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چکیده
پیش نیاز وارد شدن به عرصههای نوين مديريتي مستلزم گسترش و توسعه ديد دانش آموختگان ،بهبود نقش و
مهارت آنان در توان کاری مورد نظر و افزايش دانش عمومي آنان به عنوان يك بستر اساسي در اين آموزشهاست.
در همین راستا هدف از انجام اين پژوهش ،تبیین نقش تعديل کننده شرايط زمینهای در کارآمدسازی نظام آموزش
عالي بود .اين پژوهش به روش کیفي انجام شد و  01نفر از اساتید با سابقه آموزش به روش نمونهگیری هدفمند
انتخاب شدند .ابزار گرد اوری اطالعات مصاحبه بود ،که در اين پژوهش از مصاحبه نیمه ساختار يافته و انفرادی
استفاده گرديد .کفايت و موثق بودن پژوهش حاضر از طريق روايي اعضا بررسي و مورد تايید واقع شد .تجزيه و
تحلیل دادهها با استفاده از الگوی اسمیت انجام شد .نهايتا براساس تحلیل متن مصاحبهها مجموعهای از مضامین
اولیه مشتمل بر تعامالت و ديپلماسي علمي ،عوامل سیاسي -قانوني ،مالي و ارزيابي طي فرايند کد گذاری باز
استخراج شدند که به عنوان شرايط زمینهای نقش تعديل کننده در کارآمد سازی نظام آموزش عالي بويژه دانشگاه
های دريايي ايران داشتند.
واژگان کلیدی :تعامالت و دیپلماسی علمی ،عوامل سیاسی -قانونی ،شرایط زمینهای

تاريخ دريافت مقاله54/00/10 :
تاريخ پذيرش مقاله59/14/41 :
 -0دانشجوی دکتری مديريت آموزشي دانشگاه آزاد اسالمي واحد ساری
 -0استاديار مديريت آموزشي دانشگاه آزاد اسالمي واحد ساری( ،نويسنده مسئول)F_zameni@yahoo.com :
 -4استاد مديريت آموزشي دانشگاه آزد اسالمي واحد ساری
 -4کارشناس ارشد  ،MBAمدرس دانشگاه علوم دريايي امام خمیني(ره) نوشهر
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سرمايه انساني به عنوان محصول نظام آموزش عالي ،جزيي تعیین کننده در کمیت و کیفیت رشد اقتصادی محسوب
ميشود؛ اينكه چگونه استعدادهای انساني ،از طريق آموزش تجهیز ميشوند؟ و اينكه سرمايه انساني تجهیز شده،
چگونه بكار گرفته ميشود؟ عالمتي مهم برای آينده شناسي هر کشور محسوب ميگردد و کلید پاسخ به هريك از
سواالت موصوف منوط به داشتن نظام آموزش عالي کارآمد است که نسبت به آموزش و تربیت دانش آموخته
متخصص مورد نیاز جامعه اقدام مينمايد (نیلي )5 :0454،چرا که دانش آموخته متخصص نیاز اساسي اقتصاد دنیای
مدرن است .شهروند مسئول و مشارکت جو اساس نهادهای مدني است .دانشگاه بايد داشتن تعهد به ارزشها و اصول
جامعه ،ايجاد انگیزه ،توانايي بازانديشي انتقادی در آنها و قابلیتهای مشارکت جستن در جامعه را به فرد منتقل کند
(فاضلي .)07۳ :04۳۱ ،شريفزاده به نقل از بازرگان( )0451وظايف مهم مجموعة آموزش عالي را ،پرورش نیروی
انساني کارآمد برای اشتغال در بخشهای گوناگون و مورد نیاز جامعه معرفي کرده و هدف اصلي و نهايي دانشگاهها را
تولید دانش ،تأمین نیازهای جامعه ،تربیت متخصصان ،و ارائة راهكار برای حل معضالت اجتماعي در همة زمینهها
بیان ميکند( .شريف زاده )۳1 :0451 ،ترک زاده و همكاران( )0454نیز دانشگاهها را منبع الهام بخش و عامل رشد
و پیشرفت هر جامعهای محسوب مينمايند که در هر عصری پايه و بنیان آن بر خردورزی و جهل ستیزی قرار داشته
و نقش يگانهای در تحقق آرمانهای بشری همچون عقلگرايي ،صلح و عدالت و اخالق و نیز تربیت و تامین سرمايه
انساني جوامع دارد و سه مأموريت اصلي دانشگاه؛ آموزش ،پژوهش و خدمات اجتماعي است (ترک زاده و
همكاران )59 :0454،در عصر جديد نیز نقشهای تازهای بر دوش دانشگاهها قرارداده شده است .از اهداف اصیل
مؤسسات آموزش عالي و دانشگاهها ،خدمت رساني به جامعه از طريق بر قراری ارتباط بین انديشهها و چرخش آنها
در جوامع است .که هدف ذکر شده را با آموزش دانشجويان و آماده کردن آنها برای يك زندگي فعال و پذيرش
مسئولیتهای اجتماعي تعبیر کردهاند( .علي بیگي و همكاران )047 :04۳5 ،بر اين اساس ،نقش و وظیفه دانشگاهها
عالوه بر تولید فناوری ،حفظ مزيتهای فرهنگي ،نوآوری در تمامي عرصههای تمدني است و اين يعني اينكه دانشگاه
با وسعت نظر در حوزه سیاستگذاریها بتواند هم ضرورتهای تكنولوژيك تمدني را پیگیری کند و هم الزامات
فرهنگي و انساني آن را از نظر دور ندارد(خرمشاد و همكاران)0۱0 :04۳۳ ،؛ البته اگر چه ريشة بسیاری از تغییرات در
نهادهای تولید و توزيع دانش يا به عبارتي ،دانشگاهها جستجو ميشود ،اما همین تغییرات خود تأثیرات ژرفي نیز بر
اينگونه نهادها دارند که از جمله بايستههای تغییر برای آنها به شمار ميروند .بنابراين ،برگزيدن راهبردی که به تغییر
در نگرشها ،باورها و ارزشهای بازيگران اصلي نهادهای علمي و حرفهای بینجامد به بايستهای اساسي در فرايند تغییر
بدل ميشود .اما نبايد به فراموشي سپرد که اين تغییرات زماني ايجاد ميشوند که سمت و سو و سازکارهای تغییرات
نیز با بايستههای تغییر محیطهای دور و نزديك نظام و به بیاني با شرايط زمینهای مورد نظر همسويي داشته باشند.
(جاوداني )9۳ :0454،بنابراين با توجه به آنچه گفته شد ،مسئله اينست که شرايط جديدی بر دانشگاههای جهان و
اهداف آموزشي آنها حاکم شده است .دانشگاهها به دلیل شرايط خاص زندگي در دنیای مدرن و الزامات نهادی آن،
الزم است تا نسبت به شناسايي و ايجاد و نهادينه کردن مجموعهای از بسترها و قابلیتها به عنوان شرايط زمینهای
اقدام نمايند .مجموعه اين بسترها و شرايط خواهند توانست آمادگي دانشجويان را برای زندگي اجتماعي مدرن
افزايش داده و کارآمد سازی نظام آموزش عالي را محقق نمايد .بنابراين اين مقاله با استفاده از يك پژوهش کیفي به
دنبال پاسخگويي به اين پرسش است که بسترهای زمینهای جهت اجرای راهبردهای نظام آموزش عالي کارآمد کدام
است؟
اگر قرار است که نظام آموزش عالي برای تحقق راهبردهای خود در دنیای نوين و پر از تغییر همت گمارد چه
بسترها و شرايطي بايد محور توجه در نظام آموزش عالي قرار گیرد؟
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در دهههای اخیر با توجه به نقش حیاتي نظام آموزش عالي در تربیت نیروی انساني متخصص ،تولید دانش و ارائه
خدمات تخصصي و از طرف ديگر با توجه به چالشهای پیش روی آن از قبیل توسعه روزافزون دانشگاهها و موسسات
آموزش عالي جهت پاسخگويي به تقاضاهای اجتماعي ،دانش محور شدن اقتصاد و توسعه فناوری اطالعات و توجه به
کیفیت دانشگاهها و موسسات آموزش عالي بیش از پیش ضرورت يافته است تا با توجه به محدوديت منابع ،موفقیت
در دستیابي به اهداف و حداکثر کارايي و اثربخشي تحقق يابد .در اين شرايط چنانچه دانشگاهها بخواهند به طور
مطلوب به ايفای مأموريتهای خود بپردازند ،الزم است اطمینان ذينفعان خود را نسبت به اين موضوع که
کوششهای دانشگاهي از کیفیت الزم برخوردار است ،جلب کنند و از سازوکارهای الزم برای بهبود کیفیت استفاده
نمايند( .اسحاقي و همكاران )4 :0451 ،يكي از تعاريف استفاده شده درباره کیفیت در ادبیات تجارت و صنعت،
عبارت از «میزان رويارويي محصوالت با متقاضیان محصوالت»يا«کسب رضايت مشتری»است؛ اين در حالي است که
توضیحات روشني در آموزش عالي وجود ندارد تا نشان دهد آيا «مشتری» موسسات آموزش عالي ،دانشجويان،
مستخدمین آينده ،يا جامعه است .در خصوص يك محصول يا يك خدمت مشتری عبارت است از هرکسي است که
با حداقل يا حداکثر انتظارات محصول يا خدمت را خريداری مينمايد .بي شك در صنعت عبارت از تامین نیازهای
مشتريان تحت هر شر ايطي در سراسر جهان است .بر اين اساس کیفیت در آموزش عالي نیز تأمین رضايت ذينفعان
است(برومن )474 :0114،0آموزش عالي در هر جامعهای دارای ذينفعان متعددی است که عبارتند از :دانشجويان
بالقوه و بالفعل؛ کارکنان؛ کارفرمايان(متقاضیان استخدام فارغالتحصیالن و خدمات علمي -مشاورهای)؛ اعضای
گروه های آموزشي ،مسئوالن دانشكده ،مسئوالن دانشگاه ،مسئوالن وزارتخانه و سیاستگذاران کالن و دولتمردان؛ و
صنعت.
بر اين اساس با توجه به اينكه جهان امروز جهان دانش است .واژههايي نظیر اقتصاد دانش محور و سازمانهای دانش
محور ،همگي بیانگر نقش فراگیر دانش و آگاهي در کسب برتری و مزيتهای رقابتي و دستیابي به ابعاد توسعهاند .در
اقتصاد مبتني بر دانش ،دانشگاهها عالوه بر مأموريتهای آموزشي و تحقیقاتي ،مأموريت جديد مشارکت فزاينده تر در
نوآوری و توسعه تكنولوژی را عهدهدار گشتهاند (باقری نژاد .)04۳7 ،و به باور کیربي و همكاران نیز نقش دانشگاهها
در عصر جهاني شدن ،با توجه به مسئولیت های جديدی که در قبال جامعه و توسعه اجتماعي و اقتصادی آن و بازار
آموزشي دارند ،دگرگون شده است(کیربي 0و همكاران .)011۱،در واقع دانشگاهها عالوه بر مأموريت آموزشي و
تحقیقاتي  ،در آستانه مأموريت سوم خود يعني مشارکت بیشتر و مستقیم در فرايند توسعه تكنولوژی و نوآوری،
تكنولوژيك قرار گرفته و بنگاهها و شبكههای جديد وابسته به دانشگاه در حال ايجاد و رشد هستند .دانشگاهها با
توجه به ظرفیتهايي که دارند و به عنوان نهاد تولید و توزيع کننده دانش و همچنین به عنوان يك نهاد کارآفرين و
بنیانگذار بنگاه ،نقش اساسي را در نوآوری صنعتي و توسعه تكنولوژی ايفاء ميکنند .از طرفي در چرخه نوآوری و
سیستم اقتصادی ،به طور درونزا ،دانش نیز ايجاد ميشود(گیبونز 4و همكاران)0554،نتايج مطالعات ناظمي()04۳4
در بین ده دانشگاه معتبر جهان نیز حاکي از آن بود که تمام دانشگاههای مورد بررسي در بیانیه رسالت خود بر
ارتقای سطح دانش از طريق بهبود فرآيند يادگیری دانشجويان ،افزايش سطح فعالیتهای آموزشي و تحقیقاتي و نیز
بهرهمند ساختن منطقه فعالیت و کشور متبوع و نیز کل جهان از نتايج فعالیتهای آموزشي و تحقیقاتي خود
ميباشد .در داخل کشور نیز هرچند هر دانشگاهي رسالت خاص خود را دارد ولي در شرايط کنوني ميتوان پیشتازی
اقتصاد دانش بنیان ،پیادهسازی و اجرای نقشه جامع علمي کشور ،ساماندهي نظام ملي نوآوری به منظور ارتقاء جايگاه
جهاني کشور ،افزايش سهم تولید و صادرات محصوالت و خدمات دانش بنیان و دستیابي به رتبه اول اقتصاد دانش
1- Bornman
2- Kirby & atl
3- Gibbons
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بنیان در منطقه در مقاطع کوتاه مدت ،میان مدت به عنوان محورهای اصلي مأموريت و چشم انداز دانشگاهها و مراکز
آموزش عالي ترسیم کرد(چشمه و همكاران.)0 :0454،
بر اين اساس محقق شدن هريك از رسالتهای بیان شده و رضايت ذينفعان مستلزم بهرهبرداری مؤثرتر از دانش،
ارتقای سطح منابع انساني است .توسعه منابع انساني شامل دو فرايند مشخص توسعه مهارتها و ايجاد قابلیتها است.
توسعه مهارت به معني آموزش رسمي و کارآموزی است و ايجاد قابلیت بدان معناست که توسعه مهارتها و دانش از
کوششهای مديريتي و فني ناشي شده باشد .همگام با رشد و پیچیدهتر شدن اقتصادکشور ،کوشش برای تأمین
سرمايه انساني از اهمیت بیشتری برخوردار ميشود .در اين فرايند نهادهای مربوطه رشد يافته و بنگاهها بیش از پیش
به توسعه مهارتها احساس نیاز پیدا ميکنند .با توجه به پیچیدگي اطالعات مربوطه و طبیعت بلند مدت سرمايه
گذاری در زمینه مهارتها و آثار خارجي آن ،ممكن است منابعي که به طور خاص توسط بازار هدايت ميشوند ،نتواند
نیازهای مهارتي مورد نیاز را تأمین کنند .لذا محتوا وکیفیت آموزش برای پاسخگويي به نیازهای جديد جوامع،
اهمیت زيادی دارد.آموزش عالي ،در تولید و انتقال دانش و در تربیت نیروی کار رقابتي و رهبران تجاری و سیاسي
نقش کلیدی ايفا ميکند و فعالیتهای دانشگاهي ،پشتیبان وکمك کننده فناوری و ابداع و نوآوری در بخشهای
دولتي و خصوصي است .رسالت جديد بخش آموزش عالي اين است که استراتژیهای مناسب برای تحقق اقتصاد
دانايي محورطراحي و اجرا کند( .عباسي و همكاران ،)04 :0451 ،که در همین زمینه رويكردهای تعالي سازی نظام
آموزش عالي به شرح زير مي باشد:
 -1رویکرد دانشگاه پایدار
توسعه پايدار ،توسعهای است که نیازهای نسل کنوني را بدون در خطر قرار دادن توانايي نسلهای آينده در رفع
نیازهايشان  ،برآورده ميسازد در اين رويكرد ابعاد محیطي ،اقتصادی و اجتماعي ،ستونهای آن را تشكیل ميدهد
که بر فرهنگ جامعه استوار شدهاند( .آراسته و همكاران )041 :0450،يكي از نكات مهم توسعه پايدار حفظ منابع
برای نسلهای آينده و ديگری رفع نیازهای اساسي فقیران جهان؛ به عبارت ديگر ،نه تنها به عدالت بین نسلي بلكه
به عدالت درون نسلي نیز توجه شده است .که بر اساس منشور دانشگاه پايدار چون موسسات آموزش عالي و
دانشگاهها نسلهای آينده را تربیت ميکنند و در تمام زمینههای تحقیقاتي دارای تخصص هستند؛ وظیفه باسوادی
مردم را در زمینه پايداری بر عهده دارند( .علي بیگي و همكاران)047 :04۳5،که بر اساس الگوواره جديد پايداری و
تغییر فرضیات بنیادين ،نظام آموزش عالي بايد ساختارهای خود را در تمام بخشها با شرايط جديد منطبق نمايد.
(آراسته و همكاران )040 :0450،در اين راستا محمدی مهر و همكاران( )0451مولفههای دانشگاه پايدار را نظام
آموزشي ،پژوهشي ،مديريتي و مديريت زيست محیطي،مالي پايدار معرفي کردند (محمدی مهر و همكاران:0451،
 )54و در تحقیق ديگری بارث و همكاران( )0117قابلیت دور انديشي ،قابلیت کار میان رشته ،قابلیت درک جهاني،
فهم فرافرهنگي و همكاری ،مهارتهای مشارکت ،قابلیت برنامه ريزی و اجرا ،قابلیت يكدلي ،غمخواری و اتحاد و
قابلیت خود انگیزشي و ايجاد انگیزه در ديگران را از مؤلفههای آموزش عالي پايدار بیان کردند(.بارث و
همكاران.)0117،
 -2رویکرد بهسازی اعضاء هیأت علمی
اين الگو به دنبال شناخت ابعاد مختلف بهسازی اعضای هیئت علمي است اين الگو ابعاد بهسازی هیئت علمي را در
سه بعد ،بهسازی سازماني(ساختار سازماني،رهبری دانشگاهي ،ايجاد انگیزش ،ايجاد شبكه ارتباط بي اعضاء و تیم
سازی ،نظام پاداش و تشويق ،پشتیباني و حمايت ،تمرکز روی موضوع يا تم،امكان دسترسي به فناوری ،برگزاری
جلسات و جلب مشارکت اعضاء ،خالقیت در طراحي و اجرای برنامه ،جو فرهنگ سازماني) ،بهسازی فردی(هويت
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شغلي،توانمندی ،خودکارآمدی ،استقالل عمل ،خودکارآمدی و خود راهبری ،اخالق حرفهای ،مديريت زمان،
بهزيستي سازماني ،کیفیت زندگي کاری ،تعهد شغلي ،خالقیت ،ريسك پذيری و نوآوری) و بهسازی حرفهای(مهارت
تدريس،مهارت آموزشي ،مهارت ارائه خدمات،مهارت فناوری ،مهارت نويسندگي ،مهارت پژوهش ،مهارت بین فردی،
مهارت ارائه خدمات) به شرح ذيل مورد توجه قرار ميدهد( .نوه ابراهیم و همكاران)004 :04۳7،

شکل( )1بهسازی هیأت علمی دانشگاهها

 -3نظام جامع یاددهی و یادگیری در آموزش عالی
در اين مدل نظام جامع ياددهي -يادگیری در مراکز آموزش عالي مشتمل بر سه مضمون مفهومي ،ساختاری و
عملكردی با مضامین سازمان دهنده و مضامین پايه مربوط به هر مضمون فراگیر ميباشد .مضمون مفهومي مشتمل
بر مضامین موضوع و محتوا ،چیستي ،چگونگي و اصول ياددهي -يادگیری؛مضمون ساختاری شامل مضامین
جهتگیری راهبردی ،طرح سیستم و فرهنگ ياددهي -يادگیری؛ و مضمون عملكردی نیز متشكل از مضامین اجرای
فرايند ،رهبری و مديريت فرايند و ارزيابي اثربخشي ياددهي – يادگیری به شرح نمودار ذيل ميباشد( .ترک زاده و
همكاران)000 :0454 ،

 -4رویکرد ارزیابی کیفیت در آموزش عالی
در تحقیقي میزاکسي() 011۱ابعاد ارزيابي کیفیت در آموزش عالي را با يك رويكرد سیستمي مشتمل بر سیستم
اجتماعي(محیط ،محصول يا خدمات ،مردم ،ساختار سازماني ،بهبود کیفیت) و سیستمهای تكنیكي(-0
داده(ويژگيهای دانشجويان(دانشگاه ،زندگي ،نیازها و انتظارات و منافع) ،ويژگيهای دانشكده ،منابع مالي،
تسهیالت(کالس درس ،ذخیره کتابخانه ،تجهیزات آموزشي ،برنامهها ،دورهها ،برنامه زماني ،خدمات پشتیباني) -0
فرآيند(زمینه ،فراغت ،شايستگي رقابت ،قابل لمس ،ارزيابي نیازها و انتظارات ،ارزيابي نیاز مشتريان ،مديريت)-4
روجي(موفقیت دانشگاهي(نسبت موفقیت ،توسعه مهارت ،قابلیتها)قبوليها ،ترک تحصیلها و مردودیها ،تحصیالت
تكمیلي ،موفقیت کارکنان) و سیستم مديريتي  -0ساختار سازماني(طراحي رسمي ،سیاستها ،تقسیم وظائف ،الگوی
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قدرت و اقتدار-0مأموريت ،چشم انداز و اهداف موسسه -4فعالیتهای مديريتي(برنامه ريزی ،سازماندهي ،هدايت،
همكاری و

شکل( )2نظام جامع یاددهی و یادگیری درآموزش عالی

کنترل فعالیتهای سازماني) (میزاکسي )011۱،0و در تحقیق ديگری يمني دوزی سرخابي و همكاران()04۳7
مدلهای ارزيابي کیفي را شامل مالکهای مورد عمل در گزينش عضو هیأت علمي مشتمل بر مدارج علمي و
تألیفات انجام شده درسطح داخلي و خارجي ،توانايي و مهارت در انتقال دانش علمي به دانشجويان ،میزان
عالقمندی به درس و دانشجو و توانائي ارائه دروس تخصصي ،مالکهای مورد عمل در گزينش دانشجو مشتمل بر
تناسب استعدادهای فرد با رشته تحصیلياش ،میزان عالقه وی به تحصیل ،توانايي فرد در درک و فهم مطالب و
قدرت تجزيه و تحلیل مسائل علمي ،چگونگي روش تدريس مشتمل بر انتخاب روش تدريس متناسب با موضوع
درسي ،تناسب روش تدريس با مفاهیم اصلي و کلیدی هر درس ،چگونگي سازماندهي محتوای آموزشي مشتمل بر
ارائه مفاهیم جديد علمي در هر درس ،ارائه منابع متعدد برای هر واحد درسي ،کاهش تعداد دروس نظری و افزايش
واحدهای عملي ،تنظیم محتوای دروس با توجه به عالئق و نیازهای واقع فراگیران ،چگونگي سازماندهي فضاهای
آموزشي شامل وجود کالسهای وسیعتر ،نیمكتهای سالم و راحت ،قابل دسترس بودن مراکز آموزشي نظیر
کتابخانه ،سايت ،آزمايشگاها ،امكانات فیزيكي مطلوب در کالس همچون نور کافي ،گرما و سرمای متعادل و چگونگي
ارزشیابي کالسي شامل شناخت هیأت علمي در زمینه پیشرفت تحصیلي دانشجويان کمك نمايد ،همچنین اشكاالت
و نواقص موجود در آموزش هیأت علمي را به او بشناساند ،با روشن ساختن ضعفهای دانشجويان به خود آنها به
منظور فعالیت بیشتر و سازنده کمك نمايد( .يمني دوزی سرخابي و همكاران .)۱1:04۳7 ،اين پژوهش کیفي با
1- Mizikaci
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هدف احصاء نقش تعديل کننده شرايط زمینهای جهت کارآمدسازی نظام آموزش عالي است .تا ابزار منظمي را فراهم
آورد که بتواند به شناسايي دقیقتر و علميتر ويژگيهای زمینهای مراکز آموزش عالي کمك کند؛ به طوری که در
شرايط واقعي و با توجه به مقتضیات زمان و مالحظات ايراني -اسالمي در ايران قابل تدوين و اجرا باشد .در همین
راستا ملكي نیا و همكاران()0454در تحقیقي با عنوان«شناسايي و اولويتبندی مؤلفههای دانشگاه پايدار» شش
مقوله نظام آموزشي ،نظام مديريتي ،نظام مديريت زيست محیطي،نظام تأمین مالي،ارائه خدمات تخصصي را به
عنوان مقولههای اصلي معرفي نمود که در آن دانشگاه با بهرهگیری از عقالنیت جوهری بدون توجه به اهداف کوتاه
مدت و منافع صرفاً مادی در صدد جست و جوی حقیقت و ايجاد توازن بین ابعاد اقتصادی ،اجتماعي و زيست
محیطي جامعهای است که در آن فعالیت ميکند .ثمری و همكاران( )0450در مقالهای تحت عنوان«بررسي و
شناسايي عوامل مؤثر در فرآيند توسعه دانشگاهي دردانشگاههای دولتي ايران» نتیجه گرفتند که تغییر و تحول در
سیستم پويای دانشگاه و توسعه متعادل و نظام مند آن ،نیازمند تفكر و عمل برنامهريزی و مديريت و سازگاری با
محیط درون سازماني و محیط بیروني دانشگاه به منظور پاسخ گويي به نیازهای جامعه در ابعاد مختلف اجتماعي،
اقتصادی و فرهنگي است و هفت عامل درون دانشگاهي ،سه عامل محیط محلي و منطقهای ،چهار عامل محیط سطح
ملي و کالن ،دو عامل محیط بین المللي و همچنین چهار عامل زمینهای و زير ساختي(تسهیل گر) مؤثر ميباشد و از
نظر میزان اهمیت از نگاه مشارکت کنندگان عامل های؛ مالحظات سیاسي محیط محلي و منطقه ،پاسخ گويي به
نیازها وتقاضای جامعه ،مالحظات دولت ،فرآيند تصمیم گیری در توسعه دانشگاه ،تعامل برنامههای کالن آموزش عالي
و سیستم های اقتصادی -اجتماعي ،مديريت و رهبری ،اعتبارات و منابع مالي دولتي و استقالل دانشگاهي از جمله
عامل هايي هستند که دارای بیشترين بسامد بوده و از اهمیت بیشتری نسبت به ساير عوامل در توسعه دانشگاهي
برخوردارند .نتايج تحلیلهای نظری و محاسبت کاربردی انتظاری( )04۳۳در مقالهای تحت عنوان «ارائه الگويي برای
هماهنگ سازی نظام آموزش عالي با تحوالت مبتني بر دانش در نظام اشتغال؛ مورد برنامه پنجم توسعه اقتصادی،
اجتماعي و فرهنگي جمهوری اسالمي ايران» نشان داد که بر پايه اهداف جزئي رشد اقتصادی ،رشد بهرهوری و
گسترش فعالیتهای دانش و مبتني بر دانش در نظام اشتغال ،مي توان تحوالت مبتني بر دانش و حداقل نیاز کشور
به دانش آموختگان آموزش عالي را تعیین کرد و بر اساس آن اهداف جزئي پذيرش دانشجو بر حسب رشتههای در
نظام آموزش عالي در دانشگاههای دولتي را مشخص ساخت و با تدوين برنامههای آموزشي جديد به توسعه
اقتصادی(به عنوان فرايند يادگیری) کمك کرد و هدايتگر توسعه مبتني بر دانش در کشور بود .قارون( )04۳4در
مقالهای تحت عنوان «دولت ،آموزش عالي و اشتغال» نشان داد اگر دولت با استفاده از سیاستهای کالن اقتصادی و
روشهای مناسب حمايتي و ابزارهای کارآمد ،نقش خود را درست ايفا کند ،نظام آموزش عالي هر کشور نقش
اساسي در ايجاد ظرفیتهای يادگیری ،به سمت دانش مدار شدن اقتصاد دارد .اين نقش ،تحقق نمييابد مگر آنكه
قبل از هر نوع مداخله و تصدیگری شرايط اقتصادی سازگار و قابل پیشبیني ايجاد شود .در ورای اين اقدامات،
برقراری نظام نظارت و ارزيابي برای سیاستهای اتخاذ شده و سنجش عملكرد میزان پیشرفت و تاثیر آنها از
ضروريات است و همچنین يافتهها حاکي از آن بود که وظايف معطوف به اشتغال در نظام آموزش عالي برای دولت
شامل مقولههای زير است:
 -0حداکثر کردن اثر اقتصادی آموزش عالي به عنوان يك منفعت عمومي از طريق توسعه کارآفريني و تضمین
آمادگي عمومي فارغ التحصیالن.
-0هدايت برنامههای آموزشي به سمت استانداردهای باالتر از طريق ايفای نقش مصرف کننده تولیدات بخش آموزش
عالي بويژه در رشتههای جديد ،پر هزينه و استراتژيك.
 -4ايجاد و حفظ تنوع در برقراری ارتباط رسمي بین موسسات آموزش عالي و نهادهای تخصصي فني و پرهیز از
شیوههای يكسان و متحد.

45

بهار ،59شماره 4

فصلنامه علمي پژوهشي آموزش علوم دريايي

پینتو )0104(0در مقالهای با عنوان «بررسي نقش سیاست دولت در نوآوری» نشان داد که سیاستها و مقررات
دولتي ميتواند نوآوری را ترغیب يا کنترل نمايد .سیاستها و مقرراتي که دقیق و منسجم باشند ميتوانند به
صورت بالقوه محرک تغییرات اساسي و مهم در فرآيند و محصول فناوری باشند .مالدوناندو )0104(0در نتايج
تحقیقات خود تحت عنوان «مهارتهای رهبری در بحرانهای بین المللي» مهمترين عامل را هوش فرهنگي معرفي
نمود .لیوناد )0104(4در تحقیقي با عنوان«عوامل مؤثر بر بهبود کیفیت آموزش عالي جهت توانمندسازی
دانشجويان» نتیجه گرفت سرمايهگذاری در تسهیالت فیزيكي ،تجهیزات ،محیط مناسب و مديريت بر توانمند سازی
دانشجويان مؤثر هستند .آفونز 4و همكاران ( )0100در پژوهشي با هدف«تجزيه و تحلیل انطباق آموزش دانشگاه با
خواستههای بازار کار در منطقه مادريد» که با همكاری دانشگاه و صنعت به عنوان وسیلهای برای پرورش اشتغال
صورت گرفت است ،به بررسي همكاری بین دانشگاه و صنعت از طريق مكانیسم مصاحبه باز بین کارشناسان هر دو
بخش شامل انجمن علمي دانشگاهها و ذينفعان صنعت پرداختند .نتايج نشان داد که آموزش و پژوهش دانشگاهي
عمال تمايل نزديك تری به نیازهای صنعت و مشارکت متخصصان صنعت در دورههای کارشناسي ارشد و کار آموزی
در صنعت دارد که با مكانیزم بیشترين تاثیر را بر استخدام ميگذارد(.آفونز 9و همكاران .)0100،ايكسو ۱و همكاران
( )0100در تحقیقي باعنوان«عوامل موثر بر همكاری دانشگاه و صنعت درگواندونگ چین » به تجزيه و تحلیل تاثیر
ويژگي های سازماني و متغیرهای زمینه ای جهت همكاری دانشگاه و صنعت در فرايند تحقیق و توسعه و مهندسي
پرداختند .با بررسي دادههای نظر سنجي شرکتهای تولیدی دريافتند که همكاری دانشگاه و صنعت از عوامل
مختلف سازماني از جمله اندازه شرکت و ظرفیت جذب سرمايه گذاری نشأت مي گیرد .عالوه بر اين اطالعات فني و
موقعیت بازار نیز از عوامل مهم حرکت به سمت مهندسي همكاری تحقیقهای بین شرکتها و دانشگاهها ميباشد.
ولش و همكاران( )011۳در تحقیقي با عنوان«نقش همكاری دانشگاه و صنعت بر تسهیل فرايند انتقال تكنووژی»
نشان دادند که همكاری دانشگاه و صنعت باعث افزايش در آمد و تسهیل در فرايند انتقال تكنووژی شده و
پژوهشهای دانشگاهي موجب پشتیباني از نیروی کار و نیروهای باز تجاری ميگردد .فرانك (  )0117در تحقیقي
با عنوان«تاثیر ارتباط میان دانشگاه و صنعت در رويارويي با چالشها» نشان داد که در اين ارتباط دانشگاه ميتواند
از منابع مالي و تجهیزات صنايع بهره ببرد و دانشجويان ميتوانند با گذراندن دوره کار آموزی خود در صنايع با
محیط صنعت آشنا شده و با چالشهای روزانه موجود روبه رو گردند .اينزلت ( )0114در تحقیقي با عنوان «تكامل
دانشگاه و صنعت و دولت و ارتباط آنها در دوران گذار» به تحول روابط بین کسب و کار و دانشگاه و برنامههای
انعكاس داده شده دولت در فعالیته ای نو آوری شرکت جهت تحول اقتصادی مجارستان پرداخت .در اين تحقیق
چگونگي تسهیل روابط دولت و دانشگاه و صنعت و همچنین چگونگي ارتباط شرکتها و دانشگاهها مورد بررسي قرار
گرفت .نتايج حاکي از ان بود که برنامه های جديد دولت در راستای نزديكي بین بخش عمومي و انتظارات بخش
خصوصي تدوين گردد.
روش پژوهش
اين تحقیق به روش کیفي انجام شد .در رويكرد کیفي 7از روش پژوهش پديدارشناسي 0تفسیری 0اسمیت استفاده
شد .پديدارشناسي يكي از روشهای پژوهش در رويكرد کیفي است .هدف پژوهش پديدارشناسي شرح دادن تجربه-
1- Pinto
2- Maldonado
3- Iyunade
4- Afonso
5- Afonso
6- Xue
7- Qualitative
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های افراد همانگونه که آن را تجربه کردهاند ميباشد(عابدی و همكاران .)049 :0454 ،نمونه مورد مطالعه  01نفراز
متخصصان و خبرگان دانشگاهي(اعضای هیئت علمي با سابقه دانشگاه های دريايي ايران) که شناخت کافي از نظام
آموزش عالي و موضوعات اقتصادی داشتند بودند که به روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند .ابزار گردآوری
اطالعات مصاحبه بود ،که در اين پژوهش از مصاحبه نیمهساختاريافته و انفرادی استفاده گرديد و مشارکتکنندگان
در فرايند مصاحبه ،ابتدا با هدف پژوهش آشنا و از حقوق خود ،آگاه شدند و آنگاه به سوالهای پژوهش پاسخ دادند.
محور سؤاالت اين پژوهش در ارتباط با «نقش تعديل کننده شرايط زمینهای در کارآمد سازی نظام آموزش عالي»
بود .در اين پژوهش میانگین مصاحبههای انجام شده 49 ،دقیقه و  4۱ثانیه بود .کفايت و موثق بودن پژوهش حاضر
از طريق روايي اعضا بررسي ،و مورد تايید واقع شد .تجزيه و تحلیل دادهها با استفاده ازالگوی اسمیت انجام شد که
شامل مراحلي چون خواندن و بازخواني يك مورد ،تشخیص و برچسب زدن تمها ،لیست کردن و خوشهبندی تمها و
ايجاد يك جدول خالصهسازی و در نهايت تلفیق موردها (گزارش نهايي بر اساس تم اصلي و تم جز) بوده است.
یافتهها
بر اساس بررسي به عمل آمده مشارکت کنندگان اين مطالعه  01نفر بودند .شرکت کنندگان اساتیدی با سابقه کار
آموزشي و متخصص در حوزه علم اقتصاد با سابقه کار آموزشي  01تا  09سال بودند که از بین اساتید دو نفر در
مرتبه استادی  4نفر در رتبه دانشیاری و  4نفر استاديار و  0نفر مربي بودند.بنابراين طیف مناسبي از اساتید برای
مصاحبه دعوت شدند .در تحلیل مصاحبهها  0۳7کد به دست آمد که بعد از حذف کدهای تكراری و ادغام موارد
مشابه در نهايت کدهای به دست آمده در پنج درونمايه اصلي قرار داده شدند اين درون مايهها عبارتند از «تعامالت
و ديپلماسي علمي»«،سیاسي -قانوني»« ،مالي»« ،برنامهريزی» و «ارزيابي» که به طور جداگانه نشان داده شده
است.
الف) تعامالت و دیپلماسی علمی
اين درون مايه دارای  5طبقه به شرح جدول يك مي باشد .مشارکت کنندگان تعامالت و ديپلماسي علمي را الزمه
کارآمدسازی نظام آموزش عالي مي دانستند .به اعتقاد آنان برای کارآمدسازی نظام آموزش عالي بايد بین دولت و
جامعه و صنعت به عنوان سه رأس يك مثلت بايد تعامل و مشارکت وجود داشته باشد .نقل و قول مشارکت کنندگان
اين موضوع را تأيید مينمايد؛ به طور مثال به اعتقاد مشارکت کننده شماره ...« 0بازار و دولت و جامعه سه رأس يك
مثلث هستند که به آن حكمراني خوب گفته ميشود .بر اساس مشخصههای حكمراني خوب دولت ،بازار و بخش
خصوصي بايد طوری عمل کرده و سیاستگذاری نمايند که رفاه عمومي مردم تأمین شود ».به نقل از شرکت کننده
شماره  «:4اينكه بگويیم دولت به فارغالتحصیل ما اعتماد نميکند صحیح نیست بلكه دولت به بخش علم اعتماد
نميکند ،چرا اعتماد نميکند؟ چون اگر اعتماد کند جلو خیلي از رانتخواریها گرفته ميشود به همین علت به
بخش علمي تن نميدهد .يعني ما در هر حوزهای اساتید خیلي با سواد داريم که دولتهای ديگر اين افراد را جذب
مي کنند و دولت با حضور يكسری از افراد با دانايي کمتر قادر است به رانتهای خود دست پیدا کند ».و مشارکت
کننده  0عنوان کرد«بومي شدن دانشگاهها نظام آموزشي را خراب ميکند چون هیچ تغییری در افراد ايجاد نميشود.
در غیر بومي شدن افراد ميآيند و با فرهنگهای مختلف آشنا مي شوند و اين موجب تعامالت فرهنگي بین افراد
ميشود .دانشجو وقتي که از يك مقطع به مقطع ديگر ميرود بايد چالش داشته باشد و اين تغییر را احساس کند».
1- Phenomenology
2- Hermeneutic
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و مشارکت کننده  0معتقد بود« دو نظريه در خصوص نوسانات اقتصادی وجود دارد که بر طبق نظريه اول؛ نوسانات
تغییرات طبیعي تولید است و در اثر اين تغییرات طبیعي تولید اقتصاد راه طبیعي خود را پیدا ميکند و مسیر رشد
به وسیله نوسانات ايجاد ميشود و اساس نظريه دوم؛ اقتصاد يك رشد بلند مدتي دارد نوسانات يك کم باال و پايین
ميرود .هر دو نظريه بدنبال اين است که جايگاه دانشمندان مخصوصا" دانشمندان اقتصاد کجاست؛ اقتصاددانان
وظیفه دارند اين نوسانات را کنترل نمايند اقتصاد دست دانشمندان اقتصاد است.
آيا اقتصاد در کشور ما دست دانشمندان اقتصاد هست و به عبارتي در کدام يك از برنامههای بهداشتي،آموزشي و
فني و اقتصادی که نوشتهاند به دانشكدههای اقتصاد فرستادهاند تا نظريه بدهند و ميگويند که ما از اساتید استفاده
ميکنیم ».پژوهشگران با بررسي اين بخش از مصاحبهها شاخصهای جدول  0را استخراج کردند و از آنجا که اين
شاخصها ماهیت تعامالت و ديپلماسي علمي را دارد اين شاخصها جزء مؤلفههای تعامالت و ديپلماسي علمي لحاظ
شد.
جدول( )1شکلگیری مفاهیم و مقولهها از متن مصاحبه(کد گذاری باز)

رديف

مفهوم

.0

اطالع رساني الزم جهت بهرهمندی جامعه از خدمات دانشگاهها

.0

بهرهگیری از کارشناسان صنايع برای تدريس در دانشگاهها

.4

فراهم شدن بستر گذراندن فرصت مطالعاتي اساتید در واحدهای صنعتي

.9
.۱
.7
.۳
.5

اتحاد استراتژيك با ساير دانشگاهها برای ايجاد حداکثر ارزش از ظرفیتهای تكنولوژيكي خود و ساير
دانشگاهها
به کار بردن بخشي از امكانات و نیروی انساني متخصص و تجهیزات دانشگاهها جهت حل مشكالت صنايع
مشارکت دانشگاهیان در فرايند مسالهيابي،تدوين ،و تصويب طرحهای پژوهشي مسائل بنگاهها ،دولت و
جامعه
سهولت برقراری جريان ارتباطْ با کلیه ذينفعان(دولت،صنعت،جامعه) به ويژه با استفاده از فناوری

تعامالت و ديپلماسي علمي

.4

طبقه
فرعي

ارتباطي
ارتب اطات اثر بخش دانشگاه با کلیه ذينفعان(دولت،صنعت،جامعه) جهت بهره مندی از نظرات آنان در
تصمیم گیری
شبكهای شدن سازمانها و اتوماسیون اداری ،تشكیل پايگاه اطالعات مديريتMIS

ب) سیاسی -قانونی
اين درون مايه دارای 0۳طبقه برابر جدول دو ميباشد شرکت کنندگان عوامل سیاسي و قانوني را يكي ديگر از
عوامل زمینه ساز جهت ارتقاء کیفیت نظام آموزش عالي مطرح کردند .آنها بیان داشتند که بسترهای سیاسي و وجود
قوانین و مقررات جهت کارآمدسازی نظام آموزش عالي ضروری است .به عنوان مثال مشارکت کننده شماره  7بیان
نمود « .در کشور به کسي اجازه نداديم تا بعنوان مدير تربیت شود مدير بايد قبل از آنكه به مديريت ارشد سازمان
برسد مسیرهای ترقي قبلي را طي کرده باشد و اين در حالي است که در کشور ما اين فرصت در اختیار همه کسي
قرار نميگیرد و اجازه داده نميشود تا به اندازه يك مدير باشند و ما اغلب در خیلي از سازمانها با کمبود مدير
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مواجه هستیم» مشارکت کننده  4بیان نمود« جريمه مديران بايد خیلي سنگینتر از افراد عادی باشد چون مدير اگر
تخلف کند کل فرهنگ جامعه را خراب ميکند» مشارکت کننده شماره  5بیان نمود« مديران به صورت قبیلهای
انتخاب مي شوند و بعد از عوض شدن يك دولت همه مديران بدون توجه به کارايي فرد مزبور تغییر ميکند» و
مشارکت کننده شماره 0بیان نمود«...بر اساس اصل  44دولت نبايد کارفرمای مطلق باشد .در حالي که در اقتصاد
سوسیالیستي همه چی ز دولتي است و بايد نظارت شود که بخش خصوصي نیز نبايد محل تكاثر ثروت باشد بلكه بايد
به جای پرداختن به امور داللي و احتكار و سفته بازی در فعالیت های سازنده و دانشمدار بكار گرفته شود ».مشارکت
کننده  4بیان نمود«...پدر يك خانواده نقش مهمي در پیشرفت فرزندانش دارد .در سطح کالن کشور هم برنامهريزان
و سیاستگذاران نقش مهمي در پیشرفت جوانان کشور دارند .يك روستايي هر چقدر تالش کند نميتواند مثل
فرزند اون مسئولي که رانت اطالعاتي دارد پیشرفت نمايد ».و مشارکت کننده  0بیان نمود که« ...سیاستهايي که
طراحي و اجرا مي شود ،به روند تحقیق و پژوهش در کشور شكل ميدهد .به بیان ديگر ،دانشجويان ،استادان و اعضای
هیأت علمي دانشگاهها که فعالیتهای پژوهشي دارند ،خودبه خود به يك سمت خاص هدايت نميشوند ،بلكه
سیاستهای علمي کشور است که آنها را هدايت ميکند .بنابراين اگر سیاستهای تشويقي ما در جهت رفع نیازهای
جامعه باشد ،پژوهش ها هم به آن سمت هدايت ميشود ».پژوهشگران با بررسي اين بخش از مصاحبهها شاخصهای
جدول 0را استخراج کردند و از آنجا که اين شاخصها ماهیت سیاسي و قانوني را دارد اين شاخصها جزء مؤلفههای
تعامالت و سیاسي و قانوني لحاظ شد.
جدول ( )2شکل گیری مفاهیم و مقولهها از متن مصاحبه(کد گذاری باز)

مفهوم

رديف

.0

انتخاب مديران دانشگاه از داخل و به شیوه دموکراتیك

.4

تخصیص درصدی هرچند اندک از درآمدهای شرکتها و کارخانههای صنعتي به بخش پژوهشي

.4

رفع محرومیت های اجتماعي

.9

جديت دولت در اجرای قانون مالكیت معنوی

.۱

حمايت از مالكیت خصوصي و عدم دخالت در بخش خصوصي

.7

بهینهسازی همزمان مجموعه سیاستهای صنعتي با محور حمايت از اقتصاد نوآور و رقابتي

.۳

استفاده موثر و کارا از انواع مختلف دانش درتمام فعالیتهای اقتصادی و صنعتي

.5

منبع تلقي کردن دانش توسط اقتصاد دانان مثل ساير عوامل تولید

.01

حذف رانت های سیاسي در حوزه آموزش عالي

.00

فراهم کردن مشارکت آحاد جامعه در رشد و توسعه

.00

اجازه تشكیل و فعالیت به گروهها و انجمنها و تشكالت قابل پذيرش درون جامعه

.04

مديريت واردات

.04

بهره گیری از نظرات و ايده های خبرگان
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سیاسي قانوني

.0

فراهم کردن زمینه تحقق آرمان ها در اقتصاد

طبقه
فرعي
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.09

معافیت مالیاتي فعالیت های تحقیق و توسعه در صنايع،پرداخت يارانه به سرمايه گذاری در دانش

.0۱

حمايت از پروژه های تحقیقاتي مرتبط با سیاست های کالن کشور

.07

حفظ امنیت و جلوگیری از تجمعات و حرکت های لحظه ای

.0۳

فراهم کردن زمینه تنوع درآمدهای صادراتي

ج) مالی
اين درون مايه دارای شش طبقه به شرح جدول  4است شرکت کنندگان بعد مالي را يكي ديگر از عوامل زمینهای
موثر در کارآمدسازی نظام آموزش عالي مطرح نمودند .بطوريكه مشاهده کننده  ۱بیان نمود« ...بايد از کارهای
تحقیقاتي حمايت مالي صورت گیرد اگر پروژه تحقیقاتي فاقد پشتیباني مالي باشد ضمن اينكه محقق انگیزه الزم را
نخواهد داشت نظارت الزم هم از کیفیت پروژه انجام نخواهد گرفت»مشارکت کننده  9بیان نمود«صورتهای مالي
دانشگاه بايد شفاف باشد» مشارکت کننده  01بیان کرد«....دانشگاهها بايد به دنبال جذب منابع مالي از منابع
خارجي باشد و بايد ترتیبي اتخاذ شود که صنايع در امر آموزش عالي سرمايهگذاری نمايند و از طرفي موسسات مالي
و بانكي نیز بايد تسهیالت مالي در اختیار اعضاء هیئت علمي جهت انجام امورات پژوهشي قرار دهند» مشارکت
کننده  0بیان نمود« ارزش هر چیزی به خاطر منابع مالي است.الماس بعلت اين ارزش دارد که قیمتش باالست».
پژوهشگران با بررسي اين بخش از مصاحبهها شاخصهای جدول  4را استخراج کردند و از آنجا که اين شاخصها
ماهیت مالي را دارد اين شاخصها جزء مؤلفههای مالي لحاظ شد.
جدول ( )3شکل گیری مفاهیم و مقوله ها از متن مصاحبه(کد گذاری باز)

رديف
0

مفهوم

طبقه
فرعي

مشارکت فعال سیستم های مالي و بانكي و پولي کشور در روند توسعه همكاری های فني متقابل صنعت و
دانشگاه

4

شفافیت صورت های مالي دانشگاه

4

متنوع سازی درآمدهای مالي دانشگاه

9

انجام خريدها از عرضهکنندگان و تأمین کنندگان داخلي

۱

جلب حمايت مالي از منابع خارجي

مالي

0

افزايش بودجه از طرف دولت برای صنايع دانش بنیان با توجه به میزان تورم

د) برنامهریزی
اين درون مايه دارای دارای شش طبقه به شرح جدول  4ميباشد شرکت کنندگان برنامهريزی را يكي ديگر از
عوامل زمینه ای موثر در کارآمدسازی نظام آموزش عالي مطرح نمودند .به عنوان مثال مشاهده کننده  0بیان نمود
« ..دانشجو به طور متوسط فقط شش ماه درگیر تحصیل است و شش ماه بقیه برنامه ندارد» و مشاهده کننده 01
بیان نمود که « اگر يك کشور مثل چین جمعیت زيادی دارد ولي تراز بازرگاني مثبتي دارد بعلت داشتن برنامه
است ».پژوهشگران با بررسي اين بخش از مصاحبهها شاخصهای جدول 0را استخراج کردند و از آنجا که اين
شاخصها ماهیت برنامه ريزی را دارد اين شاخصها جزء مؤلفههای برنامه ريزی لحاظ شد.
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جدول( )4شکل گیری مفاهیم و مقولهها از متن مصاحبه(کد گذاری باز)

رديف

طبقه
فرعي

مفاهیم

0

توجه به اهداف بلند مدت و کوتاه مدت در برنامهريزیها و تصمیمگیریها

4

برنامه ريزی برای همتا سازی کارکنان دانشگاه جهت انتصاب به مناصب مديريتي

4

تصمیمگیری استراتژيك توسط مديريت ارشد سازمان و هدايت فعالیتها در راستای آن تصمیمات

9

بسیج کلیه امكانات برای بهره گیری از ظرفیت های دروني

۱

برنامه ريزی جهت حفظ و ذخیزه سازی موفقیتهای گذشته

برنامه ريزی

0

تدوين برنامهريزی استراتژيك و حرکت بر اساس استراتژیهای روشن

ه) ارزیابی
اين درون مايه دارای  9طبقه به شرح جدول  9ميباشد شرکت کنندگان ارزيابي را يكي ديگر از عوامل زمینهای
موثر در کارآمدسازی نظام آموزش عالي مطرح نمودند به طور مثال شرکت کننده شماره  4بیان نمود«...جريمه
مديران بايد خیلي سنگینتر از افراد عادی باشد چ ون مدير اگر تخلف کند کل فرهنگ جامعه را خراب ميکند».
مشارکت کننده  5بیان نمود« ...دانشجوياني که کارهای پژوهشي و پايان نامه و رساله انجام ميدهند.سريع بدنبال
آن هستند که تموم کنند اگر دولت هزينه ميکرد در آن نظارت دقیق ميکرد و اين کار پژوهشي يك کار کیفي
ميشد ».پژوهشگران با بررسي اين بخش از مصاحبهها شاخصهای جدول 0را استخراج کردند و از آنجا که اين
شاخصها ماهیت ارزيابي را دارد اين شاخصها جزء مؤلفههای ارزيابي لحاظ شد.
جدول ( )5شکل گیری مفاهیم و مقوله ها از متن مصاحبه(کد گذاری باز)

رديف

طبقه فرعي

مفاهیم

0

پیش بیني جريمه های سنگین برای مناصب مديريتي

4

نظارت در شیوه های جذب اساتید

4

نظارت در شیوه های جذب دانشجويان تحصیالت تكمیلي

9

ارائه بازخورد مناسب و کافي برای کارآفرينان پس از انجام کار

ارزيابي

0

سیستم ارزيابي ساالنه از سطح و روند همكاری های دانشگاه و صنايع

برای حصول اطمینان از روايي پژوهش يا به عبارتي دقیق بودن يافتهها از سه منظر پژوهشگر ،مشارکت کنندگان يا
خوانندگان گزارش پژوهش به شرح ذيل انجام شد( .کرسول و همكاران)004 :0111،
الف) تطبیق توسط مشارکت کنندگان :مشارکت کنندگان ،مرحله کدگذاری محوری را بازبیني و نظر خود را در
ارتباط با آن ابراز کردند؛ ديدگاههای آنان در مرحله کدگذاری محوری اعمال شد.
ب) بررسي همكار 9 :تن از اساتید مديريت به بررسي يافتهها و اظهار نظر درباره مرحله کدگذاری محوری پرداختند.
ج) مشارکتي بودن پژوهش :به طور همزمان از مشارکت کنندگان در تحلیل و تفسیر دادهها کمك گرفته شد.
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هدف از اين مطالعه ،تبیین نقش تعديل کننده شرايط زمینهای در جهت کارآمدسازی نظام آموزش عالي است .که با
استفاده از راهبرد داده بنیاد تدوين شده است ،همانگونه که در ادبیات تحقیق اشاره شد ،نظريات متعددی در مورد
کیفیت و کارآمدسازی نظام آموزش عالي مطرح شده است که حوزه تعامالت و ديپلماسي علمي با نتايج تحقیقات
ثمری و همكاران( )0450لیوناد )0104(0آفونز و همكاران( )0100ولش و همكاران( )011۳همخواني دارد و در بعد
قانوني و سیاسي با نتايج تحقیقات انتظاری( )04۳۳قارون( )04۳4پینتو( )0104شباهت دارد و در بعد مالي با نتايج
تحقیقات لیوناد)0104(0ايسكا و همكاران( )0100زانك( )0117همخواني داشته و در بعد ارزيابي هم با نتايج
تحقیقات ملكي نیا( )0454انتظاری( )04۳۳و مالدوناندو )0104(4همخواني دارد.
کیفیت و کارآمدسازی نظام آموزش عالي م وضوعي است که امروزه از ابعاد مختلف به آن نگريسته ميشود که به
لحاظ تحوالت پديد آمده در جهان و همچنین تأثیر مستقیم ستادههای نظام آموزش عالي بر رشد و توسعه اقتصادی
هر روز بر اهمیت و ضرورت آن افزوده ميشود .بنابراين ميتوان دريافت که نقش هايي که دانشگاه و دانشجوی
جديد در شرايط جديد جهاني بايد در کشور بر عهده بگیرد تغییر کرده است .به عبارتي دانشجو بايد بر تواناييهايي
مسلط شده و مسئولیتهای جديد در جامعه بر عهده بگیرد و در همین راستا دانشگاهها نیز بايد بر قابلیتهايي
مجهز گردند تا بتوانند نقشهای جديد را در جامعه ايفا نمايند  .نتايج مطالعات انجام شده در داخل و خارج کشور
نشان مي دهد که کارآمدسازی نظام آموزش عالي آن طور که بايد مورد توجه قرار نگرفته است و بسترها و زمینه
های کارآمدسازی نظام آموزش عالي فراهم نگرديده است .در اين پژوهش پنج عنصر عوامل سیاسي -قانوني،
تعامالت و ديپلماسي علمي ،برنامه ريزی ،ارزيابي و مالي مجموعه عواملي بودند که به عنوان عوامل زمینهای موثر در
کارآمدسازی نظام آموزش عالي شناسايي شدند .همچنین ذکر اين نكته ضروری است که هر چند برخي از عوامل و
عناصر احصاء شده از مصاحبهها با عوامل و مولفههای حاصل از ادبیات پژوهش مشابه بودند اما بسیاری از شاخص
های به دست آمده ،در ادبیات پژوهش مورد تاکید قرار نگرفتند ،که علت را ميتوان با توجه به شرايط خاص و
متفاوتي که نظام آموزش عالي کشورمان با ساير کشورهايي که پژوهشهای مرتبط با کارآمدسازی نظام آموزش عالي
در آنها انجام شده است توجیه کرد.
منابع
اسحاقي ,ف؛ محمدی ,ر؛ صادقيمندی ,ف .)0451( .بررسي عوامل مرتبط با اجرای مطلوب ارزيابي دروني در گروه های آموزشي
دانشگاهي(مروری بر يك دهه تجربه گذشته در ايران) ،پنجمین همايش ارزيابي کیفیت در نظام دانشگاهي .تهران:
دانشگاه تهران  -پرديس دانشكدههای فني.
انتظاری ،ی .)04۳۳(.ارائه الگويي برای هماهنگ سازی نظام آموزش عالي با تحوالت مبتني بر دانش در نظام اشتغال؛ مورد
مطالعه برنامه پنجم توسعه اقتصادی،اجتماعي و فرهنگي جمهوری اسالمي ايران ،فصلنامه پژوهش و برنامهريزی در
آموزش عالي.0-07 ،94،
آراسته ،ح ؛ امیری ،ا .)0450(.نقش آموزش در توسعه پايدار ،نشريه نشاء علم.0۳-4۱ ،)0(0 ،
باقری نژاد ،ج .)04۳7(.سیستم ارتباط دانشگاه وصنعت برای توسعه فناوری در ايران ،ساز و کارها و پیشنهادها ،فصلنامه سیاست
علم و فنّاوری.0- 04 ،)0(0 ،
ترک زاده ،ج؛ محمدی ،م؛ستوده ،س .)0454(.تدوين و اعتباريابي نظام جامع ياددهي-يادگیری در آموزش عالي ،پژوهشهای
برنامهی درسي.00۱--54،)0(4،
1- Iyunade
2- Iyunade
3- Maldonado
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ترک زاده ،ج؛ محمدی ،م؛ ستوده سفر ،س .)0454(.تدوين و اعتباريابي نظام جامع ياددهي-يادگیری در آموزش عالي،
پژوهشهای برنامهی درسي.00۱-54،)0(4 ،
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دانشگاهي در دانشگاههای دولتي ،دو فصلنامه مطالعات برنامهريزی آموزشي011-۱7 ،)4(0،
جاوداني ،ح .)0454(.طراحي الگوی توسعه سازماني در نظام مديريت آموزش عالي ايران ،فصلنامه پژوهش و برنامهريزی در
آموزشعالي.99-74 ،)4(01 ،
چشمه علي ،م؛ وجیهه ،چ  .)0454(.اقتصاد مقاومتي و نقش دانشگاهها در آن سازمان ،نشريه داخلي معاون طرح و برنامه.
خرمشاد ،م؛ آدمي ،علي .)04۳۳(.انقالب اسالمي ،انقالب تمدنساز؛ دانشگاه ايراني ،دانشگاه تمدنساز ،فصلنامه تحقیقات
فرهنگي0۳۳-0۱0،
دانايي فرد ،ح؛ امامي ،م .)04۳۱(.استراتژیهای پژوهش کیفي :تأملي بر نظريهپردازی داده بنیاد ،انديشه مديريت.۱5-57 ،
دانائي فرد ،ح؛ حمیدرضا ،ه .)0454(.ساز و کارهای ارتقای بهره وری بخش عمومي ايران ،فصلنامه مديريت سازمانهای دولتي؛
.04-7 ،)7(0
شريف زاده ،ف .)0451(.ضرورت بازشناسي نظام آموزش عالي و نقش آن در توسعةعلمي و اجتماعي کشور:پژوهشي دربارة دورة
کارشناسي رشتة مديريت دولتي دانشگاه ها و مراکز آموزش عالي کشور ،جامعه پژوهي فرهنگي ،پژوهشگاه علوم انساني
و مطالعات فرهنگي000-75 ،)0(0،
عباسي،م؛ شیره پزآراني ،ع .)0451(.سیاستگذاری کیفیت آموزش عالي :چالشها و چشم اندازها ،پنجمین همايش ارزيابي
کیفیت در نظام دانشگاهي -دانشگاه تهران.0-0۱،
علي بیگي0 ،؛ رضوان ،ق .)04۳5(.ارائه الگوی مفهومي برای آموزش عالي پايدار ،پژوهش در نظامهای آموزشي.049-0۱4 ،
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