فصلنامه علمی  -پژوهشی سیاستگذاری عمومی ،دوره  ، 4شماره  ، 3پاییز  ،7331صفحات 41-65

ارائه استعاره نوآورانه براي دانشگاه تهران متناسب با عصر جديد
با استفاده از پسزمينه فكري گروههاي ذينفع
فاطمه ثقفی
دانشيار مدیریت دانشگاه تهران
علی محقر

7

استاد مدیریت دانشگاه تهران
محمد علی برادران قهفرخی
دانشجوی دکتری آینده پژوهی دانشگاه تهران
علیرضا اصالنی
استادیار انرژیهای نو و محيط زیست دانشگاه تهران
محمدحسن ملكی
استادیار مدیریت دانشگاه قم
(تاریخ دریافت - 97/3/1 :تاریخ پذیرش)97/5/33 :

چكيده
دانشگاه تهران به عنوان «نماد آموزش عالی کشوو » ،هنوز د بین  011دانشوگاه برتر آییا ررا نگرتهه ای.
دلیل اين امر ا بايد د زيریووا .هاي تكري و ذهنی مؤیوونووان و ذين ان جنوو.وجو کرد هدف از اين مقاله
ت یین عوامل مؤ ثر بر آينده دانشوگاه تهران و تيیین ایوه ا ه منایب براي ايداد تلود د هيههاي ییایهگذا ي و
برنامه يزي اين دانشگاه ای .به همین منظو از وش تللیل هيهاي عل .ها ایه اده شده و وض ی .دانشگاه د
 4هيه ظاهري ،یینهمی ،جهانبینی و ایه ا هها از طريق مصاحيه عمیق با  4دیهه از ذين ان اصلی دانشگاه ي نی
دانشودويان ،ایواتید ،کا کنان و مديران بر یوی شد نهايج نشان داد که با نگرشهاي ینهی ،دانشگاه تهران ،تا 01
یاد آينده تغییر بنیادينی نخواهد داش .د ادامه براي اينكه دانشگاه بهواند با تغییرات عصر جديد ود ا یازگا
نمايد ،ایوه ا ههاي جديد ابداع و بر یوی شد برنامه يزي براي تلقق اين ایه ا ه بايد با وش پسنگري اندام
شود
واژگان کليدی :ایه ا ه ،عصر جديد ،ذين ان ،وش تللیل هيهاي ،دانشگاه تهران
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مقدمه
د یادهاي ا یر آموزش عالی و دانشگاهها با ملیطی پیچیده و مهالطم وبه و هنهند ،تغییر
د شرايط و نیازهاي جام ه ،موجب شده ای .که یال ،.نقش و کا کرد دانشگاهها مهلود
شود (هاویراي .و شون لد )8112 ،يدينگز()0991و وبنهر( )8110به انهقاد جدي د مو د
دانشگاههاي ینهی پردا هند اتزکويهز(8111و )8112و وهدس و ایالتر( )8114به چالشهاي
یرمايهدا ي آکادمیک د دانشگاهها اشا ه داشهند جمله دلنهی ( )8110و با ن )8108(.با طرح-
کردن ارهصاد دانش بنیان و نقش دانشگاهها ،آينده امیدوا کنندهاي ا به تصوير کشیدهاند زيشنر
و همكا ان ( )8108و هابرماس ( )0990نقش دموکراتیک دانشگاهها د منطقی کردن جام ه
مطرح کردند پاود ( )8119و عناي .اهلل ( )8108عصر حاضر ا عصر انهقاد دانشگاهها م رتی
میکنند و میلهر( )8102دانشگاههاي کا آترين ا مهلودگر آينده آموزش عالی میداند د آينده
عدم رط ی.هاي پیش وي دانشگاهها به همراه ديگر کایهیهاي نهادي مندر به مشكالتی د نیل
به اهداف آنها میشود د آينده بنیا ي از دانشگاهها به دلیل یا ها هاي ینهی د پایخگويی
به تقاضا و نیازهاي جام ه و دانشدويان با مشكالت جدي مواجه میشوند بنابراين تشا اين
تغییرات د آينده دانشگاهها ا مديو به باز ت ريف ا زشها و ایهراتژيهاي ینهی میکند
امروزه ،د جهان پويا نرخ تغییر به اندازهاي زياد ای .که بدون انطياق و یازگا ي وار ی با آن،
ادامه حیات براي یازمانها امكانپذير نین ( .هیريش و وبر  )0999دانشگاه د صو تی
میتواند نقش تا يخی ود ا د آموزش ،پژوهش و دمات اجهماعی ح ظ کند که ود ا با
تغییرات بخشهاي مخهلف جام ه د اب اد ییایی ،ارهصادي ،اجهماعی ،زين .ملیطی و تناو ي
یازگا کند امروزه ،با توجه به اتزايش نرخ تغییر د جام ه و ظهو عصر دانش و با هدف لق
آينده مطلوب ،آينده پژوهی براي یازمانها و نهادها به يک الزام تيديل شده ای(.عناي .اهلل
 )8112از دانشگاه تهران به عنوان رديمیترين دانشگاه ايران بایابقه و شهرت علمی باه د امر
آموزش عالی به عنوان نماد آموزش عالی ياد میشود دانشگاه تهران نیز د دهه گذشهه تا کنون
د رالب  3مطال ه مخهلف ،اردام به تدوين برنامه يزي اهيردي  2یاله دانشگاه نموده ای.
لیكن به نظر می ید مشكل عمده اين برنامه يزيها عدم مشا ک .کلیه ذين ان ،عدم بر یی
وندهاي آتی دانشگاهها و کالن وندهاي جهانی د ت یین و تدریق نیازهاي آينده دانشگاه تهران
بوده ای .که مندر به ايداد چشمانداز مشهرک و برنامه اردام نشده و د حد يک یند مطال اتی
باری مانده ای .با اين وجود ،مشاهده میشود که با توجه به تغییرات و تلوهت و وندهاي
جهانی و دا لی ،و ود تناو يهاي جديد و عصر دانش ،اين دانشگاه نیز با چالشهايی وبرو
شده ای .یؤاد اين ای .که دانشگاه تهران با چه ت كري میتواند د مواجهه با تغییرات آينده
به نلوي عمل کند که بهواند پایخگوي نیازهاي ذين ان و مخاطيان ود باشد؟ بنابراين ابهدا
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صوص آينده دانشگاهها

وندها و عوامل تأثیرگذا بر آينده دانشگاهها ومطال ات اندام شده د

و آموزش عالی ،مرو می شود وش تلقیق و ياتههها ا ائه و نهايج جمعبندي میشود

پيشينه تحقيق
د ک وندهاي آتی د جام ه و نیز راب .تزايندهاي که د ملیطهاي آموزشی و پژوهشی
وجود دا د ،دانشگاهها ا به یم .شنا  .آينده برده ای ،.آيندهاي که میتواند تضمین کننده
موتقی .پايدا آنان بوده و انهظا ات ذين ان ا برآو ده یازد بر همین ایاس ،مطال ات
گوناگونی د صوص آينده دانشگاهها اندام شده ای .ملققان زيادي تغییرات و عواملی که
بر آموزش عالی و دانشگاهها اثر گذاشههاند ا نشان دادهاند از جمله اين عوامل میتوان به
تغییرات دموگراتیک جام ه (یايمنس و ماتیوس  ،)8108تغییر پا ادايمهاي يادگیري و جهانی
شدن (نراد ،)8101انيوهیازي آموزش عالی ،صوصییازي آموزش عالی ،حرتهايگرايی (آلهياخ
 ،)8100ارهصاد دانش بنیان(جو ج  ،)8111پیشرت.هاي تناو انه (کوکولنكا – هولم ،)8108
تناو يهاي نوظهو (یايمنس و ماتیوس  ،)8108کاهش بودجه (یاواس و آلكین  )8102و
وندهاي تأثیرگذا بر آينده دانشگاهها (توگها )8108،اشا ه کرد
مرورمطالعات آیندهپژوهی در خصوص آینده آموزش عالی
مطال ات آينده دانشگاهها مطابق جدود  0د چند بخش رابل ت كیک ای )0 :.ويژگیهاي
دانشگاههاي آينده (دانشگاه پايدا  ،کا آترين ،آينده ،چالشها و ترص.هاي آتی د اين
دانشگاهها)  )8الگوهاي برنامه يزي ایهراتژيک و الزامات آيندهنگا ي دانشگاهها  )3تييین
ینا يوهاي آينده و پیامدها
جدود  -0جمعبندي مطال ات مرتيط با آيندهپژوهی د دانشگاهها
ويكهو ون يج

8102

آيندهپژوهی موینات آموزش عالی د پرتو ICT

مرو ادبیات

م رتی  4مؤل ه آينده

کادي.

8101

بر یی آينده آموزش عالی

مرو ادبیات

م رتی یه حوزه توانمند یاز دانشگاه

جهرمی و پو کريمی

0393

عنايهی و عالی پو

0393

ملكی نیا و
همكا ان
ایدي همكا ان

0393

0398

دانشگاه کا آترين به عنوان پا ادايم
جديد آموزش عالی
مراکز شد زايشی به عنوان دانشگاههاي ننل چها م

شنایايی و اولوي.بندي مؤل ههاي
دانشگاه پايدا
برنامه يزي اهيردي دانشگاه

مرو ادبیات

م رتی دو پیشران کا آترينی دانشگاهها

مصاحيه يرگان،

م رتی ويژگیهاي یازندگان

پریشنامه

دانشگاه آينده

تللیل مصاحيه نیمه

م رتی مؤل ههاي دانشگاه پايدا

گروههاي کانونی و
یا ها مند
نمونهگیري وشهاي،

ت یین وض ی .اهيردي

پریشنامه

دانشگاههاي آينده

ويژگیها و عوامل

ملقق

یاد

موضوع اصلی

وش کا

نهايج

دیهه
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همكا ان

آموزش عالی

و مصاحيه از يرگان

آيندهگرا

شرايط و ويژگیهاي دانشگاههاي

مرو و تللیل بر ی از

یرآمد د آينده

ایناد آيندهنگا ي
ابزا هاي ایهراتژيک
مدموعه مقاهت

مهدي

0398

انهظا ي و همكا ان

0398

تصمیمگیري ایهراتژيک مالی د آموزش عالی

برناند

8108

بر یی ويژگیهاي دانشگاههاي آينده

يكمن

8108

م هوم توی ه پايدا يک یینهم آموزش عالی

م رتی مؤل ه و توصیف آن
اهكا هايی براي توی ه بخش صوصی
د آموزش عالی
مرو ي کامل بر ويژگی دانشگاه آينده د
 2کشو

اندام مطال ه دل ی از

توصیف م اهیم

يرگان ا وپا و آمريكا

کانوي

8110

آيندهنگا ي دانشگاه ایهرالیا

گروههاي يرگان

عوامل مؤثر بر شكلگیري دانشگاه آينده

هاواس

8119

بر یی آينده عوامل آموزش عالی

وش ینا يوپردازي

ا ائه عوامل موثر

بوکر

8108

آينده دانشگاه وايس چننلو

ینا يو

ت اوت میان مددهاي ت لی و جديد

ترایهخواه

0398

تیشه يا

0398

بر یی شیوه کا کرد الگوهاي آيندهپژوهی

ییمنز

8101

بر یی تغییرات دانشگاه آتی به دانشگاههاي ینهی

چا چوبی م هومی براي برنامه يزي ميهنی بر
آيندهانديشی

پنل يرگان

ا ائه مدد م هومی ب  3کن اصلی و 2
حلقه ترايندي ای.

 4الگوي :احهماهت،

کا برد الگوها د تدوين مطال ات

بازيها ،شيیهیازي،

آيندهپژوهی ایهراتژيک

ینا يو

پو عزت و
ديگران

0329

تيه بندي عوامل اثرگذا د
تدا ي یازي دانش
ا ائه مدد مديري .ایهراتژيک ارهضايی د

حاتمی

0329

بهزادي و همكا ان

0398

طراحی الگوي م هومی دانشگاه کا آترين

رهرمانی

0393

الگويی مديري .اهيردي آموزش عالی ايران

وشن

0322

ا جی و
همكا ان

آموزش عالی

ا ائه يک مدد م هومی

مرو ادبیات

بر یی الگوهاي انهقاد تدا ي

الگوبردا ي

دانش د پنج دانشگاه م هير جهان

اندام تللیل عاملی،

اين تللیل آينده نگا انه

تللیل وا يانس و

نین .مدد اهيردي

آزمون t
مرو ادبیات و مصاحيه

الگوي دانشگاه کا آترين(منظر

نیمه یا ها ياتهه

کا آترينی یازمانی) با 03مؤل ه

پریشنامه ،تللیل

الگوي مديري .ایهراتژيک با 2

عاملی و وا يانس

عامل اصلی 1 ،ترعی و  93مهغیر

اهكا هاي تلقق اصل

مرو ادبیات و

الگويی بهینه براي صوصی یازي

 33رانون ایایی

نظر يرگان

آموزش عالی د ايران

0393

ا ائه الگويی نظاممند براي انهخاب اهيرد ایهوا آينده

برنامه يزي
برميناي ینا يو

ینا يونوينی مطال ه مو دي پرديس کیش

عالمی و برری

0390

ترییم برنامه آينده دانشگاه علوم پزشكی

ینا يو

آيندههاي ملهمل د  4ینا يو

یا ائو

8101

بر یی آينده دانشگاههاي آتريقاي جنوبی د 8121

ینا يو

م رتی  4ینا يو و پیشرانهاي آن

OECD

8112

بر یی تغییرات جم ی .شنا هی و تأثیر آن بر
وندهاي آتی دانشگاهها

ینا يو

م رتی  4ینا يو و مهغیرها و

ینا يوها

میاندا ي و

0398

طراحی مدلی براي یازمان آيندهگرا د

تمگذا ي و مرو ادبیات

م رتی عوامل مهم د دانشگاه

مددها

55

پیشرانهاي کلیدي

تین و همكا ان

8119

ینا يو نگا ي د دانشگاه دوبلین براي آينده دانشگاه

ینا يو

م رتی پیشرانها د  1گروه

یايرز

8101

ینا يوهاي آينده دانشگاهها

برنامه يزي ینا يو

ینا يوهاي  4دانشگاه ا جی

مرور روشهای به کار رفته برای مطالعات آینده دانشگاهها
مطال ات ملققین د زمینه آينده دانشگاهها با ایه اده از وشهاي جدود  8اندام شده ای.
با وجود نو بودن وش تللیل هيهاي عل.ها()CLA؛ تک نگا يها و مطال ات هدفدا ي د
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دنیا با ایه اده از اين وش اندام شده ای .اين وش نه تنها به عنوان يک چا چوب نظري
براي ت كر آينده ای .بلكه وشی پايه و عملی براي آيندهنگا ي ،ميهنی بر ت كر انهقادي براي به
ترییم عوامل ملیطی و د ونی مؤثر بر موضوع ای .که باعث بازآترينی مددد آينده موضوعات
پیچیده اجهماعی همراه با ت نیر علل ترانگر واهد شد (بیشاب و زيديک )8104،لذا د اين
تلقیق از مهدولوژي  CLAایه اده واهد شد
جدود  -8جمع بندي مطال ات با موضوع آينده دانشگاهها و آموزش عالی با وشهاي آيندهپژوهی
نوع وش

ملقق

تللیل وند

بوير و همكا ان( ،)8118ایهی نز( ،)8103ايمرواهر ( ،)8114ويننن .هنكرين ()8111

دل ی ،کا گاه،

هايس ( ،)8119يكمن ( ،)8108مک ناي ( ،)8111اند ز( ،)8112اويال و لگر(،)8112

مصاحيه

اینايد ( ،)8111ایهی نز( ،)8119دي وي .و هانهر( ،)8102هويزمان و همكا ان ()8108

برنامه يزي

یا وآ( ،)8108هويزمان و همكا ان ( ،)8100ون د مولن و همكا ان ( ،)8104والهرز( ،)8103ويننن .هنكرين

ینا يو

( ،)8114بیناری و همكا ان ( ،)8101آزمان و همكا ان( ،)8101بالس و همكا ان( ،)8101کانوي ( ،)8113هاشیم
شوناي و هاينا ( ،)8111اینايد ( ،)8111با ت و همكا ان( ،)8100ایهی نز()8100

تللیل هيه هيه

عناي .اهلل و همكا ان ( ،)8111عناي .اهلل ( ،)8101کانوي( ،)8104پی تی اچ ثان ( ،)8101ایالتر و

عل.ها

بویی( T)8111نصر الدين و همكا ان ( ،)8108زپكه( ،)8108عناي .اهلل و میلويويچ (،)8102لین ()8108

روششناسی تحقيق
اين تلقیق از منظر تلن ه تلقیق ،ت نیرگرايی و اردامگرا ای .از منظر هدف تلقیق،
کا بردي ای .از منظر ويكرد ،ایهنهاجی ای .از منظر ایهراتژي پژوهش مطال ه مو دي ای.
و دانشگاه تهران مو د مطال ه ررا گرتهه ای .از وش تلقیق کی ی ایه اده شده ای .و ابزا
جمعآو ي دادهها ،مصاحيه ،بر یی ایناد و مدا ک ای .تللیل هيهاي عل.ها به عنوان يک
وششنایی براي تلقیق کی ی ت نیر موضوعات پیچیده و عمیق ا د  4هيه اندام می دهد
اين وش به عنوان يک وششنایی د برگیرنده وشهاي مصاحيه ،پنل يرگان و گروههاي
کانونی ای .و از آندا که اين وش د  4هيه عمیق موضوع ا بر یی میکند بر یاير وشها
برتري دا د د اين تلقیق يک ترايند  3مرحلهاي براي اندام تللیل هيهاي عل.ها طيق جدود
 4اجرا شد هيه اود ،هيه ظاهري يا لیهانی ای .که همه با مطال ه اندکی آن ا د میيابند هيه
دوم هيه یینهمی و اجهماعی ای .که دلیل و عل .هيه اود ای .هيه یوم جهانبینی و
ییای.هاي حاکم بر یینهمها و نظامهاي هيه دوم ای .هيه چها م هيه ایه ا هها و
ایطو ههايی ای .که د پسزمینه ذهنی و باو هاي ذين ان مخهلف و طراحان اصلی یینهم
ررا دا د اين هيه ود آگاه يا نا ودآگاه عل .اصلی عملكرد هيه یوم ای .اگر هيه چها م
مشكلی داشهه باشد بقیه هيهها از آن مهاثر میشوند و بايد اين هيه تغییر کند ترآيند اصلی مطابق
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جدود  3اين تلقیق بر ایاس ترکیب مدد عناي .اهلل ( )8102و بیشاپ و زيديک ()8104
انهخاب شد د ادامه هر يک از اين گامهاي تلقیق تشريح واهد شد
جدود  -3ترآيند و تازهاي اجراي تلقیق
0

هيه /تاز تلقیق

8

منبع دادهها

تعداد

روش تحلیل

مرو ایناد ییایهی باهدیهی آموزش عالی و برنامههاي اهيردي دانشگاه تهران

4

تللیل ملهوا

مصاحيه با ذين ان
منهخب دانشگاه تهران
براي اندام مصاحيه

3

دانشدويان دکهري و ا شد دانشگاه تهران

1

کا کنان ادا ي و آموزشی دانشگاه تهران

4

ملهوي

اعضاي هیأت علمی و ایاتید دانشگاه تهران

2

مصاحيهها

برنامه يزان و ییایهگذا ان آموزش عالی و دانشگاه تهران

00

تللیل کی ی

مصاحيههاي کدبنديشده و دادههاي کمی و کی ی گامهاي ريل
باز آترينی و صو تبندي مددد هيههاي  : CLAکشف و ياتهن و ت ريف

81

تللیل CLA

ایه ا هها و واي.هاي جديد آينده دانشگاه با دادههاي کمی و کی ی

گام اول تحقیق :د اين تلقیق ییای.ها و اهيردهاي آموزش عالی د صوص دانشگاهها
و مراکز آموزش عالی ناظر بر دانشگاه تهران به همراه منهندات یه برنامه اهيردي  2یاله
دانشگاه تهران که تاکنون تدوين شده؛ بر یی و تللیل ملهوا شد ضمنا نقاط روت ،ض ف،
ترص .تهديد دانشگاه تهران به همراه دادههاي کمی و کی ی د صوص عملكرد و رابلی.هاي
دانشگاه تهران ایهخراج شد و از طريق تللیل ملهوا موا د مربوط به اهداف تلقیق صو ت
پذيرت .همچنین ،اطالعات و دادههاي مو د نیاز از منابع و ایناد آيندهپژوهی د با ه آموزش
عالی و دانشگاهها با تمرکز بر بازه زمانی يک دهه ا یر گردآو ي و یازماندهی شده ای .منابع
و ایناد ،همانند نمونهگیري د وش مصاحيه ،با عاي .اصل اشياع نظري به ت دادي انهخاب و
بر یی شدهاند که با مرو و بر یی آنها نكهه و م هوم جديدي رابل ایهخراج نياشد
گام دوم تحقیق :د گام دوم با  4گروه مخهلف از ذين ان منهخب دانشگاه تهران شامل
دانشدويان ،اعضاي هیأت علمی و ایاتید ،کا کنان بخش ادا ي و آموزش و برنامه يزان و
ییایهگذا ان ريلی و ت لی دانشگاه تهران و وز اي ريلی وزا ت علوم تلقیقات و تناو ي مصاحيه
شد دادهها از طريق ابزا مصاحيه عمیق نیمه یا ها ياتهه جمعآو ي و با ایه اده از وش
کدگذا ي مو د تللیل ررا گرت .منطق انهخاب اين ذين ان براي اندام مصاحيه د وارع به
تصويرکشیدن چشماندازهاي مخهلف از منظر ذين ان مخهلف و ییدن به يكپا چگی و د
نهاي .لق چشمانداز مشهرک و اه حلهاي جمعگرا ای .همچنین اين ذين ان از هر دو
جنس و با دامنه ینی  31تا  12یاد انهخاب شدند که موجب شد ذهنیات ،تدا ب و تلقی
مه اوتی د صوص آينده دانشگاه تهران تدمیع و گردآو ي شود براي تدوين یؤاهت مصاحيه
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از منطق اين وش برایاس مطال ه عناي .اهلل ( )8102ایه اده شد و تغییرات مهنایب با اهداف
و یؤاهت و هيههاي تللیل اعماد شد پایخها ،ضيط شد و اندام مصاحيهها تا مرز اشياع پیش
ت.
گام سوم تحقیق :د اين گام تللیل و ت نیر نهايج بدی .آمده از دادههاي کمی و کی ی گام
ريل به تشكیل هيههاي مخهلف  CLAپردا هه شد هدف از اين گام ت یین و تشخیص مهون
مرتيط و مهنایب با هر هيه میباشد د اين تاز ضمن واندن مهن کلیه مصاحيهها و کدبندي
آنها ،گزا ههاي مهنایب با هر هيه ایهخراج شد کدگذا ي تللیلی بین هيهها د تللیل
 CLAترايندي شيیه به تللیل تم دا د که د مطال ه بیشاب و زيديک ( )8104اين موضوع آمده
ای.
د گام چهارم با ایه اده از نظرات يرگان منهخب به بازآترينی ( )reconstructionباو ها،
ذهنی.ها و ایه ا هها براي آينده دانشگاه پردا هه شد اين بخش د وارع و ودي ینا يوها و
ایهراتژيهاي آينده دانشگاه ملنوب میشود و برنامه يزان و ییایهگذا ان دانشگاه میتوانند بر
ایاس اين واي.هاي جديد که حاصل تللیل عمیق و يشهاي نظرات ذين ان مخهلف دانشگاه
و نظرات يرگان د صوص آينده دانشگاه ای ،.برنامه آينده دانشگاه تهران ا ترییم کنند
د تلقیق حاضر ،ترکیيی از وشها از جمله ایه اده از وش مصاحيه به عنوان و ودي تللیل
هيهاي عل.ها و همچنین پنل يرگان به منظو هيه چها م تللیل و با هدف ا ائه ياتهن
واي.هاي جديد از آينده دانشگاه تهران از طريق يک ابطه بازگشهی از هيه چها م به هيه اود
د تللیل  CLAو بازآترينی هيههاي  CLAو پیدا کردن ایه ا ههاي جديد و جهانبینی جديد
ایه اده شد

یافتههای تحقيق
اکنون نهايج حاصل از مراحل و تللیل  CLAبه ت كیک هر هيه ا ائه می شود
جدود  _4ایهخراج هيه لیهانی يا هيه ظاهري
تيه نامطلوب دانشگاه تهران د دنیا
آموزش و
تد يس

یینهم آموزش ینهی و غیررابل ان طاف /یینهم آموزش ایهاد ملو  /عدم تنوع د آموزش و پژوهش و وشها

ت داد ناموزون و نامهوازن دانشدويان د هر شهه و د هر کالس
برنامههاي کالیی به شكل ینهی و غیررابل ان طاف براي همه گروهها
ایه اده کم و ملدود از تناو يها د تد يس

تلقیق و
پژوهش

تيه نامطلوب دانشگاه د دنیا و کميود بودجه پژوهشی و عملكرد ض یف د تلقیق و پژوهش
عدم وجود ایهراتژي و مدد جامع براي نیازیندی تلقیقات و پژوهشها د دانشگاه تهران
کا گروهی ض یف و عدم وجود نگرش کا آترينانه بین دانشدويان و ایاتید د دانشگاه
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موانع تدا يیازي ايدههاي دانشگاهی د دانشگاه تهران

یا ها
یازمانی و
یینهم
بودجه

بروکرایی ینگین و یینهم تصمیمگیري و مديري .باه به پايین و ان طاف ناپذير
ض ف د داشهن ایهقالد دانشگاهی
نداشهن یینهم پويش ملیطی (پندههاي صدگر)د راب .با یاير دانشگاههاي منطقه و دنیا
زيریا .هاي ناکاتی ،رديمی یهنی و مننوخ شده ،با تاصله زياد از ایهاندا دهاي جهانی
 21د صد بودجه دانشگاه صرف پردا  .حقوق میشود و براي بروز یانی زيریا .ها بودجه ناکاتی ای.
ملدودي.هاي مربوط به تضاهاي آموزشی ،کالیی

تيه بنیا ض یف دانشگاه د دنیا د م یا بینالمللی شدن
جنيههاي
بینالمللی

عدم شيكهیازي و حضو ض یف د د شيكههاي جهانی علم و تناو ي بینالمللی
عدم وجود تنوع د پرديسهاي بینالمللی و نداشهن ش يههاي ا جی د

ا ج از کشو

د صد ناچیز از دانشدويان بینالمللی و نداشهن برنامه مشخص (کمهر از  0د صد از  01د صد ت یین شده )

عدم وجود الزامات براي آموزش مها تهاي بازا کا دا لی و بینالمللی

د هيه یینهماتیک ،علل اجهماعی شامل عوامل ارهصادي ،ترهنگی ،ییایی و تا يخی که
باعث بروز اين نشانهها د هيه لیهانی شده ،بیان شده ای .وندها و دادههاي کمی وکی ی که
هيه لیهانی ا تيیین میکند د بخش ب دي مو دبلث ررا میگیرند
جدود  -2ایهخراج هيه یینهمی
توان ناكافي استفاده از فناوري :شیوه آموزش ینهی و عدم تنوع د آموزش ،ض ف د ایه اده از تناو يهاي نو نظیر
آموزش آنالين و ایه اده از شيكه اجهماعی و شا صهاي نامطلوب کشو د حوزه تناو ي اطالعات و ا تياطات و عدم
به کا گیري تناو يهاي نوظهو د دانشگاه
كاهش متقاضیان تحصیل :د دانشگاه بوایطه تغییرات دموگراتیک جم یهی جام ه و اتزايش و هرم ینی جام ه
کاهش ا زش اجهماعی دانشگاه با بیكا ي تزاينده تا غ الهلصیالن دانشگاه ، ،طوهنی شدن دو ههاي مقاطع تلصیلی با بهره
و ي کم ایاتید و دانشدويان؛ عدم تنایب شههها با نیاز جام ه؛ د گیر شدن تصمیم گیران و ییایهگذا ان د ت الیههاي
ییایی به جاي ت الی .علمی عدم وجود دو ههاي کوتاه مدت آموزشی و تنی و حرتهاي مهنایب با بازا کا
كاهش وجهه بینالمللي :تيه نه چندان مطلوب دانشگاه د نظامهاي تيه بندي جهانی ناشی از :کی ی .نامنایب ،عدم
کا ايی و بهره و ي
عدم استقالل تصمیمگیري دانشگاه :ناشی از عدم اجراي ماده  49رانون برنامه چها م توی ه؛ تأثیر نگرشهاي ییایی بر ی
مديران بر تضاي علمی و پژوهشی دانشگاه و آزادي علمی ،ا هیا ناکاتی دانشگاه براي گزينش و جذب ایاتید ،مدا الت
ییایی یاير نهادهاي تأثیرگذا بر نظام تصمیم گیري دانشگاه (شو اي عالی عهف ،انقالب ترهنگی و )
مشكالت عديده اقتصادي دانشگاه :وابنهگی دانشگاه به بودجه صرتا دولهی و نيود تنوع منابع مالی دانشگاه ،ملدودي.
دانشگاه د بهره بردا ي از د آمدهاي ا هصاصی ،مديري .مهمرکز دولهی
ضعف شبكهسازي و حضور در شبكههاي بینالمللي علم و فناوري :ناشی از تأثیر ملدودي.ها و تلريمهاي ییایی و
وابط بینالملل بر امكانات و ا تياطات بینالمللی و وند علمی دانشگاه تهران
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سیستم بروكراسي سنگین و كند بودن تغییرات در راستاي تغییر نسل دانشگاه :یینهم ادا ي ینهی و کند نگاه دولهی و
یا ها باه به پايین مديريهی ،ت دد شو اها و مراکز تصمیمگیري براي دانشگاه و ينکپذيري کم مديران و ییایهگذا ان
دانشگاه براي اندام تغییرات یا ها ي و ایایی دانشگاه تهران د بنهري با ض ف ترهنگ کا آترينی و عدم وجود نهادهاي
تكمیل کننده چر ه تدا يیازي از جمله یرمايهگذا ان طرپذير ،وجود رياي منطقهاي و جهانی د جذب دانشدويان
مقاطع تلصیالت تكمیلی(مالزي،ترکیه و )
موانع فرايندها و ساختار براي تغییر به نسل سوم و چهارم :من ل بودن دانشگاه د پذيرش ايدههاي نوآو انه دانشگاهی

و عدم تنایب با نیاز بازا عدم وجود یینهم براي تشخیص ترص.هاي همكا ي اکادمیک و ترص.هاي

کا آترينانه

ملی و بینالمللی ض ف نظام ریم.گذا ي دانش تنی و دمات و ملصوهت دانشگاهی عدم وجود یینهم منایب
مديري .مالكی .تكري عدم وجود اهيرد تدا يیازي د دانشگاه عدم ا ائه مها تهاي هزم براي تدا يیازي د
دانشگاه
موانع محیط كسب و كار براي تغییر به سمت دانشگاه نسل سوم و چهارم دانشگاه تهران :عدم وجود آگاهی از بازا و
مها تهاي ت املی بازا د تلقیقات و آموزشهاي دانشگاهی وجود انلصا د ارهصاد و وجود شرايطی که نیازي به دانش
آکادمیک و دانشگاهی احناس نمیشود

د هيه جهانبینی ،مياحثی به شكل کلمه ،واژه و عيا ات و جمالت که نشانگر باو ها و
جهانبینی شرک.کنندگان و مصاحيهشوندگان ای ،.ا ائه شده ای.
جدود  -1ایهخراج هيه جهانبینی
 باور ذهني مردم و دانشجويان در دانشگاه تهران به عنوان "نماد آموزش عالي" :ريولی و تا غالهلصیلی و کا د
دانشگاه تهران ،پریهیژ بنیا باهيی دا د و بلیط موتقی .د زندگی ای.

 ماموريت دانشگاه فقط تولید و آموزش علم و نه بیشتر :دانشگاه مكانی مقدس صرتا براي ت لیم و ت لم و نه کا آترينی

و کنب د آمد ای .و ترهنگ کا آترينی و نوآو ي وجود ندا د)
 دانشگاه تهران محل ارائه ايدئولوژيهاي سیاستمداران حاكم :دانشگاه تهران د طود عمر ود به ابزا ي ییایی
براي ا ائه ايدئولوژيها و جريانات ییایی و تل .امرییایهگذا ان و مقامات ییایی بدد شده ای .تا ابزا ارهصادي
وتدا يیاز ايدههاي دانشگاهی کا تیمی و ا تياطات علمی ض یف و ت امل بین دانشگاه ،دول ،.صن  .و بخش صوصی
د حد ش ا ای.

 فرهنگ استاد محوري و نه نیاز محوري :ایهاد ترمانرواي کالس ای .و همه چیز ا میداند نمره باهي کشو د
شا ص تاصله رد ت ( ) power distance indexو نمره باهي ايران د شا ص ( Uncertainity avoidance
 )indexبه عنوان ينکگريز بودن ییایهگذا ان و برنامه يزان آموزش عالی و دانشگاه د کشو ؛ بیانگر اين ترهنگ
د کشو ايران میباشد

 ترهنگ یلنله مراتب رد ت و تأثیر آن بر یینهم علمی دانشگاه و آموزش عالی
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جدود  -9ایهخراج هيه ایه ا هها و ایطو هها وضع موجود هيه ایه ا هها
 دانشگاه تهران نماد آموزش عالی کشو ای.

 دانشگاه تهران "برج عاج" و ایهادان آن "برج عاج نشین" هنهند اين اصطالح د اشا ه به جهان يا ملیطی به کا
می ود که انديشمندان د آن من ک از دغدغههاي عملی زندگی وزمره به اکهشاف حوزههاي مو د عالره شان مشغولند
وحامل دهل.هاي تلقیرآمیز د

صوص ان كاک عمدي از جهان وزمره ای.

 علم بههر ای .از ثروت (ادب مرد به ز دول .اوی :).پود چرک کف دی .ای .و دانشگاه بازا نین .و تلقی

ک اي" .آب با يكه" براي د آمد ایهادان ،بیانگر باو عمیق د دانشگاه و مانع از ت كر و نگرش کا آترينی و لق ثروت
ای.

 د دانشگاه ایهاد ي نی داناي کل  :یینهم آموزش ایهاد ملو و نامهنوع

 تناو ي هرایی يا "لودينم" و "تكنوتوبینم" د نظام تصمیم گیري و ییایهگذا ي دانشگاه تهران :تصمیم گیران و
ییایهگذا ان ینهی د مديري .عالی ناظر بر دانشگاه تهران اغب به ح ظ وضع موجود و مخالف ایه اده از تناو يها و
شیوههاي به وز جهانی تل .عنوان " "ludditesو " "technophobesهنهند

مالحظه میشود با اين ایه ا هها  ،دانشگاه تهران ترری نخواهد کرد و بدون پیشرت.
ملنویی ادامه منیر گذشهه ا دنياد واهد کرد تا اين مرحله دی.يابی به هدف اود تلقیق
د زمینه « بر یی مور ی .و وض ی .ت لی دانشگاه تهران » د رالب جدودهاي  4تا  9و
شكل( )0ملقق شد
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• ضعف در آموزش و تدريس
• ضعف در تحقیق و پژوهش
• ساختار سازماني و سیستم بودجه

لیهانی

• ضعف در جنبه بین المللي
• كاهش ارزش اجتماعي دانشگاه  -كاهش وجهه بین المللي
• عدم استقالل تصمیم گیري دانشگاه  -مشكالت عديده اقتصادي دانشگاه
• ضعف شبكه سازي و حضور در شبكه هاي بینالمللي علم و فناوري
• سیستم بروكراسي سنگین و كند بودن تغییرات در راستاي تغییر نسل دانشگاه

یینهمی

• موانع فرايندها و ساختار براي تغییر به نسل سوم و چهارم
• موانع محیط كسب و كار براي تغییر به سمت دانشگاه نسل سوم و چهارم دانشگاه تهران
• باور ذهني مردم و دانشجويان در دانشگاه تهران به عنوان "نماد آموزش عالي"
• ماموريت دانشگاه فقط تولید و آموزش علم و نه بیشتر
• دانشگاه تهران محل ارائه ايدئولوژيهاي سیاستمداران حاكم

جهان بینی

• فرهنگ استاد محوري و نه نیاز محوري
• فرهنگ قدرت سلسله مراتبي
• دانشگاه تهران نماد آموزش عالي كشور است.
• دانشگاه تهران "برج عاج" و استادان آن "برج عاج نشین"
• علم بهتر است از ثروت (ادب مرد به ز دولت اوست)
• در دانشگاه استاد يعني داناي كل

ایه ا ه وایطو ه

• فناوري هراسي يا "لوديسم" و "تكنوفوبیسم"

شكل  –0بر یی وضع موجود دانشگاه تهران از منظر تللیل هيه عل.ها

براي تلقق هدف دوم تلقیق «بر یی ديدگاه يرگان و ذين ان دانشگاه د صوص آينده
دانشگاه» و ايداد تغییر د دانشگاه از مصاحيه با يرگان براي ایهخراج ایه ا ههاي جديد براي
دانشگاه تهران ایه اده شد و نهايج آن د جدود  2ا ائه میشود
جدود  -2ایه ا ههاي جديد براي وضع مطلوب آينده دانشگاه تهران
 دانشگاه تهران آينده ،استعارهاي از "اركستراسیون "(  )Orchestraو يا"باغ ژاپني" :د اين اکویینهم دانشی،
بازيگران دا اي هماهنگی و نظم و ترتیب هنهند جايی که ایاتید و دانشدويان و کاد آموزشی و ادا ي يک تهم مشهرک
جديد و هماهنگی و ها مونی از دنیاي پیرامون ود هنهند هر دانشكده د عین داشهن يک مور ی .مكانی مدزا ،دا اي
ا تياط تنگاتنگ و هماهنگ با یاير دانشكدهها ای .و ت امالت گنهره و بین شههاي وجود دا د
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 دانشگاه تهران آينده استعارهاي از " اكوسیستم شهر دانش" كه به اختصار" اكوورسیتي"( Ecoversity:
 )ecosystem + universityيا ( )knowledge cityنامیدهايم :نقش دانشگاه به عنوان مرکز شد ظرتیههاي ملی
ای .اکویینهم از اين جه .میباشد که اعضا از حضو ومشا ک .همديگر از طريق ابطه "همزينهی" ت ريف شده
بهره می برند با توجه به مور ی .جغراتیايی دانشگاه تهران چه به للاظ تیزيكی و تضاي کاليدي د توی ه شهري و چه
به للاظ برند و شهرت اين ایه ا ه تل .عنوان " شهر دانش" آينده تهران و ايران میتواند رلمداد شود

 دانشگاه تهران آينده استعارهاي از " دانشگاه هیبريدي " يا "دانشگاه ديجیلوگ" :بدين م نی که دانشگاه " ديدیلوگ

" جايی که ذهنهاي ديدیهاد د دلهاي انالوگ جاي دا ند جايی که دانشدويان انهظا داشهن دو ههاي آموزشی رابل
ان طاف و ترکیيی از يادگیري ديدیهاد با اموزشهاي حضو ي چهره به چهره (آنالوگ) ا دا ند و ()blended learning
همراه با و همگام با پیشرت.هاي تناو ي از ريیل اينهرن .اشیا ،تضاي ابري ،وار ی .اتزوده ، AR ,VR ،پرين .یه ب دي
ات اق میاتهد

ایه ا ههاي نوآو انه براي دانشگاه تهران مهنایب با عصر جديد د شكل( )8مشاهده میشود

طراحي اليه هاي باالتر(جهان
بیني -سیستمي و لیتاني)

اليه استعاره جديد:
دانشگاه تهران آينده ،استعاره اي از "اركستراسیون " و يا " باغ ژاپني.
دانشگاه تهران آينده استعاره اي از " اكوسیستم شهر دانش" كه به اختصار" اكوورسیتي
دانشگاه تهران آينده استعاره اي از " دانشگاه هیبريدي " يا "دانشگاه ديجیلوگ

شكل  -8ایه ا ه نوآو انه براي دانشگاه تهران مهنایب با عصر جديد

توصيههای سياستی
د اين مقاله ضمن بر یی عمیق هيههاي ذهنی ذين ان دانشگاه تهران ،اين نهیده حاصل
شد که ایه ا هها و ایطو هها و پس زمینههاي ذهنی موجود د دانشگاه تهران ،باعث پیشرت.
دانشگاه نخواهد شد لذا یه ایه ا ه جديد براي دانشگاه تهران ایهخراج شد که يكی از آنها
شهر دانش ای .اهيردها و پیامدهاي ناشی از تغییر ایه ا ههاي رديمی د دانشگاه
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تهران نیازمند الزامات ،شرايط و زمینههايی براي ت لی .و اثربخشی هنهند از اين و ،به عنوان
اولین پیش شرط ،بايد ییایهگذا يهاي دانشگاه تهران د ایهاي ايداد زمینهها و ترص.هاي
انطياق دانشگاه با شرايط جام ه د جه .پیادهیازي شهر دانش باشد ییای.ها و ارداماتی که
موجب پذيرش کا کرد منئولی.پذيري و پایخگويی دانشگاه د برابر نیازها و منائل ميهالبه
ملیط علمی و اجهماعی باشد اگر مور ی .و وض ی .موجود بدون مدا له ،به حاد ود ها
شود ممكن ای .هیچ گاه ترص .و ظرتی .تراهم شدن شرايط علّی مو د نیاز براي تلقق مقوله
دانشگاه آينده ،حاصل نشود لذا اهيردها به عنوان عوامل و میاندیهاي تغییر ،ترآيند تلقق
دانشگاه آينده ا تنهیل و پشهیيانی می کنند د عمل هر اهيرد ،ناظر بر ت الی.ها و اردامات
نظام ياتهه و هدتمندي ای .که براي تلقق پديده دانشگاه آينده ،شرايط علّی ،ملیطی و
زمینهاي ،طراحی و اجرا می شود ایهاد ملو بودن آموزش د دانشگاه و عدم تيديل جريان
آموزش مدازي از ويديو کن رانس به ملیط يادگیري دانشدو ملو (تولید ملهوا و ایهاندا د
آموزش) ا میتوان به باو هاي ترهنگی اجهماعی شیوه ایهاد شاگردي د ايران ا تياط داد
شا ص تاصله رد ت نیز حاکی از تاصله عاط ی زياد میان ئیس و زيردی .و دانشدو و ایهاد
ای .که بايد د ملیط علمی ت ديل شود ایه ا ه و ایطو ه عيا ت « لودينم وتناو هرایان »
به شكل بروکراییننگین و عدم ایهقالد دانشگاه ود ا نشان میدهد اين مو د نیز بايد با
ییایهگذا ي و دادن ا هیا ات منایب به دانشگاه و هیات ممیزه براي ايداد تلود علمی مرت ع
شود ایه ا ه غالب براي وض ی .ت لی دانشگاه تهران «برج عاج» ای .که باعث غرو کاذب
و عدم پیشرت .شده ای .طيق نظر مصاحيهشوندگان با يک پا ادوکس مواجه هنهیم و آن
منئله ایهقالد و ا تياط ای .ي نی از يک نظر دانشگاه نهادي ای .که بايد منهقل باشد و از
طرف ديگر دانشگاه چا هاي ندا د و بايد با جام ه د ا تياط باشد براي رد تبخشی به دانشگاه
هزم ای .ایه ا ه دانشگاه تغییر کند و دانشگاه از نو ميهنی بر اين ایه ا ه جديد برنامه يزي
کند براي ايداد تلود  3ایه ا ه زير از یوي صاحبنظران پیشنهاد شد:
 -0دانشگاه تهران آينده ،ایه ا هاي از «ا کنهراییون» و يا «باغ ژاپنی»
 -8دانشگاه تهران آينده ایه ا هاي از «اکویینهم شهر دانش»
 -3دانشگاه تهران آينده ایه ا هاي از «دانشگاه هیيريدي» يا «دانشگاه ديدیلوگ»
براي پیادهیازي اين یه ایه ا ه ،ت ويض ا هیا ات کاتی ،امنی .گ هگو د ملیط علمی ،برابري
و ش اتی .د تصمیمگیري و پایخگويی د یطوح مخهلف دانشگاه مو د نیاز ای .تدربههاي
تا يخی ،شواهد و نهايج مطال ات آيندهپژوهی آموزش عالی نشان میدهد تداوم حیات اثربخش
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و یازنده نظام دانشگاهی منوط به تأمین الزامات و شرايط ملیطی ای .دانشگاه من لی که راد
به حل منائل ميهالبه ییایی ،ارهصادي ،اجهماعی ،ترهنگی و زين .ملیطی جام ه نياشد
دانشگاه کی ی نيوده و به للاظ شكلی يا کا کردي وجود مؤثري نخواهد داش .دانشگاهی که
رد ت ت امل و ت ادد پويا با نظامهاي پیرامونی داشهه و منشأ اثر د زين.بوم و زمینه مللی،
منطقهاي ،ملی و جهانی ای .شاينهه عنوان دانشگاه آيندهنگر میباشد
انطياق نهاد دانشگاه با الزامات و نیازهاي ییاد ،دائماً نو شونده و د حاد تلود جام ه د اب اد
ییایی ،ارهصادي ،اجهماعی ،ترهنگی ،زين .ملیطی و تناو ي ،يكی از مهمترين اولوي.هاي
نظام دانشگاهی کی ی ،پويا و مه الی د اتق آينده ای .نظام دانشگاهی بايد به وییله اهيردهاي
مؤثر با ملیط علمی و اجهماعی به طو دائم یازگا شده و با جام ه و تلوهت آن د ت ادد
پويا باشد شاه کلید تع نگرانیها و مياحث جدي د زمینه آينده نهاد دانشگاه و آموزش عالی،
د یازگا ي نهاد دانشگاه با ملیط پیرامونی ای .ملیط علمی شامل ترهنگ ،هندا ها و
ا الریات زين .بوم علم و دانش و ملیط اجهماعی شامل کلی .ملیط و جام ه د اب اد
ییایی،ارهصادي ،زين .ملیطی ،اجهماعی و تناو ي ای .لذا دانشگاه با منطق ت ادد پويا بايد
با دو ملیط شامل ملیط علمی و ا زشهاي آن و ملیط اجهماعی و الزامات و نیازهاي آن ،بدون
یازشکا ي ،ان اد و انزوا ،د ت امل پويا باشد

منابع
 -0بهزادي ،ن ،ضوووي ،م ،حنووینی ،س )0393( ،طراحی الگوي م هومی دانشووگاه کا آترين با ويكرد کا آترينی یووازمانی،
توی ه کا آترينی )4(9 ،ص  199تا 903

 -8پو عزت ،ع آ  ،رلی پو  ،آ  ،آ ين ،ندير انلو & ،یمیرا ( )8101شنایايی و اولوي.بندي عوامل اثرگذا د تدا يیازي

دانش د دانشگاهها (برایاس مقاينهي وشهاي پنج دانشگاه م هير جهان) نشريه توی ه کا آترينی11-32 ,)9(3 ،
 -3تیشوه يا  ،ماندانا ( )0329بر یوی شویوه کا کرد الگوهاي آينده پژوهی د مطال ات ایوهراتژيک ،چها مین همايش یاهنه
اندمن علوم ییایی ايران "،ايران ،ییای ،.آيندهشنایی" ،دانشگاه تهران

 -4ثق ی ،ف ( )0393دیوووهیوابی بوه آينده مطلوب دمات دول .الكهرونیكی ايران د اتق  0414ميهنی بر وش پسنگري
اندمن علوم مديري .ايران  )34(9ص له 044-082
 -2حاتمی ،ح ( )0329ا ائه يک مدد مديري .ایهراتژيک ارهضايی د آموزش عالی ،اولین کن ران س یاهنه مديري ،.نوآو ي
و کا آترينی
 -1زايی ،س ،جلیلوند ،م ،نصوورالهی ویووطی ،د ( )0398بر یووی نظري وش تللیل هيهاي عل.ها د حوزه آيندهپژوهی
مطال ات آيندهپژوهی )1(8
 -9رهرمانی ،م ( )0393تدوين الگوي مديري .ایهراتژيک آموزش عالی ايران ،نشريه پژوهشهاي تربیهی ،شما ه 30
 -2جهرمی ،آ ،پو کريمی ،ج ( )0393تللیول نیروهواي عوامول بر دانشوووگاه کا آترين و انهقاد تناو ي دانشوووگاهی ،ويكرد
میان شههاي تصلنامه شد تناو ي )40(00
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80  تا0  ص،19 برنامه يزي د آموزش عالی شما ه
 تصلنامه، بندي مؤل ههاي دانشگاه پايدا.) شونایوايی و اولوي0393(  م، م و احمديان، واعظی، ع، باز گان، ع، ملكی نیا-09
81  تا0 ) ص3(81 ،پژوهش و برنامه يزي د آموزش عالی
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