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 مقدمه 

افزایش سرعت و آهنگ تغيير و تحوالت اساسی در ابعاد مختلف اقتصادی، اجتماعی و علم و فناوری در عصر حاضر، و 

وجود تنوع و تعدد عناصر و کنشگران مختلف ، تاثير پذیری زیر سيستم هایی مانند دانشگاه و نظام آموزش عالی  از آن

تغيير در کارکردهای دانشگاهی، توسعه ی قابليت ها ، سيستم دانشگاهدر « پيچيدگی»در دانشگاه وتعامل بين آن ها، و 

يل نيازمند شناخت و تحل، و افزایش توانایی پاسخگویی به انتظارات و نيازهای رو به رشد محيط درون و بيرون دانشگاه

محيط( و  –وضعيت گذشته و موجود موقعيت های پيرامونی)دانشگاه بررسی منطقی و هوشمندانه از این سيستم، 

  .استهدایت و راهبری مناسب فعاليت های دانشگاهی  برخورداری از اندیشه پيچيده و تفکر برنامه ریزی به منظور 

 یمآنچه که اهميت  .می کندتغيير  نيزمحيط پيرامونش  ،در عين حال و دانشگاه مانند هرسازمانی تغيير می کند

 .است که کمك می کند جهت دهی این تغييرات مثبت باشد«دانشگاهیتوسعه »در«تفکر برنامه ریزی»و«برنامه»یابد

 

 

( به نیاز برای تحول درآموزش عالی وجستجوی سیستم های موثر برای بهبود 8006میزیكاسی) و )8002روبن و همكاران)

 .كرده اندكیفیت و نوآوری از سوی دانشگاه ها، اشاره 

( ازجمله محققان برجسته ای است كه راز موفقیت دانشگاه های پیشرو را در اعتقاد و باور و اقدامات پیگیرانه 1991كالرك)

 و مستمر برای دستیابی به تغییر و تحول عنوان كرده است. 

 

 

 

 

 



 
 
 

 طرح موضوع

در حال کسترش و توسعه یافته اند. بر اساس عوامل و مولفه های خاصی ساله دارند و  088دانشگاه ها در دنيا قدمتی 

، 4882،تایشلر، 6991)جيونا، حاضر مهمترین موضوع مورد توجه هم در مطالعات و محافل مختلف علمی و دانشگاهی

، 4866، آلتين سوی،6801، آلفونسو،4868، کوک و همکاران،6804و6898، یمنی،6801،  سایمون، مورن ،6802ایکاف،

کنفرانس جهانی یونسکو در سال  6892،ثمری ،6898، مهرعليزاده و صالحی عمران،6809، ذاکرصالحی،6800فراستخواه،

)ازجمله دانشگاه های دولت کبك کانادا، دانشگاه های اروپا، ایاالت  و هم در تجارب بيشتر دانشگاه ها در دنياو....(  4864

؛ به « وسعهت»،  شکل گيری مفهوم جدیدی از متحده، استراليا( موضوع بازاندیشی و بازتعریفی از نقش و تصویر دانشگاه

توجه  یبه معنا« برنامه ریزی» و معنای طرحی برای تغيير و بهبود فعاليت های دانشگاهی و سازگاری با محيط پيرامونی

ن  آ و  نهادینه کردن تفکر و عمل برنامه ریزی و نگاه بهبه رفتارهای کل سيستم و همه جانبه نگر با تاکيد بر نوپيدایی ها 

  حرفه ای تبدیل شده است.-به ميدانی تخصصی

اوی شناخت و واک هایی است که دانشگاهی، حاوی تجربه از طرفی شناخت عملکرد و تحوالت برنامه ریزی و مدیریت نظام

  د.موثر باشها و کاستی ها فراهم آورده و برای بهبود آن ها و قوترا برای تحليل روندها و تامل در ضعف تواند زمينهآن می

مورد توجه  توسعه دانشگاهی باید در مطالعه خود به عوامل اساسی که به ترتيب اهميت در ( 9002سوفن وآزيا )

اخت سطراحی برنامه های توسعه راهبردی، بودجه دولتی، طرح های علمی وکاربردی، تامين زیر کرده اند: قرارگيرد اشاره 

  به دانشگاه ها و کيفيت فارغ التحصيالن.توسعه  ها و تسهيالت، اعطای اختيارات بيشتر در

حمایت های مالی بنيادراکفلر -درجهان سوم «توسعه دانشگاهی» در مطالعه ای با عنوان تجربيات (3221كلمن و كورت )

که در هشت کشور آمریکایی، آسيایی و آفریقایی و خاورميانه انجام گرفت، عوامل اساسی زیر را در انتخاب مؤسسات و -

 -8صالح رهبری قوی و ذی-4توانایی و ظرفيت -6های مورد نظر برای اعطای کمك مالی مهم دانسته اند:توسعه دانشگاه



 
 
 

 -5 ،آمادگی برای دریافت کمك و حمایت -2ها و ظرفيت تغيير هدفمندی یا وضوح هدف ،توانایی برای تغيير و توسعه

  منابع مالی محلی و بيرونی.

رش در گست ا در ایران نيز از زمان تاسيس تاکنون با فراز و نشيب ها،چالش ها و مسائل فراوانیآموزش عالی و دانشگاه ه

 مواجه بوده و است: ی خود « توسعه»و 

 ه ای و ملی در  تاسيس دانشکده گسترش های بی رویه و جزیره ای و عدم توجه به تعادل و توازن های منطق

 توزیع نامناسب استقرارآن ها و  منابع و امکانات آن ها ، مجتمع ها و  دانشگاه های جدید و ها

 افزایش نامتناسب ظرفيت دانشگاه های با سابقه 

 کمبود بودجه و منابع مالی برای  تامين هزینه های آموزشی دانشگاه ها و عدم کفایت منابع اختصاصی 

   نامتعادل بودن هرم تحصيلی و چالش نامتناسب بودن رشد کمی و کيفی 

  و در نتيجه فروکاست آن به مفاهيمی مانند گسترش «  توسعه دانشگاهی»مفهوم پردازی در زمينه مفهوم عدم

حل و ، افزایش رشته مافزایش تعداد دانشجو فضاهای آموزشی، توسعه تحصيالت تکميلی بيشتربا نگاه کمّی،

 ز آموزش عالی و به ویژه دانشگاه. ایجاد و تاسيس موسسات و مراک

 

 

 



 
 
 

 29، 23، 48سسات آموزشی دولتی دارای رديف مستقل در قوانین بودجه سنواتی طی سال های تعداد مو

 

 

   ان بيکاری دانش آموختگکاهش ظرفيت اشتغال به دليل رکود اقتصادی و عوامل وابسته به آن)شکست بازار( و 

  عدم تناسب بين عرضه و تقاضا  و کيفيت فارغ التحصيالن در بيشر دوره ها 

 تضعيف روند پذیرش مناسب دانشجو و اعضای علمی و  زیرساخت ها  «مدرک گرایی» روحيه 

 در ايران« توسعه دانشگاهی»سوال اساسی مطرح می شود كه  فرآيند گسترش و حال با اين وضعیت ، اين  

 با توجه به كدام عامل ها و مولفه های اصلی، در دانشگاه های دولتی صورت می گیرد؟ 

 



 
 
 

 سئواالت پژوهش

  دردانشگاه های دولتی کدامند ؟«توسعه دانشگاهی»مرتبط با فرآیندعوامل)مقوله های( اصلی 

 دردانشگاه های دولتی کدامند ؟«توسعه دانشگاهی»مرتبط با فرآیند )مولفه های(عوامل فرعی 

 دردانشگاه های دولتی چقدر است؟ «توسعه دانشگاهی» ميزان اهميت و اولویت هریك از عوامل در فرآیند   

  ميزان اهميت و اولویت هر یك از عوامل اصلی و فرعی مرتبط با فرآیند توسعه دانشگاهی در دانشگاه های

 دولتی با سابقه) قدیمی( از دیدگاه مدیران دانشگاهی چگونه است ؟  

  ميزان اهميت و اولویت هر یك از عوامل اصلی و فرعی  مرتبط با فرآیند توسعه دانشگاهی در دانشگاه های

 شگاهی چگونه است ؟  نتازه تاسيس از دیدگاه مدیران دا لتیدو

 

 



 
 
 

 روش و طرح پژوهش

 است.  6روش ترکيبی و آميختهبا توجه به ماهيت و هدف پژوهش، 

 

 

                                                           
1 Mixed Method 



 
 
 

 روایی و پایایی پرسشنامه -

  سازه )بارهای عاملی(روایی محتوایی  و  

 از نظرات اساتيد راهنما و مشاور ، همکاران  و مشارکت کنندگان  و تجربه پژوهشگربهره مندی 

  مولفه براساس آلفای کرونباخ  48پایایی کل پرسشنامه برای 

 . بوده که نشان دهنده مطلوب بودن آن است % 00و در کل  % 96تا  22/8بين 

 

 الگوی کیفی حاصل از فرآیند کدگذاری مصاحبه ها  -

 

بارهای%20عاملی%20گویه%20ها.docx
بارهای%20عاملی%20گویه%20ها.docx


 
 
 

 یافته های تحقیق 

 

 



 
 
 

تحلیل عاملی تاییدی )بارهای عاملی )استاندارد( الگوی اندازه گیری ( برای بررسی بار عاملی هركدام  از 

 عوامل اصلی  و فرعی مرتبط با فرآیند توسعه دانشگاهی در دانشگاه های دولتی

 

 

 



 
 
 

 

 



 
 
 

 و مولفه ها در دانشگاه های نمونه پژوهش یافته های مرتبط با میزان اهمیت و اولویت عوامل )مقوله ها (

 

 

 

 



 
 
 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

 

 



 
 
 

 

  گیرینتیجه       

تحقيق حاضر نشان داد که توسعه دانشگاهی و طی مسير آن خود به خود اتفاق نمی افتند.  فرآیند توسعه دانشگاهی به 

وسيله مجموعه ای از راهبردها و اقدامات به منظور هدایت و سازماندهی فعاليت های دانشگاهی برای بهبود صورت می 



 
 
 

نشگاهی و محيط بيرونی دانشگاه است و بدون شناخت این عوامل و گيرد و متاثر از عوامل و مولفه های مختلف درون دا

 مولفه ها، هدایت و سازماندهی و بهبود فعاليت های دانشگاهی و طی مسير توسعه آن امکان پذیر نمی باشد. 

 یبه طور کلی عوامل موثر شناسایی شده در فرآیند توسعه دانشگاهی براساس تحليل عاملی تایيدی با توجه به بارها

عاملی و آزمون برازش آن ها مورد تایيد قرار گرفتند. بنابراین می توان گفت که این عوامل جزو عوامل کلی )مقوله های 

 اصلی ( موثر در فرآیند توسعه دانشگاهی به شمار می روند. 

عوامل و نيروهای در بررسی زیر سيستم ها و مولفه های هر یك از عوامل، مولفه های درونی سيستم دانشگاه، متاثر از 

 .دانشگاهی است و نقش مهمی در مدیریت و هدایت سيستم دانشگاه برای توسعه دارد

با اتکا به این عوامل درونی و قابليت های دانشگاهی و با نگاه بين المللی و  "دانشگاه های قدیمی و با سابقه عمدتا

و اهميت این عوامل نسبت به عوامل برون دانشگاهی  همکاریهای مشترک، برنامه های توسعه دانشگاهی را دنبال می کنند

 و محيطی بيشتر است.

دانشگاه های تازه تاسيس بيشتر به محيط بيرونی و عامل های فشار و سياسی اتکا دارند تا پتانسيل های درونی و عوامل 

 .دانشگاهی

 

 پیشنهاداتی برای عمل و سیاستگذاری 

سياست ها و اقدامات مرتبط با ایجاد و توسعه دانشگاهی، دولتمردان بدون عليرغم وجود تجربه های پيشين در زمينه 

توجه به این تجربه ها در تکرار آن کوشيده اند. تفکر مجدد و بازاندیشی در این زمينه و بهره مندی از نتایج دوره های 

 . قبلی در برنامه ریزی توسعه بسيار ثمربخش خواهد بود



 
 
 

ثير الگوی دانشگاه های مادر در مراکز شهرستان ها و ایجاد دانشگاه های صنعتی و تراکم به عنوان نمونه می توان از تک

در دوره بعد از انقالب نيز انقطاع فعاليت های دانشگاهی در اوایل انقالب اتفاق افتاد و  نام برد. 28آن در تهران در دهه 

)نيمه دوم ( در دستور  08صنعتی مجددا در دهه این موضوع تقاضای بعدی را بيشتر نمود. الگوی تکثير دانشگاه های 

 کار قرار گرفت و عالوه بر آن رویکرد تاسيس دانشگاه های تك جنسيتی در اولویت سياست ها قرا گرفت. 

 ل و مولفه های مرتبط با دانشگاه :عوام

مولفه ( می تواند در  0)توجه به مولفه های این تحقيق )قابليت های دانشگاه ( با سازماندهی مناسب درون دانشگاهی 

شناسایی نقش عناصر اساسی درون دانشگاهی به مدیران دانشگاهی یاری برساند تا در وضعيت دانشگاه خود تغييرات 

 الزم را ایجاد نمایند.

الزم است هرگونه تالشی برای بهبود فعاليت های دانشگاهی با در نظر گرفتن دانشگاه به عنوان یك سيستم و براساس 

. توجه به یك بُعد بدون توجه به بُعد دیگری موجب اختالل در این ه ابعاد و عوامل مختلف توسعه صورت گيردتوجه ب

 سيستم و سيستم های فراتر از آن خواهد شد. 

با توجه به پتانسيل ها و توانایی های همکاران دانشگاهی در مدیریت و توسعه فعاليت های دانشگاهی در دانشگاه های با 

 .ختيارات الزم در حوزه های مختلف از سوی سطح کالن، به این دانشگاه ها اعطا شودسابقه، ا

عليرغم توجه به ساخت و ساز فضاهای مورد نياز ، توجه به بهره وری فضاهای موجود و طراحی فضاهای مناسب و متناسب 

بوده است. براین اساس با توجه  با معماری دانشگاهی دراین دانشگاه ها دارای اهميت کمتری نسبت به عامل های دیگر

به اهميت این شاخص، پيشنهاد می شود که هر کدام از دانشگاه ها سيستم مدیریت فضایی مناسب برای دانشگاه طراحی 

 .و اجرا کنند



 
 
 

توسعه سازمانی دانشگاه ها براساس جهت گيری ها و کارکردهای دانشگاهی موضوع مهمی است که دانشگاه ها الزم است 

 مه توسعه دانشگاه توجه الزم داشته باشند.در برنا

 ریزی و توسعهها جهت ارائه نتایج پژوهش های انجام یافته در امر برنامه شود که در دانشگاهدر این راستا پيشنهاد می

دانشگاهی، سمينارهای ماهانه و ساالنه پيش بينی و اجرا گردد. همچنين، به منظور باال بردن سطح شناخت نيروهای 

های آموزشی مستمری ها و کارگاه آموزش عالی و همگامی با برنامه های دانشگاه، دوره توسعهریزی از برنامه شگاهیدان

 .ها برگزار شوددر سطح دانشکده

عامل کسب اعتبارات و منابع مالی، از اهميت زیادی برای دانشگاه های تازه تاسيس برخوردار بوده که آنها روند توسعه 

این گونه دانشگاه ها، هم برای ساخت و ساز بيشتر )دانسته اند.  بهره مندی از منابع بيشتر و آنهم دولتی خود را مستلزم

تالش می کنند و هم برای جذب هيات علمی و دانشجوی بيشتر. براین اساس یکی از راه های توسعه)توسعه فيزیکی( 

لوم، تحقيقات و فناوری و دولت در مورد این دانشگاه براین اساس ضروری است وزارت ع . خود را منابع مالی می دانند(

 .ها و نحوه توسعه آنها سياست های شفاف تری را پيش بگيرند

 : عوامل محیط محلی و منطقه ای

دانشگاه های تازه تاسيس در هدایت و مدیریت توسعه خود بيشتر تحت تاثير عوامل حاشيه ای و سياسی و فشارگروه 

عمل می کنند و عيلرغم وجود دانشگاه مادر به ایجاد و تاسيس یا تبدیل دانشکده به دانشگاه های محلی و منطقه ای 

 موضوعی که در بيشتر مصاحبه ها نيز بر آن تاکيد می شد(. ) اقدام می کنند. 

 واین عمل طبق نظریه جدال و سياسی، محلی برای چانه زنی ها و منافع افراد مختلف درونی و بيرونی دانشگاه شده 

براین اساس پيشنهاد می شود سياست های خاصی در زمينه ایجاد و گسترش  .کارکرد علمی آن را دچار اختالل می نماید

 این نوع دانشگاه ها و یا ارتقاء توانمندی های این دانشگاه ها در سطح کالن تعيين شود.



 
 
 

د می پيشنهااسيس و مسائل و مشکالت آنها، با توجه به وضعيت پراکنده هر یك از دانشگاه ها و واحدهای آموزشی تازه ت

شود به منظور توزیع مناسب منابع و اعتبارات و جلوگيری از مشکالت آینده این موسسات، سياست ادغام و تجميع و یا 

 .    تحت نظارت بودن آنها از سوی دانشگاه های مادر در دستور کار مسووالن قرار کيرد

 عوامل و مولفه های سطح كالن:

سيستم دانشگاهی در ایران از باال به پایين برنامه ریزی و سياستگذاری می شود و مراکز متعددی برای آن تصميم می 

)وزارت علوم ،تحقيقات و فناوری با انواع مختلف بخش هایی که که دارد، شورای عالی انقالب فرهنگی، مجلس گيرند

نظام آموزش عالی و دانشگاهی ما با این روند دچار پارادوکس   ... (.شورای اسالمی ،دولت، سازمان مدیریت و برنامه ریزی و

و تضادهایی است که در طی مسير آینده آن تاثيرگذار است. بنابراین الزم است نقش و وظایف مراکز متعدد تعریف و 

 .:حيطه مسوليت آنها مشخص و تبيين شود

یتی و پشتيبانی و درعين حال ناظر، الزم است تغيير کند در این بين نقش دولت از دخالت در دانشگاه ها، به نقش حما

و نهاد دانشگاه، نهادی با ماموریت های ویژه و کارکردهای متنوع برای  و نهاد آموزش عالی متولی کالن سياستگذاری

 .توسعه علمی کشور و توسعه نهادهای اجرایی تالش نمایند

امالت غير رسمی و فشار گروه های مختلف هم در مصاحبه ها و نقش دولت و عوامل سياسی از قبيل چانه زنی ها و تع

هم در تحليل های اسنادی و هم در یافته های کيفی بسيار مهم تلقی شده است. اما در دو گروه از دانشگاه ها از تفاوت 

 معنی داری برخورداراست.اهميت این عامل در دانشگاه های جدید بيشتر از قدیمی بوده است. 

ود ریزی شامری مستمر برنامه های ميان مدت و بلند مدت آموزش عالی به عنوانها باید در قالب برنامهشگاه دان توسعه 

 کشور کمك نماید. و به اجرا درآید تا به تحقق هدف های توسعه



 
 
 

 عوامل زمینه ای و تسهیل گر:

ه هایی است که نقش مهمی در فرآیند ایجاد ارتباط بين ساختارهای کالن و برنامه های توسعه دانشگاهی از دیگر مولف

 توسعه دانشگاهی دارد و ایجاد سيستمی یکپارچه در این زمينه اساسی است. 

در بين دانشگاه های مورد مطالعه، این مولفه، تفاوت معنی داری را نشان نداد و در واقع هر دو گروه این عامل را موثر 

 .ارچه سازی تصميمات توسعه ای در آموزش عالی تاکيد شده بودقلمداد نمودند. در مصاحبه های تحقيق نيز به یکپ

با توجه به قابليت برخی از دانشگاه ها در برنامه ریزی، واحد ها و مراکزی که بتواند در برنامه ریزی ،ارزیابی و توسعه 

اید، ایجاد و یا مورد دانشگاه نقش اساسی ایفا نماید و هماهنگی برنامه های توسعه را به عهده گرفته و آن را پایش نم

 اه هابه طور واقعی دبه این دانشگمالی و تشکيالتی  ،در موضوع اداریواقع استقالل دانشگاهی . در توجه بيشتر قرار گيرد

این موضوع زمانی اهميت می یابد که دانشگاه های مختلف در دنيا به این موضوع به عنوان حوزه حرفه ای  اعطا شود.

تخصصی نگاه می کنند و به طور مستمر در زمينه تغيير و تحوالت و تحول آن برای کسب جایگاه بهتر و ارتقاء تالش می 

 کنند. 



 
 
 

 

 پايان 

  مبتنی بر یافته های تحقيق:الگوی عملیاتی)پیشنهادی(بهبود فرآيند توسعه دانشگاهی(6-5شماره )
 و بخش کمّی( )تحليل اسنادی،مصاحبه ها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وزارت علوم، 

 و فناوری تحقیقات

 اسناد و سیاست های كالن با دستی )نقشه جام  علمی ،برنامه های توسعه ب شی و...(

دولت و ساير 

سا تارو نهاد مسوول  نهاد ها 

)مرك  برنامه ري ی و 

 توسعه دانشگاهی( 
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توزي  عاد نه مناب  و اعتبارات بر اسا  توانمندی - 

 دانشگاه ها

           (-دولت در كنار دانشگاه و حامی )نه

 -پاي  شا   های سرزمین)جمعیت،نیروی انسانی 
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 مولفه های مرتبط با قابلیت دانشگاه
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