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 چکیده
های جهان مورد توجه قرار نشگاهریزی آموزشی استراتژیک در دانقشه مفهومی به عنوان زیرساخت تدوین برنامه  

های ایران از مبانی نظری مرتبط با آن غفلت شده است. پژوهش حاضر با هدف طراحی نقشه گرفته؛ اما در دانشگاه
گیری از روش پژوهش آمیخته متوالی ناهمزمان اکتشافی )کیفی مفهومی برای توسعه دانشگاه تلاش کرده است با بهره

های مهم و تأثیرگذار را مورد بررسی قرار داده و الگویی برای نقشه مفهومی ارائه دهد. با بررسی کمی(، برخی از مؤلفه –
 204عضو و توزیع پرسشنامه بین  44های بخش دولتی، مصاحبه با های توسعه دانشگاهاسناد بالادستی مرتبط با برنامه

های کیفی و اطلاعات و داده، د چمران اهوازگروه آموزشی دانشگاه شهی 43عضو هیأت علمی از  000نفر از مجموع 
ها در بخش اسناد بالا دستی به صورت آوری و تجزیه و تحلیل دادهآوری، تحلیل و تبیین گردید. شیوه جمعکمی جمع

گذاری اشتروس و کوربین، شامل سه مرحله )باز، محوری و تحلیل محتوا و در بخش کیفی با استفاده از روش کد
گویه  121خرده مقیاس و  9ساخته با ها با پرسشنامه محققم شد. در بخش کمی نیز پس از گردآوری دادهانتخابی( انجا

که بر اساس اسناد بالادستی و نتایج مصاحبه اولیه، ساخته و روایی صوری و محتوایی و پایایی آن به تأیید رسیده بود، با 
های اصلی نقشه مفهومی، ها انجام شد. طبق نتایج، مؤلفهدادهروش آمار توصیفی )میانگین و انحراف استاندارد( تحلیل 

های ها و گروهعبارتند از: جو سازمانی حاکم بر دانشگاه، کارکردهای دانشگاه، مقبولیت و مشروعیت، و توسعه رشته
 آموزشی، که شناسایی شدند و بر اساس اهمیت در قالب مدلی از نقشه مفهومی برای دانشگاه ارائه شدند. 
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 مقدمه
ریزی توسعه دانشگاه و مطالعه فرایند تحولات جهان پیشرفته و توسعه یافته حکایت از این واقعیت برنامه     

جوامع بوده دارد که آموزش عالی همواره عامل بنیادی تحول، تکامل و توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی 
( با بررسی مبانی 2009) 3( و بوسیتی و واکر2004) 2(. به عقیده محققانی مانند هوگو2013، 1است )وایت

ای، نظری و رویکرد نقشه مفهومی و چیستی آن، مسائل مهمی مانند: نگاه به دانشگاه از منظر جامعه شبکه
استقلال سازمانی و علمی دانشگاه، رقابت  چالش های ماهیتی دانشگاه )جامع، صنعتی، از راه دور و ...(،

های علمی و صنفی درون دانشگاه برای دستیابی به منابع کمیاب اقتصادی، فشار های آموزشی و انجمنگروه
درسی، افزایش  هایبرنامه استاد، و دانشجو بین ارتباط ها در زمینه پاسخگو بودن دانشگاه، حسابرسی،دولت

ادگیری، رشد تعداد دانشجویان آموزش عالی، تغییر رهبری دانشگاه، دشواری استفاده از تکنولوژی در ی
خورند. ها بیشتر به چشم میریزی استراتژیک دانشگاهاستخدام و کیفیت کار رهبران علمی، در حوزه برنامه

 (، ماهیت ذاتی دانش و ارزش معنوی دانشگاه، مطالبات گوناگون2013مناقشه در دقت آمار رسمی )وایت، 
صنعت از دانشگاه، افزایش تقاضای بهبود کیفیت آموزش عالی برای نیازهای جاری و آینده جامعه، تغییر 

ها متأثر از نمایندگان سیاسی )گروس انتظارات دانشجویان و دیگر ذینفعان و تغییرات مداوم سیاست دولت
وری دانشگاه به ازاء داشتن یش بهره(، افزا2009، 0؛ فولان و اسکات2002، 4؛ فلیپ پاکو و تاپر2001، 4اشتاین

 .ها هستند(، نیز  در زمره  این چالش2011، 1شرایط مالی مناسب )براون
ریزی ها، نیازمند برنامهناشی از این چالش های درونی و بیرونی و حل مسائلرویارویی خردورزانه با چالش

و.......( و هم ، 11،  ناتینگهام10ترکیه ،9کرنل ،2های خارج از کشور )پاراآموزشی راهبردی است. هم در دانشگاه
تهران، فردوسی مشهد، شیراز، امیر کبیر، گیلان، شهید چمران اهواز و علوم پزشکی های داخل )در دانشگاه

ها به شود که نشانه توجه آنریزی آموزشی راهبردی دانشگاهی دیده میسوابق فراوانی از برنامه اصفهان و...(
ریزی نظام های کارآمد برنامهزیرا این تصور وجود دارد که توسعه تفکر و سیستم بردی است.ریزی راهبرنامه

های دانشگاهی داشته و زمینه مشارکت معنادار تواند نقش اساسی در تفکر بر پیچیدگی سازماندانشگاهی می
فراهم سازد )ثمری و  انداز توسعه کشور نیزها را در نهضت نرم افزاری و تولید علم و تحقق چشمدانشگاه

ها برای گشای دانشگاهریزی راهبردی راه(. با وجود الگوهای فراوان موجود در زمینه برنامه1392دیگران، 
ریزی راهبردی، در اجرا شاهد مسائل و موانع گوناگونی هستیم. یمنی  دوزی سرخابی و طراحی و اجرای برنامه

توجهی به تجارب ها، بیمانند ضعف نظارت بر اجرای برنامه( عواملی 1394زاده )( و مهرعلی1329ثمری )
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جهانی، دلایل مدیریتی، دلایل مربوط به نیروی انسانی؛ نادیده گرفتن تحرک فکری و فرهنگی نخبگان و 
دانشگاهیان، دلایل فنی ناشی از ضعف مطالعات آمایش سرزمین، نابسامانی و ناهنجاری نظام اقتصادی کشور، 

ای پردازی و فقدان نظریه و پارادایم توسعهدولت و دلایل سیاسی ناشی از آن، ضعف نظریه ماهیت و کارکرد
های ایران ریزی راهبردی و موانع اجرای صحیح آن در دانشگاهکشور و دلایل فرهنگی را از مشکلات برنامه

 دانند. می
 راهبردی یهابرنامهبه چه دلایلی  ریزان آموزشی توسعه دانشگاه، آن است کهروی برنامهسؤال مهم پیش     

با فرض پذیرش اهمیت وند؟ شیبا مشکل مواجه مگذاری و ارزیابی( )طراحی، اجرا، تأثیر های ایراندر دانشگاه
-ریزی راهبردی میها و مؤسسات آموزش عالی، آیا به صرف داشتن برنامهریزی راهبردی برای دانشگاهبرنامه

-های کشورهای دیگر نشان میند به اهداف خود برسند؟ بررسی برخی از دانشگاهتوانند آن طور که تمایل دار

اند ریزی راهبردی بهره بردهها از نوعی چارچوب مفهومی و یا به عبارتی نقشه مفهومی برای برنامهدهد که آن
آنست که فرض اصلی پژوهش حاضر های ایران مورد غفلت قرار گرفته و بر همین اساس، پیشکه در دانشگاه
ها برای توسعه متوازن و علمی، فقدان یک نقشه مفهومی های فراروی دانشگاههای اصلی چالشیکی از ریشه

ریزان آموزش ای دانشگاه است. نقشه مفهومی به برنامهبرای ترسیم و تبیین ابعاد پیچیده، درهم تنیده، و شبکه
را متناسب با نیازهای دانشگاه و متقاضیان انجام دهند  هاکند که طراحی، اجرا و ارزیابی برنامهعالی کمک می

ریزی تر به نقشه مفهومی در برنامه(. از این رو ضرورت توجه بیشتر و عالمانه2004، 1)کالاهان و داویلا
های مهم و ارائه الگوی نقشه بنابراین شناسایی مؤلفه شود.راهبردی آموزش عالی، بیش از پیش احساس می

های ریزی توسعه دانشگاهی که بتواند معرف بنیان معرفتی و اندیشه هدایتگر فعالیتبرنامهمفهومی برای 
 ریزی آموزشی دانشگاهی باشد مسأله اصلی پژوهش حاضر است.برنامه

 

 :وهشژپادبیات 
و ی یک تصویر بزرگ دهندهنقشه مفهومی دانشگاه، سندی تحولی؛ عملیاتی و توافقی است که نشان 

جامع برای حمایت از ماهیت و چیستی دانشگاه و کارکردهای آن، به خصوص برای بررسی و برقراری ارتباط 
های پویا بین ذینفعان، منابع دانشگاه، اهداف سازمانی و محیط در حال تغییر است. نقشه مفهومی، یک در پیوند

باشد که بستر زمان و معطوف به آینده می ریزی فرایندی به شکل گام به گام و لایه به لایه درشیوه برنامه
های مشترک اعضای چنین نقشه مفهومی از باورها و نگرش .اندازدمانند چتری بر نقشه راه دانشگاه سایه می

های فرضها، پیشهیأت علمی و مدیران دانشگاه، دانشجویان و ذینفعان جامعه در خصوص فلسفه، ارزش
ریزی راهبردی، اساس تدوین نقشه مفهومی برنامه (.1394هرعلی زاده، م)پذیرد بنیانی دانشگاه شکل می

ها و مؤسسات آموزش عالی است. نقشه مفهومی، انعکاس روشنی حرکت هدفمند هر سازمان و بویژه دانشگاه
ها هم مأموریت خود را متناسب با شود دانشکدهاز اهداف، مأموریت و چشم انداز دانشگاه است که باعث می

یت دانشگاه تقویت کنند و توسعه دهند. نقشه مفهومی بر اساس دانش درست، تئوری و پژوهش پایه مأمور
گیرد )طرح ها، فرهنگ و موقعیت دانشگاه نشأت میشود که از یک باور جمعی درباره ارزشگذاری می
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ه مفهومی ایجاد کننده نقش (2004و داویلا ) کالاهان به عقیده(. 2001، 1ریزی راهبردی دانشگاه آلابامابرنامه
شود تصمیم یک فرایند پویا و توانمند شامل تفکر منطقی و حل مسائل به شیوه اصولی است و باعث می

ریزی راهبردی را ( برنامه2001) 2هایشان به شیوه منطقی صورت گیرد. درلیگیرندگان دانشگاه، تصمیم
ریزان برای ه منظور کمک به رهبران، مدیران و برنامهداند که بها و ابزارهایی میای از مفاهیم، رویهمجموعه

مانند ریزی راهبردی، ( برنامه2012) 3رالوکا و الکس اندروبه تعبیر تفکر و اقدام راهبردی طراحی شده است. 
های به دست آوردن آن دست یابد. کند تا به آینده مورد نظر و راهای است که سازمان را هدایت میپروژه
گیری درباره بهبود یک فرایند سیستماتیک طراحی شده برای تصمیم نیز ی راهبردی در آموزش عالیریزبرنامه

امروزه مشخص است که برای  وآموزش و پرورش، پژوهش و توسعه و برنامه و فرایندهای خدماتی است 
اند به دانشگاه ( گفته2009) 4گونه که فتحی و ویلسونها نیز امری حیاتی است؛ زیرا همانموفقیت دانشگاه

بینی آینده در جهت خلق و ایجاد مزیت رقابتی قدم بردارد. با دهد که با تجزیه و تحلیل حال و پیشاجازه می
ریزی راهبردی همگی بودجه عملیاتی، حجم کار سنگین و سردرگمی در مورد نحوه مؤثر برنامه ،این وجود

، 4ها به فکر تدوین برنامه راهبردی نباشند )رانچتیمانشود رهبران و مسئولان سازعواملی هستند که باعث می
2000.) 

ها ساختارهای ارتباطی معتقد است که شبکه، میلادی مطرح شده 20در دهه که  0ای کاستلزتئوری شبکه
دهند و به ها ریخت اجتماعی جدید جوامع ما را تشکیل میشبکه .دهنددر جوامع هستند و به قدرت شکل می

ها در میان رهای ارتباطی در زندگی اجتماعی، الگوهای تماس هستند که به وسیله جریان پیامعنوان ساختا
کنند و این ها جریان ها را پردازش میاند. این شبکهافراد در ارتباط، در زمان و مکان مشخص ایجاد شده

-، شبکه نامیده می«اکزمر»های مهم ای از گرهها هستند. مجموعهها سیر اطلاعات در گردش بین گرهجریان

های شوند و هر یک از اجزای یک شبکه )از جمله مراکز(، یک گره هستند و کارکرد و معنای آنها به برنامه
در شبکه های اجتماعی و سازمانی، بازیگران  .ها در شبکه، بستگی داردشبکه و تعاملات آنها با سایر گره

هند و در تعامل با سایر بازیگران جامعه، منشأ اصلی ایجاد و داجتماعی، ارزش ها و منافع آنها را پرورش می
ها )و مجموعه منافع و ارزش هایی که آنها در بردارند( با یکدیگر همکاری و ها هستند. شبکهریزی شبکهبرنامه

 0002، 1ها است )کاستلز و کاردوسومبتنی بر توانایی برقراری ارتباط بین شبکه آنها همکاریو  کنندرقابت می
 فرصت این شبکه، درون هایگره و ای شبکه قدرت و شبکه بر تأکید با کاستلز ایشبکه جامعه بر تکیه (.19: 

. کند برقرار آنها بین را معقولی و منطقی پیوند ها،گره شناسایی با دهد کهمی قرار محقق اختیار در را تحلیل
 ایدئولوژیک ارزشی، ساختاری، ای، حرفه فکری،) قدرت از تجمعی عنوان به را هاگره نظریه، این بر اتکاء با اگر

 شوراهای دانشگاه، دانشکده، آموزشی، های گروه) مانند ساختاری هایلایه توانمی بنابراین بپذیریم،..( و
 به را..( و امنا هیأت ممیزه، هیأت تکمیلی، تحصیلات پژوهشی، آموزشی، شوراهای مانند تخصصی و عمومی
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 غیر هایگروه علمی، هایانجمن مانند فکری تجمعات همچنین. کرد تلقی دانشگاه در شبکه هایگره عنوان
 باندهای ای،حرفه بعد از چه و شخصی بعد از چه کاریزماتیک رسمی غیر رهبران ای،حرفه هایگروه رسمی،

 از کدام هر ظرفیت و وزن به بردن پی. شوندمی محسوب هاگره این جمله از نیز..( و قومی اجتماعی، سیاسی،
 و گیری تصمیم و سازی تصمیم در هاگره این توانایی آنها، زنی چانه و نفوذ و گذاری تأثیر قدرت و هاگره این

 پذیری تعمیم و پذیری باور و قدرت شمول، خلوص، میزان ای،شبکه اعضای عمومی اعتماد جلب حتی
 بارگذاری و سازی شبکه و بسط توانایی نینهمچ و آنها گری کنش قدرت و هاگره از یک هر معیارهای

 که مختلف هایرسانه طریق از دانشگاه اجرایی و ذهنی پیکره به رسوخ برای شبکه این در خود هایاندیشه
 نقشه همان یا دانشگاه از عمیق و بزرگ تصویر به دستیابی لازم شرط است، ریزی راهبردیبرنامه آنها، از یکی

 .است دانشگاه در مفهومی
 یدوز یمنشود محققانی مانند )یهای ایران مشاهده میبا بررسی سوابق تدوین نقشه مفهومی دانشگاه     

؛ 1392؛ خلیلی شورینی و محضری، 1391ی و جلالی، مظلوم ؛1393؛ پورصادق، 1322، و ترک زاده یسرخاب
( به ابعاد مختلفی از 1390؛ فرازی و دیگران، 1394؛ عامریون و دیگران، 1394گودرزی، قربانی و صفری، 

فقدان یک نظم و انسجام درونی، نگاه جامع و یکپارچه، ضعف تصویری و مفهومی، سیستمی و کل نگر، 
های اطلاعاتی یکپارچه مشارکتی و مبتنی بر آینده نگاری راهبردی بر پایه نظام جامع آمار و اطلاعات و سیستم

های داخل کشور که تا به حال به طراحی نقشه بر خلاف دانشگاه اند. امادانشگاه و تفکر راهبردی اشاره داشته
 1دلتامانند  ها در سایر کشورهااند، برخی دانشگاهریزی راهبردی در دانشگاه نپرداختهمفهومی برای برنامه

 و( 2012) 0نگهامیفرم ،(2011) 4مجماح ،(2010)4یجنوب یقایافر ،(2009) 3اگاراین ،(2001)2لیسدراو ،(2002)
ریزی راهبردی خود، ابتدا اقدام به تدوین به اهمیت داشتن نقشه مفهومی پی برده و برای برنامه (2014)1برویا

 چارچوب مفهومی نموده اند.  
ریزی راهبردی غفلت شده است. برای ها نیز از ابعاد مهمی از چارچوب مفهومی برنامهدر همین دانشگاه     

به مواردی از قبیل:  (2010) 9، ایموردینو، گیگلیوتی، روبن و ترامپ (2000 )2اکینیبیهرنمونه، محققانی مانند 
ش تال تیاهد ایبر مدلی نبودا یو  ییهنماو را تیاهد لصوو ا طخطو شتناند ،ممبه ایو  فیضع یتژاسترا..."
بر کار کردن ، صنامشخو  مبهم تیمسئول ی،فناکا طالعاتیا میتقسو  ضعیفکت رمشایی، اجرا تمااقدو ا ها

 یدرون یهارقابت ،یزمان تیمحدود ی، غفلت ازکاف زهینداشتن تعهد و انگ ی،خلاف ساختار قدرت سازمان
-اشاره داشته "... ییها و اهداف و عدم پاسخگوتیاولو یدر مورد اجرا ینداشتن دانش کاف ،یدانشگاه یگروه

                                                           
1 Delta 
2 Cedarville 
3 Niagara 
4  South African 
5 Majmah  
6 Framingham 
7 Ibero 
8 Hrebiniak 
9 Immordino, Gigliotti, Ruben  & Tromp 
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یی به سؤالات زیر، به ارائه یک تر در این زمینه و پاسخگواند. پژوهش حاضر درصدد است با بررسی عمیق
 ریزی راهبردی در دانشگاه شهید چمران اهواز بپردازد.نقشه مفهومی برای برنامه

 ریزی توسعه دانشگاهی کدامند؟ی برنامههای مهم نقشه مفهومی برا. مؤلفه1 
 ائه است؟ریزی توسعه دانشگاهی قابل ار. چه مدلی برای تدوین یک نقشه مفهومی در راستای برنامه2
 

  :پژوهش روش
روش پژوهش حاضر روش آمیخته متوالی ناهمزمان اکتشافی بوده است. در این رویکرد در بخش کیفی با    

بررسی اسناد بالادستی و پژوهشات گذشته، و همچنین انجام مصاحبه نیمه ساختاریافته، و  در بخش کمی با 
ها، مسأله پژوهش سی اسناد و مدارک و تحلیل مصاحبهاستفاده از پرسشنامه محقق ساخته بر اساس برر

 پیگیری شده است.
گروه آموزشی دانشگاه شهید چمران اهواز به تعداد  43جامعه آماری پژوهش، اعضای هیأت علمی وابسته به   

و نفر از عضو هیأت علمی که اطلاعات جامعی در زمینه دانشگاه  44ها از باشند. در بخش مصاحبهنفر می 000
های معتبری را در این زمینه در اختیار توانستند دادهریزی راهبردی داشته و میآشنایی کامل با مفهوم برنامه

نفر  204پژوهشگر قرار دهند، به روش هدفمند مطلوب گزینش شدند. برای تکمیل پرسشنامه در بخش کمی، 
مربی( نفر به صورت تصادفی 13تادیار و اس 122دانشیار،  44استاد،  20از اعضای هیأت علمی این دانشگاه )

های دانشگاهی )استاد، دانشیار، استادیار و مربی( در ای ساده و بر حسب دانشکده و گروه آموزشی و رتبهطبقه
 گزینش شده و از مشارکت آنها بهره گرفته شد. 1390سال 

شات گذشته، روش مصاحبه عمیق با توجه به گستردگی موضوع و ماهیت آن، علاوه بر تحلیل اسناد و پژوه    
ی، برای اجتماع یِفیک اتانواع مصاحبه در پژوهش نیاز معمول تر یکنیمه ساختاریافته )عمیق( به عنوان ی

که  ردیگیو بدون ساختار قرار م افتهیساختار ییدو حد نها نیمصاحبه ب نیا ها استفاده شده است.گردآوری داده
 لندیکه ما یقیاما آنها آزادند که پاسخ خود را به هر طر ؛شودیم دهیپرس یمشابه اتالسؤ افراددر آن از تمام 

ت. در بخش کمی نیز پرسشنامه محقق اس باآنها  یپاسخ ها و طبقه بند یرمز گردان تیمسئول .ارائه دهند
گویه بر اساس بررسی اسناد و مدارک و کدهای مستخرج از مصاحبه،  121خرده مقیاس و  9محقق ساخته با 

راحی و به شیوه طیف لیکرت نمره گذاری شد. روایی صوری و محتوایی پرسشنامه با بهره گیری از نظرات ط
های تجربی، تأیید شد و پایایی پرسشنامه و زیر مقیاس های ها و اسناد و یافتهصاحبنظران و تطابق با نظریه

 ر ضرایب پایایی پرسشنامه است.بیانگ 1آن نیز با ضریب آلفای کرانباخ، محاسبه شده است. جدول شماره 
 : مقوله ها و ضرایب پایایی عوامل تشکیل دهنده پرسشنامه3جدول شماره 

 آلفای کرونباخ  مقوله های اصلی استخراج شده

 22/0 هاتوسعه رشته

 14/0 مقبولیت و مشروعیت دانشگاه

 14/0 جو دانشگاه

 94/0 کارکردهای دانشگاه 
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-در بخش اسناد بالادستی و سوابق از شیوه تحلیل محتوای مطالب و گزارش هایافتهای برای تحلیل مرحله    

مقالات و  ،پایگاه های الکترونیکیاز و مبانی نظری اسناد  یبررس ها استفاده شد. به این صورت که ابتدا با
احبه، بعد از در بخش مص های متنی تبدیل شدند.به داده ل،های حاصسپس داده ب، یادداشت برداری شده وکت

با بهره گیری از  ها به عناصر دارای پیام، تلاش شد کدهای باز استخراج شوند.تفکیک متن مصاحبه ضبط و
( در مرحله کد گذاری اولیه، مفاهیم اولیه برگرفته از 1329، به نقل از پایدار، 1990روش اشتروس و کوربین )

های بزرگتری قرار گرفتند. در مقولهنویه، مفاهیم مشترک در کد گذاری ثاو در مرحله بعد،  ها ظهور یافتداده
گذاری های بزرگ مفهومی طبقه بندی شوند. در مرحله دوم که کدها نیز در قالب دستهسپس سعی شد مقوله

های به دست آمده به مقایسه مقوله های بزرگ دسته بندی شده و سپسها در قالب خوشهمحوری است، مقوله
نتایج توصیفی )فراوانی، میانگین، انحراف  SPSSبخش کمی با استفاده از برنامه آماری پرداخته شد. در 

 های نقشه مفهومی استخراج گردید.استاندارد( مؤلفه
 

 

 :های پژوهشیافته

 ریزی توسعه دانشگاهی کدامند؟ی برنامههای مهم نقشه مفهومی برامؤلفه
های مهم نقشه مفهمی ا و پرسشنامه نشان داده که مؤلفههبه طور کلی بررسی اسناد و مدارک، مصاحبه    
ریزی توسعه دانشگاهی عبارتند از: جو دانشگاه، کارکردهای دانشگاه، مقبولیت و مشروعیت ی برنامهبرا

  های دانشگاه  که در ادامه توصیف آنها ارائه شده است.دانشگاه، توسعه رشته
 

 جو دانشگاه 

گزاره مفهومی اولیه در ارتباط با جو دانشگاه بدست آمد. جو دانشگاه، کیفیت  42ها، از تحلیل مصاحبه    
های درونی دانشگاه، های متقابل گروهنسبتاً پایدار محیط آموزشی است که حاصل تلاش، روابط و کنش

 ها،مسئولان، اعضای هیأت علمی، کارکنان و دانشجویان است و حاصل نهایی این تعاملات، شکل گیری ارزش
(. در مرحله کدگذاری 303-309: 1391اعتقادات و موازین اجتماعی نظام دانشگاه است )ثناگو و دیگران، 

ها است. چند تن از مقوله بدست آمده است. سیاست زدگی و گزینش تصادفی یکی از این مقوله 2محوری 
که در دانشگاه حاکم است،  اند که جویاعضای هیأت علمی دانشگاه مورد مطالعه هم به این نکته اشاره کرده

فضای حاکم بر دانشگاه، کاملاً سیاسی است به طوری که گروه های ..."متأثر از فضای سیاسی کشور است : 
در دانشگاه مسائل حاشیه ای و غیر ...")دانشیار دانشکده اقتصاد(،  "...سیاسی قدرتمند بر آن حاکم شده اند

گاه فشارهای سیاسی، فشارهای "دانشیار دانشکده دامپزشکی(، )"...علمی بر مسائل علمی غلبه یافته اند
نمایندگان، بر دانشگاه اعمال می شود و دیدگاه های مهندسی، تحت الشعاع مسائل سیاسی قرار می 

پیش فرض مورد اجماع اکثریت در دنیا آن است که دانشگاه و فضای )استادیار دانشکده علوم آب(. "..گیرند.
ناسب با اصول علمی اداره شود؛ بنابراین یکی از مفاهیمی که از مصاحبه ها بدست آمده، حاکم بر آن باید مت

-...مدیران دانشگاه در برابر وزارت خانه منفعل عمل می".حول محور مقوله مدیریت آکادمیک و علمی است

اری صورت نمی انتخاب های دانشگاهی بر اساس شایسته سال...")دانشیاری از دانشکده علوم ورزشی(،"کنند...
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)استادی از دانشکده دامپزشکی(. اعضای هیأت علمی افرادی هستند که قادرند معنای عمل انسانی "...گیرد
توانند برای خود، هدف بگذارند؛ کار خود را به سوی هدف جهت بدهند و آن را معنادار خود را بفهمند. آنها می

واعد سازمانی ندارد. عضو هیأت علمی قادر خواهد بود تا کنند. معنا دهی به کار، فقط اختصاص به تابعیت از ق
این معنا را به زندگی بشری و حتی به کل جهان هستی تسرّی بدهد. این وضعیت به او انگیزه درونی بالایی 

اخلاقیات علمی و ..."های بدست آمده انگیزش شغلی است. برای انجام کار می دهد. بنابراین یکی از مقوله
سیستم پاداش و قدردانی ...")استاد دانشکده علوم(، "...انشگاه در سطح بالایی باید رعایت شودحرفه ای در د

های )استادی از دانشکده علوم آب(. تعهد کاری و حرفه ای نیز از مقوله"...دانشگاه باید مطلوب و متنوع باشد
اند. استاد جوان دو ساعت  اعضای هیأت علمی دچار یک رخوت و روزمرگی شده... "مورد تأکید اعضا است. 

سال شاید یک مقاله هم ورق نزده. هیچ کس  14درس می دهد بعد همان زندگی معمولی غذا و خواب و.... 
هم نیست بگوید بالای چشمت ابرو هست. این اکوسیستم، حاکم شده که بسیار هم خطرناک و سمی است که 

و هیچ گونه تعهد کاری در بین بعضی از در بدن تک تک اعضای هیأت علمی و دانشجوها تزریق شده 
)استاد گروه علوم زمین(. دیدگاه برخی از اعضای هیأت علمی، بیانگر وجود  "..اعضای هیأت علمی وجود ندارد.

جو محافظه کارانه شدیدی بر دانشگاه حاکم ..."مقررات سخت گیرانه بودن در جو دانشگاه بود.
ثبات مقرراتی شدیدی در دانشگاه وجود دارد و هیچ ..."و روانشناسی(، )استادیار دانشکده علوم تربیتی "...است

)استاد دانشکده دامپزشکی(. اگر چه مقررات سخت گیرانه در دانشگاه  "...گونه انعطافی مشاهده نمی شود
وجود دارد، اما بنا بر نظر برخی از اعضای هیأت علمی به نوعی نادیده گرفتن قوانین هم در دانشگاه وجود 

قانون را در ان طور می خوانیم و تعبیر می کنیم که به نفع ما است. سختگیری برای انجام ... "اشته است.د
)استادیار دانشکده علوم  ".گیرد.قانون نیست. تخلفی صورت گیرد، نادیده گرفته شده و مجازاتی صورت نمی

ت منفی بین اعضای هیأت علمی در آب(. همچنین نظر تعداد اندکی از اعضای هیأت علمی مبنی بر وجود رقاب
شود و فکر شود که به اعضای هیأت علمی جوان بها داده نمیگاهی در دانشگاه دیده می..."دانشگاه بود.

)دانشیاری از دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی(. آخرین مقوله  "...شویمکنند ما رقیب پیشکسوتان میمی
و مشارکت است که تعدادی از اعضای هیأت علمی به آن باور داشتند  بدست آمده از جو دانشگاه، روحیه تیمی

در بین مدیریت های دانشگاه و همچنین گروه های دانشگاه به نظر من همیشه روابط حسنه برقرار بوده  ..."
 )دانشیاری از دانشکده دامپزشکی(. "...است

شگاه به عنوان مؤلفه مهم تأثیر گذار بر : دیدگاه  اعضای هیأت علمی دانشگاه درباره جو دان2جدول شماره 

 نقشه مفهومی

 جو دانشگاه 
 نیانگیم

 4از 
انحراف 
 استاندارد

تعداد 
 کل

 049/1 229/3 جو سیاسی بر دانشگاه حاکم است. 

204 

 231/1 492/3 اولویت های علمی به دلیل سیاسی شدن دانشگاه مورد غفلت واقع شده است. 

 242/1 410/3 ی بر مسائل علمی غلبه یافته است.مسائل حاشیه ای و غیر علم 

 040/1 104/2 گروه های آموزشی در تصمیم گیری های علمی و تخصصی از استقلال کافی برخوردارند. 

 040/1 340/3 حاکمیت عقل و منطق به دلایل مختلف به حاشیه رانده شده است.

 232/0 941/2 جو علمی و آموزشی بر دانشگاه حاکم است.

 099/1 322/3 عقلانیت غلبه کرده است. بر ها گیری تصمیم در احساس و شعار
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 044/1 413/2 اند. شده ابلاغ و تدوین درستی به دانشگاهیان علمی کیفیت ارزیابی و ارتقاء های شاخص 

 001/1 141/3 انگیزه شغلی و عشق به تدریس در بین اعضای هیأت علمی جوان بالا و رضایت بخش است.

 021/1 014/3 اعتماد به نفس اعضای هیأت علمی برای فعالیت علمی بالا و امید بخش است.

 901/0 019/3 اخلاقیات علمی و حرفه ای در دانشگاه در سطح بالایی رعایت می شوند. 

 040/1 102/3 تلاش و علاقه به انجام کار علمی در بین اعضای هیأت علمی جوان بالا و رضایت بخش است.

 904/0 911/2 اعضای هیأت علمی پیشکسوت نسبت به اعضای هیأت علمی جوان ارزیابی مثبتی دارند.

 931/0 101/2 مقررات دانشگاه از ثبات بالایی برخوردار است.

 044/1 222/3 قوانین ارتقاء اعضای هیأت علمی، دانشگاه برای کار علمی سخت گیرانه است. 

 021/1 020/3 اد کردن در دانشگاه می ترسند.اعضای هیأت علمی از انتق

 030/1 124/3 جو محافظه کارانه بر دانشگاه غالب شده است. 

 142/1 390/3 به دلیل مدیریت یک جانبه و آمرانه، جو اجبار بر دانشگاه و فعالیت های آن حاکم است. 

 911/0 021/3 قوانین و مقررات توسط افراد و گروه ها نادیده گرفته می شوند.

 219/0 130/2 بین اعضای هیأت علمی انسجام و یکپارچگی خوبی وجود دارد.

 912/0 003/2 بین اعضای گروه ها  و دانشکده ها تعاملات علمی و حرفه ای خوبی وجود دارد. 

 311/0 200/3 جمع کل سؤالات

 
جو سیاسی بر دانشگاه حاکم "ه مؤلفه دهد که بیشترین مقدار میانگین مربوط بنشان می 2نتایج جدول     

 کیفیت ارزیابی و ارتقاء های شاخص "و کمترین مقدار میانگین مربوط به مؤلفه  229/3، به مقدار "است
است. همچنین مقدار میانگین کل جو   413/2، به مقدار "اند شده ابلاغ و تدوین درستی به دانشگاهیان علمی

 بدست آمده است.    20/3دانشگاه 
 

 مقبولیت و مشروعیت دانشگاه 

مقوله اصلی در مرحله کدگذاری  1گزاره مفهومی اولیه در مرحله کد گذاری باز و  41ها از تحلیل مصاحبه    
محوری بدست آمده است که عبارتند از: مقبولیت اجتماعی، مرجعیت علمی و تخصصی، تعامل صنایع و 

دولتی و حکومتی، سطح مشارکت اعضای هیأت علمی در های کلان ها، کارآمدی مدیریت،  سیاستسازمان
تولیدات علمی و سطح کیفیت تولیدات علمی دانشگاه است. از جمله مطالبی که اعضای هیأت علمی در 

... دانشگاهی و دانشگاه مورد مطالعه "های خود به آن اشاره نموده اند دلالت بر مقبولیت اجتماعی داردمصاحبه
ردم جایگاه دارد. ولی اینکه در بین مسئولین چه جایگاهی دارد. آن شاخصش نحو از لحاظ فرهنگی بین م

کند. اگر مسئول یک اداره ای برای مشکلش به دانشگاه رجوع کند این ای است که با دانشگاه برقرار میرابطه
استادی از گروه ) "برای ما مهم است. اگر در یک کاری گیر کند برود به دانشگاه رجوع کند این اهمیت دارد...

درباره مرجعیت علمی دانشگاه مور مطالعه گفتند که در ...":فلسفه تعلیم و تربیت(. مرجعیت تخصصی و علمی
دانشگاه مور مطالعه به لحاظ ...")استادی از دانشکده ریاضی(، "ها انتخاب اول دانشجویان نیست...برخی رشته

)استادی از "...دی در بین دانشگاهیان را دارا استداشتن قدمت از زمان جندی شاپور مرجعیت علمی زیا
 دانشکده علوم آب(. 
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اهرم های فشار بیرونی مانع پویایی و تحرک علمی و اجتماعی ... ":های کلان دولتی و حکومتیسیاست    
ند که ارکان جامعه باید در دانشگاه سرمایه گذاری کن... ")استادی از دانشکده کشاورزی(. "...دانشگاه می شوند

)استادی از دانشکده علوم(. سطح مشارکت اعضای هیأت علمی در تولیدات "...این اتفاق در دانشگاه نمی افتد
خود اعضای هیأت علمی هم در شناساندن و توانایی های خود به صنایع و سازمان های منطقه نقش ..."علمی:

طولانی بودن و زمان بر بودن طرح های معمولاً ...")استادی از دانشکده تربیت بدنی(، "مؤثری دارند...
)استادی از دانشکده مهندسی(. "...پیشنهادی صنایع و سازمان ها، مانع تلاش بیشتر اعضای هیأت علمی است

...سطح کیفیت تولیدات علمی دانشگاه در مقایسه با شاخص های ملی و بین المللی، مقبولیت علمی این "
هر قدر میزان هماهنگی و یکپارچگی فعالیت های بخش ..."ده ریاضی(، ) استاد دانشک"دانشگاه پایین است...

های مختلف دانشگاه مطلوب و رضایت بخش باشد سطح کیفیت تولیدات علمی دانشگاه بیشتر خواهد 
 )دانشیاری از دانشکده علوم(."...بود

اه به عنوان مؤلفه : دیدگاه اعضای هیأت علمی دانشگاه درباره مشروعیت و مقبولیت دانشگ1جدول شماره 

 مهم تأثیر گذار بر نقشه مفهومی

 

 مشروعیت و مقبولیت 
از  نیانگیم

4 
انحراف 
 استاندارد

تعداد 
 کل

دانشگاه توانسته است با توجه به گرایش صنایع به روزآمد نمودن خود، سطح تعامل 
 خود با آنها را توسعه دهد.

120/2 194/0 

204 

 212/0 121/3 .است جانبه همه و جامع نگاه صنعت، اب ارتباط به دانشگاه مدیریت نگاه

 240/0 414/2 در اطلاع رسانی به جامعه از تولیدات علمی خود موفق بوده است.

 233/0 203/2 ارکان جامعه تلاش می کنند در این دانشگاه سرمایه گذاری کنند.

می از توانایی اعضای هیأت علمی در رایزنی با سازمان ها و صنایع و بازاریابی عل
 خوبی برخوردارند

212/2 923/0 

زمان بر بودن طرح های پیشنهادی صنایع و سازمان ها، مانع تلاش بیشتر اعضای 
 هیأت علمی است.

042/3 221/0 

 212/0 341/2 .دارند صنایع با خوبی ارتباط و تعامل دانشگاه شهید چمران دانشجویان

 933/0 414/3 محدود به انجام پایان نامه ها است. ارتباط این دانشگاه با صنایع عمدتاً

 931/0 413/3 در بین عامه مردم، شهر و استان از مقبولیت و محبوبیت بالایی برخوردار است.

 912/0 402/3 در سطح منطقه جنوب غرب از مقبولیت و محبوبیت بالایی برخوردار است.

 991/0 442/3 علمی در این دانشگاه هستند. یأتبه عنوان ه دانش آموختگان بسیاری متقاضی جذب

 922/0 042/4 نخبگان علمی از این دانشگاه به شهرها و دانشگاه های دیگر مهاجرت می کنند. 

 202/0 209/3 این دانشگاه در رشته های زیادی از حسن شهرت علمی و تخصصی برخوردار است

از محل تحصیل خود، مثبت و رضایت  ادراکات و ارزیابی دانش آموختگان این دانشگاه
 بخش است

042/3 129/0 

 242/0 243/2 ادارات برخوردار است. و ها سازمان و صنایع بین در کافی از مقبولیت

سازمان ها در دانشگاه، نشانه تعامل مثبت آنها با  یاز سو یاتمراکز پژوهش سیتأس
 چمران است. دیدانشگاه شه

112/3 944/0 

 224/0 034/3صنایع، مطلوب و  و ها سازمان قبال در تعهدات خود به دانشگاه وییپاسخگ میزان
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 رضایت بخش است.

صنایع و سازمان ها ارزیابی درونی را بر ارزیابی از سوی اعضای هیأت علمی دانشگاه 
 ترجیح می دهند.

043/3 241/0 

 094/1 042/3 اه می شوند.اهرم های فشار بیرونی مانع پویایی و تحرک علمی و اجتماعی دانشگ

حاکمیت و دولت، دانشگاه شهید چمران اهواز را به عنوان یک سرمایه منطقه ای 
 قلمداد می کنند.

242/3 014/1 

 942/0 422/3 المللی، مقبولیت علمی این دانشگاه پایین است. بین و ملی های شاخص با مقایسه در

 391/0 120/3 جمع کل سؤالات

 

دانشگاه به  نیاز ا ینخبگان علم "نشان می دهد که بیشترین مقدار میانگین مربوط به مؤلفه  3 نتایج جدول

و کمترین مقدار میانگین مربوط به مؤلفه  042/4به مقدار  "کنندیمهاجرت م گرید یشهرها و دانشگاه ها

است. همچنین  341/2به مقدار  "دارند عیبا صنا یچمران تعامل و ارتباط خوب دیدانشگاه شه انیدانشجو"

 بدست آمده است.  120/3مقدار میانگین مشروعیت و مقبولیت دانشگاه 

 

 کارکردهای دانشگاه
مقوله اصلی در مرحله کدگذاری  4گزاره مفهومی اولیه در مرحله کد گذاری باز و  44از تحلیل مصاحبه ها     

شی، پژوهشی، تجاری و کارآفرینی، و نیز محوری بدست آمده است که عبارتند از: کارکردهای اجتماعی، آموز
کارکرد فرهنگی و تربیتی. در گذشته تنها کارکرد دانشگاه، کارکرد آموزشی بود؛ اما امروزه با رشد جوامع و 
فناوری های نوین و به دنبال آن تغییر انتظارات و خواسته ها، کارکردهای جدیدی از دانشگاه انتظار می رود. 

ه هایی که جهت ساختن نقشه مفهومی بسیار کار ساز است، توجه به این نکته است که  بنابراین یکی از مؤلف
اعضای هیأت علمی دانشگاه چه دیدگاهی نسبت به کارکردهای دانشگاه دارند؟ از نظر اعضای هیأت علمی 

-وب میدانشگاه سرمایه اجتماعی محس..."دانشگاه مور مطالعه یکی از این کارکردها، کارکرد اجتماعی است.

)استاد گروه "..نقش مهم دانشگاه کمک به رفاه و پیشرفت جامعه است...")دانشیار دانشکده اقتصاد(، "...شود
)استاد دانشگاه "...دانشگاه مرکزی برای راهنمایی و کمک به عامه مردم به حساب می آید..."مدیریت(،

دانشگاه محلی برای ..."اعتقاد داشتند:است. اعضای هیأت علمی چنین  مهندسی(. کارکرد دوم کارکرد آموزشی
)استادیار "...دانشگاه محلی برای علم اندوزی...")دانشیار دانشکده اقتصاد(،"...یاد دادن چگونگی یادگیری

دانشگاه در کنار کارکرد آموزشی باید به ..."دانشکده علوم آب(. کارکرد مهم دیگر کارکرد پژوهشی است.
...آنچه که باعث اعتبار و شناخته شدن دانشگاه "ستاد دانشکده مهندسی(،ا) ".پژوهش های بنیادی هم بپردازد.

امروزه کارکرد ...")استاد دانشکده علوم آب(،"در عرصه های ملی و بین المللی می شود پژوهش است...
 )استاد گروه مواد دانشگده مهندسی(.  کارکرد"...پژوهشی دانشگاه باید مقدم بر کارکرد آموزشی آن باشد

دانشگاه باید در شکستن مرز ..."کارکرد کارآفرینی و تجاری سازی است. چهارم از نظر اعضای هیأت علمی
) استاد "...دانشگاه باید محلی برای تلفیق علم و عمل باشد...")استاد دانشکده علوم(،".های دانش پیشرو باشد..

پیش برود و بسترهای رسیدن به دانشگاه ...دانشگاه باید به سمت تجاری سازی و کارآفرینی "گروه تاریخ(،
 ) استاد دانشکده مهندسی(. و آخرین کارکرد، کارکرد فرهنگی و تربیتی"نسل سوم را در خود بوجود آورد...
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دانشگاه نقش ...") استاد دانشکده علوم تربیتی(، "...دانشگاه محلی تولید انسانیت به تمام معنا است..."است.
 )استاد دانشکده ادبیات(.".عه را به نسل های بعد بر عهده دارد..انتقال میراث فرهنگی جام

 
: دیدگاه اعضای هیأت علمی دانشگاه درباره کارکردهای دانشگاه به عنوان مؤلفه مهم تأثیر 0جدول شماره 

 گذار بر نقشه مفهومی

 

 اعضای هیأت علمی درباره کارکرد های موجود دانشگاه چه دیدگاهی دارند؟ 
از  نیانگیم

4 
انحراف 
 استاندارد

تعداد 
 کل

 911/0 443/2 نقش و مشارکت تأثیرگذاری در حل مسائل منطقه ای و بین المللی دارد.

204 

در ارائه راه حل برای مسائل بومی و استانی محیط پیرامونی خود، نقش فعالی ایفا می 
 نماید.

209/2 040/1 

 یم دیبودن تأک یوجه اخلاقبر  شیخود و اعضا یسازمان یها و رفتارها استیدر س
 .دینما

124/3 902/0 

در تربیت اخلاقی و رشد خصایص پسندیده انسانی دانش آموختگان خود، عملکرد  
 موفقی داشته است.

029/3 932/0 

 942/0 431/3 .داند یم انیخود را آموزش علم  به متقاض یرسالت اصل 

 021/1 322/3 .ناخته شده استمطرح جهان ش یتبادلات علم یبرا یعنوان محل به 

 902/0 222/2 .دهد ادی انیرا به دانشجو دنیشیگرفتن و روش اند ادیاست چگونه  دهیکوش 

 200/0 140/3 .دهدمورد توجه قرار  یدر حد مطلوب را آموزش یفیو ک یکم یاستانداردها

 911/0 910/2 .ایدی می نمآنها توجه کاف یو سودمند تیفیبه ک یلیتحص یتوسعه رشته ها در 

 یتوجه م ندهیدر آ ،بالا بردن شانس اشتغال خود یبرا یدانشگاه به عنوان محل از 

 .شود
043/3 029/1 

 یآموزش یها تیفعال تیبه جوانان را در اولو یحل مسائل زندگ یآموزش چگونگ 

 .دهدمی خود قرار 
414/2 004/1 

ن در دانشگاه حمایت کاملی به عمل در برنامه های خود از توسعه فناوری های نوی 
 می آورد.

222/2 920/0 

به عنوان محلی برای تربیت کارآفرین و رشد مهارت های کارآفرینی شناخته شده  
 است. 

442/2 200/0 

 249/0 291/2 توانسته است در شکستن مرزهای دانش و خلق علوم جدید موفق عمل کند.

برای حل مشکلات جامعه پیرامون خود را تولید  است علوم کاربردی مورد نیاز قادر 
 کند.

112/2 014/1 

 220/0 492/2 در تلفیق علم و عمل موفق بوده است. 

 242/0 242/2 پژوهش های بنیادین قابل قبولی در این دانشگاه انجام شده است. 

 924/0 022/3 پژوهش های کاربردی بیشتر از همه مورد تآکید دانشگاه است. 

 190/0 042/3 در تولید و انتشار مقالات علمی معتبر سهم قابل قبولی دارد. 

پژوهش های دانشگاه مور مطالعه اهواز، نقش تأثیرگذاری در روند تحولات علمی  
 داشته است. 

439/2 223/0 

 211/0 420/2 پژوهش های در سطح منطقه ای و بین المللی از اعتبار بالایی برخوردارند.
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 010/0 192/2 ل سؤالاتجمع ک

 
خود را آموزش علم  به  یرسالت اصل "نشان می دهد که بیشترین میانگین مربوط به مؤلفه  4نتایج جدول     

توانسته است در شکستن  "و کمترین مقدار میانگین مربوط به مؤلفه  431/3به مقدار  "داند یم انیمتقاض
است. همچنین مقدار میانگین کل  291/2به مقدار  "مرزهای دانش و خلق علوم جدید موفق عمل کند.

 بدست آمده است.    192/2کارکرد های موجود دانشگاه  
 

 ها در درون دانشگاه توسعه رشته
مقوله اصلی  1گزاره مفهومی اولیه در مرحله کدگذاری باز و  31ها در این بخش بر اساس تحلیل مصاحبه    

های علوم های علوم انسانی، توسعه رشتهد که عبارتند از: توسعه رشتهدر مرحله کد گذاری محوری بدست آم
های کارشناسی، ای، توسعه تحصیلات تکمیلی، توسعه رشتههای میان رشتهپایه و مهندسی، توسعه رشته

ها متناسب با پتانسیل منطقه. همیشه در بین اعضای هیأت ها به یک میزان، توسعه رشتهتوسعه همه رشته
های دانشگاهی در زمینه اینکه رشته های علوم انسانی یا علوم پایه متخصصان حوزه توسعه رشته علمی و

مهم هستند و یا اینکه کدام یک از مقاطع تحصیلی کارشناسی یا تحصیلات تکمیلی باید مورد توجه قرار گیرد 
در جهت تدوین نقشه مفهومی بحث و اختلاف نظر وجود داشته و دارد.  بنابراین یکی از مهم ترین مواردی که 

به دانشگاه کمک می کند باور و اعتقاد اعضای هیأت علمی بر این است که از نظر آنان برای توسعه دانشگاه 
در مسیر پیشرفت و توسعه کدامیک از رشته ها باید در اولویت توجه قرار گیرد. در ارتباط با توسعه رشته های 

اهمیت علوم انسانی، شناساندن ..."افراد به طور مختصر اشاره کرد.  علوم انسانی، می توان به نظرات برخی
روش های افزایش کیفیت یادگیری و کیفیت آموزش تحقق می یابد که باید بیشتر به علوم انسانی بها داده 

...میراث ماندگار و هویت افراد هر کشور به ادبیات و فرهنگ آن ")استادیار دانشکده علوم تربیتی(،"...شود
اگر این رشته نباشد و به آن توجه نشود، مهم ترین عامل ...")استاد دانشکده ادبیات(، "شور بستگی دارد...ک

استاد دانشکده تربیت )"موفقیت اعضای هیأت علمی که تندرستی و نشاط است مورد غفلت واقع می شود...
اهمیت رشته آمار در ..."فاوت بود. بدنی(. نظرات افراد در باره توسعه رشته های علوم پایه و مهندسی نیز مت

رشته های علوم پایه نقش  ...")استاد دانشکده ریاضی(، "...تحلیل های آماری پایانامه های ارشد و دکتری
توسعه رشته های میان رشته ای، نیز در )استاد دانشکده علوم(.  "مؤثری بر افزایش برند دانشگاه داشته است...

)استاد گروه زیست دانشکده "...توجه و اهمیت به رشته های میان رشته ای... ". مصاحبه ها مورد توجه بود
علوم(. برخی نیز علاوه بر تأکید بر اهمیت موضوعی رشته ها، به اهمیت توسعه تحصیلات تکمیلی توجه 

 "توجه به افزایش تحصیلات تکمیلی در دانشگاه و کاهش رشته های کارشناسی و کم اهمیت......"داشتند. 
ابتدا توجه به رشته های کارشناسی و تقویت آنها ... " :توسعه رشته های کارشناسی. ستاد دانشکده علوم آب()ا

 )دانشیار دانشکده مهندسی(."...تا آوردن تحصیلات تکمیلی
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 : دیدگاه اعضای هیأت علمی دانشگاه درباره توسعه رشته ها و گروه های آموزشی دانشگاه5جدول شماره 

 فه مهم تأثیر گذار بر نقشه مفهومیبه عنوان مؤل

 اعضای هیأت علمی درباره توسعه رشته ها و گروه های آموزشی دانشگاه چه دیدگاهی دارند؟
 نیانگیم

 4از 
انحراف 
 استاندارد

تعداد 
 کل

 131/1 314/3 توجه یکسان مدیریت به رشد همه رشته ها برای ارتقاء دانشگاه  

204 

 029/1 242/3 توجه به ایجاد و تقویت رشته های کاربردی متناسب با پتانسیل منطقه

 021/1 420/3 توجه به ایجاد و تقویت رشته های متناسب با  تنوع فرهنگی در منطقه 

 021/1 102/3 توجه به ایجاد و تقویت رشته های متناسب با آمایش سرزمین   

 093/1 130/3 رشته های میان رشته ای  توجه و اهمیت به ایجاد و تقویت 

 109/1 033/3 توجه به غنی تر کردن گروه های پیشرو و موفق در دانشگاه  

 200/1 431/3 توجه به تقویت گروه های ضعیف و کم برخوردار در دانشگاه   

 002/1 120/3  دانشگاه توسعه در کشاورزی و پایه علوم مهندسی، های رشته توجه بیشتر 

 100/1 412/3 توجه به رشته های علوم انسانی با بازده طولانی مدت  

 291/0 021/3 توجه به رشته های آزمایشگاهی و کاربردی با بازده کوتاه مدت  

 113/1 012/2 میزان یک به دانشگاه های رشته همه به منابع اختصاص 

 192/1 421/3 پایه اختصاص منابع بیشتر به رشته های فنی، کشاورزی و علوم  

 121/1 243/3 تأکید بر جذب هیأت علمی بیشتر در رشته های فنی، کشاورزی و علوم پایه  

 104/1 042/3 توجه بیشتر به توسعه زیرساخت های لازم رشته های فنی، کشاورزی و علوم پایه  

 109/1 442/3 اصلاح دیدگاه و توجه بیشتر به رشته های علوم انسانی  

 311/1 204/3 دانشگاه در کاربرد بدون های رشته ذفح

 009/1 003/3 توسعه تحصیلات تکمیلی در دانشگاه 

 043/1 209/3 توسعه رشته های کارشناسی در دانشگاه

 190/1 029/3 پراکنده کردن رشته ها متناسب با پتانسیل شهرستان های منطقه 

 212/1 013/3 گام در همه گروه های آموزشیپیروی از یک فرایند توسعه ای یکسان و هم 

 414/0 441/3 جمع کل سؤالات

توجه به ایجاد و تقویت رشته های  "نشان می دهد که بیشترین مقدار میانگین مربوط به 4نتایج جدول     
 به ابعمن اختصاص "و کمترین مقدار میانگین مربوط به   24/3به مقدار  "کاربردی متناسب با پتانسیل منطقه 

است. همچنین مقدار میانگین کل توسعه رشته های  01/2به مقدار  "میزان  یک به دانشگاه های رشته همه
مؤلفه  4های مستخرج از مطالعه کیفی و کمی، بدست آمده است. در جمع بندی کلی مؤلفه 44/3دانشگاه 
 توسعه دانشگاه مشخص شدند.  ریزی آموزشیمؤلفه فرعی تأثیر گذار بر نقشه مفهومی برنامه 24اصلی و 

 

ریههزی توسههعه چههه مههدلی بههرای تههدویه یههو نقشههه مفهههومی در راسههتای برنامههه

 دانشگاهی قابل ارائه است؟
با صرف داشتن برنامه راهبردی، دانشگاه ها نمی توانند آن طور که  طور که در بیان مسأله گفته شدهمان   

برنامه راهبردی برخی از دانشگاه های کشورهای خارجی نشان تمایل دارند به اهداف خود برسند. زیرا بررسی 
ریزی راهبردی می دهد که آنها دارای نوعی چارچوب مفهومی و یا به عبارتی نقشه مفهومی برای برنامه

هستند که در دانشگاه های ایران مورد غفلت قرار گرفته است. بنابراین شناسایی مؤلفه های مهم نقشه 
ریزی توسعه دانشگاهی که بتواند معرف بنیان معرفتی و اندیشه ه مفهومی برای برنامهمفهومی و ارائه نقش
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ریزی آموزشی دانشگاهی باشد، مسأله اصلی پژوهش حاضر است. در مطالعات های برنامههدایتگر فعالیت
ریزی مهی برناگذشته و همچنین مطالعه حاضر مشخص گردید که مؤلفه های تأثیر گذار بر نقشه مفهومی برا

آموزشی توسعه دانشگاهی، شامل )جو دانشگاه، کارکردهای دانشگاه، مقبولیت و مشروعیت دانشگاه و نیز 
های تأثیر گذار و بر اساس نظرات پاسخگویان این توسعه رشته های دانشگاه( می شود. با توجه به مؤلفه

وزشی توسعه دانشگاه استخراج و ارائه ریزی آمپژوهش مدلی به شرح زیر برای تدوین نقشه مفهومی در برنامه
با  دانشگاه تیمشروع و تیمقبولی، مفهوم گزاره 41با  دانشگاه جو گردید. همانگونه که مدل نشان می دهد

گزاره مفهومی بیشترین  31گزاره مفهومی، و توسعه رشته ها با  4ی، کارکردهای دانشگاه با مفهوم گزاره 41
 دست آورده اند.تکرار و اهمیت را در این مدل ب

 : استخراج مؤلفه های اصلی و فرعی تشکیل دهنده نقشه مفهومی دانشگاه1جدول شماره 

 یاصل مقوله 4: ییانتخا یگذار کد مرحله/ یفرع مقوله 24 ،یمحور یکدگذار مرحله/ هیاول یمفهوم گزاره 124:  باز یگذار کد مرحله

 (یمفهوم گزاره 41)  دانشگاه تیمشروع و تیمقبول (یمفهوم گزاره 41) دانشگاه جو

 یفرع یها مقوله گزاره تعداد یفرع یها مقوله
 تعداد
 گزاره

 3 یاجتماع تیمقبول 10  یزدگ استیس

 10 یعلم و یتخصص تیمرجع 14 یعلم و کیآکادم تیریمد

 2 ها سازمان و عیصنادانشگاه با  تعامل 0 یشغل زشیانگ

 2 تیریمد یکارآمد 3 یا حرفه و یکار تعهد

 9 یحکومت و یدولت کلان یها استیس 11 رانهیگ سخت مقررات

 نیقوان گرفتن دهیناد
2 

 داتیتول در یعلم هیأت یاعضا مشارکت سطح
 یعلم

10 

 3 اعضا یمنف رقابت
 4 دانشگاه یعلم داتیتول تیفیک سطح

 1 یمیت هیروح و مشارکت

 گزاره مفهومی( 31 توسعه رشته ها ) گزاره مفهومی( 44کارکردهای دانشگاه )

 یفرع یها مقوله گزاره تعداد یفرع یها مقوله
 تعداد
 گزاره

 و هیپا علومی و انسان علوم یها رشته توسعه 0 یاجتماع یکارکردها
 یمهندس

22 
 4 یتیترب و یفرهنگ یکارکردها

 1 یا رشته انیم یها رشته توسعه 19 یآموزش یکارکردها

 2 ی یا کارشناسیلیتکم لاتیتحص توسعه 9 یپژوهش یکارکردها

 ینیکارآفر و یساز یتجار کارکرد

4 

 2 زانیم کی به ها رشته همه توسعه

 منطقه لیپتانس با متناسب ها رشته توسعه
 )آمایش(

4 

ریزی در راستای توسعه دانشگاه بر چهار مؤلفه مهم داده یعنی جو بنابراین مدل نقشه مفهومی برای برنامه
های دانشگاه پایه ریزی شده است ای دانشگاه، مقبولیت و مشروعیت دانشگاه، توسعه رشتهدانشگاه، کارکرده

 زیر توصیف شده است. 1که در شکل شماره 
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 ریزی توسعه دانشگاه . نقشه مفهومی برای برنامه1شکل شماره  

 

 :یریگجهیبحث و نت
 ،یریزی راهبرداز برنامه یو اجرا و بهره بردار نیتدو یبرا یرانیا یهادانشگاه ندهیفزا یهاتلاش رغمیعل     

 یریزی راهبردمهم در برنامه لیاز مسا یکیشد که  دیحاصل نشده است. تأک یملموس و اثربخش جیعملاً نتا
ها در گاهدانش شتریکه ب ی. موضوعتاس یریزی راهبرداز برنامه یمفهوم یضرورت داشتن چارچوب ،یدانشگاه
 لذا. اند کرده ادی یریزی راهبردبرنامه یارچوب مفهومهچ ای یاز آن به نام نقشه مفهوم افتهیتوسعه  یکشورها

چمران  دیدانشگاه شهبرخی از عوامل مؤثر در طراحی نقشه مفهومی برای توسعه  بررسی با حاضر پژوهش در

  آموزشی

فرهنگی پژوهشی

 

 اجتماعی 
یکارآفرین  

 مقبولیت

 اجتماعی
یمرجعیت تخصص  

اهتعامل دانشگ  

 با صنعت
 کارآمدی مدیریت

سیاست های 

 کلان

 حکومتی
 سطح مشارکت

اعضای هیأت 

 علمی
تسطح کیفی  

میتولیدات عل  

سیعلوم انسانی، پایه و مهند  

یلیدوره کارشناسی یا تحصیلات تکم  

ها توجه به میان رشته ای  
اتوجه به همه رشته ه  

 به یک میزان

 

 

رشته ها توجه به  

 متناسب با آمایش

کمدیریت آکادمی  

یسیاست زدگ  

لیانگیزش شغ  

تعهد کاری و حرفه 

 ای

 مقررات

نهسخت گیرا  
تننادید گرف  

 قوانین
یرقابت منف  

 اعضاء
همشارکت و روحی  

 تیمی

 توسعه رشته

 ها

 جو سازمانی

کارکردهای 

 دانشگاه

مقبولیت و 

 مشروعیت

نقشه مفهومی 

برنامه ریزی 

اهبردی ر  

 



 731............................................................عه دانشگاهریزی راهبردی در توسطراحی الگوی نقشه مفهومی برنامه

 

ی و در فرع مقوله 24ی، محور یکدگذار مرحله و در هیاول یمفهوم گزاره 124، باز یگذار کد مرحلهدر  ،اهواز

  ی شناسایی شدند. اصل مقوله 4 یی،انتخا یگذار کد مرحله
 استیس ةطریس تحت دینبا هنشگادر دا شیزموو آ سیدر یزیر برنامه( معتقد است 1391فراستخواه )     

 تأیه یعضاا بجذو  بنتخاا ةونح بر کیژدئولویو ا اسییس متمرکز نشیگزگرفته و  ارقر لتدو کیژدئولویا
باعث شده که در  گاهبر دانش استیو پررنگ س می. تأثیر مستقاندازدیب هیسا یکترد وینشجدا شریپذ و علمی

بخش  نیا یهاافتهیکند.  یرا باز یآنها نقش عمده و مهم یاسیس های شیگرا ،انتخاب اعضای هیأت علمی
 ،یو خلاق 1322 ،ی؛ ذاکرصالح1321 ،ی؛ نادر1390 ان،یهنچ؛ آ1393 ،یعیفراستخواه و من)پژوهش  جیبا نتا

 انی( ب1394) زاده  یکه صادق همانطور .ی، همخوانی داردتصادف نشیو گز یزدگ استیمقوله سدر ( 1321
صورت  یو اخلاق یعموم ،یعلم یهایستگیبر اساس شا دیو اعضای هیأت علمی با رانیدارد انتخاب مدیم
 ،ی؛ محمدزاده و صالح1394زاده،  ی؛ صادق1390یت و دیگران،)رضا یهاپژوهش جینتاها با افتهی نی. اردیگ

که بر عهده  یبه رسالت مهم دیهمخوان است. اعضا با ،یو علم کیآکادم تیریمد تیحاکم له( در مقو1394
توجه مورد  1404در سند چشم انداز  ی( حتی)تعهد حرفه ا یوجدان کار تیاهم و دارند آگاه و متعهد باشند

 دیتأک یا حرفهو  یبر مقوله تعهد کار زی( ن1394) یپژوهش محمد زاده و صالح یها افتهیقرار گرفته است. 
 ند. کیم

با یکدیگر را  یهیأت علم یو تخصص، رابطه اعضا تیقدرت مرجع یاز قدرت، ورا یساخت جدید لیتحم    
 جیبخش با نتا نیا یهاافتهیآنها  شود.  نیکرده که ممکن است منجر به بروز کشمکش ب یراتییدستخوش تغ

 یعیو من راستخواه. ف، همخوان استرانهیمقوله مقررات سخت گدر  زی( ن1390) دیگرانو  یپژوهش اجتهاد
جوان،  ارانیدر استاد ژهیدر اعضا و به و ی( معتقدند حس خود اثربخش1391ن )دیگراو  یمیو ابراه (1393)

و  ینه چندان مناسب دانشگاه یو ساختارها طیمح اتیاز مقتض یو تابع طیشرا ریخود فرمان است و اس یحس
 زی( ن2002، به نقل از بوزمن و راجرز، 1324) ادر ی. قانعستیدر کشور ن یآموزش عال یاستگذاریس تیوضع

وجود  لیو به دل یاعضا به همکار لیاز عدم تما یتواند ناش یم یکه نبود تعاملات اجتماع استکرده  انیب
 یاز مؤلفه ها یکی نیمحور در سلسله مراتب مختلف کارگزاران دانش باشد. بنابرا یهمکار هین روحنداشت
 یها افتهیمحور است.  یهمکار هیتوسعه روح ،یانسان هیعلم همراه با رشد سرما دیتول ی طهیدر ح گذارتأثیر

 .ی، همسویی داردمیت هیمقوله مشارکت و روحدر  زی( ن1391پژوهش ثناگو و همکاران ) جیبخش با نتا نیا
 تیشکل دهندگان هو ،یها علاوه بر خدمات آموزش(، دانشگاه2000و هووارد ) دسیآنجل م،یابراه دهیبه عق   

 یآموزش عال یجهان هیانیشود. طبق بیم نیآنها تأم یاجتماع تیمقبول ،یرسالت نیهستند و با عمل به چن زین
 انیم کردیرو قیاز طر ژهیکند و به و فایر خدمت به جامعه اد ینقش مهم تر دیبا یآموزش عال 21در قرن 
 انیاز م ،ییفقرزدا نهیدر زم شیها تیو مشکلات بر فعال لیمسا لیدر قبال تحل یو فرارشته ا یرشته ا

 ،یو علم یتخصص تیمنظور از مرجع .دیافزایب یماریفساد و ب ،یگرسنگ ،یسواد یبرداشتن تعصب، خشونت، ب
 یبرا ان،یمتقاض یاز سو ایجذب و  یها، برا لکردهینخبگان و تحص یهر دانشگاه از سو نانتخاب شد زانیم

چمران اهواز  دیاز اعضای هیأت علمی اشاره شد که عقبه دانشگاه شه بسیاری یاست. در صحبت ها لیتحص
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و  فیرو ش 2000، 1جونز ؛1392، فراستخواه)پژوهش  جیبا نتا افتهی نیاست. ا یغن اریقدمتش بس لیبه دل
 دارد.  ی( همخوان1390، شبگو منصف

مطالعه اشاره کرد که ( 1320نژاد ) رانیپور و پ یقل ،یعباستوان به نتایج پژوهش در تأیید نتایج حاضر، می    
دانند یدانشگاه و صنعت م ییو همگرا یتجار یندهایاز آغاز فرا یرا حاک رانیا یروند تحولات در آموزش عال

مادر،  یتوسط دانشگاه ها یرانتفاعیغ یهادانشگاه سیصنعت، تاس -مشترک دانشگاه یهاکه در قالب پروژه
توانند یو م افتهیو مانند آن ظهور  یفناور یهاپارک ،ینیمراکز کارآفر صنعت،دفاتر دانشگاه و  سیتأس

اب کرده و در خود انتخ یمشتر نیصنعت را به عنوان اول ،رانیا یادعا باشند که آموزش عال نیبر ا یقیمصاد
ها  ازمانو س عیپژوهش حاضر در مقوله تعامل با صنا جیآن است. نتا یهایازمندیبه ن ییپاسخگو یتلاش برا

نیز ( 1393) یقهرمانهمخوان است.  زی( ن1390) ی ماسوله(، و آراسته و فاضل1329فراستخواه ) یهاافتهیبا 
 چشمو  هرـمروز مسائلاز  ،گاهیـنشدا اندیرـمو  انزـیر هـبرنامباور است که  نیبر اها، همسو با این یافته

 یمرتبط، هم اکنون نوع یهامعدود پژوهش یهاافتهی. طبق ستندیآگاه ن هنشگادا توسعه یهافقو ا هاازندا
 جیبخش با نتا نیا یهاافتهی. تحاکم اس یدولت یهاکلان و اداره امور دانشگاه تیریدر سطح مد یروزمرگ

در مورد کارآمدی ( 1322، و ترک زاده یسرخاب یدوز یمنیو  ؛1393ی، قهرمان؛ 1393 ی،جاودان)پژوهش 
متمرکز و  ران،یا یآموزش عال یاستگذاری( س1393) یعیطبق اظهارات فراستخواه و من. دارد یهمخوانمدیریت 

صنعت، بازار کار، بخش  لیاز قب زین نفعانیذ ریها، سانشگاهاست. البته علاوه بر دولت و دا نییاز بالا به پا
مشابه با پژوهش حاضر در  یهاافتهی(. از 1392نقش دارند )فراستخواه،  یمدن یو نهادها یعلم یهاانجمن

( و پژوهش 1322) دیگرانو  یتوان به پژوهش مدهوش یم ،یعلم داتیمقوله سطح مشارکت اعضا در تول
اعضا در  مشارکت شیو افزا یپژوهش یها( اشاره کرد که بر به هنگام کردن مهارت2011دانشگاه مجماح )

مانند  ییاند. در پژوهش هااز اصول چشم انداز دانشگاه اشاره کرده یکیبه عنوان  یالملل نیو ب یمجامع مل
پژوهش ها،  تیفیشده است که با رشد ک دی( تأک1394) دیگرانو  یاری(، و ز1392)و دیگران  پژوهش آذر

منجر به  شیگرا نیشده و ا تیموجود تقو یاز توان علم یبهره بردار یبرا اربه صنعت، دولت و باز شیگرا
از  یشود و به صورت معمول حداقل بخش یدانشگاه ها و اعضا م ییو درآمدزا یکاربرد یهاپژوهش شیافزا

 شیافزا گرید یشود. رویم نهیپژوهش هز تیفیک شیافزا یکار مجددًا در راستا نیحاصل از ا یمنابع مال
طح که دلیلی بر اهمیت مؤلفه س است یهیأت علم یاعضا تیفیهش ها، رابطه متقابل آن با کپژو تیفیک
 یاز کارکرد اجتماع یها به عنوان بخش( دانشگاه1992) 2زعم آلتباخ به .است در دانشگاه یعلم داتیتول تیفیک

 یمهم اریقش بسکشورها ن یاسیو س یفرهنگ ،یاجتماع ،یو توسعه اقتصاد یانسان یرویخود، در پرورش ن
علم به  دیولشود: تیآن با دو کارکرد شناخته م دیجد ی( دانشگاه در معنا1320)ی و دیگران دارند. به نظر عباس

همسو با  زین در مقوله کارکرد اجتماعی بخش از پژوهش حاضر نیا یها افتهی. یریاعم آن و جامعه پذ یمعنا
ی، و ثمر ی دوزی و سرخابیمنی ؛1392، فراستخواه؛ 2004، 3زیاتزکوت)پژوهش  جیاظهارات و همسو با نتا نیا

                                                           
1 Johnes 
2 Altbach 
3 Etzkowitz 
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است.  یرسالت هر دانشگاه نیاول ،یمعتقدند کارکرد آموزش اناز صاحبنظر یلی( است. خ1394ی، و نادر 1329
 دانند. یدانشگاه م یعلم را نشان دهنده کارکرد آموزش دی( تول1320) دیگران و یعباس
و  تیرا در ترب یانسان یروین یرو یگذار هینمود سرما نی( بارزتر1394ران )عم یو صالح یحسن زاده باران    
 یپژوهش ذاکرصالح جیبخش با نتا نیا یها افتهیدانند. یدانشگاه ها م وسطکارآمد ت یانسان یروین نیتام

 یهاهاز دانشگا یکنار توجه به آموزش، برخ در. دارد یهمخوان زیندر باره کارکرد آموزشی دانشگاه ( 1322)
پرداز هستند.  هیدانشمندان و نظر تیبه دنبال ترب یخود به سمت پژوهش محور یهابرنامه تیمهم با هدا
(، و 1390) ی(، اجتهاد1322) یو صالح یمانند شارع پور، فاضل یپژوهش حاضر، به نظر محققان جیهمسو با نتا

و در کنار  ستین یآموزش یگاه صرفاً نهاد(، دانش2010،یخان ی، به نقل از عل1391) یو کرامت یثان یجعفر ای
دانشگاه است.  یکارکردها زا زینشر دانش )خدمات( ن ایدانش )پژوهش( و اشاعه  دیانتقال دانش )آموزش(، تول

 بعد بر عهده دارد. یهابه نسل زیجامعه را ن یفرهنگ راثینقش انتقال م در کارکرد پژوهشی خود دانشگاه
دانشجو،  تیو ترب میکشور در تعل کینهاد  نیدانشگاه را مهم تر (1393ز محمدلو، ، به نقل ا2014، شویلیواس)

پژوهش  جیبخش با نتا نیا یهاافتهیداند. یم یو نوع دوست یاخلاق ،یطیمح ستیز ،یقانون یهادر حوزه
دارد.  یهمخوان زیندر باره کارکردهای فرهنگی و تربیتی دانشگاه ( 1394 ،ی؛ و نادر1394 ،یو مداح دلی)قو

ی خان یرا به خودش اختصاص داده است. عل یاز مباحث علم یلیامروزه خ ،یساز یو تجار ینیمقوله کارآفر
کشور را به سه دسته آموزش محور، پژوهش  یهادانشگاه (1391، به نقل از جعفری ثانی و همکاران، 2010)

( 1394) یکز شده اند. مهدخود متمر یتخصص طهیدر ح کیکنند که هر یم میتقس نیمحور و کارآفر
به صور گوناگون  زیپژوهش ن نیداند. در ا یها مفناورانه دانشگاه ینوآور تیمورأرا منتج از م یعلم ینیکارآفر

پلوا و  ؛1322، دیگران پژوهش )کهن و جیاشاره شده و با نتا ینیو کارافر یپژوهش ،یآموزش یبه کارکردها
 دارد. ی( همخوان1394 ،یو نادر 1324فکور،  ؛1992، 2دیگرانو  چاردسونیر؛ 2004، 1ترکاس
از ساختار  یها است. بخش اعظممفهوم توسعه رشته ،ینقشه مفهوم یمفهوم بدست آمده برا نیآخر    

. لذا ردیگیها شکل مارائه شده در دانشگاه یآموزشی هاو دوره یلیتحص یهارشته یبر مبنا یآموزش عال
مورد توجه  یآموزش عال نظاماز برنامه توسعه کلان  یبه عنوان بخش یستیبا زین یدانشگاه یهاتوسعه رشته

کشور است )مؤسسه  یمهم نظام آموزش عال یهااز چالش یدانشگاه یهاباشد. عدم توازن در توسعه رشته
 2223( از 1394) یو فناور ات(. بر اساس آمار وزارت علوم پژوهش1394 ،یریزی آموزش عالپژوهش و برنامه

-درصد رشته 2/02و  یدرصد متعلق به گروه علوم انسان 40/29 ،یریزی آموزش عالرشته مصوب دفتر برنامه

و  هیعلوم پا ،یعلوم انسان یهااست. در مقوله توسعه رشته گریگروه د 10متعلق به  زیمانده ن یباق یها
ها رشته نیوجب شده است تا ام ،یعلوم انسان یدانشگاه یهاها و واحدرشته یو جهش یکم شیافزا ،یمهندس
 یمطلب دارد که توازن نیپژوهش نشان از ا نی(. ا1321 ،یزی)عز ردیخود قرار نگ یواقع یاجتماع گاهیدر جا

و  یدر تعامل با نظام اجتماع یعلوم وجود ندارد. نظام دانشگاه ریبا سا یعلوم انسان یهاتوسعه رشته نیب
 زاتیجامعه را با تمرکز بر تما دهیچیمسائل متنوع و پ ستیر نقاد گریکه د دهیرس جهینت نیبه ا یصنعت

( و 1391) یشگاهیو پ یدیخورش یهاافتهیبخش با  نیا جیها حل کند. نتارشته نیب یو مرزبند ینیپلیسید
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مانند  یبرتر جهان یها( دانشگاه1390) ی ماسولهاظهارات آراسته و فاضل طبقدارد.  ی( همخوان1390بلاغت )
ها در دانشگاه نیتر ینشیگز ل،ییماساچوست و دانشگاه  یپکن، دانشگاه هاروراد، دانشگاه تکنولوژدانشگاه 

تر به  نییپا یهانسبت به دوره یلیتکم یهادوره انیتناسب دانشجو تیدر رعا یسع کایمتحده آمر الاتیا
کله لو  یو خادم یپژوهش محمود جیخود دارند. نتا انیدانشجو یپژوهش یها تیحفظ تأثیر فعال ظورمن
بخش بر ضرورت توسعه متوازن و توجه  نیا یهاافتهی( هم همخوان با 1392نژاد ) یو گرائ ی( و ثمر1394)

 کنند. یم دیتأک یدر توسعه آموزش عال یو محل یبوم یهاتیبه ظرف
کشور  یموزش عالها و مراکز آگردد دانشگاهیم شنهادیپژوهش، پ نیبدست آمده در ا یهاافتهیتوجه به  با    

 ،یهیأت علم یهمت گمارند. اعضا ینقشه مفهوم هیبه ته یریزی راهبردداشتن برنامه یقبل از اقدام برا
باورها، اداراکات و  یهستند که دارا یریزی راهبردبرنامه ییدانشگاه و از عوامل اجرا یگردانندگان اصل

و  تیحاکم بر دانشگاه و مقبول یها، جو و فضارشتهآن، توسعه  یاز دانشگاه و کارکردها یمتفاوت یهابرداشت
رو داشتن نقشه  نیگذارد. از ایعملکرد آنان تأثیر م یو چگونگ فیدانشگاه هستند و بر کم و ک تیمشروع
 کیتواند همانند یم ،یهیأت علم یمتفاوت اعضا یهاو برداشت ادراکاتدر بردارنده جمع باورها،  یمفهوم

ی برای توسعه آموزشی و نیز توسعه در سایر ریزی راهبردبرنامه هیدر جهت درست ته نقشه راه، دانشگاه را
 تیو در نظر گرفتن باورها و ادراکات آنان، حس مسئول یهیأت علم یکند. مشارکت دادن اعضا تیهدا ابعاد

 یهانشگاهکند. تکرار پژوهش حاضر در دایم تیتقو یردریزی راهببرنامه یو تعهد آنان را در اجرا یریپذ
جامع تر  ینقشه مفهوم کیبه  یابیدست لیتواند در تسه یمختلف، م یبا توجه به تفاوت دانشگاه ها زین گرید

 جینتا میانجام گرفته است، تعم یفیبه صورت ک یواقع شود. چون پژوهش کنون دیکشور، مف یهادانشگاه یبرا
 خاص هر دانشگاه غافل شد.  یها یگژیاز و دیو نبا ستیاز خطا ن یها خالانشگاهد ریآن به سا
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 .01-100. ص 4دوم، شماره 

 ( جایگاه مفهوم1392ثمری، عیسی، گرائی نژاد، غلامرضا .)  آمایش آموزش عالی در آمایش سرزمین: راهنمایی برای
 . 111-142. ص 3سال پنجم، شماره  فصلنامه انجمن آموزش عالی ایران،توسعه دانشگاهی. 

 وج خصوص در یعلوم پزشک انیاز دانشجو یگروه دگاهید یبررس(. 1391)، لیلا و مهرآور، فاطمه بارییجورم، اک، ثناگو 
 . 303 -309. ص 2دوره سوم، شماره  ،ریفصلنامه جنتاشاپ .یدانشگاه طیو مح یسازمان

 ( طراحی الگوی توسعه سازمانی در نظام مدیریت آموزش عالی ایران، 1393جاودانی، حمید .) فصلنامه پژوهش و
 .44-14. ص 4، سال بیستم، شمارهریزی در آموزش عالیبرنامه

 ( بررسی نگرش 1391جعفری ثانی، حسین و کرامتی، انسی .) اعضای هیأت علمی درباره رابطه بین فعالیت های
 . 1-11. ص 2، سال هجدهم، شمارهریزی در آموزش عالیفصلنامه پژوهش و برنامهآموزشی و پژوهشی خویش. 

 ( ارتقاء کیفیت منابع انسانی آموزش عالی با تاکید بر 1394حسن زاده بارانی کرد، سودابه و صالحی عمران، ابراهیم .)
 .23-49. ص 10سال سوم، شماره  فصلنامه آموزش و توسعه منابع انسانی،ت. تولید و ساخ

 ( الگوهای ارتباطی مراکز آموزشی و محیط کار. 1321خلاقی، علی  اصغر .).2سال یک، شماره نوآوری های آموزشی .
 . 34-42ص 

 ( .شناخت موانع اجرای برنامه های استرات1392خلیلی شورینی، سهراب و محضری، مهدی .) ژیک و اولویت بندی آن
 . 111-132. ص 40سال بیستم، شماره  پژوهش های مدیریت راهبردی،ها. 

 ( پیش نیازها و موانع تحقق توسعه علوم انسانی میان رشته ای1391خورشیدی، غلامحسین؛ پیشگاهی، شیوا .) ،
 .1-14. ص 2، سال چهارم، شماره فصلنامه مطالعات میان رشته ای در علوم انسانی
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 فصلنامه پژوهش و (. بررسی ابعاد حقوقی و مدیریتی استقلال دانشگاه ها در ایران. 1322کر صالحی، غلامرضا )ذا
 .19-103. ص 3، سال پانزدهم، شماره ریزی در آموزش عالیبرنامه

 ( الگوی 1390رضایت، غلامحسین، یمنی دوزی سرخابی، محمد، کیامنش، علیرضا و نوه ابراهیم، عبدالرحیم .)
 . 41-24. ص 1سال چهارم، شماره  . فصلنامه انجمن آموزش عالی ایران،ستگی رؤسای دانشگاه های دولتی ایرانشای

 ( تبیین عوامل مؤثر بر 1394زیاری، عباس، قدس، علی اصغر، رشیدی پور، علی، بزرگی، حسین و بابامحمدی، حسن .)
سال نوزدهم،  کومش،اه علوم پزشکی سمنان. پژوهش از دیدگاه اعضای هیأت علمی: یک مطالعه کیفی، در دانشگ

 .22-34. ص 1شماره 

 یبر مبنا یدر آموزش عال تیفیک یشاخص ها ی(. بررس1322) .صادق ،یصالحو  محمد ی،فاضل ،محمود، پور شارع 
 .30-44 . ص1سال یکم، شماره ران،یا یآموزش عالمجله  ،یکنون یها یستگیشا لیتحل

 ابتکار و خلاقیت در (. مهندسی مجدد نگرش در نظام آموزش عالی. 1390محمود ) شریف، بهرام و شب گو منصف، سید
 . 1-22. ص 2، سال اول، شماره علوم انسانی

 ( 1394صادقی زاده، سلمان .)شبکه مطالعات سیاستگذاری عمومی. بحران کارکردی در ساختار آموزش عالی کشور، 
 .http://npps.ir/ArticlePreview.aspx?id=61529قابل دسترس در سایت  خلاصه سیاسی.

  .برنامه  یاجرابررسی موانع  .(1394)عامریون، احمد، شهابی نژاد، مصطفی، غیاثی، علیرضا و سلطانی پور شیخ، سمیه

سال  فصلنامه علمی پژوهشی طب انتظامی، .کرمان یرنظامیو غ ینظام یها مارستانیب رانیمد دگاهیاز د کیاستراتژ

 .41-44. ص 1پنجم، شماره 

 ( پیامدهای ناخواسته تجاری سازی در آموزش عالی. 1320عباسی، بدری، قلی پور، آرین و پیران نژاد، علی .) فصلنامه
 .122-144. ص 40سال سیزدهم، شماره  ریزی در آموزش عالی،پژوهش و برنامه

 وم انسانی تاملی بر (. بررسی چالش ها و نارسایی های تحصیلات دانشگاهی در حوزه عل1321) نعمت اله ،یزیعز

 . 1-29. ص 2سال اول، شماره  ،رانیا یمجله آموزش عالنظرات دانشجویان(. 

 ( ارائه الگوی مفهومی 1390فرازی، عباس، صالحی عمران، ابراهیم، علیزاده ثانی، محسن و طیبی، محمدرضا .)

 .41-11. ص 3سال هشتم، شماره ، مجله آموزش عالی ایران، ریزی راهبردی مبتنی بر زمینه دانشگاهی ایرانبرنامه

 ( بررسی الگوهای تعاملات آموزش عالی و دانشگاه با سایر نظام های تولید و خدمات1329فراستخواه، مقصود .) .
 .44-04. ص3شماره  ریزی در آموزش عالی،فصلنامه پژوهش و برنامه

 ( دانشگاه های ایرانی با چه مشکلاتی دست به گ1391فراستخواه، مقصود .) سال  ،نشریه دانشجویی صلاریبان هستند؟

 . 2-9سوم. ص 

 ( چارچوبی مفهومی برای برنامه1392فراستخواه، مقصود .) .فصلنامه پژوهش و ریزی مبتنی بر آینده اندیشی در دانشگاه
 . 1-21. ص 09، سال نوزدهم، شماره ریزی در آموزش عالیبرنامه

 ( عوا1393فراستخواه، مقصود و منیعی، رضا .) مل مؤثر بر مشارکت اعضای هیأت علمی در سیاستگذاری آموزش عالی

 .29-43. ص 4، سال بیستم، شماره ریزی در آموزش عالیفصلنامه پژوهش و برنامه .ریزی دانشگاهیو برنامه

 24-32. ص 31شماره  ،افتیره ات،پژوهش جینتا یساز یتجار ینظر میبر مفاه ی(. مرور1324بهمن ) ،فکور. 

 یدانشگاه یاجتماع هیسرما نیو اعضای هیأت علمی در تکو انی(. نقش تعاملات دانشجو1324) نید، محمد امرا یقانع، 
 .3-29 . ص1سال هفتم، شماره  ،رانیا یمجله جامعه شناس

 ( توسعه فرهنگ آموزش عالی راهکاری جهت مدیریت مطلوب دانشگاه ها. 1394قویدل، اعظم، مداحی، نسیم .)
 .121-132. ص 2ل اول، شماره ، سامدیریت فراگیر

 ( .تدوین الگوی مدیریت استراتژیک آموزش عالی ایران. 1393قهرمانی، محمد .)سال نشریه پژوهش های تربیتی  ،
 . 102-123. ص 29اول، شماره 

 جینشر سازمان تروتهران:  .در آموزش و پرورش کیریزی استراتژبر برنامه یمقدمه ا(. 1391) محمد رضا ،یکرامت 
 تهران.  یاورزکش
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 ( باورهای معرفت شناختی مدیران و نگرش آنها در 1311کهن، امیر حسین، شعبانی ورکی، بختیار و رحیم نیا، فریبرز .)
سال پانزدهم،  ریزی در آموزش عالی،فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی استراتژیک در آموزش عالی.خصوص برنامه

 .21-40. ص 41شماره 

 (. شناسایی و تدوین الگوی موانع اجرای برنامه 1394نی، محمد حسین و صفری، حمید رضا )گودرزی، محمود، قربا
 .13-32. ص 31سال هفتم، شماره  مطالعات مدیریت ورزشی،های استراتژیک در وزارت ورزش و جوانان ایران. 

  ،ی از منظر نخبگان (. تبیین پدیده نشاط و پویایی علمی در مراکز علم1394) وانیک و صالحی، نبیزمحمدزاده
 .211-242. ص 19سال بیست وپنج، شماره فصلنامه راهبرد، دانشگاهی: مطالعه ای با رویکرد پدیدار شناسی. 

 دانشگاه ها  یاجتماع تیمسئول یمؤلفه ها یی(. شناسا1393پور، الهام ) انیمهدوو بنفشه  ی،اکبر ،یمسلم عل، محمد لو
 . 101-192. ص 3سال ششم، شماره  ران،یا یه انجمن آموزش عالفصلنام. یفاز یدلف کیبا استفاده از تکن

 ( آسیب شناسی فرایند تاسیس رشته های جدید دانشگاهی در ایران. 1394محمودی، مریم و خادمی کله لو، محمد .) دو
 . 122 -214. ص 13، سال هفتم، شماره فصلنامه مطالعات برنامه درسی آموزش عالی

 (. تشکیل خانه کیفیت در نظام آموزش عالی)مطالعه موردی: 1322درضا و نجیمی، نسیم )مدهوشی، مهرداد، زالی، محم

سال پانزدهم، شماره ، ریزی در آموزش عالیفصلنامه پژوهش و برنامهمقطع دکتری مدیریت دانشگاه های دولتی(. 

 .121-144(. ص 41)1

 ( اولویت بندی موانع تأثی1391مظلومی، نادر و جلالی، سید حسین .) رگذار بر پیاده سازی برنامه های استراتژیک در
 . 124-142 . ص1، سال چهارم، شماره پژوهشنامه مدیریت اجراییصنعت داروی کشور. 

 ( آینده شناسی آموزش عالی: راهیردها و پیامدهای سازگاری دانشگاه با محیط و جامعه. 1394مهدی، رضا .) فرایند
 .31-44. ص1سال بیست و هشت، شماره  مدیریت توسعه،

 ( 1394مهرعلی زاده، یداله .)کنگره ملی آموزش عالی ایران، ریزی استراتژیک دانشگاه های ایران. چالش های برنامه
 .1394دانشگاه تربیت مدرس. فروردین ماه 

 ( تابع تولید آموزش عالی: کاربردها، چالش ها و چشم اندازها. 1394نادری، ابوالقاسم .)ریزی هفصلنامه پژوهش و برنام
 . 1-29. ص 3، سال بیست و یکم، شماره در آموزش عالی

 ریزی برنامه و پژوهش مؤسسه: تهران. عالی آموزش آمایش طرح(. 1394. )عالی ریزی آموزشبرنامه و پژوهش مؤسسه
 .عالی آموزش

 ( ارزیابی تطبیقی1321نادری، ابوالقاسم .)- های روش  کارآمدی آموزش دانشگاهی رویکردی مناسب برای چالش

 .49-19. ص 1سال چهاردهم، شماره  ،ریزی در آموزش عالی. فصلنامه پژوهش و برنامهشناسی بهبود کیفیت

 ( بررسی وضعیت برنامه1322یمنی دوزی سرخابی، محمد و ترک زاده، جعفر .) ریزی توسعه دانشگاه های دولتی در

 . 1-19. ص 4سال اول، شماره  ،فصلنامه انجمن آموزش عالی ایرانایران. 

 ( .تصویر دانشگاه پیام نور و کارکردهای آن در نزد دانشجویان 1329یمنی دوزی سرخابی، محمد، ثمری، عیسی .)

 .1-31. ص 3شماره   مجله آموزش عالی ایران،. دانشگاه پیام نور مرکز تهران

 سایت در دسترس قابل. عالی آموزش مراکز و دانشگاه(. 1394(. )الف) فناوری و پژوهشات علوم، وزارت 
www.Msrt.ir. 

 

 Altbach, P.  G.  (1998).  Comparative  higher  education:  Knowledge، the 

university and development. Hong  Kong: Comparative Education Research 

Centre - The University of  Hong Kong. 

 Brown, R. (2011). The new English quality assurance regime. Quality in higher 

education, 17(2), 213-229. 



 7931بهار و تابستان ، پانزدهم شماره ،هشتم دورهریزی آموزشی، دو فصلنامه مطالعات برنامه...... 733

 

 Bosetti, L. & Walker, K. (2009). Perspectives of UK vice - chancellors on 

leading university in a knowledge - based economy. Higher Education 

Quarterly, 64(1), 4-21. 

 Callahan, J. L., & De Dávila, T. D. (2004). An impressionistic framework for 

theorizing about human resource development. Human Resource Development 

Review, 3(1), 75-95. 

 Castells, M., & Cardoso, G. (Eds.). (2006). The network society: From 

knowledge to policy (pp. 3-23). Washington, DC: Johns Hopkins Center for 

Transatlantic Relations. 

 Conceptual Framework for the Alabama College Strategic Planning Process 

(2007). Retrieved from in: 

https://www.una.edu/administration/docs/StrategicPlan%20approved%20June

%2007.pdf. 

 Castells, M., & Cardoso, G. (Eds.). (2006). The network society: From 

knowledge to policy (pp. 3-23).  

 Dereli, C. (2007). The developing environment for strategy formation in the 

smaller local authority. International Journal of Public Sector 

Management, 20(5), 366-379. 

 Etzkowitz, H. (2004). The evolution of the entrepreneurial university. 

International Journal of Technology and Globalisation, 1(1), 64-77. 

 Filippakou, O. & Tapper, T. (2008). Quality assurance and quality enhancement 

in higher education: contested territories? Higher education quarterly, 62(1/2). 

84- 100. 

 Fathi, M., & Wilson, L. (2009). Strategic Planning in Colleges and 

Universities. Business Renaissance Quarterly, 4(1). 

 Fullan, M. & Scott, G. (2009). Turningaround leadership for higher education 

(San Francisco, C A, Jossey- Bass). 

 Gross Stein, J. (2007). What, Why and How? The university and public policy 

in a networked society. In P. Axelrod (ed) Knowledge Matters: Essays in Honor 

of Bernard J. Shapiro. 27- 36.  

 Hrebiniak, L. (2006). barriers to Effective Strategy Implementation, Journal of 

Organizational Dynamics, 1(35). 12–31. 

 Hugo, G. (2005). Demographic trends in Australia s academic workforce. 

journal of Higher Education Policy and Management, 27(3). 327-343. 

 Ibrahim, N. A., Angelidis, J.P., & Howard, D.P. (2006), Corporate social 

responsibility: A comparative analysis of perceptions of practicing accountants 

and accounting students. J. Bus. Ethics 66, 157–167. 

 Immordino, K. M., Gigliotti, R. A., Ruben, B. D., & Tromp, S. (2016). 

Evaluating the impact of strategic planning in higher education. Educational 

Planning, 23(1), 35-48. 

 Johnes, J. (2006). Measuring the efficiency of universities: A comparison of 

multilevel modelling and data envelopment analysis. Bulletin of Economic 

Research, 58 (2), 75–104. 

 Plewa, C., & Quester, P. (2005); Marketing Orientation in University Industry 

Linkages; Industry Linkages, Australian & New Zealand Marketing Academy 

Conference, Wellington, New Zealand, 29.1101.12. 



 111............................................................عه دانشگاهریزی راهبردی در توسطراحی الگوی نقشه مفهومی برنامه

 

 Raluca, D. A., & Alecsandru, S. V. (2012). Strategic Planning at the Level of 

Higher Education Institution ‘Quantitative Elements Used in the Early Stages of 

the Process’. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 58, 1-10. 

 Richardson, C., K. Bracco, M. P., &  Finney, J. (1998); Higher Education 

Governance: Balancing Institutional and Market Influence ; National Center for 

Public Policy and Higher Education. 1-26. 

 Ronchetti, J. L. (2006), An Integrated Balanced Scorecard Strategic Planning 

Model for Nonprofit Organizations, Journal of Practical Consulting, 1(1), 25-

35. 

 --- The conceptual framework Universitys : Niagara (2009), Bloomsburg 

(2012), Majmah (2011), Delta (2002), Alabama (2007), cedarville (2007), 

Framingham (2012), Ibreo (2015), South Africa (2010). 

 White, Sh. W. (2013). An experimentally confirmed resource planning model 

of services under production function uncertainties. Int. J. Production 

Economics, 141, 478–484. 

 



 7931بهار و تابستان ، پانزدهم شماره ،هشتم دورهریزی آموزشی، دو فصلنامه مطالعات برنامه...... 117

 

University Educational Planning: Designing a Model of Conceptual 

Roadmap for University development 

 
Samane salimi1. Abdollah Parsa*2, Yadollah mehralizadeh3, Sakineh Shahi4 

 

Abstract 

In the most of the foreign university having a conceptual roadmap is the main 

bases of university development plan; but it has been neglected in Iranian 

universities. In this research, for present a conceptual roadmap to educational 

planning, an exploratory mixed method research (Qual. and Quan.) was used. 

Data were collected from related archives to developmental plans of public 

universities and previous research, interviews with 54 faculty members and 

copleted researcher-made questionnaire by 205 faculty members. For interviews 

and completing questionnaire, correspondents were selected from faculty 

members of 53 departments of Shahid Chamran university of Ahvaz. In 

Qualitative section, by purposeful sampling and in quantitative section, by 

stratified random method. Data were collected and analyzed by different 

quantitative (mean and standard diviation) and qualitative analytical method 

(Straus & Corbin coding method). The results show that five main elements of 

conceptual roadmap are: university climate, functional of university, 

legitimation of university, and development of departments and disciplines, 

which combined based on their importance, in a proposed model of conceptual 

roadmap for university. 

Keywords: conceptual roadmap, development, university legitimacy, climate, 

function. 
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