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 چکیده

ایران ی آموزش عال هایمشیخط یاجرابر  مؤثرو  ساززمینهعوامل  بندیاولویتو  شناسایی باهدفحاضر پژوهش 

 ساختاریافتهبا استفاده از مصاحبه نیمه  هادادهدر بخش کیفی  کهاز نوع آمیخته بوده  پژوهش .گرفته استصورت 

 یآموزش عال هایمشیخط یاجرابر  مؤثر و ساززمینهعوامل باز، محوری و انتخابی  کدگذاریو با  شدهگردآوری

 ۰5 ازنظرتحلیل سلسله مراتبی از  گیریبهرهماحصل کار کیفی و  پرسشنامه. در بخش کمی با استفاده از یی شدشناسا

رداخته شده است. پ مؤثرو عوامل  ساززمینهعوامل  بندیاولویتو متخصصان آموزش عالی به  علمیهیئتنفر عضو 

 65 قالب در اصلی مفهوم 6 شامل یآموزش عال هایمشیخط یاجرا ساززمینهعوامل  دهدمینشان پژوهش  هاییافته

 سیاسی، اقتصادی، قانونی، عوامل: از اندعبارت یسلسله مراتب لیتحل اساس بربه ترتیب  اصلی مفاهیمکه  است مقوله

 در اصلی مفهوم 8در آموزش عالی  هایمشیخطبر اجرای  مؤثرعوامل  نیهمچن فرهنگی و اجتماعی. تكنولوژیكی،

عوامل  از: اندعبارت یسلسله مراتب لیتحل اساس بربه ترتیب این مفاهیم اصلی  اندشدهبندیدسته مقوله ۰5 قالب

 یعوامل مربوط به نهادها ،یتیعوامل حما ،بوروکراتیکو  یساختار ،یادار ، عواملمشیخط نیمربوط به تدو

و  یطیعوامل مح ،مشیخط ی، انتخاب ابزار مناسب اجرایبانیعوامل پشت ،یمجر هایمهارتتجارب و  ،ییاجرا

 است.یی ایجغراف

 ینظام آموزش عال ی،عموم یگذار مشیخطکلید واژگان: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، 

                                                           
طراحی مدل اجرای خطط مشطی هطای آمطوزش عطالی کشطور در دانشطگاه سطمنان، با عنوان:  مقاله برگرفته از رساله دکتریاین *

 می باشد. 79۰1گروه علوم تربیتی سال  دانشكده روانشناسی و علوم تربیتی،
 :پسطططت الكترونیطططک دانشطططگاه سطططمنان، دانشطططكده روانشناسطططی و علطططوم تربیتطططی،مطططدیریت آموزشطططی، دانشطططجوی  .7

h.zabetpour@semnan.ac.ir 
 :پسططت الكترونیططکمسططئول مكاتبه، ،دانشططگاه سططمنان ، و علططوم تربیتططیدانشططكده روانشناسططی ، مططدیریت آموزشططی اسططتاد  .2

a.aminbeidokhti@semnan.ac.ir   
 
   rezaei_am@semnan.ac.ir :الكترونیک،پست دانشگاه سمنان سی و علوم تربیتی،انشكده روانشناد ،علوم تربیتی دانشیار  .9
   edpes60@hotmaile.com :پست الكترونیکدانشگاه مازندران، ،دانشكده علوم انسانی و اجتماعی ،علوم تربیتی  استاد .4
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 مسئله انیمقدمه و ب

عمومی را  مشیخط 7، توماس دایشودمیها ناشی از سوی حكومت شدهگرفتهعمومی از تصمیمات  هایمشیخط

(. جنكینز تا حدودی 7۰۰2ی، دا) .کندمیتا انجام دهد یا انجام ندهد تعریف  کندمیهر آنچه که حكومتی انتخاب 

مجموعه تصمیمات متعامل بازیگر یا گروهی از بازیگران سیاسی »عمومی را  مشیخط و کندمیبیان  تریدقیقتعریف 

در  طور قانونیبهت امآنكه این تصمی شرطبهدر شرایط مشخص،  هاآندر مورد انتخاب اهداف و ابزار دستیابی به 

، داندمیگذاری را یک فرآیند  مشیخط . جنكینز(7۰18، نزیجنك) «چارچوب اختیارات بازیگران اتخاذ شده باشد

مختلفی تعریف  هایشیوهبه  مشیخطمعتقد است که  2کرفت .کندمیبرخلاف دای که آن را یک انتخاب تعریف 

 مشیخطاست.  یاجتماع از اقدامات دولت در پاسخ به مشكلات هاییسلسله یعموم استیاما اصولاً سشدنی است، 

که نقش اساسی را دارند، وظایف  شماریبیکه عوامل  صورت اینگذاری فرایندی است که چندین مرحله دارد. به 

گذاری مطالبی  مشیخطفرایند  درباره. کنندمیگذاری ایفا  مشیخطمختلفی را در راستای انجام و اجرای فرایند 

را در  مشیخط ندیراف 4سویاد و 9جمنیبر کهطوریبه. اندکرده دیتأک که بر مراحل مختلفی از این فرایند شدهمطرح

 75، تصمیم،۰، هماهنگی8، مشاوره و مشورت1مشیخط، ابزار 6مشیخط، تحلیل ۰هشت مرحله: شناسایی مسئله

 تشخیص .7پنج مرحله دارد:  مشیخطکه مدل فرآیند  کندمیاندرسون اشاره  تشریح کردند. 72ارزشیابی و 77کاربرد

در  مشیخطاجرا  .(2556:7۰، 79)اندرسون .ارزیابی .۰و  اجرا .4؛ گزینش .9؛ تدوین .2و تنظیم دستور کار؛  مسئله

تا  آمیزدمیمتفاوت درهم  هایروشو  هارویه، هاسازمانمفهوم کلی به معنای اجرای قانون است که در آن بازیگران، 

 (7987و استوارت،  لستر.)یشنهادی را به نتیجه مطلوب و مثبت برسانندپ مشیخطبا تلاش، اهداف یک برنامه یا 

نظام  کیهستند که در  یعوامل ترینمهم معمولاً ،گیریتصمیم هایشیوهو  یاسیس یندهایمعتقد است که؛ فرآ والدر

                                                           
1.Tomas Dye 

2.Michel E. Kraft 

3.Peter Bridgman 

4.Glyn Davis 

5.Identify issue 

6.Policy analysis 

7.Policy instruments 

8.Consulation 

9.Coordination 

10.Decision 

11.Implementation 

12.Evaluation 

13.Anderson 
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 29/ موثر و زمینه ساز اجرای خط مشی های آموزش عالی در ایران مطالعه عوامل

بلكه  باشندنمیالبته این مراحل جدا از هم  .(7۰12. )والدر، گذارندمیاثر  هاآن هایحلراهو  مسائل نییبر تع یاسیس

 (79۰5 همكارانور و پ)قلی  پیوستگی و وابستگی متقابل بین تمام مراحل وجود دارد و باشندمیدر یک چرخه 

مرحله است که مداخله  نیا در رایگذاری است؛ ز مشیخطچرخه  سخت از اریمرحله بس کی مشیخطاجرای 

 منظوربه هاییفعالیتاجرا عبارت است از مجموعه  جونز چارلز نظر. طبق شودمی دهیآن د امدهاییدولت و پ یواقع

خود را به  یسع لگری، تحلهامشیخطمرحله اجرای  بامطالعهبرسد.  جهیبه نت مشیخط کی ایبرنامه  کی کهآن

اداری  ستمیس در افتهیبروز  عی، به وقادیگرعبارتبه. کندمی، معطوف شودیواقع م گیریتصمیمشناخت آنچه پس از 

خاص توجه  یگروه ای یخاص یطیوضع مح در ریو تأث مشیخطبرای اجرای  شدهانجام هایتلاشو  هافعالیت زیو ن

ده است های شدیدی مواجه شجهان با تغییرات اساسی و چالش عالی آموزشدر طول چند دهه گذشته  .کندمی

 لیعلم و تشك دیتول باهدفاست که  هاییفعالیتمجموعه  رندهیدربرگ یآموزش عال (.2576، 7)فلكا و همكاران

 طیبر مح یژگیو نیبا نظام باز است و به علت هم یسازمان و ؛(798۰ ان،یو تراب ی)ابطح شودمیانجام  یانسان هیسرما

 ،یعیعوامل طب ازجمله یطیقرار دارد و از عوامل مح طیدانشگاه در مح. پذیردمی ریو از آن تأث گذاردیم ریتأث شیخو

از  یكی یو فناور قاتیحوزه علوم، تحق. (7989 ،یزاهد) پذیردمی ریتأث یكیو تكنولوژ یاسیس ،یاقتصاد ،یفرهنگ

 سریمناسب م یهایمشخط نیتدو قیه در توسعه از طروزح نیا کارکرد ومهم در توسعه کشور است  هایبخش

 نیخود را تضم تیموفق یو فناور قاتیحوزه علوم، تحق یهایمشخط قیامروز از طر یایو کشورها در دن شودیم

ها وجهه حوزه ریسا تیبه فعال توانیحوزه م نیمناسب در ا یمشخط نیتدو ا(. ب79۰6 ،یو احمد ی)عباس کنندیم

 یسبب قلمرو مذکور برا نیکرد؛ به هم نیتأم زیها را نآن موردنیاز یو فناور ستهیشا یانسان یرویو ن دیبخش یعلم

 یاز سو یابلاغ هایمشیخطتوسعه و  یهابرنامه رینظ یاست و در اسناد بالادست تیکشور حائز اهم یرشد و بالندگ

س از تصویب در پ، شدهتدوین هایمشیخطتاکنون برخی از  شده است. دیمهم تأک نیبر ا زین یمقام معظم رهبر

 یگذار مشیخط، اندکردهناقص اجرا  طوربهرا  هاآناز  ریاو مجریان، بسی اندشدهمرحله اجرا با ناکامی مواجه 

مطالعات  هایمشیخطاجرای موانع در خصوص  شده است، انگیزبحثو  زیمناقشه آم رانیا یآموزش عال یعموم

پور  یقل، (79۰6) یاحمدی و عباس، (79۰۰) ،یگیبی و عباس، (798۰) انیو ترابی ابطحمختلفی صورت گرفته است )

 پژوهشآموزش عالی  مشیخطاجرای زمینه  در طورکلیبهولی  ((2571و همكاران ) 2نیهاگن (579۰) و همكاران

 هایمشیخطبر اجرای  مؤثرو  ساززمینهپژوهش حاضر شناسایی کردن عوامل  مسئله، جامعی انجام نشده است

)عواملگرمداخله( و شرایط مؤثربستر پدیده )عوامل  هایمؤلفهبدین ترتیب با مشخص شدن  باشدمیآموزش عالی 

                                                           
1.Fleaca & et al 

2.Nyhagen 
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آموزش عالی به طراحی مدل  مشیخطاز گرندد تئوری و استخراج موانع اجرای  گیریبهرهبا   توانمی (ساز زمینه

 سؤالاین اسخگویی به پظور تحقیق حاضر به دنبال به این منآموزش عالی پرداخت.  هایمشیخطمفهومی اجرای 

کدامند؟ و چه اولویتی  کشور یآموزش عال هایمشیخط یبر اجرا مؤثر و همچنین عوامل ساززمینه است که: عوامل

 دارند؟

 پژوهش اتیادب
و اعمال و اقداماتی که در جهت  گذاریهدفتعامل بین »؛ اندکردهدو تعریف از اجرا ارائه  پردازاننظریهمحققان و 

یوندهای متوالی در زنجیره روابط علی پقدرت و توانایی در ایجاد »و « طرح ریزی شده است هاآنحصول به 

 صورتبه توانیرا م یمشخط یمرحله اجرا(. 791۰ زادهشریف)الوانی و « ی که نتایج مطلوب به دست آیدصورتبه

بود که  نیفرض بر ا 7۰15کرد. تا دهه  فیتعر شوندیبه اجرا گذاشته م هایمشخط ایها که در آن برنامه یندیفرآ

پرسمن و  یتصور با انتشار کارها نیبه اجرا درآورد. ا سادگیبهآن را  توانیم یمشخط میبلافاصله با تنظ

گذاران  مشیخطتیبانی اجرا بدون پشمعتقد بودند که  هاآن شد رییها دستخوش تغبرنامه یدرباره اجرا 7یلداوسكیو

 یکه به بررس یمشخط یمربوط به اجرا مطالعات (7۰19ی، لداوسكیو و )پرسمن .امكان تحقق نخواهد داشت

است که  نیفرض بر ا كردیرو نیدارند. در ا نییاز بالا به پا یكردیمعمولاً رو پردازند،یم یمشخط میتنظ یهاوهیش

 حاتیترج یاسیکرد که رهبران س انیب ییهااز سلسله فرمان یامجموعه صورتبه توانیرا همواره م یمشخط ندیفرآ

. ندیدولت به اجرا درآ یتا با گذر از سطوح متعدد ساختار ادار کنندیم حیو تصر یبندرا مقوله یمشخطروشن 

 یرا بررس اتمیتصم یشكست اجرا ای تیموفق زانیم شود،یدولت شروع م ماتیاز تصم نییاز بالا به پا كردیرو

 هایمشاست که اهداف خط نیفرض بر ا كردیرو نیاست. در ا ییاجرا مسائل ییربنایز لیدلا افتنیو به دنبال  کندیم

به بالا از  نییپا كردیرو .قرار گرفت موردانتقاد” به بالا نییاز پا“ كردیرو شیدایبا پ كردیرو نیکاملاً روشن است. ا

 یاهداف شخص قی. به مطالعه دقشودیها آغاز مبرنامه یکننده در اجراشرکت یو عموم یعوامل خصوص هیکل یبررس

تا اهداف راهبردها و  دیگشایو سپس راه خود را به بالا م پردازدیتماس م یهاراهبردها و شبكه ،یو سازمان

عمده  ازیاند، روشن سازد. امتها نقش داشتهبرنامه یو اجرا یمال نیتأم ،یاحرا که در طر یبرخورد کسان یهاروش

و  جادیاست که در ا یمشخط یهاشبكه پدیدآورندگان یررسمیو غ یبه بالا، توجه به مناسبات رسم نییپا كردیرو

و توجه خود را  کندیجدا م یمشخط میبه بالا مطالعه اجرا را از تصم نییپا كردیدخالت دارند. رو هایمشخط یاجرا

 یو خصوص یو مؤسسات عموم گرانیباز هیکل یامكان بررس لیدل نی. به همداردیمعطوف م یمشخط مسائله ب

                                                           
1.Pressman and Wildavsky 
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« به بالا نییپا»و  «نییبالا به پا» كردیبه شناخت جامع، هر دو رو دنیرس ی. براآورندیرا فراهم م مسئلهدر  ربطذی

 شوند. ختهیآم گریكدیبا  دیبا

-شان دور میرا از اهداف اولیه هاآنشوند که گاهی عمومی در اجرا دستخوش تغییر و تحولاتی می هایمشیخط

گیرند. علل این به خود می ایتازهآورند که شكل تصمیمات را به اجرا درمی ایگونهبه، مجریان دیگربیانبهسازد. 

 انگیزهارهای مختلف و متعارض اجرا، نداشتن ، معیمشیخطنبودن  مواردی باشد ازجمله: مشخص تواندمیتغییرات 

نبودن منابع و امكانات اجرا )الوانی،  اجرایی، دستورهای متفاوت، نداشتن صلاحیت و توانمندی مجریان و کافی

اجرا و  مرحلهرا صرفاً به  هامشیخطنباید اجرای ناقص  «. برخی نیز معتقدند (7۰84نقل از لیندبلوم،  به ،7981

و متولیان آن یعنی  مشیخطتدوین  مرحلهبسیاری از مشكلات به  .متولی این مرحله، یعنی دولت منتسب کرد

، اجرای اندگفته (7۰۰5)که پالامبو و کالیستا  طورهمانگردد؛ برمی گذاران مشیخطمجلس، نمایندگان و سایر 

خاص اجرا  است به همان میزان هم پیامد مسائل مشیخط تدوین مرحلهپیامد  که قدرهمان، هامشیخط آمیزموفقیت

 (.79۰2:9۰مقدسپور و همكاران، ). شودمجریان گذاشته می عهده بار گناه فقط به اشتباهبهو مسائل اداری است، اما 

 بدان دیبا اما است یدشوار امر ،ربطذی یهاگروه همه یبرا یحداکثر حلراه افتنی و نهیبه یمشخط کی به لین

 دگاهید نیا و است مندترنظام دگاهید کی اتخاذ و هایمشخط رییتغ متضمن داریپا جوامع به گذر درواقع. کرد توجه

 به توانیم کامل یكتاتورید در تنها اما؛ (2574، 7)هاتینین و همكاران است خورده گره یمشخط انسجام با گسترده

 شمندانیاند و است دشوار یمشخط انسجام به یابیدست(. 2575 هوون، در ون) یافتدست منسجم کاملاً یمشخط

 عدم از یزانیم و (255۰، 2)ناتال دارند اذعان ریناپذاجتنابی گاه و معمول یرخداد مثابهبه انسجام عدم بر یاسیس

درک  با عنوان 4مطالعه توسط مک کونیل ترینجامع .(9،2558)کاربون رندیپذیم گراکثرت جامعه کی در را انسجام

، هابرنامهاز موفقیت، در قالب سه حوزه ارائه نمود: فرآیند،  هاییبندیطبقهی وانجام گرفت.  مشیخطموفقیت 

، دارای اهمیت آمیزموفقیتسه فعالیت سازمان، تفسیر و کاربرد، در اجرای  (.2: 2572و همكاران،  ۰)راتیر هاسیاست

اخیر در جدول ذیل  هایسالخلاصه مطالعات صورت گرفته طی  (.۰1: 6،7۰52)کرافت و فورلونگ ای استویژه

 .خلاصه بیان گردیده است صورتبه

 

                                                           
1.Huttunen et al 

2.Nuttall 

3.Carbone 

4.McConnell 

5.Rutter 

6.Furlong & Kraft 
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 خلاصه مطالعات اخیر( 1جدول )

نویسنده و 

 سال

 نتیجه عنوان

بیگی و 

 همكاران

(79۰6) 

طراحی نظام پایش و 

ارزشیابی برای 

وزارت  هایمشیخط

 علوم

تا با استفاده از مدیریت مبتنی بر نتایج یک  شده استدر این تحقیق تلاش 

و با استفاده از پنج معیار نافعیت،  شدهطراحیمدل پایش و ارزشیابی 

این مدل در حوزه وزارت علوم و  تأثیراثربخشی، کارایی، پایداری و 

لازم  ایهزمینهکه  دهدمیتحقیقات و فناوری آزمون شود. نتایج تحقیق نشان 

برای تدوین این مدل از معرفی پایش و ارزشیابی آغاز شده و با 

سه گروه عمده ارزیابان نهادی، فرانهادی و جامعه مدنی مسیر  تقاضامحوری

 .شودمیلازم برای تحقق آن از مسیر زنجیره مدیریت مبتنی بر نتایج فراهم 

و  یعباس

 (79۰۰) یگیب

اجرای  هایچالش نییتب

در  یمومع هایمشیخط

و  قاتیتحق علوم، حوزه

 فناوری

 نعامو: یاصل مؤلفه ۰که در قالب  اندشدهشناساییموانع  عنوانبهعامل  2۰

 ،یتیریو مد یگذار، موانع ساختار مشیخط یاز عملكرد افراد و نهادها ناشی

خط و  انیمسائل حوزه عتف، موانع مربوط به مجر تیاز ماه یموانع ناش

 شده است. یدسته بند یطیو موانع مح یمش

و  7دوروتا

همكاران 

(2578) 

گذاری  مشیخط

 اروپا آموزش عالی

 قرارگرفته موردبررسی پاآموزش عالی ارو هایمشیخطپژوهش در این 

 تأکیداروپا  هیاتحاد یرشد اقتصاد یبرا یعال لاتیتحص تیر اهماست و ب

 .شده است

و  2نیهاگن

همكاران 

(2571) 

 یاجرا یابزارها یبررس

آموزش  هایمشیخط

 در اروپا یعال

از  یكیتمرکز کردند.  استیس یدو جنبه از اجرابه پژوهش  نیدر ا

و  نیمانند قوان استیس یابزارها ازلحاظآن است که  یاساس هایسیاست

. جنبه دوم شودمیاستفاده  یسازمان باتیو ترت یمال هایانگیزه، مقررات

 گرانیباز انیمشارکت و اعتماد در م یالگوها عنوانبه سازیپیاده ندیفرآ

 نیرا با توجه به رابطه ب یمتقابل مل راتییتغ نیهمچن هاآناست.  ریدرگ

 حیتشر یاساس یامدهایو پ سازیپیاده هایپروسه ،یادار-یاسیس یساختارها

 کردند.

 

                                                           
1.Dorota 

2..Nyhagen 
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 21/ موثر و زمینه ساز اجرای خط مشی های آموزش عالی در ایران مطالعه عوامل

 روش پژوهش

 یشیمایپ قاتیاطلاعات در دسته تحق ینحوه گردآور ثیاست و از ح یکاربرد یقیهدف تحق ثیحاضر از ح قیتحق 

 هایمصاحبهصورت که ابتدا با استفاده از  نیاست به ا (کمی ،یفیک) آمیخته ینوع پژوهش، پژوهش ثیاست و از ح

بعد  رحلهشده و در م ییکشور شناسا یآموزش عال هایمشیخط یبر اجرا مؤثر و ساززمینهعوامل  ساختاریافته مهین

 ت.شده اس بندیرتبه شدهشناساییعوامل  یسلسله مراتب لیبا استفاده از تحل

)با  تیریمد یبا شرط داشتن مدرک دکتر کردهتحصیلخبرگان  در مرحله کیفی شامل قیتحق نیا یجامعه آمار

در  یگذار مشی خطسال سابقه  75حداقل  کهدرصورتیمرتبط  ریو غ ترپایینمدارک  ای( یگذار مشیخطتخصص 

 قبیلمصاحبه از  سؤالاتبه  که ؛باشد یو فناور قاتیارشد وزارت علوم، تحق رانیجز مد ای دارا باشند و یآموزش عال

 قیدر تحق که ؛پاسخ دادند ؟دانیدمیکشور را در چه  یآموزش عال هایمشیخط یبر اجرا مؤثرو  ساززمینه عوامل

 قبلاً هایی که با داده شدهآوریجمعهای جدیداً ؛ جایی که دادهنظری حاصل شد 7اشباع مصاحبه 79 با یکنون

به  شدهانجام هایمصاحبهلازم به ذکر است  .شودمیکدهای مستخرج شده تكراری تفاوتی ندارد و  شدهآوریجمع

بعد از  .شدند ییسااشن ساززمینهو  مؤثرو عوامل  قرارگرفته موردبررسی یو انتخاب یباز، محور کدگذاریروش 

 یزوج سهیمقا منظوربهرسشنامه پآموزش عالی به طراحی  هایمشیخطبر اجرای  مؤثرو  ساززمینهاستخراج عوامل 

است.  شدهاستفاده گانهنه كرتیل فیدر پرسشنامه از ط سؤالاتبه  ییپاسخگو ی. براشدداخته رپ عوامل اصلی انیم

 علمیهیئت، اعضا ، تحقیقات و فناوریکارشناسان وزارت علومنفر از  ۰5 را میان مراتبیسلسهرسشنامه تحلیل پ

آموزش عالی و توزیع  نظرانصاحبو  هادانشگاه علمیهیئتاعضا وزارت علوم،  زیرمجموعه ژوهشیپ مؤسسات

 گردیده است.

 هایافته

آموزش  هایمشیخطاجرای  ساززمینهکلی شامل عوامل  دودستهمصاحبه با خبرگان در از  آمدهدستبه هایمعرف

با رویكرد  شدهانجام هایمصاحبه .اندشده بندیتقسیمآموزش عالی  هایمشیخطبر اجرای  مؤثرعالی و عوامل 

به  مقوله کلیو  یمقوله فرعدر قالب کدهای اولیه،  نتایجاز  اینمونهو  شدهبررسی باز، محوری و انتخابی کدگذاری

 .استشرح زیر 

منجر به ی آموزش عال هایمشیخط یاجرا ساززمینهعوامل در خصوص احبه با نخبگان حاصل از مص هاییافته

و عوامل قانونی  تكنولوژیكیاجتماعی،  : اقتصادی، سیاسی، فرهنگی،از اندعبارتعوامل  نیا دیعامل گرد 6استخراج 

                                                           
1.Saturation 
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در ادامه به تشریح اجمالی این عوامل  اندبوده تأثیرگذارآموزش عالی  هایمشیخطبر اجرای  غیرمستقیم صورتبه

 .شودمیرداخته پ

 یناخالص داخل دیپژوهش از تول یدرصدسهم سه یریگهدف ،یاستیدر اسناد س نكهیا رغمیعل :عوامل اقتصادی

 کیکمتر از  رانیا یناخالص مل دیو توسعه از تول قیسهم تحق اکنونهمو  شودیهدف محقق نم نیوجود دارد اما ا

 در پژوهش کنندهمشارکتبه اعتقاد خبرگان بوده است.  7946سهم در سال  نیا زانیم کیرقم نزداین درصد است و 

و  کندمیرا محدود  هاسازماندر اولین اقدام بودجه تحقیق و توسعه  شودمیزمانی که دولت با کمبود بودجه مواجه 

گرفته  مدتیکوتاهی کامل طراحی نگردد و تصمیمات گذار مشیخطکه چرخه  گرددمیاین محدودیت بودجه منجر 

 یمورد مراجعه تمام کهآن تیماه لیبه دل وبودجهبرنامهسازمان »معتقدند  نیز پژوهش کنندگانمشارکتبرخی . «شود

 انیم نیبودجه مواجه است، در ا شیافزا یبرا هادرخواست یبا حجم بالا ،گیردمیو وزارت خانه قرار  هادستگاه

و با توجه  باشندمیدر سازمان  یشترینفوذ ب یبرخوردار بوده، دارا ترقویهستند که از ارتباطات  ترموفق هاییدستگاه

در سازمان  زیرا ن یطرفداران محكم عملاًقرار نگرفتن آن،  تیو در اولو عالیبه آموزش  هادولتبه عدم توجه 

برخی . «داشت تواننمیبودجه را  توجهقابل شیه و افزانداشته، امكان رخداد نگاه متحولان وبودجهبرنامه

و  هااستراتژی دیبا یدر آموزش عال گذارانسیاست»در خصوص اقتصاد مقاومتی معتقد بودند که  شوندگانمصاحبه

 گرددمی هازمینه یکشور در تمام خوداتكاییو  ییخودکفا که باعث اهداف اقتصاد مقاومتیتا  ندینما ارائه ییراهبردها

 یگرفت که عوامل اقتصاد جهینت توانمی قیتحق اتیو مرور ادب هامصاحبه هاییافتهبر اساس  «.شود ریزیبرنامه

، اقتصاد عتفبودجه دولت، بودجه وزارت : همچون ییرهایشامل متغ یآموزش عال هایمشیخط یاجرا ساززمینه

 .باشندمی یاقتصاد طیتناسب اوضاع و شرا ،یمقاومت

 یهمكار«. است یخارج استیآموزش بعد چهارم س»که در جهان امروز  شودیگفته م یاسیس ازنظر: یاسیس عوامل

اغلب  ازآنجاکه. شودیها محسوب مملت انیم کیپلماتیروابط د ندهیآ یبرا یگذارهیسرما ینوع منزلهبه یآموزش

 انیدانشجو رشیو پذ یالمللنیب یهابورس یگسترش اعطا شوند،یم دهیبرگز انیدانشگاه انیاز م یاسینخبگان س

جهان است.  یکشورها ندهیارشد آ رانیو مد یاسیفرهنگ و جامعه خود به رهبران س یمعرف ینوع منزلهبه یخارج

خصوص در ها شود، بهدولت انیم یو اقتصاد یاسیموجب استحكام روابط س تواندیم یروابط دانشگاه ن،یهمچن

تداوم و حفظ  یبرا یراه یروابط دانشگاه ست،یچندان مستحكم ن یرسم کیپلماتیو د یاسیکه روابط س یطیشرا

در گزارش خود  كایدولت آمر «یعموم یپلماسید یمشورت تهیکم» بارهنیهاست. دراکردن خصومت لیروابط و تعد

و  یدانشگاه: مبادلات سدینویمنتشر شد، م 7۰۰۰که در سال  «كمیو  بیستقرن  یبرا یعموم استیس»درباره 

دولت  یخارج استیس یابزارها نیها ارزشمندترآن رو،نیدارند. ازا یپلماسیبر د میچندگانه مستق راتیتأث یزشآمو
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 2۰/ موثر و زمینه ساز اجرای خط مشی های آموزش عالی در ایران مطالعه عوامل

حوزه رد .«گرددمیآموزش عالی  هایمشیخطدانشگاه منجر به اجرای صحیح  المللیبیناقتدار »هستند.  كایآمر

سیاسی است که هر کشور  هاینظامآمطوزش عطالی از  هاینظاماست، تأثیرپذیری  درکقابل روشنیبهسیاسی، آنچه 

مراکز  ترینمهمیكی از  عنوانبهکند، در پی تأثیرگذاری بر آموزش عالی کلانی که دنبال می هایسیاستبا توجه به 

تحولات بزرگ در هر جامعه است. همچنین عرضه و انتقال علم، جدا از زمینه و ظرف فرهنگی حاکم بر جامعطه 

ساختار سیاسی و توزیع قدرت در مجلس » پژوهش معتقدند کنندگانمشارکتهمچنین . (798۰ایا، پ) نیسطت

دیگر  هایکمیسیونکه از عضویت در  ندشومینمایندگانی در کمیسیون آموزش عضو  عمدتاًاست که  ایگونهبه

 ترینضعیف ازجملهنمایندگان این کمیسیون  روازاین. اندبازماندهانرژی، بودجه، امنیت و صنعت  کمسیون ازجمله

کردند  انیب شوندگانمصاحبه یبرخ« باشندمینیز دچار ضعف  در حمایت از وزارت عتف قطعاًو  باشندمینمایندگان 

منابع انسانی،  وریبهرهمتنوع سازی منابع آموزش عالی، افزایش سهم آموزش عالی از بودجه عمومی و افزایش » که

بتوانند هم  کهنحویبههمه و همه نیازمند وزرایی است که از قدرت بالای مدیریتی و سیاسی )هر دو( برخوردار بوده، 

و هم منابع متنوع مالی دیگری را اضافه نموده و با سیاسی خود سقف بودجه را افزایش داده  هایرایزنیبا 

سایر  قیتحق اتیو مرور ادب هامصاحبه هاییافتهاساس  . بر«را افزایش دهد وریبهرهبتوانند  مدیریتی خود هایمهارت

در تشكلات  یخصوص ویژهبهدانشگاه  مشارکت، تحریم ،تغییر و تحولات سیاسی داخلیاز:  اندعبارتعوامل سیاسی 

بازده  رید، المللبین طیمساعد شرا جو، یاسیس هایدغدغهدولت از  فراغت، یاسیس طیاوضاع و شرا تناسب، یاسیس

و  باثبات یتیریمد هایرویه، دولت ملت و اعتماد رابطه، زودبازده هاینتیجهبه  هادولت لیو تما یبودن آموزش عال

 .تفكر هایکانون جادیا

آموزشی محصول  هاینظامزیرا ، گیردمیقرار  متن فرهنگی یک جامعه تأثیرهر نظام آموزشی تحت  :یفرهنگ عوامل

 (7988اخوی راد، .)روندمیتزریق فرهنگ به کار وسطیله الهطام و  عنوانبهگوناگون هستند و  هایفرهنگ

 ییهمسو و گفتمان جدیدایجاد بحث و همچون  یلازم فرهنگ یبسترها جادیا " معتقدندپژوهش  کنندگانمشارکت

دارای اهمیت  تیفیک نیو تضمآموزش عالی  هایمشیخطجرای ا یبرا، جامعه هایارزشبا هنجارها و  مشیخط

 گرید یاز سو یدانشگاه یو حكمران ییاز سو سایاقتدار دولت و کل نیچالش ب ،یشمال یكایدر اروپا و امر است.

بعد پس از قوت  یاما چند ؛علم و دانشگاه فروکش کرد تیچالش به سود مرجع نیا ستمیدر قرن ب درنهایترخ داد. 

از  یسرخوش از معاف شدن از پرداخت بخش زیها نشد. دولت کیدانشگاه به بازار نزد سم،یبرالیلگرفتن نئو

نهاد  ایشدن به دولت  کینزد نیمعاصر اما دانشگاه ب رانیدور اکتفا کردند. در ا یهابه نظارت عالی آموزش یهانهیهز

اما  رندیگیعمل قرار م یآشكار و مدون مبنا یهااستیس افتهیتوسعه یبازار و صنعت مردد است. در کشورها ای نید

 یریگرا در سرنوشت و جهت ریتأث نیشتریو نانوشته ب یحیتلو یهااستیتوسعه معمولاً سدرحال یدر کشورها
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بر  .«است یخیتار -یفرهنگ یو امر دهدیدر درون بافتار رخ م یگذاراستیس»آن روشن است.  لیها دارند. دلبرنامه

 ییهمسو، جامعه ینظام ارزش از: اندعبارت فرهنگیعوامل  ریسا قیتحق اتیو مرور ادب هامصاحبه هاییافتهاساس 

نسبت به  یآگاه جادیا، دیبحث و گفتمان جد جادیا، سبک زندگی تغییرات، جامعه هایارزشبا هنجارها و  مشیخط

 .حاکم بر جامعه فرهنگو  انیدانشجو انیم یفرهنگ تفاوت، دیجد هایفرصت

عاملی کطه موجطب ایجطاد تغییطرات اساسطی در کارکردهطای آموزش  ترینمهم در حوزه اجتماعی،: یاجتماع عوامل

عالی شده است، مقوله تقاضای اجتماعی برای آموزش است کطه حاصطل مجمطوع تقاضاهای افراد برای آموزش 

و  هادانشگاهاست. در حقیقت، مقوله تقاضای اجتماعی برای آمطوزش در چهارچوب تقاضا برای ورود به 

عماد .)آموزشی شده است هایگذاریسیاست موجب تغییرات عمده در زش عطالی مططرح اسطت کطهآمو هایمؤسسه

 .اندداشته مهمی نقش ملی توسعه درمان زسا یک عنوانبه عالی آموزش کزامر ها ودانشگاه خیرا هسددر  (7982 زاده،

آن و  نشد همگانیو  ننشجویادا ادتعد شدر به توجه با خیرا ههد چنددر  هنشگادا جتماعیا مسئولیت ازهندا همین به

و نظام  قرارگرفته مختلف یهارکشودر  شیزموآ انیزر برنامه موردتوجهه طجامعدر  هگاطنشدا راطنتظا فتنر بالا

 گاهیطنشدا عاطجتمدر ا را ایهطحرفو  غلیطش هطایبرنامطهو  هافعالیتاز  ییک سر هارکشواز  ریبسیا عالی آموزش

 وزیمرا هایسازمان ترینارتأثیرگذاز  (. لذا یكی79۰۰ ،به نقل از حبیبی و همكاران ,2577GAO) اندداده شترطگس

و ( و آراسته ۰255)و اسكس  7هستند. همچنین بارون عالی زموآ کزامرها و دانشگاه توسعهدرحال یهارکشودر 

ها دانشگاه» اند.اعی دانستهطجتما ئولیتطسطح جهانی مس ها را دردانشگاه مشترک مسائلاز  یكی (798۰)اسفندیاری 

ها، فراسو علم و رسالت دانشگاه ب،یترت نی. بد«اندشدهشناختهفكر جوامع،  یو برج فرمانده بخشیآگاه نیرومحرکه

و تک  یها از تک نقشدر جهت خدمت به جامعه سوق داده شد و نقش دانشگاه ،یپژوهش صرف درون دانشگاه

 افتهیتكامل  یاو رشد حرفه یانتشارات ،یخدمات ،یهشپژو ،ینقش آموزش یعنی یو چند نهاد یبه چند نقش ینهاد

سرعت انجام و ... به تیریاقتصاد، مد ،یآورعلوم، فن یهانهیدر همه زم راتییجهان که تغ یکنون تیاست. در وضع

و  کیاستراتژ قاتیاست. در تحق ریانكارناپذ یضرورت ندهیآ ینیبشیپ یبرا یعلم یهاتیفعال یدهسازمان شود،یم

و اقتصاد صورت  یآورفن ،یدر همه ابعاد علم دیبا ینگرندهیآ طلبد،یرا م یترعیوس یهایگذارهیکه سرما ندمدتبل

دهد که دانش، جامعه دانایی موقعیت جدیدی را شرح می (2551) 2به گفته والیما و هافمن (.79۰7 ،یآذر) ردیگ

تولیدات صنعتی و زندگی انسانی  ها،مع، سازمانای از روابط درون و میان جوااطلاعات و تولید دانش به خصیصه

به کاربرد ولی این  7۰6۰اصطلاح جامعه دانشی را پیتر دراکر در سال  (255۰)به نقل از زوارقی  شود.تعریف می

                                                           
1. Brown, P. & Scase, R 

2. Välimaa and Hoffman 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 ih

ej
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

22
 ]

 

                            10 / 26

http://ihej.ir/article-1-1205-en.html


 97/ موثر و زمینه ساز اجرای خط مشی های آموزش عالی در ایران مطالعه عوامل

بود که جایگاه خاص  2و نیكو استر 7خصوص با تحقیقات مفصل پژوهشگرانی چون مانسلو به ۰5دهه اصطلاح در 

، اصطلاح جوامع دانشی را یونسكو با مفهومی دیگر به کاربرد و عنوان گزارش باوجوداینخود را به دست آورد. 

گزارش جهانی یونسكو؛ جوامعی  جوامع دانشی در نامید.« محورسوی جوامع دانشبه» 255۰جهانی خود را در سال 

ای است که با دیگر یک جامعه دانش جامعهعبارتروند. بههستند که منبعی برای توسعه انسانی و پایدار به شمار می

در خلق و انتقال دانش  عالی آموزشبسیاری از ادعاها در مورد نقش محوری  گردد.هایش شكوفا میتنوع و قابلیت

های خارجی تولید دانش ای واسطهطور فزایندههای مؤثر بهعه دانایی انجامید. برخی مشارکتگیری جاممیانی به شكل

داری سرمایه"و  "مالكیت معنوی"را با مفاهیمی چون دو نوع دانش، مفاهیم مشروع  (7۰۰۰و همكاران،  9)گیبون

کم به چالش ایگزین یا دسترا ج "جامعه دانشگاهی"و  "آزادی آکادمیک"، "استقلال "مفاهیمی چون "دانشگاهی

عنوان عاملی در انتقال تغییر اجتماعی با به عالی آموزشبكشاند. این تغییرات ممكن است تأکید بیشتر بر نقش 

 "انضباط"دهنده تحول در تأکید از ها همچنین نشانعنوان یک مؤسس تغییر را نشان دهد. آنحمایت دیگران و نه به

بر . (2558آیند )برینان، ربوط به سازمان، بودجه، مكان و مدیریت پژوهش به وجود میهستند. مسائل م "برنامه"به 

از  گیریبهره، تیجمع از: اندعبارت شدهاستخراجاجتماعی عوامل  قیتحق اتیو مرور ادب هامصاحبه هاییافتهاساس 

شدن آموزش  یطبقات، یانتقاد جامعه، دیاشتغال و شغل جد جادیا، محور ییدانا جامعه، مهاجرت، نخبگان هایایده

مناسب  طیوجود شرا عدم، داریعادلانه و پا جامعه، یعلم ایحرفه هایانجمن وجود، جامعه یبه نفع طبقات بالا یعال

 یبرا یبستر تعامل جادیا، یاجتماع طیاوضاع و شرا تناسب، یمردم در امر آموزش عال یجهت مشارکت واقع

 ی.كاریبو  جامعه یازهاین نیتأم درزمینۀ یعال تظارات از آموزششتابان ان رشد، آفریناننقش

گذار از حقطوق مطوروثی، سطنت، اهطداف قانون اییزهاغلب آم عالی آموزشاستقلال مؤسسات : تکنولوژیکی عوامل

مقررات  اداری و هطایگیرییمفرهنگ اجتماعی است و در طول زمطان از طریطق انطواع فراینطدهای قطانونی، تصطم و

استقلال یک فرهنگ  ساختاری دقیق برای یک طرح منطقطی اسطت. همچنطین، ایطن ندرتبهو  آیدیخاص به دست م

بطرای کشطور دیگطر  تطوانیرا نم های یک کشوراستقلال دانشگاه هاییژگیکه وطوریخاص، حق یا قدرت است، به

دو  د که اسطتقلال دانشطگاهی ازاعتقاد دار ۰یمچطون اشطبه (. مرور ادبیات تحقیق4،8:78552)فیلدن در نظطر گرفطت

پیگیری امر  . آزادی علمطی بطه توانطایی فطردی محقطق درشطودیتشكیل م 1و استقلال نهادی 6مؤلفه آزادی علمی

                                                           
1. Robin Mansell 

2. Nico Stehr 

3.Gibbons, Limoges 

4.Fielden 

5.Ashby 

6.Academic Freedom 
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ی خودگردان بطه وضطعیت و اسطتقلال نهطادی کنطدیتعلیم و تحقیق بدون ترس از تنبیه یا از دست دادن شغل دلالت م

( در حقیقت استقلال دانشگاهی را تلفیقی از 7۰66:2۰5شود. )اشبی، یهای محقق در داخل دانشگاه مربوط مگروه

 یسازمان ،یمال ،یبعد استقلال علم 4ها را ابعاد استقلال دانشگاه 2ایسترمن و استینل دانند.یماستقلال فردی و سازمانی 

 معتقدند کنندگانمشارکتلازم به ذکر است برخی . (2577ایسترمن و استینل، .)اندکرده نییتع روین نیو استقلال در تأم

به  دفعاتبهو پس گرفتن آن  یو بعضاً دولت یردولتیغ عالی آموزشبه مؤسسات  یریگمیدادن قدرت تصم»که 

از  یتعداد یو درس یآموزش یزیربرنامه یو شورا زهیمم ئتی، هامناهیئتبه  اراتیمختلف، دادن اخت یهاروش

 یمتعدد راتییدانشجو که با تغ رشیپذ وهنح نهیدر زم یاراتیاعمال قدرت و کنترل در آن، دادن اخت یها ولدانشگاه

 یو اقتصاد یو مال یادار ،ییدانشجو -یفرهنگ ،یو فناور یپژوهش ،یدر امور آموزش گریهمراه بوده و موارد متعدد د

ها با استقلال دانشگاه بوده و دولت ژهیوو به رانیا ینظام ادار یحكمرانو  تیرینشانگر چالش مد یها همگدانشگاه

بر  غیرمستقیم صورتبهست هادر امور دانشگاه امرونهیدخالت آمرانه و  ینوعکه  هادانشگاهچالش استقلال « سته

آموزش عالی وجود اختلاف میان  هایمشیخطبوده است و در برخی  متأثرآموزش عالی  هایمشیخطاجرای 

 دیپد ییاگر به دانشگاه استقلال داده شود محدود گرا»نمایان است. ها دانشگاه امناهایهیئتو  مجریان و مدیران ارشد

به  اراتیدادن اخت»بیان کردند که  شوندگانمصاحبهبرخی  «شوندیوارد دانشگاه م یو فقط عده خاص دیآیم

 نیاست. بر ا یقانون برنامه پنجم ضرور 25( و ماده 4۰قانون برنامه چهارم )مفاد ماده امنا بر اساس  یهائتیه

. ندیکنند و مصوبات آن را هم اجرا نما یزیربرنامه خود را یو مال یادار ،یلاتیهمه امور تشك دیها بااساس، دانشگاه

 یهائتیاست که ه نیا)وزارت عتف( . برنامه ما گرداندیرا برم شدهگرفتهها که از دانشگاه یاراتیوزارت علوم اخت

در خصوص سایر  .«میکن لیدانشگاه پاسخگو تبد کیدانشگاه را به  میکن یو سع میمرجع امور قرار ده عنوانبهامنا را 

 قیعم یهایدگرگون ،یمجاز یهاو سازمان یاظهور جامعه شبكه»عوامل تكنولوژیكی خبرگان معتقد بودند که 

 زیو ن یعلم و فناور یهاشرفتیاز پ یناش راتییها را در معرض تغدانشگاه ،یاجتماع طیشرا رییو تغ یساختار

 هنحو یهاها را با چالشقرار داده و آن یاسیو س یو فرهنگ یاجتماع ،یتحولات اقتصاد ریآن نظ یرامونیتحولات پ

 که ؛رو ساخته استروبه یجهان عیوس اسیدر مق یو آشوبناک دهیچیپ ،یشدت متحول، متنوع، رقابتبه طیمواجهه با مح

در  طیو مح دیجد یهاچالش «است. تأثیرگذارآموزش عالی  هایمشیخطبر اجرای  غیرمستقیم صورتبهاین موارد 

مورد  شیازپشیب زیرا ن عالی آموزش تیریو توسعه و مد یزیرتفكر برنامه ،یزیرموضوع توجه به برنامه ر،ییحال تغ

ها و چالش نیها در مورد ادانشگاه یهایاستراتژ»که  این است دهندهنشانمرور ادبیات تحقیق قرار داده است.  دیتأک

                                                                                                                                                          
1.Institutional Autonomy 

2.Estermann, Nokkala & Steinel 
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ها و و متناسب بودن دانشگاه یستگیتقاضا به شا شدن،یجهان ،یاجتماع یمانند تقاضا ییبه تقاضاها ییپاسخگو

از زمانی که موضوعاتی مانند رضایت  (.7982 ،یمنی« )ها متفاوت بوده استدانشگاه و برنامه تیفیدر مورد ک ینگران

خدمت یا محصولی  عنوانبهمشتریان و بازار محصولات دانشگاهی به حوزه علوم دانشگاهی پای نهاد، علم نیز 

، سازیتجاری درواقع( ۰255، 9روکو ب 2،2556؛ نووتنی255۰، 7پلوا و کوئستر. )دانشگاهی وارد ادبیات بازاریابی شد

و  هامصاحبه هاییافتهبر اساس  (۰255 4)جاکوب .را دستخوش تغییر خواهد کرد پردازینظریهفرهنگ تحقیق و 

 قاتیتحق جینتا سازیتجاریی، استقلال دانشگاه از: اندعبارت شدهاستخراجتكنولوژیكی  عوامل قیتحق اتیمرور ادب

 تیو وضع تناسبی، كیو تكنولوژ یطیو تحولات مح رییمنطبق با تغید دانش جد دیتولی، فناور انتقال، در دانشگاه

تعامل با  قدرت، شدنجهانیی، جمع هایرسانه، مشیخط یدگیچیپو  یفن هایدشواری، دیجد هایفناوری

، آوریفنترش رو به گس راتییتغ، دیجد یتكنولوژ ظهور، صنعت و دانشگاه یوندهایپ گسترش، مختلف هایبخش

 اطلاعات و ارتباطات یفناور گسترشی، در آموزش عال یآموزش مجاز سترش، گکارآمد اطلاعات تیریمد

که علاوه بر توجه مستمر به مبحث  گرددیها استنباط مسال یدر ط یبا نگاه به روند اسناد بالادست: یعوامل قانون 

و رو به  روندهشیپ ندیفرا کیتوجه در هر برنامه و سند متفاوت بوده و  نیاز برنامه سوم توسعه تاکنون، ا تیفیک

از  برانگیزترچالشبرنامه مرتبط بوده است و  هیهاندرکاران تآن با تجارب و دانش دست انیبهبود را نداشته است و ب

 هایبخشیكی از  هاست.برنامه نیا یهااستیشدن س ییاجرا زانیدر قبال م ییو پاسخگو یآن عدم برنامه محور

حوزه علوم، تحقیقات و فناوری است. ابلاغی مقام معظم رهبری،  7454در افق  اندازچشمدر سند  تأکیدمهم مورد 

 کاملاً  یمسئله حق رشد امر ،یورزش هایباشگاهدر » در پژوهش معتقد بودند که کنندگانمشارکتاز  یبرخ

است. چنانچه مدارس و  دهردیمسئله هنوز مطرح نگ نیا عالی ، لكن در حوزه آموزشباشدمیو مرسوم  شدهشناخته

 بهنوع ارتباطات منجر  نیا خودخودبهو هر دو با بازار کار داشته باشند،  گریكدیبا  یشتریارتباط تنگاتنگ ب هادانشگاه

 هایتواناییپرداخت حق اجازه استفاده از  ایو  توسط بازار کار آموختگاندانشتعامل و امكان بورس کردن  شیافزا

، استفاده از امتیاز حق رشد را به خود اختصاص داده است «حق رشد»که عنوان  باشدمیبازارها  نیافراد توسط ا

آموزش عالی  هایمشیخطگذاشتن بر بودجه و بازار کار موجب اجرای موفق  تأثیرو از طریق  غیرمستقیم صورتبه

نشانگر آن است که  ،یدر بعد از انقلاب اسلام رانیا عالی آموزش یحكمران نهیدر زم یپژوهش دبیاتمرور ا «گرددمی

 یاز الگو یبیگرا، در برنامه دوم توسعه ترکدولت سویبه یحكمران یالگو یریگبرنامه اول توسعه جهت یدر ط

                                                           
1.Plewa & P. Quester 

2.Nowotny 

3.Brookes 

4.Merle. Jacob 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 ih

ej
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

22
 ]

 

                            13 / 26

http://ihej.ir/article-1-1205-en.html


 79۰1فصلنامه علمی پژوهشی آموزش عالی ایران* سال دهم* شماره دوم* تابستان   /94

در برنامه چهارم توسعه  ،یمحور و هومبولت رگرا، بازااز دولت یبیگرا و بازار محور، در برنامه سوم توسعه ترکدولت

بوده است  یهومبولت یالگو تیاز هر سه الگو با محور یبیدر برنامک پنجم به سمت ترک ،یهومبولت یبه سمت الگو

 شدهاستخراجعوامل تكنولوژیكی  قیتحق اتیو مرور ادب هامصاحبه هاییافتهاساس  بر .(79۰9و همكاران،  یالله)فتح

 ادغام، بخش فرابخش با  ارتباط، بالادستیبا اسناد  ارتباط، عتف گذاریسیاستو  یمجامع حكمران از: اندعبارت

 میارتباط مستق عدم، عتف گذاریسیاستمجامع  نیب ینهاد ییافزاهم، وزارت خانه آمورش و عتف و بهداشت

 حق رشد ازیو بازار کار، جهت استفاده از امت هادانشگاه

 یآموزش عال هایمشیخط یاجرا ساززمینهعوامل  بندیرتبه
 لیپرسشنامه تحلشد  پرداختهرسشنامه تحلیل سلسله مراتبی پبه طراحی  شدهاستخراج ساززمینهعامل  6 اساس بر

وزارت  زیرمجموعه یپژوهش مؤسسات علمیهیئتنفر از کارشناسان وزارت علوم، اعضا  ۰5 انیرا م مراتبیسلسه

با استفاده از  بندیرتبهنتایج  است. دهیگرد عیو توز یآموزش عال نظرانصاحبو  هادانشگاه علمیهیئتعلوم، اعضا 

به ترتیب:  ساززمینهعوامل  بندیاولویتکه این است  دهندهنشان نتایجمحاسبه گردید،  Expert choice افزارنرم

سلسله  بندیرتبهلازم به ذکر است در  .باشندمیعوامل قانونی، سیاسی، اقتصادی، تكنولوژیكی، فرهنگی و اجتماعی 

مقایسات زوجی، سازگاری وجود دارد  در ،(IR≤./10) باشد 75/5یا مساوی  ترکوچکمراتبی اگر نرخ ناسازگاری، 

محاسبه گردیده است. در  5.58۰این نرخ برابر با ژوهش پدر این  باشدمی تائیدو مقایسه زوجی صورت گرفته مورد 

 محاسبه شده است. ƛ maxجدول ذیل نرخ ناسازگاری و شاخص ناسازگاری و 

 ( نرخ و شاخص ناسازگاری3 جدول)

ƛ max = شاخص ناسازگاریn(/(n-1) -ƛ max)  =نرخ ناسازگاریII/IIR 

6.553323521 0.110664704 0.089245729 

 یآموزش عال هایمشیخط یاجرابر  مؤثرعوامل 
منجر به  یآموزش عال هایمشیخط یاجرا، مؤثرعوامل در خصوص حاصل از مصاحبه با نخبگان  هاییافته

، (افزارنرم)ی تیحما عوامل، (افزارسخت) یبانیعوامل پشت: از اندعبارتاستخراج هشت عامل گردید این عوامل 

، بوروکراتیکو  یساختار ،یادار عوامل، (ی)فرد یمجر هایمهارتو  تجارب یی،اجرا یمربوط به نهادها عوامل

 صورتبهکه  مشیخط یابزار مناسب اجرا انتخاب ،مشیخط نیمربوط به تدو عوامل، ایو جغراف یطیمح عوامل

رداخته پدر ادامه به تشریح اجمالی این عوامل  .اندبوده تأثیرگذارآموزش عالی  هایمشیخطمستقیم بر اجرای 

 .شودمی
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آموزش عالی به مواردی اشاره دارد که  هایمشیخطبر اجرای  مؤثر پشتیبانی عوامل: (افزارسخت) یبانیعوامل پشت

 و مالی، تجهیزات دسته: پشتیبانی ۰عوامل به  این .باشدمیسازمان  افزاریسختعوامل  س هستند و جزولممقابل 

نظریه سرمایه  .اندگردیده بندیتقسیماجرا  برای کافی اطلاعات، زمان پردازش انسانی، توانایی اداری، سرمایه منابع

منظور امنیت عنوان کارکردی از تلاش اساسی انسان بهبه عالی آموزشگذاری در انسانی، مدعی توضیح سرمایه

ی در طول زمان منجر به درآمد اقتصاد عالی آموزشطورکلی، فرض شده که اجتماعی و توانگری است، زیرا به

کند که در اقتصاد بازار، اختلاف در به دست آوردن درآمد، انعكاسی از شود. این نظریه همچنین فرض میتر میبیش

های افراد اشاره دارد که آماده فروش برای یک ها و تواناییبه مهارت طرفازیکوری است. بازار کار اختلاف در بهره

ایی است که کارفرمایان برای انواع خاص بازار دارند. در یک بازار مزد معین هستند و از طرف دیگر بیانگر تقاضاه

 2بلوکلند. (7۰۰7 ،7دهند )هوگز و لودرهای مردم را انعكاس میطور دقیق، مهارتکار صحیح، مزدهای بازار کار به

سرمایه انسانی  ٔ  های نگرهانگاره بر پیش عالی آموزشها در کند که گسترش توانمندی( یادآوری می2576)

اقتصادی و گرایش وزارت علوم،  -های اجتماعیگذاری شده است؛ ولی نمود اقتصاد بر پایه توانایی و بایستگیپایه

محور، نیازمند آن است که به مفهوم سرمایه اجتماعی نیز تحقیقات و فناوری برای حرکت در راستای جامعه دانش

و محتوای آن نگریسته شود. سرمایه اجتماعی  عالی آموزشپایه و توسعه های گیری توانمندیبرای تحلیل روند شكل

به اعتقاد  که در یادگیری دانشجویان و آموزش نیز مؤثر است. هادر دانشگاه، تنها در بهبود کیفی و کمی پژوهش

و همچنین وجود  هامشیخطعوامل مالی و بودجه تخصیصی جهت اجرای »در پژوهش  کنندهمشارکتخبرگان 

آموزش عالی  هایمشیخطدر اجرای  توانندمی روزبهاطلاعاتی و  هایشبكهوجود ، باتجربهنیروی انسانی ثابت و 

بوده است توسط  مؤثر مشیخطرای اج که برچالش منابع مالی و نیروی انسانی متخصص  «.باشند آمیزموفقیت

 گردیده است. تائیدنیز  (79۰2( و اعرابی )79۰2(، مختاریان )7۰84) 4(، هاگود7۰85) 9ساباتیر محققانی همچون:

و  ناملموسآموزش عالی به مواردی اشاره دارد که  هایمشیخطعوامل حمایتی اجرای  :(افزارنرم) یتیعوامل حما 

بوده است این  تأثیرگذارآموزش عالی  مشیخطمستقیم بر اجرای  صورتبهکه  باشدمیسازمان  افزارینرمقسمت 

 در استمرار و تشویقی، ثبات و اجباری ابزار از ، استفادهکنندهتسریع مقررات تنظیمدسته کلی شامل:  75عوامل در 

عالی،  مقامات و گذارانقانون سویه از مجری، حمایت هایسازمان در همكاری و همدلی ، جومشیخط رهبری

 بیرونی، وجود هایائتلاف و مجریان و نفعانذی مشارکت و ، رهبری، حمایتبالادست قوانین و اسناد حمایت

                                                           
1. Hughes and Lauder 

2. Blokland 

3.Sabatier, P. & Mazmanian, D 

4.Hogwood, B. and Gunn, L 
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به اعتقاد  .اندشدهبندیدسته مشیخط ذیریپ عمل در مجریان تلقی و مجریان، نگرش در تعهد و مسئولیت احساس

فضای  و تأثیرگذار حوزه خاص یک هدایت توانایی)مدیریتی  صلاحیت از هاآن معتقدند که ( کسانی257۰) 7رومن

 برای بیشتری تمایل هستند، برخوردار (، معناداریکندمی منعكس را خاصی هایارزش که اقداماتی اتخاذ برایلازم 

 برای مدیران شخصی تمایل و درونی انتظارات دارند، همچنین معتقد است بین گذاری مشیخط در مشارکت

 شرکت فرایند این در خواهندمی خود از که کارشناسانی. دارد وجود معناداری گذاری رابطه مشیخط در مشارکت

 پژوهش در کنندهمشارکت خبرگان اعتقاد بههستند.  فرصتی چنین دنبال که کننداعلام می بیشتر احتمالبه کنند،

بوده  تأثیرگذارآموزش عالی  هایمشیخطبیرونی بر اجرای  هایائتلاف و مجریان و نفعانذی مشارکت و حمایت»

 مشیخطبر اجرای  مختلف هایگروه نفوذاعمالنیز  (79۰2)( و اعرابی7۰85) ساباتیر مرور ادبیات تحقیق« است

 اند.دانسته

 درواقعها ها و دانشگاهکنند کالجیم( بیان 2559) 2گایل، تواری و وایت یی:اجرا یعوامل مربوط به نهادها 

نفع گوناگونی را برآورده ها و ساختارهای اجرایی هستند که باید علائق افراد ذیای با رسالتهای پیچیدهسازمان

ها، وجود نحوه اداره تفاوت اساسی در مدیریت و رهبری یک کالج در مقایسه با یک شرکت یا سایر سازمان سازند.

کند یمسیاستی کمک  یهاشبكه دهد که مفهومحقیق نشان میمرور ادبیات ت(. 255۰، 9مشترک است )بیرنبائوم و اکل

 مدیران، دانشجویان،) عالیآموزشمؤسسات  بازسازی حوزه در بازیگران تمام ازتر کاملنگرشی  آوردن به فراهم

 4جانسون) هستند اجباری و در ساختار قانونی که کسانی فقطنه ،(غیره و خارجی یهاسازمان ،هاوزارتخانه ینمأمور

در نهادگرایی جدید تكیه بر مفهوم ارتباطات و روش “که  معتقدند زین شوندگانمصاحبهاز  یبرخ(. ۰،257۰و هوبا

همچنین است،  ارتباطی یهامثابه سازمان( به مفهوم شبكهاست برای گذار از مفهوم رسمی نهاد )به یانهیتنظیم آن زم

به نقش قواعد و هنجارهای غیررسمی یا غیرملموس در تعیین  یگذاراستیتا در س کندیاین امر زمینه را فراهم م

 گیریجهتمبنایی برای دانش و تجارب مشترک فراهم کرده و  هاشبكهبه دلیل آنكه  ”توجه نماییم. هااستیس

با ارتقای  هاشبكه. علاوه بر این، دهندمی پیچیده را کاهش گیریتصمیمتعامل در شرایط  هایهزینههنجاری دارند، 

 هایمشیخطمستقیم بر اجرای  تأثیرآموزش عالی  سازیشبكه .دهندمیاطلاعات، عدم امنیت را تنزل  چندجانبهتبادل 

                                                           
1.Roman 

2. Gayle ،Tewarie   & White 

3. Birnbaum   & Eckel 

4.Johnson 

5.Hoba 
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 و تتباطاار روی بر ساسیا طوربه مشیخط یندآفر؛ داردمی( بیان 71۰ :255۰) 7جونز لزرچا ش عالی دارد.زآمو

 چه مشیخط مرحله در کهاین فهم ایبر (ارگذ مشیخط رمنظو تعیین) تفسیر ،ستا بستهوا هاآن یمعنا و تکلما

گذاری  مشیخطاز  مجریان تعبیرنحو تفسیر و  »است. به اعتقاد خبرگان حیاتی  ربسیا ،گیردمی رتصو میاقدا

 «است. تأثیرگذارش عالی زآمو هایمشیخطمستقیم بر اجرای  صورتبه

در  رییتغ«. کنند تیریرا مد هایوستگیناپ دیاکنون با رانیمد»قول دراکر به  :(ی)فرد یمجر هایمهارتتجارب و 

مانند دانشگاه،  ستمیس کی یآشفتگ یبندصورت ای دنینظم بخش یبرا جهتنیاداره کند. بد دیرا با رییکه تغ یتیریمد

منظور بهبود و توسعه به و یزیربرنامه ریمس یها و طنحوه کارکرد و تعامل آن ستم،یقدم، شناخت و درک س نیاول

است  مدتانیبلندمدت و م یهاانداز و برنامهچشم نیو اثربخش آن با تدو عیسر یو سازگار ستمیس ییتوانا شیافزا

ارتباط گذشته، حال و  ییایاست که پو «یتوسعه دانشگاه»در  «یزیرتفكر برنامه» ابدییم تیتر از آن آنچه اهمو مهم

 مشیخطن به اجرای مجریامثبت  ش»نگربه اعتقاد خبرگان  .دهدیرا موردتوجه قرار م یگاهدانش یهاتیموقع ندهیآ

ژوهش پمرور ادبیات « کندمیآموزش عالی را تضمین  مشیخطبالای مجری در اجرای موفق  هنگیزا و تعهدو 

 .دانندمی مؤثر مشیخط( نیز تعهد و انگیزه مجریان را بر اجرای 255۰) 2اسبرات

 ماا ،هستند سردرد و حمتز باعث قعامو برخی در گرچها هابوروکراسی: بوروکراتیکو  یساختار ،یادارعوامل 

 سیاکرروبو ،ضرورتبه ،شوندمی هپیچید هایشمسئولیت و نهادیک یقتو .هستند لتیدو هایسازمان وریضر اههمر

 عنوانبه هعمد طوربه هابوروکراسی گرچها کند. محقق را لتدو توسط شدهتعیین افهدا ندابتو تا شودمی دیجاا

جوامع  در .نمایندمی یفاا اریگذ مشیخط هاینقش غلبا هاآن ماا اندآمده دجوو به مشیخط یمجر هایسازمان

 و محكم هایبرنامه به مشیخط یک تفسیر بر وهعال شودمی ستهاخو تیکاکرروبو هایسازماناز  هایپیچیدهبسیار 

 سیاکرروبو دکرر(. کا764: 7۰68، 9نستیو)اهند د توضیح نیز را مسئله یک جایگزین هایحلراه ،هابرنامه آن ایجرا

اجرای افقی، »معتقدند که  کنندگانمشارکتبرخی (. 244-7۰6: 7۰62، 4)وبر شودمیه یدد نقانو ایجرا عنوانبه تنها

 ،اعتقاد خبرگان به .«دبو هداخو ترساده و ترراحت هماهنگی جهت همینو به  دهدمیتعداد بازیگران را کاهش 

 حكمرانی و اداره در دانش، اعتمادسازی تجربیات، خلق انسانی، انتقال نیروی انگیزه افزایش منجر به: فقیا ایجرا

 هر یا و هانمایندگی ،هابخش ،ضعیتو ینا در ..گرددمیکارآمد  مالی و مدیریت منابع مناسب کارگیریبهعمومی، 

                                                           
1.Charles Jones 

2.Spratt 

3.Steven 

4.Weber 
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 بین هماهنگی یا و ریهمكا و دهبو نقانو ایجرا به مملز نیكسا طوربه مناطق یا و هااستان مانند یگرد بندیتقسیم

 طوربه ی،مجر هایسازمان .اردند دجوو نیز مستقل یحدهاوا هماهنگی ایبر تیورضر و ستا نشدهتعریف هاآن

 موفق ایجرا» پژوهش در کنندهمشارکتبه اعتقاد خبرگان  .دهندمی ارشگز مرکز به را دخو ایجرا ارشگز نیكسا

 هاسازمان از ممكن قلاحد بین که دارد اداری هایمسئولیت و ارقتدا به بستگی گیدسا و دارد سادگیبه بستگی

شفاف تدوین گردد تضمینی برای اجرای موفق  هایدستورالعمل بودن با مشخص مشیخطبنابراین اگر باشد  کمشتر

 «آن است.

بدین معنی کطه عطدالت  روستروبهآموزش عالی با تغییری اساسی  ،حطوزه آمایش در :ایو جغراف یطیعوامل مح

تحصیلی  هایرشتهایطن حقیقت که همه افراد جامعه با قرار داشتن در هر منطقه جغرافیایی باید از همه  منزلهبه

مقاطع تحصیلی باید  اندازیراهشوند، نیست؛ بلكه در تأسیس و  مندبهره ایمنطقهدانشگاهی بدون توجه به شرایط 

و امكانات هطر منطقطه مطدنظر قرار گیرد و با توجه به این عوامل، آموزش عالی در آن  تهدیدها، هافرصتنیازها، 

راهنمای  نعنوابهآمایش طی زمان رویكرد هزینه و فایده را »به اعتقاد خبرگان  .منطقه توسعه و گسترش پیدا کنطد

را از  آموختگاندانشعمل خویش در مورد آموزش عالی اتخاذ و سعی کرده مشكلات آموزش عالی، مانند بیكاری 

ی راه عنوان راهنما و نقشهآمایش سرزمین به یگذاراستیس، «برای آن ارائه دهد حلیراهاین راه سامان ببخشد و 

منظم،  صورتبه عالی آموزشهای ی نظامکنندهتواند هدایتمی ،عالی آموزشریزی در بخش روشن برای برنامه

 عدر نقشه جام شدهتصریح هوشمندانه یهااستیاز س یكیای باشد. های ملی و منطقهپایدار، مبتنی بر نیاز و مزیت

مقاطع و ها در دانشگاه تیظرف میو تنظ یو اقتضائات اجتماع یطیمح یهاتیظرف یرصد دائم»کشور،  یعلم و فناور

 شیبر اساس اصول و ملاحظات آما ندهیحال و آ یازهایها و نآن یمتناسب با رتبه علم یمختلف علم یهاحوزه

پذیر، دارای کشورمان باید سرآمد، رقابت ،یعالوزشآم 7454انداز بر اساس سند چشم 7.اعلام شده است «نیسرزم

باید در راستای اهداف و  یعالیا باشد؛ بنابراین آموزشهویت ایرانی، اسلامی و پیشتاز در منطقه جنوب غربی آس

گرایی در های خود، به جایگاه مورد انتظار در منطقه برسد. این مهم جز از مسیر آمایش سرزمین و ماموریتبرنامه

و از سویی  روستروبهآموزش عالی با انبوهی از متقاضیان » خبرگان یبه اعتقاد برخ شود.محقق نمی ،یعالوزشآم

، محدود کردن مقوله درنتیجه. کندمیدیگر، هر فرد بر اساس فكر و ایده خویش، تحصیل در آموزش عالی را انتخاب 

علم  توسعهآمایش آموزش عالی نسبت به »که  معتقدند نیز برخی« دارد تأمل آمایش به مباحث اقتصادی جای کمی

 «کمی غفلت کرده است.

                                                           
1.Council of Cultural Revolution. Comprehensive map of science and technology. Pub Sup Cou 

Cul Rev,Tehran.2011. [Persian] 
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 9۰/ موثر و زمینه ساز اجرای خط مشی های آموزش عالی در ایران مطالعه عوامل

 مشیخطباید در زمان تدوین “در پژوهش  کنندهمشارکتبه اعتقاد خبرگان  :مشیخط نیعوامل مربوط به تدو 

ها در دانشگاه یاتیعمل یهاتیبه اهداف و مأمور عالی آموزشجامع در حوزه  یهااهداف و رسالت لیتبد چگونگی 

اهداف عینی با  شدهمشخصدر برنامه  و اداره هر دانشگاه گاهینقش و جا نییتع سایر نهادهای اجرایی و  و

مرور  گرددمی مشیخطمنجر به اجرای درست  شفاف مشخص گردد در این صورت صورتبه گیریاندازهقابل

مندتر است نظام دگاهید کیو اتخاذ  هایمشخط رییمتضمن تغ داریگذر به جوامع پا» که دهدمیادبیات تحقیق نشان 

 یمشبه انسجام خط یابیدست (2574 7)هاتنین و همكاران« گره خورده است یمشگسترده با انسجام خط دگاهید نیو ا

 دارنداذعان  ریناپذمعمول و گاهاً اجتناب یرخداد مثابهبهبر عدم انسجام  یاسیس شمندانیدشوار است و اند

به اعتقاد خبرگان  .(2558، 9کاربون) پذیرندیگرا مجامعه کثرت کیاز عدم انسجام را در  یزانیم و ؛(2،255۰ناتال)

 موردبررسیتدوین باید در مرحله  یو فناور قاتیدر حوزه علوم، تحق هایمشیخطعدم هماهنگی و تناقض میان »

این  دهندهنشانمرور ادبیات تحقیق « بین تدوین، اجرا و ارزیابی در نظر گرفته شود ایشبكهقرار گیرد و ساختار 

)مای و  سازگار باشند گریكدیبا  یمشعلائم مرتبط با خط ریمعناست که اهداف، ابزارها و سا نیانسجام به ااست که 

 ییافزاهم»به اعتقاد خبرگان  وجود داشته باشد. زین یمشخط یقلمروها نیب دیبا یسازگار نیا و ؛(2556، 4همكاران

 عالی آموزشعلم و  یگذاراستینظام س. «و شكننده است فیضع رانیا عالی آموزشعلم و  یهااستیدر س ینهاد

جنگل خودرو شكل  کیو بدون برنامه مانند  یجیتدر ندیفرآ کیدر  فیوظا میمدون است. تقس یفاقد نگاشت نهاد

 باهم ارتباطیمجزا و ب ریجزا نیشده است و ا یارهیجز ستمیاطلاعات، س یمتخصصان فناور ریگرفته است. به تعب

 نیها وجود ندارد. اآن نیسطح تعامل که تبادل اطلاعات است ب نیترنازل یندارند. حتو تعامل  یو همفكر الوگید

وزارت علوم و وزارت  ،یو فناور قاتیعلوم، تحق یعال یشورا ،یانقلاب فرهنگ یعال یاند از: شورانهادها عبارت

و  یمعاونت علم ،یاسلام یمجلس شورا قاتیآموزش و تحق ونیسیمصلحت نظام، کم صیمجمع تشخ شت،بهدا

 ...و  یزیربرنامه یعال یگسترش، شورا یکشور، شورا یزیرو برنامه تیریسازمان مد ،یجمهور استیر یفناور

 و گر تسهیل عوامل ؛ایزمینه عوامل ؛گانهپنج( با استخراج ابعاد 79۰6گل دار و همكاران ) .(79۰5 صالحی)

 وضع و عمومی؛ گذاری مشیخط در ذینفعان سازی درگیرعمومی؛  مسئله با مواجهه و شناسایی بازدارنده؛

 گذاری مشیخط در ذینفعان سازی درگیر مفهومی چارچوب طراحی به هایمؤلفهسایر  و مطلوب هایمشیخط

خوب است، اما در  مشیخطکه شود میگفته  نیا» در پژوهش کنندهمشارکتبه اعتقاد خبرگان  عمومی پرداختند.

                                                           
1.Huttunen et al 

2.Nuttall 

3.Carbone 

4.May et al 
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اجرا را  یتنگناها هامشیخط نیدر تدو گذاریسیاستاگر  رای، زستین یچندان منطق شودنمیعمل خوب اجرا 

است نه  یگذار مشیخطبر ضعف  یلیدل نیاتخاذ کرده باشند، ا یلیو تخ یانتزاع یرا در فضا مشیخطو  دهیند

گذاری  مشیخطاجرای  نفعذی هایگروه منافع به پژوهش توجه در کنندهمشارکت خبرگان اعتقاد به ضعف در اجرا

 «.ا تضمین کندر مشیخطاجرای صحیح  تواندمیدر زمان تدوین 

 منابع، محدودیت تأثیر تحت ابزار انتخاب هود 7کریستوفر نظر اساس بر :مشیخط یانتخاب ابزار مناسب اجرا 

 اگر دارد اعتقاد او. گیردمی شكل گذشته ابزارهای شكست از اندوزیتجربه و قانونی ملاحظات سیاسی، فشارهای

 گروه چه هر زیرا کرد خواهند استفاده ترغیبی ابزارهای از هادولت باشند، یافته سازمان و وسیع اجتماعی، هایگروه

 بیشتر کنند استفاده( اجباری) فعال ابزار نه و داوطلبانه انفعالی، ابزار از هادولت آنكه احتمال باشد، تربزرگ اثرپذیرنده

 عوامل ظرفیت و سازمان نیز و منابع دولت، اهداف طبیعت تابع ابزار، انتخاب هود ازنظر بنابراین ؛بود خواهد

 و بررسیبه باید  مشیخطجهت اجرای موفق »در پژوهش معتقدند که  کنندهمشارکتخبرگان  .است اجتماعی

 «اقدام گردد. مشیخطدر آموزش عالی متناسب با اهداف آن  مشیخط اجرای ابزار ترینمناسب انتخاب

 عالی آموزش هایمشیخط اجرای مؤثر عوامل بندیرتبه
نفر از اعضا  15شد و بین  پرداختهتحلیل سلسله مراتبی  پرسشنامهبه طراحی  شدهاستخراج مؤثرعامل  8 اساس بر

 آن بر بندیرتبه و گرفتند قرار تائید مورد پرسشنامه ۰5 درنهایت که کشور توزیع گردید هایدانشگاه علمیهیئت

 شدهطراحیدر خصوص جامعه آماری باید توجه داشت که به دلیل اینكه پرسشنامه  .است گرفته صورت اساس

این است  دهندهنشان نتایج محاسبه گردید Expert choice افزارنرمبا استفاده از  بندیرتبهنتایج  باشدمیتخصصی 

، بوروکراتیکو  یساختار ،یادار عوامل، مشیخط نیعوامل مربوط به تدوبه ترتیب:  ساززمینهعوامل  بندیاولویت

ابزار  انتخاب،  یبانیپشت عوامل ی،مجر هایمهارتو  تجاربیی، اجرا یمربوط به نهادها عواملی، تیحما عوامل

 .ایو جغراف یطیمح عوامل، مشیخط یمناسب اجرا

 در ،(IR≤./10) باشد 75/5یا مساوی  ترکوچکسلسله مراتبی اگر نرخ ناسازگاری،  بندیرتبهلازم به ذکر است در 

در این پژوهش این نرخ  باشدمی تائیدمقایسات زوجی، سازگاری وجود دارد و مقایسه زوجی صورت گرفته مورد 

 شدهمحاسبه ƛ maxری و شاخص ناسازگاری و ذیل نرخ ناسازگا جدول در. است گردیده محاسبه 5.5۰8برابر با 

 است.

 

                                                           
1.Christopher 
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 ( نرخ و شاخص ناسازگاری5 جدول)

ƛ max = شاخص ناسازگاریn)/(n-1) -ƛ max)  =نرخ ناسازگاریII/IIR 

9.042752633 0.148964662 0.098003067 

 گیرینتیجهبحث و 

آموزش عالی در کشور  هایمشیخطاجرای  ساززمینهو عوامل  مؤثردر این پژوهش سعی شد تا به بررسی عوامل 

خواسته شده است تا  نظرصاحبپرداخته شود. این پژوهش در دو مرحله کلی انجام شد که در مرحله اولیه از افراد 

شامل  ی،فیمرحله کاین در  یجامعه آماردر مصاحبه عمیق و کیفی شرکت کنند و به بررسی موضوع بپردازند. 

 ریو غ ترپایینمدارک  ای( یگذار مشیخط)با تخصص  تیریمد یرط داشتن مدرک دکتربا ش کردهتحصیلخبرگان 

ارشد وزارت  رانیجز مد ای دارا باشند و یدر آموزش عال یگذار مشیخطسال سابقه  75حداقل  کهدرصورتیمرتبط 

 هایمشیخط یبر اجرا مؤثرو  ساززمینهعوامل  قبیلمصاحبه از  سؤالاتبه  که ؛باشد یفناورو  قاتیعلوم، تحق

در  حاصل شد؛ ینظر اشباع مصاحبه 79 با یکنون قیدر تحق که ؛پاسخ دادند ؟دانیدمیکشور را در چه  یآموزش عال

که ذکر  طورهمانپرداخته شد.  مفاهیم اصلی بندیاولویتمرحله دوم با طراحی پرسشنامه تحلیل سلسله مراتبی به 

ه در توسعه از وزح نیا کارکرد ومهم در توسعه کشور است  هایبخشاز  یكی یو فناور قاتیحوزه علوم، تحقشد 

حوزه علوم،  یهایمشخط قیامروز از طر یایو کشورها در دن شودیم سریمناسب م یهایمشخط نیتدو قیطر

 ریسا تیبه فعال توانیحوزه م نیمناسب در ا یمشخط نیتدو اب کنندیم نیخود را تضم تیموفق یو فناور قاتیتحق

سبب قلمرو  نیکرد؛ به هم نیتأم زیها را نآن موردنیاز یو فناور ستهیشا یانسان یرویو ن دیبخش یها وجهه علمحوزه

 یهامشیخطتوسعه و  یهابرنامه رینظ یاست و در اسناد بالادست تیکشور حائز اهم یرشد و بالندگ یمذکور برا

س از پ، شدهتدوین هایمشیخطتاکنون برخی از  شده است. دیتأک مهم نیبر ا زین یمقام معظم رهبر یاز سو یابلاغ

 مشیخطو  اندکردهناقص اجرا  طوربهرا  هاآنو مجریان، بسیاری از  اندشدهتصویب در مرحله اجرا با ناکامی مواجه 

آموزش  هایمشیخطبوده است. اجرای موفق  انگیزبحثو  زیمناقشه آمهمواره  رانیا یآموزش عال یعموم یگذار

و  موردبررسیحاضر  تحقیق درآن  هایمؤلفهعوامل و  عمده کهو بسترساز بوده  مؤثر عوامل شناسایی درگروعالی 

 تحلیل قرار گرفت.

اصلی در  مفهوم 6 آموزش عالی کشور شامل هایمشیخطاجرای  بسترسازعوامل  دهدمیتحقیق نشان  هاییافته

از: عوامل  اندعبارت تحلیل سلسله مراتبی اساس بر بیبه ترتاصلی مفاهیم  اینمقوله فرعی است که  65قالب 

که استخراج گردید. این  طورهمان. اندشدهبندیدسته یو اجتماع یتكنولوژیكی، فرهنگ ،یاقتصاد ،یاسیس ،یقانون

و  یمجامع حكمراناز:  اندعبارت باشدمیدارای اهمیت بیشتری  هامؤلفهعوامل قانونی که نسبت به سایر 
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 گذاریسیاستمجامع  نیب ینهاد ییافزاهم ،بخش فرابخش با  ارتباط، بالادستیبا اسناد  ارتباط، عتف گذاریسیاست

تغییر و عوامل سیاسی شامل: . حق رشد ازیجهت استفاده از امت و بازار کار هادانشگاه میارتباط مستق عدم، عتف

 تناسبی، اسیدر تشكلات س یخصوص ویژهبهدانشگاه  مشارکت، میتحر، تخصص وزرا عدم ،تحولات سیاسی داخلی

دانشگاه در  نقش، آموزش مجلس ونیسیکم ضعفی، اسیس هایدغدغهدولت از  فراغتی، اسیس طیاوضاع و شرا

، زودبازده هاینتیجهبه  هادولت لیو تما یبازده بودن آموزش عال رید، المللبین طیمساعد شرا جو، المللیبیناقتدار 

عوامل اقتصادی شامل:  استخراج گردید. باثبات یتیریمد هایرویه، تفكر هایکانون جادیا، دولت ملت و اعتماد رابطه

بنابراین جهت اجرای  ؛باشدمیی اقتصاد طیتناسب اوضاع و شرابودجه دولت، بودجه عتف، اقتصاد مقاومتی و 

جر به اجرای بهتر من تواندمیبا توجه به شرایط اقتصادی کشور  ایبودجهآموزش عالی تخصیص  هایمشیخط

 گردد. هامشیخط

مستقیم بر اجرای  صورتبهعواملی است که  که شامل مؤثروامل ع دهدمیتحقیق نشان  هاییافتههمچنین 

 .شودمی بندیطبقهمقوله فرعی  ۰5 و مفهوم اصلی 8بوده است. در قالب  تأثیرگذارعالی آموزش  هایمشیخط

 ،یادار ، عواملمشیخط نیعوامل مربوط به تدو: از اندعبارت تحلیل سلسله مراتبی اساس بر بیبه ترت مفاهیم اصلی

 عوامل ،یمجر هایمهارتتجارب و  ،ییاجرا یعوامل مربوط به نهادها ،یتیعوامل حما ،بوروکراتیکو  یساختار

 نیعوامل مربوط به تدو کهازآنجایی است. ایو جغراف یطیعوامل مح ،مشیخط ی، انتخاب ابزار مناسب اجرایبانیپشت

برخی عوامل مربوط به تدوین  باشندمیدارای اهمیت بیشتری  بوروکراتیکو  یساختار ،یادار ، عواملمشیخط

 مشارکت، اقدام و اجرا یرهایمس کثرت، نظر گرفتن نهاد نظارت بر اجرا در ،مراحل اجرا قیدق نییتع از: اندعبارت

 یابیارز، (ندیکل فرا توازن) اجراکننده نیب نیدر تدو یهماهنگی، آموزش عال گذاریسیاستدر  علمیهیئت یاعضا

 ...و کیو تئور یعلم ینظر گرفتن مبان دری، قبل هایمشیخط

 .شودمیپیشنهادات ذیل توصیه  شدهتدوین هایمشیخطاجرای موفق  منظوربه

  هایمشیخطاولویت قرار دادن آموزش عالی توسط دولت و در نظر گرفته بودجه اختصاصی جهت اجرای 

 آموزش عالی

 عالی و ایجاد مدلی برای درگیر نمودن بنیادین های نظام آموزشگذاریاخذ نظر صنعت و جامعه در سیاست

مسئول نمودن و ایفای نقش پویا در  صنعت و جامعه نه در استفاده از برون دادها و همكاری مشترک بلكه در

 عالی )ارتباط با صنعت و جامعه(.کارکردگرا بودن آموزش

  رورش، وزارت بهداشت و درمان و وزارت علوم تحقیقات و پافزایش ارتباط میان سه وزارتخانه آموزش و

 فناوری
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 سیاستی یهادر شبكه یشدن و نقص در حكمران یارهیجز دهیپرهیز از پد. 

 های سیاستی هم در اتخاذ تصمیم و هم بر عالی، شبكهگیری در نظام آموزشهای تصمیمسیاری از مدلبرخلاف ب

 سازی راهبردها درگیر است.های پیادهشیوه

 شود، بلكه نقاط ضعف عملكردی همه تنها تصمیم بهتر اخذ میعالی، نههای سیاستی در آموزشدر فرایند شبكه

مدل تفكر سیستمی نقایص هر بخش مشخص است ولی بهبود به عهده همه شود )همچون نفعان مشخص میذی

 نفعان است(.ذی

 برای تحقیقات آتی شنهاداتیپ

  گذاری مبتنی بر شواهد در آموزش عالی مشیخططراحی مدل تدوین 

  صورت گرفته در آموزش عالی هایمشیخططراحی مدل ارزیابی 

 بررسی وضعیت حكمرانی در آموزش عالی 

 گذاری آموزش عالی مشیخطکمیسیون آموزش مجلس و نقش آن در  شناسیآسیب 

 گذاری آموزش عالی مشیخطشورای انقلاب فرهنگی و نقش آن در  شناسیآسیب 

 منابع

 اندازچشمبر اساس سند  یتحقق اهداف آموزش عال ی(. بررس798۰محسن ) ان،یو تراب نیحس دیس ،یابطح 

 97-65، 8، شماره 4 دوره ،ی. پژوهش در نظام آموزشیسلسله مراتب لیتحل ندیساله کشور با روش فرا ستیب

 آن بر آموزش عالی، ماهنامه  تأثیرعلوم انسانی و  سازیبومی هایشیوه هایبررسی(، 7988)راد، بتول  اخوی

 4 شماره، 69 و ۰9 صص، 82-22مهندسی فرهنگی، سال 

 نیکشور. سوم یصنعت هایمشیخط یاجرا شناسیآسیب(. 7984) رضایعل ،یرستم یمحمد و رزق دیس ،یاعراب 

 .تهران ت،یریمد المللیبینکنفرانس 

 ،فصلنامه نشاء علم، سال اول، یدر آموزش عال سازیخصوصی(، 798۰) یاریو توران اسفند حمیدرضا آراسته .

 .7 شماره

 (. طراحی نظام 79۰6) اصغرعلی عزت پور ،حسن فرددانایی ،فروزنده دهكردی لطف اله رضا،یعل نیحس یگیب

 9. شماره 27دوره .79۰6 پاییزهای مدیریت در ایران: های وزارت علوم. پژوهشمشیخطپایش و ارزشیابی برای 

 ،و حیطه عمومی: تهران، پژوهشكده مطالعات فرهنگی و  (، دانشگاه، تفكر علمی، نوآوری798۰علی ) پایا

 .اجتماعی چاپ اول
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 توسعه،  یهاآن در برنامه گاهیو جا رانیدر ا یعلم و فناور تیوضع ی(، بررس79۰5) امرضاغل ،یصالح ذاکر

 77۰و بودجه، شماره  یزیرفصلنامه برنامه

 خرداد،  28و  21 شی. مجموعه مقالات همایستمی(. دانشگاه و توسعه از منظر س7989شمس السادات ) ،یزاهد

 انیتشكل دانشگاه

 یچارچوب مفهوم ی( طراح79۰6. )یمنصور معظم -پور سوته یرحمت اله قل -یریام یمجتب -گلدار زهرا 

 75۰-87 (:66) 71 .یدانش حسابرس -یعموم یگذار مشیخطدر  نفعانیذ یرسازیدرگ

 قاتیحوزه علوم، تحق یها یانسجام خطمش یریگاندازه یبرا ی(. توسعه مدل79۰6) هیهان یاحمد به؛یط ،یعباس 

 .799-771، 2، شماره 9دوره  ،یعموم استیس ،یو فناور

 17صص،  9 شمارهبهایی،  شیخ پژوهشیعالی، مجله آموزش( تقاضای اجتماعی برای7982) مصطفیزاده عماد-

۰5. 

 لی(. تحل79۰9محمود ) ،ییطباطبا یزهرا؛ فراستخواه، مقصود و قاض ان،یمحمد؛ صباغ ،یمنیاحمد؛  ،یالهفتح 

فصلنامه انجمن  ،یآموز عال یحكمران یالگوها یهابا توجه به مقوله رانیگانه توسعه اپنج یهابرنامه ییمحتوا

 .89-41: 4سال ششم، شماره  ران،یا یعالآموزش

 ارائه ( »79۰5) محمدرضاغلامرضا، فلاح  یحسن، جندق ن،یمت یحسن، زارع فرددانایی، اللهرحمتپور  یقل

دوره نهم، شماره  ،سازمانیفرهنگ تیریمد« در استان قم یمطالعه مورد ،یصنعت هایمشیخط یاجرا یبرا یمدل

2 ،759-795 

 تهران:  گران،یو د یطبر یترجمه مجتب ،یعموم یگذار مشیخط ندی(. فرا7987و استوارت ) یپ مز،یج لستر

 نشر ساوالان

 اول تا چهارم توسعه:  یهابرنامه یکشور ط یفرهنگ هایسیاست ی(. موانع اجرا79۰2) دیپور، مج انیمختار

 11-19، 2 سال هفتم، شماره ،یراهبرد تیریمد شهی. اندیفرهنگ رانیمد اتیتجرب یبررس

 فصلنامه  ،یعالمدل در آموزش یجهت طراح یپژوهندهیآ یهامؤلفه نیی(. تع79۰7) هیمرض ،یآذر ازین

 .۰1شماره  ک،یوستیسال ب ت،یریمد یهاپژوهش

 مجله  ران،یدر ا یدولت یهاتوسعه دانشگاه یزیربرنامه تیوضع ی(. بررس7988محمد ) ،یسرخاب یدوز یمنی

 .7۰-7سال اول، شماره چهارم، ص  ران،یا عالی آموزش

 Ashby, E. (1966). Universities: British, Indian, African. Cambridge, MA: Harvard University 

Press. 
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