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شاخص های دانشگاه سرآمد در آینده و نقش آن آینده پژوهی در آموزش عالی: 

 در توسعه پایدار
 

 نرگس ابوطالبی

 مازندران استان فرهنگیان دانشگاه عالی، آموزش مدیریت دکتری رشته دانشجوی

 

 چکیده

. هدف تپژوهی اس آینده یا آینده تف از جمله شناخختلی مها سازی دانشجویان در عرصه ها، توانمند یکی از وظایف دانشگاه

و شاخص های  در آموزش عالی ایران آینده پژوهیمطالعات پیشین است که پیرامون  مروراز نگارش این مقاله، ارزیابی و 

 روایتیمروری ـ  مقاله نآنجاییکه ای از. دانشگاههای سرآمد در آینده و نقش آن در توسعه پایدار شناسائی و ارائه شده است

وه بر الگرفته است. در این بررسی ع صورت اسنادی بوده و بر اساس بررسی مطالعات قبلی انجام عات بهالآوری اط است. جمع

یافتن مستتدات مرتبط با  برای .ت پیشین طرح شده، به تحلیل اجمالی آنها نیز توجه شده استاالای از مق صهالاینکه خ

نظام ، آینده پژوهی، در پایگاه های داده های گوگل و گوگل اسکوالر با استفاده از کلمات کلیدی، نظر دمقاله مور موضوع

همچنین در پایگاه سیویلیکا و نورمگر با استفاده از سرفصل های ، توسعه پایدار، شاخص های دانشگاه های سرآمد، آموزش عالی

د مطالعه قرار گرفت با اعمال محدودیت در جستجو به لحاظ بازه مقاالت زیادی مور. موضوع نظام آموزش عالی جستجو شد

اوین ندات مورد استفاده ابتدا عن. برای انتخاب مستمقاله مرتبط با موضوع تفکیک شد01بیش از (، طی ده سال اخیر) زمانی

مورد نظر  فیده با هددر مرحله بعد از نظر ارتباط چکد وسط موتور جستجو، از نظر ارتباط موضوعی بررسی شدنه تیافت شد

ارتباط مفهومی با موضوع  تخب به طور کامل مطالعه و نهایی شدند. مواردی کهنموارد م اولیه انجام شد و در ادامهارزیابی 

آینده »، مطالب جمع آوری شده در چهار حیطه. نداشتند حذف شده و از مستندات منتخب فیش برداری صورت گرفت

یافته های هر یک از ، خالصه و در پایان هم، تقسیم بندی« دانشگاه سرآمد»و « ه پایدارتوسع»، «آموزش عالی»، «پژوهی

در این مقاله، با استفاده از روش مرور و تحلیل برخی از اسناد، . پژوهش های منتخب برای تجزیه و تحلیل نهائی استخراج شدند

عنوان ابزار تفکر درباره آینده  های سرآمد در آینده به های دانشگاه یژگیها، دستاوردها و و پژوهی، شرایط، زمینه، الزام آینده

آنچه نهایتاً در این مقاله  .شده است استخراج، شناسایی و و یکی از مبانی مهم در امر توسعه پایدارآموزش عالی و نهاد دانشگاه، 

وکار محور )به  الی با طبیعت سازمانها و بنگاههای کسببه آن توجه شده، بیان این مطلب است که چون طبیعت آموزش ع
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مدل  یها ...( متفاوت است، باید با شناخت این تفاوتها، دانشگاهان ولحاظ زمینه، بازه زمانی، اجماع، سیستم ارزشی، مشتری

و علمی نیز دانشمندان با که در بعد اجتماعی انتظارات جامعه را رهبری نموده و در بعد عملی  ای تغییر دهند گونه سنتی را به

و سوق دادن برنامه ، های آینده نگرریزی  برنامه و این امر مستلزم مفهوم توسعه را عینیت بخشند، ابداعات و اختراعات خود

ریزی های دانشگاه به سمت الگوی آینده اندیشی و آینده پژوهی است چرا که دانشگاه های پیشروی جهان رویکرد آینده 

 . نون برنامه ریزی های خود قرار داده اندپژوهی را در کا

 

 آینده های سرآمد ، دانشگاهتوسعه پایدارپژوهی،  آموزش عالی، آیندههای كلیدی:  واژه
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