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  چکیده 
موفقیـت   درمـؤثر  و عوامل  یتمأمور، انداز چشمحلیل و بررسی هدف از انجام این پژوهش ت

  . است در ایران غیرانتفاعیـ  غیردولتیات آموزش عالی مؤسساجرایی برنامه راهبردي 
مؤسسـه  و دانشـگاه   85و مـدیران   اعضاي هیئت علمـی جامعه آماري این پژوهش شامل 

آمـاري پـژوهش بـر    ي ها هنمون. باشد می فعال در کشور) غیرانتفاعی( غیردولتی آموزش عالی
ابـزار آزمـون   . اسـت  و مـدیران  اعضاي هیئت علمینفر از  108اساس جدول مورگان شامل 

 روایی درونـی . باشد می پاسخ باز و دیگري پاسخ بسته یکی، پرسشنامه محقق ساخته 2شامل 
از آزمـون   قرار گرفت و پایایی آن نیز بـا اسـتفاده   تأییدبر اساس نظر خبرگان مورد ) محتوي(

براي پرسشنامه پاسخ باز بصورت  ها هنمون. قرار گرفت تأییدبرآورد و مورد . /86آلفا کرونباخ 
. و براي پرسشنامه پاسخ بسته بصـورت تصـادفی سـاده انتخـاب گردیدنـد     اي  هتصادفی سهمی

 نمـودار و ، درصـد ، فراوانی توصیفی از قبیل هاي آمار شاخصاز  ها هتحلیل داد تجزیه و براي
بیانگر آن اسـت کـه مـدیران و اعضـاي هیئـت       نتایج بدست آمده. جداول استفاده شده است

ها  معتقدند که این دانشگاه، ـ غیرانتفاعی غیردولتیو مؤسسات آموزش عالی  ها علمی دانشگاه
و انجـام رسـالت و   ) 56/3با کسب امتیـاز میـانگین   ( انداز و مؤسسات از لحاظ توجه به چشم

اند و همچنین در زمینـه اجـراي برنامـه     موفق بوده) 67/4کسب امتیاز میانگین با ( ها یتمأمور
در سطح باالتر از متوسـط و در حـد مطلـوب عمـل     ) 56/3با کسب امتیاز میانگین ( راهبردي

هـا و   اجـرا و نظـارت بـر اجـراي برنامـه راهبـردي دانشـگاه       ، این اساس تدوین بر. اند نموده
  . بخشد قاي کیفیت عملکرد آنها را ارتقا میزمینه ارت، مؤسسات آموزش عالی
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   مقدمه
ریزي را به ضرورتی  اعتمادي ناشی از تغییرات محیطی و کسب سود بیشتر برنامه بی

ساسی خطرآفرین عوامل ا 1ریزي راهبردي و برنامه. انکارناپذیر تبدیل کرده است
هاي  حل ترین راه ممکن راه کند و براي رسیدن به هدف از کوتاه محیطی را تحلیل می

  . دهد مناسب ارایه می
از یک طرف موظف به : نظام آموزش عالی کشور دو وظیفه مهم بر عهده دارد

ات آموزش عالی است مؤسسیابی به  و پاسخگویی به نیاز موجود افراد براي راه تأمین
. تازه و موردنیاز جامعه استهاي  ز طرف دیگر متعهد به هدایت متقاضیان به افقو ا

تقاضاي اجتماعی براي آموزش عالی که در قالب تقاضاي افراد جامعه براي دریافت 
با توجه به تحوالت جوامع به سرعت رو به ، شود می خدمات آموزش عالی مطرح

المقدور به چنین  کنند حتی می عیریزان جوامع س برنامه ،از این رو، گسترش است
در محیط جهانی امروزي که تغییرات ). 1374سهرابی ( دهند تقاضایی پاسخ مناسب

شدید اطالعات و رقابت روزافزون ناشی از برداشته شدن مرزها و موانع بازرگانی از 
ات آموزش عالی در جهان به آرامی به مؤسس، آن هستندهاي  ترین مشخصه مهم

هاي بازار رقابتی و الزامات بازرگانی و اقتصادي  بیش از پیش با محركاتی که مؤسس
، 2کالرك(اند  هتبدیل شده و از هویت دولتی خود فاصله گرفت، شوند می هدایت
1997 .(  
در کشور  1368از سال ) غیرانتفاعی( ات آموزش عالی غیردولتیمؤسس ،از این رو 

براساس برنامه . داشته استاي  هیندبوجود آمده و طی چند سال گذشته رشد کمی فزا
از کل دانشجویان را تحت % 5/12ات مذکور مؤسس ،بینی شد چهارم توسعه پیش
ها  همؤسسمحقق نشد ولی این  اگر چه این هدف به طور کامل، پوشش قرار دهند

نقش مهمی در افزایش دسترسی به آموزش عالی و استفاده از پتانسیل بخش 
هاي  همؤسسدر محیط رقابتی شدیدي در کنار دیگر ها  هؤسسماین  .اند هخصوصی داشت

دانشگاه جامع علمی کاربردي و دیگر ، آموزش عالی از جمله دانشگاه پیام نور
 حضوري غیرحضوري و نیمه، هاي حضوري هاي دولتی که به ارائه آموزش دانشگاه

تا  18ت جمعی% 30افزایش پوشش آموزش عالی تا حد . کنند می فعالیت، پردازند می
 ها را انکارناپذیر راهبردي دانشگاههاي  توجه به برنامه، کشور در پایان برنامه چهارم 24
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سازي فرآیندهاي  ریزان آموزش عالی در بازنگري و بهینه برنامه همچنین، نماید می
به اهداف  توجه ها و مؤسسات آموزش عالی نیازمند مربوط به ایجاد و توسعه دانشگاه

، میل به بقا در محیط رقابتی، نظران به نظر بعضی صاحب. هستندراهبردي آنان 
ریزي راهبردي براي  آموزشی را از روي آوردن به مدیریت و برنامههاي  همؤسس

افزایش قابلیت انطباق با محیط متغییر امروزي و توانایی پاسخگویی و جلب رضایت 
  ). 1998، 2یسونکریمد ؛1997، 1و الیسون دیویس( مشتریان ناگزیر ساخته است

هاي  یت از پیش تعیین شده در تحقق برنامهمأمورانداز مشخص و  داشتن چشم
انداز  این پژوهش به بررسی وضعیت موجود چشم. ه نقش اساسی داردمؤسسراهبردي 

ترین عوامل موفقیت اجراي  ات غیردولتی غیرانتفاعی و مهممؤسسیت مأمورو 
  . پردازد می ریزي راهبردي برنامه
 
  پژوهش نی نظريمبا

هاي کلی و راهبردي نیاز به آن دارند  دارند و هدف می آمد پایانی را بیان پی، ها هدف
اهداف کلی همچنین مسیر . هاي جزئی پشتیبانی و حمایت شوند که از راه هدف
ها هم  هدف. شوند می ها دهند و باعث وحدت و همسویی فعالیت می حرکت را نشان

 همان طور که در نمودار). 220: 1385، ترجمه طوسی( داراي سلسله مراتب هستند
هاي عمومی به  از هدف دارند وسلسله مراتبی شکل ، فاهدا، نشان داده شده) 1(

اهداف غایی یا ، سلسله مراتب ترین سطحدر باال. رسند می هاي شخصی هدف
ان هاي یک سازم به معنی ترسیمی روشن از آرمان انداز چشم. قرار دارد 3انداز چشم
  . دقرار دار 4یا رسالت سازمان یتمأمورسپس . است

دهنده فلسفه وجودي یا نوع کسب و کاري است  نشان، یا رسالت سازمان یتمأمور
هاي  ویژگی ممتاز و ارزش، وظایف، کند و شامل اهداف می که سازمان در آن فعالیت

آمد   ها پی دفه، ها تر سلسله مراتب هدف باشد و در تراز پایین می حاکم بر سازمان
هاي  هاي کلی و راهبردي نیاز به آن دارند که از راه هدف هدف، دارد می پایانی را بیان

همان ( ها هم سلسله مراتب دارند هدف، از این رو. جزئی پشتیبانی و حمایت شوند
  . شود می نامیده 5راهبرد یا استراتژي، راه رسیدن به هدف یا رسالت). 220:منبع
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  هاي  و تدوین هدف هاي تعیین مالك
ات آموزشی توجه به موارد زیر مؤسسو  ها هبراي تعیین و تدوین اهداف دانشگا

  :ضروري است
  وظایف نظام دانشگاه، کارکرد، در نظر گرفتن رسالت. 1

و مؤسسات آموزش عالی به عنوان یک نهاد اجتماعی داراي کارکردهاي  ها هدانشگا
ترین کارکردهاي  از مهم. خاصی بخشیده استاي است که به آن ارزش و اعتبار  ویژه

و اشاعۀ ، )آموزش( انتقال دانش، )پژوهش( تولید دانش توان از کارکرد این نهاد می
ترین  تولید دانش مهم، از میان سه کارکرد یاد شده. نام برد) خدمات( نشر دانش

ه به نسل انتقال دانش تولید شد، دومین کارکرد آموزش عالی. است ها هکارکرد دانشگا
آموختگان فرهیخته و تربیت نیروي انسانی متخصص  دانش به منظور تربیت، جوان

بینی نو  و جهان ها هگیري اندیش که این امر موجب پیدایش و شکل، براي جامعه است
. باشند هاي فلسفی و اجتماعی و نیز مکانی مناسب براي برخورد افکار می و نهضت

   
هرولد کونتز و همکاران ترجمه طوسی و ( –ها  سلسه مراتب هدف) 1( نمودار

  ) 1385سال ، همکاران
  
  

  

زاندا  چشم

 ماموریت

 هاي بلند مدت، راهبردي  هدف

 هاي بخشی  هدف

 احدهاهاي و هدف

  کارکرد شخصی  - هاي فردي  هدف
 هاي پرورش شخصی  هدف -  
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اشاعه و نشر دانش تولید ، ها هات آموزش عالی و دانشگامؤسس سومین کارکرد
دانشگاه یکی از ارزشمندترین منابعی است که ، بدین ترتیب. شده در جامعه است

، ها ر اختیار دارد و منظور از توسعه گسترش تواناییجامعه براي پیشرفت و توسعه د
ها  قابلیت انسان، خالقیت و نوآوري، هاي فنی کیفیت و دانش و مهارت، ظرفیت فکري

، مندي از منابع فرهنگی و سیاسی و بهره، اجتماعی، براي حل مسایل اقتصادي
و معنوي براي بهبود شرایط زندگی مادي ، دستاوردها و امکانات جامعه و به طور کلی

  ). 9: 1344، ترجمه نهاوندي( همگان است
  

  هاي کالن  عالی انقالب فرهنگی و سیاست مصوبات شوراي، قانون اساسیتوجه به . 2
هاي  سیاست، مصوبات شوراي عالی انقالب فرهنگی، قانون اساسی، هاي اخیر در سال

کارکردهایی ، کشور مندان به پیشرفت و توسعه توقعات اجتماع و عالقه، کلی مسئوالن
به زعم اینها اگر در گذشته تربیت نیروي انسانی . کنند می را براي دانشگاه بیان

 نیازهاي اقتصادي کشور کارکرد عمده و اساسی در نظر گرفته تأمینمتخصص و 
از یک سو نیروي . مان ایفا کندأرود نقشی تو می امروزه از دانشگاه انتظار، شد می

تقی پور ( کند و از سوي دیگر به تولید اندیشه و علم بپردازدانسانی متخصص تربیت 
شوراي عالی انقالب فرهنگی به منظور مشارکت بخش خصوصی ). 21: 1372، ظهیر

در جلسه  1364هاي دسترسی به تحصیالت دانشگاهی در سال  و افزایش فرصت
نامه تأسیس مؤسسات آموزش عالی غیردولتی  چهل و یکم خود کلیات آیین

  :نامه اهداف مؤسسات بدین شرح آمده است در این آیین. انتفاعی را تصویب کردغیر
  ارتقا سطح دانش و فرهنگ جامعه ) الف
  تأمین نیروي انسانی متخصص مورد نیاز کشور) ب
گسترش آموزش عالی در کشور به نحوي که بتواند پاسخگوي عطش جامعه ) ج

  . به کسب علم باشد
  از همه مدرسان و استادان جامعه در امر آموزش عالیکمک به بسیج و استفاده ) د
ایجاد زمینه مناسب همه جانبه مردم در امر گسترش و اعتالي دانش و پژوهش ) ه

  کشور
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  اقتصادي  اجتماعی و، در نظر گرفتن عوامل محیطی. 3
تعداد تقاضاي ورود به آموزش عالی و نیازهاي اجتماعی و اقتصادي ، رشد جمعیت
از فنّاوري هاي علوم و  ور به نیروي متخصص همگام با توسعه و پیشرفتمنطقه و کش

براي مثال روند روزافزون افزایش تقاضاي . ستها هدیگر منابع تعیین اهداف دانشگا
تغییر و تحوالت ، سال 24تا  18 همچنین رشد منفی جمعیت، ورود به آموزش عالی

. کند می را تعیین و دچار تغییر ها هها امروز دانشگا نوین اهداف و سیاستهاي  فناوري
دانشگاه جامع علمی ، از جمله توسعه دانشگاه پیام نور توجه به بازار پر رقابت فردا

طی  سال 18 -24مجازي و روند نزولی جمعیت ي ها هاندازي دور و راه، کاربردي
هاي  اهداف و سیاست، نشان داده شده) 1( که در جدولاي  ههاي آتی به گون سال
توجهی به هریک از  بی. کند می را تعیین غیرانتفاعیغیردولتی ـ ي ها هعه دانشگاتوس

تواند موجب شکست آتی  می عوامل مذکور و عدم لحاظ آن در اهداف دانشگاه
هاي کلی نظام اقتصادي کشور و اینکه برنامه  همچنین سیاست. را سبب شود ها هبرنام

از دیگر عوامل مهم در تعیین کند  می بلندمدت آن به چه سمت و سویی حرکت
ممکن ما را  هاي کالن اقتصادي کشور براي مثال سیاست. اهداف آموزش عالی است

، نوین در منطقه هدایت کندهاي  اوريدامپروري و یا فنّ، کشاورزي، به سوي صنعت
کننده منابع انسانی متخصص در  تأمینهمکاري و همسویی آموزش عالی به عنوان 

  . دارداي  هداف فوق نقش تعیین کنندتحقق هریک از اه
  

  1 1400تا  1385هاي  سال بین سال 18 -24 جمعیت) 1( جدول 
  
  
  
  
  
  
  

                                                                                                                                      
 ) بدون احتساب مرگ و میر( –مرکز آمار ایران . 1

 24تا  18جمعیت  سال
1385 12564619 
1390 11673852 
1395 8938468 
1400 7683232 
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  در نظر گرفتن نتایج به دست آمده از بررسی عملکرد گذشته و وضع موجود. 4
ها و  و فرصت، ها تنگناها و محدودیت، ا توجه به نقاط قوت و ضعفها باید ب ف هد

رغم توسعه  علی: براي مثال. ات تعیین و تدوین شودمؤسسو  اه هتهدیدهاي دانشگا
به دالیل گوناگون  غیرانتفاعی غیردولتی ـ ات آموزش عالیمؤسسو  ها هدانشگا، یکم

عدم تفویض اختیار در تعیین ، و اساسنامهاي  هنام مشکالت و نواقص آیین: از جمله
، علمی واجد شرایط هیئتها به عضو  عدم دسترسی مناطق دور از مراکز استان، شهریه

و طوالنی بودن روند انجام امور اداري و بروکراسی و ضعف مدیریت به توسعه کیفی 
ولی از نقطه نظر دیگر به علت استفاده از پتانسیل بخش  اند، همورد انتظار دست نیافت

خصوصی موفق به ایجاد فرصت براي بخشی از متقاضیان تحصیل و توسعه عدالت 
  . اجتماعی گردیده است

  
  هاي آموزش عالی  فاده از شاخصتاس. 5

ها با  این شاخص. هاي آموزش عالی معیاري براي تعیین اهداف آموزشی است شاخص
هم در تعیین هاي م از جمله شاخص. توجه به شرایط مکان و زمان قابل انعطاف است

ي ها هات و دانشگامؤسستوان به نسبت پوشش و جذب دانشجوي  می اهداف
نرخ استفاده از ، شاخص نسبت دانشجو به استاد، به کل دانشجویان غیرانتفاعی

میزان انتشار مقاالت ، علمی به مراتب علمی هیئتنسبت اعضاي ، فضاهاي آموزشی
بر . صیالت تکمیلی اشاره نمودآموختگان در آزمون تح نرخ پذیرش دانش، علمی

اساس سند ملی توسعه بخش آموزش عالی در برنامه چهارم توسعه شاخص 
 دانشجویان مؤسسات آموزشی عالی غیردولتی غیرانتفاعی تا پایان برنامه چهارم توسعه

همچنین شاخص عضو . بینی شده بود نفر پیش 450000کل دانشجویان یعنی % 5/12
  . بوده است 40به  1علمی به دانشجو  هیئت

به وضعیت ) سازمان یتمأمور( راهبردي رسیدن از وضعیت موجودي ها هبرنام
همچنین به واسطه . کند می تشریح، سازمان اشاره دارد انداز چشممطلوب را که به سند 

دهند سازمان را در بهبود عملکرد یاري  می شناخت بهتري که از محیط به دست
  . )56: 1388، يدهقان یزد، مهرگان( میکنند

ها چه در ابعاد  و کارکردهاي مهم سازمان ها هنگري یکی از مؤلف ریزي آینده برنامه
، توان نیازهاي مختلف سیاسی خصوصی و چه دولتی است که از طریق آن می

بینی و  را پیش... آموزشی و فرهنگی و رفاهی و، فنّاوري، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادي
  . اشتدر جهت تحقق آن گام برد
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توان گفت که نگرش ضد  می، هایی که نسبت به آینده وجود دارد در بررسی نگرش
که در آن اعتقاد ، اهمیت اساسی پیدا نموده، گرایانه معتقد به عمل گرا یا پیش سرنوشت

چه دولتی به طور عام مردم از طریـق رفتـار خـود    ، بر این است سازمان چه خصوصی
اي از اندیشیدن است که با نگریسـتن بـه    شیوه انداز چشم بنابراین. آفرینند روابط را می

راهبـردي  ریزي  برنامهبه بیان جامع . افکند اي ممکن بر عمل کنونی ما روشنی می آینده
تدوین و اجـرا یـک   ، تنظیم اهداف، فرآیند بررسی موقعیت فعلی و مسیر آینده سازمان

نجش میـزان اثربخشـی آن   گیـري نتـایج و سـ    انـدازه ، استراتژي براي تحقق آن اهداف
یـابی   بسیاري از متخصصان مـدیریت راهبـردي معتقدندکـه موقعیـت    . ستها استراتژي

راهبردي و توسعه راهبردهـاي سـازمانی   ریزي  برنامهترین کاري است که  راهبردي مهم
  ). 2002، 1کاالفاتیس( شود می انجام
راهبـردي در   ریـزي  مطالعـات زیـادي دربـاره تحلیـل برنامـه     ، هـاي اخیـر   در سال 

هـاي   ات آموزش عالی انجام شده است که در آنها سعی بر اتصال امور و فعالیتمؤسس
، دهقان یـزدي ، مهرگان( جاري دانشگاه و تغییرات در حال پیدایش محیطی شده است

با اسـتفاده از   2دایسون به توسعه راهبردهاي دانشگاه وارویک، در این زمینه. )5: 1388
 3محـور  ریـزي منبـع   ریـزي سـناریو و برنامـه    ط دادن آن با برنامـه ارتبا و swotتحلیل 

 ،6کولنتـال  ؛2005، 5کـاراتونوس ( برخـی از محققـان   .)2004، 4دیسون ( پرداخته است
مدل کارت امتیـازي متـوازن را در   ) 2006 ،8و کتونن 2007 ،7اوماشانکار و دوتا ؛2003

   .اند هات آموزش عالی به کار گرفتمؤسسبررسی 
وضعیت موجود چشم انـداز   قاله مطالعه مقدماتی است که به تبیین و بررسیاین م 

 . پردازد می در ایران) غیر انتفاعی( آموزش عالی غیر دولتیهاي  همؤسسیت مأمورو 
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 تحقیق شناسی وشر
، جامعه آماري پژوهش شامل مدیران. باشد پیمایشی می ـ روش تحقیق از نوع توصیفی  

ي هـا  هدانشـگا  هـا  هکلیـه مؤسسـ   اعضـاي هیئـت علمـی   ، نـا و ام مؤسس هیئتاعضاي 
هـا و   مؤسسه از کل کشـور و اسـتان   85تعداد . غیرانتفاعی در کشور استـ  غیردولتی

و  هـا  جامعه آماري براي پاسـخ بـه سـؤال    شهرهاي مختلف به صورت تصادفی از کل
ت ئـ اي هینفر از مدیران و اعض 108به عنوان نمونه آماري . مصاحبه انتخاب شده است

  . انتخاب شدند اي و نسبتی گیري خوشه روش نمونهعلمی به 
  

  ابزار و روش گردآوري اطالعات
براي مـدیران  : پرسشنامه باز پاسخ) 1پرسشنامه است  2ابزار گردآوري اطالعات شامل 

اي بـراي   که در آن با تـدوین مقدمـه   ها ههاي مؤسس و امنا مؤسسات و دانشگا هیئتو 
روش پاسـخگویی   و یـت مأمور، اهداف راهبردي، انداز چشمنظیر تعریف اصطالحات 

هـاي اخـص و اهمیـت آنهـا از نتـایج ایـن        عوامل و شـاخص . توضیح داده شده است
بـا اسـتفاده از بررسـی و نتـایج     : پرسشنامه بسته پاسـخ ) 2. پرسشنامه تعیین شده است

بـراي تعیـین    .پرسشنامه بسته پاسخ تـدوین و تنظـیم شـده اسـت    ، پرسشنامه باز پاسخ
و براي . مورد تأیید قرار گرفتمتخصص و  استادان توسط، پرسشنامه هاي روایی سؤال

  . بدست آمد 91/0پایایی پرسشنامه آلفاي کرانباخ محاسبه شد که 
  

، هاي آماري توصـیفی شـامل فراوانـی    براي تجزیه و و تحلیل اطالعات از شاخص
  . ریک استفاده شده استاي غیرپارامت میانگین و آزمون دوجمله، درصد
  
  پژوهش هاي والئس

 ي غیرانتفاعی کدامند؟ها همؤسسات و دانشگا انداز چشمهاي  ویژگی .1
 ي غیرانتفاعی کدامند؟ها همؤسسات و دانشگا یتمأمورهاي  ویژگی .2
غیرانتفاعی توسط چه  غیردولتی ـمؤسسات  ا وه دانشگاهالگوي راهبردي  .3

  شود؟ می کسانی طراحی
  وفقیت اجرایی این الگوها کدامند؟بر ممؤثر عوامل  .4
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  ها هیافت
شامل تحلیل و توصیف : قسمت اول. شامل دو بخش است ها هتحلیل و توصیف یافت

جدول شامل جداول  4هاي تشریحی است که در قالب  مختصر نتایج مصاحبه و پاسخ
شامل تحلیل : قسمت دوم. براي هر سؤال استخراج شده است) شاخص( عوامل

و عوامل مدیریتی و  اعضاي هیئت علمیي آماري مربوط به پرسشنامه ها هدادتوصیفی 
  . غیر انتفاعی استـ  ي غیر دولتیها هو دانشگا ها هاجرایی مؤسس

  
اي حاصل از پرسشنامه باز پاسخ ه مطالعه و بررسی نظرات و پاسخ :انداز چشم .1
غیردولتی ـ و مؤسسات آموزش عالی  ها هدهد که اکثریت دانشگا وهش نشان میپژ

هاي خود براي نیل به اهداف آموزش عالی داراي  یتمأموردر اجراي غیرانتفاعی 
نشان داده شده ) 2( شاخص است که طی جدول 13اهم آنها شامل . انداز هستند چشم
ي متنوع با امکانات و تجهیزات ها هگسترش رشت، هاي فوق از بین شاخص. است

کارشناسی ارشد و دکترا با حدود ، رشناسیآموزشی و پژوهشی در مقاطع تحصیلی کا
هاي آموزشی و پژوهشی مؤسسات بر اساس  همچنین ارتقاي شاخص درصد و 16

ل به عنوان چشمها هدر رتب) درصد 16( بیشترین فراوانی استانداردها نیز با انداز  ي او
توسعه علم و دانش و تکنولوژي و تولید و صدور . این مؤسسات مدنظر بوده است

درصد و کمک به پوشش خالهاي موجود در نظام آموزش عالی  11با حدود  علم
انداز این مؤسسات  ي بعدي از نظر تدوین چشمها هدرصد در رتب 8دولتی با حدود 
  . قرار گرفته است

ها و مؤسسات آموزش عالی غیردولتی ـ  هدانشگا اندازهاي در تبیین چشم
ي ها هتوسعه رشت) بسته پاسخ( دومبر اساس نتایج پرسشنامه ، کشور غیرانتفاعی

درصد از  57تحصیلی این مؤسسات بر اساس نیازهاي کشور به نظر حدود 
قق همچنین تح. مورد تأیید است 72/3و یا میانگین ) در حد زیاد( دهندگان پاسخ

 72/3اد و کسب درصد نظر موافق در حد زی 55هاي انقالب فرهنگی کشور با  سیاست
درصد در حد زیاد و با میانگین  53به عقیده حدود . شده است ققامتیاز میانگین مح

در  ها و مؤسسات آموزش عالی غیردولتی ـ غیرانتفاعی هدانشگاریزي  برنامه 61/3
درصد در حد زیاد  49و همچنین نزدیک به ، برنامه چهارم و پنجم توسعه مدنظر بوده

انداز توجه  سازي آنان در چشماعتقاد دارند که به جذب بهترین نیروهاي انسانی و توانا
  . شده است
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درصد در  38کیفیت بخشی آموزش مؤسسات از دیگر مواردي است که به نظر 
نتایج کلی از پاسخ تعداد . به آن توجه گردیده است 32/3حد متوسط و با میانگین 

در زمینه  73/0و انحراف معیار  56/3نفر نمونه آماري با تحصیل میانگین  103
ها و مؤسسات آموزش عالی غیردولتی ـ  هدانشگاحاکی از آن است که  انداز چشم

  . اند انداز موفق بوده کشور در تدوین چشم غیرانتفاعی
  

  ) Vision( انداز چشم) 2( جدول
  درصد  شاخص  ردیف

  07/7  تربیت نیروي انسانی متخصص مورد نیاز کشور  1-2
  53/3  رفع نیازهاي جامعهشناسایی و هدایت نیروهاي مستعد و خالق در جهت   2-2
  88/0  ارایه مشاوره علمی به جامعه  3-2
  96/7  کمک به پوشش خألهاي موجود در نظام آموزش عالی دولتی  4-2
  61/10  توسعه علم و دانش و تکنولوژي و تولید و صدور علم  5-2
  19/6  هاي شوراي انقالب فرهنگی حرکت به سوي تحقق سیاست  6-2
  07/7  اي هاي متنوع متناسب با نیازهاي ملی و منطقه هاي غیر انتقاعی با رشته انشگاهایجاد مؤسسات و د  7-2
، ي متنوع با امکانات و تجهیزات آموزشی و پژوهشی در مقاطع کارشناسیها هگسترش رشت  8-2

  92/15  کارشناسی ارشد و دکترا
  19/6  تبدیل و ارتقاي مؤسسه آموزش عالی به دانشگاه  9-2
  92/15  هاي آموزشی و پژوهشی مؤسسه بر اساس استانداردها اخصارتقاي ش  10-2
  30/5  علمی مؤسسه بر اساس استانداردها هیئتارتقا و اصالح هرم   11-2
ب و متخصص و ایجاد رشت  12-2   19/6  هاي جدید و گرایش ها هجذب نیروهاي مجرّ
  07/7  ز وزارت متبوعي خارج از کشور پس از کسب مجوز اها هبرقراري ارتباط با دانشگا  13-2

  100  جمع  
  

هـا و مؤسسـات    هدانشـگا براساس مطالعـه و بررسـی واحـدهاي نمونـه      :یتمأمور .2
 11تـوان در   هـاي آنهـا را مـی    یـت مأمور، ایـران  آموزش عالی غیردولتی ـ غیرانتفـاعی  

 آموختگـان  دانشتربیت ، ها ارایه کرد که از بین این شاخص 3شاخص به شرح جدول 
هـاي پژوهشـی مراکـز     درصد و مشارکت در طـرح  16متخصص با حدود کارآفرین و 

درصد و تالش براي تطابق آموزش با نیازهـاي   14المللی با حدود  علمی داخلی و بین
ریـزي جهـت کـاربردي     درصد و برنامه 12جامعه با توجه به تحوالت جهانی با حدود 

رفـی  جهت مع، ها و توسعه پتانسیل کارآمد نیروهاي جوان تحصیل کرده کردن آموزش
درصـد بـه ترتیـب از     12آنها به صنایع همراه با آموزش دانش روز نیز به میزان حدود 

  . بوده استیت این مؤسسات مأمورهاي  ن شاخصبرتری



نامۀ آموزش عالی  126
 

، ها و مؤسسات آمـوزش عـالی غیردولتـی ـ غیرانتفـاعی      هدانشگا یتمأموردر بیان 
درصـد نظـر    40سـاله بـا حـدود     20انداز  ژوهش در جهت نیل به چشم تولید علم و پ

 36کـارآفرین بـا    آموختگـان  دانـش و تربیـت   33/3موافق و در حد متوسط و میانگین 
درصـد در حـد زیـاد مـدنظر      5/44درصد در حد متوسط و ارتقاي فرهنگی جامعه بـا  

درصد در حد زیـاد   29هاي پژوهشی با  همچنین اهمیت مشارکت در طرح. بوده است
و نیروهـاي کیفـی منطقـه بـا      ئت علمـی عضو هیدرصد در حد متوسط و جذب  29و 
هاي این مؤسسـات را تحـت پوشـش     یتمأموردرصد نظر موافق و در حد زیاد  5/35

یت مؤسسـات بـا   مأمور، ها اي به سایر سازمان در ارائه خدمات مشاوره. قرار داده است
ایـن در حـالی اسـت کـه     . باشد تر از انتظار می در سطح پایین 8/2کسب میانگین امتیاز 

 103نتایج کلی از پاسـخ تعـداد   . اند درصد در حد متوسط آن را تأیید نموده 38ود حد
در زمینـه   88/0و انحـراف معیـار    67/4نفر نمونـه آمـاري بـا کسـب میـانگین امتیـاز       

هـاي خـود    یـت مأموردر انجـام   هـا  هبیانگر آن است که مؤسسات و دانشگا، یتمأمور
  . اند خوب عمل کرده

  
 ) Misson( یتمأمور) 3( جدول

  درصد  شاخص  ردیف
  37/16  کارآفرین و متخصص آموختگان دانشتربیت   1-3
  06/12  تالش براي تطابق آموزش با نیازهاي جامعه با توجه به تحوالت جهانی  2-3
  31/4  ایجاد زمینه فعالیت براي نیروهاي جوان و رشد خالقیت و نوآوري  3-3
هاي مادي و معنوي  ش با استفاده از حمایتي تولید علم و پژوهها هسازي بنگا خصوصی  4-3

  62/8  ساله 20انداز  در جهت نیل به چشم، دولت

  75/7  رسیدن به باالترین کیفیت آموزشی و علمی  5-3
  17/5  امکان جذب اساتید و نیروهاي کیفی و جلوگیري از مهاجرت مغزها  6-3
  79/13  یالملل هاي پژوهشی مراکز علمی داخلی و بین مشارکت در طرح  7-3
کارشناسی به کارشناسی ، کاردانی به کارشناسی( ارتقا مقاطع تحصیلی مؤسسه و دانشگاه  8-3

  48/9  ) ارشد و دکترا

ها و توسعه پتانسیل کارآمد نیروهاي جوان  ریزي جهت کاربردي کردن آموزش برنامه  9-3
  06/12  جهت معرفی آنها به صنایع همراه با آموزش دانش روز، تحصیل کرده

  62/8  کمک به توسعه انسانی و افزایش فرهنگ عمومی محلی، تمرکززدایی علمی و آموزشی  10-3
  72/1  جذب دانشجویان از کشورهاي خارج به ویژه همسایگان ایران  11-3

  100  جمع  
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ها و مؤسسات آموزش عالی غیردولتـی   دانشگاهتدوین و طراحی مدل راهبردي . 3
  ـ غیرانتفاعی

دهنـدگان تـدوین و طراحـی مـدل راهبـردي ایـن        درصـد از پاسـخ   37به نظر حـدود  
 هیئـت توسـط اعضـاي   ، ها و مؤسسات آموزش عالی غیردولتـی ـ غیرانتفـاعی    هدانشگا

صصان آموزش عالی کشور هستند انجام می درصـد   25و . شود مؤسس که اکثراً از متخّ
بـره و شـاغل در   امنا و مشاوره با کارشناسـان خ  هیئتاعتقاد دارند که این مدل توسط 

درصد نیز عقیده دارند که تـدوین و طراحـی مـدل     23حدود . پذیرد دانشگاه تحقق می
متخّصـص و مجـرّب کـه سـابقه تـدریس دانشـگاهی و        اسـتادان راهبردي آنها توسط 
درصـد نیـز ایـن برنامـه و      12به نظر حدود . انجام گرفته است، مدیریت اجرایی دارند

درصـد نیـز توسـط افـراد      4شگاهی و از دیدگاه حدود مدل توسط مدیران باتجربه دان
صص سهامدار در مؤسسات انجام می   ). 4جدول ( گیرد متخّ

 
  گیرد؟ تدوین و طراحی مدل راهبردي مؤسسه توسط چه کسانی انجام می) 4( جدول

  درصد  شاخص  ردیف
  90/36  توسط اعضاي هیئت مؤسس که اکثراً متخصص آموزش عالی هستند  1-4
  61/22  د متخصص و مجرب که سابقه تدریس و مدیریت اجرایی دارنداساتی  2-4
  25  امنا و مشاوره با کارشناسان خبره و شاغل در دانشگاه هیئت  3-4
  90/11  مدیران باتجربه دانشگاهی  4-4
  57/3  افراد متخصص سهامدار مؤسسه  5-4

  
هـا و   هدانشـگا تبیـین و طراحـی مـدل راهبـردي     : در توصیف و تبیین پاسخ سـؤال 

گیـرد؟   توسـط چـه کسـانی انجـام مـی      مؤسسات آموزش عالی غیردولتی ـ غیرانتفاعی 
درصـد   19دهندگان در حد زیـاد و   درصد از پاسخ 53حدود : توان نتیجه گرفت که می

مؤسـس و امنـا در    هیئـت درصد در حد کم به نقش اعضـاي   15در حد خیلی زیاد و 
دانشگاه بـه   استادانتجارب افراد و . دان تدوین و طراحی مدل استراتژیک صحه گذاشته

درصد در حد خیلی زیـاد در ایـن راسـتا مـورد      30درصد در حد زیاد حدود  45نظر 
درصـد در حـد    17درصـد در حـد زیـاد و حـدود      55همچنین به اعتقاد . تأیید است
درصد در حد خیلی زیاد نقش کارشناسـان در تـدوین و طراحـی مـدل      14متوسط و 
نفر با کسب میـانگین امتیـاز    107نتایج کلی از پاسخ . اخته شده استشنمؤثر راهبردي 

حــاکی از   در زمینــه تــدوین و طراحــی مــدل راهبــردي 99/0و انحــراف معیــار  67/3
  . باشد وضعیت خوب می
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هـا و مؤسسـات    دانشـگاه عوامل اثربخش در موفقیت اجرایی برنامه راهبـردي  . 4
  آموزش عالی غیردولتی ـ غیرانتفاعی

هـا   دانشگاهي راهبردي ها هر مطالعه و بررسی عوامل مؤثر در موفقیت اجرایی برنامد - 
دي   ) 12( مطابق جدول و مؤسسات آموزش عالی غیردولتی ـ غیرانتفاعی  عوامـل متعـد

از میان همه ایـن  . دارند ها همؤثر هستند که هر کدام سهم به سزایی در اجراي این برنام
مؤسس و پیگیـري و نظـارت    هیئتدیریتی و حمایت مدیریت و کارآیی تیم م، عوامل

، تخصـص . درصد بیشترین سهم را به خود اختصاص داده است 19دقیق آنها با حدود 
ریـزي دقیـق و    درصد و برنامه 14مؤسس و امنا با حدود  هیئتتجربه و تعهد اعضاي 

صـد در  در 11و ارزیابی آن بـا حـدود    ها هو هماهنگی در اجراي برنام، بندي شده زمان
عالوه بر موارد فوق در مجمـوع حـدود   . موفقیت اجرایی برنامه استراتژیک نقش دارند

 –مؤسـس   هیئـت به عالقه و جدیت و پشتکار ، ها هدرصد توفیق اجرایی این برنام 28
و توقع کم  –عشق به تعالی تعلیم و تربیت و همدلی و همفکري و همسویی مؤسسین 

ي بیشتر و خودگردانی مؤسسه توسـط آنهـا و   مؤسس از کسب درآمدها هیئتاعضاي 
  . گردد مربوط می، ها هرغم بیشتر بودن هزین علی، گذاري مناسب پشتیبانی مالی و سرمایه

  
  سهم بیشتري دارد، چه عواملی در موفقیت اجرایی برنامه استراتژیک اثربخش) 5( جدول
  درصد  شاخص  ردیف

  60/18  مؤسس و پیگیري و نظارت دقیق تهیئمدیریت و کارآیی تیم مدیریتی و حمایت   1-5
  30/9  مؤسس هیئتعالقه و جدیت و پشتکار   2-5
  30/9  عشق به تعالی تعلیم و تربیت و همدلی و همفکري مؤسسین  3-5
  79/12  مؤسس و امنا هیئتتجارب و تعهد اعضاي ، تخصص  4-5
  46/10  ها و ارزیابی برنامه ها هماهنگی در اجراي برنامه، بندي شده ریزي دقیق و زمان برنامه  5-5
  48/3  ي آموزشی و کارشناسان خبرهها هعلمی و مدیر گرو هیئتمشاوره با همکاران اعضاي   6-5
مؤسس از کسب درآمدهاي بیشتر و خودگردانی مؤسسه و پشتیبانی  هیئتتوقع کم اعضاي   7-5

  30/9  گذاري مناسب مالی و سرمایه

  32/2  دانشگاه شرایط و بستر مناسب در منطقه و  8-5
در مقاطع تحصیلی ، ي کاربردي مورد نیاز جامعهها هاهمیت به تولید دانش و توسعه رشت  9-5

  65/4  ي تکمیلیها هدور

  48/3  هاي اجرایی استفاده از اساتید مجرب و داراي سمت  10-5
  65/4  گیري یموزارت متبوع و مراجع تصم، ي مادرها هایجاد ارتباط با مراکز علمی پژوهشی دانشگا  11-5
اوريحمایت وزارت علوم و تحقیقات و   12-5   97/6  و اصالح اساسنامه فنّ
  65/4  ... زمین و، تسهیالت وام بانکی  13-5
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در تبیین و توصیف سهم عوامل اثربخش در موفقیـت اجرایـی برنامـه اسـتراتژیک     
: کـه نتـایج نشـان داد    ها و مؤسسات آمـوزش عـالی غیردولتـی ـ غیرانتفـاعی      هدانشگا

درصد در حد  43تجارب مدیریتی در موفقیت اجرایی برنامه استراتژیک به نظر حدود 
همچنین تعهـد  . نقش مؤثر دارد) 05/4( درصد در حد زیاد با میانگین 36خیلی زیاد و 

درصـد در سـطح    43هاي سازمانی با نظر حدود  مدیریت ارشد و مشارکت زیر سیستم
نقـش و حمایـت   . ر این راستا تأیید شـده اسـت  درصد در حد زیاد د 36خیلی زیاد و 

در موفقیت اجرایی برنامه استراتژیک مؤسسـات و   فنّاوريوزارت علوم و تحقیقات و 
درصـد در   26درصد نظر در حـد زیـاد و حـدود     45ي غیرانتفاعی کشور با ها هدانشگا

یج نتـا . دهندگان قرار گرفته اسـت  درصد در حد کم مورد تأیید پاسخ 14حد متوسط و 
در زمینـه عوامـل    90/0و انحراف معیـار   87/3نفر با کسب میانگین  108کلی از پاسخ 

نشـانگر وضـعیت خـوب     هـا  هموفقیت اجرایی برنامه استراتژیک مؤسسـات و دانشـگا  
اي غیرپارامتریک نشان داد که عوامـل موفقیـت اجرایـی     نتایج آزمون دوجمله. باشد می

در گروه  ات آموزش عالی غیردولتی ـ غیرانتفاعی ها و مؤسس هدانشگابرنامه استراتژیک 
. قرار دارنـد ) >5/2( درصد در طبقه دوم 92و ) <=  5/2( درصد در طبقه اول 8اول با 

درصـد فرضـیه پـژوهش     99با اطمینان  /05بنابراین براساس جدول و سطح معناداري 
ی متغیرهـاي  بنابراین با توجه به بررسی نتـایج توصـیف  . شود تأیید و فرض صفر رد می

در کشـور و   ها و مؤسسات آموزش عـالی غیردولتـی ـ غیرانتفـاعی      هدانشگامربوط به 
با انحراف  94/2و میانگین امتیاز ) 76/1( و کمترین امتیاز) 64/3( کسب بیشترین امتیاز

ها و  هدانشگاتوان چنین استنباط کرد و نتیجه گرفت که وضعیت  در کل می 30/0معیار 
از نظر نمونه آماري در حد مطلـوب و   ـ غیرانتفاعی الی غیردولتیمؤسسات آموزش ع

  . باشد خوب می
  

  گیري بحث و نتیجه
برنامـه چهـارم   ، به منظور تداوم بخشیدن به سیاست افزایش دسترسی به آموزش عالی

هـاي برابـر    توسعه با تکرار این الزام قانونی فراهم آوردن امکان دسترسـی بـه فرصـت   
وشش جمعیت دانشجویی و همچنـین اسـتفاده از پتانسـیل بخـش     آموزشی و ارتقاي پ

 غیرانتفـاعی ــ   غیردولتـی ات آموزش عـالی  مؤسستوسعه ، خصوصی در آموزش عالی
از کل % 5/12باید  می ات مذکورمؤسسسرعت گرفت و بر اساس برنامه چهارم توسعه 

از . سـازد  می این مهم ضرورت انجام پژوهش را روشن. گرفتند می دانشجویان را در بر
هـاي   هاي زیادي در خصوص ویژگـی  ات جوان بوده و پژوهشمؤسسسوي دیگر این 
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ریـزان   گر برنامه و میزان تحقق آنها انجام نگرفته است تا هدایت یتمأمورو  انداز چشم
  . و سیاستگذاران آموزش عالی خصوصی باشد

اي ایـن  انـدازه  نتایج مطالعه حـاکی از آن اسـت کـه چشـم    ، در پاسخ به سوال اول
ي تحصیلی بر اساس نیاز کشور و همچنـین  ها همؤسسات بیشتر در راستاي توسعه رشت

ریزي براي تحقـق اهـداف برنامـه چهـارم      هاي انقالب فرهنگی و برنامه  تحقق سیاست
همچنین کیفیت بخشی آموزش مؤسسات و جذب بهترین نیروهاي . توسعه بوده است

و ارتقــاي  هــا هو گســترش و تنــوع رشــت انــداز انســانی و تواناســازي آنــان در چشــم
بر اساس اسـتانداردها و تولیـد و توسـعه    ، هاي آموزشی و پژوهشی مؤسسات شاخص

علم و دانش و تکنولوژي و صدور علم و پوشش خألهاي موجـود در آمـوزش عـالی    
همچنـین نتـایج تحلیـل    . انـدازهاي ایـن مؤسسـات اسـت     ترین چشم یاز اساس، کشور

 ها و مؤسسات آمـوزش عـالی غیردولتـی ـ غیرانتفـاعی      هدانشگادهد  توصیفی نشان می
  . اند انداز موفق بوده کشور در تدوین چشم

یت آنان عبارتنـد از  مأمور نتایج مطالعه حاکی از آن است که در پاسخ به سوال دوم
تولید علم و پژوهش در جهت نیـل بـه   ، کارآفرین و متخصص آموختگان دانشتربیت 
هاي پژوهشی مراکـز   و ارتقاي فرهنگی جامعه و مشارکت در طرحساله  20انداز  چشم

المللی و تالش براي تطابق آموزش با نیازهاي جامعه بـا توجـه بـه     علمی داخلی و بین
هـا و توسـعه پتانسـیل     ریزي جهت کـاربردي کـردن آمـوزش    تحوالت جهانی و برنامه

همـراه بـا آمـوزش    ، کارآمد نیروي جوان و تحصیل کرده جهت معرفی آنها به صـنایع 
نتایج تحلیل . هاي این مؤسسات بوده است یتمأمورهاي  دانش روز از برترین شاخص

هـا و مؤسسـات آمـوزش عـالی غیردولتـی ـ        هدانشـگا توصیفی حاکی از آن است کـه  
  . اند هاي خود جهت تحقق اهداف موفق بوده یتمأمورکشور در انجام  غیرانتفاعی

العه حاکی از آن اسـت کـه در تـدوین و طراحـی     مط نتایج، در پاسخ به سوال سوم
 37حـدود  ها و مؤسسات آموزش عالی غیردولتی ـ غیرانتفـاعی    دانشگاهمدل راهبردي 

ه مؤسسـ امنـاي   هیئـت نقـش  . تأییـد شـده اسـت    مؤسسین هیئتدرصد نقش اعضاي 
درصد در تـدوین   5/22 حدوددانشگاه  اعضاي هیئت علمیتجارب افراد و و درصد25

کارشناسان در تدوین و طراحی مـدل راهبـردي نیـز     مدیران و نقش. اند ودهمدل مؤثر ب
نتایج توصـیفی تحلیـل داده   . و بقیه سهم سهامداران ارزیابی گردید درصد 12به میزان 

در زمینـه تـدوین و    67/3آماري از نظر جامعه آمـاري نشـان داد کـه میـانگین امتیـاز      
  . ر مورد تأیید استطراحی مدل استراتژیک در سطح متوسط و باالت
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همچنین نتایج تحلیل آزمون بیانگر آن است که تدوین و طراحی مـدل اسـتراتژیک   
کشـور صـورت    هـا و مؤسسـات آمـوزش عـالی غیردولتـی ـ غیرانتفـاعی        هدانشگادر 
در خصوص سـهم عوامـل اثـربخش در موفقیـت اجرایـی برنامـه راهبـردي        . گیرد می

دهـد کـه    نتایج نشـان مـی   ولتی ـ غیرانتفاعی ها و مؤسسات آموزش عالی غیرد هدانشگا
درصـد   70تجارب مدیریتی در موفقیت اجرایـی برنامـه راهبـردي بـه میـزان بـیش از       

هاي سازمانی  همچنین تعهد مدیریت ارشد و مشارکت زیر سیستم. اثربخش بوده است
. درصد در محدوده زیـاد و خیلـی زیـاد مـورد تأییـد اسـت       79در این راستا با حدود 

 71بـا بـیش از    فنّاوريتحقیقات و ، ش و حمایت وزارت علوموه بر موارد فوق نقعال
  . درصد نظر موافق در موفقیت اجرایی مدل راهبردي تأیید شده است

از نظر عوامـل مـدیریتی    87/3ي آماري با کسب امتیاز ها هنتایج تحلیل توصیفی داد
ي مؤیـد وضـعیت مطلـوب و    و اساتید در زمینه عوامل موفقیت اجرایی برنامه راهبـرد 

ات پیشـنهاد  مؤسسهاي ذیل براي بهبود عملکرد  در پایان توصیه. باالتر از متوسط است
  . شود می

غیرانتفـاعی ضـرورت    –دولتـی  نه گسترش و توسعه آموزش عـالی غیر در زمی )1
الزم . باشـد  اي می ریزي توسعه توجه به آمایش آموزشی سرزمین حایز اهمیت در برنامه

  ؛گیرد ها با توجه به آمایش سرزمینی انجام می مؤسسات و دانشگاه است توسعه
رسانی در خصوص جایگاه نظام آموزش عالی غیرانتفـاعی و   اطالعها  در رسانه )2
و خیـرین انجـام   ) دانشـجویان بـالقوه  ( بودن آن به منظور آگاهی مشـتریان  تأییدمورد 
  ؛گیرد
و مؤسسات ساز و کـار   ها علمی در دانشگاه هیئتبراي آموزش مداوم اعضاي  )3

   ؛مؤثر مهیا شود
و اعطاي تسهیالت و نظـارت جـامع   ) دانشجویان بالقوه( براي آگاهی مشتریان )4
   ؛ات ضروري استمؤسسبندي  رتبه

غیرانتفـاعی بـا    –ها و مؤسسـات آمـوزش عـالی غیردولتـی      ارتباطات دانشگاه )5
ینه ایجـاد ارتبـاط   زم، هاي تحقیقاتی کافی و در حد مطلوب نیست ها و مؤسسه دانشگاه

   ؛و تقویت آن از نیازهاي این گونه مراکز آموزش عالی است
الن به آموزش عالی از یـک بخـش خـدماتی بـه یـک      ئولزوم تغییر نگرش مس )6

  ؛اي در بخش آموزش غیردولتی  بخش زیربنایی و سرمایه
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عـین افـزایش    دولتـی در  لزوم حفظ و ارتقاي کیفیـت در آمـوزش عـالی غیـر      )7
  کمیت؛

کیـد بـر   أت، انتفاعی ات غیرمؤسسمصوب براي هاي  ریزي درسی رشته امهدر برن )8
  ؛آموزي و رفع نیاز بازار منطقه و کشور مدنظر قرار گیرد مهارت

مند براي تمام مؤسسـات و   استراتژي توسعه ضابطه، انداز چشم، تدوین اهداف  )9
  ؛ها الزم است دانشگاه
و مؤسسـات غیردولتـی   هـا   علمی دانشـگاه  هیئتاعطاي تسهیالت به اعضاي   )10

ها و مؤسسات دولتی طبـق ضـوابط و معیارهـاي مـورد عمـل وزارت       همانند دانشگاه
   ؛وريتحقیقات و فنّا، علوم

ها و مؤسسـات   دولتی همانند دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی غیر دانشگاه  )11
ر هـا برخـوردا   عالی دولتی از معافیت مالیاتی و عوارض قانونی و سایر معافیت  آموزش
   ؛شوند

التحصـیالن کـارآفرین    ها بـه ترتیـب فـارغ    یت مؤسسات و دانشگاهمأموردر   )12
  ؛اهمیت داده شود

هـاي   ها و مؤسسات و افراد به منظور توسعه زیرسـاخت  از همکاري سازمان  )13
  . ها بیشتر استفاده شود مؤسسات و دانشگاه
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