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Abstract

Introduction: A brief study of the evolution of higher education in Iran and how
universities and higher education centers have expanded shows that the process of
university planning is not being considered. The purpose of this study was to design
and validate the future research model of qualitative development trends of public
universities in Tehran based on the university's approach at the global level.
Methods: I In this research, the method of futures research (Delphi) method has been
used. In the first phase, using theoretical foundations, initial structure and important
factors influencing each of the dimensions of the prototype have been identified, and
then Delphi's futures research method has been used to measure and examine the details
of the model. The sample size in this study was 40 people based on the principle of
saturation in qualitative research. Descriptive-inferential indicators were used for
analysis.
Results: The results obtained from the research showed that the factors affecting the
qualitative development of universities based on the university approach in the world
class can be classified into six main categories, ie central category, causal conditions,
interventionist conditions, contexts, strategies and consequences category main
categories and 24 sub-categories.
Conclusion: According to the results obtained in this study, sufficient attention should
be paid to the qualitative improvement of universities in order to witness the increasing
progress of education and training in the country's universities in line with global
universities.
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چکیده
مقدمه :مطالعات اجمالی انجام شده در رابطه با روند تحوالت آموزش عالی در ایران و چگونگی گسترش دانشگاهها و مراکز آموزش عالی حاکی از
مورد توجه نبودن فرآیند برنامهریزی نوسعه دانشگاهی است .هدف از این تحقیق آینده پژوهی و ارائه روندهای توسعه کیفی دانشگاههای دولتی شهر
تهران مبتنی بر رویکرد دانشگاه در تراز جهانی میباشد.
روشها :در این پژوهش ،از روش روش آینده پژوهی (دلفی) استفاده شده است .به این صورت که در فاز اول با استفاده ازمبانی نظری ،ساختار اولیه
و عوامل مهم تاثیرگذار در هر یک از ابعاد الگوی اولیه شناسایی شده است و پس از آن برای سنجش و بررسی جزئیات الگو از روش آیندهپژوهی دلفی
استفاده شده است .حجم نمونه در این پژوهش بر مبنای اصل اشباع در تحقیقات کیفی شامل 40نفر میباشد .برای تجزیه و تحلیل از شاخصهای
توصیفی  -استنباطی استفاده شد.
یافتهها :نتایج بهدست آمده از پژوهش نشان داد که عوامل مؤثر بر توسعه کیفی دانشگاهها مبتنی بر رویکرد دانشگاه در کالس جهانی را میتوان در
 6مقوله اصلی یعنی مقوله مرکزی ،شرایط علی ،شرایط مداخلهگر ،بسترها ،راهبردها و مقوله پیامدها و 25زیرمقوله طبقهبندی نمود.
نتیجهگیری :با توجه به نتایج به دست آمده در این مطالعه باید به ارتقای کیفی دانشگاهها نیز توجه کافی شود تا شاهد پیشرفت روز افزون تحصیلی
و آموزشی در دانشگاههای کشور همسو و همسطح با دانشگاههای تراز جهانی باشیم.
واژگان کلیدی :آیندهپژوهی ،توسعه کیفی دانشگاه ،دانشگاه تراز جهانی
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نتایج مطالعاتشان را بر مشاهدات تجربی واقعیت بنا نهند [.]10 ،۹
با این اوصاف ،آینده پژوهی مستقیما در خدمت مدیریت و برنامه
ریزی راهبردی قرار میگیرد و میتواند نقش تعیین کنندهای در
تصمیمسازی و سیاستگذاری ایفا کند [ .]10مارتین معتقد است:
" آینده پژوهی ،فرآیند تالش سیستماتیک برای نگاه به آینده
بلندمدت علم ،تکنولوژی و تقویت حوزه های تحقیقات
استراتژیکی بیشترین منابع اقتصادی و اجتماعی را به همراه دارند
[ .]11پیشبینی میگردد که در هزاره سوم ،زمینه برای مطالعات
آیندهنگر و آینده پژوهانه افزایش پیدا کند [ .]12تکنیک های آینده
پژوهی ،به سیاست مداران و تصمیم گیران کمک می کند تا با
بررسی های صورت گرفته ،گزینه های بدیل و نسخه های
جایگزین خود را داشته باشند [.]12
امروزه اهمیت دانش و اطالعات درست و معتبر به پایه ای
رسیده است که برخی از صاحب نظران مانند مانوئل کستلز
معتقدند به کارگیری دانش و اطالعات معتبر در اداره امور جامعه
زمینه ساز ظهور جامعه و اقتصاد نوینی است که از آن به جامعه و
اقتصاد دانش بنیان نام برده می شود که در آن آموزش مباحث
دانشی عامل اصلی ایجاد ارزش افزوده است [ .]13بنابراین
آمو زش عالی نقس بسیار مهم و حیاتی در رشد و توسعه علوم،
فناوری اطالعات و ارتباطات لیفا نموده است [ .]14با توجه به این
مفروضات نقش دانشگاه ها از تک نقشی و تک نهادی به چند
نقشی و چند نهادی یعنی نقش آموزشی ،پژوهشی ،خدماتی،
انتشاراتی و رشد حرفه ای تکامل یافته است [.]14
نظام آموزش عالی برای دستیابی به اهداف و ماموریت های
مطرح شده ،می بایست سیاست ها و خط مشی های مناسبی را
در زمینه آموزش ،پژوهش ،فرهنگ و  .....در عرصه دانشگاه ها و
دیگر موسسه های آموزش عالی اتخاذ کند [ .]16بنابراین شناخت
عوامل موثر بر پیاده سازی نوآوری ها می تواند به عنوان ابزاری
برای برنامه ریزی بهتر در فرایند اجرا و پیاده سازی توآوری در
آموزش عالی مورد استفاده قرار گیرد [ .]17در واقع الزم است
خطوط کلی حرکت آینده دانشگاه مبتنی بر یک فرایند تشخیص
– جهتت گیری راهبردی پویا ترسیم و عملی شود ،به گونه ای
که منجر به توانمندسازی دانشگاه برای پویش اثربخش در محیط
و در عین حال حفظ سالمت سازمانی آن گردد [ .]18آموزش عالی
در ایران با مشکالت و بحران های متعددی دست به گریبان است.
یکی از ابعاد این موضوع آن است که با وجود رشدی کمی و
سیطره کمیت در برخی از زمینه ها طی سال های اخیر ،به لحاظ
کیفی با بسیاری از استانداردهای استقراریافته در نظام های
آموزشی عالی توسعه در جهان ،فاصله زیادی دارد .یکی از مصادیق
و در عین حال دالیل افت کیفیت در آموزش عالی کشور ،توسعه
نیافتگی سازمانی دانشگاه ها در ایران است .این توسعه نیافتگی
را می توان هم در ابعاد کالن آن مانند ضعف های مربوط به
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مقدمه
اشتیاق بشر برای دانستن در باره آینده از عهد باستان وجود
داشته است پیشگویان و کاهن ها نمونه هایی از کسانی هستند
که در گذشته تالش داشتند به نحوی به این اشتیاق در نزد خاص
و عام پاسخ دهند [ .]1اولین نشانه های جدی تر توجه بشر به
آینده در عصر روشنگری دیده می شود .در اثر رشد شتابان علوم
در این دوره ،متفکرین عصر روشنگری واقعا به این نتیجه رسیده
بودند که تنها زمان می خواهد تا همه قوانین و قواعد جامعه و
محیط پیرامون بشر معلوم و آشکار شود [ .]2آثار متفکرینی چون
اچ جی ول ،جورج اورول و آلدوس هاکسلی از زمره چنین اندیشه
هایی محسوب می شود و با چنین نمونه هایی است که کال آینده
پژوهی راه خود را به ادبیات باز می کند .موفقیت عظیم رمان های
ژول ورن و پا گرفتن سبک علمی تخیلی در ادبیات ،در ادامه
همین راه رخ می دهد [ .]3اولین فعالیت آینده پژوهی در قالب
یک تحلیل علمی در سالهای  1۹30تا  1۹33توسط یک گروه
محققین و با سرپرستی ویلیام اف آگبرن در زمینه جامعه شناسی
که علم نوپایی شناخته می شد ،در آمریکا انجام شد [ .]4بالفاصله
پس از جنگ جهانی دوم ،و به دنبال تجزیه و تحلیل تکنولوژی
های مورد استفاده در آلمان و ژاپن ،متد های نوینی برای آینده
پژوهی ابداع شد [.]5
آینده پژوهی بمثابه یک فعالیت عمومی از دهه شصت آغاز
شد .برتراند دوژوئنل اولین مطالعه نظری در مورد آینده را بنام
“هنر گمان” را نوشت [ .]6او در این زمینه با اشاره به این که
“هیچ واقعیتی در مورد آینده وجود ندارد” ،نتیجه گرفت که یافتن
مدارک و استنتاجات برای آینده ،نیازمند روش هایی غیر متداول
میباشد .هوشیاری نسبت به زمینه های آینده پژوهی از همین
زمان آغاز شد [ .]7راشل کارسون با نوشتن کتاب آغازگرجنبش
زیست محیطی بود .بعد ها ،رویداد هایی نظیر ترور برادران کندی
و مارتین لوترکینگ ،جنگ ویتنام ،بحران نفتی و رسوایی واتر گیت
نشان داد که آینده پژوهان در پیش بینی این موضوع درست عمل
کرده اند [ .]7اولین دوره اموزشی آینده پژوهی در سال 1۹63
توسط جیم دیتور در انستیتو پلی تکنیک ویرجینیا تدریس شد [.]8
آینده پژوهی رشته ای مستقل است که به شکلی روشمند به
مطالعه آینده می پردازد .این تصاویر در سه مقوله طبقه بندی می
شوند ، .آینده های ممکن ،آینده های محتمل و آینده های مطلوب
که برای دگرگونی از حال به آینده می باشند [ .]8تعاریف مختلفی
از آینده پژوهی صورت گرفته که مشابهت فراوانی با هم دارند.
آینده پژوهی معادل لغت التین  futures studyبه معنای
نه فقط یک آینده بلکه چندین آینده متصور است [ .]8آینده
پژوهان به دنبال کشف ،ابداع ،ارائه آزمون و ارزیابی آینده های
ممکن ،محتمل و بهتر هستند [ .]۹آینده پژوهان یعنی فعاالن
حوزه مطالعات آینده تالش می کنند تا از آینده ،رمز گشایی کنند،
روش های خود را شفاف سازند ،نظام مند و عقالیی عمل کنند و
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استقالل دانشگاهی ،آزادی علمی ،فرهنگ اجتماع علمی و منابع
انسانی ،مالحظه کرد و هم به نشانگان خرد تفصیلی و عینی آن
پرداخت [ .]1۹ ،18وضعیت موجود برنامه ریزی توسعه دانشگاهی
در دانشگاه های دولتی ایران بر اساس شاخص های ششگانه ذیل
ارزیابی شده است  )1 :وجود درک روشن و مشترک نسبت به
فرایند برنامه ریزی توسعه دانشگاهی )2 ،وجود برنامه های مدون
توسعه در دانشگاه ها  )3انطباق برنامه های توسعه دانشگاه ها با
شرایط محیطی آن )4 ،انطباق برنامه های توسعه دانشگاه ها با
توانایی ها و شرایط درونی آنها )5 ،وجود امکانات ،منابع و
ساختارهای الزم برای برنامه ریزی در دانشگاه ها ،و  )6کیفیت
تصمیم گیری و تصمیم سازی در دانشگاهها [ .]20همچنان که
برخی محققان به وجوب ساختار و فرایند عملیات ویژه اذعان کرده
است ،امری وجود چارچوبی را که در آن همه سطوح و حوزه های
کارکردی در فرایند تغییر و توسعه سازمان درگیر شوند الزم یافته
است [.]20
ظهور دانشگاه و آموزش عالی به سبک جدید ،منوط به جایگاه
بخش شایسته به تحقیقات و پژوهش های کاربردی است .اتخاذ
ساز و کار الزم جهت اصالح روند توسعه دانشگاه ها با استقرار
شاخص های توسعه منوط به تغییر و تحوالت اساسی در ساختار
نظام آموزش عالی است .تا سال  2025بسیاری از موسسات
آموزش عالی استانداردهای خود را به استانداردهای جهانی نزدیک
کرده و آماده رقابت جهانی می گردند .این امر باعث ایجاد رابطه
دانشگاه ها با افرادی از ملیت های مختلف می گردد [ .]21آموزش
عالی در دنیای امروز ،یکی از حوزه های تخصصی است که اداره
آن نیازمند به کارگیری مدیرانی است که توانایی ها و شایستگی
های اداره این سازمان بزرگ را داشته باشند .امروزه کشورهای
توسعه یافته و پیشرو ،در مدیریت و رهبری دانشگاه ها و مراکز
آموزش عالی از نیروهایی استفاده می کنند ،که از شایستگی ها،
صالحیت ها و استانداردهای حرفه ای مورد نیاز برای پیشبرد
اهداف و رسالت های این مراکز برخوردار باشند [ .]22آگاهی از
این موارد توجه جدی به دانشگاه ها ،چشم انداز و رسالت آنها،
سبک و شیوه هدف گذاری و پیاده سازی این هدف  ،نحوه برنامه
ریزی و مدیریت سازمانی  ،و استفاده بهینه از منابع انسانی و دانش
سازمانی را ضروری می سازد [.]22
بسیاری از دانش پژوهان سال های اخیر تعاریفی را از دانشگاه
کالس جهانی ارائه داده اند .آلتباخ [ ]23بیان می کند دانشگاه تراز
جهانی به معنای رتبه بندی در میان بهترینهای دانشگاه بین
المللی جهان که از استانداردهای برتری برخوردارند است .این
دانشگاه ها دارای برنامه علمی ویژه ،پژوهش های قوی
دانشگاهی ،دفاع از آزادی علمی ،خود گردانی عقالنی ،مدیریت
خوب ،دارای تنوع فرهنگی باشند [ .]25 ،24بینش راهبردی
روشن ،تیم مدیریتی قوی ،اساتید و دانشجویان متنوع و متکثر،
برنامه درسی که بتواند به نیاز جامعه پاسخ دهد ،کیفیت و تعلیم و

تربیت خالق و رویکرد یادگیری و آموزش ،تعهد قوی نهادی به
پژوهش های مصمم ،منابع مالی کافی جهت حمایت ازموسسه
آموزش عالی و فرهنگ بهبود مستمر از جمله ویژگی های دانشگاه
در تراز جهانی می باشد [ .]26با توجه به عالقه دانشجویان برای
تحصیل در بهترین مراکز آموزشی عالی جهان ،بدون مد نظر قرار
دادن مسائل ملیتی و پیگیری دولت ها برای به حداکثر رساندن
بازگشت سرمایه گذاری درآموزش عالی قرار گرفتن دانشگاه ها در
یک جایگاه جهانی برایشان به یک موضوع بسیار مهم تبدیل شده
است [ .]28 ،27برخی مطالعات به طور مستقیم و یا غیر مستقیم
به موضوع معیارهای پیشرفت دانشگاههای تراز جهانی در ایران و
خارج از ایران پرداخته که نتایج این مطالعات در ادامه بیان میشود.
جاودانی و پرداختچی [ ]2۹در مقاله خود به بررسی وضعیت
توسعه سازمانی در نظام آموزش عالی ایران پرداخته اند .هدف از
نگارش این مقاله در وهله نخست تاکید بر لزوم تغییر در سازمان
ها به ویژه سازمان هایی است که مسئولیت انسجام بخشی به
امور اجرایی و سیاست گذاری نظام علمی ،تحقیاتی و فناوری
کشور را بر عهده دارند .در وهله دوم تاکید براین نکته است که
کاربست تغییر در چارچوب«توسعه سازمانی» که برنامه ای دوربرد
و دربرگیرنده تمام نظام است از باال کارگردانی می شودو سرشتی
دستوری دارد و در واقع  ،کوشش مدیریتی است که تغییر در
نگرش ها ،ارزش ها ،باورها و به طور کلی « فرهنگ سازمانی »
را نشانه می گیرد و می تواند روشی مناسب و نرم افزاری در انجام
یافتن این تغییرات باشد .باالخره اینکه تمایز و تفاوت های
نهادهای اداره کننده عالی با دیگر سازمان ها نیز باید در کاربست
توسعه سازمانی مورد توجه قرار گیرد .مهدی [ ]30در مقاله ای با
عنوان آینده پژوهی در آموزش عالی دانشگاه اسالمی ،دانشگاه
سازگار با محیط و زمینه  ،به مطالعه ابعاد و مفاهیم تحوالت
آموزش عالی و اکتشاف یک الگوی مفهومی برای آینده پژوهی
آن و تبین دانشگاه اسالمی با این الگو ،پرداخته است .در این
مقاله ،برای استخراج الگوی مفهومی آینده پژوهی در آموزش
عالی ،از روش نظریه مبنایی با رویکرد اکتشافی استفاده شده است.
الگوی مفهومی شامل مقوله کانونی دانشگاه سازگار با محیط و
زمینه ،هفت مقوله عوامل علی 15 ،مقوله ویژگی های زمینه ای،
 13مقوله شرایط محیطی 11 ،مقوله راهبردها و چهار مقوله
پیامدهاست .در این مطالعه با استناد به آینده پژوهی در آموزش
عالی و سند دانشگاه اسالمی ،یکی از ویژگی های کلیدی ایده
دانشگاه اسالمی ،سازگاری با محیط و زمینه است ،از این رو
ضروری است دانشگاه با محیط و زمینه محلی ،بومی و ملی با
رعایت هنجارهای جهانی علم،سازگار شدهو کارآفرین شود .در
پژوهشی دیگر از نظرزاده زارع ربیعی منفرد و مردانی [ ،]31با
عنوان بررسی ضرورت ها و راهبردهای ایجاد یک دانشگاه کالس
جهانی با تاملی بر تجارب کشورهای اروپایی و آسیایی به این
نتیجه رسیدند که با توجه به کمبود منابع مالی و همچنین وجود
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چنددانشگاه با بستر بین المللی در ایران ،راهبرد ارتقاء موسسات
آموزش عالی فعلی ،راهبرد مناسبی در راستای دستیابی به دانشگاه
کالس جهانی محسوب می شود .همچنین نظرزاده زارع و
همکاران [ ]32در پژوهشی به واکاوی مفهوم دانشگاه تراز جهانی
به عنوان بخشی از پارادایم جدید آموزش عالی و مدل های موجود
برای ایجاد آن ،پرداخته و به این نتیجه رسیدند که بسترهای ملی
و مدل های سازمانی برای ایجاد دانشگاه تراز جهانی ،بسیار
گسترده هستند بنابراین هر کشور باید از میان مسیرهای متنوع
ممکن برای ایجاد این دانشگاه ها ،یک راهبرد متکی بر نقاط قوت
و منابع خود برگزیند .آنه ماری [ ]33درپژوهشی تحت عنوان "
آینده پژوهی بین المللی شدن دانشکده مدیریت کارلسون :دیدگاه
های متنوع ینفعان کلیدی" به بررسی چگونگی ارائه کمک و
همکاری ذینفعان چندگانه داخلی و خارجی  ،پرداخته است که این
امرطی فرآیندی است که به آینده خالقانه برای دانشکده منجر
سود .سالمی [ ]34در پژوهشی با عنوان چالش های تاسیس
دانشگاه تراز جهانی ،به عنوان بخشی از یک الگوی آموزش برتر
جدید :از سیستم برتر تعالی سازمانی  ،به سه دسته از عواملی که
در دانشگاه تراز جهانی نقش اساسی دارند اشاره کرده است :جمع
آوری تعداد زیادی از اعضاء هیات علمی ،کارکنان و دانشجویان
نخبه؛ تامین منابع مالی فراوان در جهت ارتقای محیط یادگیری و
انجام پژوهش های پیشرفته؛ وجود شاخص های مدیریت مناسب،
تشویق رهبری ،وجود چشم انداز استراتژیک ،نوآوری ،انعطاف
پذیری و توانایی سازمانی در تصمیم گیری و مدیریت منابع بدون
قوانین دست و پاگیر دیوان ساالری .
بر این اساس ،و با توجه به اینکه مطالعات اخیر در ایران که
به طور مستقیم به مساله دانشگاه تراز جهانی پرداخته باشند اندک
هستند و از طرفی هم بر اساس مطالعات اندک انجام شده
مشخص شده است که بسیاری از دانشگاهها دارای مالکهای
دانشگاه تراز جهانی نیستند ،پژوهش حاضر درصدد است این
مسئله رامورد بررسی قرار دهد که برای توسعه کیفی دانشگاه های
دولتی شهر تهران بر اساس رویکرد مبتنی بر دانشگاه تراز جهانی
چه آیندههای ممکن و محتملی را پیش رو داریم و نهایتا بر اساس
نتایج به دست آمده آینده پژوهی معتبر و روندهای ارائه شود.

در این تحقیق ،با توجه به اینکه متغیرها شنناسنایی نشنده اند
و هیچ راهنمای سنناختاری و تئوریکی وجود ندارد ،از روش آینده
پژوهی دلفی اسننتفاده می شننود؛ به این صننورت که در ابتدا با
اسننتفاده از روشننهای مبانی نظری ،سنناختار اولیه و عوامل مهم
تاثیرگذار در هر یک از ابعاد الگوی اولیه شننناسننایی می شننود و
پس از آن برای سنننجش نتایج و بررسننی جزئیات الگو از روش
آینده پژوهی دلفی اسنتفاده می شنود .انتخاب اعضنای واجد شرایط
برای پانل دلفی از مهمترین مراحل این روش به حسناب می آید؛
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زیرا اعتبار نتایج به شنایسنتگی این افراد بسنتگی دارد .از آنجا که
روش دلفی سنازو کاری برای تصنمیم گیری گروهی اسنت و نیاز
به متخصننصننان واجد شننرایطی دارد که درک و دانش عمیقی از
موضنوع پژوهش داشنته باشنند [ .]35معموال ،انتخاب اعضنای پانل
دلفی از طریق نمونه گیری غیر احتمالی هدفدار یا قضناوتی انجام
می گیرد ..معیارهای انتخاب خبرگان روش دلفی نیز شامل تسلط
نظری ،تجربنه عملی ،تمناینل و تواننایی مشنننارکنت در پژوهش و
دسننترسننی بوده اسننت [ .]36بر اسنناس اعالم نظر از واحد آمار
موسنسنه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی و سنازمان مدیریت
و برنامه ریزی کشننور و بر طبق درصنند بودجه دریافتی از سننوی
وزارتخانه ،دانشگاههای دولتی شهر تهران در این پژوهش شامل:
دانشنگاه تهران ،امیرکبیر ،صننعتی شنریف ،علم و صننعت ،خواجه
نصیر طوسی ،شهید بهشتی ،عالمه طباطبایی ،خوارزمی ،و تربیت
مدرس می باشنند .به طور کلی این تحقیق با روش آینده پژوهی
(دلفی) انجام شننده اسننت .با توجه به طرح مورد اسننتفاده در این
پژوهش ،از شنیوه نمونه کیفی و خبرگان دلفی اسنتفاده شنده اسنت.
چون هدف نمونه گیری کیفی اشنباع اطالعات اسنت لذا از روش
نمونه گیری هدفمند اسنتفاده شنده اسنت ،در پژوهش حاضنر ،با
افراد مطلع (افرادی که در مورد موضننوع تحقیق حاضننر تجارب
زیسنته دارند) که در زمینه موضنوع مورد بررسنی و مطالعه دارای
اطالعات ارزشنمند و نسنبتاك کافی باشنند ،ارتباط برقرار گردد .این
اعضناء بر اسناس اهداف مشنخص شنده در تحقیق حاضنر انتخاب
شنننده اسنننت .در روش دلفی برای نموننه گیری ،از روش غیر
تصادفی هدفمند یا قضاوتی استفاده شده است .معیارهای انتخاب
خبرگان نیز شننامل تسننلط نظری ،تجربه عملی ،تمایل و توانایی
مشنارکت در پژوهش و دسنترسنی بوده اسنت .مانند هر نوع نمونه
گیری دیگر ،حجم نمونه به عواملی مانند امکان دسنننترسنننی به
افراد ،زمان الزم و هزینه گردآوری اطالعات بستگی دارد .در این
پژوهش از روشهای نمونهگیری قضناوتی هدفمند اسنتفاده شنده
اسنت .یعنی نمونهگیری بهصنورت هدفمند انتخاب میشنود چون
هدف نمونهگیری کیفی اشنباع اطالعات اسنت لذا در بخش کیفی
پژوهش ،از روش نمونهگیری هدفمند اسنتفاده خواهد شند ،زیرا در
پژوهش حاضننر ،الزم اسننت با افراد مطلع که در زمینه موضننوع
مورد بررسننی و مطالعه دارای اطالعات مناسننب و نسننبتاك کافی
باشننند ،تماس برقرار نموده .بدین ترتیب نمونهگیری و گردآوری
اطالعنات در بخش کیفی تنا زمنانی ادامنه پیندا خواهند کنه فرآینند
تجزیه و تحلیل و اکتشننافی موضننوع پژوهش به اشننباع نظری
برسننند .در این پژوهش بنا  40نفر از خبرگنان حوزه آیننده پژوهی
توسنعه کیفی دانشنگاه ها ارباط برقرار شنده اسنت که تصنویری از
همنه الگوهنا ،مفناهیم ،مقولنههنا ،ویژگیهنا و ابعناد مربوط بنه مندل
مورد نظر پژوهش حاضنننر را روشنننن سننناختند .ابزار جمعآوری
اطالعات در این پژوهش پرسننشنننامه محقق سنناخته مبتنی بر
اطالعنات مسنننتخرجنه بود برای جمع بنندی نتنایج بنایند از روش

آینده پژوهی خبرگان دلفی اسنتفاده کنیم و سن س برای اینکه به
رویکرد آینده پژوهی دسننت پیدا کنیم باید مولفه های به دسننت
آمده را تنظیم و الویت بندی کنیم .قلمرو تحقیق دانشنننگاه های
دولتی غیر پزشنکی شنهر تهران خواهد بود توزیع پرسنشننامه ها بر
طبق روش دلفی در  2مرحله صنورت گرفته و در هر مرحله گویه
هایی که شرط  M_>4را داشتند ،در دوره بعدی آورده می شوند
و یا مولفنه هایی که مینانگین کمتری از  4داشن نتنه اند حذف و در
دورهای بعدی پرسنش نامه لحاظ نشنده اند  .همچنین ،شناخص
هنای اجمناع و میزان اتفناق نظر خبرگنان روش دلفی در دوره هنای
مختلف محاسننبه گردیده اسننت.به طور خالصننه با توجه به داده
های حاصننل از دوره های دلفی و بخش های مختلف پرسننش
نامه در هر دوره ،شنناخص های آماری ،کمینه ،بیشننینه ،میانگین
نما ،نما و انحراف معیار محاسنبه خواهد شند .تجزیه و تحلیل :در
این تحقیق ،برای تجزیه و تحلیل دادههای بدسننت آمده از نمونهها از
روشنهای آمار توصنیفی و اسنتنباطی اسنتفاده شنده اسنت .با توجه به این
کنه مراحنل روش دلفی در پژوهش حناضنننر دردو دوره بنه انجنام خواهند
رسنید؛ انحراف معیار پاسنخ های اعضنای پانل در دوره اول در خصنوص
اهمینت عوامنل و مولفنه هنای تناثیر گنذار بر آینندپژوهی توسننعنه کیفی
دانشنگاه ها مبتنی بر دانشنگاه کالس جهانی ،محاسنبه خواهد گردید.
همچنین ،مقدار ضننریب هماهنگی کندال برای سنننجش میزان اتفاق
نظر خبرگنان در دوره اول بندسنننت آمند .در دوره اول و دوم نیز انحراف
معینار نظرات اعضنننای پناننل دربناره میزان اهمینت عوامنل و مولفنه هنای
تاثیرگذار به ترتیب محاسنبه شند .در مورد روایی ابزار براسناس نظر 12
نفر از متخصنصنان حوزه آینده پژوهشنی نتیجه گیری شند پس از تایید
روایی و پایایی ،سنرانجام پرسنش نامه مذکور برای نظرخواهی در اختیار
خبرگان قرار گرفت.
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در جدول  3میانگین و انحراف معیار نتایج اجرای دور اول و
دور دوم دلفی برای مقوله های شش گانه اصلی برای توسعه کیفی
ارئه شده است
یافتننه هننا همچنننین نشننان داد کننه ضننرایب همنناهنگی
کننندال در دور دوم نسننبت بننه دور در مقولننه مرکننزی 0/020و
مقوله شنرایط علنی 0/075و بنرای مقولنه شنرایط مداخلنه گنر
 0/062و مقولننه بسننترها  0/051و مقولننه راهبردهننا 0/020و
مقولننه پیامنندها  0/046افننزایش یافتننه اسننت .در پننژوهش
حاضننر نتننایج بدسننت آمننده از اجننرای دوره هننای روش دلفننی
نشان می دهند کنه بنه دالینل زینر اتفناق نظنر بنین اعضنای
پانل حاصل شده است و منی تنوان بنه اجنرای دوره هنا پاینان
داد -1 :انحننراف معیننار پاسننخ هننای اعضننای پانننل در بنناره
میننزان اهمیننت کلیننه عوامننل توسننعه کیفننی دانشننگاه هننای
دولتی شهر تهران بنر اسناس رویکنرد دانشنگاه تنراز جهنانی از
 0/7۹۹در اول بننه  0/646در دور دوم کنناهش یافتننه اسننت.
 -2ضریب هماهنگی کنندال بنرای پاسنخ هنای اعضنای پاننل
در بنناره عوامننل توسننعه کیفننی دانشننگاه هننای دولتننی شننهر
تهننران بننر اسنناس رویک نرد دانشننگاه تننراز جهننانی در دور دوم
برابر با  0/802است .بنا توجنه بنه اینکنه تعنداد اعضنای پاننل
بننیش از 10نفننر اسننت ،ایننن میننزان از ضننریب کننندال کننامال
معنادار به حساب منی آیند .فرآینند نظنر خنواهی بایند متوقنف
شننود-3 .ضننریب همنناهنگی کننندال بننرای عوامننل توسننعه
کیفی دانشنگاه هنای دولتنی شنهر تهنران بنر اسناس رویکنرد
دانشنگاه تنراز جهننانی در دور دوم نسنبت بنه دور بننا توجنه بننه
نتننایج افننزایش یافتننه اسننت ،امننا ایننن تفنناوت هننای مشنناهده
ضننرایب همنناهنگی یننا میننزان اتفنناق نظننر در میننان اعضننای
پانل در میان دو دور متوالی رشد بنا توجنه بنه اینن کنه تعنداد
اعضنای پاننل بنیش از ده نفنر است،رشندمعناداری را نشنان
نمی دهد.]37[ P>0/05
نتایج میزان اجماع حاصل از اجرای دور دوم دلفی در جدول
 2ارائه شده است
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یکی از مهنمتنرین نتنایج و دسنتاوردهای پنژوهش حاضنر
آینننده پژوهننی توسننعه کیفننی اسننت .در دو دوره اجننرای روش
دلفنی در دور دوم اعضنای پاننل ،مقولنه هنای  6گاننه یعننی
مقولننه مرکننزی ،مقولننه شننرایط علننی  ،مقولننه شننرایط مداخلننه
گنر  ،مقولنه بسنترها  ،مقولنه راهبردهنا و مقولنه پیامندها و 26
عامننل شننامل-بنناز مهندسننی کیفننی دانشننگاهها ی پیشننرو -2
رقابت پنذیری -3محنیط تواننا (تواننا سنازی محنیط)-4روابنط
عننادی (عننادی سننازی روابننط)-5تنننوع بخشننی-6تضننمین
کیفیننت آمننوزش عننالی-7پیشننتیبانی منندیران اجرایی(داشننتن
تننیم منندیریتی) قننوی- -8محنندودیت هننای سیسننتمی -۹
فرهنننگ سننازمانی ناسننالم -10نیننروی انسننانی شایسننته -11
بسننتر تکنولوژیننک -12بسننتر خودمختنناری -13بسننتر فضننای
انتقننادی -14بسننتر حقننوقی -15بسننتر قننانونی -16بسننتر
هنننوش فرهنگنننی -17بسنننتر سننناختار -18طراحنننی چرخنننه
الگوی توسعه کیفنی -1۹تثبینت چرخنه الگنوی توسنعه کیفنی

-20بهبننود سنناختار -21بهبننود ارتباطننات بننین المللننی -22
ایجنناد برننند -23افننزایش کننارایی و اثربخشننی سننازمان -24
افننزایش رضننایت شننغلی و -25بهبننود عملکننرد شننغلی شننده
بودننند ،را دارای تنناثیر زینناد و خیلننی زینناد بننر توسننعه کیفننی
دانشننگاه هننای دولتننی شننهر تهننران را تشننخیص دادننند.
چنانچه اطالعات جندول  1نشنان منی دهند بنه ترتینب بنرای
مینانگین و( انحنراف معینار) پاسننخ هنای اعضنای پانننل در دور
اول برای عامنل هنای بناقی ماننده از تحلینل برابنر بنا 4/0۹1
،و( )0/7۹۹در دور دوم میننانگین و (انحننراف معیننار ) برابننر بننا
 4/474و(  ) 0/646محاسننبه شننده ،کننه کنناهش چشننمگیری
را برای انحراف معیار پاسخ ها نشان می دهد.
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جدول  .1مقایسه نتایج اجرای دوره اول و دوم دلفی برای عامل های  25گانه
ردیف

1
2
3
4
5
6
7
8
۹
10
11
12
13
14
15
16
17
18
1۹
20
21
22
23
24

عنوان مقوله

نام عامل ها

تعداد پاسخ

مرکزی

-1باز مهندسی کیفی دانشگاهها ی پیشرو
-1رقابت پذیری
-2محیط توانا (توانا سازی محیط)
-3روابط عادی (عادی سازی روابط)
-4تنوع بخشی
-5تضمین کیفیت آموزش عالی
-6پیشتیبانی مدیران اجرایی(داشتن تیم مدیریتی) قوی
-1محدودیت های سیستمی
-2فرهنگ سازمانی ناسالم
-1نیروی انسانی شایسته
-2بستر تکنولوژیک
-3بستر خودمختاری
-4بستر فضای انتقادی
-5بستر حقوقی
-6بستر قانونی
-7بستر هوش فرهنگی
-8بستر ساختار
-1طراحی چرخه الگوی توسعه کیفی
-2تثبیت چرخه الگوی توسعه کیفی
-1بهبود ساختار
-2بهبود ارتباطات بین المللی
-3ایجاد برند
-4افزایش کارایی و اثربخشی سازمان
-5افزایش رضایت شغلی
-6بهبود عملکرد دانشگاه
میانگین

40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40

شرایط علی

شرایط مداخله گر

بسترها

راهبردها

پیامدها

دور اول

4/315
4/205
4/058
4/437
4/165
4/420
3/780
3/780
4/063
4/152
3/858
4/025
3/۹81
3/۹06
4/137
3/885
3/762
4/066
4/1۹1
3/650
4/100
3/۹41
4/058
4/175
3/880
4/0۹1

دور دوم

4/55۹
4/561
4/467
4/803
4/416
4/662
4/380
4/380
4/568
4/5۹6
4/510
4/451
4/411
4/555
4/47۹
4/376
4/651
4/300
4/3۹5
4/354
4/481
4/386
4/304
4/353
4/385
4/474

0/6۹7
0/785
0/787
0/664
0/813
0/654
0/۹47
0/۹47
0/872
0/882
0/815
0/۹11
0/7۹8
0/861
0/781
0/81۹
0/877
0/785
0/703
0/82۹
0/806
0/78۹
0/852
0/7۹8
0/8۹۹
0/7۹۹

0/624
0/673
0/617
0/564
0/552
0/503
0/6۹3
0/6۹3
0/602
0/781
0/65۹
0/710
0/628
0/746
0/686
0/72۹
0/68۹
0/741
0/672
0/76۹
0/653
0/652
0/744
0/627
0/660
0/646

جدول .2میزان ضریب توافق خبرگان با استفاده از ضریب هماهنگی کندال – در دوم دوم
ردیف عنوان مقوله
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8
5
6
6
5
5
5
5
8
8
4
4
3
4

6
5
1

3
3
6
4
5

3
6
8

8
5
6
6
5
5
5
0/852
0/642
0/782
0/744
0/711
0/748
0/72۹
0/771
0/68۹
0/781
0/766
0/۹61
0/678
0/768
0/766
0/738
0/737
0/755
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0/۹37
0/708
0/760
0/7۹4
0/787
0/787
0/835
136/2۹
17۹/67
218/82
85/27۹
85/364
5۹/854
74/424
131/245
111/614
115/۹68
68/527
7۹/124
135/5۹8
88/855
122/528
66/632
131/205
212/166

7
4
5
5
4
4
4
4
7
7
3
3
2
3
5
4
0
2
2
5
3
4
2
5
7

0/001
0/001
0/001
0/001
0/001
0/001
0/001
0/001
0/001
0/001
0/001
0/001
0/001
0/001
0/001
0/001
0/001
0/001
0/001
0/001
0/001
0/001
0/001
0/001
0/001
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1
2
3
4
5
6
7
8
۹
10
11
12
13
14
15
16
17
18
1۹
20
21
22
23
24
25

نام عامل ها

-1باز مهندسی کیفی دانشگاهها ی پیشرو
مرکزی
-1رقابت پذیری
-2محیط توانا (توانا سازی محیط)
-3روابط عادی( عادی سازی روابط)
شرایط علی
-4تنوع بخشی
-4تضمین کیفیت آموزش عالی
-5پشتیبانی مدیران اجرایی ( داشتن تیم مدیریتی ) قوی
-1محدودیت های سیستمی
شرایط مداخله
گیر
-2فرهنگ سازمانی ناسالم
-1نیروی انسانی شایسته
-2بستر تکنولوژیک
-3بستر خودمختاری
-4بستر فضای انتقادی
بسترها
-5بستر حقوقی
-6بستر قانونی
-7بستر هوش فرهنگی
-8بستر ساختار
-1طراحی چرخه الگوی توسعه کیفی
راهبردها
-2تثبیت چرخه الگوی توسعه کیفی
-1بهبود ساختار
-2بهبود ارتباطات بین المللی
-3ایجاد برند
پیامدها
-4افزایش کارایی و اثربخشی سازمان
-5افزایش رضایت شغلی
-6بهبود عملکرد دانشگاه

تعداد سوالها ضریب توافقی کندال) (Wآماره کای دو درجه ازادی سطح معنا داری

جدول .3مقایسه نتایج اجرای دور اول و دور دوم دلفی برای مقوله های شش گانه اصلی برای توسعه کیفی
ردیف

نام مقوله اصلی

1
2
3
4
5
6

مرکزی
شرایط علی
شرایط مداخله گر
بسترها
راهبردها
پیامدها
میانگین

نتایج دور دوم

نتایج اجرای دور اول
میانگین

انحراف معیار

میانگین

انحراف معیار

4/315
4/250
3/۹21
3/۹63
4/12۹
3/۹61
4/0۹1

0/6۹7
0/771
0/۹0۹
0/843
0/744
0/82۹
0/7۹۹

4/55۹
4/583
4/474
4/504
4/347
4/377
4/473

0/624
0/510
0/647
0/703
0/706
0/684
0/646

توقف نظر خواهی از اعضای پانل :برای تصمیم گیری درباره
توقف یا ادامه دورههای دلفی از دو معیار اتفاق نظر قوی میان
اعضای پانل و کاهش انحراف معیار پاسخ های اعضاء در
پاسخگویی به عوامل مورد نظر استفاده شد .در پژوهش حاضر
نتایج بدست آمده از اجرای دوره های گانه روش دلفی نشان می
دهند که به الیل زیر اتفاق نظر بین اعضای پانل حاصل شده
است و می توان به اجرای دوره ها پایان داد -1:انحراف معیار
پاسخ های اعضای پانل در باره میزان اهمیت کلیه عوامل توسعه
کیفی دانشگاه های دولتی شهر تهران بر اساس رویکرد دانشگاه
تراز جهانی از  0/7۹۹در اول به  0/646در دور دوم کاهش یافته
است -2 .ضریب هماهنگی کندال برای پاسخ های اعضای پانل
در باره عوامل توسعه کیفی دانشگاه های دولتی شهر تهران بر

اساس رویکرد دانشگاه تراز جهانی در دور دوم برابر با 0/802
است.با توجه به اینکه تعداد اعضای پانل بیش از 10نفر است ،این
میزان از ضریب کندال کامال معنادار به حساب می آید(مشایخی
1384به نقل از اسمیت  .)1۹۹7فرآیند نظر خواهی باید متوقف
شود -3 .ضریب هماهنگی کندال برای عوامل توسعه کیفی
دانشگاه های دولتی شهر تهران بر اساس رویکرد دانشگاه تراز
جهانی در دور دوم نسبت به دور با توجه به نتایج افزایش یافته
است  ،اما این تفاوت های مشاهده ضرایب هماهنگی یا میزان
اتفاق نظر در میان اعضای پانل در میان دو دور متوالی رشد با
توجه به این که تعداد اعضای پانل بیش از ده نفر
است،رشدمعناداری را نشان نمی دهد [.]31
مدل نهایی پیشنهادی:

بحث
هدف عمده این پژوهش کیفی درک از پدیده مورد پژوهش
است .از این رو یکی از تعهدات پژوهشگر کیفی توصیف غنی از
یافته ها است تا بتوان آن را در موقعیت های مشابه به کار گرفت.
بر این اساس هدف این پژهش کیفی داده بنیاد ،آینده پژوهی و
ارائه روندهای توسعه کیفی در دانشگاه های دولتی شهر تهران بر
2022, Vol. 15, No.2
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اساس رویکرد دانشگاه تراز جهانی می باشد.
ماحصل این پژوهش این است که یک جدول از مولفه های
توسعه دانشگاه ها بر اساس رویکرد مبتنی بر دانشگاه تراز جهانی
خواهیم داشت و ما می توانیم برای نزدیک شدن به مولفه های
جهانی آنها را به سیاستگذاران آموزش عالی پیشنهاد بدهیم  ،یعنی
نهایت کار پژوهش مذکور توصیه گذاری به سیاستگذاران است.
158
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159

نتیجهگیری
در این پژوهش از مجموع  10زیر سیستم نظام آموزش عالی
ایران ،دانشگاههای علوم پزشکی ،پیام نور ،علمی -کاربردی،
غیرانتفاعی ،وابسته به سایر وزارتخانه ها و دستگاههای دولتی،
فرهنگیان و دانشگاههای الکترونیکی را شامل نمی گردد و نیز بر
اساس اعالم نظر از واحد آمار موسسه پژوهش و برنامه ریزی
آموزش عالی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و بر طبق
درصد بودجه دریافتی از سوی وزارتخانه ،دانشگاههای دولتی شهر
2022, Vol. 15, No.2
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بنابراین تا این مرحله  32مقاله پژوهشی ( ،شامل  15مورد از
پراستنادترین مقاالت خارج از کشور و 17مقاله مرتبط به چاپ
رسیده در مجالت علمی – پژوهشی داخل کشور) که مشخصا در
حوزه آینده پژوهی آموزش یا آموزش عالی به انجام رسیده بوده
اند از منظر روش شناختی و نتایج مورد مقایسه قرار گرفتند و ما
از روش آینده پژوهی دلفی ،برای اولویت بندی مولفه ها و مقوله
ها استفاده می نمائیم .بر اساس یافته های حاصل از این مطالعات
مروری ،در این پژوهش سعی بر آن است که با ارائه یک مدل
پیشنهادی ،رابطه ابعاد آینده ی مطلوب را با میزان کاربست مولفه
های آینده پژوهی تفسیر نمائیم .ماهیت این پژوهش به روش
کیفی و از نوع اکتشافی متوالی است .در پژوهش اکتشافی ابتدا
دادههای کیفی و س س دادههای کمّی گردآوری و تحلیل می-
شوند .بنابراین ،ابتدا پدیده موشکافی شده و س س برای تعیین
روابط دادههای کیفی از دادههای کمی استفاده میشود؛ بطویکه
دادههای کیفی ،دادههای کمّی را میسازند .مزیت این طرح
پژوهشی آن است که ابتدا پدیده مورد بررسی را به نحو کامل و
نه از طریق ابزار از قبل تعیین شده ،موشکافی میکند .هدف از
مطالعه حاضر آینده پژوهی و ارائه روندهای توسعه کیفی در
دانشگاه ها مبتنی بر رویکرد دانشگاه در تراز جهانی بوده است .
بدین جهت بررسی و شناخت عوامل تاثیرگذار در فرآیند توسعه
کیفی دانشگاه ها در دستور کار قرار گرفته است .پژوهش به
بررسی تجارب افرادی پرداخت که در حوزه آینده پژوهی و توسعه
کیفی در دانشگاهها و آموزش عالی فعالیت داشته و با ناکید بر
سطح آگاهی ها در مورد مولفه های اساسی توسعه کیفی،
پیشنهادها و راهکارهای را به منظور اجرای توسعه کیفی دانشگاه
ها ارائه داده است .در پایان پژوهش ،مقوله های  6گانه یعنی
مقوله مرکزی ،مقوله شرایط علی  ،مقوله شرایط مداخله گر  ،مقوله
بسترها  ،مقوله راهبردها و مقوله پیامدها و  26عامل شامل -1باز
مهندسی کیفی دانشگاهها ی پیشرو -2رقابت پذیری -3محیط
توانا (توانا سازی محیط)-4روابط عادی (عادی سازی روابط)-5
تنوع بخشی-6تضمین کیفیت آموزش عالی-7پیشتیبانی مدیران
اجرایی(داشتن تیم مدیریتی) قوی- -8محدودیت های سیستمی
-۹فرهنگ سازمانی ناسالم -10نیروی انسانی شایسته -11بستر
تکنولوژیک -12بستر خودمختاری -13بستر فضای انتقادی -14
بستر حقوقی -15بستر قانونی -16بستر هوش فرهنگی -17بستر
ساختار -18طراحی چرخه الگوی توسعه کیفی -1۹تثبیت چرخه
الگوی توسعه کیفی -20بهبود ساختار -21بهبود ارتباطات بین
المللی -22ایجاد برند -23افزایش کارایی و اثربخشی سازمان
-24افزایش رضایت شغلی و -25بهبود عملکرد شغلی  ،که با
تعداد  11۹گویه باقی مانده از  157گویه در دور اول از سوی
اعضا ارائه شده بودند ،را دارای تأثیر زیاد و خیلی زیاد بر توسعه
کیفی دانشگاهها ی دولتی شهر تهران را تشخیص دادند.
یافتههای مطالعه حاضر را میتوان با نتایج مطالعات قبلی

[ 33 ،32 ،31 ،30 ،2۹و  ]34تطبیق داد و تبیین کرد .در تطبیق
نتایج مطالعه حاضر با مطالعه جاودانی و پرداختچی [ ]2۹که در
مقاله خود به بررسی وضعیت توسعه سازمانی در نظام آموزش
عالی ایران پرداخته اند میتوان گفت که در هر دو مطالعه تاکید
بر تغییرات ساختاری برای رسیدن به یک دانشگاه تراز جهانی
میباشد و لذا نتایج مطالعه حاضر با مطالعه قبلی [ ]2۹همسو می-
باشد .نتایج مطالعه حاضر با مطالعات مهدی [ ]30و نظرزاده زارع
ربیعی منفرد و مردانی [ ]31نیز همسو میباشد .مهدی []30در
پژوهش خود نشان داد که الگوی مفهومی بدست آمده شامل هفت
مقوله عوامل علی 15 ،مقوله ویژگی های زمینه ای 13 ،مقوله
شرایط محیطی 11 ،مقوله راهبردها و چهار مقوله پیامدهاست که
بسیاری از مقولهها بدست آمده با مقوله مطالعه حاضر همسو می-
باشند .در پژوهشی دیگر از نظرزاده زارع ربیعی منفرد و مردانی
[ ،]31با عنوان بررسی ضرورت ها و راهبردهای ایجاد یک
دانشگاه کالس جهانی با تاملی بر تجارب کشورهای اروپایی و
آسیایی به این نتیجه رسیدند که با توجه به کمبود منابع مالی و
همچنین وجود چنددانشگاه با بستر بین المللی در ایران ،راهبرد
ارتقاء موسسات آموزش عالی فعلی ،راهبرد مناسبی در راستای
دستیابی به دانشگاه کالس جهانی محسوب می شود .در تبیین
یافتههای مطالعه حاضر و در همسویی با نتایج مطالعه [ ]31می-
توان گفت که دانشگاه کالس جهانی باید از تجارب دانشگاههای
موفق در دنیا استفاده کند تا بتواند به موفقیت برسد و لذا هم در
مطالعه قبلی و هم در این مطالعه به این موضوع یعنی استفاده از
تجارب سایر دانشگاهها در سایر کشورهای دنیا تاکید ویژه شده
است .همچنین نظرزاده زارع و همکاران [ ]32در پژوهشی به
واکاوی مفهوم دانشگاه تراز جهانی پرداخته و به این نتیجه رسیدند
که بسترهای ملی و مدل های سازمانی برای ایجاد دانشگاه تراز
جهانی ،بسیار گسترده هستند که این نتیجه با یافته مطالعه حاضر
مبنی بر اینکه مقولههای دانشگاه تراز جهانی بسیار گسترده هستند
پژوهشهای زیادی را میطلبد همسو است .همچنین نتایج مطالعه
حاضر با مطالعات قبلی [ ]34 ،33از حیث تاکید بر مقولههای بهیود
ساختار ،افزایش رضایت شغلی و عملکرد دانشگاه برای رسیدن به
معیارهای حداقلی یک دانشگاه تراز جهانی همسو و همراستا می-
باشد.

2022, Vol. 15, No.2

Edu Stra Med Sci

مالحظات اخالقی
این پژوهش برگرفته از رساله دکتری خانم سمیه نصیرزاده در
دانشگاه عالمه طباطبایی با کد رهگیری و مصوب ایران داک
 1400۹۹۹۹میباشد.

سپاسگزاری
بدینوسیه از تمامی کسانی که در فرایند انجام پژوهش نقش
مؤثری داشتند تقدیرو تشکر میشود.
سهم هر نویسنده :نویسنده اول و دوم اطالعات را جمع
آوری نمودند .نویسنده سوم و چهارم در قسمت نگارش و تدوین
مقاله فعالیت نمود و نویسنده پنجم کارهای آماری مقاله را انجام
داد.

تضاد منافع
نویسندگان اعالم میدارند دراین مطالعه تضاد منافعى وجود
نداشته است.
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تهران در این پژوهش شامل :دانشگاه تهران ،امیرکبیر ،صنعتی
شریف ،علم و صنعت ،خواجه نصیر طوسی ،شهید بهشتی ،عالمه
طباطبایی ،خوارزمی ،و تربیت مدرس می باشد .عصر کنونی ،عصر
جهانی شدن ،انقالب اطالعات و تولید دانش است .این عصر نیز
مانند هر عصر دیگری شرایط و ایجابات خاص خود را دارد .نکته
مهم ،آن است که ما برای پویش موفق در این عصر باید مدل
هایی را طراحی و برگزینیم که با شرایط و ایجابات آن از جمله
پویایی و سرعت تغییر همساز باشد .این ضرورت به ویژه در مورد
دانشگاه ها و سایر موسسات آموزش عالی که « تولید و بسته
بندی دانش جدید ،آینده مگری و تولید نرم افزارهای تغییر
اجتماعی و درونی کردن هنجارهای مدرن» از جمله کارکردهای
اساسی آن ها است صادق است .پاسخ به پویایی ها و اقتضائات
چنین تغییراتی ،مستلزم نوآوری های ویژه ای خصوصا در عرصه
سازمان و مدیریت آموزش عالی و دانشگاه ها است .دانشگاه ها
برای پاسخ به اقتضائات محیط و تضمین بقا و اثربخشی خود در
شرایط متحول امروزی باید بتوانند خود را به طور مستمر و به نحو
اثربخشی بازآفرینی و تثبیت نمایند .تحقق این مهم ،مستلزم  ،اجرا
 ،مدیریت و برنامه ریزی برای خلق تغییر می باشد .مقوله تثبیت
چرخه مدل توسعه کیفی دانشگاه ها در برگیرنده مفهوم
«مشروعیت» است .مشروعیت اشاره دارد به این که فرآیند توسعه
کیفی دانشگاه ها در عمل زمانی موفق خواهد بود که در
مشروعیت داشته و مورد توافق اعضای سازمان و یا حداقل افراد
اثرگذار و کلیدی باشد« .مشروعیت وضعیتی است که مناسب،
مطلوب و ماندنی تلقی میشود .هر پدیده جدیدی که به وجود
میآید نیاز به مشروعیت دارد .نهادهای جدید باید در زمینه جا
بیفتند تا در برابر نهادهای استقراریافته مشروع تلقی شوند .زمانی
که هنجارها ،اعمال و ساختارهای قدیمی شکست خوردند و اعمال
جدید توجیه الزم را پیدا کردند به تدریج اشاعه یافته ،مشروعیت
بیشتری به دست میآورند و به تبع آن تثبیت میشوند» .لزوم
مشروعیت یافتن فرآیند مدل توسعه کیفی دانشگاه ها تحت فرایند
نهادی شدن محقق می گردد .همراه با این مورد باید مدل به طور
مستمر با توجه و به اقتضای شرایط بازنگری شود و در نهایت باید
به آن پایبند بود .با توجه به نقش و مسئولیتهایی که دانشگاهها
و موسسات آموزش عالی در جامعه دارند انتظار می رود که
چارچوب حمایتی الزم برای ارائه اثربخشی گروهی بهتر از سوی
دولت و بخش خصوصی تشکیل گیرد .تحقیق حاضر نشان داد که
الگوی تحقق توسعه کیفی دانشگاه های دولتی شهر تهران بر
اساس رویکرد دانشگاه تراز جهانی از نظر ساختاری و کارکردی
هنوز در مراحل ابتدائی قرار دارد .در همین راستا مجموعه ای
ازپیشنهادها در راستای تحقق توسعه کیفی دانشگاه های دولتی
شهر تهران بر اساس رویکرد دانشگاه تراز جهانی ارائه می گردد:
باال بردن سطح آگاهی ها در زمینه مولفه های توسعه کیفی ( با
توجه به نتایج پژوهش؛ باال بردن سطح آگاهی ها در زمینه شیوه

اداره و سازماندهی ( با توجه به نتایج پژوهش؛ ایجاد ائتالف
استراتژیک میان دانشگاههای داخلی و دانشگاهها و مؤسسات
خارجی برای هم افزایی و افزایش مزیت رقابتی متقابل؛ همکاری
در رشته های تخصصی با کشورهای صاحب علم و فن،با توجه
به معیارها و شاخص های جهانی؛ فراهم آوردن امکان بهره گیری
بیشتر اعضای هئیت علمی دانشگاه ها از فناوری های اطالعاتی
و ارتباطی؛ تهیه پایگاه های اطالعاتی مشترک و برقراری ارتباط
علمی _ آموزشی فعال و موثر میان دانشگاه ها؛ توسعة
دانشجومحوری و تفویض اختیار تصمیم گیری در مورد امور
دانشگاه و سیاستگذاری آموزشی به استادان و دانشجویان؛ ایجاد
محیطی مناسب برای دانشجویان ،از فرهنگها و قومیتهای
گوناگون ،جهت توسعةهم افزایی وافزایش قدرت مراوده در محیط
چندفرهنگی؛ جستجوی منابع تأمین مالی جدید مبتنی بر رابطة
متقابل دانشگاهها و جامعه ،بهبود بهره وری در تخصیص منابع
مالی و افزایش اثربخشی در بازدهی سرمایه گذاری های پژوهشی؛
تأکید بر آموزش مهارتهای حرفه ای متناسب با نیازهای جامعه و
مشارکت مؤثّر در حل مسائل اجتماعی؛ تأکید برمطالعات میان
رشته ای و چند رشته ای ،بویژه در علوم انسانی؛ حمایت و استفاده
از نظرات ابتکاری و خالق اعضای زیر ربط در زمینه مولفه های
توسعه کیفی دانشگاه ها؛ سوق دادان مدیران ،اساتید و اعضای
هیات علمی به سمت مولفه های توسعه کیفی من جمله پژوهش
و فرایندهای پژوهشی؛ روزآمد کردن محیط دانشگاه با توجه ویژه
به نیازهای دانشجو ،جامعه و ساختار علمی جدید؛ توجه به
تجربیات کشورهای پیشرفته در زمینه استفاده از الگوهای تربیتی
بویژه فرایند توسعه کیفی بر اساس الگوی دانشگاه در تراز جهانی
و تشویق و حمایت از طرح های مناسب جهت طراحی و تدوین
توسعه کیفی دانشگاهها.

آینده پژوهی و ارائه روندهای توسعه کیفی در دانشگاه های دولتی شهر تهران مبتنی بر رویکرد دانشگاه تراز جهانی
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