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Abstract 

The higher education system plays an essential role in realizing the strategic goals 

and sustainable, all-round development and growth and excellence of the country, 

and in order to realize these goals and advance them, it faces various structural 

and biological challenges and obstacles. Therefore, it is necessary to understand 

and analyze these challenges in a fundamental way, this study aims to identify 

and analyze the dimensions and components of the challenges of higher education 

according to its development goal and based on the qualitative approach and 

instrumental case method. It has been done, the statistical population of the 

research included the scientific elites and presidents of the country's universities. 

The sample was selected purposefully and at the point of theoretical saturation 

with the number of fifteen people. The data collection tool was a semi-structured 

interview and the analysis method of the interviews was thematic analysis. The 

findings of the research showed that the challenges of higher education from the 

experts' point of view are five main cultural, fundamental-structural, and 

managerial factors. And it is organizational, qualitative and global. Also, these 

challenges are from twenty-four sub-components, independence, perspective, 

communication, financing, scientific research, policy and scientific development, 

socialization, university culture, motivation, attracting professors, science 

production, programs Curriculum, knowledge-based economy, effectiveness, 

human capital, quality assessment, quality of education performance, 

employment of graduates, competition and immigration of elites have been 

formed. The roots of the challenges and the formulation of solutions to overcome 

the challenges, such as strategies and policy revisions, paying attention to the 

cultural dimensions and social structures, and future studies in higher education, 

and designing models for the promotion and preservation of human capital, 

effective leadership and production And the development of science seems 

necessary. 
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چکیده

سعه ستراتژیک و تو شور نقش ی پایدار، همه جانبه و نظام آموزش عالی در تحقق اهداف ا شد و تعالی ک ر

مواجهه ای و زیستی ها و موانع گوناگون سازهها با چالشاساسی دارد و برای تحقق این اهداف و پیشبرد آن

شناخته شده و تحلیل شوند، این مطالعه با هدف ها به طور ریشهباشد، لذا ضروری است این چالشمی ای 

و بر اسننا  آن ای ی آموزش عالی با توجه به هدف توسننعههاهای چالششننناخت و تحلیل ابعاد و مفل ه

ری پژوهش شننامل نگبنان علمی و ی آمااسننت، جامعهصننورگ گرهته وروش موردی ابزاری کی ی رویکرد

شناه سای دان شور بودهرؤ صورگ هدهمند و در نقطههای ک ست. انتگاب نمونه به  شباع نظری به ا تعداد ی ا

ست. ابزار جمع آوری داده صاحبهپانزده ن ر بوده ا صاحبهها م ساختار یاهته و روش تحلیل م ها تحلیل ی نیم 

از دیدگاه خبرگان از پنج عامل اصلی های آموزش عالی چالش ،تحقیق نشان داد هاییاهتهاست.مضمون بوده

ها ری، مدیریتی و سازمانی، کی یتی و جهانی  تشکیل شده است. همچنین این چالشساختا-هرهننی، بنیادی

انداز، ارتباطاگ، تامین مالی، آمایش علمی، سننیاسننت و ی هرعی، اسننتق، ، چشننممفل ه از بیسننت وچهار

سعه شناهی، اننیزتو ساتید، تولید علم، ی علمی، جامعه پذیری، هرهنگ دان سی،  برنامه هایش، جذب ا در

کی یت عملکرد آموزش، اشنننت ا  ی انسنننانی، ارزیابی کی یت، اقتصننناد دانش محور، ابر بگشنننی، سنننرمایه

قاء ابر بگشی و در راستای تحقق اهداف و ارتاست.التحصی،ن، رقابت و مهاجرگ نگبنان تشکیل شدههارغ

هادرقالب عبور از چالش شننناخت ریشننه ای چالشننها وتدوین راهکارهاینظام آموزش عالی  کارآمد نمودن 

ستراتژیها ای اجتماعی و آینده پژوهی در آموزش ابعاد هرهننی و سازهتوجه به ها و بازننری در سیاست و ا

علم وتوسعه و تولید  ابربگش رهبری ،انسانی هایسرمایه وننهداری وح ظ های ارتقاء النوطراحی و عالی 

 رسد.به نظر میضروری 
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 وچارچوب نظری مقدمه

آموزش عالی رکن اصننلی نظام علم کشننور، و در رر  هرم آموزشننی، تولید کننده، توزیع کننده، انتقا  و 

ی رود. آموزش عالی نقش اصلی را در توسعهدر کشور به شمار میوهرهنگ عمومی ی دانش توسعه دهنده

باشد و به های گوناگون مواجهه میکند و در جهت پیشبرد اهداف با چالشهمه جانبه و پایدار ای ا میملی و

 هاها، راهبردها و سننیاسننتها، هرصننتی سننوم چالشلحاظ اسننتراتژیک بودن نقش آموزش عالی در هزاره

ها و سطوح آموزشی کشور و سیستم پیرامونی بایستی مورد مطالعه قرار گیرد. این نظام متأبر از سایر سیستم

 .(samary, 2015)نظیر سیستم سیاسی و اقتصادی و هرهننی است 

شان میتحقیقاگ در دهه دهد مسائل و مشک،گ آموزش عالی بیشتر درونی بوده و های میانی قرن گذشته ن

های مرتبط و عوامل بیرونی پرداخته شننده اسننت، لذا ضننرورگ دارد با همین بینش کمتر به چالشبراسننا  

ی آن به مسائل جهانی و پیشرهت تکنولوژی، رویکرد چالش محور به آموزش عالی ننریسته شود و در حیطه

، بحران آموختناناط،عاگ و ارتباطاگ و تعام،گ محیطی بیشننتر پرداخته شننود. چنوننی اشننت ا  دانش

سی و پدیدههای حکومتی، بینشبیکاری و مهاجرگ نگبنان و روند ت ییراگ نظام سیا ها از ی هرار م زهای 

 Varnerz) ها درکشاکش هستندعالی در دوران معاصر با آنهای آموزش هایی هستند که نظامجمله چالش

& lokeivr, 2002.) 

شورهای پیشرهته النو برداری شده است و ساختاری مشابه نظام آموزش عالی ایران با توجه به این که از ک

-های خاص اجتماعیها و ارزشها دارد ،و از آنجا که به مثابه یک نهاد آکادمیک و علمی مبتنی بر سنننتآن

باچالش های جدی  (،Farasatkhah, 2020یاهته اسننت )دانش( توسننعه ن-بازار-علمی )به م هوم صنننعت

ست. ستی ، مواجه ا شناه ودور اقتادن از چرخههقدان وجود نهادهادی متعدد باالد ستق،  دان علم جهانی به ا

شور بعنوان یک عامل بنیادی  و عنوان دو عامل پدیداری )ظاهری( شناه در ک هقدان ایده وکار ویژه برای دان

های جدیدکه نیاز به استراتژی ، شوداست که به آن تحمیل میمگتل ی که پدیدار نیست وتحت تابیرانتظاراگ

شم اندازها  سعه آموزش عالی با چ شدوتو شته با شتری دا ستنی بی شناه  لذا همب تداوم حیاگ وپایداری دان

 ضروری بنظر می رسد. (Shreiberg, 2000وتدوین چشم اندازمطلوب بلندمدگ  )

است که ع،وه بر اهمیت مطالعاگ بسیاری بر روی چالش کی یت و ارزیابی و تضمین کی یت صورگ گرهته 

اند از: اند برخی از این محققین عبارگچالش کی یت آن را یک عامل اسنناسننی در نظام آموزش عالی دانسننته

ستگواه و همکاران ) (،Azar et al., 2013(، آذر و همکاران )craft,2003کراهت )  Farasatkhahهرا

et al., 2007). 

اند و لزوم به تولید دانش بومی مدیریتی و سننازمانی را نشننان دادههمچنین مطالعاگ زیادی چالش مسننائل 

 Samadiصمدی و زارع ) :اند از جملهمدیریت و رهبری معنوی و رهع موانع دانش مدیریت را بیان نموده

& Zareh, 2015دانایی ،)( هردdanaefard, 2011و نیز بسننیاری از محققان به چالش ،) های جهانی به

صلی تأکید نموده عنوان یک چالش سازی را بر آموزش عالیاند ا شدن و بین المللی   در  تابیر پدیده جهانی 

ادند عواملی از جمله شرکتی شدن، د قرار مطالعه مورد سیاسی و اجتماعی ، هرهننی ، اقتصادی ابعاد  قالب

ستاندارد شدن و تجاری شدن و گسترش صنعت دانش را به  عنوان مول ه های رقابتی شدن، هراگیر شدن، ا

 بیان رقابت توان واهزایش  جهانی شنندن و همچنین بین المللی سننازی را به دلیل تامین مالی و جذب م زها

هر نوع بررسی آموزش  .(,Altmann, & Ebersberger 2013اند از آلتهمن و ایبرگر )که عبارگنمودند
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ستی صمیم گیری در موضوعاگ آموزشی بای ستر و ها محمل  عالی و ت هننی و به عبارتی زیرساختهای هر ب

 عالی آموزش دهی شکل در حاکم هرهننی عمده هایجریان آموزش عالی و چنونه های تابیر گذاری روند

نگ یک در علم وجود ، گیرد قرار نظر مد عه  هره ند می جام مدن از باالتری تراز به را آن توا ند  ت ک

سط چالش. سی تو سا : مطالعاگ هراتئوریک کاگان و  محققین زیر ارائه گردیدهای هرهننی به عنوان چالش ا

 ,DanaeiFard)(، دانننایی هرد Hemmati, 2007همتی ) ،(Kaghan & Phillips, 1998) هلینن 

ها اندازها و چشننمهای تأمین مالی، اسننتراتژیهای سنناختاری و بنیادی که بر چالش. همچنین چالش(2014

ست از جمله مهرعلیزاده  شمندان بیان گردیده ا سیاری از اندی سط ب  Mehr Alizadeh et) وهمکارانتو

al., 2012رحیمی ،)(Rahimi, 2018) ،  رادقانعی (Ghanei Rad, 2018،) هراستگواه (Faraskhah, 

 .((Fatollhi et al., 2014 هتح اللهی وهمکاران، (2009

سر جهان آموزش عالی  سرا ست، ظهور در  ست که در معرض ت ییراگ روز اهزون قرار گرهته ا ضوعی ا مو

ی روز اهزون، تحوالگ جهانی شننندن، و توسنننعه(. Gornitzka et al., 2007ی دانش محور )جامعه

های ی نظامهای گوناگون در راستای اص،حاگ در زمینههای رقابتی ناشی از جهانی شدن محرک ت،شهشار

صر  ست.آموزش عالی معا صلی تولید ملی در نظر گرهته می شده ا شوند که زیرا پژوهش و آموزش عوامل ا

صنعت و تکنولوژی کمک می شدن  صنعت باید از طریق بر رقابتی  شناه و  نمایند و در نتیجه روابط بین دان

شده و تحت نظارگ قرار گیرد. سامروزه آموزش عالی با موانع و چالش دولت تعدیل   طحهای گوناگون در 

 برای آن اجتماعی  هرهننی ناگوار  پدیده جهانی شننندن و پیامدهای جهانی و ملی رو به رو شنننده اسنننت،

. اسننت بررسننی قابل شننود، می تحمیل کشننورها این به  که  ک،ن های هزینه و توسننعه حا  در کشننورهای

سترش و سرمایه نظام با مرتبط م هومی شدن جهانی صرف گ نیروهای مهاجرگ نگبنان و ،ست ا گرایی م

شور که به هرار م زها صص   ک سوم  متگ ست شده مر ست هزینه این اق،م از یکی ا  91 بین در ایران ها

 (Khodaverdi, 2012( ،اسننت کرده کسننب رو نگسننت مقام توسننعه حا  در و نیاهته توسننعه کشننور

 بیکاری و بر کاهش کی یتتابیزآن  و توزیعی عدالتآموزش عالی و  وناموزون کمی توسننعه هایسننیاسننت

مسئله تامین   (،,Ghani Rad 2004)  آورد می پدید را هرهننی و اجتماعی مشک،گ که التحصی،ن هارغ

سی  ص،ح برنامه های در شناه ها و ا شته های جدید  مالی دان شی وایجاد ر سگنویی  وو ابربگ آموزش پا

 ها چالش از برخی. است عالی آموزش مشک،گ دینر محورهای از  عالی و هماهننی با برنامه های توسعه

وتولید ناب ناپذیر اسنننت از جمله جهانی شننندند و بین المللی شننندن که تابیر زیادی بر آموزش عالی اجت

دارد و لذا نیاز به بازننری در سننیاسننت ها و تدوین اسننتراتژی هایی را برای رویارویی با این وتوسننعه علم 

 نظریه و ها ایده  کردن تئوریزه و پردازش برای مکان بهترین دینر عبارگ به .چالش ها ضننروری می سننازد

شناه ها ستند هادان ستادان و ه صلی عوامل از ا شجویان و هرآیند این ا شناه نهایی محصو  دان  سرمایه و دان

سانی های شد کننده تایید ان سعه و ر شور و جامعه تعالی و جانبه همه تو ستند ک  صورگ این غیر در زیرا ه

 ابربگش های مول ه از و اجتماعی های سازه هادانشناه زیرا دارد وجود عمیق شکاف دانشناه و جامعه بین

 داد خواهد رخ  دانشناهی پسا دوران نشود رسیدگی ها آن تحوالگ به موقع به اگر و هستند جامعه اهداف

شناه بدون علم تولید چرخه و  تامین را جامعه مناهع تولید چرخه آن قطعاً و داد خواهد ادامه خود کار به دان

(. skhah,tFara 2006) بود نگواهد توسعه و تعالی باعث و کرد نگواهد
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(  Umbach & Smart 2007,)جامعه  های درون هررگترین نظامبز از یکی عنوان به  ظام آموزش عالین

و با توجه به نقش و وظایف گسننترده آن از جمله آموزش ، پژوهش ، ایجاد هضننای آزاد برای هراگیری در 

 انسننانی  های ارزش ارتقای و ح ظ  عدالت و ،صننلح ،طو  عمر ، کمک به توسننعه پایدار و دموکراسننی 

ست شده روبرو زیادی تحوالگ با واجتماعی سیار(. به عبارگ دینر جهان  ,2018Rahimi)ا  پرتعارض ب

شناه و شده پرتنش محتوایش و شی آینده به باید ها دان ست نناری آینده و پژوهی آینده و اندی  با و بزنند د

گاری نده این ج سنننناز ناه و سنننهم خود در آی جای جدد  ندیشننننه تعریف م عا  در ا هان متحو  ه

سعه جمله از محیطی ناپذیر اجتناب  ت ییراگ با منظورمقابله  به لذا.(khahtFaras, 2014بوده)  هناوری تو

شته پذیری انعطاف قابلیت اط،عاگ و شد دا سعه .با نظام های آموزش عالی همواره عامل بنیادی تکامل و تو

 توسننعه تا یابند  توسننعه پایدار  اقتصننادی، اجتماعی و هرهننی جامعه بوده اند، و لذا باید به طور متوازن و

شور در را جانبه همه شرایط و نیازها از  آموزش،زنند رقم ک سب  شته تا به امروز به تنا صار گذ عالی در اع

های متعددی را دنبا  نموده جمله تحوالگ علمی، اقتصننادی، تکنولوژیکی جوامع انسننانی اهداف و رسننالت

ی جوامع در مرکز های جهانی باعث شنننده نظام آموزش عالی در همهاسنننت و امروزه شنننتاب رقابت

پایهHazelkorn, & Huisman, 2008گیرد )ها قرار های دولتسنننیاسنننت های (، چرا که یکی از 

  .های هر سازمان و از جمله آموزش عالی سازگاری و تطابق با محیط بیرونی است هعالیت

صنعتی یا جامعه صنعتی به جامعه هرا ست، قرن ت ییر از جامعه  ست و یکم، قرن دانایی ا ی اط،عاتی قرن بی

ست و اط،عاگ، دانش و  سی "آگاهیا سا سانا ساب میها، ملتترین دارایی ان ،ربانی آید ها و جوامع به ح

گیری روبرو شننده که برتمام (. جوامع در این قرن با تحوالگ چشننمRabbani et al., 2011)وهمکاران

ستمجنبه سی شتهها از جمله  شی تابیر گذا سی، هرهننی و آموز سیا صادی،  لذا نظام آموزش عالی  ،اندهای اقت

ریزی کند. همچنین موسساگ آموزش عالی ها برنامههای آتی را شناسایی و در جهت مقابله با آنباید بحران

سر جهان درگیر چالش صیهای متنوعی از جمله تودهسرا شدن، خصو شده ای  شدن و...  سازی و مجازی 

(Rahimi, 2018و جامعه از مرحله .) دوران یا عصر م هومی رسیده است و آموزش ی سنتی و صنعتی به

های خود و ح ظ نقش و ارتباط با هضنننای زندگی باید محیط دائما در حا  عالی به منظور تحقق رسنننالت

سب با چالش صر خود را متنا ساختار و عنا صر جدید ت ییر و تحو  خود را مورد بازبینی قرار داده و  های ع

سازد. نبازننری کند تا امکان تحقق همه اهدا های آموزش عالی همواره عامل بنیادی تکامل ظامف را ممکن 

 پایدار و متوازن طور به باید عالی آموزش نظام لذا اند بوده  و توسعه اقتصادی و اجتماعی و هرهننی جامعه

سعه سعه تا یابد تو شور در جانبه همه تو ص،ح زند. رقم را ک سندگان در رابطه با ا سیاری از نوی  از اینرو ب

شناه سگنویی و آمادهساختار دان ستای نیازهای جوامع در ها در جهت پا سازی جوانان برای آینده و در را

 ,Reigeluth, Carr Chellman, Beabout & Watson, 2009)ازجملهاند سطح جهانی تاکید کرده

Schlechty, 1997, Wagner, 2008, Gut, 2011) به نقل از رحیمی Rahimi, 2018).) و ظهوراب 

سعه صه در تحوالتی دانش بر مبتنی جامعه گیریشکل واگ ارتباط و اط،عاگ  هناوری تو شناه عر  به هادان

ست، آمده وجود صر اط،عاگ که ایشبکه  جامعه گیریشکل با اجتماعی محیط از ابتدا تحوالگ این ا  عن

 و ساختار نهایت در و شود می تحو  دستگوش دانش تولید نظام سپس شود می آغاز است است آن اساسی

 ،کردند یاد انق،ب عنوان با تحو  سه این از نظران صاحب برخی ،ناه سنتی را درهم می پیچددانش محتوای

شاره هایچالش ها بحران به دینران صادی اجتماعی، تحوالگ نتیجه در که کردند ا سی و هرهننی ، اقت  سیا
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ر از دانشناه سنتی به دانشناه گذا دوران مگتص  چالش سه به  هیشمن. است شده تحمیل دانشناه نهاد بر

جدید توجه کرده اسننت: بحران اقتدار ، بحران مشننروعیت ، و بحران نهادی. ع،وه بر این موارد دانشننناه 

سننننتی به دلیل ظهور بحران دینر در آسنننتانه ت ییر و تحو  اسنننت: بحران کمیت، بحران کی یت و بحران 

دریاهت بازخورد مناسب نسبت به برون داد نظام آموزش عالی ( Fischman & stromquist, 1996)مالی

تواند در ارزیابی ابر بگشی نظام آموزش عالی های آن میو تشریح دستاوردهای آن همراه با شناسایی چالش

ستموبر و مهم تلقی گردد.  ست در حالی که گهدف نهایی آموزش ت ییر رهتار و تابیر بدیهی ا ذاری به آن ا

ها و موسساگ آموزشی بعضی از صاحبنظران عمده هدف، دانشناهعقیده  شمار هستند و به عوامل موبر بی

.باشدباشد ولی دستاوردهای مورد نظر آموزش عالی بسیار گسترده میعالی تربیت متگصص می

 انق،بی جامعه برابر در مگتلف اشکا  به که هستند موانع و هاچالش ، انق،بی های نظام مهم مسائل از یکی

یدئولوژی جوامع این زیرا ، دارد قرار های و ا ند می قرار اولویت در را را انق،بی ارزشننن   و هرهنگ و. ده

 هایچالش  صنننورگ به   انق،بی های ایده با آنها  موجودیت لذا و بنا تجدید را هرهننی  هایسنننرمایه

   گیرد می قرار تقابل در خارج در چه و کشننور داخل در چه  ها محدودیت ایجاد و ها مقاومت و  گوناگون

 گرهته کار به ای گونه به1 جامعه محوری و محوری چالش رویکردهای بایسنننتی هاچالش از  عبور برای و

 گیرند. قرار نظر مد نیز آینده تهدیداگ و ها هرصت موجود  وضع  شناخت ضمن تا  شود

ها به اهمیت و جایناه علم کام، واقف دهد که این کشورمیهای پیشرهته نشان ی کشوربررسی روند توسعه

اند و بدون تردید کشننور ما نیز برای تحقق های اسننتراتژیک متوصننل شنندهبوده و برای تحقق آن به برنامه

ست تولید علم را محور برنامهمی 1404انداز اهداف اند چشم و  (Javied, 2010) .های خورد قرار دهدبای

با  و همچنین دردیدارکشننور نیازمند حرکت جهشننی اسننت قب ماندگی علمی رهبر انق،ب عبنابر هرمایش 

رهیت علمی وجود دارد، و ظ حلبرای همه مشنننک،گ کشنننور راه  نگبنان و اسنننتعداد های برتر هرمودند:

 ی جهانی وایجاد تمدن نوینبا علم کشورشکاف علمی کردنواند زمینه ساز پرتنگبنی جوانان ملت ایران می

س،می شدندهآی و تحقق ا شمندان و محققان به روش.2کشور با ها های مگتلف به چالشبه هر حا  تاکنون دان

حتی اندونموده هارا ارزیابیی رهع این چالشهاموانع و محدودیتره نموده و در قالب چالش محوری، اشننا

ده و کر بسنننندهتحقیقاگ کمی  بسنننیاری از محققان بهاند و قالب بحران مطالعه نمودهها رادربرخی چالش

این ای ریشننهکه به طوراسننت آن اند و این تحقیق برها پرداختهبه چالشتحقیقاگ اندکی به صننورگ کی ی 

 .ها را بررسی نمایدچالش

شی تحت عنوان (alet  Akbari., 2015اکبری وهمکاران ) ستنقش  در پژوه  رد عالی آموزش هایسیا

سعه های برنامه تحقق سی وتبیینپایدار تو ستقش ن به برر ستس اجرای موانعو عالی آموزش هایسیا  یا

 و عالی آموزش آمایش و سننیاسننت گذاریوهرم سننطوح  وتجزیه وتحلیل.پایدار توسننعه در مطلوب گذاری

ست حوزه در نناری آینده صو  به التزام عدم قبیل از عواملی و نموده پژوهی سیا ست،س تدوین علمی ا  یا

ست ست مت اوگ ادراکاگ و تعاملی غیر گذاریسیا شور به عنوان موانع سیا ضعیت موجود ک گذاران از و

.اجرای سیاست گذاری مطلوب توسعه پایدار در آموزش عالی ذکر شده اند

1 Community-based 
با نخبگان در دیدار رهبر 1۴00/ ۸/ 2۷روزنامه دنیای اقتصاد، مورخه 2
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دانشننناه اسنن،می،  بعنواندر تحقیقی  ( Heidarzadeh, Fazlullah & 2016)حیدرزاده  و هضننل الهی

ضرورگ ها و چالش  شناه یادگیرنده  صی ی هادان سئولیت ت ییر و پذیرش آن  -با روش تحقیق تو تحلیلی م

س،می از  شناه ا سی قرار داده و با تاکید بر برخورداری دان صاد دانش محور مورد برر را همراه با پدیده اقت

 دانشننناه یک به  مول ه های ویژگی های دانشننناه یادگیرنده نشننان دادند الزمه تبدیل دانشننناه اسنن،می

 این های چالش و  است، کننده کنتر  رهبری جای به گرا تحو  و کننده تسهیل رهبری اینزینیج یادگیرنده

 ها، ارزش ح ظ آن، با همنانی ضرورگ و عالی آموزش شدن جهانی مانند هایی پدیده با  مواجهه را هرایند

ستق،  شناهها، ا راهکارهای نیز  ت پذیری و نناه تجاری با آموزش عالی و مدیریت دانش معرهی ورقاب دان

 .ارائه نمودند

موانع سنننازمانی اجرای  بر عاملیتپژوهش  در ( al etZare Khalili., 2020)زارع خلیلی و همکاران 

ا اسننت اده از طرح چند مطالعه ای، ب ایران، رویکرد چند مطالعه ای ی بزرگ دولتیهادانشننناه دراسننتراتژی 

 سنننازمانی موانع که بود آن از حاکی و پیمایش، نتایج ترکیب روش های مظنون یابی، مطالعه موردی کی ی

 مالی، منابع دانشنننناهی، هرهنگ اسنننتراتژی، ماهیت دانشنننناهی، رهبری به مربوط مبانی جمله از متعددی

ستراتژی، پایش ارتباطاگ هناوری، سانی منابع و ساختار ا ستراتژی اجرای ان شناه در ا شور بزرگ های دان  ک

 .ی ابربگش استراتژی ها بوده استاجرا در ضعف دهنده نشان که دارند وجود

هراتحلیل چالشننهای محیط آموزش عالی در قرن بیسننت و یکم به ی درمطالعه ( ,2018Rahimi(رحیمی 

سنتز پژوهیب عنوان جهت گیری برنامه های درسی ست اده از رویکرد کی ی و روش   بحران: مول ه هشت  ا ا

ست سازی،  خصوصی ای، توده آموزش ارتباطاگ، و اط،عاگ هناوری مداوم، یادگیری کی یت، محیطی، زی

شهای عنوان به  جهانی شدن و بین المللی سازی عناصر برنامه های درسی در آموزش عالی  در محیطی چال

 و هناورانه یادگیری بعد پاسگنویی، بعد دسترسی، بعد  شامل کلی بعد  چهار در و معرهی یکم و بیست قرن

 .نمودند معرهی پویا درسی برنامه بعد

شهرکی پور  سی نظام های ارزیابی آموزش در (Shahrakipour, &Ghorchian 2010)قورچیان و  برر

شور سب برای آموزش عالی ک ست ادهعالی در جهان به منظور ارائه مد  منا صی ی روش ازبا ا شی تو  ،پیمای

شکل صلی م شناه ا سته کی یت را ها دان ستم هقدان و دان  کی یت بهبود حل را را سنجی اعتبار و ارزیابی سی

بی در دانشننناه های جهان به ارائه مد  مناسننب برای ارزیا روشننهای مطالعه  ضننمن و  اسننت نموده معرهی

ارزیابی کی یت پرداختند و انجام و استمرار و بومی بودن را از عوامل مهم این نظام ارزیابی معرهی نموده اند. 

 .باشد می  برونی و درونی ارزیابی بر مشتمل  درجه که 360مد  پیشنهادی بومی ، 

ذکر  حلیل چالش کی یت آموزش عالی در برنامه پنجم توسنننعهتدر (al et Azar., 2013)نوهمکارارآذ

 مناسنننب های برنامه اجرای و طراحی اسنننت، مواجه کی یت جدی هایچالش بانظام آموزش عالی  نمودند

اسننت  توسننعه های برنامه و عمومی های مش خط طریق از غالباً و دولت عهده به ها چالش این رهع برای

ستم سی ست اده از تکنیک پویایی  سازی تبیینی با ا صر تبیین به .این پژوهش از نوع مد    و کی یت بر موبر عنا

 در کننده تقویت و کننده متوازن های ،حلقه کی یت با مرتبط چالشننهای و آنها معلولی و علت رابطه بررسننی

 دادند. قرار مطالعه مورد را عالی آموزش نظام

صی ازآموزش عالی  در پژوهش (Neubauer, & lee 2009)نیوبایور ولی صو تعریف مجدد عمومی و خ

نظام آموزش عالی باید بحران های آتی را شناسایی و در جهت مقابله با آنها ،دبیان نمودن در آسیا و اقیانوسیه
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شدن، خصوصی سازی و مجازی شدن در پیش روی ای  توده جمله از متنوعی  برنامه ریزی کند .چالشهای

روندهای آموزش عالی  در مطالعه (al et Altbach., 2009) همکاران و آلتباخ .آموزش عالی وجود دارد

چالشهای قرن بیست و یکم آموزش عالی را تضمین کی یت، جهانی  جهانی، رهنیری یک انق،ب دانشناهی

 معرهیسازی و بین المللی شدن، دسترسی ،خصوصی سازی، هناوری اط،عاگ، ارتباط دانشناه و صنعت 

.است نموده

 لیعا آموزش تحوالگ با رابطه در هایی چالش معرهی به هوق پژوهشنننهای از هریک شننند بیانکه رهمانطو

رش شده در یک تصویر کلی از چالش ها بر اسا  ترکیب ابعاد و تحوالگ و چالشهای گزا  ،اما اند پرداخته

شی و نظری مبانی ست، ننردیده طراحی  پژوه ستیابی همچنین  ا  الشچ رهع برای راهکارهای ابربگشبه  د

 این لیلتح و ههم پی در پژوهش این لذا. است عالی آموزش موانع و ها چالش ای ریشه شناخت نیازمند ها

 .باشد می مواجهه  موانعی و ها چالش چه با عالی آموزش نظام  از منظر نگبنان،:که است

پژوهشروش 

ای، چند از حیث روش شنننناسنننی این پژوهش از نوع کی ی اسنننت ، پژوهش کی ی رویکردی میان رشنننته

دار را از پدیده ها و ت سننیری و طبیعت گرایانه اسننت که امکان بررسننی و معنی  پارادایمی، چند روشننی،

هرنوع  (Strauss & Corbin, 1998( کند، طبق نظر اسننتراو  و کوربینهرایندهای اجتماعی هراهم می

سازی شیوه های کمی  سایر  صل از آن از طریق روش های آماری یا  شی که یاهته ها و نتایج حا  به  پژوه

 تجربیاگ زندگی، در تعمق و واکاوی نههرگو تواندمی کی ی پژوهش. است کی ی پژوهش باشد نیامده  دست

ی اجتماعی، پدیده ها جنبش سازمانی، عملکرد همینطور و مردم احساساگ هیجاناگ، رهتارها، شده، سپری

در مرحله تحقیق کی ی، راهبرد تحقیق بسننتنی به ماهیت .گیرد ها را در بر میهای هرهننی تعامل میان ملت

سأله تحقیق دارد. راهبرد تحقیق  شیوهم ست با صرهاً  شنر موظف ا ست و پژوه هایی برای اجرای تحقیق ا

ها، با تیزبینی و دقت کاهی، راهبرد متناسب بررسی و مطالعه راهبردهای متنوع موجود و اهداف هر یک از آن

مطالعاگ برخی از   اسننت اده شننده اسننت. 1دراین پژوهش از راهبردموردیبا پژوهش خود را انتگاب نماید.

ست که موردی،  ستند. مطالعه موردی، راهبردی برای پژوهش ا ستند و برخی دینر کی ی ه پژوهش کمّی ه

ی موردی همچنین به جای اینکه یک انتگاب روشتواند با رویکرد کمّی و یا کی ی به اجرا درآید. مطالعهمی

های مگتل ی انجام شننیوهتواند به برای مطالعه اسننت و این مطالعه می «مورد» شننناختی باشنند، انتگاب یک

سا  تعری ی بنیرد. مطالعه ست که یک پدیده ارائه می ( yin, 2011) که یینی موردی بر ا دهد، تحقیقی ا

ای آن به های میان پدیده و بسننتر زمینهمعاصننر را در زمینه و بسننتر واقعی آن، به ویژه در شننرایطی که مرز

نواع مت اوتی از مطالعه موردی در متون و منابع مورد روشنننی آشننکار نیسننت، مورد بررسننی قرار می دهد. ا

ستیک ) ست. ا شاره قرار گرهته ا سه Stake, 1994ا ،مطالعه مطالعه موردی درونی نوع( مطالعه موردی را به 

مندی پژوهشنر به شناخت مطالعه موردی صرهاً ع،قهتقسیم می کند.ومطالعه موردی ابزاری  موردی جمعی

ست.  و سی گردیده، ادراک بهتر یک مورد ویژه ا در این نوع پژوهش، مورد تحت مطالعه، به طور عمیق برر

سائل زمینه شکاهی، و هعالیتم سیهای عادی آن با جزئیاگ تمام مطالعه میای آن با دقت مو ها گردد، اما برر

2Case study 
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نیل به هدف بیرونی یاری خواهد  گیرد که نتایج حاصنل از آن، پژوهشننر را درصنرهاً به این دلیل انجام می

 (.Stake, 1994کرد )

 از اه چالش برخی مورد در تحقیق رغم علی  با توجه به پیشننینه و ادبیاگ نظری پژوهش به نظر می رسنند

 اصننلی هایچالش که ایلعهمطا و به طور انتزاعی ، در مورد آموزش عالی خاص وروش کمی وکی یدیدگاه

دگاه در زمینه و بسننتر واقعی و از دی که و همچنین تحقیقی. اسننت ننرهته صننورگ پژوهشننی دربرگیرد را

شناهی به روش کی ی شده انجام  مدیران دان شکار مبین شده ارائه که راهکارهایی و ن شهر  نبودن آ  چالش ی

عالی رویکرد ی آموزش هالشی چاچنونن و  مربوط به شناخت به پرسش ها می باشد. لذا برای پاسگنویی

 .موردی از نوع ابزاری مناسبترین رویکرد خواهد بود مطالعه

شناه وجامعه  شناه از  ویژه شرایط با  آماری تحقیق از خبرگان دان شور مگتلف  هایدان سا بین زا ک  و رؤ

شناه معاونین یا و مدیران ست و سا  10 باالی کار سابقه شامل ویژه شرایط  اند گردیده انتگاب هادان  پ

شناه معاونت یا و مدیریت صصی مدرک دارای و دان شد می دکترا تگ شناه. با شناهد  ، آزاد  هایدان  پیام ان

ناه  و نور های در واقع دولتی دانشننن تان هان، تهران، اسننن حا  اصننن  هارم یاری، چ تان، بگت  و خوزسننن

سان صورگ نمونه هدهمند رضوی  خرا سئله  و درک م هومها، برای گردآوری داده .مدنظر قرار گرهتند وب  م

 می است اده یدانشناه خبرگان و کارشناسان از هدهمند نمونه انتگاب و  احبه نیم ساختار یاهتهمص از تحقیق

 :شودمی مطرح زیر شرح به تحقیق مسئله زمینه در پرسش و شود

ها ر شننرایط هعلی و با توجه به شننناخت شننما از نظام آموزش عالی و وضننعیت و چنوننی دانشننناهد

 ؟عمده آموزش عالی کدامندهای چالش،

برای  مطالعه چالش های آموزش عالی پس از شننناسننایی ابعاد و مول ه های آن ها صننورگ خواهد گرهت

عاد و مول ه های چالش های آموزش عالی از روش نمونه گیری  می  اسنننت اده هدهمند  شنننناسنننایی اب

سائل آگاهان و خبرگان از ها نمونه  شود،و شناهی م شتباه حد تا و بود خواهد ن ر 15 تعداد به دان  نظری ا

سئولیت  دانش و تجربه نظیر ها ویژگی  یاهت خواهد اهزایش نمونه تعداد سا  م ضوع اح کاهی در مورد مو

و داشتن تحقیقاگ علمی و مقاالگ مرتبط با موضوع تحقیق و امکان دسترسی و مدرک دکتری و اشت ا  در 

 1های گردآوری شننده از روش تحلیل مضننمونبرای تحلیل داده ,دانشننناه یا آموزش عالی را داشننته باشننند

شد. ست اده خواهد  شناخت، تحلیل و گزارش النوهای موجود در داده ا شی برای  ضمون، رو های تحلیل م

ست. صاحبه کی ی ا ضمونی دادهبرای تحلیل م شده، از روش تحلیل م شد. روشهای انجام  ست اده  های ها ا

کند. در این ها، هرایندهای خاصنننی را دنبا  میمگتل ی برای تحلیل مضنننمون وجود دارد که هر یک از آن

شمه  شکراللهی یانچ ضمون  ست. روShokroallhi, 2020)تحقیق، از روش تحلیل م شده ا ست اده  ش  ( ا

تحلیل مضنننمون شنننکراللهی یانچشنننمه، از مطالعه و ترکیب روش تحلیل مضنننمون خدیجه ابوالمعالی 

(Abolmali, 2013).  وهمکارانو براون ک،رک (Clarke, Braun & Trry, 2013 بدسننت آمده و )

تحلیل های تحقیق، ارائه نموده اسنننت. این هرایند هرایند گام به گام و جامعی جهت تحلیل مضنننمون داده

صلی معرهی می ضمون، در قالب چهار مرحله ا شامل: الفم ها، سازی دادهآماده -شود. چهار مرحله ک،ن 

گانه با  4ها. این مراحل سنننازی دادهم هوم -ها )تحو ِ مضنننامین(، دندی دادهبمقوله -کدها، ج تحو  -ب

 

 
1Thematic Analysis  



6354 

ران
ر ای

ی د
عال

ش 
وز

 آم
اي

ش ه
چال

ی 
کیف

ل 
حلی

و ت
ت 

اخ
شن

ی شنننناخت ی از انتزاع دربارهت سنننیر و تحلیل همراه اسنننت که در هر مرحله از تحلیل، به سنننطح باالتر

ست میچالش سه مرحله تحلیل های آموزش عالی د صرها از  سئله تحقیق  یابیم. در این تحقیق با توجه به م

 ( است اده خواهد شد.Shokroallhi , 2020) مضمون شکراللهی یانچشمه

 ها یاهته

ویاهته های هر مرحله مشگص خواهد مصاحبه ها در سه مرحله انجام  یتحلیل مضمونکه بیان شد همانطور 

شد.

های تحقیقسازی دادهمرحله او : آماده

شتسازی دادهدر گام آماده شاملِ یاددا سه نوع داده  ضر،  شتها، در تحقیق حا  هایهای میدانی محقق، یاددا

های میدانی و یادداشتی ها به دو دستههای اساسی تحقیق آماده خواهد شد. بنابراین یادداشتداده اساسی و

ها هستند که در ذهن ها نکاگ، موارد مهم یا النوهایی از دادهیادداشتشود. میهای اساسی تقسیم یادداشت

حاضننر، محقق خود  در تحقیق کند.میرا ببت  هاآنگیرند و محقق در هر مرحله از تحقیق، محقق شننکل می

روایی و پایایی  ها نقش داشته و برحقق نیز در تحلیل دادهعالی بوده که تجربیاگ و دانش ماز اساتید آموزش

ست. شتآن اهزوده ا شامل نکتهیاددا سی نیز  سا شکل شود که در حین مهایی میهای ا طالعه در ذهن محقق 

های اساسی، از روش رمزگذاری مضمونی است اده خواهد شد. رمزگذاری مضمونی برای تهیه دادهگیرد. می

ی من رد ها است که در آن ابتدا هر یک از موارد تحت مطالعه، به عنوان یک مطالعهداده ای برای تحلیلشیوه

صاحبهتحلیل می  پس.  گردید ببت مجزا صوتی هایل یک در نگبنان، از یک هر و محقق میان شوند. ابتدا م

 ابتدا متن کتبی؛از هر  و تبدیلکتبی متن به و مرور دقت با بار چندین مصننناحبه هر مصننناحبه، هر انجام از

 .  شدند استگراج اساسی هایهای توصی ی، دادهتوصیف کوتاهی تهیه شد. سپس از متن

شت سی های میدانی ویاددا سا سی هایداده به محقق ا سا ضاهه ا شوند.  تحقیق هایداده شدند تا ا هراهم 

 که رسدمی محقق نظر به النو و نکته ایده، یکسری هامصاحبه و تحقیق موضوع مطالعه حین طور خ،صه،به

به طور  هامصاحبه مصاحبه، هر از و پس گیردمی شکل محقق اساسی و عملیاتی هاییادداشت هاآن ببت با

 مشگص اساسی هایداده تا شودمی مطالعه بار چندین خ،صه هر و سازی شدهو خ،صه جداگانه مکتوب

های اساسی حاصل محقق در این است که اوالً، داده هایهای اساسی تحقیق و یادداشتت اوگ داده. شوند

های اساسی تحقیق ها، حاصل ذهن محقق هستند. دربانی، دادهها هستند اما یادداشتها شوندهذهن مصاحبه

شتها، تولید میسازی دادهمرتبه در مرحله آمادههقط یک سی محقق در طو  تحشوند اما یاددا سا لیل های ا

مصاحبه انجام شده با خبرگان دانشناهی، مکتوب و از متن  15در ادامه، کلیه خواهند شدچندین مرتبه تولید 

ستگراج گردید. های توصی ی، دادهمکتوب هر مصاحبه یک نسگه توصی ی تهیه شد. از نسخ ساسی ا های ا

حذف  ها، پس از بررسی وهای اساسی و میدانی محقق در همه مصاحبهاساسی با یادداشت هایمجموع داده

 .(2)نمونه جدو    شد، دمربوطه ببت خواههای نامربوط، تکراری و مشابه، در جدو  داده

شامل دادهدادهنمونه   .2جدو   شتهای تحقیق  سی، یاددا سا شتهای ا سی و یاددا سا میدانی  هایهای ا

 محقق
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ردینننف 

 مصاحبه

 های اساسیداده های میدانییادداشت های اساسییادداشت

1 

تاری و موانع  سنننناخ

ظام آموزش  ناه ن جای

عالی در توسنننعه همه 

 جانبه ش اف نیست

 هاعدم اختیار دانشناه

در حننل مشننننکنن،گ 

 ایریشه

شی چالش های نا

از عدم اسننت ،  

هاسننت. دانشننناه

هننا از راه حننل

بنننینننرون بنننه 

ها دیکته دانشننناه

شود. عدم حل می

ک،گ بننه  مشنننن

ای. صورگ ریشه

شناه  نیازها به دان

د. شننوارجاع نمی

شناه با  ارتباط دان

عه و بگش  جام

خصننننوصننننی 

سنننیسنننتمی و 

ابربگش نیسننت. 

رابط بین دانشناه 

و بننننگننننش 

صی دولت  خصو

اسننننت. آموزش 

عننالننی نننقننش 

محوری در رشنند 

عه  جام عالی  و ت

های  هاد ندارد. ن

ناکارمد بر هعالیت 

تابیر  ناه  دانشننن

گننذارننند و مننی

مشننننکنن،گ را 

کنند. تشننندید می

م،ک در دانشناه 

تننوانننمننننندی و 

ه می ظر ل ع یننت 
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نیسننت و ننرش 

بننه دانشننننننناه 

ست.  درآمدزایی ا

سنناختار بایسننتی 

در تننعننامننل بننا 

هرهنگ و سازگار 

با باورهای ذهنی 

و مکتننب هکری 

 شکل پذیرد.

 های تحقیقبندی و توصیف دادههای تحقیق از طریق طبقهمرحله دوم: کدگذاری داده

 نقش هاداده در موجود نظم کشنننف و تحلیل به دادن جهت در توان گ ت: کدگذاریبه طور خ،صنننه می

ضر، منظور. دارد محوری ست این کدگذاری از لذا در تحقیق حا  شده آوریجمع هایداده از قطعاتی به که ا

 اسنننت ممکن قطعاگ این. های آموزش عالی مرتبط باشنننددهیم که با چالش اختصننناص برچسنننبی و نام

شند هاداده از بزرگی یا کوچک هایقطعه صلی نوع کد های تحقیق از دوکدگذاری داده در. با شده  ا ست اده  ا

ستنباطی کدهای و توصی ی کدهای. است  توصی ی کدهای است ممکن اولیه هایبرچسب(. النو کدهای) ا

 در بباتی هیچنونه ن سننه هی یعنی ندارند، نیاز اسننتنباطی گونههیچ به یا دارند کم اسننتنباط به نیاز که باشننند

 تحلیل آغاز در خاص طور به توصی ی کدهای. گیردنمی صورگ( توصی ی کدهای) هاداده از قصه این ورای

 . سازندمی توانمند ههم و درک یکبه  دستیابی برای را پژوهشنر و هستند ارزشمند

صی ی کدگذاری واقع در سیار هاداده کردن خ،صه در تو ست م ید ب  کدگذاری برای مبانی آن، نتیجه در و ا

 به ترپایین سننطح کدهای جورکردن طریق از( النو کدهای) اسننتنباطی کدهای. شننودمی هراهم باالتر سننطح

 واحدهای داخل در را مواد النوی کدهای واقع در. آیندمی دسننت باالتر سننطح کدهای به دسننتیابی منظور

در تحقیق حاضنننردر مراحل اولیه کدگذاری تعداد  (.(Shokroallhi, 2020دهندمی قرار تربزرگ معنادار

سط محقق و  300 ست امد که پس از چندین مرحله مرور هرآیند کدگذاری در چند نوبت متناوب تو کد بد

های آموزش های چالشکدگذاری توسنننط اهراد مت اوگ، در نهایت هعالیت تحو  کدها پایان یاهته و مفل ه

شن24عالی در  شد. برای  سایی  شنا ست تا این کدها اخت چالشکد  سطح ابعاد نیاز ا های آموزش عالی در 

شاخص سته) ضامین د شماره )ها( در قالب م شوند. در جدو   شی ازکد3بندی  شده از ( بگ ستگراج  های ا

های تحقیق نشان داده شده است. داده

های تحقیقکدهای استگراج شده از داده نمونه. 3جدو 

توصیف کد نوع کد نام کد های مربوط به کدداده ردیف
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هنننای داده

 اساسی 

های یادداشنننت

 اساسی

های یادداشت

 میدانی

های چالش 1

دانشننناه از 

عننننننندم 

ق،   ت اسننن

هنننننننا آن

باشنند و می

راه 

از  هنناحننل

بنننینننرون 

دیننکننتننه 

شنننوند، می

لنننننننننذا 

مشنننک،گ 

ای ریشننننه

حننننننننل 

 شوند.نمی

ستق،   اعطای ا

ناه،  به دانشننن

سیاستی اصولی 

اهنزاینش  بنرای

پذیری مسئولیت

و پاسگنویی و 

ببنناگ  یجنناد  ا

 است.

ق،   ت اسنننن

دانشننننننناه 

اننیزه رقابت 

را تننقننویننت 

 کند.می

منندیننریننت  توصی ی استق، 

شناه بطور  دان

مسننتقل عمل 

کننننند و مننی

مدیر  گزینش 

و جننننذب  

هیئننت علمی 

شناه بر در دان

اسا  ضوابط 

صننننننورگ 

 گیرد.می

انداز چشننم 2

آمننننوزش 

طور عالی به

شننن اف و 

ساختارهای 

نینناز  مورد 

نی  ی ب یش  پ

گننردد. در 

اتنننگننناذ 

اسنننتراتژی 

بنناینند بننه 

های واکنش

جننامعننه و 

هننننا ارزش

 توجه شود.

انداز باید چشننم

منظری واقعی، 

معتبر، جننذاب 

از آینده سازمان 

ترسیم شود. در 

تننننندوینننننن 

اسننتراتژی نظام 

لی  موزش عننا آ

های باید چالش

درونی و جهانی 

قرار  ظر  ن منند

 گیرند.

نداز چشنننم ا

ان هنندف بینن

واالیی اسننت 

چه را که و آن

سنننننازمننان 

خننواهنند مننی

بشود، تشریح 

ند و در می ک

معرض عموم 

هد، قرار می د

ید  با نابراین  ب

دقنننینننق و 

 واقعی باشنند

ن با آتحقق  و

ها اسننتراتژی

ناگ و و  امکا

انننداز چشنننم توصی ی اندازچشم

تجسنننم آنی 

است   سازمان

و باید حاوی 

شرایطی باشد 

هاگ   که از ج

هم چننندی  م

بهتر از وضننع 

شد.  موجود با

زیننننننننننرا 

ها و استراتژی

سایر اقداماگ 

بر اسننا  آن 

تنننننظننیننم 

شود. بیانیه می

انننداز چشنننم
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عه  جام نابع  م

بگواند.

نده  بازگو کن

هننننویننننت 

دانشننناه بوده 

و جننهننت و 

مقصد رسیدن 

بننه اهننداف 

دانشننناه تهیه 

شده است.

ارتنننبننناط  3

دانشننناه با 

جننامعننه و 

بنننگنننش 

صی  صو خ

سننیسننتمی 

نننبننوده و 

ابننربننگننش 

باشد.نمی

رابننطننه بننیننن 

دانشننننننناه و 

جامعه بایسننتی 

ساختاری  بطور 

در نظر گرهتننه 

شود.

سننناز و کار 

کارا  معین و 

و هنندمننننند 

برای ارتبنناط 

با  ناه  دانشننن

هایشرکت

بننننگننننش 

خصننوصننی 

منظور رهع به

نیازها تعریف 

شود.

ارتننبنناطنناگ  توصی ی ارتباطاگ

هصل مشترک 

ظام آموزش  ن

عالی و جامعه 

را تشنننکیننل 

هد و در می د

ابربگشنننی و 

سننننرمننایننه 

اجتماعی تابیر 

دارد.

ها( بندی دادهمرحله سوم: تکوین مضامین )مقوله  

و  هسنتیم هاتم سناخت یا تولید ما به دنبا  که معنا این به اسنت، هعا  هرآیند یک مضنامین برای جسنتجو 

محقق در این  نامیم،می "1هاتم برای جسننتجو" را مرحله این ما اگرچه. نیسننتیم هاآن کشننف صننرهاً به دنبا 

که مربوط به تعدادی از کدهای چالش آموزش  را ایگسترده مسئله یا موضوع هر خواهدمرحله از تحلیل می

ضامین یا چالش ست را در قالب ابعاد، م سایی و معرهیعالی ا شنا صلی آموزش عالی   این هرایند کند. های ا

 های چهارگانه، به شرح ذیل خواهد بود: طی گام

های اصننلی آموزش عالی، جسننتجو برای مضننامین یا تکوین مضننامین یا همان چالشاولین گام در مرحله

ها به عنوان تم ها و یادداشتساخت مضامین بالقوه است. در این گام حین تحو  کدها؛ یکسری کدها، ایده

بنابراین در گام او ِ تولید ، های بالقوه باید مورد بررسنننی قرار گیرندین تمیابد که ادر ذهن محقق تبلور می

شننده، خواهد  تحقیق کدگذاری یهاداده با رابطه در ها را کهتم از یکپارچه و متمایز مجموعه یک مضننامین،

ضامین بالقوه پس از بارها مرور، بازبینی داده ضاههبود. در این تحقیق، م ها با نظر تم های تحقیق و حذف و ا

:بدست آمده استبشرح ذیل خبرگان 

1Searching for Themes 
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  جهانی -5  کی یتی-4مدیریتی وسازمانی  -3هرهننی  -2وساختاری  بنیادی -1

ست. هننامتم نامنذاری و گام دوم در تکوین مضامین تعریف   بتوانیم باید های تکوین یاهته،تم تعریف ها ا

 بتوانیم وجود دارد و مضننمون هر مورد در خاصننی و هرد به منحصننر چیزِ چه که کنیم بیان واضننح طور به

 این توصیف را نشان میدهد. (4جدو  شماره ) .کنیم خ،صه جمله چند در مضمون را هر ماهیت

 

 شده انتگاب هایتم توصیف و تعاریف .4جدو 

شنننماره 

 مضمون

نننننننننام 

 مضمون
 توصیف مضمون

ضمون  م

شنننماره 

 یک

بنننننیننادی 

 وساختاری

منظری واقعی، معتبر، جذاب از آینده انداز باید چشنننم 

ستراتژی نظام آموزش  شود. در تدوین ا سیم  سازمان تر

 های درونی و جهانی مدنظر قرار گیرند.عالی باید چالش

انداز باید منظری ی حائز اهمیت آنسنننت که چشنننمنکته

ی سننازمان ترسننیم کند و واقعی، معتبر و جذاب از آینده

شرایطی ایجاد کند که از جهاگ مهم چندی بهتر از وضع 

عوامل مجموعه ساختاری  منظور از مسائل. موجود باشد 

ست، نهادها، مراجع سازمانی صمیمگذاری سیا گیری، و ت

بر نظام  حاکمو مقرراگ ها و قوانین آنبین متقابل  ارتباط

 هایو ماموریتنقش و ای ای پویایی  درکه  آموزش عالی

صلی  ساختار بیاننر نظم و ایجاد میمانع نظام این ا کند. 

سق مجموعه ست که به نحوی کنار هم ن ای از نیروهایی ا

دهد. این کد اند که کلی خاص را تشننکیل میقرار گرهته

یاننر علت وجودی و چنوننی  حیاگ پویایی آموزش ب

تابیرگذا عه دارد و عالی و  جام مام شنننئون  ری آن در ت

سنناختار هعلی یکی از موانع بالقوه در پیشننبرد ای گونهبه

گردد. یکی از ابزارهای توسعه آموزش عالی محسوب می

ریزی سنناختار و نهادهای علمی و پژوهشننی اسننت و پی

بدون ابزار و روش تحقیق کاربران ت،ش برای دسنننتیابی 

نیسننت. در نظام های توسننعه سننرابی بیش به شنناخص

سازمان آموزش عالی ساختارها و  طراحی  ها بنحویباید 

نایی شنننوند که نای توا عدادها، ها، ارزشبر مب ها، اسنننت

و تنامین ایجناد امنینت تر از همنه هنا، و مهمقنابلینت

 اهراد باشند.خودشکوهایی  الزم برای هایآزادی
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ضمون  م

 شنننماره

دو

هرهننی

سی هر نوع صمیمعالی آموزش  برر ستی  گیریو ت به بای

های عبارتی زیرساختو به هرهننی ها و بسترهایمحمل

 و سننناختار بین تعامل گردد. وجودتوجه عالی آموزش 

. شودمی هاآن و تداوم هاو ح ظ ارزش تقویت به هرهنگ

 و برقراری و اخ،قی انسننانی هایو ارزش علم به اعتماد

 و جامعه ارزشننی نظام اسننا  بر سننالم جامعه مکانیسننم

گیرد. صورگ علمی ها و ننرشارزش و توسعه گسترش

شناه به ننرش صرف درآمدی ننرش از دان صادی و   اقت

 مکتب و ذهنی باورهای با و سننازگار هاارزش ننرش به

 .گیرد ساختار شکل جامعه هکری

ضمون  م

 شنننماره

سه

مدیریتی و 

سازمانی

های حاکم بر تابعی از ارزش های رهبری و مدیریتشیوه

و ی یک جامعه )تمدن( اسنننت. سنننبک باهت سنننازنده

 سننازمانی ، مسننایلمعنویو رهبری  مدیریتهرآیندهای 

و  اداری نظام مسنایل سنایر همسنان الزاماً نباید دانشنناه

 .کند پیروی آن و از بوده کشور ک،ن بوروکراسی

ضمون  م

 شنننماره

چهار

کی یت

شی  ست که نتیجه یک  ایحالت ویژهکی یت نظام آموز ا

سگنویی به  سله اقداماگ و عملیاگ مشگص برای پا سل

عالی  آموزشنیازهای اجتماعی معینی است. هراگیر شدن 

ن عان ، حساسیت ذیعمومیهای هزینههای و محدودیت

یت  به کی  بت  عالی را نسننن اهزوده آن و ارزش آموزش 

 هایو ظرهیت هانسننیلپتا اهزایش داده اسننت. بکارگیری

 در جامعه معضننن،گ راسنننتای در عالی آموزش علمی

 منجر جامعه اهداف پیشنننبرد به کی یت وجود صنننورگ

 .شودمی

ضمون  م

 شنننماره

پنج

جهانی

معنی انتقا  زمان و مکان اسنننت، بگش جهانی شننندن به

اعظم این تحو  ناشننی از توان بشننر در متحو  سنناختن 

 شنندن دور اسننت. جهانیوسننایل ارتباطی و هعالیت از 

 تبدیل هرصت به تعامل و درصورگ باشد تهدید تواندمی

صادی نیروهای شدن جهانی زیرا شودمی  و اجتماعی اقت

 .سازدمی همنرا را هاوهرصت هاوارزش
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. کنیممی بررسی را هاداده یمجموعه کل با مضامین در این گام ارتباط مضامین است، تحلیل شبکه سوم، گام

 را هاداده از خاصننی جنبه یک یا هاداده مجموعه کل دار؛معنی طور به هاتم آیا که کندمی تعیین بررسننی این

 را هاداده به مربوط مهم عناصر که است هاییتم از ایمجموعه هستیم آن پی در ما که آنچه. دهندمی پوشش

 طور به. سازدمی آشکار و آوریجمع را ما تحقیق هایپرسش به مربوط اط،عاگ کل و گذاردمی اشتراک به

ضامین که نمود بیان توانمی ش اف ضر تحقیق در را های آموزش عالیچالش ابعاد به مربوط اط،عاگِ م  حا

سگنویی جهت در و نمایندمی معرهی سش به پا  به های آموزش عالی،چالش ابعاد شناخت یعنی تحقیق پر

. برویم بعدی مرحله به توانیممی ما نمایند ای ا را نقشی چنین بتوانند مضامین اگر. نمود خواهند کمک محقق

 مرحله این در بازبینی و بود خواهد مناسننب اط،عاگ آوریجمع برای الزم بازبینی و بیشننتر تصنن یه نه، اگر

 که اسنت این مهم حا . باشند موجود هایتم حذف یا اهزایش یا اضناهی هایتم ایجاد شنامل اسنت ممکن

شنر، ضامین بتواند مرحله این پایان در پژوه شنی به را شده شناخته م ستند چه که کند تعریف رو  چه و ه

ستند سومبنابراین همان. نی شد، گام  ست. هرایند در گونه که بیان  ضامین ا شبکه م ضامین، تحلیل   تکوین م

ضمون از یک زیر نمایش بنابراین ضامین، . ارائه خواهیم نمود های بدست آمده،م شبکه م بنابراین در تحلیل 

کنند، مرحله به مرحله به سننطوح باالتر  توانند در مورد موضننوع تحقیق صننحبتها را که به تنهایی نمیداده

ستند بهانتزاع، ارتقاء می صاره دهیم. این انتزاع م ست. هایع در این گام پس  جالبِ و روایت تحلیل محقق ا

سی ارتباطاگ م ها که مجموعه ای ازتازتحلیل داده ها ستند وبرر ضامین بالقوه وارتقا مرحله ه صرانها با م عنا

-ست،تامینعلمی،سیاانداز،ارتباطاگ،توسعه،آمایشکدهای استق، ،چشم به مرحله انهانتایج زیر بدست امد.

وسننناختاری وکدهای رقابت،مهاجرگ نگبنان به مضنننمون جهانی وکدهای هرهنگ بنیادیمضنننمونبهمالی،

کی یت،کی یت عملکرد آموزش وپژوهش،کی یت کار پذیری به مضننمون هرهننی وارزیابی دانشننناهی،جامعه

علم،برنامه های تولید کی یت وهمچنین کدهایواشننت ا  هارغ اتحصننی،ن به مضننمون اعضننای هیئت علمی 

سی ساتید،،در سرمایهجذب ا صاد دانش محور، ضمون نواوری واقت شی به م سانی،اننیزش،ابربگ مدیریتی ان

 وسازمانی تگصیص یاهت.

ست. اگر داده ضامین ا شبکه م سیم  ضامین وجود ندگام چهارم، تر شت و یا دادههای کاهی برای م های آن، ا

ضامین با همدینر هم ضمون جدا، یک معنی و خیلی متنوع بودند؛ و یا برخی از م شتند، مث،ً دو م شانی دا پو

ضمون واحدی را ت شتند و با هم، م ضامین مورد تردید شکیل میم هوم دا دادند، همنونی درونی و بیرونی م

که پتون )قرار می قدان همنونی بیرونی را  مل patton, 1990گرهت. همنونی درونی و ه به عنوان عوا  )

ست می شنهاد کرده ا ضامین، پی ضاوگ درباره م های درون هر یک از جا به کار برد. دادهتوان در ایندوگانه ق

ه لحاظ معنی و م هوم، باهم انسننجام و همگوانی داشننته و در عین حا  تمایزاگ واضننح و مضننامین باید ب

ضامین به دست آمده از داده شد. م شته با ضامین مگتلف وجود دا های های تحقیق در گروهمشگصی میان م

ری ظبندی مضننامین، از مبانی نگیری درباره نحوه گروهدر تصننمیم .اندبندی شنندهمشننابه و منسننجمی دسننته

تحقیق نیز کمک گرهته شده است.وبرای تایید روایی تحلیل هوق از نگبنان و سه ن رمصاحبه شوندگان برای 

باید توجه کرد که مضامینِ به تعداد مناسب و درباره موضوع تحقیق هستند.  است اده شد. هاابعاد ومول هتایید 

شد، باید چند گروه  سیار متنوع و متعدد و یا به موضوعاگ کام،ً مت اوگ و متمایزی مرتبط با ضامین، ب اگر م

های درون هر داده همگوانی و با نظر خبرگان، انسننجام (Abedi Jafari et al., 2011تشننکیل شننود )
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های مضمون به لحاظ معنی و م هوم بررسی و ت ییراگ الزم در مورد مضامین انجام و شبکه مضامین چالش

 ترسیم شده است.  ، در شکل زیرآموزش عالی

ترسیم شبکه مضامین چالشهای آموزش عالی
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 بحث و نتیجه گیری

 اجتماعی و هرهننی ابعاد در عالی آموزش موهقیت عدم نشنناننر عالی آموزش کی ی و کمی ابعاد  مطالعه در

ستیابی در ست بوده اهداف به د  قلمداد عالی آموزش حیاگ جدید دوران آغازهرهننی انق،ب که طوری به ا

یین اهداف و اصو  و انطباق با نیازها و ضرورگ های دوران پس از انق،ب تع هرهننی انق،ب ، است شده

اسنن،می و انق،بی در آموزش عالی که تشننکی،گ و عوامل سننازمانی جدید و سنناختار ، احیای ارزش های 

شی جدید طراحی گردید. شمندانه در مواجهه با چالش های آموزش عالی مدیران نیازمند ننر ستند که  هو ه

سازی و تقلیل گرایی به دربه همه ابعاد توجه کرده و به جا ساده  و ههم مسائل جهت تبیین، پیش بینی  کی 

 و حتی مهار پدیده های آموزش عالی بپردازد. 

ی در حا  حاضر آموزش عالی به عنوان یک ابر سازه یکی از بزرگترین نهادهای تأبیر گذار در رشد و توسعه

لی گردند در دنیای کنونی ،برداشننت سننطحی از پدیده آموزش عاپایدار و همه جانبه جوامع محسننوب می

شد که  صل  ضر این نتیجه حا شد.در تحقیق حا صر،به راهکارهای غیرمنطقی وکوتاه ننرانه منجرخواهد معا

سازمانی، چالش شامل ابعاد هرهننی، مدیریتی و  های آموزش عالی علی رغم تنوع و گستردگی، در پنج بعد 

بحث و بررسی قرار خواهد  کدام از این ابعاد مورداند که هربنیادی خ،صه شده-جهانی، کی تی و ساختاری

 گرهت.

شنننوند. هرهنگ های آموزش عالی محسنننوب میهای هرهننی یکی از عوامل مهم در تحقق هدفچالش

سعه ست که تو سرمایهمهمترین عاملی ا ها به ویژه ی چالشسازد و در همهی هکری را متأبر میی دانش و 

های یجاد پیوند سننازگار مطلوب روابط بین مت یرهای مدیریتی و سننازمانی نیز نقش دارند که بر ادر چالش

شدید داردو مفل هجامعه و ارزش سبک مدیریت به هرهنگ نیاز  شی دارد.  های های آن و عملکرد نظام آموز

ها از طریق پیشنیری از آسیب پذیری و ی آنها، توسعههای هرهننی و مهندسی آنهرهننی و بویژه سرمایه

سایر  سازی  ستر  سرمایهسرمایههمچنین ب سانی ها ها از جمله  شه و ی ان شوند و اندی ستند و باید متحو   ه

های انسانی و های عملکرد دانشناه همسو شود، کشور ما نیازمند پژوهش در سرمایهاعتماد به دانش با شیوه

سعه سازی ارزشی آنتولید دانش مترتب و تو شوندگان درونی  صاحبه  ست. از دیدگاه م بردی ها و کارها ا

ها است. زیرا هرآیند دانش آهرینی از قسمت جامعه های اساسی دانشناهها از چالششدن و جاری ساختن آن

سرمایهپذیری آغاز می سرمایهشود و دانش  سایر  ست که به کمک آن  شود و ها قابل بهره برداری میای ا

 گیرد.ی کارامد آموزش در بستر هرهنگ شکل میچرخه

شناه دومین چالش موانع سازمانی هستند زیرا آموزش عالی و دان ستممدیریتی و  سی های پیچیده ها از جمله 

سازمان یاهتنی آنمی شند که  ستمی با سی ست و بنابراین  صر مدیریتی ا صمیماگ و اقداماگ عنا ها در گرو ت

و برونی  ی ارتباطاگ درونیخواهد حیاگ خود را در بستر پویایی سیستم تداوم بگشد و توسعهاست که می

یک هعالیت اساسی است و باید هعل و ان عاالگ این سیستم توسط مدیریت پذیرهته و ههمیده و درک شود. 

ی بهینه از منابع های مهم مدیریتی در است ادهبرقراری ارتباط بین پژوهشنران و سیاستنذاران یکی از چالش

صمیم گیریهادرپژوهش ستنذاری و ت شد که بههای ک،ن میسیا شم انداز واقعی کمک می با کند. بهبود چ

سب  سئولیت تنا سگنویی و م شتند زیرا اختیاراگ با پا شوندگان بر چالش اختیاراگ تأکید دا صاحبه  اکثر م

 هیت علمی مورد انتقاد ایشان بود.ندارد و نظام جذب استادان و ارتقاء 
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های سننازمانی در دوران نوین های جهانی بیان شننده اسننت، و چالشسننومین بعد از دیدگاه خبرگان چالش

شوب شامل چالش شته و آ ست و پیچیدگی پویا وجود دا شی از ت ییر پارادایم و جهان غیر خطی ا های نا

ها را همنرا ها و هرصننتهای اقتصننادی و اجتماعی و ارزششننود، جهانی شنندن نیرونوعی نظم تلقی می

های مدرن له اینکه در حا  حاضننر در دانشننناههای زیادی دارد از جمسننازد. جهانی شنندن ابعاد و مفل همی

شیوه ست و در  شناهی به النوهای تجاری توجه میت ییراتی در حا  وقوع ا شود های جدید مدیریت دان

های های ح ظ سرمایههای جهانی بیشتر تهدید است تا هرصت، زیرا استراتژینتایج تحقیق نشان داد چالش.

شک،گ زیاد از ج سانی به دلیل م سرمایه گذاریان های زیربنایی قابلیت اجرایی ندارند و در رقابت این مله 

شارکت در کن رانسامر یک مول ه ست و علی رغم ت،ش و م شک،گ زیادی های جی قوی ا هانی دارای م

 شوند.ها ترمیم بایستی زیر ساختوهستیم

های اساسی وجود دارد تحقیق چالشهای در مورد چالش چهارم مسائل بنیادی و ساختاری، بر اسا  یاهته

باشنند، مث،ً که به دلیل دالیل هرا سننیسننتمی به وجود آمده و حاصننل تصننمیم گیری ک،ن نظام حکومتی می

شناه ستق،  دان ساختار وظی ه ای ومحدودتهای ان ،ها و ا شک،گ مالی که برخی به و ساختارها و م ص،ح  ا

اگرچه برخی مصننناحبه کنندگان کارکردن با همین قوانین و های قوانین موجود پدید آمدند دلیل نارسنننایی

شم انداز و شرایط را نقطه ص،ح چ ص،ح تدریجی را مد نظر قرار دادند و در مورد ا سته و ا شروع دان ی 

شناه ستراتژی و اختیاراگ دان شناهها و نحوها ست در دان سیا شدهی  سی  سا ستار ت ییراگ ا اند و ها، خوا

اهی و سننبب ناکارآمدی دانشننناه قلمداد نمودند و سنناختاری که مناسننب دانشننناه و اقداماگ موجود را ناک

ای به نحوی که دانشنننناه به طور آزاد با تمام ارکان جامعه و اهداف و ابر بگشنننی آن به صنننورگ شنننبکه

سئلهبحران شد.م شته با سازنده دا شد و بتواند با جامعه تعامل هدهمند و  ی های غیر طبیعی و طبیعی درگیر با

ها علی رغم تأمین مالی و سننناختار آن در دانشنننناه در دوران معابر بسنننیار پراهمیت بوده و برخی کشنننور

ها را ترغیب به همکاری با بگش ها را اهزایش دادند و دانشنننناهی دانشنننناهتننناهای اقتصنننادی بودجه

گردد.در أمین میتوسط دولت ت %20بودجه از بگش خصوصی و  %80ی جنوبی اند. در کرهخصوصی نموده

صاحبه ست در آموزش عالی اکثر م سیا های علمی شوندگان این عامل را با تأبیر من ی بر تمام هعالیت مورد 

سیاست ستی به  سیاست زده عنوان نمودند که این هرآیند بای شتند و آموزش عالی را  های آموزشی منظور دا

در چالش کی یت نظربه اینکه نظام  عه دنبا  کند.ی علم مسننیر خود را در جامتبدیل شننود تا تولید و توسننعه

آموزش عالی یک نظام چند بعدی و با ابر بگشنننی چند جانبه و با ذین عان هراوان اسنننت و در تمام مراحل 

سعه ستهای آن میی هعالیتکی یت یک عامل موبر در مطلوبیت و تو سیا س انه بعه دلیل  شد که متأ های با

سنده کردن سی و ب ستر شوندگان به ابعاد کمی نظام را با چالش جدی مواجه نموده اهزایش د صاحبه  اند، م

های دانشننجویان را به عنوان عوامل های درسننی و عملکرد اسنناتید و اننیزهکی یت محتوای درو  و برنامه

شکل کاهش کی یت قلمداد نمودند. ارزیابی کی یت و اجرای طرح شک،گ هراوان از جمله  های ارزیابی با م

باشننند که این ارزیابی منجر به های آن مواجهه میجریان ارزیابی تا اجرا و نتایج ارزیابی و بازخورد گیری

گردد.بهبود و اهزایش کی یت نمی

ی ذهنی محقق م هوم آموزش عالی با تأبیر گذاری در زندگی و ابر بگشی و سرنوشت جامعه، ارتقا در سازه

های هرهننی، جهانی، مدیریتی و سنننازمانی، پنج گانه: چالش هایی در ابعادها با چالشو گسنننترش ارزش

های مطلوب و متناسب با ها باید استراتژیبنیادی تورماً مواجهه است و برای عبور از آن-کی یتی و ساختاری
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های ای نتایج با یاهتههای ریشننهها طراحی و اجرا گردد. از این رو در بعد هرهننی و تأبیراگ آن بر چالشآن

  (Kaghan & Phillips, 1998)(، مطالعاگ هراتئوریک کاگان و هلی  (DanaeiFard, 2010هرناییدا

 ( همگوانی دارد.Rahmanpour et al., 2015رحمانپور و همکاران )،

 & Fischman) هیشننمن و اسننترمنکویسننت ،Tbatabai, 2013) بایی )طهای طباجهانی شنندن با یاهته

Stromquist, 1996)زاده وهمکاران، مهرعلی (MehrAlizadeh et al., 2012.همگوانی دارد ) 

 Samadiارع )(، صمدی و زPardakhtchi, 1998) پرداختچیا مطالعاگ سازمانی بوهای مدیریتیچالش

& Zareh, 2015( جاوید ،)Javied, 2011 ،).همگوانی دارد 

تهچالش یاه با  هت )های کی یتی  کاران )(، آذر و Craft, 2003های کرا ،  (Azar et al., 2013هم

های بنیادی و سنناختاری با گوانی دارد.چالشهم( Farasatkhah  et al., 2007هراسننتگواه و همکاران )

ته کاران هاییاه گانی ،(,.MehrAlizadeh et al 2013) مهرعلیزاده و هم  Hosseini) حسنننینی لر

Largani, 2010) ،دانننایی( هردDanaei Fard, 2010 همتی ،)(Hemmati, 2013 هراسنننتگواه ،)

Farasatkhah, 2011).همگوانی دارد ،) 

ته یاه به  با توجه  پایان  یتهای تحقیق میدر  عال تار و پود ه های جامعه و توان ادعا نمود آموزش عالی در 

ی همه جانبه و پایدار و کی یت زندگی آحاد جامعه در ابعاد گوناگون و پیچیده ی انسننانی و توسننعهتوسننعه

ست و چالش سترده ا سازه و م هومی گ سی دارند و یک ابر  سا شبرد آن را تهدید و ابر ،ها و موانع نقش ا پی

 ها و عبور از موانع باید اقداماگ عاجل به عمل آید.دهد و بنابراین برای رهع چالشبگشی آن را کاهش می

 پیشنهادها

ها به شرح زیر ارائه های آنبررسی ابعاد و مفل هها و های چالشپیشنهادهای تحقیق بر اسا  شناسایی ریشه

 گردد.می

ستراتژی  برای تحقق هدف -1 شم انداز و ا سائل بنیادی مانند چ سی در م سا ص،حاگ ا های آموزش عالی ا

واص،ح ساختارها با مشارکت نگبنان دانشناهی و بر اسا  آینده پژوهش صورگ گیرد.استق،  دانشناه 

 تأبیر گذار مد نظر قرار گیرد.به عنوان یک عامل 

شجویان ابهاماگ  -2 صورگ گیرد تا از اذهان دان صورگ هدهمند و ابر بگش  شجویان به  جامعه پذیری دان

 زدوده شود.

 ها از خارج تدابیر الزم به عمل آید. برای پیشنیری از مهاجرگ نگبنان و بازگشت آن -3

 گردد:به محققان آینده پیشنهاد می

ی  هرار م زهاو مهاجرگ نگبنان و راهکارهای پیشنننیری از مهاجرگ آنها و زیان وپدیده جهانی شنندن -1

 ناشی از آن مورد بررسی قرار گیرد.

 هایی ارائه گردد.های دانش بنیان طرحبرای اشت ا  هارغ التحصی،ن و توسعه شرکت -2

 آن طراحی گرددهای النوی بومی استراتژی پیشبرد ک،ن تولید علم با توجه به چالش -3
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