
هايبررسی الزامات جهانی شدن و چالش
اساسی پیش روي آموزش عالی، 

تحقیقات و فناوري

حمید جاودانی
موسسه پژوهش و بر نامه ریزي آموزش عالی



واستآزادگیبرايفرهنگیکنشیآموزش
ذهنبههنودانستنبراياستکنشیبنابراین
کنشیناتمامیتش،پیچیدگیدلیلبه.سپردن

ریحتشمکانیستیهاينظریهباتواننمیرا
کنشیمثابهبهکلیطوربهآموزش.کرد

.نجدگنمینظریاتیچنینچارچوبدرشناختی
Freire,1972:13



شدنجهانیگفتمانی،ومفهومیسطحدرچهاگر:مفهومیمطالعات
وامعجمیانحایلمصنوعیمرزهايکهآیدشماربهايخجستهرویدادتواندمی

روالهبکنش،عرصهدرکهمی رسدنظربهاماچیند،برمیمیانازراهاانسانو
وجوامعنمیافزایندهشکافبهحاصلشکهاسترهسپارايراههبیبهکنونی،
.انجامدمیهاانسان

عرصهدرچههادانشگاهعینیتحوالتبازکاوي:تجربیمطالعات
جهتدددرصالمللیبیناسنادحتیوآموزشیهاينظامدانشگاهی،هايپردیس

دركتواندمیهستند،عالیآموزشهاينظامرويپیشمسیربهدهی
.دهدقرارمارويفراآنهاآیندهاحتماالًوحالوضعیتازتريروشن



دیرینه شناسی پدیده جهانی شدن•

خردورزانسانکهکردآغاززمانیازراايسیارهعصردیرینهبتوانشاید
.شدپراکندهآراماقیانوسجزایردرجملهازخاکیکرهسراسردر
بخشنابودسازيبا»تاریخیجوامع«پیشسالهزاردهحدوداز

وامعجترتیب،اینبه.گرفتندشکل»نخستینجوامع«اززیادي
ازبرخوردارشهرنشینانیبهاجتماعیدگردیسییکباکوچک

جنگ،اجتماعی،طبقاتکار،تقسیمحکومت،شهر،کشاورزي،
زوربهکهشدندتبدیلبزرگهايتمدنومذاهبداري،برده

.یافتندمیجهانیايعرصهلشکرکشی



توان چنین ترین تحوالت این دوران را میمهم
:برشمرد

نقاطدورترینبهشدنرهسپارودریاییهايماجراجوییرخداد
جهان

داشتندبشريرسالتیکهفراگیرمذاهبگیريشکل.
بالدنرامشترکیتاریخهنوزغربوشرقچهاگرمیانیسدهدر

و،جاتمیوهسبزیجات،نظیرکاالهاییمبادالتاماکنندنمی
انجریغرببهشرقازادویهوقیمتیهايسنگاهلی،حیوانات

.داشت



:تگرفشکل»شدنجهانی«پدیدهدوترتیباینبه
وتداشحکایتغربگسترشواستعمارسلطه،ازیکی

.انجامیداستعمارسیاسیسلطهشدنجهانیبه

اییرهگرایانه،انسانهاياندیشهمبنايبردیگريو
گرفتشکلبشريجمعیآگاهیبخشو

حالدرغربیتمدندروندرآمدهپدیدانتقاديخودباو
.شدآغازگسترش



ها المللی شدن دانشگاهبین: جهانی شدن در آموزش عالی
)مفاهیم(

لمدادقشدنجهانیبهپاسخیمثابهبهرا»شدنالمللیبین«(2007)کیستاستروم
.کندمی

درجهانیمطالعاتمدیریتایلینویزکهدانشگاهاستاد:(2007)ریزويفضال
:نگاردمیزمینهایندردارد،عهدهبرراآموزشیهايبرنامه

وزهنچهاگر.استشدهدرگیرشدنجهانیکنونیفراینددرژرفايگونهبهآموزش
کردعملوآموزشیهايسیاستبهراشدنجهانیکهمسیريمورددراندکیتوافق

هشدآموزشیپردازاناندیشهزبانوردموضوعاینامادارد،وجودزند،میپیوندآن
مفهومیشدنجهانیکهاستواقعیتاینازناشیتوافقکمبوداینازبخشی.است

مردمیوآکادمیکهايگفتمانقلمروهايتمامیبرگرفتندربرايکهاستپرمجادله
ازیاريبستشریحبرايتقریباًکهاستمفهومیشدنجهانی.شودمیبردهکاربه

نونیکداريسرمایهايحاشیهمسائلاز:شودمیبردهکاربهمعاصرزندگیهايجنبه
فراملی،هايشرکتوهاسازمانگیرياوجها،دولت-ملتقدرتکاهشتاگرفته

والعاتاطانقالبوپردازدمیبومیهايسنتباچالشبهکهجهانیفرهنگپیدایش
جهانی«واژه.استشدهمردموپولها،اندیشهسریعچرخشموجبکهارتباطات

جبموکهاستتغییراتازبرخیبرگیرندهدرکهشدهبدلپوششیبه»شدن
.استشدهاخیردههسهطولدرجهاندگرگونی



المللی شدنبین-تعاریف جهانی شدن
توجهواژهدواین«:اندنگاشتهزمینهایندر(2007)همکارانوروزنبلیتگوري

کهدندبوملی�ِهاينظامآنهايمحدودهکهکندمیجلبناپذیريکتمانواقعیتبهرا
وندشمیواداشتهچالشبهالمللیبینمشتركهايگرایشباايفزایندهطوربه

9Scott,1998;Enders & Fultom,2002;Vander
wende,2002;Teichler,2004;Cited by Rosenbilt et al.,P.379)

وجه،»شدنجهانی«فعلپنداشتنمتعديوالزمبا،(2005)ابوچیکازوهیرو
ظمندرسلطهدارايملتیدرکهکندمیتوصیف»تاریخیمفهومی«راآنمتعدي

ايهملت«از»کوچکترهايملت«رويدنبالهراآنالزموجهکرد؛بروزالمللیبین
.پنداردمی»بزرگتر

چالشبهراشدنجهانیشدنبین المللیوشدن جهانی(2007)کیستاستروم
استاورباینبرومی کندتلقیشدنجهانیاقتصاديرقابت هايعرصهبهورودبراي

بهدانشگاهیپردازاناندیشهسويازشدنجهانیدانشگاهی،سطوحدرکه
وعلمیضاياعدانشگاهی،برنامه هايبرتنهانهکهمی شودتعبیر»شدنبین المللی«

.ودمی شنیزساختاريتغییراتموجبحتیبلکهمی گذارد،تأثیردانشجویان
افزایشفرایندراشدنجهانی،(2008)نیکولتیآگوستینومنمريویلیام

 ايفزایندهاثراتجهانازبخشیکدررخداديکهگونه ايبهجوامعمیانارتباطات
.داردآنازدورنقاطدرجوامعوملت هابراي



جمع بندي

پردازيمفهومدرابهامنشانگرشدهیادتعریف هايبرتأملی
:استدوگانه ايجریان

برخیعالیاهدافبشري،ماهیتپرورشوآزادآموزش
.دهندمیتشکیلراعالیآموزشنهادهاي

لشکبازارتقاضايبهپاسخگوییوايحرفهآموزيمهارت
.استعالیآموزشنهادهايازدیگربرخیماهیتدهنده



 (2005)پاپا استفانو 
 بازار جهانی مشارکت فعاالنه در یگانه(رویکرد شهروند جهانی نئولیبرال

)داريسرمایه

وهاحکومتمقابلدرگرچالش(بنیاديجهانیشهروندرویکرد
)شرکتیساختارهاي

بایهمبستگوارتباطتالشدر(سازدگرگونجهانیشهروندرویکرد
.)پایداروساالرمردمعادالنه،بشريجامعه



:دازدپر، با نگرشی متفاوت، به تفکیک چهار مفهومی می(2001)رزماري دیم 
جتماعیااقتصادي،کلیدمثابهبهخدماتتجارتجهانیگسترش:شدنجهانی

.جهانیبازارفرهنگیو

درهمشابکارانجامبرايراهیودانشها،اندیشهمشارکت:شدنالمللیبین
.متفاوتکشورهاي

درصیخصوبخشهاياندیشهوتجاريعملکردگسترش:مدیریتینوگرایی
.شوندمیمالیتأمینعمومیبخشتوسطکهنهادهایی

بادکوشنمیاداريوعلمیاعضايکهموقعیتی:عالیآموزشدرکارآفرینی
.نندکجلبخودبهراخصوصیبخشمنابعخودهايفعالیتساختنبنگاهی



کنندمیدتأکیقلمرواینپردازاناندیشهازبسیاريکههمانگونهحال،هربه
-شدنجهانی[مفاهیماینازروشنیودرستفهمداشتنبدون
ايپیامدهوآثاربررسیبهتواننمی]عالیآموزششدنالمللیبین

موك.پرداختآنقلمرودرمناسبکنشینتیجهدروگنگمفهومی
سپسومفاهیماینازدرستوروشنفهمازبرخورداريبراي،(2007)

:کندمیمطرحرازیرهايپرسششدنواردکنشعرصهبه
شود؟المللیبینبایدعالیآموزشکسیچهسودبه
شود؟المللیبینعالیآموزشهدفیچهبراي
قرارمعاصردانشگاهاصلیکاردستورمثابهبهبایدشدنالمللیبینچرا

گیرد؟
دارد؟یتاهمجامعهذینفعانسایرودانشجویانبرايشدنالمللیبینآیا
چیست؟کنونیهايدانشگاهوجوديهدف
بهبتنسراخودوباشیمداشتهباوربایددانشگاهیآموزشنوعچهبهما

(Mok,2007:437).بدانیم؟متعهدآن



»سایکاکوکو«مفهوم:گودمنراجر
دراجتماعیعلومگفتماندرمفهومروزترینمدبهشدنجهانی

همراهنیزهاواژهازايمجموعهواستشدهبدلگذشتهسال15
یفراملیت«:جملهازگیرندمیقراراستفادهموردواژهاینبا

،»شدنکوالئیکوکا«،»شدندونالديمک«،»شدن
»شدنبومی-جهانی«و»شدنبومی«

»چندگانهآواينماد«راآن)1974(شناسانسانترنرویکتور
.می نامد



المللی در زمینه جهانی شدن و آثار و هاي نهادهاي بیندیدگاه
هاي آموزش عالیپیامدهاي آن بر نظام

:یونسکو-الف
جامعهودانشجامعهمیانتمایز:مفهومیعرصه

اطالعاتی

رايانگیزشگفتدوگانگیسازمانایندر:کنشعرصه
همانازناشیتواندمیدوگانگیاین.هستیمشاهد

بانشدتجاريمسیردرهاهدانشگاکهباشدمشکالتی
یرمددانیلجانکهاستحالیدراینوهستندروبروآن
ايپ»علمیکمونیسم«مفهومبریونسکوآموزشکل

.می فشارد



بانک جهانی-ب
هسرمایبهپایهآموزشدرگذاريسرمایهازجهانیبانکهايسیاستچرخش

عالیآموزشدرگذاري
آموزشظامنکهباشندبرخورداراثربخشیوکیفیتازتواندمیزمانیمتوسطهوپایهآموزش

.کندتأمینسطوحاینبرايراکارآمديانسانینیرويبتواند،عالی

تعبیرهبکهاقتصادينهادهايشدندانش بروجهاناقتصاديعرصهدرآمدهپدیدتغییرات
هادهايننقشیافتنفزونیبهاستشدنجهانیپدیدهازناشیبانکاینکارشناسان

.امدانجمیعلمتولیداردوگاهپیشروترینمثابهبههادانشگاهنتیجهدروعلمتولید

»یالقایاثرات«اجتماعیهايبازدهدلیلبه،»عالیآموزشازحکومتمداومپشتیبانی«،
.استضروريامري»انگیزشایجادوساماندهی«و،»فقرزدایی«

آموزشانسانیواجتماعیهايجنبه

جهانیعمومیکاالي

»عالیآموزشدرخصوصیگذاريسرمایهنکردنارزیابیبهینه«



تموافقتنامه عمومی تجارت و خدما: سازمان جهانی تجارت-پ

منفیمثبت
افزایش کمی دسترسی به آموزش عالی•
گذاري در بخش هاي خارجی براي سرمایهجذب سرمایه•

آموزش عالی
افزایش تحرك دانشجویان و اعضاي علمی•
تجاري سازي و افزایش منابع بخش آموزش عالی•

خطر افت کیفیت و اعتبارسنجی•
افزایش نابرابري در دسترسی به آموزش عالی•
هاي ملی آموزش عالیتهدید و تحدید نظام•
نجام ایجاد فرصت براي مسئولیت گریزي بخش عمومی در ا•

هاي اصلی آنکارویژه
یا از میان رفتن سنت هاي دیرین آکادمیک از/ کاهش و •

هاي علمی غیر تجاريجمله همکاري
هاي آموزش عالی و کاهش تنوع و مک دونالدي شدن نظام•

تکثر و نوآوري در دانش بشري
»اموال عمومی جهانی«به خطر افتادن •
به خطر افتادن استقالل نهادي، آزادي آکادمیک و امنیت•

شغلی
هاي بنیاديکاهش انگیزه در انجام پژوهش•
»  خدمات اجتماعی«کاهش انگیزه در انجام کارویژه •

هادانشگاه
همسویی دانشگاه با تقاضاي ابزارگرایانه بازار•
هاي آموزش عالیسلطه تجارت بر نظام•

اثرات کاربست موافقتنامه عمومی تجارت خدمات: 1جدول 



هاي معتبر جهانی در عصر تجربیات دانشگاه
جهانی شدن

وپژوهشآموزش،اساسیکارویژهسهدرراخودهايمأموریت
.کنندمیدنبالاجتماعیخدمات

جهانیعمومیمنافعوجامعهبهخدمتبرايپژوهشوآموزش
است

مبولتیهالگويبهگرایشبیشترهادانشگاهاینوجوديفلسفه
ناپلئونیتادارد

اجتماعیهمکنشی



تجربیات کشورهاي توسعه یافته
اتحادیه اروپا. ۱

المللیبینبهبیاندیشدشدنجهانیفرایندبهآنکهازبیشاروپابلونیابیانیه
اندیشدمیشدن

دگراندیشیرواجوتکثروتنوعموجباروپاقارهدردانشجویانتحركافزایش
دستبهخارجیدانشجویانجذببراينیزراالزمجاذبهشودمی
.آوردمی

المللی شدن پیش نیازهاي ورود به قلمرو بین
رقابتقابلکم،دستکه،ايگونهبهآموزشیهايبرنامهکیفیتافزایش

.باشدايمنطقهعرصهدر

اريساختهمگراییتوانافزایشبرايآموزشینهادهايبهبخشیتنوع

عالیآموزشملینظامپذیريانعطافازبرخورداريلزوم

المللیبینهايکنشیهمگسترشضرورت

خصوصیوعمومیبخشوضعیتشدنمشخص.



ایاالت متحده آمریکا
.باشدمیخودعالیآموزشنظامسازيجهانیاندیشهدرکهاستدهه4حدود
والنکریزيبرنامهدرهاایالتومرکزيدولتنقشعبارتیبهیاوعمومیبخشنقش

.استآموزشبرايمناسبمنابعتخصیص
خودنشدجهانیرونددرآموزشینظاماصالحبرايدالرمیلیارددهمبلغساالنهصرفاً 

.کندمیصرف
آموزشینظاماياندیشهسپهرتغییروباورهاوهاارزشها،نگرشتغییربرمتحدهایاالت

.داندیشمینظامایندر»سازمانیتوسعه«نوعیبهواقعدروفشاردمیپايخود
:شودمیتوصیهدرسیهايبرنامهالگوهايدرتغییر

هاي آموزشی؛گنجاندن آموزش جهانی در برنامه•
افزایش آموزش ضمن خدمت آموزشگران؛•
هاي آموزشی در مورد آموزش جهانی؛انجام پژوهش•
پرداخت حقوق مناسب به آموزشگران؛•
حفظ شئون اجتماعی آموزشگران؛•
.هاي نوین ارتباطاتی و استفاده بهینه از آنو باالخره در اختیار داشتن فناوري•



پن، تایوان، چین، ژا: تجربیات کشورهاي در حال توسعه
سنگاپور و مالزي

 تغییرات عمدتاً ازباال به پایین است

ازبهایلتمآسیاییکشورهايهايدانشگاهدرساختاريومدیریتیتغییراتبهگرایش
وتدارگرااقمدیریتالگوهايکردنجایگزینومشارکتیمدیریتالگوهايبرداشتنمیان

.داردساالردیوان

،کاهش بار مالی دولت

تقلید و کپی کردن:مسیر رقابت پذیري

تغییر در راهبردهاي آموزشی و یادگیري:

»توسعه تمامیت فردي  «

»تفکر خالق و نقاد «

»مسئله محور ساختن آموزش«



وضعیت کشورهاي جهان سوم در فرایند جهانی 
شدن

دانشگاه هاعلمیاعضايوحکومتاهدافمیانناهمگرایی
دن؛شالمللیبین-شدنجهانیمفهومدرارجاعوتفاهمنبود
هايهادانشگدرموجودهايزمینهباتغییراتبودننامتناسب

کشورها؛این
علمی؛اعضايوآموزشملیریزانبرنامهمیانناهمسویی
مشارکتودکمبیانبودوپایینبهباالازگیريتصمیمفرایند

ملی؛
اینبرجهاناقتصاديحاکمسیستمازناشیفشارهاي

...وکشورها



بندي پایانیتحلیل و جمع
جهانی شدن به مفهوم مبادله

لاصووواحدجهانیبازارسلطهبهنئولیبرال،رویکرد«:(2007)شولتزلینت
جهانیشهرونداندازي،چشمچنیناز.اندیشدمیفراملیآزادتجارت

هدایتزیرآزاداقتصاددرآمیزيموفقیتمشارکتکهاستکسی
(Shultz,2007:249).دارد»فناوريوداريسرمایه«

محوردودرمی توانرارویکرديچنینمبنايبرشدنجهانیواقع،در
.وتثرکسبدررقابتبگوییمبهتریاکردخالصه»پول«و»رقابت«

جهانی شدن به مثابه امري فرهنگی و نهادي
»برگسترة آگاهی فرهنگی«
افزایش هم کنشی
پاي ريتکثر و تنوع و حفظ محیط زیست به مثابه زیست بوم جامعۀ بش

.می ورزد
را رقم جامعۀ بشري سرنشینان یک کشتی هستند که سرنوشت واحدي

.  می زنند



بین المللی شدن دانشگاهها
.  تفاوت نظري و عملکردي را در چند سطح می توان به خوبی دید

هنتیجدرودانشسازيتجاريوسازيکاالییرویکرد:جهانیعرصۀ
دانشتولیدنهادهاي

خشبمسئولیتزیربارازکردنخالیشانهبراي:ملیومنطقه ايعرصۀ
توسعهحالدرکشورهايدرعمومی

وسازيخصوصیسازمانی،قلمرودرچهاگر:فرديوسازمانیعرصۀ
ازیشترباستقاللازبرخورداريبهمنجرعلمتولیدنهادهايسازيشرکتی

عمنافبهالتزامیکهخصوصیمنابعجذباما.می شودحکومت هاطرف
نعتصحتییاوبازارباعلمینهادهايهمسویینیازمندندارند،عمومی
.می شود



جهانی شدن/ مقایسه وضعیت کنونی آموزش عالی در فرایند جهانی سازي: 2جدول شماره

جامعۀ دانشمفهوم
در پارادیم بین المللی شدن

جامعۀ اطالعاتی
در پارادیم بین المللی سازي

/  وضعیت آموزش عالی ایران در فرایند جهانی شدن
جهانی سازي با رویکرد آسیب شناختی

آزادي علمیرویکردهاي آموزش و یادگیري
تفکر خالق و نقاد
دگر اندیشی
تأکید بر تنوع و تکثر
کاالي عمومی
اخالق و منش آکادمیک
آموزش دانشجو محور
آموزش مبتنی بر پژوهش

 کاربردي(علم در اختیار بازار صنعت(
تفکر کاربردي و سود جویانه
 و یکسان اندیشی) مک دونالدي(تأکید بر همسان سازي
استاندارد سازي
کاالي خصوصی
اخالق و منش بازار
مهارت آموزي
آموزش مبتنی بر فناوري

فاقد فلسفه و رویکرد آموزشی
یاد دهی به جاي یادگیري
افزایش حجم دانش ناکارآمد به جاي افزایش مهارت یادگیري
ناکارآمد در مقابل حل مساله
غیرکاربردي و غیرآکادمیک بودن آموزش
علم در انقیاد دیوان ساالري دولتی
آموزش براي کسب مدرك
آموزش استاد محور
آموزش کاالي دولتی

هم کنشی اجتماعی در عرصه جهانیتعهدات اجتماعی و فرهنگی
انسجام اجتماعی
حفظ محیط زیست، سالمت و بهداشت
تنوع و تکثر فرهنگی
انسان اندیشمند
گفتگوي تمدنها
آزادي هاي بنیادي
کمونیسم علمی

کنش فردي و ابزاري
رقابت اقتصادي
وريتالش براي افزایش رشد و بهره
 یکسان سازي و همسان سازي فرهنگی
انسان اقتصادي
هاتخاصم تمدن
هاي اقتصاديآزادي
سرمایداري آکادمیک

کسب مدرك باالتر
بی هنجاري
بی هدفی
رقابت مدرکی
تالش براي نمره برتر
کپی برداري
منولوگ تمدنها
انسان با مدرك
ترتالش براي دستیابی به محیط اجتماعی مناسب

بازیگر عرصه دانش و ذینفع آندانشجو
یادگیرنده، پرسشگر
خالق و نقاد و توانمند
توسعه تمامیت فردي
رهبران آینده جامعه

مشتري و صاحب سرمایه
ماهر و کارآمد
هاي فنی فرديتوسعه مهارت
کارگران آینده بازار

برنده در عرصۀ رقابت کنکور
حافظ دانش نه چندان روز آمد
کپی بردار
ماهر در تست زنی
بیکار آینده

عامل و واسطه تولید دانشاستاد
در جستجوي حقیقت
همراه و در کنار دانشجو

مقاطعه کار و دالل دانش
در جستجوي بنگاه و پول
همراه و در کنار سرمایه دار

یاددهندة دانش نه چندان روزآمد
در جستجوي ارتقا رتبه اداري
باالسر دانشجو

نهاد خصوصی در خدمت بازار و تولید سودنهاد عمومی در خدمت جامعه و جهاندانشگاه
بنگاه دانش

نهادي دولتی یا نیمه دولتی در خدمت تولید مدرك
دبیرستانی بزرگ تر

کاالي عمومیآموزش عالی
براي جامعه پذیري و خدمات اجتماعی
در مسیر منافع ملی و جهانی
قابلیت توسعه پذیري
ابزاري براي  ایجاد عدالت اجتماعی

کاالي خصوصی
براي به دست آوردن شغل
در مسیرمنافع بنگاه
با قابلیت گسترش پذیري
ابزاري براي ایجاد رقابت اقتصادي

کاالیی بی هویت
براي دست یابی به محیط اجتماعی بازتر
در مسیر منافع فردي و شخصی
با قابلیت گسترش پذیري
انبار ذخیره بازارکار
نهاد به تأخیر انداختن تقاضاي کار



نجهانی شد/ مقایسه وضعیت کنونی آموزش عالی در فرایند جهانی سازي: 3جدول شماره
وضعیت آموزش عالی ایران در فرایند جهانی ازيجامعۀ اطالعاتی در پارادیم بین المللی سجامعۀ دانش در پارادیم بین المللی شدنمفهوم

یجهانی سازي با رویکرد آسیب شناخت/ شدن

کنش جهانیعرصهالمللیبینملیعرصهدرعلمینهادهايآزادتعاملعالیآموزشکنندةتأمیننوینگرانکنشآزاديبینوملینهاديسایرباتعاملازبی نیازدانشگاه،پردیس
گرادرونونگردرونالمللی،

استقالل نهاديلاستقالازبرخورداروجامعهمنفصلخردمثابهبهدانشگاه
نهادي

ازستقلم.صنعتوبازار)کارآفرین(کارگزارمثابهبهدانشگاه
خصوصیبخشانقیاددرعمومی،بخشنهادهاي

ِعالیآموزشدولتیستادصف
دولتیبخشانقیاددر
مالیخودگردانی

پاسخگوییآننیازهايوجامعهبهپاسخگوصنعتوبازاربهپاسخگوییجایگزینگريمحاسبهبازاروجامعهذینفعان،بهپاسخگوییبهنیازبی

تنوع بخشی به منابع مالیانتفاعیغیروخیرخواهانهسرمایه هايازگیريبهرهباهمراهیآموزش،ودانشسازيتجاريشدن،شرکتی
...وعالیآموزشتأمینشرکتهاي

المللیبینوام هاي

خانوارهادرآمدازگیريبهره

رقابت پذیرياندیشهدرنوآوريدرآمدکسبوسودتولیدعرصۀدرتیدولغیرودولتیبخشدردسترسیبی رویهگسترشدر
ملیگسترهبهمحدود

مدیریت اثربخشادهوکراتیکومشارکتیبازاروسیاسیساالر،دیوانسنتیساالردیوان

رهبرياجتماعیکنشیهموحقیقتبهدستیابیبرتأکید:همبولتیابزاريکنشوکاربرديدانشبرتأکید:ناپلئونیابهامدر

استادندارد سازيطمحیحفظبهتر،زندگی:جهانیمشتركارزشهايبرمبناي
....وزیست

تربیشدرآمدبیشتر،سودپول،بازار،ارزشهايمبنايبردولتینامه هايآیینومقرراتمبنايبر

بین المللی شدناطالعاتآزادگردش
استادودانشجوتحركتوانافزایش
پژوهشیوعلمیهمکاري هايافزایش
اطالعاتبهبرابردستیابی
یملیتوفرهنگینژادي،قومی،جنسیتی،تنوعافزایش

درآمدکسببرايمجازيپردیس هايایجاد
بیشترسودکسببرمبناياطالعاتچرخش
منافعکسبراستايدرعلمیهمکاري
پردازدمیراآنبهايکهکسیاختیاردردانش
فرامرزيصورتبهویژهبهعرضهچگونگیدرتنوع

فیتکیبیوتناسببیعالیآموزشبهدستیابیافزایش
حضورينیمههايآموزشگسترش
ايمنطقههايرتبهبهدستیابیدررقابت
ايرشتهجنسیتی،نامتوازنرشد
المللیبینتعامالتازنیازبی
مقاالتتولیددرتالشیISI
افتادهودورکوچکپردیس هايایجاد
دانشجویانسازيبومیبرايتالش
اطالعاتبهدسترسیعدم



/  يمقایسه وضعیت کنونی آموزش عالی در فرایند جهانی ساز: 4جدول شماره
جهانی شدن

جامعۀ دانشمفهوم
در پارادیم بین المللی شدن

جامعۀ اطالعاتی
در پارادیم بین المللی سازي

وضعیت آموزش عالی ایران در فرایند جهانی 
یجهانی سازي با رویکرد آسیب شناخت/ شدن

افزایش سرمایه گذاري در آموزش عالیخصوصی سازي
افزایش رقابت پذیري در عرصۀ کیفیت
 افزایش استقالل و آزادي آکادمیک
افزایش دسترسی به آموزش عالی
 برخورداري از منابع مالی ملی و جهانی در

جهت تولید کاالي عمومی
یافزایش گستره آزاد اندیشی و دگراندیش

ی افزایش نقش پول و سرمایه در آموزش عال
نده کاهش نقش بخش عمومی به مثابه نمای

مردم
کاالیی و تجاري سازي آموزش عالی
صیتلقی آموزش عالی به مثابه کاالي خصو
کاهش قلمرو ملی آموزش عالی
 براي نوینگسترش عرصه کنش  کنش گران

ارائه آموزش براي کسب سود
افزایش دسترسی طبقات برخوردار

 افزایش سرمایه گذاري دانشجو و خانوارهاي
آنها
کاهش سهم دولت در تأمین منابع مالی
دولتیسرایت تصدي گري دولتی به بخش غیر
افزایش بی رویه و بی تناسب دسترسی
شکل گیري و گسترش بخش غیر دولتی
شکل گیري رانت هاي غیر دولتی
تمکین به تقاضاي اجتماعی و سیاسی

آزادسازي، تمرکز زدایی، و مقررات
زدایی

تیحکومساالريدیوانانقیادچنبرةازرهایی
تعاملیومشارکتیگیريتصمیم
دانشتولیدقلمرواززداییسیاست
عمومیبخشپاگیرودستمقرراتازرهایی
آکادمیکآزاديواستقاللگسترهافزایش
نبیوملیبالقوهتوانتمامیازبهره گیري

المللی

يسازاستانداردوسازيهمسانبرايتالش
نئولیبرالرویکردبراساسعالیآموزش

عالیآموزشگسترشمسیرسازيهموار
انتفاعی

آموزشنظامدردولتها-ملتنقشکاهش
عالی
کنشسويبهآموزشینظام هايدادنسوق

ابزاري
جهاننیازموردکارنیرويآموزش

سرمایه داري

زيریبرنامهوسیاستگذاريدرزداییتمرکز
اجرادرگراییتمرکز
سنتیساالردیوانمقرراتافزایش
زدگیسیاست
بهالباازمتمرکزریزيبرنامهوگیريتصمیم

پایین
مالیخودگردانیدرسازيآزادنیمه
برنامهبیاستانداردسازيباهمسویی
المللیبینوملیبالقوهتوانازگیريبهرهعدم
گیريتصمیمموازينهادهايگیريشکل



اصالحات راهبردي پیشنهادي

 محور–اصالحات رقابت

محور-اصالحات مالی

محور-اصالحات عدالت



اصالحات راهبردي پیشنهادي
الگوي تبیین و کاربست فلسفه آموزش و آموزش عالی برمبناي تفاهم و خرد جمعی جامعۀ علمی ایران و

توسعه ملی مشخص
 با تأکید بر توسعه تمامیت فردي(تغییر فرهنگ یادگیري(
 تمرکززدایی
استانداردسازي:
 در سطح درون دادها–الف
 در سطح برون دادها–ب
بهبود مدیریت منابع آموزشی و انسانی-پ:
 توسعه اعضاي علمی«ایجاد اتحادیه هاي دانشگاهی براي«
ساماندهی وضعیت تربیت معلم و دبیر
 در دانشگاهها» دانشگاه پژوهی«ایجاد دفاتر
 حقوق مناسب، حفظ شئون اجتماعی: ایجاد جذابیت حرفه اي
ایجاد زیر ساخت هاي آموزشی مناسب
 در سطح فرایندها–ت
تنوع بخشی به نهادهاي آموزشی و ایجاد سیستم چند پایه آموزش عالی:
 کالج هاي عمومی
 دانشگاه هاي کاربردي
 دانشگاه هاي برجسته پژوهشی
ار و آموزش، پژوهش و خدمات اجتماعی و یا تولید، توزیع، انتش: ایجاد توازن میان کار ویژه هاي دانشگاه

ترویج دانش 
 شناور شدن در محیط بین الملل
ساماندهی به آموزش از راه دور



اصالحات راهبردي پیشنهادي
استعالیآموزشکمیگسترشبامتناسبالزممالیمنابعتخصیصوتأمین.

وحورم–کارآییاصولرعایتباشدهدادهاختصاصمالیمنابعبهینهتخصیص
.استمحور–عدالت

عالیآموزشدرآمدهايوهزینه هاسازيشفاف

منابعتأمیندراوخانوادهودانشجوسهمتعیینبرايالزمسازوکارهايایجاد
عالیآموزش

عالیآموزشدرخصوصیبخشسهمونقشساختنمشخص



محور-اصالحات عدالت

افزایشمحور-عدالتاصالحاتانجامازهدف
کارجملهازکهاستاقتصاديبرابرفرصت هاي

دراصلایناجراي.استآموزش عالیویژه هاي
اصلیمنابعازیکیعنوانبهدانشکهکنونیشرایط

بیشازبیشمی شودتلقیجهاندرثروتتولید
.می نمایدضروري



هاي پیشنهادي بر مبناي اصالحات راهبرديسیاست

هاي پیشنهاديسیاستراهبردهاي رقابت محور

تبیین و کاربست
فلسفه آموزش و آموزش عالی

.انسجام بخشیدن عملی به نظام آموزشی کشور بر مبناي فلسفه و اهداف روشن مبتنی بر تعالی انسان•
.دگیر در امر آموزش ملی با رویکردي علمی و روزآمفعال ساختن نهاد ملی نظام آموزش کشور به مثابه یگانه نهاد تصمیم•
.گیري در نظام آموزشی کشورحذف و یکپارچه سازي نهادهاي موازي در امر تصمیم•
.براي انجام پژوهش و پایش و ارزیابی مستمر در قلمرو نظام ملی آموزش کشور(Think Tank)اي ایجاد مخزن اندیشه•
گیري نظام آموزشی به منظور پژوهش محور ساختن در فرایند تصمیم(Knowledge Broker)ساز ایجاد الیه تصمیم•

.گیري با رویکردي علمیتصمیم

.هاي تحصیلی کشور در سطوح مختلف آموزشیتغییر بنیادي نظام ارزیابی دوره•تغییر فرهنگ یادگیري
.هاي عمومی و وارد ساختن فرهنگ یادگیري یادگیري در نظام آموزشی کشورتأکید بر نقش آموزش•
].نشجداسازي سنجش از گزی[ها اي و با توجه به استقالل دانشگاهساماندهی نظام سنجش و گزینش دانشجو به صورت مرحله•

.گري بخش دیوان ساالري کشور در امر آموزش کشورکاهش تصدي•تمرکززدایی
.انجام تمهیدات الزم براي آماده سازي نهادهاي آموزشی کشور براي برخورداري از استقالل آکادمیک•
.ریزي آموزشیگیري و برنامهسازي، تصمیممشارکت دادن کلیه ذینفعان امور آموزشی در فرایند تصمیم•
.ریزي امور نظام آموزش ملیگیري برنامهزدایی در امر تصمیمسیاست•

.هاي ابتدایی و متوسطهپایش و ارزیابی دقیق از وضعیت آموزشگران کشور به ویژه آموزشگران دوره•انیبهبود مدیریت منابع آموزشی و انس
.هاي الزمبا رویکرد علمی و دانش روزآمد و توسط افراد برخوردار از صالحیت] ابتدایی، متوسطه[تدوین منابع آموزشی •
علمی ریزي درسی در نظام دانشگاهی کشور و اتخاذ تمهیدات الزم براي مشارکت حداکثري اعضايروشن ساختن وضعیت برنامه•

.هادانشگاه
.بر مبناي تقاضاي آنها(Faculty Development)» توسعه اعضاي هیأت علمی«ایجاد نهادهاي الزم براي •
.هاي ابتدایی و متوسطهدر فرایند آموزش آموزشگران دوره(action Research)گیري از کنش پژوهی بهره•
.ایجاد دفاتر دانشگاه پژوهی در نهادهاي دانشگاهی کشور•
.افزایش متناسب درآمدهاي آموزشگران کشور•



هاي پیشنهادي بر مبناي اصالحات راهبرديسیاست

هاي پیشنهاديسیاستراهبردهاي رقابت محور

.ایجاد سیستم چند پایه در نظام آموزش عالی•...تنوع بخشی به نهادهاي آموزشی
.هاي دانشگاه با تمرکز برفلسفه و اهداف آموزشیایجاد توازن میان کارویژه•
ورهاي ها و مراکز پژوهشی کشور با همتایان خارجی خود به ویژه در کشالمللی دانشگاههاي بینافزایش سطوح همکاري•

.پیشرفته
.مبادله دانشجو و استاد در عرصه ملی وبین المللی•
.هاي تحقیقاتی مشتركانجام طرح•
.هاي معتبر جهانیهاي مشترك با دانشگاهبرگزاري دوره•
.يهاي پسا دکترهاي مطالعاتی و دورهتشویق نهادهاي آموزش عالی و پژوهشی به افزایش اعزام اساتید براي فرصت•
.هاي مطالعاتی دانشجویان تحصیالت تکمیلیها در عملیاتی ساختن و افزایش فرصتتشویق دانشگاه•
.هاي باز و از راه دوردر آموزش) مقررات و ضوابط دیوانساالر داخلی(آزادسازي و مقررات زدایی •
.هاتأکید زدایی از بومی سازي دانشجویان دانشگاه•

.هاي کالن آموزش عالیریزيمحور و کارایی محور آموزش عالی در برنامه-تأکید بر نقش عدالت•محور-اصالحات مالی
.بازنگري و تخصیص بهینه منابع مالی تأمین شده براي آموزش عالی•
.بازتعریف نقش و سهم بخش عمومی و خصوصی در نظام آموزش عالی•
.هاهاي آموزشی بر مبناي رویکرد علمی و شایستگیتوزیع بهینه یارانه•
.کاهش فشار مالی به خانوارهاي ایرانی در تأمین منابع آموزش عالی•
.افزایش متوازن بودجه آموزش متناسب با رشد کمی و توسعه کیفی•

.تالش در ایجاد برابري افقی و عمودي در دستیابی به آموزش عالی•محور-اصالحات عدالت
.هاي برابر در دستیابی به آموزش عالیگسترش فرصت•
.هاي نظام آموزش عالیمحور در سهمیه بندي-بازنگري و اصالحات عدالت•
.گیري از توان ملی براي توسعه آموزش عالی و اثرات و پیامدهاي آن در فقرزداییبهره•
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