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 درباره پنل و روش كار: مقدمه

  
سناريوهاي جذب دانشجو در آموزش  «اعضاي پنل و با موضوع  افرادي خبره و متخصص و همچنينپنل ميز آينده پژوهي با حضور 

در اين پنل  هر . لي  برگزار شدريزي آموزش عا		آبان در محل موسسه پژوهش و برنامه 25شنبه دوروز  12الي  10ساعت »  عالي غير انتفاعي
  :در ادامه ديدگاه هاي هر يك از اعضاي پنل ارائه شده است.  كردندبيان   سناريوهاي جذب دانشجوهاي خود را درباره  يك از اعضاي پنل ديدگاه

  
  

  
  

 رئيس موسسه پژوهش و برنامه ريزي آموزش عالي: دكتر نسرين نورشاهي 

سروران ارجمند، فعاليت هايي كه ما در حوزه ميز آينده پژوهي داشتيم ، در واقع همان ساختار گفتگويي كه  عرض سالم و ادب و احترام خدمت
ه بود و آقاي دكتر فراستخواه  با ابتكار خودشان در طرح پژوهشي با عنوان آينده پژوهي آموزش عالي كه از حوزه معاونت آموزشي به ما پيشنهاد شد

گزارش محصول اين ساختار گفتگويي و بحث هايي را كه از دل اين ميز با حضور  8حدود يك سال است كه تا كنون سابقه فعاليت هاي اين ميز 
ال كرديم ، خبرگان، مسئوالن و افرادي كه در حوزه آموزش عالي قلم زدند ، فكر كردند، كار كردند، بيرون امده است و ما اينها را به دانشگاهها ارس

گرفتيم ، پروژه آقاي دكتر فراستخواه در واقع در يك مقطعي اين پروژه ميز آينده پژوهي به يك نتايجي رسيد و گزارش بازخوردهاي خيلي خوبي 
ما اين را امتداد و استمرار  ودر واقع نهادينه شده است  منتهي اين ساختار گفتگويي كه از دل اين پروژه بيرون آمده است. نهايي آن تهيه شده است

ريم چون اين برنامه با استقبال دانشگاه ها و با استقبال ستاد خود وزارت و كليه ذينفعاني كه به يك نحوي با موسسه در ارتباط هستند داديم و بنا دا
حفظ شود و در ادامه آن پروژه، اين فضاي گفتگويي را كه ايجاد كرديم را مورد به مورد بر علمي  ما فكر كرديم كه اين ساختار . روبرو شده است

سب موضوعاتي كه مي تواند در دستور كار موسسه قرار بگيرد ادامه دهيم و امروز با موضوع جذب دانشجويان خارجي در موسسات آموزش عالي ح
يده غير انتفاعي در خدمت شما هستيم كه البته سابقه اين كار را در گروه مطالعات تطبيقي آقاي دكتر ذاكر صالحي هم يك پروژه اي را زحمت كش

د و فعاليتي تحت عنوان راهبردهاي جذب دانشجوي خارجي در مورد كل دانشگاهها و موسسات پژوهشي داشتند ، اما در بحث امروز ما تاكيد بر بودن
روي موسسات آموزش عالي غير انتفاعي است به همين دليل دوستان و اساتيدي كه دعوت شدند به يك نوعي ارتباطي با اين موضوع دارند و هم 

  . ك آينده پژوهي و هم با رويكرد تخصصي وكارشناسي دوستاني كه در حوزه موسسات غير انتفاعي فعال هستندبا تكني
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شت من تشكر مي كنم كه دعوت ما را پذيرفتيد انشااهللا كه جلسه مفيدي باشد و ما بتوانيم از دل بحث و گفتگوهايي كه در اين جلسه خواهيم دا

اي دكتر ابري نيا و آقاي دكتر آهون منش كه االن دقيقا با اين موضوع درگير هستند در مورد موسسات غير يك توشه اي داشته باشيم براي آق
ه انتفاعي و آن گسترش هايي كه در ساير زيرنظام ها افتاده است و بعضا فشارش به موسسات غيرانتفاعي وارد شده است و در اين موسسات سرماي

  .ايي ايجاد شده است و حاال اينها به نحوي با يك سري مشكالتي درگير شدندگذاري هايي انجام شده است و ظرفيته

  عضو هيات علمي موسسه و دبير ميز: دكتر  مقصود فراستخواه

همانطور كه توضيح دادند موضوع پنل امروز ما در . حضور علمي دارنددر اينجا كنم كه  من هم سالم عرض مي كنم  و از اعضاي پنل تشكر مي
ه موسسات آموزش عالي غيرانتفاعي و به طور خاص جذب دانشجو در اين موسسات و آينده پژوهي و آينده انديشي در اين خصوص مورد مسئل

 چه از منظرآينده پژوهي و  چه از منظراعضاي حاضر كه در اين پنل شركت كردند تخصص هايي در اين حوزه دارند پروژه هاي تحقيقاتي . است
كه موسسات آموزش عالي غيرانتفاعي نمايندگي هاي معتبر  ، بحث تخصصي پنل امروز كارشناسان خبره در. م داده اندانجاآموزش عالي مديريت 

اين همان هدفي است كه ميز آينده پژوهي آموزش عالي به . آينده پژوهي در ايمجا جمع اندخانم دكتر توضيح دادند و كارشناسان و خبره هاي 
آموزش عالي هستند كه در زمينه موضوع تخصصي جناب اقاي اكبر گلدسته از محققان جدي  .حق دنبال مي كند مثابة ساختار گفتگويي به لطف

جناب آقاي دكتر ذاكر صالحي  . . مي گويم خوب ، چون خودم هم همراه كوچك ايشان در اين تحقيق بودم. اين پنل پژوهش خوبي انجام داده اند
آينده براي ما خيلي مهم است و آينده پشت درهاي ماست،  اينگونه نيست كه فكر  . مينه پژوهش كرده اند نيز در پروژه تحقيقاتي ديگر در اين ز

يكي از مسئله ها، مسئله .آن باشيمماده آبدون اينكه  مي شويمپرتاب به آينده هايي ما .  مي شوددير  زود، خيلي.. كنيم چو فردا شود فكر فردا كنيم
ما واقعا كشور ظرفيت سوزي شده ايم، ما ظرفيتهايمان را از بين مي بريم، نه تنها براي آينده فرصت خلق . تظرفيتهاي بخش غيردولتي ماس

. يكي از ظرفيتهاي مهم آموزش عالي ما بخش هاي غيردولتي است. ظرفيتها و فرصتهاي موجودمان را هم از بين مي بريماندك كنيم حتي  نمي
  ي خواهيم در آينده چه كار كنيم؟ اگر ما اين ظرفيت را از بين ببريم م
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پرسش . استوبراي غلبه بر اين دولت ساالري ناكارامد  ما براي عزيمت به آينده تكيه گاهظرفيتهاي بخش غيردولتي در آموزش عالي مهمترين 

ظرفيتهاي غير دولتي آموزش عالي  مي خواهند چه شوند، بخشي از اينموسسات آموزش عالي غير دولتي و غيرانتفاعي ، اين در آينده  اين است كه
ما موسسات آموزش عالي غير دولتي و غيرانتفاعي است و بخش غيرانتفاعي حداقل داراي عنوان غيرانتفاعي هم هست كه مي توانيم روي ان به 

 بخش. لي حساب بكنيم لحاظ ارزشهاي اجتماعي به لحاظ هنجارهاي فرهنگي مان كه نميخواهد آموزش عالي را در حد يك كاال تقليل دهد خي
كند و مي بحل ، براي ما مشكل است را كه  آن تصدي گري دولتي  آموزش عالي اگر پاكيزه ومولد وخالق ورقابتي وآزاد باشد مي تواندغير دولتي 

پنل امروز ارائه توسط آقاي  در .دانيم كه خيلي از فرصتهاي ما تبديل به تهديد شده است و عمال نميتوانيم از اين ظرفيتها بهره وري داشته باشيم
از ارائه بحث و از طريق   بعد  .سناريو نويسيتكنيك گلدسته انجام مي شود درباره آينده جذب دانشجو در موسسات آموزش عالي غيرانتفاعي با 
  ربيات مديريتي و سياستگذارياز دانش و تج بنا داريم گفتگوي جدي انتقادي و تكميل كاربرگهايي كه در اختيار اعضاي پنل قرار داده شده است

  . بكنيماستفاده  اعضاي محترم پنل

 

  عضو هيات علمي و پژوهشگر آينده پژوهي :دكتر اكبر گلدسته

من از مديران محترم  موسسه سركار خانم دكتر نورشاهي ، جناب آقاي دكتر منيعي و جناب آقاي دكتر فراستخواه و هم چنين 
موضوع صحبت در پنل نهم ميز آينده پژوهي .اي شركت اين پنل را پذيرفتند تشكر مي كنم اساتيد بزرگوار كه دعوت موسسه بر

اين . است  1404،سناريو نگاري جذب دانشجو در زير نظام آموزش عالي غير دولتي و غيرانتفاعي ايران است در افق چشم انداز سند 
ساتيد بزرگوار عرضه مي شود و در انتها براي ارزيابي سناريو پژوهش نتيجه تقريبا دو سال كارمداوم است كه در اين جلسه خدمت ا

هايي كه تدوين شده ، كاربرگهايي خدمت اساتيد ارائه مي شود كه  تمنا ميكنم آنها را تكميل بفرماييد؛ نحوه بررسي آن را هم اگر 
  .آشنايي وجود ندارد من در انتهاي پنل خدمتتان عرض ميكنم 
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بين پيش بيني و آينده نگاري است كه ما در حوزه  آينده نگاري به هيچ وجه قصد پيش بيني نداريم  كه چه نكته اول در مورد تفاوت 
در پيش بيني آينده اي كه قابل تصور است در يك مسير واحد و منفرد خواهد بود اما در آينده نگاري ما . چيزي رخ خواهد داد 

مكن و قابل تصور باشد دسترسي پيدا خواهيم كرد و در مورد اينكه كدام گزينه چندين مسير را طي ميكنيم و به چند آينده اي كه م
  .بايد انتخاب بشود ، احتمال رخداد اينها و  چگونگي تصور اينها بحث خواهد شد ؛ موضوع بحث ما هم دقيقا همين است 

سناريو نويسي دو رويكرد كلي داريم كه در  نكته دوم قبل از اينكه من وارد بحث اصلي شوم اين است كه ، ما در آينده پژوهي و در
در انگاره هنجاري ما آينده مورد نظرمان را كه مي خواهيم به آن برسيم .واقعا پارادايم يا انگاره هنجاري و امكاني نامگذاري شده است 

تعريف نشده است، يعني ما خودمان ترسيم مي كنيم و در واقع مطلوب ما است ؛ در اين تحقيقي كه پيش رو داريم اساسا مطلوبيتي 
ذهن را كامال باز گذاشتيم براي آنچه كه مي خواهد رخ بدهد حاال اينكه مطلوبيت اين سناريوهاي مختلف به چه ميزان خواهد بود و 
ذينفعان متعدد ممكن است نگاههاي مختلفي به اين قضيه داشته باشند و هر كدام مطلوبيت ها يخاص خودشان را داشته باشند 

اين هدف مورد نظر ما بوده و بنابراين نوع پارادايمي كه در اين . ه اي است و به طور طبيعي نيز چنين چيزي حادث خواهد شد مسئل
است، يعني  امكان هاي متعددي كه ممكن است رخ بدهد و البته هر كدام با احتمال هاي متفاوت كه ممكن  "امكاني " مبحث داريم

در مورد آينده نگاري رويكردهاي متفاوتي داريم كه سناريو نويسي رويكردمنتخب اين .د يا نباشد است يكي از آنها مطلوب ما باش
  .پژوهش است ،  كه در بخش  نوآوري و خالقيت در حوزه ي آينده نگاري تقسيم بندي شده است

رويكرد اصلي كه سناريو نويسي ها و رويكردها هم من دركنار  هايي را كه من با رنگ قرمز مشخص كردم از آن روش منتهي آن بخش
باشد استفاده كردم، يعني در مورد پويش محيطي آموزش عالي غير انتفاعي، روند ده سال گذشته و حتي بيشتر از آن را كه از ابتداي 

ستيم پنلي كه ما در خدمتتان ه. تاريخ شروع فعاليت اين مؤسسات بررسي شده است،روند يابي براي مسائل مختلف انجام شده است 
هاي ديگري كه با خبرگان نياز بود و تحليل اثرات متقابل كه در انتهاي بحثم به آن خواهم پرداخت، اين مباحث مجموع  و بحث
علت انتخاب سناريو به طور خالصه تنوع پذيري اينهاست براي وضعيتهايي . هايي بود كه در اين پژوهش به كار گرفته شده است روش

. توانيم تصوير پردازي كنيم از آينده و تصورات خودمان را شكل دهيم هستند، اينكه در سناريو ما مي كه در آينده قابل رخداد
توانند  توانند به عنوان نتيجه يك پژوهش آينده نگاري مثل بحثي كه االن در خدمتتان هستيم استفاده شوند و هم مي سناريوها مي

ها، چه  هاي مختلفي كه تصور شده چه مطلوبيت كه ، اين سناريوها و امكانخودشان موضوع شروع يك بحث جديد باشند مانند اين 
ي يك پژوهش آينده نگاري باشد  تواند خاتمه هايي دارد؛ مثل پنلي كه درخدمتتان هستيم و از سوي ديگرهم مي ها و چه قوت ضعف

اي براي  داشت نشان مي دهد كه سناريو شايد مقدمه هايي را كه بعد از اين خواهيم ها و بحث كه ما در واقع اين بحث را نداريم و پنل
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هاي ديگري به كار رود، مانند پيمايش موضوعي،  تواند در تركيب با روش ورود به مبحث نهايي باشد و اينكه در واقع سناريو خودش مي
  .ه از آنها  استفاده كردمپيمايش محيطي كه من هم در پژوهشم در واقع مقدماتي مانند اين موارد براي سناريو نويسي داشتم ك

خواهيم برسيم؟ يعني چند تنوع و  تواند بحث بشود اين است كه ما به چند سناريو مي موضع مهمي كه پيش از تدوين سناريو مي
سناريو را در  4است كه ما در اين تحقيق  6تا  1گيريم كه اعداد مرسوم در ادبيات آينده پژوهي معموالً بين  امكان را در نظر مي

خدمت حضار محترم ارائه خواهيم كرد كه در واقع متداول ترين نوعي است كه معموالً در تحقيقات آينده پژوهي به آن اشاره شده 
يا به اختصار   General business networkروشي كه براي سناريو نويسي انتخاب شده است روشي است كه موسوم به . است
GBN  مسئله اصلي پژوهش جذب دانشجو در . شود در اين پژوهش دقيقاً طي شده است  اجرا مي فاز 5مرحله يا در  5است ، كه در

سال آينده است و اينكه چه عواملي بر اين مسئله تأثير گذار هستند، در فاز  10غير دولتي در  - زير نظام آموزش عالي غير انتفاعي 
در فاز . تعيين شده است  1404ا در افق زماني مورد نظر، يعني شوند و به درجه اهميت و عدم قطعيت آنه دوم اين عوامل تعيين مي

شوند ، سناريوها نوشته شده و پس از آن  براي آنها راهبردها و راهكارهايي در نظر  ها تركيب مي ويسنار درقالببعدي اين اطالعات 
ما بگويد كه در حركت در مسير زمان به  هايي كه به نكته مهم در فاز آخر پايش اين مجموعه است و تدوين شاخص. شود  گرفته مي

هاي راهبردي مان را در آن حوزه و بر مبناي آن سناريويي كه عمالً دارد به  شويم و در واقع برنامه كدام سناريو  بيشتر نزديك مي
كار به اين شكل است،  در اين سناريو شيوه. بر اساس آن اصالح كنيم را مان يكل يها برنامهشود هماهنگ كنيم و يا  رخداد نزديك مي

بعد مورد  2كنيم، اين عوامل از  به صورت تصويري خدمتتان عرض مي كنم ما دو تا عامل مهم بر مسئله مورد نظر را شناسايي مي
وضعيت در  2شود كه بعد در قسمت بعد براي هر عامل  گيرند، قطعيت  و درجه اهميت براي هر عامل كه برگزيده مي بررسي قرار مي

هايي در نظر گرفته مي شود كه  دهد، اين وضعيتها ، عمدتاً وضعيت سناريو به ما مي 4شود ، كه تركيب اين وضعيت ها  فته مينظر گر
ها  گانه سناريو 2ها در هركدام از ابعاد اين محورهاي  در هر كدام از اين حالت. به اصطالح حدي اند يا خيلي با هم متفاوت هستند

هر كدام از آنها براي تصوير و نوشتارشان، بايد اين مطلب را در نظر بگيريم كه . گيرد  و در نهايت شكل ميسناري 4گيرند كه  شكل مي
  . در كدام وضعيت است و چه معنا و مفهومي در مورد مسأله ما به دنبال دارد)  1404افق ( آن عامل در آن بازه زماني ما 

ه براي ما مهم است؟ به داليل مختلفي كه در عمل و در تجربه و پيشينه بررسي با پردازيم به اينكه چرا اين مسئل در مسئله اصلي مي
ترين و در برخي موارد تنها منبع   يكي اينكه در مؤسسات آموزش عالي غير انتفاعي عمده. آن رو به رو هستيم  و تقريباً روشن است

تواند در موجوديت  چه ميزان دانشجو خواهيم داشت، حتي ميدرآمد مؤسسات ،جذب دانشجو است بنابراين اينكه ما بدانيم در آينده 
عمدتاً جايي در مؤسسات غير انتفاعي ما ندارد و آموزش .... هايي مثل ارائه خدمات ، پژوهش و  مؤسسات مؤثر باشد چون بحث

از قبل هم وجود داشته  نكته دوم فضاي رقابتي شديدي است كه در حال حاضر وجود دارد و. ترين محور فعاليت مؤسسات است عمده
هاي مختلف آن و دانشگاه آزاد اسالمي به  هاي دولتي، زير نظام و االن هم بيشتر شدت گرفته كه يك سر اين فضاي رقابتي دانشگاه

در نكته سوم بحث جديدي است كه ما در . هاي غير انتفاعي وجود دارد عنوان يك محور بسيار مهم و در طرف ديگر مجموعه دانشگاه
ره جديد مديريت وزارتخانه داريم مبني بر تأكيد بر تقويت كيفي بر مؤسسات و آموزش عالي و توقف رشد كمي كه خودش در واقع دو

و نكته دوم . ها و مسائلي از اين قبيل باشد تواند بر جذب دانشجو در اين مؤسسات و اعطاي مجوز رشته اش مي اي اثر اوليه باز به گونه
)  1392-93سال تحصيل ( آخرين آماري كه در مؤسسه پژوهش موجود است . ها هم مؤثر است دانشكده سهم مقاطع تحصيلي در

در .است % 85دهد كه سهم مقاطع كارداني و كارشناسي در آموزش عالي  سهم مقاطع مختلف تحصيلي را به اين صورت نشان مي
مراتب بيشتر است، بنابراين ورودي آزمون سراسري و جذب  هم به% 85مؤسسات آموزش عالي غير انتفاعي سهم اين مقاطع  از اين 

هاي دولتي و آزاد  هاي ديگر بخصوص دانشگاه دانشجو در مرحله اول بسيار تأثير گذارتر است بر عناصر اين زير مجموعه تا بر دانشگاه
دانشگاه آزاد اسالمي . كنم تان ارائه ميهاي مختلف آموزش عالي را خدمت به عنوان نمونه من ازاطالعات مؤسسه سهم زير نظام. اسالمي

درصد را دارند كه اين سهم در سالهاي  11به تنهايي يك سوم ثبت نام دانشجويان كشور را دارا است و مؤسسات غير انتفاعي تقريباً 
  .اخير به مرور رو به كاهش گذاشته است
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ركيبي بوده  بر مبناي پويش محيطي، روند يابي و ايم يك روش آميخته و ت روشي كه ما براي سناريونويسي در نظر گرفته 
در بخش كيفي ابتدا مصاحبه عميق نيمه ساختار يافته با مطلعين  كليدي آموزش . سناريونويسي، از سه طريق مسئله دنبال شده است

هايي  تعداد مصاحبه. ده استعالي و ذينفعان زير نظام آموزش عالي غير انتفاعي انجام وعواملي را كه براين مسئله مؤثرند شناسايي ش
سطح  4عامل جستجو شد كه در  100عنوان و  100در اين مرحله بيش از . مورد بود تا به اشباع نظري برسيم  20كه انجام شد 

يم هاي اصلي و فرعي تقس ها به مقوله عامل. المللي، ملي، آموزش عالي و دروني دانشگاه غير دولتي و غير انتفاعي تقسيم بندي شد بين
اي را تنظيم كرديم و  هايي كه استخراج شده بود، پرسشنامه  عنوان مشخص شد، در بخش كمي ما براساس مقوله 103شدند كه دقيقاً 

اش اطمينان حاصل كرديم و به دو گروه اصلي صاحب نظر دو زير مجموعه آموزش عالي يعني ذينفعان  از نظر روايي و پايايي
شده و از بزرگواران خواسته شده بود از منظر دو موضوع درجه اهميت اين عامل در جذب دانشجو در مجريان توزيع  -وسياستگذاران 

به هر عامل نسبت بدهند كه در نهايت  10تا  1مؤسسات غير انتفاعي و ميزان عدم قطعيت اين مسئله در ده سال آينده عددي را بين 
همزمان با اين مسئله عواملي را كه داراي روندي ثابت . اريوها تدوين شدعامل جستجو شد و برمبناي آنها سن 103عامل از مجموع  2

هاي زماني مدل بندي شد و رونديابي شده است كه تا  هاي آماري سري بودند مثالً ميزان تقاضاي ورود به آموزش عالي به وسيله مدل
ابتي داشت از مجموعه عوامل مورد بررسي در هايي كه واضح بود و روندهاي ث كه به چه شكل خواهند بود و آن عامل 1404سال 

تدوين سناريوها كنار گذاشته شد چون روندهايش تقريباً مشخص هستند، آن دو عامل هم طبق همان بحثي كه قسمت ادبيات آينده 
بحث و داوري  سناريو شد و اين سناريوها را من خدمتتان ارائه خواهم كرد تا در اين پنل به 4پژوهي خدمتتان عرض كردم منجر به 

  . گذاشته شود

نظران آموزش عالي به دست آمد باز به دو دسته  سطح عرض كردم از مصاحبه  عميق نيمه ساختار يافته با صاحب 4عواملي كه در 
 هاي غير دولتي و كنيم عوامل بيروني و دروني، عوامل بيروني منظور آن عواملي هستند كه خارج از فضاي دانشگاه كلي تقسيمشان مي

دسته اول  عواملي در سطح . گذارند ها بودند اثر مي غير انتفاعي وجود دارند و بر مسئله مورد نظر ما كه جذب دانشجو در اين دانشگاه
نظران هم بود، عواملي كه در سطح ملي  المللي هستند كه به صورت اسنادي جستجو شده، و البته مورد نظر خيلي از صاحب بين

كه برتقاضاي ... ها و نظام آموزش عالي ما چندان بر آن تأثير گذار نيستند مثل وضعيت اقتصادي، اشتغال و هستند و كالً دانشگاه
گذارد، عواملي در سطح نظام آموزش عالي كشور كه نماينده شاخص آن وزارت علوم، تحقيقات و فناوري است و  آموزش عالي اثر مي

هاي غير  شود روي وضعيت جذب دانشجو در دانشگاه ايي كه در اين سطح انجام ميه سازي ها و تصميم ريزي ها و برنامه سياستگذاري
هاي غير انتفاعي  هايي كه در درون دانشگاه گيريها،مديريت و سياستگذاري گذارد و عوامل دروني هم مجموعه تصميم انتفاعي تأثير مي

در كنار اين . گذارد ها اثر مي ثبت نام در اين نوع دانشگاهشوند و طبيعي است كه بر جذب دانشجو و تمايل دانشجويان به  گرفته مي 
هاي اجتماعي بودند هم در نظر گرفته شدند، تغييرات جمعيتي متقاضيان ورود به آموزش عالي كشور،  عوامل عواملي كه داراي روند

خص شده است، روند سهم زير سال گذشته بررسي شده و روندهايش مش 10هاي غير انتفاعي از آموزش عالي كه در  سهم دانشگاه
  . هايي ديگر اعم ازدولتي و غير دولتي از آموزش عالي مشخص شده است نظام

دانستند با اينكه از نظر ادبيات  تأثير يا داراي تأثير كم مي هايي كه انجام شد، خبرگان آموزش عالي، بعضي از عوامل را بي در مصاحبه
. هاست  يكي از  اين عوامل حذف آزمون سراسري ورود به دانشگاه. تقيم داشته باشدموضوع مي تواند بر مسئله تأثير بسيار مس

صاحبنظران اعتقاد داشتند كه عمالً حذف يا عدم حذف آزمون سراسري ديگر تأثيري بر مسئله جذب دانشجو ندارد ؛چون ظرفيتهاي 
ها بسيار ساده است و شركت در آزمون شايد بيشتر  نشگاهبه دابدونĤزموناي تعيين شده كه  عمالً نشان مي دهد ورود  پذيرش به گونه

  ) .ميداشت يخال يصندل  570000 يرانتفاعيغ مؤسسات تيظرف ليتكم در امسال مثالً(نوع و محل را تعيين كند 

داشت يا هاي تحصيالت تكميلي هم عقيده عمومي براين بود كه روند افزايشي نخواهد  حتي در مورد تمايل داوطلبان ورود به دوره
المللي در عرصه  در خصوص روندهايي بين. هاي كارداني و كارشناسي رو به كاهش خواهد گذاشت ثابت خواهد ماند يا مانند دوره
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المللي با آن روبرو است معموالً در ايران  رسد مسائلي كه آموزش عالي بين آموزش عالي، عقيده بر اين بود كه با تأخير زيادي به ما مي
در مورد تغييرات مديريتي در سطح وزارتخانه هم صاحب نظران معتقد بودند كه برخالف گذشته .شود  داني ديده نميبا سرعت چن

  . چندان تأثير گذار بر روي اين مسئله نخواهد بود

الي كشور در اش را بگويم، روند تغييرات ورود به آموزش ع در مورد روندهاي حاكم بر جذب دانشجو به عنوان نمونه من روند نموداري
آن را خدمتتان ارائه مي كنم، در   گيرد و من نقاط شاخص سال گذشته اگر ما دنبال بكنيم طبق اين منحني كه دارد شكل مي 12

داوطلب يعني تقريباً به نصف  880000داشتيم به  84هزار نفر كه سال  000/710/1از ) 1394( آزمون سراسري سال گذشته 
ر آماري تفسيري كه دارد اين است كه در مجموع روند كاهشي است ولي نكته جالبي كه وجود دارد در و آن منحني از نظ. رسيديم

كه مصادف با تغيير دولتها در ايران است ما يك جهش كوچكي داريم كه روي تشويق ورود به آموزش عالي  92و  88،  84هاي  سال
هاي آماري است به پيش بيني ها هدايت مي  ري زماني كه يكي از تكنيكتأثير گذار بوده است، اين روندها را ما از طريق مدلهاي س

، نمودار قرمز رنگ روند موجود است تا سال جاري و نمودار آبي رنگ روندي است كه ) شمسي  1404( ميالدي  2025تا سال .  كند 
تعداد متقاضيان ورود به آموزش عالي به  1404بيني ما به طور حدودي اين است كه در سال  و پيش 1404كند تا افق  بيني مي پيش

 600000ام عدد  اند و بيشترين برآوردي كه ديده نفر كاهش پيدا خواهد كرد، محققان ديگري هم البته اين كار را انجام داده 450000
هزار نفر داوطلب رقم  600تا  500رسد بين  بيني اين پژوهش يك مقدار بدبينانه باشد،  ولي به نظر مي شايد  پبش. نفر داوطلب بود 

تر اينكه، روند كاهشي را همه محققان تأييد كردند كه ادامه خواهد داشت واين روي مسئله اصلي ما بسيار  نكته مهم. مناسبي است
  .تأثير گذار خواهد بود

ل اول انتخاب شده عام 10عواملي كه براي تدوين سناريوها انتخاب شد براساس دو بعد ميزان عدم قطعيت و  اهميت مرتب شده و 
در انتخاب گروه پاسخگويان محدوديت  زيادي داشتيم و  آن الزام به تخصص افراد در حوزه زير نظام آموزش عالي غير انتفاعي . است
بود، % 88اش  مورد بازگشت كه نرخ پاسخگويي 71هاي ارسالي  نفر را به عنوان نمونه انتخاب كرديم، از پرسشنامه 80در نهايت . بود 

كيفيت آموزشي مهمترين عاملي بود كه : عامل به اين ترتيب بوده است 103عامل برتر از بين  10تيجه بررسي نشان داده است كه ن
نحوه . صاحبنظران تشخيص دادند در زير نظام آموزش عالي و مؤسسات غير انتفاعي بر جذب دانشجو در دهه آينده مؤثر است 

ها مرتب  ، عامل)گويد چون تكنيك اين را به ما مي( بود كه اول براساس ميزان عدم قطعيت، محاسبه درجه اهميت هم به اين ترتيب
حساب  100سپس ميزان اهميت عامل به عنوان وزن به اين عامل عدم قطعيت داده شده است و در نهايت امتيازي  از حداكثر  شدند،

برترين عامل شده است و وضعيت  100از  65.45ي با امتياز كيفيت آموزش از مجموعه عوامل سطوح دروني و بعد آموزش. شده است
ما براي تدوين سناريو اين دو عامل را انتخاب كرديم و به عقيده صاحبنظران . عامل دوم شده است 62.82دانشگاه آزاد اسالمي با عدد 

وم  دارد مهمترين عواملي هستند كه سال آينده كيفيت آموزشي مؤسسات و وضعيتي كه دانشگاه آزاد در ارتباط با وزارت عل 10در 
ها  هاي جذب دانشجودر ساير نظام جذب دانشجو در زير نظام غير انتفاعي را تحت تأثير قرار خواهند داد، بقيه عوامل هم شامل سياست

ضاي ذينفعان و كه در حوزه وزارت علوم است در رتبه سوم ، و پس  از آن وضعيت اشتغال در كشور در رتبه چهارم بود، توجه به تقا
نيازهاي بازار كار كه يك عاملي است كه در سطح بين المللي مطرح استدر رتبه پنجم ، وضعيت اشتغال دانش آموختگان در رتبه 

هادر رتبه هشتم ، يكپارچگي آزمون ورودي  ششم، وضعيت اقتصادي كشور رتبه هفتم، ميزان و شيوه پذيرش در ساير زيرنظام
  .گري دولت در آموزش عالي در رتبه هاي نهم و دهم  شناسايي شده اند قاطع و ميزان تصديها در تمامي م دانشگاه

هاي غير  براساس دوعاملي برتري كه خدمتتان عرض كردم، سناريوها را تدوين كرديم، براي عامل اول كه كيفيت آموزشي دانشگاه
و براي وضعيت دانشگاه آزاد اسالمي . نظر گرفته شده است انتفاعي باشد، دو وضعيت  حدي كيفيت استاندارد و كيفيت نامناسب در

. هم دو  وضعيت تحت نظارت وزارت علوم و يا خارج از نظارت وزارت علوم را كه در واقع در تقابل با يكديگر هستند را در نظر گرفتيم
د و وضعيت دانشگاه آزاد اسالمي تحت ها كيفيت آموزشي نامناسبي داشته باشن سناريوي اول را  حالتي در نظر گرفتيم كه دانشگاه
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اسامي سناريوها از اصطالحات نبرد نظامي گرفته شده است، سناريو دوم را به .  نظارت وزارت علوم قرار بگيرد، با عنوان واگذاري ميدان
هاي  دهد و نه دانشگاه ن ميسناريو سوم در حالتي كه نه دانشگاه آزاد به نظارت وزارت علوم ت. عنوان بازي جوانمردانه نامگذاري كرديم

هاي غير  به عنوان بازي مرگ نامگذاري شده و سناريوي چهارم كه در واقع دانشگاه. غير انتفاعي موقعيت كيفي مناسبي خواهند داشت
قهرمان  انتفاعي استانداردهاي مورد نظر را رعايت بكنند ولي دانشگاه آزاد همچنان از حيطه نظارت وزارت علوم خارج باشد به عنوان

  : هاي كلي اين سناريوها عبارتند از ويژگي. بازنده

در سناريوي اول  دانشگاه آزاد اسالمي تحت نظارت وزارت علوم بوده و ابزارهاي نظارتي را به ويژه در زمينه گسترش  -1
ش در نظر گرفتيم ويژگي براي 3هاي موجودش را بپذيرد،  ولي كيفيت دانشگاه غير انتفاعي كماكان نا مناسب بماند،   رشته

هاي غير حرفه  و توسل به  شيوه) دانشگاه آزاد اسالمي را به عنوان رقيب بزرگتر نام برديم ( كه قدرت بيشتر رقيب بزرگتر
، شكل گيري قدرت نظارتي و ميل ) زير نظام آموزشي غير انتفاعي ( اي براي جذب دانشجو توسط رقيب كوچكتر 

  . شود منطق انتفاعي كه حاال ابزاهاي خاصي براي جذب دانشجو در آن در نظر گرفته ميهاي غير انتفاعي به سمت  دانشگاه
پذيرد و هم دانشگاه غير انتفاعي استاندارد  در سناريو دوم كه هم دانشگاه آزاد ابعاد مورد نظر وزارت علوم و نظارت آن را مي -2

قوي  مجموعه غير دولتي ،  مديريت و نظارتهاي بارزش حاكميت عقالنيت در مديريت  ويژگي. الزم را داشته باشد
 . رسد از ديدگاه بسياري از ذينفعان يك سناريوي مطلوب باشد اند كه به نظر مي گذاران و اصالت كيفيت تعيين شده قانون

شبيه وضعيت موجود است كه در آن حد كه بايد مطلوب باشد نيست، االن وضعيت ما به ) بازي مرگ(سناريوي سوم   -3
است كه دانشگاه آزاد تقريباً راهكارهاي خاص خودش را براي جذب دانشجو دارد و دانشگاه غير انتفاعي هم عمالً اي  گونه

اش پهن كردن فرش قرمز براي  تواند به خوبي رعايت كنند كه يك ويژگي كيفيت مناسبي را به جهت استاندارد نمي
، ضعف قانون گذاري از حيطه نظارتي، با توسل به رفتارهاي وضعيتي كه تقريباً ما االن شاهد آن هستيم . داوطلبان است

 اي در زمينه جذب دانشجو و حاال بعضاً شايد ما اسمش را ربايش دانشجو هم بتوانيم بگذاريم  غير اخالقي و غير حرفه

شود  ز آن مي، دانشگاه آزاد به وسيله قدرت ناشي از گستردگي و حمايتي كه ا) بازنده قهرمان ( در سناريو ي چهارم  -4
هاي خاص خودش را دارد ولي داانشگاه غير انتفاعي به سبب الزام به  پذيرد و گسترش كماكان نظارت وزارت علوم را نمي

هاي غير  حاكميت عقالنيت در مديريت دانشگاه. رعايت قواعد وزارتخانه ،مجبورند استانداردهاي الزم را  برآورده كنند
هاي  گذار به واسطه نظارتي كه بر دانشگاه آزاد بايد داشته باشد و نهايتاً محو دانشگاه انتفاعي ، عدم قدرت كافي قانون

 .تر كه همان دانشگاههاو مؤسسات غير انتفاعي باشند از ويژگيهاي اين سناريو است ضعيف

اشاره مي كنم كه مرتبط  در مورد اينكه از ميان اين سناريوها كدام مطلوب تر است و چه انتخابي بايد صورت بگيرد، به عواملي 
  . با تعيين مطلوبيت ها  هستند

  .هاي متفاوت قابل تفسير است نسبي بودن ، مطلوبيت اساساً نسبي است و از ديدگاه. 1

ها خواهد داشت،  مثالً دانشگاه آزاد به عنوان ذينفع، يك نگاهي به اين سناريو: كند، بعني نوع ذينفعان چه كسي به مسئله نگاه مي. 2
  نظام آموزش عالي غير انتفاعي نگاهي ديگر، وزارت علوم نگاه ديگر زير

اين امر . خواهد صورت بگيرد، از ابعاد مختلفي بر آموزش عالي مؤثر است شرايط ما در زماني كه اين انتخاب مي: اي شرايط زمينه. 3
اهيم اقدام به انتخاب بكنيم ؟ اينها در واقع خو مهم و تعيين كننده است كه ما در چه شرايط تاريخي  از نظر فضا و امكانات مي

مطلوبيت هاي ما را شكل مي دهد براي همين من فعالً وارد بحث مطلوبيت نشدم كه به اجبار انتخابي داشته باشم ؛ ولي ذينفعانِ 
  .هاي مطلوب بزنند ؟ سناريوهاي متفاوت ما چه كساني خواهند بود كه دست به آن انتخاب

سناريو اول سناريويي بود كه دانشگاه آزاد . شجويان دانشگاه آزاد اسالمي و نظام آموزش عالي كشور ذينفع هستنددر سناريو اول دان 
كند اما در مقابل زير نظام آموزش عالي غير انتفاعي خارجاز استاندارد  پذيرد و استانداردها را رعايت مي نظارت وزارت علوم را مي
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عالي كشور به دليل اينكه بزرگترين زير مجموعه خودش را توانسته تحت نظارت در بياورد به هر  به هرحال نظام آموزش. خواهند بود 
  . تواند معنا پيدا كند حال به عنوان يك ذينفع در اينجا مي

عالي  درحالي كه هر دو زير مجموعه زير نظام غير دولتي اقدام به استانداردسازي و رعايت مقررات داشته باشند باز هم نظام آموزش
ما اعم از آزاد و غير انتفاعي هم   دانشجويان زير مجموعه غير دولتي. كشور ذينفع خواهد بود و به عنوان يك برنده نقش خواهد داشت

  .شوند كه آن كيفيت الزم را دارند هايĤموزش وارد مي ذينفع خواهند بود و داوطلبان ورود به آموزش عالي كه به مجموعه

شود حتي گرفتن مدرك و ادامه  شود ورود به مؤسسات آموزش عالي آسانتر مي ها زير پا گذاشته مي يفيتدر سناريوي سوم چون ك
تحصيل، بنابراين داوطلباني كه فاقد توانايي علمي الزم  هستند ذينفع خواهند بود و زير نظام دولتي به واسطه اينكه مجموعه زير نظام 

  .شجو را به سمت خودش خواهد داشت و منافع خاص خودش را خواهد بودغير دولتي ما كيفيت الزم را ندارد جذب دان

پذيرد و زير مجموعه غير انتفاعي موظف به رعايت استانداردهاست  در سناريو چهارم كه در واقع دانشگاه آزاد آن نظارت كيفي را نمي 
عي را به استانداردهاي الزم برساند ذينفع خواهد در واقع باز نظام آموزش عالي كشور به جهت اينكه توانسته زير مجموعه غير انتفا

بود، دانشگاه آزاد اسالمي به جهت اينكه جذب بيشتري خواهد داشت و دانشجويان دانشگاه غير انتفاعي به سبب  آن كه در محل 
  . تحصيلشان كيفيت آموزشي رعايت شود و با كيفيت بهتري دانش آموخته خواهند شد ذينفع خواهند بود

هايي را بايد تعريف بكنيم كه با گذشت زمان ما در قالب  كنيم؟ كه در واقع شاخص د اينكه ما چگونه اين سناريوها را رصد مينكته بع
  كدام سناريو درحال پيشروي هستيم؟ 

نتفاعي ها و مؤسسات غير  ا نسبت درجه هاي اخذ شده  قابل قبول توسط دانشگاه: تواند مهم باشد عبارت اند از  شاخصهايي كه مي
هر چقدر نسبت بيشتري از .بندي مؤسسات غير انتفاعي كه انجام شده است اين درجات را شاهد بوديم  ما اخيراً در رتبه. است

توانند يك  بندي وارد شوند ،مي مؤسسات غير انتفاعي  درجات باالتر را كسب كنند و حتي اگر واحدهاي دانشگاه آزاد نيز به اين رتبه
هاي دروني يا بيروني و يا ارزيابي هايي كه در  ميزان ارزيابي. ين باشد كه به سمت كيفيت بهتر حركت كرده ايمشاخص خوب برا ي ا

هاي فعال دانشگاه آزاد اسالمي كه  شود، تعداد و نسبت كد رشته  ها اعم از آزاد و غير انتفاعي انجام مي هاي مربوط به اين زيرنظام گروه
شويم، معيار  گيرد هرچه بيشتر باشد قطعاً ما به آن بحث نظارتي مان نزديكتر مي ش عالي قرار ميمورد تأييد شوراي گسترش آموز

هايي كه ما در كيفيت آموزش عالي مان داريم متأسفانه  به هرحال اكثر شاخص. هاي بخش كمي كيفيت آموزشي است  ديگر ، شاخص
ي آموزشي، سرانه تجهيزات و يا نسبت عضو هيأت علمي تمام وقت كمي است ؛ مثالٌ نسبت عضو هيأت علمي به دانشجو، سرانه فضا

تعداد .توانند به اين رصد كمك كنند  هاي متفاوتي از تصوير كيفيت آموزش در قالب كلي هستند و مي ومانند آن ، كه به هرحال گونه
  .د يك شاخص باشدتوان ها و مؤسسات آموزش عالي غير دولتي هم مي هاي با آزمون در دانشگاه رشته  و نسبت

عاملي كه بررسي  103هايي كه خدمتتان است بحثي مطرح است تحت عنوان تأثير اثرات متقابل، ما در مجموعه  در اين كاربرگ
كنيم عوامل درگيري هم  عامل را انتخاب مي 2دهد  كرديم به سبب محدوديتي كه تكنيك انتخاب سناريونويسي در برابر ما قرار مي

گيري و شكل گيري سناريو مهم است كه در برگه دوم به صورت يك ماتريس نشان داده شده است، لطفاً ميزان اثر  هستند كه درجهت
  .نسبت بدهيد 3تا  0هر عاملي كه در سطر  ذكر شده بر هر عاملي كه در ستون ذكر شده است با يكي از اعداد 

  مشخص شده است 3تا  1با  مقياسي از عدد صفر يعني متغير سطري بي اثر است وميزان اثر در صورت وجود. 
 پاورپوينت: (در نهايت ما به يك ماتريس امتيازات مانند نمونه اي كه مشاهده مي كنيد دست مي يابيم( 

  .گيرند جنبه مورد ارزيابي قرار مي 4نكته ديگر اين است كه سناريوهاي تدوين شده تا چه ميزان اعتبار دارند كه معموالً سناريوها از
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 اول امكان پذيريشاخص  -

 شاخص دوم پايداري و سازگاري دروني -

 .شاخص سوم سودمندي است -
 شاخص چهارم تمايز اين سناريوها  -

  . هر يك از اين شاخصها در مورد هر يك از سناريوهاي تدوين شده با عددي از يك تا چهار ارزشيابي مي شود 

  

  مدير كل دفتر آموزش عالي غيردولتي: دكتر كارن ابري نيا

  

به طوركلي ما به چنين فعاليتهايي  .تواند به نفع كشور و سيستم آموزش عالي باشد كنم چنين فعاليتهايي خيلي مي احساس مي
هستيم و باالخره ستاد اي شود كه بتوان استفاده كرد به خصوص براي ما كه  كه اين فعاليتها منجر به نتيجه... شاءا نيازداريم و ان
كنيم چون همانطور كه مطلع هستيد ما از سالهاي و دنبال اين هستيم كه بتوانيم سامان دهي دهيم  ميها را انجام  سياستگذاري

ابتدا بايد نگاه كنيم كه . واقعاً مشكل است ها دهي اين آشفتگي  آموزش عالي كشور هستيم و سامان گذشته دچار يك آشفتگي در
سال پيش  30اعي چه بود؟ يعني شوراي عالي انقالب فرهنگي كه حدود هدف از تأسيس مؤسسات آموزش عالي غير دولتي و غير انتف

بينيم اين بود  كنيم در اسناد اوليه مي اين كار را انجام داد هدفش چه بود؟ حاال آن چيزي كه در چند بند اهداف ابتدايي مشاهده مي
از اين پتانسيل استفاده كنيم و يك ظرفيت  مان كه در دانشگاهها است استفاده كنيم و كه بياييم از ظرفيت اعضاي هيأت علمي

و در طي . جديدي را ايجاد كنيم و اين بتواند به دانشجوهاي ما كه رو به رشد بودند از لحاظ كمي رو به افزايش بودند سرويس بدهد
اي را كه دولت دارد  بودجهتوانيم  رسد دنبال شده اين بود كه ما با ايجاد اين مؤسسات مي هاي بعد يكي از اهدافي كه به نظر مي سال

آن دو نكته اصلي به نظر من به عنوان هدف تأسيس اين . كند را كاهش دهيم و به نوعي به دولت كمك كنيم صرف آموزش عالي مي
شود و به سمت ديگري كه  افتد در واقع از آن قالب اصلي خود خالي مي اما آن چيزي كه در كشور ما اتفاق مي. مؤسسات اينها بود

علمي   هاي مختلف مثل پيام نور، دانشگاه جامع كنيم كه در زير نظام مثالً ما مشاهده مي .رود شود مي يل به يك پديده عجيب ميتبد
درحالي كه تنها ، گيرند و به اين سمت آمدند كه از دانشجوها درآمدزايي كنند هاي دولتي همه دارند شهريه مي كاربري و حتي دانشگاه
هاي ديگر همه بودجه دارند و از اين بودجه استفاده  به شهريه هستند مؤسسات غير دولتي هستند و دانشگاهمؤسساتي كه وابسته 

گيريم و رقيب براي اين مؤسسات ايجاد  كنيم و هم داريم از اين دانشجوها شهريه مي كنند و ما داريم هم بودجه دولت را صرف مي مي
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مان را از بين  كنيم و منابع در واقع آن اهداف اوليه را داريم با دست خودمان نابود مي يعني. كنندگذاريم اينها رشد  كنيم و نمي مي
هاي دولتي را كه به اين نياز دارند را كمك كنند،  توانند دانشگاه اين منابع اگر درست مديريت شوند منابع دولتي مي ؛بريم مي

و اعضاي هيأت علمي ما است كيفيتي ايجاد كرده  اند و يك بي اد شدهبراي درآمدزايي ايجاست، كه ايجاد شده  خودگرداني هاي پرديس
اين بحث اقتصاد  .ي اينكه اينها به پژوهش بپردازندتلف مي كنند به جاآنها را را از جايگاه خودشان دارد خارج مي كند، وقتشان 

هاي اقتصاد  حوزه پژوهش كمك كنند و بتوانند پايهگردد كه بايد در  هاي ما برمي  شود باالخره اصلش به دانشگاه مقاومتي كه مطرح مي
توانيم به اين زير نظام غير دولتي نگاه كنيم  اين يك تصوير مختصر و كلي است كه مي. مقاومتي را بنيان گذاري كنند و تحكيم كنند

اگر چه اين حمايت كامل بيشتر  ؛ها انجام دهيم ، يك حمايت كامل از زير نظام غير دولتي بود و حاال سعي كرديم كه در سياستگذاري
بايد  .جامعه عمل بپوشانيم تا اينكه بخواهيم برسيم به اينكه اين را. چون عمل كردنش بسيار سخت است ،در حرف بوده تا در عمل

ا دركشور م. اي است خيلي از مشكالت را زير پا بگذاريم و حل كنيم از جمله پديده خود دانشگاه آزاد كه واقعاً در نوع خودش پديده
دانشگاه آزاد خارج از اين سيستم شكل گرفته و  ،داد، شوراي گسترش داشتيم يك سيستم آموزش عالي داشتيم، اين سيستم مجوز مي

خارج از اين سيستم رشد يافته و توسعه پيدا كرده است و به هيچ وجه تحت نظارت وزارت علوم و سيستم آموزش عالي ما نيست و 
اي هم كه به آموزش عالي غير دولتي زده شده است از همين دانشگاه  تر است و بزرگترين ضربه ام گسيختهنسبت به گذشته حتي لج

هايي كه الزم است ما در وزارت علوم پيگيري كنيم تا يك آينده  آن سياست. كنيم آزاد است كه به اين صورت دارد عمل مي
مثالً ما فكر  ،ها ايجاد كنيم، اين توازن االن وجود ندارد توازن بين زيرنظام: ...تري را بخش آموزش عالي غير دولتي متصور شويم مناسب

اين سهم را افزايش داد كه تا حاال اين روند به اين شدت ادامه پيدا نكرد است و با تغييراتي كه % 25كرديم تا پايان اين دوره بتوان تا 
دشان برگردند تا اين اتفاق بتواند بيفتد، بحث سطح بندي انجام شده هاي ديگر شده است اميدواريم به ريل اصلي خو در آن زير نظام

و حمايت كنيم و اين كار را كرديم و از  كند تا ما بتوانيم از مؤسساتي كه كيفيت دارند را ارتقاء كيفيت بدهيم است و اين كمك مي
رويم به اين سمت كه يك  نجام داديم و داريم ميمؤسساتي كه كيفيتشان نازل است از فعاليتشان جلوگيري كنيم كه اين كار را هم ا

و مؤسساتي كه . اوالً از لحاظ تعداد و لحاظ كيفيت ارتقا پيدا كنند ،مؤسسه كاهش پيدا كند 350اندازي داشته باشيم كه اين  چشم
تماً انجام شود يك گذاريم كه اين كه ح هاي تشويقي مي كوچك هستند ادغام شوند و اين بحث دارد تجميع شوند و ما هم سياست

چون . گري وزارت علوم است بحث تصدي ،كنم خيلي خوب است كه در مورد آينده پژوهي در نظر گرفته شود بحثي كه من فكر مي
حاال در بحث نظارتي كه شما مطرح كرديد در محور اصلي  ،گري را كاهش دهيم سياستهاي جاري وزارت علوم اين است كه ما تصدي

كردم كه شايد يك سناريو پنجمي هم بتوان متصور شد كه نظارت به  من فكر مي. ها است نظارت روي زير نظامدر واقع همين بحث 
ها به صورت آزاد بتوانند با همديگر رقابت  يعني اين زير نظام ؛اين شكل مستقيم كه همه چيز را بخواهيم كنترل كنيم نداشته باشيم

  .به جاي اينكه ما مرتب اين فرآيندها را چك كنيم و روي اينها تكيه كنيم. سنجي شودشان اعتبار  كنند، فعاليت كنند و آن خروجي

  فراستخواهمقصود دكتر 

گري ايجاد مي كند و هم ناكارآمد است  اين نكته اخير خيلي نكته مهمي است كه خود نظارت بخشي از مشكل ما است كه هم تصدي
  .اريمزو از طرح سناريو پنجم هم به مراتب سپاسگ

  عضو هيات علمي و پژوهشگر آينده پژوهي: علي رضا همتيدكتر 

موضوع آينده نگاري جذب دانشجو در مراكز غير انتفاعي آموزش عالي كشور محدود به مؤسسات و  مراكز غير انتفاعي آموزش عالي 
خصوص مستقل  از توجه و  شده است، ليكن متأثر از رويدادها و اقدامات بخش دولتي آموزش عالي است و آينده پژوهي در اين

هاي خودگردان در كنار واحدهاي دانشگاهي دولتي و حتي  گيري پرديس رخدادهايي مانند شكل. بررسي شرايط بخش دولتي نيست
هاي مازاد آموزش عالي دولتي باعث شده است كه بخشي از دانشجويان اين واحدها  گيري مفهومي مثل ظرفيت تر به آن با شكل نزديك
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رغم نقش و  رسد عدم قطعيتي مثل دانشگاه آزاد علي لذا به نظر مي. هاي آموزش خود را پرداخت نمايند پرداز، هزينه شهريه به عنوان
  .راني، عدم قطعيت خيلي باال نباشد اهميتش پيش

 

يم انساني بدون تحليل هاي بديل آموزش عالي به دليل وابستگي آن به انسانها و پيچيدگي مفاه از سوي ديگر تدوين سناريوهاي آينده
هاي اجتماعي، جهان  ها در عمق امكان پذير نيست و عالوه بر سطح عيني و بنياني اين حوزه بايستي به اليه عميق اليه به اليه علت

هاي محيطي در هر اليه كشف و مورد  ران ها و اسطوره نيز پرداخته شود و با استفاده از پيش تحليل محيطي، پيش بيني و استعاره
  .بررسي قرار گيرد

رسد قبل از اينكه به تدوين سناريوها براساس عدم قطعيت باال بپردازيم بايستي با استفاده از  همچنين به لحاظ روشي به نظر مي
هاي اهميت را براي هر پيشران  ها را نسبت به همديگر مورد بررسي قرار دهيم و مالك هاي تحليل تأثير متقابل، روابط پيشران روش
  .ها بررسي و تحليل نماييم اس تأثير گذاري و يا وابستگي با ديگر پيشرانبراس

  

  عضو هيات علمي موسسه :دكتر ذاكر صالحي

نفر گفتند كه تغييرات  20 صرفاٌ در بخش اول اساليدهايشان با اتكا به نظرات با تشكر از ارائه خيلي خوب آقاي دكتر گلدسته، ايشان 
دانند كه تغييرات  منش مين ندارد يا تأثيرش در ايران خيلي كم است درحالي كه آقاي دكتر آهو انبه عنوان پيشر مديريتي تأثيري

ها ايجاد كرد و سياست دولت نهم و دهم اين شد كه پيام نور را به صورت بادكنكي در  مديريتي بودكه اين فاجعه را در غير دولتي
نزديك صفر كاهش پيدا كرد و آن فاجعه اتفاق  به ها كه قدرت جذب غير انتفاعيمقابل دانشگاه آزاد قرار بدهد و اين منجر به اين شد 

ها و imageزنند  ها حرف اول را مي eventدرايران واقعاً  ؟اثر بوده باشد يا كم باشد چطور بوده كه آن تغيير مديريتي بي. افتاد
trend آيند ولي  بله روندهاي جهاني با دو يا سه سال تأخير مي تأثير است، بازگفته شده كه روندهاي جهاني هم بي .اند هم مهم ها

آيد اما سياستهاي مناسبش را نداريم،  مي تحولمؤسسه الكترونيكي مجازي داريم،  30رساند، ما االن  چون آمادگي نداريم ضرر مي
كنم يكي از علل جبري كه  مي همچنين گفته شده است كه مسائل جمعيتي هم تأثيري ندارند و يا تأثير كمي دارند كه من باز فكر

است كه در خيلي از نقاط جهان اتفاق افتاده كشور  مشكل جذب دانشجو را در غير انتفاعي دامن زده است مسئله پير شدن جمعيت 
اي اي شور مطالعه. له جذب پذيرش دانشجواست، از جمله در ايران اتفاق افتاده است و اين مسئله هم بسيار تأثير گذار است در مسئ

در  .است جمعيت سن ثبت نام است 2024سال و آنجا برآوردي كه كردند براي افق  22تا  18انجام داده است روي جمعيت  بريتانيا
العاده  نفريك كاهش فوق 5710000كند به  و  اين جمعيت كاهش پيدا مي 2024نفر بود و درسال  7184000در ايران  2013سال 
ترتيب ثبت نام كه حاال فرمول ثبت نام اين است كه همين جمعيت سن آموزش عالي را ضربدر نرخ به همين . كند گير پيدا مي چشم
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برابر اعالم اين  2012كه اينها كار كردند تعداد ثبت نام ما سال  2024شود براي افق  ناخالص كه بكنيم كل ثبت نام برآورد مي
نفر  4183000به كاهش  2024بيني اينها براي افق  و پيش )ا داشتندم 2012آماري كه آن موقع اينها از (نفر بود  4405000مؤسسه 

دهد البته براي هند، چين و اندونزي اينها افزايش را برآورد كردند ولي براي خيلي از كشورهاي  اين كاهش در ايران دارد رخ مي. است
قوه جذب دانشجو چه براي انتفاعي و چه براي غير دهد بازار بال و اين نشان مي هديگر مثل ايران، اينها اين كاهش را برآورد كرد

. اين كاهش بايد عادالنه توزيع شود طبق يك سياست و تمهيدات مديريتي.  كند انتفاعي چه براي دولتي براي همه كاهش پيدا مي
اگر بخواهيد  .يمهايي تهيه كرد هايي است كه ما گزارش و محلي هم عدم تعادل local سطح  ها هم در در خود غير انتفاعي حال

اش كنيد و سناريو اجرايي بدهيد كه من در كار  تان را توسعه دهيد كه در گام آخر بايد سناريوتان را توسعه دهيد و پياده سناريوهاي
حدود چون در بخش استاني االن ما  .كار كنيد شما نديدم، اگر بخواهيد اين كار را بكنيد بايد بياييد با يك افق ديد اجرايي و استاني

هم دانشگاه آزاد % 40درصد است و اگر  33شاخص  بينيم در قزوين اين ها هستند ولي مي درصد دانشجويان ما در غير انتفاعي 10
. درصد است كه قابل تأمل است 26ها از كل دانشجويان  در مازندران سهم غير انتفاعي .دولتي در آنجا در اقليت استدانشجويان باشد 

باالي ميانگين  همه اينها... و 29/17در گيالن  80/18در قم % 19در خراسان رضوي  .مؤسسه غير انتفاعي دارد 45حدود مازندران 
اي  يك توزيع نا متوازن را داريم از نظر رشته پس.... كند افت پيدا مي% 2يا % 1استان ديگر در حد  20هستند، و يكدفعه براي  كشوري

 .خوانند دانشجويان غير انتفاعي ما فني ومهندسي مي% 51اينكه  جالباما نكته  .داريم هم ما اين توزيع نا متوازن را در جذب

  

هاي دولتي كامالً متفاوت است، يك تفاوت كامالً فاحش است روي  ها است و با ميانگين يك فرصت و مزيت عالي براي غير انتفاعياين 
خوانند در  هنر درس مي% 13خوانند،  علوم انساني درس ميآنها در % 33شود تقويت ويا تضعيف كرد،  مي .كرد شود كار اين تفاوت مي

هاي هنر استقبال كردند اين يك فرصتي است كه  ها از رشته دهد كه غير انتفاعي  است، اين نشان مي% 5حالي كه ميانگين هنر 
% 55تعداد دانشجويان مرد اينها %. 2امپزشكيكشاورزي و د% 1اين زمينه رشد كنند علوم پايه  درتوانند در زمينه هنر كار كنند و  مي

درصد در  4/56درصد است در فارس  1/59ميانگين زن كه كمتر از متوسط ملي است در تهران % 45اما همين . است% 45و زن 
رشد ، در ا%63در كارشناسي . درصد است 30هاست سهم زنان  تاز غير انتفاعي در قزوين كه پيشاما  درصد است  3/54كرمانشاه 

نيست و بايد بهبود  مناسباست، اين تركيب عددي  93درصد اين آمار مربوط به سال تحصيلي  32در كارداني % 2/0در دكتري % 8/4
خواهيم سناريويي را توسعه دهيم بايد در سطح ملي هم رويش كار كنيم نه  وقتي مي. پيدا كند و تبديل به يك هرم موزوني شود

گويند اما در  ها بپرسيم آنها سناريويي را به ما مي خود غيرانتفاعي ازانتزاعي فقط تكيه كنيم ضمن اينكه  هاي ذهني و Titleاينكه به 
شود با بازي رياضي مسائل را حل كرد بايد كه  هميشه نمي. سال ندارد 10مورد ظرفيت پييشنهادهايي را دارند كه نيازي به افق 

  :راهكار مختلف ارائه داده اند 15ها خودشان  رد تنظيم ظرفيت جذب دانشجو غيرانتفاعيدر مو.اجرايي را هم در نظر گرفت يها واقعيت
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برگشت آنها به  - 2گويند توزيع عادالنه، كاهش مراكز شبه دولتي و شبه خصوصي و منظورشان پيام نور، علمي كاربردي و  مي -1
پذيرش مستقل براساس سوابق تحصيلي،  -5ش دانشجو بومي پذيري پذير -4توجه به نياز سنجي مناطق،  - 3مأموريت اصلي خود، 

مجوز پذيرش در مهر وبهمن  -8يكسان سازي نظام پذيرش در كل پيكره نظام آموش عالي  -7ها  كنكور مستقل براي غير انتفاعي -6
لوگيري از ج -10. شود ميحذف ... پيگيري سياست حذف آزمون كه در نتيجه تكميل ظرفيت و -9و يا چند نوبت در طول سال 

ها  شدگان در كنكور سال بعد حتي براي غيرانتفاعي جلوگيري از شركت مجدد پذيرفته -11شدگان مرحله اول  شركت مجدد پذيرفته
ضريب ريزش مناسب براي تهران و شهرهاي پر جمعيت و كم جمعيت  - 13اعالم قبولي براي ورودي مهر وبهمن در يك زمان  -12

تكميل ظرفيت  -15با دانشگاه آزاد و علمي وكاربردي  پذيرش زمان شدن هم -14. فاوتي داشته باشديعني هر شهري ضريب ريزش مت
  ..و. به صورت يكنواخت و سراسري انجام شود

  .ماه بتواند يك سناريوي غير انتزاعي و اجرايي درست كند 6كارها ظرف راهشايد توجه به اين 

  ز اتحاديه موسسات آموزش عالي غيردولتيدبير كل و رئيس شوراي مرك: دكتر علي آهون منش

خواهم تشكر كنم از آقاي گلدسته و از مؤسسه پژوهش و برنامه ريزي آموزش عالي كه واقعاً زحمت كشيدند؛ به نظرم  اجازه مي
به اين  گذارم كه محققين محترم من فرض را بر اين مي. رسد كه براي تحقيق و ارائه تحقيق، يك صاحب بايد وجود داشته باشد مي

ها در اروپا و آمريكا بر اين روال است كه شكست اجتماعي را  ولي فلسفه وجود دانشگاه. نياز رسيدند كه بايد اين كار را كنند و كردند
راين بناب. ها به اين دليل شكل گرفت به دانشگاه ارائه بدهند و دانشگاه بتواند با آنها راه حل ارائه دهد و بعد از انقالب صنعتي دانشگاه

در اينكه يك كار زيبا و تحقيقاتي توسط محقق ارجمند انجام شده است، در اين بحث ندارم، اما بحث اين است كه اگر شما زحمت 
ها ندارد، نياز هيچگونه  كشيديد و از طريق تحقيق، وزارت علوم به جز آقاي ابري نيا هيچگونه توجهي به حل مسائل غير انتفاعي

هاي متفاوت و كامالً عملي ارائه شده است وقتي يكي از وزارت محترم اعالم  اين مسأله حل شود وگرنه راه حلتمايلي وجود ندارد كه 
اش مربوط به جاي ديگري است و حل مشكل دانشگاه آزاد در جاي ديگر و توسط شخص ديگري بايد  كنند كه دانشگاه آزاد مسئله مي

تمايلي در ! ك راه حل خوب و مناسب رسيديد و عرضه كرديد مورد توجه قرار گيرد؟تصميم گيري شود، شما چه انتظار داريد اگر به ي
ها هستند،  دولتي% 15هاي ما، دانشجويان شهريه پرداز هستند فقط  از دانشگاه% 85وزارت علوم براي اين كار وجود ندارد در قريب 

نور، دانشگاه جامع علمي كاربردي، دانشگاه فرهنگيان و راجع به دانشگاه آزاد جايگاه خوبي در اين تحقيق داشت ولي براي پيام 
هاي دولتي با توجه به نامي كه  هاي دولتي به عنوان يك رقيب اصالً توجهي نشده بود، االن دانشگاه هاي دانشگاه مخصوصاً پرديس

و دكتري بگيريد، قطعاً تعداد ميليون بدهيد  80ميليون يا  70گويد  وقتي مي. دارند، جايگاهشان در آموزش عالي كشور مشخص است
چشم انداز را كه نوشتند و . زيادي از داوطلبان را جذب خواهد كرد و اين در آينده ممكن است افزايش پيدا كند و بايد ديده شود

 انداز را براي اجرا ابالغ كرد، رئيس محترم اجرايي سيستم اعالم كرد كه اين قانون را دولت هشتم كه رفت و دولت نهم چشم
ها نوشتند، من قبول ندارم، چطور ممكن است قانوني كه مقام معظم رهبري تأييد كردند و براي اجرا ابالغ كردند يك نفر  آمريكايي

جرأت همچنين حرفي را داشته باشد و بعد تغييراتي را در آن اعمال كند كه آن تغييرات در جهت جدا كردن از چشم انداز تأثير گذار 
%  8/5تعيين كرديم كه محال است به آن برسيم، ولي ما هدف را % 8/5مان  االن رشد اقتصادي. كند را ايجاد مياست و تأثير شگرفي 

  .ساله را جبران كنيم 8گذاشتيم شايد بتوانيم آن دو دوره، 



  
 94، پاييز سناريوهاي جذب دانشجو در آموزش عالي غيرانتفاعيي ، جلد ده ، گزارش هاي تخصصي ميز آينده پژوهي آموزش عال 

19 

 

 

ران
ي اي

عال
ش 

موز
ي آ

هش
پژو

ده 
آين

يز 
 م

  

ت ورودي همين االن كه نشان دادند با توجه به كاهش جمعي. خواهيم عدالت اجتماعي و عدالت آموزشي است ما چيزي كه مي
وقتي . همين االن هم جايگاه خوبي وجود دارد اگر يك رقابت سالم و برمبناي عدالت وجود داشته باشد.... ها كم شده است دانشگاه

اي كه بخواهيد ثبت نام كنيد و چگونه  توانيد در هر رشته كنيد كه با ديپلم ادبي، رياضي، تجربي مي شما در دانشگاه آزاد اعالم مي
دهند براي اينكه صدايشان به جايي  هاي كارداني را كه به اينها دارند مي دوره% 80هاي غير انتفاعي كه  كه دانشگاهامكان دارد

پذيرم كه دانشجو كم شده است ولي وقتي تعداد  وقتي عدالتي وجود ندارد من مي... هايشان فقط كارداني است دوره% 80رسد،  نمي
  ....ظرفيت دانشگاه آزاد اضافه شده است

  عضو هيات علمي دانشكده علوم پايه دانشگاه علم و فرهنگ: دكتر  كاوس حيدري

يكي از مباحثي كه آينده پژوهي دارد و . گري است و نه مباحث محتوايي خواهم عرض كنم عمدتاً ناظر به مباحث تسهيل مطالبي كه مي
شده و دانش ضمني است، در  Modifyد تركيب دانش  كن كند يكي از روشهايي كه استفاده مي تركيب و روشي را كه استفاده مي

كنيم، مكتوباتي  هاي مدرن تكيه مي ما براي بحث ابتدا به دانش. حقيقت در فرايند پروژه بايد به اين مسئله و انتخاب موضوع توجه داشت
اني كه هستند و زمينه هاي كه در آن كه در اين حوزه است، چشم اندازها، مأموريت، اهداف و اسناد و توصيفي از وضعيت موجود، بازيگر

هايي دارد كه اين بخش را متأثر خواهد كرد، همينطور بحث ترازيابي و ديدن ديگران، و  خود آموزش عالي قطعاً چالش... قرار گرفتيم و
د كه روند تعيين اين عوامل بعد از اين ما به يك دسته از عوامل خواهيم رسي... كاركردهايي كه در جاهاي ديگر دارند و نه در اين زمينه،

قبل از تكميل اين جدول تحليل است؛ يعني خود اين عوامل و روند انتخابشان و اينكه مشخص شود چه آمادگي بر هم دارند در حقيقت 
ين موارد اي را نياز دارد كه تعيين شود و از يك ميزان به باال به ميزان اهميت در پروژه بعدي قرار بگيرد، ا خودش فرايند جداگانه

ها ناظر خواهند بود، در حقيقت تكنيك اينها هم نياز است و  درحقيقت بخشي ناظر خواهد بود به بحث فاكتورها و برخي به بحث پيشران
وقتي مباحث داراي . بايد انجام شود و وقتي انجام شد، بايد اينها به عوامل از پيش معين تقسيم شود و بعد مباحث داراي عدم قطعيت

كنند، شناسايي  يت مشخص شود بايد آن موارد داراي عدم قطعيت كه بحراني هستند و با يك ماتريس اهميت تالقي پيدا ميعدم قطع
هايي همبستگي و همگرايي بين اين عامل را احصاء كنيم و بتوانيم با  ها مشخص شد القاعده ما بايد با يك روش كنيم، وقتي اين دسته

القاعده اين بازيگر فقط دانشگاه است كه فقط فكر كنيم كه دانشگاه آزاد بتواند به . ان شكل دهيمكمك اين روش به ابعاد سناريويم
و نكته ديگر بحث شناسايي ذينفعان كه القاعده در . بحث مهم ديگري بحث عرضه و تقاضاست. تنهايي به يك بعد جدي از ماتريس شود
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ها و راهبردهايي را  كنيم تا بتوانيم سياست ها را تدوين مي است، ما اين سناريودهد و تحليل ذينفعان در سناريو  رخ مي Skopingمرحله 
  .خواهيم انتخاب كنيم در آن فضاي سناريو بتوانيم يك روايت باور پذير بدهيم كه انتخاب كرديم يا مي

  و برنامه ريزي آموزش عالي معاون دفتر گسترش: دكتر شاهين همايون آريا

  
كنم، يك سؤال براي من مطرح است كه ما رويكرد حمايتي از  راستخواه و آقاي گلدسته و ساير عزيزان تشكر مياز زحمات آقاي دكتر ف

اين مؤسسات غير دولتي را به عنوان يكي از موضوعات اصلي وزارت علوم كه اين مؤسسات را تأسيس كرده است در دستور كار خودمان 
اينها را با هر شرايطي بگوييم بايد بقا پيدا كنند و ادامه فعاليت دهند، شايد اگر ما  گذاشتيم، ولي حمايت به منزله اين نيست كه ما

هم منطقه بتوانند در ... بتوانيم بستر مناسبي را براي اينها ايجاد كنيم كه اينها بتوانند با حداقل آسيب هم براي اعضاي هيأت مؤسس، 
اين توسعه . ... اي بوده است شتي ندارند با توجه به توسعه اينها كه توسعه بي رويهاينها راه بازگ... آن فضا برگردند براي آن چه داريد

برسد، اين را چگونه بايد انجام داد كه ان  100يا  150تا بايد به  350رويه كه نبايد تا ابد ادامه پيدا كند، يك جايي اين تعداد  بي
هايي كه تازه تأسيس  دانشگاه. دهيم ا كه ما در بخش دولتي داريم انجام ميمؤسساتي كه كيفي تر هستند باقي بمانند يا نه همان كاري ر

دهيم و از  هاي مادر مي هاي كيفي را به دانشگاه ها و پژوهش بريم و مسئوليت آموزش هاي بزرگتر مي و كوچكتر هستند را ذيل دانشگاه
در خود اين مؤسسات هم متأسفانه . ها هم بشود اين كار را بكنند يهاي مادر كار كنند، شايد در غير دولت خواهيم زير نظر دانشگاه آنها مي

اين رشته گرفتن به . اينها تنها راهكاري كه برايشان باقي مانده است اين است كه چطور ما بياييم رشته بگيريم... اتفاق نظر وجود ندارد
اين يك بخش است و ... شود ها در سطح مؤسسات توزيع ميشود دانشجو ها زياد مي تعداد صندلي.... زند مسائلي كه وجود دارد دامن مي

آنجا بحث اين بود كه در همه دنيا زير نظام ... دادند ديروز در جلسه شوراي گسترش آقاي دكتر خدايي يك سري آمارها را داشتند مي
نه .... كه روي اينها تصدي داشته باشدكند؛ دولت موظف است  كنند، ولي آيا همه آنها را دولت دارد حمايت مي هايشان دارند فعاليت مي

كنند و بار اصلي وكيفي آموزش  هاي خاص هستند كه دارند به صورت كيفي و خيلي خوب كار مي اينطوري نيست يك سري دانشگاه
نفر  10281ظرفيت در دكترا داشتيم كه  12000كشند آماري كه دكتر خدايي دادند همين امسال ما  عالي را آنها دارند به دوش مي

  .فارغ التحصيل دانشگاه دولتي بودند% 84پذيرفته شدند كه 

المللي حرفي براي گفتن داشته باشد بايد اينها  هاست، اگر آموزش عالي ما در بعد بين بنابراين بار آموزش عالي ما روي دوش اين دانشگاه
ا حمايت كند؟ هم مؤسسات غير دولتي، هم آزاد و هم كنند آيا وزارت علوم بايد اينها ر پيش رو باشند مؤسسات هم دارند فعاليت مي

  .پيام نور با يك سري مسائلي سياسي گره خورده است
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بنابراين من پيشنهادم اين است كه . كنند خودشان مايلند بعضي واحدهايشان را جمع كنند، اما به دليل يك سري مسائل اين كار را نمي
شود اين مؤسسات را كه متقاضي هستند با يك فرايند  بينيم كه چه طوري ميدر يك سناريو پنجمي بحث حمايت از اين نوع ب

  .رسد حداقلي باشد راهكارهايي بتوانيم به حداقل برسانيم به طوري كه آسيبي كه به اينها مي

گذاري كرديم و  سرمايهاند، بگويند ما   خواهيم خودشان به صورت داوطلبانه همانطور كه داوطلبانه ايجاد شده خواهيم محو شود مي ما نمي
  .اين ما بايد به عنوان يك راهكار بايد ديد. .. گذاري شان محفوظ بماند سرمايه

  عضو هيات علمي وزارت علوم: دكتر فاطمه اسدي

ريم مؤسسه دا 145رويه و نامتوازن بود، براي اثباتش هم اينكه در استان مازندران بيش از  توسعه مؤسسات غير دولتي و غير انتفاعي بي
. هايي هم كه ايجاد شده اين اتفاق افتاده است توسعه نامتوازن فقط در تعداد مؤسسات نبود بلكه در رشته... مؤسسه 2و در استان بوشهر 

ها حسابداري بود كه  هاي ايجاد شده در دفترچه كنكور را جمع آوري كرديم در مقطع كارداني يك چهارم رشته محل سال پيش رشته 5
هايي كه ما داشتيم در اجرا موفق نشديم به تحقق  يم نيازسنجي در اين زمينه صورت نگرفته بود و همينطور برنامهده احتمال مي

بيني بود كه در برنامه شده بود، در صورتي كه مؤسسات غير  برابر پيش 2براي مثال برنامه چهارم توسعه رشد دانشگاه پيام نور . برسانيم
هايشان مشغول  مؤسسه زير نقطه سر به سر هزينه 100فش برسد، ما امروز وضعيتي هستيم كه بيش از انتفاعي توانستند به نصف اهدا

توانيم داشته باشيم يكي اينكه مثل سابق  دو رويكرد مي. شود فعاليتند و اين باعث كاهش كيفيت و آسيب به نظام آموزش عالي مي
شويم كه اين ذهن به  اگر با چنين ديدگاهي پيش رويم مسلماً باعث مي. رها بكنيم داشته باشيم و اين مؤسسات را به امان خدا.....  برنامه

امكان پذير نيست و افراد حكومتي دنبال اينكه بخش خصوصي بتواند جان بگيرد نيست،  44وجود بيايد كه در كشور ما تحقق اصل 
د نيروهايي كه به كارگرفته شدند و اعضاي هيأت شويم يك ظرفيتي كه ايجاد شده، مؤسساتي كه تأسيس شدن ديگر اينكه باعث مي

اي  كنند اگر جمع شوند يك عده علمي دچار بيكاري و مشكالت اجتماعي شوند و همچنين مؤسساتي كه زير نقطه سر به سر فعاليت مي
  . شوند قرباني مي

هاي  موزش عالي غير دولتي، ايجاد شهركهايي كرده يكي جذب دانشجويان خارجي با هدف افزايش تقاضا براي آ بيني دفتر ما يك پيش
هايي كه در هر  ها با هدف توجيه اقتصادي داشتن براي مؤسسات و همكاري هاي مؤسسات با توزيع ريشه دانشگاهي با هدف كاهش هزينه

  .ها را به حداقل برسانيم منطقه مؤسسات با هم داشته باشند، براي اينكه اين آسيب

  دكتر كارن ابري نيا

توان تحت نظارت قرار داد، غير  اي قرار داريم و دانشگاه آزاد را هم نمي توان نگاه كرد، يكي اينكه ما در يك وضع آشفته سأله ميدو جور م
كنند بنابراين ما هيچ  هاي دولتي هم كه پول ندارند و دارند پرديس درست مي ها هم كه با كاهش دانشجو مواجه هستند، دانشگاه دولتي

بكنيم در يك نگاه هم اينكه اين كشورماست، اين آموزش عالي متعلق به ماست و ما واقعاً اگر دلسوز مملكتيم و دراين  توانيم كاري نمي
ها با يك وجدان كاري خيلي قوي برخورد كنيم و دلسوزانه جلو برويم فارغ از هر ديدگاه  بايد نسبت به اين موضوع. كنيم جا زندگي مي

هاي موفقيت اين است كه ما بخش غير دولتي را حمايت  جع به اين موضوع خوب فكر كند يكي از روشمن معتقدم اگر كسي را. سياسي
ها است،  اش بخش خصوصي است كه در همه بخش در واقع اقتصاد مقاومتي يك پايه. شود كه هزينه كاهش پيدا كند كنيم و باعث مي

  .كنم اين روندها بايد ادامه پيدا كند در آموزش عالي هم بخش خصوصي، بخش غير دولتي است من فكر مي

   

  



  
 94، پاييز سناريوهاي جذب دانشجو در آموزش عالي غيرانتفاعيي ، جلد ده ، گزارش هاي تخصصي ميز آينده پژوهي آموزش عال 

22 

 

 

ران
ي اي

عال
ش 

موز
ي آ

هش
پژو

ده 
آين

يز 
 م

  معاون اجرايي موسسه: معصومه قارون

در سناريونويسي و آينده پژوهي يكي از موضوعات مهم، شناخت درست وضعيت حال است در اين شناخت وضعيت حال من احساس 
ها بزرگترين معضلي كه دارند در  دانشگاهاين . هاست كنم يك بعد بسيار مهم مغفول مانده است و آن مسال حقوقي اين دانشگاه مي

دانم براي اينها بايد قواعد بازي درست تعريف  هاي غير انتفاعي را غير دولتي نمي به هيچ وجه من دانشگاه. تعريف غير دولتي شان است
هايي مثل  رشته -سي داردها دارند، شما اگر توجه بفرماييد به سهمي كه فني مهند شود و نماياننده اين وضعيت همان سهمي كه رشته

بيند بر  كنند، بازار كار را دارد مي دهد كه ذينفعان و مشتريان دارند اقتصادي و عقاليي رفتار مي هنر و حسابداري دارد اينها نشان مي
ه باشد گذاري كند كه بيشترين بازدهي را داشت اي سرمايه كند در رشته اساس آن به جاي اينكه از جيب خودش هزينه كند سعي مي

دهيم كه عرضه كننده هم بيايد در يك بازار  چرا اجازه نمي. كند پس طرف ما دارد طبق قواعد يك مشتري و بازار غير دولتي عمل مي
دانشگاه غير انتفاعي ما فقط آن هم به طور ناقص اگر بگوييم كه مالكيت غير . آزاد بازي بكند و قواعد را درست برايش تعريف كنيم

تواند مانور دهد،  هايش مي كدام دانشگاه غير انتفاعي ما روي تعيين شهريه. بينم ه به يك تعبيري من حتي آن را هم نميدولتي دارد ك
پس مديريت منابعي هم ندارد، مالكيت غير دولتي هم ندارد، مديريتش كه اصالً غير دولتي نيست اين دو قاعده مهم بازي است بعد در 

  تواند آن قدرت مانور را داشته باشد كه از آن آسيب ها در امان بماند؟ رلي دارد؟ چگونه ميهايش چه كنت پذيرش و در وردي

 

در برنامه ششم، ما داشتيم صحبت از . هاي غير انتفاعي همين خواهد بود اگر قواعد بازي درست رعايت شود بهترين حمايت از دانشگاه
رنامه بگذاريم كه وزارت علوم اجازه داشته باشد كه بعضي از واحدها را تجميع كه حكم در ب... كرديم چگونه راهكار و  برنامه ششم مي

تقليل پيدا كند،  500تا به  3000كند، در آن جلسه نماينده دانشگاه آزاد گفت ما تصميم گرفتيم و تمام شد و واحدهاي دانشگاه آزاد از 
  .شود ابكي را براي رقيب كوچك تعريف كنيم، همه چيز درست مياگر ما همين قواعد چ. دهد همين چابكي به رقيب قدر اجازه بقا مي

  پژوهشگر آينده پژوهي: دكتر عليرضا اسدي

ايد در اين ابعاد سناريويي كه در واقع نگاشته شده و نكاتي كه عزيزان در اين جلسه اشاره كردند و تأكيد بر يك بعد اضافه  به نظر مي
من فكر . گنجند رسد، اگر غني باشد تمام رويدادها را در دل خود مي به غناي كافي نميدهد كه شايد ابعاد سناريو  شدن، نشان مي

كند در  ديديم كه محيط نهادي چه تغييري دارد مي ها گشتيد، اگر مي كنم شايد شما خيلي در محيط آموزش عالي در بخش پيشران مي
اگر در آموزش عالي از مازاد تقاضا به مازاد عرضه رسيده است آن  كند  حوزه آموزش عالي اين محيط نهادي كه قواعد بازي را تعريف مي

 regularityدولت در مازاد تقاضا بوده، در ميزان عرضه كه عرضه آموزش عالي زيادتر از تقاضايش است نحوه  Regularityنحوه 
دهد و فكر مي كنم شايد اگر اين را وارد  ميقاعدتاً بايد تغيير پيدا كند، شايد مهمترين عدم قطعيت اينجاست كه محيط نهادي را نشان 

ما در سناريو بيشتر روي محيط انتخاب بازيگران بحث ... ابعاد سناريو بكنيم بخصوص بعد افقي سناريو بخصوص انتخاب بازيگران
  . آيد كه مي توانيم اين را اصالح كنيم كنيم به نظرم مي مي
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يعني نگاه پژوهشگران در حين تحقيق . كمي، يعني كشف منطق رويدادها مهم است نكته ديگر اينكه خيلي اكتفا نكردن روي عددهاي
بود و روابط علت و معلولي كه بين وقايع وجود دارد و كشف مكانيزم منطقي بين اين سيستمي كه درحال تغيير است  Pasireخيلي 

  .تر شود تواند كمك كند، شايد اگر ابعاد سناريو اصالح شود شايد غني خيلي مي

  معاون فني و آماري سازمان سنجش آموزش كشور: دكتر احسان جمالي

من يك سؤال دارم آيا اين كار تمام شده است يا تازه شروع كار است؟ بحث اين است كه فقط دانشگاه آزاد نيست، ولي يكي از مسائل 
هاي ديگر كه تابع  ف و در بحث دانشگاهها هم دچار مشكالت خاص خود هستند، دانشگاه آزاد يك طي خيلي حاد است ولي ساير حوزه

پيام نور، علمي . دهد كند كه دولت دارد پولش را مي ها اختصاص پيدا مي درصد پذيرش به روزانه 12تا  10وزارت علوم هم هستند، 
... پژوهشي و –آموزش آموزشي،  -هاي پذيرش از آن طرف شيوه... المللي و  هاي غير انتفاعي مجازي و بين ها، پرديس كاربردي ها، شبانه
كنيم، هيچ استراتژي در پي گسترش آموش عالي در هيچكدام از ابعادش  يك دفعه ظرفيت پيام نور را دو برابر مي... استعداد درخشان و

  .يمخواهيم به كجا برس وجود ندارد، بايد واكاوي بكنيم كه كجا اشتباه كرديم اين اشتباهات درگذشته كجا بود كه االن در آينده مي



  
 94، پاييز سناريوهاي جذب دانشجو در آموزش عالي غيرانتفاعيي ، جلد ده ، گزارش هاي تخصصي ميز آينده پژوهي آموزش عال 

24 

 

 

ران
ي اي

عال
ش 

موز
ي آ

هش
پژو

ده 
آين

يز 
 م

  

رئيس . ها مشكل مالي دارند و قدرتشان هم باالست دولتي 0فقط خود دانشگاه آزاد نيست بلكه بايد در خود اينها هم كند وكاو كنيم
گذار است پيام نور براي تكميل تاثيردر بحث داخلي ما بسيار  تخواهد شايد در يك يا دو ماه بگيرد، قدر دانشگاه تهران وقتي مجوز مي

در يك جايي در يك زماني كه بستر مناسبي . ها نداريم مجوز گرفت، ما فقط آزمون سراسري را در غير انتفاعي ظرفيتش در يك روز
اديم، دوره روزانه، دوره اي را رشد د دانشگاه فني وحرفهها بود،  ها بود و آموزش عالي كمكشان كرده بود، فني حرفه اي  براي غير انتفاعي

كارشناسي پيوسته بگيرد او هم خواهد  اي ديدم كه مي يك مصاحبهديروز من ... شبانه، نيم سال اول و نيم سال دوم هم به آن داديم و
  .يعني اين سهم براي همه جذاب است... خواهد وارد اين حيطه در آينده شود مي

دهيم كه  ها اجازه مي گويند، داريم به دانشگاه نيم، بايد ببينيم اسناد باالدستي چه دارند ميهاي وزارت علوم ك يك نگاهي بايد به سياست
اينها هستند كه ... به يك سري عوامل بنيادي، اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و باالخص سياسي .هاي دانشگاهي ايجاد كنند پرديس

شود و بايد در هر كدام از جزئيات آن  آخر سناريوهايي كه دارد بسته مي بايد به اينها توجه شود و در ،راهبرد آينده را مشخص مي كنند
بايد ببينيم آنجا چه سناريوهايي دارند و ... چه در بحث جذب دانشجو چه در بحث سهم اين مؤسسات چه در بحث گسترش و تجميع 

  .چه تضميني وجود دارد كه اينها در آخر اجرايي شود

  آينده پژوهيپژوهشگر : دكتر اسماعيل رحيمي

شود راهي به اين سو براي رويارويي با عدم قطعيت را داشته باشيم، تحت عنوان سناريو  و منطق پيترشواتس مي gbnعالوه بر منطق 
Network mapping ما در . تري دارد تر است و قدري به رويدادها و عدم قطعيتها نگاه دقيق اي از سناريوها كه امروزي كه شبكه

نگر و كل نگر، اما بهتر است كه منطق تدوين سناريو مثل منطق  گوييم نگاه حال و انتگرال داشته باشيم، يكپارچه ميپژوهي  آينده
درباره . كنيم از باال به پايين باشد و تكليف جامعه روشن نشده باشد افالطوني از باال به پايين نباشد كه وقتي سياستگذاري مي

ها اگر بخواهيم چشم انداز جديدي را هم مطرح كنيم، چشم انداز قدرت،  د آيا اين غير انتفاعيغيرانتفاعي ها پرسش مهمي وجود دار
ها در گفتمان  اند؟ يا در گفتمان جامعه؟ تصور من اين است كه بيشتر غير انتفاعي در گفتمان قدرت شكل گرفته... زبان شناسي،و

ها اشاره  كنند يا مشكل جامعه را؟ در مورد پرديس و قدتر را دارند حل مي ها مشكل خودشان آيا اين غير انتفاعي. اند قدرت شكل گرفته
درستي كرديد، پرديس ها هم به عنوان رقيب و هم به عنوان بازيگر جديد شروع به جذب كردند، پرديس ها خودشان عدم قطعيت 

انداز باشد و چشم  مت مفهوم و فرايند و چشممفهوم غلبه كند، تكنيك بايد در خد Prosessهستند، در آينده پژوهي تكنيك نبايد بر 
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نمايندگان . شود تواند كار كرد و اينكه اين سناريو توسعه چه كساني تدوين مي بنابراين روي اين هم مي. انداز در خدمت نيازهاي ما
  .طرز تفكر جامعه يا طبق تفكر اليگارشي

  
گذارد، به ويژه  گيرد و برساختار اثر مي از ساختار اثر مي. گذارد ن اثر ميگويد تغييرات مديريتي مهم است چو نظريه ساختار كارگزار مي

اي نو ظهور زودتر از دولتها با  شوند چون هويت سال دارد كشور مي 3يا  2در جهان امروز كه تغييرات شتابان است و روندها زودتر از 
  .توان توجه جدي داشتكنند بنابراين به اين تغييرات مديريتي مي  بيرون ارتباط برقرار مي

هاي غير انتفاعي و حتي وزارت علوم خيلي  هاي اروپايي و آمريكايي از رويدادها جلوتر هستند و بنابراين نياز است كه دانشگاه دانشگاه
و غير  كنيم، رويدادها خارج از چارچوب وقتي ما در چارچوب فكر مي. جلوتر از رويدادها باشند و به فكر سرمايه اجتماعي هم باشند

هاي خارج از چارچوب فكر كند برنامه ساده در  كند، چون دانش صرفاً در چارچوب نمي تواند در مورد رويداد رسمي ما را غافلگير مي
Prosess  پيچيده محكوم به تك بعدي نگري و شكست است، وقتي محيط پيچيده است وقتي ساختار پيچيده است و خودش نوآوري
با توجه به پيچيدگي موضوعات و . ي درحال رشد كردن است تفكر انتفاعي و دولتي صرفاً بايد رشد كندكند و بخش خصوص ايجاد مي

  . كنم قضاوت در مورد غير انتفاعي را قدري به تأخير بياندازيم پيچيدگي كشور و پيچيدگي رويدادهاي امروزي فكر مي
  


