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 عالیهای آموزشها و پیشرانها، بحرانچالشدستاوردها، 

 

 

 
 

 

 چكیده

رشد تعداد  مراه داشته است.ه قابل اتكايي براي كشور به دستاوردهايعالي نظام آموزشگسترش 

هاي دانشگاهبرخي عنوان منابع اصلي توسعه كشور، حضور هعلمي بهيئت  ها، دانشجويان و اعضايدانشگاه

كسب دنيا، بين كشورهاي رشد علمي در اول از نظر  هكسب رتبالمللي، بندهاي معتبر بينهكشور در رتب

علوم زيست فناوري، نانو و مانند  نوپا علمي هايبرخي از رشتهپيشگامي در علمي برتر در منطقه،  هرتب

بنيان هاي دانشها، مراكز رشد و شركتهاي علمي و فني مانند پارك، رشد و توسعه زيرساختشناختي

دستاوردهاي بخشي از ...  ويژه توليد محصوالت فناورانه وهها بو افزايش فوائد حاصل از اين امكان

ورودي، فرايند مراحل در دستاوردها اين در كنار عالي نظام آموزشروند. شمار ميبهعالي كشور آموزش

ساخته شود كه كاركرد آن را با اخالل مواجه مي و شدهرو هروبيي هابحران و هابا چالشغالباً ، و خروجي

نيازمند آنها  ازبرخي شناسايي  لكنامكانپذير است، به آساني تشخيص برخي از اين مسائل  اگرچه. است

)سياستگذاران، مديران،  و نهادهاي مختلف اشخاصدر اين راستا . است دقيق و عميق روش علميِ

. اندشناسايي نموده ها راها و بحرانچالشاين از  تعداديپژوهشگران و ...( به اقتضاي جايگاه و نقش خود، 

هاي ها و پيشرانها، بحرانچالشعالي؛ به دستاوردهاي آموزش تفصيلياشاره پس از حاضر  گزارشدر 

اظهارنظر  و ، تحقيقات انجام گرفتهباالدستي )بيانات رهبري، اسناد ابع مختلفاز منعالي آموزش

 9بحران و  6چالش،  15ضمن فهرست كردن در گزارش حاضر اند. شناسايي و احصا شدهمسئوالن( 

 ،درنتيجهند. اهبندي شداولويتفوق موارد گروه كانوني با استفاده از ، هاي موجودپيشران برمبناي معيار

گيري نهاد اعتبارسنجي و تضمين ها، شكلها و از بين پيشرانعالي در صدر چالشچالش آمايش آموزش

ه شيوه از ميان سهاي مشخص شده، اولويت مبناي. برندعالي در اولويت اول قرار گرفتكيفيت آموزش

هر با سازي( جهت مواجهه پژوهي و گفتمانشامل قرار گرفتن در دستوركار اجرايي، سياست)واكنش 

ها و بديهي است كه حل هر يك از چالش ارائه شده است. هاييپيشنهاد ،هاو پيشران هاچالش يك از

رو در هر يك از است. ازهمينهاي سياستي ويژه نيازمند بسته ،عاليهاي آموزشگيري از ظرفيتبهره

 اي منتشر خواهد شد. هها گزارش ويژها و ظرفيتها، بحرانچالش
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 مقدمه

و جانبه رويكرد همهرو نيازمند هاي پيشها و بحرانعالي ايران براي عبور از برخي چالشآموزشنظام 

 الزم استعالي كشور، اصالح و نوآوري در نظام آموزش، تغييرور ظمنهبست. بنابراين تالش براي حل آنها

سطوح در  عاليكالن و خرد آموزشهاي ها و برنامهسياست ي ازتحليل راهبردي و بررسي دقيق و عميق

توجه به در كنار تا موجب خواهد شد  عاليجانبه نسبت به آموزشهمهداشتن رويكرد . داشتمختلف 

آن مورد ارزيابي و شناسايي قرار  ها()ظرفيت هاها و پيشرانها، بحرانچالشعالي، دستاوردهاي آموزش

ها و تصميمات ياستگذاريكند تا به بررسي و مطالعه سكمك مي و سياستگذاران به مديراناين امر  ،گيرند

ر باشند. گبينديشند و تأثير اقدامات خود را در سطوح مختلف آموزشي، پژوهشي و فناوري نظاره نكال

ها و مشيها، خطعالي با مطالعه، بررسي و ارزيابي سياستريزان و سياستگذاران آموزشدرواقع برنامه

جديد ي هاشوند تا به بازنگري، اصالح و يا آنكه خلق و تدوين برنامهعالي قادر ميراهبردهاي آموزش

  د.كننمبادرت 

عالي كشور را تحت مختلفي نهاد آموزش هايها و بحراننشان از آن دارد كه چالش ي اوليههابررسي

در هر برهه اين خطر انداخته است. با وجود ثير خود قرار داده و در برخي موارد ادامه حيات آن را بهأت

ي را با عالاز چندگاهي مؤسسات آموزش يكسان نبوده و هر ي آنهازماني اهميت اين مسائل و چالش

عالي ها و مؤسسات آموزشدانشگاهدر هاي موجود ها و بحرانچالشهايي مواجه ساخته است. دشواري

اند. ها و مسائل ديگري نيز شدهويژگي آنهاست؛ در برخي موارد خود سبب بروز چالش درهم تنيدگيكه 

 نسبت بهمند نظام كه رويكردنمايد عالي؛ الزم ميآموزشبودن سيستمي و با استناد به بر اين منبا 

رو ضروري است كه آگاهانه و منتقدانه با تأكيد بر رويكرد نظامند، ازاين 2داشت. 1 عاليآموزش موضوعات

مواجهه  درو شوند و بررسي علمي  عالي كشور  نقدهاي آموزشها و پيشرانها، بحرانچالشدستاوردها، 

 ها در نظر گرفته شود.ها و سياستدر برنامهمند نظام آنها نيز رويكرد با

يك  امكان دارد اي كهگونهبه تا حدي مشكل است. عاليآموزش موضوعات متنوعراهكار در  يافتن

چالش  عنوانهب اشتباهبه آموختگان كه معموالً بحران بيكاري دانش در واكنش به صوري و سطحي حلراه

شود و عنوان چالش ياد ميبهعلمي تقلب  كه از بحران هنگامي نمونه مانند .ارائه شود، مطرح است

بنابراين در اين شود. عنوان بحران نام برده ميهب ضعف استقالل دانشگاهياز چالش  كه هنگاميبالعكس 

 در اينجا چند نكته حائز اهميت است. يافته استمفهوم گشايي اين مفاهيم اختصاص به گزارش بخشي 

                                                 

عالی موجب شده است كه داشتن نگاه . وجود درهم تنيدگی، کثرت و تنوع، پيچيدگی در کنار سایر عوامل ناشناخته آموزش1

گيری از رویکرد سازوکار، حل مسائل و بهبود آن نكند. بنابراین با بهرهعالی، كمكي به فهم نگر نسبت به آموزشخطی و ساده
عالی و استفاده از مفاهيم خاص آن )جزء در کل و کل در جزء؛ نگاه هولوگراماتيک؛ تحليل، ترکيب )سنتز(، سيستمی در آموزش

توان ها، بهتر میها و بحرانشکالت، چالشتوان سازوکارهای آن را فهم کرد و هنگام مواجهه با منگر و...( میجانبهتفکر همه
 به حل و رفع آنها مبادرت ورزید. 

عالی ایران، مجمع عالی احسان پروین، تدوین نظام مسائل آموزشو یوسف زلفی اقدم و لو صالح رشيد حاجی خواجه. 2

 .1396بسيج، 
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آن در يك ظرف  هايها و انتقادها، بحرانعالي بايد در كنار چالشآموزش دستاوردهاي اينكهنخست 

عنوان هدر گذشته ب 1موضوعها وابسته به زمان هستند؛ ممكن است يك چالشاينكه دوم ديده شود. 

شده يا اينكه از حالت تبديل آن رفع شده و به فرصت  هايچالش مطرح بوده باشد، اما اكنون تهديد

مثال چالش رشد جمعيت و تقاضاي ورود  رايب. باشد هشدچالشي بودن خارج شده و به بحران تبديل 

عالي پاسخ داده شده، با گسترش بي رويه نهادهاي آموزششمسي  1380عالي در اواسط دهه به آموزش

عالي را با بحران بيكاري آموزشويژه نظام اكنون كشور و بههم مذكور، غافل از اينكه چالش

عالي هاي آموزشها و بحراندرخصوص چالشنكته ديگر  دانشگاهي مواجه كرده است. آموختگاندانش

ركز شوند و به جاي ارائه راهكار براي رفع علت، تمهم اشتباه گرفته مي اين است كه علت و معلول غالباً با

و پرداختن به آنهاست كه اهميت دارد و شرايط را  موضوعاتشناخت علت بنابراين  .روي معلول است

مورد  دبايست كه اهعالي به چالشهاي بالقوه آموزشنسبت ظرفيت مسئله آخر بخشد. نكتهبهبود مي

شود. بنابراين شناخت  هاي جديدمسبب چالش ،ممكن است يك ظرفيت جديدزيرا  توجه قرار گيرد؛

ها اساسي است. پيشران بسيار هاي منبعث از آن،هاي حاضر و چالشآنها با چالشها و نسبت ظرفيت

ها به دهند. بنابراين تمركز بر پيشرانها را به صورت همزمان انجام ميپيش برندگي و حل چالش هوظيف

  ها نيست.اعتنايي به چالشمعناي بي

 

 پژوهش روش

عالي؛ دستاوردهاي هاي آموزشها و پيشرانها، بحرانبندي چالشاولويتقبل از ورود به فرايند شناسايي و 

 ييند شناسايي و احصاافر سپسدست آمد. معتبر داخلي و خارجي، بهگزارشات در مل أعالي با تآموزش

ترتيب زير به براي هر كدام بندي و ارائه راهكارهاعالي، اولويتهاي آموزشها و پيشرانها، بحرانچالش

 بوده است:

اظهارنظر ، اسناد و قوانین باالدستی ،بیانات مقام معظم رهبریمنبع ممكن  پنجاز بين  .1

منبع  چهارهای انجام گرفته؛ یپژوهها و سیاستپژوهشمصاحبه با صاحبنظران،  ،مسئوالن

 و احصا شدند. عالي از درون آنها شناساييهاي آموزشها و پيشرانها، بحرانانتخاب و چالش

عالي( و آموزش هنفر از محققان حوز 5)متشكل از  در اين مرحله با استفاده از گروه كانوني .2

مبناي چهار معيار گلوگاهي بودن؛ فرصت سياستگذاري؛ برتري و ناسازگاري و نظام ارزشي و سياسي بر

                                                 

يا مشكلي است كه مردم درحال فكر كردن يا موضوع گونه آمده است:( اينIssue) ژه موضوع. در فرهنگ لغت كمبريج وا1

 عبارتي موضوع، مفهومي است كه درخصوص آن بحث و جدل وجود دارد.صحبت كردن در مورد آن هستند. به
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قابليت اعتماد را نشان  Yو محور  2اهميت X)محور  1و با استفاده از محور مختصات تحليلي دان

 ها انجام شد.بندي؛ اولويت3(دهدمي

 

 (Dunnمحور مختصات تحلیلی دان ) .1نمودار 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source: William N. Dunn; 2014, P: 107. 

 

 20/80 . در اينجا از قاعدهاینكه مسئله تا چه حد گلوگاهی است. [ معيار 4گروه كانوني بر مبناي 

ثير خود قرار أدرصد مسائل ديگر را تحت ت 80درصد مسائل  20استفاده شده است. به اين معنا كه 

عنوان . بهدرصد مسائل ديگر دارد 80درصد مسائل اهميت بيشتري نسبت به  20دهد و همچنين مي

فرصت است. معيار دوم  aناشي از  .…,b,c,d؛ چند درصد مسائل 20/80مثال طبق قاعده 

اين مسئله )كه بر هزينه و زمان تأكيد دارد( است و معيار سوم  های احتمالی و فوریتسیاستگذاری

اجماع اشاره (. برتري به امر  ,2007Fischer, Miller, Sidney :429) 5ناسازگاریو  4برتریويژگي 

ها، جامعه تخصصي و ، پژوهشن)رسانه، مسئوال دارد: اينكه درخصوص يك مسئله تا چد در جامعه

ن تا چه حد درخصوص عمومي( اجماع وجود دارد و ويژگي ناسازگاري به اين مهم اشاره دارد كه مسئوال

عكس برقرار  ازگاري رابطههم اختالف نظر دارند. بنابراين بين ويژگي برتري و ناس مسئله مورد نظر با

اي در اولويت باالتري قرار بگيرد؛ بايد از برتري بيشتري و ناسازگاري است. يعني براي اينكه مسئله

 نظام ارزشی و سیاسیاين بود كه مسئله تا چه ميزان در چهارم كمتري برخوردار باشد. مالك و معيار 

                                                 

1. Dunn 

2. Importance 

3. Plausibility 

4. Advantage 

5. Incompatibility 

https://www.google.com/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22William+N.+Dunn%22
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بر ناد به تحليل بيانات رهبري و اسناد باالدستي )كه مبتنياز اولويت برخوردار است. براي اين امر و با است

عنوان دو منبع شناسايي اين مسائل؛ مشخص شد كدام مسائل بيشتر نظام ارزشي و سياسي هستند( به

هاي جامعه و مشي انتخابي بايد ارزشگذاري؛ خطمشياند. در رويكرد عقالني خطمورد تأكيد قرار گرفته

و با استفاده از مدل تحليلي  ]نظر داشته باشد؛ نه و فايده خط مشي انتخابي را نيز مدهمچنين نسبت هزي

ميانگين  Excelافزار اي اختصاص دادند؛ پس از وارد كردن نمرات در نرمدان به هر چالش و پيشران نمره

 ها مشخص شدند. آنها براي هر مورد محاسبه و در نهايت اولويت

خورد و نوع بر 3اي و زماني قبل و با توجه به ظرفيت بودجه هاي مرحلهبنديبراساس اولويت .3

جرا( اهستند )آماده براي  كار اجراییدستوربرخي از مسائل از جنس  الف(واكنش تشخيص داده شد. 

برخي  (بگيرد بعبارتي در اينجا سند و برنامه وجود دارد؛ فقط الزم است در دستور كار اجرايي قرار به

سئله به هستند )يعني نياز به پژوهش و بررسي دارند و هنوز ابعاد م پژوهیسیاستئل از جنس از مسا

تواند انواعي داشته باشد؛ خوبي شناسايي نشده كه بتواند در دستور كار سياستي قرار گيرد( اين مورد مي

هاي زيادي انجام توانند قرار گيرند )يعني پژوهشبعضي از مسائل در قالب گزارش سياستي مي یكم:

هشي طرح كالن پژو دوم:هاي سياستي تدوين كرد ها گزارشگرفته و كافي است از درون اين پژوهش

ا پژوهشي عميق )در اين نوع هنوز مسئله مبهم و ابعاد آن به خوبي شناسايي نشده، بنابراين نياز است ت

درخصوص  برگزاري نشست سياستيگاهي  سوم:دار انجام گيرد تا وارد فرايند سياستگذاري شود( و مدت

ها و كارهايي صورت پژوهش ،ويژه زماني كه درخصوص مسئلهتواند مفيد فايده باشد؛ بهمسئله نيز مي

ر كه در ميان يك شيوه ديگ (ج باشدگرفته و براي تدوين گزاره سياستي نياز به اظهارنظر خبرگان حوزه 

ها و... است. اين ها، خبرگزارياز طريق رسانه، انجمن سازیگفتمانگيرد، بحث فوق قرار مي دو شيوه

هاي ابي واكنشگيرد كه طرح اوليه آماده شده و نيازمند ارزيويژه زماني مورد استفاده قرار ميمورد به

 عموم نسبت به آن است.

 

 عالیدستاوردهای آموزش

در  دارالفنون تأسيس با ايران تربيت و تعليم نهاد در ايجاد تحول براي يافتهسازمان هايتالش نخستين

 شد. سيسأتمدرن  هعالي به شيواولين نهاد آموزش 1313 سال در. رسيد نتيجه بهشمسي  1230سال 

عالي، مدرسه عالي، آموزشگاه عالي، سسه آموزشؤدانشگاه، م 245 اسالمي انقالب پيروزي از قبل تا

تا  .داشتند دانشگاه نام واحد 26تكنولوژي و... وجود داشت كه از اين تعداد دانشسراي عالي، انستيتو 

با پيروزي انقالب  .درصد جمعيت كشور( 5/0)حدود  1.نفر بود 174.217، يانتعداد دانشجو1358سال 

 عاليسسات آموزشؤها و متعداد دانشگاه ؛رخ دادكشور  عاليآموزش در چشمگيري و عظيم تحولاسالمي 

                                                 

 .1391عالی، ریزی آموزشسسه پژوهش و برنامهؤ، مرانیدر ا یو فناور قاتيتحق یعالسال آموزششصتنتظاری، يعقوب ا. 1
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تعداد 1396-1397در سال تحصيلي  ،ينوآور و يفناور علم، يانسان واحد رسيد. از نظر منابع 724.2 به

درصد جمعيت  5/4حدود ) 1برآورد شدمقاطع مختلف تحصيلي ها و رشتهدر  114.616.3 دانشجويان

 هاسالاين  در نيز دانشگاه رشد اساتيدروند  دانشجويان، و هادانشگاه تعداد افزايش با متناسب ؛(كشور

 دانشجويان تعداد نفر رسيده است. افزايش 459.85وقت به علمي تمام تئاعضاي هي افزايشي بوده و تعداد

 آماده و متخصص كار نيروي وجود نويد كشور در التحصيالنفارغ تعداد آن تبعبه علمي وهيئت  و اعضاي

 است. كشور اهداف پيشبرد براي كار به

 عنوانفناوري به علم، هايتوسعه پارك روند اورانهفن و ي، ماليصنعت هايرساختيز هدرزمين

 اقتصادي وسعهت فناورانه، نوآوري افزايش هدف با اقتصادي توسعه زنجيره از ايحلقه و اجتماعي نهادهاي

 اركپ 44 تعداد 1396 سال پايان تا وبوده  يصعود ،انديشه صاحبنظران و متخصصان زايياشتغال و

 رآفرينانكا از حمايت منظوربه و است اقتصادي رشد ابزارهاي از كه يكي رشد مراكز .است شده ايجاد

 جديد هايشركت گرفتن پا زمينه عمومي، تسهيالت و امكانات هائار باتا  شوندمي تأسيس تحصيلكرده

 علمي هايانجمن تشكيل است. روند بوده مركز 195 ،1396 سال پايان تعداد آنها تا ؛دنكن فراهم را

 ايعمده نقش كه دانش مديريت اصلي اركان و تفكر هايكانون عنوانبه )ذيل وزارتين علوم و بهداشت(

 تعداد 8139 سال تا و بوده ، صعوديدارند علمي مرجعيت يك جايگاه به رسيدن و كشور علمي توسعه در

 راساسقطب علمي كه ب 190حدود  1395سال در همين زمينه تا  .است گرفته شكل كشور در انجمن 580

وجود آمده هكوشند، بملي مي سطح در علمي برتر كيفيت به دستيابي و نوآوري براي مشخص ايبرنامه

 ثريؤم نقش كه گذاريسرمايه تخصصي نهادهاي خطرپذير به مثابه گذاريسرمايه هاياست. تعداد صندوق

 روند مچنينه است. رسيدهمورد  26، 1396كنند تا پايان سال مي ايفا كاروكسب توسعه و ايجاد يندافر در

 خاص سهامي هايشركت صورتبه نو وكارهايكسب مالي مينأمنظور تبه گذاريسرمايه هايشركت ايجاد

 .است رسيده شركت 9 به 1396 تا پايان سال و بوده افزايشي اخير هايسال در نيز

روت، ثعنوان مراكز تبديل علم به هبنيان بسسات دانشؤو م هاشركت هدستاوردهاي كشور در حوز

 هايبنگاه اي كه تعدادها و... قابل مالحظه بوده به گونهسازي پژوهشتوليد محصوالت فناورانه، تجاري

 الدرح مناسبي شيب با هااين شركت درآمد ميزان .است شركت 8345، 1398 مهرماه تا بنياندانش

غالن در شا همچنين ،است برآورد شده ريال ميليارد هزار 600 ميزان به 1397 سال در و است افزايش

 گزارش شده است. نفر 300000 ها حدوداين شركت

 سال در 16 رتبه به و يافته افزايش سرعت به دنيا برتر علم توليد از ايران درزمينه انتشارات علمي سهم

 سهم 1820 و 1720 ، 1620 ،1520هايسال در ،2wos استنادي پايگاه براساس. است يافته ارتقا 2017

                                                 

اين تعداد بر حسب جنسيت  نفر رسيده بود. تفكيك 4348383، به بيش از 1394-1395. تعداد دانشجويان در سال تحصيلي 1

سسه ؤ)م ددادنتشكيل مي بانواناز دانشجويان در سال مربوطه را  (درصد 05/46نفر )حدود  2002559دهد تعداد نشان مي
 .ريزي آموزش عالي(پژوهش و برنامه

2. Web of Science 
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 نيز نظر اين از كه بوده 1درصد (82/1) و (73/1) ،(61/1) ،(43/1) ترتيببه دنيا علم توليد كميت از ايران

 اخير سال 15 طول در را علم توليد سهم باالترين 2016 سال در كه طوريبه ،داشته مناسبي نسبتاً رشد

پژوهشگران و  توسط شده ثبت هايپتنت تعداد؛ تبديل علم توليد شده به فناوري هدرزمين .ه استدكسب كر

  2.مورد رسيد 4100به حدود  2017در سال نيز كشورها  ساير و ايران در غيرمقيم/مخترعان مقيم
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در عمر كمتر از  عالينظام آموزشتوان نتيجه گرفت كه ميكيفي موجود ويآمار كمّتحليل اوليه در 

ي داشته است. عملكرد مفيدبا چندين قرن سابقه، عالي دنيا آموزش هاينسبت ساير نظاميك قرن به 

الزم كيفيت عملكرد  وكشور  يو نوآور يعلم، فناور يتو شفاف از وضع يواقع يربراي ارائه تصو لكن

 روشن شدن ابعاد مختلف موضوع، ضمنقرار گيرد تا  تريدقيق بررسي مورد موجود يتاست وضع

 چنين نهايتو در يردصورت گ يهايتالش 3الملليبين معتبر كيفي هايشاخص به رسيدن براي

خود نشان دهد.  ازسياسي، فرهنگي، اقتصادي كشور  جتماعي،در ابعاد ا اثرگذاري بيشتري نظامي

هاي كه جزئي از واقعيت عالينظام آموزش هايپيشرانو  هابحران ها،چالش الزم است بنابراين

 .شوند بررسي عالي كشور هستند،آموزش

 

 

                                                 

 فناوری و علم حوزه عملکرد ارزیابی، گزارش و نظارت فناوری، معاونت و علم فرهنگی، ستاد انقالب عالیشورای . دبيرخانه1
 .1397کشور، 

 .1398(، پایيز 1397)سال  یو نوآور یفناورعلم، ، گزارش ملی پایش و ارزیابی عالي علوم، تحقيقات و فناوريشوراي. 2

پذيري استعداد، شاخص جهاني مالكيت فكري، . شاخص جهاني نوآوري، شاخص جهاني كارآفريني، شاخص جهاني رقابت3

 المللي در حوزه علم، فناوري و نوآوري است.هاي معتبر بينهاي ملي آموزش عالي و... برخي از شاخصنظام رتبه
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 عالیآموزش  هایچالش

 مفهوم چالش

ملي در كاربرد اين واژه در متون و أآنكه ت كنند، حالتلقي مي Challenge را معادل« چالش» غالباً

 چالش مورد نظر بوده كه با معناي Challengeدهد معاني متفاوت و مختلفي از محاورات، نشان مي

توان كلمات مترادف بسياري براي آن در نظر گرفت: ميبا توجه به معناي چالش  انطباق كامل ندارند.

آموزش  در منبع مرتبط با حوزه. مانع، مشكل و ... ، كاستي، كشمكش، فرصتآسيب، تهديد، ازجمله 

نكات دقيقي درباره معني چالش و تفاوت  1«عالي در هزاره سومهاي فراروي آموزشچالش»عالي با عنوان 

  )Challenge(و چالش )mProble (لهئمسبين  .ها و اصطالحات مشابه ذكر شده استآن با واژه

چالش از طرفي  2له ناظر به عوامل دروني.سئاست و مناظر به عوامل بيروني  چالشتفاوت وجود دارد؛ 

، كه در آورد و از طرفي تهديدشود از اين نظر كه فرصت رشد و پويايي را فراهم ميفرصت محسوب مي

ت سازد. با توجه به اين خصوصياشرايط اوليه حيات سيستم را با مانع و اختالل مواجه مي صورتاين

شرايط و وضعيت جديدي كه مسير آينده جامعه را از »توان براي چالش اين تعريف را در نظر گرفتمي

 سازو مستلزم تالشي سخت و سرنوشت كرده حفظ تعادل آن را دچار مشكل ،بيرون مورد هجوم قرار داده

 و هاچالش يافتن 3ند.ها واقعياتي عيني، جديد، بيروني و معطوف به آينده هستبنابراين چالش .«است

 زماني اماند، شو حل هزينه كم و ساده تمهيداتي با است دارد؛ زيرا ممكن ايويژه اهميتآنها  شناخت

عالي مفهوم چالش در نظام آموزش 4بود. خواهد آن بسيار ههزين و حل آنها دشوار انجاميد، بحران به كه

؛ زيرا تحرك باشدكننده كمك تواندميتا زماني كه در سازوكار سيستم اختالل و بحران به وجود نياورد، 

كند. اي موارد نوآوري و خالقيت را در سيستم ايجاد ميجويي و پويايي را به همراه دارد و در پارهو تعادل

 ها و حيات يك پديده شده و تداومليتدرنتيجه چالش به معني وضعيتي است كه موجب اختالل در فعا

هاي چالشدر اين گزارش ، اين مفهومبرداشت از براساس  حركت پديده منوط به رفع آن است. بنابراين

 اند.شناسايي و احصا شده 2شرح جدول بهعالي كشور نظام آموزش

  

                                                 

عالی در هزاره سوم، ترجمه: گروه مترجمين، به کوشش مهندس های فراروی آموزشچالش» ،هير، لوک ای. وبر. ورنرزد. 1

  .1381رضا یوسفيان،انتشارات دانشگاه امام حسين)ع(، 

 بندی شود.های مختلفی مسئلهصورتصورت قابل حل مشکل است. یک مشکل ممکن است به ،مسئله .2

 .1384،  36مفهوم چالش، ماهنامه زمانه، ش  ملي درأعلم، علي، ت ذو .3

 هامنيتی، فصلنام سياستگذاری در شناسیمسئله بر تحليلی محمدی، درآمدیملک حميدرضاو  نژادرضوی سيدامين .4
 .1397، 27 ش ،8 هدور عمومی، سياستگذاری راهبردی مطالعات
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 عالیهای آموزشچالش .2جدول 

 منابع احصا هاچالش ردیف

 نظام سنجش و پذيرشمدي آناكار 1

 نقشه جامع علمي كشور، بند 6راهبرد كالن ذيل  6اقدام ملي 

سند  «15-2»كلي علم و فناوري، بند هاي سياست «2-2»

 ، تحقيقات انجام شده نمسئوالاظهارنظر  دانشگاه اسالمي،

2 
 آمايشبه عالي آموزشعدم ابتناي 

 سرزميني

 مراكز ها،پژوهشگاه ها،دانشگاه رؤساي ديدار رهبري در بيانات

 3، راهبرد ملي 20/08/1394 – فناوري و علم هايپارك و رشد

ام ، اقد6ذيل راهبرد كالن  14، اقدام ملي 6ذيل راهبرد كالن 

-5»نقشه جامع علمي كشور، بند  10ذيل راهبرد كالن  20ملي 

اصل  ،1404انداز كلي علم و فناوري، سند چشمهاي سياست «5

سند  8و راهبرد  6فصل  7باني و راهبرد ل اصول و مفص 10

 النمسئواظهارنظر  تحقيقات انجام شده و مي،دانشگاه اسال

3 
دانشگاه با جامعه و ضعيف ارتباط 

 صنعت

 علمي برتر استعدادهاي و نخبگان ديدار در رهبريبيانات 

هاي كلي علم و فناوري، سياست «5»، بند 25/07/1397

قانون  (64)ماده  «پ»بند ، 12و  11، 7، 3راهبردهاي كالن 

سند دانشگاه  7فصل  3و  2، 1برنامه ششم توسعه، راهبرد 

 نمسئوالاظهارنظر  تحقيقات انجام شده،مي، اسال

 مسئوالن و پژوهشگران از جمعي ديدار در رهبري بيانات

 –، بيانيه گام دوم انقالب 08/05/1391 -بنياندانش هايشركت

قانون برنامه ششم  (65)ماده  «الف»بخش علم و پژوهش، بند 

 .توسعه

4 
 گيريتصميم مراكز تعدد

 آنها وظايف خلط و عاليآموزش

 – دانشگاهي جوان نخبگان ديدار در بيانات رهبري 

-1»نقشه جامع علمي كشور، بند  1، راهبرد كالن 05/06/1387

هاي موريتأكلي علم و فناوري، فصل اول بخش مهاي سياست «2

قانون  (64)ماده  «ب»، بند «1»سند دانشگاه اسالمي، تبصره 

 نمسئوالاظهارنظر  برنامه ششم توسعه، تحقيقات انجام شده ،

5 
 بودجه ناكارآمد تخصيص و مينأت

 عاليآموزش

، 13/04/1394 – هادانشگاه اساتيد ديدار در بيانات رهبري

اهبرد ذيل ر 12و  4، اقدام ملي 1ذيل راهبرد كالن  7راهبرد ملي 

-7»نقشه جامع علمي كشور، بند  1ذيل راهبرد كالن  7كلي 

 (65)ماده «ث»كلي علم و فناوري، بند هاي سياست«2-8»و «5

اظهارنظر  ،تحقيقات انجام شده ه ششم توسعه،قانون برنام

 نمسئوال

 ضعف استقالل دانشگاهي 6

 – در ديدار جمعي از مسئوالن جهاد دانشگاهي رهبري بيانات

 و فضال و اساتيد از جمعي ديدار رهبري در ، بيانات04/01/1383

ذيل  «7-2»بند ، 2/8/1389 – قم علميه حوزه نخبه طالب

ذيل  2فصل پنجم سند دانشگاه اسالمي،اقدام ملي  7راهبرد 

 قانون احكام (1)نقشه جامع علمي كشور، ماده  6راهبرد كالن 

ام تحقيقات انج ت امنا(،ئهاي توسعه كشور)بحث هيدائمي برنامه

 ننظر مسئوال، اظهارشده
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 منابع احصا هاچالش ردیف

7 
 مديريت انتصاب و انتخاب در ضعف

 عاليآموزش مؤسسات و هادانشگاه

ها دانشگاه علمى تئهي اعضاى و اساتيد ديدار دررهبري  بيانات

 كالن راهبرد ذيل 3ملي اقدام و 3 ملي راهبرد ،08/06/1388 -

 النك ردراهب ذيل 1 ملي راهبرد ،6 كالن راهبرد ذيل 45 اقدام ،8

 هشتم فصل 7 و 6 ،3 ،2 ،1 راهبرد كشور، علمي جامع نقشه 7

  نمسئوال اظهارنظر ،تحقيقات انجام شده اسالمي، دانشگاه سند

8 
به جاي  عاليآموزشي محورعرضه

 تقاضامحوري

 نمسئوالاظهارنظر  ،تحقيقات انجام شده

9 
 هاي آموزشي وضعيف برنامه انطباق

 بازار نيازهاي با دانشگاهي درسي

 كار

اهبرد ذيل ر 35و  5، اقدام ملي  5ذيل راهبرد كالن  1اقدام ملي 

نقشه جامع علمي كشور، بيانات در ديدار اساتيد  6كالن 

اظهارنظر  ،انجام شدهتحقيقات ، 14/06/1389 –ها دانشگاه

 نمسئوال

10 
 حوزه در توسعه ناكافي و حمايت

 بنيادي تحقيقات و پايه علوم

 – دولت تئهي اعضاي و جمهوررئيس ديدار رهبري در بيانات

 كالن راهبرد موارد ذيل ساير و 13 كالن ، راهبرد03/06/1395

 علم كليهاي سياست «1-3» بند كشور، علمي جامع نقشه 13

 نمسئوالاظهارنظر  ،تحقيقات انجام شده  فناوري، و

11 
آموزي و كارآفريني ضعف در مهارت

 دانشجويان

ه نقش 3ذيل راهبرد 1، اقدام ملي 6ذيل راهبرد  38اقدام ملي 

عه، قانون برنامه ششم توس (65)ماده  «ب»جامع علمي كشور، بند 

 اظهارنظر ، تحقيقات انجام شده،فصل اول سند دانشگاه اسالمي

 نمسئوال

12 
 اعضاي يناكارآمدي نظام ارتقا

 علميهيئت 

ها دانشگاه علمى تئهي اعضاى و اساتيد ديدار رهبري در بيانات

ذيل  «3-2»ذيل فصل ششم و بند  9، راهبرد 1391 /5 /22 -

 ذيل 21فصل هفتم سند دانشگاه اسالمي، اقدام ملي  3راهبرد 

 وتحقيقات انجام شده ، كشورنقشه جامع علمي  6هبرد كالن را

 نمسئوالاظهارنظر 

13 
 -فرهنگي  هايرويكردضعف 

 علمي هاياجتماعي در محيط

، 11/04/1393 – هادر ديدار اساتيد دانشگاه رهبري بيانات

، 4ذيل آن، راهبرد كالن  6و  1و راهبرد ملي  2راهبرد كالن 

يل ذ 24و اقدام ملي  5ذيل راهبرد كالن  11و  10اقدامات ملي 

 نقشه جامع علمي كشور، سند دانشگاه اسالمي، 6راهبرد كالن 

  نوالئمساظهارنظر  وتحقيقات انجام شده 

14 
كارگيري، ارزيابي و روزآمدسازي هب

 ضعيف نقشه جامع علمي كشور

 ، بند13/04/1394 – هادانشگاه اساتيد ديدار در رهبري بيانات

فصل پنجم «2-5»ابالغي علم و فناوري، بند هاي سياست«1-2»

اظهارنظر  وتحقيقات انجام شده  نقشه جامع علمي كشور،

 نالئومس

15 
ها و گرا نبودن دانشگاهموريتأم

 و پژوهشي عاليسسات آموزشؤم

ها، مراكز ها، پژوهشگاهدر ديدار رؤساي دانشگاه رهبري بيانات

 ماده «ح» بند ،20/08/9413 – هاي علم و فناوريرشد و پارك

 نكال راهبرد ذيل12 ملي اقدام توسعه، ششم برنامه قانون (64)

 هدانشگا سند هفتم فصل 8 و 4 راهبرد كشور، علمي جامع نقشه 6

 نمسئوال اظهارنظر ،جام شدهتحقيقات ان اسالمي،
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دامه ادر  شد. شناسايي و احصا عاليآموزش چالش 15هاي صورت گرفته، با بررسي منابع و تحليل

 توضيحاتي ارائه شده است.  آنهادرخصوص هر يك از 

 ناكارآمدی نظام سنجش و پذیرش .1

 به ورود براي ارزيابي شاخص ترينمهمعنوان به ايران در سراسري آزمون گذشته سالبيست طي

استعداد و بسياري از داوطلبان متناسب با كه كند اي عمل ميگونهاين نظام به .بوده است هادانشگاه

، بر استعداد، عالقههاي مترقي مبتنيدر نظام و پذيرش ابزار سنجش شوند.ها نميعالقه خود وارد دانشگاه

رواج اما آنچه در نظام سنجش و پذيرش كشور  ،دنشوطراحي مي فرد شخصيتيو توانمندي  تفكر خالق

نشاط، پويايي، كاوشگري،  تا نظام آموزش و پرورش نيز دستخوش تغييراتي شود و دارد باعث شده است

زني تست مهارتبه سمت  انآموزدانش همچنين انديشي، ابتكار و نوآوري و... در مدارس كمرنگ شدهژرف

و  محورهاي تكنيكتبع آن بر آموزشبهنيز  در سطح اجرايي م آموزش و پرورشنظا .دنشوهدايت 

بين نظام سنجش و پذيرش و باطل دور  اين. كندميكيد تأ ياستداللو  محورنه يادگيري محفوظات

زني تست مهارتبا تسلط بر  استعداد و خالقيتفرد فارغ از ميزان آموزش و پرورش باعث شده است 

توجهي به سوابق كم شاملاي هاي اوليهموجب شده است تا آسيب و درنهايت 1.موفق باشددر آن تواند ب

به ، آموزش عمومياو در طول دوران  ههاي تثبيت شدق و توانمنديئعالتوجهي به كم ،تحصيلي داوطلب

متولي آموزش، هاي غيررسمي به دور از نظارت نهاد اصلي حاشيه رفتن آموزش رسمي و جايگزيني روش

نظام  ترهاي پايينزني( و استرس ناشي از آن به دورهنامناسب آمادگي كنكور )روش تست هانتقال شيو

سوق دادن هاي تربيتي و پرورشي ذر نظام آموزش عمومي، ها و آموزهكمرنگ شدن آموزش، آموزشي

 شود.اين نظام  متوجه و... رسمي تتعليم و تربيمحور و طبيعتاً افت هاي كنكورمعلمان به سمت آموزش

: ها عبارتند ازاين آسيب ازجمله دامن زده است. نيز ايهاي ثانويهآسيببه سازوكاري چنين مضافاً 

پول »، تثبيت ارتباط وضع اقتصادي با تحرك اجتماعي آمادگي كنكورهاي اقتصادي گيري بنگاهشكل

اجتماعي ازسوي خانواده و گروه همساالن بر داوطلب در صورت فشارهاي ، «، آينده بهتربهتر بيشتر رشته

.  2.و.. خصوص در امر پذيرشهها بتوجهي به نقش دانشگاه، بيدر رشته و دانشگاه مورد نظر عدم قبولي

 نياز ويژه كنكور سراسريهمختلف ب تحصيلي هايدوره در دانشجو پذيرش نظام سنجش و اين اساس بر

با توجه به مباحثي  .بگيرد قرار توجه مركز در افراد توانايي و عالقه استعداد، تا دارد اساسي اصالح به

سوابق آموزشي دوران آموزش عمومي هاي آموزشي، و برابري فرصتعدالت ها، ازجمله سهميه

ها ناظر به اين ويژگيمطلوب طلبد كه الگوي مدارس و... مي ارزيابي و ارزشيابيآموزان و سيستم دانش

بنابراين ضروري است ضمن توجه و تمركز نظام حكمراني و سياستگذاري كشور به اين ها باشد. و تفاوت

                                                 

بررسي امكان حذف آن در نظام پذيرش دانشجو، دانش و شناسي كنكور و شهيدي، آسيب مهرداد و . عبدالرضا سبحاني1

 .1386، 161-181پژوهش در علوم تربيتي، صص 

ها، دفتر هاي سنجش و پذيرش دانشجو در جهان، الگوها و مدلروش باعنوان گزارش مركزها در بخشي از اين آسيب. 2

 آمده است. 1398، 16539مطالعات آموزش و فرهنگ، شماره 
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هاي مختلف نسبت به ور از جنبههاي متولي آموزش كشها و دستگاهمهم، مراكز تحقيقاتي و وزارتخانه

 ند.كنبررسي موضوع تا طراحي و تدوين الگوي بومي كارآمد و مطلوب اقدام 

 سرزمینیآمایش  عالیآموزش ابتنای عدم .2

 رويكرد با عاليآموزش مراكز به بخشيو نظام اقدامات ساماندهي شامل درواقع عاليآموزش آمايش

 هايمحدوديت و هاتوانمندي ها،قابليت بر تكيه كه با اي استمنطقه و ملي سطوح سرزميني در

 با محيط يضعيف ارتباطهاي كشور بسياري از دانشگاه آنچه وجود دارد اما گيرد.مي صورت ايمنطقه

هاي علمي و اندازي رشتهاقدام به راهو ملي  ها و نيازهاي استانيظرفيت بدون توجه به ودارند پيراموني 

ها ها، رشتهتوزيع دانشگاهبراساس آمار مثال  رايب كنند.ميتحصيلي پذيرش دانشجو در مقاطع مختلف 

را دارا  كشاورزي هرشتهاي تحت نظارت وزارت علوم درصد دانشگاه 40بيش از  ؛تحصيليو مقاطع 

عمدتاً در  ،استدر آنها داير  كشاورزيهاي كه رشته يهاياستانبسياري از اين درحالي است كه  1هستند

بلكه در  ،هاي كشاورزي نه در مناطق كشاورزييا دانشكده ا مشاغل خدماتي و صنعتي فعال است.آنه

مسائل مبتالبهي از با ها استان ايناز طرفي ديگر اند. هاي دانشگاهي و مراكز شهري استقرار يافتهمحيط

 هاي كشوركه نياز به مداخله علمي دارند. بالعكس در برخي از استان مواجهندمحيطي هاي زيستآسيب

كه از ظرفيت باالي  (اصفهان و قزوينآذربايجان شرقي، خراسان رضوي، مازندران، گيالن، البرز، )

درصد از شاغالن داراي  4/5اقتصاد آنها بر پايه كشاورزي است، فقط  هو عمدكشاورزي برخوردارند 

درصد از آنها در بخش صنعت و خدمات  6/94تحصيالت عالي آنها در بخش كشاورزي مشغول هستند و 

 هستند عالي درحال فعاليتمركز آموزش 854با اقتصاد كشاورزي،  مزبور هايدر استان. مشغول هستند

در خود جاي درصد از دانشجويان كشور را  6/32درصد از كل مؤسسات و بيش از  5/31كه نزديك به 

درصد از آنها  54درصد از آنها در گروه كشاورزي درحال تحصيل هستند و بيش از  6اند. اما فقط داده

كنند؛ اين بدان معناست كه در توسعه حصيل ميتحصيلي علوم انساني، پزشكي و هنر هاي عمده تدرگروه

هاي مستقر در اين مناطق نقش كمرنگ و و تقويت نيروي انساني متخصص بخش كشاورزي، دانشگاه

هايي آسيب 2.اندضعيفي داشته و كمتر با توجه به نياز مناطق در جذب و پرورش نيروي انساني اقدام كرده

مواجه شود. عالي كشور از اين بعد با چالش باعث شده است تا نظام آموزش وجود دارد، در اين حوزهكه 

 بر نيازها و خواستعالي مبتنيعدم گسترش و توسعه آموزش شود:موارد زير را شامل مي هااين آسيب

 اي، تناسب ضعيفمنطقه هاي ملي وهاي دانشگاهي با ظرفيتجامعه، عدم سازگاري و تناسب برنامه

 ينامه ارتقاتناسب آيين هاي منطقه و ايجاد تعادل در اين راستا، عدمپذيرش دانشجو با ظرفيت شيوه

 هاياستان گذاري درسرمايه هاي ويژه هر دانشگاه، توجه ناكافي به اولويتموريتأعلمي با مهيئت اعضاي

                                                 

 .1396 ،1394-1395ريزي آموزش عالي، آمار آموزش عالي ايران، سال تحصيلي هش و برنامهسسه پژوؤ. م1

عالي، دوره ريزي آموزشسسه پژوهش و برنامهؤ، فصلنامه معالی در پهنه جغرافيایی کشورآمایش آموزشسيما بوذري، . 2

 .1395، 49-75. صص: 3، ش 22
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استان؛ ضعف  استعداد و نيازها با محدود متناسب فيزيكي امكانات داراي يا عاليآموزش امكانات بدون

هاي ظرفيت بر عاليآموزش به ورود متقاضي حجم كه شده اشباع هايقطب در عاليآموزش رشد در مهار

و  هابحران و مهاجرت روند تشديد موجب آن افزايش و است گرفته فزوني دانشگاه و منطقه فيزيكي

ها، كمبودها و مسائل هر استان و بررسي و شناسايي ظرفيتدر نتيجه  .شده است اجتماعي هاينارسايي

و نيز پذيرش دانشجو  ، گروهعالي متناسب با آنها، از نظر رشتهكمك خواهد كرد، تا نظام آموزشمنطقه 

 ساماندهي شود.

 

 ارتباط ضعیف دانشگاه با جامعه و صنعت .3

، بحث شده استيكي از مباحثي كه در دو دهه اخير در بيانات مقام معظم رهبري به كرات مشاهده 

ضعف اعتماد بين صنعتگران و دانشگاهيان، كمبود مسائل اما ارتباط دانشگاه با جامعه و صنعت است. 

هاي رنامهتحقيقات دانشگاهي، عدم تناسب بين ب و كاربردي نبودن، تقاضامحور خصوصدر اين انگيزشي

 ييناآشنا ،هاي تحقيقاتيطوالني بودن زمان انجام پروژه 1،درسي دانشگاهي و نيازهاي صنعت كشور

اين داليل باعث  شكل نگيرد. ارتباط اصولي بين آنها باعث شده است تا و... 2هادانشگاه پتانسيل از صنايع

 براي حل مسائل صنعت ها با صنعتبرقراري ارتباط دانشگاه در بسياركيدات أبا وجود ت تاشده است 

وري بهرهاصل از اين ارتباط براي دانشگاه و در كنار آن افزايش درآمدهاي ح و كمك به ارتقاي آن و كشور

همچنان توفيق چنداني  ،وكيفي توليدات و محصوالت هر دو بخشيو كارآمدي صنعت كشور و رشد كمّ

هاي تحت نظارت وزارت علوم، تحقيقات و فناوري دانشگاهكل درآمد حاصل از قراردادهاي حاصل نشود. 

درصد  1كمتر از اين رقم  3،برآورد شدميليارد تومان  230 نزديك به 1396سال در با صنعت و جامعه 

شواهد مذكور در كنار حجم بوده است.  1396فناوري كشور در سال  و تحقيقات عالي،  آموزبودجه كل 

انجام  معطوف به حل مسائل جامعههاي كشور بدون متقاضي و دانشگاههايي كه در باالي پژوهش

وضعيت ارتباط دانشگاه با صنعت و باعث شده است تا  ،د و از طرفي تمايل صنايع به وارداتنگيرمي

جانبه ناظر يك چارچوب همههاي اين حوزه و ارائه بنابراين شناسايي چالش شود.جامعه با چالش مواجه 

براي قوام بخشيدن به ارتباط بين دانشگاه ها و منابع دانشگاهي و صنعتي كشور ها، محدوديتبه ظرفيت

 است.تر تر و دقيقعميق بررسيو صنعت، نيازمند 

 

 

                                                 

، بندي موانع ارتباط دانشگاه و صنعت )مطالعه موردي شهرستان سمنان(ارزيابي و اولويتعلی شهابی، و  . علی فائض1

 .1389تابستان  ،ش دوم ،سال چهارم،فصلنامه رهبري و مديريت آموزشي 

ه راهكارهاي توسعه روابط متقابل صنعت ئبررسي موانع و اراخالقی سروش،  و فریبا مهدوی عبدالمحمدو  هاحمد جعفرزاد .2

 .1384، 71انش مدیریت، ش ، دو دانشگاه در ايران

، وزارت علوم، تحقيقات و کشور در حوزه ارتباط با صنعت یهاها و پژوهشگاهدانشگاه یهاليتسال عملکرد و فعا 40. 3

 .1397،  دفتر ارتباط با صنعت یمعاونت پژوهش و فناورفناوری، 



 

 اه مجلس شوراي اسالمي مركز ژپوهش  

 

14 

 آنها وظایف خلط و عالیآموزش گیریتصمیم مراكز تعدد .4

 عاليآموزش منظومه كه دهدمي نشان كشور عاليآموزش سياستگذاري ساختارهاي و نهادها بررسي

 عالي شورا و فرهنگي انقالب عالييوزيران، شورا )هيئت ي و اجراييسياستگذار نهادهاي تعدد با كشور

 (، جهاد دانشگاهي، بنياد ملي نخبگانجمهوري، معاونت علمي و فناوري رياستفناوري و تحقيقات علوم،

ناهماهنگي  .مواجه است عاليآموزش حوزه در باالدستي اسناد تعدد نهادهاي با اين نسبت اب و است روهروب

 اينهاي يكي از نمونه 1.است در پي داشتهرا نيز  آنها پاسخگوييخودداري از ، اين نهادهابين تصميمات 

عالي انقالب فرهنگي درخصوص شوراي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري باستاد  بين ناهماهنگي واقعيت،

 «سامفا»آزمون و تصويب آزمون ديگري به نام  براي غيرفارسي زبانان« آمفا»زبان فارسي  مهارت آزمون

در اين از موضوعات مهم نيز كاري بين نهادهاي درگير در حوزه آموزش، تحقيقات و فناوري موازي .است

اختيارات وظايف و مورد از  20پوشاني وظايف معاونت علمي و فناوري با اين امر هم ست. شاهدراستا

ضعف كند عبارتند از: عوامل متعددي كه اين مسئله را تشديد مي 2.است وزارت عتف و شوراي عتف

لندمدت در ثباتي مديريتي و سياسي و نبود نگاه ببي ،عالينهادي و ساختاري در سياستگذاري آموزش

عدم همسويي  ،بسياري از موضوعات براي نداشتن متولي مشخص، عالينظام سياستگذاري آموزش

اين عدم  .عاليگذاري آموزشنفع در سياستهاي ذيها و گروهترجيحات ارزشي، هنجاري و نهادي سازمان

كاري و آشفتگي حكمراني و سياستگذاري شده است. ازجمله: موازي يهايهماهنگي نهادها موجب آسيب

هاي موريتأي و فرابخشي مبخشتضاد و تناقض بين كژكاركردي، سياستي، انحراف 3،عاليآموزش

 مزاياي كشور نتواند از عاليآموزش از طرف ديگر اين امر باعث شده تا نظامعالي، آموزش

 تمركزعدم هايكاستي ببرد و از بهره...( و چابكيو  عمل سرعت يكپارچكي، واحد، استراتژي)تمركزگرايي

 تشديد و منابع از بهينه غير استفاده ملي،هاي اولويت به توجه عدم ،هافعاليت در كندي كاري،دوباره)

 و راستاييهم هماهنگي، افزايي،هم براي اقداماتي و تدابير اتخاذ بنابراين 4.بماند امان در( و... هانابرابري

كشور  فناوري و علم كلي هايسياست اهداف از يكي كه عاليآموزش سياستگذار نهادهاي كردن منسجم

 .باشدضروريات مياز  است،

 

 

                                                 

تحقيقات و فناوری ایران، فصلنامه حقوق  ساز در نظام علوم،زاده، تبيين جایگاه حقوقی نهادهای تصميم. صفر بيگ1

 .1398، سال 19پژوهشی(، سال ششم، ش -اداری)علمی

فصلنامه ، گير در حوزة آموزش عاليشناسي كاركرد مراجع سياستگذار و تصميمآسيبقنبری،  کيومرثو  . محمد جاللی2

 .1397 ،8تحقيقات حقوقي ش 

پژوهشي  -عالي ايران، فصلنامه علميحكمراني در نظام آموزششناسي احمدي، آسيب حسنو  مقدمباقري ناصر .3

 .1397 ،55-74، صص 4، ش 4سياستگذاري عمومي، دوره 

رفت از آن در برنامه چهارم، فصلنامه راهبرد های برونعالی ایران و راهباقر غفرانی، مسائل ساختاری نظام آموزش. محمد4

 .1390، 41ش  10مجلس، سال 
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 1 عالیآموزش بودجه ناكارآمد تخصیص و مینأت .5

بع: بودجه دولتي، فروش خدمات آموزشي و پژوهشي، شهريه ابودجه از منتأمين  ها برايمعموالً دانشگاه

طوري كه اگر در يكي از اين كنند بهاستفاده ميو ...  گذاري، سرمايه)وقف( هاي مردميدانشجويي، كمك

 . با وجودي اينكهاقدام كنند از ساير طرق به جبران كسري بودجهتوانند مي ،رو شدندهبا مشكل روب منابع

درصد بودجه  80نزديك به هاي دولتي )دانشگاه يدولتبودجه هاي كشور، دانشگاهتأمين مالي  عمدهمنبع 

از آموزش در درصد  42درحال حاضر است.  از دانشجو شهريه دريافت كنند( ومي دريافترا از دولت 

سسات توسط ؤماين مالي منابع و قسمت عمده  2.گيردصورت مي بخش غيردولتي و با هزينه غيردولتي

هاي توان انتظار اثربخشي مطلوب را از آموزشدرنتيجه نميشود. تأمين ميشهريه دريافتي از دانشجويان 

آموختگان اين گونه اشتغال دانش تواند به تسهيلنمياي بخش غيردولتي داشت. زيرا چنين مسئله

همين راستا، برخي در  .شودمي آنهاكمااينكه در جهت عكس موجب افزايش بيكاري  منجر شودسسات ؤم

درصد از بودجه  26)دولت انگليس  در كنار شهريه و بودجه دريافتي از دولتعالي هاي آموزشنظام از

دست به دي خود را از طريق انجام تحقيقات، ميزان قابل توجهي از منابع درآمكند(مين ميأها را تدانشگاه

دانشگاه مبلغ اين . ال لندن، يو. اسي دانشگاه  (2016)سال طبق تراز نامه مالي براي مثال  آورند.مي

تحقيقاتي كسب كرده  هايمسير پروژهاز را  درصد كل بودجه دانشگاه( 40)حدود  ميليون پوند 530

 دانشجويان، دليل وابستگي به بودجه دولت و شهريهبه ايرانهاي طور كه بيان شد دانشگاهاما هماناست؛ 

 شديدي با نوسان آنها مين منابع ماليتأتعداد دانشجويان، كاهش و  يبودجه دولت كاهش در صورت

ويژه در چند سال اخير بهها و كاهش حمايت يدولتبودجه شود. اين وابستگي به مي و يا شدهرو هروب

اگرچه اين مسئله  .مواجه ساخته است جدي در اين رابطهدانشگاه را با چالش  ؛دليل شرايط تحريميبه

 حالبا ايناما ها به منابع عمومي كشور تلقي شود، تواند به مثابه فرصتي براي كاهش وابستگي دانشگاهمي

ها به شده دانشگاه سببهمچنين  .شده استها شي و پژوهشي دانشگاهباعث افت كيفيت خدمات آموز

ثر در توليد علم و فناوري، درگير ؤهاي راهبردي، ارتقاي جايگاه علمي و حضور ممل بر برنامهأجاي ت

 اييذها، تهيه مواد اوليه غ، نگهداري از ساختمانعلميتئاعضاي هيحقوق ) پا افتادهمسائل روزمره و پيش

ها كمتر مورد توجه قرار هاي مالي دانشگاهشوند. بعد ديگر اين چالش كه عمدتاً در بحث و...( دانشجويان

در اين زمينه وجود كه شفافيت مالي تبع آن انيسم تخصيص منابع مالي است و بهمكضعف در گيرد؛ مي

مالي  هايها و صورتهستند ترازنامهمعتبر دنيا، موظف هاي اين در صورتي است كه اكثر دانشگاهندارد. 

مين و تخصيص أتتدوين سازوكارهاي متنوع طراحي و  بنابراين صورت عمومي منتشر كنند.به راخود 

نيازمند ملزوماتي است كه جمله از، و استقالل نسبي آنها از منابع بودجه عمومي هامنابع مالي دانشگاه

  هاي بيشتري است.بررسي

                                                 

مين أتوان اذعان داشت که تاند. میعالی مطرح کردههای جدی نظام آموزشبع مطالعاتی این بعد را از چالش. در بيشتر منا1

 عالی است. های جهانی آموزشها از چالشمالی دانشگاه

 .1398(، پایيز 1397)سال  یو نوآور یعلم، فناور، گزارش ملی پایش و ارزیابی عالي علوم، تحقيقات و فناوريشوراي. 2
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 دانشگاهیضعف استقالل  .6

در تعاريف متداول، دانشگاهي استقالل دارد كه بتواند با استفاده از اساسنامه داخلي خود، گام وسيعي از 

هاي درسي ، برنامهيپژوهش هاي آموزشي ودفگذاري و تعيين اولويتمختلف ه هايتصميمات را در زمينه

هيئت علمي و كاركنان و گزينش  و اعتبار مدرك، جذب و تخصيص منابع به مصارف مختلف، استخدام

ريزي و مديريت اختيارات الزم در برنامه ي ايرانهادانشجو و... اتخاذ كند. برخالف اين مهم، دانشگاه

دليل ها بههاي آموزشي و توسعه رشتهريزي فعاليتبرنامهو منابع جهت گزينش دانشجو و هيئت علمي 

از استقالل دانشگاهي شامل هر دو بعد مالي  بحثد. نندار را، و فرا وزارتي يوزارتسطح گيري در تصميم

هاي استقالل اداري بدون توجه به ابعاد مالي آن لفهؤشود و طبيعي است پرداختن به مو اداري مي

)ضعف استقالل اداري و استمرار اين وضعيتمعناست و اين دو در كنار هم قابليت پيگيري دارند. بي

اي محلي، ملي و منطقه خود در عرصه دانشگاه نتواند نقش شود تاميباعث  هاي ايراندر دانشگاه مالي(

هاي سطح بااليي خود تبديل نامهها و آيينايفا نمايد و بيشتر به يك نهاد اداري و مجري دستورالعملرا 

 هايك طرف بر استقالل دانشگاهدولت از  . دليل ديگر چالشي بودن استقالل دانشگاهي اين است كهشود

عالي به دنبال تصديگري آموزش بخش قابل توجهي از بودجهتأمين  دليلدارد و از طرفي ديگر بهتأكيد 

بنابراين تدوين  1.است آميزتناقضهاي كشور بيشتر رو وجود استقالل در دانشگاهاينخود است. از

ها را در ها، بتواند هر چه بيشتر دانشگاهو علمي دانشگاهسازوكاري كه ضمن حفظ استقالل مالي، اداري 

 جامعه ترغيب كند؛ اهميت دارد. خودجوش راهبري

 

 عالیآموزش مؤسسات و هادانشگاه مدیریت انتصاب و انتخاب در ضعف  .7

 عاليترين مسائل در سياستگذاري آموزشعالي يكي از مهمآموزشمؤسسات  اداره امور ،در منابع متعدد

اختيارات كافي و خالقيت در نبود هاي سياسي، دليل رسوخ جريانبه ن موضوعاما اي 2.ستمعرفي شده ا

پروري عدم توجه به جانشيناي، ساي دانشگاه، انتخاب سليقهؤها و رامناي دانشگاههيئت  گيريتصميم

سسات ؤها و مموجب شده است تا در انتخاب و انتصاب مديران دانشگاه 3و اعمال تبعيض در اين زمينه

گيري ، جهتگرا و نوآورپذيري، تحولپذيري، رقابت)مسئوليت ايهاي حرفهعالي، كمتر شايستگيآموزش

با را  هاي كشورديگري كه مديريت دانشگاه عامل مورد توجه قرار بگيرد. ...( و استراتژيك، كارآفريني

 4. طبق آخرين آمار منتشر شده ايرانداكاستهاي دانشگاهي ، مديريت پژوهشچالش مواجه كرده است

                                                 

پژوهي، مطالعات علم و گاه دانشگاه در ايران؛ مباحثي نو و انتقادي در باب دانشگاه. مقصود فراستخواه، گاه و بي1

 . 1396عالي، فصل دهم، انتشارات آگاه، آموزش

انتشارات دانشگاه  ،یاملش انيوسفیترجمه رضا ، عالي در هزاره سومهاي فراروي آموزشوبر، چالش لوکو  یهرش ورنرزو. 2

 .1381)ع(، نيامام حس

شناسی معاصر، های جامعهی، پژوهشفيک کردیبا رو یعالنظام آموزش رانیمد یزدگاستيمطالعه سمظفر، فاروق امين .3

 .1394. 7ش  4دوره 

4 . https://irandoc.ac.ir/about/fast-facts. 

https://irandoc.ac.ir/about/fast-facts
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كه  1.است انجام گرفتههاي كشور نامه و رساله توسط دانشگاهپايان 558336جمعاً تعداد  1398تا بهار 

اند. با توجه به پژوهش بدون كاربرد و اثرگذاري باقي مانده دليل ضعف مديريتبهاين جمع از مطالعات 

مطالب بيان شده و با عنايت به اينكه در فصل هشتم سند دانشگاه اسالمي نيز بر انتخاب مديراني متعهد 

آنچه وجود دارد  لكنكيد شده است؛ أساالري در تراز دانشگاه اسالمي تبر شايستهمبتنيو متخصص 

اي در انتخاب و انتصاب مديران دانشگاهي به جاي معيارهاي علمي اي سياسي، سليقهجايگزيني معياره

 2.است و تخصصي

 

 محوریبه جای تقاضا عالیآموزش یمحورعرضه .8

 تقاضاي به پاسخگويي جهت در عاليآموزش به دسترسي افزايش هايسياست اعمال با اخير هايسال طي

لكن طبق . است يافته توجهي قابل افزايش دانشگاهي هايدوره در دانشجو پذيرش ظرفيت اجتماعي،

 /23) 1395درصد(، سال  41/48) 1394براي سال  ترتيبنام در آموزش عالي بهآمار نرخ ناخالص ثبت

روند  حاكي از آمار موجود 3،بوده است (5/42) 1397( و براي سال 38/47) 9613(، سال 46 درصد

 به نسبت عاليي ورود به آموزشتقاضا )كاهش وضعيت اين. است براي ورود به دانشگاه نزولي تقاضا

 جز غيردولتي، عاليآموزش مؤسسات و هادانشگاه در خصوصبه اخير هايسال طي عالي(آموزش عرضه

 اينغير از  تقاضا و عرضه در تعادل عدم نتيجه. است مشهود پرطرفدار و خاص هايرشته معدود در

 .يابد راه عاليآموزش هايدوره به بتواند آمادگي و دانش از سطح هر با داوطلبي هر كه باشد تواندنمي

تواند موجب مسائلي مي ،آموختگان آننظر گرفتن اثربخشي دانش عالي، بدون درمحور بودن آموزشعرضه

هاي نامرتبط و يا مهاجرت آنها آموختگان و معضالت مرتبط با آن، اشتغال در حوزهچون بيكاري دانش

نفسه ثر بر آن فيؤبه خارج از كشور گردد و لذا بهبود اين شاخص بدون در نظر گرفتن ساير عوامل م

 جديدتر چالش محور نبودن آن،يا تقاضا عاليآموزش محوريعرضه چالش مطلوب نخواهد بود.

 هعرض كه است شده باعث دانشجويي جمعيت كاهش. آورده است وجودهب را دانشگاه «خالي هايصندلي»

 ويژههب) هارشته در اين كاهش تعداد دانشجويان باعث خود عامل همين و بماند پاسخ بدون عاليآموزش

 اجباري هايتحميل هزينه درنهايت و دانشگاه اساتيد موظفي كاهش آن دنبال به و( كاربرد كم هايرشته

 شود....( و تجهيزات و هاساختمان نگهداري هزينه حقوق، پرداخت جهت) دولت و عاليآموزش نظام به

بر نيازهاي مخاطبان محور و مبتنيعالي تقاضامتقاضي و حركت به سمت آموزشهاي كمساماندهي رشته

 تواند وضعيت را بهبود بخشد. هاي اساسي است كه ميها، داوطلبان، دولت و...( از برنامه)بازار، خانواده

 

                                                 

ها نيست؛ بلکه این بخشی از تعدادی است که دانشجویان و های انجام گرفته در دانشگاه. این آمار واقعی تعداد پژوهش1

 اند. نامه خود در ایرانداک کردهاقدام به ثبت رساله و پایان های دانشگاهی و یا شخصا  نامهاساتيد طبق آیين

بر سند طراحي الگوي شايستگي مديران دانشگاهي مبتني، روزبهان محمدولي سيدجوادين، سيدرضا، پورقلي الهرحمت. 2

 .1397 ،2ش، 6دوره ،مديريت منابع در نيروي انتظامي، دانشگاه اسالمي

 .1398(، پایيز 1397)سال  یو نوآور یعلم، فناور، گزارش ملی پایش و ارزیابی عالي علوم، تحقيقات و فناوريشوراي .3

https://www.sid.ir/fa/journal/JournalList.aspx?ID=8474
https://www.sid.ir/fa/journal/JournalList.aspx?ID=8474
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  كار بازار نیازهای با دانشگاهی درسی های آموزشی وانطباق ضعیف برنامه .9

 اما. پردازندمي تحصيل بهآنها  در دانشجويان كه ندهست داير كشور هايدانشگاه در مختلفي هايرشته

 با منطبق و روزبه شود،مي استفاده هارشته آن در تحصيل براي كه دروسي و هاسرفصل آموزشي، مواد

اشتغال اين مسئله دووجهي است، يك وجه آن  .يستن اشتغال و صنعت حال نياز و كار بازار شرايط

هاي تخصصي مورد نياز صنعت و بازار كار و ديگري اشتغال دليل ضعف در آموزشالتحصيالن بهفارغ

 اين امر هدررفت منابع هنگفت. است مربوطهتخصصي  التحصيالن در شغل نامتناسب با رشتهفارغ

التحصيالن ها تناسب ميزان اشتغال فارغطبق بررسيدنبال دارد. )انساني، مالي، دانشي، زمان ...( را به

كار التحصيل مشغول بهنفر فارغ 100از هر  بدين معني كهدرصد است.  22تخصصي دانشگاهي با رشته

 كه هاستسال مشكل اين 1كنند.خود فعاليت ميو مقطع تحصيلي  نفر از آنها متناسب با رشته 22فقط 

 با دانشگاهي التحصيالنفارغ هايآموخته و هامهارت تناسب عدم و دارد وجود كار بازار و دانشگاه بين

 پيامدهايي باعث اشتغال و تحصيل كارآمد ارتباط عدم. است امر اين علت عمده ،كار و صنعت نيازهاي

 ايمسئله بنابراين. شودمي دانشگاه با صنعت ارتباط عدم آن تبعبه و دانشگاه به صنعت اعتماد عدم ازجمله

است،  شده دانشگاهي سيستم از انتقادهايي بروز باعث و دهدمي نشان كشور در را خودش وضوح به كه

نيز تشديد آموختگان را تواند معضل بيكاري دانشهمين عامل مي. است اشتغال و تحصيل كارآمد ارتباط عدم

 هادانشگاه و درسي آموزشي محتواهايدر كنار تقويت تعامل صنعت و دانشگاه،  است الزم . لذاكند

  گيرد. قرار بازنگري مورد عاليمخاطبان آموزش و جامعه صنعت، كار، بخش نيازهاي با متناسب

 

 بنیادی تحقیقات و پایه علوم ناكافی در حوزه توسعه و حمایت .10

علوم پايه  هايحوزه ،هاي كلي علم و فناوريسياست كشور و در علمي جامع نقشه در اينكه به توجه با

اولويت بااليي  از هاي بنيادي، علوم شناختي و...(فيزيك، زيست، نانو، سلول )شيمي، و تحقيقات بنيادي

دستاوردهاي مرهون  ايو منطقه يبرتر جهان هايبه رتبه يابيكشور و دست يلمرشد ع اينكهو  برخوردارند

و مهندسي  يپس از حوزه پزشكنيز  كشور علمي مقاالت نيشتريب) است يعلم هايدست از رشته نيا

 ،مقاله 14.953مقاله، علم مواد با  18.364با  كيزيمقاله، ف 28.578با  يميش هايمربوط به رشته

 زمينه اين در نيز دولت و بپردازند هارشته اين در پژوهش و تحقيق به دانشگاهيانالزم است  2.(است

 به بنيادي تحقيقات و پايه كشور علوم هايدانشگاه درحال با اين. عمل آوردهاز آنها ب را الزم هايحمايت

 پرهزينه 3،هاالتحصيالن اين رشتهنبود شغل مناسب براي فارغبيكاري گسترده و  ازجمله مختلف داليل

 بودن، دير بازدهنكاربردي  ،هاي اخيرويژه در سالهب دانشجويان ازسوي استقبال عدم ،هااين رشته بودن

                                                 

 .1398، «آموختگان دانشگاهيتناسب تحصيالت و مشاغل دانش »های تحول و پيشرفت، گزارش . مرکز همکاری1

 .2014-2018 یدر بازه زمان نسیآو ساوبگزارش . 2

های علوم مرکز آمار و اطالعات راهبردی وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی، نرخ بيکاری رشته 1395. طبق گزارش سال 3

 . است درصد 17درصد و ریاضيات و آمار 25صد، علوم زیست در21درصد، مهندسی 27درصد، علوم طبيعی 41کامپيوتر 
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 جامع هايدانشگاه در كه اكثراًو وابسته به واردات  فراوان امكانات و هاآزمايشگاه تجهيزات، نياز به بودن،

 نيستند؛ موجب شده تا اينآنها  ارائه به قادر عاليآموزشمؤسسات  و هادانشگاه ساير و شودمي ارائه

 و هافناوري ساير به بنيادي تحقيقات و پايه علوم هايزمينه در كشور نگه داشتن عقب برعالوه نقيصه

 سسات و افراديؤم حمايت از اوصاف اين با. كند واردي لطمات بنيادي تحقيقات به وابسته طبيعي علوم

 اهميت دارد. كنند،مي فعاليت هاكه در اين حوزه

 

 آموزی و كارآفرینی دانشجویان ضعف در مهارت .11

ها و ها، سازمانهاي بسياري از دولتدر صدر اولويتو كارآفريني هاي مهارتي امروزه توجه به آموزش

با توجه به پيوند ضعيف آن با جامعه بيشتر كشور عالي . اين وضعيت براي نظام آموزشدارد ها قرارخانواده

را  72رتبه كارآفريني  شاخص از نظرايران  2018در سال  طبق گزارش جهاني كارآفريني .نمايان است

سرمايه انساني  ،از معيارهاي قابل محاسبه در اكوسيستم كارآفريني 1.كشور كسب كرده است 137بين 

كه با توجه به وضعيت كشور  است پذيرجديد و ريسك كارواندازي كسبديده و داراي مهارت راهآموزش

براين عالوه عالي از اين بعد با چالش مواجه است.توان اذعان داشت نظام آموزشدر گزارش مذكور، مي

عنوان يك ركن از هالتحصيالن بمهارت فارغرتبه ايران در  ،2019سال  پذيري جهانيگزارش رقابتطبق 

نظام حاكي از ضعف  وضعيتاين  2.است 92كشور  141از ميان  پذيري،رقابتگانه اركان دوازده

 كه عبارتند از:عوامل متعددي در اين ميان اثرگذار است  عالي است.آموزي و كارآفريني آموزشمهارت

آموزي دانشجويان، محتواي مهارت جهتكافي  كمبود زمانصنعت،  ودانشگاه وثيق بين عدم ارتباط 

پذيري و و تمرين هاي مهارتيبراي آموزش بستر مناسبنبود مواد آموزشي، برخي از وريك صرفاً تئ

ضعف اساتيد هاي مهارتي، محور نبودن برخي رشتهتقاضا ،هاهاي مربوطه در دانشگاهپذيري آموزشتكرار

نشجويان و آموزي در بين دامهارت ضعفمواردي هستند كه موجب  اينها بخشي از .در اين مقوله

اندازي راهالتحصيالن دانشگاهي بعد از اتمام تحصيل در و باعث شده تا فارغ آموختگان شده استدانش

هاي بسياري بر نظام يافتن شغل با مشكل مواجه شوند. همين عامل موجب شده هزينهو  نوپا كاروكسب

التحصيالن به آوري فارغروي توان بهميتبعي اين چالش آثار از ها تحميل شود. عالي و خانوادهآموزش

هاي اجتماعي، كشور، افزايش آسيب و مالي انساني ،هاي اجتماعيرفت منابع و سرمايهمشاغل كاذب، هدر

خصوص در اين ( و... اشاره كرد.داوطلباننفعان)صنعت، خانواده، ها از طرف ذيكاهش اعتماد به دانشگاه

هاي مهارتي و كارآفريني در حمايت قانوني از آموزشهاي آموزشي، هدايت و تحول در سبك و شيوه

 شود.هاي مهارتي در نظام آموزش عالي و ... پيشنهاد ميسازي بستر آموزشها، فراهمدانشگاه

 

                                                 

 وری نيروی کار. ، ترجمه: دفتر توسعه کارآفرینی و بهره2018. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، گزارش جهانی کارآفرینی 1

 .1398اقتصادی، ، دفتر مطالعات «2019 پذيري جهاني سالوضعيت ايران در گزارش رقابت»های مجلس . مرکز پژوهش2
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 علمیهیئت  اعضای یناكارآمدی نظام ارتقا .12

قش نپژوهشي كشور عالي و ها و مؤسسات آموزشعلمي دانشگاه تئمرتبه اعضاي هي ينامه ارتقاينيآ

بازنگري دارد. علمي  تئهاي اعضاي هيدهي به اهداف نظام علم و فناوري كشور و فعاليتدر جهت ييبسزا

عالي وزشهاي اخير در دستور كار سياستي مراجع سياستگذاري آمنامه ارتقء در طي سالينيو اصالح آ

ي جدي بر نقدها اما .هنگي و ...( بوده استعالي انقالب فر)وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، شوراي

  د از:عبارتنكه  وارد است عالي انقالب فرهنگي(شوراي 18/12/1394)مصوب  فعلي ينامه ارتقاينيآ

با  معيار متناسبنبود هاي مختلف )خصوص رشتهنامه نسبت به مورد پژوهشي درنگري آيينيكسان .1

 هاي فني(، هاي علوم انساني با رشتهعنوان مثال تفاوت بين رشتهههر رشته، ب

 علمي،هيئت  اعضاي يتوجهي به مسائل بومي در ارتقاكم .2

 1،هاي كاربردي نسبت به مقاالتامتياز طرح اهميت كمتر .3 

 ، عاليآموزشآمايش برنامه در نظر نداشتن  .4

هارتي، معالي اعم از مؤسسات آموزشها و مقتضيات دانشگاه مأموريت و به توجهيبي و نگرييكسان .5

  ،ترويجي و نظري

انداز و ممكن است به جاي تحقق چشم كه هاو رشته يهاي علمتنوع گروهتوجه ضعيف به  .6

هاي فعاليت آنها را به سمت و سوي ،عالي كشورده در اسناد باالدستي نظام آموزشهاي ترسيم شمأموريت

 .سوق دهدغير اثرگذار و غيركاربردي  علمي

هاي ناظر به پژوهش، كمتري داردامتياز علمي هيئت  اعضاي ينامه ارتقاييندر آ كه از معيارهاي

ئه مشاوره دريافت بودجه تحقيقاتي يا كمك مالي تحقيقاتي خارج از دانشگاه و اراحل مسائل كشور و 

به لمي عهيئت  عنوان مانعي در هدايت اعضايهتواند بفقدان اين معيارها مي ؛استهعلمي به سازمان

اساسي دارد تا  نامه ارتقا نياز به بازبينييينرو آايناز سمت حل مسائل كاربردي و مبتالبه كشور باشد.

اعضاي قاتي آموزشي، علمي و تحقي هجانبزمينه ارتقاي همه هكنندفراهم ،مسائل كشوربه در كنار توجه 

 باشد.علمي  تئهي

 

 علمی هایاجتماعی در محیط -فرهنگی  هایرویكرد ضعف .13

در  همگان روشن است.ايدار براي پوسعه تت اقتصادي و فيشرپي در عاجتما هاي فرهنگي ونقش سرمايه

تواند نقش بسزايي در هاي اجتماعي مييكي از بسترهاي اصلي تشكيل گروهعنوان به اين راستا دانشگاه

اي در فضاي دانشگاه فرصتي هاي علمي، فرهنگي و مذهبي، حرفهتشكل 2.سرمايه داشته باشدتوليد اين 

                                                 

وست پيپردازی، های نقد و نظریهو خالقيت، کرسی ليف و ترجمه و تصحيح کتاب، انتشار مقاله )داغ، پراستناد(، نوآوریأ. ت1

 نامه ارتقاست. مطرح شده و دارای امتياز در آیينفرهنگی و... ازجمله موارد 

هاي ر ايران، ظرفيتايران، دوفصلنامه دانشگاه امروز: دانشگاه دعالي اندازها در آموزشها و چشمفكوهي، چالشناصر . 2

 .1398 ،110-113صص ،4سال سوم، ش ،هاي آيندهاكنون و فرصت
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ثير الگوهاي أداليلي ازجمله تهاي كشور اين رويكرد بهدر دانشگاهاين يابند. با وجود مناسب براي ظهور مي

بين نهاد علم و بوم نظام ارتباط معنادار نبود اخالقي و اجتماعي بيگانه در دانشگاه و دانشگاهيان، 

فهم نادرست با نهادهاي فعال جامعه،  دانشگاه قطع رابطه ،اجتماعي جامعه ازسوي متوليان -فرهنگي

 به مقطعي و سطحيتعارض قديمي ميان سنت و تجدد و نگاه هاي فرهنگي، مسئوالن از فعاليت

در  غالباً) مناسب دولت در اين زمينهگذاري عدم سرمايه 1،ديگر تأثيرگذار عوامل و فرهنگي هايبرنامه

 هاي سياسي براي فعاليتهاي فرهنگي است(، محدوديتاولين اقدام كاهش بودجه ،زمان كاهش بودجه

مندان فرهنگي بسيار ازسوي دغدغهكيدات أضمن تباعث شده است هاي دانشجويي و... برخي از تشكل

و در نتيجه تنزل يابد اي به امور فوق برنامه و حاشيه هادانشگاه امور فرهنگي و اجتماعي ،و اجتماعي

رويكردهاي  رواجموجب تواند مي همچنين .را به دنبال داشته باشداجتماعي  -هاي فرهنگيكاهش سرمايه

هاي اصلي وضعيت موجود و تدوين سازوكارهاي مناسب شناخت گلوگاه شود.قشر جوان  در بين ناپسند

 شود.ها و مراكز علمي پيشنهاد ميفرهنگي و اجتماعي دانشگاهجهت تقويت مسائل 

 

  كارگیری، ارزیابی و روزآمدسازی ضعیف نقشه جامع علمی كشورهب .14

گيرنده نقشه جامع علمي كشور يكي از اسناد مهم حوزه علم و پژوهش در كشور است و نهادهاي تصميم

جمهوري، وزارت معاونت علمي و فناوري رياستعالي انقالب فرهنگي، شوراي) متعدديو سياستگذار 

علوم، تحقيقات و فناوري، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، وزارت آموزش و پرورش، مجلس 

سال از تصويب و ابالغ اين  8با وجود گذشت حدود  اند.آن نيز نقش داشته شوراي اسالمي( در تهيه

، مورد(13) راهبردهاي كالن اولويتمشخص نبودن  ،هانقشه در برخي از بخش صراحتعدم دليل به ،سند

 ها ودانشگاه هر يك از آنها؛متولي معين نبودن  و مورد(224) و اقدامات ملي مورد(73) راهبردهاي ملي

تحقق هاي خود را در مسير اند برنامهبه آن توجه دارند و نتوانستهكمتر آموزش عالي كشور مؤسسات 

ناشي از عدم ارائه  تواندمسئله ميبخشي از اين طور كه بيان شد همانالبته  .نقشه تنظيم كنند

منابع جهت تحقق بندهاي نقشه تأمين  در زمينه ها و عدم حمايتهاي اجرايي براي دانشگاهدستورالعمل

شده است. كه عبارتند اي مسائل عمده، موجب هاها و دستگاهسوي دانشگاه. توجه ضعيف به نقشه ازباشد

و  اهدافبراساس  عاليآموزش ها و موسساتي دانشگاهيابي عملكردهاتمركز بر ارزيابي و ارزشعدم از: 

 عدم اهداف ملي،عنوان به عمومي در دستيابي به اهداف نقشه بخش ضعيف ، مشاركتهاي نقشهاولويت

فصل پنجم نقشه  «5-2»بندبنابراين از آنجايي كه  .هاي نقشهفعاليترساني مناسب و بهنگام اقدامات و اطالع

، دهنيز اشاره كر رساني نقشه جامع علمي كشورروزم اجرا، نظارت، ارزيابي و بهنظاجامعه علمي كشور به 

بندي اقدامات متعدد و مشخص نبودن متولي هر ترين مانع اجرايي نقشه يعني عدم اولويتضروري است مهم

                                                 

هاي فرهنگي دانشگاه در توسعه فرهنگي جامعه، مهندسي فرهنگي، . محمدرضا نيستاني، ريحانه رامشگر، نقش فعاليت1

 .1392 ،76سال هشتم، ش 
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اقدامات ت علم و فناوري، و تحوال با توجه به سرعت تغيير ،اين برآنها، مورد بررسي دقيق قرار گيرد. عالوهيك 

 د.ننياز به بازبيني اساسي مطابق با اين تغيير و تحوالت دارو راهبردهاي مطرح شده در نقشه 

 

 و پژوهشی عالیآموزشمؤسسات  ها وگرا نبودن دانشگاهموریتأم .15

ام به تعريف اي و اهداف خود اقدهاي منطقهها براساس نيازها و منابع، ظرفيتدولت الملليبين در عرصه

ها ارتباط وثيقي با گرايي دانشگاهموريتأموضوع م .كنندعالي ميهاي ويژه براي نظام آموزشموريتأم

ت علمي ئياعضاي ه ينامه ارتقاو نيز آيين عاليبرنامه آمايش آموزش ،موضوع ارتباط دانشگاه و صنعت

يژه تعريف ويت مورأعالي مآموزشمؤسسات  عالي كشور كمتر براي دانشگاه واصوالً در نظام آموزش دارد.

نشان داده  خود ازكامالً متفاوتي  هو نتيج رويهدانشگاه مزبور ؛ هم كه وجود دارد يدر مواردشده است و 

 يهايل فناورانتقا ايتوسعه و  جاد،يدار اهدهموجود كه بدواً ع پژوهشييكي از مراكز براي مثال . است

رش دانشجو پذيبه يك دانشگاه  هبه مثاباكنون ؛ هماست كشور بوده يرو شيدر رفع معضالت پ ازين مورد

ه به كه بدون توج نمونه ديگر دانشگاهي است ارشد روي آورده است.كارشناسي در مقاطع دكتري و 

خصوص ، در اينارشد و دكتريكارشناسي پذيرش دانشجو در مقاطع تحصيليهاي خود جهت ظرفيت

 اقدام كرده است.

اند، اين عامل هاي خود توسعه و گسترش نيافتههاي كشور متناسب با ظرفيتدانشگاه بسياري از

نيازهاي  به گوييعدم پاسخ را در پي داشته است. آنها گونهگسترش قارچموجبات در كنار ساير عوامل 

پذيري لف بُعد اشتغايضعتبا جامعه و صنعت،  هادانشگاه تبع آن برقراري ارتباط ضعيفمحيطي و به

التحصيل هاي ويژه خود فارغموريتأهاي كشور بدون توجه به مدانشگاه برخي از) آموختگاندانش

علمي با نيازها،  تئاعضاي هي ينامه ارتقاآيينشدن اسب تندهند(، ناممي آموزشهاي يكسان رشته

ها، كمبودها تعد با شناخت ظرفيتقويت اين باست.  دنبال داشتهبههاي كاربردي و ... را مسائل و پژوهش

جراي او نظارت بر حسن  هاي ويژه هر دانشگاهموريتأبازتعريف ممنظور هب يهاي نسبي محيطو مزيت

 محقق خواهد شد. هاآن

 

  عالیهای آموزشبحران

 مفهوم بحران

و به معناي زمان دشواري و خطر شديد است  Crisis هدر فرهنگ لغت آكسفورد بحران از ريشه كلم

توان وضعيتي دانست كه در آن فرايند دگرگوني در نظام به شكلي است كه استواري و بحران را مي»
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تر براي اعاده افتد و ضرروت اقدام هر چه سريعخطر ميمطمئن به اي ناتعادل نظام به شدت و با نتيجه

 1«.شودآن يا برقراري نظم مجدد احساس مي

ران را رود. برخي از نويسندگان بحكار ميهاي مختلفي بهمفهوم بحران همانند چالش در موقعيت

معتقد  (،1397يمني )( به نقل از 1977اند ازجمله ادگار مورن )هاي آن تعريف كردهمبناي ويژگيبر

ي، شود، در وضعيت بحراناست بحران با گسترش عدم اطمينان و عدم قطعيت در سيستم شناخته مي

 شود و بالعكسم است مسدود ميتگر سيسيابد، بازخورد منفي كه اصالحبيني كاهش ميقدرت پيش

م از تسيانسجام در سشود، فعال مي ،آوردوجود ميبهبازخورد مثبت كه ايستايي و ركود را در سيستم 

ها، حل گيگيرند. بنابر تعريف بر حسب ويژرود و اجزاي مكمل يكديگر در تضاد با هم قرار ميبين مي

يده خواهد )به اين معني كه حل بحران سخت و پيچ اي پيدا كندتواند حالت جادويي و اسطورهبحران مي

نتيجه تواند به ما كمك كند كه به وضعيت سابق بازگرديم. درشد(، در بهترين حالت حل بحران مي

قاي يك باند كه موجوديت و ها به حالتي رسيدهتوان بيان كرد بحران وضعيتي است كه در آن چالشمي

ران، برداشت از مفهوم بح اينبراساس به اصطالح خطر مرگ وجود دارد.  ،كندپديده را تهديد مي

 اند.شناسايي و احصا شده 3شرح جدول بهعالي كشور هاي نظام آموزشبحران

 

 عالی های آموزشبحران .3جدول 

ف
دی

ر
 

 منابع احصا هابحران

1 
در اجراي قوانين  ضعفعلمي و  بتقل

 مالكيت فكري

 ذيل9و  8، 6، 5اقدامات ملي ، 1ذيل راهبرد كالن  4راهبرد ملي 

فصل هفتم سند  9نقشه جامع علمي كشور، راهبرد  1راهبرد كالن 

كلي علم و فناوري، هاي سياست« 5-6»دانشگاه اسالمي، بند 

 نمسئوالاظهارنظر  تحقيقات انجام شده،

 آموختگاندانش بيكاري 2

 و رشد مراكز ها،پژوهشگاه ها،دانشگاه رؤساي ديدار در رهبري بيانات

كلي هاي سياست «4-4»بند  20/08/1394 فناوري و علم هايپارك

نقشه جامع علمي  6ذيل راهبرد كالن  3علم و فناوري، راهبرد ملي 

انداز قانون برنامه ششم توسعه و سند چشم (64) ماده «ح»كشور، بند 

 النمسئواظهارنظر  ، انجام شدهتحقيقات  ،1404

 گراييمدرك بحران 3
ظر اظهارن نقشه جامع علمي كشور، 7ذيل راهبرد كالن  10اقدام ملي 

 تحقيقات انجام شده نمسئوال

 ناكارآمدي علوم انساني 4

لي م، اقدام 13/04/1394 – هادانشگاه اساتيد ديدار دررهبري  بيانات

ماده  «2»نقشه جامع علمي كشور، تبصره  6ذيل راهبرد كالن  40

كلي علم و هاي سياست«1-4»قانون برنامه ششم توسعه، بند  (64)

 نمسئوالاظهارنظر  وتحقيقات انجام شده  فناوري،

                                                 

، 1137، ش 33مجله دانشكده حقوق و علوم سياسي، دوره  ،یالمللنيبحران در نظام ب فیدر باب تعر بهرام مستقيمي،. 1

1373. 

http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=31386
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=31386
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ف
دی

ر
 

 منابع احصا هابحران

 يعالآموزش يتمركز بر گسترش كم 5

 و رشد مراكز ها،پژوهشگاه ها،دانشگاه رؤساي ديدار رهبري در بيانات 

 ذيل راهبرد 38، اقدام ملي 20/08/1394 – فناوري و علم هايپارك

ساير  و 10و راهبرد كالن  3ذيل راهبرد كالن  1راهبرد ملي  ،6كالن 

شم شقانون برنامه  (66)موارد ذيل آن نقشه جامع علمي كشور، ماده 

نظر اظهار و شدهتحقيقات انجام  سند دانشگاه اسالمي، 1توسعه، فصل 

 النمسئو

 مهاجرت نخبگان 6

هاي جمعي از پژوهشگران و مسئوالن شركتدر ديدار  رهبري ياناتب

ع نقشه جام 9راهبرد كالن  15اقدام ملي ، 1391 /08/05بنياندانش

كلي علم و فناوري و هاي سياست«4-6»و  «2-7»بند  علمي كشور،

ن قانو (64)ماده  «ث»سند دانشگاه اسالمي، بند  5فصل  15راهبرد 

 النمسئواظهارنظر  ،تحقيقات انجام شده برنامه ششم توسعه.

 

. در شدند عالي شناسايي و احصابحران در آموزش 6هاي صورت گرفته، با بررسي منابع و تحليل 

 ها توضيحاتي ارائه شده است. ادامه درخصوص هر يك از بحران

 در اجرای قوانین مالكیت فكری ضعفعلمی و  بتقل .1

يف، حق ثبت، حق اختراع و بسياري حقوق ديگر جزو مالكيت فكري و معنوي ألحق تكثير، حق ت

ثر از حقوق مالكيت فكري و معنوي سنگ بنايي براي ايجاد ؤآيند. حمايت قوي و محساب ميبه

ازجمله افزايش انگيزه ي يمزايا است و و نوآوري بانشاط در تحقيقات، علم و فناوريگذاري سالم و سرمايه

هاي موجود وردهاهايي براي توليد و توزيع فربراي نوآوري، ايجاد محيطي خالق، تشويق به كشف روش

 يتي،محقق و نوآور با فراهم بودن چنين محيط حما .به همراه داردبا هزينه كمتر و تشويق به كارآفريني 

ها و برداريدليل كپيدر كشور بهانگيزه و شوق مضاعفي براي فعاليت خواهند داشت. لكن اين حقوق 

تواند شوند و اين مي... رعايت نمي و و ضعف قانوني هاي تقلب علميگيري بنگاهتكثير غيرقانوني، شكل

 باشد. و...  1گراييرواج مدركي، سارقان علم هيو تنب صينبود سازكارهاي مناسب براي تشخ دليلبه

در ايران رتبه كلي ؛ 2019در سال  (IPRI) فكري تيحقوق مالك يالمللنيگزارش شاخص ببراساس 

در زير شاخص  كشور ايران و ،در گزارش مربوطه. است بوده 103كشور ،  129از ميان اين شاخص 

و زير  105( رتبه PPRفيزيكي )، زير شاخص حقوق مالكيت 99( رتبه LP) محيط حقوقي و سياسي

اين آمار گواه بر وضعيت نامناسب  2.را كسب كرده است 99( رتبه IPRشاخص حقوق مالكيت فكري )

                                                 

 یبندي عوامل مؤثر بر سرقت علمتیو اولو ییشناساعظيمي، نسيم سليماني،  بي عشرت زماني، سيدامين. بي1

 .1392، 91- 110،صص . 67ش ،یعال در آموزش زيیرفصلنامه پژوهش و برنامه، دانشگاه اصفهان انیدانشجو

2. International Property Rights Index 2019. 
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عدم كفايت قوانين يا قوانين كيت فكري محققان و نوآوران و ضعف در اجراي لكشور در حفظ حقوق ما

 .دارددر اين رابطه 

آموختگان تحصيالت تكميلي و بسترسازي و هدايت دانشبا وجود ظرفيت مناسب دانشجويان و  

 مناسب آموزش عدملكن است.  مقاالت انتشار كميت تمركز بر كشور، پيشرفتاين نيروها به سمت 

موجب شده  در پي داشته است. اين امر مشكالت زيادي ،خاطيان براي مجازات و علمي اخالق تحقيقات

يكي از  .نمايان باشد هستند، مقاالت يباال استردادميزان كه داراي  كشورهايي ميان در ايرانجايگاه 

 و... جنوبي، چين، كرهايران، روماني، سنگاپور، هند، مالزي) علمي استتقلب ،استرداد مقاله داليل

  1(.شوندمحسوب ميبين المللي  مجالت كشورهايي با باالترين استرداد مقاله در

 آموختگانبیكاری دانش .2

عالي، توسعه كمي و افزايش از انقالب اسالمي همزمان با رشد جمعيت و تقاضا براي ورود به آموزشبعد 

طوري كه در طي يك دهه گذشته ضرورتي اجتناب ناپذير بود، به عاليظرفيت پذيرش دانشجو در آموزش

، به 1394-1395دانشجويان در سال تحصيلي )تعداد  رسيد رشدتعداد دانشجويان به باالترين سطح 

عالي ؛ هر چند در طي يكي دو سال اخير تعداد دانشجويان ورودي آموزش2(نفر رسيده بود 4348383

محور، عدم تناسب برنامه درسي هاي مهارتغفلت از آموزش ت به چند سال قبل كاهش يافته است؛نسب

... سبب شده  محفوظات ذهني وهاي تحصيلي با نياز دانشجويان و جامعه و توجه صرف به برخي از رشته

آموختگي در انتخاب و يافتن شغل با كه دانشجويان از مهارت پايين برخوردار باشند و بعد از دانش

التحصيل فارغ 990.378.1( مركز آمار ايران حدود1396) براساس آخرين گزارشمواجه شوند.  يمشكالت

هاي از دانشگاه دانشجو نفر 850000انه حدود ي، ضمن اينكه سالكشور وجود دارددانشگاهي بيكار در 

بيكاري  3.پيوندندشوند كه بسياري از آنها نيز به خيل عظيم بيكاران ميالتحصيل ميكشور فارغ

تواند در پي از اينكه مسائل اقتصادي، اجتماعي و حتي امنيتي را مي جدايآموختگان دانشگاه دانش

  دهد.ثير قرار ميأتحت تداشته باشد، انگيزه و شوق علمي دانشجويان شاغل به تحصيل را نيز 

در درحال تحصيل دانشگاهي  والتحصيل جمعيت فارغنرخ بيكاري  (1396) آمارآخرين طبق 

ميزان پراكندگي نرخ بيكاري  .است درصد 4/19معادل التحصيل بيكاران فارغو نرخ درصد  2/45مجموع 

نرخ بيكاري  )4است درصد 41 نزديك به هادر برخي از رشتهزياد است و  آموختگان دانشگاهيانشد

 علمي جامع نقشه براساس .(است درصد 38حفاظت محيط زيستو  درصد 41امپيوتر علوم كهاي رشته

اين آمار  بنابراين، برسد. نفر 1.200.000به  1404 بايد در سال آموختگان دانشگاهيدانش تعداد كشور

را تشديد  آموختگاندانش بيكاري بحران و التحصيالن دانشگاهي بر آمار موجود افزوده خواهد شدفارغ

                                                 

1. J. Brainard, J. You, Rethinking Retractions, Science, 362, 2018. 

 .1396عالي، آمار آموزش عالي، بهار ريزي آموزشؤسسه پژوهش و برنامه. م2

 .1398(، پایيز 1397)سال  یو نوآور یعلم، فناور، گزارش ملی پایش و ارزیابی عالي علوم، تحقيقات و فناوريشوراي. 3

 . 1395، کار رويين رييآمارگ جینتا ،رانای آمار . مرکز4
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اين روند است. ادامه  دانشگاهي هايتحصيلكرده گسترده بيكاري از نشانموجود  ارقام و آمارخواهد كرد. 

 .باشند نداشته تحصيل براي مردم ازسوي تقاضايي دانشگاهي هايرشته از بسياريتواند موجب شود تا مي

ازجمله كاهش منزلت علم، اجتماعي  هايآسيبالتحصيالن دانشگاهي ويژه بيكاري فارغهبيكاري و ب

گيري مشاغل كاذب، شكلكاهش رضايت از زندگي، بيكاري پنهان و ، متقاضان كاهش منزلت اجتماعي

 در پي دارد.را  2علمي رشد تقلب و 1نخبگان رشد مهاجرت

 گراییبحران مدرک .3

كنند كه تحصيل با هدف كسب مدرك را يك سرمايه اجتماعي تلقي مياي عدهكشور عالي نظام آموزشدر 

اد فارغ از افر برخي از .محسوب شودآنها  تواند امتيازي ويژه برايحتي در صورت فقدان محتواي الزم مي

رسد اين گونه نظر ميبه شود.عالي مي، صرفاً با هدف كسب مدرك وارد نظام آموزشمحتوا و كيفيت تحصيلي

فراهم نبودن شرايط عمومي، خدمت وظيفه داليل مختلف ازجمله تأخير در انجام بهخصوص جوانان هبافراد 

در همين راستا، اعمال  شوند.هاي اقتصادي و اجتماعي، وارد دانشگاه ميل و ساير فرصتاغتشافرصت ازدواج، 

( 42) عنوان يكي از شروط استخدام مقرر در مادههها ازجمله داشتن مدارك دانشگاهي ببرخي از سياست

هاي عنوان يكي از شاخصقانون مديريت خدمات كشوري و همچنين مالك قرار دادن مدارك دانشگاهي به

تواند همين مسئله ميگرايي شود. تواند سبب تشديد بحران مدركاي كاركنان و كارمندان ميمهم ارتق

 بحراناين  هاياز نشانه خير بيندازد.أرا به تتشكيل خانواده و فرزندآوري له متر زندگي ازجفرايندهاي مهم

كشور در شاخص جهاني ، رتبه پايين گرامدرك دانشگاهي آموختگانبيكاري گسترده دانشتوان به مي

درواقع اشاره كرد.  نامهمقاله و پايان شكل گيري بازار خريد و فروشو  3(72)رتبه  2018در سال  فرينيآكار

فرد/ افراد بدون توجه به سطح كيفي تحصيالت دانشگاهي در تالش براي كسب مدرك به هر طريقي خواهد 

شود و به تدريج يك نوع از پرداختن به مشاغل ديگر ميباعث افزايش سطح توقعات و امتناع چنين امري بود. 

كه به نيروي كار  داردمشاغل بسياري وجود بدين معنا كه  شود،بيكاري پنهاني در برخي مشاغل شايع مي

 نيز وجود دارندمدارج بااليي با  آموختگان بسيارياز طرف ديگر دانشديده و داراي مهارت نياز دارند و آموزش

رسد در اين ميان آنچه بيش از همه خود را نظر ميه. بنابراين باما فاقد مهارت الزم براي ايفاي نقش هستند

آموختگاني است كه داراي مدارج مختلف علمي نيز هاي دانشها و تواناييدهد؛ ضعف در مهارتنشان مي

)اين معضل در چند نيستند. كارفرما خواسته  )يافتن شغل( و رفع نياز و اما قادر به رفع نياز خود باشندمي

نيز تحصيالت تكميلي  گرايي به دورهاما اخيراً تب مدرك ،كارشناسي بود سال اخير صرفاً محدود به دوره

آموختگاني است كه فاقد مهارت و كارآيي خيل عظيم دانش گرايي،يكي از تبعات مدركسرايت كرده است(. 

                                                 

اجتماعي وزارت علوم تحقيقات و  -عالي ايران، تهران، پژوهشكده مطالعات فرهنگيذاكر صالحي، مسائل آموزش غالمرضا. 1

 .1397فناوري، 

هاي ظرفيتدانشگاه در ايران، : امروزعالي ايران، دوفصلنامه دانشگاه اندازها در آموزشها و چشمكوهي، چالشناصر ف .2

 .1398 ،110-113صص ،4هاي آينده؛ سال سوم، شاكنون و فرصت

 کنند.نمیشوند و آن ميزان مهارت کافی را کسب . بسياری از افراد صرفا به  قصد گرفتن مدرک وارد دانشگاه می 3
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خروجي و  هاي بسيار،انرژي و هزينه هستند و به تعبيري با صرف زمان، الزم در حوزه تخصصي خويش

براي كشور كه در مسير توسعه قرار تواند مي و همين عاملدست نيامده ها بهوري مطلوبي از اين هزينهبهره

 نباشد. مطلوب  دارد،

  1ناكارآمدی علوم انسانی .4

 قرار توجه مورد انديشمندان و صاحبنظران از بسياري كه است موضوعي انساني علوم ارتقاي و تحول

. است پرداخته مهم اين به (64) ماده «2»تبصره  برنامه ششم توسعه نيز در كلي هايسياست .اندداده

 ،21/07/1388 مورخ 650 جلسه در ايمصوبه طي هدف، اين تحقق براي فرهنگي انقالب عاليشوراي

 و علم كلي هايسياست همچنين .است كرده اندازيراه را انساني علوم ارتقاي و تحول تخصصي شوراي

فعاليت  .داردتأكيد  انساني علوم ارتقاي و تحول ضرورت بر «1-4» بند در مشخص طوربه فناوري نيز

هايي از ديگر تالش جمهوريمعاونت علمي و فناوري رياستساز ذيل هاي نرم و هويتستاد توسعه فناوري

 ،كيدات بسيارأموضوع و ت با وجود سابقهاست كه در راستاي اعتالي علوم انساني آغاز شده است. لكن 

درسي غالب  و محتواي برنامه ؛دهدمي نشان كشور هايدانشگاه در انساني علوم وضعيت كه چنانآن

ي ناكارآمد و كهنه محتواي ؛باشندنمي بومي هاينظريه و فرهنگ جامعه، برمبتنيهاي علوم انساني، رشته

خصوص ر ايندمل أاز نكات قابل ت. كشور دارند اقتصاد و فرهنگ جامعه، در بسيار كمي ثيرأت و نيز دارند

علوم انساني تحصيل هاي رشتهدر  درصد( 92/54)دانشجويان كشور  حجم بيشتريناين است كه 

اين  2.است علوماز مربوط به اين دست  (درصد 45/57 )التحصيل همچنين بيشترين فارغ ،كنندمي

مورد مطالعه  هايكشور كه حوزه اجتماعي و فرهنگيسياسي، اقتصادي،  درحالي است كه موضوعات

 نيا نييپا ياثربخش يايخود گو برخوردارند؛ همين عامل متعدديهاي از آسيب علوم انساني هستند،

 .بوده است علوم در كشور

هاي كالني چون فناوري اطالعات و ارتباطات، تكنولوژي و تغيير ثر از گرايشأمت مسئلهبخشي از 

علوم انساني، علومي هاي كشور است. هاي علمي در دانشگاهتبع آن ارزشدر الگوهاي ارزشي جامعه و به

 يعلم بشر ييدانا يهاو سرچشمه يمعرفت يهايهكشف و ابداع سرماعلومي كه ) توليدكننده هستند

ناظر به كاربست آن  زياز هرچ شيبي كه علوم) 3كنندهنه علومي مصرف (آنهاست ونيمرهون و مد

اما آنچه وجود دارد، . (است يانسان هفرد و جامع يماد غالباًهاي يازمنديوفصل نها در حلهيسرما

رويكردي مغاير با اين نگاه دارند. نتيجه اين امر موجب خواهد شد علوم انساني در مقام مقايسه با ساير 

وقتي كارايي و منفعت بر حسب مفاهيم اقتصادي چون قابليت فروش »علوم قرار داده شود. در نتيجه 

                                                 

نيست و اين وضعيت كم و بيش در ساير  ايران. بحراني بودن وضعيت علوم انساني از موضوعاتي است كه خاص كشور 1

 وجود دارد.نيز كشورها 

 .1398 زیي(، پا1397)سال  یو نوآور یعلم، فناور یابیو ارز شیپا یشوراي عالي علوم، تحقيقات و فناوري، گزارش مل.  2

 است(. 1395ه سال )آمار مربوط ب

دو فصلنامه دانشگاه امروز، دانشگاه در ايران: بهشتي، سه آفت علوم انساني در ايران معاصر،  سيدعليرضا حسيني. 3

 .1398 ،63-69صص  ،4ش هاي آينده، سال سوم،هاي اكنون و فرصتظرفيت
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له مقوالتي ناكارآمد و نامرتبط، مختص نخبگان، توان به منزگردند، علوم انساني را فقط ميمحاسبه مي

توانايي بيشتري نيز  ازكه كساني  شودنتيجه ثانويه آن باعث مي 1«.غير قابل عمل و منسوخ فرض كرد

زنند؛ ها سرباز مياين دست از رشتهب انتخا ازشوند با اين ناكارآمدي مواجه مي هنگامي كه، برخوردارند

 كند.ميتكميل نيز را  علوم انساني ناكارآمدي هچرخ همين عاملو 

 عالیآموزش كمی تمركز بر گسترش .5

تبع آن افت كيفيت و به كميحاكميت پارادايم عالي كشور، نظام آموزش هايبحرانيكي ديگر از 

هاي دانشگاهي، كيفيت يك عنصر خاص مدنظر نيست بلكه به جهت باشد )در فعاليتعالي ميآموزش

متقاضيان گذشته وجود  هدر ده 2(.شودمي ، كيفيت كل عناصر باهم ديدهمختلف تعامل ميان عناصر

عالي سسه آموزشؤدانشگاه و م تعداد)عالي توسعه كمّي آموزشو لزوم گسترش عدالت آموزشي؛ بسيار 

اما اين موضوع بدون  شدمحسوب مييك ضرورت ( واحد رسيده است 2724به  آموزشي و پژوهشي

با تعداد كشور هاي به نحوي كه دانشگاه شد؛كيفيت  افت باعث سازي امكانات كيفيو فراهم ريزيبرنامه

ها در دانشگاه اما آن كيفيت و استاندارد مطلوب عمالً ،كنندفعاليت ميها و دانشجويان بسيار زياد رشته

نسبت استاد  شاخص شور از نظرعالي كوضعيت كيفي آموزش؛ هابا بررسي شاخصه است. وجود نيامدبه

بيشترين مقدار اين نسبت را در مقايسه با كشورهاي تركيه با  45)ايران با دارا بودن نسبت  به دانشجو

 و...دارد( 20، عربستان با نسبت 12، آمريكا با نسبت 7، ژاپن با نسبت 24، هندوستان با نسبت 40نسبت 

ن مقدار يدانشجو كمترهر  يدالر به ازا 782كرد با هزينه ايران)دانشجو هر يدولت به ازاكرد هزينهسهم 

 دالر 16716انگلستان با ،9951دالر، ژاپن با  3828دالر، كره جنوبي با  2647در مقايسه با تركيه با 

فضاي )براي كل دانشجويان كشور سرانه  سرانه فضاي آموزشي و كمك آموزشي و رفاهي 3،(داراست

و در  مترمربع 11/2سرانه فضاي كمك آموزشي و رفاهي مترمربع،  82/1هر دانشجو  ايموزشي برآ

بنابراين  ... مناسب نيست.( فضا اختصاص داده شده است 4براي هر دانشجو مترمربع 4مجموع حدوداً 

هاي ياددهي و تا فعاليت مين باشدأترفاهي است در فضاي مناسب از نظر آموزشي و  دانشجو كه الزم

 كيفيت نسبي برخوردار نخواهد بود. در چنين وضعيتي از يادگيري به بهترين نحو اتفاق بيفتد، 

 و سنجيمطالعه امكان عالي بدونافزايش ظرفيت پذيرش دانشجويان و گسترش كمي آموزش 

 اعتبارات به عاليآموزش حد از اتكاي بيش و يكسو از سياسي و اجتماعي فشارهاي براساس گاهي اوقات

ها دولتي از دولت درصد بودجه دانشگاه 80)بيش از  ديگر ازسوي و شهريه دانشجويان دولتي محدود

                                                 

ملي بر نظرات أعلوم انساني، ت حوزههاي تحصيالت دانشگاهي در ها و نارساييبررسي چالش»اله عزيزي، . نعمت1

 .1387، 2، آموزش عالي ايران، ش «دانشجويان

. دانشگاه، دانشجو و استادان بسياری در کشور هستند که از کيفيت مناسب برخوردارند. بنابراین در اینجا کليت سيستم 2

ی کشور از سطح مطلوب و بهينه کيفيت فاصله هاها ... دانشگاهها، تالششده و به نسبت منابع، هزینه نظر قرار داده مد
 دارند.

 .1398 زیي(، پا1397)سال  یو نوآور یعلم، فناور یابیو ارز شیپا یعالي علوم، تحقيقات و فناوري، گزارش ملشوراي .3

دوم: علم جلد ، رانیعظمت ملت ا ازیی هاجلوه ؛یساله انقالب اسالم 40 یهادانشنامه دستاوردعبدالملكي،  ...ا. حجت4

 .1397آبان  -چاپ: اول نوبتی مذاهب اسالم بیتقر یمجمع جهان یمعاونت امور فرهنگ، و فرهنگ
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 خصوصبه امر اين كه داده كاهش عمومي اعتبارات محل را از هادانشگاه از يك هر سهمشود( دريافت مي

خدمات پايين در بلندمدت تأثيرات مخرب شد. كيفيت خواهد  كيفيت منتهي افت به تحريمي شرايط در

هاي يادگيري، هاي اجتماعي دانشگاه، تقليل انگيزهخود را در تضعيف عملكرد دانشگاه، كاهش سرمايه

. اينكه اين بحران، چگونه خواهد دادنفعان، كاهش توليد، توزيع و ترويج علم و ... نشان نارضايتي ذي

  است كه نياز به تحقيق و بررسي دارد.اي مسئلهاصالح و بازگرداندان دارد؛ قابليت 

  نخبگان مهاجرت .6

 رفاهي پژوهشي، امكانات سياسي، فناوري، اقتصادي، علمي،زمينه  كه معناست اين به نخبگان مهاجرت

 ز توان و تخصص آنها ناتوان باشد،نيز جامعه در استفاده ا فراهم نباشد و بطور مناسنخبگان در جامعه به

دائمي مهاجرت  1،اجتماعي منزلت و رفاهو  باالتر دستمزدعلمي،  پيشرفت براي كسب تجربه، نيروهااين 

دهد كه برداري از سرمايه انساني نشان ميهاي بهرهبررسي شاخص دارند. به ساير كشورها دائمييا نيمه

ايران در پذيري استعداد كشور طبق گزارش جهاني رقابت اي در اين زمينه ندارد.ايران جايگاه شايسته

 اين بدين معناست 2.استعداد دارد نگهداري توسعه، جذب ورا از نظر  97كشور جهان رتبه  125ميان 

با وجود اينكه ايران از نظر مثال  رايب در مديريت منابع انساني نخبه عملكرد مناسبي ندارد. كشور كه

را  9 جايگاهكشور آسيايي  10هزار نفر در ميان  117با  OECDبه مقصد كشورهاي  مهاجرانتعداد 

به نسبت كل  )باالتر از ديپلم(باال التيدرصد مهاجران با تحص شترينيب 2010در سال ، داشته است

بر اين از آنجايي كه عالوه .كسب كرده استرا  به مقصد اين كشورها ددرص 4/68 زانيبا ممهاجران خود 

 مهاجرفرست هايبين كشور ترين مقصد مهاجران،عنوان مهمهب دانشجو به آمريكاايران از نظر مهاجرت 

با  2015در سال  )عربستان، چين، روسيه، تركيه، كره جنوبي، هند، آفريقاي جنوبي، مصر و برزيل(

كشور آن تر در اينجا ميزان ماندگاري نخبگان در . اما نكته مهماست اشتهرا د 8رتبه  مهاجر نفر 937.7

بين كشورهاي چين، هند،  2011تا  2007درصد( از سال  19است كه ايران با روند صعودي)ميانگين 

  3.رتبه اول را دارد ،ژاپنو  مصر، تركيه، روسيه

تصميمي  اكثريتاما چنانچه  ،نفسه مناسب استفي ،هاتوانمندي يمهاجرت به قصد تحصيل و ارتقا

 ميزان. با توجه به ياد كردعنوان بحران مهاجرت از آن بهبايد براي بازگشت به كشور نداشته باشد، 

پيش رفته است كه اي گونهبه در طي چند سال اخير موضوعمهاجرت و ماندگاري نخبگان كشور، اين 

اعم  يآثار و تبعاتمهاجرت نخبگان بحران شده است.  پذيرفتهدر بين نخبگان دانشگاهي  به امري معقول

نيروي  كاهشدليل ثير مخرب بر توسعه و آينده كشور بهأعلمي و اقتصادي از كشور، ت از خروج سرمايه

                                                 

توسعه صادرات با فناوري برتر بر مهاجرت نخبگان در کشورهاي منتخب منطقه  ريتأث ،یصالح هيمرض ،یآبادهابوالفضل شا. 1

 .1398، 3، ش  54دوره ، اقتصادي قاتي)منطقه منا(، تحق قایو شمال آفر انهيخاورم

2 .The Global Talent Competitiveness Index 2019. 

 .1395 لکرده،يالمللی افراد تحصبين یجايهکشور در مهاجرت و جاب تيوضع یقيتطب یبررس ،یناورفپژوهشکده مطالعات . 3
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كاهش سرعت رشد  ور همچنيننخبه، استفاده كشورهاي بيگانه از نيروي نخبه كشور بر عليه منافع كش

 به دنبال دارد.را كشور  و توسعه

 

 عالیهای آموزشپیشران

 مفهوم پیشران

د. بديهي است كه ندهنده آينده جهان دارها اشاره به نيروهاي عمده شكل، پيشرانپژوهيدر متون آينده

 هاپيشرانتر عبارت روشنبه .هاي مختلف تأثيرگذارندصورت غيرمستقيم بر حوزهها بهپيشران

مختلف تأثير هاي صورت جهاني يا محلي، بر آيندهاند كه بهدهنده به آيندهاي از نيروهاي شكلمجموعه»

محيطي و هاي اجتماعي، فناورانه، اقتصادي، زيستصورت غيرمستقيم حوزهها بهگذارند. پيشرانمي

 1«.سازندمي ثرأمت را سياسي

عالي به مثابه پيشران آموزش نظامبارتي هعالي هم مولد توسعه است و هم مولود توسعه. بعآموزش

هايي است فرهنگي و... ؛ براي توسعه و پايداري خود نيازمند پيشرانتوسعه اقتصادي، سياسي، اجتماعي، 

ها عالي كشور ضمن برخورداري از چالشآموزش ر تالطم موجوديت خود را حفظ كند.تا بتواند در عصر پ

هايي كه در صورت اي دارد. پيشرانناشناختههاي متنوع و تا حدودي هاي متعدد، ظرفيتو بحران

رو مواردي تحت ايند. ازهاي موجود را بر طرف نمايناز چالش بخشيتوانند كارگيري ميو بهشناسايي 

در ادامه براساس . عالي )ناظر به ويژگي اهرمي بودن آنها( شناسايي شده استهاي آموزشعنوان پيشران

شناسايي و احصا  4شرح جدول بهعالي كشور هاي نظام آموزشهمين برداشت از مفهوم پيشران، پيشران

 اند.شده

 

  

                                                 

سال آينده، فصلنامه  5سيما در  و صداهاي مؤثر بر خبر نصرالهي، تحليل روندها و پيشران . هادي البرزي دعوتي، اكبر1

 .1397 ،2، ش 25هاي ارتباطي، سال پژوهش
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 عالیهای آموزشپیشران .4جدول 

 منابع احصا هاپیشران ردیف

1 
 و اعتبارسنجي گيري نهادشكل

 عاليآموزش كيفيت تضمين

الن ذيل راهبرد ك 9هاي كلي علم و فناوري، اقدام ملي سياست«2-3»بند 

ات جامع علمي كشور، تحقيقنقشه  1ذيل راهبرد كالن  11، اقدام ملي 6

 النانجام شده، اظهارنظر مسئو

 عاليسازي آموزشالملليبين 2

نقشه  9 و ساير اقدامات ذيل راهبرد كالن 7و  1، اقدام ملي9راهبرد كالن 

 «الف»هاي كلي علم و فناوري، بندسياست «5-8»، بند جامع علمي كشور

ظام نفصل زير  12راهبرد و  3، فصل توسعه قانون برنامه ششم (64)ماده 

فصل ششم سند دانشگاه اسالمي، تحقيقات انجام  14فرهنگي، راهبرد 

 ن، اظهارنظر مسئوال شده

3 
علم، فناوري و  رصد سازينهادينه

 نوآوري

 كنندگان در هفتمين همايش ملي نخبگان جوانشركت رهبري با يدارد

فصل هفتم سند  2اقدامات ذيل راهبرد «2-3»، بند 17/07/1392 –

 بردراهذيل فصل هفتم سند دانشگاه اسالمي،  5دانشگاه اسالمي، راهبرد 

 ، 4 كالن راهبرد ذيل 3 و 1ملي اقدام و 4 كالن راهبرد ذيل 6 و 1 ملي

 قشهن 6 كالن راهبرد ذيل 14 ملي اقدام ،5كالن راهبرد ذيل 7 ملي اقدام

 راظهارنظ فناوري، و علم كلي هايسياست «2-4» بند و كشور علمي جامع

 تحقيقات انجام شده ،نمسئوال

4 

 يرقابت يفضا يو راهبر تيهدا

 انيها و دانشگاهدانشگاه نيموجود ب

 به سمت حل مسئله

كنندگان در هفتمين همايش ملي نخبگان در ديدار شركت رهبري بيانات

 –ها و بيانات در ديدار اساتيد دانشگاه 17/07/1392 – جوان

 و نخبگان از جمعي ديدار در بيانات1390/07/13و  15/05/1392

 ملي اقدام توسعه، ششم برنامه (64) ماده «الف» بند ،علمي برگزيدگان

 ششم فصل«8-3» بند كشور، علمي جامع نقشه 6 كالن راهبرد ذيل 18

 ،تحقيقات انجام شده اسالمي، دانشگاه سند هفتم فصل 4 راهبرد و

 نمسئوال اظهارنظر

5 
ظرفيت باالي منابع انساني 

 تحصيلكرده

 ،02/06/1390 –ها بيانات رهبري در ديدار جمعي از اساتيد دانشگاه

 «ث»نقشه جامع علمي كشور، بند  8ذيل راهبرد كالن  6راهبرد ملي 

نجام تحقيقات ا، نقانون برنامه ششم توسعه، اظهارنظر مسئوال (64)ماده 

 شده

6 

فضاهاي فيزيكي گسترده و 

ها و مؤسسات استفاده در دانشگاهبال

 عاليآموزش

 ناظهارنظر مسئوال

7 
خصوصي در جلب مشاركت بخش 

 عاليآموزش

و  ها، مراكز رشدها، پژوهشگاهدر ديدار رؤساي دانشگاهرهبري بيانات 

هاي كلي سياست« 5-7»، بند 20/08/1394 – هاي علم و فناوريپارك

 24و  7 ، اقدام ملي 3ذيل راهبرد كالن  12و  3علم و فناوري، اقدام ملي 

د و بن (64)ماده  «پ» نقشه جامع علمي كشور، بند 6ذيل راهبرد كالن 

 نقانون برنامه ششم توسعه، اظهارنظر مسئوال (65)ماده  «ث»

8 

توافق بين مسئوالن و كنشگران علم 

جهت اصالح و توسعه كيفي نظام 

 عاليآموزش

با  پژوهشگر )اين مورد كمتر در منابع ممكن اشاره شده بود و پژوهشگر

 مل به اين مورد پي برده است(أت

9 

هاي قانوني در اسناد ظرفيتوجود 

هاي باالدستي جهت سياستگذاري

 عاليكيفي در نظام آموزش

 نقشه جامع علمي كشور 1ذيل راهبرد كالن  5راهبرد ملي 

http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=17466
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=17466
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=17466
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عالي مورد شناسايي آموزشنظام پيشران  9هاي صورت گرفته، با بررسي و تأمل در منابع و تحليل

 توضيحاتي ارائه شده است.  آنهاو احصا قرار گرفت. در ادامه درخصوص هر يك از 

 عالیآموزش در كیفیت تضمین نظام و اعتبارسنجی نهاد گیریشكل .1

 عاليآموزش كيفيت تضمين. است فرهنگ يك باشد، تشكيالت يك اينكه از قبل عاليارزشيابي آموزش

 پيدا وسعهت حوزه اين نشگرانك همه ميان در بايد كه هاستنگرش و هنجارها ها،ارزش از نظامي نيازمند

 د،بهبو به ميل دهي،گزارش پاسخگويي، انتقادپذيري، پذيري،مسئوليت و از ويژگي شفافيت، كند

 كنترل و گيريمچ معناي به عاليآموزش ارزشيابي اصوالً. برخوردار باشد ... ارزيابي خود جويي،مشاركت

 ظامن استقرار كيفيت، تضمين نظام هايشرطپيش از با اهميت ديگر اينكه يكي نكته .نيست بيروني

 ويژههب و فرايند دادها،درون از كافي اطالعات بدون. است شفافيت جهت در عاليآموزش اطالعات

 كيفيت زا اطمينان و آن پايش و عاليآموزش به سيستمي نگرش امكان ،پيامدها و دادهابرون محصوالت،

 .داشت نخواهد وجود عملكرد

 كاركردهاي داراي يك هر كه دارند وجود متعددي و متفاوت نهادهاي كشور فناوري و علم نظام در

 پرداخته آن به طور كافيبه و است غايب مربوطه نهادهاي در كه آنچه ميان اين در. هستند مختلفي

عالي دهد كه نظام آموزشها نشان ميبررسي است. ارزيابي و تضمين كيفيت و نظارت بحث ،است نشده

 گوياي نيز الملليبين تجارب. است كيفيت تضمين براي ملي نهاد يكبراي بهبود مدام كيفيت، نيازمند 

 متولي ملي سطح در يكپارچگي ايجاد براي و چترگونه صورتبه نهاد يك كشوري، هر در كه است آن

 1هاو اعتبارسنجي دانشگاه مثال كميسيون ملي ارزشيابي رايب شده است. عاليآموزش كيفيت تضمين

هاي در آفريقاي جنوبي، نهاد تضمين كيفيت دانشگاه 2عاليكيفيت آموزش هكميتكشور آرژانتين، در 

كيفيت نهادهاي سنجي و تضمين با هدف اعتبار در انگلستان و ... 4شوراي كيفيت آموزش عالي 3،استراليا

 نهاد يك عنوانهب عالي كشور،بر اين اساس نهاد تضمين كيفت آموزش 5.اندهوجود آمدهبعالي آموزش

 كرد. خواهد عمل عالي(آموزش مؤسسات و ها)دانشگاه مجريان و سياستگذار( عنوانه)ب دولت بين واسط

 صنعت با دانشگاه رابطه جامعه، به هادانشگاه تخصصي خدمات كيفيت ازجمله عاليآموزش ديگر ابعاد و

 به پاسخگويي افزوده،ارزش توليد و فناوري عرضه وآوري،ن ملي نظام دانشگاه، كارآفريني كار، بازار و

 ثيرأت تحت را فرهنگي و سرزميني هاياولويت و محلي جامعه هايويژگي با تناسب و ملي توسعه نيازهاي

  داد. خواهد قرار

                                                 

1. CONEAU 

2. HEQC  

3. AUQA 

4. HEQC 

 .1388و مسئله كيفيت، نشر آگاه،  يرانيااه گواه، دانشخ. مقصود فراست5
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 كه است اين باشد فايده مفيد كشور عاليآموزش نظام براي تواندمي كه پيشران اين ديگر بعد

 شبكه و 1پاسفيك آسيا كيفيت شبكه )مانند ادني كيفيت تضمين هاينظام به كشور هايدانشگاه

 و آموزشي الملليبين هايپيمان به پيوستن شوند. متصل (عاليآموزش 2كيفيت تضمين الملليبين

 باشند تكاپو درحال مدام خود كيفيت تضمين براي كشور هايدانشگاه كه شد خواهد باعث سنجياعتبار

 سطح در كيفيت تضمين و سنجياعتبار نهادسازي عبارتيبه برسانند. جهاني استانداردهاي به را خود و

 است. كشور عاليآموزش هايپيشران از كيفيت، تضمين الملليبين نهادهاي به آن اتصال و ملي

 سازی آموزش عالیالمللیبین .2

شود. و خدمات اطالق مي كيفيت آموزش، پژوهش يارتقا فرايند به عاليسازي/ شدن آموزشالملليبين

المللي بين ري است. گسترش تعامالتياي، بخشي و ملي قابل پيگسسهاين فرايند در سه سطح مؤ

اتصال به هاي دانشگاهي و نيز عضويت در شبكههاي آموزشي و پژوهشي، و افزايش همكاري دانشگاهي

المللي، هاي معتبر بينبنديها در رتبهدانشگاهپررنگ حضور عالي، هاي تضمين كيفيت آموزشنظام

المللي بين عدهاي گسترش بُو... الزمه باالهاي درسي در سطح كيفي برخورداري از محتوا و برنامه

و ساير اقدامات ذيل  7و  1، اقدام ملي9راهبرد كالن با توجه به اينكه در رو ازاين 3.عالي استآموزش

بند و همچنين هاي كلي علم و فناوري سياست «5-8»، بند نقشه جامع علمي كشور 9راهبرد كالن 

به صراحت بر گسترش ارتباطات علمي با مراكز و نهادهاي  ؛قانون برنامه ششم توسعه (64)ماده  «الف»

المللي تأكيد شده است. درواقع با توجه به اشارات اسناد باالدستي و آموزشي و تحقيقاتي معتبر بين

ها، اهداف و كاركردهاي ها، مأموريتدر رسالت كشورهاي دانشگاه دهه گذشته الزم است كه تغييرات چند

عنوان راهبردي استراتژيك در عالي را بهسازي آموزشالملليه باشند و بينداشتهايي خود بازنگري

گسترش ديپلماسي  المللي،اندازهاي دانشگاهي بگنجانند تا از اين راه بتوانند به گسترش وجهه بينچشم

برطرف نمودن علمي، هيئت  هاي مطالعاتي اعضايفرصت ،علميهيئت  و تبادالت دانشجويي علمي،

همچنين گسترش فرهنگ ديني و ملي  كشورهاي تنگناهاي مالي و افزايش كيفيت آموزشي دانشگاه

هاي كشور مستلزم توسعه كيفي المللي در دانشگاهافزايش تعداد دانشجويان بينعبارتي به د.نكمك كن

ها در سطح قابليتالمللي و تبليغ اين بندي بينها و قرار گرفتن در جايگاه مناسب در رتبهاين دانشگاه

توانند عنوان سفيران تخصصي فرهنگي ميجهان است. اين دانشجويان پس از بازگشت به كشور خود به

هاي فوق؛ با توجه به بهبود با وجود مزيت تصوير مناسبي از ايران را به مردم كشور خود ارائه دهند.

تواند ها؛ اين امر ميسازي دانشگاهالملليبين هكيفيت آموزشي و پژوهشي و نيز رفاهي دانشگاهي در نتيج

 ثر باشد.ؤاز نظر كاهش مهاجرت نخبگان كشور نيز م

                                                 

1. Asia Pacific Quality Network(APQN) 

2. International Network for Quality Assurance Agencies(INQAAHE) 

های نوین تربيتی، عالی ایران، اندیشهها: موردی از آموزشالمللی شدن دانشگاهفشالنج، فرایند بين عباس بازرگان، ليال .3

 .1394 ،4ش  ،11دوره 

https://www.apqn.org/
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 63088با  و مالزي 45185با  ، تركيه82979با  كشورهاي عربستان 2014طبق گزارشات سال 

 كشور در سطح منطقه و آسياعنوان رقباي علمي هب 1؛11288دانشجوي خارجي در مقايسه با ايران با 

 زمينه عالي درنظام آموزش فعلي وضعيتاند. داشتهالمللي بين رشد مناسبي در جذب دانشجويان

خارجي هنوز از سطح مورد انتظار  دانشجويان و اساتيد جذب ميزان دهد كهنشان مي شدن، الملليبين

 عاليآموزشالمللي شدن توان گفت درحال حاضر بينعبارت ديگر ميدور است. بههموجود ب و ظرفيت

ه با اين ضرورت، نيازمند آمادگي در ه. بنابراين مواج2يك ظرفيت نيست، بلكه يك ضرورت است كشور

 .است سياسي و امنيتي، فرهنگي، علمي ابعاد

 رصد علم، فناوری و نوآوری سازینهادینه .3

 و اجرا ريزي،برنامه سياستگذاري، گيري،تصميم در مسائل ترينكليدي از يكي عاتالاط و آمار موضوع

و نوآوري  فناوري ،علم نظام سياستگذاري و مديريت بر همين مبنا .است مختلف هايحوزه در ارزيابي

 عبارتبه. است نظام اين مختلف هايبخش از معتبر و دقيق اطالعات و آمار نيازمند ملي، سطح در

 نموده كسب اطالعات اين از را خود آگاهي و بصيرت دبايفناوري  و علم حوزه گيرندگانتصميم ترروشن

 روندهاي بينيپيش يا و موجود وضعيت دهندهنشان كهكنند  بنا آمارهايي پايه بر را شانتصميمات و

رصد بازار علم و فناوري، رشد  هايزمينه در جامع و كارآمد ملي نظام يكحاضر  درحال. است آينده

هاي علم و رصد نخبگان، رصد تحوالت علمي و فني، رصد نتايج سياستگذاريالتحصيالن، اشتغال فارغ

 توليد فهم قابل و شفاف صورتبه و اطالعات آمار هاشاخص از بعضي دربر اين عالوه. ندارد وجودفناوري 

 بايد كارآمد و جامع اطالعات و آمار ملي نظام بر همين اساس ساماندهي. دارند ابهام نوعي به و شودنمي

 هايهم در عرصه نوآوري و فناوري علم، اطالعات نظامگستره فعاليت  .بگيرد قرار تصميمات اولويت در

)تحوالت فناوري و نوآوري( است و هم در داخل كشور در سطح ملي و حتي  عاليآموزشالمللي بين

و به  سازگار كندعالي كشور تاكنون نتوانسته است خود را با تغييرات و تحوالت اي است. آموزشسسهؤم

هاي موجود داشته باشد و در اين زمينه از ظرفيت و فعال ه ابتكاريهمواجبتواند  واكنشيه هجاي مواج

 3.خود را متناسب با تحوالت، تغيير دهد آموزشي و پژوهشي هايبهره بگيرد و شيوه

عالي، حجم وسيع دانش توليد شده با توجه به پراكندگي نظام آموزش اين سازوكار نهادينه كردن

حوالت جهاني ت ها با مسائل كشور،عالي كشور، ارتباط ضعيف پژوهشآموزشمؤسسات  ها ودر دانشگاه

موجب  تواندميشود؛ هاي بسياري كه در اين راستا صرف ميو همچنين هزينه در علم، فناوري و نوآوري

مسائل كشور، برقراري ارتباط  وها پژوهشبين  برقراري پيوند، در سياستگذاري توسعه وحدت رويه

                                                 

 .1398 زیي(، پا1397)سال  یو نوآور یعلم، فناور یابیو ارز شیپا یعالي علوم، تحقيقات و فناوري، گزارش ملشوراي. 1

 .1397اجتماعي وزارت علوم تحقيقات و فناوري،  -ذاكر صالحي، مسائل آموزش عالي ايران، پژوهشكده مطالعات فرهنگي. 2

زمينه علم و هاي مهمي در فرانسه، اسپانيا، هلند و... رصدخانه اكنون كشورهاي مختلفي ازجمله كانادا، انگلستان،. هم3

از ( European Information Technology Observatoryفناوري دارند. رصدخانه فناوري اطالعات و ارتباطات اروپا )

 ترين آنهاست. مهم
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كت در راستاي تحوالت ، حرآنها كارياي بين نهادهاي متولي علم و فناوري و جلوگيري از موازيشبكه

نگر در كنار داشتن رويكرد آيندهاين پيشران نيز مقوالتي ازجمله  عالي و... شود. الزمهجهاني آموزش

موضوعات  و نظام مسائل نيازسنجي وجودتحليل وضعيت گذشته و موجود نظام علم، فناوري و نوآوري، 

دسترسي به  سوابق پژوهشي، بهآسان و شفاف  اي بين پژوهشگران، دسترسيپژوهشي، وجود شبكه

دسترسي به متن و محتواي پژوهش كه در برخي از عبارتي مسائل كشور به با مرتبط و اطالعات هاداده

 هاي صورت گرفته در كشور در دسترس نيست. موارد حتي عناوين پژوهش

 حل مسئله  سمتبه ها و دانشگاهیان بین دانشگاه موجود فضای رقابتی راهبریهدایت و  .4

هاي در ژورنال هاي كشور بر سر اينكه كداميك مقاالت بيشتريدانشگاهدرحال حاضر بسياري از 

تئوريك و كمتر كاربردي و ي ستا با سازوكارهاياو در اين ردرگير رقابت هستند. المللي چاپ كنند بين

ها و بدون توجه به ظرفيتها نيز دانشگاهاز برخي  .ندهستپي افزايش اين آمار در  محورلهئمس

اگر چه در  كنند.رقابت ميبراي جذب دانشجو در مقاطع تحصيالت تكميلي هاي خود، موريتأم

سازوكار موجود  اند با استفادهتوانسته كشوركوچك  هايدانشگاهبسياري از خصوص بايد اذعان كرد اين

تر است، وضعيت استفاده و اما آنچه مهم 1ندهاي بااليي شوحائز رتبهالمللي بين هايبنديدر رتبه

 كاهش كيفيترو مسائل ايناز كشور است.فضاي كلي برداري از اين دانش توليد شده در جهت بهبود بهره

تناسب ها به مسائل كشور، هر دانشگاه، ناظر نبودن پژوهش ههاي ويژموريتأم به توجهيبي، عاليآموزش

چاپ سوق دادن دانشجويان و محققان به سمت عالي، هاي آمايش آموزشهاي با برنامهكمتر دانشگاه

بخش عمده چنين وضيعتي ناشي از  .ثير قرار خواهند گرفتأتحت ت مقاالت به هر طريقي

به سمت توليدات كمي و غيرهدفمند  ها و دانشگاهياندانشگاه شودميي است كه باعث يهاگذاريسياست

  .پيدا كنندسوق ويژه در مقاطع تحصيالت تكميلي هضابطه دانشجو برويه و بيپذيرش بي و

شويقي تها و سازوكارهاي تواند با سياستهاي كشور ميآنچه مسلم است ظرفيت موجود در دانشگاه

 در بايد كشور هايدانشگاههدايت شود. نوآوري و توليد محصول و صحيح به سمت حل مسائل كشور، 

ضاي رقابتي به چنين ف راهبري كنند. و بازطراحي بينيباز را اهدافشان و هارسالت ،هاموريتأماين راستا 

اوم كيفيت )مالي، انساني، اطالعاتي و...(، بهبود مد ها كمك خواهند كرد تا در جذب منابعدانشگاه

 آموزشي و پژوهشي، اثرگذاري بر جامعه و... باهم رقابت كنند. 

 كرده تحصیل انسانی منابع باالی ظرفیت .5

از مسائل اصلي  غالباً بحث كمبود منابع انساني كارآمد هاي توسعه كشورها،ريزينگاهي به تاريخ برنامهبا 

 قبل از انقالب عمرانيهاي هاي توسعه كشور از اولين برنامهوِيژه در تاريخ برنامههبوده است. اين مهم ب

هاي مختلفي دليل فقدان افراد تحصيلكرده، گروهاي كه بهگونهبه بعد( كامالً مشهود بوده است. به 1327)

                                                 

دانشگاه کوچک کشور با استفاده از امتياز استنادات علمی،  2، 2019بندی تایمز در سال گزارش پایگاه رتبه. طبق آخرین 1

 ند.دهای کشور شدر بين دانشگاه 2و  1ای حائز رتبه ه
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ريزي را در امر برنامه نتا مسئوال 1شدندهاي غربي در قالب مشاور و متخصص وارد كشور مياز دانشگاه

دست نيروي انساني ها و بسياري از امور كشور بهها، طرحتوسعه ياري رسانند. گذشته از اين، پروژه

وي انساني دليل كمبود نيرآن حضور پزشكان هندي در كشور به بارز د. نمونهشدنوارداتي اداره مي

 بود.  كرده در اين زمينهتحصيل

كند. در كشور نقش كليدي ايفا مي« حفظ ثروت»و هم در « توليد ثروت»سرمايه انساني هم در 

بنيان قرار گرفته، ويژه در شرايطي كه كشور درحال گذار به سمت يك اقتصاد دانشله بهئاهميت اين مس

ني عالي كشور در چند دهه اخير توانسته ظرفيت عظيمي از منابع انسااست. نظام آموزشمضاعف 

يازمندي نر زمينه هاي توسعه كشور را دتحصيلكرده و متخصص را تحويل جامعه بدهد و متوليان برنامه

نشجو بود دا 217.174در كشور در ابتداي انقالب اسالمي  كرده و متخصص ياري رساند.راد تحصيلبه اف

هي نيز رقمي التحصيالن دانشگاتعداد فارغ .رسيد دانشجو 4.348.383بعد از انقالب اين تعداد به اما 

ص براي نيروي انساني تحصيلكرده و متخص از ظرفيت عظيمي چنين چند برابر تعداد دانشجويان است.

تا بتوانند كند كمك ميكشور مديران و سياستگذران  اين عامل به شود.محسوب مي امتيازيك كشور هر 

نند. پيگيري ك و متخصص تحصيلكرده انساني نيروي از طريقرا  ي توسعه كشورهاها و سياستبرنامه

 كند. مي تحصيالت تكميلي اهميت موضوع را چندبرابر آموختگانوجود تعداد باالي دانشجويان و دانش

 

 عالیسسات آموزشؤها و مفضاهای فیزیكی گسترده و بالاستفاده در دانشگاه .6

 

 وابستگی نوع تفكیک به عالیآموزشمؤسسات  تعداد. 5جدول 
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 .ريزي آموزش عاليپژوهش و برنامهسسه ؤم :مأخذ

 

                                                 

( در كشور حضور يافتند. تجارب اين گروه در قالب 1346-1341. گروه مشاوران دانشگاه هاروارد كه از برنامه سوم توسعه )1

ازسوي انتشارات علم، منتشر ‹‹  (ایران در هاروارد مشاوران گروه تجربه) ایران در توسعه و ریزیبرنامه کتاب»كتابي با عنوان 
 شده است.
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نكه اكثر عالي كشور دارد. با توجه به ايآموزشمؤسسات  نشان از تعداد بسيار زياد موجودآمار 

عالي آموزش )دهه گذشته( عالي براي پاسخگويي به خيل عظيم متقاضيانآموزشمؤسسات  ها ودانشگاه

حال وجود فضاهاي برخوردارند. با اين مناسبي فيزيكي فضاهاي حجم اند ازاندازي شدهسيس و راهأت

ده در چند سال اخير از طرف ديگر موجب ش يكاهش جمعيت دانشجوي فيزيكي گسترده از يك طرف و

 هزينه اين برعالوه .استفاده بماندبال عاليو موسسات آموزش هابسياري در دانشگاهفيزيكي است فضاهاي 

تواند كه ميه اين ظرفيت براي دانشگاه و مخاطب )شدباالي ساخت و نگهداري فضاهاي فيزيكي نيز باعث 

الزم وجود بياورد. هايي بهبنيان و ساير نهادها باشد( مزيتهاي دانشآموختگان دانشگاه، شركتدانش

صنعت  وحول ارتباط دانشگاه عنوان يك ظرفيت مناسب در تهبكه بنيان هاي دانشاست بيان شود شركت

مين فضاي فيزيكي جهت انجام أهاي اوليه با مشكل تكنند، طبق بررسيمي نقش مهمي ايفا

ي دولت از بنيان هم براهاي دانشهايشان مواجهند، لذا قرار دادن امكان فوق در اختيار شركتفعاليت

هاي اي شركتاشتغال مزايايي دارد و هم بر نيز وها هزينه كاهشها، نظر جلوگيري از استهالك ساختمان

 توانديم مين منابع مواجه هستندأگيري با مشكل تدر مراحل ابتدايي شكلاينكه خصوص هبنيان بدانش

  ود.هاي شناسايي شچنين فضاها و ظرفيتحجم اي نياز است تا در اين زمينه مطالعهمفيد باشد. 

 عالیآموزشجلب مشاركت بخش خصوصی در  .7

 است شده ثباع زمينه اين در تربيش هايگذاريسرمايه به نياز و فناوري و علم جريان گستردگي امروزه

 كه زماني خصوصبه باشند، نداشته را گسترده زمينه اين در گذاريسرمايه توان تنهايي به دولت كه

 مشاركت به نياز برهه اين در لذا. است بوده روهروب محسوس كاهش با نفتي هايوردهافر و نفت قيمت

 زمينه اين در دولت بيش از هر زماني است. فناوري و علم عالي، آموزش در خصوصي و غيردولتي بخش

 و ستردهگ مشاركت شاهد تا ببيند تدارك غيردولتي بخش براي انگيزشي راهبردهاي و اقدامات تواندمي

 و ولتيغيرد و خصوصي هايبخش اگر. باشد كشور در فناوري و علم زمينه در فعال بخش اين روزافزون

 به نسبت آنها شوند، داده مشاركت عاليآموزش ماليتأمين  يندافر در عاليآموزش نفعانذي ساير

 عاليموزشآ درون در كه هاييفعاليت و اقدامات برابر در و كرد خواهند پيدا تعهد و تعلق عاليآموزش

خش بمشاركت دادن  با ،ازسوي ديگر. داد خواهند نشان واكنش آن به نسبت و حساس گيرد،مي صورت

. شد هندخوا پاسخگويي به ملزم مخاطبان برابر در نيز مسئوالن و هادانشگاه عالي،آموزش خصوصي در

هاي نوين حكمراني، تبع آن شيوهعالي و بهرات و تحوالت روزافزون آموزشبا توجه به تغيي چنين،هم

 نظام اماندهيس به نياز زمينه اين در و كرد اداره را عاليآموزش دولتي منابع طريق از صرفاً تواننمي

 تا هاشگاهدان ماليتأمين  بار تا شودمي احساس غيردولتي بخش توانمندسازي و هادانشگاه ماليتأمين 

 و لمع در غيردولتي و خصوصي بخش مشاركت به توجه بنابراين،. شود برداشته دولت دوش از حدودي

سازي نظام صيشايد بهتر باشد رويكرد نظام سياستگذاري و قانونگذاري از خصو است.تأكيد  مورد فناوري

 ها تغيير يابد.عالي و دانشگاهآموزش و پرورش عمومي و مدارس كشور به سوي آموزش
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 یتوافق بین مسئوالن و كنشگران علم جهت اصالح و توسعه كیفی نظام آموزش عال .8

عالي آنهايي عالي خواهان كيفيت هستند و به نوعي بين نهادهاي متنوع آموزشامروزه مخاطبان آموزش

عالي نيز با در اين بين سياستگذاران آموزش .دنكنند كه از كيفيت مطلوبي برخوردار باشرا انتخاب مي

اي كه عالي هستند به گونهرويه خواهان كيفيت بهينه آموزشآگاهي از افت كيفيت و توسعه كمي بي

غدغه عالي به يك گفتمان و دبين سياستگذاران آموزشعالي( )ضرورت بهبود كيفيت آموزشاين امر 

عدم توافق بين  ،سياستگذاريهميشگي هاي است. از آنجايي كه يكي از چالش شدهتبديل ملي 

ز آن مشتركي ا بحث و گفتمان اكنون، امر كيفيت كه همبوده استسياستگذاران در موضوعات مختلف 

عالي يك وزشتواند براي نظام آماند، ميانحاي مختلف به آن پرداخته ز بهوجود دارد و دانشگاهيان ني

طور كلي ظرفيت محسوب شود. چنين ظرفيتي موجب خواهد شد كه بسيج منابع، پشتيباني، اجرا و به

 نحو انجام پذيرد.عالي به بهترين حركت در مسير توسعه كيفي آموزش

 عالیهای كیفی در نظام آموزشهای قانونی در اسناد باالدستی جهت سیاستگذاریوجود ظرفیت .9

ت امر كيفيت اهميعالي؛ با توجه به موارد اشاره شده درخصوص گسترش كمي و نامتوازن آموزش

د، فرهنگ، اقتصااز هاي نهادي اعم ها و سياستگذاريبرنامه هاز آنجايي كه كلي كند.دوچندان پيدا مي

زه بر اسناد باالدستي است. بررسي و تحليل اسناد حوعالي و... منبعث و مبتنيسياست، آموزش

. چنين كيد بوده استأعالي از موارد مهم و مورد تدهد كه موضوع كيفيت آموزشعالي نشان ميآموزش

اين مهم در  عالي را جهت بسيج منابع و قرارگيريموزشتواند مسئوالن و متوليان آظرفيتي در اسناد مي

عالي زشتواند براي بهبود آمودستور كار سياستگذاري كمك كند. در هر صورت وجود چنين ظرفيتي مي

تر يك گام عقب دبايبا فرض نبود چنين ظرفيتي زيرا و براي حركت رو به جلوي آن بسيار مفيد باشد. 

راي آن مباردت قرار بگيرد و پس از آن به اجتأكيد  بهبود كيفيت در اسناد مورد گذاشت تا اينكه سياست

جراي اين اعالي در اسناد وجود دارد؛ بهتر است بر لزوم ورزيد. حال كه ظرفيت ارتقاي كيفيت آموزش

 كرد. تأكيد  سياست بيش از پيش

 

 عالیهای آموزشها و پیشرانبندی چالشاولویت

معيار و استفاده از محور مختصات تحليلي  4اي بنها از منابع مختلف، برمو شناسايي چالش پس از احصا

 ها مشخص شدند. گيري از گروه كانوني، اولويتبهره بادان 
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ها خصوص ساير چالشبحث در رابطه با اولويت اول، در ها ودر اين بخش پس از اشاره به اولويت

زي( ساپژوهي و گفتمانگيري در دستور كار اجرايي، سياست)قرار نوع برخورد و واكنش 3نيز براساس 

 عالي بدين گونه است:هاي آموزشچالش بندينكاتي مطرح خواهد شد. اولويت

 سرزمينيبرنامه آمايش  بهآموزش عالي  عدم ابتناي اولویت اول:

عالي بر برنامه آمايش سرزمين مبتني نبودن گسترش و توسعه آموزشعالي آموزشترين چالش مهم

ها، گرايي دانشگاهأموريتآمايش با بحث ماينكه به با توجه رسد نظر ميهتشخيص داده شده است. كه ب

هاي درسي با مسائل كشور، تناسب برنامهحل ها به سمت ارتباط دانشگاه با صنعت، هدايت پژوهش

اعضاي هيئت  يل عرضه و تقاضا، نظام ارتقاالتحصيالن، تعادنيازهاي بازار كار و مشاغل، اشتغال فارغ

عالي قرار گرفته است. هاي نظام آموزشعلمي ارتباط وثيقي دارد؛ به درستي در اولويت اول چالش

با چالش در اليه اول قرار دارد كه ترين عنوان مهمهگونه مطرح كرد كه آمايش بتوان اينعبارتي ميبه

مثال در صورت اجراي راي به واهد شد.خ رفعنيز تا حدودي  عاليهاي آموزشاز چالش بسياريحل آن 

دارد( در اين سند وجود هنوز ابعاد مغفولي  ، زيراپژوهي داردالبته اين سند نياز به سياست) سند آمايش

 ،ايهاي منطقهها متناسب با ظرفيتبعدي دانشگاه شود. در اليهپيوند بين دانشگاه و صنعت برقرار مي

هاي هر موريتأت علمي متناسب با مئاعضاي هي ينامه ارتقايايند. در ادامه آيينهاي ويژه ميموريتأم
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اكنون دارد؛ خارج خواهد شد. هنگامي كه كه هم يكنواختيو از حالت  شودميدانشگاه تعريف و بازنگري 

خواهند هاي دانشگاهي سمت و سوي مشخص د؛ پژوهشها بازنگري شوموريتأبر مبناي م ارتقا نامهآيين

عد ها با مشاغل و نيازها نيز بيشتر خواهد شد و همين امر بُيافت و از اين منظر ارتباط پژوهش

آموزي مهارت موجب بهبود امر آموختگان را تقويت خواهد نمود. از منظري ديگر اينپذيري دانشاشتغال

 . خواهد شدآموختگان دانش

ياز به اين مورد ن) و پژوهشي عاليآموزشمؤسسات  ها وگرا نبودن دانشگاهموريتأ: ماولویت دوم

راي هر ها و شرايط محيطي و مسائل كشور )آمايش سرزمين( بپژوهي دارد تا متناسب با ظرفيتسياست

 اي تعريف شود(.ويژههاي موريتأدانشگاه م

در  دبايامه ارتقا ن)با توجه به وجود آيين اعضاي هيئت علمي يناكارآمدي نظام ارتقا اولویت سوم:

هاي ها و پژوهشموريت دانشگاهأپژوهي صورت گيرد تا اين نظام متناسب با ماين زمينه سياست

 ناظر به مسائل كشور مورد بازبيني قرار گيرد(. محورمسئله

مدل  دليل نبود يكعالي و خلط وظايف آنها )بهگيري آموزشتعدد مراكز تصميم اولویت چهارم:

مدل  پژوهي براي رسيدن به يكعالي؛ سياستوزشسياستگذاري متناسب با شرايط و تعدد متوليان آم

 بهينه نياز است(.

رد در اسناد با توجه به اينكه اين موآموزي و كارآفريني دانشجويان )تضعف در مهار اولویت پنجم:

ذاري است؛ گرفته است و آماده سياستگويژه قرار تأكيد  مورد خصوص برنامه ششم توسعه(ه)ب باالدستي

تازگي  عالي مهارتي كه بهويژه شورايهعالي بنهادهاي آموزش تواند در دستور كار اجرايي كليهمي

بر عهده دارد،  اصلي در اين زمينه عنوان دانشگاهي كه وظيفههاي باندازي شده و دانشگاه فني و حرفهراه

 شود(.تأكيد  بر اجراي آن قرار بگيرد و بيش از گذشته

خصوص ينموضوع، در ا )با توجه به سابقه ارتباط ضعيف دانشگاه با جامعه و صنعت اولویت ششم:

خصوص ارائه مطالعات بسياري صورت گرفته است؛ اما هنوز مدل و راهبرد بهينه و قابل اجرايي در اين

نيز برگزاري  نه و تدوين يك گزارش سياستي وآوري منابع مطالعاتي در اين زمينشده است؛ بنابراين جمع

 (.اهميت داردكارهاي عملياتي در اين زمينه علمي براي تدوين راه هاينشست

صوالً ا)اين موضوع نيز از موضوعات باسابقه و  ناكارآمدي نظام سنجش و پذيرش اولویت هفتم:

هاي قبلي مطرح شد باره در بخشحل ناشده نظام آموزشي كشور است. با توجه به توضيحاتي كه در اين 

پژوهي و نبود مدل بهينه در اين زمينه و همچنين شرايط خاص سنجش و پذيرش در كشور؛ طرح سياست

 .عميق براي تدوين و طراحي يك الگوي بهينه سنجش و پذيرش مورد نياز است(

ها ها و پژوهشبحث)در اين باره نيز  عاليمين و تخصيص ناكارآمد بودجه آموزشأت اولویت هشتم:

ها مدل ضعفو راهكارهاي متنوعي ارائه شده است اما هنوز راهكار عملياتي و مناسب ارائه نشده است؛ 
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هاي جزئي يك نمونه خاص از كنند موفقيتآنچه را كه مطرح مي اين است كه موجود و راهكارهاي

تواند به ارائه هاي موجود ميت و پژوهشآوري نظران جمعدانشگاه است كه قابليت تعميم ندارد. بنابراي

هاي تخصصي نيز در اين زمينه براي رسيدن نشست برگزاري يك گزارش سياستي مناسب منتهي شود،

 .به يك سازوكار مناسب خواهد بود(

)اين چالش  هاي درسي و آموزشي دانشگاهي با نيازهاي بازار كارانطباق ضعيف برنامه اولویت نهم:

نوز راهكار هعالي كشور است و با وجود گفتمان و بحث آن؛ موضوعات نسبتاً با سابقه در آموزشنيز از 

اهي هاي درسي دانشگاي مناسب است تا برنامهخصوص چه رويهسياستي ارائه نشده است. اينكه در اين

 .شود(هاد ميپيشن پژوهي در اين راستاشوند، مشخص نيست. بنابراين سياستبا نيازهاي بازار كار منطبق 

از  )اين مورد نقشه جامع علمي كشورسازي ضعيف ري، ارزيابي و روزآمدكارگيهب اولویت دهم:

كه نور مطرح شده است، با توجه به ايهاي جديدي است كه پس از ابالغ نقشه جامع علمي كشچالش

ابي و مناسب اجرا، ارزي خصوص شيوهقرار گرفته است؛ اما درتأكيد  اين مهم در اسناد نيز مورد

 ويژه وتأكيد  سازي وين براي اجراي آن نيازمند گفتمانروزآمدسازي آن هنوز ابهام وجود دارد. بنابرا

 .پژوهي است(ي و روزآمدسازي آن نيازمند سياستبازنگر رويه منظور تدوين

نيادي/ بحمايت و توسعه ناكافي در حوزه علوم پايه و تحقيقات  :ارزهمصورت به اولویت یازدهم

ه و علوم پايحمايت از بحث عالي )آموزشمؤسسات  ها وانتخاب و انتصاب مديريت دانشگاهدر ضعف 

 حال در اكثر اسناد موردعالي است. با اينجديد نظام آموزشنسبتاً هاي تحقيقات بنيادين نيز از چالش

كار اجرايي قرار  تواند در دستوركيدات مكرر اين مورد ميأرسد با توجه به تنظر ميهگرفته و بقرار تأكيد 

ريت نامه جامع مديآيين كه از آنجاييهاي دانشگاهي بحث انتخاب و انتصاب مديريتدر بگيرد(. 

ي از در برخهايي جهت بازنگري پژوهي و برگزاري نشستدانشگاهي در اين زمينه موجود است، سياست

 .است(الزم در دستور كار اجرايي  آن ها و پس از آن قرار دادنبخش

هاي علمي/ اجتماعي در محيط –ضعف رويكردهاي فرهنگي  :ارزهمصورت بهاولویت دوازدهم 

هاي فرهنگي و اجتماعي از موضوعاتي است كه )بحث محوريبه جاي تقاضا عاليآموزشمحوري عرضه

عالي است كه اي در نظام آموزششده و اصوالً از مباحث پايهتأكيد  ها بر آناسناد و پژوهشدر تمامي 

برگزاري ها، پژوهيدهد؛ با اين حال انجام سياستثير قرار ميأت تهاي ديگر را نيز تحتمامي بحث

، تواند مفيد باشدسازي در اين راستا ميشناسي در اين زمينه و گفتمانهاي تخصصي جهت آسيبنشست

گي عالي انقالب فرهنسوي شورايكيدي بر اين مقوله دارد نيز ازأتاخيراً نقشه مهندسي فرهنگي كشور كه 

(. شودگيري اين نقشه در دستور كار اجرايي نهادها در اين راستا پيشنهاد ميابالغ شده است. بنابراين قرار

نسبتاً جديد است؛ اينكه چه الگو و راهكار سياستي در عالي نيز از موضوعات محور بودن آموزشعرضه)

كند عالي؛ بين عرضه و تقاضا تعادل برقرار رويه آموزشبي تواند ضمن جلوگيري از عرضهاين زمينه مي

 هاي تخصصي است(.پژوهي و همچنين برگزاري نشستموضوعي است كه نيازمند سياست
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اي و حل )استقالل دانشگاهي نيز از موضوعات پايه ضعف استقالل دانشگاهي اولویت سیزدهم:

ود را خها؛ چگونه تصديگري عالي است. اينكه دولت ضمن پذيرش استقالل دانشگاهناشده نظام آموزش

هاي تخصصي است تا چگونگي اين مهم پژوهي و نشستكاهش بدهد، امري است كه نيازمند سياست

 .روشن شود(

 

 عالیهای آموزشپیشران بندی. اولویت3نمودار 

 
 

عالي هاي آموزشخصوص ساير پيشرانها و بحث در رابطه با اولويت اول، درپس از اشاره به اولويت

سازي( انپژوهي و گفتمگيري در دستور كار اجرايي، سياست)قرار نوع برخورد و واكنش 3نيز براساس 

 عالي بدين گونه است:هاي آموزشپيشران بندينكاتي مطرح خواهد شد. اولويت

 عاليگيري نهاد اعتبارسنجي و تضمين كيفيت آموزششكل اولویت اول:

عالي؛ راهبردي سازي نظام ارزشيابي و تضمين كيفيت آموزشيكپارچهگيري و تالش در جهت شكل

وزارت عالي است. اگر چه ساختاري تحت همين عنوان در متولي كيفيت آموزشبراي استقرار نهاد ملي 

قرار دارد، اما اين امر كارساز نبوده و نيازمند نهادينه شدن امر اعتبارسنجي و  علوم، تحقيقات و فناوري

پژوهي براي است. بنابراين سياستنهادي مستقل و فراوزارتي  ذيلعالي تضمين كيفيت در نظام آموزش

است. اين موضوع با توجه به اهميت تأكيد  سيس چنين نهادي موردأتي جهت ترسيدن به مدل عمليا

سازي الملليها، بينفضاي رقابتي بين دانشگاهراهبري  هدايت وآن و ارتباط تنگاتنگ آن با بحث 
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اي برخوردار است. با توجه به عالي و جلب مشاركت بخش خصوصي از اهميت و اولويت ويژهآموزش

هاي كشور در يك فضاي رقابتي گيري چنين نهادي موجب خواهد شد كه دانشگاهيي شكلمباحث ابتدا

عالي را صورت خودكار كيفيت آموزشبراي نگه داشتن خود در سطح باالي كيفيت؛ مدام تالش كنند و به

هنگامي كه كيفيت و  ها را تقويت كند.دانشگاهالمللي بين عدتواند بارتقا خواهند داد. همين موضوع مي

هاي با كيفيت پيش خواهند آمد مندي از دانشگاهباشد؛ بخش خصوصي براي بهرهتأكيد  تضمين آن مورد

 موفقهاي بخش خصوصي بيشتر و آن دانشگاهي كه از كيفيت برخوردار باشد در جلب منابع و مشاركت

كيفيت است. المللي بين پيوستن به نهادهايطور كه بحث شد يكي از ابعاد اين نهاد خواهد شد. ضمناً همان

 ها بسيار مفيد خواهد بود.شدن و ارتقاي كيفيت دانشگاه المللياين موضوع خود نيز در بين

 يافض يو راهبر تيهداكرده/ باالي منابع انساني تحصيل: ظرفيت ارزصورت همبهاولویت دوم 

پژوهي تهر دو مورد نيازمند سياس) به سمت حل مسئله انيها و دانشگاهدانشگاه نيموجود ب يرقابت

 .تر شود(روشنآنها  گيري ازهستند تا ابعاد و چگونگي بهره

ازمند )اين مورد ني هاي قانوني در اسناد باالدستي جهت توسعه كيفيوجود ظرفيت اولویت سوم:

 سازي(.هاي تخصصي است و پس از آن گفتماننشست

 پژوهيياستس)اين مورد نيازمند  هافضاي فيزيكي و گسترده بالاستفاده در دانشگاه اولویت چهارم:

 استفاده از اين ظرفيت مشخص شود(. ميزان و نحوه تا

سازي الملليعالي/ بينجلب مشاركت بخش خصوصي در آموزش :ارزصورت همبه اولویت پنجم

رفته است؛ اما گقرار تأكيد  اسناد باالدستي به كرات مورد)با توجه به اينكه هر دو مورد در  عاليآموزش

دن به پژوهي در اين راستا و رسيوجود دارد، بنابراين سياستاجرايي آن بحث  خصوص شيوههنوز در

 شود(.پيشنهاد ميسازي راهبردهاي عملياتي و گفتمان

)اين  عالييفي آموزشتوافق بين مسئوالن وكنشگران علم جهت اصالح و توسعه ك اولویت ششم:

 هاي تخصصي براي رسيدن به راهكارهاي عملياتي است(.مورد نيازمند نشست

الدستي بااين مورد هر چند در اسناد علم، فناوري و نوآوري ) سازي رصدنهادينه اولویت هفتم:

ابراين خصوص مدل خاص آن پژوهشي صورت نگرفته است؛ بناما هنوز در ،شاره قرار گرفته استمورد ا

تواند هاي تخصصي ميپژوهي و برگزاري نشستكردن سازوكار خاص اين نهاد سياستبراي مشخص 

 مفيد فايده باشد(. 

 

 گیرینتیجه

 گيري از روشاز درون منابع متنوع و با بهرهعالي، در گزارش حاضر پس از بيان دستاوردهاي آموزش

پيشران مورد شناسايي و احصا قرار گرفتند. پس از بحث  9بحران و  6چالش،  15)تفسيري(  كيفي
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ها درخصوص هر كدام از موضوعات شناسايي شده، از آنجايي كه يكي از موضوعات مغفول در اكثر پژوهش

بندي شدند. ها اولويتها و پيشرانشناختي، چالشمبناي فرايند روشها بود. برو ارائه اولويت يتوجهبي

ها با گذشت زمان ابعاد بحرانبود )آنها  دليل بعد عميق و درهم تنيدگيها بهبندي بحرانعدم اولويت

ها هاي شناسايي شده، معلول و صورت ظاهري يكسري علترو ممكن است بحراناينيابند ازعميقي مي

ها در اينجا بندي معلولشناسي است و اولويتنيازمند علتآنها  و معضالت ديگر باشند. بنابراين براي حل

  1(.تواند كارساز باشداصوالً نمي

 گوناگونيهاي ها و پيشرانها، بحرانعالي كشور با چالشآموزشطور كه در گزارش آمده همان

يي شده در در حل موارد شناسا دبايجديدتر  مسائلري از يه با رشد و پيشگهرور است. براي مواجهروب

 تر ويقتواند چالش را به بحران، بحران را به معضل عمبه هريك از موارد مي يتوجهتالش بود. بي

پرداختن به  تبديل كند. در اين ميان توجه و ها را از بين برده و به چالشهاي موجود در پيشرانفرصت

 عدم ابتناي چالش ترينها مهمچالش ر است. در بخشهاي اصلي از اهميت بيشتري برخوردااهرم

هاي ديگر است . موضوعي كه علت بسياري از چالششناسايي شد سرزميني عالي بر برنامه آمايشآموزش

ها خش پيشرانبهاي ديگر اميدوار بود. در توان به حل بخشي زيادي از چالشآن مي به تمركز و توجهو با 

عالي زشسنجي و تضمين كيفيت آمواعتبارسازي گيري و نهادينهموارد شناسايي شده، شكلنيز از بين 

توان براي ن؛ مير آاين منظر كه با پيگيري و تمركز ب قرار گرفت. از اناز اولويت باالتري نسبت به ساير

 و... متصور شد. المللي بين عالي كيفيت، كارايي، عملكرد بهينه، رقابت، اعتبار داخلي ونظام آموزش

همين الگوهاي فكري كه با  هايي رالهئمس تواننميامروز خود،  هبدون تغيير در الگوهاي انديش

شود كه براي حل و . بنابراين نكته پاياني؛ پيشنهاد مي2)آلبرت اينشتين(حل كردايجاد شده است، 

توان با اند و نميوجود آمدههاز آنها در گذشته بپرداختن به موضوعات شناسايي شده كه طبيعتاً بخشي 

متناسب با اين  نمديران و مسئوال الزم است رويكرداميدوار بود. آنها  همان نگاه و سبك گذشته به حل

بازبيني  .نماينداتخاذ و بديع نو  يواكنش هايهاي جديد، شيوهبا وضعيت متناظر وضعيت تغيير پيدا كند و

و  عالي كشور متناسب با تغيير و تحوالت سريع علم و فناوريهاي آموزشبازطراحي برنامهها و سياست

هاي مربوطه هاي مذكور، حل بحراند جهت رفع چالشتوانمياز پيشنهاداتي است كه  ،اقتضاعات موجود

  رد.عالي در دستور بررسي نظام حكمراني و سياستگذاري كشور قرار گيهاي آموزشو اتخاذ پيشران
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