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چکیده
این پژوهش با توجه به بحران اقتصادی حال حاضر دانشگاههای غیردولتی -غیرانتفاعی باهدف ارائهی مدلی برای بهبود وضعیت
رقابتپذیری دانشگاههای غیردولتی ˚ غیرانتفاعی ،موردمطالعه قرارگرفته است .بدین منظور به بررسی سناریوهای آینده آموزش
عالی کشور و ارائه مدلی برای بهبود وضعیت رقابتپذیری دانشگاههای غیردولتی ˚ غیرانتفاعی پرداختهشده است .مقاله از نوع
مروری -تحلیلی بوده و روش تحقیق مورداستفاده بر اساس تحلیل محتوا میباشد .با توجه به نتایج بهدستآمده پیشنهاد میشود که
ضمن مدنظر قرار دادن همه مؤلفهها و شاخصهای استخراجی از این پژوهش ،عوامل و شاخصهای دارای وضعیت نامناسب در
دانشگاهها را موردتوجه و بهبود آنها را در رأس برنامهریزیها و تصمیمگیریهای استراتژیک قرار گیرد.
واژگان کلیدی
رقابتپذیری آموزشی ،مدل پورتر ،دانشگاههای غیردولتی -غیرانتفاعی ،سناریو نگاری.
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 .1مقدمه
طی سالهای اخیر دانشگاه و اکوسیستم متعامل آن شاهد رخداد پویاییهای بسیاری بوده است .این پویاییها در کشور ما تا
یک دهه قبل عمدتاً تحت تأثیر استقبال فزاینده جامعه از تحصیالت دانشگاهی بوده است و لذا میتوان با عبارت تقاضای
جامعه از آن یادکرد؛ اما طی سالهای اخیر عوامل و پیشرانهای بسیاری به عرصه فعالیت دانشگاهها واردشدهاند که برخی
از آنها فعالیت دانشگاه را با چالش روبهرو کرده و برخی دیگر به افزایش انتظار جامعه از خدمات دانشگاه انجامیدهاند.
شاید در نگاه اول بتوان برخی از عوامل اثرگذار بر آموزش عالی را مشتمل برافزایش چشمگیر نیاز جامعه و گسترش
کاربرد فناوری در امر آموزش اشارهشده دانست .از منظر دیگر ،با گسترش اقتصاد دانشبنیان و افزایش رقابتهای
اقتصادی میان صنایع ،صنعت و اقتصاد بهعنوان دو طرف تقاضای آموزش عالی به خروجی مناسب و باکیفیت دانشگاه
نیازی دوچندان پیداکردهاند .در کنار این عوامل ،نظام آموزش عالی کشور شاهد مسائلی نظیر افزایش بیرویه مراکز
آموزشی و رواج پدیده مدرکگرایی نیز بوده است .در نگاهی کلی میتوان گفت که موجودیت آموزش عالی کشور
تحت تأثیر روندها و عوامل بسیاری است که برخی از آنها در محدوده کنترل و برخی دیگر خارج از کنترل متولیان و
تصمیم گیران آن و ذاتاً با عدم قطعیت همراه هستند .لذا ،برنامهریزی و سیاستگذاری در حوزه آموزش عالی نیازمند
درک صحیحی از روندهای موجود و داشتن تخمینی از آیندهای ممکن و محتمل پیش روی آن است.
طی بیست سال گذشته به دنبال تغییرات محیطی و بهویژه دگرگونی در نظامهای اقتصادی و توسعه علم و فناوری ،آموزش
عالی با افزایش تقاضای اجتماعی برای حضور در دانشگاهها مواجه شد و به علت افزایش تقاضا برای آموزش عالی،
تالشهای زیادی برای بهبود میزان دسترسی و تضمین برابری صورت گرفت .باسیاست توسعه کمی ،تعداد مراکز آموزشی
عالی بخصوص دانشگاههای غیردولتی -غیرانتفاعی و در پی آن جمعیت دانشجویی با رشدی سریع ،افزایش یافت .با رشد
سریع و کمی دانشگاهها برای پاسخگویی به این تقاضا ،در حال حاضر تقاضا برای آموزش عالی کاهش و ظرفیت موجود
برای پذیرش دانشجو ،بیش از ظرفیت است .با افزایش فعالیتهای دانشگاههای علمی ˚ کاربردی ،پیام نور و دانشگاه آزاد
اسالمی در زمینهی جذب بدون کنکور دانشجویان و کاهش تعداد داوطلبان کنکور در سالهای گذشته و از سوی دیگر
با توجه به اینکه زیر نظام غیردولتی و غیرانتفاعی از بودجه ثابت و تسهیالت دولتی بهره نمیبرند .این کاهش جمعیت
دانشجویی ،وضعیت دانشگاهها غیردولتی ˚ غیرانتفاعی را با محیطی متالطم و ناآرام و بحرانی اقتصادی روبهرو ساخته است
(روشن.)6931،
اکنون بسیاری از این دانشگاهها و مؤسسههای غیرانتفاعی خرج و دخلشان باهم سازگاری ندارد .این مؤسسات بعد از شروع
فعالیتشان آمدهاند زیرساختهایی را فراهم کردهاند با این هدف که در کنار آموزش و پژوهش ،بتوانند سودآوری هم
داشته باشند ،اما باکم شدن داوطلبان کنکور ،موفق به جذب دانشجو بهاندازه کافی نشدهاند .باالخره همه این مؤسسات در
هر رتبهای که قرارگرفته باشند ،مقدماتی را فراهم کردهاند ،سرمایهگذاریهایی داشتهاند ،کارمند و عضو هیئتعلمی
دارند ،هزینههایی دارند که سالبهسال با توجه به تورم زیاد میشود .از سوی دیگر با اینکه مؤسسات غیردولتی-
غیرانتفاعی هم با توجه به رشد تورم برای مثالً  22درصد به شهریه تحصیلی دانشجوها اضافه میکنند ،اما ازآنجاکه تعداد
دانشجوهای در حال تحصیل در این دانشگاهها سالبهسال کمتر میشود ،درآمدشان بشدت کاهش پیدا میکند .درنتیجه
پیشبینی ورشکستگی آنها چیزی دور از ذهن و خالف واقع نیست ،این مسئلهای است که در نظام آموزشی فعلی با آن
مواجهیم و باید برایش چارهاندیشی شود .ازآنجاکه نمیتوان برای متقاضیان ورود به دانشگاه و سطوح باالی آن تعیین
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تکلیف کرد که کدام دانشگاه و موسسه را انتخاب کنند ،تنها راه غلبه بر مشکل ورشکستگی این مؤسسات ،پیروز شدن در
رقابت بر سر دانشجو با سایر مراکز دانشگاهی است .این پیروزی نیز درگرو رقابتپذیر کردن دانشگاههای غیردولتی و
غیرانتفاعی نسبت به دانشگاههای دیگر است؛ بنابراین مسئله اصلی اینکه رقابتپذیری دانشگاهها از چه عواملی تشکیلشده
است و میزان اهمیت هر یک از آنها چقدر است و وضعیت فعلی آنها چگونه است؟
بنابراین برای دستیابی به موفقیت در این عرصه نیازمند ابزارهای نیرومندی هستیم که بتوانیم از آنها بهعنوان وسیلهای برای
بهرهگیری از مزیّت رقابتی در دانشگاه استفاده کنیم ،در این میان شاید بهعنوان یک ابزار بتوان از مدل نیروهای پورتر در
تجزیهوتحلیل سطح رقابت در دانشگاه موردمطالعه کمک گرفت و سطح رقابت دانشگاه را بهبود بخشید.
مدل پورتر به دلیل تعریف پارامترهایی متناسب با قوانین جدید ،شرکتکنندگان و بازارهای دائمی میتواند به بررسی
رقابتجویی دانشگاهها کمک کند و توانایی تحلیل تأثیر شش نیروی اصلی در تدوین استراتژیهای مختلف برای
مؤسسات آموزش عالی مفید خواهد بود؛ تحقیق حاضر از این جنبه که به استفاده از مفاهیم دنیای تجارت و کاربرد آن
در نظام آموزش عالی ایران میپردازد تحقیقی جدید محسوب میشود؛ بدیهی است در دنیایی که نسل جدید
دانشگاههای درآمدزا و ثروت آفرین پا به عرصه ظهور نهادهاند و لزوم فراهم ساختن زمینه ارتقای سطح دانش و نهتنها
سطح مدرک تحصیلی و نیز عالقه روزافزون قشر جوان و آیندهساز به ورود به تحصیالت تکمیلی در کنار افزایش
رقابت بین مؤسسات آموزش عالی دولتی و غیردولتی به رشد کمی دانشگاهها سندی است بر ضرورت پرداختن به چنین
موضوعات تحقیقاتی؛ در مدل الماس پورتر چهار فاکتور اصلی درونزا بهصورت متقابل بر یکدیگر تأثیر دارند و تغییرات
هرکدام از آنها میتواند بر شرایط بقیهی فاکتورها تأثیر داشته باشد .عالوه بر این دو عامل برونی دولت و اتفاقات
پیشبینینشده نیز بر چهار عامل اصلی بهصورت غیرمستقیم تأثیر میگذارند؛ و از این طریق میتوانند در رقابتپذیری
دانشگاه تأثیرگذار باشند.
در این مطالعه تالش شد تا به پرسشهای زیر پاسخ داده شود:
 .6مهمترین عوامل و روندهای تأثیرگذار بر آینده آموزش عالی کشور در افق  66سال آینده کدامند؟
 .2در این افق زمانی آموزش عالی با چه سناریوهایی مواجه خواهد بود؟
 .9چه راهکارهایی در هر سناریو میتوانند بهترین تأثیر را برای آموزش عالی کشور داشته باشند؟
 .1عوامل مؤثر بر رقابتپذیری دانشگاهها کدامند؟
 .2مبانی نظری و ادبیات پژوهش
 .1.2سناریوهای آینده آموزش عالی
ابتدا ضمن مرور ادبیات داخلی ،مجموعهای از عوامل کلیدی اثرگذار بر آینده آموزش عالی کشور شناسایی شدند.
بهمنظور تدوین سناریوهای آینده بر اساس مجموعه عوامل و روندهای اثرگذار بر حوزه آموزش عالی ،از روش
سناریونگاری شبکه جهانی کسبوکار که شوارتز آن را معرفی کرده است ،استفاده شد .بدین منظور آن دسته از عواملی
که بیشترین تأثیر را بر سایر عوامل و کمترین اثرپذیری از آنان را داشتند ،بهعنوان پیشرانهای موضوع و محورهای سناریو
شناسایی شدند .پیشرانهای موضوع درواقع ،عواملی هستند که آینده مدنظر تا حد زیادی متأثر از آنها خواهد بود و
پیشبینی رفتار آنها در شناخت آینده بسیار حائز اهمیت است.
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روند مدیریتی حاکم بر دانشگاه طی دهههای اخیر شامل مشخصههایی نظیر برخوردار نبودن از پشتوانه سنت علمی،
نامشخص بودن هدف نهایی ،گسترش کمّی و توسعه خطی ،وابستگی به دولت و نبود مرجع ملی برای سیاستگذاری
دانشگاه بوده است و عواملی نظیر تنوع مراکز آموزش عالی ،تعدد مراکز تصمیمگیری ،روند رو به رشد آموزش و
پژوهش ،توسعه علوم و رشتههای دانشگاهی بر پیچیدگی آموزش عالی در کشور ما افزودهاند .در زمینه نوع مدیریت
حاکم بر آموزش عالی کشور ،در ادبیات علمی سه رویکرد دولتی ،بازاری و خودگردان (هیئتامنایی) معرفیشده که در
کشور ایران با مدیریت دولتی مواجه هستیم که با تالشی ناموفق برای نیل به خصوصیسازی همراه بوده است .همگرایی
زیادی بین تغییرات تقاضای آموزش عالی و تحوالت رشد جمعیتی جامعه مشاهدهشده است و لذا ،نیاز عمومی جامعه به
تحصیالت دانشگاهی در ردههای مختلف سنی بهعنوان روند غالب در دهه اخیر زمینهساز الزاماتی است که دانشگاه ناگزیر
باید بتواند در سیاستها و برنامههای خود آنها را دخیل سازد و ازاینرو ،نیاز جامعه میتواند بهعنوان یک عامل کلیدی
اثرگذار مطرح باشد که سطح تأثیر آن در ابزارهای آموزش و پژوهش و بازار محوری محصوالت دانشگاهی امری
اجتنابناپذیر خواهد بود .از طرف دیگر ،صرف اعطای مدرک و تربیت نیروی انسانی ناکارآمد و بدون خالقیت ،جایی
در اکوسیستم دانشگاهی امروز جهان ندارد و آموزش عالی باید بتواند خود را با نیاز طرف تقاضا هماهنگ کند وینسنت
در مقالهای چهار روند اصلی اثرگذار بر آموزش عالی را در عرصه جهانی شامل نیاز رو به رشد جامعه درنتیجه رشد
آموزش عالی ،افزایش حدود اختیارات دانشگاهها با توجه به ورود تأمینکنندگان بخش خصوصی ،مواجهه نظام آموزش
عالی با نوآوریهای جدید با توجه به تنوع رویکردهای آموزش عالی در جهان و توسعه سریع فناوری اطالعات معرفی
کرده است .او همچنین سایر روندهای مؤثر بر این حوزه را شامل اهمیت موضوعات تعلیم و تربیت ،تغییرات جمعیتی،
جهانیشدن ،اهمیت بازار و حاکمیت بازار ،مسائل اقتصادی و تأمین مالی ،خصوصی شدن ،رویکردی باز و شبکهای به
دانش و یادگیری مادامالعمر میداند.
گول در پژوهش روندهای اثرگذار بر آینده آموزش عالی از اقتصاد نوآور بهعنوان منبع ایجاد نیاز به خروجیهای نوآورانه
دانشگاه بهعنوان روند اصلی اثرگذار نامبرده است .منیعی و همکاران در خصوص رابطه فناوری اطالعات و ارتباطات و
توسعه علمی کشور با استفاده از نقشه شناختی بررسی کردند و نشا ن دادند که همبستگی باالیی بین نشانگرهای فناوری
اطالعات و ارتباطات و نشانگرهای توسعه علمی کشورهای جهان وجود دارد .این مسئله نشان میدهد کشورهایی که ازنظر
علمی با توجه به متغیرهای موردبررسی توسعهیافتهاند ،ازنظر زیرساختهای فناوری اطالعات نیز وضعیت مطلوبی داشتهاند.
فراستخواه شرایط محیطی آموزش عالی را به پنج دسته محیط اقتصادی ،سیاسی ،خطمشی عمومی ،فرهنگی و فناوری
اطالعات تقسیم کرده است .در محیط سیاسی عواملی نظیر ساختار دولتی سازمانها ،تمرکزگرایی ،سیطره سیاست و
ایدئولوژی و دیوانساالری بر بدنه علم و فناوری کشور تأثیرگذارند .در محیط اقتصادی عرضه و تقاضای علم و فناوری،
بنگاههای صنعتی ،رقابت و بودجهریزی و تأمین مالی بر علم و فناوری کشور تأثیرگذارند .در محیط خطمشی عمومی
درباره رویکردهای پاسخگویی به تقاضای اجتماعی بحث میشود .در محیط فرهنگی نیز فرهنگ رقابت پاسخگویی
اثرگذار خواهد بود و در محیط فناوری اطالعات جهانیشدن ،زیرساختهای فناوری اطالعات و ارتباطات نوین جزو
عواملی هستند که تأثیرات بسزایی بر آینده علم و فناوری کشور خواهند گذاشت.
معین در خصوص مشکالت آموزش عالی کشور درباره عواملی ازجمله گسستگی میان مراکز علمی و اجرایی ،نبود
تعامل میان دانشگاه ،جامعه و دولت ،نبود تناسب بین آموزش و بازار کار و به کار نگرفتن نتیجه تحقیقات و مدیریت
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متمرکز دولتی برای اداره دانشگاهها بررسی کرده و نتیجه بررسی وی نوعی همشکلی ،انجماد سازمانی ،دیوانساالری،
اتالف فرصتها و منابع و نبود بهرهوری را در پی داشته است.
فراستخواه در پژوهشی در خصوص الگوی تعامالت آموزش عالی و دانشگاه با سایر نظامهای تولید و خدمات بررسی
کرده است .فراستخواه و منیعی نیز درباره عوامل مؤثر بر مشارکت اعضای هیئتعلمی دانشگاه در سیاستگذاری آموزش
عالی بررسی کردهاند.
در پژوهشهای متعددی در زمینه کیفیت در آموزش عالی بررسیشده است .جوادی و بهشتی در تحلیلی بر نظام آموزش
عالی کشور از اهمیت کارکردهای اجتماعی دانشگاه در جوامع درحالتوسعه ازنظر انتقال دانش و فناوری به جامعه سخن
گفتهاند .همچنین بهطور خاص در کشور ما مقوله روند مشارکت زنان در آموزش عالی بهعنوان روندی قابلذکر خواهد
بود.
طرح پامفا (پروژه پایلوت آیندهنگاری مناسبترین فناوریهای ایران تا سا ل  )6161در خصوص سناریوهای آینده پنج
حوزه از فناوریهاست (فناوریهای زیستی ،دریایی ،هوافضا ،ارتباطات و الکترونیک) که در این میان فقط فناوری مرتبط
با نتایج این پژوهش فناوری ارتباطات است .با نگاهی بر نتایج پامفا در حوزه فناوری اطالعات درمییابیم که سناریوهای
آینده فناوری ارتباطات بر مبنای دو پیشران اصلی حمایت/عدمحمایت دولت و مخابرات بهمنزله زیرساخت یا حوزهای
مستقل تدوینشدهاند .پیشفرض ما در پژوهش آینده آموزش عالی توسعه فناوری ارتباطات بوده است که این مقوله در هر
چهار سناریوی پامفای فناوری اطالعات معنادار خواهد بود .همچنین منتظر و فالحتی در مطالعهای درباره سناریوهای آینده
آموزش عالی کشورهای خارجی بررسی کردهاند (جدول .)6
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 .1.1.2استخراج پیشرانها
همانطور که ذکر شد ،آموزش عالی در جهان و همچنین در کشور ایران تحت تأثیر عوامل و روندهای گوناگونی
قرارگرفته است .این عوامل گستردهای از حوزههای اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی ،جمعیت شناختی ،فناورانه ،سیاستی و
سیاسی را دربرمیگیرند .پرواضح است که آموزش عالی در کشورهای مختلف با توجه به اکوسیستم آن کشورها در
شرایط متفاوتی رشد کرده است و وزن این عوامل و روندها برای هر کشور متفاوت خواهد بود؛ ولیکن در این پژوهش
هدف یافتن آن پیشرانهایی بود که در اکوسیستم حال حاضر آموزش عالی کشور بیشترین تأثیر را بر آن میگذارند و
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بهاصطالح به آن جهت میدهند .مرور ادبیات حوزه آموزش عالی ایران و جهان فهرستی از این پیشرانها را در اختیار ما
قرار میدهد .در ادامه توضیحاتی درباره این پیشرانها ارائهشده است.
توسعه فناوری اطالعات :توسعه فناوری عمدتاً با تأثیر بر راهکارهای ارتباطی و فرم ارائه محتوا ،تأثیر چشمگیری بر
مقوله آموزش داشته است .چنین راهکارهایی ذیل حوزه فناوری اطالعات و ارتباطات تعریف میشوند .تغییر شکل
آموزش عالی از حضوری به آموزش از راه دور یکی از واضحترین تغییراتی است که در اثر توسعه سریع فناوری اطالعات
رخداده است .همچنین میتوان گسترش آموزشهای آزاد غیررسمی در کنار واحدهای آموزشی رسمی و مرسوم را که
در وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری تهیه و تدوین میشود ،نمود دیگری از توسعه فناوری اطالعات در حوزه آموزش
عالی دانست.
تغییر مأموریت آموزش عالی :آموزش و پژوهش و خدمات اجتماعی/صنعتی سه رسالت قابلتعریف برای دانشگاه هستند.
مسئله اساسی برای نسلهای جدید دانشگاه اینگونه مطرح میشود که آیا رسالت دانشگاه آموزش و تربیت نیروی انسانی
است یا اهداف تجاریسازی و درآمدزایی نیز برای آن تعریف میشود؟ امروزه ،دانشگاهها برحسب بازارهای هدف و
تقاضای موجود مأموریتهای خاصی را در آموزش و تحقیقات بر عهده میگیرند.
تأمین مالی آموزش عالی :در سطح جهان و بهویژه در کشور ما دولت بهشدت تحتفشار وظایف مربوط به توزیع
بودجه و همچنین مسائل امنیتی و حفظ زیرساختهای عمومی است .به این موارد میتوان مسائل اقتصادی ناشی از
تحریمهای بینالمللی را نیز افزود .درنتیجه ،انتظار میرود بودجه صرف شده برای آموزش عالی با کاهش مواجه باشد.
ازاینرو ،مسئله تأمین مالی بسیار پراهمیت خواهد بود و دانشگاه باید بتواند سبدی از منابع مختلف مالی برای خود مهیا
سازد .چنین چالشهایی به خصوصیسازی دانشگاهها در کشورهای درحالتوسعه منجر شده است و در کشور ما نیز تا حد
امکان بر سبد تأمین مالی دانشگاهها تأثیر بسزایی خواهد داشت .ازجمله انواع راههای تأمین مالی میتوان به بودجه دولتی،
بخش خصوصی ،دریافت مالیات ،کارآفرینی و تجاریسازی تحقیقات و ارائه خدمات تخصصی به جامعه و صنعت اشاره
کرد.
تغییرات جمعیتی :هرم جمعیتی کشور ما طی دهههای اخیر شاهد تغییرات چشمگیر و بسیار پراهمیتی بوده است .انفجار
جمعیتی دهه  16موجب رخداد یک پله جمعیتی در این هرم شده است که متناسب با رشد سنی متولدان این دهه ،نیازهای
این قشر نیز مطرح میشوند .ضمن کاهش موالید دهه  76تا به امروز ،انتظار میرود جمعیت متقاضی آموزش عالی در دهه
 6166نسبت به دهه  6936کاهش شدید  16درصدی را شاهد باشند.
نیاز عمومی به آموزش عالی :احساس نیاز عموم جامعه به ادامه تحصیل در مقاطع باال همانند نیاز به تحصیل در دبستان
در جامعه وجود دارد.
جهانیشدن و رقابتپذیری :فرایند جهانیشدن به تعامالت بین مردم ،شرکتها و دولتها در سطح جهانی اشاره
دارد و فناوری اطالعات نقش ابزار و زمینه هدایت این جریان را دارد .درنتیجه ،این عامل با کاربرد فناوری در آموزش
عالی ارتباط تنگاتنگی خواهد داشت .در عرصه آموزش عالی ،جهانیشدن با شاخصهایی نظیر تعداد دانشجویان
بینالمللی ،همکاریهای دانشبنیان بینالمللی برای ثبت نوآوریها و اختراعات ،آموزش دوزبانه ،تعریف و اجرای
پایاننامه با استادان بینالمللی ،دورهها و سرمایهگذاریهای مشترک تحقیقاتی و فناورانه و در یککالم ،آموزش عالی
فراملی سنجیده میشود .لذا ،در محیط رقابتی بینالمللی دانشگاه بهمنظور جهانیشدن باید دانشجویان را بهعنوان مشتری
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خود تلقی کند و حمایت مالی مجامع بینالمللی ر ا در سبد تأمین مالی خود بگنجاند ازجمله سایر نمودهای جهانیشدن و
رقابتپذیری میتوان به جهانیشدن سبک زندگی جوامع و تغییر در نیازهای اجتماعی و اشتغال آنان ،برندسازی آموزشی
در رشتههای خاص نظیر گردشگری ،علوم ادیان ،باستانشناسی و  ،...توسعه و تنوع رشتههای میانرشتهای در کشور،
ارتقای کیفیت آموزشی از طریق بررسی و تصویب برنامههای آموزشی منوط به احراز متقاضیان اجتماعی و اقتصادی به آن
برنامهها از یکسو و استانداردهای کیفیت در مؤسسات مجری آن برنامهها از سوی دیگر و حذف روابط و گروههای نفوذ
و کاهش و حذف البی آنان بر گزینشها و تصویب برنامهها و تأسیس مؤسسات آموزشی بیکیفیت اشاره کرد.
آموزش عالی مبتنی بر تقاضای بازار و حاکمیت بازار بر آموزش عالی :امروزه و در نسلهای جدید دانشگاه،
دانشگاهها برای افزایش سهم درآمد اختصاصی خود در جستجوی روشهای متفاوتی ازجمله تجاریسازی آموزش و
تحقیقات و فناوری هستند .این حقیقت مؤید آن است که صنعت و جامعه خروجی آموزش عالی را تعیین میکنند .جدا از
انطباق خروجی دانشگاه با نیاز صنعت ،راهاندازی دورههای پودمانی سفارشی نیز میتواند استراتژی دیگر آموزش عالی در
تعامل با سازمانها و شرکتها باشد.
مشارکت زنان :نتایج مطالعات آماری و تحلیل روند نشان میدهد که جایگاه زنان در عرصه آموزش عالی در سال 6161
بسیار فراگیرتر و گستردهتر از امروز خواهد بود .پیشگاهی فرد و پوالب طی بررسی شاخصهای توسعه انسانی ،اقتصادی و
جنسیتی در کشور و مقایسه آن با کشورهای منطقه ،روند رو به افزایش مشارکت زنان در حوزه آموزش عالی کشور را
ارائه کردند .افزایش مشارکت زنان در آموزش عالی بهطور بالقوه پیامدهای مثبت و منفی خواهد داشت که ازجمله
پیامدهای مثبت آن میتوان به افزایش درآمد ناخالص ملی ،ایجاد زمینههای مناسب اشتغال و ازجمله پیامدهای منفی آن
میتوان به افزایش سن ازدواج و کاهش باروری اشاره کرد.
درنتیجه گام اول ،هفت عامل کلیدی بهعنوان عوامل کلیدی اولیه شناسایی شدند .این خروجی در شکل  6نشان داده و
یافتههای این پژوهش در قالب جدول  2با یافتههای سایر پژوهشهای داخلی و خارجی مقایسه شده است.

شکل  -1مقایسه عوامل کلیدی ازنظر اثرگذاری و اثرپذیری
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درنتیجه تحلیل نتایج اثر متقابل ،عوامل جهانیشدن و آموزش عالی مبتنی بر تقاضای بازار بهعنوان دو عامل پیشران آینده
آموزش عالی کشور شناسایی و بهعنوان محورهای سناریو انتخاب شدند.
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سناریو اول :جهانیشدن و رقابتپذیری
جهانیشدن و رقابتپذیری در عرصه بینالمللی نیازمند افزایش کمیت و کیفیت آموزش عالی کشور از طریق توسعه
میانرشتهای ،برندسازی آموزشی در رشتههای خاص ،تصویب برنامههای آموزشی منوط به احراز وجود متقاضی صنعتی-
اجتماعی و استانداردهای کیفیت در مؤسسات و دانشگاهها و توسعه همکاریهای بینالمللی دانشگاهها در جذب دانشجوی
خارجی ،آموزش دوزبانه ،تعریف و اجرای پایاننامه با استادان بینالمللی ،دورهها و سرمایهگذاریهای مشترک تحقیقاتی
و فناورانه است .با توجه به الزامات رقابتپذیری در عرصه بینالملل ،دانشگاه باید ضمن حفظ رسالت آموزشوپرورش
نیروی کار متخصص ،اهداف درآمدزایی و تولید ثروت را نیز دنبال کند و این مقوله نیازمند ورود به بازار فناوری خواهد
بود .لذا ،از این منظر دانشگاه با ایجاد تغییر در مأموریت خود یا تکمیل آن مواجه خواهد بود .ورود به بازار فناوری نیازمند
پیگیری و تأسیس واحدهای تحقیق و توسعه ،دفاتر ارتباط با صنعت و دفاتر تجاریسازی و مالکیت فکری است .بهویژه
بُعد بینالمللی در این سناریو مستلزم فعالیت در بازارهای بینالمللی و توجه بسیار زیاد به مقوله مالکیت فکری در خصوص
قوانین بینالمللی خواهد بود و ازآنجاکه کشور ما در زمینه حقوق بینالملل و حقوق مالکیت فکری در سطح باالیی قرار
ندارد ،از این منظر با چالشهای جدی مواجه خواهد شد .ورود به بازار فناوری مستلزم توجه به نیاز بازار است و بنابراین،
در این سناریو دانشگاه بهاجبار نیازمند تمرکز بر تقاضای بازار خواهد بود .نظر به فعالیت بینالمللی دانشگاه در این سناریو،
کاربرد فناوری بسیار محسوس خواهد بود .ازجمله کاربردهای فناوریهای امروز میتوان به آموزش از راه دور ،کاربرد
رایانش ابری در به اشتراکگذاری دادهها و اطالعات و شبکههای مجازی قابلاستفاده در ایجاد تعامل میان پژوهشگران
اشاره کرد.
سناریو دوم :حاکمیت بازار
طرف تقاضای آموزش عالی متشکل از صنعت و جامعه است .نیاز متقاضیان آموزش عالی به اشتغال در بازار کار و کسب
درآمد از تحصیالت خود ،دانشگاه را به سمت تمرکز بر نیاز بازار کار سوق میدهد و دورههای موردنیاز صنعت و مورد
تقاضای بازار کار در دانشگاهها راهاندازی میشوند .لذا ،مأموریت آموزش عالی از صرف آموزش به تربیت نیروی انسانی
موردنیاز بازار کار تغییر خواهد کرد و میتوان انتظار داشت آن دسته از دورههای دانشگاهی که بازار کار مناسبی برای
آنها وجود ندارد ،بهتدریج با کاهش تقاضا از سمت جامعه و تعطیلی از سمت آموزش عالی مواجه شوند.
ازآنجاییکه بازار کار زمینهای رقابتی برای کسب سود و ارزشآفرینی است ،بهتدریج کیفیت دانشآموختگان دانشگاهی
به امری بااهمیت بدل میشود و در همان رشتههای پر تقاضای دانشگاهی نیز شرط الزم اشتغال در بازار کار ،دارا بودن
کیفیت و دانش در سطح موردنیاز صنعت و جامعه خواهد بود و لذا ،میتوان انتظار داشت دورههای کم کیفیت در
دانشگاههای سطح پایین با کاهش شدید تقاضا مواجه شوند .اصالت یافتن بازار کار موجب خواهد شد عادت
مدرکگرایی بهتدریج جای خود را به تخصص گرایی بدهد و ازاینرو ،شاهد کاهش ارزش مدرک دانشگاهی و افزایش
ارزش دورههای تخصصی دانش و فن مورد کاربرد بازار کارخواهیم بود؛ لذا ،دانشگاهها و مؤسسات آموزشی به ارائه
دورههای آموزشی با اعطای مدرک تخصصی در حوزههای ویژه روی خواهند آورد .تعامل با بازار کار منجر خواهد شد
زمینههای جدید تأمین مالی برای آموزش عالی مهیا شوند و سبد تأمین مالی دانشگاه فارق از بودجه دولتی ،درآمدهای
ناشی از پروژههای صنعتی ،توسعه فناوریهای موردنیاز صنعت و همچنین درآمد ناشی از دورههای تخصصی یادشده را نیز
در خود داشته باشد.
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سناریو سوم :جهانیشدن در حین حاکمیت بازار بر آموزش عالی
کیفیت و رقابتپذیری آموزش عالی کشور از طریق توسعه میانرشتهای ،برندسازی آموزشی در رشتههای خاص،
تصویب برنامههای آموزشی منوط به احراز وجود متقاضی صنعتی -اجتماعی و استانداردهای کیفیت در مؤسسات و
دانشگاهها و توسعه همکاریهای بینالمللی دانشگاهها در جذب دانشجوی خارجی ،آموزش دوزبانه ،تعریف و اجرای
پایاننامه با استادان بینالمللی و دورهها و سرمایهگذاریهای مشترک تحقیقاتی و فناورانه افزایش مییابد .رسالت
دانشگاه دیگر فقط آموزش نخواهد بود ،بلکه به تربیت نیروی انسانی خواهد پرداخت که عالوه بر توانایی ایفای نقش
ارزشمند و سازنده در تأمین نیاز جامعه و صنعت ،در برقراری ارتباطات و تبادالت علمی و فناورانه با جامعه علمی
جهانی نیز اقدام کند؛ لذا ،دانشگاهها عالوه بر آموزش ،اهداف ارتباط با صنعت ،ارتباط با جامعه جهانی ،تولید فناوری و
درآمدزایی و تولید ثروت را نیز دنبال خواهند کرد و این اقدامات عالوه بر آموزش و پژوهش ،نیازمند تشکیل دفاتر
ارتباط با صنعت ،زمینههای تولید خالقیت و نوآوری و کارآفرینی ،دفاتر تجاریسازی و کسب دانش مالکیت فکری
خواهد بود .فعالیتهای آموزش عالی در بستر فناوریهای تسهیلکننده شکل خواهد گرفت و این امر به افزایش کمّی
و کیفی فعالیتهای آن منجر میشود و ازجمله نمودهای آموزش از راه دور بیشتر استفاده میشود .همچنین آموزش
عالی به سمت تمرکز بر تقاضای بازار پیش خواهد رفت و دانشگاه برای تأمین مالی خود سبدی از منابع مالی مختلف
تشکیل میدهد که این سبد متشکل از راههای متنوع درآمدزایی ازجمله فروش فناوری ،کسب درآمد از شرکتهای
برخاسته از اکوسیستمهای کارآفرینی دانشگاه ،همکاریهای فناورانه و توسعهای با شرکای علمی و تجاری داخلی و
خارجی ،بودجه دولتی و درآمد ناشی از آموزش تخصصی خواهد بود.
سناریو چهارم :انزوای بدون تقاضا
در این فضای سناریو متغیرهای پیشران سازنده فضا هر دو در حالت منفی قرار میگیرند؛ یعنی آموزش کشور در فضایی
منزوی و بدون ارتباطات پویا با جامعه علمی جهانی قرار میگیرد و در طرف مقابل ،در داخل کشور نیز برای پاسخگویی
به تقاضای صنعت تالشی صورت نمیگیرد .رسالت آموزش عالی همانند گذشته بیشتر معطوف به آموزش و ارائه تولیدات
علمی و پژوهشی بدون توجه به نیاز بازار خواهد بود .ازاینرو ،احتماالً شاهد رشد مناسبی در کمیت تولید علم کشور
خواهیم بود ،اما ازنظر کیفی همچنان مشکالت بسیاری وجود خواهد داشت .دانشگاه و صنعت و جامعه بهمثابه جزایر جدا
از هم هرکدام به ادای وظایف خود میپردازند و در این فضا امید چندانی به توسعه فناوری قابلرقابت در سطح جهانی
وجود نخواهد داشت .توسعه رشتههای جدید د ر کشور بدو ن توجه کافی بهطرف تقاضا شکل میگیرد و
سیاستگذاریهای آموزش عالی دارای هدفگذاری صحیح و منطقی نخواهد بود .نظر به کاهش همکاری دانشگاه و
صنعت ،دانشگاه به مصرفکننده صرف بودجههای دولتی تبدیل میشود و روحیه بروکرات و ذینفع محور یک سازمان
دولتی در دانشگاهها هم گسترش مییابد .توسعه روشهای فناورانه در آموزش عالی کشور صرفاً به معنای تغییر در ابزار
ارائه آموزش خواهد بود و روح مدرکگرایی در جامعه آموزش عالی دمیده میشود و مدرکهای عالی بهطور تدریجی
ارزش علمی و عملی خود را از دست خواهند داد .بازخوردهای این وضعیت از سمت جامعه فرار نخبگان ،شکایت از
بیکاری و بیارزشی تحصیالت عالی و کاهش ارزش تحصیالت تکمیلی در اذهان مردم خواهد بود.
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 .2.2مدل پیشنهادی برای بررسی وضعیت رقابتپذیری دانشگاه
رویکرد و مدلهای مختلفی در حوزه رقابتپذیری وجود دارند که پژوهشگر را به خاطر موفقیتهای مدل الماس پورتر
در صنعت و همخوانی مؤلفههای این مدل با دانشگاه جهت بررسی وضعیت رقابتپذیری دانشگاه مورداستفاده قرار گرفت
که در ادامه به تشریح کامل این مدل میپردازیم.
این مدل مبتنی بر چهار عامل درونزا است .به اعتقاد پورتر این فاکتورهای چهارگانه بهصورت متقابل بر یکدیگر تأثیر
دارند و تغییرات در هرکدام از آنها میتواند بر شرایط بقیه فاکتورها مؤثر باشد .عالوه بر آن ،دو عامل برونزا دیگر
دولت و اتفاقات پیشبینینشده نیز بر عوامل چهارگانه تأثیر غیرمستقیم دارند و از طریق تأثیر بر آنها میتوانند در
رقابتپذیری نیز تأثیرگذار باشند .عوامل چهارگانه مدل الماس پورتر عبارتاند از :عوامل درونی ،شرایط تقاضا ،صنایع
پشتیبانیکننده ،استراتژی ،ساختار و رقابت عوامل تعیینکنندهی فوق بهصورت مجزا و یا بهصورت یک مجموعه،
شرایطی را ایجاد میکنند که در آن سازمانهای یک کشور متولد میشوند و به رقابت میپردازند (پورتر.)2662،6
 .1-2-2عوامل درونی
عوامل درونی وضعیت رقابتی یک سازمان را بر اساس منابع انسانی (مقدار نیروی انسانی ،مهارتها ،تخصصها و هزینهی
کارکنان) ،منابع فیزیکی (فراوانی و کیفیت و قابلدسترس بودن منابع فیزیکی) ،منابع دانش (منابع دانش در دانشگاهها،
مؤسسات تحقیقاتی دولتی و خصوصی ،مراکز آماری دولت ،مطبوعات تجاری و علمی ،گزارشها و پایگاه دادههای
تحقیقات بازار و انجمنهای تجاری) ،منابع سرمایه (منابع سرمایه عبارت است مقدار و هزینههای سرمایه موجود برای
سرمایهگذاری در یک سازمان .سرمایه از طرق مختلف مانند وام با وثیقه ،وام بدون وثیقه ،اوراق قرضه ،مایملک شرکا
و سرمایه مخاطرهآمیز به دست میآید ).و زیرساختها (نوع ،کیفیت و هزینه زیر ساختارهای موجود) میتوانند بر روی
رقابت تأثیر بگذارند .این زیر ساختارها شامل سیستم حملونقل ،سیستم ارتباطات ،سیستم پستی ،انتقال وجه سرمایه،
مراقبتهای بهداشتی و مانند اینها است (همان .) 2662،کمیت و کیفیت فضای فیزیکی و تجهیزات در دسترس دانشگاه،
داراییها و درآمدها ،بودجهی ثابت ساالنهی دولت ،کمیت و کیفیت خدمات تحقیقاتی ،الکترونیکی ،فناوری ،اطالعاتی و
کتابخانهای و کیفیت فضای فیزیکی و خدمات رفاهی ،کیفیت تعامل انسانی و فرآیندهای آموزشی ،فرهنگ دانشگاه و
کیفیت زیرساختهای ایجادشده توسط دانشگاه از مواردی هستند که عوامل درونی دانشگاههای غیردولتی ˚ غیرانتفاعی
را تحت تأثیر قرار میدهند.
 .2-2-2تقاضای داخلی
شرایط تقاضای داخلی ماهیت و چگونگی تقاضا را در بازارهای داخلی برای محصوالت یک سازمان مشخص میکند،
اندازه و رشد تقاضا در رقابتپذیری سازمان تأثیر بسزایی دارد .پورتر معتقد است که وجود بازار داخلی بزرگ و در
حال رشد موجب تشویق سرمایهگذاران برای توسعه فناوری و بهبود بهرهوری گردیده و این مسئله بهعنوان مزیت
رقابتی برای آن ملت محسوب میگردد .انتظارات مشتریان از کیفیت محصوالت و خدمات میتواند انگیزهای برای
افزایش قدرت رقابتپذیری یک کسبوکار گردد و بهعنوان محرکی قدرتمند در جهت توسعه و ارتقای رقابتپذیری
porter
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سازمانها و حتی از دید کالن رقابتپذیری سازمانها گردد (همان .)2662،باال بودن تقاضای ورود به آموزش عالی،
تبلیغات یا معروفیت و اعتبار دانشگاه در ارائهی خدمات آموزشی و پژوهشی در جامعه ،باال بودن نرخ اشتغال ،شرایط ویژه
و وجود دورههای مجازی ،مهارتی و همچنین رضایت دانشجویان از شهریهی دریافتی میتوانند بر شرایط تقاضای داخلی
دانشگاه غیردولتی -غیرانتفاعی تأثیرگذار باشند.
 .3-2-2صنایع مرتبط و حمایتکننده
صنایع مرتبط و حمایتکننده میتواند شامل تأمینکنندگان مواد اولیه یا تجهیزات و ابزارآالت ،توزیعکنندگان و
فروشندگان ،سیستمهای توزیع محصول ،مؤسسات تحقیقاتی ،سرویسهای مالی مانند بانکها و بورس اوراق بهادار،
سیستمهای حملونقل ،دانشگاهها ،مراکز و مؤسسات تحقیقاتی و صنایعی باشد که از یک نوع فناوری ،مواد اولیه و
امکانات آزمایشگاهی استفاده میکنند .ارتباط و همکاری با این صنایع و مراکز در توسعه سطح محصوالت و خدمات
و بهبود آنها و درنهایت ارتقای رقابتپذیری مؤثر است (همان .)2662،ارتباط و مشارکت با دانشگاهها و سازمانهای
دولتی و خصوصی ،سرمایهگذاری در صنایع و کسبوکارها ،شرکت دانشگاه در هرگونه کنسرسیوم و سرمایهگذاریهای
مشترک اقتصادی ،تأمین مالی و اخذ وام ،اعتبارات و تسهیالت از بانکها و مؤسسات مالی و همچنین تمایل ،حمایت و
مشارکت خیرین ،بنگاه های اقتصادی و مؤسسات دولتی و غیردولتی در توسعه و حمایت از دانشگاه از مؤلفههایی هستند
که رقابتپذیری در آموزش عالی غیردولتی -غیرانتفاعی را تحت تأثیر قرار میدهند.
 .4-2-2استراتژی ،ساختار و رقابت
شرایطی که طبیعت و جوهره رقابت را در سطح کالن اجتماع تحت کنترل دارد و همچنین راه و روشی که بنگاهها،
تأسیس ،سازماندهی و مدیریت میشوند بر رقابتپذیری تأثیر بسزایی دارد .بنابراین ،ساختار و استراتژیهایی که برای
مدیریت و راهبری یک بنگاه یا صنعت تدوین و اجرا میگردد ،تأثیری مستقیم بر عملکرد و رقابتپذیری آن دارد.
پورتر بهمنظور ایجاد مزیّتهای رقابتی ،استراتژیهای عمومی را پیشنهاد میکند .بر اساس این استراتژیها یک
کسبوکار از دو راه میتواند برای خود مزیت رقابتی ایجاد کرده و موقعیت رقابتی خود را بهبود ببخشد (همان.)2662،
چشماندازها ،مأموریتها ،استراتژیها و اهداف دانشگاه ،مدیریت کیفیت جامع ،شناسایی نیازهای آموزشی و پژوهشی با
توجه به نیاز بازار و جامعه و اولویتبندی آنها ،برونسپاری و تدوین استراتژی رقابت در جذب دانشجو و گسترش و تنوع
رشتههای جدید در دانشگاه از مواردی هستند که دانشگاههای غیردولتی -غیرانتفاعی در جهت داشتن استراتژی ،ساختار و
رقابت باید موردتوجه قرار دهند.
 .5-2-2دولت
دولت بهعنوان یک نیروی عمده ،همواره در رقابتپذیری مؤثر است و با مداخله خود در امور مختلف سیاسی،
اقتصادی و اجتماعی و اعمال قوانین و مقررات بر رقابتپذیری تأثیر مثبت و حتی منفی داشته است .سیاستهای پولی،
مالی و بازرگانی و قوانین مالیاتی ،سیاستهای حمایتی ،سیاستهای اداری و تشکیالتی ،قوانین مربوط به صادرات و
واردات ،نرخ ارز ،حجم پول و نرخ بهره ،تورم ،هزینههای دولت و تصمیمگیریهای دیگر در سطح اقتصاد خرد و
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کالن ،توافقهای رسمی و غیررسمی مقامات سیاسی ،برقراری یا توسعه روابط سیاسی تجاری و یا قطع روابط اقتصادی-
تجاری با سایر کشورها ازجمله بارزترین عوامل تأثیرگذار بر رقابتپذیری بنگاهها ،صنایع و کشورها هستند که بهطور
مستقیم با دولتها در ارتباطاند (همان .)2662،یکسانی سازی و عدم تبعیض بودجهی دانشگاهی ،سیاست مناسب و وجود
قوانینی در جهت تسهیل و حمایت از مؤسسات غیردولتی -غیرانتفاعی ،واگذاری اختیارات به دانشگاههای غیردولتی-
غیرانتفاعی در جذب هیئتعلمی و همچنین اختیارات در حوزهی آموزش در دانشگاه و آییننامههای مرتبط با آن و میزان
توافقهای رسمی و غیررسمی مقامات سیاسی در جهت برقراری و ارتباط علمی و پژوهشی دانشگاههای غیردولتی ˚
غیرانتفاعی با دانشگاههای سایر کشورها میتوانند نقش و اهمیت عامل دولت را در رقابتپذیری دانشگاههای غیردولتی-
غیرانتفاعی مهم سازند.
 .6-2-2اتفاقات پیشبینینشده (شانس)
اتفاقات پیشبینینشده حوادث و مسائلی هستند که بر رقابتپذیری تأثیر مثبت و یا منفی داشته ولی بهصورت تصادفی و
خارج از کنترل بنگاهها ،صنایع و حتی دولتها رخ میدهند .حوادث غیرمترقبه ،جنگ ،تحریمهای اقتصادی،
شوکهای نفتی ،بحرانهای اقتصادی -سیاسی و یا نوآوریهای عمیق تکنولوژیک نمونهای از اتفاقات پیشبینینشده
هستند که بهطور غیرمستقیم بر سازمانها و صنایع تأثیر میگذارند (همان .)2662،شانس قرارگیری در موقعیت جغرافیایی
خوب در منطقه ،تحریمها ،نوآوری های تکنولوژیک و انتصاب و انفصال مدیران دانشگاهی و مدیران نهادهای مرتبط با
دانشگاه از موارد غیرقابلپیشبینی هستند که دانشگاههای آموزش عالی غیردولتی -غیرانتفاعی را تحت تأثیر قرار میدهد.

 .3مدل مفهومی پژوهش
(شکل  )2مدل مفهومی پژوهش برای بررسی وضعیت رقابتپذیری دانشگاه غیردولتی و غیرانتفاعی را نشان
میدهد .در این مدل هر عامل بهصورت متقابل بر وضعیت عاملهای دیگر تأثیر میگذارد .وضعیت کلی رقابتپذیری
دانشگاه از برآیند عاملهای رقابتپذیری به دست میآید.

شکل  .2مدل مفهومی پژوهش برای بررسی وضعیت رقابتپذیری دانشگاه (پورتر)1991،
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 .4بحث و نتیجهگیری
رسالت آموزش عالی درگذر زمان دچار تغییرات مداوم بوده و از آموزش به پژوهش و سپس ،به نوآوری و درنهایت،
تجاریسازی و خلق ثروت تبدیلشده است .دانشگاه موجودیتی در حال تغییر است و متناسب با این تغییر ،نیازمند تحول
در ساختارهای نرم و سخت خود است تا بتواند نقش و رسالت خود را به بهترین شکل انجام دهد .در شرایط کنونی
آموزش عالی کشور دچار مشکالتی نظیر نداشتن ارتباط با صنعت ،تولیدات علمی غیر هدفمند ،نبود تناسب میان
دانشجویان د ر مقاطع مختلف و غیره است .از دیدگاه آیندهپژوهی روندها میتوانند بهآرامی بر سیستم تأثیر بگذارند و
موجب تغییر متناسب با حل مشکالت شوند .مشکالت حال حاضر در آینده نزدیک موجب تشکیک در فلسفه وجودی
آموزش عالی خواهد بود ،زیرا جامعه و صنعت بهعنوان دو مشتری بزرگ آموزش عالی کشور انتظارات خود از این سیستم
را برآورده نمیبینند .لذا ،با توجه به نظر خبرگان ،پیشرانهایی نظیر جهانیشدن و حاکمیت بازار میتوانند بر بازه وسیعی از
سیاستها و فعالیتهای آموزش عالی اثر بگذارند و سناریوهای بیانشده در این تحقیق را شکل دهند .پرواضح است که
آینده لزوماً یکی از سناریوهای ارائهشده نیست و ممکن است حالتی بینابینی داشته باشد یا در ویژگیهای سناریوهای
بیانشده تغییرات اندکی به وجود بیاید؛ اما انتظار میرود فضای کلی آینده چیزی خارج از سناریوهای ارائهشده نباشد
(جدول .)9
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جدول  -3ویژگیهای کلی سناریوهای تدوینشده آینده آموزش عالی کشور

برای ارائه راهکارها و پیشنهادهای سیاستی میتوان با نگاهی به تصویر کالن هر سناریو و متغیرهایی که در آن فضای
سناریو نقش دارند ،به تبیین سبد راهبردها و سیاستها اقدام کرد .برای مثال ،در سناریوی اول با عنوان جهانیشدن و
رقابتپذیری میتوان در حوزههای توسعه زمینههای فناورانه ،تشکیل سبد درآمدهای مالی و نوع ارتباط با صنعت و جامعه
بهعنوان متغیرهای سیاستی برنامهریزی کرد و سپس ،آن را با شاخصهایی نظیر میزان تعامالت مبتنی بر کاربست
فناوریهای ارتباطی ،نسبت تأمین مالی فناورانه و نوآورانه به بودجه دولتی ،میزان همکاریهای مشترک دانشگاه و صنعت
که به تولید فناوری یا ارائه راهکار نوآورانه منجر شدهاند ،ارزیابی کرد .چنانچه آموزش عالی بخواهد در فضای مثبت
آینده قدم بگذارد ،نیاز و تمایل جامعه به تحصیالت تکمیلی باید با اشتغال مناسب پاسخ داده شود و این امر زمانی رخ
میدهد که نهتنها خروجیهای دانشگاه از کیفیت مناسب و موردنیاز صنعت برخوردار باشند ،بلکه مکانیزم صحیحی برای
فرایند بهکارگیری دانشآموختگان اندیشیده شود .رویههای جانبی را که میتوانند به رخداد این امر کمک کنند ،میتوان
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در قالب مکانیزم صحیح و اصولی تصویب رشتهها و نسبت دانشجویان ،تعریف سازوکارهای صحیح کارآفرینی
دانشآموختگان ،توجه به نیاز بازار و غیره بررسی کرد.
بنا بر سناریوهای ارائهشده ،مجموعه متغیرهای سیاستی و شاخصهای پیشنهادی قابلاستفاده در چهار سناریوی یادشده به
شرح جدول  1است.
جدول  -4مجموعه متغیرهای سیاستی و شاخصهای پیشنهادی قابلاستفاده در چهار سناریوی آینده آموزش عالی کشور

 .5پیشنهادها
 داراییها ،درآمدهای دانشگاه ،بودجهی ساالنهی دولت و حمایتها و کمکهای مردمی را میتوانند سرمایههای یکدانشگاه برای حفظ ادامهی حیات خود دانست .لذا باید استراتژیهایی الزم را در جهت ارتقاء و حفظ این سرمایهها و
کنترل هزینههای اضافی تدوین کند.
 فرهنگ دانشگاهی یکی از بنیانهای توسعه علمی در کشور است .حل بحران تولید علم مستلزم شناخت «فرهنگیادگیری»« ،فرهنگ آموزش»« ،فرهنگسازمانی و مدیریت» و «فرهنگ رشتهای» و دیگر «خردهفرهنگهای» درون
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دانشگاه است (تبریزی و همکاران .)2663،دانشگاه باید در حفظ و گسترش و نهادینه ساختن فرهنگ دانشگاهی
برنامهریزی الزم را در نظر بگیرد.
 توزیع و تخصیص فرصتهای مطالعاتی و دورههای کوتاهمدت آموزشی و تحقیقاتی داخل و خارج ،برگزاری دورهها وسمینارهای کوتاهمدت برای افزایش دانش کاربردی ،همکاری در اجرای دورههای کوتاهمدت پژوهشی برای مؤسسات
غیردانشگاهی و برگزاری دورههای آموزشی الزم برای کارکنان بهمنظور افزایش و بهبود عملکرد هیئتعلمی و کارکنان
دانشگاه پیشنهاد میشود.
 ایجاد ساختار مناسب و برنامهریزی مدون برای ارائهی شیوه و مهارت تدریس ،ضمانت شغلی و جذب کار ،ایجادامکانات آموزشی دانشگاه و مشارکت و فعالیت دانشجویان در امر یاددهی و یادگیری که از عوامل انگیزشی هستند که بر
رضایت دانشجویان و کیفیت یادگیری دانشجویان میتواند در ایجاد یک ذهنیت خوب دربارهی دانشگاه در
دانشآموختگان تأثیرگذار باشد.
 یکی از چالشهای پیش روی تحقیق و توسعه دانشگاههای غیردولتی ˚ غیرانتفاعی ،کم بودن ارتباط و همکاریواحدهای تحقیق و توسعه دانشگاه با واحدهای تولیدی و خدماتی جامعه است .واحدهای تولیدی و خدماتی جامعه
بهمنظور برونسپاری طرحهای مطالعاتی خود میتوانند موضوع موردنظر را در قالب شرح خدمات به مراکز تحقیقاتی
دانشگاه ،ارسال دارند .معاونت پژوهشی دانشگاه متناسب با نیاز و خواسته آن سازمان ،طرح تحقیق را تهیه و در آن تمامی
مراحل پروژه را تشریح میکند .درنهایت انتظار میرود پس از اجرای طرح ،مشکالت و ضعفهای سازمان برطرف و از
طرفی طرحهای اجرایی برنامه تحقیق و توسعه دانشگاه اثربخش و کاربردی باشد.
 بدون شک میتوان گفت ،کیفیت عاملی اثرگذار در افزایش اثربخشی از منابع مادی و انسانی درروند بازارهای جهاناست .پیشنهاد میشود دانشگاه به نقش و اهمیت مشارکت همهی سطوح سازمان دررسیدن به کیفیت جامع اهمیت داده و
توانمندسازی ،اعتماد محوری ،پاسخگویی ،استاندارسازی خدمات و تجهیزات ،اطالعرسانی و رضایت مشتری را در رأس
برنامههای خود قرار دهد.
 وجود نظام پاسخگویی سریع ،مناسب و مشتریگرا در دانشگاه با شناخت مشکالت و علـت نارضـایتی افراد وپاسخگویی سریع به آنها عالوه بر اینکه موجب رضایت ذینفعان میشود ،باعث صـرفهجویی در زمان و هزینه دانشگاه و
فراهم بودن زمینه مشارکت آنان نیز میگردد.
 برونسپاری یکی از انواع پیمانهای راهبردی میباشد .دانشگاه میتواند با همکاریها و پیمانهای راهبردی با سازمانهاو کوچکسازی دانشگاه و کنترل هزینهها راه دستیابی به مهارتهای خاص و شایستگیهای موردنیاز و بهرهوری باال را
برای رقابت مؤثر در بازارهای جهانی کسب کند.
 میتوان گفت مصوّبات و تصمیمات و سیاستهای شورای انقالب فرهنگی ،حمایتهای معاونت علمی -فناوری ریاستجمهوری و همچنین کمیسیون تحقیقات و آموزش مجلس اسالمی میتوانند در ساماندهی دانشگاه غیردولتی -غیرانتفاعی
و ایجاد همسویی دانشگاه با دانشگاههای کشور ،تقویت ارتباط دانشگاه با بخشهای اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی جامعه
و عدم تبعیض در ارائه بودجه را در راستای تحقق سند چشمانداز به همراه خواهد داشت.
 دانشگاههای غیردولتی و غیرانتفاعی با مسائل مالی و اقتصادی گوناگونی روبهرو هستند ،دولت و وزارت علوم با تصویبضوابط و مقررات حمایتی (مالی و حقوقی) بهصورت هدفمند ،بهدوراز تبعیض و مستمر نسبت به تقویت بخش غیردولتی-
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غیرانتفاعی اقدام کند و همچنین پیشنهاد میشود ،دانشگاه اعتمادبخش خصوصی و مشارکت خیّرین را در کمک به
وضعیت اقتصادی دانشگاههای غیردولتی ˚ غیرانتفاعی جذب کند.
 با توجه به اینکه بیشترین دانشجویان دورهی کارشناسی ارشد و دکترا را شاغلین دولت تشکیل میدهند داشتن شرایطمانند پذیرش دانشجو بهصورت مجازی و یا پذیرش بدون آزمون در مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد ،قرار دادن
کالسهای دورهی ارشد در یک روز هفته یا آخر هفته و ارائه برخی دروس نظری بهصورت غیرحضوری میتواند در
جذب شاغلین دولت در دانشگاه بااهمیت باشد.
 احساس دانشجویان نسبت به خدمات ارائهشده در یک دانشگاه و نحوه دانشجو مداری آن با توجه به شهریهی دریافتیسبب بروز رضایت یا نارضایتی در آنها خواهد شد .ایجاد حس ناخوشایند از خدمات دانشگاه با ایجاد تبلیغات منفی در
مورد دانشگاه ،در درازمدت باعث کاهش حس وفاداری دانشجویان و جامعه به دانشگاه و کاهش تقاضا برای ورودی به
دانشگاه را به دنبال خواهد داشت .ازاینرو پیشنهاد میشود دانشگاه از طریق راهاندازی نرمافزار "باشگاه دانشجویان" از
میزان رضایت ،نارضایتی و شکایات دانشجویان در رابطه با میزان خدمات ،مطلع و آگاه شود و برنامهریزی الزم را در نظر
بگیرد.
 افزایش تبلیغات ،ارتقای شهرت و اعتبار دانشگاه از بااهمیتترین روشهای جذب دانشجو میباشد .تبلیغات مؤثر درراستای معرفی پتانسیلهای دانشگاه باعث جذب حداکثری داوطلبان به دانشگاه خواهد شد زیرا بخش قابلتوجهی از عموم
مردم از پتانسیل و امکانات دانشگاههای غیردولتی و غیرانتفاعی و نقش آن در پیشرفت علمی جامعه مطلع نیستند تبلیغات
دانشگاه در پذیرش دانشجو باید هدفمند و مؤثر باشد و باید در ارائه تبلیغات شأن و اعتبار دانشگاه رعایت شود.
 پدیده جهانی و بینالمللی شدن آموزش عالی که از ارکان اصلی توسعه اقتصادی و اجتماعی هر کشور و هر جامعهمحسوب میشود ،همکاری میان کشورها در زمینه آموزش عالی و فناوری نیز میتواند با تبادل تجربیات ،مهارتها و
امکانات ،تقویتشده و در تدوین سیاستگذاریهای اصولی نقشی بسزا ایفا نماید.
 در بین شاخصهای عامل شانس ،حوادث غیرمترقبه در دانشگاه از وضعیت مناسبی برای رقابتپذیری برخوردار نبود.حوادث غیرمترقبه در دانشگاه را میتوان به انتصاب و انفصال ناگهانی مدیران دانشگاهی و مدیران نهادهای مرتبط با
دانشگاه و همچنین برنامهها و قوانین آموزشی که بدون برنامه و بهصورت ناگهانی تصویب ،تغییر یا لغو میشوند که
میتوانند ثبات و اهداف دانشگاه را تحت تأثیر قرار دهند و دانشگاه با توجه به نظر هیئتعلمی وضعیت مقاومت در مقابل
این شرایط را ندارد که پیشنهاد میشود مدیران دانشگاه در اهداف و برنامهریزیهای دانشگاه ،وضعیت این شاخص را در
نظر داشته باشد تا در شرایط ناگهانی مقاوم باشد.
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Abstract
This research has been studied in light of the current economic crisis of non-profit universities with the
aim of presenting a model to improve the competitiveness of non-profit universities. To this end, the
future scenarios of higher education in the country and a model for improving the competitiveness of
non-profit universities are discussed. The article is analytical review and the research method used is
content analysis. Based on the results, it is suggested that considering all the components and indices
extracted from this study, consider the factors and indices with inappropriate status in universities and
improve them at the top of the program. Make strategic decisions and decisions.
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