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 .کدگذاری انتخابی انجام گرفت کدگذاری محوری و، داده در سه مرحله کدگذاری باز وتحلیلتجزیه .شد
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، جذب دانشجو در تمامی مقاطع، انگیزه اساتید، )امکانات آموزشی متعدد ایعوامل زمینه، (یکاربرد

توانمندسازی ، و ارتقاءگر )جذب شرایط مداخله، های آنالین(انهتوسعه سام، ارتباطات مناسب اجتماعی
، )دانشجویان خارجیراهبردها ، (هادانشگاهتصویر مناسب از ، ایهای توسعهسیاست، دانشجویان

ی( سازمان-آیندی )در سطوح فردیهای آموزشی جدید( و عوامل پسظرفیت، توانمندسازی منابع انسانی
 مطرح ساخت.

نظریه داده بنیاد، تحرک، پویندگی، آموزش عالی :کلیدی هایهواژ

  

                                                                                                                                        
برگرفته از رساله دکتری رشته مدیریت آموزشی دانشگاه آزاد اسالمی است حاضر مقاله. 

 انشهوی دکترای مدیریت آموزشی، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسالمی، کرمانشاه، ایراند. 

  نویسنده مسئول( .اسالمی، کرمانشاه، ایراناستادیار دانشکده ادبیات و علوم انسانی، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد( 

eli.kaveani@gmail.com 
 ایران،تهران، نور پیام دانشگاه، تربیتی علوم گروه دانشیار. 

 استادیار دانشکده ادبیات و علوم انسانی، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسالمی، کرمانشاه، ایران. 



 2479 زمستان/ 34ی آموزشی/ شماره هانظامپژوهش در   211

 

 قدمهم
ونی نزدیکی با فرآیند کن طوربهتالش برای تحرک و پویندگی دانشگاه در عرصه جهانی 

 .خورده است گرهآموزش عالی  مؤسسات المللیبینه و رتبه هافزایش وج، هافعالیت
های دانشگاهی و ارتقای استانداردهای کیفیت تحرک و پویندگی باعث تشدید رقابت

 و یاعتبارسنج. الگوی (1931، آذر و مشبکی، حسینیدخدادا، )خدامی شودآموزش می
ه بسان ک، در صورتی کارکرد مثبت خواهد داشت رانیا یعال آموزش نظام تیفیک نیتضم

، ورپ عباس، هزاد یمجتبد )یکسان توجه شو طوربهیک کلیت واحد به تمامی ابعاد آن 
 (.1931 خواه فراست و، یملک

 رمنظوبهراهبردی درازمدت  گذاریسیاستاز یک سو به  هادانشگاهمقوله تحرک در 
آموزشی و خدماتی نیاز دارد و از ، پژوهشی هایفعالیتاقدامات مقتضی برای بهبود 

و ایجاد بستری پویا برای هماهنگی میان  هادانشگاه هایفعالیتطرفی برای پویندگی 
می و افزایش ک، به تعبیر دیگر. رسدمختلف یک دانشگاه ضروری به نظر می هایبخش
بلکه  ،پژوهشی و آموزشی تنها برای پویندگی و تحرک کافی نیست هایفعالیتکیفی 

راهبردی و مدیریتی و طراحی فرآیند مناسبی متشکل از مجموعه  اندازچشمترسیم یک 
 شهنازی) نیز بسیار حیاتی است شدهیینتعسازمانی برای دستیابی به اهداف  هایفعالیت

 .(1939، حسنی و
نچه را که بسیاری از کشورهای پیشرفته جهانی به لحاظ سرریزشدن عرصه آموزش آ

ای که نکته. کنند دستیابی به بازارهای جهانی آموزش عالی استعالی خودشان دنبال می
خورد بر های آموزش عالی بدبینانهباید به آن توجه داشت این است که نباید با چالش

 .آغاز کرد ینانهبواقعو برایشان راهبردهای منطقی و را شناخت  هاآنبلکه باید ، کرد
 یقیناً موجب پویایی سیستم، ها از منظر فرصت بررسی شونداین چالش کهیدرصورت

سازوکارهای آموزشی جدیدی ، لذا توجه جدی در این زمینه .خواهند شد یآموزش عال
شجویان در یلی دانرویداد افت تحص، وضعیت فعلی اقتصادی کشور متأسفانه، طلبدرا می

اهمیت و منزلت  گذاریارزششاخص مثبتی در بخش ، و موضوع فرار مغزها هادانشگاه
 ند واهگردید پذیرآسیب، الگوهای علمی و دانشگاهی در جامعه .آیندعلم به شمار نمی

 اندتهقرار گرف موردتوجهمراکزی برای صدور مدرک دانشگاهی  منزلهبهبیشتر  هادانشگاه
 (.1933، بالغقره)تقوی 
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 تاس ییهاتیفعال مجری و کنندهتیهدا، زیربرنامه یعال آموزش بخش دانست دیبا
 اطتوس هاتیفعال نیا. شودیم انجام یانسان هیسرما لیتشک و علم دیتول هدف با که

 بخش دو در یعال آموزش مؤسسه و دانشگاه عنوان با فناوری و قاتیتحق، علوم وزارت
 باه اتهوابس یدولت هایدانشگاه شامل یدولت بخش. ردیگیم صورت یردولتیغ و یدولت

 به وابسته یعال آموزش هایمؤسسه و هادانشگاه، نور امیپ دانشگاه، علوم وزارت
 شآماوز یردولتایغ بخاش. است کاربردی ا یعلم جامع دانشگاه و ییاجرا هاایدستگاه

 مؤسساه و کاربردی ا یعلم آموزش مراکز، یاسالم آزاد دانشگاه شامل ازین یعاال
 .(1935، زادهیفشر )بزرگ نژاد و است آزاد یعاال آماوزش

وسیع شده است که امروزه از ظهور  ای فراگیر ورشد و گسترش این پدیده تا اندازه
هاوارد و ، هانتر، )دویت آیدالمللی بحث به میان میهای بینمتعدد دانشگاه هایمدل

پویایی آموزش عالی بسیار فراتر  اهمیت پدیده تحرک و ارزش و(. 2115 ،1اگرون پوالک
 یا ارقام و های دانشگاهی ویا حضور دانشجویان خارجی در پردیس از آمدوشد و

مطالعاتی که در زمینه (. 1932، است )خورسندی طاسکوه از آندرآمدهای اقتصادی ناشی 
های یتو سهم قابل یراتتأث، هایندافر، ساختارها، های پویا انجام شده استقابلیت رویکرد

، ویاهای پاند و اغلب پژوهشگران معتقدند که قابلیتپویا را در راهبرد شناسایی کرده
خلق دانش ، ارزیابی دائم محیط (.2119، 2دهند )لین و ووهای رقابتی را ارتقا میمزیت

یندها و محصوالت ادر فر شدهخلقبر دانش پژوهش و توسعه( ادغام دانش  تأکید)با 
ا های نیروی انسانی رسازی توانمندییادگیری کارکنان و اهرم، پیکربندی مجدد، بنگاه

ای پویا هدهد که توانمندیها نشان می. تحلیلاندهای پویا در نظر گرفتهتوانمندی عنوانبه
ر ملکرد باالتپذیرش تغییرات در سازمان موجب ع، موجب پذیرش تغییرات در سازمان

مک شود )نوآوری و عملکرد نوآوری موجب تطابق بیشتر سازمان با محیط بیرونی می
 بندی مجدد بر رویها و قابلیت پیکره(. قابلیت شناسایی فرصت2119، 9وزیهو  کنن

یار پویای های رقابتی نیز در شرایط بساست. سایر قابلیت یرگذارتأثعملکرد بنگاه بسیار 
 اگر(. 2119، 2چان و کویی، الو، است )جیائو یرگذارتأثمحیط بر روی عملکرد بنگاه 

 جهتو مقوله نیا به دیبا هستند یسازیتجار مهم هدف به دنیرس دنبال به هادانشگاه
 ددهن قرار خود ساختار در یاساس و مهم یعامل عنوانبه را یرقابت تیمز ابعاد که گردد

                                                                                                                                        
1. de Wit, Hunter, Howard & Egron-Polak 
2. Lin, Y., & Wu, L. 

3. McKenna & Hughes 
4. Jiao, Alon, Chun & Cui 
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 یرساختز، استانداردهای آموزشی، نظرانصاحب(. 1931، یجاللصالحی و ، )عنایتی
ها و سنت، های ایدئولوژیکجنبه، گراییهای خارجی تحرکوابستگی به کمک، یفضع

موانع در راه  ازجملههای امنیتی و نبود ثبات سیاسی را نگرانی، هنجارهای بومی
 نظرانصاحب(. همچنین برخی دیگر از 2111، 1دانند )لینمی هاگاهدانششدن المللیبین

 گرایی دولتی و نابرابری در توزیعتمرکز، های فرهنگیتفاوت، جامعه سنتی مؤلفهچهار 
، اناتنابرابری در توزیع امک، گرایی دولتیدانند. تمرکزشدن میالمللیامکانات را موانع بین

و قومیتی از  دارانهجانبتاندارد و وجود رویکردهای های ضعیف و نبود اسزیرساخت
(. الگوها و 2112، 2والریو و برنت، هستند )راب هادانشگاهالمللی شدن دیگر موانع بین

دهد که ترجیحات و مقصدهای دانشجویان نشان می المللیروند تحرک دانشجویان بین
اکثریت دانشجویان هنوز تمایل به مسافرت به  کهیدرحالدر حال تغییر است.  المللیبین

خارج از کشور برای تمامی مراحل آموزشی خود دارند تعداد روبه افزایشی از دانشجویان 
راضی هستند و خواهان آن هستند که بخشی از مدارکشان را خارج  المللیبینبه تحصیل 

 (.2113، 9از کشور دریافت کنند )سالندا
 منظوربهراهبردی درازمدت  گذارییاستساز یک سو به  هادانشگاه ه تحرکمقول

پژوهشی آموزشی و خدماتی نیاز دارد و از طرفی  هایفعالیتاقدامات مقتضی برای بهبود 
 هایخشبو ایجاد بستری پویا برای هماهنگی میان  هادانشگاه هایفعالیتبرای پویندگی 

دیگر افزایش کمی و کیفی به تعبیر  .رسدمختلف یک دانشگاه ضروری به نظر می
ه ترسیم بلک، پژوهشی و آموزشی تنها برای گویندگی و تحرک کافی نیست هایفعالیت
یند مناسبی متشکل از مجموعه اراهبردی و مدیریتی و طراحی فر اندازچشمیک 

 زادهیفشر) نیز بسیار حیاتی است شدهیینتعسازمانی برای دستیابی به اهداف  هایفعالیت
 (.1931، زاده عبدالهو 

های فقدان آگاهی کافی درباره آسیب، در حال حاضر مسئله اصلی در این حوزه
تالش  پژوهشدر این  .موزش عالی استآویندگی در پموجود در مسیر ایجاد تحرک و 

بر اساس نظریه داده بنیاد و در ، شود نظام آموزش عالی از منظر پویندگی و تحرکمی
 ،بستر حاکم، گرایط مداخلهشر، یاعوامل زمینه، عوامل علی ازی که قالب مدل پارادایم

های کرمانشاه طراحی و تشکیل شده است برای دانشگاه آیندیپسراهبردها و عوامل 

                                                                                                                                        
1. Lin, L. 
2. Robb, A., Valerio, A., & Brent, P. 

3. Salonda, L. L. 
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، شورهای غرب کقطبیت دانشگاه عنوانبههای شهر کرمانشاه مطالعه دانشگاه. تبیین گردد
وعی موض کمک کند.ین مراکز علمی بسترهای تحرک و پویندگی در اتواند به ایجاد می

وسعه شکوفایی و ت، گیری کامل رشدرا در عدم شکل تأثیرکه نبود آن شاید بیشترین 
 .مردم داشته است وکارکسبمنطقه و رونق 

ویندگی و تحرک پهدف کلی پژوهش حاضر تبیین و طراحی مدل ، به همین دلیل
در راستای . دیدگاه خبرگان استهای شهر کرمانشاه از نظام آموزش عالی در دانشگاه

ویکرد ر کارگیریبهشرایط علی  :اندمطرح شده حبه این شر هاسؤالدستیابی به این هدف 
ی ویندگپمقوله محوری در طراحی مدل  ؟اندکدمویندگی و تحرک در نظام آموزش عالی پ

 رگخلهمداشرایط ؟ اندکدمویندگی و تحرک پراهبردها در طراحی مدل ؟ اندکدمو تحرک 
رک ویندگی و تحپدر طراحی مدل  بستر حاکم؟ اندکدمدر طراحی مدل پویندگی و تحرک 

 ؟اندکدمویندگی و تحرک پدر طراحی مدل  ندآیعوامل پس ؟اندکدم

 روش
روش نظریه داده بنیاد انجام  کارگیریبهپژوهش حاضر در چهارچوب رویکرد کیفی و با 

، آموزشی عکارشناسان و خبرگان مطل متشکل از این پژوهش آماریجامعه  .گرفت
نفر از خبرگان و  13، از این جامعه بود. های شهر کرمانشاهآموزشی و دانشگاه مؤسسات

مورد مصابه نیمه های آموزشی کارشناسان مطلع و آگاه به حوزه آموزش عالی و سیستم
 قرار گرفتند. یافتهساختار

در این پژوهش  هاآنمورد از  5ده است که ده شاخص برای معیار مقبولیت معرفی ش
ای ممیزی هاستراتژی .قرار گرفت مورداستفاده، برای ارتقای دقت علمی و روایی و پایایی

مودن متناسب ن، یشناسروشانسجام ، عبارت بودند از حساسیت پژوهشگر مورداستفاده
 طلعین.تکرار شدن یک یافته و استفاده از بازخورد م، نمونه

 (1333) 1استراس و کوربین توسط شدهارائههای بر اساس دستورالعمل هاادهتحلیل د
صورت  کدگذاری محوری و کدگذاری انتخابی، سه مرحله اصلی کدگذاری بازطی 

 گرفت.

  

                                                                                                                                        
1. Strauss, A., & Corbin, J. 
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 هایافته
، در مرحله کدگذاری محوری .واحد اصلی تحلیل برای کدگذاری باز مفاهیم بودند

منظم  طوربهها مقوله زیر، هامقوله، های اصلیمقولهها برای یافتن رونوشت مصاحبه
مقوله استخراج و  29 و (مفهوم)کد باز  21 یند کدگذاری تعداداطی این فر .بررسی شد

ش ششامل ، ابعاد پارادایم کدگذاری، . در کدگذاری انتخابیشناسایی شد هاآنهای ویژگی
راهبردها و ، ایط بستر حاکمشر، گرمداخلهشرایط ، یلشرایط ع، دسته مقوله محوری

 مشخص شد.، پیامدها
 آمده است. 1مبتنی بر کدگذاری در جدول  هاییافته

 محوری کدگذاری .1 جدول

کدگذاری 
 انتخابی

 کدگذاری باز کدگذاری محوری

 شرایط علی

کادر جلسات علمی 
مجرب متخصص و 

 توانمند

 جود اساتید آشنا به چند زبان-1
 اساتید دارای تجربه علمی اجرایی -2
 های ویژهاساتید دارای حمایت -9
 های نواساتید دارای تخصص -2

های آموزشی تنوع برنامه
 و پژوهشی

 های آموزشی کارگاه محوروجود برنامه-1
 های نوینوجود پژوهش-2
 تحقیقاتی متنوع مؤسساتوجود  -9
 آموزشی میدان محورهای وجود برنامه- 2

های گسترش پژوهش
کاربردی و مبتنی بر 

 نیازهای استان

 صنایع هاییازمندینهای مبتنی بر توسعه پژوهش -1
 های مبتنی بر نیازهای محلیتوسعه پژوهش -2
 سازییتجارهای مبتنی بر پژوهش-9
ای ههای نیازساانجی در گسااترش پژوهش رشااد پژوهش- 2

 کاربردی

 ظرفیت آموزش ترکیبی
 ظرفیت آموزش حضوری متنوع-1
 هادانشگاهآنالین در  هایآموزش-2

ظرفیت ارتباط و تعامل 
دانشگاه با صنایع و 

 استان هایسازمان

 ظرفیت برقراری ارتباط با صنایع -1
 از تجهیزات صنایع گیریبهرهظرفیت -2
 هاسازمانظرفیت مشارکت با  -9
 هاسازمانهای مشترک با ظرفیت برگزاری دوره -2
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کدگذاری 
 انتخابی

 کدگذاری باز کدگذاری محوری

 ریپذانعطافبرنامه درسی 
 و کاربردی

های در رشاااتاه  یژهوباه وجود برنااماه درسااای عملی   -1
 کشاورزی

 یالنالتحصفارغبرنامه درسی مبتنی بر نیازهای -2
 کاربردی یرپذانعطافبرنامه درسی -9

 مقوله اصلی
ها و توسعه ظرفیت

های چندگانه قابلیت
 (آموزش عالی)دانشگاه 

 های کارآفرینیتجهیز دانشجویان به حمایت -1
 ایجاد خالقیت -2
 هاشناسایی فرصت -9
 دانشگاه کارآفرین -2

 راهبردها

قابلیت جذب دانشجویان 
 خارجی

دانشااجویان  یژهوبهقابلیت جذب دانشااجویان خارجی  -1
 عراقی

 زبانیسااایانگل مدتکوتاههای قاابلیت برگزاری دوره  -2
 آنالین

توسعه توانمندی منابع 
 انسانی

 اجتماعی کارکنان هایمهارتتوسعه  -1
 کارآفرینی دانشجویان هایمهارتتوسعه  -2
 تدریس و پژوهش متنوع اساتید هایمهارتتوسعه  -9

های توسعه ظرفیت
 آموزشی پژوهشی جدید

 آنالین هایآموزشارائه  -1
 های تحصیالت تکمیلیپژوهش محور کردن رشته -2
 نوع آموزشیت -9
 های میدانیگسترش پژوهش -2
 توسعه آزمایشگاهی -5

عوامل 
 گرمداخله

 جذب و تمایل متقاضیان
ارتقای علمی در 

 های استاندانشگاه

 های استانافزایش تقاضای جذب در دانشگاه -1

 تمایل به ارتقای علمی اساتید و دانشجویان -2

وجود سیاست 
 دانشجویان یتوانمندساز

 موردنیازآموزشی  هایفعالیتتوانمندسازی با توسعه  -1
 های کارآفرینیتوانمندسازی بارگذاری دوره -2
 در صنایع یآموزمهارتسازی با توانمند -9
 های تخصصیسازی با گسترش دورهتوانمند -2

های وجود سیاست
 در هر دانشکده یاتوسعه

 هاهای جذب مالی در دانشکدهوجود سیاست -1
 هانمودن تجهیزات در دانشکده روزبهها وجود سیاست -2
 هاتدوین سیاست کاربردی کردن علوم در دانشکده -9
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کدگذاری 
 انتخابی

 کدگذاری باز کدگذاری محوری

وجود تصویر مناسب از 
 های کرمانشاهدانشگاه

 یژهوبههای کرمانشااااه وجود وجهاه مردمی دانشاااگاه  -1
 دانشگاه رازی و آزاد اسالمی

 های کرمانشاه در تحوالت علمی کشوراهمیت دانشگاه -2

 بستر حاکم

وجود امکانات آموزشی 
 پژوهشی متعدد

 های متعددوجود آزمایشگاه -1
 تحقیقاتی متعدد مؤسساتوجود  -2
هاای آموزشااای تحقیقات تکمیلی و کاربردی در  دوره -9

 های شهر کرمانشاهدانشگاه
انگیزه  و یمندعالقه

 اساتید و دانشجویان
 وجود انگیزه پیشرفت علمی در اساتید -1
 آموزی در دانشجویانمهارت یمندعالقهوجود  -2

وجود و قابلیت جذب 
 دانشجو در تمامی مقاطع

در مقاطع مختلف برای جذب های متنوع وجود رشاااته -1
 دانشجو

 های متنوعوجود دانشکده -2
 قابلیت باالی مراکز تحقیقاتی برای جذب دانشجو -9

وجود ارتباطات مناسب 
 اجتماعی

 علمیهیئتهمدلی بیشتر کارکنان و اعضای  -1
وجود ارتباطات اجتماعی مبتنی بر همکاری کادر هیات  -2

 علمی
مناسب وجود فضای 

های برای توسعه سامانه
 آنالین

 کتابخانه آنالین یاندازراهقابلیت  -1
 التحصیالنفارغسامانه شغلی  اندازیراهقابلیت  -2
 های آنالینوجود ظرفیت پژوهش -9

 پیامدها

 سازییتجارتوسعه و 
 علم

 هانامهپایانکاربردی کردن -1
 هیرمجموعز مؤساسات کاربردی کردن نتایج تحقیقات  -2

 دانشگاهی
 های علوم جدیدبر روی پژوهشکده گذارییهسرما -9

قابلیت و گسترش جذب 
 نخبگان

 قابلیت جذب دانشجویان نخبه -1
 افزایش جذب اساتید با تجربه -2
در مراکز  یژهوبهفضااااساااازی برای اشاااتغال نخبگان   -9

 پژوهشی

ها و توسعه رشته
 همکاری متقابل

 هاهمکاری برای اجرای طرح -1
 استفاده متقابل از فضاهای آموزشی پژوهشی طرفین -2
 ایرشتهینبهای توسعه دانشکده -9
 ایرشتهینبهای کاربردی و توسعه رشته -2
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کدگذاری 
 انتخابی

 کدگذاری باز کدگذاری محوری

 توسعه منابع علمی متنوع

و جدید با محوریت  روزبهها و مقاالت تادوین کتااب   -1
 ایرشتهینب

 تولید جزوات کاربردی آنالین -2
و صااوتی  یاچندرسااانهآموزشاای  هایدییسااتولید  -9

 تصویری مهارت محور

ای کشف شرایط علی است که به زمینه اصلی نظریه هایبخشیکی از  شرایط علی:
در  د.شوهایی است که به وقوع یا گسترش پدیده منجر میوقایع و اتفاق، معنی حوادث

-تنوع برنامه، کادر جلسات علمی مجرب متخصص و توانمند، شرایط علی یرمجموعهز

 ،های کاربردی و مبتنی بر نیازهای استانگسترش پژوهش، های آموزشی و پژوهشی
، استان ایهسازمانظرفیت ارتباط و تعامل دانشگاه با صنایع و ، ظرفیت آموزش ترکیبی

 قرار گرفت. و کاربردی یرپذانعطافبرنامه درسی 
اساتید نقش مهمی در تحرک و پویایی نظام آموزشی و پژوهش دارند؛ اساتید با اطالع 

های توانند زمینههای آموزشی و پژوهشی میاز علم روز و راهنمایی دانشجویان در حوزه
های گیریرسد اساتید در تصمیماین اساس به نظر می جدیدی از علوم را بگشایند بر

ای مدیریتی هگیریاساتید در تصمیم متأسفانهته باشند اما مدیریتی نیز باید نقش داش
مشارکت ندارند. این امر باعث شده است که حوزه آموزش و پژوهش چندان با نیازهای 

ها و زمینه ینترمهمهای مرتبط به شرایط علی نشان داد یکی از اساتید منطبق نباشد. یافته
متخصص و ، وجود اساتید مجرب، های چندگانه دانشگاهشرایط علی توسعه ظرفیت

ای تجربه اساتید دار، باتجربه است. از منظر پاسخگویان وجود اساتید آشنا به چندین زبان
ازجمله ، های نوویژه و اساتید دارای تخصص هایمهارتاساتید دارای ، اجرائی-علمی

 پژوهشی هستند.-عوامل محرک حوزه علمی و تغییرات در ساختار آموزشی

و مؤسسات آموزش عالی بیش از هر زمان درصدد گسترش تنوع  هادانشگاه
رسد این موضوع چندین کارکرد آموزشی و پژوهشی هستند که به نظر می هایفعالیت

برای پویایی آموزش عالی داشته باشد؛ اساتید و دانشجویان انگیزه بیشتری برای تحقیق 
، آن شوند در کناری جدید آشنا میهای تحقیقات و موضوعات علمکنند و با زمینهپیدا می

ن نوی هایروشهای متفاوت تدریس ساختار آموزش عالی را به سمت استفاده از شیوه
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های کند. در دومین شرط علی مؤثر در بروز پدیده توسعه ظرفیتتدریس تحریک می
های آموزشی و پژوهشی اثر چندگانه دانشگاه یا آموزش عالی مشخص شد تنوع برنامه

های های دانشگاه دارد این تنوع بر اساس یافتهها و ظرفیتی در بازتعریف قابلیتمهم
 آموزشی کارگاه اند از: وجود برنامهتحقیق در چهار قالب ظهور پیداکرده بود که عبارت

های وجود برنامه، وجود مؤسسات تحقیقاتی متنوع، های نوینوجود پژوهش، محور
 آموزشی میدان محور.

های علمی دارد. عُرف در حوزه علمی این ش محوری در گسترش حوزهنق، پژوهش
رد های کاربردی انجام گیمسائل مبتالبه منطقه در قالب پژوهش، است که نیازهای محیطی

ها مسائل و مشکالت محیط را مرتفع حل و نوآوریها بتوانند با ارائه راهو این پژوهش
لمی بیفزایند. نتیجه سومین علت توسعه اندازهای جدیدی به حوزه عهم چشم، سازند

ای ههای مبتنی بر نیازمندیهای چندگانه دانشگاهی نشان داد؛ توسعه پژوهشظرفیت
های مبتنی بر وجود پژوهش، های مبتنی بر نیازهای محلیتوسعه پژوهش، صنایع
 های کاربردی مؤثر است.های نیازسنجی در گسترش پژوهشرشد پژوهش، سازیتجاری

-فیزیکی و آنالین-متنوع حضوری هایآموزشاند که بتوانند هایی موفقدانشگاه
لکه تواند منابعی را نصیب دانشگاه نماید بمی تنهانهالکترونیکی ارائه دهند؛ تنوع آموزشی 

های اساتید و منابع آموزشی نیز استفاده نماید. نتیجه حاصل از ظرفیت از تمامی ظرفیت
اد در استان کرمانشاه ظرفیت آموزش حضوری متنوع و آموزش ترکیبی نشان د

توجهی از دانشجویان در وجود دارد زیرا جمعیت قابل هادانشگاهآنالین در  هایآموزش
 اند.یافتهها گسترشاین استان هستند و نیز بسیاری از رشته

 ععدم ارتباط بین صنای، های نوین در ایرانهای مفقوده شده گسترش پژوهشاز حلقه
 ،رسد برقراری ارتباط بین دانشگاه و صنایعبا دانشگاه است. به نظر می هاسازمانو 

تواند کارکردهای متعددی برای طرفین کارآفرینان می، مؤسسات پژوهشی، هاسازمان
ریزی های طرفین و برنامهها و پتانسیلشناخت ظرفیت، داشته باشد. ازجمله این کارکردها

علی چهارم نشان داد؛ ظرفیت  شرطبههای مربوط آن است. یافتهبرداری از برای بهره
استان گامی مهم برای تحرک و پویایی بیشتر است  هایسازمانارتباط و تعامل با صنایع و 

گیری ظرفیت بهره، که در چهار قالب خود را نشان داد؛ ظرفیت برقراری ارتباط با صنایع
رک های مشتو ظرفیت برگزاری دوره هاانسازمظرفیت مشارکت با ، از تجهیزات صنایع

 .هاسازمانبا 
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ه پذیر؛ آموزشی کانعطاف هایآموزشتولید علم و گسترش پژوهش مبتنی است بر 
، اگرهای درسی بیشتر عملالتحصیالن در اولویت است و برنامهدر آن نیازهای فارغ

های تتوسعه ظرفی گرایانه است. نتایج تحقیق نشان داد پنجمین شرطکاربردی و واقع
ر پذیر است که ددرسی کاربردی و انعطاف های استان کرمانشاه برنامهچندگانه دانشگاه

های ویژه در رشتهدرسی عملی به سه قالب خود را نشان داده است؛ وجود برنامه
 برنامه درسی کاربردی.، التحصیالنبرنامه درسی مبتنی بر نیازهای فارغ، کشاورزی

المللی شدن را دارند و این موضوع سبب رویکرد بین هادانشگاهمروزه ا راهبردها:
ها و های جدید و نخبگان را برای گسترش آموزشراحتی بتوانند ایدهشود تا بهمی

سازی علمی توسعه دهند. ازجمله راهبردهای اساسی های کاربردی و تجاریپژوهش
قابلیت جذب دانشجویان ، مانشاههای چندگانه آموزش عالی در استان کرتوسعه ظرفیت

زبان مدت انگلیسیهای کوتاهو قابلیت برگزاری دوره ویژه دانشجویان عراقیخارجی به
 آنالین است.

امروزی است و  هایسازمانهای توانمندسازی منابع انسانی ازجمله استراتژی
وانمندسازی ت، شگاهنیستند با توجه به ماهیت علمی دان نیز در این زمینه مستثنا هادانشگاه

اجتماعی  هایمهارتهای آموزشی و پژوهشی دارد؛ از اهمیت بسیار زیادی در حوزه
وری التحصیالن ضروکار که برای فارغاندازی کسبکارآفرینی و راه هایمهارتگرفته تا 
های خود دانشگاه نیز مؤثر باشد. راهبرد ها و توانمندیتواند در توسعه ظرفیتاست می

که توسعه  های چندگانه آموزش عالی در استان کرمانشاه نشان داددوم توسعه ظرفیت
وسعه ت گاه حیاتی است که در سه قالبتوانمندی منابع انسانی برای پویندگی دانش

کارآفرینی دانشجویان و توسعه  هایمهارتتوسعه ، اجتماعی کارکنان هایمهارت
 تدریس و پژوهش متنوع اساتید متجلی شد. هایمهارت

های جدید برای آن به ارمغان بیاورد تواند ظرفیتتوانمندسازی یک دانشگاه می
های تخصصی. البته ن است یا توسعه آزمایشگاهآموزش آنالی، هاازجمله این ظرفیت

هایی آشنا باشند و عالقه نشان دهند. سومین راهبرد اساتید باید به الزامات چنین ظرفیت
های استان کرمانشاه نشان داد؛ توسعه های چندگانه دانشگاهها و قابلیتتوسعه ظرفیت

شگاه است که در قالب پژوهشی عاملی اصلی در پویایی دان-های جدید آموزشیظرفیت
متنوع ، های تحصیالت تکمیلیمحورکردن رشتهپژوهش، آنالین هایآموزشارائه 

 و توسعه آزمایشگاهی متبلور شده است. های میدانیگسترش پژوهش، آموزش
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 های اساسی است.و مناطق ایران دارای تفاوت هادانشگاهگر: وضعیت شرایط مداخله
 های معتبر که اهل شمال غربهای تهران یا دانشگاهانشگاهالتحصیالن دطبیعی است فارغ

یات علمی در این منطقه را دارند چراکه حضور غرب کشور هستند تمایل به عضویت ه یا
و منطقه خود داشته باشد. اولین  هاآنتواند کارکردهای مثبتی برای در مناطق خود می

ه آموزش عالی در کرمانشاه نشان های چندگانگر در زمینه توسعه ظرفیتشرایط مداخله
های مساعد استانی باالست که در دو داد؛ تمایل برای جذب و ارتقاء علمی به علت زمینه

های استان و تمایل به ارتقاء علمی خود را نشان قالب افزایش تقاضای جذب در دانشگاه
 داد.

و  -محوریپژوهش -نسل دوم، محوریآموزش-های اولهای از نسلامروزه دانشگاه
با عنوان  هادانشگاهاند و وارد نسل چهارم عبور کرده -محوریکارآفرین-سومی
ر د اساساًدارد این موضوع  تأکیداند که بر اثرگذاری در اجتماع محلی محور شدهجامعه

 ،دارد و تا زمانی که اساتید و دانشجویان تأکیدتوانمندسازی دانشجویان و اساتید علمی 
علوم الزم برای حل مسائل محیطی را کسب ننمایند نخواهند توانست  بینش و، مهارت

عنوان گر که بهگذاری اجتماعی محلی مؤثر باشند. دومین عامل مداخلهدر سیاست
وجود سیاست ، های چندگانه آموزش عالی کرمانشاه شددر توسعه ظرفیت یلگرتسه

وزشی آم هایفعالیتتوسعه توانمندسازی دانشجویان است که در قالب توانمندسازی با 
ی آموزتوانمندسازی با مهارت، های کارآفرینیتوانمندسازی با برگزاری دوره، موردنیاز

 های تخصصی خود را نشان داد.توانمندسازی با گسترش دوره، در صنایع
تواند فعالیت و تحرک دانشگاه ای در هر دانشکده یا دانشگاه میهای توسعهسیاست

ای های توسعهپژوهشی را افزایش دهد. ازجمله سیاست-آموزشی یگاهجابه برای رسیدن 
های جدید است البته همکاری برای جذب منابع در هر دانشکده ایجاد و گسترش رشته
یرونی سوق ب کنشگرانگیری بیشتر با سوی ارتباطمالی نیز مهم است چراکه دانشکده را به

های کرمانشاه های چندگانه دانشگاهرفیتگر در توسعه ظدهد. سومین عامل مداخلهمی
های جذب ای در هر دانشکده است که در قالب وجود سیاستهای توسعهوجود سیاست

ن و تدوی هاروز نمودن تجهیزات در دانشکدهوجود سیاست به، هامنابع مالی در دانشکده
 ها خود را نشان داد.سیاست کاربردی کردن علوم در دانشکده

مناسب از یک سازمان نقش مهمی در جذب مشتریان یا متقاضیان دارد وجود تصویر 
هترین دارند به ببرخور و طبیعی است مراکز علمی که از وجهه و تصویر مناسبی بین مردم
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توانند در جلب همکاری و اثرگذاری بر تحوالت محیط مؤثر باشند. چهارمین نحو می
موزش عالی در استان کرمانشاه وجود های چندگانه آگر در توسعه ظرفیتعامل مداخله

و قالب خود را نشان داده است: وجود دتصویر مناسب از دانشگاه رازی است که در 
 .اهمیت دانشگاه رازی در تحوالت علمی استان، وجهه مردمی دانشگاه رازی

تواند نه در تنها در جذب پژوهشی متعدد می-امکانات آموزشی بستر حاکم: وجود
این  کهیناهای دانشجویان و اساتید نیز مؤثر افتد منوط بر ر تقویت انگیزهدانشجو بلکه د

 اندازی شود. نتایجای توزیع و راهعادالنه طوربه هادانشگاهها یا امکانات در بین دانشکده
های های چندگانه دانشگاهای مؤثر بر بروز پدیده توسعه ظرفیتحاصل از شرایط زمینه

وجود مؤسسات تحقیقاتی متعدد ، های متعددداد؛ وجود آزمایشگاه استان کرمانشاه نشان
ان های استهای آموزشی تحصیالت تکمیلی و کاربردی کاردانی در دانشگاهو نیز دوره

 هاست.توسعه ظرفیتی این دانشگاه ترینمهمکرمانشاه از 
ولید ای مهم( برای تپژوهشی تنها یک جنبه )البته جنبه-وجود امکانات آموزشی اساساً

کنشگران  هاییمندعالقهها و انگیزش، ترعلم و گسترش آن است. شاید از آن مهم
دانشگاهی از قبیل اساتید و دانشجویان و حتی کارمندان باشد. نتایج نشان داد وجود 

ای مؤثر بر توسعه عوامل زمینه ترینمهمجویان از و انگیزه اساتید و دانش یمندعالقه
وجود انگیزه پیشرفت علمی ، های چندگانه آموزش عالی استان است که در قالبظرفیت

 آموزی در دانشجویان مطرح شد.مهارت یمندعالقهوجود ، در اساتید
های جذاب و کاربردی و قابلیت جذب دانشجو در دانشگاه منوط به داشتن رشته

شود که امروزه توسعه کمّی به علت ید علمی باسواد است بر همین اساس مشاهده میاسات
د. های چندگانه دانشگاه باشتواند گامی مؤثر در توسعه ظرفیتمی، وجود اساتید مرتبط

وجود و قابلیت ، های چندگانه عالی در استان کرمانشاهچهارمین زمینه توسعه ظرفیت
های متنوع در مقاطع ست که در قالب وجود رشتهجذب دانشجو در تمامی مقاطع ا

قابلیت مراکز تحقیقاتی برای ، های متنوعوجود دانشکده، مختلف برای جذب دانشجو
 دانشجویان مطرح شد. جذب

ابد یاهمیت می ازپیشیشبهای دانشگاه ها و پژوهشتوسعه فضای مجازی در آموزش
 ،ها اضافی برای دانشگاهتواند از بروز بسیاری از هزینههای آنالین میچه همین ظرفیت

های چندگانه آموزش عالی در اساتید و دانشجویان بکاهد. چهارمین زمینه توسعه ظرفیت
های آنالین است که خود را در وجود فضای مناسب برای توسعه سامانه، استان کرمانشاه
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، تحصیالنالاندازی سامانه شغلی فارغقابلیت راه، اندازی کتابخانه آنالینقابلیت راه، قالب
 های آنالین نشان داد.وجود ظرفیت پژوهش

های علمی یا جذب دانشجو وجود گذاریهای تأثیرگذار برای سرمایهازجمله شاخص
الی ارتباطات اثربخش و روحیه همکاری است که این موضوع در نظام آموزش ع

کشورهای پیشرفته به اثبات رسیده است. نتایج نشان داد وجود ارتباطات مناسب اجتماعی 
مدلی ه، های چندگانه است که در قالبای مؤثر بر توسعه ظرفیتعوامل زمینه ترینمهماز 

وجود  ،همدلی بیشتر کارکنان با اعضاء هیات علمی، بیشتر کارکنان با اعضاء هیات علمی
 اعی مبتنی بر همکاری در بین اعضاء هیات علمی خود را نشان داد.ارتباطات اجتم

 سازی علمی راامروزه در حوزه پژوهش کارکرد تجاری هادانشگاه اساساًپیامدها: 
 تواندگسترش نوآور علمی بر همین مبنا قرار دارد و می اساساًکنند چراکه دنبال می

ان داد ها نشنماید. نتایج حاصل از مصاحبهرا بارورتر  هادانشگاههای ها و قابلیتظرفیت
توسعه ، های چندگانه دانشگاهی در استان کرمانشاهاولین پیامد توسعه ظرفیت

 ،نامهسازی علمی است که در سه قالب بروز نموده است؛ کاربردی کردن پایانتجاری
وی گذاری بر رسرمایه، کاربردی کردن نتایج تحقیقات مؤسسات زیرمجموعه دانشگاهی

 های علوم جدید.پژوهشکده
لیت قاب، سازیپویایی و ظرفیت، برای توسعه علمی هادانشگاهاقدامات  ترینمهماز 

د توانجذب و گسترش فضای نخبگی بوده است چراکه اهمیت به جذب نخبگان می
عنوان های تحقیق و روحیه علمی را در بین اساتید و دانشجویان تقویت نماید که بهانگیزه
سازی مهم در ساختار دانشگاه و سیاست آموزش عالی مطرح است. نتایج ظرفیتیک 

ت ظرفی، های چندگانه دانشگاهحاصل از راهبردها نشان داد دومین راهبرد توسعه ظرفیت
زایش اف، قابلیت جذب دانشجویان نخبه، هایو گسترش جذب نخبگان است که در قالب

د را ویژه در مراکز پژوهشی خوال نخبگان بهفضاسازی برای اشتغ، جذب اساتید باتجربه
 نشان داد.

های متقابل است. ها و همکاری/گرایشتوسعه رشته، هادانشگاههای مهم از ظرفیت
تواند فضای جدید آموزشی و پژوهشی را بگشاید و تولید علم را های جدید میرشته

ؤسسات و صنایع تسریع بخشد. همچنین همکاری بین دانشگاه و مراکز پژوهشی و م
تواند های علمی جدید را نیز میبلکه ایده، تواند سرمایه اجتماعی را تقویت نمایدمی تنهانه

های چندگانه دانشگاه های و قابلیتمبادله نماید. راهبرد سوم حاصل از توسعه ظرفیت
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، هاهمکاری برای اجرای طرح، های متقابل است که در قالبها و همکاریتوسعه رشته
، ایرشتههای بینتوسعه دانشکده، پژوهشی طرفین-استفاده متقابل از فضاهای آموزشی

 ای متبلور است.رشتههای کاربردی و بینتوسعه رشته
لمی کند؛ این منابع عدانشگاه پویا دانشگاهی است که منابع علمی متنوعی تولید می

مخاطبان را برای ادامه تحصیل بیشتر نماید.  یمندعالقهتواند وجهه علمی و می
های کالسی خود را روی سایت های صوتی سخنرانیدانشگاهی که فایل مثالعنوانبه

سازی بیشتر در حوزه علمی است. زمانی که درصدد ظرفیت، دهددانشگاه قرار می
شود. یروزی هم تحویل جامعه علمی مهای دانشگاه گسترش یافت منابع علمی بهظرفیت

وسعه پیامدهای ت ترینمهمنتایج حاصل از تحقیق نشان داد توسعه منابع علمی متنوع از 
روز و ها و مقاالت بهتدوین کتاب، های چندگانه دانشگاهی است که در قالبظرفیت

موزشی های آدیتولید سی، تولید جزوات کاربردی آنالین، ایرشتهجدید با محوریت بین
 تصویری مهارت محور بروز نمود.، تیصو ای وچندرسانه

توسعه »اجزای مدل گراند تئوری  ها و کنش و واکنشپدیده حاصل از مصاحبه
عنوان ها بهها و قابلیتاست که این ظرفیت« های چندگانه دانشگاهها و قابلیتظرفیت

 سلهای اول و دوم دانشگاهی در کرمانشاه و رسیدن به نابزاری مهم برای عبور از نسل
 هایمهارتدانشگاه کارآفرین است. طبیعی است تجهیز دانشجویان به -سوم دانشگاه

تواند عاملی مهم در توسعه و گسترش آموزش شناسایی فرصت می، خالقیت، کارآفرینی
هایی پویا و دارای های کارآفرین دانشگاهدانشگاه عموماًو پژوهش دانشگاهی نیز باشد. 

های کرمانشاه ن بیرونی هستند. نتایج نشان داد که در دانشگاهارتباطات اثربخش با کنشگرا
 هایگسترش رشته، ارتباط با صنایع، پژوهش، های خوبی در زمینه آموزشظرفیت

ژه ویهای کرمانشاه بهای و تجهیزات وجود دارد. مزیت دانشگاهرشتهدانشگاه نو و بین
 تواند قابلیت اینبا عراق میدانشگاه رازی محوربودن در غرب کشور است و همسایگی 

استان در پذیرش دانشجویان خارجی را باال ببرد و تأثیرگذاری آن را فراتر از مرزهای 
تان های اسدانشگاه هایتواند گسترش دهد. در ابعادی دیگر توسعه ظرفیتاستانی می

 یرسد همین عامل محرکوابسته به جذب اساتید و دانشجویان نخبه است که به نظر می
 های علمی برای پویایی بیشتر است. با توجه به تحوالت صورتخوبی برای تقویت انگیزه

ای رسد فضویژه در دانشگاه رازی کرمانشاه به نظر میهای استان بهگرفته در دانشگاه
های جدید بیشتری نیز وجود دارد. /گرایشرشته، هادانشگاهزیادی برای توسعه 
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ا مرزی بهم، کشاورزی، ن کرمانشاه در حوزه منابع طبیعیهایی که در خود استاظرفیت
رش تواند بیشتر گستهای دانشگاهی این استان را میها و قابلیتظرفیت، عراق وجود دارد

 دهد و آن را به قطب علمی تبدیل سازد و مسائل استانی و کشور را حل نماید.

 گیرینتیجهبحث و 
 ها را درموجی از پژوهش، منبع مزیت رقابتی نوانعبههای پویا مفهوم پویندگی و قابلیت

های پویا به دنبال تشریح موفقیت برخی دیدگاه قابلیت .دهه اخیر به راه انداخته است دو
های ارائه خدمات در دستیابی به مزیت رقابتی در محیط متغیر یا نظام هاسازمان، هاشرکت

و منابع محسوس و نامحسوس و انسانی به ها دارایی، منظور از بیان منابع ینجاادر  .است
ه آن یا ب و که سازمان در اختیار دارد یا تحت کنترل درآورده است است یهایهمراه قابلیت
ته بخشی از بیان منابع یک سازمان در نظر گرف عنوانبهها به عبارتی قابلیت. دسترسی دارد

 (.1939، کریمیجیحا و چهقره، حسینی، زادهنکوئی، 2111، 1هلفات) دنشومی
اما  .تواند بنیان منابع یک سازمان را با توجه به شرایط تغییر دهندهای پویا میقابلیت

ایی و تحرک یند پویاتفصیلی و متغیرهایی که باید در فر هایفعالیت، در بین این مطالعات
ه کمشخص نمود ، مطالعه حاضراند. قرار گرفته موردتوجه کمتر، قرار گیرند موردتوجه

اتید اس .متخصص و توانمند ضرورت دارد، در یک سیستم پویا کادر هیات علمی مجرب
توانند های آموزشی و پژوهشی میبا اطالع از علم روز و راهنمایی دانشجویان در حوزه

این اساس اساتید نقش مهمی در بر  .های جدیدی از علوم را بگشایندزمینه
ها گیریمکمتر در تصمیاین گروه متخصص  أسفانهمتهای مدیریتی دارند که گیریتصمیم

با نیازهای  انباعث شده است که حوزه آموزش و پژوهش چند مشارکت دارند. این امر
 .دناساتید منطبق نباش

ود وج، های چندگانه دانشگاهسعه ظرفیتی توها و شرایط علزمینه ترینمهمیکی از 
موضوع آن است که وجود اساتید اساتید مجرب متخصص و با تجربه است دلیل این 

یژه و هایمهارتاساتید دارای ، اجرایی -اساتید دارای تجربه علمی، آشنا به چندین زبان
عوامل محرک حوزه علمی و تغییرات در ساختار  ازجملههای نو و اساتید دارای تخصص

 طورهبها به شکل سنتی آن در ادبیات پژوهش این گروه فعالیت .استپژوهشی  -آموزشی
 .است قرار گرفته موردبحثای گسترده

                                                                                                                                        
1. Helfat, C. E. 
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توان عوامل زیر را از عوامل مؤثر می، پژوهش جینتا یمبنابر ، کلی بندیجمعدر یک 
های مهنوع برناپویایی و ایجاد تحرک در آموزش عالی پیشنهاد کرد: ت، یکارآمد توسعه در

گسترش  .دارند هادانشگاهآموزشی و پژوهشی نقش مهمی در پویایی و تحرک 
های توسعه زمینه ترینمهمیکی از ، های کاربردی و مبتنی بر نیازهای بومیپژوهش
فقوده حلقه م صنایعبرقراری ارتباط بین دانشگاه و . های چندگانه دانشگاه استظرفیت

های نوین در ایران است و نقش بسزایی در تحرک و پویایی بیشتر مراکز گسترش پژوهش
عوامل  ترینمهمپژوهشی متعدد از  -وجود امکانات آموزشی. دانشگاه خواهد داشت

مندی و انگیزه اساتید و وجود عالقه. شودمحسوب می هادانشگاههای توسعه ظرفیت
های چندگانه آموزش عالی بر توسعه ظرفیت مؤثرای عوامل زمینه ترینمهمدانشجویان از 

ی هادر توسعه ظرفیت ؤثرموجود قابلیت جذب دانشجو در تمامی مقاطع گامی . است
عه های آنالین زمینه توسوجود فضای مناسب برای توسعه سامانه. استچندگانه دانشگاه 

وجود ارتباطات مناسب اجتماعی . کندهای چندگانه آموزش عالی را فراهم میظرفیت
متقاضیان برای  یلتما. های چندگانه آموزش عالی داردنقش مهمی در توسعه ظرفیت

های چندگانه آموزش گر در توسعه ظرفیتعلمی یکی از شرایط مداخله ءتقاجذب و ار
گر دیگری است که وجود سیاست توانمندسازی دانشجویان عامل مداخله. استعالی 

وجود  .های چندگانه آموزش عالی کرمانشاه نقش دارددر توسعه ظرفیت تسهیلگر عنوانبه
گر در توسعه ظرفیت عوامل مداخله ازجملهای در هر دانشکده های توسعهسیاست

های رود. وجود تصویر مناسب از دانشگاهبه شمار میی کرمانشاه هاچندگانه دانشگاه
های چندگانه آموزش عالی در گر در توسعه ظرفیتعوامل مداخله ترینمهمکرمانشاه از 

راهبردهای اساسی توسعه  ازجملهقابلیت جذب دانشجویان خارجی کرمانشاه است. 
توسعه توانمندی منابع انسانی  است.های چندگانه آموزش عالی در کرمانشاه ظرفیت

توانمندسازی  .های چندگانه آموزش عالی در کرمانشاه استراهبرد دوم توسعه ظرفیت
نیز در این  هادانشگاهامروزی است و  هایسازمانهای استراتژی ازجملهمنابع انسانی 

های جدید آموزشی پژوهشی عامل اصلی در پویایی توسعه ظرفیت. نیستند مستثنا زمینه
های چندگانه علم اولین پیامد توسعه ظرفیت سازیتجاریتوسعه  .دانشگاه است

های چندگانه دانشگاهی در توسعه ظرفیت مداولین پیا .دانشگاهی در کرمانشاه است
 کاربردی: قالب بروز نموده است سهعلمی است که در  سازیتجاریکرمانشاه توسعه 
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قابلیت و گسترش جذب نخبگان . های علوم جدیدبر روی پژوهشکده گذاریسرمایه
های توسعه رشته .های چندگانه دانشگاهی در کرمانشاه استتوسعه ظرفیت ددومین پیام

ای هها و قابلیتهای متقابل سومین راهبرد برای توسعه ظرفیتهی و همکاریدانشگا
 پیامدهای ترینمهمتوسعه منابع علمی متنوع از  .چندگانه دانشگاه در کرمانشاه است

 .استی های چندگانه دانشگاهتوسعه ظرفیت
به علت نوع طرح پژوهش و شیوه ، های کیفیالزم به ذکر است که در پژوهش

هایی مواجه است. با توجه به اینکه پژوهش حاضر تعمیم نتایج با محدودیت، گیرینمونه
که  رددگیمبنابراین پیشنهاد ، های کرمانشاه صورت گرفته استدر مورد دانشگاه صرفاً

 صورت پذیرد. هادانشگاههای مشابه در مورد سایر پژوهش
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