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Abstract: The higher education system in all societies, with the growth of human 

abilities, genius, and intellectual potential, expands the human knowledge frontiers. For 

this reason, attention and emphasis on increasing the quality of higher education, 

universities and their products are always mentioned. The aim of this study was to present 

a model of qualitative development of public universities based on the global university's 

ranking approach. In-depth semi-structured interviews were used to extract the main 

components which was conducted with 18 experts in the field of higher education. 

Participants were selected using the purposeful theoretical sampling method, and also 

using the Corbin and Strauss database method that 6 categories and 27 concepts were 

extracted in the open coding stage. In the axial coding stage of paradigm model whereas 

in the selected coding stage, the theoretical model arising from the research findings were 

introduced and explained. The findings showed that the categories of flexible 

management, balanced research, academic freedom, academic independence, material 

resources, financial resources, competitiveness, capable environment, normal 

relationships of adaptation and diversity were at the center of the model.  Moreover, 

based on the findings of the research, three categories of quality assurance of higher 

education, branding and support of executive managers were selected as causal conditions 

affecting the qualitative development of universities based on the world university 

ranking approach. Furthermore, it can be concluded that the criteria of the Ranking World 

University in Iran should be seriously considered and emphasized the practical use of the 

extracted categories to achieve the desired conditions of World-University ranking. 

 Keywords: Universities’ Quality Development, University in World ranking. 
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 مقدمه

امروزه نظام آموزشی به عنوان اساسی ترین نظام، پایه و  

اساس تعلیم و تربیت شناخته شده است. نیازهای این نظاام 

با توجه به تغییرات روز افزون خود تغییر پیدا می کند. فراتر 

از این موارد، پارادایم تغییار و تواو ، وایعیات مجام ججاان 

ش پایش روی نظاام معاصر است. لذا مجمترین موضوع و چال

های آموزش عالی امروز در سطح ججان، چگونگی کنار آمدن 

با مقوالت و تغییرات مویطی پویا و دائما در حا  دگرگاونی 

است. برخی از مجم ترین چالش ها و رسالت های دانشاگاه و 

آموزش عالی در عصر نوین عبارتند از: ججانی شدن، توسعه و 

یش تقاضا بارای آماوزش گسترش فناوری های اطالعات، افزا

عااالی، پاساایگویی، تعجااد و مساایولیت پااذیری، آمااوزش و 

تدریس، تامین مالی آموزش عالی، ساختار مدیریت و رهبری 

(. اماروزه باا توجاه باه 1382دانشگاه است)رجبی و اشرفی 

تغییاارات سااریی مویطاای و عاادم اطمینااان حاصاا  از آن، 

تغییارات ضرورت برنامه ریازی اساتراتکیب بارای مقابلاه باا 

(. 2009احتمالی آتی، بیش از پیش آشکار مای گردد)هاوور 

 باه مناو  جدیاد، سابب باه عاالی آموزش و دانشگاه ظجور

 کااربردی هاای پکوهش و توقیقات به شایسته بیش جایگاه

 دانشگاه توسعه روند اصالح ججت الزم کار و ساز اتیاذ. است

 والتتوا و تغییار به منو  توسعه های شاخص استقرار با ها

و از دیدگاه هاای  .است عالی آموزش نظام ساختار در اساسی

و  "توسعه دانشاگاه هاا "میتلفی می توان به بوث در مورد 

آموزش عالی پرداخت. بدین ججت، بررسی و شناخت عواما  

تاثیرگذار در فرایند توسعه دانشگاه ها می تواند نمایی از این 

ش آماوزش عاالی تبین ها را ترسیم نماید. به هر حا  گستر

در کشورهای میتلف و جوامی گوناگون بر اساس مد  هاای 

تیوریکی میتلفی مورد تفسیر و بررسی یرار گرفته است ایان 

 تولیا  پایاه بار کاه انسانی سرمایه نظریه ها شام  نظریه

 شارکت و اسات عاالی اساتوار آماوزش گساترش ایتصادی

 باه بیشی بجبود طریق از ایتصادی رشد در را عالی آموزش

 فایده هزینه رویکرد یا نظریه بیند، می انسانی کیفیت منابی

 باا آن در افاراد و شارکت عالی آموزش گسترش ماهیت که

 و هاا هزیناه بین تعاد  مالحظه و متصور منابی و ها هزینه

 فیمینیست نظریه تضاد، نظریه .است خورده ها پیوند فایده

بر این اساس (. 1383) صالوی عمران  نمود اشاره غیره و ها

برای دستیابی به جایگاهی واال و تقویت ریابت ججانی، دولت 

ها و دانشگاه ها بایستی استراتکی ها و رویکردهای متفااوتی 

را در پیش گیرناد. پیراماون ایان موضاوع در ماورد عواما  

 چجاار باه ای منطقاه توساعه و ها دانشگاه توسعه با مرتبط

 زیست و اجتماعی ی،فرهنگ توسعه1 دارد اشاره اساسی عام 

ای؛تولیاد  منطقه نوآوری-ای؛ منطقه سازی مویطی؛ ظرفیت

(. اگار چاه در ۲۰۰4و توسعه سرمایه انسانی و مجاار )ونا  

مفجوم دانشگاه تراز ججانی ابجاماتی وجود دارد، اماا پیوساتن 

به فجرست این دانشگاه هاا بارای بسایاری از دانشاگاه هاا و 

است. از آنجایی که بافات  مراکز آموزش عالی جزء اهدافشان

تارییی، فرهنگای، چجاارچوح حقاویی و شارایط ایتصاادی 

کشور ها متفاوت است، به همین ججت روش هاای متفااوتی 

برای تبدی  شدن به دانشگاه تراز ججانی وجاود دارد. اینکاه 

بافت هرکشور چگوناه اسات و راهبارد داخلای آن چیسات  

تواناد متفااوت پیوستن به فجرست این دانشگاه ها نیاز مای 

باشد. تلفیق مناسب راهبردهای داخلی منطبق باا بافات هار 

کشور سبب می شود تا فرایند تبدی  به دانشگاه تراز ججاانی 

با کیفیت و سیستم ممتازی متفاوت باشد )آلتباا  و سالمی 

(. در دهه گذشته عبارت دانشگاه تراز ججانی باه یاب 2013

صارف  باه علات اصطالح معروف تبدی  شده است ایان  امار 

بجبود کیفیت یادگیری و پکوهش در آماوزش عاالی نیسات، 

بلکه آنچه مجم است بواث توساعه ظرفیات دانشاگاه ججات 

ریابت در باشگاه آموزش عالی در سطح ججانی است که ایان 

امر  از طریق کسب، انطباق و خلق دانش پیشرفته انجام می 

در  پذیرد. و باا توجاه باه عالیاه دانشاجویان بارای توصای 

بجترین مراکز آموزشی عالی ججان، بدون مد نظار یارار دادن 

مسائ  ملیتی و پیگیری دولت ها برای باه حاداک ر رسااندن 

بازگشت سرمایه گذاری درآموزش عالی یرار گرفتن دانشاگاه 

ها در یب جایگاه ججانی برایشان به یب موضوع بسیار مجام 

ن هماه (. باا ایا۲۰۰۷تبدی  شده است )ویلیام و وان دیاب 

(، معتقدند که دانشگاه های بزرگ ۲۰۰۶همانگونه که لوین )

ججان دارای سه نقش اصلی می باشند. آن ها این نقش های 

را برتری در آموزش و پکوهش توسعه و نشر دانش و فعالیات 
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در ججت امور فرهنگی، علمای و زنادگی اجتمااعی و مادنی 

 (. ۲۰۰۶مطرح می کنند) لوین 

دانشگاه های تاراز ججاانی باه عناوان  در نظام آموزش عالی،

دانشگاه های پیشرو، نقاش مجمای را در آماوزش حرفاه ای، 

تربیت سرمایه های انسانی متیصص با کیفیت، دانشمندان و 

پکوهشگران مورد نیاز حوزه ایتصاد و همچنین تولیاد داناش 

جدید در حمایت از سیستم های نوآور ملی ایفاا مای کنناد 

(. به گونه ای که توسعه دانشگاه های 2011)لیو و همکاران  

تراز ججانی در دستور کار سیاست گذاران و ذینفعان میتلف 

در سراسر ججان یرار گرفته و بر همین اساس، جنبش کالس 

ججانی باعث شد که طی چند سا  گذشته تعداد فزاینده ای 

از مؤسسات آموزشی عالی  کشاور هاای توساعه یافتاه و در 

هایی برای دستیابی به برتاری علمای و  حا  توسعه  راهبرد

دانشگاهی اتیاذ کنند. در این میان نظام آموزش عالی ایاران 

نیز به منظور همگرایی با جنبش تراز ججانی ناگزیر از توجاه 

و ت کید بر امر توجه به ایجاد دانشگاه های تراز ججانی اسات 

به گونه ای که در اسناد باالدستی نظام آموزش عاالی )ساند 

، نقشه جامی علمای کشاور و برناماه 1404م انداز ایران چش

پنجم توسعه ( اشاراتی هر چناد دور باه ایان موضاوع شاده 

است. به عنوان م ا  در نقشه جاامی علمای کشاور صاراحتا  

باید به  1404عنوان شده که جمجوری اسالمی ایران در افق 

عنوان کشاور پیشاتاز در مرزهاای داناش و فنااوری و دارای 

ت علماای در ججااان باشااد )شااورای عااالی انقااالح مرجعیاا

فرهنگی( .مسلما  یکی از راه های توقق  این اهداف، عزیمات 

دانشگاه ها به ویکه دانشگاه های جامی کشور از دانشگاه هایی 

با بافت و بستری سنتی در مسیر بین المللی شدن به عناوان 

پیش شر  الزم بارای دانشاگاه تاراز ججاانی  و متعایاب آن 

 مزایاای از ی  شدن به دانشگاهی تراز ججانی است. یکایتبد

 هاای اساتاندارد باه توجاه تمرکز ججانی، دانشگاه تراز بوث

 عجاده بار جوامای در ها دانشگاه که نقش بجبود و دانشگاهی

 مناساب بارای هاای شایوه باه دساتیابی همچناین و دارند

 بااه آنجااا شاادن تباادی  راسااتای در دانشااگاهی مؤسسااات

اسات  المللای باین و ملای ساطح در عالی آموزش مؤسسات

 ریابات از بعاد یاب ججاانی (. دانشگاه کالس2004آلتبا  (

 بار مبتنای جوامی در و بازار ایتصاد براساس که است ججانی

بار ایان اسااس ججاان بسایار پار  .اسات گرفته شک  دانش

تعارض و موتوایش پر تنش شده است و دانشگاه ها باید باه 

اری دست بزنند و با یابلیت انعطاف و آینده پکوهی و آینده نگ

سازگاری فعا  معرف مجدد جایگاه و ساجم خاود در آیناده 

 بررسای مقولاه این (  و1392این ججان باشند )فر استیواه 

 گارفتن نظار در باا بااالخص و کشاور تا طلبد می را فراوانی

 و آورده عم  به بجینه استفاده ها دانشگاه از مویطی شرایط

عادم وجاود برناماه بردارند. با توجه باه  گام توسعه ججت در

های مدون توسعه در دانشگاه ها، عدم انطبااق برناماه هاای 

توسعه دانشگاه ها با شرایط مویطی آنجا، عدم انطباق برناماه 

های توسعه دانشگاه ها با توانایی هاا و شارایط درونای آنجاا؛ 

عدم وجود امکانات، مناابی و سااختارهای الزم بارای برناماه 

ریزی و آینده دانشاگاه هاا، عادم کیفیات تصامیم گیاری و 

حااکی از وضاعیت نامناساب  تصمیم سازی در دانشاگاه هاا

یلماارو  برنامااه ریاازی توسااعه دانشااگاهی در دانشااگاه هااای

بنابراین دانشگاه ها باید با تمرکز، دیت و  وپکوهشی می باشد.

مویط اطراف خود و درون خود به این نیازها پاسا   توجه به

هاا تادوین و  ند. الزمه پویایی و کیفیت و توسعه دانشگاهده

و بیرونی دانشگاه  اجرای برنامه های متناسب با شرایط درونی

ام شده در مورد روناد تغییار و جست. مطالعات اجمالی انا ها

مورد توجه نبودن فرایند  ا حاکی ازهو توسعه دانشگاه  توو 

شگاه ها از رشد اخیر دان توسعه دانشگاهی است. در دهه های

کمی چشمگیری برخوردار بوده اناد اماا اماروزه بامشاکالت 

کیفی دست و پنجه نرم می کنند. از این رو توجه به افزایش 

 کیفیت و توسعه دانشگاه ها همواره باید مورد ت کید باشد. 

از نقا  یوت مطالعه حاضر که با مطالعات یبلی متفااوت 

شود تا بر مبنای می است این است که در این پکوهش تالش

بینی در پدیده های بالندگی، معطوف به تفکر اکتشافی پیش

توسعه آموزشی را دنبا  خواهیم کرد. این در حالی است کاه 

آثار وایعی ایدام های آموزشای  در ساطوح میتلاف ممکان 

است متفاوت از آثار پیش بینی باشد. همان گونه کاه برناماه 

فرهنگای کشاور، در بعاد  های توسعه ایتصادی، اجتمااعی و

آموزش و بالندگی نیروی انسانی تادوین شاده اسات، لایکن 

حا  و آینده توسعه آموزش عالی کشور، در هاله ای از ابجاام 

یرار دارد با وجودی که آموزش عالی و جامعه علمی توانساته 
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است موجبات رشد علمی تیصصی جامعه و نیروی انسانی را 

یه انساانی باه عناوان سارمایه فراهم نماید و در توسعه سرما

استراتکیب در عصر دانائی موور ، نقش موثری را ایفا نمائیاد 

لذا با توجه به اشتراک نظر اندیشامندان در خصاون نقاش 

آموزش عالی در توسعه نیروی انسانی در این پکوهش به ارائه 

چارچوح پیشنجادی توسعه آموزش عالی، به منظاور تبیاین 

های کشور ارتقای کیفی دانشگاه وضعیت مطلوح آینده ججت

 شود.بر اساس رویکرد دانشگاه تراز ججانی پرداخته می

 روش کار
وقیق حاضر، با توجه باه اینکاه متغیرهاا شناساایی تدر 

اند و راهنمای ساختاری و نظری وجاود نادارد، از روش نشده

 را نمونه توقیقاستفاده شد. و گروه کانونی اکتشافی  -کیفی

 دولتی شاجر تجاران و روسای دانشگاهیلمی اعضای هییت ع

که دارای تجربه مادیریتی و مطالعااتی در ایان حاوزه  دادند

 مطالعاات کتابیاناه ای و  از طریاق . داده هاای کیفایندبود

. باا دسات آماده و اکتشافی با نیمه ساختاریمصاحبه های 

توجه به طرح مورد استفاده در این پکوهش، از شایوه نموناه 

ستفاده شد. در پکوهش حاضر، است با افاراد گیری هدفمند ا

مطلی )افرادی که در ماورد موضاوع توقیاق حاضار تجاارح 

زیسته دارند( که در زمینه موضاوع ماورد بررسای و مطالعاه 

دارای اطالعات ارزشمند و نسبتا  کافی بودند، ارتباا  بریارار 

گردید. این اعضا بر اساس اهداف مشایص شاده در توقیاق 

نفار از خبرگاان حاوزه  18این پاکوهش باا حاضر شدند. در 

توسعه کیفی دانشگاه ها مصاحبه شد کاه تصاویری از هماه 

ها و ابعااد مرباو  باه ماد  ها، ویکگیالگوها، مفاهیم، مقوله

با مورد نظر پکوهش حاضر را روشن ساختند. به عبارت دیگر 

داده هاای باه دسات  و مووری بجره گیری از کد گذاری باز

مصاحبه، مؤلفه ها در یالاب ماد  تکمیا  و  آمده در مرحله

 نجایی شد. 

 مشخصات مربوط به خبرگان. 1جدول 

Table 1. Profiles of experts 
 کد مصاحبه شونده سابقه رشته تحصیلی درجه دانشگاهی سمت

 1 20 دکتری مدیریت آموزشی دانشیار عضو هیأت علمی

 2 27 دکتری مدیریت آموزش عالی استاد عضو هیأت علمی

 3 19 دکتری مدیریت آموزشی دانشیار عضو هیأت علمی

 4 22 دکتری مدیریت دولتی دانشیار عضو هیأت علمی

 5 28 دکتری مدیریت راهبردی دانش استاد عضو هیأت علمی

 6 30 دکتری حقوق بین الملل استاد عضو هیأت علمی

 7 24 دکتری روانشناسی دانشیار عضو هیأت علمی

 8 8 دکتری مدیریت آموزشی استادیار عضو هیأت علمی

 9 10 دکتری مدیریت آموزشی استادیار عضو هیأت علمی

 10 16 دکتری برنامه ریزی درسی دانشیار عضو هیأت علمی

 11 20 دکتری روانشناسی تربیتی دانشیار عضو هیأت علمی

 12 17 دکتری مدیریت آموزش عالی دانشیار عضو هیأت علمی

 13 6 دکتری مدیریت توسعه منابع انسانی ستادیارا عضو هیأت علمی

 14 7 دکتری روانشناسی تربیتی استادیار عضو هیأت علمی

 15 24 دکتری مدیریت آموزشی استاد عضو هیأت علمی

 16 28 دکتری مدیریت آموزشی استاد عضو هیأت علمی

 17 30 ریزی درسیدکتری مدیریت برنامه استاد عضو هیأت علمی

 18 24 دکتری تکنولوژی آموزشی دانشیار ت علمیعضو هیأ

در پکوهش حاضر  تجزیه و تولی  اطالعات باه روش نظریاه 

سازی بنیادی یکی سازی بنیادی انجام شد، زیرا مفجوممفجوم

هاای تواند در حوزه پکوهشهای توقیق است که میاز روش

مدیریتی بسیار مفید باشد. با استفاده از این روش پکوهشاگر 

مناد ها به شاکلی نظاامتواند از میان حجم انبوهی از دادهمی

-وجوه اشتراک را استیراج نماید و بار اسااس آن باه نظریاه
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پردازی در حوزه پکوهشی خود بپردازد. این راهبارد از ناوعی 

گیری نظریه گیرد. یعنی روند شک رویکرد استقرایی بجره می

عماده ایان  در این راهبرد حرکت از جزء به ک  است. هدف

کااردن عناصاار روش تبیااین یااب پدیااده از طریااق مشاایص

-ها( آن پدیده و سپس طبقهها، یضیهکلیدی )مفاهیم، مقوله

بندی روابط این عناصر درون بستر و فرایند آن پدیده اسات. 

-ها نیز فرایندی چرخهها و یضیهتولید و خلق مفاهیم، مقوله

کوهش به جای های پتکراری است. در این روش سیوا  –ای 

های خان مطرح شوند باید بااز و کلیای آنکه به شک  فرضیه

ای باشد که ماورد گر پدیدهباشند و نظریه حاصله باید تبیین

(. روش استقرایی 1383بررسی است )دانایی فرد و همکاران 

ای است که در آن باه علات فقادان داناش نسابت باه شیوه

افراد )و ناه یاب  ای خان به بررسی تجارح تعدادی ازپدیده

گروه خان( در باح کنش، تعام  یا فرایندی خان پرداخته 

شود و هدف آن موشکافی و سپس فجم کنش، تعاما  یاا می

بنیاد از فرایند است تا بتواند تبیین عمومی به نام نظریه داده

هاا از ها ارائه دهد. در ایان شایوه پاس از گاردآوری دادهآن

هاای اطالعااتی حبه، طبقاههای کیفی نظیر مصاطریق شیوه

ها نوعی ماد  حکاایتی شود و ارتبا  دادن آنشک  داده می

شود. این مد  رفتار یاب یا تصویری )نموداری( مشیص می

فار کشاد )دانااییکنش، فرایند یا تعاما  را باه تصاویر مای

(. بااه طااور خالصااه در ایاان پااکوهش ابتاادا از طریااق 1386

ها و یا همان داده هاای  مطالعات کتابیانه ای مفاهیم، مقوله

طور که گفته شاد خاام خام به دست آمد. این داده ها همان

هستند. یعنی در این مرحله )جمی آوری داده ها( مؤلفه هاا، 

مقوله ها و پارامترهای توسعه کیفی دانشاگاه هاا بار اسااس 

دانشگاه تراز ججانی احراز می شود سپس می تاوانیم از آنجاا 

بیااوریم کاه در سااخت ساواالت  یب پارامتر کلی به دسات

مصاحبه به ما کمب کند. از آنجایی که یکی از اصلجای مجام 

آینده پکوهی این می باشد که ما باید در ایان روش نظریاات 

غیر متعارف، فی البداعه و ایده های خوح را استیراج کنایم 

بر این اساس  مصاحبه ما در این پکوهش باید به روش نیماه 

 ساختاری  بود.

های انجام شده در برخی موارد ضبط شدند و مصاحبه ایندفر

برداری شاادند، سااپس در برخاای دیگاار از موایاای یادداشاات

های شرکت کنندگان به متن نوشتاری تبادی  شاد تاا گفته

نظریاه  پس از تولی  به ارائه مدلی در این زمیناه بیانجاماد.

بنیااد ماورد اساتفاده در ایان پاکوهش کاه باه پردازی داده

هایی کمب کرد، نقاش عواما  ها و زیرمقولهایی مقولهشناس

میتلف را در حوزه تبیین، در مرحله اجرای پاسیگویی نشان 

ها بر مبناای جمای آوری، دساته دهد. فرایند تولی  دادهمی

هاا انجاام شاد. ایان فرایناد بندی، کدگذاری و مقایسه داده

اد در ها و جمالت افرتولی  با بررسی متن تجیه شده از گفته

فرایندی به نام کدگذاری باز انجام شد کاه امکاان شناساایی 

این بیاش  سازد.مقوله ها، ویکگی ها و ابعاد آنجا را فراهم می

بنیاد چگوناه در ایان دهد پکوهش دادهاز این فص  نشان می

پکوهش مورد استفاده یرار گرفت و به شناسایی سایر عواما  

ا بار اسااس الگاویی تاثیرگذار در توسعه کیفای دانشاگاه ها

ای ها حجم گساتردهدانشگاه تراز ججانی کمب کرد. مصاحبه

آورنااد کااه بایااد ذخیااره سااازی، هااایی را فااراهم میاز داده

ها را کدگذاری و تولی  شوند تا بتوان از آنجا مفاهیم و مقوله

با کمب  هاهای مصاحبهبه دست آورد. پردازش و تولی  داده

ه مستمر و بررسی شارکت کنناده مقایس ایجاد ک رت، روش

هاا بارای شود. این بیش به تشریح نقش ایان روشانجام می

پردازد. جدو  زیر، مؤلفه هاا و زیار مؤلفاه می ظجور مفاهیم

 های توسعه کیفی دانشگاه ها را نشان می دهد:

 

 

 . مؤلفه ها و زیر مؤلفه های توسعه کیفی دانشگاه ها2جدول

Table 2. Components and sub-components of quality development of universities 
 تعداد گویه زیر مؤلفه مؤلفه ردیف

 1 باز مهندسی کیفی دانشگاه های پیشرو مرکزی 1

 شرایط علی 2
رقابت پذیری، محیط توانا، روابط عادی، تنوع بخشی، تضمین، کیفیت 

 آموزش عالی، پشتیبانی مدیران اجرایی
6 

 3 تحریم های ظالمانه، محدودیت های سیستمی، فرهنگ سازمانی ناسالم گر شرایط مداخله 3

 
4 

 بسترها
نیروی انسانی شایسته، بستر تکنولوژیک، بستر خودمختاری، بسترفضای 

انتقادی، بستر حقوقی، بستر هوش فرهنگی، بستر قانونی، بستر ساختار، 
9 
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 الزامات مکتبی کالن و خرد

 2 وی توسعه کیفی، تثبیت چرخه الگوی توسعه کیفیطراحی چرخه الگ راهبردها 5

 پیامدها 4
بهبود ساختار، بهبود ارتباطات بین المللی، ایجاد برند، افزایش کارایی 

 و اثربخشی سازمان، افزایش رضایت شغلی، بهبود عملکرد دانشگاه
6 

در پکوهش حاضر  از رویکرد دوم تولی  تفسیری که هماان 

بنیااد( ای) نظریاه دادهرویکرد زمیناهرویکرد گرند تیوری یا 

بنیااد، روش پاکوهش پاردازی دادهنظریاهاست استفاده شد. 

کیفی پرکاربردی است که توساط اساتراوس و گلیسار ارائاه 

مناد ججات ای، روشای نظاامپردازی زمینهنظریه .شده است

تجزیه و تولی  داده های کیفی اسات کاه باه منظاور ارائاه 

ای عماومی موضاوع ماورد نظار و گزارشی نظری از ویکگیجا

همچنااین تولیااد نظریااه )تبیااین کلاای( مااورد اسااتفاده 

 .پکوهشگران یرار می گیرد

فرایند نظریاه پاردازی داده بنیااد در برگیرناده ساه مرحلاه 

دیادآوردن مفااهیم و :  کدگذاری باز یا آزاد :کدگذاری است

بریاراری ارتباا  باین : کدگذاری مواوری، ویکگی های آنجا

یکپارچاه ساازی و : کدگذاری انتیابی یاا گزینشای ،مفاهیم

. نواوه کدگاذاری در مطالعاه حاضار باه ایان بجبود مفاهیم

های انجام شده در برخی موارد ضبط صورت بود که مصاحبه

برداری شادند، شدند و در برخای دیگار از موایای یادداشات

های شرکت کنندگان به ماتن نوشاتاری تبادی  سپس گفته

  به ارائه مدلی در ایان زمیناه بیانجاماد. شد تا پس از تولی

بنیاد مورد استفاده در این پکوهش که باه نظریه پردازی داده

هایی کمب کرد، نقاش عواما  ها و زیرمقولهشناسایی مقوله

میتلف را در حوزه تبیین، در مرحله اجرای پاسیگویی نشان 

ها بر مبناای جمای آوری، دساته دهد. فرایند تولی  دادهمی

هاا انجاام شاد. ایان فرایناد ی، کدگذاری و مقایسه دادهبند

ها و جمالت افراد در تولی  با بررسی متن تجیه شده از گفته

فرایندی به نام کدگذاری باز انجام شد کاه امکاان شناساایی 

ساازد. همچناین مقوله ها، ویکگی ها و ابعاد آنجا را فراهم می

کاه هماان در پکوهش حاضر از رویکرد دوم تولی  تفسیری 

رویکرد گرند تیوری یا رویکرد زمینه ای ) نظریه داده بنیااد( 

 است استفاده شد 

ناماه کتبای گرفتاه شاد و کننادگان رضاایتاز همه شرکت

کنندگان را از مورمانه ماندن نتایج همچنین موققان شرکت

توقیق مطمین کردند و به آنجا این اطمیناان داده شاد کاه 

شاود. ایان مقالاه ها ارساا  ماینتایج توقیق حتما برای آن

برگرفته موضوع رساله دکترا دانشجو  سمیه نصایرزاده اسات 

باشد که باا کاد دارای در دانشگاه عالمه طباطبایی تجران می

 باشد.می 1400399کد ایران داک 

 هایافته

این بیش به بیان نتایج به دست آمده از مصااحبه هاا و 

گذاری شرایطی را فراهم کدگذاری آنجا می پردازد. فرایند کد

های خاام باه مفااهیم نظاری توساعه ساخت که در آن داده

ها به تدریج پیدا شده و یابند. در طی فرایند کدگذاری مقوله

توسعه یافتند. این کار با کمب روشی نظام مند و استاندارد و 

طی سه مرحله کدگذاری انجام شد: کدگذاری باز، کدگذاری 

بی. بیاش بعادی نتاایج حاصا  از مووری و کدگذاری انتیا

 .کندها را ارائه میهریب از این کدگذاری

 نتایج حاص  از کدگذاری باز

کدگذاری باز، فرایند تولیلی است که از طریاق آن؛ مفااهیم 

شناسایی شده و ویکگی های و ابعاد آن ها در داده ها کشاف 

(. در این مرحله، نظریه پرداز داده بنیاد، 2001می شود) لی 

قوله های اولیه اطالعات در خصون پدیده در حا  مطالعاه م

را، به وسیله بیش بندی اطالعات شک  می دهد. پکوهشاگر 

مقوله ها را بر همه داده های جمی آوری شده، نظیر مصاحبه 

ها، مشااهدات و ویاایی یاا یاداشات هاای خاود بنیاان مای 

-های حاص  از اظجارات مصاحبه(. داده2005گذارد)کرسو  

به دیت مورد مطالعه، بررسای و تولیا  یارار گرفات. باه ها 

اناد مفااهیمی متناساب هایی که مشاابه یکادیگر باودهداده

ها، برچساب زنای باه اختصان داده شد. پس از بررسی داده

رویدادها و ویایی و استیراج مفاهیم، هر یب از این مفاهیم با 

هایشاان مشایص ها و تفاوتیکدیگر مقایسه شده تا شباهت

هاا صاورت پاذیرفت. شود. این کار به منظور تشاکی  مقولاه

موقق با مقایسه مفاهیم میتلف، متوجاه شاد کاه مفااهیم 

پایبندی به و  ، برندسازی مویط تواناتواناسازی مویطفرایند 

یب چیز دارند؛ این که دانشگاه  اشاره به نظام مویط توانمند

باشاد. باا هایی مشیصی مایپویا  نیازمند ساز وکارها و رویه
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-مفجوم فوق مقولاه تواناا 3توجه به این مطلب موقق از هر 

را اسااتیراج کاارد. ایاان مفجااوم در سااطح باااالتری از  ساازی

مفجاوم یبلای را  3تر اسات و هار مفاهیم فوق بوده، انتزاعی

ها نیز به همین صورت اساتیراج دهد. دیگر مقولهپوشش می

ایی و مفجااوم شناساا27مقولااه و   6انااد. در مجمااوع شااده

باشاند:  عاالوه بار اند که به ایان صاورت مایاستیراج شده

ها و خصوصیات هر یب ها، مشیصهاستیراج مفاهیم و مقوله

-هاا و اشاارات پاسا ها نیز با توجه به موتوای دادهاز مقوله

که باه پیوسات مای  3دهندگان استیراج شده است. جدو 

ابعااد  مقوله استیراج شده همراه باا ناوع، مشیصاه وباشد، 

 دهد.مرتبط با هریب را نشان می

های مستیرج از کدگذاری بااز طی کدگذاری مووری، مقوله

دسته شام  مقولاه مرکازی، شارایط علای، شارایط  6توت 

اند. از گر، شرایط بستر، راهبردها و پیامدها یرار گرفتهمداخله

های استیراج شده، مقوله هاای مادیریت انعطااف بین مقوله

متعاد ، آزادی آکادمیب، استقال  آکادمیاب،  پذیر، پکوهش

امکانات مادی،امکانات مالی، ریابت پذیری، مویط توانا) توانا 

سازی مویط(، روابط عادی ) عادی سازی روابط( سازگاری و 

انطباق و تنوع بیشی به منزله مقوله مرکزی در نظار گرفتاه 

شده و در مرکز مد  یرار گرفتاه اسات. دلیا  انتیااح ایان 

هاا وله به منزله مقوله مرکزی این است کاه در اغلاب دادهمق

توان توان به وضوح مشاهده کرد. بنابراین میردپای آن را می

ها را به آن مرتبط این مقوله را در مرکز یرارداد و دیگر مقوله

نمود. برچسب انتیاح شده برای مقوله مووری نیز انتزاعی و 

.در عاااااین حاااااا  از جامعیااااات برخاااااوردار اسااااات

 . مدل پژوهش1شکل

Figure 1. The proposed research model 

 بحث    

(، آلتباا  ۲۰۰4نتایج مطالعه حاضر با مطالعات )ون       

لیااو و ( و ۲۰۰۷(، ویلیااام و وان دیااب ) 2013و ساالمی )

از دالیاا  همسااویی ایاان  همسوساات. (2011همکاااران )

ات یبلای ایان اسات کاه در هماه ایان مطالعاه باا مطالعا

های تراز ججانی پرداخته مطالعات به بررسی کیفی دانشگاه

از طرفاای هاام در مطالعااه حاضاار و هاام در  شااده اساات.
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مطالعات یبلی که با این مطالعه همسو هستند پکوهشگران 

سواالتی تقریبا یکسان از خبرگان مربوطه پرسیده اند کاه 

سات. همچناین در مطالعاه باعث ارائه مدلی یکسان شده ا

فعلی همسو با مطالعات یبلی شیوه کدگذاری یکسان بوده 

است. به طور کلی باید نتایج این مطالعه را اینگونه تبیاین 

کاه باه دلیا  یکساانی در روش مطالعاه، ناوع پاکوهش و 

بررسی مجمتارین ویکگای هاای دانشاگاه تاراز ججاانی باا 

 مطالعات یبلی به نتایج همسو رسیده است.

رایط علی مجموعه ای از ویایی و شرایط است که بار ش

مقوله مرکزی اثر می گذارند. شرایط علی حوادث، ویاایی و 

اتفایاتی هستند که به ویوع یا کسترش پدیاده ماورد نظار 

می انجامد. بر مبنای یافتاه هاای پاکوهش از میاان دیگار 

تضامین کیفیات » ها، سه مقوله دیگر توات عناوانمقوله

برند ساازی و پشاتیبانی مادیران اجرایای ) آموزش عالی، 

شرایط علای تااثیر گاذار بار « داشتن تیم مدیریتی یوی( 

توسعه کیفی دانشگاه هاا بار اسااس رویکارد دانشاگاه در 

کالس ججانی می باشد. یعنی مقوله های مرکازی ماذکور 

وابسته به این است که در زمان توسعه کیفای دانشاگاه از 

برناد ساازی و پشاتیبانی تضمین کیفیت آماوزش عاالی، 

مدیران اجرایی ) داشتن تیم مدیریتی یاوی اساتفاده مای 

با پشاتیبانی خاود ساعی در ایجااد  شود،  مدیران اجرایی

سااازمانی دارنااد کااه دارای کیفیاات و فرهناا  سااازمانی 

شایسته است. مؤلفه های توریم های ظالمانه، موادودیت 

های سیساتمی و فرهنا  ساازمانی ناساالم جاز شارایط 

زیرا در فرایند توسعه کیفی دانشگاه  مداخله گر می باشند.

توانند آن را مودود یا تسجی  نمایند. مقولاه ر  داده و می

های بین المللی شدن ، نیروی انسانی شایسته ،تکنو لوژی 

، خود میتاری، فضاای انتقاادی، بساتر حقاویی، یاانونی، 

 ساختار و هوش فرهنگی  به منزلاه بساتر در نظار گرفتاه

شده است و در نجایات بجباود سااختار، بجباود ارتباطاات 

ججااانی و بااین المللاای، ایجاااد برنااد، افاازایش کااارایی و 

اثربیشی سازمان، افزایش رضایت شغلی ، بجباود عملکارد 

دانشگاه، طراحی الگاوی توساعه کیفای و ت بیات چرخاه 

الگوی توسعه کیفی به منزله نتایج و پیامدهای حاصا  در 

 است.نظر گرفته شده 

 گیرینتیجه

 6نتایج کلی مطالعه حاضر نشاان داد کاه در مجماوع      

برای دانشگاه تراز ججانی به ترتیب زیر وجود  27مقوله و  

دارد؛ مفجوم شناسایی و اساتیراج شادند کاه عبارتناد از: 

مفجوم باز مجندسی کیفی دانشگاه های مستق  یا پیشارو، 

، مفجاوم رواباط مفجوم ریابت پذیری، مفجوم موایط تواناا 

عادی، مفجوم تنوع بیشی، مفجوم تضمین کیفیت آموزش 

عالی، مفجوم پشتیبانی مدیران اجرایی، مفجوم توریم های 

ظالمانه، مفجوم مودودیت های سیستمی، مفجوم فرهنا  

سازمانی ناسالم، مفجاوم نیاروی انساانی شایساته، مفجاوم 

 تکنولوژیب، مفجوم خودمیتاری، مفجاوم فضاای انتقاادی،

مفجوم بسترحقویی، مفجاوم بساتر یاانونی، مفجاوم هاوش 

فرهنگی، مفجوم بستر ساختار، مفجوم الزامات مکتبی کالن 

و خرد، مفجوم طراحی  چرخه الگوی توسعه کیفی، مفجوم 

ت بیت چرخه الگوی توسعه کیفی، مفجوم بجباود سااختار، 

مفجوم بجبود ارتباطات ججانی و بین المللی، مفجوم ایجااد 

مفجوم افزایش کاارایی و اثربیشای ساازمان، مفجاوم برند، 

افزایش رضایت شاغلی، مفجاوم بجباود عملکارد دانشاگاه. 

هاای مساتیرج از همچنین طی کدگذاری مووری، مقوله

دسته شام  مقوله مرکازی، شارایط  6کدگذاری باز توت 

گر، شرایط بستر، راهبردهاا و پیامادها علی، شرایط مداخله

های استیراج شده، مقولاه هاای مقولهیرار گرفتند. از بین 

مدیریت انعطاف پذیر، پکوهش متعااد ، آزادی آکادمیاب، 

استقال  آکادمیب، امکاناات مادی،امکاناات ماالی، ریابات 

پذیری، مویط توانا) توانا ساازی موایط(، رواباط عاادی ) 

عادی سازی روابط( سازگاری و انطباق و تنوع بیشای باه 

گرفته شده و در مرکاز  ماد  منزله مقوله مرکزی در نظر 

یرار گرفت.  همچنین بر مبنای یافته های پکوهش از میان 

تضمین کیفیت » مقوله دیگر توت عنوان 3ها، دیگر مقوله

آموزش عالی، برند ساازی و پشاتیبانی مادیران اجرایای ) 

شرایط علای تااثیر گاذار بار « داشتن تیم مدیریتی یوی( 
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رویکارد دانشاگاه در توسعه کیفی دانشگاه هاا بار اسااس 

  کالس ججانی انتیاح شدند.
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مرزهاای داناش  ها، نبوغ و پتانسی  فکری انسان سابب توساعهآموزش عالی در همه جوامی با رشد توانایی نظام چکیده:

هاا هماواره ماورد ها و موصوالت آن. به همین دلی ، توجه و ت کید بر افزایش کیفیت آموزش عالی، دانشگاهگرددبشری می

های دولتی بر اسااس رویکارد دانشاگاه در تاراز گیرد. هدف از پکوهش حاضر ارائه مد  توسعه کیفی دانشگاهاشاره یرار می

نفر از خبرگان حاوزه آماوزش  18ساختاریافته استفاده شده و با های اصلی از مصاحبه نیمهفهبرای استیراج مؤلججانی بود. 

گیری نظاری گیری هدفمناد از ناوع نموناهکنندگان با اساتفاده از روش نموناههای عمیقی انجام شد. شرکتعالی مصاحبه

 مفجوم استیراج شاد. 27وله و مق 6 کدگذاری بازبنیاد کوربین و استراوس در مرحله استفاده از روش داده با .انتیاح شدند

های توقیق معرفای گذاری مووری مد  پارادایمی و در مرحله کدگذاری انتیابی مد  نظری برخاسته از یافتهدر مرحله کد

ب، پذیر، پکوهش متعاد ، آزادی آکادمیب، اساتقال  آکادمیاهای مدیریت انعطافها نشان داد که مقولهد. یافتهو تشریح ش

بیشای در مرکاز  ماد  یارار پذیری، مویط توانا، روابط عادی سازگاری و انطباق و تنوعامکانات مادی،امکانات مالی، ریابت

سازی و پشتیبانی مدیران اجرایای های پکوهش سه مقوله تضمین کیفیت آموزش عالی، برنددارند.  همچنین بر مبنای یافته

ها بر اساس رویکرد دانشگاه در کالس ججانی انتیاح شدند. بر اساس عه کیفی دانشگاهبه عنوان شرایط علی تاثیرگذار بر توس

گیری کرد که معیارهای دانشگاه تراز ججانی در ایران را باید با جادیت تماام بررسای و بار توان نتیجهنتایج این پکوهش می

منادی از دانشاگاه تاراز ججاانی ه همان بجرههای استیراج شده برای رسیدن به شرایط مطلوح کاستفاده کاربردی از مقوله

 است، ت کید کرد.
 .توسعه کیفی دانشگاه ها، دانشگاه در تراز ججانی واژگان کلیدی:
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 هاهای مستخرج از کدگذاری باز همراه با مشخصه. مقوله3جدول

Table 3. Components extracted from open coding with features 

 مفهوم نوع مقوله
 هامشخصه

(Properties) 

 ابعاد

(Dimentionalized Examples) 

  
 مداوم                مقطعی یرمدیریت انعطاف پذ

 مداوم                مقطعی پژوهش متعادل

 مقوله مرکزی

 

 

 باز مهندسی کیفی دانشگاه های مستقل

 یا پیشرو

 مطلق            نسبی       آزادی آکادمیک

 نسبی                 مطلق استقالل آکادمیک

 استاندارد استاندارد           غیر امکانات مادی

 ناپایدار         پایدار         امکانات مالی

 مخرب          موثر          بین المللی شدن

 قاعده مند             بی قاعده سازگاری و انطباق با محیط

 شرایط علی

 رقابت پذیری

 پذیرش           عدم پذیریش رقابت جهانی  سرانه جذب دانشجوی بین المللی

 پذیرش              عدم پذیریش رقابت جهانی تبادل استاد و دانشجو بین المللی

رقابت جهانی سرانه دستیابی به اجرای پروزه های بین 

 المللی
 دستیابی               عدم دستیابی

 مداوم                  مقطعی رقابت درکیفیت ارائه خدمات دانشگاهی

 موجود                 کمیاب ی متخصص و با کیفیتجذب نیروی انسان

 محیط توانا

 )توانا سازی محیط(

 باال                         پایین خود کنترلی سازمانی

 کارآمد                  ناکارآمد آموزش فرامرزی

 تداوم                      نامنظم تنوع در ارائه خدمات

 سازمان مند           بی سازمان ورود تکنولوژی نوین آماده شدن برای

 رسمی                 غیررسمی راه اندازی فعالیت های کارآفرینی و کسب و کارهای پایدار

 اثربخش                       ناکارآمد ارتقای کیفیت برنامه های آموزشی و پژوهشی

 روابط عادی

 ) عادی سازی روابط(

 

 اثرگذار                    بی اثر ط با مراکز بین المللیارتبا

 تداوم                      نامنظم افزایش همکاری های مشترک پژوهشی

 نتیجه بخش                بی نتیجه مراودات علمی بین المللی

 اثربخش                       بی اثر ارتباط با سازمان های همجوار

 نافع                       ضاره رتباط با صنایع و نهادهای بیرونیا

 اثرگذار                 بی اثر ارتباط با دانشگاه های پیشرو

 تنوع بخشی

 

 پذیرش                     رد تنوع فراملی

 پذیرش                       رد تنوع فرهنگی نژادی

 کارآمد                 ناکارآمد ن مالیمتنوع سازی منابع تامی

 جذب کارآمد      جذب ناکارآمد اساتید و دانشجویان متنوع و متکثر

 پذیرش                      رد تنوع زبانی

 تضمین کیفیت

 مداوم                   موقت استفاده از مقیاس های استاندارد  بین المللی

 سنتی                    نوین علمی استفاده از شاخص های

 قابلیت                 عدم قابلیت ایجاد نهاد غیر دولتی اعتبار بخشی و تضمین کیفیت

 عزم راسخ                بی تفاوتی پیوستن به شبکه های بین المللی ارزیابی کیفیت

 عدم حمایت                  حمایت  اصالح سیستم ارزشیابی استاد توسط دانشجو

 

 پشتیبانی مدیران اجرایی

 ) داشتن تیم مدیریتی قوی(

 عدم حمایت                حمایت  جذب  مدیران شایسته

 محیط سالم          فرهنگ فسادزا ترویج فرهنگ شایسته گزینی

 حمایت                   مخالفت حمایت از روند شایسته گزینی

 شایسته گزینی     رابطه گزینی شایسته گزینی تسریع روند

 بی قاعده                نظام مند  وجود نظام انگیزشی اقتضایی

 عدم جذب                جذب  دشواری تامین نیروهای متخصص بین المللی  
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 گرشرایط مداخله

 

 

 

 

 

 

 

 غیر مدون                     مدون  دسترسی کم به علم روز دنیا تحریم های ظالمانه

 

 

 

 محدودیت های سیستمی

 

 

 

 بازسازی                  تخریب وجود  سیستم قدیمی و کهنه

 بی برنامه              با برنامه  عدم وجود برنامه توسعه کیفی

 مبهم                  روشن  عدم تعیین ماموریت های خاص دانشگاه

  الحیت مسئوالن و کارکنانعدم ص

 نامناسب                  مناسب  عدم سیستم بی طرف ارزشیابی عملکرد، پاداش و جرایم

 درست                     نادرست الهام نگرفتن از الگوهای موفق جهان

 ناموفق                   موفق  پیروی از الگوب آشوب و الگوی آشفته

 غیر اساسی                اساسی  تماعی و سیاسیمسائل اج

 نسبی                       مطلق  وجود محدودیت های زبانی

 

 

 

 فرهنگ سازمانی ناسالم

 

 

 

 غیرمتمرکز              متمرکز  ساختار بورکراتیک و دیوان ساالری

 ناسالم             محیط سالم  محیط سازمانی غیر متعادل

 ناسازگار              سازگار  فرهنگ سازمانی بسته

 نسبی                  مطلق  عدم استقالل و آزادی

 تداوم                    مقطعی عدم مراودات بین المللی

 مخالفت           -حمایت          وجود تمایزات جنسیتی

 بی نظم   قاعده مند               روند تمرکزگرایی

 عینی                       ذهنی روند کمی گرایی

 موقت        -پیوسته             افزایش فشارهای مالی

 افزایش بی اخالقی های پژوهشی
 بدنمود               -نمود        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بستر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نیروی انسانی شایسته

 سانی برجسته()سرمایه ان

 

 ساختارگرا                 بی قاعده اجرای ساختار مناسب شایسته گزینی

 ضابطه مندی           رابطه مندی تسریع روند شایسته گزینی

 عزم راسخ               بی تفاوتی مقاومت در برابر نیروهای غیر شایسته

 مقطعی        -         مداوم     بالندگی فردی نیروی انسانی شایسته

 مخالفت     -حمایت              استقرار نظام انگیزشی اقتضایی

 مداوم                          مقطعی افزایش خالقیت و نوآوری

 مداوم                        مقطعی تقویت نگرش و روحیه کارگروهی

 مقطعی                   تداوم       جذب نیروی انسانی تمام وقت

 مشهود                     نامشهود سرمایه انسانی متخصص و با کیفیت

 مخالفت           -حمایت         جذب دانشمندان و پژوهشگران مورد نیاز

 

 تکنولوژیک

 

 تکنولوژیک

 پیوسته                      موقت کسب تکنولوژی نوین اثرگذار

 سازی سازگاری با تکنولوژیفرهنگ 
 تداوم                     مقطعی

 پایبندی              عدم پیبندی بومی کردن تکنولوژی

 ارتقائ فناوری
 بنیادی                   سطحی

 یادگیری الکترونیکی ودیجیتالی
 قاعده مند            بی نظم

 ایجاد تکنولوژی نزدیک و در دسترس
 وم                     مقطعیتدا

 مقطعی                     تداوم تکنولوژی قابل وصول
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 تکنولوژی قابل فهم
 تداوم                     مقطعی

 قوی                         خفیف - تکنولوژی تاثیرپذیر

 مطلق                      نسبی تکنولوژی نفوذ پذیر

 

 خودمختاری

 مطلق                      نسبی خود مختاری آموزشی و پژوهشی

 شایسته                   ناشایست وجود مؤسسات مستقل ارزیابی

 متناسب                    نامتناسب استقالل در  پذیرش و جذب

 اعدهقاعده متد                 بی ق خود مختاری درتعیین میزان و دریافت شهریه

 کارآمد                   ناکارآمد استقالل مادی و مالی

 

 فضای انتقادی

 

 

 پذیرش و کمک          عدم توجه بازاندیشی تفکر  و کنش انتقادی

 مثبت                      منفی خودتاملی انتقادی

 پذیرش                 بی تفاوتی برنامه درسی انتقادی

 سنتی                       جدید ایی انتقادیحرفه گر

 

 

 

 

 حقوقی

 رسمی                     غیررسمی - حمایت از سیستم های نوآور ملی

 خارجی         داخلی             ثبت اختراعات و پتنت

 مداوم                        مقطعی حمایت حقوقی از همکاری با مؤسسات خارجی

 مقطعی          مداوم             ت از جذب سرمایه گذارانحمای

 ناکارآمد           کارآمد         تشکیل هیات حاکمیتی

ایجاد گروه های دانشگاهی جدید متناسب با مرز دانش بین 

 لمللی
 ضابطه مند                رابطه مند

 رابطه مند         ضابطه مند        انتصاب و انتخاب نیروی انسانی

 کافی                           ناکافی تعیین حقوق استاد و دانشجو

 موفق                    ناموفق پیگیری فعالیت های فرهنگی، علمی و زندگی اجتماعی

 

 

 بستر قانونی

 )قانون و مقررات(

 

 

 

 عدم قابلیت اجرایی  اجرا یی     قابلیت حمایت از استقالل دانشگاه ها در قوانین باالدستی

 مثبت                    منفی تسهیل قانونی )حمایت قانونی از فعالیت

 تایید                         رد حمایت از قوانین مالکیت معنوی

 مداوم                   مقطعی جلوگیری از پالژیارسیم

 ته                  ناشایستهشایس وجود بورکراسی عریض و طوالنی

 پایدار                    ناپایدار ایجاد حاکمیت انعطاف پذیر

 

 

 بستر هوش فرهنگی

 

 

 تسهیل تغییر فرهنگ
 خفیف      شدید               

 سطحی                     عمیق تغییر نوع نگاه

 فردی                  جمعی معه جهانیپیدا کردن نگرش، باور و هنجارآماده شده در جا

 قابل اجرا                 غیر قابل اجرا پیرروی از  فرهنگ سازی سازگار شدن

باال بردن سطح باور عمومی ) در خصوص ارتباط بین 

 رشددانشگاه و رشد اجتماع(
 خودباوری           خودباختگی

 بستر ساختار

 

 کارآمد               ناکارآمد تقلساختار اداری و مدیریتی مس

 شایسته                     ناشایسته ساختار مسطح )جمع و جور(

 عدم ساختار خوشه انگوری
 مفید                    مخرب

 کارآمد                 مضر ساختار ماتریس یا شبکه ای

 الزامات مکتبی کالن و خرد

 محکم              سست ی )باور به معنویات(پایبندی به اصول اعتقاد

 شفاف و پایبند          مبهم و متزلزل الزام به  ضوابط اخالقی

 رسمی                       غیر رسمی پایبندی به مسائل سیاسی

 طراحی چرخه  الگوی توسعه کیفی راهبردها
 عیمداوم                 مقط شناسایی عوامل و مؤلفه ها

 تداوم               مقطعی بکارگیری عوامل و مؤلفه ها
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 حمایت               مخالفت رشد عوامل و مؤلفه ها

 تثبیت چرخه الگوی توسعه کیفی

 مثبت                  منفی مشروعیت دادن به الگو

 محکم                سست پایبندی به الگو

 عمیق            سطح        بازنگری الگو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 پیامدها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بهبود ساختار

 

 بهبود ساختار سازمانی
قاعده مند                    بی  -

 قاعده

 قاعده مند                   بی قاعده بهبود ساختار مدیریتی

 قاعده مند                بی قاعده - بهبود ساختار رشته ای

 قاعده مند                بی قاعده دانشکده ای بهبود ساختار

 قاعده مند                بی قاعده بهبود ساختار شهریه

 

 بهبود ارتباطات جهانی و بین المللی

 

 

 مداوم                       مقطعی و اعتبار بین المللی کسب اعتماد 

 بی اثر         تاثیرگذار             افزایش ارتباط بین المللی

 محدود                     نامحدود تسهیل همکاری علمی بین المللی

 دائم                      موقت پیشرفت در روند توسعه بین المللی

 ایجاد برند

 

 مبهم                    شفاف  ارائه تصویر درست از وضعیت دانشگاه برای عرضه به دنیا

 نامناسب                   مناسب  ز شاخص های بین المللیاستفاده ا

 عمومی           انحصاری   استفاده از برند تک دوزی

 ارتقاءکیفیت و توسعه آموزش عالی
 باال                  پایین

 مداوم                      مقطعی تولید ایده های نوآورانه

 انبوه                            کم کاربردی تولید تحقیقات اختصاصی و

 افزایش کارایی و اثربخشی سازمان

 تحقق اهداف سازمان
 مداوم                          مقطعی -

 افزایش درآمد سازمان
 مداوم                     مقطعی -

 پیوسته                         موقت تقویت برند سازمان

 

 ضایت شغلیافزایش ر

 

 

 مداوم                     مقطعی بالندگی فردی

 تداوم                         موقت ماندگاری

 شفاف                         مبهم افزایش وفاداری به سازمان

 مداوم                       مقطعی - افزایش خالقیت و نوآوری

 مقطعی                         مداوم افزایش روحیه کار تیمی

 ایجاد محیطی مملو از آرامش روحی و مادی
محیط سالم               محیط  -

 ناسالم

 

 

 

 بهبود عملکرد دانشگاه

 

 

 

 

 

 

 

 

 مداوم                    مقطعی افزایش بهره وری

 با برنامه                   سرگردان افزایش رضایت ارباب رجوع

 موثر                      مخرب اهش استرس کاریک

 سنتی                        نوین ارتقای سبک های رهبری و مدیریت

 شفاف                       مبهم روند بهبود جمعیتی

 درست                    نادرست تقویت بینش راهبردی

 ناکارآمد      کارآمد              جلب شرکت دیگران

 مداوم                     مقطعی اعتماد و ارتباط بیشتر بین دانشگاه و دستگاه های اجرایی

 سطحی                 عمیق اعتماد به نفس برای تنظیم دستور کار خود

تربیت شهروندان فرهیخته با صالحیت علمی و حرفه ای و 

 مسولیت اجتماعی باال
 عمیق            سطحی       

 


