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Abstract 

Following the increase in referrals of 

academic affairs to the Ministry of Science 

(intensification of concentration and 

bureaucracy), the reduction of participation of 

universities in decision-making and planning 

(reduction of accountability) and the 

reduction of the quality of higher education 

system (serious imbalance between academic 

activities and the talents, advantages and 

needs of the regions) "Regional management 

of higher education" studies started in the 

second half of the 90s, but successive changes 

and slow progress in advancing this plan have 

become a problem. This research aims to 

analyze the key factors in the implementation 

of the regional management of higher 

education, the drivers affecting the success or 

failure of the plan, which are the macro 

decision-making variables in the regulation, 

direction and order of the effect of this plan. 

Researchers have identified the factors by 
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conducting library studies and referring to 

experts, distributing questionnaires among 41 

experts in the fields of futures studies, science 

and technology policy-making, and higher 

education management, and using interpretive 

structural modeling to determine the 

relationships between driving forces. The 

final model had 7 levels in which the factors 

were divided into three types: dependent, 

hybrid and stimulus in a logical continuum. 

This study showed that the three drivers of 

"legal action", "strengthening academic 

independence" and "education-oriented, 

research-oriented or integrated performance 

of the Ministry to manage the transition" are 

the basic prerequisites for implementing the 

Regional HE Management Plan. 
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 پژوهشي-فصلنامه علمي

 سياست علم و فناوري
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 مقاله پژوهشی

 ایران یآموزش عال یامنطقه تیریطرح مد یاجرا یسازمدل

 یساختار-یریتفس کردیبا رو 
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  .ی، مرکز تحقیقات سیاست علمي کشور، تهرانو نوآور یفناور ،و اقتصاد علم يمال نیتأماستادیار گروه  -1

 .مرکز تحقیقات سیاست علمي کشور، تهران ،پژوهيدکتری آینده -2

 ی، مرکز تحقیقات سیاست علمي کشور، تهران.علم و فناور ندهیمطالعات آاستادیار گروه  -3

 .، تهرانکشور يعلم استیس قاتیمرکز تحق ،یو نوآور یفناور استیساستادیار گروه  -4

 

 دهيچک

ها ریزیها و برناماهگیریها در تصامیمساارری،، کااهم مشاارکت دانشاگاهامور دانشگاهي به وزارت علوم )تشدید تمرکز و دیوان با توجه به ارجاع روزافزون

هاا و نیازهاای مناا، ،، هاای دانشاگاهي و اساتعدادها، مزیت)کاهم پاسخگویي، و کاهم کیفیت حجم آموزش عالي )عدم تناسب و توازن جدی میان فعالیت

درپي و روند کند در پیشبرد این ،رح، جای تأمل را باقي گذاشته اسات. آغاز شده اما تغییرات پي ۹۰از نیمه دوم دهه « ای آموزش عاليمدیریت منطقه»مطالعات 

کاه هماان  مزبور را رحشکست ، ای تیموفقبر مؤثر  یهاشرانیپ ،يآموزش عال یامنطقه تیریمد یسازادهیدر پ یدیبر آن است تا با شناخت عوامل کل مقاله نیا

و مراجعاه باه  یا. پژوهشگران با انجاام مطالعاات کتابخاناهدینما لیو تحل هیتجزباشند، گیری در تنظیم، هدایت و ترتیب اثر این ،رح ميمتغیرهای کالن تصمیم

از  ،يآماوزش عاال تیریو مد یعلم و فناور یگذاراستیس ،يپژوهندهیآ یهاطهیخبره در ح 41 انیم نامهپرسش عیکرده و با توز یيخبرگان، عوامل مؤثر را شناسا

، «وابسته»سطح برخوردار بوده و در آن عوامل به سه گونه  ۷از  یياند. مدل نهااستفاده کرده هاشرانیپ انیروابط م نییتع یبرا یریتفس-یساختار یسازروش مدل

عملکارد "و  "ياستقالل دانشگاهتقویت "، "يقانوناقدامات "پیشران سه حقی  نشان داد که این تشدند.  یبندمیتقسدر یک پیوستار منطقي  «محرک»و  «یوندیپ»

 .ای آموزش عالي هستندنیازهای اساسي اجرای ،رح مدیریت منطقهپیم "محور یا تلفیقي وزارت عتف برای مدیریت گذارمحور، پژوهمآموزش

 .ياستقالل دانشگاه ،یساختار-یریتفس یسازمدل ،يآموزش عال میآما ،يآموزش عال ی،امنطقه تیریمد :هاکليدواژه

 شود:برای استنادات بعدی به این مقاله، قالب زیر به نویسندگان محترم مقارت پیشنهاد مي
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 1مقدمه -1
 یپاسخگوبر عملکرد  شتریب تمرکزبا  نینو يآموزش عال نظام

 بخم انیرا م یشتریب یهایروبرو شده و همکار هادانشگاه

 يعی[. شواهد وس1] است زده رقم يردانشگاهیغ و يدانشگاه
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[ و 2] يدانشگاه یهارشته یزیردر برنامه 2یآزاداز 

 شرفتیتوسعه و پ یمدرن برا شآموز یروندها یریگشکل

 یسازگار یرا برا یدیجد یازهایدارد که ن وجود[ 3] افراد

 يبرنامه درس راتییتغ نیاست. اساخته آشکار[ 4ها ]دانشگاه

                                                 
 ریزی بر پایه تقاضالیبرال شدن یا برنامه 2
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، مؤسسات تیریمد ساختار و يحکمران، ازیبرنيمبتن

 یشدن، ارتباط با شرکايالمللنیب ها،یو فناور هاپژوهم

جذب دانشجو، بودجه و  یهاروال ،يقاتیو تحق يصنعت

 . است داده قرار الشعاعتحت کامالً را يدانشگاه انتصابات

 ،[۵] یوانساررید لیاز قب يبا مسائل زین رانیا يعال آموزش

 در متمرکز دولت لیتما عدمو  يدانشگاه استقالل در ابهام

 و يمال منابع عیتوز يسنت نظام ،[۶] اراتیاخت يبرخ یواگذار

 خدمات تیفیک کنترل به توجه عدم ،[۷] 1محورسرانهعمدتاً 

 داریارتباط ناپا تاًینها و[ ۸] يعال آموزش بخم در شده ارائه

 موارد نیو چنانچه به ا است بانیگربهدانشگاه و صنعت دست

 روبرو یجد مشکالت با يجهان تحورت ریمس در نپردازد،

در  يفرهنگانقالب يعالیراستا شورا نی. در همشد خواهد

را با هدف  کشور یعال آموزش شیآما سند 13۹4سال 

در پهنه  يآموزش عال یهاتیتوسعه متوازن و همگن ظرف

 يابی، و دستيآموزش عال یامنطقه تیریکشور )مد یيایجغراف

 یفناور و قاتیتحق علوم، وزارتبه دو  «يعدالت آموزش»به 
سند  نی. در ادابالغ نمو يپزشک آموزش و بهداشتو 

در  يده منطقه کالن آموزش عال یبندمیتقسعالوه بر  يباردست

ساختار  یملزم به اجرا 2عتف کشور، وزارت یيایپهنه جغراف

و  یبندرتبه ،يسامانده ار،یاخت ضیو تفو یامنطقه تیریمد

 يفیک يابیجهت ارز يمؤسسات آموزش عال ياعتبارسنج

و  رشیها، ،رح جامع نظام پذدانشگاه یيگراتیرقابت، مأمور

 یریپذو اشتغال یيافزاو مهارت يسنجم آموزش عال

جامعه  ازیو ن يدانشگاه یهابه تناسب رشته النیالتحصفارغ

 نینو یاشالوده جادیا فوق، سند اندازچشم .است شده

آن،  در که است دیجد يعال آموزشبه  گذارو  يحکمران

سند،  نیا 2و  1بند  ،ب  بر. است آمده گردهم يالزامات

آمایم تلقي شده و « کلید»ی به مثابه امنطقه تیریاستقرار مد

 يآموزش عال دیجد يحکمرانمبنایي برای استقرار  الزامیک 

مدیریت »از همین رو اهمیت  [.۹]آید حساب ميبه رانیا

و  هنیز برای پژوهشگران دوچندان شد« ای آموزش عاليمنطقه

 . 3عنوان محور پژوهم حاضر قرار گرفتبه

                                                 
 بودجه غیر مبتنی بر عملكرد دانشگاه 1

 علوم، تحقیقات و فناوری  2

 مأممورکشور  یعلم استیس قاتیتحق مرکز عتف، وزارت دستور طبقراستا  نیا در 3

 نیأ. در ادهأدانجأام  یامنطقأه تیریسأاختار مأد نیدر خصوص تأدو یپژوهششد تا 

 تأأاًینهاو  شأأد احصأأا رو یپأأ یهأأاچال  افأأت،ی انیأأپا 13۹۷در سأأال  کأأهپأأژوه  

 یسازادهیدر خصوص پ يفراوان یهايبررس ریاخ یهاسال در

 نبودن همسو لیدل به اماگرفته  صورت یامنطقه تیری،رح مد

 و هیتوج ندیفرا بودن سخت ها،دانشگاه يسازمان فرهنگ

)مقاومت در برابر  يدانشگاه نظام گرانیباز همه یسازهمراه

 بودن يفرابخش ،،ندهیآ یامدهایو ابهام در خصوص پ رییتغ

 یهاچالم ،4يعال آموزش نظام یهاتیفعال و کارکردها يبرخ

 ناموزونِ شرفتِیپ و بیرق یهادانشگاه انیم اراتیاخت عیتوز

 رییتغ، شده برشمرده م،ی)که در سند آما رییالزامات تغ ریسا

 آن یدستاوردها وآمده  میپ ،رح یاجرا در یادیز یهاهیرو

  یتحق نیپژوهشگران ا لذا[. 1۰]است روبرو یجد ریتأخ با

 تیریمد»از  گذار یهاشرانیو پ ياساس میبرآن هستند تا مفاه

 را «یامنطقه تیریمد» حالتبه  «يفعل يعال آموزش متمرکز

ارتباط  ،یساختار-یریتفس کردیرو باسپس  وکرده  یيشناسا

و  یزیردر ،رح تیموفق. کنند دایرا پ آنها انیمتقدم و تأخر  و

 عمل مؤثر نقاط ریتأث تحت شدت به ،۵گذار اعمال

 نیا پژوهشگرانکه  ۶استاثر آنان  بیترتو  گذاراناستیس

. انددادهقرار  توجه موردرا  ياستیس راتِییتغ یهاشرانیپ ،رح،

 یسازادهیعوامل مؤثر بر پ نیترمهم کنديم کمک  یتحق نیا

و  يمنطق یاجرا مدلِ شده و  نییتع یامنطقه تیریموف  مد

 شنهادیپ)در سطح کالن،  یامنطقه تیریمد ،رح کپارچهی

 یيهاهیپژوهم، توص یهاافتهیاساس  بر پژوهشگران. شود

 .اندداده ارائه يآموزش عال یامنطقه تیریجهت استقرار مد

                                                                            
 یو برگزار هاتیفعال نیااستمرار  با. گشتطرح ارائه  یاجرادر  ریتدب یبرا یشنهاداتیپ

 منتخأ،، یهادانشأگاه یپژوهشأ و یآموزشأ نیمعأاون بأا یهیتوجو  یهمفكرجلسات 

 نامأأه،نییآ نیأا در. دیأأگردآمأاده  ۹۹سأال  درطأأرح  یاجأرا یبأأرا یاهیأاول نامأهنییآ

 یشأورا لیتشكسازوکار  وشد  نییتب اراتیاخت یجیتدر ضیتفو یبرا یکل مالحظات

در دستور کار  یصورت استان به مناطق یبندمیتقس زین و یامنطقه یشوراها و یمرکز

سیاسی و اقتصادی و اجتماعی اسأتانی بأا افزایی نظامات قرار گرفت )به دلیل ایجاد هم

 یمرکأز یشأورا رخانهیدب عنوانبه قاتیسال مرکز تحق نیهم در. نظام آموزش عالی(

و  نفعأانیو جلسأات مأنظم بأا   دیبخشأ سأرعت طأرح نیأا یاجرا به ،یاستان تیریمد

بأه طأور  ،یأیاجرا یبازخوردها به توجه با نامهنییآ نیا. گرفت سر از را رانیگمیتصم

 یمحدود یهااستان در اکنونهم آن هیاول یاجرا و است یرسان روزبه حال درمستمر 

 است. خورده دیکل ،یو پژوهش یآموزش یکارکردها یدر برخ و یشیبه صورت آزما

ها و مقررات حوزه آموزش عالی، تحأت اختیأار کامأل وزارت عتأف برخی فعالیت 4

 کند.پیدا میهای فرابخشی و قانونی نیست و جنبه

ای آموزش عالی، به عنأوان یأب بسأته تحأولی و با فرض اینكه طرح مدیریت منطقه 5

 تواند ارزیابی شود.یكپارچه سیاستی می

افزا هم و همزمان صورت به یاستیس یهابسته قینگر از طرجامع یكردیتا با اتخا  رو 6

 بأه یابیدسأت در تیأموفقمرتبط اقأدام کأرد، تأا احتمأال  یهابه اصالح عناصر و مؤلفه

 .ابدی  یافزا اهداف
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 و پيشينه مبانی نظري -2

 اساس بر کشورها از یاریبس يعال آموزش گذشته، در

 توسعه و ماهر يانسان یروین نیتأم هدف دو با دولت یازهاین

يم شکل يمل سطح در فناورانه و يپژوهش یهاتیظرف

 معنا نیا به شتریب يعال آموزش تیریمد حالت، نیا در. گرفت

 نسبتاً مدت ي،ورن بودجه واحد، کننده پرداخت کی که بود

 قابل و یيشناسا قابل تیجمع کی تا کرديم نیتأم را يمطمئن

 در کار یبرا را آنها و دهد آموزش را انیدانشجو از ينیبمیپ

 م،یرژ نیا در. کند تیترب يعموم خدمات و يخصوص بخم

 هادانشگاه یبرا را یمحدود یتقاضا دولت، قطع ،ور به

 [.11] کرديم فیتعر

 کنديم ملزم را هادانشگاه ،يعال آموزش دیجد کار دستور اما

 1نفعانیذ یهاعمل کنند و به خواسته يمشارکت ،ور به که

 یجد يهمبستگامر،  نیا لیدل. دهند پاسخ متنوع و دیجد

 آنها يرامونیپ یایجغرافبا  هادانشگاهانتقال دانم  یهاتیفعال

بحث را  نیا،ور خالصه  به 2داردگ. است)اصطالحاً منطقه، 

 تماماذعان دارد که  ی. واست دهیکش ریتصو به 1شکل  در

 کی از يآموزش عال مؤسسات یهاتیفعالمرتبط با  یهامؤلفه

 ریاثرپذ و اثرگذار)منطقه  آن يرامونیپمنطقه  یرخدادهاسو و 

 نظام» کی در گر،ید ی، از سودانم انتقال یهاتیفعال از

در داخل  1شکل  مطاب . ابندیيم وندیپ گریکدی با «یریادگی

، يآموزش یهاتیفعالاست که  نیا هدف دانشگاه کی

 آموزش يداخل یسازوکارهابا  يو خدمات اجتماع يهشپژو

ها، ها و پاداش، مشوقيانسان منابع)بودجه، توسعه  يعال

 امارا پاسخ دهد.  کشوراز  یشتریب یازهاین ،،رهیارتبا،ات و غ

آن است که دانشگاه خود را  چالمدر نظر گرفتن منطقه،  با

 یتوسعه )مانند ارتقا ينیع ندیاز فرآ یشتریب یهاجنبه در

، يفرهنگ یهايو آگاه یو نوآور یها، توسعه فناورمهارت

،. گودارد دکن دی)ارزش افزوده خاص خود را تول دینما ریدرگ

 3«منطقه-دانشگاه افزودهارزش تیریمد ندیفرا» را جهینت نیا

 تیریمد د،یجد دهیچیپ طیدر مح نیبنابرا[. 11] نامديم

و  «يعال آموزش کلموجود در  نظم»ها از دو حوزه دانشگاه

و  ردیپذيم ریتأث «يرامونیپ منطقه یامدهایپبا  یریپذتطاب »

 لیدلبه آن نقم نباشد، رندهیادگی سازمان کی دانشگاهچنانچه 

                                                 
 .هستند مرتبط یابا توسعه منطقه میرمستقیغ ای میمستق طور به آنها از یاریبس که 1

2 J. B. Goddard 
3 University-Region value-added management process 

است.  يشدنحذفتوسعه منطقه،  یدیکل گرانیباز ریتعامل سا

 یهاسازمان به توانيمتوسعه منطقه  یدیکل گرانیاز جمله باز

در صنعت و  يخصوص ای يدولت یهاشرکت نهاد،مردم

 و ... اشاره کرد. يمحل حکمرانان ،خدمات

و  يداخل یهااز پژوهم یاریبس يبررس محلموضوع  نیا

 تیجذاب ،يپژوهش یهامثالاز  يکی دربوده است.  يالمللنیب

 يماهر در بازار کار محل اریمنطقه و حضور متخصصان بس

 شده لیتحلدانشگاه و منطقه  رابطهشده و از منظر  يبررس

 مشارکتها اغلب با آمده که شرکت گدارد  یتحق در. است

 يآموزش یهاها/دورهبرنامه ای يدرس یهابرنامه نیدر تدو

 يآموزش عال مؤسساتخود را به  يآموزش یازهایمشترک، ن

 یریپذها، رقابتبا ورود شرکت لهیوس نیدهند. بديارائه م

و  افتهیارتقا  يالمللنیبو  يمل يرقابت یمنطقه در فضا کی

 یریگدر شکل تواننديم يمؤسسات آموزش عال نینچنیا

منطقه  کی يو فرهنگ يتی، جمعياجتماع یساختارها

 مجاورت اصل یایمزا توانيم  ی،ر نیا)از  باشند کنندهنییتع

 به يآموزش عال مؤسسات، نیا بر عالوه،. کرد درک شتریب را

خود  یعنوان کارفرما ب، با تقاضاهالف، ب میصورت مستق

رساختیدر ز یگذارهی، توسط مخارج و سرماج، )انیدانشجو

 کیبه تحر تواننديم 4منطقه کی برند، )د، با کمک به اه

 [. 11] بپردازند خود يرامونیپ مکان یاقتصاد

نه تنها از انتقال دانم  يمؤسسات آموزش عال نکهیمهم ا نکته

 طی. محرندیپذيم ریتأث زیمحل ن يبوم یهايژگیو ازبلکه 

، ی)از جمله معمار يطیمحستیز ای یيای، جغرافینهاد

است به ، ممکن اهانیها، جانوران و گها، کوهستانرودخانه

 و يآموزش یهاها و مهارتعنوان نقطه شروع توسعه تخصص

 شوند يتلق ینوآور یهانظام تاً ینها ومنحصر به فرد  يپژوهش

 و يخصوص بخم و هادانشگاه انیم يارتبا، ،رو نیهم از و

برخاسته  زین داریدانشگاه پا. مقوله ردیگ شکل منا،  يمردم

 و داریپا توسعه ابرانگارهدارد که  دینگاه بوده و تأک نیهماز 

 جوامع، يطیمحستیز و ياجتماع ،یاقتصاد متوازن توسعه

 [.12] است خود يرامونیپ منطقه برای دانشگاه افزوده ارزش

 

                                                 

یا اعتبار منطقه   یهاروارد باعث افزاو  نستونی، پرجی، کمبرآکسفوردعنوان مثال به 4
 .گردشگری شده استمقصد  بیآن به عنوان  تیجذاب
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 [11] یارزش افزوده در منطقه و مؤسسه آموزش عال تیریمد ندیفرا -1 شکل

 

 یامنطقه توسعه بر دانشگاه ریتأث لیتحل از یریاخ مطالعه در

دانم توسعه یامنطقه ستمیاکوس هینظر چارچوب در رانیا در

 در انیبندانم توسعه ستمیاکوس که است شده داده نشان ان،یبن

 اساس، نیا بر. است نگرفته شکل رانیا یهااستان

 توسعه بر يتوجه درخور ریتأث رانیا در ياستان یهادانشگاه

ينم، 2بنا به منط  شکل  هادانشگاه چون ندارند، یامنطقه

 ،ینوآور به را هااستان هیپا یهاتیقابل و ندهایفرا توانند

 ،رف از. کنند لیتبد انیبن دانم یوکارهاکسب و ينیکارآفر

 را منا،  جذب تیظرف که ندارد وجود سازگانيبوم گر،ید

 ،یاقتصاد یهانظام به را هادانشگاه یهاتیفعال و ببرد بار

به   یتحق نیا ی[. در انتها3۶] دهد وندیپ يفرهنگ و ياجتماع

همت  با "بر دانشگاه يتوسعه مبتن یهاسازگانبوم "ساخت 

صالح اشاره شده که یذ ینهادها گریها و ددولت، دانشگاه

 یسازادهیو پ میآن را در ،رح آما توانينظر پژوهشگران مبه

 دنبال نمود. رانیا يآموزش عال یامنطقه تیریمد

در  یيایجغراف یجوارهمهای دیگر، اهمیت در سایر پژوهم

 یساختارها به ،ور مثال با بررسي .ی بحث شده استنوآور

دهنده، از جمله شتاب «یيایبر مجاورت جغراف يمبتن»متنوع 

 ،يقاتیتحق-يشهرک علم ،یمرکز رشد، پارک علم و فناور

نشان داده شده است که  ي،شهرک صنعت زیو ن یشهرک فناور

کامالً  يتکامل و کینئوکالس اقتصاد اساس بر دانشگاه نقم

 يبررس رامونپی های دیگرپژوهم در[. 13]است  برجسته

به این نتیجه های کشور، در توسعه استان ينقم آموزش عال

 ،يتعداد مراکز آموزش عال میکه با افزااند دست یافته

اقتصادی  ،يشهری، اجتماع هایرساختیمنا،  به ز يدسترس

 شترییب يافتگیو منا،  از توسعهشود مي شتریب يو فرهنگ

 دییتأ باخود  جیبخم نتا در ینمحقق. خواهند شدبرخوردار 

 آموزش میآما یهایزیرو برنامه يافتگیتوسعه انیم ارتباط

 میآما هاییزیربرنامه یبرا یياجراکمرنگ بودن عزم  ،يعال

 کارکردهای یيجداکرده و  يتلق یجد بیعنوان آس به را

اقتصادی )به ،ور مثال -ياجتماع هایتیفعال ازها دانشگاه

های مختلف متخصص شاغل در بخم يانسان رویین نیتأم

 نیاحاصل  را منا، بخم کشاورزی،  ژهیاقتصادی، به و

 [.14] 1اندکرده مطرح فقدان،

                                                 
توسأعه ،یضأر و یعأامل لیأتحل هایمأدل از اسأتفاده بأا 13۹5 سال در پژوه  نیا 1

 در یعأال آمأوزش مراکأز و هادانشأگاه عملكأرد یابیأارز نیهمچنأ و سیمور یافتگی

 آمأوزش  یآمأا کأه دهیرسأ جهینت نیا به کشور استان 31 اقتصادی هایبخ  توسعه

 است یامنطقه یهاتیظرف از متمثر هم و مؤثر هم یعال
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 [.3۶] ياکمک دانشگاه به توسعه منطقه رهاييو مس انيبنتوسعه دانش سازگانبوم یچارچوب مفهوم ندیفرا -2 شکل

مؤثر  اریبسروابط دانشگاه و منطقه  برکه  یگرید مهم ریمتغ

 از کهکشورها است  يعال آموزش بخم يحکمراننوع  است،

 یهاتیمأمور ،ياجتماع ،یاقتصاد ،ياسیس یهانهیزم

 بر. ردیگيم نشأت آنها يعال آموزش طیمحو  يدانشگاه

 و ياسالم یشورا مجلس یهاپژوهم مرکز مطالعاتاساس 

ساختار  گذاری علم و فناوری،پژوهشگران حوزه سیاست

به صورت  کشورها، شتریدر ب يآموزش عال یهااداره نظام

شده است. به  دهیچ «رمتمرکزیاز نوع متمرکز و غ يبیترک»

ها دولت فدرال، وزارتخانه یدارا یکه در کشورهای،ور

را داشته  یو نظارت و استانداردساز یگذاراستیس تیمسئول

در سطح کالن را  يعملکرد نظام آموزش عال يو چارچوب کل

ها با استفاده از استان ایها التیکنند و ايم میتنظ ومشخص 

 مهم نیتر انییپا يدر سطح یامنطقه یهاتیظرف و اراتیاخت

 اراتیاخت یدارا یامنطقه تیریرسانند )پس مديم انجام به را

کشور  ۶انجام شده  يبررس هیپا[. بر 1۶و  1۵است، ] یشتریب

 یدارا هلند و نیچ ژاپن، ،يفرانسه، انگلستان، کره جنوب

 يحکمران در ياصل نقم یمرکز دولت که هستند یساختار

 کشور 4 در گرید یاز سو .دارد برعهده را يعال آموزش

 یساختار شاهد کانادا و کایآمر متحده ارتیا ا،یاسترال آلمان،

 يعال آموزش تیمسئول يمحل یهاها و دولتالتیا که میهست

 ساختار به توجه با کشور هر نیبنابرا .[1۵] 1دارند برعهده را

                                                 
دارد و  یمتفأاوت فیمختلف تعر یدر کشورها شودیم انیآنچه تحت عنوان منطقه ب 1

. ضأمن اینكأه در باشأد رانیأاسأتان در ا بیتواند معادل یمنطقه در آلمان م بیمثالً 

ها مثال مدل اداره دانشگاه عنوانبهخورد؛ می داخل مدل فدرالی نیز تمایزهایی به چشم

در آلمان وابستگی بیشتری به دولت داشته و همین مدل در آمریكا از استقالل بیشتری 

 برخوردار است.

 میو تنظ يدهشکل به اقدام خود ياسیس ماتیتقس و ياسیس

دانشگاه  نیبمطرح شده  یهاو ارتباط مؤلفه يعال آموزش نظام

ها و شباهتبه بروز تفاوت منجرکرده که  يرامونیو منطقه پ

 . 2 است شده کشورها انیم یيها

 در .است يدانشگاه استقالل مبحث ماجرا، نیا گرید یسو

شناختن استقالل  تیبا به رسم ران،یا يآموزش عال نظام

از  يهنوز سطح مناسب ،یيامنائتیه یریگمیو تصم يدانشگاه

 يفعلاصل محق  نشده است و استقالل  نیاهداف ا

[. مبحث استقالل و خود 1۷] ياساس تا است یندیفرا  عمدتاً

ساختار کالن  یماهو رییهدف تغ با رانیا يدانشگاه یمختار

از  یياجرا یهايعالوه بر کاست ،يبخم آموزش عال يتیریمد

مواجه بوده که مرتبط با عامل  یيهاچالم با زین ينظر حقوق

 يقانون یهاتیظرف يآن است. بررس يو قانون یالزامات نهاد

 سیاز زمان تأس کهدهد يم نشان خود يخیدر بستر تار

پشت سر  يدانشگاه تیریمدهفت دوره  تاکنون، دارالفنون

محدود،  یو خودمختار یياست: نظام شورا شدهگذاشته 

 اداره تهران، دانشگاه در محدود یخودمختار شدن نهینهاد

 یيتمرکزگرا به بازگشت و امنا یهائتیه انحالل ،یيامنائتیه

 و اراتیاخت ید اعطانیفرآ آغاز و يمیقد نیقوان یایاح ،يدولت

[. 1۸تاکنون ] 13۸3به آن از سال  يبخششتاب تیدرنها

انقالب  يعالیمصوبه شورا ،يشتابدهاین حدود ده سال پس از 

 یگرمیخودتنظو  يآموزش عال میموضوع آما يفرهنگ

و  يساخت يدگیچیمنا،  را ،رح کرده که خود پکالن

                                                 
اقتصأادی -سیاسأی-های اجتمأاعیگیری رژیمی اول به دلیل روند شكلزیتما نیچن 2

مسأیر و و  یعأال التیصأاز اهداف تحدلیل تعاریف متفاوت متفاوت کشورها و بعد به

 [ است.3۷] ها دانشگاهسنت 
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 یهاکرده است. البته در پژوهم لیرا تحم یشتریب یکارکرد

 يستیشده بود که با دیموضوع تأک نیا زین یاریبس يعلم

 یهایزیربرنامه به میپ از میب يعالآموزش رانیگمیتصم

ها و ینابرابر یيمنظور شناسابه یيفضا یهالیتحل و يشیآما

 رید و از مسکنن توجه کشور منا،  نیها در بتعادل عدم زانیم

 [. 34به آن بپردازند ] يتوسعه دانشگاه

 نیا به ران،یا يعالآموزش  میآمادر خصوص  هايبررس با

 یمعناداراست سطح  قادراي منطقه مدیریت میرسيم جهینت

 کند فراهم را يدانشگاه يخودگردان و وزارت یيتمرکززدا از

 اسناددر  يآموزش عال میبه اهداف آما يابیدست[. 1۹]

، و آمده 4تا  1بررسي در جداول این نتایج که ) یباالدست

از  یيگرامنطقهکه  دهدينشان م زینآنها  بانیمطالعات پشت

 یسازادهیضرورت پ نییتب ی. برااست برخوردار يذات تیاهم

 منظومهبس که  نیهم ،يآموزش عال یامنطقه تیریساختار مد

هماهنگ بوده و  يشیآما یهااستیس با یباالدست اسناد

مطلوب  ،يمحل یاقتصاد و ياجتماع ینهادها یگرمیخودتنظ

 نونقا در مرتبط نیمضام یگردآور با. استشمرده شده 

 و قاتیتحق علوم، وزارت التیو تشک فیاهداف، وظا

برنامه ششم توسعه کشور  يکل یهااستیس یهابند ،یفناور

نظام علم  يکل یهااستیس ۵و  2 ی،، بندها۷۸)خصوصاً بند 

 وکالن  یو راهبردها یرهبرمعظممقام يابالغ یو فناور

 نیا 1کشور ينقشه جامع علم یاندازچشم یهاشاخص

 ،یيتمرکززدا ضرورتاست.  تیموضوع به وضوح قابل رؤ

 عیو توز يمنطقه، دسترس ينسب یهاتیو مز ازهایتوجه به ن

متخصص و توانمند  يانسان یروین تیترب ها،تیعادرنه ظرف

دست، عبارات  نیاز ا یو موارد منطقه یهاتیاولو یبرا

 نظام یامنطقه ينیآفرو ناظر بر نقم يپرتکرار در اسناد مل

 . است يدانشگاه

                                                 
 یهامحور و برخوردار از انسانعدالت ان،یبناستقرار جامعه دان در این نقشه  1

 یهاو گسترش آموزش قیدر جهان، تعم یعلم تیاحراز مرجع یو نخبه برا ستهیشا

در آحاد  تیخالق هیو روح یشیاخالق و آزاداند تیهمراه با تقو یو تخصص یعموم

و نافع متناس، با  نینو یهایبه توسعه علوم و فناور یابینسل جوان، دست ژهیوجامعه به

 یآنها در نهادها یریکارگکشور، انتشار و به ینسب یهاتیو مز ازهاین ها،تیاولو

 یمحصوالت و خدمات مبتن دیسهم تول  یافزا ،یو خدمات یصنعت ،یمختلف آموزش

کشور، از اهداف  یناخالص داخل دیدرصد تول 50از   یبه ب یداخل یبر دان  و فناور

محسوب شده که در آن غلبه نگاه آمایشی و توجه به کشور  یکالن نظام علم و فناور

 .شوداقتضائات سرزمینی، تمیید می

 رانیا يآموزش عال یامنطقه تیریمد ضرورتگفته شد  آنچه

 گفتني است. بود[ ۹] يآموزش عال میگام آما نیبه عنوان اول

 یامنطقه يحکمران ای تیریمد خصوص در يکم منابع

ها عمدتاً بر پژوهم هیوجود دارد چرا که زاو 2يعال آموزش

ها متمرکز بوده و دانشگاه يو اجتماع یاقتصاد یيپاسخگو

 3یامنطقه یمباحث مرتبط با نظام نوآور تیبنا به کفا نیمحقق

محور مکان يها در آن، کمتر از منط  حکمرانو نقم دانشگاه

 لیدر ،نیتبا نیاند. ابه موضوع نظر داشته يزش عالآمو

 یهادانشگاه متفاوت تیماه به آنها از يکی که دارد یمتعدد

 بخم یگذاراستیس يمش و مختلف یکشورها در يدولت

گردد که کنترلي یا نظارتي، باز مي کردی)رو يعال آموزش

گر و منعطف صورت یک نهاد خودتنظیماساساً دانشگاه را به

اقتصادی منظور -اجتماعي و یا مرتبط با نهادهای سیاسي

های آمریکا کند )شواهدی نظیر ارتباط بسیاری از دانشگاهمي

با صنایع و عقد قراردادهای بزرگ توسط آنها از این دلیل 

ند،. به هر ترتیب با توجه به منط  کالن حکایت دار

ریزی جامع و متمرکز در کشورمان، سیاست مدیریت برنامه

ها و مؤسسات آموزش عالي با رعایت اصل ای دانشگاهمنطقه

ها و در راستای تمرکززدایي، استقالل و آزادی عمل دانشگاه

ي منا،  در تصمیمآفرینتفویض اختیار و ارتقاء سطح نقم

با نگاه راهبردی نظام آموزش عالي اتخاذ شده است. سازی و 

گری رود با اعمال این سیاست، کاهم تصدیانتظار مي

دولت، باررفتن سطح خالقیت و مشارکت در منا، ، 

ها، پاسخگویي اجتماعي مراکز همکاری و همگرایي دانشگاه

گرایي، آموزش عالي در سطوح مختلف اجتماعي، مأموریت

لتزام به تضمین کیفیت و سرانجام اعتالی توسعه هدفمند، ا

 آموزش عالي کشور در پي باشد. 

 

 روش پژوهش -3

تأکید بر کاربرد مستقیم نتایج در موقعیت ماهیت این تحقی  با 

نوع  از،  یعمپردازی )بدون نظریهوزارت عتف  یریگمیتصم

 منظر از و است يبا راهبرد اکتشاف و یکاربرد-یاتوسعه

.ردیگيقرار م يکم-يفیک یهاپژوهم زمره در يشناسروش

                                                 
در پهنه جغرافیایی یب کشور نه در سطح یب منطقه مشتمل از چندین کشور )مثأل  2

 بولونیا(ای طرح آموزش عالی منطقه

3
 Regional Innovation System 
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 (اندازچشم)سند  ينوآور و يفناور علم، شرفتيپ در شیآما مفهوم با مرتبط نيمضام -1جدول 

 
 

 

 

 (کشور یعلم جامع نقشه) ينوآور و يفناور علم، شرفتيپ در شیآما مفهوم با مرتبط نيمضام -2جدول 
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 هاي کلی علم و فناوري(مضامين مرتبط با مفهوم آمایش در پيشرفت علم، فناوري و نوآوري )سياست -3جدول 

 

 مضامين مرتبط با مفهوم آمایش در پيشرفت علم، فناوري و نوآوري )ضوابط ملی آمایش سرزمينی( -4جدول 

 
 

 ،یامطالعات کتابخانه :پژوهم نیداده در ا یگردآور یابزارها

 وبوده  )استاندارد و ساختاریافته،و پرسشنامه  پنلمصاحبه، 

شناختي -رویکرد تحلیلي پژوهم به صورت ساختاری

ساختاری از جهت استفاده از روش  :هدایت شده است

سازی ساختاری تفسیری و شناختي از جهت استفاده از مدل

 نظرات خبرگاني در پرسشنامه استانداردِ روش مزبور.

ای و مراجعه به خبرگان با هدف گام اول؛ مطالعات کتابخانه

سازی موف  ساختار ترین عوامل مؤثر بر پیادهشناسایي مهم

موزش عالي )بند اول سند آمایم آموزش ای آمدیریت منطقه

عالي مصوب شورای انقالب فرهنگي،: در ابتدای پژوهم با 

ای )مرور ها، به کمک مطالعات کتابخانههدف گردآوری داده

های ملي مرتبط با مستندات علمي و پژوهشي و گزارش

مصاحبه اکتشافي و  23، و 1ای آموزش عاليمدیریت منطقه

مورد،  4۰شناسایي عوامل مؤثر )بیم از عمی  با خبرگان به 

                                                 
بر اساس درخواست پژوهشگران از مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور،  اسناد فوق 1

دبیرخانأه شأورای »دار آوری و مطالعأه شأده اسأت. ایأن مرکأز عهأدهشناسایی، جمأع

 (./https://ostani.nrisp.ac.ir)در وزارت عتف است « مرکزی مدیریت استانی

های غیراحتمالي، مبادرت شد. خبرگان مراجعه شده به روش

شدند و یک یا چند برفي انتخاب ميهدفمندِ قضاوتي و گلوله

معیار زیر برای مراجعه به آنها )چه برای مصاحبه و چه پاسخ 

 :2کننده بودبه پرسشنامه، تعیین
  رح پژوهشي  2مشورتي در بیم از مشارکت کارشناسي یا همکاری،

 مرتبط با آمایم آموزش عالي یا آمایم علم و فناوری

 پژوهي حوزه علم و فناوری یا آموزش عاليتخصص آینده 

 گذاری آموزش عالي یا دارای تجربه تخصص مدیریت و سیاست

 3مدیریتي یا مشورتي در نظام دانشگاهي

صورت شتر بهها در مراحل ابتدایي تحقی ، بیعمده مصاحبه

شد. از علل استفاده از مصاحبه ساختاریافته هدایت مينیمه

های شناسایي شده و ساختار یافته این بود که در ابتدا عاملنیمه

                                                 
اندرکاران مطالعأات آمأای  آمأوزش وگو با دستاین معیارها حاصل بحث و گفت 2

عالی در مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور است که هم سوابق مطالعاتی، هم سوابق 

های خبرگأان، مدیریتی و هم سوابق اجرایی مرتبط با آمای  را برای احراز صأالحیت

 در نظر گرفته است. 

ائل میدانی و ستادی دانشگاه را به هنگام تغییرات سیاستی، بأه عنوان افرادی که مسبه 3

 اند.کرده خوبی درک
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شوندگان چارچوب و توضیحي کامل از پژوهم به مصاحبه

شد ضمن پاسخ به و در ادامه از آنها خواسته مي شدهارائه 

چه عوامل بیشتری وجود  سوارت مشخص )مبني بر اینکه

ای دارد؟ و دریل موفقیت یا شکست ،رح مدیریت منطقه

تواند باشد؟،، آزادانه در مورد آموزش عالي چه مواردی مي

ها تا زماني که عوامل و چارچوب اظهار نظر کنند. این مصاحبه

ادامه  در شناسایي عوامل جدید، به اشباع رسیده نشده بود،

بندی حاصل شد که موارد جدیدی جمع یافت و زماني که این

 شود اشباع محتوایي تائید گردید. در مصاحبه حاصل نمي

نهادسازی، حذف و ادغام سازی، همپس از پاریم، مرتب

برخي از عوامل )با فرایند کدگذاری باز، به کمک جلسات 

مورد  13مورد به  43، تعداد موارد بررسي از 1بحث کانوني

ترین عوامل مؤثر بر عنوان مهمبه ۵جدول کاهم یافت؛ موارد 

ای آموزش عالي گردهم سازی ساختار مدیریت منطقهپیاده

گفتني است با توجه به محدوده پژوهم، موضوعات  آمدند.

المللي و نیز سایر بندهای سند آمایم آموزش عالي کشور بین

 مورد تمرکز قرار نگرفتند. 

سازی ساختار پیادهگام دوم؛ تعیین اثر متقابل عوامل در 

بخم با استفاده از جدول اثر متقابل  در این: ایمدیریت منطقه

، تجزیه و تحلیل 2سازی ساختاری تفسیریو روش مدل

، تشکیل ماتریس ها صورت گرفت. رزمه این گامداده

[. 2۸است] 4«قابلیت دسترسي»و سپس ماتریس  3«خودتعاملي»

است عوامل شناسایي  نیاز« خودتعاملي»برای تشکیل ماتریس 

شده دو به دو بررسي شده و نوع رابطه اثرگذاری بین آنها با 

 i: اگر عنصر Vمشخص گردد )حرف  V,A,X,Oنمادهای 

اثر نداشته  iبر عنصر  jاثر داشته باشد ولي عنصر  jبر عنصر 

اثر نداشته باشد ولي jبر عنصر   i: اگر عنصر Aباشد. حرف 

: اگر هردو عنصر Xاثر داشته باشد. حرف  iبر عنصر  jعنصر 

: اگر دو عنصر هیچ اثری Oبر یکدیگر اثر داشته باشند. حرف 

های [. در این تحقی  سلول2۹بر یکدیگر نداشته باشند ]

بر اساس توزیع پرسشنامه میان « خودتعاملي»ماتریس 

نفر با وزن نظر متفاوت، سه حیطه آموزش  41کارشناسان )

پژوهي )مبني بر ذاری علم و فناوری و آیندهگعالي و سیاست

شدت اثرگذاری هر زوج عوامل، و میانگین نظرات ایشان 

                                                 
1 Focus Group 
2 Interpretive structural modeling (ISM) 
3 Structural Self -Interaction Matrix 
4 Reachability Matrix 

ای دست آمده است. مرحله بعد با استفاده از قواعد سادهبه

، حروف تخصیص داده شده به اعداد ۵نظیر تحلیل اثر متقابل

دست به« دسترسي»و ماتریس  ۶شودصفر و یک تبدیل مي

اصر این ماتریس صفر و یک بوده و با توجه به آید. عنمي

شوند مقادیر متناظر ماتریس قبلي )خودتعاملي، تعیین مي

ایجاد گردید،  ۷«دسترسي اولیه»[. پس از اینکه ماتریس 3۰]

شود و در صورتي ماتریس بررسي مي ۸«پذیریانتقال»ویژگي 

 که این ویژگي برقرار نباشد، بایستي به ماتریس افزوده شود.

بر  Iپذیری به معنای آن است که اگر عامل خاصیت انتقال

 Kنیز بر روی عامل  Jاثرگذار باشد و عامل  Jروی عامل 

اثرگذار خواهد بود  Kنیز بر عامل  Iاثرگذار باشد، آنگاه عامل 

باشد،. پس از  1)پس درایه مرتبط با آن نیز بایستي عدد 

« یابي اولیهدست»پذیری در ماتریس برقراری خاصیت انتقال

)چک کردن این نکته که رابطه غیرمستقیم با یک واسطه نیز، 

 ۹«دسترسي نهایي»باشد،، ماتریس مي 1دارای مقدار عددی 

، «دسترسي نهایي»آید. جمع سطرهای ماتریس دست ميبه

های آن، وابستگي عناصر را نشان توان هدایتي و جمع ستون

 .، ۶دهد )جدول مي

-عوامل مؤثر با رویکرد تفسیریسازی گام سوم؛ مدل

بر اساس ماتریس  های سیاستي:ساختاری و ارائه توصیه

به سطوح  1۰افرازبندی عوامل ،،۶)در جدول « دسترسي نهایي»

در این گام صورت گرفت. هرچه یک عنصر دارای  مختلف

در سطح  ISMاثرگذاری باریي بر دیگر عوامل باشد، در مدل 

گیرد و هرچه یک عنصر دارای اثرپذیری تری قرار ميپایین

 ISMبارتری از عوامل دیگر باشد، در سطح بارتری در مدل 

گیرد. در این راستا برای اینکه بتوان عوامل را قرار مي

  های زیر تعریف گردد:بندی کرد، باید مجموعهسطح

                                                 

5 Cross impact analysis 

( در مأاتریس دسأترس i,jباشأد، آنگأاه درایأه ) Vبرابر  SSIM( در i,jاگر درایه ) 6

باشأد،  Aبرابأر  SSIM( در i,jاست. اگر درایأه ) 0( برابر j,iو درایه ) 1پذیری برابر 

اسأت. اگأر  1( برابأر j,iو درایه ) 0( در ماتریس دسترس پذیری برابر i,jآنگاه درایه )

اتریس دسأترس پأذیری ( در مi,jباشد، آنگاه درایه ) Xبرابر  SSIM( در  i,jدرایه )

باشأد، آنگأاه  Oبرابأر  SSIM( در  i,jاست. اگر درایأه ) 1( برابر j,iو درایه ) 1برابر 

 است. 0( برابر j,iو درایه ) 0( در ماتریس دسترس پذیری برابر i,jدرایه )

7 Initial Reachability Matrix 
8 Transitivity 
9 Final Reachability Matrix 
10 Factors Partitioning 
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هاي عميق و پنل بحث گروهی(، مصاحبهپيشينهاي آموزش عالی )بر اساس مرور سازي ساختار مدیریت منطقهعوامل مؤثر بر پياده -۵جدول 

 منبع ترین مصادیق(مؤلفه فرعی  )مهم منبع عوامل مؤثر ردیف

۱ 

فرهنگ سازمانی 

 رشیپذها و دانشگاه

 یبرا یعوامل دانشگاه

 کردن یامنطقه

[20] 

 [20] بخ  دانشگاهیان و نگرش مدیران در خصوص طرح آمای  آموزش عالیاجماع رضایت

 [10] ها و مناطقمشارکت و همكاری در سطح دانشگاه فرهنگ نبود

 [21] چگونگی توسعه آنها، انتظارات اجتماعی و افكار عمومی درباره آموزش عالی، نوع و توجه به آرمان

 [14] های علمی، فرهنگی و صنعتیهای منطقه در زمینهبرقراری ارتباطات متقابل بین دانشگاه

 [1۹[،]22] بازنگری و اصالح فرآیند فرهنگی نظام دانشگاهی از ستاد به مناطق و از مناطق به سطوح پایین تر

 [۷] گذارفرهنگی نهادهای سیاست-اجتماعیها و هنجارهای همسوسازی ارزش

 [10] ها با شرایط جدیدتطابق فرهنگ سازمانی دانشگاه

 [35] آموزش اعضای هیئت علمی و اساتید بر اساس ضوابط جدید )توانمندسازی(

 مقاومت در برابر تغییرات بالقوه و بالفعل از سوی بدنه
بحث 

 کانونی

۲ 
پشتیبانی الزامات نهادی و 

 قانونی
 
[10،][26] 

 [10] تر(ها )به ویژه در مناطق کوچبدانشگاه توسط شده کس، هایجایگاه حفظ برای سیاسی ساختارهای فشار

های حقوقی موجود در اسناد گریای آموزش عالی و تسهیلرفع تعارضات قانونی برای اجرای مناس، نظام منطقه

 اصل پیوستگی(باالدستی مرتبط )انسجام طولی و 
[10][،23] 

رهنمودگیری از برنامه کالن آمای  سرزمین و تنظیم بر اساس تعامل مؤثر با آن )آمای  آموزش عالی در 

 چارچوب آمای  سرزمینی هم در سطح کالن و هم در سطح منطقه(

 [۹[،]3۸،] 

[24 ،]

[23[ ،]۷] 

 نقشه جامع علمی کشور و ...ساله،  5های ساله، برنامه 20انداز تطابق با چشم
بحث 

 کانونی

 [35[،]20] ای( و قدیم )تعدد مراکز بورکراسی!(های جدید )منطقهغیرچابب بودن و مسمله بورکراسی

تر )حدود بازنگری و اصالح نظام/فرآیندهای اداری و مدیریتی از ستاد به مناطق و از مناطق به سطوح پایین

 تضاد(مدیریتی در جهت کاه  
[22[،]۷] 

 [1۹] هاای دانشگاههای منطقههای محلی در خصوص ممموریتها و مقامدرک متقابل دانشگاه

 [16،][10] هاای با استانتطابق ساختارهای منطقه

۳ 
توزیع منابع مالی و  نظام

 غیرمالی

[25 ،]

[10 ]

مصاحبه 

 اکتشافی

 [10] ساختار مدیریت مالی منطقه

 [10] کرد منطقه )الگوی مصرف بودجه(نحوه ارائه و توزیع بودجه و هزینه

 

۴ 

 توزیع و ساماندهی

ی مؤسسات آموزش عال

بندی )اعتبارسنجی، دسته

 ها(و تعیین ممموریت

[25] 

 های مختلفوجود مدل مشخص از انتظارات از دانشگاه
[25[،]23]

[،24] 

 [23] تنوع اقلیمی در فرهنگ و پراکندگی نابرابر جمعیت در مقایسه مناطق

 [26] اجتماعی مناطق-های اقتصادیتوزیع متعادل مراکز آموزش عالی جدید متناس، با نوع و ساختار فعالیت

 [26] تمرکز در امكانات و تمسیس مراکز آموزش عالیپرهیز از 

 ...( و عالی آموزش مرکز دانشگاه،)عالی  آموزش مراکز بندیدسته شفاف و رسمی نظام وجود
بحث 

 کانونی

 [24] های مناطقها و قابلیتها، توانمندیشناخت نیازها )نیازسنجی(، تنگناها، کاستی

 [10] مؤسسات آموزش عالی کشوربندی و دستهبندی و اعتبارسنجی طرح رتبهنحوه اجرای 

 ساماندهی مؤسسات آموزش عالی )ایجاد، ادغام و حذف(
مصاحبه 

 اکتشافی

 عضو هر کالن منطقه یهادانشگاه فیوظا میتقس
بحث 

 کانونی

۵ 

استقالل/وابستگی 

های استان و دانشگاه

مناطق )سطح مدیریت و 

 گیری(تصمیم

 بحث

 کانونی

 [10] هااستقالل ساختار حقوقی هیمت امنای دانشگاه

 های منطقهتغییر نظم حاکم بر استقالل و آزادی عمل واحدهای دانشگاهی کوچب و بزرگ در راستای سیاست

 آموزش عالی
[10] 

بحث  مذهبی و فرهنگی پیامدهای ناخواسته قومی، [10]های جریانفشار  ۶
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 منبع ترین مصادیق(مؤلفه فرعی  )مهم منبع عوامل مؤثر ردیف
گیری محلی و تصمیم

مالحظات امنیتی 

های متمایز )ویژگی

 ها(مناطق/استان

 کانونی

 مصاحبه  مداخله سایر نهادهای دولتی و غیردولتی محلی

 ها، صنایع و ... )سیاسی، اجتماعی(سمنها، ها، استانداریفشارهای نمایندگان مجلس، فرمانداری
بحث 

 کانونی

خصوص نهاد دانشگاه در شهرها و خصوصیات متمایز مناطق از های بهفشار تقاضای محلی ناشی از ویژگی

 یكدیگر
 

[10[،]26]  

 [10] ها با اقتدار دولت محلیتعارض استقالل مناطق و دانشگاه

۷ 

های زیرنظامعملكرد 

موازی آموزش عالی )پیام 

نور، آزاد، غیرانتفاعی، 

 علمی کاربردی(

[10]   

۸ 

های ارائه آموزش و شیوه

های سطح زیرساخت

آموزشی مشترک 

ها، )آزمایشگاه

 و ...(ICT ها، کارگاه

بحث 

 کانونی

انسانی، هنر، مهندسی( و کیفیت ها و نیازهای منطقه )بنیادی، علوم های آموزش منطبق با مزیتتوسعه زیرساخت

 ارائه خدمات آموزش عالی
[22] 

 [۷] های مستعدهای علمی کشور در دانشگاهتوسعه قط،

 های اجتماعیهای اشباع شده به منظور جلوگیری از تشدید مهاجرت و نارساییمهار رشد آموزش عالی در قط،
مصاحبه 

 اکتشافی

های درسی( از ستاد به مناطق و از مناطق به سطوح فرآیند/خدمات آموزشی )تدریس و برنامهبازنگری و اصالح 

 ترپایین

[22[،]۷[،]

1۹] 

 [22] های علمی کشورقط،

 کالن منطقه هایطرح تحول آموزش در دانشگاه و دانشكده های برنامه
مصاحبه 

 اکتشافی

۹ 
ی و دانشگاه یهارشته

 آموزشیهای گروه

[24[،]23

[ ،]1۹.] 
 [22] های آموزش عالیهای دانشگاهی در کلیه زیرنظامروند تصوی، رشته

۱۰ 
 رشیپذ نظام سنج  و

 )توزیع( دانشجو

 مصاحبه،

[۷[،]23،]

[26] 

 منظور اشتغال )خصوصاً در دوره تحصیالت تكمیلی(شده بهریختگی ترکی، نیروی انسانی تربیتدرهم
مصاحبه 

 اکتشافی

 پذیری نظام پذیرش/گزین /ظرفیت دانشجویی در دوره پایه و تكمیلیانعطاف
مصاحبه 

 اکتشافی

 روند انتقال دانشجویان دختر
مصاحبه 

 اکتشافی

۱۱ 

نامه جذب، تبدیل آیین

وضعیت و ارتقای اعضای 

 هیئت علمی

[2۷ ،]

 مصاحبه 
  

۱۲ 
های درسی و تولید برنامه

 محتواهای آموزشی
 و جامعه یشغل یازهایبا ن یآموزش عال یهادروس دوره یمحتوا قیتطب [22]

ع)وزارت

 لوم،

 قاتیتحق

 (یفناور و

۱۳ 

گذاری و الگوی سیاست

نحوه اعمال مدیریت 

 وزارتخانه

بحث 

کانونی 

با هدف 

ادغام 

بسیاری 

از عوامل 

 فرعی

 
بحث 

 کانونی
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 دسترسی نهایی بر اساس نتایج پرسشنامه و محاسبه توان هدایتی و وابستگی سیماتر  -۶جدول 

 ماتریس دسترسی
اثرگذاری عناصر  ۱۳ ۱۲ ۱۱ ۱۰ ۹ ۸ ۷ ۶ ۵ ۴ ۳ ۲ ۱

 ها()جمع ردیف

و  یمنابع مال تیریو مد صیتخص ن،یتمم ستمیگرا شدن سمنطقه -1

 یرمالیغ

1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 ۸ 

نامه جذب و ارتقای اعضای هیئت علمی متناس، با تقویت آیین -2

 اهداف آمای 

0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 

 6 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 ای کردنها برای پذیرش منطقهفرهنگ سازمانی دانشگاه -3

)آموزش و  ییگرامنطقه یبرا یقانون یبانیو پشت یالزامات نهاد -4

 (یپژوه  و فناور

1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 11 

 3 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 یتیو مالحظات امن یسازادهیدر نحوه پ یمحل یفشار تقاضاها -5

 امی)پ دیجد طیبا شرا یآموزش عال یهارنظامیز ریسا یهمراه -6

 (یکاربرد یعلم ،یرانتفاعینور، آزاد، غ

1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 ۸ 

 یهادانشگاه یو پژوهش یآموزش یهارساختیز یکارآمد -۷

 منطقه

1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 6 

متناس، با  یآموزش یهاو گروه یدانشگاه یهارشته یسامانده -۸

 منطقه

1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 ۷ 

 5 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 متناس، با منطقه یدرس یهابرنامه -۹

 10 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 گیریهای مناطق در سطح مدیریت و تصمیماستقالل دانشگاه -10

 6 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 گرایی نظام سنج  و پذیرش دانشجومنطقه -11

ها، ادغام مؤسسات کوچب و دانشگاه یبنددسته -12

مؤسسات آموزش  یها )طرح ساماندهدانشگاه ییگراتیمممور

 (یعال

1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 6 

  یآموزش عال یامنطقه تیریو اعمال مد یسازادهیپ یالگو -13

 توسط وزارت علوم

1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 12 

 - 11 4 ۹ 2 10 11 12 4 3 3 5 ۷ 10 ها(اثرپذیری عناصر )جمع ستون

 

 برای هر عنصر  1پذیریمجموعه دسترسi  شامل عواملي است

)بررسي i گذارد؛ به عالوه خود عنصر بر آنها اثر مي i که عنصر

 سطری اجزا،

 برای هر عنصر 2مجموعه مقدمi   شامل عواملي است که بر

)بررسي ستوني i گذارند؛ به عالوه خود عنصر اثر مي i عنصر

 اجزا،

 برای هر عنصر  3مجموعه اشتراکi  اشتراک بین مجموعه

 .پذیری و مقدمدسترس

یا هر گونه است که هر عنصر دینبعوامل  یندبسطح هنحو

دارد،  انکسو اشتراک ی یپذیرسکه مجموعه دسترچند عنصر 

)در جدول  ردیگقرار ميترین، )بارترین و وابسته 1در سطح 

از ابتدا در این حالت  ۹و  ۷مشخص است که که عنصر  ۷

مذکور از مجموعه عوامل  /عناصر. سپس عنصرقرار داشتند،

دوباره چک و این روند  ها،)از همه ستون گرددحذف مي

                                                 
1 Reachability Set 
2 Antecedent Set 
3 Intersection Set 

. به واقع هر بار که گردند یندبتا تمامي عوامل سطحشود مي

گردند، فرایند چک مجدد در سطح شماره صر حذف ميعنا

نتایج نهایي در  .شود )دوم، سوم، چهارم و ...،بعدی انجام مي

 نشان داده شده است.  3و شکل  ۷جدول 

های زیر برای کسب اعتبار در پژوهم پژوهشگران از روش

و ا،مینان نسبي نسبت به نتایج مراحل  خود استفاده کرده

 کردند:تحقی  خود حاصل 

  یابزار تحق یسازمحتوا در مرحله آماده یيروا -1

)پرسشنامه، سؤارت مصاحبه با خبرگان، دستور جلسه پنل 

های سیاستي، و کارشناسي حول تفسیر مدل و توصیه

 های محوری کدگذاری

)پرسشنامه، به دو فرد   یابزار تحقارائه محتوای  -2

بر  یيسخگوارتباط و سهولت پابررسي و شونده مصاحبه

  )آمادگي و کفایت ابزار گردآورنده داده، اساس بازخورد آنها
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 )محاسبات توسط نویسندگان( عوامل به سطوح مختلف يافزاربند یینها جهينت  -۷جدول 

 ISMدر  سطح اشتراک مجموع (یری)اثرپذ مقدم مجموعه (ی)اثرگذار یریپذدسترس مجموعه عامل

 سوم 13و 11و ۸و ۷و 4و 1 13و 12و 11و 10و ۸و ۷و 6و 5و 4و 1 13و 11و ۹و ۸و ۷و 4و 2و 1 ۱

 دوم 3و 2 13و 10و ۸و 4و 3و 2و 1 ۷و 3و 2 ۲

 چهارم 13و ۷و 3و 2 13و 10و ۷و 3و 2 13و ۹و ۸و ۷و 3و 2 ۳

 هفتم 13و 4و 1 13و 4و 1 13و 12و 11و 10و ۹و ۸و ۷و 6و 4و 2و 1 ۴

 چهارم 5 13و 10و 5 11و 5و 1 ۵

 چهارم 13و 12و 6 13و 12و 6و 4 13و 12و 11و ۹و ۸و ۷و 6و 1 ۶

 اول 13و ۹و ۸و ۷و 3و 1 13و 12و 11و 10و ۹و ۸و ۷و 6و 4و 3و 2و 1 13و ۹و ۸و ۷و 3و 1 ۷

 سوم 13و 11و ۹و ۸و ۷و 1 13و 12و 11و 10و ۹و ۸و ۷و 6و 4و 3و 1 13و 11و ۹و ۸و ۷و 2و 1 ۸

 اول 13و 11و ۹و ۸و ۷ 13و 11و 10و ۹و ۸و ۷و 6و 4و 3و 1 13و 11و ۹و ۸و ۷ ۹

 ششم 10 10و 4 13و 11و 10و ۹و ۸و ۷و 5و 3و 2و 1 ۱۰

 دوم 13و 11و ۹و ۸و 1 13و 11و 10و ۹و ۸و 6و 5و 4و 1 13و 11و ۹و ۸و ۷و 1 ۱۱

 چهارم 13و 12و 6 13و 12و 6و 4 13و 12و ۸و ۷و 6و 1 ۱۲

 پنجم 13و 11و ۹و ۸و ۷و 6و 4و 3و 1 13و 12و 11و 10و ۹و ۸و ۷و 6و 4و 3و 1 13و 11و ۹و ۸و ۷و 6و 5و 4و 3و 2و 1 ۱۳

 

 

 پژوهشگران( يهاافتهی)منبع:  ISM کردیبا رو يامنطقه تیریساختار مد يسازادهيعوامل پ مدل -3 شکل 

 یدی، عوامل کل یتحق نیدر اای: اعتباربخشي سازه -3

کیفیت اجرای مدیریت ، که ممکن است های مهمپیشران)

قرار  ریتحت تأث يعیوس اسیرا در مقای آموزش عالي منطقه

 انیروابط مسازی مدل، پس از بصریدهند، برجسته شدند. 

نظر دو صاحب، توسط هایا گره میه)مفاهای مختلف پیشران

مدیریت  دیگریگذاری علم و فناوری و سیاست یکيدیگر )

 نیابا انجام  .شد دییتأآموزش عالي، در قالب مصاحبه 

تفسیری -ساختاریکه مدل شد حاصل  نانیها ا،متیفعال

و است  دییتأای آموزش عالي مورد اجرای مدیریت منطقه

ها )چه در ارتبا،ات و چه در تعریف پیشران ينقص ایتناقض 

 برجسته نشده است.خبره بیروني توسط / مفاهیم، 

های سیاستي مربوط به توصیه :اریمربوط به معاعتباربخشي  -4

 درخواستنظر مزبور نیز ارائه شد و مدل نهایي به دو صاحب

پس از موافقت خود را کنند. ایشان  يرا بررس جینتاشد تا 

بازخورد  نیکردند. بنابراتشان برای رفع ابهام، بیان ارائه نکا

به صورت آنالین از ،ری  فضای مجازی و بهکارشناسان 
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نظرات آنها در حیطه محتوایي و بخشي از نقطه دست آمد

 نیاز احتي نفرات مزبور . های سیاستي اعمال شدتوصیه

درک آنها درباره استقبال کردند؛ ،ب  بیان ایشان   یروش تحق

شده روشن ای ذیل آمایم آموزش عالي مدیریت منطقه ندهیآ

 .های موجود ارتباط منطقي برقرار نمودندبا توصیهو 

 

 ها یافته -4
بندی عوامل دست آمده با سطحمدل ساختاری تفسیری به

توانند ها بیم از همه ميدهد که کدام پیشراناصلي، نشان مي

آموزش عالي کشور ای بر موفقیت اجرای ،رح مدیریت منطقه

اثرگذار بوده و سایر عوامل را نیز تحریک نمایند. در این مدل 

توان از یکدیگر توصیه شده است که سه دسته عامل را مي

شود به عواملي گفته مي 1دسته اول عوامل وابسته تفکیک کرد:

که از شدت اثرگذاری ضعیف و اثرپذیری باریي برخوردار 

معلول  ،3م و هفتم در شکل است. همانطور که سطوح شش

یعني عواملي که  2کلیه نتایج هستند. دسته دوم عوامل پیوندی

،ور همزمان دارای اثرگذاری و اثرپذیری باریي بوده و به

کار آیند. ریزی بههای سیاستي و برنامهتوانند به عنوان اهرممي

توان سطوح چهار و پنج را با چنین عواملي یکسان مي

دهد که ابزارهای سیاستي سي این سطوح نشان ميدانست. برر

ای )ذیل ابرپروژه آمایم سازی ساختار مدیریت منطقهدر پیاده

های آموزش عالي، تعداد کمي نیستند و با پیشرفت ،رح

بندی گرایي و ساماندهي مؤسسات اعم از دستهمأموریت

عنوان هماهنگي جدی دارند. بسیاری از این عوامل، گاهي به

شوند چراکه گذاری شناخته ميهای اصلي برای سیاستحلقه

های شود که با اثرگذاری بر ریهبر اساس مدل استنباط مي

تری به نتایج دلخواه صورت سیستماتیکتوان بهقبلي آنها، مي

دهند یعني تشکیل مي 3آنان رسید. دسته سوم را عوامل محرک

اییني عواملي که از شدت اثرگذاری بار و اثرپذیری پ

مورد  نظامتوانند وضعیت برخوردارند و بیم از همه مي

در سطوح اول، دوم و سوم، تغییر  3مطالعه را )مطاب  شکل 

پژوهي این عوامل بر دو نوع هستند: دهند. از منظر سیاست

نوع اول مواردی که امکان اعمال سیاست یا تغییر در آنها 

/گیران است. نوع گیرتعبیری در اختیار تصمیموجود دارد و به

                                                 
1 Dependent 
2 Linkage 
3 Driver 

توان بر دوم نیز کامالً از محیط مسأله سرچشمه گرفته و نمي

آن کنترل معناداری داشت. از همین رو بسیار مهم است که 

مخا،ب، در چه سطح از اختیار و دسترسي قرار دارد و با چه 

 سازد.را ممکن مي نظامآفریني و تغییرات در عواملي، نقم

 

 بحث  -۵

ها بر نظارتي نظام آموزش عالي توسط دولتساختارهای 

اساس مدل حکمراني کالن نظام آموزش و حتي نظام 

و این نکته متأثر از میزان دخالت  شان متفاوت بودهسیاسي

ها و مؤسسات آموزش عالي آنها ها در امور دانشگاهدولت

ها ها و حکومتدولت است. بدین معني که مداخله و هدایت

مشارکت و مشورت و  4یراهبر یاهشبکهبیشتر به 

از حالت ها نظارتشکل  ونموده  دایسوق پ نیمتخصص

[. این 31] است تبدیل شده به حالت افقي يسلسله مراتب

ای بهینه میان ،یف سازوکار برای هر کشور در نقطه

سازی )نظارت نرم، مراتبي )کنترل سخت، تا شبکهسلسله

متناسب با آمادگي نظام دانشگاهي آن کشور قابل ،راحي 

 تواند به تکامل برسد. است و مي

در تجزیه و تحلیل عوامل مؤثر  ISMدر این تحقی ، روش 

ای آموزش عالي ایران به ار مدیریت منطقهسازی ساختبر پیاده

کار بسته شده و از این منظر، ساختار تقدم و تأخر و نیز 

های اجرای ،رح، توضیح داده شده است. با سازوکار پیشران

توانند مشاهده نتایج استنباط شد که چه مداخالت سیاستي، مي

ای آموزش عالي و در نهایت هدف به جهم مدیریت منطقه

مایم آموزش عالي منجر شوند؛ هر چند که در کالن آ

های دیگر، از زوایای مختلفي به این موضوع پرداخته پژوهم

دهد که با تقدم و تأخر چه شده است اما این مدل نشان مي

گیری )به ترتیب از پایین به بار در کالن تصمیم متغیرهای

ای در مدار مطلوبي سازی ،رح مدیریت منطقه،، پیاده3شکل 

گیرد. سازوکارهای علّي میان متغیرها، حکایت از قرار مي

ای آموزش عالي ایران است. نحوه کارآمد شدن مدیریت منطقه

ها و نیازهای کارآمدی هم برگرفته از نتیجه مثبت اتصال مزیت

 های نظام دانشگاهي است.استاني به فعالیت

                                                 
4 Steerage network 
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گری منا،  از دهد امکان خودتنظیمبرآیند مدل نشان مي

عنوان نمایندگان وزارت عتف در های معین بهری  دانشگاه،

پذیرد. با منطقه با عوامل زیادی پیوند داشته و از آنها اثر مي

مرور نتایج برخي از تحقیقات تأکید شده بود که سیستم 

های جدید ارزیابي جذب و ارتقا و همچنین ایجاد شاخص

فاً اعمال [و یا صر2۷عملکرد برای دانشگاه و دانشگاهیان ]

تواند اهداف [ مي32های نظارتي برای تضمین کیفیت]گلوگاه

متعالي آمایم را تحق  بخشد و ارتباط ارگانیکي را میان 

منطقه و دانشگاه ایجاد نماید. اما بر اساس این مدل که حاصل 

و اعتباربخشي به نتایج آن  ISMمند روش از پرسشنامه نظام

-یریتفسائه شده است؛ مدل بود نکات قابل تأمل و مکملي ار

ای آموزش عالي اشاره ی در اجرای مدیریت منطقهساختار

دارد که برای اجرای این ،رح بیم از هر چیز بایستي در 

مراتبي و مستحکم کنوني، الزامات نهادی و ساختار سلسله

واسطه های منطقه بهقانوني تمرکز کرد تا خودراهبری دانشگاه

ها داخلي وزارت و نامهیرد )آیینشخصیت مستقل آنها شکل گ

با حکم قانون مجلس،. این موضوع هم در تحقی  کوثری و 

احمدی نیز به ،ری  دیگری تأیید شده بود. آنها بر اساس 

یافتهکرده و از تحلیل استقرایي استفاده های هدفمند مصاحبه

مدیریت منطقه سازیحاکي از آن بود که الزامات پیاده یشانها

شامل بلوغ سازماني، مشارکت منا، ،  عالي آموزش ای

استقالل مالي، نقم نظارتي وزارت عتف، نقم سیاستي 

های شهرستان جهت سازی در دانشگاهوزارت عتف و فرهنگ

[. در عوامل مدل 33د]باشمي ایمدیریت منطقه پذیرش

تفسیری این پژوهم، تناظر این الزامات به وضوح -ساختاری

 خورد.مي بیم از آن نیز به چشممشاهده شده و مواردی 

دهد که الزامات قانوني تفسیری نشان مي-مدل ساختاری

ها بایستي معطوف به هدف اصل استقالل سازماني دانشگاه

ای باشد. بقیه مراتب به متناسب با شرایط بومي ملي و منطقه

گذاری و اعمال مدیریتِ گذار )متمرکز فعلي به سبک سیاست

ني، وابسته خواهد بود که آن هم ابعاد و گرایي استامنطقه

سازی ابزارهای خود را داراست. در مرحله بعدی، شیوه پیاده

بایستي ،وری ترتیب داده شود که همراهي دانشگاهیان 

ها و مدیریت سازماني، و منافع )حکمراني دروني دانشگاه

های های آموزش عالي در برگرفته شده و ،رحسایر زیرنظام

چون ساماندهي مؤسسات آموزش عالي و در گری تسهیل

ها، هدایت اساتید و ورود به مراحل بعد ساماندهي رشته

های درسي و محتوای مورد نیاز منا،  با عاملیت برنامه

مدیریت استاني آموزش عالي و نیز دانشگاه معین در دستور 

کار قرار گیرد )ذات عوامل پیوندی نیز همین موضوع را تأیید 

ای توان جلوه مدیریت منطقهدر این بخم ميکند،. مي

آموزش عالي را بیم از پیم مشاهده کرد چرا که با اعطای 

ای سازی مدیریت منطقهبرخي از اختیارات کلیدی، مسیر پیاده

گردد. در ،ول اهداف سند آمایم آموزش عالي هموار مي

دستاورد این تحقی ، تعیین روابط علي میان متغیرهای کالن 

های موفقیت در ،رح مدیریت گیری و پیشرانتصمیم

نتایج دیگران به  ای است که این موضوع تاکنون درمنطقه

ترین نکات پژوهم به . در انتها مهمچشم نخورده است

 گردد:صورت زیر خالصه مي

ای، کلید و الزام اولیه سند آمایم استقرار مدیریت منطقه -1

ای ارای اهمیت ویژهو از این رو، د آموزش عالي کشور است

 یابي و تحلیل پیم از اجرا دارد.برای تحقی  و چالم

 آموزش متمرکز تیریمد»از  گذارهای شناسایي پیشران -2

و همچنین تعیین  «یامنطقه تیریمد» حالتبه  «يفعل يعال

تواند امکان تجزیه و تحلیل روابط اثرگذار میان آنها، مي

این ،رح را فراهم  متغیرهای شکست یا موفقیت استقرار

کند تا نقاط مؤثر ها، کمک ميسازد. بررسي شبکه این پیشران

گذاری برای وزارت عمل و مداخالت هوشمندانه سیاست

 عتف، قابل تحلیل باشد.

ساختاری نشان -های پژوهشگران با رویکرد تفسیرییافته -3

دهد که الزامات نهادی و قانوني و همچنین تقویت/احیای مي

ای ها از مقدمات حیاتي ،رح مدیریت منطقهل دانشگاهاستقال

ای آموزش عالي، آموزش عالي است. ،راحي مدیریت منطقه

نامه داخلي، و نهادی )تغییر ماهیتي قانوني )قانون مجلس، آیین

، دارد و 1گیری مراکز تابعه وزارت عتفنوع تصمیم

های استقالل دانشگاهي سازی آن با احیای سرفصلجریان

پذیر است. این دو پیشران پیم از هر گونه سازوکار جامان

اجرایي در سند آمایم آموزش عالي )از جمله ساماندهي 

های پژوهشي و بندی، تمرکززدایي حوزهمؤسسات، رتبه

 کند.آموزشي و ...،، شکست و موفقیت ،رح را تعیین مي

                                                 
های ممیأزه، مرکأز امنا و هیمت هامثل مرکز جذب اعضای هیئت علمی، مرکز هیمت 1

 المللی و ...های علمی بینهمكاری
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 گيرينتيجه -۶

برای ترین نقاط مؤثر عمل های مدلسازی، مهمیافته

کند و های سیاستي از سوی وزارت عتف را تبیین ميمداخله

نامه مدیریت استاني هایي در مسیر بازنگری آیینتوصیه

آموزش عالي )سیستم انگیزشي و نحوه مداخالت سیاستي در 

 دهد.،، ارائه مي3عوامل محرک و عوامل پیوندی شکل 

 این پژوهم استنباط کرد که پیم از بررسي استقالل -1

ای آموزش عالي و سازی مدیریت منطقهمنا،  در ،رح پیاده

سازی آن توسط وزارت علوم رزم است استقالل نحوه پیاده

ها و تفویض اختیارات به هیئت امنای دانشگاهي کامل دانشگاه

مورد اشاره قرار گیرد و الزامات فرایندی و اساسي آن بررسي 

تقالل منا،  شود )تقویت استقالل دانشگاهي نسبت به اس

تر و اولویت دارد،. چنانچه تجربه استقالل دانشگاهي، پیچیده

دشوارتر از آن است که بتوان آن را در مدت زمان کوتاهي به 

اجرا درآورد، لذا عزم ایجاد شده از سوی وزارت علوم بر 

شورای عالي انقالب فرهنگي،  13۹4اساس مصوبه سال 

شود. به نظر تلقي ميجریاني مفید برای رسیدن به این اصل 

گرایي آموزش عالي و کاهم رسد شوک مثبت از منطقهمي

روی استقالل ای را پیمتمرکز در پایتخت، فضای آماده

دانشگاهي قرار داده است. این نکته به این معني نیست که با 

ها، سایر الزامات )به عوامل پیوندی مدل آزادی عمل دانشگاه

ها بر اساس ریزی دانشگاهودجه، مثل تحول نظام بشودتوجه 

عنوان نمونه در چنین شرایطي نیاز عملکرد آنها تأمین نشود. به

ساله،، اتکای مالي  ۵است تا در بازه زماني معقولي )مثالً 

های سراسری یا دولتي به تدریج از منابع مالي دولت دانشگاه

کاهم  درصد، 3۰)وزارت عتف، تا سطح مشخصي )مثالً 

های خود را )اعم از حقوق اعضای ها هزینهشگاهیابد و دان

گرایي، درآمدزایي حاصل از هیئت علمي، از ،ری  مأموریت

حل مسأله )مسائل استاني، و نیز ارتباط با بخم صنعت و 

خدمات در جغرافیای پیراموني خود تأمین کنند. آزادی عمل 

از یک سو و پاسخگویي متناسب با معیارهای آمایشي )به 

الزامات نهادی و »رین عامل مدل با عنوان تمحرک

های حرکت و توسعه د،، بالشوتوجه « های قانونيپشتیباني

 هدفمند نظام آموزش عالي کشور خواهد بود.

ترین نکات برای مدل تأکید دارد که یکي از مهم  -2

ای، الگوی اجرایي وزارت علوم سازی مدیریت منطقهپیاده

مطلوب، است. با توجه به اینکه )سیاست گذار به وضعیت 

آموزش را از حوزه  وزارت علوم در ساختار کالن خود، حوزه

توان الگوهای پژوهم و فناوری تفکیک نموده است، مي

محور را برای اجرای اولیه مدیریت محور یا پژوهمآموزش

ای آموزش عالي در نظر گرفت. مطلوبیت اجرا از منظر منطقه

مراتبي نهفته در آن و برخورد احکامي آموزش، ساختار سلسله

است که ممکن است کار با سرعت و البته چالم بیشتری 

های استان با منط  جدید، پیم رود. )هماهنگ شدن دانشگاه

از  ها،اما در خصوص پژوهم و فناوری چون معمورً دانشگاه

های به شدت مختلفي در این حوزه برخوردارند توانمندی

پذیری بیشتری در اجرا، همراه باشد؛ ا انعطافرزم است کار ب

جویانه و در این سبک، حتماً بایستي به فرایندهای مشارکت

بخم برای تعامل های تشویقي و انگیزهداو،لبانه و سیستم

های موازی در های کوچک و بزرگ یا زیرنظاممیان دانشگاه

یک منطقه متمسک شد. پس شیوه اجرایي وزارت علوم و 

شوراهای آن نظیر شورای گسترش، یک عامل حیاتي  عملکرد

سازی بازیگران محلي، برای موفقیت عوامل بعدی یعني همراه

های آموش عالي در استان )اصطالحاً مشارکت زیرنظام

یارگیری، و اجرای ،رح ساماندهي مؤسسات آموزش عالي 

 گرایي خواهد بود.با هدف منطقه

ای نظیر ت نرم و شبکهدهد که اقدامااین مدل نشان مي -3

سازی سازی صرف )توانمندسازی و فرهنگفرهنگ

ها به ویژه مدیران، و ای در سطح دانشگاههای منطقههمکاری

های درسي به کمک بازیگران صنعتي یا یا تغییر برخي برنامه

خدماتي منطقه و یا اقدامات دستوری و ابالغي وزارت عتف 

ها، ای به دانشگاهریت منطقهسازی ساختار مدیدر راستای پیاده

کننده آمایم آموزش عالي و تواند تضمینبه تنهایي نمي

ها شود؛ ارتقای پاسخگویي اقتصادی و اجتماعي دانشگاه

و  ادغام اداری صرفاً  رسد در ازای چنین رویکردی،نظر ميبه

محق  خواهد شد. این تحقی   آمایم تشریفاتي آموزش عالي

وه بر پشتیباني قانوني )تدوین فرآیندها و دهد که عالنشان مي

وظائف شفاف وزارت علوم، منطقه و دانشگاه و نوع تعامل 

ای، ها در ساختار منطقهآنها، تبیین نقم هیأت امناهای دانشگاه

ای گیری منطقهبه رسمیت شناختن ساختارهای تصمیم

های انتصاب تدوین شاخص آموزش عالي توسط مجلس،

ای، قرارگیری سایر زیر به رویکرد منطقه مدیران با توجه
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ای وزارت علوم، و های آموزش عالي ذیل ساختار منطقهنظام

 1های نهادی سایر بازیگران ملي و محليکمک از صالحیت

های آموزش و بایستي استقالل نظام دانشگاهي را در حوزه

پژوهم و نوآوری، فرهنگي و دانشجویي و نیز ساختارهای 

ر واقعي به رسمیت شناخت؛ به ،ور قطع بلوغ ،وستادی به

ای آموزش عالي به کمک سایر قطعات ساختار مدیریت منطقه

یکپارچه سند آمایم آموزش عالي )مثل ساماندهي مؤسسات، 

شود اما ها و ...، تأمین ميبندی دانشگاهگرایي، رتبهمأموریت

این تحقی  بر آن بود تا الگوی مطلوب سیاستي برای آغاز 

 ملیات را تبیین نماید. ع

بودجه یالگو نتوزیع بودجه )تدوی نظامگرایي منطقه -4

ترین ، مبنایيمنا، نظر و اختیار بر اساس  دیجد یزیر

گرایي ها در مأموریتسازوکار برای ایجاد رقابت میان دانشگاه

 پذیری،اقتصادی نیست )اصل رقابت-و پاسخگویي اجتماعي

ح محرک )سطوح اول تا سوم، و و بایستي نقم الزامات سط

را بیشتر  استقالل نظام دانشگاهي )هم عملکردی و هم مالي،

توزیع  نظامدریابیم. در محافل علمي آموزش عالي، اصالح 

سازی نظام ترین راهکارهای چابکبودجه یکي از اصلي

شود که بر اساس این مدل، تأمین دانشگاهي شناخته مي

و  2سازی، تأمین تقاضاهای محليالزامات آن از جمله فرهنگ

 تر است.ساماندهي مؤسسات ضروری

 تشکر  و قدردانی

ضمن تشکر از اعضای هیئت علمي مرکز تحقیقات سیاست 

 یدکتر نامهانیاز پامستخرج مطالعه حاضر علمي کشور، 

 یشورا رخانهیدب يمال يبانیو با پشتپژوهي این مرکز آینده

 عتف انجام شده است. يعال
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