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واکاوی چشم انداز ها و 
رسالت های آموزش عالی 

ایران در افق1404
تحلیلیبراولویتهاوفرصتها

دانشگاه ها در شکل دادن به آینده جامعه جهانی در زمینه توسعه پایدار نقش مهمی 
دارند و این امر از طریق تولید دانش جدید میســر می شود. این نقش خطیر آموزش 
عالی، جوامع را به ترســیم چشم انداز ها و رسالت هایی برای این نهاد مهم سوق داده 
اســت. هدف از پژوهش حاضر، واکاوی چشــم انداز ها و رسالت های آموزش عالی 
ایران در افق 1404 به روش ترکیبی اکتشــافی اســت. جامعه آماری پژوهش حاضر، 
منابع باالدســتی، صاحب نظران حوزه آموزش عالی کشور و نیز اعضای هیئت علمی 
و دانشــجویان دکتری دانشگاه اصفهان در سال تحصیلی 1395-1394 بوده اند. ابزار 
جمع آوری داده ها، تحلیل محتوای کیفی منابع باالدستی، مصاحبه نیمه ساختاریافته و 
پرسشنامه بود. یافته های پژوهش نشان داد که چشم انداز ها و رسالت های آموزش عالی 
ایران را می توان در سه مقوله آموزش، پژوهش و خدمات مورد بررسی و تحلیل قرار 
داد. اولویت بندی چشم انداز ها و رسالت ها نیز نشان داد »دستیابی به عدالت آموزشی« 
به عنوان اولویت نخست توسط صاحب نظران حوزه آموزش عالی و همچنین اعضای 
هیئت علمی و دانشجویان دکتری مشخص شده است. عالوه بر این، مشاهده گردید 
که »نیاز هــای اجتماعی« به عنوان مهم ترین فرصت در زمینه تحقق چشــم انداز ها و 

رسالت ها از دیدگاه صاحب نظران مطرح می باشد.
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مقدمه 
دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی، به عنوان یکی از مهم ترین نهاد های اجتماعی، نقش 
اساســی را در توسعه اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاســی بر عهده دارند. از این رو، 
برونداد و عملکرد آنها با حساسیت بیشتری از سوی جامعه پی گیری می گردد. این نقش 
خطیر و اساســی آموزش عالی سبب شده اســت که امروزه در برنامه های توسعه آینده 
جوامع، نقش کلیدی برای آموزش عالی در نظر گرفته شود و چشم انداز ها و رسالت های 
این نهاد مهم در فرآیند رســیدن به توســعه مطلوب در آینده به صورت مشخص، تعریف 
و بیان گردد. این چشــم انداز ها و رســالت ها برای آموزش عالی، به منزله یک شاخص در 
راســتای برنامه ریزی براساس ضعف ها و قوت های خود جهت تضمین کارایی و اثربخشی 
مورد توجه قرار دارد. )آنتوناکیس و هوبایبر1، 2007( به منظور درک اهمیت چشم انداز و 

رسالت، ارائه تعریف روشنی از آنها بسیار مفید خواهد بود.
چشم انداز می تواند به عنوان تصویری از آنچه که سازمان می خواهد باشد و آنچه که در 
نهایت می خواهد به آن دست یابد تعریف گردد. )هیت2 و دیگران، 2011: 21( چشم انداز 
صرفاً تخمین آینده نیست بلکه تصمیم گیری برای آینده است و نشان می دهد که چه نوع 
آینده ای برای سازمان مناسب و مطلوب است تا مطالعات و فعالیت ها در راستای آن هدایت 
شود. )یون3، 2006( بدون یک چشم انداز روشن، مؤسسات آموزش عالی تمرکز خود را از 
دســت می دهند که به نوبه خود می تواند حرکت در مسیر تالش های در زمینه بهبود را با 
مشکل مواجه سازد. )واس4 و دیگران، 2010: 631 و رایت5، 2010( از سوی دیگر، رسالت، 
فعالیت ها و عملکرد های ســازمانی تحت چشم انداز را مشخص می سازد )هیت و دیگران، 
2011: 21( و به رشــد فرایند های برنامه ریزی مناسب و آماده نمودن سازمان برای آینده 
کمک می نماید. )لی6 و دیگران، 2013( رسالت همچنین جهت و اهداف سازمان را به هم 
مرتبط می ســازد. )بارتکوش7 و دیگران، 2006: 88( بیانیه های رسالت، از آنجا که رفتار و 
تصمیمات سازمان را در راستای یک هدف، متحد و یکپارچه می نمایند، با اثربخشی باالیی 
همراه است. )دیویس8 و دیگران، 2007: 101( مؤسسات آموزش عالی، به طور مداوم، نقش 
1. Antonakis & Hoobeijber 
2. Hitt
3. Yoon
4. Waas
5. Wright
6. Lee
7. Bartkus
8. Davis
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خود را در کمک به سعادت جامعه، از طریق بیان رسالت خود اذعان می دارند.
صراحت و روشــنی در بیان آرمان های آموزش عالی که نشانگر اطمینان در درستی 
پیمودن مســیر آموزش عالی است سبب می گردد که سایر خرده نظام های آموزش عالی 
از کارکرد صحیح و اصولی برخوردار باشــند. از جمله خرده نظام های اصلی نظام آموزش 
عالی، برنامه های درســی آنها می باشد که به شدت از سیاســت های اتخاذشده در منابع 
باالدســتی برای آموزش عالی تأثیر می پذیرد و از سوی دیگر گزینه اساسی تحقق دهنده 
تمامی سیاســت های مذکور نیز شناخته می شود. زیرا آموزش، پژوهش و عرضه خدمات 
تخصصی توسط مؤسسات آموزش عالی از طریق برنامه درسی امکان پذیر است. بنابراین 
روشن نمودن چشم انداز ها و رسالت های آموزش عالی و مشخص ساختن اولویت ها و نیز 
فرصت های موجود در زمینه تحقق این چشــم انداز ها و رسالت ها به منظور در نظر گرفته 
شدن در برنامه درسی، با احتساب اهمیتی که دانشگاه ها به برنامه درسی خود می دهند و 
نظر به نقشی که طراحی یک برنامه درسی کارآمد می تواند در تحقق اثربخش آرمان های 
آموزش عالی داشته باشد، از اهمیت بسیاری در نزد متولیان آموزش عالی برخوردار است.

از ســوی دیگر، همواره نوعی عدم توافق و اختالف درخصوص گزاره های چشم انداز و 
رسالت آموزش عالی و اولویت آنها در بین متولیان آموزش عالی به چشم می خورد. همچنین 
تأسف بارتر اینکه به نظر می رسد بیشتر دانشگاهیان از مفاد اسناد باالدستی در حوزه آموزش 
عالی و جهت گیری های آنها اطالعات کاملی نداشــته باشــند. این در حالی است که آنچه 
در تحقق چشــم انداز و رسالت از اهمیت اساسی برخوردار است و آن را از ضمانت اجرایی 
برخوردار می سازد، نظرخواهی از متولیان و دست اندرکاران آموزش عالی و نهادینه کردن 
چشم انداز ها و رسالت ها در نزد آنها است. بهره گیری از نظرات متولیان دانشگاهی در حوزه 
آموزش عالی، با توجه به تجربه مدیریتی و کارشناســانه ای که در زمینه مذکور دارند، در 
اولویت سنجی موارد با توجه به مقتضیات بومی جامعه از اهمیت به سزایی برخوردار است. 
همچنین نظرات اعضای هیئت علمی و دانشجویان که از عمده ترین ذی نفعان آموزش عالی 
هستند و به طور مستقیم، هر نوع سیاست گذاری و راهبرد اتخاذ شده از سوی آموزش عالی 
بر کیفیت فعالیت و عملکرد آنها تأثیرگذار است از اهمیت ویژه در این میان برخوردار است. 
سازمان دهی چشم انداز ها و رسالت ها به منظور ارائه آن به جامعه دانشگاهی و نیز نهادینه 
ســاختن و اولویت بندی این گزاره ها در بین متخصصان و ذی نفعان آموزش عالی ســبب 
نوعی التزام و تعهد در تحقق آنها می گردد. زیرا با تشریک مساعی که صورت می گیرد افراد 
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احساس می کنند که نظر آنها محترم و ارزشمند بوده و در برنامه های آموزش عالی مورد 
توجه قرار گرفته اســت. عالوه بر این، اولویت بندی گزاره های چشم انداز و رسالت به قابل 
درک بــودن و متقاعدکننده بودن آن برای همه ذی نفعان آموزش عالی افزوده و به عنوان 

یک راهنمای عمل برای برنامه ریزان درسی نقش ایفا می نماید. 
در مدل سیاست گذاری کنونی آموزش عالی ایران، به پژوهش های مستقل میدانی توجه 
کمتری شده اســت. )جاودانی، 1387( این امر موجب ایجاد گسست میان تولیدکنندگان 
دانش سیاســتی و کاربران آن شده است. نتیجه اینکه اغلب مشاهده می شود که یافته های 
پژوهشی نهاد های تولید دانش در قلمرو علوم، تحقیقات و فّناوری، به ندرت در سیاست گذاری 
و تصمیم گیری به کار بســته می شــوند. در واقع نوعی ناهمگرایی در فرآیند تصمیم سازی و 
تصمیم گیری در این قلمرو پدید آمده است. )امیری فرح آبادی و دیگران، 1395: 143( لذا 
در پژوهش حاضر ســعی بر آن بوده است که به واکاوی چشم انداز ها و رسالت های آموزش 
عالی ایران در افق 1404 در منابع باالدستی پرداخته شود. در این راستا، نخست سازماندهی 
مناسبی از گزاره های چشم انداز و رسالت ارائه شده و سپس طی اجرای یک پژوهش میدانی، 
اولویت این چشم انداز ها و رسالت ها و نیز فرصت هایی که درخصوص تحقق آنها متصور است 

از دیدگاه متخصصان و ذی نفعان آموزش عالی مورد بررسی قرار گرفته است.

پیشینه پژوهش
آینده پژوهی1 و ترســیم چشــم انداز ها و رســالت های آموزش عالی، ســهم به سزایی از 
پژوهش های مربوط به این زمینه را در حوزه نظام آموزش عالی کشــور های پیشرفته به 
خود اختصاص داده اســت. استوارت و کیث2 )1996( با مطالعه ادبیات در زمینه رسالت 
آموزش عالی در آینده، تعدادی از رسالت های دانشگاه ها را استخراج و مشخص ساختند 
و با طراحی پرسشنامه ای به نظرخواهی از اعضای هیئت علمی و دانشجویان دانشگاه ها به 
رتبه بندی آنها پرداختند و همچنین از آنها خواستند که بیانیه رسالت دانشگاه را بنویسند. 
آنها دریافتند که تفاوت اندکی در دانشگاه های قدیم و جدید در محتوای اساسی رسالت 
دانشــگاه ها وجود دارد. همچنین دانشگاه های جدید، تمایل و اشتیاق بیشتری به بیانیه 
رسالت خود و ارزش آن به نسبت دانشگاه های قدیمی تر داشته اند. تحقیق آنها همچنین 
بــه این نتیجه انجامید که بیانیه های رســالت، از حیث توجه به عملکرد و آنچه که باید 
1. Future Study
2. Stuart & Keith 
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انجام گیرد و لحاظ نمودن نظرات ذی نفعان دارای قوت اند، اما در تعریف وضعیت راهبردی 
دانشگاه و ارائه دیدگاه در زمینه چشم اندازی از آینده ناتوان اند. 

روثمن1 )1999؛ به نقل از روثمن و دیگران، 2011( در مطالعه پیمایشــی دانشــگاهی 
آمریکای شمالی2 از طریق نمونه گیری طبقه ای، به نظرخواهی از دانشجویان، اعضای هیئت 
علمی و مدیران در مورد انتخاب یکی از دو چشم انداز آموزش عالی )رشد ایده های جدید و 
پاسخ به نیاز های اقتصادی( پرداختند. پژوهش آنها به این نتیجه انجامید که اکثریت اعضای 
هیئت علمی و مدیران، نقش گسترده دانشگاه را رشد ایده های جدید می دانند. دانشجویان 
نیز علی رغم دغدغه شــغلی و اســتخدامی که داشتند، با این حال، نقش دانشگاه ها را رشد 
ایده های جدید دانسته اند. در سؤال دیگری از پیمایش دانشگاهی آمریکای شمالی )1999(، 
از اعضای هیئت علمی و مدیران خواســته شد که در یک طیف هفت درجه ای )اصاًل مهم 
نیست تا اساسی( به هر یک از رسالت های آموزش عالی نمره بدهند. نتایج نشان داد که هر 
دو دســته مدیران و اعضای هیئت علمی، بیشترین رأی را به وظیفه فراهم نمودن آموزش 
عمومی و گسترده به عنوان رسالت آموزش عالی داده اند و این رسالت بیشترین اهمیت را در 
هر دو گروه داشته است. بعد از آن، رسالت های آماده نمودن دانشجویان برای استخدام در 
رده دوم، رسالت یادگیری در مورد فعالیت های ادبی کالسیک )یونانی و رومی( تمدن غربی 
در رده ســوم و در نهایت یادگیری در مورد اهمیت فرهنگ های غیرغربی در مرتبه چهارم 

جای گرفتند. )روثمن و دیگران، 1999؛ به نقل از روثمن و دیگران، 2011(
در مطالعات انجام شده توسط بویر و همکاران )2002؛ به نقل از مهدی، 1392: 701( 
حداقل هفت روند جامع درباره آینده آموزش عالی و دانشگاه ها شناسایی و تبیین شده اند: 
توسعه فّناوری اطالعات و ارتباطات، بازاری شدن آموزش عالی و علم، جهانی  شدن، بین المللی 
شدن و منطقه ای شدن، پیشرفت جامعه شبکه ای، پیشرفت جامعه دانش، تغییرات اجتماعی 
و فرهنگی و تغییرات جمعیت شناختی. مرکز تحقیق و نوآوری آموزشی3 با حمایت سازمان 
همکاری و توسعه اقتصادی4 در سال 2004، تحقیقی را در مورد آینده دانشگاهی انجام داد 
که در آن نیرو های پیشران کلیدی و چالش هایی که برای نظام های آموزش عالی به وجود 
می آورد، بررسی و توصیف شد که مهم ترین آنها عبارت بودند از تحوالت جمعیت شناختی، 
میل به مشارکت، تحوالت در حوزه حکومت، تحول منابع مالی، اقتصاد دانشی و بازیگران 
1. Rothman
2. NAASS: North American Academic Survey Study
3. CERI: Centre for Educational Research and Innovation 
4. OECD: Organization for Economic Cooperation and Development
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جدید در آموزش عالی. )مرکز تحقیق و نوآوری آموزشی، 2006(
نمونه دیگر استفاده از آینده پژوهی در برنامه ریزی های دانشگاه، تجربه دانشگاه دوبلین 
می باشد. این پروژه در دو بخش سناریو های محیطی و سناریو های برنامه دانشگاهی صورت 
پذیرفته اســت. در این سناریو ها، ذی نفعان در یک طرف قضیه به صورت دولت، اجتماع و 
شهروندان و در طرف دیگر، از طریق بازار، فرد و مشتریان عمل می کنند و برحسب تقاطع 
آنها چهار مؤلفه سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی شکل می گیرد. برحسب دو عامل 
تحرک و باز بودن دانشــگاه، دو سناریو تعریف شده است: در اولی که بیشتر طرف دولت، 
اجتماع و شهروندان است و تحرک و باز بودن نسبتاً کمتر مدنظر قرار گرفته است، دانشگاه 
باید خاستگاه اجتماعی و نیاز های محلی و مشارکت و هویت را در افق خود قرار بدهد و در 
سناریوی دوم، دانشگاه باید بازار و تحرک و باز بودن بیشتر را منظور کند که مقتضیات رقابتی 
و جهانی شــدن را با خود دارد. )مانک و مک کانیل1، 2009( در زمینه تجربه آینده پژوهی 
در آمــوزش عالی، بالس2 و همکاران )2010( نیز در پژوهش خود در آینده آموزش عالی 
و دانشگاه های بریتانیا براساس چشم انداز 2035، با بهره گیری از روش سناریونویسی، پنج 
سناریو را مطرح نمودند. پژوهش آنها به این نتیجه انجامید که بازار دانشجویان غیرسنتی3، 

دموکراسی و نقش رسانه از روند های جامع مؤثر بر آینده دانشگاه ها می باشند.
در داخل کشــور نیز، گام های مهمی در زمینه سیاست گذاری علم و فّناوری آموزش 
عالی و ترســیم جهت آینده دانشــگاهی برداشته شده است. الوانی و مردانی ) 1391( در 
پژوهشی به طراحی الگوی توسعه آموزش عالی ایران در افق چشم انداز بیست ساله کشور 
پرداختند. آنها در پژوهش خود به این نتیجه رسیدند که در طراحی الگوی توسعه آموزش 
عالی و بررســی میزان تأثیرگذاری مؤلفه های ده گانه بر فرآیند توســعه )ارزشیـ  دینی، 
فرهنگیـ  اجتماعی، اقتصادی، مدیریتیـ  سارمانی، جغرافیایی، جمعیتی، زمانی، فّناوری، 
سیاسی و امنیتی(، سه عامل مدیریتیـ  سازمانی، فرهنگیـ  اجتماعی و جغرافیایی نسبت 

به دیگر عوامل از اهمیت بیشتری برخوردارند. 
قاضی نوری و همکاران )1394( نیز در پژوهشــی به بررسی اهداف و ابزار های سیاستی 
در اسناد مرتبط با علم و فّناوری پرداختند. در این پژوهش، با روش تحلیل محتوای کیفی، 
اسناد کالن مرتبط با علم و فّناوری کشور شامل سند سیاست های کلی علم و فّناوری، سند 
1. Munck & Mcconnell 
2. Blass
3. Non- Traditional
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سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، نقشه جامع علمی کشور، سند چشم انداز بیست ساله و 
برنامه پنجم توسعه مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته اند. نتایج پژوهش آنها نشان داد که اهداف 
سیاستی ارتقاء ظرفیت پژوهش و بهبود عملکرد فّناوری و نوآوری، دارای باالترین فراوانی تکرار 
بوده اند. از منظر ابزار های سیاستی و براساس نوع مداخله دولت، حمایت مالی برای تحریک 
طرف عرضه و سیاست های اصالحی شرایط کالن، دارای باالترین فراوانی تکرار بوده اند. نتایج 
این پژوهش همچنین نشان داد که تدوین احکام سیاستی در حوزه علم و فّناوری نیازمند 

استفاده از اهداف و ابزار های سیاستی متنوع و ترکیب ابزار ها برای اثربخشی بیشتر است.
جامعه ایران که همواره دغدغه توســعه در طی سال های اخیر داشته، به نقش اساسی 
آموزش عالی در این زمینه واقف بوده و به تدوین چشــم انداز ها و رسالت های نظام آموزش 
عالی در قالب منابع باالدستی و در جهت تحقق آرمان های سند چشم انداز بیست ساله همت 
گمارده اســت. با توجه به کارکرد های ســه گانه نظام آموزش عالی )تولید، انتقال و انتشار 
علم( برخی از صاحب نظران معتقدند که ایران در حوزه سه کارکرد یادشده حرکت یکسانی 
نداشــته و در مواردی با پیشــرفت و سرعت به نسبت باال و در موارد دیگر با کندی حرکت 
روبرو بوده است، به طوری که گفته می شود نظام آموزش عالی ایران از دو خط مشی تولید 
علم و به کارگیری علم در جامعه دور افتاده اســت و تنها بر انتقال علم در قالب گســترش 
آموزش یا افزایش بیش از حد پذیرش و تربیت دانشجو تأکید کرده است )الوانی و مردانی، 
1391( و از سیاست گذاری مطلوب درخصوص طراحی یک برنامه درسی اثربخش به منظور 
همسو نمودن دانشگاه ها با مسائل جامعه و آهنگ تحوالت پیشرو جهانی برخوردار نیست. 
با در نظر گرفتن این اهمیت و ضرورت، پژوهش حاضر در تالش است که به واکاوی 
چشم انداز ها و رسالت های آموزش عالی ایران در افق 1404 در منابع باالدستی بپردازد. 

در این ارتباط، پاسخگویی به سؤاالت فرعی ذیل در دستور کار قرار گرفته است: 

سؤاالت فرعی
1. چشم انداز ها و رسالت های آموزش عالی ایران در افق 1404 چیست؟

2. اولویت بندی چشــم انداز ها و رســالت های آموزش عالی از دیدگاه صاحب نظران 
حوزه آموزش عالی و اعضای هیئت علمی و دانشجویان دکتری چگونه است؟

3. آمــوزش عالــی از چه فرصت هایی در زمینه تحقق چشــم انداز ها و رســالت ها 
برخوردار است؟

واکاوی چشم انداز ها و رسالت های آموزش عالی ...
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روش تحقیق
پژوهش حاضر توسعه ای بوده و به روش ترکیبی اکتشافی انجام گرفته است. در این راستا، از 
روش کیفی برای تحلیل محتوای کیفی منابع باالدستی و مصاحبه با صاحب نظران آموزش 
عالی و از روش کمی به منظور جمع آوری داده ها از صاحب نظران حوزه آموزش عالی و نیز 
اعضای هیئت علمی و دانشــجویان دکتری استفاده گردید. همچنین از داده های حاصل 
از تحلیل محتوای کیفی بر روی منابع باالدستی برای ساخت پرسشنامه بهره گرفته شد. 
جامعه اول پژوهش حاضر، منابع باالدســتی بوده اســت که جهت گیری در راستای 
چشم انداز ها و رسالت های آموزش عالی داشته اند. از این جامعه آماری، هفت منبع باالدستی 
چشــم انداز بیست ساله، سند تحول علم و فّناوری، نقشه جامع علمی کشور، سیاست های 
کلی نظام برای رشد و توسعه علمی و تحقیقاتی کشور، سند دانشگاه اسالمی، سیاست های 
کلی علم و فّناوری و برنامه ششم توسعه مبتنی بر سیاست های ابالغی مقام معظم رهبری 
)1393( با اســتفاده از روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شده و تحلیل محتوای کیفی 
بر روی آنها انجام گرفت. منابع مذکور به این دلیل انتخاب شــدند که بازتاباننده دقیق تر 
پرسش پژوهش در جهت پاسخ به تحلیل چشم انداز ها و رسالت های آموزش عالی هستند. 
صاحب نظران حوزه آموزش عالی کشــور به عنــوان جامعه دوم پژوهش بودند. از این 
جامعه آماری به طور هدفمند 14 نفر انتخاب شده و به رتبه بندی چشم انداز ها و رسالت ها 
و نیز مصاحبه نیمه ساختاریافته با آنها در زمینه فرصت های موجود در زمینه تحقق این 
چشم انداز ها و رسالت ها اقدام گردید. این افراد دارای اطالعات ارزشمند در زمینه موضوع 

پژوهش بوده و اغلب دارای جایگاه های مدیریتی در حوزه آموزش عالی بوده اند.
جامعــه دیگر پژوهش حاضر، اعضای هیئت علمی تمام وقت و دانشــجویان دکتری 
دانشگاه اصفهان در سال تحصیلی 1395-1394 بودند که جمعیت 2699 نفری )2042 
دانشجوی دکتری و 657 نفر عضو هیئت علمی( را تشکیل می دادند. از این جامعه آماری 
با اســتفاده از جدول مورگان، تعداد 338 نفر به عنوان کفایت حجم نمونه تشخیص داده 
شدند که با استفاده از نمونه گیری تصادفی طبقه ای و به نسبت حضور هر طبقه در جامعه، 
از هر یک از طبقات اعضای هیئت علمی و دانشجویان دکتری، تعدادی برای شرکت در 
نمونه پژوهش انتخاب شدند. به این منظور از مجموع 2042 نفر دانشجوی دکتری حاضر 
در جامعــه آماری، تعداد 256 نفر؛ و از مجموع 657 عضو هیئت علمی حاضر در جامعه 

آماری، تعداد 82 عضو هیئت علمی برای شرکت در نمونه پژوهش، انتخاب گردید. 
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به منظــور جمع آوری داده های حاصل از بخش کیفی، از فرم تحلیل محتوا و نیز فرم 
مصاحبه بهره گرفته شده است. به منظور بررسی روایی این ابزار ها، از روش روایی صوری 
و محتوایی و از نظر متخصصان اســتفاده گردید. برای این منظور، ابتدا فرم اولیه تحلیل 
محتوای کیفی منابع باالدستی که شامل مؤلفه  های چشم انداز و رسالت و ابعاد مورد نظر 
برای بررسی در هر کدام از این مؤلفه ها می شد و نیز فرم مصاحبه که دربرگیرنده سؤاالت 
اولیه در زمینه فرصت های آموزش عالی در جهت تحقق چشم انداز ها و رسالت ها بود، در 
اختیار شش نفر از صاحب نظران حوزه علم و فّناوری و سیاست گذاری آموزش عالی برای 
تغییر و اصالح قرار گرفت که پس از اعمال نظر و تأیید آنها، فرم تحلیل محتوا و مصاحبه 
تهیه و بدین وسیله روایی سنجی گردیدند. پایایی ابزار های مذکور، نیز با استفاده از روش 
پایایی بین کدگذاران و قرار دادن خالصه مطالب و مقوله های تعیین شده در اختیار پنج 
نفر آگاه به روش های پژوهش کیفی و اعمال نظر های آنان، بررسی و تأیید گردید. در بخش 
کیفی بدین گونه عمل شــد که ابتدا تحلیل محتوای کیفی بر روی منابع باالدستی انجام 
گرفت. کد ها و مقوله های مســتخرج، بعد از بررسی توسط پنج نفر از آگاهان به پژوهش 
کیفی و تأیید پایایی بین کدگذاران، در مرحله بعد، در اختیار شــش نفر از صاحب نظران 
حوزه علم و فّناوری و سیاست گذاری آموزش عالی قرار گرفت و نظرات اصالحی آنها در 
زمینه موارد اســتخراج شده اعمال گردید )قابل ذکر است که این افراد در مرحله قبل از 
انجام تحلیل محتوا، روایی ســنجی ابزار ها را نیز انجام داده بودند( سپس نسخه اصالحی 
مجدداً برای آنها ارسال و مورد بررسی و تأیید آنها قرار گرفت. در بخش بعدی از پژوهش 
کیفی، از 14 نفر از صاحب نظران حوزه آموزش عالی خواســته شد که به سؤال در زمینه 

فرصت های آموزش عالی در زمینه تحقق این چشم انداز ها و رسالت ها پاسخ دهند. 
برای جمع آوری داده های کمی از پرسشــنامه محقق ساخته چشم انداز ها و رسالت های 
آموزش عالی که از تحلیل محتوای کیفی منابع باالدستی به دست آمده بود، استفاده گردید. در 
تدوین پرسشنامه، بنابر توصیه شش نفر از صاحب نظران حوزه علم و فّناوری و سیاست گذاری 
آموزش عالی که بررســی و تأیید روایی ابزار مذکور را انجام داده اند، گزاره های چشــم انداز 
و رســالت در هم ادغام گردید و با هم در قالب چشم انداز ها و رسالت های آموزش عالی در 
پرسشنامه ذکر گردید. این پرسشنامه شامل 14 گویه بود که از پاسخ دهندگان خواسته شده 
بود که میزان اولویت هر گزاره را برای آموزش عالی مشــخص نمایند. برای هر گویه، پنج 
گزینه براســاس طیف لیکرت »بسیار کم تا بسیار زیاد« و یک گزینه دیگر با عنوان »نظری 

واکاوی چشم انداز ها و رسالت های آموزش عالی ...
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ندارم« برای پاســخ دادن در نظر گرفته شده بود که در تجزیه و تحلیل داده ها به تناسب 1 
)بسیار کم( تا 5 )بسیار زیاد( نمره به هر گویه اختصاص داده شد و گزینه »نظری ندارم« فاقد 
نمره بود. پرسشنامه مذکور، در اختیار چهارده نفراز صاحب نظران حوزه آموزش عالی که به 
سؤال مصاحبه نیز پاسخ داده بودند قرار گرفت تا به رتبه بندی گویه ها بپردازند )قابل ذکر 
است که پرسشنامه در زمان انجام مصاحبه ها و به همراه سؤال مصاحبه، به مصاحبه شوندگان 
داده شــده بود( همچنین از اعضای هیئت علمی و دانشجویان دکتری خواسته شد که به 
هر یک از گزاره های چشم انداز و رسالت در قالب پرسشنامه ای که به صاحب نظران آموزش 
عالی داده شده بود پاسخ دهند. در پژوهش حاضر، آلفای کرونباخ نهایی با تحلیل داده های 
پرسشنامه توزیع شده بین اعضای هیئت علمی و دانشجویان دکتری، 0/89 تعیین شده است.

به منظور تحلیل داده های کیفی و اســتخراج مقوله ها، از روش تحلیل محتوای کیفی 
و برای تحلیل داده های کمی، از آمار توصیفی )میانگین، انحراف معیار( و آمار استنباطی 

)آزمون فریدمن برای رتبه بندی( استفاده شده است. 

یافته ها
در این بخش، یافته های پژوهش، به تفکیک هر ســؤال آورده شــده و مورد بررسی قرار 

گرفته است.

سؤالاول:چشماندازهاورسالتهایآموزشعالیایراندرافق1404چیست؟
در تحلیل محتوای منابع باالدســتی، متن اســناد و سیاست ها به طور دقیق مورد بررسی 
و کند و کاو قرار گرفت و در مجموع 103 کد )68 مورد چشــم انداز و 35 مورد رســالت( 
اســتخراج شد. بعد از تحلیل محتوا بر روی کد های حاصل و ترکیب کد های تکراری در 
یک منبع با یکدیگر، در مرحله دوم، 82 کد )51 مورد چشم انداز و 31 مورد رسالت( و در 
مرحله سوم، 65 کد )43 مورد چشم انداز و 22 مورد رسالت( به دست آمد و بر این اساس، 
مقوله های اصلی )آموزش، پژوهش و خدمات( در هر یک از مؤلفه های چشم انداز و رسالت 
براساس سه کارکرد آموزش عالی حاصل گردید و در هر مقوله، موضوعات مهم تر و کلی تر 
به تفکیک، مشخص شده و به عنوان چشم انداز و رسالت آموزش عالی در نظر گرفته شد. 
در جــدول 1، نتایج حاصل از تحلیل محتوای کیفی بر روی منابع باالدســتی در زمینه 

چشم انداز ها و رسالت های آموزش عالی ذکر شده است.
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جدول1:تحلیلمحتوایکیفیمنابعباالدستیدرزمینهچشماندازهاورسالتهایآموزشعالی
درافق1404

نه
زمی

لی
اص

وله
مق

کدهازیرمقوله

داز
مان
ش
چ

ش
وز
آم

1. رشــد آمــوزش مادام العمر؛ 2. 
دســتیابی به عدالت آموزشــی؛ 3. 
تحــول و ارتقای علوم انســانی؛ 4. 
اهتمام بــه ارزش های فرهنگی؛ 5. 

بهره مندی از اساتید کارآمد

1. فرصت های آموزشــی مادام العمر )1(؛ 2. امکان دسترسی به 
اطالعــات و دانش برای همه آحاد جامعه )1(؛ 3. توســعه کمی 
و کیفی نظام آموزش عالی )7(؛ 4. تحول و ارتقای علوم انســانی 
)2، 5 و 7(؛ 5. تبیین و توســعه فرهنگ جهانی اســالم )3(؛ 6. 
دارای اساتید عالم، متدین و عدالت خواه و آزاداندیش تربیت یافته 
در مکتب اســالم و انقالب )3 و 7(؛ 7. اساتید مسئولیت پذیر در 
عرصه های سیاســی، اجتماعی و اقتصادی )3(؛ 8. اساتید دارای 
توانایی تربیت متخصصانی متدین و متعهد و دانشــمندانی برتر 
)3(؛ 9. اســاتید انقالبی )3 و 7(؛ 10. اساتیدی محقق )3(؛ 11. 
اساتید تولیدکننده علم نافع )3(؛ 12. علوم منطبق بر آموزه های 
دینی وحیانی و مبانی انقالب اسالمی )2 و 3(؛ 13. جذب هیئت 
علمی مســتعد و باانگیزه )5 و 7(؛ -14اساتیدی با توانایی تولید 
محتوای آموزشی منطبق بر دین )3(؛ 15. ارتقای منزلت و بهبود 
معیشت اساتید )7(؛ 16. اهتمام به زبان و ادب فارسی )7(؛ 17. 

تربیت دانشمندانی در تراز بهترین های جهان )4(

ش
وه
پژ

1. اهتمــام به ارزش هــای دینی و 
فرهنگی در تولید و توسعه فّناوری؛ 
2. پیشــتاز در مرز هــای دانش و 
فّنــاوری در جهــان؛ 3. بهره مند از 
نیروی انســانی کارآمــد در عرصه 
پژوهــش و فّناوری؛ 4. برخوردار از 
نهاد ها و شبکه های علمی و فّناوری 
کارآمد؛ 5. توسعه نهضت نرم افزاری؛ 
6. تأکید بر تحقیقــات کاربردی و 

توسعه ای در آموزش عالی

1. توانا در تولید و توسعه علم و فّناوری و نوآوری )4، 5، 6 و 7(؛ 
2. پیشتاز در مرز های دانش و فّناوری با مرجعیت علمی در جهان 
)4(؛ 3. نهاد ها و شبکه های علمی و فّناوری کارآمد )1(؛ 4. جایگاه 
اول علم و فّناوری منطقه )1و 7(؛ 5 – دانشگاه ها و پژوهشگاه های 
پیشــگام در عرصه تولید دانش تمدنی )3(؛ 6. گسترش مرز های 
دانش و علوم کاربردی مبتنی بر نگرش وحیانی )3(؛ 7. پیشــتاز 
نهضت نرم افزاری )3(؛ 8. جذب و تربیت محققانی نوآور و توانمند در 
حل و تحلیل چالش های علمی و بین المللی )3(، 9. تعامل با حوزه 
)3 و 7(؛ 10. تحکیــم پیوند میان نظام آموزش عالی با تحقیقات 
کاربردی و توسعه ای )7(؛ 11. پیشتاز در فّناوری های نوین )1 و 6(

ت
دما

خ

1. بهره مند از سرمایه های اجتماعی 
و فرهنگی غنی؛ 2. ارتقای ســطح 
کیفی زندگی افراد جامعه؛ 3. ایجاد 
تغییر مثبت در زمینه نگرش افراد 

جامعه به زندگی

1. برخوردار از انسان های صالح و فرهیخته و تربیت شده در مکتب 
اسالم و انقالب )3 و 4(؛ 2. دانش آموختگانی مولد ثروت و اقتدار 
ملی )1(؛ 3. جامعه ای بهره مند از سرمایه های اجتماعی و فرهنگی 
غنــی )1(؛ 4. دانش آموختگانی خردورز، آزاداندیش و خالق )3(؛ 
5. دانش آموختگانــی با اعتماد به نفــس علمی و ملی باال )3(، 6. 
دانش آموختگانی با قابلیت تأمین اســتقالل علمی و خودکفایی 
کشور )3(؛ 7. دانش آموختگانی برخوردار از هویت تمدن ساز اسالمی 
ـ ایرانــی )3، 6 و 10(؛ 8. دانش آموختگانی متعهد به آرمان های 
انقالب اسالمی و جمهوری اسالمی )3(؛ 9. جامعه ای الگو در زمینه 
سبک زندگی اسالمی. ایرانی )3(؛ 10. جامعه ای متکی بر سهم برتر 
منابع انسانی و سرمایه اجتماعی در تولید ملی )6(؛ 11. جامعه ای 
متکی بر اصول اخالقی و ارزش های اسالمی خود )6(؛ 12. ارتقای 
مردم ساالری دینی )6(؛ 13. گسترش عدالت اجتماعی )6(؛ 14. 

توسعه ایران )6 و 7(؛ 15. بهره مند از امنیت اجتماعی )6(

واکاوی چشم انداز ها و رسالت های آموزش عالی ...
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نه
زمی

لی
اص

وله
مق

کدهازیرمقوله

ت
سال

ر

ش
وز
آم

1. اصــالح و بازنگــری در متون، 
برنامه ها و روش های آموزشــی؛ 2. 
توسعه علوم پایه؛ 3. متناسب سازی 
ســطوح و رشــته های تحصیلی با 
نیاز های تولید و اشتغال؛ 4. تربیت 

متخصصینی متعهد و کارآفرین

1. گســترش و تقویــت بنیان هــای محیط آموزشــی خالق و 
فضیلت پــرور )1(؛ 2. اصالح و بازنگــری در متون، برنامه ها و 
روش های آموزشــی )5 و 7(؛ 3. توســعه علوم پایه )2، 5 و 7(؛ 
4. متناسب سازی سطوح و رشته های تحصیلی با نیاز های تولید 
و اشــتغال )2(؛ 5. تربیت متخصصینی متعهد، خالق، متخلص، 
ماهر و کارآفرین )3 و 7(؛ 6. افزایش ســهم آموزش های مهارتی 
در نظام آموزش کشــور )2(؛ 7. ارتقای توانمندی و سطح علمی 

منابع انسانی )7(؛ 8. روزآمد کردن دانش )7(

ش
وه
پژ

نهادینه ســازی  و  ارتقابخشــی   .1
پژوهــش و فّنــاوری در افــراد و 
سازمان ها؛ 2. بهره گیری از فّناوری 
به همراه کارآفرینی و اخالق حرفه ای 
و در خدمت نیاز های جامعه اسالمی؛ 
3. گسترش تعامل با سایر کشور ها 
در زمینــه پژوهــش و فّناوری؛ 4. 
و  بنیادین  پژوهش هــای  توســعه 
تجاری ســازی   .5 نظریه پــردازی؛ 

پژوهش و فّناوری

1. نهادینه کردن پژوهش محوری و نوآوری در افراد و سازمان ها 
)1(؛ 2. ایجاد، انتقال، جذب، بومی ســازی، انتشار و به کارگیری 
فّناوری به همراه کارآفرینی و اخالق حرفه ای )1 و 7(؛ 3. توسعه 
تحقیقات بنیــادی )2، 5 و 7(؛ 4. نظریه پردازی و نوآوری )2 و 
7(؛ 5. ســاماندهی نظام ملی آمار و اطالعات علمی، پژوهشی و 
فّناوری جامع و کارآمد )2(؛ 6. تعامل فعال با ســایر کشور ها در 
زمینــه پژوهش و فّنــاوری )2 و 7(؛ 7. حمایت از پژوهش های 
مســئله محور )2(؛ 8. تجاری ســازی پژوهش و نوآوری )2(؛ 9. 
تولید علم و فّناوری در خدمت نیاز های جامعه اسالمی )3(؛ 10. 

ارتقای کمی و کیفی مراکز و فعالیت های پژوهشی مربوط )5(

ت
دما

1. تقویت خردورزی و آزاداندیشی خ
در جامعه؛ 2. تولید درآمد؛ 3. تأمین 

رفاه اجتماعی جامعه

1. نهادینه کردن تفکر هوشــمندانه و نقادانه در جامعه )1(؛ 2. 
تولید ثروت و تأمین رفاه اجتماعی جامعه )1(؛ 3. انتشار علم و 
فّناوری در خدمت نیاز های جامعه اسالمی )3(؛ 4. توسعه تجارت 

و صادرات محصوالت دانش بنیان )2(

1. ســند تحول راهبردی علم و فّناوری؛ 2. سیاســت های کلی برنامه ششم توسعه؛ 3. سند دانشگاه 
اسالمی؛ 4. نقشه جامع علمی کشور؛ 5. سیاست های کلی علم و فّناوری؛ 6. سند چشم انداز بیست ساله؛ 

7. سیاست های کلی نظام برای رشد و توسعه علم و فّناوری

همان طوری که در جدول 1 مشاهده می گردد، کد ها، زیرمقوله ها و مقوله ها به تفکیک 
چشم انداز و رسالت ذکرشده است. مقوله ها براساس سه کارکرد آموزش عالی که سه بازوی 
آموزش عالی در تحقق اهداف خود محسوب می گردد آورده شده است. موضوعات مهم تر 
که کلی تر از بقیه موارد و یا ترکیبی از چند کد هستند به عنوان زیرمقوله در نظر گرفته 
شده اند. کد ها نیز حاصل تحلیل محتوای انجام گرفته بر روی گزاره ها در منابع باالدستی اند.
در تحلیــل محتــوا بر روی کد ها، کد های تکراری که موارد زیادی را در هر منبع به خود 
اختصاص می دادند با یکدیگر ترکیب شــده و با عنوان یک کد کلی تر و نماینده آن منبع 
ذکر شــده اند. منابع باالدســتی که کد ها از آن مستخرج شده اند، با ذکر شماره )1 تا 7( 



235

برای هر کد مشخص شده است. 
یافته های جدول 1 نشان داد که در راستای تحقق آرمان های متصور برای ایران در افق 
1404، منابع باالدستی تأکید ویژه و وافری به مقوله علم و فّناوری داشته اند که به عنوان 
چشــم انداز ها و رســالت های آموزش عالی، می تواند نقش مهمی در برنامه ریزی آموزش 
عالی ایفا نمایند. جهت گیری هایی که منابع باالدستی نسبت به علم و فّناوری داشته اند، 
جامع نگرانه و با مدنظر قرار دادن توســعه ملی صورت گرفته اســت. این جهت گیری ها و 
سیاســت ها که در پژوهش حاضر به صورت سازماندهی شــده و بسیار روشن ارائه گردید 
به عنوان شاخص و راهنما در دست متولیان و برنامه ریزان درسی آموزش عالی قرار خواهد 
داشــت تا با حرکت صحیح در راستای نیل به آنها به تحقق چشم انداز های توسعه کشور 

و نقش آموزش عالی در این زمینه مدد رسانند. 

سؤالدوم:اولویتبندیچشماندازهاورسالتهایآموزشعالیازدیدگاهصاحبنظران
حوزهآموزشعالیواعضایهیئتعلمیودانشجویاندکتریچگونهاست؟

در این بخش، یافته های حاصل از پژوهش کمی که در قالب پرسشنامه توسط صاحب نظران 
حوزه آموزش عالی و نیز اعضای هیئت علمی و دانشجویان دکتری پاسخ داده شده بود، 

آورده شده است. 
بر طبق یافته های جدول2، که رتبه بندی شاخص های چشم انداز و رسالت از دیدگاه 
صاحب نظران را نشان می دهد، نتیجه آزمون فریدمن )که برای بررسی معناداری رتبه بندی 
در این آزمون از آماره خی دو استفاده می شود( با آماره 31/05 در سطح 0/05 معنی دار 
اســت )P>0/05( براساس نتایج حاصل شــده، گویه های شماره 1، 2 و 3 »دستیابی به 
عدالت آموزشــی« و »اهتمام به ارزش های فرهنگی و اخالقی« و »ارتقای کیفیت زندگی 
افراد جامعه« هر ســه به طور مشــترک با میانگین رتبه 9/04 و میانگین 4/78 به عنوان 
عامل های اول شناسایی شدند و »بهره گیری از علم و فّناوری در خدمت نیاز های جامعه 
اســالمی« و »ارتقای علوم انسانی« به ترتیب به عنوان عامل های دارای اولویت دوم و سوم 
شــناخته شده اند. عامل »پیشــتازی در مرز های دانش و فّناوری در جهان« در رتبه آخر 
قرار گرفته است. براساس این نتایج، می توان گفت که گویه شماره 1، 2 و3 از بیشترین 
اولویت و گویه »پیشــتازی در مرز های دانش و فّناوری در جهان« از کمترین اولویت در 
زمینه چشــم انداز ها و رســالت های آموزش عالی، از دیدگاه صاحب نظران آموزش عالی 

واکاوی چشم انداز ها و رسالت های آموزش عالی ...
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برخوردار بوده اســت. همان طوری که در جدول مشــاهده می گردد، اختالف بارزی در 
وضعیت رتبه دهی صاحب نظران به چشــم انداز ها و رسالت های آموزش عالی وجود دارد، 
به طوری که اختالف میانگین رتبه ســه عامل نخست با سه عامل آخر، بسیار چشمگیر 

است. )جدول 2(

جدول2:نتایجآزمونفریدمنبرایرتبهبندیشاخصهایچشماندازورسالتازدیدگاه
)N=14(صاحبنظران

خیدو میانگینرتبه
بهترتیباولویت

انحراف
معیار میانگین چشماندازهاورسالتهایآموزشعالی رتبه

*3
1/0

5
Si

g=
0/0

03

9/04 0/42 4/78 دستیابی به عدالت آموزشی 1

9/04 0/42 4/78 اهتمام به ارزش های فرهنگی و اخالقی 1

9/04 0/42 4/78 ارتقای کیفیت زندگی افراد جامعه 1

8/54 0/46 4/71 بهره گیری از علم و فّناوری در خدمت نیاز های جامعه اسالمی 2

8/50 0/46 4/71 ارتقای علوم انسانی  3

8/11 0/49 4/64 اصالح و بازنگری در متون، برنامه ها و روش های آموزشی 4

8/11 0/49 4/64 برخورداری از نیروی انســانی، نهاد ها و شبکه های علمی و 
فّناوری کارآمد 5

7/61 0/51 4/57 تقویت خردورزی و آزاداندیشی  6

7/25 0/51 4/50 اهتمام به یادگیری مادام العمر 7

7/04 0/84 4/35 توسعه پژوهش های بنیادین و نظریه پردازی 8

6/54 0/72 4/28 توسعه نهضت نرم افزاری 9

6 0/82 4/27 گسترش تعامل با سایر کشور ها در زمینه پژوهش و فّناوری 10

5/32 0/42 4/21 تجاری سازی پژوهش و فّناوری در جهان 11

4/96 0/78 4 پیشتازی در مرز های دانش و فّناوری در جهان 12

*Ρ>0/05 

جدول3، رتبه بندی شاخص های چشم انداز و رسالت را از دیدگاه اعضای هیئت علمی 
و دانشجویان دکتری نشان می دهد.
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جدول3:نتایجآزمونفریدمنبرایرتبهبندیچشماندازورسالتازدیدگاهاعضایهیئتعلمی
)N=338(ودانشجویان

خیدو میانگینرتبه
بهترتیباولویت

انحراف
معیار میانگین چشماندازهاورسالتهایآموزشعالی رتبه

*2
25

/89
7

Si
g=

0/0
00

8/45 0/49 4/69 دستیابی به عدالت آموزشی 1

8/24 0/52 4/63 برخورداری از نیروی انســانی، نهاد ها و شبکه های علمی 
و فّناوری کارآمد 2

8/15 0/56 4/62 ارتقای کیفیت زندگی افراد جامعه 3

8/08 0/62 4/61 اهتمام به ارزش های فرهنگی و اخالقی 4

8/01 0/59 4/60 بهره گیری از علم و فّناوری در خدمت نیاز های جامعه اسالمی 5

7/94 0/58 4/59 توسعه پژوهش های بنیادین و نظریه پردازی  6

7/93 0/56 4/59 تقویت خردورزی و آزاداندیشی  7

7/35 0/69 4/48 توسعه نهضت نرم افزاری  8

7/23 0/67 4/47 تجاری سازی پژوهش و فّناوری  9

7/14 0/68 4/45 اصالح و بازنگری در متون، برنامه ها و روش های آموزشی 10

6/93 0/65 4/43 ارتقای علوم انسانی 11

6/68 0/73 4/36 ارتقای یادگیری مادام العمر 12

6/45 0/73 4/33 گسترش تعامل با سایر کشور ها در زمینه پژوهش و فّناوری 13

6/41 0/73 4/32 پیشتازی در مرز های دانش و فّناوری در جهان 14
*Ρ>0/05

 
بر طبق یافته های جدول3، نتیجه آزمون فریدمن با آماره 897/225 در سطح 0/05 
معنی دار اســت )P>0/05( براســاس نتایج حاصل شــده گویه های »دستیابی به عدالت 
آموزشــی«، »برخورداری از نیروی انسانی، نهاد ها و شــبکه های علمی و فّناوری کارآمد« 
و »ارتقــای کیفیت زندگی افــراد جامعه« به ترتیب با میانگین رتبه 8/45، 8/24 و 8/15 
به عنوان عامل های اول تا سوم و نیز گویه »پیشتازی در مرز های دانش و فّناوری در جهان« 
بــا میانگین رتبه 6/41 به عنوان عامل دارای کمترین اولویت از نظر اعضای هیئت علمی 
و دانشــجویان دکتری شناخته شده است. چنانچه در جدول مشاهده می گردد، اختالف 
چشــم گیری بین گویه ها از نظر میانگین رتبه وجود ندارد و دامنه تغییرات از رتبه های 

نخست به پایین، مالیم است. 

واکاوی چشم انداز ها و رسالت های آموزش عالی ...
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در مجموع از یافته های جدول های شــماره 2 و 3 می توان دریافت که در رتبه بندی 
چشم انداز ها و رســالت ها توسط صاحب نظران آموزش عالی و نیز اعضای هیئت علمی و 
دانشجویان دکتری، اولویت نخست به عدالت آموزشی و اولویت آخر به پیشتازی در مرز های 
دانش و فّناوری در جهان داده شده است. این نتایج نشان می دهد که دغدغه اصلی آموزش 
عالی از دیدگاه صاحب نظران و ذی نفعان آموزش عالی بر عدالت آموزشی قرار دارد و این 
امر به عنوان یکی از چشم انداز های آموزش عالی، داللت هایی را برای برنامه درسی آموزش 

عالی داشته و نیازمند طراحی یک برنامه درسی اثربخش در راستای تحقق آن است.
عالوه بر این نشان داده شد که اختالف بیشتری در اولویت بندی گزاره های چشم انداز و 
رسالت از نظر صاحب نظران آموزش عالی وجود دارد و تفاوت بین رتبه ها به ویژه رتبه های 
نخست و آخر زیاد است. این امر نشان دهنده آن است که برخی از گزاره های چشم انداز و 
رسالت نسبت به برخی دیگر از موارد، از اولویت بیشتری در نزد صاحب نظران با توجه به 
شرایط و مقتضیات کنونی جامعه و نیز آینده آموزش عالی برخوردار است. اما این اختالف 
در اولویت بندی چشم انداز ها و رسالت ها از سوی اعضای هیئت علمی و دانشجویان دکتری 
خیلی زیاد نیســت و این گروه، تمایز زیادی را در بین گزاره های چشــم انداز و رسالت از 
نظر رتبه بندی قایل نشــده اند. البته قابل ذکر اســت که رتبه بندی که در پژوهش حاضر 
صورت گرفته، به معنای آن نیســت که سیاســت های دارای رتبه هــای پایین تر از اهمیت 
برخوردار نیستند، بلکه همه سیاست های استخراج شده از منابع باالدستی، دارای اهمیت اند 
و می باید مورد توجه مســئوالن و تصمیم گیران آموزش عالی قرار گیرد. رتبه بندی مذکور 
تنها نشــان دهنده اولویت برخی از گزاره ها در مقایسه با گزاره های دیگر با در نظر گرفتن 
شرایط و اقتضائات بومی حاکم در آموزش عالی و انتظارات از آموزش عالی کشور است. 

سؤالسوم:آموزشعالیازچهفرصتهاییدرزمینهتحققچشماندازهاورسالتهابرخوردار

است؟

به منظور شناســایی، واکاوی و تبیین فرصت های موجود در جهت تحقق چشــم انداز ها و 
رســالت های آموزش عالی، پس از پیاده سازی متن 14 مصاحبه، متن مصاحبه ها چندین 
بار مورد کند و کاو قرار گرفت و جمالت معنی دار در تک تک مصاحبه ها مشخص گردید 
و 136 گزاره )کد( اســتخراج شد. پس از انجام تحلیل محتوا بر روی گزاره های به دست 
آمده، در مرحله دوم 111 و در مرحله سوم 91 گزاره حاصل شد و بر این اساس مقوله های 
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اصلی تعیین گردید و نهایتاً 5  محور یا مقوله اصلی استخراج و طبقه بندی گردید. در ادامه 
مقوله های استخراج شــده و نیز برخی از مهم ترین نمونه های اظهارت مصاحبه شوندگان 
درخصوص هر مقوله ارائه شــده است. )گفتنی اســت که ترتیب ارائه مقوله ها در جدول 
به نســبت تعداد کد های هر مقوله در پاســخ های مصاحبه شــوندگان و شمارش فراوانی 

مصاحبه شوندگان اشاره کننده به هر مقوله، بوده است( )جدول 6(

جدول6:مهمترینمقولههایاظهارشدهدرزمینهفرصتهایموجوددرجهتتحقق
چشماندازهاورسالتهایآموزشعالیتوسطمصاحبهشوندگان

فراوانیمقولههاردیف
درصدپاسخدهندگان

115/78نیاز های اجتماعی1

964فراگیر شدن فّناوری اطالعات و ارتباطات2

857بهره گیری از رشد فضای تعاملی و ارتباطی3

750بهره گیری از امتیازات ناشی از سرمایه انسانی4

بهره گیری از امتیازات ناشی از تأکید بر آموزش عالی و علم و فّناوری 5
در سیاست های تدوین شده

536

1.نیازهایاجتماعی
11 نفر )78/5 درصد( از مصاحبه شوندگان، نیاز های اجتماعی موجود را به عنوان فرصتی 
برای آموزش عالی در برنامه ریزی برای تحقق چشم انداز ها و رسالت ها مورد توجه و تأکید 

قرار داده اند. در این راستا، مصاحبه شونده شماره 4 بیان نمود: 
اولویت ها و مسائل فرهنگی و اجتماعی متعددی که در کشور وجود دارد و در اسناد 
نیز دیده شده است، فرصتی بسیار مناسب است، نهاد آموزش عالی به عنوان متولی اشاعه 
و بازســازی فرهنگی رســالت عمده ای در این زمینه می تواند ایفا نموده و با اخذ حمایت 
از ســازما  ن های مختلف و با طراحی و ارائه دوره های آموزشــی می تواند نقش اساسی را 

داشته باشد. 
به زعم مصاحبه شوندگان شماره 7 و 11، از نیاز های اجتماعی که وجود دارد، می توان در 
جهت بازسازی برنامه های درسی آموزش عالی بهره گرفت. در این خصوص مصاحبه شونده 
شماره 3 که متخصص در حوزه سیاست گذاری آموزش عالی و از سوابق مدیریتی در این 

واکاوی چشم انداز ها و رسالت های آموزش عالی ...
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حوزه برخوردار بود اعتقاد داشت: 
وجود تقاضای اجتماعی که در کشــور در حوزه آمــوزش عالی وجود دارد و تنوع 
دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی کشور که براساس این امر شکل گرفته اند، اگر 
به درستی هدایت شوند به عنوان فرصتی در جهت دستیابی به چشم انداز های آموزش 
عالی محسوب می شوند. به نظرم می توان مؤسسات آموزش عالی را با تقسیم به دو 
نوع آموزشی و پژوهشی، تخصصی نمود و افراد متقاضی تحصیالت آموزش عالی را 

به نحو درستی هدایت نمود و با این کار بازدهی این مؤسسات را ارتقا داد.
به باور مصاحبه شونده شماره 8، زمینه های فرهنگی و ارزشی غنی که در کشور وجود 
دارد می تواند به عنوان فرصتی برای آموزش عالی در این زمینه در نظر گرفته شــود. وی 

بیان داشت: 
برخورداری از پیشــینه فرهنگی و ارزش های دینی غنی که در کشور وجود دارد و 
منابع سرشاری که در زمینه علوم و معارف دینی و فلسفی از قدیم به جا مانده است 
به عنوان فرصت هایی تلقی می شــوند که با استفاده از آنها می توان به تحقق نیاز ها 
و اولویت های فرهنگی و اجتماعی جامعه که در اســناد نیز دیده شــده و طراحی 
رشته های جدید و تربیت متخصصان در راستای نیل به چشم انداز های متصور برای 

آموزش عالی در اسناد و تسهیل انجام رسالت های آن اقدام نمود.
اظهارات مصاحبه شوندگان نشان می دهد که نیاز های اجتماعی موجود به عنوان فرصتی 
بی نظیر برای آموزش عالی در زمینه تحقق جهت گیری های آموزش عالی و پاسخگویی به 
جامعه در نظر گرفته می شود. همچنین آنها نقش برنامه درسی را در این راستا با اهمیت 

دانسته و به کارکرد اجتماعی دوره های آموزشی ارائه شده تأکید داشته اند.

2.فراگیرشدنفّناوریاطالعاتوارتباطات
فراگیر شــدن فّناوری اطالعات و ارتباطات توســط 9 نفر )64%( از اعضای هیئت علمی 
به عنوان فرصت برای آموزش عالی در جهت تحقق چشم انداز ها و رسالت ها مورد توجه و 

تأکید قرار گرفت. در این راستا، مصاحبه شونده شماره 7 بیان داشت: 
با بهره گیری از امتیاز فراگیر شدن فّناوری اطالعات و ارتباطات به مدد تکنولوژی های 
جدید می توان دسترسی به آموزش را برای همگان هموار ساخت و عدالت آمورشی را که 

به عنوان چشم انداز آموزش عالی محسوب می گردد گسترش داد. 
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مصاحبه شونده شماره 1 نیز که از دست اندرکاران در تدوین نقشه جامع علمی کشور 
بود اعتقاد داشت: 

با بهره گیری از امتیاز فراگیر شدن فّناوری اطالعات و ارتباطات می توان پیرو گسترش 
عدالت آموزشی در منابع باالدستی، به توسعه کّمی و کیفی آموزش عالی پرداخت. 
به زعم مصاحبه شونده شماره 14، با بهره گیری از امتیاز فراگیر شدن فّناوری اطالعات 
و ارتباطــات می توان به روزآمد ســاختن منابع آموزشــی و اعضــای هیئت علمی اقدام 
نمود. بهره گیری از فّناوری اطالعات و ارتباطات می تواند با بازنگری و تغییر ســازنده در 
برنامه درســی )مصاحبه شونده شماره 5(، ایجاد انعطاف در برنامه ریزی آموزشی دانشگاه 
)مصاحبه شونده شماره 13( و ایجاد رقابت سازنده در بین دانشگاه ها در سطح بین المللی 
همراه باشد )مصاحبه شونده شماره 4(. مصاحبه شونده شماره 10 نیز معتقد بود که گسترش 
و فراگیر شدن فّناوری اطالعات و ارتباطات، به رشد تعامالت و تبادالت در سطح بین المللی 

و ارتباط عمیق تر با مراکز پژوهشی و دانشگاه های دیگر می انجامد.
خبرگان در اظهارات خود بر نقش تســهیل کننده و یاری رســاننده فّناوری اطالعات 
در تحقق جهت گیری منابع باالدســتی برای آموزش عالی اشاره داشته اند. از دیدگاه آنها 
تحوالت شــگرفی که در حوزه فّناوری اطالعــات و ارتباطات صورت گرفته و ویژگی های 
منحصر به فــرد این تجهیزات جدید، آنها را به عنوان جزء جدایی ناپذیر فرآیند یاددهی ـ 
یادگیــری در آموزش عالی و  امری اجتناب ناپذیر در ایفای اثربخش کارکرد های این نهاد 
مبدل ســاخته است. جامعه ایران از لحاظ به روزبودن فّناوری  آموزشی و فراگیر شدن آن 
در ســطح مطلوبی قرار داشــته و از دیدگاه متخصصان می باید از این فرصت، در تحقق 

چشم انداز ها و رسالت های آموزش عالی نهایت بهره را برد.

3.بهرهگیریازرشدفضایتعاملیوارتباطی
تعداد 8 نفر )57 درصد( از مصاحبه شــوندگان، بهره گیــری از فضای تعاملی و ارتباطی 
موجــود در فضای آموزش عالی را به عنوان فرصت در این زمینه مورد توجه و تأکید قرار 

دادند. به عنوان نمونه، مصاحبه شونده شماره 6 پیشنهاد نمود: 
استفاده از فضای گفتمانی که در جامعه و قشر دانشگاهی شکل گرفته است و استفاده 
از این فضا به منظور اینکه مفاهیم جا بیفتند و افراد بر سر مفاهیم به اجماع برسند به عنوان 
فرصت در آموزش عالی در راستای نیل به توافق ذی نفعان بر سر گزاره های چشم انداز و 

واکاوی چشم انداز ها و رسالت های آموزش عالی ...
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رسالت محسوب می گردد.
به زعم مصاحبه شــونده شماره 10 که از ســابقه مدیریتی در دفتر برنامه ریزی وزارت 
علوم برخوردار و همچنین از متخصصان در حوزه برنامه درسی آموزش عالی بود، استفاده 
از امتیاز هم زبانی با کشــور های همســایه را می توان به عنوان فرصتی در نظر گرفت و به 
جذب دانشجویان این کشــور ها در آموزش عالی در راستای بین المللی شدن دانشگاه ها 

پرداخت. در این باره، مصاحبه شونده شماره 4 بیان داشت: 
باید از امتیاز سرآمد بودن از نظر علم و فّناوری در کشور های منطقه به عنوان فرصت 
در جهت جذب دانشجویان این کشور ها در آموزش عالی اقدام نمود. تقسیم و تسهیم 
اطالعاتی که امروزه در سطح جهانی وجود دارد، می تواند به عنوان فرصت در آموزش 

عالی در جهت تعامل با سایر کشور ها از نظر علم و فّناوری مورد توجه باشد.
تعامالت سازنده و فعال با سایر کشور ها در زمینه علم و فّناوری به عنوان رسالت آموزش 
عالی در منابع باالدستی مورد توجه قرار گرفته است و این مهم از دیدگاه خبرگان می تواند 
از طریق بهره گیری از فضای تعاملی در آموزش عالی حاصل گردد. خبرگان در اظهارات 
خود از بســتری که در زمینه ارتباطات دانشگاهی و علمی در سطح داخلی و بین المللی 
در حال شکل گیری و گسترش است به عنوان فرصتی یاد کرده اند که باید به نحو مطلوب 

از آن در جهت تحقق جهت گیری منابع باالدستی آموزش عالی بهره گرفت. 

4.بهرهگیریازامتیازاتناشیازسرمایهانسانی
بهره گیری از ظرفیت و ســرمایه انســانی که در کشور وجود دارد، توسط 7 نفر )50%( از 
مصاحبه شــوندگان به عنوان فرصت برای آموزش عالی در جهت برنامه ریزی برای تحقق 
چشم انداز ها و رسالت ها مورد توجه و تأکید قرار گرفته است. در این راستا، مصاحبه شونده 

شماره 1 بیان داشت: 
افزایش فارغ التحصیالن آموزش عالی به عنوان یک سرمایه اقتصادی در نظر گرفته 
می شوند که اگر درست هدایت بشوند و بتوان به آنها صالحیت حرفه ای را آموزش 
داد به عنــوان فرصت در زمینه تحقق چشــم انداز ها و رســالت های آموزش عالی 

محسوب می گردند. 
در این خصوص مصاحبه شــونده شــماره 5 نیز که متخصص در حوزه برنامه درسی 

آموزش عالی کشور بود، این گونه بیان نمود: 
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آمــوزش عالی می باید از ظرفیت و فرصت به وجود آمده از رشــد دانش آموختگان 
تحصیالت تکمیلی، استفاده بهینه نماید و با اعمال مدیریت صحیح و ایجاد مراکز 

پژوهشی و مراکز دانش بنیان، از اتالف استعداد ها جلوگیری به عمل آورد.
به زعم مصاحبه شونده شماره 8، گسترش افراد دارای تحصیالت عالی در کشور به عنوان 
یک سرمایه اجتماعی و فرهنگی به حساب می آید که با اعمال مدیریت مناسب، می توان از 
این ظرفیت در جهت نیل به چشم انداز ها و رسالت های آموزش عالی با مضمون فرهنگی 

و اجتماعی مدد گرفت. 
خبــرگان در اظهارات خود بر نقش جمعیت جوان تحصیلکرده در ســطوح مختلف 
آموزش عالی به عنوان نیرویی بالقوه  یاد کرده اند. بهره مندی از این سرمایه اجتماعی عالوه 
بر اینکه به عنوان فرصت تلقی می شود، مطرح می باشد همچنین خود به عنوان چشم انداز 
آموزش عالی در منابع باالدستی ذکر شده است که این امر می طلبد توجه ویژه و تالش 

مجدانه ای نسبت به آن معطوف گردد. 

5.بهرهگیریازامتیازاتناشــیازتأکیدبرآمــوزشعالیوعلموفّناوریدرمنابع
باالدستی

از نظــر 5 نفر )36%( از مصاحبه شــوندگان، اهتمامی که بــه موضوعات علم و فّناوری و 
آموزش عالی در اســناد و سیاســت ها مبذول گشته، فرصتی است که در اختیار آموزش 
عالی قرار دارد و اساس برنامه ریزی های آتی آموزش عالی و حمایت های اجتماعی و دولتی 
برای این مؤسســات تلقی می شــود. به زعم مصاحبه شونده شماره 14، تعدد سیاست ها و 
راهبرد هــای جهت دهنده و راهنما در زمینه آموزش عالی، نشــان دهنده اهمیت و نقش 
به سزای آموزش عالی در تحقق جهت گیری منابع باالدستی است. مصاحبه شونده شماره 
4 که از متخصصان سیاست گذاری آموزش عالی و از سوابق و مسئولیت های فرهنگی در 

حوزه آموزش عالی کشور برخوردار بود اعتقاد داشت: 
این اسناد و سیاست ها نقش تسهیل گرایانه را برای آموزش عالی در راستای تحقق 
چشــم انداز ها و رسالت ها ایفا می نمایند و آموزش عالی می باید در برنامه ریزی های 

خود، این اسناد و سیاست ها را در نظر داشته باشد. 
همچنین در این راستا، مصاحبه شونده شماره 12، از توجه ویژه ای که به علم و فّناوری 
و آموزش عالی در برنامه های سیاست اقتصاد مقاومتی و برنامه ششم توسعه شده است، 

واکاوی چشم انداز ها و رسالت های آموزش عالی ...
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به عنوان فرصت برای آموزش عالی در این زمینه یاد نموده است.
از نظر خبرگان، جهت گیری هایی که نسبت به آموزش عالی و علم و فّناوری در منابع 
باالدستی شده است، بر اهمیت آنها در نزد سیاست گذاران و متولیان تدوین اسناد باالدستی 
کشــور داللت دارد. این امر به عنوان فرصتی می تواند مطرح باشــد که دســت اندرکاران 
آموزش عالی از آن به منظور اخذ حمایت دولتی برای برنامه ریزی در زمینه کیفیت بخشی 
برنامه های آموزش عالی بهره گیرند و در راستای تحقق چشم انداز ها و رسالت های آموزش 

عالی گام بردارند.

نتیجه گیری
امروزه، جوامع به نقش خطیر و حیاتی آموزش عالی در پیشبرد اهداف ملی و بین المللی 
واقــف بوده و توجه ویژه ای به کیفیــت برنامه های آن دارند. این امر، جوامع را به تدوین 
چشــم انداز ها و رسالت هایی برای نظام آموزش عالی به عنوان کلید ی ترین نظام در جهت 

تحقق آینده مطلوب سوق داده است. 
در پژوهش حاضر، با اســتفاده از تحلیل محتوای منابع باالدســتی، به سازماندهی و 
ارائه روشنی از چشم انداز ها و رسالت ها اقدام گردید. این چشم انداز ها و رسالت ها به عنوان 
راهنما برای آموزش عالی مطرح اند، در نتیجه باید به طور صریح بیان شــوند و در اختیار 
دانشــگاهیان قرار گیرند. براساس متون تخصصی در زمینه تدوین رسالت آموزش عالی، 
تعریف و مشــخص نمودن رســالت، بر قوانین و رویه های دانشگاهی تأثیر می گذارد و در 
تصمیم گیری های رسمی در زمینه برنامه درسی، راهنمایی دانشجو، استخدام هیئت علمی 
و ارزیابی عملکرد دانشــگاهی مؤثر واقع می شــود )داورتلی و هونگ1، 2006( همچنین 
گزاره های چشــم انداز و رســالت هایی که در پژوهش حاضر از منابع باالدستی اکتشاف 
گردید می باید در برنامه ششــم توســعه مورد توجه قرار گیرد و لحاظ شود. در حقیقت، 
سازماندهی روشنی که از این گزاره ها در پژوهش حاضر ارائه گردید به عنوان یک معیار و 
شاخص ارزیابی در زمینه میزان گنجاندن آنها در برنامه ششم توسعه و اهتمام به تحقق 
آنها می تواند مطرح باشد. نوروززاده و همکاران )1392( در پژوهش خود با عنوان ارزیابی 
و تحلیل بخش علم و فّناوری قانون برنامه پنجم توسعه از منظر اسناد فرادستی، به بررسی 
مطابقت مفاد برنامه پنجم توســعه در زمینه علم و فّناوری با سیاست های محوری اسناد 

1. Hong
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فرادســتی پرداختند. در این پژوهش، سیاســت های محوری در حوزه فرهنگ، آموزش، 
پژوهش، فّناوری، توانمندسازی منابع انسانی و توسعه زیرساخت ها، همکاری های فرابخشی 
و بین المللی، پاسخگویی، تشویق و مشارکت و در نهایت، مواد قانونی بخش علم و فّناوری 

قانون برنامه پنجم با سیاست های محوری اسناد فرادستی تطبیق شده است.
عالوه بر ارائه روشن گزاره های چشم انداز و رسالت و به اشتراک گذاشتن آن در میان 
دانشــگاهیان به منظور آگاهی و اطالع همگانی در بین ذی نفعان آموزش عالی، همچنین 
باید از ذی نفعان آموزش عالی در فرآیند تدوین چشــم انداز ها و رسالت  ها بهره گرفت. در 
پژوهش تســلیمی )1383( که با عنوان »توصیف و تحلیل روند بخش آموزش عالی طی 
برنامه های اول، دوم و سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران« 
انجام گرفته بود با این نتیجه همراه بود که کلیه ذی نفعان در فرآیند برنامه ریزی مشارکت 
ندارنــد و مجموعه تصمیم گیران به بخش کوچکــی از اعضای هیئت کمیته برنامه ریزی 

تقلیل می یابد و از تدوین شاخص های کلیدی عملکرد غفلت می شود. 
در پژوهش حاضر مشــاهده گردید که عدالت آموزشی از سوی صاحب نظران، اعضای 
هیئت علمی و دانشــجویان دکتری به عنوان اولویت نخســت در گزاره های چشم انداز و 
رســالت شناخته شده اســت. لذا می باید تالش های جدی در زمینه عملیاتی نمودن آن 
صورت گیرد. عدالت آموزشــی در آموزش عالی تنها به معنای گسترش کمی مؤسسات و 
دسترسی همگان به آموزش عالی نیست، بلکه در بیان دقیق تر به معنای آن  است که هر 
فرد از بهترین کیفیت در آموزش برخوردار باشــد و از این حیث، تفاوتی بین افراد وجود 
نداشــته باشــد. مفهوم برابری فرصت های آموزشی این است که هر کس بتواند از طریق 
نظام آموزشی، امکان حداکثر رشد و موفقیت را داشته باشد و دور از هرگونه فشار مالی، 
اجتماعی یا فرهنگی، خود را برای مشــارکت فعاالنه و همه جانبه در جامعه آماده ســازد. 
)جوادی، 1373( در حقیقت، تســاوی آموزشی به معنای آن نیست که همگان به سطح 
واحــدی از تحصیالت ارتقا یابند، چرا که چنین چیــزی به دلیل تفاوت های فردی عماًل 
غیرممکن است. معنای تساوی فرصت های آموزشی آن است که هیچ کس به تناسب هوش 
و استعداد و عالقه ای که دارد به سبب نبود امکانات دیگر )بیشتر مادی( از وصول به سطح 

آموزشی دلخواه محروم نماند. )بهادر، 1371: 104(
نکته ای که در اینجا از اهمیت بسیاری برخوردار است این است که تساوی فرصت های 
آموزشی به خودی خود یک هدف نیست، بلکه وسیله ای برای کاهش نابرابری های اجتماعی 

واکاوی چشم انداز ها و رسالت های آموزش عالی ...



246

راهبرد فرهنگ/ شماره چهل و نهم/ بهار 1399

و اقتصادی است. در حقیقت عدالت آموزشی ابزار اساسی نیل به عدالت اجتماعی است که 
در منابع باالدستی به مثابه جهت گیری آموزش عالی ذکر گردیده است. از آنجا که افزایش 
عدالت اجتماعی، هدف پذیرفته شــده کشور ایران و همه حکومت هاست و مردمی سازی 
فرصت های آموزشی، از اهداف بزرگ سیاسی است که در غالب کشور های جهان، قدرت های 
حاکمــه حداقل آن را در اصول قبول دارند )هــوزن، 1374: 20(، چنانچه نظام پذیرش 
دانشجو را تنها به ساز و کار های طبیعی و بدون دخالت آن واگذار کنیم، بی شک افرادی 

که به امکانات بیشتری دسترسی دارند، بیشترین فرصت ها را کسب می کنند. 
آنچه که در وضعیت کنونی جامعه ایران در واقعیت و عمل مشاهده می گردد، این است 
که در راستای تحقق عدالت اجتماعی در کشور، دستیابی به عدالت آموزشی به عنوان امری 
ضروری و دارای اولویت نخست محسوب می شود و این اولویت از دیدگاه دانشگاهیان نیز 
در پژوهش حاضر نیز مورد توجه قرار گرفته است و آنها نیز عدالت آموزشی را از اولویت 
نخست برخوردار دانسته اند. با وجود این، با همه تالش هایی که در زمینه گسترش عدالت 
آموزشی در داخل کشور انجام گرفته، هنوز عدالت همه جانبه آموزشی تحقق نیافته است 
و شــکاف بین آرمان عدالت و واقعیت های موجود بسیار است. عدالت آموزشی در کشور 
به گسترش کمی مؤسسات آموزش عالی خالصه شده و کیفیت بخشی به آموزش و ارائه 
آموزش با کیفیت یکسان به همه افراد مورد غفلت واقع شده است. تمرکز جامعه دانشگاهی 
برتر و دارای امکانات گســترده در مرکز کشــور و هجوم و رقابت سرسخت خیل عظیمی 
از داوطلبان برای ورود به این دانشــگاه ها از جمله مســائل دیگر است. در این زمینه الزم 
اســت با توزیع مناسب امکانات آموزشی در دانشگاه های نقاط مختلف کشور و نیز پرهیز 
از تمرکز رشــته ها در مرکز و توزیع آن در دانشگاه های نقاط مختلف کشور بنا بر شرایط 
و اقتضائات زیســت بومی و نیاز های آن منطقه به عدالت آموزشی دست یافت. همچنین 
می باید همه دانشــگاه های نقاط مختلف کشور از یک کیفیت آموزشی برخوردار باشند و 

به اقلیت های فرهنگی نیز در برنامه های درسی آموزش عالی توجه گردد. 
عالوه بر این، در پژوهش حاضر نشان داده شد که تفاوت بارزی در رتبه بندی گزاره های 
چشم انداز و رسالت بین صاحب نظران آموزش عالی با اعضای هیئت علمی و دانشجویان 
دکتری وجود دارد. تفاوتی که بین خبرگان با اعضای هیئت علمی و دانشجویان دکتری 
در اولویت بندی برخی گزاره ها وجود دارد، تا حدی نشان دهنده عدم توافق و لزوم اعمال 
اصالحات بر روی گزاره ها می باشــد. در صورتی که مجریــان در طراحی و تصمیم گیری 
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منابع باالدســتی دخالت داده نشوند، این امر سبب ایجاد شکاف در نوع نگاه و نگرش به 
سیاست ها و مفاد منابع باالدستی و عدم همراهی احتمالی با آن می گردد. در این فرایند، 
مجریان فلســفه اصلی سیاست گذاران و طراحان اســناد و سیاست ها را درنمی یابند و از 
پیامد های این فرآیند این اســت که ممکن اســت نتایج مورد انتظار در منابع باالدستی 
تحقق نیابد. بنابراین با اشــتراک گذاری گزاره های چشم انداز و رسالت در بین خبرگان و 
ذی نفعان آموزش عالی می توان به توافق و هماهنگی اصولی در ارتباط با چشــم انداز ها و 

رسالت ها دست یافت. 
از دیگر نتایج پژوهش حاضر این بود که آموزش عالی در جهت تحقق چشــم انداز ها 
و رســالت ها، با فرصت های ویژه ای روبرو می باشــد که با اتخاذ تدابیر و راه کارهایی باید 
از آن بهره برداری شــود. بر طبق یافته های پژوهش حاضر، »نیاز های اجتماعی« به عنوان 
مهم ترین فرصت در جهت تحقق چشم انداز ها و رسالت ها برای آموزش عالی تلقی می شود. 
در حقیقت، یکی از ویژگی های دانشگاه مدرن، رشد انتظارات از آنها در زمینه پاسخگویی 
به جامعه است. )گراوای1، 2016: 103( میزان پاسخگویی آموزش عالی در قبال جامعه، 
به عنوان یکی از شاخص های کیفیت در آموزش عالی در نظر گرفته می شود. از نظر آدامس2 
)2014: 3( ارتباط بین تعلیم و تربیت و سیاست اتخاذشده از سوی جامعه می باید رشد و 
گسترش یابد و روش هایی را که در آن دولت ها مسائل اجتماعی را مورد توجه قرار می دهند 
باید در تعلیم و تربیت مورد مالحظه قرار گیرد. حرکت ها و سیاست های اصالحی عمده 
به مانند »ملت در خطر3« و »هیچ کودکی پشت در مدرسه نمی ماند4« برآمده از گفتمان ها، 
کشــمکش ها و فعالیت های سیاســی و نیاز های اجتماعی بوده و به ایجاد چشم انداز های 
هنجاری از آینده منتهی می شــوند. )ویلیامسون5، 2013: 3( با توجه به آنچه گفته شد، 
تأکید بر پاســخگویی به جامعه و توجه به نیاز هــای آن، باید در راس راهبرد های برنامه 
درســی آینده آموزش عالی قرار گیرد و از ظرفیتی که در جامعه وجود دارد در راســتای 

تأمین انتظارات اسناد باالدستی بهره برداری شود.
در پایان، پیشنهادهای ذیل به منظور تسهیل در دستیابی به چشم انداز ها و رسالت های 

آموزش عالی از سوی دست اندرکاران این حوزه می تواند مورد مالحظه قرار گیرد: 
1. Garraway
2. Adams 
3. A Nation at Risk 
4. No Child Left Behind
5. Williamson 

واکاوی چشم انداز ها و رسالت های آموزش عالی ...



248

راهبرد فرهنگ/ شماره چهل و نهم/ بهار 1399

ایجاد کارگاه هایی در زمینه آشــنایی متولیان و برنامه ریزان درســی دانشــگاه ها با 
چشــم انداز ها و رسالت ها و جهت گیری منابع باالدستی برای آموزش عالی بسیار ضروری 

می نماید. 
تغییر نگرش دست اندرکاران و سیاست گذاران آموزش عالی در زمینه توجه به نظرات 
ذی نفعان )اعضای هیئت علمی و دانشــجویان دکتری( در راستای تدوین و بازنگری در 

چشم انداز ها و رسالت ها می باید در دستور کار قرار گیرد.
در تدوین چشم انداز ها و رسالت های آموزش عالی باید ارتباط تنگاتنگ و نزدیکی بین 
سیاست گذاران و برنامه ریزان درسی آموزش عالی وجود داشته باشد تا از برخی از ضعف ها 

و تصمیم گیری های غیر واقع بینانه در اتخاذ سیاست ها پرهیز به عمل آید.
دســتیابی به عدالت آموزشــی از دیدگاه صاحب نظران و نیز اعضای هیئت علمی و 
دانشجویان دکتری، به عنوان اولویت نخست در رتبه بندی گزاره های چشم انداز و رسالت 
شناخته شده است. تحقق این مهم، باید در دستور کار سیاست گذاران و دست اندرکاران 

آموزش عالی قرار گیرد و با ارائه برنامه درسی کارآمد بتوان به آن جامه عمل پوشاند. 
در پژوهــش حاضر، نیاز های اجتماعــی به عنوان مهم ترین فرصت برای آموزش عالی 
در راســتای تحقق جهت گیری منابع باالدستی شناخته شد که این امر باید در سرلوحه 
کار برنامه ریزان درســی آموزش عالی با داشــتن نگاهی بنیادی به جامعه و بهره گیری از 

ظرفیت های آن در تدوین و هدف گذاری برنامه درسی آموزش عالی قرار گیرد.
در راستای تحقق چشم انداز ها و رسالت ها، آموزش عالی می باید به شکل فرابخشی و 

در تعامل با سایر سازمان های جامعه عمل نماید. 
توجــه و بهره گیری از فرصت های موجود که در پژوهش حاضر مورد شناســایی قرار 
گرفت، باید در اجرای برنامه ششــم توسعه در زمینه تحقق چشم انداز های آموزش عالی 

در دستور کار متولیان و دست اندرکاران آموزش عالی قرار گیرد.
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