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چكيده
هر جامعهای بر اساس الگوها و معیارهای ارزشی ایا ب بیر جا جامعیهک می

هیای ررهگگی

متفاوت دارد ه بر اساس اقتضائات بوم و ارزش باید سیاستگذاری ررهگگی ویورت گییرد
نقش دانشگاهها به عگواا نهادی ررهگگ و زمیگهساز ررهگگ جامعه در نظام جموزش عال بسیار
پررنگ است در این مقالهک اسگاد ررادست جموزش عال

شیور بیهعگیواا راهرردهیای اب ی

انتخاب و متن هر دام از اسگاد با انتخاب گزارههای الزامجور ررهگگ برای دانشگاههیا بیه روش
دگذاری باز و محوریک تحلیل محتوا شده است از  78گزارهک  23د اول استخراج و یدهای
باز در سه محور گروهبگدی شدند برای استخراج معیارهای مگاسبک یدهای محیوری ااویل از
تحلیل محتوای اسگادک مرگا قرار گررت و در ادامهک معیارهای ررهگگ برای دانشگاههیای اییرااک
ارزشهای بگیادی ررهگگ ک تعال ررهگگ و ترویج ررهگگ پیشگهاد و مهبترین مفاهیب در هیر
معیار معرر گردید نتایج نشاا م دهد ه تأثیرگذارترین د در هر معیار به ترتییب ارزشهیای
اس م ک مرجعیت ررهگگ ک ترویج ررهگگ خ قیتک نوجوری و ارجرریگ بوده است
واژگان کليدي :آموزش عالي ،اسناد فرادستي ،فرهنگ ،تحلیل محتوا ،معیارهای فرهنگي.
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مقدمه
توجه به ارزش های فرهنگی در نظام جمهوری اسالممی ایالراک اله برهمالده از یالال ان الم
دینی ،ارزشی و فرهنگی است ،بسیار زیاد است .بر این اساس تمر ز جدی بر جنبه فرهنال
و نهادینه شدک هک در بخشهای مختلف را میطلبد،؛ بهگونهای ه بخش اعظم ایالن جنباله،
به صورت اهداف و هرماکها در اسناد فرادستی شور تبلوریافته و بهعنواک یال اصال بسالیار
مهم و راهبرد اساسی در این اسالناد باله هک درداهتالهشالده اسالت .بالا عنایالت باله جایگالاه نظالام
هموزش عالی شور ،بخش زیادی از بار اجرایی و تح ق ایالن ارزشهالا و اهالداف بالر دوش
این نظام گذاشتهشالده اسالت .در سیاسالت هالای فرهنگالی ،بالر اب الاد فرهنگالی و تربیتالی نظالام
هموزش عالی در درتو ارزش ها و هنجارهای اسممی تأ ید زیالادی شالده اسالت (مرشالدی و
هلج .)1392 ،همچنین رسالت نهادهای نظام هموزش عالی در قبالا دیشالرفتهالای دانشالی،
فرهنگی ،اقتصادی و بهبود زندگی افالراد جام اله ،حکایالت از ارزش و اهمیالت جایگالاه ایالن
نهادها دارد (مهدی .)1392 ،دانشگاهها بهعنواک مهمترین نماد نظالام همالوزش عالالی ،نهالادی
اثرگذار درزمینه تح الق سیاسالتهالای فرهنگالی محسالو مالیشالود و بالا توجاله باله ایالن اله
دانشگاهها از عناصر فرهن ساز جام ه هستند ،اهمیتی دوچندانی دارند (ابراهیمی ،عالدلی و
مهالالراک )1394 ،امالالا از سالالوی دیگالالر دانشالالگاههالالا نهادهالالایی هسالالتند الاله زمینالالههالالای تح الالق
سیاستهای توس های را نیالز فالراهم مالی ننالد؛ تربیالت نیالروی انسالانی متخصآالو ،همالوزش
شهرونداک فرهیخته ،تولید دانش و دانشدژوهی ،مالال باله رفالاه اقتصالادی ،دالرورش نسال
جدیالد و دیشالگام در زمیناله علالوم و فنالوک ،هالدمات اجتمالاعی باله مالردم و جام اله ،ایجالاد
فرصتهای یادگیری مادامال مر ،توس ه و انتشار یافتههای علمالی بالرای دسالتیابی باله توسال ه
دایدار را میتواک از ار ردهای مهالم دانشالگاههالا در سالا هالای اهیالر دانسالت (درزینالاتو 1و
مار و .)2015 ،2در عصر حاضر ،دانشالگاههالا بالا چالالشهالای جالدآی روبالرو هسالتند .توسال ه
1. Porzionato
2. Marco

بررسي و استخراج معیارهای فرهنگي مؤثر بر نظام آموزش عالي ایران از منظر اسناد فرادستي 203

روزافزوک مرا ز هموزش عالی ،ت اضای بیساب ه برای هموزش عالی ،سیستمهالای همالوزش
مجازی ،بین المللی شدک هموزش عالی ،توسال ه مبتنالی بالر دانالش ،دسالتیابی باله منالابع بیشالتر،
جذ سالرمایه هالای فکالری بهتالر و ارت الای جایگالاه ،منجالر باله تحالو اساسالی در سالاهتار و
محتوای دانشگاهها شده و ن الش اولیاله هک هالا بالرای تولیالد و انت الا دانالش باله رهبالری لیاله
جریاکهای دانش در بستر اجتماعی تبدی شده است (زارع بناد و ی ،وحدت زاد ،اولیالا و
لطفی .)1394 ،ازاینرو برای م ابله به چنین محیطی ،یکی از راهح هالا ،دالذیرش تیییالرات و
انطباق با شرایط محیطی ،توجه به م ولهها و زیرساهتهای فرهنگی است.
در جوام ی همچوک ایراک ه در دی ایالدههالا و هرمالاکهالای وایی فرهنگالی و ارزشالی
هستند ،سیاستگذاری فرهنگی از اهمیت ویژهای برهوردار است (نیالبالین ،اا رصالالحی
و ماحوزی .)1396 ،سیاستگذاری فرهنگالی در نظالامهالای همالوزش عالالی و سالازماکهالای
علمالالی و هموزشالالی در جهالالت تبیالالین و در رسالالالتهالالا ،ارزشهالالا در حالالوزه فرهنگالالی و
چگونگی دیادهسازی هکها در فضای دانشگاهها در چارچو مأموریت و ار ردهای نظام
هموزش عالی باید باشد (ابراهیمهبادی .)1393 ،در بستر هموزش عالی دانشگاههالا بالهعنالواک
یال نهاد فرهنگی و فرهن ساز مطرح هستند (امیری ،زارعی متین و اوالف الارزاده.)1389 ،
هر جام های بر اساس الگوها و م یارهای ارزشی حا م بر هک جام ه ،مالم هالای فرهنگالی
متفاوتی دارد .باید توجه داشت باوجود اشترا ها و ت الاممت بالین فرهنال هالای مختلالف،
فرهن هر جام ه تابع سازو ارهای مختو هک جام ه اسالت (اسالکولوک)2001 ،1؛ بنالابراین
یزم است اقتضائات بومی و ارزشی جوامع در سیاستگذاریهای فرهنگالی دیالده شالود .از
همین رو ،رسالت دانشگاههای ایراک با دیگر دانشگاهها ،به علت سالاهتارهای هالا حالا م
بر نظام هموزش عالی شور ،با سایر شورها متفاوت است .منظالور از سالاهتارهای هالا ،
وجود نهادهای سیاستگذار و تصمیمساز در هموزش عالی است .سیاستهای مصو ایالن
نهادها بهوسیله اسناد فرادستی جهت اجرا به بخشهای مختلف ابمغ میشالود .شالناهت ایالن
سیاستها در همه اب اد مأموریتی سازماکها دارای اهمیت اسالت .ایجالاد الگالوی حر تالی بالر
اساس اسناد فرادستی هموزش عالی برای دانشگاههای شور ،از مهمترین دغدغههالایی ایالن
م اله است ه درصدد داسخگویی به هکهاست .به همین منظور در این دژوهش ،مالتن اسالناد
فرادستی بخش هموزش عالالی شالور بالهعنالواک اسالناد راهبالردی ابمغالی از سالوی نهادهالای
1. Scollon
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سیاستگذار شور مورد تحلی قرار هواهد گرفت و مؤلفالههالای مالؤثر بالر ایالن حالوزه اله
مورد تأ ید این اسناد است ،استخراج میگردد .سپس برای همسویی حر ت دانشگاههالا بالا
این اسناد ،م یارهای مطلو فرهنگی دانشگاههای ایراک دیشنهاد میشود.
م اله حاضر از  5بخش تشکی شده است .در بخش نخست ،مروری بر دیشینه بر اساس
مطال الالات فرهنگالالی دانشالالگاههالالا و تحلی ال محتالالوایی اسالالناد مطالالرحشالالده اسالالت .بخالالش دوم،
روششناسالالی الاله تحلیال محتالالوایی یفالالی اسالالناد فرادسالالتی بخالالش همالالوزش عالالالی اسالالت را
مورداشاره قرار داده و ف رهیند تحلیال محتالوای اسالناد تشالریه شالده اسالت .در بخالش سالوم،
تحلی دادهها صورت میگیرد ه مالتن اسالناد بالر اسالاس روششناسالی بیالاکشالده ،تحلیال و
م یارهای مناسب فرهنگی استخراج میشود .در بخالش چهالارم ،یافتالههالای ایالن دالژوهش بالا
نتایج دیگر دژوهشهای مشابه موردبحث قرار میگیرد .بخش ههر ،به جمالعبنالدی نتالایج و
تحلی ها اهتصا یافته است.
 .1پيشينه
دیشینه با توجه به اهداف این م اله ،در ساله بخالش موردبررسالی قرارگرفتاله اسالت .در بخالش
نخست ،مطال اتی ه اب اد فرهنگی دانشگاهها را موردتوجه قرار دادند ،بررسی هواهد شالد.
دسازهک به بررسی مطال اتی ه اب اد گوناگوک اسناد فرادستی بخش هموزش عالالی شالور
را مورد تحلی قرار دادهاند ،درداهته میشود و درنهایت بالر اسالاس دو بخالش موردبررسالی،
جمعبندی ارائه میشود و وجه تفاوت این دژوهش را بر اساس شکاف دژوهشی مطرحشالده
بیاک می ند.
 .1-1دانشگاهها و ابعاد فرهنگی

تحویت دهههای اهیر ،نظامهای هموزش عالی را با تیییرات عمالدهای روبالرو الرده اسالت؛
بهطوری ه مأموریتهای سالنتی دانشالگاههالا الاممم متحالو شالده اسالت (زارع بنالاد و ی،
وحدت زاد ،اولیا و لطفی .)1395 ،امروزه از دانشالگاههالا ف الط همالوزش و دالژوهش انتظالار
نمیرود ،بلکه ن ش هالای جدیالدی همچالوک مشالار ت دررنال در فرهینالدهای اجتمالاعی و
داسخگویی در توس ه همهجانبه جوامع برای دانشگاهها تصویر شالده اسالت؛ بالهگونالهای اله
امروزه م وله فرهن بهعنواک یکی از اب اد ف الیت دانشگاهها مطرح است .دانشالگاه ،نهالادی
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هودمختار و مح تمقی دانش و فرهن اسالت (دینتالی .)2001 ،1توجاله باله ب الد فرهنگالی
دانشگاهها در دژوهشها از دیدگاههای مختلف توسط مح اک موردبررسی قرارگرفته است
ه برهی از هکها در ادامه موردبررسی قرار میگیرد.
رئوفی ( )1374ن ش دانشگاه در ت ویت و توس ه فرهنال در جام اله را در قلمروهالای
دسترسی به فرهنال  ،همالوزش و درورانالدک فرهنال و هنالر ،ارت الای همقیالت و نالوهوری،
تشویق فرهن عامه و فرهن سنتی ،ت ویت هویت فرهنگالی ،ارت الای مبالادیت فرهنگالی،
حفظ میراث فرهنگی و توسال ه نگالرش هالای قط الی در بالا فرهنال م رفالی الرد .طالایفی
( )1378در دژوهشی با عنواک «فرهن دانشگاهی با عنواک فرهن علمالی-دژوهشالی ایالراک
بررسی قابلیتها و تنگناها» ،به شناسایی ن الا ضال ف و قالوت فرهنال علمالی-دژوهشالی از
اب الالاد دینالالی ،سیاسالالی ،اقتصالالادی ،اجتمالالاعی سالالازمانی ،سالالاهتاری ،رواکشالالناهتی و م رفتالالی
درداهت .نتایج این دژوهش نشاک میدهد ه نظام هموزش عالالی ایالراک درزمینالهٔ فرهنال
دانشگاهی با چالشهای فراوانی ،همچالوک نا ارهمالدی فرهنال دانشالگاهی و تربیالت افالراد
فرهیخته و ض ف در روحیه علمی و دژوهشی روبرو است .محسنی ( )1383در دژوهشالی بالا
عنواک هسیبهای فرهنگی و اجتماعی دانشگاهها به بررسی هویت فرهنگی در دانشگاههالای
شور درداهته اسالت؛ نتالایج دالژوهش وی نشالاک مالیدهالد اله بحالراکهالایی چالوک احسالاس
ناامیدی ،ازهودبیگانگی فرهنگی و بحراک هویت ،امید بستن به قدرتهالای بیگاناله ،الاهش
هویتهای دینی ،ملی و تمای باله الگودالذیری هالارج از شالور از هسالیبهالای فرهنگالی و
اجتماعی است ه دانشگاههای شور را تهدیالد مالی نالد .رشالیدی و همکالاراک ( )1384باله
بررسی روند برنامهریزی ف الیتهای فرهنگی دانشگاههای دولتی اصفهاک طالی برناماله دوم و
سوم توس ه شور درداهتهاند؛ نتایج دژوهش هکها نشاک میدهد ه میاک مؤلفالههالای یفالی
در برنامهریزی ف الیت های فرهنگی طی برنامه دوم و سالوم توسال ه ،تفالاوت چنالدانی وجالود
ندارد ،ولی در هصو شاهو هالای مالی میالاک دو برناماله تفالاوت اساسالی وجالود دارد و
عملکرد مجریاک فرهنگالی در برناماله دوم نیالز تفالاوت چنالدانی مشالاهده نشالد .حمیالدی زاده
( )1384در دژوهشی اب اد فرهن دانشهفرینی دانشگاهها را ارتباطالات دوجانباله ،صالداقت،
حمایت و تشریالمساعی ،بیطرفی ،نبود تب یض ،صداقت ،افتخالار باله دسالتاوردهای تیمالی،
رفاقت ،احساس ت لق ،مراقبت و حمایت از دیگراک و افتخار باله شالی فالردی م رفالی نمالود.
1. Delanty
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زاهدی اص ( )1386در دژوهشی با عنالواک «اهالمق حرفالهای و فرهنال دانشالگاهی» ،باله
بررسی ویژگیهای فرهن دانشگاهی و اهالمق حرفالهای در منالابع علمالی و نظرهالواهی از
اعضای هیئتعلمی درداهت؛ یافتههای دژوهش وی ،حکایت از هک دارد ه بهرغالم تجرباله
طوینی و مرتبه علمی جم یالت موردمطال اله ،برداشالت منسالجم و ت بیالر واضالحی از مفالاهیم
اهمق حرفهای و فرهن دانشگاهی وجود ندارد .توحیدلو ( )1387در دژوهشی به بررسالی
وض یت فرهنگی دانشگاه هزاد رودهن با رویکالرد اسالممی بالا اسالتفاده از مالد چهارب الدی
گلدک و استار به تحلی و اندازهگیری وض یت مذهبی و اجتمالاعی اسالاتید و دانشالجویاک
درداهت؛ نتایج دژوهش وی نشاک می دهد ه اساتید این دانشگاه بیشترین مشالار ت دینالی،
سیاسی و اجتماعی در ف الیتهای فرهنگی و درنتیجه بایترین وضال یت فرهنگالی را دارنالد،
همچنین مرداک ،دارای بیشترین مشار ت سیاسی و زناک ،دارای بیشترین مشار ت اجتمالاعی
هستند .صادقی ( )1391در دژوهشی به تحلی محتوای سند برناماله درسالی ملالی ایالراک بالرای
شناسایی مؤلفههای هموزش چندفرهنگی درداهت .نتایج دژوهش وی نشاک میدهالد اله در
اسناد ،توجهی نسبی به مؤلفههای هموزش چندفرهنگی درزمینه روشهای ارزیالابی دیشالرفت
تحصیلی شده اسالت و باله راهبردهالای یالادگیری توجاله نشالده اسالت .ریمیالاک و احمدونالد
( )1391در دژوهشی با توجه به راهبردهای سند چشمانالداز بیسالتسالاله شالور و تأ یالد بالر
فناوریهای نوین اطمعاتی در رسیدک به جایگاه برتر با توجه باله ن الش دانشالگاههالا باله ارائاله
چارچو مفهومی حاص از ارتبا سه م وله هویت فرهنگی ،جام ه اطمعاتی و دانشگاهها
درداهتند .مرشدی و هلج ( )1392با دژوهشالی باله ارزیالابی سیاسالتهالای فرهنگالی همالوزش
عالی شور از جایگالاه مالد تالرت در وحالدت و همزیسالتی فرهنال علمیادانشالگاهی و
فرهنالال دینالالی درداهتنالالد؛ یافتالاله دالالژوهش هکهالالا ،حکایالالت از هک دارد الاله مالالد تالالرت در
وحدت فرهنگی درعینحا ه در سیاستهای فرهنگی موردنظر تا حدود قابال قبالولی ایالن
مسئله را موردتوجه قرار داده ،اما این سیاستها مانند دیگر سیاستهالای فرهنگالی شالور از
مداهلالاله نهفتالاله و تصالالدیگرانالاله دولتالالی رنالالج مالالیبالالرد و ارزیالالابی هکهالالا نشالالاک مالالیدهالالد الاله
سیاستهای لی فرهنگی در بخش هموزش عالی به این موضوع توجاله نالدارد و تمهیالدات
نظری و عملی یزم برای همزیستی این دو دسته ارزشها و هنجارها را فراهم ننمالوده اسالت.
اا رصالالالحی ( )1393در دژوهشالالی بالاله بررسالالی جایگالالاه فرهن ال دانشالالگاهی در زنالالدگی
دانشجویی درداهت؛ هدف این دژوهش ،تبیین ویژگیهالای زنالدگی دانشالجویی در شالور
ایراک از زباک دانشجویاک بود؛ نتالایج دالژوهش وی نشالاک داد اله مضالامین ا رشالده توسالط
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دانشجویاک ،م رف نبود نشگری هناک در عرصه تولید و مصرف علالم ،نبالود تمالایز جالدی
دردیس با سایر محیطهای جواناک ،ض ف سنتها ،اسطورهها ،ارزشها ،عادات ،هیالینهالا و
دستاوردهای ه ادمیال در زندگی دانشجویی است و بیانگر ضال ف شالک گیالری اجتمالاع
علمی و هنجارهای هک است و دغدغههای دانشجویاک عمدتام فردی ،تماشالاگرانه ،منف ال و
غیرایالالدئولوکیال اسالالت .ابراهیمالالی و همکالالاراک ( )1394در دژوهشالالی ،بالاله ن الالش فرهن ال
دانشگاهی بر دانشهفرینی از دیدگاه صاحبنظراک نظام هموزش عالی درداهتنالد؛ هکهالا در
این دژوهش ،به روش یفی با مصاحبه با صالاحبنظالراک مؤلفالههالای فرهنال دانشالگاهی و
دانشهفرینی را استخراج ردند؛ در این دژوهش مؤلفههای فرهنال دانشالگاهی ،اسالت م
دانشگاهی ،هزادی علمی ،اهمق حرفهای ،مالدیریت ،ارتباطالات ،مشالار ت و الارگروهی،
فرهن یادگیری ،اعتماد بین اعضا ،نظالام دالاداشدهالی و ارزیالابی م رفالی شالد .محمالدی و
همکاراک ( )1395در دژوهشی ،الگویی برای هموزش چندفرهنگی در نظام هموزش عالی از
دیدگاه متخصصاک ارائه ردنالد؛ یافتالههالای دالژوهش هکهالا نشالاک مالیدهالد اله ابتالدا بایالد
زیرساهتها و دیششر های (سیاستگذاری و نیروی انسانی چندفرهنگی) فراهم شالود و
سپس با تکیهبر استراتژیهای هموزشی مک و هرد ،به نیازهای متنوع فرهنگالی دانشالجویاک
از اقلیتهای فرهنگی داسخ داد.
ولیما )1998( 1به بررسی مطال ات فرهنگی و هویتی در همالوزش عالالی درداهالت؛ وی
دژوهشها را در این زمینه با دو نگاه رشتههای فرهنگی و فرهنال سالازمانی بررسالی نمالود؛
نتایج دژوهش وی نشاک داد ه نگرانیهای فرهنگی از ددیدههالای نهالادی شالک مالیگیالرد.
لو اس )2006( 2در مطال های ن ش فرهن در انت ا دانش بر اساس اب اد فرهنگی هافسالتد
در شر تهای چندملیتی را موردبررسی قرار داد؛ نتالایج دالژوهش وی نشالاک داد اله انت الا
دانش ،زمانی موف یتهمیز است ه شر تها در فرهنال هالای مشالابه ازنظالر فردگرایالی در
برابر جمعگرایی ،با محوریت زناک در برابر محوریت مرداک ،فاصله قدرت و اجتنا از عدم
قط یت وجود دارد .نولد هربرت )2011( 3در دژوهشی به بررسی رابطه بالین توانمندسالازهای
فرهنگی سازماک دانشهفرین و عملکرد شر تها درداهت؛ نتایج این دالژوهش حکایالت از
این داشت ه شر تها با سطه بایی اعتماد ،فرهنگی را هلق می نند ه در هک ت سالیم و
1. Valimaa
2. Lucas
3. Nold Herbert
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به تسهیم دانش تشویق میشوند .تیرنی و سبحاروا  )2017( 1در دژوهشالی باله بررسالی فسالاد
اداری از جنبه فرهن و اعتماد در هموزش عالی هند درداهتنالد؛ نتالایج ایالن دالژوهش نشالاک
میدهد ه نظریه ایده فرهن سازمانی بالرای در فسالادهای نظالامیافتاله و چاله سالانی در
مرا ز دانشگاهی ممکن است با هک م ابله نند ،استفاده میشود .عبالدالرحماک 2و همکالاراک
( )2016در دژوهشی به شناسایی اب اد ت الی فرهنگی در هموزش عالی مالالزی درداهتنالد؛ بالا
توجالاله بالاله هالالدف همالالوزش عالالالی مالالالزی در جالالذ حالالدا تری دانشالالجویاک هالالارجی در
دانشگاههای هک شور ،به ارت ا سطه هدمات و بهالرهوری بالای ار نالاک در عملکردهالای
اری نیالاز اسالت؛ بالدین منظالور ،توجاله باله جنبالههالای فرهنگالی بالین ار نالاک بخالشهالای
دانشگاهی ،رسیدک به این هدف را تسریع هواهد نمود.
 .2-1پيشينه برنامهریزی و اسناد فرادستی مرتبط با آموزش عالی

امروزه ،توس ه جام ه بهعنواک یکالی از رسالالتهالای لیالدی همالوزش عالالی مطالرح اسالت؛
دستیابی به چنین توس های ،نیازمند برنامهریزی و طراحی ن شه راه است .بدین منظور ،بیشالتر
شورها بهویژه شورهای درحا توس ه ،برای رشد و توس ه همهجانبه اقتصادی ،اجتمالاعی
و فرهنگی ،برنامههای توس ه میاکمدت و بلندمالدت تالدوین مالی ننالد .دیشالینه برنامالهریالزی
بهصورت رسمی در ایراک ،به اجرای هک در سا  1325برمالیگالردد .ف الیالتهالای منجالر باله
تدوین این برنامه از سا  1316شروعشده بود (ابتهاج .)1371 ،دس از تالدوین اولالین برناماله
عمرانی ،در سا  1327به مجلس ملی ت دیم شد؛ تا دیروزی ان الم اسالممی ،شالش برناماله
تدوین و دنج برنامه اجرا شد (نوروززاده ،شفیعزاده و روحانی .)1392 ،سپس تالا باله امالروز،
شش برنامه توس ه دیگر تدوینشده است .تنظیم و اجالرای ت ریبالی دوازده برناماله مالرتبط بالا
توس ه شور ،نشاکدهنده ساب ه و تجربهای ارزشمند درزمینهٔ برنامهریزی در شور اسالت.
برهی از این برنامهها ه در دهههای اهیر تصویب و ابالمغشالدهانالد ،بیشالتر ن الش راهبالردی
دارند؛ به جا یگاه و اهمیت نظام همالوزش عالالی اشالاره و بالا توجاله باله اهمیالت دانشالگاههالا و
ن الالشهفرینالالی هکهالالا در توسالال ه ،راهبردهالالا و اهالالداف اسالالتراتژیال نظالالام همالالوزش عالالالی
مشخوشده است.
بررسی دژوهشهای مرتبط به اسناد فرادستی بخش هموزش عالی بیشالتر مربالو باله دو
1. Tierney & Sabharwal
2. Abdul Rahman
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دهه اهیر است .جدو شماره  ،1همصهای از مطال ات انجامشده درزمینالهٔ بررسالی اسالناد
فرادستی بخش هموزش عالی را نشاک میدهد
جدول  :1خالصهای از پژوهشهای انجامشده درزمینهٔ بررسي اسناد فرادستي مرتبط با آموزش عالي

یافتهها
سال
عنوان پژوهش
ردیف
عدم مشار ت دانشگاهها در مراال مختلف برنامهریزیک سر بودجه
بازنگری تجارب برنامهریزی
جاری و عمران ک ارت یفیت جموزش و تحقیق و اهش ار جی
 1جموزش عال در برنامه دوم توسعه 1374
دانشگاههاک عدم ایجاد پایگاه اط عات جموزش عال شورک نرود
(سیاریک )1374
دسترس بهگگام به اط عات دانشگاهها و مرا ز تحقیقات .
وجود برخ است های برنامه توسعه همچوا پیشبیگ های یرعلم
توویف و تحلیل روند بخش
بر اساس روندهای گذشتهک نهادیگه نشدا نظام ارزشیاب مداومک نرود
جموزش عال ط برنامه اولک دوم و
ارزشیاب محیطهای بیرون و درون ک عدم مشار ت همه ذینفعاا در
1383
2
ررجیگد برنامهریزی و تقلیل مجموعه تصمیب گیراا به جمع وچک از
سوم توسعه ایراا (تسلیم ک
اعضای میته برنامهریزی و تدوین نشدا شاخصهای لیدی
)1383
عملکرد
جسیبشگاس ساختار نظام جموزش
عوامل پیش برنده اجرای برنامه توسعه جموزش عال عرارتاند از
عال در اجرای برنامههای پگجساله
1386
3
الزامات رگ ک قانون ک عموم ک مدیریت ک ررهگگ و ساختاری
توسعه بخش جموزش عال (داودیک
)1386
جسیبشگاس ساختار نظام جموزش
موانع و جسیبهای اول اجرای برنامههای توسعه نظام جموزش عال
عال در اجرای برنامههای پگجساله
عرارتاند از :ساختار وظیفهایک عدم انطراق ساختار با ویژگ ها و محیط
 4توسعه بخش جموزش عال بهمگظور 1386
و اهداف برنامهها پیشگهادها :به ارگیری سه راهررد ررهگگ مشار ت ک
ارائه راهرردهای مگاسب (اجتهادی و
مدیریت تر یر یا نظاممگد و ساختار ماتریس
داودیک )1386
تحلیل محتوای اسگاد ررادست و
معین بهمگظور استگتاج سیاستهای
سیاستهای محوری استخراجشده عرارتاند از :ررهگگک جموزشک
برنامههای توسعه پگجب بخش
 1388پژوهشک رگاوریک توانمگدسازی مگابع انسان و توسعه زیرساختهاک
5
جموزش عال ک تحقیقات و رگاوری
همکاریهای ررا بخش و بینالملل ک پاسخ گوی ک تشویق و مشار ت
(نوروززادهک رتح واجارگاه و
یذوریک )1388
مفاهیب علم و رگاوریک اقتصادیک مدیریت ک جامعهشگاخت ک ررهگگ ک
تحلیل محتوای پیشنویس نقشه
جیگدهپژوه ک سیاس و اقوق به ترتیب بیشترین سهب را در ساختار
جامع علم شور و پیشگهاد الگوی
1388
6
مفهوم دارند درنهایت یک الگوی  18مؤلفهای برای ارزیاب نقشه
ارزیاب جا (ذا روالح و
جامع علم شور پیشگهاد شد
ذا روالح ک )1388
ضرورت توجه به اجزای اول توسعه (جموزشک پژوهش و رگاوری) در
نقش علب و رگاوری در برنامههای
1390
7
تدوین طرح و برنامههای توسعه و ضعف برنامههای شور درزمیگهٔ
توسعه ملّ (اربابشیران و خا رازک
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)1390

8

ارزیاب و تحلیل بخش علب و
رگاوری قانوا برنامه پگجب توسعه
1392
از مگظر اسگاد ررادست (نوروززادهک
شفیعزاده و رواان ک )1392

9

جایگاه جموزش عال بینالملل در
نقشه جامع علم شور (رضاک 1393
)1394

10

تحلیل محتوای برنامههای توسعه
جموزش عال با تمر ز بر تغییرات
ساختاری و ار ردی استق ل
1394
نظام دانشگاه (رتحاله ک یمگ ک
ورا یااک رراستخواه و قاض
طراطرائ ک )1394

11

بررس و استخراج معیارهای مؤثر
بر رترهبگدی دانشگاههای ایراا از
1395
مگظر اسگاد ررادست (زارع
بگاد و ک وادت زادک اولیاء و
لطف ک )1395

توجه به امر رگاوری و تدوین راهرردهای دقیق برای توسعه رگاوری
سیاستهای محوری ااول از تحلیل اسگاد در اوزههای ررهگگک
جموزشک پژوهشک رگاوریک توانمگدسازی مگابع انسان و توسعه
زیرساختهاک همکاریهای ررا بخش و بینالملل ک پاسخگوی ک تشویق
و مشار ت طرقهبگدی شدند نهایتاًک مواد قانون بخش علب و رگاوری
قانوا برنامه پگجب بخش علب و رگاوری با سیاستهای محوری روق
مطابقت داده شد مشخص شد در بخش علب و رگاوری قانوا برنامه
پگجب توسعهک سیاستهای محوری اسگاد موردتوجه قرارگررته است
با روش توویف -تحلیل ک جایگاه و موقعیت جموزش عال بینالملل در
نقشه جامع علم شور تحلیل و ظرریتها و رروتهای
پیشبیگ شده در نقشه جامع علم شگاسای شد
تغییر در جهتگیری و نگرش برنامهریزاا و سیاستگذاراا شور در
طول برنامه پگج برنامه توسعهک از مدلهای اکمران دولتگرا به
مدلهای اکمران هومرولت و بازار محور تغییریارته و میزاا توجه به
برخ از ار ردهای استق ل دانشگاه در ط برنامههای سومک
چهارم و پگجب توسعهک بیش از سایر برنامهها بوده است ه نشاادهگده
تعامل بین ابعاد ساختاری و ار ردی استق ل دانشگاه در ط
برنامههای توسعه است
گزارههای الزامجور برای دانشگاهها از اسگاد ررادست جموزش عال
انتخاب و  36مفهوم در شش محور به روش تحلیل محتوا گروهبگدی
شدندک معیارهای جموزش ک پژوهش و رگاوریک تأثیرگذاری اجتماع و
ررهگگ ک ارجرریگ و خلق ثروتک مک به توسعه پایدار و تعام ت
بینالملل و ررا بخش برای رترهبگدی دانشگاههای ایراا پیشگهاد
شدندک تأثیرگذارترین مفاهیب؛ پژوهش تقاضامحورک جموزش تقاضامحورک
جموزش و پژوهش مرتگ بر ارزشهای اس م ک توجه به محیطزیست
و همکاریهای بینالملل مشخص شدند

دژوهشهای بررسیشده در جدو فوق ،نشاک میدهد ه در تدوین برنامههالای او  ،دوم و
سوم توس ه با توجه به شرایط موجود ،متر به ن ش دانشگاهها و جایگاهها هکهالا در توسال ه
شور توجه شده است ،ولی در برنامههای چهارم ،دنجم و ششم توس ه ،سرفص هایی بالرای
هموزش عالی و دانشگاههالا اهتصالا دادهشالده اسالت .مطال الات انجالامشالده در هصالو
تحلی محتوای برنامههای توس ه و اسناد مرتبط با بخش همالوزش عالالی نشالاک مالیدهالد اله
مفاهیم ،فرهن  ،هموزش ،دژوهش ،فناوری و همکاریهای فرا بخشی و بینالمللی بیشترین
وزک را دارند.
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 .3-1جمعبندی پيشينه پژوهش

موارد بیاکشده در بخش  ،1-2نشاک مالیدهالد اله در بررسالی اب الاد و زمینالههالای فرهنگالی در
هموزش عالی ،بیشتر مطال ات با دیدگاه نظری صورت گرفته است و روش انجام هکها ،بیشالتر
بهصورت نظرسنجی از طریق مصاحبه با ارشناساک و صاحبنظراک مرتبط با ایالن حالوزه بالوده
است و متر از دیدگاه اسناد راهبردی و ابمغشده از نهادهای سیاستگذار به جنباله فرهنگالی
هموزش عالی درداهتهاند؛ بهعبارتدیگر ،در این مطال ات متر به تحلی الزامالات فرهنگالی از
منظر اسناد فرادسالتی بخالش همالوزش عالالی توجاله شالده اسالت .همچنالین بالا توجاله باله بررسالی
دژوهشهای انجامشده در بخش  2-2ه درزمینهٔ تحلی محتوای اسناد فرادستی اسالت ،ایالن
بررسیها بیشتر جنبه ارزیابی محتوایی و تحلی سیاستهای استخراجشده در این اسالناد را دارد
و هنچه متر به چشم میهورد ،این است ه به جنبالههالای الالزامهور دانشالگاههالا و مؤسسالات
هموزش عالی برای دسالتیابی باله اهالداف المک شالور درداهتالهشالده باشالد .ازایالنرو شالکاف
تح ی اتی موجود ،توجه به الزامات حر تی دانشگاهها و ارزیالابی عملکالرد فرهنگالی هکهالا بالر
اساس تحلی محتوای اسناد فرادستی است .با عنایت به این ه در تحلیال محتالوای برنامالههالای
توس ه ،بهطور لی م وله فرهن بیشترین وزک را دارد ،توجه به ایالن م ولاله در همالوزش عالالی
میتواند سمتوسوی حر ت نهادهای هموزش عالی (دانشگاهها) را بیشازدیش تبیین ند .باله
همین منظور در این دژوهش ،مبنای ت ریف مفاهیم و م یارهالای فرهنگالی دانشالگاههالا ،تحلیال
محتوای متن این اسناد قرار هواهد گرفت.
 .2روششناسی پژوهش
جهتگیری این دژوهش ،با توجه باله نتالایج هک اله مالیتوانالد مورداسالتفاده دالژوهشگالراک،
دانشجویاک ،دانشگاهها و مؤسسالات همالوزش عالالی قالرار گیالرد؛ الاربردی ،ازنظالر ماهیالت،
توصیفی-تحلیلی و ازنظر شیوه گردهوری اطمعات ،تابخانهای است .با عنایت باله ایالن اله
متوک اسناد فرادستی ازجمله منابع اطمعاتی مهم در سیاستگالذاری دانشالگاههالا و عملکالرد
هکها به شمار میروند .واحد تحلی دژوهش ،متن اسناد فرادستی حوزه هموزش عالی ست؛
بنابراین روش تحلی  ،تحلی محتوای یفی متوک اسناد است .بدینصالورت اله بالا رویکالرد
است رایی به بررسی متوک اسناد فرادستی به شناسایی م یارهای تأثیرگذار فرهنگی دانشگاههالا
درداهته میشود.
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برای انتخالا اسالناد در گالام نخسالت نهادهالای حالا میتی و سیاسالتگالذار درزمینالهٔ
ارزیابی و عملکرد دانشگاهها و مؤسسات هموزش عالی شناسایی شدند؛ مصوبههالا و قالوانین
ابمغی از این نهادها ن ش تأثیرگذاری در ترسیم جهت حر تی دانشالگاههالا دارنالد .در گالام
ب دی با مطال ه دژوهشهای مشابه ،فهرستی از اسناد مورد تحلی در هکهالا موردتوجاله قالرار
گرفت .سپس با جمعبندی مطال ات مشالابه و نهادهالای حالا میتی فهرسالتی از اسالناد ،جهالت
تحلی در این م اله تهیه شد .ازاینرو اسناد مورد تحلی در این دژوهش ه بهصورت نموناله
هدفمند و در دسترس برای مطال ه انتخا شدند ،در جدو شماره  2همده است
جدول  :2اسناد فرادستي در بخش آموزش عالي.

ردیف

عنوان سند

مرجع تصویب

سال

مجمع تشخیص مصلحت نظام 1382
سگد چشبانداز  20ساله شور
1
 2اب یه سیاستهای ل نظام (بخش علب و رگاوری) مجمع تشخیص مصلحت نظام 1393
1389
شورای عال انق ب ررهگگ
نقشه جامع علم شور
3
مجمع تشخیص مصلحت نظام 1395
سیاستهای ل برنامه ششب توسعه
4
1389
مجلس شورای اس م
قانوا برنامه پگجب توسعه شور
5
1383
مجلس شورای اس م
قانوا اهدافک وظایف و تشکی ت وزارت عتف
6
-شورای عال انق ب ررهگگ
مصوبات شورای عال انق ب ررهگگ
7

بررسی مصوبات شورای عالی ان م فرهنگی نشاک میدهد ه این مصوبات ت الدد و تنالوع
بالالاییی دارنالالد؛ بالاله همالالین منظالالور مصالالوباتی الاله ن الالش دسالالتورال م و قالالانوک اجرایالالی بالالرای
دانشگاهها و بخشهای هموزش عالی داشتند و مربو به بیسالت سالا اهیالر بودنالد ،در نظالر
گرفته شد.
با توجه به این ه دادههای اولیه در این دژوهش از نوع متن هستند ،مناسبترین روش،
تحلی محتوای 1متن اسناد فرادستی است .فرهیند تحلی محتالوای اسالناد بالا اسالتفاده از روش
گا  ،)1391( 2طی دنج مرحله به شک زیر صورت گرفت
مرحله  )1شناسایی گزاره :در این مرحله ،متن هر یال از اسناد بهصورت جداگاناله مالورد
تحلی قرار گرفت و مفاد مرتبط با هموزش عالی شناسایی شد .سپس گزارههالای الالزامهور بالرای
دانشگاهها انتخا شد .انتخا هر یال از گزاره هالا بالر اسالاس مفهالوم و تطالابق هک بالا مأموریالت،
1. Content analysis
2. Gall
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ار رد و انتظارات دانشگاهها در حوزه فرهن استخراج و نشانهگذاری گردید.
مرحله  )2مقولهسازی :بر اساس تفسیر هر یال از گزارههای استخراجشده در مرحله
قب م وله سازی صورت گرفت .س ی شد هر م ولاله ،نماینالده یالال متییالر متفالاوت دشالتیباک
مأموریت فرهنگی دانشگاهها باشد.
مرحله  )3شناسایی کدها :هر یال از گزارههای منتخب ،بالا توجاله باله مفهالوم ،بالرای
قرار گرفتن در هر م وله نشانهگذاری شد .در این مرحلاله محتالوای هالر یالال از گالزارههالای
انتخا شده به صورت جداگانه در هر سند ازنظر مفهومی تفسالیر و الدهای مربوطاله باله هالر
یال از گزارهها اهتصا یافت .این مرحله به دگذاری باز مشهور است.
مرحله  )4تخليص کددها :در ایالن گالام ،بالرای در بنیالادین هالر یالال از مفالاهیم و
جلوگیری از همدوشانی مفهومی در تحلی ها ،در این گام مبادرت به تشکی جلسات م ینالی
برای فهم مبانی و دها در جهت مأموریت و الزامات فرهنگی دانشگاهها توسط مح الاک بالا
حضور یال هبره و در نظر گرفتن یال سند اصلی بهعنواک نمونه (ن شه جامع علمی شالور)
م ولهها و گزارههای منتخب بارها و بارها مورد بازهوانی و تحلی ها مورد تأیید قرار گرفت
و سرانجام الگوی م ولهها تبیین گردید .دس از یکتا و تخلیو شدک دهای بالاز ،دادههالای
موجود در نرمافزار بر اساس اصمحات انجامشده مورد بازبینی قرار گرفالت و تحلیال متالوک
مجددام صورت گرفت.
مرحله  )5کدگذاری محوری :در این مرحله ،مجموعالهای از مفالاهیم بالر محالور یالال
م وله اصلی گروهبندی میشوند ه همدوشانی مفهومی دارنالد .در ایالن دالژوهش هوشالههالای
مفهومی ه تشکی دهنده الد محالوری هسالتند ،از انتظالارات و رسالالت فرهنگالی دانشالگاههالا
برگرفته شد .روش متداو برای صحهگذاری دگذاری محوری ،تطابق مشابهت هبرهمحالور
است .در این دژوهش برای انجام مشابهت ازنظر دو هبره در دسترس بهصالورت جداگاناله اله
در حوزههای مختلف فرهنگی هموزش عالی مسئولیت داشالتند و باله م ولالههالا ازنظالر مفهالومی
اشراف علمی یزم را داشتند ،در دگذاری و تخصیو دمحوری استفاده شد.
برای انسجام نتایج و تحلی دقیق دادهها چندین نرمافزار در ایالن زمیناله وجالود دارد؛ بالا
بررسی انجامشده توسط مح ق ،با توجه به اینکه اسناد مورد تحلیال در ایالن دالژوهش ،متالوک
فارسی هستند .در بین نرمافزارهای موجود ،نرمافزار اتلستی 1ه قادر است متوک فارسالی را
1. Atlas.ti
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با قالبها متفاوت ،بخواند انتخا شد؛ برای تحلی  ،از نسخه  6ایالن نالرمافالزار اسالتفاده شالد.
فرهیند این دژوهش در شک شماره  1نشاک دادهشده است.
شکل  :1فرآیند اجرای پژوهش

معیارهای
تاثیرگذار ررهگگ
دانشگاههای ایراا

انتخاب
دهای
محوری

استخراج
دهای باز

استخراج
مقولههای
الزامجور
ررهگگ در
اسگاد

تحلیل
محتوای
اسگاد

انتخاب اسگاد
ررادست جموزش
عال

در این دژوهش ،سؤایت تح یق باله شالرح زیالر اسالت اله داسالخ باله هک ،فراینالد دالژوهش را
هدایت می ند.
 مفاهیم فرهنگی مرتبط با رسالت فرهنگی دانشگاهها (الالزامهور) در تحلیال محتالوایمتن اسناد فرادستی در بخش هموزش عالی دماند؟
 م یارهای فرهنگی مناسب برای دانشگاههای ایراک از منظر اسناد فرادستی دماند؟سؤا نخست به تحلی محتوای متن اسناد فرادسالتی همالوزش عالالی درداهتاله و مفالاهیم
مرتبط با الزامالات فرهنگالی دانشالگاههالا اسالتخراج هواهالد شالد .سالؤا دوم از ایالن موضالوع
سرچشمه میگیرد ه دس از استخراج مفاهیم مندرج در اسناد فرادسالتی بالهدسالتهمالده در
جوا سؤا او با توجه به تکمی دگذاری و انجام الدمحوری بالر اسالاس ار ردهالا و
رسالت فرهنگی دانشگاهها دستهبندی هواهند شد .سالؤایت مطالرحشالده در ایالن تح یالق در
امتداد یکدیگرند بهطوری ه با داسخ به سؤا او  ،سؤا دوم مطرح میشود.
 .3تحليل دادهها
 .1-3تحليل محتوای اسناد فرادستی بخش آموزش عالی کشور

برای گزینش اسناد فرادستی م رفیشده در بخش روششناسی جهت تحلی محتوا ،اسنادی
انتخا شدند ه اهداف مک ،الزامات و ن شه راه هموزش عالی را تبیین نند ،همدوشالانی
متری داشته باشند ،به تصویب نهادهای سیاستگذار و راهبردی شور رسالیده و در منالابع
مشابه دیگر به هک اشارهشده باشند .ازاینرو هفت سند فرادسالتی مربالو باله بخالش همالوزش
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عالی شور انتخا و محتوای هکها مورد تحلیال قالرار گرفالت .جالدو شالماره  ،3فراوانالی
گزارهها و دهای باز به تفکیال هر یال از اسناد بر اساس فرهیند دنجگانه تحلی محتالوای
اسناد ،ا رشده در بخش روششناسی را نشاک میدهد
جدول  :3فراواني گزارههای الزامآور و تعداد کدهای مستخرج در اسناد فرادستي آموزش عالي.

ردیف

عنوان سند

سگد چشبانداز  20ساله شور
1
 2اب یه سیاستهای ل نظام (بخش علب و رگاوری)
نقشه جامع علم شور
3
برنامه ششب توسعه
4
قانوا برنامه پگجب توسعه شور
5
قانوا اهدافک وظایف و تشکی ت وزارت عتف
6
مصوبات شورای عال انق ب ررهگگ
7

فراواني گزارههای الزامآور تعداد کد استخراجشده
10
15
20
7
6
5
15

29
29
93
13
10
15
35

با توجه به این ه برهی از این اسناد منحصرام به دانشگاهها نپرداهتالهانالد ،در تحلیال محتالوای
اسناد ،گزارههای الزامهور برای دانشگاهها در حوزه فرهن ازنظر مفهالومی اسالتخراج و در
نرمافزار نشانهگذاری شالدند .از  78گالزاره مالورد تحلیال  ،مجموعالام  224مفهالوم بالهصالورت
دهای باز اولیه استخراج شد؛ سپس ،مفاهیم استخراجشده تجمیع و مفهومهای مشالتر و
نامرتبط حذف شد؛ درنتیجاله 106 ،مفهالوم حاصال شالد .مفالاهیم حاصال ازنظالر مفهالومی و
م نایی چندین بار توسط مح اک با تشکی جلساتی مالنظم مالورد بالازبینی و بالازت ریف قالرار
گرفت تا هر چهبهتر داییش و تخلیو و مرتبط با مباحث فرهنگی دانشگاهها باشالند .برهالی
از هک ها با یکدیگر ادغام و برهی ه نامربو بودند ،حذف شالد و سالرانجام مفالاهیم نهالایی
بهدستهمده بهعنواک دهای بازم رفی گردید.
برای در هر چه بیشتر الدهای بالاز اسالتخراجشالده ،ت ریالف مختصالری از هکهالا بالر
اساس محتوای متنی اسناد فرادستی ،ارائه شد؛ ت الاریف ارائالهشالده بالر اسالاس متالوک اسالناد و
برداشالالتهالالای مح الالاک صالالورت گرفتالاله اسالالت .فراوانالالی هالالر یالالال از الالدها در ال اسالالناد،
نشاک دهنده میزاک تکرار هر الد در محتالوای متنالی اسالناد اسالت .جالدو شالماره  ،4عنالاوین
دهای باز همراه با ت ریف مختصر هک را نشاک میدهد
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ردیف

جدول  :4کدهای باز استخراجشده در تحلیل اسناد فرادستي آموزش عالي.
کد باز

فراواني

تعریف

1

ارزشهای اس م

43

اایای ررهگگ اس م و دیگ در رعالیتهای دانشگاهها

2

هویت مل

12

تقویت ارزشهای تمدن و تاریخ در سطح دانشگاه

3

اخ ق محوری

11

تقویت و ترویج ارزشهای اخ ق در نظام جموزش عال

4

ترویج ررهگگ خ قیتک
نوجوری و ارجرریگ

11

5

مرجعیت ررهگگ

9

6

تقویت روایه همکاری
و مشار ت

9

تقویت روایه مشار ت و ارگروه در لیه رعالیتهای دانشگاه

7

ارتقای ررهگگ

6

نهادیگه ردا رعالیتهای علم و جموزش بر اساس ارزشهای ررهگگ

8

جزاداندیش

6

تکیهبر رطرت جزادگ انساا و تقویت جا در رعالیتهای دانشگاهها

9

خودباوری

6

تقویت روایه باورمگدی و تکیهبر ظرریتها و استعدادها در ارراد

10

عدالت محوری

5

گسترش و تقویت گفتماا عدالتخواه در سطح دانشگاه

11

ترویج گفتماا علم

4

تقویت گفتماا علم در ایجاد رضای مگاسب برای تولید علب و راهکارهای عملیات
جهت ال مسائل شور

12

استق ل ررهگگ

4

تمر ز بر ارزشهای گ اس م و انق ب و عدم وابستگ به ررهگگهای رب

4

ارتقای سطح تعهد و ترویج ررهگگ پاسخگوی و مسئولیتپذیری در برابر خداک خود و
جامعه

3

امایت از مشار ت مردم و نهادهای عموم و یردولت در گسترش ررهگگ وقف و
خیریه در اوزههای جموزش عال

15

ررهگگسازی عموم

3

مک به ارتقای سطح ررهگگ عموم در جامعه

16

توجه به اولویتهای
ررهگگ

2

پرداختن به اولویتهای ررهگگ جامعه در لیه برنامههای دانشگاه

17

تقویت شایستهساالری

2

استفاده از الگوی شایستهساالری در انتصاب ارراد و ترویج جا

2

معرر دستاوردهای ررهگگ انق ب اس م و ترویج محصوالت ررهگگ

2

توسعه ررهگگ مطالعه و تقویت روایه پژوهشک پرسشگری و اقیقتجوی

2

ترویج و تقویت ارزشهای اجتماع با تکیهبر ظرریتهای موجود در جموزش عال

21

الگوسازی ررهگگ

2

معرر و ارج نهادا به برترینهای عروه ررهگگ در جامعه و بها دادا به جاها

22

تولید رگاوریهای نرم

2

توسعه و تولید رگاوریهای مرترط با ررتار انساا در جهت رعالیتهای مطلوب ررهگگ

23

دانشارزای ررهگگ

2

ارتقای سطح دانش در امور ررهگگ در سطح جموزش عال

13
14

18
19
20

تقویت روایه
مسئولیتپذیری و
وجداا اری
ترویج ررهگگ وقف و
خیریه

توجه به دستاوردهای
ررهگگ
ترویج علب دوست ک
مطالعه و تحقیق
توجه به ارزشهای
اجتماع

توانمگدسازی سرمایههای انسان با پرورش روایه خ قیت و نوجوری و نهادیگه ردا
ررهگگ مهارت گرای و ارجرریگ در جاها
ایفای جایگاه مرجعیت ررهگگ دانشگاه در تسهیلگری و پیشتازی در امور ا
شور و رجوع به جا
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هماکگونه ه از اطمعات جدو شماره  4مشاهده میشود ،فراوانی هالر الد ،مبالیآن اهمیالت
هک است ه از این به ب د ،وزک هر د نامیده میشود .همچنین با توجه به مفهالوم هالر الد و
م ایسه هک ها بالاهم ،تفالاوت در مفهالوم هالر الد مشالاهده مالیشالود .بالرای تحلیال دادههالا در
نرمافزار ،برای هر د با توجه به مفهوم هک یال نماد در نظر گرفته شد.
 .2-3استخراج معيارهای فرهنگی دانشگاههای ایران بر اساس اسناد فرادستی

دهای باز استخراجشده در مرحله قب بهصورت محالوری دگالذاری شالدند .دگالذاری
محوری با توجه به مفهوم هر د و تفاوت هالر یالال از مفالاهیم در م ایساله بالا دیگالر الدها،
انجام شد .برای ساهتن عناوین هوشهها در دگذاری محوری ،ازنظر مفهومی ،دها بالاهم
م ایسه شدند .سرگروه هر دسته از دها ،دی با بیشترین فراوانالی در اسالناد مشالخو شالد.
برای اعتبارسنجی دگذاری محوری از روش تطابق مشابهت هبرهمحور بهالره گرفتاله شالد،
هبرگاک از بین مسئولین فرهنگی چند دانشگاه در دسترس ه به امالور فرهنگالی دانشالگاههالا
هشنایی ام داشتند ،انتخا گردید .برای انجام نظالر هبرگالاک ،فهرسالت الدها در اهتیالار
هکها قرار داده شد و از هکها هواسته شد ه دها را گروهبندی نند .نتایج نظالر هبرگالاک
در اولین برداشت ،مطاب ت  21د در گروهها را نشالاک مالیداد اله تأییالد اولیاله شالباهت 91
درصدی را بیاک می ند؛ برای رفع  9درصد عدم تطابق ،جلسات منظمی با هبرگاک و مح ق
جهت بررسی عمیق مفاهیم با توجه به ت اریف هکها تشکی شد؛ جهالت رفالع اهالتمفنظالر،
موضوع با گفتگو و تباد نظر در دستهبندیها ح وفص گردید و سالپس نتالایج جهالت درج
در دژوهش تحلی شدند .جدو شماره  ،5دگذاری محوری نهالایی الدهای بالاز را نشالاک
میدهد
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جدول :5کدهای باز و محوری مستخرج از اسناد فرادستي آموزش عالي.

کدمحوری

کدمحوری

کد باز

کد باز
ترویج ررهگگ خ قیتک نوجوری
و ارجرریگ
تقویت روایه همکاری و
مشار ت

ارزشهای اس م
اخ ق محوری
عدالت محوری
ارزشهای
بگیادی
ررهگگ

کدمحوری

مرجعیت ررهگگ
ارتقای ررهگگ

ترویج گفتماا علم

جزاداندیش

ترویج
ررهگگ

تقویت
شایستهساالری

ترویج ررهگگ وقف و خیریه
ترویج علب دوست ک مطالعه و
تحقیق

هویت مل

ررهگگسازی عموم

خودباوری

دانشارزای ررهگگ

استق ل ررهگگ
توجه به ارزشهای
اجتماع

کد باز

تعال
ررهگگ

تقویت روایه مسئولیتپذیری و
وجداا اری

توجه به اولویتهای
ررهگگ
توجه به دستاوردهای
ررهگگ
الگوسازی ررهگگ

تولید رگاوریهای نرم

با توجه به نتایج جدو شماره  5در تحلی محتوای اسناد فرادستی ،در هر دسته بالا توجاله باله
فراوانی هر د ،شاهوترین دها شناسایی شدند .ازاینرو ارزشهای اسممی ،هویت ملی
در ب د ارزشهالای بنیالادی فرهنگالی ،ارت الای فرهنگالی و مرج یالت فرهنگالی در ب الد ت الالی
فرهنگی ،ترویج فرهن همقیت ،نالوهوری و الارهفرینی و همکالاری و مشالار ت در ب الد
ترویج فرهنگی از مهمترین مؤلفهها محسو میشالوند .بالرای در هر الدام از م یارهالای
فوق ،به ت ریف مختصری از هر دام در جدو شماره  6اشارهشده است
جدول :6تعریف معیارهای فرهنگي دانشگاههای ایران.

ردیف

معیار

تعریف

1

ارزشهای بگیادی
ررهگگ

توجه به ارزشهای دیگ و ایران در جموزشک تربیت و توانمگدسازی نیروی انسان
ارجمد موردنیاز جامعه

2

تعال ررهگگ

3

ترویج ررهگگ

ارتقای سطح توانمگدیهای ررهگگ دانشگاهها و ارتقا سطح رجوع مسائل
ررهگگ جامعه به دانشگاهها در اد مطلوب
توسعه رعالیتهای ررهگگ دانشگاهها و ارتقای سطح شگاخت جامعه از ررهگگ
دیگ و مل
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م یارهای فوق ازنظر لیوی ،با تر یب و در برگیری برهی مفاهیم مورد بازبینی قرار گرفت.
این م یارها میتوانالد مبنالایی بالرای طراحالی شالاهوهالای فرهنگالی بالر اسالاس الدهای بالاز
دربرگیرنده هر م یار در بخشهای هموزش عالی شور قرار گیرند.
 .4بحث
بررسی مطال ات صورت گرفته درزمینه مباحث فرهنگی در دانشگاهها ه در بخالش دیشالینه
همده است ،نشاک میدهد اله یافتاله هالای ایالن دالژوهش از دو جنباله محتالوایی و تکنیکالی بالا
دژوهشهای مشابه قاب بحث است؛ نخست مفاهیم استخراجشالده در ایالن دالژوهش بالا نتالایج
برهی از دژوهشهای مشابه م ایسه و موردبررسی قرار هواهد گرفت و سپس یافتههای ایالن
دژوهش با دژوهشهای مشابه ه از تکنیال تحلی محتوا در بررسی اسناد فرادستی هموزش
عالی استفاده نمودند ،قاب م ایسه هواهد بود ه در ادامه به هک درداهته هواهد شد.
یافتههای دژوهش رئوفی ( )1374ه به ن ش دانشگاه در ت ویت و توسال ه فرهنال در
جام ه درداهت ،نشاک میدهد ه ت ریبام هماله م ولالههالای بالهدسالتهمالده در ایالن دالژوهش،
قلمروهای بیاکشده در دژوهش وی را دوشش می دهالد .نتالایج دالژوهش حاضالر بالا توجاله باله
مفاهیم استخراجشده از اسناد فرادستی ،همچوک توجه به ارزشهالای اسالممی ،هویالت ملالی،
اهمقمحوری ،دانشافزایی فرهنگی و ترویج علالمدوسالتی ،مطال اله و تح یالق؛ چالالشهالای
مطرحشده در دژوهش طایفی ( )1378را مرتفع میسازد .بر اسالاس نتالایج دالژوهش محسالنی
( )1383ه به هسیبهای فرهنگی و اجتماعی دانشگاهها درداهته است ،در تحلیال محتالوای
اسناد فرادستی هموزش عالی در ایالن دالژوهش ،بالا اسالتخراج مفالاهیمی همچالوک ارزشهالای
اسممی ،هویت ملی ،مسالئولیتدالذیری و وجالداک الاری ،هودبالاوری و اسالت م فرهنگالی
بهنوعی این بحراکها دوشش داده هواهد شد .در دژوهش رشیدی و همکاراک ( )1384ه به
برجسته بودک شاهوهای یفی در برنامالههالای فرهنگالی برناماله دوم و سالوم توسال ه اشالاره
دارد ،تائیدی بر نتایج این دژوهش است ه به استخراج م یارهای فرهنگالی اسالناد مالرتبط بالا
هموزش عالالی درداهتاله اسالت اله غالبال ما یفالی هسالتند .مفالاهیمی همچالوک ت ویالت روحیاله
همکاری و مشار ت ،اهمق محوری ،مرج یت فرهنگی ،ت ویت روحیه مسالئولیتدالذیری،
وجداک اری و هودباوری بیاکشده در این دژوهش ،بهنوعی اب الاد فرهنال دانالشهفرینالی
دانشگاهها ه توسط حمیدی زاده ( )1384بیاکشده است را مورد تأیید قرار مالیدهالد .ارائاله
مفهوم ترویج گفتماک علمی در این دژوهش ،راهحلالی بالرای دغدغاله بیالاکشالده در دالژوهش
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زاهدی اص ( )1386است اله موردتوجاله قرارگرفتاله اسالت .توجاله باله مفهالوم ارزشهالای
اسممی و هویت ملالی در اسالتخراج م یارهالای مناسالب فرهنگالی از اسالناد فرادسالتی در ایالن
دژوهش ،تائیدی بر یافتههالای دالژوهش توحیالدلو ( )1387اسالت .مفالاهیم ارائالهشالده در ایالن
دژوهش ،همچنین یافتههای دژوهش ابراهیمی و همکاراک ( )1394ه به استخراج مؤلفههای
فرهن دانشگاهی از دیدگاه صاحبنظراک درداهته است را مورد تأیید قرار میدهد.
یافته دژوهش داودی ( )1386اله باله هسالیبشناسالی سالاهتار نظالام همالوزش عالالی در
اجرای برنامههای دنجساله توس ه بخش همالوزش عالالی بالهمنظالور ارائاله راهبردهالای مناسالب
درداهت ،حکایت از هک دارد ه یکی از عوام دیش برنده اجالرای برناماله توسال ه همالوزش
عالی ،الزامات فرهنگی است ه در این دژوهش موضوع اصلی قرارگرفته است .نالوروززاده
و همکاراک ( )1388در دژوهشی ه به استخراج و استنتاج سیاسالتهالای برنامالههالای توسال ه
دنجم بخش هموزش عالی ،تح ی ات و فناوری از طریق تحلیال محتالوایی اسالناد فرادسالتی و
م ین درداهتهاند ،فرهن را یکی از سیاست هالای محالوری بیالاک نمودنالد اله ایالن سیاسالت،
تائیالدی بالر انجالام ایالن دالژوهش در ایالن زمیناله اسالت .یافتالههالای دالژوهش اا الر صالالالحی و
همکارش ( )1388ه دیشنویس ن شه جامع علمالی شالور را تحلیال محتالوا ردنالد ،دقی الام
م وله فرهنگی را بهعنواک یکی از مؤلفه های ارزیابی ن شه جامع علمی شور م رفی ردنالد
ه موضوع اصلی این دژوهش است .نوروززاده و همکالاراک ( ،)1392باله ارزیالابی و تحلیال
بخش علم و فناوری قانوک برنامه دنجم توس ه از منظر اسناد فرادستی درداهتنالد؛ هنهالا حالوزه
فرهن را یکی از محورهای ارزیابی بیاک نمودنالد؛ یافتالههالای دالژوهش حاضالر اله در ایالن
زمینه است ،تائیدی بر نتالایج دالژوهش هکهاسالت .در دالژوهش زارع بنالاد و ی و همکالاراک
( )1395ه به بررسی و استخراج م یارهای مؤثر بر رتبهبنالدی دانشالگاههالای ایالراک از منظالر
اسناد فرادستی درداهته است ،م یار تأثیرگالذاری اجتمالاعی و فرهنگالی ،یکالی از محورهالای
مؤثر بر رتبهبندی دانشگاههالای شالور م رفالی شالده اسالت اله در ایالن دالژوهش هالم باله هک
درداهتهشده است.
جمعبندی و نتيجهگيری
امروزه توجه به مسائ فرهنگی دانشگاهها و مؤسسات هموزشی عالالی ،بالهعنالواک یالال نهالاد
فرهنگی ه در شک گیری فرهن عمومی هر جام ه ن ش اساسی دارد ،بسیار حائز اهمیت
است .م وله فرهن  ،در بیشتر سازماکها و ازجملاله دانشالگاههالا از نگالاههالای مختلالف قابال

بررسي و استخراج معیارهای فرهنگي مؤثر بر نظام آموزش عالي ایران از منظر اسناد فرادستي 221

تفسیر و ارزیابی اسالت .داشالتن مالم هالای مالت ن و حسالا شالده ،مالیتوانالد دانشالگاههالا و
مؤسسات هموزشی عالی را در رسالیدک و دالرداهتن باله ایالن م ولاله موفالق نمایالد و بالا دالایش
هدفمند ،ساهتاریافته و دقیق عملکرد در ایالن زمیناله باله ارت الای مالداوم یفیالت ایالن نهادهالا
دستیافت .با توجه به اهمیت موضوع و ویژگیهای حا م بر نظالام همالوزش عالالی شالور،
به نظر مالیرسالد اسالناد فرادسالتی همالوزش عالالی بالهعنالواک راهبردهالای ابمغالی از نهادهالای
سیاستگذار ،میتواند مبنای تبیین م یارهای فرهنگی دانشگاهها و مؤسسات هموزشی عالالی
باشد .به رغم اهمیت ایالن اسالناد در تالدوین ن شاله راه و جهالت دادک باله حر الت بخالشهالای
مختلف هموزش عالی بهویژه جنبههای فرهنگی و مطال الات صالورت گرفتاله ،دالژوهشهالای
اند ی درزمینه تحلی جزئیات فرهنگی و الزامالات دانشالگاههالا و مؤسسالات همالوزش عالالی
مندرج در این اسناد صورت گرفته است .یکی از محدودیتهایی ه تح یالق حاضالر بالا هک
مواجهه بود ،عدم بسط و اشاعه اهداف مک سیاستگذاری علم و فنالاوری در برنامالههالای
توس های دیشین شور است ه جامعنگری اسناد فرادستی در این حوزه را با تردیالد مواجاله
می ند ،اما توجه به این نکته مهم است ه بههرحا این اسناد بهعنالواک راهبردهالای اساسالی
از نهادهای سیاستگذار به دانشگاهها ابمغشده است و بهنوعی مبنای اجرایی دارد.
در این م اله ،دو سؤا مطرح شد ه در این بخش بر اسالاس یافتالههالا بالهطالور مختصالر
داسخ های هک ارائه هواهد شد .اولین سؤا  ،باله تحلیال مفالاهیم مالرتبط بالا رسالالت فرهنگالی
دانشگاهها مندرج در اسناد فرادستی مرتبط با هموزش عالی میدردازد .داسخ این سالؤا اله
حاص تحلی محتوای مفهومی گزارههای الزامهور فرهنگی برای دانشگاهها در متوک اسالناد
فرادستی است .نتیجه تحلیال محتالوا از  78گالزاره 224 ،مفهالوم مالرتبط بالا اهالداف دالژوهش
استخراج و تجمیع شد؛ با داییش چندمرحلهای مفاهیم 106 ،مفهوم حاصال گردیالد .الدها
ازنظر مفهومی چندین مرتبه مورد بازبینی مفهومی قرار گرفتند و سرانجام  23مفهوم یکتا باله
دست همد .نتایج در جدو شماره  4نشاک دادهشده است .سؤا دوم؛ باله دیشالنهاد م یارهالای
فرهنگی مناسب برای دانشگاههای ایراک از منظر اسالناد فرادسالتی اشالاره دارد .داسالخ باله ایالن
سؤا در ادامه روش تحلی محتوای متن اسناد است ه با توجه به دگذاری باز انجامشالده
و به دست همدک مفاهیم ،دگذاری محوری صورت گرفت .درنتیجه سه م وله ارزشهالای
بنیادی فرهنگی ،ت الالی فرهنگالی و تالرویج فرهنگالی دربرگیرنالده الدهای محالوری ،اسالناد
فرادستی هموزش عالی شور دیشنهاد شدند .با توجه به نتایج تحلی محتوای اسالناد ،مفالاهیم
ارزشهای اسممی ،هویت ملی و اهمقمحوری در ب د ارزشهای بنیادی فرهنگی ،مفالاهیم
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ارت ای فرهنگالی و مرج یالت فرهنگالی در ب الد ت الالی فرهنگالی ،تالرویج فرهنال همقیالت،
نالالوهوری و الالارهفرینی و ت ویالالت روحیالاله همکالالاری و مشالالار ت در ب الالد تالالرویج فرهنگالالی
بیشترین وزک را دارند؛ بهعبارتدیگر در اسناد ،به این مفاهیم توجه بیشتری شده است .برای
استخراج م یارهای فرهنگی دیشنهادی برای دانشالگاههالای ایالراک ،الدهای محالوری ،مبنالای
طراحی م یارها قرار گرفت .درنتیجه م یارهای ارزشهای بنیادی فرهنگی ،ت الی فرهنگی و
ترویج فرهنگی میتواند مبنای فرهنگی دانشگاههالا و مؤسسالات همالوزش عالالی ایالراک قالرار
گیرد.
نتایج اربردی و اجرایی ه این دژوهش برای سیاستگذاراک هموزش عالی شالور و
مدیراک دانشگاهها هواهد داشت ،توجه به م ولههای مهم در هر یال از اب اد فرهنگی اسالت
ه مورد تأ ید اسناد فرادستی قرارگرفته است .ازجمله مهمترین م ولهها ،میتواک باله توجاله
به ارزشهای اسممی و هویت ملی ،اهمقمحوری ،ارت الای فرهنگالی ،مرج یالت فرهنگالی،
ارهفرینی ،ت ویت روحیه همکاری و مشار ت ،هزاداندیشی و هودبالاوری
ترویج فرهن
اشاره نمود .دیشنهاد اجرایی برای این مهالم ،هک اسالت اله بالرای هالر یالال از ایالن م ولالههالا
شاهوهایی مآی و قاب سنجش طراحی و در اهتیار متصدیاک هموزش عالی قالرار گیالرد و
شاهوهای موردنظر در نظامهای ارزیابی دانشگاهها وارد شوند.
برای دژوهشهای هتی ،دیشنهاد می شالود بالا توجاله باله م یارهالای ایالن دالژوهش ،مالدلی
مفهومی برای الگوی فرهنگی دانشگاه های ایالراک طراحالی شالود .الدهای بالاز اله بالهمنزلاله
مفاهیم الزامهور مستخرج از اسناد فرادستی هستند ،میتواند مبنای شاهوسازی مالد قالرار
گیرد.
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