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  :چکیده
تغییر و تحول در سیستم پویاي دانشگاه و توسعه متعـادل و نظـام منـد آن، نیازمنـد تفکـر و عمـل       

گویی  و مدیریت و سازگاري با محیط درون سازمانی و محیط بیرونی دانشگاه به منظور پاسخ ریزي برنامه
تـوان   به نیازهاي جامعه در ابعاد مختلف اجتماعی، اقتصادي و فرهنگی است. از دیدگاه هاي مختلفی می

وآموزش عالی پرداخت. بدین جهت، بررسـی و شـناخت عوامـل    » توسعه دانشگاهی«به بحث در مورد 
تواند نمایی از این تبیین ها را ترسیم نماید. با این هـدف، ایـن    تأثیر گذار در فرآیند توسعه دانشگاهی می

نفـر از   16تحقیق با روش کیفی از نوع اکتشافی و گروه کانونی صورت گرفته اسـت. نمونـه تحقیـق را    
ه مدیریتی و مطالعـاتی  دهندکه داراي تجرب نفر)تشکیل می 9ي دانشگاهی(رؤسا و نفر) 7خبرگان کلیدي(

ي عمیق و اکتشافی و یک گروه کانونی بدست ها مصاحبههاي کیفی از طریق  اند. داده در این حوزه داشته
آمد و با بهره گیري از کد گذاري باز و محوري براساس رویکرد نظریه داده بنیاد و روش تحلیـل محتـوا   

ن مطالعه، مقوله ها و عوامل اصلی و فرعی مـؤثر  هاي بدست آمده از ای تجزیه و تحلیل گردید. طبق یافته

                                                
  دکتري مدریت آموزش عالی دانشگاه شهیدبهشتی  آموخته دانش مسؤول:  نویسنده.  1
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تشخیص و طبقـه بنـدي    ها مصاحبههاي دولتی در کشور از نگاه مشارکت کنندگان در  در توسعه دانشگاه
عامل محیط سطح ملـی و   4اي،  عامل محیط محلی و منطقه 3عامل درون دانشگاهی، 7؛ که شاملگردید
باشـد. از نظـر    اي و زیر ساختی(تسهیل گر) مـی   عامل زمینه 4عامل محیط بین المللی و همچنین 2کالن، 

گـویی   ي؛ مالحظات سیاسی محیط محلی و منطقه، پاسخها عاملمیزان اهمیت از نگاه مشارکت کنندگان 
ي هـا  برنامـه نیازها وتقاضاي جامعه، مالحظات دولت، فرآیند تصمیم گیري در توسعه دانشگاه، تعامل  به

اجتماعی، مدیریت و رهبري، اعتبارات و منابع مالی دولتی و  - هاي اقتصادي کالن آموزش عالی و سیستم
اهمیت بیشتري نسـبت  یی هستند که داراي بیشترین بسامد بوده و از ها عاملاستقالل دانشگاهی از جمله 

  به سایر عوامل در توسعه دانشگاهی برخوردارند. 
  
  هاي کلیدي:  واژه

  ، کارکرد، عوامل توسعه، تحقیق آمیختهریزي برنامهدانشگاه دولتی، توسعه دانشگاهی، 
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   مقدمه
 سـطح  در فنـاوري  و علمـی ، اقتصـادي  اول جایگاه در را آینده ایران، 1404 انداز چشم سند

 ایـن  از حکایـت ، جهـان  در توسعه فرآیند مطالعه. است کرده تصویر غربی جنوب آسیاي منطقه
، اقتصـادي  توسـعه  و تکامـل  بنیـادي  عامـل  همـواره ، عـالی  آمـوزش  هاي نظام که دارد واقعیت

 متـوازن ، جانبـه  همه توسعه خواهان که کشورهایی، بنابراین. اند بوده جوامع فرهنگی و اجتماعی
. دهنـد  توسـعه  پایـدار  و متـوازن  طـور  به را خود عالی آموزش  نظام است الزم، هستند پایدار و

 عوامـل  و موجود و گذشته وضعیت دقیق شناخت و بررسی نیز توسعه نوع این براي الزم شرط
 مـدیران  بـه  شناخت این. است دانشگاه توسعه فرآیند در گذارتأثیر  بیرونی و درونی هاي نیرو و

 و دانشگاه هدایت موجود الگوي بتوانند عمیق اي اندیشه و نگاه با تا رساند می یاري دانشگاهی
 يهـا  فعالیـت  سـازماندهی  نـوع  در و داده قـرار  تامـل  مـورد  را دانشگاهی توسعه وریزي  برنامه

 تفکــر از برخــورداري جهــت بــدین. قراردهنــد نظــر مــد را نــوآوري و خالقیــت، دانشــگاهی
 . است اساسی ضرورتی سازماندهی وریزي  برنامه

 عالی آموزش سیستم جزء و مجموعه زیر يها سیستم از یکی عنوان به دانشگاهی سیستم
، عالی آموزش يها سیستم سایر از متأثر" سیستم این، جهت بدین. است اجتماعی سیستم و

 اجتماعی، اقتصادي، سیاسی هاي سیستم نظیر پیرامونی هاي سیستم و کشور آموزشی سیستم
 داراي "کـال  عـالی  آمـوزش  و دانشگاهی سیستم. )1382، آراسته، یمنی("است فرهنگی و

 از برخـوردار  سیسـتمی  دانشـگاه «هسـتند؛  متحـرك  و مند ساخت سازمان یک خصوصیات
. نیسـتند)  پـذیر  مشـاهده  کوتـاه  زمان مدت در تغییرات آثار که است(هرچند خاص تحول

 مفهـوم  از دانشـمندان . )1380:20، یمنی»(است يتر گسترده سیستم با روابط داراي دانشگاه
، کننـد  مـی  اسـتفاده  سـازمانی  نهـاد  از واحـدي  نوع به ارجاع براي معمول طور به دانشگاه
 امـا . دارنـد  سـازمانی  نهاد نوع این با مهمی يها ها، تفاوت دانشگاه که واقعیت این علیرغم
 اسـتفاده  دانشـگاهی  توسـعه  وریزي  برنامهدر را دانشگاه از مفهومی چه، است این موضوع

 هم با است ممکن کهکنیم  می مشاهده را تعاریف از انبوهی یمتوان می رابطه این درکنیم.  می
. اسـت  پـژوهش  محـل  دانشـگاه  اسـت؟  آموزش محل دانشگاه. باشند داشته هایی تعارض
. اسـت  جویی حقیقت و جویی فضیلت محل دانشگاه. است اطالعات انتقال محل دانشگاه
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 نگـاه  نـوع  و دانشگاه سیستم شناخت. 1تسؤاال قبیل این واز است یادگیري محل دانشگاه
 و پویـایی  بـه  توجـه  بـدون  ایـن  و ساخت خواهد نمایان را آن توسعه نحوه، مفهوم این به

 مـورد  در دقت با. بود نخواهد ممکن باشد داشته باید دانشگاه سازمان در که هایی تعارض
 خوانـده  دانشـگاه  اسـم  بـا  که اي پدیده هر که بریم می پی ما که است دانشگاه کارکردهاي

 بوسـیله  کـه  دارد بسـتگی  ریزتـري  اجـزاي  بـه  آن سـودمندي  بلکه نیست سودمند شود می
 اسـاس  بـراین . آید می در گردش به آن وسیله به و هدایت و طراحی، سازمانی کارکردهاي
 جملۀ از را اخالقی و سیاسی، اجتماعی اهداف، آکادمیک آزادي"مانند اهدافی ریدرسیمون

، 2تایشـلر  ازنظـر . )2006، (ریدرسـیمون نماید مـی  معرفی"امروزي يها دانشگاه مهم اهداف
 و نهادهـا  مفهـوم  درهـا   دانشـگاه  کـه  اسـت  اسـتوار  اصـل  این بر ها دیدگاه حاضر درحال

 و جـامع  و سیستماتیک، منطقی، تحلیلی تفکر تقویت و ترویج راستاي در بیشتر مؤسسات
 گویند می دیگران و مایر. )2004، تایشلر(دارند فعالیت پژوهش و آموزش طریق از انتقادي

، عمـران  است(صـالحی  بوده جهانی عالی آموزش هاي نظام توسعه، 1970 و 1950 بین که
 ارتباط در عالی آموزش گسترش و توسعه گوناگون جوامع و مختلف درکشورهاي. )1383

 تـرین  عمده که، گیرد می صورت مختلفی تئوریکی يها مدل و مبانی، نظري چهارچوب با
 عـالی  آمـوزش  گسـترش  اقتصـادي  تحلیل پایه بر که 3انسانی سرمایه نظریهتوان  می را آنها

 کیفیت به بخشی بهبود طریق از اقتصادي رشد در را عالی آموزش مشارکت و است استوار
 و عـالی  آمـوزش  گسـترش  ماهیت که 4فایده هزینه رویکرد یا نظریه، بیند می انسانی منابع

 هـا  فایـده  وهـا   هزینه بین تعادل مالحظه و متصور منابع وها  هزینه با آن در افراد مشارکت
   5. نمود اشاره وغیره ها فیمینیست نظریه، تضاد نظریه. است خورده پیوند

                                                
) با عنوان تصویردانشجویان از دانشگاه پیام نـور و  1389شود به مقاله یمنی،ثمري (. در این زمینه مراجعه 1

)  1391وکتاب کیفیت در آمـوزش عـالی (یمنـی،    11کارکردهاي آن، مجله آموزش عالی ایران شماره پیاپی 
 انتشارات سمت.

2. Teichler 
3. human capital 
4. cost -benefit 

)در مجله 1383ینه به مقاله دیدگاه هاي توسعه آموزش عالی (صالحی عمران،. براي مطالعه بیشتر در این زم5
  دانشور مراجعه شود.  5شماره 
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 دیـرین  اي سـابقه  از عـالی  آمـوزش  يهـا  نظـام  در ریـزي  برنامـه  از اسـتفاده  چـه  اگر
کـه   طـوري  ، بهشده ایجاد ریزي برنامه عمل و تفکر زمینه در بزرگ تحولی و برخورداراست

 و عناصـر  و دانشگاهی هاي سیستم پیچیدگی و پویایی به توجه با ها پنداشت و رویکردها
 ریـزي  برنامـه  حتی و کالسیک، بخشی ریزي برنامه، خطی ریزي برنامه از گذر با و آن اجزاء

 ریـزي  برنامـه  رویکردهـاي  بـه  بعـد  بـه  1960 از جامع برنامه و 80 دهه در که استراتژیک
 در آن طرح ایده و»دانشگاهی توسعه« مفهوم حال این با. اند آورده روي تعاملی و مشارکتی

 در. اسـت  شـده  مطـرح تـر   کـم  اننظر صاحب بین درها  دانشگاه و عالی آموزشمؤسسات 
 در و شـده  سازي شاخص که کامل و جامع تعریف یک کردن پیدا نیز موضوع این ادبیات
 اصـطالح  از مستقیم طور )به1994(1کلمن. است سخت، باشد نموده کمک آن گیري شکل

 انتظـارات  به توجه با را»دانشگاهی توسعه«اصطالح ويکند.  می استفاده »دانشگاهی توسعه«
 بـراي  آمـوزش  از ملـی  توسعه وظیفه انجام در دانشگاه عملیاتی و تشخیص نقش با مرتبط
 فـردي  هـاي  یتمسـؤول  در انتظـارات  ایـن  کـه  کند می بیان همچنین. کند می متمایز2توسعه

 آموزش ارتباط بهبود به بایستیها  دانشگاه و است جامعه به خدمتارایه  منظور به دانشگاه
. هاسـت  آن سـنتی  کارکردهـاي  بـر  عالوه این و بپردازند انسانی نیروي تربیت و پژوهش و

 یـک  در عینـی  و ویژه و کلی يها ، هدفانداز چشم )وجود1998آلتباخ( مطالعات براساس
 درمـؤثر   عوامـل )2009:42(3گراوکند.  می هدایت درست گیري جهت به را سازمان برنامه
هـا،   سـاخت زیر، فیزیکـی  منـابع ، مالی منابع، انسانی منابع شامل را سازمانی ظرفیت توسعه

، شـود  مـی  مطـرح  مـذاکرات  اکثر در که چیزي حال این با. است دانسته ورهبري مدیریت
 توجهـات  که است توسعه این کیفیت و چگونگی بلکه، نیست عالی آموزش توسعه ضرورت"

 تري گسترده مذاکرات و ها بحث تواند می خود این. است ساخته معطوف خود به را بسیاري
 داشـته  بهمـراه  عـالی  آمـوزش  در رشـد  و توسعه اجتماعی و اقتصاديتأثیر  با رابطه در را

  . )2009، 4دیر (سیسل"باشد

                                                
1 . coleman.  
2. Education for Development 
3. Grouwe.A.D 
4. Cecile Deer 
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 عـالی  آمـوزش  نظـام  گسـتردگی  و انـدازه  همـان  را عالی آموزش 1کمی تایشلرتوسعه
 مثبـت  رونـد  یـک  عنـوان  بـه  کشـورها  اکثر در عالی آموزش گسترش وي نظر بهداند.  می

 نویسـی  نـام  یـا  نـامی  ثبـت  مـوازین  به بیشتر حیطه این در عمده توجه اما. شود می پیگیري
 هـاي  فعالیـت  یـا  و کارکنـان  و دانشـجویان ، مؤسسـات  کـل  تعداد به کمتر و بوده معطوف
 نهـاد  بنیـادي  يهـا  جنبـه  )1983بورروکابال(. )4: 2004، است(تایشلر شده توجه پژوهشی
 عنـوان  بـه  دانشگاه فلسفه، اهدافها،  ، مأموریتوظایفداند:  می ابعاد این شامل را دانشگاه

 عوامـل  مـورد  در OECD مطالعـۀ . )1387، فاضلی و لیخدمات(توس، ساختارها، نهاد یک
 توسـعه  -1:دارد اشـاره  اساسی عامل چهار به اي منطقه توسعه وها  دانشگاه توسعه با مرتبط

 -4 اي منطقـه  نـوآوري  -3 اي منطقه سازي ظرفیت -2 محیطی زیست و اجتماعی، فرهنگی
   .(OECD, 2009)مهارت و انسانی سرمایه توسعه و تولید

  
  
 
 
 
  
  
  
           

  (OECD, 2009)اي منطقه توسعه وها  دانشگاه توسعه با مرتبط )عوامل1شماره( شکل

 درتوسـعه  اهمیـت  ترتیـب  بـه  که اساسی عوامل به خود مطالعه در)2009وآزیا( سوفن
، راهبردي توسعه يها برنامه طراحی اند؛ داشته اشاره قرارگیرد توجه مورد بایستی دانشگاهی

 اعطـاي ، تسـهیالت  وهـا   سـاخت  زیـر ، تـأمین  وکـاربردي  علمـی  يها ، طرحدولتی بودجه
 )2010(2وسوایب سوفن. التحصیالن فارغ کیفیت وها  دانشگاه به توسعه در بیشتر اختیارات

                                                
1. quantitative development 
2. Sufean &  Soaib   

سازي  ظرفیت
  منطقه

نوآوري 
  اي منطقه

توسعه 
  دانشگاه 

توسعه فرهنگی 
  اجتماعی

توسعه سرمایه 
  انسانی 
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 دسـترس  در يها عامل کهدهند  می نشان، 1مالزي دولتی يها دانشگاه در خود مطالعه در نیز
 حرکـت ، خارجی چه و داخلی چه تحقیق و آموزش براي متخصص واي  حرفه افراد بودن

 در دولتـی  يهـا  دانشـگاه  توسـعه  در مهـم  عوامل از، عالی آموزش جهانی توسعه سمت در
 ریـزي  برنامـه  در دولـت  و دارند نقش خود توسعه در الزم اختیارات با کهباشند،  می مالزي
 . دارد يتر کم "نسبتا نقش دانشگاهی توسعه

 و مؤسسـات  انتخـاب  در را زیـر  اساسی عواملاي،  مطالعه در )1993(2کورت و کلمن
 ظرفیـت  و توانایی -1:اند دانسته مهم مالی کمک اعطاي براي نظر مورد يها دانشگاه توسعه

هـا   هدف وضوح یا يمند ، هدفتوسعه و تغییر براي توانایی -3ذیصالح و قوي رهبري -2
. بیرونی و محلی مالی منابع -5، حمایت و کمک دریافت براي آمادگی -4 تغییر ظرفیت و

 ملی جغرافیایی هاي موقعیت به توجه-6)224: 1993 کلمن از نقل (به1961، نظرهرار طبق
  اي) محلی(منطقه و

 بـه  توجـه  بـدون  مختلـف  يهـا  دانشـکده  احداثدهد:  می نشان، )1348کوي( مطالعه 
، نامناسـب طـور   بـه  و مشـابه  يهـا  دانشـکده  دیگـر  در موجود يها ظرفیت و آن يها هزینه

 تهـران  دامپزشـکی  دانشکده و کرج کشاورزي دانشکده را آن نمونه که است گرفته صورت
. دارنـد  فعالیـت  هـم  از جـدا  مشـترك  هـاي  گـاه  آزمایش و ها کارگاه وجود با کهداند  می

. 3بشـوند  متمرکـز  فضـا  یـک  در سـتند توان مـی  کـه  صـورتی  در. دارنـد  جداگانه يها هزینه
 درمـؤثر   بیرونـی  و داخلی عوامل از برخی برشمردن ضمن خود درتحقیق )1384حیدري(

 و دانشـگاه  يهـا  برنامـه  بـین  ارتبـاط  وجود عدم از ناشی مشکالت به عالی آموزش توسعه
  . است نموده اشاره کار بازاز نیازهاي
 نهادینـه  ضرورت، »دانشگاهی توسعه«ریزي  برنامه و مدیریت موضوع، نیز دیگر مطالعات در
 پیـداکردن  منظـور  بـه  توسـعه  بـراي  پویـا  و راهبـردي  دیدگاه باریزي  برنامه عمل و تفکر کردن

، روز وفناوري علم باتحوالت سازگاري، وجهان منطقه يها دانشگاه بین در دانشگاه ویژه جایگاه
                                                

 70مالزي دانشگاه هایی هستند که از سوي دولت تأسیس شـده و   . بر پایه این مطالعه،دانشگاه هاي دولتی1
  شود. درصد بودجه آن از این طریق تأمین می 80الی 

2 . Court. 
هاي آموزش  . اشاره این نکته الزم است که نتایج این مطالعه از برخی جهات در حال حاضر هم جزو مسأله3

  عالی و توسعه دانشگاهی است. 
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 مـورد  یونسـکو  جهانی هاي کنفرانس هاي بیانیه ودر اننظر صاحب ازسوي آن بعدمفهومی درك
 کبـک  دولـت  يهـا  دانشـگاه  جهان(ازجمله مهم يها دانشگاهدر و گرفته قرار جدي وتاکید توجه
 بـه  و دانشگاه آن مدیران اساسی اشتغاالت استرالیا)جزو، متحده ایاالت، اروپا يها ، دانشگاهکانادا

، 1995، 2کـالرك ، 1379، سـانیال ، 2001، 1اسـت(نان  شـده  تبـدیل اي  حرفه تخصصی میدانی
 به. )2011، یونسکو کنفرانس، 1383، ومهرعلیزاده عمران صالحی، 382، راولی، 382، یمنی

 رو ایـن  از و دارنـد  جامعـه  تحوالت و تغییر با مواجهه در محوري نقشها  دانشگاه، ترتیب این
، فنـاوري ، اجتمـاعی  تقاضـاي  با خود تطبیق و اساسی کارکردهاي، یتهامأمور در تغییر نیازمند نیز

 نظـم " را آن ایکـاف  کـه  موضـوعی ، هسـتند  »توسعه«در تغییر راهبردهاي و فرهنگی، علمی
 سـازماندهی  درتوانـد   مـی  امـر  ایـن . )92: 1375، (ایکافنامـد  مـی  "آشـفتگی  بـه  بخشیدن

 نشـان  هـا  بررسـی . نماید ایفا مهمی نقش جامعه به ییگو پاسخ و تحقیقاتی، علمی يها فعالیت
، 3(جیونـا ها دانشـگاه  نقـش  از بـازتعریفی  سـوي  به دنیا درها  دانشگاه توسعه رونددهند  می

 از نقـل  به (مینتزبرگریزي برنامه و توسعه مفهوم از جدیدي پارادایم گیري شکل و )1996
 توسـعه "تـوان   مـی  مطالعـات  ایـن  بـه  توجـه  بـا  کـل  در. اسـت  حرکـت  )درحال1387، یمنی

 وهـا   فعالیـت  هـدایت  و سـازماندهی  منظور به نگر کل و سیستمی فرآیندي را4"دانشگاهی
 و هـا  قابلیت بهبود و توسعه و خدماتی) و پژوهشی، دانشگاه(آموزشی سیستم کارکردهاي

 بـا  متناسـب  نیـز  و آن تقاضـاي  و نیازهـا ، محیطـی  شـرایط  بـا  متناسب الزم هاي ظرفیت
 خطـوط  و بـوده  محیط با پویا تعامل در آنریزي  برنامه که بدانیم دانشگاه درونی مقتضیات

 مشخص دانشگاه وضعیت تشخیص براساس و راهبردي رویکرد با را دانشگاه حرکت کلی
  نماید. می

 خاصی توجه از ماهر و متخصص انسانی نیروي عرضه منظور به عالی آموزش ریزي برنامه هرچند
 این بازمان  وجود هم ، بااینبرخورداراست توسعه حال در کشورهاي در هم و پیشرفته کشورهاي در هم

 وسـیع  عرضـه  درمـورد  نیـز  هـایی  نگرانی، صالحیت با و متخصص انسانی نیروي کمبود به توجه روند
 وکاهش آن به وابسته وعوامل اقتصادي بسترهاي رکود به توجه با کشورها از بسیاري در التحصیالن فارغ
 و شـده  دنبـال  روند این نیز ما کشور در گذشته دهه دو طی در. است آمده بوجود اشتغال نرخ

                                                
1. Nunn  
2. Clark,B 
3. Geuna 
4. University Academic / Development (UD 
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 دلیـل  بـه  وانـد   شـده برخوردار چشـمگیري  کمـی  رشد از مدت این در کشور يها دانشگاه
 بـه  توجـه  بـدون  متعـددي  يها ، دانشگاهزمان از اي برهه در متخصص انسانی نیروي کمبود

 اند یافته گسترش و تاسیس آنها کیفی و کمی سطح و امکانات و جامعه درازمدت نیازهاي
 . )1389، (دباغاند داده افزایش نامتناسبطور  به را خود ظرفیت نیز سابقه با يها دانشگاه و

 و اسـت  شـده  توجه ابعاد و عوامل برخی به تنها نیز شده ذکر مطالعات در حال این با
 دچـار  مـا  کشـور  يها دانشگاه سیستم توسعه وضعیت به توجه با نیزها  مؤلفه و عوامل این

 و سـازماندهی  شـیوه ، دانشگاه سیستم شناخت مانند اساسی عوامل نقش به و است نقصان
 همچنـین  و منـابع  و ها ظرفیت به توجه با متعادل و متوازن توسعه نهایت در و آن هدایت

 از برخـی تأکیـد   بـه  نظر و مطالب این به توجه. است شده پرداختهتر  کم توسعه چگونگی
 گسـترش  کـه  آنجـا  از و )6 شماره کشور(راهبرد علمی جامع نقشه ازجمله باالدستی اسناد

، کارکردهـا  بـه  توجـه  بـدون  گذشته دهه در کشور در عالی آموزشمؤسسات  وها  دانشگاه
 صـورت  آنهـا  وتعالی دانشگاهی عوامل کیفیت ارتقاي مسأله به توجه و موجود يها چالش
، فرجـادي ، 1387، یمنـی ، 1383، عمـران  صـالحی  و مهرعلیزاده، 1389، است(دباغ گرفته
 هاي پیچیدگی به توجه با کهشود  می مطرح مهم مسأله این، )1387، طباطبایی پور نیلی، 1389

 دسـته . اسـت  شده متاثر عوامل کدام از درکشور دانشگاهی توسعه فرآیند، آن توسعه و دانشگاهی نظام
 يهـا  دوره در کشور يها دانشگاه يرؤسا و کلیدي مطلعین و متخصصان نظر اساس بر عوامل این بندي
 شامل دولتی يها دانشگاه در»دانشگاهی توسعه« دهنده تشکیل عناصر نهایت در چیست؟و 2فعلی و 1قبل
  است؟ 3عناصري چه

                                                
 اند.  افرادي که در دوره هاي قبلی (قبل و بعد از انقالب اسالمی )تجربه مدیریت دانشگاه را داشته .1

 باشند. افرادي که در حال حاضر جزو روساي دانشگاه می .2
عمیـق بـا خبرگـان کلیـدي و روسـاي      هـاي   این مطالعه،یک مطالعه اکتشافی اسـت و براسـاس مصـاحبه    .3

در طـرح آمیختـه اکتشـافی،     ها یا اجزاء تاثیرگذار شناسایی شـده اسـت .   هاي کشور عوامل و مؤلفه دانشگاه
ها)  پژوهشگر درصدد زمینه یابی درباره موقعیت نامعین بوده و به بررسی فرآیند(شامل یک توالی از فعالیت

  .پردازد می
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   پژوهش چارچوب
 درمؤثر  نیروهاي شناساییشود،  می صحبت آن توسعه و انشگاهید سیستم از که زمانی

 و ملـی اي،  منطقـه  سـطوح  راشامل دانشگاهی سیستم محیطنماید.  می ضروري سیستم این
 طـرف  از. است اساسی دانشگاه عملکرد تحلیل در سطوح این به توجهدانند.  می المللی بین

 و پیچیدگی نظریه و سیستمی نظریه جمله از مختلف هاي نظریه و ها دیدگاه طرح با دیگر
 دنیا(مطالعه دانشگاهی يها نظام وتجارب گرفته صورت مطالعات طبق و توسعه هاي نظریه
، عمـران  صالحی، 2009، گراو، OECD ،2009، 2009، وآزیا سوفن، 1993، وکورت کلمن
 عوامـل تـوان   ، مـی دانشـگاه  عناصر شناخت درمورد. )1391، 1382یمنی( و 2001و1383

 نیروهـاي  و عوامـل  آن در کـه  سیسـتمی  صـورت  بـه  راها  دانشگاه توسعه درمؤثر  اساسی
 بسـتر  در سیستم این. )2 شماره شکلنمود( هستندبررسی هم با تعامل در بیرونی و درونی

 سـازمانی  منشـاء  هـم  یعنی، بیرونی هم و هستند درونی هم کهکند  می کار ییها محدودیت
 بیــرون و درون محـیط  چــارچوب ایـن  در. )72: 1391، منشــاءبیرونی(یمنی هـم  و دارنـد 

 مبنـاي توانـد   مـی  کـه هـا   محـیط  ایـن  درمـؤثر   عوامل و بوده عمل مالك زمینه و دانشگاه
  شود.  می بررسی و تحلیل، باشد دانشگاهی توسعه مدیریت و ریزي برنامه
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

 »دانشگاه سیستم توسعه« جریان مطالعه نظري )چارچوب2شماره( شکل

  
  
  
  

                                    
  
 

  و منطقه اي  محیط محلیعوامل 

 بین المللی  ملی و  محیطعوامل 

 دانشگاه              

 یرونبعوامل ب
 سیستم

 نشگاهاد

عوامل  درون 
  دانشگاه سیستم 

  هزمین

  هزمین
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   شناسی روش
 »دانشـگاهی  توسعه« درمؤثر  عوامل شناسایی که اصلی هدف به توجه با تحقیق این در

 اسـتفاده ، 2اکتشـافی  طرح نوع از 1آمیخته تحقیق روش از است بوده دولتی يها دانشگاه در
 بـه  هم کنندگان مشارکت با اکتشافی و عمیق يها مصاحبه روش از ترتیب بدین. است شده

 اطـالع  و علمـی  خبرگـان  شـامل ، 3کـانونی  يهـا  گروه با مصاحبه با هم و انفرادي صورت
 به نفر)که 9، فعلی و قبلی يها دوره در دانشگاه سايؤمدیریتی(ر وتیم نفر)7کلیدي( رسانان

 نمونـه . است شده استفاده دانشگاهی توسعه با مرتبط هاي گیري تصمیم در آنها جایگاه دلیل
 مسـتلزم  که 4اي زنجیره گیري نمونه روش از گیري بهره با ومند  هدف صورت به نظر مورد

. شـدند  انتخاب نمایند معرفی را پژوهش مناسب موارد آنها تا، است مطلع افراد با مشورت
 اي نمونـه  شده انتخاب افراد، دارد وجود اننظر صاحب آراي میان همگرایی که مواردي در

 )1شـماره(  جـدول ). 393: 1386، همکـاران  و داد(گـال  خواهنـد  تشـکیل  را معتبـر  بسیار
  دهد.  می نمایش را ها مصاحبه در کننده شرکت کلیدي مطلعین مشخصات

  کانونی و انفرادي يها مصاحبه در کننده شرکت کلیدي مطلعین )مشخصات1شماره( جدول
 مرتبه علمی  رشته تحصیلی  عضو هیأت علمی  ردیف

  تجربه وزارت - استاد مهندسی شیمی  دانشگاه تربیت مدرس  1

  تجربه مدیریتی-استاد  مهندسی محیط زیست  دانشگاه امیر کبیر  2
  تجربه مدیریتی - استاد  فوق تخصص کودکان  دانشگاه علوم پزشکی  3
  استاد تجربه رئیس دانشگاه  مدیریت آموزشی  دانشگاه تربیت معلم(خوارزمی)  4
  دانشیار  مدیریت آموزش عالی  دانشگاه تربیت معلم(خوارزمی  5
 دانشیار  توسعه - آموزش عالی   آموزش عالی ریزي برنامهموسسه پژوهش و   6

 تجربه رئیس دانشگاه-استاد  میکروبیولوژي  دانشگاه تربیت مدرس  7

 تجربه رئیس دانشگاه-استاد  کشاورزي  دانشگاه تهران  8

  تجربه رئیس دانشگاه -استاد  معماري دانشگاه شهید بهشتی  9
  تجربه رئیس دانشگاه -استاد  مکانیک  دانشگاه صنعتی شریف  10
  مشاور معاونت آموزشی  اقتصاد  وزارت علوم، تحقیقات و فناوري  11

                                                
1. Mixed Method 
2. Explorer  
3. Focus Group   -  
4. Chain Sampling  



  1392 پاییز و زمستان •چهارم شماره  •دوم سال  • مطالعات برنامه ریزي آموزشیفصلنامه دو  /78

  تجربه رئیس دانشگاه -استاد فلسفه  دانشگاه جرج واشنگتن  12
  رئیس دانشگاه -استاد  عمران دانشگاه سمنان  13
  رئیس دانشگاه -استاد  شیمی  دانشگاه همدان  14
  تجربه رئیس دانشگاه -استاد  مکانیک  دانشگاه صنعتی شریف  15
  مدیر سابق دفتر هیأت امناء  اقتصاد  فناوريوزارت علوم، تحقیقات و   16
 اجراي از قبل و تنظیم تحقیق هدف راستاي در ییها ها، سؤال داده آوري جمع منظور به

 مشاور و راهنما اساتید با 2ت، سؤاالبودن دقیق و 1ها یافته روایی از اطمینان وبراي، مصاحبه
، قبلـی  وقـت  تعیـین  و شده انجام ریزي برنامه با وسپس گرفت قرار بازبینی و بررسی مورد
، آنهـا  هاي صحبت و شد مطرح کنندگان مشارکت با انفرادي يها مصاحبه در تسؤاال این

 به دسترسی عدم دلیل بهها  مصاحبه از مورد یک. گردید برداري یادداشت همچنین و ضبط
 بحـث  با افراد نیز کانونی درگروه. شد انجام ساعت نیم هرکدام نوبت دو در تلفنی صورت
 کننـدگان  سایرمشـارکت  نظرات به نسبت را خود نظر اظهار، خودشان بینسؤال  هر درباره

                                                
براي حصول اطمینان از روایی بخش کیفی پژوهش و به منظور اطمینان خاطر از دقیق بودن و اطمینان  -1

یافته ها از دیدگاه پژوهشگر، مشارکت کنندگان یا خوانندگان گزارش پژوهش،اقدامات زیر صورت گرفـت  
کردند هاي به دست آمده را مالحظه و بازبینیها، مقوله کنندگان در مصاحبهبازبینی توسط اعضاء؛ مشارکت -1

بررسی همکار: عالوه بر دریافت نظـرات ارزشـمند اسـاتید     -2و نظر خود را در ارتباط با آنها ابراز کردند. 
ر، ریزي و نظارت راهبردي رئـیس جمهـو   راهنما و مشاور و همکارانی در دفتر آموزش عالی معاونت برنامه

نفر دانشجوي  3نفر دانش آموخته و  2هاي استخراج شده با تعدادي از دانش آموختگان و دانشجویان ( مقوله
تجربـه و سـوابق پژوهشـگر: تجربـه      -3بنـدي آنهـا پرداختـه شـد.     ها و طبقـه  دوره دکتري) به بررسی مقوله

رشته تخصصی آموزش عالی ریزي توسعه آموزش عالی و بودجه و تحصیل در  ساله در حوزه برنامه چندین
مشارکتی بودن پژوهش: به طور  -4ها به درستی صورت گیرد.  این امکان را فراهم می ساخت که مقوله بندي

 شد. ها کمک گرفته می  همزمان از مشارکت کنندگان در تحلیل و تفسیر داده
روه کـانونی پیرامـون   در راستاي سؤاالت پژوهش،چند سوال از شرکت کنندگان در مصاحبه انفرادي و گ -2

توسعه دانشگاهی و عوامل تأثیرگذار بر آن پرسیده شد. بطور مثال مشارکت کنندگان در پاسخ به این سؤال 
منظور از  توسعه دانشگاهی در وضعیت موجود چیست و چه معنایی به نظر شما می تواند داشته باشد؟ «که؛ 

هاي مشارکت کنندگان با تحلیل محتواي متن پیـاده   پاسخ هاي گوناگونی ارائه کردند که پژوهشگر از پاسخ
بهره مندي از  شده در سطح عبارت،جمله یا پاراگراف استخراج کدهاي مفهومی، به شناسایی مفاهیمی مانند؛

هاي عمرانی(ساخت  هاي دانشگاهی، توسعه فیزیکی و پروژه فعالیتتفکري سیستمی، بهبود و ارتقاي کیفیت 
اي(تفکر مدیران دانشگاهی بـه   تفکر توسعه«دست یافت و پیرو این، مقوله فرعیو ساز فضاهاي دانشگاهی)

 نامگذاري شد.» هاي توسعه) جهت گیري
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 يهـا  داده آوري جمـع  از بعـد . بود ساعت 22ها  مصاحبه اجراي زمان مدت. نمودند اعالم
 و اشـتراوس  روش از برگرفتـه  محـوري  و بـاز  گـذاري  کد روش از استفاده با، الزم کیفی

 تکنیکـی  مثابـه  بـه  content analysis)محتـوا(  تحلیـل  روش )وهمچنـین 1385کـوربن( 
 1کدگذاري مرحله سه. گردید شناسایی فرعی و اصلی عوامل و ها مقوله، مفاهیم، پژوهشی

 کدگـذاري  ج) و محـوري  کدگـذاري  ب)، باز گذاري کد الف): از عبارتند رویکرد این در
 کدگذاري فرایند انجام براساس فرعی هاي مقوله و کلی هاي مقوله اول مرحله در. انتخابی

 مـدیران  ورؤسـا   بـا  اکتشـافی  و عمیـق  يهـا  مصـاحبه  از حاصـل  يهـا  داده محوري و باز
 هر اولویت و شد، ارایه مفهومی کدهاي پاالیش عمل انجام و کلیدي خبرگان و دانشگاهی

 این طی در. گردید مشخصها  مصاحبه در شده ذکر مفاهیم فراوانی اساس بر عوامل از یک
ها،  داده دقیق تحلیل و تجزیه هنگام. شد استفاده اي طبقه نوع از محتوا تحلیل از، ها تحلیل
 هاي کنندگان(کد شرکت مصاحبه رونوشت از مستقیم طور به، گذاري کد طریق از مفاهیم

 مفهومی کدهاي استخراج با. شدند ایجاد، آنها کاربرد مشترك موارد به توجه با یا و )2زنده
 از برخی تطبیق و نظري مبانی از گیري بهره با، تکراري موارد حذف و پاالیش با و مشترك
 مفاهیم این 3کاهش عمل و پاالیش انجام با و مشخص و شناسایی مفاهیم، مفهومی کدهاي

 شده آوري جمع يها داده اعتبار کفایت براي. دندش سازماندهی فرعی هاي مقوله قالب در
 و دانشـگاهی  مدیران گروه از هریک از نفر یک با شد گرفته تصمیم اشباع مرز به ورسیدن
 کیفـی  تکـه سـؤاال   ایـن  ضـمن  راسـتا  این در. گیرد صورت عمیق مصاحبه دیگر خبرگان
 نتایج که گرفت قرار بررسی مورد نیز ها گذاري کد از حاصل هاي بندي مقوله شد پرسیده

 . شمرد می کننده قانع را

   ها یافته
 و اکتشـافی  و عمیـق  يهـا  مصاحبه از حاصل کیفی يها داده تحلیل و تجزیه اساس بر

، نظـري  مبـانی  بـا  آنها مطابقت حال عین در وها  مصاحبه متن محتواي تحلیل و کدگذاري

                                                
 و ها ها، مشخصه مقوله کشف براي)1385(کوربین  و اشتراوس توسط که است مند نظام اي رویه . کدگذاري،1

 است شده داده توسعه ها داده ابعاد
2. In vivo 
3. Reduction 



  1392 پاییز و زمستان •چهارم شماره  •دوم سال  • مطالعات برنامه ریزي آموزشیفصلنامه دو  /80

 توسـعه  در گـذار تأثیر فرعـی  و اصـلی  عوامـل  و هـا  مقولـه  کننـدگان  مشـارکت  نظر طبق
. نمود بندي طبقه فرعی عامل 20و اصلی عامل و مقوله 5 درتوان  می را دولتی يها دانشگاه
 هاي يمند توان و ها قابلیت به که دانشگاهی درون عوامل -1:از عبارتندمؤثر  اصلی عوامل

 عوامل-3عامل) 3(اي منطقه -محلی سطح محیطی عوامل -2 عامل) 8است( مرتبط دانشگاه
 عوامـل  - 5 و عامـل)  2المللی( بین محیطیِ عوامل-4 عامل) 4کالن( یا ملی سطح محیطی

 مقولـه  و عوامـل  این. عامل) 5(کنند می عمل گر تسهیل عنوان به که ساختی زیر واي   زمینه
  . است شده داده نمایش )2شماره( جدول در مرتبط مفاهیم و فرعی و اصلی هاي

  ها و کد گذاري باز: مفاهیم، مقوالت فرعی و اصلی ) نتایج تحلیل محتواي مصاحبه2جدول شماره(
  مفاهیم  مقوله فرعی  اصلی)عوامل(مقوله 

  
  
  
  
  
  

عوامل درون سازمانی - 1
دانشگاه(قابلیت هاي 

  دانشگاهی)
  

اي(تفکر مدیران دانشگاهی به جهت  تفکر توسعه
  هاي توسعه) گیري

هاي دانشگاهی در  بهبود و ارتقاي کیفیت فعالیت
  کنار توسعه کمی

ضرورت نگرش کل نگر و جامع به همه ابعاد و 
دانشگاهی و اتخاذ تصمیمات منطقی هاي  فعالیت

  و عقالنی در فرآیند توسعه
  بهره مندي از تفکري سیستمی

هاي عمرانی(ساخت و  توسعه فیزیکی و پروژه
  ساز فضاهاي دانشگاهی)

گسترش کمی از جمله گسترش دانشجو در 
  سطوح مختلف در برنامه توسعه دانشگاه

  اصالح کارکردهاي دانشگاهی

تنوع و اصالح کارکردهاي توجه بیشتر به به 
آموزشی، پژوهشی و خدماتی دانشگاه در 

  هاي توسعه برنامه
توجه به کارکردهاي دیگر(مانند فناوري هاي 

نوین، بسط و توسعه دانش و فرهنگی، فضیلت 
  محوري)

سازوکار هاي بهبود و ارتقاي کیفیت کارکردهاي 
  دانشگاهی

  توسعه سازمانی دانشگاه

روشن در توسعه  هاي شفاف و جهت گیري
  سازمانی دانشگاه

وجود ساختار یا نهادي تعریف شده براي 
  توسعه دانشگاه ریزي برنامه

هاي بالندگی و بهسازي  طراحی و اجراي برنامه
  کارکنان و اعضاي هیأت علمی
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  اعتبارات و منابع مالی دولتی

کسب منابع و اعتبارات بیشتر از منابع دولتی 
هاي  هاوطرح فعالیتجهت پاسخ به گسترش کمی 

  عمرانی دانشگاه
هاي  فایده در فعالیت-عدم تحلیل هزینه 

  دانشگاهی

  فضاهاي دانشگاهی ریزي برنامهمدیریت و 

براي بهره مندي بهینه از ظرفیت فضا  ریزي برنامه
  هاي آموزشی موجود

معماري فضاهاي دانشگاهی(طراحی فضاهاي 
دانشگاهی مناسب براي آموزش، پژوهش و 

  هاي فرهنگی با توجه به نیاز) یتفعال
هاي اقلیمی و  طراحی فضاهاي متناسب با ویژگی

  اسالمی -ایرانی

  
  مدیریت و رهبري دانشگاهی

مدیریت محیط تعاملی(برقراري ارتباطات درونی 
  و بیرونی اثربخش)

تغییر و تحول(خلق امور نوپدید، تغییر خود و 
  محیط در جهت مطلوب)

آکادمیک(توجه به منافع جامعه مدیریت علمی و 
  و حفظ اصالت دانشگاه)

توجه به نمادها ي دانشگاه(ارزش اعضاي هیأت 
  علمی با سابقه، مدیریت ها و...)

جلب مشارکت اعضاي هیأت علمی در تصمیم 
  ها گیري

  توسعه مشارکتی ریزي برنامه
  

وجود برنامه راهبردي و عملیاتی براي توسعه در 
  دانشگاه

هاي توسعه با  پذیر بودن و انطباق برنامهانعطاف 
  شرایط محیطی

گري مدیریت دانشگاه با برنامه  تعامل و کنش
  ریزان

هاي توسعه  ها وجهت گیري ارزیابی مستمر برنامه
  دانشگاه

  گویی به نیازها و تقاضاي جامعه پاسخ

  توجه به انتظارات دانشجویان و کارکنان دانشگاه
هاي  علمی یا گروهگویی به فشار جامعه  پاسخ

  آموزشی
  گویی به تقاضاي اجتماعی پاسخ

گویی به تقاضاي اقتصادي(بازار کار و  پاسخ
  صنعت)

  گویی به دولت پاسخ
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عوامل محیطی سطح - 2
  اي منطقه -محلی

  

  عوامل فرهنگی و سیاسی محیط محلی و منطقه-
  

گر و نماد توسعه منطقه و  دانشگاه به عنوان کنش
  محل

  انتظارات و فشارهاي محلیافزایش 
  اي چشم و هم چشمی و جریانات قومی ومنطقه

  گسترش روحیه و جو مدرك گرایی در جامعه
وجود مدیریت سیاسی به جاي مدیریت علمی 
درایجاد و توسعه دانشگاه در منطقه و محل 

  جغرافیایی
انگیزه مدیران محلی و نمایندگان وچانه زنی 

اه و یا استقرار مسووالن محلی براي توسعه دانشگ
  دانشگاهی جدید

اجتماعی جامعه محلی و  -عوامل اقتصادي-
  منطقه

تربیت نیروي انسانی متخصص بومی مورد نیاز 
  منطقه و محل

فقدان شرایط کار و اشتغال براي نیروي جوان(به 
  دلیل ساختار بازار و رقابت)

افزایش روزافزون تقاضاي زنان به آموزش هاي 
  دانشگاهی

  هاي رقابتی منطقه ها ومزیتپتانسیل 

عوامل محیطی سطح  - 3
  ملی و کالن

  دولت(مالحظات دولت)

هاي  سیطره مالحظات سیاسی و فشارهاي گروه
  سیاسی در تصمیمات دولت

ایجاد توقعات و انتظارات درسفرهاي دولتی 
  ها(سفرهاي استانی)

  سیستم تصمیم گیري توسعه دانشگاه

در توسعه وجود مراکز متعدد تصمیم گیري 
ها(از جمله مجلس شوراي اسالمی،  دانشگاه

  شوراي عالی انقالب فرهنگی و...)
ضرورت یکپارچگی در گسترش و توسعه 

  ها دانشگاه

هاي توسعه آموزش عالی و  فلسفه و جهت گیري
  ها توسعه دانشگاه

تعریف چارچوب و فلسفه اي براي ایجاد یا 
حدهاي توسعه دانشگاه به منظور توسعه متوازن وا

  دانشگاهی
هاي  مشخص نمودن رسالت ها و مأموریت

  دانشگاه و مرجعیت علمی آن
اصالح نظام ارزیابی توسعه آموزش عالی و 

  کمی"ها و دوري از ضوابط صرفا دانشگاه

  قوانین و مقررات آموزش عالی
اي و وجود  شفافیت در قوانین و مقررات توسعه

واعتبارات به هاي الزم در توزیع منابع  شاخص
  واحدهاي دانشگاهی
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  هاي توسعه تکالیف اهداف و برنامه
تکالیف اسناد باال دستی(مانند نقشه جامع علمی 

  سند آمایش) - کشور
دوري از اعمال سلیقه در تصمیمات شوراي 
  گسترش و اخذ تصمیمات در سایه/کریدوري
پیروي از سیاست افزایش میزان دسترسی و 

ر در شوراي پوشش جمعیت دانشجویی کشو
  گسترش

  
عوامل محیطیِ سطح - 4

  بین المللی

ها  بین المللی شدن و مشخص نمودن مأموریت
  ها بین المللی دانشگاه

  ارتباط با مراکز علمی بین المللی
  همکاري هاي مشترك پژوهشی

هاي بین المللی  تعریف رسالت ها و مأموریت
  دانشگاه به طور روشن و عملیاتی

  
  
  
  

اي و زیر   زمینهعوامل  - 5
  ساختی(تسهیل گر)

  
  
  

  
  ها تمهید و تأمین زیر ساخت

تأمین و تجهیز امکانات آموزشی و پژوهشی و 
  رفاهی

ضرورت توجه به پایگاه هاي اطالعاتی و تسهیل 
  دسترسی به آن

تأمین منابع انسانی با صالحیت وشایسته(اعضاي 
  هیأت علمی و کارکنان)

 وضعیت جغرافیایی محل استقرار
  دانشگاه(شاخص سرزمینی)

شاخص سرزمینی(جمعیت ونیروي انسانی)مکان 
  استقرار دانشگاه

  فضا و جغرافیاي منطقه و محل

هاي کالن آموزش عالی  ایجاد تعامل میان برنامه
  و سیستم هاي اقتصادي و اجتماعی

لزوم کاهش شکاف وفاصله بین ساختار کالن 
  عالیهاي آموزش  هاي اقتصادي و برنامه برنامه

ضرورت کاهش شکاف و گسست بین نیازهاي 
  جامعه و سیاست هاي دانشگاه

تقویت سیستم آموزش و پرورش در تربیت 
  نیروي ماهر به دلیل ضعف آن

  امکان سنجی ظرفیت هاي توسعه دانشگاهی

هاي  انجام مطالعات توجیهی برنامه
  ها، واحدهاو فضاي فیزیکی) اي(رشته توسعه

هاي آموزشی و  ه فعالیتامکان سنجی براي توسع
  پژوهشی وخدماتی

  استقالل دانشگاهی

ها به ویژه  شفافیت در واگذاري اختیارات دانشگاه
  مند هاي توان دانشگاه

حفظ موقعیت و صیانت هیأت علمی و استقالل 
  آکادمیک

  استقالل اداري و مالی وآموزشی
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  عوامل درون دانشگاهی:  -1
 سطح در عامل یا مقوله 8 داد نشان ها مقوله اي طبقه محتواي تحلیل و کدگذاري نتایج

 اهمیـت  از دولتـی  يهـا  دانشـگاه  در دانشگاهی توسعه با مرتبط عوامل از دانشگاهی درون
 جانبه همه رهبري و مدیریت يها عامل کنندگان مشارکت نگاه ازها  عامل این. برخوردارند

 دانشـگاهی  توسـعه  در اهمیـت  بیشترین داراي جامعه وتقاضاي نیازها به ییگو پاسخو نگر
 بـه  نسـبت  دانشـگاهی  يرؤسا دیدگاه نیزاز دولتی منابع و اعتبارات عامل هرچند، اند بوده
  . )3 شماره است(جدول داشته را سهم بیشترین عوامل سایر

  عوامل درون دانشگاهی ها به گویان در مصاحبه ) بسامد /فراوانی و درصد پاسخ3جدول شماره(

  ها عوامل/مقوله
  يرؤسا
  نفر)9دانشگاه(

  خبرگان
  نفر)7کلیدي(

  جمع
  نفر) 16(

  درصد  فراوانی  درصد  فراوانی  درصد  فراوانی
 يها گیري جهت به دانشگاهی مدیران (تفکراي توسعه تفکر -

  )توسعه
6 67 7  100  13  81  

  81  13  100  7  67  6  دانشگاهی کارکردهاي اصالح و بهبود-
  69  11  71  5  67  6  دانشگاه سازمانی توسعه -

  87  14  100  7  78  7  نگر جانبه همه رهبري و مدیریت
  94  15  100  7  89  8  جامعه وتقاضاي نیازها به ییگو پاسخ-
  81  13  100  7  67  6  مشارکتی توسعه ریزي برنامه -

 و دانشگاهی(آموزشی فضاهاي ریزي برنامه و مدیریت
  ..)پژوهشی

6  67  6  86  12  75  

  87  14  71  5  100  9  دولتی مالی منابع و اعتبارات

 ابهـام  داراي هنـوز  توسعه مفهوم، انفرادي يها مصاحبه در کنندگان مشارکت دیدگاه از
 مشـارکت  عقیـده  بـه . نگرنـد  مـی  مقولـه  این به خاصی ذهنیت با هرکدام و است مفهومی
 اسـت  مشترك که چیزي آن ولی. است متفاوت ها تلقی، توسعه مفهومی بحث در کنندگان

 تفکـر  آن ازتـر   مهـم  و کیفـی  هـم  و کمـی  بعـد  هم توسعه مختلف ابعاد به توجه برتأکید 
 بـا هـا،   دانشگاه در توسعه مفهوم موارد بیشتر در معتقدند کنندگان مشارکت. استاي  توسعه

 تـوجهی  بی، ساز) و عمرانی(ساخت يها پروژه و فیزیکی توسعه به گرایش مانند مفاهیمی
 عنـوان  بـه  توسـعه ، دانشـجویی  جمعیـت  افـزایش ، کمی گسترش کنار در کیفی توسعه به

 سـنجیده  دردانشگاه عمرانی يها پروژه وجود به بیشتر توجه، دانشگاهی يها رشته گسترش
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 طـور  بـه شود.  نمی توجهی عقالنیت به آن در که است انگارانه ساده تفکري این وشود  می
  گوید: می زمینه این در دانشگاه باسابقه و قبلی يرؤسا از یکی مثال
 چه نشده روشن و مشخص زیاد هم توسعه يها برنامه در مفهوم این، هنوزه که هم هنوز«
 وها  رشته افزایش و عمرانی يها پروژه اندازي راه فقط مفهوم این از آن مدیران که دانشگاه به برسد

 مواقع برخی ها ظرفیت بر اضافه دانشجوي پذیرشکنند.  می دنبال را آن وکنند  می یاد دانشجو
 توسعه. ببینند توسعه در باهم را جامعه و علم که هستند اش بدنبال همه. است دستوري و اجباري

  . )6. 1ش. م»(آمارها نه بیفتد اتفاق ذهنیت و عقالنیت در در باید
 بر برخی و دارندتأکید  محور آموزش و کارکردآموزشی بر دانشگاهی يرؤسا از برخی

 ایجاد بر خبرگان حال عین در. صنعت با بیشتر ارتباط مانند خدماتی و پژوهش کارکرد
 از یکی. دارند کارکردها به توجه بر یکپارچه نگاه و دارند اعتقاد کارکردها تنوع و تغییر
 یک دانشگاه«گوید:  می زمینه این ودردهد  می آموزشی بعد به را اولویت دانشگاه يرؤسا
 آنها براي مناسبامکانات  تهیه و دانشجویان يگو پاسخ باید دلیل این به و است آموزشی مرکز
 که یافته افزایش آنقدرها  . هزینهبرخوردارنیست کفایت از که است اعتبارات نیازمند این و باشد

. است این کارش دانشگاه که نیست معنا این به این البته. برآید آن عهده ازتواند  مین دانشگاه
  . )16. ش. م»(بپردازیم مسأله این به "فعال ما کهکند  می دیکته را این ما به وضعیت

 و سـاختار  وجـود  را دانشگاهی توسعه جریان درمؤثر  عامل از یکی کنندگان مشارکت
توانـد   می که اند دانسته آن سازمانی توسعه و دانشگاهی مدیریت و ریزي برنامه براي نهادي
 این در خبرگان از یکی. نماید ایفا دانشگاه روشن و شفاف هاي گیري جهت در مهمی نقش
 و تمرکزگرایـی ، گرایـی  شایسته سمت به ها جهت و رویکردکه  صورتیدر«؛گوید می زمینه
. باشـد  داشـته  آینـده  به نگاه و کند رفتار فراکنشیتواند  می دانشگاه باشد پژوهش بر مبتنی
 تخصصی واي  حرفه نهادهاي ایجاد. تکنولوژي، رقبا، محیط تغییرات به توجه با بازار آینده

منـد   تـوان  دانشـگاه شود.  می حاکم تعاملی ي ریز برنامه. دارد نیاز فکر اتاق. است ضروري
  . )14ش. م»(. افتد می اتفاق توسعه وشود  می راهبر خودشود.  می

 است اساسی موضوعات جمله از دانشگاهی نظام و عالی آموزش در رهبري و مدیریت
 عالی آموزش يها نظام توجه موردها،  محیط این پویایی و ها پیچیدگی به توجه با امروزه که

                                                
. م: مصاحبه .ش: شماره مصاحبه شونده .به دلیل حجم بسیار مربوط به مصاحبه ها، در هر مقولـه بـه یـک    1

 مصاحبه بسنده شده است. 2الی



  1392 پاییز و زمستان •چهارم شماره  •دوم سال  • مطالعات برنامه ریزي آموزشیفصلنامه دو  /86

 از یکی. است شده آورده 2 شماره جدول در مقوله این يها . مؤلفهاست گرفته قرار دنیا در
 در رهبـري  اساسـی  عامـل  توسعه براي«؛کند می اشاره زیر موضوع به زمینه این در خبرگان
 نیـز  معـاونین . خواهیم می دانشگاه رییس براي رهبري. نداریم نیاز مدیریت. است دانشگاه

 بـراي  هـا  مشـارکت  و ارتباطـات  و تعـامالت  که است صورت این در. هستند رهبر کمک
  . )9 ش. م»(.افتد می اتفاق واقعی توسعه و بهبودي سوي به حرکت و کارشناسی کارهاي

 درون عامـل  عنوان به دانشگاهی توسعه جریان در گذارتأثیر  عوامل و ها مقوله از یکی
 نظـام  ییگـو  پاسـخ  گذشـته  در. است شده نامگذاري دانشگاه ییگو پاسخ عامل، دانشگاهی

 آن از پس، کرد می پیدا تجلی دانشگاهی مقررات و قوانین از تبعیت قالب در عالی آموزش
، علمـی  جامعـه  در ردیفـان  هم و همگنان به بودنگو  پاسخ و علمی استانداردهاي از تبعیت

 و خبرگـان  از یکـی . گردیـد  مطـرح  آموزشـی  يهـا  گروه و دانشگاه کارکنان و دانشجویان
 تحقیـق  روش و علمـی  هیـأت  بهتـر  تدریس براي ییها طرح«گوید: می سابق ارشد مدیران

 هـاي  دوره، خارج به اعزام، تحقیق و کند پیدا بهبود تدریس هاي مهارت که داشتیم اساتیدي
ریـزي   برنامـه  بتواننـد  کـه  کنـیم منـد   توان را دانشگاه که بود این دیگر يها . طرحتخصصی

 ذینفعـان  و بیـرون  و درون يگـو  پاسـخ  و دهنـد  انجـام  خودشـان  را عـالی  آموزش توسعه
  . )2ش. م»(باشند

 مـورد  و مهـم  يهـا  عامـل  از دیگر یکی دانشگاهی توسعه يها برنامه اجراي و طراحی
 برنامـه  وجـود . اسـت  دانشگاهی توسعه جریان در کنندگان مشارکت همه دیدگاه در توجه

 توسعه يها برنامه انطباق و بودن پذیر انعطاف، دانشگاه در توسعه براي عملیاتی و راهبردي
 بـا  درون/اولویـت  به بیرون ریزي برنامه اولویت با دانشگاه بیرون و محیطی(درون شرایط با

 اجـراي  و طراحـی  در کارکنان و دانشجویان، علمیهیأت  اعضاي مشارکت جلب، جامعه)
 مسـتمر  ارزیـابی ، ریـزان  برنامـه  با دانشگاه مدیریت يگر کنش و تعامل، توسعه يها برنامه
 عامـل  ایـن  در توجـه  مـورد  يها مؤلفه جمله از دانشگاه توسعه يها گیري وجهتها  برنامه
 فکـر  من باالخره«؛گوید می نیز عالی آموزش خبره و سابق ارشد مدیران از یکی. است بوده
 بهینـه  تواننـد  نمـی  باشـند  گرفتـه  قرار برنامگی بی فضاي یک در کهها  دانشگاه خود کنم می

 اسـتانداردهاي . کمی شاخص هم، دارد کیفی بعد هم توسعه. کنند توجه کیفیت به و باشند
  . )1ش. م»(گردد میبر کیفیت يها شاخص به هم خوابگاهی، آموزشی فضاي
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 ایـن  بـه  دانشـگاهی  مـدیران  از تعداديها،  مصاحبه در کنندگان مشارکت نظر براساس
 آن مختلف هاي پتانسیل و دانشگاه هاي ظرفیت است الزم اول مرحله در که داشتند اذعان

 ایجـاد  جدیـد  هـاي  ظرفیـت  براي ریزي برنامه آن اساس بر و گیرد قرار ارزیابی و بررسی
 کشـور  در. کنـیم  دقت ها پردیس و دانشگاه فضاي طراحی در بایستی دوم مرحله در. شود
 ینتر مهم از که درحالیست این وشود  نمی گذاري سرمایه دانشگاه معماري و طراحی براي

  .. رود شمارمی به دانشگاه نماد وشود  می قلمداد دانشگاه توسعه بحث در مباحث
 کمــی گســترش بــه پاســخ جهــت دولتــی منــابع از بیشــتر اعتبــارات و منــابع کســب

، دانشـگاهی  يها فعالیت در فایده- هزینه تحلیل عدم، دانشگاه عمرانی يها طرحوها فعالیت
 کننـدگان  مشـارکت  کـه  هسـتند  ییها مؤلفه جمله از دانشگاه يها فعالیت به اي هزینه نگاه

 زمینـه  ایـن  در يها دانشگاه يرؤسا از یکی. گیرد قرار توجه مورد است الزم داشتند اعتقاد
 دانشـگاه  بـه  اي بودجـه  و مـالی  منـابع  و اعتبارات که این شده ما غم و هم تمام«گوید: می

. مواقع برخی در اخالقی غیر حتی و کنیم استفاده زمینه این در مختلف يها روش از. بیاریم
تـأمین   را مـا  بودجـه  کـه  باشـیم  داشـته  هـایی  سـازمان  در فعـال  وحضور کنیم زنی چانی

  )12. ش. م»(کنند می

  اي منطقه -عوامل محیطی سطح محلی  -2
-محلـی  محـیط  درتوانـد   مـی  کـه  عـواملی  جمله از کنندگان مشارکت نظر به توجه با
 شماره اصلی(جدول عامل 3 بهتوان  می باشد اثرگذار دانشگاهی توسعه جریان براي  منطقه

 اسـت  شـده  آورده4 شـماره  جـدول  در که کنندگان مشارکت نظرات بررسی. نمود )اشاه4
  . دارند زمینه این در را نقش بیشترین -سیاسی عامل یعنی -دوم عاملدهد  می نشان

 محیطی عوامل بهها  مصاحبه در یانگو پاسخ درصد و /فراوانی بسامد )4شماره( جدول
  اي منطقه - محلی سطح

  ها عوامل/مقوله
  نفر) 16جمع(  نفر)7کلیدي( خبرگان  نفر)9دانشگاه( يرؤسا

  درصد  فراوانی  درصد  فراوانی  درصد  فراوانی
  87  14  86  6 89 8  منطقه و محلی محیط فرهنگی شرایط -
  100  16  100  7 100 9  منطقه و محلی محیط سیاسی عوامل -

    13  86  6 78 7  منطقه و محلی جامعه اجتماعی - اقتصادي شرایط -
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 آن بـه  کننـدگان  مشـارکت  کـه  دانشگاهی توسعه جریان درمؤثر  فرهنگی عوامل جمله از
 توسـعه  نمـاد  وگر  کنش عنوان به دانشگاه :نمود اشاره موارد این بهتوان  اند می نموده اشاره
 قـومی  جریانات و چشمی هم و چشم، محلی فشارهاي و انتظارات افزایش، محل و منطقه

 زمینـه  ایـن  در خبرگـان  از یکی. جامعه در گرایی مدرك جو و روحیه گسترشاي،  منطقهو
، چشمی هم و چشم، سیاسی يها گروه منافع و گروهی فشارهاي چون عواملی. «؛گوید می
. ش. م»(است حاکم مواقع بیشتر در بودن اعتبار دنبال، شدن مد، بودن رسم و اسم دنبال به
9(  

 مـدیریت  وجـود  ماننـد  محلـی  محـیط  سیاسـی  مالحظات کنندگان مشارکت نظر به توجه با 
، جغرافیـایی  محـل  و منطقـه  در دانشـگاه  توسعه و درایجاد علمی مدیریت جاي به سیاسی
 کمـی  و فضایی توسعه براي محلی مسووالن زنی وچانه نمایندگان و محلی مدیران انگیزه

 کوچـک  محـالت  و مناطق درها  دانشگاه گسترش جدیددر دانشگاهی استقرار یا و دانشگاه
 سـابق  يرؤسا و خبرگان. شدند شناسایی هستندکه تصمیمات گذاردرتأثیر عوامل جمله از

 محلی سیاسی يها گروه فشارهاي وجود و سیاسی هاي دیدگاه حاکمیت« به نیز دانشگاهی
 رزومـه  عنـوان  تحـت  ها آن از واند  نموده اشاره نمایندگان نقش همچنین و دولت بدنه در

 و8، 6، 3، 2، 1 شـماره  يهـا  مصـاحبه اند( بـرده  نام غیره و آوردن راي، کار تابلوي، کاري
  . کانونی) گروه
 کنندگان شرکت که، منطقه و محلی جامعه اجتماعی-اقتصادي شرایط و عوامل جمله از

 مـورد  بـومی  متخصص انسانی نیروي به؛تربیتتوان  اند می نموده اشاره آن بهها  مصاحبه در
 و بـازار  سـاختار  دلیل جوان(به نیروي براي اشتغال و کار شرایط فقدان، محل و منطقه نیاز

 هــا پتانسـیل ، دانشــگاهی هـاي  آمـوزش  بــه زنـان  تقاضـاي  روزافــزون افـزایش ، رقابـت) 
 چـه  در«؛گویـد  مـی  رابطـه  ایـن  در خبرگـان  از یکی. نمود اشاره منطقه رقابتی يها مزیتو

 نیاز ما واقعی مصرف. باشد متقاضی مصرف براي که شرایطی درکنیم.  می تولید ما شرایطی
 وارد اجتمـاعی  سیسـتم  بـه  را ییهـا  آسـیب  التحصیالن فارغ اشتغال و بیکاري. است بازار
 هـاي  دسـتگاه ، خـدمات ، صـنعت  بـا  ارتبـاط . دهیم می پاسخ متقاضیان به فقط ماکند.  می

 خواهـد  مشکل ها سیستم سایر بدونکنیم....  می تولید داریم کی براي. اجتماعی، اقتصادي
 )9 ش. م»(.بود
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  عوامل محیطی سطح ملی یا کالن-3
 4 بـه  وکـالن  ملـی  محیط سطح در دانشگاهی برون عوامل مورد در کنندگان مشارکت

 قـرار تـأثیر   تحـت  را دانشـگاهی  توسـعه  وضـعیت  کـه اند  نموده اشارهمؤثر  مقوله و عامل
 یکپارچـه  سیسـتم  ایجـاد  و دولـت  مالحظات، عوامل این بین از. )5 شماره (جدولدهد می

 يهـا  عامـل  عنوان به کنندگان مشارکت دیدگاه از که هستند کالنی عوامل از گیري تصمیم
   است یادشدهمؤثر 

  محیطی سطح ملی یا کالن  عوامل ها به گویان در مصاحبه ) بسامد /فراوانی و درصد پاسخ5جدول شماره(

  ها عوامل/مقوله
  نفر) 16جمع(  نفر)7کلیدي( خبرگان  نفر)9دانشگاه( يرؤسا

  درصد  فراوانی  درصد  فراوانی  درصد  فراوانی
  100  16  100 7 100 9  دولت مالحظات -

  94  15  100 7 89 8  گیري تصمیم در یکپارچه سیستم -
  81  13  100 7 67 6  دانشگاه و عالی آموزش توسعه يها گیري جهت و فلسفه -

  75  12  71 5 78 7  عالی آموزش مقررات و قوانین -

. نمـود  حذف یا انکارتوان  مین را عالی آموزش يها نظام در دولت اساسی نقش امروزه
 نظارت ها برآن و کنترل را ها آنها،  دانشگاه به مالی يها حمایت با دولت کشورها بیشتر در

 ارشـد  مـدیران  از یکـی . است حیاتی دولت نقش نیز ما کشور دولتی يها دانشگاه در. دارد
 مـدیریت  یـک  وارد باید دولت« ؛گوید می زمینه این در عالی آموزش خبره و علوم وزارت
 نشـده  مدیریت اي حرفه کشور و است کشور کل براي. عالی آموزش براي نه شود عقالنی

 را دانشـگاه  کـه  معنی این به عقالنی، بشه اداره عقالنی باید و شده اداره خطا و حدس با و
 دانشـگاه  توسـعه  جاي به نیست الزم. بیخودي هاي قول، ندهیم توسعه آوردن رأي علت به

 بـدون  مـدیریت  -آوردن راي سیاسـی  فشـارهاي . دهیم توسعه را دیگر دانشگاه یک، مادر
  . )1. ش. م ». کنیم مدیریت عقالنی. کنیم استفاده تجربه از قدم اولین. منابعتأمین 
 تصـمیم  جریـان  در مختلـف  انحاء به که برد نامتوان  می را متعددي مراکز ما کشور در
 نهادهـاي  بـه  نیـز  کنندگان مشارکت اساس براین. دارند نقش دانشگاهی توسعه يها گیري
 ساختار و بیرونی تحوالت هرچند«؛گوید می دانشگاه يرؤسا از یکیاند.  نموده اشاره متعدد

. ندارد زیادي نقش خود توسعه براي و است دانشگاه از خارج بیشتر دانشگاه گیري تصمیم
 متعـدد هاي  دستگاه و برنامه سازمان در اعتبارات تخصیص، علوم وزرات درها  رشته توسعه

 آمـوزش  حـوزه  کلیـدي  خبرگـان  از یکی)12. ش. م»(دارند نقش آن توسعه يها برنامه در
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 تعریـف  مشـخص  عالی آموزش در نهادها سایر و دولت حاکمیتی وظایف« ؛گوید می عالی
 . )14ش. م»(گیرند می تصمیم هرجا در همه.... است نشده

 آن هاي غایت و دانشگاهی نظام ماهیت و چیستی و چرایی به عالی آموزش در فلسفه
 نمایـان  راهـا   دانشـگاه  و عـالی  آموزش نظام توسعه دهی جهت و مسیر کهشود  می مربوط

 توسـعه   پروژه هر من نظر به « ؛گوید می علوم وزارت سابق ارشد مدیران از یکیسازد.  می
 در االن بایـد . کیفیتی چه با و نیاز کدام به ییگو پاسخ بعنوان بدهد جواب سؤال دو به باید

 توسـعه  در بنابراین.... است محدود منابع. توسعه و دانشگاه مفهوم در شود مطرح بازنگري
  . )1ش. م»(کنیم مشخص را مسیرها این و بیفتد اتفاق یکپارچه تفکري باید کشور

 ییهـا  . عاملاست مقررات و قوانین ها کننده مشارکت نظرات براساسمؤثر  دیگر عامل
 2شـماره  جدول دردهد،  می قرارتأثیر  تحت را دانشگاهی توسعه جریان که زمینه این در که

 در دانشـگاه  تأسـیس «؛گویـد  می علوم وزارت سابق ارشد مدیران از یکی. است شده اشاره
 از قبـل  علـوم  وزارت مصـوب  قانون موجب به که دارد حقوقی روال و قانونی بحث ایران

 گسترش شوراي آنجا در. کند می بیان را دانشگاه توسعه نحوه قانون آخرین 53سال انقالب
 ادامـه  و شـده  داده دانشـگاه  تأسیس براي مجوز صدور اختیار و شده تعریف عالی آموزش

 این با. است مانده قسمت این فناوري و تحقیقات و علوم وزارت 83 جدید قانون در. دارد
. م»(کنند. می تفسیر خود نفع به را مقررات و قوانینشود.  می اعمال مختلف هاي سلیقه حال
  )1ش

  عوامل محیطیِ بین المللی -4
، اسـت  گـذار تأثیر دانشـگاهی  توسـعه  برجریـان  که المللی بین محیطی عوامل جمله از

 مشـخص  -2 شـدن  المللـی  بـین  سـمت  به گیري جهت -1عامل دو به کنندگان مشارکت
  اند.  نموده اشارهها  دانشگاه المللی بین يها مأموریت نمودن

  محیطی محیطیِ بین المللی عوامل ها به گویان در مصاحبه ) بسامد /فراوانی و درصد پاسخ6جدول شماره(

  ها عوامل/مقوله
 يرؤسا
  نفر)9دانشگاه(

 خبرگان
  نفر)7کلیدي(

  جمع
  نفر) 16(

  درصد  فراوانی  درصد  فراوانی  درصد  فراوانی
  75  12  86  6  56  5  شدن المللی بین -

 المللی بینها  مأموریت نمودن مشخص -
  69  11  71  5  67  6  ها دانشگاه
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 تبادل سازوکارهاي و پژوهشی مشترك هاي همکاري، المللی بین علمی مراکز با ارتباط
 و علـم  و دانـش  مرزهـاي  وگسترش شدن المللی بین به مربوط عوامل از دانشجو و استاد
 بین يها مأموریت نمودن مشخص عوامل از دانشگاه المللی بین هاي یتمأمور نمودن روش
 و توسـعه  در«؛گویـد  مـی  دانشـگاه  يرؤسـا  از یکـی . اسـت  شده قلمدادها  دانشگاه المللی

 بـه  ورود پـژوهش  آینـده ، نـوین  هاي فناوري. شود دیده نیازها باید دانشگاه یک گسترش
 مشـخص  دانشـگاه  يهـا  مأموریـت  و دنیـا  برتـر  يها دانشگاه دربین حضور، جهانی رقابت

  . )8ش. م»(شود تعریف

  اي و زیر ساختی:  عوامل زمینه -5 
 دانشگاهی توسعه شرایط و جزءالزامات آنها وجود که عواملی عنوان بهاي   زمینه عوامل

 عامل 5 کنندگان مشارکت دیدگاه از. است شده مطرح اصلی عوامل از یکی عنوان به است
 از 4 و 3 يهـا  عامـل  میـان  درایـن . )7 شـماره  هسـتند(جدول مؤثر زمینـه  ایـن  درمؤلفه  و

 بیشـتري  اهمیـت  درصـد)از  87 کنندگان(هرکـدام  مشارکت دیدگاه از هستندکه ییها عامل
  . برخوردارندها  عامل دیگر به نسبت

  اي و زیر ساختی  زمینه عوامل ها به گویان در مصاحبه ) بسامد /فراوانی و درصد پاسخ7جدول شماره(

  ها عوامل/مقوله
 يرؤسا
  نفر)9دانشگاه(

 خبرگان
  نفر) 16جمع(  نفر)7کلیدي(

  درصد  فراوانی  درصد  فراوانی  درصد  فراوانی
  81  13  86 6 78 7  ها ساخت زیرتأمین  و تمهید-

  81  13  71 5 67 6  دانشگاه استقرار محل جغرافیایی وضعیت -
 و عالی آموزش کالن يها برنامه میان ارتباط و تعامل

  اجتماعی -اقتصادي هاي سیستم
8 89 6 86  14  87  

  87  14  100 7 78 7  دانشگاهی استقالل -
  81  13  86  6  78  7  دانشگاهی توسعه هاي ظرفیت سنجی امکان-

 و آموزشیامکانات  تجهیز وتأمین  يها عامل بهها  مصاحبه در کنندگان مشارکت بیشتر
، تأمین آن به دسترسی تسهیل و اطالعاتی هاي پایگاه به توجه ضرورت، رفاهی و پژوهشی

 و اطالعـات  فناوري و) کارکنان و علمیهیأت  وشایسته(اعضاي صالحیت با انسانی منابع
 یکیاند.  نموده اشاره دانشگاهی توسعه و گسترش مسیر در ساختها زیرتأمین  در ارتباطات

، دانشـجو  از پـذیرایی  و مهمـان  از پـذیرایی  بـراي «گویـد:   مـی  دانشگاه کلیدي خبرگان از
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. اسـت  نیـاز  مـالی  منـابع  و اطالعـاتی  منـابع ، ها سایت، پژوهشها،  ساختزیر و امکانات
 کسـی  چـه . خوابـد  مـی  هزینـه  یکسـال  از بعـد  وشـود   مـی  تعریـف  آموزشی يها پروژه
   )9. ش. م»(.ستگو پاسخ

 کـالن  يهـا  برنامه بین ما ارتباط وجود عدم به علوم وزارت سابق ارشد مدیران از یکی
 دانشگاه امروز« ؛گوید می وکند  می اشاره اجتماعی و اقتصادي هاي سیستم و عالی آموزش

 مدیریت یک و بنشینند صنعتی همکاران سایر با باید توسعه انگر . بازيشده توسعهگر  بازي
 بایـد  را کجاهـا  و هـا  توانـایی . میخـواد  یکپارچه مدیریت یک کشور. باشند داشته یکپارچه

 تعیـین  فرادسـتی  اسـناد  وهـا   برنامـه در نیازهـا  سبد. است والگو سرمشق این بدهد توسعه
 . )1ش. م»(شود می

. اسـت  دانشگاهی استقالل عامل، دانشگاهی توسعه جریان در گذارتأثیر  عوامل از یکی
 و موقعیت حفظمند،  توان يها دانشگاه ویژه بهها  دانشگاه به اختیارات واگذاري در شفافیت
 ساختار تقویت، وآموزشی مالی و اداري استقالل، آکادمیک استقالل و علمیهیأت  صیانت
 جملـه  از دانشـگاهی  توسـعه  در آن جایگـاه  و علمـی  آزادي جـو  بـا  امناءمتناسـب هیأت 

 دانشـگاه  سـابق  مـدیر  و خبرگـان  از یکـی . اسـت  بـوده  توجـه  مورد که هستند ییها مؤلفه
 و نمایـد  کنترل و نظارت باید کارها و ها فعالیت در تمرکز جاي به عالی آموزش«گوید:  می
 تمرکـز .... اسـت  دانشـگاهی  استقالل، دانشگاهی توسعه الزمۀ. بدهد استقاللها  دانشگاه به

 داده توسـعه  اختیـار ، انـد  رسیده بلوغ به که ییها دانشگاه باید، عالی آموزش در ندارد معنی
 نیاز رسیده بلوغ به يها دانشگاه به ما پس. ببینیم یکسان راها  دانشگاه همه توانیم نمی. شود

  . )10 ش. م(». باشندگو  پاسخ و باشند داشته توسعه برنامه بتوانند، خودشان که داریم
 امکـان ، فیزیکی) فضاي واحدهاوها،  رشته(اي توسعه يها برنامه توجیهی مطالعات انجام

 يمـؤثر  عوامـل  جملـه  از وخـدماتی  پژوهشـی  و آموزشی يها فعالیت توسعه براي سنجی
. انـد  دانسـته مـؤثر   دانشـگاه  توسعه به رو هاي گام در را ها آن کنندگان مشارکت که هستند

 توسـعه «گویـد:   مـی  زمینه این در عالی آموزش خبره و علوم وزارت ارشد مدیران از یکی
 مـثالً . کنـد  پیـدا  توسـعه  بایـد  ها امکان تمام، دانشگاه یک مورد یک در، واقع در که پایدار

، آن عکـس . زنـد  می لطمه کیفیت به که ناپایدار توسعه. کم علمیهیأت  و برابر دو دانشجو
  . )1ش. م»(دهیم می هدر را منابع از غیربهینه استفاده. کم دانشجو، زیاد فضا
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   بندي جمع و بحث
 ایـن  عناصـر  رفتارهـاي  مهـار  بدون آنها تعامل نحوه و دانشگاه سیستم عناصر شناخت

 پیچیـدگی  ایـن  مهـار  با کهدهد  می دانشگاه به خاصی پیچیدگی، دانشگاه پویایی و سیستم
 اصـول  بـا  مطـابق هـا   سـال  طـی ها  دانشگاه. یافت دست ها نوپیدایی و ها خالقیت بهتوان  مین

 وضـعیت  فهـم  بـه  دانشگاه عملی و نظري تکامل درك. اند یافته توسعه و شده سازماندهی، يمند ارزش
 تـا  دانشگاه موفقیت و توان. دهد می دست به روشن تصویري نیز آینده از و رساند می یاري کنونی
 مشـارکت  مناسب فرهنگ طریق از تواند می حد چه تا که دارد بستگی نکته این به اي اندازه

 و نوآورانـه  بلندمـدت ریـزي   . برنامـه بگیـرد  بهره اعضایش تمام از، مشترك گیري تصمیم و
 بـا  اي سازه بررسی هدف با، تحقیق این. است الزم تغییرات انجام براي دوراندیش رهبران
 نـوع  از کیفی روش با آن درمؤثر  هاي مقوله و عوامل شناسایی و»دانشگاهی توسعه« عنوان

 و دانشـگاه  سیسـتم  شـناخت ، نخسـت  نگـاه  در، کـار  این براي و گرفت صورت اکتشافی
 مختلـف  هـاي  دیـدگاه  و دانشـگاه  سیستم پیچیدگی و سیستمی تفکر دیدگاه از آن بررسی
 و مطلعین با اکتشافی و عمیق يها مصاحبه رویکرد این با و گرفت قرار توجه مورد توسعه

 يگـذار  سیاسـت  و ریزي برنامه و مدیریت در عمیق تجارب داراي که نظر صاحب خبرگان
 حاصل نتایج اساس بر. گردید تحلیل و تجزیه و انجاماند،  ها داشته دانشگاه و عالی آموزش

 داراي فرعـی  و اصـلی  عوامـل  و هـا  همقول کنندگان مشارکت نظر طبق، تحقیق يها یافته از
 فرعی عامل 22و اصلی عامل و مقوله 5 درتوان  می را دولتی يها دانشگاه توسعه در اهمیت

 عامـل  8دانشـگاهی(  درون عوامل-1:عبارتنداز اصلی عوامل. نمود بندي طبقه و گذاري نام
 یـا  ملی سطح محیطی عوامل-3عامل) 3(اي منطقه -محلی سطح محیطی عوامل -2 فرعی)
 زیـر  واي   زمینـه  عوامـل  - 5 و عامـل)  2المللـی(  بـین  محیطـیِ  عوامـل -4 عامل) 4کالن(

 مفهومی کدهاي از که را فرعی و اصلی عوامل از هریک 2 شماره جدول. عامل) 5ساختی(
 در عـالی  آموزش توسعه مورد در مختلفی مطالعاتدهـد.   می نشان، است شده استخراج

 در توسعه بحث اما. است شده پرداخته آن کالن سطح بر بیشتر که گرفته صورت جهان
 مختلـف  موضـوعات  در پراکنـده طـور   به که است وسیعی يها جنبه دارايها  دانشگاه
 يهـا  عامـل  و عناصـر ، ایـن  براسـاس .، است گرفته صورت مطالعاتی دانشگاه سیستم
 و دانشـگاهی  بـرون  و دانشگاهی درون محیطی سطح دو در دانشگاهی توسعه اساسی
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 توسـعه  بـا  مرتبط عامل یا مقوله 8 دانشگاهی درون سطح در. شدند شناساییاي   زمینه عوامل
 وجــودتفکر: از عبارتنــد کـه  برخوردارنــد اهمیـت  از دولتــی يهـا  دانشــگاه در دانشـگاهی 

 و مـدیریت ، دانشـگاه  سـازمانی  توسـعه ، دانشگاهی کارکردهاي اصالح و بهبوداي،  توسعه
 و مـدیریت ، مشـارکتی  توسـعه  ریزي برنامه، جامعه تقاضاي و نیازها به ییگو ، پاسخرهبري
. دولتی مالی منابع و اعتبارات وکسب پژوهشی) و دانشگاهی(آموزشی فضاهاي ریزي برنامه

 اصـلی  عامـل  چند به مالزي يها دانشگاه )در2010سویب( و )2009(وآزیا سوفن مطالعات
 اعطـاي ، تسـهیالت  وها  ساخت زیر، تأمین دولتی بودجه، راهبردي توسعه يها برنامه مانند

 تفکـر  بـه 1990، مینتزبـرگ انـد،   داشـته  اشـاره هـا   دانشـگاه  بـه  توسـعه  در بیشتر اختیارات
 خـدمات ارایه  فرآیند عنوان به توسعه برنامه وجود ضرورت به 1998، آلتباخ و ریزي برنامه

 بـا  تحقیـق  ایـن  در شـده  شناسایی دانشگاهی درون يها . مؤلفهاند تأکید نموده راهنمایی و
 شناسایی يها مؤلفه رسد می نظر به ما کشور دانشگاهی نظام حاضر حال وضعیت به توجه
 ییها مؤلفه به کنندگان مشارکت که نمود استنباطتوان  می و بوده تري جامع يها مؤلفه شده

 به توجه ضرورت، نگر کل نگاه با دانشگاهی سیستم بهبود براي کهاند  تأکید نموده و اشاره
  . است نشده اشارهها  مؤلفه این بیشتر به گرفته صورت تحقیقات دردهد.  می نشان را ها آن

 ملی سطحاي،  منطقه و محلی سطوح در مرتبط هاي مقوله به دانشگاهی برون محیط عوامل
-محلـی  محـیط  درتوانـد   مـی  کـه  عـواملی  جمله از. شدند بندي طبقه المللی بین سطح و

 اصـلی  عامـل  3 بـه  کننـدگان  مشارکت باشد اثرگذار دانشگاهی توسعه جریان براي  منطقه
 محلی محیط سیاسی مالحظات -2 منطقه و محلی محیط فرهنگی عوامل-1اند: نموده هراشا

 وکـالن  ملی محیط سطح در. منطقه و محلی جامعه اجتماعی -اقتصادي عوامل -3 منطقه و
 قـرار تـأثیر   تحت را دانشگاهی توسعه وضعیت کهاند  نموده اشارهمؤثر  مقوله و عامل 4 به

، گیري تصمیم فرآیند در یکپارچه سیستم وجود، دولت از عبارتند عامل چهار ایندهد.  می
 آمـوزش  مقـررات  و قـوانین  وها  دانشگاه و عالی آموزش توسعه يها گیري جهت و فلسفه
ــه (OECD, 2009)ســوي از شــده انجــام تحقیــق. عــالی  واي  مــؤثر منطقــه عوامــل ب
اي تأکید  منطقه يها دانشگاه مدیریت و رهبري و دانشگاه هاي توانایی به نیز، )1994کلمن(
، است گذارتأثیر دانشگاهی توسعه برجریان که المللی بین محیطی عوامل جمله ازاند.  نموده
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 مشـخص  -2 شـدن  المللـی  بـین  سـمت  به گیري جهت -1عامل دو به کنندگان مشارکت
  اند.  نموده اشارهها  دانشگاه المللی بین يها مأموریت نمودن

 و دانشگاهی توسعه شرایط و جزءالزامات آنها وجود که عواملی عنوان به اي  زمینه عوامل
 از. اسـت  شـده  مطـرح  اصـلی  عوامل از یکی عنوان به است فرآیند این گر تسهیل واقع در

 عبارتنـد  کـه  هسـتند  اصـلی  عامـل  5 شاملاي مؤثر   زمینه عوامل کنندگان مشارکت دیدگاه
 و تعامـل  ایجاد-3 دانشگاه استقرار محل جغرافیایی وضعیت -2ساختی زیر تمهیدات-1:از

 -4اجتمـاعی  و اقتصـادي  هـاي  سیسـتم  و عـالی  آموزش کالن يها برنامه میان میان ارتباط
، وآزیا سوفن مطالعات. دانشگاهی توسعه هاي ظرفیت سنجی امکان -5 دانشگاهی استقالل

 محتواي تحلیل همچنیناند.  تأکید نموده عوامل این اهمیت به نیز OECD, 2009و2009
 محیط سیاسی عوامل يها عوامل کنندگان مشارکت نگاه از، داد نشان، حاصل يها داده کمی

 سیسـتم  وجـود ، جامعـه  وتقاضـاي  نیازها به ییگو ، پاسخدولت مالحظات، منطقه و محلی
 و عـالی  آمـوزش  کـالن  يهـا  برنامـه  میان مناسب تعامل، گیري تصمیم فرآیند در یکپارچه
 مالی منابع و اعتبارات، نگر جانبه همه رهبري و مدیریت، اجتماعی -اقتصادي هاي سیستم
 و هسـتند  درصد و بسامد بیشترین که هستند یعوامل جمله از دانشگاهی استقالل و دولتی

 وضعیت به توجه با. دارند دانشگاهی توسعه در عوامل سایر به نسبت بیشتريتأثیر  واقع در
 آمـوزش  منابع وامکانات  در نامتوازن توزیع و کشور مناطق جغرافیایی واي  منطقه و محلی
 قابـل هـا   مؤلفه این، منطقه براي دولتی اعتبارات کسب و سیاسی، عوامل دانشگاهی و عالی

  . باشد متفاوت دنیا يها دانشگاه سایر شرایط با است ممکن و است توجیه
 و پیچیدگی پذیرفتن با عالی آموزش مدیریت، گرفت نتیجهتوان  می شد بیان آنچه به توجه با
 درك پـی  در دائــم  طـور  به باید، زنده سیستمی حکم در آنمؤسسات  و عالی آموزش سیستم پویایی

 شـرایط  بـه  توجـه  بـا  را آن وضـعیت  بتواند تا گیرد می خود به عالی آموزش سیستم که باشد حـاالتی
 و شدن روبرو براي دلیل این به. بخشد بهبود بیشتر موفقیت و اثربخشی جهت در، آن درونی و پیرامونی
 مجـدد  تفکـر  دانشگاهی هاي سازمان وها  دانشگاه محتواي و ساختار در است الزمها،  چالش با مواجهه

 دانشـگاهی  نظام ریزي برنامه کارآمد هاي سیستم و تفکر توسعه. بفهمیم را آن پیچیدگی، بکنیم
 داشـته  دانشگاهی هاي سازمان پیچیدگی بر تفکر در در اساسی نقشتواند  که می این ضمن
 تحقـق  و علـم  تولیـد  و افـزاري  نـرم  نهضت در راها  دانشگاه معنادار مشارکت زمینه، باشد
 در کـه  مـا  کشـور  دانشگاهی و عالی آموزش امنظسازد.  می فراهم نیز کشور توسعه انداز چشم



  1392 پاییز و زمستان •چهارم شماره  •دوم سال  • مطالعات برنامه ریزي آموزشیفصلنامه دو  /96

 باشـد  منطقـه  در فنـاوري  و علم اول رتبه است قرار دیگر سال 12 یعنی 1404 انداز چشم
 در و کشور يها دانشگاه سازيمند  توان و بلوغ در حتمطور  به که دانشگاهی توسعه مهم ابعاد است الزم
 و عالی آموزش، اساس براین. دهد قرار ویژه توجه مورد را استمؤثر  آنها سازگاري و توسعه نوع

 و نقـش  در سـازماندهی  و بـازتعریف  عنـوان  بـا  دیگراي  مرحله نیازمند ما دانشگاهی نظام
 علمـی  اجتماعـات  مشـارکت  با و علمی رویکردي با توسعه فرآیند در خود يها مأموریت

 دانـش  سـازماندهی  براي را الزم تغییرات بتواند، خود وضعیت از مجدد ارزیابی با تا است
 آزادي و اسـتقالل  بـه  توجه کار این براي. سازد مهیاها  دانشگاه درریزي  برنامه عملی و نظري
 تصمیمات در دخالت جاي بهمند  توان يها دانشگاه از دولت بیشتر چه هر حمایتها،  دانشگاه در علمی

 نیازهـاي  و ضـوابط  بـه  توجـه  بـدون  کمـی  گسترش جاي به دانشگاهی عوامل برکیفیتتأکید  و آنها
 اعطـاي ، دانشگاه سازمانی توسعه و تحوالت و تغییر به توجه، )ها هزینه افزایش دلیل الزم(به زیرساختی
 بهبـود  و اصـالح اي،  توسعه يها برنامه اجراي و طراحی در دانشگاه سازيمند توان براي الزم اختیارات

 رویکـرد  از برخـورداري ، مالی منابع و دانشگاه هاي ظرفیت توسعه در مدیریت، دانشگاهی کارکردهاي
 واقعی نیازهاي به ییگو پاسخ و تعامالت به وتوجه، دانشگاهی ریزي برنامه و توسعه به اعتقاد و سیستمی

 و متـوازن  توسعه در اساسی يها مؤلفه جمله از سیاسی مدیریت جاي به دانشگاه علمی مدیریت، محیط
  . است عالی آموزش انگذار سیاست ومسؤوالن  سوي از توجه نیازمند که استها  دانشگاه مند نظام
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