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     (Proposal)پژوهشي  پيشنهاد
  
  عنوان كامل به زبان فارسي: -1- 1

ی ح عا ش طا ی  آما وزش عا رس  آ تان    ا
 عنوان كامل به زبان انگليسي:  -2- 1

 A Study on Higher Education Development Based on Territorial or Spatial Planning 
for Fars Province 

  
              اي توسعه  كاربردي  بنيادي       :/ پروژهعاتيمطال نوع طرح -3- 1

  وزارت علوم، تحقيقات و فناوريكارفرما:  - 4- 1
   ريزي و توسعه ، معاونت برنامهدانشگاه شيراز: مجري طرح - 5- 1
در قالب كارگروه  استان و علم و فناوري كز آموزش عاليامر ،ها ه دانشگاهيكل: پروژهاجرايي همكاران  -6- 1
  :تاني آمايش آموزش عالياس

 شيراز  رئيس و معاونان دانشگاه 

  هاي دولتي استان فارس دانشگاه معاونانرئيس و 

 رئيس بزرگترين واحد دانشگاه آزاد اسالمي استان فارس 

 رئيس مركز پيام نور فارس 

 رئيس مركز دانشگاه علمي و كاربردي استان فارس 

 نماينده كارگروه پژوهش و فناوري استان فارس 

 نماينده تام االختيار استاندار فارس 

 استان فارس رئيس دانشگاه فرهنگيان 

  بزرگترين موسسه غير انتفاعي استان فارسرئيس 

  5 نفر از افراد صاحبنظر در مباحث مديريت آموزش عالي و آمايش سرزمين 

  .عضو هيأت علمي دانشگاه شيراز/سليميدكتر قاسم مدير طرح:  - 7- 1
علمي دفتر هيأت امناي وزارت علوم، تحقيقات و  عضو هيأت./ دكتر شهاب كسكهح: مشاور عالي طر - 8- 1

  .فناوري
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 :/ پروژهمطالعاتي مشخصات مراحل اجراي طرح - 2

  طرح مطالعاتيهاي اصلي  تعريف مسئله و بيان سؤال -2-1
هاي آموزش عالي،  رشد هزينههاي نوين،  رويارويي با اقتصاد جهاني در حال توسعه، ارتباطات جهاني از طريق فناوري

هاي  رقابت در عرصه هاي جديد دانشي و پژوهشي، افزايش آموزش و سواد آموزي جهاني و ظهور فرا ظهور قابليت
، 1ترنها و مراكز آموزش عالي، گريز ناپذير نموده است(با آموزش عالي، افزايش كارايي سازماني را براي دانشگاه

ها و موسسات آموزش عالي در جستجوي دستيابي به مزيت رقابتي پايدار و  دانشگاهرو از اين  ).2،2001؛ كاترايت2000
هاي نوين و  ها، استراتژي ها، فلسفه در راستاي خلق دانش استراتژيك براي مقاصد استراتژيك دانشگاهي از نوآوري

حت تاثير تغييرات چشمگير سال گذشته در سراسر دنيا، ت 20آموزش عالي در خالل  . هرچندبرندكارآمدي، بهره مي
ا چالشهاي جديد و محيط در حال تغيير، موضوع توجه به رهبري و مديريت استراتژيك در قرار گرفته است، ام

با نگاه در اين راستا  ).4،2004؛ ترامپ و روبن3،2004(برايسون آموزش عالي را بيش از پيش مورد تاكيد قرار داده است
 براي كشور هاي تفعالي دهي جهت در ارزشمندي گام ساله، بيست انداز چشم سند تدويناستراتژيك، درازمدت و 

 فناوري و علم حوزه در 1404 افق در ايران جايگاه به ويژه توجه سند، فرازهاي ترين مهم از و بوده توسعه به رسيدن

 و طلبد مي را ابعاد تمامي در جامع تدبير و مديريت انداز، چشم سند در مندرج اهداف تحقق است بديهي .است
 هاي برنامه و شده شناسايي ها و پيشران عوامل ترين مهم ،و آموزش عالي فناوري و علم مديريتي حوزه در است الزم

 هاي تكنيك از گيري بهره است، آينده به ناظر انداز چشم كه آنجا از .گردند اجرا و طراحي ،در اين زمينه مناسب

 انداز، چشم اهداف تحقق مسير در ها برنامه كيفيت و سياستها صحيح يگير جهت سنجش براي نگرانه آينده

 را تعاملي لاو سكوي تا روند مي فناوري و دانشهاي كنوني،  در سال  .)47: 1388(طاعتي و بهرامي،  است ضروري
 درك با اند برده پي مهم اين به كه كشورهايي كنند؛ خود آن از جوامع فرهنگي و اجتماعي اقتصادي، مناسبات در

 تعيين عوامل دائمي رصد و تحليل و ساختارسازي تاهمي و فناوري و دانش مديريت جايگاه تاهمي از صحيح
از اين رو  .)47: 1388(طاعتي و بهرامي،  باشند كنشگر جهاني درعرصه كه هستند آن خواهان عرصه، اين در كننده

 مطالعات از استفاده حاضر حال در يابد. ت ميز در جامعه اهميريزي توسعه آن روز به رو آينده آموزش عالي و برنامه

 بسياري كه است رفته پيش جايي تا كالن هاي گذاري سياست و ها ريزي برنامه در علم و فناوريآموزش عالي،  آينده

 به آمده، دست به نتايج از حاصله هاي بيني پيش از و كنند مي اجرا و تعريف را ملي هايي پروژه كشورها  از
در  .پردازند مي خود مدت كوتاه و مدت ميان راهبردي هاي ريزي برنامه به فناوري، و دانش حوزه در خصوص

 هاي مختلف اقتصادي كشور كشور ما نيز اينگونه اقدامات شكل گرفته و يا در حال شكل گيري است و بالطبع بخش
                                                      
1 - Barnett 
2 - Cutright 
3 - Bryson 
4 - Tromp & Ruben 
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علم و فناوري روي آموزش عالي و توسعه مع توسعه نيز به تدوين برنامه هاي جا هاي آمايش سرزمين در قالب برنامه
ريزي مبتني بر آمايش سرزمين از پيشينه قابل توجهي در جهان برخوردار است.  واقعيت آن است برنامه  آورده اند.

نيز در مبحث آموزش عالي  در كشور ما سابقه طرح آمايش سرزمين در ايران به سالهاي پيش از انقالب بر مي گردد. 
هاي  واري از سالهاي پس از انقالب اسالمي به آن پرداخته  شده، اما وزارت علوم، تحقيقات و فناوري از ماهدر اد

اين موضوع را به طور جدي مطرح نموده و مدعي است كه گسترش آموزش عالي را در آينده، بر  1388پاياني سال 
  .1اساس برنامه مبتني بر آمايش انجام خواهد داد

استان  ريزي توسعه آموزش عالي را در دستور كار قرارداده است، ايي كه نگاه پيش كنشي در برنامهه استانيكي از 
توسعه فعاليت هاي  توسعه آموزش عالي و . از اين روها و مراكز آموزش عالي فعال در اين استان است فارس و دانشگاه

در نه تنها ضروري، بلكه اجتناب ناپذير است. در سالهاي آينده  عتيعلمي و فناوري، به موازات توسعه طرح هاي صن
نيازمند  در اين منطقه، توسعه علم و فناوريو قلب  علمي مناطق جنوب كشوربه عنوان قطب  استان فارس اين راستا

است. سوال اصلي كه در هاي آينده  در سالمبتني بر آمايش سرزمين جهت توسعه علم و فناوري  اي جامع تدوين برنامه
  به آن خواهيم پرداخت آن است كه:  به پاسخگويي   / طرح مطالعاتيهاين پروژ

مبتني برنامه جامع و گسترش آموزش عالي در سالهاي آينده،  فارسدر راستاي ترسيم چشم انداز توسعه استان  -
 ؟ه باشدچآموزش عالي برآمايش در

 به شرح ذيل است:به دنبال پاسخگويي به آن است   / طرح مطالعاتيواالت اختصاصي كه پروژهس

هاي آموزش عالي در  با توجه به جايگاه زير نظامچشم انداز توسعه آموزش عالي مبتني برآمايش سرزمين  -
 چگونه باشد؟استان فارس 

 در استان فارس كدامند؟سرزمين  مبتني برآمايشاهداف جامع و راهبردي توسعه آموزش عالي  -
هاي  با توجه به جايگاه زير نظام در استان فارسسرزمين  مبتني برآمايشهاي توسعه آموزش عالي  ماموريت -

 كدامند؟ بر اساس اسناد باالدستي مرتبط آموزش عالي
سازي نيازهاي استاني،  با رويكرد متناسبراهبردهاي مناسب توسعه آموزش عالي مبتني برآمايش سرزمين  -

 استان فارس كدامند؟ اي و بين المللي در ملي، منطقه
ها، مقاطع تحصيلي، ميزان جمعيت دانشجويي، نياز  رشتهزش عالي استان در سطوح مختلف هاي آمو اولويت -

دار توسعه آموزش عالي  هاي اولويت پروژهو هاي آموزشي  ها وگروه به اعضاي هيات علمي بر حسب زير نظام
 كدامند؟سرزمين  مبتني برآمايش

  
                                                      

ريزي مبتني بر  ). برنامه1392ريزي مبتني بر آمايش در آموزش عالي به  مقاله: نيلي، محمد رضا( . جهت اطالعات بيشتر در ارتباط با تاريخچه برنامه 1
  مراجعه شود. 1-26)،3(5در آموزش عالي(الزام ها ، چالش ها و راهكارها)، فصلنامه انجمن آموزش عالي ايران،  آمايش
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 طرح مطالعاتياهداف اصلي  -2-2

  است. "آموزش عالي استان فارسآمايش  جامع سندتدوين ": هدف كلي  -  
  اهداف ويژه:  -  

هاي آموزش عالي  زير نظام و ترسيم جايگاه سرزمين  مبتني برآمايشتوسعه آموزش عالي مناسب  مدلتدوين  .1
 ها در استان فارس و تدوين اسناد راهبردي هر يك از زير نظام

 مبتني برآمايشاستان فارس  مراكز علم و فناوري و ها چشم انداز توسعه آموزش عالي در دانشگاه رسيمت .2
 سرزمين 

 مبتني برآمايشاستان فارس  و مراكز علم و فناوري ها دانشگاهتوسعه آموزش عالي تدوين اهداف راهبردي  .3
 سرزمين 

مبتني استان فارس  و مراكز علم و فناوري ها دانشگاهدر توسعه آموزش عالي  هاي ها/ رسالت تدوين ماموريت .4
 سرزمين  ايشبرآم

ها و مراكز علم و فناوري استان فارس مبتني برآمايش  توسعه آموزش عالي در دانشگاهتدوين راهبردهاي  .5
ها، مقاطع تحصيلي، ميزان جمعيت دانشجويي، نياز به اعضاي  ، رشتههاي آموزش عالي اولويت تعيين ،سرزمين

 توسعه آموزش عالي دار  تاي اولويه پروژه وهاي آموزشي  ها وگروه هيات علمي بر حسب زير نظام

  
  ضرورت انجام طرح مطالعاتي -2-3

 عبارتند از: استان فارسدر آموزش عالي  مطالعاتي آمايش طرحانجام هاي  ترين ضرورت مهم

ريزي هايي صورت گرفته؛  ها و مراكز علم و فناوري استان فارس، برنامه دانشگاه اگرچه در سالهاي گذشته در -
ريزي توسعه آموزش  و برنامهها پراكنده و نه در ارتباط با همديگر بوده  اين برنامه است كه  اما واقعيت آن

ها  و   عالي با رويكرد آمايش سرزمين و توجه به مناطق استان، كاركردهاي اقتصادي و اجتماعي، ويژگي
ن شاهد توسعه هم اكنو ع سبب شده است كه واين موض مزاياي آنها در كانون توجه قرار نگرفته است.

از  نامتوازن آموزش عالي در استان و مغفول ماندن موضوع راهبردهاي افزايش كيفيت آموزش عالي باشيم.
استان فارس به عنوان قطب علمي مناطق جنوب كشور و قلب توسعه علم و فناوري در اين منطقه، اين رو 

هاي  با قابليت پيوند برنامه رد آمايش سرزمينبا رويك اي جامع جهت توسعه علم و فناوري نيازمند تدوين برنامه
انتظار  است.  و تنظيم مجدد روابط آموزش عالي با انسان، محيط(فضا) و جامعه هاي ملي اي با برنامه منطقه
هاي توسعه نظام آموزش عالي مبتني بر  رود آمايش سرزمين راهنمايي ارزشمند و هدايت كننده  فعاليت مي

  اي فراهم نمايد. قههاي منط نيازها و مزيت
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مديران عالي  ريزي آموزش عالي است و اين ظرفيت را دارد كه آمايش سرزمين به عنوان راهنمايي براي برنامه -
با استفاده از معيارهاي مناسب از  و استان كمك نمايد ريزان توسعه آموزش عالي كشور و متخصصين و برنامه

ت و كيفيت جمعييتهاي كشاورزي، صنعتي، خدماتي در هر منطقه از استان ت و ظرفجمله محيط زيست، كمي
ها و راهبردهاي توسعه كشور به اتخاذ راهبردهاي توسعه آموزش  فارس با تكيه بر مسائل سطح توسعه فعاليت

 عالي همت گمارند.
هاي آموزش عالي در استان فارس و  سرزمين و ترسيم جايگاه زير نظام مبتني برآمايشتوسعه آموزش عالي  -

دستاوردهاي اين پژوهش  ها، متضمن انجام اين طرح مطالعاتي است. تدوين اسناد راهبردي هر يك از زير نظام
و ساير نهادهاي علم و  هاي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري تواند راهنماي ارزشمندي جهت توسعه برنامه مي

 در منطقه باشد. فناوري
استان در  از عيين راهبرد گسترش آموزش عالي در هر منطقهو ت آمايش آموزش عالي  انجام طرح مطالعاتي -

شناسايي وضعيت كنوني توسعه آموزش عالي و تدوين برنامه جامع و راهبردي توسعه  افق زماني معين، 
آموزش عالي استان فارس منجر به تبيين افق هاي جديد در خصوص توليد دانش در منطقه دانشگاهها و 

هاي اولويت دار آموزش عالي و فناوري استان و اجراي آن طي  تعريف پروژه مراكز آموزش عالي استان و
 سالهاي آينده خواهد شد.

با انجام اين پروژه آگاهي جامعي از وضعيت موجود نظام آموزش عالي استان با رويكرد راهبردي  براي    -
 استان حاصل خواهد شد. عالي مديران

تدوين راهبردهاي توسعه دازهاي آموزش عالي استان، ها و چشم ان تشخيص نقاط ضعف و قوت، چالش -
هاي  اولويت تعيين ،ها و مراكز علم و فناوري استان فارس مبتني برآمايش سرزمين آموزش عالي در دانشگاه

ها، مقاطع تحصيلي، ميزان جمعيت دانشجويي، نياز به اعضاي هيات علمي بر حسب  زير  آموزش عالي، رشته
از خروجي هاي اصلي طرح دار توسعه آموزش عالي  پروژه هاي اولويت ووزشي هاي آم ها وگروه نظام

 گيري و نهادينه سازي به شكل و هاي آتي نقش ارزنده اي دارد مطالعاتي خواهد بود كه در سياست گذاري
ريزي آموزش عالي استان و تحكيم نهاد آموزش عالي و ساير نهادهاي سياسي و اجتماعي در استان و  برنامه

 .انجاميدكشور خواهد 
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  مباني نظري طرح مطالعاتي -2-4
  ها و موسسات آموزش عالي دانشگاهدر و بلندمدت  استراتژيكبرنامه ريزي  -1- 2-4    

  مفهوم استراتژي در ارتش داراي پيشينه طوالني است ولي به صورت علمي حدود پنجاه سال از عمر آن     
)، امري و 1965(2)، آنسف1962(1با آثار صاحبنظراني همچون چندلرمي گذرد. به عنوان يك حوزه علمي 

). اما مفهوم استراتژي، 5،2010)به عرصه مطالعات سازماني پاي گذاشت(مك دونالد1971(4) و اندروز1965(3تريست
 1970در دانشگاه ها و مراكز آموزش عالي  با حدود دو دهه تاخير نسبت به بخش صنعت و تجارت در اواخر دهه 

اولين قدم براي به كارگيري مفهوم استراتژي  1983در سال  7با چاپ كتاب استراتژي دانشگاهي 6رواج پيدا كرد. كلر
در دانشگاهها را برداشت. به زعم كلر دانشگاه ها و مراكز آموزش عالي در حال تحول بودند و ناگزير بايد از شيوه 

معتقد است كه مفهوم برنامه ريزي استراتژيك در آموزش عالي در ) 2003(8بردند. دوريس هاي فعال مديريت بهره مي
، موقعيت  9دهه هشتاد ميالدي به عنوان يك ابزار منطقي براي مديريت نظامند به كار گرفته مي شد. جايگاه استراتژيك

صلي مواردي هاي ذينفعان سهامداران، تجزيه و تحليل نقاط ضعف، قوت، فرصت و تهديد، قابليت هاي ا رقابتي، ارزش
برنامه  1990اهميت حياتي داشتند. در خالل دهه  1980بودند كه در برنامه ريزي استراتژيك آموزش عالي در دهه 

برنامه ريزي استراتژيك جايگاه  2000ريزي استراتژيك كاربرد بيشتري در محيط هاي آموزش عالي يافتند. در دهه 
ه عنوان يكي از  مهم ترين فعاليت هاي مديريت به شمار آمد. با ويژه اي در آموزش عالي بدست آورد تا جائيكه ب

برنامه ريزي استراتژيك در دانشگاه ها و مراكز آموزش عالي:  ") تحت عنوان 2001(10انتشار كتاب راولي و شرمن
اين مفهوم در موسسات آموزش عالي جايگاه ارزنده اي بدست آورد   "برنامه ريزيي براي موفقيت و بقا

  ).11،2009مز(ويليا
هاي اصلي دانشگاه ها برطرف  ضرورت برنامه ريزي استراتژيك در آموزش عالي به اين دليل است كه يكي از اقدام

كردن مسائل و مشكالت مديريتي خودشان مي باشد. استراتژي، ابزاري براي دانشگاه است تا به كمك آن مزاياي 
ريزي استراتژيك به يك سازمان يا موسسه آموزشي كمك مي  رقابتي و محيط دروني خود را درك كند. زيرا برنامه

  كند كه:

                                                      
1 - Chandler  
2 -  Ansoff . 
3 - Emery and Trist 
4 - Andrews 
5 - Mac Donald 
6 - Keller 
7 - Academic Strategy : The Management Revolution in American Higher Education 
8 - Dooris 
9 - Strategic Niche 
10 - Rowly and Sherman 
11 - Williams 
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 يك چشم انداز مطلوب ايجاد نمايد و در يك دوره عمليات به آن چشم انداز برسد .1

تعيين اينكه چگونه مي توان مزاياي رقابتي الزم را براي ارائه خدمات مطلوب به مشتريان و ذينفعان بدست  .2
 آورد.

 اف سازماني حاصل مي شودتعيين اولويت ها و اهد .3

 تصميم گيري در مورد تخصيص دقيق منابع انجام مي گيرد .4

 تنظيم كار همه تشكيالت سازماني براساس اهدافشان صورت خواهد گرفت.  .5

  به عبارتي ديگر مي توان گفت مزاياي برنامه ريزي استرتژيك براي يك سازمان يا موسسه آموزشي عبارتند از:
 يين جهت حركت يك دانشگاه به منظور رسيدن به آينده مطلوب خودايجاد چارچوبي براي تع .1

 فراهم كردن چارچوبي براي رسيدن به مزيت رقابتي .2

 هدايت كردن تشكيالت دانشگاه براي مشاركت كردن و با يكديگر كار كردن به منظور تحقق اهداف .3

انداز  در  به انعكاس چشم تدوين چشم اندازي  براي همه مشاركت كنندگان كليدي و تشويق خالقانه آنها .4
 جهت استراتژي دانشگاه

تسهيل بحث و گفتگو بين مشاركت كنندگان به منظور فهم چشم انداز سازمان و كمك به فهم مشاركت  .5
 كنندگان از برنامه استراتژيك و احساس تعلق به سازمان

 برقراري ارتباط بين دانشگاه با محيط بيرون .6

 ).1999، 1تهاي خود (لرنركمك به دانشگاه براي تعيين اولوي .7

  ) ويژگي هاي فرايند استراتژيك در محيط هاي آموزش عالي عبارتند از:1993به زعم كلر(
 موسسات آموزش عالي فعالند و نه انفعالي 

  موسسات آموزش عالي به توجه به محيط پيرامون نيازمندند 

 برنامه ريزي استراتژيك برتصميمات تمركز دارد و معطوف به عمل است 

 برنامه ريزي استراتژيك تلفيقي از عوامل كمي و كيفي است 

 2009، 2موفقيت موسسه آموزش عالي مبتني بر تمركز بر اين فرايند است(وودورث.( 

در پاسخ به كاهش منابع، رشد منابع بازار آموزش عالي، تقاضاي عموم براي  1990بر اين اساس در طول دهه 
سات آموزش عالي شروع به برنامه ريزي استراتژيك نمودند؛ اما آنچه مسلم بود پاسخگويي، تعداد بسيار زيادي از موس

ريزي در شماري از موسسات با همكاري ضعيف، بخش محوري و با كندي همراه  مدل هاي مرجع برنامه

                                                      
1 - Lerner 
2 - Woodworth 
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با ). همچنين تحوالت آموزش عالي موجب گرديد كه انتظارات از سوي هيات هاي امنا در ارتباط 1،2010شد(استارسيا
توانند  اثربخشي موسسات آموزش عالي افزايش يابد. يكي از شيوه هايي كه با توسل به آن موسسات آموزش عالي مي

به اين هدف دست يابند، تدوين برنامه هاي استراتژيك و تدوين الگو هاي ارزيابي مستمر پيشرفت با نگاه به تحقق 
). اين ضرورت موجب گرديد فنون برنامه 2008، 3س؛ ووره2،2004اهداف تعيين شده دانشگاهي است(ديك ماير

ريزي كه در بخش كسب و كار  به طور موفق به كارگرفته شده بودند در سازمان هاي غير انتفاعي، سازمان هاي 
دولتي، دانشگاه ها و مراكز آموزش عالي به خدمت گرفته شوند.  بنابراين اجراي برنامه هاي استراتژيك در آموزش 

ها  در آن به سرعت در حال تغييرند، با وجود تغييرات سريع محيطي در دانشگاه ها اجرايي شد.  مشي يعالي، كه خط
).  در نتيجه به  زعم 2010چراكه شرايط محيطي امروز دانشگاه ها به مانند دنياي گذشته آنان نبود (استارسيا،

از سازمان هاي تجاري براي تصميم گيري ) موسسات آموزش عالي، مدل هاي برنامه ريزي استراتژيك را 2004(4ادج
  ).5،2010و تدوين استراتژي ها، اهداف كلي و عيني به عاريت گرفته اند(مك دونالد

هاي غرب آمريكا پرداخت.  ) به مطالعه موردي در ارتباط با فرايند برنامه ريزي استراتژيك در دانشگاه2000(6مورفي 
مه هاي استراتژيك مي تواند هم به صورت عيني و هم به صورت گزينشي و يافته هاي مطالعه مورفي نشان داد كه برنا

انتخابي در محيط هاي آموزش عالي به كاربرده شود. به زعم وي موسسات آموزش عالي بايد فرايندهاي برنامه ريزي 
يافته هاي را با اجراي تصميمات استراتژيك به شيوه عيني، كارآمد و اثر بخش به مورد اجرا بگذارند. همچنين 

) به واقعيت هاي بقاء از طريق تغيير سازماني در موسسات آموزش عالي مي پردازد. همچنين 2001(7داك
) به بررسي نقش مشاركت و ارتباطات  در فرايند برنامه ريزي استراتژيك در يك موسسه آموزش 2002(8باسينگ

چگونه مي تواند در اجراي برنامه هاي استراتژيك  عالي پرداخت. يافته هاي مطالعه نشان داد كه مشاركت و ارتباطات
 ).  9،2008در آموزش عالي موثر باشد(بار گس

) نشان داد كه  دانشگاه ها و مراكز آموزش عالي رسالت هاي وسيعي براي خود 2008(10پژوهش آبلمن و دلساندو
جامعه است. يافته هاي پژوهش  لحاظ نموده اند كه بر گرفته از تغييرات فناورانه، سياسي، اجتماعي و اقتصادي

) نشان داد كه بيشتر دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي مورد مطالعه درگير در برنامه ريزي 2008(11كاوبرن

                                                      
1 - Starsia 
2 - Dickmeyer 
3 - Voorhees 
4 - Edge  
5 - Mac Donald 
6 - Morphew 
7 - Duck 
8 - Basing 
9 - Burgess 
10 - Abelman and Dalessandro 
11 - Cowburn 
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استراتژيك هستند. در زمينه تدوين برنامه ها و اجراي آن برخي از دانشگاه ها ناموفق بوده اند وي در اين پژوهش به 
  راي برنامه هاي استراتژيك مي پردازد:برخي از مشكالت پيش روي اج

ساختار دانشگاه ها و مديريت دپارتمان هاي دانشگاهي و شكست در يكپارچگي برنامه هاي دانشكده هاي  -
 مختلف

 كمبود حمايت دولت و مشكل اعتبارات دانشگاه  -

 هاي درحال تغيير  و تنوع جمعيت دانشجويان محيط -

 وزش عاليعدم توجه و شناسايي دقيق بازارهاي آم  -

ريزي استراتژيك دانشگاهي، پايش محيطي  ) در پژوهشي نشان داد كه  حياتي ترين گام برنامه2005(1تولمي
است. پايش محيطي، فرايندي فني است كه طي آن اطالعات عوامل اقتصادي، سياسي، اجتماعي و فناورانه 

  ).2010الد،كه بر برنامه ريزي اثر مي گذارند، گردآوري و تحليل مي شود(مك دون
  
  سرزمين و آموزش عالي آمايش -2-4-2

  آمايش سرزمين -2-4-2-1     
هاي بين المللي (همچون سازمان ملل  امروزه توسعه پايدار به عنوان يك سياست مهم و اساسي نه تنها در رهبري سازمان

، 2ااي و محلي در سراسر جهان مطرح است (دالدستيم متحد و اتحاديه اروپا)، بلكه در بسياري از موسسات ملي، منطقه
 ، اقتصادي بنيانهاي تمام در هماهنگ و جامع كيفي، و كمي تغييرات از عبارت ملي پايدار در سطح توسعه). 2012

 بخشهاي و مناطق از حمايت ، منابع تخصيص در بهبود آن از هدف كه است جامعه يك نهادي حتي و اجتماعي

 يا مناطق از بعضي خصوص در اولويت غييرت خدمات، و صنايع تركيب و بندي اولويت در تغيير خاص، اقتصادي

 در بهبود تقاضا، تركيب و مصرف الگوي در تغيير ،ثروت و درآمد توضيع در بهبود خاص، اجتماعي گروههاي

  ).1389(صدقي بوكاني و صوفي،  استو...  اجتماعي فردي، زندگي استانداردهاي و عمومي نيازهاي تأمين نحوه
   ):1367(تودارو،  باشد زير هدف 3 داراي حداقل بايد جوامع كليه در توسعهاين 

 اين گسترش امنيت و ،بهداشت ،مسكن غذا ،مانند زندگي بخش تداوم عوامل به بيشتر دسترسي امكان -1

 . موارد

 بهتر پرورش و آموزش عرضه بيشتر اشتغال ،تأمين باالتر درآمدهاي ايجاد جمله از زندگي سطح ارتقاء   -2

 . انساني و فرهنگي ارزشهاي به بيشتر توجه و

                                                      
1 - Tolmie 
2 . Delladetsimas 
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 وابستگي و بردگي قيد از آنان رهايي طريق از كشور و افراد اجتماعي و اقتصادي انتخاب دامنه گسترش  -3

  . ناداني و جهل از نجات و
هاي متفاوتي منجر شده است. يكي از  ، همواره به انديشهپايداررويكرد جوامع به بحث توسعه اما بايد اذعان نمود كه 

ها، عالقه  علي رغم دولت است.» آمايش سرزمين«مباحث مرتبط با برنامه ريزي توسعه ملي، مفهوم  ترين كاربردي
ريزي مبتني بر آمايش  مندي بر برنامه هاي مرتبط با توسعه پايدار نيز به طور نظام المللي به تحقيقات و سياست بين

و برنامه ريزي مبتني بر آمايش، به سادگي در گزارش سرزمين تاثيرگذار بوده است. اين رابطه متقابل بين توسعه پايدار 
تراكم از كميسيون براندتلند پيش بيني شد. در اين گزارش، تمركززدايي را به عنوان الگويي ايده آل براي كاهش فشار 

  ).2012طريق ايجاد شهرهاي كوچكتر متحد و يكپارچه ياد شد (دالدستيما، 
 در بار نخستين .دارد ساله چندين اي سابقه كشور ريزي برنامه ادبيات در سرزمين آمايش انديشهدر هر حال،   

 پهنه در سرزمين آمايش بحث 1345 سال به تهران دانشگاه اجتماعي تحقيقات و مطالعات مؤسسه گزارش

 آمايش روشهاي و مباحث يادداشتي طي ستيران مشاور مهندسين 1351 سال در سپس شد، مطرح كشور جغرافيايي

 مطالعات قرارداد ،1353 سال بهمن در سرزمين آمايش مركز تأسيس با آن دنبال به .نمودند ارائه ار سرزمين

 گزارش و .گرديد منعقد ستيران مشاور مهندسين و بودجه و برنامه سازمان بين 1354 خردادماه در سرزمين آمايش
 .يافت انتشار 1356 و1355 مقاطع در مطالعات اين

 دوباره كشور متوازن و متعادل توسعه به توجه اساسي قانون هشتم و چهل اصل طبق و ياسالم انقالب پيروزي با

 سطح در ملي درآمدهاي از استفاده و طبيعي منابع از برداري بهره در اصل، اين اساس بر .گرفت قرار تأكيد مورد

 هر و باشد داشته وجود عيضتب نبايد كشور مختلف مناطق و ها استان ميان اقتصادي هاي فعاليت توزيع و ها استان

 ،1360 دهه ابتداي از راستا اين در .باشد داشته الزم امكانات و سرمايه خويش، استعداد و نيازها فراخور بايد منطقه
 كه پذيرفت انجام بودجه و برنامه سازمان اي منطقه ريزي برنامه دفتر توسط اسالمي سرزمين آمايش پايه مطالعات

 .شد منتشر مجلد چندين در 1364 سال در مطالعات اين نتايج

 آمايش طرح تهيه ،1380 سال از اساسي قانون هشتم و چهل اصل اجراي ساختن عملي براي و ارتباط همين در

 برنامه اليحه دو شماره پيوست جمله از قانوني مواد و لوايح مطابق اساس اين بر .شد نهاده دولت عهده به سرزمين

 و اجتماعي اقتصادي، توسعه چهارم برنامه قانون ششم فصل از 75 و 74مواد و ياجتماع اقتصادي، توسعه سوم
 سازمان ها، استان توسعه و ريزي برنامه شوراي سرزمين، آمايش ملي ضوابط 11 و 9 مواد همچنين و فرهنگي

 ملي، هاي گيري جهت رعايت به مكلف كشور اجرايي هاي دستگاه ساير و كشور ريزي برنامه و مديريت

 سه با سرزمين آمايش مطالعات گرديد مقرر رو اين از و گرديدند آمايش بخشي راهبردهاي و استاني هبردهايرا

 كشور توسعه راهبردهاي در پايدار و مدت بلند نگرش تعميق داخلي، و اي منطقه جهاني، تحوالت تأثير: رويكرد

 آمايش مطالعات دهي سازمان و شود انجام جغرافيايي محدوده يا و موضوعي نظر از ويژه هاي طرح تهيه و
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 ميان ريزي برنامه و كشور فرهنگي و اجتماعي اقتصادي، توسعه پنجم برنامه كه پذيرد صورت اي گونه به سرزمين

 ضوابط 12 ماده طبق منظور همين به .دهد پوشش نيز را سرزمين آمايش سند كامل، طور به كشور توسعه مدت

 سازمان كه مطالعاتي هاي دستورالعمل چارچوب در شدند موظف كشور رايياج دستگاههاي سرزمين، آمايش ملي

 رويكرد با را خود آتي هاي منطق و فرابخشي بخشي، مطالعات نمايد، مي ارائه كشور ريزي برنامه و مديريت

 .دهند انجام آمايشي

 جغرافيايي فضاي در او هاي فعاليت و انسان زندگي بهينه دهي سازمان براي بلندمدت اي برنامه سرزمين آمايش

 هاي برنامه و ها سياست راهبردها، اهداف، مجموعه دربرگيرنده و پايدار توسعه به نيل پايه اسناد از يكي و است

 اجتماعي، اقتصادي، انساني، طبيعي، مختلف ابعاد در تعاوني و خصوصي دولتي، بخش توسط كه است اجرايي

 .گيرد مي انجام ملي كالن يها گيري جهت با مطابق كالبدي و فرهنگي

 كه است سرزمين پهنه از خردمندانه برداري بهره و حفظ براي جغرافيايي فضاي سازماندهي سرزمين، آمايش هدف

 انجام پايدار توسعه چارچوب در سونگر همه و سيستمي رويكردي با ساخت انسان و طبيعي محيط مزيتهاي پايه بر

 هاي تعادل عدم و نمايد مطالعه را انساني هاي فعاليت و زندگي مختلف يها جنبه كوشد مي برنامه اين .گيرد مي

 را پايدار و جانبه همه فضايي توسعه تحقق امكان و بشناسد را جغرافيايي فضاي دهنده تشكيل عناصر بين موجود

 .است شده توجه بدان كمتر كشور ريزي برنامه نظام سال پنجاه از بيش در كه اي نكته .سازد فراهم

 متعادل توسعه به توجه كم و نگر بخشي گرا، تمركز بيشتر كشور ريزي برنامه نظام در حاكم نگرش تأسفانهم

 درون و مناطق بين تضاد افزايش موجب روند اين .است آنها انساني و طبيعي هاي ظرفيت اساس بر كشور مناطق

 و منعطف پويا، فرآيندي عنوان به ينسرزم آمايش تدوين رو اين از. است شده كشور جغرافيايي پهنه در مناطق
 رفع امكان رهگذر اين تا است، اساسي ضرورت و نياز يك كشور مختلف مناطق جغرافيايي ويژگيهاي با متناسب

 رونق و اجتماعي عدالت تحقق پايدار، و متوازن توسعه سمت به حركت كشور، ريزي برنامه نظام هاي نارسايي

 .)1390دفتر برنامه ريزي و بودجه استانداري زنجان، ( گردد فراهم جانبه همه اقتصادي

 بر آمايش ريزي برنامه كه است واحدي مهمترين »منطقه« سرزمين، آمايش درتوان گفت  با عنايت به اين موارد مي

 و فضايي مقتضيات و طبيعي شرايط نظر از كه است سرزمين از اي محدوده منطقه گيرد، مي صورت آن اساس
(صدقي بوكاني و  باشد ديگر محدودهاي از متمايز و داشته همگرائي بيش و كم فرهنگي و ياجتماع اقتصادي
. به تعبير ديگر، باور بر اين است كه مقامات منطقهاي، نقش كليدي در رهبري جوامع خود، ايجاد رفاه )1389صوفي، 

، 1رند (بيانيه سياست برنامه ريزياي و غرور مدني خود دا ها، و پرورش هويت منطقه در روستاها، شهرها و شهرستان
  :توان در خصوص ضرورت برنامه ريزي آمايش سرزمين ذكر كرد موارد زير را مي اساس اين بر لذا و )2008

                                                      
1 . Planning Policy Statement 
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 تحقيق جهت در انساني و طبيعي منابع مورد در مناطق بالقوه توانايهاي از استفاده حداكثر و سرزمين شناخت -1

 ملي اهداف

 اقتصادي هاي فعاليت و طبيعي منابع براي جمعيت بهتر توزيع -2

 اهداف تحقيق جهت در كشور مناطق از يك هر خاص مسئوليت و نقش تعيين و تخصصي وظايف تقسيم -3

 اهداف تحقق براي مختلف مناطق ملي مشاركت جلب نتيجه در و اي منطقه ، ملي ، اي توسعه

 كاركردهاي داراي مناطق از اي مجموعه به دادن كلش و صنايع يا فعاليتها از بعضي در مناطق كردن متخصص -4

 كشور كلي اهداف تأمين جهت در مكمل

 فعاليت و جمعيت فضايي توزيع هاي استراتژي ويژه به مختلف ابعاد از ملي توسعه مدت دراز استراتژي تنظيم -5

 سرزمين گسترده در

 اي منطقه توسعه هاي ريزي برنامه در هماهنگي برقراري -6

 بخش هاي برنامه تنظيم براي امكان ايجاد ، بخشي ، مدت ميان هاي برنامه در بلندمدت هماهنگي اريبرقر -7

 عمراني هاي طرح بين منطقي ارتباط و پيوستگي ايجاد و اي منطقه

  ).1373، وحيدي( طبيعي منابع از بهينه برداري بهره ضرورت و زيست محيط به توجه لزوم -8
  

  آموزش عالي آمايش -2-4-2-2          
به ويژه شهرهاي  كشور مناطق و استانها علمي و فرهنگي ، اجتماعي ظرفيتهاي از استفاده بر سرزمين، آمايش سند

 توانمندي و ظرفيتها از حداكثر استفاده براي الزم سازي زمينه وتهران، شيراز، اصفهان، مشهد، تبريز، اهواز و يزد 

 جمعيت استقرار الگوي در تعادل برقراري و جمعيت نگهداشت و ظحف در پراكنده و كوچك جمعيت مراكز هاي

 قابل خدماتي و صنعتي ، پژوهشي ، آموزشي فعاليتهاي نقش افزايش و اشتغال ايجاد ، فعاليتها سازي متنوع با

 ارتقاي و باالتر سطوح نفع به عالي آموزش پايين سطوح كمي توسعه نمودن محدود با را مراكز اين در استقرار

 المللي بين ، علمي همكاريهاي توسعه براي آنها آوري فن و پژوهشي مراكز و عالي آموزش مؤسسات كيفي طحس

 ملي ضوابط انداز چشم سند( نمايد تاكيد مي علمي پيشرفته كشورهاي و منطقه كشورهاي بين واسط نقش ايفاي و

  .)1383سرزمين،  آمايش
تصريح شده در نقشه جامع علم و فناوري كشور، رصد دائمي هاي هوشمندانه  يكي از سياست در همين راستا،

هاي مختلف علمي متناسب با  ها در مقاطع و حوزه هاي محيطي و اقتضائات اجتماعي و تنظيم ظرفيت دانشگاه ظرفيت
). 1391رتبه علمي آنها و نيازهاي حال و آينده براساس اصول و مالحظات آمايش سرزمين اعالم شده است (آهنچيان، 

  خورد. از همين رو، سياست توسعه علوم و فناوري كشور با مطالعات آمايش گره مي
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هاي آموزش  آمايش سرزمين به عنوان راهنمايي براي برنامه ريزي بخش آموزش عالي مي تواند هدايت كننده نظام
تعبير ديگر، آمايش سرزمين ). به 1392اي باشد (نيلي،  هاي منطقه عالي به صورتي منظم، پايدار، مبتني بر نياز و مزيت

تواند به معناي تقسيم كشور با استفاده از معيارهاي مناسب و با توجه به محيط زيست، منابع طبيعي و انساني،  مي
هاي عمده و نهايتا استراتژي  مشخص كردن كميت و كيفيت جمعيت در هر منطقه با تكيه بر مسائل سطح توسعه فعاليت

  ).1387اجتماعي و علي الخصوص آموزش عالي باشد (عسگريان ابيانه، توسعه كشور به ويژه توسعه 
برنامه ريزي مبتني بر آمايش آموزش عالي ايران با انجام مطالعات آماي توسط شركت ستيران آغاز شد. آموزش عالي 

ير آن بر هاي بخش سوم (خدمات) در نظر گرفته است و بدون آنكه تأث در مطالعات ستيران به صورت يكي از فعاليت
متغيرها و عوامل آمايشي تحليل گردد، تنها به ذكر اهميت نسبتا زياد بخش خدمات براي اشتغال و ارزش افزوده و نقش 

هاي بخش اول (كشاورزي) و دوم( صنعت) اكتفا كرده است. در مطالعات ستيران در زمينه  آن به عنوان مكمل فعاليت
هاي  هاي دانشگاهي، طرح بني بر كاهش سهم تهران از فعاليتهاي جاري دولت م آموزش عالي، ابتدا سياست

هاي جديدي همچون دانشگاه كار و دانشگاه آزاد يا دانشگاه تربيت معلم  هاي در دست مطالعه يا اجرا و طرح دانشگاه
  بررسي شد. 

ايش آموزش عالي هاي خود را آم وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، مبناي برنامه 1388در جديدترين دوره، در سال 
ها، ساز و كار تدوين آمايش آموزش عالي استان، اهداف و  هاي منتخب استان اي به دانشگاه قرار داد و طي بخشنامه

اعضاي كارگروه استاني آن را تعيين نمود. در بخشنامه وزارت علوم، برخي اهداف تشكيل كارگروه آمايش آموزش 
  عالي استان بدين شرح بيان شده است:

 ها هاي آموزش عالي و تدوين اسناد راهبردي هر يك از اين زيرنظام م جايگاه زيرنظامترسي -

 اي و بين المللي متناسب سازي نيازهاي استاني، ملي، منطقه -

 هاي داير و جديد متناسب با اهداف ايجاد تناسب در رشته -

استانداردها و  ساختارسازي و ايجاد نهاد تضمين كيفيت و نظارت مستمر بر آموزش عالي و تدوين -
 ها هاي كمي و كيفي هر يك از اين زيرنظام شاخص

(نيلي،  ها و موسسات آموزش عالي هاي مشترك بين المللي با هدف ارتقاي سطح كيفي دانشگاه توسعه فعاليت -
1392(.  

  
  هاي آمايش آموزش عالي مدل -2-4-2-3     

هاي آمايش آموزش  ه چهار دسته از جديدترين مدل)، ب2014( 1در يك دسته بندي، اميديان، خسروي نژاد و فاطمي
  شود: اند كه به اختصار توضيح داده مي عالي اشاره كرده

                                                      
1 . Omidian, Negad & Fatemi 
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 GIScienceمدل  )1

اين مدل به بدنه دانش در مورد جمع آوري، مديريت، تجزيه و تحليل و نمايش اطالعات مكاني با استفاده از 
تبط با اطالعات مكاني مانند سنجش از راه دور، ) و فناوري هاي مرGISهاي اطالعات جغرافيايي ( سيستم

 GISهاي  از نرم افزارهاي پركاربرد براي برنامه ريزي MAPINFOو يا  ArcGISكند. نرم افزارهاي  اشاره مي
هايي  پردازند و نقشه هاي فيزيكي و مشخصات دموگرافيك مناطق مي هستند كه به نقشه برداري از ويژگي

كنند. اين نرم افزارها يك ابزار جديد براي تجزيه و تحليل مكاني برنامه ريزي ثبت نام  موضوعي را توليد مي
توان به وسيله تجزيه  يان بالقوه را ميروند. در اين رويكرد، نظرسنجي از دانشجو در آموزش عالي به شمار مي

هاي اطالعات جغرافيايي تقويت و پشتيباني نموده و براي بهبود تحليل نمونه گيري طيقه اي از  وتحليل سيستم
  لحاظ جغرافيايي، نقشه هايي طراحي نمود. 

  
 مدل مبتني بر شايستگي )2

در  آمايش سرزمينهاي اطالعات  تگي) طراحي شده و بر شايس2009مدل مبتني بر شايستگي توسط ليگيتز (
هايي كه در برنامه ريزي مبتني بر آمايشي كه برنامه ريزان و حرفه اي ها ممكن است در فارغ  برابر نقش

التحصيلي انجام دهند، منطبق مي شود. اين رويكرد پيشنهاد مي كند كه شايستگي هاي مناسب در سطوح 
تداد مسيرهاي متعدد حرفه اي برنامه ريزي، آموزش داده شود. مختلف برنامه ريزي مبتني بر آمايش، در ام

هاي مسيرهاي مختلف به دانش  مدل مبتني بر شايستگي، چهارچوبي از يك ماتريكس است كه تركيبي از ايده
GISگيرد.  ، شناختي، فني، تجزيه و تحليل مكاني، بين فردي و شايستگي سازماني را در بر مي  

  
  

 ستراتژيكمبتني بر آمايش ا مدل )3

دوره رونق اقتصادي اخير با رشد سريع جمعيت و تغييرات قابل توجه در تركيب جمعيتي جامعه در بسياري از 
كشورهاي صنعتي همراه شده است. لذا بررسي تحليلي در برنامه ريزي براي ارائه به مدارس و آموزش عالي 

ي بر آمايش استراتژيك در عمل، به شمار به منزله يك مطالعه موردي حياتي از فرايند برنامه ريزي مبتن
اي براي ارائه يك نشان واقع بينانه يا قابل  هاي آمايش سرزمين مقامات منطقه رود. بديهي است كه برنامه مي

توان  مقياس و توزيع فضايي از توسعه مسكوني آينده در منطقه، قابل درك نيست و در نتيجه نمياعتماد از 
دم اطمينان در رابطه با آينده توسعه داد. لذا مشاوره و تعامل بين وزارت آموزش و هايي براي كاهش ع برنامه

اي الزام آور است. از طريق چنين فرايندهاي رسمي، هماهنگي دانش  پرورش و وزارت علوم با مقامات منطقه
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زمين تجربي و ضمني مقامات منطقه اي ممكن است مكمل تهيه بيانيه رسمي سند برنامه ريزي آمايش سر
  گردد.

 1مدل نورومرفيك )4

) يك سيستم نورومرفيك بديعي را براي نگاه آمايشي به برنامه ريزي 2010( 2اوي، بوالك و گراسبرگ
شود. اين  ها پيش از آغاز حركت، تدارك ديده مي معرفي كردند كه در آن توالي امكان پذيري از فعاليت

- هاي جاري رقابتي، انتشار ديداري و بازسازي شبكه هاي عصب شناختي سيستم پيشنهادي، تركيبي از مكانيسم
فضائي و مهار بازگشت است. اين فرايندهاي تكراري، مسيري چندمرحله اي را به سمت هدف مورد نظر  

سازند. مسير برنامه ريزي شده مي تواند با استفاده از شيب تقدم در حافظه كاري متوالي ذخيره شده و  آماده مي
اين سيستم با مدل هاي برنامه ريزي قبلي مقايسه شده بندي شده رقابتي تصويب شود. توسط يك فرايند صف 

انجامد. البته  دهد خوشفكري سيستم (توانمندي سيستم) به تغييرات محيطي مي و نتايج شبيه سازي نشان مي
  تاكنون شواهدي مبني بر وجود اين مدل در آموزش عالي يا هر سازمان ديگري وجود ندارد.

  
  انجام طرح مطالعاتي و مراحل روش ،چهارچوب مفهومي -3-5

دو  پژوهش حاضر از نظر هدف، از نوع پژوهش هاي كاربردي اسـت. روش پـژوهش، توصـيفي، تحليلـي وشـامل     
زيـر جمـع آوري    طـرق در پـژوهش حاضـر از   شايان ذكر اسـت  بخش مطالعات اكتشافي و مطالعات ميداني است. 

    اطالعات استفاده به عمل مي آيد:
  مطالعه كتابخانه اي با استفاده از اسناد و مدارك علمي پژوهش در دسترس) 1
  بين الملليملّي و جستجوي اينترنتي مطالعات و پژوهشهاي انجام شده در سطح ) 2
  ) مطالعات ميداني در دانشگاهها و مراكز آموزش عالي استان3

 مشاهداتي، مطالعات پژوهشي، پيشينه مروربا روش  اي كتابخانه تطبيقي مطالعات طي طرح، اين از بخشي دربنابراين 

، بررسي تجارب ساير كشورها در خصوص تدوين برنامه جامع توسعه آموزش عالي و يا توسعه علم و مدارك تحليل
 هاي برنامه در كه آينده در فناوري و علم مولفه هاي برنامه توسعه ترين مهم فناوري انجام خواهد شد. از اين طريق

 سنجش به و گزينش صاحبنظران مشورت با مورد توجه بوده است جهان مختلف كشورهاي فناوري و علم هتوسع

مدل مناسب توسعه آموزش عالي در استان فارس در مراحل بعد به كار برده خواهد شد. نتيجه اين فاز تدوين  خبرگان
، مطالعات ميداني، 1و مباحثه روه كانونيو گ 3در بخش دوم طرح با استفاده از پرسشنامه و مصاحبه هاي عميقاست. 

  اركان برنامه جامع شامل: 
                                                      
1 . neuromorphic 
2 . Ivey, Bullock & Grossberg 
1- Depth and paired depth interviews 
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 چشم انداز توسعه آموزش عالي در دانشگاهها و مراكز آموزش عالي در استان فارس -
 اهداف راهبردي توسعه آموزش عالي در دانشگاهها و مراكز آموزش عالي در استان فارس -
مراكز آموزش عالي در استان فارس جهت رسيدن به  ماموريت هاي توسعه آموزش عالي در دانشگاهها و -

 چشم انداز 
 راهبردهاي مناسب توسعه آموزش عالي در دانشگاهها و مراكز آموزش عالي در استان فارس  -

پروژه هاي اولويت دار توسعه آموزش عالي در دانشگاهها و مراكز آموزش عالي در استان فارس، تدوين  -
 خواهد شد.

 گروههاي دانشگاه، -صنعت خبرگان ميان از موضوع، با متناسب و تنوع ضرورت به توجه با آماري جامعه

 دانش، مديريت ، ناوريآموزش عالي و علم و ف توسعه و ايجاد هاي حوزه در پيشرو افراد از كارشناسي،

 حوزه در درگير افراد نو، هاي فناوري حوزه خبرگان خصوص به پژوهشي–علمي متخصصان فناوري، مديريت
 خواهند شد. انتخاب ،توسعه آموزش عالي در استان فارسو  فناوري و علم سياستگذاري و گيري تصميم يها

 حوزه در كه افرادي( متخصص دسته دو به كنندگان مشاركت كل نظريات، اي مقايسه بررسي براي ضمناً

 حضور از فراواني بقسوا كه افرادي( سياستگذار و )بودند مشغول تخصصي كار به فناوري علمآموزش عالي و 

  خواهند شد. بندي تقسيم ،برنامه ريزي توسعه آموزش عالي) در گيري تصميم مختلف هاي عرصه در
  

  :و مراحل انجام آن چارچوب مفهومي پروژه
با توجه به اينكه هدف كلي پروژه، تدوين برنامه جامع و راهبردي توسعه آموزش عالي در استان فارس است. لذا 

  فاز ارائه شده در شكل ذيل است: 7) شامل 1م طرح  بر اساس مدل مفهومي تحقيق (شكل شماره مراحل انجا
  

                                                                                                                                                                               
1 - Focus & Discussion groups 
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هاي راهبردي مسائل و چالش  

توسعه آموزش عالي استان 
با رويكرد آمايش سرزمين فارس  

 

 بررسي محيط بيروني
 محيط دور  
 محيط عملياتي 

همجوار) هاي (ذينفعان بيروني و سازمان  

 ف و انتظاراتيتكال 

 

 بررسي محيط داخلي
 وظايف و تكاليف 

 ذينفعان داخلي  

انداز و  تدوين چشم
توسعه هاي   ماموريت

آموزش عالي استان 
 فارس
 

تدوين اهداف 
توسعه كالن  

آموزش عالي 
 استان فارس

 

تدوين 
هاي  راهبرد
توسعه كالن  

آموزش عالي 
 استان فارس

راهكارها   تدوين
و اقدامات 
  اجرايي

يكرد آمايش با رو
  سرزمين

 مرحله انتقال
بسترسازي(  

)براي اجرا  

اجرا و 
ارزيابي 
ها راهبرد  

 

هاي بيروني فرصتهاي بيروني   و چالش  

هاي دروني ها   و چالش ها، مزيت قابليت  
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  ) مطالعه تطبيقي و ادبيات نظري0فاز (
راهبردي توسعه آموزش عالي و توسعه علم و فناوري در و ريزي جامع  در اين قسمت تجارب برنامه

  گيرد. كشور(بر اساس توافق با كارفرما) مورد مطالعه قرار مي 5داقل هاي مشابه در ح ها و دانشگاه دستگاه
(تعيين  با رويكرد آمايش سرزمين ) بررسي محيط بيروني توسعه آموزش عالي  استان1فاز(

ها و مراكز آموزش عالي استان  نهادهاي علم و فناوري، دانشگاه هاي بيروني فرصتها و چالش
  ) :فارس

ه آموزش عالي  استان در سه حوزه كليدي محيط دور، محيط عملياتي و تكاليف و  محيط بيروني توسع      
  انتظارات قابل بررسي است. 

  (Remote Environment) محيط دور - 1-1
محيط دور شامل عناصري از محيط است كه تقريباً براي همه دستگاهايي كه در يك محدوده جغرافيايي 

سازد. در اين تحقيق عالوه بر بررسي  و همه آنها را متأثر مي كنند يكسان است ملي مشترك فعاليت مي
محيط فراملي  گيرد به صورت مي 1PESTمحيط دور مرتبط با توسعه آموزش عالي  استان كه با رويكرد 

  شود. توسعه آموزش عالي  استان نيز پرداخته مي
  بررسي تحوالت سياسي و قانوني تاثير گذار 

  هنگي تاثير گذار فر –بررسي تحوالت اجتماعي 

  بررسي تحوالت اقتصادي 

  بررسي تحوالت تكنولوژيكي تاثير گذار 

  بررسي تحوالت فراملي تاثير گذار 

 (Operational Environment)محيط عملياتي  -1-2

منظور از محيط عملياتي، محيط نزديك و بال فصل توسعه آموزش عالي  استان شامل ذينفعان و سازمانهاي 
 باشد. همجوار آن مي

 تحليل ذينفعان بيروني 

توسعه آموزش  هاي تواند بر نگرش، منابع يا خروجي است كه مي يا دستگاهي ذينفع فرد، گروه يا سازمان
 تواند مثبت يا منفي باشد. و اين تاثير گذاري مي تأثير پذيردآن هاي  تأثير گذارد و يا از خروجيعالي  استان 

  است.  ها أموريتانداز و تعريف م چشمبراي تنظيم بيانيه  درآمد ارزشمندي تحليل ذينفعان پيش
  

                                                      
1 - Political, Economic, Social & Technological Factors 
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 بررسي سازمانهاي همجوار  

دانشگاه ها و مراكز  منظور از سازمانهاي همجوار دستگاه ها، نهادها و سازمانهايي كه در تعامل مستقيم با  
  آموزش عالي  استان  قرار دارند از جمله:

 وزارت علوم، تحقيقات و فناوري -

 د و كشاورزيوزارت جها -

 وزارت نفت -

 وزارت صنايع و معادن -

 وزارت كار و امور اجتماعي -

  تكاليف وانتظارات  -1-3
و  دولتاز جمله از طرف مراجع ذيصالح  شود كه  و انتظارات به آن دسته از كارهايي اطالق مي تكاليف
آنها را در راستاي شود و آنها مكلف هستند  به دانشگاهها و مراكز آموزش عالي استان تكليف ميمجلس 

  لذا در اين قسمت بايد اقدامات ذيل انجام گردد: توسعه آموزش عالي انجام دهد.
با آنها مواجه است،  منطقهدانشگاههاي استان در دستورات و تكاليف رسمي و غيررسمي را كه  -

  و تحليل گردد.آوري  جمع
  .شوندير و تفسير آور است، تعب مواردي را كه بر اثر دستورات و تكاليف الزام -
  (قلمرو آزاد). گرددشوند، روشن  مواردي را كه به موجب دستورها و تكاليف نفي نمي -

آموزش  مقام معظم رهبري در بخش هاي كلي ابالغي سياستالزم به ذكر است كه در اين فاز اسنادي مانند 
مورد  1404 افق   شم اندازسند چعالي، سند تحول راهبردي علم و فناوري كشور، نقشه جامع علمي كشور، 

  تحليل و بررسي قرار خواهد گرفت.
هاي  هاو قابليت ) بررسي محيط داخلي آموزش عالي مرتبط با توسعه آن (تعيين مزيت2فاز(

ها و مراكز آموزش عالي  دانشگاه نهادهاي علم و فناوري، هاي دروني محوري و چالش
  ):استان فارس

هاي محوري و  ها و قابليت با هدف شناسايي مزيت با توسعه آن بررسي محيط داخلي آموزش عالي مرتبط
  گيرد.  هاي دروني صورت مي چالش
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  استانآموزش عالي راهبردي هاي  و چالش  مسائل) تعيين 3(فاز
راهبردي است. موضوعات راهبردي هاي  استخراج مسائل و چالش مرحله از طرح مطالعاتي، هدفدر اين    

كنندگان،  كه بر اختيارات، مأموريت، خدمات ارائه شده، مراجعان يا استفادهتصميمات اساسي هستند 
 هايي مسائل و چالشهدف اين فاز تعيين  گذارد. و مواردي از اين قبيل تاثير ميها، تأمين منابع مالي،  هزينه

   است.با آنها مواجه  ها و مراكز آموزش عالي در خصوص توسعه آموزش عالي  دانشگاهاست كه راهبردي 
  و تعريف مأموريتهاي توسعه آموزش عالي / دورنماي موفقيت) تدوين چشم انداز4فاز(

در اين فاز هدف آن است كه با توجه به تحليل ذينفعان، بررسي وظايف و تكاليف، و همچنين با در                      
هاي دروني آن،  ها و چالش ا، مزيته هاي پيش رو در محيط بيروني منطقه و قابليت نظر گرفتن فرصتها و چالش

  و مأموريت  توسعه آموزش عالي استان تدوين گردد.  / دورنماي موفقيتچشم انداز
  ) تدوين اهداف كالن توسعه آموزش عالي استان:5فاز(

همچنين مسائل و  توسعه آموزش عالي استانهاي  انداز مطلوب و  ماموريت در اين قسمت با توجه به چشم
گردد و سپس با توجه هر يك از هر  هاي هدف تعيين مي هبردي توسعه آموزش عالي حوزههاي را چالش
  گردد.  هاي هدف، اهداف كالن توسعه آموزش عالي تعيين مي حوزه
هاي  به تفكيك زير نظام هاي كالن توسعه آموزش عالي استان راهبرد تدوين) 6( فاز

  : آموزش عالي
هاي راهبردي و اهداف كالن توسعه  ها، مسائل و چالش ماموريتانداز مطلوب، تعريف  با توجه به چشم

هاي آموزش  به تفكيك زير نظام توسعه آموزش عالي استان راهبردهاي كالن توسعه آموزش عالي استان
  تدوين خواهد شد.  عالي

 دار توسعه آموزش عالي در دانشگاهها و مراكز آموزش عالي هاي اولويت پروژهعريف ت )7( فاز
با توجه به مناطق استان،  با رويكرد آمايش سرزمين هاي آموزش عالي زير نظامفكيك ه تب

محيط زيست، كميت و كيفيت جمعيت و ظرفيتهاي اقتصادي و اجتماعي، كشاورزي، صنعتي، 
  : خدماتي در هر منطقه از استان فارس

هكارها و اقدامات اجرايي تدوين در اين فاز با توجه به اهداف و راهبردهاي كالن توسعه آموزش عالي، را  
آموزش عالي استان است و پس از تدوين آمايش شوند. بديهي است كه اين فاز، فاز نهايي تدوين برنامه  مي

با رويكرد آمايش سرزمين با توجه به مناطق استان، محيط زيست، كميت و كيفيت اجرايي  هاي طرحراهكارها و 
عي، كشاورزي، صنعتي، خدماتي در هر منطقه از استان فارس در دستور جمعيت و ظرفيتهاي اقتصادي و اجتما

  كار خواهد بود.
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  :استان فارسدر آموزش عالي  مراحل اجرائي عمليات طرح مطالعاتي آمايش 
  

 مرحله
)شروع و پايان هر مرحله از عمليات بر حسب ماه  

 1 234 5 6 7 8 9 10 11 12 

 يات نظريمطالعه تطبيقي و ادب فاز صفر:
            

ل:فاز او 

  
) بررسي محيط بيروني توسعه آموزش 1فاز(

عالي  استان با رويكرد آمايش سرزمين 
هاي بيروني نهادهاي  (تعيين فرصتها و چالش

ها و مراكز آموزش  دانشگاه  علم و فناوري،
  ) عالي استان فارس

  
            

م:فاز دو 

عالي  ) بررسي محيط داخلي آموزش2فاز(
هاو  مرتبط با توسعه آن (تعيين مزيت

هاي دروني  هاي محوري و چالش ليتقاب
ها و مراكز  دانشگاه نهادهاي علم و فناوري،

 آموزش عالي استان فارس)
            

م:فاز سو 
راهبردي هاي  و چالش  مسائل) تعيين 3(فاز

 آموزش عالي استان
            

 فاز چهارم:

م انداز/دورنماي موفقيت ) تدوين چش4فاز(
هاي توسعه آموزش  و تعريف مأموريت

 عالي
            

 فاز پنجم:
داف كالن توسعه آموزش ) تدوين اه5فاز(

 عالي استان
            

 فاز ششم:

هاي كالن توسعه  راهبرد تدوين) 6( فاز
آموزش عالي استان به تفكيك زير 

 هاي آموزش عالي نظام
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 فتم:فاز ه

دار توسعه  هاي اولويت تعريف پروژه )7( فاز
ها و مراكز  آموزش عالي در دانشگاه

هاي  به تفكيك زير نظام آموزش عالي
  با آموزش عالي با رويكرد آمايش سرزمين

توجه به مناطق استان، محيط زيست، كميت 
هاي اقتصادي و  و كيفيت جمعيت و ظرفيت

در  اجتماعي، كشاورزي، صنعتي، خدماتي
 هر منطقه از استان فارس 

            
  

 

  
طرح و همچنين چگونگي ارتباط قه مطالعات و تحقيقات موضوع طرح بررسي ساب -2-6

  قبلي هاي پژوهشبا  مطالعاتي
هاي توسعه علم و فناوري و تخصيص منابع به آن از اهميت بسزايي برخوردار است. از اين روي  تدوين برنامه

ها در  با هدف بهينه سازي مصرف منابع در حوزه توليد علم و فناوري و يكپارچگي تالش بسياري از كشورها
سطوح مختلف اقدام به تدوين برنامه جامع و تعيين اولويت هاي علمي، پژوهشي و فناوري در سطوح بخشي و 

و فناوري نيز  هاي توسعه علم ريزي نگاه آمايش سرزمين در برنامه ). 1378ملي نموده اند( فصيحي و اشرفي،
ها  و پتانسيل هاي بومي هر منطقه به برنامه ريزان و  تواند در بومي سازي و انطباق برنامه هاي توسعه با ويژگي مي

 عامل عنوان به ، همواره فناوري و علم جمهوري اسالمي ايراندر كشور  سياست گذاران كمك نمايد. البته 

 رشد ايجاد منشأ و فرهنگي و اجتماعي اقتصادي، فعاليتهاي تمام محركه نيروي و اجتماعي شئون تمام در مؤثر

 تأكيد كشور، ساله بيست انداز چشم سند عناوين از مورد دو در فرهنگي تحول و افزوده ارزش و اقتصادي

در اين راستا برنامه هاي درازمدت در زمينه توسعه علم و فناوري و آموزش عالي تدوين و . است شده اي ويژه
 زير به آن نياز و كشور تعالي و رشد در فناوري و علم نقش گرفتن نظر در باشده و يا خواهد شد. فلذا اجرايي 

 عبارتند عناوين اين .نمايد مي الزامي امري انداز چشم سند از عناويني در آن به توجه ها، يزير برنامه و ساختها

 :از

 و انساني منابع برتر سهم بر متكي فناوري،  و علم توليد در توانا پيشرفته، دانش از برخوردار اي جامعه 
 ) انداز چشم سند 2 بندي( ملّ توليد در اجتماعي سرمايه

 بر تأكيد با غربي جنوب آسياي منطقه سطح در فناوري و علمي اقتصادي اول جايگاه به يافتن دست 

 و سرانه درآمد سطح نسبي ارتقاي اقتصادي، مستمر  و پرشتاب رشد علم، توليد و افزاري نرم جنبش
 ).انداز چشم سند 6 بند(  كامل اشتغال به رسيدن
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   ايجاب همه اين و است كليدي و محوري انداز چشم اهداف تحقق در فناوري و علم بخش جايگاه و نقش
 انساني نيروي تأمين و تربيت دانش، مرزهاي گسترش براي الزم كارهاي و ساز از بخشي كه كند مي

 و توليد مالي، منابع تأمين و هدايت پژوهش، و آموزش كردن همگاني پژوهش، لتسهي موردنياز، متخصص
 بهره افزايش پژوهشي، دستاوردهاي سازي تجاري نظام استقرار فناوري، اشاعه و سازي بومي و جذب و انتقال

 از يريگ بهره و توسعه و ايجاد ملي، فناوري و علم توليد در كشور از خارج و داخل ايراني نخبگان از وري
 و ايجاد اطالعاتي، جامعه استقرار فناوري، و علم توسعه براي نظارت و مديريت سياستگذاري، نو، فناوريهاي

با  .باشد برخوردار توسعه راه سر بر موجود موانع رفع به كمك نيز و جهاني جامعه و كشور شناخت ي توسعه
همواره مورد توجه كشورهاي  زي هاي بلند مدتري و برنامه عنايت به موارد فوق، اولويت هاي علم و فناوري

 راستا دراين " كشور علمي جامعه نقشه " و "توسعه سند "هاي نيز سند ايراندر  ).1مختلف بوده است(جدول 

 و فناوري و علم سياستگذاري و مديريت حوزه خبرگان  از جمعي وسيله به كه است سندهايي ترين اصلي
 عنوان به نيز اسنادي ضمناً .گذارد مي سر پشت را خود نهايي تغييرات و اصالح مراحل و شده تدوين پژوهش

 ها آن در كه است تدوين حال در نو فناوريهاي ازجمله كليدي حوزه هفت در فناوري و علم توسعه اسناد
 شناخت به نياز باالدستي، اسناد در مندرج اهداف به دستيابي.شود مي مشخص ها حوزه اين اساسي راهبردهاي

 كشور توسعه راهگشاي عوامل اين صحيح مديريت و داشته فناوري و علم توسعه در مؤثر اساسي عوامل

 نقاط . نمود بيني پيش نيز را درآينده آنها چگونگي و بررسي موجود وضعيت در را عوامل اين بايد .است

 ممكن آينده، مطلوبترين به دستيابي براي ريزي برنامه كانام تا كرد؛ تقويت را قوت نقاط و برطرف را ضعف

   .)1388(طاعتي و بهرامي،شود
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  1378منبع:  فصيحي و اشرفي،   

  هاي طرح هزينه -2-7
  گردد. برآورد ميبه شرح زير ريال  2,400,000,000طرح اين هاي مرتبط با  هاي پرسنلي و ساير هزينه جمع هزينه
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