مديريتدردانشگاه اسالمی /22سال دهم ،شماره  /2پاييز و زمستان363-382 /1400
Management in The Islamic University, 2022(Fall&Winter)22,Vol. 10, No.2, 363-382

مقاله پژوهشي
اصیل

Original
Article

مسئلهشناسي راهبردی در حکمراني نهاد علم جمهوری اسالمي


ایران

حیدر نجفی
حمید

رستاقی1
دهقانیان2

چکیده
هدف :يكي از مهمترين چالشهاي نهاد علم به عنوان مهمترين پيشران توسعه و پيشرفت كشور ،فهم سازوكارها و
بايستههاي حكمراني نهاد علم متناسب با اقتضائات بومي است .در اين راستا ،شناخت مسائل اصلي اين نهاد با رويكرد
راهبردي و با تأكيد بر چشماندازها و سياستهاي كالن كشور ،مقدمهاي براي رفع موانع و طراحي سازوكارهاي مطلوب
در اين زمينه است .هدف :هدف اصلي اين پژوهش ،مسئلهشناسي راهبردي در حكمراني نهاد علم با تأكيد بر اقتضائات
بومي ايران بود .سؤال پژوهش اين بود كه «مهمترين مسائل راهبردي در حكمراني نهاد علم با تأكيد بر اقتضائات بومي
نظام جمهوري اسالمي ايران چيست؟» .روش :روش پژوهش مبتني بر مطالعه و تحليل اسنادي بود .یافتهها :نظام مسائل
نهاد علم از اسناد و سياستهاي باالدستي جمهوري اسالمي در حوزۀ علم و فنّاوري همچون :سياستهاي كلي نظام در حوزۀ
علم و فنّاوري ،نقشة جامع علمي كشور ،سند اسالمي شدن دانشگاهها ،برنامة ششم توسعه ،سند راهبردي نخبگان
استخراج شده است .نتیجهگیری :مهمترين مسائل راهبردي مبتني بر اين سياستها در چهار محور حكمراني نهاد علم در
تعامل با اقتصاد و صنعت ،حكمراني نهاد علم در تعامل با محيطهاي علمي و دانشگاهي ،حكمراني نهاد علم در تعامل با
دولت و حاكميت و حكمراني نهاد علم در تعامل با فرهنگ ،جامعه و رسانه استخراج شده است.
واژگان کلیدی :حكمراني ،خط مشيگذاري عمومي ،سياستگذاري علم و فنّاوري ،سيستم ملي نوآوري.

 دريافت مقاله 99/11/۲7 :؛ تصويب نهايي.00/03/10 :
 .1كارشناس ارشد مديريت دولتي گرايش خط مشيگذاری عمومي ،دانشكده مديريت دانشگاه تهران(نويسنده مسئول) .نمابرEmail: / 0۲166758103 :
Heidar.najafi@ut.ac.ir
 .۲دكترای جامعه شناسي فرهنگي و سرپرست گروه پژوهشي دانشگاه اسالمي پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.
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الف) مقدمه و بیان مسئله
دستيابي به آرمانهاي بلند نظام مقدس جمهوري اسالمي ايران مستلزم تالش همهجانبه در تمام ابعاد فرهنگي ،علمي،
اجتماعي و اقتصادي است .مقولة علم و فنّاوري از مهمترين زيرساختهاي پيشرفت كشور و ابزار جدّي رقابت در
عرصههاي مختلف است .به اين ترتيب ،تحقق آرمانهاي متعالي انقالب اسالمي ايران ،نظير احياي تمدن عظيم
اسالمي ،حضور سازنده ،فعال و پيشرو در ميان ملتها و كسب آمادگي براي برقراري عدالت و معنويت در جهان ،در
گرو پيشرفتي همهجانبه در علم است؛ علمي كه داراي سه شاخصة عدالت ،معنويت و عقالنيت است .در پرتو چنين
علمي ،جامعة بشري آمادگي تحقق حكومت جهاني انسان كامل را يافته و در ساية چنين حكومتي ،ظرفيت و
استعدادهاي بشر به شكوفايي و كمال خواهد رسيد(برگرفته از نقشة جامع علمي كشور) .يكي از پيشرانهاي اساسي نقشآفرين
و تأثيرگذار در زمينة تحقق گفتمان پيشرفت جمهوري اسالمي ايران ،نظام علم و فنّاوري ،آموزش عالي و دانشگاهها
ميباشد كه با ظرفيتهايي كه از منابع انساني جوان كشور در اختيار دارد ،ميتواند زمينههاي الزم براي شكلگيري
تمدن نوين اسالمي را مهيا سازد .در كشوري زندگي ميكنيم كه از نظر ظرفيتهاي طبيعي و انساني ،كمنظير است و
بسياري از اين ظرفيتها با غفلت دستاندركاران تاكنون بياستفاده يا كماستفاده مانده است .همّتهاي بلند و انگيزههاي
جوان و انقالبي ،خواهند توانست آنها را فعال و در پيشرفت مادي و معنوي كشور به معني واقعي جهش ايجاد كنند.
دانشگاه در ايران به عنوان يك نهاد مدرن ،از آغاز ظهور ،زيست بحراني داشته است .از اين رو ،پيوسته كاركرد
و هويت آن مورد مناقشه و بحث گروههاي اجتماعي و نخبگان بوده است .در چهار دهة اخير هم اين نهاد دچار
تراكم نقش و تورّم انتظارات شد .گاهي از آن توقع انتقال دانش و تربيت متخصص ميرفت و گاه توليد دانش دست
اول و نظريهپردازي و زماني انتظار اين بود كه به كانون فنّاوري تبديل شود .اين تراكم نقش كه گاه سبب تعارض
نقش براي دانشگاه ايراني شده ،موجب سردرگمي هويتي و ابهام در كاركرد اصلي دانشگاه در جامعة ايران بوده
است(.ذاكرصالحي)1396 ،

پژوهشهاي انجامشده تا امروز در زمينة حكمراني در آموزش عالي ،اغلب بر مباحث نظري مرتبط با حكمراني و
حكمراني آموزش عالي متمركز بوده و تالش داشتهاند تا چالشها ،عوامل زمينهساز و پيامدهاي آن را بررسي كنند .اما
بايد گفت كه زيستجهان دانشگاه تغيير كرده است و با وجود مشكالت ،موانع و مخالفت با تحوالت اخير،
دانشگاهيان بايد در مسير پيشرفت ،دربارۀ شكل و دامنة تعامالت دانشگاهها ،دوباره به بحث و گفتمان
بپردازند(داداشكريمي و همكاران .)1398 ،بر همين اساس ،در اين پژوهش به دنبال مسئلهشناسي در حكمراني نهاد علم
جمهوري اسالمي ايران مبتني بر تحليل اسناد و سياستهاي باالدستي جمهوري اسالمي ايران در چارچوب سيستم ملي
نوآوري هستيم.
 .1مطالعات پیشین
در پژوهش «طراحي مدل حكمراني آموزش عالي

كشور»(داداشكريمي و همكاران)1398 ،

تالش شده تا شاخصهاي

شفافيت ،پاسخگويي و مشاركت نظام حكمراني آموزش عالي با در نظرگرفتن زمينههاي سياسي ،اقتصادي و اداري،
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شناسايي و مدل حكمراني آموزش عالي در كشور ارائه شود .در اين پژوهش ،مدل نهايي حكمراني آموزش عالي
مشتمل بر  9عاملِ شفافيت سياسي اجتماعي ،شفافيت اقتصادي ،شفافيت اداري(بوروكراتيك) ،پاسخگويي سياسي
اجتماعي ،پاسخگويي اقتصادي ،پاسخگويي اداري ،مشاركت سياسي اجتماعي ،مشاركت اقتصادي ،مشاركت اداري
بوده است.
«آسيبشناسي حكمراني در نظام آموزش عالي ايران»(باقري مقدم و احمدي ،)1397 ،مطالعهاي ديگر در اين زمينه است
كه يافتههاي آن نشان داد فقدان انسجامبخشي عمودي و افقي ،موانع ساختاري در سياستگذاري آموزش عالي ،تقابل
حكمراني دروني و بيروني و فقدان پايگاه اطالعاتي؛ آسيبهايياند كه حكمراني آموزش عالي را با مشكل مواجه
كردهاند .همچنين نتايج اين پژوهش نشان داد شاخص «فقدان پايگاه اطالعاتي» از لحاظ تأثيرگذاري در رتبة اول و
شاخص «تقابل حكمراني دروني و بيروني» در رتبة چهارم تأثيرگذاري قرار دارد.
«بررسي سير تحول نظريات حكمراني در نظام آموزش عالي و دانشگاهها جهت ارتقاي
همكاران)1397 ،

بهرهوري»(داداشكريمي و

تحقيقي ديگر در اين زمينه است كه مفهوم حكمراني در نظام آموزش عالي را بررسي و سپس به

الگوهاي حكمراني در آموزش عالي و نمونههاي جهاني حكمراني دانشگاهي مبتني بر مديريت دانش و نظام ارزيابي
اشاره كرده است .همچنين مقايسهاي ميان الگوهاي مديريت دانشگاهي انجام داده و به مدلهاي نظري حكمراني
دانشگاهي و نيز به برخي تحقيقات در زمينة حكمراني در نظام آموزش عالي و دانشگاهها اشاره كرده است.
در مطالعهاي ديگر با عنوان «تحليل محتوايي برنامههاي پنجگانة توسعة ايران با توجه به مقولههاي الگوهاي
حكمراني آموزش عالي»(فتحالهي و همكاران )1393 ،به تحليل محتوايي اسناد مرتبط با برنامههاي پنجگانة توسعه با توجه به
مقولههاي الگوهاي حكمراني آموزش عالي پرداخته شده است .در اين مقاله از طريق تلفيق ديدگاههاي مرتبط با
الگوهاي حكمراني آموزش عالي ،سه الگوي عمده در نظر گرفته شده است كه عبارتند از :الگوي دولتگرا ،الگوي
بازارمحور و الگوي مبتني بر خودحكمراني دانشگاهيان(الگوي هومبولتي) .در اين تحقيق ،هر كدام از قوانين
برنامههاي پنجگانة توسعة كشور و اسناد پشتيبان آنها با توجه به مقولهها و زيرمقولههاي الگوهاي سهگانة حكمراني،
به تفكيك بررسي و تحليل محتوايي شده است .نتايج به دستآمده بدين شرح است كه در برنامة اول ،الگوي
دولتگرا؛ در برنامة دوم ،الگوي دولتگرا و بازارمحور؛ در برنامة سوم و چهارم ،الگوي هومبولتي و در برنامة
پنجم ،مقولهها و زيرمقولههاي الگوي بازارگرا از كمّيت بيشتري برخوردارند.
مرادپور و همكاران( )1396در مطالعة «رهيافتي به پيامدهاي سياستگذاري علم و فنّاوري در ايران بر اساس تحليل
اسناد باالدستي» با هدف اصلي شناسايي نوع /روش سياستگذاري علم و فنّاوري به منظور تحليل پيامدهاي حاصل از
سياستگذاريهاي مذكور بر توسعة كشور ،ضمن مطالعة مباني نظري مرتبط با موضوع تحقيق ،نسبت به شناسايي
ابزارهاي سياستگذاري اقدام و سپس با تحليل محتواي اسناد باالدستي در حوزۀ علم و فنّاوري ،سعي كردهاند ارتباط
ميان شيوۀ سياستگذاريهاي انجامشده با پيامدهاي حوزۀ علم و فنّاوري را شناسايي كنند .يافتهها نشان ميدهند كه
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وحدت رويّه و نگاه منسجم راهبردي بر سياستگذاريها حاكم نبوده است و پيامدها از عدم توازن در عرصههاي
عرضه و تقاضا رنج ميبرند.
سيفالدين و همكاران( )1387در پژوهشي با هدف تحليل چالشهاي پيش روي سياستگذاري علم و فنّاوري در
جمهوري اسالمي ايران و سناريوهاي پيش روي ايران ،مطالعات مربوط به تغيير انگارههاي اقتصادي ،مديريتي،
علمي ،فنّاوري ،اجتماعي و جهاني شدن و تأثيرات آنها در سازمانها ،شركتها و جوامع را به منظور به دست آوردن
دركي درست از دشورايها و پيچيدگيهاي پيش روي سياستگذاري علم و فنّاوري تركيب كردهاند .محققان اين
پژوهش معتقدند كه با پيدايش حوزههاي جديد فنّاوري ،اقتصاد موسوم به اقتصاد دانشي و تحوالت ناشي از جهاني
شدن ،سياستگذاري علم و فنّاوري ديگر فرايند سادهاي چون اولويتگذاري چند فنّاوري و سپس تأكيد روي آنها
نيست ،بلكه سيستمي پيچيده است كه تمام ابعاد جامعه را در بر ميگيرد.
در حوزۀ بررسي اسناد باالدستي و سياستگذاري در عرصة علم و فنّاوري ،پژوهشهايي در كشور به انجام رسيده
است .از جملة اين پژوهشها ميتوان به «طراحي الگوي توسعة آموزش عالي ايران در افق چشمانداز  20سالة
كشور»(الواني و مرداني )1391 ،اشاره كرد كه با هدف تدوين الگوي توسعه در حوزۀ آموزش عالي كشور جهتدهي شده
و از اين رهگذر ،در سه حوزۀ آموزش ،پژوهش و فنّاوري كه سه كاركرد اصلي نظام آموزش عالي ميباشند ،عوامل
مؤثر دهگانهاي مشتمل بر :ارزشي ،ديني ،اجتماعي ،اقتصادي ،سياسي ،مديريتي سازماني ،فنّاوري ،جغرافيايي،
جمعيتي ،امنيتي و زماني ،احصا شده و سپس با بررسي نحوه ،ميزان و اولويت اثرگذاري و مشاركت هر يك از اين
عوامل در ساختار توسعة آموزش عالي ،به بسط و تبيين الگوي ياد شده و اجزاي آن پرداخته و در نهايت ،الگوي
كالن وضع مطلوب در اين مسير تدوين شده است .به اين موضوع در تحقيقي ديگر با عنوان «بررسي وضعيت
موجود علم و فنّاوري در ايران و جايگاه آن در برنامههاي توسعه»(ذاكرصالحي )1390 ،نيز پرداخته شده كه هدف آن در
وهلة نخست ،تعيين حدود نسبي اين پايگاه و سپس بيان پيشنهادهايي براي درج در بخش علم و فنّاوري برنامههاي
توسعه در قالب هستههاي جهتدهنده است .جزيرهاي شدن ،عدم هماهنگي و انسجام نهادهاي سياستگذاري ،ضعف
رابطة بين رشد علم و توليد و عدم توان جذب سهم پژوهش از توليد ناخالص داخلي ،از جمله عدم تعادلهاي مذكور
است.
«آسيبشناسي سياستهاي علم و فنّاوري در ايران تحليلي بر برنامههاي پنجسالة توسعه»(گودرزي و همكاران )1393 ،به
آسيبشناسي سياستهاي باالدستي ميپردازد .در اين پژوهش ،با رويكرد اكتشافي و توصيفي و با استفاده از روش
تحليل محتواي كمّي و كيفي براي استخراج و توصيف دادههاي موجود در آنها ،تالش شده تا تمامي اسناد
برنامههاي توسعة كشور پس از انقالب اسالمي بررسي شوند.
مصلينژاد و

دلبر()1391

در «جستاري بر سياست داناييمحوري در برنامههاي توسعة اقتصادي ،اجتماعي و

فرهنگي جمهوري اسالمي ايران» با بيان اركان چهارگانه و شاخصهاي اقتصاد داناييمحور ،مصاديق مربوط به اقتصاد
دانش را در قانون برنامههاي توسعة جمهوري اسالمي ايران واكاوي كردهاند .موضوعاتي نظير تاريخچة تكوين و
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تحول مفهومي نظري توسعة دانشمحور و همچنين مؤلفههاي مفهومي نظري توسعة دانشمحور مورد بحث قرار
گرفته و به كمك اين دو معيار تاريخي و مفهومي ،جايگاه دانشمحوري در برنامههاي توسعة ايران مشخص شده
است.
نوروززاده و همكاران( )1388در «تحليل محتوايي اسناد فرادستي و معين به منظور استنتاج سياستهاي برنامههاي
توسعة پنجم بخش آموزش عالي» به اين سؤال اساسي پرداختهاند كه بر اساس اسناد فرادستي و معين چه سياستهايي
بايد براي تدوين برنامة پنجم بخش علوم ،تحقيقات و فنّاوري مورد توجه قرار گيرد .بر اساس يافتههاي اين تحقيق،
سياستهاي محوري در حوزۀ فرهنگ ،آموزش ،پژوهش ،فنّاوري ،توانمندسازي منابع انساني و توسعة زيرساختها،
همكاريهاي فرابخشي و بينالمللي ،پاسخگويي ،تشويق و مشاركت طبقهبندي و در نهايت ،اهمّ سياستهاي محوري
براي تدوين برنامة پنجم توسعه در حوزۀ علم و فنّاوري پيشنهاد شده است.
 .2تبیین ابعاد حکمراني نهاد علم در چارچوب سیستم ملي نوآوری
با توجه به اهميت چشمگير تعامالت منسجم و همافزايي اركان سهگانة دانشگاه -صنعت -دولت ،الگوهاي توسعة
ارتباطات اين سه ركن به عنوان هستة نوآوري در سيستم ملي نوآوري ،مد نظر بوده و هدف اصلي توسعة الگوي
مارپيچ چهارجانبه ،سفارشيسازي توليدات علمي و محصوالت متناسب با نيازها و خواستههاي جامعه بيان ميشود.
مهمترين قابليت الگوهاي مارپيچ چهارجانبه ،توليد دانش ،تحقيقات و نوآوري كاربرمحور و خلق دانش كاربردي از
طريق توجه به مسائل ،خواستهها و نيازهاي واقعي كاربران و اجتماع است .شكل  ،1طرحوارهاي از مارپيچ چهارجانبه
را نشان ميدهد(.كارايانيس و كمپل2012 1،؛ نقل از :ضرغامي)1397 ،

شکل  :1مارپیچ چهارگانة سیستم نوآوری
1. Carayannis & Campbell
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بر همين اساس ،پژوهش حاضر بر اساس مدل تعامالت و همكاريهاي دانشگاه بر اساس مارپيچ چهارجانبه ،در
قالب شكل  ،2بررسي و تبيين خواهد شد.

شکل  :2ابعاد مسئلهشناسي حکمراني نهاد علم مبتني بر مارپیچ چهارگانه سیستم نوآوری

ب) روش پژوهش
روش اسنادي ،روشي كيفي است كه پژوهشگر تالش ميكند تا با استفادۀ نظاممند و منظم از دادههاي اسنادي ،به
كشف ،استخراج ،طبقهبندي و ارزيابي مطالب مرتبط با موضوع پژوهش خود اقدام كند .ويژگيهاي روش اسنادي
عبارتند از:
 روشي غير مزاحمتي است و پژوهشگر را درگير ميدان نميكند؛

 هنگامي كه نميتوان در جمعآوري دادهها مستقيم به ميدان وارد شد و به مصاحبه يا مشاهده پرداخت،
روش اسنادي ميتواند بخشي از دادههاي پيشين را در اختيار ما قرار دهد؛

 به عنوان تكنيك مكمل براي برخي از روشها و بسياري از پژوهشها تلقي ميشود؛
 در بخش «مرور پژوهشهاي پيشين» و «چارچوب نظري» پژوهشها ميتوان از تكنيك اسنادي استفاده كرد؛

 در بررسيهاي جامعهشناختي كه پژوهشگر به دنبال يافتن خط سير يا فرايند تكويني پديدههاي اجتماعي
است ،كاربرد دارد؛

 صرفاً با مفاهيم سروكار ندارد و تفسير آمارها به لحاظ نظري(نه به لحاظ شاخصههاي آماري) مورد توجه


است؛
كمهزينه و سهلالوصول است(.صادقي فسايي و عرفانمنش)1394 ،

يك پژوهش مي تواند به طور كامل بر اساس مراحل اجراي روش اسنادي طراحي شود يا فقط در بخشي از
تحقيق ،به ويژه در «مرور پژوهشهاي پيشين» و «چارچوب نظري» استفاده شود .در اين بخش به مراحل علمي اجراي
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روش اسنادي اشاره خواهد شد كه در اين پژوهش نيز محققان بر همين اساس به گردآوري و تحليل مطالب
پرداختهاند.1 :انتخاب موضوع ،تعيين اهداف و سؤاالت؛  .2بررسيهاي اكتشافي و پيشينة پژوهش؛  .3انتخاب
رويكرد نظري؛  .4جمعآوري منابع ،نمونهگيري و تكنيكهاي بررسي منابع؛  .5بهرهگيري از تكنيكهاي بازخواني
منابع؛  .6پردازش ،نگارش و گزارش پژوهش(.همان)

 .1نگاهي به اسناد و سیاستهای باالدستي در حوزۀ علم و فنّاوری
در ادامه به اهمّ اسناد و سياستهاي باالدستي در حوزۀ علم و فنّاوري اشاره و تلخيصي از اين اسناد و سياستها ارائه
ميشود.
نقشة جامع علمي کشور :بنا به تعريف ،مجموعهاي است جامع و هماهنگ و پويا و آيندهنگر ،شامل مباني،
اهداف ،سياستها و راهبردها ،ساختارها و الزامات تحول راهبردي علم و فنّاوري مبتني بر ارزشهاي اسالمي براي
دستيابي به اهداف چشمانداز بيستسالة كشور .در اين سند تالش شده بر مباني ارزشي و بومي كشور ،تجربيات
گذشته و نظريهها و نمونههاي علمي و تجارب عملي تكيه شود .نقشة جامع علمي كشور در پنج فصل به نگارش
درآمده است .1 :ارزشهاي بنيادين نقشة جامع علمي كشور؛  .2وضع مطلوب علم و فنّاوري؛  .3اولويتهاي علم و
فنّاوري كشور؛  .4راهبردها و اقدامات ملي براي توسعة علم و فنّاوري در كشور؛  .5چارچوب نهادي علم و فنّاوري و
نوآوري.

1

قانون اهداف ،وظایف و تشکیالت وزارت علوم :اين قانون مصوّب هجدهم مرداد  1383در مجلس شوراي
اسالمي است .در ماده يكم اين سند ،به منظور انسجام بخشيدن به امور اجرايي و سياستگذاري نظام علمي ،تحقيقاتي
و فنّاوري كشور ،اهداف وزارت علوم ،تحقيقات و فنّاوري به شرح ذيل تعيين شده است :الف) توسعة علوم،
تحقيقات و فنّاوري و تقويت روحية تحقيق و تتبع و ترويج فكر خالق و ارتقاي فرهنگ علمدوستي؛ ب) اعتالي
موقعيت آموزشي ،علمي و فني كشور؛ ج) تعميق و گسترش علوم ،معارف ،ارزشهاي انساني و اسالمي و اعتالي
جلوههاي هنر و زيباييشناسي و ميراث علمي تمدن ايراني و اسالمي؛ د) تأمين نيروي انساني متخصص و توسعة منابع
انساني كشور؛ هـ) ارتقاي سطح دانش و مهارتهاي فني و توسعه و ترويج فرهنگ تفكر علمي در جامعه؛ و) حفظ و
تحكيم آزادي علمي و استقالل دانشگاهها ،مراكز علمي و تحقيقاتي.
سند دانشگاه اسالمي :مصوبة «سند دانشگاه اسالمي» سال  1392توسط شوراي عالي انقالب فرهنگي و بر اساس
مصوبة شوراي اسالمي شدن دانشگاهها و مراكز آموزشي به تصويب رسيده است .در فصل اول اين سند ،مأموريت
آن چنين تعريف شده است« :آموزش عالى كشور رسالتهاى مختلفى در ابعاد فرهنگي -تربيتى ،آموزشى ،پژوهش و
فنّاورى و مديريتي بر عهده دارد كه بايستي آنها را به صورت نظامواره لحاظ نمود كه مهمترين آنها عبارتند از:
تربيت متخصصين متعهد ،خالق ،متخلق ،ماهر و كارآفرين ،توليد ،انتقال و انتشار علم و فنّاورى در خدمت نيازهاى
 .1تلخيص از :نقشة جامع علمي كشور ،شوراي عالي انقالب فرهنگي ،مصوب خرداد .1390
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جامعه اسالمى ،ساختارى كارامد و اثربخش با تعامل سازنده و اثرگذار در سطوح ملى ،منطقهاى و فراملى» .فصل
دوم اين سند پيرامون اصول و مباني بوده و در فصل سوم ،چشمانداز نظام آموزش عالى در افق  1404در چهار محور
فرهنگى -تربيتي ،آموزشي ،پژوهش و فنّاوري و مديريتي تعريف شده است .در فصل چهارم نيز اهداف كالن
دانشگاه اسالمي تعريف شده است .در فصل پنجم ،نظام فرهنگى -تربيتى در  21راهبرد كالن؛ در فصل ششم ،نظام
آموزشي در  17راهبرد كالن؛ در فصل هفتم ،نظام پژوهش و فنّاوري در  11راهبرد كالن؛ در فصل هشتم ،نظام
مديريتي در  7راهبرد كالن و همچنين در فصل نهم ،چارچوب نهادي و نظام اجرايي «سند دانشگاه اسالمي» تدوين
شده است.
سیاستهای کلي «علم و فنّاوری» :سياستهاي كلي علم و فنّاوري(نظام آموزش عالي ،تحقيقات و فنّاوري) سال
 1393و در اجراي بند يك اصل  110قانون اساسي ،توسط مقام معظم رهبري و پس از مشورت با مجمع تشخيص
مصلحت نظام ،در محورهاي جهاد مستمر علمي با هدف كسب مرجعيت علمي و فنّاوري در جهان؛ بهينهسازي
عملكرد و ساختار نظام آموزشي و تحقيقاتي كشور به منظور دستيابي به اهداف سند چشمانداز و شكوفايي علمي؛
حاكميت مباني ،ارزشها ،اخالق و موازين اسالمي در نظام آموزش عالي ،تحقيقات و فنّاوري و تحقق دانشگاه
اسالمي؛ تقويت عزم ملي و افزايش درک اجتماعي نسبت به اهميت توسعة علم و فنّاوري ،ايجاد تحول در ارتباط
ميان نظام آموزش عالي ،تحقيقات و فنّاوري با ساير بخشها؛ گسترش همكاري و تعامل فعال ،سازنده و الهامبخش در
حوزۀ علم و فنةاوري با ساير كشورها و مراكز علمي و فني معتبر منطقهاي و جهاني ،به ويژه جهان اسالم ،همراه با
تحكيم استقالل كشور طرح شده است.
سیاستهای کلي نظام برای رشد و توسعة علمي و تحقیقاتي در بخش آموزش عالي و مراکز تحقیقاتي :بر
اساس بند اول اصل يكصد و دهم قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران و در سال  ،1377ذيل منويات مقام معظم
رهبري ،نظر مشورتي نهايي شوراي مجمع تشخيص مصلحت نظام در خصوص سياستهاي كلي نظام براي رشد و
توسعة علمي و تحقيقاتي كشور در بخش آموزش عالي و مراكز تحقيقاتي ،طي  8ماده و  19بند به تصويب رسيد.
سیاستهای کلي برنامة ششم توسعه :سياستهاي كلي برنامة ششم توسعه در در  80بند تدوين و سال  1394توسط مقام
معظم رهبري ابالغ شد .اين مجموعه پس از بررسيهاي فراوان و مشورت با مجمع تشخيص مصلحت نظام و بر پاية
محورهاي سهگانة «اقتصاد مقاومتي»« ،پيشتازي در عرصة علم و فنّاوري» و «تعالي و مقاومسازي فرهنگي» تنظيم شده است.
ج) یافتهها
 .1نظام موضوعات مستخرج از اسناد باالدستي حوزۀ علم و فنّاوری ج.ا .ایران
بر اساس مطالعة اسنادي و تحليل مضموني مستخرج از اسناد باالدستي حوزۀ علم و فنّاوري جمهوري اسالمي ايران،
مهمترين موضوعات و مضامين در دستههاي مضامين نهادي ،مضامين پژوهشي ،مضامين فرهنگي تربيتي ،مضامين
آموزشي ،مضامين مديريتي و مضامين نظام تعاملي استخراج شده كه در جدول  1درج شده است.
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جدول  :1مضامین مستخرج از اسناد باالدستي در حوزۀ علم و فنّاوری
مضامین محوری مستخرج از اسناد باالدستي
پژوهشي

نهادی


تمدن سازی



تولید علم



مرجعیت علمي



حل مسائل و چالشهای ملي



جهاد علمي



عبور از مرزهای دانش



استقالل ملي



نظریه پردازی



عدالت آموزشي



دستیابي به علوم و فنّاوریهای نوین



رشد و پیشرفت



علوم انساني اسالمي



الهام بخشي



ماموریت گرایي دانشگاهها



توسعه فنّاوری



ساماندهي پژوهشها و پایان نامهها



تحول و ارتقاء علوم انساني

آموزشي

فرهنگي تربیتي


تقویت هویت اسالمي ایراني



آموزشهای مهارتي



تقویت آرمانهای انقالبي



دانش افزایي عمومي و رفع بي سوادی



رشد فضائل اخالقي



تقویت روحیه خالقیت



تقویت نهاد خانواده و تسهیل ازدواج



آموزش مبتني بر ویژگيهای سرزمیني



سبک زندگي اسالمي ایراني



آموزش متناسب با بازار کار



ترویج معنویت



سرفصل و متون درسي



اعتالی فرهنگي عمومي



ایجاد و اصالح رشتههای تحصیلي کاربردی



تربیت متخصصین متعهد



عدالت آموزشي



افزایش خودباوری



مقابله با جنگ نرم



جنبش نرم افزاری و گفتمان علم

تعاملي

مدیریتي


مدیریت بهینه در حل مسائل کشور



تحقق اقتصاد دانش بنیان



هماهنگي در نظامات دانشگاهي



مهاجرت نخبگان



بهبود در نظامات رتبه بندی



تعامل حوزه و دانشگاه



تبدیل شدن به قطب علمي



همکاریهای بین المللي



پیشتازی در مرزهای دانش و فنّاوری



افزایش تولید و اشتغال



مرجعیت علمي



حل چالشهای دولت و حکومت



اقتصاد آموزش عالي



جذب فنّاوری



اصالح ساختارها و فرآیندها



آمایش سرزمین



انسجام در سیاستگذاری



مشارکت غیردولتي



زیرساختهای علم و فنّاوری



توسعه شبکههای فنّاوری و نوآوری



نظام نظارت و ارزیابي



توسعهی نظام جامع تأمین مالي



اصالح نظام پذیرش دانشجو



ساماندهي نظام آمار و اطالعات



اصـالح سـاختارها و نهادهـا



ارتقاء منزلت و بهبود معیشت

 .2تبیین مسائل کلیدی منتخب راهبردی اثرگذار در حکمراني نهاد علم جمهوری اسالمي ایران
یک) اصالح و هماهنگسازی ساختارها و نهادهای علم و فنّاوری از خط مشيگذاری تا اجرا

يكي از چالشهاي حوزۀ آموزش عالي ،تكثّر نهادهاي متولي و سياستگذار در اين حوزه است كه انسجام و
يكپارچگي خط مشيگذاري در اين حوزه را با مشكل مواجه كرده است .شوراي عالي انقالب فرهنگي ،وزارت
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علوم ،معاونت علمي رياست جمهوري ،مركز اسالمي شدن دانشگاهها ،مركز تحقيقات سياست علمي كشور،
شوراي عتف ،مؤسسه پژوهش و برنامهريزي در آموزش عالي و ،...از جمله نهادها و مراكز فعال و مرتبط با اين
حوزهاند كه در اليههاي مختلف سياستگذاري ،اجرا و نظارت مشغول به فعاليت بوده و با توجه به گسترۀ فعاليتهاي
حوزۀ آموزش عالي ،گاه ناهماهنگيها و موازيكاريهايي در اين حوزه رخ ميدهد؛ در حالي كه هماهنگي و
انسجام اين نهادها و اصالح ساختارهاي هماهنگي بسيار حائز اهميت به نظر ميرسد .در نقشة جامع علمي بر «اصالح
ساختارها و نهادهاي علم و فنّاوري و انسجام بخشيدن به آنها و هماهنگسازي نظام تعليم و تربيت ،در مراحل
سياستگذاري و برنامهريزي كالن»(راهبرد كالن  )1تأكيد شده كه نشاندهندۀ اهميت اين موضوع است.
دو) فلسفه و ایدۀ نهاد علم

دانشگاه ،به مثابه نهادي مدرن ،پس از ورود به ايران ،تفاوتهايي در كاركرد و موقعيت خود با خاستگاه اصلياش در
غرب يافت؛ زيرا مهمترين و پرسابقهترين دانشگاههاي اروپا در واقع از دل حوزههاي آموزش ديني آن ديار سر بر
آوردند و به مرور با تغيير شرايط ،خود را با موقعيت تازه هماهنگ كردند .اينچنين بود كه آن حوزههاي ديني به
مرور به نهادهاي آموزشي مدرني تبديل شدند كه در برخي موارد حتي هيچ نسبتي با خاستگاه نخستين خود نداشتند.
هر يك از اين الگوها بازگوكنندۀ نحوهاي خاص از نسبت دانشگاه و نقشها و وظايف آن در سطح كالن و در ارتباط
با جامعه و محيط پيرامون آن است .يكي از الگوهاي اصلي دانشگاهي در ادبيات علمي اين حوزه ،الگوي ناپلئوني
است كه در آن ،دولت به طور مستقيم بر دانشگاه نظارت دارد و دانشگاه به عنوان اهرمي نيرومند براي تأمين نيروي
انساني مورد نيازي است كه بايد در دستگاه عريض و طويل بوروكراتيك دولت استفاده شود .دانشگاه در اين شرايط
در خدمت دولت قرار ميگيرد تا در نهايت ،نوسازي جامعه ممكن شود .همچنين در اين زمينه ،الگوي هومبولتي
قابل طرح است كه مفاهيم استقالل و خودمختاري دانشگاه ،وحدت تدريس و پژوهش ،وحدت تمامي دانش،
آموزش از مسير دانش آكادميك ،زندگي محققانه در خلوت دانشگاه ،برداشت يكپارچه از آموزش و پژوهش و
دولت و حمايت دولت از آزادي دانشگاه به منظور رفاه جامعه و شهروندان ،از ويژگيهاي اصلي آن محسوب
ميشود .الگوي دانشگاه مبتني بر بازار ،رويكردي ديگر در اين عرصه است كه عالوه بر ويژگي پژوهشمحور بودن،
سه خصلت ديگر آنها را نيز بايد در نظر گرفت؛ ايدۀ «دانش سودمند» كه ريشه در روح پراگماتيسم آمريكايي دارد،
«پيوند نزديك با جامعة محلي» و «پيوند با اقتصاد كشور» ،اين سه خصوصيتاند كه هويتي مستقل به اينگونه
دانشگاهها ميدهند .الگوي بريتانيا(آكسبريجي) نيز تمركز در مديريت و سياستگذاري كالن را از دولت سلب
ميكند و به دانشگاهها نوعي خودمختاري داده ميشود .هر دانشگاه در اين الگو داراي استقالل نهادينهشدهاي است
كه به آن اجازه ميدهد خود در تمامي زمينهها اقدام به برنامهريزي و سياستگذاري كند .در الگوي بريتانيايي
دانشگاه ،تأكيد بر تعالي معنوي دانشجويان از نظر رشد شخصي نيز اهميت بسياري دارد .نمونة بارز اين ويژگي را
مي توان در دانشگاههاي آكسفورد و كمبريج مشاهده كرد كه در آنها اسكان دانشجو در محيط دانشگاه به منظور
كسب جامعهپذيري علمي و شكلگيري شخصيت علمي -اجتماعي و فرهيخته شدن دانشجويان مد نظر قرار
ميگيرد(.ذاكرصالحي)1396 ،
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سه) اقتصاد علم و فنّاوری و تأمین مالي نظام پژوهشي

« ساماندهي و پوياسازي و تسهيل نظام تأمين مالي مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي با حفظ ارزشها و رعايت
استانداردهاي

مربوطه»(نقشة جامع علمي كشور :راهبرد كالن  ،1اقدام

ملي « ،)12هدفمند كردن اعتبارات پژوهشي و تسهيل

سازوكارهاي مالي به منظور توسعة پژوهشهاي تقاضامحور»(همان :اقدام ملي « ،)14استفاده از سازوكارها و مشوّقهاي مالي
متنوع از جمله معافيت مالياتي ،كمك ،وام ،معافيتهاي گمركي و تعرفهاي براي تقويت نقش بخش خصوصي و
بنگاههاي نوآور در حوزۀ علم و فنّاوري»(همان :اقدام ملي « ،)15ساماندهي بودجة دستگاهها و شركتهاي دولتي و الزام
آنها به تأمين منابع مورد نياز پژوهشها در جهت تحقق اهداف و شاخصهاي نقشة جامع»(همان :اقدام ملي « ،)16حمايت از
ايجاد و توسعه و تأمين بهنگام منابع نهادهاي مالي نظام علم و فنّاوري و نوآوري ،از جمله صندوقهاي سرمايهگذاري
خطرپذير ،صندوقهاي توسعة فنّاوري ،شركتهاي تأمين سرمايه و بانكهاي توسعة فنّاوري و نوآوري»(همان :اقدام ملي ،)17
«ايجاد شبكة هماهنگي و همكاري فعاليتهاي مالي بين نهادهاي تأمين مالي علم و فنّاوري»(همان :اقدام ملي  )19و  ...از
جمله موضوعاتي است كه در اسناد راهبردي كشور در حوزۀ علم و فنّاوري بر آنها تأكيد شده است .در راستاي
تحقق اهدف كشور در حوزۀ علم و فنّاوري ،تمهيدات و سياستهاي مالي و اقتصادي پشتيبان بسيار حائز اهميت است.
چهار) اصالح فرایندها و ساختارهای نظارت و ارزیابي علم ،فنّاوری و نوآوری ملي

امروزه گسترش و توسعة آموزش عالي ،عاملي مهم براي توسعة اجتماعي -اقتصادي ،به ويژه از لحاظ آمادهسازي و
تربيت نيروي انساني متخصص و كارامد به شمار ميرود .از اين رو ،وضعيت آماري و شاخصهاي آموزش عالي
كشورها ،بازتابي از وضعيت پيشبرد و تحقق اهداف آموزش عالي محسوب ميشود .در نمودار  ،1اهمّ مراكز فعال در
حوزۀ سنجش علم و فنّاوري مشاهده ميشود.
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در همين راستا ،بر «اصالح فرايندها و ساختارهاي نظارت و ارزيابي علم ،فنّاوري و نوآوري ملي و تعيين
استانداردهاي بومي در حوزۀ علم و فنّاوري در چارچوب نيازهاي اقتصادي و اجتماعي

كشور»(نقشة جامع علمي كشور:

راهبرد كالن  ،1راهبرد ملي « ،)6طراحي نظام كارامد براي نظارت و ارزيابي و استقرار نظامهاي جامع رتبهبندي و تضمين
كيفيت نهادهاي علمي و فنّاوري و نوآوري با تأكيد بر حفظ حقوق متقاضيان و شفافسازي و رونق بازار عرضه و
تقاضا»(همان :راهبرد كالن  ،1راهبرد ملي  )11و «تدوين نظام جامع نظارت و ارزيابي هدفمند و مستمر نظام مديريت اسالمي
دانشگاهها»(سند دانشگاه اسالمي :راهبرد  )7در اسناد باالدستي تأكيد شده است كه ميتوان گفت مسئلة نظارت و ارزيابي در
حوزۀ علم و فنّاوري ،از جمله مسائل راهبردي ،در جهت تحقق اهداف كالن علم و فنّاوري كشور به شمار ميآيد.
پنج) آمایش سرزمیني در سیاستگذاری علم و فنّاوری

«جهتدهي آموزش ،پژوهش ،فنّاوري و نوآوري به سمت حل مشكالت و رفع نيازهاي واقعي و اقتضائات كشور با
توجه به آمايش سرزمين و نوآوري در مرزهاي دانش براي تحقق مرجعيت علمي»(نقشة جامع علمي كشور :راهبرد كالن  )7و
«طراحى الگوى گسترش آموزش عالي كشور متناسب با حوزههاى اولويتدار علم و فنّاورى ،نوع مؤسسات ،اوضاع
اقليمي و نيازهاي جامعه و اشتغال فارغالتحصيالن مبتنى بر نقشة جامع علمى كشور»(همان :راهبرد كالن  ،6راهبرد ملي  )3از
موضوعاتي است كه در اسناد باالدستي مورد توجه قرار گرفته و راهكارهايي همچون« :رصد دائمى ظرفيتهاى
محيطى و اقتضائات اجتماعى و تنظيم ظرفيت دانشگاهها در مقاطع و حوزههاى مختلف علمى متناسب با رتبة علمى
آنها و نيازهاى حال و آينده بر اساس اصول و مالحظات آمايش سرزمين»(همان :راهبرد كالن  ،6راهبرد ملي  ،3اقدام ملي  )14و
«ساماندهي و هدفمندسازي برنامههاي پژوهشي بر اساس مزيتهاي نسبي و رقابتي و مأموريتگرايي دانشگاهها و
مراكز پژوهشي»(سند دانشگاه اسالمي ،راهبرد  )4در اين زمينه پيشنهاد شده است.
شش) مدیریت بهینة سرمایههای انساني در نظام آموزش عالي

«تربيت و توانمندسازي سرماية انساني با تأكيد بر پرورش انسانهاي متّقي و كارآفرين و خودباور و خالق ،نوآور و
توانا در توليد علم و فنّاوري و نوآوري متناسب با ارزشهاي اسالمي و نيازهاي جامعه»(نقشة جامع علمي كشور :راهبرد كالن )8

از جمله مسائل مورد توجه در اسناد راهبردي كشور است .در دهة اخير ميزان مهاجرت دانشجويان ايرانى افزايش
پيدا كرده و بر تعداد دانشجويان مشغول به تحصيل ايرانى در ديگر كشورها افزوده شده است .با مقايسة وضعيت
ايران با كشورهاي هدف ،ميتوان دريافت كه سهم دانشجويان ايراني در مقايسه با تعدادي كشور منتخب قابل قبول،
با شيب كمي در حال رشد است .گفتني است كه اهميت مقولة نخبگان و مديريت استعدادهاي ملي در راستاي
تحقق اهداف علم و فنّاوري كشور بسيار حائز اهميت و قابل توجه است؛ لذا نيازمند اهتمام و توجه ويژه توسط
مسئوالن ذيربط ميباشد.

 .1گزارش مركز پژوهشهای مجلس شورای اسالمي ،سنجش علم و فناوری( :)1نظام سنجش علم و فناوری در ايران1389 ،
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هفت) ضرورت توجه به علوم پایه و تحقیقات بنیادی

مقام معظم رهبري ميفرمايند« :در زمينة علم ،من بر نقطة خاص ميخواهم تأكيد كنم :يكي ،علوم پايه است؛ يكي،
علوم

انساني»(بيانات در ديدار اعضاي شوراي عالي انقالب فرهنگي،

 .)1384/10/13در جايي ديگر در زمينة اهميت علوم پايه

ميفرمايند« :من علوم پايه را خيلي مهم ميدانم .من يك وقتي گفتم علوم پايه در مقايسه با علوم كاربردي كه ما
داريم ،مثل يك ذخيرهة بانكي است در مقابل پولي كه شما توي جيبتان ميگذاريد .اين علوم كاربردي كه امروز
وجود دارد ،اينها همهاش همين پولهايي است كه ما داريم خرج ميكنيم .يك ملت مجبور است مهندسي داشته
باشد ،شهرسازي داشته باشد ،صنايع داشته باشد ،پزشكي داشته باشد ،سالمت و درمان داشته باشد؛ اينها پولهايي است
كه روزانه داريم خرج ميكنيم؛ اما مايه و ريشة اصلي اين علوم ،علوم پايه است»( .)1390/07/13بر اساس توزيع درصد
دانشجويان و اعضاي هيئت علمي تماموقت به تفكيك گروه تحصيلي در ميان دانشجويان ،حدود شش درصد
دانشجويان و حدود  14.5درصد از اعضاي هيئت علمي تماموقت در حوزۀ علوم پايه مشغول به فعاليت
ميباشند(گزارش مؤسسه پژوهش و برنامهريزي آموزش عالي .)1397 ،با توجه به اهميت اين عرصه ،نيازمند توجه ويژهاي در
سياستگذاريهاي علمي در اين زمينه هستيم.
هشت) تحول در علوم انساني

تحول در علوم انساني همواره به عنوان يكي از راهبردهاي اساسي در اسناد باالدستي مورد توجه بوده است« .ايجاد
تحول بنيادين علمي ،به خصوص در بازبيني و طراحي علوم انساني در چارچوب جهانبيني

اسالمي»(نقشة جامع علمي

كشور ،مباني و ارزشهاي بنيادين ،بند  )8و «نهادينه كردن نگرش اسالمي به علم و تسريع در فرايندهاي اسالمي شدن نهادهاي
آموزشي و پژوهشي»(همان ،راهبرد كالن « ،)5متحولسازي و ارتقاي كمّي و كيفي علوم انساني و هنر مبتني بر معارف
اسالمي»(همان،؛ راهبرد كالن  ،)10از جمله محورهايياند كه در اسناد باالدستي مورد توجه قرار گرفتهاند و پيشنهادهاي
راهبردي همچون« :توسعة هدفمند علوم انساني بر پاية فطرت الهي انسانها و معارف اسالمي و ساماندهي آموزشها و
پژوهشهاي آن»(همان ،راهبرد ملي « ،)1تقويت تعامل مؤثر حوزه و دانشگاه به منظور توليد علوم انساني و

هنر»(همان ،راهبرد

ملي « ،)2ترويج و تعميق نقد و مناظره و گسترش كرسيهاي نظريهپردازي در حوزۀ علوم انساني و هنر و معارف
اسالمي»(همان ،راهبرد ملي « ،)3گسترش گرايشهاي ميانرشتهاي در درون علوم انساني و بين رشتههاي علوم انساني با ساير
علوم ،بر اساس نگرش اسالمي با رويكرد رفع نيازهاي علمي و اجتماعي»(همان ،راهبرد ملي « ،)4ايجاد ساختارهاي خاص
حمايت از توسعة كيفي علوم انساني و معارف اسالمي»(همان ،راهبرد ملي  )5و  ...پيشنهاد شده است.
نه) حل چالش کنکور در چارچوب اصالح نظام سنجش و پذیرش

يكي از موانع جدّي پيش روي تحقق سند تحول بنيادين آموزش و پرورش ،كنكور است .در روش به كار گرفته
شدۀ كنكور براي پذيرش دانشجو و دانشگاه ،تنها توانمنديهاي علمي و محفوظات دانشآموزي سنجيده ميشود؛
حتي اگر اين آزمون به بهترين نحو اجرا بشود .اين كنكور در بهترين حالت خودش اجازه نميدهد كه تربيت در
ساعتهاي ششگانه ،بنا بر تدبير سند تحول بنيادين اجرايي شود .ما بايد در سند تحول بنيادين به دنبال تربيت علمي،
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اخالقي ،اجتماعي ،سياسي ،اقتصادي ،هنري ،زيستي ،بدني و فنّاوري دانشآموزان باشيم .كنكور تنها يك بعد از اين
ابعاد را ميسنجد؛ بنابر اين ،آموزش و پرورش همواره با برگزاري آزمون كنكور مخالف بوده است 1.همچنين در
آزمون مقاطع تحصيالت تكميلي ،همچون آزمون كارشناسي ارشد و دكتري نيز نقايصي مشاهده ميشود كه نياز به
بررسي و تصحيح توسط كارشناسان و نخبگان در اين عرصه دارد.
ده) تقویت مؤلفه های فرهنگي ،تربیتي و هویتي در نظام علم و فنّاوری و آموزش عالي

«نهادينه كردن نگرش اسالمي به علم و تسريع در فرايندهاي اسالمي شدن نهادهاي آموزشي و
علمي كشور :راهبرد كالن )5

پژوهشي»(نقشة جامع

و «تبيين و طراحى نظام جامع فرهنگي -تربيتى دانشگاهها مبتني بر آموزههاي اسالمي و

هماهنگي ديگر نظامات دانشگاهي با آن»(سند دانشگاه اسالمي :راهبرد  )1از موضوعات مورد توجه در اسناد باالدستي است.
در بيانات مقام معظم رهبري نيز در اين باره آمده است« :آن علمي كه ما ميخواهيم ،همراه با تزكيه است ...اول،
تزكيه است .تربيت دين ،تربيت قرآن ،تربيت اسالم اين است .چرا اول تزكيه؟ براي اينكه اگر تزكيه نبود ،علم
منحرف ميشود .علم يك ابزار است ،يك سالح است؛ ...اين سالح ميتواند در دست انسان صالح ،وسيلة دفاع از
انسانها ،دفاع از حقوق مردم ،دفاع از خانواده باشد .اين علم را بايستي آن وقتي در دست گرفت كه با تزكيه همراه
باشد»(در ديدار نخبگان جوان .)1389/07/14 ،در جايي ديگر از بيانات ايشان آمده است« :اگر چنانچه ما به مسئلة فرهنگي در
دانشگاه توجه كنيم ،آن وقت هم دانشجو عاشق و راغب به علم ميشود و دنبال علم و تحقيق ميرود و هم استاد از
حالت اداي تكليف در كالس درس خارج ميشود»(در ديدار وزير علوم و استادان دانشگاه تهران)1388/11/13 ،؛ كه اهميت توجه
به اين مسئلة راهبردي را نشان ميدهد.
یازده) بهرهگیری از مباني اسالمي در بازطراحي نظام مدیریتي دانشگاهها

در زمينة بهرهگيري از مباني اسالمي در بازطراحي نظام مديريتي دانشگاهها ،در نقشة جامع علمي كشور بر «نهادينه
كردن نگرش اسالمي به علم و تسريع در فرايندهاي اسالمي شدن نهادهاي آموزشي و پژوهشي»(راهبرد كالن  )5تأكيد
شده است .همچنين در سند دانشگاه اسالمي« ،طراحي و تدوين نظام جامع مديريت اسالمي در

دانشگاهها»(راهبرد )1

مدّ نظر قرار گرفته است .در بيانات رهبري نيز در موارد متعددي به اسالمي كردن دانشگاهها اشاره شده است؛ ايشان
معتقدند كه «دانشگاه ما اگر اسالمي باشد ،خواهد توانست بار علمي و اداري جامعه را در جهت استقالل و آزادي و
سربلندي كشور بر دوش بكشد و پايهاي براي رشد و تعالي علمي و سياسي در آينده

باشد»(.بيانات مقام معظم رهبري،

)1368/07/15

دوازده) نقشآفریني نظام علم و فنّاوری در تحقق اقتصاد دانشبنیان

اقتصاد دانشبنيان 2به عنوان واپسين مرحلة توسعه در بازسازي اقتصاد جهاني شناخته ميشود .تاكنون جهان
توسعهيافته از اقتصاد كشاورزي به اقتصاد صنعتي و اقتصاد پساصنعتي و از توليد انبوه به اقتصاد دانشبنيان رسيده
 .1مهدی نويد ادهم ،دبيركل شورای عالي آموزش و پرورش.

2. Knowledge-based Economy
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است .اين واپسين مرحله توسط تحوالت(كه گاهي از آن به عنوان انقالب دانش نام ميبرند) در نوآوريهاي
فنّاورانه و نياز رقابتي جهاني براي نوآوري با محصوالت و فرايندهاي جديدي كه از جامعه تحقيق توسعه مييابد،
مشخص شده است .بر اساس بيانية گام دوم انقالب اسالمي ،اقتصاد يك نقطة كليديِ تعيينكننده در سرنوشت كشور
است .اقتصاد قوي ،نقطة قوّت و عامل مهم سلطهناپذيري و نفوذناپذيري كشور و اقتصاد ضعيف ،نقطة ضعف و
زمينهساز نفوذ و سلطه و دخالت دشمنان است .هر چند در اين بيانيه ذكر شده است كه اقتصاد هدف جامعة اسالمي
نيست ،اما وسيلهاي است كه بدون آن نميتوان به هدفها رسيد .در اين بيانيه بر «تقويت اقتصاد مستقل كشور كه
مبتني بر توليد انبوه و باكيفيت ،و توزيع عدالتمحور ،و مصرف به اندازه و بياسراف ،و مناسبات مديريتي
خردمندانه» تأكيد شده است .البته رهبري ،پيشتر در سخنرانيها و بيانات مكرر در اين زمينه نكات فراواني را مطرح
كرده بودند .در همين راستا ،در اين بيانيه دو چالش بيروني و دروني طرح شده است كه در حوزۀ اقتصادي به عنوان
موانع اصلي در پيشبرد اهداف كشور ،تأثيرگذار ميباشند.

نمودار  :2مهمترین عیوب ساختاری و ضعفهای مدیریتي در حوزۀ اقتصاد(مستخرج از بيانية گام دوم انقالب اسالمي)

سیزده) جهتدهي نظام پژوهشي به سمت نقشآفریني در حل مسائل کشور

در اسناد باالدستي توجه ويژهاي به جهتدهي پژوهشها و توليدات علمي كشور به سمت نقشآفريني در حل مشكالت و رفع
نيازهاي (اقتصادي ،اجتماعي و  )...كشور شده است .در نقشة جامع علمي كشور بر «جهتدهي آموزش ،پژوهش ،فنّاوري و
نوآوري به سمت حل مشكالت و رفع نيازهاي واقعي و اقتضائات كشور با توجه به آمايش سرزمين و نوآوري در مرزهاي
دانش براي تحقق مرجعيت علمي»(راهبرد كالن  )7تأكيد شده است .همچنين در سند دانشگاه اسالمي« ،ساماندهي نظام جامع
پژوهش و فنّاوري با تأكيد بر گسترش مرزهاي دانش مبتني بر آموزههاي اسالمي و بومي ،با توجه به نيازها و اقتضائات جامعة
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اسالمي»(راهبرد  )1مد نظر ميباشد .در بيانات مقام معظم رهبري نيز در اين باره آمده است كه «ما بايد زنجيرۀ علم و فنّاوري را
تكميل كنيم ،كه گاهي يك جاهايي از اين زنجيره قطع شده است ،تا يك خط توليد واقعي درست بشود و علم بتواند از همة
جهات به اهداف خودش برسد»(.بيانات در ديدار نخبگان جوان)1386/06/12 ،

چهارده) تقویت نظام مهارتي و کارآفریني در ساختارهای آموزشي

فاصلة بين بخش صنعت و آموزشهاي دانشگاهي و عدم انطباق آموزشها با نيازهاي بازار كار ،مشكلي اساسي است
كه منجر به افزايش مستمر نرخ بيكاري دانشآموختگان دانشگاهي ميشود .بروز اين مشكل داليل متعددي دارد؛ اما
يكي از داليل مهم آن ،عدم كسب مهارتهاي مورد نياز بازار كار در دورۀ تحصيل است .در اين حوزه ،پراكندگي
زيادي مشاهده ميشود كه ناشي از نبود نگاه يكپارچه و توسعهاي در سطح كشور براي تهيه و تدوين ساختاري
منسجم در ارتباط با دورههاي مهارتافزايي است .در هر دانشگاه ،بخشهايي مانند مراكز كارآفريني ،مراكز رشد،
دفتر ارتباط با صنعت ،دانشكدهها ،مركز آموزشهاي آزاد ،پژوهشكدههاي تقاضامحور ،شبكة آزمايشگاهي و ساير
قسمتهاي مشابه ،عهدهدار اين مسئوليتاند كه خود نيازمند ساماندهي براي اجراي هدفمند دورههاي مهارتافزايياند.
در اسناد باالدستي نيز مقولة مهارتآموزي مورد توجه بوده است؛ در نقشة جامع علمي كشور بر «تربيت و
توانمندسازي سرماية انساني با تأكيد بر پرورش انسانهاي متقي و كارآفرين و خودباور و خالق و نوآور و توانا در
توليد علم و فنّاوري و نوآوري متناسب با ارزشهاي اسالمي و نيازهاي جامعه»(راهبرد كالن  )8و همچنين در سند دانشگاه
اسالمي بر «ايجاد و اصالح رشتههاي تحصيل كاربردي و متناسب با نيازهاي جامعة اسالمي و بوميسازي آنها و
تقويت بعُدكارآفريني و افزايش اشتغال مولّد و پايدار»(راهبرد  )7تأكيد شده است.
پانزده) توسعة همکاریها و تعامالت بینالمللي سازنده در نظام علم و فنّاوری

در نقشة جامع علمي كشور بر «تعامل فعال و اثرگذار در حوزۀ علم و فنّاوري با كشورهاي ديگر ،به ويژه كشورهاي منطقه و جهان
اسالم»(راهبرد كالن  )9و در سند دانشگاه اسالمي بر «توسعة تعامل علمى در عرصههاى بينالمللى و دستيابى به مرجعيت علمى و فرهنگى در
منطقه و جهان اسالم»(هدف كالن  )7و همچنين بر «تعامل اثربخش فرهنگى ،اجتماعي و سياسى دانشگاههاى كشور با دانشگاهها و مراكز
آموزش عالي ديگر كشورها به ويژه در جهان اسالم و افزايش سهم تأثيرگذاري بر آنها»(همان ،راهبرد  )12تأكيد شده است.
د) نتیجهگیری
بر اساس مطالعة اسنادي و تحليل مضموني مستخرج از اسناد باالدستي حوزۀ علم و فنّاوري جمهوري اسالمي ايران،
مهمترين موضوعات و مضامين در دستههاي مضامين نهادي ،پژوهشي ،فرهنگي تربيتي ،آموزشي ،مديريتي و نظام
تعاملي احصا شده است .بر اساس انتخاب مسائل پر اولويت در حكمراني نهاد علم جمهوري اسالمي ايران ،اين
مسائل در محورهاي حكمراني نهاد علم در تعامل با اقتصاد و صنعت ،حكمراني نهاد علم در تعامل با محيطهاي
علمي و دانشگاهي ،حكمراني نهاد علم در تعامل با دولت و حاكميت و حكمراني نهاد علم در تعامل با فرهنگ،
جامعه و رسانه استخراج شده كه چينش مسائل پراولويت در اين محورها قابل مشاهده است.
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نمودار  :3مسئلهشناسي راهبردی در حکمراني نهاد علم جمهوری اسالمي ایران

پیشنهادها
بر اساس يافتههاي پژوهش و در راستاي تحقق اسناد و سياستهاي باالدستي كشور پيشنهادهاي ذيل توصيه ميشود:
 طراحي نظام تأمين مالي پژوهشهاي علم و فنّاوري كشور با بهرهگيري از نظامات هوشمند و چنداليه در راستاي تحقق اهداف
گام دوم انقالب اسالمي.

 حمايتگري از كانونهاي تفكر و انديشكدهها و برونسپاري پروژههاي تخصصي در راستاي حل مسائل راهبردي علم و فنّاوري
در راستاي تحقق بيانية گام دوم انقالب اسالمي.

 مشاركت در تحقق و عملياتيسازي اسناد راهبردي كشور در حوزۀ علم و فنّاوري ،به ويژه نقشة جامع علمي كشور.

 ايجاد مركز پايش و نظارت بر تحوالت و پيشرفتهاي علم و فنّاوري و احصاي شاخصهاي راهبردي در چارچوب تحقق بيانية گام
دوم انقالب اسالمي.

 طراحي آمايش سرزميني به منظور شناسايي ظرفيتهاي علم و فنّاوري مناطق جغرافيايي كشور به منظور بهرهگيري از مزاياي تنوع
زيستبومي و جغرافيايي كشور.

 ايجاد تسهيالت و حمايتگري از جريانهاي دانشبنيان و استارتآپي كشور و جهتدهي اين جريان به سمت حل مسائل ملي.
 سياستگذاري در راستاي مديريتاستعدادهاو كادرسازي تخصصي براي تأميننيروهاي تخصصينظام علمو فنّاوري درسالهاي آتي.


بهرهگيري از ظرفيتهاي زيرساختي سازماني به منظور حمايت از مهارتآموزي و كارآفريني در نظام علم و

فنّاوري كشور و كمك به اشتغال دانشآموختگان.
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