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  :همين پنل هااز 

 1گزارش ( هيافتتاحش پنل گزار(  
  مهمترين موضوعات كانوني در آينده نظام علمي و آموزش عالي كشور براي مالحظه آنها در تدوين

  )2گزارش ( )بخش آموزش، علم و فناوري(برنامه ششم توسعه 
 3گزارش ( )بخش آموزش، علم و فناوري(  براي برنامه ششم توسعه سناريونويسي و تنظيم راهبردها(  
 4گزارش ( آينده بين المللي شدن آموزش عالي در جهان و نحوه مواجهه خالق دانشگاههاي ايران با آن(  
  5گزارش ( يادگيري –جهان متحول، دانشگاه ايراني و آينده ياددهي(  
  6گزارش (آموزش عالي  ماليهآينده(  
 در حال انتشار -7گزارش ( آينده گسترش آموزش عالي در ايران(  
 آموزش عالي يينده پژوهآبخش ميز   http://www.irphe.ac.ir پنل ها به آدرسدريافت متن كامل گزارش براي 

  .شودمراجعه 

  

  ه گزارششناس

   6گزارش : شماره گزارش
   :عنوان گزارش

  آموزش عالي  ماليهآينده 
  :تاريخ برگزاري پنل

  6/11/1393 -شنبه چهار
  :مكان برگزاري پنل

  .موسسه پژوهش و برنامه ريزي آموزش عالي
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 :اعضاي پنل
معاون (دكتر رضا منيعي ، )رئيس موسسه(دكتر نسرين نورشاهي 

دكتر  ؛)معاون اجرائي موسسه( معصومه قارون؛ )پژوهشي موسسه
مدير كل برنامه بودجه و تحول سازماني ( رضوان حكيم زاده

مدير كل برنامه و بودجه (ناهيد پوررستمي دكتر  ؛)دانشگاه تهران
رئيس گروه (دكتر احمد تقديمي  ؛)و ساختار سازماني وزارت علوم

؛ )يزي كشورامور آموزشي و فرهنگي سازمان مديريت و برنامه ر
دكتر يزدان  ؛)عضو هيات علمي موسسه( يعقوب انتظاريدكتر 

عضو (؛  احمد رضا روشن )عضو هيات علمي موسسه(ابراهيمي 
عضو هيات دانشگاه (؛ دكتر حسن محجوب )هيات علمي موسسه

عضو هيات علمي (علي رضا همتي ؛ )علوم و فنون هوائي
كارشناس امور (محمود سعادتي ؛ )دانشگاه علوم پزشكي تهران

؛ )آموزشي و فرهنگي سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور
كارشناس بودجه سازمان مديريت و برنامه (اميرحسين آقاجاني 

كارشناس امور آموزشي و (؛ سمانه نيازخاني )ريزي كشور
؛اسماعيل رحيمي )فرهنگي سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور

؛ )دبير ميز( د فراستخواهدكتر مقصو ؛)پژوهشگر آينده پژوهي(
  .)كارشناس مسئول ميز آينده پژوهي( حسين سميعي

  
  :همكار تدوين گزارش

  سميه اشراقي
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 درباره پنل و روش كار: مقدمه

  
 9ساعت  »آينده ماليه آموزش عالي«و اعضاي پنل و با موضوع جمعي از متخصصين و مطلعين كليدي پنل ميز آينده پژوهي با حضور 

پس از ارائه مدل آينده  در اين پنل. ريزي آموزش عالي  برگزار شد در محل موسسه پژوهش و برنامه بهمن  6 دوشنبه روز  12الي 
در ادامه ديدگاه هاي .  يان كردندهاي خود را  هر يك از اعضاي پنل ديدگاه  پژوهي و نيز نتايج مطالعه درباره آينده مالي آموزش عالي

  :شده استهر يك از اعضاي پنل ارائه 

  
  

  
  
  

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

  

اخيرا هم آقاي دكتر . كند همانطور كه همه مي دانند موسسه ما داده هاي پشتيبان را براي تصميم گيري و سياست گذاري آماده مي
تكار بسيار جالبي داشتند كه ما با تكنيك آينده پژوهي به سمت توليد دانش و فراستخواه به حمايت معاونت آموزشي وزارتخانه يك اب

  .اطالعات براي سيستم پشتيبان تصميم گيري و سياست گذاري در حوزه آموزش عالي برويم

ستخواه آقاي دكتر فرا. در اين تكنيك زيرتكنيك هاي متفاوتي وجود دارد كه يكي از آنها تكنيك گروههاي متمركز و كانوني است
ابتكارشان اين بود كه يك ساختار گفتگويي را تحت عنوان ميز آينده پژوهي  طراحي كردند در قالب اين ساختار با تكنيك گروه هاي 

موضوع كليدي در حوزه آموزش عالي را در واقع در فهرست كارشان قرار دادند كه با تمركز بر روي هر كدام از  10كانوني در ابتداي امر 
عات ما يكي از ميزهاي گروه هاي كانوني را روي آن موضوعات متمركز كرديم و نتايج را جمع بندي و تحليل مي كنيم و اين موضو

   .بعد نتايج آن را براي ذي نفعان ارسال مي كنيم

زش عالي كشور امروز ششمين جلسه ميز آينده پژوهي يا گروه كانوني ما هست كه به بحث بسيار بسيار جدي و مهم منابع مالي در آمو
دانند تامين منابع مالي كه البته من بهتر مي دونم بگويم تخصيص يا توزيع بهينه منابع  همانطور كه همه مي. اختصاص پيدا كرده است
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نميدونم حاال شايد اين ديدگاه . مساله و چالش اساسي ما است من گاهي اوقات با بحث تامين منابع مالي خيلي ارتباط برقرار نمي كنم
خصي من باشد مساله من بيشتر توزيع و تخصيص بهينه منابع مالي است چون من معتقدم كه ما منابع مالي كم نداشتيم نداريم و ش

ولي بحث ما مديريت منابع مالي توزيع و تخصيص است حاال آينده و چشم انداز اين حوزه يكي از موضوعات است كه .نخواهيم داشت
با زحمتي كه آقاي دكتر انتظاري كشيدند و  من دوست دارم در اين جلسه اگر دوستان همكاري كنند  موضوع بسيار بسيار كليدي است و

سال پيش اين ايده براي اولين بار مطرح شد  15متخصص اقتصاد آموزش عالي هستند و در واقع ايده اقتصاد مبتني بر دانش كه شايد 
انتظاري بودند كه بيشتر مطالعاتشان هم روي اين حوزه متمركز بود و حاال يكي از افرادي كه طرح كننده اين ايده بود آقاي دكتر 

تالش اين است كه در اين جلسه ضمن تصوير آينده مالي آموزش عالي بتوانيم كمك كنيم كه ساخت آينده مالي آينده ايران را هم مد 
به نظرم مي رسد كه شايد ساخت آينده ماليه . مرور كنيم نظر داشته باشيم يعني نه تنها پيش بيني و در واقع تصوير آينده را سعي كنيم

من  .را هم يك جورايي كمك كنيم يعني خودمان كنشگر باشيم در ايجاد و به وجود آوردن آينده مطلوبي براي ماليه آموزش عالي ايران
  .جلسه را به آقاي دكتر فراستخواه كه دبير اين جلسه هستند مي سپارم 

  

  
  

  عضو هيات علمي موسسه پژوهش و برنامه ريزي آموزش عالي: تخواهدكتر مقصود  فراس

  ارائه مدل تحليل علي اليه اي 

ايجاد ساختاري » ميز آينده پژوهي آموزش عالي«فلسفه وجودي اين . سالم وممنون از همه خانم ها وآقايان براي حضور در اين پنل
آينده مرتب به ما رو مي آورد بدون بارها در اين پنل ها يادواري كرده ام كه . گفتگويي براي انديشيدن به آينده آموزش عالي است

الزم است . ها و در حال خودمان اسيريم در گذشته. با آن آشنا نيستيميم كه شوبه سوي آينده هايي  پرتاب مي.  اينكه آن را بشناسيم
اين كار  . وبلكه خلق بكنيم  كشف مطلوب يك نظام مالي عقالني را در آموزش عالي درك درستي از آينده داشته باشيم؟و  مثال آينده 

هاي علمي، آكادميك و پژوهشي نياز است و جستجوهاي به روش. پذير نيستاي علمي دارد با جادو جنبل امكانهنياز به روش
به درك عمق بخشيدن به ما در اين ميز از ميان چهار رويكرد، رويكرد چهارم يعني . تعامالت ملي الزم دارد، رضايتبخش ملي الزم دارد

مدل تحليل علّي يعني  عنايت اهللامدل كار ما برگرفته از . تا كنون عمل كرده ايم  ) Deepening the future(خودمان از آينده 
 causal layered analysisاي  اليه

 :(Inayatullah, 2004)است  
 عنايت اهللا فهم آينده را به انديشيدن در چهار سطح موكول كرده است؛
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  ) مسائل و موضوعات(سطح اول سياهه  
  ..) م هاي اجتماعي، اقتصادي، سياسي ونظا( سطح دوم  سيستمي 

  سطح سوم  جهان بيني ها ، فرهنگ وپاردايم ها
  سطح چهارم اسطوره ها و  استعاره ها در اليه هاي زيرين ناخوداگاه اجتماعي

  
  :دربارة آينده ماليه آموزش عالي يك چنين اليه بندي كرده ام  CLAمن برمبناي مدل 
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  روزي ، صورت حساب امروزي  صورت مسأله هاي ام: سطح نخست

كميت برما سيطره . صورت مسأله اين است كه اكنون يك  آموزش عالي فاقد كيفيت روي دست ما عاطل وباطل مانده است
چرا؟ اين . يافته است و آموزش عالي ما داراي  يك نظام ماليِ غيرعقالني، ناكافي، ناعادالنه، فاقد تنوع، و فاقد بهره وري است

 :دوم چنين تحليل مي كنيم را در سطح
  سيستم ها  و  ساختارها :سطح دوم

فقدان حكمراني خوب در آموزش چرا ماليه آموزش عالي ما چنين فشل شده است؟ چون سيستم ها  و  ساختارهاي ما مشكل دارد؛ 
آن است كه چرا سيستم ها  حاال پرسش بعدي. عالي و دانشگاه، تخريب بخش غير دولتي، برهم زدن قواعد بازار رقابتي ومانند آن

  . ،   گفتمانهانگرش ها  ،جهان بيني ها :وساختارهاي ما چنين است؟ تين را در سطح سوم بايد پي گرفت
 ،   گفتمانهانگرش ها  ،جهان بيني ها: سطح سوم

شعارهايي كه به عنوان  غلبه گفتمان سياسي وايدئولوژيك، در سايه قرار گرفتن نگاه حرفه اي ، ساختارهاي متمركز ومشاركت گريز،
كه خود البته از سطح چهارم يعني استعاره ها و  تمثيل ها  و . ازآستانه و اوايل انقالب راه افتاد و مابقي قضايا! سرمايه داري زالو صفت 

  .نمادها و معاني ما بر مي خاست

 استعاره ها  تمثيل ها نمادها معاني: سطح چهارم

گويا يا بايد علم . يعني از ابتدا ميان علم وثروت جنگ برپا مي كردند. بود» علم بهتر است يا ثروت«مشهورترين انشاهاي دبستاني ما 
بازار  را .  پول را چرك كف دست قلمداد كرديم؛ آن هم رياكارانه!  يعني گويا نمي شود يك نظام علمي ثروتمند داشت. باشد يا ثروت

 ....محل دوز وكلك عنوان كرديم و

 

  پنل پرسشهاي اين
  :پرسش هاي اين پنل ما كه براي اعضاي پنل ياداوري مي كنم عبارت اند از

 مهم ترين عارضه ها و موضوعات مشكل ساز و آسيب زا در مالية آموزش عالي ايران ودانشگاه ها كدام اند.1

  ......)اعم از تأمين مالي،  جريان مالي،  بهره وري  و(
 دانشگاه ها  وجود دارد؟ موزش عالي ايران وچه احتماالتي پيش روي  وضع مالي آ.2

 مهم ترين عوامل شكل دهندة به آينده وضع مالي آموزش عالي ايران ودانشگاه ها.3

 سناريوي مطلوب  ومرجح  وعقالني در ماليه آموزش عالي و دانشگاه ها چيست و مشخصه هاي اصلي آن از چه قرار است؟.4
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 .....) دولت، بخش هاي غير دولتي، دانشگاه ها، ( ساني هستند؟بازيگران كليدي در اين سناريو چه ك.5

  براي يك بازي كارامد ميان اين بازيگران چه راهبردهايي  ممكن و مناسب است.6
  )در سه مرحلة كوتاه مدت ، ميان مدت وبلند مدت(
  ان ودانشگاه هامهم ترين عوامل پيشران وبازدارنده براي  رسيدن به وضع مطلوب مالية آموزش عالي اير.7
  بلند مدت در آينده كوتاه مدت ، ميان مدت و 
 

همكار عزيزمان جناب دكتر انتظاري به دليل تخصص شان در موضوع اقتصاد آموزش عالي مطالعه خوبي در اين خصوص تقبل فرموده 
آقاي دكتر . وارد بحث وگفتگو مي شويمابتدا از ايشان خواهش مي كنم گزارشي از مطالعه خود بيان بفرمايند وبعد . و انجام داده اند

 .انتظاري لطفا شروع بفرماييد

  
  عضو هيات علمي موسسه پژوهش و برنامه ريزي موسسه:  دكتر يعقوب انتظاري

  ارائه مدل تحليل علي اليه اي 

ي آموزش عالي به مثابه يك پديده و زير نظامي از نظام اجتماعي، در كنش متقابل، پويا و پيچيده با ساير پديده ها و نظام هاي اجتماع
يك تغيير در نظام آموزش عالي به تعيير در نظام هاي ديگر منجر مي شود و . است؛ بر آنها تأثير مي گذارد و از آنها تأثير مي پذيرد

نظام آموزش عالي  خود از زير نظام هاي متنوع متعامل توليدي، . تعيير در نظام هاي ديگر به تغيير در نظام آموزش عالي مي انجامد
تغييرات اين زير نظام ها ضمن اين كه موجب تغيير يكديگر مي شوند، تعييراتي را در . ي، مالي و غيره شكل گرفته استخدماتي، ادار

البته، هريك از اين زير نظام ها نيز تحت تأثير نظام هاي اجتماعي . كل نظام آموزش عالي و نظام هاي مرتبط با آن بوجود مي آورند
ظام آموزش عالي، زير نظام هاي آن و نظام هاي مرتبط با آن در گذشته و حال، وضعيت نظام آموزش تغييرات ن. ديگر تغيير مي كنند

  .مي توان ناميد» آينده آموزش عالي«عالي و زير نظام هاي آن در زمان آينده را شكل مي دهند كه بطور خالصه 

بر پايه تغييرات ياد شده ) ركردني، ممكن، محتمل و مرجحآينده قابل تصور، باو(مطالعه علمي موقعيت و وضعيت آموزش عالي در آينده 
ها و در نهايت  ناميد كه هدف اوليه آن ايجاد دانش براي مديريت آينده، حل چالش ها و بحران» پژوهي آموزش عالي آينده«را مي توان 

  .توسعه پايدار انساني است

ر نظامي از نظام آموزش عالي كه در تعامل پويا با ساير زير نظام هاي به مثابه زي» ماليه آموزش عالي«هدف ما در اينجا آينده پژوهي 
- بيني آيند، آيندهپيش(از ميان سرمشق هاي مختلف آينده پژوهيبراي اين منطور  .آموزش عالي و نظام هاي اجتماعي تغيير مي كند

ق با رويكرد تعاملي دنبال مي شود و با توجه اين سرمش. ازسرمشق خلق آينده مطلوب استفاده شده است)  نگاري و خلق آينده مطلوب
خالق به منطق مگاترندها، ترندها و رويدادها، سناريوهايي براي آينده اقتصاد ايران، نظام آموزش عالي ايران و نظام مالي آموزش عالي 

  . ام آموزش عالي ايران ارائه مي گرددايران تعريف شده است و پس از ارزيابي آنها، بهترين سناريو به عنوان آينده مطلوب براي آينده نظ
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به مثابه زير نظامي از نظام آموزش عالي كه در تعامل پويا با ساير زير نظام هاي » ماليه آموزش عالي«هدف فصل حاضر آينده پژوهي 
- بيني آيند، آيندهشپي(براي اين منطور از ميان سرمشق هاي مختلف آينده پژوهي. آموزش عالي و نظام هاي اجتماعي تغيير مي كند

اين سرمشق با رويكرد تعاملي دنبال مي شود و باتوجه . ازسرمشق خلق آينده مطلوب استفاده مي شود)  نگاري و خلق آينده مطلوب
ي خالق به منطق مگاترندها، ترندها و رويدادها، سناريوهايي براي آينده اقتصاد ايران، نظام آموزش عالي ايران و نظام مالي آموزش عال
 .   ايران تعريف مي شود و پس از ارزيابي آنها، بهترين سناريو به عنوان آينده مطلوب براي آينده نظام آموزش عالي ايران ارائه مي گردد

  

 
در اين مطالعه فرض براين بوده است كه آينده آموزش عالي تحت تأثير مگاترندها، ترندها و سياست ها و تصميمات اقتصادي، اجتماعي 

  .صورت مي گيرد 1البته اين تأثيرات كامالً غير خطي است و مطابق با اساليد . سي سياست گذاران در سطح كالن استو سيا
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  مؤثر بر آينده ماليه آموزش عالي ايران1تحليل مگا ترندهاي

ستگي شكل مي گيرند و مگاترنده ها تحوالت اجتماعي، اقتصادي، سياسي و فناورانه  جهاني، بزرگ و بلند مدتي هستند كه به آه
Naisbi(مفهوم مگاترند ابتدا توسط نايسبيت. زندگي و فعاليت ما را در هر نقطه اي از جهان تحت تأثير قرار مي دهند ,1982 (

  .وي در اين كتاب به ده مگاترند عمومي جهاني اشاره كرده است. دركتابي به همان عنوان، مورد توجه قرار گرفت

به عنوان . بسيار گسترش يافته است و ساالنه مگاترندهايي در سطوح جهان، منطقه و كشور تحليل مي شود امروزه مفهوم مگاترند
در سايت اينترنتي  پي وي . شناسايي كرده است 2030مگاترند را براي سال  Movat,2014 (9(مثال موات سنتر كانادا

اجتماعي، انتقال در قدرت اقتصادي، شهري شدن سريع، مگاترندها جهاني در رابطه با تحوالت جمعيتي و  PWC,2014 (5(سي
مگاترنده آموزش  Smith,2008 (8(اسميت.  تغييرات آب و هوايي و كمبود منابع و زمينه هاي فناوري مورد توجه قرار گرفته است

با آموزش عالي  مورد بحث و  با توجه به مطالعات صورت گرفته، در ادامه  مگاترند جهاني مرتبط. عالي را شناسايي و بررسي كرده است
  .بررسي قرار مي گيرد

  توسعه انساني پايدار: تحول در گفتمان توسعه اقتصادي .1-1

بر اين اساس نظريه هاي گوناگوني را . رفاه، آسايش و سعادت  فردي و جمعي انسان ها همواره مهمترين دغدغه اقتصاددانان بوده است
هاي جديد رشد و توسعه اقتصادي در طول زمان با نقد نظريه هاي پيشين و  نظريه. نددر خصوص رشد و توسعه اقتصادي ارائه داده ا

ها،  جديدترين و شايد گوياترين نظريه در خصوص رفاه و آسايش پايدار انسان. اند اضافه كردن مؤلف هاي جديد، تكامل پيدا كرده
  گفتمان توسعه انساني است

                                                            
1 .Megatrends 
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  تبديل اقتصاد صنعتي به اقتصاد دانش .1-2

اين تحول ابتدا . د دوم مربوط به تبديل اقتصاد صنعتي به اقتصاد دانش است كه در طول نيم قرن گذشته  شكل گرفته استمگاترن
. تشريح شد) Bell,1973(توسط دانيل بل، اقتصاددان و جامعه شناس آمريكايي مورد توجه قرار گرفت و در كتاب جامعه پسا صنعتي 

هاي مبتني بر علم و ظهور چهار فناوري جديد، يعني فناوري اطالعات و ارتباطات، زيست نيرو محركه اين تحول توسعه فناوري 
  .فناوري، نانوفناوري و فناوري فكري  در كشورهاي پيشرفته بوده است

  ظهور و توسعه فناوري هاي كليدي .1-3

. داشته اندجهاني و ملي تصاد و جامعه همواره اثرات مهمي بر اق جهانجديد و ترويج موفقيت آميز آنها در سرتاسر  ظهور فناوري هاي
دانش را ظهور و توسعه  جهاني مهمترين عامل ظهور اقتصاد ) European Commission,2003(كارشناسان كميسيون اروپا

اما دانيل . دانسته اند »نانو تكنولوژي«، »تكنولوژي زيستي» ،«تكنولوژي اطالعات»يعني   ،چهار تكنولوژي جديد كليدي
به سيستمي از علوم و مهارتهاي گردآوري، پردازش و توزيع . را نيز مهم دانسته است تكنولوژي فكرينقش  )Bell,1999(بل

؛ تكنولوژي استفاده از ارگانيسم هاي زنده يا ظهور كرده است 1980كه از اوايل دهه  اطالعات، تكنولوژي اطالعات گفته مي شود
اني، تكنولوژي اطالعات زيستي ناميده مي شود، تشريح مجموعه اي از فعاليت ها در محصوالتش در بهبود تندرستي انسان و محيط انس

نانو تكنولوژي گويند و در نهايت به دانش فني انديشيدن و توليد، را ها كه كاربردهايي در دنياي واقعي دارند،  ها و ملكول سطح اتم
  .تكنولوژي فكري گفته مي شود، توزيع، تبديل و ترويج خود  دانش

  مبتني بر علم شدن  فناوري و فعاليت هاي اقتصادي .1-4

دانش  نظامنداما بيشتر پيشرفت هاي تكنولوژيك در گذشته بر كاربرد . هر جامعه انساني بر پايه دانش پديد آمده و رشد كرده است
وان پي برد كه تمام آنها را با انديشيدن به صنايع كالسيكي مانند فوالد، برق، خودروسازي و هوانوردي مي ت. علمي متكي نبوده است

و بعد  ههمه آنها كار خود را با يك طرح شروع كرد. افراد با استعدادي بوجود آورده اند كه شناخت جامع از قوانين علمي نداشته اند
  ).Bell,2001(ند تا از طريق فرايند طوالني آزمون و خطاي تجربي و تالش فراوان  به آن جامع عمل بپوشانندا هكوشيد

ا از اواسط قرن بيستم به اين طرف در سايه انقالب سوم تكنولوژيك وضع تغيير كرده و فعاليت هاي اقتصادي كم كم مبتني بر علم ام
امروزه، تكنولوژي در رشته هاي مختلف يكي پس از ديگري مبتني بر علم مي شوند و دانش به عامل استراتژيك و تحول زا . شده است

با استفاده از . سعه علوم مواد مانند فيزيك كوانتوم و شيمي، دانش در حال جايگزين شدن بر مواد معدني استدر اثر تو. تبديل شده است
طراح يا مهندس ديگر نيازي به . هاي مواد مورد نظر ساخت اين دانش مي توان محصوالت كامالً جديد را براساس خواص يا ويژگي

د، بلكه به دنبال خواصي مانند انعطاف پذيري، كشش پذيري، رسانايي و غيره است كه تعيين مواد مورد نياز خود مثل قلع يا روي ندار
اين توانايي نه تنها تأثيري . اين مواد فراهم مي كنند، امروزه از طريق جايگزيني تكنولوژيك تقريباً مي توان هر ماده اي را توليد كرد

  ).  Bell,2001(مواد را فرو مي نشاند بلكه بحث هاي اقتصادي كمبود  ،اساسي بر توسعه صنعتي دارد

، اغلب كشورهاي پيشرفته دنيا شاهد دگرگوني ساختاري در سيستم اقتصادي خود بوده و هستند كه در فرايند 1970تقريباً از اوايل دهه 
شاعه و بهره برداري از آن اقتصادهاي صنعتي مبتني  بر نيروي كار، سرمايه قابل لمس و منابع مادي به اقتصادهاي مبتني بر توليد، ا

يكي از ويژگيهاي بنيادي اين انتقال تشديد ساختاري فعاليت هاي تحقيقاتي و تغيير بنيادي در ماهيت . دانش جديد تبديل شده اند
و  رشد امروزه. است دانش علمي شدن فعاليت هاي اقتصاديبر مبتني اين به معني . فرايند هاي توليد، انباشت و اشاعه دانش بوده است
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كه ظرفيت هاي توليد را گسترش ميدهد، آنگاه به عوامل  علم و فناوريدر درجه اول به سرمايه گذاري در كشورها توسعه اقتصادي 
  ).European Commission,2003(مرسوم توليد وابسته است 

  از دانش ضمني به دانش آشكار .1-5

فيلم، اساليد و  تنها دانش آشكار است كه از طريق گفتگو،. اردانش ضمني و دانش آشك: دانش از نظر انتقال پذيري بر دو نوع است
يكي از . راحتي انتقال داده  دانش ضمني را نمي توان ب. دانش آشكار در واقع همان دانش كدگذاري شده است. نوشتن انتقال مي يابد

فردي، سازماني و ملي در قالب هايي  كدگذاري، گنجاندن دانش. راههاي رفع محدوديت انتقال پذيري دانش ضمني، كدگذاري آن است
عمل كدگذاري دانش ضمني را به كد تبديل مي كند . است كه به واسطه آنها دسترسي كليه اشخاص نيازمند به دانش تسهيل شود

 ,Davenport and Prusak(و آن را سازمان يافته، مشهود، قابل انتقال و قابل درك مي سازد ) البته نه لزوماً كد هاي رايانه اي(

2000.(  

امروز در سايه توسعه فناوري اطالعات . در گذر زمان توانايي تبديل دانش ضمني به دانش آشكار و انتقال دانش افزايش يافته است
فناوري اطالعات با كمك . انقالبي در روش انتقال دانش و اطالعات از فردي به فرد ديگر و از مكاني به مكان ديگر بوجود آمده است

ديجيتال براحتي اطالعات و دانش آنالوگ در قالب تصوير، فيلم و خط را به صفر و يك تبديل كرده و در جهان مي گستراند و فناوري 
و ترويج دانش نقش  ، انتقالكد گذاري عالوه برتكنولوژي اطالعات . در همان قالب تصوير، فيلم و خط تحول متقاضيان مي دهد

اين تكنولوژي محدوديت زماني و مكاني را در روابط انساني و . ندبازي مي ك و باز توليد دانش گردآوري، ذخيره سازي در برجسته اي
 ,Houghton and  Sheehan(مبادله دانش از بين برده است و كارايي توليد دانش و سرعت انباشت آن را افزايش داده است

انش كد گذاري شده در موجودي دانش كشورهاي پيشرفته اين تكنولوژي كدگذاري دانش را تسهيل و تشديد كرده، و سهم د). 2000
از . در حال حاضر تمام دانش ها را مي توان كد گذاري كرد و با هزينه نسبتاً اندك به تمام نقاط دنيا انتقال داد. را فزوني بخشيده است

عامالت بازاري تسهيل شده و انتشار با كدگذاري دانش م. دانش در حال بدست آوردن اكثر ويژگيهاي كاالهاي فيزيكي است نظراين 
. يافته استسرمايه گذاري هاي اضافي و تكراري در كسب دانش كاهش  ش ارزشهمچنين با كد گذاري دان. دانش شتاب گرفته است

تاب اين امر موجب ش. تكنولوژي اطالعات  بين رشته ها و حوزه هاي  دانش پيوند ايجاد مي كند و پراكندگي دانش را تقليل مي دهد
  .در نرخ رشد موجودي دانش قابل دسترس مي شود كه عامل مهم رشد اقتصادي است

  جهاني شدن .1-6

مهمترين بعد جهاني شدن، بين المللي شدن است كه . جهاني شدن دومين مگاترندي است كه در نيم فرن گذشته شدت گرفته است
المللي شدن  نتيجه تسهيل سياسي و تكنولوژيك جريان بين . موجب كاهش اهميت حريم هاي ملي و اقتدار دولت هاي ملي مي شود

منشاء جهاني شدن نيز توسعه فناوري اطالعات و افزايش و گسترش . و توليد است) انساني، مالي و فيزيكي(دانش و اطالعات، سرمايه
اولين موج  . رار داده اندمحققان سه موج جهاني شدن را مورد توجه ق. همكاريهاي سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي بوده است

موج سوم در اواخر قرن بيستم با ظهور . موج دوم بعد از جنگ جهاني دوم بوجود آمد. شكل گرفت 19جهاني شدن در اواخر قرن 
  .  امروزه  با سرعت فوق العاده زيادي به پيش مي رود و تكنولوژي اطالعات شكل گرفت

  آزادسازي اقتصاد .1-7

در چهار دهه گذشته اكثريت . يت هاي اقتصادي، اجتماعي، سياسي و فرهنگي در چهار دهه گذشته استمگاترند ديگر آزادسازي فعال
كشورهاي سوسيالستي سابق از جمله چين براي بهبود كارايي و بهره وري به اقتصاد مبتني بر بازار روي آورده اند و دولت رفاه نيز به 
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» نئوليبراليسم«كه با مفهومي به نام .ها به خصوصي سازي دست زده انددليل سنگين شدن هزينه هاي رفاهي مردم براي دولت 
  .توصيف مي شود

  تحليل مگا ترندهاي آموزش عالي- 2

از بررسي ادبيات و گزارش هاي منتشر شده در سطح جهان، پنج مگاترند درآموزش عالي را مي توان شناسايي كرد كه حداقل در ده 
  .   دامه به اختصار بررسي مي شونددر ا. سال آينده ادامه خواهند داشت

  ظهور و توسعه فعاليت هاي فكري ميان رشته اي. 2-1

در چهار دهه گذشته علوم و فناوري هاي جديدي ظاهر شده و فناوري ها بيشتر مبتني بر علم، فكري و سازگار با روحيه انساني شده 
ته متعامل در حوزه علوم و مهندسي شكل گرفته و گسترش نشان داده است كه در سه دهه گذشته شش رش) Roco,2002(روكو. اند

گسترش -2توسعه اطالعات و محاسبات؛-1: اين مگاترندها عبارتند از. يافته اند و احتماالً در دهه آينده نيز بيشتر گسترش خواهند يافت
كي و بهبود توانايي هاي فيزيكي توسعه علوم پزش -4محيطي؛ - گرايش هاي بيولوژيكي و زيست  -3علوم و مهندسي در مقياس نانو؛

  .توسعه رفتار جمعي و رويكرد سيستمي - 6توسعه علوم شناختي و بهبود توانايي هاي فكري؛ -5انسان؛ 

  تحول برنامه هاي درسي از برج عاج به حوزه عمومي. 2-2

ر مقابل جامعه و دولت مي دانستند و بر استاددان و دپارتمان هاي دانشگاهي خود را بري از، نقد و  پاسخگويي د 1960تقريباً تا دهه 
محتوا و برنامه هاي درسي دوره ها توسط دپارتمان، دانشكده ها و . برج عاج نشيني مقدس و منزلت تصور مي شد. اين امر مي نازيدند

رين كيفيت صورت فرض جامعه نيز بر اين بود كه محتوا و تدريس اش با باالت. استاددان بدون توجه به كاربرد خاصي تدوين مي شد
افزايش رقابت در آموزش . اما با افزايش جمعيت و تقاضا براي تحصيالت عالي، رقابت در بازار آموزش عالي فزوني گرفت. مي پذيرد

بنابراين، آنها برنامه هاي درسي خود را در راستاي پاسخگويي به نيازهاي . عالي، توجه دانشگاه ها را  به سوي نيازهاي جامعه سوق داد
 Knight and(بطوريكه امروزه اشتغال پذيري يكي از معيارهاي تدوين برنامه هاي آموزشي و درسي است. جامعه اصالح كردند

Yorke,2004 .(هاي اقتصادي و توسعه اخيراً  سازمان همكاري)OECD,2011 ( اثر مهارت ها و سرمايه انساني بر نوآوري را
طريق آموزش عالي را توضيح داده  و بر اصالح برنامه هاي درسي دانشگاهي در راستاي تحليل كرده است و چگونگي توسعه آنها  از 

  .توسعه مهارت هاي نوآوري و كارآفريني تأكيد كرده است

  گسترش كارآفريني آكادميك. 2-3

اد كه  طي آن دانشگاه افت جديد و فوق العاده اي در نظام دانشگاهي اتفاق با ظهور  نوآوري هاي مبتني بر علم  در جنگ جهاني دوم،
  ؛)Etzkowitz,2001(توسعه اقتصادي ناميده مي شود ي شد كه مأموريت  سوم عهده دار   تحقيقاتي، عالوه بر مأموريت آموزشي  و

ست ايده دانشگاه كارآفريني مفهومي ا .شوند مي ناميده  يهاي كار آفرين دانشگاههايي كه داراي  مأموريت سوم هستند،  امروزه دانشگاه
. 2كرده است  به تقاضاي اقتصاد  و نيازهاي جامعه استفاده ها براي بررسي چگونگي پاسخگويي دانشگاه) Clark ,1998(توسط كالرك

                                                            
بعضي از منتقدان بر اين باورند كه بايسـتي  . بعضي از محققان پاراديم كارآفريني را تهديدي براي وظايف سنتي دانشگاه قلمداد مي كنند - ٢

چراكه عالقه پولي شديد باعـث  . هاي خاصي از يادگيري عالي محدود كرد دها شد، يا حداقل آن را به نها گراي در دانشگاه مانع كارآفريني
  .ها وظيفه نقادي اجتماعي مستقل خود را از دست بدهند مي شود دانشگاه
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 & Etzkowitz, 1998; Etzkowitz, Webster(به موازات آن مفهوم دانشگاه كارآفرين توسط اتزكويتز و همكارانش 

Healy, 1998; (رنسكمب وهمكارانش مطرح شد، آنگاه بوسيله بBranscomb, Kodama & Florida, 1999) ( و ديگران
  .توسعه پيدا كرد

  همگاني شدن آموزش عالي.  2-4

با افزايش تقاضاي اقتصادي و اجتماعي براي تحصيالت عالي در چهار دهه گذشته و پاسخ مؤسسات آموزش عالي به آن، نظام هاي 
تبديل شده است؛ بطوريكه در بعضي از كشورهاي پيشرفته نرخ ناخالص 3عالي توده گرا آموزش عالي نخبه گرا به نظام هاي آموزش 

اين تحول چالش هايي اقتصادي و آكادميك مهمي را . درصد رسيده است90ثبت نام در آموزش عالي به شدت افزايش يافته و به مرز 
  . ر عملياتي و مالي قرار داده استبراي مؤسسات آموزش عالي و دولت ها بوجود آورده است و آنها را تحت فشا

  بازاري سازي آموزش عالي. 2-5

بازاري سازي آموزش . آموزش عالي بوده است 4يكي از روش هاي مهم پاسخ به چالش هاي همگاني شدن آموزش عالي، بازاري سازي
انتقال ( خصوصي سازي. ده استبازاري سازي به سبك هاي مختلف اجرا ش. عالي بموازات همگاني شدن آموزش عالي پيش رفته است

. و ايجاد مؤسسات آموزش عالي خصوصي مهمترين آنها بوده است) مالكيت و پاسخگويي مالي از بخش عمومي به بخش خصوصي
توسعه فراهم كنندگان خصوصي همزمان با فراهم سازي عمومي، تنوع بخشي به مكانيسم هاي تأمين مالي،  استفاده از مديريت 

نهاي عمومي  و ايجاد رقابت بين مؤسسات آموزش عالي از جمله روش هايي هستند كه به بازاري سازي آموزش خصوصي در سازما
  ).Teixeira and Dill,2011(عالي كمك كرده اند

  بين المللي شدن آموزش عالي. 2-6

شدت گرفته و شكل هاي جديد پيدا اما در چند دهه اخير . بين المللي شدن آموزش عالي پديده اي است كه از قديم وجود داشته است 
رشد در تعداد دانشحويان خارجي ثبت -1. روندهاي عمده در بين المللي شدن آموزش عالي در دو بعد زير قابل تحليل است. كرده است

ي تنوع آموزش برون مرزي كه با ظهور شكل جديدي از آموزش برون مرزي شمارش م-2نام كرده در  برنامه هاي آمورشي خارجي و 
سال گذشته تعداد دانشجويان خارجي دو برابر شده است؛  15در . حركت بين المللي دانشجو شكل اصلي آموزش برون مرزي است. شود

  .رسيده بود 2012دانشجوي به حدود چهار ميليون نفر در سال  1997از حدود يك ميليون نه صدهزار نفر در سال 

  صوصي آموزش عالياز  تأمين مالي دولتي به تأمين مالي خ. 2-7

منابع تخصيص  1990اما  از اواخر دهه . با افزايش ثبت نام دانشجويان در آموزش عالي منابع مالي آموزش عالي  نيز افزايش يافته است
 در بسياري از كشورهاي پيشرفته بطور مرسوم دولت ها سهم عمده اي  از منابع مالي.  داده شده به هردانشجو رو به كاهش نهاده است

بطور مرسوم  سهم ) مانند ژاپن، كره جنوبي، اياالت متحده ( اما در تعداد كمي از كشورهاي پيشرفته . آموزش عالي را تأمين مي كنند
در دو دهه گذشته نقش مكانسيم بازار در تامين مالي آموزش . عمده اي از منابع مالي آموزش عالي  بطور خصوصي تأمين  مي شود

با اين وجود، امروزه  بخش قابل توجهي  از سرمايه گذاري در آموزش عالي ).Orr,2005(ت كمتر شده استعالي بيشتر و نقش دول
  . توسط دولت ها  تأمين مالي، و به صورت كمك به دانشگاه ها و مراكز آموزش عالي پرداخت مي گردد

                                                                                                                                                                                    
 
3 ‐massification 
4 ‐marketization 
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  تعريف سناريوها- 3

چشم اندازهاي مختلف از گذشته، حال و توسعه هاي آيند را  شرح و توصيف هاي سازگار و منسجم از آيندهاي فرضي جايگزين كه
آنها ابزارهاي براي تفكر در باره آينده هستند كه  تا حدي بوسيله . منعكس مي كنند و  مي توانند به عنوان پايه عمل بكارگرفته شوند

واقع يك سناريو . شكل داده مي شوند اقدامات و راهبردهاي حساب شده و تا حدي بوسيله عوامل خارج از كنترل تصميم گيرندگان
كجا - 1:در دوره پوشش به چند سؤال پاسخ دهد  يك سناريوي كامل بايد. شرح كاملي از وضعيت آيند و مسير رسيدن به آينده است

 چگونه بايد بريم؟ -3كجا بايد برويم؟ و -2داريم مي رويم؟

  تعريف كلي سناريوهاي توسعه اقتصادي ايران.3-1

  .و توسعه اقتصادي براي يك كشور به سطح و موقعيت توسعه آن كشور بستگي داردتدوين سناري

با توجه به سطح تعامالت . از ميان مگاترندهاي بحث شده در باال،  مگاترنده هاي آزاد سازي و جهاني شدن اقتصادكليدي تر هستند
اقتصاد دولتي با -1: ا در چهار حالت مي توان تصور كردجهاني و درجه آزادي فعاليت اقتصادي، آينده اقتصادي ممكن براي هر كشور ر

اقتصاد بازار با مبادالت و تعامالت  -3اقتصاد دولتي با تعامالت  و مبادالت بين المللي باال؛ -2تعامالت و مبادالت بين المللي پايين؛ 
جه به  اين چهار حالت از آينده يك نظام اقتصادي، چهار با تو. اقتصاد بازار با مبادالت و تعامالت بين المللي باال-4بين المللي پايين؛ و 

 . نشان داده شده اند) 1(سناريو براي آينده اقتصاد ايران مي توان تعريف كرد كه در شكل

  
  چهار سناريو براي آينده اقتصاد ايران): 1(شكل

نبال مي كند و با توجه تحوالت در سياست هاي با توجه به سياست هاي اقتصادي و اجتماعي كه ايران در سطح ملي و بين المللي د
  .ديگر كشورها و تحوالت اقتصادي و اجتماعي در سطح جهان ، ايران با هريك از سناريوهاي ياد شده مواجه خواهد شد

ر سياست اگر ايران ب. يك اقتصاد كامال دولتي در سطح ملي كه هيچ مبادله و تعاملي با ديگر كشورهاي دنيا ندارد: اقتصاد بسته- 1
تحريم بيشتر و وسيعتر خواهد شد و اقتصاد ايران . هاي ملي و بين المللي  گذشته خودادامه دهد،آنها را تشديد كند و برآنها اصرار بورزد

 در اين صورت ركود تورمي ادامه پيدا خواهد كرد و رشد اقتصاد ايران كندتر خواهد شد و توزيع. به يك اقتصاد بسته تبديل خواهد گرديد
  ساخت اقتصاد دانش در چنين نظام اقتصادي امكان پذير نيست. درنتيجه شكاف طبقاتي بيشتر خواهد گرديد. درآمد  بدتر خواهد گرديد

اگر ايران بر سياست هاي . يك اقتصاد دولتي كه مبادله و تعامل محدودي با تعدادي از كشورهاي دوست دارد: اقتصاد شبكه اي - 2
د، اما در بعضي از سياست بين المللي تجديد نظر كند و نظر بعضي از كشورها را جالب كند، يك شبكه ملي گذشته خود ادامه ده
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در اين صورت . ها كاسته خواهد شد اقتصادي و اجتماعي  بين ايران چند كشور دوست  بوجود خواهد آمد و  از شدت و اثربخشي تحريم
ساخت اقتصاد دانش در چنين . تصاد اقتصادي به كندي  ايران ادامه مي يابدرشد اق. ركود تورمي تا حدودي تسكين پيدا خواهد كرد

  . نظام اقتصادي غير ممكن نيست اما بسيار ساخت است

اما مبادله و تعامل . اقتصاد مبتني بر بازار داخلي كه رقابت قابل توجهي بين بنگاه هاي داخلي وجود دارد يك: اقتصاد مقاومتي - 3
اگر ايران سياست هاي بين لمللي خود را ادامه دهد، تحريم هاي اقتصادي ادامه مي يابد و . ي ديگر وجود نداردقابل توجهي با كشورها

در اين صورت ايران براي خروج از ركود اقتصادي و حل ديگر مسائل اقتصادي و اجتماعي  بايد به آزاد سازي اقتصادي . تشديد مي شود
مبتني بر دانش داخلي صورت  بين ببرد و از راهبرد توسعه اقتصادي بر محور نوآوري و كارآفرينيادامه دهد و رانت نقتي و دولتي را از 

اما به دليل عدم تعامل و مبادله با كشورهاي ديگر و فقدان يادگيري تكنولوژيك  پيگيري اين راهبرد خيلي سخت است و . پيروي كند
 .اقتصاد دانش در اين راهبرد ممكن، اما بسيار دشوار استساخت . تنها در مدت زمان خيلي بلند ممكن است جواب دهد

اقتصاد مبتني بر بازار رقابتي كه تعامل  و مبادله كامل   با كشورهاي ديگر جهان  وجود دارد و فضاي باز اقتصادي، :  اقتصاد باز  –4 
ي، فرهنگي و سياسي با كشورهاي جهان محدوديتي در تعامل اجتماع. اجتماعي، فرهنگي و سياسي كامل در كشور جاري و ساري است

اقتصاد ايران در صورتي به اقتصاد باز تبديل مي شود كه از يك طرف مسأله هسته اي خود با كشورهاي جهان را حل كند . وجود ندارد
سياسي و فرهنگي  و تحريم ها را از بين ببرد؛ از طرف ديگر اقتصاد خود را آزاد سازي و بازاري سازي نمايد و فضاي بازار اجتماعي،

در اين سناريو،  با توجه به وجود تعامل يادگيري و وجود رقابت مبتني بر دانش در  اقتصاد جهاني، ساخت اقتصاد دانش در . بوجود آورد
  .ايران ضروري و در عين حال ضروري است

  :سناريوي مناسب براي ايران

اما با توجه رقابت پذيري و  ظرفيت خالقيت و . براي هر كشوري است سناريوي مناسب» اقتصاد باز« با توجه به مگاترندهاي موجود،
 به اول مرحله از گذار موقعيت در ايران اقتصاد. نوآوري كشورها، راه رسيدن به اقتصاد باز  براي اقتصاد هاي مختلف متفاوت است

ام را كسب  82كشور جهان مقام  148ين از ب 2013دارد؛ از نظر رقابت پذيري جهاني در سال  توسعه اقتصادي قرار دوم مرحله
كاال (اصلي اقتصاد ايران در مؤلفه هايي مانند محيط اقتصادكالن، حكمراني خوب، كارايي بازارها هاي در اين موقعيت، ضعف است؛ كرده

از طرف ديگر،   است؛ و يادگيري تخصصي و تكنولوژيك در سطوح فردي، سازماني و ملي  ، آمادگي تكنولوژيك)و خدمات، كار و مالي
نقاط قوت آن در وجود آموزش علمي و فني با كبفيت، وجود مؤسسات تحقيقات علمي با كيفيت و  وجود دانشمندان و مهندسان با 

  .ساخت اقتصاد يادگيري استبنابراين، بهترين راهبرد براي دستيابي ايران به  اقتصاد باز دانش، . كيفيت است

عني است كه مؤلفه هاي اقتصاد دانش بر محور توسعه آموزش و يادگيري مادام العمر جمعيت، اشتغال توسعه اقتصاد يادگيري به اين م
پذيري دانش آموختگان آموزش عالي، يادگيري تكنولوژيك براي بهبود آمادگي تكنولوژيك، يادگيري در تعامل با اقتصادهاي دانش 

  .لكيت فكري و افزايش كارايي بازارها، سازماندهي شودبنيان براي بهبود قانونگذاري، حكمراني خوب، حفاظت از ما

  تعريف كلي سناريوهاي توسعه نظام آموزش عالي در ايران.2- 3
درجه بازاري شدن،  با توجه به مگاترندهاي شناسايي شده براي آموزش عالي و با توجه به سناريوهاي تعريف شده براي اقتصاد ايران بر محور درجه جهاني شدن و

  :ريو به شرح ريز مي توان براي آينده آموزش عالي ايران  تعريف كردچهار سنا
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 چهار سناريو براي آينده آموزش عالي): 2(شكل

در اين سناريو آموزش عالي دولتي است و دانشگاه ها در محدوده استان و كشور تعريف شده و ماموريت :  نظام آموزش عالي بسته-1
دانشگاه ها خدمات آموزشي، پژوهشي و فناوري خود را در سطح استاني، محلي و حداكثر ملي . دمحلي و حداكثر ملي  را دنبال مي كن

تأمين مالي از طريق دولت انجام مي شود و دولت كنترل .براي حل مسأله اقتصادي، اجتماعي  و فرهنگي در آن سطوح ارائه مي دهند
. بين دانشگاه هاي جامع و دانشگاه هاي تخصصي همگرايي وجود دارد. كامل بر برنامه هاي درسي و آموزشي و استخدام كاركنان دارند

مؤسسات متوسط . دانشگاه هاي نخبه گرا تالش مي كنند شهرت بين المللي كسب كنند و  جايگاهي در رتبه بندي جهاني بدست آورند
. هاي اقتصادي محلي تعامل داشته باشند آموزش عالي بيشتر از تحقيقات و فناوري به آموزش مي پردازند و تالش مي كنند با بنگاه
مشاركت هاي تحقيقاتي بين المللي به . تحقيقات دانشگاهي عمدتاً از طريق دولت در زمينه هاي راهبردي تأمين مالي مي شود

  .كشورهاي دوست محدود است

جود تحريم ها پيگيري راهبرد سياست هاي مقابله جويان با جهاني شدن، نگرش بدبيانه به تعامالت جهاني، و: محرك هاي مهم 
اين . اقتصاد مقاومتي، توجه به كارايي هزينه و حساسيت استراتژيك در تحقيقات از جمله محرك هاي شكل گيري اين سناريو هستند

  .سناريو با جنبش هاي ضد جهاني شدن در ارتباط است

مؤسسات  آموزش عالي، دانشجويان و اعضاي . ي شده استدر اين سناريو آموزش عالي دولتي و  بين الملل: شبكه باز آموزش عالي -2
) بجاي رقابت(هيأت علمي از يك طرف و بنگاه هاي اقتصادي از طرف ديگر به صورت شبكه اي در سطح جهان با يك ديگر همكاري

آموزشي توسط دولت برنامه هاي درسي و . مؤسسات آموزش عالي دولتي هستند و  عمدتاً توسط دولت تأمين مالي مي شوند. مي كنند
اما دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي  در مقياس جهاني . تدوين مي شود و استخدام نيروي انساني توسط دولت صورت مي گيرد

در يك چارچوب تعريف شده از نظام علمي . خدمات آموزشي، پژوهشي  و فناوري را در مقياس جهاني انجام مي دهند. فعاليت مي كنند
اين امر به دانشجويان اجازه مي دهد تا برنامه هايشان را از شبكه جهاني آموزش . دانشجويان استقالل و آزادي عمل دارندبين المللي  

دامنه مطالعات آنها وسيع است و مي توانند از هر جايي از  دنيا دوره هاي . عالي انتخاب كنند و برنامه درسي و پايه خود را طراحي كنند
  .ايتنترنت انتخاب و تكميل كنندارائه شده از طريق  

شبكه باز آموزش عالي مي تواند بوسيله هماهنگ و همگن سازي تدريجي مؤسسات آموزش عالي و همكاري : محرك هاي كليدي
شبكه هاي بين المللي با هزينه پايين حمل و نقل و پيشرفت . داوطلبانه كشورها و مؤسسات آموزش عالي شكل بگيرد و توسعه پيدا كند

تهسيم آزاد دانش توليد شده (همچنين آنها مي توانند با ايده ال هاي دانش باز. اوري اطالعات و ارتباطات مي تواند تسهيل شودفن
  .تقويت شوند) بوسيله جامعه مدني، نظام دانشگاهي و دولت ها بطور عموي در سطح جهان
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  نظام ملي آموزش عالي-3

است و دانشگاه ها در محدوده استان و كشور تعريف شده و ماموريت محلي و حداكثر ملي  را در اين سناريو آموزش عالي مبتني بر بازار 
دانشگاه ها خدمات آموزشي، پژوهشي و فناوري خود را در سطح استاني، محلي و حداكثر ملي براي حل مسأله . دنبال مي كند

طريق بازار و تجاري سازي  انجام مي شود و دولت ناظر  تأمين مالي از.اقتصادي، اجتماعي  و فرهنگي در آن سطوح ارائه مي دهند
بين دانشگاه هاي جامع و دانشگاه هاي تخصصي همگرايي . فعاليت هاي آموزش عالي است و دخالتي تدوين برنامه هاي درسي ندارد

سط آموزش عالي بيشتر از مؤسسات متو. آموزش عالي توده گرا است و رقابت شديدي بين مؤسسات آموزش عالي وجود دارد. وجود دارد
تحقيقات دانشگاهي . تحقيقات و فناوري به آموزش مي پردازند و تالش مي كنند با بنگاه هاي اقتصادي محلي تعامل داشته باشند

مشاركت هاي تحقيقاتي بين المللي به كشورهاي دوست . عمدتاً از طريق بازار  در زمينه هاي كابردي و توسعه اي تأمين مالي مي شود
  .محدود است

سياست هاي آزاد سازي ، نگرش بدبيانه به تعامالت جهاني، وجود تحريم ها پيگيري راهبرد اقتصاد مقاومتي، توجه : محرك هاي مهم 
اين سناريو با جنبش هاي . به كارايي هزينه و حساسيت استراتژيك در تحقيقات از جمله محرك هاي شكل گيري اين سناريو هستند

  .ارتباط است ضد جهاني شدن در

 نظام باز آموزش عالي-4

بنگاه هاي دانشي هستند كه براي ارائه خدمات آموزشي و ) نه همه مؤسسات(در اين سناريو  بخش عمده اي از مؤسسات آموزش عالي
ريت مانند پاسخگويي به مشتري، مدي(آنها تقاضا محور هستند و با روش هاي شبه تجاري. پژوهشي در سطح جهان رقابت مي كنند

دولت ها هنوز بايد زمينه هايي از تحقيق و تدريس را كه براي آنها عالقه تجاري وجود ندارد تشويق . مديريت مي شود) كارا و اثربخش
رشته هاي پايه با منافع اجتماعي باال . ها همچنان به افراد مستعدي كه توانايي مالي تحصيالت را ندارند كمك مي كند دولت: مي كند

. البته اين كمك هاي دولت نبايد اصول تجارت آزاد در آموزش و پژوهش را تضعيف كند. دولتي بهره مند مي شوند از كمك هاي
  .آموزش فني، حرفه اي و مهندسي سهم مهمي از در بازار جهاني آموزش دارد

پرديس هاي جديدي ايجاد مي بسياري از دانشگاه ها مؤسسات جديدي باز مي كنند يا . رقابت شديدي براي جذب دانشجو وجود دارد
مؤسسات انفرادي و حتي كل نظام آموزش عالي در يك كشور براساس مزيت . كنند و امتياز برنامه هاي آموزشي را واگذار مي كنند

بعضي از كشورها براي كيفت باال در آموزش : تقسيم كار بين المللي جديدي در حال ظهور است. رقابتي شان تخصص پيدا مي كنند
  .ناسي شهرت جهاني پيدا كرده اند؛ بعضي ديگر در كيفيت باالي تحصيالت تكميلي  و هدايت تحقيقات شهرت جهاني دارندكارش

مهمترين محرك اين سناريو  بازاري سازي و آزادسازي تجاري آموزش عالي است كه در دو دهه گذشته  در تعدادي از : محرك ها
بنابراين، بازار بين . ايشي از دولت ها تصميم به آزادسازي بخش آموزش عالي گرفته انديك تعداد در حال افز. كشور  در جريان است

چنين تغيراتي با هزينه پايين حمل و نقل و . المللي براي خدمات آموزش عالي و تحقيقات  بر پايه هاي تجاري ظاهر شده است
تأمين و فراهم سازي آموزش عالي بوسيله بخش خصوصي اين امر همچنين بوسيله رشد . ارتباطات و مهاجرت مردم تسهيل شده است

 .و  افزايش شناخت مردم و دولت ها از اين كه آموزش عالي با ديگر خدمات نوع خدمات اختالف ندارد، تسهيل شده است

  سناريوهاي تأمين مالي آموزش عالي. 4

 & Jongbloed)ئوال محوري وجود دارددر اين ميان دو س. در بحث تأمين مالي آموزش عالي سئواالت زيادي مطرح است

Koelman, 2000)  :1 -  چگونه بايد اين مؤلفه ها را تأمين مالي  -2چه مؤلفه اي از نظام آموزش عالي را بايد تأمين مالي كرد؟
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تأمين « ه از كرد؟ پاسخ به سئوال اول مبناي تأمين مالي آموزش عالي را تعيين مي كند و طيفي از مكانيسم ها را ياد آور مي شود ك
پاسخ به سئوال دوم نيز از ميزان بازي يا ميزان تمركز در تأمين مالي آموزش . متغير است» تأمين مالي پيامدها« تا » مالي نهاده ها

تخصيص كامالً رسمي و اداري بودجه به تمام « عالي حكايت دارد  و طيفي از مكانيسم هاي تامين آموزش عالي بوجود مي آورد كه از 
مكانيسم هاي واقعي تأمين مالي در كشورهاي . متغير است» پرداخت كمك مالي  به دانشجويان در چارچوب بازار« به » ساتمؤس

  . جهان در بين اين دو قطب قرار مي گيرند

  

  سناريوهاي مختلف تأمين مالي آموزش عالي): 3(تصوير
  

حكايت از نظام آموزش عالي متمركزي ) ت چپسم-قسمت باال(ربع اول فضاي هندسي باال: نظام بودجه ريزي سنتي -1
و هزينه هاي فعاليت هاي مختلف مؤسسات آموزش عالي را  ) نيروي انساني، فضا و تجهيزات(داردكه دولت ها  نهاده ها

در اين نظام، هزينه هاي پيش بيني شده نيروي كار و سرمايه مؤسسات آموزشي يا هزينه هاي تمام . تأمين مالي مي كنند
. انشجو در رشته هاي مختلف و سطوح مختلف، در قالب بودجه عمومي دولت بطور مستقيم  به آنها پرداخت مي شودشده د

اين نظام تأمين مالي را الگوي بوركراتيك ناميده است كه ) Pranivicene and Puraite,2010(پارنيونس و پريت 
اين امر باعث مي .  سط دولت بطور متمركز تأمين مالي مي شوددر آن تمام فعاليت ها و تمام منابع مورد نياز دانشگاه ها تو

شود دولت در تمام امور دانشگاه ها، از برنامه ريزي درسي، برنامه ريزي آموزشي  و پذيرش دانشجو گرفته تا تعيين ساختار 
 .سازماني، چگونگي استخدام نيروي انساني و تعيين رئيس دانشگاه دخالت كند

در اين كشور تا زمان اجراي برنامه چهارم توسعه، تأمين مالي بر اساس . در نظام آموزش دولتي ايران بر قرار است اين نظام تأمين مالي
اما پس از اجراي برنامه چهارم توسعه به كمك مالي بر اساس هزينه تمام شده . صورت مي گرفت) نيروي كار و سرمايه(هزينه نهادها

 .هر دانشجو تغيير كرد

از نظام تأمين مالي متمركزي حكايت دارد كه ) سمت چپ-قسمت پايين(ربع دوم نمودار باال: زي عملياتينظام بودجه ري -2
در اين . تأمين مالي مي كند) محصوالت، ستانده ها و پيامد ها(دولت مؤسسات آموزش عالي را بر اساس نتايج عملكردشان

اين نظام تأمين مالي . ش عالي را تأمين مالي مي كندنظام نيز دولت در قالب بودجه عمومي بطور مستقيم مؤسسات آموز
  .آموزش عالي معموالً بودجه ريزي عملياتي يا بودجه ريزي مبتني بر عملكرد ناميده مي شد

از نظام هاي آموزش عالي شبه بازاري حكايت دارد كه ) راست -قسمت پايين(ربع سوم نمودار: نظام تأمين مالي شبه بازاري -3
براي خدمات آموزشي يا پژوهش، هزينه ) دولتي يا خصوصي(ي  با عرضه سفارشات مؤسسات ديگرمؤسسات آموزش عال
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در اين نظام نهاد هاي تأمين مالي به نمايندگي از دولت، محصوالت و ستانده هاي دانشگاه . هاي خود را تأمين مالي مي كند
 .ها و مؤسسات آموزش عالي را پيش خريد مي كنند

اين نظام تأمين مالي را الگوي تأمين مالي كالجيكال ناميده است كه ) Pranivicene and Puraite,2010(پارنيونس و پريت 
. در آن تأمين مالي بخشي از منابع  مالي  توسط دولت و بخشي ديگر توسط مشتريان محصوالت و خدمات دانشگاهي تأمين مي گردد

ند كه در از نظر علمي، اقتصادي و اجتماعي در اولويت برنامه هاي دولت در اين الگو دولت محصوالت و خدماتي را تأمين مالي مي ك
  .قرار دارند

ربع چهارم نمودار باال  حكايت از نظام آموزش عالي بازار محور دارد كه دولت بر حسب هزينه هاي : نظام تأمين مالي بازاري -4
اين نظام  ) Pranivicene and Puraite,2010(پارنيونس و پريت . تحصيل به دانشجويان كمك مالي مي كند

در الگوي بازار اصل بر تقاضاي مشتري است و سازمان هاي . تأمين مالي را الگوي تأمين مالي مبتني بر بازار ناميده است
 . دولتي نيز مشتريان دانش و خدمات آموزشي محسوب مي شوند

  
  عالي آموزش مالي تأمين براي مطلوب سناريوي تحليل -5

 خصوصي بخش مشاركت توسعه عالي، يادگيري هاي فرصت به دسترسي برابري بهبود عالي، يادگيري هاي فرصت هب دسترسي افزايش
 اثربخشي توسعه و عالي آموزش مؤسسات دروني كارايي توسعه دانشجويان، يادگيري كارايي توسعه عالي، آموزش خدمات ارائه در

 نظر مد عالي آموزش مالي تأمين هاي روش و رويكردها گزينش در بايد كه هستند معيارهايي و سياستي اهداف جمله از عالي آموزش
 براي ها سياست اين شفافيت دولت، هاي سياست اجراي موفقيت در اصلي عوامل از يكي معيارها اين كنار در. باشد گذاران سياست

 به دستيابي در شفافيت. باشد مي) موسسات كاركنان و مسوالن و علمي هيات اعضاي آنها، هاي خانواده و دانشجويان(ذينفعان همه
 ها سياست اهداف به دستيابي منابع، تخصيص در شفافيت  عدم. دارد اهميت نيز  سياسي توافق جمله از ها سياست اجراي اهداف ديگر
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 طراحي خوب هاي سياست در حتي.شود مي مالي منابع از سواستفاء مانع شفافيت. سازد مي ممكن غير را - كارائي و برابري كيفيت،-
  .خواهد مواجه شكست با سياست است، نشده توزيع عادالنه منابع كه شود حاصل ادراك اين صورتيكه در شده

 بازار چارچوب در شد، اشاره همچنانكه. است شده ياد اصول با مطابق كه است سناريويي تنها بازار، بر مبتني مالي تأمين سناريوي
 عالي، آموزش مؤسسات و ها دانشگاه مستقيم مالي تأمين بجاي دولت و كنند مي پرداخت ريهشه دانشجويان  عالي آموزش خدمات

  :است مطرح سئوال چهار رابطه اين در. كند مي مالي كمك عالي آموزش متقاضاي و مشتري عنوان به را دانشجويان

   ؟)شايسته يا نيازمند افراد به(شود پرداخت يارانه دانشجوياني چه به ‐1

  ؟)زندگي هزينه يا شهريه( گردد پرداخت يارانه ها هزينه كدام تأمين براي ‐2

   ؟)زندگي هزينه درصد چند يا شهريه درصد چند( شود پرداخت چقدر ‐3

  ؟) وام  و التحصيلي فارغ ماليات مالياتي، معافيت ها، كمك بن،( شود پرداخت چگونه ‐4

 به پاسخ دهد؛ مي نشان را يارانه نوع دوم سئوال به پاسخ كند؛ مي تعيين را دانشجويان به يارانه پرداخت هدف اول سئوال به پاسخ 
 Salmi) ها بررسي.  كند مي تعيين را يارانه پرداخت روش چهارم سئوال به پاسخ نهايت در و است؛ ها يارانه سطح بيانگر سوم سئوال

and Hauptman,2007) براي  شوند، مي بررسي ادامه در كه هاي شرو از جهان سراسر در ها دولت كل در كه دهد مي نشان 
  .كنند مي استفاده  دانشجويان به مالي كمك
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  (Vossensteyn,2009 )دانشجو مالي تأمين در وجوه جريانات): 2-2(شكل

   

  مالحظات اجرايي. 6

  .يران وجود داردبا وجود دانشگاه آزاد اسالمي و مؤسسات آموزش عالي غير انتفاعي، فرهنگ اجراي اين رويكرد در ا -1

براي جلوگيري . اجراي رويكرد بازار محور در دانشگاه هاي دولتي احتماالً با اعتراض و مقاومت دانشجويان همراه خواهد بود -2
و دانشگاه هاي فني شهرتهران و  5از اين اعتراضات الزم است اين رويكرد به آهستگي به تدريج در دانشگاه شهيد بهشتي

  .ذاشته شودشهرستان ها به اجرا گ

 .ابتدا بايد رشته هايي با پتانسيل شغلي باال و درآمد بالقوه باال مشمول شهريه قرار بگيرند -3

در اجرا بايد به دانشجويان و خانواده هاي آنها اطمينان داده شود كه تحصيل آنها در دانشگاه بدليل منابع مالي دچارمشكل  -4
  .نخواهد شد

به نام بانك ) دولتي-خصوصي (اندهي پس اندازهاي دانشجويان بايد بانك مشتركبراي پرداخت و بازپرداخت وام و سازم -5
 .دانشجو تأسيس شود

                                                            
  .ديك دانشگاه مبتني بر شهريه بو) دانشگاه ملي سابق(الزم به ياد آوري است كه دانشگاه شهيد بهشتي 5
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با توجه . به دانشجويان طبقات پايين جامعه بهتر است به جاي وام كمك هزينه تحصيلي در قالب بن تحصيلي پرداخت گردد -6
  .يران قابل اجرا استتجربه پرداخت كوپن و يارانه مستقيم در كشور اين روش براحتي در ا

بن هاي آموزشي طرف تقاضا نسبت به كمك هاي مالي ارائه شده از طرف موسسات، دسترسي و حق انتخاب را بهبود مي بخشد و 
اگرچه بن هاي آموزشي مزاياي زيادي براي تامين كمك هاي مالي به دانشجويان دارند . باعث افزايش رقابت بين موسسات مي شوند

اري از كشورهاي در حال توسعه و در حال گذر در موقعيتي نيستند كه بتوانند از اين مكانيسم براي ارائه كمك هاي با اين حال بسي
  . مالي استفاده نمايند

  :موفقيت اجراي بن هاي طرف تقاضا و ديگر روش هاي تخصيص منابع طرف تقاضا مستلزم فراهم شدن شرايط زير است-7

 ي قوي نيازمند است بايد دولت از ساختارهاي بسياري قوي برخوردار باشداز آنجاييكه به ساختارهاي ادار. 

  ايجاد فرايندهاي تضمين كيفيت قوي براي جلوگيري از توسعه موسسات با كيفيت پايين كه معموال در پاسخ به بن هاي
 .آموزشي ايجاد مي شوند

  هاي بن هاي آموزشي است، را مي دهدسيستم اطالعات مناسب كه به دانشجو امكان انتخاب واقعي كه از مزيت . 

  :در چارچوب نظام بازاري تأمين مالي شيوه هاي زير مي تواند بيشترين تاثير در پيشبرد اهداف و برنامه هاي ملي داشته باشد-8

 پرداخت كمك هزينه هاي تحصيلي به دانشجوياني كه در رشته هاي اولويت دار ثبت نام مي كنند. 

 ناسب به دانشجوياني كه دررشته هاي اولويت دار ثبت نام مي كنندارائه وام با شرايط م. 

 بخشودگي وام ها براي دانش آموختگاني كه در زمينه هاي اولويت دار مشغول بكار مي شوند.  

  اطمينان از اثر بخشي وام هاي دانشجويي. 5-7

 :د مساله اساسي توجه نمايندبراي اطمينان از اثر بخشي وام هاي دانشجوئي سياستگذارن بايد در اجرا به چن

  موسسات مالي كه وام هاي دانشجوئي را پرداخت مي كنند بايد توانائي محاسبه و رصد وام ها و قروض
  .دانشجويان را داشته باشند

 استفاده از وام هاي دانشجوئي بدون توجه به نحوه  بازپرداخت مي تواند اعتبار و پايداري الگو را خدشه دار نمايد .
  . رترين رويكردهاي بازپرداخت وام ها استفاده از سيستم مالياتي يا بازپرداخت مبتني بر درآمد استاز موث

 موفقيت سيستم هاي بازپرداخت مبتني بر درآمد به عوامل زير بستگي دارد: 

  ساختارهاي دولتي قوي براي مديريت سيستم؛-1 

  ي بر درآمد؛ساختار مالياتي پويا براي جمع آوري بازپرداخت هاي مبتن-2 

كافي تا در فاصله زماني كه وام ها بازپرداخت مي شوند، خزانه دولت با مشكل مواجه نشود و توانائي تحمل اين مدت منابع دولتي -3 
  .زمان را داشته باشد
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 اما با توجه به . كشورهاي در حال توسعه تمام معيارهاي اجراي موفقيت آميز وام هاي مشروط بر درآمد را ندارند
  .رآمدهاي نفتي و تجربه هدفمندسازي يارانه ها جمهوري اسالمي ايران اين پتانسيل را داردد

  وام هاي دانشجوئي كه از طريق بانك ها و ديگر موسسات مالي با توجه به فرايندهاي مورد قبول جامعه پرداخت
  . م سازندو بازپرداخت مي شوند، به بهترين شكل مي تواند انتطارات سرمايه گذاران را فراه

  تعيين استحقاق دريافت كمك و وام هاي كم بهره، مساله بسيار مهمي است كه سياست گذاران بايد به صورت
 .در اين رابطه مي توان از سيستم پرداخت يارانه هدفمند استفاده كرد. سيستماتيك به آن به پردازند

  اصالحات ) امكانپذيري سياسي(توجيه سياسي. 5-8

سياسي در بين ذينفعان مختلف از ديگر عوامل مهم در موفقيت اجراي سياست هاي آموزش عالي مخصوصاً  دستيابي به توافق
امكان . يكي از موضوعات مرتبط با امكان پذيري اصالحات، ميزان تغييرات در شيوهاي تخصيص قبلي است. اصالحات مالي است

موفقيت در اجراي سياست هائي كه مستلزم توزيع . ن وجود نداردتغييرات گسترده در مكانيسم هاي تخصيص به موسسات و دانشجويا
  .مجدد منابع است بستگي به توانائي گذر از سياست هاي قبلي به سياست هاي جديد دارد

براي جلوگيري از اين مشكالت بايد سطح مشخصي از بودجه را بر طبق مقررات قبلي واگذار نمود تا فعاليت هاي  موسسات با مشكل 
. بدين ترتيب مي توان مطمئن شد كه موسسات و دانشجويان فرصت همراهي و قبول سياست هاي جديد را پيدا مي كنند. نشودمواجه 

  . با اين رويكرد تغييرات پذيرفته مي شود

  پيش بيني نتايج غير قابل انتظار.5-9

. ايج اصالحات يا تغيير در سياست هاي موجود استيكي از موانع موفقيت سياست ها عدم توانائي يا رغبت به توجه به طيف كاملي از نت
در عرصه آموزش عالي . از اين رو پيش بيني عواقب فرايند سياستگذاري و به كاربستن سياست ها از اهميت بسيار باالئي برخوردار است

  . د مورد توجه قرار گيردعواقب ناخواسته زيادي در زمينه تامين مالي و برنامه هاي حمايتي از دانشجويان وجود دارد، كه باي

وقتي كه شهريه ها توسط دانشگاه ها و بر اساس كميابي تعيين مي گردد، نبود ظرفيت هاي كافي در دانشگاهها ميزان تقاضا را از 
اگر گنجايش دانشگاهها محدود باشد،  دانشجويان . طريق كاهش مبلغ واقعي كه در اختيار دانشجو قرار مي گيرد،كاهش مي دهد

از ديگر دغدغه ها هنگام ارائه . كم برخوردارنسبت به دانشجويان ثروتمند شانس كمتري براي ورود به دانشگاه پيدا مي كنند مستعد
يكي از وظايف اصلي . كمك ها ي مالي به دانشجويان اين است كه ممكن است شهريه ها و ديگر هزينه هاي زندگي را باال ببرند

  . ت و خنثي ساختن عواقب و انگيزه هاي منفي استسياستگذاران پيش بيني اين تاثيرا
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 بحث و گفتگوي اعضاي پنل دربارة مدلهاي ارائه شده 

  
 

  مدير كل برنامه بودجه و تحول سازماني دانشگاه تهران: دكتر رضوان حكيم زاده

اصال بينش ديني ما . بسيار مهمي است بحث آينده پژوهي بحث. من اول از آقاي دكتر انتظاري و آقاي دكتر فراستخواه تشكر مي كنم
مبتني بر آينده پژوهي است در قران كريم كه كتاب هستي است مرتب ما را دعوت مي كند كه به آينده بيانديشيم و سناريوهاي مختلف را 

آينده هاي محتمل از اين كند كه حاال محدوده فرصتي كه شما داريد با تصور  بعد اين بحث را مطرح مي. از آينده براي ما ترسيم مي كند
وقت چگونه استفاده كنيد و چطور برنامه ريزي كنيد من خوشحال هستم كه بعد از سالها اين فرصت فراهم شده است كه انديشمنداني مثل 

مان آقاي دكتر فراستخواه و بزرگواراني در موسسه اين فرصت را فراهم كردند كه در واقع ما برگرديم به همان روش ديني خودمان ه
روش قراني خودمان كه ما را دعوت مي كند به بحث آينده پژوهي و كمك مي كند به ما كه با ترسيم آينده محتمل بتوانيم راه امروزمان 

تك تك سوره هاي قران و آيات كريمه قران را . را پيدا كنيم و همانطور كه آقاي دكتر فرمودند وقتي كه فردا مي رسد فكر فردا نكنيم
كند براي اين هست كه ما به آينده توجهي داشته باشيم اينكه شما  دقت كنيم چنين دعوت است تا آنجا كه دعوت به گذشته مياگر كه ما 

 اين گذشته را ببينيد و از اين گذشته استفاده كنيد ممكن است اين اتفاق در آينده هم به همين شكل بيفتد و در واقع اين قانون هايي است
باز من از يك مثال قراني استفاده  .چقدر مي تواند روي همه چيز اثر بگذارد و حث مالي هم بحث بسيار مهمي است كه تكرار خواهد شد ب

استاد ما مي گفتند به همين خاطر وقتي حضرت يوسف از زندان بيرون امدند وقتي گفتند شما هر كاري انجام بدهيد گفتند كه خزانه : كنم
ا مديريت كنم به جاي اينكه مي توانستند كارهاي ديگري هم مثل امر به معروف و نهي از منكر هم بگويند ارز را به من بدهيد تا من آنها ر

كنم شما يك مفروضه اي  من فكر مي. من يك نقدي دارم بر آن فرمايشاتي كه شما داشتيد حاال من اين نقد را مطرح مي كنم . انجام دهند
 . چيديد و آن بحث اقتصاد مقاومتي و تعريفي كه شما از آن كرديد را فرض گرفتيد و كل مدلتان را بر آن اساس
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بعد همين اقتصاد مقاومتي را به يك آموزش عالي بسته وصل كرديد از .. شما در تعريفي از اقتصاد مقاومتي گفتيد اقتصاد منزوي كم توان و
من هر چه فكر كردم نتوانستم ربط منطقي بين اينها پيدا . .آن طرف به برنامه سازي و جريان هاي چپ وصلش كرديد و به ادامه تحريم ها

كنم و تصورم اين است كه اقتصاد مقاومتي عناصر فرهنگي بسيار پررنگي دارد كه اگر ما يك نگاه صرف اقتصادي به آن داشته باشيم 
واقع آن اصول ملي اقتصاد مقاومتي را كه اگر شما در . كند اقتصاد مقاومتي از منزوي بودن صحبت نمي. شايد به درك درستي از آن نرسيم

ابالغ شده، مي بينيد كه اين تعامل و توجه بسيار زياد بر كارايي دانش در حل مسايل اقتصادي كشور سرمايه گذاري در اين قسمت فكر 
ه اينها را ناديده من متوجه نشدم كه چطور شما هم. كنم در بخش آموزش عالي يك نويد بسيار خوبي است كه در آن ديده مي شود مي

تواند يك راه خيلي خوب باشد كه ما اتفاقا از آموزش عالي حاال  گرفتيد و اقتصاد مقاومتي را كه در شرايط موجود به نظر مي رسد كه مي
 ما يكي از مشكالت عمده اي كه داريم نوع نگرش به بخش آموزش و. يك نگاه درست به اموزش عالي داشته باشيم كه استفاده كنيم 

دليلش هم اين بود كه . سرمايه گذاري در آموزش در دولت هاي گذشته به طور كلي در سيستم حكومتي ما خيلي نگرش خوبي نبود
شما هر جاي ديگري سرمايه گذاري كنيد خيلي زود جواب مي . آموزش يك سرمايه گذاري بلند مدت است كه زود جواب نمي دهد

است، روي تامين مالي و بحث هايي كه به آن مي پردازيم اما اقتصاد مقاوتي اين را مطرح مي كند اين روي همه چيز تاثير گذاشته . گيريد
كه در اولين بار شما مي بينيد كه يك نگرش درست نسبت به اهيمتي كه مي تواند بحث علم و آموزش عالي و فناوري در برون رفت از 

و چون شما اين را فرض كرديد و بقيه مدل را بر اين اساس چيديد من نقد دارم  اين بحران هاي اقتصادي كه ما داريم پيش روي ما بگذارد
يك قسمت  ديگري هم كه برايم جاي سوال است اين است كه . و فكر ميكنم كه بقيه مدل شما هم بر اين اساس دچار مشكل خواهد شد

من البته .. كجا بودجه ريزي عملياتي و سنتي دو تا مدلشما بحث بودجه ريزي را در آن جدول آخرتان با بحث تامين منابع مالي يعني ي
شما وقتي بگوييد تامين مالي بازار يا شبه بازاري و مي گوييد يك نظام بودجه ريزي عملياتي ، تا جايي كه من به عنوان .. شرمنده هستم

مي افتد، معادل آن مفهوم كلي تامين مالي  دانش آموز از محضر بزرگان ياد گرفتم، اينكه ما دقيقا آن چيزي كه در بودجه ريزي اتفاق
بكنيم من به نظرم مي رسد كه كنار هم گذاشتن اينها يك مقدار جاي اشكال دارد و ما نمي توانيم آن ها دو تا روش هستند و ما  داريم 

گرديم به اينكه  بعد بر مي .ما وقتي راجع به تامين مالي صحبت مي كنيم، خودش روشهاي گوناگوني دارد... راجع به يك موضوع فراتر 
كنم كه در اين قسمت شما  اگر اين تامين مالي انجام شد از اينجا به بعد چطور مي توانيم ما  در سيستم بودجه ريزي بكنيم و من تصور مي

كنار همديگر سازوكارهاي تخصيص و بهره وري و مديريت هزينه را با همان بحث تامين مالي و نقش دولت يكسان فرض كرد و اينها را 

  .گذاشت

  

  : دكتر يعقوب انتظاري 

كنيد و اقتصاد مقاومتي  يك اقتصاد مقاومتي به مثابه يك شعار ديني كه شما االن داريد به آن اشاره مي: دوتا نگاه به اقتصاد مقاومتي هست
  از اول انقالب . مه اش سوال و بحث دارممن از زماني كه مقام معظم رهبري اين كلمه را استفاده كردند من روي كل. به عنوان يك واقعيت

. در داخل اقتصاد مقاومتي آمدند گفتند كه اقتصاد مبتني بر دانش. تا االن ما كي اقتصاد مقاومتي نداشتيم، ما همش اقتصاد مقاومتي داشتيم
در داخل يك اقتصاد مقاومتي در ... ستاقتصاد مبتني بر دانش يك اقتصاد جهاني ا.. اصال اقتصاد مبتني بر دانش كجا، اقتصاد مقاومتي كجا

  .. يك كشور كوچكي مثل ايران نمي گنجد
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  : دكتر رضوان حكيم زاده

ولي شما اقتصاد .. از لحاظ مساحت هفدهمين كشور بزرگ دنيا است و از لحاظ جمعيت .. اوال اين كه كشور ايران كشور كوچكي نيست
ما تا االن اقتصاد مقاومتي نداشتيم و من فكر ميكنم راجع به چيزي كه . ي كه ما داشتيمدولتي را معادل اقتصاد مقاومتي مي گيريد آن چيز

  . توانيم بگذاريم وسط نقدش كنيم نداشتيم نمي

  :دكتر انتظاري

  ...بنده معتقدم كه تا به حال اقتصاد مقاومتي بوده ..كلمه مقاومت را تحليل كنيد

   و ساختار سازماني وزارت علوممدير كل برنامه بودجه : دكتر ناهيد پوررستمي

  

من در واقع جلسه اولي است كه دعوت شدم و چون موضوع به بحث اقتصاد كشيده شد جرات پيدا كردم كه حرف بزنم  چون حوزه 
كنم كه شما خيلي خوب اين حوزه ها را وصل كرديد و به بحث  يك نكته من فكر مي: واقعيتش چند نكته وجود دارد. تخصصي من هست

حقيقتش ما وقتي . خواهم يك نكته اي را بگويم من در مورد اقتصاد مقاومتي يك بحثي را عرض ميكنم ولي قبلش مي. مين مالي رسيديدتا
به بحث آموزش وارد مي شويم، من هميشه تصورم اين است كه اگر خيلي ما آموزش را در محدوده اقتصاد ببريم و با توجه به اقتصاد و 

اد به تامين مالي آموزش برسيم، شايد اين مساله ما را خيلي يكسويه كند در صورتي كه ما هميشه نقش آموزش را در مباحث مربوط به اقتص
عرضم اين . كنيم حل مسايل اجتماعي خيلي قوي تر مي بينيم در مباحث فرهنگي خيلي قوي مي بينيم، چرا ما اصال در اين حوزه كار نمي

تصاد و ترسيمي كه داريد از آينده هاي محتمل و ممكن و ايده آل در اقتصاد، بعد مي گوييد آموزش فرماييد اق است كه شما جايي كه مي
من عرضم اين است كه چرا فقط از اقتصاد شروع مي كنيد ؟ در صورتي كه ما نقش آموزش را در . عالي، بعد مي رسيد به تامين منابع

توسعه پايدار به اين معني كه ما انسانهاي فرهيخته اي را بتوانيم تربيت كنيم . بينيممسائل فرهنگي و توسعه پايدار اقتصاد خيلي قوي تر مي 
شايد شما درصد اين ... يك مقدار براي من سوال اين بود . كه بتوانند آن طرف براي ما خروجي هاي مفيدي براي جامعه داشته باشند

مي خواهم بدانم چه تحقيق ها و چه واقعيت هايي وجود . بحث شديد بخش را پررنگ تر ديديد به خاطر همين كه فقط از اين حوزه وارد
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قدر پررنگ ببينيد و چون اگر واقعا از اين زاويه نگاه كنيد و به تامين منابع مالي برسيد، يك مقداري  داشته كه شما درصد اقتصاد را اين
را كه در جامعه خيلي مهم هستند، اثرش را در تامين  ممكن است يك پارامترهايي مثل برابري فرصتهاي آموزشي پارامترهاي خيلي مهم

مي دانيد كه به تمام نقدهايي . يك نكته ديگر در مورد اقتصاد مقاومتي. به خاطر همين يك بحثم اين است.. مالي و نقششان كمرنگ كنيم
اقتصاد توليد ببينيم، نه اقتصاد دولت و برنامه  كه ما به وزارت علوم داريم در اين حوزه نسبتا خوب كار شده است، اقتصاد مقاومتي را اگر ما

ريزي، نه اقتصاد كنترل، يعني وقتي شما اقتصاد مقاومتي را پررنگ كردن نقش دولت و  كنترل و هدايت دولت در اقتصاد ببينيد، درست 
بينيم، يعني اقتصادي كه مي تواند توليدي داشته ولي اگر ما اقتصاد مقاومتي را اينگونه نبينيم، اقتصاد مقاومتي را توليد ب. مي شود اقتصاد بسته

اين . باشد كه اين توليد حلقه هايي كه منجر به توليد مي شود، از درون نظام اقتصادي آن مملكت ايجاد شده باشد، اقتصاد مقاومتي مي شود
م بگويم كه چقدر ديدگاه ها در نتيجه خواه مي. تعريف از اقتصاد مقاومتي كه در برنامه وزارت علوم مطرح شد، نكته خيلي جالبي است

 تاثير دارد، آنجا اتفاقا اين بحث مطرح شد كه اگر مي خواهيم ما در واقع اقتصادي داشته باشيم كه اين حلقه هاي توليدش در درون اقتصاد
ي مان بتواند به نظام توليدمان براي اينكه بتوانيم در اين حوزه نظام آموزش. شكل گرفته باشد، يكي از راهكارها، بين المللي سازي است

مي خواهم بگويم كه برنامه اي كه وزارت علوم در اقتصاد مقاومتي داد، . كمك كند، آوردن دانشجويان و اساتيد خارجي به داخل است
جوي خارجي كه شما حساب كنيد كه هر دانش... ما بايد به اين سمت برويم . المللي سازي دانشگاه ها بود يكي از نتايج آن برنامه بين

چقدر ايراني هايي كه خارج مي روند، چقدر اينها مي توانند هم ارز .. بخواهد در ايران تحصيل كند، در اين بازاري كه ما داريم در منطقه
اقتصاد تواند انتقال دانش و انتقال تكنولوژي داشته باشد، اين تعريف از  آوري داشته باشند، هم وقتي مي آيد در سطح اساتيد، چقدر مي

  .مقاومتي كه اقتصاد توليد است، نه اقتصاد مصرف، نه اقتصاد بسته دولتي يك مقدار در نتيجه تاثير دارد

  عضو هيات علمي دانشگاه علوم پزشكي تهران: علي رضا همتي

  
حاال در بررسي ها و عدم . آقاي دكتر انتظاري سعي كردند در پي عمق دادن به آينده بخشي از تحليل محيطي روي حوزه اقتصاد باز كنند

ها يك روايت است و حاال ممكن است اين  حاال در اين نامگذاري. قطعيت هايي كه وجود دارد يك نامگذاري بر سناريوها كردند
ولي دكتر زحمت كشيدند و يك بخش از تحليل محيطي را تبيين . ها شايد با روايت هاي ديگر يك مقدار متفاوت و متمايز باشد نامگذاري



 آموزش عالي ماليه آينده  

 ه 
 

 

ران
ي اي

عال
ش 

موز
ي آ

ژوه
ده پ

آين
يز 

 م

قاعدتا براي بيشتر عمق بخشيدن به اين حوزه بايستي مولفه هاي ديگر محيطي را . ردند و شكافتند و برايش سناريوهايي را مطرح كردندك
اشاره شد بحث مسائل اجتماعي،  بحث فرهنگ، بحث اوضاع سياسي، بحث تكنولوژي، بحث هاي حتي محيط زيستي، همه . بررسي كرد

وقتي كه روندهاي جمعيتي ما به هرم جمعيتي تغيير . انهايي داشته باشد و به واسطه آن پيش رانها عدم قطعيتياينها مي تواند خودش پيش ر
اصطالحا . ها آدمهايي هستند كه اشتغال دارند مي كند و به نوعي تقاضا از حوزه هاي كم سن و سالي به ميان سالي تغيير مي كند، ميانسال

بنابراين تقاضايي داريم كه خودش مي . ان مي رسد و مي توانند منابع مالي خرج تحصيل خود را بدهندها دستشان به دهنش در آن استعاره
تواند هزينه تقاضايش را بدهد و تغييري در نظام ماليه به وجود بياورد در بحث هاي سياسي حتي تحريم ها و عدم تحريم ها مي تواند عدم 

موضوعاتي كه من فكر ميكنم مي تواند به تكامل اين بحث كمك كند اين است كه ما در بحث تكنولوژيك يكي از . قطعيت هايي باشد
و سريع فقط به بخش منابعش مي پردازيم، .. منابع و مصارف : وقتي كه آينده ماليه را مي خواهيم تصويرسازي كنيم، اقتصاد دو وجه دارد

ضوعاتي كه وقتي بررسي مي كنيم و تراز يابي مي كنيم، مي بينيم كه يكي از مو. چه بسا در آينده ماليه آموزش عالي  مصارف تغيير كند
هيات علمي پنجاه درصد حقوقش را . نظام پرداخت دانشگاه هاي نسل سومي كه منابع خودشان را خودشان تامين مي كنند متفاوت است

نظام مالي تغيير مي كند و . كند ز ابتدا تامين ميبايست از قراردادهايي در بياورد كه از صنعت مي گيرد و پنجاه درصدش را دانشگاه ا مي
اگر توجه كنيم روشهاي آموزشي يا قيمت تمام شده خدمات . قاعدتاً در مصارف باز. يكي ديگر از آنها بحث تغييرات تكنولوژيك است

تواند  مي... موزشهاي مجازي و به واسطه كمبود منابع مي تواند تغيير كند و اصالح پيدا كند و آنجاست كه استفاده از تكنولوژي و آ
بنابراين آقاي دكتر بخش اقتصادي را خوب تصوير كردند، ولي براي تكميل اين بحث بايد بقيه عوامل محيطي و تحليل . كمك كند

تي روي پيشران ها و تحليل رونده ها و عدم قطعيت ها و نهايتا سناريوهاي آنها پرداخت و به ويژه فقط روي منابع متمركز نشد و بايس
  .مصارف و تغييراتي كه روي مصارف هزينه هاي دانشگاهي اتفاق مي افتد را هم پيش بيني كرد

  آموزش عالي موسسه پژوهش و برنامه ريزيعضو هيات علمي : احمد رضا روشن

گوييد و ياد بدهيد گريگوري منكيو در كتاب كليات اقتصاد جمله اي دارد كه مي گويد اگر شما به يك طوطي كلمه عرضه و تقاضا را ب
براي . البته منظور و تاكيدش روي اين است كه در اقتصاد، تحليل عرضه و تقاضا خيلي مهم است. آن به يك اقتصاد دان تبديل مي شود

تقاضا  كنم بايد از همين عرضه و كنم براي اينكه آينده آموزش عالي  و آينده ماليه آموزش عالي را تعيين بكنيم، فكر مي همين من فكر مي
روندهاي جهاني نشان مي دهد كه در سال هاي آتي، بازار بين المللي آموزش عالي از كشورها ي پيشرفته به كشورهاي در . شروع بكنيم

حدود صد و نود و شش ميليون دانشجو در جهان داشتيم و پيش بيني مي شود در سال  2012ما در سال . حال توسعه شيفت پيدا خواهد كرد
اين روند نشان مي دهد كه به طور متوسط ساالنه حدود پنج ميليون . و شصت و دو ميليون دانشجو در سطح دنيا داشته باشيمدويست  2025

بيشتر اينها در كشورهاي . افزايش تعداد دانشجو در دنيا خواهيم داشت و بازار بين المللي بزرگي را براي آموزش عالي به وجود مي آورد
رفت و بازاريابي اينها به اين سمت خواهد رفت و خودش مي تواند ماليه آموزش عالي را تحت تاثير قرار دهد هند و چين صورت خواهد گ

پس يك موضوعي كه بايد به آن توجه كنيم تغييرات دموگرافيك و جمعيت شناختي دنيا هست كه در ماليه آموزش عالي اثر مي گذارد . 
  .. دايم از نئوكيزين به نئولبيرالپارا.. يك نكته ديگر تغيير پارادايم هست . 
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با ريگانيسم و تاچريسم از رويكرد نئوكيزين به نئوليبرال شيفت  1980من مي خواهم دوستان به اين نكته خيلي توجه كنند ما از دهه 
ينه ها بر روي پارادايم اقتصادي داديم و آن محور اصلي اش كاهش نقش دولت و بر داشتن بار از روي دوش دولت و گذاشتن بار هز

اين روندي است كه پيش بيني مي شود در آينده ادامه پيدا كند و تقريبا تمامي ابعاد مالي آموزش عالي را تحت .  دوش دانشجويان است
بعد . بودند يعني حمايت شده از سوي دولت  state supportedتاثير قرار خواهد داد ببينيد مثال دانشگاه هاي دولتي كه ايجاد شدند، اول 

يعني فقط توسط دولت تاسيس و  state locatedدر آينده خواهند شد . يعني دولت به آنها كمك مالي مي كرد state assistedشدند 
يعني دو روند  contextپس ما بايد توجه كنيم كه اين دو .. ايجاد شدند و بايد خودشان بار هزينه هاي خودشان را تامين كنند 

يكي از نشانه هاي كاهش نقش دولت  در ماليه و تامين مالي . دايمي روي تمامي ابعاد مالي آموزش تاثير مي گذارددموگرافيك و تغيير پارا
يعني شما همه جا مي بينيد كه اين بحث وجود دارد كه بايستي الگوهاي دانشگاهي به . آموزش عالي تسلط الگوي دانشگاه كارآفرين است

براي . من اگر بخواهم آسيب شناسي بكنم به نظر من اين يك خطر است براي ماليه آموزش عالي...سوي الگوي دانشگاه كارآفرين برود 
و دانشگاه ها را از پي جويي حقيقت ..دانشگاه كارآفرين در واقع تبديل خواهد شد به دانشگاه پول آفرين.. كل نظام آموزش عالي

pursuit of  the  truth بدين خاطر گرچه .. بيزينسمن تبديل خواهد كرد به يك تاجر دور خواهد كرد و يك رئيس دانشگاه را
رويكرد مالي آموزش عالي به سمت تسلط دانشگاه كارآفرين خواهد بود ولي اين خطر هم وجود دارد كه با اين روند، در واقع به ماهيت 

چون بازار ..  فلسفه اينها ضعيف خواهند شد مثال فرض كنيد كه رشته هايي كه در بازار جايگاهي ندارند مثل.. آموزش عالي وارد مي شود
مورد را  12من حدودا . تاريخ، باستانشناسي و برخي رشته هاي هنري  ضعيف خواهند شد.. يا رشته هايي مثل ادبيات..درآمد زا ندارند 

مي دهم و در دوره بعد به مابقي موردش را توضيح  5يادداشت كردم كه به آن اشاره كنم، منتهي براي اينكه بحث به دوستان برسد فعال تا 
 .اشاره خواهم

  

  پژوهش و برنامه ريزي آموزش عالي علمي موسسهعضو هيات : دكتر يزدان ابراهيمي

تامين مالي در هر حال يك مساله كامال اقتصادي است و ارتباط آن به مسائل .. واقعيت مساله را من به اين صورت بگويم
ي سالهاي گذشته اجتماعي و سياسي وجود دارد ولي واقعيت اين است كه اگر ما به اين قضيه اقتصادي نگاه نكنيم همانطور كه ط..فرهنگي
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شما قبل از اينكه بياييد به وضعيت دانشگاه ها و تامين مالي  در واقع. با مشكل مواجه بوديم اين مشكالت به نظر من ادامه پيدا خواهد كرد
صاد و ما در اين اقت ؟وضعيت اقتصاد جهاني چگونه است؟ قبل از آن بايد ببينيم كه وضعيت اقتصادي مان چگونه است ،شان فكر كنيم

جهاني چگونه بازي خواهيم كرد و چه نقشي را خواهيم داشت و آينده اقتصادي ما چگونه خواهد بود، يعني اين است كه تامين مالي 
د آموزش عالي را تببين مي كند، شما نمي توانيد در هر حال يك اقتصاد بسته داشته باشيد، اما آموزش عالي تان بتواند منابعش را از اقتصا

در هر حال ما هنوز در مورد اينكه اقتصاد ما چه اقتصادي هست و . يا در هر حال نظام اقتصادي باز در آموزش عالي داشته باشيد تامين كند
و در  چه اقتصادي بايد باشد به توافق نرسيديم؛ يعني بحثي كه ما االن در مورد اقتصاد مقاومتي مي كنيم، ما چنين اقتصاد مقاومتي را نداشتيم

يك بحثي مطرح شده و ما بايد اين را .. تجربه اي به آن معنا نداريم كه به هر حال مباني نظري در مورد آن وجود داشته باشدجهان هم 
ش تبيين كنيم، به همين خاطر مي بينيم كه اساتيد فن ديدهاي مختلفي نسبت به اقتصاد مقاومتي دارند، بعضي آن را معادل با حتي اقتصاد دان

اين را در هر حال بايد محافل آكادميك رويش بحث كنند و طبيعتا ما .. هم در هر حال به يك اقتصاد بسته تعبير مي كنند مي دانند و بعضي
هر حال بتوانيم  به اين نتيجه برسيم كه واقعا وقتي مي گوييم اقتصاد مقاومتي منظورمان از اقتصاد مقاومتي چيست؟ آن موقع با آن تعريف به

  روي اين بحث كنيم كه آينده اقتصاد ما به كجا خواهد انجاميد؟ 

  

در هر حال آن چيزي كه در طي الاقل چند سال آينده مي توانيم به لحاظ اقتصادي تبيين كنيم اين است كه ما از يك اقتصاد مبتني بر نفت 
مي تواند آن اقتصاد مقاومتي براي ما تبيين كند كه اين اقتصادي كه .. ستحاال اين اقتصاد چي ه. بايد بر يك اقتصاد ديگري شيفت كنيم

ما االن داريم با آن اقتصاد مقاومتي چگونه مي تواند شيفت كند و خصوصياتش چيست؟ در هر حال همانطور كه گفته شد اين خصوصيات 
شگاهيان قرار بگيرد و بتوانيم در هر حال بر اساس آن به يك هم بايد يك مقدار واقع بينانه باشد و بحث شود و نتايجش در اختيار عموم دان

الاقل براي ..بنابراين من فكر ميكنم در آينده الاقل ما اگر قيمت نفت را با فرض اينكه تغييرات زيادي در آينده نخواهد كرد. تفاهمي برسيم
هر هر حال ما بايد اين را جواب بدهيم كه دانشگاه ها به در . چند سال آينده دولت قادر نخواهد بود مثل گذشته به دانشگاه ها كمك كند

  .منابعشان را از كجا تامين كنند و به چه روشي تامين كنند سوالي است كه ما بايد پاسخ دهيم.. كدام سو بروند بهتر است
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  پژوهشگر آينده پژوهي: اسماعيل رحيمي

  
و با سپاس فراوان از آقاي . نشست ساعاتي از زمانشان رو اختصاص داده اند با سالم به همه اساتيدي كه براي حضور در اين. به نام خدا

خطا  رقمبر ما (من بحثم را با يك بيت فارسي شروعي ميكنم . دكتر فراستخواه كه بنيانگذار بهترين نشست كارشناسي كشور شده اند
چون تو كه برخيز××××× ز ميانه مقصود توئياي دوست چو ا ××××××.همه هستبدنامي و عشق و شور و مستي ××××پرستي همه هست

ايالت امريكا  50، بعالوه كشور 50موضوع تامين مالي دانشگاه هاي مختلف را با مرور برنامه هايمن پژوهشم درباره) .همه هستهستي 
ه آينده تامين مالي ويژگي مشترك بين اين كشور ها دربار از جمله دستاوردهاي اين پژوهش اين بود كه متوجه چند. انجام داده ام

.. اينكه بهتر از ما عمل كردنددوماينكه هر كداماز اين كشورها در آينده نگري در مورد منابع مالي زودتر از ما اقدام كردند اولشدم؛
لي بهره برداري البته در اين مسير از تجارب بين المل.اينكه هر كدام از اين كشورها برنامه شان برخواسته از بافتار دروني خودشان بود سوم

اما يكي از ويژگيهاي متمايزي . داراي تجارب انبوه در اين زمينه هستندOECD- UNIDO-UNESCOسازمان هاي مانند. كرده بودند
به . ، در سراسر فرايند سامان تأمين منابع مالي آموزش عالي اين كشور هاي به چشم مي خوردInnovationكه به روشني مسأله نورآوري

يكي از اين نكات برجسته، ايجاد نوآوري . ه فرايند هاي آموزش و مالي آميخته با نوآوري در تقويت ساختار آموزش عالي استاين معنا ك
در واقع بدون از دست رفتن . متناسب با خصائص هر بافتار، راهكار ها و سازو كارهاي تسهيل گري ايجاد شده بود. در مكان و بافتار بود

ر، يادگيري از تجارب بين المللي منجر به طراحي خالقانه ساز و كارهخاي اثر بخشي براي رهايي از مصيبتهاي اولويتهاي بومي هر كشو
  .مالي شده بودند

اما در ادامه بحث، با توجه به اهميت موضوع و سطح تخصصي اين نشست، اجازه دهيد خطاب به اساتيد و كارشناسان حاضر در اين پنل،  
؟طرح اينپرسشي كليدي به اين دليل براي چنين نشستي مهم است كه شيوه بررسي اين موضوع چه كساني نيستيمما . پرسشي را مطرح كنم

ما در اين نشست الاقل از نظر تخصص، همچونافرادمعمولي نيستيم كه  :پاسخ اينجانب به اين پرسش اين است. پر اهميت تلقي مي شود
معمولي مي دهند،ما كارشناسان صاحب تخصص و تجربه اي در امر آينده نگري عمدتا به پرسش ها و موضوعات پيچيده، پاسخ هاي 

  . تأمين منابع مالي نظام آموزش عالي هستيم

وقتي در چنين سطحي هستيم پس به اين امر وقوف داريم كه يك محيط نامعمول نياز به برنامه نامعمول دارد، فضا و بافتار داخلي كشور ما 
عدم قطعيت :در بافتار كشور ايران، اين عوامل بسيار است. راديكال سرشار از متغيرهاي مختلف است به داليل گوناگون يك فضاي
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يعني رخدادهاي بسيار نادر و غير Black Swan eventsو رخدادهاي قوي سياه Wildcardsشگفتي سازها..Uncertaintiesها
ين موارد هم به خاطر نگرش هاي كالن كشور رخ مي دهند و هم به ا. منتظره كه خارج از حوزه شناخت شناسي كنوني ما اتفاق مي افتند

از سوي ديگر متغير هايي كه از خارج وارد . خاطر شناخت شناسي هاي تك بعدي كه سياستگذاري هاي كالن كشور را شكل داده است
در داخل . فشار هاي بين المللي بر ايراناين هم به خاطر عملكرد كارگزاران ماست و هم به خاطر . فضاي داخل مي شود را ميتواتن افزود

به جرأت مي توان گفت وضعيت داخلي . كشور هم تعداد كثيري از متغيرهاي سياسي، اداري، ديگر عوامل را تحت تأثير قرار مي دهد
امه اي كه براي تأمين يه با قبول چنين وضعيتي مي بايستي هر برن. حال به هر دليلي كه رخ داده باشند! كشور سرشار از عوامل ياد شده است

  : تخصيص منابع مالي طراحي شود به نظر اينجانب بايد واجد چند خصوصيت كليدي باشد

 كل نگر بودن 

  يكپارچگي 

 جامع نگري 

 جامعه محور بودن به جاي اتوريته محور بودن 

 آينده نگري 

 معطوف به آشوبناكي و پيجيدگي اجتماعي و فرايند هاي داخلي و بين المللي 

 يت و نوآوريخالق 

 رويكرد تخصص محوري و تقاضا محوري به جاي حاكميت نگري در برنامه ريزي . 

 چند بعدي بودن به جاي تك بعدي نگري. 
 برنامه ريزي برخواسته  از فرايند روش شناختي از پايين به باال به جاي روش شناختي باال به پايين. 
 ه ريزي ايدئولوژيك و اوليگارش محوريبرنامه ريزي مبتني بر  فرهنگ و جامعه به جاي برنام. 
 تعاملي بودن با جهان به جاي جزيره اي بودن. 
 معطوف به تغير پارادايم هاي جهاني در توليد ثروت به جاي شخصيت محوري دروني بدون انعطاف. 
 ارزش بنياد بودن به جاي شخص بنياد بودن. 
 چشم انداز محوري . 

 مشاركتي بودن 

 خش دولتي خصوصي ساختگي، واجد احترام و به مشاركت طلبيدن بخش خصوصي واقعي باشد برنامه ريزي كه به جاي ب  

آيا پديده . اما اگر بخواهم اشاره ها ايي به بحث اساتيد بزرگوار داشته باشم، چند نكته مهم را درباره مفهوم اقتصاد مقاومتي عرض مي كنم
ن مانند تقويت جامعه و تقويت بنيان هاي ثروت آفرني و مشاركت نگري موفق اقتصاد مقاومتي در سناريوها در پاسخ به پرسشهاي بنيادي

است؟ اينجانب فكر مي كنم اگر مقصود از اين مفهوم، ايستايي و تك بعدي نگري در اقتصاد باشد، بنابراين تحميل شده به جامعه است و 
.  محور است بنابراين امكان موفقيت بيشتري خواهد داشت اما اگر رويكردي خالقيت محور، تعاملي و جامعه. به زودي شكست مي انجامد

اما با توجه به اينجانب تجارب خاصي در داخل و بافتاري بين المللي در آينده پژوهي دارم، و با توجه به بحثارزمند اين نشست پرسشي در 
از عملكرد و ديدگاه كارگزاران كالن كشور است؟ آيا پديده اقتصاد مقاومتي برخاسته از جامعه و طبقه متوسط است يا برخاسته .ذهن دارم

آيا مطالبه اي توسط جامعه است ؟يا تحميلي به جامعه كنوني ايراني؟ آيا از جامعه براي انتخاب پارادايم اقتصاد مقاومتي پرسشي شده 
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اران؟ در حال حاضر و در شرايط است؟ اقتصاد مقاومتي به خاطر عملكرد شهروندان ايجاد شده است يا به خاطر به خاطر  عملكرد كارگز
كنوني، هزينه اقتصاد مقاومتي توسط شهروندان پرداخته مي شود يا توسط كارگزاران؟ اصوال پيامدهاي عملكردي كه متنتهي به شرايطي 

ي اين كه سامان شده كه اقتصاد مقاوتي تجويز شود، آيا همان عملكرد مي تواند راه گشاي معما هاي پيچيده تر كنوني باشد؟ و پرسش نهاي
به لحاظ اين كه . تأمين منابع مالي چگونه در چنين دكتريني داراي امكان كارايي و اثر بخشي مي شود؟پرسشها منتظر پاسخ ها هستند

  .پرسش هاي كه عرض كردم كالن و مربوط به همه است اينجانب، ترجيح مي دهم پاسخي به اين پرسش ها ندهم

برنامه اي توانمند براي ايران پيچيده، در خاورميانه پيچيده، كه كالن روندهاي گوناگوني را مانند فناوري  با اين حال بايد اشاره شود كه
هاي توانمندساز و روندهاي سياسي آن را دستخوش تالطم قرار مي دهند بايد طراحي و ترسيم شود كه برخي ويژگيهيا آن را عرض 

موزش عالي مستلزم در نظر داشتن امكان تعامل با فرايند هاي بين المللي و ديگر دانشگاه ها و تدوين برنامه تأمين منابع مالي سامان آ. كردم
عوامل كليدي در اين رويكرد، توجه به ناخطي بودن، پيچيدگي، آشوبناكي پديده ها برخواستن هويت هاي .  كشور ها در جهان است

  . نوظهور

مؤسسه و دانشگاه در  500بيش از . اين دانش، فرا رشته اي و عملگراست. ر گفته شودبا اين اوصاف، بايد از مزيتهاي آينده پژوهي بيشت
بيشتر . اين دانش به  نوعي به غير خطي ها، ارزش ها و باز بودن بافتارها توجه ويژه اي دارد. جهان، مرتبط با اينده پژوهي تأسيس شده است

دانش آينده پژوهي به صورت . اين دانش در چارچوب داخلي خود كرده اندكشورهاي اروپايي و آمريكاي شمالي استفاده هاي عمده از 
  . اما در كشور ايران هنور در حال كسب مشروعيت و مقبوليت در برنامه ريزي است. سال دارد 70سازماني و دانشگاهي سابقه اي بيش از 

رزوچژه از تركيبي از چندين روش در آينده پژوهي و گاهي براي انجام يه پ. روش مي رسد 60گستره روشهاي آينده پژوهي به حدودا 
اين روش راهكاري هاي احتمالي را براي تحقق . يكي از روش هاي مادر در اين دانش روش سناريو پردازي است. استفاده خواهد شد

تلف در امر بر نامه ريزي متوجه احتماالت هم هست و جمع كننده ديدگاه هاي كارشناسان مخ. آينده مطلوب به خوبي اختيار ما مي گذارد
مطالبي كه آقاي دكتر فرمودند به اينجانب از گفتار آقاي دكتر در بحث سناريو استفاده زيادي كردم و به نظرم . هاي بلند مدت مي باشد

ه هر حال نگاه ب .چالش كشيدن بحث اقتصاد مقاومتي نبود بلكه مقصود، ايجاد پويايي در اين دكترين و تعاملي كردن اقتصاد مقاومتي است
در روش سناريو راهكارهاي متنوعي در دسترس سياستگذاران و تصميم . تك بعدي در موضوعات اجتماعي و انساني چندان راهگشا نيست

البته من پيشنهادمي كنم از روش هاي ديگري همدر كيفيت بخشيدن به برنامه ريزي براي تأمين و يا تخصيص منابع . گيران قرار مي گيرد
كه شبكه اي از Scenario Network Mappingسناروي نگاري شبكه اي: روش هايي مانند. موزش عالي استفاده كردمالي آ

،جمع اين روش ها، اثر بخشي زيادي به برنامه Strategic foresightآينده نگاري راهبردي . سناريوها در واقع به كار گرفته مي شوند
  .ريزي مي دهد
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  رائي موسسهمعاون اج: قارونمعصومه 

  
قبل از اينكه به نتيجه گيري برسيم متوجه برخي نكات باشيم .. من احساس كردم شايد االن جايش باشد كه من يك بحث را باز بكنم 

روندها و سناريوهاي مختلف را كه ديديم و به تعبير خود من جهت گيري به اين سمت است كه ما بايد .. زحماتي كه كشيده شده است..
منتهي يك نكته اي را .. اينها همه در جاي خودش مطلوب و موجه است.. ناريوهاي مربوط به تامين مالي بازاري حركت بكنيم به سمت س

من مي خواهم با دوستان به مشاركت بگذارم و آن اينكه ما در ديدن روندها تعارضات را هم بايد ببينيم تعارضات و عوامل مداخله گر 
داخل باعث مي شود روندهاي داخلي بهم بخورد و هم تعارضاتي كه باعث مي شوند كه روندي كه در  هم تعارضاتي كه در..روندها

صحبت مشخصم اين است ما اگر يك خورده دقيق ..داخل شكل ميگيرد اصال با آن چيزي كه ما از دنيا سراغ داريم يك چيز متفاوتي باشد
دانشگاه و موسسات علمي و پژوهشي به درآمد دولت و درآمدهاي نفتي يك  باشيم مي بينيم كه به خاطر وابستگي نظام علم و فناوري

تعارضي وجود دارد و آن اين است كه  در عين حال كه به خاطر وابستگي به درآمد نفتي حداكثر تمركزگرايي  و حداكثر كنترل و 
مالي دچار محدوديت مي شود به يكباره و رويكرد به سمت همه چيز از سمت دولت تعيين شود مشخصا وجود دارد ولي هر گاه منابع 

بدون اينكه در روندهاي قبلي زيرساخت هاي الزم براي عمل كردن دانشگاه ها در يك فضاي رقابتي ايجاد شده باشد انتظارات رقابتي 
به سمتي حركت اين يك تعارض مهم است كه ما بايد االن متوجهش باشيم كه خودمان ..عمل كردن از دانشگاه ها را مطرح مي كنند 

چگونه است كه در داخل حتي نظام با سپهر . نكنيم كه در واقع يك آينده غيرممكني را براي خودمان و به دست خودمان تصوير كنيم
حقوقي ناقصي كه شكل گرفته است ما هم مي خواهيم به استقالل دانشگاه ها پايبند باشيم و هم يك جاهايي متمركز عمل مي كنيم و بعد 

در خارج از نظام آن منابع مالي كم مي آيد ما انتظارات رقابتي عمل كردن را داريم  اينها همه باعث مي شود كه تمام اين بازيها  وقتي كه
به هم مي خورد، يعني الزم است كه شايد به تعبيري از اين سناريوهاي خطي بيرون بياييم و حاال شايد به تعبير ايشان يك شبكه اي از 

در محيطي بسيار متشطت تر و متنوع تر و با تعارضات ..ال به صورت قواعد بازي يا بازي هاي مختلف اين را طراحي بكنيم سناريوها يا اص
  . بيشتر داريم حركت مي كنيم از آن چيزي كه االن دارد اينجا تصوير مي شود
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  عضو هيت علمي دانشگاه علوم و فنون هوائي: دكتر حسن محجوب

  
عدم قطعيت هايي كه به دانش وجود دارد از اهميت بسيار بااليي برخوردار است كه يك دانش . نتظاري تشكر مي كنممن از آقاي دكتر ا

در واقع دانش آينده پژوهي به اين معناست كه ما بتوانيم از نظر .  آينده پژوهي و مقصد شناسي است و ديگري دانش تصميم گيري است
ازمان يا در سطح ملي، در واقع ترسيم كنيم و يك نكته مهمتر اين است كه در طرح هاي بعدي منظره اي يك آينده شكوهمند براي آن س

 بتوانيم اين آينده روشن را همراه با واقعيت ببينيم، آيا صرف تصوير آينده روشن كفايت مي كند يا اينكه اين آينده روشن بايد تبديل به
دكتر انتظاري فرمودند كه . تبديل كرد؟ نكته ديگري بحث اقتصاد يادگيري است چگونه مي شود اين آينده را به واقعيت. واقعيت شود

اگر ما حركت . آينده ما در اين حوزه باز بحث يادگيري باشد و من معتقدم كه در واقع اين بحث هم ، چون صد آيد نود نيز پيش ماست
در واقع اقتصاد يادگيري مي تواند اقتصاد ما را اقتصادي . شش داديمكنيم به سمت اقتصاد يادگيري ، مطمئناً آن ابعاد اقتصاد مقاومتي را پو

بكند كه شكننده نباشد، يك اقتصاد مقاومتي كند،  لذا آينده روشن آن آينده اي كه قرار است در اين حوزه ترسيم شود اقتصاد يادگيري 
نخواهد بود و اقتصاد مقاومي خواهد بود حتي من يك پيشنهاد  است، اقتصاد يادگيري وقتي اتفاق افتاد مطمئناً اقتصاد ما اقتصاد شكننده اي

دارم، اقتصاد از مرحله يادگيري مي خواهد برسد به مرحله ياددهندگي، يعني اقتصاد به يك حدي برسد كه آن سرريز پيدا كند نه در سطح 
  .ملي بلكه در سطح منطقه و بين المللي كه يك اقتصاد ياددهنده باشيم

  احمد رضا روشن

االن ما داريم در مورد آينده ماليه آموزش عالي صحبت مي كنيم پس بهتر است كه بحث ها بيشتر حول و حوش اين محوريت باشد به اين 
من به يك نكته اي اشاره . معني كه ماليه آموزش عالي طي سالهاي آينده چه باليي به سرش مي آيد و چه تحوالتي را شاهد خواهد بود

نقش دولت در ماليه آموزش عالي، تبعات ديگري هم در آينده به دليل همان تغيير پارادايمي  نئوكنزي به نئوليبرال كردم در مورد كاهش 
خصوصي سازي عبارت نيست از تغيير مالكيت از بخش دولتي به بخش . شاهد خواهيم بود، از جمله افزايش سهم بخش خصوصي
زي است، يعني اگر يك دانشگاه دولتي آمد منابع خودش را از طريق برون خصوصي، تغيير رفتار يك موسسه دولتي نيز خصوصي سا

سپاري، از طريق افزايش شهريه تامين كرد، با اينكه هنوز مالكيتش دست دولت است ولي رفتار خصوصي انجام داده است و چون هزينه ها 
پس توجه داشته . ي خصوصي سازي صورت گرفته استرا از بخش دولتي به دوش دانشجويان و ساير ذي نفعان گذاشته است در واقع نوع

ضمن اينكه ما شاهد افزايش بخش خصوصي . باشيم كه در آينده شاهد افزايش روند خصوصي سازي در ماليه آموزش عالي خواهيم بود
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ما بخش خصوصي ، يعني ) غير انتفاعي( non profitو يكي  ) انتفاعي( for profitهم خواهيم بود، بخش خصوصي دو نوع است يكي 
 nonدر آينده هر دوي اينها گسترش خواهد يافت، يعني هم دانشگاه هاروارد را كه يك . غيرانتفاعي داريم و بخش خصوصي انتفاعي

profit  هست يا دانشگاه استنفورد كه يكnon profit  هست به سوي رفتارهاي سود طلبانهfor profit  خواهند رفت و از سوي ديگر
مان مثل دانشگاه فونيكس تعدادشان در سطح جهان افزايش پيدا خواهد كرد، بدين خاطر مي خواستم  for profitگاه هاي، ما تعداد دانش

 .اشاره كنم كه توجه كنيم كه ماليه آموزش عالي چه تغييرات خواهد كرد

ما در آينده شاهد افزايش سهم شهريه در يعني هميشه يك بعد مهم ماليه آموزش عالي شهريه بود، ش. يك تغيير ديگر افزايش شهريه است 
خواهد بود؛ يعني ما آموزش  higher tuitionبه نوعي  higher educationماليه اموزش عالي خواهيد بود، و در واقع آموزش عالي 

ر بين المللي شدن بعد ديگ. عالي مان با افزايش شهريه ها همراه خواهد بود، اين يك بعد ديگري هست كه حتما بايد در نظر گرفته شود
% 40حدود . آموزش عالي است، يعني اينكه انتظار مي رود بازار آموزش عالي در آينده به سوي دانشجويان جهاني يا بين المللي سوق بايد

و يا االن حدود د. كشورهايي كه رشد سريع اقتصادي دارند.  تقاضاي آينده دنيا از طبقه متوسط و اليت دو كشور چين و هند خواهد بود
يعني ما يك . ميليون نفر خواهد رسيد 8سه ميليون دانشجوي بين المللي ما داريم كه وارد بازار جهاني مي شوند، طي سالهاي آينده به 

ميليون نفر كه دانشگاههاي مختلف براي تصاحب اينها براي اينكه از اينها پول به دست بياورند با همديگر به رقابت  8بازاري داريم با 
  د پرداخت، پس اين يك بعد ديگري از ماليه آموزش عالي خواهد بود،خواهن

توجه كنيد . خواهد بود، يعني برند تقويت خواهد شد در آموزش عالي franchiseيك بعد ديگر در ماليه آموزش عالي افزايش فرانشيز  
عالي هم شاهد تقويت برند خواهيم بود و يك بعد   كه مثال فرض كنيد ما مك دونالد داريم، بنز داريم و اينها برند هستند ، در آموزش

آيد برنامه آموزشي،  برند فرانشيز است؛ يعني يك دانشگاه مي آيد و بسته آموزشي اش را به يك كشور ديگر مي فروشد، مثال هاروارد مي
ي دهد، پس ما شاهد تقويت پديده روش تدريس و موارد ديگري را در قالب يك پكيج اين را در بازار بين المللي آموزش عالي ارايه م

  .فرانشيز در آموزش عالي در ماليه آينده دنيا هم خواهيم بود، نكات ديگري هم داريم كه در آينده خواهم گفت

  دكتر ناهيد پوررستمي

شايد براي من چند وقتي است كه مشخصا دارم روي اقتصاد ژاپن و تاريخ توسعه اقتصادي ژاپن كار مي كنم، فكر كردم كه الزم است 
تكميل فرمايشات دوستان اين مثال را عرض كنم، چون حقيقتا بعضي وقتها ما خودمان در اقتصاد هم با اين مساله مواجهيم و مي گوييم 
اقتصاد بازار خيلي خوب است ولي رسيدن به آن و نهادسازي به اين معني كه بتوانيم آن كاركردها و نتايج را بگيريم بحث خيلي مهمي 

خواهيم به آن برسيم آن بحث تناقض ها و به هر حال در اين مسير  به هر حال ما آينده خوب را ترسيم مي كنيم، ولي چگونه مي است كه
خيلي وقتها ما آينده مطلوب را ترسيم مي كنيم، ولي حواسمان به اين نيست كه رسيدن به آن خودش ما را در چالش هايي مي اندازد كه نه 

، بلكه از آنجايي هم كه بوديم، بيرون آمديم و نقش اوليه مان را هم از دست داديم، نه آن هستيم كه بوديم و نه آن تنها به آن نمي رسيم
كنم، من علت اينكه يك مقدار  در رابطه با ژاپن وقتي من تاريخ توسعه اقتصادي ژاپن را با هم مطالعه مي. شديم كه مي خواستيم باشيم

در . آوردم و دارم به اين سطح مي آيم ، مساله شغلم نيست، يك مقدار بيشتر حوزه مطالعاتي ام است خودم به بحث هاي آموزش ايمان
مورد ژاپن شايد همه دوستان اين اطالع را داشته باشند توسعه اقتصادي ژاپن بعضي وقتها ما فكر ميكنيم كه از بعد از جنگ جهاني دوم، 

به بعد اينها يك انقالبي كردند و بعد از  1870ب ميجي و مي گوييم  كه در واقع از سال رشد زياد شد و روي اين تاكيد مي كنيم، انقال
جنگ جهاني اول يك فرصتي برايشان فراهم شد و شكوفايي اقتصادي كه بعد از جنگ جهاني دوم به داليل تغييرات سياسي و ساختار 
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خيلي از محققين كه در اين حوزه كار مي كنند شيفت پيدا كردند حكومتي كه ايجاد شد در واقع باعث رشد اقتصادي ژاپن شد ولي االن 
يك دوره  1863تا سال  1603به عقب تر، يعني مي بينيد كه افرادي كه انقالب ميجي را انجام دادند چه كساني بودند، ژاپن از سال 

ي از بحث هايي كه در اين دوره بسيار خوب يك. دويست ساله انزوا را داشته است من اين دوره را دارم خيلي در جزيياتش ريز مي شوم
نظام آموزشي كه در اين دوره مستقر بوده و همين افرادي كه از اين نظام آموزشي بيرون آمدند، .  انجام شده است، بحث آموزش است

. كه در اقتصاد است همين ها هستند كه انقالب ميجي را در واقع مديريت كردند و از آن تحوالت جنگ جهاني اول و دوم را و مباحثي
زمان نداريم، . حقيقتا نهادسازي بعضي وقتها ما مي بينيم كه دويست سال وقت مي خواهد، يعني يكي از مشكالت ما االن اين بخش است

يعني خيلي از مسائل در زمان كمي ايجاد مي شود ما مي بينيم كه مثال وقتي كه در يك كشوري دويست سال مرزهايش را مي بندد و 
ع مي كند در داخل نهاد هاي آموزشي توليدي و اقتصادي خودش را مي سازد، اين دويست سال، ما كه االن نمي توانيم اين كار را شرو

ا انجام دهيم ولي اين را ما خيلي بايد مد نظر داشته باشيم كه اگر ما بخواهيم اين مسير را ، حاال فكر كنيم ما خيلي خوب الگوي مطلوب ر
مسير را ما بخواهيم داشته باشيم آن بحث نهادهايي كه بسيار مهم هستند در رسيدن به اين هدف پيش مي آيد كه در زمان  در آورديم، اين

چيزي كه االن نظام آموزش عالي با آن مواجه است همين است كه نهادهاي الزم براي . كوتاه ما را با مشكالت زيادي مواجه مي كند
اختار كالن و نه در ساختار خرد نظام آموزش عالي ايجاد نشده است، اما از آن طرف از آن نتيجه، آن استقالل و تامين مالي ، نه در س

ما را وقتي با يك سيستم مقايسه مي كنند كه مثل ژاپن با دويست سال تجربه مديريت داشته، با يك نظام آموزشي . كاركرد را مي خواهند
كه تمام اليه هاي اجتماعي را آنجا آموزش مي دهد، پوشش مي دهد، بعد از آن انقالب  همگامي، به نظر من و بسيار به اصطالح خردمند

ساله مي خواهند كه ما سريع انجام  BACKGROUND 300ميجي را مي آورد در آن شرايط انجام ميدهد آن كاركرد را االن با يك 
تم عرض كنم كه تجربه دنيا هم وجود دارد و مساله اصلي دهيم، اينها هنوز نهادسازي نشده است و اين نكته اي است كه من فقط خواس

االن براي كشورهاي ديرگرونده به جاده اقتصادهاي توسعه يافته اين نكته اساسي وجود دارد كه عمدتاً برخي از شكست ها به خاطر اين 
  .را با چالش مواجه كرده است نداشتن نهادهاي الزم و نداشتن فرصت الزم براي آن نهادسازي هاست كه يك مقدار نظام آموزشي

  دكتر رضوان حكيم زاده

ميليون بي سواد  9كنم روي سواالتي كه اينجا مطرح كرديد تمركز كنيم، ما االن در شرايطي داريم صحبت مي كنيم كه هنوز  من فكر مي
سال است، يعني سطح  8از كامل در كشورمان داريم و سطح مدرك تحصيلي سالهاي مدرسه رفتن ميانگين در كشور ما هنوز كمتر 

متوسط سواد در كشور ما در مقطع راهنمايي باقي مانده است و اينها واقعيت جامعه ما هستند ما به ژاپن نگاه مي كنيم كه صد در صد 
ل است اين شرايط واقعي را بايد داشته باشيم،  شما سوا 13و نزديك  12شان رقم باالي  SCHOOLINGباسوادي را دارد و ميانگين 

فرموديد كه مهمترين عارضه ها و مشكل ساز در حوزه مالي كدام ها هستند؟ من فكر مي كنم همه مباحثي كه ذيل مالي قرار مي گيرند از 
جمله منابع تامين مالي، نقش دولت، سازوكارهاي تخصيص و بهره وري و مديريت هزينه، همه جزء مسايل آسيب زا و مشكالت ما هستند 

داريم بر مي گردد به نظام عرضه و تقاضا كه ما هر يك مدل منحصر به فردي در دنيا هستيم كه آموزش عمومي مان يك چالش اصلي كه 
، مدارس خصوصي خيلي مطلوب تر و كيفيت بهتري از مدارس دولتي دارند، وقتي به آموزش عالي مي رسيم درست برعكس مي شود؛ 

مشكلي كه اينجا ايجاد مي كند اين است كه تقاضا و نخبه ها . عالي خصوصي ما دارد يعني آموزش عالي دولتي ما كيفيتي بهتر از آموزش
خواهد اينجا  مي روند به سمت آموزش دولتي ما، آموزش  دولتي ما براي چه مي روند سراغش؟ براي اينكه كيفيت بهتري دارد حاال مي

است، اين منابع محدود است، تحت فشار قرار مي گيرد، در حالي اين كيفيت را حفظ كند، منابعش كجاست؟ منابع مالي اش منابع دولتي 
كه سياستگذاران و تصميم گيرندگان از او كيفيت را مي خواهند ، مثال انتظاري كه از دانشگاه تهران دارند به هيچ وجه از دانشگاه آزاد 
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براي اينكه وارد يك دور . هستيم منابع محدودي داريماما چون ما دانشگاه دولتي . اين انتظار و كيفيت را دارند. يك شهر كوچك ندارند
باطلي مي شود، ما مي خواهيم آن كيفيت را حفظ كنيم، نياز به منابع مالي داريم، چون منابع مالي مان دولتي است ، اين منابع هم محدود 

ي جهاني قرار بگيريم، اما براي حفظ همان است، انتظارات از ما هم حفظ كيفيت است و همه انتظار دارند كه برويم و در رتبه هاي باال
كيفيت دولت آن نگاه را ندارد، يعني همزمان سرمايه گذاري الزم را انجام نمي دهد و به خاطر همين من يك مقدار به صورت واضح تر 

اتفاق از كسري بسيار زيادي اگر بخواهم بگويم، ديروز جلسه اي داشتيم با حضور معاونان اداري و مالي دانشگاههاي شهر تهران، همه به 
ميلياردي را شامل مي شود در سطح  1000در دانشگاههاي دولتي مي گفتند كه در واقع اين كسري فكر مي كنم سرجمعش رقم 

ا دانشگاههاي كشور و اين در واقع بحران ايجاد مي كند از آن طرف از همين دانشگاه بيشترين انتظار مي رود، نخبه ها وارد اين دانشگاهه
مي شوند، بيشترين انتظارات در سطح ملي از اين دانشگاهها است و اتفاقا بيشترين توليد علم را هم دارند، اين مي شود يك تناقضي كه ما 

در واقع مي خواهم بگويم اين كسري ها رقم هاي بسيار بااليي است و اين البته به آن بدهي هاي . بتوانيم ببينيم چطور بايد حركت كرد
اما در رابطه با اينكه چه احتماالتي در وضع مالي . ما هم بر مي گردد، نه اينكه بگويم در سال جاري فقط اين اتفاق افتاده است انباشته

آموزش ايران است من فكر مي كنم كه وضع مالي آموزش عالي ايران جدا از آن سناريوهاي كلي نيست يعني در دل آن قرار مي گيرد، 
من فكر ميكنم كه كاهش مشتريان خصوصي، دانشگاههاي غيردولتي ما را باب مشكل . ام عرضه و تقاضا استيكي از مهمترينش هم نظ

ما صندلي هاي خالي داريم و اين آنها را دچار بحران مالي مي كند، دانشگاههاي دولتي به . مواجه مي كند كه اين االن اتفاق افتاده است
اين تحت تاثير روندهاي جهاني است و شرايط . پژوهش خودشان حركت خواهد كردسمت تامين منابع مالي از خدمات آموزشي و 

حداقل . موجود كه من فكر ميكنم يك مقدارش به اينكه نگرش دولت مردان ما بر مي گردد ، آموزش يك اولويت به نظر مي رسد نيست
ش بهداشت و درمان كشور سرمايه گذاري مي شود، به اندازه بخش بهداشت و درمان نيست چون ما خيلي به راحتي مي بينيم كه در بخ

چون نتايج خيلي زود ممكن است مشاهده شود، اما مطالبات از آموزش عالي خيلي زياد است و چون  زمان بر است من تصور مي كنم كه 
ابع دولتي تاثير خواهد در نگاه آنها آموزش و به خصوص آموزش عالي چنين اولويتي را ندارد، كيفيت فعاليتهاي علمي بر اختصاص من

گذاشت، به خاطر اينكه همين االن در اجتماعاتي كه با هم داريم يعني با همكاراني از بخش دولت داريم مرتب اين مطالبات را مي بينيم و 
بعد من .  ببرنددر واقع از دانشگاههاي دولتي مي خواهند كه اگر مي خواهند منابع بيشتري دريافت كنند، حتما كيفيت توليداتشان را باال

كنم كه دانشجويان براي تامين منابع مالي خودشان به سمت بازارهاي بين المللي حركت مي كنند اين حركت در دانشگاههاي  فكر مي
در . درصدي را ما در دهه اخير داشتيم 78در پايگاه يونسكو چك كردم رشد . ايران شروع شده است، اين يك بازار بسيار بزرگي است

رسيدند و به تنهايي در امريكا نزديك يك ميليون و  2013و  2012دهم ميليون دانشجو در سال  8/7انشجويان فرامرزي كه اينها به تعداد د
هزار شغل  330ميليارد دالر به اقتصاد امريكا كمك كردند و  28هشتصد و خرده اي هزار دانشجوي بين المللي آنجا هستند  اينها حدود 

د و اين آمارش خيلي جالب است كه اين به تفكيك ايالت به ايالت و دانشگاه به دانشگاه است كه چه اندازه اينها در براي ما ايجاد كردن
اين زمينه فعال هستند بازارهاي جديد بين المللي چون عمدتا االن از كشورهاي هند، چين و كره جنوبي سه تا كشوري هستند كه دانشجو 

من فكر ميكنم . و تركيه بازيگران جديدي هستند كه براي جذب دانشجويان بين المللي وارد عرصه شدندفرستند و در عين حال مالزي  مي
البته مزاياي دانشجويان بين المللي فقط . كه دانشجويان داخل كشور هم به اين سمت رفتند كه جذب دانشجويان بين المللي داشته باشند

مالي است يكي از پيامدهاي آن هم منافع مالي خواهد بود و گرنه منافع اقتصادي و منابع چيست، اما اينها چون تمركزمان روي بحث 
دانشگاه ها براي حضور در عرصه جهاني، مقايسه هاي بيشتري با همتايان . سياسي در واقع بخشي از ديپلماسي علمي ما مي تواند باشد

به خاطر همين هم در تامين ... ي بينيم كه اين مد نظر هست كه ما ما در دانشگاه تهران اين را به وضوح م. جهاني خودشان خواهند داشت
از تجربه هاي جهاني كه دانشگاههايي كه دانشگاههاي برتر دنيا هستند استفاده مي . منابع مالي بيشتر به سمت مطالعات تطبيقي مي روند
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يكي از منابع خيلي مهم وقف  جهاندانشگاه معتبر ال در به عنوان مث. چطور و چه سازوكارهايي براي تامين منابع مالي شان دارند. كنند
و اين حركت مي تواند در دانشگاه . است كه استفاده مي شود و دانشگاهي مثل هاروارد رقم خيلي بااليي را از اين جهت درآمد دارد

منابعي در گذشته بود ... باز مي شودمي خواهيم بگويم يعني افق هاي جديدي . داخل دنبال شود، چيزي كه تا االن جدي گرفته نشده است
اشاره كردند من هم تكرار مي كنم كه دانشگاه به سمت غلبه نگاه بازاري متاسفانه پيش خواهد رفت و اين باعث . تواند شتاب بگيرد كه مي

ار دارند و خدماتشان بيشتر مي شود كه بسياري از رشته هايي كه رشته هاي نظري هستند و عمدتا در حوزه علوم انساني و علوم اجتماعي قر
در بخش هاي فرهنگي، اجتماعي است و شايد در نگاه اوليه رشته هاي مولد به نظر نمي رسند، اينها به حاشيه كشانده مي شوند و جايشان 

ين است كه بحث را به رشته هايي مي دهند كه بيشتر فني و مهندسي هستند و آسيبي كه باز در اين زمينه آموزش عالي را تهديد مي كند ا
سال پيش گفته است  1000هر چند كه فردوسي در . خرد و دانش و علم و دانايي ممكن است جايش را به فناوري و سود و سرمايه بدهد

و  يكه توانا بود هر كه دانا بود و اين توانمند بودن را به دانايي و دانش ربط دادن ولي اشاره مي كند كه ز دانش دل پير برنا بود، برناي
من نگران آن هستم كه غلبه آن نگاه بازاري اين برنايي دانش را به حاشيه براند و بحث در . روشنايي را هم جز همان پيامد دانايي گرفتند

 واقع سود و سرمايه غلبه كند و يكي ديگر از مواردي كه بحث مالي است به خاطر اينكه ما بيكاري فزاينده اي در جامعه داريم، اين بيكاري
دانشگاههاي خصوصي و غيردولتي به عنوان بنگاههاي . ر قشر تحصيلكرده ما از بقيه قشرها بيشتر است و اين هم يك مساله عمده استد

كارآفريني تبديل مي شوند، براي اينكه براي گردانندگانشان كه تعداد زيادي هم هستند، ايجاد شغل كنند و اين يك ماموريت جديدي 
عالي خواهد بود كه شايد اين يك نوآوري باشد كه كمتر در نقاط ديگر جهان به اين جنبه توجه شده است و براي دانشگاه و آموزش 

نفر مشغول به كار شوند و اين را  ضربدر تعداد اين بنگاه ها  100نفر تا  40خودشان تبديل مي شوند به اينكه در هر مكان كوچكي بتوانند 
دانندگانشان حتما براي حفظ وضعيت موجود و داشتن شغل كه خود يك بحث اقتصادي است كنيد شما مي بينيد كه از اين طريق گر

  .مدافعان جدي ادامه چنين بحثي خواهند بود

  علي رضا همتي

بحث ورود به راهبردها و راهكارها است نكته اي كه مورد توجه است كه در تغيير پارادايمي اتفاق مي افتد، اگر به نظريه ها هم مروري 
ازيم از آن نظريه نئوكالسيك گرفته كه به هر جهت شكست بازار را بر آموزش عالي هم تصوير مي كرد و براي آن رابطه مدل خطي بيند

ه را برايش تصوير مي كرد كه توليد دانش توليد فناوري ايجاد مي كند و دولت بايد مداخله كند تا اين اتفاق بيفتد بعد اين نظريه به نظري
ت پيدا كرد كه اين رابطه رابطه خطي نيست و فناوري هم مي تواند توليد دانش كند و به نوعي االن هم اين اتفاق افتاد و تحولي تغيير هوي

نهايتا بحث صنعت و دانشگاه كه بحث مطلوبيت ها براي هر كداممان دنبال افزايش و حداكثري سود اين توليد علم است كه يك شكافي 
يه پر كردن اين شكاف را مطرح كردند ممكن است كه در اين تغيير پارادايم ها و تغيير نظريه ها نتوانيم اين وسط اتفاق مي افتد كه نظر

يك نقشه ماليه اي را براي تمامي نقشه علمي تصوير كنيم و نياز باشد كه يك جاهايي مبتني بر آن نظريه ها براي آن بخش طور ديگري 
ددي كه زده شد مطمئنا حوزه علوم انساني حوزه اي نيست كه اقتصاد مبتني بر يادگيري را به عنوان مثال هاي متع. سناريوپردازي كنيم

بتواند برايش تصوير كرد و به نوعي آن دانشي را توليد كند كه خلق ثروت ايجاد كند چون از آن طرف تقاضايش و به نوعي بازارش بازار 
يسانس ادبيات شغلي كه مي تواند پيدا كند شغلي در مسير معلم ادبيات است و اجتماعي است و بازار اجتماعي باز در انحصار دولت است، ل

باز متقاضي اش دولت است بنابراين آنجاست كه بايد الگوهاي ديگر اقتصادي برايش گذاشت يا حتي اگر بخواهيم اين را در مقابل بين 
ي ادبيات ما در مقابل متقاضي رشته هاي فني و مهندسي و علوم المللي سازي قرار دهيم كسي نمي آيد ادبيات اينجا را بخواند يعني متقاض

بنابراين يك مدل را براي همه تعميم دادن . پزشكي بسيار كم است و از اين طرف به آنطرف هم باز كسي نمي رود ادبيات انگليسي بخواند
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وييم كه احتماال يك نقشه ماليه اي خواهيم داشت متناظر به نظر مي رسد كه اين اتفاق نيفتد و آينده ماليه نظام آموزش عالي يا بهتر است بگ
با نقشه علمي كشور كه متناسب با ظرفيتها و ضرورتها بايستي مدل هاي اقتصادي و مدلهاي تعميم و مصارف متنوعي را براي آن نقشه 

  .علمي پيش بيني كرد و برنامه ريزي كرد

 دكتر يزدان ابراهيمي 

اقل در زمينه اقتصاد داريم اين است كه عموما غير اقتصادي ها با ذهنيتي غير اقتصادي به مسائل اقتصادي متاسفانه بزرگترين مشكلي كه ال
مي پردازند و راهكارهايي كه مي دهند در جهت تقويت فرهنگ است ولي واقعيتش معلوم نيست كه اين به تقويت فرهنگ مي رسد يا نه؟ 

علوم انساني باعث تقويت فرهنگي مي شود؟ علم اقتصاد در واقع بحث تخصيص بهينه منابع مثال فرض كنيد آيا افزايش تعداد دانشجويان 
است  آيا ما بايد بيشترين منابعمان را به فرهنگ اختصاص دهيم؟ اين نگاه است كه در واقع ما را به اين وضعيت دچار كرده است دانشگاه 

مقدار االن كسري دارد، چه كار  Nكند مگر نمي گوييم كه دانشگاه تهران االن تهران آيا بايد بنشيند دولت در واقع بودجه اش را تامين 
رود دنبال اينكه منابع ديگري را تامين كند؟ آيا توانايي اش را  كرده براي اينكه منابع جديدي را تامين كند، چرا دانشگاه تهران خودش نمي

اين  يك سوال كليدي است وقتي ما بحث از بازار مي كنيم به اين معنا نيست ندارد؟ يا قوانين اجازه نمي دهد؟ يا سيستم اجازه نمي دهد، 
حاال در مورد اينكه علم بهتر است يا ثروت؟ يعني به لحاظ فرهنگي هم متاسفانه ... كه ما در هر حال همه چيز را بفروشيم و نهايتا يك ديد 

ستند كه كامال بازاري فكر مي كنند؛ يعني امريكا مهد اقتصاد بازار است ما مشكل داريم شما در اقتصادي دانشگاهايش بهترين دانشگاه ها ه
به هر حال يكي از مسائل فرهنگي مساله فساد است چطور شما در آن كشور ها فساد ....خب در آنجا چطور مي بينيم كه هم به لحاظ 

  .كمتري نسبت به كشورهاي در حال توسعه وجود دارد
اگر اين اتفاق نيفتد و مخصوصا در مورد آموزش عالي مسائل ...ي بايد بيشتر توجه كنيم به متخصصين اقتصاديما متاسفانه در مسائل اقتصاد

اقتصادي آموزش عالي را كساني بايد در موردش تفكر كنند و نظر بدهند كه در زمينه مسائل اقتصادي كار كردند و مسائل اقتصادي را به 
  ..بياييد.. مهندس، غير مهندس ... در هر حال با هر تخصصي ... كسي با هر زمينه فرهنگي و  هر حال مي شناسند اگر قرار باشد كه هر

  دكتر يعقوب انتظاري

    ...فضاي ميان رشته اي كه يك گوشه اش اقتصاد باشد

  دكتر يزدان ابراهيمي 

ائل و مشكالت مالي دانشگاه چگونه اگر ما به صورت تخصص نگاه كنيم اينكه مس.. در جامعه اي مثل امريكا آيا مثال در يك تخصص
آيا ما بازاري داريم؟ در هر حال وقتي هميشه دولت تامين كننده منابع مالي ... حل مي شود دقيقا بر مي گردد به مسائل اقتصادي و بازار

به آنها نمي دهد يا منابعش كم وقتي هم كه پول . دانشگاه ها بود و هميشه هم دانشگاه ها دستشان دراز بود براي دولت كه پول به آنها بدهد
مي شود و نمي تواند تخصيص بدهد همه مي مانند كه ما با اين كسري بودجه چه كار كنيم؟ دقيقا در هر حال باز من تاكيد مي كنم دقيقا 

للي فكر كردن يعني تامين مالي دانشگاه ها به مسائل اقتصادي جامعه بر مي گردد ، به مسائل اقتصادي جهاني بر مي گردد، اصال بين الم
اينكه ما دانشجوي خارجي بگيريم، اصال يك مساله اقتصادي است ما تا وقتي اين مساله را حل نكنيم، تركيه به نظر من اين مساله را حل 

واقع در مالزي در ... كرده است يا دارد در سمت درستي حركت مي كند ولي ما اين كار را نكرديم، مالزي اين كار را دارد انجام مي دهد
  اقتصاد جهاني حل شده است، تركيه دارد اين كار را انجام مي دهد، آيا ما مي توانيم اين كار را انجام دهيم؟
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  دكتر يعقوب انتظاري

حاال ادامه بحث ما در رابطه با اينكه در اين سناريوي بازار چه روش هايي وجود دارد براي تامين مالي، اولين روش دريافت شهريه است 
شايد بيشترين سهم در رويكرد بازار اين منبع داشته باشد، دوم كمك دولت به . يك منابع بالقوه دريافت شهريه از دانشجوهاستيعني 

دانشجوهاست، به دانشجوياني كه توان پرداخت شهريه را ندارند، يا پرداخت بودجه به رشته ها و تحقيقاتي كه تقاضاي خصوصي برايش 
فه يا رشته هايي كه بازار كار آنچناني ندارند ولي دولت و جامعه به اين تخصص نياز دارد، دولت مي تواند به وجود ندارد، فرض كنيد فلس

وام هاي . اينها كمك كند، كمك ها مي تواند روش هاي مختلفي داشته باشد، اول بن هاي آموزشي است، دوم وام هاي تحصيلي است
ادي باشد، وام هاي مشروط بر درآمد باشد، وام هايي مانند تخفيفات مالياتي باشد، يا تحصيلي انواع مختلف دارد مي تواند وام هاي ع

ماليات بر فارغ التحصيلي باشد يا كمك مستقيم به دانشجوها مي تواند يكي از روش هاي ديگر باشد، تركيبي از وام و كمك مي تواند 
اهي است، تجاري سلزي تحقيقات دانشگاهي مكانيزم هاي مختلفي يك مكانيزم ديگري باشد، سومين منبع تجاري سازي تحقيقات دانشگ

باشد يا مي تواند كارآفريني  spinafدارد و مي تواند قراردادهاي تحقيقاتي باشد، مي تواند فروش ليسانس باشد، مي تواند ايجاد 
افراد خير را تشويق بكنند كه دانشگاه ها آكادميك باشد، منبع چهارم كمك هاي مردمي است ، دانشگاه، دولت؛ مردم خودشان مي توانند 

كمك مالي بكنند به دانشجوها كمك مالي بكنند، پنجمين منبع هم كمك هاي بين المللي است، البته اين كمك هاي بين المللي مي تواند 
لي مبتني بر بازار يا مكانيسم سازمان هاي بين المللي باشد، كشورها باشد، مردم كشورهاي مختلف باشند، اين منبع در نظام مالي آموزش عا

تخصصي مبتني بر بازار، جريان ها در يك همچين شكلي صورت مي گيرد كه كانون اين موسسات مالي وابسته واسطه و بانك هايي كه 
ي تواند به مي توانند به جريانات مالي در نظام آموزش عالي مبتني بر بازار، كمك بكند، دولت هم مي تواند به خانواده كمك بكند، هم م

صورت مستقيم به موسسات كمك كند، از لحاظ عمراني، مي تواند به واسطه بانك ها به موسسات آموزش عالي كمك كند، مي تواند به 
دانشجوها از طريق اين واسطه هاي مالي كمك كند و خود موسسات مالي در اثر تجاري سازي تحقيقات مي توانند از صنايع با تجاري 

محصوالتشان، دارايي هاي فكري شان مي توانند از صنايع تامين مالي كنند و خود موسسات مي توانند دانشجوها را  سازي تحقيقات و
 كمك مالي بكنند  بورسيه به آنها بدهند، بعضي مواقع معافيت شهريه داشته باشند، خانواده ها به دانشجوها مي توانند كمك كنند، با توجه

مادام العمر مي شود، دانشجوهايي كه از سنين باال وارد دانشگاه مي شوند مي توانند شغل داشته باشند، حتي  به اينكه سيستم آموزشي دارد 
مي شود به گونه اي تعريف كرد كه خود دانشجوها كار پاره وقتي داشته باشند، در كل جريانات مالي كه در يك سيستم بازاري مي تواند 

يان داشته باشد خب بحث هاي مهمي كه هم خانم قارون و هم دوستان ديگر اشاره كردند مساله در اتفاق بيفتد به اين صورت مي تواند جر
هايي كه در كشورمان وجود دارد، سيستم سياسي كه وجود دارد سيستم هاي  contextپياده سازي اين سناريوي مطلوب است با توجه به 

ي است، واقعا همت نظام سياسي را مي طلبد و همت دانشگاهيان را كه فرهنگي كه وجود دارد ، اجرا كردن اين كار، كار خيلي سخت
من در بيشتر جمع ها كه مي بينم، حاال نمي دانم چرا به اين شكل . هميشه در بحث هايشان نظام سياسي را در مشكالت كشور تبرئه نكنند

ت كشور تبرئه مي كنند، يعني تالش مي كنند كه مشكالت است همه دانشگاهيان متاسفانه اكثر دانشگاهيان نظام سياسي را در زمينه مشكال
را به گردن مردم بندازند به جاي اينكه به گردن نظام سياسي بندازند، ولي واقعيت اين است كه مشكل، مشكل نظام سياسي است، اين 

هم مي بينند ولي با توجه به آن اتاق  متاسفانه دانشگاهيان ما براي خودشان يك اتاق شيشه اي درست كردند، همه جا را هم مي بيند، خوب
شيشه اي كه درست كردند، مي خواهند فراتر بروند، سرشان مي خورد به ديوارهاي شيشه اي و دوباره بر مي گردند، بعد از يك مدتي 

ودمان را و مردم را دوباره به همين وضع عادت مي كنند و اين باعث مي شود كه ما هميشه ساختار سياسي نظام سياسي را تبرئه كنيم و خ
مسئول بدانيم، خب با توجه به اينكه سخته، بايستي امكان پذيري اجراي هر يك از اين سناريوها بايستي بررسي شود، سنجيده شود، توجيه 
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توجه به  سياسي شود براي اصالحات اين، و تمام آن نتايج غيرقابل انتظار رصد شود، بررسي شود، پيش بيني شود، حاال بحث هاي زيادي با
تعارضاتي كه مي تواند ايجاد كند و تعارضاتي كه وجود دارد، پياده كردن اين سناريوهاي مطلوبي كه ما گفتيم هر چقدر كه مطلوب تر 

  .مي شود، اجرايش سخت تر مي شود، حاال بحث هاي بيشتري را مي طلبد كه اگر دوستان كمك كنند استفاده مي كنيم

  دكتر نسرين نورشاهي

كته به نظرم رسيده بود كه شايد هم تكراري باشد اما با توجه به تجربياتي كه اين مدت داشتم، در واقع من فكر مي كنم كه يك من يك ن
مشكل اساسي كه ما داريم، آن بحث صفر و صد است يا صفر و يك است اينكه در تصميم گيري هايمان ما هميشه همه را صفر و يك مي 

د من از آدم هايي هستم كه گاهي اوقات دچار اين عارضه هستم، يعني هيچ وقت حد وسط يا تعادل را نمي بينيم يا صفر است يا يك، خو
توانم تصور كنم ما هميشه اين طرف بام مي افتيم، در زمان هايي تمركز شديد، تفكر بر اين متكي مي شود كه آيا همه چيز بايد از كانال 

كامال بسته كنترل شده است، در يك زمان هايي كامال فكر مي كنيم كه  contextك هاي مشخص ، چهارچوب هاي تعيين شده و در ي
خيلي حاال همه چيز را بايد دگرگون كنيم ، همه چيز را بايد از نو شروع كنيم، طرحي نو در بيندازيم، اين به نظر من در خيلي از موارد 

ي ما، نظام مديريت و برنامه ريزي ما، در حالي كه من تصورم بر اين مشكالت بسيار بسيار بزرگي را ايجاد مي كند در نظام تصميم گير
من از موضوع بحث آقاي دكتر فراستخواه استفاده كردم، تئوري .. است كه هميشه اتخاذ رويكردهاي گام به گام اصالحي و تدريجي و 

ادگارشاين همانطور كه دوستان مي دانند كه . ..ادگارشاين را در ذهنم مرور مي كردم، آن تئوري نوك كوه يخي، وقتي كه ما فرهنگ 
اليه هاي عميق را معموال نمي . دوستان مي دانند در بحث فرهنگ نظريه اليه ها را مطرح مي كند كه ما فقط آن نوك را داريم مي بينيم
اين همه جانبه نگري را متاسفانه بينيم متاسفانه در حوزه هاي برنامه ريزي و سياست گذاري ما اين اتفاق مي افتد كه اين عمق نگري و 

نداريم، هر مسئولي در جايگاه تصميم گيري مديريتي قرار مي گيرد، فقط آن لحظه خودش را مي بيند ، فقط همان حيطه فعاليت خودش را 
به موضوعات ما را  اين ديد كل نگر، نداشتن ديد كل نگر و عميق نگاه نكردن... مي بيند، و تالش مي كند كه در آنجا حاال يك كاري را 

يكي از مشكالت مهمي كه ما در مديريت آموزش عالي كشور . االن يكي از مسائل همان بحث يكسان نگري است. گرفتار مساله مي كند
وقتي ما همه را يكسان ي بينيم من االن يك مثال خيلي ساده براي دوستان مي . به نظر من با آن روبه رو هستيم بحث يكسان نگري است

، ما دانشگاهي داريم كه خودش مشاوره ي دهد براي برنامه ريزي استراتژيك به بقيه دانشگاه ها، حتي به خارج از كشور، به عنوان زنم
يك كانون مشاوره و متخصص خدمات مشاوره اي صادر مي كند و دانشگاهي هم داريم كه بعضا رئيس دانشگاه حتي تعريف اساسنامه را 

متنوع و متفاوت چگونه مي توانيد بنشينيد در اتاق بسته و بياييد  contextشما در چنين . قدر صريح صحبت ميكنمببخشيد من اين. نمي داند
بخش نامه هاي آقاي دكتر اميد را بعضا مي . يك قانوني  را، يك قاعده اي را يك سياستي را براي همه بنويسيد و ساري و جاري كنيد

م خيلي ايشان محترم هستند و از تجربيات ايشان ما هميشه و همه جا استفاده مي كنيم ولي من خوانم گاهي اوقات من به اين فكر ميكن
ها خيلي متفاوت  Contextگاهي اوقات دچار تعارض و تنش مي شوم وقتي اين بخش نامه ها را مالحظه مي كنم و مي خوانم مي بينم 

تصميم گيري ها يكسان، من فقط . است  اما نگاه بر همه يكسان است  است، توانمندي ها خيلي متفاوت است، پتانسيل ها خيلي متفاوت
خواستم در اين بحث چالشي توجه دوستان ا به اين نكته هم جلب كنم كه هر تصميمي كه مي گيريم هر سناريوي كه پيشنهاد مي دهيم، 

بحث بازار، نقش دولت در همه . هم توجه شود هر موضوعي را كه به بحث مي گذاريم خواهشا به اين نكته، ويژگي و چالش، به اين بحث
يكسان، مشابه و يكپارچه روبرو نيستيم اين را  contextاين صحبت ها اين دغدغه و اين موضوع حفظ شود و در اذهانمان كه ما با يك 

  .توجه داشته باشيد
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 اسماعيل رحيمي

شركتهاي  -1كر مي كنم بايد پيشنهاداتي را به عرض برسانم، ف. من ضمن استفاده فراواني كه از بحث هاي صاحبنظران اين جمع مي برم
حلقه واسطي SMEs. كوچك و متوسط كسب و كار، وقف و خيره ها سهمي عظيم در كاميابي دانشگاه هاي آمريكايي و اروپايي دارند

وبي است و هم قابليت حضور در كشور ايران هم فرهنگ خيريه و وقف در شرايط مطل. بين اقتصاد دانش بنيان و دانشگاه ها هستند
از اين قابليت گسترده، استفاده زيادي را مي توان . شركتهاي كوچك و متوسط كسب و كار به عنوان پشتيبان مالي دانشگاه ها را دارند

  .براي بستر سازي مشاركت بهينه بخش حصوصي در دانشگاه ها كرد

اين چشم انداز، به سياستگذاري هاي مختلف . منابع مالي و تحصيالت عاليه ساله مستقل وزارت علوم براي تأمين 25ترسيم چشم انداز -2
 Roadmapp. و سپس ترسيم ره نگاشت براي طي كردن اين مسير. جهت صحيح و تمركزي ارزشمند را مي بخشد

انش تجاري توليدي در به مشاركت دعوت كردن سرمايه گذاران، سازمان هاي بين المللي و دانشگاه هاي ديگر كشورها براي توقيت د-3
  .دانشگاه ها

و برقراري ارتباط اين نيروهاي با عناصر مختلف . در تقويت آموزش عالي كشور از نظر منابع مالي نيرواي پيشرانتعريف و شناسايي  -4
  .برنامه ريزي آموزشي

  ه هاطراحي برنامه اي براي انتقال اقتصاد كنوني به اقتصاد خالق در فرايندهاي مالي دانشگا -5

  .تعيين يك پروژه مشخص بهبود استانداردهاي بودجه ريزي عملياتي آموزش عالي در ايران -6

 .تعيين سازماني مستقل براي سياستگذاري هاي آينده نگر در بخش تأمين ئ تخصيص منابع مالي نظام آموزش عال -7

حث پر اهميت تأمين و تخصيص منابع مالي آموزش عالي در بCreative Economyپيشنهاد نهايي انجانب رو آوردن به اقتصادخالق   -8
اقتصاد . و قابليت هماهنگي با ارزش ها و بافتار دروني كشور را دارد. اقتصاد خالق، حاصل گذار اقتصاد دانشي به خالقيت است. است

  . رار مي دهدخالق به شهروندان نقش هاي خالقانه اي مي بخشد و كارآفريني و دانشگاه را در مسير شكوفا تري ق

  .با سپاس از صبر و حوصله شما اساتيد و بزرگان

  دكتر يزدان ابراهيمي

من معتقدم كه هيچ كشوري موفق نبود مگر اينكه به نظام بازار بها داده است نظام بازار تعريف خودش را دارد و دقيق مشخص است اينكه 
ازاري را مي گوييم كه در علم اقتصاد به آن تاكيد مي شود، يك سري ما تصورمان از نشان بازار چيست؟ آن فرق مي كند ، ما نظام ب

فروض دارد، يك سري نهاد ها بايد برايش ايجاد شود من معتقدم كه وضعيت كنوني ما بهبود نخواهد يافت مگر اينكه ما حركتي به سمت 
آمريكا در يك نظام بازار مدير يا رئيس يك دانشگاه بر نظام بازار داشته باشيم، اولين در هر حال مساله اي كه بايد به آن توجه شود در 

در مديران دانشگاه ها بر اساس شرايط خاصي انتخاب مي شوند ، همين جوري هر كسي براي هر . اساس شرايط خاصي انتخاب مي شود
عدم تمركز حركت مي كنيم شايسته  پستي انتخاب نمي شود، در واقع عالوه بر اينكه در نظام بازار تمركز وجود ندارد در واقع ما به سمت
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يعني اينكه ما براي هر پستي و حتي براي دانشجو دنبال افراد شايسته . ساالري اولين چيزي است كه در نظام بازار مورد توجه قرار مي گيرد
سيستم هايي كه از بازار به  بايد بگرديم  هر دانشجويي را شما نمي توانيد جذب كنيد هر مديري را نمي توانيد جذب كند ولي متاسفانه در

  .دور هستند همه اين اتفاقات مي افتد

يعني دانشجو به روش هايي غير متعارف جذب مي شود، بهترين دانشجو جذب نمي شود، بهترين مدير جذب نمي شود، بهترين استاد 
ا در نظام بازار است كه اين رقابت جذب نمي شود، فشادهاي گسترده رخ ميدهد و مساله ديگري كه وجود دارد رقابت است يعني تنه

اما مثال موسسات موسسات همه در . شما اگر مي توانيد مثال بياوريد كشوري را كه در هر حال نظامش كامال دولتي است. شكل مي گيرد
در . با مشكل مواجه مي شوديك فضاي رقابتي دارند زندگي مي كنند بنابراين تا موقعي كه ما به اينها توجه نكنيم تامين منابع مالي دانشگاه 

واقع آن سيستمي كه آقاي دكتر در صفحه آخر آوردند شكلي كه كشيدند فقط در يك نظام مبتني بر بازار شكل مي گيرد، شما نمي 
  .توانيد در نظام مبتني بر تمركز و كامال متمركز و مبتني بر فعاليتهاي دولتي اين مسائل را داشته باشيد

  

  هدكتر رضوان حكيم زاد

بحث اقتصاد فقط اقتصاددانان صحبت بكنند من خيلي موافق نيستم، رشته اقتصاد به شدت بين رشته اي و ميان رشته اي شده است، اقتصاد  
در . كنم كه جايي نداشته باشد كه ما از منظرهاي ديگر هم به آن بپردازيم يكي از بازيگران اساسي اش به هر حال انسان است و فكر نمي

به صورت خاص ما درآمد . گاه تهران به صورت خاص، به اين معنا نيست كه ما در دانشگاه تهران اقداماتي انجام نمي دهيممورد دانش
ميليارد رسيده است وخوشبختانه سهم زيادي از  200رسيده است و 200اختصاصي مان افزايش خيلي زيادي داشته است و به رقم در واقع 

ما پارك علم و فناوري را داريم، . است و اين نشان مي دهد كه ما يك اقداماتي را انجام مي دهيم اين حاصل پژوهش هاي كاربردي ما
فعاليتهايش را توسعه داديم باز داريم به آن سمتي مي رويم كه دوستان ما در حوزه اقتصاد مي گويند كه كار بهتري است تجاري سازي 

اري را ايجاد كرديم با رسالت ايجاد منابع مالي و استفاده بهينه از منابع مالي موجود، دستاوردهاي دانشگاهي ، سازمان توسعه و سرمايه گذ
اين كار را در دانشگاهها انجام داديم، قراردادهاي پژوهش هاي كاربردي مان افزايش زيادي داشته و يك بحث خيلي مهم استفاده درست 

من اين روند را كه داشتم رصد مي كردم ديدم كه .  200سال قبل شده  كه 180از منابع مالي است ما براي سال آينده اختصاصي مان 
به طور خاص در مورد مديريت . خوشبختانه و يك نكته مهم اينكه سهم درآمد پژوهشي مان از اين زياد است و اين نكته خيلي مهم است 

آموزشي، پژوهشي كه ما استفاده درست از بودجه بكنيم،  هزينه ها اقاي دكتر نيلي پپيشنهادي را مطرح كردند، نظام يكپارچه مالي، اداري،
براي اينكه كيفيتمان را ارتقا بدهيم و در واقع به حوزه ما ماموريت دادند كه رويش كار كنيم و فكر ميكنم ايده اوليه اش را در جلسه 

ر خاص توجه جدي به همه موارد وجود دارد، روساي دانشگاه ها در اصفهان هم مطرح فرمودند، ميخواهيم بگويم در دانشگاه تهران به طو
ما به فكر افتاديم مسائلي كه مطرح مي شود نه چون ما كسري داريم، توجه مان به دست دولت است پس ببينيم براي مان چه كار مي كند 

لت هاي ملي را داريم، ما موسسه اما به هر صورت با توجه به آن تعداد دانشجوياني كه داريم و انتظاراتي كه از ما مي رود ما خيلي از رسا
دهخدا را داريم، رسالت ملي دارد، ما پايگاه لرزه نگاري را در سراسر كشور داريم، رسالت ملي دارد اين خيلي طبيعي است كه ما انتظار 

عريف كنيم، يعني ما همه داشته باشيم دولت اين رسالت هاي ما را ببيند، من فكر ميكنم كه برگرديم به اينكه معناي موفقيت را هم بايد ت
ق بايد به يك توافقي برسيم كه اين معناي موفقيت آيا در نزد همه ما يكي است بعد بگوييم كشورهايي كه اقتصاد بازار آزاد دارند قطعا موف
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رموديد و بحث مي خواهم بگويم كه اين معنا هم مي تواند روي بحث تاثير بگذارد بحث مديران را كه ف. هستند و ديگران موفق نيستند
فكر كنم بيستمين ريس دانشگاه يك خانمي است كه علوم سياسي خوانده است، شايسته ساالري فقط تخصص خاص .  شايسته ساالري

كند يا مديريت را بر عهده مي گيرد حتما قرار است كه يك  نيست اينطور نيست كه وقتي كسي وارد يك حوزه مي شود و صحبت مي
كه مجموعه دانشگاه هايي است در كاليفرنيا، من برنامه اش را ديدم، آن برنامه  ucه باشد نمونه اش تخصص مخصوص آن را داشت

  .نقشه بودجه اي كه داده بود خيلي جالب بود، با اينكه حوزه اش حوزه علو سياسي بود... اقتصادي و

  احمد رضا  روشن

درصد كل دانشجويان ما شهريه اي بودند اين روند  85، 92در سال درصد بود،  50تعداد دانشجويان شهريه اي كشور ما  1370در سال 
پيش بيني مي شود كه ادامه پيدا كند با تفكرات خطرناكي مثل تفكرات دكتر اميد، كه گفته همه دانشگاه ها و همهخ دانشجويان، شهريه 

لت وظيفه اش افزايش ذخيره سرمايه انساني است، اي شوند، من چندين مقاله براي شما مي آورم كه در امريكا مهد كاپيتاليسم، يكي دو
بلكه به عنوان حمايتگر، االن در امريكا برنامه اوباما در يكي از برنامه هايي كه  agentافزايش سرمايه اجتماعي است ، دولت نه به عنوان 

خصي يا خصوصي را دارد يعني بالفاصله اخيرا اعالم كرد كالج هاي دوساله رايگان مي شود، كالج هاي دوساله كه بيشترين بهره وري ش
خواهم بگويم اين روند، روندي كه دولت دارد در ماليه آموزش عالي ، سهم خودش را دارد كم  در بازار بهره وري اش را مي گيرد مي

كشور نيست، يكي از ميكند و به دوش دانشجوي بيچاره مي گذارد كه آنها پولش را پرداخت كنند، روندي است كه در آينده به نفع منافع 
وظايف دولتها افزايش ذخيره سرمايه انساني است كمك به افزايش ذخيره انساني وكمك به افزايش ساير سرمايه ها، از جمله سرمايه 

ن هم بنابراين حواسمان باشد كه واقعا نبايد در اين دام ها بيفتيم، مثال اينكه حمايت كنيم از افزايش درآمدهاي اختصاصي كه آ. اجتماعي
 .فقط مي رسد به دريافت شهريه از دانشجويي كه راه گريزي ندارد

بحث ديگر بحث عدالت توزيعي است ما يك كارايي دروني داريم در دانشگاه كه چگونه تخصيص پيدا كند منابع كه بيشترين بازدهي را  
الت توزيعي، االن آموزش عالي كشور ما يك بخش عد. داشته باشيم، يكي اينكه در سطح كشور چگونه بين بخش ها منابع توزيع مي شود

االن حتي بخش بهداشت گرچه در جاي خود مهم است اما دو برابر يا سه .. يتيم است االن همه بودجه ها دارد مي رود به سمت هسته اي و
زي براي دولت مردان اهميت من فكر ميكنم در نهايت چيزي كه تعيين مي كند چه چي. برابر رشد بودجه آموزش عالي بودجه داشته است

دارد تخصيص بودجه است بنابراين يك لطمه اي هم كه به بخش آموزش عالي خورده است و در تامين مالي آموزش عالي بايد در نظر 
  .بگيريم اين است كه سهم و حق آموزش عالي نسبت به بخش هاي ديگر به آن داده نشده است ما با نقصان عدالت توزيعي مواجه هستيم

  دكتر حسن محجوب

اولويت ها در درون . من معتقدم نظام مالي مي تواند نظام مالي مذكور باشد كه به دانشجو و دولت فشار را به اين دو روش به حداقل برساند
عي نظام آموزش هم مهم است وقتي از سطوح پايين آموزش عالي به سمت سطوح باال مي رويم منافع خصوصي باال مي رود و منافع اجتما

دولت به جاي اينكه منابع مالي را صرف دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي كند موظف است كه اولويت ها را . كاهش پيدا مي كند
بدهد به سطوح پايين آموزش، اين در صورتي كه االن ما در كشورمان متاسفانه افراد زيادي داريم كه به خاطر مشكالت مالي از ورود به 

، بايد يك سيستمي طراحي شود تحت همان وام هاي مشروط به درآمد، وام هاي مشروط به درآمد اين مشكل را حل مدرسه محروم هستند
اقع آن بحث اصل عدالت خدشه دار اگر بخواهيم .ميكند، اين وام ها خود احيا كننده است، االن دانشجو توانايي پرداخت را ندارد، در 

بحث عدالت هم اگر بخواهيم خدشه دار نشود، اين وام هاي مشروط به درآمد ميتواند اين مشكل نشود، در كنار اصل كارايي، اثر بخشي ، 
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را حل كند و يك نظام خوداحيا كننده است يعني فرد آمده االن تحصيل كرده است بعدا درآمدهاي اختصاصي را كسب ميكند به عنوان 
هزينه دكترا ي من را بدهد من مي توانم در آينده درآمد مالي كسب كنم و  مثال فردي كه آمده و دكترا گرفته، چرا دولت بايد صد ميليون

مبلغي از آن درآمدي كه كسب ميكنم به دولت برگردانم تا بتواند فرصت را براي يك دانشجوي ديگر فراهمكند و اين خود احيا كننده 
  .باشد

مجبورند به خاطر حفظ كيفيت و حفظ مشتري شان به دانشگاه  اين سيستم بازار وقتي اتفاق مي افتد در واقع آن شركت ها و صنايع ما
مراجعه كنند و اين چرخه در واقع ادامه پيدا كند، مشكل ديگري كه من احساس مي كنم آن بحث اين است كه بسياري از دانشگاه هاي 

مؤسسات آموزش عالي و دانشگاه هاي فعاليتهايي كه در اولويت آنها نبايد باشد وساير ما در حال حاضر حركت كردند به سمت  معتبر
و اين موجب شده است كه كيفيت در بسياري از دانشگاه هاي معتبر ما و دانشگاه هايي كه مي كوچكتر مي توانند آن را  انجام دهند  

  .توانند پرچم دار آموزش عالي و نماد آموزش عالي باشند در سطح بين المللي و ملي و منطقه اي مخدوش شود

  ين نورشاهيدكتر نسر

من خواستم تشكر كنم از مشاركت فعال و خيلي خوب دوستان به نظرم اين جلسه جلسه مفيدي بود خانم دكتر پيشنهادشان اين بود كه در 
اين جلسات و مباحث تخصصي در حوزه آموزش عالي شايد در سطوح خرد تر هم ما بايد وارد شويم وقتي دعوتي از حوزه اجرا ميكنيم 

شان روغني است و دستشان در كار است يا عزيزاني كه از سازمان برنامه تشريف آوردند پيشنهاد خانم دكتر اين بودكه مسائل كسانيكه دست
 و مباحث بيشتر به سطوح خرد و عملياتي تر هم ورود پيدا كند تا بتواند براي مسئولين اجرايي كه معموال در اين جلسات كارشناسي از آنها

به عنوان خبره و هم به عنوان افرادي كه مي خواهند اين دانش توليد شده را به عرصه عمل ببرند و در واقع اين پيوند دعوت ميكنيم كه هم 
  .بين دانش و اجرا يك جوري ما اينجا بتوانيم مديريت بكنيم

  دكتر ناهيد پوررستمي

برسيم تا برداشت يكساني از مسائل مالي  ظر مشترك نبه در حال حاضر تعاريف استانداردي از واژه مالي نداريم و بهتر است در اين حوزه 
  . كند براي مثال دولت سهم بااليي در تعيين بودجه دانشگاه ها دارد همچنين دولت در مباحث مالي نقش مهمي بازي مي. داشته باشيم

به نظر من در اين صورت برونداد بخش از سوي ديگر، بهتر است دوستان حوزه تئوري و اجرا بيشتر به انتقال تجربيات خود بپردازند، 
  .هاي علمي و آكادميك بهتر خواهد بود وري بحث هكاربردي تر و بهر ،مرتبط
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