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Abstract: The gap between social expectations and the achievements of higher

education has been steadily widening, and educational authorities are also
concerned about objective and tangible failures in the field of education.
There is a need for continuous analysis of the policy-making process to
acheive a more efficient structure and higher capabilities and better quality
for higher education. For this reason, the aim of present research was to
identify the components and indicators of linear policy-making in the
country's higher education system to provide a suitable model. This research
was conducted in an interpretive paradigm with qualitative approach based on
the fundamental theory method. In this study, 12 experts in the field of policymaking and educational management and faculty members of the Faculty of
Educational Sciences of public and non-governmental universities in Tehran
province were considered as the research sample and chain sampling method
was used to identify and select experts. In order to collect the required
information, the methods of documentary and field studies were used;
inaddition, data collection tools were semi-structured interview; and
Maxqda2007 software was used for open-axis-selective coding of the collected data.

The outcomes pointed out that the main components of policy making in the
country's higher education system were paying attention to strategic
management, to quality orientation in the education system, to educational
infrastructure, to comprehensive development and to policy achievements in
the society and expanding the supports of policy making in the country's
higher education system.
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مستقیم ب آموزش و پ ورش م دم در تمام سنین ترثیی

مقدمه
در سالهای اخیر آمروزش عرالی بره عنرواط ق ر

بی ارد.توزیه و تحلیل سیاستهرای آموزشری ،م العره

کا و ی تضمینکنندۀ پیش فت جامعه در سای زمینرهها،

علمی سیاست آموزشی است .این ت ش ب ای پاسر بره

مورد توجه واقع شده است .تحوالت جدید بره خصرو

سؤاالت در مرورد هردد آمروزش ،اهرداد (اجتمراعی و

ظهور اقتصاد دا شبنیاط ،موجب شده تا ارتقای کیفیت،

شخصی) است که ب ای رسیدط به آط ،روشهرایی بر ای

در اولویررت سیاسررتی اری آمرروزش عررالی ق ر ار یرر د.

دستیابی به آ ها و ابزارهایی ب ای ا دازه یر ی موفقیرت

ست ش کمّی دا شیاههرا ،کرر ت مؤسسرات آموزشری،

یا شکست آ ها ر احی شده است (است ائوس .)2017

افزایش تعداد دا شروویاط ،و راه وجرود تعرداد زیرادی

سیاست اری در چارچوب ژرد ی ا ه مدی یتی بهمرابره

دا ش آموخته بیکار از جمله چرالشهرایی هسرتند کره

مدی یت ک ط و ملی است که درب ی ده ب امرهریزی،

ظام آموزش عالی ای اط را برا مشرک ت زیرادی مواجره

اجرر ا و ارزیررابی ر هررای و ررا وط ،در حوزههررای

ک ده است .ست ش کمّری ظرام آمروزش عرالی ،بردوط

اقتصادی ،سیاسی و ف هنیی ،ب ای دستیابی بره اهرداد

توجه به ظ فیتهرای موجرود و ترواط بافرت اقتصرادی،

متنوع در جل افیای هدد میباشد .خر مشری ر اری

اجتماعی و ف هنیی جامعه ،کاهش کیفیت ظام آموزش

یا عمل ح فهای است که پای خود را ازحوزه مردی یت

عالی را یز به د بال خواهد داشرت .در واقرع مریترواط

اشرته و درحرال

علوم اجتماعی و علروم سیاسری ف ات

ست ش کمّی و ازدیاد دا شوویاط و دا ش آموختیاط را

پیو د زدط مردی یت علروم اجتمراعی و سیاسری اسرت.

دلیلی ب وجود کیفیت م لوب دا ست .این چالشها بره

سیاست اری بره ح فرهای تبردیل شرده کره یازمنرد

لزوم مسئولیتپ ی ی و پاسخیویی را در ظرام آمروزش

موموعهای از فنوط و تخصصهاست ،ل ا یازمند ستادی

عالی ای اط منو شدها د و ظرام دا شریاهی را وادار بره

است که به رورتخصصی و ح فهای به م العات م برو

بازا دیشرری در سرراختار ،رسررالت ،اهرردا ،کارک دهررا و

به خ مشی بپ دازد(عباسی و بییی .)1395

ف آیندهای خود ک ده است (امیدی .)1392

مدل سیاست ر اری در آمروزش عرالی ایر اط ،بریش از

سیاست آموزشی شامل اصول و سیاستهرای دولرت در

اینکه از سپه دا ش اجتماعی و پژوهشهرای مسرتقل

حوزههای آمروزش و همننرین موموعرهای از قروا ین و

میدا ی و مدلهای تبیین و تویی علّی و علمی شرثت

مق راتی است که ظامهرای آموزشری را مردی یت مری-

بیی د ،ب آمده از ایدئولوژی رسرمی اسرت ،بریش از حرد

کنند ،یا به ساد ی مریترواط فرت کره یرا سیاسرت

سیاسی و کمت عق ری و اجتمراعی اسرت .روشهرای

آموزشی بیا یهای است که به روز می شود یا موموعهای

شهودی و

ایشهرای جنراحی معمروال در قالربهرای

از اظهارات کره تویری  ،پیشرنهاد یرا حر د یرا دوره

سنتی و هیئتی ب سراختارهای بوروک اتیرا سیاسرت-

اقدامات یا اقداماتی را که بر ای اجر ای ظرام آموزشری

اری غالب شده و سرایه مریا داز رد .مردارهای براز و

مورد استفاده قر ار مری ی رد آمروزش ابتردایی دوراط

پویای کافی ب ای بحث و قادی آزاد و «محردود شرده»

کودکی ،کودکستاط تا ک س ام ،12کالجها یا دا شریاه-

در حوزۀ عمومی و تفک فتیویی هادینه شده است تا

های دو و چهار سراله ،تحصری ت تکمیلری و ح فرهای،

ا تظار داشته باشیم که بتوا ند درینههای دسرتور اری

مو ههایی از آموزش بزر ساالط و آموزش شرللیا رد. .

در ظام سیاست آموزش عالی را به درسرتی بیشرایند و

بناب این ،سیاست آموزش و پر ورش مریتوا رد بره ررور

ایدهها و جستارهای مورد یاز جامعره را وارد مسری های
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ک یمخا ی و همکاراط

سیاستی اری کنند .تدابی و تمهیدات مؤی ظراممنرد و

با اتخا «روش تحلیل تفسی ی اشرت اوس و کروربین» و

قا و مندی در حد کفایت وجود دارد که هادهای مد ی

ا وام ف ایند کد اری باز و محوری صورت

فتره و در

و صررنفی و علمرری ،سررازماطهررای ح فررهای و پژوهشرری

تایج تحقیق ب این کات تثکید میشرود کره «کیفیرت

مستقل ،ا ومنهای تخصصی و شبکههای اجتماعی بره

مداری در آموزش عالی» به عنواط مقوله محوری اج ای

صورت غی دولتی و غی بوروک اتیا و پویا قرادر و مایرل

خ مشی ب امههای توسعه علرم و فنراوری بر مبنرای

باشند در ف ایندهای سیاست اری فرو ک دهرو آط را

ش ای علی در جامعه محقق میشود« .توسرعه متروازط

به رور مؤی تحت تثیی ق ار دهند ( وف بییی .)1389

درو دادها و ب و ردادهای ظرام علرم و فنراوری» شرامل

بسرریاری از صرراحب ظر اط علررت اساسرری شررکادهررا و

پیامدهای ت ش بر ای اجر ای خر مشری ب امرههرای

اکارآمدی ظرام آمروزش عرالی ایر اط را برود الیرویی

توسعه علم و فناوری با در ظ

فتن «زی سراختهرای

کارآمد جهت مدی یت و بهینهسازی آموزش عالی کشور

مالی و ا سا ی» (به عنواط زمینه الیو) ر احری و تبیرین

میدا نرد بره واقرع معتقد رد در آمروزش عرالی ایر اط،

شده و منو به تحقق پیامدها یا «تحقق خ مشیهای

ساختاری کارآمد و هادی ملری و واجرد صر حیتهرای

علم و فناوری» میشو د.

ح فهای الزم ب ای هماهنگسازی و پشتیبا ی به وجرود

در این میاط ظام آموزش عالی یکی از حوزههایی است

یامده ،ویی که اساسرا ابعراد اصرلی الیروی سیسرتمی

که یازمند سیاست اری عمومی است .ایرن ظرام بره

توسعه سازما ی دا شیاه شکل ی فتره اسرت .همننرین

عنواط سیستمی با رواب پینیده ،شامل عناص ی است

ار عات روزآمد و کارآمدی ب ای پایش ملری و پیییر ی

که به د بال پ ورش اف ادی اسرت کره پینیرد یهرا و

ویعیت آموزش عالی وجود دارد و ساختارهای موجرود

دشواریهای ویژه دار د .اغلب صاحبنظ اط ب امرههرای

در سیستم آموزش عرالی از کفایرت الزم بر ای پیشرب د

توسعه ،تثکید دار د که آموزش عرالی یکری از ارکراط و

توسعه سازما ی ب خوردار یستند (بزرگ رژاد و شر یف

عوامل اصلی توسعه به شمارآمده و ی وری است ب امه-

زاده  .)1395در حال حای ب امرههرای ظرام آمروزش

ریزی در این بخش دقیق و مبتنی ب اصول باشد .چر ا

عالی از وعی کلیت ب خوردار د ،بناب این روعی تعرار

که پیش فت علم و فناوری در زمینههرای مختلرف ،بر

بین ساختار کر ط ظرام آمروزش عرالی و ویژ ریهرای

پینید ی وظایف و مثموریتهای ظرام آمروزش عرالی

ب امههای توسعه ،اهداد و محی اج ای آط وجود دارد.

افزوده است .آموزشعرالی یکری از پ ارزشتر ین منرابع

شته تا کنوط ،توسرعه آمروزش

ب ای پیش فت و توسعه جوامع و از ای بخشتر ین سراز و

با این حال ،از دو دهه

عالی در ب امههرای پرنج سراله سروم و چهرارم توسرعه

کارهای ه کشور ب ای مقابله با چالشهای قر ط حایر

اقتصادی و اجتماعی بیش از پیش مورد توجه واقع شده

است .ظام آموزشعالی به منظور دستیابی به این مهرم

است ( وروزی زاده و همکاراط .)1392

بایرررد سیاسرررتها و خررر مشررریهای مناسررربی را در

بزرگ ژاد و ش یف زاده ( )1395پژوهشری در خصرو

زمینههای آموزشری و پژوهشری در ع صره دا شریاهها و

ب رسی تدیی اج ای خ مشیهای آموزش عالی کشرور

دیی ر مؤسسررات آموزشعررالی اتخررا و عملیرراتی کنررد.

با توجه به ارزیابی ب امرههرای سروم و چهرارم و پرنوم

چالشها و آسیبهای ک شده را مریترواط دلیلری بر

توسعه جمهوری اس می ای اط ب عملک د وزارت علروم و

عدم تناسب ب امهها و الیوهای توسعهای به کرار فتره

تحقیقات و فناوری ا وام داد د .توزیه و تحلیرل دادههرا

شده در حوزه آموزش عالی یا فقداط مدلی همیروط برا
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واقعیت های موجود و شر ای برومی و ف هنیری کشرور

سیاسررتی اری آموزشرری اسررتفاده شررد .در ایررن روش

دا ست .در ش ای فعلی یکی از مهمت ین مسرائل پریش

پژوهشی یا ش کت کننده را با لحاظ ک دط ش ای  ،از

روی آموزش عالی در تمام د یا ،ف ایند مستم بهسرازی

ر یق خب اط شناسرایی شرده دییر پیردا کر د .بر ای

و باز مهندسی ساختارها و ب امههاست .بدیهی است که

جمررعآوری ار عررات مررورد یرراز تحقیررق از دو روش

رسررریدط بررره ایرررن افرررق و چشرررما داز ،بررره ررروعی

م العررات اسررنادی و میرردا ی اسررتفاده شررد .در روش

همهجا بره ی ی یراز دارد .اتخرا چنرین سیاسررتهایی

اسنادی ،ار عات از ر یق م العه کتب ،ش یات ،منابع

مستلزم آط است که ظام آموزشعالی یمن ب خورداری

اینت ترری و پاییاههررای ار عرراتی جمررعآوری و پررا از

از شیوهها و الیوی مناسب خ مشری اری در سر و

ا تخاب منابع سربت بره تهیره ،فیشبر داری و ت جمره

عالی تصمیم ی ی ،هم بره اسرتا داردهای علمری و هرم

متوط مرورد ظ اقردام شرده اسرت .حاصرل ایرن بخرش

اویاع سیاسی ،اجتمراعی ،اقتصرادی و ف هنیری جامعره

مشخص ک دط مؤلفههای اولیه و شاخصهرای ویرعیت

توجه و اظهار ظ ماید .بناب این شناسرایی مؤلفرههرا و

خ مشی

اری در ظام آموزش عالی ب اساس مبرا ی

شاخصهای مؤی ب سیاسرت ر اری در ظرام آمروزش

ظ ی و عملی است .در روش میدا ی ابتردا بر ای ا ورام

عالی هم اه با یاهی آسیبشناسا ه به ف اینردهای خر

مصرراحبههای اکتشررافی بهصررورت هدفمنررد تعرردادی از

مشی اری جاری در ظام آموزشعالی کشرور یر وری

خب رراط دا شرریاهی ا تخرراب شررده و پررا از اعمررال

است .بناب این تحقیق حای درصد یرافتن پاسر بر ای

هماهنییهای الزم در محل کار آطها حضور یافتره و برا

این پ سش است که مؤلفههرا و شراخصهرای مرؤی بر

آطها مصاحبه به عمل آمرد .ابرزار ر دآوری دادههرا در

بهبررود سیاسررت ر اری در ظررام آمرروزش عررالی کشررور

بخش کیفی استفاده از مصاحبه یمه سراختاریافته برود

کدامند؟

که ب ای ب رسی مقدماتی پنج سرؤال کلری در مصراحبه

مواد و روشها
روش پررژوهش ب حسررب هرردد ،بنیررادی-کررارب دی

استفاده شد .پژوهشری پرا از همراهنییهرای الزم در
محل کار مصاحبهشو ده حضرور یافتره و برا اسرتفاده از

ب حسب وع داده ،کیفی از وع اکتشافی ب حسب زمراط

یب صوت و با کسب اجازه از مصاحبهشرو ده مکالمرات

دآوری داده ،مق عی و ب حسب روش داوری دادهها

مصاحبه را یب ک د تا کدها را اسرتخ ا کنرد و البتره

یررا ماهیررت و روش پررژوهش ،توصرریفی-پیمایشرری بررود.

ایررن عمررل بعررد از ه ر بررار مصرراحبه صررورت فررت و

جامعه آماری شامل کلیه خب اط حوزه سیاست ر اری

پژوهشی در مصاحبه  11و  12دریافت که کد جدیردی

و مرردی یت آموزشرری اعررم از رؤسررا ،مرردی اط و معرراو ین

به کدهای قبلی ایافه شد و بناب این ف ایند مصراحبه را

ستادی دا شیاه های دولتی و غی دولتی در شه تهر اط

بررا مصاحبهشررو ده بعرردی ادامرره ررداد ،البترره بررهغی از

برود .همننررین بررا مشررورت چنررد تررن از متخصصررین و

پژوهشی یا متخصص آمار و یکری از اسراتید دا شریاه

کارشناساط پژوهشی در بخش کیفی تعرداد  12فر بره

دربراره کردها اظهرار ظ ک د رد .در حرین مصراحبه بره

عنواط مو ههای تحقیق در ظ

فتره شرد د .ا تخراب

جمعآوری ظ ات در مورد شراخصهرای مناسرب خر

مو ه تحقیق در بخش کیفری از روع غیر احتمرالی و

مشرری ر اری پ داخترره شررد و عوامررل اصررلی و ف عرری

هدفمند بود و بر ای ایرن منظرور از روش مو ره یر ی

مورد ظ ب رسی و هایی شد .شایاط ک است که مردت

ز ویرر های در شناسررایی و ا تخرراب خب رراط حرروزه

زماط ا وام مصاحبه بین  30تا  90دقیقه برود و ف اینرد
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مصرراحبه در اواسرر زمسررتاط  1397اجرر ا شررد .روش

هدد از کد اری محوری ایواد راب ه برین مقولرههای

فترره از روش

تولید شده (درم حله کد اری باز) اسرت .ایرن عمرل،

ظ یهپ دازی داده بنیاد برود .کد ر اری ظر ی عبرارت

معموال ب اساس الیروی پراردایمی ا ورام میشرود و بره

است از عملیاتی که ری آط دادهها توزیه ،مفهومسرازی

ظ یهپ داز کما میکند تا ف اینرد ظ یرهپ دازی را بره

و به شکل تازهای در کنار یکدیی قر ار داده میشرو د و

سهولت ا ورام دهرد .اسراس ارتبرا دهی در کد ر اری

ف ایند اصلی است که ری آط ظ یره بر اسراس دادههرا

محوری ب بس و ست ش یکری از مقولرهها قر ار دارد.

تدوین میشود .در این روش سه رکن اصرلی "مفراهیم"

کد اری زینشی یرا ا تخرابی عبرارت اسرت از ف اینرد

"مقولهها" و قضیهها" وجود دار د .در این شریوه ظ یره

ا تخاب دستهبندی اصلی ،م تب ک دط ظاممند آط برا

بر اسرراس "دادههررای خررام" شررکل می ی ررد .در ایررن

دیی دستهبندیها ،تثیید اعتبرار ایرن روابر و تکمیرل

تحقیق از م افزار  Maxqda2007جهت کد ر اری

دستهبندیهایی که یراز بره اصر

و توسرعه بیشرت ی

اسررتفاده شررد .ارائرره ار عررات کررافی دربرراره چیررو یی

دار د .کد اری ا تخابی ب اساس تایج کد اری باز و

پژوهش به تمامی آزمود یهای ش کتکننرده ،و کسرب

کد اری محوری ،م حله اصلی ظ یهپ دازی است .بره

ریایت امه کتبی به منظور شر کت در پرژوهش ا ورام

این ت تیب که مقوله محوری را بره شرکل ظاممنرد بره

شررد .جهررت رعایررت اخرر ش پژوهشرری ،کررد اخرر ش

دیی مقولهها رب داده و آط رواب را در چارچوب یرا

 IR.USWR.REC.1399.203در کمیتررره اخررر ش

روایت ارائه ک ده و مقولههایی را که به بهبرود و توسرعه

تحلیررل دادههررا کد رر اری ظرر ی ب

دا شیاه یبت شد.

بیشت ی یاز دار د ،اص

یافتهها
تحلیررل پاسرر هررای جمعآوریشررده از مصرراحبه

جمعآوری شده در قالب مصاحبه که برا ف اینرد ت بیرق
مستم به ق ه اشباع ظ ی رسیده است ،بعد از تع یف

خب رراط بر ای ب رسرری شاخصرها و مؤلفررههای خ ری

سؤاالت اصلی پژوهش (مصاحبه) که ب ای آطها مقیراس

فتره

کمّی تع یف شده است ،میتواط کد اری مصاحبههای

شد ..م احل کد ر اری مرورد اسرتفاده در پژوهشهرای

جمررعآوری شررده را بررا تع یررف ویژ یهررا و ابعرراد آط و

کیفی شامل کد اری براز ب مبنرای مقروالت اسرتخ ا

مودارهای توصیف کننرده ایرن ویژ یهرا شر وع کر د.

شررده از م العرره مقرردماتی مبررا ی ظرر ی تحقیررق،

شایاط ک است که با  12خب ه در این زمینه بر اسراس

کد اری محروری و کد ر اری ا تخرابی اسرت .هردد

مصاحبه یمه ساختار یافته با  5سؤال مصاحبه شرد .برا

کد اری باز دستهبندی پدیده از ر یق ب رسری دقیرق

استفاده از رویک د ظ یه زمینهای و اسرتفاده از مافرزار

دادهها است .بره عبرارت بهتر  ،در ایرن روع کد ر اری

 MAXQDA2007پاس ر هررای ارائهشررده ب ر ای ه ر

بر اسراس

سؤال پا از تحلیل محتوا و کد اری توس پژوهشری

مشی اری در ظام آموزش عالی کشور به کرار

مفاهیم دروط مصاحبهها و اسرناد و مردار

میکند .با توجه به دادههرای

ارتبا با مویوعات مشابه ربقهبندی میشو د .تیوره

و دو ف از متخصصین آمار در جدول  1رزارش شرد د

این م حله ،تق ی و خ صه ک دط ا بوه ار عات کسب

کرره بیررا ی شرراخصهررا و مؤلفررههررای اصررلی پررژوهش

شرررده از مصررراحبهها و اسرررناد بررره دروط مفررراهیم و

میباشند.

دسررتهبندیهایی اسررت کرره در ایررن سرؤاالت مشررابهند.
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جدول  .1کدگذاری نهایی حاصل از تکنیک مصاحبه نیمه ساختاریافته

Table 1. Final coding of semi-structured interview technique
کدگذار
ی

سازه

انتخابی

کدگذاری
محوری
استفاده از
سیاستگذاران
توانمند
همخوان بودن

کنترل مسائل
سیاسی و

کنترل
تعارضات
اجتماعی-

MRT2

مشارکت جامعه علمی در طراحی خط مشی.

MRV1

عدم ارتباط اهداف تدوین شده با واقعیت موجود و بسترهای عینی اعم از
اقتصادی،سیاسی و فرهنگی .

I3, I7, I12

I10, I9, I1, I11, I3

MRV2

مشاهده شعارگرایی در خط مشی طراحی شده.

I12, I6, I10, I7, I2

MRV3

انجام مطالعات توجیهی برنامه های توسعه قبل از تدوین خط مشی.

I11, I8, I1, I3, I5

MRS1

منفعت طلبی شخصی و حزبی در طراحی خط مشی.

I3, I1, I5, I10, I12

MRS2

وجود مدیریت سیاسی به جای مدیریت علمی.

MRS3

دوری از اعمال سلیقه در تصمیمات شورایی در طراحی خط مشی.

MRC1

تعارض بین ساختار کالن نظام آموزش عالی و ویژگیهای برنامـه هـای
توسـعه.

I2, I6, I15, I7
I4, I9, I10, I11, I5
I5, I1, I12

MRC2
CHD1

جدیت در تحقق چشم انداز و عزم حاکمیتی جهت اجرای خط مشی.

I4, I8, I7, I6, I1

CHD2

همسو بودن خط مشی با برنامه های کالن دولتی.

I8, I10, I4, I11

حمایت علمی

CHN1

وجود بینش جمعی و همگرایی بین اعضای جامعه علمی جهت اجرای خط مشی.

I1, I9, I3

نخبگان

CHN2

وجود تفکر خوشفکربودن منابع انسانی جهت اجرای خط مشی.

I5, I7, I9

CHS1

توانایی در ایجاد تیم و شکل دهی مفهوم ما در اجرای خط مشی.

I2, I3, I4, I12, I8

CHS2

هماهنگی نهادها و سازمانهای مختلف در توسعه و اجرا خط مشی.

I10, I1, I12, I14

CHS3

ایجاد جو مناسب برای توسعه علم و فناروی با ایجاد هماهنگی با سایر نهادها.

I9, I7, I8, I5

KMN1

ارائه خط مشی های کالن و تنظیم اجرای برنامه های نظارت و ارزیابی.

I10, I7, I8, I4

KMN2

وجود الزام در بازنگری در شیوه های برنامه نویسی و طراحی خط مشی.

I10, I5, I1, I9

KMN5

ارزیابی مستمر و سالیانه خط مشی .

I3, I2, I1, I5, I8

KMN6

عدم تبعیت کامل از یک الگوی جامع ارزشیابی.

I8, I12, I7, I10

حمایت دولتی

حمایت

توجه بر
نظارت و
ارزیابی در
تدوین خط
مشی

KMN7

KMB1
توجه بر
بالندگی

KMB2

عدم توجه به نتایج و یافته های فعالیتهای ارزشیابی در تدوین خط مشی های
آتی.
تدوین برنامه های راهبردی در طراحی خط مشی جهت توانمند سازی خروجی
های دانشگاه ها.
طراحی واجرای برنامه های بالندگی کارکنان واعضای هیات علمی درتدوین
خط مشی.

توجه بر

KMK1

روشن بودن خط مشی توسعه آموزشی.

کارکردهای

KMK2

رعایت شأن و جایگاه هیأت علمی و دانشجویان در جامعه در طراحی خط مشی.

آموزشی و
پژوهشی

آموزش عالی

MRT1

توانایی علمی و اجرایی سیاستگذاران در تدوین خط مشی.

I11, I6, I5, I1, I4

نگرش کل گرا و نظام مند و غلبه تفکر جزءنگر در تدوین خط مشی.

سازمانی

توجه بر کیفیت مداری

عوامل موثر بر فرایند خط مشی گذاری نظام آموزش عالی

چتر حمایتی

چتر

کدگذاری باز

I11, I7, I10, I3, I9

فرهنگی

توجه بر زیرساخت

عوامل موثر بر فرایند خط مشی گذاری نظام

واقعیات

حزبی

حمایتی

عوامل موثر بر فرایند خط مشی گذاری

نظام آموزش عالی

مدیریت استراتژیک

خط مشی با

مقوله

کد مصاحبه شونده

KMK3

نبود زبان واندیشه مشترك از مفاهیم و اصـطالحات مـذکوراز جملـه کیفیـت
در طراحی خط مشی.

I10, I3, I11, I9, I4

I7, I9, I5, I11

I3, I9, I10, I6
I9, I8, I7, I4, I2
I2, I11, I4, I3
I8, I2, I10, I7, I5

تجهیز امکانات

ZM1

فراهم آوردن تجهیزات الزم جهت کاربست علم در جامعه.

آموزشی

ZM2

توسعه فیزیکی و پروژه های عمرانی (ساخت و ساز فضایهای دانشگاهی ).

I4, I8, I1, I3, I7

ZS1

نبود ساختار و تشکیالت الزم برای اجرای خط مشی تدوین شده.

I5, I8, I10, I7, I3

بهبود روابط

فراهم آوردن امکانات الزم جهت هماهنگی نظام آموزش عالی با نظام های

ساختاری

ZS2

توزیع مناسب

ZE1

تدارك ندیدن الزامات مالی برای تحقق خط مشی.

اعتبارات

ZE2

تدوین شاخص های الزم در توزیع منابع و اعتبارات در طراحی خط مشی.

دیگر.

فصلنامهی علمی_پژوهشی توسعهی آموزش جندی شاپور ،سال یازدهم ،شماره  ،3پاییز 99

I8, I7, I2

I9, I8, I1, I3, I2
I12, I8, I10, I8
I9, I2, I4

378

ک یمخا ی و همکاراط
TE1
توسعه

توجه بر توسعه همه جانبه

اقتصادی

TE2
TE3
TS1

توسعه سیاسی

توسعه
اجتماعی
توسعه فرهنگی

پیوند بین دانشگاه با بخش های مختلف اجرایی و اقتصادی کشور.
تدوین برنامه های راهبردی جهت ارتباط موثربین بخـش صـنعت ودانشگاه
درطراحی خط مشی.
در نظر گرفتن وجود ناهماهنگی بین دانشگاه ،جامعه و بازار کار.
در نظر گرفتن پیشرفت کشورهای موفق در زمینه آموزشی در طراحی خط
مشی.

I5, I2, I8, I11, I6
I4, I3, I10, I1
I11, I1, I12, I8, I10
I5, I8, I3, I2

TS2

الزام به تبعیت از سیاستهای دولت متناسب با فضای سیاسی حاکم بر جامعه.

I7, I8, I4, I6, I2

TS3

جهت گیری شفاف و روشن در توسعه ملی در تدوین خط مشی.

I3, I10, I2, I11

TJ1

برقراری ارتباط منطقی بین هدفها ،سیاستها ،اقدامات اجرایی و منابع مالی و
انسانی در برنامه های توسعه.

I1, I2, I11, I7, I15

TJ2

توجه به منافع جامعه در طراحی خط مشی.

TF1

تعیین استراتژیهای توسعه فرهنگی در طراحی خط مشی.

I12, I3, I9, I2, I4

NF1

همراه ساختن آموزش عالی کشور با پیشرفتهای جهانی.

I2, I5, I1, I8

NF2

توسعه علمی و فناوری کشور.

I12, I8, I2, I4

I9, I7, I6, I1

دستیابی به

عوامل موثر برفرایند خط مشی

گذاری نظام آموزش عالی

توجه بر دستاوردهای خط مشی

فرصت های
آموزشی

NF3

دستیابی به کشوری برخوردار از دانش پیشرفته

I7, I5, I1, I8

NA1

رشد ارزش های اسالمی در کشور.

I12, I5, I1, I7

رشد ارزشهای
اخالقی

توزیع برابر
عدالت
اجتماعی

NA2

برخورداری از کشوری متکی بر ارزش های انقالبی.

I10, I8, I9, I7

NA3

برخورداری از کشوری متکی بر اصول اخالقی.

NE1

دستیابی به جامعه ای مسئولیت پذیر .

I7, I3, I9, I12, I10

NE2

بهره مندی از محیط زیست مطلوب .

I3, I9, I12

NE3

برخورداری از کشوری با تاکید بر تامین امنیت قضایی.

I9, I7, I6

NE4

ایجاد امنیت شغلی و ثبات کاری.

I3, I2, I8

I10, I3, I4, I12, I9

در م حله آخ از ف ایند تحلیل کیفی حای  ،یافترههرای

مشاهده شد که ف ایند خ مشی زاری در ظام آموزش

حاصل از توزیه و تحلیل ،حول محور هدد اصرلی قر ار

عالی ای اط در ویعیت کنو ی در  6حوزه کلی با امهای

فت و با پیو د دادط کردها (کد ر اری براز) ،مفراهیم

توجه به مدی یت است اتژیا ،چتر حمرایتی ،توجره بره

(کد اری محوری) مشخص شد .ربقات به دست آمده

کیفیت مداری ،توجه به زی ساخت ،توجه به توسعه همه

در جدول 1قابل مشراهدها رد .ترایج حاصرل از تحلیرل

جا به و دستاوردهای خ مشی قابل دستهبندی اسرت.

س رؤاالت مصرراحبه بررا خب رراط بررا اسررتفاده از مافررزار

با تحلیل عمیقت مفاهیم ه عامرل شناسرایی مشرخص

 MAXQDA2007شاط مریدهرد کره از میراط 92

شد عامل توجه به مدی یت است اتژیا خود از  4مفهروم

شاخص ( ویه) موجود 6 ،مؤلفه اصلی و  21مؤلفه ف عی

"استفاده از سیاست اری توا منرد"" ،همخرواط برودط

قابل شناسایی است .ب اساس ادبیات ،پیشینه و ظ یره-

خ مشی با واقعیات"" ،کنت ل مسائل سیاسی و حزبری

های موجود این مؤلفهها امی اری شدا د .برا توجره بره

در تدوین خ مشی" و "کنتر ل تعاریرات اجتمراعی-

تحلیررل مصرراحبههررای صررورت فترره بررا کارشناسرراط

ف هنیی" تشکیل شده است .ام وزه د یای آموزش عالی
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ام وز ،د یای اولیه آط یست .ه چند این مویوع ممکن

تایج بسیار مربتی بره همر اه داشرته باشرد .ا چره در

است پیش پا افتاده باشد ،ولی به عنرواط یرا واقعیرت،

کوتاه مدت ممکن است دا شوویاط از سخت ی یهرای

مهم است .ام وز تلیی ب ای آموزش عالی و دا شریاههرا

آموزشی احساس اراحتی کنند ،اما وقتی متوجره شرو د

یا ی ورت است ره یرا ف صرت .دا شروویاط تلییر

که این اقدامات از س دلسروزی اسرت و برا براالت رفرتن

ک دها د ،یازهای آ اط تلیی ک ده است ،جامعه ،توارب،

کیفیت آموزش ،این قش عظیم جامعه می-توا نرد پرا

جها ی تلیی ک ده اسرت

از فارغ التحصیلی کارآیی بیشت ی داشته باشند و راحت

در تیوه ،دا شیاهها و م اکز آموزش عالی ،ب ای تنظریم

ت ج ب محی کار شرو د ،ایشراط یرز از ایرن مویروع

دولت و حوه ز د ی در س

مودد قش خود و تناسب آط با عناصر جدیرد،

چره

مورد فشار ق ار می ی د ولی از آ اط چنین توقعی می-

احساس ریایت موده و حتی حمایت میکنند .درخر
مشی

اری آموزشی باید عامل توجره بره زیر سراخت

شته به ب امهریزی راهب دی

خود از  3مفهوم "توهیرز امکا رات آموزشری"" ،بهبرود

رو میآور د تا به کما آط به تنظیم مودد فعالیتهرای

رواب ساختاری" و "توزیع مناسرب اعتبرارات" تشرکیل

خود اقدام کنند ،زی ا آطها به تدریج بره ایرن کتره پری

شده است .بناب این باید توجه داشت که تدوین و اج ای

میب د که منابع سنتی و روشهای ب امهریرزی سرنتی

ب امههای آموزشی در ظامهای آمروزش عرالی یازمنرد

دیی ای بخشی دارد ب ای مدی یت ه یا از عوامل یراد

آمروزش

رود .آطها اینا بیش از

آماده ک دط زی ساختهرا و الزامراتی در سر

شده یاز به راهب دهای بنیادی و کارب دی می باشد کره

عالی و هم در س

این ام جز در سایه مدی یت مرودط راهبر دی ب امره-

ف اهم بودط این زی ساخت ها و الزامات میتواط به تایج

ریزی خ مشی اری امکاطپ ی میباشد .عامل چتر

ای بخش خ مشری ر اری آموزشری در ظرام آمروزش

حمایتی خود یز از  3مفهوم حمایرت دولتری  ،حمایرت

عالی امیدوار بود و از پیامدها و مزایای آط هایت به ه را

علمی خبیاط و حمایت سرازما ی تشرکیل شرده اسرت.

ب د .عامل توجه ب توسعه همه جا به خرود از  5مفهروم

س مایه اری دولت ،حمایت خبیاط علمری و تلیر در

توسررعه اقتصررادی ،توسررعه سیاسرری ،توسررعه اجتمرراعی،

ساختار سازما ی مؤسسات آموزش عالی از عوامل حیاتی

توسعه ف هنیی و توسعه علمی تشکیل شده است .ظرام

پیش فت ظام آموزش عالی محسوب می شود .بنراب این

آموزشی و توسعه راب ه دوسویهای با هم دار رد ،از یرا

مؤسسات آموزش عالی در کشور بخواهنرد پیشر فت

سو آموزش بست ساز توسعه است از سویی دیی  ،توسعه

جهررا ی برره رقابررت بپ داز ررد بایررد از

الزمه تحول اساسی در ظام آموزشی است .ل ا ،ی ورت

ا

کننررد و در س ر

جامعه و دولتی اسرت و در صرورت

پشتیبا ی و س مایه اری اف اد یاد شرده در قالرب چتر

دارد ه جامعرهای کره بره توسرعه پایردار مریا دیشرد،

حمایتی ب خوردار باشند و ب خورداری از چتر حمرایتی

آموزش م لوب را در رأس ب امههای خود قر ار دهرد و

مستلزم ب امهریزی الزم در تردوین خر مشری ر اری

آموزش م لوب در سایه اج ای خ مشیهای آموزشری

است .عامل توجه به کیفیرت مرداری خرود از  3مفهروم

میس خواهد بود .در واقع آموزش به عنرواط زیر بنرای

"توجره بره ظرارت و ارزیررابی در تردوین خر مشرری"،

جامعه ش

اصرلی و ت دید اپر ی توسرعه همره جا بره

"توجه به بالند ی" و "توجه به کارک دهرای آموزشری و

کشور است .بناب این ی ورت دارد در تدوین خ مشی-

پژوهشی" تشکیل شده است .باال رفتن کیفیت آمروزش

های آموزشی به ویژه آموزش عالی خر مشری تردوین

کشور از ه جهت میتوا د باعث رشرد جامعره ر دد و

فرت.

شده را جهت توسعه همه جا به کشرور در ظر
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عامل دستاوردهای اج ای خ مشری خرود از  3مفهروم

ی ورت دارد در تدوین خ مشی در ظام آموزش عالی

"دستیابی به ف صتهای آموزشری"" ،رشرد ارزشهرای

به پیامدهای اج ای خ مشی و

وه هدد توجه ویژه-

اخ قی" و "توزیع ب اب عدالت اجتماعی" تشکیل شرده

ای صورت پ ی د.

است .به عبارت دیی اج ای پا از اجر ای خر مشری

با توجه به تحلیل کیفی میتواط مؤلفهها و شاخصهرای

تدوین شده در ظام آموزش عالی میایست در  3حروزه

تثیی

اری در ظرام آموزشری

آموزشی -اخ قری و اجتمراعی پیامردهای اجر ای خر

عالی را به ش

ار ب ف ایند خ مشی

زی در شکل  1ارائه ک د.

مشی مشاهده شود .شایاط ک است اج ای خر مشری
تدوین شده آیار بسیاری را در کشور بره همر اه خواهرد
داشررت ولرری سرره حرروزه یرراد شررده بیشررت در مع ر
ای پ ر ی ی از اج ر ای خ ر مشرری مرریباشررند ،بنرراب این

شکل  .1مؤلفه ها و شاخصهای بهبود فرایند خطی مشی گذاری در نظام آموزش عالی کشور

Figure 1. Components and indicators improving the policy-making process in higher education system of
the country

تیوه ی ی
فته حراکی

است اتژیا عبارتند از  :استفاده از سیاسرتی اراط توا منرد،

تایج تحلیل کیفی مصاحبههای صورت

از این است که م رلفه های اصلی خ ی مشری ر اری در

همخواط برودط خر مشری برا واقعیرات ،کنتر ل مسرائل

ظام آموزش عالی کشور عبارتند از مردی یت اسرت اتژیا،

سیاسی و حزبی در تدوین خ مشری وکنتر ل تعاریرات

چترر حمررایتی ،توجرره برره کیفیررت مررداری ،توجرره برره

اجتماعی -ف هنیی .شاخصهرای چتر حمرایتی عبارتنرد

زی سرراخت ،توجرره ب ره توسررعه همرره جا برره و توجرره برره

ازحمایررت دولترری ،حمایررت سررازما ی و حمایررت علمرری

دستاوردهای خ مشی .همننین شراخصهرای مردی یت

خبیاط .شاخصهای توجه به کیفیت مرداری عبارتنرد از
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توجه به ظارت و ارزیابی در تدوین خ مشری ،توجره بره

«کیفیت مداری در آموزش عالی» به عنواط مقوله محوری

بالنررد ی و توجرره بره کارک دهررای آموزشرری و پژوهشرری.

اج ای خ مشی ب امرههرای توسرعه علرم و فنراوری بر

شاخصهای توجه به زی ساخت عبارتند از :توهیز امکا ات

مبنای ش ای علّی در جامعه محقق میشود .بزرگ رژاد و

آموزشی ،بهبود رواب ساختاری و توزیع مناسب اعتبارات.

ش یف زاده ( )1395که توجه به زی ساختهای آموزشری

شاخصهای توجه به توسعه همه جا به عبارتند از :توسعه

ار ب ف ایند خر مشری-

اقتصررادی ،توسررعه سیاسرری ،توسررعه اجتمرراعی ،توسررعه
ف هنیی و توسعه علمی .همننین شاخصهرای توجره بره

را میتواط از عوامل دیی تثیی

اری در ظام آموزش عالی دا ست زیر ا توسرعه متروازط
درو دادها و ب و دادهای ظرام علرم و فنراوری برا در ظر

دستاوردهای خ مشی عبارتند از :دستیابی به ف صت ای

فتن زی ساختهرای مرالی و ا سرا ی منور بره تحقرق

آموزشی ،رشد ارزشهرای اخ قری و توزیرع ب ابر عردالت

پیامدها میشرود .دا رایی فر د و همکراراط ( )1389بیراط

اجتماعی .این یافته با تیوه تحقیق محمردی و همکراراط

میدار د دولتها در اجر ای بسریاری از خر مشریهرای

( )1396هم استاست .آ ها عقیده دار د که اج ای ایده آل

عمررومی موفررق عمررل مرریکننررد .چررالشهررا ،موا ررع و

خ مشیها حاصل وجود هماهنیی و تناسب برین شرکل

محدودیتهای بسیاری ممکن است اج ای خ مشیها را

حاکمیررت دولررت و خ ر مشرری اسررت .در تیورره شررکل

با اخ ل روبه رو کند .اما معموال هنیامی که م حلره اجر ا

حاکمیت دولتی در کنار شیوه اجر ای خر مشری در هر

دچار شکست میشود فق مو یاط س ز ش می شو د ،در

یا از بخشهای قا وط باید کام روشن و وای مشرخص

حالی که تدوین کنند اط خ مشی هم قرش زیرادی در

و تع یف شود ،تا بتوا یم بهتر ین اجر ا را از قرا وط داشرته

موفقیررت و شکسررت خ ر مشرریهررا دار ررد .عرردم رعایررت

باشیم .عباسی و ریبی ( )1395بیاط داشرتند کره تبردیل

عق یت در م حله تدوین خر مشری بره وسریله تردوین

شدط به کشوری توسرعه یافتره برا جاییراه اول اقتصرادی،

کنند اط میتوا د به اج ای اموفق خر مشریهرا منور

علمرری و فنرراوری در س ر

من قرره ،مسررتلزم مرردی یت و

هدایت حوزه علوم ،تحقیقات و فناوری در مسی ی صرحی
است و هادهای متعددی با خ مشی

ری در این حوزه

شود .لوبینسکی ( )2018زی سراختهرای تولیرد سر یع و
ا تشار دادهها از ر یق سازماطهرای حمرایتی و شربکههرا،
اغلب به مفهوم و یا تولید مردار

جراییزین تبردیل شرده

قشی مؤی در زمینه هدایت و مدی یت حوزه ایفا میکنند

است و امیدوار است که این عامل ب سیاست ر اریهرای

که از مهمت ین آ ها میتواط به مومع تشرخیص مصرلحت

آموزشی تایی بیر ارد .سریلب ایت و همکراراط ( )2016در

ظام ،شورای عالی ا ق ب ف هنیی ،مولا شورای اس می

م العه خود اشاره داشتها د ،ر احری ب امرههرای توسرعه

و به ویژه کمیسیوط آمروزش و تحقیقرات آط و همننرین

راهب دی ،ر های علمی و کارب دی  ،تثمین زی ساختها

شورای عالی علوم تحقیقات و فناوری و یز معاو ت علمری

و تسهی ت ،اع ای اختیارات بیشت در توسعه به دا شیاه-

و فناوری ریاست جمهوری اشراره کر د .علیر غم تصرویب

هررا و کیفیررت فررارغ التحصرری ط از عوامررل تدیی ر ار بر

خ مشی ای متعردد در ایرن حروزه ،موا رع متعرددی در

کیفیت آمروزش اسرت.کورکماز ( )2016در تحقیرق خرود

مسی اج ای آ ها وجود دارد و بسیاری از این خ مشیها

تیوه

فت که توسعه م کز مدی یت دا ش بر ای بهر ه-

به صورت کامل اج ا شده یا ک رها می شو د .دا ایی فر

ی ی از توارب بین المللی از عوامرل تثیی ر ار بر ظرام

و همکاراط ( )1395بیاط ک د د ظارت و ارزشیابی بره مرا

آموزشی است .تا گ و همکاراط ( )2016ب این عقیردها رد

کما میکند با ف اهم مودط شواهد مناسب به اتخا خ

که کیفیت آموزش بره عنرواط اصرلیتر ین کرارک د ظرام

مشیهایی که بیشت ین ای بخشی و کمت ین هزینه را دارد

آموزشرری اسررت .مهتررار ( )2015یررز در م العرره خررود در

فتنرد

دا شیاههای دولتی مالزی ،شاط داد که عامرل ح کرت در

بپ دازیم .بزرگ ژاد و ش یف زاده ( )1395تیوه
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سمت توسرعه جهرا ی آمروزش عرالی ،از عوامرل مهرم در

دا شیاهی شامل ارتبا استاد ،دا شوو ،فضای دا شریاهی

توسعه دا شیاهها است.

و تعام ت علمی ،بح اط کمیرت و کمبرود اعضرای هیئرت

در تبیین این یافته میتواط فت توجه به آموزش عالی در

علمی و کرادر آموزشری و تسرل آمروزش بر پرژوهش در

ب امههای توسعه حاکی از دقت ظر مسرئوالط و ب امره-

دا شیاهها ،مشکل در عاملیت ا ساط و ساختارهای توسرعه

ریزاط به این مقوله مهم آموزشری -اجتمرراعی اسرت کره

علمی ،ریایت شللی پایین اسرتاداط دا شریاههرا  ،پرایین

مسؤولیت ت بیت یر وی ا سرا ی متخصرص را در سر و

بودط به هوری علمی و یعف در تولید دا رش و در هایرت

مختلرف تحصرریلی برر عهررده دارد .بسریاری از صراحب

پایین بودط رتبه علمی دا شیاههرای ایر اط در مقایسره برا

ظ اط علت اساسی شکادهرا و اکارآمردی ظرام آمروزش

بعضی از کشورهای رقیب در من قه و آسیا هما ند ت کیه،

عالی ای اط را بود الیویی کارآمد جهت مدی یت و بهینره-

هند ،مالزی ،ک ه جنوبی ،سنیاپور و سهم راچیز ایر اط در

سازی آط میدا نرد بره واقرع معتقد رد در آمروزش عرالی

تولید علم جها ی .یر ورت هادینره کر دط تفکر و عمرل

ای اط ،ساختاری کارآمد و هادی ملری و واجرد صر حیت-

ب امهریزی با دیرد اه راهبر دی و پویرا بر ای توسرعه بره

های ح فهای الزم ب ای هماهنرگسرازی و پشرتیبا ی بره

منظور پیدا ک دط جاییاه ویژه دا شریاه در برین دا شریاه-

وجود یامده ،ویی که اساسا ابعاد اصلی الیوی سیسرتمی

های من قه و جهاط ،ساز اری با تحروالت علرم و فنراوری

توسررعه سررازما ی دا شرریاه شررکل ی فترره ا ررد همننررین

روز ،در

بُعد مفهومی آط از سوی صاحب ظ اط مرواردی

ار عات روزآمد و کارآمدی بر ای پرایش ملری و پیییر ی

هستند که در بیا یههای کنفر ا اهرای جهرا ی یو سرکو

ویعیت آموزش عالی وجود دارد و ساختارهای موجود در

مورد توجه و تثکید جدی ق ار فتها رد .بنراب این رشرد و

سیستم آموزش عالی از کفایت الزم ب ای پیشرب د توسرعه

توسعه جامعه م هوط ب رسی ،ب امهریزی مسائل موجود و

به ظ می-

ارائه راهکار به منظور پاسخیویی به یازهای جامعه اسرت.

رسد ب امههای ارائه شده ب ای توسرعه آمروزش عرالی بره

بعد از اج ای ه ب امه ،ی وری است ب ای ب رسی عملک د

هدد مورد ظ دست پیدا ک دها د .این و ه ب امهها کره

اج ایی

شته و متلی های م تب با توجه به ب امرههرای

از وعی کلیت ب خوردار د ،ب خ د ساختار وزارت علروم،

اج اشررده و در

تحقیقات و فناوری چند وظیفهای هستند و ب ای اجر ا بره

ا دازهای بلند مدت ،ای بخشی خ مشی اج اشده ،ارزیابی

وحدت و اتفاش بین چنرد سراختار وظیفرهای یراز دار رد.

های جامعی صورت ی د که دست ا درکاراط با توا منردی

بین ساختار ک ط ظام آموزش عالی

بیشت ی بتوا ند ارسایی های محتمرل را ب رر د کننرد و

و ویژ یهای ب امههای توسعه ،اهداد و محی اج ای آط

خ ء بین ویعیت مورد ب رسی و اهداد پیش بینی شرده

وجود دارد.

را پ ک دهو آ ها را به تحقق ب سا ند.

سازما ی ب خوردار یستند .در همین خصو

بناب این وعی تعار

از جمله مسائل دیی ی که توسعه آمروزش عرالی کشرور و
تحقق ب امههای م تب با آط را با چالشهای جدی رو بره
رو ک ده است عبارتند از  :پایین بودط س مایه ر اریهرا و
تخصررریص منرررابع الزم در حی ررره پرررژوهش و تحقیرررق
دا شیاهی به سبت رشرد اقتصرادی سراال ه کشرور ،عردم
شکل ی ی یا شکل ی ی یعیف و پ اکنده اجتماع علمری
در ب خی رشتههای دا شریاهی ،رام لوب برودط ویرعیت
سرراختار اجتمرراعی اجتمرراعی – علمرری و تعررام ت دروط

ویررعیت و ابعرراد مشررک ت و چشررم
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شناسایی مؤلفه های بهبود فرایند خطی مشی گذاری در نظام آموزش عالی کشور

حسن ک

یمخا ی :دا شووی دکت ی ،وه مدی یت آموزشی دا شیاه آزاد اس می ،دماو د ،ای اط.

ابوالقاسم دلخوش کسمایی* :عضو هیئت علمی ،وه مدی یت اموزشی ،دا شیاه آزاد اس می  ،دماو د ،ای اط.
معصومه اوالدیاط :عضو هیئت علمی،

وه مدی یت اموزشی ،دا شیاه آزاد اس می  ،دماو د ،ای اط

چکیده :شکاد میاط ا تظارات اجتماعی و دستاوردهای آموزش عالی ،م تب در حال افزایش بروده اسرت و
متولیاط آموزشی از شکستهای عینی و ملموس در حوزه آموزش ی ا ند .از ایرن رو آمروزش عرالی بر ای
ب خورداری از ساختاری کارآمدت و قابلیتی باالت و دستیابی بره کیفیرت بهتر  ،یازمنرد واکراوی مسرتم
ف ایند خ مشی اری است  ،بناب این هدد پژوهش حای شناسائی مؤلفهها و شاخصهای خ ی مشی-
اری در ظام آموزش عالی کشور جهت ارائه الیوی مناسب برود .ایرن تحقیرق در پرارادایم تفسری ی برا
رویک د کیفی و مبتنی ب روش ظ یه بنیادی ا وام شد .در این تحقیق  12ف کارشناس و خبر ه حروزه
سیاست اری و مدی یت آموزشی و از اعضای هیئت علمی دا شکده علوم ت بیتی دا شریاههرای دولتری و
غی دولتی استاط ته اط به عنواط مو ه تحقیق در ظ فته شد د و از روش مو ه ی ی ز وی های جهت
شناسایی و ا تخاب خب اط استفاده شد .به منظور جمع آوری ار عات مرورد یراز تحقیرق از روشهرای
م العات اسنادی و میدا ی استفاده شد و ابزار دآوری دادهها مصراحبه یمره سراختاریافته برود .از ر م
افزار  Maxqda2007جهت کد اری باز محوری -زینشی دادههای دآوری شده استفاده شد .یافتهها
شاط داد مؤلفههای اصلی خ ی مشی اری در ظام آموزش عالی کشور عبارتنرد از :توجره بره مردی یت
است اتژیا ،ست ش چت حمایتی ،توجه به کیفیت مداری در ظام آموزشری ،توجره بره زی سراختهرای
آموزشی ،توجه به توسعه همه جا به و توجه به دستاوردهای خ مشی اری در جامعه.
واژ اط کلیدی :بهبود ف آیند ،خ ی مشی

اری  ،آموزش عالی.

* ویسندهی مسؤول :عضو هیئت علمی ،وه مدی یت اموزشی ،دا شیاه آزاد اس می  ،دماو د ،ای اط.
Email: a.delkhosh11@gmail.com
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