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دستورالعمل یاد شده، که حاصل تالشی جمعی از همکاران حوزه ستادي است، با دقت 

شته اند که دستورالعمل تدوین کننده تالش بسزایی دامطالعه شد. اگرچه همکاران محترم 

جامع و کاملی را تهیه کنند، که خودجاي تقدیر دارد، اما به نظر می رسد رویکرد حاکم بر 

این دستورالعمل، از یک سو، از لحاظ نظري چندان با رویکردهاي مدیریتی نهادهاي علمی 

به ویژه  به ویژه دانشگاهها، و از سوي دیگر، از نظر عمی با فضاي برنامه چهارم توسعه و

 12/8/81اهداف، وظایف و تشکیالت وزارت علوم، تحقیقات و فناوري، مصوب « قانون 

 مجلس شوراي اسالمی همسویی ندارد.

هـارم اگرچه بررسی تطبیقی نظري و عملی این دستورالعمل با مفـاهیم نظـري، برنامـۀ چ   

تأمـل مشـتري توسعه [بخش آموزش عالی] و قانون یاد شدة وزارت نیازمند صـرف وقـت و 

 ، اما بهاست که با توجه به فرصت اندك در نظر گرفته، در حال حاضر امکان پذیر نمی باشد

عایـت طور خالصه می ـوان گفت که اساساً، از لحاظ نظري، دانشگاهها، اگرچه موظـف بـه ر

ی ثربخشـسیاست ها و برنامه هاي ملی هستند، اما بـه موجـب ادبیـات موجـود، کـارآیی و ا

 نوط به حفظ استقالل در ابعاد زیر است:دانشگاه م

  (Substantive autonomy)استقالل بنیادي یا ذاتی  •

  (Procedural autonomy)استقالل نظام نامه اي   •

 مرزبنـدي به این ترتیب، آن چه که می توان از استقالل دانشگاه برداشت کرد، بیشتر بـه   

و  یسـتم هـاي فراگیرتـر نظیـر جامعـهمیان دانشگاه به مثابه یک خرده سیستم در قبـال س

ود. حکومت است که گاه به عنوان رکن چهارم و یا جمهوري اندیشمندان از آن یـاد مـی شـ

و  تبوع استاستقالل در این رابطه به مفهوم عدم وابستگی به ارکان دولتی، از جمله وزارت م

ناگونی را در بر می باشد که ابعاد گو (Self – admimistration)نوعی خودگردانی اداري 

 می گیرد. صاحب نظران آموزش عالی این عوامل را چنین برشمرده اند:

 رهایی از مداخالت غیرعلمی در دیریت مؤسسه؛ •

 آزادي عمل در استخدام و تعیین شرایط کار؛ •

 آزادي عمل در پذیرش دانشجویان؛ •

 آزادي در طراحی و ارائه برنامه هاي درسی؛ •
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 یین روش ارزیابی.آزادي در تدوین معیارها و تع •

مـامی تشاید چنین به نظر برسد که باتوجه به شرایط کنونی دانشگاههاي کشـور، اعمـال    

گاهیان، موارد یادشده، به دلیل حاکمیت نظام متمرکز گذشته و در نتیجه عدم آمادگی دانش

 م،دست ک به صورت ناگهانی و شتاب زده امکان پذیر نیست. اما نباید از نظر دور داشت، که

ه می شود است. اما به هرحال، همان گونه که مالحظ» مرحلۀ ذر«اجراي آنها نیازمند تعریف 

 این مفاهیم، با رویکرد حاکم بر دستورالعمل تدوین شده هیچگونه همسویی ندارد. 

ی نـاهمگون العمل، با قانون جدید وزرت نیزوانگهی، همان گونه که یادآور شدیم این دستور  

 به اختصار به چند نمونه آن اشاره می شود: بسیاري دارد که

گاهها، حفظ و تحکیم آزادي علمی و استقالل دانش«قانون یادشده آمده است: » ج«در بند  •

سـجام از جمله اهداف وزارت علـوم، تحقیقـات و فنـاوري بـراي ان» علمی و تحقیقاتیمراکز 

 . بخشیدن به امور اجرایی و سیاست گذاري نظام علمی، تحقیقاتی و فناوري کشور است

تـا شـش مـاه پـس از تصـویب ایـن قـانون «به عـالوه وزارت متبـوع مکلـف شـده اسـت  •

» تیعالی و تحقیقـاهاي آموزشها و مؤسسهرؤساي دانشگاه انتخاب«دستورالعمل مربوط به 

لـوم، را با رعایت مشارکت هیأت علمی این مرکز را تهیه کند و به تصـویب شـوراي عـالی ع

تـدوین  تحقیقات و فناوري برساند، که به نظر نمی رسد فرایند ترسیم شده در دستورالعمل

 شده با رعایت این مفاد باشد. 

ساً به نظر نمی رسد، فرایند پیچیده تدوین شده، که نمایۀ صرف نظر از موارد یادشده، اسا   

نیز قابل اجـرا باشـد.  حتی در سطح ستاديدستورالعمل ترسیم شده است،  9آن در صفحه 

خود نیازمند ایجاد سـازمانی دیـوان سـاالر اسـت کـه زیرا، از یک سو، انجام چنین فرایندي 

بپردازد، و از  (evaluating)ارزیابی  ، و(acting)، اجرا (Monitoring)بتواند، به پایش 

سوي دیگر، چنین سازمانی رانت هایی ایجاد می کند، که در بلند مدت می توانـد، شایسـته 

تبدیل کند. صرف نظر از این که اساساً چنـین نظامـات دیـوان » رابطه گزینی«گزینی را به 

که بـیش از دو » لتیمرکز مدیریت دو«ساالرانه اي، در سازمان ها منسوخ شده است تجربه 

دهه در کشور به فعالیت مشغول بود، و در نهایت به فروپاشی آن انجامید، می تواند چراغ راه 

ترسیم کنندگان چنین فرایندي باشد. الزم به توضـیح نیسـت کـه ، مرکـز یادشـده، بانـک 
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نـین اطالعات مدیران را نیز طراحی و به مرحلۀ اجرا گذاشته بود، که در نهایت، نـه تنهـا چ

بانکی نتوانست مورد استفاده قرار گیرد، بلکه خود به مسئله مشکل زایی نیز بدل شده بـود. 

به عالوه نظارت بر شورایی که چنین وظایف مهم و کلیدي را برعهـده دارد، نیازمنـد ایجـاد 

ردة سازمانی دیگري است ، که در مجموع جز بر سطوح رده بندي سازمانی و احتماالً ایجاد 

 اري نمی انجامد.فساد اد

 
 جمع بندي و نتیجه گیري:

ه بـهایی از دسـت مـورد توجـه قـرار گیـرد آن چه که الزم است در تدوین، دستورالعمل   

 اختصار عبارتند از:

  ریت؛مبنا قراردادن رویکرد علمی و بهره گیري از دستاوردهاي علم سازماندهی و مدی •

 ؛سازمان هایی با کارویژة علمی مورد نظر قراردادن تفاوت هاي سازمانی به ویژه •

 توجه کردن به مفاد برنامه ها، قوانین و مقررات ملی؛ •

 می؛ادهاي علمورد نیاز نهتأکید براستقالل دانشگاه ها وآزادي علمی، به مثابه اصول اولیۀ  •

 بهره گیري از تجربیات ملی؛ •

 بوع؛وزارت مت» اهداف، وظایف و تشکیالت«توجه به وظایف بخشی به ویژه قانون  •

 بهره گیري از تجربه هاي بین المللی در سازماندهی نهادهاي علمی؛ •

کوشش در جهت کاهش رده هاي دیوان ساالري سازمانی بـه منظـور افـزایش سـرعت و  •

 کارآیی سازمانی و ...

ل و تدوین اصول راهنما، براي تدوین چنین دستورالعمل هایی می توانـد موجـب تسـهی    

 م شود.افزایش دقت همکاران محتر

 با احترام

 حمید جاودانی

 عضو هیأت علمی مؤسسه پژوهش و 

 عالیریزي آموزشبرنامه
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