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  دانشجوي دکتري مهندسی صنایع دانشگاه یزد -1
  استادیار گروه مهندسی صنایع دانشگاه یزد -2
  دانشیار گروه مهندسی صنایع دانشگاه یزد -3

  

  دهیچک
هاي کلیدي نظام  اي مطلوب است که برگرفته از رسالت بندي رتبه. آید ها به شمار می دانشگاهپذیري و موفقیت  بندي یکی از ابزارهاي ارزیابی عملکرد، رقابت رتبه

عنوان  در این مقاله، اسناد فرادستی آموزش عالی کشور به. اي که با اجراي آن، شاهد تغییر رفتار مؤسسات در مسیر اهداف کالن باشیم گونه آموزش عالی باشد به
 36گزاره،  241از . ها و کدگذاري باز و محوري، تحلیل محتوا شده است آور براي دانشگاه هاي الزام متن هر کدام با انتخاب گزاره راهبردهاي ابالغی انتخاب و

براي استخراج معیارهاي . ها درنظر گرفته شد براي کدگذاري محوري، کارکردهاي اساسی دانشگاه. بندي شدند کد اصلی استخراج و کدها در شش محور گروه
و فرهنگی، ناسب، کدهاي محوري حاصل از تحلیل محتواي اسناد، مبنا قرار گرفت و در ادامه، معیارهاي آموزشی، پژوهش و فناوري، تأثیرگذاري اجتماعی م

ترین مفاهیم هر معیار معرفی  هاي ایران پیشنهاد و مهم بندي دانشگاه المللی و فرابخشی براي رتبه  کارآفرینی و خلق ثروت، کمک به توسعه پایدار و تعامالت بین
هاي اسالمی،  ترتیب پژوهش تقاضامحور، آموزش تقاضامحور، آموزش و پژوهش مبتنی بر ارزش دهد که تأثیرگذارترین کدهاي هر معیار به نتایج نشان می. گردید

  .ه استالمللی بود هاي بین توجه به محیط زیست و همکاري

  ها، تحلیل محتوا، معیار بندي دانشگاه ی، رتبهآموزش عالی، اسناد فرادست: ها کلیدواژه

  

  1مقدمه -1
زگاري با جهانی پویا و ها در گرو سا ادامه حیات دانشگاه

 هاي دانشی، قبال پیشرفت ها درآنرسالت  متغیر است و
 ، حکایت از زندگی افراد جامعه بهبود اقتصادي و فرهنگی،

ها نهادهایی  دانشگاه]. 1[ارزش و اهمیت جایگاه آنها دارد 
اي را فراهم  هاي توسعه هاي تحقق سیاست هستند که زمینه

تربیت نیروي انسانی متخصص، آموزش شهروندان . کنند می
اقتصادي،  پژوهی، کمک به رفاه فرهیخته، تولید دانش و دانش

                                                 
  Mr_zare@yazd.ac.ir :دار مکاتبات نویسنده عهده * ⊕

 فنون، خدمات و علوم زمینه در پیشگام جدید و نسل پرورش
 یادگیري هاي فرصت جامعه، ایجاد و مردم به اجتماعی
هاي علمی براي دستیابی به  العمر و توسعه و انتشار یافته مادام

هاي  ها در سال از کارکردهاي اصلی دانشگاه] 2[توسعه پایدار 
 نیز هاي جدي ها با چالش دانشگاهاما . رود اخیر به شمار می

افزون مراکز آموزش عالی، تقاضاي  توسعه روز. رو هستند روبه
المللی شدن  سابقه براي آموزش عالی،  آموزش مجازي، بین بی

آموزش عالی، توسعه مبتنی بر دانش، دستیابی به منابع بیشتر، 
ها،  هاي فکري بهتر و ارتقاء جایگاه دانشگاه جذب سرمایه

به تحول اساسی در ساختار و محتواي آنها شده و  منجر
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شان از تولید و انتقال دانش به رهبري کلیه  کارکرد اولیه
]. 3[هاي دانش در بستر اجتماعی تغییر یافته شده است  جریان

ها همواره با یک محیط رقابتی شدید و  در این راستا، دانشگاه
این رقابت  .رو هستند المللی روبه چالشی در سطح ملی و بین

معموالً بر سر جذب دانشجو، استاد، منابع مالی و غیرمالی 
ها و مراکز  هاي اجتماعی بین دانشگاه اهدایی و حمایت
هاي  ها در دنیا طی سال رقابت دانشگاه. آموزش عالی است

اي که شکل این رقابت در  گونه اخیر شدت بیشتري یافته به
هاي  دانشگاه در ایران،]. 4[نقاط مختلف متفاوت است 

غیردولتی خصوصاً براي جذب دانشجو با یگدیگر رقابت 
هاي دولتی نیز این موضوع به وضوح دیده  کنند در دانشگاه می
هاي بزرگ در زمینه جذب دانشجویان  شود حتی دانشگاه می

هاي بهتر و یا جذب اساتید توانمندتر در رقابت  برتر با رتبه
متمرکز هم ام گزینش نظحتی در . شدید با یکدیگر هستند

ها با دادن وعده اعطاء تسهیالت، بورسیه و  دانشگاه
هزینه نقدي، براي جذب دانشجویان توانمندتر و داراي  کمک
رقابت براي دستیابی به ]. 5[کنند  هاي بهتر تالش می رتبه

ها را ایجاد  چنین شرایطی، نظام جدیدي از ارزیابی دانشگاه
معناي  بهو  ها معروف است هبندي دانشگا کرده که به رتبه

شناخت جایگاه یک مؤسسه در مقایسه با سایر مؤسسات بر 
  .ها است گیري ترکیبی از معیارها و شاخص پایه اندازه
هر  هاي توانایی و ها ها بتواند ارزش بندي دانشگاه اگر رتبه
گیري کند  صورتی درست و دقیق اندازه را به مؤسسه

ترین  ها، مهم بندي نتایج رتبه: تکاربردهاي فراوانی خواهد داش
 و توسعه ها را شناسایی و مسیر دانشگاه نقاط ضعف و قوت

 محل آنها را مشخص خواهد کرد؛ در انتخاب پیشرفت
 اعضاء و عالئق، به دانشجویان با متناسب کار تحصیل یا

دولتی  یا خصوصی مؤسسات کند؛ علمی کمک می هیأت
 را مرتفع نیازهاي آنها ههایی ک دانشگاه توانند می تر آسان
 ریزي هر چه بهتر برنامه در همچنین سازند انتخاب کنند و می

ها و نهایتاً تخصیص  دانشگاه جامعه در نیازهاي با متناسب
 در تنها کاربردها این. واقع خواهند شد نیز مفید بهینه منابع
استفاده  با بتواند بندي م رتبهنظا که شد خواهد عملی صورتی

 هاي توانایی دقیق از معیارهاي مناسب، و اي کامل مجموعه از
گیري نماید که  اندازه جامعه نیازهاي با رابطه در را ها دانشگاه

 عملکرد و رفتار در تغییر بندي رتبه در غیر این صورت قدرت

  ].3[داشت  خواهد مخربی اثرات ها، دانشگاه
مدلی  ها، انتخاب بندي دانشگاه یکی از نکات مهم در رتبه
هاي کلیدي نظام آموزش عالی  مناسب و دربرگیرنده رسالت

ها آموزش  هاي دورتر، رسالت اصلی دانشگاه در گذشته. است
] 6[اجتماعی  که در دهه گذشته، خدمات] 4[پژوهش بود  و

هاي  بندي ها در رتبه هم به عنوان مأموریت سوم دانشگاه
تی است منظور از خدمات اجتماعی خدما. جهانی معرفی شد

ها  اي از این رسالت نمونه. دهند ها به عموم ارائه می که دانشگاه
هاي اجتماعی،  توان آموزش همگانی، آموزش مهارت را می

آشنایی با حقوق شهروندي و غیره نام برد که ترویج آنها 
اما طی . هاست طرفه از سوي دانشگاه بیشتر به صورت یک

ید و تغییرات محیطی، هاي جد هاي اخیر، با نفوذ فناوري سال
تحول شده و متناسب با  رسالت این مؤسسات نیز دستخوش

. شود المللی تدوین می نیازهاي جامعه در سطوح ملی و بین
هایی است که جامعه از  نیازهاي جامعه شامل درخواست

محور انتظار دارد و بیشتر  ها به عنوان یک مرکز دانش دانشگاه
این اساس، رویکرد  بر. به صورت خدمات دوطرفه است

ها  بندي باید متناسب با رسالت جدید دانشگاه هاي رتبه نظام
بندي مطرح جهانی را  هاي رتبه یک از نظام هیچ. تنظیم شود

طور کامل فاقد عیب و نقص دانست زیرا دسترسی  توان به نمی
ها را  ها و رسالت به یک نظام جامع و کارآمد که همه جنبه

بندي  هاي رتبه بنابراین نظام. ي استدرنظر گیرد کار دشوار
  .رو هستند هایی جدي روبه ها، همواره با چالش دانشگاه

بندي  المللی، رتبه هاي بین گیري سو با جهت طی دهه اخیر هم
ها در ایران هم مورد توجه محققان قرار گرفته است  دانشگاه

گذاران در وزارت  همچنین مسئوالن و سیاست]. 7و4و3[
ها خود همواره به طور  ات و فناوري در سخنرانیعلوم، تحقیق

با توجه به ساختار ]. 8[اند  مشخص به این سیاست اشاره کرده
رسد  نظر می هاي نظام آموزش عالی کشور، به و ویژگی

هاي  هاي ایران صرفاً بر اساس مدل بندي دانشگاه رتبه
 پذیر نبوده و الزم است اقتضائات بومی هم در المللی امکان بین

سالت باید توجه داشت که ر. ها لحاظ شود این مدل
به علت و کشورها  گریبا ددر قیاس  رانیا يها دانشگاه

منظور از (متفاوت است  ی،ساختار حاکم بر نظام آموزش عال
ساز در  میگذار و تصم سیاست يوجود نهادهاحاکم، ساختار 

ایجاد الگوي حرکتی بر اساس . )استکشور  یآموزش عال
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ترین  هاي کشور از مهم رادستی براي دانشگاهاسناد ف
هایی این پژوهش است که درصدد پاسخگویی به  دغدغه
به همین منظور در این پژوهش، متن اسناد فرادستی . آنهاست

بخش آموزش عالی کشور به عنوان اسناد راهبردي ابالغی از 
گذار کشور مورد تحلیل قرار گرفته و  نهادهاي سیاست

بر این حوزه که مورد تأکید اسناد مذکور است  هاي مؤثر مقوله
ها،  سویی با حرکت دانشگاه سپس براي هم. گردد استخراج می

هاي ایران پیشنهاد  بندي دانشگاه معیارهاي مطلوب براي رتبه
  تواند مبنایی براي مدل هم می نتایج این پژوهش. شود می

  .هاي کشور باشد بندي دانشگاه پیشنهادي رتبه
پس از بخش : بخش تشکیل شده است 6ضر از مقاله حا
در بخش دوم، مروري بر پیشینه پژوهش در ) مقدمه(نخست 

ها و تحلیل محتوایی اسناد مطرح  جهت کارکردهاي دانشگاه
شناسی که تحلیل محتوایی کیفی  است؛ بخش سوم، روش

اسناد فرادستی بخش آموزش عالی است را مورد اشاره قرار 
محتواي اسناد تشریح شده است؛ در  داده و فرآیند تحلیل

گیرد و متن اسناد بر  ها صورت می بخش چهارم، تحلیل داده
شده تحلیل و معیارهاي مناسب براي  شناسی بیان اساس روش

شود؛ بخش پنجم، در این بخش طی  بندي استخراج می رتبه
هاي این پژوهش با نتایج دیگر  اي، یافته یک بررسی مقایسه

. گیرند مقایسه شده و مورد بحث قرار می هاي مشابه پژوهش
بندي نتایج و ارائه تحلیل  بخش ششم و آخر نیز به جمع

  .اختصاص یافته است
  
  پیشینه پژوهش -2
ها و  یکی از مسائل مهم، درنظر گرفتن مأموریت دانشگاه 

بندي  هاي رتبه هاي دانشگاه توسط مدل پوشش مأموریت

مأموریت و کارکرد رو در این پژوهش نخست  از این. است
شود و پس از آن به ابعاد گوناگون اسناد  ها مرور می دانشگاه

ها مورد  فرادستی بخش آموزش عالی کشور که در پژوهش
  .شود اند پرداخته می تحلیل قرار گرفته

  ها کارکردهاي دانشگاه 1- 2
هر . بخش مفاهیم متعددي است کلمه دانشگاه در ذهن، تداعی

تواند به این مفاهیم معنا و  شگاه مییک از کارکردهاي دان
واژه دانشگاه در زبان التین به معنی کلیت و از . جهت دهد

دیدگاه حقوقی به معنی انجمنی از اشخاص که در یک حرفه 
در زبان عربی به معنی جامعه و در زبان . کنند است فعالیت می

نظران  صاحب]. 9[فارسی به معناي محل علم و دانش است 
اي از این  عددي از دانشگاه ارائه دادند که خالصهتعاریف مت

  .آمده است 1تعاریف در جدول 
در راستاي تعریف واژه دانشگاه، کارکرد یا مأموریت 

امروزه . تواند تعریف این مفهوم را تکمیل کند ها می دانشگاه
عد نبوده و جنبه رسالت دانشگاه هاي  ها محصور به یک یا دو ب

توجه به جنبه کارکردي . گیرد کارکردي متفاوتی را در بر می
دانشگاه ارائه  تواند یک تعریف عملکردي از ها می دانشگاه
کنفرانس گادکین در  طی 1963سال به همین جهت در . نماید

رئیس اسبق  1توسط کر multiversityهاروارد مفهوم 
  ]. 8[دانشگاه کالیفرنیا مطرح شد 

ها را از نگاه برخی  کارکردهاي متفاوت دانشگاه 2جدول 
ها نشان  شده توسط برخی دانشگاه هاي اعالم محققان یا برنامه

شود  گونه که از این جدول مشاهده می همان .دهد می
عنوان یک نهاد  ها و مؤسسات آموزش عالی به دانشگاه

نکته قابل توجه . هستند اي کارکردهاي ویژه اجتماعی، داراي
ها  که به طور مشترك در اکثر کارکردها یا مأموریت دانشگاه

                                                 
1- Kerr 

  تعاریف دانشگاه) 1جدول 
  مرجع  تعریف دانشگاه

  ]10[  دانشگاه محلی است که در آن، تحقیق و تعلیم پژوهشگران اولویت اصلی را داراست
کننده از منابع به منظور اجراي کارکردهاي اصلی خود همچون  استفادهاي یا جهانی،  دانشگاه به عنوان بخشی از یک کل در سطح منطقه

محیطی، اقتصادي، اجتماعی و بهداشتی  تدریس، پژوهش، خدمات اجتماعی و تأثیرگذاري در به حداقل رساندن اثرات منفی زیست
  شود تعریف می

]11[  

  ]12[  دانشگاه به عنوان محل تالقی دانش و فرهنگ، نهادي خودمختار است
  ]4[  اي و همچنین فضایی براي رشد اندیشه و خالقیت است هاي توسعه دانشگاه محلی براي تربیت بدنه کارشناسی کشور و انجام پژوهش

  ]5[  جویی و یادگیري است جویی، حقیقت دانشگاه محلی براي آموزش، پژوهش، انتقال اطالعات، فضیلت
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شود توجه به کارکردهاي آموزش،  در سراسر دنیا مشاهده می
  .پژوهش و ارائه خدمات اجتماعی است

  ها هاي دانشگاه کارکردها و مأموریت) 2جدول 
  مرجع  شده در خصوص کارکردهاي دانشگاه موارد مطرح

عد  معرفی سه کارکرد بازتولید، سازگاري و تولید از ب
  شناسی آموزش عالی جامعه

]13[ 

بخشی بین  معرفی چهار مأموریت اکتشاف علمی، انسجام
اي، کاربرد  رشته هاي موجود از طریق تفکر بین داده

  ها اطالعات در مسائل واقعی و آموزش براي دانشگاه
]10[  

سه کارکرد اساسی تربیت نیروي انسانی متخصص و 
هاي بنیادي  ماهر، خلق و توسعه فناوري و توسعه دانش

المللی براي  اي در سطح بین در جامعه و رشد حرفه
  ها دانشگاه

]14[  

و اشاعه ) آموزش(، انتقال دانش )پژوهش(دانش  تولید
  )خدمات(نشر دانش 

]15[ 

  ]16[ ها اضافه کردن ویژگی پایداري به رسالت دانشگاه
 کمال به دستیابی دانشجویان، مطلوب عملکرد و موفقیت

 خود و ارائه هاي و فعالیت وظایف در انجام مطلوب
  جامعه به خدمت

]17[  

هاي پژوهشی، یادگیري و آموزشی  زمینهتالش مستمر در 
  المللی در سطح باالي بین

]18[  

  ]19[  پژوهش، نوآوري، آموزش، یادگیري و پرسشگري
هاي آموزشی، یادگیري  ارائه خدمت به جامعه در عرصه
  و پژوهش

]20[  

  ]21[  ارائه خدمت به جامعه، آموزش، پژوهش و خلق دانش
  ]22[  اقتصادي و فرهنگیرهبري در زمینه توسعه آموزشی، 

  ]23[  ارائه خدمت به جامعه، آموزش و پژوهش
  
هاي آموزش عالی را با تغییرات  تحوالت دو دهه اخیر، نظام

هاي سنتی  رو کرده است به طوري که مأموریت اي روبه عمده
ها فقط  امروزه از دانشگاه. ها کامالً متحول شده است دانشگاه

هاي جدیدي  رود بلکه نقش نمیآموزش و پژوهش انتظار 
همچون مشارکت پررنگ در فرآیند توسعه فناوري، 

هاي صنعتی و  وکار، پیشرفت در عرصه آفرینی در کسب نقش
ها تصویر  اقتصادي و به طور کلی خلق ثروت براي دانشگاه

ها باعث پیدایش مفهوم جدیدي به نام  این نقش. شده است
توسط  1998ار در سال دانشگاه کارآفرین شد که نخستین ب

 مطرح و مورد استقبال جامعه جهانی قرار گرفت 1کالرك

                                                 
1- Clark 

هاي دنیا به عنوان یک اصل  این کارکرد در اکثر دانشگاه]. 24[
مأموریت . براي تربیت و ترویج کارآفرینی پذیرفته شده است

ها در کشور طی چند سال اخیر مورد توجه  کارآفرینی دانشگاه
ان و مدیران بخش آموزش عالی قرار گذار بسیاري از سیاست

با توجه به اهمیت موضوع در کشور، محققان . گرفته است
ها به دانشگاه  ها و راهکارهاي تبدیل دانشگاه مختلفی جنبه

  ].26و25[اند  کارآفرین را مورد بررسی قرار داده
هاي اخیر به  تغییرات دیگري که در جامعه جهانی طی سال

اده از منابع طبیعی و درنظر گرفتن وجود آمده توجه به استف
آیندگان و رفاه در جامعه است که این موضوعات آموزش 

مسئولیت اجتماعی . رو کرده است عالی را با الزاماتی روبه
توان از  آموزش عالی در برابر زندگی افراد در جامعه را می

ها به عنوان مراکزي  دانشگاه. ترین این الزامات برشمرد مهم
هاي اقتصادي  همواره درصدد تحقق ارزش محور دانش

کاهش بیکاري، افزایش رفاه، کاهش فاصله طبقاتی، از میان (
عدالت اجتماعی، دموکراسی، (، اجتماعی ...)برداشتن فقر و 

هاي  ترویج انرژي(محیطی  و زیست...) رفع تبعیض و 
تجدیدپذیر، حفاظت از الیه ازن، حفظ تنوع زیستی، 

هاي کنونی و  براي نسل...) اقلیمی و جلوگیري از تغییرات 
حرکت نظام آموزش عالی در راستاي توسعه . آتی هستند

. پایدار باعث پیدایش مفهوم آموزش عالی پایدار شده است
به همین منظور و در جهت عملیاتی نمودن این الزام در 

اي  ها مأموریت و وظایف ویژه هاي اخیر براي دانشگاه سال
نخستین حرکت رسمی در زمینه . ]24[تدوین شده است 

توجه به آموزش مباحث توسعه پایدار در جهان به مطرح 
در شهر ) 1992سال ( "2اجالس زمین"شدن این موضوع در 
دستور "گردد که منجر به انتشار بیانیه  ریودوژانیرو برزیل برمی

در بخشی از این بیانیه از یونسکو . در این زمینه شد "213کار 
هاي عمومی در  در زمینه آموزش و آگاهی خواسته شد که

هاي بعد هم  در سال]. 27[خصوص توسعه پایدار گام بردارد 
ضرورت توجه آموزش عالی به نیازهاي نسل حاضر بدون به 

در ]. 28[خطر افتادن نسل آینده مورد تأکید قرار گرفته است 
، توسعه پایدار به عنوان عنصر 4در بیانیه تالورس 2003سال 
در سطح جهان ]. 16[آموزش عالی معرفی شد  کلیدي

                                                 
2- Earth Summit 
3- Agenda 21 
4- Talloires Declaration 
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ها را متعهد به انجام  هاي متعددي صادر شده که دانشگاه بیانیه
رسد که  به نظر می. آموزش مباحث توسعه پایدار کرده است

ها به آموزش توسعه پایدار، یک مسئله جهانی  تعهد دانشگاه
ها و مؤسسات آموزش عالی باید این موضوع  شده و دانشگاه

  .هاي اصلی خود تلقی نمایند را به عنوان یکی از مأموریت
ها از شکل سنتی آن خارج و آنها براي  امروزه رسالت دانشگاه

هاي  فعالیت و ادامه حیات خود باید به برخی مسائل و جنبه
محیطی و جامعه هم توجه نموده و در قبال آن پاسخگو 

اساس  ها را بر کارکردهاي غالب دانشگاه 3جدول . باشند
این کارکردهاي بر  .دهد شده فوق نشان می مطالعات انجام

ها  شده، تعاریف و کارکردهاي دانشگاه اساس مطالعات انجام
شده  با توجه به اینکه برخی موارد مطرح. به دست آمده است

رو کارکردهاي آموزش و  از نظر مفهومی کلی است از این
متخصص و  پژوهش از نظر لغوي با عناوین نیروي انسانی

متعهد مورد نیاز جامعه و تولید علم و انتشار دانش جایگزین 
ها را  ترین کارکردهاي دانشگاه بنابراین اساسی. و اصالح شدند

  :توان در موارد زیر خالصه نمود می
 تربیت نیروي متخصص و متعهد مورد نیاز جامعه .1

 تولید علم و انتشار دانش .2

  ارائه خدمت به جامعه .3
 کارآفرینی .4

  کمک به توسعه پایدار .5
  ریزي و اسناد فرادستی مرتبط با آموزش عالی برنامه 2- 2

هاي کلیدي  عنوان یکی از رسالت امروزه توسعه جامعه به
اي نیاز به  دستیابی به چنین توسعه. آموزش عالی مطرح است

بدین منظور، بیشتر کشورها . راه است ریزي و نقشه برنامه
جانبه  همه توسعه و رشد براي توسعه، اي درحالویژه کشوره به

 و مدت میان هاي توسعه برنامه فرهنگی، و اقتصادي، اجتماعی
ریزي به صورت  پیشینه برنامه .کنند می تدوین بلندمدت
گردد  بر می 1325ایران، به اجراي آن در سال  رسمی در
شروع  1316هاي منجر به تدوین این برنامه از سال  فعالیت

پس از تدوین اولین برنامه عمرانی، این برنامه ]. 29[شده بود 
تا پیروزي انقالب . به مجلس ملی تقدیم شد 1327در سال 

ا به ت]. 30[اسالمی، شش برنامه تدوین و پنج برنامه اجرا شد 
تنظیم و . امروز پنج برنامه توسعه دیگر هم تدوین شده است

دهنده  اجراي تقریبی دوازه برنامه مرتبط با توسعه کشور، نشان

ریزي در کشور  اي ارزشمند در زمینه برنامه سابقه و تجربه
هاي اخیر تصویب و  ها که در دهه برخی از این برنامه. است

دارند که در آنها به جایگاه  اند بیشتر نقش راهبردي ابالغ شده
و اهمیت نظام آموزش عالی اشاره و با توجه به اهمیت 

آفرینی آنها در توسعه، راهبردها و اهداف  ها و نقش دانشگاه
  .استراتژیک نظام آموزش عالی مشخص شده است

  ها بررسی تطبیقی کارکردهاي اساسی دانشگاه) 3جدول 

  مرجع
  ها کارکردهاي دانشگاه

  پژوهش  آموزش
خدمت 
  به جامعه

  ینیکارآفر
کمک به 
  توسعه پایدار

]10[  ü  ü        
]11[  ü  ü  ü    ü  
]12[  ü    ü      
]4[  ü  ü        
]5[  ü  ü        
]13[  ü    ü      
]14[  ü  ü  ü      
]15[ ü  ü  ü      
]16[          ü  
]17[  ü    ü      
]18[  ü  ü        
]19[  ü  ü    ü    
]20[  ü  ü  ü      
]21[  ü  ü  ü      
]22[  ü    ü      
]23[  ü  ü  ü      
]24[     ü    
]25[     ü    
]26[     ü    
]27[     ü  
]28[      ü 

 

هاي مرتبط با اسناد فرادستی بخش آموزش  بررسی پژوهش
اي  خالصه 4جدول . عالی عموماً مربوط به دو دهه اخیر است

هاي مرتبط با اسناد فرادستی بخش آموزش عالی  از پژوهش
  .دهد آمده را نشان میکه در بررسی پیشینه موضوع به دست 

دهند که در تدوین  شده نشان می هاي بررسی پژوهش
هاي اول، دوم و سوم توسعه با توجه به شرایط موجود،  برنامه

ها و جایگاه آنها در توسعه کشور توجه  کمتر به نقش دانشگاه
هایی  هاي چهارم و پنجم توسعه سرفصل شده ولی در برنامه
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. ها اختصاص داده شده است براي آموزش عالی و دانشگاه
هاي  شده در خصوص تحلیل محتواي برنامه مطالعات انجام

دهد که  توسعه و اسناد مرتبط با بخش آموزش عالی نشان می
هاي  مفاهیم فرهنگ، آموزش، پژوهش، فناوري و همکاري

  .اند المللی بیشترین وزن را داشته فرابخشی و بین
شده در زمینه تحلیل  هاي انجام با توجه به بررسی پژوهش

خورد این  محتواي اسناد فرادستی، آنچه کمتر به چشم می
ها بیشتر جنبه ارزیابی محتوایی و تحلیل  است که بررسی

  زمینه بررسی اسناد فرادستی مرتبط با آموزش عالیشده در  هاي انجام پژوهش) 4جدول 
  هاي پژوهش یافته  سال  عنوان پژوهش  ردیف

1  
آموزش  ریزي برنامه تجارب بازنگري
  ]31[توسعه  دوم برنامه در عالی

1374  
 کیفیت و عمرانی، افت جاري بودجه ریزي، کسري برنامه مختلف در مراحل ها دانشگاه مشارکت عدم

کشور،  عالی اطالعات آموزش پایگاه ها، عدم ایجاد دانشگاه کارآیی کاهشو  تحقیق و آموزش
 تحقیقاتی مراکز و ها دانشگاه به اطالعات هنگام به نبوددسترسی

2  
 بخش روند و تحلیل توصیف
اول،  هاي برنامه طی عالی آموزش
  ]32[ایران  توسعه سوم و دوم

1383  

گذشته،  روندهاي غیرعلمی بر اساس هاي بینی پیشهاي برنامه توسعه همچون  وجود برخی کاستی
همه  درونی، عدم مشارکت و هاي بیرونی محیط ارزشیابی مداوم، نبود نظام ارزشیابی نشدن نهادینه

 کمیته از اعضاء کوچکی جمع به گیران تصمیم تقلیل مجموعه و ریزي فرآیند برنامه در ذینفعان
  عملکرد کلیدي هاي نشدن شاخص تدوین و ریزي برنامه

3  
 نظام آموزش ساختار شناسی آسیب
ساله  پنج هاي برنامه اجراي در عالی

 ]33[عالی  آموزش بخش توسعه

1386  
 مدیریتی، عمومی، قانونی، الزامات فنی،: برنده اجراي برنامه توسعه آموزش عالی عبارتند از پیش عوامل

  ساختاري و فرهنگی

4  

 آموزش نظام ساختار شناسی آسیب
 ساله پنج هاي اجراي برنامه در عالی

 منظور به عالی توسعه بخش آموزش
  ]34[مناسب  راهبردهاي ارائه

1386  
اي و  وظیفه ساختار: عبارتند از عالی نظام آموزش توسعه هاي برنامه اجراي اصلی هاي آسیب و موانع

  ها برنامه و اهداف و محیط ها با ویژگی ساختار انطباق عدم
 )ماتریسی ساختار و مند نظام یا مدیریت ترکیبی مشارکتی، فرهنگ راهبرد کارگیري سه به: پیشنهادات(

5  

تحلیل محتوایی اسناد فرادستی و 
هاي  منظور استنتاج سیاست    معین به
هاي توسعه پنجم بخش آموزش  برنامه

 ]35[عالی، تحقیقات و فناوري 

1388  
آموزش، پژوهش، فناوري، توانمندسازي منابع  فرهنگ،: شده عبارتند از هاي محوري استخراج سیاست

  المللی، پاسخگویی، تشویق و مشارکت هاي فرابخشی و بین ها، همکاري انسانی و توسعه زیرساخت

6  
 نقشه نویس پیش محتواي تحلیل
 الگوي پیشنهاد و کشور علمی جامع

  ]36[آن  ارزیابی
1388  

پژوهی، سیاسی و حقوقی به  شناختی، فرهنگی، آینده جامعهفناوري، اقتصادي، مدیریتی،  و علمی مفاهیم
  اند ترتیب بیشترین سهم را در ساختار مفهومی داشته

  )پیشنهاد شد کشور علمی جامع اي براي ارزیابی نقشه مؤلفه 18در نهایت یک الگوي (

7  
 هاي برنامه در فناوري و نقش علم

  ]37[ملی  توسعه
1390  

هاي توسعه  برنامه و طرح در تدوین) فناوري و پژوهش آموزش،(توسعه ضرورت توجه به اجزاء اصلی 
  هاي کشور در زمینه توجه به امر فناوري و تدوین راهبردهاي دقیق براي توسعه فناوري و ضعف برنامه

8  
ارزیابی و تحلیل بخش علم و 

فناوري قانون برنامه پنجم توسعه از 
  ]30[منظر اسناد فرادستی 

1392  

هاي فرهنگ، آموزش، پژوهش، فناوري،  محوري حاصل از تحلیل اسناد در حوزههاي  سیاست
المللی، پاسخگویی،  هاي فرابخشی و بین ها، همکاري توانمندسازي منابع انسانی و توسعه زیرساخت

در مرحله بعد، مواد قانونی بخش علم و فناوري قانون برنامه پنجم . بندي شدند تشویق و مشارکت طبقه
هاي محوري فوق مطابقت و مشخص گردید که در بخش علم و فناوري قانون برنامه  سیاستتوسعه با 

  هاي محوري اسناد مورد توجه قرار گرفته است پنجم توسعه، سیاست

9  
المللی در  جایگاه آموزش عالی بین

  ]38[نقشه جامع علمی کشور 
1393  

المللی در نقشه جامع علمی کشور تحلیل  بینتحلیلی، جایگاه و موقعیت آموزش عالی -با روش توصیفی
  بینی شده در نقشه جامع علمی شناسایی شد هاي پیش ها و فرصت و ظرفیت

10  

 توسعه هاي برنامه محتواي تحلیل
 تغییرات بر تمرکز عالی با آموزش
 نظام استقالل کارکردي و ساختاري

  ]39[دانشگاهی 

1394  

 از کشور در طول پنج برنامه توسعه، گذاران سیاست و ریزان نگرش برنامه و گیري تغییر در جهت
 به توجه و میزان تغییر یافته بازارمحور و هومبولتی حکمرانی هاي مدل به گرا دولت حکمرانی هاي مدل

 سایر از بیش توسعه، پنجم و چهارم سوم، هاي برنامه در دانشگاهی استقالل کارکردهاي از برخی
 طی دانشگاهی استقالل کارکردي و ساختاري ابعاد بین تعامل دهنده نشانکه این امر  بوده ها برنامه

  است توسعه هاي برنامه
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شده در این اسناد را دارد و کمتر به  استخراجهاي  سیاست
ها و مؤسسات آموزش عالی براي  آور دانشگاه هاي الزام جنبه

این شکاف موجود، . اند دستیابی به اهداف کالن کشور پرداخته
ها و ارزیابی عملکردي آنها  توجه به الزامات حرکتی دانشگاه

. سازد بر اساس تحلیل محتواي اسناد فرادستی را ضروري می
بندي تا حدي  هاي رتبه با عنایت به اینکه معیارهاي نظام

توانند سمت و سوي این حرکت را تعیین کنند در این  می
بندي،  ها و معیارهاي رتبه پژوهش، مبناي تعریف شاخص

  .تحلیل محتواي متن این اسناد خواهد بود
  
  شناسی پژوهش روش -3

تواند  با توجه به نتایج آن که می ،این پژوهشگیري  جهت
ها و مؤسسات  مورد استفاده پژوهشگران، دانشجویان، دانشگاه

- آموزش عالی قرار گیرد کاربردي و از نظر ماهیت، توصیفی
اي  تحلیلی است که گردآوري اطالعات آن به شیوه کتابخانه

با عنایت به اینکه متون اسناد فرادستی از . انجام شده است
ها و  گذاري دانشگاه ع اطالعاتی مهم در سیاستجمله مناب

روند واحد تحلیل پژوهش اسناد  عملکرد آنها به شمار می
فرادستی حوزه آموزش عالی، مرتبط با ارتقاء کمی و کیفی 

روش تحلیل، تحلیل محتواي کیفی  بنابراین. هاست دانشگاه
 بهبا رویکرد استقرایی بدین صورت که . متون اسناد است

متون اسناد فرادستی و شناسایی معیارهاي تأثیرگذار بر بررسی 
  .شود ها پرداخته می بندي دانشگاه رتبه

براي انتخاب اسناد، در گام نخست، نهادهاي حاکمیتی و 
ها و مؤسسات  گذار در زمینه ارزیابی عملکرد دانشگاه سیاست

مصوبات و قوانین ابالغی این (آموزش عالی شناسایی شدند 
ها  تأثیرگذاري در ترسیم جهت حرکتی دانشگاهنهادها نقش 

هاي مشابه، فهرستی از  در گام بعدي با مطالعه پژوهش). دارند
بندي، فهرستی از  اسناد مورد تحلیل استخراج و پس از جمع

عناوین اسناد مورد تحلیل در این پژوهش که . اسناد تهیه شد
به صورت یک نمونه هدفمند و دردسترس براي مطالعه 

  .آمده است 5اب شدند در جدول انتخ
هاي اولیه در این پژوهش از نوع متن  با توجه به اینکه داده

 اسناد فرادستی 1ترین روش، تحلیل محتواي هستند مناسب

                                                 
1- Content analysis 

 2فرآیند تحلیل محتواي اسناد با استفاده از روش گال. است
  :و طی پنج مرحله به صورت زیر انجام شد] 40[

این مرحله متن هر یک از اسناد  در: شناسایی گزاره) 1مرحله 
به صورت جداگانه مورد تحلیل قرار گرفت و مفاد مرتبط با 

آور براي  هاي الزام سپس گزاره. آموزش عالی شناسایی شد
ها بر اساس  انتخاب هر یک از گزاره. ها انتخاب شد دانشگاه

ها  مفهوم و تطابق آن با مأموریت، کارکرد و انتظارات دانشگاه
  .گذاري گردید و نشانهاستخراج 

هاي  بر اساس تفسیر هر یک از گزاره: سازي مقوله) 2مرحله 
. سازي صورت گرفت شده در مرحله قبل، مقوله استخراج

سعی شد هر مقوله نماینده یک متغیر متفاوت پشتیبان 
  .ها باشد مأموریت دانشگاه

با هاي منتخب  هر یک از گزاره: شناسایی کدها) 3مرحله 
گذاري  توجه به مفهوم، براي قرار گرفتن در هر مقوله نشانه

شده  هاي انتخاب در این مرحله، محتواي هر یک از گزاره. شد
در هر سند به صورت جداگانه از نظر مفهومی تفسیر و 

این . ها اختصاص یافت کدهاي مربوطه به هر یک از گزاره
  .مرحله به گدگذاري باز مشهور است

براي درك بنیادین هر یک از مفاهیم : یص کدهاتلخ) 4مرحله 

                                                 
2- Gall 

  اسناد فرادستی در بخش آموزش عالی) 5جدول 
  سال  مرجع تصویب  عنوان سند ردیف

1  
هاي کلی نظام  ابالغیه سیاست

 )بخش علم و فناوري(

مجمع تشخیص 
  مصلحت نظام

1393  

 ساله کشور انداز بیست سند چشم 2
مجلس شوراي 

  اسالمی
1382  

 قانون برنامه پنجم توسعه کشور  3
مجلس شوراي 

  اسالمی
1389  

4  
قانون اهداف، وظایف و 
تشکیالت وزارت علوم، 
 تحقیقات و فناوري

مجلس شوراي 
  اسالمی

1383  

 نقشه جامع علمی کشور 5
شوراي عالی 
  انقالب فرهنگی

1389  

6  
هاي کلی برنامه ششم  سیاست

  توسعه کشور
مجلس شوراي 

  اسالمی
1395  

7  
مصوبات شوراي عالی انقالب 

  فرهنگی
شوراي عالی 
  انقالب فرهنگی

--  
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ها، در این گام  پوشانی مفهومی در تحلیل و جلوگیري از هم
براي فهم مبانی و کدها در جهت مأموریت و الزامات 

ها مبادرت به تشکیل جلساتی توسط محققان با  دانشگاه
در این جلسات با درنظر گرفتن . حضور یک خبره گردید

ها و  شور در حکم یک سند اصلی، مقولهنقشه جامع علمی ک
ها مورد تأیید قرار  هاي منتخب، مورد بازخوانی و تحلیل گزاره

پس از یکتا . ها تبیین گردید گرفت و سرانجام الگوي مقوله
افزار بر اساس  هاي موجود در نرم شدن کدهاي باز، داده

شده مورد بازبینی و تحلیل متون مجدد  اصالحات انجام
  .صورت گرفت

اي از  در این مرحله، مجموعه: کدگذاري محوري) 5مرحله 
پوشانی مفهومی دارند  مفاهیم بر محور یک مقوله اصلی که هم

هاي مفهومی که  در این پژوهش، خوشه. شوند بندي می گروه
دهنده کدهاي محوري هستند از انتظارات و رسالت  تشکیل
دگذاري روش متداول براي تأیید ک. ها برگرفته شد دانشگاه

در این پژوهش . محور است محوري، تطابق مشابهت خبره
براي کدگذاري و تخصیص کد محوري، به صورت جداگانه 

هاي مختلف آموزش  از نظر دو خبره دردسترس که در حوزه
ها اشراف علمی  عالی مسئولیت و از نظر مفهومی هم به مقوله

  .الزم را داشتند استفاده شد
که قادر است متون  1تی افزار اتلس نرم 6براي تحلیل، از نسخه 

فرآیند این . هاي متفاوت بخواند استفاده شد فارسی را با قالب
  .نشان داده شده است 1پژوهش در شکل 

در این پژوهش سؤاالت تحقیق به شرح زیر است که پاسخ 
  :کند به آنها فرآیند پژوهش را هدایت می

براي تحلیل ) آور لزاما(ها  بندي دانشگاه مفاهیم مرتبط با رتبه -
 محتواي متن اسناد فرادستی در بخش آموزش عالی کدامند؟

هاي ایران از منظر  بندي دانشگاه معیارهاي مناسب براي رتبه -
 اسناد فرادستی کدامند؟

بندي مطلوب آن است که  گونه که قبالً نیز بیان شد رتبه همان

                                                 
1- Atlas.ti 

لمللی در ا ها را بر اساس اقتضائات ملی و بین حرکت دانشگاه
جهت نیل به اهداف کالن نظام آموزش عالی کشورها هدایت 

در ایران، اسناد فرادستی بخش آموزش عالی این اهداف . کند
رو یکی  از این. اند ها مشخص کرده و الزامات را براي دانشگاه

ها توجه به این  بندي دانشگاه از منابع مهم در تدوین مدل رتبه
ؤال نخست به تحلیل محتواي متن رو در س از این. اسناد است

ها  این اسناد پرداخته و مفاهیم مرتبط با الزامات دانشگاه
موضوع سؤال دوم هم این است که پس . استخراج خواهد شد

از استخراج مفاهیم مندرج در اسناد فرادستی و ضرورت ارائه 
بندي دانشگاها، نیاز به داشتن  مدل بومی ارزیابی و رتبه

ب براي آن مدل وجود دارد که در این سؤال معیارهایی مطلو
مفاهیم به دست آمده در جواب سؤال نخست بر اساس 

سؤاالت اول و . بندي خواهند شد ها دسته کارکردهاي دانشگاه
  .شده در این تحقیق در امتداد یکدیگر هستند دوم مطرح

  
  ها تحلیل داده -4
  عالی آموزش بخش فرادستی اسناد محتواي تحلیل 1- 4

تحلیل محتوا، شده جهت  براي گزینش اسناد فرادستی معرفی
راه  اسنادي انتخاب شدند که اهداف کالن، الزامات و نقشه

پوشانی کمتري داشته باشند به  آموزش عالی را تبیین کنند هم
گذار و راهبردي کشور رسیده باشد  تصویب نهادهاي سیاست

رو  از این. و در منابع مشابه دیگر هم به آنها اشاره شده باشد
بخش آموزش عالی کشور،  هفت سند فرادستی مربوط به

در رابطه با . انتخاب و محتواي آنها مورد تحلیل قرار گرفت
تحلیل مصوبات شوراي عالی انقالب فرهنگی، مصوباتی که 

ها داشته و  نقش دستورالعمل و قانون اجرایی براي دانشگاه
 6جدول . مربوط به بیست سال اخیر بودند درنظر گرفته شد

تفکیک هر یک از اسناد و   ي باز را بهها و کدها فراوانی گزاره
ذکرشده (اي تحلیل محتواي اسناد  بر اساس فرآیند پنج مرحله

  .دهد را نشان می) شناسی در بخش روش

انتخاب اسناد فرادستی 
 آموزش عالی

تحلیل 
محتواي 
 اسناد

هاي  استخراج مقوله
 آور در اسناد الزام

معیارهاي 
بندي  رتبه
 هاي ایران دانشگاه

استخراج 
 کدهاي باز

انتخاب 
کدهاي 
 محوري

  فرآیند اجراي پژوهش) 1شکل 
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آور و تعداد کدهاي مستخرج  هاي الزام فراوانی گزاره) 6جدول 
  در اسناد فرادستی آموزش عالی

ف
ردی

 

  اسناد
فراوانی 
هاي  گزاره
  آور الزام

کد تعداد 
 استخراج
  شده

1  
هاي کلی نظام  ابالغیه سیاست

 )بخش علم و فناوري(
31  38  

2 
ساله  انداز بیست سند چشم

 کشور
13  15  

  57  37 قانون برنامه پنجم توسعه کشور  3

4  
قانون اهداف، وظایف و 
تشکیالت وزارت علوم، 
 تحقیقات و فناوري

18  25  

  139  79 نقشه جامع علمی کشور 5

6 
هاي کلی برنامه ششم  سیاست

  توسعه کشور 
5  9  

7  
مصوبات شوراي عالی انقالب 

  فرهنگی
58  78  

  
ها  با توجه به اینکه برخی از این اسناد منحصراً به دانشگاه

آور براي  هاي الزام اند در تحلیل محتواي اسناد، گزاره نپرداخته
گذاري  نشانهافزار  ها از نظر مفهومی استخراج و در نرم دانشگاه
مفهوم به  361گزاره مورد تحلیل، مجموعاً  241از . شدند

صورت کدهاي باز اولیه استخراج شد سپس مفاهیم 
هاي مشترك و نامرتبط حذف  شده تجمیع و مفهوم استخراج

مفاهیم حاصله،  .مفهوم حاصل شد 175گردید که در نتیجه، 
تشکیل  از نظر مفهومی و معنایی چندین بار توسط محققان با

جلساتی منظم مورد بازبینی و بازتعریف قرار گرفتند تا هر چه 
. ها باشند بهتر پاالیش و تلخیص شده و مرتبط با دانشگاه

برخی از آنها با یکدیگر ادغام و برخی که نامربوط بودند 
حذف شدند و سرانجام مفاهیم نهایی به دست آمده به عنوان 

ین کدهاي باز عناو 7جدول  .کدهاي باز معرفی شدند
  .دهد شده را نشان می حاصل

 8براي درك بیشتر هر یک از کدهاي حاصله، در جدول 
تعریف مختصري از آنها بر اساس محتواي متنی اسناد 

شده بر اساس متون اسناد  تعاریف ارائه. شود فرادستی ارائه می
فراوانی هر یک . هاي محققان صورت گرفته است و برداشت

دهنده میزان تکرار هر کد در  اسناد، نشاناز کدها در کل 
  .محتواي متنی اسناد است

  شده کدهاي باز استخراج) 7جدول 
  اسناد فرادستی آموزش عالی در تحلیل

ف
ردی

 

ف  کد
ردی

  

ف  کد
ردی

  
  کد

  13 محوري اخالق  1
 توجه به محیط
 زیست

25  
حمایت از 
 نخبگان

2  
ارتقاء تحصیالت 

 تکمیلی
14  

تأمین منابع 
 مالی

26  
افزایی  دانش

 فرهنگی

  15 ارتقاء کیفی علوم  3
تبدیل ایده به 
 محصول

27  
درنظر گرفتن 

 ها اولویت

4  

آموزش و 
پژوهش مبتنی بر 

هاي  ارزش
 اسالمی

16  
سازي  تجاري

پژوهش و 
 فناوري

28  
ساالري  شایسته

در علم و 
 فناوري

  17 آزاداندیشی  5
تربیت نیروي 
انسانی متعهد 
 و متخصص

29  
هاي  کرسی
 پردازي نظریه

6  
آموزش 
 محور پژوهش

18  
ترویج 

خالقیت و 
 نوآوري

30  
مرجعیت 
 علمی

7  
آموزش 
 تقاضامحور

19  
توسعه 
هاي  قطب

 علمی

31  
مشارکت 
 پژوهشی

  20 آموزش همگانی  8
توسعه 
هاي  فناوري
 بومی

32  
نهادینه کردن 
 مدیریت دانش

9  
وري  بهره

 پژوهشی
21  

توسعه 
 کارآفرینی

33  
هدایت 
 تحصیلی

  34 تولید علم  22 پاسخگویی  10
سویی  هم

آموزش و 
 پژوهش

11  
پژوهش 
 تقاضامحور

23  
تولید علم 
 بومی

35  
همکاري 

 المللی بین

12  
تأثیرگذاري 
 اجتماعی

24  
حمایت از 

هاي  شرکت
 بنیان دانش

36  
همکاري 
 فرابخشی

  

اهمیت آن است که از این به بعد، وزن  فراوانی هر کد مبین
همچنین با توجه به مفهوم هر کد و . شود میآن کد نامیده 

  .شود مقایسه آنها با هم، تفاوت در مفهوم هر کد مشاهده می
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  تعریف مختصر کدهاي باز حاصله بر اساس اسناد فرادستی) 8جدول 
  تعریف اختصاري  فراوانی  کد باز  ردیف

  هاي علمی در راستاي حل مشکالت کشور انجام پژوهش  34  محور پژوهش تقاضا  1
  آموزي نگاه دینی و اسالمی به دانش، فناوري و علم  25  هاي اسالمی آموزش و پژوهش مبتنی بر ارزش  2
  هاي آموزشی و پژوهشی همکاري فعال با جامعه جهانی در تمام حوزه  25  المللی همکاري بین  3
  ها دانشگاه هاي مورد نیاز جامعه در ساماندهی عرضه و تقاضا و آموزش رشته  24  آموزش تقاضامحور  4
  هاي اخالقی در علم و فناوري احترام به ارزش  17  محوري اخالق  5
  دار ها و نیازهاي اولویت هدایت نظام آموزشی به سمت تأمین رشته  13  هدایت تحصیلی  6

  12  بنیان هاي دانش حمایت از شرکت  7
هاي  هاي فعال در بخش حمایت علمی و فناوري درتوانمندسازي شرکت

  صنعتیتولیدي و 
  ها هاي خالق، خودباور و کارآفرین در دانشگاه تأکید بر پرورش انسان  12  توسعه کارآفرینی  8
  توسعه و گسترش هدفمند علوم با ساماندهی آموزش و پژوهش  11  ارتقاء کیفی علوم  9
  آن و افزایش) به زبان فارسی(هاي بومی  هاي تولید پژوهش توجه به قابلیت  11  تولید علم بومی  10

  10  مرجعیت علمی  11
ایفاء نقش مرجعیت علمی در امور و تسهیل رجوع به آن و پیشتازي در امور 

  کالن کشور
  هاي علم و فناوري و نیازهاي آموزشی درنظر گرفتن اولویت  9  ها درنظر گرفتن اولویت  12
  ها ریزي و ساماندهی تأمین نیازهاي مالی دانشگاه برنامه  9  تأمین منابع مالی  13
  بهادادن به نخبگان و استفاده حداکثري از ظرفیت و تجارب آنها  9  حمایت از نخبگان  14
  توجه به کرامت انسانی با تکیه بر فطرت و آزادگی انسان  8  آزاداندیشی  15
  پاسخگو بودن در قبال نیازهاي جامعه  8  پاسخگویی  16
  هاي تحصیالت تکمیلی به دورهریزي براي ورود  تقویت و برنامه  7  ارتقاء تحصیالت تکمیلی  17
  آموزش نیروي انسانی کارآمد و باتجربه  7  تربیت نیروي انسانی متعهد و متخصص  18
  هاي ملی در جهت شناسایی و رفع نیازهاي آنها همکاري با سازمان  7  همکاري فرابخشی  19

  6  تأثیرگذاري اجتماعی  20
هاي  ایفاء رسالتآفرینی و مشارکت دانشمندان و دانشگاهیان در  نقش

  اجتماعی
  گیري و حمایت از نتایج پژوهش و تبدیل آنها به ثروت بهره  5  سازي پژوهش و فناوري تجاري  21
  هاي مورد نیاز ها براي زمینه آموزش تفکر خالق و نوآور در دانشگاه  5  ترویج خالقیت و نوآوري  22
  آن امکان دسترسی همگانی به آموزش و تسهیل  5  آموزش همگانی  23
  وري در نظام علم، فناوري و نوآوري کشور هاي بهره ارتقاء سطح شاخص  4  وري پژوهشی بهره  24
  ارتقاء همکاري علمی و پژوهشی میان محققین  4  مشارکت پژوهشی  25
  ایرانی-ارتقاء سطح دانش در امور فرهنگ اسالمی  3  افزایی فرهنگی دانش  26

  3  پردازي هاي نظریه کرسی  27
پردازي براي توسعه فرهنگ نقد و آزادي تفکر در  هاي نظریه کرسیگسترش 

  ها دانشگاه
  و حفظ نیازهاي نسل آینده و آموزش آن محیط زیستتوجه به   3  محیط زیستتوجه به   28
  هایی برتر و حمایت از تبدیل شدن آنها به محصول جذب ایده  2  تبدیل ایده به محصول  29
  هاي علمی ها و تشکل به انجمن توجه  2  هاي علمی توسعه قطب  30
  محوري و رفع مشکالت تقویت الگوي آموزشی بر مبناي پژوهش  2  محور آموزش پژوهش  31
  ها سازي فرآیند مدیریت دانش در درون و بیرون دانشگاه تسهیل و پیاده  2  نهادینه کردن مدیریت دانش  32
  المللی سطح بینتوانمندسازي محققان براي تولید علم در   2  تولید علم  33
  توجه به نیازهاي فناورانه بومی و توسعه آن  1  هاي بومی توسعه فناوري  34
  ها جهت کردن آموزش و پژوهش در راستاي اهداف و اولویت هم  1  سویی آموزش و پژوهش هم  35
 آن ساالري در انتصاب افراد و ترویج استفاده از الگوي شایسته  1  ساالري در علم و فناوري شایسته  36
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بندي  استخراج معیارهاي مناسب براي رتبه 2- 4
  هاي ایران دانشگاه

صورت محوري  شده در مرحله قبل به کدهاي باز استخراج
کدگذاري محوري با توجه به مفهوم هر کد . کدگذاري شدند

و تفاوت هر یک از مفاهیم در مقایسه با دیگر کدها، انجام 
ها در کدگذاري محوري، از  براي ساختن عناوین خوشه. شد

ها مستخرج از پیشینه  نظر مفهومی کارکردهاي دانشگاه
سرگروه هر دسته از کدها، کد . ضوع درنظر گرفته شدمو

براي اعتبارسنجی . داراي بیشترین فراوانی در اسناد بوده است
محور  کدگذاري محوري هم از روش تطابق مشابهت خبره

هاي در دسترس  استفاده که خبرگان آن از بین رؤساي دانشگاه
. دیدها آشنایی کامل داشتند انتخاب گر که به امور دانشگاه

براي انجام نظر خبرگان، فهرست کدها در اختیار آنها قرار و 
نتایج نظر . بندي کنند از آنها خواسته شد تا کدها را گروه

ها را نشان  کد در گروه 34خبرگان در اولین برداشت مطابقت 
 5براي رفع . کند درصدي را بیان می 95داد که شباهت  می

خبرگان و محققان  درصد عدم تطابق نیز جلسات منظمی با

جهت بررسی عمیق مفاهیم با توجه به تعاریف آنها تشکیل و 
. بندي حل و فصل گردید موضوع با گفتگو در خصوص دسته

کدگذاري محوري کدهاي باز و فراوانی هر یک را  9جدول 
  .دهد نشان می

ترین کدها  در هر دسته با توجه به فراوانی هر کد، شاخص
و پژوهش تقاضامحور، حمایت از ر از این. شناسایی شدند

عد پژوهش و  هاي دانش شرکت بنیان و ارتقاء کیفی علوم در ب
عد  فناوري، آموزش تقاضامحور و هدایت تحصیلی در ب

هاي اسالمی،  آموزش، آموزش و پژوهش مبتنی بر ارزش
عد اجتماعی و فرهنگی، توسعه کارآفرینی  اخالق محوري در ب

عد کارآفرینی، توجه ب عد توسعه پایدار  محیط زیسته در ب در ب
عد تعامالت، مهم هاي بین و همکاري ها  ترین مؤلفه المللی در ب

  .اند بوده
گونه که از این مفاهیم هم قابل مشاهده است بیشتر  همان

کدهاي محوري از نظر مفهومی با کارکردهاي دانشگاه 
کد محوري تعامالت که بیشتر جنبه . پوشانی دارند هم

کند به عنوان کارکرد  ها را مشخص می همکاري دانشگاه

  کدهاي باز و محوري مستخرج از اسناد فرادستی آموزش عالی) 9جدول 

 فراوانی کد باز ردیف
کدگذاري 
  محوري

 فراوانی کد باز ردیف
کدگذاري 
  محوري

 34  تقاضامحور پژوهش  1

پژوهش و 
 فناوري

  24 تقاضامحورآموزش  19

 آموزش

  13 هدایت تحصیلی 20  12 بنیان هاي دانش حمایت از شرکت 2
  9 ها درنظر گرفتن اولویت 21  11 ارتقاء کیفی علوم 3
  7 تربیت نیروي انسانی متعهد و متخصص 22 11 تولید علم بومی 4
 7  ارتقاء تحصیالت تکمیلی 23  10 مرجعیت علمی 5

  5 آموزش همگانی 24  5 سازي پژوهش و فناوري تجاري 6
 2 محور آموزش پژوهش 25 5 ترویج خالقیت و نوآوري 7

  1 سویی آموزش و پژوهش هم 26  4 وري پژوهشی بهره 8
  25 هاي اسالمی آموزش و پژوهش مبتنی بر ارزش 27  4 مشارکت پژوهشی 9

اجتماعی و 
 فرهنگی

  17 محوري اخالق 28  2 تبدیل ایده به محصول 10
  9 حمایت از نخبگان 29  2 هاي علمی قطبتوسعه  11
 8 آزاداندیشی 30  1 هاي بومی توسعه فناوري 12

  25 المللی همکاري بین 13
 تعامالت

 8 پاسخگویی 31

  6 تأثیرگذاري اجتماعی 32  7 همکاري فرابخشی 14
  3 افزایی فرهنگی دانش 33  2 تولید علم 15
 12 توسعه کارآفرینی 16

 کارآفرینی
 3 پردازي هاي نظریه کرسی 34

  2 نهادینه کردن مدیریت دانش 35  9 تأمین منابع مالی 17
  1 ساالري در علم و فناوري شایسته 36 توسعه پایدار  3 محیط زیستتوجه به  18
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در تحلیل کارکردها، تعامالت به نوعی . ها نیامده است دانشگاه
از یک سو ارتباط . دیگر کارکردها دیده شده است در

هاي مختلف جامعه و صنعت در سطح ملی  ها با بخش دانشگاه
شدن  ها با پدیده جهانی و از سوي دیگر مواجهه دانشگاه
المللی شدن، توجه به این  آموزش عالی و حرکت به سوي بین
ي بند رو در رتبه از این. را مقوله غیرقابل اجتناب کرده است

ها تا چه حد به این  ها سنجش این مقوله که دانشگاه دانشگاه
بنابراین با توجه . جنبه توجه دارند داراي اهمیت بسیار است

شده و درنظر گرفتن کدهاي محوري حاصل از  به مباحث بیان
ها  تحلیل محتواي اسناد فرادستی و کارکردهاي دانشگاه

هاي ایران را  توان وجوه مناسب براي ارزیابی دانشگاه می
  :استخراج نمود

 آموزش) 1

  پژوهش و فناوري) 2
 اجتماعی و فرهنگی) 3

  کارآفرینی) 4
 توسعه پایدار) 5

  تعامالت) 6
براي هر کدام از معیارهاي فوق تعریف  10در جدول 

  .مختصري ارائه شده است

  هاي ایران تعریف معیارهاي ارزیابی دانشگاه) 10جدول 
  تعریف  معیار  ردیف

  آموزش  1
آموزش، تربیت و توانمندسازي نیروي انسانی 

  کارآمد و متخصص مورد نیاز جامعه

2  
پژوهش و 
  فناوري

تولید دانش، انجام مطالعات و تحقیقات مرتبط 
  با خلق، توسعه و انتشار علم و فناوري

3  
اجتماعی و 
  فرهنگی

هاي جامعه  ارتقاء سطح شناخت و توانمندي
  و فرهنگیدر زمینه نیازهاي اجتماعی 

  کارآفرینی  4
هاي کارآفرینانه  خلق ، توسعه و انتشار مهارت

  التحصیالن دانشگاهی از طریق فارغ

  توسعه پایدار  4
هاي حفظ و نگهداشت ابعاد  ایجاد ظرفیت

  محیط زیستتوسعه پایدار به ویژه 

  تعامالت  5
سازي و گسترش روابط ملی و فراملی  شبکه

پژوهشی و  هاي آموزشی، دانشگاه در زمینه
  فرهنگی

  
معیارهاي فوق که از نظر لغوي با ترکیب و دربرگیري معانی 

توانند مبنایی  برخی مفاهیم قبلی مورد بازبینی قرار گرفتند می

هاي  بندي دانشگاه براي طراحی مدلی جهت ارزیابی و رتبه
معیارهاي پیشنهادي حاصل از  11جدول . کشور قرار گیرند

بندي  مرتبط با هر معیار را براي رتبه کدهاي محوري و مفاهیم
  .دهد هاي ایران نشان می دانشگاه

عد پژوهش و فناوري است  بیشترین تعداد مفاهیم مربوط به ب
که البته لزوماً به این معنی نیست که پژوهش و فناوري در 

ها تأثیرگذاري بیشتري دارد بلکه گستردگی  بندي دانشگاه رتبه
تفسیر دیگر هم این . دهد نشان میاین مفاهیم در اسناد را 

هاي گذشته به  کنندگان این اسناد، طی سال است که تدوین
. اند ها بیشتر توجه داشته مقوله پژوهش و فناوري در دانشگاه

توانند مبنایی براي طراحی مدل ارزیابی و  این معیارها می
  .هاي کشور قرار گیرند بندي دانشگاه رتبه

  
  بحث -5

گرفته از تحلیل محتواي اسناد  بررسی مطالعات صورت
ها و  دهد که نگاه فرادستی بخش آموزش عالی کشور نشان می

رویکرد اغلب این . ها از این اسناد متفاوت است برداشت
با . گرفته از هدف آنها در پژوهش بوده است مطالعات نشأت

 توجه به اینکه هدف از این پژوهش توجه به الزامات درنظر
هاي با این  ها بوده متون و عبارت شده براي دانشگاه گرفته

مضمون در اسناد فرادستی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت 
هاي مشابه  هاي دیگر پژوهش که نتایج حاصله با برخی یافته

هاي پژوهش نوروززاده و همکاران  یافته. قابل بحث است
دستی هاي محوري اسناد فرا که به استخراج سیاست] 35[

هاي به دست  اند تقریباً همه مقوله بخش آموزش عالی پرداخته
آمده در این پژوهش بجز مقوله کمک به توسعه پایدار را تأیید 

توان چنین توصیف کرد  تفاوت به وجود آمده را می. کند می
که در سالی که پژوهش آنها انجام شده توجه به موضوعات 

نها این مقوله جزء توسعه پایدار کمتر بوده یا از نظر آ
هاي  یافته. هاي کلیدي درنظر گرفته نشده است سیاست

نویس نقشه  که پیش] 36[پژوهش ذاکر صالحی و همکارش 
دهد که  اند نشان می جامع علمی کشور را تحلیل محتوا کرده

شده در پژوهش آنها با ساختار  هاي ارائه تقریباً اکثر مقوله
ن پژوهش مشابهت مفهومی شده در ای مفاهیم و مضامین ارائه

نتایج پژوهش ارباب شیرانی و همکارش . و معنایی دارند
هاي توسعه ملی به آموزش،  که بر ضرورت برنامه] 37[
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شده  اند به وضوح با موارد ارائه پژوهش و فناوري تمرکز داشته
در ] 38[مهدي . در این پژوهش از نظر مفهومی همگراست

المللی به توصیف  بین پژوهشی با تأکید بر آموزش عالی
جایگاه آن در نقشه جامع علمی کشور پرداخته و در تحلیل 

عد  المللی آموزش عالی بین(اسناد پژوهش یادشده، به این ب (
بر این . به عنوان یکی از معیارهاي اصلی توجه شده است

شده از تحلیل محتواي متون اسناد  هاي استخراج اساس مقوله
بندي  ارهاي پیشنهادي براي رتبهدر این پژوهش که به معی

هاي ایران منتج شده در مقایسه با نتایج تحقیقات  دانشگاه
  .اي مورد تأیید قرار گرفته است گونه مشابه دیگر به

نتایج حاصل از تحلیل محتواي متون اسناد فرادستی که در این 
هاي ایران  بندي دانشگاه عنوان معیارهاي رتبه پژوهش به

بندي  هاي رتبه پیشنهاد شده با معیارهاي برخی از مدل
مفهوم هر معیار با معیارها . قابل مقایسه است] 9و3[ها  دانشگاه

بندي تطابق مفهومی داده  هاي مطرح رتبه مدلهاي  و شاخص
  .اند ذکر شده 12نتایج این مقایسات در جدول . شد

هاي  اغلب معیارهاي پیشنهادي این پژوهش، به نوعی در مدل
معیارهاي پژوهش و فناوري و . مورد بررسی اشاره شده است

بندي  هاي رتبه المللی و فرابخشی در همه مدل تعامالت بین
دهنده این است که این  این نکته نشان. ها وجود دارد دانشگاه

  بندي هاي رتبه معیارها به عنوان معیارهاي کلیدي در مدل
معیارهاي تأثیرگذاري اجتماعی و فرهنگی، . مطرح است

هاي  کارآفرینی و خلق ثروت و کمک به توسعه پایدار در مدل
دهنده تمرکز  فته که نشانموجود کمتر مورد توجه قرار گر

. هاي نسل اول و دوم است بندي بر دانشگاه هاي رتبه مدل
همچنین با توجه به تغییرات اخیر و گرایش آموزش عالی به 

هاي نسل سوم و تعهد جهانی به توسعه پایدار،  دانشگاه
  .ها هم داراي اهمیت است در این مقولهها  ارزیابی دانشگاه

  هاي ایران بندي دانشگاه معیارهاي پیشنهادي براي رتبه) 11جدول 

 پژوهش و فناوري
تأثیرگذاري اجتماعی و 

 فرهنگی
 آموزشی

المللی  تعامالت بین
 و فرابخشی

کارآفرینی و خلق 
 ثروت

کمک به توسعه 
 پایدار

 تقاضامحورپژوهش 
آموزش و پژوهش مبتنی 

 هاي اسالمی بر ارزش
 محیط زیستتوجه به  توسعه کارآفرینی المللی همکاري بین تقاضامحورآموزش 

 تأمین منابع مالی همکاري فرابخشی هدایت تحصیلی محوري اخالق ارتقاء کیفی علوم

 

هاي  حمایت از شرکت
 بنیان دانش

 تولید علم ها درنظر گرفتن اولویت آزاداندیشی

 

 آموزش همگانی حمایت از نخبگان تولید علم بومی

 

 پاسخگویی مرجعیت علمی
ارتقاء تحصیالت 

 تکمیلی

 تأثیرگذاري اجتماعی وري پژوهشی بهره
تربیت نیروي انسانی 
 متعهد و متخصص

پژوهش سازي  تجاري
 و فناوري

نهادینه کردن مدیریت 
 دانش

 محور آموزش پژوهش

 افزایی فرهنگی دانش مشارکت پژوهشی
سویی آموزش و  هم

 پژوهش

 تبدیل ایده به محصول
ساالري در علم  شایسته

 و فناوري

 

 پردازي هاي نظریه کرسی هاي علمی توسعه قطب

ترویج خالقیت و 
 نوآوري

هاي  فناوريتوسعه  
 بومی
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  گیري نتیجه -6
عالی، جزئی  ها و مؤسسات آموزش بندي دانشگاه امروزه رتبه

شود زیرا  هاي آموزش عالی محسوب می ناپذیر از نظام جدایی
تنها با پایش هدفمند، ساختاریافته و دقیق عملکرد آنها 

توان با  بنابراین می. توان به ارتقاء مداوم کیفیت دست یافت می
هاي عملکردي، به  جانبه شاخص طراحی دقیق و همه

یجاد یک محیط رقابتی، بندي این مؤسسات پرداخت و با ا رتبه
پیشرفت سریع و دستیابی به اهداف آموزش عالی را تسهیل 

بندي  هاي متعددي براي رتبه هاي اخیر، مدل در دهه. نمود
ها، توسط مؤسسات و پژوهشگران مختلف ارائه شده  دانشگاه

با توجه به . کنند که هر کدام با رویکردي خاص عمل می
بر نظام آموزش عالی هاي حاکم  اهمیت موضوع و ویژگی

بندي در سنجش  هاي موجود رتبه رسد مدل نظر می کشور، به
در واقع، . کارآمد نیستندچندان هاي کشور  رتبه واقعی دانشگاه

بندي و تحقق اهداف نظام آموزش عالی  توجه به خروجی رتبه
از  مذکور ها به سمت اهداف دهی دانشگاه کشور و جهت

  .اهمیت باالیی برخوردار است
اولین سؤال به تحلیل  هک در این مقاله دو سؤال مطرح شد

ها مندرج در اسناد فرادستی  بندي دانشگاه مفاهیم مرتبط با رتبه
پاسخ این سؤال حاصل . پردازد مرتبط با آموزش عالی می
ها در  انشگاهآور براي د هاي الزام تحلیل محتواي مفهومی گزاره

 241بنابر نتیجه تحلیل محتوا از . باشد متون اسناد فرادستی می
مفهوم مرتبط با اهداف پژوهش استخراج و  361،  گزاره

 175اي مفاهیم نهایتاً  تجمیع گردید که با پاالیش چندمرحله
کدها از نظر مفهومی چندین مرتبه مورد . مفهوم حاصل شد

مفهوم یکتا به  36سرانجام  بازبینی مفهومی قرار گرفتند و
سؤال دوم به پیشنهاد معیارهاي مناسب براي . دست آمد

هاي ایران از منظر اسناد فرادستی اشاره  بندي دانشگاه رتبه
پاسخ به این سؤال در ادامه تحلیل محتواي متن اسناد . داشت

شده و حصول مفاهیم و  با توجه به کدگذاري باز انجام
اساس کارکردها و وظایف  کدگذاري محوري آنها بر

شش مقوله آموزش، پژوهش و . ها به دست آمد دانشگاه
فناوري، کارآفرینی و خلق ثروت، تأثیرگذاري اجتماعی و 

المللی و فرابخشی و همچنین کمک به  فرهنگی، تعامالت بین
توسعه پایدار، دربرگیرنده کدهاي محوري اسناد فرادستی 

ا توجه به نتایج تحلیل ب. آموزش عالی کشور پیشنهاد شدند
محتواي اسناد، مفاهیم پژوهش نیازمحور، حمایت از 

عد پژوهش و  هاي دانش شرکت بنیان و ارتقاء کیفی علوم در ب
محور و هدایت تحصیلی در بعد  فناوري، مفاهیم آموزش نیاز

هاي  آموزش، مفاهیم آموزش و پژوهش مبتنی بر ارزش
اعی و فرهنگی، توجه به محوري در بعد اجتم اسالمی و اخالق

عد کمک به توسعه پایدار و مفاهیم  محیط زیست در ب
عد تعامالت بین هاي بین همکاري المللی و  المللی در ب

فرابخشی، بیشترین وزن را داشته و در اسناد توجه بیشتري به 
جهت استخراج معیارهاي پیشنهادي براي . آنها شده است

هاي محوري مبناي طراحی هاي ایران، کد بندي دانشگاه رتبه
معیارها قرار گرفت که در نتیجه معیارهاي آموزشی، پژوهش 
و فناوري، تأثیرگذاري اجتماعی و فرهنگی، کارآفرینی و خلق 

المللی  ثروت، کمک به توسعه پایدار و همچنین تعامالت بین
ها و مؤسسات  بندي دانشگاه توانند مبناي رتبه و فرابخشی می

  بندي هاي مطرح رتبه هاي ایران با معیارهاي مدل بندي دانشگاه هاي پیشنهادي براي رتبهمقایسه معیار) 12جدول 
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ها  در ایران هرساله دانشگاه. قرار گیرند آموزش عالی ایران
بندي  رتبه] 3[توسط پایگاه استنادي علوم جهان اسالم 

بندي هم پژوهش،  معیارهاي اصلی این نظام رتبه. شوند می
-المللی، تسهیالت و فعالیت اجتماعی آموزش، وجهه بین

معیارهاي پیشنهادشده در این پژوهش همه . اقتصادي است
ا به لحاظ مفهومی پوشش داده و عالوه بر آن معیارهاي اخیر ر

معیارهاي کارآفرینی و توسعه پایدار را هم براي ارزیابی 
 .گیرد ها درنظر می دانشگاه

هاي تحقیق حاضر، عدم بسط و اشاعه  یکی از محدودیت
هاي  گذاري علم و فناوري در برنامه اهداف کالن سیاست

سناد فرادستی را نگري ا اي پیشین کشور بوده که جامع توسعه
 .دهد مورد تردید قرار می

اي که این پژوهش براي  نتایج کاربردي و اجرایی
هاي کشور  گذاران آموزش عالی و مدیران دانشگاه سیاست

هاي مهم در هر یک از ابعاد  خواهد داشت توجه به مقوله
ترین  از جمله مهم. گانه مورد تأکید اسناد فرادستی است شش

توان به پژوهش نیازمحور، حمایت از  ها می این مقوله
محور، هدایت تحصیلی،  بنیان، آموزش نیاز هاي دانش شرکت

هاي اسالمی، توجه به  آموزش و پژوهش مبتنی بر ارزش
پیشنهاد . المللی اشاره نمود هاي بین محیط زیست و همکاري

هایی کمی و  ها شاخص گردد براي هر یک از این مقوله می
اندرکاران آموزش  در اختیار دست قابل سنجش طراحی و

هاي  هاي مورد نظر در نظام ضمناً شاخص. عالی قرار گیرد
 .ها هم وارد شوند ارزیابی دانشگاه

شود با توجه به معیارهاي حاصله از این پژوهش،  پیشنهاد می
هاي  بندي دانشگاه هاي آتی مدلی مفهومی را براي رتبه پژوهش

آوار  ي که به منزله مفاهیم الزامکدهاي باز. ایران طراحی نمایند
توانند مبناي  مستخرج از اسناد فرادستی هستند می

ها  بندي دانشگاه براي دسته. سازي آن مدل قرار گیرند شاخص
توان اوزان متفاوتی را براي هر شاخص  و مقیاس آنها هم می

شود در هر یک از  همچنین پیشنهاد می. درنظر گرفت
ها بر  بندي دانشگاه فاهیم در رتبهمحورها، تأثیرگذارترین م

  .ریزي بر مبناي سناریو، شناسایی و تحلیل شود اساس برنامه
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  .45-29 صص ،2شماره  ،سال دوم ،علم و فناوري
 فناوري و نقش علم). 1390. (شیرانی، بهروز و خاکباز، حسن ارباب] 37[

  .38-34 صص ،)23(6 ،رشد مجله. ملی توسعههاي  برنامه در
المللی در  یت آموزش عالی بینجایگاه و موقع). 1394. (مهدي، رضا] 38[

  .132-119 صص ،82شماره  ،مهندسی فرهنگی. نقشه جامع علمی کشور
فراستخواه، مقصود و  ؛صباغیان، زهرا ؛یمنی، محمد ؛الهی، احمد  فتح] 39[

  توسعههاي  برنامه محتواي تحلیل). 1394. (، محمدقاضی طباطبائی
 نظام استقالل کارکردي و ساختاري تغییرات بر تمرکز عالی با موزشآ

  .45-27 صص ،1شماره  ،سال هفتم ،سیاست علم و فناوري. دانشگاهی
هاي  روش). 1391. (، جویسو گال بورگ، والتر ،مردیت گال،] 40[

نصر ترجمه احمدرضا. علوم تربیتی ی و کیفی در روانشناسی وتحقیق کم .
  .چاپ هفتم. اول جلد. انتشارات سمت: تهران
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Abstract 

Ranking is one of the key tools for 
performance evaluation, competitiveness and 
success of universities. A desirable ranking is 
emanated from the core mission of higher 
education. In this paper, the upstream 
documents related to the higher education, as 
communicated strategies, are extracted and 
the corresponding texts surveyed by content 
analysis through the selection of binding 
statements for universities as well as open 
and axial coding. From 241 statements, 36 
main codes are extracted and grouped in six 
categories. For axial coding, basic functions 
of universities were considered. To extract 
appropriate mesures, the resulted axial codes 
are used. Then, we propose 6 categories of 
mesures and corresponding concepts for 
Iranian university ranking including 
educational, research & development, social 
& cultural impact, entrepreneurship & wealth 
creation, help for sustainable development, 
and international interactions. The results 
confirm that the most effective code in each 
of the above criteria is demand-driven 
research, demand-driven education, Islamic 
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values, sustainale development, and 
international interactions, respectively. 
 
Keywords: Higher education, Upstream 
documents, University rankings, Content analysis, 
Measure  
 

 

Volume 8, Number 3, Fall 2016 Journal of 

Science & Technology Policy


