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گانه ها، مراکز آموزشی، پژوهشی و فناوري مناطق دهپی نهادن شبکه معاونان پژوهشی و فناوري دانشگاه

به تاریخ اسفند کشور، به پیشنهاد دفتر امور پشتیبانی پژوهشی و فناوري وزارت علوم، تحقیقات و فناوري 

کنندگان تدوین خیردهنده اراده هاي آن بازتابر چه با در نظر داشتن برخی از اهداف و کارویژهگ، ا1393ماه 

هایی بیانجامد، که این اراده تواند به کژرويشناختی میهاي نظري و روشاست؛ اما به دلیل برخی کژتابی

ها را ترین این چالشته و ناگواري را پدید آورد که برخی مهمخیر را با چالش روبرو سازد و پیامدهاي ناخواس

 توان چنین برشمرد: می

خاطرنشان شده است  2، ماده 1گونه که در بند چه هدف از تشکیل نهاد یاد شده، همانچنان -1

یست است، از نگاه دانش مدیریتی نوین و ز» فراهم آوردن زمینه مشارکت و همکنشی پویا«

و نیازمند جوششی درونی ها، اهالمللی شدن دانشگویژه در عصر بینو جهانی، بههاي ملی آزموده

گیري از باال و وادار هاست. بنابراین، تصمیمآن خودخواستگی نهادها بر پایه نیازها و توانمندي

دف هرسد کمکی به دستیابی به ساختن نهادهاي علمی به تشکیل نهاد و شرکت در آن، به نظر می

دار شده اي کرانههکه، این مشارکت و همکنشی با قلمرو جغرافیایی ویژویژه اینکند، بهنمییاد شده 

 .کاهدبتواند از امکان همکنشی در سطح ملی است و می

ین، نهادن نهادهاي نوساالرانه سنتی تمرکزگرایانه و از باال به پایین در پیگونه رویکرد دیواناین -2

ویکردهاي نوین آن، که بر آزاداي و ]، با دانش مدیریتی و رگیري [!سازي و تصمیمتصمیم

نظر  فشارد، چندان همگرا بهخودگردانی فردي و نهادي، حتی در نهادهاي تولیدي، خدماتی پامی

 رسد! نمی

ویژه ایرانی (ملی)، ایجاد چنین هاي جهانی و بهاز سوي دیگر، با در نظر داشتن زیست آزموده

ساالري در هاي دیوانتواند به مفهوم افزودن به الیههایی، میاف و کارویژهنهادهایی با چنین اهد

گیري را سازي و تصمیمهایی که فرایند تصمیمگیري بیانجامد. الیهسازي و تصمیمفرایند تصمیم

 . انجامدمیگیري ع به کندسازي امور تصمیمسازد و در واقتر میتر، دشوارتر و ناچابکپیچیده
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اي با چند منطقه گانۀده به شوراهاي 1»گیريتصمیم«و » سازيتصمیم«کردن دو کارویژه واگذار  -3

 توان چنین برشمرد.ها را میدشواري نظري و کاربستی روبروست که برخی از مهمترین آن

تواند، از یک گیري، از یکدیگر، که در واقع میسازي و تصمیمدو مفهوم تصمیم بازنشناختن. 3-1

ت، که چرا که سرانجام مشخص نیس ؛نهادي را با چالش در عملکردهایش روبرو سازدسو، چنین 

گیري و چه ضمانتی براي اجراي سازي است یا تصمیمبروندادها و مصوبات چنین نهادي تصمیم

 ه،، از جملنقش نهادهاي باالسري آن آورد کهاین پرسش را پدید می ویژهها وجود دارد. بهآن

 ي و مرکزي در مصوبات آن چیست؟ادبیرخانه منطقه

هاي حقوقی و اجرایی بسیاري براي تواند چالشهایی، مینین اهداف و کارویژه. وانگهی، چ3-2

ر ریزي در کشور پدید آورد. آیا چنین نهادي دویژه با الگوي تمرکزگرایانه برنامهچنین نهادي، به

، موجود اوري،تگذاري در قلمرو علم و فنکشور، با در نظر داشتن نهادهاي چندگانه و موازي، سیاس

 تلقی شود؟ سازیا تصمیم پژوهبسان نهادي سیاستگذار یا حتی سیاست تواندمی

اي و نطقهمخانه پی نهادن چنین نهادهایی دستوري و از باال به پایین و به ویژه قراردادن دو دبیر -4

ا رلمی کشور مدیریتی و ... نهادهاي ع اي استقالل ذاتی، نهادي،گونهمرکزي باالسر آن، در واقع، به

 سازد.اي محدود میدر سطح منطقه ،دست کم ،کنشی راکشاند و مشارکت و همبه زیر پرسش می

هاي نظري، رویکردي، حقوقی و ... نامه نیز با کژتابیرسد، درونمایه این آیینبه هر حال به نظر می

 شود. تري است که به آینده واگذار میمناسب بسیاري روبروست که نیازمند بازه زمانی بیشتر و

 

                                                                                                                                                                                     
دو مفهوم و دو کنش جداي از هم و کدام  (Decision Making)گیري ، و تصمیم(Decision Brockers)سازي شود تصمیم. خاطرنشان می 1

 هاي ویژه خود را دارد. براي آگاهی بیشتر نک. جاودانی،شناسیساختارها فرایندها و روش


