
 

* Corresponding author: Rasoul Jamshidi, Engineering school, Damghan University, Damghan, Iran. E-
mail: r.jamshidi@du.ac.ir 

Journal of Education Strategies in 

Medical Sciences 

No 48, Volume 11, Issue 02  

Future Changes in Higher Education and the Vision of Future Universities 

Rasoul Jamshidi 1,*, Mohsen Yadboroughi 2, Seyyed Javad Rezaiee 2 
 
1 Engineering school, Damghan University, Damghan, Iran 
2 Strategic and Innovative Studies Center, Malekashtar University, Tehran, Iran 

Letter to Editor              DOI: 10.29252/edcbmj.11.02.04 

Received: 27 Sep 2017 

Accepted: 11 Nov 2017 

Keywords: 

University 

Higher Education 

Quality of Education 

© 2018 Baqiatallah 
University of Medical 
Sciences 

Abstract 

In recent years, the higher education has grown in quantitative and qualitative dimensions in 

our country. But the point to consider is that, despite the progress of universities in developing 

their quantitative specifications, most of them have been developed using traditional style 

and cannot be able to need the needs of today's society. This problem has now become more 

complicated due to the massive changes in modern technology. In order to reform this 

disproportionate growth, we need a clear perspective on the characteristics and definitions of 

successful universities in the future to organize the development of universities in this country. 

This article attempts to present the possible scenarios for universities in the coming decades. 

According to these scenarios, the universities of the country can design their own policies 

and plan to move towards each of the major scenarios. 
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پزشکی علوم در آموزش راهبردهای محترم سردبیر

های اصلی تشکیل جامع متمدن بوده است. از دیرباز دانشگاه یکی از پایه

جوامعی که سعی دارند با تولید و نشر دانش سطح آگاهی مردم را 

افزایش داده و از قبل آن رفاه عمومی را محقق نمایند. دانشگاه به 

ی از افراد که وابسته به یک گروه، جامعه و شرکت هستند اعهمجمو

گردد. که دارای یک هدف هستند و از مجموعه از قوانین و اتالق می

. اولین [1]کنند اشاره دارد مقررات مشخص جهت تحقق آن پیروی می

ای هتوان به عنوان اولین دانشگاهی آنها را میریگشکلهایی که گروه

باشد. قبل از میالد و در آتن می 6قرن جهان قلمداد کرد در نیمه دوم 

ها تربیت شهروندانی مجهز به ابزارهای در واقع هدف اصلی این آموزش

ند مردم را بتوان هاآنتا  [2]الزم جهت موفقیت در جامعه بوده است 

رسالت اصلی خود را کنار  هادانشگاهدر گذر زمان . [3]رهبری نمایند 

شجو قع دانگذاشته و به یک بنگاه تربیت دانشجو تبدیل شدند. در وا

 هادانشگاهی را در دارهیسرماشد و نگاه  هادانشگاهتبدیل به محصول 

مبدل  هاآنو وجهه سود آوری را به هدف اصلی  [4] نهادینه ساخت

توانستند درآمدزائی مناسبی ایجاد  هادانشگاهنمود. با این اهداف بود که 

ی دانشگاهی هاتیفعالنموده و از محل این درآمدها اقدام به توسعه 

توان در ایران نیز می هادانشگاه. با نگاهی به روند رشد [5]نمایند 

 ها درهای بسیاری در آن با روند توسعه جهانی یافت. دانشگاهشباهت

وزش رایگان توسعه یافت اما با گذشت زمان ایران بر اساس اصل آم

مبدل گردید. از سوی دیگر در  هادانشگاهاصلی  تیمأموردرآمدزائی به 

که  اندشدهی روبرو افناورانهبا تغییرات  هادانشگاهی اخیر هاسال

ساخته  وربهرهرا غیر  هاآنی سنتی آنان را ناکارآمد نموده، سازوکارها

یی جهت توسعه در آینده را آشکار ساخته و ضرورت تدوین سناریوها

ر آینده د هادانشگاهاست. برای برخورد مناسب با این تغییرات باید ابعاد 

با  ای خاص تدوین نمود.را شناسائی کرده و برای تحقق آنها برنامه

را  هادانشگاهی تغییر هامحرک توانیماستفاده از روش آینده پژوهی 

 ٔ  دهنیآ، هاآندر آینده شناسایی نموده و با سنجش میزان تاثیرگذاری 

آزادی در کسب دانش و »ارائه نمود.  در دهه آتی را هادانشگاه مطلوب

وسعه ت»، «رقابت در بازار و کسب منابع مالی»، «سهولت دسترسی به آن

یکپارچگی با »، «پویایی جهانی»، «فضای مجازی و فناوری دیجیتال

. با در نظر ی تغییر آینده دانشگاه هستندهامحرکاز جمله « عتصن

ی هادانشگاهچهار سناریو محتمل برای  توانیم هامحرکگرفتن این 

 آینده را متصور بود.

 تراز جهانی دانشگاه

ی آینده خود به زیربرنامهها موارد مشخصی را در بسیاری از دانشگاه

. این اندنمودهی ویژه گذارهدفقرار داده و برای آن  مدنظرصورت ویژه 

اند تا در بستر تغییراتی که ریزی کردهها برنامهدسته از دانشگاه

اند به دانشگاهی تراز جهانی تبدیل شوند. های تغییر ایجاد کردهمحرک

ها سعی دارند تا با تغییر نگرش از تاثیرگذاری در در واقع این دانشگاه

بسیاری از  2225 ای به حوزه جهانی روی آورند. تا سالحوزه منطقه

مؤسسات آموزش عالی استانداردهای خود را به استانداردهای جهانی 

این امر باعث ایجاد رابطه . گردندنزدیک کرده و آماده رقابت جهانی می

 گردد.های مختلف میها با افرادی از ملیتدانشگاه

 دانشگاه باز

های های آینده ناگزیرند برای کسب درآمد شراکتدههها در دانشگاه

ها برقرار سازند تا بتوانند با تأمین مالی مناسب عمیقی با صنایع و دولت

های آینده مجبور خواهند ها در دههدانشگاه. به حیات خود ادامه دهند
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بود تا دانشجویان را در مقاطع کارشناسی مطابق با نیاز صنایع پرورش 

ها از های آینده دانشگاهدر واقع طی دهه. ی بازار کار نمایندداده و راه

 سازیخصوصی صورتشده و به  خارجقالب خشک و یکنواخت آموزشی 

از این . کنندشده نسبت به تعلیم و تربیت دانشجویان اقدام می

اد نیز ی "های یادگیرندهدانشگاه"یا  "های بازدانشگاه"ها به دانشگاه

 شود.می

 (منظوره خاصتخصصی ) دانشگاه

ی هارشتهها سعی خواهند کرد تا با محدودسازی برخی دانشگاه

آموزشی و دامنه مطالعات نسبت به عمق بخشی فعالیت خود اقدام 

ها چه در حوزه فنی و چه در حوزه امروزه بسیاری از دانشگاه. کنند

ری امروزه در بسیا. اندهای آموزشی نمودهپزشکی اقدام به تفکیک رشته

 این کار. هایی هستیماز کشورها شاهد وجود چنین مؤسسات و دانشگاه

ها را محدود سازد اما در نهایت با در نگاه اول ممکن است بازار دانشگاه

های خاص این کاهش درآمد جبران های بیشتر در حوزهانجام فعالیت

 .های دانشگاهی استیکی دیگر از احتماالت ایجاد کنسرسیوم .گرددمی

ر تر دهای درجه یک و درجات پائینهایی که در آن دانشگاهکنسرسیوم

برخی . نمایندهای خاص خود را ایفا مییک همکاری استراتژیک نقش

ها در این کنسرسیوم مسئول جذب دانشجویان از سراسر جهان دانشگاه

 .های تحقیقاتی هستندو برخی دیگر مسئول فراهم نمودن و اخذ پروژه

 هات چشمگیر دانشگاهعدم تغییرا

ها در یکی دیگر از سناریوهای مطرح در زمینه چگونگی تغییر دانشگاه

ها دستخوش تغییرات اساسی نخواهند شد آینده این است که دانشگاه

و با یک شیب مالیم خود را با تغییرات هماهنگ ساخته و تغییرات 

 BAUها این سناریو را ماهوی جدی نخواهند داشت. برخی دانشگاه

بوده و بر این  Business As Usualنامند که مختصر عبارت می

ها طبق روال سابق خود به فعالیت ادامه نکته تأکید دارند که دانشگاه

دهند و تنها برخی از ابزارهای مورد استفاده آنان تغییر خواهد کرد. می

ی آینده را به صورت کلی نمایش هادانشگاهسناریوهای  1تصویر 

 .دهدیم

 

 
 ی آیندههادانشگاهسناریوهای مطرح در حوزه  :1تصویر 

 

 نتیجه گیری

و استفاده از تغییرات به عنوان یک  هادانشگاهبرای مدیریت بهینه 

درک نمائیم.  هادانشگاهفرصت، باید نوع تغییرات و اثرات آن را بر 

های کشور در امور جاری هچنانچه از این حقیقت غفلت شود و دانشگا

گردند که نه بری تبدیل میخود غرق شوند در آینده به مراکز هزینه

تنها خروجی مناسبی برای کشور ندارند بلکه خود تبدیل به معضلی 

؛ روندی که از هم اکنون آغاز شده و در برخی گردندیمبرای کشور 

ها شاهد آن هستیم.دانشگاه
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