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  چكيده

هاي دانشگاهي با  شگاهي با توجه به پيچيدگي موقعيتريزي دان امروزه برنامه
ريزي دانشگاهي  بطوريكه رويكرد خطي در برنامه ؛بحران مواجه است

رويكرد اقتباس . هاي دانشگاهي كمك كند تواند به درك و اصالح سيستم نمي
ل تعريف شده و هاي از قب بر اساس شاخص ي پيشرفته،از كشورهاي صنعت
سبب به حاشيه رانده شدن وضعيت  ها،هاي خاص آن برخاسته از موقعيت

. شده است »در حال توسعه«ها در غالب كشورهاي  گاهخاص و بي همتاي دانش

ها است دانشگاهي در اين كشور ريزي توسعه برنامهتفكر يابد  آنچه اهميت مي
هاي دانشگاهي را مورد توجه  موقعيت حال و آينده ارتباط گذشته،كه پويايي 

در حوزه  »ريزي استراتژيك برنامه«ميالدي مفهوم  80اگر تا دهه  :دهد مي قرار
مفهومي كه از بخش صنعت وارد آن شده (آموزش عالي استفاده متداول داشت 

ي تاكيد هاي دانشگاه ريزي در سيستم اينك بر بعد خالق تفكر برنامه) دبو
انشگاهي و نقد هاي د با تامل بر پيچيدگي سيستم در نوشتار حاضر،. گردد مي

 ريزي توسعه ها، برنامه ريزي در آموزش عالي و دانشگاه رويكرد خطي برنامه
  .گردد مياي بررسي  رشته ميان خالقيت در حوزه دانشگاهي به مثابه تفكر،

، خالقيت ،ريزي فكر برنامهت، ريزي توسعه دانشگاهي برنامه :كليدي واژگان
 .اي رشته ميان
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  مقدمه

 چرا بايد فكر كرد كه قطعيت شرط الزم علم است؟
  E. Prigogin     

در طي زمان، . ريزي يكي از اشتغاالت بشر از آغاز زندگي اجتماعي او بوده است برنامه 
هدف . مواجه شده است ريزي نيز با تغييرات مفهومي  همراه با تغييرات اجتماعي، برنامه

آنان برنامة شكار خود را بر اساس نيازهاي . هاي اولية خود بود هاي نخستين رفع نياز انسان
غروب . كردند كردند و با طلوع و غروب آفتاب، زمان كار خود را تنظيم مي يخود تنظيم م

ها با توسعة فرهنگ و  بعد. كرد جا مي آفتاب، برنامة كار و فعاليت را با برنامة استراحت جابه
هاي خاص  هايي بودند، رويكرد ها و نوآوري تمدن بشر، جوامعي كه داراي ابتكار

... هايي نظير چين، مصر، ايران، و  ريزي تمدن بدون برنامه. ريزي خود را داشتند برنامه
ها،  هاو تمدن اين فرهنگ» ريزي برنامه«بنابراين، ويژگي بارز . توانست وجود داشته باشد نمي

هاي خاص و متفاوتي در  زا، شيوه ساز و تمدن هر جامعة فرهنگ. ابتكاري بودن آنها بود
هاي خاص خود را به  دور از تقليد صرف، اصالت اقدامات خود داشته است و در نتيجه، به

هايي از آن، به عنوان مثال، اخيراً در  هايي، كه نمونه وجود چنين شيوه. وجود آورده است
...) ريزي در امور شهري، آبياري، پزشكي، و  برنامه(شناسي شهر سوخته  هاي باستان كاوش

سازماندهي محيط بر اساس  هاي به دست آمده است، نشان دهندة ابتكاري بودن شيوه
» غربي«اي  ريزي پديده بنابراين، برنامه. هاي موجود است ها و واقعيت تعامل بين تفكر انسان

ايم،  هاي گذشته شاهد بوده آنچه ما در تمدن. نيست، بلكه خاص هر تمدن بشري است
  . بوده است ريزي به مثابة ابتكار و خالقيت برنامه
آدام اسميت  ثروت مللتوان با كتاب  در غرب را مي» ريزي آموزشي برنامه«ولي منشأ    

گذاري اقتصادي  اين اقتصاددان كالسيك آموزش انسان را بسان سرمايه. مرتبط دانست
را بنا نهاد كه بر اساس آن، » نظرية سرماية انساني«هاي  كرد و به طور ضمني، پايه فرض مي

اصل سرماية «است كه بتواند » ارزش«ها، زماني داراي  انسرماية به كار رفته در آموزش انس
» فرصت يا درآمد از دست رفته+ سود حاصل از آن سرمايه، در زماني معين + به كار رفته 

اي در آموزش را اقتصادداناني نظير  گذاري اقتصادي بعداً، چنين ارزش. را به وجود آورد
. با رويكردي متفاوت به آن توجه كردويليام پتي و مارشال نيز مطرح كردند و ماركس 

توجه به بعد اقتصادي آموزش به جهت بازدهي اقتصادي آموزش بود، به طوري كه در 
) Le Thanh KhoiT 1967( اوايل نيمة دوم قرن بيستم تحت عنوان صنعت آمورش

  . داشت» اي برنامه«صنعتي كه الزم بود براي كميت و كيفيت آن  مطرح شد؛
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زمينة عملياتي كردن فكر ) سابق(اي پنج سالة اتحاد جماهير شوروي ه با برنامه   
ريزي كالن آن كشور  هاي برنامه ريزي آموزشي فراهم آمد به طوري كه يكي از بخش برنامه
شوك ايجاد . متولد شد» برنامة آموزشي«واژة : ريزي در بخش آموزش شد ، برنامه1923در 

ريزي آموزشي در  ، در نگرش به برنامه1957شده از پرتاب سفينة اسپوتنيك در سال 
در آمريكا، كشوري كه اساساً منطق چنين . هاي غربي، تأثيري عميق گذاشت كشور
هايي را پذيرا نبود، دولت فدرال براي آموزش، به ويژه در دورة متوسطه،  ريزي برنامه

هاي زيادي  در امريكا و اروپا، سبب پژوهش«اين واقعه . راهبردهايي كالن را مطرح كرد
راجع به تأثير عامل انساني در رشد شد، مفهومي كه آموزش، پژوهش، بهداشت، و 

  .(Le Thanh Khoi 1985)» گرفت مي سازماندهي را دربر
بازسازي . ريزي در جهان همراه بود نيمة دوم قرن بيستم، با گسترش فكر برنامه   

رت توجه به صلح جهاني در هاي ناشي از جنگ جهاني دوم و در عين حال، ضرو ويرانه
يونسكو تأسيس شد و به دنبال آن، نهاد . ها اهميت زيادي پيدا كرد بستر توسعة فرهنگ
المللي  مؤسسة بين. المللي در پاريس تأسيس شد ريزي با ديدي بين خاصي براي برنامه

ر ريزي آموزشي د اقدامات زيادي را در توسعة دانش برنامه IEPE)(ريزي آموزشي  برنامه
  . سطوح مختلف انجام داد

الگوي خطي  40قرن گذشته، الگوي آسيايي توسعة آموزش تدوين و بيش از  60در دهة    
فصل آخر و نيز : 1356يحيي فيوضات (ريزي در كشورهاي آسيايي ارائه شد  براي برنامه

ه هايي مربوط ب ريزي برنامه). مستندات اين الگو كه يونسكو در پاريس منتشر كرده است
سوادآموزي شكل گرفت و سوادآموزي تابعي را يونسكو، البته با نتايج قابل بحث، اشاعه 

  ). 1386لوتان (داد 
سوادان را در برزيل ابداع كرد كه براي او  هشيارسازي بيو آموزي  پائولو فرير سواد   

به جز (حاصلي جز تبعيد نداشت، ولي از آثار ابتكار او در برخي كشورهاي امريكاي التين 
ها در ساختار تشكيالتي خود، بخشي را به نام  تمامي دولت. استفاده شد) كشور خود او

ريزي  ها نيز تحت عنوان دفاتر برنامه شكل دادند كه بعداً، در دانشگاه» ريزي آموزشي برنامه«
» ريزي دروس برنامه«هاي ايران، بيشتر به  آموزشي به وجود آمد، هر چند در دانشگاه

  .محدود شد
ريزي آموزشي، خطي  هاي موجود در اوايل نيمة دوم قرن بيستم به برنامه غالب رويكرد   

آينده بدون توجه : كرد بيني بر اساس روند گذشته ارزش پيدا مي بود كه بر اساس آنها پيش
هاي آموزشي به  ريزي در سازمان شد و براي برنامه ناپذير ترسيم مي بيني به تغييرات پيش

شد كه تغييرات  هايي اجرا مي هايي در موقعيت اگر چنين رويه. شد ي توجه نميشناس زمينه
بر يكديگر بسيار آرام بود، در ... ها، و  بسيار كندي داشتند و تأثيرات كشورها، فرهنگ
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قرن گذشته و به دنبال  80از دهة . رسيد به نتيجه مي» مديريتي كالسيك«چارچوب رويكرد 
هاي  هان، سرعت جهاني شدن، گسترش سريع بحرانگسترش دامنة اطالعات در ج

هاي  هايي در نظام در جوامع مختلف، ديگر چنين رويكرد... اقتصادي، اجتماعي، و 
. هاي جديد به وجود آورد توانست تعادل نمي) هاي آموزشي از آن جمله نظام(اجتماعي 

و آهنگ زندگي  شد هاي روزافزون آنها، دشوارتر مي ها، به دليل پيچيدگي فهم واقعيت
آورد، ولي در  شد؛ زندگي شهري رفاه نسبي را به وجود مي اجتماعي دستخوش تغيرات مي

كرد؛ همراه با آن، آسايش و  هاي فقر و تنگدستي را نيز در خود توليد مي عين حال، حاشيه
مورن (رفت  در دنياي صنعتي، براي عموم جامعه به حاشيه مي آرامش نيز، آرام آرام،

نظير (هاي ساده  هاي مناسب براي موقعيت و مهم اينكه ابزار) 1382،1380،1387
هاي پيچيده ترسيم  توانست مسيري مطلوب را براي هدايت موقعيت نمي) ريزي خطي برنامه
  . كند
، )آموزشي(، در بستر بحران عمومي مفهوم مديريت )آموزشي(ريزي  بحران مفهوم برنامه   

نيز، از » در حال توسعه«هاي  در اكثر كشور. ل گرفتاز اواخر قرن گذشته در غرب شك
و هنوز هم چنين گمان (كردند  قلمداد مي» مرجع«هاي غرب را  هاي كشور آنجا كه رويه

در جوامع » مدرنيته«هاي به وجود آمده از اقتباس  ها همراه با تعارض ، اين بحران)كنند مي
، ادبيات 90در دهة . (Le thanh khoi  1978)خاص خود را پيدا كردندسنتي، اشكال 

كه بر وجه   (Simon 2004, Mintezberg 1994)ريزي شكل گرفت جديدي از برنامه
   .كردند خالق آن تأكيد مي اي و انديشه
 80اگر تا دهة . چنين وضعيتي در مديريت آموزش عالي و دانشگاهي نيز به وجود آمد   

ريزي راهبردي در مقاالت مربوط به آموزش عالي مطرح بود  قرن گذشته، مفهوم برنامه
مفهومي كه خود از صنعت به عاريه گرفته شده بود؛ صنعتي كه به رغم داشتن مديران و (

، خود در وضعيتي نامطمئن از بعد رقابتي قرار داشت »در حد باالكارشناس «ريزان و  برنامه
گران و   ، به ويژه نزد پژوهش)ريزي راهبردي برنامه(، از آن پس كاربري اين مفهوم )و دارد

هاي ملموس  كردند تعاملي بين دانش نظري و واقعيت عامالني كمتر شد كه تالش مي
انشگاهي، ضرورت بازنگري در افكار هاي د دانشگاهي ايجاد كنند و پيچيدگي نظام

اگر چنين . ريزي دانشگاهي و آموزش عالي را مطرح كرد كالسيك مديريت و برنامه
هاي صنعتي گسترش پيدا كرد ـ در آثار كساني مانند ژوئل  بازنگري و تعمقي در كشور

در  5نو سايمو 4در كانادا، برتون كالرك 3دنيس برتراند در فرانسه، 2، آلن تورن1دوروسني
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ريزي بر اساس پويايي و  هاي مرسوم برنامه آمريكا ـ هنوز در ايران چنين نقدي بر رويه
  . آموزش عالي گسترش پيدا نكرده است هاي پيچيدگي واقعيت

اي، و جهاني،  ها در بطن تغييرات و تحوالت محلي، منطقه بنابراين، قرار دادن دانشگاه   
ريزي  ريزي از ضروريات مديريت و برنامه بازنگري در تفكرات مديريتي و برنامه

  ). فصل هشتم: 1382يمني (هاي پيچيده شد  سازمان
هاي متقابل، ضروري، و الزم  توان براي توسعة دانشگاهي بدون درك وابستگي آيا مي   

هايي  ريزي كرد؟ چنين وابستگي برنامه) هاي پيراموني دور و نزديك موقعيت(دانشگاه 
هاي خدماتي  التحصيالن، قدرت سازمان هاي دانشگاهي، اشتغال فارغ آموزش: واقعي هستند

هاي جديد  آموختگان، سرعت در زايش اطالعات جديد، فناوري و توليدي در جذب دانش
... ها، و و ضرورت بازنگري مستمر در دروس و محتواي آموزشي و پژوهشي دانشگاه

هاي شناختي  ها ابزار دام از اين مقولهاز آنجا كه فهم هر ك. عميقاً با همديگر مرتبط هستند
 براي هر دانشگاه ـ به معني ايجاد تغييرات مثبت در آن ـ» ريزي برنامه«طلبد  متنوعي را مي
اي انجام چنين كاري را مساعد  رشته گيري از چنين تنوعي است و رويكرد ميان نيازمند بهره

زي دانشگاهي از باال به پايين باشد، ري به جاي اينكه نگاه به برنامهكه ضروري است . كند مي
هاي  گيري تصميم(به باال ) هاي پيراموني آن هاي دانشگاهي و محيط واقعيت(از پايين 
ها چندوجهي، متنوع، و پيچيده است و ضرورتاً،  ولي اين واقعيت. انجام شود) مديريتي

  .كند نگر را طلب مي اي كل درك آنها زمينه
  

  پنداشت متفاوت دو: ريزي دانشگاهي برنامه
ريزي توسعة دانشگاهي را  ريزي دانشگاهي، پيچيدگي برنامه بررسي دو پنداشت از برنامه

  :تر خواهد كرد روشن
 ريزي دانشگاهي به مثابة چارچوبي از قبل تعيين شده برنامه: ـ پنداشت اول

كند كه  ريزي توسعة دانشگاهي، به كليت نظام دانشگاهي در متن محيطي توجه مي برنامه 
... ريزي در زبان فارسي به معني مقدمه، خطابه، دستور كار، و  واژة برنامه. در آن قرار دارد

و در متون اولية اين ) فرهنگ فارسي معين( فرانسوي مترادف است 6است و با پروگرام
آورده ) 1356يحيي فيوضات (» كشيدن نقشه براي آينده«ارسي، به معني حوزه به زبان ف

توان چنين  دارد، به صورتي كه مي ريزي بياني كمي  در عين حال، واژة برنامه. شده است
برداشت كرد كه كافي است فنون الزم آن دانسته شود و سپس آنها را به صورت از قبل 
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گرا و خطي را  هاي دانشگاهي، چنين روند كمي زيري گاه در برنامه. تعيين شده اجرا كنيم
  7.ايم شاهد بوده

 : توان به صورت زير نشان داد ي را ميچنين برداشت 

  
  
 

  
  

تضعيف باورهاي مديران به                              ناپذيري اهداف تحقق                    
  ريزي دانشگاهي برنامه

                    
  
  
  

  دانشگاهي به مثابة چارچوبي از قبل تعيين شدهريزي  برنامه. 1شكل 
  
بدون اينكه بيان آنها، (كنند  بر اين اساس، مديران دانشگاهي اهدافي را مطلوب فرض مي   

ريزان محول  و آنها را به برنامه) هاي خاص دانشگاه مد نظر داشته باشد ريشه در واقعيت
ظام دانشگاه را در قالب چارچوبي از قبل توانند ن ريزان به دليل اينكه نمي برنامه. كنند مي

، )كه عمالً، چنين كاري به دليل پويايي نظام دانشگاهي ممكن نيست(تعيين شده درك كنند 
هاي نظام دانشگاهي، تدوين  هايي را، به دور از فهم پيچيدگي ها و دستورالعمل نامه آئين
پيمايد  ام دانشگاهي راه خود را ميشود، ولي نظ مي» برنامه«نهايتاً، دانشگاه داراي . كنند مي

يعني . شود از اين اهداف مشخص مي ناپذيري بخش مهمي  تا زماني كه در عمل، تحقق
كند و چون چارچوب از قبل  واقعيت راه خود را از طريق مقاومت در برابر برنامه دنبال مي

هاي  ر كاركردگيرد، اختالالتي د هاي دانشگاهي قرار مي تعيين شده در تعارض با واقعيت
هاي اين اختالالت،  در چنين وضعيتي، بدون تعمق در ريشه 8.آيد دانشگاهي به وجود مي

                                                
  .1371جلد، 11، در ريزي دانشگاه فردوسي گزارش پژوهش برنامه: به عنوان مثال مراجعه شود به .7

بنا به گفتة معاون پژوهشي وزارت علوم،  هدف هيچ دانشگاهي، افزايش افت تحصيلي نيست، ولي چگونه است كه .8

افت تحصيلي و خستگي فكري دانشجويان در سال اول دانشگاه، يكي از آفات موجود در آموزش «تحقيقات و فناوري، 

داند  مي» نگران كننده«ها را  است و سرپرست دفتر مركزي مشاورة همان وزارتخانه، افت تحصيلي در دانشگاه» عالي كشور

گيران  تصميم تعيين اهداف

 دانشگاه

عملياتي كردن 

اهداف از طريق 

ها بر تحميل آن

ها واقعيت  

ريزان برنامه  

پيدايش 

هاي جديد  اختالل

در كاركردهاي 

 دانشگاه

به حاشيه رفتن فرايند 

ريزي برنامه  

تدوين 

ها  العمل دستور

براي    تحقق 

 اهداف
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نتيجة نهايي، . كند شود و دانشگاه عمل آزمايش و خطا را دنبال مي اهداف جديدي بيان مي
يمني (گاه خواهد بود ريزي در دانش تضعيف باور مديران دانشگاهي به مفيد بودن برنامه

آنچه در (ها  با واقعيت )ها تصميمات مديران دانشگاه(به اين ترتيب، جدايي نظر . )1382
، همچنان تداوم )گذشته و وضع موجود دانشگاه به صورت آشكار و پنهان وجود دارد

ريزي بخشي از  هاي انساني و به حاشيه رفتن تفكر برنامه يابد كه اتالف منابع و انگيزه مي
  .نتايج چنين وضعيتي است

 ريزي توسعة دانشگاهي به مثابة تفكر در پيچيدگي سازمان دانشگاه  برنامه: ـ پنداشت دوم

ريزي براي آيندة دور،  برنامه: توان مطرح كرد ريزي دانشگاهي را مي دو برداشت از برنامه 
ريزي براي آيندة نزديك به حال، كه  ناميد و برنامه» آتي ريزي برنامه«را   توان آن كه مي
اي تعاملي با يكديگر  اين دو الزم است رابطه. دانست» آني ريزي برنامه«ن آن را توا مي

 .داشته باشند
نگري متناسب با وضعيت موجود دانشگاه  بيني و آينده ريزي آتي از فنون پيش برنامه   

بيني مشروط و كيفي بر اساس توجه به متغيرهاي دروني دانشگاه و  كند كه پيش استفاده مي
اي كمتر با مشكالتي مواجه  ريزي چنين برنامه. آن، يكي از فنون مهم آن است بيرون از

اي كه آينده را تداوم روند گذشته فرض  ريزي برنامه(ريزي خطي درازمدت  است كه برنامه
لوتان ) (هاي دانشگاهي تحقق نيافتن اهداف با توجه به تغييرات موقعيت(دارد ) كند مي

1386.( 

افتد و تغييرات  بر درك آن چيزي توجه دارد كه در حال، اتفاق ميريزي آني  برنامه   
: كنيم ريزي ذكر مي دو مثال دربارة اين نوع از برنامه. محتمل در آيندة نزديك به زمان حال

كه (كند  كه معلم در كالس خود براي وضعيت آموزش يا پژوهشي جديد اتخاذ مي تصميمي
؛ )داشته باشد، زيرا وضعيت جديد شكل نگرفته بودتوانست آن تصميم را در نظر  قبال نمي

و كاركنان دانشگاه   هاي اعضاي هيئت علمي رئيس دانشگاهي كه به تغييرات در انگيزه
. كند هاي جديد آني اتخاذ مي ريزي توجه دارد و بر حسب آن تغييرات، تصميمات برنامه

الزمة . بستر گذشتة آن است ريز از حال در ريزي آني نيازمند فهم و بصيرت برنامه برنامه
اوضاع فرهنگي، اجتماعي، (اين كار وجود اطالعات، تحليل آنها با توجه به زمينة واقعي 

. ريزي آني، به نوعي شهودي نيز هست به همين دليل، برنامه. است...) علمي، اقتصادي، و 

                                                                                                                       
ها، به رغم اهداف بيان شدة آنها، ايجاد  چگونه چنين اختالالتي در كاركرد آموزشي دانشگاه). 5: 23/10/87، همشهري(

  شود؟ مي
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نامند  مي دليل نيست كه امروزه، يكي از ابعاد مديريت دانشگاهي را، مديريت معاني بي
SinKlair 1990) .( 

ريزي توسعة دانشگاهي را  رابطة ديالكتيك اين دو است كه مفهوم پنداشت دوم از برنامه   
  . آورد به وجود مي

  
  ريزي آني برنامه)            ريزي تفكر برنامه(ريزي آتي         برنامه                        

  
  توسعة دانشگاهي ريزي ديالكتيك برنامه. 2شكل 
توان پديدة حال را درك كرد، مگر با درك عميق گذشتة دور و نزديك مرتبط با  نمي   

ريزي آتي ممكن نخواهد بود، مگر با تشخيص چگونگي  پديدة موضوع مطالعه، و برنامه
  .هاي نظام دانشگاهي وضع موجود پديده) توضيح(و چرايي ) توصيف(
پيشرفت تحصيلي، عملكرد اعضاي هيئت (م دانشگاهي هاي نظا از سوي ديگر، پديده   

ثابت ...) هاي مديران، افت تحصيلي، و  هاي كاركنان، رفتار علمي، جو سازماني، انگيزه
دانشجويي در شروع كالس فاقد (آيد  نيست، بلكه هر آن، تغييراتي در آنها به وجود مي
هاي كالسي پيدا  ي فعاليتاي قوي برا انگيزه است و در زماني ديگر، در كالس انگيزه

اي قوي باشد، ولي پس از چند  تواند داراي انگيزه در بدو استخدام مي كند؛ هيئت علمي  مي
بنابراين، قدرت تشخيص مديران و ...). او كاهش يابد، و  هاي علمي  سال، انگيزه

تخاذ شدة هاي ا ها و برنامه اي موفقيت سياست ريزان از وضعيت حال، در تحليل زمينه برنامه
چنين تشخيصي بر اساس بصيرت ناشي از . آنان در نظام دانشگاهي، تعيين كننده است

بررسي و تحليل اطالعات موجود در زمينة كلي دانشگاه و محيط آن ممكن است؛ اين 
 .دستاورد مهم آموزش عالي تطبيقي است

  
  ريزي آني برنامه

  ريزي تفكر برنامه
  بصيرت                                                            ريزي آتي برنامه
  

  اي ريزي توسعة دانشگاهي بر اساس تحليل زمينه برنامه. 3شكل                 
  
اي كه  درك معاني(و فهم ) ها اطالعات، روش، درك چرايي(در اين ديالكتيك، عقالنيت    

هاي خود و ديگران  به رفتار... ركنان، و ريزان، هيئت علمي، دانشجويان، كا مديران، برنامه
توان خطوط كلي  هايي منجر شود كه بر اساس آن، مي پديده تواند به تفسير ، مي)دهند مي
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مسائل » حل«بنابراين، در چنين پنداشتي، بيش از آنچه . آيندة دانشگاه را ترسيم كرد
گوي  و عقالنيتي بازي و گفتچنين . فهم آنها راهگشا خواهد بود دانشگاهي مد نظر باشد،

چنين ذهني ساختارهاي منطقي را خواهد ساخت . هاست ريز با واقعيت وقفة ذهني برنامه بي
. به كار خواهد گرفت) دانشگاه(و آنها را در خصوص واقعيت مد نظر ) برنامة عملياتي(

بايد  زماني كه  واقعيت نظام دانشگاهي، با ساختار منطقي ساخته شده، سازگار نباشد،
هايي از آن  بنابراين، ضروري است كه بخش. پذيرفت كه ساختار ناقص و ناكافي است

الزم است آن چيزي درك شود كه در اين تعامل ديالكتيك، در برابر ساختار . تغيير يابد
كند تا سازگاري از نوع جديدتري با تغيير در آن  مقاومت مي) برنامه مد نظر(ساخته شده 

در هر حال، ساختار منطقي ايجاد شده خود نسبي است، زيرا از  .ساختار شكل گيرد
ريزان تأثير  هاي اقتصادي و اجتماعي مديران و برنامه شناخت، زندگي شخصي، موقعيت

گيرد و ويژگي ديالكتيكي چنين تعاملي  ها قرار مي پذيرد، ولي چون در تعامل با واقعيت مي
چنين . خود نيز ملزم به تغيير است) ريزي هبرنام(ها  پذيرد، براي تغيير واقعيت را مي

اي  رشته و در بستري ميان 9سويه را كنار خواهد زد بعدي و يك هاي تك رويكردي نگرش
ريزي توسعة دانشگاهي ممكن  بدون اين بستر، فهم و عمل برنامه. قرار خواهد گرفت

  .نخواهد بود
  

  ريزي توسعة دانشگاهي برنامه
گذارد،  و در عين اينكه بر پيرامون نزديك و دور خود تأثير مي پيچيده است  دانشگاه نظامي

هاي دانشگاهي بدون توجه  هر نوع اقدام مديريتي راجع به پديده. پذيرد از آنها نيز تأثير مي
مفهوم توسعه، در . تواند سازگاري نظام دانشگاهي را به وجود آورد به چنين ارتباطي نمي

تأثيرپذيري دانشگاه از (قرار دادن دانشگاه در متن آن  ريزي توسعة دانشگاهي، به برنامه
ريزي توسعة دانشگاه، توسعة  برنامه. توجه دارد) عوامل محيطي و تأثيرگذاري آن بر پيرامون

هاي  دانشگاه را بدون توجه به واقعيات در حال تغيير محيط دور و نزديك آن و رسالت
ريزي دانشگاهي  داند، بلكه برنامه ياصلي آن ـ حقيقت جويي و فضيلت طلبي ـ ممكن نم

را در شناخت دانشگاه، ) تغييرات در دانشگاه در جهت سازگاري آن با پيرامونايجاد (
به » توسعه«بدين ترتيب، بايد . داند شناخت پيرامون آن، و درك تعامل آن دو، عملي مي

دهند، نقد  انجام ميهاي كشورهاي صنعتي،  معني اقتباس و تداوم آنچه ديگران، مثالً دانشگاه
. و بر اساس توان سازگاري دانشگاه با اوضاع محيطي خاص دانشگاه به آن توجه شود

                                                
پژوهشكدة مطالعات فرهنگي و در به قلم نگارنده كه » هاي سازگار شونده دانشگاه«براي اين بحث مراجعه شود به مقالة . 9

  .دياجتماعي به چاپ خواهد رس
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بنابراين، در اينجا، توسعه به معني وجود برخي مراحلي است كه ضرورتاً، بايد از آن گذر 
نين و نظير چ... . المللي، و  ـ مانند دانشگاه آموزشي، دانشگاه پژوهشي، دانشگاه بين 10كرد

شود كه در آن،  اي نيست، بلكه به معني وضعيتي در نظر گرفته مي گونه هاي اقتباس برداشت
خود را . ..) هيئت علمي، كاركنان، دانشجويان(هاي ديگر  بر اساس انسان) مديران(ها  انسان

چنين . )Simon 2004: 294(كنند  و جهاني سازگار مي ،اي جامعة محلي، منطقه با محيط
  .ريزي دانشگاهي خطي نيست برنامهنگاهي به 

تعيين هدف، شامل درك و تشخيص صحيح «ريزي راهبردي  اين باور كه در برنامه   
ها و  و در تعيين اهداف سازمان، ارزش... ها و مقاصد سازمان و بيان آنهاست  مأموريت

و شناخت وضع موجود ) 63: 1384الواني (» كنند انتظارات جامعه نقش مهمي ايفا مي
الواني (گيرد  انجام مي) مرحلة  پنجم(» ة تعيين اهدافسه مرحله، پس از مرحل«سازمان در 

توجهي  هاي پيچيده صادق باشد و بيانگر بي ريزي سازمان تواند در برنامه ، نمي)64: 1384
  :ريزي است به مفهوم زمينه در ديالكتيك نظر ـ عمل برنامه

 توجهي به گذشتة دانشگاه در بروز وضعيت موجود آن؛  ـ بي

 وين اهداف بر اساس شناخت وضع موجود؛توجهي به تد ـ بي

فرهنگ، اقتصاد، اوضاع (هاي پيراموني دانشگاه در سير تاريخي آنها  پنداري واقعيت ـ منفعل
 ؛...)اجتماعي، و 

اي از فنون و نه رويكردهاي خالقانه در  ريزي به عنوان مجموعه ـ در نظر گرفتن برنامه
 ؛)انشگاهد(هاي بديع براي آيندة سازمان  ايجاد مسير

ريزي  ريزي، به اين معني است كه تمام مراحل برنامه پنداشتن صرف عمل برنامه» عقالني«ـ 
كه فقط كافي است  11كند دانشگاهي از نوعي منطق خطي مشخص شده پيروي مي

 .الزم براي انجام آن را كسب كرد» تخصص«

                                                

شود، كه شاخص مبنايي آن، وضعيتي  مطرح مي» يافته توسعه«، »در حال توسعه«، »نيافتگي توسعه«در مفاهيم نظير آنچه  .10

به (اند  چنين مفاهيمي را انديشمندان همان جوامع نقد كرده. است كه كشورهاي صنعتي در حال حاضر در آن قرار دارند

  .)عنوان مثال، مراجعه شود به آثار ادگار مورن و لوتان كوي

به عنوان مثال، . ريزي كمتر توجه شده است در متون مديريتي نيز به اين نوع از پويايي در ديالكتيك نظر و عمل برنامه. 11

ريزي جامع قلمداد شده و شناخت وضع موجود سازمان، همان طور كه  برنامه» مرحلة اول«تعيين و تدوين اهداف سازمان، 

الواني (خوراندي تمام مراحل توجه شود  ار داده شده است، بدون اينكه به اثرات پسقر» مرحلة پنجم«در باال اشاره شد، در 

عنوان شده است ) تعيين اهداف(به مرحلة اول) كنترل راهبرد جديد در عمل(و اين امر صرفاً، از مرحلة آخر )66 :1384

) 1382يمني (تي را تعيين كرد؟ توان اهداف آ چگونه بدون تشخيص وضعيت گذشته و موجود سازمان مي). 1384الواني (

كرد؟ افزون بر اينكه نقدهاي » بررسي«را بدون تأمل در سير تاريخي تحوالت آن » اهداف فعلي سازمان«توان  و آيا مي
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جمله علوم گرايي در علوم مختلف، از  اين خطاي آخر، سبب شده است كه موج تخصص
هاي  انساني، در  مؤسسات آموزش عالي ايران، بر اساس اقتباس بدون تأمل از رويكرد

هاي صنعتي هم  رويكردهايي كه امروزه حتي در كشور 12ي ـ تحصلي به راه افتد؛تخصص
، رويكردهايي كه سبب )1387پور  ، علويKesteman 2003(به جد نقد شده است 

  )1382، 1378مورن (فهميده نشود ... تماعي، سياسي، و هاي آموزشي، اج شود واقعيت مي
ريزي دانشگاهي در ايران، وجود نگاه خطي در مديريت  ات و تجارب برنامهمطالع   

؛ سياري 1356؛ فيوضات 1346لوتان (دهد  شته نشان ميسال گذ 50دانشگاهي را در 
را در زمينة كلي  ريزي دانشگاهي معضل كنوني در تالشي نهفته است تا برنامه). 1372

ريزي توسعة دانشگاهي در پي آن  دانشگاه قرار دهد؛ اين تالشي است كه مفهوم برنامه
    :فرض مهم دارد ريزي دو پيش اين گونه برنامه. است
  ريزي توسعة دانشگاهي برنامه اي كردن تفكر و عمل زمينه. الف

بدون شناسايي . قرار دارد خاصي... هر دانشگاهي در زمينة فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي، و 
مثالي ذكر . اين زمينه، امكان ايجاد تغييرات در جهت تعالي و توسعة دانشگاه ميسر نيست

هاي تحصيلي دانشجويان را بررسي  يا كيفيت فعاليت  هاي هيئت علمي كنيم؛ اگر انگيزه مي
هيئت علمي، كيفيت مثالً انگيزة پايين اعضاي (هاي به ظاهر مشابه را  توانيم پديده كنيم، مي

براي اصالح . در چند دانشگاه مالحظه كنيم...) هاي تحصيلي دانشجويان، و  نازل فعاليت
ها، ضروري است پرسيده شود كه در چه بستري، آنها به وجود آمده  وضعيت اين پديده

تواند  است؟ فرض اوليه اين است كه زمينة ايجاد و حيات دو دانشگاه الف و ب نمي
حاكم بر ... اوضاع اجتماعي، سياسي، فرهنگي، و ( زيرا وضعيت عمومي . يكسان باشد
هاي  فرهنگ سازماني، جو سازماني دانشگاه، ساختار(و وضعيت اختصاصي ) ايجاد دانشگاه
بنابراين، الگويي مشخص براي . تواند در دو دانشگاه يكي باشد نمي...) مديريتي، و 

هاي مشابه در دو موقعيت  پديده. د مطرح باشدتوان ريزي توسعه براي آنها نمي برنامه
اي براي  نسخة آماده. متفاوت، ممكن است علل به وجود آورندة متفاوتي داشته باشد

ريزي توسعة  الزم است اين الگوها را ساخت؛ يعني برنامه. ها وجود ندارد هدايت دانشگاه
  .دانشگاهي بايد براي هر دانشگاهي به صورت خاص تعريف شود

  

                                                                                                                       
 Mintzberg)هاي پيچيده وجود دارد  ، در سازمان»كنترل«جدي بر استفاده از برخي مفاهيم كالسيك مديريت، نظير 

1994).  
هاي  هاي كشور عموماً، بر اساس آنچه در دانشگاه. هاي كشور نمونة روشني است هاي تحصيلي در دانشگاه ايجاد دوره .12

هاي اجتماعي،  ها و نظام شود و سازگاري آنها با موقعيت هاي درسي ارائه مي غربي، به ويژه امريكايي وجود دارد، برنامه

  .شود هر دانشگاه ناديده گرفته ميپيرامون دانشگاه و وضعيت خاص ... اقتصادي، فرهنگي، و 
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  ريزي ضرورت چارچوب ارجاعي براي برنامه. ب
ريز يا مديري كه عمل هدايت و ايجاد تغيير در دانشگاه را در جهت توسعة آن  هر برنامه
اي راجع به هدايت دانشگاه خود داشته  كند، الزم است چارچوب نظري اوليه دنبال مي

هاي دانشگاهي  ر موقعيتريزاني انديشمند د ها نيازمند مديران و برنامه يعني دانشگاه. باشد
هاي  زمينه به درك پديده: آيد فرض به وجود مي بين اين دو پيش» گفتگويي«. هستند

هاي دانشگاهي، بر اساس چارچوبي نظري، در  كند و پديده موضوع مطالعه كمك مي
) ها خالقيت(هاي  تواند نوپيدايي ارتباط اين دو است كه مي. شود ريزي مطالعه مي برنامه

ريزي دانشگاهي نمايان كند و تصورات اوليه راجع به چگونگي و  ا در حيطة برنامهخاصي ر
ريزي توسعة دانشگاهي،  بنابراين، در برنامه. ريزي دانشگاهي به وجود آيد چرايي برنامه

  رابطة ترسيم شده در شكل زير
  
  ريز نظري برنامهچارچوب                                       زمينة كلي دانشگاه   
  
  

ريزي متناسب با منحصر به فرد بودن هر دانشگاه  در ايجاد الگوي خاص برنامه تأثير مهمي
  . ايم را مطرح كرده 13در اين راستاست كه الگوي دانشگاه سازگار شونده. دارد
ريزي  برنامه توان مي) Godet 1955(با توجه به آنچه آمد و با الهام از ميشل گوده    

نگر،  فهم، پيش نگر، حال فرايندي گذشته: دانشگاهي را به صورت زير تعريف كردتوسعة 
زا با توجه به زمينة كلي دانشگاه  خوراندة كنشگر و كنش هنجاري و واكنشي بر اساس پس

  هايي دارد؟ چنين فرايندي چه ويژگي. و محيط پيراموني آن
در عين حال كه مراحلي را به  ريزي توسعة دانشگاهي، تحولي است؛ يعني ـ فرايند برنامه

كند؛ يعني اگر به  اي بررسي مي صورت مستمر دربردارد، آنها را در بطن تغييرات زمينه
مرحلة (ها و اهداف  براي ساخت رسالت) اولين مرحله(وضعيت گذشته و موجود دانشگاه 

تغييرات توجه كند، تالش دارد تا به تغييرات به وجود آمده در آنها و داليل اين ) بعدي
ريزي آموزش عالي در كشور، اگر در  سالة برنامه 15مثالً، در تجربة . شناخت حاصل كند

ريزي آموزش عالي از پايين به باال بود، در برنامة  ريزي پنج سالة اول، رويكرد برنامه برنامه
 واستهها خ براي اين كار از دانشگاه. پنج سالة دوم، تالش شد كه نگاه از پايين به باال باشد

اي را ارائه ندادند تا  ها برنامه ولي غالب دانشگاه. شد تا برنامة پنج سالة خود را ارائه دهند
ريزي بخش آموزش عالي در وزارت مربوطه، مجدداً، رويكرد از باال به  اينكه كميتة برنامه

                                                
 .ديپژوهشكدة مطالعات اجتماعي و فرهنگي به چاپ خواهد رسدر نوشتة نگارنده كه  .13
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در تمام  14.پايين را عملي كرد كه در برنامة سوم نيز چنين رويكردي تداوم پيدا كرد
ها را  هاي پنج ساله، با وزارت علوم بود كه برنامة كالن آموزش عالي كشور و دانشگاه رنامهب

به باال ) دانشگاه(پرسش اين است كه چه عواملي سبب شد رويكرد از پايين . مشخص كند
ريزي آموزش عالي عملي نشود؟ يكي از عوامل مؤثر در  در برنامه) خانة مربوطه وزارت(

   15.ريزي دانشگاهي بود ي مديران دانشگاهي با تفكر و عمل برنامهاين كار، ناآشناي
... و  ريزي توسعة دانشگاهي، الزم است وضعيت تاريخي، اجتماعي، علمي،  براي برنامه   

ريزي خاص براي  اي بررسي شود تا زمينة الزم براي انجام برنامه دانشگاه با رويكرد  مقايسه
  .هر دانشگاهي شناسايي شود

هاي  نگري بر اساس تشخيص متغير نگر است؛ به اين معني كه در پي آينده فرايند پيش ـ اين
بدين . ها در آينده است هاي احتمالي آن متغير مؤثر در وضعيت حال دانشگاه و روند

دلفي، (نگري و فنون مختلف  ريزي توسعة دانشگاهي الزم است از علوم آينده ترتيب، برنامه
 . استفاده كند...) ، و سناريونويسي، الگوسازي

تشخيص داده » مطلوب«ـ اين فرايند هنجاري است؛ يعني در پي ايجاد تغييراتي است كه 
ديدگاه اول، بر اهميت بيان . تواند مطرح شود در اين خصوص، دو ديدگاه مي. شود مي

منشأ بيان وضع مطلوب . كند وضع مطلوب تأكيد دارد و به منشأ تشخيص آن توجه نمي
هاي ناشي از آنها،  هاي پيراموني، فشار هاي نظام ند ساليق مديران، تجربة آنان، خواستهتوا مي
شود كه  سعي مي) اهداف برنامه(در چنين نگاهي، پس از بيان وضع مطلوب . باشد... و 

چنين كاري در ظاهر عملي است، ولي به اين دليل . وضع موجود بر اساس آنها تغيير يابد
بر اساس تشخيص وضع موجود بيان شده است، با مقاومت ) فاهدا(كه وضع مطلوب 

شود و در نتيجه، دانشگاه با اختالالت كاركردي  وضع موجود سازمان دانشگاه مواجه مي
براي ) ISI(شود؛ مثال آن مطرح كردن التزام چاپ مقاله در مجالت ايندكس شده  روبرو مي

هاي متناقض و گاه دور از اخالق  ارتقاء اعضاي هيئت علمي است كه سبب شده است رويه

                                                
 .مشاهدات و مالحظات نگارنده. 14

هاي دولتي  ، وزارت علوم، تحقيقات و فناوري براي كمك به مديران دانشگاه1383بر همين اساس بود كه در سال . 15

) كرد ها را به داشتن آنها ملزم مي كه طرح ميثاق نيز دانشگاه(ها  هاي راهبردي در دانشگاه كشور و نيز عملياتي كردن برنامه

. هاي دولتي كشور در تهران اجرا كرد ريزي دانشگاه ا براي تمام مسئوالن برنامهريزي توسعة دانشگاهي ر هاي برنامه كارگاه

ريزي براي  هاي عملياتي برنامه كنندگان و توان عملي آنان براي ارائة طرح به رغم انگيزه و توان بالقوه و باالي عموم شركت

كنندگان در كارگاه  ، اكثر شركت1384ها در سال  خانه و دانشگاه هاي مربوطه، با بروز تغييرات مديريتي در وزارت دانشگاه

كه در نوع خود، (هاي سازماني خود باقي نماندند و لذا، منابع و زماني كه براي اين دوره صرف شده بود  فوق، در مسئوليت

ستمرار و مدت شش ماه اجراي آن طول كشيده بود، به دليل فقدان ا) هاي كشور بود شده براي دانشگاه طراحياولين دورة 

  ).1384يمني و آراسته (اي رها شد  ريزي دانشگاهي بدون نتيجه در تفكر و عمل برنامه
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. شناسي جدي است هايي به وجود آيد كه خود نيازمند آسيب علمي در چاپ چنين مقاله
 .چنين ديدگاهي متداول، ولي نامناسب است

 

الزم است از ) وضع مطلوب(گرايانه  نگاه دوم بر اين مبناست كه براي هنجارهاي واقع   
شناسي،  هاي انسان آشنايي با حوزه. آورد گذشته و حال دانشگاه شناخت به دست

شناسي اجتماعي كمك بزرگي براي  شناسي، و روان شناسي، جامعه شناسي، مردم فرهنگ
. هايي است كه در بستر آنها، وضع گذشته و موجود دانشگاه شكل گرفته است درك زمينه

هاي  كه با زمينهشود  چنين رويكردي به انعطاف در هنجارها و دنبال كردن اهدافي منجر مي
در ارائة الگوي مطلوب از دانشگاه، تأمل و تعمق در وضع موجود . موجود متناسب باشد

  رابطة ديالكتيكي زير. دانشگاه از ضروريات است
                                                

  
  

 جستجوي چرايي                                             

وضع گذشتة دانشگاه                                                                 وضع موجود    
  دانشگاه

  هاي وضع موجود    درك ريشه                                                  
  
  
  

بعد  به عبارت ديگر، اهداف همواره. الزم است) وضع مظلوب(براي ترسيم آيندة دانشگاه 
هنجاري دارد، ولي براي اينكه قابليت تحقق داشته باشد، الزم است به بعد شناختي وضع 

ريزي  در برنامه. متصل باشد و بر اساس آن ساخته شود) رابطة ديالكتيكي فوق(موجود 
توسعة دانشگاهي، الزم است ارتباطات وضع گذشته و وضع موجود و نيز آيندة دانشگاه 

  ).87: 1382مني ي: به رك(بررسي شود 
خوراند تأثير اساسي دارد؛ اين تأثير هم  ريزي توسعة دانشگاهي، پس ـ در فرايند برنامه

هاي پيرامون آن در نظر بگيريم  اگر دانشگاه را نظامي در متن نظام. نظري است و هم عملي
 ريزي در دانشگاه نيز به عنوان جزئي از نظام دانشگاهي باشد، در اين صورت، و برنامه

تفكر و عملي كه براي طراحي و تدوين (ريزي توسعة دانشگاهي  جريان پردازش برنامه
هاي آن، پويايي خاصي را به  ، بر اساس اثرات بازگشتي كاركرد)گيرد برنامه صورت مي

شود كه تمام مراحل آن، به  اين كار سبب مي. دهد ريزي توسعة دانشگاهي مي فرايند برنامه
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هاي  اي كه ترتيب حلقه تصور نشود، بلكه زنجيره) خطي(هم  اي پشت سر صورت زنجيره
هاي ديگر  آن هر لحظه ممكن است تغيير يابد، به صورتي كه هر حلقه نقش ارزيابي حلقه

مثالً، اگر بر اساس تشخيص وضع گذشته و موجود دانشگاه و تعامل ذهن با . را بازي كند
مرحلة (راي طراحي و بيان اهداف ، تفكري ب)مرحلة اول(هاي ملموس دانشگاه  واقعيت
ها، سبب  هاي روياروي با عملياتي شدن هدف ها يا دشواري ايجاد شود، مقاومت) دوم
تر، به مرحلة اول  شود كه مجدداً، اهداف بررسي و ارزيابي شود و براي تشخيص دقيق مي

  .رجعت شود؛ اين وضعيت در تمام فرايند صادق است
  
 

تدوين اهداف                          وضع گذشته و موجود           مقاومت وضع موجود با
  دانشگاه      

  عملياتي شدن و تحقق اهداف                  بازبيني و ارزيابي مجدد بيان اهداف                     
  

                                             
 ريزي دانشگاه فرايند برنامهخوراند در ارزيابي  جريان پس. 4شكل 

  
ها و علوم پيچيدگي  ريزي دانشگاهي از نظرية نظام كند كه برنامه چنين رويكردي الزام مي   
 به دليل خاص بودن هر. بهره گيرد) Simon 2006, LeMoigne 1994؛ 1387مورن (

 ريزي توسعة دانشگاهي ضروري است، تفكري است كه دانشگاه، تفكري كه براي برنامه
هاي در حال تغيير دانشگاه در بستر محيط آن ايجاد  بتواند رابطة تعاملي با پيچيدگي واقعيت
  ).1379مورن (كند؛ چنين تفكري پيچيده خواهد بود 

ريزي توسعة دانشگاهي  برنامه. زاست ريزي توسعة دانشگاهي، كنشگر و كنش ـ فرايند برنامه
عمل، اثرات خود را بر جامعة دانشگاهي و پيرامون آن  ↔به عنوان جريان انديشه 

هاي خاص خواسته  اين اثرگذاري خطي يا ارتجاعي نيست؛ يعني صرفاً واكنش. گذارد مي
ناپذيري را ايجاد  بيني هاي جديد  پيش آورد، بلكه كنش شده و تكرارپذير را به وجود نمي

  16.كند مي

                                                
هاي  جويي در منابع مالي دانشگاهي مطرح بود، طرح ها، زماني كه سياست صرفه ، به دنبال كاهش بودجه70در دهة . 16

ي در يك دانشگاه بزرگ كشور، وقتي نظر آن هنگام، در پژوهش .شد ها حذف مي كاري برخي كاركنان در دانشگاه اضافه

جويي اعمال شده توسط مديريت جويا شدم، او كه از وضعيت ايجاد شده  يكي از كاركنان را راجع به سياست صرفه

دانند كه زماني كه محل كارم را  جويي كرد، ولي نمي توان صرفه كنند كه به اين طريق مي گمان مي«: ناراضي بود، چنين گفت

جويي اقتصادي  كاري من صرفه توانند با حذف اضافه حاال ببينيم آيا مي! گذارم م، شير آب محوطه را بازميكن ترك مي
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است كه گاه، برخي مديران دانشگاهي كه با  به همين دليل. چنين فرايندي زايشي است   
ها يا  كنند، از مقاومت ريزي دانشگاه نگاه مي رويكردهاي خطي به مديريت و برنامه
اصرار بر اجراي دقيق . كنند هاي خود تعجب مي انحرافات به وجود آمده در برابر خواسته

ان اطالعات و خلق دانش كه اساس كاركرد آنها جري(هاي دانشگاهي  ها در سازمان نامه آئين
هاي كنترلي  نامه توجهي به اجراي دقيق چنين آئين و رعايت نشدن يا بي) جديد استوار است

بيانگر اصولي جديدي ) كه اساس مديريت آن بايد بر حمايت استوار باشد(ها  در دانشگاه
  ! است كه در  چارچوب مديريت كالسيك جايي براي خود ندارد

هاي  چنين وضعيت انحرافي، توجه نكردن به ماهيت خاص نظام علت به وجود آمدن   
تابد، زيرا جوهرة آن پويايي است كه در  دانشگاهي است كه مديريت خطي را برنمي

  جويي دانشگاه نهفته است؛ رسالت حقيقت
) ها و به دنبال آنها در ديگر دانشگاه(هاي بزرگ كشور  در دانشگاه. مثالي ذكر كنيم

محور  ها اتخاذ شده است، به طوري كه پژوهش دانشگاه» درآمدزايي«ا تصميمات مرتبط ب
چنين سياستي . شود ها سنجيده مي بودن و كارآفريني دانشگاه بر اساس درآمدزايي فعاليت
... هاي صنعت، خدمات، دولت، يا  پژوهشگران و دانشجويان دانشگاهي را در برابر خواست

آنها » كارگزار«ا را بپذيرند و در نهايت، به عنوان هاي آنه »سفارش«دهد كه بايد  قرار مي
هاي درخواست  چنين درخواستي روحية پرسشگري و انتقادي راجع به سازمان. عمل كنند

هاي اصيل، و  هاي واقعي، آموزش زند و سبب خواهد شد كه پژوهش كننده را كنار مي
جويي  ه نفع منفعتجويي و ب حقيقتنوآورانه كنار رود و انفعال پژوهشگران به ضرر 

چنين وضعيتي ). 1378يمني (و دانشجويان به وجود آيد   اقتصادي در بين هيئت علمي
به وجود آمده است؛ ) ها كنش(مديران  آورد كه به دليل تصميم هايي را به وجود مي پديده

محل «باشد، از مفهوم دانشگاه به عنوان » درآمدزا«خواهد  در عين حال، دانشگاه كه مي
و ) تصميمات و اقدامات مديران دانشگاه(ها  تعامل كنشگري. گيرد فاصله مي» جويي تفضيل
اي را در دانشگاه به وجود  وضعيت پيچيده) هاي ناشي از عملكرد آنان پديده(ها  زايي كنش
در ) 1387مورن (ز علوم پيچيدگي گيري ا براي درك اين پيچيدگي بهره. آورد مي

  .ضروري استريزي توسعة دانشگاهي  برنامه
كند و بر  ريزي توسعة دانشگاهي، بر پيچيدگي سازمان دانشگاهي تأكيد مي بنابراين، برنامه   

: هاي دانشگاهي ناهمگون است در نظام» مديريت«همانند » ريزي برنامه«اين اساس، واژة 
بر شفافيت اهداف و قطعيت ) طن آنريزي در ب و برنامه(چرا كه مدلول واژة مديريت 

                                                                                                                       
هاي  مديريتي هستيم، به اين معني كه مدير سازمان كاهش پرداختي) كنش(زايي يك تصميم  در اينجا شاهد كنش. »كنند؟

هاي ديگر به دليل درك نكردن وضعيت كلي  ر صورتي كه اتالفپندارد، د ماهيانه را نشان بارزي از موفقيت اقدام خود مي

 .ناتوان است) به دليل ناآشكار بودن عوامل تأثيرگذار(آيد كه مديريت در توضيح آنها  سازمان به وجود مي
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ها  هاي دانشگاهي بر نوزايي هاي نظام ات نظر دارد، در صورتي كه واقعيتتصميم
است كه الزم است   بدين ترتيب، چالش فراروي، چالش مفهومي. استوار است) ها خالقيت(

توانيم چند فرض  بر اين اساس، مي. ها به آن توجه شود ريزي دانشگاه در مديريت و برنامه
  .دانشگاهي طرح كنيمريزي توسعة  را راجع به برنامه

محيط،  ↔آن، يعني ارتباط دانشگاه ها، بدون توجه به كليت  توان در دانشگاه نمي. الف
  .گيرد يچنين كليتي مفهوم توسعه را دربرم. ريزي كرد برنامه
كرد؛ » ريزي برنامه«توان به صورت از قبل تعيين شده و خطي  كليت دانشگاه را نمي. ب

پويا، متغير، و تحولي را در چارچوبي خشك و از قبل تعيين توان يك موقعيت  يعني نمي
هاي  دانشگاه و يكسان براي تمامي) نگر در تحقق اهداف قطعي، روشن، و قطعي(شده 

 .كشور درك و متحول كرد
هاي  بنابراين، هر دانشگاهي الزم است رهيافت خاص خود را در هدايت فعاليت. ج

گاهي بر حسب تعريف، خاص و منحصر به فرد دانشگاهي دنبال كند، چرا كه هر دانش
 .است
كند؛ همان گونه كه واژة مديريت،  اي خطي را بيان مي ريزي در اصل، رويه واژة برنامه. د

به دليل خأل مفهومي،  17.كند را عنوان مي» كنترل، جهت دادن، و تسلط بر سازمان« ذهنيت 
ه گستردگي و پيچيدگي عالم واقع ها ب ريزي در دانشگاه الزم است در نظر و عمل، برنامه

هاي  ، در تنظيم و سازگاري فعاليت)ريزي يا مديريت برنامه(و محدوديت واژه ) دانشگاه(
) محيط ↔دانشگاه (به همين دليل، مفهوم توسعه . دانشگاهي با تغييرات محيطي توجه كرد

 . وردار كندريزي دانشگاهي را از انعطاف الزم برخ تواند تا حدودي، مفهوم برنامه مي

ريزي توسعة دانشگاهي اساسي است، انديشه و  همان طور كه آمد، آنچه در فرايند برنامه. ه
دهد كه  كه مطالعات نشان مي درحالي. ريزان دانشگاهي است ورزي مديران و برنامه انديشه

نورشاهي و (است   تفكر غالب مديران دانشگاهي كشور از نوع خطي ـ تحليلي و نه نظامي
هاي  الزم است به صورت مستمر بين انديشة مديران دانشگاهي و واقعيت). 1385 ،ييمن

و كاركنان، ارتباطات  هاي هيئت علمي  زندگي تحصيلي دانشجويان، انگيزه(دانشگاهي 
اي ديالكتيكي وجود  رابطه...) سازمان دانشگاه، تعامل دانشگاه و محيط، و  اجتماعي و علمي

ريزي توسعة دانشگاهي را انديشمند بودن  توانيم ويژگي بارز برنامه يبنابراين، م. داشته باشد
 .اي است رشته آن قلمداد كنيم؛ چنين تفكري ضرورتاً ميان

  
  اي رشته اي ميان حوزه: ريزي توسعة دانشگاهي تفكر برنامه

                                                
 .دنده اكثر تعاريف مديريتي كالسيك چنين ديدي را ارائه مي. 17
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هاي  دار است كه فقط براي از بين بردن سرزمين اي روشي تعارض رشته ميان«از نظر كستمن 
نگاهي است كه به «اي نيز، از نظر او،  رويكرد چندرشته. »اي كور، مناسب است رشته

). Kesteman 2003(» هاي مختلف مشترك است ي رشتهشود كه برا موضوعي انداخته مي
اي  رسي هر موضوع براي خارج شدن از انحصار و اقتدار رشتهتالشي كه در بر ،بنابراين

اي را  رشته گيرد، ميدان ميان هاي مختلف انجام مي گيري از رشته خاص از طريق بهره
  .   كند مشخص مي

روشن است كه هر رشتة خاص قادر به فهم حقيقت موضوعي نيست كه ابعاد متنوعي    
بخش كند، كه در اين صورت نيز فهم هر بخش بدون  دارد، مگر اينكه آن را بخش

  .ناقص و بخشي خواهد بود ها، فهمي  تشخيص كليت بخش
آميختگي و  اي، همه تالشي براي درك درهم اي، و فرارشته اي، چندرشته رشته ميان   

اين تالش به مستقل نبودن فرد از موضوع . هاي موضوع مطالعه هستند وحدت پديده
هاي  رويكرد(ريزي دانشگاهي  هاي متداول در برنامه ولي روش. پردازد اش نيز مي مطالعه

تنيدگي را از طريق  ، اين گونه درهم)ان دانشگاهيگرايانه بر سازم مديريتي سلطه
گذارد، به طوري كه  شود، كنار مي ، كه به كوري شناخت منجر مي»گرايي افراطي تخصص«

كند كه نهايتاً، سبب فاصله گرفتن او با  پژوهشگر، بر موضوع مطالعة خود، اقتداري پيدا مي
  .شود هاي واقعيت موضوع مطالعه مي پويايي
ابعاد اجتماعي، : كند اي عمل مي ريزي توسعة دانشگاهي در ميدان پيچيده برنامه   

هاي  شناختي، فرهنگي، اقتصادي، خانوادگي، و زندگي تحصيلي دانشجويان؛ انگيزه روان
و كاركنان با اهداف متنوعي كه هر يك دارند؛ فرهنگ سازماني دانشگاه  كاري هيئت علمي 

هاي سياسي ـ اجتماعي بر دانشگاه؛ تأثيرات فرهنگ  و جو سازماني آن با تأثيرات متغير
هايي كه  محيطي دانشگاه، به ويژه در دانشكده محيط پيراموني دانشگاه بر آن؛ موضوع زيست

كنند؛ وضعيت اشتغال در جامعه و تأثير آن  ها كار مي با مواد شيميايي مختلف در آزمايشگاه
هاي دانشگاهي؛  جويان؛ كيفيت آموزشبر پويايي دانشگاه؛ افت يا پيشرفت تحصيلي دانش

تأثير آموزش و پرورش قبل از دانشگاه بر كيفيت آموزش و پژوهش در دانشگاه؛ موانعي 
زندگي دانشگاهي ايجاد   هاي دست و پا گير اداري بر استقالل و آزادي علمي كه رويه

  ... .هاي صنعتي؛ و  پنداري نادرست نظام دانشگاه با سازمان كند؛ شبيه مي
هاي  ها و كاستي ريزي توسعة دانشگاهي در جهت تشخيص توانمندي از آنجا كه برنامه   

كند و خطوط  سازمان دانشگاه، از طريق شناسايي وضعيت گذشته و موجود آن عمل مي
، رويكرد )1383،يمني(كند  كلي آيندة دانشگاه را بر اساس چنين تشخيصي ترسيم مي

شناسي آموزشي، اقتصاد  جامعه. براي چنين فعاليتي است الزم اي زمينة مفهومي  رشته ميان
شناسي اجتماعي و باليني،  شناسي، روان شناسي، انسان شناسي، مردم آموزشي، فرهنگ
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ريزي توسعة  هستند كه ضرورتاً، برنامه هايي علمي  حوزه... شناسي، و علوم پيچيدگي  نظام
  ).1پيوست (رد ب دانشگاهي بر حسب موضوع و مسئله از آنها بهره مي

كه همانا ايجاد تغيير ) محيط ↔ريز  ذهن برنامه(ريزي توسعة دانشگاهي  تفكر برنامه   
هاي دانشگاهي در زمينة كلي آنهاست، ميداني  هاي پديده بالنده بر اساس شناخت پويايي

ها در جهان متغير و متحول كنوني، بدون  آورد كه هدايت دانشگاه اي به وجود مي رشته ميان
ها پديد  وضعيت موجود هر دانشگاهي، بر اساس اين پويايي. توجه به آن ناممكن است

كنند، آن طور كه در ادبيات مطالعات  عمل مي» اقتباس«هايي كه به شيوة  دانشگاه. آيد مي
هايي كه بر آن وارد  تطبيقي مطرح است، بايد در سير تحول علوم مديريت در غرب و نقد

هاي  پس از بحران. مروري بر اين موضوع مفيد است. كننداست، به طور جدي تأمل 
داري به وجود  اقتصادي دهة هفتاد ميالدي قرن بيستم، تقسيم كار جديد در حوزة سرمايه

سپرده شد و انجام » مديريت«ها به بخش  بر اساس اين تقسيم كار، ادارة سازمان. آمد
چنين وضعيتي . رايي واگذار شدهاي مديران به عامالن اج هاي مرتبط با خواست فعاليت

سدة گذشته شد  80هاي جديدي در سازماندهي توليد پس از دهة  گيري ديدگاه سبب شكل
داري جديد، بنگاه به  در نتيجه، در عصر سرمايه. كه اطالعات اثر اساسي بر آن داشت

كنشگر اجتماعي اصلي تبديل شد، بازار و اقتصاد مرجع اصلي شدند و جهاني شدن 
آموزي جدا از  هاي جديدتري نظير فردگرايي، مهارت بيشتري پيدا كرد و ارزشسرعت 
پذيري اولويت پيدا كرد؛ چنين رويكردي  ورزي، تابعيت از اقتصاد و بازار و انعطاف انديشه

به عامل اقتصادي تبديل شد كه   هيئت علمي). 1378يمني (ها نيز نفوذ كرد  در دانشگاه
شد كه براي دانشگاه به وجود  اي سنجيده مي قتصاديارزش آن از طريق سودمندي ا

شكل گرفت كه » داري آموزشي ـ پژوهشي دانشگاهي سرمايه«بدين ترتيب، نوعي . آورد مي
  .زند در آن تقسيم كاري كه اشاره شد، منطق سازماندهي عملكرد سازمان دانشگاه را رقم مي

اصلي خود، كه همانا هاي  طبيعي است كه در اين حالت، دانشگاه از رسالت   
بود، فاصله  جويي توأم با ابتكار و نوآوري بر اساس نقد علمي  جويي و حقيقت فضيلت

به جاي . كند معيارهاي خاص خود را بر دانشگاه تحميل مي» زايي درآمد«گيرد و مفهوم  مي
دانشگاه  ←هاي اقتصادي  سوية بنگاه محيط، رابطة تقريباً يك ↔رابطة تعاملي دانشگاه 

شود و از نظام  در نتيجه، شناخت به عامل كليدي توليد صنعتي تبديل مي. كند رونق پيدا مي
  . گيرد جويي فاصله مي آموزشي و پژوهشي فضيلت

اگر در كشورهاي غربي، از اوايل قرن حاضر، انتقادات جدي بر چنين وضعيتي وارد شده    
ها مطرح  ر عملكرد دانشگاه، ولي در ايران هنوز چنين نقدي ب)Kesteman 2003(است 

ها و فنوني است كه  رويه و بدون تأمل نظريه ها محل انتقال و اقتباس بي نيست و دانشگاه
هاي ايران متفاوت است  هاي دانشگاه هاي خاص خود بوده و از موقعيت محصول موقعيت
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ديگر  هاي خاص هاي نظري و كاربردي نسبي دارد و ضرورتاً، با موقعيت و در نتيجه، ارزش
  18.سازگار نيست

نفعان  انتظارات متنوعي را ذي. دانشگاه موقعيتي پيچيده و همواره در حال تغيير است   
از آن دارند، ولي انتظارات ديگري هم برخي ...) والدين، دانشجويان، صنايع، دولت، و (

عامالن بسيار فعال، ولي ناآشكار و فاقد قدرت سازماني از آن دارند؛ يعني فرهنگ و جامعة 
و فرهنگي گذشتگان  هاي علمي  هاي ما در چرايي و چگونگي پيشرفت نشگاهآيا دا. علمي

كنند؛ آن كساني كه توانستند در تاريخ علمي ـ فرهنگي اين سرزمين بر اساس  خود تأمل مي
ايران و جهان داشته باشند؟ آنان  در پيشرفت فرهنگي و علمي  هاي بديع خود، سهمي  روش

ه اقتباس محض، و ابتكار نيازمند درك وضعيت گذشته و كردند، ن بر اساس ابتكار عمل مي
  .ها و سازگاري آنها با محيط در حال تغيير است موجود دانشگاه

گيرد تا با  اي است كه از علوم مختلف بهره مي  ريزي توسعة دانشگاهي، چندراهه برنامه   
ها و  فرصتهاي گذشتة دور و نزديك دانشگاه موضوع مطالعه و  ها و ضعف تعمق در قوت

همتا در نظر گيرد و با تالش در  هاي پيراموني، آن را همچون موقعيتي خاص و بي تحديد
  .هاي آن، سناريوهاي مناسبي را براي وضعيت آتي آن ارائه دهد فهم پيچيدگي

هايي با  ها مشابه هم نيستند، آنها تفاوت ريزي، دانشگاه در چنين رويكردي از برنامه   
هاي خاص خود را  ها الزم است رسالت ر كدام از آنها با درك اين تفاوتيكديگر دارند و ه

بر مديران . دار شود عهده) آمايش سرزمين(هاي پيراموني  بر اساس درك موقعيت
ريزي توسعة دانشگاهي را به مثابة رهيافتي براي خلق  هاي كشور است كه برنامه دانشگاه
ريزي توسعة  بنابراين، برنامه. خود در نظر گيرندهاي نو متناسب با زمينة كلي دانشگاه  شيوه

هاي ديگران در ايجاد تغييرات بالنده در دانشگاه  چون و چراي رويه دانشگاهي اقتباس بي
هاي سازماندهي و هدايت دانشگاه مد نظر است؛ خالقيتي كه  نيست، بلكه خالقيت در شيوه

  .رمز اصيل و بديع بودن هر دانشگاه است
و اهميت و نيز پيچيدگي توسعة دانشگاه توسط مديران آن، باور آنان به درك ضرورت    

بخشي به  ، جان)فصل هشتم: 1382يمني (هاي دانشگاه  مديريت بر مبناي تنظيم كاركرد
هاي علمي، دانشجويان، و كاركنان در سازماندهي دانشگاهي،و حمايت  مشاركت هيئت

  .سعة دانشگاهي استريزي تو جدي از آن، بستري ضروري براي برنامه

                                                
ريزي دانشگاه صحبت شد، يكي از  ي راجع به موضوعي از برنامههاي بزرگ كشور، وقت اخيراً، در يكي از دانشگاه. 18

توانيم  راجع به اين موضوع تمام مطالعات در امريكا انجام گرفته است، ما چه كار ديگري مي«: اعضاي جلسه چنين گفت

اضر در جلسه هم اين اكثريت ح. »دهند، ما نيز در دانشگاه انجام دهيم انجام دهيم؟ آنچه آنها راجع به اين موضوع انجام مي

 ؟!نظر را تأييد كردند
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ها، و  ها، فرصت ها، ضعف درك قوت: ريزي است اي در گرو تفكر برنامه ولي چنين رويه   
براي اين كار، . هاي دانشگاهي و پيراموني است جانبه به موقعيت ها نيازمند نگاه همه تحديد

تلف هاي مخ موضوعي كه براي رشته(اي  اي در كنار رويكرد چندرشته رشته رويكرد ميان
گيري  ها در جهت شكل هاي رشته تالش براي كنارگذاري مرز(اي  رشته و فرا) مشترك است

هدف اين ). Nicolescu 1996(مهم است ) نظامي جديد در شناخت از انسان و طبيعت
هاي شناختي  اي خاص بيرون بياييم و ابزار است كه براي تبيين هر پديده، از سلطة رشته

تر  ها نزديك خود را به كليت واقعيت...) ها، فنون پژوهش، و   ها، مفاهيم، روش نظريه(
  .هاي شناختي انسان است تر از توانايي ها همواره، غني كنيم، هر چند كه واقعيت

  
اي  راهه گرا، در كژ هاي تحصل روي از رويه هاي ما، عموماً، در دنياي امروز، با دنباله دانشگاه

است كه  19»گرايي تخصص«كند؛ اين كژراهه  قت دور ميقرار گرفته است كه آنها را از حقي
  ).تواند روشنگر زواياي حقيقت علمي باشد يعني نمي(شود  به شناخت كور منجر مي

اي، از علوم مختلف و متناسب براي  رشته ريزي توسعة دانشگاهي، با رويكرد ميان برنامه   
ريزي، شناخت نظام دانشگاهي  كار چنين برنامه. گيرد هاي دانشگاهي كمك مي درك واقعيت

چنين كاري البته، . بين آن دو است) سازگاري(هاي پيراموني و ايجاد تعادل پويا  و نظام
هاي دانشگاهي، از طريق مثله كردن  نگري به موقعيت هر گونه ساده. دشوار و پيچيده است

كي از اصول اين ي. آنها بدون توجه به كليت آنها، سبب ناتواني در فهم آنها خواهد بود
هاي آموزشي به آن توجه شود، زيرا به ما  شناسي انديشة پيچيده است كه بايد در نظام روش

ها به  گرايانه در برخورد با واقعيت هاي ساده آوري كه رويكرد تا از اثرات رنج«كند  كمك مي
 ).7: 1387مورن و همكاران (» وجود آورده است، فاصله بگيريم

 

  
  
  
  
 

 

 

                                                
ها را براي ما  توان بسان چراغ يا شمعي دانست كه بيش از آنچه روشنايي به وجود آورد، تاريكي گرايي را مي تخصص. 19

 .كند نمايان مي
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