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 شناسنامه گزارش

  TR/12-135-65-01کد گزارش:  

 محورشدگان دوره دکتراي پژوهشگذري بر پذیرفته عنوان فارسی گزارش

  عنوان التین گزارش

 حمید جاودانی گردآورنده

  همکاران

  هاکلید واژه

 1392دي ماه  تاریخ

 ریزي آموزش عالی، کتابخانهبرنامهموسسه پژوهش و  محل نگهداري

 ریزي آموزش عالیموسسه پژوهش و برنامه چاپ در

این گزارش بارویکردي نقادانه به بررسی پذیرش  دانشجویان دوره دکتراي پزوهش محور می پردازد.در چکیده گزارش:

رار گرفته است.رویکرد علمی بسان بخش نخست ، رویکرد اداري به این گونه تصمیمات از باال به پایین مورد بازکاوي ق

پاسخی فراکنشانه و با روش هنجاري و آموزشی بخش دوم این گزارش را پوشش می دهد.در هر یک از این دو بخش، 

کوشش شده است نقاط مثبت و منفی ان برجسته شود. رویکرد سوم یا رویکرد عمل گرایانه، اگر چه چندان توصیه نمی 

 رسیم می کند.شود اما راه حل دیگري را ت
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 یکرد اداري و علمی روبرو شد:توان با دو روها میبا این گونه پیشنهادها و درخواست

 رویکرد اداري -1

ه نکات ر برگیرندویکرد واکنشانه، دردرخواست از باال به پایین حوزه ستادي است. این  ساالرانه بهبسان پاسخی دیوان

 ساخت: توان چنین چکیدهها را میترین آنمثبت (از دیدگاه اداري) و منفی زیادي است که مهم

کات مثبت -1-1  ن

 جذب منابع مالی بیشتر (منابع اختصاصی) براي مؤسسه؛ •

 ها؛گونه طرح برخی از همکاران درگیر در این آوردن امکان افزایش درآمد فراهم ∑

ا نهادهاي ر نتیجه افزایش همگرایی بهاي (غیرکارشناسی و ناروایی) موجود و دها و رویههمسویی با برخی سیاست •

 ها نیز بیانجامد؛آن و جلب رضایت موجودتواند به حفظ وضع ها که میستادي و تأیید منفعالنه عملکرد آن

 ري مؤسسه در نهادهاي مالی و اداري در عرصه ملی؛آوافزایش نام •

 و .... •

 

کات منفی -2-1  ن

علمی  -تواند پاسدار اصول و هنجارهاي دانشگاهیهاي موسسه، بسان نهادي که مینادیده انگاشتن رسالت و کارویژه •

 جامعه ایرانی باشد؛

، »رابربدسترسی « تر آن از جملهگسو مبانی نظري وزیر پاگذاشتن اصول و معیارهاي جهان نادیده انگاشتن اصول •

شدن آموزش عالی، چشم فروبستن بر مسائل، کاالیی و تجاري«، »پذیرش«، »استقالل نهادهاي دانشگاهی«

 شگاهی و ....نو دیگر اهداف دا» کیفیت آموزش عالی«

رسد ر است که به نظر نمیبازاري است که نظام دانشگاهی کشور بدان دچادر دادن و تقویت آشفته که سرانجام به مفهوم تن

 طرف و دلسوزي باشد.مورد پذیرش هیچ کارشناس بی

 رویکرد علمی -2

شی ساز فرایند اصالحات نظام آموزش عالی کشور با روشی هنجاري و آموزتواند زمینهبسان پاسخی فراکنشانه که می

د، که از گذاري در کشور باشستپژوهی و سیاو همراه با پایبندي به رویکرد و هنجارهاي علمی در فرایند سیاست

 هاي اصلی موسسه، حتی بر مبناي اساسنامه موجود آن است. هاي مأموریتی و کارویژهجمله بنیان
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کاوي هاي اجرایی آن با رویکردي علمی مورد بازنامهبرپایه چنین رویکردي، الزم است، این درخواست به همراه آیین

در  ،شیداشته باشد، موسسه به همکاري و همکن یر و اصالح وجودیبراي تغاي سیاسی چه ارادهقرار گیرد و چنان

گیري بخش آموزش عالی، از جمله حوزه ستادي وزارت علوم، سازي و تصمیمبا حوزه تصمیم ،نقش واقعی خود

 نینتوان چله میتحقیقات و فناوري بپردازد. نکات مثبت و منفی برگرفتن چنین رویکردي از سوي موسسه را از جم

 برجسته ساخت:

کات مثبت  -1-2  ن

 افزایش اعتماد به موسسه و توان کارشناسی آن؛امکان  •

 گیر با موسسه؛ساز و تصمیمبرانگیختن انگیزه همکاري جدي دو سویه از سوي نهادهاي تصمیم •

 گذاري؛پژوهی و سیاستگرایانه میان قلمرو پژوهش، سیاستشکل دادن به همکنشی واقع •

گیري برمبناي کشش سازي و تصمیمهادهاي مطالعاتی و دانشگاهی در فرایند تصمیمآفرینی نافزایش نقش •

 ریخیش.شناسی نقش و عملکرد آن در فرایند تاتقاضا، و به ویژه موسسه با توجه به دیرینه

ی و گیري چنین سپهري، پدید آمدن امکان توسعه منابع انسانی، مالی، کالبدي، علمکمترین پیامد شکل

خواهد  کنندگان چنین تولیداتیادهایی همچون موسسه بر پایه برانگیختن تقاضا در قلمرو مصرففیزیکی نه

 بود.

کات منفی -2-2  ن

دهد، هنگامی بروز خواهد کرد که اراده سیاسی جدي شکل ها نشان میگونه که زیست آزمودهنکات منفی، همان

 هایی را با این رویکرد همسو ساخت:انگیران پشتیبسازان و تصمیمنگرفته باشد و نتوان در میان تصمیم

ها و کوششی براي گیريها و تصمیمسازينادیده انگاشتن نقش و رسالت موسسه در فرایند تصمیم •

 »!برج عاج نشینی«تر آن به اتهام رایج نشین ساختن هرچه بیشگوشه

آفرینی توسعه موسسه و نقش توان مدت، به کاهشنیازي به باز شکافی نیست که چنین واکنشی، دست کم در کوتاه

رو ر این قلمدسنجی در قلمرو برگزیدن رویکرد مناسبی آن درعرصه ملی خواهد انجامید. براي آن که بتوان به امکان

 نهادي پرداخت:توان به کوششی براي انجام گفتگو در دو سطح درون و برونپرداخت، می

 افق و همراهی میان اعضاي موسسه.نجام گفتگو در سطح موسسه براي دستیابی به توا -الف
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دار و برخوردار از نفوذ در فرایند ي صالحیتانگاري با افراد و نهادهنجام گفتگو و در صورت نیاز نامها -ب

 ریزان کالن ملی.حتی برنامه وها در قلمرو آموزش عالي گیريها و تصمیمسازيتصمیم

توان به نکات زیر توان مورد کنکاش (رایزنی) قرار گیرد، میترین نکاتی که در قلمرو این موضوع میاز جمله برجسته

 اشاره کرد:

اي ن رویهشتن اصول و مبانی نظري و هنجاري دانشگاهی در فرایند پذیرش دانشجو بر پایه چنینادیده انگا -الف

 همراه داشته باشد: تواند پیامدهاي زیر راه بهناشفاف که می

محور  -لهتخصصی و مسئ -هاي فنیگرایی در نظام اشتغال کشور به جاي مهارتافزایش گرایش به مدرك •

مدت  تواند به بهگشت و حل مسائل واقعی کشور در میان و بلندکه اگر به درستی به اجرا در آید می

براي  1382ال س، از سوي اینجانب، در بیانجامد. الزم به یادآوري است که گزارش کوتاهی در این زمینه

آگاهی به پیوست فرستاده  ریزي تهیه شده است که براي فزونرئیس وقت سازمان مدیریت و برنامه

 شود. می

ت متحده ایاال افزون بر آن، الگوي دانشگاهی و مسئله محور آن نیز در برخی کشورهاي پیشرفته، از جمله •

ردهاي ها، دستاوده است که بر مبناي یافتهن فونیکس، نیز ایجاد شامریکا، با نام دانشگاه بزرگساال

 اي به همراه داشته است. کامیابانه

سترسی به دپذیرش دانشجو که افزون بر افزایش نابرابري در  برجسته ساختن فرایند ناشفاف این گونه روش •

ش چون: کاهش کیفیت آموزناگواري هم تواند پیامدهايآموزش عالی و دیگر هنجارهاي دانشگاهی، می

  عالی، امکان تبانی و فسادپذیري در نظام آموزش عالی و .... را به همراه داشته باشد.

یفی کرویه و نامتوازن آن، شاهد افت افزایش فشار به نظام آموزش عالی کشور که به دلیل گسترش بی •

هاي جبران تواند آسیبی و پنهان میار اضافبایم. افزایش این روزافزون آن، به ویژه در دهه گذشته بوده

اي ههاي جداگانیگري را بر نظام آموزش عالی کشور بارکند که شرح آن نیازمند جستار گشاییدناپذیر 

 است. 

آن  رسد که به دلیل پیامدهاي ناگوار حتی در پیشنهادپذیر به نظر میانگاشت رویکرد میانه و سومی نیز امکان

ه تواند رامی،مانده از وضعیت عملکرد دهه گذشته . چرا که انجام آن، در شرایط باقیتواند تردید روا داشتمی

 برخی از اصالحات را سد کند. هرچند ممکن است از سوي حوزه ستادي پذیرفته باشد. 

 آید. : دو سناریو براي انجام آن به ذهن میگرایانه تلفیقیرویکرد عمل
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هاي و رویه ر از هنجارها و حتی برخی قوانینی که با بسیافناشفا رویههنگام با نقد چنین : همسناریوي نخست

شدگان را دریافت کرد و در صورت علمی و هاي پذیرشتوان طرحنامهکنونی نیز همگرایی چندانی ندارد، می

، شود که چنین فراینديمی يیادآور ها را فراهم ساخت.آن ها، امکان ادامه تحصیلمناسب ارزیابی کردن آن

رسد! یرش، غیر قانونی به نظر ماز سوي دفتر گست اندازي دوره دکترانداشتن مجوز راهدست کم به دلیل، 

مدرك  احتمالی ي صدوراي نامناسب براتواند به رویهشود، دنبال کردن چنین فرایندي میهمچنین یادآور می

 نیز بیانجامد! اتبراي دیگران، از جمله همکاران موسس

ها به عنوان از آنمی توان ، باشندچه از کیفیت پایینی برخور ها، چنانپس از دریافت طرحنامهسناریوي دوم:

یري بهره گ می رسد چنین دانشجویانی تنها باچرا که به نظر گواهی براي نقد چنین روشی استفاده شود. 

ي با الگوها واص  زمانی خ احتمالی از رانت ها و امکان پرداخت هزینه ها از سوي کارفرمایانشان، در یک بازه

هی به ه توجمدیریتی خاص، برگزیده شده باشند و تا آن جا که اطالعات در دسترس نشان می دهد، هیچ گون

 صالحیت و پیشینه علمی آن ها وسنجش توان ادامه تحصیل آن ها نشده است.
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