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 گروه مطالعات مدیریت آموزش عالی



 ۲ 

توانـد نقـش روز کاري) براي نظرخواهی در مورد اسنادي کـه مـی 2نخست بازه تنگ زمانی در نظر گرفته شده (
رسد. بویژه اینکه حتـی مطالعـه دقیـق زیادي در سرنوشت نظام آموزش عالی کشور ایفا کند، مناسب به نظر نمی

شـود در گـام نخسـت، روش تري است. از این رو کوشـش مـیها نیازمند بازه زمانی گستردهحجم زیاد آیین نامه
است که بازاندیشی در مورد محتواي آیـین  ها مورد بازکاوي قرار گیرند. روشنشناسی و رویکرد تدوین آیین نامه

 اي است که چنانچه نیاز باشد در فرصت بعدي انجام خواهد شد.ها نیازمند زمان بسندهنامه
 هابازکاوي رویکردهاي تدوین آیین نامه-1

ربـوط تر آنست کـه نخسـت بـه بـازنگري قـوانین و ضـوابط مبراي درك رویکردهاي حاکم بر تدوین سند، گزیده
ا و مؤسسـات آیین نامه استخدامی اعضاي هیأت علمی دانشـگاهه«خته شود. بویژه مواد قانونی که در مقدمه پردا

 بازتاب یافته است.» آموزش عالی، پژوهشی و فناوري

 انون اهداف، وظایف و تشکیالت وزارت عتفق -الف

دن بـه امـور انسـجام بخشـی«بـر  قانون برنامه سوم توسعه شده است 99این قانون که به استناد ماده  1در ماده 
 پاورزي شده است.» سیاستگذاري نظام علمیاجرایی و 

به » قاتیو مراکز علمی و تحقی آزادي علمی و استقالل دانشگاههاحفظ و تحکیم «همین ماده بر » و«در بند 
 صراحت تأکید شده است.

صـیت حقـوقی شخ«به روشنی بر  ،ه استاستناد یافتهمین قانون که نگارش آیین نامه مورد اشاره بدان  10ماده 
دار برخور» شخصیت حقوقی مستقل«دهاي آموزش عالی تأکید شده است. روشن است نهادي که از انه» مستقل

اص مـالی، خـهـاي باید بتواند ضوابط و آیین نامه خود رأساً 10است، چه از نظر حقوقی و یا حتی تصریح ماده 
صویب هیأت تهاي خاص خود تدوین، به ر مبناي نیازسنجی و امکان سنجیمعامالتی، اداري و تشکیالتی خود را ب

اختیـارات  وامناي (خاص آن نهاد) و تأیید وزیر (اعمال حاکمیت) برساند. در این ماده قـانونی همچنـین حـدود 
ی، یـابنهـا، ارزتعیین سیاستهاي عمـومی، اداره آ«وزارت در امور دانشگاهها و نهادهاي آموزش عالی و پژوهشی به 

  محدود شده است.» نظارت و حمایت و پشتیبانی

ش افزای«و » یتحقق تمرکززدای«هدف از تدوین و تصویب این بند قانونی در تبصره آن بروشنی بازتاب یافته است 
 است.» مدیریت اجرایی دانشگاهها«و » شوراهاي علمی«، »هاي امنااختیارات هیأت

ات حـوزه تنظـیم حـدود اختیـار«هاي حوزه ستادي یعنـی: ی از مسئولیت) به یک10در همین ماده قانونی (ماده 
ت امنـا و ستادي وزارتخانه در امور دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی، تقویت ترکیـب اعضـاي هیـأ

مقرر شده  و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی نیز بروشنی اشاره شده است کهنحوه نظارت بر فعالیت دانشگاهها 
 نـاوري تنظـیم وفهاي الزم توسط وزارت علوم، تحقیقات و ها و اصالحیهها و آیین نامهلوایح، تصویب نامه« است

اقی مانده برسد همچنان معطل ارائه شود. مسئولیتی که بنظر می» مراجع ذیصالح«به » براي طی مراحل قانونی
 است. 



 ۳ 

ه خـوبی ب ،نیز هست االجراو الزم ،آن نیز بازتاب یافته با درنگی بر روح حاکم بر این ماده قانونی که در مستندات
، بنـاي آنتوان دریافت که هدف قانونگذار از تصویب چنین قانونی، تحکـیم اسـتقالل دانشگاههاسـت تـا بـر ممی

لمـی نهادهـاي ع بتوانند بر مبناي نیازها و امکانات خود با برخورداري از انعطاف پـذیري در مـدیریت دانشگاه ها
 وسعه آنها را فراهم سازند.مسیر ت

 برنامه هاي توسعه کشور -ب

 ویـن نکـات دارد اقانون برنامه پنجم دیگر مستند تدوین این آیین نامه، نیز تأکیدي دوباره به  20ماده » ب«بند 
...] بـدون ها [دانشگاهها، مراکز و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و فرهنگستان«ر شده است که بصراحت یادآو

 ی و معـامالتیهاي مالو آیین نامه مصوباتدر چارچوب  فقطم به رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم [...] الزا
هاي مربوط رسـیده باشـد که حسب مورد به تأیید وزارتخانه یأت امناهمصوبات تشکیالتی  -و اداري استخدامی

 عمل نمایند.

صـریح  نها با متنتها نه رد حاکم بر تدوین این آیین نامهبنابراین، دور از ذهن نخواهد بود که نتیجه گرفت، رویک
اهـداف  و ر قوانینبحاکم  هایی نیز با روحقوانین مورد اشاره و دیگر اسناد باالدستی همگرایی ندارد، بلکه مباینت

افته ی ري بازتابها و روحیه تمرکزگرایی و تصدي گقانونگذار با آن دارد. چرا که دست کم یکسان سازي آیین نامه
 کند.اي را تقویت میها و روش شناسی تدوین آن چنین اندیشهدر محتواي آیین نامه

مچنـین ریـزي ارزیـابی و نظـارت و هبه سخنی دیگر، الزم است مفهوم انسجام بخشی در سیاسـتگذاري، برنامـه
مداخلـه  دي گري وانعطاف پذیري در مدیریت نهادهاي علمی کشور را از مفاهیم یکسان سازي، تمرکزگرایی، تص

ا تأکید شتیبان آنهگري در آنها را از یکدیگر بازشناخت. بویژه اینکه در اسناد باالدستی مصوب کشور و در اسناد پ
ري ح سـاختار ادااصال«توان به فصل نخست برنامه سوم توسعه با عنوان اي بر آنها شده است؛ که از جمله میویژه

-ارتخانههاي ستادي وزتفکیک وظایف اجرایی از حوزه«، »هاي دولتصديکاهش ت«اشاره کرد که بر » و مدیریت
ریـزي و همحدود نمودن فعالیت حوزه ستادي به اعمال حاکمیت و امور راهبـردي (سیاسـتگذاري، برنامـ« و » ها

 ه تنهـا درنـرا » رعایت اصل عـدم تمرکـز«قانون برنامه سوم توسعه) و  3ماده » ب«فشارد (بند نظارت) پاي می
دهـد ار مـیهاي خاصی برخوردار است بلکه در تمامی نهادهاي عمومی مورد تأکیـد قـروزارت علوم، که از ویژگی

 .اشاره کرد قانون برنامه سوم)» د«، بند 2(ماده 

 رسیده است: بویصقانون برنامه چهارم توسعه، این نکته با صراحت بیشتري به ت 49در ماده 

 49ماده 

رآفرین، نه سازي و تربیت نیروي انسانی متخصص و متعهد، دانش مدار، خالق و کـادولت موظف است براي زمی •
ر دات ذیـل را منطبق با نیازهاي نهضت نرم افزاري، با هدف توسعه کمی و کیفی از ابتداي برنامه چهـارم اقـدام

ف براي پاسخگویی به نیازهـاي بخشـهاي مختلـمأموریتها و ساختار دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی 
 کشور به انجام برساند:

آموزش عالی و پژوهشی دولتی و همچنین فرهنگستانهاي تخصصی که داراي مجـوز  دانشگاهها و مؤسسات -الف



 ٤ 

آموزش پزشکی  گسترش آموزش عالی و وزارتخانه هاي علوم، تحقفیقات و فناوري و بهداشت، درمان و از شوراي
ها و مقررات اداري، مالی، اسـتخدامی و  اساس آیین نامه صرفاً بر و سایر مراجع قانونی ذیربط می باشـند،

به تأییـد وزراي علـوم، تحقیقـات و فنـاوري و  تشکیالتی خاص، مصوب هیأت هاي امناي مربوط که
رسد، بدون الـزام بـه رعایـت قـانون محاسـبات  بهداشت، درمان و آموزش پزشکی حسب مورد می

مقررات عمـومی اداري و مـالی و اسـتخدامی اداره  و عمومی، قانون استخدام کشوري و سایر قوانین
ها و مقررات مورد نیاز به تصویب هیأت امنا نرسیده اسـت، طبـق مقـررات  و تا زمانی که آیین نامه خواهند شد

 .شد سابق عمل خواهد

و  وازيمـامور ، جلوگیري از انجام تصدي گريبه کاهش  مکلف«قانون برنامه توسعه پنجم نیز دولت را  5بند 
نـه ( ریزيوحدیت رویه در سیاستگذاري و برنامهوزارت علوم، تحقیقات و فناوري و  نقش حاکمیتیتقویت 

 کند.نامه نویسی) میآیین

 سند نقشھ جامع علمی کشور-پ
اب یافتـه بازت» سند نقشه جامع علمی کشور«نخستین راهبرد توسعه علم و فناوري در کشور که در فصل چهارم 

سـازي  به آنهـا و هماهنـگ انسجام بخشیدنساختارها و نهادهاي علم و فناوري و  اصالح«ر است به روشنی ب
ري گـکاهش تصـدي«آن بر  3و در بند  ریزي کالنمراحل سیاستگذاري و برنامهنظام تعلیم و تربیت، در 

 فشارد.پاي می» تقویت ابعاد نظارتی آنبا  همزمان دولت

امـور  مدیریتمؤسسات آموزش عالی و پژوهشی در  افزایش استقالل« 6اقدامات مربوط به راهبرد  2در بند  
منـاي هـاي اافزایش اختیارات و مسئولیت پذیري هیأتها از طریق ، درآمدها و هزینهمنابع مالی، اداري

 ورزد.پاي می آنان

اید درصـدد شـ ،شـدبه این ترتیتب، چنانچه، تنها در تدوین این آیین نامه رویکردي حقوقی و قانونی دنبـال مـی
-. به نظر میآمد که به یکسان سازي، مقررات و ضوابط در کلیه نهادهاي آموزشی و پژوهشی کشور بپردازدبرنمی

ط بـه م نظـري مربـوها، افزون بر نادیده انگاشتن الزامات قانونی، به مفـاهیرسد رویکرد حاکم بر تدوین آیین نامه
ه، مشـارکت چـرا کـ توجه باقی مانـده اسـت.مدیریتی آنها نیز بی هاي ساختاري ونهادهاي تولید دانش و بایسته

ی به نواندیش تواندن در نهادهاي علمی میآپذیري، تنوع، تکثر و انعطاف پذیري از جمله اصولی است که کاربست 
شـی هعـالی و پژو تر، آیا با توجه به گوناگونی نهادهاي آموزشتر و عینیو تولید دانش بیانجامد. به سخنی روشن

اي هدهاي پردیرینتواند کارآمد تلقی شود؟ بعنوان مثال نهااي مشترك براي تمامی آنها میکشور تدوین آیین نامه
تانی کوچـک؟ توان با همان الگویی مدیریت کرد که یک نهاد آموزشی نوپا در شهرسهمچون دانشگاه تهران را می

شگاهها نیسـت هاي امناي دانن نقش دانشگاهیان و هیأتیکسان سازي چنین ضوابطی نادیده انگاشتساً، اساو آیا 
؟ و در آنهـا باشـد که باید با توجه به امکانات و نیازهاي نهادهاي خود ضوابطی را دراندازند که پاسخگوي نیازهاي

ه سـاً چـردازد، اساها بپآخر اینکه، اگر قرار بود که حوزه ستادي، همچون روال گذشته به تدوین و ابالغ آیین نامه
 ود؟نیازي بر پافشاري بر اصالح ساختارها و فرایندها و تنظیم و تصویب اسناد و قوانین جدید ملی ب



 ٥ 

 

 بازکاوي روش شناختی-2

رسد روش شناسی مناسبی در تدوین توان نادیده انگاشت، اما بنظر میاگرچه تالش همکاران حوزه ستادي را نمی
بر تدوین سند نیز بر این کژتابی افـزوده اسـت. بـه سـخن دیگـر،  ها برگزیده نشده است. رویکرد حاکمآیین نامه
هـاي را نیز با چـالش 2هایی است که نه تنها محتواي سنددر تدوین سند، از جمله روش 1»باال به پایین«رویکرد از 

هـایی را، بـویژه در نهادهـاي آمـوزش عـالی و پژوهشـی توانـد مقاومـتزیادي روبرو ساخته است، بلکه حتی می
 رانگیزاند.ب

فـع در آن نظـرات نهادهـاي ذین ونویسـی تلقـی شـود تواند به مثابه پـیشوانگهی، این استدالل که این سند می
. رسدظر نمیگنجانده خواهد شد چندان با ادبیات نظري آموزش عالی و حتی روح حاکم بر قوانین ملی سازگار بن

جتمـاعی؛ ارسند: آموزش، پژوهش و خـدمات ن بنظر میهاي نهادهاي آموزش عالی یکساچرا که، اگرچه، کارویژه
و  ل، آیـا اهـدافند بسیار متفـاوت از یکـدیگر باشـند. بعنـوان مثـانتواهاي آموزشی و ... آنها میاما اهداف، روش

یـام نـور یـا پهاي نهادهـایی همچـون دانشـگاه توان با اهداف و رسالتهاي دانشگاههاي بزرگ ایران را میرسالت
هـاي انی پیـروي کننـد؟ تجربـهبردي یکسان پنداشت و تمامی آنها را وادار ساخت که از ضوابط یکسـکار -علمی

و تصـویب  فشرد و به تـدوینزیست شده در این قلمرو نیز که بر ضرورت استقالل نهادهاي آموزش عالی پاي می
 دهند.قوانین ملی انجامید با چنین رویکردي روش شناختی همگرایی نشان نمی

ي از ایـن یی، تمرکزگرایی موجود در مدیریت نهادهاي آموزش عالی و پژوهشی، بیانگر آن است کـه بسـیاراز سو
ط هـا و ضـوابهبسـیاري از آیـین نامـ و کاربسـت اند که از پـذیرشنهادها براي پاسخگویی به انتظارت، ناچار بوده

بر اسـت و زمان ه همک -صوبات مورديسرباززنند که خود موجب شده است به تخلفات اداري روي آورند و یا با م
راوان فـز این مشکالت را با دیرکرد تنها برخی ا -سازدهاي اساسی هیأت امناها را با دشواري روبرو مییژهوهم کار

 سامان بدهند.

ال طـرح ا بعنوان مثـها (چند روز) و یافزون بر آن، در نظر گرفتن بازه کوتاهی براي اعالم نظر در مورد آیین نامه
 تمشارکه از کهایی رسند. و چنین شتابزدگیآنها در شوراي معاونان اجرایی، نهادهاي آموزشی کارساز بنظر نمی

ر تنظـیم توانـد، روش مناسـبی دکنـد، نمـیپذیري تمامی بازیگران اصلی و ذینفعان به طور کامل جلوگیري می
ر اي که دویهرام به بازنگري آنها پرداخت؛ شود که بطور مدچنین اسناد بااهمیتی بشمار آید و دست کم سبب می

 گذشته بسیار رایج بود.

اصلی  هايز مهارتاها، اساساً برخی از دگرسو، دانشگاهها و دانشگاهیان ایرانی، از جمله بدلیل همین تمرکزگرایی
جویی کتي براي مشارااند و یا بدلیل نادیده انگاشته شدن، چندان انگیزهخود را در مدیریت دانشگاهها از یاد برده

 د.تواند بر عملکردهاي اصیل نهادهاي تولید دانش تأثیري منفی داشته باشندارند. چنین وضعیتی می
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 ها نیازمند بازه زمانی بیشتري است که در صورت نیاز در آینده انجام خواهد شد.نقد محتوایی آیین نامه - ۲



 ٦ 

ها که بازکاوي آنها نیازمند زمان کافی و گفتگـو و توافـق هاي مفهومی آیین نامهپوشی از کژتابیبنابراین، با چشم
-چنانچه حوزه ستادي تمایل به مشارکت در این قلمرو دارد، گزیده رسد،میان بازیگران و ذینفعان است، بنظر می

اي پژوهشی خواسته شـود تـا در هاي امناي منطقههیأت و هاي امنا هر نهاد آموزش عالیتر آن است که از هیأت
سـازند. هاي خود را براي تأیید وزارت آماده بازه زمانی مشخصی با مشارکت تمامی بازیگران و ذینفعان، آیین نامه

توانـد هاست، میي گیرها و تصمیمکه از الگوهاي برگزیده مدیریتی در تصمیم سازي 1»پایین به باال«این روش از 
بیانجامد که با نیازها و امکانات آنها همگرایی بیشتري داشته باشد و چنانچه با  یهایی گوناگونتدوین آیین نامه هب

ها نیز بکاهـد. روشـی کـه بـا روح ي پژوهشی انجام شود، از مقاومتمشارکت پذیري دانشگاهیان و اعضاي نهادها
 آید.قوانین و اسناد ملی کشور همگرایی دارد و گامی در جهت اجرایی سازي آنها بشمار می
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