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   مقدمه

اي براي جامعه علمي كشـور در  ساله جمهوري اسالمي ايران، نقش ويژه 20انداز با توجه به چشم
ايران كشوري است توسعه يافته با «: داردساله چنين بيان مي 20انداز چشم. نظر گرفته شده است

الهـام بخـش     با هويت اسالمي و انقالبي،  جايگاه اول اقتصادي، علمي و فناوري در سطح منطقه
انـداز  براي رسيدن به ايـن چشـم  » الملل امل سازنده و مؤثر در روابط بيندر جهان اسالم و با تع

. الزم است جامعه علمي بتواند زمينه را براي مقام اول علمـي شـدن در خاورميانـه فـراهم نمايـد     
بنابراين بايد برنامه وسيعي را براي نيل به اين مقصود فراهم نمايد، تا رشد پايدار اقتصادي دانايي 

، مقام معظم رهبري در ديدار با وزيران 1385در سال . نامه پنجساله چهارم فراهم شودمحور در بر
هـا  دو وزارتخانه علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و رؤساي دانشگاه

ر را بـراي تعيـين مسـير نيـل بـه      ، با توجه به اهميت موضوع، تهيه نقشه جامع علمـي كشـو  ]7 [
در . مجدد تأكيد شده است 1386اين درخواست در سال . ساله كشور خواستار شدند 20انداز  چشم

  . رسدنظر ميهاي كشور امري الزم و قطعي بهانداز دانشگاهاين راستا، ضرورت تدوين چشم
هـاي كشـور تـا بـه حـال       محيط خارجي و مشتريان دانشگاه، انتظـاراتي دارنـد كـه دانشـگاه    

و بيشتر شده  بيشترها و صنايع  همين دليل فاصله بين دانشگاهاند آنها را برآورده كنند و بهنتوانسته
هـاي اهـداف    اندازها نقشي اساسـي در تعريـف وظـايف سـازماني و تعيـين چـارچوب      چشم. است

شويم و با محيط و رقبا برخـورد انفعـالي   انداز روشن، دچار لغزش ميبدون چشم. مدت دارند وتاهك
انـداز  بدون چشم ].17[انداز مانند ساعت بدون جهت است ريزي بدون چشمبرنامه. خواهيم داشت

كـوش  فقـط يـك سـازمان سـخت    . ]12[ هرگز به سازماني در سطح جهاني تبديل نخواهيم شـد 
انـداز  هاي چشم بيانيه. ]18[گرا ايجاد كند اندازي بلندپروازانه و در عين حال واقعيتچشمتواند  مي
انـداز  چشـم . نماينـد  هـاي اجتمـاعي، مرزهـاي سـازماني را مشـخص مـي       خصوص در سازمانبه

ها و اهداف است كـه بـه ايـن سـؤال اساسـي پاسـخ        اي از ارزشها دربرگيرنده مجموعه دانشگاه
 .]13["هاي تحصيلي چگونه بايد اجرا شـوند؟  برنامه"و ”از تحصيالت چيست؟هدف "دهد كه  مي

هاي  صورت عنصري اساسي در تدوين برنامهها در سطح دنيا به انداز دانشگاهچشم/بيانيه مأموريت
طور دائمي آنها را مورد بازنگري قرار بر آن مؤسسات آموزش عالي بهعالوه. استراتژيك وجود دارد

درصـد از   80اعـالم نمـود كـه     1994هـا در سـال    نكه انجمن آمريكـايي دانشـگاه  دهند؛ چنا مي
انـداز، اهـداف و دروس عمـومي    چشـم /هـاي مأموريـت   بيانيه 1990هاي آمريكا در دهه  دانشگاه

دهـد كـه فرآينـد     هاي اخير نشان ميپژوهش. اند تحصيلي خود را مورد بازنگري اساسي قرار داده
يكي اينكه، دسـتوري اسـت و بـه    : انداز دو فايده بالقوه داردچشم/ريتشمرده و واضح بيانيه مأمو
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ريزي سازماني تطابق دارد و آنهايي جهايي كه با برنامهكند تا بين فعاليت اعضاي سازمان كمك مي
كنـد تـا    دوم اينكه، حس اشتراك اهداف، فضايي را ايجاد مـي . كه تطابق ندارد، تمييز قائل شوند

هـا،  مورد تشويق قرار گرفتـه و در آنهـا انگيزشـي ايجـاد شـود تـا ويژگـي       اعضاي داخل سازمان 
در جهت رسيدن به اين . ]20[ هاي كليدي خارجي ارتباط دهند شان را به مؤلفهها، و پيشينه ارزش
تـر برخوردارنـد؛ زيـرا      هـا از مسـئوليتي سـنگين    هـا نسـبت بـه سـاير دسـتگاه      دانشگاه، اندازچشم
ها، هدايت دولت و جامعـه، تقويـت فرهنـگ، ابـداع، نـوآوري، مـديريت       آموختگان دانشگاه دانش

  ].2 [كار و امنيت ملي يك كشور را برعهده دارند وهاي نوين، صنعت، كسب فناوري
كـه سـازمان را   طـوري داز، يك جمله ساده قابل فهم، خالصه و خاص است، بـه انبيانيه چشم

نفعان ايجـاد انگيـزه نمـوده، تـالش     اين بيانيه براي ذي. كندنحوي منحصر به فرد توصيف مي به
دهنـده  انگيز و انـرژي دسترس، رغبتبيانيه براي كاركنان و اعضا قابل. سازدآنان را هماهنگ مي

انـداز،  بيانيه چشم. انداز دنبال نمايندا رويكردهاي نوآورانه را براي نيل به چشمكه تطورياست؛ به
هاي اساسي سازمان كه اهداف سازمان معطوف به آنها است، به نقطه خاصي از زمان و به ويژگي

ريـزي راهبـردي را در   كلر، كللند و كينگ، و باركر و اسميت سـه الگـوي برنامـه   . ]22[توجه دارد
انداز ترين مرحله را تدوين چشمنمايند كه در هر سه الگو اولين و اساسيگاه مطرح ميمحيط دانش

  .]9 [دانند و بيانيه رسالت مي
مرحله . رفسنجان آغاز شد) عج(عصري در دانشگاه وليريزي راهبردداليل بيان شده، برنامهبه

انجـام  ) 1996(انداز، بر اساس مدل ارايه شده توسط كالينز و پـوراس اول اين برنامه؛ تدوين چشم
. آينـده اسـت  بـه انداز شـامل دو بخـش ايـدئولوژي بنيـادي و نگـاه     تدوين چشم. ]14[ شده است

، پـژوهش و در ايـن  ] 1 [تعيين شده اسـت ) بنيادي هاي بنيادي و اهدافارزش(ايدئولوژي بنيادي 
  .شودانداز دانشگاه تدوين ميشود و در نهايت چشمآينده مشخص ميبهنگاه

  مباني نظري پژوهش
ريـزي اسـتراتژيك خـود اسـتفاده     هاي موجود در صنعت جهت برنامهاز مدلهاي زيادي دانشگاه
بـاي، كتابخانـه دانشـگاه بانـد،     توان دانشگاه ايالتي كاليفرنيـا در مـونتري  كه از جمله مي اندنموده

دانشگاه ايالتي بال، دانشگاه كرنل، دانشگاه كـارنگي ملـون، دانشـگاه جورجيـا، دانشـگاه سـناته،       
ريـزي اسـتراتژيك در   كنـد كـه برنامـه   يمني بيان مي. انشگاه اينديانا را نام برددانشگاه دوك و د

هاي بزرگ متأثر شده اسـت  وجود آمده در محيط صنعت و شركتها از تفكر و تجارب بهدانشگاه
هـاي غيرانتفـاعي بـا اسـتفاده از مـدل كـالينز و       در ضمن بريبه بررسي آرماني بودن سازمان]. 9 [

هـاي  هـاي مـدل كـالينز و پـوراس بـراي سـازمان      دهد كه ويژگـي پردازد و نشان ميپوراس مي
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ـ    ].11[ غيرانتفاعي نيز كاربرد دارد راي چنانكه كالينز و پوراس نيز در چاپ بعدي كتـاب سـاختن ب

اند كه اين مدل توسط جيمز كالينز در دانشگاه اسـتنفورد  گفتار آن توضيح دادهماندن در بخش پي
  .]16[ اي و در يك بيمارستان به اجرا در آمده استو در يك كليساي منطقه

]. 19][15][10[هــاي آرمــاني توســط برخــي از پژوهشــگران بررســي شــده اســت   ســازمان
از . ]15[ آينده دارندبهدو عنصر اساسي ايدئولوژي بنيادي و نگاهبا ي اندازهاي آرماني چشم سازمان

انـداز خـوب، بـين دو نيـروي مكمـل      چشم. ديدگاه آنها اين دو جزء، نقش و ارزشي همسان دارند
كند سازمان از چـه اصـولي   انداز خوب، مشخص ميچشم. نمايديعني ين و يانگ تعامل ايجاد مي

خواهد برود، چه دستاوردهايي خواهد داشت و  آن چيست، به كجا مي كند، فلسفه وجودي دفاع مي
ه بياني]. 5 [اندازهاست تغيير و پيشرفت، الزمه آفرينش اين چشم. چه چيزهايي را خلق خواهد كرد

كننـده اصـول و   انداز ارزشي كـه توصـيف  بيانيه چشم) 1: شودانداز به سه صورت تدوين ميچشم
انـداز  بيانيـه چشـم  ) 2. تر جامعه اسـت يافته مرتبط با فرهنگ دروني و محيط وسيععقايد پرورش

) 3. كنـد هاي سازمان در جهت آن حركت مـي كننده تأثير مثبتي است كه تالشمؤثر كه توصيف
هـاي آينـده   خواهيد در سالكننده تصوري است كه ميانداز ذهني تصوري كه توصيفه چشمبياني

  .]17[مردم از سازمان شما داشته باشند 

انداز است و پس از ايدئولوژي بنيادي، نگاه به آينده، دومين جزء چشم :بيني نگاه به آيندهپيش
  :شامل دو جزء است

  سال آينده تحقق يابد و 30تا  10اهداف بزرگ، جسورانه و دشوار كه در  •
 توصيف روشن سازمان براي رسيدن به آن هدف •

با توجه به تناقض موجـود   "بيني آينده موردنظرپيش"يا  "آينده موردنظربه نگاه" هايعبارت
كنند  از يك طرف حالت قطعيت و واقعيت را به ذهن متبادر مي. انددر هر يك از آنها انتخاب شده

كند كه هنوز از راه  تواند آنها را حس كند؛ از طرف ديگر زماني را تصوير مي انسان ميكه طوريبه
  .بخش استنرسيده و جامه واقعيت به تن نكرده است؛ چيزي رؤيا مانند، اميدگونه يا الهام

هـاي  طـور همزمـان در رده  تواننـد بـه   ها مـي اگرچه سازمان: اهداف بزرگ، جسورانه و دشوار
انداز هر سازمان داشـتن هـدفي اسـت    بلندپروازانه داشته باشند اما الزمه چشم هايمختلف، هدف

اين هدف چنـان فراگيـر اسـت كـه همـه      . انداز آن باشدبلندپروازانه و جسورانه كه در شأن چشم
براي . سال تالش شود 30تا  10گيرد و براي تحقق آن بايد بين  اركان و اجزاي سازمان را بر مي
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سال كار باشد بايد در جستجوي امكاناتي فراتـر از   30تا  10الزمه تحقق آن  برگزيدن هدفي كه
پس براي . هاي موجود رفت و به نيروها، روندها و شرايطي جز آنچه موجود است، انديشيدتوانايي

پردازنـد اتكـا    هايي كه منحصراً به امور راهبردي يا تـاكتيكي مـي  برگزيدن اين هدف نبايد به تيم
گفته داراي ديـد و نگـرش آرمـاني    هاي پيشبر مهارتتيم اجرايي اين كار بايد عالوهنمود، بلكه 

 50هدف بلندپروازانه و آرماني نبايد صددرصد قابل تحقق باشد و اگر درجه تحقق آن بـين  . باشد
تر باشد، اما سازمان بايد عزم خود را جزم كند تا آن هـدف محقـق     درصد باشد شايد درست 70تا 

  .العاده و شايد اندكي بخت باشداين ترتيب توفيق آن هدف مستلزم تالش فوقبه . شود

دومين جزء نگاه به آينده، توصيف روشن است كه چگونگي رسـيدن بـه هـدف     :توصيف روشن
 "انداز از واژه به تصويرتبديل چشم''توان  توصيف روشن را مي). راهبرد(دهد  جسورانه را شرح مي
عبارت است از خلق دورنما  "توصيف روشن". تيب در ذهن افراد باقي بماندتعبير كرد تا به اين تر

ساله در ذهـن افـراد    30تا  10هاي نقش اين تصويرسازي، ماندگار كردن هدف. هابه كمك واژه
  .است

تواننـد   برخـي از مـديران نمـي   . توصيف روشن، بياني است پرشور، عـاطفي و متقاعـد كننـده   
را بيان كننـد، امـا الزمـه جـذب و بـرانگيختن ديگـران، شـور و         عواطف و هيجان آرزوهاي خود

  ].5 [احساس است 

هـا  در دهه اخير در اروپا شاهد كاهش شـديد حمايـت مـالي دولـت از دانشـگاه     : سابقه موضوع
اين امر دانشگاه ها را مجبور نمود در وانفساي بازار و صنعت، براي خود مشروعيت جديد . ايم بوده

اهيان غربي از اين حادثه به بحران نهـادي، بحـران مشـروعيت و بحـران     دانشگ. دست و پا كنند
دانشگاه در ايـران هماننـد   . تر استدر مورد ايران مسئله مقداري پيچيده. اندياد كرده... هژموني و

اين مسئله به معناي . صنعت، نهادي وارداتي است و به بخش هاي سنتي جامعه الصاق شده است
دانشـگاه در غـرب   ]. 3 [يابدهويت است كه هربار به شكلي ظهور و بروز ميمواجه بودن با بحران 

شـناختي آن ريشـه در   دانشي كه مبـاني فلسـفي و روش  . هاي اخير مولد دانش بوده استدر سده
در ايران با بحران انتظارات از دانشگاه و وجـود انتظـارات چندگانـه و    . رهنگ و تاريخ غرب داردف

كند و كـار  تر دانشگاه در ايران چه كار ميبه تعبيري ساده. رو هستيممتعارض از اين نهاد نيز روبه
. اسـت ويژه آن چيست؟ ماهيت و چيستي دانشگاه بيش از هر چيز به كاركرد ايـن نهـاد وابسـته    

ايـن كـاركرد بـا    . درحقيقت ماهيت دانشـگاه تعبيـر و وجـه فلسـفي كـاركرد اجتمـاعي آن اسـت       
گيري از ادبيات موجود آموزش عالي به دو بخش كاركرد بيروني و دروني تقسيم شده است و  بهره

  ].3 [شوند درنهايت مبتني بر اين كاركردها، الگوهاي مختلف دانشگاهي شناسايي مي
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  شناسي پژوهشروش

روش پژوهش در اين پژوهش از جنبه هدف كاربردي است؛ زيرا چنانكه در بخش مقدمه توضيح 
  .داده شد براي حل يكي از مسايل دانشگاه انجام گرفته است

اريـانس ـ   جنبه گردآوري اطالعات از نـوع همبسـتگي، تحليـل مـاتريس و     از پژوهشروش 
هـا و اهـداف   چنانكه بيـان شـد اسـتخراج بخـش ارزش    . كوواريانس، تحليل عاملي تأييدي است

و استخراج اهداف بزرگ، دشوار و جسورانه و نيـز  ] 1 [بنيادي در اين مدل فرآيندي اكتشافي است
توان يكسـري از عناصـر را بـا توجـه بـه      توصيف روشن در اين مدل فرآيندي تأييدي است و مي

هـداف بنيـادي از تحليـل    هـا و ا ها اقتباس نمود؛ بنابراين در فرآيند اسـتخراج ارزش ديگر سازمان
عاملي اكتشافي و در فرآيند استخراج اهداف بزرگ، دشوار، و جسورانه و توصيف روشن از تحليل 

بـه   پژوهشبا توجه به استفاده از تحليل عاملي تأييدي در اين . عاملي تأييدي استفاده شده است
ها  است؛ درباره تعداد عاملاي هدف پژوهشگران، تأييد ساختار عاملي ويژه. پردازيمتوضيح آن مي

شود و برازش ساختار عاملي مـورد نظـر در فرضـيه بـا سـاختار       طور آشكار فرضيه اي بيان ميبه
در داخـل   پـژوهش از جنبه ديگر كه ايـن  . شودگيري شده آزمون ميكوواريانس متغيرهاي اندازه

تحـت بررسـي و تفسـير    ) دانشگاه(يك سازمان در حال انجام است و مشاهده تفصيلي ابعاد مورد 
  .ي موردي استنگر است، مطالعهها از ديدگاه كلمشاهده

برگـزاري كارگـاه   : مرحلـه اول . در پنج مرحلـه انجـام شـده اسـت    فرآيند انجام اين پژوهش 
برگزاري جلسات هفتگي : مرحله دوم. هايي پنجاه و دو دانشگاه برترآموزشي به همراه ارايه نمونه

عصـر  هاي جديد مرتبط با دانشـگاه ولـي  ستخراج شده و خلق شاخصهاي اجهت تطبيق شاخص
هـا،  توزيع پرسشنامه بين مـديران گـروه  : مرحله سوم. رفسنجان و درنهايت تهيه پرسشنامه) عج(

ارايه : ها، مرحله پنجمتجزيه و تحليل داده: مرحله چهارم. اعضاي هيئت علمي و مديران دانشگاه
طور هداف بزرگ، دشوار و جسورانه از ديدگاه مديران دانشگاه كه بهكارهاي عملي با توجه به اراه

  .مختصر در زير توضيح داده شده است
سازمان چنـدين  "بيانيه هدف"انداز اين است كه نخست در باره روش متداول در تعيين چشم

سـپس  . ندها را مرور نماي مقاله انتخاب و از مديران خواسته شود كه براي آگاهي بيشتر، اين مقاله
چنانكه پي رِفت و ديويد با استفاده از تحليل محتوا به اين نتيجـه  . بيانيه هدف سازمان را بنويسند

انداز مشابه در ميان صنايع متفاوت و در داخل صنايع، مرزهاي رسيدند كه استفاده از عناصر چشم
آموزشـي بـراي    هـاي  روش ديگر اين است كه كارگـاه . ]21[سازماني مشابهي ايجاد خواهد نمود

هاي مرتبط بـا موضـوع    هاي آموزشي، مباحث بررسي شده و نمونه در كارگاه. مديران برگزار شود
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سپس از مديران خواسته . ارايه و مورد بحث قرار گيرد) هاي دنيا انداز دانشگاهعنوان مثال چشمبه(
رفسنجان به روش ) عج(عصرشيوه كار در دانشگاه ولي. شود تا براي سازمان بيانيه هدف بنويسند

بيان شده، نگاه به آينده فرآيندي تكويني است  پژوهشچنانكه در مباني نظري . دوم انجام گرفت
هاي استراتژيك پنجاه و دو دانشگاه برتر دنيا مورد بررسي قرار  بنابراين در ابتدا برنامه. نه اكتشافي

رفسنجان مواردي ) عج(عصره وليگرفته و بر اساس تطابق آنها با وضعيت و شرايط بومي دانشگا
پرسشـنامه طراحـي شـده در سـطح     . اي طراحـي شـده اسـت   مشخص و بر اساس آن پرسشنامه

هـاي مختلـف دانشـگاه     ها، اعضاي هيئت علمي و مديران بخـش معاونان دانشگاه، مديران گروه
 .است هتوزيع شد

  و پايايي ابزار گردآوري اطالعات روايي
. ه از روايي محتوايي و تجزيه و تحليل عاملي تأييدي بررسي شده استروايي پرسشنامه با استفاد

نتـايج تجزيـه و تحليـل    . روايي محتوايي پرسشنامه تأييد شده است پژوهشدر مرحله اول و دوم 
هـا  پايايي پرسشنامه نيز با توجه به اينكه آيـتم . عاملي تأييدي نيز در بخش بعدي ارايه شده است

ميزان آلفاي كرونبـاخ  . اند، از روش آلفاي كرونباخ استفاده شده استشده بنديدر چند دسته طبقه
  .دست آمدبه 912/0براي پرسشنامه 

  تجزيه و تحليل آماري
تحليل عاملي تأييدي . كار گرفته شده استها به تحليل عاملي تأييدي براي آزمون عناصر و عامل

يـك از  كننـد كـه كـدام    مشخص مـي گران پژوهشنوعي مدل معادالت ساختاري است كه در آن 
از  پـژوهش در ايـن  . گيرند هاي مشترك تحت تأثير قرار مي متغيرهاي مشاهده شده توسط عامل

بـر حسـب تحليـل    . جهت تحليل عاملي تأييدي استفاده شـده اسـت   54. 8افزار ليزرل نسخه نرم
ــر    ــاي براب ــدگي مجــذور ك ــاخص برازن ــدي، ش ــاملي تأيي ــا  520/2203ع ــه آزا 171ب   دي، درج

)05/0 p(  آيتم بوده است 19براي مدلي با .RMR  و  0/13برابرRMR  0/042استاندارد شده ،
GFI دريافتند كه ) 1988(كه مارش، بال و مكدونالد ، از آنجايي918/0 برابرGFI وسيله حجـم  به

اد ايجـ  1989كه توسـط بنتلـر در سـال     CFIبنابراين از شاخص . گيرند نمونه تحت تأثير قرار مي
بارهـاي  . ي تناسـب كامـل مـدل اسـت    است كه نشان دهنده 1شد، گزارش شده است كه برابر 

براي همه بارهاي عاملي از لحاظ آمـاري   tارزش . ارايه شده است 1عاملي مدل در جدول شماره 
  ].p( ] 8 05/0( معنادار شده است
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  جدول بارهاي عاملي. 1جدول 

 A B C D  ام iسؤال شماره 

    0.795  1سؤال شماره 

    0.777  2سؤال شماره 

    0.548  3سؤال شماره 

    0.851  4سؤال شماره 

    0.870  5سؤال شماره 

     0.824  6سؤال شماره 

     0.759  7سؤال شماره 

     0.765  8سؤال شماره 

   0.759    9سؤال شماره 

    0.874    10سؤال شماره 

    0.838    11سؤال شماره 
    0.750    12سؤال شماره 
    0.890    13سؤال شماره 
  0.827      14سؤال شماره 
   0.866      15سؤال شماره 
   0.830      16سؤال شماره 
 0.844        17سؤال شماره 
  0.839        18سؤال شماره 
  0.679        19سؤال شماره 

  
 .دهد استفاده شده، نشان مي پژوهشهاي مورد بررسي را كه در اين  آيتم 4و  3نمودار شماره 

و 1هاي مورد بررسي را براساس سطوح  ها و ضرايب استانداردشده آيتم تخمين 2و  1شكل شماره 
  .دهد ليزرل نشان ميافزار و با استفاده از نرم 3و  2
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  ضرايب استاندارد شده مدل توسط ليزرل. 1 نمودار

  

 

  هاي مدل توسط ليزرل تخمين. 2 نمودار

دست آمده از تحليل عـاملي تأييـدي اهـداف بـزرگ، دشـوار و جسـورانه       با توجه به نتايج به
دهنـده  نيز نشـان  4نمودار . مشاهده نمود 3توان در نمودار را ميرفسنجان ) عج(عصردانشگاه ولي

) عـج (عصـر برتري آكادميك دانشگاه ولـي . F"است؛ يعني  3دهنده نمودار شماره عناصر تشكيل
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المللي بـا توليـد علـم و انتشـار آن و     افزايش شهرت ملي و بين. A "شامل دو عنصر  "رفسنجان

افزايش خدمات دانشگاه به افراد منطقه و همكاري بـا  B.تر و هاي دولتي برورود به جمع دانشگاه
المللي كـردن دانشـگاه و بهبـود رفتـار در     بين. E"و  "ايها و مجامع جهاني، ملي، منطقه انجمن

افـزايش جامعيـت و تنـوع دانشـگاهي در زمينـه      . C "دانشگاه در ارتباط بـا اجتمـاع نيـز شـامل     
افزايش تعامالت بين . Dمعيتي با اهداف سازماني مشترك و گيري از استعدادها و نيروهاي ج بهره
 4ايـن  . هاي برجسته و خلق آثـار هنرمنـدان هاسـت   پژوهشاي در ارايه خدمت، آموزش و رشته

 8تـا   1هـاي شـماره   سـؤال . گيري شده اسـت اندازه 2هاي جدول شماره عنصر با استفاده از آيتم
، و Cمربوط بـه عنصـر    16تا  14، شماره Bعنصر  مربوط به 13تا  9، شماره Aمربوط به عنصر 

بعد از تعيين اهـداف بـزرگ،   ). 4، 3، 2نمودار شماره (هستند  Dمربوط به عنصر  19تا  17شماره 
چنانكـه بيـان شـد،    . ايـم دشوار، و جسورانه دانشگاه، وارد مرحله بعدي يعني توصيف روشن شـده 

اين مرحلـه  . گ، دشوار، و جسورانه را گويندتوصيف روشن در واقع چگونگي رسيدن به اهداف بزر
شروع ) نتيجه مرحله سوم يعني تعيين اهداف، بزرگ، دشوار، و جسورانه(ها  بعد از تأييد شدن آيتم

  .شد

  گيري و پيشنهادهانتيجه
افزار استخراج شده از خروجي نرمبا توجه به تعاريف از قبل تعيين) 3جدول شماره ( پژوهشنتايج 
ها بيان شد، اهداف بزرگ، دشوار و جسورانه و توصيف در بخش تجزيه و تحليل دادهچنانكه . شد

و بـه اعضـاي   ) 4، 3، نمودارهاي شـماره  3جدول شماره (روشن در دو سطح استخراج شده است 
عنـوان الگـو و   در اين مرحله نيز به. كميته راهبردي داده شد تا راهكارهايي براي آنها ارايه نمايند

تـر    دانشگاه برتر در اختيار همكاران قرار گرفـت تـا تصـميم گيـري راحـت      52ارهاي نمونه راهك
با توجه به موارد بيان شده درنهايت راهكارهـاي زيـر مـورد تأييـد اعضـاي كميتـه       . صورت گيرد

) عـج (عصـر انـداز دانشـگاه ولـي   درراسـتاي تعيـين چشـم   ). 4جدول شماره (راهبردي قرار گرفت 
توان اهداف بزرگ، دشوار، و ، مي]1 [هاي بنياديم اهداف بنيادي و ارزشدنبال اعالرفسنجان و به

  :شرح زير ترسيم نموددانشگاه را به) سال 30تا  10بين (جسورانه
 رفسنجان) عج(عصر دانشگاه وليبرتري آكادميك  •
 المللي كردن دانشگاه و بهبود رفتار دانشگاه در ارتباط با اجتماعبين •

  .ارايه نمود 3توان در قالب جدول شماره رفسنجان را مي )عج(انداز دانشگاه ولي عصر چشم
  



  123 ـــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ... ...ها انداز دانشگاهنگاه به آينده و تدوين چشم
  

 رفسنجان) عج(انداز دانشگاه ولي عصرچشم .2 جدول

دي
نيا
ي ب

لوژ
دئو

اي
  

هاي ارزش
  بنيادي

بناي شيوه هاي فكري و عملي بر راستي، درستي، صداقت، كمال، احترام بـه شـأن   
  انسان و احترام متقابل

سـازي  پذيري افـراد، بهبـود محـيط زنـدگي انسـان و غنـي      افزايش ميزان مسئوليت
 فرهنگ كشور

  اهداف بنيادي
در ســطح ملــي و   (Research)و پــژوهش(Instruction)برتــري در آمــوزش

 المللي بين
 گذاري دانش، انتشار، افزايش گستره و محتواي دانشبه اشتراك

  گذار به جامعه انسانيارتقاي دانشجويان به شهرونداني مولد و خدمت

ده
 آين

 به
گاه

ن
  

 اهداف بزرگ،
دشوار، 
 جسورانه

  رفسنجان)عج(برتري آكادميك دانشگاه ولي عصر
  دانشگاه در ارتباط با اجتماعالمللي كردن دانشگاه و بهبود رفتار در بين

  توصيف روشن

 خواهد از طريقدانشگاه ما مي
آموزش اعضاي هيئت علمي و دانشجويان جهت كسب توانايي انجـام پـژوهش و    "

  "تهيه مباني علمي موضوع تدريس
اي جهـت  فراهم نمودن پشتيباني فنـي، دانشـگاهي و منـابع مـورد نيـاز كتابخانـه      "

  "اهداف تحقيقاتيدستيابي دانشگاه به 
  "اي جديد سازگار با فلسفه وجودي دانشگاههاي بين رشته ايجاد و گسترش برنامه"
هاي  اعطاي پاداش به اعضاي هيئت علمي، كاركنان و دانشجويان در قبال فعاليت"

  "چشمگير و برتر
هاي مطالعاتي و اختراعـات بـديع هنـري كـه شـامل       پشتيباني از پژوهش، فرصت"

  "هاي تخصصي شود خصوص پژوهشگران برجسته و گروهافراد بهنظرهاي نقطه
آموزان ممتـاز  هايي كه باعث افزايش درصد ورود دانشها و فعاليت گسترش برنامه"

رفسـنجان اسـت،   ) عـج (عصـر  شان دانشـگاه ولـي  هايي كه اولين انتخابدبيرستان
  "شود مي
بـراي دانشـجويان و   بهبود دسترسـي الكترونيكـي بـه منـابع اطالعـاتي دانشـگاه       "
تشويق و تسهيل استفاده از متخصصـان  "و "هاي آموزش از راه دور اندازي برنامه راه

اي و هاي اقتصادي ملي، استاني، منطقه و محققان دانشگاهي در جهت صرفه جويي
  "محلي

  .به اهداف بزرگ، دشوار و جسورانه خود دست يابد

ايـم، پيشـنهاد   رو بـوده بـا آن روبـه   پـژوهش با توجه به مسايل و مشكالتي كه در طول ايـن  
هاي كشـور  ريزي دانشگاهشود تا بخشي در وزارت علوم، تحقيقات، و فناوري مسئوليت برنامه مي

هـاي آموزشـي مطـرح نمـوده و سـپس      را بر عهده گرفته و چارچوب مشخصي را ابتدا در كارگاه
كيل شده و جلسات ماهيانـه و يـا   ها جهت انجام اين كار تشاي تخصصي در داخل دانشگاهكميته

هـا برگـزار نمايـد تـا هـر دانشـگاه گـزارش        دهي هريك از دانشگاهدو ماه يكبار را جهت گزارش
  .پيشرفت كارهاي خود را ارايه نمايد
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 عناصر سطح اول جهت تحليل عاملي تأييدي. 2نمودار 
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 ييديأعناصر سطح دوم جهت تحليل عاملي ت .3 نمودار

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
 
  
  
  

برتري آكادميك دانشگاه 
 رفسنجان) عج(عصر ولي

المللي با توليد علم و انتشار آن و ورود به جمعشهرت ملي و بين افزايش
 هاي دولتي برتردانشگاه

 

ها و مجامعافزايش خدمات دانشگاه به افراد منطقه و همكاري با انجمن
  ايجهاني، ملي، منطقه

 

گيري از استعدادها وافزايش جامعيت و تنوع دانشگاهي در زمينه بهره
 جمعيتي با اهداف سازماني مشتركنيروهاي 

افزايش تعامالت بين رشته اي در ارايه خدمت، آموزش و تحقيقات
 برجسته، و خلق آثار هنرمندانه

 

المللي كردن دانشگاه و بين
بهبود رفتار دانشگاه در 

 ارتباط با اجتماع

ــين    ــامالت ب ــزايش تع اف
اي در ارايـه خـدمت،    رشته

ــات  ــوزش و تحقيقــ آمــ
ــار  ــته و خلـــق آثـ برجسـ

 هنرمندانه

 هاي تحقيقاتي و خالقانهاي و فعاليتارتقاي تحقيقات بين رشته

 هااي با ديگر سازمانافزايش تعداد پروژه مشترك و بين رشته
 )ايفاي نقش رهبر(

 افزايش رتبه و مقام دانشگاه در انجام تحقيقات و آموزش

افــزايش جامعيــت و تنــوع 
ــه  ــگاهي در زمينــ دانشــ

گيري از اسـتعدادها و   بهره
نيروهاي جمعيتي با اهداف 

 سازماني مشترك

 افزايش تنوع دانشجويان، اعضاي هيئت علمي و كاركنان
 

 رشد انديشه و بيان مسايل و توليد علمگسترش آزادي در جهت
 

 درصد فرصت هاي مطالعاتي دانشجويان خارجي20جذب
 )براي ورود به اين دانشگاه(
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  ييديأعناصر سطح اول جهت تحليل عاملي ت .4 نمودار

  راه كارهاي ارايه شده جهت حصول به اهداف بزرگ، دشوار، و جسورانه دانشگاه .4جدول شماره 
 آموزش اعضاي هيئت علمي و دانشجويان جهت كسب توانايي انجام پژوهش و تهيه مباني علمي موضوع تدريس .1
 افزايش ميزان مشاوره و ارايه خدمات پشتيباني به دانشجويان .2
تـدريس،  (هاي علمي و آماده سازي آنها براي كسب مشاغل تخصصـي   پرورش نيروهاي متخصص در همه زمينه .3

 ) پژوهش و خدمات
 ژوهشي اي جهت دستيابي دانشگاه به اهداف پفراهم نمودن پشتيباني فني، دانشگاهي و منابع مورد نياز كتابخانه .4
 با فلسفه وجودي دانشگاهاي جديد سازگار هاي بين رشته ايجاد و گسترش برنامه .5
هاي تأمين بودجـه در خـارج از    هايي براي اعضاي هيئت علمي و دانشجويان كه در جستجوي فرصتايجاد انگيزه .6

 . باشند هاي خالقانه و پژوهشي خود  دانشگاه براي فعاليت
 رهاي چشمگير و برت اعطاي پاداش به اعضاي هيأت علمي، كاركنان و دانشجويان در قبال فعاليت .7
 ايهاي دولتي منطقه توسعه ارتباط با سازمان .8
 هاي آموزش از راه دور هاي آموزشي از طريق فناوري ارايه دروس و برنامه .9

 حفظ و استخدام دانشجويان، كاركنان و اعضاي هيئت علمي برجسته و ممتاز دانشگاه .10
 هاي كارشناسي و تحصيالت تكميلي جذب دانشجويان برتر براي دوره .11
 ضعيت اشتغال فعاالنه اعضاي هيئت علمي در استخدام، حفظ، بقا و ارزيابي آنهاتأييد مجدد و .12
-هـاي دوره  هاي آموزشي و آموزش برگزاري كارگاه(و بازآموزي ) تحصيلي(برآورده كردن نيازهاي كاري، آموزشي  .13

 مؤسسات متفاوت) اي
برگـزاري  (و بـازآموزي  ) ليتحصـي (هاي مشترك كه باعث بـرآورده كـردن نيازهـاي كـاري، آموزشـي       ايجاد دوره .14

 . شود مؤسسات مختلف مي) اي نيروهاي كاريهاي آموزشي و آموزش دوره كارگاه
 تشويق و پاداش به اعضاي هيئت علمي، كاركنان و دانشجويان جهت شناسايي؛ و ارايه خدمات به آنان .15
اعضاي هيئت علمي و كاركنان اي جامع جهت افزايش تنوع از طريق جذب دانشجويان، سازي برنامهتدوين و پياده .16

 از سراسر كشور
هاي مطالعاتي دانشجويان و ثبت نام تعداد بيشتري از  درصد فرصت 20هاي مطالعاتي بيشتر، جذب  اعطاي فرصت .17

 دانشجويان بين المللي
خصـوص محققـان   هاي مطالعاتي و اختراعات بديع هنري كه شامل نظرات افـراد بـه   پشتيباني از پژوهش، فرصت .18

 . هاي تخصصي شود ه و گروهبرجست
هاي دانشگاه متمركز باشد و ارتباط اهـداف   ايجاد برنامه يكپارچه بازاريابي، ارتباطات و روابط عمومي كه بر اولويت .19

 . بخشد هاي داخلي و خارجي را بهبود  بنيادي، ارزش بنيادي، اهداف بزرگ، دشوار و جسورانه و اجراي مؤلفه
ابع خصوصـي، دولتـي و درآمـدهاي خـاص دانشـگاه و اطمينـان از همـاهنگي بـا         ها از طريـق منـ   افزايش بودجه .20

 هاي دانشگاه اولويت
 هاي ايجاد شده گذاري در فرصتهاي دانشگاهي از طريق سرمايه حمايت از اولويت .21
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  هايي جهت تشويق كارآفريني و تجاري سازي حقوق مالكيت معنوي اختراعاتمشي و رويهايجاد خط .22
 هاي فناوري پيشرفته كارگيري زمينهوري از طريق بهحداكثرسازي بهره .23
جويي در وقت و منابع مالي كمياب و افزايش بودجه هاي تخصصي و آموزشي برتر كه باعث صرفه شناسايي برنامه .24

 .شود در دسترس مي
عنوان شـهروند فعـال جهـت رهبـري، مشـاركت و      التحصيالن دانشگاه براي پذيرش مسئوليت بهآماده شدن فارغ .25

 هاي مختلف در سراسر كشور و جهان فعاليت در محيط
ايجاد محيط يادگيري اجتماعي، فرهنگي، فيزيكي و ذهني كه همبستگي، سربلندي و مشاركت دانشجويان، فـارغ   .26

 . دهد التحصيالن، اعضاي هيئت علمي و كاركنان را پرورش مي
هـايي كـه اولـين    آمـوزان ممتـاز دبيرسـتان   ها و فعاليت هايي كه باعث افزايش درصد ورود دانش  گسترش برنامه .27

 . شود رفسنجان است، مي) عج(انتخابشان دانشگاه ولي عصر 
 هاي آموزش از راه دور اندازي برنامهبهبود دسترسي الكترونيكي به منابع اطالعاتي براي دانشجويان و راه .28
هاي پژوهشي و توانايي ش تجربهها جهت افزايش دسترسي به مراكز پژوهشي براي افزاي همكاري با ديگر سازمان .29

 هاي باالتر هاي مرتبط با كار با فناوري آنها در يادگيري مهارت
هاي پژوهشي، آموزشي  هاي مالي از فعاليت كمك به اعضاي هيئت علمي، كاركنان و دانشجويان در كسب حمايت .30

 و خدمات عمومي
هـاي اقتصـادي ملـي،     هـت صـرفه جـويي   تشويق و تسهيل استفاده از متخصصان و پژوهشگران دانشگاهي در ج .31

 استاني، منطقه اي و محلي
كارگيري و پاسخگويي بهينـه  هاي تجهيزاتي مراكز تحقيقاتي و مديريت آنها جهت دسترسي، به شناسايي نيازمندي .32

 به جامعه پژوهشي
 هاي پژوهشي مجهز در جهت اهداف پژوهشي دانشگاه ايجاد آزمايشگاه .33
منظـور كمـك بـه    شي با هزينه مناسب اما كارآمد پژوهشي مرتبط با تجهيزات بـه دفتر معاونت پژوه/تدارك مركز .34

 وري آنها و كمك به پژوهش دانشجويان تحصيالت تكميلينگهداري اعضاي هيئت علمي و افزايش بهره
هاي خالقانه در حـوزه وسـيعي از رشـته     هاي جديد كه باعث افزايش پژوهش، پژوهشگري و فعاليت تسهيل برنامه .35

مديريت و نظارت مؤثر بر ايـن  (خصوص در ارتقاي شغلي اعضاي هيئت علمي و پرسنل پژوهشي مؤثر باشد بهها، 
 ). ها ضروري است برنامه

 .هايي كه در تعامل مناسبي با صنعت هستندتسهيل و پشتيباني از پژوهش .36
-دانشكده/اوراي روابط بخشيهاي ديگر و يا م اي با هدف ارتباط با سازمانهاي مشترك و بين رشته افزايش پروژه .37

 اي
هاي مشترك و بـين رشـته اي را شـروع     توصيه و كمك به اعضاي هيئت علمي، كاركنان و دانشجوياني كه پروژه .38

 . كنند
خصـوص جهـت   به(هاي خارجي  اي و مالياتي مناسب براي جذب سرمايههاي حرفه حذف موانع و شناسايي راهكار .39

 ) اين رشتههاي پژوهشي مشترك و بي انجام پروژه
 ايهاي بين رشته هاي داخلي براي پروژه تخصيص بخشي از مشوق .40
هايي كه مورد عالقه طيف وسيعي اي يا موضوعهاي بين رشتهاي در موضوعهاي پژوهشي دوره حمايت از نشست .41
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 . از اعضاء هيئت علمي، كاركنان و دانشجويان باشد

  پژوهشگران هاي تخصصي مرتبط با ايجاد فهرست جامع از مجموعه .42
انـداز كامـل دانشـگاه    ينكـه چشـم  پيشنهادهاي اجرايي براي دانشگاه است كه با توجـه بـه ا  

، الزم اسـت بـا توجـه بـه عناصـر      )3جدول شـماره  (رفسنجان استخراج شده است) عج(عصر ولي
اهـداف  "، "هـاي بنيـادي  ارزش"حـال كـه   . انداز به تجزيه و تحليل محـيط خـود بپـردازد   چشم
طـور دقيـق مشـخص شـده     به "توصيف روشن"و  "اهداف بزرگ، دشوار، و جسورانه"، "بنيادي

تجزيه و تحليل محيط با اسـتفاده از  (تواند وضعيت فعلي خود را مشخص نمودهاست، دانشگاه مي
و بـا توجـه بـه منـابع و     ) ها و تهديداتقوت، فرصتضعف، نقاطهاي موجود و استخراج نقاطمدل

  .انداز تدوين نمايدهايي را براي رسيدن به چشميامكانات موجود استراتژ
ريزي دانشگاهي بر هاي برنامهچنانكه مطرح شد تمامي مدل: هاي آتيپيشنهاد براي پژوهش

هاي تحليلي صنعت استخراج شده است، اين پژوهش نيز بر مبنـاي مـدلي كـه از دل    مبناي مدل
به پژوهشـگران  . شده، استخراج شده استصنعت و خدمات بيرون آمده و با دانشگاه تطبيق داده 

هاي كشـور  پذيري باالي آن در تمامي دانشگاهشود كه اين مدل را با توجه به تطبيقپيشنهاد مي
هاي هايي است كه با فرهنگ و ارزشمورد استفاده قرار دهند؛ زيرا مدل گفته شده از معدود مدل

  .كشور ما تطابق دارد

  منابع
هـاي بنيـادي   تـدوين اهـداف و ارزش  ): 1385(سـيما غالمرضـا   وشخ ،نژاد مهديابراهيمي .1

 هريزي در آموزش عـالي؛ شـمار  فصلنامه پژوهش و برنامه. رفسنجان) عج(دانشگاه ولي عصر
42 :1-19.  

 رهيافـت، ؛ 1404انداز توسعه ايران ¬نقش آموزش عالي در چشم .)1382(آراسته حميدرضا  .2
 42.-33 \31شماره 

چاپ  .شناسي آموزش عاليدرآمدي بر جامعه): 1383(دانشگاه ايراني. ذاكر صالحي غالمرضا .3
 .اول، انتشارات كوير

. "هـاي تحقيـق در علـوم رفتـاري    روش): 1383(حجازي االهه ،بازرگان عباس ،سرمد زهره .4
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