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 دیباچه

و تخصصی با ریزی آموزش عالی به مثابه نهادی علمی  مؤسسه پژوهش و برنامه

ای، محور اصلی  رشته پژوهی در قلمرو آموزش عالی و رویکردی میان رسالت دانش

تولید و ارتقاء دانش نظری و کاربردی در  -1های:  های خود را به کارویژه فعالیت

نفعان در سطح  انتقال و اشاعه دانش آموزش عالی به ذی -2حوزه آموزش عالی 

های آموزش عالی قرار داده است.  لیل سیاستپژوهی و تح سیاست -3خرد و کالن 

های تخصصی که  در این راستا به منظور پاسخگویی سریع، مؤسسه تدوین گزارش

های پژوهشی به کار گرفته  مدت است را در کنار انجام طرح رویکردی چابک و کوتاه

 است. 

های تخصصی آموزش عالی است و از نیمه دوم سال  مجموعه حاضر شامل گزارش

نفعان آماده شده است. گستره موضوعی این  برداری ذی برای انتشار و بهره 1397

های کنونی در حوزه آموزش عالی  ها و دغدغه ها طیف وسیعی از چالش گزارش

ریزی آموزشی و درسی،  نظیر: مدیریت و حکمرانی، توسعه کمی و کیفی، برنامه

یان خارجی، ارزیابی و تضمین المللی شدن و جذب دانشجو منابع مالی و انسانی، بین

باشد. این  های آموزش عالی و ... می کیفیت، مطالعات تطبیقی، تحلیل سیاست

ها سعی دارند ضمن تحلیل وضعیت موجود، راهکارهایی مفید و مؤثر در  گزارش

ریزی آموزش عالی کشورمان در سطح خرد  جهت بهبود نظام سیاستگذاری و برنامه

 و کالن ارائه نمایند.

نظران آموزش عالی به مشارکت  ر پایان ضمن دعوت از همه متخصصان و صاحبد

در این برنامه پژوهشی، خواهشمند است نظرات و نقدهای ارزشمندتان را در 

 ها به این مؤسسه ارسال نمایند. خصوص هر یک از گزارش
 

 رضا منیعی

 معاون پژوهشی مؤسسه
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 چکیده

ای برای تحقق و برنامه، توصیف حالت یا تحولی در آینده است که قصد و اراده

اجرای آن وجود دارد. هدف نهایی برنامه، برطرف کردن مسئله ها و برآورده ساختن 

چندین دهه گذشته در کشورهای توسعه یافته و نیازهای جامعه است. طی 

خورد حاصل  هر جا که دستاوردی به چشم می ،کشورهای موفق در حال توسعه

ریزی درست و دقیق بوده است. از سوی دیگر، برنامه، برونداد  تفکر، تدبر و برنامه

 فرایند برنامه ریزی است، بنابر این، کیفیت یک برنامه مستقیماً متأثر از روش و

دیگر، روش برنامه ریزی مهم تر از محتوای  تفرایند برنامه ریزی است. به عبار

به تولید محتوای  ،انتخاب روش برنامه ریزی مناسب چرا کهبرنامه ریزی است 

ریزی  مناسب و مفاد قانونی معتبر منجر خواهد شد. هر چند امروزه اعتقاد به برنامه

های کالن و متمرکز، همانند گذشته وجود ندارد ولی این به آن معنا نیست که 

های جدید و مؤثرتری  روش ،بلکه دنیای امروز شده است،ریزی کنار گذاشته  برنامه

 طلبد. ی میریز را برای برنامه

البته از آنجایی که نظام برنامه ریزی آموزش عالی در کشور ما جزئی از نظام حاکم 

بر کل سیستم برنامه ریزی ملی است لذا بسیاری از علل ناکامی برنامه های آموزش 

به کل فرایند برنامه ریزی کشور مربوط می شود. به طور معمول، تالش ها  ،عالی

ریزی در کشورهای توسعه نیافته، عمدتاً یق ابزار برنامهبرای نوسازی جامعه از طر

بدون دخالت و حضور مردم صورت گرفته است. تالش های رسمی در توسعه 

اجتماعی در دست مدیران و یا تکنوکرات هایی بوده است که عموماً خود را عاقل تر 

 اند و به جای جستجوی راه هایی برای خودیابی، خود فهمی واز مردم دیده

اند. برای حل مسائلی همچون تحقق های خود را تحمیل کردهمشارکت مردم، ایده

توسعه علمی و دارا بودن یک نظام آموزش عالی قوی، ایجاد تغییرات اساسی در 

جامعه مورد نیاز است. بنابراین یکی از وظایف هر  و نظام پاداش دهی نظام انگیزشی

ی مناسب برای جلب مشارکت های نظام برنامه ریزی، طراحی یک نظام انگیزش

 مردمی با حضور ذینفعان در حوزه آموزش عالی است.



 های توسعه آموزش عالی ایران و ... تحلیل برنامهشناسی و  آسیب و 

در گزارش حاضر، ضمن آسیب شناسی برنامه های توسعه اول تا ششم بخش 

آموزش عالی، برای تدوین برنامه هفتم این بخش، پیشنهادهایی شامل مبانی نظری، 

 می شود. الگوی تدوین، ساختار و فرایند تدوین برنامه ارائه
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 مقدمه

ها را باید به منزله ابزار ضروری توسعه نگریست و نه به  بهبود کیفیت زندگی انسان

توانند  کرده باشند می منزله هدف نهایی توسعه. مردمانی که تندرست و تحصیل

های نو سر  اندیشه شود و رونق و رشد بیافرینند، کیفیت نیروی کار بهتر می

آورد. اگر سرمایه انسانی را عبارت بدانیم از علم و دانش، مهارت و تجربه، توان  برمی

و قابلیت و نهایتاً انضباط و خالقیتی که از طریق تعلیم و تربیت به انحاء مختلف در 

گردد و به آنان وری کار آنان در جامعه میافراد ذخیره شده و باعث افزایش بهره

برخورداری از مطلوبیت های باالتر را می دهد، در نتیجه، لزوم برنامه ریزی  توان

برای سرمایه انسانی و مکان اصلی تولید سرمایه انسانی یعنی آموزش عالی هر روز 

ضرورت بیشتری می یابد. گرچه در مجموع دو گرایش ذهنی در برنامه ریزی، برنامه 

کند. اول یجه آن را نا کارآمد میرا از واقعیات اجتماعی تهی کرده و در نت

که برنامه ریزی را از کارآمدی بالقوه خود و نظریه برنامه ریزی  1«آرمانشهر باوری»

که کاربست برنامه  2«عمل باوری فنی»را از اهمیت عمل خود تهی می کند و دوم 

-روز مره تنگناها تبدیل میریزی را به مدیریت بی هدف و و حرفه برنامه

 (.1382، دانشپورکند)

از سوی دیگر، با سرعت گرفتن آهنگ رقابت اقتصادی در سطح بین المللی؛ اهمیت 

آموزش عالی، علم و تکنولوژی به مثابه یک نیروی مستقیم تولیدی فزونی گرفته 

است. بنابر این، برای دستیابی به توسعه علمی و سرعت بخشیدن به حرکت 

ی که از ایده تا تولید انبوه گسترده است، بهبود ا های جدید در سراسر زنجیره اندیشه

  ضرورت دارد. عاملیت های مختلفهای  ریزی آموزشی و نیز افزایش انگیزه برنامه

زیر به نگارش درآمده  های بر این اساس، گزارش حاضر با هدف پاسخ به پرسش

 است:

آموزش عالی کشور وجود داشته  ی در شش برنامهچه اشکاالت و نقاط ضعف -1

به نتایج مورد نظر نیانجامیده است؟ به عبارت  انتظارات را برآورده نکرده و هک

                                                                                                                        
1 . Utopianism 

2 . Technical Pragmatism 
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 دیگر، آسیب شناسی برنامه های توسعه بخش آموزش عالی چه بوده است؟

برنامه تدوین مبانی نظری و الگوی برای برنامه هفتم بخش آموزش عالی چه  -2

 ؟پیشنهاد می شود

بخش آموزش عالی کشور  ساختار پیشنهادی برای تدوین برنامه هفتم -3

 چیست؟

 فرایند پیشنهادی برای تدوین برنامه هفتم بخش آموزش عالی کشور چیست؟ -4

چه پیشنهادهای اجرایی برای تدوین برنامه هفتم بخش آموزش عالی کشور  -5

 می توان ارائه داد؟

 برنامه ریزی چیست؟

ای برنامه، توصیف حالت یا تحولی در آینده است که قصد و اراده  :  1تعریف برنامه

 برای تحقق و اجرای آن وجود دارد.

ریزی یک فعالیت ذهنی آینده نگرانه است در جهت برنامه : 2ریزیتعریف برنامه

 های زیر است:ها و مؤلفهو دارای ویژگی 4به ریسک3تبدیل وضعیت عدم قطعیت

 ارد .کاربردی د -ماهیت علمی -

 یک فعالیت جمعی و گروهی است. -

 دارای محدودیت زمانی مشخص است. -

های مختلف به دنبال ایجاد انتظام در یک بخش و هماهنگی آگاهانه بین بخش -

 است.

 های نامحدود است.حرکتی در جهت تخصیص منابع محدود به خواست -

و تعیین راهکارهای ها یک فرایند مستمر است که شامل تدوین اهداف و اولویت -

 گردد.می تحقق آنها، ارزیابی و بازنگری 
 

ریزی ریزی در حوزۀ آموزش عالی به کار رود برنامههنگامی که فرایند برنامه 

                                                                                                                        
1 . Plan 

2 . Planning 

3 . Uncertainty 

4 . Risk 
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 آورد.آموزش عالی را به وجود می

 بخش آموزش عالی  پیچیدگی برنامه ریزی برای

. علم دهد افزایش  پذیری را برنامه، بایستی پاسخگویی و مسئولیتبه طور کلی، 

های افراد  ریزی این وظیفه مهم را برعهده دارد که سیستمی برای انگیزش برنامه

ای و  ها و بخش ها را برای قبول تکالیف دقیق برنامه تدوین نماید که همه قسمت

گیری از کلیه ذخایر قابل دسترس ترغیب نماید. البته نظام انگیزشی فقط به  بهره

 یهای شود بلکه در صورت لزوم جریمه دی و معنوی محدود نمیهای ما ایجاد پاداش

تدوین چارچوب انگیزشی در آموزش عالی بسیار حساس و نماید.  را نیز طراحی می

مشکل است چرا که ایجاد انگیزه در دانشکاران و نیروی کار علمی، ظرافت های 

 خاص خود را می طلبد.

اندیشیدن و دانستن و آموختن و یادگرفتن به عالوه، چگونه می توان برای پرسیدن، 

ریزی کرد. دانشگاه و های مربوط به دانش وفناوری برنامهو تحقیق کردن وکنش

گری نیست که قالب های شغلی مورد نیاز بروکراسی یا ریخته پژوهشگاه، کارخانه

 بازار را به ورودی خط تولید او بدهند و در خروجی آن، دانش آموختگان قالب ریزی

شده تحویل بگیرند. فرایندهای اندیشیدن و دانش فناوری، بسیار پیچیده، متنوع و 

قرار و بیرون از انتظار هستند. قابلیت های حیات فکری نامعین و چه بسا ناآرام و بی

ریزی می تواند برای آن ایجاد کند، هایی که برنامهو علمی و تخصصی، با محدودیت

، پژوهشی، آموزشی و یادگیری همراه با تنوع رفتارها، رود. زندگی علمیمی  از بین 

های غیر منتظره، فوران ها و فیضان ها و جرقهانتظارات و مسیرها، و توأم با خالقیت

های غیر قابل پیش بینی، شک ها و نقدهای غیر قابل مهار و کنترل ناپذیر است و 

لغزد. برای همین پیماید و از زیر تعریف و تحدید میمعموالً مسیری خطی نمی

و  "باز"تواند در حد یک سیستم ریزی برای دانش و فناوری، تنها میاست که برنامه

، قابل درك و معنی دار باشد و یک محیط تعامل برای 1خود گردان و خود تنظیم

هماهنگی و راهبرد مشارکتی، و به صورت فرایندی از تفکر و عقالنیت جمعی، 

أله گشایی و توافق و حمایت تلقی شود) تالش مداوم برای رایزنی مس

                                                                                                                        
1 . Self directional & Self regulative 
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 (.1381فراستخواه،

ریزی  های مدیریت و برنامه های موجود در تفکرها و تجربه گرایش از سوی دیگر،

هایی نیز  ها، از جهت آموزش عالی در کشورهای صنعتی، با وجود تنوع موجود در آن

عتبارات خود را از بخش مهمی از ا ،های بزرگ اند. نخست، با اینکه دانشگاه مشترك

گیرند، استقالل علمی، اداری و مالی آنها پذیرفته شده است. بر پایه همین  دولت می

پذیری و  توانند کارکردهای مسئولیت های دانشگاهی می استقالل است که مدیریت

های تحقیقاتی با  های دانشگاه ای خود را داشته باشند. دوم اینکه به فعالیت حرفه

شود؛ یعنی دانشگاه محل انتقال و تولید اطالعات و  نگاه میدید استراتژیک 

های جدید است و این امر عملی نیست مگر با استادان و دانشجویانی که  فناوری

های قبلی )آموزش و پرورش عمومی و متوسطه( تربیت  برای این منظور در دوره

اساسی و اند. لذا به هم پیوستگی آموزش و پرورش در تمامی سطوح، امری  شده

ها  جویانه به عملکرد دانشگاه مهم )استراتژیک( است. سوم اینکه نگاه مساوات

ریزی دانشگاهی دارد. البته این نگاه با ساختار  حضوری چشمگیر در مباحث و برنامه

گرایی  گیرد؛ ساختاری که پدیده نخبه اجتماعی و اقتصادی جوامع در تضاد قرار می

شناسد و  ورش به صورت ضمنی به رسمیت میرا در سطوح مختلف آموزش و پر

ای مشهود است(.  کند)که البته این امر در کشورهای جهان سوم نیز پدیده ترویج می

های شناختی و  های معتبر امروز بسیار پیچیده و به مهارت مدیریت در دانشگاه

توسعه فردی دانشجو، پیشرفت عمیق نیاز دارد چرا که اهدافی مانند سازمانی 

 های انسانی، عدالت اجتماعی، یادگیری هدفمند، ارزشیابی انتقادی جامعه مندیتوان

 (. 1382، )یمنیرا در نظر دارد

 آسیب شناسی برنامه های اول تا ششم بخش آموزش عالی

نظام »در گزارشی که قبل از تدوین برنامه ششم در قالب مستندات برنامه، با عنوان 

توسط معاونت برنامه « جمهوری اسالمی ایرانتهیه و تدوین برنامه ششم توسعه 

 ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور منتشر شد چنین آمده است:

نظام برنامه ریزی برنامه ششم توسعه قرار است با استفاده از تجربیات برنامه های 

گذشته، اجتناب از آسیب های قبلی، و کسب نظرات جدید مدیریت عالی کشور، و 
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طه نظرات نخبگان امر برنامه ریزی، چه در سطح کالن و چه در بهره گیری از نق

سطح بخشی تهیه شود)معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس 

تدوین آگاهی، باز هم روال  اعالم و این با وجود این شوربختانه (.1393جمهور،

 برنامه ششم به روال برنامه های قبلی بود. 

مدیریت گذار اهمیت زیادی  ،و از جمله برای ایران برای کشورهای درحال توسعه

مدیریت گذار نوعی هنر است و نه علم. علت این امر آن است که پدیده های دارد. 

اجتماعی، سیاسی و اقتصادی، اموری پیچیده و متحرك هستند و به همراه شمار 

بة کنند. بعد از چند دهه که از تجرزیادی از عناصر غیر قطعی، خودنمایی می

عموماً نتایج، ناامید کننده است.   گذرد،ریزی در کشورهای توسعه نیافته میبرنامه

چه اشتباهی رخ داده است؟ چه مواردی باعث شده حال، پرسش این است: 

و حتی از شکست برنامه سخن به میان  برنامه ریزی برآورده نشودنظام انتظارات از 

در ادامه به تشریح مهم ترین آسیب ها و نقدهایی که بر نظام برنامه ریزی در  ؟آید

کشور)به طور اعم( و برنامه ریزی بخش آموزش عالی) به طور اخص(، وارد است، 

می پردازیم. به اعتقاد نویسندگان این گزارش، اگر به دنبال برون رفت از بن بست 

هستیم، برای برنامه هفتم توسعه کارآمد  برنامه ریزی و ایجاد یک نظام برنامه ریزی

برای رفع آنها،  جدی به موارد عنوان شده در ذیل و اراده معطوف به عمل توجه

 اهمیت حیاتی دارد:

 خورشیدی، یکی از  1400با نزدیک شدن به سال :  فقدان حضور مردم

موضوعات مهمی که کشور با آن سر و کار خواهد داشت، تدوین برنامه هفتم 

ه کشور است که در واقع، چهارمین گام در راه تحقق اهداف سند چشم توسع

-1394(، برنامه پنجم )1396 – 1400، پس از برنامه ششم )1404انداز 

( است. قبل از آن هم در سال های پس 1385-1389( و برنامه چهارم )1390

برنامه ( و 1374 – 1378)برنامه دوم ، (1368 – 1372)برنامه اول از انقالب، 

( به اجراء درآمد. اما یک پرسش مهم قابل طرح این است 1379 – 1383)سوم 

که تقریباً در تمامی این برنامه ها نقش و اهمیت مردم در تدوین  برنامه های 

توسعه کل کشور و بخش آموزش عالی، مشارکت و حضور سیستماتیک مردم 

ضمن  .(1389کاران، )روشن و همدر تدوین برنامه ها نادیده گرفته شده است
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اینکه در ساختار تدوین برنامه ششم آموزش عالی، اثری از ذینفعان و تشکل 

 های مربوط به آنها وجود نداشت. 

یک نظم اجتماعی یا اقتصادی  تنها در صورتی می تواند با چنانکه می دانیم 

موفقیت عملی شود که با خواست و رضایت مردم شکل و جهت بگیرد. بدیهی است 

برنامه نیز در صدد تنظیم نوعی نظم اجتماعی جدید است که همراهی و قبول  که

مردم از اساسی ترین شرایط موفقیت آن است. واقعیت این است که در برنامه های 

آموزش عالی ایران پس از انقالب یک گفتمان عمومی پیرامون اهداف برنامه وجود 

به برنامه ریزی برای آموزش  نداشته است و عده ای از نخبگان پشت درهای بسته

 عالی می پرداخته اند.

ریزی در در مجموع باید گفت تالش ها برای نوسازی جامعه از طریق ابزار برنامه

کشورهای توسعه نیافته، عمدتاً بدون دخالت و حضور مردم صورت گرفته است. 

ه تالش های رسمی در توسعه اجتماعی در دست مدیران و یا تکنوکرات هایی بود

اند و به جای جستجوی راه هایی برای است که عموماً خود را عاقل تر از مردم دیده

اند. برای حل های خود را تحمیل کردهخودیابی، خود فهمی و مشارکت مردم، ایده

مسائلی همچون تحقق توسعه علمی و دارا بودن یک نظام آموزش عالی قوی، ایجاد 

مورد نیاز است. بنابراین یکی از وظایف  ،هتغییرات اساسی در نظام انگیزشی جامع

هر نظام برنامه ریزی، طراحی یک نظام انگیزشی مناسب برای جلب مشارکت های 

 مردمی در حوزه آموزش عالی است.

  همسو نبودن برنامه های آموزش عالی با اهداف کالن برنامه های

تقریبا در تمامی برنامه های توسعه پس از انقالب سیاستی که کم و توسعه: 

بیش با شدت و ضعف متفاوتی در شش برنامه به اجرا در آمد همانا سیاست 

تعدیل اقتصادی یا تعدیل ساختاری بود که سنگ بنای آن در برنامه اول و از 

میالدی در بسیاری از  1980زده شد. این سیاست در دهه  1368سال 

در آزاد ورهای جهان به اجرا در آمد. اهدافی از جمله افزایش نقش نظام بازار کش

اقتصاد و تخصیص منابع، کاهش سهم دولت در اقتصاد، یکسان سازی نرخ ارز، 

و خدمات رفاه  تعیین قیمت ها بر اساس عرضه و تقاضا، کاهش سوبسیدها
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قابت و به ، افزایش سهم بخش خصوصی در اقتصاد، افزایش راجتماعی دولت

طور کلی افزایش کارایی اقتصادی آغاز شد. هرچند، اجرای این سیاست در 

ایران با فراز و نشیب هایی همراه بود اما در مجموع، مسیر اصلی برنامه های 

 .نمودتوسعه را تعیین 

البته در بخش آموزش عالی، این سیاست به طور ناقص به اجرا در آمد. هر چند 

همین هم ناقص اجراء شد و تمامی  اام ،دش محل نقد استاتخاذ این رویکرد خو

ابعاد آن مورد توجه قرار نگرفت. مثال سرانه واقعی بودجه آموزش عالی کاهش 

یافت)کاهش سوبسید به بخش آموزش عالی( و بخشی از آموزش عالی دولتی که 

شهریه دریافت می کند گسترش یافت. اما در عوض حضور بخش خصوصی واقعی)و 

انشگاه آزاد( در آموزش عالی به وقوع نپیوست و یا شاهد افزایش رقابت و نه د

کارایی در بخش آموزش عالی نبودیم. بنابراین، برنامه های آموزش عالی ایران پس 

از انقالب تنها به طور ناقص و ناکامل و در حدی که اجرای آن ساده بود)یعنی 

 های توسعه کشور قرار داشت.دریافت پول( در چارچوب سیاست های کالن برنامه 

از سوی دیگر، گرچه اهداف رشد کمی شاخص های آموزش عالی تا حدودی در 

برنامه های توسعه کشور محقق شد اما این موضوع مشخص نیست که این رشد چه 

با این وجود، برنامه های اجرا شده در بخش  ای با فرایند توسعه کشور دارد. رابطه

یکسره شکست خورده قلمداد کرد بلکه این برنامه ها در  آموزش عالی را نمی توان

از جمله کیفی خود ناکام بوده اند. ولی در تحقق اهداف  ،ی، موفقکمّتحقق اهداف 

مثال در بسیاری ار برنامه های بعد از انقالب بر افزایش نقش بخش اهداف کیفی، 

خصوصی واقعی درآموزش عالی تاکید شده اما به عمل نپیوسته است و یا افزایش 

آموزش عالی مورد تاکید قرار گرفته اما به تحقق درنیامده است. اثربخشی کارایی و 

شگاه ها و یا کاربردی کردن همچنین است در مورد افزایش ارتباطات بین المللی دان

بهبود  ، ایجاد شعب دانشگاه های معتبر خارجی در داخل و ...  کهبرنامه های درسی

  حاصل نشده است. در آنها محسوسی

 :هیچ وقت برای انجام همه کارها )اهداف( وقت کافی  عجله در تدوین برنامه

هست. اهمیت ترین کارها وقت کافی وجود ندارد ولی همیشه برای انجام مهم

شود. امکان برآوردن توقعات گیری میکارها براساس تأثیر بلند مدت آنها اندازه
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های توسعه کشور از آغاز  مردم و کشور در کوتاه مدت وجود ندارد. طی برنامه

ایم و از ترس از دست  ها عجله داشته تاکنون، همواره برای دستیابی به هدف

دیشه عالمانه و تفکر خالق و پرداختن به انواع ها کمتر راه را برای ان دادن فرصت

ها همواره بسیار  ایم. در طراحی برنامه ها هموار کرده گیری ها و پیش بینی پیش

ایم اما در فرایند اجرا همیشه با انواع مشکالت و  بندی رسیده سریع به جمع

بت ایم. به هر میزانی که نس بینی نشده رو به رو شده حوادث غیرمترقبه و پیش

ترین وجوه ممکن  ترین سطوح و در گسترده به مسایل آموزش عالی تا ریزبینانه

یابد  آمیز بودن آن برنامه افزایش می توجه شود، به همان میزان، احتمال موفقیت

و به هر میزانی که در این حوزه غفلت صورت پذیرد، برنامه توسعه آموزش عالی 

 دچار ضعف و کاستی خواهد شد.

ترین آفت ها، برای کشورهای توسعه نیافته، آفت  زننده گترین و آسیبیکی از بزر 

های تفکر و اجراست. این شتابزدگی و تعجیل بر محور  شتابزدگی و تعجیل در عرصه

پذیرد. یعنی اساس آن از نوع حسن نیت برخوردار  ماندگی صورت می دغدغه عقب

رسد،  شد، به نتایج خوبی نمیبینی همراه نبا است. اما حسن نیت اگر با تدبیر و واقع

به عبارت دیگر، حسن نیت برای یک نظام، شرط الزم است، اما شرط کافی نیست. 

ما باید به این رشد فکری و فرهنگی دست پیدا کنیم که هیچ تصمیم عجوالنه و 

ای اتخاذ نکنیم، خسارت هایی که از طریق شتابزدگی و تعجیل های مکرر  شتابزده

نیافته ایجاد شده است، به هیچ وجه قابل جبران نیست. از این در کشورهای توسعه 

ما »گویند:  تواند مفید باشد. می المثل انگلیسی است که برای ما می نظر، یک ضرب

سنجانه است. چون  المثل خیلی نکته ، این ضرب«آن قدر وقت نداریم که عجله کنیم

ی تلف کردن دارد، کند، در واقع گویی خیلی وقت زیادی برا کسی که عجله می

بینی نشده  دهد و در مسیر، مرتب دچار حوادث پیش نسنجیده کارهایی را انجام می

ریزی برای توسعه در کشورهای توسعه نیافته،  شود. این مسأله در مورد برنامه می

کامالً قابل تأمل است. یعنی هر قدر عجله و شتاب بیشتر باشد، خسارت ها و 

 شود، بیشتر خواهد بود. رد میهایی که به کشور وا صدمه

 در ایران معموال در برنامه ها)چه در بخش آموزش عالی  ریزی آرزویی: برنامه

ریزی آرزویی  و چه به طور کلی( به جای اهداف، آرزوها قرار گرفته اند. برنامه
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اند. به خواب و  ها چنین ها. بسیاری از برنامه فهرستی است از توقعات و خواسته

کشد که در آن  ریز در عالم رویا تصویری از آینده می مانند. برنامه میخیال 

ها معموال فهرستی  شود. این قبیل برنامه ها و نیازهای همه برآورده می خواسته

در اکثر قریب به اتفاق  ها و منابع مورد نیاز. هستند از توقعات، خواسته

میان انتظارات اولیه و  ریزی توسعه در کشورمان شکافی عمیق های برنامه تجربه

 شود.  نتایج عملی ]بویژه در زمینه اهداف کیفی برنامه[ مشاهده می

 :استفاده از مزیت عقب ماندگی و  کم توجهی به تجارب سایر کشورها

تجارب کشورهای دیگر در زمینه برنامه ریزی آموزش عالی را یادگیری از 

را مورد مطالعه قرار دهیم  توان بهترین راهنما دانست به شرط آنکه تجاربی می

و شامل تجارب کشورهای پیشرفته و در آمده  که در دوره نسبتاً طوالنی گرد

 حال توسعه و نیز هم شکست ها و هم موفقیت ها باشد.

  استفاده از نظرات کارشناسی تنها در مراحل اولیه تهیه برنامه تهیه

که باید حل شود و  فرایند برنامه ریزی، توضیح تدریجی مسائلی است برنامه:

ریزی و  طبعا از طریق مبادله دو جانبه اطالعات )بین کارشناسان برنامه

های ملی معموال کارشناسان  گیرد. در تدوین برنامه سیاستگذاران( صورت می

های دولتی نقش مهم و فعالی دارند. حتی  ها و سایر سازمان ستادی وزارتخانه

نیز استفاده شود اما مشارکت این  ممکن است از نظر کارشناسان غیردولتی

کارشناسان )اعم از دولتی و غیردولتی( معموال تنها در مراحل اولیه تهیه برنامه 

های آن بعضاً نظرات  بندی نهایی برنامه و سیاست است و در مرحله جمع

کارشناسی کنار گذاشته شده و تصمیمات بر مبنای مالحظات سیاسی و پشت 

 گردد.  ن و مدیران ارشد، اتخاذ میدرهای بسته توسط مسئوال

 :ریزی، نگرانی  های مهم برنامه یکی از فلسفه کم توجهی به آینده شناسی

های حتمی در  شناسی یکی از ضرورت درباره آینده است بنابراین، آینده

ریزی است. البته به دلیل تحوالت و تغییرات سریع جهان؛ دیگر الگوی  برنامه

 تعمیم روند گذشته به آینده نتایج دقیقی دربر ندارد.شناسایی آینده از طریق 

 :ریزی  برخی از مسائل در حوزه برنامه  کم اهمیت دادن به نیروی اشراق
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توانند موضوع تحلیل کمی قرار گیرند. برخی دیگر  باید از لحاظ  آموزشی می

های شهودی افراد قرار  کیفی بررسی گردند. برخی دیگر نیز در حیطه قضاوت

به گفته تین برگن واقعیات زندگی آنچنان گوناگون و فراوانند که بدون  دارد.

یابد، تصمیم  توان در مورد آنچه با انسان رابطه می داشتن نیروی اشراق، نمی

درست گرفت. برنامه ریزی یک فرایند صرفاً علمی نیست بلکه در برخی مواقع 

را نباید در برابر احکام ریزی  نیز هست. البته برنامه 1مستلزم داوری های ارزشی

تواند و نه باید جای  عقل سلیم نهاد و از این دو یکی را برگزید. برنامه نه می

ریزی کامل  کند برنامه عقل سلیم را بگیرد. آنچه را عقل سلیم حکم می

 . (1343)تین برگن، سازد می

 :ریز توسعه منابع انسانی باید بتواند  برنامه تشخیص ندادن نقاط واقعا بحرانی

رود را کشف  در ساختار سازماندهی، نقاط بحرانی که در آنها انرژی هدر می

 کرده و طرق اصالح این اشکاالت را ارائه دهد.

 :در کشورهایی که از  ناهماهنگی برنامه های ملی و برنامه های منطقه ای

ریزی  گوناگون هستند، برنامه لحاظ جغرافیایی بزرگ و از لحاظ فرهنگی

ای غالبا با هدف و ایجاد توازن  ای بسیار مهم است. سیاست توسعه منطقه منطقه

 بین مناطق پیوند دارد.

 :مبنای فکری پذیرفته شده توسط  گرایش صِرف به اقتصاد نئولیبرال

 ریزان ما اغلب چارچوب نظری اقتصاد نئولیبرال است. برنامه

 ه مثابه ابزار تحمیل، تثبیت و تقویت قدرت دولت:استفاده از برنامه ب 

شود که دولت ریزی در اغلب مواقع به مثابه ابزار و وسیله ای استفاده میبرنامه

تعیین شده بر بخش های مختلف کشور به کار  های از پیشبرای تحمیل هدف

 گیرد.می

 :ه دانش و دانایی ملی رکن اساسی توسع بی توجهی به نهادسازی توسعه

است. اولین رکن این دانش، نهاد سازی و ایجاد سازمان است. باید قبل از 

اجرای برنامه توسعه، نهادهایی را که مجری آن برنامه هستند بسازیم. مهم تر از 
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تهیه برنامه خوب، ایجاد نهادهای متناسب با آن است چرا که در این صورت 

د. علت عقب ماندگی شوکارایی افزایش یافته و در زمان صرفه جویی می 

تاریخی ما نسبت به کشورهای پیشرفته اینست که جوامع صنعتی موفق شدند 

نهادهای جدیدی متناسب با توسعه ایجاد کنند در صورتی که ما نتوانستیم این 

 نهادها را درست کنیم. 

 :حل بعضی از مسائل ناشی از توسعه  کم توجهی به نظام انگیزشی مناسب

ها، ساختارها و رفتارهای  زش، تغییرات اساسی در انگیزشنیروی انسانی و آمو

کند. بنابراین یکی از وظایف هر نظام برنامه ریزی طراحی  جامعه را طلب می

یک نظام انگیزشی مناسب برای جلب مشارکت اثربخش ذینفعان در حوزه 

آموزش عالی است. یکی از این مصادیق نظام انگیزشی، پرداختی های مناسب 

 هیئت علمی است.مالی به 

  و نظارت بر مشخص نبودن متولی و مسئول برنامه ریزی آموزش عالی

گیری دربارۀ محتوای برنامه، فعالیتی تصمیم در وزارت علوم:اجرای برنامه، 

های گیر است. برنامهگیری در مورد آن طوالنی و وقتبسیار پیچیده و تصمیم

عالی کشور، طی موزشاول، دوم و سوم و چهارم، پنجم و ششم توسعة آ

فرایندهایی حداکثر یک ساله با اندك توجهی به عملکرد گذشته و چالش های 

اند و بیشتر روی گسترش کمّی مراکز پیش روی، تدوین و تصویب شده

اند. تدوین یک برنامه بیش از هر چیز به زمان، حمایت عالی تأکید داشتهآموزش

دارد. تأسیس دفتری تحت عنوان گیری از متخصصان نیاز های مالی و بهره

ریزی، ذینفعان و ، متشکل از متخصصان برنامه«ریزی آموزش عالیبرنامه»

مسئوالن کلیدی در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت بهداشت، درمان و 

ریزی و نظارت مستمر ) و نه آموزش پزشکی که به طور تمام وقت به برنامه

ها ک به پایان برنامه قبلی( در اجرای برنامهفقط در دوره های زمانی نزدی

امری ضروری است. این مسئولیت را موسسه پژوهش و برنامه ریزی   بپردازند،

 آموزش عالی می تواند بپذیرد.

 :تالش های اجرای مدرنیزاسیون و  تاکید بر مدرنیسم به جای مدرنیته
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ه، عمدتاً بدون ریزی در کشورهای توسعه نیافتنوسازی از طریق ابزار برنامه

های مختلف شد و دخالت و حضور مردم صورت گرفت که منبع تضاد و بحران

شود و به جای مدرنیته بر یاد می« بحران های نوسازی » از آن تحت عنوان 

مدرنیسم تاکید شده است. مثال به قول راگنار نورکس اقتصاددان: همیشه 

های تولیدی برتر را. روش تر است که عادات مصرفی برتر را برگزید تاآسان

همانگونه که عادات مصرفی کشورهای توسعه نیافته، هنگام آشنایی با عادات 

 گیرد.مصرف کشورهای پیشرفته شکل می

 :توسعه فرایندی بلند مدت است که جامعه را کامالً از  ناپایداری تصمیمات

کاالهای حالتی به حالت دیگر منتقل می کند نه اینکه صرفاً به افزایش سهم 

صنعتی و خدمات در تولید ملی کمک کند. برخالف جامعه بلند مدت اروپایی ، 

جامعه ایرانی کوتاه مدت بود و این به علت فقدان یک چارچوب قانونی جا 

افتاده و تعرض ناپذیر در ایران است به طوری که بتواند تداوم بلند مدت را 

ناشی از تغییرات تضمین کند. تغییرات پی درپی سیاستگذاری ها که 

های توسعه کشور بوده است منجر به جابجایی و رویکردهای متفاوت در برنامه

های سنگینی های عظیم تخصیصی و توزیعی در منابع شده که هرینهبی ثباتی

ها به دلیل تزریق بر اقتصاد و جامعه تحمیل کرده است. اما سنگینی این هزینه

ن حاصل از نفت به اقتصاد، هرگز به طور کامل مداوم و فزاینده منابع مالی رایگا

 احساس نشده است.

 :ریزی با هم پیوند تنگاتنگ  بینی و برنامه پیش ضعف در مطالعات پیش بینی

بینی، پایه علمی و  دهند. پیش دارند و مراحل جریان واحدی را تشکیل می

بینی تشخیص روندهای عینی رشد  ریزی است. کار عمده پیش تحلیلی برنامه

بخش آموزش عالی است. در برنامه های آموزش عالی ایران معموال پیش بینی 

 رات جمعیتی انجام می شد. ها بر اساس تغیی

 :پیش بینی متفاوت از آینده پژوهی یا  ضعف در مطالعات آینده شناسی

آینده شناسی است. آینده شناسی شرط الزم یک برنامه ریزی موفق در آموزش 

بینی مسایل، نیازمند و ناگزیریم که آینده را بشناسیم،  عالی است. ما برای پیش
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لم و تکنولوژی محور این آینده اندیشی است شناخت روندهای آتی  در حوزه ع

که متاسفانه در هیچ یک از برنامه های آموزش عالی به عنوان رکنی اصلی از 

 برنامه ریزی مورد توجه قرار نگرفت. 

  سازگاری برنامه نیز از اصول یک  برنامه:و بیرونی نقص در سازگاری درونی

ریزی به طور کلی به این  امهبرنامه آموزش عالی است. اصطالح سازگاری در برن

اشد. در حیطه برنامه ریزی معناست که اجزای مختلف برنامه متناقض نب

تمام عناصر  همزمان  ریزی براساس بررسی یک سیستم برنامهباید عالی، آموزش 

سازنده آن مدنظر قرار  گیرد یعنی مفاد و مواد قانونی و احکام برنامه مربوط به 

بوده و هر یک قطعه ای از یک پازل را  سازگاربا هم  بخش آموزش عالی بایستی

 سازگاریتشکیل داده و همگی با هم به دنبال تحقق اهداف مشخصی باشند)

درون بخشی(. در برنامه های آموزش عالی ایران پس از انقالب معموال این اصل 

نیز رعایت نشد مثال به طور یکسان و با یک اهمیت بر افزایش کمیت و کیفیت 

ید می شد و یا افزایش عدالت در آموزش عالی به همراه افزایش بخش تاک

  .شهریه ای آموزش عالی توامان در برنامه آورده می شد

سازگاری بیرونی برنامه اشاره دارد به پیوند مفاد برنامه آموزش عالی با اسناد 

باالدستی نظام علم و فناوری و آموزش عالی)مثل قانون اساسی و سند چشم 

انداز(. بدین معنی که برنامه های پیشنهادی برنامه بایستی در جهت اهداف 

 تعیین شده در اسناد باالدستی تدوین شود. 

 هایی است که و تداوم از جملة بایسته 1پیوستگی یوستگی برنامه:نقص در پ

تواند اثربخشی مطلوب داشته باشد. از آنجا که برنامه ریزی نمیبدون آن برنامه

های آموزش عالی ایران پس از انقالب در قالب یک برنامه بلند مدت علم و 

فناوری، تدوین نشدند لذا عنصر پیوستگی نیز در آنها مفقود است. به عبارت 

در همان ابتدای تدوین سند چشم انداز،  1404دیگر، در ذیل سند چشم انداز 

یستی برنامه بیست ساله آموزش عالی، علم و فناوری کشور هم تدوین می شد با

و برنامه های پنج ساله بخش آموزش عالی هر کدام گام به گام در جهت تحقق 
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 سند چشم انداز علمی کشور تدوین می گردید.

 :یک برنامه آموزش عالی زمانی موفق است که با  نقص در هماهنگی برنامه

برنامه های بخش های مختلف، و بوده هماهنگ  همسو وشی، برنامه های فرابخ

باشند. مثال سیاست خارجی باید با اهداف برنامه های  یکدیگرحامی مقوم و 

آموزش عالی سازگار باشد و یا سیاست های اقتصادی)بویژه در زمینه سرمایه 

گذاری، ایجاد شغل و جذب فارغ التحصیالن آموزش عالی، کنترل تورم و 

های بانکی از سرمایه گذاران بخش خصوصی در آموزش عالی( بایستی حمایت 

 هماهنگ با برنامه های آموزش عالی باشد)هماهنگی کالن و بین بخشی(.

 :ریزی، شکلی است که در  شکل مطلوب فرایند برنامه فقدان برنامه اضطراری

آن، هم یک برنامه اصلی و هم یک برنامه اضطراری تهیه گردد تا تغییرات 

بینی نشده در عوامل سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و جز آن)همچون وقوع  یشپ

جنگ، بالیای طبیعی مثل سیل و زلزله( را که ممکن است برای اجرای برنامه 

 .حیاتی باشد، دربرگیرد

 :به کار نبردن بهینه و کامل منابع در دسترس ) و منابع  فقدان برنامه ذخیره

کار ماهر و ارز( خردمندانه نیست. از این رو  کمیاب نظیر سرمایه، زمین، نیروی

های  های بزرگ و پراهمیت، طرح ریزی، در کنار اجرای طرح توان در برنامه می

تری را نیز در نظر گرفت تا در اجرای آنها از منابع باقی  مقدماتی کم اهمیت

ار ریزی، در کن توان در برنامه مانده و بالاستفاده؛ استفاده کرد. از این رو می

های با اولویت درجه دو و کم  های بزرگ و پراهمیت، طرح اجرای طرح

تری را نیز در نظر گرفت تا منابع استفاده نشده برای اجرای برنامه های  اهمیت

. البته برنامه ذخیره می تواند برای حالتی اصلی در آنها مورد استفاده قرار گیرد

   مبود منابع مواجه شده باشیم.هم در نظر گرفته شود که در اجرای برنامه با ک

 :در جامعه ما، نظریه  ضعف نهاد نظریه پردازی در حوزه آموزش عالی

گیرد یا بسیار محدود انجام می شود. وجود نهاد نظریه پردازی یا صورت نمی

پردازی در حوزه آموزش عالی و سایر حوزه ها برای ایران یک ضرورت تام است. 

نظران و خبرگان علمی ، جایی است که صاحبپردازیمنظور از نهاد نظریه
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های گیریدهند که پشتیبان تصمیمشناخته شده کشور تحقیقاتی انجام می

 کالن کشور است. 

 :عالی های آموزشیکی از علل شکست برنامه ضعف در نظام ارزیابی برنامه

-این است که پس از تصویب، نظارت و ارزیابی مستمری از برنامه صورت نمی

های و در تدوین برنامه آتی از نقاط قوت و ضعف برنامه جاری و برنامه گیرد

شود. حتی فراتر از آن در یک برنامه آموزش عالی برداری نمیگذشته بهره

بایستی ارزیابی قبل و حین اجرا نیز وجود داشته باشد، عنصری که در تمام 

به عالوه شاخص  .برنامه های آموزش عالی ایران پس از انقالب مفقود بوده است

 های دقیقی تعریف نشده تا میزان دستیابی به اهداف قابل اندازه گیری باشد.

 :کیفیت  یک برنامة آموزش عالی تا حد  نقص در آمار و اطالعات معتبر

اطالعات آماری  زیادی به کیفیت و قابل اعتماد بودن طرح های تحقیقاتی و

بستگی دارد.  بیکاری و ...( )مثل آمار رشد اقتصادی، تورم،مورد نیاز آن

های اشتباه ممکن است ناشی از آمار و یا یافته های پژوهشی کم  گذاری هدف

 اعتبار و اشتباه باشد. 

 :ترین اولین و مهم  تعیین اهداف، ضعف در هدفگذاری های کمی و کیفی

تعیین  دهی، برنامه است.هویت  ریزی است و در حقیقت مرحلةبخش هر برنامه

ریزی آموزشی است.  ترین مسأله برنامه ترین و به اعتباری مشکل ساسهدف، ح

برنامه های آموزش عالی ایران پس از انقالب اهداف به صورت بلند  معموال در

پروازانه انتخاب می شود. ضمن اینکه بایستی در یک چارچوب گفتمانی 

اهداف  متشکل از تمامی ذینفعان، اهداف آموزش عالی تدوین شود. برای تعیین

ریزی به  کیفی، بایستی مستندات و دالیل الزم وجود داشته باشد. در برنامه

دنبال کمال مطلق نباید رفت. چه بسا که آرزوی خوبتر کردن موجب شود که 

 کار خوب انجام نگیرد. 

در تعیین اهداف کمی، بایستی بین سه مفهوم مرتبط ولی جدا از هم به عالوه، 

، مفهوم «تقاضای اجتماعی برای ورود به آموزش عالی» توجه داشت: مفهوم

که ناشی از نیازهای طرح توسعه ملی به نیروی کار « نیازهای نیروی انسانی»
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قتصادی های ا که به توانایی و قدرت واقعی بنگاه« ظرفیت جذب»است و مفهوم 

گردد. معموال به لحاظ کمی مفهوم  و تولیدی برای جذب نیروی انسانی برمی

اول بیشتر از مفهوم دوم و مفهوم دوم بیشتر از مفهوم سوم است. در تعیین 

اهداف کمی برنامه های آموزش عالی در ایران بیشتر از روش اول استفاده شده 

 است.

 :های توسعه با موفقیت  تی برنامهدر صور ضعف در پیوند بین برنامه و بودجه

های توسعه همساز باشد. در برنامه های  شوند که بودجه با اولویت اجرا می

گذشته شاهد عدم تطابق تخصیص بودجه با برنامه های توسعه بوده ایم. یعنی 

مُدونان بودجه های ساالنه، به طور دقیق مشخص نمی کردند که کلیات و 

کدامیک از مفاد   برنامه های پنج ساله بخش ردیف های بودجه پوشش دهنده 

اجرای برنامه توسعه آموزش عالی مستلزم ایجاد پیوند های مختلف است. 

هم بایستی با  ،برنامه پنج ساله آموزش عالی. صحیح بین برنامه و بودجه است

برنامه های کالن و بلندمدت، هماهنگ باشد و هم با برنامه های یکساله)یعنی 

های ساالنه، یک  یل برنامه میان مدت توسعه آموزش عالی به بودجهتبدبودجه(. 

ریزی است تا مواردی که در برنامه آمده است  مرحله مهم در فرایند برنامه

مشخص شود و نظارت بر اجرا و مخارج برنامه میسر گردد.  ،برحسب بودجه

یران برنامه های آموزش عالی ا ناکامیرعایت نشدن این اصل نیز یکی از علل 

 پس از انقالب است.

 برنامه ششم آموزش عالی بروندادهای دبیرخانه شورای تدویننقدی بر 

در این قسمت، بر اساس مطالب گفته شده در صفحات قبل درباره آسیب شناسی و 

دالیل شکست برنامه های آموزش عالی، به بررسی مواد پیشنهادی دبیرخانه تدوین 

 می پردازیم. برنامه ششم

دبیر شورای تدوین برنامه ششم بخش آموزش عالی، چند ماده  1394ر سال د

تدوین  شورایپیشنهادی که تصویر آنها در ادامه آمده است، به عنوان بروندادهای 

برنامه ششم بخش آموزش عالی جهت طرح در شورای معاونان وزارت عتف، ارسال 

. به نظر اشاره می کنیمنها کرد. اما نقدها و اشکاالتی به آنها وارد است که به آ
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نگارندگان این گزارش، این اشکاالت ناشی از عدم توجه به آسیب های برنامه های 

قبلی، تکرار اشتباهات گذشته و عدم استفاده از الگوی حکمرانی ذینفعان در ساختار 

 و فرایند برنامه ریزی بوده است.
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ای قادریم ابتدا باید گفت به اندازهموارد پیشنهادی مذکور، مفاد و در مورد نقد 

 و تغییر جهان را دگرگون سازیم که آن را بفهمیم. برنامه ریزی یک ابزار شناخت

برآورده ساختن ف کردن مسئله ها و ربرطاست. به عالوه، هدف نهایی برنامه، 

نیازهای جامعه است. طی چندین دهه گذشته در کشورهای توسعه یافته و 

حال توسعه هر جا که دستاوردی )چه کوچک و چه بزرگ( به کشورهای موفق در 

است.  و دقیق بوده ریزی درست خورد حاصل تفکر، تدبر و برنامه چشم می

ریزی موفق قبل از هر چیز، وابسته به دانش، توان کاربرد دانش و شناخت  برنامه

 ریزی کنیم، است.  خواهیم برنامه دقیق و عمیق حوزه ای که راجع به آن می

روش برنامه ریزی مهم تر از محتوای برنامه ریزی است.  بر این پایه، می توان گفت

به عبارت دیگر، انتخاب روش برنامه ریزی مناسب به تولید محتوای مناسب برنامه و 

مفاد قانونی معتبر منجر خواهد شد. اما به نظر می رسد که مشکالتی که نظام 

یعنی نظام برنامه ریزی متمرکز، بر برنامه برنامه ریزی کشور از ابتدا داشته است 

است. به عبارت دیگر، اوال ذینفعان مردمی و بخش خصوصی  بوده ششم نیز حاکم

می کنند.      در تدوین برنامه نقشی ندارند و تنها دولتیان در آن نقش بازی 

کارشناسان هم فقط در مراحل اولیه تدوین برنامه مشارکت دارند و نه در مراحل 

ین نهایی برنامه. ثانیا متولیان دعوت شده نیز اغلب اشخاص حقوقی و روسا و تدو

مدیران دولتی هستند که گرچه می توان از تجارب آنها استفاده کرد اما کافی 

نیست. حتی صاحب نظران مستقل و منتقد آموزش عالی نیز بایستی دعوت شده و 

 وارد میدان تدوین برنامه شوند.

ین کار در یک برنامه ریزی، تعیین اهداف است. نقطه شروع به عالوه، اساسی تر

برنامه بایستی از اهداف شروع شود و نه  برنامه ریزی نبایستی تعیین چالش ها باشد.

از چالش ها. متاسفانه در فرایند تدوین برنامه ششم بخش آموزش عالی و نیز در 

موارد لحاظ نشد و  احکام پیشنهادی از سوی دبیر شورای تدوین برنامه ششم، این

محور حرکت کارگروه ها تعیین و احصاء چالش ها بود. ضمن اینکه در احکام 

پیشنهادی دبیر شورای تدوین برنامه ششم، بسیاری از پیشنهادهای کارگروه ها 

 نادیده گرفته شد. 

بروندادها و دارد که  مطالعات پیش بایست و پشتیبان ضمناً هر برنامه ای، تحقیقات و
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. نکته این داشته باشدبه تدوین برنامه یافته های آن تحقیقات می تواند کمک شایانی 

است که موضوعات تحقیقاتی بایستی بر مبنای اهداف برنامه و طی یک فرایند تعریف 

شده، مشخص شوند، بدین معنی که ابتدا، هسته فکری برنامه ریزی اهداف برنامه بخش 

س چالش های پیش روی تحقق اهداف تعیین آموزش عالی را مشخص می کند. سپ

در مرحله بعدی، اولویت بندی چالش ها  توسط کارگروه مربوطه انجام می می شود. 

و در نهایت، گیرد. پس از آن نوبت به تبدیل چالش ها به مسئله های مشخص است. 

تعریف یک مطالعه و تحقیق علمی برای هر مسئله و سفارش انجام طرح مطالعاتی 

 (.1به فرد صاحبنظر در آن موضوع انجام می گیرد)شکل  مذکور

 فرایند تبدیل اهداف به طرح مطالعاتی -1شکل 
 

یکی از نکته شایان توجه دیگری که جا دارد به آن اشاره کنیم این است که 

برنامه ششم آموزش عالی که وقت و انرژی زیادی از تدوین  موضوعات کاری

به خود اختصاص داد، همانا  را در تدوین برنامهکارگروه ها و سایر افراد دخیل 

 بود،مطالعه در باب احکام تنفیذی برنامه پنجم بود. این رویکرد، رویکرد اشتباهی 

چرا که هر برنامه توسعه، مقتضیات زمانی و شرایط سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و 

نه بر فرهنگی خاص خود را دارد و هر برنامه بایستی بر خودش متمرکز باشد و 

گذشته. البته این قابل درك است که هر برنامه توسعه، مقداری ذخیره دانشی از 

ده باشد. اما خود بر جای می گذارد که می تواند برای سایر برنامه ها قابل استفا

و احکام تنفیذی نباید یکی از محورهای اصلی کار باشد.  پنجم تمرکز بر برنامه

تعیین اهداف  -1
 آموزش عالی

احصاء چالش های  -2
 آموزش عالی

اولویت بندی   -3
چالش ها توسط کار 

 گروه مربوطه

تبدیل چالش ها به  -4
 مسئله ها

تعریف طرح  -5
مطالعاتی برای هر 

 مسئله 

سفارش انجام طرح  -6

 مطالعاتی به صاحبنظر 
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گیری از احکام برنامه های گذشته باشد، متوقف ضمن اینکه حتی اگر قرار بر بهره 

و بایستی سایر برنامه های پس از  بودشدن تنها بر برنامه پنجم امری ناصواب 

 .دربر می گرفتاز انقالب( را  پیشانقالب )و حتی برنامه های 

بنابر این الزم است که برنامه های بخش آموزش عالی هر چه عمیق تر و با صبر و 

قیق زیاد و بر پایه خرد جمعی تدوین شود. اما به نظر می رسد که بردباری و تد

برنامه پیشنهاد شده برنامه ششم آموزش عالی دارای ابعاد قابل اصالحی است و به 

لحاظ شکلی، محتوایی، مدل تدوین و فرایند تدوین برنامه دارای نقاط ضعفی است 

 صورت مجمل به آنها اشاره می شود: که در زیر به

تعداد ماده ها و بندهای پیشنهادی، معدود است و با مسائل  -الف لحاظ شکلی:به 

و مشکالت پرشمار و متعددی که نظام آموزش عالی کشور با آن مواجه است، 

 3بند )بدون تبصره و در  18متناسب نیست. در این برنامه پیشنهادی، چهار ماده و 

انون برنامه پنجم، برای بخش صفحه( وجود دارد، این در حالی است که مثال در ق

صفحه وجود داشت.  8تبصره در  13بند و   50ماده و   6آموزش عالی در مجموع 

 ضمن اینکه هر بند در حکم یک ماده قانونی عمل می کرد.

 در برنامه  پنجم در فصل دوم، در مواد زیر به آموزش عالی پرداخته شده بود: 

 بند و یک تبصره 6دارای  – 15ماده 

 بند 6دارای  – 16ه ماد

 تبصره 4بند و  6دارای  – 17ماده 

 بند 13دارای  – 18ماده 

 تبصره 8بند و  12دارای  – 20ماده 

 بند 7دارای  – 21ماده 

بین المللی شدن   -1از ابتدا گفته شده بود که برنامه بر مبنای سه محور  -ب

ین شود اما در مواد دانشگاه کارآفرین تدو -3نظام ملی نوآوری و  -2آموزش عالی، 

پیشنهادی هیچ ماده یا بندی در مورد نوآوری و راهکارهای تقویت آن در بخش 

 آموزش عالی وجود ندارد. 

واقعیت این است که برنامه پیشنهاد شده از سوی دبیر  -1 به لحاظ محتوایی:
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شورای تدوین برنامه ششم، نتیجه خرد جمعی نیست و گویی دارای نگارشی فردی 

به عنوان نمونه، اولین و مهم ترین گام برنامه ریزی، و مبتنی بر متکلم وحده است. 

تعیین اهداف است. بدون تعیین هدف، هیچ برنامه ریزی یی معنی ندارد. تعیین 

بهترین تشخیص دهندگان نیازها نیز اهداف نیز بر اساس نیازها صورت می گیرد.  

 ذینفعان هستند. 

اما اشکال این است که در کارگروه های تدوین برنامه ششم وزارت علوم ذینفعان 

واقعی آموزش عالی از جمله نمایندگان دانشجویان، اعضای هیئت علمی و 

زش کارفرمایان اقتصادی حضور نداشتند. بلکه این کارگروه ها متشکل از مدیران آمو

عالی و کارشناسان دولتی هستند. کارشناسان دولتی نیز تنها در مراحل اولیه برنامه 

ریزی حضور دارند و در مراحل تلفیق و  تدوین نهایی برنامه از آنها استفاده نمی 

شود. ضمنا نقش سایر حلقه های نظام آموزشی کل کشور ) مثل آموزش و پرورش( 

ضه کنندگان خدمات آموزش عالی مثل دانشگاه و نیز سایر زیرنظام ها یا سایر عر

 آزاد و یا موسسات غیر انتفاعی در تدوین برنامه ششم چیست و کجا دیده شده اند؟

آیا اسناد باال دستی مثل برنامه دولت یازدهم در این مواد پیشنهادی، انعکاس  -2

شد، به مجلس ارائه  1392در برنامه دولت یازدهم که در مردادماه یافته است؟ 

 اهداف و اولویت های راهبردی زیر مورد تاکید قرار گرفته است:

  تقویت تولید علمی در کشور و حرکت به سوی جامعه ای دانش بنیان؛  

 توسعه توانمندی های علمی به منظور تولید قدرت ملی؛ 

 تالش برای ارتقای جایگاه ایران در نهادهای بین المللی علمی؛ 

 سترسازی تحققِ اقتصاد دانش بنیان؛توسعه علم و فناوری و ب

 نیل به توسعه و پیشرفت پایدار، درون زا، و متوازن از مسیر توسعة علمی؛ 

 پیشبرد بهره وری و شکوفایی علمی و ظرفیت سازی برای توسعه فناوری؛ 

 گسترش مرزهای دانش همراه با پاسخ به نیازهای کشور؛ 

 دستیابی به دانشگاه هایی جهانتراز؛

ر جز این است که مهم ترین دستگاه و سازمان برای تحقق این اهداف اما مگ

راهبردی در دولت یازدهم، همانا وزارت علوم، تحقیقات و فناوری است؟ برای نیل 

به این اهداف و راهبردها، چه برنامه های متناظری در برنامه پیشنهادی لحاظ شده 
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ه است و یا اصال مطالعه شده برنامه دولت یازدهم مورد توجه بوداست؟ آیا اصوال 

 است؟

کارآفرینی( از کجا آمده  –نوآوری  –سه محور اولیه ) یعنی بین المللی شدن   -3

است؟ چه کسی گفته که همه این موارد به نفع آموزش عالی کشور است؟ آیا جز 

اینها، موضوعات دیگری مثل عدالت آموزشی، کرسی های آزاد اندیشی، ایجاد شعبه 

های دانشگاه های معتبر دنیا در داخل ایران، تاسیس بانک آموزش عالی به منظور 

آموزش عالی و نیز تاسیس سازمان ملی اعنبارسنجی آموزش حمایت مالی از بخش 

 عالی، اهمیت نداشت؟

یکنواخت شدن نسبت جمعیت معادل دانشجو در تمامی  2در بند دوم ماده  -4

 استان ها به چه معنایی است؟

میلیارد دالر وجود نداشته  10، گویی درکی ریاضی از عدد 2در بند سوم ماده  -5

ساالنه دو میلیارد دالر از سوی صندوق توسعه ملی به  است که خواهان اختصاص

صندوق های رفاه دانشجویان شده است. دو میلیارد دالر معادل چند ده هزار 

دولت، بودجه کل وزارت علوم  1394میلیارد تومان است. در الیحه بودجه سال 

هزار میلیارد تومان بوده است. حال بر چه اساسی انتظار داریم که  10حدود 

درصد بودجه یکسال وزارت علوم به صندوق های رفاه  70اعتباری معادل 

 دانشجویی اختصاص یابد؟ 

، معیار فعالیت علمی موسسات آموزش عالی را توجیه 2بند چهارم ماده  -6

اقتصادی می داند که بسیار خطرناك است و با منافع بلند مدت کشور منافات دارد، 

و بر مبنای هزینه فایده نباید در مورد آن  چرا که دانش یک کاالی عمومی است

 قضاوت کرد.

 }کلیه{ تعیین و ابالغ ماموریت علیهآورده است:  3بند اول ماده   -7

ولی بیان نداشته که این تعیین و ابالغ  ،توسط دولت موسسات آموزش عالی

ارد این بند، رویکردی از باال به پایین د ضمن اینکه .باید بر چه مبنایی صورت گیرد

و گویی دانشگاه ها و دانشگاهیان را در تعیین ماموریت های خود کامال بی اثر و 

 منفعل می داند.
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 : نظریه ذینفعانبرنامه ریزی مبانی نظری

در نظری برنامه ریزی بخش آموزش عالی، تئوری ذینفعان  بنیان ،در این گزارش

در برنامه ریزی نظر گرفته شده که بر مبنای آن به رویکرد حکمرانی ذینفعان 

نظریه ذینفعان معتقد است برای موفقیت بلند مدت و همه جانبه  خواهیم رسید.

 UVA)فعالیت های یک سازمان قرار دارندیک سازمان، ذینفعان در اولویت تمامی 

Darden, 2019.)  ،یک سازمان عبارت از سیستمی که برای طبق این دیدگاه

این نظریه در حوزه های گوناگونی از جمله در می پردازد.  1ذینفعانش به خلق ارزش

مدیریت، اخالق کار، مباحث محیط زیست، بهداشت و درمان، قانونگذاری و 

  سیاستگذاری عمومی، کاربرد دارد. 

طبق تعریف کالسیک فریمن)واضع نظریه ذینفعان( که به طور گسترده ای در 

سازمان، عبارت است  یک فعمی گیرد، ذین     مطالعات موضوع، مورد استفاده قرار 

مثل ] بگذارد تأثیر سازمان اهداف به دستیابی در تواند می که فردی یا گروه هر از

شورای عالی انقالب فرهنگی که سیاستگذاری بخش آموزش عالی را به عهده دارد و 

تحقق اهداف  تأثیر تحت یا [نیز اساسنامه موسسات آموزش عالی را تأیید می کند

مثل هیئت علمی که بایستی در راستای مأموریت های مؤسسه ] گیرد قرار سازمانی

فریمن در این تعریف، معیار (. Freeman, 1984) ،[آموزش عالی خود گام بردارد

ذینفع بودن را تأثیرگذاری یا تأثیرپذیری در دستیابی به اهداف سازمانی دانسته 

اقدامات یک سازمان است. اما واقعیت این است که ممکن است همه تصمیمات و 

در جهت تحقق اهداف سازمان نباشد. بنابر این، این تعریف، تعریف کاملی نیست. 

به نظر می رسد اگر معیار تعیین ذینفعان را کلیه فعالیت های سازمانی در نظر 

بگیریم پوشش منطقی تری از ذینفعان به دست می آید. یعنی ذینفع کسی است 

تأثیر می گذارد)مثل دولت از طریق تخصیص که بر فعالیت های یک سازمان 

بودجه به آموزش عالی که بر کمیت و کیفیت فعالیت های دانشگاه ها تأثیر دارد( و 

 یا از  فعالیت های یک سازمان تأثیر می پذیرد)مثل دانشجو(.

در مطالعات مربوط به مبحث ذینفعان، یک رویکرد و دو نظریه وجود به طور کلی، 

                                                                                                                        
1 . create value for stakeholders 
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نظریه هنجاری  -3نظریه ابزاری ذینفعان و  -2توصیفی ذینفعان،   رویکرد -1دارد: 

   (.   Spitzeck & Hansen ,2010)ذینفعان

تنها به  2: این رویکرد، بدون بیان گزاره های ارزشی1رویکرد توصیفی ذینفعان -1

تعیین و طبقه بندی ذینفعان و عناصر سازمانی است و تحلیلی  شناسایی، دنبال

و تأثیرگذاری  در مورد سطوح مشروعیت ذینفعان گوناگون و یا میزان قدرت 

 آنها ارائه نمی دهد.

از دید بسیاری از شرکت ها و سازمان ها، ذینفعان در : 3نظریه ابزاری ذینفعان -2

ی گیرند که برای بقای سازمان دو طبقه کلی یعنی کارکنان و مشتریان قرار م

دارای نقش حیاتی هستند چرا که منابع اصلی برای ادامه فعالیت سازمان یا 

که مبتنی بر عقالنیت اقتصادی  استدالل اینشرکت را در اختیار قرار می دهند. 

شده و در پاسخ به  مورد استفاده واقع در نظریه ابزاری ذینفعان است، معموالً

که چرا دغدغه ها و مسائل ذینفعان بایستی در  شود این پرسش مطرح می

شیوه هدایت سازمانی دخالت داده شود. نظریه ابزاری ذینفعان معتقد است 

 می که کند توجه ذینفعان از دسته آن سازمان فقط باید به نیازها و نظرات

 داشته باشند. تأثیر ارزش آفرینی های سازمان نقش و توانند در

: نظریه هنجاری ذنیفعان از رویکرد توصیفی ذینفعان 4ذینفعاننظریه هنجاری  -3

قائل بوده و معتقد  5فراتر رفته و برای مطالبات ذینفعان متنوع، ارزش ذاتی

است هر شخصی که فعالیت های یک سازمان به انحاء مختلف بر او تأثیر می 

ان نظریه هنجاری ذینفعان به صورت توأماست.  6گذارد، دارای حقوق اخالقی

هم به حقوق و هم به وظایف ذینفعان توجه دارد و به دنبال پاسخ به این 

ذینفعان  دغدغه ها و نیازهای پرسش اساسی است که چگونه می توان بین

 ایجاد کرد و آن را ارتقاء بخشید. 7گوناگون، یک تعادل و موازنه عادالنه

                                                                                                                        
1 . descriptive stakeholder approach 

2 . value statements 

3 . instrumental stakeholder theory 

4 . Normative stakeholder theory 

5 . intrinsic value 

6 . moral rights 

7 . just balance 
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 حکمرانی ذینفعان رویکرد برنامه ریزی: 

زمانی، دیدگاه های مختلفی وجود دارد. یک مسیر دارای در حوزه اصالحات سا 

، بایستی رویکرد 1اهمیت روزافزون، توصیه می کند که به جای حکمرانی سهامداران

حکمرانی ذینفعان به این (. Prabhakar, 2020) تقویت شود 2و حکمرانی ذینفعان

تمامی ذینفعان مفهوم است که نگرانی ها، مسائل، دغدغه ها، عالئق، منافع و مضار 

  (.  Greenfield, 2008)بایستی در اداره سازمان مورد توجه قرار گیرد

اهمیت دادن به ذینفعان  ذینفعان عبارت است از  حکمرانی ،3ابزاری منظر از 

مشارکت آنان در موفقیت سازمان. این خط فکری،  از اطمینان برای 4قدرتمند

می بیند که با هدف برآورده شدن  دیالوگ با ذینفعان را به شکل یک استراتژی

نیازها و خواسته های سازمان مثل مدیریت ریسک و یا ایجاد فرصت و بهره برداری 

سازمانی، صورتبندی می شود. اما از دیدگاه نظریه هنجاری، به لحاظ رعایت حقوق 

اخالقی ذینفعان، ضروری است که آنان در حکمرانی سازمانی، حضور و مشارکت 

باشند. همچنین مبتنی بر رویکرد اجرای عدالت، برقراری دیالوگ با فعال داشته 

ذینفعان در چارچوب رفتار استراتژیک) یعنی رفتار رقابت آمیز در مفهوم نظریه 

بازی ها( قرار نمی گیرد، بلکه ایجاد یک بستر آزاد، گشوده و مشورتی برای 

به وضعیت گفتاری دستیابی به تفاهم و توافق است که به لحاظ مفهومی، نزدیک 

قلمداد می شود. همچنین، از منظر هنجاری، دیالوگ با ذینفعان،  5ایده آل هابرماس

و نیز فهم  6می تواند به شکل عملی منجر به تقویت درك رویه ای از مشروعیت

  (. Spitzeck & Hansen ,2010)گردد 7گفتمانی از مسئولیت پذیری

ه ذینفعان ارائه شده است، مشارکت صرف نظر از تئوری های مختلفی که راجع ب

ذینفعان در تصمیم گیری های مدیریتی باعث افزایش قدرت رقابتی و کارآمدی یک 

سازمان می شود و به دلیل اینکه گفتگو و دیالوگ بیشتر بین ذینفعان منجر به 

                                                                                                                        
1 . shareholder governance 

2 . Stakeholder approach and governance 

3 . instrumental perspective 

4 . powerful stakeholders 

5 . Habermas’ ideal speech situation 

6 . procedural understanding of legitimacy 

7. discursive understanding of responsibility 
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مفاهمه و توافق بیشتر می گردد، لذا درگیری های ناشی از تضاد منافع کاهش می 

انی ذینفعان به طور بالقوه این ویژگی و توان را دارد که مخالفان بی یابد. حکمر

 اعتماد به یکدیگر را به دوستانی همراه با سعه صدر تبدیل نماید. 

برخی تحقیقات تجربی نشان داده است که سازمان هایی که خواهان مسئولیت 

رسند که  پذیری بیشتری در قبال جامعه هستند  به طور معمول، به این نتیجه می

را در خود تقویت کنند. همچنین اهمیت قائل شدن  1مداری -باید رویکرد ذینفع

و ترویج فرهنگ دیالوگ بین آنها، منجر به بهبود  2برای گروه های ذینفعان

 . )همان(یادگیری سازمانی شده و عملگرایی مسئوالنه را ارتقاء می دهد

ند الزامات و پیش بایست هایی اجرای اثربخش الگوی حکمرانی ذینفعان نیازماما 

است که در صورت فقدان و یا ضعف آنها به سختی بتوان این الگو را پیاده سازی 

دلیلی بر کنار گذاشتن این الگو نمی شود بلکه  ،کرد. البته فقدان یا ضعف الزامات

بایستی به تدریج در پی نهادینه سازی آن در سازمان ها و بخش های مختلف از 

 ش آموزش عالی و سازمان های دانشگاهی باشیم.جمله در بخ

 ،یعنی مدیر و مسئولی که به ذینفع مداری ،اولین شرط، وجود حکمران خوب است

باور و اعتقاد داشته باشد. در شرایط فعلی جامعه ما، بدون حکمران خوب، نه 

حکمرانی خوب محقق می شود و نه حکمرانی ذینفعان. در واقع موتور پیشران این 

را در  و سازمان خود الگو در سازمان ها وجود مدیران ارشدی است که موفقیت خود

و مأموریت اصلی سازمان  را وظیفهو آن عمل به الگوی ذینفع مداری دانسته گرو 

اگر اراده مدیریتی باشد، چه بسا بتوان به راحتی بسیاری از  کنند. قلمداد

به اجراء در آورد. و قابل قبول رهنمودهای حکمرانی ذینفعان را به نحوی شایسته 

یک حداقل مثالً اینکه در هیئت رئیسه دانشگاه یا شورای معاونان وزارت عتف، 

یک صندلی نماینده دانشجویان و  ) مثل «3اقلیت های قدرتی» بهیبون یا ترصندلی 

                                                                                                                        
1 . stakeholder-oriented 
2 . stakeholder groups 

. اقلیت های قدرتی عبارتند از گروه ها و اقشار اجتماعی که در ساختار توزیع قدرت، سههم و بههره    3

اندکی نصیب آنها شده است، مثل اقلیت های دینی و قومی یا معلهوالن جسهمی. البتهه گهاه ممکهن      
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 اختصاص یابد.  (نماینده هیئت علمی

از آنجا که اساس موفقیت دومین پیش بایست، وجود فرهنگ توافق اختالفی است. 

لذا فرهنگ و ادب گفتگو و اینکه ذینفعان حکمرانی ذینفعان بر دیالوگ مبتنی است 

های اخالقی و فکری هستند و تا چه حد می توانند انتقادات دارای چه ویژگی 

دیگران و نظر مخالف را تحمل کنند و اینکه بپذیرند با وجود اختالف، می توان به 

در جامعه ما ثنویت ها و دوآلیسم ها »یک توافق نسبی رسید، اهمیت بسزایی دارد. 

. مسائل را صفر و یک و و دوگانه هایی وجود دارد که ما را خیلی گرفتار کرده است

یا سیاه و سفید می بینیم. مثال  ما یا به وحدت کامل معتقدیم و یا به اختالف و 

به این بلوغ نرسیده ایم که حالتی  .تضاد کامل. ولی منطقه خاکستری قائل نیستیم

یعنی باید به هم ممکن است  که نه با هم توافق کامل داریم و نه اختالف کامل، 

و هر کدام  با هم توافق کنیم می توانیمدر عین اختالفاتمان   م کهاین درك برسی

چند گام به سمت یکدیگر  حرکت کنیم. در منطقه خاکستری با هم آشنا شویم. در 

 . 1«این منطقه خاکستری ممکن است افق های مشترکی گشوده شود

 ،و ذینفع مداری مشتری مداریتوجه به این موضوع است که سومین پیش بایست، 

 برای الزم رفتارهای شکل، مؤثرترین و به کارآمدترین که است سازمانی فرهنگ نوعی

جود یک فرهنگ و (.1390می کند) شمس و همکاران،  ایجاد را برتر خلق ارزش

سازمانی است که ذینفعان را ارج می نهد و در واقع، ذینفعان را نوعی سرمایه برای 

بروندادهای سازمان می داند، برای پیاده  و بهبود عملکرد و ارتقاء کیفیتپیشرفت 

این موضوع بسیار مهم است که سازی الگوی حکمرانی ذینفعان، ضرورت دارد. 

تمامی کارکنان دانشگاه ) اعم از هیات علمی و کارمندان و مدیران( به نقش خود 

در ارتقاء کیفیت، آگاهی یابند. البته مکانیسم ها و چارچوب های تضمین کیفیت از 

بر آن  ینشگاهی به دانشگاه دیگر ممکن است متفاوت باشد، اما اصول یکساندا

حاکم است. افزایش بردباری و صبر و حوصله کارکنان دانشگاه در گوش دادن به 

                                                                                                                        
است اقلیت های قدرتی دارای اکثریت جمعیتهی باشهند)مثل زنهان(، امها در نظهام تصهمیم گیهری و        

 صیص قدرت، جایگاه کوچک و کم رنگی داشته باشند.    تخ

 (.1396. بخشی از مصاحبه با دکتر مقصود فراستخواه در )روشن،  1
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 نظرات، درخواست ها و مشکالت مراجعین یکی از راهکارهای مدیریت کیفیت است

.(Rowley, 1995) 
به این موضوع پی می برند که آموزش  موسسات آموزش عالی به طور روزافزونی

است و این موسسات هر چه بیشتر خود را در موقعیتی  1عالی یک صنعت خدماتی

تالش بیشتری بنمایند.  ذینفعانمی بینند که باید در برآوردن انتظارات و نیازهای 

مداری را در پیش  ذینفعبرای اینکه دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی رویکرد 

زم است که ساختار سازمانی، فرایندها و رویه های خود را طوری بازسازی گیرند ال

 (DeShields et al., 2005).تقدم و اولویت دهند ،ذینفعان مندیکنند که به رضایت

چه کمکی می خواهند، آنگاه دیگر آنها را ذینفعان اگر دانشگاه ها متوجه شوند که 

می   2را عامالن فعال ذینفعان ه دریافت کنندگان منفعل خدمات نمی دانند بلک

ذینفعان دیدند. دانشگاه ها باید چابک، انعطاف پذیر و پاسخگویی فعال در برابر 

انتظار داشته باشند که خودشان را با فرایندها و رویه های  آنهاباشند، نه اینکه از 

 بنابر  (Grieves & Halpin, 2014).سازمانی  موسسات آموزش عالی مطابقت دهند

و برآورده کردن  ذینفعان، عالوه بر شناسایی برای موفقیت یک سازمان این، 

از کاالها و ذینفعان ، اطمینان از رضایتمندی و چگونگی ارزیابی آنهانیازهای 

دارد. به همین خاطر است که دلشاد کردن بسیار خدمات دریافت شده، اهمیت 

  فراگیر قلمداد می شودیکی از اصول اساسی و قوانین مدیریت کیفیت  3مشتری

Karunes, 2004)  .(Sahney & همراه با خوشرویی، از  ذینفعان ارائه خدمات به

بوده است  ییآمریکاشرکت ها و سازمان های میالدی، استاندارد طالیی  1900دهه 

، به شعار رایج بسیاری از  4و از آن زمان به بعد، خدمت رسانی همراه با لبخند

  (Hunter, 2011).تبدیل شد فعالیت ها

 حکمرانی و برنامه ریزی

های  در شرایطی که دیدگاه نفعان. در یک تعریف کلی، حکمرانی یعنی دیدن ذی

                                                                                                                        
1 . Service industry 

2 . Active-agents 

3 . Delighting the customer 

4 . Service with a smile 
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تری برای  طراحی برنامه دخالت داده شود، احتمال بیشریزی و  برنامهنفعان، در  ذی

های ذی نفع آموزش عالی  اجرای کارآمد آن وجود دارد. بدین روی، حمایت گروه

های مختلف جامعه را دارند، ضروری است. به عالوه، باید  نمایندگی بخش که

های داوطلب را به نفع اجرای برنامه، هماهنگ  ترتیباتی نهادی ایجاد شود تا سازمان

کننده و پذیرنده برنامه، توسعه یابد. برنامه  های حمایت هایی از گروه  نماید و شبکه

نفع آموزش  های ذی ، هنگامی برای گروهملی آموزش عالی و بخش علم و فناوری

های علمی مردم نهاد،  عالی مثل دولت، دانشجویان، کارفرمایان اقتصادی، انجمن

ای  مؤسسات آموزش عالی و دانشگاهیان، معنادار است که در تهیه و اجرای برنامه

نفعان در فرایند  که در وضعیت آنان تأثیر دارد، مشارکت داشته باشند. مشارکت ذی

  ریزی است. ریزی، یک عامل مهم در مشروعیت دادن به مجموعه جریان برنامه برنامه

های حکمرانی دانشگاهی از روش دلفی و  ن در تحقیقی با هدف تعیین شاخصکویِ

پرسش از دانشگاهیان استفاده نموده و بر اساس نتایج این تحقیق، مشارکت، یکی 

. یکی از (Quyen, 2014)استاز پنج بعد حکمرانی دانشگاهی شناسایی شده 

به طور  شود. ریزی آموزش عالی متبلور می نمودهای مشارکت نیز در نظام برنامه

عالی، انتقال ساختار فعلی به وضعیتی بهتر کلی، هدف از حکمرانی خوب در آموزش

-از طُرُق زیر است: روش انجام وظایف مدیریت با کیفیت بهتر، شفافیت در تصمیم

 سازی.در تصمیم حداقل و مشارکت همة ذینفعان یریگ و تصمیم سازی

گیری، اجراء  همچنین، حکمرانی در یک چارچوب نهادی برای انگیزه بخشی، تصمیم

شوند.  گیرد و از این جهت، حکمرانی با نهادها مرتبط می و ارزیابی شکل می

ن عالم فقید اقتصاد ایران مرحوم حسیریزی یک ابزار نهادسازی هم هست.  برنامه

گوید: اولین نکته، تهیه  های توسعه می عظیمی در مورد اهمیت نهادها در برنامه

برنامة خوب نیست، بلکه نهادهای متناسب است و نهاد اگر متناسب باشد در زمان 

هم تولید سرانه جامعه باال  ،جویی شد شود و وقتی در زمان صرفه جویی می صرفه

کاری بشود باید پیش از اجرای برنامه رود و هم رفاه جامعه. اگر قرار است  می

 (. 1382توسعه، نهادهایی را که مجری آن برنامه هستند بسازیم)عظیمی، 

ریزی در بخش عمومی، حکمرانی خوب، یک ابزار حیاتی در جهت  برای برنامه 

تحقق انتظارات و انجام وظایف بخش عمومی است. حکمرانی خوب، موجب 
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های مختلف در یک سازمان )به ویژه  و برنامه یکپارچگی و هماهنگی بین منابع

 ,Governance Institute of Australia)شود سازمان فعال در بخش عمومی( می

برانگیز و پیچیده در آموزش عالی  ریزی، یکی از موضوعات چالش برنامه . (2016

ریزی آموزش عالی نیازمند دانش و فهم عمیق از اهداف،  است؛ چرا که برنامه

نفعان و  های ذی رها، فرایندهای آموزشی و پژوهشی، ملزومات قانونی، ویژگیساختا

های مختلف بازیگران است که با هدف توسعه و پیشرفت حال و آینده آموزش  نقش

گیران و نقش و سهم  شود. کار حکمرانی نیز مشخص کردن تصمیم عالی تدوین می

نوع فعالیت و مسئولیت انجام  ریزی، ریزی است. در برنامه هر یک در فرایند برنامه

پذیری و  شود. در حکمرانی خوب؛ هم مسئولیت های مختلف، مشخص می فعالیت

آوردند،  هایی که باید به اجرا درمی گویی ذینفعان مختلف در قبال برنامه هم پاسخ

گیرد. به عبارت دیگر، در حکمرانی خوب، فقط مسئوالن و  مورد توجه قرار می

در موقعیت پاسخگویی قرار ندارند، بلکه همه ذینفعان کم و مدیران بخش عمومی 

 های خود پاسخگو نیز هستند.  بیش و بسته به مسئولیت

ریزی  یک بُعد مهم در حکمرانی خوب آموزش عالی، مربوط به نظام برنامه بنابر این،

دانیم  ، به طوری که ذینفعان را در مرکز توجه خود قرار دهد. چنان که میاست

ریزی است و  ریزی مهم تر از برنامه است چرا که برنامه، برونداد فرایند برنامه برنامه

برای نظام برنامه ریزی آموزش عالی کشور، هر چه فرایند بهتر و متقن تری طراحی 

و تدوین شده باشد، برنامه ها و بروندادهای اثربخش تری خواهیم داشت. پس، اگر 

امه قبل از اینکه وارد مرحله تدوین محتوای پیش نیازهای الزم برای تدوین یک برن

تدوین فرایند و روش تهیه برنامه و  -تدوین ساختار برنامه، ب -برنامه شویم را: الف

(، بدانیم، ذینفعان در این فاز صفر 2منابع مورد نیاز برای تدوین برنامه)شکل  -ج

ن مرحله توا برنامه نیز بایستی حضور واقعی داشته باشند. این مرحله را می

 سازماندهی برنامه نامید. 
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 )قبل از تدوین محتوای برنامه( فاز صفر برنامه ریزی یا مرحله سازماندهی برنامه – 2شکل  

 

 ،ها سیاست، تدوین نظام آموزش عالیاهداف  تعیینبرای  در مرحله بعدی و

2های اجرایی و طرح 1ها برنامه ،راهبردها، 
تدوین نیز که در واقع مرحله  (3)شکل  

 محتوای برنامهاما روشی که  محتوای برنامه است، حضور ذینفعان ضرورت دارد.

یعنی بسته به نوع حکمرانی،  گردد میشود به شیوه حکمرانی بر مشخص می

 محتواهای متفاوتی از برنامه حاصل خواهد شد. 

 
 ریزی برنامهمحتوایی  اجزاء -3شکل 

                                                                                                                        
1 Plans 

2 Programs 

ساختار 
 برنامه

فرایند  
 برنامه

منابع 
مورد 
 نیاز

تدوین محتوای 
 برنامه

 اهداف

 سیاست ها  

 راهبردها 

 برنامه ها

 طرح های اجرایی
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شویم که همانا مرحله اجرای برنامه و یا  سپس وارد مرحله بعدی برنامه ریزی می

 شود:  برنامه اقدام است. در این مرحله هشت پرسش به شرح زیر مطرح می

 خواهیم انجام دهیم؟  . چه اقدام یا کاری می1

 خواهیم آن کار را انجام دهیم؟ . به چه طریقی می2

 کار باید انجام گیرید؟ . توسط چه کسی یا سازمانی آن3

 . در کجا باید آن کار انجام گیرید؟4

 . با چه منابعی باید آن کار انجام گیرید؟5

 . در چه دوره زمانی باید آن کار انجام گیرید؟6

 شود؟ برنامه اقدام، چگونه اصالح می. 7

 شود؟ برنامه اقدام، چگونه ارزیابی می. 8

ها متفاوت  اذ شده برای طراحی برنامه، پاسخاینجا نیز متناسب با شیوه حکمرانی اتخ

خواهد بود. در مجموع، هم در مرحله سازماندهی برنامه، هم در مرحله تدوین 

محتوای برنامه و هم در مرحله اجرا و ارزیابی برنامه، حکمرانی شاکله اصلی نظام 

مه، کند. بدیهی است که در هر مرحله از مراحل تهیه برنا برنامه ریزی را مشخص می

حضور ذینفعان آموزش عالی ضرورت دارد و بدون آنها هر برنامه ای در هر سطح، 

های توسعه بخش آموزش  اَبتر خواهد ماند. در کشور ما یکی از دالیل شکست برنامه

ها  عالی، این بوده که نقش ذینفعان و ذینفعان متنوع نظام آموزش عالی و دانشگاه

ریزی (. به عبارت دیگر، برنامه1392شن، نادیده گرفته شده است)مظاهری و رو

عالی در تعاملی )مشارکتی( مبتنی بر دخالت دادن نظر تمامی ذینفعان آموزش

ترین نقاط ضعف توان گفت یکی از اساسیریزی است. می تمامی مراحل برنامه

ریزی  عالی در ایران، همانا عدم وجود نظام برنامههای توسعه و آموزشبرنامه

، ، حسینی و قائمیهاست)روشن و عدم حضور ذینفعان در تدوین برنامهمشارکتی 

1389.) 

تواند عملی شود که با  در مجموع، یک نظم اجتماعی یا اقتصادی تنها در صورتی می

نفعان و مردم شکل و جهت بگیرد. بدیهی است که برنامه نیز  خواست و رضایت ذی

مراهی و قبول مردم از در صدد تنظیم نوعی نظم اجتماعی جدید است که ه

های آموزش  ترین شرایط موفقیت آن است. واقعیت این است که در برنامه اساسی
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عالی ایران پس از انقالب یک گفتمان عمومی پیرامون اهداف برنامه وجود نداشته 

ریزی برای آموزش عالی  ای از نخبگان پشت درهای بسته به برنامه است و عده

 اند.  پرداخته می

ملی آموزش عالی و بخش علم و فناوری، هنگامی برای شارمندان  برنامه

نفع آموزش عالی مثل دولت، دانشجویان،  های ذی )شهروندان( عادی و سایر گروه

های علمی مردم نهاد و مؤسسات آموزش عالی و  کارفرمایان اقتصادی، انجمن

عیت آنان تأثیر ای که در وض دانشگاهیان، معنادار است که در تهیه و اجرای برنامه

ریزی، یک  نفعان در فرایند برنامه دارد، مشارکت داشته باشند. مشارکت مردم و ذی

ریزی است. بدین ترتیب،  عامل مهم در مشروعیت دادن به مجموعه جریان برنامه

و شبکه های اجتماعی،  1های عمومی های توسعه، در رسانه های برنامه تشریح هدف

های دولت، به زبان ساده، که انباشته  ها و طرح ی از برنامها اهمیت دارد. باید خالصه

نفع منتشر و توزیع شود.  های ذی ها نباشد، برای گروه ها و فرمول از ارقام و داده

شود، برای اینکه بر مردم  مدارکی که در جریان طراحی و اجرای برنامه منتشر می

به طُرق مختلف ارتباطی، از اثر بگذارد، باید به زبان ساده و جامعی نوشته شود و 

ها، رادیو و تلویزیون، به آگاهی همگان برسد. در همین راستا،  قبیل اینترنت، روزنامه

موضوعی که باید موضوع بحث عمومی قرار گیرد دستیابی به تعریف و درك 

مشترك از مفاهیم اساسی مابین مسئوالن و مردم است. پیرامون مفاهیمی همچون 

، اهمیت آموزش عالی و توسعه علمی، نقش و سهم دولت، نقش توسعه، منافع ملی

های مهم باید  ریزی و سایر کلید واژه روابط بین الملل در توسعه علمی، نظام برنامه

ها و  به اجماعی ملی دست یابیم تا به استنباطی واحد در مورد مفاهیم، هدف

ما از مفاهیم،  ریزی توسعه آموزش عالی برسیم. اگر ها در فرآیند برنامه روش

مان استنباط واحد نداشته باشیم، منابع و نیروهای محدود، صرف  ها و مسایل اولویت

 کشمکش ها یا خنثی کردن یکدیگر خواهد شد.

ها برای  های مختلف مردم هستند. تالش نفعان همان گروه در مجموع باید گفت ذی

ه نیافته، عمدتاً بدون ریزی در کشورهای توسعنوسازی جامعه از طریق ابزار برنامه

                                                                                                                        
1 Public media 
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های رسمی در توسعه اجتماعی در  دخالت و حضور مردم صورت گرفته است. تالش

تر از مردم  هایی بوده است که عموماً خود را عاقل دست مدیران و یا تکنوکرات

هایی برای خودیابی، خود فهمی و مشارکت مردم،  اند و به جای جستجوی راهدیده

اند. برای حل مسائلی همچون تحقق توسعه علمی و کردههای خود را تحمیل ایده

دارا بودن یک نظام آموزش عالی قوی، ایجاد تغییرات اساسی در نظام انگیزشی 

ریزی، طراحی یک  جامعه مورد نیاز است. بنابراین، یکی از وظایف هر نظام برنامه

ر حوزه نفعان د های مردمی با حضور ذی نظام انگیزشی مناسب برای جلب مشارکت

 (.1395آموزش عالی است)روشن، 

حکمرانی ذینفعان، الگوی پایه برای تدوین برنامه آموزش عالی در برنامه 

 هفتم

ایده آل ذینفع گرایی این است که همه طرف ها بتوانند برای یک هدف مشترك با 

 ,Keay)هم کار کنند و منافع حاصل از این همکاری را بین خود تقسیم نمایند

که از آن می توان به عنوان حکمرانی چند جانبه هم نام  کمرانی ذینفعانح  (.2010

برد عبارت از آنگونه ساختار حکمرانی که به دنبال گردآوری ذینفعان در کنار هم 

راه حل های مختلف در مورد  در گفتگو، تصمیم گیری و اجرای به منظور مشارکت

اهداف یا مسائل مشترك و ارزیابی آنهاست. اصل اساسی موجود در این ساختار این 

است که اگر همه بازیگران ذینفع در مورد اهداف یا مسائل مشترك، انرژی و منابع 

کافی فراهم کرده باشند و تصمیمات اتخاذ شده مبتنی بر رضایت طرفین باشد در 

مشروعیت بیشتری برای انجام کارها به وجود می آید و منافع به  نتیجه، صحت و

دست آمده انعکاس دهنده چندین دیدگاه متنوع است به جای اینکه فقط از یک 

دیدگاه اعتبار گرفته باشد. طبق تعریف، ذینفع عبارت است از یک فرد یا گروهی از 

شارکت دارد و  از آن افراد یا یک سازمان یا یک جامعه که در یک تصمیم و عمل، م

تصمیم یا عمل، منافع یا مضار مستقیم یا غیرمستقیم به دست می آورد. به عبارت 

 دیگر، جامعه ذینفعان هم شامل تأثیرگذاران است و هم شامل تأثیرپذیران. 

و حکمرانی ذینفعان، مفاهیمی نزدیک به هم بوده و  1حکمرانی خوباز سوی دیگر، 

                                                                                                                        
1 - Good Governance 
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ظر گرفته شود. حکمرانی خوب در آموزش عالی بدین می توانند معادل هم در ن

معنی است که رهبری)سیاستگذاری(، مدیریت)برنامه ریزی(، اجرا و ارزیابی آموزش 

نفعان صورت گیرد. به همین  عالی باید با مشارکت و همفکری بین مسئوالن و ذی

د رابطه مستقیمی وجو آموزش عالی و کیفیت مداری  بین رویکرد ذینفعترتیب، 

دارد، بدین خاطر، هر چه که نظام آموزش عالی یک کشور بیشتر بتواند در تعامل 

مثبت با ذینفعان خود باشد، بهتر می تواند وظایف و ماموریت های خود را تحقق 

ذینفعان و موسسات آموزش عالی، کسب رضایت  نظامات و برایبخشد. از این روی، 

حتیاجات و نیازهای ذینفعان داخلی و مشتریان داخلی و خارجی و برآورده ساختن ا

 (. ,2011Crişan, & Enache)خارجی به یک امر محتوم تبدیل شده است

 برای برنامه هفتم برنامه ریزی آموزش عالیو فرایند  مدل پیشنهادی 

دانشگاه و آموزش عالی و اداره برنامه ریزی یکی از اصلی ترین وظایف مدیریت 

آموزش عالی،  متنوع ذینفعانو انتظار خواسته می توان گفت است. از سوی دیگر، 

در چارچوب نیازهای  ارائه شده توسط مؤسسه آموزش عالیخدمات  رضایتمندی از

ریزی آموزش عالی مبتنی مشخص هر گروه از ذینفعان است. بر این اساس در برنامه

ینفعان از آموزش ریزی بایستی بر محور انتظارات ذبر رویکرد ذینفع مداری، برنامه

عالی صورت گیرد و آنان در تمام مراحل برنامه ریزی حضور و امکان اظهار نظر 

 داشته باشند.

خدمات) از جمله آموزش  برای ارائه کیفیت، به ویژه تعاریف به عالوه، بسیاری از

 ادراك مبنای بر کیفیت، دیگر سنجش عبارت به هستند؛ متمرکز مشتری بر عالی(،

 کیفیت در مدرن نظریه با مطابق دیدگاه گیرد. این می صورت خدمات از مشتری

داند.  می مشتری نیازهای با آن تطبیق میزان را یا خدمات محصول کیفیت که است

 و افراد تمام تالش و همکاری کیفیت مستلزم تحقق مشارکت، اصل با مطابق

 مشتری اصل اساس بر یکدیگر است. با سازمانی برون و درون نفع ذی واحدهای

 این از کنندگان واقعی استفاده نیازهای به توجه با آموزشی نظام طراحی مداری،

 این مزیت. بسته محیطی در و طراحان نظر اساس بر نه گیرد، می صورت خدمات

این  کنندگان مصرف عملی نیازهای با را آموزشی اهداف که است این در دیدگاه
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 یک صورت به بیرونی و درونی ذینفعان همه طورکلی، سازد. به می مرتبط خدمات

 بیرونی و ذینفعان ذینفعان رضایت هستند و  یکدیگر مرتبط به زنجیری مجموعه

 میزان اساس بر خدمت یا محصول یک کیفیت است. امروزه به هم وابسته درونی

 رضایت دیگر عبارت به تعریف می شود. ذینفع انتظارات و نیازها ساختن برآورده

از  را انحراف حداقل محصول های مشخصه که افتد می اتفاق هنگامی ذینفع

 شناسایی گام مهمترین ذینفع، رضایت جلب فرآیند در .باشد داشته ذینفع انتظارات

 دریافت و وی به مراجعه با ذینفع جز انتظارات شناسایی است. ذینفع انتظارات

برای شناسایی  فرصتی عنوانبه  ذینفع ارتباط هر از باید نیست. میسر او های دیدگاه

 درجه باید مداری مسیر ذینفع کرد. در او استفاده مندی رضایت انتظارات و میزان

 نباید توقعات ذینفعان و نظرات با و نمود مدیریت و شناسایی را ذینفع رضایتمندی

 کرد. مبارزه

از این روی، به لحاظ  آسیب شناسی، یکی از نقاط ضعف نظام برنامه ریزی آموزش 

عالی در کشور ما عدم حضور کنشگران، ذینفعان و ذینفعان در تنظیم برنامه های 

ذینفعان کسانی هستند که هم آموزش عالی به عنوان یک توسعه این بخش است.  

نیاز دارد و هم ذینفعان به خدمات سازمان ارائه خدمات آموزشی و پژوهشی به آنها 

آموزش عالی نیاز دارند. بنابر این، این نیاز یک رابطه دو سویه و یک منفعت متقابل 

مرحله اصلی وجود دارد: اول شناسایی  ذینفع مداری، چهاراست. در رویکرد 

ذینفعان )ذینفعان( آموزش عالی، دوم شناسایی نیازها و انتظارات آنها از آموزش 

و و سوم تعیین راهکارهایی برای برآوردن نیازها و انتظارات آنان. پس از آن، عالی 

 نوبت به ارزیابی عملکرد می رسد.چهارم، 

 اول: شناسایی ذینفعانمرحله 

مشتمل بر دو گروه کلی  1در این مرقومه، فرض شده که ذینفعان آموزش عالی 

                                                                                                                        
به دلیل اینکه این گزارش برای وزارت عتف تهیه می شود و نیز از آنجا که در ایران، وزارت   . 1

علوم، تحقیقات و فناوری مهم ترین سازمان اجرایی و نیز یکی از نهادهای مهم سیاستگذاری و 

ونی نظارت و ارزیابی در نظام آموزش عالی کشور است، لذا در اینجا منظور از ذینفعان درونی و بیر

 آموزش عالی همان ذینفعان درونی و بیرونی وزارت علوم است.
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ایجاد تعادل و تعامل  هستند و هنر برنامه ریزان در چارچوب حکمرانی ذینفعان،

بین نیازها، خواسته ها و انتظارات این دو گروه، ایجاد هماهنگی و موازنه قدرت و به 

 ویژه جلوگیری از تفوق و تسلط یک گروه از ذینفعان بر بقیه آنهاست.

عالی اعم از کارمندان و  کارکنان آموزشذینفعان درونی آموزش عالی شامل  -الف

مدیریت علمی و ایجاد طبق فرض ما انتظاراتی از قبیل  علمی) کهاعضای هیأت 

اعمال حمایت های  -چارچوب انگیزشی مناسب برای رشد و شکوفایی کارکنان

رفاهی و اقتصادی متناسب با شأن انسانی دارند.(، دانشجویان، دانشگاه ها)به مثابه 

یک سازمان و یک شخصیت حقوقی(، هیئت امناء، دانش آموختگان و 

 .(4)شکل گانبازنشست

  

 
 ذینفعان داخلی و درونی وزارت علوم)آموزش عالی( – 4شکل 

 

: هیئت (5)شکل ذینفعان بیرونی وزارت علوم که خود شامل شش گروهند -ب

دولت و دستگاه های مرتبط با امور علمی زیر نظر دولت)مثل معاونت علمی و 

فناوری ریاست جمهوری و ...(، جامعه)انجام وظایف و مسئولیت های اجتماعی 

ذینفعان داخلی 

 وزارت علوم

 هیئت علمی

دانش 

آموختگان و 

 بازنشستگان

 هیئت امناء

 دانشگاه ها

 کارمندان

 دانشجویان
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گذاری خارج از  نهادهای سیاستآموزش عالی و تحقق اهداف   توسعه ای کشور (،  

ی انقالب فرهنگی، مجمع تشخیص وزارت علوم و شورای عالی عتف)مثل شورای عال

مصلحت نظام و ...(، سایر نظامات آموزشی)مثل آموزش و پرورش، دانشگاه آزاد و 

...(، جامعه مدنی علمی) مثل انجمن های علمی و تخصصی، سازمان های داوطلبی، 

و ...( و شرکت ها و بنگاه های اقتصادی)که متقاضی بروندادهای سرمایه انسانی 

 تند(.آموزش عالی هس

 
 ذینفعان بیرونی وزارت علوم)آموزش عالی( – 5شکل 

 

 ی ذینفعانشناسایی نیازها :دوممرحله 

در برنامه ریزی مبتنی بر حکمرانی ذینفعان، بایستی مرحله ای به عنوان: 

. این نیاز (6)شکل به طور جدی و عملیاتی انجام گیرد« نیازسنجی ذینفعان»

 -2ارتقاء رضایت ذینفعان)افزایش مطلوبیت( و  -1سنجی شامل دو بعد می شود: 

 کاهش نارضایتی ذینفعان)کاهش درد و رنج(. 

  

ذینفعان 
بیرونی وزارت 

 علوم

 جامعه
(منافع ملی)  

 هیئت دولت

 شرکت ها و
بنگاه های 

 یاقتصاد

جامعه مدنی 
 علمی

سایر نظامات 
 آموزشی 

نهادهای 
سیاست گذاری  

 دولتخارج از 
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 ابعاد نیازسنجی از ذینفعان – 6شکل 

 

دلیل نفکیک نیازسنجی ذینفعان به دو بخش ارتقاء رضایت و کاهش نارضایتی این 

تقریباٌ همه چیز جهانی شده و برای همه موضوعات بشری است که در دنیای امروز، 

معیارها و استانداردهای جهانی تعریف شده است. اگر وضعیت کشوری در موضوعی، 

مخاطبان و « ارتقاء رضایت»باالتر از استانداردهای جهانی باشد، آن کشور باید برای 

جامعه در آن  توسعه وضع موجود، اقدام کند و اگر برعکس، وضعیت و موقعیت یک

موضوع، پایین تر از استانداردهای جهانی باشد باید در جهت کاهش نارضایتی 

مخاطبان و عبور از حداقل ها تالش نماید. به عنوان مثال، در مورد درآمد سرانه 

کشورها که پذیرفته شده ترین شاخص در زمینه سنجش رفاه اقتصادی جوامع 

دالر آمریکا برآورد  442میالدی معادل  2018است، درآمد سرانه سودان در سال 

، که حدود نصف خط فقر مطلق بر اساس (World Bank, 2018)شده است

. پس تالش کشور سودان بایستی در جهت باالبردن 1استانداردهای جهانی است

درآمد سرانه مردمان خود به باالی خط فقر باشد، یعنی کاهش نارضایتی ناشی از 

                                                                                                                        
دالر، مبنای خط  730دالر و ساالنه  2. بر اساس استانداردهای بین المللی، درآمد روزانه کمتر از  1

 فقر مطلق محسوب می شود.
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کاهش وضعیت عدم مطلوبیت. اما کشور قطر با درآمد فقر و گرسنگی گسترده و 

هزار دالر بیشتر از خط فقر  64دالر، متوسط درآمد هر فرد  782هزار و  64سرانه 

است. بنابر این، دغدغه این کشور، دیگر خط فقر نیست بلکه افزایش مطلوبیت و 

 رضایتمندی شهروندان خود را هدف قرار داده است. 

از آن روست که اگر از ابتدا وضعیت خود را کاهش  1یاهمیت این تقسیم بند

نارضایتی فرض کنیم، بدان معناست که تا وضعیت مطلوب فاصله زیادی داریم و 

بنابر این، در این حالت، بهبود وضعیت، مساعی دو چندان و تالش و هَمّیتی 

باید مضاعف می طلبد. مثالً کسی که در یک مسابقه دو، بازی را دیرتر شروع کرده، 

 سریع تر بدود تا بتواند فاصله خود با رقبا را کم کند.

به نظر می رسد بخش آموزش عالی کشور ما در وضعیت کاهش نارضایتی ها باید 

گام بردارد و بنابر این، یک برنامه دقیق تر و بخردانه تر نیاز دارد تا با هم اندیشی 

راهکارها و تشریک مساعی  تمامی ذینفعان و به اشتراك گذاری انتظارات، ایده ها،

 ها بتواند بر چالش های پیش رو غلبه نماید. 

 ی ذینفعانتعیین راهکارهایی برای برآوردن نیازهامرحله سوم: 

پیداست که وجه مشترك تمامی ذینفعان آموزش عالی دریافت خدمات با کیفیت 

های باالتر و در چارچوب نیازهای مشخص هر گروه از ذینفعان است. یکی از روش

ای است که بر اساس بازخوردها یا به عبارتی نقطه مناسب ارزیابی خدمات، شیوه

ریزی آموزش عالی مبتنی نظرات کاربران یا ذینفعان باشد. بر این اساس، در برنامه

ریزی بایستی بر محور انتظارات ذینفعان از آموزش بر حکمرانی ذینفعان، برنامه

رویکرد، وجود هسته فکری تدوین برنامه  محور اساسی این .عالی صورت گیرد

تا مناطق فکری  آموزش عالی است که در آن نمایندگان ذینفعان حضور دارند

مشترکی در جهت ارائه راهکارهایی برای برآورده ساختن نیازهای مجموعه متنوع 

                                                                                                                        
ها یا . در واقع، یک حالت این تقسیم بندی، ماکزیمم کردن مینیمم ها) یا حداکثرسازی حداقل  1

کاهش عدم مطلوبیت و نارضایتی ذینفعان( و حالت دیگر، ارتقاء و بهبود ماکزیمم ها) در پیش 

گرفتن رویکرد تعالی و یا فراتر رفتن از استانداردها، ارتقاء کیفیت ارائه خدمات به ذینفعان، افزایش 

 مطلوبیت، رضایتمندی و خشنودی ذینفعان( است.



 های توسعه آموزش عالی ایران و ... شناسی و تحلیل برنامه آسیب 44

. اما ترکیب و اعضای هسته فکری تدوین برنامه)به عنوان مهم ترین ذینفعان بیایند

می    ام برنامه ریزی( چگونه تعیین می گردد؟ برای این کار، دو روش ارائهرکن نظ

 شود: 

و  2و  1تقسیم بندی ذینفعان به ذینفعان درونی و بیرونی مطابق شکل  روش اول:

ایجاد هسته فکری تدوین برنامه مرکب از نمایندگان ذینفعان درونی و بیرونی، که 

 د.در قسمت قبل در مورد آن توضیح داده ش

 -ذینفعان طرف عرضه آموزش عالی و ب -تقسیم بندی ذینفعان به الف روش دوم:

کارشناسان آموزش عالی، ذینفعان  -ذینفعان طرف تقاضای آموزش عالی و پ

 نهادهای واسط و نهادهای سیاستگذار.

 باشد: ءاعضا این شاملباید حداقل در این تقسیم بندی، هسته فکری تدوین برنامه، 

 نمایندگان طرف عرضه: -الف

 وزارت علوم نمایندگان  -1

بخش و  عالی( نمایندگان بخش خصوصی )موسسات غیر انتفاعی آموزش  -2

 دانشگاه آزاد(مثل  غیردولتی آموزش عالی )

 هادانشگاهی نمایندگان رؤسا -3

 هانمایندگان هیأت امنای دانشگاه -4

 دانشگاه آزاد(مثل  نمایندگان بخش غیردولتی آموزش عالی ) -5

  بهداشت و سایر عرضه کنندگان خدمات آموزش عالیوزارت ایندگان نم -6

 

 نمایندگان طرف تقاضا: -ب

ی نمایندگان دانشجویان و یا شارمندان )شهروندان و یا خانواده ها -1

 (دانشجویان

 هانمایندگان هیأت علمی و کارکنان دانشگاه -2

 نمایندگان صنعت و بازارکار -3

 آموزش و پرورش وزارت نمایندگان -4
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کارشناسان آموزش عالی، ذینفعان نهادهای واسط و نهادهای  -پ

 سیاستگذار:

 آموزش عالیکارشناسان مستقل متخصصان و  -1

 و تخصصی های علمینمایندگان انجمن -2

 شناخته شده بین المللیمشاوران متخصصان برنامه ریزی آموزش عالی و  -3

موزش عالی طراز اول آ و کارشناسان یونسکو یا صاحبنظرانسازمان )مثال از 

 جهان(

 نمایندگان شورای عالی انقالب فرهنگی و مجلس -4
 

با هدف یافتن راه حل ، پیشنهادهای هسته فکری برنامه ریزی 7طبق شکل شماره 

به کمیته تلفیق برنامه ارسال شده و پس از آن برای مسائل و رفع نیازهای ذینفعان، 

آموزش عالی فرستاده می شود  رده باالی برای اظهار نظر سیاستگذاران و مسئوالن

و چرخه رفت و برگشتی بین این سه حلقه آنقدر تکرار می شود تا به یک توافق یا 

 شده و سند برنامه تدوین شود.اجماع بین آنها منجر 
 

 حکمرانی ذینفعانتدوین برنامه آموزش عالی با رویکرد و فرایند چرخه  -7شکل 
  

این روش ها گرچه ممکن است زمان بر بوده و حصول توافق و رسیدن به اجماع 

بین ذینفعان، با مشکالتی مواجه شود، اما یک تمرین دموکراتیک در جهت اتخاذ 

تصمیمات مشارکتی و تعاملی محسوب می شود و اگر زودتر سازمان و فرایند برنامه 
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نها گذاشته شود، برای آموزش ریزی شروع به کار کند و زمان کافی در اختیار آ

عالی و نظام علمی کشور، برنامه هایی با کیفیت بهتر، وثیق تر و اجرایی تر تدوین 

 خواهد شد.  

مداری در برنامه ریزی آموزش عالی نوعی از روش  ذینفعرویکرد در هر صورت، 

 ترین وجوه برنامه ریزی با رویکردمهممشارکتی و تعاملی در برنامه ریزی است. 

ذینفع مداری عبارت از پاسخگویی و مسئولیت پذیری، حمایت، تسهیل گری، 

از حقوق ذینفعان  قانونیتوانمندسازی، قدرت سپاری، نظارت و ارزیابی و حفاظت 

های ذینفعان آموزش عالی در است. هدف این رویکرد این است که نیازها و خواسته

شود تا از رهگذر آن، بهبود مستمر لحاظ  اجرای برنامه،تمامی مراحل برنامه ریزی و 

، «ذینفع مداری»و در واقعیت امر، به جای  تا هنوزهر چند، کیفیت حاصل گردد. 

چیزی که بر فرایند تدوین برنامه ریزی آموزش عالی ایران سیطره داشته است، 

 )ناذینفع گرایی( بوده است.«  ذینفع نداری»

پس از مشخص شدن ترکیب و اعضای هسته فکری برنامه ریزی، می توان به سوی 

برنامه ریزی آموزش عالی  سیستم 8در شکل ایجاد تشکیالت تهیه برنامه گام نهاد. 

به نحوی که در بخش های  ،نشان داده شده حکمرانی ذینفعانمبتنی بر رویکرد 

بازخورد( ذینفعان یا نمایندگان آنان  و ، فرایندمختلف سیستم )در قسمت درونداد

مثالً انتظارات، نیازها و خواسته های ذینفعان آموزش عالی دارند. پررنگی حضور 

در قسمت درونداد مواردی یکی از دروندادهای این سیستم است. همچنین، 

همچون اسناد باالدستی، بودجه، اطالعات و آمار، ارزیابی برنامه های گذشته و پیش 

ندهای آینده آورده شده است. در قسمت فرایند این سیستم نیز مواردی بینی رو

های آموزش ریزی، تعیین اهداف و سیاستتشکیل هسته فکری برنامه همچون 

گیری های اندازهاهداف(، تدوین شاخصعالی، ارزیابی قبل از اجرا )امکان سنجی

مسائل، مقایسه میزان تحقق اهداف و تعیین استانداردها، تدوین چالش ها و 

راهکارهای مختلف برای رفع چالش ها و انتخاب راه حل بهینه و برآورد منابع مورد 

ها  نیاز )منابع مالی، منابع انسانی، منابع فیزیکی، قوانین و مقررات  موردنیاز، سازمان

و نهادهای مورد نیاز( مورد توجه است. احکام برنامه نیز برونداد و اهداف این 

 می شود. سیستم تلقی
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در هر صورت، چیزی که مشخص است در تدوین برنامه ششم بخش آموزش عالی، 

با نگرش  ذینفع محوریبرنامه ریزی آموزش عالی مبتنی بر رویکرد  نظامنه 

( رعایت نشده  4)شکل  چرخه تدوین برنامه آموزش عالی( و نه 5)شکل  سیستمی

 ت.و رویکردی متمرکز در تدوین برنامه، اتخاذ شده اس

 ارزیابی عملکرد مرحله چهارم:

مرحله چهارم رویکرد ذینفع مداری، ارزیابی عملکرد است. این ارزیابی شامل ارزیابی 

هر سه مرحله قبلی)یعنی شناسایی ذینفعان، شناسایی نیازهای ذینفعان و تعیین 

راهکارهایی برای رفع نیازهای ذینفعان( می شود. همچنین، ارزیابی دربرگیرنده 

 بی قبل از اجراء، ارزیابی حین اجراء و ارزیابی پس از اجراء، می شود. ارزیا

نقطه محوری موفقیت رویکرد ذینفع مداری، خودارزیابی و ارزیابی در محموع، 

 .مستمر و توجه مداوم به برآوردن نیاز ذینفعان به نحو مطلوب است

 

  



 

 
ریزی آموزش عالی با رویکرد حکمرانی ذینفعانسیستم برنامه -8شکل   
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 فرایند هدفگذاری تا بازنگری برنامه

برنامه ریزی عبارت است از فرایند تفکر در مورد فعالیت های چنانکه گفته شد 

می انجامد.  مورد نیاز برای دستیابی به اهداف مطلوب. برنامه ریزی به خلق برنامه

، عالوه بر برنامه ریزی .وضع مطلوببرنامه پلی است برای انتقال از  وضع موجود به 

باید به این چهار سئوال پاسخ دهد: هم اکنون کجا هستیم؟ با ادامه  موارد دیگر،

 چگونه به مقصد مطلوب برسیم؟و وضع فعلی به کجا می رسیم؟ کجا باید برویم؟ 

از وجهی دیگر، برنامه ریزی باید مشخص کند برای دستیابی به وضع مطلوب)نسبت 

وجود(، چه روندهایی باید ایجاد شود؟ چه روندهایی باید متوقف شود؟ چه به وضع م

استمرار یابد؟ چه روندهایی باید اصالح شود؟ و چه  به شکل سابق، روندهایی باید

 روندهایی باید تقویت شود؟

، از آموزش عالی حداقل این سه انتظار می رود. این موارد می تواند اهداف همچنین

 نیز قلمداد شود:کلی آموزش عالی 

برای زندگی تشخیص و فراهم آوری دانش مورد نیاز افراد و شهروندان  -1

 همراه با خرسندی

 مهارت های مورد نیاز اقتصاد تخصص ها و تشخیص و فراهم آوری -2

 انجام پژوهش ها و نوآوری های مورد نیاز جامعه -3

سیاست ها یا  می توان گفت برنامه ریزی، عملیاتی کردن تدبیر مورد نظربه عالوه، 

اند. تعیین اهداف به  ریزی گفته اهداف آموزش عالی است. هدفگذاری را جوهر برنامه

دهد که وضعیت خود را تعریف کرده و  مدیریت اجرائی بخش ها این امکان را می

تلقی روشنی از حرکت خود داشته باشند. باید توجه کرد در تعیین اهداف بخش، 

، اجتماعی، استراتژی و برنامه توسعه اقتصادیرسالتی که آموزش عالی در کل 

کشور به عهده دارد مدنظر قرار می گیرد و سازگاری  فرهنگی، سیاسی و علمی

عنایت اهداف با استراتژی کلی حرکت ملی ملحوظ می شود. در تعیین اهداف باید 

سیاست ها و راهبردهای توسعه ای که این اهداف با توجه به تحلیل دقیق  داشت

توجه به روندهای اصلی آینده آموزش عالی،  عملکرد گذشته از یکسو وو کالن 

از سوی دیگر تدوین می گردد. اهداف تعیین شده بایستی  دانشگاه، علم و فناوری
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 1اهداف ،در برنامه ریزیروشن و واضح بیان شود و مدیریت تحقق آنها عملی باشد. 

از  3شوند. فرایند برنامه ریزیتبدیل  2مسائل چالش ها و سپس به بهابتدا بایستی 

که دارای هشت   نشان داده شده 9دید اقداماتی که باید انجام گیرند در شکل 

مرحله است و از تعیین اهداف شروع و به بازنگری و اصالح احتمالی برنامه ختم می 

 شود.

 

 
 فرایند برنامه ریزی از لحاظ اقدامات - 9شکل 

  

                                                                                                                        
1 . Objectives    
2 . Problems   
3 - Planning Process 

 تعیین اهداف 

تدوین چالش ها و  
تبدیل چالش ها به 

 مسئله ها 

تشخیص و ارزیابی راه 
حل های مختلف برای  

 رفع مسئله

انتخاب راه حل 
مناسب در قالب احکام 

 برنامه

تعیین منابع مورد نیاز  
 اجرای برنامه 

 اجرای برنامه 

 ارزیابی برنامه  

بازنگری و اصالح 
 احتمالی برنامه
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 مثال:  
افت کیفی نظام آموزش  چالش:افزایش کیفیت آموزش عالی ) هدفگذاری: -1     

 عالی ایران(

به عنوان یکی از مسئله  تدوین چالش ها و  تبدیل چالش ها به مسئله ها : -2

 نقصان یادگیری دانشجویان یا فقدان یادگیری کیفیها: 

تقویت بنیه علمی مدرسان دانشگاهی، بازبینی برنامه  راه حل های مختلف:-3

 درسی و محتوای آموزشی، بهبود روش تدریس و تکنولوژی آموزشی

بازآموزی مدرسان در  تشخیص مهم ترین راه حل ها و تدوین ماده قانونی: -4

قالب دوره های آموزشی کوتاه مدت مربوط به رشته تخصصی خود در دوره های 

ساله یکبار و در نظر گرفتن مشوق های الزم برای موفقیت در  زمانی حداکثر پنج

 گذراندن دوره ها به هنگام دریافت ترفیع ساالنه

منابع انسانی، مالی، منابع شامل:  تعیین منابع مورد نیاز اجرای برنامه: -5

 های مورد نیاز فیزیکی، قوانین و مقررات و سازمان

 سسات پژوهشی و آموزش عالیتوسط دانشگاه ها و مو اجرای برنامه: -6

پس از اجرای برنامه توسط سازمان های  وارزیابی حین اجرا  ارزیابی برنامه: -7

  ذیربط

مثال نظارت بازنگری و اصالح احتمالی در جهت تقویت برنامه های بعدی: -8

دقیقی از سوی وزارت علوم در اجرای برنامه صورت گرفته و اگر برنامه در حد 

اثربخش نبوده است، بازنگری شده و راه حل های اصالحی پیش نرفته و انتظار، 

 پیشنهاد شود.

  1 برای تعیین مهم ترین اهداف نظام آموزش عالی کشور می توان در قالب جدول

از هسته فکری برنامه ریزی مدد گرفت و با یک روش علمی)مثالً روش تحقیق 

ف نظام آموزش عالی را احصاء (، مهم ترین اهدایا روش گروه های کانونی دلفی

  کرده و چالش ها و برنامه های متناظر با آن اهداف را مشخص نمود.
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 از اهداف، چالش ها و برنامه های متناظر با اهداف مثال هایی – 1 جدول
 موضوع پیشنهادی برنامه چالش هدف ردیف

1 
افزایش کیفیت 
نظام آموزش 

 عالی
 نبود رقابت

واقعی، ایجاد شعب تقویت بخش خصوصی 
 خارجی دانشگاه های معتبر

2 
افزایش کیفیت 
نظام آموزش 

 عالی

تخصصی نبودن 
 مدیریت دانشگاهی

از سوی  انتخابی شدن ریاست دانشگاه
با اولویت متخصصان آموزش  دانشگاهیان

 عالی

3 
افزایش کیفیت 
نظام آموزش 

 عالی

ضعف نظارت و 
ارزیابی موسسات 

 آموزش عالی

حمایت از نهاد ملی )غیردولتی( ایجاد و 
اعتبار سنجی با همکاری دانشگاه ها، انجمن 
های حرفه ای و تخصصی و دولت به عنوان 
عضوی از شبکه بین المللی نهادهای 

 تضمین کیفیت در آموزش عالی

4 
ارتقاء وضعیت 
 عدالت در جامعه

پولی شدن آموزش 
عالی و افزایش دوره 

 های شهریه ای

 برای عالی آموزش هتوسع ایجاد بانک
حمایت دانشجویان شهریه پرداز و 

افزایش  دانشجویان کم بضاعت با هدف
 به آموزش عالی دسترسی

5 
افزایش مشارکت 

 های مردمی

ضعف سازمان های 
مردم نهادها  

(NGOs)  مستقل
 علمی

اعطای مشوق های بیشتر به انجمن های 
 علمی و دانشجویی

6 

به کارگیری 
تحقیقات به 

ابزاری عنوان 
برای حل 
مشکالت و 

 توسعه کشور

ضعف در تقاضای 
 علم

الزام یا تشویق شرکت ها و سازمان ها به 
بهره گیری از تحقیقات دانشگاهی و نیز 
نهادینه سازی عنصر پاسخگویی در مدیریت 

 کالن کشور

7 
افزایش کیفیت 
نظام آموزش 

 عالی

نقصان استقالل 
 دانشگاهی

بند الف ماده عملیاتی و اجرایی شدن واقعی 
برنامه  20برنامه چهارم یا بند ب ماده  49

و ماده اول احکام دائمی   برنامه  پنجم
 ششم توسعه

8 
افزایش کیفیت 
نظام آموزش 

 عالی

ضعف در 
توانمندسازی 

کارکنان و هیات 
 علمی

الزام دانشگاه ها به اجرای دوره های منظم 
مهارت آموزی و به روزرسانی دانش نیروی 

وزارت علوم از طریق برگزاری کارگاه انسانی 
 های آموزشی )همانند وزارت بهداشت(
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 برای برنامه هفتمبخش آموزش عالی تدوین برنامه  ساختار

به طور کلی و از دیدگاه کالن، عالوه ابتدا الزم است به این موضوع اشاره کنیم که 

دستگاه ها و نهادهای مختلف  ،بر وزارت عتف، در ساختار نظام آموزش عالی کشور

متعلق به بخش دولتی و بخش عمومی وجود دارند که گاه کارکردهای یکسان و 

یکدیگر دارند و این مسئله، امر سیاستگذاری و برنامه ریزی برای  موازی باعملکرد 

قانون اهداف، وظایف و تشکیالت طبق علم و آموزش عالی را دچار مشکل می کند. 

 ، اهدافی همچون:1383یقات و فناوری مصوب آبان علوم، تحق وزارت

توسعه علوم، تحقیقات و فناوری و تقویت روحیه تحقیق و تتبع و ترویج  - 1 

 خالق و ارتقاء فرهنگ علم دوستی. فکر

 اعتالی موقعیت آموزشی، علمی و فنی کشور. - 2

 تأمین نیروی انسانی متخصص و توسعه منابع انسانی کشور. - 3

های فنی و توسعه و ترویج فرهنگ تفکر علمی  ارتقاء سطح دانش و مهارت -4 

 جامعه. در

 و ماموریت هایی مثل:

ها، استعدادها و نیازهای پژوهش و  های نسبی، قابلیت شناسائی مزیت-1

 کشور فناوری

  های نوین های مرتبط با فناوری حمایت از توسعه تحقیقات بنیادی و پژوهش-2

 ها. اولویتبراساس 

های  سویی میان فعالیت تمهید ساز و کارهای الزم برای ایجاد هم-3

تحقیقاتی و فناوری، تقویت ارتباط دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی با  آموزشی،

 اجتماعی و فرهنگی کشور. بخشهای اقتصادی،

کشور  مشارکت فعال در فرآیند سیاستگذاری نظام آموزش و توسعه نیروی انسانی-4

 های سطوح مختلف آموزش کشور، رنامهمنظور ایجاد هماهنگی الزم بین ببه 

به عهده وزارت علوم گذاشته شده است. این اهداف و ماموریت ها پوشش دهنده 

اصول متعدد قانون اساسی است که انتظارات از بخش علوم، تحقیقات و فناوری را 

الحیت برآورده ساختن نشان می دهد و قاعدتا  هیچ ارگانی بیش از وزارت عتف، ص

 اصول مذکور قانون اساسی را ندارد.
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سازمانی و ساختاری وجود دارد که مانع از انجام صحیح و  ،اما چندین عامل قانونی

کامل اهداف و وظایف آموزش عالی می شود. ساختارهای چندگانه در نظام آموزش 

ستگذاری ها عالی کشور و نیز در نظام فناوری باعث چندگانگی تصمیمات و سیا

شده و منابع و انرژی های محدود کشور صرف خنثی سازی اقدامات سایر 

 های موازی می شود. دستگاه

نسبتاً قانونی  ،علوم، تحقیقات و فناوری قانون اهداف، وظایف و تشکیالت وزارت 

مترقی و پیشرو بوده و می تواند یک وزارت فعال و پویا را به لحاظ بستر قانونی 

د، اما وجود دستگاه های موازی و تداخل وظایف آنها یک عامل بازدارنده تدارك ببین

برای دستیابی به موفقیت های کمی و کیفی بیشتر در حوزه علوم، تحقیقات و 

عالوه بر وزارت علوم، حداقل شش  10به طوری که طبق شکل  فناوری کشور است.

سیاستگذاری،  های حوزهنظام آموزش عالی، علم و فناوری در نهاد و ارگان دیگر در 

 دخیل و تأثیرگذار هستند. برنامه ریزی و اجراء
 

 
برنامه قانونگذاری، ، سیاستگذاری ،دخیل در ساختار یمهم ترین ارگان ها - 10شکل 

 آموزش عالی کشور نظام ریزی و اجراء

   یارگان ها
دخیل در بخش  

 آموزش عالی

مجمع 
نشخیص 

 مصلحت نظام
وزارت علوم، 
تحقیقات و 

 فناوری

شورای عالی )
 (عتف

شورای عالی 
انقالب 
 فرهنگی

وزارت 
بهداشت، 
درمان و 
آموزش  
 پزشکی

سایر دستگاه 
ها و نهادهای 

عمومی و 
خصوصی 

 آموزش عالی

مجلس شورای 
 اسالمی

معاونت علمی 
و فناوری 
ریاست  

 جمهوری 
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)معاونت برنامه ریزی و ششم توسعهسازمان برنامه و بودجه برای تدوین برنامه البته 
 11ساختاری ارائه کرده بود که طبق شکل (، 1393نظارت راهبردی رئیس جمهور،

 شامل موارد زیر است:
بیست و نُه شورای برنامه ریزی)نظیر شورای برنامه ریزی آموزش، شورای   -الف

پژوهش و ریزی  برنامه ریزی انرژی، شورای برنامه ریزی کشاورزی، شورای برنامه
 فناوری، شورای برنامه ریزی گردشگری، شورای برنامه ریزی محیط زیست و ...(

 شورای تلفیق برنامه -ب
دبیرخانه برنامه) به همراه هفت کمیته مشورتی مثل کمیته مشورتی کمیسیون  -پ

های مجلس شورای اسالمی، کمیته مشورتی کمیسیون های مجمع تشخیص 
 فرهنگی و ...(مصلحت نظام، کمیته مشورتی 

 ستاد برنامه -ت
 شورای اقتصاد -ث
 هیئت دولت)در تعامل با کمیسیون های مجلس( -ج

در واقعیت امر، محورهای اصلی این ساختار، سه ضلع شامل شورای تلفیق برنامه، ولی 

دبیرخانه برنامه و ستاد  برنامه هستند. هرچند، در این ساختار، جایگاه منطقی شورای 

یست، چرا که هر برنامه ای عالوه بر بُعد اقتصادی، دارای ابعاد متعددی اقتصاد مشخص ن

تصمیم همچون ابعاد اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، علمی، روابط بین المللی و ... است و 

گیری در مورد برنامه توسعه بایستی توسط یک شورای عالی فرابخشی صورت گیرد و نه 

شورا از این ساختار می تواند حذف شود و شورای عالی اقتصاد. ضمن اینکه حتی این 

 از سوی ستاد برنامه به هیئت دولت ارجاع شود. مستقیماً برنامه
تدوین برنامه ششم که  اشکال اساسی تر این ساختار این است که مبنای طراحی ساختار

، حکمرانی ذینفعان نیست یعنی تشکل های توسط سازمان برنامه و بودجه انجام شده
بخش کشاورزی، صنعت، آموزش عالی، در )مثالً ذینفعان در بخش های مختلفمستقل 

جایگاه مستحکم و قوی یی در بررسی نهایی  ،محیط زیست، حمل و نقل، گردشگری و ...(
برنامه ندارند و چنین ساختاری نمی تواند منعکس کننده مسائل، نیازها و انتظارات واقعی 

اختار نمی تواند به خواست های ملی و مردمی به عبارت دیگر، این س هر بخش باشد.
پاسخ گوید و به دور از واقعیات و تحوالت زنده میدان تصمیم می گیرد چرا که در این 

 صدای واقعی مردم به طور مستقیم و بی واسطه، شنیده نمی شود. ،ساختار



 

 
 ساختار و ارکان تدوین برنامه ششم توسعه - 11شکل 
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ضمناً برنامه بخش آموزش عالی که از جانب وزارت علوم) و یا نهادهای دیگر( به 

سازمان برنامه و بودجه پیشنهاد شد، در شورای برنامه ریزی آموزش مورد بررسی 

عبارتند از: وزیر آموزش و پرورش، وزیر  2ترکیب این شورا طبق جدول قرار گردید. 

درمان و آموزش پزشکی، رئیس سازمان  علوم، تحقیقات و فناوری، وزیر بهداشت،

آموزش فنی و حرفه ای، رئیس دانشگاه آزاد اسالمی، یکی از رؤسای دانشگاه های 

وزیر غیرانتفاعی)به پیشنهاد وزیر عتف و تأئید شورا(، وزیر صنعت، معدن و تجارت، 

 ارتباطات و فناوری اطالعات و سایر دستگاه های اجرایی حسب مورد.

 برنامه ریزی آموزش چند نکته قابل طرح است: در مورد شورای

؟ مثالً چرا وزیر امور اندترکیب و اعضای شورا بر چه اساسی تعیین شده  -الف

اقتصادی و دارایی که مسائل اقتصادی اعضای هیئت علمی و یا وزیر تعاون، کار و 

ت، در امور اجتماعی که مسائل  مربوط به اشتغال فارغ التحصیالن به آنها مرتبط اس

چرا نمایندگان انجمن های صنفی دانشجویان و اعضای این شورا حضور ندارند؟ 

 هیئت علمی در این شورا حضور ندارند؟

حوزه گسترده ای را شامل می شود و جمعیت از آنجا که بخش آموزش عالی  -ب

زیادی از دانشجویان و خانواده های آنان و سایر ذینفعان، درگیر مسائل بخش 

بجا بود شورای جداگانه ای به نام شورای برنامه ریزی  ی هستند لذاآموزش عال

به صورت آموزش عالی تشکیل شده و امور برنامه ریزی مربوط به این بخش 

رسی قرار می گرفت. چرا که در وضعیت حاضر، در این شورا مورد برتخصصی تری 

 ،قرار گیردممکن است مسائل آموزش عالی در حاشیه شورای برنامه ریزی آموزش 

 به ویژه که رئیس شورا، وزیر آموزش و پرورش است.

اگر مسئوالن وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، دارای انگیزه، توان و قدرت کافی 

باشند باید در جهت رایزنی با سازمان برنامه و بودجه و سایر اعضای هیئت دولت، 

آموزش عالی در ساختار  برای ایجاد شورای جداگانه ای به نام شورای برنامه ریزی

 تدوین برنامه هفتم تالش  کنند. 
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 ترکیب شورای برنامه ریزی آموزش در ساختار تدوین برنامه ششم – 2جدول 

 
 

و نیز  (10 )شکلعالوه بر ساختار کالن نظام سیاستگذاری و برنامه ریزی کشور

می  طراحیساختار تدوین برنامه های توسعه که از سوی سازمان برنامه و بودجه 

وزارت علوم نیز در فرایند تشکیل شورای تدوین برنامه هفتم برای ، (11)شکل شود

 (.12خود، نیازمند یک ساختار درونی است)شکل 

ده بر بخش آموزش عالی، ساختار به کار گرفته شششم شورای تدوین برنامه در 
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مبنایی اداری و بر اساس چارت سازمانی وزارت علوم و معاونت های مختلف وزارت، 

این ساختار تدوین شده بود) مثل کارگروه فرهنگی و اجتماعی یا کارگروه آموزش(.  

بروکراتیک نمی توانست مکان مناسبی برای انعکاس نظرات، نیازها، انتظارات، 

به طور مستقیم و بدون واسطه باشد و ذینفعان خواسته ها و مسائل واقعی ذینفعان 

این روی، در این  مختلف، فرصت و رخصتی برای طرح دیدگاه های خود نداشتند. از

گزارش، با ابتنای بر نظریه ذینفعان و رویکرد حکمرانی ذینفعان، ساختاری پیشنهاد 

مایندگان شده که مشتمل بر کارگروه هایی است که بازیگران اصلی آنها ذینفعان و ن

ذینفعان هستند. به عبارت دیگر، این ساختار پیشنهادی را می توان یک ساختار 

دانست که بر مبنای کنش جمعی آزاد و مستقل ذینفعان به وجود « تشکل محور»

آمده اند و نمایندگان آنها که در کارگروه ها حضور دارند صدای واقعی و مصائب 

این تشکل ها نه وابسته  والن می رسانند.عینی و میدانی ذینفعان را به گوش مسئ

 به دولت هستند و نه وابسته به سایر نهادهای عمومی و حاکمیتی.

البته ممکن است به لحاظ اسمی، برخی کارگروه های برنامه ششم)مثل کارگروه 

دانشجویی(شبیه کارگروه های پیشنهادی ساختار برنامه هفتم باشند، اما به لحاظ 

اعضای کارگروه دانشجویی برنامه ششم بخش آموزش عالی را  ماهیتی، متفاوتند.

غالباً شخصیت های حقیقی و حقوقی دولتی و مدیریتی تشکیل می دادند. اما به 

نظر ما، در کارگروه دانشجویی برنامه هفتم بایستی جامعه مدنی نقشی فعال و 

 حضوری پررنگ داشته باشد.

ش آموزش عالی بر مبنای رویکرد در ساختار پیشنهادی تدوین برنامه هفتم بخ

حکمرانی ذینفعان، هفت کارگروه متناسب با ذینفعان مختلف در نظر گرفته شده 

کارگروه هیئت علمی و کارکنان وزارت عتف)که  -2کارگروه دانشجویی،  -1است: 

کارگروه هیئت امناء)به عنوان  -3خود می تواند به دو بخش جداگانه تقسیم شود(، 

یئت حاکمه دانشگاه که بایستی تجدید نظری اساسی در کارکردها بخش مهمی از ه

کارگروه امور اقتصادی و ارتباط با صنعت)که به   -4و اثربخشی آن به وجود باید(، 

عنوان نمونه مسائل مربوط به کارفرمایان اقتصادی و بازار کار فارغ التحصیالن 

اعی)که ارتباط با جامعه کارگروه مسئولیت اجتم -5دانشگاهی را بررسی می کند(، 

تخصصی و صنفی آموزش عالی و نیز مسئولیت -مدنی علمی مثل انجمن های علمی
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کارگروه  -6پذیری اجتماعی مؤسسات آموزش عالی را مورد مداقه قرار می دهد(، 

روابط بین الملل)که می تواند مسائل دانشجویان خارجی و یا ارتباطات علمی بین 

کارگروه پژوهش و فناوری)که مسائل و  -7قرار دهد(، و  المللی را در مرکز توجه

 پژوهش و پژوهشگران را می تواند بررسی نماید(.مشکالت 

همچنین، دبیرخانه این ساختار می تواند به صورت شورایی و با محوریت مؤسسه 

پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی اداره شود، بدین شکل که دبیرخانه عالوه بر 

ها و نهادهای موجود  ها و انجمن نفعان مثل دانشگاه یگر ذیدمؤسسه شامل 

 نفعان در کشور و نیز موسسات همگن باشد. ذی

 



 

 

 
ساختار پیشنهادی تدوین برنامه هفتم بخش آموزش عالی بر مبنای رویکرد حکمرانی ذینفعان – 12شکل 

 و شورای راهبری 
 تلفیق نهایی برنامه

 کارگروه دانشجویی 

 کارگروه هیئت علمی و کارکنان

 کارگروه هیئت امناء

کارگروه امور اقتصادی و ارتباط 
 با  صنعت 

 کارگروه مسئولیت اجتماعی

 کارگروه روابط بین الملل 

 کارگروه پژوهش و فناوری 

 دبیرخانه برنامه و 
به صورت )تلفیق اولیه 

 (شورایی

 کمیته مطالعاتی و مشورتی
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 بخش آموزش عالیبرنامه هفتم تدوین برای  یپیشنهادهای 

قبلی این گزارش، راهکارها و پیشنهادهایی برای دستیابی به یک در قسمت های 

مثالً در قسمت آسیب شناسی  برنامه موفق در نظام آموزش عالی کشور ارائه شد.

برنامه های توسعه، در نظر داشتن آسیب ها و عمل نکردن وفق آنها، خطوط 

و نکات راهنمایی برای تدوین برنامه مشخص می کند. در این بخش، رهنمودها 

تکمیلی و یا تأکیدی برای تدوین برنامه هفتم توسعه آموزش عالی پیشنهاد می 

 شود:

دستیابی به تعریف و درك مشترك از دستیابی به تعریف و درک مشترک: 

مفاهیم اساسی همچون نقش برنامه ریزی، منافع ملی، نقش و سهم دولت، مفهوم 

اولین نکته، عبارت از ایجاد  بی نهایت مهم است. توسعه و ... توسط مسئوالن و مردم

ریزی توسعه  استنباط واحد در مورد مفاهیم، هدف ها و روش ها در فرآیند برنامه

آموزش عالی است، اگر ما از مفاهیم، اولویت ها و مسایلمان استنباط واحد نداشته 

 یکدیگر خواهند شد. هدر دادن انرژی هایباشیم، نیروهای محدود صرف 

 -های مختلف نظام آموزشی )آموزش و پرورش، فنیهای حوزهپیوند برنامه

نظام آموزشی کشور، یک کل را تشکیل می دهد که  ای و آموزش عالی(:حرفه

حرکت آنها بایستی در جهت  تحقق اهداف توسعه ای کشور باشد. بنابراین الزم 

تی بین آموزش است در تدوین برنامه بخش آموزش عالی تعامالت سازنده و مثب

عالی و سایر عرضه کنندگان آموزش کشور در قالب جلسات مشترك ایجاد گردد تا 

 دیدگاه ها و انتظارات آنها از یکدیگر مشخص شود. 

حضور عنصر گزارش دهی و گزارش گزارش دهی، گزارش گیری و ارزیابی: 

بعداز  -جراحین ا -ریزی )قبل از اجرابرنامه     در همة مراحل  و ارزیابی گیری 

 اهمیت اساسی دارد. بنابر این، اجرا( و تدوین نظامی دقیق برای اجرایی کردن آن

بر ارزیابی دوره ای و ساالنه برنامه بخش آموزش عالی  بایستی در محتوای برنامه

 تاکید شود.

الزم  :مشخص و اولویت دار محورمحدود شدن اهداف آموزش عالی به چند 

است چند هدف و محور اصلی در برنامه هفتم بخش آموزش عالی معین شود به 
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طوری که مفاد و ماده های قانونی پیشنهادی، ذیل آن محورها قرار گیرد و معلوم 

باشد که مجموعه مفاد برنامه به طور مشخص به دنبال چیست و کدام هدف یا 

برنامه های توسعه بخش مفاد و سیاست های قانونی محور را پوشش می دهد. 

آموزش عالی در زمینه دستیابی به اهداف کیفی پر است از مواردی که به اجرا در 

در ایران معموال  نیامده و بیشتر انعکاس دهنده آمال و آرزوهای برنامه ریزان است.

پراکنده بودن اهداف آموزش در برنامه ها به جای اهداف، آرزوها قرار گرفته اند. 

ال دستیابی به آنها را کاهش می دهد. بنابر این پیشنهاد می شود در عالی، احتم

هدفگذاری شود تا دستیابی به آنها و  معدودهدف  چندبخش آموزش عالی تنها 

به برخی از این اهداف و محورها  1در پیوست شماره  ارزیابی برنامه، عملی تر شود.

 مشخص شده است. عنوان نمونه، 

: در برنامه هفتم 2به جای رویکرد گسترشی 1ژرفشیغلبه یافتن رویکرد 

پس از انجام شش برنامه توسعه که بیشتر، گسترش کمی و پاسخگویی به تقاضای 

اجتماعی آموزش عالی را هدف قرار داده بود اکنون نوبت آن است که تمرکز برنامه 

ه بر ارتقای شاخص های کیفی و افزایش کارایی و اثربخشی آموزش عالی باشد. ب

 آموزش عالی تاکید شود. 4به جای رشد بیشینه  3عبارت دیگر بر رشد بهینه

پردازی آموزش عالی در یک های مستقل نظریهلزوم ایجاد و تقویت سازمان

گیرد یا بسیار در ایران نظریه پردازی یا صورت نمی مادۀ مؤکد برنامه هفتم:

آموزش عالی و سایر حوزه  محدود انجام می شود. وجود نهاد نظریه پردازی در حوزه

پردازی، جایی است که ها برای ایران یک ضرورت تام است. منظور از نهاد نظریه

 ، همراه با استقالل فکری،نظران و خبرگان علمی شناخته شده کشورصاحب

 های کالن کشور است. گیریدهند که پشتیبان تصمیمتحقیقاتی انجام می

توصیه می شود در برنامه هفتم بخش آموزش عالی یک نهاد نظریه پردازی مختص  

آموزش عالی )که می تواند دولتی و یا غیر دولتی باشد( ایجاد گردد. همچنین می 

                                                                                                                        
1 . Intensive Approach 

2 . Extensive Approach 

3 . Optimum 

4 . Maximum  
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توان ایجاد یک قطب علمی آموزش عالی در موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش 

 عالی را مورد حمایت قرار داد.

روش  و نقاط بحرانی آموزش عالی با رویکرد سیستمی:شناسایی چالش ها 

تحلیل سیستمی، یک محقق یا برنامه ریز را به سمتی هدایت می کند که 

ریزی آموزش عالی را به صورت یک کل در نظر گرفته و بررسی نماید که  برنامه

تر  چطور و چگونه نظام آموزش عالی به عنوان یک زیرنظام با یک سیستم گسترده

اجتماعی کل کشور در ارتباط است. این روش  –آموزشی و یا نظام اقتصادی نظام 

ژنراتور »و اشکاالت طراحی که در « اشکاالت جریان»اصرار دارد که باید دالیل 

شود، شناخته شوند. به بیانی دیگر این دیدگاه، سعی بر آن  یافت می« ها صالحیت

جموعه کارآمد در نظر گیرد. دارد که عناصر یک سیستم را به مانند قطعات یک م

به کار گرفته « رشد هماهنگ»شود که استفاده از اصول یک  در این روش تالش می

ترین موضوع، تشخیص  ریزی آموزشی اساسی شود. از این روی، برای یک برنامه

مسایل و چالش های اساسی است که نظام آموزش عالی با آن مواجه است و برنامه 

آن چالش ها و مسائل و مشکالتی که در کارکرد سیستم ریزی بایستی حول رفع 

 اختالل ایجاد می کنند و بهره وری آن را پایین می آورند، متمرکز شود. 

ریزی آموزشی و یا برنامه ریزی توسعه منابع انسانی باید بتواند نقاط  یک برنامه

آن   رود و موجب کاهش کارایی بحرانی سیستم آموزشی که در آنها انرژی هدر می

می شود را کشف کرده و راه حل ها و طُرُق اصالح این اشکاالت را ارائه دهد. 

چنانچه نظام آموزش عالی را در یک چاچوب سیستمی  به مثابه ژنراتور یا مولد 

تولید نیروی انسانی  صالحیت دار در نظر بگیریم برنامه ریز آموزش عالی باید 

« ها ژنراتور صالحیت»الت طراحی که در و اشکا« اشکاالت جریان»دالیل مهم ترین 

 شوند را شناسایی کرده و برای حل آن مسائل برنامه ریزی کند. یافت می

و حل مسایل و های بحرانی ریزی برای رفع چالش ها و کانون بنابر این، برنامه 
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بر مبنای نظریه سیستم ها می تواند چارچوب  1عالیمشکالت اساسی نظام آموزش

تئوریک تدوین برنامه هفتم در کل و نیز در بخش آموزش عالی قرار گیرد. به عنوان 

مثال یکی از نقاط بحرانی آموزش عالی کشور ما نظام بروکراتیک و فرایندهای 

لی اداری ابتر و پیچیده و کُند است که مانع آزادی عمل و چابکی نظام آموزش عا

شده است و انرژی ها و منابع بسیاری را تلف می کند. یا بحران مشروعیت دانشگاه 

که منجر به بی اعتمادی به آموزش عالی و کاهش سرمایه اجتماعی دانشگاه شده 

است. یا فرار مغزها که موجب خروج ساالنه هزاران نفر از سرمایه های انسانی کشور 

 و مسائل اساسی آموزش عالی ماست.می گردد، یکی دیگر از نقاط بحرانی 

های علمی )دانشجویی، هیأت علمی و ...( در یک مادۀ مؤکد تقویت انجمن

در مواد قانونی برنامه هفتم توسعه انواع حمایت های مالی و قانونی از برنامه هفتم: 

 انجمن های علمی و تخصصی مستقل در نظر گرفته شود.

آینده پژوهی و آینده شناسی شناسی: محور قراردادن آینده پژوهی و آینده 

بینی مسایل،  شرط الزم یک برنامه ریزی موفق در آموزش عالی است. ما برای پیش

نیازمند و ناگزیریم که آینده را بشناسیم، شناخت روندهای آتی در حوزه علم و 

تکنولوژی محور این آینده اندیشی است که متاسفانه در هیچ یک از برنامه های 

 لی به عنوان رکنی اصلی از برنامه ریزی مورد توجه قرار نگرفت.آموزش عا

طبق سند چشم  :کشورچشم انداز  هفتم با توجه ویژه به سندتهیۀ برنامۀ 

کشور منطقه از لحاظ علمی و  26( ایران بایستی در بین 1404انداز بیست ساله)

برای بخش آموزش  بود که از ابتدااقتصادی مقام اول را دارا باشد. از این رو الزم 

به طوری که  می شدعالی یک برنامه بیست ساله در چارچوب سند چشم انداز تهیه 

وضعیت ما را نسبت به آن کشورها از لحاظ علمی مشخص کند. همچنین روندهای 

میالدی برآورد نماید. پس از آن مشخص کند  2025پیشرفت علمی آنها را تا سال 

التر از آنان قرار گیرد چه اقداماتی باید صورت با 2025برای آنکه ایران در سال 

                                                                                                                        
های بحرانی می تواند بر اساس نتایج نیازسنجی ذینفعان، احصاء شود. البته در پیوست ایهن  . کانون 1

مطالعات و بررسی های گزارش فهرستی از مهم ترین چالش های نظام آموزش عالی کشور  بر اساس 

 نویسندگان گزارش آورده شده است.
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البته این کار انجام نشده،  گیرد و چه امکانات و پیش زمینه هایی مورد نیاز است.

ولی به هر حال، از آنجا که برنامه هفتم آخرین گام سند چشم انداز است، انجام این 

 اقدام ضرورت دارد.

مورد نیاز برای تحقق  منابع مالی نیست.منظور از منابع، فقط منابع : برآورد منابع

ها های برنامه )نیروی انسانی، منابع مالی و فیزیکی، سازماناهداف و اجرای سیاست

 باشد مشخص شود. و قوانین و مقررات(

ریزی ارشادی، دولت  در برنامه:  1ریزی ارشادی گرایش برنامه به سوی برنامه

گذارد تا تصمیمات  بیشتر از طریق هماهنگی و تأمین اطالعات بر تحوالت تأثیر می

ها و اطالعات بین  ریزی، مبادله برنامه ها. ابزار عمده این نوع برنامه مستقیم و فرمان

 است. ذینفعان و مشارکت دادن ذینفعان در تصمیم گیری هادولت و 

یک  الزم است: یق و به هم پیوسته برنامه ریزی آموزش عالیایجاد نظام دق

به طوری که ارتباط ایجاد شود نظام و سیستم دقیق برنامه ریزی برای آموزش عالی 

تهیه پیش  -1وثیق، دقیق و منطقی بین مراحل هشتگانه برنامه ریزی به وجود آید)

 -6اجرا -5تصویب قانونی -4تدوین پیش از تصویب -3تلفیق -2نویس برنامه

 بازنگری( -8ارزیابی و  - 7نظارت

تعیین دقیق شاخص ها، نرم ها و استانداردهایی که تعیین دقیق شاخص ها: 

بتوان مشخصا میزان تحقق اهداف و سیاست های برنامه بخش آموزش عالی را 

هایی همچون نسبت دانشجو به استاد، تعداد تعیین شاخصمثالً اندازه گیری کرد: 

التحصیالن در مقاطع مختلف، نسبت دانشجو در هر یک میلیون نفر جمعیت، فارغ

و سهم این اعتبارات در بودجه عمومی آموزش عالی اعتبارات جاری و عمرانی 

دولت، سرانه فضای ورزشی برای دانشجویان، وام سرانه برای دانشجویان، تعداد 

جه به وضعیت کشورهای قابل تو خوابگاه و نسبت دانشجو به خوابگاه و... می تواند با

 المللی صورت پذیرد.مقایسه با ما و یا متوسط استانداردهای بین

گستردگی هستة فکری  ریزی آموزش عالی:گستردگی هستۀ فکری برنامه

ریزی آموزش عالی با حضور ذیحقان، ذینفعان، ذی ربطان و ذی عالقگان و برنامه

                                                                                                                        
1 . Indicative Planning 
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قبل از ارسال به مجلس برای تصویب  حضور آنان در تمامی مراحل برنامه ریزی تا

نهایی برنامه آموزش عالی اهمیت بسزایی دارد.  تهیه برنامه، فرایند توضیح تدریجی 

مسائلی است که باید حل شود و طبعا از طریق مبادله دو یا چند جانبه اطالعات 

 گیرد. تدوین برنامه ریزی و سیاستگذاران( صورت می )حداقل بین کارشناسان برنامه

در ایران در چارچوب فکری و مشورتی بسیار محدودی انجام می گرفته است. به 

معموال و بیشتر، کارشناسان ستادی و یا بخشی،  های ملی  عالوه، در تدوین برنامه

های دولتی نقش فعالی دارند. حتی ممکن است از نظر  ها و سایر سازمان وزارتخانه

ا مشارکت این کارشناسان )اعم از دولتی و کارشناسان غیردولتی نیز استفاده شود ام

بندی  غیردولتی( اغلب فقط در مراحل اولیه تهیه برنامه است و در مرحله جمع

های آن بعضاً نظرات کارشناسی کنار گذاشته شده و  نهایی برنامه و سیاست

 گردد.  تصمیمات بر مبنای مالحظات سیاسی اتخاذ می

برای برنامه پیشنهاد می شود  نماد برنامه:انتخاب شعار انگیزه بخش به عنوان 

نمادین انتخاب یک شعار  ،هفتم به طور کلی یا برای بخش آموزش عالی و تحقیقات

است. یعنی « افزایش حق انتخاب مردم» هفتمبرنامه  شعارشود  شود. مثال گفته

برنامه ریزی به صورتی اتجام شود که در نهایت منجر به افزایش حق انتخاب مردم 

ر حوزه های مختلف اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی باشد و متناسب با آن د

آموزش عالی می  هر بخشی برای تحقق آن هدف برنامه ریزی کند. و یا هدف بخش

یادگیرنده ) که یک سطح باالتر از جامعه یادگیری است( قلمداد  تواند تحقق جامعه

ی کیفی را مد نظر قرار دهد. گرچه شود و یا کارگروه آموزش عالی، ارتقاء یادگیر

اگر به تعبیری هدف اصلی نظام آموزش عالی را پرورش و تربیت یک انسان 

فرهیخته، پاسخگو و مسئولیت پذیر بدانیم، در آن صورت یادگیری یک وسیله برای 

تحقق این هدف است و یادگیری کیفی و اثر بخش در این چارچوب معنا پیدا می 

قویت تسعه بخش آموزش عالی بسیار کم به مقوله یادگیری و کند. برنامه های تو

 یادگیری کیفی توجه داشته اند.
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 نتیجه گیری

به عنوان محور عقالنیت جامعه قلمداد   در عصر دانایی که آموزش عالی و دانشگاه

مراکز آموزشی  عالی حکم مولد و یا ژنراتورهای تولید نیروی انسانی  می شوند و

دارند و سند چشم انداز بیست ساله نیز بر اهمیت علم و فناوری دار را  صالحیت

تاکید تام داشته است تدوین دقیق و صحیح برنامه های آموزش عالی ضرورتی 

 اساسی است.

ریزی های کالن و متمرکز، همانند گذشته وجود  هر چند امروزه اعتقاد به برنامه

ریزی کنار گذاشته شود بلکه دنیای  برنامهندارد ولی این به آن معنا نیست که باید 

طلبد. امروزه تأکید برنامه  ریزی می های جدید و مؤثرتری را برای برنامه امروز روش

ها بر نهادسازی و فرایندسازی های اثربخش است. آموزش عالی و دانشگاه به عنوان 

مین مداوم تض  نگر،ریزی آیندهیک نهاد، برای حفظ پویایی خود احتیاج به برنامه

 ها دارد.کیفیت و بهبود روش

البته از آنجایی که نظام برنامه ریزی آموزش عالی در کشور ما جزئی از نظام حاکم 

بر کل سیستم برنامه ریزی ملی است لذا بسیاری از علل ناکامی برنامه های آموزش 

نوسازی تالش ها برای  مثالً عالی به کل فرایند برنامه ریزی کشور مربوط می شود.

ریزی در کشورهای توسعه نیافته، عمدتاً بدون دخالت و جامعه از طریق ابزار برنامه

حضور مردم صورت گرفته است. تالش های رسمی در توسعه اجتماعی در دست 

اند و مدیران و یا تکنوکرات هایی بوده است که عموماً خود را عاقل تر از مردم دیده

های ودیابی، خود فهمی و مشارکت مردم، ایدهبه جای جستجوی راه هایی برای خ

اند. برای حل مسائلی همچون تحقق توسعه علمی و دارا بودن خود را تحمیل کرده

یک نظام آموزش عالی قوی، ایجاد تغییرات اساسی در نظام انگیزشی جامعه مورد 

شی نیاز است. بنابراین یکی از وظایف هر نظام برنامه ریزی، طراحی یک نظام انگیز

مناسب برای جلب مشارکت های مردمی با حضور ذینفعان در حوزه آموزش عالی 

 است.

به عالوه، متولیان برنامه ریزی در کشور ما هنوز به طور عمیق به این درك و باور  

نرسیده اند که روش برنامه ریزی مهم ترین رکن برنامه ریزی است. به عبارت دیگر، 

انتخاب روش برنامه ریزی مناسب به تولید محتوای مناسب برنامه و مفاد قانونی 
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می رسد که مشکالتی که نظام برنامه ریزی معتبر منجر خواهد شد. اما به نظر 

کشور از ابتدا داشته است یعنی نظام برنامه ریزی متمرکز بر برنامه ششم نیز حاکم 

بوده است و برنامه هفتم بایستی از تکرار آنها پرهیز کند. یعنی اوال ذینفعان مردمی 

ای حاکمیتی در و جامعه مدنی در تدوین برنامه نقشی ندارند و تنها دولتیان و نیروه

می کنند. ثانیا متولین دعوت شده نیز اغلب اشخاص حقوقی و      آن نقش بازی

می توان از تجارب آنها    روسا و مدیران دولتی و بخش عمومی هستند. گرچه 

استفاده کرد اما کافی نیست. حتی صاحب نظران منتقد نیز بایستی دعوت شده و 

 وارد میدان شوند.

 ی جدیدها روشالگوها و در جریان  بخش آموزش عالی ریز نامهاگر بر در مجموع،

ریزی  برنامه در جریاننیست، بهتر است خود را همه جانبه، ریزی توسعه  برنامه

برای کسب موفقیت و کارایی باید کامال بخش آموزش عالی ریز  آغشته نسازد. برنامه

آشنا باشد و بتواند درکی ملی و جهانی علم و فناوری فعلی و آینده روندهای  با

  سیستمی از عوامل دخیل در پیشرفت علمی داشته باشد. 
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 پیوست ها
محورهای اصلی برنامه و احکام پیشنهادی مرتبط با آن برای درج در : 1پیوست شماره 

 آموزش عالی هفتمبرنامه 

 قانونی پیشنهادیمواد  محور اصلی ردیف

1 

گسترش 

عدالت و 

دسترسی 

به آموزش 

 عالی

 

*به منظور حمایت از فرزندان خانواده های محروم برای ادامه تحصیل در 

آموزش عالی، وزارت علوم مکلف است بر اساس اطالعات و آمار طرح 

درصد ظرفیت پذیرش دوره  5هدفمندی یارانه ها ساالنه سهمیه ای معادل 

های بدون شهریه دانشگاه های  دولتی کشور را به متقاضیان متعلق به 

ده های با درآمد کم اختصاص دهد. شرط استفاده از این سهمیه دارا خانوا

 –درصد نمره آزمون آخرین فرد پذیرفته شده در رشته  80بودن حداقل 

 محل است.

2 

گسترش 

عدالت و 

دسترسی 

به آموزش 

 عالی

تقویت 

بنیه مالی 

آموزش 

 عالی

دانشجویان * به منظور ایجاد نهاد مالی مشخص برای اعطای وام تحصیلی به 

نیازمند و افزایش حمایت های مالی از دانشگاهیان و موسسات آموزش عالی و 

پژوهشی و تقویت توان اقتصادی بخش آموزش عالی، دولت موظف است 

نسبت به ایجاد بانک آموزش عالی طی دو سال اول برنامه اقدامات قانونی الزم 

 را به عمل آورد.

دولت مکلف است تسهیالت الزم از قبیل زمین، ساختمان، وام و مصالح  *

ای فراهم  مسکن به گونه  ساختمانی را برای آن دسته از اعضاء هیأت علمی فاقد

 نماید که تا پایان برنامه پنجساله دارای مسکن شوند.

3 

توسعه 

آموزش 

معدل القوا 

در 

 دانشجویان

ارتقاء 

 کیفیت

*وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مکلف است به منظور توسعه آموزش 

معدل القوا و ایجاد تعادل در جنبه های مختلف استعدادها و توانایی ها و 

رشد متوازن مهارت های فکری، شغلی و اجتماعی دانشجویان، طی دو سال 

و  اول به گونه ای فعالیت های فوق برنامه و نیز دروس دانشگاهی را تدوین

بازنگری کند که مهارت های زندگی شهروندی، زیست محیطی و مشارکت 

اجتماعی در آنها  توسعه یابد. منابع مالی اینگونه اقدامات از طریق بودجه 

 سنواتی دولت به وزارت عتف پرداخت شود. 

4 

افزایش 

ارتباطات 

 بین المللی

*به منظور ارتقاء کیفیت و افزایش رقابت در نظام آموزش عالی کشور، وزارت 

علوم، تحقیقات و فناوری موظف است تسهیالت و زمینه قانونی الزم برای 

ایجاد شعب دانشگاه های معتبر دنیا در داخل کشور را طی یک سال اول 
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 قانونی پیشنهادیمواد  محور اصلی ردیف

ارتقاء 

 کیفیت

 برنامه ششم فراهم آورد.

بهداشت، درمان و آموزش ناوری و علوم، تحقیقات و فهای  به وزارتخانه *

هیأت علمی غیر   شود در طول اجرای برنامه از اعضاء پزشکی اجازه داده می

که دارای اعتبار بین المللی بوده و در جامعه علمی ایرانی خارج از کشور 

برای همکاری پژوهشی و یا رشته تخصصی خود شناخته شده هستند، 

 تدریس دعوت به کار نماید. 

های تحصیلی و تعداد افراد مورد نیاز در بودجه ساالنه مشخص خواهد  رشته 

 شد. 

شود به  ها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی اجازه داده می به دانشگاه *

ها و  دانشگاه  های کارشناسی ارشد و دکترا با دوره تقویتمنظور توسعه و 

علمی و  های تفاهم نامه معتبر دنیا،مؤسسات آموزش عالی و مراکز تحقیقاتی 

سمینارها و  برگزاریهای مبادله استاد و دانشجو و  پژوهشی در زمینه

 های مشترك از طریق وزارتین منعقد نمایند. ها و تبادل پروژه کنفرانس

برای استفاده دانشجویان و اعضای هیأت علمی امکانات  دولت موظف است *

داخلی و خارجی،  ت علمیبانک های مستندا الزم برای دستیابی آسان به

بهبود  ،زمینه سازی برای اتصال کشور به شبکه های جهانی، پهنای باند

 .خدمات و ترویج استفاده از فن آوری های جدید را فراهم نماید

5 
ارتقاء 

 کیفیت

*دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی زیر نظر وزارت علوم مکلفند همه ساله 

مهارت آموزی و به روزرسانی دانش نیروی نسبت به اجرای دوره های منظم 

انسانی وزارت علوم از طریق برگزاری کارگاه های آموزشی و سایر روش ها 

 اقدام نمایند.

* به منظور ساماندهی و یکپارچگی تهیه، تدوین و انتشار آمار آموزش عالی، 

حمایت های مالی و قانونی الزم از  موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش 

به عمل آید و آمار رسمی مرتبط با آموزش عالی فقط از طریق این عالی 

 موسسه انتشار یابد.

6 

تقویت 

انجمن های 

علمی 

 مردم نهاد

*دولت مکلف است به منظور افزایش مشارکت های مردمی و تقویت 

اعطای ، نسبت به مستقل علمی (NGOs)سازمان های مردم نهادها  

 اقدام نماید. به انجمن های علمی و دانشجویی مالی و قانونیمشوق های 

دولت مکلف است به منظور کمک و حمایت از گسترش کمی و کیفی  *

های اجرای برنامه،  های مراکز پژوهشی بخش غیردولتی طی سال فعالیت

برای این مؤسسات در قوانین و مقررات موضوعه، استفاده از تسهیالت مالی و 
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 قانونی پیشنهادیمواد  محور اصلی ردیف

 را پیش بینی کرده و به مورد اجرا گذارد. سایر حمایت ها

به منظور تسهیل در استفاده از تخصص و توان فنی کادر علمی دانشگاهها  *

و مؤسسات آموزش عالی و جهت گیری پژوهشهای دانشگاهی به سمت 

 نیازهای علمی و تخصصی کشور:

به دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی کشور و مراکز تحقیقاتی مصوب  -الف

جازه داده می شود با رعایت مراتب زیر نسبت به تشکیل شرکتهای دولتی ا

خدمات علمی، تحقیقاتی و فنی با مقررات خاص و تابع قانون تجارت 

 مبادرت کنند.

خدمات این شرکتها صرفاً در محدودۀ تحقیقات و خدمات علمی و فنی  -1

نجام آنها است که شرکتها و مؤسسات بخش غیردولتی و غیرعمومی قادر به ا

 نیستند و دانشگاه را از اهداف اصلی آموزشی و پژوهشی خود دور نمی کند.

%( از سهامداران این شرکتها اعضای هیأت 49حداکثر چهل و نه درصد ) -2

علمی، کارشناسان پژوهشی، تکنسینها و کارکنان همان دانشگاه، مؤسسه 

ن و شرکت آموزش عالی و مرکز تحقیقاتی و پژوهشی بوده و سهامدارا

مربوطه از محدودیت قانون منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین، دولت و 

 22/10/1337کارمندان دولت در معامالت دولتی و کشوری مصوب 

 ت.مستثنی اس

7 

 

تقویت 

بنیه مالی 

آموزش 

 عالی

در مواردی که اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی برای احداث، توسعه،  *

تکمیل و تجهیز فضاهای آموزشی، پرورشی و ورزشی و خوابگاه و سالن های 

غذاخوری و کتابخانه ها و خوابگاههای دانش آموزشی و دانشجوئی وابسته به 

ب وزارت آموزشی و پرورش و دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی در چارچو

طرح جامع و یا طرح توسعه آنها هزینه هایی را انجام می دهند، این هزینه 

 ها به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی مورد محاسبه قرار می گیرد.

اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی که اموال خود را مانند ساختمان،  *

اهها و منازل مسکونی، باغ، زمین، سهم االرث به آموزش و پرورش، دانشگ

و سازمان دولتی و غیردولتی مؤسسات آموزش عالی و مراکز تحقیقاتی 

یات نقل و تربیت بدنی انتقال می دهند از پرداخت هرگونه عوارض و مال

 انتقال معاف می باشند.



 
 مهم ترین چالش ها، مسائل و مشکالت  بخش آموزش عالی، تحقیقات و فناوری ایران - 2پیوست 
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تحقیقاتی و 
 آموزش عالی

نبود الگوی 
مشخص 
تخصیص 
منابع بین 
بخش های 
کالن کشور 

)عدالت 
 توزیعی(

 نقصان تامین
مالی آموزش 

 عالی

نقصان 
فرهنگ 
سازمانی 
موسسات 

تحقیقاتی و 
 آموزش عالی

 

بالتکلیفی در 
انتخاب الگوی 

اقتصاد 
کینزی یا 
 نئولیبرال

نقصان 
ارتباطات 
موسسات 

آموزش عالی با 
موسسات معتبر 
آموزش عالی  

 خارجی
 

فقدان نهاد 
رقابت در 

نظام علوم و 
تحقیقات 

 کشور

مشکالت 
پذیرش دانشجو 

ور( و خلط )کنک
سنجش و 

 پذیرش

ضعف در 
توانمندسازی 

کارکنان و هیات 
 علمی

 

ضعف در 
ارزیابی 
جامعه 
توسط 
 دانشگاه

 

مشخص 
نبودن اهداف 

مطلوب 
 آموزش عالی

 

نقصان 
استقالل 
 سازمانی

 

نقصان 
آزادی 

آکادمیک، 
ضعف کرسی 

های 
آزاداندیشی 

و ضعف 
جریان آزاد 

 اطالعات

نقصان تامین 
مالی 

 تحقیقات

در ضعف 
رعایت 

اخالق علمی 
 و  پژوهشی

 

بیگانگی با 
 توسعه پایدار

 

ضعف ارتباطی 
وزارت عتف با 
سایر عرضه 
کنندگان 

 آموزش عالی
)وزارت 

بهداشت، 
دانشگاه آزاد و 

 ها( سایر دستگاه

فقدان نهاد 
پاسخگویی 

در نظام علوم 
و تحقیقات 

 کشور

مسائل استخدام 
 و گزینش استاد

حافظه گرایی و 
یادگیری نقصان 

 کیفی

ضعف در 
تقویت 
اخالق 

 شهروندی

 

مسئله 
دسترسی، 
عدالت و 

 برابری فرصت

نقصان نظارت 
و ارزیابی و 

ضعف شاخص 
های 

 عملکردی

ضعف 
 تقاضای علم

 

نبود الگوی 
مشخص 
تخصیص 
منابع بین 
موسسات 

تحقیقاتی و 

نقصان 
همکاری 

گروهی در 
موسسات 

تحقیقاتی و 
 آموزش عالی

بیگانگی با 
روند جهانی 

 شدن

ضعف ارتباطی 
عرضه کنندگان 
آموزش عالی با 

آموزش و 
 پرورش

فقدان الگوی 
مناسب 

برنامه ریزی 
برای نظام 

علم و 
 فناوری کشور

مشکالت 
 گزینش دانشجو

ضعف در به 
کارگیری روش 

های نوین 
 تدریس

 

ضعف در 
افزایش 
سرمایه 
 اجتماعی

 



 

 

 هویتی

 مدیریتی،
تصمیم 
 گیری

 و ساختاری

 
 فرابخشی

 

 
 اقتصادی

 

 –فرهنگی 
 اجتماعی

 تعاملی پارادایمیک
 -نهادی 

 انگیزشی
 فرایندی دروندادی

بروندادی 
 و پیامدها

  آموزش عالی

ابهام در 
الگوی 

اسالمی شدن 
 دانشگاه ها

 

فقدان 
حکمرانی 

 خوب

 

تعدد مراکز 
تصمیم 
 گیری

 
 

ضعف 
تخصیص 

منابع درون 
موسسات 

تحقیقاتی و 
 آموزش عالی

 

تسلط دیدگاه 
پوزیتیویستی 
در تحقیقات 

 علمی

ضعف ارتباط 
علمی استاد و 

 دانشجو

 

ضعف انجمن 
های علمی 
مردم نهاد 

 مستقل

 

کمبود لوازم و 
عدم تجهیزات و 

تأمین تجهیزات 
آزمایشگاهی با 

 فناوری باال

مشکالت تدوین 
 برنامه درسی

 

عدم 
مشارکت 
دانش 

آموختگان 
در فعالیت 

های 
داوطلبانه 
 اجتماعی

فقدان الگوی 
گسترش آموز 

 ش عالی

حضور ضعیف 
ذینفعان در 
اداره دانشگاه 
و بی توجهی 

به جلب 
 رضایت آنان

مهاجرت 
نخبگان و 

فقدان 
چرخش 
 نخبگان

 

بیکاری 
دانش 

 آموختگان
 

نقصان توجه 
به رویکرد 

 توسعه انسانی

ناتوانی در 
جذب 

دانشجویان 
 خارجی

 

انگیزه کم 
دانشگاه ها 

برای افزایش 
پرستیژ و 
 اعتبار علمی

نقصان 
زیرساخت های 

الزم برای 
استفاده از 

فناوری های 
 جدید

ضعف نظام 
تضمین کیفیت 

 و تعالی

ضعف در 
تقویت 
جامعه 
 مدنی

 

مشخص 
 نبودن الگوی

تبدیل 
بروندادهای 
مطلوب به 
پیامدهای 

 مطلوب

 

بروکراسی 
 ناکارآمد

 

ضعف در 
نحوه انتصاب 

یا انتخاب 
مدیران 
 دانشگاهی

 

ضعف شرکت 
های دانش 

 بنیان
 

نقصان توجه 
به پارادایم 

اقتصاد دانش 
 نوآوریو 

ضعف در تعامل 
با اقتصاد، 

 جامعه و دولت

 

نظام پاداش 
دهی نیروی 
کار به ضرر 
دارندگان 
سرمایه 
 انسانی

نقصان دسترسی 
 به منابع علمی

 

حضور ضعیف 
انجمن های 

مستقل 
دانشجویی در 

اداره امور 
 دانشگاه ها

نقصان 
یادگیری 
در طول 

 عمر

 

ضعف فقدان یا عدم مناسب ضعف عوامل ناتوانی در جلب   نقصان ضعف بخش مشخص ابهام در 



 

 هویتی

 مدیریتی،
تصمیم 
 گیری

 و ساختاری

 
 فرابخشی

 

 
 اقتصادی

 

 –فرهنگی 
 اجتماعی

 تعاملی پارادایمیک
 -نهادی 

 انگیزشی
 فرایندی دروندادی

بروندادی 
 و پیامدها

پذیرش نظریه 
سرمایه 
 انسانی

 

نبودن حوزه 
فعالیت 

موسسات 
آموزش عالی 
) منطقه ای، 
استانی، ملی، 
 بین المللی؟(

 

تحقیق و 
توسعه یا 

R&D  در
 کشور

 

سیاست 
خصوصی 
سازی 

آموزش عالی  
و حضور 

اندك بخش 
خصوصی 
واقعی در 

بخش عرضه 
خدمات 

 آموزش عالی

 

نقصان توجه 
به پارادایم 

جامعه 
و  یادگیری
 یادگیری

 العمرمادام

همکاری 
استادان ایرانی 

شاغل در 
دانشگاه های 
 خارج از کشور

انگیزشی 
 نوآوری

 

سازی آموزش 
عالی برای 

 معلوالن

 

ناکارآمدی نظام 
 بازخورد

برای اصالح 
فرایندها و بهبود 
 عملکرد مدیران

مهارت 
های تفکر 
انتقادی در 

دانش 
 آموختگان

 

مشخص 
نبودن الگوی 
توسعه کل 

 کشور

 

نقصان 
شاخص های 
اندازه گیری 

 عملکرد

 

اقتصاد تک 
محصولی و 
 غیر رقابتی

 

نبود نظام 
کارآمد وام 
 دانشجویی

 

   

ضعف قوانین 
حقوق مولف 

و نقصان 
قوانین حق 

 تکثیر

(Copy 

Right  ) 

 

ضعف بنیة 
علمی کادر 
دانشگاه ها و 
مؤسسات 
آموزشی و 
 پژوهشی

 

قطع ارتباط 
فارغ 

التحصیالن 
 با دانشگاه

 

ابهام در 
مکانیسم 
تخصیص 
 منایع )بازار
 یا برنامه؟(

تمرکز در 
تصمیم گیری 
 ها در پایتخت

 

کاربردی 
نشدن نتایج 

 تحقیقات

کشش پایین 
نظام 

اقتصادی در 
جذب دانش 
آموختگان 

   

پدیده 
صندلی های 

خالی و 
کاهش انگیزه 
برای تحصیل 

  

روند رشد 
کمی تولید  
مقاالت در 
ایران و کم 
توجهی به 



 

 

 هویتی

 مدیریتی،
تصمیم 
 گیری

 و ساختاری

 
 فرابخشی

 

 
 اقتصادی

 

 –فرهنگی 
 اجتماعی

 تعاملی پارادایمیک
 -نهادی 

 انگیزشی
 فرایندی دروندادی

بروندادی 
 و پیامدها

در آموزش  آموزش عالی 
 عالی

تأثیر 
اجتماعی 

 دانش

چه کسی و 
چقدر باید 

آموزش عالی 
را کنترل 

 کند؟

 

نقصان 
اجرایی شدن 
کامل بند الف 

 49ماده 
برنامه چهارم 
و بند ب ماده 

برنامه  20
 پنجم

ضعف توازن 
زیرنظام های 

آموزش 
عالی)بخش 

دولتی، 
غیردولتی، 
 غیرانتفاعی(

فقدان 
آمایش 
سرزمین 

 آموزش عالی

   

ضعف نهادها 
 و  انجمن

های 
تخصصی و 
خصوصی 

 اعتبارسنجی

  

ضعف 
مهارتی 
دانش 

آموختگان 
آموزش 

 عالی

چه کسی و 
چقدر باید 
هزینه های 
آموزش عالی 
را پرداخت 

 نماید؟

 

مدیریت 
غیرمشارکتی 
در موسسات 
 آموزش عالی

 

ضعف 
عمومی 
 سازی علم

توزیع 
جغرافیایی 
نامتناسب 
موسسات 

 آموزش عالی
) به ویژه 
تمرکز در 
 پایتخت(

   

کیفیت پایین 
تدوین برخی 
از آیین نامه 
ها و مقررات 
 آموزش عالی

  

ضعف 
آموزش 
عالی در 

کاهش بی 
سوادی 
 سفید

آیا علم  
science 
 مهم ترین 

منبع دانش  
sources of 
knowledg

ضعف 
مدیریت 

 دانش

 

سیاسی 
شدن 

 آموزش عالی

ضعف در 
جذب کمک 
های مردمی 
و موقوفات 

برای آموزش 

   

فقدان نظام 
استانداردساز

ی برای 
 آموزش عالی

  

ضعف 
ویژگی 

کارآفرینی 
در دانش 
 آموختگان



 

 هویتی

 مدیریتی،
تصمیم 
 گیری

 و ساختاری

 
 فرابخشی

 

 
 اقتصادی

 

 –فرهنگی 
 اجتماعی

 تعاملی پارادایمیک
 -نهادی 

 انگیزشی
 فرایندی دروندادی

بروندادی 
 و پیامدها

e است؟ 

 
 عالی

ابهام در 
اثربخشی 

نظام آموزش 
عالی و 

تحقیقات 
کشور )ابهام 

در 
تاثیرگذاری 
بروندادهای 
آموزش عالی 
و تحقیقات 

بر رشد 
اقتصادی و 
 توسعه کشور(

نقصان نظام 
آماری 

 آموزش عالی

فقدان نظام 
 نوآوری ملی

        

فقدان 
یکپارچگی 
گفتمانی 
همراه با 
تضادهای 
فاحش در 

مورد آموزش 
 عالی

ناسازگاری 
رویکرد دولت 

کننده  تدوین
برنامه و  
دولت اجرا 
 کننده برنامه

ضعف نظام 
تصمیم 
گیری 

مبتنی بر 
پژوهش در 
 سطح کشور

        



 

 

 هویتی

 مدیریتی،
تصمیم 
 گیری

 و ساختاری

 
 فرابخشی

 

 
 اقتصادی

 

 –فرهنگی 
 اجتماعی

 تعاملی پارادایمیک
 -نهادی 

 انگیزشی
 فرایندی دروندادی

بروندادی 
 و پیامدها

ضعف نظام  
 مستندسازی

کشش پایین 
نظام 

اقتصادی در 
دانش جذب 

آموختگان 
 آموزش عالی

        

 
ضعف آینده 

نگری و آینده 
 پژوهی

ضعف 
دیپلماسی 
علمی و 
فناوری 
 کشور

        

 
ضعف 

سیاست 
 پژوهی

         

 

عدم شفافیت 
طرح های 
مصوب 

شورای عالی 
 عتف
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آموزش عالی، تحقیقات و مهم ترین چالش ها، مسائل و مشکالت  بخش 

 چالش بر اساس جدول باال 116رده  و  11، دسته بندی در  فناوری ایران

 چالش های هویتی:  -1

 نبود فلسفه مشخص برای نظام علوم و تحقیقات کشور

 مشخص نبودن اهداف مطلوب آموزش عالی

 مسئله دسترسی، عدالت و برابری فرصت
 ابهام در الگوی اسالمی شدن دانشگاه ها

 فقدان الگوی گسترش آموزش عالی

 مشخص نبودن الگوی تبدیل بروندادهای مطلوب به پیامدهای مطلوب

 ابهام در پذیرش نظریه سرمایه انسانی

 مشخص نبودن الگوی توسعه کل کشور

 ابهام در مکانیسم تخصیص منایع )بازار یا برنامه؟(

 چه کسی و چقدر باید آموزش عالی را کنترل کند؟

 در باید هزینه های آموزش عالی را پرداخت نماید؟چه کسی و چق

 است؟  sources of knowledgeمنبع دانش   مهم ترین  scienceآیا علم  

ابهام در اثربخشی نظام آموزش عالی و تحقیقات کشور )ابهام در تاثیرگذاری 

 بروندادهای آموزش عالی و تحقیقات بر رشد اقتصادی و توسعه کشور(

 گفتمانی همراه با تضادهای فاحش در مورد آموزش عالیفقدان یکپارچگی 

 چالش های مدیریتی و ساختاری:  -2

 مدیریت غیرتخصصی  موسسات تحقیقاتی و آموزش عالی

 نقصان استقالل سازمانی

 نقصان نظارت و ارزیابی و ضعف شاخص های عملکردی

 فقدان حکمرانی خوب

 به جلب رضایت آنانحضور ضعیف ذینفعان در اداره دانشگاه و بی توجهی 

 بروکراسی ناکارآمد

مشخص نبودن حوزه فعالیت موسسات آموزش عالی ) منطقه ای، استانی، ملی، بین 
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 المللی؟(

 نقصان شاخص های اندازه گیری عملکرد

 تمرکز در تصمیم گیری ها در پایتخت

برنامه  20برنامه چهارم و بند ب ماده  49نقصان اجرایی شدن کامل بند الف ماده 

 پنجم

 مدیریت غیرمشارکتی در موسسات آموزش عالی

 ضعف مدیریت دانش

 نقصان نظام آماری آموزش عالی

 کننده برنامه و  دولت اجرا کننده برنامه ناسازگاری رویکرد دولت تدوین

 ضعف نظام مستندسازی

 ضعف آینده نگری و آینده پژوهی 

 ضعف سیاست پژوهی

 عتفعدم شفافیت طرح های مصوب شورای عالی 

 چالش های فرابخشی: -3

 نبود الگوی مشخص تخصیص منابع بین بخش های کالن کشور )عدالت توزیعی(

 نقصان آزادی آکادمیک، ضعف کرسی های آزاداندیشی و ضعف جریان آزاد اطالعات

 ضعف تقاضای علم

 تعدد مراکز تصمیم گیری

 مهاجرت نخبگان و فقدان چرخش نخبگان

 مدیران دانشگاهی ضعف در نحوه انتصاب یا انتخاب

 در کشور R&Dضعف بخش تحقیق و توسعه یا 

 اقتصاد تک محصولی و غیر رقابتی

 کاربردی نشدن نتایج تحقیقات 

 ضعف توازن زیرنظام های آموزش عالی)بخش دولتی، غیردولتی، غیرانتفاعی(

 ضعف عمومی سازی علم

 سیاسی شدن آموزش عالی

 فقدان نظام ملی نوآوری
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 گیری مبتنی بر پژوهشضعف نظام تصمیم 

 کشش پایین نظام اقتصادی در جذب دانش آموختگان آموزش عالی

 ضعف دیپلماسی علمی و فناوری کشور

 چالش های اقتصادی: -4

 نقصان تامین مالی آموزش عالی

 نقصان تامین مالی تحقیقات

 نبود الگوی مشخص تخصیص منابع بین موسسات تحقیقاتی و آموزش عالی

 درون موسسات تحقیقاتی و آموزش عالیضعف تخصیص منابع 

 بیکاری دانش آموختگان

 فقدان الگوی مناسب تعیین قیمت خدمات دانشگاهی

نقصان سیاست خصوصی سازی آموزش عالی  و حضور اندك بخش خصوصی واقعی 

 در عرضه خدمات آموزش عالی

 نبود نظام کارآمد وام دانشجویی

 فقدان آمایش سرزمین آموزش عالی

 افیایی نامتناسب موسسات آموزش عالی ) به ویژه تمرکز در پایتخت(توزیع جغر

 ضعف شرکت های دانش بنیان

 ضعف در جذب کمک های مردمی و موقوفات برای آموزش عالی

 اجتماعی: -چالش های فرهنگی  -5

 نقصان فرهنگ سازمانی موسسات تحقیقاتی و آموزش عالی 

 ضعف در رعایت اخالق علمی و  پژوهشی

 اری گروهی در موسسات تحقیقاتی و آموزش عالینقصان همک

 چالش های پارادایمیک:  -6

 بالتکلیفی در انتخاب الگوی اقتصاد کینزی یا نئولیبرال

 بیگانگی با توسعه پایدار 

 بیگانگی با روند جهانی شدن

 نقصان توجه به رویکرد توسعه انسانی
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 نوآورینقصان توجه به پارادایم اقتصاد دانش و 

 العمرمادام یادگیریو  جامعه یادگیرینقصان توجه به پارادایم 

 تسلط دیدگاه پوزیتیویستی در تحقیقات علمی

 چالش های تعاملی:  -7

 نقصان ارتباطات موسسات آموزش عالی با موسسات معتبر آموزش عالی  خارجی 

ضعف ارتباطی وزارت عتف با سایر عرضه کنندگان آموزش عالی ) وزاردت بهداشت، 

 دانشگاه آزاد و سایر دستگاه ها(

 ضعف ارتباطی عرضه کنندگان آموزش عالی با آموزش و پرورش

 ضعف ارتباط علمی استاد و دانشجو

 ناتوانی در جذب دانشجویان خارجی

 ضعف در تعامل با اقتصاد، جامعه و دولت

 ناتوانی در جلب همکاری استادان ایرانی شاغل در دانشگاه های خارج از کشور

 انگیزشی: –چالش های نهادی   -8

 فقدان نهاد رقابت در نظام علوم و تحقیقات کشور

 فقدان نهاد پاسخگویی در نظام علوم و تحقیقات کشور

 فقدان الگوی مناسب برنامه ریزی برای نظام علم و فناوری کشور

 ضعف انجمن های علمی مردم نهاد مستقل

 عتبار علمیانگیزه کم دانشگاه ها برای افزایش پرستیژ و ا

 نظام پاداش دهی نیروی کار به ضرر دارندگان سرمایه انسانی

 ضعف عوامل انگیزشی نوآوری

 (  Copy Rightضعف قوانین حقوق مولف و نقصان قوانین حق تکثیر )

 پدیده صندلی های خالی و کاهش انگیزه برای تحصیل در آموزش عالی

 نجیضعف نهادها و  انجمن های تخصصی و خصوصی اعتبارس

 کیفیت پایین تدوین برخی از آیین نامه ها و مقررات آموزش عالی

 فقدان نظام استانداردسازی برای آموزش عالی
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 چالش های دروندادی:  -9

 مشکالت پذیرش دانشجو )کنکور( و خلط سنجش و پذیرش

 مسائل استخدام و گزینش استاد

 مشکالت گزینش دانشجو

 تجهیزات آزمایشگاهی با فناوری باالعدم تأمین کمبود لوازم و تجهیزات و 

 نقصان زیرساخت های الزم برای استفاده از فناوری های جدید

 نقصان دسترسی به منابع علمی

 عدم مناسب سازی آموزش عالی برای معلوالن

 ضعف بنیة علمی کادر دانشگاه ها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی

 چالش های فرایندی:  -10

 و هیات علمیضعف در توانمندسازی کارکنان 

 حافظه گرایی و نقصان یادگیری کیفی

 ضعف در به کارگیری روش های نوین تدریس

 مشکالت تدوین برنامه درسی

 ضعف نظام تضمین کیفیت و تعالی

 حضور ضعیف انجمن های مستقل دانشجویی در اداره امور دانشگاه ها

 عملکرد مدیران فقدان یا ناکارآمدی نظام بازخورد  برای اصالح فرایندها و بهبود

 چالش های بروندادی و پیامدها:  -11

 ضعف در ارزیابی جامعه توسط دانشگاه

 ضعف در تقویت اخالق شهروندی

 ضعف در افزایش سرمایه اجتماعی

 عدم مشارکت دانش آموختگان در فعالیت های داوطلبانه اجتماعی

 ضعف در تقویت جامعه مدنی

 نقصان یادگیری در طول عمر

 تفکر انتقادی در دانش آموختگانضعف مهارت های 

 قطع ارتباط فارغ التحصیالن با دانشگاه
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 روند رشد کمی تولید  مقاالت در ایران و کم توجهی به تأثیر اجتماعی دانش

 ضعف مهارتی دانش آموختگان آموزش عالی

ضعف آموزش عالی در کاهش بی سوادی سفید )بی سوادی ارتباطی، بی سوادی 

 عاطفی و ...( ای، بی سوادی یارانه

 آموختگان ضعف ویژگی کارآفرینی در دانش
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های تخصصی لیست گزارش  

گسست و بازپیوست آموزش پزشکی به آموزش عالی یا ادغام آموزش پزشکی در وزارت  .1

 بهداشت؟ )حمید جاودانی(

ها در کشورهای دنیا و ایران در جهت پیشنهادی برای  بررسی تطبیقی ساختار دانشگاه .2

 های تحصیلی )سمیه فریدونی( ها و گروه سازی دانشگاه کوچک

 شناسایی و حمایت از استعدادهای برتر و نخبه درکشورهای دنیا و ایران )مهتاب پورآتشی( .3

های آموزشی کوتاه مدت در کشورهای دنیا )با اولویت کشورهای پیشرو( و  مطالعه تطبیقی دوره .4

 شی(هایی برای ایران )مهتاب پورآت رهیافت

 ها در ایران؛ تحول در برنامه درسی دانشگاهی )زهرا رشیدی( جهانی شدن دانشگاه .5

های ایران و ارائه راهکارهایی برای بهبود آن )زهرا  تحلیل وضعیت کیفیت آموزشی در دانشگاه .6

 رشیدی(

 المللی در ایران )یعقوب انتظاری( های الزم برای جذب دانشجوی بین الزامات و زیرساخت .7

 )غالمرضا ذاکرصالحی( المللی به ایران های جذب دانشجویان بین الزامات و زیرساخت .8

های پیشرفته  بررسی انواع کادر علمی و تعاریف و جایگاه آن )آموزشگر، محقق و ...( در دانشگاه .9

 دنیا و چگونگی ارتقای مرتبه آنها و ارائه پیشنهادهایی برای ایران )اصغر زمانی(

های برتر دنیا و ارائه پیشنهاداتی برای  ای در دانشگاه های جدید درسی و رشته شناسایی حوزه .11

 های ایران )سیده مریم حسینی لرگانی( دانشگاه

تحلیلی بر توزیع استانی بودجه آموزش عالی در ایران )مبانی نظری و کاربردهای   .11

 سیاستگذاری( )یعقوب انتظاری(

 )زهرا رشیدی( یری مبتنی  برمسأله )راهنمای تدریس(ها؛ یادگ های نوین تدریس در دانشگاه روش .12

 )سمیه فریدونی( در پذیرش دانشجو گزینی های بومی شناسی سیاست آسیب .13

 های ایران )یعقوب انتظاری( اکوسیستم ملی تحقیقات چارچوب مفهومی و داده .14

 دی()زهرا رشی در آموزش عالی ایران ریزی درسی تمرکززدایی از برنامه  سیاستتحلیلی بر  .15
 

 


