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دستاوردها ،چالشها ،بحرانها و پیشرانهای آموزشعالی

چكیده
گسترش نظام آموزشعالي دستاوردهاي قابل اتكايي براي كشور به همراه داشته است .رشد تعداد
دانشگاهها ،دانشجويان و اعضاي هيئت علمي بهعنوان منابع اصلي توسعه كشور ،حضور برخي دانشگاههاي
كشور در رتبهبندهاي معتبر بينالمللي ،كسب رتبه اول از نظر رشد علمي در بين كشورهاي دنيا ،كسب
رتبه علمي برتر در منطقه ،پيشگامي در برخي از رشتههاي علمي نوپا مانند زيست فناوري ،نانو و علوم
شناختي ،رشد و توسعه زيرساختهاي علمي و فني مانند پاركها ،مراكز رشد و شركتهاي دانشبنيان
و افزايش فوائد حاصل از اين امكانها بهويژه توليد محصوالت فناورانه و  ...بخشي از دستاوردهاي
آموزشعالي كشور بهشمار ميروند .نظام آموزشعالي در كنار اين دستاوردها در مراحل ورودي ،فرايند
و خروجي ،غالباً با چالشها و بحرانهايي روبهرو شده و ميشود كه كاركرد آن را با اخالل مواجه ساخته
است .اگرچه تشخيص برخي از اين مسائل به آساني امكانپذير است ،لكن شناسايي برخي از آنها نيازمند
روش علميِ دقيق و عميق است .در اين راستا اشخاص و نهادهاي مختلف (سياستگذاران ،مديران،
پژوهشگران و  )...به اقتضاي جايگاه و نقش خود ،تعدادي از اين چالشها و بحرانها را شناسايي نمودهاند.
در گزارش حاضر پس از اشاره تفصيلي به دستاوردهاي آموزشعالي؛ چالشها ،بحرانها و پيشرانهاي
آموزشعالي از منابع مختلف (بيانات رهبري ،اسناد باالدستي ،تحقيقات انجام گرفته و اظهارنظر
مسئوالن) شناسايي و احصا شدهاند .در گزارش حاضر ضمن فهرست كردن  15چالش 6 ،بحران و 9
پيشران برمبناي معيارهاي موجود ،با استفاده از گروه كانوني موارد فوق اولويتبندي شدهاند .درنتيجه،
چالش آمايش آموزشعالي در صدر چالشها و از بين پيشرانها ،شكلگيري نهاد اعتبارسنجي و تضمين
كيفيت آموزشعالي در اولويت اول قرار گرفتند .برمبناي اولويتهاي مشخص شده ،از ميان سه شيوه
واكنش (شامل قرار گرفتن در دستوركار اجرايي ،سياستپژوهي و گفتمانسازي) جهت مواجهه با هر
يك از چالشها و پيشرانها ،پيشنهادهايي ارائه شده است .بديهي است كه حل هر يك از چالشها و
بهرهگيري از ظرفيتهاي آموزشعالي ،نيازمند بستههاي سياستي ويژه است .ازهمينرو در هر يك از
چالشها ،بحرانها و ظرفيتها گزارش ويژهاي منتشر خواهد شد.
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مقدمه
نظام آموزشعالي ايران براي عبور از برخي چالشها و بحرانهاي پيشرو نيازمند رويكرد همهجانبه و
تالش براي حل آنهاست .بنابراين بهمنظور تغيير ،اصالح و نوآوري در نظام آموزشعالي كشور ،الزم است
تحليل راهبردي و بررسي دقيق و عميقي از سياستها و برنامههاي كالن و خرد آموزشعالي در سطوح
مختلف داشت .داشتن رويكرد همهجانبه نسبت به آموزشعالي موجب خواهد شد تا در كنار توجه به
دستاوردهاي آموزشعالي ،چالشها ،بحرانها و پيشرانها (ظرفيتها) آن مورد ارزيابي و شناسايي قرار
گيرند ،اين امر به مديران و سياستگذاران كمك ميكند تا به بررسي و مطالعه سياستگذاريها و تصميمات
كالن بينديشند و تأثير اقدامات خود را در سطوح مختلف آموزشي ،پژوهشي و فناوري نظارهگر باشند.
درواقع برنامهريزان و سياستگذاران آموزشعالي با مطالعه ،بررسي و ارزيابي سياستها ،خطمشيها و
راهبردهاي آموزشعالي قادر ميشوند تا به بازنگري ،اصالح و يا آنكه خلق و تدوين برنامههاي جديد
مبادرت كنند.
بررسيهاي اوليه نشان از آن دارد كه چالشها و بحرانهاي مختلفي نهاد آموزشعالي كشور را تحت
تأثير خود قرار داده و در برخي موارد ادامه حيات آن را بهخطر انداخته است .با وجود اين در هر برهه
زماني اهميت اين مسائل و چالشهاي آن يكسان نبوده و هر از چندگاهي مؤسسات آموزشعالي را با
دشواريهايي مواجه ساخته است .چالشها و بحرانهاي موجود در دانشگاهها و مؤسسات آموزشعالي
كه درهم تنيدگي ويژگي آنهاست؛ در برخي موارد خود سبب بروز چالشها و مسائل ديگري نيز شدهاند.
بر اين منبا و با استناد به سيستمي بودن آموزشعالي؛ الزم مينمايد كه رويكرد نظاممند نسبت به
موضوعات آموزشعالي  1داشت 2.ازاينرو ضروري است كه آگاهانه و منتقدانه با تأكيد بر رويكرد نظامند،
دستاوردها ،چالشها ،بحرانها و پيشرانهاي آموزشعالي كشور نقد و بررسي علمي شوند و در مواجهه
با آنها نيز رويكرد نظاممند در برنامهها و سياستها در نظر گرفته شود.
يافتن راهكار در موضوعات متنوع آموزشعالي تا حدي مشكل است .بهگونهاي كه امكان دارد يك
راهحل صوري و سطحي در واكنش به بحران بيكاري دانشآموختگان كه معموالً به اشتباه بهعنوان چالش
مطرح است ،ارائه شود .مانند نمونه هنگامي كه از بحران تقلب علمي بهعنوان چالش ياد ميشود و
بالعكس هنگامي كه از چالش ضعف استقالل دانشگاهي بهعنوان بحران نام برده ميشود .بنابراين در اين
گزارش بخشي به مفهوم گشايي اين مفاهيم اختصاص يافته است .در اينجا چند نكته حائز اهميت است
 .1وجود درهم تنيدگی ،کثرت و تنوع ،پيچيدگی در کنار سایر عوامل ناشناخته آموزشعالی موجب شده است كه داشتن نگاه
خطی و سادهنگر نسبت به آموزشعالی ،كمكي به فهم سازوکار ،حل مسائل و بهبود آن نكند .بنابراین با بهرهگيری از رویکرد
سيستمی در آموزش عالی و استفاده از مفاهيم خاص آن (جزء در کل و کل در جزء؛ نگاه هولوگراماتيک؛ تحليل ،ترکيب (سنتز)،
تفکر همهجانبهنگر و )...میتوان سازوکارهای آن را فهم کرد و هنگام مواجهه با مشکالت ،چالشها و بحرانها ،بهتر میتوان
به حل و رفع آنها مبادرت ورزید.
 .2صالح رشيد حاجی خواجهلو و یوسف زلفی اقدم و احسان پروین ،تدوین نظام مسائل آموزشعالی ایران ،مجمع عالی
بسيج.1396 ،
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نخست اينكه دستاوردهاي آموزشعالي بايد در كنار چالشها ،بحرانها و انتقادهاي آن در يك ظرف
ديده شود .دوم اينكه چالشها وابسته به زمان هستند؛ ممكن است يك موضوع 1در گذشته بهعنوان
چالش مطرح بوده باشد ،اما اكنون تهديدهاي آن رفع شده و به فرصت تبديل شده يا اينكه از حالت
چالشي بودن خارج شده و به بحران تبديل شده باشد .براي مثال چالش رشد جمعيت و تقاضاي ورود
به آموزشعالي در اواسط دهه  1380شمسي با گسترش بي رويه نهادهاي آموزشعالي پاسخ داده شده،
غافل از اينكه چالش مذكور ،هماكنون كشور و بهويژه نظام آموزشعالي را با بحران بيكاري
دانشآموختگان دانشگاهي مواجه كرده است .نكته ديگر درخصوص چالشها و بحرانهاي آموزشعالي
اين است كه علت و معلول غالباً با هم اشتباه گرفته ميشوند و به جاي ارائه راهكار براي رفع علت ،تمركز
روي معلول است .بنابراين شناخت علت موضوعات و پرداختن به آنهاست كه اهميت دارد و شرايط را
بهبود ميبخشد .نكته آخر مسئله نسبت ظرفيتهاي بالقوه آموزشعالي به چالشهاست كه بايد مورد
توجه قرار گيرد؛ زيرا ممكن است يك ظرفيت جديد ،مسبب چالشهاي جديد شود .بنابراين شناخت
ظرفيتها و نسبت آنها با چالشهاي حاضر و چالشهاي منبعث از آن ،بسيار اساسي است .پيشرانها
وظيفه پيش برندگي و حل چالشها را به صورت همزمان انجام ميدهند .بنابراين تمركز بر پيشرانها به
معناي بياعتنايي به چالشها نيست.
روش پژوهش
قبل از ورود به فرايند شناسايي و اولويتبندي چالشها ،بحرانها و پيشرانهاي آموزشعالي؛ دستاوردهاي
آموزشعالي با تأمل در گزارشات معتبر داخلي و خارجي ،بهدست آمد .سپس فرايند شناسايي و احصاي
چالشها ،بحرانها و پيشرانهاي آموزشعالي ،اولويتبندي و ارائه راهكارها براي هر كدام بهترتيب زير
بوده است:
 .1از بين پنج منبع ممكن بیانات مقام معظم رهبری ،اسناد و قوانین باالدستی ،اظهارنظر
مسئوالن ،مصاحبه با صاحبنظران ،پژوهشها و سیاستپژوهیهای انجام گرفته؛ چهار منبع
انتخاب و چالشها ،بحرانها و پيشرانهاي آموزشعالي از درون آنها شناسايي و احصا شدند.
 .2در اين مرحله با استفاده از گروه كانوني (متشكل از  5نفر از محققان حوزه آموزشعالي) و
بر مبناي چهار معيار گلوگاهي بودن؛ فرصت سياستگذاري؛ برتري و ناسازگاري و نظام ارزشي و سياسي

 .1در فرهنگ لغت كمبريج واژه موضوع ( )Issueاينگونه آمده است:موضوع يا مشكلي است كه مردم درحال فكر كردن يا
صحبت كردن در مورد آن هستند .بهعبارتي موضوع ،مفهومي است كه درخصوص آن بحث و جدل وجود دارد.
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و با استفاده از محور مختصات تحليلي دان( 1محور  Xاهميت 2و محور  Yقابليت اعتماد را نشان
ميدهد)3؛ اولويتبنديها انجام شد.
نمودار  .1محور مختصات تحلیلی دان ()Dunn

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

گروه كانوني بر مبناي  4معيار ] .اینكه مسئله تا چه حد گلوگاهی است .در اينجا از قاعده 80/20
استفاده شده است .به اين معنا كه  20درصد مسائل  80درصد مسائل ديگر را تحت تأثير خود قرار
ميدهد و همچنين  20درصد مسائل اهميت بيشتري نسبت به  80درصد مسائل ديگر دارد .بهعنوان
مثال طبق قاعده 80/20؛ چند درصد مسائل  b,c,d,….ناشي از  aاست .معيار دوم فرصت

سیاستگذاریهای احتمالی و فوریت اين مسئله (كه بر هزينه و زمان تأكيد دارد) است و معيار سوم
ويژگي برتری 4و ناسازگاری .)Fischer, Miller, Sidney, 2007: 429( 5برتري به امر اجماع اشاره
دارد :اينكه درخصوص يك مسئله تا چد در جامعه (رسانه ،مسئوالن ،پژوهشها ،جامعه تخصصي و
عمومي) اجماع وجود دارد و ويژگي ناسازگاري به اين مهم اشاره دارد كه مسئوالن تا چه حد درخصوص
مسئله مورد نظر با هم اختالف نظر دارند .بنابراين بين ويژگي برتري و ناسازگاري رابطه عكس برقرار
است .يعني براي اينكه مسئله اي در اولويت باالتري قرار بگيرد؛ بايد از برتري بيشتري و ناسازگاري
كمتري برخوردار باشد .مالك و معيار چهارم اين بود كه مسئله تا چه ميزان در نظام ارزشی و سیاسی
Dunn
Importance
Plausibility
Advantage
Incompatibility

1.
2.
3.
4.
5.
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از اولويت برخوردار است .براي اين امر و با استناد به تحليل بيانات رهبري و اسناد باالدستي (كه مبتنيبر
نظام ارزشي و سياسي هستند) بهعنوان دو منبع شناسايي اين مسائل؛ مشخص شد كدام مسائل بيشتر
مورد تأكيد قرار گرفتهاند .در رويكرد عقالني خطمشيگذاري؛ خطمشي انتخابي بايد ارزشهاي جامعه و
همچنين نسبت هزينه و فايده خط مشي انتخابي را نيز مد نظر داشته باشد؛[ و با استفاده از مدل تحليلي
دان به هر چالش و پيشران نمرهاي اختصاص دادند؛ پس از وارد كردن نمرات در نرمافزار  Excelميانگين
آنها براي هر مورد محاسبه و در نهايت اولويتها مشخص شدند.
 .3براساس اولويتبنديهاي مرحله قبل و با توجه به ظرفيت بودجهاي و زماني  3نوع برخورد و
واكنش تشخيص داده شد .الف) برخي از مسائل از جنس دستوركار اجرایی هستند (آماده براي اجرا)
به عبارتي در اينجا سند و برنامه وجود دارد؛ فقط الزم است در دستور كار اجرايي قرار بگيرد ب) برخي
از مسائل از جنس سیاستپژوهی هستند (يعني نياز به پژوهش و بررسي دارند و هنوز ابعاد مسئله به
خوبي شناسايي نشده كه بتواند در دستور كار سياستي قرار گيرد) اين مورد ميتواند انواعي داشته باشد؛
یكم :بعضي از مسائل در قالب گزارش سياستي ميتوانند قرار گيرند (يعني پژوهشهاي زيادي انجام
گرفته و كافي است از درون اين پژوهشها گزارشهاي سياستي تدوين كرد دوم :طرح كالن پژوهشي
(در اين نوع هنوز مسئله مبهم و ابعاد آن به خوبي شناسايي نشده ،بنابراين نياز است تا پژوهشي عميق
و مدتدار انجام گيرد تا وارد فرايند سياستگذاري شود) سوم :گاهي برگزاري نشست سياستي درخصوص
مسئله نيز ميتواند مفيد فايده باشد؛ بهويژه زماني كه درخصوص مسئله ،پژوهشها و كارهايي صورت
گرفته و براي تدوين گزاره سياستي نياز به اظهارنظر خبرگان حوزه باشد ج) يك شيوه ديگر كه در ميان
دو شيوه فوق قرار ميگيرد ،بحث گفتمانسازی از طريق رسانه ،انجمنها ،خبرگزاريها و ...است .اين
مورد بهويژه زماني مورد استفاده قرار ميگيرد كه طرح اوليه آماده شده و نيازمند ارزيابي واكنشهاي
عموم نسبت به آن است.

دستاوردهای آموزشعالی
نخستين تالشهاي سازمانيافته براي ايجاد تحول در نهاد تعليم و تربيت ايران با تأسيس دارالفنون در
سال  1230شمسي به نتيجه رسيد .در سال  1313اولين نهاد آموزشعالي به شيوه مدرن تأسيس شد.
تا قبل از پيروزي انقالب اسالمي  245دانشگاه ،مؤسسه آموزشعالي ،مدرسه عالي ،آموزشگاه عالي،
دانشسراي عالي ،انستيتو تكنولوژي و ...وجود داشت كه از اين تعداد  26واحد نام دانشگاه داشتند .تا
سال 1358تعداد دانشجويان 174.217 ،نفر بود( 1.حدود  0/5درصد جمعيت كشور) .با پيروزي انقالب
اسالمي تحول عظيم و چشمگيري در آموزشعالي كشور رخ داد؛ تعداد دانشگاهها و مؤسسات آموزشعالي
 .1يعقوب انتظاری ،شصتسال آموزشعالی تحقيقات و فناوری در ایران ،مؤسسه پژوهش و برنامهریزی آموزشعالی.1391 ،
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به  2.724واحد رسيد .از نظر منابع انساني علم ،فناوري و نوآوري ،در سال تحصيلي 1396-1397تعداد
دانشجويان  3.616.114در رشتهها و مقاطع مختلف تحصيلي برآورد شد( 1حدود  4/5درصد جمعيت
كشور)؛ متناسب با افزايش تعداد دانشگاهها و دانشجويان ،روند رشد اساتيد دانشگاه نيز در اين سالها
افزايشي بوده و تعداد اعضاي هيئت علمي تماموقت به  85.594نفر رسيده است .افزايش تعداد دانشجويان
و اعضاي هيئت علمي و بهتبع آن تعداد فارغالتحصيالن در كشور نويد وجود نيروي كار متخصص و آماده
به كار براي پيشبرد اهداف كشور است.
درزمينه زيرساختهاي صنعتي ،مالي و فناورانه روند توسعه پاركهاي علم ،فناوري بهعنوان
نهادهاي اجتماعي و حلقهاي از زنجيره توسعه اقتصادي با هدف افزايش نوآوري فناورانه ،توسعه اقتصادي
و اشتغالزايي متخصصان و صاحبنظران انديشه ،صعودي بوده و تا پايان سال  1396تعداد  44پارك
ايجاد شده است .مراكز رشد كه يكي از ابزارهاي رشد اقتصادي است و بهمنظور حمايت از كارآفرينان
تحصيلكرده تأسيس ميشوند تا با ارائه امكانات و تسهيالت عمومي ،زمينه پا گرفتن شركتهاي جديد
را فراهم كنند؛ تعداد آنها تا پايان سال  195 ،1396مركز بوده است .روند تشكيل انجمنهاي علمي
(ذيل وزارتين علوم و بهداشت) بهعنوان كانونهاي تفكر و اركان اصلي مديريت دانش كه نقش عمدهاي
در توسعه علمي كشور و رسيدن به جايگاه يك مرجعيت علمي دارند ،صعودي بوده و تا سال  1398تعداد
 580انجمن در كشور شكل گرفته است .در همين زمينه تا سال  1395حدود  190قطب علمي كه براساس
برنامهاي مشخص براي نوآوري و دستيابي به كيفيت برتر علمي در سطح ملي ميكوشند ،بهوجود آمده
است .تعداد صندوقهاي سرمايهگذاري خطرپذير به مثابه نهادهاي تخصصي سرمايهگذاري كه نقش مؤثري
در فرايند ايجاد و توسعه كسبوكار ايفا ميكنند تا پايان سال  26 ،1396مورد رسيده است .همچنين روند
ايجاد شركتهاي سرمايهگذاري بهمنظور تأمين مالي كسبوكارهاي نو بهصورت شركتهاي سهامي خاص
نيز در سالهاي اخير افزايشي بوده و تا پايان سال  1396به  9شركت رسيده است.
دستاوردهاي كشور در حوزه شركتها و مؤسسات دانشبنيان بهعنوان مراكز تبديل علم به ثروت،
توليد محصوالت فناورانه ،تجاريسازي پژوهشها و ...قابل مالحظه بوده به گونهاي كه تعداد بنگاههاي
دانشبنيان تا مهرماه  4583 ،1398شركت است .ميزان درآمد اين شركتها با شيب مناسبي درحال
افزايش است و در سال  1397به ميزان  600هزار ميليارد ريال برآورد شده است ،همچنين شاغالن در
اين شركتها حدود  300000نفر گزارش شده است.
درزمينه انتشارات علمي سهم ايران از توليد علم برتر دنيا به سرعت افزايش يافته و به رتبه  16در سال
 2017ارتقا يافته است .براساس پايگاه استنادي  ،wos2در سالهاي 2017 ، 2016 ،2015و  2018سهم
 .1تعداد دانشجويان در سال تحصيلي  ،1394-1395به بيش از  4348383نفر رسيده بود .تفكيك اين تعداد بر حسب جنسيت
نشان ميدهد تعداد  2002559نفر (حدود  46/05درصد) از دانشجويان در سال مربوطه را بانوان تشكيل ميدادند (مؤسسه
پژوهش و برنامهريزي آموزش عالي).
2. Web of Science
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ايران از كميت توليد علم دنيا بهترتيب ( )1/73( ،)1/61( ،)1/43و ( )1/82درصد 1بوده كه از اين نظر نيز
رشد نسبتاً مناسبي داشته ،بهطوري كه در سال  2016باالترين سهم توليد علم را در طول  15سال اخير
كسب كرده است .درزمينه تبديل علم توليد شده به فناوري؛ تعداد پتنتهاي ثبت شده توسط پژوهشگران و
مخترعان مقيم/غيرمقيم در ايران و ساير كشورها نيز در سال  2017به حدود  4100مورد

رسيد2.

جدول  .1دستاوردهای كشور در آموزشعالی

تعداد دانشگاهها

تعداد دانشجويان

تعداد اعضاي هيئت علمي(تماموقت)

تعداد پاركهاي علم و فناوري

تعداد مراكز رشد

تعداد انجمنهاي علمي

تعداد قطبهاي علمي

تعداد صندوقهاي سرمايهگذاري خطرپذير

تعدا شركتهاي سرمايهگذاري

تعداد شرك هاي دانشبنيان

ميليارد ريال)
تعداد افراد شاغل در شركتهاي دانشبنيان

ميزان درآمد شركتهاي دانشبنيان(هزار

رتبه علمي كشور در دنيا در سال2018

رتبه علمي كشور در منطقه

2724

3616114

85594

44

195

390

190

26

9

4583

300000

600

16

1

4100

وضعيت

تعداد پتنت هاي ثبت شده تا پايان سال 2017

متغير

در تحليل اوليه آمار كمّيوكيفي موجود ميتوان نتيجه گرفت كه نظام آموزشعالي در عمر كمتر از
يك قرن به نسبت ساير نظامهاي آموزشعالي دنيا با چندين قرن سابقه ،عملكرد مفيدي داشته است.
لكن براي ارائه تصوير واقعي و شفاف از وضعيت علم ،فناوري و نوآوري كشور و كيفيت عملكرد الزم
است وضعيت موجود مورد بررسي دقيق تري قرار گيرد تا ضمن روشن شدن ابعاد مختلف موضوع،
براي رسيدن به شاخص هاي كيفي معتبر بين المللي 3تالش هايي صورت گيرد و درنهايت چنين
نظامي اثرگذاري بيشتري در ابعاد اجتماعي ،سياسي ،فرهنگي ،اقتصادي كشور از خود نشان دهد.
بنابراين الزم است چالشها ،بحرانها و پيشرانهاي نظام آموزشعالي كه جزئي از واقعيتهاي
آموزشعالي كشور هستند ،بررسي شوند.

 .1دبيرخانه شورایعالی انقالب فرهنگی ،ستاد علم و فناوری ،معاونت نظارت و ارزیابی ،گزارش عملکرد حوزه علم و فناوری
کشور.1397 ،
 .2شورايعالي علوم ،تحقيقات و فناوري ،گزارش ملی پایش و ارزیابی علم ،فناوری و نوآوری (سال  ،)1397پایيز .1398
 .3شاخص جهاني نوآوري ،شاخص جهاني كارآفريني ،شاخص جهاني رقابتپذيري استعداد ،شاخص جهاني مالكيت فكري،
رتبه نظامهاي ملي آموزش عالي و ...برخي از شاخصهاي معتبر بينالمللي در حوزه علم ،فناوري و نوآوري است.
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چالشهای آموزشعالی
مفهوم چالش
غالباً «چالش» را معادل  Challengeتلقي ميكنند ،حال آنكه تأملي در كاربرد اين واژه در متون و
محاورات ،نشان ميدهد معاني متفاوت و مختلفي از  Challengeمورد نظر بوده كه با معناي چالش
انطباق كامل ندارند .با توجه به معناي چالش ميتوان كلمات مترادف بسياري براي آن در نظر گرفت:
ازجمله آسيب ،تهديد ،فرصت ،كاستي ،كشمكش ،مانع ،مشكل و  . ...در منبع مرتبط با حوزه آموزش
عالي با عنوان «چالشهاي فراروي آموزشعالي در هزاره سوم» 1نكات دقيقي درباره معني چالش و تفاوت
آن با واژهها و اصطالحات مشابه ذكر شده است .بين مسئله ) (Problemو چالش)(Challenge
تفاوت وجود دارد؛ چالش ناظر به عوامل بيروني است و مسئله ناظر به عوامل دروني 2.چالش از طرفي
فرصت محسوب ميشود از اين نظر كه فرصت رشد و پويايي را فراهم ميآورد و از طرفي تهديد ،كه در
اينصورت شرايط اوليه حيات سيستم را با مانع و اختالل مواجه ميسازد .با توجه به اين خصوصيات
ميتوان براي چالش اين تعريف را در نظر گرفت«شرايط و وضعيت جديدي كه مسير آينده جامعه را از
بيرون مورد هجوم قرار داده ،حفظ تعادل آن را دچار مشكل كرده و مستلزم تالشي سخت و سرنوشتساز
است» .بنابراين چالشها واقعياتي عيني ،جديد ،بيروني و معطوف به آينده هستند 3.يافتن چالشها و
شناخت آنها اهميت ويژهاي دارد؛ زيرا ممكن است با تمهيداتي ساده و كم هزينه حل شوند ،اما زماني
كه به بحران انجاميد ،حل آنها دشوار و هزينه آن بسيار خواهد بود 4.مفهوم چالش در نظام آموزشعالي
تا زماني كه در سازوكار سيستم اختالل و بحران به وجود نياورد ،ميتواند كمككننده باشد؛ زيرا تحرك
و تعادلجويي و پويايي را به همراه دارد و در پارهاي موارد نوآوري و خالقيت را در سيستم ايجاد ميكند.
درنتيجه چالش به معني وضعيتي است كه موجب اختالل در فعاليتها و حيات يك پديده شده و تداوم
حركت پديده منوط به رفع آن است .بنابراين براساس برداشت از اين مفهوم ،در اين گزارش چالشهاي
نظام آموزشعالي كشور بهشرح جدول  2شناسايي و احصا شدهاند.

 .1ورنرزد .هير ،لوک ای .وبر« ،چالشهای فراروی آموزش عالی در هزاره سوم ،ترجمه :گروه مترجمين ،به کوشش مهندس
رضا یوسفيان،انتشارات دانشگاه امام حسين(ع).1381 ،
 .2مسئله ،صورت قابل حل مشکل است .یک مشکل ممکن است بهصورتهای مختلفی مسئلهبندی شود.
 .3ذو علم ،علي ،تأملي در مفهوم چالش ،ماهنامه زمانه ،ش .1384 ، 36
 .4سيدامين رضوینژاد و حميدرضا ملکمحمدی ،درآمدی تحليلی بر مسئلهشناسی در سياستگذاری امنيتی ،فصلنامه
مطالعات راهبردی سياستگذاری عمومی ،دوره  ،8ش .1397 ،27
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جدول  .2چالشهای آموزشعالی
ردیف

چالشها

منابع احصا

1

ناكارآمدي نظام سنجش و پذيرش

اقدام ملي  6ذيل راهبرد كالن  6نقشه جامع علمي كشور ،بند
« »2-2سياستهاي كلي علم و فناوري ،بند « »15-2سند
دانشگاه اسالمي ،اظهارنظر مسئوالن ،تحقيقات انجام شده

2

عدم ابتناي آموزشعالي به آمايش
سرزميني

بيانات رهبري در ديدار رؤساي دانشگاهها ،پژوهشگاهها ،مراكز
رشد و پاركهاي علم و فناوري –  ،1394/08/20راهبرد ملي 3
ذيل راهبرد كالن  ،6اقدام ملي  14ذيل راهبرد كالن  ،6اقدام
ملي  20ذيل راهبرد كالن  10نقشه جامع علمي كشور ،بند «-5
 »5سياستهاي كلي علم و فناوري ،سند چشمانداز  ،1404اصل
 10فصل اصول و مباني و راهبرد  7فصل  6و راهبرد  8سند
دانشگاه اسالمي ،تحقيقات انجام شده و اظهارنظر مسئوالن

3

ارتباط ضعيف دانشگاه با جامعه و
صنعت

بيانات رهبري در ديدار نخبگان و استعدادهاي برتر علمي
 ،1397/07/25بند « »5سياستهاي كلي علم و فناوري،
راهبردهاي كالن  11 ،7 ،3و  ،12بند «پ» ماده ( )64قانون
برنامه ششم توسعه ،راهبرد  2 ،1و  3فصل  7سند دانشگاه
اسالمي ،تحقيقات انجام شده ،اظهارنظر مسئوالن
بيانات رهبري در ديدار جمعي از پژوهشگران و مسئوالن
شركتهاي دانشبنيان ،1391/05/08 -بيانيه گام دوم انقالب –
بخش علم و پژوهش ،بند «الف» ماده ( )65قانون برنامه ششم
توسعه.

4

تعدد مراكز تصميمگيري
آموزشعالي و خلط وظايف آنها

بيانات رهبري در ديدار نخبگان جوان دانشگاهي –
 ،1387/06/05راهبرد كالن  1نقشه جامع علمي كشور ،بند «-1
 »2سياستهاي كلي علم و فناوري ،فصل اول بخش مأموريتهاي
سند دانشگاه اسالمي ،تبصره « ،»1بند «ب» ماده ( )64قانون
برنامه ششم توسعه ،تحقيقات انجام شده  ،اظهارنظر مسئوالن

5

تأمين و تخصيص ناكارآمد بودجه
آموزشعالي

بيانات رهبري در ديدار اساتيد دانشگاهها – ،1394/04/13
راهبرد ملي  7ذيل راهبرد كالن  ،1اقدام ملي  4و  12ذيل راهبرد
كلي  7ذيل راهبرد كالن  1نقشه جامع علمي كشور ،بند «-7
»5و «»2-8سياستهاي كلي علم و فناوري ،بند «ث»ماده ()65
قانون برنامه ششم توسعه ،تحقيقات انجام شده ،اظهارنظر
مسئوالن

6

ضعف استقالل دانشگاهي

بيانات رهبري در ديدار جمعي از مسئوالن جهاد دانشگاهي –
 ،1383/01/04بيانات رهبري در ديدار جمعي از اساتيد و فضال و
طالب نخبه حوزه علميه قم –  ،1389/8/2بند « »7-2ذيل
راهبرد  7فصل پنجم سند دانشگاه اسالمي،اقدام ملي  2ذيل
راهبرد كالن  6نقشه جامع علمي كشور ،ماده ( )1قانون احكام
دائمي برنامههاي توسعه كشور(بحث هيئت امنا) ،تحقيقات انجام
شده ،اظهارنظر مسئوالن
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ردیف

چالشها

منابع احصا

7

ضعف در انتخاب و انتصاب مديريت
دانشگاهها و مؤسسات آموزشعالي

بيانات رهبري در ديدار اساتيد و اعضاى هيئت علمى دانشگاهها
  ،1388/06/08راهبرد ملي  3و اقدام ملي 3ذيل راهبرد كالن ،8اقدام  45ذيل راهبرد كالن  ،6راهبرد ملي  1ذيل راهبرد كالن
 7نقشه جامع علمي كشور ،راهبرد  6 ،3 ،2 ،1و  7فصل هشتم
سند دانشگاه اسالمي ،تحقيقات انجام شده ،اظهارنظر مسئوالن

8

عرضهمحوري آموزشعالي به جاي
تقاضامحوري

9

انطباق ضعيف برنامههاي آموزشي و
درسي دانشگاهي با نيازهاي بازار
كار

اقدام ملي  1ذيل راهبرد كالن  ، 5اقدام ملي  5و  35ذيل راهبرد
كالن  6نقشه جامع علمي كشور ،بيانات در ديدار اساتيد
دانشگاهها –  ،1389/06/14تحقيقات انجام شده ،اظهارنظر
مسئوالن

10

حمايت و توسعه ناكافي در حوزه
علوم پايه و تحقيقات بنيادي

بيانات رهبري در ديدار رئيسجمهور و اعضاي هيئت دولت –
 ،1395/06/03راهبرد كالن  13و ساير موارد ذيل راهبرد كالن
 13نقشه جامع علمي كشور ،بند « »1-3سياستهاي كلي علم
و فناوري ،تحقيقات انجام شده  ،اظهارنظر مسئوالن

11

ضعف در مهارتآموزي و كارآفريني
دانشجويان

اقدام ملي  38ذيل راهبرد  ،6اقدام ملي 1ذيل راهبرد  3نقشه
جامع علمي كشور ،بند «ب» ماده ( )65قانون برنامه ششم توسعه،
فصل اول سند دانشگاه اسالمي ،تحقيقات انجام شده ،اظهارنظر
مسئوالن
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ناكارآمدي نظام ارتقاي اعضاي
هيئت علمي

بيانات رهبري در ديدار اساتيد و اعضاى هيئت علمى دانشگاهها
  ،1391 /5 /22راهبرد  9ذيل فصل ششم و بند « »3-2ذيلراهبرد  3فصل هفتم سند دانشگاه اسالمي ،اقدام ملي  21ذيل
راهبرد كالن  6نقشه جامع علمي كشور ،تحقيقات انجام شده و
اظهارنظر مسئوالن

13

ضعف رويكردهاي فرهنگي -
اجتماعي در محيطهاي علمي

بيانات رهبري در ديدار اساتيد دانشگاهها – ،1393/04/11
راهبرد كالن  2و راهبرد ملي  1و  6ذيل آن ،راهبرد كالن ،4
اقدامات ملي  10و  11ذيل راهبرد كالن  5و اقدام ملي  24ذيل
راهبرد كالن  6نقشه جامع علمي كشور ،سند دانشگاه اسالمي،
تحقيقات انجام شده و اظهارنظر مسئوالن

14

بهكارگيري ،ارزيابي و روزآمدسازي
ضعيف نقشه جامع علمي كشور

بيانات رهبري در ديدار اساتيد دانشگاهها –  ،1394/04/13بند
«»2-1سياستهاي ابالغي علم و فناوري ،بند «»2-5فصل پنجم
نقشه جامع علمي كشور ،تحقيقات انجام شده و اظهارنظر
مسئوالن

15

مأموريتگرا نبودن دانشگاهها و
مؤسسات آموزشعالي و پژوهشي

بيانات رهبري در ديدار رؤساي دانشگاهها ،پژوهشگاهها ،مراكز
رشد و پاركهاي علم و فناوري –  ،1394/08/20بند «ح» ماده
( )64قانون برنامه ششم توسعه ،اقدام ملي 12ذيل راهبرد كالن
 6نقشه جامع علمي كشور ،راهبرد  4و  8فصل هفتم سند دانشگاه
اسالمي ،تحقيقات انجام شده ،اظهارنظر مسئوالن

تحقيقات انجام شده ،اظهارنظر مسئوالن
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با بررسي منابع و تحليلهاي صورت گرفته 15 ،چالش آموزشعالي شناسايي و احصا شد .در ادامه
درخصوص هر يك از آنها توضيحاتي ارائه شده است.
 .1ناكارآمدی نظام سنجش و پذیرش
طي بيستسال گذشته آزمون سراسري در ايران بهعنوان مهمترين شاخص ارزيابي براي ورود به
دانشگاهها بوده است .اين نظام بهگونهاي عمل ميكند كه بسياري از داوطلبان متناسب با استعداد و
عالقه خود وارد دانشگاهها نميشوند .ابزار سنجش و پذيرش در نظامهاي مترقي مبتنيبر استعداد ،عالقه،
تفكر خالق و توانمندي شخصيتي فرد طراحي ميشوند ،اما آنچه در نظام سنجش و پذيرش كشور رواج
دارد باعث شده است تا نظام آموزش و پرورش نيز دستخوش تغييراتي شود و نشاط ،پويايي ،كاوشگري،
ژرفانديشي ،ابتكار و نوآوري و ...در مدارس كمرنگ شده همچنين دانشآموزان به سمت مهارت تستزني
هدايت شوند .نظام آموزش و پرورش در سطح اجرايي نيز بهتبع آن بر آموزشهاي تكنيكمحور و
محفوظات نه يادگيريمحور و استداللي تأكيد ميكند .اين دور باطل بين نظام سنجش و پذيرش و
آموزش و پرورش باعث شده است فرد فارغ از ميزان استعداد و خالقيت با تسلط بر مهارت تستزني
بتواند در آن موفق باشد 1.و درنهايت موجب شده است تا آسيبهاي اوليهاي شامل كمتوجهي به سوابق
تحصيلي داوطلب ،كمتوجهي به عالئق و توانمنديهاي تثبيت شده او در طول دوران آموزش عمومي ،به
حاشيه رفتن آموزش رسمي و جايگزيني روشهاي غيررسمي به دور از نظارت نهاد اصلي متولي آموزش،
انتقال شيوه نامناسب آمادگي كنكور (روش تستزني) و استرس ناشي از آن به دورههاي پايينتر نظام
آموزشي ،كمرنگ شدن آموزشها و آموزههاي تربيتي و پرورشي ذر نظام آموزش عمومي ،سوق دادن
معلمان به سمت آموزشهاي كنكورمحور و طبيعتاً افت تعليم و تربيت رسمي و ...متوجه اين نظام شود.
مضافاً چنين سازوكاري به آسيبهاي ثانويهاي نيز دامن زده است .ازجمله اين آسيبها عبارتند از:
شكلگيري بنگاههاي اقتصادي آمادگي كنكور ،تثبيت ارتباط وضع اقتصادي با تحرك اجتماعي «پول
بيشتر رشته بهتر ،آينده بهتر» ،فشارهاي اجتماعي ازسوي خانواده و گروه همساالن بر داوطلب در صورت
عدم قبولي در رشته و دانشگاه مورد نظر ،بيتوجهي به نقش دانشگاهها بهخصوص در امر پذيرش و. 2...
بر اين اساس نظام سنجش و پذيرش دانشجو در دورههاي تحصيلي مختلف بهويژه كنكور سراسري نياز
به اصالح اساسي دارد تا استعداد ،عالقه و توانايي افراد در مركز توجه قرار بگيرد .با توجه به مباحثي
ازجمله سهميهها ،عدالت و برابري فرصتهاي آموزشي ،سوابق آموزشي دوران آموزش عمومي
دانشآموزان و سيستم ارزيابي و ارزشيابي مدارس و ...ميطلبد كه الگوي مطلوب ناظر به اين ويژگيها
و تفاوتها باشد .بنابراين ضروري است ضمن توجه و تمركز نظام حكمراني و سياستگذاري كشور به اين
 .1عبدالرضا سبحاني و مهرداد شهيدي ،آسيبشناسي كنكور و بررسي امكان حذف آن در نظام پذيرش دانشجو ،دانش و
پژوهش در علوم تربيتي ،صص .1386 ،161-181
 .2بخشي از اين آسيبها در گزارش مركز باعنوان روشهاي سنجش و پذيرش دانشجو در جهان ،الگوها و مدلها ،دفتر
مطالعات آموزش و فرهنگ ،شماره  1398 ،16539آمده است.
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مهم ،مراكز تحقيقاتي و وزارتخانهها و دستگاههاي متولي آموزش كشور از جنبههاي مختلف نسبت به
بررسي موضوع تا طراحي و تدوين الگوي بومي كارآمد و مطلوب اقدام كنند.
 .2عدم ابتنای آموزشعالی آمایش سرزمینی
آمايش آموزشعالي درواقع شامل اقدامات ساماندهي و نظامبخشي به مراكز آموزشعالي با رويكرد
سرزميني در سطوح ملي و منطقهاي است كه با تكيه بر قابليتها ،توانمنديها و محدوديتهاي
منطقهاي صورت ميگيرد .اما آنچه وجود دارد بسياري از دانشگاههاي كشور ارتباط ضعيفي با محيط
پيراموني دارند و بدون توجه به ظرفيتها و نيازهاي استاني و ملي اقدام به راهاندازي رشتههاي علمي و
پذيرش دانشجو در مقاطع مختلف تحصيلي ميكنند .براي مثال براساس آمار توزيع دانشگاهها ،رشتهها
و مقاطع تحصيلي؛ بيش از  40درصد دانشگاههاي تحت نظارت وزارت علوم رشته كشاورزي را دارا
هستند 1اين درحالي است كه بسياري از استانهايي كه رشتههاي كشاورزي در آنها داير است ،عمدتاً در
آنها مشاغل خدماتي و صنعتي فعال است .يا دانشكدههاي كشاورزي نه در مناطق كشاورزي ،بلكه در
محيطهاي دانشگاهي و مراكز شهري استقرار يافتهاند .از طرفي ديگر اين استانها با مسائل مبتالبهي از
آسيبهاي زيستمحيطي مواجهند كه نياز به مداخله علمي دارند .بالعكس در برخي از استانهاي كشور
(آذربايجان شرقي ،خراسان رضوي ،مازندران ،گيالن ،البرز ،اصفهان و قزوين) كه از ظرفيت باالي
كشاورزي برخوردارند و عمده اقتصاد آنها بر پايه كشاورزي است ،فقط  5/4درصد از شاغالن داراي
تحصيالت عالي آنها در بخش كشاورزي مشغول هستند و  94/6درصد از آنها در بخش صنعت و خدمات
مشغول هستند .در استانهاي مزبور با اقتصاد كشاورزي 854 ،مركز آموزشعالي درحال فعاليت هستند
كه نزديك به  31/5درصد از كل مؤسسات و بيش از  32/6درصد از دانشجويان كشور را در خود جاي
دادهاند .اما فقط  6درصد از آنها در گروه كشاورزي درحال تحصيل هستند و بيش از  54درصد از آنها
درگروههاي عمده تحصيلي علوم انساني ،پزشكي و هنر تحصيل ميكنند؛ اين بدان معناست كه در توسعه
و تقويت نيروي انساني متخصص بخش كشاورزي ،دانشگاههاي مستقر در اين مناطق نقش كمرنگ و
ضعيفي داشته و كمتر با توجه به نياز مناطق در جذب و پرورش نيروي انساني اقدام كردهاند 2.آسيبهايي
كه در اين حوزه وجود دارد ،باعث شده است تا نظام آموزشعالي كشور از اين بعد با چالش مواجه شود.
اين آسيبها موارد زير را شامل ميشود :عدم گسترش و توسعه آموزشعالي مبتنيبر نيازها و خواست
جامعه ،عدم سازگاري و تناسب برنامههاي دانشگاهي با ظرفيتهاي ملي و منطقهاي ،تناسب ضعيف
شيوه پذيرش دانشجو با ظرفيتهاي منطقه و ايجاد تعادل در اين راستا ،عدم تناسب آييننامه ارتقاي
اعضاي هيئتعلمي با مأموريتهاي ويژه هر دانشگاه ،توجه ناكافي به اولويت سرمايهگذاري در استانهاي
 .1مؤسسه پژوهش و برنامهريزي آموزش عالي ،آمار آموزش عالي ايران ،سال تحصيلي .1396 ،1394-1395
 .2سيما بوذري ،آمایش آموزشعالی در پهنه جغرافيایی کشور ،فصلنامه مؤسسه پژوهش و برنامهريزي آموزشعالي ،دوره
 ،22ش  .3صص.1395 ،49-75 :
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بدون امكانات آموزشعالي يا داراي امكانات فيزيكي محدود متناسب با نيازها و استعداد استان؛ ضعف
در مهار رشد آموزشعالي در قطبهاي اشباع شده كه حجم متقاضي ورود به آموزشعالي بر ظرفيتهاي
فيزيكي منطقه و دانشگاه فزوني گرفته است و افزايش آن موجب تشديد روند مهاجرت و بحرانها و
نارساييهاي اجتماعي شده است .در نتيجه بررسي و شناسايي ظرفيتها ،كمبودها و مسائل هر استان و
منطقه كمك خواهد كرد ،تا نظام آموزشعالي متناسب با آنها ،از نظر رشته ،گروه و نيز پذيرش دانشجو
ساماندهي شود.
 .3ارتباط ضعیف دانشگاه با جامعه و صنعت
يكي از مباحثي كه در دو دهه اخير در بيانات مقام معظم رهبري به كرات مشاهده شده است ،بحث
ارتباط دانشگاه با جامعه و صنعت است .اما ضعف اعتماد بين صنعتگران و دانشگاهيان ،كمبود مسائل
انگيزشي در اينخصوص ،تقاضامحور و كاربردي نبودن تحقيقات دانشگاهي ،عدم تناسب بين برنامههاي
درسي دانشگاهي و نيازهاي صنعت كشور 1،طوالني بودن زمان انجام پروژههاي تحقيقاتي ،ناآشنايي
صنايع از پتانسيل دانشگاهها 2و ...باعث شده است تا ارتباط اصولي بين آنها شكل نگيرد .اين داليل باعث
شده است تا با وجود تأكيدات بسيار در برقراري ارتباط دانشگاهها با صنعت براي حل مسائل صنعت
كشور و كمك به ارتقاي آن و در كنار آن افزايش درآمدهاي حاصل از اين ارتباط براي دانشگاه و بهرهوري
و كارآمدي صنعت كشور و رشد كمّيوكيفي توليدات و محصوالت هر دو بخش ،همچنان توفيق چنداني
حاصل نشود .كل درآمد حاصل از قراردادهاي دانشگاههاي تحت نظارت وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري
با صنعت و جامعه در سال  1396نزديك به  230ميليارد تومان برآورد شد 3،اين رقم كمتر از  1درصد
كل بودجه آموز عالي ،تحقيقات و فناوري كشور در سال  1396بوده است .شواهد مذكور در كنار حجم
باالي پژوهشهايي كه در دانشگاههاي كشور بدون متقاضي و معطوف به حل مسائل جامعه انجام
ميگيرند و از طرفي تمايل صنايع به واردات ،باعث شده است تا وضعيت ارتباط دانشگاه با صنعت و
جامعه با چالش مواجه شود .بنابراين شناسايي چالشهاي اين حوزه و ارائه يك چارچوب همهجانبه ناظر
به ظرفيتها ،محدوديتها و منابع دانشگاهي و صنعتي كشور براي قوام بخشيدن به ارتباط بين دانشگاه
و صنعت ،نيازمند بررسي عميقتر و دقيقتر است.

 .1علی فائض و علی شهابی ،ارزيابي و اولويت بندي موانع ارتباط دانشگاه و صنعت (مطالعه موردي شهرستان سمنان)،
فصلنامه رهبري و مديريت آموزشي ،سال چهارم ،ش دوم ،تابستان .1389
 .2احمد جعفرزاده و عبدالمحمد مهدوی و فریبا خالقی سروش ،بررسي موانع و ارائه راهكارهاي توسعه روابط متقابل صنعت
و دانشگاه در ايران ،دانش مدیریت ،ش .1384 ،71
 40 .3سال عملکرد و فعاليتهای دانشگاهها و پژوهشگاههای کشور در حوزه ارتباط با صنعت ،وزارت علوم ،تحقيقات و
فناوری ،معاونت پژوهش و فناوری دفتر ارتباط با صنعت .1397 ،
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 .4تعدد مراكز تصمیمگیری آموزشعالی و خلط وظایف آنها
بررسي نهادها و ساختارهاي سياستگذاري آموزشعالي كشور نشان ميدهد كه منظومه آموزشعالي
كشور با تعدد نهادهاي سياستگذاري و اجرايي (هيئت وزيران ،شورايعالي انقالب فرهنگي و شورا عالي
علوم ،تحقيقات و فناوري ،معاونت علمي و فناوري رياستجمهوري ،جهاد دانشگاهي ،بنياد ملي نخبگان)
روبهرو است و با نسبت اين نهادهاي با تعدد اسناد باالدستي در حوزه آموزشعالي مواجه است .ناهماهنگي
بين تصميمات اين نهادها ،خودداري از پاسخگويي آنها را نيز در پي داشته است 1.يكي از نمونههاي اين
واقعيت ،ناهماهنگي بين ستاد وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري با شورايعالي انقالب فرهنگي درخصوص
آزمون مهارت زبان فارسي «آمفا» براي غيرفارسي زبانان و تصويب آزمون ديگري به نام آزمون «سامفا»
است .موازيكاري بين نهادهاي درگير در حوزه آموزش ،تحقيقات و فناوري نيز از موضوعات مهم در اين
راستاست .شاهد اين امر همپوشاني وظايف معاونت علمي و فناوري با  20مورد از وظايف و اختيارات
وزارت عتف و شوراي عتف است 2.عوامل متعددي كه اين مسئله را تشديد ميكند عبارتند از :ضعف
نهادي و ساختاري در سياستگذاري آموزشعالي ،بيثباتي مديريتي و سياسي و نبود نگاه بلندمدت در
نظام سياستگذاري آموزشعالي ،نداشتن متولي مشخص براي بسياري از موضوعات ،عدم همسويي
ترجيحات ارزشي ،هنجاري و نهادي سازمانها و گروههاي ذينفع در سياستگذاري آموزشعالي .اين عدم
هماهنگي نهادها موجب آسيبهايي شده است .ازجمله :موازيكاري و آشفتگي حكمراني و سياستگذاري
آموزشعالي 3،انحراف سياستي ،كژكاركردي ،تضاد و تناقض بينبخشي و فرابخشي مأموريتهاي
آموزشعالي ،از طرف ديگر اين امر باعث شده تا نظام آموزشعالي كشور نتواند از مزاياي
تمركزگرايي(استراتژي واحد ،يكپارچكي ،سرعت عمل و چابكي و )...بهره ببرد و از كاستيهاي عدمتمركز

(دوبارهكاري ،كندي در فعاليتها ،عدم توجه به اولويتهاي ملي ،استفاده غير بهينه از منابع و تشديد
نابرابريها و )...در امان بماند 4.بنابراين اتخاذ تدابير و اقداماتي براي همافزايي ،هماهنگي ،همراستايي و
منسجم كردن نهادهاي سياستگذار آموزشعالي كه يكي از اهداف سياستهاي كلي علم و فناوري كشور
است ،از ضروريات ميباشد.

 .1صفر بيگزاده ،تبيين جایگاه حقوقی نهادهای تصميمساز در نظام علوم ،تحقيقات و فناوری ایران ،فصلنامه حقوق
اداری(علمی -پژوهشی) ،سال ششم ،ش ،19سال .1398
 .2محمد جاللی و کيومرث قنبری ،آسيبشناسي كاركرد مراجع سياستگذار و تصميمگير در حوزة آموزش عالي ،فصلنامه
تحقيقات حقوقي ش .1397 ،8
 .3ناصر باقريمقدم و حسن احمدي ،آسيبشناسي حكمراني در نظام آموزشعالي ايران ،فصلنامه علمي -پژوهشي
سياستگذاري عمومي ،دوره  ،4ش  ،4صص .1397 ،55-74
 .4محمدباقر غفرانی ،مسائل ساختاری نظام آموزشعالی ایران و راههای برونرفت از آن در برنامه چهارم ،فصلنامه راهبرد
مجلس ،سال  10ش .1390 ،41
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 .5تأمین و تخصیص ناكارآمد بودجه آموزشعالی

1

معموالً دانشگاهها براي تأمين بودجه از منابع :بودجه دولتي ،فروش خدمات آموزشي و پژوهشي ،شهريه
دانشجويي ،كمكهاي مردمي (وقف) ،سرمايهگذاري و  ...استفاده ميكنند بهطوري كه اگر در يكي از اين
منابع با مشكل روبهرو شدند ،ميتوانند به جبران كسري بودجه از ساير طرق اقدام كنند .با وجودي اينكه
منبع عمده تأمين مالي دانشگاههاي كشور ،بودجه دولتي (دانشگاههاي دولتي نزديك به  80درصد بودجه
را از دولت دريافت ميكنند) و دريافت شهريه از دانشجو است .درحال حاضر  42درصد از آموزش در
بخش غيردولتي و با هزينه غيردولتي صورت ميگيرد 2.و قسمت عمده منابع مالي اين مؤسسات توسط
شهريه دريافتي از دانشجويان تأمين ميشود .درنتيجه نميتوان انتظار اثربخشي مطلوب را از آموزشهاي
بخش غيردولتي داشت .زيرا چنين مسئلهاي نميتواند به تسهيل اشتغال دانشآموختگان اين گونه
مؤسسات منجر شود كمااينكه در جهت عكس موجب افزايش بيكاري آنها ميشود .در همين راستا ،برخي
از نظامهاي آموزشعالي در كنار شهريه و بودجه دريافتي از دولت (دولت انگليس  26درصد از بودجه
دانشگاهها را تأمين ميكند) ،ميزان قابل توجهي از منابع درآمدي خود را از طريق انجام تحقيقات بهدست
ميآورند .براي مثال طبق تراز نامه مالي (سال  )2016دانشگاه يو .اسي  .ال لندن ،اين دانشگاه مبلغ
 530ميليون پوند (حدود  40درصد كل بودجه دانشگاه) را از مسير پروژههاي تحقيقاتي كسب كرده
است؛ اما همانطور كه بيان شد دانشگاههاي ايران بهدليل وابستگي به بودجه دولت و شهريه دانشجويان،
در صورت كاهش بودجه دولتي و كاهش تعداد دانشجويان ،تأمين منابع مالي آنها با نوسان شديدي
روبهرو شده و يا ميشود .اين وابستگي به بودجه دولتي و كاهش حمايتها بهويژه در چند سال اخير
بهدليل شرايط تحريمي؛ دانشگاه را با چالش جدي در اين رابطه مواجه ساخته است .اگرچه اين مسئله
ميتواند به مثابه فرصتي براي كاهش وابستگي دانشگاهها به منابع عمومي كشور تلقي شود ،اما با اينحال
باعث افت كيفيت خدمات آموزشي و پژوهشي دانشگاهها شده است .همچنين سبب شده دانشگاهها به
جاي تأمل بر برنامههاي راهبردي ،ارتقاي جايگاه علمي و حضور مؤثر در توليد علم و فناوري ،درگير
مسائل روزمره و پيشپا افتاده (حقوق اعضاي هيئتعلمي ،نگهداري از ساختمانها ،تهيه مواد اوليه غذايي
دانشجويان و )...شوند .بعد ديگر اين چالش كه عمدتاً در بحثهاي مالي دانشگاهها كمتر مورد توجه قرار
ميگيرد؛ ضعف در مكانيسم تخصيص منابع مالي است و بهتبع آن شفافيت مالي كه در اين زمينه وجود
ندارد .اين در صورتي است كه اكثر دانشگاههاي معتبر دنيا ،موظف هستند ترازنامهها و صورتهاي مالي
خود را بهصورت عمومي منتشر كنند .بنابراين طراحي و تدوين سازوكارهاي متنوع تأمين و تخصيص
منابع مالي دانشگاهها و استقالل نسبي آنها از منابع بودجه عمومي ،ازجمله ملزوماتي است كه نيازمند
بررسيهاي بيشتري است.
 .1در بيشتر منابع مطالعاتی این بعد را از چالشهای جدی نظام آموزشعالی مطرح کردهاند .میتوان اذعان داشت که تأمين
مالی دانشگاهها از چالشهای جهانی آموزشعالی است.
 .2شورايعالي علوم ،تحقيقات و فناوري ،گزارش ملی پایش و ارزیابی علم ،فناوری و نوآوری (سال  ،)1397پایيز .1398
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 .6ضعف استقالل دانشگاهی
در تعاريف متداول ،دانشگاهي استقالل دارد كه بتواند با استفاده از اساسنامه داخلي خود ،گام وسيعي از
تصميمات را در زمينههاي مختلف هدفگذاري و تعيين اولويتهاي آموزشي و پژوهشي ،برنامههاي درسي
و اعتبار مدرك ،جذب و تخصيص منابع به مصارف مختلف ،استخدام هيئت علمي و كاركنان و گزينش
دانشجو و ...اتخاذ كند .برخالف اين مهم ،دانشگاههاي ايران اختيارات الزم در برنامهريزي و مديريت
منابع جهت گزينش دانشجو و هيئت علمي و برنامهريزي فعاليتهاي آموزشي و توسعه رشتهها بهدليل
تصميمگيري در سطح وزارتي و فرا وزارتي ،را ندارند .بحث از استقالل دانشگاهي شامل هر دو بعد مالي
و اداري ميشود و طبيعي است پرداختن به مؤلفههاي استقالل اداري بدون توجه به ابعاد مالي آن
بيمعناست و اين دو در كنار هم قابليت پيگيري دارند .استمرار اين وضعيت(ضعف استقالل اداري و
مالي) در دانشگاههاي ايران باعث ميشود تا دانشگاه نتواند نقش خود در عرصه محلي ،ملي و منطقهاي
را ايفا نمايد و بيشتر به يك نهاد اداري و مجري دستورالعملها و آييننامههاي سطح بااليي خود تبديل
شود .دليل ديگر چالشي بودن استقالل دانشگاهي اين است كه دولت از يك طرف بر استقالل دانشگاهها
تأكيد دارد و از طرفي ديگر بهدليل تأمين بخش قابل توجهي از بودجه آموزشعالي به دنبال تصديگري
خود است .ازاينرو وجود استقالل در دانشگاههاي كشور بيشتر تناقضآميز است 1.بنابراين تدوين
سازوكاري كه ضمن حفظ استقالل مالي ،اداري و علمي دانشگاهها ،بتواند هر چه بيشتر دانشگاهها را در
راهبري خودجوش جامعه ترغيب كند؛ اهميت دارد.
 .7ضعف در انتخاب و انتصاب مدیریت دانشگاهها و مؤسسات آموزشعالی
در منابع متعدد ،اداره امور مؤسسات آموزشعالي يكي از مهمترين مسائل در سياستگذاري آموزشعالي
معرفي شده است 2.اما اين موضوع بهدليل رسوخ جريانهاي سياسي ،نبود اختيارات كافي و خالقيت در
تصميمگيري هيئت امناي دانشگاهها و رؤساي دانشگاه ،انتخاب سليقهاي ،عدم توجه به جانشينپروري
و اعمال تبعيض در اين زمينه 3موجب شده است تا در انتخاب و انتصاب مديران دانشگاهها و مؤسسات
آموزشعالي ،كمتر شايستگيهاي حرفهاي (مسئوليتپذيري ،رقابتپذيري ،تحولگرا و نوآور ،جهتگيري
استراتژيك ،كارآفريني و  )...مورد توجه قرار بگيرد .عامل ديگري كه مديريت دانشگاههاي كشور را با
چالش مواجه كرده است ،مديريت پژوهشهاي دانشگاهي است .طبق آخرين آمار منتشر شده

ايرانداك4

 .1مقصود فراستخواه ،گاه و بيگاه دانشگاه در ايران؛ مباحثي نو و انتقادي در باب دانشگاهپژوهي ،مطالعات علم و
آموزشعالي ،فصل دهم ،انتشارات آگاه.1396 ،
 .2هرش ورنرزوی و لوک وبر ،چالشهاي فراروي آموزشعالي در هزاره سوم ،ترجمه رضا یوسفيان املشی ،انتشارات دانشگاه
امام حسين(ع).1381 ،
 .3فاروق امينمظفر ،مطالعه سياستزدگی مدیران نظام آموزشعالی با رویکرد کيفی ،پژوهشهای جامعهشناسی معاصر،
دوره  4ش .1394 .7
4 . https://irandoc.ac.ir/about/fast-facts.
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تا بهار  1398جمعاً تعداد  558336پاياننامه و رساله توسط دانشگاههاي كشور انجام گرفته است 1.كه
اين جمع از مطالعات بهدليل ضعف مديريت پژوهش بدون كاربرد و اثرگذاري باقي ماندهاند .با توجه به
مطالب بيان شده و با عنايت به اينكه در فصل هشتم سند دانشگاه اسالمي نيز بر انتخاب مديراني متعهد
و متخصص مبتنيبر شايستهساالري در تراز دانشگاه اسالمي تأكيد شده است؛ لكن آنچه وجود دارد
جايگزيني معيارهاي سياسي ،سليقهاي در انتخاب و انتصاب مديران دانشگاهي به جاي معيارهاي علمي
و تخصصي

است2.

 .8عرضهمحوری آموزشعالی به جای تقاضامحوری
طي سالهاي اخير با اعمال سياستهاي افزايش دسترسي به آموزشعالي در جهت پاسخگويي به تقاضاي
اجتماعي ،ظرفيت پذيرش دانشجو در دورههاي دانشگاهي افزايش قابل توجهي يافته است .لكن طبق
آمار نرخ ناخالص ثبتنام در آموزش عالي بهترتيب براي سال  48/41( 1394درصد) ،سال /23( 1395
درصد  ،)46سال  )47/38( 1396و براي سال  )42/5( 1397بوده است 3،آمار موجود حاكي از روند
نزولي تقاضا براي ورود به دانشگاه است .اين وضعيت (كاهش تقاضاي ورود به آموزشعالي نسبت به
عرضه آموزشعالي) طي سالهاي اخير بهخصوص در دانشگاهها و مؤسسات آموزشعالي غيردولتي ،جز
در معدود رشتههاي خاص و پرطرفدار مشهود است .نتيجه عدم تعادل در عرضه و تقاضا غير از اين
نميتواند باشد كه هر داوطلبي با هر سطح از دانش و آمادگي بتواند به دورههاي آموزشعالي راه يابد.
عرضهمحور بودن آموزشعالي ،بدون در نظر گرفتن اثربخشي دانشآموختگان آن ،ميتواند موجب مسائلي
چون بيكاري دانشآموختگان و معضالت مرتبط با آن ،اشتغال در حوزههاي نامرتبط و يا مهاجرت آنها
به خارج از كشور گردد و لذا بهبود اين شاخص بدون در نظر گرفتن ساير عوامل مؤثر بر آن فينفسه
مطلوب نخواهد بود .چالش عرضهمحوري آموزشعالي يا تقاضامحور نبودن آن ،چالش جديدتر
«صندليهاي خالي» دانشگاه را بهوجود آورده است .كاهش جمعيت دانشجويي باعث شده است كه عرضه
آموزشعالي بدون پاسخ بماند و همين عامل خود باعث كاهش تعداد دانشجويان در اين رشتهها (بهويژه
رشتههاي كم كاربرد) و به دنبال آن كاهش موظفي اساتيد دانشگاه و درنهايت تحميل هزينههاي اجباري
به نظام آموزشعالي و دولت (جهت پرداخت حقوق ،هزينه نگهداري ساختمانها و تجهيزات و )...شود.
ساماندهي رشتههاي كممتقاضي و حركت به سمت آموزشعالي تقاضامحور و مبتنيبر نيازهاي مخاطبان
(بازار ،خانوادهها ،داوطلبان ،دولت و )...از برنامههاي اساسي است كه ميتواند وضعيت را بهبود بخشد.

 .1این آمار واقعی تعداد پژوهشهای انجام گرفته در دانشگاهها نيست؛ بلکه این بخشی از تعدادی است که دانشجویان و
اساتيد طبق آیيننامههای دانشگاهی و یا شخصا اقدام به ثبت رساله و پایاننامه خود در ایرانداک کردهاند.
 .2رحمتاله قليپور ،سيدرضا سيدجوادين ،محمدولي روزبهان ،طراحي الگوي شايستگي مديران دانشگاهي مبتنيبر سند
دانشگاه اسالمي ،مديريت منابع در نيروي انتظامي ،دوره ،6ش.1397 ،2
 .3شورايعالي علوم ،تحقيقات و فناوري ،گزارش ملی پایش و ارزیابی علم ،فناوری و نوآوری (سال  ،)1397پایيز .1398
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 .9انطباق ضعیف برنامههای آموزشی و درسی دانشگاهی با نیازهای بازار كار
رشتههاي مختلفي در دانشگاههاي كشور داير هستند كه دانشجويان در آنها به تحصيل ميپردازند .اما
مواد آموزشي ،سرفصلها و دروسي كه براي تحصيل در آن رشتهها استفاده ميشود ،بهروز و منطبق با
شرايط بازار كار و نياز حال صنعت و اشتغال نيست .اين مسئله دووجهي است ،يك وجه آن اشتغال
فارغالتحصيالن بهدليل ضعف در آموزش هاي تخصصي مورد نياز صنعت و بازار كار و ديگري اشتغال
فارغالتحصيالن در شغل نامتناسب با رشته تخصصي مربوطه است .اين امر هدررفت منابع هنگفت
(انساني ،مالي ،دانشي ،زمان  )...را بهدنبال دارد .طبق بررسيها تناسب ميزان اشتغال فارغالتحصيالن
دانشگاهي با رشته تخصصي 22درصد است .بدين معني كه از هر  100نفر فارغالتحصيل مشغول بهكار
فقط  22نفر از آنها متناسب با رشته و مقطع تحصيلي خود فعاليت ميكنند 1.اين مشكل سالهاست كه
بين دانشگاه و بازار كار وجود دارد و عدم تناسب مهارتها و آموختههاي فارغالتحصيالن دانشگاهي با
نيازهاي صنعت و كار ،علت عمده اين امر است .عدم ارتباط كارآمد تحصيل و اشتغال باعث پيامدهايي
ازجمله عدم اعتماد صنعت به دانشگاه و بهتبع آن عدم ارتباط صنعت با دانشگاه ميشود .بنابراين مسئلهاي
كه به وضوح خودش را در كشور نشان ميدهد و باعث بروز انتقادهايي از سيستم دانشگاهي شده است،
عدم ارتباط كارآمد تحصيل و اشتغال است .همين عامل ميتواند معضل بيكاري دانشآموختگان را نيز تشديد

كند .لذا الزم است در كنار تقويت تعامل صنعت و دانشگاه ،محتواهاي آموزشي و درسي دانشگاهها
متناسب با نيازهاي بخش كار ،صنعت ،جامعه و مخاطبان آموزشعالي مورد بازنگري قرار گيرد.
 .10حمایت و توسعه ناكافی در حوزه علوم پایه و تحقیقات بنیادی
با توجه به اينكه در نقشه جامع علمي كشور و در سياستهاي كلي علم و فناوري ،حوزههاي علوم پايه
و تحقيقات بنيادي (شيمي ،فيزيك ،زيست ،نانو ،سلولهاي بنيادي ،علوم شناختي و )...از اولويت بااليي
برخوردارند و اينكه رشد علمي كشور و دستيابي به رتبههاي برتر جهاني و منطقهاي مرهون دستاوردهاي
اين دست از رشتههاي علمي است (بيشترين مقاالت علمي كشور نيز پس از حوزه پزشكي و مهندسي
مربوط به رشتههاي شيمي با  28.578مقاله ،فيزيك با  18.364مقاله ،علم مواد با  14.953مقاله،
است) 2.الزم است دانشگاهيان به تحقيق و پژوهش در اين رشتهها بپردازند و دولت نيز در اين زمينه
حمايتهاي الزم را از آنها بهعمل آورد .با اينحال در دانشگاههاي كشور علوم پايه و تحقيقات بنيادي به
داليل مختلف ازجمله بيكاري گسترده و نبود شغل مناسب براي فارغالتحصيالن اين رشتهها 3،پرهزينه
بودن اين رشتهها ،عدم استقبال ازسوي دانشجويان بهويژه در سالهاي اخير ،كاربردي نبودن ،دير بازده
 .1مرکز همکاریهای تحول و پيشرفت ،گزارش « تناسب تحصيالت و مشاغل دانشآموختگان دانشگاهي».1398 ،
 .2گزارش وبآو ساینس در بازه زمانی .2014-2018
 .3طبق گزارش سال  1395مرکز آمار و اطالعات راهبردی وزارت کار ،تعاون و رفاه اجتماعی ،نرخ بيکاری رشتههای علوم
کامپيوتر 41درصد ،علوم طبيعی 27درصد ،مهندسی 21درصد ،علوم زیست 25درصد و ریاضيات و آمار  17درصد است.
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بودن ،نياز به تجهيزات ،آزمايشگاهها و امكانات فراوان و وابسته به واردات كه اكثراً در دانشگاههاي جامع
ارائه ميشود و ساير دانشگاهها و مؤسسات آموزشعالي قادر به ارائه آنها نيستند؛ موجب شده تا اين
نقيصه عالوهبر عقب نگه داشتن كشور در زمينههاي علوم پايه و تحقيقات بنيادي به ساير فناوريها و
علوم طبيعي وابسته به تحقيقات بنيادي لطماتي وارد كند .با اين اوصاف حمايت از مؤسسات و افرادي
كه در اين حوزهها فعاليت ميكنند ،اهميت دارد.
 .11ضعف در مهارتآموزی و كارآفرینی دانشجویان
امروزه توجه به آموزشهاي مهارتي و كارآفريني در صدر اولويتهاي بسياري از دولتها ،سازمانها و
خانوادهها قرار دارد .اين وضعيت براي نظام آموزشعالي كشور با توجه به پيوند ضعيف آن با جامعه بيشتر
نمايان است .طبق گزارش جهاني كارآفريني در سال  2018ايران از نظر شاخص كارآفريني رتبه  72را
بين  137كشور كسب كرده است 1.از معيارهاي قابل محاسبه در اكوسيستم كارآفريني ،سرمايه انساني
آموزشديده و داراي مهارت راهاندازي كسبوكار جديد و ريسكپذير است كه با توجه به وضعيت كشور
در گزارش مذكور ،ميتوان اذعان داشت نظام آموزشعالي از اين بعد با چالش مواجه است .عالوهبراين
طبق گزارش رقابتپذيري جهاني سال  ،2019رتبه ايران در مهارت فارغالتحصيالن بهعنوان يك ركن از
اركان دوازدهگانه رقابتپذيري ،از ميان  141كشور  92است 2.اين وضعيت حاكي از ضعف نظام
مهارتآموزي و كارآفريني آموزشعالي است .عوامل متعددي در اين ميان اثرگذار است كه عبارتند از:
عدم ارتباط وثيق بين دانشگاه و صنعت ،كمبود زمان كافي جهت مهارتآموزي دانشجويان ،محتواي
صرفاً تئوريك برخي از مواد آموزشي ،نبود بستر مناسب براي آموزشهاي مهارتي و تمرينپذيري و
تكرارپذيري آموزشهاي مربوطه در دانشگاهها ،تقاضامحور نبودن برخي رشتههاي مهارتي ،ضعف اساتيد
در اين مقوله .اينها بخشي از مواردي هستند كه موجب ضعف مهارتآموزي در بين دانشجويان و
دانشآموختگان شده است و باعث شده تا فارغالتحصيالن دانشگاهي بعد از اتمام تحصيل در راهاندازي
كسبوكار نوپا و يافتن شغل با مشكل مواجه شوند .همين عامل موجب شده هزينههاي بسياري بر نظام
آموزشعالي و خانوادهها تحميل شود .از آثار تبعي اين چالش ميتوان به رويآوري فارغالتحصيالن به
مشاغل كاذب ،هدررفت منابع و سرمايههاي اجتماعي ،انساني و مالي كشور ،افزايش آسيبهاي اجتماعي،
كاهش اعتماد به دانشگاهها از طرف ذينفعان(صنعت ،خانواده ،داوطلبان) و ...اشاره كرد .در اينخصوص
تحول در سبك و شيوههاي آموزشي ،هدايت و حمايت قانوني از آموزشهاي مهارتي و كارآفريني در
دانشگاهها ،فراهمسازي بستر آموزشهاي مهارتي در نظام آموزش عالي و  ...پيشنهاد ميشود.

 .1وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی ،گزارش جهانی کارآفرینی  ،2018ترجمه :دفتر توسعه کارآفرینی و بهرهوری نيروی کار.
 .2مرکز پژوهشهای مجلس «وضعيت ايران در گزارش رقابتپذيري جهاني سال  ،»2019دفتر مطالعات اقتصادی.1398 ،
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 .12ناكارآمدی نظام ارتقای اعضای هیئت علمی
آييننامه ارتقاي مرتبه اعضاي هيئت علمي دانشگاهها و مؤسسات آموزشعالي و پژوهشي كشور نقش
بسزايي در جهتدهي به اهداف نظام علم و فناوري كشور و فعاليتهاي اعضاي هيئت علمي دارد .بازنگري
و اصالح آييننامه ارتقء در طي سالهاي اخير در دستور كار سياستي مراجع سياستگذاري آموزشعالي
(وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري ،شورايعالي انقالب فرهنگي و  )...بوده است .اما نقدهاي جدي بر
آييننامه ارتقاي فعلي (مصوب  1394/12/18شورايعالي انقالب فرهنگي) وارد است كه عبارتند از:
 .1يكساننگري آييننامه نسبت به مورد پژوهشي درخصوص رشتههاي مختلف (نبود معيار متناسب با
هر رشته ،بهعنوان مثال تفاوت بين رشتههاي علوم انساني با رشتههاي فني)،
 .2كمتوجهي به مسائل بومي در ارتقاي اعضاي هيئت علمي،
 .3اهميت كمتر امتياز طرحهاي كاربردي نسبت به

مقاالت1،

 .4در نظر نداشتن برنامه آمايش آموزشعالي،
 .5يكساننگري و بيتوجهي به مأموريت و مقتضيات دانشگاهها و مؤسسات آموزشعالي اعم از مهارتي،
ترويجي و نظري،
 .6توجه ضعيف به تنوع گروههاي علمي و رشتهها كه ممكن است به جاي تحقق چشمانداز و
مأموريتهاي ترسيم شده در اسناد باالدستي نظام آموزشعالي كشور ،آنها را به سمت و سوي فعاليتهاي
علمي غير اثرگذار و غيركاربردي سوق دهد.
از معيارهاي كه در آييننامه ارتقاي اعضاي هيئت علمي امتياز كمتري دارد ،پژوهشهاي ناظر به
حل مسائل كشور و دريافت بودجه تحقيقاتي يا كمك مالي تحقيقاتي خارج از دانشگاه و ارائه مشاوره
علمي به سازمانهاست؛ فقدان اين معيارها ميتواند بهعنوان مانعي در هدايت اعضاي هيئت علمي به
سمت حل مسائل كاربردي و مبتالبه كشور باشد .ازاينرو آييننامه ارتقا نياز به بازبيني اساسي دارد تا
در كنار توجه به مسائل كشور ،فراهمكننده زمينه ارتقاي همهجانبه آموزشي ،علمي و تحقيقاتي اعضاي
هيئت علمي باشد.
 .13ضعف رویكردهای فرهنگی  -اجتماعی در محیطهای علمی
نقش سرمايههاي فرهنگي و اجتماعي در پيشرفت اقتصادي و توسعه پايدار براي همگان روشن است .در
اين راستا دانشگاه بهعنوان يكي از بسترهاي اصلي تشكيل گروههاي اجتماعي ميتواند نقش بسزايي در
توليد اين سرمايه داشته باشد 2.تشكلهاي علمي ،فرهنگي و مذهبي ،حرفهاي در فضاي دانشگاه فرصتي
 .1تأليف و ترجمه و تصحيح کتاب ،انتشار مقاله (داغ ،پراستناد) ،نوآوری و خالقيت ،کرسیهای نقد و نظریهپردازی ،پيوست
فرهنگی و ...ازجمله موارد مطرح شده و دارای امتياز در آیيننامه ارتقاست.
 .2ناصر فكوهي ،چالشها و چشماندازها در آموزشعالي ايران ،دوفصلنامه دانشگاه امروز :دانشگاه در ايران ،ظرفيتهاي
اكنون و فرصتهاي آينده ،سال سوم ،ش،4صص .1398 ،110-113
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مناسب براي ظهور مييابند .با وجود اين در دانشگاههاي كشور اين رويكرد بهداليلي ازجمله تأثير الگوهاي
اخالقي و اجتماعي بيگانه در دانشگاه و دانشگاهيان ،نبود ارتباط معنادار بين نهاد علم و بوم نظام
فرهنگي -اجتماعي جامعه ازسوي متوليان ،قطع رابطه دانشگاه با نهادهاي فعال جامعه ،فهم نادرست
مسئوالن از فعاليتهاي فرهنگي ،تعارض قديمي ميان سنت و تجدد و نگاه سطحي و مقطعي به
برنامههاي فرهنگي و عوامل تأثيرگذار ديگر 1،عدم سرمايهگذاري مناسب دولت در اين زمينه (غالباً در
زمان كاهش بودجه ،اولين اقدام كاهش بودجههاي فرهنگي است) ،محدوديتهاي سياسي براي فعاليت
برخي از تشكلهاي دانشجويي و ...باعث شده است ضمن تأكيدات بسيار ازسوي دغدغهمندان فرهنگي
و اجتماعي ،امور فرهنگي و اجتماعي دانشگاهها به امور فوق برنامه و حاشيهاي تنزل يابد و در نتيجه
كاهش سرمايههاي فرهنگي -اجتماعي را به دنبال داشته باشد .همچنين ميتواند موجب رواج رويكردهاي
ناپسند در بين قشر جوان شود .شناخت گلوگاههاي اصلي وضعيت موجود و تدوين سازوكارهاي مناسب
جهت تقويت مسائل فرهنگي و اجتماعي دانشگاهها و مراكز علمي پيشنهاد ميشود.
 .14بهكارگیری ،ارزیابی و روزآمدسازی ضعیف نقشه جامع علمی كشور
نقشه جامع علمي كشور يكي از اسناد مهم حوزه علم و پژوهش در كشور است و نهادهاي تصميمگيرنده
و سياستگذار متعددي (شورايعالي انقالب فرهنگي ،معاونت علمي و فناوري رياستجمهوري ،وزارت
علوم ،تحقيقات و فناوري ،وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي ،وزارت آموزش و پرورش ،مجلس
شوراي اسالمي) در تهيه آن نيز نقش داشتهاند .با وجود گذشت حدود  8سال از تصويب و ابالغ اين
سند ،بهدليل عدم صراحت نقشه در برخي از بخشها ،مشخص نبودن اولويت راهبردهاي كالن (13مورد)،
راهبردهاي ملي (73مورد) و اقدامات ملي (224مورد) و معين نبودن متولي هر يك از آنها؛ دانشگاهها و
مؤسسات آموزش عالي كشور كمتر به آن توجه دارند و نتوانستهاند برنامههاي خود را در مسير تحقق
نقشه تنظيم كنند .البته همانطور كه بيان شد بخشي از اين مسئله ميتواند ناشي از عدم ارائه
دستورالعملهاي اجرايي براي دانشگاهها و عدم حمايت در زمينه تأمين منابع جهت تحقق بندهاي نقشه
باشد .توجه ضعيف به نقشه ازسوي دانشگاهها و دستگاهها ،موجب مسائل عمدهاي شده است .كه عبارتند
از :عدم تمركز بر ارزيابي و ارزشيابي عملكردهاي دانشگاهها و موسسات آموزشعالي براساس اهداف و
اولويتهاي نقشه ،مشاركت ضعيف بخش عمومي در دستيابي به اهداف نقشه بهعنوان اهداف ملي ،عدم
اطالعرساني مناسب و بهنگام اقدامات و فعاليتهاي نقشه .بنابراين از آنجايي كه بند« »5-2فصل پنجم نقشه
جامعه علمي كشور به نظام اجرا ،نظارت ،ارزيابي و بهروزرساني نقشه جامع علمي كشور نيز اشاره كرده،
ضروري است مهمترين مانع اجرايي نقشه يعني عدم اولويتبندي اقدامات متعدد و مشخص نبودن متولي هر
 .1محمدرضا نيستاني ،ريحانه رامشگر ،نقش فعاليتهاي فرهنگي دانشگاه در توسعه فرهنگي جامعه ،مهندسي فرهنگي،
سال هشتم ،ش .1392 ،76
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يك آنها ،مورد بررسي دقيق قرار گيرد .عالوهبر اين ،با توجه به سرعت تغيير و تحوالت علم و فناوري ،اقدامات
و راهبردهاي مطرح شده در نقشه نياز به بازبيني اساسي مطابق با اين تغيير و تحوالت دارند.
 .15مأموریتگرا نبودن دانشگاهها و مؤسسات آموزشعالی و پژوهشی
در عرصه بينالمللي دولتها براساس نيازها و منابع ،ظرفيتهاي منطقهاي و اهداف خود اقدام به تعريف
مأموريتهاي ويژه براي نظام آموزشعالي ميكنند .موضوع مأموريتگرايي دانشگاهها ارتباط وثيقي با
موضوع ارتباط دانشگاه و صنعت ،برنامه آمايش آموزشعالي و نيز آييننامه ارتقاي اعضاي هيئت علمي
دارد .اصوالً در نظام آموزشعالي كشور كمتر براي دانشگاه و مؤسسات آموزشعالي مأموريت ويژه تعريف
شده است و در مواردي هم كه وجود دارد؛ دانشگاه مزبور رويه و نتيجه كامالً متفاوتي از خود نشان داده
است .براي مثال يكي از مراكز پژوهشي موجود كه بدواً عهدهدار ايجاد ،توسعه و يا انتقال فناوريهاي
مورد نياز در رفع معضالت پيش روي كشور بوده است؛ هماكنون به مثابه يك دانشگاه به پذيرش دانشجو
در مقاطع دكتري و كارشناسي ارشد روي آورده است .نمونه ديگر دانشگاهي است كه بدون توجه به
ظرفيتهاي خود جهت پذيرش دانشجو در مقاطع تحصيلي كارشناسيارشد و دكتري ،در اينخصوص
اقدام كرده است.
بسياري از دانشگاههاي كشور متناسب با ظرفيتهاي خود توسعه و گسترش نيافتهاند ،اين عامل
در كنار ساير عوامل موجبات گسترش قارچگونه آنها را در پي داشته است .عدم پاسخگويي به نيازهاي
محيطي و بهتبع آن برقراري ارتباط ضعيف دانشگاهها با جامعه و صنعت ،تضعيف بُعد اشتغالپذيري
دانشآموختگان (برخي از دانشگاههاي كشور بدون توجه به مأموريتهاي ويژه خود فارغالتحصيل
رشتههاي يكسان آموزش ميدهند) ،نامتناسب شدن آييننامه ارتقاي اعضاي هيئت علمي با نيازها،
مسائل و پژوهشهاي كاربردي و  ...را بهدنبال داشته است .تقويت اين بعد با شناخت ظرفيتها ،كمبودها
و مزيتهاي نسبي محيطي بهمنظور بازتعريف مأموريتهاي ويژه هر دانشگاه و نظارت بر حسن اجراي
آنها محقق خواهد شد.
بحرانهای آموزشعالی
مفهوم بحران
در فرهنگ لغت آكسفورد بحران از ريشه كلمه  Crisisو به معناي زمان دشواري و خطر شديد است
«بحران را مي توان وضعيتي دانست كه در آن فرايند دگرگوني در نظام به شكلي است كه استواري و
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تعادل نظام به شدت و با نتيجهاي نامطمئن به خطر ميافتد و ضرروت اقدام هر چه سريعتر براي اعاده
آن يا برقراري نظم مجدد احساس

ميشود»1.

مفهوم بحران همانند چالش در موقعيتهاي مختلفي بهكار ميرود .برخي از نويسندگان بحران را
برمبناي ويژگيهاي آن تعريف كردهاند ازجمله ادگار مورن ( )1977به نقل از يمني ( ،)1397معتقد
است بحران با گسترش عدم اطمينان و عدم قطعيت در سيستم شناخته ميشود ،در وضعيت بحراني،
قدرت پيشبيني كاهش مييابد ،بازخورد منفي كه اصالحگر سيستم است مسدود ميشود و بالعكس
بازخورد مثبت كه ايستايي و ركود را در سيستم بهوجود ميآورد ،فعال ميشود ،انسجام در سيستم از
بين ميرود و اجزاي مكمل يكديگر در تضاد با هم قرار ميگيرند .بنابر تعريف بر حسب ويژگيها ،حل
بحران ميتواند حالت جادويي و اسطورهاي پيدا كند (به اين معني كه حل بحران سخت و پيچيده خواهد
شد) ،در بهترين حالت حل بحران مي تواند به ما كمك كند كه به وضعيت سابق بازگرديم .درنتيجه
ميتوان بيان كرد بحران وضعيتي است كه در آن چالشها به حالتي رسيدهاند كه موجوديت و بقاي يك
پديده را تهديد ميكند ،به اصطالح خطر مرگ وجود دارد .براساس اين برداشت از مفهوم بحران،
بحرانهاي نظام آموزشعالي كشور بهشرح جدول  3شناسايي و احصا شدهاند.
جدول  .3بحرانهای آموزشعالی
ردیف

بحرانها

منابع احصا

1

تقلب علمي و ضعف در اجراي قوانين
مالكيت فكري

راهبرد ملي  4ذيل راهبرد كالن  ،1اقدامات ملي  8 ،6 ،5و 9ذيل
راهبرد كالن  1نقشه جامع علمي كشور ،راهبرد  9فصل هفتم سند
دانشگاه اسالمي ،بند « »5-6سياستهاي كلي علم و فناوري،
تحقيقات انجام شده ،اظهارنظر مسئوالن

2

بيكاري دانشآموختگان

بيانات رهبري در ديدار رؤساي دانشگاهها ،پژوهشگاهها ،مراكز رشد و
پاركهاي علم و فناوري  1394/08/20بند « »4-4سياستهاي كلي
علم و فناوري ،راهبرد ملي  3ذيل راهبرد كالن  6نقشه جامع علمي
كشور ،بند «ح» ماده ( )64قانون برنامه ششم توسعه و سند چشمانداز
 ،1404تحقيقات انجام شده  ،اظهارنظر مسئوالن

3

بحران مدركگرايي

اقدام ملي  10ذيل راهبرد كالن  7نقشه جامع علمي كشور ،اظهارنظر
مسئوالن تحقيقات انجام شده

4

ناكارآمدي علوم انساني

بيانات رهبري در ديدار اساتيد دانشگاهها –  ،1394/04/13اقدام ملي
 40ذيل راهبرد كالن  6نقشه جامع علمي كشور ،تبصره « »2ماده
( )64قانون برنامه ششم توسعه ،بند «»1-4سياستهاي كلي علم و
فناوري ،تحقيقات انجام شده و اظهارنظر مسئوالن

 .1بهرام مستقيمي ،در باب تعریف بحران در نظام بينالمللی ،مجله دانشكده حقوق و علوم سياسي ،دوره  ،33ش ،1137
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ردیف

بحرانها

منابع احصا

5

تمركز بر گسترش كمي آموزشعالي

بيانات رهبري در ديدار رؤساي دانشگاهها ،پژوهشگاهها ،مراكز رشد و
پاركهاي علم و فناوري –  ،1394/08/20اقدام ملي  38ذيل راهبرد
كالن  ،6راهبرد ملي  1ذيل راهبرد كالن  3و راهبرد كالن  10و ساير
موارد ذيل آن نقشه جامع علمي كشور ،ماده ( )66قانون برنامه ششم
توسعه ،فصل  1سند دانشگاه اسالمي ،تحقيقات انجام شده و اظهارنظر
مسئوالن

6

مهاجرت نخبگان

بيانات رهبري در ديدار جمعي از پژوهشگران و مسئوالن شركتهاي
دانشبنيان ،1391 /05/08اقدام ملي  15راهبرد كالن  9نقشه جامع
علمي كشور ،بند « »2-7و «»4-6سياستهاي كلي علم و فناوري و
راهبرد  15فصل  5سند دانشگاه اسالمي ،بند «ث» ماده ( )64قانون
برنامه ششم توسعه .تحقيقات انجام شده ،اظهارنظر مسئوالن

با بررسي منابع و تحليلهاي صورت گرفته 6 ،بحران در آموزشعالي شناسايي و احصا شدند .در
ادامه درخصوص هر يك از بحرانها توضيحاتي ارائه شده است.
 .1تقلب علمی و ضعف در اجرای قوانین مالكیت فكری
حق تكثير ،حق تأل يف ،حق ثبت ،حق اختراع و بسياري حقوق ديگر جزو مالكيت فكري و معنوي
بهحساب ميآيند .حمايت قوي و مؤ ثر از حقوق مالكيت فكري و معنوي سنگ بنايي براي ايجاد
سرمايهگذاري سالم و بانشاط در تحقيقات ،علم و فناوري و نوآوري است و مزايايي ازجمله افزايش انگيزه
براي نوآوري ،ايجاد محيطي خالق ،تشويق به كشف روشهايي براي توليد و توزيع فراوردههاي موجود
با هزينه كمتر و تشويق به كارآفريني به همراه دارد .محقق و نوآور با فراهم بودن چنين محيط حمايتي،
انگيزه و شوق مضاعفي براي فعاليت خواهند داشت .لكن اين حقوق در كشور بهدليل كپيبرداريها و
تكثير غيرقانوني ،شكلگيري بنگاههاي تقلب علمي و ضعف قانوني و  ...رعايت نميشوند و اين ميتواند
بهدليل نبود سازكارهاي مناسب براي تشخيص و تنبيه سارقان علمي ،رواج مدركگرايي 1و ...باشد.
براساس گزارش شاخص بينالمللي حقوق مالكيت فكري ( )IPRIدر سال 2019؛ رتبه كلي ايران در
اين شاخص از ميان  129كشور  103 ،بوده است .در گزارش مربوطه ،كشور ايران و در زير شاخص
محيط حقوقي و سياسي ( )LPرتبه  ،99زير شاخص حقوق مالكيت فيزيكي ( )PPRرتبه  105و زير
شاخص حقوق مالكيت فكري ( )IPRرتبه  99را كسب كرده است 2.اين آمار گواه بر وضعيت نامناسب

 .1بيبي عشرت زماني ،سيدامين عظيمي ،نسيم سليماني ،شناسایی و اولویتبندي عوامل مؤثر بر سرقت علمی
دانشجویان دانشگاه اصفهان ،فصلنامه پژوهش و برنامهریزي در آموزش عالی ،ش، 67صص .1392، 91- 110.
2. International Property Rights Index 2019.
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كشور در حفظ حقوق مالكيت فكري محققان و نوآوران و ضعف در اجراي قوانين يا عدم كفايت قوانين
در اين رابطه دارد.
با وجود ظرفيت مناسب دانشجويان و دانشآموختگان تحصيالت تكميلي و بسترسازي و هدايت
اين نيروها به سمت پيشرفت كشور ،تمركز بر كميت انتشار مقاالت است .لكن عدم آموزش مناسب
اخالق تحقيقات علمي و مجازات براي خاطيان ،مشكالت زيادي در پي داشته است .اين امر موجب شده
جايگاه ايران در ميان كشورهايي كه داراي ميزان استرداد باالي مقاالت هستند ،نمايان باشد .يكي از
داليل استرداد مقاله ،تقلبعلمي است (ايران ،روماني ،سنگاپور ،هند ،مالزي ،كرهجنوبي ،چين و...
كشورهايي با باالترين استرداد مقاله در مجالت بين المللي محسوب

ميشوند)1.

 .2بیكاری دانشآموختگان
بعد از انقالب اسالمي همزمان با رشد جمعيت و تقاضا براي ورود به آموزشعالي ،توسعه كمي و افزايش
ظرفيت پذيرش دانشجو در آموزشعالي ضرورتي اجتناب ناپذير بود ،بهطوري كه در طي يك دهه گذشته
تعداد دانشجويان به باالترين سطح رشد رسيد (تعداد دانشجويان در سال تحصيلي  ،1394-1395به
 4348383نفر رسيده بود)2؛ هر چند در طي يكي دو سال اخير تعداد دانشجويان ورودي آموزشعالي
نسبت به چند سال قبل كاهش يافته است؛ غفلت از آموزشهاي مهارتمحور ،عدم تناسب برنامه درسي
برخي از رشتههاي تحصيلي با نياز دانشجويان و جامعه و توجه صرف به محفوظات ذهني و  ...سبب شده
كه دانشجويان از مهارت پايين برخوردار باشند و بعد از دانشآموختگي در انتخاب و يافتن شغل با
مشكالتي مواجه شوند .براساس آخرين گزارش ( )1396مركز آمار ايران حدود 1.378.990فارغالتحصيل
دانشگاهي بيكار در كشور وجود دارد ،ضمن اينكه ساليانه حدود  850000نفر دانشجو از دانشگاههاي
كشور فارغالتحصيل مي شوند كه بسياري از آنها نيز به خيل عظيم بيكاران ميپيوندند 3.بيكاري
دانشآموختگان دانشگاه جداي از اينكه مسائل اقتصادي ،اجتماعي و حتي امنيتي را ميتواند در پي
داشته باشد ،انگيزه و شوق علمي دانشجويان شاغل به تحصيل را نيز تحت تأثير قرار ميدهد.
طبق آخرين آمار ( )1396نرخ بيكاري جمعيت فارغالتحصيل و درحال تحصيل دانشگاهي در
مجموع  45/2درصد و نرخ بيكاران فارغالتحصيل معادل  19/4درصد است .ميزان پراكندگي نرخ بيكاري
دانشآموختگان دانشگاهي زياد است و در برخي از رشتهها نزديك به  41درصد است (4نرخ بيكاري
رشتههاي علوم كامپيوتر  41درصد و حفاظت محيط زيست 38درصد است) .براساس نقشه جامع علمي
كشور تعداد دانشآموختگان دانشگاهي بايد در سال  1404به  1.200.000نفر برسد .بنابراين ،اين آمار
فارغالتحصيالن دانشگاهي بر آمار موجود افزوده خواهد شد و بحران بيكاري دانشآموختگان را تشديد
J. Brainard, J. You, Rethinking Retractions, Science, 362, 2018.
 .2مؤسسه پژوهش و برنامهريزي آموزشعالي ،آمار آموزش عالي ،بهار .1396
 .3شورايعالي علوم ،تحقيقات و فناوري ،گزارش ملی پایش و ارزیابی علم ،فناوری و نوآوری (سال  ،)1397پایيز .1398
 .4مرکز آمار ایران ،نتایج آمارگيري نيروي کار. 1395 ،

1.
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خواهد كرد .آمار و ارقام موجود نشان از بيكاري گسترده تحصيلكردههاي دانشگاهي است .ادامه اين روند
ميتواند موجب شود تا بسياري از رشتههاي دانشگاهي تقاضايي ازسوي مردم براي تحصيل نداشته باشند.
بيكاري و بهويژه بيكاري فارغالتحصيالن دانشگاهي آسيبهاي اجتماعي ازجمله كاهش منزلت علم،
كاهش منزلت اجتماعي متقاضان ،كاهش رضايت از زندگي ،بيكاري پنهان و شكلگيري مشاغل كاذب،
رشد مهاجرت نخبگان 1و رشد تقلب علمي 2را در پي دارد.
 .3بحران مدرکگرایی
در نظام آموزشعالي كشور عدهاي تحصيل با هدف كسب مدرك را يك سرمايه اجتماعي تلقي ميكنند كه
حتي در صورت فقدان محتواي الزم ميتواند امتيازي ويژه براي آنها محسوب شود .برخي از افراد فارغ از
محتوا و كيفيت تحصيلي ،صرفاً با هدف كسب مدرك وارد نظام آموزشعالي ميشود .بهنظر ميرسد اين گونه
افراد بهخصوص جوانان بهداليل مختلف ازجمله تأخير در انجام خدمت وظيفه عمومي ،فراهم نبودن شرايط
ازدواج ،فرصت اشتغال و ساير فرصتهاي اقتصادي و اجتماعي ،وارد دانشگاه ميشوند .در همين راستا ،اعمال
برخي از سياستها ازجمله داشتن مدارك دانشگاهي بهعنوان يكي از شروط استخدام مقرر در ماده ()42
قانون مديريت خدمات كشوري و همچنين مالك قرار دادن مدارك دانشگاهي بهعنوان يكي از شاخصهاي
مهم ارتقاي كاركنان و كارمندان ميتواند سبب تشديد بحران مدركگرايي شود .همين مسئله ميتواند
فرايندهاي مهمتر زندگي ازجمله تشكيل خانواده و فرزندآوري را به تأخير بيندازد .از نشانههاي اين بحران
ميتوان به بيكاري گسترده دانشآموختگان دانشگاهي مدركگرا ،رتبه پايين كشور در شاخص جهاني
كارآفريني در سال ( 2018رتبه  3)72و شكل گيري بازار خريد و فروش مقاله و پاياننامه اشاره كرد .درواقع
فرد /افراد بدون توجه به سطح كيفي تحصيالت دانشگاهي در تالش براي كسب مدرك به هر طريقي خواهد
بود .چنين امري باعث افزايش سطح توقعات و امتناع از پرداختن به مشاغل ديگر ميشود و به تدريج يك نوع
بيكاري پنهاني در برخي مشاغل شايع ميشود ،بدين معنا كه مشاغل بسياري وجود دارد كه به نيروي كار
آموزشديده و داراي مهارت نياز دارند و از طرف ديگر دانشآموختگان بسياري با مدارج بااليي نيز وجود دارند
اما فاقد مهارت الزم براي ايفاي نقش هستند .بنابراين بهنظر ميرسد در اين ميان آنچه بيش از همه خود را
نشان ميدهد؛ ضعف در مهارتها و تواناييهاي دانشآموختگاني است كه داراي مدارج مختلف علمي نيز
ميباشند اما قادر به رفع نياز خود (يافتن شغل) و رفع نياز و خواسته كارفرما نيستند( .اين معضل در چند
سال اخير صرفاً محدود به دوره كارشناسي بود ،اما اخيراً تب مدركگرايي به دوره تحصيالت تكميلي نيز
سرايت كرده است) .يكي از تبعات مدركگرايي ،خيل عظيم دانشآموختگاني است كه فاقد مهارت و كارآيي
 .1غالمرضا ذاكر صالحي ،مسائل آموزشعالي ايران ،تهران ،پژوهشكده مطالعات فرهنگي -اجتماعي وزارت علوم تحقيقات و
فناوري.1397 ،
 .2ناصر فكوهي ،چالشها و چشماندازها در آموزشعالي ايران ،دوفصلنامه دانشگاه امروز :دانشگاه در ايران ،ظرفيتهاي
اكنون و فرصتهاي آينده؛ سال سوم ،ش،4صص .1398 ،110-113
 . 3بسياری از افراد صرفا به قصد گرفتن مدرک وارد دانشگاه میشوند و آن ميزان مهارت کافی را کسب نمیکنند.
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الزم در حوزه تخصصي خويش هستند و به تعبيري با صرف زمان ،انرژي و هزينههاي بسيار ،خروجي و
بهرهوري مطلوبي از اين هزينهها بهدست نيامده و همين عامل ميتواند براي كشور كه در مسير توسعه قرار
دارد ،مطلوب نباشد.
 .4ناكارآمدی علوم انسانی

1

تحول و ارتقاي علوم انساني موضوعي است كه بسياري از صاحبنظران و انديشمندان مورد توجه قرار
دادهاند .سياستهاي كلي برنامه ششم توسعه نيز در تبصره « »2ماده ( )64به اين مهم پرداخته است.
شورايعالي انقالب فرهنگي براي تحقق اين هدف ،طي مصوبهاي در جلسه  650مورخ ،1388/07/21
شوراي تخصصي تحول و ارتقاي علوم انساني را راهاندازي كرده است .همچنين سياستهاي كلي علم و
فناوري نيز بهطور مشخص در بند « »1-4بر ضرورت تحول و ارتقاي علوم انساني تأكيد دارد .فعاليت
ستاد توسعه فناوريهاي نرم و هويتساز ذيل معاونت علمي و فناوري رياستجمهوري از ديگر تالشهايي
است كه در راستاي اعتالي علوم انساني آغاز شده است .لكن با وجود سابقه موضوع و تأكيدات بسيار،
آنچنان كه وضعيت علوم انساني در دانشگاههاي كشور نشان ميدهد؛ برنامه و محتواي درسي غالب
رشتههاي علوم انساني ،مبتنيبر جامعه ،فرهنگ و نظريههاي بومي نميباشند؛ محتواي كهنه و ناكارآمدي
دارند و نيز تأثير بسيار كمي در جامعه ،فرهنگ و اقتصاد كشور دارند .از نكات قابل تأمل در اينخصوص
اين است كه بيشترين حجم دانشجويان كشور ( 54/92درصد) در رشتههاي علوم انساني تحصيل
ميكنند ،همچنين بيشترين فارغالتحصيل (  57/45درصد) مربوط به اين دست از علوم است 2.اين
درحالي است كه موضوعات سياسي ،اقتصادي ،اجتماعي و فرهنگي كشور كه حوزههاي مورد مطالعه
علوم انساني هستند ،از آسيبهاي متعددي برخوردارند؛ همين عامل خود گوياي اثربخشي پايين اين
علوم در كشور بوده است.
بخشي از مسئله متأثر از گرايشهاي كالني چون فناوري اطالعات و ارتباطات ،تكنولوژي و تغيير
در الگوهاي ارزشي جامعه و بهتبع آن ارزشهاي علمي در دانشگاههاي كشور است .علوم انساني ،علومي
توليدكننده هستند (علومي كه كشف و ابداع سرمايههاي معرفتي و سرچشمههاي دانايي علم بشري
مرهون و مديون آنهاست) نه علومي مصرفكننده( 3علومي كه بيش از هرچيز ناظر به كاربست آن
سرمايهها در حلوفصل نيازمنديهاي غالباً مادي فرد و جامعه انساني است) .اما آنچه وجود دارد،
رويكردي مغاير با اين نگاه دارند .نتيجه اين امر موجب خواهد شد علوم انساني در مقام مقايسه با ساير
علوم قرار داده شود .در نتيجه « وقتي كارايي و منفعت بر حسب مفاهيم اقتصادي چون قابليت فروش
 .1بحراني بودن وضعيت علوم انساني از موضوعاتي است كه خاص كشور ايران نيست و اين وضعيت كم و بيش در ساير
كشورها نيز وجود دارد.
 . 2شوراي عالي علوم ،تحقيقات و فناوري ،گزارش ملی پایش و ارزیابی علم ،فناوری و نوآوری (سال  ،)1397پایيز .1398
(آمار مربوط به سال  1395است).
 .3سيدعليرضا حسيني بهشتي ،سه آفت علوم انساني در ايران معاصر ،دو فصلنامه دانشگاه امروز ،دانشگاه در ايران:
ظرفيتهاي اكنون و فرصتهاي آينده ،سال سوم،ش  ،4صص .1398 ،63-69
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محاسبه ميگردند ،علوم انساني را فقط ميتوان به منزله مقوالتي ناكارآمد و نامرتبط ،مختص نخبگان،
غير قابل عمل و منسوخ فرض كرد» 1.نتيجه ثانويه آن باعث ميشود كساني كه از توانايي بيشتري نيز
برخوردارند ،هنگامي كه با اين ناكارآمدي مواجه ميشوند از انتخاب اين دست از رشتهها سرباز ميزنند؛
و همين عامل چرخه ناكارآمدي علوم انساني را نيز تكميل ميكند.
 .5تمركز بر گسترش كمی آموزشعالی
يكي ديگر از بحرانهاي نظام آموزشعالي كشور ،حاكميت پارادايم كمي و بهتبع آن افت كيفيت
آموزشعالي ميباشد (در فعاليتهاي دانشگاهي ،كيفيت يك عنصر خاص مدنظر نيست بلكه به جهت
تعامل ميان عناصر مختلف ،كيفيت كل عناصر باهم ديده ميشود) 2.در دهه گذشته وجود متقاضيان
بسيار و لزوم گسترش عدالت آموزشي؛ توسعه كمّي آموزشعالي (تعداد دانشگاه و مؤسسه آموزشعالي
آموزشي و پژوهشي به  2724واحد رسيده است) يك ضرورت محسوب ميشد اما اين موضوع بدون
برنامهريزي و فراهمسازي امكانات كيفي باعث افت كيفيت شد؛ به نحوي كه دانشگاههاي كشور با تعداد
بسيار زياد رشتهها و دانشجويان فعاليت ميكنند ،اما آن كيفيت و استاندارد مطلوب عمالً در دانشگاهها
بهوجود نيامده است .با بررسي شاخصها؛ وضعيت كيفي آموزشعالي كشور از نظر شاخص نسبت استاد
به دانشجو (ايران با دارا بودن نسبت  54بيشترين مقدار اين نسبت را در مقايسه با كشورهاي تركيه با
نسبت  ،40هندوستان با نسبت  ،24ژاپن با نسبت  ،7آمريكا با نسبت  ،12عربستان با نسبت  20و...دارد)
سهم هزينهكرد دولت به ازاي هر دانشجو(ايران با هزينهكرد  782دالر به ازاي هر دانشجو كمترين مقدار
در مقايسه با تركيه با  2647دالر ،كره جنوبي با  3828دالر ،ژاپن با ،9951انگلستان با  16167دالر
داراست) 3،سرانه فضاي آموزشي و كمك آموزشي و رفاهي (براي كل دانشجويان كشور سرانه فضاي
آموزشي براي هر دانشجو  1/82مترمربع ،سرانه فضاي كمك آموزشي و رفاهي  2/11مترمربع و در
مجموع حدوداً  4مترمربع براي هر دانشجو 4فضا اختصاص داده شده است)  ...مناسب نيست .بنابراين
دانشجو كه الزم است در فضاي مناسب از نظر آموزشي و رفاهي تأمين باشد تا فعاليتهاي ياددهي و
يادگيري به بهترين نحو اتفاق بيفتد ،در چنين وضعيتي از كيفيت نسبي برخوردار نخواهد بود.
افزايش ظرفيت پذيرش دانشجويان و گسترش كمي آموزشعالي بدون مطالعه امكانسنجي و
گاهي اوقات براساس فشارهاي اجتماعي و سياسي از يكسو و اتكاي بيش از حد آموزشعالي به اعتبارات
محدود دولتي و شهريه دانشجويان ازسوي ديگر (بيش از  80درصد بودجه دانشگاهها دولتي از دولت
 .1نعمتاله عزيزي« ،بررسي چالشها و نارساييهاي تحصيالت دانشگاهي در حوزه علوم انساني ،تأملي بر نظرات
دانشجويان» ،آموزش عالي ايران ،ش .1387 ،2
 . 2دانشگاه ،دانشجو و استادان بسياری در کشور هستند که از کيفيت مناسب برخوردارند .بنابراین در اینجا کليت سيستم
مد نظر قرار داده شده و به نسبت منابع ،هزینهها ،تالشها  ...دانشگاههای کشور از سطح مطلوب و بهينه کيفيت فاصله
دارند.
 .3شورايعالي علوم ،تحقيقات و فناوري ،گزارش ملی پایش و ارزیابی علم ،فناوری و نوآوری (سال  ،)1397پایيز .1398
 .4حجتا ...عبدالملكي ،دانشنامه دستاوردهای  40ساله انقالب اسالمی؛ جلوههایی از عظمت ملت ایران ،جلد دوم :علم
و فرهنگ ،معاونت امور فرهنگی مجمع جهانی تقریب مذاهب اسالمی نوبت چاپ :اول -آبان .1397
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دريافت ميشود) سهم هر يك از دانشگاهها را از محل اعتبارات عمومي كاهش داده كه اين امر بهخصوص
در شرايط تحريمي به افت كيفيت منتهي خواهد شد .كيفيت خدمات پايين در بلندمدت تأثيرات مخرب
خود را در تضعيف عملكرد دانشگاه ،كاهش سرمايههاي اجتماعي دانشگاه ،تقليل انگيزههاي يادگيري،
نارضايتي ذينفعان ،كاهش توليد ،توزيع و ترويج علم و  ...نشان خواهد داد .اينكه اين بحران ،چگونه
قابليت اصالح و بازگرداندان دارد؛ مسئلهاي است كه نياز به تحقيق و بررسي دارد.
 .6مهاجرت نخبگان
مهاجرت نخبگان به اين معناست كه زمينه علمي ،اقتصادي ،فناوري ،سياسي ،امكانات پژوهشي ،رفاهي
نخبگان در جامعه بهطور مناسب فراهم نباشد و نيز جامعه در استفاده از توان و تخصص آنها ناتوان باشد،
اين نيروها براي كسب تجربه ،پيشرفت علمي ،دستمزد باالتر و منزلت و رفاه اجتماعي 1،مهاجرت دائمي
يا نيمهدائمي به ساير كشورها دارند .بررسي شاخصهاي بهرهبرداري از سرمايه انساني نشان ميدهد كه
ايران جايگاه شايستهاي در اين زمينه ندارد .طبق گزارش جهاني رقابتپذيري استعداد كشور ايران در
ميان  125كشور جهان رتبه  97را از نظر توسعه ،جذب و نگهداري استعداد دارد 2.اين بدين معناست
كه كشور در مديريت منابع انساني نخبه عملكرد مناسبي ندارد .براي مثال با وجود اينكه ايران از نظر
تعداد مهاجران به مقصد كشورهاي  OECDبا  117هزار نفر در ميان  10كشور آسيايي جايگاه  9را
داشته است ،در سال  2010بيشترين درصد مهاجران با تحصيالت باال(باالتر از ديپلم) به نسبت كل
مهاجران خود با ميزان  68/4درصد به مقصد اين كشورها را كسب كرده است .عالوهبر اين از آنجايي كه
ايران از نظر مهاجرت دانشجو به آمريكا بهعنوان مهمترين مقصد مهاجران ،بين كشورهاي مهاجرفرست
(عربستان ،چين ،روسيه ،تركيه ،كره جنوبي ،هند ،آفريقاي جنوبي ،مصر و برزيل) در سال  2015با
 7.937نفر مهاجر رتبه  8را داشته است .اما نكته مهمتر در اينجا ميزان ماندگاري نخبگان در آن كشور
است كه ايران با روند صعودي(ميانگين  91درصد) از سال  2007تا  2011بين كشورهاي چين ،هند،
مصر ،تركيه ،روسيه و ژاپن ،رتبه اول را

دارد3.

مهاجرت به قصد تحصيل و ارتقاي توانمنديها ،فينفسه مناسب است ،اما چنانچه اكثريت تصميمي
براي بازگشت به كشور نداشته باشد ،بايد از آن بهعنوان بحران مهاجرت ياد كرد .با توجه به ميزان
مهاجرت و ماندگاري نخبگان كشور ،اين موضوع در طي چند سال اخير بهگونهاي پيش رفته است كه
به امري معقول در بين نخبگان دانشگاهي پذيرفته شده است .بحران مهاجرت نخبگان آثار و تبعاتي اعم
از خروج سرمايه علمي و اقتصادي از كشور ،تأثير مخرب بر توسعه و آينده كشور بهدليل كاهش نيروي

 .1ابوالفضل شاهآبادی ،مرضيه صالحی ،تأثير توسعه صادرات با فناوري برتر بر مهاجرت نخبگان در کشورهاي منتخب منطقه
خاورميانه و شمال آفریقا (منطقه منا) ،تحقيقات اقتصادي ،دوره  ، 54ش .1398 ،3
2 .The Global Talent Competitiveness Index 2019.
 .3پژوهشکده مطالعات فناوری ،بررسی تطبيقی وضعيت کشور در مهاجرت و جابهجايی بينالمللی افراد تحصيلکرده.1395 ،
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نخبه ،استفاده كشورهاي بيگانه از نيروي نخبه كشور بر عليه منافع كشور همچنين كاهش سرعت رشد
و توسعه كشور را به دنبال دارد.
پیشرانهای آموزشعالی
مفهوم پیشران
در متون آيندهپژوهي ،پيشرانها اشاره به نيروهاي عمده شكلدهنده آينده جهان دارند .بديهي است كه
پيشرانها بهصورت غيرمستقيم بر حوزههاي مختلف تأثيرگذارند .بهعبارت روشنتر پيشرانها
«مجموعهاي از نيروهاي شكلدهنده به آيندهاند كه بهصورت جهاني يا محلي ،بر آيندههاي مختلف تأثير
ميگذارند .پيشرانها بهصورت غيرمستقيم حوزههاي اجتماعي ،فناورانه ،اقتصادي ،زيستمحيطي و
سياسي را متأثر

ميسازند»1.

آموزشعالي هم مولد توسعه است و هم مولود توسعه .بعهبارتي نظام آموزشعالي به مثابه پيشران
توسعه اقتصادي ،سياسي ،اجتماعي ،فرهنگي و ...؛ براي توسعه و پايداري خود نيازمند پيشرانهايي است
تا بتواند در عصر پر تالطم موجوديت خود را حفظ كند .آموزشعالي كشور ضمن برخورداري از چالشها
و بحرانهاي متعدد ،ظرفيتهاي متنوع و تا حدودي ناشناختهاي دارد .پيشرانهايي كه در صورت
شناسايي و بهكارگيري ميتوانند بخشي از چالشهاي موجود را بر طرف نمايند .ازاينرو مواردي تحت
عنوان پيشرانهاي آموزشعالي (ناظر به ويژگي اهرمي بودن آنها) شناسايي شده است .در ادامه براساس
همين برداشت از مفهوم پيشران ،پيشرانهاي نظام آموزشعالي كشور بهشرح جدول  4شناسايي و احصا
شدهاند.

 .1هادي البرزي دعوتي ،اكبر نصرالهي ،تحليل روندها و پيشرانهاي مؤثر بر خبر صدا و سيما در  5سال آينده ،فصلنامه
پژوهشهاي ارتباطي ،سال  ،25ش .1397 ،2
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جدول  .4پیشرانهای آموزشعالی
ردیف

پیشرانها

منابع احصا

1

شكلگيري نهاد اعتبارسنجي و
تضمين كيفيت آموزشعالي

بند «»2-3سياستهاي كلي علم و فناوري ،اقدام ملي  9ذيل راهبرد كالن
 ،6اقدام ملي  11ذيل راهبرد كالن  1نقشه جامع علمي كشور ،تحقيقات
انجام شده ،اظهارنظر مسئوالن

2

بينالملليسازي آموزشعالي

راهبرد كالن  ،9اقدام ملي 1و  7و ساير اقدامات ذيل راهبرد كالن  9نقشه
جامع علمي كشور ،بند « »5-8سياستهاي كلي علم و فناوري ،بند«الف»
ماده ( )64قانون برنامه ششم توسعه ،فصل  3و راهبرد  12فصل زير نظام
فرهنگي ،راهبرد  14فصل ششم سند دانشگاه اسالمي ،تحقيقات انجام
شده  ،اظهارنظر مسئوالن

3

نهادينهسازي رصد علم ،فناوري و
نوآوري

ديدار رهبري با شركتكنندگان در هفتمين همايش ملي نخبگان جوان
–  ،1392/07/17بند «»2-3اقدامات ذيل راهبرد  2فصل هفتم سند
دانشگاه اسالمي ،راهبرد  5ذيل فصل هفتم سند دانشگاه اسالمي ،راهبرد
ملي  1و  6ذيل راهبرد كالن  4و اقدام ملي 1و  3ذيل راهبرد كالن ، 4
اقدام ملي  7ذيل راهبرد كالن ،5اقدام ملي  14ذيل راهبرد كالن  6نقشه
جامع علمي كشور و بند « »2-4سياستهاي كلي علم و فناوري ،اظهارنظر
مسئوالن ،تحقيقات انجام شده

4

هدايت و راهبري فضاي رقابتي
موجود بين دانشگاهها و دانشگاهيان
به سمت حل مسئله

بيانات رهبري در ديدار شركتكنندگان در هفتمين همايش ملي نخبگان
جوان –  1392/07/17و بيانات در ديدار اساتيد دانشگاهها –
 1392/05/15و 13/07/1390بيانات در ديدار جمعي از نخبگان و
برگزيدگان علمي ،بند «الف» ماده ( )64برنامه ششم توسعه ،اقدام ملي
 18ذيل راهبرد كالن  6نقشه جامع علمي كشور ،بند «»8-3فصل ششم
و راهبرد  4فصل هفتم سند دانشگاه اسالمي ،تحقيقات انجام شده،
اظهارنظر مسئوالن

5

ظرفيت باالي منابع انساني
تحصيلكرده

بيانات رهبري در ديدار جمعي از اساتيد دانشگاهها – ،1390/06/02
راهبرد ملي  6ذيل راهبرد كالن  8نقشه جامع علمي كشور ،بند «ث»
ماده ( )64قانون برنامه ششم توسعه ،اظهارنظر مسئوالن ،تحقيقات انجام
شده

6

فضاهاي فيزيكي گسترده و
بالاستفاده در دانشگاهها و مؤسسات
آموزشعالي

7

جلب مشاركت بخش خصوصي در
آموزشعالي

8

توافق بين مسئوالن و كنشگران علم
جهت اصالح و توسعه كيفي نظام
آموزشعالي

پژوهشگر (اين مورد كمتر در منابع ممكن اشاره شده بود و پژوهشگر با
تأمل به اين مورد پي برده است)

9

وجود ظرفيتهاي قانوني در اسناد
باالدستي جهت سياستگذاريهاي
كيفي در نظام آموزشعالي

راهبرد ملي  5ذيل راهبرد كالن  1نقشه جامع علمي كشور

اظهارنظر مسئوالن

بيانات رهبري در ديدار رؤساي دانشگاهها ،پژوهشگاهها ،مراكز رشد و
پاركهاي علم و فناوري –  ،1394/08/20بند « »5-7سياستهاي كلي
علم و فناوري ،اقدام ملي  3و  12ذيل راهبرد كالن  ، 3اقدام ملي  7و 24
ذيل راهبرد كالن  6نقشه جامع علمي كشور ،بند «پ» ماده ( )64و بند
«ث» ماده ( )65قانون برنامه ششم توسعه ،اظهارنظر مسئوالن
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با بررسي و تأمل در منابع و تحليلهاي صورت گرفته 9 ،پيشران نظام آموزشعالي مورد شناسايي
و احصا قرار گرفت .در ادامه درخصوص هر يك از آنها توضيحاتي ارائه شده است.
 .1شكلگیری نهاد اعتبارسنجی و نظام تضمین كیفیت در آموزشعالی
ارزشيابي آموزشعالي قبل از اينكه يك تشكيالت باشد ،يك فرهنگ است .تضمين كيفيت آموزشعالي
نيازمند نظامي از ارزشها ،هنجارها و نگرشهاست كه بايد در ميان همه كنشگران اين حوزه توسعه پيدا
كند و از ويژگي شفافيت ،مسئوليتپذيري ،انتقادپذيري ،پاسخگويي ،گزارشدهي ،ميل به بهبود،
مشاركتجويي ،خود ارزيابي  ...برخوردار باشد .اصوالً ارزشيابي آموزشعالي به معناي مچگيري و كنترل
بيروني نيست .نكته با اهميت ديگر اينكه يكي از پيششرطهاي نظام تضمين كيفيت ،استقرار نظام
اطالعات آموزشعالي در جهت شفافيت است .بدون اطالعات كافي از دروندادها ،فرايند و بهويژه
محصوالت ،بروندادها و پيامدها ،امكان نگرش سيستمي به آموزشعالي و پايش آن و اطمينان از كيفيت
عملكرد وجود نخواهد داشت.
در نظام علم و فناوري كشور نهادهاي متفاوت و متعددي وجود دارند كه هر يك داراي كاركردهاي
مختلفي هستند .در اين ميان آنچه كه در نهادهاي مربوطه غايب است و بهطور كافي به آن پرداخته
نشده است ،بحث نظارت و ارزيابي و تضمين كيفيت است .بررسيها نشان ميدهد كه نظام آموزشعالي
براي بهبود مدام كيفيت ،نيازمند يك نهاد ملي براي تضمين كيفيت است .تجارب بينالمللي نيز گوياي
آن است كه در هر كشوري ،يك نهاد بهصورت چترگونه و براي ايجاد يكپارچگي در سطح ملي متولي
تضمين كيفيت آموزشعالي شده است .براي مثال كميسيون ملي ارزشيابي و اعتبارسنجي

دانشگاهها1

در كشور آرژانتين ،كميته كيفيت آموزشعالي 2در آفريقاي جنوبي ،نهاد تضمين كيفيت دانشگاههاي
استراليا 3،شوراي كيفيت آموزش عالي 4در انگلستان و  ...با هدف اعتبارسنجي و تضمين كيفيت نهادهاي
آموزشعالي بهوجود آمدهاند 5.بر اين اساس نهاد تضمين كيفت آموزشعالي كشور ،بهعنوان يك نهاد
واسط بين دولت (بهعنوان سياستگذار) و مجريان (دانشگاهها و مؤسسات آموزشعالي) عمل خواهد كرد.
و ابعاد ديگر آموزشعالي ازجمله كيفيت خدمات تخصصي دانشگاهها به جامعه ،رابطه دانشگاه با صنعت
و بازار كار ،كارآفريني دانشگاه ،نظام ملي نوآوري ،عرضه فناوري و توليد ارزشافزوده ،پاسخگويي به
نيازهاي توسعه ملي و تناسب با ويژگيهاي جامعه محلي و اولويتهاي سرزميني و فرهنگي را تحت تأثير
قرار خواهد داد.

CONEAU
HEQC
AUQA
HEQC
 .5مقصود فراستخواه ،دانشگاه ايراني و مسئله كيفيت ،نشر آگاه.1388 ،

1.
2.
3.
4.
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بعد ديگر اين پيشران كه ميتواند براي نظام آموزشعالي كشور مفيد فايده باشد اين است كه
دانشگاههاي كشور به نظامهاي تضمين كيفيت دنيا (مانند شبكه كيفيت آسيا پاسفيك 1و شبكه
بينالمللي تضمين كيفيت 2آموزشعالي) متصل شوند .پيوستن به پيمانهاي بينالمللي آموزشي و
اعتبارسنجي باعث خواهد شد كه دانشگاههاي كشور براي تضمين كيفيت خود مدام درحال تكاپو باشند
و خود را به استانداردهاي جهاني برسانند .بهعبارتي نهادسازي اعتبارسنجي و تضمين كيفيت در سطح
ملي و اتصال آن به نهادهاي بينالمللي تضمين كيفيت ،از پيشرانهاي آموزشعالي كشور است.
 .2بینالمللیسازی آموزش عالی
بينالملليسازي /شدن آموزشعالي به فرايند ارتقاي كيفيت آموزش ،پژوهش و خدمات اطالق ميشود.
اين فرايند در سه سطح مؤسسهاي ،بخشي و ملي قابل پيگيري است .گسترش تعامالت بينالمللي
دانشگاهي و افزايش همكاريهاي آموزشي و پژوهشي ،عضويت در شبكههاي دانشگاهي و نيز اتصال به
نظامهاي تضمين كيفيت آموزشعالي ،حضور پررنگ دانشگاهها در رتبهبنديهاي معتبر بينالمللي،
برخورداري از محتوا و برنامههاي درسي در سطح كيفي باال و ...الزمههاي گسترش بُعد بينالمللي
آموزشعالي است 3.ازاينرو با توجه به اينكه در راهبرد كالن  ،9اقدام ملي 1و  7و ساير اقدامات ذيل
راهبرد كالن  9نقشه جامع علمي كشور ،بند « »5-8سياستهاي كلي علم و فناوري و همچنين بند
«الف» ماده ( )64قانون برنامه ششم توسعه؛ به صراحت بر گسترش ارتباطات علمي با مراكز و نهادهاي
آموزشي و تحقيقاتي معتبر بينالمللي تأكيد شده است .درواقع با توجه به اشارات اسناد باالدستي و
تغييرات چند دهه گذشته الزم است كه دانشگاههاي كشور در رسالتها ،مأموريتها ،اهداف و كاركردهاي
خود بازنگريهايي داشته باشند و بينالملليسازي آموزشعالي را بهعنوان راهبردي استراتژيك در
چشماندازهاي دانشگاهي بگنجانند تا از اين راه بتوانند به گسترش وجهه بينالمللي ،گسترش ديپلماسي
علمي ،تبادالت دانشجويي و هيئت علمي ،فرصتهاي مطالعاتي اعضاي هيئت علمي ،برطرف نمودن
تنگناهاي مالي و افزايش كيفيت آموزشي دانشگاههاي كشور همچنين گسترش فرهنگ ديني و ملي
كمك كنند .بهعبارتي افزايش تعداد دانشجويان بينالمللي در دانشگاههاي كشور مستلزم توسعه كيفي
اين دانشگاهها و قرار گرفتن در جايگاه مناسب در رتبهبندي بينالمللي و تبليغ اين قابليتها در سطح
جهان است .اين دانشجويان پس از بازگشت به كشور خود بهعنوان سفيران تخصصي فرهنگي ميتوانند
تصوير مناسبي از ايران را به مردم كشور خود ارائه دهند .با وجود مزيتهاي فوق؛ با توجه به بهبود
كيفيت آموزشي و پژوهشي و نيز رفاهي دانشگاهي در نتيجه بينالملليسازي دانشگاهها؛ اين امر ميتواند
از نظر كاهش مهاجرت نخبگان كشور نيز مؤثر باشد.
)1. Asia Pacific Quality Network(APQN
)2. International Network for Quality Assurance Agencies(INQAAHE
 .3عباس بازرگان ،ليال فشالنج ،فرایند بينالمللی شدن دانشگاهها :موردی از آموزشعالی ایران ،اندیشههای نوین تربيتی،
دوره  ،11ش .1394 ،4
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طبق گزارشات سال  2014كشورهاي عربستان با  ،82979تركيه با  45185و مالزي با 63088
دانشجوي خارجي در مقايسه با ايران با 11288؛ 1بهعنوان رقباي علمي كشور در سطح منطقه و آسيا
رشد مناسبي در جذب دانشجويان بينالمللي داشتهاند .وضعيت فعلي نظام آموزشعالي در زمينه
بينالمللي شدن ،نشان ميدهد كه ميزان جذب دانشجويان و اساتيد خارجي هنوز از سطح مورد انتظار
و ظرفيت موجود بهدور است .بهعبارت ديگر ميتوان گفت درحال حاضر بينالمللي شدن آموزشعالي
كشور يك ظرفيت نيست ،بلكه يك ضرورت است .2بنابراين مواجهه با اين ضرورت ،نيازمند آمادگي در
ابعاد سياسي و امنيتي ،فرهنگي ،علمي است.
 .3نهادینهسازی رصد علم ،فناوری و نوآوری
موضوع آمار و اطالعات يكي از كليديترين مسائل در تصميمگيري ،سياستگذاري ،برنامهريزي ،اجرا و
ارزيابي در حوزههاي مختلف است .بر همين مبنا مديريت و سياستگذاري نظام علم ،فناوري و نوآوري
در سطح ملي ،نيازمند آمار و اطالعات دقيق و معتبر از بخشهاي مختلف اين نظام است .بهعبارت
روشنتر تصميمگيرندگان حوزه علم و فناوري بايد بصيرت و آگاهي خود را از اين اطالعات كسب نموده
و تصميماتشان را بر پايه آمارهايي بنا كنند كه نشاندهنده وضعيت موجود و يا پيشبيني روندهاي
آينده است .درحال حاضر يك نظام ملي كارآمد و جامع در زمينههاي رصد بازار علم و فناوري ،رشد
اشتغال فارغالتحصيالن ،رصد نخبگان ،رصد تحوالت علمي و فني ،رصد نتايج سياستگذاريهاي علم و
فناوري وجود ندارد .عالوهبر اين در بعضي از شاخصها آمار و اطالعات بهصورت شفاف و قابل فهم توليد
نميشود و به نوعي ابهام دارند .بر همين اساس ساماندهي نظام ملي آمار و اطالعات جامع و كارآمد بايد
در اولويت تصميمات قرار بگيرد .گستره فعاليت نظام اطالعات علم ،فناوري و نوآوري هم در عرصههاي
بينالمللي آموزشعالي (تحوالت فناوري و نوآوري) است و هم در داخل كشور در سطح ملي و حتي
مؤسسهاي است .آموزشعالي كشور تاكنون نتوانسته است خود را با تغييرات و تحوالت سازگار كند و به
جاي مواجهه واكنشي بتواند مواجهه ابتكاري و فعال داشته باشد و در اين زمينه از ظرفيتهاي موجود
بهره بگيرد و شيوههاي آموزشي و پژوهشي خود را متناسب با تحوالت ،تغيير

دهد3.

نهادينه كردن اين سازوكار با توجه به پراكندگي نظام آموزشعالي ،حجم وسيع دانش توليد شده
در دانشگاهها و مؤسسات آموزشعالي كشور ،ارتباط ضعيف پژوهشها با مسائل كشور ،تحوالت جهاني
در علم ،فناوري و نوآوري و همچنين هزينههاي بسياري كه در اين راستا صرف ميشود؛ ميتواند موجب
وحدت رويه در سياستگذاري توسعه ،برقراري پيوند بين پژوهشها و مسائل كشور ،برقراري ارتباط
 .1شورايعالي علوم ،تحقيقات و فناوري ،گزارش ملی پایش و ارزیابی علم ،فناوری و نوآوری (سال  ،)1397پایيز .1398
 .2ذاكر صالحي ،مسائل آموزش عالي ايران ،پژوهشكده مطالعات فرهنگي -اجتماعي وزارت علوم تحقيقات و فناوري.1397 ،
 .3هماكنون كشورهاي مختلفي ازجمله كانادا ،انگلستان ،فرانسه ،اسپانيا ،هلند و ...رصدخانههاي مهمي در زمينه علم و
فناوري دارند .رصدخانه فناوري اطالعات و ارتباطات اروپا ( )European Information Technology Observatoryاز
مهمترين آنهاست.
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شبكهاي بين نهادهاي متولي علم و فناوري و جلوگيري از موازيكاري آنها ،حركت در راستاي تحوالت
جهاني آموزشعالي و ...شود .الزمه اين پيشران نيز مقوالتي ازجمله داشتن رويكرد آيندهنگر در كنار
تحليل وضعيت گذشته و موجود نظام علم ،فناوري و نوآوري ،وجود نيازسنجي نظام مسائل و موضوعات
پژوهشي ،وجود شبكهاي بين پژوهشگران ،دسترسي آسان و شفاف به سوابق پژوهشي ،دسترسي به
دادهها و اطالعات مرتبط با مسائل كشور بهعبارتي دسترسي به متن و محتواي پژوهش كه در برخي از
موارد حتي عناوين پژوهشهاي صورت گرفته در كشور در دسترس نيست.
 .4هدایت و راهبری فضای رقابتی موجود بین دانشگاهها و دانشگاهیان به سمت حل مسئله
درحال حاضر بسياري از دانشگاههاي كشور بر سر اينكه كداميك مقاالت بيشتري در ژورنالهاي
بينالمللي چاپ كنند درگير رقابت هستند .و در اين راستا با سازوكارهايي تئوريك و كمتر كاربردي و
مسئلهمحور در پي افزايش اين آمار هستند .برخي از دانشگاهها نيز بدون توجه به ظرفيتها و
مأموريتهاي خود ،براي جذب دانشجو در مقاطع تحصيالت تكميلي رقابت ميكنند .اگر چه در
اينخصوص بايد اذعان كرد بسياري از دانشگاههاي كوچك كشور توانستهاند با استفاده سازوكار موجود
در رتبهبنديهاي بينالمللي حائز رتبههاي بااليي شوند 1اما آنچه مهمتر است ،وضعيت استفاده و
بهرهبرداري از اين دانش توليد شده در جهت بهبود فضاي كلي كشور است .ازاينرو مسائل كاهش كيفيت
آموزشعالي ،بيتوجهي به مأموريتهاي ويژه هر دانشگاه ،ناظر نبودن پژوهشها به مسائل كشور ،تناسب
كمتر دانشگاههاي با برنامههاي آمايش آموزشعالي ،سوق دادن دانشجويان و محققان به سمت چاپ
مقاالت به هر طريقي تحت تأثير قرار خواهند گرفت .بخش عمده چنين وضيعتي ناشي از
سياستگذاريهايي است كه باعث ميشود دانشگاهها و دانشگاهيان به سمت توليدات كمي و غيرهدفمند
و پذيرش بيرويه و بيضابطه دانشجو بهويژه در مقاطع تحصيالت تكميلي سوق پيدا كنند.
آنچه مسلم است ظرفيت موجود در دانشگاههاي كشور ميتواند با سياستها و سازوكارهاي تشويقي
و صحيح به سمت حل مسائل كشور ،نوآوري و توليد محصول هدايت شود .دانشگاههاي كشور بايد در
اين راستا مأموريتها ،رسالتها و اهدافشان را بازبيني و بازطراحي كنند .راهبري چنين فضاي رقابتي به
دانشگاهها كمك خواهند كرد تا در جذب منابع (مالي ،انساني ،اطالعاتي و ،)...بهبود مداوم كيفيت
آموزشي و پژوهشي ،اثرگذاري بر جامعه و ...باهم رقابت كنند.
 .5ظرفیت باالی منابع انسانی تحصیلكرده
با نگاهي به تاريخ برنامهريزيهاي توسعه كشورها ،بحث كمبود منابع انساني كارآمد غالباً از مسائل اصلي
بوده است .اين مهم بهوِيژه در تاريخ برنامههاي توسعه كشور از اولين برنامههاي عمراني قبل از انقالب
( 1327به بعد) كامالً مشهود بوده است .بهگونهاي كه بهدليل فقدان افراد تحصيلكرده ،گروههاي مختلفي
 .1طبق آخرین گزارش پایگاه رتبهبندی تایمز در سال  2 ،2019دانشگاه کوچک کشور با استفاده از امتياز استنادات علمی،
حائز رتبه های  1و  2در بين دانشگاههای کشور شدند.
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از دانشگاههاي غربي در قالب مشاور و متخصص وارد كشور ميشدند 1تا مسئوالن را در امر برنامهريزي
توسعه ياري رسانند .گذشته از اين ،پروژهها ،طرحها و بسياري از امور كشور بهدست نيروي انساني
وارداتي اداره ميشدند .نمونه بارز آن حضور پزشكان هندي در كشور بهدليل كمبود نيروي انساني
تحصيلكرده در اين زمينه بود.
سرمايه انساني هم در «توليد ثروت» و هم در «حفظ ثروت» در كشور نقش كليدي ايفا ميكند.
اهميت اين مسئله بهويژه در شرايطي كه كشور درحال گذار به سمت يك اقتصاد دانشبنيان قرار گرفته،
مضاعف است .نظام آموزش عالي كشور در چند دهه اخير توانسته ظرفيت عظيمي از منابع انساني
تحصيلكرده و متخصص را تحويل جامعه بدهد و متوليان برنامههاي توسعه كشور را در زمينه نيازمندي
به افراد تحصيلكرده و متخصص ياري رساند .در ابتداي انقالب اسالمي در كشور  174.217دانشجو بود
اما بعد از انقالب اين تعداد به  4.348.383دانشجو رسيد .تعداد فارغالتحصيالن دانشگاهي نيز رقمي
چند برابر تعداد دانشجويان است .چنين ظرفيت عظيمي از نيروي انساني تحصيلكرده و متخصص براي
هر كشور يك امتياز محسوب ميشود .اين عامل به مديران و سياستگذران كشور كمك ميكند تا بتوانند
برنامهها و سياستهاي توسعه كشور را از طريق نيروي انساني تحصيلكرده و متخصص پيگيري كنند.
وجود تعداد باالي دانشجويان و دانشآموختگان تحصيالت تكميلي اهميت موضوع را چندبرابر ميكند.
 .6فضاهای فیزیكی گسترده و بالاستفاده در دانشگاهها و مؤسسات آموزشعالی
جدول  .5تعداد مؤسسات آموزشعالی به تفكیک نوع وابستگی
در سال تحصیلی 1396 - 1397

دانشگاهها

وزارت علوم تحقيقات و فناوري

تعداد

دانشگاه پيام نور

دانشگاه جامع علمي  -كاربردي

دانشگاه فرهنگيان

دانشگاه فني و حرفهاي

دانشگاه آزاد

ساير دستگاههاي اجرايي

غيرانتفاعي

مؤسسات آموزشعالي غيردولتي و

پزشكي

وزارت بهداشت ،درمان و آموزش

جمع كل

140

516

908

100

171

484

30

309

66

2724

مأخذ :مؤسسه پژوهش و برنامهريزي آموزش عالي.

 .1گروه مشاوران دانشگاه هاروارد كه از برنامه سوم توسعه ( )1341-1346در كشور حضور يافتند .تجارب اين گروه در قالب
كتابي با عنوان «کتاب برنامهریزی و توسعه در ایران (تجربه گروه مشاوران هاروارد در ایران) ›› ازسوي انتشارات علم ،منتشر
شده است.
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آمار موجود نشان از تعداد بسيار زياد مؤسسات آموزشعالي كشور دارد .با توجه به اينكه اكثر
دانشگاهها و مؤسسات آموزشعالي براي پاسخگويي به خيل عظيم متقاضيان (دهه گذشته) آموزشعالي
تأسيس و راهاندازي شدهاند از حجم فضاهاي فيزيكي مناسبي برخوردارند .با اينحال وجود فضاهاي
فيزيكي گسترده از يك طرف و كاهش جمعيت دانشجويي در چند سال اخير از طرف ديگر موجب شده
است فضاهاي فيزيكي بسياري در دانشگاهها و موسسات آموزشعالي بالاستفاده بماند .عالوهبر اين هزينه
باالي ساخت و نگهداري فضاهاي فيزيكي نيز باعث شده اين ظرفيت براي دانشگاه و مخاطب (كه ميتواند
دانشآموختگان دانشگاه ،شركتهاي دانشبنيان و ساير نهادها باشد) مزيتهايي بهوجود بياورد .الزم
است بيان شود شركتهاي دانشبنيان كه بهعنوان يك ظرفيت مناسب در تحول ارتباط دانشگاه و صنعت
نقش مهمي ايفا ميكنند ،طبق بررسيهاي اوليه با مشكل تأمين فضاي فيزيكي جهت انجام
فعاليتهايشان مواجهند ،لذا قرار دادن امكان فوق در اختيار شركتهاي دانشبنيان هم براي دولت از
نظر جلوگيري از استهالك ساختمانها ،كاهش هزينهها و نيز اشتغال مزايايي دارد و هم براي شركتهاي
دانشبنيان بهخصوص اينكه در مراحل ابتدايي شكلگيري با مشكل تأمين منابع مواجه هستند ميتواند
مفيد باشد .در اين زمينه مطالعهاي نياز است تا حجم چنين فضاها و ظرفيتهاي شناسايي شود.
 .7جلب مشاركت بخش خصوصی در آموزشعالی
امروزه گستردگي جريان علم و فناوري و نياز به سرمايهگذاريهاي بيشتر در اين زمينه باعث شده است
كه دولت به تنهايي توان سرمايهگذاري در اين زمينه گسترده را نداشته باشند ،بهخصوص زماني كه
قيمت نفت و فراوردههاي نفتي با كاهش محسوس روبهرو بوده است .لذا در اين برهه نياز به مشاركت
بخش غيردولتي و خصوصي در آموزش عالي ،علم و فناوري بيش از هر زماني است .دولت در اين زمينه
ميتواند اقدامات و راهبردهاي انگيزشي براي بخش غيردولتي تدارك ببيند تا شاهد مشاركت گسترده و
روزافزون اين بخش فعال در زمينه علم و فناوري در كشور باشد .اگر بخشهاي خصوصي و غيردولتي و
ساير ذينفعان آموزشعالي در فرايند تأمين مالي آموزشعالي مشاركت داده شوند ،آنها نسبت به
آموزشعالي تعلق و تعهد پيدا خواهند كرد و در برابر اقدامات و فعاليتهايي كه در درون آموزشعالي
صورت ميگيرد ،حساس و نسبت به آن واكنش نشان خواهند داد .ازسوي ديگر ،با مشاركت دادن بخش
خصوصي در آموزشعالي ،دانشگاهها و مسئوالن نيز در برابر مخاطبان ملزم به پاسخگويي خواهند شد.
همچنين ،با توجه به تغييرات و تحوالت روزافزون آموزشعالي و بهتبع آن شيوههاي نوين حكمراني،
نميتوان صرفاً از طريق منابع دولتي آموزشعالي را اداره كرد و در اين زمينه نياز به ساماندهي نظام
تأمين مالي دانشگاهها و توانمندسازي بخش غيردولتي احساس ميشود تا بار تأمين مالي دانشگاهها تا
حدودي از دوش دولت برداشته شود .بنابراين ،توجه به مشاركت بخش خصوصي و غيردولتي در علم و
فناوري مورد تأكيد است .شايد بهتر باشد رويكرد نظام سياستگذاري و قانونگذاري از خصوصيسازي نظام
آموزش و پرورش عمومي و مدارس كشور به سوي آموزشعالي و دانشگاهها تغيير يابد.
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 .8توافق بین مسئوالن و كنشگران علم جهت اصالح و توسعه كیفی نظام آموزش عالی
امروزه مخاطبان آموزشعالي خواهان كيفيت هستند و به نوعي بين نهادهاي متنوع آموزشعالي آنهايي
را انتخاب ميكنند كه از كيفيت مطلوبي برخوردار باشند .در اين بين سياستگذاران آموزشعالي نيز با
آگاهي از افت كيفيت و توسعه كمي بيرويه خواهان كيفيت بهينه آموزشعالي هستند به گونهاي كه
اين امر (ضرورت بهبود كيفيت آموزشعالي) بين سياستگذاران آموزشعالي به يك گفتمان و دغدغه
ملي تبديل شده است .از آنجايي كه يكي از چالشهاي هميشگي سياستگذاري ،عدم توافق بين
سياستگذاران در موضوعات مختلف بوده است ،امر كيفيت كه هماكنون بحث و گفتمان مشتركي از آن
وجود دارد و دانشگاهيان نيز به انحاي مختلف به آن پرداختهاند ،ميتواند براي نظام آموزشعالي يك
ظرفيت محسوب شود .چنين ظرفيتي موجب خواهد شد كه بسيج منابع ،پشتيباني ،اجرا و بهطور كلي
حركت در مسير توسعه كيفي آموزشعالي به بهترين نحو انجام پذيرد.
 .9وجود ظرفیتهای قانونی در اسناد باالدستی جهت سیاستگذاریهای كیفی در نظام آموزشعالی
با توجه به موارد اشاره شده درخصوص گسترش كمي و نامتوازن آموزشعالي؛ امر كيفيت اهميت
دوچندان پيدا ميكند .از آنجايي كه كليه برنامهها و سياستگذاريهاي نهادي اعم از اقتصاد ،فرهنگ،
سياست ،آموزشعالي و ...منبعث و مبتنيبر اسناد باالدستي است .بررسي و تحليل اسناد حوزه
آموزشعالي نشان ميدهد كه موضوع كيفيت آموزشعالي از موارد مهم و مورد تأكيد بوده است .چنين
ظرفيتي در اسناد ميتواند مسئوالن و متوليان آموزشعالي را جهت بسيج منابع و قرارگيري اين مهم در
دستور كار سياستگذاري كمك كند .در هر صورت وجود چنين ظرفيتي ميتواند براي بهبود آموزشعالي
و براي حركت رو به جلوي آن بسيار مفيد باشد .زيرا با فرض نبود چنين ظرفيتي بايد يك گام عقبتر
گذاشت تا اينكه سياست بهبود كيفيت در اسناد مورد تأكيد قرار بگيرد و پس از آن به اجراي آن مباردت
ورزيد .حال كه ظرفيت ارتقاي كيفيت آموزشعالي در اسناد وجود دارد؛ بهتر است بر لزوم اجراي اين
سياست بيش از پيش تأكيد كرد.
اولویتبندی چالشها و پیشرانهای آموزشعالی
پس از احصا و شناسايي چالشها از منابع مختلف ،برمبناي  4معيار و استفاده از محور مختصات تحليلي
دان با بهرهگيري از گروه كانوني ،اولويتها مشخص شدند.
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نمودار  .2اولویتبندی چالشهای آموزشعالی
9

8.55

8.1

8
8

7.7 7.95
7.4 7.65

7.05 7.1
6.7 6.85

7

6.7

6.4

6

6.4
5.65

5
4
3
2
1
0

در اين بخش پس از اشاره به اولويتها و بحث در رابطه با اولويت اول ،درخصوص ساير چالشها
نيز براساس  3نوع برخورد و واكنش (قرارگيري در دستور كار اجرايي ،سياستپژوهي و گفتمانسازي)
نكاتي مطرح خواهد شد .اولويتبندي چالشهاي آموزشعالي بدين گونه است:
اولویت اول :عدم ابتناي آموزش عالي به برنامه آمايش سرزميني
مهمترين چالش آموزشعالي مبتني نبودن گسترش و توسعه آموزشعالي بر برنامه آمايش سرزمين
تشخيص داده شده است .كه بهنظر ميرسد با توجه به اينكه آمايش با بحث مأموريتگرايي دانشگاهها،
ارتباط دانشگاه با صنعت ،هدايت پژوهشها به سمت حل مسائل كشور ،تناسب برنامههاي درسي با
نيازهاي بازار كار و مشاغل ،اشتغال فارغالتحصيالن ،تعادل عرضه و تقاضا ،نظام ارتقاي اعضاي هيئت
علمي ارتباط وثيقي دارد؛ به درستي در اولويت اول چالشهاي نظام آموزشعالي قرار گرفته است.
بهعبارتي ميتوان اينگونه مطرح كرد كه آمايش بهعنوان مهمترين چالش در اليه اول قرار دارد كه با
حل آن بسياري از چالشهاي آموزشعالي نيز تا حدودي رفع خواهد شد .بهراي مثال در صورت اجراي
سند آمايش (البته اين سند نياز به سياستپژوهي دارد ،زيرا هنوز ابعاد مغفولي در اين سند وجود دارد)
پيوند بين دانشگاه و صنعت برقرار ميشود .در اليه بعدي دانشگاهها متناسب با ظرفيتهاي منطقهاي،
مأموريتهاي ويژه مييايند .در ادامه آييننامه ارتقاي اعضاي هيئت علمي متناسب با مأموريتهاي هر
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دانشگاه تعريف و بازنگري ميشود و از حالت يكنواختي كه هماكنون دارد؛ خارج خواهد شد .هنگامي كه
آييننامه ارتقا بر مبناي مأموريتها بازنگري شود؛ پژوهشهاي دانشگاهي سمت و سوي مشخص خواهند
يافت و از اين منظر ارتباط پژوهش ها با مشاغل و نيازها نيز بيشتر خواهد شد و همين امر بُعد
اشتغالپذيري دانشآموختگان را تقويت خواهد نمود .از منظري ديگر اين امر موجب بهبود مهارتآموزي
دانشآموختگان خواهد شد.
اولویت دوم :مأموريتگرا نبودن دانشگاهها و مؤسسات آموزشعالي و پژوهشي (اين مورد نياز به
سياستپژوهي دارد تا متناسب با ظرفيتها و شرايط محيطي و مسائل كشور (آمايش سرزمين) براي هر
دانشگاه مأموريتهاي ويژهاي تعريف شود).
اولویت سوم :ناكارآمدي نظام ارتقاي اعضاي هيئت علمي (با توجه به وجود آييننامه ارتقا بايد در
اين زمينه سياستپژوهي صورت گيرد تا اين نظام متناسب با مأموريت دانشگاهها و پژوهشهاي
مسئلهمحور ناظر به مسائل كشور مورد بازبيني قرار گيرد).
اولویت چهارم :تعدد مراكز تصميمگيري آموزشعالي و خلط وظايف آنها (بهدليل نبود يك مدل
سياستگذاري متناسب با شرايط و تعدد متوليان آموزشعالي؛ سياستپژوهي براي رسيدن به يك مدل
بهينه نياز است).
اولویت پنجم :ضعف در مهارتآموزي و كارآفريني دانشجويان (با توجه به اينكه اين مورد در اسناد
باالدستي (بهخصوص برنامه ششم توسعه) مورد تأكيد ويژه قرار گرفته است و آماده سياستگذاري است؛
ميتواند در دستور كار اجرايي كليه نهادهاي آموزشعالي بهويژه شورايعالي مهارتي كه به تازگي
راهاندازي شده و دانشگاه فني و حرفهاي بهعنوان دانشگاهي كه وظيفه اصلي در اين زمينه بر عهده دارد،
قرار بگيرد و بيش از گذشته بر اجراي آن تأكيد شود).
اولویت ششم :ارتباط ضعيف دانشگاه با جامعه و صنعت (با توجه به سابقه موضوع ،در اينخصوص
مطالعات بسياري صورت گرفته است؛ اما هنوز مدل و راهبرد بهينه و قابل اجرايي در اينخصوص ارائه
نشده است؛ بنابراين جمعآوري منابع مطالعاتي در اين زمينه و تدوين يك گزارش سياستي و نيز برگزاري
نشستهاي علمي براي تدوين راهكارهاي عملياتي در اين زمينه اهميت دارد).
اولویت هفتم :ناكارآمدي نظام سنجش و پذيرش (اين موضوع نيز از موضوعات باسابقه و اصوالً
حل ناشده نظام آموزشي كشور است .با توجه به توضيحاتي كه در اين باره در بخشهاي قبلي مطرح شد
و نبود مدل بهينه در اين زمينه و همچنين شرايط خاص سنجش و پذيرش در كشور؛ طرح سياستپژوهي
عميق براي تدوين و طراحي يك الگوي بهينه سنجش و پذيرش مورد نياز است).
اولویت هشتم :تأمين و تخصيص ناكارآمد بودجه آموزشعالي (در اين باره نيز بحثها و پژوهشها
و راهكارهاي متنوعي ارائه شده است اما هنوز راهكار عملياتي و مناسب ارائه نشده است؛ ضعف مدلها

41

و راهكارهاي موجود اين است كه آنچه را كه مطرح ميكنند موفقيتهاي جزئي يك نمونه خاص از
دانشگاه است كه قابليت تعميم ندارد .بنابراين جمعآوري نظرات و پژوهشهاي موجود ميتواند به ارائه
يك گزارش سياستي مناسب منتهي شود ،برگزاري نشستهاي تخصصي نيز در اين زمينه براي رسيدن
به يك سازوكار مناسب خواهد بود).
اولویت نهم :انطباق ضعيف برنامههاي درسي و آموزشي دانشگاهي با نيازهاي بازار كار (اين چالش
نيز از موضوعات نسبتاً با سابقه در آموزشعالي كشور است و با وجود گفتمان و بحث آن؛ هنوز راهكار
سياستي ارائه نشده است .اينكه در اينخصوص چه رويهاي مناسب است تا برنامههاي درسي دانشگاهي
با نيازهاي بازار كار منطبق شوند ،مشخص نيست .بنابراين سياستپژوهي در اين راستا پيشنهاد ميشود).
اولویت دهم :بهكارگيري ،ارزيابي و روزآمدسازي ضعيف نقشه جامع علمي كشور (اين مورد از
چالشهاي جديدي است كه پس از ابالغ نقشه جامع علمي كشور مطرح شده است ،با توجه به اينكه
اين مهم در اسناد نيز مورد تأكيد قرار گرفته است؛ اما درخصوص شيوه مناسب اجرا ،ارزيابي و
روزآمدسازي آن هنوز ابهام وجود دارد .بنابراين براي اجراي آن نيازمند گفتمانسازي و تأكيد ويژه و
منظور تدوين رويه بازنگري و روزآمدسازي آن نيازمند سياستپژوهي است).
اولویت یازدهم بهصورت همارز :حمايت و توسعه ناكافي در حوزه علوم پايه و تحقيقات بنيادي/
ضعف در انتخاب و انتصاب مديريت دانشگاهها و مؤسسات آموزشعالي (بحث حمايت از علوم پايه و
تحقيقات بنيادين نيز از چالشهاي نسبتاً جديد نظام آموزشعالي است .با اينحال در اكثر اسناد مورد
تأكيد قرار گرفته و بهنظر ميرسد با توجه به تأكيدات مكرر اين مورد ميتواند در دستور كار اجرايي قرار
بگيرد) .در بحث انتخاب و انتصاب مديريتهاي دانشگاهي از آنجايي كه آييننامه جامع مديريت
دانشگاهي در اين زمينه موجود است ،سياستپژوهي و برگزاري نشستهايي جهت بازنگري در برخي از
بخشها و پس از آن قرار دادن آن در دستور كار اجرايي الزم است).
اولویت دوازدهم بهصورت همارز :ضعف رويكردهاي فرهنگي – اجتماعي در محيطهاي علمي/
عرضهمحوري آموزشعالي به جاي تقاضامحوري (بحثهاي فرهنگي و اجتماعي از موضوعاتي است كه
در تمامي اسناد و پژوهشها بر آن تأكيد شده و اصوالً از مباحث پايهاي در نظام آموزشعالي است كه
تمامي بحثهاي ديگر را نيز تحت تأثير قرار ميدهد؛ با اين حال انجام سياستپژوهيها ،برگزاري
نشستهاي تخصصي جهت آسيبشناسي در اين زمينه و گفتمانسازي در اين راستا ميتواند مفيد باشد،
اخيراً نقشه مهندسي فرهنگي كشور كه تأكيدي بر اين مقوله دارد نيز ازسوي شورايعالي انقالب فرهنگي
ابالغ شده است .بنابراين قرارگيري اين نقشه در دستور كار اجرايي نهادها در اين راستا پيشنهاد ميشود).
(عرضهمحور بودن آموزشعالي نيز از موضوعات نسبتاً جديد است؛ اينكه چه الگو و راهكار سياستي در
اين زمينه ميتواند ضمن جلوگيري از عرضه بيرويه آموزشعالي؛ بين عرضه و تقاضا تعادل برقرار كند
موضوعي است كه نيازمند سياستپژوهي و همچنين برگزاري نشستهاي تخصصي است).
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اولویت سیزدهم :ضعف استقالل دانشگاهي (استقالل دانشگاهي نيز از موضوعات پايهاي و حل
ناشده نظام آموزشعالي است .اينكه دولت ضمن پذيرش استقالل دانشگاهها؛ چگونه تصديگري خود را
كاهش بدهد ،امري است كه نيازمند سياستپژوهي و نشستهاي تخصصي است تا چگونگي اين مهم
روشن شود).
نمودار  .3اولویتبندی پیشرانهای آموزشعالی
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پس از اشاره به اولويتها و بحث در رابطه با اولويت اول ،درخصوص ساير پيشرانهاي آموزشعالي
نيز براساس  3نوع برخورد و واكنش (قرارگيري در دستور كار اجرايي ،سياستپژوهي و گفتمانسازي)
نكاتي مطرح خواهد شد .اولويتبندي پيشرانهاي آموزشعالي بدين گونه است:
اولویت اول :شكلگيري نهاد اعتبارسنجي و تضمين كيفيت آموزشعالي
تالش در جهت شكلگيري و يكپارچهسازي نظام ارزشيابي و تضمين كيفيت آموزشعالي؛ راهبردي
براي استقرار نهاد ملي متولي كيفيت آموزشعالي است .اگر چه ساختاري تحت همين عنوان در وزارت
علوم ،تحقيقات و فناوري قرار دارد ،اما اين امر كارساز نبوده و نيازمند نهادينه شدن امر اعتبارسنجي و
تضمين كيفيت در نظام آموزشعالي ذيل نهادي مستقل و فراوزارتي است .بنابراين سياستپژوهي براي
رسيدن به مدل عملياتي جهت تأسيس چنين نهادي مورد تأكيد است .اين موضوع با توجه به اهميت
آن و ارتباط تنگاتنگ آن با بحث هدايت و راهبري فضاي رقابتي بين دانشگاهها ،بينالملليسازي
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آموزشعالي و جلب مشاركت بخش خصوصي از اهميت و اولويت ويژهاي برخوردار است .با توجه به
مباحث ابتدايي شكلگيري چنين نهادي موجب خواهد شد كه دانشگاههاي كشور در يك فضاي رقابتي
براي نگه داشتن خود در سطح باالي كيفيت؛ مدام تالش كنند و بهصورت خودكار كيفيت آموزشعالي را
ارتقا خواهند داد .همين موضوع ميتواند بعد بينالمللي دانشگاهها را تقويت كند .هنگامي كه كيفيت و
تضمين آن مورد تأكيد باشد؛ بخش خصوصي براي بهرهمندي از دانشگاههاي با كيفيت پيش خواهند آمد
و آن دانشگاهي كه از كيفيت برخوردار باشد در جلب منابع و مشاركتهاي بخش خصوصي بيشتر موفق
خواهد شد .ضمناً همانطور كه بحث شد يكي از ابعاد اين نهاد پيوستن به نهادهاي بينالمللي كيفيت است.
اين موضوع خود نيز در بينالمللي شدن و ارتقاي كيفيت دانشگاهها بسيار مفيد خواهد بود.
اولویت دوم بهصورت همارز :ظرفيت باالي منابع انساني تحصيلكرده /هدايت و راهبري فضاي
رقابتي موجود بين دانشگاهها و دانشگاهيان به سمت حل مسئله (هر دو مورد نيازمند سياستپژوهي
هستند تا ابعاد و چگونگي بهرهگيري از آنها روشنتر شود).
اولویت سوم :وجود ظرفيتهاي قانوني در اسناد باالدستي جهت توسعه كيفي (اين مورد نيازمند
نشستهاي تخصصي است و پس از آن گفتمانسازي).
اولویت چهارم :فضاي فيزيكي و گسترده بالاستفاده در دانشگاهها (اين مورد نيازمند سياستپژوهي
تا ميزان و نحوه استفاده از اين ظرفيت مشخص شود).
اولویت پنجم بهصورت همارز :جلب مشاركت بخش خصوصي در آموزشعالي /بينالملليسازي
آموزشعالي (با توجه به اينكه هر دو مورد در اسناد باالدستي به كرات مورد تأكيد قرار گرفته است؛ اما
هنوز درخصوص شيوه اجرايي آن بحث وجود دارد ،بنابراين سياستپژوهي در اين راستا و رسيدن به
راهبردهاي عملياتي و گفتمانسازي پيشنهاد ميشود).
اولویت ششم :توافق بين مسئوالن وكنشگران علم جهت اصالح و توسعه كيفي آموزشعالي (اين
مورد نيازمند نشستهاي تخصصي براي رسيدن به راهكارهاي عملياتي است).
اولویت هفتم :نهادينهسازي رصد علم ،فناوري و نوآوري (اين مورد هر چند در اسناد باالدستي
مورد اشاره قرار گرفته است ،اما هنوز در خصوص مدل خاص آن پژوهشي صورت نگرفته است؛ بنابراين
براي مشخص كردن سازوكار خاص اين نهاد سياستپژوهي و برگزاري نشستهاي تخصصي ميتواند
مفيد فايده باشد).
نتیجهگیری
در گزارش حاضر پس از بيان دستاوردهاي آموزشعالي ،از درون منابع متنوع و با بهرهگيري از روش
كيفي (تفسيري)  15چالش 6 ،بحران و  9پيشران مورد شناسايي و احصا قرار گرفتند .پس از بحث
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درخصوص هر كدام از موضوعات شناسايي شده ،از آنجايي كه يكي از موضوعات مغفول در اكثر پژوهشها
بيتوجهي و ارائه اولويتها بود .برمبناي فرايند روششناختي ،چالشها و پيشرانها اولويتبندي شدند.
عدم اولويتبندي بحرانها بهدليل بعد عميق و درهم تنيدگي آنها بود (بحرانها با گذشت زمان ابعاد
عميقي مييابند ازاينرو ممكن است بحرانهاي شناسايي شده ،معلول و صورت ظاهري يكسري علتها
و معضالت ديگر باشند .بنابراين براي حل آنها نيازمند علتشناسي است و اولويتبندي معلولها در اينجا
اصوالً نميتواند كارساز

باشد)1.

همانطور كه در گزارش آمده آموزشعالي كشور با چالشها ،بحرانها و پيشرانهاي گوناگوني
روبهرور است .براي مواجهه با رشد و پيشگيري از مسائل جديدتر بايد در حل موارد شناسايي شده در
تالش بود .بيتوجهي به هريك از موارد ميتواند چالش را به بحران ،بحران را به معضل عميقتر و
فرصتهاي موجود در پيشرانها را از بين برده و به چالش تبديل كند .در اين ميان توجه و پرداختن به
اهرمهاي اصلي از اهميت بيشتري برخوردار است .در بخش چالشها مهمترين چالش عدم ابتناي
آموزشعالي بر برنامه آمايش سرزميني شناسايي شد .موضوعي كه علت بسياري از چالشهاي ديگر است
و با تمركز و توجه به آن ميتوان به حل بخشي زيادي از چالشهاي ديگر اميدوار بود .در بخش پيشرانها
نيز از بين موارد شناسايي شده ،شكلگيري و نهادينهسازي اعتبارسنجي و تضمين كيفيت آموزشعالي
از اولويت باالتري نسبت به سايران قرار گرفت .از اين منظر كه با پيگيري و تمركز بر آن؛ ميتوان براي
نظام آموزشعالي كيفيت ،كارايي ،عملكرد بهينه ،رقابت ،اعتبار داخلي و بينالمللي و ...متصور شد.
بدون تغيير در الگوهاي انديشه امروز خود ،نميتوان مسئلههايي را كه با همين الگوهاي فكري
ايجاد شده است ،حل كرد(آلبرت اينشتين) .2بنابراين نكته پاياني؛ پيشنهاد ميشود كه براي حل و
پرداختن به موضوعات شناسايي شده كه طبيعتاً بخشي از آنها در گذشته بهوجود آمدهاند و نميتوان با
همان نگاه و سبك گذشته به حل آنها اميدوار بود .الزم است رويكرد مديران و مسئوالن متناسب با اين
وضعيت تغيير پيدا كند و متناظر با وضعيتهاي جديد ،شيوههاي واكنشي نو و بديع اتخاذ نمايند .بازبيني
سياستها و بازطراحي برنامههاي آموزشعالي كشور متناسب با تغيير و تحوالت سريع علم و فناوري و
اقتضاعات موجود ،از پيشنهاداتي است كه ميتواند جهت رفع چالشهاي مذكور ،حل بحرانهاي مربوطه
و اتخاذ پيشرانهاي آموزشعالي در دستور بررسي نظام حكمراني و سياستگذاري كشور قرار گيرد.

 .1اگرچه در اینجا به برخی از علتهای بحرانها اشاره شدها ند؛ اما با توجه به ابعاد عميق موضوع ،نيازمند مطالعه بيشتری
است.
 . 2ايكاف ،راسل؛ بازآفريني سازمان :طرحي براي سازمانهاي سده بيستويكم ،مترجمان :تقي ناصر شريعتي ،اسماعيل
مرداني گيوي ،سياوش مريدي ،نشر سازمان مديريت صنعتي.1395 ،
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 .2انتظاري ،يعقوب .شصت سال آموزشعالي تحقيقات و فناوري در ايران ،مؤسسه پژوهش و برنامهريزي
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