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  79 -  106 .، صص1388،  53ارهعالي، شم ريزي در آموزش فصلنامه پژوهش و برنامه

      در ايران            استقالل دانشگاههابررسي ابعاد حقوقي و مديريتي 
  )قانون برنامه چهارم توسعه 49موضوع ماده (

  و تدوين راهكارهاي اجرايي تحقق آن

  

  ∗∗∗∗غالمرضا ذاكر صالحي

  ،عالي گروه مطالعات تطبيقي و نوآوري در آموزش استاديار

  ه پژوهش و برنامه ريزي آموزش عاليسسؤم

  

  چكيده
هاي دوره سير تحول استقالل و خودمختاري دانشگاهها در ايران، آموزه پنجلعة حاضر پس از بيان در مطا

 ،افزاي چهار مفهوم استقالل علميرابطه متقابل و هم ،نظري مختلف در اين زمينه بيان و در نهايت

شده ك مدل ارائه خودگرداني اداري، استقالل مالي و استقالل در ارتباطات ملي و بين المللي در قالب ي

كه با تصويب بند الف مادة  مختاري دانشگاهي در ايرانداستقالل و خو پنجمبا توجه به دورة  ،سپساست، 

 نخست. در اين زمينه پاسخ داده شود شبه دو پرس شده است تاتالش  ،قانون برنامه چهارم آغاز شده 49

 قانون برنامه چهارم چيست و دوم 49مادة ل و مشكالت در مسير تحقق كامل مفاد ئاينكه اصلي ترين مسا

مطالعه  با روشهاي اين تحقيق يافته ل و مشكالت وجود دارد؟ئچه راهكارهايي براي غلبه بر اين مسا اينكه

 .شده است حاصلپرسشنامه  استفاده از ابزار ،همچنينو  كانونيمصاحبه با گروههاي  ابزاراكتشافي متكي بر 

 ل و مشكالت تحقق استقالل دانشگاهي در ايران بازشناسي و ئمسا از گروه 14 در هاي تحقيقيافته   

ابهام در نحوه جديد،  نامه استخداميينيدي چون ابهام در ضوابط آردر بين اين مشكالت موا. دشبندي دسته

نحوة پاسخگويي رئيس دانشگاه  و بازنگري در تشكيالت و پستهاي سازماني مسئلهنظارت ديوان محاسبات، 

داد كه  يافته ديگر اين مطالعه نشان .انددر قبال نهادهاي نظارتي از نظر پاسخگويان اهميت بااليي داشته

سازي و استمرار نظارتهاي سنتي تازه تأسيس تمايل بيشتري به تمركز، يكسانا دانشگاههاي مناطق محروم ي

هاي گرايش بيشتري به كسب مؤلفهدانشگاههاي بزرگ و توسعه يافته  ،حال در عين .بر دانشگاهها دارند

راه حلهاي پيشنهادي براي رفع يا كاهش  در پايان متناظر با هر گروه از مشكالت. استقالل دانشگاهي دارند

  .آن ارائه شده است

                                                
 zsalehi@irphe.ir: مسئول مكاتبات  ∗

  11/5/1388: پذيرش مقاله    1/11/1387: دريافت مقاله 
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استقالل دانشگاهي، خودمختاري دانشگاهي، آزادي علمي، استقالل مالي، خودگرداني اداري،  :واژگانكليد 

  .قانون برنامة چهارم توسعه 49وزش، مادة تمركز زدايي از آم

  

  مقدمه
ماهيت و سرشت دانش كه رهايي بخشي، نقادي و نوآوري است، آزادي و خودمختاري 

ايران مقولة استقالل و خودمختاري دانشگاهي با فراز  كشور در. كندنهادهاي علمي را طلب مي
دانشگاهها در ايران را در  ريخودمختا استقالل و  سير تحول .و فرودهايي مواجه بوده است

  :دكربندي  دسته توانميزير  مرحله پنج
دار شوراي دانشگاهها و مؤسسات علمي عمالً عهده 1339تا سال  1277از سال  :مرحله اول

 ). Kaskeh, 2008(هدايت نسبي مؤسسات علمي بود 

تا قبل از  ليعامؤسسات آموزشو  دانشگاهها استقالل مالي و استخداميشامل  :دوممرحله 
و تابع شدند ميبه صورت مستقل اداره آنها  1358سال  از قبلزيرا  ،است 1358سال 

اعتبارات جاري منظور در بودجه ساالنه كل . تهاي امناي خود بودندئهاي مصوب هي نامه ينيآ
تهاي امناي آنها مصرف ئهاي مصوب هي نامه ينيكشور براي اين قبيل مؤسسات براساس آ

در اساسنامة دانشگاه شهيد بهشتي و پس از  1339ت امنا عمالً پس از سال ئنوان هيع[. دش مي
قانون محاسبات عمومي مصوب  62ماده در  ].آن در اساسنامه ساير دانشگاهها پيش بيني شد

مؤسسات دولتي كه تمام يا قسمتي از اعتبار بودجه آنها به عنوان « :ده بودشمقرر  1349ماه  دي
شود، در صورتي كه داراي مقررات قانوني خاص براي  ل كشور منظور ميكمك در بودجه ك

  .)Babajani, 2004(»مشمول مقررات اين قانون خواهند بود ،مصرف اعتبارات خود نباشند
ي به يتسهيالت اعطا 1358از ابتداي سال  .است سير نزولي استقالل ماليشامل : ومسمرحله 

مصرف اعتبارات جاري، عمراني و اختصاصي آنها  عالي لغو ودانشگاهها و مؤسسات آموزش
  .دشتابع مقررات عمومي 

به بعد دانشگاهها و  1358از سال  .ستسير احياي استقالل دانشگاههاشامل  :چهارممرحله 
عالي و پژوهشي از طريق وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و شوراي عالي مؤسسات آموزش
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استقالل مجدد مالي، اداري و   (Babajani, 2004)كسب برايانقالب فرهنگي تالشهايي 
تهاي امناي دانشگاهها و مؤسسات ئتصويب قانون تشكيل هي. استخدامي به عمل آوردند

  مصوب  23/12/1367مورخ  182و  181آموزش عالي و پژوهشي مصوب جلسات 
ر استقالل مؤسسات مذكو توان قدم اول در جهت احياي شوراي عالي انقالب فرهنگي را مي

 .(Babajani, 2004)كردتلقي 

بيان اين بند در  .است قانون برنامه چهارم توسعه 49تصويب بند الف ماده  شامل :مرحله پنجم
فرهنگستانهاي  ،عالي و پژوهشي دولتي و همچنيندانشگاهها و مؤسسات آموزشكه  شده است

وم، تحقيقات و هاي علعالي و وزارتخانهتخصصي كه داراي مجوز از شوراي گسترش آموزش
بر  د، صرفاًهستنفناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و ساير مراجع قانوني ذي ربط 

ها و مقررات اداري، مالي، استخدامي و تشكيالتي خاص، مصوب هيئتهاي نامهاساس آيين
و بهداشت، درمان و آموزش امناي مربوط كه به تأييد وزراي علوم، تحقيقات و فناوري 

رسد، بدون الزام به رعايت قانون محاسبات عمومي، قانون استخدام د ميرسب موپزشكي ح
و تا  كشوري و ساير قوانين و مقررات عمومي اداري و مالي و استخدامي اداره خواهند شد

طبق مقررات  ،و مقررات مورد نياز به تصويب هيئت امنا نرسيده استها نامهزماني كه آيين
محل بودجه عمومي دولت بر اساس قيمت تمام  زاي ابارات هزينهاعت. سابق عمل خواهد شد

اي، تملك داراييهاي اعتبارات هزينه. يابدشده به دستگاههاي اجرايي ياد شده اختصاص مي
سسات كمك تلقي و پس از پرداخت به هزينه قطعي منظور ؤاي و اختصاصي اين مسرمايه

 خش دولتي بر مبناي هزينه سرانه تعيين عالي بهاي آموزشسهم دولت در هزينه. دشومي

و نسبت آن به بودجه عمومي دولت بر اساس رشد پوشش جمعيت دانشجويي، در شود مي
وري اسالمي همقايسه با عدد مشابه در برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جم

  . (th Development Plan of Iran, 2004’4)يابدايران، افزايش مي
برنامه چهارم توسعة كشور موضوع مهم  49مادة  بند الف بيني نونگذار در پيشقا   

اين موضوع كه پس از مباحثات طوالني و . را مدنظر قرار داده است» دانشگاهها خودمختاري«
كشدار دهة گذشته در درون جامعة دانشگاهي كشور در نهايت به تصويب اين مادة قانوني 

سازي در اين  رساختهاي مديريتي، حقوقي و فني و حتي فرهنگمنجر شد، نيازمند تمهيد زي
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فرصت «اي از  نيازها و تمهيدات اين فرصت را به آميزه نظر كردن از اين پيش صرف. زمينه است
تحقق مفاد اين ايده مستلزم تغيير رويكرد دولت به كاركردها و . مبدل ساخته است» و تهديد

سازي و رفع تعارض در قوانين و مقررات گذشته،  وظايف و جايگاه دانشگاهها، يكپارچه
بيني قوانين و مقررات مناسب با ايدة استقالل دانشگاهها و  نيازسنجي براي تدوين و پيش

ن حيطة اختيارات محلي و سازماني و اختيارات متمركز دولت و وزارت علوم، ساختمشخص 
رهايي سازمان مراكز علمي  توان ضمن در چنين صورتي است كه مي. وري استاتحقيقات و فن

از ديوانساالري متمركز و ناكارآمد اداري و مالي، نقشهاي جديد وزارت را در قلمرو نظارت، 
  .دكرارزيابي و سياستگذاري تعريف 

كارشناسان تحول جديد را به مثابه تأسيس يك  از به حدي است كه برخي مسئلهاهميت    
يعني تأسيس يك واحد مديريتي با قوانين  ؛اند دهركبراي هر مركز علمي تعبير » دولت محلي«

. هاي فعاليت است زمينه بيشتردر  1خودمختارياستخدامي و مالي منحصر به فرد كه حاكي از 
و  تهاي امنائمندي هرچه بيشتر از اختيارات هي در شرايط حاضر چنانچه دانشگاهها با بهره

صويب قوانين و مقررات جديد بموقع مي نتوانند نسبت به وضع و تيتقويت كميسيونهاي دا
وضعيتي كه تداوم آن براي دانشگاهها و  ،بسر خواهند برد» قانوني ألخ«در وضعيت  ،اقدام كنند

  .بار خواهد بود مؤسسات پژوهشي خسارت
استقالل ل و مشكالت در مسير تحقق ئترين مسااصلي شده است تادر اين پژوهش تالش    

كشف و راهكارهاي  )توسعه قانون برنامه چهارم 49فاد ماده م(اداري و مالي دانشگاهها 
  .پاسخگويان متناظر با هر مشكل تدوين شود پيشنهادي

در فرهنگ انگليسي آكسفورد به معني  Autonomy واژه :و پيشينة موضوع هاي نظريآموزه
ه مفهوم استقالل دانشگاهي ب .شده است احق خودگرداني يا جامعه خودگردان و آزادي فردي معن

مفهوم . فراز و نشيب و رو به رشدي داشته است هاي گذشته روند پرحق خودگرداني در طول دهه
برخورداري از آزادي و عدم پايبندي به مقررات دست و پاگير « :استقالل دانشگاهي عبارت است از

منابع مالي، كسب  ديوانساالرانه دولتي در ارتباط با سازمان داخلي دانشگاه، مديريت آن، توزيع داخلي

                                                
1. Autonomy 
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 خصوصبرخورداري از آزادي در درآمد از منابع غيرعمومي، استخدام كاركنان، شرايط تحصيل و
  .)Javdani, 2003 (»چگونگي تدريس و پژوهش

دنبال  زيررابرت دال استقالل دانشگاهي را در سه بعد  ،ژان گروف و همكارانش و همچنين   
  :كنند مي
  2استقالل بنيادي يا ذاتي �
   3)اي نظام نامه(اي رويه تقاللاس �
   4استقالل سازماني �

هاي تحصيلي و اهداف خود را  برنامهتا اين اساس دانشگاه حق دارد  بر: استقالل بنيادي يا ذاتي
  .ترين مأموريتهاي آن است، تدوين كند كه از بنيادي

مقاصد تواند ميدانشگاه است كه بر مبناي آن  ايرويهبرگيرنده  در: )اي نظام نامه( ايرويه استقالل
كه از قبل براي او به مثابه بخشي از سياست ملي  ،را به منظور به انجام رساندن اولويتهايي خود

) عرصه ملي(تر گونه كه مشهود است، شرايط جامعه بزرگهمان. دنبال كند ،شده است تعيين
  .اجراستمحيط بر دانشگاه است و ناگزير استقالل سازماني در محدوده آن قابل 

گردد و اعضاي  بيشتر به بخش ساختاري دانشگاه برمياستقالل سازماني : استقالل سازماني
اساس مهارتها و تخصصهاي خويش نسبت به ديگران اين حق را خواهند  ت علمي برئهي

ها و  برگيرنده دانشكده، گروه، مدارس، مؤسسه داشت كه سازمان علمي خود را كه غالباً در
  .(Javdani, 2003)سامان بخشند ،اي است هاي حرفه حوزه

توان از استقالل دانشگاه برداشت كرد، بيشتر به مرزبندي ميان دانشگاه  يمين ترتيب، آنچه دب   
  هاي فراگيرتر نظير جامعه و حكومت است كه گاه  به مثابه يك خرده سيستم در قبال سيستم

به  خصوصاستقالل در اين . شود مي به عنوان ركن چهارم يا جمهوري انديشمندان از آن ياد
 كه ابعاد و عوامل مختلفي را در است 5به دولت و نوعي خودگرداني اداريوابسته نبودن مفهوم 

  . گيرد مي بر

                                                
2. Substantive Autonomy 

3. Procedural Autonomy 

4. Organizational Autonomy 

5. Self-administration 
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چرا كه مفهوم  ،به اعتقاد ژوستين تورن پرسش از استقالل دانشگاه هيچ پاسخ روشني ندارد   
ه همچون آزادي علمي تنها هدفش ارتقاي نقش اوالً استقالل دانشگا. استقالل خود نسبي است

 ،در واقع. ارائة ديگر خدمات به جامعه است ،گسترش دانش، تداوم آن و همچنين به منظوردانشگاه 
اين امر حتي . متفاوت بوده است بسيارها و مكانهاي مختلف  محدوديتهاي استقالل دانشگاه در دوره

  .شود شامل بهترين دانشگاهها نيز مي
تواند به داليل اقتصادي كامالً مستقل از حكومت و  دانشگاه نمي ،هر صورت امروزه در   

توانند بدون نوعي وابستگي  ترين دانشگاههاي خصوصي آمريكا نمي حتي معروف. جامعه باشد
انجام دهند اي پيشرفته هتوانند پژوهش آنها بدون يارانه و معافيت مالياتي نمي. ادامه حيات دهند

)Thorens, 1998(  
براي استقالل در تحليلي بسيار مؤثر عوامل زير را ) Tight, 1995( 6اريك اشباي   

  :برشمرده استدانشگاهي 
  ؛رهايي از مداخالت غيرعلمي در مديريت مؤسسه .الف
  ؛داند آزادي عمل در تخصيص منابع مالي، به نحوي كه مؤسسه مناسب ميداشتن  .ب
  ؛و تعيين شرايط كار ادافر آزادي عمل در استخدام داشتن. ج
  ؛آزادي عمل در گزينش دانشجويان داشتن .د

  ؛آزادي در طراحي و ارائة مواد درسي داشتن .هـ
  .آزادي در وضع معيارها و تعيين روش ارزيابي داشتن .و

يعني آزادي آموزشي را مورد توجه قرار  ؛برخي ديگر از محققان جنبه مهم ديگر استقالل   
ت علمي هر نهاد آموزشي به ئوزشي را اغلب به حق هر يك از اعضاي هيآزادي آم. اندداده

، پژوهش، بيان افكار، انتقال فكرها و بيان آن چيزي كه آن را  مطالعهبرخورداري از آزادي 
در اياالت متحده آزادي آموزشي استاد را غالباً به آزادي . كننددانند، تعريف ميحقيقت مي

شار نتايج آن و بحث در كالس درس و اعمال حقوق بنيادي پژوهش و انت اجراي كامل در
  ).Felman, 1973(كنند شهروند تعريف مي

                                                

6. E. Ashby 
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  نيز مبحث آزادي علمي و استقالل دانشگاهي ) 1999(در كنفرانس جهاني آموزش عالي    
اي از گزارش گاي نيو،  چكيده. به عنوان يكي از مباحث اصلي كنفرانس مورد توجه قرار گرفت

  ادامه بيان شده استدر  ،المللي دانشگاهها وهشي اتحاديه بينمدير پژ
است، پذيرفته و به اجراي  ذاشتهچه دانشگاهها كامالً مسئوليتهايي را كه جامعه بر دوش آنها گ اگر   
اند، اما دانشگاه به عنوان يك نهاد آموزشي و با يك كادر علمي فرديتي دارد كه الزم  پرداخته هاآن

اين امر شامل  .تضمين شود ،بهينه اين مسئوليتهاستدادن كاري كه الزمه انجام  است شرايط خاص
استقالل به خودگرداني مؤسسات . يعني استقالل و آزادي علمي در دانشگاههاست ؛دو مفهوم

، انتخاب ميلع كادر اعضاي آزادي شود؛ميآموزشي و آزادي به اعضاي كادر علمي مربوط 
اين شرايط در . گيرد مي بر واهند داد و انتخاب دانشجويان را درآنها آموزش خ باره آنچه در

درون كشورها  نيز رود و جزئيات عملي، ميزان و حدودي كه در كشورهاي مختلف به كار مي
  .)Neave, 1999( .م ملي متفاوت استنظارون يك دانواع مختلف مؤسسات و  خصوصدر 
استقالل، مسئوليت اجتماعي «بارة  عالي درهاي مورد بحث در كنفرانس جهاني آموزش حيطه   

شرط جستجوي  آزادي علمي و استقالل دانشگاه پيش: آغاز شد گزاره اين با »و آزادي علمي
آزادي و استقالل، دانشگاه را براي مواجهه با مسئوليتهايش در . نامحدود و ترويج دانش است

  .سازد برابر جامعه توانا مي
آزادي علمي و استقالل دانشگاه از دو عنصر كنفرانس اين  دركنندگان شركت به اعتقاد   

بيني احتماالً دانشگاهها به يك دورة ثبات  نخست اينكه در آينده قابل پيش :تشكيل يافته است
ماً با يك مجموعة نيازهاي ايجاد شده ناشي از يبه جاي اينكه آنها داو بازخواهند گشت 

عالي خود يك عنصر و عامل اصلي آموزش ،باشند روه بخشهاي مختلف جامعه و اقتصاد روب
عنصر ديگر اين است كه به جاي اينكه دانشگاه صرفاً با هر نيازي كه جامعه در  .خواهد بود

. رو شود، اين نيازها را بايد قابل قبول و مناسب تشخيص دهده كند روب برابر دانشگاه مطرح مي
بايد خود را  ،به عبارت ديگر ؛باشد »وشفعال و خودج«اين است كه دانشگاه بايد  بر فرض
بيني نيازهاي جامعه و داشتن ابتكار با يافتن راههايي براي پيش ارتباطخطرپذيري در براي 

  .)Neave, 1999( آماده كند عمل در رويارويي با اين نيازها
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 ترين سنتهاي يكي از ديرينهبه اعتقاد بروباخر : استقالل آكادميك و كنترل دروني ةفلسف
جامعه انديشمندان اگر چه از طريق منابع اهدايي يا . عالي استقالل آن بوده استآموزش

اساس فتواهاي پاپ، فرمانهاي  تأييد فعاليتهاي آنها بر وشدند  هاي عمومي حمايت مي يارانه
 . اما اداره امور آنها برعهده خودشان بوده است، حكومتي يا قوانين استانها يا اياالت بود

داليل بسيار . شد هاي ناب و كامل آن محسوب مي بدون استقالل عاري از جنبه عاليآموزش
از آنجا كه آموزش عالي نيازمند تخصص برآمده از . خوبي براي اين سنت ديرينه وجود دارد

انديشمندان در موقعيتي  فقطل عادي است، ئو فراتر از مسا - و حتي اسرارآميز –پيچيدگي 
  بر همين مبناست كه از كالجها و دانشگاهها . ا را دارندهاين پيچيدگيهستند كه توانايي درك 

  .شود به عنوان جمهوري انديشمندان ياد مي
عالي به نظر گيري از اين استقالل در فعاليتهاي آموزش بروباخر معتقد است كه براي بهره   

. رل دروني بپردازندهاي علمي خود به اعمال كنت ها در اجراي برنامهگاهرسد كه دانش منطقي مي
عالي هستند، آنها محتواي آموزش درخصوصترين افراد  علمي آگاه هيئت نظر به اينكه اعضاي

زمينه انديشيدن در اين   ريزي درسي و شيوه برنامه بارهگيري در  ترين افراد براي تصميم مناسب
  )Brubacher, 1997(روند نيز به شمار مي

يند اباحث مهم و در خور توجه مرتبط با موضوع بحث، فريكي از م :تمركززدايي از آموزش

مديريت «يكي از آثار در خور اعتنا در اين زمينه كتاب . تمركزدايي از نظام آموزشي است
انتشار يافته  (IIEP)ريزي آموزشي  المللي برنامه ة بينسسؤاست كه توسط م 7»مدرسه محور

 8اگاوا و مالن ،دهد كه از نظر كرانز مي توضيح ،ويراستار اين كتاب ،ابتسام ابوضحي. است
SBM » نوعي از ساختارهاي مديريتي جايگزين و رسمي و نوعي از تمركززدايي است كه

كند و بر توزيع مجدد مسئوليت  عنوان واحد اصلي اصالحات تلقي ميه مدارس را ب
از فيسك  وي ».ترين ابزار ايجاد اصالحات مداوم تأكيد دارد عنوان اصليه گيري ب تصميم

 ييك از اجزا ريزان بايد تصميم بگيرند از كدام كند كه در هر شرايطي برنامه نقل مي) 1996(
تمركززدايي ) …هاي درسي و تأمين منابع، اعمال مسئوليت، استخدام، توسعه برنامه(سيستم 

                                                
7. School- Based Management 

8. Krans, Ogawa and Malen 
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ي اي، بخشي، محل منطقه(يك از سطوح  تمركززدايي شده را در اختيار كدام يو اين اجزا كنند
  .(Abu-Duhou, 1999)قرار دهند) و مدارس

سال اخير  15هايي است كه در طول  ترين پديده به اعتقاد كايلود تمركززدايي يكي از مهم   
االتي از قبيل اينكه چه كسي واقعاً ؤس. است داشته ريزي آموزشي بر برنامه چشمگيريتأثيرات 

يا اينكه چه كسي بايد هزينة آن را  گيري كند؟ بايد راجع به تحصيل و آموزش عمومي تصميم
  .(Welesh and Mc Ginn, 2000)است بپردازد، موضوع بحثهاي داغي در اين زمينه 

تمركززدايي از نظام آموزشي كشورها موجب بهبود كه فيسك معتقد است  ،از سويي   
د مورد مانن[يي مالي، افزايش مشروعيت دولت ا، ارتقاي كار10يي اداريا، ارتقاي كار9آموزشي

 ]مانند مورد شيلي، مكزيك و آرژانتين[نابرابري در آموزش   افزايش ريسك و] كلمبيا و اسپانيا
بر چند عامل اساسي  ،وي سپس. مورد اخير نقش منفي دارد فقطاز بين آثار ياد شده . شود مي

تمركزدايي در نظام آموزشي و حاصل مطالعات تجربي وي در ده كشور   كه رمز موفقيت
  :كه شامل موارد زير استكند  تأكيد مي ،ف جهان استمختل
  ؛مطلوب يويژه يك محيط سياسه نقش مهم عوامل بيروني ب -
  ؛وحدت اهداف سياسي و ساير اهداف -
  .)Fiske, 1996( 12ميان عامالن مختلف و نيل به يك بينش مشترك11نظر ايجاد اتفاق -

نه دولتي و (را يك سازمان نوع سوم دالميني دانشگاه :  مان نوع سومزدانشگاه به مثابه يك سا

به  .كند اين اساس برداشتهاي خود را از خودمختاري آن تشريح مي داند و بر مي) نه خصوصي
بدون خودمختاري سازماني . رسند با هم به تحقق مي علميخودمختاري و آزادي ي و اعتقاد

شرط ضروري،  هم وجود نخواهد داشت و خودمختاري سازماني به عنوان يكعلمي آزادي 
  .شود به حساب آورده مي علميولي نه كافي، براي آزادي 

 معنا نيست كه دانشود، اين ب محافظت ميدانشگاه در ساختار علمي با وجود اينكه آزادي    

گاهي با ساير  ،شود كه شامل خودمختاري سازماني مي علميآزادي . شود به آساني شكوفا مي 

                                                
9. Educational Improvement 

10. Administrative Efficiency 

11. Consensus 

12. Shared Vision 
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در بر طرف و حل . بايد نسبت به آن حقوق متعادل شود ميعلآزادي و  كند حقوق رقابت مي
المللي در  شوند به حقوق قياسي و بين دادگاهها مجبور مي ،آيند كردن تضادهايي كه پيش مي

وقتي كه قضيه  ويژهبه ،آموزنده است خصوصتجربة آمريكايي در اين . متوسل شوند زمينهاين 
  .(Delamini, 2006) باشد حمطر خودمختاري سازماني و منع تبعيض نژادي

جونز رابطة همكاري دانشگاهها  با خودمختاري آنها را  :چالش بين همكاري و خودمختاري

  در مواجهه با فشار براي گسترش تواناييهاي توضيح داده است كه و بررسي كرده 
، گذاران و تأمين يك جامعة آموزشي بيشتر  ، وابسته بودن بيشتر به سرمايهآموختگاندانش

دهند و هم چگونگي آن را مجدداً  را كه ارائه مي ايدانشگاهها بايد هم موقعيتهاي آموزشي
پذيري  دانشجويان از طريق موقعيتهاي آموزشي بالقوه انعطاف ،امروزه. مورد مالحظه قرار دهند

خواهند، يك روش دانشجو محور كه تواناييهاي رشد يافته از راه تجربه را  بيشتري را مي
  .)Jones, 2006(روي كار تأكيد كند  رجهاني مؤثر ب عوامل بربدهد و  تشخيص

اين است كه چگونه شخصيتهاي علمي را تشويق كنيم كه خودمختاريشان را  پرسش وي   
مزاياي يك روش مديريتي و  اينكهبدون  ،و به سوي مدل مشاركتي حركت كنند رندكنار گذا

 پژوهش سنا در خصوصدر  RMITيت اخير رضا ،در واقع دهند؟برا از دست  دانشگاهي
دهد  كند، نشان مي عالي استراليا را تأمين ميبارة ظرفيت دانشگاههاي دولتي كه نيازهاي آموزش

كند كه دانشگاهيان از يك  كه فشار چندگانه بر روي كاركنان دانشگاه اين نگراني را ايجاد مي
 بايد در ،از اين رو. از دست بدهندقدرت مديران را  ،سو قدرت دانشجويان و از سوي ديگر

كه به خلق و ايجاد مشاركت و حفاظت از  ،بارة يك انضباط مشاركتي و مدل عمل كننده
  . (Jones, 2006)كار كرد ،خودمختاري آكادميك كمك كند

كه در اين پژوهش گاهي از آن به استقالل يا خودگرداني علمي خود مختاري  ،بنابراين   
 13، داراي چهار مؤلفه و بعد مهم است كه با همديگر رابطة هم افزاه استددانشگاهي هم ياد ش

  خودگرداني اداري، استقالل مالي، استقالل علمي و استقالل در ارتباطات ملي و  :دارند
بعد چهارم مؤلفة جديدي است كه به لحاظ شرايط خاص ايران به الگوي سه . الملليبين

                                                
13. Sinergic 
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استقالل اداري و استقالل مالي موجب رهايي دانشگاه . شد وجهي رايج در ادبيات نظري افزوده
فاصله گرفتن از ساختار دولتي قدرت  .شوداز قيد و بند مقررات و ديوانساالري دولتي مي

علمي و نقادي دانشگاه و استقالل عمل اين نهاد تأثيرگذار را بر جريان تفكر و انديشه و توليد 
علمي متقابالً جامعة علمي خواهان خودگرداني اداري و  با توسعه استقالل. علم ارتقا مي دهد

 به بلوغ مديريتي مراكز علمي منتهي  ،نهايتدر يند متقابل رامالي بيشتر مي شود و اين ف

 1اين چهار مؤلفة اساسي ارتباطات متقابل و هم افزايي با هم دارند كه در شكل  .شودمي
 .ترسيم شده است

 

  

 هاي استقالل دانشگاهيافزايي مؤلفهمدل ارتباط متقابل و هم -  1شكل 

 

استقالل اداري و مالي جنبه از ابعاد و تأثيرات  ششيند اين پژوهش ادر فر :ثيراتأابعاد و ت

ابعاد مديريتي كه  واكاوي شد كه سه مورد آن مديريتي و سه مورد آن حقوقي است دانشگاهها
عالي كشور آغاز يك برنامه تغيير در آموزش .2 ؛توسعه عدم تمركز سازماني .1: ند ازاعبارتآن 

  

 استقالل علمي

  

 استقالل مالي
استقالل در ارتباطات 

 ملي و بين المللي

  

 خودگرداني اداري
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ابعاد حقوقي آن . آغاز روند مقررات زدايي .3؛ با محوريت خود مختاري و استقالل دانشگاهها
   ؛تبديل شدن دانشگاهها از مراكز كامالً دولتي به مؤسسة عمومي مستقل .1: ند ازانيز عبارت

مادة  2خروج از شمول تبصرة (اهها به سازمانهاي داراي مقررات خاص تبديل شدن دانشگ .2
ت امنا ئالزام آور بودن مصوبات هي .3 ؛)اين قانون 112قانون استخدام كشوري و تبصرة مادة  8

مالحظات مهم و راهبردي مرتبط با هريك از ابعاد ياد شده در متن پژوهش . با تصريح بيشتر
  .آمده است

  

  قانون برنامه چهارم توسعه 49ي ابعاد و آثار حقوقي و مديريتي ماده بندجمع -1دول ج
  مالحظات مهم راهبردي و اجرايي  تعريف  مؤلفه  آثار/ابعاد

قي
قو

 ح
ار

 آث
 و

اد
ابع

  

ها هتبديل شدن دانشگا
از مراكز كامالً دولتي 
به مؤسسه عمومي 

  مستقل

  
مؤسسه عمومي مستقل به 

سازمانهايي اطالق مي شود كه 
صيت حقوقي جدا از داراي شخ

و به صورت يك واحد  انددولت
سازماني مستقل ، خدمت 

عمومي معيني را زير نظر خود 
  .كننداداره  مي

فلسفه تشكيل مؤسسات عمومي مستقل اين است كه  -
  اين مؤسسات از جريان عادي وزارتخانه خارج و 

از  ،بنابراين. به صورت كم و بيش مستقل اداره شوند
در كسب استقالل نسبي حداكثر اين امكان بايد 

 .عمل آورداستفاده را به

مزاياي مؤسسه عمومي دارا بودن شخصيت حقوقي  -
مستقل، استقالل اداري و مالي، جلب هدايا و كمكهاي 
مردمي و موقوفات و دوري از اعمال نفوذ و 

  دانشگاهها . كشمكشهاي سياسي و اداري است
  ثر استفاده را توانند از اين پتانسيل بالقوه حداكمي

  .به عمل آورند
تبديل شدن دانشگاهها 

سازمان با مقررات  هب
خاص پس از قانون 

 يتهاي امنائتشكيل هي
عالي  مصوب شوراي

انقالب فرهنگي و 
  بر آن 49تأكيد ماده 

 2اين سازمانها مشمول تبصرة 
قانون استخدام كشوري و  8ماده 

اين قانون  112تبصره ماده 
ل مالي و ئو در مسا نيستند

معامالتي و اداري و استخدامي 
  از قانون خاص خود تبعيت 

  .كنندمي

عملياتي كردن ظرفيتهاي قانوني موجود در قوانين  -
دانشگاهها و مراكز  يتهاي امنائخاص مصوب هي

 آموزش عالي و پژوهشي

حفظ اطمينان از عدم تعارض مصوبات و مقررات با  -
  قوانين مادر و قوانين جاري

جرا بودن الزم اال
  ي امنامصوبات هيئتها

تصميماتي كه از طرف مقامات 
اداري در حدود صالحيت آنها 

براي افراد الزام  ،شوداتخاذ مي
آور است و عدم اطاعت از 

تصميمات و احكام اداري قابل 
اين . تعقيب و مجازات است

  .مصوبات در حكم قانون است

د شود و در هاي اجرايي به قوانين استنانامهدر تدوين آيين 
تهاي امنا و ئهاي مستقل به اختيارات هيتدوين آيين نامه

تهاي امنا ئمراعات حدود صالحيت اداري هي ،در هر حال
  .با مشورت حقوقدانان ضرورت دارد
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  مالحظات مهم راهبردي و اجرايي  تعريف  مؤلفه  آثار/ابعاد

تي
ري

دي
د م

بعا
ا

  

  عدم تمركز سازماني
  

ري در گيپراكندن اختيار تصميم
  يك ساختار سازمان يافته

توجه به ويژگي يكپارچگي نظام اداري در ايران و لزوم  - 
  نهادينه شدن ايدة عدم تمركز در كل ساختار اداري

لزوم تغيير نگرشهاي تمركز گرا و خطر بازگشت  -
 سابق يتتدريجي به وضع

يند تفويض اختيار و سعي در تفويض امرحله بندي فر -
 يتصميمات مهم تر و بنياد

تر هاي پايينسطح اعتماد به زيردستان و اليه يارتقا -
 عالي و دادن فرصت اشتباه به آنانآموزش

 تقويت سازكارهاي نظارتي معقول در ستاد وزارت -

  پرهيز از آفات عدم تمركز -

آغاز يك برنامه تغيير 
در آموزش عالي كشور 

استقالل و (
  )خودگرداني

تعريف تغيير بر مبناي 
  :بارت است ازيندهاي آن عافر

خروج از انجماد فعلي، تحول 
براساس هدفهاي جديد و تثبيت 
مجدد، تغيير عمدتاً تابع محيط 

خارجي و متغيرهاي فراسازماني 
  .است

به تكامل و بهبود ) غير شدن(لزوم تبديل تغيير  -
 سازماني

يند تغيير از طريق ااشراف و تسلط بر آسيبهاي فر -
 روهاي بازدارندهتقويت نيروهاي پيشران و تضعيف ني

دهد و رخ نميأل توجه به اين نكته كه تغيير در خ -
) مانند سيستم مالي دانشگاه(تغيير در يك زير سيستم 

 .شودمي منجربه تغيير در ساير زير سيستمها 

هاي تغيير و لزوم اعتقاد مديران عالي به هدفها و برنامه -
  صرف وقت و هزينه براي تحقق آن

دازهاي جديد توسط مديران انترويج و ترسيم چشم -
 عالي آموزش عالي

كسب مستمر حمايت سياسي از استقالل و  -
 خودگرداني دانشگاهها

شناسايي نيروهاي مقاوم در برابر تغيير و مكانيسم  -
 ...)نهادهاي نظارتي و (عملِ آنان 

داشتن برنامه براي شكستن مقاومت در برابر تغيير و  -
وسط مديران حمايت همه جانبه از برنامه تغيير ت

 سطوح عالي، مياني و اجرايي

  يند تغييرامشاركت دادن همگان در فر -

  مقررات زدايي

حذف يا كاهش مقررات 
نامناسب دولتي و قضايي و 
وضع مقررات جديد عمدتاً 

  حرفه اي –صنفي 

توجه به ماهيت يكپارچه قوانين و مقررات دولتي و  -
 لزوم همه جانبه ديدن روند مقررات زدايي

دقيق كاركرد و نقش اليه هاي دولتي و دقت  تحليل -
 نظر درحذف اليه هاي ناكاركرد

توجه به اين نكته كه مقررات زدايي لزوماً باعث  -
 .كاهش مقررا ت نمي شود

 –مقررات صنفي  دهمزمان با كاهش مقررات دولتي باي
 ألالمللي افزايش يابد تا خاي و مقررات  بينحرفه

  .ايجاد شده پر شود
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ل و ئترين مساشناسايي عمده: ند ازاحاضر عبارتپژوهش اهداف عمدة  :ژوهشپف اهدا
با تأكيد بر بند الف [قانون برنامه چهارم توسعه  49مشكالت پيش رو در تحقق كامل مفاد مادة 

بندي راهكارهاي اجرايي متناظر براي حل مشكالت موجود، ايجاد كشف و دسته ،]و ب آن
 و 49تحقق مفاد ماده  به منظورعملي دانشگاهها به يكديگر  اي براي انتقال تجاربعرصه

 .ل و مشكالت موجودئكمك فكري براي توانمندسازي دانشگاهها براي غلبه بر مسا

قانون برنامه  49ل و مشكالت در مسير تحقق كامل مفاد مادة ئترين مسااصلي. 1 :پژوهشسؤاالت 
  ل و مشكالت وجود دارد؟ئبر اين مسا چه راهكارهايي براي غلبه. 2 چهارم توسعه چيست؟

  

  پژوهشروش 
از روش  نظريدر بخش ادبيات  .اكتشافي زمينه ياب از نوع كيفي است مطالعةيك  پژوهشاين 

و در كنار آن تجربه چند كشور در زمينة استقالل دانشگاهي  هگرفت بهره 14مطالعة اسنادي
ل و ئترين مساكشف عمده(ابي يمسئلهدر بخش ديگر به منظور  .شده استبررسي و مرور 

زيرا  ،استفاده شده است 15از روش مصاحبه با گروههاي كانوني) 49مشكالت تحقق ماده 
روش مصاحبه . مند و پيچيده استموضوع استقالل دانشگاهي در ايران موضوعي غير ساخت

لعه زيرا تعداد افراد مورد مطا ،براي مطالعات عميق، ژرفانگر و موردي روش مناسبي است
  خوبي ه ولي عمق مطالعه بسيار زياد است و محقق ب ،وسعت جامعه كم ،بنابراين. محدودند

  . تواند اعماق و زواياي موضوع مورد مطالعه را بكاودمي
روي  هدف مصاحبه با گروههاي كانوني بررسي تأثير يك رويداد يا يك تجربة شخصي بر   

در اين حالت مصاحبه كننده مثل بررسي . نداكساني است كه در آن حضور يا مشاركت داشته
اي، فهرستي از پرسشهاي از پيش آماده در اختيار ندارد، بلكه آنچه در اختيار دارد، پرسشنامه

  . بارة مضمون بررسي است فهرستي از نكات دقيق در
  :براي هدفهاي زير مناسب استپژوهش روش اين  ،از نظر مؤلفان   
 ، دارند؛رو هستنده اعمالشان و رويدادهايي كه با آنها روب زاتحليل معنايي كه كنشگران  -

                                                
14. Documental Method 

15. Focus Groups Interview 
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هـايش، بازتابهايش، ديدگاههاي مربوط به آن، دقيـق اجتماعي، داده ئلهتحلـيل يـك مس -
 ؛نظامهاي روابط، كاركرد يك سازمان و غيره

 .يا رويدادهاي گذشتهها هيندهاي كنش، تجربابازسازي فر -

عه آماري تحقيق مديران و خبرگاني هستند كه در عرصة جام :جامعة آماري و حجم نمونه
كليه دانشگاهها و مؤسسات  ،همچنين. اندعمل به نوعي با اجراي مفاد اين ماده درگير بوده

  مخاطب اين تحقيق در  49عنوان سازمانهاي ذي نفع در تحقق مادة ه پژوهشي دولتي ب
مختلف ) طيف(صنف  پنجكانوني در بخش مصاحبه با گروههاي  .اندآوري داده بودهجمع

با هماهنگي و موافقت مؤسسه ) انتخابي و موردي(مخاطب قرار گرفتند و نمونه غيراحتمالي 
  . انتخاب و مصاحبه شدند) كارفرما(
  

  توزيع شركت كنندگان در جلسات مصاحبه عميق با گروههاي متمركز

شماره 

  گروه
  )طيف(گروه 

تعداد كل 

  شدگاندعوت

تعداد شركت 

  ندگانكن
  دليل انتخاب

1  
ن اداري مالي دانشگاههاي دولتي مستقر امعاون

  )گروه اول(تهران شهر در 
16  12  

ن اداري مالي بيشترين درگيري امعاون
  دارند 49ل ماده ئرا با مسا

2  
ن اداري مالي دانشگاههاي دولتي مستقر امعاون

  )گروه دوم(تهران  شهر در
12  12  

رگيري ن اداري مالي بيشترين دامعاون
  دارند 49ل ماده ئرا با مسا

3  
استادان حقوق اداري شاغل به تدريس در 

هاي حقوق دانشگاههاي دولتي شهر دانشكده
  تهران

4  3  
 مسئلهارتباط مستقيم ابعاد حقوقي 
  تحقيق با حقوق اداري

4  
در وزارت  49مديران مرتبط با اجراي ماده 

  بهداشت، درمان  و آموزش پزشكي
5  3  

ل تجارب وزارت بهداشت لزوم انتقا
ل ئبه وزارت علوم و اشتراك مسا

  جاري در هر دو حوزه

5  
استادان امور مالي وحسابداري داراي تجربه 

  ل مالي آموزش عاليئدر مسا
5  2  

ل و ئاز مسا 49برخورداري ماده 
  هاي ماليجنبه

    32  42  جمع كل  

  
دانشگاهها و مؤسسات پژوهشي  االت باز براي كليةؤاي با سپس از اين مرحله پرسشنامه   

 ]نفععنوان مهم ترين سازمان ذيه ب[و راهكارهاي دانشگاهها  هاد تا نـظرشدولتي ارسـال 
پرسشنامة ارسال  70از مجموع  ،با پيگيريهايي كه به عمل آمد .آوري و تدوين شوداخذ، جمع
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در بخش مربوط به  ،نبنابراي. دندكرتكميل و ارسال آن را دانشگاه و مؤسسة پژوهشي  33شده 
گيري بود وكلية اعضاي جامعه نمونه بدونگردآوري داده از طريق پرسشنامه نيز اين تحقيق 

  . آماري به صورت تمام شماري در تحقيق شركت داده شدند
 49ويژه مرحلة جديد آن در قالب ماده ه موضوع استقالل دانشگاهي و ب :محدوديتهاي تحقيق

ويژه ه قانون برنامه چهارم صرفاً براي بخش اندكي از جامعه علمي كشور موضوعي آشناست، ب
تشكيل گروههاي  ،از سويي. در سطح تخصصي ابعاد و تأثيرات آن عمدتاً پيچيده و پنهان است

تبديل  ،دارد و سپس رو مشكالت خاص خود را در كانوني در قالب جلسات هم انديشي رو
هاي روشن و تبديل آنها به كميتهاي مشخص از در قالب عبارات و گويههاي منسجم مباحث به ايده

ضمن آنكه محدوديت در زمان و بودجه نيز موجب محدود . روندمحدوديتهاي تحقيق به شمار مي
  .شدن دايرة جامعة آماري طرح مي شود

  

  ها يافته
يند ادر مسير مطالعات اسنادي و پس از آن فر: از ديدگاه پاسخگويان ميزان اهميت مسائل .الف

قانون  49يا مشكل مهم در تحقق مفاد ماده  مسئله 14مصاحبه عميق با گروههاي متمركز،  برگزاري
از نظر ماهيت  ارائه شدهها و راهكارهاي  ايده .بندي شد برنامه چهارم توسعه كشور كشف و دسته

بندي  ها را نيز طبقه اين ايده) مدابس(ي فراواني ان با يك بررسي كوتاه كمتو اما مي ،كيفي است
از نظر پاسخگويان اهميت ) مشكل( مسئلهكدام  كه تواند نشان دهد اين بسامدها مي. كرد

دليل ه ب[ بيشتري داشته يا اينكه شايستة عطف توجه بيشتري در مقطع زماني فعلي بوده است
ل و مشكالت از ئترتيب و اهميت مسا 2جدول در ]. بتال به استجاري و م مسئلهاينكه اين 

  .داده شده استنظر پاسخگويان نشان 
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  ها ل از نظر توجه مخاطبان و حجم ايدهئترتيب اهميت مسا  -2 جدول

 يا مشكل مسئله رتبه
 هاي مرتبط مد ايدهابس

 درصد
 كل جمع ها مصاحبه پرسشنامه

1 
نامه جديد استخدامي  ينيتصويب آ ابهام در ضوابط بنيادين براي

 ت علميئكاركنان و اعضاي هي
53  19  72  12 

ابهام در نحوة نظارت ديوان محاسبات و شمول يا عدم   2
  9  54  14  40  قانون اساسي 55شمول دانشگاهها با توجه به اصل 

ابهام در ضوابط بازنگري تشكيالت و پستهاي سازماني   3
  8  48  8  40  و بار مالي آن

وة پاسخگويي رئيس دانشگاه در قبال نهادهاي نح  4
  8  47  11  36  نظارتي

ت امنا و لزوم بازنگري و ئتراكم زياد فعاليت در هي  5
  7  41  18  23  تقويت ساختار آن

اي و انتقال يا  ابهام در نحوة تملك داراييهاي سرمايه  6
  6  37  7  30  فروش آنها

بع لزوم گسترش رابطه با صنعت و بازار و جذب منا  7
  6  36  -  36  جديد

  6  36  4  32  مديران مالي قوي نبود  8

ضوابط (معامالتي جديد  –نامة مالي  مشكالت تدوين آيين  8
  6  33  12  11  )كلي و بار مالي آن

9  
بندي عملياتي و  بودجه نظاممشكالت طراحي و تدوين 

 نظاممحاسبه بهاي تمام شده خدمات و استقرار 
  حسابداري تمام شده

26  5  31  5  

اي وزارت علوم و سازمان  مشكل كاهش نظارت برنامه  10
  5  30  5  25  ريزي مديريت و برنامه

  5  27  1  26  ارزيابي عملكرد جديد نظاممشكالت طراحي   11
  5  26  1  25  گيري مالي گزارش نظامابهام در   12
  4  24  2  22  آشفتگي يا تعارض در قوانين و مصوبات  13
  8  50  18  32  )باز الؤپاسخ به س( 16ساير مشكالت  14

 100 592 125 457 جمع كل

  
دانشگاههاي مديران بررسي نگرشي و رويكرد  17اين تحليل محتوا دادن هدف از انجام   

ميزان اعتقاد و  :معيار امتياز دهي عبارت بود از. مقولة خود مختاري استدرخصوص مختلف 

                                                
  رد آن ابرخي از مو. ين گروه از مشكالت به اصل گزارش تحقيق مراجعه شودبراي اطالع از تفصيل ا. 16

ن، وجود ابهام در ، آشنايي ناكافي مسئوال49از اختيارات و الزامات ماده  سازمانها آگاهي سايرنا: ند ازاعبارت
 ....ي و جايي منابع ماله عالي جاب، مداخله افراد غيرمسئول در سياستهاي كالن آموزش49عبارات مادة 
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كار رفته در ه نزديكي مضامين باصرار پاسخگويان به مفهوم كليدي استقالل و ميزان دوري يا 
  .  پاسخها نسبت به اين مفهوم كليدي

اين . نشانگرهاي زير نشان از دوري مراكز علمي از ايدة خود مختاري و استقالل دارد   
  :نشانگرها معيار داوري براي دادن امتياز به هر پرسش قرار گرفت

لوم و سازمان مديريت و ساير اتكا به وزارت ع .2 ؛تمايل به استمرار نظارتهاي سنتي. 1
ده كرتهاي امنا تفويض ئاين اختيار را به هي 49عين حال كه ماده در ،سازمانها در تدوين مقررات

تنوع  49در عين حال كه روح ماده  ،سازيتمايل به يكسان. 4 گرايي؛تمايل به تمركز. 3 ؛است
  .را پذيرفته است

معيار  ،زديكي به مفهوم خود مختاري و استقاللجهت عكس اين نشانگرها نيز براي معيار ن   
  پرسش  15جمع امتيازات هر از در طيف سه بعدي كه  .ارزيابي و داوري قرار گرفته است

دانشگاهها و مؤسسات : دو سر انتهايي طيف قرار گرفتند ، دو گروه شاخص دربه دست آمد
هستند و ) استقالل(رات تفويضي پژوهشي با امتيازات باال كه خواهان حداكثر استفاده از اختيا

ترين امتياز را دانشگاهها و مؤسسات پژوهشي كه تمايل چنداني به اين امر نشان نداده و پايين
  . انددهكركسب 

  

  49دانشگاهها به خودمختاري و استقالل و استفاده از اختيارات ماده مديران بندي ميزان گرايش طيف - 3جدول 

  امتياز  )گروه دوم(امتيازات پايين   امتياز  *)اولگروه (امتيازات باال   رديف
  2/1  اسامي دانشگاهها در دفتر فصلنامه موجود است  75/2  دانشگاه علم و صنعت  1
  33/1 اسامي دانشگاهها در دفتر فصلنامه موجود است  69/2  دانشگاه صنعتي اصفهان  2
  4/1 وجود استاسامي دانشگاهها در دفتر فصلنامه م  67/2  دانشگاه فردوسي مشهد  3
  6/1 اسامي دانشگاهها در دفتر فصلنامه موجود است  5/2  طوسي الديندانشگاه خواجه نصير  4
  6/1 اسامي دانشگاهها در دفتر فصلنامه موجود است  5/2  دانشگاه تبريز  5
  64/1 اسامي دانشگاهها در دفتر فصلنامه موجود است  5/2  دانشگاه تربيت مدرس  6

هاي استقالل لفهؤاما بديهي است در زمينة م نكرد،كميل و ارسال ت پرسشنامه راروه اول در گ دانشگاه تهران *

  .دشيند اين تحقيق روشن ادر فر هادانشگاهي اين دانشگاه پيشتاز است و اين نكته با مطالعه ساير گزارش

                                                                                                               
17. Content Analysis 
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  49خودمختاري و استقالل و استفاده از اختيارات ماده بندي ميزان گرايش دانشگاهها به طيف -1نمودار 
  

 ششكه صرفاً براي نمونه از هر گروه  ،1 و نمودار 3 مقايسه گروه اول و دوم در جدول   
  .داري بين دو گروه مشهود استاتفاوت معن كه دهدنشان مي ،مركز علمي درج شده است

ز توسعه يافته و گروه دوم در حال دانشگاهها و مراكز پژوهشي گروه اول عمدتاً مراك   
معيار در حال توسعه بودن فهرستي است كه وزارت علوم از دانشگاههاي در حال [ اندتوسعه

دانشگاههاي در حال توسعه آمادگي كافي براي خودمختاري  ،بنابراين  ].توسعه و محروم دارد
آسيبهاي ناشي از  در مقابل الزم استدر قلمرو مديريتي، اداري و مالي را ندارند و 

ريزي و تقنيني خودمختاري كوتاه مدت توانمند شوند و كمكهاي فكري، آموزشي، برنامه
  .ندكندريافت 

  

  

 دانشگاههاي مناطق محروم يا تازه تأسيس  دانشگاههاي بزرگ و باسابقه
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پس از شناسايي مشكالت متناظر با هر مشكل راهكارهاي اجرايي : راهكارهاي اجرايي .ب
  .است شده ارائه 4جدول توسط مخاطبان پيشنهاد شده است كه خالصه آنها در 

  

  )چكيده(و راهكارهاي اجرايي براي مرتفع شدن آنها  49مشكالت تحقق كامل ماده  -4دول ج
  خالصه راهكار اجرايي  مشكل/  مسئله

ابهام در ضوابط 
بنيادين براي تصويب 

نامه جديد ينيآ
استخدامي كاركنان و 

علمي و تئاعضاي هي
  بار مالي آن

  ]ين نكته مورد تأكيد دانشگاههاي قديمي و توسعه يافته استا[ 49گيري مؤثر از اختيارات ماده  لزوم بهره. 1
  نامه تيپ و جامع تهيه آيين. 2
  نامه حفظ نقش نظارتي وزارت علوم درتدوين آيين. 3
  بيني برون سپاري برخي فعاليتهاي جاري پيش. 4
  49هماهنگي با اليحه مديريت خدمات كشوري و هماهنگ شدن اين اليحه با اختيارات ماده . 5
  :نامه سياستهاي زير پيشنهاد شده است مشكالت بارمالي آيين خصوصدر . 6
  نامه قبل از تصويب نهايي آن بيني بار مالي آيين پيش - 6- 1
  لحاظ شدن توان مالي دانشگاهها - 6- 2
  تأمين بخش مهمي از بار مالي توسط دولت - 6- 3
  نامه تمهيداتي براي توزيع مناسب بار مالي در آيين - 6- 4

زير تعيين شده  صورتيندهاي متفاوتي به ااداري و استخدامي فر جامعنامه  براي تدوين آيين ،هايتدرن   
  :است

  نامه توسط يك دانشگاه مادر و تبعيت ساير دانشگاهها از آن با ايجاد تغييراتي در آن تهيه آيين. 1
  مناتهاي ائتشكيل تيم كارشناسي متشكل از دانشگاههاي منتخب و دفتر مركزي هي. 2

كارشناسان سازمان مديريت  هايتهاي امنا با كسب مشاركت و نظرئنامه تيپ توسط دفتر مركزي هي تدوين آيين
  ريزي و برنامه

ابهام در ضوابط 
بازنگري تشكيالت و 
پستهاي سازماني و بار 

  مالي آن
  

نشكده ها، خروجي تعيين شاخصها و ضوابط مانند تعداد دانشجويان، تعداد استادان، مقاطع تحصيلي، دا. 1
  ....پژوهش، نسبت استاد به دانشجو، قدمت، مراكز پژوهشي فعال و 

 اساس اختيارات كسب شده  بندي دانشگاهها و تعيين سطوح تشكيالتي بربندي و رتبهگروه. 2

اساس مأموريتها و  استفاده حداكثري از اين اختيار تفويضي و اصالح ساختار تشكيالتي دانشگاهها بر. 3
 .دانشگاه كه عمدتاٌ توسط دانشگاههاي بزرگ توصيه شده است بارات هراعت

  :تصويب تشكيالت دانشگاهها با كمك ساير نهادها كه مورد تأكيد دانشگاههاي شهرستاني بوده است. 4

  ؛ريزي و هماهنگي وزارتينبا كمك كارشناسان سازمان مديريت و برنامه - 4- 1
  ؛تهاي امنا براي تهيه طرح تشكيالتيئر مركزي هيتشكيل كميسيون ويژه اي در دفت - 4- 2
  عالي انقالب فرهنگيتهيه تشكيالت كلي دانشگاهها توسط وزارت علوم و سپس تصويب آن در شوراي - 4- 3

 خصوصدر بين دانشگاههاي بزرگ و در حال توسعه در اين  49رويكرد دوگانه به اختيارات اعطا شده مادة    
يكرد استقالل حداكثري توسط دانشگاههاي بزرگ و قديمي و رويكرد اتكا به رو. نيز كامالٌ مشهود است

  .وزارت علوم و سازمان مديريت توسط دانشگاههاي در حال توسعه
توجه به توان مالي دانشگاهها و پرهيز و : ند ازاعبارت ،دو نكته ديگر كه مورد توجه ويژه قرار گرفته است   

  .و لزوم توجه به شرايط و ويژگيهاي محلي و بومي دانشگاهها توسعة تشكيالتي در زمينهاحتياط 

ابهام در نحوة نظارت 
ديوان محاسبات و 

شمول يا عدم شمول 
دانشگاهها با توجه به 

  قانون اساسي 55اصل 

 55ل با توجه به اص[قانون برنامه چهارم و حذف كامل نظارت ديوان و پرهيز از موضع دفاعي  49پافشاري بر صراحت ماده . 1
  ].قانون اساسي حذف كامل نظارت مناقشه برانگيز است

داراي ريسك و مخاطره است و ممكن است اين مراجع به سود ديوان [ از مجلس يا شوراي نگهبان 49درخواست تفسير ماده . 2
 ].رأي دهند

با تغيير [ ر عملكرد مالي دانشگاههاهم انديشي با كارشناسان ديوان و رسيدن به يك مصالحه يا دستورالعمل ويژه براي نظارت ب. 3
 ].مديران اين راه حل تضعيف مي شود

الزمة اين امر افزودن فصل كه [ت امنا ئمحدود شدن نظارت ديوان محاسبات در دايرة آيين نامه مالي معامالتي مصوب هي. 4
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 ].هاستنظارت و پيش بيني سازكار نظارت ديوان در اين آيين نامه

 ].مغاير است 49مادة  حبا رو[وان به شيوة سنتي بنابر بر داشتي كه خود ديوان دارد استمرار نظارت دي. 5

 ].با سناريو چهارم مي تواند جمع شود[ت امنا يئتفويض اختيارات و مسئوليت نظارتي ديوان به حسابرس تعيين شده از طرف ه. 6

  ].و ترديد است و مبناي قانوني ندارد قابل مناقشهكه [ تنها بخشي از هزينه ها تحت نظارت ديوان قرار گيرد 
مشكالت طراحي و 

  نظامتدوين 
بندي عملياتي بودجه 

  و محاسبه بهاي 
تمام شده خدمات و 

 نظاماستقرار 
  حسابداري بهاي 

  تمام شده

  تهيه يك نرم افزار جامع و كامل حسابداري و بودجه بندي با قابليت باال و يكسان براي كلية دانشگاهها. 1
م مالي جديد و سپس اجراي نظامطالعه و طراحي  برايامناي دانشگاهها  تئيل تيمي در وزارت علوم با همكاري هيتشك. 2

 يكپارچه آن 

 به منظورعالي ريزي آموزشسسه پژوهش و برنامهؤتوسط م يبا توجه به تأكيد فراوان پاسخگويان، برگزاري كارگاههاي آموزش
  .شوداهها توصيه مياستقرار نظام نوين حسابداري دانشگ

نحوه پاسخگويي 
رئيس دانشگاه در 

قبال نهادهاي نظارتي 
 ،امناتئاز قبيل هي

ديوان محاسبات، 
سازمان بازرسي كل و 

ت علوم و روزا
سازمان مديريت و 

  ريزيبرنامه

نا يا ت امئپاسخگويي از مديران دانشگاهي به هي (Shift)جايي ه به نوعي انتقال و جاب هادر بيشتر پيشنهاد
مند پاسخگويان بر نظام. ت امناستئشاخص پاسخگويي نيز از نظر آنان مصوبات هي. وزارت علوم مشهود است

سازي و يكنواخت ]نامه جامع نظارتي يا فرمهاي مشخص گزارشگيريازطريق تدوين آيين[شدن انواع نظارتها 
  .اندو هماهنگ شدن آنها در وزارت علوم تأكيد داشته

  :ند ازامفيد عبارت هايساير پيشنهاد
  تعيين نوع و سطوح نظارت و پاسخگويي. 1
  تعيين شاخصهاي نظارت برعملكرد دانشگاهها. 2
ل كالن توسط وزارت علوم و كاهش نظارتهاي مستقيم سازمانهاي خارج از وزارت ئپاسخگويي در قبال مسا. 3

 علوم بردانشگاهها

 ...) رات، مسئوليتها، قوانين و اختيا(آشنا كردن مديران با ماهيت كار خود . 4

  ت امناي دانشگاه و توجه به اين نكته كه رئيس دانشگاه موظف است در چارچوبئتر برخورد كردن هيفعال. 5
مالك و معيارنظارت سايردستگاهها نيز در همين  و د و در قبال آن پاسخگوستكنت اقدام ئهاي مصوب اين هيبرنامه 

  .چارچوب است

  الي قويمديران م نبود

  . استراهكارهاي ارائه شده و برخورد فعال پاسخگويان با اين پرسش نشانة اهميت موضوع 
  :دكرهاي موجود در پاسخها را مي توان درجدول زير خالصه ايده

  راهكار  گروه راهكار  رديف

  جذب و استخدام  1
  جذب و استخدام مديران مالي قوي از طريق رقابتي و چاپ آگهي   - 
 اذبه از طريق حقوق و مزاياي ويژهايجاد ج -

  بها دادن بيشتر به حرفة مالي و حسابداري -

  آموزش  2

اعطاي بورسيه تحصيالت تكميلي در رشته هاي مالي و حسابداري به افراد  -
 مستعد

 برگزاري همايشهاي كاربردي  -

ويژه در زمينه حسابداري بهاي ه تشكيل كالسها و دوره هاي كوتاه مدت ب -
 دهتمام ش

برگزاري آزمون متمركز توسط وزارت علوم براي ارتقاي سطح معلومات  -
  مديران و كارشناسان مالي

3  
سازكارهاي 

  مديريتي

 هاي مالي دانشگاهنظاماتوماسيون كردن  -

 گرفتن مشاور مالي براي كمك به مديران مالي -

 سازي مقررات ماليشفاف -

حذف ذيحساب و پاسخگويي آنها  افزايش اختيارات مديران مالي با توجه به -
  ت امنائدر قبال هي

پذير شدن مديريتهاي مالي در قابل نهادهاي نظارتي، اقدامات حمايتي و باتوجه به حذف ذيحسابي و آسيب   
عالي در ريزي آموزشسسه پژوهش و برنامهؤنقش م. توانمندساز ياد شده بايد با سرعت و دقت پيگيري شود

  .اساسي است بسيار )زش مديرانآمو(تحقق بند دوم 
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 نظامابهام در 
  گيري ماليگزارش

  م حسابداري نقدي تبديل شده به مبناي تعهدي كاملنظاحركت از  -
  م حسابداري دانشگاهها، تهيه نرم افزار جامع و يكپارچه با نظادن كراي مكانيزه و شبكه -

 دانشگاهها و حسابرسان خبره گيري از تجارب وزارت اقتصاد و دارايي و مديران ماليبهره

 ]نه صرفاٌ نيازهاي قانوني و حقوقيو [گزارشگيري مالي  نظامتوجه به نيازهاي مديريتي در  -

و تعاملي و طراحي خروجيها براساس نياز مخاطبان  On lineايجاد سطوح دسترسي به صورت  -
 و مراكز نظارتي 

  و كارشناسانهاي آموزشي براي توجيه و آموزش مديران CDارائه  -
مشكالت تدوين 

نامه مالي ينيآ
  معامالتي جديد

 -ضوابط كلي(
  ....)بارمالي آن و

  :ند از امد بوده اند عبارتسادو راهكار اجرايي كه داراي بيشترين ب
  )مورد 10(نامه جديد و اجراي آزمايشي آن بازشناسي موانع و مشكالت موجود، تدوين آيين -
  )مورد 4(با نظرخواهي از مديران مالي دانشگاهها اصالح آيين نامة موجود  -

آشفتگي يا تعارض 
در قوانين و 

  مصوبات

  :دكرراهكارهاي موجود را مي توان به دو دسته تقسيم 
است و مي توان به صورت ريشه اي  49رفع ابهام از بند الف ماده  راي كه ناظر براهكار ريشه -1

  .دكرني دانشگاهها پيشگيري از تصويب قوانين جديد مغاير با خودگردا
راهكارهاي عملياتي ديگري نيز از سوي پاسخگويان ارائه شده است كه كامالٌ عملي و منطقي  -2

 :تواند توسط وزارت علوم پيگيري شودو مي است

رساني آن توسط دانشگاهها  و به روز 49تأسيس بانك اطالعات قوانين و مقررات مرتبط با مادة  -
  ار قابل جستجوبه صورت نرم افز

رصد كردن و گردآوري تعارضات و ابهامات و  برايتي از خبرگان ئتشكيل هستة حقوقي يا هي -
 )مورد 9مد ابا بس(راهبردي  هايارائه پيشنهاد

 حفظ يكپارچگي و سنخيت با ساير قوانين و مقررات كشور -

  قيهماهنگي و تنقيح مصوبات قبل از ابالغ وزير محترم توسط يك هستة حقو -

ابهام در نحوه 
تملك داراييهاي 

اي و انتقال سرمايه
  يا فروش آنها

  

  پيش بيني راه حل اين معضل در بخش اموال آيين نامه مالي معامالتي جديد با صراحت بيشتر -
  خصوصت امنا در اين ئدادن اختيار ويژه به هي -
نام شدن اسناد ه ن از طريق باي آمالكيت اين اموال به دانشگاهها و حل ريشه يتالش براي اعطا -

 مالكيت به نام دانشگاه

 حل تعارض در قوانين ديگر دستگاههاي نظارتي -

 )مورد 5(معامالتي  –ايجاد شيوه نامه و روش هماهنگ براي كلية دانشگاهها براساس آيين نامه جامع مالي  - 

  انتقال داراييهاي سرمايه اي ت امنا براي بررسي موارد فروش يا يئتأسيس كميته كارشناسي در كنار ه - 

مشكالت طراحي 
ارزيابي   نظام

  عملكرد جديد

م ارزيابي عملكرد جديد با توجه نظابررسي پاسخهاي بيان شده نشان مي دهد كه اوالٌ طراحي  -
يك نظام جامع  نظامثانياٌ اين . هاي مالي كامالٌ ضروري استنظامبه خودگرداني دانشگاهها و تغيير 

شده است در شماي صفحه بعد تالش . كنداي هماهنگ از اقدامات را طلب مياست كه مجموعه
يندها و اقدامات زير مواردي است اذكر است كه فر شايان. داده شودمجموعه اين اقدامات نشان  تا

هاي تكميلي ديگري نيز براي كه صرفاٌ توسط پاسخگويان تأكيد شده است و ممكن است حلقه
  .نياز باشدتوسعه و تكميل آن مورد 
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مشكل 
كاهش 
نظارت 

اي برنامه
وزارت 
علوم و 
سازمان 

مديريت و 
  ريزيبرنامه

  ريزي كاهش به همان نسبت كه نقش عملياتي و تصديگرانه وزارت علوم و سازمان مديريت و برنامه
تعارف پاسخگويان نظارت معقول و م بيشتر. تر شودآنها پررنگ) نظارت كالن(نقش نظارتي  بايد ،يابدمي

  .انداند و براي نيل به آن راه حلهايي ارائه كردهاين دو نهاد را در پاسخها پذيرفته
معتقدند نه تنها اين نظارتها  49مبناي برداشت از ماده  كه بر) دانشگاه شيراز(هستند مراكزي  ،در اين ميان

راه حلهاي ميانه كه . نندهايي از قطبهاي علمي بايد بر وزارت علوم نظارت كبلكه هسته ،حذف شده است
 :خواهان است اكثريت پاسخگويان بر آن تأكيد دارند، نظارت وزارت علوم را در چارچوب و ماهيت زير

تهاي امنا واگذار ئهي به خود دانشگاهها و ترجيحأ دتعدادي از پاسخگويان نيز معتقدند وظيفه نظارت باي
  .شود
ريزي پاسخگويان اعتقاد چنداني به اين امر ندارند و مهاستمرار نظارت سازمان مديريت و برنا خصوصدر 

  .تهاي امنا انجام شودئمعتقدند اين اعمال نظارت بايد از طريق وزارت علوم و هي
كه حركت به سمت استقالل و  49روح كلي مادة ، خوشبختانهكه  دهدجوهرة كلي پاسخها نشان مي

  .خواهان استفاده از ظرفيتهاي قانوني جديد هستندو دانشگاهها  استشدن در حال درك ،خودگرداني است

تراكم زياد 
فعاليت در 

امنا و تئهي
لزوم بازنگري 

و تقويت 
  ساختار آن

  

 هاي با گروههاي كانوني اقدامات مورد تأكيد در مصاحبه اقدامات مورد تأكيد دانشگاهها

ت امنا بر ئتجديد نظر در وظايف و اختيارات هي -
  )ردمو 2( 49اساس ماده 

 )مورد 6(امنا تئفزايش تعداد جلسات هي ا-

هاي  مي و كميتهيتفويض اختيار به كميسيون دا -
 )مورد 9(تهاي اجرايي ئتخصصي و هي

 )مورد 3) (اعضا(تغيير در ساختار نيروي انساني  -

 )مورد 2(ت امنا ئتقويت ساختار اجرايي هي -

گروههاي كاري مورد اعتماد و متخصص در كنار  -
ت امنا تصويب ئمنا تشكيل و نتايج كار در هيت ائهي

 )مورد 3(نهايي شود 

 )مورد 1(استفاده از افراد كم مشغله  -

هاي  تفويض اختيار به كميسيونهاي تخصصي و كميته -
  كاري

 هاي تخصصي گيري از مشاورة هسته بهره -

 اهت امناي دانشگاهئتبادل ارتباط و تجربه بين هي -

 ايي با مشغله كاري كمتراستفاده از عضويت اعض -

 ت امنائن دانشگاهها در جلسات هياامكان شركت معاون -

 افزايش تعداد جلسات -

 ت رئيسهئت امنا به هيئتفويض بخشي از اختيارات هي -

 ت امنا با وظايف و اختيارات آنئسازگار شدن قانون هي -

 

  

لزوم 
گسترش 
رابطه با 
صنعت و 
بازار و 

جذب منابع 
  جديد

ت رفته رفته دانشگاهها به سوي استقالل مالي و خودكفايي و الزم اس 49گيريهاي ماده  جهت اساس بر
ده كرگيري را درك  پاسخگويان به خوبي اين ضرورت و جهت. افزايش درآمدهاي اختصاصي پيش روند

  .اند داشتهپيشنهاد مفيد با پرسش حاضر برخورد فعالي  29و با ارائه 
  .الت ساختاري، رفتاري و قانوني و مديريتي و ارتباطي و حتي فرهنگي استطيف پاسخها مشتمل بر تحو

و بخش ديگر بر ضرورت تغيير رفتار صنعت و  اندتحول را در درون دانشگاهها ديده هابخشي از پيشنهاد
  .گيرد و پاسخها را در بر ميها بخش نخست حجم بيشتري از پيشنهاد. دستگاههاي اجرايي تأكيد دارند

تأسيس شركتهاي مشتق از دانشگاه، توسعه مراكز رشد و   :ند ازاعبارت هاساختاري اهم پيشنهاداز نظر 
  ... تهاي امنا وئپاركها، توسعه دفاتر ارتباط با صنعت، استفاده از فعاالن صنايع مادر در ساختار هي

كار فرهنگي در  دادن نجاما و افزايش اعتماد صنعت به دانشگاه  :ند ازاعبارت هااز نظر رفتاري اهم پيشنهاد
  . اين زمينه

ي چون كاهش وابستگي دانشگاهها به بودجه دولتي، تقويت روشها و هايتوان به پيشنهاد در قلمرو مديريتي هم مي
مكانيزم بازاريابي توسط دانشگاهها، جلوگيري از گسترش واحدهاي موازي پژوهشي و آموزشي در دستگاههاي 

ت علمي و آورده مالي ئدر فعاليتهاي دانشگاه، ايجاد رابطه بين اعتبار اعضاي هي اجرايي، رويكرد مشتري محوري
  . اشاره كرد... آنها به دانشگاه و 

مانند دادن اختيارات ويژه در انعقاد قراردادهاي پژوهشي و  ،نيز در حوزه قانوني است هابرخي پيشنهاد
تسهيل ارتباطات با دستگاهها و  به منظور معامالتي -نامة مالي آموزشي با صنايع، تجديدنظر در آيين

  . ...ها و دانشگاهي و  صنعتي به استفاده از نيروها و پروژههاي هصنايع، الزام قانوني كارخان
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  گيريبحث و نتيجه
و  است روند استقالل و خودگرداني دانشگاهي در ايران روندي پر فراز و نشيب بوده

اصلي ترين عامل همواره نگاهي با ديدة ترديد به آن عنوان ه رويكردهاي گوناگون مديريتي ب
دورة قبل : با اين روند تشريح شد ارتباطدورة مشخص زماني  پنجحاضر  پژوهشدر . اندداشته

تهاي ئانون تشكيل هيتصويب قدورة ، 1367 تا 1358دورة ، 1358 تا 1339دورة  ،1339از سال 
  .امه چهارم توسعه تاكنونقانون برن 49از تصويب ماده  ،و در نهايتامنا 
حاضر بايد اذعان كرد كه نوع و ماهيت خود مختاري و پژوهش هاي كيفي به داده توجهبا    

   Autonomyمنظور از  ثانياً. بلكه نسبي است ،اوالً استقالل تام نيست استقالل دانشگاهي
فاهم مرتفع شود، اگر اين سوء ت .نيست) استقالل سياسي(گاه به معناي استقالل از دولت  هيچ

قانون برنامه  49نگاهي به متن ماده . بسيار هموار خواهد شد 49راه براي نهادينه كردن مادة 
اما  ،اين مادة قانوني هر چند در حد كليات باقي مانده است كه دهدچهارم توسعه نشان مي

كمتر ارزش  گردد وبه موانع اجرايي بر مي بلكه ابهامات بيشتر. ابهامي در آن وجود ندارد
  : ريشه اين ابهامات در اين است كه .تئوريك دارد

ولي اصل  ،اي از استقالل از حوزه سياسي هم نهفته استدر بطن استقالل نهادي مرتبه .الف
يندي ااين به روشها و سازكارهاي فر. زندتفكيك نهادي لزوماً به اقتدار دولت صدمه نمي

  .داردبستگي خودمختاري 
دانشگاهي در ايران با توجه به پيچيدگيهاي محيط اجتماعي و سياسي اين خود مختاري . ب

در اين ريشه بيشتر  49مبهم جلوه دادن ماده . كار دشوار، عظيم و پرمشقتي استكشور 
  .49نه در ذات و عبارات حقوقي ماده  ،دشواريها دارد

اني كه حذف يا حتي زم ،دارند نظامهاي سنتي نظارتي كه ريشه در ديوانساالري دولتي. ج
هاي نظارتي جديد و جايگزين اين نظام ألدرصورت خ. ميل به بازگشت دارند ،شوندتعديل مي

  .شودتمايل تشديد هم مي
م متمركز به غير متمركز با نظاايران يكپارچه است و مرحله گذار از  كشور اداري در نظام. د

بلكه  ،نداردارتباطي  49ح ماده اين پيچيدگيها هم به رو ؛مشكالتي همراه است پيچيدگيها و
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رهايي دانشگاه از و آن برنامة تغيير روشن .  نه برنامة تغيير ،بيشتر مربوط به محيط تغيير است
  !است قيد و بند بوروكراسي متصلب و غير منعطف

وري كشور ايك فرصت طاليي براي نظام علم و فن 49هاي اين پژوهش ماده با اتكا به داده   
. ه علمي كشور خواهان استفادة حداكثري از ظرفيتهاي قانوني نهفته در آن استاست كه جامع

دانشگاههاي در حال توسعه . اين تمايل در دانشگاههاي قديمي و توسعه يافته بيشتر است ،البته
بلكه خواهان كمك دولت براي توانمندسازي و  ،اندهاي موجود استقالل را نفي نكردهبرابر داده

در راهكارهاي آتي يك بستة توانمندساز مشتمل بر  ،بنابراين. خودگرداني هستندآمادگي براي 
د تا اين دسته از دانشگاهها شمشاوره و آموزش و مكانيزم تبادل اطالعات و تجارب پيشنهاد 

  .نيز بتوانند با آسيب كمتري دوران گذار از الگوي متمركز به الگوي عدم تمركز را طي كنند
ي كيفي موجود كاهش نقش تصديگرانه و عملياتي و اجرايي ستاد وزارت و مبناي دادها بر   

توجه به شباهت  با. ، هماهنگي و نظارت قطعي و ضروري است18نقش سياستگذاري يارتقا
و ستاد  44ادغام كميته پيگيري اصل  49قانون اساسي و ماده  44مفاد سياستهاي كلي اصل 

توجه  با. تواند مطرح شودمي ،تالش كند 49ازي مادهتحـولي كه بـايـد در راستـاي نهادينه س
ستاد تحول با اختيارات وسيع در سطح وزارتخانه تأسيس د به ابعاد وسيع اين برنامة تغيير يا باي

شود يا دايرة اختيارات ستاد تحول اداري موجود توسعه و از نظر اعضا تقويت شود تا اهداف 
 بپوشد، نظامهاي جديد مديريتي را تدوين و اجرا جامة عملبتواند  44و اصل  49مهم ماده 

  . و براي مقاومت در برابر تغيير برنامه داشته باشد سازد
  

   هاپيشنهاد
راهكارهاي اجرايي و خرد متناسب و متناظر با هر مشكل كه به صورت مبسوط در ارائه  .الف

  .ارائه شده است 4ل خالصه اين راهكارها در جدو .هاي تحقيق آمده استفصل مربوط به يافته
تدوين  برايبرنامه مستقل به شرح زير  هددوازهاي پيشنهادي كه در قالب برنامهاجراي  .ب

اقدامات اساسي  ،در هر برنامه هدف، داليل توجيهي، متوليان .شوندتفصيلي و اجرا توصيه مي

                                                
18   . Policy- making 
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عبارت است ها عناوين اين برنامه .)Zaker Salehi, 2006(بيني شده استپيش ودرج ... و 
  :از
 ؛)استقالل و خودگرداني دانشگاهها( 49مي كردن مفاد ماده يدا .1

 ؛با مشاركت حقوقدانان خبره عاليسازي قوانين و مقررات آموزشتنقيح و يكپارچه .2

 ؛تهاي امنائعالي و مصوبات هياندازي بانك اطالعات قوانين و مقررات آموزشتأسيس و راه .3

 ؛اسبات بر دانشگاههاسازي نحوة نظارت ديوان محشفاف .4

عالي و مياني مرتبط با نظام علمي كشور در خصوص نوسازي ديدگاههاي مديران .5
 ؛خودمختاري دانشگاهي

در مرحلة گذار و [ عاليرسيدگي به فوريتهاي حقوقي دانشگاهها و مؤسسات آموزش .6
ن قوانين و مقرات جديد و درگير شدن با نظارتهاي سنتي دستگاههاي نظارتي كه نبود

، هاي فوري و حمايت وزارت علوماستمرار دارد، دانشگاهها نيازمند مشاوره كماكان
 ؛]هستند تحقيقات و فناوري

قانون اساسي و  44در راستاي اجراي سياستهاي اصل  خانهتقويت ستاد تحول اداري وزارت .7
   ؛49ماده 

مالي تأمين، جذب و آموزش مديران مالي قوي و كارآمد و ارتقاي كارآمدي بخشهاي  .8
   ؛عالي و پژوهشي كشوردانشگاهها و مؤسسات آموزش

ت امناي ئو دبيرخانه هي ت مميزة مركزي ئو هي امنا هايتئتوسعه و تجديد ساختار دفتر هي .9
انساني جديد و توجه به تقويت نيرويبه مأموريتها و كاركردهاي با توجه  مؤسسه/ دانشگاه

 ؛اين بخش

 ؛هاي جديد و قابليت انعطافتيپ و جامع مبتني بر ايدهنامه اداري و استخدامي تدوين آيين .10

 ؛م جديد ارزيابي عملكرد مالي دانشگاههانظاتدوين  .11

 .ات پژوهشيسسؤتشكيل كارگاههاي  آموزشي براي مديران وزارت علوم، دانشگاهها و م .12
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