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 سرآغاز
 شــمار  پیشــقراول آنهــا بــهعــالی، دانشــگاهها و مراکــز آمــوزشکــه اي تولیــد دانش،حرفــه نهادهــاي

 شوند. این تغییـرات کـه دهاي اجتماعی، در گذر زمان دستخوش تغییرات میبسان دیگر نها روند،می
ا، م سـاختارهتوانند از محیطهاي دور یا نزدیک ریشه گرفته باشند نیاز به بازنگري و نوسازي مـداومی

ط به سناد مربوا. بنابراین بازنگري ساخته استنها را به امري گریزناپذیر بدل فرایندها و عملکردهاي آ
 دي در سطحعالی، که بویژه در دهۀ گذشته، با تغییرات زیاسیستم مدیریت دانشگاهها و مراکز آموزش

-آمـوزش تواند بازتاب دهندة این نیاز در عرصـۀ نهادهـايعالی همراه بوده است مینظامهاي آموزش

 شور به شمار آید.عالی ک
 شـنوه هدف رک بود اما این، بازنگریها و تغییرات برآمده از آن، هنگامی اثربخشی و کارآمد خواهد   

صـول اگذاري زمانی روشن شفاف خواهد بود که بر اصـولی، از جملـه و شفافی را دنبال کنند. هدف
 زیر مبتنی باشد:

 .باشد بازنگري و طراحی تغییرات بر رویکردي علمی استوار •
 .بازنگري و طراحی تغییرات بر مبناي مبانی نظري محکم و تحوالت جدید آن انجام شود •
و  وضعیت کنونی موضوع مورد بررسی بخوبی پایش شده و ارزیابی دقیقی بر مبنـاي دادههـا •

 اطالعات در دسترس باشد. به سخنی روشنتر، نقاط قوت و ضعف درون سیستمی و تهدیدها
ژرف  تمی، با مشارکت بازیگران اصلی و تمامی ذینفعان مورد بازکاويو فرصتهاي برون سیس

 قرار گرفته باشند.

سـناد اتوجه بـه ارزیابیها و رهیافتهاي تغییر، افزون بر برخورداري از بنیانهاي نظري استوار، با •
تبط انجـام دیگر اسناد فرادستی مرو توسعه ملی هاي انداز، برنامهملی کشور، نظیر: سند چشم

 ند.شو

راي انجام باي شناسی و بازه زمانی مناسب و نیروي انسانی کارآزمودهتر اینکه، روشنکتۀ مهم •
 این مطالعات مقدماتی در نظر گرفته شود.

اریخ بـه تـ 9009/15شاید یکی از دالیل نگارش این مقدمـه، ابهامـاتی اسـت کـه در نامـه شـماره    
 طح سـطحبازتاب یافته اسـت. ایـن ابهامـات را در سـ مرکز هیأتهاي امنا و هیأتهاي ممیزه 22/10/88

 بندي کرد:توان ردهمی 
 گذاريهدف -1
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 شناسیروش -2
 رفته شدهبازه زمانی در نظر گ -3
 
فها از انجام چنین توان دریافت هدف و یا هدمی محتواي نامه یاد شده از آنگونه که گذاري:هدف -1

 اي عبارتند از:مطالعه
 ؛عالی کشوردر سیستم مدیریتی نهادهاي آموزش» و ایجاد هماهنگی یانسجام بخش« -1-1
 ؛الیعدر عرصه آموزش» کارآمد و پاسخگو«ایجاد مدیریت  -1-2
 ؛نامه مدیریتی کنونیدر آیین» رفع نقایص و معضالت موجود« -1-3
 .موضوع» اهمیت و فوریت«از  برخورداري -1-4

ر دتـوان ا مـیشناسی وضع موجود ریأتهاي امنا  در مورد آسیبهارزیابی اولیه دفتر  به این ترتیب،   
 هاي زیر خالصه کرد:فرضیه
 عالی در وضعیت کنونی انسجام گسیخته و ناهماهنگ است.مدیریت نهادهاي آموزش •

 غیرکارآمد و غیرپاسخگوست. یمدیریت کنونی نهادهاي آموزش •

وردار برخـ »نقایص و معضـالتی«از  عالینامه کنونی مدیریت دانشگاهها و مراکز آموزشآیین •
 است.

عـالی شتوان سیسـتم مـدیریتی نهادهـاي آمـوزنامه یاد شده میباز بازنگري و بازآرایی آیین •
 کشور را منسجم، هماهنگ، کارآمد و پاسخگو کرد.

اي کـه گسـتره »اهمیـت«اي با رسد براي انجام چنین مسئلهدر ظاهر چنین بنظر می شناسی:روش -2
. و شناسی خاصی نیز در نظـر گرفتـه نشـده اسـتنیز برخوردار است، روش» فوریت«از  و دملی دار

نامـه یـینارشد دانشگاهی واحتمـاًال بـازآرایی آموضوع فقط با انجام یک نظرخواهی رسمی از مدیران
» وريعـالی، پژوهشـی و فنـانامه جامع مدیریت دانشگاهها و مؤسسـات آمـوزشآیین«نوین با عنوان 

 اي بازخوردهاي ارائه شده، امکانپذیر است.برمبن
در نظـر گرفتـه شـده بـراي  تأمل دیگر، در این مطالعه، بازه زمانی محدود یک ماهۀ نکتۀ در خور -3

 است. کشور عالیموزشدریافت نظرات و پیشنهادهاي نهادهاي آ
وا باشد، رازه زمانی شناسی و بگذاري، روششناسی، هدفدر مورد آسیببنابر این چنانچه برداشت    

 آورد.شهاي زیر را بذهن میپرسدستکم 
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ن د؟ آیا ایانشناسیهاي انجام شده برمبناي چه دادهها، اطالعات و ارزیابیهایی پایش شدهآسیب •
 شناسی از روایی و پایایی برخوردار است؟آسیب

اد جام بخشی و ایجه انستوان بمی» جامع«اي نوین و نامهنامه و تدوین آیینآیین آیا با بازآرایی •
 عالی دست یافت؟هماهنگی در نظام مدیریتی نهادهاي آموزش

وین هاي نظـري و تجربـی از طریـق تـدایجاد مدیریت کارآمد و پاسخگو برمبناي کدام بنیان •
دهـاي عـالی، بلکـه حتـی نهاکه نه تنهـا در برگیرنـدة نهادهـاي آمـوزش »اي جامعنامهآیین«

 ؟باشدمی امکانپذیر ،تپژوهشی و فناوري نیز هس
وري که عالی، با الگوهاي مدیریتی نهادهاي پژوهشی و فناالگوهاي مدیریتی نهادهاي آموزش •

تـوان بآیا الزاماً همسـویی دارنـد کـه  کنندمتفاوتی را دنبال می هاي نسبتاًمأموریتها و کارویژه
 الگوي مدیریتی یکسانی را براي آنها تدوین کرد؟

از  عالی، پژوهشـی و فنـاوري فقـطکارآمد و پاسخگو در نهادهاي آموزش آیا ایجاد مدیریت •
قی و نیازهـاي مـدنی، حقـونامه جامع مدیریتی امکانپذیر است یا بـه پـیشطریق تدوین آیین

 علمی دیگري نیازمند است؟

وارد عالی، تنها محدود بـه مـشناسیهاي وضع کنونی نظام مدیریت نهادهاي آموزشآیا آسیب •
 شوند؟نامه یاد شده خالصه میمندرج در 

نونی نامه کدر آیین »نقایص و معضالت موجود«آسیبهاي موردنظر فقط از  برطرف ساختنآیا  •
غییـرات شوند که با بازنگري آن بتـوان تعالی ناشی میمدیریت دانشگاهها و نهادهاي آموزش

 مورد انتظار را پدید آورد؟

و مبتنی  شناسیهاي علمی و غیربرخوردار از روش آیا انجام چنین مطالعاتی محدود و شتابزده •
 تواند اصالحات مورد انتظار را پدید آورد؟بر بنیانهاي نظري می

اي عالی سـایر کشـورها چنـین رویکردهـآیا مطالعات در زمینۀ تغییرات در نظامهاي آموزش •
 اي تـرین و اثرگـذارترین نهادهـنظري و عملی را براي انجـام تغییـرات در یکـی از حسـاس

 کند؟اي جامعه بشري تأیید میحرفه

عالی، در عرصـۀ جهـانی، و آموزش متفاوت نهادهاي 2هايو کارویژه 1آیا با توجه به مأموریتها •
 توان دانشگاهها را برعایت الگوهاي یکسانی وادار ساخت؟حتی ملی می
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دیریتی نهادهاي نی را در نظام مکسایرعایت الگوي مدیریت  المللی،هاي ملی و بینآیا تجربه •
 کند؟عالی تأیید میآموزش

توانـد بیـانگر الگوهـاي اداره کـردن دانشـگاهها کـه در ادبیـات می 3»مدیریت«آیا اساساً واژه  •
 شود، باشد؟یاد می ”Governance“عالی از آن با عنوان آموزش

 زمـانی ةازبـهاي بازتاب یافته در نامه یاد شده، آیا و در نهایت، با فرض پذیرش تمامی یافته •
اي عالی، پژوهشی و فناوري بـرمحدود یکماهه براي گردآوري نقطه نظرات نهادهاي آموزش

 رسد؟اي مناسب به نظر میانجام چنین مطالعه

ظـري روشن است که پاسخگویی به پرسشهایی از این دست، زمانی امکانپذیر است که مطالعـات ن   
ر نـد. افـزون بـاز آن پشتیبانی ک» عالیتی نهادهاي آموزشویژگیهاي نظام مدیری«نسبتاً کاملی در مورد 

در  عـالی کشـور کـهیابی ژرفی در مورد وضعیت کنونی نظـام مـدیریتی آمـوزشات زمینهآن، مطالعه
بـه  نهـا بتـوانانجام شده باشد؛ تا بر مبناي آ است آفرینان و بازیگران این عرصهتمامی نقش ةبرگیرند
 گویی بدان دست یازید.هاي جدید و پاسخسازيفرضیه
شـود شـاید در عین حال، بمنظور پاسخگویی به نظرخواهی مورد اشاره به موارد زیر اشاره می –الف 

عالی کشـور کنـدوکاو بتوان ریشه این ابهامات و سردرگمیها را در اندیشه یک پایه بودن نظام آموزش
شناسـی، گسـترة پوشـی از دیرینـهچشم عالی، بااي که برمبناي آن تمامی نهادهاي آموزشکرد. اندیشه

-هاي گوناگون و متفاوت آنها، یکسـان تلقـی مـیفعالیتهاي آنها و بطور خالصه مأموریتها و کارویژه

 تـوان در مـورد نهـاد تواند به روشنتر شدن این پنداره یاري دهد. آیا مـیشوند. مثالی در این زمینه می
گیري وزارت متبوعش بوده که گشایش آن پیش از شکل عالی دیرپایی همچون دانشگاه تهران،آموزش

اي چند ساله دارد و مأموریت و رسالتی محدود بر دوش دارد را با الگوي با دانشگاهی که فقط دیرینه
المللـی امـام خمینـی، کـه مدیریتی یکسانی اداره کرد. یا بعنوان مثال، دانشگاهی نظیـر دانشـگاه بـین

متفاوت بنیان نهاده شده است را با همان الگویی اداره کرد که برخـی از  اي نسبتاًمأموریت و کار ویژه
هاي محدود؟ آیا الگوي اداره کردن دانشگاههاي باز و ها و کار ویژهعالی با مأموریتنهادهاي آموزش

گیـرد و از فناوریهـاي از راه دور، که مأموریت، کارویژه و حتـی جامعـۀ هـدف متفـاوتی را در برمـی
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کند را برمبناي روشهاي اداره دانشگاههاي پژوهشی کشور یکسان انگاشت؟ آیا ده میتفانیز اس متفاوتی
 توان همسان دانشگاههاي پژوهشی تلقی کرد؟اي را میحرفه –روشهاي ادارة نهادهاي آموزشی فنی 

و  اهـاي مـدیریتی دانشـگاههبنابراین، دور از ذهن نخواهد بود که پنداشت، اعمال یکسان رویه –ب 
عالی کشور، نه از دیدگاه نظري و نه حتی تجربی نه تنها به انسجام بخشـی و ایجـاد نهادهاي آموزش

آنها را سـبب شـود. مطالعـۀ  5و بدکارکردي 4ناکارکردي تواند خطرانجامد، بلکه حتی میهماهنگی نمی
للـی نیـز المسرانگشتی وضعیت ساختار مدیریت دانشگاهی چه در عرصۀ ملی و چـه در عرصـۀ بـین

 کند.اي را تأیید میچنین فرضیه
 ازتأییـدياند، بوضعیت ساختار مدیریتی دانشگاههاي معتبر خارجی که عملکرد کارآمدي نیز داشته   

 و  عـالی برمبنـاي بیانیـۀ مأموریـتبر این انگـاره اسـت: سـاختار تشـکیالتی ایـن نهادهـاي آمـوزش

شـکیالتی براین هر کدام برحسب نیاز، سـاختارهاي تهاي متفاوت آنها تدوین شده است و بناکارویژه
شـکیالتی تعالی، ایـن کشـورها از سـاختارهاي اند. وانگهی سایر نهادهاي آموزشمتفاوتی را برگزیده

وضیح بیشتر ت]. 1متفاوتی متناسب با مأموریتها وکارویژهایشان برخوردارند [نک. به پیوستهاي شماره 
 اي است که در فرصت این نوشتار نیست.اگانهدر این زمینه نیازمند مطالعۀ جد

 جـود و و ،عـالی کشـوربرغم وجود تمرکزگرایی باال در مدیریت نظـام آمـوزش ،ملی نیز ۀدر عرص   
 ه حتی در ساختار تشکیالتی آنهاشود کاین نهادها دیده میهاي مختلف براي چگونگی ادارة نامهآیین

بـه تصـویر  این تفاوتها 1در جدول روشنی رصد شدنی هستند.  این تفاوتها بهنیز بازتاب یافته است. 
 اند.کشیده شده
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 تفاوت ساختار تشکیالت مدیریتی برخی از دانشگاههاي کشور برمبناي تاپ چارت – 1جدول 
 

 عالیآموزش نهاد معاونتهاي

 عالیآموزش نهاد
 پژوهشی آموزشی

 تحصیالت

 تکمیلی
 فرهنگی دانشجویی

 و اداري

 مالی
 سایر یعمران

 دانشگاه تهران
آموزشی و 
تحصیالت 

 تکمیلی

پژوهشی و 
 فناوري

- 
دانشجویی و 

 فرهنگی
- • - 

 طرح و برنامه 
 المللیبین

 دانشگاه شهید بهشتی
آموزشی و 
تحصیالت 

 تکمیلی

پژوهشی و 
 فناوري

- 
دانشجویی و 

 فرهنگی
- • - 

فناوري 
اطالعات و 

 ارتباطات

 دانشگاه شیراز
آموزشی و 
 تحصیالت
 تکمیلی

پژوهشی و 
 فناوري

- 
دانشجویی و 

 فرهنگی
- • - 

ریزي و برنامه
 توسعه

 دانشگاه مشهد
آموزشی و 
تحصیالت 

 تکمیلی

پژوهشی و 
 فناوري

- 
دانشجویی و 

 فرهنگی
 طرح و برنامه - • 

 آموزشی دانشگاه تبریز
پژوهشی و 

 • فناوري
دانشجویی و 

 فرهنگی
 • - - 

 آموزشی یالمللی امام خمیندانشگاه بین
پژوهشی و 

 فناوري
- 

دانشجویی و 
 فرهنگی

 • •  

 دانشگاه پیام نور
آموزش و 

 سنجش
 - پژوهشی

دانشجویی و 
 فرهنگی

 •   

 –دانشگاه جامع علمی 
 6کاربردي

- - - -  - - 

فناوري 
اطالعات 
طرح و 
 توسعه

دانشگاه علوم کشاورزي ومنابع 
 طبیعی ساري

 - پژوهشی -
دانشجویی و 

 فرهنگی
 • - - 

 طرح وبرنامه - • • دانشجویی - پژوهشی آموزشی دانشگاه شهر کرد

 

                                                           
شوراي دانشگاه با ترکیبی  عالی، شوراي مرکزي دانشگاه، جایگزینکاربردي، این نهاد آموزش –به موجب اساسنامه دانشگاه جامع علمی  -6

ف انشگاه وظایرکزي دمکامالً متفاوت شده است. در ضمن در اساسنامه یاد شده، این دانشگاه از هیچ معاونتی و برخوردار نیست و شوراي 
. اگرچه در عمل ]2ماره این معاونتها را که متفاوت با سایر نهادهاي آموزشی است، برعهده دارد [براي آگاهی بیشتر، نک. به پیوستهاي ش

 اکنون در این دانشگاه دایر شده است. معاونتهایی نیز هم
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» عـالینامه مـدیریت دانشـگاهها و مؤسسـات آمـوزشآیین«برمبناي  1ستون افقی جدول  نخستین   

ی یتفاوتهـا ،شـودي مربوط به دانشگاهها دیـده مـیتدوین شده است، اما همانگونه که در زیر ستونها

 .شوددانشگاهها دیده می اساسی در تاپ چارت

 .رخوردار استاز میان ده دانشگاه مورد مطالعه، تنها دانشگاه تبریز از معاونت تحصیالت تکمیلی ب   

رحـالی برخوردار اسـت. ایـن د المللیمعاونت بیندانشگاه تهران تنها دانشگاهی است که از  •

عـاونتی ملـی دارد، از چنـین الملاي بـینالمللی امام خمینـی کـه کـاریژهاست که دانشگاه بین

 برخودار نیست.

 و یا حتـی آموزشـی و معاونت تحصیالت تکمیلی، از 1پایین جدول  هايدانشگاهبرخی از  •

 تحصیالت تکمیلی برخوردار نیستند.

 و همچنـین آموزشـی و سـنجشنور، متفاوت از سایر دانشـگاهها، از معاونـت دانشگاه پیام •

رد ز نظر تاپ چارت متفاوت با سایر دانشگاههاي مـوبرخوردار است که ا فناوري اطالعات

 مطالعه است.

از تاپ  متمایز آن ةکاربردي، بدلیل تفاوت ماهوي مأموریتها و کارویژ –دانشگاه جامع علمی  •

 .[البته به موجب اساسنامه آن] چارتی کامالً متفاوت برخوردار است

 نـت آموزشـی کـه تقریبـاً دردانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعـی سـاري، حتـی از معاو •

 عالی از جمله سه معاونت اصلی است، برخوردار نیست.نهادهاي آموزش

ر آن ببرخوردار است، افزون  معاونت فرهنگیدانشگاه شهر کرد، تنها دانشگاهی است که از  •

 از معاونت طرح و برنامه نیز برخوردار است.

ه ایـن برخـوردار اسـت کـ »یزي و توسعهربرنامه«دانشگاه شیراز از معاونت نوینی با عنوان  •

 سازد.متمایز می 1دانشگاه از پنج دانشگااه ردة نخست جدول 
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 »فنـاوري اطالعـات و ارتباطـات«ی با عنوان بابرخورداري از معاونت دانشگاه شهید بهشتی، •

 خود را با سایردانشگاههاي همردیف خود متمایز ساخته است.

  و تفاوتهـاي آشـکار نـه تنهـا در تـاپ چـارت ایـن نهادهـايروشن است که تمایز بـا یکـدیگر،    

لی، عـانهادهاي آمـوزشعالی بازتاب یافته است، بلکه چنانچه شرح وظایف و تشکیالت کلی آموزش

 د، تفاوتهاي اساسی دیگري را نیز شاهد خواهیم بود.ندقیقاً موردکاوي شو

ردي، هاي راهبهاز بیانیه مأموریت و برنام عالی کشور،بیشتر نهادهاي آموزش این در حالی است که،   

یل ایـن یکی از دال اند. و شایدبهرههاي آنها ایجاد کند، بیتواند تفاوتهاي بیشتري را در کارویژهکه می

 ها، برخورداري ناکافی از استقالل آکادمیک است.کاستی

دارتـري مطالعات پیوسته و دامنـهنیازمند تر آن تر و گستردهافزون بر دالیل تجربی، که مطالعۀ ژرف   

دن الگوهـاي مـدیریتی دانشـگاهها ومتفاوت ب ر، نیز ب7نظري اصول اداره کردن دانشگاهها است، مبانی

 ورزند.پاي می

اکـز اي نظیـر دانشـگاهها و مروانگهی، الزم است به تفاوتهـاي اساسـی مـدیریت نهادهـاي حرفـه   

اشت. سه دنهادهاي اقتصادي، خدماتی، صنعتی نیز توجه  عالی با دیگر نهادهاي اجتماعی نظیرآموزش

شـوند اي بـا سـایر نهادهـا مـیاصل اساسی که موجب تفاوت چگونگی مدیریت این نهادهاي حرفه

ت د مطالعـاتوضیح در این موارد نیازمنـ .عبارتنداز: استقالل آکادمیک، آزادي علمی و استخدام رسمی

 جداگانه است.
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 و پیشنهادها گیريبندي، نتیجهجمع

 اي نامـۀ مـدیریتی یکسـان بـراي ادارة نهادهـهـاي نظـري و عملـی، تـدوین آیـینبه موجب یافته .1

ر بـه نظـر پـذیهاي گوناگون آنها امکـانعالی به دلیل تفاوتهاي ماهوي در مأموریت و کارویژهآموزش

 رسد.نمی

رتهـاي بـاال، برخورداري از مها، نشپیشگام بودن در تولید و توزیع داعالی، بدلیل . نهادهاي آموزش2

و  زش، پژوهشهاي خود را که آمونیازمند برخورداري از استقالل آکادمیک هستند تا بتوانند کار ویژه

اري از هـا، نیازمنـد برخـوردبه مرحلۀ اجرا در آورند. انجـام ایـن کـار ویـژه ،خدمات اجتماعی است

د ایـن رسـبه نظر می .یریت علمی این نهادهاستجویی بویژه در فرایند مدپذیري و مشارکتانعطاف

ه هـاي جامعـنهادهاي علمی از چنان صالحیتی برخوردار باشند که بتوانند برمبنـاي توانمنـدیها و نیاز

ننـد. در کهاي خود را تدوین و برمبناي آن تشکیالت ساختاري خود را تنظـیم کارویژه و هامأموریت

ی تی ملی، چنین فرایندي با فراز و نشـیبهایحالمللی و صۀ بینعمل نیز نشان داده شد، که در عرعرصۀ

 دنبال شده است.

کـه  -اي خاص خود برخوردار است که برمبناي آن علمی، از اساسنامه تر، هر نهادبه سخنی روشن   

البته همواره ثابت نیز نخواهد بـود و الزمسـت برمبنـاي نیازهـاي جامعـه و تغییـرات درون و بـدون 

اجـرا گـذارد.  تواند ساختارهاي متناسـب خـود را طرحـی و بـه مرحلـۀمی –زآمد شود سیستمی رو

 نیسـتندهـاي مـدیریتی متمرکـز در خـور ایـن نهادهـاي پیچیـده نامـهآیـین رسـدبه نظر می بنابراین،

تر آن باشد د. شاید الگوي بهینهند، موجب انسجام، همگاهنگی، کارآیی و پاسخگویی آنها شونتواننمی

هـاي مأموریـت برمبنـاي ز چنین نهادهایی خواسته شود، تا ضمن بازنگري و روزآمدسازي بیانیهکه، ا

عالی و نیازهاي جامعـه، سـاختارهاي مـدیریتی خـود را نیـز تغییرات پدیده آمده در نظامهاي آموزش

مهـاي کنند. روشن است که هیأتهاي امنا که از ستونهاي مدیریتی نظا و نوسازي برمبناي آنها بازسازي

توانند بر این فرایندها نظـارت کامـل داشـته باشـند. همهنگـام، نهـادي روند، میدانشگاهی بشمار می
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توانند به مثابـه نهادهـاي ملـی، بـه یا نهادهاي مشابه دیگر نیز می» اي مرکزي دانشگاههارشو«همانند 

 انسجام و هماهنگی این نهادهاي علمی کمک کنند.

هـاي لههـا و رسـانامـهانجام شـده در سـطح دانشـگاهها [بـویژه پایـان هافزون بر مطالعات پراکند. 3

 مطالعـاتتر برخی نهادهـاي پژوهشـی کشـور از جملـه تحصیالت تکمیلی]، مطالعات نسبتآً منسجم

هاي ، تکمیل ایـن مطالعـات بـر مبنـاي نیازهـا و خواسـتعالیآموزش ریزيمؤسسه پژوهش  و برنامه

 دهاي علمیشود، چنانچه قرار است، الگوهاي مدیریتی نهاوزارت متبوع امکانپذیر است و پیشنهاد می

 –می کشور مورد بازنگري و نوسازي قرار گیرد، این گونه تغییرات در چارچوب طرحهاي مشترك عل

 گیــري از زمــانی مناســب و بــا بهــره و مجریــان، در بــازةپــردازان پژوهشــی و بــا مشــارکت اندیشــه

 هاي علمی انجام شود.شناسیروش

 ست با مورداالزم  عالیهاي مدیریتی درنظام آموزشعه و یا اعمال تغییرات در سیستمل. هر گونه مطا4

داز انـتوجه قرار دادن اصول قانونی و حقوقی و در چارچوب اسنادملی از جمله قانون اساسی، چشـم

.. انجام . ساله، سندهاي برنامه توسعه پنجساله، قانون وظایف و تشکیالت وزارت علوم، تحقیقات  20

 نامـه مـدیریت، نسـبت بـه برخـی دیگـر از اسـناد، رسـد بـدلیل متـأخر بـودن آیـینشود. بنظـر مـی

 میان آنها وجود دارد. نیز ییهاتباین

بـه نقـش  ،»عـالییریت دانشگاهها و مؤسسات آموزشنامه مدآیین«رسد، . در مجموع نیز به نظر می5

 هـاي دانشـگاهی بـویژه اساسـی در برنامـه یاساسی اعضاي علمی بویژه گروههاي علمـی، کـه نقشـ

اعتنـا بـاقی مانـده اسـت. ریزي درسی که در سالهاي گذشته به دانشگاهها واگذار شده بود. بـیبرنامه

زمند برخورداري هر چه بیشـتر نهادهـاي دانشـگاهی از هایی نیاکه انجام چنین کار ویژهبدیهی است 

تولیـد دانـش و نوآوریهـا خواهـد افـزود کـه نیازمنـد  ۀاست که بر دامنـ 8الگوهاي مدیریت مشارکتی

 است. تر اجتماعات علمیآفرینبه مثابه یکی از نقش ،همکاري هر چه بیشتر گروههاي آموزشی

                                                           
8. Collegial Management System 
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 ه گویی نسبت بـه آن مرکـز تهیـه شـده اسـت. مطالعـ. روشن است که این نوشتار، فقط براي پاسخ6

ي ار و پیوسـتهتـتر براي انجام چنین تحوالتی نیازمند مطالعات پردامنهتر و عملیاتیتر و گستردهژرف

هـاي است که مؤسسه آمادگی انجام آن را در سطوح مختلف ملی، بخشـی و ... بـا مشـارکت بخـش

 اجرایی دارد.

خسـت نعـالی در گـام نایی بیشتر با نظامهاي مدیریتی نهادهـاي آمـوزشدر عین حال به منظور آش   

ه ه نیـاز بـمروري بر ویژگیها و الگوهاي مدیریتی آنها خواهیم داشت. در ادامه عوامل و نیروهـایی کـ

ی، تصـویر کنند، بر شمرده خواهد شد. در بخـش پایـانعالی ایران را تشدید میتغییر در نظام آموزش

ار و مطلوب و سوگیرهایی که در تغییرات مدیریتی الزم اسـت مـورد توجـه قـر کلی از وضع موجود

 گیرنده برجسته خواهند شد.

مهـاي همانگونه که اشاره شـد، ویژگیهـاي مـدیریتی نظا : عالییژگیهاي مدیریتی نظامهاي آموزشو
 یامدهاي آنپو و تلقی بروندادها  ،از یک سو ها،هاي متفاوت آنعالی ناشی از اهداف و کارویژهآموزش

 ل سـاختارالزم اسـت بـدلی ،به مثابه کاالهایی با ویژگیهاي کاالي عمومی از سوي دیگر است. بعالوه
جـه آن تو بـه ساختاري سست پیونـد در تبیـین ویژگیهـاي مـدیریتی نظامقدرت و اقتدار چندگانه و 

اف ند بـه اهـدبتوا تا ؛اشدبود که با این ویژگیها همسنخی داشته ب ايداشت و به دنبال الگوي مدیریتی
سـتقالل، اوابسـتگی متقابـل،  شامل. برخی دیگر از ویژگیهاي مدیریتی این نظام دندست یابمورد نظر 

رزشهاي اگیري سامان ستیزانه سازمان یافته، فرهنگ خاص ملی، منزلت اجتماعی، ارزشمداري، تصمیم
سـت دفهاهي کارکنـان، ابــهام و کلیـت اات حـرفهبمشارکتی، تعهد و ثو مدیریتی  ،اي و اداريحرفه

(Pardakhtchi, 2002: 42). 
 ي بـه مثابـه نهادهـا ،اگرچه الگوهـاي مـدیریتی نظامهـاي دانشـگاهی: الگوهاي مدیریت دانشگاهی

 ت آنهـا امـا تمـایزا ،شباهتهایی به دیـگر الگوهـاي مـدیریتی رایـج در دیگـر نهادهـا دارنـد ،ايحرفه
 بیـان شـده تمایزات میان بخش عمـومی و خصوصـی ادامهن است. در به مراتب بیش از شباهتهاي آ

هـاي بخـش عمـومی بـا بخـش که اگر نگوییم تمـامی، دسـتکم بسـیاري از ویژگی . گفتنی استستا
 عالی مشترك است. آموزش
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 مقایسه گرایشهاي مدیریتی در بخش عمومی و خصوصی -2جدول 

 بخش خصوصی بخش عمومی

و سـوگیري مهارتهـا  رپذیکاري انعطاف هايالگو •
  حرفه ايهاي به محدوده

 تمرکز و حرکت به سوي کیفیت •

 ساختارهاي هم سطح تر •

 تفویض اختیار •

 رقابت الزامی دلسوزانه •

 سازي و درهم آمیزيیکپارچه •

 تأکید بر مراقبت از مشتري •

 کارگیري فناوري اطالعاته پیشرفت سریع در ب •

 افزایش تأکید بر فرصتهاي برابر •

اف پذیري و چند مهارتی شـدن نیـروي افزایش انعط •
 کار

 تمرکز بر کیفیت و ارزش پول •

 ساختارهاي هم سطح تر •

 تمرکز زدایی •

 افزایش رقابت (لجام گسیخته) •

 ادغام سازي •

 مشتري محوري •

 افزایش تأثیرات فناوري اطالعات و دیگر فناوریها •

ف تنوع بیشتر دادن به نسیتها و قومیتها و رعایت انصـا •
 و اصول اخالقی

 (Hamlin et al., 2001)برگرفته شده از جدول  نبع:م

 
فتنـی اسـت گرا دارند. عالوه بر ویژگیهاي عمومی، هریک از الگوهاي مدیریتی چهارگانه نیز ویژگیهاي خاص خود    

 هاي مختلفـی توصـیف شـده اسـت. امـا در مفهـومکه الگوهاي چهارگانه مدیریتی، در منابع گوناگون مدیریتی، با واژه
ک ادهوکراتیـ مثل الگوي بازار یا سیاسی و الگوي هرج و مـرج مـنظم و ،مشابهتهاي زیادي میان آنها وجود دارد سازي

  ارائه شده است.هاي آن ترین مؤلفهمهم 2که در جدول 
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 مقایسه الگوهاي مدیریتی در نظامهاي دانشگاهی -3جدول 
 خوانش فلسفی پذیري و اختیارالگوي همبولتی انعطاف کنش ارتباطی متقابل

نظام مشارکتی: تقسیم قدرت و ارزشها در جامعۀ برابرهـا یـا 
 ايفرقه
 نبود تمایز میان اعضا •
 ارزش مساوي دانشها •
 نظام فرماندهی افقی •
 وجود تعامالت غیر رسمی •
 تأکید بر مذاکره و گفتگو •
 تأکید بر اجماع و توافق همگانی •
 هاي زمانی محدودمدیریت چرخشی و در دوره •
 ايغیر حرفهمدیریت  •
 قدرت مبتنی بر مرجعیت [علمی] •
 وجود صمیمیت میان اعضاي علمی مدیریت •
 تأکید بر سنتهاي آکادمیک •
 تأکید بر کارگروههاي کوچک •
 عدم استفاده از قدرت تنبیهی و تشویقی و مشروع •
 مدیریت خدمتگزار و بیانگر ارادة جمع •
 رواج هنجارهاي مبتنی بر اداي وظیفه به جاي حفظ امتیازات •

نظام ادهوکراتیک: معنایابی در اجتماع بازیگران خودمختـار  یـا 
 هرج و مرج منظم

 اقتدار حرفه و تخصصی •
 همکنشی مبتنی بر یادگیري •
 وجود استانداردهاي شایسته گزینی •
 تصمیم گیري کشکولی •

 گره گشایی -
 گریز -
 ايفراعرصه -
 مشارکت سیال •
 فناوري نامشخص •
 اهداف همراه با چیستایی •
 دیشهتقدم عمل بر ان •
 گیري از عقالنیت محدود و مقیدبهره •
 گیري گروههاي موقتیشکل •
 برخورداري از بخشهاي شبه مستقل •
ــوآوري  • ــه ن ــه ب ــارت ک ــدون نظ ــردي ب ــت ف ــر فعالی ــز ب  تمرک

 انجامدمی
 مدیریت متکی بر شهود •
 اهداف فرایندي تکوینی دارند •

 نظام بازار یا سیاسی: رقابت بر سر منابع و قدرت سیاسی
 مناسبات غیررسمی در خارج از سیستم گیريشکل •
 رقابت شدید بر سرمنافع و تخصیص منابع •
 شکل گیري همکنشی هاي غیر مستقیم •
 افزایش ارتباطات برون سیستمی •
 شدت گرفتن بی ثباتی، تضاد و مخالفت در سیستم •
 نبود فرهنگی هماهنگ، منسجم و یگانه •
 اولویت تصمیم گیري برمبناي سیاستهاي برون سیستمی •
 ید ایدئولوژیک اندیشیدن در سطح سیستمتشد •
 رواج داد و ستد در سطح سازمان •
 رواج بی تفاوتی در میان اعضا در تصمیم گیریها •
شکل گیري قطب بندي مبتنی بر عامل اجتماعی، اقتصادي و  •

 سیاسی
 قدرت مبتنی بر پول یا سیاست •
 افزایش ارتباطات برون سیستمی •
 تقسیم قدرت ملوك الطوایفی •
 بدون در نظر گرفتن هدف روشن  تصمیم گیري •
 » پذیرسخت گیري انعطاف« مدیریت مبتنی بر  •
 گیريکاهش مشارکت افراد در تصمیم •
 شکل گیري همکاري و همکنشی مبتنی بر تضاد؛ •

 یگیري عقالیی یا سلسله مراتبنظام دیوانساالر: ساختار و تصمیم
 اعمال مدیریت مبتنی بر هدف •
 سله مراتب)گستردگی زنجیره فرماندهی (سل •
 همکنشی بر مبناي قوانین و مقررات •
 توجه بیشتر برجنبه هاي مالی  مقررات تا علمی •
 نظام فرماندهی عمودي •
 نقش و فرد یکی نیستند، نقش بیش از فرد تأثیرگذار است •
 کنندقوانین خاطرة سازمانی ایجاد می •
 تقسیم کار به صورت رسمی •
 ايمدیریت انتصابی، تخصصی و حرفه •
 اف و تصمیم گیري در سطوح باال و از باال به پایینتعیین اهد •
 رواج یکسان نگري در سیستم •
 تأکید بر کارکردهاي دستوري و کنترلی •
 قدرت مبتنی بر زنجیره فرماندهی، مشروعیت حقوقی و سازمانی •
 هاي اکثراً یکسویه و خطیهمکنشی •
 رواج تشریفات اداري و کاغذ بازي •
 وجود مشکل کنترل دوگانه •
 مدیریت عالی در سازمان محور شدن •
 کاهش تعهد افراد نسبت به سازمان  •
 به انزوا رانده شدن اعضاي علمی  •
 رواج مشارکت حسابگرانه به جاي مشارکت خود خواسته. •

 خوانش سیاسی ثبات و کنترل  الگوي ناپلئونی کنش ابزاري یا هدفمند

 1387جاودانی و همکاران،  منبع:
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 عالی کشورنیاز به تغییر در سیستم مدیریت نهادهاي آموزش کننده عوامل و نیروهاي تشدید
ر است یان کشوپردازان و مجرگذشته، که بازتاب دهندة نظرات اندیشه ۀهاي پژوهشی در طی دهیافته

 واند در تسازي شده است. این عوامل و نیروها افزون بر لزوم بر تغییر، میچکیده 3در جدول 
 د باشند.گیري تغییرات نیز کارآمسمت

 

 9کنندعالی را تشدید میعوامل و نیروهایی که نیاز به تغییر در نظام آموزش -4جدول 
 عوامل کارکردي عوامل ساختاري

 وابستگی شدید به دولت •
 سیاستگذاري متمرکز و عدم استقالل و مشارکت دانشگاهها •
 حاکمیت مالحظات سیاسی بر امور دانشگاهها •
 ره وقت و متمرکز دانشگاههامدیریت سیاسی و  غیرعلمی، پا •
 گیرنده در داخل و خارج از نظام آموزش عالیتعدد مراکز تصمیم •
اد و چند پاره بودن نظام آموزش عالی (عدم انسجام بخش خصوصی، دانشگاه آز •

 شها)بخش دولتی و جدایی آموزش پزشکی از سایر آموز
 ارتباط کم با مجامع علمی جهان •
 در شکل دهی به تمدن اسالمیعدم تبیین رسالت آموزش عالی  •
 نبود فضاي باز براي ارائه نظرها •
 گذاري در آموزش عالیکمبود بودجه و سرمایه •
ریزي درسی و جذب نکردن استادان عدم مشارکت اعضاي هیئت علمی در برنامه •

 مجرب
 ی و شغلی اعضاي هیئت علمیتوجهی به منزلت علمبی •
 عدم تأمین اقتصادي اعضاي هیئت علمی •
 بنديظام سهمیهوجود ن •
 نبود آفرینندگی و ابتکار و تولید دانش •
 ناکافی بودن پژوهش و بودجه پژوهشی دانشگاهها •
 آموختگانگرایی و نبود کارایی در تعداد زیادي از دانشمدرك •
ی حاکمیت شور و هیجان به جاي عقل در محیطهاي دانشگاهی و وجود دوگانگ •

 و تزویر و گروههاي فشار

 ت یکسان براي دانشگاههاعدم توزیع امکانا •
 ش دانشجویان درعالی به ویژه پذیرش و آموزهاي آموزشمناسب نبودن برنامه •

 نیازهاي کشور هاي مختلف با امکانات ورشته
 نبود ارتباط میان آموزشهاي دانشگاهی با نیازهاي صنعتی کشور •
 نبود ارتباط میان آموزشهاي دانشگاهی با نیازهاي صنعتی کشور •
 نوررویه دانشگاهها به ویژه دانشگاههاي غیردولتی و پیامگسترش بی •
 هاي غیرالزم براي جامعهرویه رشتهگسترش بی •
 بندي آنهانبود ارزیابی از عملکرد دانشگاهها و رده •
هاي تحصیالت تکمیلی و کاهش کیفیت آموزش به ویژه رویه دورهگسترش بی •

 در این مقطع
 آموختگانبیکاري و اشتغال کاذب دانش •
 نبود برنامه روزآمد و اثربخش •
 هانامهناهماهنگی و ناکارآمدي در مصوبات و آیین •
ع ناکارایی نظام پذیرش دانشجو از طریق آزمون سراسري به ویژه در مقط •

 تحصیالت تکمیلی
.) و زیاد عدم تأمین نیازهاي مطالعات استادان و دانشجویان (کتاب، مجله و .. •

 بودن ساعات تدریس
 ن از استادان پس از دوره رسمی خدمتاستفاده نکرد •
 تکیه بر آموزشگران بدون مدرك دکتري و غیر هیئت علمی ضعیف •
هاي تدریس و پایین بودن کیفیت آموزشی دانشگاهها و ابتدایی بودن شیوه •

 ضعف متون دانشگاهی
 مسلط نبودن استادان و دانشجویان به زبانهاي خارجی •
 هاي تحصیلیکاربردي نبودن رشته •
 انسانی و کاهش سطح کیفی آنعلوم  •

نویس الیحه اصالح اهداف، وظایف و تشکیالت وزارت )، دربارة نحوه تدوین پیش1379اقتباس از دبیرخانۀ شوراي تغییر ساختار ( منبع:
 علوم، تحقیقات و فناوري

 

                                                           
اي است رسشنامه، حاصل گزارش کمیتۀ بازنگري ساختار تشکیالتی وزارت فرهنگ و آموزش عالی براساس پ4. موارد یاد شده در جدول 3

ی ظامی و صنعتنصادي، وط به اهداف کمیته بوده است و براي افراد داراي صالحیت علمی، فرهنگی، سیاسی، اقتکه در برگیرندة سؤاالت مرب
بندي موارد مندرج در جدول از بندي شده است، گفتنی است که تقسیمارسال و پس از تجزیه و تحلیل پاسخها جمع 1376کشور در سال 

 رسید نیز حذف شده است.رح شده که تکراري یا در سطح خرد به نظر میمقاله انجام شده است و موارد مط هسوي نگارند
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 سوگیریهاي تغییرات مدیریتی

ام دیریتی نظم کنونیکه الگوي است انجام شده، نشانگر آن  هايو نظرسنجی، پژوهشها مطالعات نتایج

ع م از نوه، آن ثبات و کنترل دارد و برتمرکزگرایی و دیوانساالري به دانشگاهی کشور، گرایش زیادي

 ی بر هاي مطالعاتی در ترسیم وضع مطلوب نظام مدیریتفشارد. همین یافتهسنتی آن پاي می

 ورزند.اتب اداري تأکید میپذیري و کاهش سلسله مرپذیري، اختیار، مشارکتفانعطا

 سمت راست ترین ویژگیهاي مدیریتی که الزم است مورد تقویت قرار گیرد در، عمده5در جدول    

 د.اندهو ویژگیهایی که الزم است به کاهش آنها پرداخت در سمت چپ به تصویر کشیده ش ،جدول
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 ]2[ن از دیدگاه مدیران عالیه مطلوب مدیریتی نظام آموزش عالی ایراتویژگیهاي برجس -5جدول 

 ویژگیهاي مدیریتی با فرایندي کاهنده ویژگیهاي مدیریتی با فرایندي فزاینده

 قدرت مبتنی بر مرجعیت [علمی] •
قدرت مبتنی بر مشارکت و کاهش مشروعیت ناشی از قدرت تشویقی و  •

 تنبیهی
 برخورداري از نظارت اجتماعی •
 تقسیم قدرت و ارزشها در جامعۀ برابر •
 اعضا خورداري از محیطی انسانی، انعطاف پذیر و ارتباط دوستانه میانبر •
 رهبري مبتنی بر راهنمایی، تسهیل گري، حمایت و پشتیبانی •
 تأکید بر کارگروهی، توافق جمعی و مشارکت و همکنشی •
 پایبندي و تعهد نسبت به سازمان •
 در نظر گرفتن منافع بلند مدت منابع انسانی و سازمانی •
ــــر ت • ــــد ب ــــلتأکی ــــاد متقاب ــــزایش اعتم ــــانی و اف ــــعۀ انس  وس
 به مثابه اولویت راهبردي 
 احساس حساسیت و تعهد نسبت به ذینفعان و مشتریان •
 نظام فرماندهی افقی •
 وجود تعامالت غیررسمی •
 تأکید بر مذاکرت، گفتگو و هم اندیشی •
 مدیریت خدمتگزار و بیانگر ارادة جمعی •
 ايمدیریت انتخابی و غیرحرفه •
 گیري مشارکتی [از پایین به باال و بالعکس]نظام تصمیم •

 قدرت مبتنی بر زنجیره فرماندهی [سلسله مراتبی] و مشروعیت حقـوق و •
 سازمانی

 قدرت مبتنی بر قوانین و مقررات و مشروعیت ناشی از قـدرت تنبیهـی و •
 تشویقی

 برخورداري از نظارت مکانیکی •
 تقسیم قدرت بر مبناي ردة سازمانی •
 ناپذیررسمی و انعطاف برخورداري از محیط •
 رهبري مبتنی بر هماهنگی و سازمانی •
کاهش همکنشـی و همکنشـی بـر مبنـاي قـوانین و مقـررات در سـطوح  •

 همسان
 گیري هم کنشیهاي یکسویه و خطیشکل •
 تأکید برجنبه هاي اداري و مالی تا مسائل علمی •
 رواج مشارکت حسابگرانه به جاي مشارکت خود خواسته •
 به مقررات و قوانین پایبندي بیش از حد •
 محور شدن مدیریت عالی در سازمان •
 تقسیم کار رسمی •
 وجود تمایز میان نقش و فرد، نقش بیش از فرد تأثیرگذار است •
 نظام فرماندهی عمومی •
 گستردگی زنجیره فرماندهی •
 ايمدیریت انتصابی و حرفه •
 گیري از باال به پاییننظام تصمیم •
 گستردگی و حاکمیت بخش دیوانساالري •
] و نارضایتی بخش علمی دیوانساالري -تشدید دوگانگی مدیریتی [علمی •

 از رویه هاي دیوانساالر
 رواج یکسان نگري در سیستم؛ •
 تأکید بر کارکردهاي دستوري و کنترلی  •
 رواج تشریفات اداري و کاغذ بازي •
 سکون و کرخی و تمایل به حفظ وضعیت موجود •
 ینکاهش انگیزه نوآوري در سطوح میانی و پای •
 کاهش تعهد و پایبندي افراد نسبت به سازمان •

157: 1387طباطبایی، پرداختچی، جاودانی، توفیقی، قاضیمنبع : 
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 پیوست یک

 ساختار تشکیالتی برخی از دانشگاههاي برتر جهان
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 دوپیوست 

 کشورساختار تشکیالتی برخی از دانشگاههاي برتر 
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شود، ساختارهاي یالتی برخی از دانشگاههاي برتر مشاهده میدر ساختارهاي تشککه  همانگونه   

اند. این تفاوت در ساختارها و یا مدیریتی متفاوتی را براي انجام امور اجرایی دانشگاهها برگزیده

 شود.هاي مأموریت متفاوت و یا یکسان آنها ناشی میمشابهات آنها، از بیانیه

راحی هها طیتی بیشتر براي انجام امور اجرایی دانشگادرعین حال، این ساختارهاي رسمی مدیر   

ر واقع دستند. اند و بازتاب دهندة ساختارهاي غیررسمی و فرهنگ کاري این نهادهاي اجتماعی نیشده

روند. شمار میعالی باجرایی، پشتیبان نظام علمی دانشگاهها و مراکز آموزش –این ساختار مدیریتی 

-قشترین نموزشی، گروههاي آموزشی و اعضاي هیأت علمی اصلیهاي آدر بخش علمی و برنامه

 روند.آفرینان این عرصه بشمار می

 

 


