ملی و بسیج منابع تا حد امکان 

شند.  ریزي را داشته بابرنامه وند که قابلیت کمی کردن در مراحل بعدياي تدوین شکلی برنامه باید به گونه
ات ارت، تعهدانداز، قانون وزاطالعات این اهداف برگرفته از اسناد باالدستی نظیر قانون اساسی، سند چشم

ري اووسعه فنگردند. براي نمونه، کسب مقام اول تولید علم و تایر آن استخراج و تدوین میظالمللی و نبین
تواند به عنوان یک هدف کلی محسوب شود. انداز ذکر شده است و میدر منطقه موضوعی است که در چشم

ست که نمایش داده خواهد شد. الزم به توضیح ا Overall Goalمخفف  OGکه  OG01این هدف را با کد 
 در برنامه چهارم توسعه از این اهداف با نام اهداف آرمانی یاد شده است.

 
 
 

 ھاي كليسیاست

 ھاي كلي بخشسیاست

 ھاي اجرایيسیاست

 ياھداف کل

 كلي بخشاھداف 

 اھداف عملیاتي
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هاي توسعه بخش آموزش از منظر برنامه ساله 20انداز شمهاي مورد تأکید براي رسیدن به چمؤلفه -9
 عالی، تحقیقات و فناوري

  
اند که رسیدن به وضعیت مطلوب ترسیم شده در ریزي بر مبناي این باور طراحی شدهجداول برنامه

ومین دپنجساله است. برنامه پنجم توسعه،  می در گرو تعیین چند برنامهساله جمهوري اسال 20انداز چشم
اي از الزامات بلندمدت که شود. لذا باید بر مبناي دستهاي است که در این راستا تدوین میبرنامه پنجساله

گرا تحول سازد بنا شود. این الزامات برخواسته از یک نگاه بلندمدت ورا میسر میوضعیت مطلوب رسیدن به 
داند که عملکردي می -اي از پارامترهاي ساختاريکه تحول را نتیجه تغییرات دستهریزي است، در برنامه
برنامه  شود. اگر یک پارامتر در مقطع زمانی ازها در طول زمان منجر به ایجاد دینامیزم یا تحول میتغییر آن

  پس ازعموالًم. دچار تغییر معتنابهی گردد، در آن برهه از برنامه یک نقطه عطف تاریخی ایجاد شده است
مدت در افق یک هاي مقطعی میانیابد. پیوستگی برنامهطی شدن نقاط عطف تاکید مجریان برنامه تغییر می

کلیدي  ریزان از نقاط عطف و دنباله تاکیدات بر پارامترهايبینی برنامهبرنامه بلندمدت وابسته به قدرت پیش
شوند توجه میمه را ن زمانی نیاز به ایجاد تغییر در برنامبخش، در طول اجراي برنامه است. در مقابل مجریا

 رسد.  یکه تاکیدات برنامه براي توجه به پارامترهاي کلیدي با الزامات زمانه متفاوت به نظر م
هاي اصلی گرفت. مؤلفه اي از مولفهتوان مجموعهبراي ساختارمندکردن اجزاي برنامه هر بخش را می

هایی نظیر آموزش و ریزي است. براي نمونه: مؤلفهي هدایت بخش مورد برنامهاصلی، یک عامل اصلی برا
مله عالی، تحقیقات و فناوري، مدیریتی و ساختاري، و فرهنگی و اجتماعی و نظایر آن ازج یادگیري

 تحقیقات و فناوري است. عالی،خش آموزشبهاي پیشنهادي براي مولفه
ن آکه توجه به  عملکردي است -ا یک موضوع اصلی ساختاري پارامتر در حقیقت یک متغیر اصلی و ی

سازد. تغییر پارامتر در طول زمان موجب ایجاد پذیر میریزي را امکانهدایت عوامل اصلی بخش مورد برنامه
 شود. براي  نمونه: در مؤلفه آموزش و یادگیريریزي میتحول و پویایی (دینامیزم) در بخش مورد برنامه

یدي اي و نظایر آن از جمله پارامترهاي کلرهاي کیفیت آموزش، گسترش علوم میان رشتهعالی پارامت
هاي فناوري، هستند یا در مؤلفه تحقیقات و فناوري پارامترهایی نظیر مدیریت علم و فناوري، زیرساخت

 مطرح هستند.
کید در چهار برنامه ساله و پارامترهاي مورد تا 20انداز هاي مورد تأکید براي رسیدن به چشممؤلفه

ر پارامتر بر مبناي نوع هآمده است.  در این جداول   5th Plan.IRPHE.FRM.09.0ساله، در جدول  پنج
 شود. ریزي (+) و تاکید ویژه (*) ذکر میرنامه)، توجه در ب-تاکید در سه حالت معمولی (با عالمت 

 
دوین برنامه پنجم بخش آموزش عالی، جهت ت هاي کلی علوم، تحقیقات و فناوريفهرست سیاست -10

  تحقیقات و فناوري
 

براي هر هدف کلی حداقل یک سیاست کلی یا اصلی آورده  5thPlan.IRPHE.FRM.10.0در جدول 
ها و ها، ارزشاي از تدابیر و تمهیدات هستند که با توجه به آرمانهاي کلی مجموعهشده است. سیاست
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سازند. براي نمونه: تحول نظام آموزشی و پژوهشی جهت پذیر میرا امکانیابی به اهداف کلی امکانات، دست
ها با اهتمام به آموزش خالق همراه با تهذیب یکی از رشد تفکر و تعقل، پرورش استعدادها و خالقیت

هاي کلی برنامه پنجم ذکر شده است. براي کدگذاري هاي کلی است که در فهرست سیاستسیاست
 Mainمخفف  MPکه  MPOlتوان از دو حرف و دو عدد استفاده کرد. براي مثال کد هاي کلی میسیاست

Policy  به شماره سیاست کلی ذکر شده اشاره دارد.  01است و 
 
 

هاي در برنامه پنجم مبتنی بر اهداف و سیاست اورياهداف کلی بخش آموزش عالی، تحقیقات و فن -11
  کلی

 
هش شکاف بین وضع موجود و وضع مطلوب بخش هستند به ، راستاهایی براي کااهداف کلی بخش

گیري گردد. این اهداف با نگاهی هاي کلی تدوین شده در سطح قبل، قابل اندازهنحوي که تحقق سیاست
شوند. براي نمونه: افزایش اندیشانه براي بهبود کیفی عوامل موجود در راستاي اهداف کلی تدوین میآینده

 Overalمخفف  OGSقابل نمایش است (که در آن  OGS01قیق و فناوري  که با کد توانایی توسعه علم، تح

Goal for Sector   5شماره هدف است). این اهداف در جدول  01است وthPlan.IRPHE.FRM.11.0  در
 10و  08هاي یک و دو که بر گرفته از جداول هاي کلی (ستونستون سوم در ارتباط با اهداف و سیاست

 شوند.می است)، ذکر
 

در  ظیم پارامترهاي کلیدي جهت رسیدن به اهداف کلی بخش آموزش عالی، تحقیقات و فناوري تن -12
  برنامه پنجم توسعه

 
اي از پارامترهاي بخش مجموعهبراي رسیدن به اهداف کلی  5thPlan.IRPHE.FRM.12.0در جدول 

ر یک ب تاکید مشخصی دارند. درجه تاکید  هاي برنامه میزانشود که هر یک در طول سالکلیدي معرفی می
ت. رد نظر اسهاي مرتبط با آن پارمتر موپارامتر تعیین کننده نحوه توجه، هدایت و تخصیص منبع به فعالیت

) بیانگر -ریزي، (رنامه(*) براي تأکید ویژه، (+) براي توجه در بهاي این تاکیدات در سه سطح و با عالمت
 شوند.می هاي اجراي برنامه منظورسال کارکرد معمولی، در ستون

 
 عاالن کلیدي دستیابی به اهداف کلی بخش آموزش عالی، تحقیقات و فناوري در برنامه پنجمف -13

 
بخش، نحوه مشارکت نهادهاي براي رسیدن به اهداف کلی  5thPlan.IRPHE.FRM.13.0در جدول 

هاي حمایت و اقدامات کلیه دستگاه ظرشود. در این جدول اهداف از منعمومی و خصوصی بررسی می
هاي شوند. یه این وسیله ضرورتهاي درون بخش و چه بیرون بخش بررسی میعمومی چه دستگاه

شود. براي نمونه در صورتی که هدف هاي مختلف براي رسیدن به اهداف مشخص میهماهنگی دستگاه
جراي ز در اامور خارجه و وزارت کشور نیبخش افزایش جذب دانشجویان خارجی باشد الزم است که وزارت 

هاي اجرایی مشخص هاي اجرایی مربوط به این محور هماهنگ باشند، حتی در برنامه خود سیاستسیاست
 داشته باشند. 



 ٥٤ 

 هاي کلی بخش آموزش عالی، تحقیقات و فناوري در برنامه پنجمفهرست سیاست -14 
 

آورده بخش حداقل یک سیاست کلی بخش ف کلی براي هر هد 5thPlan.IRPHE.FRM.14.0در جدول 
فعاالن بخش براي  وکه توسط مجریان است مجموعه تدابیر و تکالیفی بخش هاي کلی . سیاستشودمی

 شوند.یابی به اهداف کلی بخش، تدوین میدست
دو عدد  و Main Policy for Sectorمخفف  MPSحرف  سهاز بخش هاي کلی براي کدگذاري سیاست

یالت صهاي تحتوان به عنوان کد براي سیاست کلی توسعه دورهرا می MPS0lه کرد. براي مثال کد استفاد
 تکمیلی تخصیص داد. 

 

ح: ر مبناي منطق ریزي ببه سطح سوم برنامه 20تا  15جداول همانگونه که قبالً ذکر شد،  توضی
اجرایی هاي و سیاستعملیاتی اهداف ذکر  بهطح این سپردازد. در میمراتبی تژیک سلسلهاریزي استربرنامه

معبندي جداول تکمیل خواهند شد. ج 14تا  08این جداول بر مبناي جمعبندي جداول  شود.پرداخته می
ر بریزي، توسط کمیته تلفیق صورت خواهد پذیرفت. البته عالوه هاي برنامهمذکور بر مبناي پیشنهاد کمیته

 وها، تهدیدات هارم، ارزیابی فرصتباید جداول تحلیل برنامه چ هاي سطح اول و دومجداول اهداف و سیاست
سیستمی نیز در کمیته تلفیق مورد بررسی قرار گرفته و فهرست پارامترهاي مورد سازي درونمحورهاي به

 تاکید، نهایی گردد.
  

ر هاي کلی بخش آموزش عالی، تحقیقات و فناوري دداف عملیاتی مبتنی بر اهداف و سیاستاه -15
 برنامه پنجم

 
داف عملیاتی ذکر اههاي کلی بخش، بر مبناي اهداف و سیاست 5thPlan.IRPHE.FRM.15.0در جدول 

اي ، مجموعهاهداف عملیاتیریزي باید ذکر و دنبال شود. خواهد شد. این اهداف به تفکیک هر کمیته برنامه
شوند و اهداف کلی بخش تدوین میاستاي کیفی است که در ر –هاي کلیدي کمی، کیفی یا کمی از شاخص

کنند. براي نمونه،  هدف کمی افزایش درصدي پوشش گیري میهاي اجرایی بخش را اندازهتحقق سیاست
یا  است)، Quanti tative Gaolمخفف  QtGکه در آن  QtG01سال (با کد  24تا  18تحصیلی افراد 

است) و یا  Qualitativeمخفف  QLGکه در آن  QLGo1هدف کیفی بهبود کیفیت آموزش، (با کد 
مخفف  QQGکه در آن  QQGmکیفی نظیر تنوع بخشی به نظام آموزش عالی (با کد  –هدف کمی

Qualitative-Quantitative Goal .(است 
 

 هاي اجرایی مبتنی بر اهداف عملیاتی بخش آموزش عالی، تحقیقات و فناوري در برنامه پنجمهرست سیاستف -16
 

شوند. هاي اجرایی مرتبط با اهداف عملیاتی، درج میسیاست 5thPlan.IRPHE.FRM.16.0در جدول 
اي از مجموعههاي اجرایی براي هر هدف عملیاتی باید حداقل یک سیاست اجرایی ذکر شود. سیاست

شوند. براي نمونه، بازمهندسی فرآیندهاي هاي اصلی است که براي حصول اهداف عملیاتی تدوین میفعالیت
 است).  Executive Planمخفف  EPnکه  EPn01قاتی (با کد تحقی
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هاي اجرایی مبتنی بر اهداف عملیـاتی بخـش آمـوزش عـالی، تحقیقـات و گیري تحقق سیاستهاي اندازهاخصش -17 

 فناوري در برنامه پنجم

 
ی بر هاي اجرایی مبتنگیري تحقق سیاستهاي اندازهشاخص 5thPlan.IRPHE.FRM.17.0در جدول 

شود. این جدول داراي سه ستون است که دو ستون اول از جداول قبل ذکر می هداف عملیاتی بخشا
ین مرحله افزوده اهاي اجرایی در گیري تحقق سیاستهاي اندازهشود و در ستون سوم شاخصتکمیل می

 گردد.می
 

 جمبخش در برنامه پن مشارکت فعاالن بخش آموزش عالی، تحقیقات و فناوري در حصول اهداف عملیاتی -18
 

پردازد که با میبه معرفی فعاالن بخش عمومی و خصوصی  5thPlan.IRPHE.FRM.18.0با کد  جدول
 آورد.   توان اهداف عملیاتی را به دستمشارکت ایشان می

  
 هايهاي اجرایی بخش آموزش عالی، تحقیقات و فناوري در سالگیري تحقق سیاستهاي اندازهضعیت شاخصو -19

 برنامه پنجم
 

گیري تحقق هاي اندازهشاخص وضعیت ساالنه 5thPlan.IRPHE.FRM.19.0با کد  جدول این
ه و نماید. در این جدول براي هر شخص وضعیت سال پایرا در برنامه پنجم مشخص میهاي اجرایی سیاست

 د شد.شود. همچنین متوسط منطقه و جهانی شاخص در صورت وجود ذکر خواهسال هدف مشخص می
اي از مجریان است، ممکن است نیاز ها در گرو همکاري مجموعهها که افزایش آنالبته برخی از شاخص

حی ها جداول مربوط طرابه تنظیم جداول ریزتري داشته باشد. که در این مرحله ضمن شناسایی شاخص
 خواهند شد. 

 
 تحقیقات و فناوري در برنامه پنجم هاي اجرایی بخش آموزش عالی،احکام قانونی مبتنی بر سیاست -20

 
هاي که براي حصول شاخصپردازد میبه ذکر حکم قانونی  5thPlan.IRPHE.FRM.20.0 جدول

ین اد. در ، الزم است در مجموعه احکام برنامه پنجم گنجانده شواجراییهاي عملیاتی از طریق سیاست
هاي شود. همچنین شاخصنیز ذکر میهاي کلی و کلی بخش جدول ارتباطات حکم با اهداف و سیاست

 شود.، ذکر میگیريهاي اندازهشاخص ساالنهمرتبط و نحوه تغییر وضعیت 
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 ریزيجداول برنامه -پیوست یک
 

 فهرست جداول
 کد جدول نام جدول ردیف

 5thPlan.IRPHE.FRM.01.0 ارم توسعه بخش علوم، تحقیقات و فناوريهاي برنامه چهارزیابی اهداف و سیاست 1
 5thPlan.IRPHE.FRM.02.0 هاي برنامه چهارم توسعه بخش علوم، تحقیقات و فناوري (جمعبندي)ارزیابی اهداف و سیاست 2
 5thPlan.IRPHE.FRM.03.0 ضع موجود بخش آموزش عالی، تحقیقات و فناوريها و تهدیدهاي وارزیابی فرصت 3
 5thPlan.IRPHE.FRM.04.0 وريآموزش عالی، تحقیقات و فناها در وضع موجود بخش ارزیابی وضعیت فرصت 4
 5thPlan.IRPHE.FRM.05.0 ارزیابی وضعیت تهدیدها در وضع موجود  بخش آموزش عالی، تحقیقات و فناوري 5
 5thPlan.IRPHE.FRM. 06.0 ارزیابی میزان اثرات تهدیدهاي وضع موجود  بخش آموزش عالی، تحقیقات و فناوري 6
 5thPlan.IRPHE.FRM.07.0 رهاي بهسازي عوامل درون سیستمی در برنامه پنجم بخش آموزش عالی، تحقیقات و فناوريمحو 7
 5thPlan.IRPHE.FRM.08.0 جدول فهرست اهداف کلی علوم، تحقیقات و فناوري در افق بیست ساله 8
هاي توسعه بخش آموزش نامهاز منظر بر ساله 20انداز هاي مورد تأکید براي رسیدن به چشممؤلفه 9

 عالی، تحقیقات و فناوري
5thPlan.IRPHE.FRM.09.0 

نامه پنجم بخش آموزش عالی، جهت تدوین بر هاي کلی علوم، تحقیقات و فناوريفهرست سیاست 10
 تحقیقات و فناوري

5thPlan.IRPHE.FRM.10.0 

 5thPlan.IRPHE.FRM.11.0 هاي کلیمبتنی بر اهداف و سیاست نجمدر برنامه پ اهداف کلی بخش آموزش عالی، تحقیقات و فناوري 11
در  تنظیم پارامترهاي کلیدي جهت رسیدن به اهداف کلی بخش آموزش عالی، تحقیقات و فناوري  12

 برنامه پنجم توسعه
5thPlan.IRPHE.FRM.120 

 5thPlan.IRPHE.FRM.13.0 ي در برنامه پنجمفعاالن کلیدي دستیابی به اهداف کلی بخش آموزش عالی، تحقیقات و فناور 13
 5thPlan.IRPHE.FRM.14.0 عالی، تحقیقات و فناوري در برنامه پنجم هاي کلی بخش آموزشفهرست سیاست 14
هاي کلی بخش آموزش عالی، تحقیقات و فناوري در برنامه اهداف عملیاتی مبتنی بر اهداف و سیاست 15

 پنجم
5thPlan.IRPHE.FRM.150 

هاي اجرایی مبتنی بر اهداف عملیاتی بخش آموزش عالی، تحقیقات و فناوري در فهرست سیاست 16
 برنامه پنجم

5thPlan.IRPHE.FRM.16.0 

هاي اجرایی مبتنی بر اهداف عملیاتی بخش آموزش عالی، گیري تحقق سیاستهاي اندازهشاخص 17
 تحقیقات و فناوري در برنامه پنجم

5thPlan.IRPHE.FRM.17.0 

مشارکت فعاالن بخش آموزش عالی، تحقیقات و فناوري در حصول اهداف عملیاتی بخش در برنامه  18
 پنجم

5thPlan.IRPHE.FRM.19.0 

هاي اجرایی بخش آموزش عالی، تحقیقات و فناوري در گیري تحقق سیاستهاي اندازهوضعیت شاخص 19
 هاي برنامه پنجمسال

5thPlan.IRPHE.FRM.18.0 

 5thPlan.IRPHE.FRM.20.0 هاي اجرایی بخش آموزش عالی، تحقیقات و فناوري در برنامه پنجماحکام قانونی مبتنی بر سیاست 20
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 ها و تهدیدهاي وضع موجود ارزیابی فرصت
 بخش آموزش عالی، تحقیقات و فناوري

 
 

 تحلیل میزان تأثیر نوع اثر عرصه رخداد عامل بیرونی

 تهدید فرصت مللیالبین ملی

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 

 

 

 المللی اثرگذار است.عاملی که بیرون از نظام آموزش عالی، تحقیقات و فناوري (برون سیستمی) در عرصه ملی یا بین: عامل بیرونی
 کان رشد و توسعه بالقوه را فراهم آورد.گیري مناسب امتوانند در صورت بهرهیک نیرو (عامل) بیرون سیستمی که می: فرصت
 الش یا بحران شود.چتواند موجب ایجاد محدودیت، یک نیرو (عامل) برون سیستمی که می تهدید:

ا  (تهدید با براي تهدیده -4تا  -1]) و 4یلی زیاد [خ] و 3]، زیاد [2توسط []، م1ها (فرصت با اثر کم [براي فرصت 4تا  1: عددي بین میزان تأثیر
 ])-4د [] و خیلی زیا-3]، زیاد [-2]، متوسط [-1اثر کم [

                   
5thPlan.IRPHE.FRM.03.0

 

 

وزارت علوم، تحقیقات و فنّاوري 
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 ها در وضع موجود ارزیابی وضعیت فرصت
 بخش آموزش عالی، تحقیقات و فناوري

 
 2ضریب اولویت 1اولویت ه رخدادعرص عامل بیرونی

(A) 
 میزان تأثیر

(B) 
 ارزش عامل

)B×A( 

 المللیبین ملی

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

     جمع

 

 ])3اد [] زی2]، متوسط [1[ است (اولویت کم 3تا  1اولویت عددي بین  -1

 آید.ها به دست میضریب اولویت براي هر عامل از تقسیم اولویت به جمع اولویت -2
 

5thPlan.IRPHE.FRM.04.0 

 

 

وزارت علوم، تحقیقات و فنّاوري 
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 ارزیابی وضعیت تهدیدها در وضع موجود 
 بخش آموزش عالی، تحقیقات و فناوري

 

 عامل بیرونی

 عرصه رخداد

 2ضریب اولویت 1اولویت
(A) 

 میزان تأثیر
(B) 

 ارزش عامل
)B×A( 

 المللیبین ملی

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

     جمع

 

 ])3] زیاد [2]، متوسط [1[ است (اولویت کم 3تا  1اولویت عددي بین  -1

 آید.ها به دست میتضریب اولویت براي هر عامل از تقسیم اولویت به جمع اولوی -2
 

5thPlan.IRPHE.FRM05.0 

 

 

وزارت علوم، تحقیقات و فنّاوري 
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 ارزیابی میزان اثرات تهدیدهاي وضع موجود 
 بخش آموزش عالی، تحقیقات و فناوري

 
 تحلیل وضعیت میزان اثرگذاري پیامد مورد انتظار المللیبین ملی عامل تهدیدزا

 کم اهمیتبی
 اهمیت

 زابحران زاچالش

  ×    وري ملیکاهش بهره  × انآموختگبیکاري دانش

   ×   فرار مغزها ×  افزایش فزاینده رقباي خارجی

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

 

 

 

 ضعیت خواستنی در آن توجه و تالش فزاینده الزم است.موضوعی برانگیزاننده که براي رسیدن به و: چالش

                   ثباتی وضعیت و عدم پایداري نظام بیانجامد.بر هم خوردن توازن در نظام مورد مطالعه که ماندن در آن ممکن است به بیبحران: 
5thPlan.IRPHE.FRM.06.0 

 

 

وزارت علوم، تحقیقات و فنّاوري 

 



 ٦۱ 

 
 

 علوم، تحقیقات و فناوري فهرست اهداف کلی
 بیست ساله در افق

 
 *اسناد باالدستی متضمن هدف کلی کد اهداف کلی ردیف

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 المللیبین تعهداتانداز، قانون وزارت، قانون اساسی، سند چشم *
 

د. این اهداف نـاظر بـه دوره و دست یافتنی اشاره دار ها که به مقاصد مطلوبرزشانداز بلندمدت کشور و همسو با ابرگرفته از چشمهدف کلی: 
اي تدوین شوند اید به گونهزمانی اجراي برنامه است که باید در طی برنامه با عزم ملی و بسیج منابع تا حد امکان محقق شوند. اهداف کلی برنامه ب

 ریزي را داشته باشند.که قابلیت کمی کردن در مراحل بعدي برنامه
 است). Overal Goalمخفف  OGکه  OG01کسب مقام اول تولید علم و توسعه فناوري در منطقه (با کد  مثال نمونه:

 * توضیح: در برنامه چهارم از این اهداف با عنوان اهداف آرمانی یاد شده است. 
5th Plan.IRPHE.FRM.08.0 

 

 

وزارت علوم، تحقیقات و فنّاوري 

 



 ٦۲ 

 

 
 ساله 20انداز هاي مورد تأکید براي رسیدن به چشممؤلفه

 هاي توسعه بخش آموزش عالی، تحقیقات و فناوريامهاز منظر برن
 

 .کارکرد معمولی )-، (ریزيتوجه در برنامه )+، (تأکید ویژه )*(
 

 ریزيیک عامل اصلی براي هدایت بخش مورد برنامهمؤلفه اصلی: 
 اجتماعی. عالی، مؤلفه تحقیقات و فناوري، مؤلفه مدیریتی و ساختاري، و مؤلفه فرهنگی و  مؤلفه آموزش و یادگیري مثال نمونه:

سازد. تغییر پارامتر پذیر میریزي را امکاند برنامهملکردي که توجه به آن هدایت عوامل اصلی بخش مورع -یک موضوع اصلی ساختاري  (پارامتر):
 شود.ریزي میدر طول زمان موجب ایجاد تحول و پویایی (دینامیزم) در بخش مورد برنامه

 یـدياي و نظایر آن از جملـه پارامترهـاي کلدر مؤلفه آموزش و یادگیري عالی پارامترهاي کیفیت آموزش، گسترش علوم میان رشتهمثال نمونه: 
 هاي فناوري، مطرح هستند.هستند یا در مؤلفه تحقیقات و فناوري پارامترهایی نظیر مدیریت علم و فناوري، زیرساخت

5thPlan.IRPHE.PRM.09.0

 ساله 20وضعیت پارامتر در افق  کد پارامتر هاي اصلیمؤلفه

 برنامه هفتم برنامه ششم برنامه پنجم برنامه چهارم

       

       

       

       

       

 

 

وزارت علوم، تحقیقات و فنّاوري 

 



 ٦۳ 

 
 
 

 و فناوريعلوم، تحقیقات هاي کلی فهرست سیاست
 جهت تدوین برنامه پنجم بخش آموزش عالی، تحقیقات و فناوري

 
 کد هاي کلی تسیاس کد اهداف کلی  ردیف

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 
 سازند.پذیر مییابی به اهداف کلی را امکانتها و امکانات، دسها، ارزشاي از تدابیر و تمهیدات که با توجه به آرمانمجموعهسیاست کلی: 

ذیب ها با اهتمام به آموزش خالق همراه با تهـژوهشی جهت رشد تفکر و تعقل، پرورش استعدادها و خالقیتتحول نظام آموزشی و پمثال نمونه: 
)MPOl  کهMP  مخففMain Policy .(است 

5thPlan.IRPHE.FRM10.0

 

 

وزارت علوم، تحقیقات و فنّاوري 

 



 ٦٤ 

 
 
 
 

 بخش آموزش عالی، تحقیقات و فناوريکلی اهداف 
 هاي کلیمبتنی بر اهداف و سیاست در برنامه پنجم

 

 کد اهداف کلی بخش  کد هاي کلی سیاست کد ف کلی اهدا ردیف

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 
ه قابـل هاي کلـی تـدوین شـدراستایی براي کاهش شکاف بین وضع موجود و وضع مطلوب بخش به نحوي که تحقق سیاستهدف کلی بخش: 

 شوند.اندیشانه براي بهبود کیفی عوامل موجود در راستاي اهداف کلی تدوین میگیري گردد. این اهداف با نگاهی آیندهاندازه
 است).  Overall Goal for Sectorمخفف  OGSکه  OGS01افزایش توانایی توسعه علم، تحقیق و فناوري (با کد مثال نمونه: 

5thPlan.IRPHE.FRM.11.0

 

 

وزارت علوم، تحقیقات و فنّاوري 

 



 ٦٥ 

 
 
 

  آموزش عالی، تحقیقات و فناوري جهت رسیدن به اهداف کلی بخش کلیدي پارامترهايتنظیم 
 در برنامه پنجم توسعه

 
هاي برنامه جهت حصول میزان تأکید بر پارامتر در سال کد پارامتر کد اهداف کلی بخش 

 اهداف کلی بخش

1389 1390 1391 1392 1393 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

 

 .کارکرد معمولی )-، (ریزيتوجه در برنامه )+، (تأکید ویژه )*(
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وزارت علوم، تحقیقات و فنّاوري 

 



 ٦٦ 

 
 
 

 فعاالن کلیدي دستیابی به اهداف کلی 
 امه پنجمبخش آموزش عالی، تحقیقات و فناوري در برن

 

 کد اهداف کلی بخش

 بخش خصوصی بخش عمومی

 *وزارتین
هاي سایر بخش

دولتی و نهادهاي 
 عمومی

 خارجی داخلی

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

  ي و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکیوزارت علوم، تحقیقات و فناور *
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 ٦۷ 

 
 
 

 الی، تحقیقات و فناوري در برنامه پنجمعهاي کلی بخش آموزش فهرست سیاست
 

 کد هاي کلی بخشسیاست کد اهداف کلی بخش  ردیف

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 
 شوند.تدوین مییابی به اهداف کلی بخش، مجموعه تدابیر و تکالیفی که توسط مجریان و فعاالن بخش براي دستبخش:  یسیاست کل

 است). Main Policy for Sectorمخفف  MPSکه  MPS01هاي تحصیالت تکمیلی (با کد توسعه دوره مثال نمونه:
5thPlan.IRPHE.FRM.14.0 
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 ٦۸ 

 
 
 

 هاي کلی عملیاتی مبتنی بر اهداف و سیاستاهداف 
 بخش آموزش عالی، تحقیقات و فناوري در برنامه پنجم

 
 کد اهدف عملیاتی کد هاي کلی بخشسیاست کد اهداف کلی بخش ردیف

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 
شـوند و تحقـق کیفی که در راستاي اهـداف کلـی بخـش تـدوین می –هاي کلیدي کمی، کیفی یا کمی اي از شاخصوعهمجماهداف عملیاتی: 

 کنند.گیري میهاي اجرایی بخش را اندازهسیاست

 Quantitativeمخفـف  QtGکـه در آن  QtG01با کد (سال،  24تا  18هدف کمی نظیر افزایش درصدي پوشش تحصیلی افراد مثال نمونه: 

Goal .(است  

 است). Qualitativeمخفف  QLGکه در آن  QLGo1هدف کیفی نظیر بهبود کیفیت آموزش، (با کد                 

 Qualitativeمخفـف  QQGکـه در آن  QQGmبـا کـد (کیفـی نظیـر تنـوع بخشـی بـه نظـام آمـوزش عـالی.  –هـدف کمـی                 
Quantitative Goal (است. 
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 ٦۹ 

 
 

 
 

 هاي اجرایی مبتنی بر اهداف عملیاتی فهرست سیاست
 بخش آموزش عالی، تحقیقات و فناوري در برنامه پنجم

 
 کد هاي اجراییسیاست کد اهداف عملیاتی ردیف

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 
 شوند.داف عملیاتی تدوین میهاي اصلی که براي حصول اهي از فعالیتامجموعهسیاست اجرایی: 

 است). Executive Planمخفف  EPnکه  EPn01بازمهندسی فرآیندهاي تحقیقاتی (با کد مثال نمونه: 
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 ۷۰ 

 
 
 

  ملیاتیعهاي اجرایی مبتنی بر اهداف گیري تحقق سیاستهاي اندازهشاخص
 عالی، تحقیقات و فناوري در برنامه پنجمبخش آموزش 

 
گیري هاي اندازهشاخص کد هاي اجراییسیاست کد اهداف عملیاتی ردیف

 هاي اجراییتحقق سیاست

 کد
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 ۷۱ 

 

 
 هاي برنامه پنجمحقیقات و فناوري در سالتهاي اجرایی بخش آموزش عالی، گیري تحقق سیاستهاي اندازهوضعیت شاخص

 وضعیت پایه شاخص
)1388( 

 متوسط جهانی متوسط منطقه وضعیت هدف هاي برنامهوضعیت در سال
1389 1390 1391 1392 1393 
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 ۷۲ 

 
 
 

 مشارکت فعاالن بخش آموزش عالی، تحقیقات و فناوري 
 در حصول اهداف عملیاتی بخش در برنامه پنجم

 
 ردیف

 کد اهداف عملیاتی

 بخش خصوصی بخش عمومی

 *وزارتین
هاي ایر بخشس

دولتی و نهادهاي 
 عمومی

 خارجی داخلی

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 

  وزارت علوم، تحقیقات و فناوري و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی *
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 ۷۳ 

 
 
 

 هاي اجرایی احکام قانونی مبتنی بر سیاست
 بخش آموزش عالی، تحقیقات و فناوري در برنامه پنجم

 
 

 هدف کلی: 
 سیاست کلی:

 هدف کلی بخش:
 سیاست کلی بخش:

 هدف عملیاتی:
 سیاست اجرایی:

 
 شرح سیاست اجرایی: 

 
 
 
 

 
 حکم قانونی:

 
 

 
 گیري تحقق:شاخص اندازه

 وضعیت پایه
)1388( 

 هاي برنامهوضعیت در سال
 متوسط جهانی متوسط منطقه وضعیت هدف

1389 1390 1391 1392 1393 
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وزارت علوم، تحقیقات و فنّاوري 

 



 ۷٤ 



 ۷٥ 

 
 

 
 ه بخش علوم، تحقیقات و فناوريهاي برنامه چهارم توسعارزیابی اهداف و سیاست

 هدف آرمانی (هدف کلی):
 هدف کیفی مرتبط (هدف کلی بخش):

 وضعیت پارامترها  پارامترها (عوامل اصلی) هاي اجراییپروژه اقدام اساسی ردیف
 چهارم در برنامه

 وضعیت پارامترها 
 در اقدامات انجام شده

 وضعیت پارامترها 
 تحلیل وضعیت در برنامه پنجم

کارکرد 
 معمولی

توجه در 
 ریزيبرنامه

تأکید 
 ویژه

کارکرد 
 معمولی

توجه در 
 ریزيبرنامه

تأکید 
 ویژه

کارکرد 
 معمولی

توجه در 
 ریزيبرنامه

تأکید 
 ویژه

افزایی اعضاي هیأت دانش 1
علمی و کارکنان مبتنی بر 

 دیدگاه آموزش باز

دوین شناسنامه آموزشی اعضاي هیأت علمـی ت -
 و کارکنان

افزایی کارکنان اعضاي هیأت دوین سند دانشت -
 علمی 

 افزایی هاي دانشگاهبرگزاري کار -
 قررات آموزش: دیدگاه آموزشمبازنگري  -

 

 توسعه اعضاي هیأت علمی
 آموزي کارکنان آموزش عالیمهارت

 آموزش تقاضا محور

 × 
 

      × 
 

 

              

              

              

              

              

              

 ) کارکرد معمولی-ریزي ((*) تأکید ویژه، (+) توجه در برنامه
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 ۷٦ 

 

 
 فناوري (جمعبندي) وهاي برنامه چهارم توسعه بخش علوم، تحقیقات ارزیابی اهداف و سیاست

 
 وضعیت پارامترها اصلی)پارامترها (عوامل  هاي اجراییپروژه اقدام اساسی ردیف

 چهارم در برنامه
 وضعیت پارامترها 

 در اقدامات انجام شده
 وضعیت پارامترها 

 تحلیل وضعیت در برنامه پنجم
کارکرد 
 معمولی

توجه در 
 ریزيبرنامه

تأکید 
 ویژه

کارکرد 
 معمولی

توجه در 
 ریزيبرنامه

تأکید 
 ویژه

کارکرد 
 معمولی

توجه در 
 ریزيبرنامه

تأکید 
 ویژه

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

 
 ) کارکرد معمولی -ریزي (مها(*) تأکید ویژه (+) توجه در برن
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 ۷۷ 

 
 
 

 عوامل درون سیستمی در برنامه پنجم بخش آموزش عالی، تحقیقات و فناوري سازيمحورهاي به

 پارامترهاي اصلی عوامل درون سیستمی
شاخص سنجش 

 مرتبط

 وضع در برنامه پنجم وضع در اقدامات انجام شده وضع در برنامه چهارم
کارکرد  تحلیل

 معمول
توجه در 

 ریزيبرنامه
تأکید 
 ویژه

کارکرد 
 معمول

توجه در 
 ریزيبرنامه

تأکید 
 ویژه

کارکرد 
 معمول

توجه در 
 ریزيبرنامه

تأکید 
 ویژه

             

             

             

             

             

             

             

             

             

 

 .کارکرد معمولی )-، (ریزيتوجه در برنامه )+، (تأکید ویژه )*(
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 ۷۸ 

 پیوست شماره دو
عالی، تحقیقات و ریزي پنجم توسعه بخش اموزشهاي کلیدي در برنامهتعاریف واژه

 فناوري
 

ها که به مقاصد مطلوب و دسـت انداز بلندمدت کشور و همسو با ارزشبرگرفته از چشمهدف کلی: 
ا عـزم برنامه بـ اي برنامه است که باید در طییافتنی اشاره دارد. این اهداف ناظر به دوره زمانی اجر

اي تـدوین شـوند کـه ملی و بسیج منابع تا حد امکان محقق شوند. اهداف کلی برنامه باید به گونـه
 ریزي را داشته باشند.قابلیت کمی کردن در مراحل بعدي برنامه

ف مخفـ OGکـه  OG01کسب مقام اول تولید علم و توسعه فناوري در منطقه (با کد  مثال نمونه:
Overal Goal .(است 

 * توضیح: در برنامه چهارم از این اهداف با عنوان اهداف آرمانی یاد شده است. 
 

هـا و امکانـات، هـا، ارزشاي از تـدابیر و تمهیـدات کـه بـا توجـه بـه آرمانمجموعهسیاست کلی: 
 سازند.پذیر مییابی به اهداف کلی را امکاندست

م آموزشـی و پژوهشـی جهـت رشـد تفکـر و تعقـل، پـرورش اسـتعدادها و تحول نظـامثال نمونه: 
 است). Main Policyمخفف  MPکه  MPOl(راه با تهذیب ها با اهتمام به آموزش خالق همخالقیت

 
راستایی براي کاهش شکاف بین وضع موجود و وضع مطلوب بخش به نحوي که هدف کلی بخش: 

اندیشانه براي گیري گردد. این اهداف با نگاهی آیندهازههاي کلی تدوین شده قابل اندتحقق سیاست
 شوند.بهبود کیفی عوامل موجود در راستاي اهداف کلی تدوین می

 Overalمخفف  OGSکه  OGS01افزایش توانایی توسعه علم، تحقیق و فناوري (با کد مثال نمونه: 

Goal for Sector  .(است 
 

 .ریزيبخش مورد برنامه یک عامل اصلی براي هدایتمؤلفه اصلی: 
ي، عالی، مؤلفه تحقیقات و فناوري، مؤلفه مدیریتی و ساختار مؤلفه آموزش و یادگیري مثال نمونه:

 اجتماعی. و مؤلفه فرهنگی و 
 

وجه به آن هدایت عوامل اصلی بخـش مـورد تعملکردي که  -یک موضوع اصلی ساختاري  پارامتر:
تغییـر پـارامتر در طـول زمـان موجـب ایجـاد تحـول و پویـایی  سـازد.پذیر میریزي را امکانبرنامه

 شود.ریزي می(دینامیزم) در بخش مورد برنامه
یـان در مؤلفه آموزش و یادگیري عالی پارامترهاي کیفیت آمـوزش، گسـترش علـوم ممثال نمونه: 

یی پارامترهـااي و نظایر آن از جمله پارامترهاي کلیدي هستند یا در مؤلفه تحقیقات و فناوري رشته
 د.هاي فناوري، مطرح هستننظیر مدیریت علم و فناوري، زیرساخت



 ۷۹ 

 
یابی مجموعه تدابیر و تکالیفی که توسط مجریان و فعاالن بخش براي دسـتبخش:  یسیاست کل

 شوند.تدوین میبه اهداف کلی بخش، 

 Main Policyمخفـف  MPSکه  MPS01هاي تحصیالت تکمیلی (با کد توسعه دوره مثال نمونه:

for Sector   .(است 
 

کیفی کـه در راسـتاي  –هاي کلیدي کمی، کیفی یا کمی اي از شاخصمجموعهاهداف عملیاتی: 

 کنند.گیري میهاي اجرایی بخش را اندازهشوند و تحقق سیاستاهداف کلی بخش تدوین می

، )بـا کـد سـال 24تـا  18هدف کمی نظیر افزایش درصـدي پوشـش تحصـیلی افـراد مثال نمونه: 

QtG01  که در آنQtG  مخففQuantitative Goal .(است  

 Qualitativeمخفـف  QLGکـه در آن  QLGo1هدف کیفی نظیر بهبود کیفیت آموزش، (بـا کـد  

 است).

مخفف  QQGکه در آن  QQGmکیفی نظیر تنوع بخشی به نظام آموزش عالی. با کد  –هدف کمی 
Qalitiative Quantivature Goal (.است 

 
 شوند.هاي اصلی که براي حصول اهداف عملیاتی تدوین میاي از فعالیتمجموعهسیاست اجرایی: 

 Executive Policyمخفـف  EPnکه  EPn01بازمهندسی فرآیندهاي تحقیقاتی (با کد مثال نمونه: 
 است).

 

ر د عاملی که بیرون از نظام آموزش عـالی، تحقیقـات و فنـاوري (بـرون سیسـتمی): عامل بیرونی
 المللی اثرگذار است.عرصه ملی یا بین

 
گیري مناسب امکان رشـد و توانند در صورت بهرهیک نیرو (عامل) بیرون سیستمی که میفرصت: 

 توسعه بالقوه را فراهم آورد.
 

 تواند موجب ایجاد محدودیت، چالش یا بحران شود.یک نیرو (عامل) برون سیستمی که می تهدید:
] و 3]، زیـاد [2]، متوسـط [1ها (فرصت بـا اثـر کـم [براي فرصت 4تا  1ین میزان تأثیر: عددي به

] و خیلی -3]، زیاد [-2]، متوسط [-1راي تهدیدها (تهدید با اثر کم [ب -4ا ت -1]) و 4خیلی زیاد [
 ]-4زیاد [

 



 ۸۰ 

ینـده موضوعی برانگیزاننده که براي رسیدن به وضعیت خواستنی در آن توجـه و تـالش فزا: چالش

 است.الزم 

 
ضعیت وثباتی بر هم خوردن توازن در نظام مورد مطالعه که ماندن در آن ممکن است به بیبحران: 

    و عدم پایداري نظام بیانجامد.
 


