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 چکیده
برگزیدن راهبردی بهینه برای تأمین مالی و افزایش سهه  سهبد دردمهدهای عیرمیه می     

های اساسی نظام دانشگاهی بدل شده اسهت    دانشگاه دیرزمانی است که به یکی از چالش

ههای   بندی راهبردهای بهینه برای خ دگردانی مهالی دانشهگاه   این پژوهش با هدف اول یت

 -کیهی اناهام شهده اسهت  روو پهژوهش ت  هیفی       -دولتی شهر تهران با رویکرد کیفی

ههای اا ها از ملال هه     دهی داده بندی و سامان تحلیلی است که پس از گرددوری، طبقه

راهبردهای بهینه  SWOTخبره دم زو مالی، با استفاده از تکنیک  20اسناد و مصاابه با 

م راهبهرد در  استخراج شد  در گام ب دی، برای دن که به ط ر دقیق مشخص ش د که کهدا 

بنهدی   باالتری دارد، از ابزار تاپسیس برای اول یت  های ایران اول یت شرایط کن نی دانشگاه
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ههای   راهبهرد بهرای خه دگردانی مهالی دانشهگاه      ۶ها نشان از  راهبردها استفاده شد  یافته

 ۶3/0بها  « ههای پژوهشهی   تق یت زیرسهاخت »دولتی شهر تهران دارد که نخستین راهبرد 

 ۶1/0بها  « بخشهی دردمهدی   تنه   »دل است  با فا له اندک، راهبرد  ایده  تا گزینهنزدیکی 

بنهدی شهده    دار در این زمینه است  با نگاهی به راهبردهای اول یهت  دومین راهبرد اول یت

ت ان نتیاه گرفت که خ دگردانی مالی، با بازاندیشی و مدیریت در فراینهدهای درونهی    می

 ش د  ها دعاز می دانشگاه

ههای تهابل یی،    هها، داده  رویکرد راهبردی، خه دگردانی مهالی دانشهگاه   : کلیدی های هاژو

 تاپسیس-تکنیک س ات

 JEL I23, G01, C23, C18:بندی طبقه

 



 

 

 مقدمه

هیای حیییی  دح لیا      گام با دگردیسی   دانشگاه نهادی پویا و پیچیده است که هم
شیااح   گیرا و  ها بیشتر نخبیه  تغییر و تیو  است. پیش از جنگ جهان  دوم دانشگاه

ها  حو دح احر آحوزش، اندک بود. دح این دوحه، دولت ها دح بیشتر کشوحهای پیش آن
حفتند. احیا، بیا گسیترش کای       ها به شااح ح  کنندگان حنابع حال  دانشگاه تنها تأحین

چنیین   آن پس از جنیگ جهیان  دوم و هیم    1ای شدن ی توده آحوزش عال  و پدیده
گییری از دانیش،    عه تکنولیویی و بهیره  لرکت اقتصادهای جهان  بیه سیوی توسی   

گام با افزایش تقاضای بیازاح بیرای نییروی کیاح      تقاضای وحود به آحوزش عال  هم
حاهر فزون  یافت و به دنبا  آن بر شااح نهادهای آحوزش عیال  نییز افیزوده شید.     
(Marginson, 2018; Teixeira, Rocha, Cardoso, 2014; Trow, 2005; Schiller & 

Liefner, 2007;  Barr, 2003; Ziderman & Albrecht, 1995; Johnstone, Arora, 

Experton, 1998;   , 2018 ,  ،احییا ۱۳۷۷؛ فراسییتخواه و کبریییای ، ۱۳۷۵قییاحون )
گییر شیدن تقاضیای وحود بیه      هایه   های اقتصادی کشوحها از یک سیو و  ناپایداحی

پاسیخگوی  بیه   هیا دیگیر تیوان     آحوزش عال  از سوی دیگر سبب شید تیا دولیت   
خیود حا بیرای تیأحین رددحریدی       حا نداشیته و اولوییت    نیازهای حیال  دانشیگاه  

های آحوزش عال  تغییر دهند و نهادهای آحوزش عیال  حا بیه سیوی کسیب      هزینه
هیای بیازاحی تشیوین کننید. دح چیاحچوک حویکیرد نایولیبرا ،         دحآحد با حکانیسیم 

ها الزم بیود تیا دانشیگاه بتوانید      اههای دانشگ تیوالت  یحف  دح اهداف و حأحوحیت
بدون انیراف از فلسفه بنیادین خود حنابع حال  حوحد نییاز حا فیراهم آوحد. بیه ایین     
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هیا از بخیش عایوح  بیه بخیش       ترتیب، تغییر الگوی تأحین حنیابع حیال  دانشیگاه   
( ۱980) 1خصور  به حوضوع  چالش  برای نظام آحوزش عال  بد  شد. گاحوین

ها حا دح حاستای افزایش اعتباح خود از طرین نیوه تأحین حال  حعناداح  حفتاح دانشگاه
ها با تکییه   ( بر این باوح است که دانشگاه200۳) 2کند و حانند حاینز و لیدحز تلق  ح 
های بنیادین خود نیازحند حوش تأحین حال  پایداحی هستند تیا بتواننید بیا     بر احزش

هیای شیدید اقتصیادی دوام بیاوحنید.      فیت هیا و ا  ها و لت  وقوع جنگ تغییر دولت
بنابراین برای حسیدن به حاهبیردی حناسیب بیرای خیودگردان  حیال  دح دانشیگاه،       
نخست بایست  حیشه آن حا جستجو کرد. یک  از ابعاد استقال  دح قلایرو آحیوزش   

های گوناگون  از استقال  دانشیگاه    بندی عال ، استقال  حال  است. اگر چه دسته
است، احا دح بیشتر حیالعات انجام شده دح این لوزه به طوح حشترک به  انجام شده

ابعادی چون آزادی علا ، استقال  نهادی، استقال  حدیریت  و استقال  حال  اشیاحه  
؛ ۱۳82؛جیاودان ،  Kothbauer, 2008; Estermann, 2011; Nickel, 2017شده اسیت ) 
های اثرگذاحی هیر ییک    لوزه( که دح جدو  زیر ابعاد استقال  و ۱۳86آذحگشب، 

 به اختصاح آوحده شده است.

 های اثرگذاری . ابعاد استقالل در حوزه1جدول 

 های اثرگذاری حوزه ابعاد استقالل
 های خاص در دانشگاه  گیری برای ساختار داخلی و مأموریت تصمیم استقالل نهادی

 استقالل علمی )آزادی علمی(
 علمیهای  کنش

 پژوهش، تولید دانش، انتقال و ترویج دانش

 های نوین آموزشی به کارگیری منابع و برنامه

 استقالل مدیریت منابع انسانی
 جذب، ارتقا و یا اخراج نیروی انسانی )علمی و غیرعلمی(

 تعیین سطح حقوق و دستمزد

 استقالل مالی

 راستای برنامه استراتژیک دانشگاه(گیری درباره تخصیص منابع عمومی و خصوصی )در  تصمیم

 گذاری در بازار قرض گرفتن پول و سرمایه

 گیری درباره منابع، مصارف و ذخایر مالی تصمیم

 های دانشجویان )داخلی و خارجی( افزایش شهریه

 گیری درباره امالک و مستغالت تصمیم

دانشیگاه.   استقال  حال  ترکیب  است از حسائل حرتبط با لوزه حال  و خودحختاحی
کاحبرد این حفهوم زحان  است که حنافع دانشگاه دح زحینه خودگردان  )اسیتقال ( و  
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نوشیته  « 1حالییه دح آحیوزش عیال    »زحان حدنظر قراحگیرد. دح کتاک  حال  به طوح هم
( دح تعریف قلارو حال  دح سیح نهاد به حسائل  چیون  200۱) 2ییگر و هاکاحانش

حییزی حاهبیردی، تخصیین حنیابع و      برناحه  ش عال ،های آحوز هزینه 3حنابع نهادی،
چه گذشت، بایست  بیه نقیش دولیت     کنند. دح کناح آن حدیریت حنابع حال  اشاحه ح 
ها و احتباط آن بیا   ها نیز اشاحه شود. استقال  حال  دانشگاه دح استقال  حال  دانشگاه

تنهیا نقیش   سیاس  حختلف، حتفاوت است. به طوحی که گاه دولت   دولت دح بافت
هیای داخلی  دانشیگاه     گیری کننده حال  دانشگاه حا داشته و دح ساختاح تصایم تأحین

دخییالت  نییداحد و دانشییگاه اسییتقال  کاحییل داحد و گییاه دولییت دح جایگییاه        
های داخل  دانشیگاه قیراح گرفتیه و دح حیدیریت و هیدایت دانشیگاه        گیری تصایم

( کیه دح چنیین   2002 5جیونز، ؛ 2002 4اثرگذاح اسیت )آحیاحا ، جیونز و کاحسی ،    
جیا کیه اسیتقال  نهیادی و      از آنشود.  داح ح  شرایی  استقال  حال  دانشگاه خدشه

ها از هم جدا نیستند، هر عاحل  که استقال  حال  حا تیت تیأثیر قیراح    حال  دانشگاه
تواند به روحت حستقیم و یا غیرحستقیم استقال  نهادی حا نیز دچاح تغیییر   دهد، ح 
تر نیز اشاحه شد، از آنجا که دولیت و برخی     گونه که پیش ون  نااید. هاانو دگرگ

هیا نقیش داحنید، پاحاحترهیا و      نهادها دح تأحین بخش  از بودجه حوحد نیاز دانشیگاه 
کننید کیه گیاه اسیتقال  حیال        ح   برداحی از این حنابع تعیین حتغیرهای  حا برای بهره

بسیتگ  اسیتقال  نهیادی دانشیگاه حا دح     کنید کیه ایین وا    حی  ها حا حیدود  دانشگاه
 ,Payne, Charonis, Haaristo & Maurer)کنید.   های حرتبط دچاح حخیاطره حی    لوزه

2013; Berladh, 2007; Moses, 2007; Sizer & Cannon, 1999)  البته دح برخ  حواحد
گیوی    ، تضیاین پاسی   کننده نیز قوانین و قواعد تعیین شده از سوی نهادهای تأحین

ریییح حنیابع   ها و نهادهای آحوزش عال  به جاحعه و اطاینان از حیدیریت   انشگاهد
ختاح برحس  سا (Tapper & Salter, 1995)دهند.  حال  از سوی آنان حا هدف قراح ح 
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دهید کیه هااننید بسییاحی از کشیوحها،       های دولت  دح ایران نشان ح  حال  دانشگاه
هیای   )دحآحیدهای اختصاری ( هزینیه    از حیل حنابع عاوح  و غیرعاوح   دانشگاه

کننید. حنیابع عایوح  از سیوی دولیت و حنیابع غیرعایوح  از         خود حا تیأحین حی   
های  چون دحآحدهای آحوزش ، پژوهش ، خدحات، فروش زحین و سیاختاان   حیل

شود که سهم حنابع عاوح  نسبت به حنیابع غیرعایوح  دح بافیت     و غیره تأحین ح 
ای باالتر است. به طوحی کیه بیر پاییه     طوح قابل حاللظه های ایران به حال  دانشگاه

دحرید از   ۷۵، بیشیتر از  ۱۳9۵های استخراج شده از برناحه قانون بودجه سیا    داده
دحرید از حنیابع غیردولتی  تیأحین      2۵ها از حنابع دولتی  و لیدود    بودجه دانشگاه

حنیابع  شود. دح ایین حییان دحآحیدهای لاریل از شیهریه بیشیترین سیهم حا دح         ح 
هیا دح   ها داحد. نگاه  آحاحی به ترکیب دحآحدی برخی  دانشیگاه   غیردولت  دانشگاه

دحریدی   ۵4تیوان بیه سیهم     دهد. برای ناونه ح  هاین احر حا نشان ح  20۱6سا  
 29دحریدی دح دانشیگاه بیلکنیت ترکییه،      2۱شهریه دح دانشیگاه واترلیو کانیادا،    

 2۱دانشگاه کابیری  بریتانییا و    دحردی 40دحردی دانشگاه حاساچوست احریکا، 
( احیا  20۱۷دحردی دانشگاه توکیو دح یاپن اشاحه کیرد. )گیزاحش بانیک جهیان ،     

چه بایست  حوحد توجه جدی قراح گیرد، تأثیرپذیری این حنبع دحآحدی از نوسیان   آن
توانید ایین    آحوزی و یا تقاضای وحود به آحوزش عال  است کیه حی    جاعیت دانش
ها بد  کند. به دنبا  ایین حونید جهیان ، بیر      ناپایداح برای دانشگاه حنبع حا به حنبع 

آحوزی و حتقاضیان وحود به آحیوزش عیال      های حرکز آحاح، جاعیت دانش پایه داده
( ۱۳96شیوازی،   دح ایران نیز ط  دهه گذشته حوندی کاهش  داشته است. )عباسی  

کاییت از آن داحد کیه   های دولت  ل این دح لال  است که ترکیب دحآحدی دانشگاه
هیا   ترین حنبع دحآحدی غیردولتی  بیرای دانشیگاه    دحآحدهای لارل از شهریه ارل 
هیا و تاهییدات  بیرای     ( اگیر چیه سیاسیت   ۱۳9۷است. )قانون بودجه کل کشیوح،  

تیوان بیه    های دولت  انجام شده اسیت کیه از آن جالیه حی      دحآحدزای  دح دانشگاه
، برای تشکیل دفتر احتباط بیا رینعت دح   هیأت دولت ۱۳62احدیبهشت  ۱2حصوبه 

بنییان اشیاحه    های دانیش  های علم و فناوحی و شرکت وزاحت علوم و یا ایجاد پاحک
 کرد. احا به جز چند دانشگاه بزحگ و باسابقه، هنوز این حسأله حونن چندان  نداحد.  
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هیای بنییادین خیود بیرای      بنابراین، اگر بپذیریم که دانشگاه با پاسداشیت احزش 
هیای    هیای حیییی  و پتانسییل    حسیدن به خودگردان  حال  نیازحند شناسای  فرریت 

تیوان گفیت،    دحون  برای لرکت به سوی دحآحدزای  از حنابع دح دسترس است، حی  
هیای   هیا و حیسیک   ان با فرریت ها هر زح دح حییط پیچیده و حبهم جاحعه که دانشگاه

حو هستند، حدیریت استراتژیک یک  از ابزاحهای حدیریت  احیدواحکننیده   نوپدیدی حوبه
 (Yureva, Yureva, Burganova, 2016)اندازهای دانشیگاه اسیت.    برای حسیدن به چشم

توانند تقاضیاها حا   گیران و حدیران دانشگاه  ح  دح قالب حدیریت استراتژیک، تصایم
آفرینیان دانشیگاه  حا    هیای نقیش   سای ، حاهبردهای حناسب حا استخراج، فعالییت شنا

دهنید.   نفعان پاسی   بندی حاهبردها به تقاضای ذی هدفاند کرده و دح نهایت با اولویت
دح لقیقت حدیریت استراتژیک هوییت حسیتقل نهادهیای آحیوزش عیال  حا تقوییت       

نهادهای آحوزش عال  دح سراسیر  این هاان چالش  است که  (Nickel, 2017)کند.  ح 
( کیه از سیوی   20۱۷) 1آزحیات و سییایون   دنیا به دنبا  لل آن هستند و دح گزاحش

نهادهای آحوزش عیال  بیا   »حؤسسه اقتصاد کاحگری دح آلاان حنتشر شده، آحده است: 
توانند هویت حستقل خود حا ساخته و بدون حداخله، اهیداف   پذیر ح  حدیریت انعیاف

از این حو دح پژوهش لاضیر بیا پاسی  بیه دو     «. های خود حا تدوین ناایند و اولویت
ای حا بییرای خییودگردان  حییال   آنیییم تییا حاهبردهییای بهینییهپرسییش ارییل  زیییر، بییر 

 های دولت  شهر تهران پیشنهاد کنیم.   دانشگاه
های دولت  شهر  ( حاهبردهای حسیدن به خودگردان  حال  دح دانشگاه۱پرسش 
 تهران کداحند؟
بنییدی حاهبردهییای حناسییب بییرای خییودگردان  حییال     اولویییت (2پرسییش 

 ن کداحند؟های دولت  شهر تهرا دانشگاه

 پیشینه پژوهش. 1

( دح پژوهش خود با هدف اسیتخراج حاهبردهیای حیدیریت  افیزایش     20۱8) 2پابلتون
ها، سه دانشگاه غیرانتفاع  حوفین دح آحریکیا حا حیوحد حیالعیه      حنابع دحآحدی دانشگاه

                                                                                                                                 

1. Azmat & Simion 

2. Pembleton 
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قراح داده است. دح این پیژوهش کیه بیا حویکیرد کای  انجیام شیده اسیت از حوش         
ساختاححند و حیالعه و تیلیل اسناد برای گردآوحی   نیاه حصالبه  گیری هدفاند، ناونه
های گیردآوحی شیده دح چهیاح گیروه      ها استفاده شده است. دح این پژوهش داده داده

( ۳های حوجود دح فرایندها، گیروه  ( فررت2( نقاط قوت فرایندها، گروه۱شاحل گروه
بنیدی شیده اسیت. دح     قیه های حوجود دح نتای  طب ( فررت4نقاط قوت نتای  و گروه

هیای حیلی ، توسیعه     سازی حشاحکت داوطلبان، تقویت حشیاحکت  این پژوهش، بهینه
هیای نوآوحانیه و احزییاب      بخش  دحآحدی، حدیریت کاحآحد حال ، برناحیه  های تنوع حاه

ای اریل  و کلییدی بیه دسیت آحیده از دو گیروه )نقیاط قیوت          بازاح از جاله حقوله
های بیه دسیت آحیده از دو     ترین حقوله به هاین ترتیب ارل فرایندها و نتای ( است. 

های حوجود دح فرایندها و نتای ( حواحدی چون نبود فرایندهای حستند،  گروه )فررت
دهید.   نبود حکانیسا  بیرای احزییاب  و بهبیود حاهبردهیای دانشیگاه  حا نشیان حی        

بیه اسیتقال     براساس نتای  این پژوهش، حهبران و حدیران دانشگاه  بیرای حسییدن  
حال  و تنوع دحآحدی، ثبات استخداح  و پاسداشت پیوند با جاحعه، نیازحنید بیازنگری   

های دانشگاه  و حرد حستار دح حاهبردهای خود هستند تیا بتواننید دح    دح حأحوحیت
 شرایط حقابت  به لیات خود اداحه دهند.  

به بسان نهادی ها  گیری از حدیریت استراتژیک دح دانشگاه ( بهره20۱۷) 1نیکل
حییزی   داند. این حویکرد، ایده و ابزاحی حا بیرای برناحیه   حستقل حا احری ضروحی ح 

گیذاحد کیه    ها دح اختیاح حیدیران دانشیگاه  حی     استراتژیک، اجرای و کنتر  برناحه
پذیر بیودن برناحیه بیا توجیه بیه تییوالت دحونی  هیر          ویژگ  برجسته آن انعیاف

جیا کیه تکنییک سیوات بیه برحسی         کنید از آن  حی  دانشگاه است. نویسنده اشیاحه  
ای دح هر دانشگاه پرداخته و حتناسب بیا آن حاهبردهیای  حا احائیه     های زحینه ویژگ 
استراتژیک دح حییط پیچیده و  ترین ابزاحها برای حدیریت  دهد، یک  از کاحبردی ح 

 حبهم دانشگاه  است.
های تأحین حنیابع حیال  و     ( دح پژوهش خود به برحس  حد20۱4) 2احینا و احینز

                                                                                                                                 

1. Nickel 

2. Erina & Erins 
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های کشوحهای احوپای حرکزی و شرق  پرداختیه اسیت.    ها دح دانشگاه های آن ویژگ 
هیای   دح این پژوهش نویسندگان ساختاحی حا برای حسیدن دحک جیاحع  از سیاسیت  

های آحوزش عال  کشوحهای حیوحد حیالعیه،    ها دح نظام های خاص آن حال  و ویژگ 
ارل  شاحل سهم دحآحیدهای    یدن به این چاحچوک چند حؤلفهتوسعه دادند. برای حس

هیای حیال ، نظیام والیدی آحیوزش، شیهریه دح        دولت  و غیردولت ، لجم لااییت 
های حشاهده شیده   های حختلف حوحد توجه قراح گرفته است. با وجود تفاوت دانشگاه

نیز دح حییان  های حشترک   دح حنابع حستقیم و غیرحستقیم حال  دح این کشوحها، فعالیت
( افزایش سهم حنابع دولتی  دح آحیوزش   ۱ها دیده شده است که حواحدی چون  این آن
( حیوحییت عالکیرد دح   ۳( افزایش سیح استقال  دح حدیریت حنیابع حیال ،   2عال ، 

( احتقای سیاسیت تنیوع حنیابع حیال  حا شیاحل      4ها و  تخصین حنابع حال  به دانشگاه
یاح حوحد تأکید قراح گرفته است، احتقیای حیدیریت   چه دح این پژوهش بس شود. آن ح 

ای کیه   حنابع حال  کاحآحد دح نهادهای آحوزش عال  کشوحهای حنتخب است، به گونیه 
 حو دح اتیادیه احوپا نزدیک شوند.   های پیش به سیح دانشگاه
گییری   هیای تصیایم   ترین تکنیک کند یک  از حای  ( اشاحه ح 20۱۳) 1آلاپتکین
اده از تیلیل سوات به عنوان یک  از ابزاحهای حدیریت اسیتراتژیک  استراتژیک استف

است. حوش سوات با شناسای  عواحل دحون  و بیرون  سیازحان و احائیه تصیویری    
کنید. نویسینده    گیری کایک حی    حوشن از وضعیت حوجود به حدیران برای تصایم

یفی  بیه   جا که حوش تجزیه و تیلیل سیوات تنهیا حویکیردی ک    کند از آن اشاحه ح 
هیای کای  وضیعیت حاهبردهیای      تواند بیا حقییاس   بافت حوحد حیالعه داشته و نا 

اسییتخراج شییده حا نشییان دهیید، ترکیییب آن بییا حوش تاپسیییس احکییان شناسییای   
 آوحد.  ها حا فراهم ح  بندی آن حاهبردهای حناسب و اولویت

ا و هی  هیای تیأحین حنیابع حیال  دانشیگاه      ( با برحس  حاه20۱2) 2الاد و نایدو
کنند که دح بافت  کیه گفتگیو    ها به استقال  حال  اشاحه ح  چگونگ  حسیدن دانشگاه

از بازاحهای جهان  و اقتصاد دانش حیوح دح حیان است، برای هر کشیوحی داشیتن   

                                                                                                                                 

1. Alptekin 

2. Ahmad & Naidoo 
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دادهیای   استراتژیک و نظیام آحوزشی  کاحآحید کیه هیدف آن احتقیای بیرون         برناحه
هیا   بیه چنیین جایگیاه  دانشیگاه    آحوزش  باشد، ضروحی است. احا برای حسییدن  

دسترسی  داشیته و از آن بیه بهتیرین شیکل       بایست  بتوانند به حنابع حیال  حناسیب  
هیا بیه حنظیوح     چنین اشاحه شده است که دانشیگاه  حند شوند. دح این حیالعه هم بهره

های آحوزش   بخش  به فعالیت کاهش وابستگ  به دحآحدهای دولت ، بایست  با تنوع
ای، نوآوحانه و غیره، با جذک حنابع حیال  بیشیتر، بیه اسیتقال       شاوحهح  و پژوهش ،
توانید حاهبردهیای  حا فعیا      ح   یابند. دح سایه استقال  است که دانشگاه حال  دست

ای  کند که به جذک حنابع غیردولت  بیشتر حنجر شود. دح لقیقت پژوهش از چرخه
حون آن اسیتقال  حیال  نقییه    آوحد که استقال  دانشیگاه  و دح د  سخن به حیان ح 
 عیف آن است.

سیازی و   ( دح پژوهش  کیف  فراینیدهای تصیایم  ۱۳98حیجوک و هاکاحان )
انید.   تهران حا حوحد حیالعیه قیراح داده    های استراتژیک حال  دح دانشگاه گیری تصایم
ساختاحیافته با کاحشناسان و حدیران دحگییر   های به دست آحده از حصالبه نیاه یافته
دهد کیه نبیود اسیتقال  حیال       گیری، نشان ح  سازی و تصایم فرایندهای تصایمدح 

حود. دح  ترین حسائل استراتژیک حال  دح دانشگاه تهیران بیه شیااح حی      یک  از حهم
بخشی  دح تیأحین حنیابع     ها بیان شده است که اگر چه دانشگاه به تنیوع  تیلیل یافته

شده دح زحینه تأحین حال  با وضعیت  های اتخاذ احا سیاست حال  توجه داشته است، 
 حیلوک فارله داحد.

پیاایش  الزاحیات تیأحین و    -( دح پژوهش  توریف ۱۳96حبیع  و هاکاحان )
انید. دح ایین    های دولت  حا حوحد برحسی  قیراح داده   تنوع بخش  حنابع حال  دانشگاه

  بیا  هیای دولتی   اندحکاحان دانشگاه نظران آحوزش عال  و دست پژوهش نظر رالب
های آحاحی توریف   ای که حیقن ساخته گردآوحی و از حوش ناحه استفاده از پرسش

هیای پژوهشی     ها استفاده شیده اسیت. یافتیه    و استنباط  برای تجزیه و تیلیل داده
هیای دولتی  از    بخش  حنابع حال  دانشیگاه  نشان از آن داحد که الزحات تأحین و تنوع

حیان دح این طییف بیه دسیت آحیده دح سییح       اهایت باال برخوحداح است. دح این
 -حاهبردی داحای بیشترین اهایت و الزاحیات حیال    -گذاحی کالن، الزاحات سیاست
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چه دح دانشگاه و سیح خرد بیشترین و  اقتصادی کاترین اهایت حا داحاست. احا آن
 کاترین اهایت حا داحد به ترتیب الزاحات انگیزش  و ساختاحی است.  

های انجام شده دح این  دهد، پژوهش روحی بر ادبیات نشان ح گونه که ح هاان
لوزه بیشتر تورییف  تیلییل بیوده و انیدک  از ایین حیالعیات حاهییت پیاایشی          

تاپسیس بهره  -های تابلوی  از تکنیک سوات اند. پژوهش لاضر دح کناح داده داشته
ردازد که برآحده بندی حاهبردهای  بپ کاحبردی به اولویت -ای علا  جسته تا به شیوه
 های دولت  تهران است.   از بافت دانشگاه

 روش پژوهش. 2

هیا از   پژوهش لاضر از نظر هدف، کاحبردی و با توجیه بیه شییوه گیردآوحی داده    
کا  انجام شده است. دح ایین پیژوهش    -تیلیل  با حویکرد کیف  -حوش توریف 

حیالعیه، بیرای   سیوات دح ناونیه حیوحد      پس از تیلیل سوات و استخراج حیاتریس 
بندی حاهبردها از تکنیک تاپسیس استفاده شیده کیه دح اداحیه بیه جداگانیه       اولویت

 توضیح داده شده است.

 ۱سوات

حییزی اسیتراتژیک    تیرین حویکردهیا دح اجیرای برناحیه     ای تیلیل سوات یک از پایه
، ۱9۵0دح دهیه   (Thomas, Chie, Abraham, Jalarajan Raj & Beh, 2013)اسیت.  
و هاکاحانش پیراحون احتبیاط حییان حیییط دحونی  و بیرونی        2کریستنسنپژوهش 

سازحان پایه نخستین تیلیل سوات حا شکل داد، البته پشتیبان علا  حشخص  برای 
 ;Chermack & Kasshanna, 2007)وجیود نیداحد.    SWOTچرایی  اسیتفاده از وایه   

Helms & Nixon, 2010) چیون بهداشیت،    هیای گونیاگون  هیم    این حوش دح لوزه
، (Sharma, 2005; Westhues, Lafrance, & Schmidt, 2001)آحیوزش، خیدحات اجتایاع     

و تییدوین  (Kuiper & Thomas, 2000)دحسیی  کاحشناسیی    بییازنگری دح برناحییه
حیوحد   (Lee, Lo, Leung, & Ko, 2000) ای های فنی  و لرفیه   های آحوزش استراتژی

                                                                                                                                 

1. Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats )SWOT( 
2. Christensen 
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دهید کیه    ( نشیان حی   2000های کوپر و توحیاس )  ستفاده است. به طوح کل ، یافتها
هیا و   کند تا حهیاحت  نفعان ارل  آحوزش عال  کاک ح  حوش تیلیل سوات به ذی

هیای برجسیته نهادهیای آحیوزش عیال  ییا هایان نقیاط قیوت دحونی  و            ویژگ 
هیا و   فهیای برآحیده از ضیع    چنیین کابودهیا و کاسیت     های بیرون  و هیم  فررت

  (Kuiper & Thomas, 2000)تهدیدهای بیرون  حا شناسای  کنند.
حیوح ارل  دح تیلیل سوات عواحل دحون  و بیرون  سازحان است کیه اولی    

چه دح حییط بیرون از سازحان قیراح گرفتیه    های دحون  و دوح  بر هر آن بر پویای 
هدییدهای بیرونی ،   هیا و ت  است، داللت داحد. نهاد یا سازحان بیا شناسیای  فرریت   

برداحی و با حوانع حقابله کند. از سوی دیگر، با شناسیای    ها بهره تواند از فررت ح 
هیای دحونی  سیاخته و     تواند حاهبردهای خود حا برپایه قوت ها ح  ها و ضعف قوت
ترین عواحیل دحونی  و    ترتیب، تیلیل سوات حهم ها حا از حیان برداحد. به این ضعف

 کند.   تواند آینده آن حا تیت تأثیر قراح دهد، برجسته ح  که ح  بیرون  سازحان حا

هیای دولتی     دح این پژوهش برای شناسای  عواحل دحون  و بیرونی  دانشیگاه  
خبیره   20سیاختاححند بیا    سیح یک و دو شهر تهران، ضیان انجیام حصیالبه نیایه    

هبیردی  حا (، حروح ادبیات و حیالعه اسنادی هاچیون برناحیه  2آحوزش عال  )جدو  
ناحیه تشیکیل وزاحت    های حوحد حیالعه، قانون بودجیه کیل کشیوح، اسیاس     دانشگاه
و برناحه پینجم و ششیم توسیعه،     ۱404انداز  ، تیقیقات و فناوحی، سند چشم علوم

های حصالبه از  بندی شد. دح این پژوهش، پرسش کلیه حبال  به دست آحده حقوله
هیای حشیابه پرسییده شید.      دهنیدگان، پرسیش   از تایام پاسی    پیش حشخن شد و

 (  ۱۳92)حیادپوح، 
 تکییراح اگرچییه از حفهییوم اشییباع یییا کننییدگان بییرای تعیییین تعییداد حشییاحکت

(Lincoln&Guba, 1985)  شود، احا تنها با تکیه بر این احر و بدون دح نظیر   استفاده ح
حسید.   بینانیه بیه نظیر نای      گرفتن سایر عواحل و الزاحات حسییدن بیه اشیباع واقیع    

(Seidman, 2006) شناسیییان دحبیییاحه تعییییین تعیییداد  بنیییابراین، برخییی  از حوش
با برحسی   ( 20۱0) 1اند. حاسن ههای  کرد کنندگان دح پژوهش کیف  توریه حشاحکت

                                                                                                                                 

1. Mason 
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تا  20ها ترین تعداد دح این پژوهش دکتری به این نتیجه حسید که حتداو حساله  ۵60
   .است ناونه ۳0

 سوات ط  شد:ر برای تشکیل حاتریس های زی سپس، گام
( اسییتخراج فهرسییت  از 2هییای بیرونیی ،  ( اسییتخراج فهرسییت  از فررییت ۱
( استخراج فهرست  4های دحون ،  ( استخراج فهرست  از قوت۳های بیرون ،  تهدید

، SOهیای   ها و تدوین استراتژی ها و فررت ( حیابقت قوت۵های دحون ،  از ضعف
ها  ( حیابقت قوتWO ،۷های  ها و تدوین استراتژی ها و فررت ( حیابقت ضعف6

هیا و تیدوین    ها و تهدید ( حیابقت ضعفST ،8های  ها و تدوین استراتژی و تهدید
و حسیییدن بییه  SO ،WO ،ST ،WTهییای  ( حیابقییت اسییتراتژیWT ،9حاهبردهییای 

هیای تیدوین شیده اسیت. دح      که تلفیق  از هاه استراتژی SWOTحاهبردهای بهینه 
های به دسیت آحیده از حیابقیت عواحیل      حاتریس سوات و انواع استراتژی 2جدو  

 دحون  و بیرون  آوحده شده است. 

 SWOTماتریس  .2جدول 

 عوامل درونی
 عوامل بیرونی

 (Wها ) ضعف (Sها ) قوت

 (Oها ) فرصت
 SOهای  تژیاسترا

برداری  )تکیه بر نقاط قوت درونی سازمان و بهره
 های بیرونی ( حداکثری از فرصت

 WOهای  استراتژی

های  نقاط ضعف با تکیه بر مزیت ن)جبرا
 های بیرونی( فرصت

 (Tتهدیدها )
 STهای  استراتژی

گیری از نقاط قوت داخلی برای کاهش تهدیدهای  )بهره
 بیرونی(

 WTهای  استراتژی
های درونی و مقابله با تهدیدهای  )کاهش ضعف

 بیرونی(

 کنندگان شناختی مشارکت اطالعات جمعیت .3جدول 

 تعداد محل خدمت مرتبه علمی

 2 دانشگاه تهران استادتمام

 دانشیار

 ۱ دانشگاه زنجان

 2 دانشگاه تهران

 2 طباطبایی دانشگاه عالمه

 استادیار
 ۱ عالی انقالب فرهنگیشورای 

 ۳ دانشگاه الزهرا )س(

 کارشناس

 4 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

 2 سازمان برنامه و بودجه

 ۳ بهشتی دانشگاه شهید
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هیای اسیتخراج شیده     نکته قابل توجه دح تیلیل سوات نگاه کیف  آن به اسیتراتژی 
گیرنید، دح لیال     است. دح این حوش، عواحل با اعداد کا  حوحد احزیاب  قراح نا 

به هایین حنظیوح    (Alptekin, 2013)شوند.  که عواحل حهم به طوح دقین حشخن ح 
بیا حوش   SWOTییه و تیلییل   هیای بیه دسیت آحیده از تجز     دح این حیالعه، یافتیه 

هبردهیای حوجیود   ترکیب شده است که دح آن بهترین حاهبیرد از حییان حا   1تاپسیس
 شود. بندی ح  حتبه

 تاپسیس

TOPSIS (Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution) 

 اسیت  2های تصایم گیری چند حعییاحه  های کاحآحد دح شیوه تاپسیس یک  از حوش
بیر پاییه ایین حوش،    ( احائیه شید.   ۱98۱) 3که نخستین باح از سوی هوانگ و یونگ

4آ  حثبیت  لل ایده ترین فارله حا تا حاه ها انتخاب  بایست  نزدیک گزینه
و دوحتیرین   

5آ  حنف  لل ایده فارله حا تا حاه
آ  بیشیترین   هیای حثبیت اییده    لل داشته باشند. حاه 

آ  حنف  با  های ایده لل که حاه گیرند دح لال  برح ترین هزینه حا دح  سودآوحی و کم
 تییرین سییودحندی حا بییرای حسییأله فییراهم آوحنیید. تواننیید کییم بیشییترین هزینییه حیی 

((Alptekin, 2013   حوش تاپسیس دو حزیت عاده داحد: نخست سادگ  حیاضی  آن
هیای انتخیاب  نشیان     پذیری باالی  است کیه دح تعرییف حجاوعیه    و دوح  انعیاف

گییری ییا هایان     تصیایم  تواند بیرای احزییاب  حیاتریس    . حوش تاپسیس ح دهد ح 
نخسیتین   (Alptekin, 2013) حاهبردهای  که دح سوات به دست آحده اسیتفاده شیود.  

ناحه تاپسیس )حاتریس تصایم اولیه( اسیت   گام دح اجرای این حوش، تدوین پرسش
احها از حروح ادبیات هاست. دح این پژوهش حعی که داحای دو بخش حعیاحها و گزینه

ها از حاهبردهای نهای  برآحیده از جیدو  سیوات بیه دسیت آحید.        و اسناد و گزینه

                                                                                                                                 

1. TOPSIS 

2. multi-criteria decision making 
3. Hwang and Yoon 
4. positive ideal solution (PIS) 
5. Negative ideal solution (NIS) 
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تیر دح   ( پس از تدوین پرسشناحه و توزیع آن دح حیان خبرگان  کیه پییش  ۳)جدو  
داشتند و برخ  حدیران اجرای  دح لیوزه حیال      فرایند استخراج حاهبردها حشاحکت

یاب  به  پرسشناحه گردآوحی شد که برای دست 20، تعداد های حوحد حیالعه دانشگاه
 گام زیر انجام شد: 6بندی شده،  حاهبردهای حتبه

دح این حرلله نخست از اعداد گیزاحش شیده    سازی ماتریس تصمیم: نرمال( ۱
شود. سیپس   دح پرسشناحه حیانگین لساب  گرفته شده و حاتریس تصایم تشکیل ح 

استفاده از حابیه زییر بیه حیاتریس تصیایم نرحیا  تبیدیل       گیری به  حاتریس تصایم
   شود. ح 

𝒓𝒊𝒋 =
𝒂𝒊𝒋

√∑ 𝒂𝒊𝒋
𝟐𝒎

𝒊=𝟏

 , 𝑖 = 1, … 𝑚; 𝑗 = 1, … , 𝑛 

𝑎𝑖𝑗حاتریس تصایم نرحا  و 𝑛𝑖𝑗دح این حابیه  شیده توسیط    دهنده احتیاز کسب نشان  
حجاوع توان حاتریس به عباحت  دیگر ابتدا برای هر ستون است.  jدح حعیاح i گزینه 

های حاتریس بر جذح حجاوع تیوان دوم   دوم حقادیر حیاسبه شده و هر یک از دحایه
 .شوند تقسیم ح 

تنهیای  قیادح بیه    حوش تاپسییس بیه    تشکیل ماتریس تصمیم نرمال موزون:( 2
و ، آنتروپی    AHPحاننید  یهای دیگر بنابراین از حوش .حیاسبه وزن حعیاحها نیست

گونیه کیه    شود. هایان  آوحدن وزن حعیاحها استفاده ح   دستبرای به  سنج  یا خبره
سینج  و بیا    تر نیز اشاحه شد، وزن حعیاحهیا دح ایین پیژوهش از حوش خبیره     پیش

 ناحه تاپسیس به دست آحده است. استفاده از پرسش
𝜗𝑖𝑗 = 𝑤𝑖 ∗ 𝑟𝑖𝑗  , 𝑖 = 1, … 𝑚; 𝑗 = 1, … , 𝑛  

 حاتریس تصایم نرحا  است.   𝑟𝑖𝑗حاتریس سیری از وزن حعیاحها و  𝑤𝑖دح حابیه باال 
 گیام، دح این  (:NISآل منفی ) حل ایده ( و راهPISآل مثبت ) حل ایده تعیین راه( 3

A)آ  حثبت برای تشکیل گزینه ایده
 ϑ هیای حیاتریس   بایید دح هیر ییک از سیتون    ( *

تیرین حقیداح    دح هر ستون کم (−Aآ  حنف  ) ایده و دح گزینه حقداح انتخاک  بیشترین
 انتخاک شود. 

𝐴∗ = (𝜗1
∗, 𝜗2

∗, … . . , 𝜗𝑗
∗, … . , 𝜗𝑛

∗) 

𝐴− = (𝜗1
−, 𝜗2

−, … . . , 𝜗𝑗
−, … . , 𝜗𝑛

∗) 

 آل مثبت و منفی حل ایده تعیین فاصله تا راه( 4
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𝑑𝑖
∗ = √∑(𝜗𝑖𝑗 − 𝜗𝑗

∗)
2

 

𝑗=1

 𝑖 = 1,2, … . . 𝑚. 

𝒅𝒊
− = √∑(𝝑𝒊𝒋 − 𝝑𝒋

−)
𝟐

𝒏

𝒊=𝟏

 𝑖 = 1,2, … . . 𝑚. 

آ   دح این گام فارله هیر گزینیه از اییده    ترین فاصله تا هر گزینه: نزدیکمحاسبه ( ۵
گییری فواریل    بعیدی بیرای انیدازه    -nحثبت و حنف  با استفاده از فارله اقلیدسی   

آ  حثبیت و   جداگانه حیاسبه و حتبه هر گزینه دح حقایسه با فارله از حاه لیل اییده  
 حنف  به دست آحد. 

𝐶𝐶𝑖 =
𝑑𝑖

−

𝑑𝑖
∗ + 𝑑𝑖

− 

ها براساس احزش عیددی بیه دسیت آحیده      دح این گام گزینه ها: بندی گزینه رتبه( 6
 بندی شدند.   حتبه

 ها یافته. 3

ها تنظییم و دح اداحیه گیزاحش شیده      های پژوهش برپایه پرسش دح این بخش یافته
 است.

های دولت   پرسش نخست: حاهبردهای حسیدن به خودگردان  حال  دح دانشگاه
 تهران کداحند؟

ای پاس  به این پرسش، از حوش تجزیه و تیلیل سوات دح دو گام اسیتفاده  بر
 شده است.  

 گام نخست: شناسایی عوامل درونی و بیرونی

دح این گام، برای شناسیای  عواحیل دحونی  و بیرونی  از حبیان  نظیری، ادبییات و        
داده   آوحی حصالبه با خبرگان دح لوزه حنابع حال  دانشگاه  به عنوان حنیابع جایع  

هیا و   استفاده شده است. پس از شناسای  عواحل به دو بخش عواحل دحون  )قیوت 
بندی و دح جداو  جداگانه  ها( دسته ها و تهدید ها( و عواحل بیرون  )فررت ضعف

 ( ۵و  4قراح گرفت. )جدو  
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 ماتریس عوامل درونی. 4جدول 

 عوامل درونی
Internal 

 ها  قوت
 strength 

جذب درآمد از خدمات 
)آزمایشگاهی و 
 مشاوره، آموزشی(

های علم و  فعال شدن پارک
فناوری به عنوان واسط دانشگاه 

 و صنعت

هیئت علمی وجود اعضای 
 توانمند

حضور اعضای هیئت علمی 
گیری  در نهادهای تصمیم

 برای حل مسائل جامعه

های پژوهشی در  هسته
 ها دانشگاه

درآمدهای حاصل از 
 ها شهریه

افزایش دانشجویان 
 ها پردیس

  
 

  

 ها ضعف
Weakness 

کاهش کیفیت خدمات 
آموزشی و پژوهشی 

ها در طول  دانشگاه
 زمان

مستمر عملکرد و نبود پایش 
ارزیابی دانشگاه و ارائه بازخورد 

 برای بهبود

نداشتن سازوکاری برای 
معرفی دانشگاه، بازاریابی 
دستاوردها و بروندادهای 

 دانشگاه

کاستی دانشگاه در شناخت 
های  ها و ظرفیت توانمندی

 انسانی و علمی خود

کمبود انگیزه، توانایی و 
سازوکارها برای جذب و 

 های خیرین کمکنگهداشت 

گیری کم  بهره
دانشگاه از 

های قانونی  ظرفیت
 برای تبادالت مالی

ضعف مدیریت کالن 
دانشگاه در جذب منابع 

 مالی

گیری  نبود سازوکاری برای بهره
از فرصت حضور دانشجویان 
تحصیالت تکمیلی در انجام 

 های بیرونی پژوهش

کاستی در عملکرد دفاتر 
در ارتباط دانشگاه با صنعت 

 المللی سطح ملی و بین

کرد  ضعف مدیریت هزینه
 ها در دانشگاه

گزینی در  نقصان شایسته
برگزیدن مدیران مالی و 

کمبود نیروی انسانی 
 ها متخصص در دانشگاه

کاستی در نظام 
ارزیابی درونی از 

های اعضای  فعالیت
 هیئت علمی

سو بودن اهداف و  ناهم
عملکرد دانشگاه با 

 آنفرهنگ سازمانی 
 ضعف در شفافیت و پاسخگویی 

ساالری دست  چیرگی دیوان
های  و پاگیر بر انجام پژوهش

برون دانشگاهی و جذب 
 منابع پژوهشی بیرونی

آشفتگی و هرج و مرج به 
جای آزادی علمی و 
 استقالل دانشگاهی

رنگ مالی  استقالل کم
 ها دانشگاه

چیرگی سودجویی 
فردی در میان 

 دانشگاهیان
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 ماتریس عوامل بیرونی .5جدول 

عوامل 
 بیرونی

Externa 

ها فرصت
Opportunity 

جذب دانشجوی 
 خارجی

المللی  عقد قراردادهای بین
 با نهادهای دانشگاهی

های خیرین و  کمک
 مؤسسات عام المنفعه

های مالی  وجود صندوق
 مانند صندوق رفاه

وجود ضوابط و مقررات 
تسهیل کننده برای 

 های مالی دانشگاه فعالیت

رنگ بودن نقش نهادهای  کم
ها  نظارتی در عملکرد مالی دانشگاه

 های امنا شدن نقش هیئت و پررنگ
های دولتی برای  کمک

های  تأمین هزینه
 دانشگاه

 ارتباط با جامعه و صنعت
های قانونی برای اختصاص بخشی از  وجود زیرساخت

های تقاضا محور  پژوهشهای اجرایی به  بودجه دستگاه
 دانشگاهی

  

 تهدیدها
Treatment 

ساالری  چیرگی دیوان
 دولتی بر دانشگاه

نبود نظام ارزیابی و 
دهی با رویکرد  پاداش

 علمی و برپایه عملکرد

های  سو نبودن آموزش هم
کنونی با تقاضا و 

داشت جامعه و  چشم
 ها ناکارآمدی آن

نادیده انگاشتن تقاضای 
ارائه جامعه در 

 های دانشگاهی آموزش

پایدار نبودن درآمدهای 
 ها دانشگاه

اعتمادی بخشی از حاکمیت به  بی
 نظام دانشگاهی

کاهش باور عمومی به 
ها در  مشارکت دانشگاه

 حل مسائل جامعه

نبود تقاضای حل مسائل 
با رویکرد آکادمیک از 
سوی دولت و بخش 

 عمومی

شفاف نبودن درآمدها و 
به ویژه در بودجه عمومی 

بخش آموزش عالی 
 )اقتصاد رانتی(

های  توجهی به ویژگی کم
ها در تخصیص  دانشگاه

منابع عمومی به 
 ها دانشگاه

های اقتصادی  ناپایداری
 در سطح ملی

گنجاندن  ها در پی کژروی دانشگاه
سازی و  های کاالیی سیاست

سازی یادگیری و دانش در  تجاری
 های توسعه برنامه

نیروی انسانی کمبود 
توانا در حوزه مدیریت 

ریزی آموزش  و برنامه
 عالی در قلمرو ملی

نبود اراده سیاسی برای 
پاسداری از استقالل مالی 

 ها دانشگاه

نبود اعتماد جامعه و دولت 
به دانش تولید شده در 

 ها  دانشگاه

نبود ارتباط پویا میان 
های ساالنه دانشگاه  برنامه

و شیوه تخصیص بودجه 
ها از سوی بخش  آن به

 عمومی

کمبود نیروی انسانی توانا 
در حوزه مدیریت و 

ریزی آموزش عالی  برنامه
 در قلمرو ملی

رویه و نامتناسب  گسترش بی
آموزش عالی بدون فراهم ساختن 

 منابع مالی متناسب با آن

وابسته کردن بودجه 
ها به  دانشگاه

های دانشجویی  شهریه
 های توسعه در برنامه

زدگی و گسترش  سیاست
دامنه آن در فراهم ساختن 
منابع مالی )جذب منابع 
 مالی در حوزه پژوهش(

موقعیت سیاسی و 
المللی ایران در ارتباط  بین

های  گیری از کمک با بهره
 المللی مالی بین

به کارنگرفتن نیروی 
انسانی آگاه و کارآمد برای 

برای جذب منابع مالی 
 المللی بین

 المللی های مالی بین د اطالعات درباره پتانسیلنبود چرخه آزا
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 گام دوم: تشکیل ماتریس راهبردها

زحان  دح این گام، برای حشخن کردن حوقعیت سازحان، عواحل دحون  و بیرون  هم
، WT ،ST ،WOی   هیای چهاحگانیه   شود. بر این اساس استراتژی تجزیه و تیلیل ح 

SO   شیود کیه    (، از تالق  نقاط قوت، ضعف، فررت و تهدید طرال  ح ۱)جدو
و  WTو سپس  SOو  STدح این پژوهش دح دو جدو  جداگانه نخست دو حاهبرد 

WO هیا و تهدییدها    ها با فرریت  ها و تهدیدها و ضعف ها با فررت از تالق  قوت
 (۷و  6آوحده شده است. )جدو  
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 STو  SOماتریس راهبردهای  .6ول جد

 

 (T)تهدیدها  (O)ها   فرصت
 STراهبردهای  SOراهبردهای 

 ها قوت
 (S) 

بسط و تقویت آموزش دو 
 زبانه

های پژوهشی به   تخصیص گرنت
اعضای هیئت علمی توانمند به 
 منظور جذب دانشجوی خارجی

پیوندی  هم
های  متخصصان رشته

 مختلف در دانشگاه

نامه با استادان  اجرای پایان
 المللی بین

برقراری گفتمان بین دانشگاه و حاکمیت از طریق اعضای هیئت 
 گیری علمی فعال در نهادهای تصمیم

های خاص  ها و رشته برندسازی آموزشی دانشگاه
برای جذب درآمد از محل عقد قراردادهای 

 المللی بین

اعضای هیئت هدفمند کردن توانایی 
های  گرفتن هسته علمی با شکل

 پژوهشی تخصصی

ایجاد سازوکارهای تشویقی برای 
راه اندازی و یا حضور اعضای 

 ها هیأت علمی در سمن

پیشنهاد اختصاص یک درصد از 
ها به  درآمدهای حاصل از مالیات
 بخش آموزش عالی

های نو در  توسعه فناوری
های علم و فناوری با  پارک

داری در افزایش رویکرد پای
 درآمد

های  شناسایی ظرفیت
المللی برای انجام  بین
مشترک علمی بین   پروژه

 دانشگاهی

ارائه خدمات 
ای،  مشاوره

آزمایشگاهی و 
 ای مشاوره

های مالکیت فکری در  بهبود سیاست
 المللی بازارهای داخلی و بین

های قانونی به  استفاده از فرصت
های امنا در  منظور نقش هیئت

 ها تقویت استقالل مالی دانشگاه

ی قانونی به منظور جذب  بینی شده های پیش فعال کردن پتانسیل
 درآمدهای مالی در راستای کاهش واستگی به شهریه

های  ایجاد مرکزی برای رصد مستمر فعالیت
ی  جامعه و صنعت و آینده پژوهشی در حوزه

 بینی نیازها پیش

طراحی ساز و کاری برای ارتقای 
های علم و فناوری به منظور تولید  پارک

دانشی با استانداردهای جهانی برای 
 المللی یافتن مشتریان بین

های علم و فناوری از  افزایش سهم بودجه پارک
درآمد اختصاصی به منظور پایداری چرخه 

 درآمدزایی از طریق ارتباط با جامعه

های جهانی از طریق تقویت  حضور دانشگاه در رتبه
های کیفیت به منظور جذب دانشجویان  شاخص

 المللی بین

تخصیص بخشی از درآمدهای حاصل از 
 های پژوهشی ها به منظور تقویت هسته شهریه

ساز و کاری برای تشویق اعضای هیئت 
علمی توانمند به منظور استفاده از 

ی  های قانونی بودجه زیرساخت
 ی پژوهش های اجرایی در حوزه دستگاه

 ها های تخصصی دانشگاه و شیوه تخصیص منابع به آن ارتباط پویا میان حوزهبرقراری 
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 WOو  WTماتریس راهبردهای  .7جدول 

 (T)تهدیدها  (O)ها   فرصت 

 
 WTراهبردهای  WOراهبردهای 

 ها ضعف
 (W) 

طراحی نظام تعاونی برای حضور و 
مشارکت خیرین با هدف گسترش 

 کیفی دانشگاه کمی و

برقراری ارتباط موثر با خیرین و فراهم آوردن 
ها با دانشگاه به  فضایی برای آشنایی آن

 ها های مادی و معنوی آن منظور جذب کمک

ها با تأکید  های اصلی به دانشگاه واسپاری مأموریت
 ای بر پتانسیل های درونی و منطقه

طراحی الگویی برای مدیریت 
ا رویکرد کرد دانشگاه ب هزینه

 پایداری

طراحی سازو کار مدیریت 
درآمدهای شهریه برای 

 ای دانشگاه امور توسعه

ایجاد سازوکار انتخاب مدیران مالی 
 دانشگاه برپایه معیارهای کیفیت

ارایه پیشنهادهایی مبتنی بر شناخت از مسائل 
جامعه برای تصویب در هیئت امنا و اخذ 

صنعت و مجوزهای الزم به منظور ارتباط 
 جامعه

گیری از  بهره
نمایندگان اصناف و 

صنایع و سایر 
نهادهای اجتماعی در 

های  تعیین سرفصل
 درسی

های  استفاده از ظرفیت
حضور اعضای هیئت 
علمی در نهادهای 
مختلف برای بهبود 
گفتمان دانشگاه و 

 حاکمیت 

طراحی برنامه درسی منعطف 
یابی وابسته  با محوریت مسأله

 دانشجویان در جامعهبه حضور 

به کارگیری و اجرای 
مناسب الگوهای مدیریت 

 ها  مالی در دانشگاه

ایجاد سازوکارهای حمایتی برای 
 فعالیت دانشگاه در بازار بورس

بازنگری در سازوکارهای مالی کنونی با 
رویکرد ارتقای شفافیت و پاسخگویی دانشگاه 

 نفعان به ذی

هیئت علمی بهره گیری از فرصت حضور اعضای 
در نهادهای وابسته به قدرت برای چانه زنی در 

 تعیین بودجه ساالنه دانشگاه

بازنگری در ساختار سازمانی 
دفاتر ارتباط با صنعت با تأکید 

های  بر تقویت شناخت فرصت
 المللی بین

تقویت حضور هیئت های 
امنا در تعیین بودجه 

عمومی دانشگاه در سطح 
 کالن

های کارورزی اختیاری  دورهاندازی  راه
برای دانشجویان تحصیالت تکمیلی با 
هدف ارائه خدمات به صنعت و مسأله 

 های دانشجویی محور شدن رساله

تقویت ارتباط اعضای هیئت علمی با جامعه و 
 صنعت

طراحی داشبورد اطالعاتی برای آگاهی مدیران 
المللی و اطالع  های مالی بین دانشگاهی از ظرفیت
 به بدنه دانشگاهرسانی 

ای اعضای هیئت علمی داخلی با  گیری از خدمات مشاوره بهره
گیری  المللی به منظور شناخت و  بهره وابستگی به مجامع بین

 از فرصت بازارهای جهانی

های فیزیکی  ارائه امکانات و زیرساخت
به اصناف و صنایع و سایر نهادهای 
اجتماعی به منظور فراهم آوردن 

گفتمان بین اهالی دانشگاه و فرصت 
 جامعه

امکان فروش مالکیت معنوی و ثبت اختراع از 
 سوی دانشگاه

های گسترش کمی آموزش عالی با  حذف سیاست
هدف بهبود کیفیت و افزایش منابع مالی برای 

 دانشگاه

شناسایی ظرفیت ایرانیان مقیم خارج از کشور برای شناخت 
 المللی بینبازارهای جهانی و جذب منابع مالی 

گیری از مشارکت نمایندگان  بهره
اصناف و صنایع در دفاتر ارتباط با 

 صنعت

طراحی سازوکاری برای گسترش فعالیت 
ّهای پژوهشی با هدف تخصصی شدن  هسته

 ها ها و افزایش کیفیت آن پژوهش

های امنا برای اخذ مجوز  هیئت  استفاده از فرصت
 های گوناگون عرصههای مالی دانشگاه در  فعالیت

پایه گذاری نهاد تضمین کیفیت دانشگاه بیرون از ساختار نظام 
آموزش عالی که وزارت علوم تنها به عنوان عضو در این نهاد 

 حضور دارد. 
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چیه پییش از ایین توضییح داده شیده فهرسیت  از        به ایین ترتییب و بیر اسیاس آن    
ح گروه حتفاوت، با استفاده از حاتریس سوات بیه دسیت   حاهبردهای حختلف دح چها

آحد. حاهبردهای به دست آحده حبتن  بر عواحل  است که هاگ  از نظرات خبرگان، 
اند. احا نیاز به انتخاک حاهبردهیای بهینیه    حروح ادبیات و برحس  اسناد به دست آحده

اهبردهیای  از حیان هاه حاهبردها اسیت. بیرای ایین حنظیوح نخسیت حاتریسی  از ح      
ها، حاهبردهیای  بهینیه بیه     تشکیل شد تا از تالق  آن ST، SO ،WO ،WTچهاحگانه 

هیا؛   هیای فرریت   ها، استفاده از حزییت  زحان با تکیه بر قوت دست آید که بتواند هم
های نهاد حوحد حیالعه حا کاهش داده و به آسان  از تهدیدهای حییی  عبیوح   ضعف

کینش حاهبردهیای چهاحگانیه،     حیاتریس بیرهم  کند. دح این پژوهش پس از تشیکل  
 حاهبردهای کل  زیر به دست آحد: 

  استقال  دانشگاه 

 های حردح  کاک 
 پیوند دانشگاه و جاحعه 

 الالل  های بین ظرفیت 
  حدیریت حال 
 گفتاان دانشگاه و لاکایت 
 ی آحوزش عال  های دانشگاه  دح لوزه حسالت 
 بخش  دحآحدی تنوع 
 های قانون  زیرساخت 
  نظام کیفیت و اعتباحسنج 
  برندسازی آحوزش  و پژوهش 
 های پژوهش  زیرساخت 
 ای های حنیقه ظرفیت 
 ها گرای  دانشگاه حأحوحیت 
  حدیریت کالن آحوزش عال 

بندی شد. برای این حنظیوح   ها دسته حاهبردهای کل  به دو بخش حعیاح و گزینه
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حاهبردهای  که دح حبان  نظری و اسناد حوحد حیالعه به عنیوان اریو  و   آن دسته از 
هیا اشیاحه شیده اسیت، دح دسیته حعیاحهیا و        ها به آن پایه خودگردان  حال  دانشگاه

 ها قراح گرفتند. حاهبردهای  که بیشتر قابلیت اجرای  شدن داشتند دح دسته گزینه

 نهیو گز اریشده در دو گروه مع یبند هدست یراهبردها. 8جدول 

 ها گزینه  معیارها
 بخشی درآمدی تنوع  استقالل دانشگاهی

 های قانونی سازی زیرساخت فعال  های مردمی کمک
 استقرار نظام کیفیت  پیوند دانشگاه و جامعه

 برندسازی آموزشی و پژوهشی  های بین المللی ظرفیت
 های پژوهشی زیرساختتقویت   مدیریت منابع مالی

 گرایی مأموریت  گفتمان دانشگاه و حاکمیت
   های دانشگاهی رسالت

   مدیریت کالن آموزش عالی
   ای های منطقه ظرفیت

هیای   بندی حاهبردهای حناسب برای خودگردان  حال  دانشیگاه  پرسش دوم: اولویت
 دولت  تهران کداحند؟

استفاده شده است. نخست، احتیاز برای پاس  به این پرسش از حوش تاپسیس 
هر یک از گزینه ها طبن حقایسات زوج  انجیام شیده از سیوی خبرگیان آحیوزش      

چنین دحجه اهایت حعیاحها گردآوحی و سپس حییانگین لسیاب  احتییاز     عال  و هم
شیده   ها دح حاتریس تصایم اولیه قراح گرفت. دح گام بعیدی، حیاتریس نرحیا     گزینه

 (9یر کردن نتای  حیاسبه شد. )جدو  پذ حوزون برای حقایسه

 ماتریس نرمال موزون .9جدول 

 معیار
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 0،۳۱۳ 0.۳۱2 0.256 0.20۳ 0.۳28 0.262 0.276 0.249 0.۳۱9 تنوع بخشی درآمدی

 0.247 0.۳57 0.258 0.267 0.۳02 0.29 0.2۳4 0.2۱5 0.۳۱ های قانونی سازی زیرساخت فعال

 0.2۳8 0.۳52 0.294 0.2۳ 0.282 0.۳۱8 0.268 0.۱78 0.288 استقرار نظام کیفیت
 0.۳۱6 0.2۳6 0.249 0.207 0.272 0.۳۳2 0.۳04 0.206 0.۳۱ آموزشی و پژوهشیبرندسازی 

 0.2۳8 0.۳2 0.274 0.244 0.282 0.۳2 0.295 0.222 0.۳۱2 های پژوهشی تقویت زیرساخت

 0.۳2 0.۳۱5 0.25۱ 0.258 0.224 0.۱76 0.۳28 0.۱72 0.۳42 گرایی مأموریت
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سینج ، دح حیاتریس نرحیا      دح جدو  باال، وزن حعیاحهای به دست آحیده از خبیره  
راهم شیود.  فی ها  ضرک شده تا با تشکیل حاتریس نرحا  حوزون احکان حقایسه گزینه

شوند، وزن هر  بندی ح  ها بر حبنای حعیاحها اولویت جا که گزینه دح این حوش از آن
به دست آوحدن وزن حعیاحهیا وجیود    های حختلف  برای حعیاح اهایت داحد و حوش

ناحیه   سنج  و به کاک پرسیش  داحد که دح این پژوهش، وزن حعیاحها به شیوه خبره
 تاپسیس به دست آحده و نتای  آن دح جدو  زیر آوحده شده است.  

 سنجی وزن معیارها به روش خبره .10جدول 

 عنوان معیار
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 مثبت مثبت مثبت مثبت مثبت مثبت مثبت مثبت مثبت تأثیر

 0.689 0.779 0.647 0.579 0.695 0.705 0.7 0.5۱۱ 0.768 سنجی( وزن )خبره

 یآل مثبت و منف ایده .11جدول 

 آل منفی ایده آل مثبت ایده معیارها

 0.288 0.۳42 استقالل دانشگاهی

 0.۱72 0.249 های مردمی کمک

 0.2۳4 0.۳28 پیوند دانشگاه و جامعه

 0.۱76 0.۳۳2 المللی های بین ظرفیت

 0.224 0.۳28 مدیریت منابع مالی

 0.20۳ 0.267 گفتمان دانشگاه و حاکمیت

 0.249 0.294 های دانشگاهی رسالت

 0.2۳6 0.۳57 مدیریت کالن آموزش عالی

 0.2۳8 0.۳2 ای ظرفیت های منطقه

آ   جا که هاه حعیاحها دح این پژوهش اثرگذاحی حثبت داحنید، بنیابراین، اییده    از آن
تیرین   آل  است کیه کیم   آ  حنف ، ایده آل  است که بیشترین حقداح و ایده ایده  حثبت،

حیدیریت  »گونه که دح جدو  باال نییز نشیان داده شیده اسیت،      حقداح حا داحد. هاان
با « های حردح  کاک»آ  حثبت و  رین حقداح ایده، بیشت۳۵۷/0با « کالن آحوزش عال 

آ  حثبیت و   پس از حشخن شدن اییده آ  حنف  حا داحد.  ، کاترین حقدح ایده۱۷2/0
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 (۱2. )جدو  شود حشخن ح ها  آ  حنف ، فارله هر گزینه از این ایده

 یآل مثبت و منف از ایده  نهیهر گز ی فاصله .12جدول 

 آل منفی فاصله تا ایده آل مثبت فاصله تا ایده هاگزینه 

 0.۱96 0.۱25 بخشی درآمدی تنوع

 0.20۱ 0.۱42 های قانونی سازی زیرساخت فعال

 0.202 0.۱48 استقرار نظام کیفیت

 0.۱98 0.۱64 برندسازی آموزشی و پژوهشی

 0.20۱ 0.۱۱8 های پژوهشی تقویت زیرساخت

 0.۱67 0.2۱2 گرایی مأموریت

های حثبیت و حنفی     آ  برپایه نتای  به دست آحده از حیاسبه فارله هر گزینه از ایده
تیرین   های پژوهش  کیم  زیرساخت  که دح جدو  باال نشان داده شده است، تقویت

آ  حثبیت داحد. هایین جیدو ،     گرای  بیشترین فارله حا تا اییده  فارله و حأحوحیت
استقراح نظام »دهد که بر این اساس،  نشان ح آ  حنف  حا نیز  فارله هر گزینه تا ایده

تقوییت  »و « هیای قیانون    سیازی زیرسیاخت   فعیا  »های  و گزنیه 202/0با « کیفیت
 آ  حنف  حا داحند. فارله تا ایدهبیشترین  20۱/0با « های پژوهش  زیرساخت

آ   ها دح حرللیه نهیای  حوش تاپسییس، فاریله از اییده      بندی گزینه برای حتبه
وحت حجاوع فوارل گزینیه از بهتیرین حقیداح دح حعیاحهیا و فاریله از      حثبت به ر

آ  حنف  به روحت حجاوع فوارل گزینه از بدترین حقداح دح حعیاحها حیاسیبه   ایده
آیید. بیه    ها شاخن نزدیک  برای هر گزینیه بیه دسیت حی      شود و براساس آن ح 

برتیری آن   ازتر باشید، نشیان    طوحی که هر اندازه این شاخن به عدد یک نزدیک
 (۱۳)جدو  ه داحد. گزین

 آل )شاخص شباهت( ایده ی نهیتا گز یکینزد .13جدول 

 آل نزدیکی تا گزینه ایده ها گزینه

 0.6۱۱ بخشی درآمدی تنوع

 0.586 سازی زیرساخت های قانونی فعال

 0.577 استقرار نظام کیفیت

 0.547 برندسازی آموزشی و پژوهشی

 0.6۳ های پژوهشی تقویت زیرساخت

 0.44۱ گرایی مأموریت
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دح آخر، با توجه به حیزان شاخن شباهت کیه از حرللیه پیشیین بیه دسیت آحید،       
های شباهت بیشتر،  های با شاخن ای که گزینه شوند؛ به گونه بندی ح  ها حتبه گزینه

تیرین شیاخن    ترین به کوچیک  ها به ترتیب از بزحگ دح اولویت قراح داحند. گزینه
 (۱4اند. )جدو   بندی شده نزدیک  حتبه

 ها نهیگز یبند رتبه .14جدول 

 آل منفی فاصله تا ایده آل مثبت فاصله تا ایده آل نزدیکی تا گزینه ایده گزینه ها

 0.20۱ 0.۱۱8 0.6۳ های پژوهشی تقویت زیرساخت

 0.۱96 0.۱25 0.6۱۱ بخشی درآمدی تنوع

 0.20۱ 0.۱42 0.586 های قانونی سازی زیرساخت فعال

 0.202 0.۱48 0.577 استقرار نظام کیفیت

 0.۱98 0.۱64 0.547 برندسازی آموزشی و پژوهشی

 0.۱67 0.2۱2 0.44۱ گرایی مأموریت

بیا حقیداح    هاای ژووهشای   تقویت زیرسااتت بر پایه نتای  احائه شده دح جدو  باال، 
آ  حثبت و بیشترین فاریله حا از   بیشترین نزدیک  حا به ایده 6۳/0شاخن شباهت 

آ  حنفیی  داحد و بییر حبنییای حعیاحهییای حییوحد نظییر، نخسییتین حاهبییرد بییرای   ایییده
حییزی   آید. این به آن حعنا است که برناحه به شااح ح « ها خودگردان  حال  دانشگاه»

توانید بیاالترین حیلوبییت حا بیرای      حی   هیای پژوهشی    سیازی زیرسیاخت   و فعا 
های تعریف شیده ایجیاد ناایید. دح     های سیح یک و دو از لیاظ شاخن دانشگاه

قراح داحد که فارله چنیدان  بیا حاهبیرد نخسیت      تنوع بخشی درآمدیجایگاه دوم، 
های پژوهشی  خیود،    سازی زیرساخت توانند هاگام با فعا  ها ح  نداشته و دانشگاه

گزینیه   6حییزی نااینید و آخیرین گزینیه از حییان       خش  دحآحدی برناحهب برای تنوع
 است.  « ها گرای  دانشگاه حأحوحیت»انتخاب ، 

ده  شده بیه شیر     بر هاین اساس حاهبردهای نهای  حبتن  بر حعیاحهای وزن
هیا از لیل    ی این گزینیه  حبتن  بر فارله نیز ۱4دح جدو  اند که  شدهبندی  زیر حتبه

 ابل حشاهده هستند.ها ق آ  ایده
 های پژوهش  تقویت زیرساخت. ۱
 تنوع بخش  دحآحدی. 2
 های قانون  سازی زیرساخت فعا . ۳
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 استقراح نظام کیفیت. 4
 برندسازی آحوزش  و پژوهش . ۵
 گرای  حأحوحیت. 6

 گیری بحث و نتیجه

هیای شیکل    های دانشگاه  و نیازهای حال  که به سیبب ایین فعالییت    تنوع فعالیت
هیا چیه دح    های دانشیگاه  حا از دولیت   ی اولویت رد، احکان تأحین حال  هاهگی ح 

 (Rozmus & Cyran, 2013; Riechi, 2012)ایران و چه دح سایر کشوحها سلب کرده اسیت.  
حییوحی و نفتی  دح اییران )نیادحی،      از سوی دیگر به دلیل وجیود اقتصیادی تیک   

هیای دولیت دح    ر اولوییت توانید بی   ترین ناپاییداحی اقتصیادی حی     (، کوچک۱۳80 
 هیا اثیر بگیذاحد    تخصین حنابع به لیوزه آحیوزش عیال  و بیه دنبیا  آن دانشیگاه      

( بییه هاییین سییبب،  Aghion, 2009; Johnstone, 2002؛ OECD ،2008)گییزاحش 
 ;Rottkam & Bahazhevska, 2016; Kolm, 2014) هیای جهیان    حاسیتا بیا تجربیه    هم

Estermann, T., Nokkala, T. & Steinel, M, 2011     حنیابع دحآحیدی گونیاگون دح
توانید   های ایران  انجاحیده و حی   شرایط ناپایداح کنون  به خودگردان  حال  دانشگاه

هیا حعرفی  شیود. از     حفت از بیران اقتصادی دح دانشیگاه  به عنوان حاه  برای برون
حو پژوهش لاضر بیا هیدف شناسیای  حاهبردهیای  بیرای خیودگردان  حیال          این

 های دولت  دح دو حرلله طرال  شد. هدانشگا
تیرین ابیزاح دح    ی نخست که به تیلیل سوات بیه عنیوان یکی  از پاییه     حرلله

هیای حیرتبط بیا     حدیریت استراتژیک، اختصاص یافت. برای ایین حنظیوح پیژوهش   
ها حیوحد حیالعیه قیراح گرفیت. سیپس دییدگاه خبرگیان         قلارو حنابع حال  دانشگاه
و حال ( با انجام حصالبه گردآوحی شد و با اسیتفاده   گذاحی آحوزش عال  )سیاست

هیا )عواحیل    هیا و ضیعف   ی قیوت  از حوش تجزیه و تیلیل سوات، دح چهاح طبقیه 
بندی شد. دح گیام بعیدی، از    ها و تهدیدها )عواحل بیرون ( دسته دحون ( و فررت

هیا   تالق  عواحل دحون  و بیرون  حاهبردهای  دح حاستای خودگردان  حال  دانشگاه
به دست آحد. اگر چه حوش تجزیه و تیلیل سوات حاهبردهای  حشخن دح احتباط 

بنیدی   کند، احا به دلیل حویکرد کیف  آن احکان احزییاب  و اولوییت   با حسأله احائه ح 
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ی دوم این پژوهش حاهبردهای بهینیه   حو، دح حرلله شود. از این حاهبردها فراهم نا 
 بندی شد.   هگیری از حوش تاپسیس حتب با بهره

های پژوهش  نخستین حاهبرد  آحده، تقویت زیرساخت  بر پایه نتای  به دست
های جهان  نشان  دانشگاه برای حسیدن به خودگردان  حال  است. حروح تجربه

دهد دحآحدهای پژوهش  که بیشتر آن بر احتباط دانشگاه با جاحعه و رنعت  ح 
 دهد. ها حا تشکیل ح  استواح است بخش جدی دح سبد دحآحدی دانشگاه

((Bok, 2003; Conraths & smidt, 2005; Demain, 2001; Weiler, 2000 چه دح  آن
ترین  های پژوهش  است که اساس  افتد تقویت زیرساخت این لوزه اتفاق ح 

کنندگان دح پژوهش نیز  که حشاحکت  حسأله دح لصو  این هدف است. به طوحی
ها بر این باوحند که پژوهش دح دانشگاه  اند. آن به دفعات بر این حهم ارراح داشته

م نیاز داحد که گاه  به سبب فراهم های سخت و نر ای از زیرساخت به حجاوعه
حا به عنوان عاحل کلیدی  نبودن شرایط حناسب، نگاه و ترجیح عضو هیات علا 

اجرای پژوهش دح دانشگاه تغییر داده است. این دح لال  است که دح کشوحهای 
پیشرفته برای افزایش دحآحدهای پژوهش  و احتباط با جاحعه و رنعت انجام 

توسعه  (Guimón, 2013)است.  1حی دح بخش پژوهش و توسعهگذا شود، سرحایه ح 
حا   تواند ایده های پژوهش  است که ح  این بخش زیرساخت  برای تقویت فعالیت

ها بیابد. چنین  به حیصو  تبدیل و حشتریان قابل اعتنای  حا دح رنعت و جاحعه آن
نخست به  های پژوهش  از این دست دح دید حسد که تقویت زیرساخت به نظر ح 

ی حاهبردی که نگاه   های دانشگاه  تلق  شوند. احا دح یک برناحه عنوان هزینه
توانند  ها ح  های دانشگاه  داحد، این زیرساخت حدت  به فعالیت جاحع و بلند

ترین نقش حا افزایش حشاحکت دانشگاه با جاحعه داشته و خودگردان  حال   حهم
های پژوهش  و  حقم بزنند. زیرساختدانشگاه حا از حیل دحآحدهای پژوهش  

های سودآوحی هستند که دح سبد حال  دانشگاه و  گذاحی ها هاان سرحایه تقویت آن
های  که برخ  دانشگاه بخش  به آن نقش  جدی و تایید شده داحند. به طوحی تنوع

 R&Dهای  ی خود حا به بخش ی ساالنه دحرد از بودجه ۱0آحریکای  لت  تا 

                                                                                                                                 

1. Research and Development (R&D) 
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 (National Science Foundation, 2018)د. دهن اختصاص ح 
بخشی  سیبد دحآحیدی     دوحین حاهبرد که حوحد توجه قراح گرفته اسیت، تنیوع  

بخش  سبد دحآحدی دح بافت دانشگاه ، تنوع دح آن بخشی    ها است. تنوع دانشگاه
 از دحآحییدی اسییت کییه فییرای دحآحییدهای دولتیی  بییه دسییت آحییده اسییت.        

(Teixeira & Koryakina, 2013) سو با آحوزش عیال  جهیان    آحوزش عال  ایران هم
حو  های اقتصیادی حوبیه   های آحوزش  و ناپایداحی های اخیر با افزایش هزینه دح سا 

هیای   بوده و بودجه عاوح  دولت نیز نتوانسته است پوشش حناسیب  بیرای هزینیه   
هیا گیاه سیبب شیده اسیت تیا دولیت         دانشگاه  باشد. دح این حیان، این ناپایداحی

( ۱۳9۷نشگاه حا به سوی کسب دحآحید از حنیابع دیگیر سیوق دهید. )حولیان ،       دا
بخش  به سبد دحآحدی، حاهبردی است که دح بسیاحی از حیالعات حوحد توجیه   تنوع

ایین حاهبیرد    (Simaan, 2014; Pembleton, 2018; Masaiti, 2015)قراح گرفته اسیت.  
سیازد. ایین حاهبیرد بیا       های دانشگاه  حا حیقن حی  ضان توجه به سود، حأحوحیت

هیای حیرتبط بیا ایین      ای دانشیگاه و شناسیای  فرریت    های لرفه تارکز بر فعالیت
ها دح بازاح، احکان لضوح دانشگاه دح بازاح و حسیدن به ثبات حال  حا فیراهم   فعالیت
تواند سوحین کاحویژه خیود کیه هاانیا خیدحات      ترتیب دانشگاه ح  آوحد. به این ح 

 (Haigh, Kennedy, & Walker, 2015; McDonald, 2015)یز پوشش دهد. اجتااع  است حا ن

های  برای جذک حنیابع   دح حسیر خودگردان  حال  دانشگاه و شناسای  فررت
های قانون  است که به  گیرد وجود زیرساخت چه نقش  اساس  به خود ح  حال  آن

تر فراهم آوحد. برخ   ها حا دح حسیری سهل حتولیان احر اجازه استفاده از این فررت
ها، خود دح قالیب   حود دانشگاه ها دح قانون دیده شده و انتظاح ح  از این زیرساخت
ی  برناحیه  49ی  ی بهتری کننید. بیرای ناونیه دح حیاده     ها استفاده عاحلین  فعا  از آن

 ای بعدی نیز تکراح شده آحده است:ه چهاحم توسعه که دح برناحه
ش عال  و پژوهش  از شاو  قیانون حیاسیبات   سسات آحوزؤها و ح دانشگاه»

ها و حؤسسات آحوزش عیال  و تیقیقیات  و    عاوح ، قانون حال  حعاحالت  دانشگاه
ها و احوح حال  و  های اجرای  حربوط، حستثن  و ترتیب حسیدگ  به لساک ناحه آیین
هیا،    چنین نیوه حصرف اعتباحات و ورو  دحآحدهای عایوح  و اختصاری  آن   هم
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هیا و   خواهد بود. دانشگاه  ت احنای دانشگاهاناحه حال  حعاحالت  حصوک هی آیینتابع 
حؤسسات تیقیقات  حشاو  این قانون داحای بازحس و لسابرس حسیا  خواهنید   

هیا و حؤسسیات    ناحه لسابرس  و نظاحت بر احوح حال  حعاحالت  دانشیگاه  بود. آیین
ایین دح  «. خواهید حسیید   ت دولیت اتیقیقات  توسط وزاحت تهیه و به تصویب هی

ی بهینه حا از ایین قیانون    های دولت  استفاده حسد دانشگاه لال  است که به نظر ح 
ها برای خودگردان  حال  و  اند و حدپای این کاست  دح ضعف جدی دانشگاه نداشته
 شود. بخش  به سبد دحآحدی دیده ح  تنوع

زش عیال  بیا بیه    شود اگر سیاختاح کیالن آحیو    از سوی دیگر نیکو شارده ح 
ساالحی دست و پاگیر بر انجیام   حسایت شناختن استقال  دانشگاه ، چیرگ  دیوان

 دانشگاه  و حنابع پژوهش  بیرون  حا تا لد حاکن کاهش دهد.  های برون پژوهش
بندی دانشگاه چهاححین حاهبرد بهینیه بیرای    حاهبرد استقراح نظام کیفیت و حتبه

 هیییای جهیییان.  ت. حیییروح تجربیییه هیییا اسییی  خیییودگردان  حیییال  دانشیییگاه  
 (Dean, 2018; Lin, 2018; Varghese, 2016) دهد که اسیتقراح نظیام کیفییت     نشان ح

ی  هیای دوحه  قوی هاان سیاست کیاحبردی اسیت کیه توانسیته بسییاحی از چیالش      
گسترش کا  آحوزش عال  حا پوشش دهد. احا نکته ارل  دح آن است که طرالی   

گردد که دح قسات قبیل بیر    ن ارل و حاهبردی بر ح نظام کیفیت قابل اجرا به هاا
هیا و سیاختاح و    هیا و ویژگی    آن تأکید شد که هاانیا دحک تفیاوت بیین دانشیگاه    

بندی اگر قراح باشد خیود بیه    هاست. نظام کیفیت و حتبه کاحکردهای هر کدام از آن
رای هیا بیه حقیابت  بی     ها و واحد کیردن آن  پنداحی دانشگاه عنوان ظرف  برای یکسان
گاه نه تنها حشکل  حا لل نکرده کیه خیود بیه حعضیل       هاسان شدن داحن بزند آن

دهید. دح   جدی تبدیل شده و از اساس قابلیت اجرای  شدن خیود حا از دسیت حی    
یک نظام کیفیت حیلوک وزاحت علوم، تیقیقات و فناوحی نه به عنوان حتیول  کیه   

توانید از سیازوکاحهای    حی   گر عال نااید و دح این خصوص باید به عنوان تسهیل
هیای   های بافت  کشوح بهره ببیرد کیه پیژوهش    ی جهان  هاراه با ویژگ  شده تجربه

؛ ۱۳96؛ فراسیتخواه،  ۱۳9۷انید. )حشییدی،    حتعددی دح این لوزه نییز انجیام شیده   
 (  ۱۳94فراستخواه، 
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یک  از حبال  جدی آحوزش عال  دح عصر کنون  حقابت برای جذک حنیابع  
شوند حانند دانشجویان، اعضای هیات  بندی ح  های حختلف دسته زهکه دح لو است

توانند حنیابع   های پژوهش ، احتباط با جاحعه و رنعت هاگ  خود ح  علا ، پرویه
دحآحدی دانشگاه حا نیز شکل دهند. بنابراین دانشیگاه نییاز داحد بیرای جیذک ایین      

ادهای آحوزش عیال   ای شدن آحوزش عال  و گسترش انواع نه حنابع دح فضای توده
توانید بیا    حقابت  جدی حا تجربه کند. دح این حسیر نظام کیفیت ابزاحی است که حی  

 هیا حزیتی  حقیابت  ببخشید.     ها بیه آن  تضاین کیفیت خدحات احائه شده دح دانشگاه
بدیه  است که برندسیازی دح آحیوزش عیال  حا     ;Bikes, 2013) ۱۳96فراستخواه، )

های ویژه هر دانشگاه جدا دانست. به دیگیر سیخن    توان از کیفیت و حزیت هم نا 
نظام کیفیت و اعتباحسنج  خود از سیوی دیگیر ابیزاحی بیرای تبیدیل شیدن ییک        

الالل  است. اگرچیه برنید شیدن     دانشگاه به برندی قابل توجه دح سیح حل  و بین
تواند ببایست دح تاام ابعاد آن حخ ندهد. بلکه هر دانشگاه  بنا بیه   ه ح یک دانشگا

توانید دح   هیا و احکانیات و دسیتاوحدهای  کیه داحد، حی       شناخت خود از حوقعییت 
ای خاص به برندسازی حوفن شیود. احیا دح حجایوع واقعییت آن اسیت کیه        لوزه
ی هیدف   د جاحعیه ی نظام کیفیت و برندسازی دح آحوزش عال  افزایش اعتاا نتیجه

 ;Dennis, 2016; Chi Hou, 2015; Mourad, 2011)بیرای انتخیاک دانشیگاه اسیت.     

Brown, 2010;  ،توانید   ( از سوی دیگر هاین اعتایاد اجتایاع  حی    ۱۳9۷حلیایان
ساز جذک حنیابع حیال     احتباط دانشگاه با جاحعه و رنعت حا بهبود بخشیده و زحینه

حسد دح کناح هیم   یفیت و برندسازی که به نظر ح دیگری هم بشود. بنابراین نظام ک
ها شیده و حاه حا بیه    بخش  به سبد حال  دانشگاه گیرند نقش  جدی دح تنوع قراح ح 

 کنند.   ها هاواح ح  سات خودگردان  حال  دانشگاه
های پژوهش لاضیر بیه آن    گرا شدن حاهبرد آخری است که دح یافته حأحوحیت

توانید اثرگیذاحی    سید ایین حاهبیرد هرچنید کیه حی       ح اشاحه شده است. به نظر حی  
جا که بیه تغیییر و    ها داشته باشد، احا از آن گیری دح خودگردان  حال  دانشگاه چشم

گیردد و کاتیر    ی آحیوزش عیال  بیاز حی      های لاکم بر حجاوعه تیو  دح پاحادایم
های پژوهش نییز دح اولوییت آخیر قیراح      حاهبردی دحون دانشگاه  است، دح یافته
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های دانشیگاه    حاستا شدن فعالیت ها که به هم گرای  دانشگاه رفته است. حأحوحیتگ
ای کیه دح آن   های  حنیقه چنین شناخت ظرفیت های دحون  دانشگاه و هم با پتانسیل

حو  دهد. از ایین  شود، جز دح گرو استقال  دانشگاه  حخ نا  قراح گرفته حربوط ح 
هیا احیری    گرایی  دانشیگاه   ی حأحوحییت  زهگذاحی دح لو حسد که سیاست به نظر ح 

گذاح و دحک لیزوم اسیتقال  دانشیگاه  داحد.     کالن است نیاز به تغییر نگاه سیاست
های  ها و پتانسیل ها انتظاح داشت فررت توان از دانشگاه دح این شرایط است که ح 

ای حا برای دحآحیدزای  بیه طیوح حیداوم      های حنیقه دحون  خود حا شناخته، ظرفیت
کننید و   ای کیه دح آن زیسیت حی     رد کرده و دح نهاییت حبتنی  بیر نییاز جاحعیه     ح

های دحون  خود، حأحوحیت نهای  سازحان حا ترسیم کرده و دح آن حسیر گام  توانای 
 برداحند.  
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