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و مصوبات آن در بررسی عملکرد شوراي عالی انقالب فرهنگی «متن گزارش دو صفحه اي 

اطالعات موجود در سایت شورا توسط دفتر برنامه ریزي «که بر مبناي » حوزه علم و فناوري

 وزارت علوم، تحقیقات و فنّاوري
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فرهنگی و آموزش معاونت برنامه ریزي و نظارت رئیس جمهوري تهیه شده است را از چند 

 توان مورد کندوکاو قرار داد. دیدگاه می

 هدف گزارش .1

شن تر، ی رودر گام نخست به نظر می رسد، که هدف این بررسی در ابهام قرار دارد. به سخن

د ی رسمتهیه کنندگان گزارش، دقیقاً مشخص نساخته اند که هدف این بررسی که به نظر 

 با اندکی شتاب زدگی همراه است چیست؟

ز ادغام پس ا 1379ه شده اجراي کارویژه اي است که از سال چرا که اگر هدف گزارش تهی

ي امه ریزبرن سازمان برنامه بودجه و امور اداري و استخدامی به عهده سازمان مدیریت و ود

یابی ارز قرار گرفت، یعنی نظارت و ارزیابی دستگاه هاي اجرایی است، الزم است که این

ده شاصی که در آیین نامه مربوط درج عملکرد دست کم بر اساس ابعاد عمومی و اختص

 است انجام گیرد که ارزیابی موارد زیر را در برمی گیرد.

ی، نسانالف: ابعاد عمومی شامل نظام هاي مدیریتی (مدیریت راهبردي، مدیریت منابع ا

بهره گیري  ساختار (تشکیالت، قوانین و مقررات)، بهبود سیستم ها و روش هاي اجراي کار،

 ینان ازاطم اي اداري و قانون گرایی) و شهروند مداري (شناخت نیازها و حصولاز فناوري ه

 تطابق کیفیت خدمات با نیازها و انتظارات ارباب رجوع)؛

 هدافب: ابعاد اختصاصی شامل جهت گیري هاي کلی برنامه هاي توسعه و میزان تحقق ا

وریت مأم ویز سیاست ها کمی آنها، میزان تحقق مأموریت و اهداف دستگاه هاي اجرایی و ن

ئیس رهاي محوري و مهم دولت و عملکرد دستگاه هاي اجرایی با توجه به برنامه هاي 

 یزي،رجمهور و وزیران در موقع اخذ رأي از مردم و مجلس (سازمان مدیریت و برنامه 

1382.( 
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کند،  یمجاد در عین حال، شاید یکی از دشواري هایی که ارزیابی و ابعاد ایجاد شده را ای

 تاريپیچیدگی ساختاري شوراي عالی انقالب فرهنگی است. چرا که چگونگی ارتباط ساخ

 این شورا با نظام آموزش عالی کشور مشخص نیست. به سخنی روشن تر، مشخص نیست

ه سایر لی کاین شورا به چه مرجعی و بر مبناي چه برنامه هایی باید پاسخگو باشد. در حا

ه ي برناممبنا جمله وزارت علوم، تحقیقات و فناوري، ملزم است بر کشور، ازنهادهاي اجرایی 

 هاي توسعه عمل کند و در برابر آن نسبت به مجلس شوراي اسالمی پاسخگو باشد.

ابی رزشیبه هر حال، با چشم پوشی از این ابهام، چنانچه هدف تدوین کنندگان گزارش، ا

را چرد. رویکرد مشخصی را دنبال ک عملکرد شوراي عالی انقالب فرهنگی باشد، الزم است

نهاد  وبان که فرایند و چگونگی یافته ها می تواند رویکردهاي متفاوتی را فراروي ارزیا

ی ر بست مه کابپاسخگو قرار دهد. از جمله رویکردهایی که می توان در این فرایند ارزشیابی 

 توان به موارد زیر اشاره کرد:

 یک نظام؛ مقایسه دو یا چند نهاد مشابه در •

 وافق؛مقایسه عملکرد نهادها بر مبناي استاندارها و شاخص هاي مشترك مورد ت •

یش افزا ارزیابی عملکرد مؤسسات، به صورت جداگانه، در فرایند زمانی به منظور •

  ؛بالندگی آن

 ود.شنجام او یا ترکیبی از این رویکردها که می تواند به صورت جمعی یا انفرادي  •

ادهاي پایانی گزارش رویکرد سوم براي چنین ارزشیابی هایی مناسب تر به با توجه به پیشنه

نظر می رسد. اما در هر حال این ارزیابی الزم است به صورت فراگیرتر که در برگیرنده ابعاد 

عمومی و اختصاصی باشد انجام پذیرد. در این صورت مبناي داوري در این حوزه می تواند 

هاي شورا و تغییرات نسبت به دوره هاي ارزیابی پیشین  میزان تحقق اهداف و مأموریت
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باشد. در عین حال، این ارزیابی ها، بدون تعریف، تدوین و توافق بر سر شاخص هاي دقیق 

 کمی و کیفی امکان پذیر به نظر نمی رسد.

در عین حال، نکته بسیار مهم دیگري که در این ارزیابی ها باید در نظر داشت، اهداف و 

یف نهاد مورد ارزیابی است. به عنوان مثال، در گزارش یاد شده بر نکاتی نظیر شرح وظا

وجود «و همچنین » تعیین خط مشی هاي کالن علم و فناوري«، »سیاستگذاري«

پافشاري شده است. » سازوکارهاي مناسب براي اجراي مصوبات شورا در حوزه علم و فناوري

اساسنامه شورا به هیچ یک از این کارویژه ها  این در حالی است که، اساساً در تاریخچه و

و وظایف 1اشاره اي نشده است. به سخنی دیگر، کارویژه هاي سه گانه ستاد انقالب فرهنگی

شوراي عالی انقالب فرهنگی هیچ کدام در برگیرنده چنین کارویژه هایی نمی باشد. وانگهی، 

علم و «از این اسناد این نهاد فرهنگی، نهادي سیاستگذار، به ویژه در قلمرو  در هیچ کدام

قلمداد نشده است. کارویژه هاي اصلی (سیاستی و برنامه ریزي آموزشی) » فناوري

شورایعالی انقالب فرهنگی بر مبناي سندي که در سایت شورا درج شده است را به شرح زیر 

 می توان خالصه کرد:

 خط مشی هاي آموزشی، پژوهشی، فرهنگی و اجتماعی؛ تعیین اهداف و •

 تبیین و تعیین شاخص هاي کمی و کیفی آموزش و تحقیقات کشور؛ •

 تهیه و تدوین مبانی و شاخص هاي دانشگاه متناسب با نظام اسالمی؛ •

 تعیین سیاست هاي نظام آموزشی و پرورشی و آموزش عالی کشور؛ •

 قیقات کشور؛بررسی و ارزیابی وضع فرهنگ، آموزش و تح •

                                                           
 کارویژه هاي ستاد انقالب فرهنگی به شرح زیر تدوین شده بود:- ١

 اد و گزینش افراد شایسته براي تدریس در دانشگاه هاتتربیت اس •
 گزینش دانشجو •
در خدمت  آنها دانشگاه ها و تغییر برنامه هاي آموزشی دانشگاه ها، به صورتی که محصول کار اسالمی کردن جوّ •

 قرار گیرد.مردم 
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ت و معرفتی ضروري و تهیه طرح هاي الزم براي فعالی کريشناخت نیازهاي ف •

ویی به دانشگاه براي پاسخگو اندیشمندان و به کارگیري امکانات پژوهشی حوزه 

 این نیازها؛

 خبگاننبرنامه ریزي و تهیه طرح هاي خاص براي شناسایی، جذب و تعالی فکري و  •

ها  اناییعنوي استعدادهاي درخشان و بهره گیري از توو تربیت و پرورش علمی و م

 و ابتکارات و خالقیت هاي آنان؛

اي هتهیه و تصویب برنامه ها و طرح هاي همکاري حوزه و دانشگاه در زمینه  •

 ؛علمی، آموزشی و پژوهشی

 وسیاستگذاري تدوین کتب درسی و تعیین ضوابط نشر کتاب و تولیدات هنري  •

 فرهنگی؛

 ساماندهی نظام اطالع رسانی کشور و نحوه نظارت بر آن؛ سیاستگذاري و •

تصویب اصول کلی و سیاست هاي توسعه روابط علمی، پژوهشی و فرهنگی با  •

 کشورهاي دیگر؛

ان تصویب ضوابط تأسیس مؤسسات و مراکز علمی، فرهنگی، تحقیقاتی، فرهنگست •

 ظر درنتجدید ها، دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی و تصویب اساسنامه هر یک و 

 اساسنامه هاي مؤسسات مشابه عنداللزوم؛

 وه ها تصویب ضوابط کلی گزینش مدیران، استادان، معلمان و دانشجویان دانشگا •

 ن؛کشور و تعیین مرجع براي گزینش آنا سمراکز تحقیقاتی و فرهنگی و مدار

 سیاستگذاري به منظور ریشه کن کردن بیسوادي؛ •

زشی، و تصویب برنامه هاي فرهنگی، پژوهشی آمو تعیین مرجع براي طرح، تدوین •

 علمی و تحقیقاتی؛
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ی رزیابانظارت و پیگیري مستمر بر اجراي مصوبات شوراي عالی انقالب فرهنگی و  •

هاي  رنامهنتایج و حمایت از اجراي آنها و نیز نظارت بر عدم مغایرت طرح ها و ب

خانه ها، مؤسسات و ه اجرا درآمده توسط وزارتب -آموزشی، پژوهشی و فرهنگی

 .ا اصول سیاست ها و خط مشی هاي مصوب فرهنگی کشورب -سازمان ها

 -رهنگینه فبر مبناي اسناد موجود کارویژه هاي اساسی شورایعالی انقالب فرهنگی (در زمی

 آموزشی) را می توان چنین خالصه کرد:

 نظام آموزشی کشور؛ تدوین، تعیین و سیاست هاي .1

 ع فرهنگی، آموزشی و تحقیقاتی کشور،اوضا نظارت و ارزیابی .2

 براي شناسایی و جذب نخبگان علمی کشور؛ برنامه ریزي .3

 براي ایجاد همکاري حوزه و دانشگاه؛ برنامه ریزي .4

 تدوین کتب درسی و ... نظام اطالع رسانی کشور؛ سیاستگذاري .5

 ریشه کن کردن بیسوادي؛ سیاستگذاري .6

فرهنگی، تحقیقاتی و ضوابط مربوط به تأسیس مراکز علمی،  تصویب .7

 فرهنگستان ها، دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی؛

 به اجراي مصوبات. نظارت و پیگیري .8

تگذاري شورا در قلمرو آموزش کتب درسی و ...، نظام اطالع سدر مجموع، کارویژه سیا

رسانی کشور محدود شده است. تعیین سیاست ها نظام آموزشی و پرورشی و آموزش عالی 

بر عهده این شورا است. ولی روشن نیست مرجع تصویب کننده آن چه نهادي کشور نیز 

که » علم و فناوري«است. در هر صورت اهداف و وظایف این شورا، مسائل مربوط به حوزه 
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حوزه اي فرابخشی و به مراتب گسترده تر از حوزه آموزش و آموزش عالی است را در بر نمی 

 گیرد.

 جمع بندي

 یابی عملکرد شورا دست کم نیازمند رعایت موارد زیر است:به این ترتیب، ارز

 ؛روشن شدن اهداف و کارویژه هاي شورا •

خش بروشن شدن جایگاه حقوقی و ساختاري شورا (ارتباط آن با سایر نهادهاي  •

 ؛آموزش و آموزش عالی)

 ؛مشخص بودن برنامه هاي عملیاتی شورا (در برنامه هاي توسعه ملی کشور) •

و  مه هاي کمی و کیفی براي ارزیابی عملکرد شورا بر مبناي برناتدوین شاخص ها •

 ؛توافق اعضا

 ؛روشن شدن اهداف ارزیابی و رویکردهاي آن •

 ؛ارزیابی ابعاد عمومی و اختصاصی شورا •

 و ... •

ر و تقیق دبدیهی است اظهارنظر دقیق تر در مورد این موضوع نیازمند مطالعه و کندوکاو 

 ین نوشتار نمی گنجد.عمیق تر است که در فرصت ا
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