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 توسعه بر اثرگذار عوامل بندي اولویت و شناسایی هدف با این مقاله
 کارکرد سه که فناوري و پژوهش آموزش، حوزه سه در ایران عالی آموزش

 این بر اثرگذار هاي مؤلفه شناسایی و مطالعه به ابتدا باشند، می نظام این اصلی
 از هریک مشارکت و اثرگذاري میزان و نحوه بررسی با سپس و پرداخته حوزه

 در عوامل این بندي  اولویت تبیین و تعیین به عالی، آموزش توسعه در عوامل این
  . پردازد می عالی آموزش توسعه با ارتباط

 پیمایشی و توصیفی آن بوده و روش اي توسعه نوع از حاضر تحقیق
. است عالی آموزش حوزه در کالن و مفهومی هاي زیرساخت به ناظر و باشد می
 مطالعات اي، کتابخانه مطالعه روش از اولیه مدل هئارا منظور به تحقیق این در

 منظور به  همچنین. است شده گرفته بهره خبرگان با مصاحبه همراه به میدانی
با  است و شده نظرسنجی خبرگان از پرسشنامه وسیله به اطالعات آوري جمع

 هاي داده تحلیل چند متغیره، و سازي مقیاس آماري بهینه ايه روشاستفاده از 
روشمند، سعی بر آن بوده است  به واقع در ساختاري. است شده تحلیل تحقیق

 رویکردها همچنین  وموجود مراجع و منابع باالدستی، اسناد خبرگان، نظرات که
 نهایت در تا دنگیر قرار بررسی و تحلیل مورد محتمل و جاري هاي رهیافت و

هاي  بندي آنها در بخش ایران و اولویت عالی آموزش توسعه بر اثرگذار عوامل
  .گردند تبیین و شناسایی )آموزش، پژوهش و فناوري(گانه  سه

آموزش، ( عوامل توسعه، نظام آموزش عالی :هاي کلیدي واژه
  . ، توسعه آموزش عالی)پژوهش، فناوري

  
  مقدمه

تولید، انتقال و انتشار علم آن شامل گانه  دهاي سهکارکرنظام آموزش عالی ایران در 
 و در موارد ترقی سریعنداشته و در مواردي با پیشرفت و توسعه هماهنگ و متناسبی 

                                                
1 . Optimal Scaling 
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نظام دهد که  نتایج تحقیقات نشان می .دیگر با کندي حرکت رو به رو بوده است
معه دور افتاده تولید علم و به کارگیري علم در جاکارکرد آموزش عالی ایران از دو 

انتقال علم در قالب گسترش آموزش یا افزایش بیش از حد در زمینه است و تنها 
یکی از علل اصلی وجود چنین . مسیر رشد را پیموده استپذیرش و تربیت دانشجو 

سازي  بهینهو مدیریت بندي عوامل مؤثر بر  ناهمگونی، عدم شناخت و اولویتکاف و ش
زاده و همکاران،  ترك (استآموزش عالی کشور نظام عبارتی توسعه  شرایط و به

1387 .(  
قالب دو دهه گذشته تا کنون در در ایران از توسعه آموزش عالی موضوع 

افزایش . هاي پنج ساله توسعه اقتصادي و اجتماعی مورد توجه واقع شده است برنامه
 تدوین و  ودهاي جدی ها، افزایش ظرفیت پذیرش دانشجو، تأسیس رشته تعداد دانشگاه

از جمله اقدامات در این حوزه عالی تصویب قوانین جدید در جهت تحول آموزش 
هاي  رسد مسائل و چالش با وجود همه این اقدامات و رخدادها، به نظر میاما . باشد می

یی و موفقیت نظام آموزش عالی ایران را تحت تأثیر قرار امتعددي وجود دارد که کار
  ). 48: 1389، محسنی تبریزي(دهد  می

هاي  که توسعه آموزش عالی کشور و تحقق برنامهمسائل و عوامل مهمی از جمله 
بحران کمیت و : هاي جدي رو به رو کرده است عبارتند از مرتبط با آن را با چالش

 ها  و تسلط آموزش بر پژوهش در دانشگاهیکمبود اعضاء هیأت علمی و کادر آموزش
توفیقی و (یت انسان و ساختارهاي توسعه علمی ، مشکل در عامل)86توسلی، (

، پایین )1383باقریان، (ها ، رضایت شغلی پایین استادان دانشگاه)1381فراستخواه، 
  نامطلوب)1383سنجري و بهرنگی،  (وري علمی و ضعف در تولید دانش بودن بهره

                                                
-ه خدمات آموزش عالی در ئکیفیت اراهاي   نسبت دانشجو به کادر آموزشی تمام وقت که یکی از شاخص

  )170 : 1389انتظاري، ( رسید 1385 نفر در سال 50 به بیش از 1361 نفر در سال 17کشور است از حدود 
-تولید مقاالت ، طبق گزارش مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور ISI) Institute for Scientific 

Information ( هزار مقاله رسیده و 11 به بیش از 1387در سال که  مقاله بود 279 تنها 1360در ایران در سال 
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 اطارتب شامل دانشگاهی درون تعامالت و علمی ـ اجتماعی ساختار وضعیت بودن
 پایین بودن ،)1385 مرجعی، (علمی تعامالت و دانشگاهی فضاي دانشجو، استاد،

ها و تخصیص منابع الزم در حیطه پژوهش و تحقیق دانشگاهی به نسبت  گذاري سرمایه
گیري ضعیف و پراکنده اجتماع  گیري یا شکل ، عدم شکلرشد اقتصادي ساالنه کشور

، و در نهایت پایین بودن )1384خاور، خسرو(هاي دانشگاهی علمی در برخی رشته
هاي ایران در مقایسه با بعضی از کشورهاي رقیب در منطقه و آسیا  رتبه علمی دانشگاه

همانند ترکیه، هند، مالزي، کره جنوبی، سنگاپور و سهم ناچیز ایران در تولید علم 
  ). 1384دباغ و همکاران،  (جهانی

در گرو ایجاد  آموزش عالی  نظامحفظ کارآمدي و اثرگذاري از طرف دیگر،
در محیطی و پیچیده تغییرات سریع تغییرات هدفمند و معنادار و افزایش توان تطابق با 

هاي  ها و کارویژه وجه ممیزه، قابلیتدر غیر این صورت . استالمللی  ابعاد ملی و بین
د خواهبه سوي اضمحالل و فقدان اثرگذاري پیش و  شده نظام آموزش عالی کمرنگ

بنا به در این شرایط، ممکن است که نظام آموزش عالی ) Cacioppe, 2000: 49 (رفت
به حیات خود ادامه دهد اما پشتیبانی دولتی  و از طریق مالحظاتها و  برخی ضرورت

نظام یی از ها بخش در اي که مسألهدچار کژکارکردي خواهد شد، به احتمال زیاد 
  . )145: 1388زاده، ترك(اهده است قابل مشتا حدودي آموزش عالی ایران 

                                                                                                              
 هرچند ، واحد رسیده6883 به 1386 سال  واحد بود که در270 برابر با 1360تعداد اختراعات ثبت شده در سال 

 در بین اعضاي هیآت علمی ISIطی سالیان اخیر رشد بسیار باالیی داشته اما سرانه اختراع و تولید مقاله 
  )5-173: 1389انتظاري، (ینی قرار دارد یها هنوز در سطح پا دانشگاه

-  د تولید ناخالص داخلی به امر پژوهش  درص3بایست   کشور، می1388 قانون بودجه سال 26طبق گزارش بند
  . درصد درآمد ناخالص کشور در این سال به پژوهش اختصاص یافت7/0 در حالی که تنها ،اختصاص یابد

- طبق گزارش موسسه QS) Quacquarelli Symonds (اي جهان، تنها  ه بندي برترین دانشگاه درباره رتبه
 قرار دارد 450 الی 401ور جز پانصد دانشگاه برتر جهان و در رده دانشگاه تهران به عنوان برترین دانشگاه کش

)http://www.topuniversities.com/university-rankings/world-university-rankings(  
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دارد، این اي  ها و الگوهاي توسعه تناسب برنامهوجود چنین مسائلی ریشه در عدم 
حوزه آموزش عوامل اثرگذار بر بندي  وضعیت خود نتیجه عدم شناسایی و اولویت

عدم توجه به این .  است شرایط بومی و فرهنگی کشوروها  واقعیتمتناسب با عالی 
 اشاره زیرتوان به موارد  می است که از جمله هسبب بروز مشکالت متعددي شدمسأله 

رشد کمی و ) 1387زاده و همکاران،  ترك(ناکارآمدي نظام آموزش عالی ایران : کرد
 نظام  پایین بودن سطح انتقال  ،)1387فراستخواه، (غیرمتوازن نظام آموزش عالی 

آموختگان  عدم تناسب تخصصی دانشو ) 368: 1387نوروزي چاکلی، (آموزش عالی 
  . با صنعت و نیازهاي جامعه
بندي عوامل مؤثر بر  عدم شناسایی و اولویت در کنار مسأله الزم به ذکر است که

براي توسعه آموزش و متناسب اي منسجم  فقدان برنامهتوسعه آموزش عالی و درنتیجه 
نه اجتماعی محاط بر آن، تغییر و تحوالت سریع نظام آموزش عالی و زمیعالی کشور، 

هاي  بررسی. کند  میضرورينیاز به تحول و توسعه آموزش عالی ملی را بیش از پیش 
آموزش عالی در قرن بیستم تحوالت مهمی را   کهدهد تاریخی و تطبیقی نشان می

عمادزاده، (شاهد بوده و در حال حاضر نیز با مشکالت زیادي رو به رو می باشد 
هاي آموزش  توان به افزایش فضاي رقابت و تحول در شیوه میاز آن جمله ) 1388

هاي پیش روي آموزش عالی  ترین چالش در شرایط فعلی یکی از مهم. اشاره کرد
ها و توانمندسازي نیروي انسانی اعم فرآیند مداوم بهسازي و بازسازي ساختارها، برنامه

 از سوي .)438 :1388ی دوزي سرخابی، نیم( هیأت علمی است ياز کارکنان و اعضا
دیگر شکاف میان انتظارات اجتماعی و دستاوردهاي آموزشی؛ مرتب در حال افزایش 

هاي عینی و   از شکستگوناگوناست و رهبران سیاسی و آموزشی در کشورهاي 
از این رو آموزش عالی . Reilly, 1999(1(باشند  ملموس در حوزه آموزش نگران می

                                                
1. Reilly  
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تر، ساختارهاي کارآمدتر و قابلیت بیشتر، نیازمند براي برخورداري از کیفیت به
  . هاي راهبردي براي نوسازي خود است برنامه

مطرح شده، مسأله دغدغه  و ضرورت پرداختن به یاد شدهبا توجه به موارد 
بندي عوامل اثرگذار بر توسعه آموزش  شناسایی و اولویتاساسی پژوهش حاضر 

اهمیت این موضوع از  .است و فناوري عالی ایران در سه حوزه آموزش، پژوهش
هاي توسعه کشور در حوزه آموزش  تحقق اهداف برنامهشود که  جا ناشی می آن

 ساله کشور در حوزه 20عالی و دستیابی به جایگاه مورد نظر در سند چشم انداز 
متناسب با شرایط کشور و مبتنی بر عوامل و الگویی طراحی آموزش عالی نیازمند 

 قادر باشد ضمن ، تاباشد میاصلی اثرگذار بر توسعه آموزش عالی کشور هاي  مؤلفه
 زمینه و بستر الزم جهت دستیابی به ،بررسی جایگاه فعلی آموزش عالی کشور

 ساله در حوزه آموزش 20چشم انداز اسناد باالدستی و هاي مورد نظر در  شاخص
  .عالی را محقق سازد

  
  شناسی تحقیق روش

باشد  توصیفی و پیمایشی میآن  است و روش تحقیق اي توسعه حاضر از نوع پژوهش
در این تحقیق . هاي مفهومی و کالن در حوزه آموزش عالی است و ناظر به زیرساخت

، مطالعات میدانی به همراه مصاحبه اي ه مدل اولیه از روش مطالعه کتابخانهئمنظور ارا به
وسیله  آوري اطالعات به معمنظور ج همچنین به. با خبرگان بهره گرفته شده است

سازي  ماري بهینهآهاي   و براساس روشپرسشنامه از خبرگان نظرسنجی شده است
هاي حاصل از تحقیق تحلیل شده   رگرسیون، و آزمون فریدمن، داده مقیاس و تحلیل

و منابع دست ... مورد استفاده تحقیق شامل آمارها، نمودارها ودست اول منابع . است
هاي مربوطه  ها و پژوهشکده ها، منابع اینترنتی، سازمان ها، پژوهش بکتاشامل دوم 

واقع سعی شده است که در ساختاري روشمند نظرات خبرگان، اسناد  به. باشد می
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هاي جاري و محتمل  ، همچنین رویکردها و رهیافتباالدستی، منابع و مراجع موجود
بر توسعه آموزش عالی در شده تا در نهایت عوامل محتمل اثرگذار بررسی مرور و 

ها  ایران استخراج شده و با استفاده از نتایج تحقیق، اولویت و اهمیت اثرگذاري آن
شناسایی عوامل اثرگذار در قسمت ادبیات و نیز قلمرو تحقیق . تشخیص داده شود

   .استالمللی  عرصه بین ایران و ،بالقوه
شناسایی و " با توجه به ساختار و موضوع پژوهش، هدف تحقیق حاضر

عوامل اثرگذار بر توسعه آموزش عالی ایران در سه حوزه آموزش، بندي  اولویت
هاي مورد نظر در  ها و شاخص تعیین مؤلفهدر همین راستا  .است "پژوهش و فناوري

توان از جمله اهداف ویژه   را میسند چشم انداز بیست ساله در بخش آموزش عالی
  . تسپزوهش حاضر دان
 ،یصاحبنظران در حوزه توسعه آموزش عال شامل قی تحقنیاي جامعه آمار

 رانی و مدنیوزراء، معاون ،پیشین و ی فعلنی، مسئوليگذرا استیسمتخصصین مراکز 
با کمک اعضاي این جامعه . باشد ها، می رؤساي دانشگاه  ویمرتبط با حوزه آموزش عال

 ی و پیشین نظام آموزشعلفاندرکار  عالی و دست ن راهنما و مشاور و مسئوالانداتاس
. اند  شدهییشناساهاي ایشان  به واسطه آثار و تألیفات و پژوهش نیو همچنعالی کشور 

 ،گیري قضاوتی اساس شیوه نمونه  نفر است که بر80جامعه آماري این تحقیق شامل 
 درصد 50( نفر 40نمونه این پژوهش شامل .  انتخاب شدهانمونه مورد تحقیق از بین آن

میزان ( دریافت شد ، پرسشنامه تکمیل شده30باشد که در نهایت  می)  آماريجامعه
  ). درصد% 75دهی  پاسخ

  
  مراحل اجراي تحقیق 

در راستاي اجراي تحقیق حاضر محقق ابتدا نسبت به انتخاب روش تحقیق مناسب 
منبع دسته آوري و مرور ادبیات و پیشینه الزم از دو  اقدام نموده و سپس در صدد جمع
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از جمله منابع داخلی که در بررسی پیشینه تحقیق مد . داخلی و خارجی بر آمده است
هاي  نظر قرار گرفته است عبارتند از؛ منابع باال دستی و قوانین، اسناد و دستورالعمل
هاي  موجود، مصاحبه با خبرگان و صاحبنظران، مراجع و مستندات داخلی، برداشت

داخلی، همچنین از جمله منابع خارجی که در این محقق، بررسی مطالعات و تحقیقات 
راستا مورد بهره برداري قرار گرفته است عبارتند از؛ مطالعات تطبیقی، مراجع و کتب 

ي انجام شده و ها بررسینظر به . المللی المللی و بررسی مطالعات و تحقیقات بین بین
ترین عوامل  مهماساس گردد و بر این  مرور ادبیات وضعیت موجود شناسایی و تبین می

   . شوند بندي می ن گردیده و اولویتتوسعه آموزش عالی تعییاثرگذار بر 
مفهومی  مدل ،تحقیق ادبیات تکمیل و شده انجام مروري مطالعات به توجهبا 

و با توجه به  خبرگان با مصاحبه وسیله به ادامه در و گردیده استخراج و تدوین اولیه
 با تحقیق نهایی مرحله در. شد  نظام آموزش عالی تکمیلشرایط و مقتضیات محاط بر

اي از  مجموعه پژوهش موجود در مدل مفهومی اولیه، هاي متغیر بازطراحی و بررسی
مهمترین عوامل اثرگذار بر توسعه آموزش عالی در سه بخش آموزش، پژوهش و 

  . شد گذاشته سنجش به پرسشنامه قالب فناوري استحصال و در
  

  وهشژیق و ادبیات پپیشینه تحق
ها و آثار مرور شده مربوط به  در زمینه توسعه آموزش عالی، غالب پژوهش

ریزي و طراحی راهبردهاي متناسب توسعه آموزش عالی  گی برنامهچگونچیستی و 
توسعه بندي عوامل مؤثر بر  در خصوص بررسی، شناسایی و اولویت لیو، باشد می

 محدودي شناسایی گردید که از جمله آموزش عالی، تحقیقات داخلی و خارجی
پور  ، رفیع)1387(و ) 1386(داوري اردکانی توان به  میترین تحقیقات داخلی  مهم

و ) 1386( و ضامنی )1388(الوانی و همکاران ، )1384(، چلبی و معمار )1381(
، Baskan, 2001 ،Tomusk, 2001 بهتوان  میهمچنین از جمله تحقیقات خارجی 
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Ministry of Education in South Africa, 2001 ،Bertolin, 2008:121 ،
Sricanthan, 2008اشاره کرد ،.  

هاي پیشین،  هاي مطالعات و پژوهش در نهایت و پس از بررسی و تحلیل یافته
توان در عناوین  را میها  و تأکید در این مطالعات و پژوهشاشاره مورد ترین موارد  مهم

 نبود سیستم جامع تفکر و  اجتماعی،-هاي فرهنگی زمینه  فقدان پیش:زیر خالصه کرد
، )، اجتماعی، سیاسی، اقتصاديفرهنگی(جامعه ابعاد توسعه نامتوازن ریزي،  برنامه
، ضعف بنیه )، تضادگرایی فردگرایی، مادي(جامعه هاي  ارزشگیري نامناسب  جهت

 .  ضعف در مدیریت و راهبري کاراي آموزش عالی واقتصادي
  
  نظري تحقیقمبانی 

  فناوري و تحقیقات علوم، حوزه محیطی تهدیدهاي وها  قطعیت عدم
 در که دارد وجود ها قطعیت عدم و تهدیدات از اي حاشیه ریزي، برنامه از نوع هر در

 کننده منحرف یا مخرب تبعات از توان می وقوع از قبل بینی پیش یا شناسایی صورت
 و تحقیقات علوم، حوزه در ریزي برنامه فضاي). 1389 حکیم، (کرد، جلوگیري آنها

 و تهدیدها ترین مهم تبیین و شناسایی. نیست مستثنی امر این از نیز فناوري
 فراهم را آتی تحوالت با ریزي برنامه و مواجه جهت الزم آمادگی ها، قطعیت عدم
 اشاره زیر موارد به توان می فناوري و علم حوزه هاي قطعیت عدم جمله از. آورد می
  : کرد

  محور؛ عرضه فناوري و علم مقابل در محور تقاضا فناوري و علم  •
 عرضه و محوري تقاضا از اي آمیزه فناوري و علم حوزه فعلی وضعیت در
 ها فناوري تولید راستاي در دولتی تحقیقاتی مراکز گرا عرضه حالت در. است محوري
 خواهد ها انتخاب از شیبخ مشروعیت سر بر بازیگران میان رقابت و کنند می فعالیت

 این در ،دارد وجود مشتریان جذب براي شدیدي رقابت گرا، تقاضا حالت دراما . بود
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 یا یک بر و شده تخصصی شان، رقابتی مزیت طبق بر عالی آموزش نهادهاي حالت
  ). Vincent, 2006 (شوند می متمرکز حوزه چند

  فناوري؛ و علم راییگ منطقه و گرایی ملی مقابل در یکپارچه شدن جهانی  •
 قابلیت عالی آموزش در اي منطقه و جهانی رویکرد دو گفت توان می کلی طور به

 فناوري تولید و  پژوهش آموزش، جهانی رویکرد در. دارد سازي مفهوم و بسط
 رویکرد در اما ،شود می توزیع جهانی شبکه قالب در و طراحی فراملی صورت به

  . شود می طراحی ملی نیازهاي وضعیت بر تأکید با عالی آموزش نظام گرا، ملی
  حوزه؛ این استقالل مقابل در حاکمیت به فناوري و علم حوزه وابستگی  •
) الف دارد، وجود عالی آموزش سیستم ازگوناگون  طیف دو دیدگاه این از
 به وابسته شدت به گیري تصمیم و بودجه تأمین نظر از که حاکمیتی عالی آموزش

 متعدد و متنوع منابع نظر از که حاکمیت از مستقل عالی آموزش) ب و است حاکمیت
 Council for (است حاکمیت از مستقل کامال صورت به گیري تصمیم نظر از اما بوده

Science and Technology, 2007.(  
   فناوري؛ و علم حوزه در معنوي مالکیت حفظ  •

 را آن بر گذاري سرمایه ریسک بازار، رو این از و دارد کمی پذیري تملک دانش
 است نقیصه این جبران هاي روش از یکی معنوي مالکیت حقوق. پذیرد نمی

)Saussois, 2006.(از برخی در فناوري، و علم بر پذیري تملک دیگر، سویی  از 
 مواجه مشکل با را جدید رقباي حضور امر این و کند می ایجاد طبیعی انحصار بازارها،

 رشد حال در آزاد، منبع جنبش ایده معنوي، مالکیت حفظ هاید مقابل در. سازد می
 آزاد صورت به دانش از اعظمی بخش باید و توان می تفکر، شیوه این براساس. است

  . باشد افراد اختیار در
 یکپارچگی مقابل در پژوهش و آموزش گوناگون يها حوزه در شدن تخصصی  •

  آنها؛
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 و علم عرصه بازیگران ترین مهم از یکی نقش در ها دانشگاه کنونی، وضعیت در
 قرار خود هاي مأموریت در را پژوهش هم و پردازند می آموزش به هم فناوري

 آموزش نظام گوناگون هاي بخش علم، حوزه در بازار منطق افزایش با اما ،دهند می
 تقسیم عمده دسته دو به ها دانشگاه وضعیت این در. شد خواهند تفکیک هم از عالی

 به کمتر پژوهشی هاي دانشگاه. پژوهشی هاي دانشگاه و آموزشی هاي دانشگاه :شوند می
 بر منحصراً تقریباً اي حرفه و عمومی مؤسسات بیشتر که حالی در پردازند، می آموزش
  ).UNIDO, 2005 (دارند تمرکز آموزش
  آنها؛ تنوع مقابل در پژوهشی و آموزشی ساختارهاي سازي یکسان  •

 جذب گوناگون هاي روش شدن هماهنگ و همسان به آموزشی سازي یکسان
 گوناگون کشورهاي و ها دانشگاه در آموزشی ابزارهاي و آموزشی هاي دوره دانشجو،

 حالت مقابل در). Council for Science and Technology, 2007(دارد  اشاره جهان
 ایشافز این و دارد قرار پژوهش و آموزش بخش در تنوع افزایش وضعیت همسانی،

 بود خواهد محلی و بومی هاي وضعیت به توجه و شدن اي منطقه دلیل به تنوع
)UNIDO, 2005.(  

  باز؛ هاي سیستم مقابل در بسته هاي سیستم  •
 نهاد کنترل آیا که است این عالی آموزش آینده درباره مهم هاي پرسش از یکی

 این به پاسخ نه؟، یا خواهد رفت بین از آینده در فناوري و علم حوزه کل بر دانشگاه
 یا بود خواهد باز یسیستم فناوري و علم سیستم که است آن کننده مشخص پرسش

 شده حفظ دانش بر دانشگاهیان کنترل که اي آینده در طرف یک از. بسته سیستمی
 حفظ عالی آموزش نظام فرایندهاي بر را شان کنترل دانشگاهیان ،)بسته سیستم (است
 باشد یافته افول دانشگاهی کنترل این که زمانی در اما). UNIDO, 2005 (اند کرده

 کاهش شدت به را دانشگاهیان اقتدار غیردانشگاهی مستقل بخش ،)باز سیستم(
  ).Council for Science and Technology, 2007 (دهند می

  محدود؛ دسترسی مقابل در دانش به آزاد دسترسی  •
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 قرار پژوهشی و آموزشی جامعه اراختی در آزادانه صورت به است ممکن دانش
 تأثیر عوامل ترین مهم. باشد داشته محدود دسترسی و شود بندي طبقه که آن یا گیرد
 و جامعه امنیت حوزه در دانش اهمیت میزان: ند ازعبارت وضعیت این بر گذار

 ,Miller (دانش آن از سود کسب و منفعت میزان  وامنیتی و دفاعی يها پژوهش

2003.(  
  شده؛ توزیع گذاري سیاست مقابل در متمرکز گذاري ستسیا  •

 و گیري تصمیم از نوع دو از حاکی گوناگون کشورهاي در متعدد شواهد
 Council for Science (است گوناگون کشورهاي در فناوري و علم در گذاري سیاست

and Technology, 2007.(متمرکز صورت به گذاري سیاست کشورهاي از تعدادي  در 
 توزیع صورت به ها گذاري سیاست از دیگر تعدادي در که حالی در شود، می امانج

  ). Vincent, 2006( شود می انجام شده
 و کاربردي هاي پژوهش گسترش مقابل در بنیادین يها پژوهش گسترش  •
  اي؛ توسعه

 هاي پژوهش مقابل در بنیادي هاي پژوهش (گرایش دو از یک هر بر تمرکز میزان
 میان مطالعات تفکیک میزان همچون گوناگونی شرایط به وابسته ،)اي وسعهت و کاربردي

 بازار بخش در فعال هاي بنگاه بزرگی و توانمندي میزان حاکمیت، بخش و بازار بخش
 براي شده طراحی سازوکارهاي و بنیادین پژوهشی هاي یافته بر پذیري تملک میزان و

  ).UNIDO, 2005 (بود خواهد آن
   گرایی؛ جمع مقابل در گرایی فرد افزایش  •

 در جامعه عمومی گرایش آینده، مورد در جدي يها قطعیت عدم از یکی
 در جوامع از بسیاري در فردگرایی افزایش. است گرایی جمع و گرایی فرد خصوص

 در دیگر، سویی از نیز گرایی جمع و است یافته بروز رفتارها و قوانین از بسیاري قالب
  ).Saussois, 2006 (است مشاهده قابل مدنی هاي گروه هاي تفعالی افزایش قالب

  آن؛ از جدایی یا ویژه ابزارهایی به پژوهش و آموزش اتکاي  •
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 پرسشی فناوري و پژوهش آموزش، در ویژه و تخصصی ابزارهاي به وابستگی
 با فناورانه و علمی هاي فعالیت که دارد وجود اي آینده طرف، یک در. است اساسی
 دیگر سوي در ،دارد قرار افراد تمام اختیار در ابزار این و شود، می انجام ابزار از استفاده
 فناوري، و پژوهش آموزش، مانند خود، يها بخش تمام در فناوري و علم حوزه طیف،
 نابرابري صورت به و هستند ویژه و خاص ابزارهاي ها این. است شده ابزار به وابسته
  ).Miller, 2003 (ندا یافته توزیع
  سنجی؛ شایستگی یا دهی مدرك نقش: پایانی هم اصل  •

 در افراد موفقیت عدم یا موفقیت در دانشگاهی مدارك اهمیت میزان سنجش
 از نوع دو آینده در. است افراد گرایی مدرك میزان بیانگر مناسب هاي شغل کسب
 به نشگاهیدا مدارك ها آینده این از یکی در. کرد تصور توان می را بدیل يها آینده

 وضعیت در که حالی در. ندا شده تبدیل افراد شایستگی دادن نشان براي استانداردهایی
 این در. دنپرداز می اعتباري هاي نشانه کسب به اعتبارسنجی نظام اساس بر افراد دیگر،
 و فردي آموزش هاي روش خودآموز، هاي روش براساس است ممکن فرد هر حالت
 سازمانی الزاماً که باشد، پرداخته تحصیل به گروهی یا ديفر آموزشی يها روش سایر

 ها شایستگی ارزیابی به هایی آزمون از استفاده با نهادهایی ولی کند؛ نمی کنترل را آن
  ).Saussois, 2006 (پردازند می

   تمرکز؛ عدم مقابل در پژوهش و علم در عرضه ساختار تمرکز  •
 و آموزشی خدمات کنندگان هعرض وضعیت عرضه، در تمرکز عدم حالت در

 تعداد تنها نیز، تمرکز حالت در. یابند می افزایش و تنوع شدت به فناورانه و پژوهشی
. دارند وجود معتبر فناورانه و پژوهشی و آموزشی خدمات دهندگان هئارا از محدودي

)Miller, 2003.(  
  مقدماتی؛ آموزش مقابل در عمر تمام آموزش  •

 که حالتی: کرد تقسیم دسته دو در توان می را آموزش بخش در افراد مشارکت
 ها آن تعامل و افراد مشارکت رو، این از و هستند مشغول العمر مادام یادگیريبه  افراد



  
  
  
  
 93، بهار 18 شماره ،ریزي رفاه و توسعه اجتماعی فصلنامه برنامه     196 

 در مقدماتی و اولیه آموزش به تنها افراد که حالتی ، وباالست شدت به ها دانشگاه با
 ,Saussois (کنند می داحافظیخ آموزشی بخش با آن از پس و دنپرداز می ها دانشگاه

2006.(  
  

  اسناد باالدستی الگوي توسعه آموزش عالی
فرمایشات مقام معظم رهبري به عنوان یکی از مهمترین : فرمایشات مقام معظم رهبري

ترین موارد مورد تأکید  از مهم.  به دقت مورد توجه قرار گیردبایست منابع باالدستی، می
، انجام رعایت یکپارچگی طولی در نظام تربیت علمیم توان به لزو در این قسمت می

روحیه تقویت ، و براي پیشرفت علم در چارچوب نظام اسالمیدقیق ریزي  برنامه
مقام معظم (اشاره کرد خالقیت، نوآوري، جستجوگري، شهامت و خطرپذیري در علم 

  ). 1385رهبري، 
ایران به  ،1404انداز  در سند چشم: سند چشم انداز و برنامه پنجم توسعه

 برخوردار از دانش پیشرفته، توانا در تولید علم و فناوري، متکی بر صورت کشوري
در . ترسیم شده استسهم برتر منابع انسانی و سرمایۀ اجتماعی در تولید ملی 

یافتن به جایگاه اول اقتصادي، علمی و فناوري در   ، هدف دست1404انداز سال  چشم
شامل آسیاي میانه، قفقاز، خاورمیانه و کشورهاي (غربی   سطح منطقۀ آسیاي جنوب

افزاري و تولید علم، رشد پرشتاب و مستمر اقتصادي،  با تأکید بر جنبش نرم) همسایه
  . ارتقاء نسبی سطح درآمد سرانه و رسیدن به اشتغال کامل خواهد بود

ر در هاي مدنظ اهداف و سیاستترین  در برنامه پنجم توسعه نیز در زمینه مهم
حول در نظام آموزش عالی توان به مواردي نظیر ضرورت ت  میبخش علمی و فناوري

 تحول در نظام آموزش و  و ارتقاء توانمندي علمی و فناورانه در سطح ملی؛ و پژوهش
تحول ؛ ضرورت هاي کشور پرورش با هدف ارتقاء کیفی آن بر اساس نیازها و اولویت

، جذب افراد  از طریقگاه و منزلت این علومتقویت جایهدف علوم انسانی با در 
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ارتقاء کمی و کیفی مراکز و  آموزشی، يها  اصالح و بازنگري در متون و برنامه،مستعد
هاي هدفمند   گسترش حمایت ؛ ضرورتپردازي هاي پژوهشی و ترویج نظریه و فعالیت

اي نقشه  تکمیل و اجرو لزوم ؛مادي و معنوي از نخبگان و نوآوران علمی و فناوري
 سی رئي و نظارت راهبرديزیمعاونت برنامه ر( اشاره کرد جامع علمی کشور

  . )1389ي، جمهور
سند تحول علم و فناوري کشور بر ضرورت :  کشوريتحول علم و فناورسند 

 در بویژه الگوي توسعه آموزش عالی گوناگوندر طراحی اجزاي حفظ نگاه دینی 
در واقع از این دیدگاه، . آن تأکید داردي ها  وضعیت مطلوب علم و شاخصترسیم

ضامن تحقق اهداف متعالی ، مبانیاین تبعیت اجزاي الگوي توسعه آموزش عالی از 
  .)1388، وزارت علوم، تحقیقات و فناوري(است کشور نقشۀ جامع علمی 

  : از استعبارتعقیدتی هاي برگرفته از مبانی  ها و جهت گیري اهم ارزش
ي اسالم در هستی شناسی و انسان شناسی و حاکمیت اندیشۀ توحید -
  شناسی  جهان

 توجه به فطرت حقیقت جو و علم طلب انسان و رشد همه جانبۀ فطرت  -

توجه به اصل عقالنیت هم در طراحی و تدوین الگوي توسعه آموزش عالی  -
 و هم در تربیت مخاطبین 

  علم توجه به مطلوبیت ذاتی علم به عنوان انگیزة اصلی و درونی پیشرفت -

  توجه به آرمان اجتماعی نظام اسالمی، یعنی تحقق عدالت اجتماعی -
  سند راهبردي آمایش آموزش عالی کشور

 کالن يها اهداف و برنامهی و تحقق  عوامل رشد و توسعه علمنی از مهمتریکی
 آموزشنهادهاي متولی  قیتنها از طراین امر نیز  که است ی توسعه منابع انسان،نظام

   . استریپذ  امکانم آموزش عالیخصوص نظا به
 تی با هدف تقو آموزش عالی کشورشی هدف، طرح آمانیبه منظور تحقق ا

ها در جهت استفاده از   دانشگاهتی و سوق دادن فعالی در آموزش عالییگرا تیمامور
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 همگام با توسعه آن مناطق توسط وزارت علوم ،ها و مناطق کشور  استانيها يتوانمند
  :  که اهداف کالن این سند شامل موارد زیر استانجام شده است

 یازهايمتناسب با نو ماهر متخصص ، متدین،  متعهدی انسانیروي نیت ترب-1
  ، منطقه و جهان،کشور

  ، در رشد و توسعه کشوری و نقش نظام آموزش عالیگاه ارتقاء جا-2
و  کشور در منطقه ی برتر آموزش عالیگاه و جای علمیت به مرجعیابی دست-3

 و قرار گرفتن در تراز الملل ین در سطح بیشرفته پی، آموزش عاليها رقابت با نظام
  هاي آموزشی کشورهاي پیشرفته،  نظام

ین و توسعه  سرزمیش بر آمای کشور مبتنی استقرار نظام آموزش عال-4
  گرایی نظام آموزش عالی، ماموریت

  یفیت، برخوردار با کی به آموزش عالی همگانی دسترس-5
   ی، ثروت ملید در تولی سهم آموزش عالیش افزا-6
  ، کشوري در نظام علم و فناوری آموزش عالی و اثربخشیی ارتقاء کارا-7
  ی، در آموزش عالیفیت کین و تضمیابی استقرار نظام ارز-8
  ی،نظام آموزش عالعملکرد  بهبود و ارتقاء -9

  یرانی، ای اسالمتی هوي در جامعه و اعتالینی ديها  کردن ارزشینه نهاد-10
  هاي معرفتی و تخصصی اعضاء هیأت علمی، ها و توانمندي  افزایش قابلیت–11

در نهایت پس از بررسی ادبیات نظري تحقیق و بر مبناي اسناد باالدستی کشور 
ی حک و اصالح شد که در ادامه گوناگونمدل تحلیل تحقیق طراحی و طی مراحل 

  .)1391،  و فناوريوزارت علوم، تحقیقات(شود  ارائه می
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  مدل تحلیلی تحقیق
محور براي شناسایی و  محور و رعایت مدل اولیه تحقیق شامل دو رویکرد عدالت

که در آن ده عامل است بندي عوامل مؤثر بر توسعه آموزش عالی کشور  اولویت
  . اند تأثیرگذار در سه بخش آموزش، پژوهش و فناوري شناسایی شده

 توسعه بندي عوامل مؤثر بر شناسایی و اولویته منظور  بمدل تحلیل،در این 
 ، مبتنی بر سند چشم انداز بیست ساله کشور و اسناد باالدستی دیگر،آموزش عالی

هاي محتمل در   رویکرد،ه شده در مدلئهاي ده گانه ارا الزم است در حوزه
ر ها تعیین شده و در دو سر طیف قرار گیرد و د و زیر حوزه هاي اصلی حوزه

ر آموزش عالی تعیین گانه مؤثر ب هر یک از عوامل دهنهایت دو رهیافت مجزا در 
ها از طریق  ها و زیر حوزه ترین حالت در هریک از حوزه بهینهبه این ترتیب  .گردد

ها   در هر یک از بخشنظران   و صاحببا خبرگان) پرسشنامه(مکتوب مصاحبه 
  .گردد استخراج می

ام آموزش عالی در قالب سه بخش آموزش، پژوهش و به واقع در این مدل، نظ
 - دینی، فرهنگی-فناوري در نظر گرفته شده است که تحت تأثیر ده عامل ارزشی

 سازمانی، جغرافیایی، جمعیتی، زمانی، فناوري، سیاسی و -اجتماعی، اقتصادي، مدیریتی
ذار و هاي هر یک از عوامل اثرگ در ادامه تعاریف و شاخص. امنیتی قرار دارد

  :ها ارائه شده است رویکردهاي دوگانه آن
هـاي    بر تمشیت امور و قابلیـت اجـرا تأکیـد داشـته و بـه سیـستم                : محور عدالت

 . مراتبی، حفظ گذشته و تاکید بر ثبات و نظم تمایل دارد سلسله

ایـن رویکـرد بـه سـاختار        . خواهانه گـرایش دارد     به اهداف برابري  : محور رعایت
طلبانه و اجتماعی اعتقاد داشـته و بـر     نظور تحقق اهداف مساوات   مدیریت گروهی به م   

  .مفاهیم آینده، تغییر و ترقی تأکید دارد
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   مدل تحلیلی تحقیق-1جدول 
  آموزش عالی

 )علوم، تحقیقات و فناوري(

 رعایت عدالت

                    
  رویکرد

  
 فناوري پژوهش آموزش فناوري پژوهش آموزش عوامل

 علوم اسالمی  دینی-ارزشی 1
محور و  ارزش(

 )فرهنگی-بومی

مولد  افزاحکمت
 ارزش

آزادي  (لوم مدرنع
 )فردي

از  مستقل  افزادانش
 ارزش

 -فرهنگی 2
 اجتماعی

پویا و 
ساز و  فرهنگ

 توزیع برابر

ساالري،  شایسته گراهم یمک
ازساختار  مستقل
 واجتماعی فرهنگی

 گراوا ییفک

 ثروت دولتی اقتصادي 3
 آفرین

قدرت 
 آفرین

 قدرت خصوصی
 آفرین

ثروت 
 آفرین

 -مدیریتی 4
 سازمانی

پایدار، سیستم 
 بسته

  گراتمرکز
 )همسانی(

گرا، سیستم  تحول دانشگاه
 باز

  گراکثرت
 )گرا تنوع(

 صنعت

اي و  منطقه توزیع متوازن جغرافیایی 5
 بومی

المللی بینشبکه جهانی قابلیت و جذابیت ملی

 تخصص نخبگان جمعیتی 6
 گرا

 گرا جمع  گراتجربه انبوه و همگانی فردگرا

مقدماتی و کوتاه  زمانی 7
 مدت

حال  حال نگر
 نگر

 نگر آینده آینده نگر مداوم و بلندمدت

 کالسیک فناوري 8
وابستگی  بدون(

 )به ابزار

وابسته به  (مدرنانسانگرا بنیادي
 )ابزار

 ابزارگرا کاربردي

نیاز  حاکمیتی سیاسی 9
 حاکمیت

ضرورت  حاکمیتمستقل از  اتوارد
 ملی

تولید 
 داخلی

امنیت  مهارت امنیتی 10
 فراگیر

امنیت  پیشگیريراهبردي
 موردي

 موردي
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  : گانه اثرگذار بر سه بخش آموزش، پژوهش و فناوري نیز عبارتند از عوامل ده
  آموزش عالی مرکز ایجاد الگوهاي صحیح رفتار اجتماعی، : دینی –ارزشی

می و فرهنگی جامعه، عامل تعمیق وفاق اجتماعی، بهبود کیفیت هاي عل حافظ سنت
زندگی مردم، تعالی دهنده سطح تبادل عقاید و تجربیات در درون جامعه و عامل اصلی 

 :رویکردهاي ویژه دوگانه آن نیز عبارت است از .نهادي کردن علم در جامعه است
گرایی  نسبی) ب ،ندا ها غیرتاریخی ارزش: )محور عدالت(گرایی  مطلق) الف

 .اعتقاد دارد هیچ حقیقت اخالقی و ارزشی مطلقی وجود ندارد: )محور  رعایت(

  اجتماعی در این پژوهش به معناي –مفهوم فرهنگی :  اجتماعی–فرهنگی 
 .باشد میهاي برابر  عدالت اجتماعی و توسعه آموزش عالی با توجه به فرصت

بر : )محور عدالت(ساختارگرا )  الف:زرویکردهاي ویژه دوگانه آن نیز عبارت است ا
 :)محور رعایت(فرایند محور ) ب. وظایف استوار است و به اصالت جمع معتقد است

بر فرآیند تاکید دارد و بر این معتقد است که تحقق سعادت در جامعه از فرد شروع 
 .شود می

 و ها  با فراهم آوردن و ارتقاء بخشیدن دانش، مهارتآموزش عالی : اقتصادي
هاي تحقیقاتی، فناوري و علمی جدید  پیشرفتواسطه   منابع انسانی همچنین به نگرش

 :رویکردهاي ویژه دوگانه آن نیز عبارت است از. کند به توسعه اقتصادي کمک می
آزاد سازي اقتصادي ، : )محور عدالت(مبتنی بر بازار و بدون دخالت دولت ) الف

محلی و ) ب. م دولت در آموزش عالیخودگردانی اقتصادي و عدم دخالت مستقی
توسعه آموزش عالی دولتی بر مبناي تامین مالی از منابع : )محور رعایت(متمرکز 
 .عمومی

  حرکت به سوي توسعه و پیشرفت مستلزم تحول در :  سازمانی–مدیریتی
الگوي سازماندهی و مدیریت آموزش عالی و انتخاب الگوي مطلوب و متناسب با 
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تمرکز )  الف:رویکردهاي ویژه دوگانه آن نیز عبارت است از. شرایط بومی است
ریزي مشروح و جامع در سطح باالي سازمان یا سیستم  برنامه: )محور عدالت(سازمانی 

تر سازمان یا سیستم  ینیسطوح پا: )محور رعایت(مدیریت مشارکتی ) ب. شود  میامانج
ها منتقل   تا حدود زیادي به آنریزي مشارکت داشته و تصمیمات اجرایی نیز در برنامه

 . شود می

 باشدتر  هرچه توزیع جغرافیایی موسسات آموزش عالی متناسب: جغرافیایی 
ر نقاط کشور را پوشش دهد، به همان نسبت توزیع سرمایه انسانی در سطح بیشتو 

رویکردهاي ویژه دوگانه آن نیز عبارت است . کشور از تناسب بهتري برخوردار است
به توزیع امکانات آموزشی با توجه به تعریف : )محور عدالت( سیستماتیک ) الف:از

روند توزیع و : )محور رعایت(فرآیند پخش ) ب. گوناگونفضاي جغرافیایی و سطوح 
   .گسترش دسترسی یکسان و برابر به امکانات آموزشی در کل فضاي جغرافیایی

 وري است که مستلزم وابسته به توسعه علمی و فناجانبه  توسعه همه: جمعیتی
رویکردهاي ویژه دوگانه . توسعه و گسترش کمی و ارتقاي کیفی آموزش عالی است

توان و  حذف جمعیت کم: )محور عدالت(کنترل جمعیت )  الف:آن نیز عبارت است از
گرایش به جمعیت باالتر به علت : )محور رعایت(رشد جمعیت ) ب. تر کم استعداد

 .ناحتمال باالتر وجود  نخبگا

 نگاري با شناخت وضع  هاي زمانی و  آینده اثر گذاري زمان، بازه:  زمانی
رویکردهاي ویژه  .دپذیر آل صورت می موجود و تعیین مسائل کلیدي و وضعیت ایده

این رویکرد مبتنی بر : )محور عدالت(نگر  حال)  الف:دوگانه آن نیز عبارت است از
آینده نگر ) ب. شود میحال شروع ریزي از زمان   و عمل برنامهبینی است پیش

شود و  با انتخاب یک یا چند موقعیت خاص در زمان آینده شروع می :)محور رعایت(
  .  استدر واقع نقطه شروع در آینده
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 سئوال اصلی در این بخش این است که با توجه به ساختار و : فناوري
مناسب و بهینه  ،ها مقتضیات بومی، چه رویکردي در قبال انتخاب و توسعه فناوري

گرا  ماموریت)  الف:رویکردهاي ویژه دوگانه آن نیز عبارت است ازاست؟ 
 رهبري   و براي تقویت اقتدار نظامیبنیادي   هاي دستیابی به نوآوري: )محور عدالت(

هاي فناورانه در  قابلیتانتشار گسترده ): محور رعایت(نفوذگرا ) ب .ملی استراتژیک 
  .کند میسراسر صنایع را تشویق 

 المللی، توسعه آموزش عالی   سیاسی در دو حوزه داخلی و بینمؤلفه: سیاسی
الملل امروزه محصوالت علمی  طوري که در صحنه بین ، بهرا تحت تاثیر قرار داده است

موافق )  الف:رویکردهاي ویژه دوگانه آن نیز عبارت است از. اند جنبه سیاسی پیدا کرده
، و به نوعی کاري است نمود کامل راستگرایی محافظه :)حورم عدالت(وضع موجود 

در این رویکرد : )محور رعایت(گرا  تحول) ب. داند نابرابري را گریز ناپذیر می
تغییر و تحول به نفع مردم و مخالف طبقات ممتاز طلبی، حرکت به سوي  مساوات

   .باشد می) حاکم(
 آزادي از ترس امنیت مفهومی چند وجهی است که بر روي احساس: امنیتی 

رویکردهاي ویژه . یا احساس ایمنی که ناظر بر امنیت مالی و روانی است تاکید دارد
گرایش به  :)محور عدالت(رقابت محلی )  الف:دوگانه آن نیز عبارت است از

 این رویکرد مبتنی .داند مشروعیت بخشی نظمی که بازیگر قدرتمند، آن را مطلوب می
همکاري جهانی )  ب.در موضوع امنیت استفرض دولت قدرتمند  بر پیش

گیري وضع موجود  در مورد مسائل مربوط به امنیت، متوجه جهت: )محور رعایت(
 تاکید بر ابزارهاي رسیدن به هدف است تا ارزشمندي و) رقابت محلی(گرایی عواق

  .خود هدف
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  ها و تحلیل نتایج تجزیه و تحلیل داده
از اعتبار صوري ) پرسشنامه(ابزار سنجش در این پژوهش به منظور سنجش اعتبار 

از به این صورت که ابزار تهیه شده طی چند مرحله به تعدادي . استفاده شده است
 و متخصصین حوزه آموزش عالی ارائه شد و در مورد ارتباط سئواالت و انادتاس

 نظرخواهی شد که ،هاي ارائه شده در پرسشنامه با مفاهیم اصلی مورد سنجش شاخص
  .ند مرحله ابزار سنجش، اصالح و آماده کاربرد نهایی شدطی چ

نتایج . همچنین براي سنجش پایایی از ضریب آلفاي کرونباخ استفاده شده است
هاي مرتبط با سه حوزه آموزش، پژوهش و فناوري به  حاصل از سنجش پایایی گویه

  :  شرح زیر است
  

   نتایج ضریب آلفاي کرونباخ-2جدول 

 لفاي کرونباخآ  ها مقیاس  ردیف

  79/0 آموزش 1

  82/0 پژوهش 2

  75/0 فناوري 3

  
  نـسخه  SPSSافـزار   بـا اسـتفاده از نـرم   هـاي پـژوهش نیـز،     تجزیه و تحلیل داده   

ی بــا روش گــام بــه  خطــونی و رگرســOptimal Scaling ي آمــارتــابع آزمــون و16
ت  بـوده اسـ  P-Value توجـه بـه     ي آمـار  يهـا   مـالك آزمـون   .  شـده اسـت    انجام ،گام

  ). درصد5 يبا آلفا(
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  تحلیل نتایج
متغیره و تحلیل رگرسیون چند  هاي تک تحلیل نتایج شامل دو مرحله اصلی تحلیل

هاي  منظور تبدیل داده البته براي انجام تحلیل رگرسیون چند متغیره و به. متغیره است
.  است استفاده شدهسازي مقیاس زمون بهینهآاي از تابع  هاي فاصله ترتیبی به داده

خطی متغیرهاي مستقل در تحلیل رگرسیون از ضریب  همچنین براي شناسایی میزان هم
 براي تعیین اولویت متغیرهاي اثرگذار بر.  بهره گرفته شده استعامل تورم واریانس

  . ه استموزش عالی نیز از آزمون فریدمن استفاده شدآتوسعه 
  
  متغیره هاي تک تحلیل

غالب ) محور محور یا رعایت عدالت(مل شناسایی رویکرد مرحله اول تحلیل نتایج شا
این امر . وهش و فناوري استژگانه در سه بخش آموزش، پ هاي ده در هر یک از مؤلفه

 ،هاي توصیفی و تحلیل گرایش صاحبنظران نسبت به هر یک از عوامل از طریق آماره
  :  است3نتایج این تحلیل به شرح جدول . به دست امده است

 -نظران نسبت به متغیرهاي ارزشی دهد که گرایش غالب صاحب  نشان مینتایج
 اجتماعی، اقتصادي، جغرافیایی و فناوري، در هر سه بخش آموزش، -دینی، فرهنگی

 سازمانی و -در متغیرهاي مدیریتی. محورانه است پژوهش و فناوري، رویکردي عدالت
محورانه   ی، رویکرد رعایتسیاسی نیز گرایش غالب در هر سه بخش نظام آموزش عال

اما در مورد دو رویکرد امنیتی و جمعیتی، در هر سه بخش نظام آموزش عالی، . است
  .اجماعی نسبت به یک رویکرد واحد وجود ندارد

                                                
1. Optimal Scaling 
2. Variance Inflation Factor (VIF) 
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 توسعه بر مؤثر گانه ده عوامل مقایسه گانه مؤثر بر توس مقایسه عوامل ده -3جدول 

 هرویکردهاي دوگان به توجه با عالی آموزش

 رویکرد فناوري رویکرد پژوهش رویکرد آموزش عوامل ردیف

  گرایی مطلق  گرایی مطلق  گرایی مطلق  دینی-ارزشی 1

2 
 -فرهنگی

 اجتماعی
  ساختارگرا  ساختارگرا  ساختارگرا

  مبتنی بر بازار  مبتنی بر بازار  مبتنی بر بازار اقتصادي 3

4 
 -مدیریتی

 سازمانی

مدیریت 

 کتیمشار
 

مدیریت 

 مشارکتی
 

مدیریت 

 مشارکتی
 

  سیستماتیک  سیستماتیک  سیستماتیک جغرافیایی 5

  کنترل جمعیت  کنترل جمعیت  رشد جمعیت جمعیتی 6

  نگر آینده  نگر آینده  نگر آینده زمانی 7

  گرا مأموریت  گرا مأموریت  گرا مأموریت فناوري 8

  گرا تحول  گرا تحول  گرا تحول سیاسی 9

 همکاري جهانی همکاري جهانی  اقتدار ملی امنیتی 10

  محور       رویکرد عدالت:    توضیح

              محور رعایت رویکرد   

  ) 1391(مردانی، محمدرضا : منبع
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  تحلیل چند متغیره
راي هر یک از  ب1گام به در این قسمت نتایج تحلیل رگرسیون چندمتغیره با روش گام

ه شده است ئموزش عالی اراآسه بخش آموزش، پروهش و فناوري در توسعه 
  ).  درصد5داري  درسطح معنی(

  
  بر توسعه آموزش عالی مؤثرگانه گام عوامل ده به  نتایج تحلیل رگرسیون گام-4جدول 

  .B Sigضریب   رگرسیونی بخش آموزش مدل در مؤثر عوامل
 0000. 11,667- ثابت عدد

 0000. 2,477 سازمانی -مدیریتی

 0000. 2,718 زمانی

 0060. 2,004 اجتماعی -فرهنگی

 0000. 2,757 جغرافیایی

 0000. 3,002 فناوري

 0030. 1,894 جمعیتی نگرش

 0140. 1,368 دینی -ارزشی

 .B Sigضریب   عوامل مؤثر در مدل رگرسیونی بخش پژوهش

 0050. 6,608-  عدد ثابت

 0000. 2,638  جغرافیایی

 0000. 3,183   سازمانی-مدیریتی

 0000. 2,875  زمانی

 0340. 2,062   اجتماعی-فرهنگی 

                                                
1. Stepwise 
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 .B Sigضریب   عوامل مؤثر در مدل رگرسیونی در بخش فناوري

 0000. 15,439-  عدد ثابت

 0010. 2,416   سازمانی-مدیریتی

 0000. 2,522  جغرافیایی

 0000. 2,884  سیاسی

 0020. 2,494  امنیتی

 0000. 3,963   اجتماعی-فرهنگی

 0170. 1,646  فناوري

  
از طریق بررسی نتایج تحلیل رگرسیون، عوامل اصلی مؤثر و معنادار مؤثر بر 

نیز  فناوري و پژوهش آموزش، گانه سه هاي توسعه نظام آموزش عالی کشور در حوزه
  .و جغرافیاییاجتماعی  -فرهنگی سازمانی، - مدیریتی:شناسایی شد که عبارتند از

این عوامل، در هر سه بخش آموزش، پژوهش و فناوري اثرگذاري معناداري 
 توسعه آنها، منظور عبارت دیگر در هر یک از سه کارکرد آموزش عالی و به به. دارند

 اجتماعی و جغرافیایی - سازمانی، فرهنگی-هاي مدیریتی نیاز به توسعه در مؤلفه
 سازمانی، -گر در طراحی الگوي مدیریتیاز سوي دی. استصورت همزمان  به

 اجتماعی و جغرافیایی باید بر تأثیرگذاري همزمان این سه عامل بر توسعه -فرهنگی
 آموزش، پژوهش و فناوري توجه داشت تا فرآیند توسعه کارکردآموزش عالی و سه 

  . صورت متوازن تحقق یابد آموزش عالی به
هاي  انداز، رویکردها و شاخص اد چشمبه واقع در تدوین برنامه توسعه یا اسن

 اجتماعی همچنین جغرافیایی، از اهمیت و جایگاه - سازمانی، فرهنگی -مدیریتی 
اي برخوردارند و ساختاري پویا و سیستماتیک، توسعه آموزش عالی را تحت تأثیر  ویژه

  . دهد قرار می
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   خطی تحلیل هم
به دیگر متغیرهاي مستقل، از طریق میزان وابستگی متغیرهاي مستقل مؤثر و معنادار 

در واقع این ضریب نشان دهنده این است . ضریب عامل تورم واریانس به دست آمد
به عبارت دیگر . که یک متغیر تا چه حد تأثیري یکتا و خاص بر متغیر وابسته دارد

دهد که ضریب بتاي متغیر تا چه حد مستقل از تغییرات دیگر متغیرهاي  نشان می
  .ستمستقل ا

  :نتایج مربوط به ضریب عامل تورم واریانس به شرح زیر است
 سازمانی -براساس ضریب عامل تورم واریانس مشخص گردید که عامل مدیریتی

در بحث توسعه آموزش عالی، تا حدودي تحت تأثیر عوامل مؤثر دیگر در این زمینه 
از عالی ه آموزش این درحالی است که سایر عوامل مؤثر در بحث توسع. گیرد قرار می

استقالل بیشتري برخوردار بودند، از جمله عوامل؛ فناوري و جغرافیایی، که تا حد 
به . پذیرند ها نمی زیادي مستقل از دیگر عوامل موجود در مدل بوده و اثر چندانی از آن

 نشانگر این ترتیب و میزات تأثیرپذیري عوامل اثرگذار در توسعه 5واقع جدول 
  .باشد  بخش آموزش میآموزش عالی در

عالی در بخش آموزش  گانه مؤثر بر توسعه آموزش  نتایج استقالل عوامل ده-5جدول 
 گام به حاصل از تحلیل رگرسیون گام

 Tolerance VIF عوامل مؤثر در مدل رگرسیونی  ردیف
 1,747  0,572   سازمانی-مدیریتی  1

 1,455 0,687  زمانی  2

 1,462 0,684   اجتماعی-فرهنگی  3

 1,191 0,839  جغرافیایی  4

 1,048 0,954  فناوري  5

 1,215 0,823  )جمعیتی(نگرش   6

 1,427 0,701   دینی-ارزشی  7
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 سازمانی در بحث توسعه پژوهش -نکته قابل توجه آن است که عامل مدیریتی
هاي آماري تا حدودي تحت تأثیر عوامل دیگر مؤثر در این زمینه قرار  براساس شاخص

تر از میران ذکر شده براي همین عامل در امر آموزش   این تأثیرپذیري کممااگیرد،  می
در صورتی که سایر عوامل مؤثر در بحث توسعه آموزش از استقالل بیشتري . است

 اجتماعی که تا حد زیادي مستقل -برخوردار بودند، مانند عوامل جغرافیایی و فرهنگی
منشأ چنین . پذیرند ها نمی دانی از آناز دیگر عوامل موجود در مدل بوده و اثر چن

جا دانست که متولی اصلی در امر آموزش وزارت علوم و حوزه  توان از آن اتفاقی را می
ی درگیر بوده و گوناگونهاي   در امر پژوهش نهادها و سازماناما. باشد آموزش عالی می

رپذیري کمتري رو عامل مدیریتی در حوزه پژوهش از درجه تأثی مشارکت دارند، از این
 نشانگر ترتیب و میزان 6جدول . نسبت به این عامل در امر آموزش برخوردار است

  .تاثیرپذیري عوامل اثرگذار در توسعه آموزش عالی در بخش پژوهش است
  

گانه مؤثر بر توسعه آموزش عالی در بخش پژوهش   نتایج استقالل عوامل ده-6جدول 
 گام به حاصل از تحلیل رگرسیون گام

 Tolerance VIF عوامل مؤثر در مدل رگرسیونی  ردیف
 1,086  0,921  جغرافیایی 1

  1,462 0,684   سازمانی-مدیریتی 2
 1,422  0,703  زمانی 3

 1,132  0,883   اجتماعی-فرهنگی  4

  
 سازمانی در بحث توسعه آموزش عالی در بخش فناوري نیز تا حدودي -عامل مدیریتی

گیرد، و در این حوزه جایگاهی مشابه   در این زمینه قرار میتحت تأثیر عوامل مؤثر دیگر
بخش آموزش دارد، در صورتی که سایر عوامل مؤثر در بحث توسعه آموزش از استقالل 



   
  
  
  

 211     ...  توسعهبندي عوامل اثرگذار بر شناسایی و اولویت

 اجتماعی و جغرافیایی که تا حد زیادي -بیشتري برخوردار هستند، مانند عوامل؛ فرهنگی
  . پذیرند ها نمی انی از آنمستقل از دیگر عوامل موجود در مدل بوده و اثر چند

ان تاثیرپذیري هر یک از عوامل در خصوص توسعه ز، ترتیب و می7در جدول 
  .ورده شده استآآموزش عالی در بخش فناوري 

  
گانه مؤثر بر توسعه آموزش عالی در بخش فناوري   نتایج استقالل عوامل ده-7جدول 

 گام به حاصل از تحلیل رگرسیون گام

 Tolerance VIF در مدل رگرسیونیعوامل مؤثر   ردیف

 1,457 0,686   سازمانی-مدیریتی 1

 1,146 0,873  جغرافیایی  2

 1,275 0,784  سیاسی  3

 1,419 0,705  امنیتی 4

 1,065 0,939   اجتماعی-فرهنگی  5

 1,443 0,693  فناوري 6

  
  اولویت بندي عوامل اثرگذار بر توسعه آموزش عالی

بندي متغیرهاي اثرگذار بر توسعه آموزش عالی از آزمون  براي بررسی ترتیب و اولویت
بر این اساس مشخص شد که در توسعه نظام آموزش عالی . فریدمن استفاده شده است

 دینی داراي باالترین رتبه و عامل امنیتی داراي -در بخش آموزش، عامل ارزشی
 اولویت را دارا  همچنین در بخش پژوهش، عامل سیاسی باالترین.ترین رتبه است ینیپا

عامل زمانی . اولویت استترین  ینی اجتماعی داراي پا-بوده در حالی که عامل فرهنگی
 -باالترین اولویت و عامل ارزشیداراي نیز در بین متغیرهاي مؤثر بر بخش فناوري، 

 . شناسایی شدندترین اولویت  دینی داراي کم
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ه نظام آموزش عالی براساس نتایج رتبه متغیرهاي مؤثر بر توسعبندي   اولویت-8جدول 
  آزمون فریدمن

 Mean  بخش آموزش  ردیف
Rank 

 Mean  بخش پژوهش
Rank 

 Mean  بخش فناوري
Rank 

  6,64  زمانی  6,74 سیاسی  6,95   دینی-ارزشی  1
  6,52  سیاسی  6,50 زمانی  6,73  سیاسی  2
دینی -ارزشی  6,07  زمانی  3   6,07   سازمانی-مدیریتی  6,44 
  5,64  فناوري  5,07 فناوري  5,50  جغرافیایی  4
سازمانی -مدیریتی  5,43  جمعیتی  5   5,54  اقتصادي  5,41 
  5,52  امنیتی  5,13 اقتصادي  5,38   اجتماعی-فرهنگی  6
  4,89  جغرافیایی  5,98 جمعیتی  5,16   سازمانی-مدیریتی  7
  4,80  جمعیتی  4,91 جغرافیایی  4,98  فناوري  8
  4,80  اجتماعی -فرهنگی  4,44 امنیتی  4,62  اقتصادي  9
  4,57   دینی-ارزشی 4,37 اجتماعی -فرهنگی  4,18  امنیتی  10

  
بررسی نتایج حاصل از آزمون فریدمن بیانگر این است که دو عامل سیاسی و 

همچنین .  اولویت در هر سه بخش آموزش، پژوهش و فناوري هستنددارايزمانی 
دار  مل اولویت دینی نیز در دو بخش آموزش و پژوهش جزء عوا-عامل ارزشی

از طرف دیگر عامل امنیتی در دو بخش آموزش و پژوهش از جمله آخرین . باشد می
 اجتماعی نیز در دو بخش -دار تشخیص داده شده و عامل فرهنگی موارد اولویت

  .پژوهش و فناوري داراي کمترین میزان اولویت است
ي عوامل مؤثر بند نتایج حاصله بیانگر وجود برخی الگوهاي مشترك در اولویت

. است) آموزش، پژوهش و فناوري(گانه نظام آموزش عالی  ي سهها بخشبر توسعه 
ترین  همانطور که اشاره شده در هر سه بخش امر سیاست و عامل زمان جزء مهم

مدت و  ریزي دراز عبارت دیگر وجود دو عامل برنامه به. هاي مطرح است اولویت
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 نظام آموزش عالی در ایران شناخته شده حضور اراده سیاسی، جزء اساسی توسعه
  .است

از طرف دیگر نتایج بیانگر لزوم پرهیز و عدم اولویت در اتخاذ رویکردهاي امنیتی 
 اجتماعی در دو حوزه -وهش و ضعف حوزه فرهنگیژدر دو حوزه آموزش و پ

  .پژوهش و فناوري است
 دینی -ل ارزشیهاي حاصل از آزمون فریدمن، تفاوت جایگاه عام از دیگر یافته

در . در دو بخش آموزش و پژوهش از یک طرف و بخش فناوري از طرف دیگر است
هاي اصلی   دینی جزء اولویت-که در بخش آموزش و پژوهش، عامل ارزشی حالی

ترین میزان  مؤثر بر توسعه آموزش عالی شناخته شده است، در بخش فناوري داراي کم
انگر این باشد که در عرصه توسعه فناوري، بیش از تواند بی این یافته می. اولویت است

هاي فرهنگی بوده و ریشه  که ضرورت توسعه فناوري در جامعه مبتنی بر خاستگاه آن
هاي دراز  ریزي هاي عموم آحاد جامعه باشد، ریشه در اراده سیاسی و برنامه در ارزش

  . ساله کشور دارد انداز بیست مدتی همچون سند چشم
  
  گیري نتیجهبندي و  جمع

 عالی آموزش توسعه بندي عوامل مؤثر بر شناسایی و اولویت دنبال حاضر به پژوهش
عوامل مؤثر  تحقیق، اهداف براساس. باشد در سه بخش آموزش، پژوهش و فناوري می

 تواند مبنایی براي الگوي شده که می بندي شناسایی و اولویت عالی آموزش توسعه بر
 جهت در و راستا همین در. تأمین کند عالی آموزش خشب در ریزي برنامه و توسعه

هاي  متغیره، تحلیل هاي تک از طریق ترکیب نتایج حاصل از تحلیل تحقیق، نتایج ارایه
 عالی آموزش چند متغیره رگرسیون و آزمون فریدمن، عوامل اصلی مؤثر بر توسعه

 اشاره ها آن به زیر ولجد در که گرفتند قرار بررسی و تحلیل مورد و شناسایی نیز ایران
  .است شده
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  ی  اثرگذار بر توسعه آموزش عالیعوامل اصل اولویت -9 جدول
  )بخش آموزش(عوامل اصلی اثرگذار بر توسعه آموزش عالی 

  هاي رویکرد شاخص  عاملردیف
هاي بنیادي براي تقویت اقتدار نظامی و رهبري راهبردي  دستیابی به نوآوري فناوري 1

  .هاي فناورانه ویژه و توسعه ظرفیت
توزیع امکانات آموزشی با توجه به تعریف فضاي جغرافیایی و سطوح  جغرافیایی 2

  .گوناگون
انتخاب چند موقعیت خاص در آینده، نقطه شروع آینده و با رویکردي  زمانی 3

  .شود ریزي شروع می نگرانه از آینده به امروز، برنامه پس
 -مدیریتی 4

 سازمانی

ریزي و تفویض  تر سازمان یا سیستم در برنامه ینیح پامشارکت سطو
  .ها تصمیمات اجرایی به آن

-فرهنگی 5
 اجتماعی

  .ف، اصالت جمع، و هویت مستقل، وجودي و عینی جامعهیتأکید بر وظا

نگرش  6
 )جمعیتی(

دهد، برد نهایی  جمعیت باالتر احتمال وجود نخبگان در جامعه را افزایش می
  . نخبگان بیشتري داشته باشندبا جوامعی است که

 -ارزشی  7
 دینی

شود و در همه  ها تغییر و تبدیلی یافت نمی اند و در آن ها غیرتاریخی ارزش
  .هستندها یکی  ها و مکان عصرها، زمان

  )بخش پژوهش(عوامل اصلی اثرگذار بر توسعه آموزش عالی 
  هاي رویکرد شاخص  عاملردیف

 -مدیریتی 1
 سازمانی

ریزي و تفویض  تر سازمان یا سیستم در برنامه ینیسطوح پامشارکت 
  .ها تصمیمات اجرایی به آن

انتخاب چند موقعیت خاص در آینده، نقطه شروع آینده و با رویکردي  زمانی 2
  .شود ریزي شروع می نگرانه از آینده به امروز، برنامه پس

ي جغرافیایی و سطوح عریف فضاتوزیع امکانات آموزشی با توجه به ت جغرافیایی 3
  .گوناگون
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- فرهنگی 4
 اجتماعی

  ف، اصالت جمع، و هویت مستقل، وجودي و عینی جامعهیتأکید بر وظا

  )بخش فناوري(عوامل اصلی اثرگذار بر توسعه آموزش عالی 
  هاي رویکرد شاخص  عاملردیف

–فرهنگی 1

 اجتماعی

  نی جامعهف، اصالت جمع، و هویت مستقل، وجودي و عییتأکید بر وظا

طلبی، تغییر و تحول به نفع مردم و مخالفت با طبقات  گرایش به مساوات سیاسی 2
  .طبقه ممتاز، انقالب و اصالح، دولت رفاه عمومی و جامعه بی

سطوح توزیع امکانات آموزشی با توجه به تعریف فضاي جغرافیایی و  جغرافیایی 3
  .گوناگون

  .بیشتر بر ابزارهاي هدف تا ارزش هدفتوجه به وضع موجود، تأکید  امنیتی 4
 –مدیریتی 5

 سازمانی

ریزي و تفویض  تر سازمان یا سیستم در برنامه ینیمشارکت سطوح پا
  .ها تصمیمات اجرایی به آن

 راهبردي ي و رهبری اقتدار نظامتی تقوي برايادی بنيها ي به نوآوریابیدست فناوري 6
 .ژهی فناورانه ويها تیو توسعه ظرف

  
گانه  هاي ده  همین اساس نتایج نشانگر آن بود که از نظر میزان تاثیرگذاري مؤلفهبر

 اجتماعی و - سازمانی، فرهنگی-شناسایی شده بر فرآیند توسعه، سه عامل مدیریتی
 با این حال،باشند،  جغرافیایی نسبت به دیگر عوامل از اهمیت بیشتري برخوردار می

هاي آموزش، پژوهش و  ه شناسایی شده براي حوزهگان چنانچه هر یک از متغیرهاي ده
افتادگی در  جاي توسعه شاهد عقب فناوري مورد غفلت قرار گرفته و حذف شوند به

  . برنامه توسعه آموزش عالی کشور خواهیم بود
از طرف دیگر در توسعه نظام آموزش عالی در ایران، وجود اراده سیاسی، 

دینی در اولویت  -هاي ارزشی توجه به ریشهمدت، و تاحدودي   طوالنیيریز برنامه



  
  
  
  
 93، بهار 18 شماره ،ریزي رفاه و توسعه اجتماعی فصلنامه برنامه     216 

 اجتماعی تاحدودي -همچنین اتخاذ رویکردهاي امنیتی و مبانی فرهنگی. قرار دارد
  .فاقد اولویت تشخیص داده شد

شایان ذکر است که توسعه علم و فناوري به عنوان مفهومی جامع، دربردارنده 
ها و  ریزي  برنامهتماممفهومی چون توسعه آموزش عالی است، و از آن جهت که 

 حوزه علم و فناوري کشور است، الزم است در راستاي بامرتبط ها  گذاري سیاست
 .کشور طراحی و تبیین گرددها و اهداف نقشه جامع علمی  تحقق ارزش

ها و  اي در حوزه آموزش عالی نیز باید در راستاي تحقق ارزش هاي توسعه ریزي برنامه
 بررسی میزان تطابق نتایج حاصل از پژوهش پس. ددطراحی گراهداف نقشه جامع 

تواند مبین  ه شده در نقشه جامع علمی کشور و مبانی آن میئنسبت به راهبردهاي ارا
   .باشد این رابطه 

  
  منابع

شصت سال آموزش عالی، تحقیقات و فناوري در «، )1389. (انتظاري، یعقوب -
 . موزش عالیریزي در آ مؤسسه پژوهش و برنامه: ، تهران»ایران

. علی، دالور؛ محمد،  یمنی دوزي سرخابی؛زهرا  صباغیان،؛زاده، جعفر ترك -
هاي وزارت علوم،  ارزیابی وضعیت توسعه سازمانی دانشگاه«) 1387(

  . ، سال اول، شماره دوم ایرانمجله آموزش عالی، »تحقیقات و فناوري
  طی  ی ال ع  وزش آم  ش خ ب د رون  ل ی ل ح ت و  ف ی وص ت، )1383. (د ی ع دس م ح م ، ی م ی ل س ت -

  ی گ ن ره ف و  ی اع م ت اج ادي، ص ت اق  ه ع وس ت  وم س و  دوم ،  اول  اي ه ه ام رن ب
،  ی گ ن ره ف  الب ق ان  ی ال ع  وراي ش  ه ان رخ ی دب: ، تهران ران ای  ی الم اس  وري ه م ج

  . ی ات ق ی ق ح ت  اي ه طرح
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 بر مؤثر کالن عوامل ملی – عرضی بررسی«، )1384. (ثریا، مار مع؛مسعود چلبی -
، 11سال  ،عالی آموزش در ریزي برنامه و پژوهش فصلنامه ،»علمی توسعه
  .23-1 ::، صص3شماره 

دانشگاه : ، تهرانریزي راهبردي و فناوري اطالعات برنامه، )1389. (حکیم، امین -
 . )ع( جامع امام حسین

 ریزي برنامه مدل طراحی« ، )1381. (جهانگیر،  یدالهی؛خلیلی عراقی، سید منصور -
 سال دانش مدیریت،، »عالی آموزش در منابع تخصیص براي فازي آرمانی

  .56پانزدهم، شماره 
 مطالعه: عالی آموزش توسعه راهکارهاي و راهبردها«، )1381. (فر، غالمرضا خوش -

  .27شماره رهیافت، ، »گلستان استان موردي
 .هرمس: ، ویراست دوم، تهراندرباره علم، )1386. (، رضاداوري اردکانی -

: ، تهران پزوهشی-هاي آموزشی علم و سیاست، )1387. (داوري اردکانی، رضا -
 .فرهنگی مطالعات و انسانی علوم پژوهشگاه

شناسی ساختار نظام آموزش عالی در اجراي آسیب، )1387. (داوودي، رسول -
پایان نامه دکتري مدیریت آموزشی، ، هاي توسعه بخش آموزش عالیبرنامه

  . دانشکده مدیریت، دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات
شرکت : ، تهرانآن يها حل راه و ایران علمی رشد موانع، )1381. (پور رفیع -

 .سهامی انتشار

هاي توسعه و پیشرفت در آموزش عالی سیاست و برنامه«، )1377. (شرما، گ، د، -
ریزي در آموزش  فصلنامه پژوهش و برنامهسن نقرآباد،  ح:، ترجمه»هند

  . 16و15، شماره عالی
راهبردهاي توسعه آموزش عالی کشور، در برنامه «، )1378. (صالحی، علی اکبر -

  .، شماره شانزدهمماهنامه شریف، »سوم توسعه
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هاي توسعه نیافتگی در نظام آموزش و پرورش ریشه، )1386. (ضامنی، فرشیده -
، پایان نامه دکتري مدیریت آموزشی، رایه مدلی جهت توسعه آنایران و ا

  . دانشکده مدیریت دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات
طرح توسعه پیشنهادي آموزش عالی در جمهوري «، )1377. (ظهور، حسن، -

، 15، شماره ریزي در آموزش عالی فصلنامه پژوهش و برنامه، »اسالمی ایران
16.  

 تأکید با ایران در عالی آموزش توسعۀ بر درآمدي، )1385. (اهللا تنعم عزیزي، -
  .اجتماعی و فرهنگی مطالعات پژوهشکده: تهران ،انسانی علوم بر

، طرح پژوهشی، آموزش عالی و مسأله عدالت، )1381. (فراستخواه، مقصود -
  . ریزي آموزش عالی موسسه پژوهش و برنامه: تهران

اي میان شش الگوي دانشگاهی و نظام قایسهم، )1387. (فراستخواه، مقصود -
ریزي مؤسسه پژوهش و برنامه: ، تهران)طرح پژوهشی (،آموزش عالی

  . آموزش عالی
الگوي توسعه آموزش عالی ایران در افق ، )1391. (مردانی، محمدرضا -

وزارت :  طرح پژوهشی، تهران،)1404ایران . (ساله کشور تانداز بیس چشم
 .وريعلوم، تحقیقات و فنا

مجموعه برنامه ، )1389. ( جمهورسی رئي و نظارت راهبرديزیمعاونت برنامه ر -
 .توسعه جمهوري اسالمی ایرانساله پنجم  پنج

 http://www.spac.ir/Portal/File/ShowFile.aspx?ID=90fa4381-ca1c-4d41-
885a-8e889d572e3d 

طرح تحول راهبردي ، )1387. (نوروزي چالکی، عبدالرضا، حسن زاده، محمد -
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  . کشور
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 کشور، از ی و توسعه علمینی دانش آفرهاي شبکه«، )1388. (يدمهدی س،یالوان -
 پژوهشگاه فرهنگ : تهرانف،ی لطژنی به اهتمام ب»ی تا توسعه ملیعلمتوسعه 

 . یو مطالعات اجتماع

اسناد پشتیبان سند علم و فناوري ، )1388. (وزارت علوم، تحقیقات و فناوري -
  .کشور

اسناد پشتیبان سند علم و فناوري ، )1388. (وزارت علوم، تحقیقات و فناوري -
  .کشور

 .سند آمایش آموزش عالی کشور، )1391. (اوريوزارت علوم، تحقیقات و فن -

 .سند آمایش آموزش عالی کشور، )1391. (وزارت علوم، تحقیقات و فناوري -

اندازهاي نو در آموزش رویکردها و چشم«، )1387. (یمنی دوزي سرخابی، محمد -
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