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  شاایسایای   و   هی مؤلیه   سایتایر   تحلنل  (. 1401)  مصافیی  مرزبی،    و   حسان؛؛ علی  رضایای،    احسای،؛  مرزبی،    احد؛  رضایای،  
 مطالعاال    . 1414  افق   در   اارا،   در   عایلی   آموزش   مراکز   علمی   هنئا    اعال    مرتباه   ارتقای     ایماه آان؛   آاااد    سااایز اد    های  پنشاارا، 

    . 123- 155  (  3) 14   انسلنی  علوم   در  ای رشته میلن 
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 ۀ آیند ۀ های سازندها و شناسایی پیشران لفه ؤتحلیل ساختاری م
در   ت علمی مراکز آموزش عالیئاعضای هی  ۀ مرتب یارتقا ۀ نامآیین

 1414ایران در افق 
 

 4، مصطفی مرزبان 3حسین رضایان ، علی 2، احسان مرزبان 1رضایان* احد 
 11/1400/ 15پذیرش:    ؛ 1400/ 30/08دریافت: 

چکیده
هدف از اا؛ مقیله  شاایسایای و تینن؛ عوامل کلند   رو دهی   وورور و  نروهی  پنشارا، در مسانر تدوا؛  

هی   لیه ؤ م   منی، عوامل و   هی و ارزایبی روابط سایتایر  دا شاای    علمی  ئ اعضای  هن  ۀ ارتقی  مرتب   ۀ  یم آان؛ 
گنر  از ابزارهی  مرور شاایسای آمنهاه و برر  اسا . برا  اا؛ ماوور بی تینه بر روش   1414کلند  در افق  

ما  و پاال تبرگای،  ضاام؛ احصااای   افزار منا  ادبنای،  مصااایحباه  مایترال تحلنال آاایر ماقای     ر  
هی  هی  کلند  شاایسایای و روابط اارگذار  و اارپذار  منی، آ، لیه ؤ عوامل اارگذار  م ا  جیم  از  مجموعه 

لحیظ ساایتایر  تحلنل شااد  اساا . در انجه  پای  نرو  نگیامی، حیکم بر آموزش عیلی در اارا،    به 
از آموزش عایلی   ناقاصاااید آموزش عایلی   نرقایبای و   نا اوایر جایمیاه )تااایا   بایزار و دولا ( 

عاوا،  ا   باه علو  منای، و فرارشااااه   ۀ های   وورور و توساایاشاااد، آموزش عایلی  و ن ایل  لی المل بن؛ 
  ئ  وی  ارتقی  اعضای  هن   ۀ انر و  ق  هرا  در آااد أ احصای گرداد  و ت   مقیله هی  تغننر در موضاو  پنشارا، 

یمی بی  نروهی    یمه   نیزماد هما آان؛ اا؛    ۀ هی  آااد اسایس  ارتقی  واراا  علمی تبنن؛ شاد  اسا . براا؛ 
ار و ا فبیق بی تحوال، محنط ؤ هی  سایتایر  منی، عوامل کلند  م لحیظ پنچندگی   شاد   پنشارا، شاایسایای 

هیس . ، آ    ار ا  و آااد  رشاه اجامیعی  اقاصید  و سنیسی از  راق اتهیذ روایردهی  منی، 
      نرو  پنشرا، ی اق پژوهی  تحلنل آایر م ارتقی  آااد    ۀ  یم آموزش عیلی  آان؛   ها: کلیدواژه 

  

 اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
 

ول( ئ مس ۀ) واساد اارا، تررا،  کشور  علمی سنیس  تحقنقی، مرکز  پژوهی   آااد  دکار   .1
   

  اارا، تررا،  دا شای   مدارا   ۀدا شید پژوهی آااد   دکار   .2
  اارا، تررا،  دا شای     وا؛  فاو،  و علو   ۀ دا شید زاسای  علو   گرو    دا شنیر .3
 اارا، تررا،  دا شای   مدارا   ۀ دا شید مدارا   ارشد  کیرشایس .4
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 3شماره    ، 14  دوره 
 1401تابستان  

 55پیاپی  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 . مقدمه  1
اقاصاااید     ۀهای  تیایمال و توساایا از بانای،عایلی ماواز، و پایاادار  ایی    های  آموزش  وای 

که  وی  آموزش    جیای تی  (. 1396اجامیعی و فرهاای جوام  هساااد )احمد  و همییرا،   
ایی    آموزش عیلی  ۀگذار  در توسیا د و سرمیاهموتور محرك توسایه دا سااه ۀمثیببه عیلی را 

    در همن؛ راساااای   (. 18   1990   1 ا ر)بای  اسااا   21کشااورهای در قر،    راهبرد از اهاداف  
قو،  وجاه تمایاز و مزاا    ۀهای و مراکز آموزش عایلی   قفا   علمی دا شاااای ئا اعضااای  هن

 د بی مدارا  درسا  ارقیبای اا؛ مراکز در مقیاساه بی رقبی هساااد و مراکز آموزشای در تالش 
  یای ج (. تی16   2007   2ور  دس  ایباد )گوردو، و وااچرج مایب  ا سی ی  به بنشارا؛ برر  

بهشای به مینیرهی   برا  تییلی   جداد به  آموزش عیلی در پیسا  به  نیزهی و اقاضایتی،  که 
هی  تیرجی مایدد   مسنر سرع  در حیل تغننر اس  و محرک به  اسایدا، ساج  و ارزایبی  

 (. 80   2019   3را اد )کیکول اا؛ تییمل را به پن  می 
مسااقنم و تاایتاای بی تحقق اهداف  وی  علم و  هی ارتبیط کیرآمد  سایتایر دا شاای  

گذارا، علم  اسیس  سنیس  (. براا؛ 1396فایور  هر کشور دارد )پوای  توبنی، و سنبواه   
  هی  کشور )و به دا شای    اسایدا، که به  حو  فییلن     هسااد   به د بیل اا؛  و فایور  عمومی  

ا در راسااااای  اهاداف  وای  علم و  های ر دهی کاااد و اا؛ فیایلنا  تب  دا شاااجواای،( را جرا  
ترا؛ ابزار تحقق  ان؛ هدفی  مرم  اسااایدا، هی  ارتقی   یمه فایور  کشااور قرار دهاد. آان؛ 

تیص در    ی ایدشد  از جیاایه  ۀ  یم رو  آان؛ ازاا؛   (. 215   1397عصایر  و عینینی،  )   اسا  
  ئ هن گذار  آموزش عیلی برتوردار اساا  و مبای  ارتقی و اساااهدا  اعضاای  ساانیساا  

محمد  ی از تیراف دا شاای  ) ت تی جیای که حای  وی  ارتقی را جز    رود شامیر می علمی به 
ا د )گاار  و  هی دا سااه بهشای از فرها  دا شاای  ( و  62   1387 منرحسانای    و   دوساادار 
گذار  در اا؛ حوز  هموار  بی ا  پرساا  کلند  گر   امی ساانیساا    ( 2015  4اساااوک 

  علمی  بی تحوال، ئ دا شاایهی و ابزار ارزایبی شاغلی اعضای  هن    وی  تورد  اسا : آای  
 اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
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همای  و ساایزگیر اساا     فایورا ه هی  ساارا  اجامیعی  فرهاای  ارتبی ی و  و پنشاارف  
افزاای علمی و  ور  و هم مسنر برر    ۀ د ا کا توا د تینن؛ پرسا   می   به اا؛  او ای پیسا  می  

هی )ازجمله جیمیه و تااای ( بیشااد  ابزار  برا  همیهاای  رید دا شااای  بی ساایار به  
 ( 3   2018    1)شنمی سیی و آلپرا؛ 

هی  بهشاای که هر در ساافم ملی  وزار، علو  تحقنقی، و فایور   فیرا از ساانیساا 
آور  ا  کاه برا  تمایمی واحادهای الزا  ایماهبای تادوا؛ آان؛   دا شاااای  اای مرکز آموزش عایلی دارد 

اسا   تالش کرد  تی سایزوکیر فییلن  کیدر علمی را مشاهن کاد. اا؛ سایزوکیر که در قیل   
ا  از  شاایمال مجموعاه     علمی  راحی شااد  اساا ئا اعضاای  هن ۀارتقای  مرتبا   ۀ ایما آان؛

جاذ  تای   ۀکایدر علمی را از لحوا   هایسااا  کاه  وای  ترفن   ارتقای  تابناه و پایداشدساااورالیمال
و مباای بر اتاول مدارا  مایب  ا سای ی  به اشاهیص در قبیل  کرد   بیز شاسااای مشاهن

 کااد های  علمی و پژوهشاای  دسااامزد بنشااار و جایااای  برار  را پنشاااراید میفیایلنا 
 ایماه از اا؛ ماور کاه بای ماایف  راهبرد  کایدر اا؛ آان؛(.  6   2020)شاارسااوار  و همیایرا،   

گنر  آموزشای و  زاید  در مییدال، دا شاایهی و جر  اهمن علمی در ارتبیط اسا   از  
 ۀ   علمی برتوردار و به عبیر، برار  پنشاارا، بساانیر مرمی در آاادئپژوهشاای اعضاای  هن
علمی در   و گزاا   و  فییلن  اسااایدا،گنر   مرم در جر    قشاایآموزش عیلی اساا  و 

 (.  9   1392آرا و همییرا،  کاد )کنوا،اایی می اامیه و به تب  آ، کل جی ااآموزش عیلی  
 ۀمرتب  ارتقی  رو د مورد  در  شااییفن   تواهی، عمومی    هی دا شااای   اسااایدا، درمجمو  

  زمناه اا؛ رد  روزبه  و  مشاهن  مینیرهی   بی ماصایی ه   ویمی اسااقرار و  علمی  ئهن اعضای 
 ارتقی    هی  وی   د نی   مرم  هی دا شاای  اغل   مبای براا؛  (. 27   2020   2)کیالهی،  هساااد

 جرا    در  مورد    اای  ا دور   تااور، باه  را   آ،  بای  مرتبط  قواعاد  و  های ایماهآان؛  و  دا شاااایهی
  و  اجامایعی   وورور  تحوال،  بای  مااایسااا   واژ  )باه  جادااد  اقاضااایتای،  و   نایزهای  بای  سااایزگایر 

  ور به  . (2014  نای منرحساا   و  دوسااادار محمد )  بهشااادمی تییمل و  داد   تغننر  فایورا ه(
  ای ا کیر بر تأانرگذار  مرم  عوامل  از علمی   ئهن اعضی   ا حرفه ز دگی ارتقی   و حیظ  کلی 

 اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
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  (.25   2016   1)گنالو اد  اسااا   عایلی  آموزش   مؤسااسااای،  و  هایدا شاااای   ااربهشاای  و
  و  قدر،   سایتایرهی    هی  آ،  ترا؛ مرم   که  دارد  وجود  تغننرا،  اا؛   مسانر   در   موا یی     حیل درعن؛ 

  ا انزشی    وی    هیس . دا شای    علمی     ئ هن   اعضی    ارتقی    برا    موجود   تشواقی   سیزوکیرهی  
  و   محنفی   تغننرا،   باه   توجاه   بادو،   و   کایراای   لحایظ   بادو،     اساااایدا،   ارتقای    موجا     ایکایراماد 
. ( 9   2016   2رال   و   )الو در   شود می   اجامیعی  واقیی    نیزهی  

هی  تیبیی از تغننرا، محنط و  لمی دا شاای    ع ئ اعضای  هن  ۀ ارتقی  مرتب   ۀ  یم تغننرا، آان؛ 
 یمه اساا . اا؛ ا اویرا،  نز  تیبیی از   ییی، اتاالی اا؛ آان؛ ساافم ا اویرا، کاشااارا، و ذ  

  مدارا،   اسااایدا، کاشااارا، فییل در جیمیه اساا . بایبراا؛  دا شااجوای،    اهمن  فشاایر و  
یدهی  مد ی و عمو  مرد  گذارا،  سانیساامدارا،  تاای   بیزار  اهیلی رسای ه   ر سانیسا  

  گنر د قرار می   در ساافوم مهالف مقیله اجزا  مهالف کاشااارا، در موضااو  اا؛   و   جیمیه 
(. 112   2017)تایمی و اسد    

ا   محنط داتلی و محنط جرای ی و  رشااااه  ارا اه و منای، تغننرا، محنفی بای  اایهی جایم  
آان؛ پنشاارا، گنرد.  همچان؛ عوامال محنط ترد و کال، را دربر می  ارتقای درواق     ۀ  ایما های  

 نروهیای سانیسای  اقاصاید   اجامیعی  حقوقی و فایورا ه هساااد که بی اارگذار  بر سافم 
شااو د. تغننرا، در   یمه می تهصاانن امانیزا، و کلن  آان؛   ۀ ا اویرا،  بیعث تغننر در شاانو 

علمی و شارااط     ئ تیراف عضاو هن  ۀ اسایسای دربیر   ی هیا پرسا  شاد،  بیعث مفرم حیل ورور  
ا  کاه مینایرهای  ارتقای  موجود   گو اه  ؛ باه ا اد شااد  علمی   ۀ احراز تااالحنا  برا  ارتقای  مرتبا 

   3  علمی مرتبط بایشااااد )والناا  ئا های  جادااد مورد ا اوایر از هن های و فیایلنا  بایااد بای  ق  
ارتقی    ۀ  یم آان؛  ۀ آااد   ۀ (. اا؛ تحوال، فراگنر  شاایسایای دقنق  نروهی  پنشارا، سایز د 27   2018

 را گراز یپذار سیتاه اس . 
  ضارور،  اساایدا، هی  قدامی و سااای )همچو،  ر  ورود دا شاجوای، و  که پنشارا، درحیلی 

مادکرد،      علمی و همچان؛  وی ئ ور  و جلوگنر  از رکود اعضای  هن سایمی دهی  ارتقی  برر  
    تود بیقی هسااااد هی  آموزشاای و پژوهشاای( همچای، به قو،  محورکرد، فییلن  و تروجی 

 اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
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شاد،(  نز  المللی شاد، و بن؛ شاد،  رقیبای شاد،  تجیر  هی  جداد )همچو، داجنایلی پنشارا، 
اا؛  نروهای    اهمنا  رود کاه  قایبال توجری باه دساا  آور اد و ا اوایر می   اهمنا  ا اد  ق  و  توا سااااه 

   قد  م هی   وورور  افزاا  ایبد )حساانای ترشااد، تییمال، و بروز  یل  ماایساا  بی پنچند  
اسیس و ماایس  بی ااایه محنط  او ه  (. براا؛ 10   1394همای  گودرز  و حیجنی ی     ؛ 1393

گاذارا، ترجماه شااود  روایردهای   تغننر کااد و ا اوایرا، کاشااارا،  او اه در زبای، ساانایساا  
ارتقی و امانیزا، آ،  د یر تغننراتی تواهد شد.    ۀ  یم اتهیذشد   سب  به آان؛ 

ار بر  ؤ هی و عوامل کلند  م لیه ؤ  هسا  شاایسایای و احصای  م   ۀ ج   در در مقیله هدف اا؛  
  علمی در اارا، و ساپل  ارزایبی روابط منی، اا؛ عوامل از  ئ ارتقی  اعضای  هن   ۀ  یم آان؛  ۀ آااد 

ماوور   به   اااااااا گنر  از میترال تحلنل آایر ماقی   بی برر    اااااااا   حنث اارگذار  و اارپذار  
اا؛    عبیر، داار  اسا . به  1414 یمه در افق  آان؛ اا؛    ۀ آااد   تغننر در   شاایسایای  نروهی  پنشارا، 

عوامل ( الف  : اس  که بی در ورداشا؛ افق زمی ی پژوه   ال، ا ؤ پژوه  در پی پیس  به اا؛ س 
روابط (   اد    ا   علمی کادا  ئا اعضااای  هن   ۀ ارتقای  مرتبا   ۀ  ایما آان؛   ۀ ار بر آاااد ؤ کلناد  م 

 ج( ی ازحنث اارگذار /اارپذار   او ه اس   و  ه لیه ؤ سیتایر  و ماقیبل منی، اا؛ عوامل و م 
های   گنر  باداال  ور بایلقو  در شاایال و باه   را دار اد بود،  اا  از اا؛ عوامال واژگی پنشاارا، کادا  

کااد  آااد   بنشارا؛  ق  را اایی می 
بی  وی  آموزش عیلی   1414 ورا، روش؛ اس  که  وی  آموزش عیلی در سیل برا  تیح  

هی  اتاالی اا؛ هیای دارد. پرساا  اااجیساا  که محورهی و پنشاارا، تییو،  1400در ساایل 
های از ماور اارگاذار  و اارپاذار  در موضااو  پژوه    تغننرا،  نسااا   و روابط منای، آ، 

اال،  هدف و موضاو  اتالی اا؛ مقیله بود  ؤ گوای به اا؛ سا  او ه قیبل تحلنل اسا   پیسا  
ماد به اا؛ گوای  وی  ااه  برا  پیسا  شاایسای م عاوا، روش و روایرد تحلنل سایتایر   به 

تالش    مقیله  اا؛ در  پژوهی ه  راحی و ا جی  شاد  اسا .  آااد    ی هی در  یر و  پژوهشا پرسا  
  ۀ مورد مفیلیه و  میا  روابط بن؛ عایتار و  نروهی  اارگذار بر آااد    وی  بی ترسانم    شاد  اسا  

. تحلنال پرداتااه شااود   اا؛  وای  لیاه در  ؤ و جایااای  هر عایمال/م   اهمنا  ارتقای باه تحلنال    ۀ  ایما آان؛ 
گنرا، آموزش عایلی اا؛ امیای، را تواهاد داد تای  ارتقای  باه مادارا، و تصاامنم   ۀ  ایما ساایتاایر  آان؛ 

 رو داشاه بیشاد.  هی و تصیوار احامیلی پن  لیه ؤ درک درسای از روابط بن؛ م 
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 . پیشینۀ پژوهش2
رتقای  در قایلا   ااد محور مرم و  ا  ۀ ایما آان؛  ۀحایضاار   نروهای  اارگاذار بر آاااد  درحایل
مورا  آموزش عیلی  أا د. اا؛ محورهی درواق  میرف فلسایه و مباد  شاد شاد  دسااهشاایتاه

های  فیایلنا   (1 ایماه لحایظ شاااد  اسااا :  اسااا  کاه در قایلا   رایر محور اتاالی در آان؛
 هی  فییلن   (4و    ؛ هی  فرهاایفییلن   (3 ؛ هی  پژوهشاای و فایور فییلن  (2  ؛ آموزشاای

(. هرکادا  از اا؛ محورهای دارا   1395شااورا  عایلی ا قال  فرهاای     ۀاجراای )دبنرتای ا 
گذار از اعضای  ا اویرا، سانیسا   ۀکاادهی  مااوعی اسا  که درواق  تداعیزارمجموعه

گذشاااه    ۀتوا، گی   ی  اد ده ور کلی میارتقی اساا . به  ۀ یم  علمی در قیل  آان؛ئهن
قنم  کیه  ارزش تدرال و    هی در سفم جری،  عمومی  امانیز پژوه  را )بهبنشار دا شای 

افزاا  داد ا تادمای،( در فر ارتقای  منای، ااادهای   باه  ایهمایهاای  اغلا  ماجر  ا اد  کاه 
شاود )شانمی سایی هی می  ارزایبی آ،برا  شاد کندأبی مینیرهی  ت اساایدا،هی  واقیی فییلن 

 (. 78   2018و آلپرا؛  
عمومی و بی هدف تدم  به   ۀبودج ۀهی اغل  به پشاااوا دا شااای  اسااایدا،   هیفییلن 

های و  امای  تروجی  . و بایااد در میرا ارزاایبی عمومی قرار گنرد   اسااا مصااایلم عمومی  
کاااد و پایداش بی میهای ارزاای  علمی در دا شاااای ئا مینایرهایای کاه فیایلنا  اعضااای  هن

گنر اد و بنشااار بر های را  ایدااد  میدهااد  اغلا  ابیاید عمومی و اجامایعی اا؛ فیایلنا می
(. تادرال و 2020   1مینایرهای  ساااای مای ااد اساااااید علمی مامرکز اد )دا ادالا  و بروتوس 

دا شااایهی را به تود   اسااایدا،رساای ی  به  بزرگی از زمی، هی  مرتبط بی تدم فییلن 
در  ارزش کمار     های  ارتقای   وعای  های در  وای کاه اا؛ فیایلنا دهاد  درحایلیصااایص میاتا

وجه ت بی (. همچان؛52   2018   2)فنشام؛ و همییرا،  دار دهی  پژوهشای فییلن  مقیاساه بی
المللی میابر از ماور اسااااید و ارجی   کشااورهی  هی  بن؛به  ق  و جیاای  مقیال، و پیاای 

هی  جداد و مقیال، علمی را در اا؛  شاارای،  کااد تی ایفاهپژوهشااارا،خ تود را ترغن  می
گذشاااه تی به  ۀ(. در اارا، هم از  ااد دها 3   2020آبید    زا؛ و  )کنایتی  یلقای ی کاااد یپ  

 اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
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ا  گذارا، آموزش عیلی  امانیز واژ  ا  به اا؛ موضو  شد  اس  و سنیس توجه واژ     امروز
المللی کاه های  بن؛در بحاث ترفن   ارتقای و حای گر ا  دا شاااایهی برا  مقایال، و کاای 

ا د. همن؛ موضااو  بیعث شااد  ارتقی در  ور گرفاه  ۀ یمدارا  اعابیر جری ی هسااااد  در آان؛
هی و مراکز مهالف بیشانم که تود  واسای در دا شاای ر  جاب  مقیلهگناسا  تی شایهد شایل

های و انر قرارگرفا؛ بساانایر  از کسااا  و کایرهای و تغننر بساانایر  از اولواا أتا تحا   ساابا 
 هی شد  اس .  تصمنم
ا  از    علمی )ازجمله در اارا،(  شایمل مجموعه ئ اعضای  هن   ۀ هی  ارتقی  مرتب  یمه آان؛ 

جاذ  تای    ۀ هایسااا  کاه  وای  ترفن   ارتقای  تابناه و پایداش کایدر علمی را از لحوا دساااورالیمال 
بایز شااساااای مشااهن و مباای بر اتااول ماداراا  ماایب  ا ساای ی  باه اشااهایص در قبایل 

)شارساوار  کاد  هی  علمی و پژوهشای  دساامزد بنشاار و جیاای  برار  را پنشاارید می فییلن  
گذارا، آموزش عیلی در اارا،  در موضاو  ارتقی   سانیسا  (. 28   20201399  و همییرا، 

المللی که دارا  اعابیر  هی  بن؛ )می اد بنشاار کشاورهی  جری،(  برا  مقیال، و کای    اساایدا، 
آبید    و زا؛  یلقی ی  ا د )کنیتی  ا  در  ور گرفاه شااد  هسااااد  امانیز واژ  جری ی و شااایتاه 

توا د به من؛ میلی بنشااار  می أ بر ت هی  عالو  دا شااای    شااغلی در  ۀ ارتقی  مرتب   (. اتااوال  2020
میای  زمی، و اسااقالل بنشاار برا  پنانر  عالاق تحقنقیتی و توا یای بنشاار برا  تأانرگذار  و  

  سایمی ۀ حیل   (. بیاا؛ 5   2019  1هی  موردعالقه بیشاد )میهی، و تنا  بهشای در حوز  جر  
وابساااه به اادتولو    وی  مساااقر و ماضاام؛   که عمومی  هی  اارا، از آ جی ارتقی در دا شااای  

های )حای  ارتقای در ساایار دا شاااای     وای  ا  بای  های  عماد    تیایو، اساا   آ، پایابااد  و تیراد باه  
 (.   2   2017هی  دولای( در جری، دارد )تایمی و اسد    دا شای  

محورهای  کای و ی در  وای   ایی از موضااوعای، و    ارتقایۀ   ایما بای توجاه باه ااایاه بحاث آان؛
اسااا  واژ   روازاا؛   آموزش عایلی  توجاه  و  ۀ مورد  بود   در مجال، میابر    پژوهشااارا، 

هی و اسااید مایدد  در اا؛ تصاوص در دساارس اسا .  هی  کای و داتلی  مقیله  المللیبن؛
شاااایساای دار اد و تیاداد  تفبنقی اای آساانا   ۀهای جابا بساانایر  از اا؛ مفایلیای، و پژوه 

پژوهی ه درتصااوص آموزش عیلی  آااد   ۀهی  نز بی دغدغتوجری از اا؛ مقیال، و گزارش قیبل
 اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

 

https://www.emerald.com/insight/search?q=Marian%20Mahat
https://www.emerald.com/insight/search?q=Jennifer%20Tatebe
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ترا؛  کوشا  شاد  اسا  به شامیر  از مرم   ا د. در اا؛ به ارتقی تدوا؛ شاد ۀ   یمو آان؛
 پرداتاه شود:اتلی    ۀ در سه دسامقیلههی و مقیال، مرتبط بی موضو  اا؛ گزارش 

ارتقی  وشااه شاد  اسا ؛ از ۀ   یم قدهیای اسا  که بر آان؛ دربیرۀاز اا؛ مقیال،    اول ۀدستت
ارتقای    ۀ ایما آان؛  نواکایو   ا  بای عاوا،( در مقایلاه1397آ، جملاه: جمایلی زوار  و همیایرا، )

 یمه بی روش تحلنل  هی و پنیمدهی  به بررسای  قیط ضایف آان؛  علمی:  یل ئاعضای  هن
 یمه اا؛ دهد ااراد کلی آان؛محاوا  کنیی ارتقی پرداتاه اساا .  ایای اا؛ پژوه   شاای، می

که روش  یمه  وشااه شاد  اس  درحیلیهی ا  آان؛رشااه  ۀهی و همدا شاای   ۀاسا  که برا  هم
هی  مهالف علو  ا ساای ی  فای و رایضاای  هار و    علمی در رشاااهئارتقی  اعضاای  هن

واژ  ا اشایر هی  پژوهشای بهکند بر فییلن أبراا؛  تسای، بیشاد. عالو  توا د ایپزشایی  می
ترا؛ ا اقیداتی اس  هی  آموزشی از مرمپژوهشی در مقیاسه بی فییلن او علمی  مقیال،  

  یمه شد  اس . آان؛اا؛  که به 
نپدادار ایر  تجیر   ا  بی عاوا،  ( در مقیله1397همچان؛ شنربای و سیعد مو شی )

  علمی  ئعلمی  به بررسای تجیر  اعضای  هن ۀ  علمی از فراااد ارتقی  مرتبئاعضای  هن
علمی از میرو    واکیو  تجیر  اعضاای  هنئ   مقیله . هدف اا؛ ا داز فراااد ارتقی پرداتاه

 شااد  اساا .  وشاااه  علمی بود که بی روایرد  تیساانر  و راهبرد پدادار ایر  ۀمرتب  ارتقی
گراای   ا پای مؤلیه شاایمل حرفه که دهدمیهی به روش کدگذار   ور   شاای،  تحلنل داد 

ربط  ذ   ۀ یمآان؛  ۀپذار  در زمناا   تواز، سیتایر  و مسئولن ابی، شغلی  بیلادگی حرفه
 . زاید  دار داهمن  

    هی  ارتقی( در پژوهشاای بی عاوا، نتحلنل ساانیساا 2020شاارسااوار  و همییرا، )
 وآور   باه بررساای    ۀ  علمی در  ایر و   ق   راید دا شاااای  در توساایا ئا ی  هناعضااا 

عاوا، ایی از  ارتقی به  ۀ یمهی میاقد د آان؛ا د. آ،هی پرداتاهارتقی در دا شااای   هی ساانیساا 
براسایس فرم تاحنحی    بیادارترا؛ اسااید سانیساای مرتبط بی دا شاای  در کشاور ؤترا؛ و ممرم

ارتقی   ۀ یمدهد آان؛ وآور   راحی شاد  بیشاد.  ایای پژوه   شای، می هی دراز  ق  دا شاای 
و   داشااههی  آموزشای توجه  سابی  هی شایمل ا اشایر مقیله و فییلن ا  از فییلن فقط به دسااه

اسااا .   کرد  ور  های  پژوهشاای تاارف های ازجملاه همیایر از اهمنا  سااایار فیایلنا 
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های  شاابیاهتر   ایماه برا  پوشاا  ااربه تقواا  جایمینا  و تواز، در آان؛   اسااایسبراا؛
تبیدل    ۀهی  تییملی و همییرا شابیه وآور   توجه بنشاار به    ۀهی در توسایمشایرک  دا شاای 

گذارا، بر تقوا  تقیضای  علم و فایور  و ورفن  دا   و فایور   و تمرکز بنشاار سانیسا 
 اس .  مقیلهسنیسای برآمد  از اا؛  جذ   رف تقیضی ازجمله پنشاریدا،

ارتقی در اارا، و جری، اس .   هی  یمهآان؛بی  شیمل مقیال، تفبنقی در مقیاسه   دوم ۀدست
( بای 1387و منرحساانای )دوساااادار  پژوه  محماد     ایی از مقایال، مرم در اا؛ زمنااه 

اا؛ سا .    علمی در آموزش عیلی  ائعاوا، نبررسای تفبنقی مینیرهی  ارتقی  اعضای  هن
پنشااارید  در    ۀ یم  علمی در آان؛ئبه بررساای تفبنقی مینیرهی  ارتقی  اعضاای  هن  مقیله

مهالف جری، در ساه به  آموزش     دا شاای  از کشاورهی   35مقیاساه بی مینیرهی  ارتقی در  
کناد زااید  بر پژوه  و تادمای، پرداتااه اسااا . در به  آموزش  باه  ور می رساااد کاه تاأ

گراای ه و در تضاید بی پوایای علمی  یکه اا؛  شای ار روایرد  کم   کمن  تدرال شاد  اسا 
گنر  و روایرد غیل  به سام  اراتۀ آایر در   یمه اسا . در به  پژوه   جر مد ور آان؛

  در زمناۀهی  راای دا شاایهی اسا . در به  تدمی،  نز بنشاار مینیرهی  مورد  ور  قیل 
می، مداراای رسامی و سایزمی ی اسا . روایرد هی  اجراای ای تدگرفا؛ مسائولن برعرد 

تر باه ما؛  تادمای، مساااقنم  ۀتوجاه کایفی باه اایای   ق  و اراتا پارای، در  ان؛ مینایرهایای عاد 
   ئدهد که تییو، عمد  در  وی  ارتقی  اعضاای  هنجیمیه اساا .  ایای پژوه   شاای، می

بود، و  آموزش  تهصاصای  شاد  از  ور توجه بههی  بررسایعلمی اارا، در مقیاساه بی دا شاای 
  علمی  ئبردار  از تدمی، اعضی  هنبود، مینیرهی  ارزایبی و همچان؛ از  ور برر  کنیی

 در ما؛ جیمیه  کیمال  روش؛ اس .  
اعضااای  هنئا  علمی از   ۀناساااهراج مینایرهای  ارتقای  مرتبا   بای عاوا،  داار    ۀمقایلا در  

(   وی  1398اوسایی و همییرا، )  هی  مااه  تفبنقی دا شاای  ۀ راق کیربسا  مفیلی
  مرمعاوا، ایی از ابزارهی   آ، به ۀ به دلنال میهن  واژرا  اعضاای  هنئا  علمی   ۀارتقای  مرتبا 

و پل از بررسای تفبنقی مینیرهی   شاایسایای کرد آموزش عیلی   ۀگذار  در حوزسانیسا 
دا شاای  برتر د نی )از کشاورهی    9هی  مااه  د نی و مافقه شایمل  ی در برتی دا شاای ارتق

دا شاای  برتر مافقه )از کشاورهی  عربساای،  لبای،    6مرایی  ا الساای،  کی یدا و آلمی،( و ا
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اسااهراج و در ا  بررسای  را ترکنه و میلز ( مینیرهی  مرتبط بی آموزش  پژوه  و تدمی،  
 .  ا دپرداتاهاکی، و افاراقی، آ، اشاربه   تفبنقی

هی و داار  بی عاوا، نساانایساا   ۀ( در مقایلا 1392و منرحساانای )دوساااادار محماد   
هی  مااه  جری،  به اا؛ موضااو     علمی در دا شااای ئفرااادهی  ارتقی  اعضاای  هن

توا، فراااد  کنیی و کیرشاایسای در    علمی را میئ د که  وی  ارتقی  اعضای  هناهپرداتا
تحول بانایدا؛ در    ۀور گرفا  کاه بای اتهایذ روایردهای و مینایرهای  غای و مساااحیم  زمناا  

بی  ایهی تفبنقی  شااد  اساا ساایی  همقیلدر اا؛  کاد.  را فراهم می اسااایدا،هی   فییلن 
  کلمبنای )کای ایدا(  مبرای )ا الساااای،(  براان نهای  کفراااادهای  اجراای ارتقای در دا شاااای 

فراقای  جاوبی( اتو، )بور، )اسااارالنای(  اااادراپراساااای )هااد( و کنا مرایای(  ملاهایروارد )
هی  موضاوعی در کایر هی  حیتال از مفیلیۀ تفبنق براسایس اا؛ زمناه. ایفاهبررسای شاو د
هی و اراتۀ پنشااریدهیای دربیرۀ  اارا،  مبای   رم برتی دغدغه ربط در یمۀ ذ  ایهی به آان؛

ر  وی  آموزش عیلی کشاور در اا؛ مقیله شاد  اسا . توجه هی  مهالف فراااد ارتقی دبه 
هی   وورور اجامیعی  اقاصااید   فایورا ه و ساایزمی ی در کایر رعیا  مقاضاانی، به فراااد

  علمی و  ئا رازا،  وای  ارتقای  اعضااای  هنرو  بر ایماههای  جادااد  را پن فرهاای  افق
 گشیاد. گذارا، آموزش عیلی کشور میسنیس 

تفبنقی سانساام ارتقی  اعضای     ۀمفیلینا  بی عاوا،  ( در مقیله2017تایمی و اساد  )
هی  جمرور  اساالمی اارا، )مورد هی  اایال، ماحد  و دا شاای   علمی در دا شاای ئهن

باه    آموزش عایلینالمللی  بن؛  ۀکاه در مجلا    مفایلیاه: دا شاااای  تررا، و دا شاااای  پورتلااد(
  علمی در دا شااای  ئهی  ارتقی  اعضاای  هن وی   تفبنقی  ۀ یپ رسااند  اساا  به مفیلی

ساایمی ۀ  ا د. از اا؛ ماور که هر دو دا شااای  دولای و دارا   تررا، و دا شااای  پورتلاد پرداتاه
ارتقی در دا شااای  تررا،   ساایمی ۀهی  زاید  بی هم دار د؛ امی شاابیه    مامرکز ارتقی هسااااد
   سایمی ه  هی  پیاباد  و تیرد در اا؛ضارور،  رسامی کشاور اسا  و  وابسااه به اادتولو  

 رتلاد دارد. ودا شای  پ  سیمی ۀا  بی  هی  عمد تییو، 
هی  ارتقی  سایمی هآموزش عیلی و    ۀمقیالتی اسا  که بی محورا  آااد دربیرۀ  ستوم ۀدستت

راهبردهی شاایسای آموزش عیلی:  ا  بی عاوا، نآااد ( در مقیله1394  )ومرد  ا د. تدوا؛ شاد 
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هدف پژوه  را شاایسایای و اعابیرایبی     و پنیمدهی  سایزگیر  دا شاای  بی محنط و جیمیه 
راهبردهی  ساایزگیرکرد،  وی  دا شااایهی بی محنط علمی و اجامیعی و پنیمدهی  دا شااای   

ا داشاای در  بیور و   همسااو بی تحوال، اجامیعی  آااد  کاد. بهساایزگیرشااو د  میرفی می
  بی اساایید  از روش ترکنبی مرور اسااید مقیلهضارور، پندا کرد  اسا . در اا؛ آموزش عیلی   

مباایای  راهبردهای  ساایزگایر  دا شاااای  بای محنط و پنایمادهای  اا؛  و  دا شاااای  بای   ۀو  وراا 
 ار بر مبای  الاو  هاجیر  دا شای  مفلو  اساهراج شد  اس .  روایرد اکاشیفی و آااد

شااایساای در  کی و ی آااد  ۀعاوا، مقولگیر بی محنط و جیمیه بهبی تینن؛ دا شااای  ساایز سااپل
آموزش عیلی  ساانزد  راهبرد و  ریر پنیمد کلند  دا شااای  ساایزگیر بی محنط  شااایساایای و  

 ور مسااامر هی  علمی و اجامیعی بهبیاد بی محنط  تدوا؛ شااد  اساا .  وی  دا شااایهی
 ای بیشد.  در حیل تغننر  در تییدل پو  ۀسیزگیر شد  و بی جیمی

هی  شااد، آموزش عیلی و آااد تود بی عاوا، نجری ی  ۀ( در مقیل1393مقد  )حساانای
شاد، بر آموزش عیلی و الزامی، آ، را بررسای کرد  اسا . او  جری ی انرأدا شاای  در اارا،   ت

های بر عملیرد  اارا، آ،  ۀهای   وورور در جرای، باه مفایلیا رو ادهای و پادااد بای بررساای کال،
هی پرداتاه اسا . در اا؛ یلی و منزا، آمیدگی برا  مواجره و روایروای بی اا؛ پداد آموزش ع

جری ی  توتانف شاد  و توتانه  کال،  ار از رو دهی   أما   ویمیعاوا،  آموزش عیلی به  مقیله 
بیاسا  ماایسا  بی اا؛ شارااط و فضای  جداد بیشاد.  گنر  میتصامنم   وی شاد  اسا  که 

دهااد  باه آاااد  برا  پژوهی فرم رواادادهای و رو ادهای  شاایال از ماور آاااد   اسااایسبراا؛
دهی به شاد، آموزش عیلی در شایلالمللیهی  بدال ضارور  اسا . بن؛شاایسایای آااد 

شاد، علم و فایور   ا زوا از سایار  مرم دارد. بی توجه به جری ی  یدا شاای  در اارا،  قشا  ۀآااد
لیه گیهی غنرممی؛ اسا . حنی، پوای  علم و  بردار بهی  جری،  ه تاری بسانیر هزااهبه 

ور  مساالز  تییمل  مراود  و دادوسااد مداو  بی د نیسا . روش اتالی مورد اساایید  در  یفا
دهاد  به هی  شاایلترا؛ پنشاارا،اساایس  مرماساا . براا؛  یا  عل  اا؛ مفیلیه تحلنل الاه

هراساای و اقاصااید از: بنای ه د  ادا شااای  ازحنث عد  قفین  و منزا، اهمن  عبیر،  ۀآااد
باد  شاد د.  هی  دا شاای  از مفلو  تی  یمفلو  دسااهآااد    را ای. مفیبق اا؛ دو پنشارا،

 ا  و دا شای   یای.  سیز  دا شای  وابساه  دا شای  افسی هدا شای  آااد 
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شااد، و رو دهی  جری ی در  داار  بی عاوا، ن ایهی به جری ی   ۀ ( در مقایلا 1383فیضاالی ) 
به بررسای رو دهی  اتالی تحوال،  ابادا  وال، آموزش عیلی و وضاین  آموزش عیلی اارا،   تح 

هی  آموزش  وضاا  کاو ی و  یل    سااپل به     و شااد، اادهی  جری ی ا آموزش عیلی در پرتو فر 
اسااا .    پرداتااه های  زا در  راید آموزش عایلی و دا شاااای  عایلی  تحوال، و رو ادهای  تحول 

اااار   و داجنایل  همای ی ای    هی  ه واژ  گسااارش شاابی آ،  به   انرا، أ شااد، دا شااای  و ت جری ی 
 شد  اس . ترا؛ رو دهی  شایسیای شد، آموزش ازجمله مرم المللی گنرشد، دا   و بن؛ تود  

شاد، آموزش عیلی  پژوهی تجیر  نآااد   ا  بی عاوا، ( در مقیله 1394) و همییرا،       همای 
ا اد کاه جرای، آاااد    الزا   باه اا؛ موضااو  پرداتااه جمرور  اسااالمی اارا،؛ ضاارور، اای  

های  اجامایعی و اقاصاااید  مایایو، و گو ایگو ی را باه همرا  تواهاد داشااا . رشاااد واقینا  
کشاور بن؛ افراد  ۀ شاود که مایب  اعابیر  و بودج جمین  کشاورهی  درحیل توسایه بیعث می 

واقین  اسا . همچان؛  آموزش در ساراسار جری،  نز مشامول اا؛  ۀ بنشاار  تقسانم شاود. حوز 
شاغلی      مینشاای  اجامیعی     عل  سایتایر ساای  وضاین  تی وادگی ه  دا شاجوای، کاو ی ب 

دهد.  انر قرار می أ ت را تح    اعمیل آ،   ۀ  نیزهی  ماییوتی دار د که ساایتایر آموزش و شاانو غنر   و 
و     ایپاذار وارد  شااو اد ا  در اا؛ تغننر اجااای  تااور، فیایل و حرفاه ه هایای کاه با دا شاااای  

 داشااه بیشااد  در آااد  سارم  را  راز  علمی برا  روایروای بی اا؛ واقین   پژوهی و بر یمه آااد  
  و   های   وورور   تغننرا،  رو ادهای   شاای ارهای  پادااد  مقایلاه بایزار را از دساا  تواهااد داد. اا؛  

 . اس   کرد  هی  اتلی مرتبط را شایسیای و سایراوهی  بدال در اا؛ عرته را تحلنل پنشرا، 
پژوهی در آموزش عایلی: شاارااط و داار  بای عاوا، نآاااد   ۀ( در مقایلا 1392مرادو  )

در جری، پوای   که هی  ساارآمد در آااد   به اا؛ موضااو  پرداتاه اساا هی  دا شااای واژگی
کیر و تقرابی  ااساای تاور،  ریدهی  محیفوههی بههی  مرمی از آموزش عیلی و دا شاای به 

پژوهی می د  اس . امروز   بی توجه به افزاا   ر  تغننر و ورور عصر دا    موج آااد  بیقی
ه  بی در  ریدهی  سانیسای  اقاصاید   اجامیعی و فایور   گساارش ایفاه اسا . در اا؛ مقیل

های  پژوهی  شاارااط  زمنااه  الزا اسااایاید  از روش مرور و تحلنال برتی از اسااااید آاااد 
آموزش   ۀآااد ۀعاوا، ابزار تییر دربیرهی  سرآمد در آااد  بههی  دا شای دسایوردهی و واژگی

 عیلی و  رید دا شای   شایسیای و اراته شد  اس . 
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ارزاایبی و   ۀا  در زمناا یاه مفایلیای، گسااارد دهاد بایوجود آ مرور اا؛ ماایب   شااای، می 
تاور، گرفاه اسا   امی  ه در اارا، و  ه در      علمیئاعضای  هن  فراااد ارتقی  شاایسایآسان 

 ایماه  بای توجاه باه آان؛ۀ اا؛  جرای، مفایلیای، قایبال توجری در مورد الزامای، و اقاضااایتای، آاااد
اساا . اا؛ موضااو    شااد   و شااایت  روابط منی، عوامل اارگذار    وی تحلنل ساایتایر   

به د بیل پرکرد، آ، اسا  تی باوا د از اا؛  راق   یر و    اا؛ مقیله  اسا  که   تلئیدرواق  
 . کادار و کیرآمد اراته ؤا  م یمهو بسار  مایس  برا   راحی و تدوا؛ آان؛

 
 . روش پژوهش3

 بن؛  روابط  ۀمفیلی و   وی  ا   ۀساایز د  اجزا   شااایت  بر مباای روشاای  1ساایتایر  تحلنل
 روش  اسااا .   ایاداار  از  آ،  برو،  و  درو،   نروهای   اارگاذار   و  اارپاذار     او ای  و  ءاجزا 

  هی  ایفاه  باد جم   و  ساایز ایپیر ه  نز و کنیی و  یکم    هی تحلنل  به  ساایتایر   تحلنل
  تحلنل  ۀپرساشاایم ی کم   تحلنل از ماوور  پردازد؛ می م من  افزار ر   سایز پنید  از  حیتال

(. 1986   2)گود، پردازد می  تبرگی،  کنیی هی دادگی   سیز یکم   به که اس  ماقیبل آایر

 پژوهش  یشناسروش  یمفهوم  یالگو. 1جدول  

 استفاده مورد ابزار و روش پژوهشی اقدام پژوهش پرسش گام

  هس 
  ۀآااااد   بار  اارؤما   کالاناد   عاوامال

   ئا هن  اعضااای   ارتقای   ۀ ایما آان؛
 ا د کدا  علمی

 بر  ارؤم   عوامل مجموعه  شااایساایای
   یمهآان؛ ۀآااد

 بای  مصااایحاباه  و  ادبانای،  مارور
   ورا،تیح 

  ۀآاااد   بر  ارؤم   کلناد   عوامال  تینن؛
   یمهآان؛

  بااد جم   )ارزاایبی   تبرگای،  پاال
 ساایز تالتااه و اعابیرساااجی 

 هی(ایفاه

 دو  
  ساایتاایر  روابط  و ماقای   آاایر

  عوامال  منای،  )اارگاذار/اارپاذار (
 اس    او ه کلند 

 کلناد   عوامال  سااایتاایر   تحلنال
 )اارگذار /اارپذار (

 آاایر  تحلنال  مایترال  ۀپرسااشاااایما 
 م من  افزار ر  و ماقی  

  ۀ یم آان؛  ۀسیز د  ۀآااد  هی پنشرا، سو  
  علمی   ئا هن  اعضااای   ارتقای 

  نس  

  ۀآاااد   ۀسااایز اد  های پنشاارا،  تینن؛
  یمهآان؛

  )ارزااایباای   تااباارگاای،  پااااال
  سااایز  ارایاای  و  اعااابایرسااااجای

 قبل( گی  هی ایفاه
 اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
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ا  برا  مرور ادبنی، )به شاارم  کایبهی ه  ۀال  هساا   از مفیلیؤگوای به ساا برا  پیساا 
مدارا،  ییی، )اعم از  ورا، و ذ پژوه ( و مصاایحبه بی تاایح   ۀپنشاانا  مادرج در به 

هی( به ماوور احصاای  مجموعه عواملی که   علمی دا شااای ئآموزش عیلی و اعضاای  هن
برفی    ۀار بایشااااد  برر  گرفااه شاااد. از الاو  گلولا ؤارتقای م  ۀ ایما آان؛  ۀرود در آاااداحامایل می

بی ا اهی   اد  یر تبر  و    هی اساایید  شاد. در اا؛ الاوبرا  شاایسایای و مصایحبه بی تبر  
هی  داار رفاه و در ریا  پل از   ییی، و تبر  پژوهشااار مفرم در اا؛ حوز   به سااراا ذ 

هی  تبرگی، پژوه  در اا؛ مرحله کانم. واژگیاشابی   ور   فراااد مصایحبه را ماوقف می
 آمد  اسا . (3شامیرۀ )ربط )گی  اول( در جدول  هی  ذ و  ایای ایفاه (2شامیرۀ )  در جدول

های  حایتاال از مرور ادبنای، و مصاایحباه  باه ماوور ارزاایبی  اعابایرساااجی  سااپل  اایفااه
هی  به پال تبرگی،  ساایز  بی لحیظ همپوشاای یباد  و تالتااهایبی  جم )رواای(  اولوا 

 آمد  اس .   (4شمیرۀ )اا؛ مرحله در جدول   ه شد.  ایای حیتل ازتپژوه  ارا 
میترال تحلنل آایر   هی ابادا پرساشاایمه  گوای به پرسا  دو  در گی  بید  برا  پیسا 

ماقی   منی، عوامل  تدوا؛ شاد و بی مشایرک  تبرگی، پژوه  )به شارم مادرج در جدول  
هی   ز تحلنلا  پرسااشااایمه اا؛  باد   ایای  سااپل مباای بر جم   ( تیمنل گرداد. 2شاامیرۀ  

  ۀ م  برا  ارزایبی روابط منی، عوامل کلند  )تدوا؛  قشا افزار من سایتایر  به کم   ر  
م    افزار من . از  ر  شاداساایید   اارگذار /اارپذار  و  مودار شاد، روابط منی، عوامل(

هی  ا  برا  پردازش ا العی، کنیی و تبدال دادگی رشاههی  دارا  میهن  منی،در پژوه 
افزار بر مباای   شااود. اسااایس کایر اا؛  ر  ی اسااایاید  میهای  کم  کنیی تبرگای، باه داد 

 (.  1991اس  )گود،   1هی  تحلنل اار ماقی  میترال
افزار  هی  حیتل از  ر  ال سو   مجموعه تروجیؤگوای به سدر گی  پیای ی و برا  پیس 

 ( در پال تبرگی، پژوه  به ماوور  میترال تحلنل آایر ماقی  ۀهی  پرساشاایم)مباای بر داد 
 ۀ هی  آاادهی  پنشاارا،اند رواای ایفاهأو پل از ت  شاادساایز  و اعابیرساااجی مفرم   ریای

 ارتقی  تبنن؛ و تینن؛ شد.   ۀ یمآان؛

 اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
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 ی خبرگان پژوهش در مراحل مصاحبه، پرسشنامه و پنل خبرگ  یها ی ژگیو  . 2جدول  

 و  مصتاحبه  مراحل  در  تعداد رسته ویژگی
 پرسشنامه

 پنتل  در  تعتداد
 خبرگی

 سیزمی ی وابساای

 1 2 فرهاای ا قال  عیلی شورا  عضو
 0 4 فایور  و تحقنقی، علو    وزار، مدارا،

 2 10 کشور هی دا شای  ۀ ممنز  ئهن عضو
 6 18 کشور هی دا شای  در علمی  ئهن عضو

 جاسن 
 2 8 ز،

 7 26 مرد

 علمی  ۀمرتب
 9 29  علمی  ئهن عضو
 0 5 سیار

 تهصصی ۀ حوز

 5 17 اجامیعی/ا سی ی علو   گرو  
 3 9 مرادسی فای گرو  
 1 5 پیاه علو   گرو  
 0 3 پزشیی علو   گرو  

 9 34 مجمو  

 
 های پژوهش. یافته4

 ارتقا  ۀنامآیین ۀثر بر آیندؤشناسایی عوامل کلیدی م .4-1

ااربهشاای و کیرآمد   ۀسااو  ابری  دربیر  از ا مقیلهبر اساایس اجمی  تبرگی، در پال اا؛ 
  علمی از اا؛ دغدغه  ئاعضای  هن  ۀارتقی  مرتب  ۀ یمسایزوکیرهی  دا شاایهی ازجمله آان؛

اجامیعی     ۀدا شاایهی بی توسای ۀپنو د مسااقنم و مشارود  منی، توسایشاود که  یشای می
از ساو  داار  و   شاودهی ادراک  میل کشاور در اا؛ حوز تاقاصاید  و فرهاای و حل مسای

هی  اجامیعی و ساانیساای  افزاا  ساارع  تحوال، فایورا ه و رو دهی  افزاا  پنچندگی
های   لیاهؤجاید عوامال   نروهای و مهای  مشاایباه در ساافم جرای،  بایعاث اا وورور در عرتااه

ا داشاای و  گو ه تحوال،  بر ضاارور، آااد ا  در اا؛ زمناه شااد  اساا  و اا؛ وپداد و تیز 
 انر گذاشاه اس .  أایدشد  ت  ۀ یمبیزبنای در آان؛

ربط   هسااا  و پل از مرور ماایب  ذ   ۀگو اه کاه توضاانم داد  شاااد در مرحلا همای،
ا جی  شاد و   تاور، تلیای  آ الا؛ ای حضاور (وه  )بهتبرگی، پژ  ۀهیای بی  مو  مصایحبه
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هی اشاایر  شااد  بود   یر از آ، 3کم  هیای که در  ورا، دساا لیهؤم همۀباد    پل از جم 
هی  لیهؤعاوا، عوامل ای ملیه بهؤم  43باد  شااد. در ریا    عاوا، اك عیمل ای کد دساااهبه

 احصی شد.    هی مصیحبه بی تبر   مرور مایب  و باد جم حیتل از   ارتقی   ۀ یماارگذار بر آان؛

ی ت علمئیه  یاعضا  ۀمرتب  یارتقا ۀنامن ییها و عوامل اثرگذار بر آلفه ؤ . م3جدول  

 نیرو توضیح و توصیف نیرو عنوان ردیف

 1 کد
 )ماأماوراا   گارااایماأماوراا 
  آموزش   مراکز  و  هایدا شاااای 

 عیلی(

  دربایرۀ   ارتقای   ایماۀآانا؛  تحاوال،  و  تغانانار  در  اتاالای   ناروهای   از  ایای
  تمیال  مراکز و هیدا شااای   هیساا .دا شااای  و  مراکز واژۀ  هی مأمورا 

  تود  های ماأموراا   راساااای   در  را   تود  علمی  هنئا   اعضااای   تای  دار اد
 کااد. سیزمی دهی

  کشااورهای   بن؛  علمی  رقایبا  2 کد
 جری،

  علمی  فییل  داپلمیسای  باوا د که  اسا   قدرتماد  کشاور   جداد عصار  در
  در  مراکز و  دا شاای   ق   کاد. حرک  فایور  و  دا   مرزهی   در و داشااه

  گو اه  اا؛  مقاد   تط  در  علمی  هنئا   اعضااای   و  شاااد   بنشااار  زمنااه  اا؛
 ا د.گرفاه قرار هیرقیب 

 و  گاذارا،ساانایسااا   ا اوایرا، 3 کد
  ارتقی  یمۀآان؛ از رهبرا،

  موتور   علمی   رکود  از  جلوگنر    برالو  ع   ایماهآان؛  اا؛  تای  رودمی  ا اوایر
  علمی   وجاه  برعالو    و  بایشاااد  کشااور  پنشاارفا   و  توساایاه  برا   محرك 

  بارا   رسااامای  های ارزش   تاوسااایاۀ  هادف  بای  تاروااجای  های فایایلانا 
  اس . اهمن  دارا  گذارا،سنیس 

 و   باایزاااااارا،  بااناا؛  رقاایباا  4 کد
 کیر مواز 

  ا قال   عایلی  )شااورا   مرم  بایزاار  ساااه  از  مااأار  اارا،  در  ارتقای   ایماۀآان؛
  رقیب   اس .  تحقنقی،(  علو    وزار،  و  درمی،  و  برداش   وزار،  فرهاای 

  به  دهیشایل در  مرمی  نرو  بیزاارا،  مسااقل  هی هوا  و   ریدهی  بن؛
 اس . ربطذ   تغننرا،

 و  مایلای  اسااااقاالل  رفااا؛ازبانا؛ 5 کد
 هیدا شای  مداراای

  آ،  سانیسای  و  علمی  اسااقالل و عمل  آزاد  گرو در  هموار   دا شاای  اعابیر
 را   هیآ، ا حرفه  اساااقالل  هی دا شااای  میلی  اساااقالل  عد  اساا .  بود 

  درآمدزاای  هی سانیسا  تأانرتح  ارتقی    یمۀآان؛  دهد.می  قرار تأانرتح 
 گنرد.می قرار

 دا شای   رید به توجه کیه  6 کد
   سابی  موفقن  و جیمیه و  تاای    نیزهی  بی  دا شاای  منی،  شاییف  افزاا 

 افزاا  برا   شاررو دا،  توا مادسایز  راساای   در  دا شاای   رقبی  عملیرد
  اس . داد  کیه  را  هیدا شای  به توجه منزا،  نیزهی  به پیس  و  مریر،

  افاول  عالامای   تاقالا   ماوضااو   7 کد
 علم  رید در اتالقی

   ایماۀآان؛  تاأانر  و  شاااد  تباداال   ایل   ااك باه  اارا،  و جرای،  در  علمی  تقلا 
  گذارا،سانیسا   شاود. می ارزایبی مثب   علمی تقل  از  جلوگنر   بر ارتقی

  اتالق  ارتقی   هدف  بی   یمهآان؛  تغننر  د بیل  به  عیلی  آموزش   ارشد  مدارا،  و
 هسااد. علمی
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 نیرو توضیح و توصیف نیرو عنوان ردیف

ی رو د 8 کد  گراایکم 

ی مساائلۀ   شااد   میای،  وجه دو  در اارا، در  گذشاااه دهۀ  دو   ی  گراایکم 
ی روش  بای  هایپژوه  بر  تاأکناد  هسااا  اسااا .   تیاداد  بر  تاأکناد دو    و کم 
 ترمرم مقیال،  تیداد بر تأکند   نز  یمهآان؛  در رساادمی   ور به هی.پژوه 

 اس . مقیال، کنین  از

 زدگیسنیس  9 کد

  رو  بر  سانیساامدارهی  اارگذار   شاود.می   میای، شایل دو به  زدگیسانیسا 
   یمهآان؛ ااایه دو   و  تودشای، ارتقی   برا   شارااط تسارنل  هدف بی   یمهآان؛
  گنرد  قرار  حزبی و  اادتولو ا   هی سانیسا  تأانرتح   شاد،به  توا دمی
  های ارزش   تادما   در  کاه  دا شااجواای ی  و  اساااایدا،  تربنا   هادف  بای

  گنر د. قرار حزبی هی سنیس  و اادتولو ا 

 بیالدسای قوا ن؛ 10 کد

  علمی  جیم   قشاۀ  اسا .  کشاور  الدساایبی اسااید تأانرتح  ارتقی    یمۀآان؛
 و  توساایه  ساایلۀپای  هی بر یمه دو   گی   بنی نۀ  ا داز  شاام  ساااد  کشااور 
  میاید  و گنر  جرا   بر او ساایو   و، المللیبن؛  های سااایزمای، همچان؛

 اارگذار د.  یمهآان؛

 بای   اسااااید  روابط ساایزمای ادهی 11 کد
 همییرا، سیار و دا شجو

  هیهمییر  توساایۀ  برا  کیرآمد و عیدال ه ا رابفه  دباوا ا  بیاد  هی یمهآان؛
 و مشایور و راهامی اساایدا، بی تییمل به  دا شاجوای، اعاراا کااد.   راحی

 تغننراتی  بیعث  همداار بی  آموزشای هی گرو    در  اساایدا،  تییمل  همچان؛
 شود.می هی یمهآان؛ در

 21  قر،  موضوعی، و  هی یل  12 کد

  تولند  مرکز  هیدا شااای   دارد.  جداد راهییرهی  به   نیز   وورور  هی  یل 
  تالش   گذارا،سانیسا   بایبراا؛   هساااد.  جوام  فیر    بد ۀ  اساایدا، و  ااد 
  در   وورور  مشاایال،  حل  سااو به را   اسااایدا،  فیر    ورفن   تی  کاادمی

 دهاد. سوق ارتقی  یمۀآان؛ قیل 

 13 کد
 هی  سال  هی دا شاای  از  گذار

 و سااو    هی  ساال  به دو   و اول
  ریر  

 مراکز  اا؛  ق  تغننر و  جری، در  هیدا شااای   هوا  و میهن   در تغننر بی
  ارتقی  یمۀآان؛ و  هسااانم  هیدا شااای  توساایۀ  در اساایساای  رت   شاایهد

 جیمیه   نیز  کاادۀتداعی که  جداد   سال  هی دا شاای  بی ماایسا   کوشادمی
 شود. روزبه هسااد 

 14 کد
  ا دازم شا   سااد و  اسااید  ق 

 گی   بنی نۀ و اساالمی  جمرور 
 ارتقی  یمۀآان؛ بر دو  

 اارا،  توسیه  هی بر یمه و ا قال   دو   گی   بنی نۀ و  ا داز شم  ساد براسایس
 و فایور  و  علم در بیال  بسانیر  جیاایهی  به مشاهن  افقی در  بیاسا می

  باوا د تی  شااود ترنه  ا گو ه  به  بیاد  یمهآان؛  ماوور  اا؛ برا   برسااد.  تمد،
  بی  توا ادمی  دا شاای  امانایزدهی   وای  درواق    کااد. محقق  را  مرم  هادف  اا؛

 بهورد. گر  تمد ی هی ارزش  تلق

 در  ساایالر  هبه  رو د  توساایۀ 15 کد
 جیمیه

 بر  جیمیه تقیضای  و فشایر ارتقی    یمۀآان؛ بر  مؤار و  مرم  رو دهی   از ایی
  اسااا .  جایمیاه  ماداراا   باه  داشااا؛ا حرفاه   اای   و   هباای،  حایکمنا 

  اعضاای  و ایفاه افزاا  عیلی  آموزش    وی  از جیمیه ا اویر  اساایس اا؛بر
 و  اجامیعی هی محنط  در  آفراای ق  برا  بنشاار    فرتا  علمی  هنئ 

  دار د. مداراای
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 بزرگ  هی قدر،  بی  اارا،  روابط 16 کد
 جری ی  عرتۀ  در  تییمل   حوۀ  و

  کشااور  کاه میای اا؛  باه دارد. واژ   تاأکناد  تحرامی  شاارااط بر  مؤلیاه اا؛
  در مرمی  هی محدودا   بی  شاد   مواجه  زاید  هی تحرام بی که اارا، مثل

  هیدا شااای   بن؛ تبیدال، و  المللیبن؛  همییر   کای   مقایله   یپ  حوزۀ 
 روس .روبه

 هنئ   اعضی   اقاصید   قدر، 17 کد
 علمی

 ا اااوایرا،  در  مارام   اقشااای  عالامای  هانائا   اعضااای   مازااای   و  حاقاوق
 تیلق  و   رف   اا   از  ارتقای   ایماۀآان؛  های کاااد تادوا؛  و  گاذارا،ساانایسااا 

 بر  عمومی  بیور  دارد.  داار   رف  از   یمهآان؛  به  علمی  هنئ   اعضی   تی ر
 اعضاای  از  ا اوایرا، بایالرفا؛ بایعاث بایالتر حقوق  پرداتا  کاه  اساا  آ،

  شاار  و   ایپ  حوزۀ   در  حاداقال  هایآ،  عملیرد  برارشاااد،  و  علمی  هنئا 
 شود.می

  مراکز   و  هایدا شاااای   رسااایلا  18 کد
 عیلی آموزش 

 هگ  پژوهشگگهگ    نهگ دهگ    بگ   وابسگگ گ   هگ  دانشگگهگ    از  )اعم  هگ دانشگگهگ  
 اعضگ    از  دارند ک  رسگ ت    ب   م ع سگ   و...( فع  و  صگعت    ه  دانشگه  

  گ  یشگگق   را  هگ آن  ان ظگ را  آن  اسگگ    بر و  دارنگد  ان ظگ رای   علم  هیئگ 
 کععد.م  یعبی 

 و   گاذارسااانایسااا    اقا  19 کد
 ارتقی  یمۀآان؛ در گذارقی و،

  اغل  در  کادمی تصااوا  و  تدوا؛ را  ارتقی   یمۀآان؛ که  گذار ساانیساا 
  در و اسا   کال، سافم  در  مداراای و اجراای  هی مسائولن   دارا   موارد

گی   موارد  بساانیر  گی  ای  تودآ   همقفیرا، و  تود مایف  تی  کوشاادمی   یتودآ
 بانرد.  ور در بنشار را 

  فلساایاۀ   و  مایهنا   در  تغانانر 20 کد
 پژوه 

  المللی بن؛ هی فییلن   )اهمن   پژوهشای  رو دهی   در تغننر بی ماایسا 
  هی قیبلن  افزاا   و  ارتبی یتی هی فایور   اجامایعی   جداد  روایردهی 

 تغننر  مساااید ارتقی   یمۀآان؛ در  اسااایدا، ارزایبی  هی شاایتن  همییر (
 هسااد.

  هیدا شااای   باد رتبه  هی ی  و 21 کد
 ا اشیرا، و

 و هایدا شاااای   بااد رتباه هادف  بای د نای در بااد رتباه های  وای   وجودآماد،باه
  ارتقایسااا .   ایماۀآان؛  بر  اارگاذار   نروهای   از  ایی  علمی   ا اشااایرا،

 و  جری ی  باد رتبه  هی شاایتن  از تأانرپذار   بی اغل   گذارهیساانیساا 
  موارد  اا؛  کاه  بااجای ااد  ارتقای   ایماۀآان؛  در  را  موارد   تای  کااادمی  تالش   ملی

  شود. ا اشیرا، و هیدا شای  رتبۀ و جیاای  ارتقی  بیعث در ریا 

 و  )تدرال  آموزشاای  رو دهی  22 کد
 ایدگنر (

 از  ایی  درواق    دار د.  آموزشای  فرااادهی   تغننر  در مرم   قشای هیفایور 
  فرااادهی  و وضاین   در  حولت و  تغننر  ارتقی   یمۀآان؛  در اتالی   نروهی 

  تود  باه  ارتقای   ایماۀآان؛  در  را   امانایزهای  از  مرمی  ساارم  و  اسااا   آموزشاای
 دهد.می اتاصیص

 اساید از جیمیه تصوار 23 کد

  بهشایمشاروعن  برا   پلی  اسااید    جیاای  به  رساند،  کشاورهی  برتی  در
  موضاو    اا؛ اسا .  بیالتر  هی موقین  و  هیپسا   به افراد کرد،ماصال و

  باه   زداا   افراد  ارتقای   در  تساارنال  ماوور  باه  را   ارتقای   ایماۀآان؛  توا ادمی
 کاد. ماأار قدر، سیتایر
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 رقیب  میرو   تغننر 24 کد
  داد   تنمی  کایر  بر  مباای  رقایبا   باه  را   تود  جای   فردگراای  بر  مباای  رقایبا 
  هم قیارت   یمۀآان؛ در مسائله  اا؛ که  دارد  وجود  زاید  فشایر  رواا؛از اسا .

  شود. داد 

  بیالتر  مراحل و  درجی،  به  رسند، برا  اشهیص  تمیال به  اشیر  ارتقی  اتل ارتقی اتل 25 کد
 اس . رقیب  ااجید و کیرکای، ا انزش  برا  محور  عیملی ارتقی دارد.

 هیمریر، ماواز، توسیۀ رو د 26 کد

ک    ایماه آان؛  آااادۀ  بر  تاأانرگاذار  مرم  های مؤلیاه  از  داار  ایی   رشاااد  بر  نادتاأ
  اهمن  از  هیدا شااای  در مساائله  اا؛ اساا . ساایزمی، در کیرکای،  ماواز،

  هی ا ساای، از   مید   عاوا،به اسااایدا،  راکه  اساا   برتوردار  بنشااار  
 شو د.می توتنف ماییلی

 در  ساایالر شاایاساااه  به بیور 27 کد
 اارا، و جری،

  باه  بایور  اا تقو  و  توساایاه  ارتقای    ایماۀآان؛  بر  اارگاذار   نروهای   از  ایی
  کسای ی  شایاسااه افراد  اسایس براا؛  هیسا .سایزمی، در  سایالر شایاسااه
  حرک  دا   مرزهی   در  تود کیر  و تهصااصاای زمناۀ در که  هسااااد

  کااد.می

 سفم  در  مداراای  روایردهی  28 کد
 عیلی آموزش  در و ملی

  کشاور بر  حیکم  مداراای  سابك ارتقی    یمۀآان؛ بر  اارگذار  نروهی   از ایی
  هیآ، بیورهی  و  مدارا، اساایس براا؛ اساا .  عیلی  آموزش  بر  همچان؛ و

  دار د. ارتقی  یمۀآان؛ هی گنر  جر  بر عمنق تأانر  

  رواایاردهای   و  فاااو،  در  تاغانانار 29 کد
 ا انزشی

   راق  از  ا انز    ااجاید  تغننر اد.  حایل  در  جرای،  در  ا انزشاای  روایردهای 
  اجامیعی  شأ،  ارتقی   بر  مباای  هی ا انز    به  را   تود  جی   مزاای   و  پردات 

   ایماۀآان؛  های شااایتن  بر  توا ادمی  و  داد   فرهاای  و  روا ی  های ا انز    و
 باذارد. تأانر ارتقی

 دا شای  و تای  همیهاای 30 کد

 دا شاااای    تولنادا،  رودمی  یرا اوا   اجامایعی   و  علمی  ارزش   ااك  عاوا،باه
  بایبراا؛   دهد.  پیساا  جیمیه و تااای  فایورا ۀ و علمی   نیزهی   به  باوا د

 به  دو  اا؛  بن؛  باوا اد تای ارتقای(   ایماۀآان؛  در  )ازجملاه دارد  وجود فشاایر 
 کاد. ااجید همیهاای

 عیلی آموزش  در حیمرا ی 31 کد

  دهادۀبیزتی  و عیلی  زش آمو  در حیمرا ی  کنف و کم    تجلی  ارتقای  یمۀآان؛
   نروهی  از ایی  اس . جیمیه و  دا شای   اساایدا،  به   ای    و   و روایردهی

  آموزش   در  حیمرا ی  بر  حایکم  گیامای،  ارتقای    ایماۀآان؛  بر  اارگاذار  اتاالی
  اس . عیلی

 ارتقی فراااد بود،عیدال ه 32 کد
  موضاوعی، ؛ترا مرم از ایی کیرکای،  تابنه و  تشاواق و ارزایبی  در  عدال 

 که  اسا  میای اا؛  به  بود،عیدال ه اسا .  مقررا، و  قواعد و هی یمهآان؛  در
  گنر د. قرار قضیو، مورد مقدورا، و هیمحدودا  در ورگرفا؛ بی افراد

 علمی  هنئا   اعضااای   گراا  33 کد
 اسایدا، باد رتبه به

 اعضااای  تقایضااای   ارتقای   ایماۀآان؛  بر  اارگاذار   نروهای   و هایمؤلیاه  از ایی
 ای فییل غنر  اسایدا، و فییل  اسایدا،  بن؛ شاد،قیتلتییو،  برا  علمی  هنئ 
 اس . فییل کمار
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 ارزاایبای  سااایزوکایر   اراحای 34 کد
 ااربه 

  آ، براسایس تی اسا   سایزوکیر   راحی  عیلی  آموزش   در  هیدغدغه  از ایی
  باوا،  تای  گنر اد  قرار  ارزاایبی  مورد  ااربهشاای  و  کایراای   ور  از  ،اساااایدا 
 داد. ارتقی را  عملیردشی، هی ارزایبی آ، براسیس

 سلنقه اعمیل 35 کد
  دا شاای  ممنزۀ   هنئ   حد از بن   اتانیر  دلنل به  هی دا شاای  از  بسانیر   در
 ترجنحی،  اسا  ممی؛  علمی   هنئ  اعضای   ارتقی   پرو دۀ  بررسای  در

 بیشد. داشاه غلبه تهصصی و فای هی  ای  بر حزبی  و سنیسی

  اجامیعیااا اقاصاید   وضاین  36 کد
 جیمیه

   وربه  دهاد   پیساا  اقاصااید و  تااای    نیزهی  به  باوا اد  هیدا شااای  اگر
   قدااای کاارل   بنییر   اشااغیل   وضاین   بربود  شایهد  بیاد جیمیه   سابی

  بیشد. و... تولند سم  به آ، هداا  و

 ور بااراار   پاایاااناا؛  ساااافاام 37 کد
 هیدا شای 

  رضاایا   هی دا شااای   آموتاای،دا   از  تااای   در کیرفرمیای، اغل 
  دالال کیربرد  مساایتل  حل  در  هیدا شااای   ور برر   کیه    دار د.  کیفی

  در بنشااار  توجه برا   موضااوعی  بیلقو   و  بیشااد داشاااه  توا دمی مهالیی
 ارتقیس .  یمۀآان؛

 و   کایرآفاراااای  های ضااارور، 38 کد
 گراایبومی

  هی دا شاای  به را   تود جی   کشاورهی از  بسانیر  در  سااای  هی دا شاای 
 امی  ا د.داد   محور(بومی و گرا تییلی  )کیرآفرا؛    ریر   و سااو    هی  ساال

  هی  سال  هی دا شاای  مدار  بر  را  اارا،  هی دا شاای  ارتقی  فیلی   یمۀآان؛
 گردا د.می دو   و اول

 سیزمی ی یرهی هاج 39 کد
  در  عالامای  هانائا   اعضااای   از  ا عاماد   باها   عالاو    وزار،  درو،  از

  ارتقی  یمۀآان؛  در  بیز ار   و   دار د  رضایا  ارتقی فیلی  رو د از  هی دا شاای 
 اس . شد  تبدال سیزمی ی مفیلبۀ ا  به

 اجامیعی هاجیرهی  40 کد
  جری ی   اساای داردهی  بی  قنیس در اارا،  در جیمیه و تاای   دا شاای    را 

  ذهانا   در  های ایل   گو اهاا؛   نساااااد   برتوردار  کایفی  تاأار  و  تیایمال  از
 اس . ربطذ   یمۀآان؛ در تغننر و بربود برا   نروای جیمیه  عمومی

 هنئا    اعضااای   جاذ   رو اد 41 کد
 علمی

 ا اوایرا،  و  علمی  هنئا   اعضااای   تیاداد  افزاا   بن؛  مساااقنمی  ارتبایط
  به فشایر شایهد   انجه در  دارد.  وجود آموزشای  مراکز از  حیکمن  و جیمیه

  ور  برر بیالبرد،  هدف بی ارتقی   یمۀآان؛ تغننر برا   گذارسانیسا    ریدهی 
 هسانم. کیرآمد  و

 42 کد
 باه  دا شااجاواای،  ورود  رو اد

  آموزش   مراکز  و  هایدا شاااای 
 عیلی

  بایعاث  لی تیمن  تحصاانال،  مقف   در  واژ  باه  دا شااجواای، تیاداد  افزاا 
  های ساانایسااا   جمینای  رو ادهای   شااود.می  جایمیاه  ا اوایرا،  افزاا 

  آموزش   مراکز و  هیدا شااای   به ورود  رو د  گراای مدرك و گراایتهصاان
 مهالف  جری،  از  دا شجوای،  ورود  رو د  و  دهدمی  قرار  تأانرتح   را   عیلی

 باذارد. تأانر ارتقی  یمۀآان؛ بر توا دمی ( و... علمی )میلی 

 مسیتل محورشد،پژوه  43 دک

  کادمی  ترجد  را   علمی راهییرهی   مفیلبۀ  جیمیه در  علمی   ای   توساایۀ
  اا؛  توساایاۀ  کااد.می  تقواا   را   های ایل   دربرابر  پژوهشاای   اای   اتهایذ  و

 مرکز در  علمی  هنئ  اعضای  و  هیدا شاای  تی  اسا   شاد   بیعث فرها  
  گنر د. قرار توجه
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هی  تبرگی  بید در پال  ۀهی دارا  همپوشاای ی هسااااد که در مرحللیهؤبساانیر  از اا؛ م
 ارا اه  عایمال اایدشااد  را بای  اایهی جایم   43ه    وا اد. پاال تبرگای، پژادغای  و ترکنا  شااد 

 ُ ه و مباای بر اجمی  منی، اعضاای  به  کرد باد   باد   ادغی  و جم بیزبنای  تحلنل  اولوا 
 رسند  اس .  (4)شمیرۀ عیمل کلند  به شرم جدول  

 
 ( تی )بدون اولو  ی ت علمئیه  یاعضا  ۀمرتب ی ارتقا ۀنامنیی آ ۀند یثر بر آؤ م یدی . عوامل کل4جدول  

 کلیدی عامل ردیف
 عیلی آموزش  از دول ( و بیزار )تای   جیمیه ا اویر 1
 شد،داجنایلی رو د 2
 پژوه  و آموزش  ۀآااد از جیمیه ذهای تصوار 3
 پرور ا انز   و سیالر شیاساه هی  وی  اساقرار 4
 اارا، در عیلی آموزش  بر حیکم گیامی، 5
 ا فرارشاه و منی، علو   ۀتوسی و  وورور هی  یل  6
 عیلی آموزش  شد،المللیبن؛ و رقیبای 7
 عیلی آموزش  اقاصید 8
 عیلی آموزش  در جمینای رو دهی  9

  )ایای   شاایتن  ه شاایمل  9×9 ابیید به  کلند   عوامل  منی، ماقیبل  آایر تحلنل میترال
 ماقایبال   زوجی  روابط  ساااج   برا   ا پرسااشاااایماه  قایلا   در  کلناد (  های لیاهؤم  همای،

  تبرگی،   سااو   از  پرسااشااایمه  اا؛ اساا .   شااد  تدوا؛ عوامل( منی،  اارپذار   )اارگذار /
 برا   ما منا   افزار ر    ورود   آ،   از  حایتااال   اایای  و  شاااد   تیمنال   یر(  34)  پژوه 
. اس   سیتایر  هی تحلنل به  دسانیبی

 نامۀ ارتقا. تحلیل ساختاری عوامل کلیدی مؤثر بر آیندۀ آیین4-2

هی  میترال تحلنل آایر ماقی   )از  براسایس داد   1انرا، مسااقنم أ  هسا   میترال ت   ۀ در وهل 
شاود. در اا؛ میترال  جم  انر(  تشاینل می أ میای  بنشاارا؛ ت  به   3انر تی  أ به میای  بدو، ت   0

انرپذار  آ، عیمل أ انرگذار  و جم  اعداد هر سااو، منزا، ت أ اعداد سافرهی  هر عیمل منزا، ت 
 اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

 



 

 علوم انسانی   در ای  شته ر ن میا   مطالعات 
 144 

 3شماره    ، 14  دوره 
 1401تابستان  

 55پیاپی  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

انرا، مسااقنم  أ منزا، ت   ۀ کااد را، مسااقنم  تبنن؛ ان أ میترال ت   دهد. از عوامل داار را  شای، می 
  میا  داد  شد  اس :  ( 5شمیرۀ ) شد  اس  که به شرم جدول  منی، ماغنرهی  تیراف 

 ی دیکل( یهالفه ؤ عوامل )م انی م می. ارتباطات مستق5جدول  
  انتظار
جامعه

  روند
ی تالیجید

  ر یتصو 
ی ذهن

 یهانظام 
ی ساالر ستهیشا

 گفتمان
حاکم

  و نوظهور
یارشتهافر 

  و یرقابت
  ی روندهااقتصاد ی المللن یب

ی تیجمع
  و   بیزار   )تای     جیمیه   ا اویر 

023212222 عیلی   آموزش   از   دول ( 

202122111 شد،داجنایلی رو د
  ۀآااد از جیمیه ذهای تصوار
310102221 پژوه   و آموزش

  هی  وی  اساقرار
  و سیالر شیاساه 

 پرور  ا انز 
212012222

  آموزش بر حیکم گیامی،
211101211 اارا، در عیلی

 ۀتوسی و  وورور هی  یل  
212210222 ا فرارشاه و منی، علو  

  شد،المللیبن؛ و رقیبای
212122013 عیلی آموزش

213222203 عیلی  آموزش اقاصید
  آموزش   در   جمینای   رو دهی  

112212110 عیلی 

توا،  و  و وضااین  هرا  از ماغنرهی  اتاالی را بی توجه به موقین  اساایس  میبراا؛
(  1شامیرۀ )انرپذار  مسااقنم  به شارم شایل أانرگذار /تأت  ۀعاوا،  قشا بی هی در میتراسای  آ،

 ۀار بر آااادؤتحلنال سااایتاایر  عوامال م قشاااه  دارا  کایرکرد  کلناد  در  اا؛  .  کرد تبنن؛  
  علمی اارا، و تینن؛  نروهای  پنشاارا، در اا؛ حوز  ئا اعضااای  هن  ۀارتقای  مرتبا   ۀ ایما آان؛

)مباای بر اجمای    انرپاذار  منای، عوامال کلناد أانرگاذار  و تا أتا   ۀدر تحلنال  قشااا   اسااا . 
انرگذار  أث ت  از حن وی   ۀشود هر عیمل دارا   ه جیاایهی در آاادتبرگی،(  مشهن می

ایدشاد  در    ۀ یمآان؛  ۀار بر آاادؤباد  عوامل و رو دهی  مانرپذار  اسا . مفیبق دسااهأو ت
 م   سه گرو  قیبل تشهنن اس :  افزار من  ر  

لیه در رب  شمیل و ؤم سه) یدا ز  سبای     رارپذناأو ت یدا ز  سبای    رگذارناأت  عوامل دارا  ●
 ؛ درو، کیدر(  ۀراس   قش
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لیه در به   ؤم دوکم )   سابای     رارپذناأت و  یدا ز  سابای    یا  یدا ز  رگذارناأت  عوامل دارا  ●
 ؛ درو، کیدر(  ۀو     قش  یشمیل

عایمال در به     دو کم )    سااباای      رگاذار ن ا أ تا   و   ید اا ز    سااباای    ی اا   ید اا ز     ر ا رپاذ ن ا أ تا     امال دارا عو  ●
؛  قشه(   جاو  و راس  

  به    در   عیمل   دو )   کم    سابای    ی ا   کم     ر ا رپذ ن ا أ ت   و   کم    سابای    ی ا   کم     رگذار ن ا أ ت     دارا   عوامل   ●
.  قشه(        و   جاو  

 گانهنه  یدی( کلیهالفهؤ عوامل )م  میمستق راتی ثأت ۀنقش . 1شکل  

 
انرا، غنرمسااقنم و بیلقو  منی،  أت  ۀهی  سانساام   قشا شاود بی توجه به ورود ایدآور می

انرا، مساقنم گزارش شد  أت ۀهی  تی حدود زاید  مشیبه  قشداد عوامل  به دلنل ابی،  سبی 
انرپذار  عوامل )و همچان؛  أانرگذار  و تأت  ۀو تییو، میایدار  مشایهد   شاد  اسا .  قشا 

 ارا ه و تصاوار  کال،   داد  جیم ماد وی توا د بی روایرد   انر( میأ مودارهی  شاد، ت
  علمی اارا، و ئا اعضاای  هن ۀارتقای  مرتبا   ۀ ایما آان؛  ۀآااادار بر ؤترا؛ ماغنرهای  ماز اتاالی

 ه دهد.  تهی ارا جیاای  و روابط منی، آ،
  ۀانرپذار  میرف اهمن  بیلقوأانرگذار /تأت  ۀگی ه در  قشا هی   هلیهؤجیاای  هرا  از م

هیسا ؛ براسایس تحلنل    علمی دا شاای ئاعضای  هن ۀارتقی  مرتب ۀ یمآان؛  ۀهی در آاادآ،
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توا، باه درک انرپاذار  میأانرگاذار /تا أتا   ۀهای  کلناد  در  قشااا لیاهؤاای  هراا  از مجایا
 تر  از  نروهی  پنشرا، پژوه  دس  ایف . جیم 

 ثیرگذار أمتغیرهای ت

علو  منی، و    ۀ هی   وورور و توسای ن یل    دو ماغنر نگیامی، حیکم بر آموزش عیلی در اارا،  و 
اارگذار /اارپذار  مسااقنم ماغنرهی     ۀ ا    بی قرارگرفا؛ در رب  بیال و سام      قشا فرارشااه 

هی بی بنشااارا؛  ترا؛  شاایتن عاوا، نبحرا ی شااو د. به شااایتاه می   مقیله ماغنرهی  اارگذار اا؛  
   اساایدا،   ارتقی    وی   از  رف هیسا  و  و تغننرا، آ،  وابسااه به آ،    یمه آان؛ انرگذار   وضاین   أ ت 

هی وابسااه به تغننر در  کم اسا  و تغننر آ،   هی  سابای  انرپذار  آ، أ  ادا، قیبل کاارل  نساااد.  راکه ت 
هی  کال، سانیسای  اقاصاید  و  لیه ؤ عوامل بسانیر داار  اسا  )ازجمله رو دهی  روادادهی و م 

قفین  ) یشی  دارا  عد    میال  انرگذار  زاید و احا أ دلنل ت   اجامیعی(. درمجمو  اا؛ دو ماغنر  به 
  ۀ  ایما آان؛   ۀ آاااد   ۀ عاوا،  نروهای  محنفی دارا   نرو  پنشاارا اادگی در زمناا انرپاذار  کم(  باه أ از تا 

انر مسااقنم دار د و الز  اسا   أ هی و تییمال، آااد  ت شاو د. اا؛ عوامل بر فییلن  ارتقی شاایتاه می 
 هی رتد گردد.  هی و بر یمه هی برا  تاونم سنیس  هموار  شرااط آ، 

 متغیرهای دووجهی 

ساااه ماغنر نا اوایرا، جایمیاه )تااایا   بایزار و دولا ( از آموزش عایلی   نرقایبای و  
عاوا، ماغنرهی  دووجری در  شااد، آموزش عیلی  و ناقاصااید آموزش عیلی  بهالمللیبن؛

زاید و هم دارا     انرگذار   سابای  أمیای که هم دارا  ت ه اا؛ا د؛ بشاد   شاایتاه  مقیلهموضاو   
زاید هساااد.  بنی  ماغنرهی  دووجری بی  یپیادار  آمنهاه اسا      انرپذار  زاید ای  سابای  أت

های را باه د بایل تواهاد های  واکا  و تغننر بر داار شاایتنر  بر رو  آ،زارا هر عمال و تغنن
هی بیاد در  گذارا، بیشااد. وضاین  آ،توا اد موضاو  کا  و واکا  سانیسا داشا  و می

عاوا،   ور واژ  لحایظ گردد. باایبراا؛ از اا؛ ماغنرهای گایهی باههای باههای و اقادا  راحی بر ایماه
انرپاذار  و أتا   ساابا شااود  راکاه اا؛ عوامال باه  می  راسااا   اایدناای     ماغنرهای  نهادف

عاوا،  نرو  پنشاارا، د باهاا توا های  احامایلی  میقفینا مای، و همرا  بای عاد أانرگاذار  توأتا 
که هدف مایساابی هم برا  تمرکز اقدامی، و  در  ور گرفاه شااو د  درحیلی  یمهآان؛ار بر  ؤم

 د.   روهی به شمیر میبر یمه
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 ثیرپذیر یا وابسته أمتغیرهای ت

سایالر   هی  شایاسااه ناسااقرار  وی    آموزش و پژوه   و   ۀ دو ماغنر نتصاوار ذهای جیمیه از آااد 
  هی  عاوا، شایتن پرور    بی قرارگرفا؛ در قسام  پیان؛ و سام  راسا  میترال  به و ا انز  

تییمل ساایار    بی در مقیاسااه  انرپذار   أ ا د. ماغنرهی  ت انرپذار در اا؛ تحلنل شااایساایای شااد  أ ت 
های برا   اا؛ شااایتن      اد. باه عبایر، داار ا انرگاذار و دووجری بساانایر حسااایس أ ماغنرهای  تا 

 د؛  ا   علمی  بساانیر مرم ئ اعضاای  هن   ۀ  وی  ارتقی  رتب   ۀ گذارا، در حوز رازا، و ساانیساا  بر یمه 
ذار   انرپاذار  بایالتر  دار اد و از  راق همایهاای و اارگا أ  راکاه ماغنرهایای هساااااد کاه قایبلنا  تا 

راز  کرد. از  ربط  اار گذاشاا  ای برا  آ، بر یمه ذ    ۀ  یم توا، بر  او ای تحقق آان؛ هی می بر آ، 
رو د و الز   شاامیر می به    یمه آان؛ تروجی برا     ا  شاایتن     اتاافالحی  هی لیه ؤ   اا؛ م  ور اا؛  

 اس  در  راحی سایراوهی  آااد  و  نز اقدامی، رهبرد   مورد توجه قرار گنر د.  
 متغیرهای مستقل

در    مقایلاهشاااد،  و نرو ادهای  جمینای در آموزش عایلی  در اا؛  دو ماغنر نرو اد داجناایلی
عاوا، ماغنرهی  و به  هساادانرپذار  کمار   أانرگذار  و تأماغنرهی  داار دارا  ت  مقیاسه بی

دشاد  هی  واربراسایس داد   هیکه اا؛ شایتن یمیا به اا؛ا د.  ه شاد تمسااقل در تحلنل ارا 
پاذار   اار  اارگاذار / ایماهآان؛های  داار   ساابا  باه شااایتن  )مباای بر داادگای  تبرگای،( 

 ۀ گو ه که در مرحلهمی،   شاد عیمل کلند  شاایسایای  ُ ه  ۀاسا  که هم  گیاایکمار  دار د.  
ا د هی شایسیای شد لیهؤارترا؛ مؤعاوا، مهی  کلند   بهلیهؤقبل دادام  در منی، مجموعه م

های  آاااد  های و باداالهای بای درجای، اهمنا  مهالف بایااد در  راحی بر ایماهآ،  ۀهما   ی  و  بنیاا 
   . لحیظ گرد د

 (2)  هی م   در شایلافزار من هی  برگرفاه از تروجی  ر  همچان؛  براسایس تحلنل
انرگذار  مساااقنم و  أ میاشاای گرافنیی از شااد، ارتبی ی، منی، عوامل  شاایمل ت (3)و 

تااور،  هی بهانرگذار  منی، شاایتنأه شااد  اساا . شااد، تتغنرمساااقنم منی، عوامل ارا 
تر  )تفوط تنر   اساا مشاایهد   انرا، قیبلأترا؛ تقو  و قو   ترا؛  ضااینف  منی ه ضااینف
 مودار شااد، ارتبی ی، منی، ماغنرهی  کلند     . تر منی، عوامل اساا (انرا، قو أبنی ار ت

کشاد.  تصاوار می شاد  را در ا   می  کلی  بهترا؛ ارتبی ی، منی، ماغنرهی  شاایسایایقو 
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انرا، غنرمساااقنم  نز  عیمل نگیامی، حیکم بر أت  ۀشااود در  قشاا گو ه که مالحوه میهمی،
اا؛  مودارهی به     ور کلیبه  انرا، بر سایار ماغنرهیسا . أآموزش عیلی  دارا  شادادترا؛ ت

های  پایبرجای برا  آاااد   کااد تای در  راحی بر ایماهگاذارا، کما  میرازا، و ساانایسااا بر ایماه
کااد در  راحی  را در  ور داشااااه بایشااااد و باه پژوهشااارا، کما  می  مااد وای   های پواایای

 تصیوار و تغننرا، آااد   ارتبیط مافقی منی، عوامل را لحیظ کااد.  
 ت علمیئاعضای هی ۀارتقای مرتب  ۀنامآیین ۀآیند ۀتعیین نیروهای پیشران سازند .4-3

شاد  در گی  پن    ه ت هی  سایتایر  ارا هی  فراااد تحلنل بی بررسای ایفاه   توا اد می تبرگی، پژوه   
. در ا   ای  کلی   کااد   اقدا   مقیله  نروهی  پنشارا،  ریای    ۀ  ساب  به شاایسایای و توافق دربیر 

علو  منی، و    ۀ هی   وورور و توسای غنر نگیامی، حیکم بر آموزش عیلی در اارا،   ن یل  پای ما 
ا    نا اوایر جایمیاه )تااایا   بایزار و دولا ( از آموزش عایلی   نرقایبای و  فرارشااااه 

شاد، آموزش عیلی  و ناقاصاید آموزش عیلی  بی قرارگرفا؛ در قسام  بیال   مودار از  المللی بن؛ 
انرپذار  کم  أ انرگذار )ت أ ماغنرهی  ت   ۀ   برتوردار د. دو ماغنر اول در محدود انرگذار أ بنشااارا؛ ت 

انرگذار   أ انرپذار  و ت أ ماغنرهی  دووجری )ت   ۀ انرگذار  زاید( و سااه ماغنر داار در محدود أ و ت 
م   در  افزار من  هی  سایتایر  و  ر  هی  حیتال از تحلنل د. در گی  آتر  ایفاه   زاید( قرار دار 

ارتقی  بی    ۀ  یم آان؛   ۀ و کی دادهی  پنشارا ادگی در تحوال، آااد     ه ت برگی، پژوه  ارا  شاسا  پال ت 
اعضای  پال به بحث گذاشااه شاد.    از ساو  ورور     توجه به رو دهی  جری ی و تحوال، درحیل 

 دس  آمد:    پال  ایای و توافقی، زار به اا؛  هی در  پل از تحلنل و بررسی ایفاه 
 ؛ا شااارناز ب   برتوردار  لنا را،  باه دل ادر ا  یآموزش عایلعایمال نگیامای، حایکم بر    ●

 شد د.    ایشایسی  شرا،نپ  رونعاوا،    بهالاودر    رارپذناأت ؛ا کمار و  رگذارناأت
و   ی   نرقایبایساااه عایمال نا اوایر جایمیاه )تااایا   بایزار و دولا ( از آموزش عایل  ●

و    یداا ز   سااباای     رگاذارناأ  بای تا ی  و ناقاصاااید آموزش عایلیشاااد، آموزش عایلیالملل؛نب
شایتاه شد د.   یشرا نتوا، پ  تبرگی، دارا     از سوالاودر   یدا ز   سبای     رارپذناأت

  هایلنا   کاه در تحل ای، و فرارشااااهنا علو  م  ۀ وورور و توساایا    هایعایمال ن ایل   ●
تبرگی،    کم شاایتاه شاد  بود  از ساو   سابای     راو اارپذ  یدا ز  سابای    بی اارگذار   سایتایر

پاجم شایتاه شد.    شرا،نپ  رونعاوا،  پژوه  به
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آموزش و   ۀادا آ  از  جیمیه یذها را )نتصااو اراد  ۀشاادایشااایساای   دن ریر عیمل کل●
شاد،  و  یایلنجا   نرو د د پرورز  نو ا ا   سایالر سااهاشای  هیپژوه    ناسااقرار  وی 

قرار   یپال مورد بحث و بررسا    اعضای از ساو  زن (  یدر آموزش عیل یانجمی   نرو دهی
و در افق    شاااد ی راح  الاو بود، در  شاارا،نپ  یژگ ا واجاد و  کادا  چنه   اا گرفا  و در رای

پژوه  و   ۀموارد  بر اسایس اجمی  تبرگی، در حوز ۀشاایتاه  شاد د. اگر ه هم شاد  ؛ننتی
  د. اتوجه  ۀساابی و  ن وی  ارتقی  واجد اهم ۀادا آ  وهیا سایر فندر توت

 مقایلاهافزار و اجمای  تبرگای،(  در اا؛   ر    بایانادشااد  أساایس  پای عایمال کلناد  )تا ابراا؛
.  ا د  میا  داد  شد  (4شمیرۀ )شو د و به شرم شیل عاوا،  نروهی  پنشرا، شایسیای میبه

 ۀ  یمآان؛ ۀ)ایای آااد  مقیلهقفین  در موضو   اا؛  نروهی  پنشرا،  از اهمن  و احامیل عد 
انر اا؛ پای  نرو   أ  علمی اارا،( برتوردار اد؛ اگر اه  ق  و تا ئا اعضااای  هن  ۀارتقای  مرتبا 

  علمی اارا، به ا  ا داز  ئاعضای  هن ۀارتقی  مرتب  ۀ یمآان؛  ۀدهی به آاادپنشارا،  در شایل
گیامی، حیکم بر آموزش عیلی  بنشااار از ساایار  اهمن   و براساایس  ور تبرگی،    نساا 

سایالر  و  هی  شایاسااهعیمل ناسااقرار  وی  که اسا  گیاای  شاد  اسا . هی  شاایتاهپنشارا،
ارتقای     ۀ ایما دهی و تادوا؛ آان؛فرا در فرااااد جرا عاوا، عایملی پایااه و پن پرور   باها انز  

مبای     هی مسااقل   نرو  پنشارا، شاایتاه  شاد  اسا . اا؛ پنشارا، ور و به  شاایتاه شاد
 رو د.  شمیر میهی  آااد  بهدر پژوه  ترهی  گسارد تحلنل
 
 
 
 
 
 
 
 

 ران یا  یت علمئیه  یاعضا ۀمرتب یارتقا ۀنامن ییآ  ۀندیثر بر آؤ م  ۀشدیی شناسا شرانیپ  یروی . پنج ن4شکل  

گفتمان حاکم بر آموزش 
 عالی در ایران

 

 اقتصاد آموزش عالی
 

 

شدن المللیرقابتی و بین
 آموزش عالی

 

نامۀ های آیندۀ آیینپیشران
ارتقای مرتبۀ اعضای هیئت 

 علمی ایران
 

جامعه )صنعت، بازار  انتظارات
 و دولت( از آموزش عالی

 

های نوظهور و توسعۀ چالش
 ایعلوم میان و فرارشته
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 گیری بندی و نتیجهجمع.  5
 ۀ اا؛ بود  اساا  که ن را پنو د مساااقنم و مشاارود  منی، توساای  مقیلهفرا پن   ۀدغدغ

شاود   و ساپل بی اجامیعی  اقاصاید  و فرهاای در کشاور ادراک  می ۀدا شاایهی بی توسای
هی  ایی از  دا شاای   علمی  ئاعضای  هن ۀارتقی  مرتب  ۀ یمدر ورداشاا؛ اا؛ واقین  که آان؛

هی مفرم  وی  آموزش عیلی در کشاور اسا   اا؛ پرسا  ۀارکی، مرم در رو د تییمل و توسای
هی ا د  روابط سایتایر  منی، آ، یمه کدا ار بر اا؛ آان؛ؤشاد که نرو دهی و عوامل کلند  م

  یمه  نسااد  آان؛اا؛  ۀدهاد  به آااد او ه اس   و  نروهی  پنشرا، شیل
  ۀ ار آااد ؤ عایتار م   ماد  وی  کوشا  در راساای  شاایت     اا؛ مقیله اسایس  هدف  ؛ براا 

پرداز   راهبرد ایر  و اتهیذ  ارتقی به   ۀ  یم آان؛  ماوور ااجید بسااار  علمی برا  سااایراو
   مقایلاه ا   رشاااااه رو  مفایبق بای روایرد منای، تصااامنمای، سااانایساااای بود  اسااا . ازاا؛ 

ترا؛  نروهی   دا ی بی هدف شااایت  اتاالی هی  پژوهشاای و من ا  از فییلن  مجموعه 
تااور،  ایدشااد      ۀ  یم آان؛   ۀ دهی به  ادو و، آااد را ادگی در شاایل دارا  قدر، پن  

در    اساایدا،  وی  ارتقی     ۀ بر آااد     ار ؤ . برا  اا؛ ماوور  مجموعه عوامل کلند  م گرف  
بط منی،  هی  سایتایر  برا  تبنن؛ جیاای  و روا هی  کشاور احصای شاد  تحلنل دا شاای  

گنر  از تحلنل آایر ماقیبل ا جی  گرف  و در ریا    نروهی  پنشارا، بی  هی  بی برر  لیه ؤ م 
شااد   هی در پال تبرگی،  تینن؛ گرداد. از منی،  ه عیمل کلند   ریای اعابیرساااجی ایفاه 

ا اویر جیمیه    ( 2  ؛ گیامی، حیکم بر آموزش عیلی   ( 1پای عیمل شیمل      در فراااد پژوه  
  ؛ شااد، آموزش عیلی المللی رقیبای و بن؛   ( 3  ؛ بیزار و دول ( از آموزش عیلی )تااای    

ا    علو  منی، و فرارشاااه   ۀ هی   وورور و توساای  یل    ( 5و    ؛ اقاصااید آموزش عیلی   ( 4
عاوا،  نروهی  پنشارا،  اند تبرگی، پژوه   به أ هی  تحلنل سایتایر  و ت براسایس ایفاه 

  علمی در اارا، شاایتاه  ئ هن     اعضای   ۀ ارتقی  مرتب   ۀ  یم آان؛   ۀ آااد   هی  در سایت  بدال 
ترا؛  نرو   عاوا، مرم در اا؛ راسااااای  عایمال گیامای، حایکم بر آموزش عایلی  باه   شاااد اد. 

شاایتاه شاد. گیامی،    1404ارتقی( در افق    ۀ  یم آان؛   ۀ )آااد   مقیله پنشارا، در موضاو  اا؛  
  حیتاال از مالحوی، ساانیساای   هی هی و اارگذار  حیکم بر آموزش عیلی بر دتیل  

گنر (  گذار  و تصمنم امانای  فرهاای و ارزشی بر  وی  حیمرا ی و مدارا  )سنیس  
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  ۀ انر آ، بر سااایزوکیرهی  ارزایبی شااایاسااااای و ارتقی  رتب أ تب   تا در آموزش عیلی و به 
 دالل  دارد.    وی  دا شایهنی،  در اا؛  

  یاۀ  ییای، کلناد  )شااایمال جایم  و ذ  ور عای نرو  پنشاارا، داار  ا اوایرا، جایمیاه باه
اساایس    ور تیص از  وی  آموزش عیلی اساا . براا؛مد ی  تااای   دول   و بیزار( به

گوای  وی  آموزش عیلی به  یپذار پیساا ی، و ضاارور، اجاای نماایساا  بی تغننر مقاضاا 
 ور  بنیی  هی  به ییی، و لزو  در ورگرفا؛ آ،انر ا اویرا، اجامیعی و  نیزهی  ذ أجیمیه  ت

 ارتقی تواهد داش .    ۀآااد ۀ یمتر  در تاونم آان؛و بیزتیبی پر ان؛ ترمرم قشی  
هی  داتلی بی ایداار و همچان؛  نرو  پنشاارا، سااو   رقیب  روزافزو، منی، دا شااای 

اسایس   جری ی اسا . براا؛  ۀهی در عرتا پذار  دا شاای اهمن  بنشاار ارتقی  توا، رقیب 
رقیب  علمی  براسایس قواعد و اساای داردهی  فراملی و    ۀایهی قیبل قبول در عرتا ایفا؛ جیا

های  گنر  اهمنا  در تبنن؛ روایردهای و ا اهای  جرا   المللی پنشاارا ی بایدر ساافم بن؛
  ۀارتقایسااا . در همن؛ راساااای  بر اهمنا  توساایا   ۀآاااد  ۀ ایما راهبرد  در مساانر تادوا؛ آان؛

های  مشااارک  وآورا اه و   رم  ور  هشاای )و همن؛های  علمی و پژوارتبای ای، و همیایر 
 ی  داار در ساافم هی  تاایح هی  مفرم کشااور بی دا شااای کیرآفراای ه( منی، دا شااای 

 کند شد  اس . أجری ی  نز ت
  اقاصااید آموزش عیلی  اسااایدا،ارتقی    ۀآااد  ۀ یمپنشاارا،  ریر  در تاونم و تدوا؛ آان؛

شااد، آموزش عیلی در اارا، )و جری،( و  تجیر اساا  که تود از سااوای بر رو د پرشااای   
کاد و از ساو  داار  بر هی   یشای از آ، اشایر  میهی  الزامی،  امیی ی، و  یل ضارور، 

  علمی در  ئاهمن  توجه به موضاو   وی  درآمدهی و ارتقی  امیی ی، اقاصاید  اعضای  هن
 مزبور  دالل  دارد.  ۀ یمکشور  برا  تدوا؛ آان؛

های   ارتقای  موضااو  توجاه باه  ایل   ۀآاااد  ۀ ایما ا، پاجم در تادوا؛ آان؛ساارا جای  پنشاار
پاذار    ور عای  و ضاارور، ا فبایقهای  داتلی و جرای ی باهاجامایعی  وورور در عرتاااه

ا  و  )اعم از علمی  پژوهشای ای تحقنق و توسایه( بی مقاضانی، فرارشااه  دا شاایهیهی    وی 
و  ای    ماد وی  ارا ه  روایرد ا داز جیم  شام  ۀو توسای  جدادغنرتهصاصای موضاوعی، 

هی  فرهاای  اجامیعی   ا  )ازجمله توجه به سواهرشاهگراای ه ضم؛ لحیظ میهن  منی،کل
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هی  د نی  پنچند  و در حیل  ل و  یل تسانیسای  حقوقی  محنفی و...( در بسانیر  از مسای
تییمل اس . 

هی  آااد  امیی،  وهی  پنشارا،  در پژوه هی   ریاه در اا؛  نرقفین بی شاایت  عد 
ربط فراهم ذ   ۀ یمرو   وی  ارتقی  دا شاایهی و آان؛ساایراوهی  پن  ۀشاایسایای و توسای

موضااو    ۀعبایر، داار  تحقق هرکادا  از ساااایراوهای و تصااوارهای در آاااد  تواهاد شاااد. باه
گو ه که گیاه شد ی،حیل  همدرعن؛  داد، تغننراتی در اا؛ ماغنرهیس . پژوه   در گرو رو 

هی گذار هی و ساانیساا گنر    در تصاامنممقیلهشااد  در اا؛  ارزایبی  ۀگی ماغنرهی   ه ۀهم
 ۀ  ایما آان؛  ۀهای  آااادهای در تادوا؛ واراا ا اد و الز  اساا  وضااینا  احامایلی آ،آفرا؛ ق 

ه    علمی اارا،  مورد توجاه قرار گنر اد. در انجاه  بایتوجاه با ئا اعضااای  هن  ۀارتقای  مرتبا 
که بهواهد مزبور در آااد  و درتااورتی  ۀ یمهی و رو د تفور عوامل اارگذار  آان؛قفین عد 

هی  ساایتایر  و تحوال،  بی تحوال، جری ی در اا؛ عرتااه همای  بیشااد  بیاد پنچندگی
بداری آ، اسا   ۀمحنط کال، اجامیعی  اقاصاید  و سانیسای را در  ور داشااه بیشاد؛ تاری  یا

  ارا ه اس .  آااد  ا  ورشاهایروای موفق بی اا؛ تغننرا،  داشا؛  ای  منی،که اای ه را  رو
 

 تضاد منافع.  6
پژوهی ه در بیزبنای توساایه روایرد آااد ناا؛ مقایله مساااهرج از پرو   پژوهشاای بی عاوا،  

  در مرکز تحقنقی، سانیسا   1414  علمی اارا، در افق ئ یمه ارتقی  مرتبه اعضای  هنآان؛
 علمی کشور و بی حمیا  میلی اا؛ مرکز اس . 
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