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استادیار مدیریت فناوری مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور
حسن

احمدی7

دکتری مدیریت آموزشی دانشگاه محقق اردبیلی
(تاریخ دریافت - 97/5/1 :تاریخ پذیرش)97/7/03 :

چكيده
هدف پژوهش حاضر سیر شراای حمر نی و ی ایتگذنری سموزش عال در نی نن م باشد .ب نی ی ل به
نین هدف نز پژوهش سم خته نیرتااد شد هه در نبتدن دند های ه ا و یپس ب نیاس یافتههای سن ،دند های هر
ی ز گ دسوری و تحل ل شررردید .یافتهها یشررران دند فندنن نیسرر اخ بخشر ر عرودی و نفن  ،مونیع یرررارتاری در
یرر ایررتگذنری سموزش عال  ،تنابل حمر نی دروی و ب وی و فندنن پایگا نطالعات ؛ سیرر های هسررتاد هه
حمر نی سموزش عال رن با مشررمل مون ه ه د نیررم .هر ا ن یتایو پژوهش یشرران دند شررار «فندنن پایگا
نطالعرات » نز لحرا ترثی گرذنری در رتهره نو و شرررار «تنرابل حمر نی دروی و ب وی » در رتهه چهارخ
تثی گذنری ق نر دنرد.
واژگان کليدی :سموزش عال  ،نلگوهای حمر نی  ،ی ایتگذنری ،یسلهای دنیشگاه  ،نی نن.
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مقدمه
در طو دو دهه گذشته ،سموزش عال در پایخ به ی ازهای ن تراع  ،نقتصادی و سموزش
دچار تغ نت نیای شد نیم( .)chan & yang,2017:3مویسات سموزش عال ینش مهر
در تویعه پایدنر ونمع به عاونن م نهز دنیش و یوسوری دنرید .عالو ب نین ،سنها در حا حاض
با ف سیادهای مدی یم تغ رود مون ه هستاد هه شامل سموزش ،تحن ق ،مدی یم مویسات و
مااطق مح وخ امعه هستاد(  .)yanez & et al,2019: 12در ی نی هان سموزش عال موضوع
نیم هه در مع ض تغ نت روزنفزوی نیم .ظهور امعه دنیش محور ،تحوالت های شدن،
تویعه روز نفزون نقتصادی ،فشارهای رقابت فزنیاد یاش نز های شدن ،مح ک تالشهای
هویاگون در رنیتای نصالحات در زم اه یظاخهای معاص سموزش عال شد نیم .با تو ه به
فشارهای م وج هرگ نئ هرایاد ف سیاد بلوی ا (یظاخ سموزش مشت ک در ی تای نروپا) و
گست ش مدی یم دولت یوین ،مؤیسات دنرل سموزش عال به صورت فزنیاد نی در مع ض
دیدگا های رقابت (نیتنادی) نز نیامه یظاخهای سموزش عال و مؤیسات سموزش عال چگویه باید
حمر نی شوید ،ق نر گ فتهنید (فتح نله و هرمارنن .)31:3131،حمر نی ماای یم نز عونمل
نصل در بههود ه ا م سموزش عال نیم .ب نی نی اد تعاد ب ن نیتنال و پایخگوی  ،ینش
ه ا م در سموزش عال به م ور زمان نفزنیش یافته نیم ( .)zaman,2015:3پدید حمر نی 3
موضوع نیم م ان رشتهنی ،ب ن شارههای حنوق ،امعه شاای  ،مدی یم ،نقتصاد و علوخ
ی ای  .پژوهشگ نن نین حوز عردتاً ب مهاحث دیدی مایاد تمه تمه شدن قدرت م ان یطوح
دولت و ف و دولت  ،تشویق و ت غ تر هززدنی نز دولم و نتماء روزنفزون ب نیونع دید
مشاور و مشارهم شه ویدنن ،متر هز هستاد ) .(Meehan,2003:14حمر نی نغل با یگاه
دید ،به محدود یرودن قدرت یات یلسله م نته (باال -پائ ن) و تغ مس سن به یوی
تصر مهای رع م پ دنزد .پژوهشگ نن نین حوز معتندید یاهارسمدی دولمها در نی اخ یمه
رلق نین ماهوخ شد  ،لذن با تام ک حوز های مختلف دولم و ترایز م ان
تازنیه نمور مو
بخش رصوص و دولت و ترایز م ان دولم و امعه مدی  ،یع در تغ یارتار یات قدرت
و وزنده ب شت به یهادهای مونزی دولم در تصر مگ یها و ی ایتگذنریها دنرید .نز نین رو
قدرت مؤی و مش وع ،قدرت نیم هه نز ط یق مشارهم و ماازعه یهادها و ی وهای متاوع در
یطوح مختلف مل  ،ماطنهنی و های به دیم م سید .در ف هاگ لغم سهساورد حمر نی
« فعال م یا روش حمر نیدن ،نعرا هات یا قدرت ب فعال م زی دیتان و یظام نز قونی ن و
من رنت» تع یف شد نیم (م دری و ر رونهان .)13:3131،در ونقع پدیدة حمر نی  ،یم
نز مهاحث م ای دید در ط ا نز رشتههای ن تراع به حساب م سید هه پ ش نز ه چ ز متو ه
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تر هززدنی نز قدرت نیم .حمر نی با تغ در ش و ندنر امعه به تدریو ی ستم ی ای و
نلهته تصر مگ ی رن درگ تحو رونهد یارم و شونهد نین تثی در بعد ی ای در رصوص
مااه م هل دی دموه نی  ،قدرت و ینش دولم ی ز به روب مشهود نیم
(یزدنی زنزرنی  .)3133،ی ایتگذنری در سموزش عال با رویم د حمر نی صورت م گ د
(نحردی رضائ و مالم  .)3133،در ونقع در د حمر نی  ،ی ایتگذنری هم هسم و
ی ایتگذنری تابع ش و حمر نی نیم .بااب نین یحو حمر نی سموزش عال ب ی ایتگذنری
نین ح طه ی ز تثی گذنر بود نیم و سموزش عال  ،حوز نی نیم هه به ی عم در حا تهدیل
شدن به ی ایمزدگ ب شت و یم نز عااص ی ایمهای عروم نیم (چو ،وگهلوت،
مونزیهاری و
رنویام و ووهایویک .)3132(3در حا حاض  ،عدخ هراهاگ یهادها مو
سشاتگ حمر نی و ی ایتگذنری سموزش عال هشور شد نیم هه نین عدخ هراهاگ یاش
نز عدخ تااهم در یگا به ماموریم دنیشگا ها و حمر نی در سموزش عال م باشد .حا پ یش
نیای مو ود در نین حوز نین نیم هه ی ایتگذنری و حمر نی سموزش عال در نی نن دنرنی
چه مسائل و سی های نیم؟

پيشينه پژوهش
روشن و متویل ( )3132در پژوهش رود با عاونن نلگوی ذییاع مدنری مهتا ب حمر نی
روب ب نی نرتناء ه ا م ونزت علوخ ،تحن نات و فااوری به نین یت ه دیم یافتاد هه در نی نن
مو هات حمر نی یامطلوب در وزنرت علوخ عهارتاد نز -3 :عونمل درون وزنرت  -3نبعاد ب ون
وزنرت  -1عونمل با ماشاء ذییاعان و  -3فندنن نرج و مازلم علم به ما هُوَ علم .ب ر نز
پ شاهادهای ی ایت نین تحن ق عهارتاد نز :نصالح قایون وزنرت علوخ ماطهق با منتض ات ذییاع
محوری ،باورمادی به حمر نی روب و ذییاع محوری به عاونن مع ار نیتخاب وزی علوخ،
نی اد یهادهای قوی تظلم رونه و پ گ ی شمایات ،سزندی تشملهای ذییاعان دنرل و
رار سموزش عال و بسط فضاهای گاموگوی و معاایازی و نی اد م زهای فم و مشورت
ب ن ذییاعان سموزش عال  .فتح نله و هرمارنن( )3133در پژوهش رود با عاونن تحل ل
محتونی ب یامههای پاو گایه تویعه نی نن با تو ه به منولههای نلگوهای حمر نی سموزش عال
به نین یت ه دیم یافتاد هه در ب یامه نو نلگوی دولمگ ن ،در ب یامه دوخ نلگوی دولمگ ن و
بازنر محور ،در ب یامه یوخ و چهارخ نلگوی هومهولت و در ب یامه پا م منولهها و زی منولههای
نلگوی بازنرگ ن نز هر م ب شت ی ب روردنر نیم .قورچ ان و نحردی رضائ ( )3131در پژوهش
رود با عاونن حمر نی دنیشگا های ت نز های ؛ ض ورت یا ی از ،به نین یت ه دیم یافتاد هه
1- Chou ., Jungblut, Ravinet & Vukasovic
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نز ویژگ های دنیشگا های ت نز های  ،حاهم بودن ف هاگ مرتازی نیم .به یظ م سید هه
یهادیاه شدن ف هاگ در یک یازمان هار یک روز ،یک ما و یا یک یا ی سم و نین دنیشگا ها
در ط یا ها هار و تالش به نین م تهه ری د نید .نین مرتازی در نم سموزش ،پژوهش ،رهه ی
دنیشگاه  ،ه ئم علر  ،دنیش ویان ،ماابع مال غا و یای مونرد نیم .هر ا ن یگاه
عر قت به نین دنیشگا ها یشان م دهد هه عرد نین دنیشگا ها رویم د پژوهش دنرید و با
تر هز ب روی نیتعدندها و ذب بهت ین نیات د و پژوهشگ نن و ب ت ین دنیش ویان فعال م
م هااد .موضوع بس ار مهم دیگ هه نین دنیشگا ها رن نز یای دنیشگا ها م زن م هاد ،رویم د
ب ننلرلل نین دنیشگا ها نیم .هر ا ن یتایو سنها یشان دند هه ب نی دیمیاب به دنیشگا های
ت نز های تغ یظاخ حمر نی (ی ایتگذنری و ندنر ه دن) یظاخ سموزش عال نی نن نیم .ب نی
ن نی نین مهم بایست موضوع نیتنال یازمای دنیشگا ها هه در قایون چهارخ تویعه به تصوی
م لس شورنی نیالم ری د نیم رن به ن ن درسورد .رزنق م یدی( )3131در پژوهش رود با
عاونن نیتنال یهادی نی بخش دنیشگا های دولت نی نن :ض ورت پویای در فضای های شد
یشان دند هه ب ری قونی ن و من رنت یشان دند هه دنیشگاههای دولت نی نن در هشم مؤلاه
نیتنال دنرید .گ وههای ذیااع عالو ب تثی د نیتنال در نین هشم مؤلاه ،رونیتار نیتنال در
 31مؤلاه دیگ بودید .نین  33مؤلاه در زم اههای نیتنال نیای و نیتنال ف سیادی ق نر دنرید
و عرل به نین یتایو ،ندنر ه دن دنیشگا های نی نن رن نز مد هات دولت به مد یظارت دولت
تغ م دهد و سنها رن در فضای رقابت دنرل و رار چابمت م یازد .روحای  ،رحران
ی شم و م ای ( )3131در پژوهش رود با عاونن حمر نی دنیشگاه و نرزیاب پ تالها و
وبگا ها به نین یت ه دیم یافتاد هه حمر نی دنیشگاه هشور در دو بعد هل دروی و ب وی ،
قابل نرزیاب نیم .حمر نی دروی  ،به حنوق ذیااعان دنرل مایاد :نیتاد و دنیش و و هارماد
تو ه دنرد و حمر نی ب وی  ،به ذیااعان ب وی مایاد :دولم ،م لس ،امعه و صاعم متر هز
نیم .هر ا ن حمر نی یمپارچه و امع دنیشگاه شامل حدنقل یه مؤلاة هل دی حمر نی
سهادم ک ،حمر نی هس وهار یا مال و حمر نی ندنری یا یازمای نیم و چاای ه به ه یه
مؤلاه تو ه الزخ مهذو گ دد ،حمر نی مطلوب ،یمپارچه و امع دنیشگاه نی اد رونهد شد.
دیل )3132(3در پژوهش رود با عاونن حمر نی دنیشگاه به نین یت ه دیم یافم هه
حمر نی دنرنی نبعاد دروی  ،ب وی و یمپارچه هسم .حمر نی ب وی سموزش عال چارچوب
قونی ن و من رنت عروم رن ط نح م هاد تا ماافع عروم در عرلم د دنیشگا ها رن تضر ن
هاد .با نین حا  ،به دل ل پ دگ های هار دنیشگاه  ،هارهاان دنیشگاه در بس اری نز هشورها
به طور یات دنرنی نیتنال ح فهنی زیادی در تصر مگ ی مؤیسات سموزش دنرید .بااب نین
1- Dill
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ونِژ حمر نی دروی  ،ف سیادی رن هه دنیشگا ها رودشان هراهاگ و هات فعال تهای تحص ل
رن ب نی نطر اان نز ماافع عروم ب عهد دنرید ،توص ف م هاد .هر ا ن یتایو نو یشان دند هه
نز ط یق حمر نی ماای م تونن هزیاههای دنیشگا رن در تراخ دنیشگا ها هاهش دند .چو،
وگهلوت ،رنویام و ووهایویک( )3132در پژوهش رود با عاونن حمر نی سموزش عال و
ی ایم یشان دندید هه سموزش عال  ،حوز نی نیم هه به ی عم در حا تهدیل شدن به
زمان3

ی ایم زدگ ب شت و نز لحا ی ای عاص تعه ه شد دیگ ی ایمهای عروم نیم.
( )3133در پژوهش رود با عاونن دیتورنلعرلهای ه ا ب نی حمر نی روب در سموزش عال
در ی تای هان به نین یت ه دیم یافم هه شار های حمر نی به عاونن یک عامل قوی
ب نی نفزنیش نی نت سموزش عرل م هااد هه ب شت در شملگ ی ی ایمهای ب ننلرلل
دنیشگا ها هرک م هاد .در یت ه پایخگوی ب شت  ،یهات ی ای  ،نی بخش دولم ،ه ا م
یظارت  ،حاهر م قایون و هات فساد ،یت ههای سموزش رن نفزنیش م دهاد هه در یهایم به
مااطق نصل هان هه دنیشگا های رود رن ب ننلرلل م هااد ،یودماد نیم.

روش پژوهش
و
پژوهش حاض درصدد به دیم سوردن شاارت ژرف و هره ایهه نز حمر نی
ی ایتگذنری سموزش عال در نی نن و مسائل م بوط به سن بود .بااب نین ،نز روش پژوهش سم خته
نیتااد شد و در نین رنیتا ی ز یع شد تا هم نز دند های ه ا و هم نز دند های هرّ ب نی ی ل
به هدف یاد شد نیتااد شود .نین پژوهش نز لحا مهاای دند ها و چارچوب فلسا و پارندنیم
سن ،دنرنی ط ح تحن ق سم خته نیم هه با نیتااد نز مد سم خته و ط ح نهتشاف نی اخ م پذی د.
نین ط ح با رعسوری و تحل ل دند های ه ا ش وع م شود و یپس م حله دوخ نی اد م شود
هه در سن دند های هر رعسوری و ت زیه وتحل ل م شوید .م حله دوخ هرّ  ،مطالعه ب مهاای
م حله نو و یا متصل به م حله نبتدنی ه ا ط نح م شود (ه یو 3113،؛3133؛ریدوی
و ی ومن .)12 :3113،3در م حله ه ا یظ به نرتهاط ملروس نیات د و مدی نن دنیشگاه با
تاگااها ،چالشهای حمر نی و ی ایتگذنری به عاونن امعه تحن ق در ته نن در یظ گ فته
شدید .یرویهگ ی در نین پژوهش به صورت هدفراد بود و تا سن ا ندنمه پ دن یرود هه نشهاع
در نطالعات گ دسوری شد حاصل شود .بدین معا هه یرویهگ ی تا زمای تدنوخ پ دن ه د هه
هر اان یظ نت دیدی تویط گ و یرویه نرنئه م شد .لذن با نیتااد نز روش یرویهگ ی
هدفراد ،تعدند  33یا نز نیات د و مدی نن دنیشگاه نیتخاب شدید .نبزنر پژوهش در بخش ه ا ،
1- Zaman
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مصاحهه بدون یارتار بود .با تو ه به مع ارهای نرنئه شد تویط ه یو و م ل ( ،)3111ب نی
حصو نطر اان نز رونی م حله یخسم پژوهش و به ماظور نطر اان راط نز دق ق بودن یافتهها
نز دیدگا پژوهشگ  ،مشارهمهاادگان یا رونیادگان گزنرش پژوهش نقدنمات زی نی اخ شد:
بازبینی توسط اعضا :مشارهم هاادگان گزنرش یهای م حله یخسم ،ف سیاد تحل ل یا منوله
های به دیم سمد رن بازب ا و یظ رود رن در نرتهاط با سنها نب نز رونهاد ه د .دیدگا های
نیشان در پارندیم هدگذنری محوری نعرا شد .بررسی همکار :یک یا نز نیات د رشته مدی یم
سموزش عال هه در نی اخ پژوهش ه ا نز تهح الزخ ب روردنر بود و چاد یا نز دنیش ویان
دهت ی ،به ب ری پارندنیم هدگذنری ،یافتهها و نظهار یظ در بار سنها پ دنرتاد .مشارکتی بودن
پژوهش :به طور هرزمان نز مشارهم هاادگان در تحل ل و تاس دند ها هرک گ فته شد.
به ماظور تحل ل یافتههای به دیم سمد نز مصاحهه ه ا  ،نز روش تحل ل محتونی نیتن نی 3
مهتا ب هدگذنری باز ،3نیتااد شد .در نین یوع تحل ل ،نبتدن نطالعات نز نف ند مشارهمهااد
گ دسوریشد و یپس دند ها ،بدون در یظ دنشتن مهاای یظ ی ،هدگذنری شد و ف سیاد تلخ
و هاهش هدها تا ای ندنمه پ دن م هاد هه به منولهها و طهنههای گست د ت ی دیم پ دن ها م
هه بتونید هدهای زیت رن شامل شود (ه یو  .)13 :3133،در ونقع در ف سیاد تحل ل محتونی
مهتا ب نیتن ن ،هدگذنری نول ه و رع ه دن هدهای مشابه زی یک منوله ونحد ،به نی اد  31تا
 33منوله نول ه ما م شود .در م نحل بعدی تحن ق ،نین منوالت ی ز با یمدیگ منایسه م شوید
و تعدندی نز سنها هه یزدیم ب شت ی دنرید ،زی م روعه منوالت عاخت ی ق نر م گ ید .ه
یک نز نین منوالت م ای  ،مع ف یک بخش یا طهنه راص نز موضوع تحن ق نیم .نین منوالت
م تونیاد در نرتهاط با هم ق نر گ ید و در یطح باالت ی نز نیتزنع ،زی یک منوله نصل رع شوید
(ته یزی.)3133،
امعه سماری در م حله هرّ رن نعضای ه ئم علر دنیشگا های شه د بهشت  ،دنیشگا
عالمه طهاطهائ  ،دنیشگا ته نن و دنیشگا ت ب م مدرس به تعدند  3333تشم ل دندید هه به
روش یرویهگ ی روشهنی چاد دنیشمد و نز دنیشمد ها به صورت یرویهگ ی هدفراد ،تعدند
 313یا نز نعضای ه ئم علر به عاونن ح م یرویه نیتخاب شد .به نین هم نز روش
یرویهگ ی هدفراد نیتااد گ دید هه نز نیات دی هه در نین زم اه نطالعات هاف دنشتاد ،به
گ فته شود .بهماظور گ دسوری دند های هر نز پ یشیامه محنق یارته  13یؤنل نیتااد شد
هه گویِههای سن ب گ فته نز یتایو تحل ل دند های ه ا در م حله نو بود .روش توزیع پ یشیامه
به صورت نریا نیر ل به نیات د و حضور در دنیشمد ها هم أرذ پ یشیامهها بود .رونی
و پایای پ یشیامه پژوهش حاض به تاص ل به ش ح دو ذیل م باشد.
1- Inductive content analysis
2- Open coding
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دو  -3دو عالئم نرتصاری ،منادی سلاای ه ویهاخ،
پایای ت ه ه و  AVEب نی مؤلاههای تحن ق
شار

سلاای ه ویهاخ

پایای ت ه ه

AVE

ضعف یهادی و یارتاری در ی ایتگذنری سموزش عال

1/213

1/233

1/131

ب یهات مدی یت و ی ای

1/331

1/223

1/323

1/211

1/313

1/131

فندنن یظاخ م هزی منهو در یظاخ سموزش عال هشور

1/213

1/333

1/131

درالم غ ض وری یهادها در نمور یمدیگ

1/211

1/233

1/323

عدخ تااهم در یگا به ماموریم دنیشگا ها و حمر نی در سموزش عال

1/231

1/313

1/333

1/213

1/311

1/131

هم تو ه به نیتااد نز علم ی ایتگذنری

1/233

1/333

1/113

عدخ رصد هل ه مصوبات

1/212

1/311

1/132

ضعف شهمهیازی نطالعات و گاترانیازی

1/211

1/312

1/113

یهود رنیت سزمای گزنرش عرلم د دیتگا های ی ایتگذنری

1/333

1/333

1/213

یهادهای متول رطمش گذنری

1/231

1/321

1/213

یایازگاری ها در م ان بخش های مختلف ی ایت

1/213

1/313

1/133

مسائل حمر نی و ی ایتگذنری سموزش عال

---

---

---

فندنن شار

عدخ هرسوی

های هل دی در نرزیاب عرلم د یهادهای ی ایتگذنر علم

یازمانها و گ و های ذییاع در ی ایتگذنری سموزش عال

عدخ هراهاگ

هرانطور هه نز دو  3مشخ نیم ،منادی سلاای ه ویهاخ و پایای ت ه ه در ترام
مؤلاهها بزرگت نز مندنر  1/2نیم .بااب نین پایای پ یشاامه پژوهش مورد تای د نیم .هر ا ن
مندنر  AVEترام شار های پژوهش باالت نز مندنر  1/3نیم .بااب نین رونی هرگ نی
یؤنالت پ یشاامهها ی ز مورد قهو م باشد.

تحليل دادهها و یافتههای پژوهش در مرحله کيفی
محننان ب نی دیت اب به ت ب ات نف ند در رصوص سی شاای ی ایتگذنری و حمر نی
سموزش عال در نی نن با نیات د و مدی نن دنیشگا های ته نن هه نرتهاط یظ ی و عرل مرتدی
با مسئله پژوهش دنشتاد ،مصاحهه ه د و ت ارب و یگ شهای سنها رن در نین رصوص ویا
شدید .در ف سیاد گ دسوری نطالعات به تدریو مااه م و گزنر ها در نین رصوص نیهاشته م شدید،
تا ای هه دند ها به تم نر ری دید .در رصوص تحل ل م حلهنی یافتهها ی ز باید گام هه نبتدن
با تام ک متن مصاحهه به عااص دنرنی پ اخ در دنرل رطوط یا پارنگ نفها ،تالش شد تا هدهای
م بوطه نیتخ نج شوید و در م حله بعدی سن ،مااه م در قال منولههای بزرگت ی ق نر گ فتاد.
بعد نز نین م حله یع شد هه منوالت ی ز در قال دیتههای بزرگ ماهوم طهنهبادی گ دید.
دو  ،1یشان دند شد نیم.
یرویهنی نز منولهبادیها در قال
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یؤن پژوهش :سی

های حمر نی

و ی ایتگذنری سموزش عال در نی نن هدنماد؟

دو  -3منوالت به دیم سمد نز بخش ه ا
مسئله تحن ق

منوالت ف ع

منوالت نصل

ضعف یهادی و یارتاری در ی ایتگذنری
سموزش عال
ب یهات مدی یت و ی ای
مونیع یارتاری
در ی ایتگذنری
سموزش عال

های هل دی در نرزیاب

فندنن شار

عرلم د یهادهای ی ایتگذنر علم
فندنن یظاخ م هزی منهو در یظاخ سموزش
عال هشور

خ،3خ،3خ،3خ،3خ،31خ33

نمور یمدیگ

تنابل حمر نی

یازمانها و گ و های

دروی و ب وی

ذییاع در ی ایتگذنری سموزش عال

مسائل

همتو ه به نیتااد نز علم ی ایتگذنری

حمر نی و

عدخ رصد هل ه مصوبات

ی ایتگذنری

ضعف شهمهیازی نطالعات
فندنن پایگا

و گاترانیازی

نطالعات

یهود رنیت سزمای گزنرش عرلم د
دیتگا های ی ایتگذنری
عدخ هراهاگ

بخش

خ،3خ،3خ،3خ،1خ،3خ،3خ33

درالم غ ض وری یهادها در

عدخ هرسوی

فندنن نیس اخ

خ،3خ،3خ،1خ،3خ،3خ،1خ ،2خ33

%23

،31خ33

و حمر نی در سموزش عال

در نی نن

خ،1خ،3خ،2خ3خ،3خ31،33

%11

خ،3خ،3خ،1خ،3خ،1خ،2خ3

عدخ تااهم در یگا به ماموریم دنیشگا ها

سموزش عال

هد مصاحههشوید

درصد ف نونی

یهادهای متول

خ،3خ،1خ،2خ،3خ،3خ31

%11
%33
%33
%33

خ،3خ،1خ،2خ،3خ،31خ33

%33

خ،3خ،1خ،3خ،1خ،2خ3

%33

خ،،3خ،3خ،1خ،2خ،3خ،31خ33

%11

خ،3خ،1خ ،3خ،3خ،3خ،31خ33

./11

خ ،3خ،3خ،3خ،1خ33

%33

خ،3خ،3خ،1خ،3خ،3خ،1خ

رطمش گذنری

،2خ،3خ ،3خ33

یایازگاری ها در م ان بخش های

خ،3خ،3خ،1خ،3خ،3خ،1خ ،2خ،3

مختلف ی ایت

خ،3خ ،31خ33

%31
%311

طهق دو  3موانع ساختاری در سیاستگذاری آموزش عالی (با  3منوله ضعف یهادی و
یارتاری در ی ایتگذنری سموزش عال  ،ب یهات مدی یت و ی ای  ،فندنن شار های هل دی
در نرزیاب عرلم د یهادهای ی ایتگذنر علم ،فندنن یظاخ م هزی و منهو در یظاخ سموزش عال
هشور ) ،تقابل حکمرانی درونی و بیرونی (با  1منوله همتو ه به نیتااد نز علم ی ایتگذنری،
عدخ هرسوی یازمانها و گ و های ذییاع در ی ایتگذنری سموزش عال  ،عدخ تااهم در یگا
به ماموریم دنیشگا ها و حمر نی در سموزش عال ) ،فقدان پایگاه اطالعاتی (با  1منوله عدخ
رصد هل ه مصوبات (نز یطح هالن تا ر د) ،ضعف شهمهیازی نطالعات و گاترانیازی ،یهود
رنیت سزمای گزنرش عرلم د دیتگا های ی ایتگذنری) ،فقدان انسجام بخشی عمودی و افقی
(با  3منوله عدخ هراهاگ یهادهای متول رطمش گذنری ،یایازگاریها در م ان بخشهای
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مختلف ی ایت ) چالشهای ف نونی ب نی ی ایتگذنرنن سموزش عال به دیها دنشته و حمر نی
سموزش عال رن با چالشهای مون ه ه د.

تحليل دادههای مرحله کمی
اولویتبندی آسيبهای حكمرانی و سياستگذاری آموزش عالی به چه شكل است؟
در نین م حله به سزمون رونبط ب ن یاز های تحن ق م پ دنزیم .ب نی نین ماظور ،مد پژوهش
در ی خ نفزنر  PLSپ اد یازی شد .ب ری وتحل ل مد های نیدنز گ ی درم نحل نول هی مطالعات
تثی د ما دی بود  ،چ ن هه م تونید به نرزیاب نبزنر پژوهش وتویعهی یاز ها هرک هاد .هر ا ن
تحل ل مد های یارتاری م تونید روشاگ یناط ضعف یظ ی بود و به تاس یافتههای پژوهش
هرک یرود و در ط ح مطالعات سیاد یهم عرد نی دنشته باشد؛ ب نین نیاس مد یازی
معادالت یارتاری شامل دو م حله عرد تدوین مد و سزمون مد م باشد .در تدوین مد
محنق با نیتااد نزهل ه یظ یات م تهط ،پژوهش و نطالعات در دیت س به ط ح مد م پ دنزد
و در نین م حله مد رونبط علّ ب ن متغ ها رن توص ف م یراید .نرتهاطات ب ن متغ ها م تونید
مه ن ف ض ههای باشد هه رونبط علّ ب ن متغ های مشهود و مماون رن نز فضای تئوریک نیتاتاج
یرود نید .م حله بعدی سزمون ب نزیدگ وم زنن نیطهاق نین یظ یهها با دند های ت ب نیم هه
نز امعهنی مع ن گ دسوری شد نید (هالیت ی.)3133،
آزمون برازش الگوی مفهومی
در نین بخش ،نلگوی ماهوم پژوهش در قال دیاگ نخ مس ت ی م و با نیتااد نز روشهای
مختلف ب نزش سن یا د م شود .یک مد هامل معادالت یارتاری در حن نم ب ایگ سم ز نی
نز یرودنر مس و تحل ل عامل تثی دی نیم .در شمل  3ض نی تخر ن نیتایدنرد و نعدند
معا دنری مد یارتاری پژوهش رن مشاهد م یرای د .ب ر نز شار
قسرم نیتهای نین شملها قابل رؤیم م باشاد.

های ب نزش ی ز در
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شمل  -3ض نی

تخر ن نیتایدنرد و نعدند معا دنری ( )T-valueمد یارتاری پژوهش.
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یتایو مد یارتاری پژوهش حاه نز سن بود هه مهمت ین مسائل حمر نی و ی ایتگذنری
سموزش عال در نی نن به ت ت فندنن پایگا نطالعات با ض ی مس  ./133و عدد معا
دنری ،33/213مونیع یارتاری در ی ایتگذنری سموزش عال با ض ی مس  ./131و عدد معا
دنری ،31/131فندنن نیس اخ بخش با ض ی مس  ./333و عدد معا دنری 33/333و تنابل
حمر نی دروی و ب وی با ض ی مس  ./333و عدد معا دنری 33/131م باشد .بااب نین
م تونن گام عدخ رصد هل ه مصوبات ،ضعف شهمه یازی نطالعات و گاتران یازی و یهود
رنیت سزمای گزنرش عرلم د دیتگا های ی ایتگذنری نز مسائل تثی گذنر ب فندنن پایگا
نطالعات بود هه نز نین ط یق سی های متو ه سموزش عال شد نیم .در ونقع یتایو مد
حاه نز سن بود هه ب ر مسائل در حمر نی و ی ایتگذنری سموزش عال و ود دنرد هه
م تونن با هاهش نین مسائل در هم بههود حمر نی و ی ایتگذنری در سموزش عال قدخ
ب دنشم.
ب نی ب ری م زنن تثی گذنری ه یک نز عونمل و معاادنری تثی سنها نز ض نی مس و
سمار معاادنری سنها طهق دو زی نیتااد شد نیم.
دو  -1یتایو حاصل نز نرزیاب مد یارتاری
مس
نز متغ

ض ی
به متغ

ضعف یهادی و یارتاری در ی ایتگذنری سموزش عال
ب یهات مدی یت و ی ای
فندنن شار

های هل دی در نرزیاب عرلم د یهادهای
ی ایتگذنر علم

فندنن یظاخ م هزی منهو در یظاخ سموزش عال هشور

مونیع یارتاری در
ی ایتگذنری سموزش
عال

درالم غ ض وری یهادها در نمور یمدیگ
عدخ تااهم در یگا به ماموریم دنیشگا ها و حمر نی در
سموزش عال
عدخ هرسوی

یازمانها و گ و های ذییاع در ی ایتگذنری

مس ()β

عدد معا -
دنری
()t-value

1/331

3/333

1/332

1/121

1/333

31/113

1/333

2/113

1/333

3/131

1/333

31/311

تنابل حمر نی
1/313

33/333

هم تو ه به نیتااد نز علم ی ایتگذنری

1/333

33/133

عدخ رصد هل ه مصوبات

1/333

31/332

1/311

31/133

1/133

31/333

1/131

33/133

سموزش عال

ضعف شهمهیازی نطالعات و گاترانیازی

دروی و ب وی

فندنن پایگا نطالعات

یهود رنیت سزمای گزنرش عرلم د دیتگا های ی ایتگذنری
عدخ هراهاگ

یهادهای متول رطمش گذنری

فندنن نیس اخ بخش
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یایازگاری ها در م ان بخش های مختلف ی ایت
مونیع یارتاری در ی ایتگذنری سموزش عال
تنابل حمر نی دروی و ب وی
فندنن پایگا نطالعات
فندنن نیس اخ بخش

سی

های حمر نی
و ی ایتگذنری
سموزش عال

1/133

31/213

1/131

31/131

1/333

33/131

1/133

33/213

1/333

33/333

مطابق با دو باال ،نز ب ن مؤلاههای مونیع یارتاری در ی ایتگذنری سموزش عال ،
ب شت ین م زنن تثی گذنری م بوط به فندنن شار های هل دی در نرزیاب عرلم د یهادهای
ی ایتگذنر علم با ض ی مس  1/333و همت ین م زنن تثی گذنری م بوط به درالم غ
ض وری یهادها در نمور یمدیگ با ض ی مس  1/333بود نیم.
نز ب ن مؤلاههای تنابل حمر نی دروی و ب وی  ،ب شت ین م زنن تثی گذنری م بوط به
عدخ تااهم در یگا به ماموریم دنیشگا ها و حمر نی در سموزش عال با ض ی مس 1/333
یازمانها و گ و های ذییاع در
و همت ین م زنن تثی گذنری م بوط به عدخ هرسوی
ی ایتگذنری سموزش عال با ض ی مس  1/313بود نیم .نز ب ن مؤلاههای فندنن پایگا
نطالعات  ،ب شت ین م زنن تثی گذنری م بوط به عدخ رصد هل ه مصوبات با ض ی مس 1/333
و همت ین م زنن تثی گذنری م بوط به یهود رنیت سزمای گزنرش عرلم د دیتگا های
ی ایتگذنری با ض ی مس  1/133بود نیم .نز ب ن مؤلاههای فندنن نیس اخ بخش  ،ب شت ین
م زنن تثی گذنری م بوط به یایازگاریها در م ان بخشهای مختلف ی ایت با ض ی مس
 1/133و همت ین م زنن تثی گذنری م بوط به عدخ هراهاگ یهادهای متول رطمش گذنری با
ض ی مس  1/131بود نیم .نز ب ن شار های سی های حمر نی و ی ایتگذنری سموزش
عال  ،شار «فندنن پایگا نطالعات » با ض ی مس  1/133نز لحا تثی گذنری در رتهه نو ،
شار «مونیع یارتاری در ی ایتگذنری سموزش عال » با ض ی مس  1/131در رتهه دوخ،
مس  1/333در رتهه یوخ و شار
«فندنن نیس اخبخش » با ض ی
شار
«تنابل حمر نی دروی و ب وی » با ض ی

مس  1/333در رتهه چهارخ تثی گذنری ق نر دنرید.

بحث
در ته ن یافتههای پژوهش م تونن گام ضعف یارتاری و یهادی در یهادهای ی ایتگذنری
سموزش عال نی نن نز مهمت ین مونیع نیم هه نی بخش نین یهادها رن تحم تثی ق نر م دهد.
در ونقع نز دیدگا صاح یظ نن و ی ایتگذرنن سموزش عال  ،یهود یظاخ و یارتاری نیس اخ
بخش و منهو ی ایتگذنری در یظاخ سموزش عال هشور هه بتونید هره یهادها رن زی چت
ی ایمهای هالن نین حوز هرسو ،همنفزن و هراهاگ یراید ،به شدت نحساس م شود .یافته
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پژوهش حاض با یافتههای قورچ ان و نحردی رضائ ( ،)3131زمان( ،)3133هادی( ،)3111چو،
وگهلوت ،رنویام و ووهایویک( )3132هرخونی دنرد .در ونقع در ته ن نین یافته م تونن
گام هه سموزش عال یک یهاد ن تراع نیم هه نز نقتدنر نرزشگذنری در ش نیط سزندی علر
و پژوهش و سموزش مستنل نز یهادهای ی ای و یظارت ب روردنر نیم .فندنن زی یارتها و
یارتارهای دموه نت ک و یظاخ پارلرای چادحزب م تونید ید رن تحو نیگ زی سموزش عال
باشد .سزندی علر و ب ق نری ماایهات هرماری ویایه با یای یهادها و یازمانهای امعه ،در
تثه م موقع م سموزش عال به عاونن یهادی هارسمد ض ورت دنرد (قدیر  .)3133،در مورد
ب یهات مدی یت و ی ای م تونن گام هه با تغ دولمها ،دولم دید به دیها نصالح
دیتگا دولت نیم هه سن رن محرل ب نی تهدیل ماویات رود به ر سوردهای ونقع م دنید .و
بدین ماظور نقدنخ به تغ مدی نن و هارگزنرنن نرشد یازمانهای دولت م هاد (بوین ،رز،
ان و پت وفسم  .)3131،3نین تغ نت پ درپ و گست د مدی نن هشور یم نز مسائل ذنت
ندنر نمور عروم نیم ،نما پ امدهای یامطلوب رن به دیها دنرد هه نز سن رله م تونن به نفزنیش
هزیاههای یازمان و ب نیگ زگ یای نعضا ،تصر مگ ی ب نیاس مع ارهای ی ای هوتا مدت،
یاتونی ب نی ب یامهریزی سیاد  ،یادید نیگاری نرزش اب عرلم د و ب وز مشمالت در هراهاگ
دیتگا دولم نشار ه د (ی ک رفتار و شم ی .)3133 ،بااب نین ب یهات مدی نن نز یوی به
تحنق نهدنف دولم ماتخ هرک م هاد و گ دش قدرت رن به دیها دنرد ،نما نز یوی در گذر
زمان عونرض ایه رن ی ز به دولم تحر ل م هاد .ب یهات ی ای به وضع ت نطالق م شود
هه در سن ،یظم ی ای مو ود ،با چالش با بح نن مون ه شد و نحترا تغ نت ی ای نفزنیش
م یاید .در چا ن وضع ت معروالً هارسمدی دیتگا های حمومت هاهش م یاید؛ فعال مهای
نقتصادی مختل م شود؛ نحترا رشویمهای ی ای باال م رود؛ ونگ نی های دنرل و
نفزنیش م یابد؛ نما م رونی و ن تراع تضع ف م شود و زم اه ب نی
مدنرالت رار
دگ گوی های غ مت قهه ف نهم م شود .چا ن سیار و پ امدهای ب یهات ی ای رن به دغدغه
نصل حموممگ نن و هایون تو ه صاحهاط نن و پژوهشگ نن ی ای تهدیل ه د نیم
(دالوری .)3133،در مورد فندنن شار های هل دی در نرزیاب عرلم د یهادهای ی ایتگذنر
علم م تونن گام هه یم نز معضالت هه محننان در ب ری نی بخش یازمانها با سن مون ه
بود نید ،تع یف دق ق و مشخ شار های نیدنز گ ی نیم و لذن هرونر تالش ه د نید
شار های رن ب اباد هه هم به عرلم د یازمان م تهط بود (رونی شار ها) و هم نز پایای
ماای ب روردنر باشاد .در ب ر نز نیونع یازمانها مشمالت محننان در یافتن نین یوع
شار ها ب شت بود نیم رصوصا در یازمانهای هه هدف مشخص ب نی سنها تع یف یشد
1- Boyne, James, John, Petrovsky
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نیم (قاض یوری و هرمارنن .)3132،در مورد فندنن یظاخ م هزی در یظاخ سموزش عال هم
چا ن ته ن م شود هه ب ری یهادها و یارتارهای ی ایتگذنری سموزش عال هشور یشان
م دهد هه ما در یظاخ سموزش عال هشور ،با تعدد یهادهای ی ایتگذنر روب و هست م و نز ط ف
مسئله یاهراهاگ یهادهای ی ایتگذنری سموزش عال یا هایم هه در یظاخ علم و فااوری
هشور رودیرای م هاد .به طوری هه صاح یظ نن ،نین عدخ هراهاگ ب ن یهادی رن یم نز
مهمت ین مشمالت مو ود در یظاخ ی ایتگذنری سموزش عال و یا به عهارت دیگ یظاخ علم و
فااوری هشور م دنیاد .نین مسئله در نیااد باالدیت یظاخ سموزش عال هشور نز رله ینشه
علر هشور ی ز مورد تو ه بود و در رنهه د هالن  3سن ب «نصالح یارتار و یهادهای علم و
فااوری و نیس اخ بخش دن به سنها ،هراهاگیازی یظاخ تعل م و ت ب م در م نحل ی ایتگذنری
و ب یامهریزی هالن» و در رنهه دهای مل ذیل نین رنهه د هالن ب «ی ایتگذنری و نرتنای
هراهاگ و همنفزنی در بخشهای مختلف هشور ب نی ن نی ه دن یاشه امع علم و فااوری»
و «تع ن حدود مدی یم و مالم م یهادی م تهط با حوز علم و فااوری» تثه د شد نیم.
نهر م نین مسئله زمای سشمار م شود هه عدخ و ود همنفزنی و همرنیتای ب ن یهادهای
ی ایتگذنری سموزش عال هشور م تونید ی یوشم یظاخ سموزش عال هشور و به تهع سن
ی یوشم امعه رن به یرم و یوی غ صح ح و یاهرسو با نهدنف هالن علم و فااوری هشور
پ ش به د .در یت ه م تونن گام ب سیاد نین یهاد های متعدد یاهارسمدی ،شمسم و بالتهع هدر
رفتن ماابع هشور م شود .در مورد درالم غ ض وری یهادها در نمور یمدیگ م تونن گام
هه یم نز مسائل مهم در حمر نی یظامهای سموزش عال تع ن م زنن نیتنال دنیشگا ها یا
قایون و تعامالت دنیشگا با دولم مل  ،ب نی
تع ن حدود نرت ارنت نیم هه به مو
یارتارهای تصر مگ ی دنرل دنیشگا در یظ گ فته م شود .نصطالح حمر نی در سموزش
عال ب نی توص ف یارتارها ،ف سیادها و فعال مهای در ل در ب یامهریزی و هدنیم مویسات
و نف ند فعا در سن نیتااد م شود و به موضوعات هر ون مسئو نصل هدنیم مویسه،
یارتارهای تصر مگ ی و حدود نرت ارنت سنها و نشخاص دنرنی مسئول م و ماابع مش وع م
تصر مگ ی سنها م پ دنزد (رزنق م یدی .)3131،با تو ه به یتایو به دیم سمد  ،مؤی ت ین
عامل در حمر نی دنیشگاههای دولت نی نن نز ب ن یه عامل قدرت حمومم ،بازنر و حمومم
دنیشگاه  ،هه هالرک سن رن نعالخ ه د ،قدرت حمومم نیم و دو عامل دیگ یم به علم
ضعف رنبطه دی ای هس و هار با دنیشگاهها و دیگ ی به علم یهود ریشههای ها اری قوی و
یظاخ ح فهنی درویزن در دنیشگاهها ضع ات هستاد .نز نین رو ،در ش نیط هاوی ممان نی نن در
مثلث هرماری هالرک در ینطهنی یزدیک رأس مثلث ،هه یرایاد ب شت ین نرت ار و قدرت
حمومم نیم ،ق نر دنرد و با تو ه به عونمل ح هت مو ود شامل ی ط پدید های شدن،
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هرهود بود ههای دولت و رونیته دی ین دنیشگاه ان نی نن ب نی نیتن نر نیتنال و حاهر م
علر در دنیشگاهها ،ینطه مذهور م ل به ح هم به ویط دو ی وی بازنر و دنیشگاه ان و ب شت
به یرم بازنر رن دنرد.
در ته ن تقابل حکمرانی درونی و بیرونی م تونن گام هر ا ن عدخ هرسوی ت حات
نرزش  ،ها اری و یهادی یازمانها و گ و های ذییاع در ی ایتگذنری سموزش عال هشور
ماشث مونیع چون نولویم دندن ماافع یازمای ب ماافع مل و متااوت بودن نرزشها و
ها اریهای ف هاگ – ن تراع یهادهای ی ایتگذنر نیم .یافتههای پژوهش حاض با یافته-
های روحای  ،رحران ی شم و م ای ( ،)3131دیل ( )3132هرخونی دنرد .در ته ن و منایسه
یت ه یافته حاض م تونن گام هه حمر نی و ب وی یظاخ سموزش عال با هردیگ هراهاگ
ی ستاد و به نین راط در دیمیاب به نهدنف یازمای دنیشگا ها با یاهارسمدی مون ه هست م.
یک نصل ف نموش شد در دیتگا های ی ایتگذنری ما ،نصل ت ح مصالح مل ب ماافع
دیتگاه نیم .به عهارت دیگ  ،تام یازمای و دیتگاه نغل ب ماافع مل ت ح دنرد هه
نین رود مایع ب نی تنویم همنفزنی یازمانها و یهادهای درگ ی ایتگذنری در حوز سموزش
عال در دنرل و ب ون نیم .در ته ن فندنن پایگا نطالعات م تونن گام باید ب یامهریزی الزخ
ب نی تدوین ی ایم در یهادهای سموزش عال صورت پذی د .نین ب یامهریزی در صورت
م تونید مثر یر ونقع شود هه بتونید نیتظارنت یهادهای علر و ن نئ رن با نقتضائات مح ط
ی ایتگذنری و با الیهها و یطوح مختلف سن هر نیتا هاد .نین نم  ،مستلزخ شهمهیازی و
مشارهم الزخ ب ن یهادهای علر  ،ن نی و یهادهای ی ایتگذنر در نین حوز م باشد .نما در
حا حاض در نی غلهه روح ه تصدیگ ی تدوین هاادگان ی ایم ب شهمهیازی ب ن رود و
امعه علر و م یان ی ایتگذنری ،ما شاهد هر یگ شدن روز به روز همنفزنی ب ن یهادهای
م بوطه در حوز ی ایتگذنری سموزش عال هست م .در ونقع ،الزمه تنویم همنفزنی یهادهای
ی ایتگذنر سموزش عال  ،نفزنیش وفاق دروی و شهمهیازی ب ن م ن ع علر  ،ی ایتگذنری و
ن نی م باشد هه متثیاایه به دالیل چون درالم یدندن یمدیگ (یهادها) در تدوین ی ایمها،
هم تو ه به نهر م یازوهارهای تعامل و شهمهیازی ،عدخ لحا یظ نت امعه علر و
ن نی سموزش عال در تدوین ی ایمها و ...نین همنفزنی صورت یر گ د و یا یا به صورت
هامالً صوری و در یطوح ف دی و شخص نیم و یه در یطوح یهادی و یازمای  .بااب نین در
یهایم م تونن نشار دنشم هه نی اد پایگا دند امع و به روز ،یم دیگ نز ی ازهای رطمش
گذنری به طور عاخ و رطمش گذنری در حوز مورد ب ری به طور راص نیم تا بدین ط یق
هل ه مصوبات (نز یطح هالن تا ر د) یهادهای مختلف به لحا تاای و هم رنیتای نهدنف،
رصد شوید .نین پایگا دند و یهادی هه به روز بودن و صحم نطالعات ،سن رن مدی یم م هاد،
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م تونن به عاونن نتاق فم ی ب نی ترام یهادهای رطمش گذنر در حوز علوخ ،تحن نات و
فااوری باشد و به نرتنای ه ا م رطمش گذنری و رطمش های تدوین شد در نین حوز
هرک هاد (عهای و نحردی .)3131،در ته ن فندنن نیس اخ بخش عرودی و نفن ی ز م تونن
گام یظاخ سموزش عال هم ی ل به دنیشگا های یسل دوخ تا چهارخ مستلزخ هرسوی و به
عهارت نیس اخ رطمش هایم .تااقاضات رطمش ها یم نز عونمل نیم هه نحترا شمسم

رطمش ها رن نفزنیش م دهد و یم نز لو های شمسم عدخ تحنق نهدنف ب یامهریزی رط-
مش نیم .در حوز علوخ ،تحن نات و فااوری ی ز یم نز دالیل عدخ مؤفن م رطمش ها،
رطمش های متااقض در نین حوز و عدخ هراهاگ سنهایم .بااب نین یاهرسوی ما به
یاهارسمدی ،شمسم و بالتهع هدر رفتن ماابع هشور م شود (عهای و ب گ  .)3133 ،نز یوی
دیگ نیس اخ با نی اد همنفزنی م ان رطمش ها ،نیتااد به اه نز ماابع هر اب رن به دیها رونهد
دنشم و هل ت یمپارچه نز یظاخ رطمش گذنری نرنئه م دهد ،بااب نین م تونن سن رن نلزنم
نقتصادی و ی ای در یظ گ فم .نز نین رو یم نز نلزنمات مؤفن م رطمش ها مصوب در
قلر و علم ،پژوهش و فااوری ،حرایم سنها نز یمدیگ و به عهارت نیس اخ و هرسوی سنها
نیم .یم نز نهدنف قایون «نهدنف ،وظایف و تشم الت وزنرت علوخ ،تحن نات و فااوری» ی ز
نیس اخ بخش رطمش ها و قونی ن مصوب در یظاخ علر هشور نیم .نین قایون یم نز
تحوالت نیای در یارتار و مدی یم حوز علوخ ،تحن نات و فااوری و یوع تغ رطمش
مهم قلردند م شود هه نید نول ه سن (نید بازیگ ی و تغ در یارتار و مدی یم یظاخ سموزش
عال ) در قا یون ب یامه یوخ تویعه نقتصادی ،ن تراع و ف هاگ هشور مط ح شد (عهای و
نحردی .)3131،یم دیگ نز نلزنمات مؤفن م رطمش های مصوب در قلر و علم ،پژوهش و
فااوری ،حرایم سنها نز یمدیگ و به عهارت نیس اخ و هرسوی سنهایم .عدخ هراهاگ
مونزی هاری و سشاتگ حمر نی و ی ایتگذنری سموزش عال هشور شد نیم
یهادها مو
هه نین عدخ هراهاگ یاش نز عدخ تااهم در یگا به ماموریم دنیشگا ها و حمر نی در
سموزش عال م باشد .یمته مهر هه باید نشار شود ،نین نیم هه یهادهای متعددی متول
رطمش گذنری در حوز هستاد .نز یوی دیگ ر و و تصر رات نین یهادها فارغ نز نیامه
در چه یطح مسئول م رطمش گذنری دنرید ،نز یاخهای متااوت رطمش نیم (هالن و
ر د) .چا ن نم ی به ویژ عدخ نیس اخ یهادی در حوز علوخ ،تحن نات و فااوری رن تشدید
م هاد .بااب نین در ته ن هل یتایو تحن ق م تونن گام دیمیاب به دنیشگا های ت نز های ،
ی ازماد تغ یظاخ حمر نی (ی ایتگذنری و ندنر ه دن) یظاخ سموزش عال نی نن نیم .ب نی
ن نی نین مهم بایست موضوع نیتنال یازمای دنیشگا ها هه در قایون چهارخ تویعه به تصوی
م لس شورنی نیالم ری د نیم رن به ن ن در سورد .ن نی صح ح و دریم نین قایون ،تحو
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عظ ر در یظاخ سموزش عال نی نن رن به دیها رونهد دنشم .در چا ن ش نیط پایخگوی
موضوع م پ دن م هاد و ه ئم نمااء نف ندی رن به عاونن رئ س دنیشگا نیتخاب رونهاد یرود هه
وی تونیای ندنر دنیشگا رن دنشته باشد .تثم ن ماابع مال متاوع یم دیگ نز پ امدهای نیتنال
یازمای دنیشگا ها نیم .رهه نن دنیشگاه یظاخ سموزش ما بایست در هم متاوع یرودن ماابع
مال دنیشگا ها مصرم باشاد و نین مهم تا زمای هه بود ه رن دولم ب نی دنیشگا های دولت نز
محل بود ه عروم تثم ن م یراید و دنیش ویان ماابع مال دنیشگا های غ دولت رن تثم ن
م هااد ،حل یخونهد شد .نگ چه دولمها در نهث هشورها به دنیشگا ها نعم نز دولت و غ دولت
هرک م هااد ،نما نوالً بخش نز بود ه دنیشگا ها رن دولمها تثم ن م یرایاد و بعد نیامه م زنن
تخص بود ه ب نیاس عرلم د دنیشگا مشخ م شود .ین ااً رلق چا ن ش نیط یک فضای
رقابت ب نی دنیشگا های ما رلق رونهد ه د هه پ امد سن چ زی ی سم ز نرتنای ه ا م و سن
نم ی نیم هه یظاخ سموزش عال ما رن به یرم دنیشگا های ت نز های یوق م دهد .بااب نین با
تو ه به نیامه یظاخ حمر نی سموزش عال هشور به صورت متر هز م باشد ،ی از به مدی یم و
حمر نی ماطنهنی سموزش عال هشور ب ش نز پ ش نحساس شد نیم .نز نیا و به ماظور
شاایای دق ق ی ازهای دروی و ب وی دنیشگا ها و م نهز سموزش عال  ،مااطق د گایه طهق
مصوبه شورنی عال نینالب ف هاگ ب نی وزنرت علوخ ،تحن نات و فااوری تنس مبادی شد نید
ماابع و نممایات نقدنخ دریم و ماطن
تا متاای با ی ازها و نممایات ه ماطنه به تخص
صورت گ د .در نین رنیتا ،وزنرت علوخ ،تحن نات و فااوری ،با رن نیدنزی «دفت نمور مااطق
هشور» یسهم به نی اد زم اه ماای ب نی شملگ ی تعاملهای یازید  ،ی یع و دق ق ب ن
حوز های صف و یتاد؛ در هم تحنق نهدنف عال سموزش عال هشور نقدنخ ه د نیم و با
ن نی سی نیامه مدی یم ماطنهنی در حوز سموزش عال و تدوین یارتار و حمر نی ماای
م تونن در مدی یم ماطنه و رفع ی ازهای سن موفق بود.

توصيههای سياستی
مسئله موانع ساختاری در سیاستگذاری آموزش عالی
 یهادهای متول رطمش گذنری و ی ایتگذنری در سموزش عال هشور هاهش یابد تا نز نینط یق نی بخش سنها ب شت شود.
 با یهات مدی یم در یک پسم م تونن تسلط و تخص ب شت و به یوع نعتراد به یاس سنشخ رن ی ز نفزنیش دند و م تونن نز نین ط یق قابل م ن نی ب یامهها و رطمش های بلاد
مدت رن نفزنیش دند و و ی ای رن در یازمان هاهش دند.
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تا نز نین ط یق نز نی اخ هارهای تم نری

 ح طههای هاری یهادهای ی ایتگذنر مشخلوگ ی شود.
 با نی اد یارتار پویا و نفن م تونن نیدیشه ورزی رالق و تشویق رودمختاری رشتههایدنیشگاه رن در هشور بههود بخش د.

مسئله تقابل حکمرانی درونی و بیرونی
 نرتهاط ب ن وزنرت علوخ ،تحن نات و فااوری و م نودنت سنها با یهادهای مختلف در همروید نی اخ هار بههود یابد - .نرتهاط ب ن ذییاعان دروی دنیشگا شامل نعضای ه ئم علر ،
مدی نن ،دنیش ویان و ذییاعان ب وی شامل نف ندی نز بخش صاعم ،نف ند با یاوذ دولت ،
ونلدین دنیش ویان ،دولم محل و یازمانهای ب ننلرلل بههود و گست ش یابد.
 ی ایتگذنرن سموزش عال در مورد ماموریمهای دنیشگا در زم اه پژوهش ،سموزش،هارسف یا و ...هاوز مشخ ی سم و ه نرگای باا به یل نه رودش در سموزش عال فعال م
م هاد .نز نین رو پ شاهاد م شود چارچوب راص در مورد ماموریمهای دنیشگا ها تدوین
شود تا دنیشگا ها بتونیاد طهق نهدنف و ماموریم مشخص عرل هااد.
مسئله فقدان پایگاه اطالعاتی
 نی اد پایگا امع دند تا هل ه مصوبات یهادهای مختلف به لحا تاای و هم رنیتاینهدنف ،رصد شوید .نین پایگا دند و یهادی هه به روز بودن و صحم نطالعات ،سن رن مدی یم
م هاد ،م تونید به عاونن نتاق فم ی ب نی ترام یهادهای رطمش گذنر در حوز علوخ،
تحن نات و فااوری باشد و به نرتنای ه ا م رطمش گذنری و رطمش های تدوین شد در
نین حوز هرک هاد.
 نی اد یهادی مشخ و قابل قهو ب نی یازمانها در ح طه سموزش عال تا سمارهای دق ق ومشخ در مورد سموزش عال نرنئه دهد تا نز نین ط یق بتونن یناط ضعف و محدودیمهای
سموزش عال رن تحث پوشش ق نر دند و نز م زنن دیمیاب به چشم نیدنز  3313سگا بود.
مسئله فقدان انسجام بخشی
 تدوین نهدنف شااف با مشارهم یازمانها ،پشت هان یک هدف هالن ،هاهش یهادهای متولرطمش گذنری ،نفزنیش نرتهاط ب ن یازمان ،ب گزنری لسات در طو یا ب نی سگاه نز
ب یامههای یازمای رن م تونن به عاونن رنهماری ب نی نیس اخ بخش یازمانها به هار ب د.
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 زم اهها و هرماریهای الزخ در هم ن نی بهت حمر نی ماطنهنی وزنرت علوخ ،تحن ناتو فااوری نز ط یق یهادهای م بوطه ف نهم شود تا بتونن نز مزنیای نین یوع حمر نی هم
به مادی نز نممایات مااطق نیتااد یرود.
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