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Abstract
The purpose of this study was to design an
executive model of the world class university
curriculum in Iranian higher education based on
Grounded Theory. In this study a qualitative
method with a systematic approach to Strauss and
Corbin and paradigmatic logic was used. The
scope of this research includes all available texts
and reports to the United Nations from Malaysia,
Qatar, Saudi Arabia and China to launch a worldclass university. Theoretical sampling was done
according to the type of coding. Data analysis was
performed based on three stages of open coding,
axial coding and selective coding. The findings
were categorized with 137 concepts into 46
subcategories and 19 main categories. Finally, the
basic theory of the world-class university
curriculum model for higher education in Iran was
formulated as a conceptual model and story line.
Keywords: World Class University, Grounded
Theory, Curriculum, Paradigm Model, Storyline
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مقدمه
دانشاهه یکی از نههدههی بزرگ پدیدآمده در تهریخ بشگر
االت که الهختهر آن طی قرون متمهدی تغییریهفته االگت
و در معرض تغییراتی قرارگرفته االت که خهرج از کنترل
االت .افزایش تقهضگه بگرای تیلگی ؛ گسگترش و تنگو
الهزمهنههی آموزشی؛ جهگهنیشگدن؛ بگی المللگی شگدن
آموزش عهلی و دیار عوام  ،دالت بهدالگت هگ داده تگه
دانشاهه بگه یگ شگرایع عگدط اطمینگهن مواجگه گگردد
( Nazarzadeh Zare, Pourkarimi, Zaker Salehi and
 .)Rezaeian, 2016از طرفی دانشاهه الگهزمهن آموزشگی
االگگت ک گه وظگگهیف انتقگگهل فرهنگگش و شکوفهالگگهزی آن،
پرورش همهجهنبۀ افراد و تربیت نیگروی انسگهنی مگههر و
متخلگگر را بگگر عهگگده دارد و بگگهعنگگوان ی گ الگگهزمهن
اجتمهعی تیش میکند ته بگه دنبگهل راهکهرهگهیی بگرای
غلبگگه بگگر مشگگکی بهشگگد ( .)Behrangi,2015افگگراد
همهن طور کگه بگه دنبگهل میلگوت بهکیفیگت و دارای
پرالتیژ هستند ،در خلوص آموزش عهلی نیز بگه دنبگهل
دانشاهههگهی برتگر و کیفیگت آموزشگی بهتگر هسگتند و
تمهی دارنگد کگه صگر نظگر از مرزهگهی جغرافیگهیی در
بهتری مؤالسه آموزشی که مگیتواننگد ضگور یهبنگد.
دولتهه ه به دنبهل آن هستند که ته جهیی کگه ممکگ
االت بهتری عهیدیهه را در رابطه به الرمهیهگذاریهگهی
آموزشگیشگهن بگه دالگت آورنگد ( Williams and Van
 )2007,Dykeو در ای مسهبقه برای آموزش "لگوک "،
کشگگورهه درصگگدد ایجگگهد دانشگگاهههگگهیی در رده کگگی
جههنی هستند که پیشقراول اقتلگهد دانگشمیگور آنهگه
بهشد ( .)Altbach,2004اصطیح دانشاهه کی جهگهنی
فقع بهطور الهده به بهبود کیفیگت یگهدگیری و پگژوهش
در آموزش عهلی اشهره ندارد ،بلکه مه تر از آن به ایجگهد
توانمندی تزط برای رقهبت در بهزار آموزش عهلی جهگهنی
از طریق اکتسگه و ایجگهد دانگش پیشگرفته اشگهره دارد
( .)Williams and Van 2007, Dykeکشورهه به دالگت
یگگهفت بگگه دانشگگاهههگگهی کگگی جهگگهنی بگگه تشگگویق
رقهبتجویی ،جستجوگری علمی ،تفکر انتقهدی ،ابتکگهر و

خیقیت میپردازند .در صور بگه دالگت آوردن چنگی
دانشاههههیی آموزش عهلی آن کشور از مؤلفگههگهی بگی
المللی قویتری برخوردار مگیگگردد .آمگوزش بهکیفیگت
تسهیی و امکهنه مطلو در عرصه رقهبت بی المللگی
بهعگگج جگگذ دانشگگجویهن برتگگر و بهاالگگتعداد مگگیشگگود.
بهره گیری از نیروی انسگهنی کهرآمگد و بگه معیهرهگهیی از
قبی پهالگخاویی الگری ،،شهیسگتای و انعطگه پگذیری
متضگگگم رشگگگد و نگگگوآوری در دانشگگگاهههگگگه االگگگت
( .)Salmi,2013در عرصگگۀ آمگگوزش و کسگگچ چنگگی
دانشگگاهههگگهیی ،برنهمگگه درالگگی از اصگگلیتگگری جهیاگگهه
برخوردار االت .جهیاهه برنهمه درالی که فگراه آورنگده
اصلی فرصتههی یهدگیری در دانشاهه االت ،در آموزش
عهلی در بعد آموزش و پژوهش و ارائه خدمت به جهمعگه
انکگگگهر االگگگت ( Soltani, Sharif and
غیرقهبگگ
 .)Roknizadeh,2010یکی از ویژگیههی برنهمه درالی،
تغییرپذیری و تیول آن به توجه به شرایع متغیر دنیهی
مدرن االت و بنهبرای میهن برنهمهههی درالی و تیوت
علمی در آموزش عهلی و مییعههی ملی و بگی المللگی،
تعهمگ وجگود دارد (.)Soltani and Mehdipour, 2015
درواق ،برنهمه درالی بخشگی از درونگداد نظگهط آمگوزش
عهلی االت که اگر بهطور مداوط بررالی شود و متنهالگچ
به تیوت تغییر یهبد ،میتواند در بهبگود کگهرایی نظگهط
آموزشی مؤثر بهشد (.)Bazargan, 2004
بهمنظور گگزینش بهتگری میتگوا بگهعنگوان برنهمگه درالگی
دانشاههی ،گریزی جز بگهزناری مگداوط برنهمگههگهی درالگی
آموزش عهلی وجود ندارد (.)Soltani and Mehdipour, 2015
افزایش روزافزون دانش بشر و تقهضه برای ایجهد دانشگاهه
ههیی در رده کی جههنی و لزوط انتخه بهتری میتوا
برای آموزش و هماهمی برنهمهههی درالی دانشاههی بگه
تیوت آموزش عهلی ،بهزبینی ای برنهمههگه را ضگروری
نموده االت (.)Alavi,2012
دانشاهه کی جههنی به عنوان دانشگاهه هگهی معتبگر در
جههن در پیشرفت رقهبگت ملگتهگه نقگش کلیگدی را در
ایجهد و انتشهر دانش ،پرورش نیروی کهر به مههر بگهت و
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تأمی نیهزههی جهمعه ایفه میکند .بهای هل جز مبه ج
جدیدی االت که در ایران کمتر به آن توجه شده االگت.
ازجمله ای پژوهش ههی میدود پژوهش غیهثی ندوشگ
و نلگیری ( )Ghiyasi Nadoshan and Nasiri,2014بگه
عنوان بررالی همارایی دانشاهه ههی ایرانی به مؤلفه هگهی
دانشاهه کی جههنی به بررالی همارایی دانشاهه هگهی
ایرانی به مؤلفه ههی دانشاهه کی جههنی پرداخته اند که
دانشاهه عیمه طبهطبهئی بهعنگوان نمونگه مگورد مطهلعگه
قرار گرفت .یهفته ههی ای پژوهش نشهن داد کگه تفگهو
میهنای برای مؤلفه ههی مدیریت انعطه پذیر و پژوهش
متعهدل ،آزادی علمی و امکهنه مگهدی معنگهدار االگت و
می توان بیهن نمود که دانشگاهه عیمگه طبهطبگهیی دارای
مدیریت انعطه پذیر ،پژوهش متعهدل ،آزادی آکهدمیگ
و امکهنه مهدی متوالع االت و ته رالگیدن بگه دانشگاهه
کگگی جهگگهنی فهصگگله دارد .همچنگگی نظگگرزاده زار و
همکگهران ( Nazarzadeh Zare, Pourkarimi, Zaker
 .)Salehi and Rezaeian, 2016نیگگز در پژوهشگگی بگگه
عنوان بررالی مؤلفهههی دانشاهه کی جههنی در ایران؛
پیمهیشی در دانشاهههگهی جگهم ،کشگور انجگهط دادنگد و
نتهیج ای پژوهش نشهن داد ،بهجز مؤلفگه آزادی علمگی،
الهیر مؤلفهههی دانشاهه کی جههنی برای دانشاهه ههی
جهم ،کشور در الطیی پهئی تر از متوالع قگرار دارنگد.
همچنی پژوهش قورچیهن و رضهیی ( Goorchiyan and
 )Rezai,2014که به عنوان کمرانی دانشاهه ههی کی
جههنی ضگرور یگه نیگهز بگه راه هگهی پیوالگت بگه ایگ
دانشاهههه از طریق ارتقهء دانشاههههی فعلی ،ادغهط چنگد
دانشاهه به یکدیار و تأالی دانشاهه تراز جههنی جدیگد
و یه ایجهد دانشاههههی پژوهشی پرداخته االت .مطهلعهتی
که برای تبیی مفهوط دانشگاهه کگی جهگهنی صگور
گرفته االت عمدتهً توالع ()Altbach,2004,2009.2011
انجهط شده االت .در پژوهشی به عنوان االتراتژی توالگعۀ
دانشاهه در کی جههنی در شیلی کگه توالگع الگهلمی
( )Salmi,2013انجهط شگد ،نظگهط دانشگاههی شگیلی در
صینۀ بی المللی را بگهمنظگور شنهالگهیی نقگه قگو و

چهلشههیی که دانشاهه شیلی برای رقهبت موفقیگتآمیگز
و عملکرد بهتر به آن روبهرو االت را مگورد بررالگی قگرار
داد .همچنی در ای تیقیق دریهفت کگه فقگدان برنهمگه
ملی برای توالعه دانشاههههی برتر ،فقدان وجگود تعگداد
کگگگهفی دانشگگگمندان بگگگی المللگگگی ،الگگگرعت پگگگهیی
بی المللیالهزی دانشاهه ،مدل مدیریت در دانشاهههگهی
دولتی و عدط پهالگخاویی ،فقگدان الگرمهیه گگذاریهگهی
دولتی در ظرفیت هگهی علمگی و پگژوهش ملگی ازجملگه
فهکتورههی موفقیت دانشاهههه االت (.)Salmi,2013
به بررالیههی انجهط شگده در پگژوهش هگهی داخلگی،
پژوهشی که به شنهالهیی مؤلفهههی الاوی اجرایی برنهمه
درالی در ای دانشگاهههگه پرداختگه بهشگد ،یهفگت نشگد.
همچنی به توجه به اینکگه در رتبگهبنگدیهگهی جهگهنی
دانشاههههی ایگران دیگده نمگیشگوند و دالگتیگهبی بگه
دانشاهه کی جههنی نیهز به یگهفت مؤلفگههگهی برنهمگه
درالی آن برای بومیالهزی دارد ،بهای ترتیچ مسئله ای
پژوهش عدط وجود الاوی اجرایگی بگرای برنهمگه درالگی
دانشاهه کی جههنی در ایران و بررالی ای پدیده برای
به دالت آوردن مؤلفهههی درونی و قهبلیتهگهی پنهگهنی
ای پدیده و نقه قو واقعی آن برای کشف مدل بومی
برنهمه درالی دانشگاهه کگی جهگهنی منهالگچ آمگوزش
عهلی ایران قگرار گرفگت و بگه ایگ هگد پگژوهش فگو
طرا ی و اجرا گردید.
روش پژوهش
در ای گ پگگژوهش بگگه االگگتفهده از روش کیف گی و رویکگگرد
نظریه پردازی داده بنیهد و به کم منهب ،ثهنویگه الاگوی
اجرایی برنهمه درالی دانشاهه کی جهگهنی در آمگوزش
عهلی ایران طرا ی گردید .وزه ای پژوهش کلیه منهب،
ثهنوی گه شگگهم متگگون و گگگزارشهگگهی موجگگود درزمین گۀ
دانشاهه کی جههنی بگود کگه بگهصگور هدفمنگد 20
منب ،انتخه شد .الپ در کدگذاری میوری بگرای بگه
دالت آوردن تفهو هه در الطح بعدی نمونههگهی جدیگد
که بتوانند خألههی پژوهش را پوشش دهند انتخه شد.
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در کدگذاری گزینشی بهصور گزینشی منهب ،مرتبطگی
که مقولهههی اصلی را تکمی مینمگود نیگز در پگژوهش
وارد شد .در مجمو در دو مر له کدگگذاری میگوری و
گزینشی  12منب ،برای تکمی پژوهش به منگهب ،قبلگی
افزوده شگد .بگه دلیگ اینکگه امکگهن ملگه به بگه افگراد
متلدی در دانشاههههی کی جههنی وجود نداشگت ،از
روش تیلی گ میتگگوای متن گی بگگرای بگگه دالگگت آوردن
کدههی بهز االگتفهده شگد .متگون مگورد االگتفهده شگهم
گگگزارشهگگهی پژوهشگگاران بگگه الگگهزمهن مل گ در مگگورد
کشورههیی از قبی مهلزی ،قطگر ،عربسگتهن و چگی کگه
درخواالت بررالی و راهاندازی دانشاهه در الطح جهگهنی
را داشتند ،بوده االت .برای رالیدن به قهبلیت اعتمگهد در
ای فهز از اله تکنیگ متعگهر و مرالگوط االگتفهده شگد
( .)Boostani & Mohammadpur,2009ابتگدا بگه روش
کنتگگرل و ارزیگگهبی توالگگع اعضگگه ( & Brinkmann
 )Kvale,2014از متخللهن وزه مگدیریت در آمگوزش
عهلی خواالته شد ته یهفتهههی کلی را ارزیهبی نموده و در
مورد صگیت آن نظگر دهنگد .دومگی تکنیگ  ،مقهیسگه
تیلیلگی بگود کگگه بگه دادههگهی خگگهط رجگو گردیگد تگگه
الهختبندی نظریه به دادههگهی خگهط مقهیسگه و ارزیگهبی
گردد و درنههیت االتفهده از تکنی ممیزی کگه در ایگ
زمینه ،چند متخلر در کهر نظریه زمینهای ،بر مرا گ

مختلف کدگگذاری ،مفهگوط الگهزی و االگتخراج مقگوت
نظهر داشتند .در مر له کدگذاری بهز که اولی مر لگه
کدگذاری بگود متگون بگهصگور پگهراگرافی کدبنگدی و
مفهوط بندی گردید .مفگههی اولیگه بگه کمگ نگرطافگزار
انوی گوو نسگگخه  11االگگتخراج شگگد .در مر لگگۀ دوط بگگه
کدگذاری میوری مفههی و مقوله هگهیی کگه در مر لگۀ
کدگذاری بهز ،آزاد شگده بودنگد ،در ترکیبگی جدیگد بگه
یکدیار متلگ شگدند .در کدگگذاری میگوری مقگوت
فرعی االتخراج شد .در ای مر لگه ،پژوهشگار بگه روش
دالگتی مفگگههی را کنگگهر یکگگدیار گذاشگگته و بگگر االگگه
اشگگتراکه  ،تشگگهبهه ی گه همپوش گی معنگگهیی بگگهصگگور
مقوت فرعی طبقه بندی نمود .در مر لۀ بعد که همراه
به بررالی دقیق داده هه در دو مر لۀ قبلی بود ،پژوهشار
مقگگوت اص گلی را از مقگگوت فرع گی کگگه در کدگگگذاری
میوری به دالت آمده بود بر االه تشهبه بیشگتر بگرای
مرتبۀ دوط به روش دالتی طبقه بندی نمگود .در مر لگۀ
کدگذاری انتخهبی مقولۀ هسته یه پدیدهمیوری به دالت
آمد که در ای فرایند میقق بعد از تعیی مقوله میوری
یه هسته ،الهیر مقوت ول مقوله میگوری را در قهلگچ
ی مدل پهرادایمی به کم نرطافزار ترالی نمگود .ایگ
مدل که درواق ،همهن الاوی اجرایی برنهمه درالی االت،
دارای اله بعد شرایع ،تعهمی و پیهمدهه االت.

جدول  .9مراحل اجرای پژوهش
مراحل

هدف

حوزه پژوهش

روش نمونهگیری روش اجرا

روش تحلیل

اول

تعیین مفاهیم

 02منبع

هدفمند

تحلیل محتوا

کدگذاری باز

دوم

تعیین مقولههای فرعی

 02منبع

نسبی

تحلیل محتوا

کدگذاری محوری

سوم

تعیین مقولههای اصلی

 20منبع تکمیلی

نسبی

تحلیل محتوا

کدگذاری محوری

چهارم

تعیین اجزای پارادایم و تددوین
مدل

منابع مرتبط کده مقولدههای
اصلی را تکمیل نماید

گزینشی

تحلیل محتوا

کدگذاری گزینشی

یافتهها
در مر لۀ کدگذاری بهز ،پهراگرا ههی هر مت کدبنگدی
و مفهوطبندی گردید .مفههی اولیه بگه کمگ نگرطافگزار
انویوو نسخه  11االتخراج شد .اطیعه هصگ از ایگ

تیلی میتوا همهن مفههی مگدل پگهرادایمی االگت کگه
برخی از آنهه بهصور نمونه در جدول  2ذکر شده االت.
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منبع
آلتباخ ()2991( )Altbach
آلتباخ ()2991
یاندددی چدددی هدددو و همکددداران
()Yung Chi Hou et.al
()0220

جدول  .5جدول کدگذاری باز مفاهیم مدل پارادایمی
نمونههایی از متون تحلیل شده
برنامههای بورس تحصدیلی و نادایر آنهدا بایدد بدرای دانشداویان
مستعد در دسترس باشد.
مؤسسدددا خصوصدددی کددده در آنهدددا مؤسسدددا آکادمیدددز از
مأموریتها ،منابع و اهداف خاص خود برخوردارندد و اصدححا
مدیریتی و معرفی رهبری قوی نیز میتواند راهگشا باشد.
رتبهبندی وبومتریکس منحصرا بر حضدور آکادمیدز و تدأ یر یدز
موسسه بر اینترنت و مرئی بودن بینالمللی آن در شدبکه جهدانی
وب تأکید دارد.

در کدگذاری میوری مقوت فرعی االتخراج شگدند.
در ای مر له ،مفههی کنهر یکدیار گذاشته میشگوند و
بگگر االگگه اشگگتراکه  ،تشگگهبهه یگگه همپوشگگی معنگگهیی
به صور مقوت فرعی قگرار گرفتنگد .ایگ مقگوت در

مفاهیم
داشتن برنامههای بورس تحصیلی
اهداف روشن و واضح

کیفیت اینترنت دانشگاه

مر ل گۀ الگگوط پگگژوهش بگگه روش دالگگتی بگگه کدگگگذاری
گزینشی بر االه اجزای پهرادای در مقولگه هگهی اصگلی
قرار گرفتند.

جدول  .8جدول کدگذاری محوری مقولههای فرعی و اصلی مرتبط با شرایط علی
مقوله اصلی
مقوله فرعی
مفاهیم
روشهای معمول برای دستیابی به اهداف
اهداف محلی
اهداف روشن و واضح
اهداف دانشگاه
اهداف موجود در اساسنامه
اهداف تاریخی
اهداف مبتنی بر اقتضائا زمانی
محتواسازی در شبکه جهانی
پایگاههای داده دولتی
وجود منابع مبتنی بر فناوری
داشتن مؤسسا و مراکز فناوری ماهز
کاربرد فنآوری اطحعا و ارتباطا
میزان تأ یر در شبکه جهانی
کیفیت محتوای بر خط و وبسایت
کیفیت اینترنت دانشگاه
مرئی بودن در شبکه جهانی وب
نرخ دروندادها و بروندادها
نرخ اتمام تحصیح دانشاویان
نرخ بتنام
درصد موفقیت دانشاویان
نرخ موفقیت
شاخصهای عملکردی
میزان تکمیل دورههای دانشاویی
نرخ نسبت دانشاو به کل منابع
نسبت اعضای هیئتعلمی به دانشاو
نسبت دانشاو به دانشکده
نسبت منابع به ازای هر دانشاو
هیئتعلمی فعال درزمینۀ پژوهش
تخصص هیئتعلمی
هیئتعلمی توانمند
تخصص هیئتعلمی در موضوعا درسی
هیئتعلمی
استادان پارهوقت
تعداد اعضای هیئتعلمی
استادان تماموقت
استادان در سطح جهانی
آموزش مکمل
آموزش تخصصی
آموزش رقابتی
آموزش پژوهشگران ماهر
آموزش کارآفرینی به نیروی انسانی
آموزشهای حرفهای
آموزش روندهای انضباطی
آموزش به اعضای هیئتعلمی
آموزش ضمن خدمت
آموزش به کارکنان
آموزش به مربیان

 / 05پژوهش در برنامهریزی درسی ،دوره دوم ،شماره ( 83پیاپی  ،)50سال هفدهم ،تابستان 9811

بهای ترتیچ از  00مفهوط 12 ،مقوله فرعی و  5مقوله
اصلی مرتبع به شرایع علی به دالت آمد.

به توجه به جگدول  4از  20مفهگوط 8 ،مقولگه فرعگی و 4
مقوله اصلی مرتبع به شرایع زمینهای االتخراج گردید.

جدول  .5جدول کدگذاری محوری مقولههای فرعی و اصلی شرایط زمینهای
مفاهیم

مقوله فرعی

اتکای صنایع دانشمحور به مطالعا بنیادی
تأ یرپذیری گسترده دانشگاه از تحقیقا علمی
مشارکت گسترده با جامعه
قدر همیاری دانشگاه با دنیای واقعی

مقوله اصلی

تأ یرپذیری از پژوهشهای بنیادی
تأ یرپذیری
تأ یرپذیری از جامعه

اقتصاد رقابتی
اقتصاد مبتنی بر دانش جدید
اقتصاد مبتنی بر نوآوری

شیوه عمل اقتصادی

اقتصاددولتی
اقتصاد

سهامداران خصوصی
تقاضا برای آموزش عالی

میزان سرمایهگذاری در آموزش عالی

سهامداران دولتی
سهم آموزش دانشگاهی در توسعه اقتصادی
سهم تحصیح در رشد و توسعه در بلندمد

عواید اقتصادی آموزش

ارائه اختیار در تصمیمگیری و برنامهریزی
تفویض قدر درزمینۀ سازماندهی و کنترل
مسئول شدن عموم در برابر فعالیتهای اقتصادی

سیاستهای تمرکززدایی
سیاستگذاری

تمرکز بر تصمیمگیری داخل دانشگاه
داشتن امکانا جذب هیئتعلمی خارجی
جذب استعدادهای بینالمللی

سیاستهای جذب

جذب دانشاویان کارشناسی ارشد
جدول  .0جدول کدگذاری محوری مقولههای فرعی و اصلی شرایط مداخلهگر
مفاهیم

مقوله فرعی

مقوله اصلی

یادگیری از بهترینهای علمی
تاربهآموزی

روشهای یادگیری

آموزش پیشی گرفتن از تغییرا
ارائه برنامهها به زبان انگلیسی
ارائه دروس به زبان انگلیسی
انتشارا داخلی دانشگاه به زبان انگلیسی
کاربرد آزمونهای رسمی بینالمللی نایر GRE

تنوع مدلهای یادگیری
تأکید به زبان انگلیسی
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توجه به سهم کارکنان بومی و غیربومی
در نار گرفتن نیازهای ملی ،منطقهای

منطقه محور بودن

قابلیتهای بودجه منطقهای
محیط حرفهای مساعد برای فرایندهای باز
محیط حمایتی و الهامبخش برای تحقیق

محیط پژوهشی

محیط سیاسی مطلوب
محیط فکری تحریزکننده

ویژگیهای محیطی
محیط چالشبرانگیز

محیط رقابتی
جذابیت برای هیئتعلمی

جذابیت دانشگاه

جذابیت برای دانشاویان
جذابیت پژوهشهای ملی برای سرمایهگذاران بینالمللی
ارتباط اینترنتی با پژوهشگران جهانی
ارتباط با وب کم
انتقال اطحعا از طریق دستگاههای فکس

ارتباط با پژوهشگران جهانی

برقراری ارتباط از طریق ویدئو کنفرانس
رابطه با پژوهشگران از طریق تلفن همراه

زیرساختهای تکنولوژیکی

استفاده از فنآوریهای جدید
درجه تابآوری زیرساختهای فناوری
میزان حضور دانشگاه در اینترنت

امکانا فناوری

دید بینالمللی در مورد سایت دانشگاه
کاربرد فنآوری اطحعا و ارتباطا
ایمنی و بهداشت
ایمنسازی تعهد کلیه کارکنان
خوابگاه
مراقبتهای بهداشتی

داشتن تسهیح رفاهی

وجود جاذبههای فراوان برای گذران جوانی

زیرساختهای فیزیکی

وجود هتلهای بینالمللی برای اقامت
اندازه دانشگاه
اندازه کحس
ساختمان و امکانا باکیفیت
تاهیزا کاربردی و سختافزاری

جدول  5نشهن میدهد از  09مفهوط 10 ،مقوله فرعگی و
 4مقوله اصلی مرتبع بگه شگرایع مداخلگهگگر االگتخراج
گردید.

امکانا فیزیکی
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جدول  .5جدول کدگذاری محوری مقولههای فرعی و اصلی استراتژیها و راهبردها
مفاهیم
حذف ناار دولت بر بازار
انتقال از کنترل دولت به ناار دولت

مقوله فرعی
حذف ناار دولتی

اصحح بخش آموزش توسط دولت
اصحح سیاستها

مقوله اصلی

تغییرا دولتی
اصححا دولتی

حذف موانع تاار
تهیه مقیاسهای کیفیت
تعیین معیار برای رهبران و سیاستگذاران
تهیه ابزار سیستماتیز تعیین همساالن
تهیه ابزار مفید برای مدیران پژوهش

تهیه معیارهای استاندارد

اتخاذ معیار برای بازبینی بینالمللی
تدوین مقیاسهای وبسنای
حفظ استانداردها در ابعاد رقابتی
حفظ استانداردها
ارتقاء استانداردهای دانشگاه
تنایم استانداردها توسط مدیران رشته

حفظ و ارتقاء استانداردها

بازبینی استانداردها

بومیسازی استانداردها

قرار دادن دانشگاه در معرض قضاو های بینالمللی
مقایسه دانشگاه در برابر استانداردها
مقایسه دانشگاه با دانشگاههای برتر داخلی

تطبیق با استانداردهای بینالمللی

بررسی دانشگاه در فواصل منام
به حداکثر رساندن نقاط قو دانشگاه
تأکید بر خواندن و ادبیا
اهمیت بر نمرا ریاضیا و علوم

تأکید بر استانداردها

ترکیب کردن نمرهها یز رتبه کلی
اندازهگیری کیفیت بر اساس منابع
اندازهگیری موفقیت دانشاویان باکیفیت

ارزیابی عملکرد

سناش آموزش و پژوهش
بررسی دستاوردهای بلندمد و کوتاهمد
تحلیل نتایج آزمونهای دانشگاهی

ارزیابی دستاوردها

ارزیابی کمیت و کیفیت مقاال علمی دانشگاهها

بهای ترتیچ از  29مفهوط 9 ،مقوله فرعی و  0مقولگه
اصلی مرتبع به االتراتژیهه و راهبردهگه بگه دالگت آمگد.
همچنی پیهمدههی ای مدل در جدول  7آمده االت.

ارزیابی مداوم و جامع
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جدول  .5جدول کدگذاری محوری مقولههای فرعی واصلی پیامدها
مفاهیم
تصمیمگیری دموکراتیز
اتخاذ تصمیما آگاهانه
یادگیری مادامالعمر
یادگیری مستقل
افزایش عواید آموزش عالی
پر کردن مداوم دانشگاه از سرمایههای فکری

مقوله اصلی

مقوله فرعی
تصمیمگیری آگاهانه

تشکیل سازمان یادگیرنده

یادگیری سازمانی
گسترش سرمایههای فکری

قابلیت جذب دانشاویان در صنعت
رونق صنعت

پیوند دانشگاه و صنعت

برآورده کردن انتاارا صنعت

اشتغالزایی

بازار بینالمللی استخدام برای دانشاویان
بازار کار علمی بینالمللی

دستیابی به فرصتهای شغلی

بازار شغلی بینالمللی
دستیابی به اهداف توافق شده
تحقق چشمانداز استراتژیز
نام و انضباط منحصربهفرد
تمرکز بر انضباط

تحقق اهداف
جامعهپذیری علمی
انضباط محوری

جدول  7نشهن میدهد کگه از  11مفهگوط بگه دالگت
آمده 7،مقوله فرعی و  0مقوله اصلی مرتبع به پیهمدههی
ای مدل تشکی گردیگد .بگه توجگه بگه یهفتگههگهی ایگ
پژوهش در مجمو از  107مفهوط  41مقوله فرعی و 19
مقوله اصلی به دالگت آمگد .الگپ در راالگتهی تگدوی
نظریه مدل پهرادایمی زیر تنظی گردید .شرایع علی کگه
بهعج ایجهد و شک گیری پدیده یه طبقگه هسگتهای مگی
شگگود ،در ایگگ الاگگو مؤلفگگههگگهی اهگگدا دانشگگاهه،
هیئت علمی ،آمگوزش مکمگ  ،میتگوا الگهزی در شگبکه
جههنی و شهخرههی عملکردی بگهعنگوان شگرایع علگی
تنظی گردید .شرایع زمینهای شرایع خهصی االگت کگه
در آن فرایندهه و تعهمی برای اداره ،کنترل و پهالخ بگه
پدیگگده صگگور مگگیگیگگرد .در الاگگوی ایگگ پگگژوهش
تأثیرپذیری ،اقتلهد و الیهالتگذاری مؤلفهههی ای بعگد
هستند .شرایع مداخلهگر شرایطی کلی هسگتند کگه بگر
چاونای فرایندهه و راهبردهه تأثیر مگیگذارنگد و بهعگج
تشدید یه تضعیف پدیدههه مگیشگوند .در ایگ پگژوهش
مؤلفه ههی تنو مدل ههی یهدگیری ،ویژگیههی مییطی،

زیرالهختههی تکنولوژیکی و زیرالهختهگهی فیزیکگی از
عوام و مؤلفه ههی مداخلهگر در اجگرای الاگوی برنهمگه
درالی دانشاهه کی جههنی میبهشگند .االگتراتژیهگه و
راهبردهه بیهنار رفتهرهگه و تعگهمیتی هسگتند کگه تیگت
تأثیر شرایع مداخلهگر و زمینهای هص میشگوند و در
ای مدل تغییرا دولتی ،بهزبینی االتهنداردهه و ارزیگهبی
مداوط و جهم ،ازجمله مؤلفه ههیی هستند کگه بگهعنگوان
االتراتژی و راهبرد میتوانند در به دالت آوردن پیهمدهه
تأثیرگذار بهشگند .پیهمگدهه نتیجگه و هصگ تعگهمی و
راهبردهگه هسگگتند و در ایگ پگگژوهش تشگکی الگگهزمهن
یهدگیرنده ،اشتغهلزایی و جهمعگهپگذیری علمگی ازجملگه
پیهمدههی ای پدیده معرفی گردید .بهایگ ترتیگچ مگدل
اجرایی برنهمه درالی دانشاهه کی جهگهنی در آمگوزش
عهلی ایران بر مبنگهی نظریگه داده بنیگهد بگه شگک زیگر
طرا ی گردید.
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الگوی اجرایی برنامه درسی
دانشگاه کالس جهانی
 تأثیرپذیری
 اقتصاد
 سیاستگذاری

 اهداف دانشگاه
 هیئتعلمی

 آموزش مکمل
 محتوا سازی در شبکه جهانی

 تغییرات دولتی

برنامه درسی
دانشگاه کالس
جهانی

 بازبینی استانداردها

 تشکیل سازمان یادگیرنده

 ارزیابی مداوم و

 اشتغالزایی

جامع

 شاخصهای عملکردی

 جامعهپذیری علمی

 تنوع مدلهای یادگیری
 ویژگیهای محیطی
 زیرساختهای تکنولوژیکی
 زیرساختهای فیزیکی
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بحث و نتیجهگیری
یهفتهههی پژوهش به تکنیگ نمگودار و نوشگت خگع الگیر
داالتهن یکپهرچگهالگهزی شگد .در راالگتهی یکپهرچگهالگهزی
مفههی الاوی اجرایی برنهمه درالی دانشاهه کی جهگهنی
در آموزش عهلی ایران و پهالخ به شگکه پژوهشگی موجگود
در ای زمینه ،ای موضو بگهعنگوان یگ پدیگده پگ از
تیلیگ یهفتگههگه طگی فراینگد کدگگذاری بگهز ،میگوری و
گزینشی در قهلچ مگدل پگهرادایمی الاگوی اجرایگی برنهمگه
درالگی دانشگاهه کگی جهگهنی در آمگوزش عگهلی ایگران
منعک گردید و به تکنی نمودار به شک الاوی شگک 1
تدوی شد .بگرای اینکگه نمگودار توصگیف بهتگری یهبگد ،بگه
نوشت خع الیر داالگتهن ،الاگوی اجرایگی برنهمگه درالگی
دانشاهه کی جههنی در آموزش عهلی ایران توصیف شد.
در تدوی الاوی اجرایی برنهمه درالی دانشاهه کی
جههنی اهدا دانشگاهه ،هیئگتعلمگی ،آمگوزش مکمگ ،

میتوا الهزی در شبکه جههنی و شهخرهگهی عملکگردی
ازجمله شرایع علگی ایگ پدیگده االگت .بگه ایگ دلیگ
به منظور ایجهد و شک گیری پدیده بهید موان ،موجود در
هری از ای مؤلفه هه برطگر گگردد .ازآنجهکگه الاگوی
اجرایگگی برنهمگگه درالگگی دانشگگاهه کگگی جهگگهنی بگگه
تأثیرپذیری از مییع ،اقتلهد و الیهالتگذاریهه ممکگ
االت دالتخوش تغییرا گردد به ای دلی برنهمه ریزان
بهید شرایع زمینهای که در آن فرایندهه و تعهمی بگرای
اداره ،کنترل و پهالخ به پدیده مستتر االت ،تیت کنترل
داشته بهشگند و برنهمگه درالگی را بگرای مقهبلگه بگه ایگ
تغییرا تجهیز نمهیند .به توجه به اینکگه الاگوی برنهمگه
درالگگی در راالگگتهی اجرایگگی شگگدن درگیگگر شگگرایع
مداخلگگهگگگری همچگگون تنگگو مگگدلهگگهی یگگهدگیری،
ویژگگگیهگگهی مییطگگی ،زیرالگگهختهگگهی تکنولگگوژیکی و
زیرالهختهگهی فیزیکگی قگرار مگیگیگرد ،برنهمگه ریگزان

طراحی الگوی اجرایی برنامه درسی دانشگاه کالس جهانی در آموزش عالی ایران بر مبنای نظریه داده بنیاد 01 /

به منظور اجرای الاگوی برنهمگه درالگی دانشگاهه کگی
جههنی بهید ای  4مؤلفه را کنتگرل نمگوده و در راالگتهی
تأثیر مثبت ایگ مؤلفگه هگه بگه تقویگت زیرالگهختهگهی
تکنولوژیکی و فیزیکی دانشاهه بپردازنگد .بگهایگ ترتیگچ
تیگت تگگأثیر شگگرایع مداخلگگهگگگر و زمینگگهای رفتهرهگگه و
تعهمیتی هص میشوند کگه االگتراتژیهگه و راهبردهگه
هستند و ازجمله ای راهبردهه تغییرا دولتی ،بگهزبینی
االگگتهنداردهه و ارزیگگهبی مگگداوط و جگگهم ،مگگیبهشگگند کگگه
بهعنوان االتراتژی میتوانند در به دالت آوردن پیهمگدهه
تأثیرگذار بهشند .برنهمهریزان به اجرای ای راهبردهگه بگه
پیهمدههی الاوی اجرایی برنهمه درالی تشگکی الگهزمهن
یهدگیرنده ،اشتغهلزایگی و جهمعگهپگذیری علمگی دالگت
مگگییهبنگگد .ازآنجهکگگه یکگگی از شگگرایع زمینگگهای در ایگ
پژوهش اقتلهد به دالت آمده االت به پژوهش ههزلکورن
( )2010( )Hazelkornبه عنوان دانشگاهه هگهی کگی
جههنی یه الیسگت هگهی کگی جهگهنی همخگوانی دارد.
پژوهش ههزلکورن( )2010نشهن میدهد که بیرانهگهی
اقتلهدی جههنی مستمر بیش ازپیش از اهمیگت الگرمهیه
آکهدمی و الرمهیهگذاری بهعنوان شهخرهگهی کلیگدی
رقهبت جویی و موفقیت جههنی پرده برداشته االگت .ایگ
تیوت بیگج و منهزعگه جدیگدی را در مگورد نیگهز بگه
اصی ه آموزشی بیشتر به راه انداخته االگت .ازآنجهکگه
هزینهههی مربو به دالتیهبی به ی جهیاهه در کگی
جههنی بهت االت ،بسیهری از دولگت هگه بگه تعهدشگهن در
مورد تأمی بودجه عم نمیکننگد .درنتیجگه رویگهرویی
دانشاهه به مشکی اقتلهدی بستر و شرایع خهصی کگه
در آن فرایندهه و تعهمی برای اداره ،کنترل و پهالخ بگه
پدیده صور میگیرد را در شرایع بیرانی قرار میدهگد
بهای ترتیچ ای مقوله بهعنوان یکی از بسترهه و شگرایع
زمینگهای بگرای الاگوی برنهمگه درالگی دانشگاهه کگی
جههنی در نظر گرفته شگده االگت .در ایگ پگژوهش بگه
دلی عدط دالترالی به دانشگاهههگهی کگی جهگهنی و
نبود دالترالی به منهب ،و دالگتورالعم هگهی مگرتبع بگه
عملکرد ای دانشگاهههگه بگه میگدودیت مواجگه گردیگد.

بهای ترتیگچ پیشگنههد مگیشگود بگرای کگ کگردن اثگر
نهمطلو شرایع مداخلگه گگر ،برنهمگهریگزان دانشگاهه بگه
همکهری دولگت و مسگئولی بگرای بررالگی مگداوط ایگ
شرایع اع از مدلههی یهدگیری ،ویژگیهگهی مییطگی،
زیرالهخت ههی تکنولوژیکی و زیرالهختههی فیزیکگی بگه
شهخرههی عملکردی اقداط نمهیند .اگرچه دولتهگه در
اکثر کشورهه به دانشاهههه اعگ از دولتگی و غیردولتگی
کم میکنند ،ازآنجهکه بخشی از بودجه دانشاهههگه را
دولتهه تأمی مینمهینگد ،پیشگنههد مگیگگردد میگزان
تخلیر بودجه بر االه عملکرد دانشاهه مشخر شود
که درنتیجه آن فضهی رقهبتی بهتری بگرای دانشگاهههگه
خلق خواهد شد.
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