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Abstract 

Many of higher education institutions, given the concerns about the cost and value of 

higher education, are trying to plan for a emergent future and to survive the severe 

pressures of public oversight, low budgets, and competition for students and resources. 

The changing conditions in the mechanisms of providing higher education services, 

innovations in the financing of the university system, climate change, future cultural-

territorial issues, the student population and the future workforce highlight the need for 

adopting a future-oriented and interdisciplinary approach to different dimensions of 

governance in the higher education sector. In this study, by examining the texts 

regarding future analysis, higher education research and future studies models that have 

an interdisciplinary nature, a qualitative framework is presented by combining different 

processes and concepts with the help of expert methods. The main purpose is to 

implement a higher education foresight canvas in the field of higher education and 

governance advices in relation to the future. Foresight canvas leads to extracting 

alternative future scenarios of higher education, analysing emergent upcoming 

environment and also designing roadmap for governing of this field. 

Keywords: Higher Education, Governance, Futures Studies, Scenario Planning, 

Foresight Framework  
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 چکیده

 التیو ارزش تحص نهیدرباره هز ییهایبا توجه به وجود نگران یاز موسسات آموزش عالبسیاری 

شارها یزیر، برنامهنوآیند ندهیآ یبرا کنندیتالش م ،یعال ش دیشد یکرده و از ف از نظارت  ینا

در  ریغمت طی. شراندیآ رونیبه سالمت ب دانشجو و منابع یو رقابت برا نییپا یهابودجه ،یعموم

شگاهی، نوآوری ،یارائه خدمات آموزش عال یسازوکارها شده در تأمین مالی نظام دان های ایجاد 

 نده،یکار آ یرویو ن ییدانشاااجو تیجمع سااارزمینی آتی،-تحوالت اقلیمی، مساااائر فرهنگی

 ایرشتهنگرانه و میاناتخاذ رویکرد آیندهلزوم  المللی شدن آموزش،تغییرات ماهوی شغلی و بین

شن م یبخش آموزش عال یرا در ابعاد حکمران س پژوهش نی. در اسازدیرو ستفاده از برر  یبا ا

به  ای دارد،رشااتهکه خود ماهیتی میان ،ینگارندهیآ یهاو مدل یآموزش عال یپژوهندهیمتون آ

ارائه شده است که هدف  میو مفاه ندهایفرا قیبا تلف یفیک چارچوبیمحور خبره یهاروش کمک

صل های حکمرانی در و ارائه توصیه یدر حوزه آموزش عال ینگارندهیآ بوم کی یسازادهیآن پ یا

سبت ست با آینده ن ستخراج آیندهبوم آینده .ا های بدیر آموزش عالی، تحلیر محیط نگاری، به ا

 انجامد. ه حکمرانی این حوزه میرانوآیند پیش رو و همچنین ترسیم نقشۀ

 نگاریسناریوپردازی، چارچوب آینده ،آینده پژوهی ،یآموزش عال یحکمران :واژگان کلیدی

 30/03/01تاریخ پذیرش:   09/03/01تاریخ بازبینی:   26/01/01تاریخ دریافت: 

 164-127، صص 1401، خرداد 102، پیاپی 1، شماره 31فصلنامه راهبرد ، سال 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 و بیان مسئله . مقدمه1
صادی، اجتماعیعیطب طیمحی بر جهان یروندها شدت  اعمال اثر کرده و نهرافناوو  ی، اقت به 

 نیگذارد. ایم ریتأثبازارهای آموزشاای که برخاسااته از نیازهای متنوا جوامع انسااانی اساات بر 

بار بینی بهکنش آنها نتایجی غیر قابر پیشبرهمو در ارتباطی تنگاتنگ با هم هساااتند، روندها 

توسعه تای خود را در راس یاصل هایتیمامورموظف است  یآموزش عالدر این شرایط  .آوردمی

ستی بتواند با چالش یو اقتصاد یاجتماع صورت دنبال کند. آموزش عالی بای رو های پیشبه هر 

ه را از شهروندان خوب و جامع ها را تربیتجوان ،و همراه با تغییرات پرشتاب محیطمواجه شده 

نابرا. (۲۷۴ .ص, ۱۳۹۷, یذاکرصاااالح)کند  پر و  دانشاااگاهیاز گفتمان  یاهبخش عمد نیب

ستی ست که  نیبر ا یآموزش عال سیا شگاهیسؤال متمرکز ا امع در جوچه نقشی  دیبا نظام دان

نقش  داریتر و پامسااانوالنه یهاندهیآ جادیتواند در ایکند و به نوبه خود، چگونه م فایا ندهیآ

مشروعیت نظام دانشگاهی را کنون توانسته مقبولیت و هایی از گذشته تاچه آسیب ؟داشته باشد

 مخدوش نماید و راهکارهای مواجهه با آنها چیست؟

 آموزش مدرنبا روندهای  ۱با توجه به ساااؤاالت کلیدی فو  و مواجهۀ نهاد آموزش عالی

ها برای و احسااان نیاز دانشااگاه (Ju et al., 2017, p. 5282)برای توسااعه و پیشاارفت افراد 

شارهای اجتماعی نوظهور شتر با ف ستفاده از ، (Finn et al., 2007, p. 17)سازگاری بی ضرورت ا

ست روششود.  یاحسان م ،آموزش عالی یحکمران هدر حوز ندهیآ معطوف بهمطالعات  ها کارب

خود را  ۲بدیر یهاندهیدهد که آیها اجازه مبه دانشاااگاهپژوهی ندهیآ های حاصااار ازو بینش

سیمنظامطور هب شت زمان»کنند و  مند تر  یهاها و چالشضرورت ،درک کنند که چگونه با گذ

با این وجود،  .(Finn et al., 2007, p. 101)« کندایجاد آنها  یبراتغییراتی ممکن اساات  یرونیب
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2 Alternative futures 
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سد به نظر می شگاه یامروزه تعداد کمر سم کردیرو ی ایرانهااز دان ام نظرا در  پژوهیندهیآ یر

ی هادانشاااگاهدهد که مطالعات آینده آموزش عالی نشاااان می. ۱برندکار میخود به یزیربرنامه

باتزیادی ی فشاااارهابا  آینده خواهند بود؛ لذا با توجه به تغییرات  مواجه  ۲نفعانیذ از مطال

شگاهی، پیش سنده کردن به ابزارهای مدیریت روی نظام دان برای هدایت آموزش عالی سنتی ب

مدیریتی و ویکردهای نوین ربایساتی به و  (Finn et al., 2007, p. 13)آمیز اسات امری مخاطره

 . حکمرانی متوسر شد

شگاه یاندهیتعداد فزا  نیابررسی در حال  ی پیشرفتهآموزش عالی کشورها ها و بخشاز دان

نگاری شاااامر آینده افتهیسااااختار یپژوهندهیاز آ ینوعتوانند چگونه میهساااتند که موضاااوا 

سناریویی را در  سازند به نوعی که به مولد  یزیربرنامه ندیفراراهبردی و یادگیری  خود نهادینه 

مورد  ندهیعمر کنند، آ ،کنند یزیر، برنامهننددانشااگاه بتوانند با هم فکر کواسااطۀ آن ذینفعان 

س ضام مینظر خود را تر ستیس نیکنند و م ستور کار یفعل هایا سان آن و د های خود را بر ا

سااازی دانش و تجربه در لذا هدف این مقاله یکپارچه .(Finn et al., 2007, p. 13)تنظیم نمایند

. تاکنون عموم مطالعات ۳اسااات  نگاری در حکمرانی آموزش عالیاربسااات رویکردهای آیندهک

موضاااوعات دیگر در کنار  یجنبه مطالعات کیبه عنوان را  یحکمران نگاری آموزش عالی،آینده

که  تاب مرجع بویرتلقی کرده  به ک جه  یت ذاتیدر خصاااوص حکمرانی،  ۴با تو ماه  ،خالف 

ستتعمیم سی ست پذیر، جامع و  . بنابراین در این مقاله (Bevir, 2008)ماتیک مفهوم حکمرانی ا

مند بررسی سعی خواهد شد که طبیعت آموزش عالی و عنصرهای حکمرانی بر آن به طریق نظام

گیری از دانش خبرگان، و بهرهنگاری در بخش آموزش عالی شاااده و بر اساااان تجارب آینده

 و هایشناسروش یسازکپارچهی به پژوهش نیاساختار جدید و منظمی برای آن بازتعریف شود. 

ستر در ینگارندهیآ یهاروش س کند و بای کمک میعال آموزش حکمرانی ب الزامات  و ابعاد یبرر

گارندهیآ یکردهایرو، دانش نیا یریکارگبه ی را مدل کرده عال آموزش یحکمران حوزه در ین

 .است

 

                                                           
 

پژوهی با توجه به تغییرات ها را به تشاااکیر کارگروه آیندهدانشاااگاه، وزیر عتف همه ۱۳۹۹ای در ساااال هر چند که طی نامه ۱

 رو تکلیف کرده است.پیش

 وکار، جامعه، دانشجو، اساتید، دولت، صنعت و ...کسب ۲

ستی و مداخله ۳ سیا سطح کارکرد  شورای عالی انقالب فرهنگی که در  سطحستادای وزارت عتف و  شکیالتِ عتف و نیز   یِ ت

است که  یپژوهش ،یدر حکمران ینگارندهیآ مطالعهگذارد. همچنین منظور از ی اثر میدانشگاه یهامان و بخشدپارت ایموسسه 

 ،یگذاراستی)س یدر سطح مل خاص نهیزم ای موضوا بخش، کی یحوزه حکمران درگسترده  ینگرشیپ تیظرف شیبا هدف افزا

 یریگآن در شااکر جینتا از( آغاز شااده و قرار اساات یگرمیو تنظ یاسااتیارائه خدمات، گردش کار در شاابکه ساا ،یگرریتسااه

 .شود استفاده نده،یآ عوامر یجیتدر

4 Bevir 
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 تحقیق هایپرسش و اهداف. 2

 تحقیق . هدف2.1

نگاری در حکمرانی آموزش عالی ارائه چارچوب کاربسااات آینده»هدف اصااالی این پژوهش 

 باشد.می« ایران

 تحقیق . پرسش2.2

نگاری در حکمرانی آموزش چارچوب کاربست آینده»پرسش اصلی این پژوهش آن است که 

 «ها و ابعادی است؟یران دارای چه مراحر، زیرگامعالی ا

 مالحظات نظری . 3
بشاار  خیبه وسااعت تار یپرداختن به آن قدمت یو تالش برا ندهیتوجه به آدر عین حال که 

خلق  تیو در نها یآن در قالب پژوهش علم یواکاو یو تالش برا ندهیمند به آنگاه نظام ،دارد

 داریپد ،یپژوهندهیآ یافرارشته یزیرهیکه با پا شودیحدود مم ریاخ ههنجارمند آن، به چند ده

و  ۱ینگار ندهیبر آ یمبتن یگذار اسااتیسااتوجه به تفاوت های  ،تیمساانله حائز اهم گشاات.

شم اندازپرداز یحکمران س ،۲چ ستیبا  ستسنت یو حکمران یگذارا ست. ی ا سیا گذاری در نگاه 

ست که و  یو خارج یداخل طیشرا یابیبه ارز دیابتدا با یگذاراستیس یبرا سنتی، باور بر این ا

سا صت و تهد ییشنا ضعف، فر سپس با درنظر گرفتن  دینقاط قوت،   طیشراجمیع پرداخت و 

صاد سیس ،یاجتماع ،یاقت نگاری زبان اما آینده. ، راهبردهای کالن را تدوین نمودو... یفناور ،یا

شاعه میجدیدی برای برنامه ست. دهد که از حالریزی ا صرف به گذشته برحذر ا زدگی و توجه 

صت و  یو خارج یداخل طیشرا که لزوماً اند دهیعق نیبر ا پژوهانندهیآ ضعف، فر و نقاط قوت، 

 یهاریتحلممکن اسااات و به صاااورت خطی در زمان آینده برقرار نیسااات زمان حال  دیتهد

سته)عقیم بمانند  بر مبنای آنها، شدهنیتدو یشده و راهبردهاانجام . لذا (۱۵ .ص, ۱۳۹۶, گلد

ستشود دعا میا سنتی ابزاری برای پرداختن به فرصتسیا ها و تهدیدهای زمان حال و گذاری 

ها و تهدیدهای آینده و تصاامیم اقتضااایی بر مبنای نگری فرصااتنگاری ابزاری برای پیشآینده

 پذیری و مالحظه احتماالت مختلف می باشد. انعطاف

سنتی،برنامهنگاری و های جدی دیگر میان آیندهاز تفاوت سی ریزی  ضوا معرفت حد و  ۳مو

ست  ۴بدیر شی ا ست( ,p. 2004Bell ,225)اندی سیا صمیمگذ.  گیری بدون درنظر گرفتن اری و ت
                                                           

 
1 Foresight-Based Policy Making 

2 Visionary Governance 

 (Bell, 2004) ی مورد نظر وندل برانتقاد ییگراواقع میدر پارادا ۳

4 alternative 
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شاااود که ها و راهبردهایی میرو، تنها منتج به طراحی و اجرای تصااامیمهای بدیر پیشآینده

, فیعف)تواند تحت شرایط احتمالی و تصادفی زیادی زیر سؤال رود کارآمدی و اثربخشی آن می

های . اندیشه بر مبنای سناریوهای بدیر و توسعه ادراک ذینفعان بر مبنای حالت(۷ ص., ۱۳۹۷

ناکارآمدِی  نگاری تعریف شااده و هدف عملیاتی آن مقابله باعنوان مأموریت آیندهبدیر آینده، به

 است. « منفرد هآیند»ریزیِ معطوف به برنامه

 قیتحق ۀنیشیپ. 4
سی  شگران با برر سی مربوط به آینده ۱۷پژوه  ۱۴حوزه آموزش عالی و  مقاله و گزارش فار

صااورت مسااتقیم یا غیر مسااتقیم از دانش اند که همه این مطالعات بهدریافته  ۱مورد خارجی آن

اند. های علمی آن استفاده کردهشناسیهای مختلفی از روشو با کیفیتپژوهی بهره گرفته آینده

های رویکردها و دغدغهآورده شده است.  ۱های بررسی شده در جدول ترین پژوهشچکیده مهم

سااازی و حر مسااائر راهبردی مختلفی در این آثار سااعی در پاسااخگویی، آگاهی، حسااان

 . ۲اندداشته
 یعال آموزش ینگارندهیآ نهیزم در منتخب یخارج و یداخل مطالعات بر یمرور. 1جدول 

یرد
 ف

 موضوع

 

 یکل یشناسروش

 
 سال و منبع یاصل یخروج

 یداخل مطالعات

۱ 

فه نییتع ندهیآ یهامول

ح یپژوه  یجهاات طرا

 یمدل در آموزش عال

 

ص پژوهش روش  از یفیتو

 با همراه یابینهیزم نوا

 یرو بر یآمار یهاآزمون

 پرسشنامه جینتا

 

 اهداف، و فلساافه یاصاال یهامؤلفه شااامر یمدل

 ستم،یفراس تحول یتنور از)متشکر  ینظر یمبان

 نده،یآ دانش سااتمیساا نگرش گانهسااه یتنور

 ینورتاطالعات، -دانش و دانش،اطالعات یتنور

عات -دانش یایپو حرم(، رییتغ یتنور واطال  را

 مجدد یمهندس و یابیارز نظام و ییاجرا

، یآذر ازی)ن

۱۳۹۱) 

۲ 

شدن آموزش  یالمللنیب

شگاه در  ندهیو آ یعال دان

 ۱۴0۴در افق  رانیا

 

پژوهش از لحاظ  نیا روش

و  یفیک یشاااناختمعرفت

صل ستفاده  یروش ا مورد ا

 هاعلت یاهیال لیتحل

( ۲ ،ینی( ع۱سطح  ۴)در 

 یهاااعااواماار و نااظااام

ماع مان و ۳ ،یاجت ( گفت

 یرانیا یهادانشاااگاه ندهیآ یبرا ویسااانار چهار

 بسته،وا دانشگاه( ۲ ساز،ندهیآ دانشگاه( ۱: شامر

 با همراه ینفت دانشگاه( ۴ و یاافسانه دانشگاه( ۳

 منظا مطلوب ندهیآ تحقق یبرا ییهاشرانیپ ارائه

 رانیا یدانشگاه

مقدم،  ینی)حس

۱۳۹۲) 

                                                           
 

 های آنعنوان یک کر یا زیرنظامبا تأکید بر آموزش عالی به  ۱

عنوان اثاار ناااب علماای تر، اسااتنباط شااد کااه برخاای از آثااار مزبااور را نماای تااوان بااههای دقیااقالبتااه بااا بررساای ۲

ی یااک هایی در خصااوص آیناادهها یااا توصاایهپژوهی قلمااداد کاارد؛ چاارا کااه صاارفاً بااه بیااان توصاایفنگاری/آیناادهآینده

شااود در ایاان و ایاان را نمای تااوان مطالعااات آیناده پژوهاای تلقای کاارد. پیشانهاد میموضاوا مااورد پاژوهش پرداختااه اناد، 

 خصوص به منبع زیر مراجعه گردد:
Piirainen, Kalle A., and Rafael A. Gonzalez. "Theory of and within foresight—“What does a 

theory of foresight even mean?”." Technological Forecasting and Social Change 96 (2015): 

191-201. 
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یرد
 ف

 موضوع

 

 یکل یشناسروش

 
 سال و منبع یاصل یخروج

سطوره۴و  میپارادا ها و ( ا

ها( بوده اسااات. اساااتعاره

با اساااتفاده از  وهایسااانار

هان شبببکه کردیرو  یج

 شده است. نیتدو تجارت

 

۳ 

در آموزش  یپژوهنادهیآ

و  طیاا: شاااارایعااالاا

 یهادانشااگاه یهایژگیو

 ندهیسرآمد در آ

 

 از یبرخ ریاامرور و تحل

 یپژوهندهیآ اسناد

 

 یبر مبنا ینظام دانشگاه ندهیآ ریو تحل فیتوص

شرا  نهیزم ،یآموزش عال یطیمح طیچهار مؤلفه 

دانشاااگاه  یدیکل یهاالزام ،یعالآموزش  یدرون

 سرآمد دانشگاه یسرآمد و دستاوردها

 (۱۳۹۲، ی)مهد

۴ 

 ۱۴0۴افااق  نیاایااتااباا

بااا  رانیا یآموزش عااال

اساااااتاافاااده از روش 

 یسیونویسنار

 

از روش  اساااااتاافاااده

 کردیرو با یوپردازیسنار

 ریااتااحاالاا ،انیبیج

 ،یباالدساات منابع یمحتوا

 افتهیساختارمهین مصاحبه

 یریتفس ریتحل و

 

 ،ییگراسااازش ،ییگرایبازساااز یویساانار چهار

 یویعنوان سناربه ییگراسازنده و ییاستانداردگرا

 مطلوب

ی و )عبد

،  همکاران

۱۳۹۶) 

 یخارج مطالعات

۱ 

 ناادهیآ یوهااایسااانااار

هاا و آموزش دانشاااگااه

نیب کردیرو کی: یعال

 یالملل

 

 کردیروبا  یوپردازیسنار

 انیبیج

 

دهندگان ها و ارائهدانشااگاه یبرا ویساانار شااش

ش سوم آموز شورها یدوره  ( OECD: ۱ یدر ک

( دانشگاه ۳ نی( دانشگاه کارآفر۲ یدانشگاه سنت

( ۵ها از دانشاااگاه ی( شااابکه جهان۴بازار آزاد 

شگاه برا العمر و آموزش آزاد مادام یریادگی یدان

گاه۶ هار ن( محو دانشااا مده از چ  یرویها )برآ

 ،یدولت و منابع مال ،یتیجمع راتییتغ شاارانیپ

نااقااش  یو ارتااقااا انیاابااناااقااتصاااااد دانااش

و  یدر حوزه آموزش عال دیکنندگان جدمشارکت

مدت زمان آموزش دوره ساااوم  یهاتیقطععدم

مات قد ( و مدتیآموزش طوالن ای ی)آموزش م

دهنده خدمات ارائه یمؤسسات آموزش عال تعداد

 ( (دایز ای)محدود  یآموزش

(Vincent-

Lancrin, 

2004) 

۲ 

 و یعااال آموزش ناادهیآ

 یاحرفه آموزش

 

ساااه  شیو آزما شیمایپ

ئهنوا از  گانارا ند  ده

 یعال آموزش نیگزیجا

 ندهیدر آ
 

ص سعه  ندهیآ یبرا ییهانیگزیجا فیتو  حرفهتو

که  نیکارآفر یها( مؤسسه۱در بازار امروز شامر 

در مادل  یخالقااناه و تجرب راتییعنوان تغباه

ند،یعمر م یسااانت یآموزشااا  شیدای( پ۲ کن

گاه له  به یشااارکت یهاگساااترده دانشااا منز

خودمختار و متنوا که  رندهیادگی یهامؤسااسااه

 یپژوهش تیتوسعه ظرف یهدف اصل است ممکن

 .کنندرا دنبال 

(Buchen, 

2005) 

۳ 

ها ند نار و رو هایسااا  یو

 یهاااپااژوهااش ناادهیااآ

گاه  ۲0 افق در یدانشااا

 ساله

 کردیروبا  یوپردازیسنار

 انیبیج

 

 عدم دو با یعلم یهاپژوهش یبرا ویساانار چهار

ستره تیقطع  حد و یمل)حد  پژوهش سطح و گ

فارش و( یالمللنیب ندگانسااا )حد  پژوهش ده

 یمساع کیتشر و یهمکار( ۱(: بازار حد و دولت

(Vincent‐

Lancrin, 

2006) 
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یرد
 ف

 موضوع

 

 یکل یشناسروش

 
 سال و منبع یاصل یخروج

 یارتقاا( ۲ جهاان ساااطح در آزاد یپژوهشااا 

 موضوا( ۳ یمل سطح در یپژوهش یدستاوردها

 نینو تیریمد موضاااوا( ۴ پژوهش یجهان بازار

 یعموم

۴ 

هبرد یزیربرنااامااه  یرا

 کردیارو و دانشااااگاااه

 ینگارندهیآ/یشیاندندهیآ

 دانشاااگاه مطالعه)نمونه 

 (رلندیا نیدوبل

 

 کردیروبا  یوپردازیسنار

 انیبیج

 

 دانشااگاه یراهبردها یبرا یطیمح یویساانار دو

 یاجتماع-یاساایساا طیشاارا با اول یویساانار( ۱

 نظام تیطرف دولت/ جامعه / شهروندان و حاکم

سته شگاه که ستایا و ب ستگاه ستیبایم دان  خا

 را تیهو و مشارکت و یمحل یازهاین و یاجتماع

 طیشرا با دوم یویسنار( ۲ دهد قرار خود افق در

 و انیترطرف بازار / افراد / مش یاقتصاد-یفرهنگ

 سااتیبایم دانشااگاه که ایپو و باز نظام تیحاکم

 اتیمقتض یبرا شتریب را بودن باز و تحرک و بازار

 .کند منظور شدن یجهان و یرقابت

(Munck & 

McConnell, 

2009) 

۵ 

 ندهیآ :۲0۳۵ اندازچشاام

در  یآماااوزش عاااالااا

 انگلستان

 

 نهیگساااترده در زم مرور

، وکارکسااب ندیفرا اتیادب

آماااوزش،  باااافاااتاااار

حوزه آموزش  یپژوهندهیآ

عات  طال کار، متون و م و 

 ،یاجتماع – یاسااایسااا

 یروناادهااا یبااررساااا

ع م تتیااج خ  ،یشاااانااا

ماع ،یاقتصاااااد و  یاجت

سیس  یوپردازیسنار ،یا

 و یشببهود کردیرو با

س سط یریتف  سه تو

 کارشناس
 

و  «دانش تیماه»( ۱ بر تمرکز با ویسااانار پنج

 تیماه( »۲شود. یخلق دانش م باعثکه  یبخش

سخگو به ن« دانش ش ازیو بخش پا  نفعانیذ یدان

بااه  ازیااکااار و ن ی( سااااازمااانااده۳. یخااارج

کار پا۴. یامنطقه یهایهم  کاهشبودجه  هی( 

سط دولت  افتهی سنار۵تو سط  چهارم تا  یوی( ب

بودجه  استیدر س رییو سپس تغ ندهیآسال  ۱0

 دولت. یعال آموزش

(Blasset 

al., 2010) 

ندهاز مجموا پژوهش ندههای آی گاری/آی باً از روشن غال عالی  های پژوهی حوزه آموزش 

شهودیسناریو شبکۀ جه GBN ای پردازی مبتنی بر منطق  سب و کار() شیزدر  انی ک از  یربخ

عال فاده کرده یحوزه آموزش  نداسااات که در این بررسااای می .ا ید  های پژوهشتوان فهم

و عموماً متمرکز بر مسااائر  سااناریوپردازی بخش آموزش عالی کمتر به حوزه حکمرانی پرداخته

 اند. زیربخش آموزش عالی بوده

 تحقیق. روش ۵
 با سندگانینو. بردیم بهره یفیک یشناسروش از و است یفیتوص پژوهش نیا یاصل کردیرو

 کارگرفتهبه یشناسروش وهای پژوهش پرسش منظر از را آنها ، ۱منابع معتبر یبررسگردآوری و 

                                                           
 

 یپژوهش یهاگزارش و هاطرح ،مقاالت شامر 1
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از . دادند قیتطب ۱ینگارندهیآ یالگوها با ،یکانون گروه کی یبرگزار یط و کرده ساااهیمقا شاااده

 .شد احصاء زین یعال آموزش یحکمران بر مؤثر عوامر نیترمهماین طریق 

با  هایرو شیمایپاز طرف دیگر  چارچوب کرد ندههمطرح و  جام آی گاری و همچنین ان ن

صاحبه سب نگاری در حکمرانی های آیندهمایهپژوهان، بنهای تکمیلی با تعدادی از آیندهم )متنا

به عنوان روش تحلیر  ۲و با اسااتفاده از روش تحلیر چارچوبشااده گردآوری با وضااعیت ایران( 

سااازی، آشااناسااازی، شااناسااایی چارچوب موضااوعی، نمایهمرحله کلی  ۵متشااکر از ) داده

ندی و تفسااایرجدول -فهومیمدل کیفیِ م یک، (۴۴ .ص, ۱۳۹۲, و همکاران مایپ کین)ب

شگران کمک کرد که بنتهیه  فرایندی شترک و مایهشد. روش تحلیر چارچوب به پژوه های م

های مختلفی ارائه شااده اساات، در که توسااط افراد و مدلحکمرانی نگاری معنادارِ مراحر آینده

در روابط تقدم و تأخر که  الگوریتمو  چارچوبشااوند؛ مدلی مانند بندی یک مدل جدید صااورت

 . کندرا ارائه مینگاری حکمرانی آموزش عالی برنامه آیندهیک 

 . فرایند انجام تحقیق با استفاده از روش تحلیر چارچوب۱شکر 

 
 

نگاری در حیطه حکمرانی بر اسااان منابع مرتبط و با مراجعه به های مطالعات آیندهمایهبن

تمالی، هدفمندِ قضاااوتی و های غیراحپژوهی، به شاایوا انتخاب روشنظران حوزه آیندهصاااحب

 آمده است.  ۲در جدول   ۳برفیگلوله

 

                                                           
 

 هاروش اکنند یبندصرفاً دسته یهانه مدل ی وزیتجو یهابر مدل دیتأکبا  ۱

2 Framework Analysis 

 پژوهیسال فعالیت در حوزه سیاست ۵شرط الزم: بیش از  ۳
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 نگاری در حکمرانی و انعکاس آن در مدل پیشنهادی های آیندهمایهترین بن. مهم2 جدول

 در ینگارندهیآ یهاهیمابن

 یحکمران
 یابیدست نحوه و منبع

 مدل در انعکاس نحوه

 یشنهادیپ

 یحکمران مسأله یبندفرموله بر دیتأک
 بر دیتأک با پژوهانندهیآمصاحبه با 

 یپژوهاستیس اتیادب

گاهیا دیتأک  بر اول سااات

 و مسااأله یسااازآشااکار

 یسازتیظرف

 ینگارندهیآ یاساااتیسااا کارکرد و مغز

ت) نیپشااا م از یبااا  و یریگمیتصااا

 (نگرندهیآ یگذاراستیس

(Keenan & Popper, 2007; 

Van Asselt, 2012; انینامدار ,

 .ص, ۲0۱۴, پور دیمج و, زاده حسن

8۷) (Voros, 2003) مصاحبه با  و

 پژوهانندهیآ

 در یپژوهاستیس کردیرو

هایفرا کر فاه و ند  میم

 یهاستگاهیا خصوصاً) بوم

 (ییانتها و ییابتدا

 اساات،یساا یسااازادهیپ در یگرریتسااه

 رییتغ) عمر راهنقشه به الزام و محوراقدام

 (یحکمران رفتار

(Miles, 2012) مصاحبه با  و

 پژوهانندهیآ
 ششم ستگاهیا

 و ۱یاسااتیساا شاابکه در گرامشااارکت

 یبرا رمتمرکزیغ یجمع یریگمیتصااام

قال عانیذ انیم اثر انت  رینظ) یعموم نف

 تیریمد با یدیکل گرانیباز و( شهروندان

  یدیکل گرانیباز انتظارات و ازهاین

 ,Bevir) و پژوهانندهیآمصاحبه با 

2012) (Weigand, 

Flanagan et al. , 2014) 

 ستگاهیا در یگرمحوریباز

 هفتم و سوم

 و اجرا در یریپذانعطاف و یهوشااامند

 (یبازخورد ستمیس) جینتا

(Fuerth, 2009; Miles, 

2012) 

گاهیا یاجزا دیتأک  سااات

 سوم

 و بانیپشااات ینظر چارچوب از یرویپ

 یشناختمعرفت یهاتیظرف

(Inayatullah, 2008; 

Piirainen & Gonzalez, 
2015) 

 دوم ستگاهیا دیتأک

سان ش و ح  و رییتغ یهاجوانه به اریهو

 یهادهیا/هاگفتمان در فیضع یهانشانک

 و یخیتااار یروناادهاااکالن و یحکمران

 همزمان طور به یتمدن

(Fuerth, 2009)  و مصاحبه با

 پژوهانندهیآ

 و ساااوم ساااتگاهیا دیتأک

 ششم ستگاهیا ۴ جزء

سروش شتهانیم ،۲چندرگه یشنا  و یار

 یکم یهاروش اتخاذ در ختهیآم کردیرو

 ییاعتبارافزا جهت به یفیک و

(Meehan, 2003; Popper, 

2008) (Aaltonen & Barth, 

 پژوهانندهیآ مصاحبه با و (2005

 ستگاهیا یهاستیلچک

 چهارم و دوم

                                                           
 

بندی، گیری یک ساایاساات داشااته و منابع مادی و غیرمادی مورد نیاز برای صااورتای از بازیگران که منافعی در شااکرشاابکه ۱

صمیم ست را فراهم کرده و برای تبادل این منابع، ارتباطات الزم را برقرار میت سیا . (۲0۱۶, ینیی)خواجه ناکنند گیری و اجرای 

 کیمثابه نهاد به یعبور از مفهوم رسااام یاسااات برا یبساااتر ،آن میبر مفهوم ارتباطات و روش تنظ هیتک دیجدیی در نهادگرا

 .(۱۷8 .ص, ۱۳۹۶ندوشن,  یاثی)غی ارتباطی هاسازمان به مفهوم شبکه
2 Hybrid 
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 در ینگارندهیآ یهاهیمابن

 یحکمران
 یابیدست نحوه و منبع

 مدل در انعکاس نحوه

 یشنهادیپ

ستجوگر سأله حر بر دیتأک و جهینت ج  م

 رییتغ یهاوهیش و گذار تیریمد قیطر از

 گراتحول کردیرو با

(Halbe et al., 2020) 

 تیااریمااد کردیرو قیتلف

 تیریمد و هاتیقطععدم

 ساااتگاهیا در محورجهینت

  ششم

 و یرپااردازیااتصااااو ،یشاااایدورانااد

 دیتول) نفعانیذ با یتعامل یاندازسازچشم

 (۱مشترک

(Miles, 2012) (Miemis, 

Smart & Brigis, 2012) 

(Sanders & Stappers, 

2008) 

گاهیا ساااتیلچک  سااات

 چهارم

 و هاتیظرف از شاااده عیتوز یامجموعه

  یفن و یفرهنگ-یاجتماع یهادانش
(Barben et al., 2008) 

گاهیا کردیرو  و دوم سااات

 ابعاد ییشااناسااا در سااوم

 طیمح و مسأله

 چندمنظر و یاهیال نگر،ژرف یخودانتقاد

 یحکمران مسائر یهایدگیچیپ ریدلبه

(Geels, 2002; Inayatullah, 

2009; Kompella, 2017) 

 ریتحل و هیتجز یهامدل

ن یاهیااال مرا ک  در یح

 سوم ستگاهیا

س و شواهدمحور  یبرا( یخبرگ) رگرایتف

 یریادگیاا) خطااا و آزمون از آموختن

 (شده کیتحر

(Miles, 2012) (Popper, 

2008) 

گارندهیآ بوم دوم فاز  ین

 و سوم یهاستگاهیا شامر

 چهارم

 جهت در یشاایاندامدیپ و یوپژوهیساانار

 ریتدب نظام استقرار

(Fuerth, 2009) به با و مصاح

 پژوهانندهیآ

 ینگارندهیآ بوم سااوم فاز

 پنجم، یهاستگاهیا شامر

 هفتم و ششم

نفر از خبرگان فعال دانشگاهی  ۵به  چارچوب ارائه شده، از حیث کاربردی بودنپژوهشگران 

شگاهی صوص و پس از نظرمراجعه کرده   ۲و اندی نواقص احتمالی و ابهامات آینده، سنجی در خ

. همچنین برای حصااول اطمینان از روایی (اعتبارساانجیاصااالح نمودند ) موارد ذکر شااده را

(، ۲000ها با توجه به معیارهای ارائه شااده توسااط کرسااول و میلر )پژوهش و دقیق بودن یافته

شد و در مرحله بعد های چارچوبی توسط جمع نویسنده بازبینی مایهفرایند تحلیر بناول اینکه 

شگران حوزه  ستمدیریت آموزش عالی دو نفر از پژوه سیا صوص و  گذاری علم و فناوری در خ

روش تحلیر  در مقاطع مختلفنهایتاً )بررسااای همکار( و کرده اظهار نظر ، بندیمقولهشااایوه 

کمک گرفته شاده اسات )مشاارکتی  نهایی کنندگان در تحلیر و تفسایراز مشاارکت چارچوب،

 .   (۶0 .ص, ۲0۱۹, یاحمد و مقدم یباقر)بودن( 

                                                           
 

1 Co-production 

 گذاری علم و فناوری، مدیریت آموزش عالیپژوهی، سیاستآیندههای متخصص در حوزه ۲
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 های تحقیق. یافته6
ساااازی نظری و های پژوهش در قالب چارچوبی کیفی جهت یکپارچهدر این بخش یافته

های شود. از ویژگیبندی میصورت« حکمرانی آموزش عالی»و « نگاریآینده»عملی دو حیطه 

نگاری قابر اساااتفاده در زمینه های آیندهاین مدل، ترکیبی هدفمند از عناصااار مطرح برنامه

، نگاه  ۱نگاه ساایسااتمی اساات: ریز یاهیپا یهافرض شیپ یداراحکمرانی آموزش عالی بوده و 
با رویکردهای ، ندی شاادهپردازی، نگاه فرایندی مرحله بپذیری در نظریه، انعطاف ۲اندیشااانهبدیر

ریزی، نگاه تاریخی کاربردی، تفساایری و انتقادی به آینده، رویکرد مشااارکتی و تعاملی در برنامه
سطحی حکمرانیمبتنی بر درک نظم تغییرات، ژرف کاربردی  -محوراقدام، نگرانه در محیط چند

سأله ست  ۳و معطوف به م سیا های ترین عوامر و گام. در ادامه مهم ۴پژوهیو آمیخته به مباحث 

نگاری حکمرانی آموزش عالی تحت عنوان هفت ایساااتگاه اصااالی در تدوین یک برنامه آینده

 یابد.نگاری در حکمرانی آموزش عالی شرح میچارچوب آینده

 سازی.آشکارسازی مسأله و ظرفیت1-6

در راساااتای  ۵محور بودنواساااطه اقدامنگاری کارآمد، بههای آیندهای از پژوهشبخش عمده

رو و موضببوِع پیشه کشببف ماهیت و یبیعت مسببئلحر مساااأله، مرحله اولیه خود را به 

صمیم صاص می گیرینیازمند ت صلی، اخت شکر ا صرف زمان کافی، م دهند. در این مرحله با 

گیر، گلوگاه اسااااسااای و محدودیت بخش آموزش عالی/نظام آمده، چالش گریبانمساااأله پیش

و از هر گونه شااروا هیجانی و غیرضااروری جلوگیری  ۶شااودبندی میدانشااگاهی تبیین و فرموله

شا خواهد شااد. این مرحله که بخشاای از برای زنی های گمانهزمینهاساات،  نگاریهآیندپی

کند؛ بنابراین ضروری است تعیین می آن را مسأله آموزش عالی و خلق دانش درباره آینده

نگاری مشااخص برای شااروا برنامه آینده 7ی پژوهشعمل آن از ترمهم و ینظر فیتعار رهیدا

 باشند.

                                                           
 

 یخروج پردازش، ،یورود ۱

 یوپردازیسنار قالبدر  ریبد یهاندهیبه توسعه آ منجر ۲

 یشگاهیاند پژوهش در محورمسأله کردیرو ۳

 گذاری آموزش عالیبرای استفاده در مسائر سیاست ۴

۵ Action oriented 

شناسایی، پاالیش و تدقیق شود و مدل ساده  مسأله اصلی آموزش عالیبایست به طور حتم در انتهای ایستگاه اول می ۶

( برای ای از مشکر)های( بروز یافتهبیان کارشناسی شده، فنی و ریشهبندی مسأله )شده مسأله شکر گیرد؛ چراکه فرموله

 باشد.های نهایی ضروری میحرنگاری و ارائه راهسازی برنامه آیندهپیاده

7 Operation Definition 
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 ول(سازی )ایستگاه ا. اجزای آشکارسازی مسأله و ظرفیت۲شکر 

 

 نگاری حکمرانی( ههای مطالعه )آیند. تعیین قلمرو و جنبه2-6

مند ای بهرهدهد که از جعبه ابزار گستردهنگاری نشان میتعداد فزاینده ای از مطالعات آینده

گیرد. این تنوا باعث شااده اساات تا ای، اهداف متفاوتی را پیش میاساات و با رویکرد فرارشااته

م نگاری مختلف باشااند. در ایسااتگاه دوابزارها و رویکردها و نیز نوا سااازماندهی مطالعات آینده

هایی در ها، محورها و محدودهها، ابزارها، رویکردها، دغدغهچه روشسااؤال اصاالی این اساات که 
نگاری تعیین این قلمروها در موفقیت آینده راسااتای مسااأله آشااکار شااده احتماالً مفید اساات؟

سیار مهم خواهد بود ستا اجزایی نظیر حوزه جغرافیایی مطالعه، افق زمانی  .حکمرانی ب در این را

سیها و روشگیریهای خبرگی مورد نیاز، جهتهای الزم و گروه، قواعد، دانش۱مد نظر های شنا

های اسااااسااای گیری. در باب جهت۳برای اشاااتراک نظر اسااات از جمله موارد الزم  ۲احتمالی

ها به خوبی مرور و گردآوری شده و منطبق ها و نظریهنگاری آموزش عالی، بایستی دیدگاهآینده

ستگاه با اه شده در ای سب۱داف تعیین  صر ترین، منا شوند. لذا در این بخش دو عن ها برگزیده 

صلی یعنی  سی حکمرانی آموزش های پژوهشی آموزش عالی و نظریهپارادایما سا های ا

                                                           
 

سان بازه  ۱۴0۴انداز نگاری در افق سند چشمساله، آینده ۱0نگاری تواند به صورت هنجاری )آیندهافق زمانی می ۱ و  ...( یا بر ا

 زمانی نایقینی موجود در عوامر اصلی موضوا انتخاب شده، تعیین شود. 

 بوم ترین خروجیعنوان اصلیناریوها بهخصوصاً منطق کلی ساخت س ۲

های فراوانی منتهی نظر اولیه در محدوده مورد بررساای، نهایتاً به چالشدلیر فقدان اتفا  نگاری بههای آیندهبساایاری از پروژه ۳

 شده و نتایج قابر قبول مورد نظر همۀ اعضاء را حاصر نکرده است. 



 ۱۴0۱خرداد  ♦ ۱0۲شماره  ♦ ۳۱سال  ♦راهبرد      ۱۴۲

 

شیپارادایمیابند. شاارح می عالی مورد اسااتفاده در حوزه آموزش عالی عبارتند از  های پژوه

(68, pp. 2015Zabardast, -72)۱: 

  یعال آموزش پژوهش در ییکارکردگرا سنت-۱
  یعال آموزش پژوهش در یریتفس سنت-۲
  یعال آموزش پژوهش در یانتقاد سنت-۳

  یعال آموزش پژوهش در سمیمدرنپست سنت-۴

سات، از منظر  س  یهای رایجنظریه در حوزه آموزش عالی، یخارج راتیو تأثکارگزاران مؤ

عالی در حکمرانی ند وجود آموزش  های  که دار ندهمنظر عاتی در آی طال گاری م حکمرانی ن

 :کنندعالی را نیز تعیین میآموزش 

صت۲الف( نظریه کارگزاری سان عقالیی و فر شینه: در این دیدگاه ان  طلب بوده و در پی بی

عنوان یک عنصاار رابطه برای به ۳اش اساات. مالکین یا سااهامدارانکردن سااود و فایده شااخصاای

شااوند. رابطه می عنوان عنصاار دیگر اینبه ۴ها وارد قرارداد با یک مدیر/مجریمدیریت سااازمان

سله سل شاهد واگرایی میان عالیق و منافع هر یک از بنابراین در این رابطه  ست  مراتبی ممکن ا

، ۵دهی مدیران/مجریاندو عنصاار باشاایم. با توجه به امکان واگرایی و جلوگیری از خودساارویس

سرمایه سازمانیصاحبان و  ساختارهایی می ۶داران  رفتار کارگزاران آفرینند که بتوانند برای خود 

ند از ها میدانشاااگاه 8خطر اخالقی. در این دیدگاه دولت برای رفع ۷را بیشاااتر کنترل کنند توا

 ,Austin & Jones) حکمرانی کند ۹«برپایه پیامد»و  «برپایه رفتار»طریق دو رویکرد قراردادی 

2015, pp. 34-38) . 

                                                           
 

 اند.چندگانه برای تحقیقات آموزش عالی استفاده کردههای بسیاری از تحقیقات از پارادایم ۱
2 Agency Theory  

3 principal 

4 agent 

 انجام اموری که به نفع خود مدیران باشد. ۵

 باشند.که دارای نمایندگانی در هینت مدیره می ۶

صمیمگری، طرحتمهیداتی نظیر پایش ۷ ستم ت سی شویقی یا تنبیهی،  شبیه هینت امنا( و گزارشهای ت شارکتی ) گیری گیری م

سااازی فاکتورهای ریساک طلبی( و کاهش/کمینهکامر و دقیق برای محدود ساااختن عاملین یا کارگزاران )جلوگیری از فرصاات

 است. مسأله کارگزاریهایی در جهت پاسخ

8 Moral Hazard یا چند نفر از طرف نوعی نامتقارن اسااات که از این دیدگاه یک  یا معاملهاطالعات  بالقوه  های قرارداد 

تواند شاهد چنین رخدادی باشد. برای مثال نمی های خود در دادوستد باشند ولی طرف دیگرتواند شاهد انجام شدن خواستهمی

های خود به اندازه کافی در مراقبت و محافظت خانه ها ممکن اسااتخانهها کامالً تحت پوشااش بیمه باشااند، صاااحباگر خانه

 کوشش نکنند.

۹ Outcome 
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ها نظیر قواعد اجتماعی، اجتماعی ساااازمان : این تنوری بر اثرات محیط1نظریه نهادیب( 

های سازمانی عمر کرده منزله محدودیتکند. این آثار بههنجارها و انتظارات محیطی تمرکز می

شکر می ساختارها و اقدامات آنها را  سازمانبخشد. نظریه نهادی تأکید میو  ها همانند کند که 

های های جدی از سیستمداشته و نیز نشانه کننده و رقیبهای تولیدی، مشتری و تأمینسیستم

متمایلند  ۲اجتماعی و فرهنگی را در خود دارا هسااتند. آنها با داشااتن منظر درونی و بیرونی خود

خود )مانند نظام دانشاااگاهی( تبعیت کرده و اقدامات و  ۳زمینههای هماز نظم کلی ساااازمان

ساااختارهای حکمرانی   ۴هااسااتا دانشااگاهرفتارهای مشااابهی را برای خود اتخاذ کنند. در این ر

این نظریه ادعا  ۵.کننددرونی و اقدامات خودشان را با فشارهای محیطی و روند تقاضا سازگار می

سازمانکند می سو و همگرا میکه  شار نهادی زیر با یکدیگر هم سه ف شوند: ها از طریق یک یا 

باری( ۱) یدی( ۲نظیر قوانین دولتی، ) ۶اج جهنظیر  ۷تقل جارب موفق برای موا با  ت شاااادن 

های ذاتی نظیر اساااتقالل و آزادی علمی که توساااط مانند ارزش 8هنجاری( ۳ها و )قطعیتعدم

 .(Austin & Jones, 2015, pp. 24-30)ها معین شده است. افراد اصلی درون سازمان

                                                           
 

۱ Institutional Theory 

۲ Inter-intra 

۳ Field شوند. یک زمینه محدود می قواعد نهادیها است که توسط هایی از انواا مشخصی از سازمان: زمینه سازمانی خوشه

ها است که شریک سیستم معنایی مشترک بوده و برای تعامر بیشتر با یکدیگر همراه هستند )به سازمانی، اجتماعی از سازمان

 .(Scott, 1995)نسبت بازیگران خارج از زمینه( 

 عنوان یک سازمان در زمینه آموزش عالیبه ۴

 باشد. بازارگراعنوان مثال ممکن است محصول این سازگاری و انطبا ، رقابت در محیط آموزش عالی به ۵

6 Coerceive 

7 Mimetic 

8 Normative 



 ۱۴0۱خرداد  ♦ ۱0۲شماره  ♦ ۳۱سال  ♦راهبرد      ۱۴۴

 

 
 . چکیده تصویری دیدگاه نهادی در حکمرانی آموزش عالی )گردآوری توسط نگارندگان(۳ شکر

 

شرتج(  ست که۱نظریه مبا شران و  ۲کارگزاران : در این نظریه فرض بر این ا صد دارند مبا ق

در این دیدگاه بر خالف نظریه کارگزاری روابط مجریان خوبی همسو با تمایالت سازمانی باشند. 

. بر این اسااان، کارگزاران بیشااتر با رفتارهای مشااارکتی افراد در سااازمان پیوند یافته اساات

برند. در ماهنگ با جمع میهسااتند و منفعت بیشااتری از رفتارهای یکپارچه و ه ۳فراسااازمانی

چنین شرایطی که افراد معتقد به همکاری در راستای عالیق سازمانی باشند، اعتماد بیشتری از 

سااوی دولت ایجاد شااده و ساااختارهای حکمرانی از پایش کمتر، قوت بیشااتر، هزینه کارگزاری 

شتری برخوردار خواهد بود.  شتر و تفویض اقتدار بی ضایت بی  ,Austin & Jones, 2015)کمتر، ر

pp. 38-41). 

های موجود در روابط میان صااااحبان و کارگزاران یدگیبا توجه به پیچ :4نظریه ذینفعاند( 

های اثرگذار و اثرپذیر و بر تعریف گروه ۵و همچنین سااااختار حکمرانی، تأکید نظریه ذینفعان

و   ۷، خارجی ۶توانند داخلیبررساای تقویت یا تضااعیف میزان پاسااخگویی آنها اساات. ذینفعان می

                                                           
 

1 Stewardship Theory 

2 agents 

3 Pro-organization 

4 Stakeholder 

تواند هم اثرگذار بر و هم اثرپذیر از دستاوردهای ناشی از اهداف سازمان مورد مطالعه می ذینفع هر گروه یا فردی است که ۵

 .(Freeman, 1984)باشد 

 ها و کارمنداندانشکده ۶

 کاری-های خصوصی دارای ارتباط مالیلتی، دانشجویان، شهروندان، شرکتهای غیردودولت، سازمان ۷
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شند. در این دیدگاه بر خالف   ۱گروه رابط شگاهسنتبا سابق، از دان شتر انتظار میهای  رود ها بی

گوتر باشد. دولت در بسیاری از کشورها برای تطبیق با تر و به آنها پاسخکه با جهان خارج مرتبط

های ناشاای از کارکرد اقتصااادی دانشااگاه، سااازوکارهای اجبارهای وساایع اجتماعی و فرصاات

ساااوم )ذینفعان( برای مداخله و مشاااارکت کنند که گروه حکمرانی خود را طوری تنظیم می

کند که تعدد روابط خارجی دانشااگاه )با ذینفعان چندگانه( این دیدگاه ادعا میتشااویق شااوند. 

ستیابی به  صت و د ستی جهت رفع موانع فر ست که بای شگاه ا منبعی برای کارکرد و عملکرد دان

 .( ,pp. 2015Austin & Jones ,42-43). های دانشگاهی مدیریت و تضمین شودمأموریت

ستگی به منبعه(  ها جهت بقا : در این دیدگاه فرض بر این اساات که سااازمان2نظریه واب

داشاااته باشاااند. با کاهش وابساااتگی ساااازمان به یک  تبادلبایساااتی با محیط بیرونی خود 

 & Bess)شااود کمینه میآن نیز پذیری برای دسااترساای به منابع حیاتی کننده، آساایبتأمین

Dee, 2008) گاه هم یت و اثربخشااای حکمرانی درونی دانشااا به میزان کیف ته  ته این نک . الب

شد یا هینت امنا چبازمی سی امنی به منابع حیاتی و گردد که جمع مدیران ار ستر طور بتوانند د

توان گفت که این نظریه ابزار خوبی برای فهم اندازه و ترکیب کمیاب محیط داشااته باشااند. می

 . (Austin & Jones, 2015, pp. 30-34) .هینت مدیران برای حکمرانی درونی دانشگاه است

عد بموارد گفته شده در خصوص رویکرد)های( غالب در پژوهش حکمرانی آموزش عالی بود؛ 

واسطه تعدد گردد. از این رو پژوهشگران بهنگاری بازمیشناسی برنامه آیندهدیگر به مبحث روش

نگاری خود را از نتایج دو مطالعه توانند رویکرد آیندهنگاری میشااناساای آیندهو پیچیدگی روش

صلی آیندهروشتجویزی زیر انتخاب نمایند. در مطالعه اول،  سان دو ویژگی  نگاریهای ا بر ا

شده سان دو ویژگی  نگاریهکارکردهای مطالعه آیندم، اند و در مطالعه دوحدی جایابی  بر ا

شده شده، کارکرد حدی دیگر از یکدیگر تفکیک  ضوا انتخاب  صات مو شخ سان م اند )تا بر ا

 شود.نگاری تعیین شود(. در ادامه هر کدام از دو مورد بیشتر توضیح داده میمناسبی برای آینده

عه را در کال دو ویژگی ۳آلتونن ها(اول: تکیه بر روش دو محور ن از موضاااوا مورد مطال

ستم(  سی ستم( و افقی )درک احتمالی از  سی عمودی )میزان کنترل و هدایت پذیری 

سیبندی میصورت شکیر چهار ربع رویکرد مهند ستمی ۴کند. این منطق منجر به ت سی  ۵، تفکر 

                                                           
 

 هینت مدیره، هینت امنا ۱

2 Resource Dependence Theory (RDT) 

3 Aaltonen 

 پیچیدگی و عدم قطعیت کم در مسأله مورد مطالعه ۴

 پیچیدگی کم و عدم قطعیت باال در مسأله مورد مطالعه ۵
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های اصااالی شاااده که برای اساااتفاده از روش  ۲و پیچیدگی اجتماعی  ۱، پیچیدگی ریاضااایاتی

. در هر یک از این چهار ربع (Aaltonen & Barth, 2005, p. 49)نگاری قابر تأمر اساات آینده

نگاری یا تلفیقی از آنها جایگذاری شاااده و کارآمدترین آنان به مجریان های منتخب آیندهروش

 نگاری توصیه شده است.رنامه آیندهب

 
 (Millennium Projectهای مطالعات آینده طبق روش پروژه هزاره )ها و روش. مختصات و طیف ویژگی۴ شکر

 

عمر آمده خود و های بهبا بررسااای ۲0۱۹در ساااال  ۳مینکینندوم: تکیه بر کارکردها( 

سابرای مطالعات آینده ۴شش چارچوب همکاران، شنا نگاری با کند. از آنجا که آیندهیی مینگاری 

شااناساای این شااش پذیرد، گونهانجام می اتیاز فرضاا یخاصاا یهامجموعهو متنوا  یهاروش

( ۲و  ۵درک شاادهناپذیری بینیپیش( سااطح ۱: تفکیک شااده اسااتدو بعد چارچوب بر اسااان 

 یساااختارهابه ، سااازی این شااش چارچوبوی از طریق برجسااته. ۶شااده دنبال رییتغسااطح 

 نگاری اشاره کرده است.آینده گرانیبازفعالیت  و زیربنایی یریتفس

                                                           
 

 قطعیت کم در مسأله مورد مطالعهپیچیدگی باال و عدم  ۱

 پیچیدگی و عدم قطعیت باال در مسأله مورد مطالعه ۲

3 Minkkinen 

4 Six frames 

5 level of perceived unpredictability 

6 level of pursued change 
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 (Minkkinen et al., 2019, p. 5)نگاری . شش چارچوب آینده۵شکر 

 
 )ایستگاه دوم( مطالعه یحکمران یهاقلمرو و جنبه نییتع. اجزای ۶ شکر

 

 الی عهای محیطی در مسأله آموزش . گردآوری داده3-6

نگاری، فاز سازی برنامه آیندههای پشتیبان برای پیادههای نظری و دیدگاهپس از تعیین پایه

شااود که بیشااتر ناظر بر زمینه مسااأله اساات. در های محیطی شااروا میاجرا با گردآوری داده

صلی جمع سوم هدف ا ستگاه  ست آوری، اندازهای گیری، تجزیه و تحلیر داده و اطالعات محیط ا

طافمیکه خود  با انع ند  فاده از روشتوا پذیرد. مرور پذیری در اسااات های مختلف صاااورت 

ریزی راهبردی دهد که عالوه بر الگوهای مختلف برنامههای کالن آموزش عالی نشان میپژوهش
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های جایگزین ها و مدلها، مفاهیم، منظرها، الیهها، روشبندیتوان از دساااته، می1مثر ساااوآت

 یحکمرانمر اسااتفاده نمود. ضاارورت این گام، رعایت تفکیک میان سااه الیه دیگری برای این ا

بندی است که سطح دانشگاه یسازمان یحکمران و ،یعال آموزش یحکمران ،ینوآور و یفناور علم،

طور همزمان لحاظ نشان داده شده است. مهم این است که پویایی این سه الیه به ۷آن در شکر 

درستی مابین این سه سطح از حکمرانی )هدایت و راهبری( بهوامر فیشده و روابط و ضوابط و ع

 ای تجزیه و تحلیر شود. تفکیک و سپس در نگاه یکپارچه

 

 
 . آموزش عالی در خدمت نظام علم، فناوری و نوآوری۷ شکر

 

های انتخاب شااده توان از الگوهای توسااعه یافته دیگر که با مسااأله و نظریهعالوه بر این می

 :2های محیط مسأله اقدام نمودنسبت دارد، استفاده کرد و از آن طریق به گردآوری داده

  گذاری، تأمین منابع متشکر از کارکردهای سیاست 3نظام ملی نوآوریمنظر یا لنز

مالی و تسهیر نوآوری و تحقیقات، انجام تحقیقات، انتشار فناوری و دانش، توسعه 

 .ص, ۱۳8۶پاکزاد,  و ی)تقوینی و تولیدکاال و خدمات منابع انسانی، حمایت از کارآفر

۳۴). 

                                                           
 

1 SWOT 

 افزازهای کمی و کیفی بسیاری در این امر کمک جست.توان از نرملذا می ۲

3 National Innovation System 
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 نگاری نظیر هرم سهیر های آیندهقابر استفاده در برنامه ایهای تحلیل الیهمدل

 ومطلق  ی)زاهد  ۲، هرم مسأله تا سؤال( ,p. 2009Inayatullah ,37)  ۱الهعنایت

 و .... (۳۹ .ص, ۱۳۹۶فوالدگر, 

 رسالت  بافتار و( ۱)شامر  دانشگاهی 3مرانیگیری حکاندازهگانه های پنجشاخص

( ۵و ) 7یی( پاسخگو۴؛ )6( استقالل۳) ؛5یتیریمد یریگ( جهت۲) ؛4یو اهداف کل

کنندگان، آموزان، کارمندان دانشگاهی، کارمندان اداری، وقفدانش مشارکت

ای یا مقایسهعنوان ابزار مطالعاتِ ؛ که تاکنون به8التحصیالن و نمایندگان صنعتیفارغ

 .( ,p. 2012Jaramillo ,13)استفاده شده است  9زنیمحک

 ای یا ( زمینه۳، ) ۱۱( ساختاری۲، ) ۱0( رفتاری یا محتوایی۱) شاخگیسه مدل

 ( ,.p. 2018noori etal ,128) ۱۲محیطی

  ای از عملیات زنجیرگونه )شامر اصلی و پشتیبانی( مجموعه 13زنجیره ارزشمفهوم

الت و خدمات آموزش عالی و سرانجام ارزش که موجب ایجاد ارزش افزوده در محصو

 .(Porter, 2001, p. 52)نهایی این نظام است 

  ا برویکرد ارزیابی عملکرد سیستم آموزش عالی با  کارت امتیازی متوازنعناصر

نوآوری و یادگیری چهار منظر مالی، مشتری، فرایندهای عملیاتی داخلی و رشد، 

(Kaplan & Norton, p. 5). 

                                                           
 

 بینی، سیستماتیک و لیتانیجهان-گفتمان ها،اسطوره-هامتشکر از چهار الیه مبنایی استعاره ۱

 رفتاری-نهادی و عینی-فرهنگی، ساختاری-اعتقادی، فکری-متشکر از از چهار الیه مبانی ارزشی ۲

3 Measuring governance 

 ها( مأموریت ملی دانشگاه۳اهداف نهادی، )( ۲( چارچوب حقوقی، )۱های )زیرشاخص ۴

ندان، )۳( سااااختار مدیریت، )۲( راهبرد، )۱های )زیرشااااخص ۵ کارم پایش  ( ترکیب ۴( ابزارهای مدیریتی برای انگیزش و 

 کارمندان.

 ( استقالل در مدیریت منابع انسانی.۳دانشگاهی، )-( استقالل علمی۲( استقالل مالی، )۱های )زیرشاخص ۶

 ( کیفیت آموزش و تمامیت دانشگاهی.۳( مالی، )integrity( تمامیت )۲پذیری اجتماعی، )( مسنولیت۱های )زیرشاخص ۷

( اجماا در تعاریف اهداف دانشااگاه، توسااعه راهبردها، ۲های فعال، )آفرینی گروه( مدل نمایندگی و نقش۱های )زیرشاااخص 8

دگی اعضا در قالب هینت مدیران، شورای دانشگاهیان، شورای پژوهش، شورای ( نماین۳ها، )تخصیص بودجه، نوا و تعداد دوره

 ( انتخاب اعضا در هر شورا.۴اداری. )

9 Benchmarking 

 شده و انعکان آن در کارکردها و وظایف سازمانتعیین ها و رفتارهای انسانی برای اهداف از پیشمحتوای فعالیت ۱0

 سازندکی و غیرانسانی که چارچوب سازمان را میهمه عوامر، عناصر و شرایط غیرفیزی ۱۱

های موقع و مناسب آن نسبت به سیستمعلر و عواملی که موجب برقراری و تنظیم روابط سازمان با محیط و نیز واکنش به ۱۲

 شوداصلی و باال را شامر می

1 3 Value chain 
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 گری، گذاری، تنظیمدر چهار سطح سیاست کارکردهای عمومی حکمرانی

, انیشی)قر  ۱درباره نقد وضعیت موجود و راهکارها رسانیگری و خدمتتسهیل

۱۳۹۷). 

 
 ش عالی )ایستگاه سوم(های محیطی در مسأله آموز. اجزای گردآوری داده8شکر 

با  یعال آموزش ییارویرو روایت) یحکمران یوهایسببنارو توسببعه سبباخت . 4-6

 (ی آیندهازهایمسائل و ن ط،یمح

های نظری اقدام گیری(، به انتخاب جهت۱پژوهشگران در ابتدا پس از طرح مسأله )ایستگاه 

ستگاه  نموده ستفاده از مدل۲)ای ستههای مفهومی، فرایندی، الیه( و با ا ستگاه ای یا د بندی، ای

ها و بسط توصیفاند. حال سوم را به تجزیه و تحلیر محیط مسأله انتخابی خود اختصاص داده

سیر ارزش سناریوهای آیندهتفا سیدن به  شود. ، هدف گام چهارم تلقی میآفرین برای ر

هایی اسااات که عصااااره اطالعات پیشاااین را به محورها، ها و تکنیکاین مرحله نیازمند روش

 و نهایتاً منطق اصلی سناریوپردازی را اجرا نماید.  2مضامین یا کدهایی تبدیر کند

                                                           
 

 سازی عملکرد حاکمیتهای حاکمیت و چگونگی بهینهناظر به وظائف دولت/حاکمیت، کژکارکردی ۱

شنهاد می ۲ شامر -شود که اطالعات محیطی، با رویکرد تحلیرپی ساخت آینده بخش آموزش عالی  سیری، در قالب نیروهای  تف

. این کار که قدرت (Dator, 2019)ند جداساااازی شاااو« روندهای گذشاااته تاکنون»و « تصااااویر»، «اقدامات»، «رویدادها»

های کارشااناساای، پرسااشاانامه، مصاااحبه گروه متمرکز، پنر های خبرگانی،کنندگی باالیی دارد عموماً بر طبق نظریهتفکیک

 گیرد.صورت می ۲ی و تحلیر مضمونبردارساختاریافته و ساختاریافته، فیشنیمه
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له مهم یتاز جم مأمور له، ترین  عالی، تعیین محرکهای این مرح نده آموزش  های آی

های ( و احصبباپ پیشببران2آینده )منطق فضبباسببازی در م روط آینده 1نقاط گسببسببت

شمند صورت نگرآیندهو  حکمرانی هو ست که همگی به  شکار از نتایج پیام ا های پنهان و آ

 . ۳پیشین، قابر دستیابی است

 
 (Pillkahn, 2008, p. 175)پذیری چندگانه با اقتبان از دهنده امکانمخروط سناریو نشان .۹ شکر

 

خام های  ناریو یت 4تدوین سااا بدون فرآوری)روا جه 5های  حث و نتی ترین گیری( مهمو ب

دستاورد این مرحله است. از همین رو نیاز است مدل و منطقی برای سناریوپردازی تعیین شود 

شد. این منطق باید بتواند خروجی ملموسیکه با تصمیم ضاد نبا ستگاه اول و دوم در ت را  های ای

های ذهنی یا تقویت راهکارهای نوآورانه فراهم کند و ذینفعان مختلف را به جهت تغییر انگاره

 . ۶خود مشغول نماید

                                                           
 

1 discontinuity 

2 Future Cone 

 آن منظور و گیردمی قرار استفاده مورد سناریوها طراحی در بیشتر که است مفهومی Driving Forceپیشران یا  نیروهای ۳

ست نیروهایی صری دیگر عبارت به دارند. رویدادها اثر پیامد که بر ا  و شده سازوکار آینده در تغییر و حرکت باعث که عنا

  .(Schwartz, 1996)کنند می مشخص را هاها و روایتداستان سرانجام
4 Raw Scenario 

5 Refine 

های اصلی توسعه سناریو به شناسیریزی برپایه سناریو و نیز مقایسه روشها و رویکردهای کمی برنامهبرای مرور انواا روش ۶

 مراجعه شود:دو مقاله زیر 
Amer, M., Daim, T. U., & Jetter, A. (2013). A review of scenario planning. Futures, 46, 23-

40. 
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در نهایت پس از خلق ساااناریوهای اولیه )خام(، بایساااتی به فرایندهای اعتباربخشااای آنها 

سیر ست تفا صیفارزش 1اهمیت داد. در این بخش الزم ا سایر تو شده و از  ستفاده  2گرهاگذاری  ا

برای غنی کردن سااناریوها و   ۳های توصاایفی و تفساایریشااود. در این مرحله ترکیبی از یافته

 اعتباربخشی به آنها سودمند است.

 
 ایستگاه چهارم( -. اجزای ساخت و توسعه سناریوهای حکمرانی )۱0شکر 

 

 های حکمرانی. تحلیل راهبردی سناریوها و داللت۵-6

نگاری در حکمرانی آموزش عالی بر خلق سناریوهای سیاستی و بوم آینده هر چند که تأکید

نگاری نیساااتند؛ چرا که یک برنامه راهبردی اسااات اما آنها به تنهایی پایان کار برنامه آینده

بندی و گیری، اولویتنگاری بایستی قابلیت ارائه رهنمودهایی داشته باشد که برای تصمیمآینده

. در این مرحله ضاااروری (۱۳۹۳, و همکاران یعطار)اجرا قانع کننده باشاااند های نهایتاً گزینه

صر سناریو، عنا ست تا معطوف به هر  صت ۵و ابعاد  ۴ا های قدیم ها و تهدیدها، تحلیر گفتمان، فر

 ,Dewar) ۶پذیرهای شااکننده و آساایبکننده برای فرضاایهو جدید، اقدامات تکمیلی و بیمه

                                                           
 

Bradfield, R., Wright, G., Burt, G., Cairns, G., & Van Der Heijden, K. (2005). The origins 

and evolution of scenario techniques in long range business planning. Futures, 37(8), 795-

812. 

 نگاریهای آیندهمشابه تمامی اقدامات معطوف به اعتباربخشی سناریوپردازی در پژوهش ۱

۲ descriptor 

33 ً پاسخها و کدهای مستتر در یافتهکشف پیام  های دریافت شده از جامعه خبرگانهای خام مثال  

4 سناریو هر داخل موضوعات نظام   

5 جهانی و المللبین ملی، ای،منطقه استانی، جغرافیایی بندیسطح مثل   

6 Vulnerable assumpstions 



 153  ۱۴0۱ خرداد ♦ ۱0۲شماره  ♦ ۳۱سال  ♦راهبرد 

 

2002, p. 2)سیت )فرض سا سنجی یا تحلیر ح سایر مطالعات پیامد سن در و  پایه( به نحو اح

و کارشناسان انجام شود. بدیهی است به هر میزان این  نظرانهای گروهی مشتکر از صاحبپنر

با ساارعت بهتر و هزینه  ۱گذار حکمرانیتر و با مداخله بیشااتر ذینفعان باشااد، فرایند مشااارکتی

های خالقانه، اهداف تحولی، شود. ایستگاه پنجم محر تولد ایدهجانبی و ریسک کمتری واقع می

ها و اندازهای جدید، سااایاساااتانی مثر چشااامو ساااایر جزئیات حکمر پیشااانهادهای اجرایی

  محور خواهد بود.راهبردهای مسأله

 
 نجم(پهای حکمرانی )ایستگاه . اجزای تحلیر راهبردی سناریوها و داللت۱۱شکر 

 

 . اتصال آینده به وضعیت حال6-6

برای نگاری مربوط به تالش پژوهشگران های آیندهدر برنامه« اتصال آینده به حال»اصطالح 

گذاری و فازبندی اقدامات معطوف به آینده مطلوب اسااات. معموالً بندی، اولویتطراحی، زمان

دهند تا بتوانند نفوذ توسااعه می 2راهگرای خود را به شاایوه نقشااههای آیندهپژوهان برنامهآینده

ن را میا ساازی داشاته باشاند و ارتباط منطقیگیری و تصامیمبیشاتری در فرایندهای تصامیم

ها و راهکارها، اقدامات اجرایی، منابع مالی و انسااانی برقرار سااازند. اهداف مطلوب، ساایاساات

 به یک (Popper, 2008, p. 79)نگاری راه یکی از ابزارهای بسیار مشهور و متعارف در آیندهنقشه

تایجراهبردی اطال  می طرح اهداف از  و شاااود که به منظور توصااایف نحوه دساااتیابی به ن

مدت و میان مدت،شااده ترساایم شااده و مراحر توسااعه را مبتنی بر نیازهای کوتاهتعیینپیش

 . کندتوصیف می (IEA, 2014, p. 6) بلندمدت

                                                           
 

1 governance transition 

2 Roadmap 
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 ۶تواند برخاسااته از از وضااع فعلی به وضااع مطلوب در حیطه حکمرانی، می ۱مدیریت گذار

شکر  صلی  صویر پنج کارکرد  ۱۲پرسش ا شد. در این ت ستبا سیا گذاری، ارائه خدمت، عمومی 
های حکمرانی در جهت تفکیک فعالیت گریگری، گردش کار در شبکه سیاست و تسهیرتنظیم

راه پیشرفت ترسیم کرده و یا توان برای هر سناریو یک نقشهده است. میالیه میانی گردآوری ش

 انداز را مشخص نمود.برای دستیابی به چشم  ۲راه یکپارچه، مسیرهای احتمالیدر یک نقشه
 

 
نی آموزش عالی )منبع: مطالعات نگاری در حکمراراه آیندهعنوان چارچوب پایه نقشه. طرح شش پرسش کلیدی به۱۲شکر 

 نگارندگان(

 

 
 . اجزای اتصال آینده به وضعیت حال )ایستگاه ششم(۱۳شکر 

 

                                                           
 

1 Transition management 

 برخاسته از سناریوهای توسعه یافته و اقدامات مناسب در شرایط هر سناریو ۲
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 و بازاریابی سیاستی 1ب شی، دستورکارگذاری. مشروعیت6-7

شاهدهبه سان از درک م شی و کارایی دلیر ابهام آینده و ناتوانی ان سفانه اثربخ ناپذیرها، متأ

ها، شااواهد رود. این در حالی اساات که ساارنخنگاری به حاشاایه میبساایاری از مطالعات آینده

گذاری امری مساتمر اسات. بر این های سایاساتجدیدتر، مذاکره با ذینفعان و جابجایی اولویت

گذاری و تصمیم گیری آموزش مشینگاری در نظام خطادینه شدن آینده پژوهی/آیندهاسان نه

در  عوامر موفقیت بوم آینده نگاریتوان تم است. بنابراین میترین وظایف مرحله هفعالی از مهم

 حکمرانی آموزش عالی را در موارد زیر خالصه کرد:

 فراد متناسب با حوزه کسب تأیید و جلب حمایت مقامات ارشد و جلب مشارکت ا

 ارتباط با موضوانگاری و آموزش عالی و نیز پرهیز از درگیر کردن افراد بیآینده

 یش، حین و پس از مطالعاتهای معتبر در پجلب حمایت سازمان 

 تجمیع شده  ها و دانشمستندسازی و اشاعه یافته 

 شیبردار طرح پژوهکننده/مشتری/بهرهپاسخگویی به نیازهای درخواست 

 راه رو نگاری و تحقق نقشهتأمین مستمر منابع مورد نیاز برای اجرای مطالعات آینده

 به آینده

 گذاری و در سطح سیاست رپیوسته و فراگینگاری به یک فرایند تبدیر شدن آینده

 حکمرانی آموزش عالی.

 
 )ایستگاه پایانی( اجزای دستورکارگذاری و بازاریابی سیاستی. ۱۴شکر 

 

 

                                                           
 

1 Agenda Setting 
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 گیرینتیجه. 7
نگاری آموزش عالی صااورت گرفته که هر کدام به لحاظ های فراوانی در حوزه آیندهپژوهش

نگاری در بوم آیندههای منحصر به فردی هستند. محتوایی، فرایند اجرا و یا خروجی دارای مزیت
های ساااازی کیفی و بر اساااان تجربه حاصااار از پروژهحاصااار از مدل حکمرانی آموزش عالی

مشترک حکمرانی آموزش عالی مند از مفاهیم چینشی نظام( ۱نگاری آموزش عالی ایران: )آینده

( دارای ۳) دهد؛ریزی شده را نشان مینظم نهفته و برنامه (۲) است؛نگاری در قالب برنامه آینده

سته از صر/ مفاهیم برخوا شتیبان عنا ست؛  ۱نظریه و الگوی مفهومی پ ست ( ۴) ا ابزاری برای کارب

ست؛ ضای واقعی ا ضای واقعی ( ۵) الگوهای نظری در ف شخص نگاری آیندهف را به چند واحد م

سیم  شکر از تق ستگاهکرده و یک فرایند مت سته را یادآور میهای ای هر واحد را به  (۶) ؛شودپیو

 (۷) ؛کندریزی میو اثر جدی آن را در منطق کلی پی نمایدطور جداگانه بررسااای و تحلیر می

باید در مورد یک موضااوا کارشاانان/گروه پژوهشااگران اساات که ای یا نقطه  ۲ایسااتگاه ۷دارای 

مایه اصلی )در ها در بنو ایستگاهارتباط واحدها کننده مشخص (8) ؛ند/تصمیم بگیردرونده پیش

عالی( اسااات جا حکمرانی آموزش  یک  (۹) ؛این ندهمنطق  مه آی نا گاری در حوزه حکمرانی بر ن

سطوح خود  شان میآموزش عالی را در تمام  ست و هم فرآیندی؛ لذا دهدن ( ۱0؛ )هم مفهومی ا

ند به عنوان مرجعی برای ارزیابی آثار و تألیفات آیندهمی نگاری در حوزه کلی آموزش عالی توا

 یک را نشان دهد.مورد استفاده قرار گیرد و نقاط قوت و ضعف هر 

نگاری در حوزه آموزش عالی با اسااتفاده از منطق های آیندهامید اساات نظم دادن به تالش

نده یت آی با محور عالی ایران را  ئر آموزش  حر مساااا قدرت  قا داده و در این بوم،  گاری ارت ن

 نماید.کمک  نگرو آینده حکمرانی هوشمندساماندهی تالش ذینفعان جهت نیر به 

 

 

 
 

 

                                                           
 

 در اینجا حکمرانی آموزش عالی ۱

 هر کدام متشکر از اجزای خاص  ۲
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یدر آموزش عال یحکمران ینگارندهیبوم آ شنهادیپ  .۱۵شکر 



 

 الف( منابع فارسی
 در نظام  یحکمران یشاااناسااابی(. آسااا۱۳۹8, ح. )یاحمد ومقدم, ن.,  یباقر

 . ۷۴-۵۵(, ۴)۴, یعموم یاستگذاری. فصلنامه سرانیا یآموزش عال

 شگاه ها در نظام مل۱۳8۶پاکزاد, م. ) و, م., یتقو . ینوآور ی(. نقش و کارکرد دان

 . ۳8-۱۹(, ۴)۱۱, یدر دانشگاه اسالم یرفتمطالعات مع

 در یاسااتیساا یهابر نقش شاابکه یلیتحل ی(. درآمد۱۳۹۵, ا. )ینیینا خواجه 

 .۱۷۵-۱۴۷(, ۳)۱, ی. دولت پژوهیعموم یاستگذاریس

 رانیا ی(. مسائر آموزش عال۱۳۹۷, غ. )یذاکرصالح . 

 هد مدن و تحل۱۳۹۶فوالدگر, م. ) ومطلق, ح.,  یزا مدن ری(. ت نا یت  ی)بر مب

 توسعه فردا. ادی(. تهران: بنییرزایوگو با صابر مگفت

 در مطالعات مربوط به  یپژوهشااا یهامیپارادا (۱۳۹۴) بردسااات محمد امجد.ز

بر مقاالت فصااالنامه پژوهش و  یلی: تحلینظام آموزش عال تیریساااازمان و مد

 ۶۱-۱0۴( :۴) ۷ ;رانیا ی. آموزش عالیآموزش عال یزیربرنامه

 یهااا(. روش۱۳۹۳, م. )یبهرام و, ش., ی, م., علمااداریم., طاااعت, یعطااار 

 .شی. تهران: نشر روینگارندهیآ

 بر  یکشاااور مبتن یدر حوزه آموزش عال یگذاراساااتی(. سااا۱۳۹۷, م. )فیعف

ارشد(. دانشگاه  یها. )کارشناسدانشگاه یحکمران کردیو با رو ویسنار یزیربرنامه

 تهران(, تهران.  کیتکنی)پل ریرکبیام یصنعت

 در  یاشااابکه کردیبر نقش و کارکرد رو یلی(. تحل۱۳۹۶ندوشااان, ن. ) یاثیغ

 یگذاراسااتیو ساا یکنفرانس حکمران نی. نخسااتیعال آموزش یگذاراسااتیساا

 , تهران.یعموم

 از منظر  یو رفاه اجتماع تیحما یهامصااااحبه ری(. تحل۱۳۹۷, م. )انیشااایقر

 . یحکمران یکارکردها

 (. یسیونویبر روش سنار ی)مبتن یدر آموزش عال ینگارندهی(. آ۱۳۹۶, ا. )گلدسته

 کشور. یعلم استیس قاتیتهران: مرکز تحق

 ینگارندهیآ ریتأث یابی(. ارز۱۳۹۳پور, م. ) دیمج و, ل., حسن زاده, ا., انینامدار 

 . ۱0۲-۷0۳(, ۲)۳, ینوآور تیری. مدیو نوآور یعلم، فناور یاستگذاریبرس
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 س۱۳۹8) .و همکاران یعل ،ینور ش زانیم ی(. برر ش یاثربخ  یالگو یبرنامه آموز

 یهادر شرکت یسازمان یهابی( در کاهش آسsmpvc) یآباد عیشف یچندمحور

 .۱۵۷-۱۷۶(. ۶0) ۴.  یتی. پژوهشنامه تربییغذا عیصنا

 سعمایپکین شب, ا. ا., یدی, ن., عابد  ری(. تحل۱۳۹۲مجد, ح. ) یعلو و, ژ., آذرگ

 ۵0-۴۱(, ۱)۱۳. پایش, یفیک یهاداده ریتحل یبرا یاوهیچارچوب؛ ش
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