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بررسي مشكالت و تنگناهاي رؤساي دانشگاهها در توسعه واحدهاي 

وري پژوهشي در دانشگاههاي صنعتي و دانشگاهي و افزايش كيفيت و بهره

  ∗)يك بررسي كيفي(غير صنعتي 

  3زادهسعيد حسن و 2اكبر فرجي ارمكي ،1محمدحسن پرداختچي

  

عالي آموزش وظائف و ساختار در اساسي تغييرات ايجاد موجب محور دانش اقتصادهاي توسعه و شدن جهاني :چكيده

شان به افراد، مديريت و دولتهايشان بستگي مادي در دسترس ارزش ملتها بيشتر از منابع. در سراسر دنيا شده است

-شود  و به همين دليل، نقشي اساسي در آينده بازي ميآموزش اثربخش باعث بهبود زيربناي علمي ملتها مي. دارد

هاي برنامه. سازدط آينده توانمند مييآميز با شراتفكر راهبردي سازمانها را براي رويارويي و انطباق موفقيت. دنك

   تشريح،انداز اشاره داردراهبردي رسيدن از وضعيت موجود به وضعيت مطلوب را كه به سند چشم

 ،لذا. كند در بهبود عملكرد ياري ميدهد، سازمان راكند و به واسطه شناخت بهتري كه از محيط به دست ميمي

 .]1[اي داردريزي راهبردي اهميت ويژهارزيابي محيط رقابتي سازمان و موقعيت راهبردي آن در فرايند برنامه

دانشگاه محلي است كه دروندادهاي آن شامل سرمايه، ساختمان، تجهيزات، برنامه، امكانات و نيروي انساني است و 

   است وفناوريو   آموزش، پژوهش و عرضه خدمات، حفظ و انتقال ميراث فرهنگيفراگرد دانشگاه شامل

 نوآوري، اختراع، اكتشاف علمي، توليد و برگيرنده نيروي انساني متخصص و خبره در زمينه بروندادهاي آن در

اعضاي و بارآموزشي دانشگاهها  براياما به دليل ناكارآمدي نظامهاي دانشگاهي . گسترش مرزهاي دانش است

 نبودنويسي بر آموزش حاكم است و به دليل  ت ديرين جزوه و سنّشودهيئت علمي، امكان پژوهش مؤثر فراهم نمي

 به يك محيط نمنسجم و به واسطه برخي سياستهاي نادرست، محيط دانشگاه در حال تبديل شد نظام يك

هاي عمقي شيوه كيفي و با استفاده از مصاحبهاين پژوهش كه به  .]2[وري است  بهرهبدونآموزشي صرفاً سنتي و 

  .وري استريزي مؤثر دانشگاهي و كيفيت و بهرهبا خبرگان انجام شده است، در پي شناسايي موانع اساسي برنامه

  

هيئـت علمـي،    اعـضاي   وري پژوهـشي،    ريزي راهبردي، بهـره   برنامه :كليدي هاي  واژه

  .عالي، كيفيتمديريت آموزش
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 مقدمه .1

  ،اينوجود با . كنندانشگاهها نقش بسيار مهمي در پيشرفت و توسعه جوامع ايفا مي د،امروزه

آموزش عالي در ايران به سبب اقتباس از الگوهاي دانشگاههاي كشورهاي صنعتي كمتر توانسته است 

وقتي كه الگوي پذيرفته شده . ط اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور ايجاد كنديارتباط تعاملي با شرا

   آن را از مسائل واقعي دور،توسعه دانشگاه ريشه در شناخت دانشگاه و محيط آن نداشته باشددر 

 آثار ،ين ترتيبددهد و بشود و وابستگي علمي و فناوري را افزايش ميسازد، سبب فرار مغزها ميمي

 لوتان مطالعه. شوداين وضعيت  در خيلي از كشورهاي جهان سوم مشاهده مي. گذاردمنفي برجاي مي

اين آموختگان دانش نشان داده است كه بسياري از 1347 دانشگاه شيراز در سال خصوصكوي در 

  به طوري كه اين دانشگاه همچون بنگاه فرار مغزها عمل. كردندآمريكا مهاجرت ميكشور دانشگاه به 

ضعيت نامطلوب و. هاي دانشگاههاي ديگر بودكرد، درحالي كه هزينه آن دانشگاه سه برابر هزينهمي

  .]3[عالي كشور استيي اندك دانشگاهها و مؤسسات آموزشاعلمي و مهاجرت نخبگان مبين كار

تواند در تعالي ال اين است كه چگونه دانشگاه در مقام يك نظام يا دستگاه اجتماعي ميؤحال س

ط در خود تغيير پويا با ديگر نظامهاي اجتماعي عمل كند؟ تعاملي كه در آن با توجه به تغييرات محي

.  به طوري كه اختاللي در كار خود و نيز در كاركردهاي محيط پيراموني به وجود نياورد،ايجاد كند

  .كند كه شناختي عمقي از عملكردهاي آن وجود داشته باشدايجاد تغيير در دانشگاه ايجاب مي

براي تدوين . ريزي باشدمه يعني برخوردار از تفكر برنا؛ اين تغييرات بايد سازمان يافته،به عالوه

عالي در سطح كالن و مديران دانشگاهها در سطح خرد راهكارها نيز ضروري است كه مديران آموزش

 براي ؟]3[توان به شناخت سازمانهاي آموزش عالي دست يافتچگونه مي. سازمانهاي خود را بشناسند

-ال كه چگونه كار ميؤ از منظر اين ستحليل كارشناسانه و فني اين مسائل بهتر است كه دانشگاهها را

گاه سازماني و سيستمي كنند مورد بررسي قرار دهيم و براي نيل به اين منظور بايد آنها را از ديد

  .]4[سان ابداعات بشري تلقي كنيمبنگريم و ب

 تضادهاي موجود در نظام دانشگاهي نياز مبرم مديريت دانشگاهي را به استفاده از ،از سوي ديگر

تضادهاي ميان محدوديت منابع و تقاضاي اجتماعي باال در زمينه : سازدريزي مطرح مي در برنامهتفكر

عالي، بين آموزشها و پژوهشهاي دانشگاهي و نيازهاي علمي و فني سازمانهاي خدماتي و آموزش

ايش  با پيدمها توأصنعتي در جامعه، بين فرسودگي ساختمانها، كمبود تجهيزات و خدمات كتابخانه

ديدگاههاي جديد در معماري آموزشي و نياز به بهبود كيفيت آموزشي و پژوهشي دانشگاهي، بين 

هاي دانشگاهي و استقالل آنها با ساختارهاي تحصيلي موجود در دانشگاهها مبني بر تمايز بين رشته

له مراتب انعطاف بين روشهاي قديمي مديريت توأم با سلسو نيز ها با يكديگر نياز به ارتباط اين رشته

ريزي توسعه دانشگاهي روشن است كه برنامه. ناپذير با مشاركت واقعي عناصر اصلي نظام دانشگاهي

 كه تالشهاي مديريت كالن استدر دانشگاهها سودمند  مثبت تغييرات ايجاد و تضادها اين حل در زماني
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تصادي، اجتماعي، فرهنگي و ط اقي و شراباشد پويايي و تفكر منطقي منظورعالي بيشتر به آموزش

با توجه به اين مقدمه، مباحث اين . سياسي الزم براي بهبود كيفيت فعاليتهاي دانشگاهي فراهم آيد

اين . خواهد شداي اشارهابتدا به شناخت سازمانهاي دانشگاهي . يابدصورت ادامه ميدين مقاله ب

ريزي توسعه  دوم تاريخچه برنامهبخشدر .  استشناخت الزمه ورود به بحث تغيير در دانشگاه

  تحولي سير و دانشگاهي ريزيبرنامه با جهاني ارتباط تحوالت به و با اشاره ارائه دانشگاهي

در بخش سوم به داليل نياز به . شودريزي دانشگاهي زمينه براي ورود به بخش سوم آماده ميبرنامه

ريزي، پارادايمهاي  و برنامهراهبرديم به مفاهيم بخش چهار در .شد خواهد اشاره دانشگاه در ريزيبرنامه

  و شودمي  آن بيانرايدر دانشگاهها و مراحل اجراهبردي ريزي ريزي دانشگاهي، الگوهاي برنامهبرنامه
  .اختصاص خواهد يافتدست آمده ه بتحقيق و نتايج  اين يافتن  انجام روش بيان به پنجم بخش

  

  عاليششناخت سازمانها يا مؤسسات آموز .2

ها  نيازمند آن است كه آنها را از ديد سازمانها و سيستم،كنندشناخت اينكه دانشگاهها چگونه كار مي

مبناي اوليه شناخت شناسايي عناصر سازنده سازمان . ]4[بنگريم و بسان ابداعات بشري تلقي كنيم

 مانند يك سيستم در نظر اگر دانشگاه را. دانشگاه و بررسي تعداد و تنوع روابط بين اين عناصر است

خرده "در مقام ... لف اداري، قوانين، هنجارها و تها، واحدهاي مخها، پژوهشكدهبگيريم، دانشكده

، اندابه همين ترتيب، يك دانشكده در مقام يك سيستم خود از است.  آن مطرح خواهند شد"سيستم

 در بطن دانشكده ،همچنين. شده استتشكيل ... ت علمي، فضا، قواعد و ئهي دانشجويان، كاركنان غير

كالس درسي خرده سيستمي است كه داراي عناصر دانشجو، استاد، فضا، روشها، اطالعات، هنجارها و 

  .]3[است... 

  

  ريزي توسعه دانشگاهيتاريخچه برنامه .3

 ميالدي، به گسترش 30سوادي از اواخر دهه براي اولين بار در كشور روسيه پس از كاهش ميزان بي

 نسبت نيروي انساني 1970 تا 1939 به طوري كه از سال ،عالي توجه شدمتوسطه و آموزشوره د

ساز اين گسترش زمينه.  برابر افزايش پيدا كرد3/5داراي تحصيالت عالي يا متوسطه در شوروي 

 1957توسعه علمي و فناوري در شوروي بود كه نماد بارز آن پرتاب سفينه اسپوتنيك به فضا در سال 

اين پديده به صورت عالمت هشدار دهنده براي كشورهاي غرب مطرح شد و آنها را به توجه . بود

فرانسه برنامه هم كشور  در ، مثالرايب. ريزي در حيطه آموزش و تحقيق وادار كردبيشتر به برنامه

بيني جمعيت بيني نيروي انساني بر اساس بخشهاي فعاليت و سطوح مهارت و هم پيششامل پيش

 به آمايش سرزمين به معني توجه به ،براي اين منظور.  بودتحصيلي بر حسب درجه و نوع آموزش
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ريزي از نوع ارشادي در اين نظام به ريزي كالن فرانسه توجه شد و برنامهقابليتهاي مناطق در برنامه

  .وجود آمد

 اقتصادي و با آمريكا پس از شكست نظام آموزشي ليبرال در پاسخگويي به ضرورتهايكشور در 

 نيروي انساني در مارس بارهريزي، گزارش رئيس جمهور در وجود مخالفت با هر نوع تفكر برنامه

 بيان كرد كه بدون سياستي مشخص در تربيت نيروي انسان پاسخگويي به نيازهاي درحال 1964

الل، از اوايل  آنها به استقبيشترتوجه كشورهاي جهان سوم پس از دستيابي . رشد سريع نخواهد بود

ثر از أريزي آموزشي در اين كشورها متبرنامه. ريزي آموزشي مشهود بود به بعد، به برنامه60دهه 

  . سوادي پرداختندتجارب كشورهاي شوروي و چين بود و در آغاز به مبارزه با بي

دهد كه چه در كشورهاي صنعتي و چه در ريزي دانشگاهي نشان ميمرور تاريخچه برنامه

از آنجا كه . ريزي آموزش بيشتر به كميت توجه داشته است تا به كيفيتورهاي جهان سوم، برنامهكش

توان آن را در برنامه گنجاند؟  مياًاي چند بعدي، پيچيده، تام و نسبي است، آيا اساسكيفيت پديده

  .يت دانشگاه با كميات آن گره خورده استمذكر است كه كشايان 

  

  ريزي توسعه دانشگاهامهتحوالت جهاني و برن  .4

ها و اگر نگوييم قرنها، در طول دهه. عالي نظامي است كه در معرض تهاجم واقع شده استآموزش

شد در جامعه لقب پر دانشگاهها از جايگاه اعتبار، تحسين و حمايت برخوردار بودند كه موجب مي

ش محوري در حال دگرگوني اما اينك اين نق.  را به خود اختصاص دهند"پيشروان دانش"افتخار 

 دگرگونيهايي كه در حال جهان پيرامون ما در ،21با پايان يافتن قرن بيستم و ورود به قرن . است

بسياري از ": گويدبوتستين مي.  استگذاشتهبهره نجريان است، عرصه آموزش را نيز از تندباد خود بي

دار و حتي را ساختگي، خودسرانه، جهتعالي برنامه كلي تحصيل در دانشگاهها گران آموزشتحليل

بيني و آينده ممكن است به شماري از وقايع غيرقابل پيش. "دانند غيرضروري ميتحميلي و اساساً

اعضاي در چنين وقايعي، . توانند ماهيت آموزش عالي را دگرگون سازندپرآشوب بينجامد كه بالقوه مي

1تاگارتگونه كه مك همان. واهند بودت علمي، مديران و دانشجويان آسوده خاطر خئهي
 ،اعتقاد دارد 

عالي اين است كه اعتبار خود را از طريق اصالحاتي كه موجب برآورده شدن مشكل اساسي آموزش

  . يابد مي باز،دانشجويان استزياد انتظارات 
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  ريزي دانشگاهي در جهانسير تحولي برنامه .5

تاريخ نهادهاي . ريزي كالسيك داردها و روشهاي برنامههريزي توسعه دانشگاهي ريشه در نظريبرنامه

در اوايل قرن بيستم، در منابع . دهنده توجه آنها به تحقق اهداف خاص خود استاجتماعي نشان

افرادي نظير تيلور، فايول و گليچ سعي . ريزي جاي مهمي را به خود اختصاص دادعلمي واژه برنامه

  . كنندبيات مديريت بنيانگذاري ريزي را در ادتا برنامهكردند 

اي با توجه به وضعيت فعلي دانشگاهها در كشورهاي توماس باركر و هوارد اسميت در مقاله

  كيد بر اينكه دانشگاهها باأند و با تا با كاهش تخصيص منابع دولتي مواجهصنعتي كه عموماً

كيد بر أ را با تراهبرديريزي  برنامهاند، منابعريزي استراتژيك به دنبال مواجهه با اين مشكلبرنامه

  .]5[اندوضعيت دانشگاهها تحليل كرده

ريزي برنامه و سازماني تفكر بر زيادي ثيرأسيستمي ت رويكرد بيستم قرن دوم نيمه در ،شكبي

  خصوصبه هاي مختلف را برتاالنفي مطرح كرد كه در زمينه سيستمي رويكرد. گذاشته است

ها برتاالنفي سازمان يا نهاد را در نظريه عمومي سيستم. ير زيادي داشته استثأريزي آموزشي تبرنامه

هال و . شود و با محيط بيروني تعامل داردهاي خرد تشكيل ميگيرد كه از سيستممي يك كل در نظر

گيرند كه بين آنها و خصوصياتشان ارتباط وجود اي از عناصر در نظر ميفاگن سيستم را به مجموعه

كنند داراي پنج خرده سيستم است كه با يكديگر و نيز با الگويي كه كاست و روزنويچ مطرح مي. دارد

سيستم سازماني جزئي از سيستم جامعه است و داراي پنج سيستم خرد دروني . محيط تعامل دارد

 1974ريچمن و فارمر در سال .  اجتماعي، ساختاري و مديريتي ـاهداف و ارزشها، فني، رواني: است

  .  خرده سيستم مديريتي بودبدون كه كردندالگويي مشابه معرفي 

به يابد ميهاي مديريتي، برنامه ريزي راهبردي جايگاه اساسي در اين الگو و در خرده سيستم

  .]5[كندمي هاي ديگر در خرده سيستم مديريتي حضور روشني پيداطوري كه خرده سيستم

  

   كيفيتيوسعه راهبردي و ارتقاريزي تداليل نياز دانشگاه به برنامه

قواعد قديمي . پذيرند كه جريان امور همچون سابق باشددهندگان، تجار و عامه مردم ديگر نميماليات

اين . اند و عمرشان سپري شده استاخالق و مقررات مربوط به سلوك دانشگاهي امروزه از سكه افتاده

اي جهاني كه توان بيشتري مين آن به جامعهأته دانشگاه از محلي براي خلق دانش و بتغيير نگرش 

ت علمي در ئانحصار هي.  با نحوه رشد و گسترش دانش در ستيز است،براي نوآوري و ابداع دارد

ثرند و خواستار ايفاي ؤگيريها مت علمي در تصميمئ شوراهاي اعضاي هي.تر شده استدانشگاهها فعال

كه مخالف هستند ق استفاده از حق وتو در مواقعي تري در عمليات دانشگاهها از طرينقش پررنگ



 96       ...بررسي مشكالت و تنگناهاي رؤساي دانشگاهها در توسعه واحدهاي دانشگاهي و    

 به ويژه مواردي كه مصونيت شغلي آنان را به ، و امور كلي دانشگاههاستآنهاتغيير در وضعيت 

  .]6[مخاطره اندازد 

  

 ريزي دانشگاهيرويكرد سيستمي در برنامه .6

اي از جموعهتوان تعريف دوروسني را از سيستم پذيرفت كه يك سيستم م سيستم ميخصوصدر 

مفهوم تعادل پويا نگرشي غيرثابت . اندعناصر متعادل پوياست كه بر اساس هدفي معين سازمان يافته

  .اي كه پوياي تعادل همواره مبين تعادل و باز تعادل مستمر است به گونه،به تعادل است

انهاي تبديلي در اين ارتباط جري. دانشگاه نيز سيستمي است كه با محيط خود ارتباط فعال دارد

ابتكارات نوآوريها . شودآموخته و اطالعات موجود به اطالعات نو تبديل ميوجود دارد؛ دانشجو به دانش

  .]7[گيرد آورد و موفقيتها و شكستهاي تحصيلي شكل ميرا به وجود مي

  

  ريزيمفاهيم استراتژي و برنامه .7

. .شود مربوط ميچگونه انجام گرفتن كارهاريزي به  بايد انجام گيرد و برنامه كارياستراتژي به چه

 هايهدوپون در كمپاني دويون و آلفرد سلوان در جنرال موتورز اصول سازماني عدم تمركز در كارخان

از نظر دراكر اين دو نفر رويكردهاي سيستمي را در اهداف اقتصادي، استراتژي . بزرگ را توسعه دادند

 رسمي با راهبرديريزي از نظر استينر هم برنامه.  كردند پيادهراهبرديريزي اقتصادي و برنامه

  .  به وجود آمد1950ويژگيهاي طراحي جديد آن ابتدا در شركتهاي تجاري و اقتصادي از اواسط دهه 

هاي اجتماعي و سازماندهي رسمي و غيررسمي  به بعد مفهوم استراتژي در مقوله60از دهه 

هاي اقتصادي و ريزي در مقولهچند كه مفهوم برنامه هر،سسات آموزشي دانشگاهها وارد شدؤم

  .آموزشي پس از انقالب اكتبر شوروي حضور عيني پيدا كرده بود

  

  ريزي دانشگاهيهاي برنامهپارادايم .8

به موضوع مستلزم تغييرپذيري و پويايي در خصوص درك هوشيارانه، نگرش وسيع و فهمي عميق 

ق تفكر تحليلي با ظهور تفكر پيچيده و پارادايم عصر حاكميت انحصاري و مطل. شناخت است

پيچيدگي به پايان رسيده و به قول ادگار مورن امروز تفكر يا انديشه جداكننده با انديشه پيوند دهنده 

  ).كندپيچيدگي تحليل را كامل مي(تكميل شده است

به عنوان مديران ارشد [ريزان دانشگاهها با توجه به اهميت پارادايم يا الگوي تفكر حاكم بر برنامه

ريزان به يكي از دو حوزه يا پارادايم تفكر  الگوي تفكر و ميزان گرايش برنامه]نظام آموزش عالي
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خصوص  دو نگرش كلي در 1جدول در . اي برخوردار استگرا و پيچيده از اهميت ويژهتحليلي يا كل

  .]8[شده استريزي مقايسه برنامه

  

تحليلي و "ريزي دانشگاهي در دو پارادايم فكري مقايسه ويژگيهاي مفاهيم اساسي برنامه:1جدول 

  "سيستمي

   قطعيت ـ تعيين پذيري و عدم انعطاف  آرمانها و اهداف
 عدم  ـپذيريداراي پويايي و انعطاف

  قطعيت

 يتبررسي وضع

  موجود

 بررسي ماهيت روابط متقابل اجزا و عوامل •

  ر به فرد بودن و درك و پذيرش منحصنبود •

 همتا بودن وضعيت هر دانشگاهبي

دن و تفكيك بخشهاي كرل به جزءجزء يقا •

  )نگريبخشي(مختلف در بررسي موجود

بررسي آثار ناشي از روابط متقابل اجزا و  •

 عوامل

  همتا و منحصردرك و پذيرش بي •

  هر دانشگاهيتبه فرد بودن وضع 

 يتنگري در بررسي وضعل به كليقا •

  )نگريكل(موجود

  بيني وپيش

  نگريآينده
  بيني بودن آيندهقابل پيش •

 بيني بودن آيندهغيرقابل پيش •

دادن واكنش فوري و مؤثر به نشان •

  تغييرات آينده

  زمان

 هاي مستقل از زمانبررسي پديده •

 هاپذيري پديدهبرگشت •

  گيري و تسري گذشته به آيندهاصالت قياس •

  حمايت و بهبود مستمر •

  ارزشيابي
رل و سنجش ميزان انحراف و تخطي از كنت •

  .....  شده تعييناهداف از پيش

  

  

  

  

  



 98       ...بررسي مشكالت و تنگناهاي رؤساي دانشگاهها در توسعه واحدهاي دانشگاهي و    

  ريزي راهبردي در دانشگاههاگانه  برنامهفرايند و مراحل ده .9

  ): KPIs(بندي و گزينش شاخصهاي كليدي عملكرديآوري، رتبهجمع: مرحله اول

يطش است و بدين عالي با محنقش اساسي شاخصهاي كليدي عملكردي همان هماهنگي آموزش

معناست كه دانشگاهها بايد از نقشها و مسئوليتهاي خود در ارتباط با ذينفعان دروني و بيروني واقف 

  .باشند

  

  ارزيابي محيط بيروني: مرحله دوم

 روندها و حوادث سياسي، اقتصادي، اجتماعي و .1: استويژگيهاي محيط بيروني در سه قلمرو 

  .با و بازار دانشجويي رق.3 ؛ همكاران.2 ؛تكنولوژيك

 بايد به تجزيه و تحليل محوري در خصوص سه مورد يادشده پرداخت كه شامل ،بدين منظور

 يعني همكاران و ؛در خصوص محور دوم. است و تجزيه و تحليل تأثير متقابل PESTتحليل روندهاي 

) قلمرو سوم(ر بحث رقبا د،نهايتدر گرايانه به سهامداران و ذينفعان داشت و شركا بايد نگاهي تحليل

  . توجه داشت،اند بايد به دانشگاهها به ويژه آنهايي كه در همان محدوده جغرافيايي ايجاد شدهعمدتاً

  ارزيابي محيط دروني: مرحله سوم

راهبردها، اهداف درازمدت  عملكرد، سازمان، برنامه كه تأثيري كه است آن دروني محيط ارزيابي از هدف

اين ارزيابي . دشوبع بر دستيابي به شاخصهاي كليدي عملكردي دارند، بررسي تاه مدت و مناو كو

  .استانسجام   سازگاري ودر نهايت، يعني ساختار، كاركرد، زيربنا و ؛لفه طراحي سازمانؤشامل سه م

  KSWOTثير متقابل أتحليل ت: مرحله چهارم

ك از نقاط ضعف، قوت، فرصتها و ثيري است كه هريأگيري و ارزيابي ميزان تهدف اين مرحله اندازه

  ...).ماتريسي از شاخصها، نقاط قوت و ضعف و ( سازماني دارندKPIsتهديدها بر 

  هاخلق ايده: مرحله پنجم

 تهديدها، آثاراعضاي اين كميته بايد به فكر كاهش . ندكاين كميته بايد از اعضا فكر و ايده طلب 

ها ممكن است به صورت مخفيانه اين ايده. ت باشندضعفها و استفاده از فرصتها و تقويت نقاط قو

  .ندشوبندي  بايد فهرست،مطرح و در نهايت

  ثير متقابل شاخصهاي كليدي عملكرديأتجزيه و تحليل ت: مرحله ششم

اين . كندگشايي گروهي كمك ميهاي ارائه شده در جلسات مشكلاين تجزيه و تحليل به پااليش ايده

  . استهاريسي از شاخصهاي كليدي عملكردي و ايدهتجزيه و تحليل شامل مات
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  تدوين راهبرد: مرحله هفتم

 و با درك مشتركي از اهداف، را تحليل كند KSWOTتواند كميته با اطمينان از وحدت تعاريف مي

بندي راهبردها، تدوين تاكتيكها، مشخص كردن ها به دستهثير كاركردأفعاليتها و انتظارات گروه از ت

  .ف دراز مدت و كوتاه مدت و تعيين مسئوليتها بپردازداهدا

  

  ثير متقابل راهبردها و اهدافأتجزيه و تحليل ت: مرحله هشتم

ثير راهبردها و أ چگونگي ت،ثير متقابلأ تجزيه و تحليل تروشدر اين مرحله كميته با استفاده از 

ماتريسي از شاخصها، اهداف و (كندرا ارزيابي مي سازماني KPIsاهداف درازمدت و كوتاه مدت بر 

  ).راهبردها

  

  اجرابراي تكميل راهبردها، اهداف درازمدت و كوتاه مدت : مرحله نهم

  با تحليل نهايي و تكميل موارد ذكر شده در مراحل قبل، گروه قادر خواهد بود تصميمات خود را

  .ندكاجرا ابالغ براي به دقت مشخص و آنها را به مديران و ساير واحدها 

  ارزيابي و نظارت بر اهداف بلندمدت، كوتاه مدت و راهبردها: رحله دهمم

يند ارزيابي راهبردها و اهداف درازمدت و كوتاه مدت اريزي راهبردي، فرمفيدترين ابزار در موتور برنامه

  .]6[اي و متناوب عملكرد خود را ارزيابي كنددانشگاه بايد به صورت دوره. است

  

 االت پژوهشؤس .10

وري  كيفيت و بهرهيعالي، ارتقا توسعه واحدهاي آموزشايخبرگان چه موانعي براز نظر  •

 دانشگاهها وجود دارد؟

 يوري اعضاريزي و بهره كيفيت برنامهي رفع موانع و ارتقابرايخبرگان چه راهبردهايي را  •

  ند؟نكهيئت علمي در ابعاد مختلف پيشنهاد مي

  روش تحقيق .11

هاي اي از شواهد تجربي و شيوهروش كيفي، مجموعه. است شده انجامروش كيفي به اين پژوهش 

هاي از مصاحبه، تجربهدست آمده ه بهاي توان به دادهاز جمله مي كه شودمي شامل را هاداده گردآوري

هاي مهم زندگي افراد شخصي، زندگينامه، مشاهده مستقيم، اسناد تاريخي و متون تصويري كه لحظه

 هدف آن بوده است تادر اين پژوهش  . ]9[ اشاره دارد ،بخشد ميابه آن معن و ندكميرا تصوير 

فراهم هيئت علمي اعضاي وري پژوهشي ريزي توسعه و بهرهاي مناسب براي تحليل بحث برنامهزمينه



 100       ...بررسي مشكالت و تنگناهاي رؤساي دانشگاهها در توسعه واحدهاي دانشگاهي و    

ريزي راهبردي در توسعه هاي مرتبط با برنامه مؤلفه،1با استفاده از مصاحبه عمقي با افراد كليديو 

 مصاحبه عمقي صاحبنظران كليدي و خبرگاندر اين پژوهش با . ارائه شودبهره وري هي و دانشگا

 نفر از افراد كليدي و خبره داراي  درجه استادي و مابقي سهكه  شايان ذكر است .صورت گرفته است

روش كسب اطالعات . ند بودمرده فر زن و بقينظر جنسيت يك ن از ،اند و همچنينبوده دانشيار

هاي ه نيمه ساختار يافته و به شكل عمقي بود كه پس از ضبط مصاحبه با افراد خبره، مؤلفهمصاحب

  .كليدي آنان ثبت و كدگذاري شده است

  افراد مصاحبه شونده و محل اشتغال آنها: 2جدول 

  محل اشتغال  فراواني  عنوان  رديف

دانشگاه شهيد بهشتي، دانشگاه علم و    نفر2  رئيس دانشگاه  1

  هاد دانشگاهيفرهنگ ج

معاون پژوهشي دانشگاه و صاحبنظر در علوم   2

  آموزشي و آموزش عالي

  بهشتيدانشگاه شهيد   نفر1

  دانشگاه علم و فرهنگ جهاد دانشگاهي   نفر1   دانشگاهيمعاون آموزش  3

رئيس دانشكده و متخصص در آموزش و   4

  عاليآموزش

  دانشگاه شهيدبهشتي   نفر1

احبنظر در آموزش و مدير گروه آموزش و ص  5

  عالي آموزش

  دانشگاه شهيدبهشتي   نفر1

  

  

 نتايج .12

موريتهاي أ داراي م،موريت آموزشيأنظام دانشگاهي عالوه بر م بر پايه دو انقالب بزرگ علمي،

رسالتهاي   تحقق اهداف و،از سوي ديگر .]10[استنيز يافته فناوري و كارآفريني علمي  پژوهشي،

هاي كيفي راهبردي و جامع اي و همه جانبه دانشگاهها نيازمند برنامهرفهپژوهشي و رشد ح آموزشي،

 برخي نارساييها در ،يرفته استذعالي صورت پعلي رغم تالشهاي زيادي كه در حوزه آموزش .است

  .دشوبخشي از آنها شناسايي و مطرح  تا دشاين پژوهش تالش در  .]11[ابعاد كيفي وجود دارد

  

 كيفيت يريزي راهبردي و ارتقاسسات آموزش عالي در برنامهؤت دانشگاهها و مچالشها و مشكال) الف

  وري آموزشيو بهره

  

____________________________________________________________________ 
 

1. Key Informant 
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  :شداشاره به آنها  طرح و ريزن دانشگاهها چالشها و مشكالت اسا و متخصصؤدر مصاحبه با ر

 ؛هاي آموزشي و درسي مشاركت در برنامهبرايت علمي ئ هييانگيزگي اعضارغبتي و بيبي .1

بندي دانشگاه و وجود مقـررات    ريزي و بودجه  ساي دانشگاهها در بودجه   ؤزادي و استقالل ر   آنبود   .2

 شود؛ كرد اثربخش در دانشگاهها ميدست و پا گير كه مانع هزينه

ت علمي در پذيرش دانشجويان دكتري و تـداخل امـور           ئ هي ي استقالل و آزادي كافي اعضا     نبود .3

 ؛ي دانشگاههايعلمي و اجرا

كـرد در پژوهـشهاي      بودجـه بـه پژوهـشهاي دانـشگاهي و دشـواري هزينـه             ضعف در تخـصيص    .4

هـا و جايگـاه دانـشگاهها بـا بخـشهاي مختلـف             دانشگاهي و نبود قراردادهاي متناسب با هزينـه       

 ؛جامعه

گيـري هويـت علمـي       نقـص در شـكل     ، پيشكـسوت و در نتيجـه      انداتوجه كـافي بـه اسـت      نبود   .5

 ؛دانشجويان در كشور

و در يـا نبـود آن   ها و خدمات مورد نياز براي جـذب دانـشجويان خـارجي           سرويسدر ارائه   ضعف   .6

 ؛ دانشگاه براي جذب منابع تأمين اعتبار مستقل از طريق فروش خدمات آموزشييتواننا ،نتيجه

ت علمـي، دانـشجويان و مـديران دانـشگاهي در       ئـ  هي يضعف در فرهنگ و مباني فرهنگي اعضا       .7

 ؛وريريزي دانشگاهي و بهرهبرنامه

واحدي در وزارت علوم، تحقيقات و فناوري كه به توسعه يا تدوين نيازهاي واقعي              نداشتن  جود  و .8

بـراي  دست و پـا گيـر بـودن فراينـد موجـود             نيز   و   زدپردابهاي علمي مورد نياز     جامعه به رشته  

 ؛هاي جديدتعريف و اجراي رشته

هـا و تعميـرات و نوسـازي        ناكافي بودن بودجه دانشگاهها در توسعه آموزشي بـه ويـژه كتابخانـه             .9

 ؛هاساختمانهاي دانشكده

  هـا و در نتيجـه     اي يـا تقليـدي بـودن برنامـه         بخـشنامه  ها و طرحها و عمومـاً      در برنامه  ي ثبات بي .10

نبـود  ريـزي در دانـشگاهها و همچنـين         ال رفتن اصل و نفـس برنامـه       ؤها و زير س   كارايي برنامه نا

 ؛رانها پس از تغيير مديا و برنامههپيگيري طرح

 ؛درك محيط پيراموني دانشگاههاي كشور و بررسي فرصتها و تهديدهاناتواني در  .11

 ؛ گروههاي آموزشي دانشگاهها به بلوغ علمي و تحقيقاتيدست نيافتن .12

مزيتهـاي نـسبي اقتـصادي و پژوهـشي در كـشور و سـردرگمي               نشدن  يا اعالم   ندادن  تشخيص   .13

 .هاي زماني خاصريزان در دورهبرنامه
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   خبرگان براي بهبود و توسعه دانشگاههاهايردها و پيشنهادراهب) ب

اي بـر حـسب      مـديريت بودجـه    به منظـور  اعطاي استقالل مالي و اعتباري بيشتر به دانشگاهها          .1

 ؛طينيازها و شرا

 يمـشاركت بيـشتر اعـضا     بـراي   بررسي كارشناسي و مطالعه چگونگي ايجاد انگيزه        دادن  انجام   .2

 ؛وري كيفيت و بهرهيهاي راهبردي و ارتقامهت علمي دانشگاهها در برنائهي

دن نظـام نيازسـنجي     كرروزآمد  براي  اي در وزارت علوم، تحقيقات و فناوري        سيس واحد ويژه  أت .3

 ؛هاي جديدها و تأسيس رشتهتدوين برنامهبه منظور آكادميك و علمي كشور 

 پژوهـشگران بتواننـد   اي كه مديران دانشگاهي وگونهتدوين مقررات و قوانين خاص پژوهشي به     .4

انجـام  ثرتري را   ؤد طرحهاي پژوهشي مفيدتر و م     يساالري زا با فراغ بال بيشتر و به دور از ديوان        

 دهند؛

امور علمـي   يافتن   انجام   براي صاحب كرسي و معتبر      اندا استقالل و آزادي كافي به است      ياعطا .5

 ؛دانشگاه و جداسازي امور علمي دانشگاهها از امور اجرايي

 پيشكـسوت و مبـرز دانـشگاهها و قـدرداني از زحمـات آنهـا بـا ايجـاد                 انداافي به اسـت   توجه ك  .6

 ؛هايادبودهايي در سطح دانشگاهها و دانشكدهكردن لحاظ  سازكارهاي انگيزشي مناسب مانند

اي كـه  گونـه ها و طرحها پس از تغييرات مديريتي بهثبات برنامهبراي تعريف سازكاري مشخص    .7

  ؛ كارشناسي مديران قبلي ناديده گرفته نشودهايطرحها و برنامه

ســاي ؤريــزي راهبــردي بــراي رتــدوين و برگــزاري كارگاههــاي آموزشــي در خــصوص برنامــه .8

 ؛)فرصتها و تهديدها( ياري رساندن آنان در شناخت محيط پيرامونيبه منظوردانشگاهها 

لمـي، فكـري و   رهنمون ساختن گروههاي آموزشـي بـه بلـوغ ع   براي  تعريف و تدوين سازكاري      .9

 ؛سيس و ادامه كار گروههاي آموزشيأتحقيقاتي با تدوين مقررات ت

 بـه  توجـه  بـا  علـوم  وزارت حتـي  و دانـشگاهها  تحقيقاتي و علمي سياست و راهبرد كردن مشخص .10

 ؛ريزي بهتربرنامهبراي ط و مقتضيات محيطي آنها و اعالن آن ينسبي دانشگاهها و شرا مزيتهاي

 خدمات خاص دانشجويان خارجي اعم از خوابگاهي، فرهنگي، رفـاهي و            فراهم كردن امكانات و    .11

المللـي بـا اسـتفاده از تجـارب كـشورهايي چـون              جذب منابع اعتباري بـين     به منظور آموزشي  

 ...مالزي، هند و 

انجام بررسيهاي الزم در خصوص چگونگي نگهداشت امكانات آموزشـي از جملـه سـاختمانهاي           .12

 افزايش كيفيت آموزشـي و توسـعه راهبـردي بخـش            برايو توسعه آنها    ها  ها، كتابخانه دانشكده

 .آموزش

  

 



                                                                                            

  زاده   كبر فرجي ارمكي و سعيد حسنا    محمدحسن پرداختچي،                                                       
                                                                                                           

 

103 

  مراجع

ريزي در امهفصلنامه پژوهش و برن، " مدل راهبردي ارزيابي مؤسسات آموزش عالي"، . دهقان، مو. مهرگان، م .1

  .1388، 52 شماره،آموزش عالي

 هيئت علمي دانشگاه اروميه نسبت به پذيرش  بررسي نگرش مديران و اعضاي"باقري، ا،  و . زاده، م  سيدعباس .2

   .1387 ، 1شماره. نامه آموزش عالي، "مديريت كيفيت جامع

، انتشارات دانشگاه شهيد يهاي دانشگاهدرآمدي به بررسي عملكرد سيستم ،.  يمني دوزي سرخابي، م .3

  .1380بهشتي، 

  ريزيبرنامه  پژوهش وسسهؤته، مآراس ترجمه حميد رضا ،كننددانشگاهها چگونه كار مي، . بائوم، ب  .4

  .1382آموزش عالي، 

انتشارات دانشگاه : انتهر، هاها و تجربهريزي توسعه دانشگاهي، نظريهبرنامه، . يمني دوزي سرخابي، م  .5

  .1382شهيد بهشتي، 

ات دانشگاه امام  انتشاررضا آراسته،راولي و همكاران، تغيير راهبردي در دانشگاهها و مراكز آموزش عالي، ترجمه حميد .6

  .1382، )ع(حسين

 پژوهش و برنامه ريزي سسهؤ، مريزي توسعه دانشگاهيراهنماي برنامه، .ح  آراسته، و.يمني دوزي سرخابي، م .7

  .1384آموزش عالي، 

نامه آموزش ، "ريزي دانشگاهي در ايران بررسي نگرش رؤساي دانشگاهها به برنامه"و همكاران،. نورشاهي، ن .8

  .1385، 20، شماره عالي

  .1387نشر ديدار،  ، تحقيق كيفي و آميختهاي بر روشهايمقدمه، باسبازرگان،ع .9

فصلنامه  ، "فناوري تحليل وضعيت گروهي فني و مهندسي كشور بر پايه مدل سايبرنتيك نظام علم و"، ضار مهدي، .10

 .1389، 47شماره  ،ازدهمو د، سالآموزش مهندسي ايران

لتي ايران بر اساس مدلهاي راحي و تدوين مدلي براي بررسي كيفيت دانشگاههاي دوط" و همكاران،باصلتا خراساني، .11

  .1389، 48، سال دوازدهم، شماره فصلنامه آموزش مهندسي ايران، "رايج

 

 

 

  

  

 

 


