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چکیده
نظر به روندهای جهانی آموزش عالی و ارتقای پاسخگویی اجتماعی و اقتصادی دانشگاه ها به جامعه 
پیرامونی، پیاده سازی ساختار مدیریت منطقه ای یکی از تصمیم های کالن آموزش عالی کشور بوده 
است. این تصمیم نیازمند واکاوی بیشتری بر اساس رفتار بازیگران کلیدی آموزش عالی است که 
پیامدهای خواسته و ناخواسته آن در رویکرد آینده پژوهی شناخته می گردد. در این پژوهش با استفاده 
از سناریوپردازی مبتنی بر نقشه شناختی، رفتارهای وزارتخانه در پیاده سازی نظام حکمرانی منطقه ای 
)بند اول سند آمایش آموزش عالی مصوب شورای عالی انقالب فرهنگی( بررسی شده و با کشف رابطه 
عّلی میان 13 پیشران، سه سناریو آمایش سلسله مراتبی، آمایش ارگانیک و آمایش نظارت گرایانه )ترکیبی 
متعادل(، برای 5 تا 10 سال آینده محتمل تعیین شدند. در این پژوهش عالوه بر مطالعات کتابخانه ای، از 
گروه متمرکز، پرسشنامه و مصاحبه عمیق نیز برای نمره گذاری میزان اهمیت و همچنین اعتباردهی به 
نقشه شناختی بهره  گرفته شده است. محاسبات نرم افزار Mental Modeler نشان داد که الگوی موجود 
در سناریوی سوم مطلوبیت بیشتری برای پیاده سازی نظام حکمرانی منطقه ای آموزش عالی را داراست.
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1-مقدمه
با توجه به قرابت و نسبت آموزش عالي با نظام علم، فناوری و نوآوری، تالش های برنامه ریزی 
برای توسعه آموزش عالي از جایگاه ویژه ای در کشورهای مختلف برخوردار است و آنان را بر اساس 
فرهنگ سیاسی و اجتماعی منحصر خود، به رویارویی با چالش های این حوزه فرامی خواند. گستردگی 
و تنوع بی سابقه حوزه آموزش عالی نه تنها به پیچیدگی جهانی آن منجر شده است)Yang, 2020(، بلکه 
تغییرات خود را در تنوع خدمات، تمرکز بیشتر بر پاسخگویی و عملکرد دانشگاه ها، اشکال جدید 
 )Santiago et al., 2008( حکمرانی مؤسسات، شبکه سازی جهانی و همکاری های بیشتر انعکاس داده
و آینده های آشنا و ناآشنای1 زیادی را در این حوزه ممکن ساخته است. برای مواجهه با طیف کثیری 
از آینده های محتمل، سیستم مدیریت متمرکز فعلی در آموزش عالی ایران اگرچه در متون برنامه ریزی 
خود از الگوهای دولت گرا به الگوهای بازارگرا سوق پیدا کرده  )فتح الهی و همکاران، 1394( اما 
مطابق روندهای بین المللی برای پاسخگویی به تحوالت و نیازهای آینده نیازمند شیوه های جدید 
هدایت )داداش کریمی و همکاران، 2019(از حالت کنترلی به نظارت بیشتر )تقریباً در تمامی جنبه های 
ارتباط با دانشگاه ها( است )Yang, 2020, Wang, 2010(. در این امتداد شورای عالی انقالب فرهنگی 
در سال 1394 سند آمایش آموزش عالی کشور را به دو وزارت علوم و بهداشت ابالغ نموده که در 
آن عالوه بر  تقسیم بندی ده منطقه کالن آموزش عالی در پهنه جغرافیایی کشور، دو وزارتخانه ملزم به 
»اجرای ساختار مدیریت منطقه ای و تفویض اختیار، ساماندهی، رتبه بندی و اعتبارسنجی مؤسسات 
جهت رقابت بر سر کیفیت، مأموریت گرایی، طرح جامع نظام پذیرش و سنجش و مهارت افزایی 
و اشتغال پذیری فارغ التحصیالن به تناسب رشته های دانشگاهی و نیاز جامعه« شده اند. در مطالعات 
پشتیبان این سند، تحول در آموزش عالي و گذار از مدیریت متمرکز به نوع غیرمتمرکز آن و نیز کنترل 
کمی و ارتقا کیفی مجموعه نظام های دانشگاهی در گرو برنامه ریزی آمایش و منطقه گرایی دیده شده 

است)فناوری, 1394(.
در طول تجربه حکمرانی کشور، تعداد آرمـان هاي بلندمـدت، اسناد باالدستی، راهبردها، سیاست هـا 
و هدف هاي مطرح در قوانین که از عناصر اصلي یک حکمرانی خوب به حساب مي آیند، کم نبوده اند؛ 
امـا کارنامه سـایر اجـزا و عناصـر حکمرانی کشور، از جمله ساختارهای سیاستی و سازوکارهاي 
نظارتي در اجرایي شدن و تحقق این جهت گیری ها از نمره ممتازی برخوردار نبوده  است. شایسته است 
با بررسی روند این موضوع در حوزه علم، فناوری و نوآوری با محوریت آموزش عالی و انجام تحقیقات 
آینده نگرانه  بیشتر، به سؤاالتی بیندیشیم که چرا باوجوداین همه تمرکز سیاستی و تخصیص بودجه های 
کالن آموزشی به دانشگاه ها، اما همچنان کارکردهاي دانشگاه ها منتزع از فعالیت هاي بخش هاي اجتماعي 
ـ اقتصادي استان ها بوده )بوذری, 1395(و نتوانسته اند تعامالت راهبردی و مشترکی را با کارفرماهای 

.)Farahi and Beigi Nasrabadi, 2020( شکل دهند )محلی )در بخش صنعت و خدمات
پابرجا بودن سؤاالت فوق بعد از گذشت حدود یک سده از آموزش عالی مدرن در کشور و نیز 
ظرفیت های عظیم دانشگاهی، جای خالی مطالعات جدي آینده پژوهی در بخش هاي کلیدي این حوزه 



ضرورت توسعه
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پیش بیني ایجاد و تقویت صندوق تخصصي اعتبار براي حمایت از پروژه هاي تحصیالت تکمیلي
ضرورت تمرکز بودجه ریزي کارشناسي در سازمان برنامه وبودجه و اجتناب از شکل گیري روندهاي 

دیگر براي ایجاد و تخصیص ردیف بودجه
تصویر وضعیت آینده گسترش آموزش عالی بر مبنای مطالعات آینده پژوهی، پیش بینی های جمعیتِی 
اهداف سند نقشه جامع علمی کشور با رویکرد آمایشی )مطالعات مؤسسه پژوهش و برنامه ریزی 
آموزش عالی با عنوان »طرح آمایش آموزش عالی در چارچوب نقشه جامع علمی کشور جهت ارائه به 

شوراي عالي انقالب فرهنگي« سال 1394( در چارچوب زیر:
سند راهبردي نظام آموزشي، پژوهشي و فناوري کشور

وضعیت موجود آموزش عالي بر اساس شاخص هاي عملکردي و روند گسترشتعیین مزین نسبي 
فعالیت هاي اقتصادي در استان ها و راهنماي عمل گسترش آموزش عالي در آینده

پژوهشگران دریافتند که نقاط قابل بهبود آثار فوق )فارغ از این نقد که به صورت رسمی یا غیررسمی 
از دانش آینده پژوهی/آینده نگاری استفاده کرده باشند(، کشف محتمل ترین الگوهای سیاست گذاری 
و  آموزش عالی  منطقه ای  مدیریت  پیاده سازی  برای   )Abbasi and Beygi, 2016( عتف  وزارت 
سناریوهای متعاقب آن است که می تواند مطالعه تکمیلی بسیار خوبی در این زمینه باشد؛ بنابراین 
این پژوهش آینده نگرانه سعی داشته تا مشخصًا  روی این سؤال تمرکز کند و تحوالت آینده ناشی 
از سیاست گذاری آموزش محور یا پژوهش محور را با رویکرد علمی بررسی و بدون قضاوت اولیه 
یا ارزش گذاری آن، تحلیل نمایند. بدین روی جنبه نوآوری این پژوهش، کاربست آینده پژوهی در 
موضوع حکمرانی منطقه ای آموزش عالی )با تعبیر شیوه اعمال مدیریت و پیاده سازی ساختار مدیریت 
در  است.  آن  پیامدهای  تحلیل  برای  بستری  ایجاد  و  عتف(  وزارت  توسط  آموزش عالی  منطقه ای 
همین راستا، با تدوین شبکه شناختی از پیشران ها و صورت بندی الگوهای سیاست گذاری وزارت 
عتف، سناریوپردازی مبتنی بر نقشه شناختی به عنوان روشی برای تحلیل پیامدهای مدیریت منطقه ای 
آموزش عالی به کاررفته است. از این طریق تصمیم گیران ارشد میتوانند با توجه به سطح آمادگی و 
ظرفیت حکمرانی2 خود از یک سو و الزامات،  مزیت ها و چالش های گریبان گیر هر سناریو از سوی 

دیگر، سازوکار واقع بینانه تری برای پیشبرد اهداف آمایش آموزش عالی انتخاب کنند.

2- مبانی نظری و پیشینه پژوهش
تعاریف بسیاری از واژه "حکمرانی یا حکمروایی" وجود دارد که می توان سایه همه آن ها را بر 
ساختار اعمال قدرت، فرایند تصمیم گیری و تصمیم سازی، تأثیرات بازیگران نقش آفرین و طرح روابط 
میان ذینفعان مشاهده نمود. طبق تعریف مارک بور3 یکی از بزرگ ترین محققان این مفهوم، حکمرانی 
به تمام فرایندهای اداره امور اطالق می شود که از سوی دولت، بازار و شبکه یا از طریق خانواده، قبیله، 
سازمان های رسمی و غیررسمی، قوانین،  هنجارها، قدرت یا زبان اعمال می شوند. با بررسی بیشتر آثار 
بور می توان اظهار داشت که عاملیت بازیگران جدید، تغییرات محسوسی را در نگرش به حکمرانی 
به وجود آورده است. در اقدامات اخیر حکومت های توسعه یافته، تمرکز بر نهادهای رسمی دولت 
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کمرنگ تر شده و با کوچک شدن مرز میان حکومت و جامعه، این تعریف به شکل دیگری سوق 
پیداکرده است. شیوه های اخیر حکمرانی به ظهور فرایندهای نوینی از »اداره کردن« تکیه می کند و 
به طور ترکیبی و چند حوزه ای4 با حضور ذینفعان در شبکه ها انجام می شود که از آن به عنوان »حکمرانی 
شبکه ای« یاد می شودBevir, 2012( 5(.دو نقش عمده در حکمرانی مربوط به وظایف حاکمیت به عنوان 
 Wisnumurti et al.,( تنظیم کننده و تسهیل کننده و نیز کمک به تأمین زیرساخت های حمایتی است
2020( در حکمرانی جدید با فراهم آمدن ابزارهای سیاستی و  مجموعه ای از ساختارهای جدیِد هدایت 
مانند بازارها، شبکه ها و استفاده از ابزار کنترل غیرمستقیم، ظرفیت نقش آفرینان بخش عمومی افزایش 
یافته و به کارآمدی امور منجر شده است )Bevir, 2012(. همان طور که در شکل )1( مشاهده می شود 
الگوهای حکمرانی از حالت سلسله مراتبی به همکاری بیشتر با شبکه ذینفعان و مدیریت و حراست از 

مشارکت آن ها در حرکت است. 

5 

 

 
  ))Bevir, 2012(توسط پژوهشگران با اقتباس از  يبند(جمع يمنطق اداره امور در تحوالت جهان ريس): 1( شكل

آموزش  ست،يزطيدر موضوعات متعدد (مح شانمسئلهتجارب حل  زيو ن هاآن يمختلف بر اساس بلوغ حكمران يهاكشور
در  يالمللنياما تجارب ب؛ 7اندكرده يسازادهيپ ايداده  تيفوق را اهم فياز ط يمتفاوت يهاو ...) مدل انيبناقتصاد دانش ،يعال

 يفراوان كمك) يبه همكار يمراتب(از سلسله حركت نيا ليدر تسه يو پژوهش يعلم يهاافتهي يمختلف و همرسان يهابخش
 ياتفاق نظر در حوزه آموزش عال نيرو است كه با ا نيرسانده است. از هم زين يآموزش عال يهاستميكرده و موج آن را به س

 ي، نهاديخيمنطقه با تحوالت تار هرخاص  ينظارت يهاستميمقاومت س رغميمنطقه، عل كي ينرم فرا يكه حكمران ميمواجه
 البته).(Dobbins and Knill, 2017كندآزاد  ياژهيطرز و بهرا  يتحول در آموزش عال يروهاين توانديم خود، يو فرهنگ

 يبرا يواحد كرديرو توانندينم طورقطعبهها حكومت ،يحكمران ديجد يروندهادر نظر داشت كه در  يستيبا زينكته را ن نيا
 طيمح ،10ينهاد شيآرا ،9نهيبر زم شدتبه 8ياداره امور در هر بخش وهيو ش يگذاراستيامر س چراكه رند،يبه كار گ يآموزش عال

 يمتك ) ,.2007Schleyer et al( يگذاراستيمورد انتظار، ساختار س جينتا يمنابع موجود، بازه زمان ،12ينهاد منطق ،11ينهاد
در  يآموزش عال يزيرتوسعه و برنامه نياست. بنابرا قيمثل فرهنگ و اجتماع در رابطه وث يزمان-است و با اقتضائات مكان

گفته شد  آنچهتوجه به  بااست.  يسازيو جار يريگيدر حال پ يآموزش عال شيآما ليبر ر يگذاراستيس قياز طر رانيا
تر آن در علم، كشور، به مبحث كالن ينظام آموزش عال يگذاراستيو س يحكمران يمفهوم گاهيجا نيياز تب شيمطلوب است پ

ها در از نقش دانشگاه يترقيدق يليتحل يهاچارچوب توانديمبخش  نيا چراكه. )1392, ي(ثمراشاره كرد  يو نوآور يفناور
  دست دهد.به يآموزش عال شيآما نييتوسعه مناطق و تب

  ينوآور و يفناور علم، يحكمران -2-1

كرده  تجربهرا  ياستي، همواره مداخالت س13يمسائل عموم يهاحوزه نيتراز مهم يكي عنوانبهعلم، فناوري و نوآوري  حوزه
 يعلم، فناور يحكمران يدگيتنو درهم يدگيچيپ توانديكه م يخوب مياز مفاه يكي. )2019, انيم ميكر و ينيحسي(حاجاست 

انتقال دانش و  يهامدل برخالفمفهوم  نياست. ا 14منتقل كند، مفهوم مثلث دانش يرا در بستر آموزش عال يو نوآور
كه سه  است ينوآور يندهايخلق دانش و فرآ يهارمون يبرا يمندترنظام مراتببه كردي، رويعلم يهاپژوهش يسازيتجار

و در  دهديم ونديپ باهم را) وكاركسب( ي) نوآور3و ( يريادگيدانش، آموزش و  جادي) ا2( ،) يدانشگاه) پژوهش (1حوزه (

حكمراني با منطق بروكراسي و سلسله مراتبي

حاكميت سلسله مراتب ها

تعريف ايدئال دولت به مثابه 
نمايندگان ملت

ي بروكراسي مسئول به عنوان روش
ر براي حفظ دموكراسي مبتني ب

نمايندگي

حكمراني با سهم گرفتن نيروي بازار

1970اعتقاد به بازارها از اواخر دهه 

مديريت عمومي جديد

شيوه هاي جديد بازاري سازي

حكمراني با منطق تسهيم شبكه اي

اعتقاد به شبكه ها

ت ايجاد و اجراي سياست ها با مشارك
ي و پايدار نقش آفرينان بخش دولت

داوطلبانه

مل به تمركز بر تنظيم روابط و تعا
جاي كنترل و مديريت متمركز

حكمراني همكارانه

 مشاركت جويي از جامعه و گروه هاي
شهروندي

ريق پروراندن و تعيين سياست ها از ط
گردهم آوري تمام ذي نفعان

ا برنامه كاري جديد دموكراتيك ب
 مشاركت و مناظره به عنوان مكمل

نمايندگي و حساب پس دهي

)Bevir, 2012( شکل )1(: سیر منطق اداره امور در تحوالت جهانی )جمع بندی توسط پژوهشگران با اقتباس از

کشورهای مختلف بر اساس بلوغ حکمرانی آن ها و نیز تجارب حل مسئله شان در موضوعات 
متعدد )محیط زیست، آموزش عالی، اقتصاد دانش بنیان و ...( مدل های متفاوتی از طیف فوق را اهمیت 
داده یا پیاده سازی کرده اند6؛ اما تجارب بین المللی در بخش های مختلف و همرسانی یافته های علمی 
و پژوهشی در تسهیل این حرکت  )از سلسله مراتبی به همکاری( کمک فراوانی کرده و موج آن را به 
سیستم های آموزش عالی نیز رسانده است. از همین رو است که با این اتفاق نظر در حوزه آموزش عالی 
مواجهیم که حکمرانی نرم فرای یک منطقه، علی رغم مقاومت سیستم های نظارتی خاص هر منطقه با 
تحوالت تاریخی، نهادی و فرهنگی خود، می تواند نیروهای تحول در آموزش عالی را به طرز ویژه ای 
آزاد  کند)Dobbins and Knill, 2017( .البته این نکته را نیز بایستی در نظر داشت که در روندهای 
جدید حکمرانی، حکومت ها به طورقطع نمی توانند رویکرد واحدی برای آموزش عالی به کار گیرند، 
چراکه امر سیاست گذاری و شیوه اداره امور در هر بخشی7 به شدت بر زمینه8، آرایش نهادی9، محیط 
 Schleyer( نهادی10، منطق نهادی11، منابع موجود، بازه زمانی نتایج مورد انتظار، ساختار سیاست گذاری
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et al., 2007( متکی است و با اقتضائات مکان -زمانی مثل فرهنگ و اجتماع در رابطه وثیق است. 
بنابراین توسعه و برنامه ریزی آموزش عالی در ایران از طریق سیاست گذاری بر ریل آمایش آموزش عالی 

در حال پیگیری و جاری سازی است. 
با توجه به آنچه گفته شد مطلوب است پیش از تبیین جایگاه مفهومی حکمرانی و سیاست گذاری 
نظام آموزش عالی کشور، به مبحث کالن تر آن در علم، فناوری و نوآوری اشاره کرد )ثمری, 1392(. 
چراکه این بخش میتواند چارچوب های تحلیلی دقیق تری از نقش دانشگاه ها در توسعه مناطق و تبیین 

آمایش آموزش عالی به دست دهد.

2-1- حکمرانی علم، فناوری و نوآوری
همواره  عمومی12،  مسائل  حوزه های  مهم ترین  از  یکی  به عنوان  نوآوري  و  فناوري  علم،  حوزه 
مداخالت سیاستی را تجربه کرده است )حاجی حسینی و کریم میان, 2019(. یکی از مفاهیم خوبی که 
می تواند پیچیدگی و درهم تنیدگی حکمرانی علم، فناوری و نوآوری را در بستر آموزش عالی منتقل 
کند، مفهوم مثلث دانش13 است. این مفهوم برخالف مدل های انتقال دانش و تجاری سازی پژوهش های 
علمی، رویکرد به مراتب نظام مندتری برای هارمونی خلق دانش و فرآیندهای نوآوری است که سه 
حوزه )1( پژوهش )دانشگاهی( ، )2( ایجاد دانش، آموزش و یادگیری و )3( نوآوری )کسب وکار( را 
باهم پیوند می دهد و در جستجوی ایجاد تعادل میان آن ها است. درگذشته، به صورت موازی مفاهیمی 
ازجمله مأموریت سوم دانشگاه ها14، دانشگاه کارآفرین15 و مارپیچ سه گانه16 رایج بودند اما تأکید بیشتر 
آن ها بر کنشگران و ابعاد فردی بوده است. مفاهیم مکمل حکمرانی نظام نوآوری در جدول)1( آورده 

شده است.

جدول )1(: مفاهیم مکمل حکمرانی نظام نوآوری

عنوان 
توضیحمنبعمفهوم

مأموریت 
)Cervantes,2017(سوم

با اشاره به ارتباط اجتماعی و فرهنگی دانشگاه ها و نقش آن ها در تمهید فعالیت های انتقال 
دانش و تجاری سازی، فهم گسترده ای از مأموریت های مراکز دانشگاهی شکل گرفته  است که در 

سال های اخیر در بسیاری از دولت ها و سیاست های نهادی اتخاذ می شود.

دانشگاه 
کارآفرین

 ,1983 ,Etzkowitz(
 ,.Etzkowitz et al

 Foss and ,2008
)2015 ,Gibson

درحالی که »مأموریت سوم« به عنوان یک جمع بندی خالصه برای گسترش مأموریت های اصلی 
دانشگاه ها به کار می رود، مفهوم دانشگاه کارآفرین فعالیت های کارآفرینی دانشگاه ها را در اولویت 
قرار می دهد و عمدتاً با اتکا به فعالیت های پژوهشی و الگوی جدید مدیریتی برای تعیین وظایف 

دانشگاه ها، شرح می یابد.

مارپیچ 
سه گانه

)Etzkowitz and 
Leydesdorff, 2000, 

Leydesdorff, 
2012, Ranga and 
Etzkowitz, 2013)

اهمیت هماهنگی سیستماتیک بازیگران بخش آموزش عالی و بخش 
کسب وکار با مقامات دولتی را جهت کمک به نوآوری ها و رشد دانش بنیان 

برجسته می کند. در مدل های جدید، »مارپیچ چهارگوش«17 بازیگرانی 
ازجمله جامعه مدنی مانند شهروندان، سازمان های مردم نهاد، سازمان های 

مصرف کننده و غیره را نیز در برمی گیرد.

پیوند حوزه های آموزش، پژوهش و نوآوری مطابق  از یک رویکرد عملیاتی برای  مثلث دانش 
شکل)2( برای تعامل بازیگرانی شامل مؤسسات آموزش عالی18، مؤسسات دولتی/عمومی پژوهشی19، 
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:)2017
بخشِی  و  جغرافیایی  پویایی  من جمله  عناصری  در  مسیر  این  در  تعامل  آموزش:  و  پژوهش   -
فارغ التحصیالن، برنامه های آموزشی برای دانش آموختگان، پژوهش های بنیادی و کاربردی به عنوان پایه 
و اساس تدریس مبتنی بر تحقیق و همچنین اقداماتی برای بهبود مهارت های تطبیقی میان شرکت ها و 

فارغ التحصیالن منعکس می شود.
- پژوهش و نوآوری: در این مسیر حمایت و تقویت انتقال دانش از طریق الف( مدل های مشارکت 
عمومی و خصوصی )خوشه ها، پارک های علمی( ، ب( تجاری سازی پژوهش ها با بودجه عمومی 
)حقوق مالکیت معنوی( ، ج( قراردادهای تحقیق و توسعه میان دانشگاه ها و صنایع، د( شرکت های 
زایشی دانشگاه ها و کسب وکارهای نوپای دانشگاهی22، ه( دفاتر انتقال دانش و فناوری و( مراکز رشد23، 

ز( پلتفرم های علم باز/ نوآوری باز24 موردتوجه قرار می گیرد )به عنوان مثال(.
- آموزش و نوآوری: در چارچوب برنامه های آموزش دانشگاهی )به عنوان مثال برنامه های دکتری با 
محوریت صنعت( همکاری بین بازیگران با حمایت از توسعه فرهنگ کارآفرینی )روحیه کارآفرینی( 
و شکل گیری شایستگی های مناسب )توسعه برنامه کسب وکار، مدیریت و غیره( عنصرهای اصلی 

دراین ارتباط دوسویه به حساب می آیند.

7 

 

 

 ))Sjoer et al., 2011((با اقتباس از  يو نوآور پژوهش): مثلث دانش: آموزش، 2شكل (

 ,Edquist, 1992Lundvall ,(هر كشور است  26يامنطقه اي يمل يوابسته به ساختار نوآور اريفوق بس گانهسهتعامل  ازآنجاكه 

در  يو نوآور يحوزه علم، فناور يگذاراستيس چارچوب ليوتحلهيتجز يقاب مشترك برا كي عنوانبهمفهوم  نياز ا ،)1997
 نيا از است شده يسع يعال آموزش شيآما يامدهايپ ليتحل يبرا زين پژوهش نيا در. 27شوديماستفاده  زيمختلف ن يكشورها

  .شود يريگبهره چارچوب

 ،هانقش فيو بازتعر فيتعر ،نوآوري ينظام مل ياسيدار در راهبري ستياولو موضوعاتمربوط به  ماتيحصول تصم نديافر
انداز مشترك خلق چشم ،)Gassler et al., 2007( )Laranja, 2012( نانيآفرنقش يسو از نهيكاركردهاي به ايو  هامشاركت

 نيادر  ياستيس رييادگي جهيدرنتگذاري علم، فناوري و نوآوري و استيس اختالل ايو  شرفتيموانع پ ليتحل نده،يآ رامونيپ
  بوده است.  اتيدر مرور ادب يو نوآور يعلم، فناور يعناصر مرتبط با حكمران ريسا ازجمله )Boekholt et al., 2002(چرخه 

  رانيا يعال آموزش يحكمران -2-2

 تيو هدا يزيردر برنامه ليدخ يهاتيو فعال ندهايساختارها، فرا فيتوص يبرا يدر بخش آموزش عال يحكمران اصطالح
 يساختارها ت،يهمچون هدا يبه موضوعات انهيكاركردگرا يبا نگاه درواقعو  شوديمؤسسات و افراد فعال در آن استفاده م

. )1393 ي(رزاق مرند پردازديم تيمسئول يساختارها و اشخاص دارا اراتيدر آن، حدود اخت تيو منابع مشروع يريگميتصم
را  هادانشگاه و بازار ،29حكومت قدرت عامل سه ،يدر آموزش عال يحوزه حكمران شمندانياند نيتربزرگاز  يكي 28كالرك

 ،يهمكار مثلثنام به يدرونتعامل  قياز طر رويسه ن نيوي ا ازنظر. است هكرد يها معرفدانشگاه يعوامل مؤثر در حكمران
  .))3(شكل(سازنديمرا برقرار  يتعادل نظام آموزش عال

))Sjoer et al., 2011( شکل )2(: مثلث دانش: آموزش، پژوهش و نوآوری )با اقتباس از

 ازآنجاکه تعامل سه گانه فوق بسیار وابسته به ساختار نوآوری ملی یا منطقه ای25 هر کشور است 
)Lundvall, 1992, Edquist, 1997(، از این مفهوم به عنوان یک قاب مشترک برای تجزیه وتحلیل 
چارچوب  سیاست گذاری حوزه علم، فناوری و نوآوری در کشورهای مختلف نیز استفاده می شود26. 
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در این پژوهش نیز برای تحلیل پیامدهای آمایش آموزش عالی سعی شده است از این چارچوب 
بهره گیری شود.

فرایند حصول تصمیمات مربوط به موضوعات اولویت دار در راهبري سیاسی نظام ملی نوآوري، 
 Gassler et al.,( تعریف و بازتعریف نقش ها، مشارکت ها و یا کارکردهاي بهینه از سوی نقش آفرینان
Laranja, 2012( )2007(، خلق چشم انداز مشترک پیرامون آینده، تحلیل موانع پیشرفت و یا اختالل 
 Boekholt et al.,( سیاست گذاري علم، فناوري و نوآوري و درنتیجه یادگیري سیاستی در این چرخه

2002( ازجمله سایر عناصر مرتبط با حکمرانی علم، فناوری و نوآوری در مرور ادبیات بوده است. 

2-2- حکمرانی آموزش عالی ایران
اصطالح حکمرانی در بخش آموزش عالی برای توصیف ساختارها، فرایندها و فعالیت های دخیل در 
برنامه ریزی و هدایت مؤسسات و افراد فعال در آن استفاده می شود و درواقع با نگاهی کارکردگرایانه 
به موضوعاتی همچون هدایت، ساختارهای تصمیم گیری و منابع مشروعیت در آن، حدود اختیارات 
ساختارها و اشخاص دارای مسئولیت می پردازد )رزاق مرندی 1393(. کالرک27 یکی از بزرگ ترین 
اندیشمندان حوزه حکمرانی در آموزش عالی، سه عامل قدرت حکومت28، بازار و دانشگاه ها را عوامل 
مؤثر در حکمرانی دانشگاه ها معرفی کرده است. ازنظر وي این سه نیرو از طریق تعامل درونی به نام 

مثلث همکاری، تعادل نظام آموزش عالی را برقرار می سازند)شکل)3((.

8 

 

 
  (Clark, 2004 ()Clark, 2004( يدر تعادل نظام آموزش عال ي): مثلث همكار3شكل (

 تيظرف اي يعلم ي) برتر3) بازار و 2) دولت، 1 يرويسه ن نيتعادل ب ايكشش  برحسب يحكمران يمدل، اكثر الگوها نيبنابرا
و  يدانشگاه ستميس طرفكيدر  رو،يسه ن نيتعامل ا ي. با توجه به چگونگشونديم يگذارهيپا 30يعلم يآزاد ياجرا يبرا

كه  رنديگيو سودمحور قرار م يخصوص يآموزش عال يسسات شركتؤم گريطرف د و يتحت كنترل دولت مركز يهادانشگاه
 يمتفاوت يعال آموزش مؤسسات اشكال شان،يا ياز قدرت كاركنان دانشگاه و منافع علم يمتنوع يهادرجه باوجود ان،يم نيدر ا

دانشگاه را  يمدل حكمران توانيغالب است، م گريد يرويبر دو ن روهاين نياز ا كيكدام كهنيابر اساس  لذا. رديگيم شكل
عامل از  نيمؤثرتر ران،يا يهاي دولتدانشگاه يكشور و حكمران يآموزش عال ي. در بررس)Jaramillo, 2012(نمود ييشناسا

به علل ضعف ارتباط  گريو دو عامل د )1393 ي(رزاق مرندگانه حكومت، بازار و دانشگاه، قدرت حكومت بوده سه انيم
 ي. در پژوهش رزاق مرندباشديتر مكمرنگ زادروناي هنجاري قوي و نظام حرفه هايشهيها و نبود ربا دانشگاه وكاركسب

و قدرت حكومت است، قرار دارد و  ارياخت نيشتريب ندهيرأس مثلث، كه نما كياي نزددر نقطه رانيا ي) آموزش عال1393(
 خواسته و يدولت هايبودجه كمبود ،شدنينجها دهيپد طرهيس رينظ ييفشارها ايموجود  ياكنون با توجه به عوامل حركتهم
 انيدانشگاه و بازار رويين دو وسط به مذكور نقطه ها،دانشگاه در يعلم تيحاكم استقرار و استقالل براي رانيا انيدانشگاه نيريد

بر  يدر مقدمه مبن شدهاشاره مسئلهبه  ينكته، پاسخ نيا دي. شا)1393 ي(رزاق مرنددارد ليم) بازار يبرا يشتريب وزن(با 
  خود باشد. يرامونيپ طيدر مح رانيا يهادانشگاه فيضع ييو پاسخگو ينيآفرنقش

 حال در يطيمح يفشارها به هادانشگاه چگونه كه است سؤال نيا از برخاسته يعال آموزش يحكمران در پژوهش ياصل تمركز
 آموزش يحكمران رامونيپژوهش پ) 2016( جونز و نيآست. )Kehm, 2010(دهند؟يم پاسخ يخارج يتقاضاها يسو از رييتغ
 يخودمختار زانيم ازلحاظو دولت ( يآموزش عال يهامؤسسه نيارتباط متعادل ب ازجمله ييهاحوزه شامل را دانشگاه و يعال

 نيدر درون ا يتيريو سازوكار مد يساختار ادار نيكنترل و نظارت دولت) و همچن زانيدانشگاه در مقابل م يريپذتيو مسئول
 ليتحل يبرا يو نحوه ارتباط دانشگاه با دولت، اهرم تيفيك يبررس ني. بنابرا(Austin and Jones, 2016) داننديم هاهمؤسس
 دراقتدار  عيدر مورد توز 32ي(چندسطح يشتريتوسعه آن است كه گاه از ابعاد ب يهاوهيو ش يآموزش عال يهاستميس يحكمران
 يهاسازمان مثالً ( يدولتريغ گرانيمداخله باز امكان با 33يگريبازچند ؛)يو مل يامنطقه ،ييمثال: اروپا طوربه( يحكمرانسطوح 

قدرت 
حكومت

قدرت 
دانشگاه ها

 تعادل نظام
آموزش 
عالي

قدرت بازار

)Clark, 2004( )Clark, 2004( مثلث همکاری در تعادل نظام آموزش عالی :)شکل )3

بنابراین مدل، اکثر الگوهای حکمرانی برحسب کشش یا تعادل بین سه نیروی 1( دولت، 2( بازار 
و 3( برتری علمی یا ظرفیت برای اجرای آزادی علمی29 پایه گذاری می شوند. با توجه به چگونگی 
تعامل این سه نیرو، در یک طرف سیستم دانشگاهی و دانشگاه های تحت کنترل دولت مرکزی و طرف 
دیگر مؤسسات شرکتی آموزش عالی خصوصی و سودمحور قرار می گیرند که در این میان، باوجود 
درجه های متنوعی از قدرت کارکنان دانشگاه و منافع علمی ایشان، اشکال مؤسسات آموزش عالی 
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متفاوتی شکل می گیرد. لذا بر اساس این که کدام یک از این نیروها بر دو نیروی دیگر غالب است، 
می توان مدل حکمرانی دانشگاه را شناسایی نمود)Jaramillo, 2012(. در بررسی آموزش عالی کشور 
بازار و دانشگاه،  از میان سه گانه حکومت،  ایران، مؤثرترین عامل  و حکمرانی دانشگاه هاي دولتی 
قدرت حکومت بوده )رزاق مرندی 1393( و دو عامل دیگر به علل ضعف ارتباط کسب وکار با 
دانشگاه ها و نبود ریشه هاي هنجاري قوي و نظام حرفه اي درون زا کمرنگ تر می باشد. در پژوهش 
رزاق مرندی )1393( آموزش عالی ایران در نقطه اي نزدیک رأس مثلث، که نماینده بیشترین اختیار و 
قدرت حکومت است، قرار دارد و هم اکنون با توجه به عوامل حرکتی موجود یا فشارهایی نظیر سیطره 
پدیده جهانی شدن، کمبود بودجه هاي دولتی و خواسته دیرین دانشگاهیان ایران براي استقالل و استقرار 
حاکمیت علمی در دانشگاه ها، نقطه مذکور به وسط دو نیروي بازار و دانشگاهیان )با وزن بیشتری 
برای بازار( میل دارد)رزاق مرندی 1393(. شاید این نکته، پاسخی به مسئله اشاره شده در مقدمه مبنی 

بر نقش آفرینی و پاسخگویی ضعیف دانشگاه های ایران در محیط پیرامونی خود باشد.
تمرکز اصلی پژوهش در حکمرانی آموزش عالی برخاسته از این سؤال است که چگونه دانشگاه ها به 
فشارهای محیطی در حال تغییر از سوی تقاضاهای خارجی پاسخ  می دهند؟)Kehm, 2010(. آستین و 
جونز )2016( پژوهش پیرامون حکمرانی آموزش عالی و دانشگاه را شامل حوزه هایی ازجمله ارتباط 
متعادل بین مؤسسه های آموزش عالی و دولت )ازلحاظ میزان خودمختاری و مسئولیت پذیری دانشگاه 
در مقابل میزان کنترل و نظارت دولت( و همچنین ساختار اداری و سازوکار مدیریتی در درون این 
مؤسسه ها می دانند )Austin and Jones, 2016(. بنابراین بررسی کیفیت و نحوه ارتباط دانشگاه با 
دولت، اهرمی برای تحلیل حکمرانی سیستم های آموزش عالی و شیوه های توسعه آن است که گاه 
اقتدار در سطوح حکمرانی )به طور مثال: اروپایی،  ابعاد بیشتری )چندسطحی31 در مورد توزیع  از 
منطقه ای و ملی(؛ چندبازیگری32 با امکان مداخله بازیگران غیردولتی )مثاًل سازمان های ذینفع(33 و 
چندموضوعی34 که از ارتباط نزدیک بین آموزش، پژوهش و نوآوري در بستر دانشگاه ها حکایت دارند 

 .)Vukasovic et al., 2018( تشکیل می شود
رابطه میان دولت ها و دانشگاه ها و تغییرات آن از کنترل دولتی به مدل نوین مشارکت دانشگاهی 
و سایربخش های غیردولتی ازجمله سایر موضوعات مهم در پژوهش های حکمرانی آموزش عالی 
است)Amaral et al., 2013, Braun, 1999, Henkel and Little, 1999(. در تحقیقی از مرکز 
تحقیقات سیاست علمی کشور با عنوان ساختار مدیریت منطقه ای مطابق با سند آمایش آموزش عالی 
اشاره شده است که ساختارهای نظارتی نظام آموزش عالی توسط دولت ها بر اساس مدل حکمرانی 
کالن نظام آموزش و حتی نظام سیاسی آن ها متفاوت می باشد که این نکته متأثر از میزان دخالت 
نیو و وگهت  زاده, 1397(.  )نقی  آموزش عالی است  مراکز  دانشگاه ها و  امور  متفاوت دولت ها در 
)1994( نیز با بررسی انواع شیوه هاي حکمرانی بر دانشگاه ها، دو مدل حکمرانی کنترل دولتی36 و 
نظارت دولتی37 را شناسایی نمودند که هر دو بر اساس تعریف دولت ها از سیستم آموزش عالی شان 
و بار مأموریت ها بر آن ها، به رسمیت شناخته شده اند. در مدل کنترل دولتی قدرت میان یک مجمع 
هیئت علمی و بروکراسی دولتی توزیع می شود. دولت این نظام آموزش عالی را ایجاد و اغلب به طور 
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کامل آن را پشتیبانی مالی می کند و بر بسیاري از فرایندها نفوذ دارد. اما در مدل نظارت دولتی دخالت 
از سوي دولت ضعیف شده و به منظور تضمین کیفیت علمی و تأمین سطح حداقلی از مسئولیت پذیري 
بر نظام آموزش عالی بر ضوابطی نظارت داشته و آن را با ابزارهاي قانون گذاري و کنترل سخت تحت 
تأثیر قرار نمی دهد)Neave and van Vught, 1994(. لذا با توجه به ویژگی های متفاوت کشورها، 
ساختار متنوعی از حکمرانی نظام آموزش عالی توأم با درجه استقالل دانشگاهی قابل بررسی بوده و 

تالش های پژوهشی زیادی در این میان صورت گرفته است. 
در این راستا نادر قلی قورچیان در پژوهشی، با نقد وضعیت کنونی و نظام حکمرانی آموزش عالی 
ایران، موضوع استقالل سازمانی دانشگاه ها )موجود در قانون چهارم توسعه(، پاسخگویی، تأمین منابع 
مالی متنوع و فضای رقابتی برای ارتقای کیفیت آموزش عالی و بین المللی شدن آن را بررسی کرده اند. 
آن ها بیان می کنند که اگرچه دولت ها در اکثر کشورها به دانشگاه ها اعم از دولتی و غیردولتی کمک 
می کنند، اما فقط بخشی از بودجه دانشگاه ها توسط دولت  تأمین شده و میزان تخصیص بودجه بر اساس 
عملکرد دانشگاه مشخص می شود )قورچیان و احمدی رضایی, 1394(. رزاق مرندی )1393( نیز با 
بررسی قوانین و مقررات مرتبط آموزش عالی کشور ضمن تأیید مزیت چابک سازی از طریق نظارت 
دانشگاه های ایرانی به جای کنترل از سوی دولت، استنباط می کند که دانشگاه های دولتی ایران در 8 
مؤلفه استقالل داشته و خواستار استقالل در 16 مؤلفه دیگر هستند که مجموع این ها در زمینه »استقالل 
اساسی و فرایندی« جای گرفته و تأثیر به سزایی در نتایج ملی و دستاوردهای آموزش عالی خواهند 
داشت. لذا استقالل دانشگاهی که از موضوعات پژوهشی مهم در تحلیل رابطه دولت و دانشگاه بوده، 

مبحث مهمی در تبیین آمایش آموزش عالی ایران می باشد.
در برخی از پژوهش های داخلی،  مدل  حکمرانی آموزش عالی کشور و ویژگی های خاص آن مورد 
تمرکز قرارگرفته است. داداش کریمی )1398( شاخص های شفافیت، پاسخگویی و مشارکت نظام 
حکمرانی آموزش عالی را با در نظرگرفتن زمینه های سیاسی، اقتصادی و اداری مورد شناسایی قرار 
اداری  اقتصادی، شفافیت  بر 9 عامل: شفافیت سیاسی اجتماعی، شفافیت  داده و مدلی را مشتمل 
)بوروکراتیک(، پاسخگویی سیاسی اجتماعی، پاسخگویی اقتصادی، پاسخگویی اداری )بوروکراتیک(، 
حکمرانی  برای  )بوروکراتیک(  اداری  مشارکت  و  اقتصادی  مشارکت  اجتماعی،  سیاسی  مشارکت 

آموزش عالی کشور ارائه می دهد.
 )داداش کریمی و همکاران،2019(. افخمی روحانی و همکاران )1393( حکمرانی دانشگاهی کشور 
را از منظر مدیریت دانش )دانشگاه ها به مثابه سازمان های خلق و توزیع دانش( در دو بعد کلی درونی و 
بیرونی ارزیابی نموده و ذینفعان داخلی )استاد و دانشجو و کارمند( و بیرونی )دولت و مجلس و جامعه 
و صنعت( آن را تعیین نمودند. در این پژوهش با بررسی پنج مدل اصلي حکمراني در دانشگاه ها شامل 
حکمراني هیئت علمی، حکمراني سازماني، حکمراني هیئت امناء، حکمراني ذینفعان و حکمراني ترکیبي 
)آمالگام39(، شیوه اعضاي هیئت علمی به دلیل درک صحیح از چشم انداز و رسالت دانشگاه براي ادارة 

حکمراني دانشگاه هاي دولتي ایران، مناسب ارزیابی شده است )افخمی روحانی و همکاران، 1393(.
بخش عمده ای از عملکرد و بازدهی نظام دانشگاهی ایران )چه با کارکرد داخلی و چه با کارکرد 
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در تراز جهانی( بر پایه سیاست گذاری های آموزش عالی و اقدامات دولت با عاملیت وزارت عتف و 
نقش آفرینی سایر بازیگران در بخش بیرونی حکمرانی دانشگاهی کشور است )قورچیان و احمدی 
نظام  چالش های  خصوص  در  فراوانی  آسیب شناسی  پژوهش های  میان  این  در   .)1394 رضایی, 
آموزش عالی کشور انجام شده است. ناصر باقری مقدم و حسن احمدی )1397(، آسیب های حکمرانی 
در نظام آموزش عالی ایران را بررسی کرده و با تحلیل مدل ساختاریافته ای، به مسائل مبتالبه آن اشاره 
کردند )باقری مقدم و احمدی, 1397(. در این پژوهش موانع ساختاری )ضعف نهادی و ساختاری 
سیاست گذاری، بی ثباتی مدیریتی، فقدان شاخص در ارزیابی عملکرد نهادهای سیاست گذار، فقدان 
نظام مرکزی مقبول و دخالت غیرضروری نهادها در امور یکدیگر(، تقابل حکمرانی درونی و بیرونی 
)عدم تفاهم نگاه در مأموریت دانشگاه ها و حکمرانی، عدم همسویی سازمان ها و گروه های ذینفع در 
سیاست گذاری و کم توجهی به استفاده از علم سیاست گذاری(، فقدان پایگاه اطالعاتی )عدم رصد کلیه 
مصوبات، ضعف شبکه سازی اطالعاتی و گفتمان سازی و همچنین نبود راستی آزمایی گزارش عملکرد 
دستگاه ها( و فقدان انسجام بخشی )عدم هماهنگی نهادهای متولی خط مشی گذاری و ناسازگاری ها در 
میان بخش های مختلف سیاستی( به عنوان مسائل اخص حکمرانی آموزش عالی ایران شناسایی شده 
که نمی توان بدون مالحظه آنان به پیاده سازی ساختار مدیریت منطقه ای اندیشید. همچنین بر اساس 
یافته های پژوهش عباسی و بیگی )1395(، 25 عامل به عنوان موانع اصلی پیش روی حوزه علم، پژوهش 
و فناوری کشور شناسایی شده اند. آن ها چالش ها را در قالب 5 مؤلفه اصلی موانع ناشی از عملکرد 
افراد و نهادهای خط مشی گذار، موانع ساختاری و مدیریتی، موانع ناشی از ماهیت مسائل حوزه عتف، 
 .)Abbasi and Beygi, 2016( موانع مربوط به مجریان خط مشی و موانع محیطی دسته بندی کرده اند
این پژوهش نشان داد که الگوهای خط مشی گذاری وزارت عتف تا چه میزان می تواند در تعیین حدود 

آینده اثرگذار و کلیدی باشد. 

2-3-سابقه مدیریت منطقه ای آموزش عالی ایران
با نگاهی به پژوهش های مرتبط با حکمرانی دانشگاه ها و محیط سیاست گذاری آموزش عالی جهان 
و ایران، می یابیم که گذار به حکمرانی جدید در آموزش عالی ایران نیازمند مدل بومی برای اداره کالن 
امور آموزش عالی با تعداد زیادی از نقش آفرینان )مستقل و نیمه مستقل و وابسته(40 و تمایالت آن ها 
است. با توجه به ابالغ سند آمایش آموزش عالی و محور قرار دادن توسعه متوازن و همگن ظرفیت های 
آموزش عالی در پهنه جغرافیایی کشور )مدیریت منطقه ای آموزش عالی(، هدف »عدالت آموزشی« 
به عنوان چارچوب بنیادین پیشرفت در بخش آموزش عالی مورد پیگیری قرارگرفته است. این هدف 
به دوران پیروزی انقالب اسالمی نیز بازمی گردد. در این راستا اولین بار در سال 1360 طرح منطقه ای 
کردن آموزش عالی به تصویب ستاد انقالب فرهنگی رسید و استان های کشور بر مبنای میزان دسترسی 
به آموزش عالی به 7 منطقه تقسیم گردید. این تصمیم به احتمال فراوان ناشی از »مطالعات طرح پایه 
آمایش سرزمین اسالمی ایران« به عنوان اولین مطالعه رسمی بعد از پیروزی انقالب اسالمی بوده است 
)ثمری, 1392(. درنهایت به دنبال گسترش عادالنه امکانات آموزش عالی در سطح کشور و ایجاد توازن 
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آمایش سرزمین اسالمی ایران« به عنوان اولین مطالعه رسمی بعد از پیروزی انقالب اسالمی بوده است 
)ثمری, 1392(. درنهایت به دنبال گسترش عادالنه امکانات آموزش عالی در سطح کشور و ایجاد توازن 
با در نظر گرفتن پتانسیل های جغرافیایی مناطق، 7 منطقه اولیه به 9 منطقه گسترش یافت )دانشجو, 
1362(. این سبک از منطقه بندی در نظام برنامه ریزی آموزش عالی با یک چرخش رویکردی تنها در 
خصوص سهمیه بندی مناطق ازنظر پذیرش دانشجو موردتوجه قرار گرفت و نقش مورد انتظار را در 
نظام برنامه ریزی کشور ایفا ننمود. بدین ترتیب اگرچه این برداشت از منطقه ای کردن به جهت دسترسی 
استان های محروم کشور به آموزش عالی مؤثر به نظر می رسید اما به دلیل عدم هماهنگی با دیگر 
بخش های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی جامعه پیامدهایی را برای نظام آموزش عالی به همراه داشته 
و هزینه هایی را مانند افت تحصیلی و کاهش استانداردهای آموزش عالی بر جای گذاشت )بوذری, 

1392(. سیر بلوغ آمایش آموزش عالی از 13۵۰ تاکنون در جدول)2( ارائه شده است.

جدول )2(: سیر بلوغ آمایش آموزش عالی از 13۵۰ تاکنون با اقتباس از)ثمری, 1392(

مقوله های اصلی موردتوجه به آموزش عالیعنوان طرحر

طرح مطالعاتی 1
گروه بتل

آموزش )نه آموزش عالی( به عنوان بخشی از برنامه های بخشی-منطقه ای

توجه به آموزش عالی به صورت یکی از فعالیت های بخش سوم )خدمات(مطالعات ستیران2
سیاست ها به صورت بخشی )نه بخشی منطقه ای(

به دنبال بررسی سیاست های جاری دولت

مطالعات طرح پایه 3
آمایش سرزمین 

اسالمی ایران

آموزش عالی به عنوان یکی از فعالیت های بخش خدمات اجتماعی و خدمات برتر
توسعه دانشگاه ها و مراکز موجود با ایجاد مراکز آموزش عالی جدید در 12 استان

توجه به بعد جمعیت

ضوابط اجرایی آمایش ۴
سرزمین

توسعه علوم، آموزش، پژوهش و فناوری
گسترش و تجهیز مراکز آموزشی، پژوهشی، شهرک ها و پارک های علمی فناوری کشور

طرح آمایش ۵
آموزش عالی )انتهای 

دهه ۸۰(

متناسب سازی توسعه آموزش عالی با نیازهای استانی، ملی، منطقه ای و بین المللی
ایجاد تناسب بین رشته ها و اهداف آموزش عالی

ساختارسازی و ایجاد نهاد تضمین کیفیت و نظارت مستمر بر آموزش عالی
ایجاد ارتباط مؤثر بین دانشگاه ها و دستگاه های اجرایی، بخش های غیردولتی در جهت ارتقا مهارت و به کارگیری 

یافته های علمی در جامعه
اصالح و به روزرسانی زیرساخت های مدیریت آموزش دانشگاه ها

سیاست ها و ضوابط 6
اجرایی حاکم بر 

آمایش آموزش عالی 
در جمهوری اسالمی 
ایران )مصوب سال 
139۴ شورای عالی 

انقالب فرهنگی(

تقسیم بندی ده منطقه کالن آموزش عالی در پهنه جغرافیایی کشور
ساختار مدیریت منطقه ای

ساماندهی مؤسسات آموزش عالی
رتبه بندی و اعتبارسنجی مؤسسات آموزش عالی

مأموریت گرا کردن مؤسسات آموزش عالی
طرح جامع نظام پذیرش و سنجش آموزش عالی

آموزش های مهارتی
اشتغال فارغ التحصیالن و تناسب رشته های دانشگاهی با نیاز جامعه

کالن  منطقه  ده  بر  تقسیم بندی  عالوه   )139۴ )مصوب  آموزش عالی  آمایش  باالدستی  سند  در 
آموزش عالی در پهنه جغرافیایی کشور، دو وزارت  خانه علوم و بهداشت ملزم به اجرای ساختار 
مدیریت منطقه ای و تفویض اختیار شده اند. در همین راستا وزارت علوم، تحقیقات و فناوری )عتف(، 
سیاست مدیریت منطقه ای مؤسسات آموزش عالی کشور را با رویکرد تمرکززدایی، افزایش کارایی و 
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نثقرخسایاظومی و متیاوفایکس گیوهآبقیرویووطهی2ی یتبصقهیووطهی10یقوا نینندنف؛ی ظوئفی یتسکقالتی
 منگتیالفینتخوذیام طهی ی ئقنیاوو ینو یوداقاشیوهآی ین یوؤلسوتی و متیاوفایگنی ووطهیلوگل ی
نلش.یرفلهاینلشیضق گتیینجقن ینانیهژ نشیر یط گیوؤکدیرویهقوودنو یوثبشیحوصلینمینجقن ی
 وواشی و متیاوفای)اظ یطنای یلوووادنایوجدطیوؤلسوتی و متیاوفایولهولبیرویاقومنوی یوزاشینو ی
نللونینو یکس گ(ینمیاکیل ی ینمیل  یطاخقیفز میتحیقینلهوطیروالطللایهق ادیرقققنگیوایکهد،یرهورقنانی
نانیهژ نشیرویاهواشیر ینانیاکل ؛یقصدیادنگطیرهقونینو یاظق یلهدی وواشیگنیر یچوفشیرکسوادیرسک ی

فز میهقوطهیلوم یوهولبی نیگنیر یاه ننیهقشیلقضیه اقلل ینلش.

3- روش پژوهش
طگینانیهژ نشیکقفایت صقفا؛ییوحییقنیرویگ اکقطیلهوگا هقطنم یوبلهایرقیایس ینو یاهوگلا41یندفی
نصسایگ طیگنیکسفی یت ضقویلهوگا نو ی اهدهیحکمقناایوهآی ین ی و متیاوفایولکایرقیووطهین لی ی
ط میلهدی وواشی و متیاوفایققنگیطنطهی یطگینانیگاللیر یرقط  گ ی یتجزا ی تحسقلیوه یتقانیویوالتی
 یرزنگتینو یوقتبطیرویو ض عی وواشی و متیاوفای یحکمقناایوهآی ین یهقطنگلهد.یگ اکقطیکمای
لهوگا هقطنم یل ق42؛یگ تیرسقوگیجداد ینلشیک یر یط گیرسلقطهیرقن یثبشیطناشیاسقلای یودلینو ی
ذنهایولخصصونیطگیو گطیوسوئلی یلقسل ینو یهقچقدهینمیجمس یحکمقناای)2013ی,Amer(نللفوطهی
وایا طی)2006ی,Jetterی,2006ی,.alیetیJetter(.ینمیایس یاهوگلایوایت ننیرقن یت لع یلهوگا نو43ینللفوطهی
کقطهی یرقیایوطیضعفیتکهقکینو یلوگشیلهوگا نو یکمایغسب یام طی),2010ی,.alیetیVlietیvanی
2011ی,SchweinfortیandیJetter(.ینانیگ تیوایت نادیطناشیکقفایگبقرونیگنیر یص گتیلوگلوگوهدی
نمواهدیگ تیاهولایلقناس  یالهقنلپکلق 44ی)2005ی,.alیetیBradfield(یرویتجزا ی تحسقلیکماینطغومی
کهدی)2019ی,.alیetیAlipourی,2010ی,.alیetیVlietیvan(.یگنرقتینکسسق ط45یرویوعقلایایس ینو یاهوگلای
طگیطن ی1970؛یت ناسشیطناشیاسمِاینجلمواایگنینمواهدیاکسایر ین یهق لل ی یجهشیطنگیولسکلینمی
رقهینوی یلسشینویاسونیطندی)2003ی,SmarandacheیandیKandasamyی,1986ی,Kosko(.یاکیام ا ی
نمیایس یاهوگلایطگیاکلی)4(یامواشیطنطهیادهینلش.یطگینانیاکلینقیرقهیر یاه ننیاکیهقسقنن46ی)اوی
وفه م(یقسمدنطیادهی یرقطنگنو؛ییگ نرطینثقر نگ یوقونینانیرقهینوی یرقهیندفیگنیاسونیوایطند.یلقضی
کهقدیرقهیc1ینمونیهقسقننی»گادیکسبی کوگنو«؛یرقهیc2ی»نالغولیمناایتخصصیوح گ«؛یرقهیc3ی»ناجوطی

ماسبیر میا   گ «ی یرقهیc4یر یاه ننیولغققیندفی»نقلصوطیطناشیرهقون«یجوامواایادهیناد.
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  آن متناظر سيماتر و يشناخت نقشه از يانمونه): 4شكل (

 بومسبيز جاديا« C3، گره »محورتخصص ييزااشتغال« C2، گره »وكارهارشد كسب«به  C1مفروض است كه گره  ،)6( شكل در
هستند كه  يميمفاه C3و  C1، C2اند. شده ييجانما »انيبناقتصاد دانش«هدف  ريمتغ عنوانبه C4داللت دارند و گره  »ينوآور
 ميها مفاهگره نيبنابرا؛ باشديم ستميف ساهدا ايكننده هدف منعكس C4و  بوده ستميمؤثر بر س يهاشرانيپ انگرينما فرضاً
 تيكنند. ماهيمختلف برجسته م ميمفاه نيرا ب يو معلول يلّ ها) رابطه عفلش ايها (بردارها كانيدهند و پيرا نشان م يمختلف
 از ؛كنديم ليرا تسه ليتحل نديفراشده و  منجرمختلف  ميمفاه نيموجود ب ارتباطاتها و يگدرك وابست بهها نقشه نيا يبصر
 است شدهليتبدتجسم و ارتباط  يبرا ديمف يآن به ابزار يبودن نسب هبر ساد افزون يعلّ يشناخت يهارو است كه نقشه نيهم

)Jetter, 2006( .افزا -1 نيب يوزن يدارا معموالً  گريكديبر  ميمفاه يعلّ  راتيتأث اياتصاالت  نيهمچن)عامل اول باعث  شي
 يها و وزن بردارهاگره نيا همهها پژوهش درعامل دوم) است.  شيعامل اول باعث افزا شي+ (افزا1كاهش عامل دوم) تا 

 يمحاسبه نقشه شناخت ندي. فرآشوديماعمال  قيطر نياز ا هاآنو نمرات  شوديم ليآن توسط خبرگان تكم تيعل اي ياثرگذار
توابع  محاسبات اساس بر واست)  ندهيآ تيوضع كيكه دربردارنده  يبردار حالت (بردار در 48»تمجاور سيماتر«با ضرب 

 ليوتحلهيتجز يدهد. برايرا نشان م رييتغ ايمداخله  طيشرا يازا بهها شود. بردار حالت مقدار گرهيانجام م 49نگيشآاسكو
است.  شدهداده نسبت ثابت عدد كيبه  هي، مقدار مفهوم در بردار حالت اولستميكل س اي ميمفاه ريمفهوم بر سا كي ياثرگذار

ها اختصاص به آن 0(عدد  باشندخاموش  گريد يها) و گرهآن به 1 عدد اختصاص يعني( روشن) در شكل C2( 2اگر گره 
  است: رحش نيبه ا هيبردار حالت اول آنگاه)، شوديداده م

⃗��𝑿𝑿 خاموش باشند نيريفعال و سا C2كه  يحالت زمان): بردار 1رابطه ( � �𝟎𝟎 𝟎𝟎 𝟎𝟎 𝟎𝟎�  

) كه در شكل ميمفاه نيمابيروابط ف( يبا توجه به نقشه علّ شود،ياستفاده م 50»يورود بردار« عنوانبه آن از كه حالت بردار نيا
دهد. يم رييتغ زي) را نC4 نجايهدف (در ا ريتغحالت م تبعبه و هاآناثر گذاشته و حالت  ستميس كل تيآمده است، در عل )4(

شبكه منجر  در گريد ميمفاه ريسا رييشده است، به تغ يسازمدل يدر نقشه شناخت كه يو بازخورد ميرمستقياثرات غ لذا
به ثبات تكرار  دنيتكرار شود، اما معموًال تا رس تينهايتواند بيم ياستنتاج نقشه شناخت ندي، فراينظر ازلحاظ. 51شونديم
 يسازيسهولت انجام محاسبات و بصر يمقاله برا نيا در. )Kok, 2009, Pillkahn, 2008( شرط توقف) عنوانبهشود (يم

 اي مسائل ييشناسا« يشامل سه مرحله كل يشناختنقشه  كي نيتدواست.  شدهاستفاده Mental Modelerافزار ساده، از نرم
 ,Mateou and Andreou( باشديم »يروابط علّ شدت نيتخم« و »ميمفاه نيا نيب يروابط علّ ييشناسا« ،»حوزه يديكل ميمفاه

اکلی)4(:یام ا ین ینمیایس یاهوگلای یووتقاسیولهوظقی ن
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در شکل )6(، مفروض است که گره C1 به »رشد کسب وکارها«، گره C2 »اشتغال زایی تخصص محور«، 
گره C3 »ایجاد زیسب بوم نوآوری« داللت دارند و گره C۴ به عنوان متغیر هدف »اقتصاد دانش بنیان« 
جانمایی شده اند. C2 ،C1 و C3 مفاهیمی هستند که فرضًا  نمایانگر پیشران های مؤثر بر سیستم بوده و 
C۴ منعکس کننده هدف یا اهداف سیستم می باشد، بنابراین گره ها مفاهیم مختلفی را نشان می دهند و 
پیکان ها )بردارها یا فلش ها( رابطه عّلی و معلولی را بین مفاهیم مختلف برجسته می کنند. ماهیت بصری 
این نقشه ها به درک وابستگی ها و ارتباطات موجود بین مفاهیم مختلف منجر شده و فرایند تحلیل را 
تسهیل می کند، از همین رو است که نقشه های شناختی عّلی افزون بر ساده بودن نسبی آن به ابزاری 
مفید برای تجسم و ارتباط تبدیل شده است )Jetter, 2006(. همچنین اتصاالت یا تأثیرات عّلی مفاهیم 
بر یکدیگر معموالًً دارای وزنی بین 1- )افزایش عامل اول باعث کاهش عامل دوم( تا 1+ )افزایش 
عامل اول باعث افزایش عامل دوم( است. در پژوهش ها همه این گره ها و وزن بردارهای اثرگذاری 
یا علیت آن توسط خبرگان تکمیل می شود و نمرات آن ها از این طریق اعمال می شود. فرآیند محاسبه 
نقشه شناختی با ضرب »ماتریس مجاورت«۴۸ در بردار حالت )برداری که دربردارنده یک وضعیت 
آینده است( و بر اساس محاسبات توابع اسکوآشینگ۴9 انجام می شود. بردار حالت مقدار گره ها به ازای 
شرایط مداخله یا تغییر را نشان می دهد. برای تجزیه وتحلیل اثرگذاری یک مفهوم بر سایر مفاهیم یا کل 
سیستم، مقدار مفهوم در بردار حالت اولیه به یک عدد ثابت نسبت داده شده است. اگر گره C2( 2( در 
شکل روشن )یعنی اختصاص عدد 1 به آن( و گره های دیگر خاموش باشند )عدد ۰ به آن ها اختصاص 

داده می شود(، آنگاه بردار حالت اولیه به این شرح است:
رابطه )1(: بردار حالت زمانی که C2 فعال و سایرین خاموش باشند

این بردار حالت که از آن به عنوان »بردار ورودی«۵۰ استفاده می شود، با توجه به نقشه عّلی )روابط 
فیمابین مفاهیم( که در شکل )۴( آمده است، در علیت کل سیستم اثر گذاشته و حالت آن ها و به تبع 
حالت متغیر هدف )در اینجا C۴( را نیز تغییر می دهد. لذا اثرات غیرمستقیم و بازخوردی که در نقشه 
شناختی مدل سازی شده است، به تغییر سایر مفاهیم دیگر در شبکه منجر می شوند۵1. ازلحاظ نظری، 
فرایند استنتاج نقشه شناختی می تواند بی نهایت تکرار شود، اما معموالًً تا رسیدن به ثبات تکرار می شود 
)به عنوان شرط توقف( )Kok, 2009, Pillkahn, 2008(. در این مقاله برای سهولت انجام محاسبات 
و بصری سازی ساده، از نرم افزار Mental Modeler استفاده شده است. تدوین یک نقشه شناختی 
شامل سه مرحله کلی »شناسایی مسائل یا مفاهیم کلیدی حوزه«، »شناسایی روابط عّلی بین این مفاهیم« 
و »تخمین شدت روابط عّلی« می باشد )Mateou and Andreou, 2008(. در شکل )۵(، گام های 
اصلی پژوهش تعیین شده و مطابق چارچوب پیشنهادی جتر۵2 فرآیندهای مدل سازی نقشه شناختی و 

۵۴.)Jetter and Schweinfort, 2011( برنامه ریزی مبتنی بر سناریو۵3 پیوندیافته است
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 ينقشه شناخت يسازمدل يندهايفرآ 52جتر يشنهاديو مطابق چارچوب پ شدهنييتعپژوهش  ياصل يهاگام ،)5(شكل  در. )2008
  2011Jetter and Schweinfort, (.54(است  افتهيونديپ 53ويسنار بر يمبتن يزيرو برنامه

 
 Jetter and( يبه روش نقشه شناخت وهايبر چارچوب توسعه سنار يمبتن قيشده در تحق مودهيپ يها): گام5شكل (

Schweinfort, 2011(.  

را به خود اختصاص داد بلكه به  نهيشياز پ يبخش مهم تنهانهپژوهش  باهدفموضوع شامل مستندات مرتبط  اتيادب يبررس
 نيانگيم يمؤلفه با بررس 43. ))3(جدول(شد يمنته رانيا يآموزش عال يامنطقه يمؤثر بر حكمران يهامؤلفه نيترمهم عيتجم

 هياول يشناخت نقشه يهاو گره افتهيكاهش آموزش، ُبعد بر مؤثر و بالفعل شرانيپ 13 به ،هاآن انسيو اختالف وار تينمرات اهم
شد. سپس بر  يبررس متمركز يهاگروه در و آماده) MicMac( متقابل اثر ليتحل افزارنرم بستر در نقشه نيا. دادند ليتشك را

.)Jetter and Schweinfort,2011( گام های پیموده شده در تحقیق مبتنی بر چارچوب توسعه سناریوها به روش نقشه شناختی :)شکل)۵

بررسی ادبیات موضوع شامل مستندات مرتبط باهدف پژوهش نه تنها بخش مهمی از پیشینه را به 
خود اختصاص داد بلکه به تجمیع مهم ترین مؤلفه های مؤثر بر حکمرانی منطقه ای آموزش عالی ایران 
منتهی شد)جدول)3((. ۴3 مؤلفه با بررسی میانگین نمرات اهمیت و اختالف واریانس آن ها، به 13 
پیشران بالفعل و مؤثر بر بُعد آموزش، کاهش یافته و گره های نقشه شناختی اولیه را تشکیل دادند. این 
نقشه در بستر نرم افزار تحلیل اثر متقابل )MicMac( آماده و در گروه های متمرکز بررسی شد. سپس 
بر اساس سناریوهای محتمل از فرضیه های رفتار وزارت عتف )که از دو منبع یکی نمرات پرسشنامه 
جهت تعیین شدت عدم قطعیت و دوم پنل نقشه شناختی توسط خبرگان نیز معتبر شده بود(، در فاز 
بعد به نرم افزار Mental Modeler داده شده و روی آن محاسبات نهایی سناریوهای حکمرانی منطقه ای 

آموزش عالی ایران صورت پذیرفت.
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الزم به ذکر است که خبرگان به روش های غیراحتمالی، هدفمنِد قضاوتی و گلوله برفی انتخاب 
می شدند و معیارهای زیر برای مراجعه به آن ها )هم پرسشنامه و هم مصاحبه با 17 نفر متشکل از 11 

کارشناس سیاست گذاری علم و فناوری، ۵ کارشناس آموزش عالی و 1 نفر متفرقه ( تعیین کننده بود:
مشارکت کارشناسی یا همکاری در بیش از 2 طرح پژوهشی مرتبط با آمایش آموزش عالی یا آمایش 

علم و فناوری
متخصص آینده پژوهی حوزه علم و فناوری

متخصص مدیریت و سیاست گذاری آموزش عالی یا دارای تجربه مدیریتی یا مشورتی در نظام 
دانشگاهی

آگاه کلیدی حوزه علم، فناوری و نوآوری از بعد نظری، عملی یا تجربه  مدیریتی
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جدول )3(: مهم ترین مؤلفه های مؤثر بر حکمرانی منطقه ای آموزش عالی )مرور ادبیات و مصاحبه های اکتشافی(

مؤلفه اصلیر

توان هدایت گری، رهبری و تعامل دانشگاه های معین با سایر 1
دانشگاه های منطقه

نبود تعامل میان دانشگاه های کوچک با بزرگ )عدم آمادگی 
دانشگاه های مراکز استان های کوچک جهت تبعیت از دانشگاه های 

معین منطقه(

تمایل نداشتن دانشگاه های بزرگ به پذیرفتن مسئولیت 
دانشگاه های کوچک

کیفیت عملکرد دانشگاه های معین

نبود فرهنگ مشارکت و همکاری در سطح دانشگاه ها و مناطق

نحوه انتصابات مدیران دانشگاهی و دبیرخانه های مناطق

کمیت و کیفیت مدیران سطح باال در منطقه

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

فضای رقابت سازنده درون مناطق

برقراری ارتباطات متقابل در زمینه علمی، فرهنگی و صنعتی

پذیرش منطقه ای کردن و مشارکت عوامل دانشگاهی و رفع ابهامات 2
در فرایندها و سازوکارها و ... )تمایل خودآگاه(

اجماع رضایت بخش دانشگاهیان و نگرش مدیران در خصوص 
طرح آمایش آموزش عالی

مقاومت در برابر تغییرات بالقوه و بالفعل از سوی بدنه

تطابق فرهنگ سازمانی دانشگاه ها با شرایط جدیدتعامالت عمودی/طولی میان دانشگاه ها با مناطق با ستاد3

ایجاد فضای رقابت و تعامالت افقی/عرضی میان مناطق با یکدیگر۴

هماهنگی با سایر دستگاه های اجرایی و قانون گذاری و ... در شرایط ۵
جدید منطقه گرایی

فشار ساختارهای سیاسی برای حفظ جایگاه های کسب شده توسط 
دانشگاه ها )به طور ویژه در مناطق کوچک تر(

درک متقابل دانشگاه ها و مقام های محلی در خصوص 
مأموریت های منطقه ای دانشگاه ها

تطابق ساختارهای منطقه ای با استان ها

نحوه تأمین مالی و هدایت بودجه به مناطق در جهت کاهش 6
وابستگی

ساختار مدیریت مالی منطقه

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

7
نحوه اجرای طرح مأموریتگرایی مؤسسات آموزشی با توجه به 
سطوح عملکردی بین المللی، ملی، منطقه ای و محلی به منظور 

پاسخ گویی به نیازهای گوناگون

عدم وجود مدل مشخص از انتظارات از دانشگاه های مختلف

شناخت نیازها )نیازسنجی(، تنگناها، کاستی ها، توانمندی ها و 
قابلیت های مناطق

تقسیم وظایف دانشگاه های عضو هر کالن منطقه

۸
رفع تعارضات قانونی برای اجرای مناسب نظام منطقهای 

آموزش عالی و تسهیل گری های حقوقی موجود در اسناد باالدستی 
مرتبط )انسجام طولی و اصل پیوستگی(

تطابق با چشم انداز 2۰ ساله، برنامه های ۵ ساله، نقشه جامع علمی 
کشور و ...

تغییر نظم حاکم بر استقالل و آزادی عمل واحدهای دانشگاهی 9
استقالل ساختار حقوقی هیئت امنای دانشگاه هاکوچک و بزرگ در راستای سیاست های منطقه  آموزش عالی



14
00

ار 
 به

ه1،
مار

 ش
م،

ده
ل 

سا
 / 

ری
وآو

ت ن
یری

مد
ی 

هش
ژو

ـ پ
ی 

علم
مه 

لنا
فص

26

مؤلفه اصلیر

1۰
بازنگری و اصالح نظام/فرآیندهای اداری و مدیریتی از ستاد به 
مناطق و از مناطق به سطوح پایین تر )حدود مدیریتی در جهت 

کاهش تضاد(
غیرچابک بودن و مسئله بورکراسی های جدید )منطقه ای( و قدیم 

)تعدد مراکز بوروکراسی!(

تبعات امنیتی11
پیامدهای ناخواسته قومی،  مذهبی و فرهنگی

تعارض استقالل مناطق و دانشگاه ها با اقتدار دولت محلی

نحوه اجرای طرح رتبهبندی و اعتبارسنجی و دسته بندی مؤسسات 12
آموزش عالی کشور

عدم وجود نظام شفاف و رسمی دستهبندی مراکز آموزش عالی 
)دانشگاه، مرکز آموزش عالی و ...(

13
نحوه همکاری زیرنظامهای موازی آموزش عالی همچون 

دانشگاه های غیرانتفاعی، آزاد اسالمی و پیام نور با دانشگاه های 
دولتی در مناطق )ترسیم جایگاه کلیه زیرنظام ها(

مشارکت پژوهشگران در پروژه های صنعتی و اجرایی )تغییر تعامالت دانشگاه های منطقه با بخش صنعت، کشاورزی و خدمات1۴
عادات رفتاری پژوهشگران(

1۵
فشار تقاضای محلی ناشی از ویژگی های به خصوص نهاد دانشگاه 

در شهرها و خصوصیات متمایز مناطق از یکدیگر

مداخله سایر نهادهای دولتی و غیردولتی محلی

فشارهای نمایندگان مجلس، فرمانداری ها، استانداری ها، سمن ها، 
صنایع و ... )سیاسی، اجتماعی(

بازنگری و اصالح فرآیند/خدمات آموزشی )تدریس و برنامه های 16
درسی( از ستاد به مناطق و از مناطق به سطوح پایین تر

توسعه زیرساخت های آموزش منطبق با مزیت ها و نیازهای منطقه 
)بنیادی، علوم انسانی، هنر، مهندسی( و کیفیت ارائه خدمات 

آموزش عالی

توسعه قطب های علمی کشور در دانشگاه های مستعد

مهار رشد آموزش عالی در قطب های اشباع شده به منظور جلوگیری 
از تشدید مهاجرت و نارسایی های اجتماعی

برنامه های طرح تحول آموزش در دانشگاه و دانشکده های کالن 
منطقه

بازنگری و اصالح فرآیند/خدمات پژوهشی و فناوری دانشگاهی از 17
ستاد به مناطق و از مناطق به سطوح پایین تر

ساماندهی واحدهای پژوهشی کشور

کارآمدی شبکه آزمایشگاهی و پارک ها و مناطق علم و فناوری در 
کنار دانشگاه ها

هدفمندسازی طرح های پژوهشی و مأموریت گرایی دانشگاه ها و 
مؤسسات پژوهشی

هدفمندسازی اعتبار پژوهشی اعضای هیئت علمی

ساماندهی تولیدات علمی دوره های تحصیالت تکمیلی و 
جهت دار نمودن آن ها )مقاالت و رساله ها(

ساماندهی رویدادهای علمی و پژوهشی )همایش ها و ...(

توسعه زیرساخت های پژوهش و فناوری دانشگاهی منطبق با 
مزیت ها و نیازهای منطقه )بنیادی، علوم انسانی، هنر، مهندسی( و 

کیفیت ارائه خدمات آموزش عالی

نهادسازی در جهت ثبت مالکیت معنوی اختراعات و ابتکارات و 1۸
توسعه علمی
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مؤلفه اصلیر

19
بازنگری و اصالح فرآیند توسعه فناوری صنعتی از ستاد به مناطق و 

از مناطق به سطوح پایین تر

توسعه زیرساخت های فناورانه و نوآورانه منطبق با مزیت ها، نیازها 
و خالقیت منطقه )فناوری صنعتی(

توسعه زیرساخت های تجاری سازی محصوالت و فرایندهای 
پژوهشی، نوآوری و فناوری

کارآمدسازی عملکرد شهرک ها و پارک های علم و فناوری، 
فن بازارهای منطقه ای، مراکز رشد و شتابدهی دانشگاهی در کنار 

دانشگاه ها

بازنگری و اصالح فرآیند فرهنگی نظام دانشگاهی از ستاد به مناطق 2۰
و از مناطق به سطوح پایین تر

همسوسازی ارزش ها و هنجارهای اجتماعی-فرهنگی نهادهای 
سیاست گذار

21
نظارت، پایش و ارزیابی مستمر عملکرد، کارایی و مصوبات با الزام 
استانداردسازی و تضمین کیفیت جهت بازنگری،  بهبود و بازخورد 
مداوم در حوزه های مختلف مأموریتی )یادگیری سیاستی جهت 

اصالحات و تعدیل های الزم در طول اجرا(

قطب های علمی کشور

مؤسسات پژوهشی

پژوهش و آموزش دانشگاه ها

کیفیت محتوای نشریات علمی و پژوهشی

پیمایش های ملی و منطقه ای

نهاد تضمین کیفیت بروندادهای نظام علم، پژوهش و فناوری

توجه به نقش فرامنطقه ای و مأموریت های بین المللی نظام 22
دانشگاهی

افزایش همکاری و ارتباطات بین المللی و دیپلماسی علم و فناوری 
)شبکه تبادالت علمی و فناوری(

دوره های فرصت مطالعاتی و پسادکتری )برنامه های آموزشی 
مشترک(

ساماندهی رشته های دانشگاهی و بازنگری برنامه های درسی 23
موردنیاز آینده توأم با مشارکت متخصصان منطقه

تعیین و اولویت بندی رشته ها و برنامه های درسی موردنیاز آینده 
)همچنین توجه به علوم و فنون نوین(

روند تصویب رشته های دانشگاهی در کلیه زیرنظام های 
آموزش عالی

پاسخگویی و مسئولیت پذیری نظام دانشگاهی در برابر نیازهای هر 2۴
منطقه و محیط اطراف

شرایط پایدار، قاطع و مقتدر در برنامه ریزی و اجرای سیاست های 2۵
آمایش )اصل ثبات مدیریتی/سیاسی، مداومت و پایداری(

بهره مندی از دانش های گوناگون میان رشته ای و فرارشته ای در 26
برنامه ریزی و راهبردنگاری

27
نظام اطالعات آماری مرجع بر اساس سطوح مختلف 

سیاست گذاری، مدیریتی، اساتید، دانشجویی جهت سنجش 
شاخص های تصمیم ساز

2۸
شبکه سازی، مشارکت طلبی و سازوکار دریافت ایده و پیشنهاد از 
ذینفعان مناطق )صاحب نظران، مدیران، دانشجویان،  تشکل ها و 

نهادهای غیردولتی(
برنامه ریزی ارتباطات و اطالع رسانی ذی نفعان

استقرار نهاد قوی تظلم خواهی، مطالبه گری و پیگیری شکایات و 29
اعتراض ها

تدوین قوانین و طراحي نهادهاي تضمین حق اعتراض به 
تصمیمات و عملکردها

نظام قضایی و دادرسی کارا
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مؤلفه اصلیر

اصالح نظام سنجش و پذیرش دانشجو3۰

درهم ریختگی ترکیب نیروی انسانی تربیت شده به منظور اشتغال 
)خصوصاً در دوره تحصیالت تکمیلی(

انعطاف پذیری نظام پذیرش/گزینش/ظرفیت دانشجویی در دوره 
پایه و تکمیلی

روند انتقال دانشجویان دختر

نحوه اجرای نظام جامع آموزش های فنی و حرفه ای و مهارتی31

تناسب آیین نامه جذب و ارتقای اعضای هیئت علمی با شرایط 32
منطقه گرایی

ترکیب اعضای حقیقی و حقوقی کارگروه تصمیم گیر آمایش 33
آموزش عالی در مناطق )شورای سیاست گذاری و مدیران(

3۴
متوازن سازی مناطق به لحاظ ظرفیت ها، استعدادها، فرصت ها 
و مزایای نسبی به منظور ایجاد تعادل در بازار آموزش عالی و 

ساختار فعالیت های اقتصادی-اجتماعی مناطق )ساماندهی فضایی 
آموزش عالی جهت برابری رشد(

توزیع متعادل مراکز آموزش عالی جدید متناسب با نوع و ساختار 
فعالیت های اقتصادی-اجتماعی مناطق

پرهیز از تمرکز در امکانات و تأسیس مراکز آموزش عالی

تنوع اقلیمی در فرهنگ و پراکندگی نابرابر جمعیت در مقایسه 
مناطق

ارتقای اشتغال پذیری دانشجویان و کیفیت سرمایه انسانی و نیروی 3۵
کار منطقه )بهبود شاخص سرمایه انسانی(

تطبیق محتوای دروس دوره های آموزش عالی با نیازهای شغلی 
و جامعه

رصد شغلی دانش آموختگان برای تجزیه وتحلیل بازار کار و 
تناسب بیشتر آموزش عالی با بازار کار

تقویت انجمن های فارغ التحصیلی

الگوهای خصوصی سازی در آموزش عالی36

مرجعیت و مشروعیت دانشگاه ها/نظام آموزش عالی در ایفای 37
کارکردهای خدماتی به منطقه )منزلت آموزش عالی(

تغییرات پایگاه اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی دانشگاه ها

توجه به آرمان ها، انتظارات اجتماعی و افکار عمومی درباره 
آموزش عالی، نوع و چگونگی توسعه آن

3۸
رهنمودگیری از برنامه کالن آمایش سرزمین و تنظیم بر اساس 
تعامل مؤثر با آن )آمایش آموزش عالی در چارچوب آمایش 

سرزمینی هم در سطح کالن و هم در سطح منطقه(

ویژگی های ذاتی مناطق نظیر ساختارهای جمعیتی، سن، جنس، 39
مهاجرت و ...

اجماع در دیدگاه های نظری در خصوص توسعه آموزش عالی و ۴۰
دانشگاه های جدید بر اساس آمایش

وجود چارچوب عملی برای طراحی و اجرای مطالعات آمایش 
آموزش عالی

ریسک پذیری نظام دانشگاهی و سیاست گذاران آموزش عالی منطقه۴1

ساماندهی مؤسسات آموزش عالی )ایجاد، ادغام و حذف(۴2

افزایش اثرگذاری بخش خصوصی در فرایندهای حکمرانی ۴3
دانشگاهی
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  شده خبرگان)تحت وب (بخش ورود نمرات نرمال Mental Modelerافزار نرم ياز فضا يريتصو ):6( شكل

  هاافتهي ليوتحلهيتجز-4

در خصوص  نظرتبادلبحث و  ق،يپژوهشگران تحق انيمتمركز م يهاو گروه يدر پنل خبرگ يكارشناس يهاتيفعال نيترمهم
 جينتا )7(شكلهدف) بود.  ريعنوان متغ(به رانيا يآموزش عال يامنطقه يبا حوزه اثر بر نظام حكمران يديبالفعل كل شرانيپ 13
 شينما را) شدهكپارچهي ي(نقشه شناخت هاشرانيپ نيا انيم يخبرگان از سنجش اثر متقابل و نقشه ارتباطات علّ يگذارنمره

  . 56دهديم

 
 افزارنرم در يامنطقه يحكمران نظام يهاشرانيپ) يافق(محور  يرياثرپذ و) يعمود(محور  ياثرگذار زانيم): 7شكل (

  مككيم

شکل )6(:  تصویری از فضای نرم افزار Mental Modeler تحت وب )بخش ورود نمرات نرمال شده خبرگان(

4-تجزیه وتحلیل یافته ها
مهم ترین فعالیت های کارشناسی در پنل خبرگی و گروه های متمرکز میان پژوهشگران تحقیق، بحث 
و تبادل نظر در خصوص 13 پیشران  بالفعل کلیدی با حوزه اثر بر نظام حکمرانی منطقه ای آموزش عالی 
ایران )به عنوان متغیر هدف( بود. شکل)7( نتایج نمره گذاری خبرگان از سنجش اثر متقابل و نقشه 

ارتباطات عّلی میان این پیشران ها )نقشه شناختی یکپارچه شده( را نمایش می دهد۵6 .

19 

 

 
  شده خبرگان)تحت وب (بخش ورود نمرات نرمال Mental Modelerافزار نرم ياز فضا يريتصو ):6( شكل

  هاافتهي ليوتحلهيتجز-4

در خصوص  نظرتبادلبحث و  ق،يپژوهشگران تحق انيمتمركز م يهاو گروه يدر پنل خبرگ يكارشناس يهاتيفعال نيترمهم
 جينتا )7(شكلهدف) بود.  ريعنوان متغ(به رانيا يآموزش عال يامنطقه يبا حوزه اثر بر نظام حكمران يديبالفعل كل شرانيپ 13
 شينما را) شدهكپارچهي ي(نقشه شناخت هاشرانيپ نيا انيم يخبرگان از سنجش اثر متقابل و نقشه ارتباطات علّ يگذارنمره

  . 56دهديم

 
 افزارنرم در يامنطقه يحكمران نظام يهاشرانيپ) يافق(محور  يرياثرپذ و) يعمود(محور  ياثرگذار زانيم): 7شكل (

  مككيم

شکل )7(: میزان اثرگذاری )محور عمودی( و اثرپذیری )محور افقی( پیشران های نظام حکمرانی منطقه ای در نرم افزار میک مک
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اثرگذار و  ريزرد: متغ –هدف  ريمتغ مودلر (سبز:افزار منتالدر نرم هاشرانيپ انيم شدهكپارچهي ي): نقشه شناخت8شكل (

  اثرگذار) شتريب ريمتغقرمز:  – رياثرپذ

متعدد در توسعه  يهاهيفرض نييو تع يمباحث كارشناس عيو پنل)، با توجه به جم يمحور (بحث كانونخبره نديدر فرا مجدد
 يامنطقه تيريمد يسازادهيپ يو طرح اقدام) برا يگذاراستيس يسه نوع برخورد وزارت (الگو ،ينظام آموزش عال شيآما

محور و مسأله يپژوهش يهايبر همكار ديبا تأك يسازشبكه ،يآموزش يهابر پروتكل ديبا تأك يمراتبسلسله كرديشامل رو
 يهاهيفرض مثابهبه تيقطععدم نيدو بخش آموزش و پژوهش محتمل دانسته شد. ا ييدو با همگرا نيا انيم يقيتلف يكرديرو

نشست.  شتريب ليبه تحل يامنطقه تيريمد يسازادهيپ يهاشرانيو پ ميبا مفاه تاًينها شدهيبررسساله  10تا  5در افق  ندهيتوسعه آ
 ليو تحل كشور در وزارت عتف يآموزش عال شيآما يسازادهيپ نامهنييآ سينوشيپ يهانسخه يبازخوان گرياز طرف د

در متون  ژهيو يگانه كه از پراكندگسه يكردهاياز رو كيپربسامد هر  نيمضام كهيطورآن ابهامات را كمتر نمود؛ به يروندها
  .افتي قيپژوهش تطب نيمحتمل در ا اتياند، با فرضبرخوردار بوده يمطبوعات يهاو مصاحبه

 و هستند فعال)8(شكل  يهاشرانياز پ كيكدام ويدر هر سنار نكهيا اشاره شد، زين پژوهشكه در بخش روش  طورهمان
 هياز سه فرض كي. در نشست مذكور با در نظر گرفتن هر 59آمد دستبه پنل در ،58دهنديم شكل را يمنحصر حالت يبردارها

 يهاشرانيپ و،ي)، از خبرگان خواسته شد تا در هر سنارييهمگرا هيمحور و فرضپژوهش هيفرض محور،آموزش هي(فرض شدهنييتع
شده و  يانظارت آن منطقه ايكه اجرا  ييهاشرانيكرده (پ ييمورد شناسا 13 انيرا از م يامنطقه طيمؤثِر عمل بر اساس شرا

 اي رفعاليغ ويرا در بردار حالت آن سنار رييموارد بدون تغ ريكرده باشد) و سا رييتغ يفعل هيآن نسبت به حالت پا ياستانداردها
ها ها، چالششاخص نيترمهم ه،يو سه بردار فرض كپارچهيخواسته شد تا بر اساس نقشه  هاآناز  ني. همچنرنديصفر در نظر گ

 يهابگذارند (گزاره نظرتبادلبه بحث و  وياز سه سنار كيرا در هر  يامنطقه تيريساختار مد يسازادهيو الزامات مناسب پ
 يهاشرانيپ و،يدر هر سنار ازآنجاكهاست).  شدهيگردآور )4(در جدول  ه،يمنطق هر فرض هيبر پا يبانياجماع شده و قابل پشت

شکل )۸(: نقشه شناختی یکپارچه شده میان پیشران ها در نرم افزار منتال مودلر )سبز:  متغیر هدف – زرد: متغیر اثرگذار و اثرپذیر – قرمز: 
 متغیر بیشتر اثرگذار(

مجدد در فرایند خبره محور )بحث کانونی و پنل(، با توجه به جمیع مباحث کارشناسی و تعیین 
فرضیه های متعدد در توسعه آمایش نظام آموزش عالی، سه نوع برخورد وزارت )الگوی سیاست گذاری 
و طرح اقدام( برای پیاده سازی مدیریت منطقه ای شامل رویکرد سلسله مراتبی با تأکید بر پروتکل های 
آموزشی ، شبکه سازی با تأکید بر همکاری های پژوهشی مسأله محور و رویکردی تلفیقی میان این دو با 
همگرایی دو بخش آموزش و پژوهش محتمل دانسته شد. این عدم قطعیت به مثابه فرضیه های توسعه 
آینده در افق ۵ تا 1۰ ساله بررسی شده نهایتًا  با مفاهیم و پیشران های پیاده سازی مدیریت منطقه ای 
به تحلیل بیشتر نشست. از طرف دیگر بازخوانی نسخه های پیش نویس آیین نامه  پیاده سازی آمایش 
آموزش عالی کشور در وزارت عتف و تحلیل روندهای آن ابهامات را کمتر نمود، به طوری که مضامین 
از پراکندگی ویژه در متون و مصاحبه های مطبوعاتی  از رویکردهای سه  گانه که  پربسامد هر یک 
با فرضیات محتمل در این پژوهش تطبیق یافت.همان طور که در بخش روش  برخوردار بوده  اند، 
پژوهش نیز اشاره شد،  اینکه در هر سناریو کدام یک از پیشران های شکل )۸(فعال هستند و بردارهای 
حالت منحصری را شکل می دهند۵۸،  در پنل به دست آمد۵9. در نشست مذکور با در نظر گرفتن هر یک 
از سه فرضیه تعیین شده )فرضیه آموزش محور،  فرضیه پژوهش محور و فرضیه همگرایی(، از خبرگان 
خواسته شد تا در هر سناریو، پیشران های مؤثِر عمل بر اساس شرایط منطقه ای را از میان 13 مورد 
شناسایی کرده )پیشران هایی که اجرا یا نظارت آن منطقه ای شده و استانداردهای آن نسبت به حالت پایه 
فعلی تغییر کرده باشد( و سایر موارد بدون تغییر را در بردار حالت آن سناریو غیرفعال یا صفر در نظر 
گیرند. همچنین از آن ها خواسته شد تا بر اساس نقشه یکپارچه و سه بردار فرضیه، مهم ترین شاخص ها، 
چالش ها و الزامات مناسب پیاده سازی ساختار مدیریت منطقه ای را در هر یک از سه سناریو به بحث 
و تبادل نظر بگذارند )گزاره های اجماع شده و قابل پشتیبانی بر پایه منطق هر فرضیه، در جدول )۴( 
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گردآوری شده است(. ازآنجاکه در هر سناریو، پیشران های فعال ارزش عددی به خود می گیرند )بین 
صفر تا یک(، لذا نتیجه محاسبه متغیر هدف )گرهی با عنوان "حکمرانی منطقه ای آموزش عالی"( 

،مقادیر متفاوتی در سناریوها به خود می گیرد. 
رابطه )2(: نحوه تغییر ارزش عددی متغیر هدف

ماتریس مجاور نقشه شناختی یکپارچه شده × بردار حالت هر سناریو )ترکیبی از پیشران های فعال در 
سناریو( = بردار نهایی هر سناریو )شامل متغیر هدف(

در انتهای جدول )۴(، نمره متغیر هدف بر اساس محاسبات نرم افزار حاصل از ضرب ماتریس 
مجاورت شکل )۸( )ماتریس مجاورت وزن روابط عّلی میان پیشران ها در نقشه شناختی( و هر یک از 
سه بردار حالت فرضیه )پیشران های فعال در ردیف سوم جدول )۴(( درج شده است. این مقدار نشان 
می دهد که اجرای مناسب هر الگوی سیاست گذاری توسط وزارت عتف و تأمین الزامات آن )که برای 
برخی از سناریوها با دشواری بیشتری همراه است( تا چه میزان به حکمرانی مطلوب منطقه ای منتهی 
می شود. الزم به ذکر است قلمروی مکانی سناریوها مربوط به مؤسسات آموزش عالی ذیل وزارت 

علوم،  تحقیقات و فناوری )دولتی( می باشد.

جدول )۴(: سناریوهای حکمرانی منطقه ای آموزش عالی در افق ۵ تا 1۰ سال آینده )مأخذ: پژوهشگران(

سناریوی سوم:  آمایش همگراییسناریوی دوم:  آمایش شبکه ایسناریوی اول: آمایش سلسله مراتبیالمان های مقایسه

سازوکار توسعه 
آینده و الگوی 
سیاست گذاری 
)نقطه شروع(

اجرای نظام مدیریت منطقه ای 
آموزش عالی به صورت دستوری و 

ابالغی با شروع از آموزش

اجرای نظام مدیریت منطقه ای 
آموزش عالی به صورت نرم و تدریجی با 

شروع از پژوهش

اجرای نظام مدیریت منطقه ای 
آموزش عالی به صورت متعادل 
و ترکیبی از دستورات ابالغی 
و سیاست های پرورش دهنده و 

مشارکت جویانه همراه با نظارت دقیق 
)تمرکز بر هم آموزش و هم پژوهش(

حکمرانی سلسله مراتبی اقتداری و حکمرانی معادل
کنترل گرا

حکمرانی شبکه ای با رویکرد توسعه 
ارگانیک و درون زا همراه با پرورش  
و مشارکت  و امکان تعامل خودآگاه 

دانشگاه ها
حکمرانی سلسله مراتبِی نظارت گرایانه

پیشران ها بر 
CM اساسJ-D-E-H-M :6۰پیشران های فعالB-A-C-F-G-K :پیشران های فعالA-D-M-L-J- :پیشران های فعال

I-H-G-B
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سناریوی سوم:  آمایش همگراییسناریوی دوم:  آمایش شبکه ایسناریوی اول: آمایش سلسله مراتبیالمان های مقایسه

سایر 
شاخص ها و 

توصیف گرهای 
برجسته در هر 

سناریو

تمرکززدایِی متمرکز همراه با تغییرات 
وسیع و اجباری

وزارتخانه به مثابه متصدی امور سیاستی 
با آیین نامه و شیوه نامه و عاملیت 

دانشگاه های معین و ناظر
برخورد ابالغی درون وزارتی برای 
اجرای آمرانه و با مشارکت حداقلی

نیازمند مدت زمان کوتاه برای 
پیاده سازی بنابراین هزینه های جانبی 

کمتر خواهد شد.
تفویض حجم بیشتری از وظایف 
وزارت به دانشگاه معینپیگیری، 

هم افزایی و هماهنگی موارد ابالغی 
)نظیر تخصیص منابع فیزیکی، مالی، 

اداری و نیروی انسانی( از طرف 
وزارت و شورای مرکزی مدیریت 
منطقه ای بر عهده شورای مدیریت 

آموزش عالی استان
قدرت البی گری دانشگاه های معین 

به عنوان یک بازیگر کلیدی برای کنترل 
هزینه کرد دانشگاه های استان/منطقه بر 

اساس بودجه های محقق شده
تحمیل مشارکت زیرنظام های 

آموزش عالی در مدیریت و تعیین 
جهت های منطقه یا استان به واسطه 
قدرت نفوذ دانشگاه های محوری 

استان/منطقه
کاهش استقالل دانشگاه های کوچک 

منطقه و افزایش سطح اختیارات 
دانشگاه معین )دانشگاه فرمانده(

تمرکززدایِی غیرمتمرکز همراه با تغییرات 
جزئی مرحله ای

وزارتخانه به مثابه تنظیم گر کالن و 
ناظر به وسیله ابزارهای در دست نظیر 
ظرفیت پذیرش دانشجو، رتبه بندی، 

شفاف سازی عملکرد و ایجاد زبان تفاهم 
میان دانشگاه ها )با اولویت ابزارهای 
سیاست گذاری در بخش پژوهش(

آگاهی سازی، حساس سازی و اقناع 
نظام دانشگاهی با سیاست های 

تشویقی و محرک و نرم و کاهش 
آیین نامه های سلبی )ایجاد فرصت های 
خالقیت(نیازمند مدت زمان بلند برای 
پیاده سازیحمایت وزارتخانه از رفتار 

مشارکت جویانه دانشگاه ها نظیر ارزیابی ِ 
عملکرد به صورت مشارکتی و اهمیت 
به تصمیم سازی  سایر ذینفعان منطقه 

مثل بخش های خدماتی، صنایع، 
سمن ها،  خانواده دانشجویان، اعضای 

هیئت علمی در شوراهای بین دانشگاهی 
یا جهت دهی همکاری های آموزشیایجاد 
مشروعیت و مرجعیت برای شوراهای 
بین دانشگاهی )با تخصص های بیشتر و 
موضوعی( جهت هماهنگی و هم افزایی 
در تخصیص منابع فیزیکی، مالی، اداری 

و نیروی انسانی در سطح منطقه
پیگیری و اجرایی سازی اهداف توسط 
شوراهای بین دانشگاه ها و مؤسسات 
آموزش عالی با تمرکز بر مزیت ها و 
پتانسیل های درونی و وجود انگیزه 
برای توسعه فعالیت ها و کیفی سازی 
آن ها در کسب منافع مالی و غیرمالی 

بیشترتفویض نظام کارشناسی به شورای 
مدیریت آموزش عالی استان ها با 

همکاری فعاالنه مؤسسات آموزش عالی
یادگیری سیستمی به صورت مشارکتی 

)در قالب کارگروه های شورای مدیریت 
آموزش عالی استانی/مناطق( و شکل 
گرفتن ارتباط ارگانیک واحد آموزش 
و پژوهش دانشگاه های استان/منطقه با 
نیازهای محلی )منزلت یافتن عملکرد 

اجتماعی و اقتصادی دانشگاه ها(
شناسایی سطح عملکرد دانشگاه ها 

باهدف ایجاد فضای تعامل و رقابت 
مؤثر در عرصه ملی و بین المللی

تمرکززدایی مصلحت اندیش با اعمال 
تغییر در گلوگاه های نظارتی

وزارتخانه به مثابه یک تنظیم گر بالغ 
به وسیله نهاد تضمین کیفیت نظیر 
ساماندهی مؤسسات آموزش عالِی 

فاقد استاندارد بر اساس شاخص های 
ملی و بین المللی به منظور کاهش 
هزینه های سربار و ارتقاء کیفی 
خدمات، طراحی نظام جامع 

آموزش های مهارتی با همکاری 
وزارت کار و سایر دستگاه های ذیربط
نقشه راه زمان بندی شده با مدت زمان 

معقول برای تحقق اهداِف 
تمرکززدایی توأم با ارتقای بلوغ 

سیستم آموزش عالی
لزوم سیاست گذاری با جزئیات بسیار 
بیشتر به شیوه نیمه مشارکتی )اجماع 

محلی( و نیمه ارشادی )اهداف  
الزام آور حاکم(

اتخاذ سیاست های متعادل و منعطف 
)خودتنظیم گری برای مواردی که 
اختالف و تعارض جدی نیست و 
ابالغی برای مواردی که اختالف و 

تعارض جدی  است(
ایجاد تعادل میان برنامه ریزی از باال به 

پایین و پایین به باال
همکاری، هماهنگی و ارائه گزارش 

موردنیاز به ساختارهای نظارتی 
وزارت همچون مرکز نظارت، ارزیابی 
و تضمین کیفیت علوم، تحقیقات و 
فناوری و هیئت های استانی توسط 

دانشگاه های معین
انعطاف در اجرای مقررات آموزشی 
در هر سه مقطع تحصیلی و تقویم 
آموزشی متناسب با شرایط اقلیمی 

و منطقه ای
تعیین و تعریف دروس اختیاری مؤثر 

در مهارت افزایی
حمایت از برگزاری دوره های مشترک 

آموزشی-پژوهشی با مراکز معتبر 
خارجی

امکان پذیرش دانشجوی مشترک 
با مراکز تحقیقاتی داخلی )آموزش 

مسأله محور(
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سناریوی سوم:  آمایش همگراییسناریوی دوم:  آمایش شبکه ایسناریوی اول: آمایش سلسله مراتبیالمان های مقایسه

الزامات برای 
اجرای مناسب

همراه کردن دستگاه های ارشد و 
اقتداری مثل شورای عالی انقالب 
فرهنگی برای مجاب کردن سایر 

بازیگران غیرهمسو )مثل دانشگاه آزاد 
اسالمی و ...(

تخصیص امکانات )نیروی انسانی و 
مادی( متناسب بااقتدار دانشگاه معین 

و اجرای سطحی از توانمندسازی برای 
ابتکار عمل این دانشگاه ها

اصالح قانون هیئت امنا با تمرکز 
هیئت امناها در دانشگاه معین منطقه 

)شکل گیری هیئت امنای استانی 
دانشگاه های دولتی در صورت تصمیم 

وزارت مبنی برافزایش اختیارات 
دانشگاه معین(ضرورت اجرای 
ساماندهی مراکز آموزش عالی

ایجاد سطحی از بلوغ میان دانشگاه ها 
برای تشریک مساعی و توافق بر سر 
منابع پژوهشی از طریق شوراها )لزوم 

تعدد تعامل های کوچک(
بها دادن به رفتارهای پژوهشی منطقه گرا 

)تخصیص بودجه های پژوهشی به 
مناطق و شوراهای استانی(

اولویت گذاری هوشمندانه برای 
واگذاری وظایف با توجه به گونه های 

استانی و وضعیت های خاص هر 
یک از آن ها )لزوم سیاست گذاری با 

جزئیات بسیار بیشتر(
وجود برنامه تحول برای نهاد تضمین 

کیفیت
ارتقای بلوغ سازمانی دانشگاه های 

معین و منطقه )بلوغ سیستم 
آموزش عالی(

چالش های 
پیش روی نظام 

آموزش عالی

امکان عدم تبعیت دانشگاه های 
بزرگ غیرانتفاعی و آزاد اسالمی 
از ابالغیه های دانشگاه معین در 

استانداردهای جدید آموزشی )تعیین 
حدود جدید برای رشته، برنامه درسی، 
مقطع تحصیلی، دانشجو و ... در استان(
عدم قطعیت در مداخله جدی شورای 
عالی انقالب فرهنگی در تسریع و 

تسهیل فرایند
کاهش استقالل دانشگاه های کوچک 

منطقه
ضعف مدیریتی و راهبری برخی 

دانشگاه های معین در استان ها
چالش جدی ابتر شدن یا لغو کل 

طرح به دلیل مانعیت های موجود در 
تشریک مساعی برخی استان ها

سطح اجراپذیری کمتر به دلیل ناآماده 
بودن فضای دانشگاهی برای تعامل/ 
توافق و محدودیت های خاص برخی 

استان ها
کند طی شدن مسیر و حوصله بر بودن 

تحقق برخی اهداف اصلی آمایش
چالش برانگیز بودن تعویض مدیران 
در جریان کلی پیاده سازی آمایش 

آموزش عالی در هر منطقه

عدم توازن و همگرایی فعالیت های 
پژوهشی و آموزشی در وزارتخانه

عدم توانایی برخی سطوح در گره 
زدن منافع آموزشی و پژوهشی 

دانشگاه های منطقه جهت همکاری 
و تعامالفزایش اعتراضات برای 

عملکرد اقتضایی وزارتخانه و ساختار 
مدیریت مالی

نمره متغیر هدف 
)نظام حکمرانی 

منطقه ای 
آموزش عالی( بر 

CM اساس

+ ۰.۰7+ ۰.۰3+ ۰.1۰
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5- جمع بندی
آینده پژوهان ادعا نمی کنند که در سناریوپردازی به  پیش بینی آینده متمرکزند، بلکه آن ها به توسعه 
تصاویر محتمل و بدیل از آینده رو می آورند )Dator,2002 (. آن ها قصد دارند دانش آینده را عمق 
از غافل گیر شدن جلوگیری کنند. در همین خصوص  با تشخیص سازوکارهای مولد،  بخشیده و 
شاید بتوان مهم ترین هدف این پژوهش را شناسایی آینده های محتمل از وضعیت مدیریت منطقه ای 
آموزش عالی دانست که از حیث الگوهای سیاست گذاری وزارت عتف بررسی شده است. پژوهشگران 
با بررسی های وسیع مقاالت و گزارش های داخلی و خارجی، مهم ترین مؤلفه های مؤثر بر پیاده سازی 
مدیریت منطقه ای را احصا کرده و سپس طی فرایند خبره محور، از میان آن ها 13 عامل پیشران را 
نقشه شناختی  بر  مبتنی  با روش سناریوپردازی  پیشران ها  این  میان  رابطه علیت  نمودند.  شناسایی 
تعیین شده و توسط نرم افزارهای میک مک و منتال مودلر تجزیه وتحلیل صورت گرفت.در این خصوص 
با بررسی نظر خبرگان و پویش مستندات و تحقیقات مرتبط، سه سناریو متکی بر سه فرضیه از 
رفتارهای احتمالی وزارتخانه ، شناسایی شده که مسیرهای گسترش منطقه گرایی آموزش عالی را توضیح 

می دهد )صرفاً در محدوده کارکردهای وزارت عتف(. 
در سناریوی اول آمایش از طریق فرایندها و پروتکل ها و آیین نامه های ابالغی با تمرکز بر بخش 
نمایندگی  را  وزارتخانه  رفتاری  دیگر طیف  که سوی  دوم  سناریوی  در  می یابد61.  توسعه  آموزش 
بر اساس ضوابط  دانشگاه ها  برای جهت گیری  قابل انعطافی  نرم، مشارکت طلبانه و  می کند، سیستم 
جدید اعمال شده و هدف اصلی توزیع بخش عمده ای از بودجه پژوهشی به مناطق است )شکل 9(. 
دانشگاه های معین در سناریوی اول و شورای استانی مدیریت منطقه ای آموزش عالی در سناریوی دوم 
نهادهای مهم شبکه سازی و مدیریت در مناطق بوده و عهده دار انتقال بررسی ها،  تجارب و دیدگاه ها به 
شورای مرکزی آمایش آموزش عالی )مستقر در وزارتخانه( خواهند بود، اما بنا به نظر خبرگان، صورت 
یکپارچه ای نیز از احتمال تحقق برخوردار است. در سناریوی سوم وزارتخانه برای افزایش کارایی طرح 
آمایش، تصمیم به مراتب پیچیده تری را با اتکا به ظرفیت های سلسله مراتبی از یک سو و مشارکت جویانه 
دانشگاهیان از سوی دیگر، اخذ می کند. وزارت سعی می کند منافع آموزشِی نیازمحور دانشگاه ها را با 
منافع پژوهشی مسأله محور آن ها گره زده و با قواعد بازی جدید، رفتار منطقه ای را گسترش دهد. در 
این حالت خودتنظیم گری استان ها و مناطق تا جایی مبنا قرار می گیرد که اختالف های کلیدی و اساسی 
بروز نیابند. لذا در این سناریو وزارتخانه با رویکردی اقتضایی، هم رویه ای ارشادی و هم رویه ای 
اجباری را در دستور کار قرار می دهد، هرچند که فراهم کردن الزامات این سناریو به مراتب نسبت به 
دو سناریوی دیگر از دشواری بیشتری برخوردار است.همان طور که در جدول )۴(، تمایز میان سه 
سناریو به صورت شفاف اشاره شده است، نکته کلیدی تفاوت لنگرگاه نظام حکمرانی آموزش عالی 
در سه سناریو است: در سناریوی اول، اهرم ها بر اساس زبان ابالغی و کنترل و تصدی با عاملیت 
دانشگاه های معین شکل گرفته و موفقیت آمایش در گرو عملکرد این دانشگاه ها خواهد بود. به  همین 
دلیل فشارها و تعارض های منافع در سطح منطقه  )مثل نظارت جدی بر ایجاد رشته های دانشگاهی بر 
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اساس توانمندی دانشگاه ها و ساماندهی رشته های پیشین و ظرفیت جذب دانشجو(  افزایش خواهد 
یافت و ورود نهادهای مقتدر حوزه علم و فناوری نظیر شورای عالی انقالب فرهنگی و معاونت های 
وزارت، الزمه آن خواهد بود تا تداخل ها و مشاجرات احتمالی را خاتمه دهند. دانشگاه های معین 
)به عنوان نماینده وزیر در مناطق(، در این سناریو به دلیل حجم مأموریت های باال، نیازمند بهره مندی از 
ظرفیت های وسیع مدیریتی است و الزم است تا برای جاری سازی آیین نامه های ابالغی جدید،  ابتکار 
عمل داشته باشد. در سناریوی دوم وزارتخانه تدریجاً، ابزارهای تنظیم گری خود را به گونه ای استفاده 
می کند تا حول منابع مالی و غیرمالی در بخش پژوهش، انگیزه همکاری میان مؤسسات آموزش عالی 
بیشتر منابع مالی و غیرمالی را در  این محیط سناریویی، کسب  یابد. دانشگاه ها در  افزایش  منطقه 
گرو همکاری های پژوهشی و فناوری مشاهده کرده و تجهیزات خود را با توجه به مأموریت های 
محوله، به اشتراک می گذارند. به عنوان مثال درصورتی که دانشگاه های منطقه، در خصوص اشتراک 
تجهیزات آزمایشگاهی، زیرساخت پارک های علم و فناوری استان و یا تسهیم منابع پژوهشی به یک 
مسئله خاص، تعامل و توافق  بیشتری از خود نشان  دهند، وزارتخانه از طریق شورای استانی مدیریت 
آموزش عالی، مشوق های بیشتری برای منطقه در نظر می گیرد. به تعبیری وزارتخانه سعی خواهد داشت 
تا با سیاست های جدید،  انگیزه همکاری های بین دانشگاهی را در مناطق افزایش دهد و موفقیت های 
آنان را تسهیل کند. اما در سناریوی سوم به طور کل رویکرد نظارت گرایانه غلبه پیدا کرده و نهاد 
کنترل کیفیت آموزش عالی برای نظم دهی مجدد به حجم آموزش عالی کشور )بر اساس ارزشیابی های 
عملکرد یا خروجی مؤسسات در اجرای مأموریت های منطقه ای شان(، همانند بسیاری از کشورهای 
پیشرفته محوری برای اعمال حاکمیت وزارت عتف است. در این سناریو ایجادکننده و اداره کننده 
ساختار تضمین کیفیت در سطح کشور وزارتخانه است و به نحوه مشارکت مؤسسات آموزش عالي، 
استانداردگذاری و روش هاي ارزیابي، تدوین راهنمای عمل62 برای ساماندهی و کیفی سازی مؤسسات 
آموزش عالی متناسب با شرایط منطقه، گزارش دهي و فعالیت هاي پیگیري آن ها توجه ویژه ای می شود. 
همچنین الزم است عالوه بر رویه هاي داوطلبانه- تشویقي، مشارکتي و نرم به نسبتی از رویه هاي کاماًل 
اجباري – تنبیهي، متمرکز، قضاوتي و سخت نیز استفاده شده تا فرهنگ کیفیت در آموزش عالي ایران 
در مدت زمان معقول محقق شود.شاخص نظام حکمرانی منطقه ای آموزش عالی در سناریو سوم هرچند 
دارای الزامات بیشتری برای پیاده سازی است، مطابق با محاسبات نرم افزار منتال مودلر دارای بیشترین 
بهره وری است و می تواند سیستم آموزش عالی را با اثربخشی بیشتری به اهداف آمایش متمایل سازد 
)با فرض اجرای مناسب هر الگو(. این نمره در سناریوی آمایش شبکه ای )سناریوی دوم( به دلیل 
پیاده سازی کند سیاست ها، زمانبر بودن ایجاد همکاری میان دانشگاه ها و عدم توجه به مأموریت اصلی 
دانشگاه ها مبنی بر آموزش نیروی انسانی متناسب با نیازهای منطقه، دارای کمترین مقدار خود است. 
شکل )9( با به تصویر کشیدن طیف سناریوهای مزبور، از مفهوم مثلث دانش استفاده کرده است. 
در این تصویر سناریوی آمایش سلسله مراتبی، در ابتدا با ایجاد پروتکل های جدید آموزشی )مثل 
ساماندهی رشته های تحصیلی، برنامه ریزی، تصویب و اجرای آیین نامه آموزش های آزاد،  تخصصی و 
مهارتی، برنامه ریزی، تصویب و اجرای آموزش های بین المللی با توجه به مزیت ها و سطح دسترسی 
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هر دانشگاه، تعیین ظرفیت پذیرش مؤسسات آموزش عالی در رشته های تحصیلی، نظارت بر پیامدهای 
رشته های تحصیلی، بررسی و تأیید برنامه ها و سرفصل های جدید درسی و آموزشی و به روزرسانی 
آن ها بر اساس نیازهای محلی و تعیین و تصویب تقویم آموزشی دانشگاه های منطقه( از طریق دانشگاه 
معین به حوزه پژوهش و نوآوری در منطقه کمک می نماید. در سناریوی دوم کارکردهای پژوهشی 
)مثل ساماندهی و ایجاد هم افزایی آزمایشگاه های استان، ایجاد و توسعه واحدها و مراکز پژوهش و 
فناوری و نظارت بر آن ها، انتخاب پژوهشگران برتر در سطح استان، کمک به اجرای طرح های کالن 
پژوهشی و فناوری استانی، ایجاد هم افزایی در تخصیص تسهیالت پژوهشی )فرصت مطالعاتی،گرنت، 
پژوهانه وسایر تسهیالت(، برگزاری المپیادهای علمی و رویدادهای پژوهشی و فناوری و کارآفرینانه 
در سطح استان( در راستای خلق ارزش در بخش  نوآوری کسب وکارها و آموزش دانشگاهی طراحی 
و پیاده می شوند، اما در سناریوی سوم، توأمان از دو رکن پژوهش و آموزش برای تصمیم گیری ها و 
تدوین آیین نامه ها استفاده خواهد شد و مؤسسات آموزش عالی از طریق دانشگاه معین و شورای استانی 

به سوی نوآوری و پاسخگویی اجتماعی-اقتصادی هدایت می شوند63.

شکل )9(:  طیف سناریوها و تطبیق آن با چارچوب تحلیلی مثلث دانش.
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آموزش عالی. تهران: مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور.
  نسبت به اذهان خبرگان

  گفتنی است که پژوهش های نسبتاً فراوانی در خصوص چالش ها و راهکارهای معطوف به کیفیت مدیریت 
منطقه ای آموزش عالی وجود داشته اما نمی توان آن ها را از جنس مطالعات آینده پژوهی دانست.

  State Capacity
  Mark Bevir
  Multi-jurisdictional

  طبق نظر بور،  حکمرانی جدید به رشد نایکسان و رقابتی فرایندهای حکمرانی مرتبط با بازارها، سازمان ها 
و سازوکارهای شبکه ای داللت دارد.

  از همین رو است که حکمرانی سلسله مراتبی همچنان دارای جریانی مستمر می باشد )بردار ادامه دار در 
شکل(

  Sector
  context
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  institutional arrangement
  Institutional environment
  institutional logic
  Public problem
  The Knowledge Triangle
  third mission
  entrepreneurial university
  the triple helix
  quadruple helix
  Higher Education Institutions
  Public Research Institutions
  Private Companies
  State Authorities
  university spin-offs and academic start-ups
  incubators
  open science/open innovation platforms
  national or regional innovation ecosystem

  سیاست گذاری علم، فناوری و نوآوری بیانگر مجموعه تمام سیاستهایی است که به دنبال ارتقاء 
فعالیتها و فرآیندهاي مرتبط با علم، فناوري و نوآوري هستند تا توسعه اقتصادي و اجتماعی تحقق یابد
 UNCTAD 2017. Training Course on STI Policies - MODULE 1: Innovation, Policy

 ..)and Development )Participant’s Handbook
  clark
  state
  academic freedom
  Multi-level
  Multi-actor

  به طورکلی سیاست گذاری و تصمیم گیری های اصلی در درون دانشگاه های تراز جهانی در هیئت رئیسه 
متشکل از نمایندگان سیاسی و شرکت ها و کمپانی های دولتی و غیردولتی، نمایندگان هیئت علمی، نمایندگان 
دانش آموختگان و نمایندگان دانشجویان انجام می گیرد. حکمرانی بر دانشگاه های تراز جهانی بایستی از نعمت 
آزادی علمی، آزادی در خالقیت و نوآوری، آزادی عمل با شرکا، آزادی رهایی از دیوان ساالری و محدودیت های 
غیرضروری و همچنین آزادی از تصمیمات مستبدانه تأمین منابع حفاظت کند و تأکید بر این است که این 
دانشگاه ها در قبال منابع مالی در اختیار، پاسخگو باشند قورچیان, ن. ق. و احمدی رضایی, ح. 139۴. حکمرانی 

دانشگاه های تراز جهانی، ضرورت یا نیاز. آینده پژوهی مدیریت, 2۵, 3۴-23..
  Multi-issue
  State Control Model
  State Supervising Model
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  Amalgam

  بازیگران خرد و کالن نظام آموزش عالی ایران مطابق عالیق و منافع خود با اتخاذ مجموعه گسترده ای از 
راهبردها و ابزارها، در تمام سطوح قانونی، قلمرویی و حاکمیتی اقدامات متعدد انجام می دهند که نمی توان در 

مطالعات و تحلیل ها از آن به سادگی گذشت.
  Cognitive Map Based Scenario

  در مقایسه با سایر تکنیک های سناریوپردازی کمی مثل »شبیه سازی تعاملی اثر متقابل«، »شبیه سازی تعاملی 
آینده« و »تحلیل اثر روند«

  سناریوپردازی
  با استفاده از ابزارهای اختصاصی و ساختاری مانند Micmac، SMIC، تحلیل Mactor و غیره

Robert Axelrod  
  نیروی آینده ساز

  ماتریس مجاورت حاصل از نمودار نقشه شناختی، اتصال مفاهیم را نشان می دهد و بایستی محاسبه 
شود.

  squashing functions
  input vector

  جهت محاسبات ماتریس وضعیت نهایی پس از اعمال بردار حالت/ ورودی جدید )قابل استفاده 
برای گزینه های سناریویی(، بایستی این بردار را در ماتریس مجاورت نقشه ضرب نمود )نه خود 

ماتریس نقشه(.
  Jetter
  scenario planning

  در مقاله زیر مقایسه ای بین سناریوپردازی به روش شومیکر، شوارتز و FCM در چارچوب 
آینده نگاری راهبردی صورت گرفته است:

Alipour, M., Hafezi, R., Amer, M., & Akhavan, A. N. (2017). A new hybrid fuzzy cognitive map-
based scenario planning approach for Iran's oil production pathways in the post–sanction period. 
Energy, 135, 851-864.

  وزن بردارها روی نقشه شناختی نشان داده نشده است ولی در محاسبات ماتریس اعمال گشته است.
 ردیف سوم جدول ۴

  هر سناریو با یک بردار حالت یا وضعیت تبیین می شود، بنابراین در هر بردار سناریویی، پیشران های متفاوتی 
از نقشه شناختی فعال خواهند بود.

  A سیستم توزیع منابع مالی و غیرمالی – B آیین نامه جذب و ارتقای اعضای هیئت علمی – C فرهنگ سازمانی 
دانشگاه ها و پذیرش عوامل دانشگاهی برای منطقه ای کردن – D الزامات نهادی و پشتیبانی قانونی – E فشار 
جریان های تصمیم گیری محلی و مالحظات امنیتی – F نوع تعامل با زیرنظام های موازی آموزش عالی )پیام 
نور، آزاد، غیرانتفاعی، علمی کاربردی( – G شیوه های ارائه آموزش و سطح زیرساخت های آموزشی مشترک 
)آزمایشگاه ها، کارگاه ها، ICTو ...( - H توزیع و ساماندهی رشته های دانشگاهی و گروه های   آموزشی - I هرم 
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توزیع مقاطع تحصیلی - J برنامه های درسی و تولید محتواهای آموزشی - K استقالل/وابستگی دانشگاه های 
استان و مناطق )سطح مدیریت و تصمیم گیری( – L نظام سنجش و پذیرش دانشجو )توزیع( – M توزیع و 

ساماندهی مؤسسات آموزش عالی )اعتبارسنجی، دسته بندی و تعیین مأموریت ها(
  مثل نظام مدرسه ای که هدایت آموزش در آن به صورت سلسله مراتبی پیش می رود!

guidline  
  الزم به ذکر است مختصات نوآوری فرای اختیارات وزارت عتف و محدوده پژوهش بوده و در زمره 

عدم قطعیت های کلیدی این پژوهش قرار نداشته اند.

Regional Policy models for implementing STI in higher education system; Cognitive Map based 
Scenario method

Reza Naghizadeh1*, Ahmad Borumand Kakhki2, Houshang Heidari3, Naser Bagherimoghad-
am4, Amir Nazemi5

1*- Corresponding Author: Faculty member of NRISP, Tehran, Iran. rezanaghizadeh@yahoo.com
2-Institute of Vision and Futures Studies Researcher.
3-Faculty Member of NRISP, Tehran, Iran.
4-Faculty Member of NRISP, Tehran, Iran.
5-Faculty Member of NRISP, Tehran, Iran.

Abstract:
In view of the global trends in higher education and the promotion of social and economic ac-

countability of universities, the implementation of regional management structure has been one of 
the major decisions of higher education in the country. This decision requires further analysis based 
on the behavior of key actors in higher education, whose desired and unintended consequences in the 
future research approach are known. In this research, using cognitive map based scenario planning, 
the behaviors of the ministry in implementing the regional governance system are investigated and 
three scenarios are arranged: Hierarchical, Organic and Balanced next 5 to 10 years. In this research, 
in addition to library studies, focus groups, questionnaire and in-depth interviews have been used to 
score the importance as well as validate the cognitive map. Mental Modeler software calculations 
showed that the policy model in the third scenario is more desirable for implementing the regional 
governance of higher education system.

Keywords: Higher education spatial planning, regional governance, futures studies, cognitive 
map, scenario
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