
بازآرایی نظام پاداش دهی و 
کارراهۀ اعضاي علمی

نهادهاي تولید دانش ایرانی

1394دي ماه 

حمید جاودانی
دانشیار موسسه پژوهش و 
برنامه ریزي آموزش عالی



سرآغاز
یاو»قتحقی«پیدایش،اواناز،»جامعهناپیوستهخرد«بساننوین،دانشگاههدف•

.استبوده»حقیقت جویی«روشن تربیانیبه

اه ها،دانشگدروندرارزشتعیینمفهومبه...سکانداري:هادانشگاهدرسکانداري•
قدرتچارچوب هاياهداف،ومأموریت هامنابع،تخصیصتصمیم گیري،نظام هاي

دیگربانهادهابساندانشگاه هاروابطهمچنینوآن هافرماندهیزنجیرهو
.استاجتماعاتوتجارتدولت ها،چارچوبدردانشگاهیجهان هاي

نهادهايدیگرهمچوندانشگاهی،ساختارهايونهادهاشدنساختمندبا•
کاردراجتماعیخدماتوآموزشپژوهش،یعنیاصلی،کارویژهسهاجتماعی،

ارزیابینظامیافتنسامانبا.شدگنجاندهنیزدانشگاه هاعلمیاعضايراهۀ
هبه ویژودانشگاهیدروننهادهايعملکردبازتاب دهندهکهدانشگاه هاعملکرد
کردعملارزیابیبراياصلیمعیارهايبسانکارویژه،سهایناست،علمیاعضاي

.شدگرفتهنظردرارتقاوترفیعفرآینددرجملهازآن ها





بنیان هاي فکري
ازبایدنعالیآموزشنهادهايدرسازمانیتوسعهدرکاربستکهاينکته
وهانهاددیگرازراآنهاکهاستهاییویژگیشود،داشتهنگهدونظر

ها،ارزشکهیابدمیاهمیتروآنازنکتهاین.سازدمیمتمایزسازمانها
ربنهادهاگونهایندرسازمانیفرهنگکلیطوربهوباورهانگرشها،
رو،ایناز.داردآنهاازجامعهکهاستمتکیانتظاراتیوهاکارویژه
:تاسزیرقراربهعالیآموزشنهادهايویژگیهايتریناصلیازبرخی

محیطآشوبناکیوپیچیدگی•
دانشگاهرسالتدرابهاموچندوجهیاهداف•
مخاطبانزیادگستره•
استانداردهاتدویندردشواري•
علمیآزاديواستقاللبهنیاز•

یژهوسکانداريومدیریتیالگوهايپیدایشموجبهاویژگیاین
رفتارالگويدرتمایزموجبنیزخودکهشودمینظامهااین

.شودمیآنهاسازمانی



چارچوب مفهومی همکنشی میان جامعه، دانشگاه و حکومت

جامعه

دانشگاه

جامعه



زیست آزموده هاي جهانی



سرخط تصمیم گیري هاي درون دانشگاهی در چارچوب برخورداري از استقالل دانشگاهی

علمیکارکنانمالیسازمانی
روش برگزیدن •

روساي اجرایی
برگزیدن معیارهاي•

رؤساي اجرایی
معیارهاي برکناري •

رؤساي اجرایی
دوره زمانی و وظایف •

رؤساي اجرایی
شمار و برگزیدن •

اعضاي بیرونی 
هیأت سکانداري یا 

هیأت امنا
توان تصمیم گیري•

درباره ساختارهاي 
)دانشگاهی(علمی 

توان نهادسازي •
قانونی

اندازه و نوع منابع •
مالی عمومی

توان نگهداري •
منابع مازاد

توان وام دادن•
توان تعیین •

شهریه ها در 
دوره هاي گوناگون 

آموزشی و 
دانشجویان خارجی

رهدرباتصمیم گیريتوان•
کارگیريبهفرایند

وعلمیارشدکارکنان
اداري

رهدرباتصمیم گیريتوان•
ارشدکارکنانحقوق
اداريوعلمی

اره توان تصمیم گیري درب•
برکناري کارکنان ارشد

علمی و اداري
ره توان تصمیم گیري دربا•

ی ارتقا کارکنان ارشد علم
و اداري

توان تصمیم گیري •
دربارة شمار کلی 

دانشجویان
جو توان برگزیدن دانش•

در دوره هاي گوناگون 
آموزشی

به توان پایان بخشیدن•
برنامه هاي آموزشی و 

علمی
توان برگزیدن زبان •

آموزشی
توان برگزیدن ارزیاب•

ها و سازوکار تضمین 
کیفیت

توان طراحی •
برنامه هاي آموزشی و 

برنامه درسی دوره هاي 
آموزشی



بنیان هاي حقوقی و قانونی



اسناد باالدستی و قوانین
)دانشگاههااستقالل(توسعهپنجمبرنامهقانونببخش20ماده•

شورايازمجوزدارايکههاییفرهنگستانوپژوهشیوعالیآموزشمؤسساتومراکزها،دانشگاه
سایروپزشکیآموزشودرمانبهداشت،وفناوريوتحقیقاتعلوم،وزارتخانه هايعالیآموزشگسترش

دولتیيدستگاه هابرحاکمعمومیمقرراتوقوانینرعایتبهالزامبدونمی باشندذي ربطقانونیمراجع
واتاصالحومناقصاتبرگزاريقانونکشوري،خدماتمدیریتقانون،عمومیمحاسباتقانونویژهبه

ـاستخدامیـاداريومعامالتیمالی،آیین نامه هايومصوباتچهارچوبدرفقطوآنهابعديالحاقات
ودرمانت،بهداشوفناوريوتحقیقاتعلوم،وزراءتأییدبهموردحسبکهامناءهیأتمصوبتشکیالتی

أتهیاعضاء.می نمایندعملمی رسد،رئیس جمهورتأییدبههافرهنگستانمورددروپزشکیآموزش
ولمشمنیزپزشکیآموزشودرمانبهداشت،وفناوريوتحقیقاتعلوم،وزارتخانه هايستاديعلمی
ورددمی گنیزقبلیآیین نامه هايوتصمیماتمصوبات،شاملبنداینحکم.هستندبنداینحکم

.هستندباقیخودقوتبهنگردیدهاصالحکهمادامیادشدهمصوبات
ودانشگاهها:فناوريوتحقیقاتعلوم،وزارتتشکیالتووظایفواهدافقانون10ماده

نامهینآئوضوابطبرابروهستندمستقلحقوقیشخصیتدارايتحقیقاتیوعالیآموزشموسسات
مییروزتاییدوامناءهیاتتصویببهکهتشکیالتیواستخدامی،اداري،معامالتیمالیخاصهاي
حدودوتحقیقاتیوعالیآموزشموسساتودانشگاههااموردروزارتاختیارات.شوندمیادارهرسد

قانوناینچارچوبدرآنهاپشتیبانیوحمایتونظارت،ارزیابی،آنهاادارهعمومیهايسیاستتعیین
.بودخواهدصالحذيمراجعمصوباتو

هیاتاتاختیارافزایشپژوهشیوعالیآموزشبخشاجرائیهايفعالیتدرتمرکززدائیتحققمنظوربه-بصره
دحدوتنظیم،تحقیقاتیوعالیآموزشموسساتودانشگاههااجرائیمدیریتوعلمیشوراهايامناء

تتقوی،تحقیقاتیوعالیآموزشموسساتودانشگاههااموردروزارتخانهستاديهايحوزهاختیارات
نظارتنحوهوامناءهايهیاتودولتمتقابلهايمسوولیتتعیینوتعریف،امناءهايهیاتاعضايترکیب

زمالهاياصالحیهوهانامهآئین،هاتصویبنامه،لوایح،پژوهشیوعالیآموزشموسساتودانشگاههافعالیتبر
.شدخواهدارائهصالحذيمراجعبهقانونیمراحلطیبرايوتنظیمفناوريوتحقیقات،علوموزارتتوسط



دانشگاه هايفرایندها و شاخص هاي ارتقا  و جذب در 
جهان

هافرایندمعیارها،تدویندرآموزشیهايگروهمشارکت•
نگهداشتوارتقاجذب،درآفرینینقشوساختارهاو

علمیهیأتاعضاي
درعلمیهیأتاعضاياصلیکارویژهسهمحوریت•

.جذبوارتقابرايآنانارزیابی
ردگزینیشایستهوکیفیارزیابیرویکردحاکمیت•

اهدانشگدرعلمیهیأتاعضايجذبوعملکردارزیابی
مطالعهموردهاي

هايدانشگاهعلمیهیأتاعضايجذبوارتقاراهنمايکتابچهازبرگرفته*
2015بریستول؛کمبریج،آکسفورد،



کاستی هاي موجود 
در نظام دانشگاهی ایران



کاستی هاي نظري

دانشگاهی؛استقاللودانشگاهیسکانداريدربارهنظريمبانیانگاشتننادیده-

»علمیهیأتعضو«ازمفهوم سازيدرکژتابی -

یريتصمیم گردهباالترینبساندانشگاه ها،درامناهیأتوجوديفلسفهانگاشتننادیده-

آموزشی؛علمیوانسانینیرويمالی،سازمانی،اموردردانشگاهی

ردجملهازوآموزشیعلمیفراینددرویژهبهعلمیگروه هايواعضانقشانگاشتننادیده-

ارتقا؛فرایند

واراجبقدرتچیرگیجملهازدانشگاهی؛مدیریتبرسنتیدیوان ساالرانهرویکردچیرگی-

ردجاییکامیابآزموده هايزیستونظريبنیان هايپایهبرکهمرجعقدرتجايبهپاداش

.ندارددانشگاهیسکانداري

بانآنهاديتفاوت هايوداتشتولیدنهادهايکردنادارهورهبريویژگی هايانگاشتننادیده-

اجتماعینهادهايدیگر

»پژوهشگر«همچونمفاهیمیباآنآمیختنهمبهو»علمیعضو«مفهومانگاشتننادیده-

...و»سیاست پژوه«



کاستی هاي معیارهاي ارزیابی

ها؛عملکردکیفیارزیابیجايبهارزیابیمعیارهايدراثبات گرایانهوگرایانهکمیرویکردچیرگی-

وضعیتردویژهبهارزیابیمعیارهايدردانشتولیدنهادهاياساسیکارویژه هايگوناگونیانگاشتننادیده-

کشور؛کنونی

ارزیابی؛معیارهايوعلمینهادهايوویژهبرنامه هايواهدافمیانواگرایی-

درگوناگونکارویژه هايباعلمیاعضايتمامیارزیابیبرايهمگونمعیارهايوجودونگريیکسان-

همگون؛نهادهاي

آن ها؛ازسازمانیچشم داشت هايوعلمیاعضايکارراههباارزیابیمعیارهايناهمسویی-

.شودارزیابی هادرسوگیريسببمی توانندکهارزیابیمعیارهايدرپیچیدگیوشفافیتنبود-

آن؛پیامدهايانگاشتننادیدهوارزیابیمعیارهايپیاپیتغییرثباتیبی-

ارزیابی؛معیارهايوکارکردهامیانناهمگرایی-

ارزیابی؛معیارهايدرپیچیدگیوابهام-

دانشگاهی؛کارویژه هايواهدافباناهمسومعیارهاییوجود-

محلی؛نهاددواعضايازچشمداشتووظایفگرفتننظردربدونارزیابیمعیارهايدرسقفوجود-

باشد؛علمیاعضاياصلیوظایفدهندپوششکهمعیارهایینبود-

ازچشمداشت هاووظایفهمچنینوکارویژه هاواهدافبرنامه ها،باناهمسووتبصره هامؤلفه هايوجود-

)...وهمپوشانیدارايمقاالتمشترك،مقاله(علمیاعضاي



هکاستی هاي ساختاري و فرایندي در نهادهاي ارزیابی کنند

اعضايزاتنسهپیشنهاددرتنهاگروهنقش(کنندهارزیابینهادهايساختاردرعلمیگروه هاياندكنقش-

.)استشدهفروکاستهباالدستیرئیس هايتأییدباهمآنوگروهمدیرسويازکمیته

نوپا؛رشته هايونهادهادرویژهبهایرانی،علمینهادهايبومزیستانگاشتننادیده-

أتهیوکمیسیونازکهعلمینهادهايدرویژهبهستادينهادهايموردبیمداخل گیريوتمرکزگرایی-

نیستند؛برخوردار

دانشگاه؛یاودانشکدهردهدرنهادهاتمرکز-

لمی؛عرشتهونهادهرویژگی هايموجودگوناگونی هايگرفتننظردربدوننهادهااعضايیکسانترکیب-

یستند؛نبرخوردارارزیابینهادهايچنینازکهنهادهاییدرویژهبههیأتوکمیسیونبرگزیدنچگونگی-

کننده؛ارزیابینهادهراعضايچیدماندرپاسخگوییشفافیت،ومعیارنبود-

کنندهارزیابینهادهايوافرادساختنپاسخگوییبرايحقوقیساختارنبود-

آن ها؛پیاپیتغییراتوارزیابیآیین نامه هايدرپراکندگیدرابهام-

.نهادهرکارویژه هايواهدافچارچوبدرپاداش دهیوارزیابینظامدرابهام-



کاستی هاي عملکردي

آن ها؛موردبیمداخله گییريوفراقانونینهادهاينهادنپی-

ی؛ارزیابانجاموفرایندساختارها،مصوبمقرراتحتیوقوانینبرخیانگاشتننادیده-

مصوب؛فرایندهايوساختارهابرخیانگاشتننادیده-

کنونی؛مقرراتچارچوبدرحتیارزیابیزمانیبازهبودننامشخص-

دانشگاهی؛نهادهاياصلیهستهبسانعلمی،گروه هاياندك-

ارزیابی؛انجامچگونگیوفرایندساختارها،درشفافیتنبود-

مقررات؛وقوانینپایهبرعلمیاعضايوظایفوحقوقبودنکم رنگ-

ارزیابی؛معیارهايوفرایندهاساختارها،پیاپی،تغییر-

ارزیابی؛فراینددرغیردانشگاهیمعیارهايکاربست-

عمومی؛ارزیابی هايازدانشگاهیارزیابیجداسازي-



جمع کلمربی آموزشیارمربیاستادیاردانشیاراستادسال تحصیلی

83-138272212895777513020113119

84-138381815086212496517513678

85-138496418446619461914014186

86-138597317837201470113514793

87-138611092103819246478916140

88-138711302321854343497216415

89-1388131726889322369016517182

90-138914092914987835429917842

91-1390147931851022033866918339

92-1391166535931143234776220229

93-1392190340231257733945221949

%5%-13%-4%8%12%10متوسط رشد

شمار اعضاي هیأت علمی بر حسب مرتبه علمی در سال هاي 
1382-1392





ي در سیر تحول شمار دانشجویان و دانش آموختگان دوره دکتر
1392-1382سال هاي 



پرسش ها و رهیافت ها



نهادهايوجودسنتی،ساالريدیوانوگريتصديتمرکز،آیا
بیارزیانظاموکارراههجملهاز(دانشگاهینظامبرگرمداخلهموازي
باشد؟مشکالتپاسخگوییتواندمی)علمیهیأتاعضاي

)اارتقوبورس(نگهداشتتوسعه،جذب،برايکنونیرویکردآیا
هايآزمودهزیستعالی،آموزشادبیاتباعلمیهیأتاعضاي
دارد؟همسوییمصوبقوانینوکامیاب

یرگتصمیمنهادهايعملکردوقانونیوحقوقیهايساختزیرآیا
وذبجارتقا،قلمرودر(دانشگاهینظامنقشایفايبرايالزمزمینه

است؟کردهفراهمرا)علمیهیأتاعضاينگهداري



بورس(نگهداشتتوسعه،جذب،برايکنونیفرایندهايورویکردآیا
آزمودهزیستعالی،آموزشادبیاتباعلمیهیأتاعضاي)ارتقاو

موجودرویکردهايیاوداردهمسوییمصوبقوانینوکامیابهاي
جذبوقاارتنامهآییندربازنگرينمونهبراي(دارد؟بازنگريبهنیاز

)علمیهیأتاعضاي

سببتواندمیهادانشگاهسکاندارينقششناختنرسمیتبهآیا
نظاموکارراهجملهاز(هادانشگاهدرگیريتصمیمنظامبهبود

وزارتحاکمیتنقشبرتأکیدیاوشود)علمیهیأتاعضايارزیابی
ند؟کمیپشتیبانیرانظاماینبهبودفناوريوتحقیقاتعلوم،

یرگتصمیمنهادهايعملکردوقانونیوحقوقیهايساختزیرآیا
قلمرورد(دانشگاهینظامنقشایفايبرايالزمزمینهاستتوانسته

ایواستکردهفراهمرا)علمیهیأتاعضاينگهداريوجذبارتقا،
نبودهکامیابالزمهايزمینهایجاددرچندانهازیرساختاین

است؟



با سپاس از توجه شما
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