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 چکیده
 یجهان هایبندیرتبه اساس بر ایران عالی آموزش نظام بیرونی هایچالش بررسی حاضر پژوهش هدف
. تاس گرفته بهره وداک روث انتقادی گفتمان لیلتح روش از بوده که کیفی پژوهش رویکردبود. 

مؤسسات پژوهشی و دانشگاهی مستقر در  در نظراننفر از صاحب 61 پژوهش، در کنندگانمشارکت
 مورد و شدند انتخاب برفی گلوله گیرینمونه صورت هدفمند و با استفاده از روشبه تهران بودند که

محتوای  و همچنین تحلیل یافتهساختارنیمه مصاحبه پژوهش، در مورداستفاده گرفتند. ابزار قرار مصاحبه
 نیبازبی روش دو از حاضر در پژوهش هاداده سنجیاعتبار نظران منتخب بود. برایهای صاحبسخنرانی
ها داده لیلوتحتجزیه منظوربه. شد استفاده پژوهش در کنندهشرکت غیر خبرگان مرور و کنندگانمشارکت

 داد اناین پژوهش نش نتایج. شد استفاده گفتاری متون تحلیل روش موضوعی و تحلیل دو روش نیز از
های مشیکننده خطنهادهای تعیین هایسیاستگذاری )تنوع و عدم هماهنگی در سیاست هایچالش

 گذاری، تخصصی نبودن و استفاده نکردن از نتایجدر سیاست هارسالتتوجهی به تعیین آموزش عالی، کم
در  هادانشگاه ییدرآمدزاتوجهی به اقتصادی )کم هایچالش، (هاگذارییاستسدر فرآیند  پژوهش
 شور( وتوسعه اقتصادی ک منظوربه بنیاندانشبه اقتصاد  یتوجهکماقتصادی کشور،  هایگذاریسیاست
ی د جهانبه تربیت شهرون توجهیکمبودن علم در جامعه ایران،  اهمیتکماجتماعی )-فرهنگی هایچالش

 عفض به که منجر بودند محیط بیرونی نظام آموزش عالی هایچالش ازجمله محلی(،« ما»و توجه ویژه به 
 رتبه دبهبو منظوربه راهبردهایی راستا، این در. اندشده جهانی هایبندیرتبه در کشور هایدانشگاه رتبه

 .شد جهانی ارائه هایبندیرتبه در ایران هایدانشگاه

جهانی هایبندی، رتبهبیرونی هایچالش، عالی آموزش :کلیدی ایهواژه
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 مقدمه
 توسعه در مهمی نقش خود، پژوهشی هایمأموریت و تدریس با هاقرن طول در هادانشگاه
 و کنندمی ایجاد را رشد راهبردهای همچنین هاآنکنند. ایفا می جهان سراسر در جوامع
 ایجاد معه،جا تحصیالت سطح افزایش ،التحصیالنغفار اشتغال افزایش در ییبسزاسهم 

 که داندریافته هادولت و هادارند. بر این اساس ملت دانش توسعه و افراد برای هافرصت
 ورینوآ توانایی توسعه و دارند کلیدی نقش دانش ظرفیت به دادن شکل در هادانشگاه

 و ورینوآ ظرفیت ترویج ،توسعه و تحقیقات عالی، آموزش با ارتباط صورت در را خود
 (.9061 ،6محمود و شیهاتا) دانندمی هادانشگاه در باال کیفیت با هایبرنامه تعبیه
 ساتمؤس المللیبین هایپژوهش و بازار بر مبتنی مالحظات افزایش دیگر طرفی از

 به دانشجویان و هادانشگاه دولت، عالقه افزایش به منجر جهان سراسر عالی آموزش
 (.6911 شرفی،) است شده آموزشی هایموسسه سایر با مقایسه در خود، جایگاه شناخت
 است رقابت الزمه ،المللیبین همکاری و علم در مشارکت که است ذکر به الزم

 هکرد فراهم توسعهدرحال اقتصادهای برای را مناسبی فرصت امر این و( 9006 ،9واترز)
 با هرحالبه(. 9003 ،9مویو)بگیرند  بهره نیجها اقتصاد دستاوردهای از بتوانند تا است

 از خیبر هستند، جهانی دانش مسابقه از قسمتی خودشان بندیرتبه هاینظام که وجودی
 هانظام ینا طریق از گذارند،می اثر المللیبین دانش جریان و ملی اقتصاد بر که تغییراتی

 مبنایی را المللیبین بندیرتبه هاینظام (9069) 0لی(. 9069 ،4آلتبک) شوندمی جذب
 همین به. داندمی هادانشگاه رقابتی مزیت افزایش و عالی آموزش کیفیت توسعه برای
 هانج دانشگاهی مقامات دقیق نظارت تحت جهانی هایبندیرتبه ایدوره انتشارات سبب
 (.9066 ،1دوکمپو)دارد  قرار

 به ایرانی دانشگاه اندهداد نشان پژوهشی در( 6930)پناهی  و طاسکوه خورسندی
 ،هاانشگاهد شدن المللیبین ضرورت عالی، آموزش ضرورت بهبود کیفیت قبیل از دالیلی
 نشانگرهای ناگزیر است به انسانی سرمایه نامتعادل مهاجرت مدیریت و علمی توسعه

 .تمرکز کند المللیبین بندیرتبه نظام
 ایلهمقو یجهان هایبندیور در رتبهکش هایدانشگاهو رتبه  تیفیک ارتقای هرحالبه

 ،راییگیمشتر ،ییتقاضاگرا هایضرورت لیبه دل یآموزش عال مؤسساتاست.  یچندبعد
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 دنیشو تنوع بخ دیمتحول و انتظارات نوپد یازهایتعامل با جامعه و جهان کار و تناسب با ن
ار کار، دولت )در باز ینرویب نفعانیهم ذ اندیبانگربهدست تیفیک مسئلهبا  ،یبه منابع مال

و ضرورت بهبود و  تیفیدر مطالبه ک یدرون نفعانی( و هم ذیو اجتماع و فرهنگ عموم
 (.9009، 6آموزش عالی اعتباربخشیشورای )اند شده صداهممداوم آن  یارتقا

، هاهارتمکه در اثر  یتالتحو و رییامروز با توجه به تغ ریمتغ یایدر دن زین هاسازمان
 یجستجو مجبور به( 9069و همکاران،  9)کارتر شده، جادیا یفناور یو رقبا هایتوانای
و  9)آلن هستند رییدر حال تغ طیبا مح یسازگار منظوربهها و طرح هاوهیش نیبهتر

 (.9069همکاران، 
 شدتهبپذیر است و تغییر شرایط محیطی ممکن است دانشگاه تأثیرپذیر و آسیب

ه ریزی آموزش عالی تأثیر گذارد بهای برنامهتأثر کند و بر فعالیترا م هادانشگاهموقعیت 
دانشگاهی باید به شرایط محیطی توجه شود  هاییزیربرنامههمین دلیل است که در 

 (.6919زاده، سرخابی و جاللدوزی)یمنی
ن آهای باز در ارتباط با محیط و متأثر از سیستم عنوانبه هادانشگاهتوجه به اینکه با 
ریزی برای آن در های دانشگاهی و برنامهبندیهای رتبهتوجه به شاخص ،هستند

های کالن بیرونی اثرگذار بر کیفیت دانشگاه؛ سیستم عنوانبهعمومی  هایگذاریسیاست
ژوهش ؛ بنابراین پهای جهانی شودبندیدر رتبه هادانشگاهساز بهبود رتبه تواند زمینهمی

 داخته وپرمحیط بیرونی مرتبط با نظام آموزش عالی کشور  هایچالشبه بررسی  حاضر
کشور در  هایدانشگاهبهبود جایگاه  منظوربهراهبردهای بهبود شرایط محیطی 

 .را ارائه کرده استهای جهانی بندیرتبه
منابع  یبندمهم و بخش یطیمح ی( رخدادها6914) یو رحمت یاهرنجان ییرزایم

 موسکالو، ها شوند.منجر به افول سازمان توانندیکه م داندمی یعوامل ازجمله را یطیمح
های باعث تغییر در فعالیت را ( پویایی و پیچیدگی محیط خارجی9061) 4اینکو و هالماقی

رای ب درنتیجهتواند منجر به اختالل در کار سازمان شود می برشمرده کهکلی سازمان 
های مدیران باید در رابطه با گیریتصمیم ها،پذیری سازمانافزایش کارآیی و رقابت

 ریسازمان تأث داخلی طیکه بر محخارجی  عوامل ترینمهموابستگی ذکر شده باشد 
-یاجتماع ،یکیو تکنولوژ یفن ،یاقتصاد ،شناسیجمعیتاز:  اندعبارتگذارد، یم
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 وتواند کارآمد یسازمان م کیاست.  یالمللنیو ب یعیطب ،یحقوق ،یاسیس ،یفرهنگ
افتد با یکه اتفاق م یراتییتغ نیو همچن یخارج طیمح یفاکتورها باشد، اگراثربخش 

 باشد.سازگار  داخلی طیمح یهاخواسته
 دار آموزشتیاولو هایتأثیر چشمگیری بر زمینهها یبندرتبهرسد که به نظر می

منابع  صیصتوجه در تخ نیشتری، بوجودینباا دارند، اما یبرنامه درس ازجمله دانشگاهی
هستند.  مؤثرتردر بهبود جایگاه دانشگاهی  احتماالًاست که  هاییزمینهاز  آن دسته یسوبه

را  آموزشی هاییتفعالبه امر پژوهش در مقایسه با  هادانشگاهاهتمام ویژه  ارتباطیندرا
 .(9003، 6)هزلکورنتوان معنا کرد می

 هایدانشکده آموختگاندانش ی( در پژوهش خود از تفاوت درآمد9006) 9یهاکسب
 هابندیهرتب میامر را از تبعات مستق نیآورد و ا انیسخن به م یمعمول هایبرتر و دانشکده

ر ب بندیتبهدر ر شرفتیپنشان داد که ( 9000) 9یمولر و روکربانتیجه پژوهش داند. یم
( 9066) وکمپومثبت دارد. د تأثیردانشگاه  کی برای هامتراکم شدن تعداد درخواست یرو
که  ن دادنشا یشانگها بندیبا استفاده از رتبه یعملکرد نظام آموزش دانشگاه بررسیدر 

 تیفیک یرگیاندازه یبرا قتیاست و در حق اعتمادقابل اریبس اسیمق کی بندیرتبه نیا
 مناسب است. یدانشگاه ستمیس کی( یو اجتماع یپژوهش )در سطح فرد

با  ها در ایرانبندیبهرت نشان دادند( در پژوهش خود 6911) و همکاران فراستخواه
عدم  ،اهمیتکم یارهایبه توجه به مع توانیم هاآن ازجمله ه هستند کههمرا یاشکاالت
 شامل مندنظام یکردیمناسب، نبود رو ییعدم راهنما ،یفیک یارهایمع یرگیاندازه

همچنین اشاره کرد.  اارهیمع بندیدر طبقه یو عناصر خروج ندهایفرآ ها،ورودی
هفت نظام  جیاز نتا شدهیآورجمع هایداده لتحلی در( 6936) کارو زراعت یجردخسرو

که  افتندیدر دنیو ل کتییه کس،یوبومتر نترنشنال،یفرا واس،یک ،یشانگها بندیرتبه
 هفت نظام وجود دارد. نیا جیدانشگاه برتر در نتا 00 انیم توجهیقابل یهمبستگ

 یهاها و تفاوتشباهت یسهیمقا ،یمعرف هب شتریب رانیدر ا گرفتهانجام یهاپژوهش
تر شیاست. ب پرداختهکوچک  یدر ابعاد گر،یکدیمختلف با  یبندرتبه یهانظام جینتا

 مز،یتا بندیرتبه یهانظام یبر رو ز،یدر خارج از کشور ن گرفتهانجام یهاپژوهش
 یتمرکز داشته است. جامعه گر،ید یاهنظام ریاز سا شی.اس، بویو ک یشانگها

                                                                                                                                        
1. Hazelkorn, E. 
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 در زمره موضوعات هاآنپژوهش اغلب کوچک بوده و  زین هاآن یشدهیبررس
 قرار داشت. یندبرتبه یهانظام یآمار یهاها و تفاوتشباهت ،یشناسروش

، توجه به کندیم زیمتما نیشیمطالعات پ ریکه پژوهش حاضر را نسبت به سا یانکته
 عنوانبهو مراکز آموزش عالی  هادانشگاهکه محیط بیرونی کشور با این مهم است 

 تیفیو ک تیبر موقع تواندیمها روابط متقابل دارند و تولیدکنندگان علم و نوآوری
تیابی به دس منظوربه؛ بنابراین دانش اثرگذار باشد دیتول یمراکز اصل عنوانبه هادانشگاه

 .شودیاحساس م هادانشگاهیطی اثرگذار بر کیفیت به عوامل مح ژهیتوجه و عه پویاتوس
 از: اندعبارت های پژوهشپرسش

های بندیدستیابی به رتبه برتر در رتبه منظوربهمحیط بیرونی نظام آموزش عالی  هایچالش -
 ؟کدام هستندجهانی 

ر د هادانشگاهبهبود رتبه  منظوربهمحیط بیرونی نظام آموزش عالی  هایچالشبر اساس  -
 توان ارائه داد؟های جهانی، چه راهبردهایی میبندیرتبه

 روش
 تفسیرگرایانه که پارادایمی 6وداک انتقادی گفتمان تحلیلپژوهش حاضر از روش کیفی 

ادی شناختی و تاریخی تحلیل گفتمان انتقرویکرد جامعه .است گرفته بهره انتقادی است،
شکار و پنهان سلطه، تبعیض نژادی، قدرت کند که روابط ساختاری آروث وداک تالش می

تحلیل گفتمان  (9064؛ 9069وداک ) ازنظردر زبان تحلیل کند.  هاآنو کنترل و تجلی 
تواند ضمن ارائه تحلیلی از روابط ساختاری میان ایدئولوژی، قدرت و کنترل، انتقادی می

تفاده از که از طریق اس بیان کند ایگونهبهسلطه و تبعیض، نابرابری اجتماعی انتقادی را 
است  یرهغزبان )در گفتمان( بیان شده، سیگنال شده، تشکیل شده، مشروعیت داده شده و 

تحلیل گفتمان  درواقع(. 6931نقل از خلیلی و همکاران،  9069، 9)ژیاویانک و بوخاری
 دنظرمیک شکل از کنش اجتماعی  عنوانبهرا  انتقادی، محتوای شفاهی و مکتوب گفتمان

ست. ا« نقد»و « انتقاد» ،«انتقادی»درک متنوعی از اصطالحات  دربرگیرندهدهد که رار میق
لکه جنبه کند ببه بیان صریح مفاهیم ضمنی در دیدگاه افراد کمک می تنهانهبر این اساس 

یرات تواند به تحقق تغیبا تکیه بر بعد عملی آن می درنهایتداشته و  9خوداندیشی انتقادی
نظران کنندگان در پژوهش شامل صاحب(. مشارکت9064داک، )و د رسانداجتماعی مد

                                                                                                                                        
1. Wodak, R. 
2. Xiavank & Bukhari 

3. critical self-reflection 
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 موسسه عالی، آموزش ریزیبرنامه و پژوهش موسسه ، درموردمطالعهآگاه به حوزه 
 مهعال دانشگاه و تهران دانشگاه تهران، ایحرفه و فنی دانشگاه اکو، بیمه عالی آموزش

گلوله  یگیرنمونه روش از هدفمند صورتبه نظری طریقه به منظور بدین. بود طباطبایی
 خبرگان رمرو و کنندگانمشارکت ینیپژوهش حاضر از دو روش بازبدر  .شد استفاده یبرف
 هاداده وریآجمع منظوربه .شد اعتبار سنجی استفاده منظوربه پژوهش در کنندهشرکت رغی
 .شد فادهاست نظرانصاحبهای برداری از سخنرانیو یادداشت اریافتهساختنیمه مصاحبه از
 گیرینمونه روش با موردمطالعه حوزه به آگاه و نظرصاحب افراد از نفر 61که  یاگونهبه

 فرآیند .بود نوسان در دقیقه 10-90 از هامصاحبه. گرفتند قرار مصاحبه مورد برفی گلوله
 مشخصات .محقق شد نظری اشباع سطح به که داشت ادامه زمانی تا گیرینمونه

 .است شده قید 6 جدول در پژوهش در کنندگانشرکت دموگرافیک

 کنندگانشرکت دموگرافیک مشخصات. 5 جدول
 محل خدمت درجه علمی رشته تخصصی ردیف

 آموزش عالی یزیربرنامهموسسه پژوهش و  دانشیار ریزی توسعه آموزش عالیبرنامه 6
 یآموزش عال یزیربرنامهموسسه پژوهش و  استادیار مدیریت آموزشی 9
 یآموزش عال ریزیبرنامهموسسه پژوهش و  دانشیار مدیریت آموزش عالی 9
 ی تهرانادانشگاه فنی و حرفه استاد ریزی آموزشیبرنامه 4
 موسسه آموزش عالی بیمه اکو استادیار المللروابط بین 0
 دانشگاه عالمه طباطبایی دانشیار مدیریت آموزشی 1
 ییدانشگاه عالمه طباطبا استادیار رسانیطالععلوم کتابداری و ا 1
 ییدانشگاه عالمه طباطبا استادیار سیاست انتقادی و مطالعات رهبری در آموزش 1
 ییدانشگاه عالمه طباطبا کارشناس المللروابط بین 3
 ییدانشگاه عالمه طباطبا کارشناس المللروابط بین 60
 ییدانشگاه عالمه طباطبا یاراستاد ریزی توسعه آموزش عالیبرنامه 66
 تحقیقات و فناوری ،وزارت علوم استادیار ریزی آموزشیبرنامه 69
 دانشگاه تهران کارشناس المللروابط بین 69
 دانشگاه تهران کارشناس المللنیروابط ب 64
 دانشگاه تهران دانشیار شناسیجامعه 60
 دانشگاه تهران استاد ارتباطات 61

آوری داده در این پژوهش شامل ویکرد تحلیل گفتمان، روش عملی جمعبا توجه به ر
های انجام شده های مرتبط و تحلیل مصاحبههای برگرفته از سخنرانیمرور یادداشت

 .آمده است 9ها در جدول است. مشخصات تاریخ و مکان سخنرانی
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 ها. مشخصات تاریخ و مکان سخنرانی2جدول 

 مکان اریخت هاها و کنفرانسسخنرانی
 تهران 69/66/31 گذاری عمومیاولین کنفرانس حکمرانی و سیاست

 دانشگاه عالمه طباطبایی 6/1/31 شدن علم و آموزش عالی در عصر ما المللیبین
 تهران 63/3/31 ساماندهی آموزش عالی و سناریوهای پیش رو

متون  ، شامل سه نوع تحلیل موضوعی، تحلیلCDA6 های تحلیل درانواع روش
در پژوهش حاضر از دو نوع تحلیل موضوعی که  نوشتاری و تحلیل متون گفتاری است

 و تحلیل متن گفتاری استفاده شده است.

 یریگدر امتداد با نمونه یو کدبند لیتحل ،یو متن ایمصاحبه هایداده یاز گردآور بعد
و ثبت  بردارییادداشت ها،کلمه به کلمه مصاحبه سازیپیادهبا ضبط صدا و  .شدآغاز  ینظر

ای و با سه شکل مختلف ها طی فرآیندی سه مرحلهسپس تحلیل داده ،اطالعات انجام شد
 یقیتطب لیتحلکدگذاری باز، کدگذاری محوری و کدگذاری گزینشی صورت گرفت 

 ،یکدگذار ندفرآی در .انجام شد هاتفاوت و هاشباهت بر اساس هامتفاوت داده هایبخش
در مرحله اول  .پرداخته است شدهیگردآور هایداده یبندمفهوم ای یکدبند پژوهشگر به

باز ضمن حذف  یمرحله دوم کدگذار هایداده و آمد به دستمفهوم  409باز،  یکدگذار
مقوله  69 یمحور یدر مرحله کدگذار .شدند بندیکد طبقه 641مشابه در قالب  هایداده

شدند  ادهدباالتر ارتقاء  یبه سطح انتزاع ینشیگز یرشد و در مرحله کدگذا نییتع یاهسته
 .انتخاب شدند یاهسته هایمقوله نترییینها عنوانبه یکد انتخاب 4و 

 هایافته
تبه دستیابی به ر منظوربهمحیط بیرونی نظام آموزش عالی  هایچالش سؤال اول پژوهش:

 ؟اندکدمهای جهانی بندیبرتر در رتبه
 محیط بیرونی هایچالشتحلیل گفتمان انتقادی در خصوص  های حاصل ازیافته

فرهنگی، اقتصادی و سیاسی  –حوزه اجتماعی هایچالشدر سه دسته از  طورکلیبه
 .بندی گردیدطبقه

 انشوندگمصاحبهکه  فرهنگی محیط بیرونی نظام آموزش عالی -اجتماعی های( چالش6
 شده است: ادامه بیان اند که دربه دو عامل توجه کردهدر این موضوع 

                                                                                                                                        
1. Critical Discourse Analysis 
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 محلی« ما»به تربیت شهروند جهانی و توجه ویژه به  توجهیکم -

مردم ایران به نژاد توجه زیادی دارند و اگر یک نفر متفاوت »: 1شماره  شوندهمصاحبه
د نوع های ما باشتواند اثرگذار بر رتبه دانشگاهطور غیرمستقیم میباشد این احساس به

و درنتیجه  نکردهدرست ارتباط برقرار ها با خارجیهست که  ایگونهتربیت ما به
 «شودشود و یک عامل کاهش رتبه ایجاد مییمهای علمی کمتر همکاری

 بودن علم در جامعه ایران اهمیتکم -

تلقی  ارزشکمتوجه به علم در میان مردم ما کم شده یعنی علم »: 1شونده شماره مصاحبه
 اند ولی چون در محیطشتم دانشجویانی که خیلی مستعد بودهدا هاوقتشود و من خیلی یم

دانشجو هم خیلی به دنبال دانش نبوده و بیشتر سعی بر اتمام دوره  نشدهاصالً به علم توجهی 
ها شود که ما نتوانیم از خیلی از استعدادهایی که در دانشگاهیماین مسئله منجر  است؛ داشته

 «.آن نخواهیم داشت تبعبههم  داریم استفاده کنیم و رتبه خوبی
که در این موضوع پژوهشگر به  اقتصادی محیط بیرونی نظام آموزش عالی هایچالش( 9

 دو نوع چالش اقتصادی دست یافته است و در زیر شرح داده شده است:
 توسعه اقتصادی کشور منظوربه بنیاندانشبه اقتصاد  توجهیکم -

 دهشمطرحها بندیولیدات دانشگاهی که در رتبهتوجه به ت»: 69شونده شماره مصاحبه
ولی عمالً در حال حاضر بعضی از اختراعات  ،بنیان استیک شاخه از اقتصاد دانش

وقتی مخترعین با وجود تالش زیاد به تولید  .رسندهستند که اصالً به مرحله ثبت نمی
ر یک شاخص د این موضوعای برای ثبت جهانی هم نیست که انگیزه ،رسندداخلی نمی

 .«هاستبندیرتبه
 اقتصادی کشور هایگذاریسیاستدر  هادانشگاهبه درآمدزایی  یتوجهکم -

کننده است نه تولیدکننده. بر همین ها مصرفنگاه ما به دانشگاه»: 1شونده شماره مصاحبه
ها در حوزه میزان ها بعضی شاخصبندیشوند و در رتبهها طراحی مینامهاساس آیین

 «دکننهای ما اصالً نمره این شاخص رو دریافت نمی. ولی دانشگاهها استدانشگاهآمدزایی در
 اند از:که عبارت سیاسی محیط بیرونی نظام آموزش عالی هایچالش( 9
 هاگذاریسیاست ندیفرآ ها درتخصصی نبودن و استفاده نکردن از نتایج پژوهش -

صورت کامالً غیر از دانشگاه و بهتصمیمات در خارج »: 6شونده شماره مصاحبه
م نتیجه ه روازاینعمل کنید  گونهیناشود که شود و اطالع داده میکارشناسی اتخاذ می
 «مناسب نخواهد بود
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 گذاریدر سیاست هارسالتبه تعیین  توجهیکم -

ما بیشتر اهداف آموزش عالی جنبه  هایگذاریسیاستدر »: 64شماره  شوندهمصاحبه
داف انتخاب اه درنتیجهشود و رند و کمتر در تعیین اهداف به نیازها توجه میرقابتی دا

 .«سطحی، کیفیت افت خواهد داشت
 های آموزش عالیمشیخط کنندهتعییننهادهای  هایسیاستتنوع و عدم هماهنگی در  -

به نظرم آموزش عالی ایران با چندگانگی نظرات و »: 60شونده شماره مصاحبه
های نهادهای مختلف و رسیدن به ه هست و در برآورده کردن خواستهمواج هاسیاست

 «شوداهداف خود، با مشکل مواجه می
 منظوربهمحیط بیرونی نظام آموزش عالی  هایچالشسؤال دوم پژوهش: بر اساس 

 توان ارائه داد؟های جهانی، چه راهبردهایی میبندیدر رتبه هادانشگاهبهبود رتبه 
وضعیت محیطی  منظور بهبودبهراهبرد  1انجام شده به  هاییلتحل درنتیجهپژوهش 

 زیره در ک جهانی دست یافته است هایبندیرتبهدر  هادانشگاهافزایش رتبه  درنتیجهو 
 :شرح داده خواهد شد

 المللمرتبط با روابط بین هایسیاستبهبود  -
موزش که یکی از فرض کنید دانشگاهی بخواهد در حوزه آ»: 9شماره  شوندهمصاحبه

 ؛جهانی است قوی عمل کند و امتیاز این قسمت را کسب کند هایبندیرتبههای شاخص
ا سایر کشورها کشور ب المللیبینروابط  ؛برای این کار باید تبادل استاد و دانشجو داشته باشیم

به سمت ارتباط سوق داده شود تا بهبود حاصل شود  هایسیاستدر حالت متعادل باشد و 
 «توانند ارتباط برقرار کنند و علم را گسترش دهندهم می هادانشگاهدر این صورت 

 هادانشگاه فردمنحصربههای گیری از ظرفیتبهره -
که قبالً بیان کردم مشکالت اقتصادی زیادی  طورهمان»: 61شماره  شوندهمصاحبه

ند ضعف در ضعیف باش هادانشگاهشود داریم و شاید یکی از عواملی که باعث می
توان گفت از دو می حلراهبرای  ... دهیماختصاص می هادانشگاهاست که به  یابودجه

می که اقتصادی بر پایه عل هایسیاستو  بنیاندانشطریق عمل کرد یکی اینکه از اقتصاد 
یگر اینکه د مسئلهدر دانشگاه وجود دارد استفاده کنیم که اقتصاد کالن را بارور کنیم یک 

 دیدر تولمفید باشند و  خودیخودبهکنند و  ییدرآمدزااجازه دهیم  هادانشگاهل به حداق
 .«اقتصادی کشور نقشی ایفا کنند

 کالن هایسیاستو تغییر مسیر  یفبازتعر -
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اگر بخواهیم در شرایط فعلی بهبودی حاصل کنیم الزاماً »:64شماره  شوندهمصاحبه
لی ک یهارسالتو  هاآرمانآموزش عالی بلکه برای  تنهانهکلی کشور  هایسیاستباید 

را بازنویسی کنیم اساساً باید تصمیم بگیریم برای توسعه نه برای رشد چون رشد یک 
تی به وق کهیدرحالهست که سریع باید اقدام شود و سریع باید نتیجه بدهد  یامسئله

ندساله و زمان چ رویمبر اساس آن است هدفمند پیش می هاسیاستکنیم و توسعه فکر می
 «ما به سمت رشد است اآلن هایسیاست متأسفانههم نیاز هست 

 هاگذاریسیاستتوجه به پژوهش در  -

 گذارانسیاستتواند به که می هاییحلراهم یکی از ربه نظ»:1شماره  شوندهمصاحبه
های های انجام شده در حوزهگذاری کمک کند استفاده از پژوهشدر بهبود سیاست

برای بهتر شدن شرایط اقتصادی و افزایش سرمایه کشور و  مثالعنوانبهف است مختل
 «های اقتصاددانان استفاده کنند و ...توان از پژوهش؛ میهادانشگاهافزایش بودجه  درنتیجه

 بسترسازی مناسب فرهنگی در سطح جامعه -

 افتخار دانشجویی داشتم که خیلی به ایرانی بودن خودش»:0شماره  شوندهمصاحبه
کرد و وقتی ایران با یک کشور دیگر مسابقه فوتبال داشتند به خاطر اینکه دانشجوی می

برای ما خیلی  مسئلهخارجی برای باخت ایران شادی کرده دعوا کرده بودند و این 
ها باید قبل از دانشگاه به دانشجوها حساسیت جورینامشکالتی را به بار آورد به نظرم 

دار این مسئولیت و برای این کار باید نهادهایی در سطح جامعه عهدهآموزش داده شود 
 «شوند و آموزش دهند که روحیه همزیستی و همبستگی با سایر ملل تقویت شود

 هاگذاریسیاستتوجه دولتمردان به مسائل فرهنگی در  -

به نظر من بیشترین مشکل محیط بیرونی دانشگاه، »:60شماره  شوندهمصاحبه
 یهاآرمانفرهنگی در ازدحام سایر اهداف و  هایسیاستدولتمردان است که  هایسیاست

ح این است که در سط حلراهکنند و بهترین یک حلقه مفقوده عمل می عنوانبهدولتمردان 
را نادیده  همسئلشوند این توجه شود تا دانشگاهیانی هم که تربیت می مسئلهکالن به این 

 «..شود و .فزایش پیدا کند تبادل بیشتری انجام مینگیرند وقتی روحیه همسازی ا
 بیان شده است. 9های فرعی آن در جدول نتایج کدگذاری نهایی و مقوله

 های فرعی. نتایج کدگذاری به همراه مقوله9جدول 
 مقوالت فرعی مقوالت اصلی مسئله پژوهش
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بررسی انتقادی 
محیط بیرونی نظام 

 آموزش عالی در
 بهبود کیفیت رتبه

در  هادانشگاه
 هایبندیرتبه

 جهانی

 هایچالش
 اقتصادی

 کشور یاقتصاد هایگذاریسیاست در هادانشگاه ییبه درآمدزا یتوجهکم
 توسعه اقتصادی کشور منظوربه بنیاندانشم توجهی به اقتصاد 

 هایچالش
 سیاسی

 یهای آموزش عالمشیخط کنندهتعییننهادهای  هایسیاستعدم هماهنگی در 

 گذاریدر سیاست هارسالتبه تعیین  توجهیکم

 هاگذاریسیاست ندفرآی در هاپژوهش جینبودن و استفاده نکردن از نتا یتخصص
 هایچالش

 فرهنگی
 بودن علم در جامعه ایران اهمیتکم

 یمحل« ما»به  ژهیو توجه و یشهروند جهان تیبه ترب توجهیکم

 راهبردها

 هادانشگاه فردمنحصربه هایظرفیتاز  گیریبهره
 المللنیمرتبط با روابط ب هایسیاستبهبود 

 کالن هایسیاست ریمس رییو تغ یفبازتعر

 هاگذاریسیاستتوجه به پژوهش در 

 در سطح جامعه یمناسب فرهنگ یبسترساز

 هاگذاریسیاستوجه دولتمردان به مسائل فرهنگی در 

 گیرییجهنتبحث و 
های مختلف اقتصادی و بخش یازموردنصص و کارآمد پرورش نیروی انسانی متخ

های اساسی که دستیابی به توسعه دانشگاهی بر اولویت یهاپژوهشاجتماعی و تمرکز 
کند، مستلزم برخورداری جوامع بشری از یک نظام آموزش پایدار و متوازن را تضمین می

 وسعه آموزش عالی به یکی ازارتقا و ت روینازاعالی پویا و کارآمد با اعتبار جهانی است. 
های مسئولین امر در جوامع مختلف تبدیل شده است )سازمان دغدغه ترینمهم

 (.9001، 6های اقتصادی و توسعههمکاری
نگ تو ائویاز دانشگاه ج یاز افراد متعلق به موسسه آموزش عال یگروه 9009در سال 

شناخته  یشانگها بندیرتبه عنوانبه معموالًکه  9جهان هایدانشگاه بندیرتبه سایتوب
منتشر  را بندیرتبهاز  یروزرسانبهک نسخه ی هرسالهگروه  نی. ارا منتشر کردند شودمی
 است یجهان بندیرتبه نیاول یشانگها بندیرتبه(. 9003و همکاران،  9التی)بکند می

، توسط دانشگاه شانگهای 9009در سال  بار یننخستبندی برای رتبهاین نظام  (.9003، لئو)
دانشگاه، هرساله توسط این نظام بررسی شده  6000جیائوتانگ چین، منتشر شد. بیش از 

ابسته و درواقع مزیتا یمؤسسهشود. ش معرفی میسایتوبدانشگاه برتر بر روی  000و 

                                                                                                                                        
1. OECD 
2. ARWU 2003-09 

3. Billaut, J. C.,et al. 
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 یون به انتشار مطالب مرتبط با آموزش عالتاکن 6360در لندن است که از سال  ایمجلهبه 
 (.9069، 6)ژوپردازد می

 نیاول یرااست. ب ایدر سراسر دن یدانشگاه یساالنه بندیرتبه ککیو اس ی بندیرتبه
ی مرکز مطالعات علم و فناور. منتشر شد 9060آن در سال  یشیآزما یبار نسخه

(CWTS) ار آن لیدن است. سال انتش بندیبهرت منتشرکنندهن در کشور هلند دیدانشگاه ل
 یعلم هایهمکاریو  یعلم تأثیر بر اساسرا  هادانشگاهساالنه،  صورتاست و به 9001

دانشگاه برتر جهان  100و  یبندو رتبه یابیارز سنجیعلمو با استفاده از هشت شاخص 
 دانشگاه 0000 یبند، ساالنه رتبه9003از سال  مگویسا یبندنظام رتبه. کندیم یرا معرف

منتشر  تیساو وب یبرتر جهان را در سه بخش پژوهش، نوآور یپژوهش و موسسه
جهان اسالم را با  هایدانشگاهساالنه  ،جهان اسالم هایدانشگاه بندیرتبهنظام و  کندیم

 یهاتیامکانات و فعال ،یالمللنیوجهه ب ،یآموزش ،یپژوهش اریاستفاده از پنج مع
 بندیرتبه(. ناشر 6931)مرادیان،  کندیم بندیرتبهو  یابیارز یاداقتص -یاجتماع

است از  (CSIC)واحدی از شورای تحقیقات اسپانیا  cybermetrics labوبومتریک 
 (.6930شود )ابونوری و نیازی، در سال منتشر می دو بارو  9004سال 
ناپذیر از داییج یجزئهای آموزش عالی، و موسسه هادانشگاهبندی امروزه رتبه 
شود، زیرا تنها با پایش هدفمند، ساختاریافته و دقیق های آموزش عالی شمرده مینظام

بنادکوکی و همکاران، توان به ارتقای مداوم کیفیت دست یافت )زارعمی هاآنعملکرد 
، نیازمند مند آنتغییر و تحول در سیستم پویایی دانشگاه و توسعه متعادل و نظام (.6931

ریزی و مدیریت و سازگاری با محیط درونی و بیرونی دانشگاه کر و عمل برنامهتف
گویی به نیازهای جامعه در ابعاد مختلف اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی پاسخ منظوربه

 (.6939، مکارانو ه است )ثمری
ل اخیر حاص یهاسالدر  هانشگاهداهای جهانی بندیدر پرتو تحلیل نتایج رتبه آنچه

کشور در حد مطلوبی نبوده است. اخیراً  هایدانشگاهگردد این است که رتبه می
جهانی انجام  هایبندیکشور در رتبه هایدانشگاهبهبود کیفیت و رتبه  منظوربههایی تالش

بوده  استوار هادانشگاهشده است که اکثراً بر اهتمام بر بعد درونی و حل مشکالت داخلی 
و ابعاد بیرونی و خارج از حوزه آکادمیک تا حدودی مورد غفلت واقع گردیده است. 

کشور در  هایدانشگاهدر پژوهش حاضر تالش شده است تا علل عدم موفقیت  روازاین

                                                                                                                                        
1. Xu, W. 
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ها حلیلکه در نتایج ت طورهمانقرار گیرد.  موردبررسیهای جهانی از بعد بیرونی بندیرتبه
های مشکالت محیط بیرونی نظام ازجملهگذاری سیاست هایالشچمشاهده شد 

 دانشگاهی است.
با توجه به متمرکز بودن ساختار سیاسی و اداری کشور، مشارکت همگان در تدوین 

( و 6934ها به حداقل ممکن خود رسیده است )ملکی و آقامحمدی، و تهیه برنامه
 توجهکمو  یرعلمیغصورت عالی به در خارج از نظام آموزش هادانشگاهگذاری سیاست

نقل از  9060و همکاران،  6شود در این رابطه )گانترها انجام میبه نتایج پژوهش
گذاری آموزشی در انگلیس، مشیبا موردکاوی خط( 6931ذوالفقارزاده و کریمیان، 

ان رکند که نقش مشاورا معرفی کرده و بیان می« مشاوره ساالری»مفهومی بدیع با عنوان 
در بخش عمومی افزایش یافته است این مسئله اهمیت توجه به  شدتبهو مشاوره 

های سیاستی برجسته کرده و موقعیت فراهم آمده فرآیندهای سیاسی را در ارائه مشاوره
گانتر ) شماردیبرمگذار را در فرآیند تأثیر و تبادل دانش مهم مشیتوسط نهاد عمومی خط

 (6931ذوالفقارزاده و کریمیان،  نقل از 9060و همکاران، 
 درپییپهای ثباتی( در نتایج پژوهش خود بیان کردند که بی6931خلیلی و همکاران )

در طی چند دهه اخیر  یژهوبهدولت  هایسیاستها و گیریسیاسی و ناپایداری جهت
 یهای زیادی را بر آموزش عالی وارد کرده است مشکل در ایران این است که نوعآسیب

دیوانساالری دولتی و اقتصاد نفتی و الگوی ایدئولوژیک و رویکردهای سنتی است که 
اش ها و ساختار و فضای دانشگاه در ایران شده و نتیجهو برنامه هاسیاستکننده تعیین

 های الزم آکادمیک بوده است.آن از پویایی بازماندنناکارکرد شدن دانشگاه ایرانی و 

رونی نظام آموزش عالی از مسائل دیگری است که به آن ضعف اقتصادی محیط بی
انسانی  گذاری، در تقویت و کارایی منابعهای فنی در تولید و سرمایهدست یافتیم. پیشرفت

ثبات در  (9060و همکاران، 9پذیر بودن مداوم بسیار مؤثر است )مارتینرقابت منظوربه
 .(9،9006ز اهمیت است )تمپلیک کشور حائ یریپذرقابتمحیط کالن اقتصاد برای 

را صورت کاتوانند بهها نمیها و بنگاهزمانی که نرخ تورم خارج از کنترل باشد سازمان
 (.9006، 4عمل کنند )ساچز

                                                                                                                                        
1. Gunter 
2. Martin, M. A. G., 

3. Temple, J. 
4. Sachs, J. 
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ها ذکر شده است کارآفرینی یکی از عوامل بندیرتبههای که در شاخص طورهمان
 د برای باقی ماندن در عرصه رقابتبای هادانشگاهها و . بنگاهها استدانشگاهافزایش رتبه 

با رقبا به دنبال طراحی و توسعه تولیدات و فرآیندهای جدید باشند این امر مستلزم وجود 
های نوآورانه فراهم بوده و بخش عمومی محیطی است که در آن شرایط الزم برای فعالیت

 (.6931و خصوصی از این امر حمایت کنند )محمدی خیاره، 
ایران  هایچالش( در نتایج پژوهش خود بیان کردند که 6911نازی )عمادزاده و شه
دو نوع است: نوع اول مربوط به پایین بودن اندازه مطلق  محوردانشدر زمینه اقتصاد 

مانند دریافت حق امتیاز و حق اختراع در ایران  محوردانشهای اقتصاد برخی شاخص
 یکشورها ارتباط دارد. ایران این شاخص بوده و نوع دوم نیز با ناهماهنگی و عدم توازن

(. در 6939که نیازمند گذار به اقتصاد مبتنی بر نوآوری و دانش است )مروی،  است
زیادی حول  توجهجلبهای اخیر، اهمیت فزاینده صنایع مبتنی بر دانش موجب سال

ز (. ا9009، 6هسته رشد کشورها شده است )اسمیت عنوانبهمقوالت یادگیری و دانش 
 گذاری در دانش و سرمایه، منابع انسانیتوان به سرمایهمی بنیاندانشهای اقتصاد شاخص

های بنیادی، نوآوری، آموزش(، هزینه کرد ناخالص در پژوهش و توسعه، پژوهش)
های در اختراع و ابداع، انتشارات علمی اشاره پژوهش و توسعه خارج از کشور، همکاری

جهانی  هایبندیرتبههای مذکور در که اغلب شاخص (؛6931کرد )قاسمی و همکاران، 
 اند.نیز لحاظ شده

فرهنگی حاکم بر محیط بیرونی نظام آموزش عالی از دیگر  -اجتماعی هایچالش
( 6910ها به آن دست یافتیم. عبداللهی و مروت )تحلیل مصاحبه درنتیجهمسائلی است که 

یان خود را متعلق و منتسب به قومی خاص در نتایج پژوهش خود نشان دادند که دانشجو
ای را در میان دانشجویان دارا است هویت قومی هنوز جایگاه برجسته روازایندانند، می

های مربوط به سرزمین و هویت جهانی در جایگاه دوم اولویت قرار دارد از طرفی گویه
ین است. همچن دانشجویان ازنظرمشترک، مفاخر فرهنگی و ملی دارای بیشترین اهمیت 

شهروند در  عنوانبهتوانند از طریق عضویت کند که افراد می( ذکر می9000) 9استرین
با همکاری با اعضای جامعه، هویت خود را شکل دهند  توأمجامعه و وابستگی درونی 

 و هویت و عمل خود درباره یادگیری را توسعه دهند.

                                                                                                                                        
1. Smith, K. H. 2. Strain, M. 
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یفیت و جایگاه نظام آموزش عالی نهایتاً در این پژوهش راهبردهایی برای بهبود ک
 هانآتوانند با اهتمام به آموزش عالی کشور می گذارانسیاستکشور پیشنهاد گردید که 

کشور فراهم و بستر مناسبی را برای  هایدانشگاههای الزم را برای بهبود رتبه زمینه
ی ظام آموزش عالهای جاری در نها، فرایندها و فعالیت، برنامههاسیاستبازتعریف تمامی 

کشور فراهم کنند. با این وصف نتایج این پژوهش حاکی از آن است که توجه و تأمل بر 
ساز ارتقای زمینه مدتیانمالمقدور در تواند حتیای از راهبردهای پیشنهادی میپاره

دها گیری از این راهبرکیفیت مؤسسات دانشگاهی کشور گردد. بدیهی است که با بهره
 توان ازهای نوینی برای ارتقای جایگاه آموزش عالی کشور میگشودن روزنهعالوه بر 

 هایالشچمرتفع کردن مشکالت و  زدایی ویی برای آسیباتکاقابلپلت فرم  منزلهبه هاآن
گذاری استفاده کرد فرهنگی، سیاست -های اقتصادی، اجتماعیآموزش عالی در حوزه

نی نیز های جهابندیکشور در رتبه هایدانشگاهرتبه توان به بهبود می درنهایتطوری که 
 از: اندعبارتبر اساس نتایج پژوهش  آمدهدستبهامیدوار بود راهبردهای 

المللی با هدف ارتقای جایگاه جهانی مؤسسات دانشگاهی کشور، از تقویت ارتباطات بین  -
، اعزام اساتید و یپژوهشهای مشترک های تبادل استاد و دانشجو، اجرای پروژهطریق برنامه

 یژهوهبهای مشترک تحصیلی های فرصت مطالعاتی، دورهدانشجویان تحصیالت تکمیلی به دوره
 ؛...و  دوره دکتری

های نهادی و سازمانی و افزایش کارآیی و اثربخشی عملیاتی در همه فرایندها و فعالیت -
 ؛فردمنحصربههای گیری از ظرفیتبهره

 ؛کالن هایسیاستیر و تغییر مس یفبازتعر -

های آموزشی، پژوهشی، گیری در حوزهگذاری و تصمیممحور کردن فرآیندهای سیاستپژوهش -
فضای استقالل دانشگاه حفظ و فضای نقد و نظر، تشویق و محیط  کهینحوبهفرهنگی و دانشجویی 

 د.دانشگاه از پویایی و نشاط علمی الزم برخوردار و فرهنگ آکادمیک در آن غالب باش

ها و نهادهای مدنی در سطوح بسترسازی مناسب برای عضویت افراد جامعه در انجمن -
، حس زیآممسالمتتقویت روحیه همزیستی و همبستگی  منظوربهالمللی مختلف ملی و بین

 شکوفا شود. هاآنهمدردی و تعلق به انسانیت واحد نیز در 

های هت کاهش تضادها و تنشنظران فرهنگی و دولتمردان در سطح کالن جتالش صاحب -
ایجاد وحدت و انسجام هویتی  منظوربهملی و جهانی  هاییهمسازها و افزایش بین فرهنگ

 .هاملتجوانان و حفظ ارتباطات بین فرهنگی با مردم سایر اقوام و 
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های علمی در رشد پژوهش یژهوبهآموزش عالی و  ینیآفرنقشبه دلیل  هرحالبه
ق ها و عالیجدی دولت هایسیاستوآوری، این پدیده به مرکز ثقل اقتصادی و افزایش ن

ادهایی اقتصادهای موفق، اقتص درواقعو منافع ژئوپلیتیک در سراسر جهان تبدیل شده است. 
 خود از طریق توانند دانش جدید را برای بهبود مزیت رقابتی و عملکردمی هستند که

وری ، نوآافزارنرمو فکری، پژوهش و توسعه،  های مبتنی بر دانشدر دارایی گذارییهسرما
 (.9001 ،6نکلی)بر کشف کنند و بسط دهند در فرآیند جدید و سرمایه انسانی و سازمانی

به  و بازارگرایی در آموزش عالی است. شدنیجهانبندی تجلی گریزناپذیر های رتبهنظام
 عنوانهببندی این است که تبههای ر( از دالیل محبوبیت و اشتهار نظام9003باور هزلکورن )

پذیری ملی را در حوزه آموزش سازوکار ارزیابی، دارای جایگاه جهانی هستند و رقابت
بستر  لهمنزبهتواند های میبنابراین عنایت به نتایج و خروجی چنین نظام سنجند؛عالی می

ربخش ار سیاستی اثریزان آموزش عالی در ایجاد سازوکو برنامه گذارانسیاستبه  اتکاقابل
گذاری مبتنی بر شواهد مورداستفاده واقع شود، امری که امروزه در و اتخاذ رویه سیاست

ریزی به یک هنجار یا معیار مبدل شده است و بر گذاری و برنامهفرایندهای جاری سیاست
 (.9061، 9دارد )بیرکنز ایمالحظهقابلتضمین کیفیت آموزش عالی اثر 

زان ریمهم برنامه یهارسالتیکی از  ازآنجاکهه به آنچه بیان شد و بنابراین با توج
انداز و هایی مؤثر برای تحقق چشمآموزشی شناخت محیط بیرونی و پیشنهاد استراتژی

بهبود کیفیت خدمات دانشگاهی و ارتقای عملکرد  درنهایتاهداف نظام آموزشی کشور و 
 ثرمؤبرای ارتباط  کردن بسترهای الزم و مراکز آموزشی کشور است. فراهم هادانشگاه

از طریق  که یاگونهبهریزی دقیق است؛ نظام دانشگاهی با محیط بیرونی مستلزم برنامه
فرهنگی،  -اجتماعی هایسیاستو  هایتمأمورریزی مجدد در و برنامه دهیسازمان

علمی  ردیها با رویکاقتصادی، سیاسی در محیط بیرونی و اصالح کارکردها و زیرساخت
های جهانی و استفاده از راهبردهای بندیهای رتبهو استراتژیک و توجه به شاخص

وضعیت موجود را بهبود  های آموزش عالی،ریزیدر برنامهتوان میحاضر  پژوهش
 .افتیبخشیده و به نتایج مطلوبی دست 

متخصص در حوزه  نظرانصاحبمحدودیت پژوهش مشغله کاری  ترینممه
و  دشزمان مصاحبه  یا تغییر واز انجام مصاحبه  نظرصرفبه بود که منجر  موردمطالعه

                                                                                                                                        
1. Brinkley, I. 2. Beerkens, M. 
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و  موردمطالعهشد. تعداد محدود افراد آگاه به حوزه  طوالنی فرآیند پژوهش درنتیجه
 .های پژوهش حاضر بودبودن پژوهش از دیگر محدودیت ینههزپر

برای هر یک از  موردنظراز: اجرای پژوهش  اندعبارتپژوهشی  هاییشنهادپ
هان برتر ج هایدانشگاهایران با  هایدانشگاهکشور، انجام مطالعات تطبیقی  هایدانشگاه
 تخصص بر اساس هادانشگاههای شکالت دانشکدههای جهانی، بررسی مبندیدر رتبه

های داخلی، تدوین نظام بندیدر رتبه هادانشگاهبرای ارتقاء  حلراهو ارائه  هاآنویژه 
 .داخلی هایدانشگاههای برای دانشکده بندیرتبه

 منابع
 نامه. هادانشگاههای مقیاس وبومتریک در (. ارزیابی شاخص6930و نیازی، ع. ). ا ابونوری،

 .34-10(، 60)4، عالی آموزش
 هایدانشگاه بندیرتبههفت نظام  جیبر نتا ی(. مرور6936. )نو زراعت کار،  .م ،یجردخسرو

 .14-16، (6)، اطالعات تیریپژوهشنامه پردازش و مد .جهان
(. تحلیل گفتمان انتقادی 6931ثی ندوشن، س. )غیا و .آراسته، ح. ر .،خورسندی طاسکوه، ع .،خلیلی، ا

 .00-93، (4)3، آموزش عالی ایرانقالل دانشگاهی نظام آموزش عالی ایران. تاریخی از است
 ،هااهدانشگ المللیبین بندیرتبه هاینظام انتقادی تحلیل(. 6930. )م پناهی، و .ع طاسکوه، خورسندی

 .691-666، (9)1 ،ایران یعال آموزش. ایران عالی آموزش برای سیاستی پیشنهادات
(. گونه شناسی کارکردهای مراکز علمی و نهادهای 6931کریمیان، ز. ) و .ارزاده، م. مقذوالف

فصلنامه الگویی جامع و تلفیقی.  گذاری عمومی: یمشخطای در عرصه مشاوره
 .669-19، 9، گذاری عمومیسیاست

 شناسیآسیب(. 6931لطفی، م. م. ) و .صالح اولیاء، م .،وحدت زاده، م. ع .،زارع بناد کوکی، م. ر
ی و رکتابدااز منظر اسناد فرادستی آموزش عالی کشور.  هادانشگاهبندی های رتبهنظام

 .11-09، (6)9، رسانیاطالع

 .11-19، (901) ،تدبیر. جهان در دانشگاهی هایبندیرتبه(. 6911. )م شرفی،
شهر  هایدانشگاه(. هویت جمعی غالب در بین دانشجویان 6910وت، ب. )مر و .عبداللهی، م

 .669 -11(، 99) ،فصلنامه علوم اجتماعیسنندج. 
های اقتصاد دانایی محور و جایگاه (. بررسی مبانی و شاخص6911شهنازی، ر. ) و .عمادزاده، م

 .610-649، (4)1، اقتصادی پژوهشنامهآن در کشورهای منتخب در مقایسه با ایران. 
ر ب تأکید(. بررسی وضع موجود و مطلوب ارزیابی نظام علمی در ایران با 6911راستخواه، م. )ف

 .01-49، (99)6، فصلنامه سیاست علم و فناوریبخش آموزش عالی، 
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(. مدیریت محیط: تحلیل عوامل 6930منوریان، ع. ) و .ممیرکمالی، س.  .،فرهادی راد، ح
 .99-63، 60، دافر مدیریتسازگاری سازمانی با محیط بیرونی. 

بنیان در سطح (. الزامات دستیابی به اقتصاد دانش6931علیزاده، پ. ) و .فقیهی، م .،قاسمی، م
، ادیپژوهشنامه اقتصتی. های سیاسکالن: تحلیل چارچوب قانونی در ایران و ارائه توصیه

61(11 ،)33-609. 
پذیری و رشد ، رقابتینیکارآفر(. بررسی ارتباط بین 6931رستمی، ن. ) و .محمدی خیاره، م
 .99-64، (01) 60، فصلنامه رشد فناوریاقتصادی. 

جهان در ده نظام  هایدانشگاهو عملکرد  یپژوهش هایشاخصمطالعه (. 6931مرادیان، م. )
ناسی کارش نامهپایان. رانیا هایدانشگاه یبرا ییو ارائه رهنمودها المللیینب بندیرتبه

 ارشد دانشگاه شهید بهشتی.
، یریگاندازههای های پوشش، شاخص: تعریف، حوزهبنیاندانشاقتصاد (. 6939مروی، ع. )

. ی، پژوهشکده مطالعات فناورمنتشرنشده. گزارش و اثرات کالن اقتصادی هاسیاست
 آبان ماه.

عه توس ریزیبرنامه(. تمرکزگرایی و تمرکززدایی در فرآیند 6934آقا محمدی، ج. ) و .ملکی، ح
 .11-10، (61کار و جامعه، ) و موانع. ماهنامه هاچالشآموزشی: 

، فرهنگ مدیریت(. عوامل مؤثر بر افول سازمان. 6914رحمتی، م. ح. ) و .میرزایی اهرنجانی، ح
9(66 )43-14. 

 و هانظریه دانشگاهی، توسعه ریزیبرنامه(. 6919جالل زاده، ز. ) . ویمنی دوزی سرخابی، م
 دانشگاه شهید بهشتی. تهران:. هاتجربه
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