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  ديباچه

ريزي آموزش عالي به مثابه نهادي علمي و تخصصي با  موسسه پژوهش و برنامه
اي، محور اصلي  رشته پژوهي در قلمرو آموزش عالي و رويكردي ميان رسالت دانش

توليد و ارتقاء دانش نظري و كاربردي در  -1هاي:  هاي خود را به كارويژه فعاليت
نفعان در سطح خرد  ش عالي به ذيانتقال و اشاعه دانش آموز-2حوزه آموزش عالي 

هاي آموزش عالي قرار داده است. در  پژوهي و تحليل سياست سياست - 3و كالن 
اين راستا به منظور پاسخگويي سريع، موسسه تدوين گزارشهاي تخصصي كه 
رويكردي چابك و كوتاه مدت است را در كنار انجام طرحهاي پژوهشي به كار 

  گرفته است. 
هاي تخصصي آموزش عالي است و از نيمه دوم سال  مل گزارشمجموعه حاضر شا

نفعان آماده شده است. گستره موضوعي اين  برداري ذي براي انتشار و بهره 1397
هاي كنوني در حوزه آموزش عالي نظير:  ها طيف وسيعي از چالشها و دغدغه گزارش

ي، منابع ريزي آموزشي و درس مديريت و حكمراني، توسعه كمي و كيفي، برنامه
مالي و انساني، بين المللي شدن و جذب دانشجويان خارجي، ارزيابي و تضمين 

باشد. اين  هاي آموزش عالي و ... مي كيفيت، مطالعات تطبيقي، تحليل سياست
ها سعي دارند ضمن تحليل وضعيت موجود، راهكارهايي مفيد و موثر در  گزارش

موزش عالي كشورمان در سطح خرد ريزي آ جهت بهبود نظام سياستگذاري و برنامه
  و كالن ارائه نمايند.

در پايان ضمن دعوت از همه متخصصان و صاحب نظران آموزش عالي به 
مشاركت در اين برنامه پژوهشي، خواهشمند است نظرات و نقدهاي ارزشمندتان را 

  در خصوص هر يك از گزارشها به اين موسسه ارسال نمايند.
  

  رضا منيعي
  موسسه معاون پژوهشي
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  چكيده

ترين تحوالت را پس از جنگ جهاني دوم تجربه  دانشگاه در گذار عمر خود مهم
تر شدن  ديده، فعال كرد. در اين دوران نياز بازار كار و صنعت به نيروي كار مهارت

هاي اقتصادي در كنار مطالبات اجتماعي در  نقش دانشگاه در پاسخ به چالش
اي  اه، آموزش عالي را وارد مرحلهها و دسترسي برابر به دانشگ خصوص برابري فرصت

برند. در اين دوران ديگر  اي شدن آموزش عالي نام مي كرد كه از آن با عنوان توده
اي خاص از اجتماع  دانشگاه تنها در اختيار گروه اندكي و نخبه كه معموال به طبقه

تعلق داشتند، منحصر نبود و در اختيار آحاد ملت قرار گرفت. در اين عصر 
هايي مانند بحران منابع مالي، افزايش تقاضا، پاسخگويي به حاكميت در عين  چالش

هاي دروني دانشگاه كه  چنين پاسداشت ارزش پاسخگويي به مطالبات اجتماعي و هم
همگي برخواسته از دو اصل اساسي آزادي علمي و استقالل دانشگاهي هستند، براي 

هاي نويني در  زير از كاربرد روشها به وجود آمد كه آموزش عالي را ناگ دانشگاه
تواند به دانشگاه در فائق آمدن بر اين مشكالت  رسيد مي مديريت كرد كه به نظر مي

هايي كه مبتني بر ساختاري با مرزهاي سخت و قابل انعطاف و  ياري نمايد. روش
هاي توليدات صنعتي و كارخانجات بازاري بود. از اين رو  حاصل آمده از ويژگي

سازي كه غالبا هم ناظر بر كاهش تعداد  هايي مانند كوچك از سياست استفاده
هاي جاري دانشگاه بود به  ها و كاهش هزينه دانشجويان، كاهش تعداد دانشگاه

  هاي جدي در آموزش عالي بدل شدند.  گيري جهت
ي گذشته نشان  از سوي ديگر مروري بر آمارهاي آموزش عالي در بيش از دو دهه

هاي  اي شدن شده و به گواه پژوهش ي توده نشگاه ايراني هم وارد دورهدهد كه دا مي
مختلف مشكالت مشابهي را در اين دوران تجربه كرده است. از اين رو در گزارش 

رو كه با روش اسنادي انجام شده، پژوهشگر به دنبال اين هدف اساسي بود كه  پيش
اند راهبردهاي سياستي سازي بتو ي كوچك هاي جهاني در حوزه با بررسي تجربه

براي آموزش عالي در ايران پيشنهاد كند. مرور اين تجربيات و همچنين ادبيات 
هاي  سياستدهد كه  پژوهشي غني كه حول موضوع پژوهش وجود دارد نشان مي

سازي چندان در به ثمر نشستن اهداف خود موفق نبوده و مشكالت  كوچك
ها براي  و حتي نوع جديدتري از بحراندانشگاهي كماكن به قوت خود باقي بماند 
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ها رخ داده كه برآمده از نيازهاي متغير بازار، سرعت رشد و پيشرفت،  دانشگاه
رسد كه  اين طور به نظر ميناپذير شدن آينده و مشكالت آن هستند.  بيني پيش

كه برآمده از نگاه درون دانشگاه  ها بيش از آن سازي در دانشگاه استراتژي كوچك
هاي بيروني دانشگاه است كه اهداف اقتصادي و   بيشتر مبتني بر فشاري باشد،

كاهش هزينه و توليد انبوه را به همراه دارد. اما آموزش عالي يك كاالي عمومي 
چرا كه اين مقايسه سبب  هاي بازار سنجيد. توان با مولفه است كه اجزاي آن را نمي

هاي  هاي آن شود و از ارزش مولفه شود آموزش عالي بيش از پيش درگير بازار و مي
ذاتي خود در سرعت بخشيدن به فرايند توسعه اجتماعي و سياسي فاصله بگيرد. 

سازي را با كاهش نيروي انساني، كم كردن  تواند مسير كوچك بنابراين دانشگاه نمي
ها و تالش براي كم كردن بودجه به هر  دليل رشته تعداد دانشجويان، حذف بي

هايي كه در  تجربه د. به همين دليل است كه بررسي هيچ يك ازقيمتي طي كن
ي مباركي به  سازي آموزش عالي رخ داده پديده كشورهاي مختلف با هدف كوچك

ها در همان كشورها بسياري بر اشتباه بودن آن  رسد و بعد از سال نظر نمي
واقع گره كار نه  دارند. در ها تاكيد دارند و سايرين را از تكرار آن بر حذر مي سياست

سازي نه بر  سازي باز خواهد شد. زيرا چابك چابكسازي كه با راهبردهاي  با كوچك
حذف و كاهش كه بر تسهيل و تطبيق و انعطاف تاكيد دارد و اين همان رويكردي 

گذران آموزش  سياستشود.  است كه در ساختارهاي پيشرفته آموزش عالي ديده مي
كنند كه دانشگاه به دليل ماهيت نهادي خود و ضرورت عالي بايد اين مهم را درك 

هاي دانشگاهي، نهادي خودتنظيم است و  حفظ استقالل براي پاسداشت ارزش
توان آن را از بيرون تنظيم كرد. هر سياستي براي بهبود عملكرد و فرايندهاي  نمي

چنين  دانشگاه بايد برآمده از نياز دروني دانشگاه و نه فشار بيروني باشد. هم
توان به صورت  گذاري در آموزش عالي را نمي گذاران بايد بدانند كه سرمايه سياست
ي  ترين شاخصه گذاري در يك بنگاه اقتصادي زود بازده در نظر گرفت و مهم سرمايه

المللي مانند يونسكو و بانك  هاي بين كشورهاي در حال توسعه به تاييد سازمان
ترين ابزار  يت قرار دادن آموزش عالي به عنوان مهمجهاني همانا بها دادن و در اولو

  جانبه و پايدار است.  ايي همه در فراهم آوردن توسعه
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  مقدمه
تنها درك از  ي امور در آن، نه گيري دانشگاه و اداره در گذار ساليان طوالني شكل

گيري را تجربه كرده، بلكه مديريت  دانشگاه و مفهوم نهادي آن تحوالت چشم
فرايندها و ساختارهاي دانشگاهي نيز مبتني بر همين تغييرات دستخوش 

ين تحول، به ويژه در گيري ا ي عطف شكل هاي زيادي بوده است. نقطه دگرگوني
توان در تغييرات  شوند، را مي كشورهايي كه مهد پيدايش آموزش عالي محسوب مي

به وجود آمده پس از جنگ جهاني دوم و ورود به عصر صنعتي دانست. در اين 
هاي آن به دانشگاه وارد شد و  هاي مديريتي بازار و مولفه دوران بود كه رويكرد
برآمده از صنعت بود به دانشگاه راه پيدا كرد. در شرايطي كه پارادايم توليد انبوه كه 

منابع كافي مالي، افزايش تقاضا، پاسخگويي به حاكميت در عين   دانشگاه با بحران
هاي دروني خود كه  چنين پاسداشت ارزش پاسخگويي به مطالبات اجتماعي و هم

اهي هستند، همگي برخواسته از دو اصل اساسي آزادي علمي و استقالل دانشگ
تواند به  رسيد مي هاي نويني رفت كه به نظر مي مواجه بود، به ناچار به سراغ روش

هايي كه نه مبتني بر  دانشگاه در فائق آمدن بر اين مشكالت ياري نمايد. روش
هاي توليدات  كه حاصل آمده از ويژگيو قابل انعطاف، ساختاري با مرزهاي سخت 

هايي مانند  د. از اين رو استفاده از سياستصنعتي و كارخانجات بازاري بو
ها  سازي كه غالبا هم ناظر بر كاهش تعداد دانشجويان، كاهش تعداد دانشگاه كوچك

هاي جدي در آموزش عالي  گيري هاي جاري دانشگاه بود به جهت و كاهش هزينه
  بدل شدند. 

ه دارد. سير تحول و تطور آموزش عالي در ايران نيز حكايت از تغييراتي مشاب
ايي شدن را به آموزش عالي  رنگ و بوي توده ادي هشت تغييراتي كه از اوايل دهه
گيري را براي آموزش عالي در ابعاد مختلف دانشجويي،  وارد كرد و گسترش چشم

كارمندي، اعضاي هيات علمي و مواردي از اين دست به همراه داشته است. اما 
هاي گوناگون انجام شده در اين حوزه  ي پژوهش واقعيت آن است كه به پشتوانه

موزش عالي ايراني با معضالت ). آ1396، فريدوني 1395، فراستخواه 1394منيعي (
دانند.  هاي گسترش مرتبط مي ايي رو به رو شده كه بسياري آن را به سياست عديده
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گذار در اين حوزه كه همانا وزارت علوم و تحقيقات و فناوري  ازاين رو نهاد سياست
كارهايي براي كاهش معضالت به وجود آمده است از اين رو  است، به دنبال راه

تواند  ي آن با بافت ايراني مي هاي جهاني در اين حوزه و مقايسه نگاهي به تجربه
طور كه گفته شد از جمله راهكارهاي  حل باشد. همان شروع نيكويي براي يافتن راه

سازي آموزش عالي  رهاي مربوط به كوچكي جهاني در اين زمينه راهكا آزموده شده
ي اسنادي انجام شده بر آن  است. از اين رو در گزارش پيش رو كه با روش مقايسه

سازي و راهبردهاي آن در آموزش عالي را با توجه  ايم تا نخست مفهوم كوچك بوده
ي آن با  هاي جهاني بررسي كرده و پس از مقايسه به مرور برخي ساختارها و تجربه

  ها در ايران به پيشنهاداتي سياستي در اين حوزه دست پيدا كنيم.  اختار دانشگاهس
  روش انجام كار

پژوهش اسنادي بر گزارش حاضر بر اساس روش اسنادي گردآوري شده است. 
كه يا تحقيقي  ارك است و زماني مورد كاربرد استمبناي استفاده از اسناد و مد

و  بودههاي موجود  كه تحقيق مرتبط با پديده تاريخي در دست انجام باشد و يا آن
محقق درصدد شناسايي تحقيقات قبلي در مورد آن موضوع برآمده باشد و يا آنكه 

قرار كه  پژوهش، نياز به استفاده از اسناد و مدارك را ايجاب نمايد و در اصطالح آن
شود. به همين دليل تعيين ماخذ در اين دسته ص، مأخذيابي در يك زمينه خا باشد

روش . )256ص 1383 (ساروخاني شود ها از اهميت بااليي برخوردار مي از پژوهش
هاي  پژوهش اسنادي هم به منزله روشي تام و هم تكنيكي براي تقويت ساير روش

برد هاي كالن كار هشهاي علوم اجتماعي بوده و در سطح پژو كيفي در پژوهش
ي  ي پديده هاي پژوهشي خود را درباره . در اين روش، پژوهشگر دادهتري دارد جدي

كند. بخش قابل توجهي از  آوري مي مورد مطالعه از بين منابع و اسناد موجود جمع
برد. چنين روشي  شناسي از روش اسنادي بهره مي هاي نظري در جامعه پژوهش

ها را فراهم آورد. از اين رو  ي پژوهش شينههاي الزم براي بررسي پي تواند تكنيك مي
هاي هدفمند بر مبناي اتخاذ روش  ايي از داده آوري بخش قابل مالحظه جمع

) از اين رو در براي 1394منش  اسنادي استوار است. (صادقي فسايي و عرفان
هاي  سازي، بررسي تجربه رو با هدف واكاوي مفهوم كوچك تدارك گزارش پيش

هايي براي بافت آموزش عالي ايران از روش اسنادي بهره  به توصيهجهاني و رسيدن 
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  برده شده است. 
  مراحل اجراي روش اسنادي در گزارش حاضر به شرح ذيل است:

 عيين اهداف انتخاب موضوع ت .1
چيزي كه پيش از اين نيز شرح   موضوع انتخاب شده در اين گزارش بر اساس همان

ها در كشورهاي دنيا و ايران در  ي تطبيقي ساختار دانشگاه ي مطالعه داده شد درباره
هاي تحصيلي است كه به اين  ها و گروه سازي دانشگاه جهت پيشنهادي براي كوچك

است. هدف نخست به واكاوي مفهوم منظور سه هدف اساسي در نظر گرفته شده 
ي اين راهكار  هاي جهاني در حوزه سازي در آموزش عالي و بررسي تجربه كوچك

است. هدف دوم به بررسي ساختار آموزش عالي در ايران و بررسي تطبيقي آن با 
شود. و هدف سوم ارائه پيشنهادات سياستي  ساختارهاي مطالعه شده مربوط مي

قيقات و فناوري به منظور استفاده و يا چگونگي استفاده از اين براي وزارت علوم، تح
  سياست خواهد بود. 

 پژوهش ي پيشينهبررسي اكتشافي و  .2
ترين مسئله تعيين ماخذها و منابع مورد  در اين مرحله از روش اسنادي مهم

استفاده و مرتبط با هدف پژوهش است. در گزارش حاضر متناسب با هدف پژوهش 
ها و مقاالت جهاني در  هاي جهاني از تعداد زيادي از پژوهش ر تجربهو با تاكيد ب

كنار اندكي از مقاالت فارسي با محوريت ساختارهاي آموزش عالي جهاني و 
سازي آموزش عالي  سازي در آموزش عالي استفاده شد. زيرا مفهوم كوچك كوچك

  ي نظري قوي در فارسي ندارد.  هنوز پشتوانه
 انتخاب رويكرد نظري .3

رويكرد نظري پس از مطالعات اوليه، موضع نظري است كه پژوهشگر براي خود بر 
گيرد كه بر اساس  يعني پژوهشگر پس از انجام مطالعات اوليه تصميم ميگزيند.  مي

مجموعه منابع در دسترسي بر مبناي هدف پژوهش كدام رويكرد نظري را بر خواهد 
دهد  گوناگون پژوهشگر توضيح مي ي منابع گزيد. در پژوهش حاضر پس از مطالعه

سازي و چگونگي كاربرد آن در  ي ديد او براي ورود به مفهوم كوچك كه زاويه
 آموزش عالي ايران چگونه بوده است. 
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 آوري منابع و بررسي منابع: جمع .4
تر و  ها نيست زيرا با مطالعه عميق ي آن ايي جدا از مطالعه آوري منابع مرحله جمع

ياي پنهان و آشكار موضوع مشخص شده و پژوهشگر را به سمت بيشتر است كه زوا
سازد. در اين مرحله پژوهشگر بر اساس اهداف و  تر رهنمون مي هاي عميق بررسي
پردازد. و الزم است از بين منابعي  بندي منابع مي اش، به دسته گيري مطالعه جهت

بين منابع و  دست به گزينش   هاي اكتشافي به دست آمده، كه در مرحله بررسي
تعمدي و نظري بوده و به صورت هدفمند از بين مجموع  گزينشبزند. اين  ماخذها

ي  بندي و نقشه افتد. بازخواني متون و منابع، طبقه منابع در دسترسي اتفاق مي
ها اتفاق بيفند. تقليل  دهد تا در نهايت تقليل داده در همين مرحله رخ مي مفهومي

 تفسير نظريو  بندي سازي، استخراج مفاهيم كليدي، مقوله خالصهها به معناي  داده
در اين مرحله هم پژوهشگر از بين منابع گيرد.  همه در اين قسمت قرار مي است كه

ها را با عنوان گزارش انتخاب كرده و  ترين آن سازي مرتبط انتخابي در مورد كوچك
هاي مختلف قرار  ا در دستهه ها مشغول شد. در نهايت داده به مطالعه و بررسي آن

گرفت و در نهايت به صورت پيشهادات سياستي برآمده از تجربيات و منابع و 
 رويكردهاي نظري به عنوان آخرين گام اين مرحله، به دست آمد. 

  پردازش، نگارش و گزارش پژوهش .5
هاي اسنادي است. در اين قسمت پژوهشگر نخست با  ي پاياني پژوهش مرحله

پژوهش را روشن كرده و  ي ادبيات، موضوع ي پژوهش و خالصه شينهمروري بر پي
كرده و با محوريت موضوع و هدف پژوهش منابع بندي  ها را بررسي و طبقه آن

كند. در  ها را مكتوب مي شده را به نگارش درآورده و فرايند تقليل داده سازي خالصه
راهكارهاي كاربردي هاي اجرايي و  شود بايد به سياست چه گزارش مي نهايت آن

  منتج شده باشد.
ي  رو مكتوب شده است شرحي بر پيشينه چه در گزارش پيش بر همين اساس آن

ها و پردازش  سازي داده خالصه  هاي موجود در عنوان، مفهومي پژوهش، بيان مولفه
  ها در مقوالت كاربردي و در نهايت رسيدن به پيشنهادات سياستي است.  آن
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  مفاهيم آنسازي و  كوچك
  ها است كه با هدف ارتقاي كارايي سازمان، اي از فعاليت مجموعه 1سازي كوچك

شود. به  هاي مديريتي يك سازمان انجام مي وري و ايجاد رقابت در بخش بهبود بهره
سازي يك استراتژي است كه از سوي مديران سازمان اجرا شده  بياني ديگر، كوچك

 & Freemanدهد ( ط كار را تحت تاثير قرار ميو اندازه و فرايندهاي جاري محي

Cameron, 1993 نكته كليدي در اين تعريف نقش مديران است كه آگاهانه .(
سازي را در يك سازمان اجرايي نمايند.  گيرند تا استراتژي كوچك تصميم مي

) 1994( 4) و فريمن1994( 3) و كامرون1998( 2پژوهشگران مختلف هچون دويت
اند. برپايه  سازي مورد توجه قرار داده اوتي را در تعريف كوچكرويكردهاي متف

سازي وجود دارد. نخستين رويكرد  سه رويكرد در كوچك  ،) 1998( هاي دويت يافته
سازي، بازآرايي و نوسازي با حفظ منابع موجود در عين حال حفظ و  در كوچك

زه سازمان است هاي سازمان است. دومين رويكرد، كوچك كردن اندا تقويت خروجي
هاي سازمان و در مواقعي  كه از طريق كاهش نيروي انساني براي حفظ خروجي

ها براي همسوسازي عرضه و تقاضا است. اين رويكرد بيشتر بر  كاهش خروجي
هاي جاري  هاي سازمان با تقاضاي محيطي با حفظ فعاليت تنظيم دوباره فعاليت
كوچك كردن قلمرو   سازي، تژي كوچكترين رويكرد در استرا تأكيد دارد. افراطي

ها  فعاليت سازمان است كه كاهش انتخابي مرزهاي سازمان با حذف برخي خروجي
شود. به بياني ديگر دراين رويكرد، مديران با كاهش منابع فيزيكي و  را شامل مي

گيرند. در  ها و فرايندهاي جاري در سازمان مي سازي سيستم انساني تصميم به ساده
سازي وجود  سازي استراتژي كوچك ين سه رويكرد، سه شيوه براي اجراييكنار ا
نخستين استراتژي كاهش نيروي انساني از طريق   (Auster, Taylor 2004) دارد

اخراج، بازنشسته كردن زود هنگام، خريد خدمت و غيره است. دومين استراتژي، 
استراتژي حذف برخي ها و اهداف سازمان است. هدف اين نوع  بازطراحي استراتژي

                                                            
1 Downsizing 
2 DeWitt 
3 Cameron 
4 Freeman 
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سازي كه از  ها به جاي حذف كاركنان است. سومين استراتژي در كوچك فعاليت
سوي كامرون شناسايي شده است، استراتژي نظامند (سيستماتيك) است. اين 

هاي كاركنان تأكيد دارد. اين  استراتژي بر تغيير فرهنگ سازمان و رفتارها و ارزش
اي و با  اي نقطه سازي را برنامه كه كوچك استراتژي پويا است و به جاي آن

سازي را با بافت سازمان درآميخته و آن  كوچك  هاي ايستا در نظر بگيرد، استراتژي
  كند. يابي سازماني نو تلقي مي را حركتي مستمر و رو به جلو براي دست

 1980از اواسط دهه   ايي گسترده در محيط كار سازي به پديده در واقع كوچك
كه امروزه يكي از راهبردهاي وسيع سازماني كه مديران  تبديل شده است. به طوري

ها از  سازي است. با همين رويكرد تقريبا تمام سازمان برند، كوچك از آن بهره مي
هاي دولتي، همگي به نوعي  هاي انتفاعي و تا غيرانتفاعي و حتي دانشگاه سازمان
اند. عالوه بر اين با ورود آمريكا به قرن بيست و يك،  به كردهسازي را تجر كوچك
هاي دولتي تثبيت  ها و بخش گيري در شركت سازي سازماني به طرز چشم كوچك

مطالعه صنعت شش  1993رسيد. در سال  شده بود و به نظر يك پديده جهاني مي
 90ن داد بيش از كشور كانادا، فرانسه، آلمان، بريتانيا، ژاپن و اياالت متحده، نشا

ها دوباره  سازي شده و بيش از دو سوم برنامه درصد از ساختارها كوچك
 (Auster and Taylor 2004)اند.  سازي را در خود جاي داده كوچك

تريني  دهد رايج سازي گذشته است نشان مي ي كوچك تمام تاريخي كه بر پديده
، همانا معضالت كند سازي هدايت مي دليلي كه مديران را به سمت كوچك

اقتصادي، رقابت براي توليد و فروش محصوالت و خدمات، افزايش تقاضا براي 
استفاده از تكنولوژي در محيط كار، افزايش دسترسي به نيروي كار مشروط و تغيير 

هايي  هاي عمومي است. از اين رو زماني كه قرار باشد در چنين چارچوب در سياست
سازي به عنوان پاسخي براي تغييرات  ، آنگاه كوچكپردازي شود سازي مفهوم كوچك

دهنده و كاتاليزور براي اين تغييرات تعريف  چنين به عنوان سرعت سازماني و هم
 (Auster and Taylor 2004)شود.   مي

سازي مفهومي است كه به طور وسيعي در تجارت از آن استفاده شده  كه  كوچك
به مثابه پيامد، در سطح جهاني از تعريف  سازي شود وكوچك بيشتر فرايند تلقي مي

سازي مفهومي است كه نه تنها براي  خاصي برخوردار نيست. با اين همه كوچك
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شود، بلكه تغيير در كاري كه  تعريف آن از تغيير در تعداد نيروي كار استفاده مي
شود نيز از تعاريف ديگر  شود و مسيري كه براي انجام آن طي مي انجام مي

 (Auster and Taylor 2004)زي است. سا كوچك
سازي در ابعاد مختلف و رويكردهاي  ها براي تعريف مفهوم كوچك با اين همه تالش

متفاوت، به دو دسته تعريف منتهي شد. نخست تعريفي محدود كه در آن 
ايي براي كاهش نيروهاي سازماني معرفي  سازي تنها به عنوان برنامه كوچك

اي از  سازي مجموعه گسترده كه در اين نگاه كوچكشود، و دوم تعريفي  مي
هاست كه به عنوان بخشي از مديريت سازمان انجام شده و به منظور بهبود  فعاليت

شود. در اين نگاه  پذيري طراحي مي وري و افزايش رقابت اثربخشي سازماني، بهروه
ذاشتن بر سازي راهبردي است كه توسط مديران اجرا شده و عالوه بر تاثير گ كوچك

گذارد.  بنابراين  اندازه و تعداد نيروي كار سازمان، بر فرايندهاي كاري نيز اثر مي
هاي متنوعي  ي وسيعي از فعاليت سازي نه يك فعاليت محدود كه دامنه كوچك

ها  آيد. اين فعاليت شود كه فراتر از كاهش تعداد نيروهاي سازماني به حساب مي مي
  كاركنان، بازطراحي كارها و ساختار سازماني باشد.   اهشتواند شامل تلفيقي از ك مي

هايي كه  ترين تعريف سازي يكي از جامع در چنين تعريف و نگاهي به مفهوم كوچك
  Freeman and Cameron (1993) ارائه شده عبارت است از:

ي سازماني كه در  ريزي شده سازي مفهومي است به مثابه تغييرات برنامه كوچك«
ايي از  سازي مجموعه شود. به اين منظور كوچك اهش منابع طراحي ميپاسخ به ك

ي  هاي مديريتي انجام شده و دامنه راهبردهاست كه به عنوان بخشي از فعاليت
وسيعي از عملكردها در وجوه مختلف سازمان مانند فردي، فرايندي، ساختاري، و 

ند شامل كاهش توا سازي سازماني مي شود. كوچك شرايط سازماني را شامل مي
  ». سازي فرايندها باشد ها و خدمات و آسان نيروي انساني، تغيير در برنامه

  سازي اجرايي كردن سياست كوچك
سازي و راهبردهاي آن نخست بايد تصميم  براي اجرايي كردن سياست كوچك

سازي است و چه راهبردهايي بايد  گرفت كه كدام بخش از سازمان هدف كوچك
احي شود. پس از شناسايي راهبردهاي، آنگاه فرايندها بايد اجرا و براي اين امر طر
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مديريت شوند. تشخيص بخش هدف و طراحي راهبردهاي موثر بسيار مهم است 
تواند سبب شود تغييرات سازماني درك و پذيرفته  راهبردهاست كه مي  زيرا اين

  (Auster and Taylor 2004)شوند. 
  سازي راهبردهاي كوچك

سازي سه نوع راهبرد اساسي وجود دارد. نخستين راهبرد آن،  براي كوچك
راهبردهايست با هدف كاهش نيروي كار كه به كاهش تعداد كاركنان سازماني 

هايي مانند بازنشستگي زود  تواند شامل تاكتيك شود. اين راهبردها مي منتهي مي
ترين  . مهمهاي بازخريد و حتي اخراج باشد جايي و دوركاري، بسته هنگام، جابه

سودمندي اين راهبرد كاهش هزينه است اما نقصان جدي آن به تشخيص در 
شناسايي نيروهاي قابل حذف بازگردد. به اين معني كه اگر شناسايي كاركناني كه 

گاه در نتيجه اين  قرار است از سازمان كنار گذاشته شوند به درستي انجام نشود آن
هاي حياتي در سازمان  ها و توانايي ، مهارت نشتواند به از دست رفتن دا راهبرد مي

داشت نيروي انساني نيز خواهد  منتهي شود و كه حتي پيامدهاي متفي در نگه
  (Auster and Taylor 2004)داشت.  

گردد كه شامل  سازي به بازطراحي كار باز مي دومين نوع از راهبردهاي كوچك
شود كه در اين راهبردها بيشتر از  ميتغيير در فرايندهاي كاري و بازآرايي سازماني 

شود.  شود كاسته مي كه نيروي انساني كاهش يابد، از ميزان كارهايي كه انجام مي آن
  شود كه عبارتند از:  اين راهبرد از سه طريق اجرايي مي

 تغيير در كارها مانند حذف برخي از وظايف مشخص  
 اداريها مانند استفاده از اتوماسيون  تغيير در تكنولوژي  
  تغيير در ساختار مانند ادغام كردن دو بخش كه عملكردشان با يكديگر

  .پوشاني دارد هم
ترين مزيت اين راهبرد باال رفتن كارايي است كه در اثر طراحي دوباره سازمان  مهم

آيد. اما آسيب اين راهبرد به  سازي فرايندها و موثركردن ساختار به دست مي و ساده
گردد زيرا اين راهبرد به زمان نسبتاً زيادي  راهبرد باز مي مدت زمان اجراي اين

  . (Auster and Taylor 2004) ها نياز دارد و شناسايي آن  براي طراحي دوباره
سازي به تغييرات سيستماتيك در ساختار و در نتيجه تغيير  سومين راهبرد كوچك
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باورهايي كه  ها و شود. تغييرات از طريق ارزش در فرهنگ سازماني مربوط مي
شوند. اين راهبرد همچنين بر  كنند، هدايت مي رفتارهاي كارمندان را مديريت مي

كنندگان و  ساز و كارهاي دروني سازمان مانند منابع انساني و بيروني مانند حمايت
ايي از اقدامات مانند  تواند مجموعه كنندگان، تمركز دارند. اين راهبرد مي مصرف
ركنان براي تقويت مسيرهاي جديد ارتقا و استانداردهاي جديد هاي توسعه كا برنامه

آموزي يا بازآموزي  هاي مهارت عملكردي، تغيير در نظام پاداش سازماني و برنامه
كاركنان باشد. مزاياي اين راهبرد در به رسميت شناختن نيروي كار به عنوان 

نتهي به عملكرد تواند م ترين منابع سازماني است كه مي ارزشمندترين و اساسي
سازي شود. عالوه بر هدف قرار دادن كاهش هزينه،  قابل قبولي در اجراي كوچك

توانند خود  شود كه مي كاركنان به مثابه راهبردسازان در سازمان در نظر گرفته مي
ها بشوند. اين رويكرد راهبردي طوالني مدت است و به  عامل ذخيره و كاهش هزينه

ها نياز است،  ند در شرايطي كه به كاهش سريع در هزينهتوا عنوان يك پيامد نمي
هاي  تواند به افزايش سرمايه مورد استفاده قرار گيرد. در واقع اين راهبرد مي

 Auster and Taylor) آموزي كاركنان منتهي شود سازماني براي توسعه و مهارت

2004)  . 
جداگانه و به صورت گانه لزوما  البته قابل توجه است كه اين راهبردهاي سه

ها و اهداف كوتاه مدت و بلند  شود و يك سازمان بنا به ويژگي انحصاري انجام نمي
 .E) تواند از هر كدام از اين راهبردها در جاي خود بهره ببرد مدتي كه دارد مي

Bunton 2017) .  
  سازي مديريت فرايند كوچك

غييراتي  است كه هر گيرترين ت ترين و چشم سازي يكي از از هم گسيخته كوچك
سازي يكي از  رو مديريت فرايند كوچك سازمان مايل است آن را تجربه كند. از اين

تواند به آن رو به رو شود. در هر  ترين مسائلي است كه هر مديري مي سخت
سازي به خاطر پيامدهايي نظير از دست دادن شغل يا تغيير محل  سازماني كوچك

تواند تاثيرات اسفباري بر افراد داشته  هاي نوين مي يكار و يا محيط جديد و فناور
سازي دريافت كاركنان را از سازمان و جايگاهي كه در آن دارند به  باشد. كوچك
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تواند باعث افزايش حس ناپايداري و كاهش رضايت و تعهد  چالش كشيده و مي
هي بر تواند تاثير قابل توج ها مي سازماني شود كه عدم مديريت درست اين چالش

اهداف سازماني داشته باشد. نخستين عمل در فرايند كاهش اثرات منفي 
سازي است بر افرادي كه قرار است در سازمان باقي بمانند. تعدادي از  كوچك

تواند  سازي مي فرايندهاي اجرايي مانند مشاركت، تعامل و رهبري در زمان كوچك
وعات در ادبيات تغييرات ترين موض به اين هدف كمك كند. همچنين يكي از مهم

تواند نقش جدي در فرايند  است مي گيري تمركززدايي از تصميمسازماني كه 
تواند تغييرات  گيري مي سازي ايفا كند. تمركززدايي از تصميم مديريت كوچك

سازماني را به درستي هدايت كرده و فضا را براي همراه شدن بدنه با اين تغييرات 
چه در حال رخ دادن است، در  فراهم آورد. عالوه بر اين دريافت كاركنان از آن

دت به عنوان ابزاري براي شكستن مقاومت در برابر تغيير و كسب حمايت م طوالني
  (Kumr, Sharma 2003)آيد.  از جانب آنان به حساب مي

است. اما متاسفانه در تعامل سازي  يكي ديگر از ملزومات مديريت فرايند كوچك
شود و آن هم  سازي تعامل به حاشيه رانده مي ي كوچك بسياري موارد طي دوره

دهد كه  سازي بسيار سريع رخ مي يل زيادي دارد. نخست آن است كه كوچكدال
كه  براي اين منظور بايد كارهاي زيادي در زمان كم صورت بگيرد. دوم اين

ي اين استرس هيچ كس دوست  زاست و در طول دوره سازي اتفاقي استرس كوچك
ديران بر افشا ندارد حامل خبرهاي بد باشد. دليل ديگر براي تعامل ناكافي شك م

كردن يا پنهان كردن خبرهاي بد براي مديريت بحران است. اما واقعيت اين است 
تواند همراه كردن  كه اگر مدير بتواند تعامل را همواره به خاطر داشته باشد، مي

ي سازماني را براي پذيرش تغييرات و فراهم آوردن فرهنگ نوين سازماني، را  بدنه
سازي به دست آورد.  هاي كوچك رساندن سياست  تيجهبراي خود و همچنين به ن

(Auster and Taylor 2004)  
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  :و پيامدهاي آن سازي كوچكبندي  جمع
سازي در دو دهه  ها خود عامل اجراي فرايندهاي كوچك دامنه وسيع سازمان

رسيد كه پيامدهاي معمول آن كه  گذشته شده است. در ابتدا چنين به نظر مي
روي و افزايش  ها، بهبود بهره شد بتواند باعث كاهش هزينه گرفته ميپرفايده در نظر 

ها بشود كه گويا در اين زمينه چندان موفق نبوده است.  كارايي و سودآوري سازمان
اند كه در دو  سازي را بسيار زياد و متنوع دانسته چنان پيامدهاي كوچك اگرچه هم

سازي  د. در سطح فردي كوچكگير ي كلي ابعاد سازماني و فردي قرار مي دسته
تواند به تغيير در باورها نسبت به كار و سازمان منجر شود كه اين تغيير باورها  مي

ي كار و يا تغيير در فرهنگ سازماني را به همراه داشته  تواند طراحي دوباره خود مي
وري همراه  سازي در سطح سازماني غالبا با كاهش توليد و بهره باشد. اما كوچك

رسد در طوالني مدت پيامدهاي منفي در  چه كه به نظر مي ه و عليرغم آنبود
پذيري، جذب  عملكرد اقتصادي و كاهش آن داشته باشد. زيرا اهدافي مانند رقابت

كاركناني با كيفيت باال و قادر بودن سازمان براي حفظ و ارتقاي خود همگي در 
از اين روست  .(E. Bunton 2017)مدت به كاركرد نيروي انساني وابسته است طوالني

كند كه موفقيت  هاي جديد حاكم بر دانش منابع انساني تاكيد مي كه فلسفه
ها و  سازماني به طور مستقيم در گرو موفقيت در جذب، توسعه و بازآموزي مهارت

سازي را تنها با هدف كم كردن  هاي نيروي كار است. بنابراين اگر كوچك انگيزه
گاه بسياري از اين اهداف ناديده گرفته خواهند  درك كنيم آن تعداد نيروي انساني

شد و پيامدهاي نامناسبي در سطح فردي و به ويژه در سطح سازماني به همراه 
گويا واقعيت آن است كه ديگر  (Auster and Taylor 2004)خواهد داشت. 

سازي به سياق سابق چندان سياست مطلوبي نيست و با تحوالت مفهومي  كوچك
هاي آن كاهش يابد. اين تحوالت مفهومي زماني  عديده مواجه شده تا آسيب

سازي در ساختارهاي آموزشي  هاي كوچك شود كه قرار باشد سياست تر مي پررنگ
مانند آموزش عالي به كار گرفته شود. در ادامه توضيح داده شده است كه 

چگونه با ماهيت  سازي در آموزش عالي از كجا شروع شده، به كجا رسيده و كوچك
 و ساختار آموزش عالي تطبيق پيدا كرده است. 
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  سازي در آموزش عالي كوچك
سازي بر اساس مباني نظري و فضايي كه از ابتدا در آن  تاكنون تالش شد تا كوچك

پردازي شود. در اين مسير مشخص شد كه  شكل گرفته است بررسي و مفهوم
هاي اقتصادي  در تجارت و سازمانسازي مفهومي اقتصادي است كه ريشه  كوچك

محور به سمت  دارد. اما در مسير تحوالت آموزش عالي و حركت آن از آموزش نخبه
سازي به  كم مفاهيم مربوط به كوچك گرا فضايي فراهم شد كه كم آموزش توده

فضاي آموزش عالي نيز وارد شد. در شرايطي كه آموزش عالي بيشتر به يك نهاد 
ه و تمام تالش خود را براي برقراري ارتباط با دنياي صنعت و اقتصادي تبديل شد

مفاهيم اقتصاد و بازار هم در آن از   پاسخگويي به نياز بازار متمركز كرده بود،
محور با مفهوم توليد انبوه در اقتصاد  تر شده بودند. گويا آموزش توده گذشته پررنگ

ي  يروي كار، آموزش و برنامهشد. در چنين نگاهي معلم به عنوان ن يكسان فرض مي
شد. در چنين  درسي به عنوان خط توليد و دانشجو به عنوان محصول قلمداد مي

برداشتي كه تصور از دانشگاه به تصورهاي بدون انعطاف و مكانيكي نزديك بود، 
ها نيز اهميت زيادي پيدا كرد. زيرا به وجود آمدن  سازي در دانشگاه مفهوم كوچك

هاي دولتي، اهميت سطح  ها به بودجه دي، كاهش وابستگي دانشگاههاي اقتصا بحران
ها  هاي جاري دانشگاه پذيري، كاهش تقاضا، و مهم تر از همه افزايش هزينه رقابت

ي ساختار و قدرت بقاي  شرايطي را فراهم آورد كه آموزش عالي بايد به ناچار درباره
يه انداختن مفاهيم اقتصادي و انديشيد و در چنين شرايطي بود كه سا خود از نو مي

سازي  بازاري بر مديريت دانشگاه، متخصصان را به سمت بهره بردن از مفهوم كوچك
 .E)هاي جاري هدايت كرد وري و كاهش هزينه در دانشگاه به منظور باال بردن بهره

Bunton 2017).  
طور كه در ابتداي اين مبحث هم آورده شد طي يك دهه گذشته  همان

ها بدل شده است. در اواخر  ي به راهكاري براي بهبود كارايي در سازمانساز كوچك
سازي در حقيقت پاسخي به شرايط نامناسب  كوچك 90و ابتداي دهه  80دهه 

ها و تسريع  هزينه  ها براي كاهش ). بطوري كه سازمانMinda 1997اقتصادي بود (
ايي مثبت  اندازهجستن. تجربه تا  در فرايندهاي جاري از اين روش بهره مي

سازي سبب شد تا اين فرايند به بخش عمومي و  ها از اجراي فرايند كوچك سازمان
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سازي در  از آن جمله آموزش عالي نفوذ كند. اما واقعيت اين بود كه تجربه كوچك
ها موفق نبود و مشكالت جبران  تمامي ابعاد آن براي نه تنها براي همه سازمان

هاي جدي  همراه داشت بلكه براي آموزش عالي هم چالشها به  جديدي را براي آن
ها نيز با اخراج نيروي انساني در  هاي اقتصادي، دانشگاه گام با بحران فراهم آورد. هم

ها با بازسازماندهي اداري و ساختاري، حذف يا ادغام  سطوح مختلف، كاهش هزينه
  ).CEA, 1994سازي را اجرايي نمودند ( هاي آموزشي فرايند كوچك گروه

سازي نشان از آن دارد كه اين فرايند از  ديرينه شناسي پيدايش و گسترش كوچك
بخش خصوصي آغاز شده و به بخش عمومي نفوذ كرده است. با توجه به اين 

هاي مرور شده در اين گزارش مهم اين است كه براي  واقعيت  و عالوه بر تجربه
هاي اين  هايي كه با ويژگي روش  سازي در بافت آموزش عالي، اجرايي سازي كوچك

بافت همسويي دارند مورد استفاده قرار گيرند. در شرايطي كه بخش خصوصي با 
ها و سهم درآمدي  نفعان براي افزايش قيمت هاي اقتصاد جهاني و تقاضاي ذي بحران

هاي مالي  بيشتر روبروست بخش عمومي نيز با فشارهاي مالي ناشي از كاهش كمك
در چنين شرايطي دولت بدنبال آن است كه بخش عمومي بتواند  دولت روبروست.

به ). Smith & Stupak, 1994برداري را از منابع عمومي به عمل آورد ( بهترين بهره
نفعان تالش  بياني ديگر در حالي كه بخش خصوصي براي نگهداشت رضايت ذي

مي پاسخگو كند، بخش عمومي بايستي در برابر استفاده بهينه از منابع عمو مي
نفعان در برابر نهادهاي عمومي و از آن  هاي مختلف ذي ترتيب، گروه باشد. بدين

كنند. از يك سو در صورت تامين منافعشان  جمله دانشگاه دو وجهي عمل مي
رسان را داشته باشند؛ و از سوي ديگر در صورتي كه منافع  توانند نقش كمك مي

زا باشند. اين عملكرد دو  آن نهاد بسيار آسيبتوانند براي  خود را در خطر ببينند مي
هاي  نفعان، سبب ايجاد رقابت در نهادهاي عمومي يافتن شريان هاي ذي وجهي گروه

هايي مانند آموزش به طور  شود. در اين ميان بخش تأمين منابع مالي جديد مي
آوردن منابع مالي  هاي بهداشت و سالمت براي بدست معمول در رقابت با بخش

مدت به مسائل اين دو بخش در خصوص  تند و سياستگذاران با نگاهي كوتاههس
 ,Anderson and Massyكنند ( گيري مي ها تصميم تخصيص منابع مالي به آن
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كنند كه دانشجويان مشتريان  ). يك اشتباه رايج اين است كه برخي تصور مي1990
سهم بزرگي در تأمين دهندگام  اصلي آموزش عالي هستند. اما از آنجا كه ماليات

منابع مالي مورد نياز آموزش دارند و در مقابل شهريه دانشجويان تنها سهم اندكي 
دهندگان به  دهد، دولت/ ماليات مي  از درآمدهاي  نهادهاي آموزش عالي را تشكيل

) Pickens, 1993شوند( ترين مشتريان اين نهادها بدل مي جاي دانشجويان به اصلي
ها را تأمين نمايد. در نتيجه، از  ز دانشگاه انتظار دارند تا منافع آنو به دنبال آن ا

هاي اقتصادي هستند،  دهندگان بسيار متاثر از پايداري آنجا كه دولت و ماليات
باري را به همراه داشته  تواند اثرات زيان ها به اين بخش مي وابستگي مالي دانشگاه

هاي  هاي آموزش عالي تنها به دانشگاهها به نهاد هاي مالي دولت باشد. كاهش كمك
شود بلكه كاهش تخصيص منابع مالي دولتي به  كشورهاي مورد اشاره محدود نمي

بيني جهاني از  ها با توجه به شرايط اقتصادي كنوني همه كشورها يك پيش دانشگاه
 هاي نهادهاي آموزش هاست. بنابراين با توجه به اهداف و كارويژه آينده مالي دانشگاه

هاي اين  عالي، بايستي به دنبال روشي بود تا بدون كژتابي در رسالت و مأموريت
به همين داليل مشابه بود كه تجربه  نهادها، منابع مورد نياز آنها تأمين شود.

نيكوست براي درك بهتر مفهوم سازي آموزش عالي اتفاق افتاد. اما  كوچك
آموزش  ساختارهاياست برخي سازي در آموزش عالي و نتايج اجراي اين سي كوچك

عالي پيشنهادي كه برخي تفاوت ساختاري مهم با يكديگر دارند بررسي شود كه از 
هاي  ي شناخت نقاط ضعف و قوت سياست توان در حوزه ها مي نتايج اين بررسي

  آموزش عالي ايران استفاده كرد.  ساختارسازي براي  كوچك
  آموزش عالي ژاپن ساختار

، عليه حكومت خود قيام كردند، زيرا آن را در آن برهه 1868ها در سال  ژاپني
هايي به چند  دانستند. سپس دولت جديد پس از آن به اعزام هيئت زماني فاسد مي

هاي آموزشي آنها  كشور، از جمله: انگليس، آلمان، فرانسه و امريكا پرداخت تا از ايده
هاي اين  موزشي ژاپني بر اساس ادغام ايدهمطلع شوند. و بدين ترتيب يك نظام آ

كشورها با فرهنگ ژاپن ايجاد شد. و ژاپن توانست تا آغاز جنگ جهاني دوم، از ثمره 
اين نظام آموزشي بهره ببرد. پس از جنگ، ژاپن اصالحات آموزشي متعددي را آغاز 

 تارساخكرد كه توسعه اقتصادي و تكنولوژيكي ژاپن را تقويت كرد و ارتقا داد. 
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كند و بر روشي آموزشي متمركز است كه  پيروي مي 6,3,3آموزشي ژاپن از سيستم 
به كار تيمي و حل مسئله متكي است و نه آموزش مستقيم، و دانش آموزان برنامه 

هاي  اي موازي برنامه هاي درسي مربوط به رياضيات، علوم، و اخالق را با درجه
د؛ كه تاثير مثبتي بر رفتار افراد جامعه گيرن درسي اخالق و علوم دانشگاهي فرامي

داشته است. و وجهه مدرسه به عملكرد آكادميك و نوع تعامل آن بستگي دارد، به 
آموزي قانون را نقض كند، معلم راهنما و كادر آموزشي  عنوان مثال، اگر دانش

برخي تحليلگران آمريكايي  مدرسه موظفند كه رسما از مقامات عذرخواهي كنند.
آموزشي ژاپن در آمريكا، نسلي قوي را زير نظر يك  ساختاردند كه پياده كردن معتق

موسسه آموزشي قوي به وجود خواهد آورد، و از مشكالتي كه مدارس آمريكا از آنها 
 (Yamaguchi, Tsukahara 2016)  كند برند، جلوگيري مي رنج مي

  كنشگران اصلي عرصه آموزش در ژاپن
 ملي آموزشي استانداردهاي نگهداري و درتوسعه محوري نقش ژاپن آموزش وزارت

 ملي آموزشي هاي برنامه هاي دستورالعمل وزارتخانه اين. كند مي بازي ژاپن در
 بر عالوه خانه وزارت اين. دهد مي  راتوسعه آموزشي استانداردهاي از متشكل
 به را علمي استانداردهاي درسي، كتب تأييد توسط آموزشي، برنامه هاي رهنمون

 ترتيب و كند، مي بررسي را اي ومنطقه ملي ورودي امتحانات آورد، درمي اجرا
  .نمايد مي كنترل و تنظيم را معلمان
 و مدارس حوزه در را خود بيشتر ژاپن آموزشي سيستم در ها شهرداري نقش

 راهنمايي و ابتدايي دوره مدارس تمام واقع، در. دهد مي نشان آنها تجهيز و تاسيس
 مديريت ايجاد، شهر و بخش هر هاي شهرداري سوي از كه هستند مدارسي اپنژ در
 در آموزش حوزه در محوري نقشي از ها شهرداري نتيجه، در. شوند مي نظارت و

 شخصي امور بر رياست و نظارت اي وظيفه ها استانداري .هستند برخوردار مدارس
 افراد اين واقع، در. دارند عهده بر را آموزش حوزه در ها شهرداري اعضاي كاري و

 انتقال، انتصاب، به مربوط تصميمات اما شوند مي محسوب ها شهرداري كارمند
 يك در و معمول طور به البته. هاست استانداري عهده بر غيره و حقوق وضعيت،

 هاي صالحيت با ارتباط در را هاي گزارش يا گواهي ها شهرداري خود خاص اي رويه
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از  .شود مي گرفته جدي بسيار كه دهند مي قرار ها استانداري اختيار در كارمندان
نقش و گزارش ارائه شده در مورد معلمان نقش پررنگتري در تصميمات  2008سال 

  ). Koyama, 2007: 24ها پيدا كرده است( كميته استانداري
  (Yamaguchi, Tsukahara 2016) ساختار آموزشي ژاپن 

 دوره پيش دبستاني -

اكثر سـه سـال   حـد غير اجباري و غيررسمي و ژاپن  آموزش پيش دبستاني در دوره
سال است كـه والـدين بـا پرداخـت شـهريه       6 -3است. رده سني ورود به اين دوره 

 آموزش پيش دبسـتاني،  هدف اصلي مراكزنام نمايند.  توانند كودكان خود را ثبت مي
هـاي   برنامـه  سـت. يك محيط مناسب آموزشي ا پرورش ذهني وجسمي كودكان در

ساعت كالسي روزانه تجاوز  4 آموزشي در سال و هفته 39از  آموزشي اين مقطع نيز
  د.كن نمي

  دوره ابتدايي -
سال به طـول مـي انجامـد.     6دوره آموزش ابتدايي در ژاپن اجباري و رسمي بوده و 

نـام   سـال بـا پرداخـت شـهريه در مـدارس ابتـدايي ثبـت        6-12كودكان رده سني 
آمـوزش   هـدف اصـلي مراكـز    دقيقـه اسـت.   45مدت زمان كـالس درس  شوند.  مي

ذهني كودكان اسـت.   آموزش عمومي مناسب يا مراحل رشد جسمي و ابتدايي، ارائه
روز در هفته بود امـا از   6بر اساس  1992تا قبل از سال  هاي آموزش ابتدايي برنامه

روز در هفته كاهش يافته است. نسبت دانش آمـوزان   5آن سال به بعد به تدريج به 
. نفر است 4/28آموزان در هر كالس  تعداد دانشو  4/19به معلمين در دورة ابتدايي 

شـدن ايـن كشـور     نگاهي به اصـالحات آموزشـي بيـانگر آن اسـت كـه بـا صـنعتي       
در ريزي و سياستگذاري آموزشي مورد توجه قرار گرفتـه اسـت. بطـوري كـه      برنامه

نرخ حضـور در مدرسـه   . كرد به شدت افزايش پيدا 1900تا  1890ل ده سال از طو
است كه اين شاخص درصد دختران  31كمتر از  درصد پسران و 65، 1890در سال 

يافتـه اسـت   درصـد افـزايش    97 درصد و بـيش از  94به ترتيب تا  1910سال  در 
)UNESCO, 2018(در نتيجة جنـگ ژاپن رشد سريعي كرد اي در . صنايع كارخانه . 

گرايش شديدي به جهاني شدن دموكراسـي در   20تا دهه  10جهاني اول و از دهه 
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. تـالش  خورد هاي آموزشي اين كشور به چشم مي در سياستابتدايي  زمينة آموزش
هاي معاصر  جنبش هاي مختلف و تحت تأثير همه جانبه آموزش نوين توسط سازمان

هـان توسـعه    خـوا  اي ت. اگر چه در ايـن دوره عـده  در آمريكا و اروپا بشدت ادامه ياف
تحقـق   آموزش پايه بودند، اما اين اصالحات آموزشي تـا بعـد از جنـگ جهـاني دوم    

  . نيافت
 دوره متوسطه -

 3سـال دورة مقـدماتي متوسـطه و     3آموزش متوسطه ( ملي و خصوصي) شـامل :  
دوره مقـدماتي و تكميلـي    2اين دوره خـود از   .استتكميلي متوسطه  سال آموزش

سال اسـت كـه    3حداكثر آموزش مقدماتي متوسطه  تشكيل شده است. طول دوره
شـود. ايـن دوره اجبـاري و     سال برگزار مي 12-15هاي سني  آموزان رده براي دانش

هـدف  كننـد.   نام مي آموزان با پرداخت شهريه در اين دوره ثبت رسمي است و دانش
 وعمومي درسطح مقدماتي  هاي آموزش مقدماتي متوسطه، ارائة آموزش راكزم اصلي

   با مراحل رشد جسمي و ذهني دانش آموزان است. متناسب
آمـوزان   رسـمي و غيراجبـاري اسـت كـه دانـش       سال، 3دوره تكميلي متوسطه نيز 

توانند در مراكز آموزشي متوسـطه   سال با پرداخت شهريه مي 15-18هاي سني  رده
و  2، پـاره وقـت  1نام و تحصيل نمايند. همچنين اين دوره به سه شيوه تمام وقت ثبت

شود و دانشجويان در صورت پذيرفتن شدن درامتحان ورودي با  اي برگزار مي مكاتبه
سـال اول دبيرسـتان بـراي    توانند در اين دوره تحصيل نماينـد.   پرداخت شهريه مي

دوم، دروس بـه   شـود. در سـال  آمـوزان در نظـر گرفتـه مـي      آموزش عمومي دانـش 
 شـوند.در  اي تقسيم مي هاي حرفه ها و دوره كالج براي ورود بههاي آماده سازي  دوره

هاي آماده سازي كالج به علوم انساني و اجتمـاعي، علـوم و فنـي     سومين سال، دوره
ترتيب، دانش آموزان در اين دوره بـا انتخـاب شـيوه آموزشـي      . بدينشود مي تقسيم

كنند كه البته  گيري مي خود در خصوص ادامه تحصيل در دوره آموزش عالي تصميم

                                                            
ازسه  اي بيش هاي پاره دقت ومكاتبه كشد،درحالي كه دوره  دوره تمام دقت سه سال طول مي -  ١

  انجامند سال به طول مي

  هاي شبانه ودوره  هاي روزانه هاي پاره دقت دونوع هستند:دوره  دوره  -  ٢
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با توجه غير رايگان بودن آموزش در ژاپن شرايط اقتصادي و مـالي خـانواده در ايـن    
 انتخاب تاثيرگذار است. 

 جنبش اصالحات آموزشي  (Yamaguchi, Tsukahara 2016)  
بـا   ژاپنرشد اقتصادي پس از جنگ، و ، بعد از دوران بازسازي اقتصادي  60در دهة 

گيري را بدست آورد كه منجر به تغييـرات   هاي فني رشد چشم گيري از نوآوري بهره
مهم و ساختاري در صنعت و تقاضاي نيروي كار شد. به نبال افزايش تقاضاي نيروي 

سيستم آموزشي اين كشور براي پاسخگويي به نيـاز جامعـه تحـت فضـار قـرار        كار،
حركت شكل سيستم آموزشي موجود و  ييرتغ برايبه بيان دقيق تر، فشاري گرفت. 

بـه دنبـال ايـن فشـارها      .به سوي استعداديابي و پرورش استعدادهاي دانش آموزان
آموزان را براي ورود به بازار كار  هاي متوسطه كه دانش اصالحات آموزشي از آموزش

اجبـاري در ژاپـن تـا پايـان مدرسـه مقـدماتي        آمـوزش ساخت، آغاز شـد.   آماده مي
اجبـاري نيسـت. هـدف از اصـالح دانـش       و آموزش تكميلي متوسطه استمتوسطه 

اجباري خود را كامل كـرده   آموزان دبيرستاني و جوانان هم سني بود كه تحصيالت
 از سـوي اي  آمـوزش حرفـه   هـاي  سازي دوره ، هماهنگي و يكسانترتيب بدينبودند. 

زود بي نتيجه خيلي  مورد تشويق قرار گرفت. با اين حال، اين هدف بخش خصوصي
هـاي   هـا و قابليـت   در طول اين مدت همچنان ارتقـاي توانمنـدي   ماند و خنثي شد.

هاي اقتصادي جامعه مورد تأكيد قرار گرفت و اصالحات  دانش آموزان از سوي بخش
اي براساس تقاضاي صنعت در سـاختارهاي آموزشـي مـدارس بـه      آموزشي گسترده

امروز جامعه ژاپـن را نگـران كـرده اسـت      ويژه مدارست متوسط انجام شد. اما آنچه
هاي اجتماعي و فرهنگي رشد شتابان اقتصادي است. بطوري كه رشد فزاينـد   آسيب

اقتصادي تغييراتي را در ساختارهاي اجتماعي به همراه داشته اسـت و بـه تحـوالت    
اساسي در رشد كودكان و جوانان، توسعه شهري و صنعتي، ويراني محـيط زيسـت،   

گـذاراني   دگي و كوچك شدن صنعت كشاورزي انجاميده است.  سياسـت افزايش آلو
ارزش بااليي براي نقـش آمـوزش در    كه بر پاسخگويي آموزش به بازار تاكيد دارند، 

صنعتي شده امروز ژاپن قائل مي شوند. از ايـن رو وضـع اخيـر     دست يابي به جامعه
سه، ترك تحصيل مسائلي چون بزهكاري، خشونت درمدر بويژه –مشكالت آموزشي 

كـاهش  جهت نيل به اين هـدف،  . شود مي و غيره مسئله بسيار مهمي درنظر گرفته
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تر و در عين حال  تربيت شهرونداني توانمند هاي ناشي از تحوالت اجتماعي و نگراني
به بعـد، آمـوزش اجتمـاعي و     1992از سال به رسميت شناختن استقالل آموزشي، 

درسة ابتدايي جايگزين درس تركيبي جديدي بنام كالس اوليه م دوره هاي علوم دو
هاي مورد نياز بازار كـار، مهـارت    اموزان در كنار مهارت تا دانشتجزية زندگي شدند. 

زندگي را بياموزند و نسبت به محيط زيست خود آگاهي بيشتري پيدا كند. در ايـن  
هاي  موزشها و دانش مورد آ موضوع درسي جداي از انتقال يك سويه و ساده مهارت

سنتي ژاپن نيز گنجانده شده بود.  پس از ايـن دوره، سيسـتم آموزشـي ژاپـن وارد     
مـدارس و   گنجاندن كامپيوترهـا در شود كه به دنبال آن سياست  عصر اطالعات مي

هاي  گيرد. هدف از اين سياست و بدنبال آن شيوه شكل مي توسعه نرم افزار آموزشي
كودكان امروزي به زنـدگي در جامعـة آينـده بـا     قادر ساختن آموزشي در مدارس،  

هاي آموزشي  است. نگاهي كلي به تحوالت سياست مدرن شبكه هاي اطالعاتي فوق
هـا همـواره بـه دنبـال      هـا در طـي سـال    در ژاپن بيانگر آن است كـه ايـن سياسـت   

پاسخگويي به تحوالت و نيازهاي جامعه ژاپن و تالش براي رقابت با جامعـه جهـاني   
ست. بدين معنا كه نظام آموزشي ژاپن در طي اين مدت همواره توانسته است بوده ا
والت جهـاني را در زمـان مناسـب    هاي برتر آموزشي رقابت كند چرا كـه تحـ   با نظام
ريـزي كـرده و توانسـته     ايي و با توجه به شرايط موجود جامعه براي آن برنامهشناس

  زار كار تربيت نمايد. است نيروهاي توانمند و مستعدي براي ورود به با
 آموزش عالي -

ها و نهادهاي آمـوزش عـالي زيـر     گاهموزش عالي ژاپن متمركز است و دانشساختار آ
هـاي آمـوزش عـالي در قالـب      كنند. برنامه نظر وزارت آموزش اين كشور فعاليت مي

اقتصـادي و    چهار نـوع دانشـگاه و كـالج مختلـف و بـراي تـأمين نيازهـاي علمـي،        
  شود كه عبارتند از: شور ارائه ميتكنولوژيكي ك

 ها و مدارس آمـوزش عـالي كـه بـر روي تحقيـق و پـژوهش متمركـز         دانشگاه
  هستند.

 هـاي كـارآموزي و آموزشـي كوتـاه مـدت را ارائـه        هاي مقدماتي كه دوره كالج
  كنند.  مي
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  هـاي   كالج تكنولوژي كه با همكاري و هماهنگي موسسه ملي تكنولـوژي دوره
  كند. اي را ارائه مي و حرفه تخصصي آموزش فني

 اي كه از سه مورد بـاال متمـايز بـوده و تقريبـا از قـوانين و       كالج آموزش حرفه
هاي ارائه  مقررات اعمالي وزارت آموزش كشور آزاد است. هدف اصلي اين كالج

  اي است و بر حوزه اشتغال تمركز دارد. عملي و حرفه هاي مهارت
درصد از مراكز آموزش عـالي در   75با وجود متمركز بودن نظام آموزش عالي ژاپن، 

درصد دولتـي هسـتند. در كنـار ايـن سـه نهـاد كـه         25اين كشور خصوصي و تنها 
آيند، موسساتي چـون دانشـگاه    ترين متولي آموزش عالي در ژاپن به شمار مي اصلي

ي انساني متخصص اشتغال دارند. بـه  اي نيز به امر به تربيت نيرو باز، مدارس مكاتبه
آموزان پس از پايان دوره ابتدايي و متوسطه در صـورت پـذيرش در    طور كلي، دانش

هـاي   موفقيـت در آزمـون  نـام نماينـد.    توانند در دانشـگاه ثبـت   امتحانات ورودي مي
مركـز ملّـي    موفقّيت علمي، شـامل امتحـان ورودي سراسـري برگـزار شـده توسـط      

درسطح كارشناسـي ، يـك امتحـان ورودي بـراي تمـامي       دانشگاهامتحانات ورودي 
امتحانـات اغلـب شـامل آزمـون كتبـي و       دارد. ها جز دانشگاه آزاد ضـرورت  دانشگاه

شيوه برگزاري امتحانـات   1990. پس از اصالحات آموزشي سال مصاحبه مي باشند
در انتخـاب  ها اسـتقالل بيشـتري    ها تغيير كرد و پس از آن دانشگاه ورودي دانشگاه

ها با تركيب اين آزمون بـا گرايشـي از    دانشگاهمواد درسي امتحانات ورودي داشتند. 
ي هـا  تسـت  اسـت،  رسيده  تاييد دبيرستان آنها سوابق تحصيلي دانش آموزان كه به

 فراينـد پـذيرش  هاي كـاربردي،   مهارت هاي علمي، مصاحبات، مقاالت كوتاه، و تست
هـاي مختلـف    داوطلبـين از جنبـه   سـمت ارزيـابي  خود را بهبود مي بخشـند، و بـه   

ســال دوره آمــوزش عمــومي را پشــت  12آمــوزاني كــه  . دانــشدرحركــت هســتند
توانند براي ورود بـه   دانشگاهي باشند، مي اموختگان دوره پيش سرگذاشته و يا دانش

ها در امتحانات ووردي ثبت نام نمايند. در ژاپن استاندادرهاي آموزشي براي  دانشگاه
ها و موسسات آموزشي باالتر  ود به نهادهاي آموزش عالي اصلي در مقايسه با كالجور

اي هـ  دانشـگاه  ودولتـي اساسـاً از بودجـة ملـي و محلـي       هـاي  بودجة دانشگاهاست. 
تـأمين  درآمـدهاي اختصاصـي   شهرية دانشجويان و  از طريقها  خصوصي و دانشكده

جاري مؤسسات خصوصي را با  هاي شوند. دولت ملي حدود يك سوم هزينه مالي مي
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اي طراحي  عالي به گونه هاي آموزش . ساختار دورهكند هاي بالعوض تأمين مي كمك
ها پس از پايان دوره تحصـيلي خـود مـدرك     شده است كه تنها دانشجويان دانشگاه

كنند و در ديگر موسسات آموزش عالي مانند مدارس عـالي و   دانشگاهي دريافت مي
شـود. در   آموختگان اعطـا مـي   نها گواهينامه پايان دوره به دانشهاي فني ت دانشكده

هاي ارائه شده در اين موسسات كمتر ماهيـت انتقـال دانـش پايـه      حقيقت، آموزش
ــارت   ــاربردي و مه ــش ك ــال دان ــه رويكــرد انتق ــا  داشــته و بيشــتر ب ــوزي دارد ت ام

البتـه   هـا در كوتـاهترين زمـان جـذب بـازار كـار شـوند.        اموختگان ايـن دوره  دانش
توانند پس از ارزشيابي مدارك  هاي فني مي آموختگان مدارس عالي و دانشكده دانش

 هاي دانشگاهي نيز وارد شوند و ادامه تحصيل دهند.  خود به دوره
  دوره هاي آموزشي

  آموزان بعد از  طي آن دانش كارداني كه اي منتهي به مدرك  هاي حرفه دوره
سال تحصيلي را  5ساله اجباري و در پايان دوره اول دبيرستان،  9 تحصيالت
مدرك است. با  واحد 167گذرانند. اين دوره شامل  هاي فنĤوري مي در كالج
  تواند وارد دوره كارشناسي شود. فرد مي، كارداني

 شود.  هاي نخستين كه منجر به اخذ مدرك كارداني مي هاي دو ساله كالج  دوره
اي،  اموختگان اين دوره مانند دوره حرفه دانشواحد است.  62اين دوره شامل 

 ها شوند. توانند وارد دوره كارشناسي در دانشگاه مي
  كه شامل چهار سال تحصيل بعد از ديپلم دبيرستان است. دوره كارشناسي

هاي پزشكي،  رشتهطول اين دوره در واحد است.  124اين دوره در برگيرنده 
واحد  188سال است كه دانشجويان بايستي  6 يدندانپزشكي و دامپزشك

ي و دولتي ل، متقاضيان ورود به دانشگاه م 1979از سال درسي را بگذرانند. 
ورودي بايد درامتحانات سراسري مرحلة اول  پيش از گذراندن امتحانات

آموزش عمومي (شامل ادبيات  عالوه بر مطالعة رشتة تخصصي ، شركت كنند.
درمورد  .اجباري است ياندانشجو همهبيعي ) براي و علوم اجتماعي و ط

 واحد براي دوره 62مدارس عالي ، حداقل واحد مورد نياز فراگيري بيش از 

 است. هاي سه ساله واحد براي دوره 63هاي دو ساله و 
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  سال است كه داشتن مدرك كارشناسي و موفقيت  2دوره كارشناسي ارشد
 30اين دوره است. اين دوره شامل  در امتحانات ورودي از شرايط ورود به

واحد درسي است كه دانشجو پس از گذراندن واحدهاي درسي دوره و دفاع از 
 شود.  ارشد مي نامه پژوهشي خود موفق به دريافت مدرك كارشناسي پايان

  ساله است و متقاضيان در صورت داشتن مدرك دكتري و  3دوره دكتري كه
انند در اين دوره ثبت نام كنند. دانشجويان تو موفقيت در امتحانات ورودي مي

توانند مدرك دكتري  دكتري مي واحد و دفاع از رساله 30پس از گذراندن 
 كسب نمايند. 

 
 NCEEمنبع: 

  اصالحات آموزشي
آموزش زمينه  هاي گسترده اين كشور در گذاري يافتگي ژاپن محصول سرمايه توسعه

توان  مي) را 1912-1868حقيقت انقالب مينجي ( بوده است. در ها ه و دانشگا
گذاري در نظام آموزشي اين كشور دانست. آموزش  هاي جدي سرمايه سرآغاز برنامه
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خوب مديريت بوروكراتيك عالي در ژاپن پيش از جنگ جهاني دوم سيستم 
كه  داشتهمحلي عمومي و خصوصي  هاي دولتي، اي متشكل از دانشگاه يافته سازمان

تا  1307دهه بين . شده بودند گذاري گسترده دولتي تشكيل و تأسيس با سرمايه
دهه گسترش پرسرعت آموزش عالي در ژاپن است. در اين دوره،  1367

 Jun( تري برخوردار بودند هاي خصوصي در ژاپن از رشد پرسرعت دانشگاه

Oba,2005 .(ور بخش در ارتباط با آموزش عالي ژاپن، حضقابل توجه  ويژگي
اي نمودن آموزش  خصوصي در آموزش عالي اين كشور و نقش اساسي آن در توده

 دانشگاه خصوصي در اين 339تعداد  1771از مي سال  تقريبادر اين كشور است. 
صورت خصوصي تأسيس و مشغول آموزش  كالج به 1110كشور به همراه 

  ). Jun Oba,2005( هستند متقاضيان
در ارتباط با آموزش عالي كه توسط شوراي ملي ترسيم رويكرد كلي حكومت ژاپن 

  گرديده شامل موارد زير است:
 و بهبود كيفي آموزش و تحقيقات باهدف توانمندسازي درزمينه  اصالح

 ،تحقيقات
 ها از طريق ساختار بسيار منعطف  تأمين و تضمين خودمختاري دانشگاه

 ،آموزشي و تحقيقات
  نفعان، انتظارات ذيايجاد مديريت دانشگاهي پاسخگو در برابر 
 منظور افزايش كيفيت آموزش و تحقيقات در اين  ايجاد سيستم چندگانه به

 كشور.
  اي اي و  فراتوده تحوالت عصر توده -

ترين رشد خود  به يكباره فزاينده 1970تا  1960هاي  آموزش عالي  ژاپن طي سال
از  1960را تجربه كرده است. بطوري كه شمار نهادهاي آموزش اين كشور در سال 

 1975دانشكده در سال  513دانشگاه و  420دانشكده به  280دانشگاه و  245
 77,2دت منيز از در طي اين افزايش يافته است. در اين ميان، شمار دانشجويان 

اما آنچه جالب توجه است ضرب آهنگ تندتر  ). worldbank,2018برابر شده است (
 1960گسترش دانشجويان در دانشگاه هاي خصوصي است. بطوري كه در سال 
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 7/78درصد و  6/64هاي خصوصي از  نام شده در دانشگاه شمار دانشجويان ثبت
هاي خصوصي و بيش از  درصد در دانشگاه 4/76هاي خصوصي به  درصد دانشكده

ها رسيده است. بدين ترتيب، نهادهاي خصوصي نقش  درصد در دانشكده 91
  ند. ا  اي در گسترش كمي آموزش عالي ژاپن در اين دوره داشته برجسته
اكنون نزديك  اي و هم  اي به فراتوده آموزش عالي ژاپن در حركت از توده ساختار

شدن به دسترسي جهاني سه گام وضعيت را تجربه كرده است: نخست گسترش 
وضعيت دوم كاهش و افت   هاي آموزش عالي، نام شدگان دوره فزاينده در شمار ثبت

افزايش دوباره متقاضيان. به بياني شديد متقاضيان ورود به دانشجو و وضعيت سوم 
آموزش عالي ژاپن با گسترش مستمر  ساختاراي در  اي به فراتوده ديگر انتقال از توده

سال و تحت تاثير عوالم  10و ثابت روبرو نبوده است. بطوري كه اين فرايند طي 
گيري  ها سبب شكل مختلفي شكل گرفته است كه هر كدام از اين فراز و نشيب

توان به  جديد بوده است.  براي روشن شدن اين موضوع مي يو يا سياست ساختار
سال به باال با افت  18اي اشاره كرد كه جمعيت  تغيير هرم سني ژاپن در دوره

شمار متقاضيان  2009شد در سال  بيني مي شديدي روبرو شد. بطوري كه پيش
هاي موجود برابري  تهاي كارشناسي با ظرفي ورود به آموزش عالي به ويژه در دوره

توانست به  آموزي در هر سطحي از دانش و مهارت مي كند. بنابراين هر دانش
دانشگاه ورود پيدا كند. بنابراين دولت براي جلوگيري از افت كيفيت آموزش در 

براي اجراي اصالحات  1از سوي شوراي ملي آموزش 1998گزارشي كه در سال  
هاي  كند تا سياست ها را موظف مي نشگاهآموزشي در ژاپن تدوين شد بود، دا

اي تغيير دهند كه تنها دانشجويان مستعد   دهي و پذيرش خود را به گونه نمره
آموخته شوند. اين قبيل  برگزيده شوند و به آساني نيز نتوانند از آن دوره دانش

ها سبب شد تا ساختار سنتي آموزشي در ژاپن دستخوش تحوالت اساسي  سياست
هاي تحصيلي خود را گذرانده و  كه پيش از اين دانشجويان به راحتي دورهشود چرا 

  اموخته مي شدند. دانش

                                                            
هاي مشاوره به رييس جمهور در زمينه تحوالت  براي تدوين گزارش 1994اين شورا در سال  -  ١

   پردازد. آموزشي تشكيل شد و از آن تاريخ به رصد وضعيت آموزشي در ژاپن مي
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  گذاري ساختاري منعطف پايه -
» 1هاي تحول هاي قرن بيست يك در ژاپن: برنامه دانشگاه«در بخشي از گزارش 

ها را  آموزشي در دانشگاه نظام و ساختارشوراي ملي آموزش ژاپن يكپارچه سازي 
شمرد و  هاي جهاني بر مي زي براي ورود به قرن بيست و يكم و رقابت با دانشگاهنيا

واحدي و  نظام و ساختاركند كه همه از  ها را موظف مي بر اين اساس دانشگاه
يكپارچه تبعيت نمايند تا بدين ترتيب امكان تبادل استاد و دانشجو به صورت ملي 

  المللي فراهم شود.  و بين
 م ارزيابيگذاري نظا پايه -

ها بايستي از سوي  شوراي ملي آموزش ژاپن، دانشگاه 1992براساس مصوبه 
 1998هاي داخلي خود مورد ارزيابي قرار گيرند. پس از آن در سال  كميته

هاي خود بپردازند تا صحت  ها موظف شدند تا به ارزيابي بيروني فعاليت دانشگاه
ر گيرد. در مصوبه شواري ملي هاي ارزيابي مورد تاييد صاحبنظران قرا گزارش

آموزش هدف از اين ارزيابي اطمينان از صحت توزيع منابع مالي دولتي براي اهداف 
  ها بيان شده است.   آموزشي و پژوهشي در دانشگاه

  هاي ملي و دولتي تشكيل اتحاديه دانشگاه -
 هاي ملي ژاپن با هدف ارتقاي استقالل و احياي ه اتحاديه دانشگا 2004در سال 
هاي آموزشي و پژوهشي و تبديل دانشگاه به مكاني جذاب براي دانشجويان  فعاليت

تر زير نظر وزارت آموزش  هاي ملي كه پيش ترتيب دانشگاه گيرد. بدين شكل مي
شوند. اين  ژاپن فعاليت داشتند پس از اين بازآرايي به صورت صنفي اداره مي

ه است تا در اموري چون نيروي هاي ملي را قادر ساخت رويكرد مديريتي دانشگاه
انساني، مديريت مالي و ديگر مسائل مربوط به اداره دانشگاه به صورت كامال مستقل 

هاي  و زير نظر رييس دانشگاه عمل نمايند. به دنبال اين تحول، اتحاديه دانشگاه
 شود.  هاي محلي سپرده مي گيرد كه اداره آن به دولت دولتي نيز شكل مي

  رو هاي پيش چالش -
هاي دروني و بيروني براي حركت به  هاي اخير با فشاري آموزش عالي ژاپن در سال

                                                            
1 Universities at the Turn of the 21st Century: Plans for Reform 
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هاي آموزشي اجرا شده،  المللي شدن روبرو بوده است كه با وجود سياست سوي بين
رود. دولت ژاپن اين نياز آموزش عالي را  اما همچنان اين فرايند به كندي پيش مي

ها و  هاي الزم براي حركت دانشگاه ها و زيرساخت شناسايي كرده و سياست
فراهم ساخته است. از سال المللي شدن را  موسسات آموزش عالي به سوي بين

هاي كاربردي فني  ريزان آموزش عالي در ژاپن بر سياست اجراي دوره برنامه 2015
اند و از آن به عنوان گونه  گذاري كرده المللي سرمايه اي در سطح بين و حرفه

برند. برپايه  اي براي جذب دانشجويان خارجي نام مي  جديدي از دانشگاه حرفه
رسد چارچوب قوانين و مقررات براي اين حركت آماده است. با  يمطالعات به نظر م

المللي شدن آموزش عالي ژاپن همچنان باقي  اين وجود دو مسئله اساسي براي بين
است. نخست آن كه اين كشور هنوز مقصد بسياري از اعضاي هيأت علمي خارجي 

براي  1980هاي دولت از سال  براي تدريس نيست. دوم آن كه با وجود سياست
ها از يك  جذب دانشجوي خارجي اما همچنان اين روند بسيار كند است و دانشگاه

سو با موضوع كيفيت دانشجويان خارجي و از سوي ديگر با مشكالت مالي اين 
دانشجويان براي زندگي در كشور ژاپن روبرو هستند. افزون بر اين، چيزي كه 

اپن مطرح است ابعاد فرهنگي، المللي شدن آموزش عالي ژ همواره در خصوص بين
  المللي برنامه درسي در اين كشور است.  جهاني و بين
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  ساختار آموزش عالي استراليا
حكومت در استراليا يك نظام فدرالي است و به موجب قانون اساسي استراليا  

هريك از ايالتها كنترل نظام آموزشي را درايالت خود برعهده دارند.اصل حاكم بر 
آموزش و پرورش دراستراليا برابري دستيابي به كليه سطوح آموزشي است .تأكيد 
اصلي در دورة آموزش پايه كمك به رشد ابعاد فردي و جامعه پذيري عمومي است . 
طي دوره تكميلي متوسطه و آموزش عالي اهداف اقتصادي و اجتماعي از اهميت 

  مرحله  سه  شامل  استراليا آموزش  دركليه مدارس. بيشتري برخوردار مي گردند
  معموال يكسال  كودكستان  دوره  ول باشد. ط  مي 3طهمتوس  ،2، ابتدايي1پيش دبستاني

  هاي ها و يا سرزمين . در ايالتشود آغاز مي  سالگي  پنج  از سن  كانكود  و براي است
  دوران  ور كلي بط  ولي.  است  و متوسطه متفاوت  ابتدايي  دوران  ول استراليا ط  مختلف
و  بوده)  تا هفتم  اول  (سال  سال  ) و يا هفت تا ششم  اول  (سال  شش   ابتدايي
شوند.   مي  پذيرفته  ابتدايي  در مدارس  سالگي  تا يازده  شش  سنين  بين  موزانآ  دانش
تا   هشتن  (سال  سال  ) و يا پنج تا دوازدهم  هفتن  (سال  سال  شش  دبيرستان  دوران

ير استراليا نظ  هاي و يا سرزمين از ايالتها  انجامد. در بعضي مي  ول ط  ) به دوزادهم
  (سال  چهار سال  دبيرستان  تاسمانيا دوران  و يا ايالت استراليا  پايتختي  سرزمين

را در   و دوازدهم  يازدهم  سال  تحصيل  ادامه  براي  موزانآ  و دانش است)  تا دهم  هفتم
  دهم  سال  يا تا تكميلو   سالگي  پانزده  در استراليا تا سن  تحصيل گذرانند.  مي  كالج

  استراليايي  موزانآ  دانش  موزشآرا در   بزرگي  نقش  خصوصي  دارسم بوده و  اجباري
  به  وابسته  غير دولتي  مدارس  مار رسميآ  بق دارند. ط  دولتي  مدارس  اههمر  به

  حدود هفت  خصوصي  ارسدرصد و ديگر مد  و يك  حدود بيست  ليككاتو  كليساي
و تنها   بوده  طمختل  دارند. مدارس  را بعهده  ياسترالياي  موزانآ دانش  موزشآدرصد از 

  درصورت .است  دخترانه  يا مدارس  پسرانه  بصورت  غيردولتي  ازمدارس  سوم  يك
  فارغ  گواهينامه آموزان دانش ، و ياكالج  همتوسط  دوازدهم  سال آميز  موفقيت  اتمام

                                                            
1 Preschool 
2 Primary 
3 Secondary 
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  را دريافت  2(TES)عالي  آموزش  ورود به  و ياگواهي  1دوازده  سال  التحصيلي
 د. نماين مي

  آموزشي يها سياست
 استراليا كشور اساسي قانون در مردمي قدرت يك عنوان هب آموزش كه آنجايي از

 .است باقي خود قوت به همچنان متحده اياالت مسئوليت روي  اين از ،نشده لحاظ
 به ،1941سال از پس هويژ به بيشتر حقوق پايه با استراليايي شهروندان چه اگر

 اين با نمايند مي مبادرت عالي آموزش و متوسطه مقطع آموزان دانش بودجة تأمين
 آموزش حوزه به كشور عمومي بودجة از درصد40از بيش ،21قرن پايان در حال

 تأمين و دانشگاهي آموزش در سزايي به تاثير خود اين كه است يافته اختصاص
 در متوسطه آموزش ساختار حال اين با .است داشته اي حرفه آموزش بودجه
 كه اعتقادند براين استراليايي شهروندان .است تحول درحال چنان هم استراليا
 استراليا دولت روي اين از و ستا آنان فرزندان حياتي حقوق از بخشي آموزش
 ديگر جمله از .دارد آموزشي باالي استانداردهاي بر نظارت فرآيند بر اي عمده تاكيد

 برخورداري از توان مي آموزش حوزه قبال در استراليا دولت اصلي هاي سياست
  .برد نام برابر آموزشي هاي فرصت از استراليايي پسران و دختران

                                                            
1  Certificate Year 
2 Tertialy Entrance Statement (TES) 
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 AQF (Australian Qualifications Framework)يا آموزشي استرال ساختار

  
 چارچوب آموزشي استرالياهمچنان كه در نمودار پيشين شرح داده شده، 

(AQF)  تحصيلي كه در نظام آموزشي جامع و فراگيري است مشتمل بر هفده دوره
شوند. اين نظام ارزشيابي تصويري روشن از ساختار تحصيلي  سه سطح ارزشيابي مي

د برنامه تحصيلي خود توانن كه به كمك آن دانشجويان مي كند ائه ميدر استراليا ار
و همچنين نوع ويزاي  مشخص كرده ترين تا باالترين سطوح آموزشي را از پايين

  اين  معرفي  . مبنايكند روشن ميدانشجويي مورد نياز براي تحصيل در استراليا را 
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  مدارك  ارزشيابي  فراگير براي و  ملي  چارچوبي  كردن  ارزيابي، فراهم  هاي نظام
  يا سال  سالگي  پانزده اجباري (  تحصيل  در استراليا بعد از دوران  تحصيلي

  . است دهم)
 آموزش عالي در استراليا

هاي پس از تحصيالت متوسطه اطالق مي شود  واژه آموزش عالي به كليه آموزش
استراليا  هاي دانشگاه.  شود ميكه شامل آموزش و مهارت آموزي شغلي نيز 

تاسيس ها و يا فدرال  مؤسسات مستقلي هستند كه بر اساس قانون ايالتي، سرزمين
 . اند شده

مؤسسات آموزش عالي استراليا خدمات حمايتي وسيعي از قبيل خدمات حمايتي 
،  اي مشاورهخدمات مربوط به زندگي ( )،يادگيري (مهارت هاي مربوط به مطالعه

انشجويي) را براي كمك به دانشجويان به منظور ورود و اتمام دوره بهداشتي و كار د
هاي متعددي را براي كمك مالي به  حكومت فدرال برنامه كنند. ميتحصيلي عرضه 

  . دانشجويان تدارك ديده است
  اهداف آموزش عالي در استراليا

انساني و ي ها تواناييحكومت استراليا از آموزش عالي به منزله نهاد مؤثر در ارتقاي 
اهداف  كند، مياجتماعي ، پيشرفت دانش و توسعه اقتصادي و اجتماعي حمايت 

قادر ساختن افراد به افزايش : در اين كشور عبارت اند از عمده آموزش عالي
توانايي ها براي ارتقا و رشد فردي ، مشاركت مؤثر در نيروي كار و مشاركت سازنده 

دانش و اطالعات براي بهره  د؛كمك به كاربرتوسعه دانش و دانستنيها در جامعه؛
قادر ساختن افراد به سازگاري و يادگيري متناسب با  برداري اقتصادي و اجتماعي؛

قادر  نيازهاي يك نظام اقتصادي دانش محور در سطح محلي ، منطقه اي و ملي؛
و تأمل كه  ساختن افراد به مشاركت در جامعه مردم ساالر متمدن و تقويت تحمل

  .زمه استحكام آن استال
 مدارك دانشگاهي در استراليا:

شود كمكي  هاي آموزش عالي در دانشگاه و مداركي كه به دانشجويان داده مي دوره
با كشورهاي ديگر و برخي ساختارهاي متداول آموزش عالي متفاوت است. اين 
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  عبارتند از:شود  ها و مداركي كه در انتهاي هر كدام به دانشجويان داده مي دوره
 1فوق ديپلم   

   سال : دومدت دوره  •
   اي حرفه فني دبيرستان، : ديپلممدرك پيش نياز •
همچنين كند،  به ارتقاي شغلي كمك مي. است مدت كوتاه اي دوره ديپلم فوق
به عنوان مسير تكميل ليسانس يا آموزش فني براي اشتغال در صنايع در  تواند مي

هاي  هاي مربوط به شغل مفاهيم پايه آموخته و مهارتنظر گرفته شود. در اين دوره 
  شود. مرتبط فراگرفته مي

  2 ليسانس  
   سال سه :مدت دوره •
   اي حرفه فني دبيرستان، ديپلم :مدرك پيش نياز •

مندي از  نظام ي مجموعه. است خاص اي زمينه به ورود براي پايه مدرك ليسانس
با دانشي  است.حل مسأله مورد نياز اشتغال در آن زمينه  هاي شيوهدانش، اصول و 

فوق ديپلم در صورت تمايل قادر به ادامه تحصيل در  ي دورهنسبت به  تر عميق
  خواهد بود.مقاطع عاليِ آموزشي 

  3ليسانس ممتاز   
   سال چهار :مدت دوره •
   : ليسانسمدرك پيش نياز •
ورود به سال  ي اجازهدانشگاه  طي شودخوب  بسيار نمرات با ليسانس ي دوره اگر

  انجام گيرد.ممتاز فارغ التحصيل  ي درجهتا با  دهد ميچهارم ليسانس را 
  
  
  

                                                            
1 Associate Degree 
2 Bachelor 
3 honors 
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  1گواهي فارغ التحصيلي        

 ماه شش : مدت دوره  •

  ليسانس :مدرك پيش نياز •

  دهد ميآموزش  تر ليسانس را گسترده ي دورهفردي به دست آمده در  هاي مهارت 
  2التحصيليديپلم فارغ   

  سال يك :مدت دوره  •

  ليسانس :مدرك پيش نياز  •

 اي زمينهدر  وسيع دانشي و اي حرفه هاي مهارت كسب جهت التحصيلي فارغ ديپلم 
تحصيل در مقاطع عالي را هموار مي  ي خاص ارائه مي شود. همچنين مسير ادامه

  .كند
  3فوق ليسانس    

   سال دو تا يك :مدت دوره •
  ممتاز ليسانس يا ليسانس: مدرك پيش نياز •

واحدهاي  گذراندن مستقل، پژوهشي از متشكل تواند مي ليسانس فوق ي دوره 
درسي يا تركيبي از هر دو باشد. اين دوره در صورت ورود با مدرك ليسانس ممتاز، 

 .يك ساله، و با مدرك ليسانس عادي، دو ساله تمام خواهد شد
  دكترا 

  سال سه معموالٌ :مدت دوره  •

   ليسانس : فوقمدرك پيش نياز  •
 اي دوره كامالً و استرالياست هاي دانشگاه در تحصيلي مدرك باالترين دكترا 

 ي مولفهتحقيقاتي است، هرچند كه ممكن است چند واحد درسي هم بگذرانيد. سه 
يا ديگر رويكردهاي  ها آزمايشادبيات نظري تحقيق،  : دكترا از اين قرارند ي دوره
 است. و اطالعات ها دادهاز  اي مجموعهبه  مند روش

                                                            
1 Graduate Certificate 
2 Graduate Diploma 
3 Master 
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 پذيرش تحصيلي

  محاسبه  (TES) عالي  آموزش  ورود به  گواهي  نمرات  بر اساس  دانشگاه  ورود به  شرط
  هاي دانشگاه  ورود به  براي  است  متفاوت  در هر ايالت  محاسبه  روش  گردد كه  مي

  نمود. دانشگاهها در استراليا مستقل  استفاده TES از  توان  ها نيز مي  ديگر ايالت
از   تعدادي 1988  درسال نمايند.  را راسا صادر مي  دانشگاهي  هستند و مدارك

  1واحد ملي  برسيستم  مبني  فعلي  شدند و تشكل  ادغام  ها در هم  ها وكالج دانشگاه
مختلف كالج در شهرهاي  49وردند. آبوجود   دانشگاه 39بر   را بالغ ها دانشگاه

  تا سطح  مداركي  ايالتي  قوانين  به  توانند با توجه  و مي استراليا وجود دارند
در استراليا   موزشيآ  واحد ارزيابي  نظام 1990  نمايند. درسال  ارائه ارشد  كارشناسي

  مختلف  هاي ها و سرزمين ايالتآموزش   وزيران  شوراي  توسط RATE 2تحت عنوان
 شد.   معرفي استراليا

 ارزشيابي تحصيالت و مدارك

دانشگاه هاي استراليا تشكيالت خوداعتبار سنجي دارند. بخش آموزش عالي، به هر 
حال شامل مؤسسات غير دانشگاهي است كه اغلب آن ها فاقد تشكيالت خوداعتبار 
سنجي هستند. گواهي نامه عرضه شده از طريق موسسات غير دانشگاهي اغلب 

دارند و بيشتر در زمينه هاي هنر، بازاريابي، نمايشنامه نويسي، محوريت كاربردي 
هاي  مراقبت بيمارستاني، موسيقي، الهيات، مذهب و تربيت معلم هستند. برنامه

آموزش عالي و مدارك عرضه شده از طريق مؤسسات فاقد تشكيالت اعتبارسنجي را 
 .كنند رسنجي ميكارشناسان اعتبارسنجي آموزش عالي سرزمين يا اياالت، اعتبا

 دهي در مؤسسات آموزش عالي نظام نمره

دهي را براي دانشجويان  م نظام نمره1988گاه استراليا در كميته حوزه رياست دانش
، 4، ممتاز3دوره كارشناسي مدنظر قرار داد . اين نظام عموماً شامل ممتاز عالي

                                                            
1 Unified National System (UNS) 
2 Register of Australian Tertiary Education 
3 higher distinction 
4 distinction 
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درصد ، ممتاز شامل 100-80ممتاز عالي شامل امتياز  .است  3و رد 2قبول ،1معتبر
د و رد كه پايين ترين امتياز درص 60-50درصد ، پاس شامل امتياز 80-60 امتياز 
باالتر از كارشناسي كه براساس  هاي رشتهدر اغلب . درصد است50، زير است

 . اردگذراندن پايان نامه ، فارغ التحصيلي اعالم مي شود نظام نمره دهي وجود ند
 

  آموزشي ساختارمديريت و اداره 
هاي آموزش عالي در سطح فدرال از طريق وزارت آموزش و پرورش و امور  سياست

جوانان، كه مسئوليت توسعه آموزش عالي و عرضه برنامه را برعهده دارد، اعمال 
ها در نظام ملي يكپارچه طبق مجوزهاي تفويض شده، استقالل  شود. دانشگاه مي

ها را  دارند. بودجه اعطايي و طرح مشاركت آموزش عالي، برخي آزادي عملزيادي 
كند. بخش آموزش، پرورش و امور  گيري در هر دانشگاه فراهم مي براي تصميم

هاي اجرايي  هاي مختلف بر فعاليت جوانان كشورهاي مشترك المنافع از راه
آموزش عالي كنند. نهادهاي ملي كه در مديريت و اجراي  موسسات نظارت مي
  اند از: مشاركت دارند عبارت

  4آموزي وزارت آموزش، علوم و مهارت •

ها، صنعت، نهادهاي  هاي ايالتي و سرزمين از طريق رهبري ملي و همكاري با دولت
ديگر و جامعه از اهداف دولت استراليادر آموزش، علوم، و مهارت آموزي حمايت 

اي و مهارت  اي، آموزش حرفه مدرسه كند. اين وزارتخانه، نقش دولت در آموزش مي
آموزي از جمله خدمات مهارت آموزي و كارورزي، آموزش عالي، آموزش بوميان 

دهد. به عالوه، تنظيم  هاي علم پوشش مي استراليا، آموزش بين المللي و سياست
  هاي پژوهش و ارتقاي همكاري در پژوهش و نوآوري را برعهده دارد. سياست

  
  

                                                            
1 credit 
2 pass 
3 fail 
4 Department of Education, Science and Skills 
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  1هاي استراليا انشگاهكميته معاونان د •
اين نهاد، نمايندگي موسسات ملي و بين المللي آموزش عالي را برعهده دارد 

  دهد. وآموزش عالي را از طريق اقدامات داوطلبانه، مشاركتي و هماهنگ توسعه مي
  2هاي استراليا نهاد كيفيت دانشگاه •

عالي استراليا يك نهاد ملي غير انتفاعي مستقل است كه تضمين كيفيت در آموزش 
  دهد. را بررسي، ارتقا و گزارش مي

   3هاي استراليا چارچوب گواهي نامه مشورتينهاد  •
كندو اجراي آن را  هاي استراليا و رهنمودهاي آن حمايت مي از چارچوب گواهي نامه

  نمايد. نظارت و تقويت مي
 4تحقيق آموزش عالي اتحاديه استراليا  توسعهانجمن  •

ارتقاي آموزش عالي استراليا براي دانشجويان خارجي ، اداره اين بخش وظيفه 
بر عهده  (IELTS)هاي مناطق دور افتاده، اداره و برگزاري آزمون هاي و طرح فعاليت

  دارد.
  آموزش عالي استراليا ساختارگذاري در  تحوالت سياست

گردد كه  باز مي 1988ي عطف تحوالت آموزش عالي در استراليا به سال  نقطه
گران آموزش  ترين اصالح شود. دوكينز يكي از مهم هم خوانده مي 5انقالب دوكينز

وزير آموزش در اين كشور  1991تا  1987هاي  عالي در استراليا است كه بين سال
هاي آموزش عالي را منتشر كرد و توانست  پيشنهاد سياست 1987بود. او در سال 

ه دريافت كند. سپس در سال مورد پاسخ و نظر به پيشنهادات مطرح شد 600
پيشنهاد نهايي را كه برآمده از بارش فكري شكل گرفته بين متخصصان بود  1988

به تصويب رسانده و به نهادهاي آموزش عالي ابالغ كرد. مفهوم اصلي پيشنهاد اوليه 
ها و كارايي  و طرح آن در بين افكار عمومي، تعيين اصالحاتي بود ككه بتواند قابليت

                                                            
1 Australian Vicechancellors Committee 
2 Australian Universities Quality Agency 
3 Australian Qualifications Framework- Advisory Body 
4 Higher Education Research and Development Society of Australia Incorporated 
5 Dawkins Revolution 
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وزش عالي در استراليا را افزايش دهد. در نهايت پيشنهاد نهايي مصوب بخش آم
شده بر اصولي مانند افزايش كيفيت، تنوع و برابري در دسترسي به آموزش عالي 

هاي استراليايي از  المللي براي دانشگاه پذيري بين كه رقابت تاكيد داشت در عين اين
همراه با تغييرات اقتصادي سريع در ضروريات اين اصالحات در نظر گرفته شده بود. 

، تغييراتي در صنايع سنتي و درآمد مبتني بر صادرات كاال در 1980اوايل دهه 
گذران استراليايي در چنين شرايطي نياز براي توسعه  استراليا به وجود آمد. سياست

هاي سطح باال،  توليدات پيشرفته و صنايع خدماتي، و افزايش اتكا بر مهارت
  پذيري و كارآفريني را به منظور رقابت در اقتصاد جهاني درك كردند.  انطباق

ي ماليات با  كننده اين اصالحات تاكيد داشت كه آموزش عالي از يك پرداخت
آفريني كرده و به  وري اندك به نهادي تبديل شود كه بتوانند در توسعه نقش بهره

كرد. در  زايش پيدا ميهمين منظور بايد مشاركت در سطوح مختلف آموزش عالي اف
آمد. تمام  آن زمان آموزش عالي در استراليا يك نهاد كامال دولتي به حساب مي

دانشگاه، كالج آموزش پيشرفته، موسسات آموزش فني  89انواع آموزش عالي شامل 
كنندگان آموزش سطح سوم به دولت وابسته بودند. در چنين  ايي و ساير ارائه و حرفه

الحات قانون دوكينز به دنبال آن رفت كه نهادهاي آموزش عالي شرايطي بود كه اص
محور به منظور ارائه خدمات بهتر  تطبيق، اثربخش و قابليت بتوانند ساختارهايي قابل

به تعداد بيشتري از دانشجويان و متقاضيان باشند. به همين منظور ساختارهاي 
گيري را تجربه كرد.  نفعان تحول چشم ذي  ها، مشاركت ، شهريه مالي دانشگاه

ي رشد كميت در اين اصالحات مورد  همچنين لزوم رشد و بهبود كيفيت به اندازه
اين اصالحات در مجموع سبب بازآرايي با چنين رويكردي توجه قرار گرفته بود. 

ها به دانشگاه از مدل  ساختاري در آموزش عالي استراليا شد. اختصاص گرنت
هاي جديد بود. دانشجوياني كه  گذاري بر هدفروي كرد كه مبتني  جديدي پي

توانايي مالي اندكي داشتند از بودجه رفاه عمومي حمايت شدند و به همين ترتيب 
نام دانشجويي رشدي معادل ده درصد را در دو سال نخست اجراي اين  ثبت

  اصالحات تجربه كرد.
هه از اجراي كه بعد از يك د 1997انديشي سال  ويژه هم هاي بعد به بررسي سال

ي  اي در حوزه شد نشان داد كه تغييرات عمده هاي اصالحي برگزار مي سياست
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هاي فناورانه، افزايش انتظارات اجتماعي، افزايش تقاضا چه از جانب  نوآوري
المللي، و افزايش رقابت از طريق شكل دادن به  دانشجويان داخلي و دانشجويان بين
ي به وجود آمده است. با اين همه به نظر انواع گوناگون نهادهاي آموزش عال

رسيد نيازهاي جديدي وجود دارد كه ديگر ساختار به وجود آمده قادر به  مي
پاسخگويي آن نيست. و همين امر عامل ايجاد تحوالت ديگري در آموزش عالي 

ي اين تغييرات از آن زمان تا كنون بر چگونگي هدايت مالي  استراليا شد كه عمده
  ا، ارتقاي كيفيت و حفظ بازار جهاني متمركز بوده است. ه دانشگاه

  ساختار آموزش عالي آلمان
هاي قرار  اي سيستم در حوزه آموزش عالي، سيستم آموزشي آلمان در زيرمجموعه

قرار دارد كه كنشگران اصلي اين حوزه  "الگوي كانتيننتال"گيرد كه با نام  مي
ند. در عين بسياري از اختيارات در ها هست متشكل از دولت ملي و خود دانشگاه

دولت بيشتر  هاي محلي نهاده شده است. حوزه آموزش عالي نيز بر عهده خود دولت
نقش حامي، تامين كننده مالي و مهيا كننده بسترها براي ورود دانشجويان به بازار 
كار را دارد ولي خود موسسات در امر آمادگي تحصيلي، تعيين دروس و واحدهاي 

بعد از هاي آموزشي و روزمره دانشجويان نقش دارد.   كه بايد تدريس شوند و فعاليت
هر چه غيرمتمركزتر كردن سيستم آموزشي انجام شد و ، اصالحاتي در جهت 2007

بر اساس آنها، دولت مركزي همچنان به لحاظ مالي مسئوليت امر را در دست 
گيري تقريبا حوزه اختيارات خود را حد ممكن تقليل داد  داشت اما به لحاظ تصميم

 ,Ballarino( ) بدون تغيير باقي ماندKMKو تنها اختيارات شوراي هماهنگي (

2011( . 
آموزش عالي در آلمان شامل اشكال مختلف و انواع گوناگوني از موسسات آموزشي 

هاي  هاي اصلي، دانشگاه است. اين موسسات همانگونه كه عنوان شد شامل دانشگاه
هاي آموزشي هستند.  هاي همكاري و دانشگاه هاي فني دانشكدهعلوم كاربردي، 

محور بودن دانشگاه و آموزش و   ريهترين تفاوت اين دو به پژوهش و نظ مهم
اين تنوع به دانشجويان امكان هاي فني اشاره كرد.  محور بودن دانشكده كاربرد

دهد كه بهترين رشته را مطابق با نياز خود انتخاب كنند. بعنوان مثال اگر  مي
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دانشجو بيشتر روي علوم تجربي و عملي تاكيد دارد، دانشگاه علوم كاربردي بهترين 
ها عالقه  پردازي ه براي او خواهد بود. از سوي ديگر اگر به تحقيقات و نظريهگزين

  . ها بهترين مكان براي اين شيوه آموزشي هستند دارد دانشگاه
  ساختار آموزشي آلمان

. اما آموزش است اختياريوره كودكستان در آلمان براي كودكان يك تا شش سال د
سيستم  انجامد. كالس نهم به طول مياجباري از دوره دبستان آغاز شده و تا 

آموزشي در هر نقطه از اين كشور متفاوت است زيرا هر ايالت به تنهايي در رابطه با 
سياست آموزشي خود تصميم مي گيرد. بيشتر كودكان در آلمان از سن شش 

آموزش دوره دوم در آلمان وند. سالگي تا يازده سالگي جذب مدارس ابتدايي مي ش
به گونه اي طراحي شده تا 1شود. دبيرستان يا ژيمناسيوم ع مدرسه ميشامل پنج نو

هاي باالتر آموزش آماده كند كه در انتهاي آن پس از  كودكان را براي ورود به دوره
  برگزار مي شود.  2ي دوازده يا سيزده آزمون نهايي يا آبيتور پايه

 دوره  ابتدايي -

 4هاي ابتدايي به مدت  آموزشآلماني در سن شش سالگي براي گذراندن  كودكان
. در اين مدارس محيطي تربيتي آموزشي و اجتماعي شوند سال وارد مدارس مي

براي كودكان آلماني فراهم گرديده است. در مقايسه با مقاطع آموزشي باالتر، اين 
 و نگرفته قرار يدشد كنترل تحت كودكان باشند. مدارس بسيار مساوات طلب مي

شوند. هدف مدارس ابتدايي پرورش كامل  بندي نمي استعدادشان دستهبرپايه 
معلمان مدارس ابتدايي باور دارند كه اين  است.استعدادهاي نهفته هر كودك 

ها در  تر مبادرت نموده و به آن ها است كه به شناسايي كودكان ضعيف مسئوليت آن
تر  آموزان ضعيف را براي كمك به دانش زماني انمعلم زمينه درسي ياري برسانند.

از آنجا كه رويكرد آموزشي  .دهند چه در كالس و چه بعد از كالس اختصاص مي
آموزان  دوره ابتدايي در آلمان افزايش راندامان و پرورش ابعاد مختلف در دانش
زان آمو است، در بيشتر مدارس معلمان تمام دوره ابتدايي را با يك گروه از دانش

ها در حل مشكالتشان كمك  ها، به آن كنند تا در كنار شناسايي استعداد آن طي مي
                                                            
1 Gymnasium 
2 Abitur 
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نمايند. به بياني ديگر مسائل عاطفي و احساسي با موضوع آموزش در هم آميخته 
بخش براي  اي لذت مدرسه بايد تجربه ،كشور اين هاي آموزش سياست است. براساس

نگاهي به برنامه  با كودكان الزامي است.كودك باشد از اين روي برقراري ارتباط 
دهد كه بيشتر از آن كه مباحث درسي مد نظر قرار گيرد  درسي اين دوره نشان مي

اموزان مورد توجه است.  هاي شخصيتي و روابط اجتماعي دانش بيشتر رشد ويژگي
پذيري و ارتباطات  بطوري كه ساعات خاصي در مدراس به آموزش مسئوليت

شود. اين شيوه آموزشي تا پايه سوم ادامه دارد اما در پايه  ته مياجتماعي پرداخ
سازي دانش آموزان براي ورود به دوره متوسط  هاي نظري براي آماده چهارم آموزش

  شود.  آغاز مي
  دوره متوسطه -

آموزان با  دانشبينند.  هاي خود آموزش نظري مي آموزان براساس توانايي در اين دوره دانش
كنند. در اين مدارس  ثبت نام مي 1هاي عمومي متوسط در دبيرستان ورود به دوره

ها را براي انتخاب شغل و ورود به  آموزان ارائه شده و آن هاي پايه نظري به دانش آموزش
ها از پايه پنجم آغاز شده و  ها تحصيل در دبيرستان كنند. در بيشتر ايالت بازار كار آماده مي
اي است كه  يابد. در دوره متوسط تنوع مدارس به گونه يادامه م 2تا پايان پايه نهم

توانند در  آموزان برپايه عاليق و استعدادهاي خود در صورت داشتن شرايط الزم مي دانش
هاي مهارتي  يا ژيمناسيوم بروند كه در هريك آموزش 3آغاز پايه هفتم به مدارس رئال

محور بوده و دروس بيشتر  ر مهارتشود. مدارس رئال بيشت آموزان داده مي خاصي به دانش
آموزان را براي ورود به دانشگاه آماده  شوند و مدارس ژيمناسيوم دانش عملي ارائه مي

هاي عمومي (پايه)  آموزاني كه از دبيرستان كنند. پس از پايان دوره متوسط و دانش مي
 همراه به كاري وقت نيمه يا   كاري تمام وقت برنامه يكاند بيشتر در  آموخته شده دانش
سال به طول  3تا  2ها معموالً مدت زمان  اين برنامه .كنند مي شركت خود تحصيالت ادامه

آموزان بر پايه  هاي كافي را براي دانش انجامد. آموزش جامع وسيع با كسب مهارت

                                                            
1 - Hauptschule 

  ها در اين دوره تا پايان پايه دهم اجباري است. در برخي ايالت -  2
3 Realschule   
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اند  هاي ژيمناسيوم وارد شده اموزاني كه در دبيرستان . دانشنمايند هاي فراهم مي برنامه
شركت نمايند كه دريافت  توانند در آزمون جامع آبيتور ز پايان اين دوره ميپس ا

  گواهينامه اين آزمون مجوزي براي ورود آموزش عالي و يا مدارس عالي است. 
 دوره آموزش عالي -

توانند  سال تحصيل در دوره ابتدايي و متوسطه مي 12آموزان پس از اتمام  دانش
نهادهاي آموزش عالي آلمان برحسب نوع در ادامه ها شوند.  وارد يكي از دانشگاه

 توضيح داده شده است: 
 1ها دانشگاه  

هاي اين كشور در واقع مراكز تحقيقاتي هستند. اين موسسات شكل سنتي  دانشگاه
دانشگاه آلمان به دقت  102شوند.  موسسات آموزش عالي در آلمان محسوب مي

هاي اين كشور طيف  اغلب دانشگاهكنند.  تحقيقات و آموزش را به هم مرتبط مي
آوري در  هاي داراي رويكرد قوي در فن دهند. دانشگاه ها را ارائه مي وسيعي از رشته

ها در  شوند. اين دانشگاه شناخته مي Technische Universitat اين كشور بعنوان
  .هاي علوم كاربردي تاكيد بيشتري بر روي تحقيقات پايه دارند مقايسه با دانشگاه

 2دانشگاه علوم كاربردي  
دانشگاه علوم  170اين موسسات در واقع مراكز آموزشي عملي و تجربي هستند. 

كاربردي در آلمان رويكردي به شدت عملي و تجربي داشته و ارتباط تنگاتنگي با 
آوري، بازرگاني،  ها تاكيد اصلي بر روي فن دنياي كار و اشتغال دارند. در اين دانشگاه

اجتماعي است. در عين حال امكان تحصيل در رشته پزشكي يا  طراحي و بخش
  .هاي علوم كاربردي وجود ندارد حقوق و دكتري كامل در دانشگاه

 3مدارس عالي موسيقي و هنر  
مدرسه دولتي هنر، موسيقي و  53اين موسسات مراكز يادگيري هنر هستند. 

ورودي را با موفقيت كنند كه آزمون  سازي معموال دانشجوياني را جذب مي فيلم
اي را در بين  دانشكده موسيقي آلمان محبوبيت ويژه 23پشت سر بگذارند. 

                                                            
1 universitat 
2 Fachhochschule 
3 Kunst, Musik –Und Filmhochschule 
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درصد  33,7ها سهم دانشجويان خارجي  دانشجويان خارجي دارند. در اين دانشكده
هاي ارائه شده در  هاي هنر بسيار باال است اما آموزش است. اگرچه ورودي دانشكده

هاي هنر و موسيقي در  ت است. تقريبا تمام دانشكدهها بسيار عالي و باكيفي آن
  .آلمان حق اعطاي مدرك دكتري، فوق دكتري و عنوان پروفسوري را دارند

 1هاي آموزشي هاي همكاري دانشگاه  
هستند گزينه بسيار   انتخاب اين موسسات براي افرادي كه به دنبال آغاز يك حرفه

ر واقع موسسات آموزش عالي دانشگاه همكاري آموزشي د 38مناسبي است. 
نيستند اما مدارك اعطايي از سوي برخي از آنها معادل مداركي است كه 

هاي خاص  شوند. اين موسسات آموزشي آموزش هاي علوم كاربردي اعطا مي دانشگاه
هاي مهارت شغلي ارائه  آوري و بخش اجتماعي همراه با برنامه در زمينه تجارت، فن

هاي  صورتي قادر به تحصيل در اين موسسات همكاري دهند. دانشجويان در مي
التحصيالن  فارغ .آموزشي هستند كه قرارداد آموزشي با يك كارفرما داشته باشند

  .انداز شغلي خوبي خواهند داشت اين موسسات، چشم
 2هاي خصوصي دانشكده  

اين موسسات در واقع موسسات مناسب براي دانشجوياني است كه خودشان هزينه 
هاي تحصيلي در  دانشكده خصوصي بيشتر برنامه 69پردازند.  يل خود را ميتحص

دهند كه ارتباط تنگاتنگي با صنايع دارند. از  هاي كوچك ارائه مي قالب گروه
 .مدت است هاي تحصيلي كوتاه هاي بارز آنها گرايش عملي باال و دوره مشخصه

ورو در هر ترم متغير است. ي 4700الي  1800ها از  شهريه پرداختي در اين دانشكده
كنند.  هاي خصوصي انتظارات دانشجويان را برآورده نمي با اين حال تمام دانشكده

در اين ميان تشخيص اينكه يك دانشگاه يا دانشكده خصوصي داراي اعتبار دولتي 
باشد، بسيار مهم است. در غير اين صورت مدارك آنها مورد تاييد نبوده و در هنگام 

  .التحصيالن را دچار مشكالت عديده خواهد كرد فارغيافتن شغل 
يافته كه به لحاظ عملكردي هميشه  آلمان به عنوان يكي از كشورهاي توسعه

                                                            
1 Berufsakademie 
2 private Hochschulen 
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عملكردهاي آموزشي را داشته است، وقتي به  رويكردها وترين  يكي از موفق
شود، بيشتر از آنكه ساختار غيرمتمركز آن در  ساختار آموزشي آن توجه مي

هاي دقيق آموزشي و برنامه  اين موفقيت دخيل باشد، دستورالعمل و رويه
گذاران به كنشگران  درسي كه در موسسات اين كشور و اهميتي كه سياست

هاي  گيرد. در كنار هزينه مورد توجه قرار مي دهند اصلي اين حوزه مي
هاي آموزشي مختلف و تاكيد بر  هنگفت، مديريت كارآمد، تقسيم حوزه

ي شغلي فراگيران از  هاي عملكردي و كاربردي واحدهاي درسي و آينده جنبه
آموزشي  ساختارمهمترين علل موفقيت آن است. با وجود غيرمتمركز بودن 

نقش ظريف و حساس وزارت آموزش و فرهنگ اين  توان اين كشور، اما مي
  هاي درسي و آموزشي آن مشاهد كرد. كشور را در چگونگي هدايت برنامه

  آموزش عالي آلمان ساختار اصالحات در
ي آموزش عالي آلمان پس از جنگ جهاني دوم و در  ترين اصالحات در حوزه مهم

محوري رخ داد. از  ت تودهگرايي در آموزش عالي به سم نتيجه حركت از سمت نخبه
هاي جديد اصالحات در آموزش عالي آلمان آغاز شد. هشت  جريان 90اواسط دهه 

  چالش اصلي آموزش عالي آلمان كه در اين دوره رخ داده بود عبارتند از:
حاكميت ايالتي يا متمركز در برابر استقالل نهادي دانشگاه: مسائل داخلي و  .1

جزئيات توسط حاكميت و قوانين آن كنترل هاي آلمان با  خارجي دانشگاه
ي مسائل  ها در حوزه شد. در حالي كه در چنين شرايطي خودگرداني دانشگاه مي

ناپذير تبديل شده بود و لزوم خروج آموزش  دروني خود به ضرورتي اجتناب
داد تا نهاد دانشگاه  نگر را هشدار مي بين قوانين سخت و جزئي عالي از زير ذره

آورد  طريق مشروعيتي كه از حضور نخبگان در درون خود به دست مي بتواند از
  به كنترل بيشتري بر ساختار خود دست پيدا كند/ 

خودگرداني دانشگاهي: دانشگاه براي مديريت دروني خود و خارج شدن از  .2
نهادهاي حاكميت نياز دارد تا فرايندهاي مديريتي را   فشارهاي بيروني به ويژه

هاي داخلي و استقرار مديريت دروني تقويت كند كه بايد  بنيان به منظور تقويت
در عين حفظ برقراري ارتباط با نهادهاي حاكميتي رخ بدهد. اين همه باعث 
شد تا نگاه جديدي به مديريت آموزش عالي در آلمان رخ دهد و اين نگاه جديد 
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مت گذر از مدل سنتي مديريت در دانشگاه يا همان الگوي آليگارشي به س
  مديريت دانشگاهي با رويكرد دموكراتيك بود.  

شه رويكرد  تنوع و تمايز: زماني كه تقاضا براي ورود به آموزش عالي زياد مي .3
رود و در نتيجه  محور مي گرايي به سمت توده آمورش عالي از سمت نخبه

ها با چالش تنوع بين داوطلبان و تمايز بين نهادهاي آموزش عالي  دانشگاه
ي عطف دو محوري شدن آموزش عالي و  شوند. اين همان نقطه يمواجه م

تكنيك يا همان مدارس عالي در  ها و نهادهاي پلي تبديل آن به نهاد دانشگاه
توانند آموزش دانشگاهي را در كنار  آلمان بوده است. اين دو در كنار هم مي

  آموزش در سطح عالي داشته باشند. مهارت
المللي مطرح  ها در سطح بين رقابت ميان دانشگاه رقابت: در شرايطي كه مسئله .4

شد، سياستگذاران آموزش عالي آلمان براي ايجاد رقابت ميان اعضاي هيات 
ها وارد كردند  علمي و نهادهاي آموزش عالي اصول رقابت و بازار را در دانشگاه

به المللي براي ورود  تا بتوانند با ايجاد رقابت؛ كارايي، كيفيت و تقاضاي بين
  هاي آلمان را تقويت نمايند.  دانشگاه

ي درسي است از اين  ترين عامل در تقويت نوآوري توجه به برنامه نوآوري: مهم .5
ي درسي و توجه به  هاي خود بازنگري در برنامه رو كشور آلمان در چالش
 هاي خود قرار داد. نوآوري در آن را از اولويت

گذاري  ارزشيابي كيفيت به موضوعي بسيار جديد در سياست 60در اواسط دهه  .6
همبولتي و نظريات سنتي آن آموزش عالي آلمان تبديل شد. بر اساس الگوي سنتي 

ي پژوهش و آموزش، پژوهش خوب بايد آموزشي با كيفيت باال را توليد كند.  در حوزه
ايي دانشگاه و  ن مبناي ساز و كار حرفهها ابتدا بر پژوهش به عنوا از اين رو دانشگاه

سپس آموزش قرار گرفته بود. مشاهدات بسياري حكايت از آن داشتند كه كيفيت 
آموزش در پس كيفيت پژوهش مغفول مانده بود. ارزشيابي براي سنجش آموزش 
وجود نداشت و معرفي ساز و كار ارزيابي كيفيت و مديريت هر دو بر آموزش به عنوان 

 عامل در بهبود نوآوري تاكيد داشت. ترين مهم
المللي شدن: در بين كشورهاي اتحاديه اروپا، آلمان بيشتري تبادل دانشگاهي را  بين .7
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نگراني جدي مربوط به كاهش تعداد و نسبت دانشجوياني  1960دارد. اما در دهه 
 توانستند اعتبار هايي بودند كه مي ها به عنوان شاخص خارجي وجود داشت. زيرا آن

المللي و جذابيت نهادهاي آموزش عالي آلمان را افزايش دهند. از سوي ديگر  بين
رسيد كه دانشجويان كشورهاي آمريكاي شمالي بيشتر ساير  طور به نظر مي اين

كنند و آلمان غالبا براي  كشورهاي اتحاديه اروپا را به عنوان مقصد تحصيلي انتخاب مي
 ابيت داشت. و اقيانوسيه جذدانشجوياني از آسيا 

توانستند در سه  كاهش منابع: بحران عميق در آموزش عالي آلمان را مي .8
ي افزايش جمعيت دانشجويي، كمبود در استخدام كاركنان و اعضاي  دسته

 گرفت.  هيات علمي و كمبود منابع مالي قرار مي
هاي هشتگانه آموزش عالي در آلمان اصالحات متعددي  براي مواجهه با اين چالش

گرايي به سمت  ها در مسير حركت آموزش عالي از نخبه ي آن را تجربه كرد كه همه
ترين تغييرات در سه  المللي بوده است. مهم گرايي و در نهايت دسترسي بين توده

ها و  امين منابع مالي و افزايش قابليتهاي ت ي مديريت دانشگاهي، شيوه دسته شيوه
گيرد. با اين همه آموزش عالي آلمان در مسير به روز كردن  پاسخگويي قرار مي

آموزش عالي با چالشي جدي وابسته به پناهندگان مواجه است. زيرا اگرچه 
دسترسي به آموزش عالي آسان شده اما درگير شدن مهاجران در ساختار آموزش 

توان ادعا كرد بزرگترين معضل آموزش  تبديل شده است. در واقع ميعالي به مسئله 
ي  هاي آموزشي و پيشينه ها هستند كه پايه هاي اخير پناهنده عالي آلمان در سال

ها به  ها گاه بسيار متفاوت از شهروندان آلماني است و ورود آن اجتماعي آن
ي و اثرگذاري بر هاي مختلف نهادهاي آموزش عالي آلمان سبب برخي كاست بخش

كيفيت دانشگاهي شده است. از اين رو نهاد آموزش عالي در آلمان براي حفظ و 
  بهبود كيفيت به دنبال راهكارهايي است كه بتواند بر اين گسست فائق شود. 

  ساختار آموزش عالي تركيه
قانون اساسي جمهوري تركيه، تمامي شهروندان اين كشور حق دارند از  برپايه

هاي  مند شوند. مديريت فعاليت باري دوره ابتدايي به صورت رايگان بهرهآموزش اج
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شود. بطوري كه اين نهاد مسئوليت  انجام مي 1آموزشي  زير نظر وزارت آموزش ملي
خصوصي و غيرانتفاعي؛  هاي رسمي، درسي، هماهنگي ميان سازمان تدوين برنامه

هاي آموزشي مورد نياز كشور را نيز  همچنين ساخت مدارس و توسعه زيرساخت
دهد كه آموزش عمومي  در تركيه نشان مي آموزشبرعهده دارد. مروري بر ديرينه 

ها دستخوش تغيير و  سال  شور داراي ساختاري متمركز است و طيدر اين ك
به  2012تحوالت بسياري شده است. ساختار جديد آموزش اين كشور از سال 

سال  8جديد، آموزش اجباري از  ساختارتغيير يافته است. در اين  4+4+4سيستم 
ز اشاره شد با گونه كه در باال ني سال افزايش يافته است. بدين ترتيب، همان 12به 

افزايش طول دوره آموزش اجباري سهم دولت در تأمين منابع مالي آموزش 
  شهروندان تركيه افزايش يافته است.

آموزشي به دو بخش  ساختارو پرورش ملي تركيه،  آموزشبراساس قوانين 
  شود. هاي رسمي و غيررسمي(مهارتي) تقسيم مي آموزش

 هاي رسمي آموزش 

شود.  هاي سني خاص و در مدرسه ارايه مي راد در گروهاف برايها  اين آموزش
هاي عالي را  دبستاني، دبستان، متوسطه و آموزش هاي پيش هاي رسمي دوره آموزش

  شود. شامل مي
 هاي غيررسمي آموزش 

شود كه زير نظر  آموزي ارائه مي از سوي شبكه مراكز مهارت تركيهها در  اين آموزش
كند. هدف خدمات ارائه شده از سوي نهادهاي  مي وزارت آموزش ملي تركيه فعاليت

آموزان  هاي غير رسمي تقويت مهارت خواندن و نوشتن، كمك به دانش آموزش
آموزش سبك زندگي   وامانده از تحصيل براي تكميل و اتمام دوره تحصيليشان،

آموزان براي بهبود زندگي فردي. از ديگر  الزم به دانش هاي مهارتسالم، آموزش 
از راه دور در   شود آموزش آموزان ارائه مي هايي كه در اين مراكز به دانش شآموز

  . 2سطح آكادميك و دانشگاهي است
  

                                                            
1 The Ministry of National Education (MEB) 

شود و طول اين  هاي باز دانشگاه آندوال ارائه مي ها از سوي دانشكده آموزش اين گونه از آموزش 2
  سال است.  4تا  2ها  دوره
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 دوره پيش دبستاني -

ماه زير سن قانوني براي  72تا  36اين دوره غيراجباري است و براي كودكان بين 
دبستاني، موسسات  بيني شده است. موسسات آموزش پيش ورود به دبستان، پيش

ها، در هر دو گروه  هاي ارايه شده در آن مستقلي هستند كه با توجه به نوع آموزش
دبستاني تقويت  ف آموزش پيشگيرند. هد هاي رسمي و غيررسمي جاي مي آموزش
هاي فكري، حركتي و احساسي در كودكان و همچنين ايجاد و رشد  مهارت
ها كودكان را  هاي خوب در كودكان است. مجموعه اين اهداف و برنامه واره عادت

  كند.  براي ورود به دوره ابتدايي آماده مي
  دوره  ابتدايي -

جباري و در مدارس دولتي رايگان آموزش ابتدايي براي تمامي شهروندان تركيه ا
هاي ارائه شده در دوره ابتدايي با اين هدف تدوين شده است تا  است. آموزش

واره الزم براي تبديل شدن  ها، رفتارها و عادت هاي پايه، مهارت آموزان دانش دانش
به يك شهروند خوب را كسب نمايند. اين اهداف آموزشي در كنار مفاهيم اخالقي 

كند.  آموزان را براي زندگي و ورود به سطوح بعدي آموزش آماده مي ملي، دانش
آموزان در هدايت تحصيلي آن مركز  هاي ذاتي دانش ضمن آن كه عاليق و مهارت

گيرد. برپايه برنامه اصالحات آموزشي  توجه مراكز آموزشي در كليه سطوح قرار مي
آموزان  ل) است كه دانشسا 4سال +  4سال ( 8، دوره ابتدايي در تركيه 2012سال 

شوند و  پس از پايان دوره، مدرك (ديپلم)  سالگي وارد اين دوره مي 5از سن 
  كنند.  ابتدايي دريافت مي

 دوره متوسطه -

هاي متوسط برابر قانون ملي آموزش تركيه براي كليه  ساله آموزش 4دوره 
شود.  مل مياي را شا هاي عمومي، فني و حرفه شهروندان اجباري است و دبيرستان

هاي  دهد كه هدف اصلي آموزش بررسي اسناد و قوانين آموزشي تركيه نشان مي
متوسطه در تركيه تربيت افرادي است كه بتوانند مشكالت اجتماعي را شناسايي 

 -ها راه حل ارائه دهند. اين شيوه مشاركت در مسائل اقتصادي كرده و براي آن
آموزان براي ورود به دبيرستان و  انشاجتماعي سبب توسعه فرهنگ كشور شده و د
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  شوند.  اي  خود آماده مي زندگي حرفه
آموزان را براي ادامه تحصيل در موسسات  هاي عمومي دانش ترتيب دبيرستان بدين

آموزي  اي بيشتر بر مهارت هاي فني و حرفه كنند و دبيرستان آموزش عالي آماده مي
ها را براي ورود به بازار  آموزان آن يق دانشها و عال متمركز بوده و با شناسايي مهارت

هاي آموزشي دولت تركيه نشان  كنند. نگاهي به سياست كار و صنعت آماده مي
هاي آموزشي از اهميت و جايگاه ويژه   ريزي انداز بازار كار در برنامه دهد كه چشم مي

 29تا  15، ميانگين بيكاري تركيه براي افراد 2011برخوردار بوده است. در سال 
سال بدون داشتن مدرك دوره نخست متوسط بيشتر از دو برابر ميانگين نرخ 

) و Education Policy outlook, 2013بوده است ( OECDبيكاري در كشورهاي 
هاي  هاي آموزشي بازارمحور، اقدام به اجراي برنامه دولت تركيه با اجراي سياست
هاي الزم براي پاسخگويي به نيازهاي بازار را در  آموزشي كرده است كه مهارت

ترتيب، دولت از ارتباط بين بازار كار و نهادهاي  كند. بدين آموزان تقويت مي دانش
  كند.  آموزان و نيروي كار را به بازار تسهيل مي نشآموزشي پشتيباني كرده و ورود دا

 دوره آموزش عالي -

 هاي مختلف كه در دوره دهد نشان مينگاهي به سير تحول آموزش عالي تركيه 
شاهد تحوالتي ژرف بوده است. نخستين تحول برجسته حركت از  آموزش عالي

ادهاي ديگر نههاي سكوالر در مدارس و  وي آموزشهاي مذهبي به س آموزش
آموزشي است. رفته رفته با برجسته شدن جايگاه آموزش، تركيه شاهد تغيير 

هاي جامعه مدرن است. بطوري كه از سال  ريزي بنيان رويكردهاي سنتي و پايه
مفاهيمي چون استقالل دانشگاهي و آزادي علمي وارد عرصه دانشگاهي  1933

  پايان جنگ جهاني اول،شده است. پس از پايان سلطنت عثماني و به دنبال آن 
جمهوري تركيه با روي كار آمدن مصطفي كمال آتاتورك شكل گرفت و عقايد 

هاي آموزش عالي  ها و مباني فلسفي سياستگرايانه به پايهناسيوناليستي و غرب
تركيه وارد شد و دانشگاه به ابزار ايدئولوژيك دولت حاكم بدل شد.  در هين دوره، 

ها را زير چتر  ها تعريف شد كه دانشگاه داره دانشگاهساختاري منسجم براي ا
داد. بدين  مديريتي وزارت آموزش به عنوان مدير عالي و ارشد دانشگاهها قرار مي

هاي  رغم پذيرش استقالل دانشگاهي در آموزش عالي تركيه، سياست ترتيب علي
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ه تحوالت حكايت دارد. نگاهي گذرا ب ساختارجاري آموزشي از وجود تمركز در اين 
دهد كه استقالل دانشگاهي در اين كشور  هاي آموزشي تركيه نشان مي سياست

هاي مختلف بر دانشگاه حاكم  همواره محل چالش بوده و قوانين متناقض در دوره
ها نهادهايي منتخب  ، دانشگاه1961بوده است. بطوري كه  برپايه قانون سال 

عزل و نصب كادر علمي از سوي  توانند خودگردان اداره شوند و هستند كه مي
رسد اين قانون استقالل  شود. به نظر مي هاي بيروني انجام نمي نهادها و قدرت

دانشگاهي را به رسميت شناخته و مديريت دانشگاه را به دانشگاهيان سپرده است. 
نهادهاي نظارتي و مشورتي در   سال بعد از تصويب اين قانون، 10اما در كمتر از 

شوند كه دوباره اصل استقالل دانشگاهي  گذاري اين كشور پيدا مي استساختار سي
آموزش عالي تركيه  ساختار، 1981برند. در نهايت برپايه قانون سال  را زير سوال مي

حركت از عدم تمركز به سمت تمركز و بازساماندهي و تجديد ساختار اساسي در 
ها و  كلية دانشگاه آموزش و ظهور نوعي ساختار براي تحت پوشش قراردادن

مؤسسات آموزش عالي كشور (شوراي آموزش عالي) متمركز شدن دسترسي به 
كند. با  ها را تجربه مي آموزش عالي و استقرار رسمي آزمون ورودي متمركز دانشگاه

هاي اخير  شود، اما در دهه وجود آن كه تركيه كشوري سكوالر شناخته مي
سي در عرصه جامعه مدني بسيار تأكيد داشته سياستمداران اين كشور بر اسالم سيا

هاي آموزشي آن نيز سايه افكنده است. در اين  و اين رويكرد سياسي بر سياست
اي است  هاي برجسته گذاري براي پيوستن به اتحاديه اروپا از سياست هدف  ميان،

هاي تركيه به روشني قابل شناسايي است.  كه رد پاي آن در حوزه سياستگذاري
راهبردي حوزه آموزش   ي كه شوراي آموزش عالي تركيه براي آن كه برنامهبطور

عالي را تدوين نمايد، وضعيت كنوني آموزش عالي را با توجه به شرايط جاري 
كشورهاي اروپايي مورد تحليل قرار داده است. در بخشي از اين سند اشاره شده 

وستن به اتحاديه اروپاست، جايي كه تركيه در حال رايزني براي پي از آن«است كه: 
بايستي براي تدوين   هاي آموزش عالي در اين منطقه، آگاهي كامل از پيشرفت

  ». راهبردهاي آموزش عالي تركيه مدنظر قرار گيرد
، 1981) مصوب 2547گونه كه اشاره شد، براساس قانون آموزش عالي (شمارة  همان
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ريزي و كنترل است كه برنامه آموزش عالي در كشور تركيه داراي ساختار متمركزي
مؤسسات آموزش عالي را برعهده دارد به تبع آن تشويق توليد دانش و اصالح 

دهد. براساس اين قانون آموزش عالي هاي آموزش و يادگيري را انجام مي فعاليت
 ساختارترم تحصيلي در  4مشتمل بر هرنوع آموزش بعداز متوسطه داراي حداقل 

  آموزش ملي است. 
سطح باال،  2، مؤسسات فني1موزش عالي تركيه مشتمل است بر دانشگاههاآ  

و ساير مؤسسات آموزش عالي غير دانشگاهي نظير مدارس  3ايمدارس عالي حرفه
قيه ها است كه بيشتر اين مؤسسات دولتي و ب عالي نظامي و پليس و آكادمي

ده شوراي در اين كشور برعه 4آموزش عاليخصوصي هستند، مسئوليت مديريت 
ريزي، هماهنگي و نظارت بر آموزش عالي را در اين آموزش عالي است كه برنامه

كشور براساس قانون آموزش عالي برعهده دارد. در كنار اين شورا سه نهاد شوراي 
 7و شوراي بين دانشگاهي 6، مركز انتخاب و جايگزيني دانشجو5نظارت آموزش عالي

  پردازند. مديريتي آموزش عالي كشور مي، به انجام امور YOKوابسته به 
رئيس شورا مستقيماً بوسيله رئيس جمهور از بين اعضاء شورا به اين پست انتصاب   

نفر اعضاء شوراي اجرايي منتخب از بين خود  9يابد. امور اجرايي شورا بوسيله مي
لسات تواند به عنوان رئيس جپذيرد. وزير آموزش تركيه مياعضاء مذكور انجام مي

اين شورا بدون حق رأي در آن شركت نمايد درعين حال وزير مذكور نماينده 
شوراي آموزش عالي در مجلس تركيه است. هيچ يك از تصميمات شوراي آموزش 

تواند توسط وزير آموزش رد شود، به عبارت ديگر تصميمات شوراي عالي نمي
آموزش ندارد. (استقالل آموزش عالي و دانشگاهها نيازي به تصويب و تأييد وزير 

آموزش عالي و دانشگاهها از وزارت آموزش ملي). توزيع قلمرو فعاليت سه نهاد 
  حاكم بر ساختار آموزش عالي تركيه در جدول زير خالصه شده است:

                                                            
1 . University 
2 . High technology institutes 
3 . Higher Vocational Schools 
4 . Council of Higher education (YOK) 
5 . Higher education supervisory Board (YDK)  
6 . Student selection and Placement Center (OSYM) 
7 . Inter – University Board (UAK) 
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  ها نهادهاي اداري بخش آموزش عالي تركيه توزيع فعاليت
شوراي آموزش عالي 

)YOK(  
شوراي نظارت آموزش 

  )YDKعالي (
شوراي بين دانشگاهي 

)UAK(  
شوراي انتخاب و جايگزيني 

  )OSYMدانشجو (

اداره نهادهاي آموزش عالي 
ها و  تركيه و بخش

  هاي وابسته ارگان

نظارت و كنترل 
هاي موسسات  فعاليت

عالي و  آموزش
  واحدهاي وابسته

ايجاد و تضمين 
هماهنگي و ارتباط بين 
  موسسات آموزش عالي

ورودي  هاي تدوين اصول آزمون
نظارت و ارزيابي   ها، دانشگاه

  ها متمركز آزمون

دبيرستان هاي عمومي،  دبيرستان هاي فني 
و حرفه اي

مركز انتخاب و جايگيزني دانشجو

  ساله  4كالج هاي 
( مدرك كارشناسي) 

دوره تربيت استاد
( مدرك كارشناسي) 

ساله  2كالج هاي 
( پيش كارشناسي) 

موسسات تحصيالت تكميلي
( كارشناسي ارشد و دكتري) 

دانشگاه ها

شوراي آموزش عالي

رپيس جمهور

وزارت آموزش ملي

دولت

عموما دانش آموختگان دبيرستان هاي 
بازرگاني، فني و حرفه اي، و دبيرستان هاي 

بهداشت با گزينش مركز انتخاب دانشجو وارد 
ساله مي شوند  2كالج هاي 

  ساختار آموزش عالي تركيه - 2نمايه 
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   قوانين اصلي آموزش عالي 
، 1982مصوب  1چارچوب قانوني اصلي آموزش عالي در تركيه توسط قانون اساسي

) و قانون 2547(شماره  3)، قانون آموزش عالي1739(شماره  2قانون آموزش عالي
شود. اين ) تعيين و ترسيم مي3809(شماره  4سازمان مؤسسات آموزش عالي

قوانين مشمول و معتبر براي كلية مؤسسات آموزش عالي دولتي و خصوصي تركيه 
  باشد. مي

 1982قانون اساسي تركيه مصوب   131و  130مواد شماره  -قانون اساسي
نمايد و براساس اين مستقيماً حوزه و ترتيبات آموزش عالي تركيه را مشخص مي

مواد قانوني ويژگيهاي قانوني ساختار و آموزش عالي و نوع برخورد با آنها مشخص 
  شود. مي

دومين چارچوب محكم قانوني درباره آموزش عالي است  -قانون پايه آموزش ملي
آموزش عالي، اهداف و وظايف، تعريف مؤسسات  در چارچوب اين قانون حوزة عمل

ريزي آموزش عالي آموزش عالي، نحوه دريافت شهريه، قوانين عمومي و برنامه
  مشخص شده است. 
سومين پايه قانوني آموزش عالي درتركيه است، هدف اين  -قانون آموزش عالي

يت، وظايف، قانون تعيين هدف و اصول آموزش عالي و ارائه ترتيبات سازماني، مدير
اختيارات و تعهدات مؤسسات آموزش عالي درباره آموزش، پژوهش، انتشارات، 

باشد. اين قانون، از جامعيت پرسنل يا كادر علمي، دانشجويان و ساير پرسنل مي
 دهد. خاصي برخوردار است و تقريباً امور مربوط به حوزة آموزش عالي را پوشش مي

   اهداف كلي آموزش عالي  
آموزش عالي تركيه براساس قانون ملي آموزش و نيز قانون آموزش عالي در اهداف  

سه حوزة كاركردي اصلي آموزش، پژوهش و خدمات به جامعه و مشتمل بر كلية 
  مؤسسات آموزش عالي عبارتند از: 

                                                            
1 . Constitution (Anayasa)  
2 . Law of National education 
3 . Higher education Law  
4 . Law on organization of Higher education 
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o ها و مهارتهايي كه مطابق با هدايت دانشجويان در مسير تمايالت، پتانسيل
  ه در سطح باال و مراحل مختلف است. نيازهاي نيروي متخصص جامع

o  تربيت دانشجويان براساس تمايالت و مهارتهاي آنها به عنوان شهرونداني كه
نمايند و الزامات و نيازهاي ملي را پاسخ فرايند توسعه ملي را پشتيباني مي

هاي ها، نگرش اي، مهارتدهند و نيز افرادي هستند داراي دانش حرفهمي
  توسعه فرهنگ عموميمورد نياز حفظ و 

o  پرورش شهرونداني داراي قدرت تفكر علمي و مستقل، افرادي كه داراي
  گذارند. انداز جهاني هستند و به حقوق بشر احترام ميچشم

o  انتشار همه مجموعه كارهايي كه ارائه دهندة پژوهش و مطالعات انجام شده
  سازد. است و امكان پيشرفت درعلم و تكنولوژي را فراهم مي

o ارائه آموزش علمي در مراحل مختلف 
o  تحليل و شناسايي امور عمومي قبل از ساير نهادها و ارائه راه حل براي همه

  مسائل فرهنگي، فني و علمي در راستاي توسعه و تعميق علوم
o  مالحظه و توجه به مسائل و موضوعات ملي به عنوان محورهاي آموزش و

  ارائه نتايج جهت خدمات عمومي پژوهش با همكاري دولت و ساير مؤسسات و 
o  انتشار دانش مفيد و روشنگر براي عقايد و افكار عمومي چه بصورت شفاهي و

  چه مكتوب و ارائه خدمات آموزشي گسترش و فراگير
o  در راستاي ارتقاء سطح رفاه و آسايش جامعة تركيه و در جهت همكاري

هايي كه برنامه متمايز خالق و سازنده با تمدن مدرن، تالش در جهت اجراي
  كند. به تسريع بهبود و ارتقاء فرهنگي اجتماعي كمك مي

o هاي سطح باال در جهت توليد اطالعات و فناوري،  انجام مطالعات و پژوهش
هاي علمي، حمايت از توسعه و بهبود حوزة مـلي و تبـديل شدن انتشار داده

ارجي و داخلي، به عـضو ثابـت و مؤثـر از دنياي عـلم با همكاري مؤسسات خ
 . (EACEA,2009)كمك و سهيم شدن در توسعه مدرن و جهاني

به تصويب رسيده است  2007براساس اخرين برنامه اصالحات آموزشي كه در سال 
هاي اين حوزه كه در برنامه نوزدهم توسعه  برنامه راهبردي آموزش عالي و اولويت



    ها در كشورهاي دنيا و ايران بررسي تطبيقي ساختار دانشگاه  58

  بدان اشاره شده است در جدول زير آورده شده است. 
  برنامه راهبردي شوراي عالي آموزش  برنامه نوزدهم توسعه

  هاي حوزه آموزش عالي: اولويت
هاي  افزايش كمك هزينه - 

هاي دانشجويي  ها و وام تحصيلي شامل گرنت
به منظور افزايش تمايل دانشجويان براي 

هاي برابر  حضور در دانشگاه و ايجاد فرصت
 آموزشي؛

مجوز فعاليت نهادهاي آموزش  - 
خصوصي در صورت داشتن نظام عالي 

تضمين كيفيت و نظام آزمون ورودي به 
 منظور افزايش كارايي نظام آموزشي؛

ساختار شوراي عالي  بازآرايي - 
براي پاسخگو كردن اين نهاد در برابر 
استانداردهاي آموزشي تدوين شده، 

 ريزي در اين حوزه هماهنگي و برنامه
اعطاي استقالل اداري و مالي به  - 

  آموزش عالي در مقابل پاسخگويي، نهادهاي
  ها  و تنوع مأموريت  شفافيت

  هاي حوزه آموزش عالي: اولويت
افزايش دسترسي و مشاركت در  - 

 آموزش عالي
هاي مالي براي  توسعه استراتژي - 

 يابي به منابع مالي كافي  دست
بخشي به آموزش عالي با  تنوع - 

رويكردي منعطف به منظور افزايش استقالل و 
توانمندي نهادهاي آموزش عالي براي سازگاري 

 با تحوالت محيطي
آموختگان و  افزايش اشتغال دانش - 

 ها در توسعه اقتصادي مشاركت آن
بهبود و تضمين كيفيت نهادهاي  - 

 عالي و دانشجويان آموزش
آموختگان و  افزايش شمار دانش - 

  تحقيقات دانشگاهي

    

  مدت تدوين برنامه هاي اشاره شده، باالترين اولويت تركيه در كوتاه در ميان اولويت 
مالي مناسب براي بخش دولتي و خصوصي است. در اين ميان، آماده سازي 

عالي  تواند به برابري و دسترسي آموزش هاي پايه و متوسط مي دانشجويان در دوره
نيز اشاره شده است، تركيه به دنبال  گونه كه در جدول  كمك نمايد. همچنان همان

آن است تا استقرار سيستم آموزشي منعطف افزايش استقالل دانشگاهي و 
دانشگاه را به سوي توسعه آموزشي و پاسخگويي به نيازهاي بازار كار و   پاسخگويي،

اقتصاد هدايت نمايد. اين سياست در كوتاه مدت عدالت آموزشي را بهبود بخشد. 
اي است  هاي كوتاه مدت آموزش عالي تركيه تقويت فني و حرفه برنامه يكي ديگر از

به توسعه  دكه سياستگذاران آموزش عالي تركيه انتظار دارند اين زيرنظام بتوان
  آموزش عالي و بهبود رشد اقتصادي در اين كشور كمك نمايد. 

 رو ها و روندهاي پيش چالش 

از هرم جمعيتي براي ورود به آموزش  با توجه به افزايش روز افزون تقاضا برآمده
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ها و موسسات آموزش  عالي در تركيه، افزايش ظرفيت پذيرش دانشجو در دانشگاه
كيه همواره هاي هميشگي آموزش عالي اين كشور بوده است. تر عالي يكي از چالش

آموزش عالي اروپا بوده و همين رويكرد سبب شده تا روندهاي پايي با  به دنبال هم
ين كشورها مبناي سياستگذاري آموزشي در تركيه قرار گيرد. از آن جمله اصلي ا

هاي  المللي شدن آموزش عالي اشاره كرد. يكي از شاخص توان به بين مي
شدن نسبت دانشجوي خارجي به كل دانشجويان است كه اين نسبت در  المللي بين

يكا، رو همچون امر درصد است. در حالي كه در كشورهاي پيش 0,7تركيه 
درصد و  3/7درصد،  10درصد،  19آلمان و فرانسه اين نسبت به ترتيب   انگلستان،

درصد از دانشجويان خارجي در تركيه از  50درصد است. از سوي ديگر  5/7
جزيزه بالكان هستند كه از نظر جغرافيايي به  كشورهاي ترك زبان و كشورهاي شبه

مالي و اقتصادي با اين كشور دارند. از تركيه نزديك بوده و ارتباط نزديكي از نظر 
رو از دانشجويان خارجي تركيه بسيار كم است، مسئله  آنجايي سهم كشورهاي پيش

دار براي آموزش عالي تركيه بدل شده  المللي شدن به چالشي جدي و اولويت بين
  بيني شده است: ها و اقدامات زير پيش سياست  است. براي رسيدن به اين هدف،

 در قوانين و ضوابط جاري و تدوين الزامات قانوني جديد براي ارتقاي  بازنگري
 المللي هاي بين همكاري

 انساني در آموزش عالي به منظور   هاي فيزيكي و نيروي بهبود ظرفيت
 المللي دانشگاهيان هاي بين پشتيباني از فعاليت

 شدن در  المللي هاي موجود و تقويت رويكرد بين گسترش برنامه
 هاي دانشگاهي در تمامي سطوح آموزشي ريزي برنامه

 هاي مشترك آموزشي در تمام سطوح آموزشي افزايش برنامه 
 المللي هاي پژوهشي بين ارتقاي فعاليت 
  هاي استراتژيك به منظور جذب دانشجويان خارجي توسعه و بهبود برنامه 
 هاي دانشگاهي در تمام سطوح استفاده از زبان انگليسي در برنامه  
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  ساختار آموزش عالي مالزي
هاي باكيفيت مقصد تحصيلي  چندي است كه مالزي به دليل داشتن دانشگاه

كره شرقي، در  كره شمالي، نيم كشور مالزي در نيمبسياري از دانشجويان شده است. 
جنوب شرقي قاره آسيا، در كنار درياي چين جنوبي و در همسايگي فدراسيون 

ر گرفته است. حكومت كشور مالزي مشروطه مالزي در جنوب شرق آسيا قرا
گانه از ميان خودشان  سلطنتي است و پادشاه به وسيله شاهزادگان اياالت سيزده

 1963قانون اساسي كشور مالزي در سال شود.  سال انتخاب مي 5براي مدت 
تدوين شده است. بر اساس قانون اساسي دولت مكلف است عالوه بر طراحي و 

سوادآموزي و سوادآموزي كاربردي، به ارتقاء سطح زندگي  هاي اجراي برنامه
شهروندان مالزيايي هم اهتمام ورزد. ابتكارات مربوط به ارتقاء سطح كيفي زندگي 

هايي از قبيل افزايش سطح رفاه، سالمت، شعور و آگاهي جمعي و مدني و  بر برنامه
ها  . در اين برنامهكند افزايش سطح درآمد و اشتغال شهروندان مالزيايي تاكيد مي

جوانان محروم از مدرسه و بزرگساالن مناطق فقيرنشين، روستايي و شهرها نيز 
ها  درآمد و باالي پنج نفر در اين برنامه هاي فقير و كم گيرند. خانواده مدنظر قرار مي
هاي وزارت توسعه مناطق  ايي برخوردا هستند. از جمله برنامه از اولويت ويژه
هاي مالزيايي به اجرا درآمده  جهت باال بردن سطح سالمت خانوادهروستايي كه در 

هاي رشد و شكوفايي خانواده، آموزش بزرگساالن و آموزش مذهبي  توان به برنامه مي
  و اخالقي اشاره نمود. 

  ساختار آموزشي در مالزي:
  سيستم ملي آموزش در مالزي شامل سطوح زير است:

 سال 6تا  4هاي سني  هدبستابي براي دور مهدكودك يا پيش  
 پايه تحصيلي است 6سال كه شامل  12تا  7ي سني  دبستان براي دوره  
 سال  17تا  13ي سني  آموزش متوسطه براي دوره  
 سال. اين دوره شامل  17تا  16ي سني  براي دوره 1آموزش باالتر از متوسطه

ايي و آموزش  ، آموزش متوسطه فني و حرفه 2هاي متوسطه دانشگاهي آموزش
                                                            
1 Upper Secondary Education 
2 academic secondary education 
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  متوسطه مذهبي هستند.
 18هاي پيش دانشگاهي كه براي سن  به عنوان دوره 1آموزش بعد از متوسطه 

هاي  برد و به عنوان دوره سال طراحي شده و بين يك تا دو سال زمان مي
  دهد كنندگان مدرك تحصيلي مي ساله به مشاركت يك

 ي  ي بعد از متوسطه تلقي شده و در دو حوزه هكه خود دور آموزش عالي
هايي  شود. كه به لحاظ ساختار اداري و مالي تفاوت دولتي و خصوصي ارائه مي

ها اشاره خواهد شد. آموزش عالي در بخش  با يكديگر دارند كه در ادامه به آن
  دولتي و بخش خصوصي خود انواع مختلفي دارد كه عبارتند از:

 ش عالي دولتي در مالزي:انواع نهادهاي آموز  
  هاي دولتي دانشگاه -
  تكنيك هاي پلي دانشگاه -
  هاي محلي پرديس -
 :انواع نهادهاي آموزش عالي خصوصي  

  هاي خصوصي ها و پرديس دانشگاه -
  هاي خارجي دانشگاه  پرديس -
  هاي خصوصي پرديس -
 گذاري آموزشي در مالزي سياست

رين ت كه مهماست  1966-1970هاي  نخستين سند آموزش در مالزي براي سال
شده و براي اين منظور وان نقش آموزش در آن مشاركت فعال در توسعه ملي عن

بتوانند به طرز  كه كندآموزشي حمايت  هايو كار از ساز دولت مكلف شده تا
كشور را در مسير توسعه با استفاده از ابزارها و نيازهاي مناسب، هدايت گيري  مچش

  كنند. 
مربوط  2015گذاري آموزشي در مالزي به سال  ي سياست ترين تحول در حوزه مهم
هاي نوآورانه اخير مانند طرح كار آموزش و  بيشتر سياستشود. در اين سال  مي

                                                            
1 Post-secondary Education 
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و طراحي شده  2035تا  2015ي زماني بين  كه براي بازه1آموزش عالي مالزي
 كردهدوباره سعه تعريف ي بخشي آموزش عالي را در تو ترين وظيفه همچنان مهم

شد بر نقش آغاز  2015سال  كه اجراي آن هم از همان 2اين طرح كاراست. 
مالزي در قالب يك جامعه توسعه يافته  جلو راندنبه براي آموزش عالي  محوري

قطب منطقه در  به ترين هدف خود را تبديل شدن و عالوه بر اين مهم تاكيد داشته
 مالزي بايد اين طرح كار . بر اساسكند معرفي ميالمللي شدن آموزش عالي  بين

خدمات ارائه شده توسط  شده و بتواندكشوري توسعه يافته  202بتواند تا سال 
هاي حمايتي دولت بتواند  المللي ارتقاء داده و سياست سطح بين تاآموزش عالي را 

  پذيري آموزش عالي مالزي را تضمين نمايد. رقابت
كه نخستين  1966-1970هاي  ي زماني بين سال بازهواقعيت آن است كه در 

، بافت آموزش 2015قوانين آموزشي در مالزي به تصويب رسيد تا طرح كار سال 
ترين آن  گذاري در اين حوزه با تغييرات زيادي مواجه بوده كه مهم عالي و سياست

 ردد.گ گذاري آموزش عالي بر مي ريزي و سياست به نقش و جايگاه دولت در برنامه
ابتدايي تا به امروز  قانوني  هاي دنبال كردن توسعه آموزش عالي در مالزي از طرح

نشان   هاي دولتي براي توسعه، گذاري تمايزي واضح را از نقش اين بخش در سياست
دهد. ابتكارات مختلفي در اولين طرح آموزش مالزي در راستاي توسعه آموزش  مي

ريزي آموزشي عالي تشكيل شد تا  كميته برنامه 1962عالي وجود داشت. در سال 
هايي كه  بيني كرده و برنامه سال بعد را پيش 20انساني براي بتواند نيازهاي منابع 

پذير كنند را طراحي  بتواند  تسهيالت آموزشي را براي دستيابي به اين مهم امكان
كنند. تمركز كشور مالزي بر فراهم آوردن منابع انساني مورد نياز در مسير توسعه 

ريزي  در واحد برنامه 3سانيريزي منابع ان اقتصادي، باعث شد استقرار بخش برنامه
) بود كه پايش منابع انساني به عنوان 1965شد. در همين زمان بود كه ( 4اقتصادي

ريزي آموزش عالي مورد استفاده قرار  ابزاري براي تكميل اهداف كميته برنامه

                                                            
1 Malaysia Education Higher Education Blueprint (MEHEB) 
2 Blueprint 
3 Manpower Planning Sectio 
4 Economic Planning Unit (EPU) 
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هاي  بين سال 1يابي دانشگاه مااليا گرفت. توسعه سريع همچنين سبب سازمان
هاي متفاوت  ها اعضاي هيات علمي متعدد در حوزه در اين سالشد.  1965تا  1960

براي دانشگاه مااليا جذب شده و زمينه توسعه اين دانشگاه فراهم شد. تدارك 
همزمان با اهميت يافتن تربيت منابع  ،تسهيالتي براي آموزش و پژوهش بهتر

رفت. افزايش ها مورد توجه جدي قرار گ انساني براي توسعه اقتصادي، براي دانشگاه
هاي  آموزشي اساتيد دانشگاه به عنوان اولويت برنامه هاي مهارت و توسعه برنامه
سترده و جامع آموزشي تا امكان پاسخگويي به فضاي گ تعيين شدآموزشي مالزي 
ها قرار گرفته فراهم شود. در روزهايي كه دانشگاه مااليا به  روي آن جديد كه پيش

، حضور داشت 1960تا  1950ر مالزي در دهه عنوان تنها دانشگاه در كشو
ايي براي  براي تربيت نيروهاي خدمات شهري و نيروهاي حرفه هم ايي  موسسه

هاي  . اما با ظهور سياستكرد مديريت و مديريت اجرا تخصصي شده و فعاليت مي
 Universityهايي مانند  همراه با معرفي دانشگاه 1971اقتصادي جديد در سال 

Colleges Act  هاي دولتي و در اوايل دهه  و تاسيس ساير دانشگاه1971در سال
ساز كه تربيت  ي ملتهاي ها در راستاي تبديل شدن به قطب ، هدف دانشگاه1970

در مسير تربيت شهروندان خدمات رسان و متخصصان  جامعه را برعهده دارند،
  ديده، تغيير جدي پيدا كرد.  مهارت
قعيت اقتصادي و فشار جهاني شدن در آموزش عالي به دنبال مو 1990ي  در دهه

هاي مالزي نيز فضاي تغيير را تجربه كردند  بار ديگر دانشگاه در سراسر جهان، يك
تا بتوانند با شرايط جديد تطبيق پيدا كنند. در مسير كاهش اتكا به دولت، پنج 

شركتي  خارج شده و به صورت ي بودناز دولت 1960دانشگاه دولتي در اوايل دهه 
گير در اين بازه زماني با معرفي چند دانشگاه  هايي از توسعه چشم اداره شدند. نشانه
هايي كه بخشي از دانشگاه ماليا بودند، بيش از پيش آشكار شد.  خصوصي و كالج

هاي دولتي بر تغيير در  توسعه نهادهاي خصوصي و همچنين شركتي كردن دانشگاه
صادي با يك مديريت آموزشي نوين و حكمراني اهداف دانشگاهي به سمت نقش اقت

تاسيس  1996مناسب، تاثير به سزايي داشت. شوراي ملي آموزش عالي نيز در سال 

                                                            
1 University of Malaya (UM) 
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ها و راهبردهايي براي  دهي و تعيين سياست ريزي، سازمان شد و هدف آن برنامه
هم آموزش عالي دولتي و هم آموزش  ،توسعه آموزش عالي بود. براي نخستين بار

ها و راهبردها قرار  دهي و ساختار از منظر سياست خصوصي تحت يك سازمان عالي
هاي فني به دانشگاه ارتقاء  يابي به اهداف اقتصادي، كالج گرفتند. در مسير دست

هاي فني و مهندسي  التحصيالن در زمينه ي بيشتري براي فارغ پيدا كردند تا انگيزه
  فراهم آيد.

تحوالت ساختاري و نهادي در آغاز به  جدي درنقش اهميت آموزش عالي همچنين 
آميزي انجمن  داشت. به طور موفقيت 2004كار وزارت آموزش عالي مالزي در سال 

هاي  هاي درسي كه در دانشگاه ايش دورهملي اعتبارسنجي براي تضمين كيفيت و پ
وزارت  2013تشكيل شد. اما در سال  نيزشد،  مختلف كشور مالزي برگزار مي

و وزارت آموزش عالي در مالزي ادغام شده و اين همه با هدف بهبود و آموزش 
بازآفريني مجدد در وزارت آموزش عالي اتفاق افتاد. اگرچه برنامه راهبرد ملي 

راه اندازي شده بود هم بر اين هدف كه  2007هم كه در سال  1آموزش عالي مالزي
يافته  بتواند  به كشور و ملتي توسعه آنو تمركز بر  آموزش عالي مالزي با استفاده از

پيشرفت  هاي توسعه و تبديل شود تاكيد داشت. مشابه با ساير برنامه 2020در سال 
متمركز بود كه بتواند  رو آموزش عالي بر عملكرد پيش در مالزي، اين برنامه نيز

 منابع به عنوانسرمايه انساني رويكرد موجود آموزش عالي را كه تنها به پرورش 
گيري  ه سمت موضعبمحدود شده بود، ضروي براي توسعه پايه اقتصادي 

المللي شدن و اميد به ساختن مالزي به عنوان قطب  بين هوشمندانه مبتني بر روش
در اين برنامه آورده رو تغيير دهد.  هاي پيش المللي آموزش در سال نايي و بي منطقه

ارائه كرده كه از طريق گوني را هاي گونا وزارتخانه آموزش عالي سياست«شده كه 
و به منظور تضمين حفظ اكوسيستم موثر را آموزش عالي ملي ها بتواند  آن

هاي دولت  ها در پي تالش هاي دانش هدايت كند. اين سياست مزيت برداز از بهره
ايي آموزش عالي و همچنين انتخابي اصلي  براي تبديل كردن مالزي به قطب منطقه

  ». طراحي شده است 2020المللي  تا سال  نشجويان بينبراي نخبگان و دا

                                                            
1 National Higher Education Strategic Plan 
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  آموزش عالي دولتي:ساختار 
 1962آموزش عالي دولتي در مالزي از زمان تاسيس اولين دانشگاه دولتي در سال 

دانشگاه دولتي در  20تعداد  2014روند افزايشي داشت. طبق آخرين آمار تا سال 
انشگاه، به عنوان دانشگاه پژوهشي د 5سطح كشور وجود دارد كه از اين تعداد 

ي  هاي دولتي را در دسته . وزارت آموزش عالي دانشگاه1شوند خوانده مي
هايي تخصصي و جامع تقسيم بندي كرده است. برنامه راهبردي آموزش  دانشگاه

هاي كاربردي و  عالي ملي مالزي همچنين بر تحقيق و توسعه براي نوآوري
ي  كند كه نقشه هاي دولتي را موظف مي برنامه دانشگاه يد دارد. اينسازي تاك تجاري

هاي دقيقي براي تضمين  راه بسيار قوي براي تحقيق و توسعه داشته و تالش
داشته باشند. اين تاكيد بر  2سازي تجاري -نوآوري-ي ارزش پژوهش مديريت زنجيره

د مقاالت ي تولي انگيزي در حوزه ي خود را به صورت اعجاب پژوهش و نوآوري نتيجه
، و 2012تا  2007هاي  هاي مختلف آموزش عالي به ويژه در سال پژوهشي در بخش

تشديد  همراه بوده وگير انتشار اين مقاالت در سطح جهاني  همچنين افزايش چشم
هاي  با افزايش درآمد به ويژه در بخشر صنعت خود را نقش آموزش عالي د

وزارتخانه آموزش عالي همچنين  ايي و خدمات پژوهشي نشان داده است. مشاوره
اين مااليا به اميد توسعه   را در دانشگاه 3هايي با ارجاع باال برنامه انجام پژوهش

هاي پژوهشي مالزي در سطح جهاني به  به عنوان يكي از بهترين دانشگاه  دانشگاه
درصد از  7,9وزارت آموزش عالي  2013تا  2011هاي  جريان انداخت. در سال

  هاي با ارجاع باال اختصاص داد. وهش و توسعه را به برنامه انجام پژوهشبودجه پژ
ي ديگر وزارت آموزش عالي مالزي فراهم آوردن شرايطي براي جذب  برنامه

ي  المللي از طريق توجه به زمينه مالزي در سطوح بين هاي التحصيالن دانشگاه غفار
ترش تحقيق و توسعه در ها، بود كه اين برنامه بر گس هاي آن كاري و نوآوري

تعداد  2023ها بر اين هدف هستند كه بتوانند تا سال  . آنشدها متكي  دانشگاه

                                                            
1 University of Malaya, Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM), Universiti 
Sains Malaysia, Universiti Putra Malaysia and the Universiti Tecknologi Malaysia 
2 Research-Innovation-Commercialisation 
3 High Impact Research (HIR) Programme 
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التحصيل دكتري يا معادل آن داشته باشند كه به اين منظور  شصت هزار نفر فارغ
هاي دولتي مالزي دارند.  تاكيد جدي بر بهبود كيفيت تدريس و پژوهش در دانشگاه

هاي بازآموزي براي اساتيد،  هاي حمايتي در قالب طرح امهبراي اين منظور برن
هاي تحصيلي از جمله راهكارهايي است كه مورد  ها و بورسيه تخصيص گرنت

  استفاده قرار گرفته. 
هاي دولتي وجود  گيري در منابع دانشگاه كاهش بودجه چشم 2015اگرچه در سال 

هاي دولت در  اولويتترين  داشت اما همچنان بخش آموزش عالي يكي از مهم
تخصيص بودجه بوده و آموزش عالي نسبت قابل توجهي از بودجه را به خود 
اختصاص داده است. با اين وجود پايداري مالي يكي از مسائل وزارت آموزش عالي 
در مالزي بود كه از طريق فشار آوردن براي كاهش وابستگي به منابع دولتي، بر 

ر زيادي وارد كرد. براي تخصيص منابع متنوع، نهادهاي آموزش عالي دولتي فشا
چند پيشنهاد جديد در طرح جامع وجود دارد كه عبارتند از: بهبود صندوق ملي 

هاي دانشجويي با توجه به  آموزش عالي از طريق دسترسي دانشجويان به وام
بندي براي نهادهاي آموزش عالي  هاي استاندارد طراحي شده، بهبود بودجه شاخص
ها و معرفي شاخص وابستگي ميزان  گذاري دولت بر اولويت تمركز سرمايهو دولتي 

  وام دانشجويي به عملكرد. 
اندازي  با راه 2012افزايش اختيار در ميان نهادهاي آموزش عالي از سال 

 2دانشگاه حكمراني خوبو دستورالعمل  1دانشگاه هاي حكمراني خوب شاخص
هاي دولتي براي  يزان آمادگي دانشگاههاي م افزايش يافت. هر دوي اين شاخص

نهاد آموزش عالي  12تعداد  2014كرد. تا سال  داشتن اختيار را ارزيابي مي
هاي  ي مديريت، فرايندهاي اجرايي و برنامه توانستند اختيارات وسيعي در حوزه

ي راهبردي  درسي دست پيدا كنند. اين حركت نيز در راستاي آخرين برنامه
مالزي بود كه افزايش اختيارات دانشگاهي را در اولويت خود قرار آموزش عالي در 

  داده است. 
  

                                                            
1 University Good Governance Index (UGGI) 
2 Code of University Good Governance (CUGG) 
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  آموزش عالي خصوصي در مالزيساختار 
نخستين موسسات و نهادهاي آموزش عالي خصوصي در مالزي شكل  1996سال 

ايي بر آموزش عالي كشور حاكم شود كه  گرفتند و سبب شدند تا ساز و كار دوگانه
گردد.  ي اين ساز و كار دوگانه به مديريت و تامين منابع مالي بر مي تفاوت عمده
ر مالزي كه منشعب شده از هاي خصوصي د ترين كاركردهاي دانشگاه يكي از مهم

يك دانشگاه بزرگتر خارجي هستند، فراهم آوردن اين امكان براي دانشجويان است 
ي تحصيل خود را در  كه بتوانند پيش از ورود به آن دانشگاه، يك يا دو سال از دوره

مالزي گذرانده و مدارك معتبر از آن دانشگاه اصلي را دريافت كنند. اين راهكار يك 
هايي تركيبي، همراه با حق  ساز پيدايش برنامه داعي در مالزي بود كه زمينهروش اب

  ك شد. اشتراامتياز و  
گير در توسعه آموزش  تاثيري چشم 2004تاسيس وزارت آموزش عالي در سال 

عالي خصوصي در مالزي داشت. يكي از اين تاثيرات شكل گرفتن ساز و كار دو گانه 
صوصي بود كه اين امر امكان اصالح قوانين در آموزش هاي دولتي و خ براي دانشگاه

عالي خصوصي را فراهم آورد. در واقع وزارت آموزش عالي هيچ ارتباطي را بين 
هاي متفاوت  آموزش عالي دولتي و خصوصي تسهيل نكرد. به طور عمده سيستم

  سبب شد هر كدام از اين نهادها تحت قوانين متفاوت قرار گيرند. 
المللي و تبديل شدن به قطب آموزش  گسترش آموزش عالي بين سياستهمچنين 
در آموزش عالي خصوصي مالزي داشت. اين نقش مهمي المللي در منطقه  عالي بين

 1اندازي آژانس كيفيت مالزي هايي متفاوتي مانند راه ها و برنامه رويكرد با سياست
جهاني، همراه براي تضمين كيفيت و تغيير تصوير آموزش عالي مالزي در سطج 

شصت و پنج درصد از  2013دهد كه در سال  شد. در همين راستا آمارها نشان مي
نام  هاي خصوصي ثبت اند در دانشگاه دانشجويان بين المللي كه به مالزي وارد شده

 اند.  كرده
سيستم دوگانه آموزش عالي دولتي و خصوصي در مالزي عالوه بر ايجاد رقابت بين 

شده تا آموزش عالي دولتي و خصوصي مكمل يكديگر باشند. به اين دو بخش سبب 
                                                            
1 Agency Malaysian Qualification 
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هاي دولتي در فراهم آوردن  ي دانشگاه كننده عبارت ديگر نهادهاي خصوصي كامل
فرصت دسترسي به آموزش عالي براي تمام دانشجويان ماليايي هستند. آموزش 

ايي كه ه هاي دولتي را از طريق تمركز بر برنامه عالي خصوصي همچنين دانشگاه
، داروسازي،  هاي تجارت و مديريت بيشتر پاسخگوي نياز بازار هستند مانند دوره

هاي اطالعاتي و ارتباطي، آموزش و مهندسي،  پذيري، تكنولوژي توريسم و مهمان
توانند توزيع منابع خود را به  هاي دولتي مي در مقابل دانشگاهدهد.  پوشش مي

ورزش،   براي آن هست مانند رياضي و علوم، هاي مهمي كه تقاضاهاي كمتري برنامه
حفاظت از محيط زيست، تاريخ و فلسفه، علوم اجتماعي، كشاورزي، پرورش ماهي، 

  داري و دامداري، اختصاص دهند.    جنگل
آموزش عالي خصوصي دسترسي به  گسترشاگرچه البته الزم به يادآوري است كه 

ها  ين ميزان كيفيت در اين دانشگاهآموزش عالي را افزايش داده اما لزوما به هم
هايي سنگيني را از دو طريق به دولت بار كرده  افزايش نيافته و گويا در مقابل هزينه

هاي خصوصي به مراتب  ها در دانشگاه ها و دوره كه شهريه برنامه است. نخست آن
هاي دولتي است و به همين منظور دولت ناچار به پرداخت  بيشتر از دانشگاه

هاي خصوصي  هاي وسيعي است. دوم، اگرچه دانشجويان ماليايي در دانشگاه نهيارا
ي باالي تحصيل در آموزش  هاي دولتي استفاده كنند، اما هزينه توانند از وام مي

ها در مالزي شده به صورتي كه در  تر شدن اين وام عالي خصوصي باعث گسترده
هايي كه دولت پرداخت كرده را  وامدرصد از مجموع  45وام دانشجويي  2010سال 

  دهد. به خود اختصاص مي
  ها و مسائل آموزش عالي در مالزي چالش

سياست گسترش نقش آموزش عالي در توسعه باعث رشد آموزش عالي در دو بخش 
دولتي و خصوصي در مالزي شده است. به طوري كه نرخ ثبت نام در آموزش عالي 

دهد كه نسبت  شته است. آمارها نشان ميدرصد افزايش دا70ي گذشته  طي دهه
، و دو دانشگاه دولتي در 1959ي مستقل در سال  ها از تنها يك دانشكده دانشگاه

 ه بهكه در پنجاب ساخته شده بود كه هر دو هم اسالمي بودند، امروز 1969سال 
پرديس  9دانشگاه خصوصي،  53كالج دولتي محلي،  80دانشگاه پلي تكنيك و  30

تغيير كرده كالج  350پرديس دانشگاهي و بيش از  26المللي،  هاي بين دانشگاه
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گير خود با چند  ي گسترش چشم . در اين بين آموزش عالي در مالزي با تجربهاست
  كه عبارتند از: شدهي جدي مواجه  چالش و مسئله

 :تغيير در ارتباط بين دولت و دانشگاه  
بودجه اين دانشگاه توسط دولت تامين از زمان تاسيس دانشگاه مااليا اگرچه تمام 

ريزي  شد اما اين دانشگاه كامال مستقل بود. از زمان تاسيس كميته برنامه مي
ايي را به آموزش عالي مبذول  بود كه دولت توجه ويژه 1967آموزش عالي در سال 

هايي  داشت. اين كميته ساختار آموزش عالي موجود مالزي را بررسي كرد و توصيه
سعه كشور در آينده داشت. اين كميته چند توصيه اساسي داشت كه عبارت براي تو

هاي بيشتر، توسعه امكانات مربوط به آموزش عالي،  بودند از: نياز به داشتن دانشگاه
ها  هاي حياتي مانند تكنولوژي و كشاورزي و همچنين گسترش رشته توجه به  رشته

شوند. كه اين  رساخت آن تلقي ميهايي كه زبان مااليايي به عنوان زي و برنامه
گير آموزش عالي در مالزي شد. اما شورش نژادي در  ها باعث گسترش چشم سياست

مالزي سبب تغيير در محيط آموزش عالي و همچنين ارتباط دولت و دانشگاه شد. 
كرد.  از اين زمان بود كه دولت به شدت بر دانشگاه نظارت داشت و آن را محدود مي

ن هم دانشگاه را به عنوان بخشي از نهادهاي خدمات شهري معرفي همچنين قانو
شدند كه اين  كرد و دانشگاهيان نيز كارمندان بخش خدمات شهري محسوب مي مي

 دانشگاهشد به صورت ذاتي ساختار بروكراتيك و قوانين منظمي بر  همه سبب مي
  حاكم بشود.

ت ديگري را تجربه كرد. در تغييرا 1990اما آموزش عالي در مالزي در اواسط دهه 
ضعيف بود و افزايش تقاضا براي آموزش ات مالزي به لحاظ اقتصادي بسيار اين دور

زمان در كشورهاي  عالي بار مالي جديدي را براي كشور و دولت ايجاد كرده بود. هم
سازي خدمات و  هاي نئوليبرالي ظهور كرده بود كه بر خصوصي ديگر انديشه

ت و از سوي ديگر به كارگيري سبك مديريت شركتي در تسهيالت تاكيد داش
ها به سمت  هاي استراليا و انگلستان باعث شده بود تا ساختار دانشگاه دانشگاه

هاي دانشجويي  كارآفريني تغييير كرده و بتواند مسائل مالي خود را از طريق شهريه
در ساختار  ها را مديريت كند. مالزي به دنبال اين رفت تا هر دوي اين تجربه
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ها  بود كه رويكرد دولت نسبت به دانشگاه نگاهآموزش عالي خود دنبال كند. با اين 
هاي دولتي و روابط دولت  ي متفاوت قرار گرفت؛ روابط دولت و دانشگاه در دو دسته
روابط دولت مالزي با آموزش نهادهاي آموزش عالي خصوصي كه ها و  با دانشگاه

ها و نهادهاي آموزش عالي  و با دانشگاه 1ار قويگري بسي عالي دولتي كنترل
اما پس از آن در مسير  تعريف شد. 2گذاري در مقام قانون تنها دولت ،خصوصي

گر  تحوالت ساختاري و بهبود شرايط آموزش عالي، دولت خود را از يك كنترل
كننده تبديل كرد و به اين منظور سطح مطلوبي از اختيار  بسيار قوي به يك تسهيل

هاي علمي در اختيار  را در سطح نهادي، ساختاري، مالي، منابع انساني و آزادي
كه دولت از طريق وزارت آموزش عالي به دنبال  ها قرار داد. در حالي دانشگاه

هاي دولتي  ها با سطح مطلوبي از اختيار بود، دانشگاه شناسايي و حمايت از دانشگاه
ظف هستند در چارچوب قوانين دولت فدرال ي قانوني دولت فدرال مو به مانند بدنه

ي فرايندهاي مالي و منابع انساني عمل  براي خدمات شهري به ويژه در حوزه
نمايند. از اين رو هنوز دوگانگي بين اختيارات دانشگاهي و تسلط قوانين دولت 

  ايي توانسته مشكالتي را ايجاد كند. هاي دولتي تا اندازه فدرال بر دانشگاه
 المللي كردن خدمات آموزش عالي بين  

بندي  توان در دو وجه دسته سازي بخش آموزش عالي در مالزي را مي المللي بين
  كرد:
 ها از طريق  فشار دولت براي پويايي بخش آموزش عالي نسبت به ساير بخش

  ها هاي الزم براي آن و دوره ها المللي و برنامه انشجويان بينافزايش د
  هاي نوآوري به عنوان  پژوهش، توسعه و تجربهتمركز بيشتر بر

  بنيان هاي شكل دادن به يك جامعه دانش بايست پيش
ها وارد  هاي آموزش عالي در مالزي اين فشار را بر دانشگاه براي اين منظور برنامه

به عنوان يك انتخاب برتر براي دانشجويان  بايد هاي مالزي دانشگاهكه كند  مي
هاي دانشجويي به همراه برندسازي بخش آموزش  بود تجربهد. بهنالمللي باش بين

فشاري است كه از طريق  ،عالي مالزي از منظر مالي و كيفيت خوب تحصيل
                                                            
1 Tight Controller 
2 Regulator   
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شود. با اين همه دولت شش  ها وارد مي هاي توسعه آموزش عالي بر دانشگاه طرح
  :اند كه عبارتند از سازي آموزش عالي مطرح كرده المللي هدف اساسي را در بين

 جايي دانشجو جابه  
 جايي اعضاي هيات علمي جابه  
 پژوهش و توسعه دانشگاهي 1ها برنامه ،  
 حكمراني دانشگاهي  
 اختيار دانشگاهي  
 در جامعه و اجتماعات محلي  2مشاركت فعال  

افتد كه با حجم گسترده حضور دانشجويان خارجي آيا  جا اتفاق مي اما نگراني از آن
چنان نقش اساسي خود را در توسعه جامعه و  د همتوان آموزش عالي در مالزي مي

هاي توسعه ايفا نمايد يا خير؟ در اين مسير اگر  مردم خود و رسيدن به مولفه
تحوالت مناسب در ساختار آموزش عالي و حكمراني آن اتفاق ندهد ممكن است 
دانشگاه هويت و وابستگي خود را به عنوان يك نهاد اجتماعي كليدي براي هدايت 

  ور در آينده به سمت يك جامعه توسعه يافته از دست بدهد. كش
  
  

 
 
 
  

    

                                                            
1 Programmes 
2 Engagement 
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  ساختار آموزش عالي چين
هاي اخير بود.  آموزش عالي در چين شاهد معدود تغييرات چشمگير نهادي در سال

ها را براي افزايش فرصت دسترسي به آموزش  دار از تالش ايي دنباله دولت مجموعه
هاي دانشگاهي به وجود آورد. در  عالي از طريق گسترش كمي و توده محور ظرفيت

تجربه كرد، در چنين شرايطي حالي كه سيستم بازارمحوري و خصوصي شدن را 
هاي  ايي بر واحدهاي غيردولتي و شهريه ها به صورت گسترده منابع مالي دانشگاه

در كشور  minbanدانشجويي مبتني شد. آموزش عالي خصوصي كه از آن با عنوان 
نام دارند (كه  Sino-Foreignالمللي كه  هاي بين به همراه دانشگاهشود  چين ياد مي
وي چيني و دانشجوي خارجي كنار هم هستند) شروع به زياد شدن در آن دانشج

هاي  پذيري جهاني در ده دانشگاه برتر، طرح كردند. با اعتقاد راسخ به افزايش رقابت
هاي  ها آغاز شده بود و برنانه ها و رشته كالن براي توسعه در كالس جهاني دانشگاه

براي  آوردن استعدادهايي با استعداديابي طوري طراحي شدند كه جذابيت بااليي 
هاي سطح باال به آموزش عالي در چين داشته باشد كه بتواند قابليت تدريس  مهارت

آموزش عالي در چين به  هاي اخير ها افزايش دهد. در سال و پژوهش را در دانشگاه
عنوان سازماني با اختيارات نهادي باال و پاسخگويي باالتر در نظر گرفته شدند. اين 

هاي گذشته تجربه كردند و  ها تغييرات نهادي چشمگيري را در سال شگاهدان
هاي جهاني به دست آوردند. كسب چنين  هاي بزرگي را به همراه تحسين موفقيت

هاي جهاني تبديل  ظرفيتي، آموزش عالي در چين را به يكي از بزرگترين سيستم
ه و تعداد فراهم شد هاي بيشتر و بيشتر آموزش عالي براي دانشجويان كرد. فرصت

 رو در جهان را به آموزش عالي چين جذب كرده است. زيادي از پژوهشگران پيش
  ساختار آموزشي در چين

، 3متوسطه اول ،2دبستان، 1ي پيش از دبستان ساختار آموزشي در چين شامل دوره
تصوير اين ساختار و سلسله مراتب آن در ادامه متوسطه دوم و آموزش عالي است. 

  آورده شده است. 

                                                            
1 xueqianban 
2 xiaoxue 
3 chuzhong 
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 UNESCO 2008هاي آموزشي در چين  تصوير: ساختار دوره
  

ي كارداني،  آموزش عالي رسمي در چين چهار سطح دارد كه عبارتند از : دوره
ي كارداني كه به  ي دكتري. دوره ي كارشناسي ارشد و دوره ي كارشناسي، دوره دوره
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شوند معموال براي  نيز خوانده مي 1هاي آموزشي وابسته هاي با نام برنامه دوره
هاي كارداني براي تخصص در يك حرفه و يا  آموزاني كه به دنبال دوره دانش

هايي براي دانشجويان  هاي ديگر هم برنامه شود. دانشگاه تخصص هستند استفاده مي
ي كارشناسي به طور  كارشناسي، كارشناسي ارشد و دكتري دارد. آموزش دوره

هاي  ها گاه براي رشته كه اين سال انجامد در حالي طول ميسال به  4طبيعي 
سال براي  5هايي مانند داورسازي كه  مختلف متفاوت نيز هستند. براي مثال رشته

  كسب مدرك كارشناسي در نظر گرفته شده است. 
كالج و  2595نهاد آموزش عالي بوده كه شامل  2879داراي  2016چين در سال 

هاي مستقل نوع جديدي از نهادهاي  كالج مستقل) (كالج 266دانشگاه (به همراه 
ه صورت خصوصي اداره شده و به آموزش عالي هيبريدي در چين هستند كه ب

كالج و دانشگاه  284شوند) و  مي 2هاي دولتي معرفي ي يكي از دانشگاه واسطه
سي هاي كارشنا دانشگاه براي رشته 1236دانشگاه،  2595بزرگساالن است. از تعداد 

شوند. عالوه بر  هاي كارداني مربوط مي نهاد آموزش عالي به دوره 1356و باالتر و 
قوانين عمومي نهادهاي آموزش عالي، سه نوع قانون ديگر براي اين نهادها وجود 

خارجي  -نهاد) ، داخلي 5هاي خصوصي ( دارد كه اين سه دسته قوانين به دانشگاه
نهاد) مربوط  2( 3كنگ هنگ –اوني چين نهاد) و  نهادهاي آموزش عالي تع 5(

  شوند.  مي
  هاي چين پذيرش در دانشگاه

ي مدرسه به دانشگاه وارد شوند  آموزاني كه مايل هستند پس از اتمام دوره دانش
شود شركت كنند كه  بايد در يك آزمون كه به صورت سراسري در كشور برگزار مي

زمون رقابتي و استاندارد بوده و در است. اين آ 4نام آن، آزمون ملي ورودي دانشگاه
شود. (سطح استاني باالترين سطح اجرايي در  سطح استاني برگزار مي

منطقه  31آيد. در حال حاضر  هاي كشوري چين به حساب مي بندي تقسيم

                                                            
1 Associate Higher Education Degree Program 
2 Affiliate 
3 Mainland-and-Hong Kong Cooperative HEIs 
4 National College Entrance Exam (gaokao) 
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 5شهر و  4استان،  22بندي شده در سرزمين چين وجود دارد كه شامل  تقسيم
ي اداري در چين هستند كه  كائو دو منطقهكنگ و ما منطقه خودمختار است. هنگ

شوند). هر ساله سيستم ملي  جزئي از امتحان ملي ورودي دانشگاه محسوب نمي
ها پذيرش  كند. هر كدام از استان پذيرش دانشجو، ظرفيت پذيرش را اعالم مي

مستقلي براي دانشجو دارند. ظرفيت تعريف شده توسط سيستم مركزي براي 
شود. با اين حال  آموزان بومي و غير بومي تقسيم مي دانشپذيرش دانشجو بين 

آموزان همان منطقه تشكيل  نامي هر دانشگاه را دانش ي ثبت جمعيت عمده
  دهند.  مي

  شهريه دانشگاه در چين
آموزان در دانشگاه به پرداخت  گيري دانشگاه، ثبت نام دانش هاي اوليه شكل در سال
هاي  اين هزينه را از دولت به عنوان هزينه نستندتوا ها مي نياز نداشت و آن شهريه

ها توانستند  ها و دانشگاه كالج 1980زندگي دريافت كنند. اما در اواخر دهه 
كه بخش  هاي تحصيل و اقامت دريافت كنند در حالي هايي را به عنوان شهريه هزينه
ي  همه 1997ي  سهميه پذيرش از بودجه دولت باقي مانده بود. از سال  عمده

كردند. ميانگين  دانشجويان جديد بايد خودشان شهريه دانشگاه را پرداخت مي
يوان (واحد پول چين) براي هر دانشجو در  6000تا  4000شهريه تحصيل بين 

هاي شهري و  درصد ميانگين درآمد خانواده 8تا  6بود كه اين رقم بين  2014سال 
  آيد. اب ميهاي روستايي به حس درصد درآمد خانواده 12تا  9

ي تحصيل را از  آموزان هزينه هاي دانش زمينه ها بدون توجه به سابقه و پيش دانشگاه
درآمد و يا مناطق  هاي كم ها مثال از دانشجويان مناطق روستايي، خانواده همه آن

توانند با مشكالت مختلفي براي پرداخت هزينه تحصيل و  يافته كه مي كمتر توسعه
كنند. بر اساس گزارش اداره مبارزه با  دريافت مي، جه شوندهاي زندگي موا هزينه

هاي مختلف مانند شهريه،  يك دانشجو ساالنه با احنتساب هزينه 2008فقر در سال 
هاي تصادفي زندگي، چيزي بيش از  هاي جاري زندگي و هزينه خريد كتاب، هزينه

برند،  فقر به سر ميهاي روستايي چين كه در خط  برابر درآمد سرانه براي خانواده 9
ها  هزينه دارد. براي از بين بردن موانع مالي براي ورود به دانشگاه، دولت و دانشگاه
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هاي دانشجويي، وام دانشجويي و  هاي مالي براي دانشجويان مانند يارانه حمايت
  ها را ايجاد كردند.  بورسيه

 تغييرات نهادي در آموزش عالي چين

تجربه توسعه در چين با چندين تغيير نهادي اساسي همراه بود. به طور خاص 
ظرفيت آموزش عالي به سرعت افزايش يافته و دسترسي بيشتري را به آموزش 
عالي براي دانشجويان چيني فراهم كرده است. در عين حال ساختار آموزش عالي 

ي  ساختاري بودجه مبتني بر اصول بازار و خصوصي شدن تغيير كرد كه در چنين
هاي دانشجويي  دولتي و پرداختهاي غير  ايي به بخش طرز گسترده آموزش عالي به

سترش المللي در چين گ ها وابسته شد. آموزش عالي خصوصي و بين الب شهريهدر ق
ها  ها و رشته هاي جدي براي توسعه دانشگاه ين تالشپيدا كرد. با اين حال دولت چ
ام داد و ساز و كار آموزش عالي بيشتر و بيشتر در سطح كالس جهاني انج

بندي شد. براي پاسخگويي به تغييرات نهادي شكلي جديد از مديريت كالن  طبقه
ها و موسسات آمورش  آموزش عالي در چين اختيار نهادي بيشتر را براي دانشگاه

 ها و موسسات عالي تضمين كرد كه با سطح باالتري از پاسخگويي از طرف دانشگاه
در واقع اگر بخواهيم تغييرات اساسي در آموزش آموزش عالي همراه شده است. 

ي زير قرار  گانه هاي سه ها را در دسته توانيم آن بندي كنيم مي عالي چين را دسته
 دهيم كه عبارتند از:

 گسترش كمي  
 بازاري شدن و خصوصي شدن با رويكرد فرامليتي  
 كالس جهانيهايي با  گيري دانشگاه تقاضا براي شكل  
  رات مديريتي كالن در آموزش عاليتغيي

اگرچه تفاوت رسمي بين نهادهاي آموزش عالي در چين وجود ندارد اما در عمل دو 
مراتب عمودي داشته و  شود. اولي سلسله گونه آموزش عالي در اين كشور ديده مي
ها بر سياستي  بندي آن و اساس دسته بر سطح وظايف گوناگون مبتني است

اند. سطح  ها در سه سطح طراحي شده . ساختار اين دانشگاهگيرد محور قرار مي وژهپر
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در راس  1/21 2هايي با پروژه و دانشگاه 5/98 1هايي هستند كه با پروژه اول دانشگاه
. سطح شوند) خوانده مي 1/21ر هم پروژه ها در كنا هستند (كه هر دوي اين پروژه

ترين  پايين آموزي هاي حرفه بوده و دانشكده 3هاي بدون اين دو پروژه دانشگاه ،مياني
يندي از اواخر قرن حاضر و با  . اين سطحروند به شمار ميسطح يا همان سطح سوم 

  هاي گوناگون در آموزش عالي چين اتفاق افتاده است.  استقرار پروژه
ها را داشتند از  اين پروژههايي كه امكان قرار گرفتن در هر كدام از  دانشگاه
كدام از  هايي كه در هيچ هاي دولتي بسيار خوبي استفاده كردند. اما دانشگاه يارانه

روند كه به لحاظ  به شمار ميهايي آموزشي  ها نيستند، اساسا دانشگاه اين پروژه
ايي كه از جمله  هاي فني حرفه . كالجشوند بودجه با مشكالت جدي هم مواجه مي

  آموزي و اعطاي مدرك متمركز هستند. هستند بر مهارت 21/1-هاي بدون دانشگاه
كنندگان  بندي براي دانشگاه در چين مبتني بر حاميان مالي و اداره نوع ديگر طبقه

افتد. بر اين اساس سه نوع دانشگاه در چين وجود دارد كه  ها اتفاق مي دانشگاه
  عبارتند از:

 ها  شوند كه به آن آموزش اداره مي نهادهاي آموزش عالي كه توسط وزارت
  شود.  هاي ملي هم گفته مي دانشگاه

 شوند و  نهادهاي آموزش عالي كه توسط دفاتر آموزشي استاني اداره مي
  دنشو مي ناميدههاي استاني  دانشگاه

 و نهادهاي آموزشي عالي خصوصي  
  هاي كالن آموزش عالي انواع برنامه

  سه دسته برنامه هستند كه عبارتند از:هاي راهبردي در چين شامل  برنامه

                                                            
پروژه كالني است در سطح عالي كه توسط دولت مركزي براي دستيابي به  5/98ي  پروژه ١

  اندازي شده است. راه 21هايي با كالس جهاني در قرن  دانشگاه

شروع  1995آغاز شد اما به صورت رسمي كار خود را از سال  1993از سال  1/21ي  پروژه ٢
 100كرده است. اين پروژه توسط دولت مركزي و به با هدف ارتقاء استانداردهاي پژوهشي در 

  طراحي شد.  21دانشگاه برتر براي قرن 

3 Non-21/1 Universities 
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 هاي  هاي جامع نهاد دانشگاه بوده و با برنامه ساله كه برنامه هاي پنج طرح
  راستاست. ي چين مرتبط و هم ساله  توسعه اقتصادي و اجتماعي پنج

 هاي جامع نهاد دانشگاه است و فقط زمان  ها هم برنامه هاي ميان كه آن برنامه
راي تحقق اهداف آن ده سال و يا بيشتر در نظر گرفته در نظر گرفته شده ب

  است.  شده
 هايي براي رسيدن به هدف خاصي است.  تخصصي كه برنامه هاي برنامه  

  هاي مديريت در آموزش عالي چين چالش
هاي آموزش عالي مواجه شد  دولت چين با تعدادي چالش جديد در مديريت بخش

هاي نهادي ساختارهاي آموزش عالي بوده  گيها ناشي از تغيير در ويژ كه اين چالش
  است. به عنوان مثال:

 هاي  هاي جديد و يا درگيري دولتي براي دانشگاه-مديريت مرزهاي خصوصي
بين دولت و ادغام شدن نهادهاي آموزش خصوصي با فرايندهاي تجاري 

  سازي و مديريت بر اساس اصول بازار و فرايندهاي تمركززدايي. 
 ها همراه با حصول تضمين  هاي رايج در عملكرد برنامه يقاعدگ مديريت بي

دادن متقاضيان آموزش  كيفيت در آموزش عالي فرامليتي در ضمن شركت
  عالي در خارج از كشور 

 هايي با كالس جهاني، با توجه به استاندارهاي  توسعه ساز و كار دانشگاه
 داشت حكمراني داخلي ن حفظ و نگهبيروني جديد در ضم

هاي مديريت كالن آموزش عالي در چين به سمت  دهي به اين چالش براي پاسخ
نوع جديدي از مديريت رفت. در اين سبك جديد نهادهاي آموزش عالي از سطح 
باالتري از اختيار به همراه پاسخگويي بيشتر از جانب خود، برخوردار شدند. 

الي، منابع انساني و ساير هاي آكادميك، م ها اختيارات بيشتري را در حوزه دانشگاه
امور مربوط به مديريت داخلي مانند استخدام هيات علمي و كاركنان، جذب 

ايي، به دست آوردند. دولت مركزي  هاي توسعه ي درسي و دوره دانشجو، برنامه
كنترل خود بر ميزان، روش و سرعت تمركززدايي و همچنين انتخاب رئيس 

  نان ادامه داده است. ها و دبيران احزاب را همچ دانشگاه
رسد تعارضي بين تمركززدايي و تمركزگرايي در حكمراني آموزش عالي  به نظر مي
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خوانده » تمركززدا -اتمركزگر«شود كه به اصطالح  يده ميهاي اخير د چين در سال
ي پويايي خاص در تغييرات حكمراني آموزش  دهنده شود. اين اصطالح بازتاب مي

هاي آموزش عالي در چين نيمه مستقل و نه كامال مستقل عالي در چين است. نهاد
ها نه كامال تحت كنترل دولت و نه كامال مستقل از  از دولت هستند. در واقع آن

  شوند. دولت اداره مي
 هاي توسعه آموزش عالي در چين الشچ

ها و  گير و كسب توجه ي گسترش چشم آموزش عالي در چين در عين تجربه
  ارتند از:برو شده كه ع هايي هم روبه با چالشهاي جهاني  تحسين

 آموزان نابرابري براي دستيابي به آموزش عالي در ميان دانش 
هاي خانوادگي در دستيابي به  پژوهشگران مايل هستند كه نشان دهند چگونه ريشه

ها تاثير دارد.  ي گسترش كمي دانشگاه آموزش عالي در چين به ويژه در دوره
آموزاني كه از  دهد پس از تجربه گسترش كمي در ژاپن دانش ها نشان مي يافته

ها به آموزش  تر هستند چهار برابر قدرت دسترسي آن هايي تحصيل كرده خانواده
كرده  هاي كمتر تحصيل آموزاني كه از خانواده كه دانش عالي بيشتر شده در حالي

اند. كه اين  هانگيزي دسترسي به آموزش عالي را از دست داد هستند، به طرز غم
هاي اخير ارتباط  هاي آموزش عالي و خصوصي شدن آن در سال ها به هزينه يافته

  جدي دارد.
 التحصيالن  هايي مربوط به اشتغال فارغ دشواري 

هاي اخير بحث يافتن شغل در ميان بسياري از كشورهاي دنيا جدي است و  در سال
هاي اخير نشان  اي پژوهشه چين هم از اين موضوع مستثنا نيست. نتيجه بافته

التحصيالن دانشگاهي در چين با معضل عدم اشتغال  دهد كه تعداد كمي از فارغ مي
ها و  و يا مشغول شدن به مشاغل پرمخاطره مواجه بودند اما با زياد شدن دانشگاه

التحصيالن بيكار افزايش و نرخ اشتغال كاهش  التحصيالن تعداد فارغ افزايش فارغ
التخحصيالن باشد بسيار  شغلي كه متناسب با دانش و مهارت فارغيافت. يافتن 

التحصيالن از استاندارهاي مصوب كمتر  دشوار شده. معموال حقوق ساالنه اين فارغ
بوده و رشد مناسبي هم در اين مشاغل وجود ندارد. در اين شرايط متقضيان نه به 
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توانند  و ارتباطات ميهاي خانوادگي  زمينه واسطه حرفه و مدرك كه به كمك پيش
  مشاغل خوب را به دست آورند. 

 هاي مختلف توسعه نابرابر آموزش عالي در بخش 
هايي در توسعه آموزش عالي  تغييرات نهادي در آموزش عالي كشور چين به چالش

هاي نهادهاي آموزش عالي و همچنين توسعه نابرابر آموزش عالي  در بين انواع گونه
هاي  نجر شده است. به عنوان نمونه در مسير طرحدر مناطق مختلف چين م

هايي در كالس جهاني، مقدار  راهبردي دولت مركزي چين براي توسعه دانشگاه
ي دولتي از طرف دولت مركزي و محلي تنها به چند دانشگاه  وسيعي از بودجه

اند تعلق پيدا  هاي مشخص شده بندي مطرح پژوهشي كه به واسطه برخي طبقه
كنند، همچنين  هايي بودجه بهتر دريافت مي وه بر اين كه چنين دانشگاهكند. عال مي

توانند نخبگان  برتر شناخته شده و مي  هاي كليدي با كيفيت به عنوان دانشگاه
ها به سمت خود جذب كنند. و اين همه سبب  جهاني را بيش از ساير دانشگاه

هاي برتري كه  واسطه پروژههاي جهاني هم به  بندي ها در رتبه شود اين دانشگاه مي
المللي بيشتري كه دارند و سطح انتشارات و توليدات علمي  كنند، روابط بين كار مي

هاي بهتري را به دست آورند. و اين همه خود به توسعه نامتوازن  خود رتبه
هايي كه در مناطق  بندي و چه به لحاظ دانشگاه ها چه به لحاظ دسته دانشگاه

  زند.  يافته قرار دارند، دامن مي سعهجغرافيايي كمتر تو
  ساختار آموزش عالي ايران

را به عنوان پيدايش نخستين  شمسي 1230تأسيس دارالفنون در سال اگر 
با تصويب قانون اجازه تأسيس ساختارهاي دانشگاهي در نظر بگيريم، پس از آن 

ثقل شمسي، دانشگاه تهران به عنوان مركز  1313دانشگاه در تهران در سال 
با تأسيس وزارت علوم و آموزش عالي در بهمن  د.آموزش عالي ايران شناخته ش

، نخستين 1348در سال  "شوراي مركزي آموزش"و متعاقب آن تشكيل  1346
ها و  گام در جهت تمركز، تجديد سازمان و اعمال يك نظارت مركزي بر دانشگاه

اسالمي در ارديبهشت پس از پيروزي انقالب . مؤسسات آموزش عالي برداشته شد
اليحه قانوني تشكيل شوراي عالي فرهنگ و آموزش عالي به تصويب شوراي  1359

انقالب رسيد و به دنبال آن ستادي با عنوان ستاد انقالب فرهنگي تشكيل شد كه 
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گذاري فرهنگي و آموزشي كشور به عهده  اين ستاد بزرگترين نقش را در سياست
 . گرفت

تشكيل وزارت بهداشت، درمان و آموزش "ويب قانون با تص 1364در مرداد  
هاي وزارت فرهنگ و آموزش عالي در  ، كليه اختيارات، وظايف و مسؤوليت"پزشكي

وزارت فرهنگ و آموزش عالي در فت. آموزش پزشكي به وزارتخانه جديد انتقال يا
ام گذاري نظ به منظور انسجام بخشيدن به امور اجرايي و سياست 3/2/1379تاريخ 

ريزي،  علمي كشور، به وزارت علوم، تحقيقات و فناوري تغيير نام داد و وظايف برنامه
هاي  ها و اولويت حمايت و پشتيباني، ارزيابي و نظارت، بررسي و تدوين سياست

 د. هاي تحقيقات و فناوري به وظايف وزارتخانه مذكور افزوده ش راهبردي در حوزه
ش عالي مطابق قانون اصالح قانون تأسيس وظايف اصلي وزارت فرهنگ و آموز 

  ز:عبارت است ا 8/5/1353وزارت علـوم و آموزش عالي مصوب 
 ريزي در همه  هاي كلي و برنامه مشي هاي اساسي و خط بررسي و ارائه هدف

     هاي علمي و ايجاد هماهنگي ميان آنها سطوح آموزشي و پژوهش
 دانشگاهي هاي آموزشي و پژوهشي تعيين اصول كلي برنمه     
 ها و مؤسسات آموزش عالي  تعيين ضوابط اساسي آموزشي و پژوهشي دانشگاه

     و مؤسسات پژوهشي
 و  ها و مؤسسات آموزش عالي هماهنگ كردن ضوابط سازماني دانشگاه

مؤسسات پژوهشي و ضوابط و اصول كلي مقررات استخدامي اعضاي هيأت 
و مؤسسات آموزش عالي و  ها علمي و همچنين ساير مستخدمين دانشگاه

مؤسسات پژوهشي كه مشمول قانون استخدام كشوري نيستند پس از تأييد 
سازمان امور اداري و استخدامي كشور با توجه به نيازها و مقتضيات خاص هر 

     هاي مزبور يك از سازمان
 ها و  هماهنگ كردن ضوابط و اصول كلي مقررات مالي و معامالتي دانشگاه

زش عالي و مؤسسات پژوهشي با همكاري وزارت امور اقتصادي مؤسسات آمو
هاي  و دارايي و سازمان برنامه و بودجه، در جهت تسهيل فعاليت سازمان

     مزبور با توجه به مقتضيات خاص هر يك
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 هاي علمي به منظور تربيت  ريزي جامع توسعه آموزش عالي و پژوهش برنامه
     نياز كشور نيروي انساني كاردان و متخصص مورد

  تعيين خط مشي كلي در مورد اعزام دانشجو به خارج و نظارت و سرپرستي بر
امر اعزام و تحصيل و بازگشت و به كارگماري دانشجوياني كه براي ادامه 

     شوند روند يا فرستاده مي تحصيل به خارج از كشور مي
 ي پژوهشي و ها اتخاذ تدابير الزم جهت ترويج علوم و هدايت و ارشاد كوشش

     هاي پژوهشي حمايت از محققان كشور و ايجاد تسهيالت الزم براي فعاليت
 ها و مؤسسات آموزش عالي و مؤسسات پژوهشي و  نظارت بر امور دانشگاه

     ارزشيابي آنها
 هاي آموزش عالي و  تعيين ضوابط مربوط به تشخيص ارزش علمي گواهينامه

تعيين ارزش  سات علمي خارجي وها و مؤس هاي علمي دانشگاه پژوهش
    مدارك مذكور

 نياز  فراهم آوردن موجبات تربيت دبيران و كارشناسان آموزشي مورد
     مؤسسات آموزش عمومي

  ايجاد و اجازه تأسيس تجهيز و توسعه هرگونه واحد آموزش عالي و يا مؤسسه
ها طبق پژوهشي همچنين جلوگيري از ادامه فعاليت و يا انحالل هر يك از آن

     تصويب شوراي گسترش آموزش عالي
  همكاري با سازمان برنامه و بودجه در بررسي صورت اعتبارات جاري و عمراني

ها و مؤسسات آموزش عالي و مؤسسات پژوهشي كه توسط  نياز دانشگاه مورد
ها و مؤسسات آموزش عالي و مؤسسات پژوهشي به وزارت علوم،  دانشگاه

  شود يم ميتحقيقات و فناوري تسل
 هايي كه از طرف  اداره امور نمايندگي ثابت ايران در يونسكو و امور بورس

ها و مؤسسات آموزش  سازمان امور اداري و استخدامي كشور براي دانشگاه
روابط علمي  برعالي و مؤسسات پژوهشي تخصيص داده و توسعه و نظارت 

   هاي علمي المللي در سطح آموزش عالي و پژوهش بين
 در ايران ها و مؤسسات آموزش عالي دانشگاهساختار   

ها  هاي امنأي دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي زير نظر هيأت دانشگاه 
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شوراي  23/12/1367شوند. مطابق قانون مورخ  و مؤسسات آموزش عالي اداره مي
با  ها و مؤسسات آموزش عالي هاي امناي دانشگاه عالي انقالب فرهنگي، هيأت

 :شوند ساختاري به شرح زير تشكيـل مي
 وزير     
 رئيس دانشگاه     
 4  تن از شخصيتهاي علمي و فرهنگي و يا اجتماعي و محلي و كشوري  6تا

كه نقش مؤثري در توسعه و پيشرفت دانشگاه مربوط داشته باشند. ( اين 
گي و گيري مشورتي شوراي عالي انقالب فرهن اعضا به پيشنهاد وزير و تصميم

 ). با حكم رئيس جمهور تعيين مي شوند
  رئيس يا نماينده رئيس سازمان برنامه و بودجه  

رياست هيأت امناي دانشگاه برحسب مورد به عهده وزير فرهنگ و آموزش عالي يا 
و دبيري هيأت امنا به عهده رئيس دانشگاه  بودهبهداشت، درمان و آموزش پزشكي 

 به قرار ذيلهمچنين به موجب اين قانون وظايف و اختيارات هيأت امنا ت. اس
  ست:تعيين شده ا

 تصويب آيين نامه داخلي     
 اداره دانشگاه و واحدهاي  ي تصويب سازمان و تشكيالت دانشگاه و نحوه

     تابعه
 شود بررسي و تصويب بودجه دانشگاه كه از طرف رئيس دانشگاه پيشنهاد مي 
هاي دانشگاهي منتهي به مدارك  شامل آموزش عالي در ايران عمدتاًآموزش     

كارداني، كارشناسي، كارشناسي ارشد و دكتري است. مراكز آموزشي فعال در 
  ز:آموزش عالي ايران عبارتند ا

 بخش دولتي     

هاي  ها و مراكز آموزش عالي وابسته به وزارتخانه در حال حاضر عالوه بر دانشگاه 
تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، مراكز ديگري نيز با علوم، 

از جمله اين  ند.پذير كسب مجوز از وزارت علوم، تحقيقات و فناوري دانشجو مي
معلم وابسته به وزارت آموزش و پرورش و  هاي فني و مراكز تربيت مراكز آموزشكده



    ها در كشورهاي دنيا و ايران بررسي تطبيقي ساختار دانشگاه  84

امور خارجه، پست و  مانندا ه مؤسسات آموزش عالي وابسته به ساير وزارتخانه
ها و مؤسسات  تحصيل دانشجويان در دانشگاهست. ا نفتتلگراف، راه و ترابري و 

آموزش عالي به اين ترتيب است كه آنها براي تحصيل در يك رشته تحصيلي، در 
دانشگاه، دانشكده، آموزشكده فني و يا مدرسه مانند يكي از مراكز آموزش عالي 

و واحدهاي تحصيلي را در مدت زمان معيني به اتمام پذيرفته شده، دروس 
آموختگان خود بر حسب دوره تحصيلي كه در آن  دانش بهها  رسانند و دانشگاه مي

اند، يكي از مدارك رسمي كارداني، كارشناسي،  پذيرفته شده و تحصيل كرده
  .كنند كارشناسي ارشد، دكتري حرفه اي و دكتري تخصصي اعطا مي

ها و مؤسسات آموزش عالي، دانشگاهي تحت عنوان، دانشگاه جامع  شگاهعالوه بر دان
اي و  هاي فني و حرفه به منظور تقويت آموزش 1371كاربردي در سال  -علمي 

هاي صنعت، معادن، كشاورزي و خدمات  نياز بخش تربيت نيروي انساني ماهر مورد
داني و كارشناسي هاي كار شامل دوره ها كه عمدتاً است. اين آموزش شدهتأسيس 

هاي به كارگيرنده  ها و وزارتخانه هاي اجرايي و سازمان است، با همكاري دستگاه
 . دانشجويان مربوط اجرا مي شود

 بخش غيردولتي     
به منظور افزايش مشاركت عمومي در ارائه خدمات آموزش عالي و كاهش بار مالي 

تقاضاي اجتماعي جهت ورود به دولت در اين زمينه و به دليل افزايش روز افزون 
كه  شدها و مؤسساتي در بخش غيردولتي ايجاد  آموزش عالي در ايران دانشگاه

 : ها و مؤسسات آموزش عالي زير است شامل دانشگاه
 دانشگاه آزاد اسالمي     
 يمؤسسات آموزش عالي غيردولتي و غيرانتفاع  
 (آموزش از راه دور ) بخش غيرحضوري    

   
 گزينش دانشجو 

ايي متفاوت است.  ولتي با بخش غيردولتي گاه تا اندازهگزينش دانشجو دربخش د
گزينش دانشجو در دوره كارشناسي و كارشناسي ارشد به صورت متمركز انجام 

اساس نمره و ظرفيت اختصاص داده شده به هر رشته  داوطلبان بريعني  شود مي
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 متمركز نيمه گزينش دانشجو به صورت در دوره دكتري ،  اماپذيرفته مي شوند
د. به اين معنا كه نخست يك آزمون انجام مي شوهاي مجري  توسط دانشگاه

شدگان اوليه بنا به رتبه و عالقمندي فرد خود  متمركز برگزار شده و سپس پذيرفته
هاي مختلف معرفي شده و اين دانشگاه پس از برگزاري جلسات مصاحبه  به دانشگاه

شدگان تعداد  تخصصي و بررسي سوابق علمي متقاضي از بين اين پذيرفتهعلمي و 
  كنند. معدودي را بر حسب ظرفيت تعيين شده انتخاب مي

هاي متمركز، گاه  اما پذيرش دانشجو در بخش غيردولتي عالوه بر برگزاري آزمون
 گيرد.  گونه آزموني صورت مي تنها بر اساس سوابق و بدون برگزاري هيچ

     ي تحصيليدوره ها

منظور از دوره تحصيلي در نظام آموزش عالي مجموعه دروسي است كه در 
چارچوب نظام خاصي براي هر رشته تحصيلي ارائه و به اعطاي يك مدرك 

هاي تحصيلي در آموزش عالي ايران عبارتند از:  دورهد. دانشگاهي منتهي مي شو
   و تخصصي كارداني، كارشناسي، كارشناسي ارشد، دكتري حرفه اي

واحد است و طول مدت تحصيل در اين  72تا  68تعداد واحدهاي دوره كارداني  
آموختگان اين دوره مدرك كارداني اعطا مي  سال است و به دانش 2 دوره معموالً

واحد است . طول مدت تحصيل  145تا  130واحدهاي دوره كارشناسي  . تعدادشود
آموختگان اين دوره مدرك كارشناسي  دانش و بهبوده سال  4 "در اين دوره معموال

واحد و كارشناسي  32تا  28تعداد واحدهاي كارشناسي ناپيوسته بين . شود داده مي
. طول مدت تحصيل در دوره كارشناسي ارشد استواحد  182تا  172ارشد پيوسته 

سال است و به  2سال و در دوره كارشناسي ارشد ناپيوسته  6پيوسته 
تعداد شود. و در نهايت  ميآن مدرك كارشناسي ارشد اعطا آموختگان  دانش

 است وواحد شامل واحدهاي آموزشي و پژوهشي  50تا  42واحدهاي دوره دكتري 
 آموختگان آن مدرك دكتري سال است و به دانش 5/4طول مدت دوره دكتري 

(PH.D) داده مي شود .  
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 ساختار سازماني وزارت علوم، تحقيقات و فناوري
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  ها در ايران نمونه ساختار سازماني دانشگاه
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از منظر  كشورهاي مطالعه شدهساختار آموزش عالي بررسي تطبيقي 
  سازي و ساختار آموزش عالي ايران ي كوچك تجربه

واقعيت آن است كه پيش از انجام مطالعات عميقي كه منتهي به نگارش اين 
سازي  كوچك هاي سياستگزارش شد پژوهشگران شناخت كافي از كشورهايي كه 

ها اعمال شده بودند، نداشتند. به همين دليل كشورهايي را مبتني بر تفاوت  در آن
تمركز قرار غيرمركز و ي متمركز، نيمه متم ساختارهاي مديريتي كه در سه دسته

يافته انتخاب كردند كه  گرفتند را از دو سطح كشورهاي در حال توسعه، توسعه مي
چه در تمايزات ساختاري وجود داشته و  بتوانند تحوالت مرتبط را بر اساس آن

گذاري در آموزش عالي را تغيير دهند،  توانند به لحاظ كالن رويكرد سياست مي
حين انجام مطالعه مشخص شد كه كشورهاي انتخاب شده به بررسي نمايند. اما در 

ي اين  چه در تجربه اند. اما آن سازي بهره نبرده طور مستقيم از سياست كوچك
هاييست كه در آموزش  گونيجالب توجه است توجه به روند دگركشورها بسيار 

موزش گانه اصلي تحول آ ها رخ داده است. در تمام اين كشورها مراحل سه عالي آن
گرا به سمت آموزش محور و در نهايت تالش براي فراهم  نخبه ساختارهايعالي از 

شود. در تمام اين كشورها براي  آوردن فرصت دسترسي جهاني به وضوح ديده مي
هاي متفاوت تغيير كرده است تا به  رسيدن به اهداف اصلي آموزش عالي كه در دوره

ي رسيده، تضمين كيفيت، تقويت نظام المللي شدن آموزش عال امروز و عصر بين
ارزشيابي دروني، كاهش تمركز دولت، افزايش استقالل و اختيارات دانشگاهي، 

ها به  ها و گرنت ي پرداخت وام ها در حوزه طراحي منابع جديد مالي، كمك دولت
دانشجويان و اعضاي هيات علمي و فراهم آوردن فضا براي تبادالت استاد و دانشجو 

هاي ديگر گزارش خواهيم ديد  كه در بخش (Trow, 2007)خورد  چشم مي بسيار به
هايي برآمده از نگاه  اند اما با سياست سازي نام نگرفته اين همه شايد در اسم كوچك

سازي در آموزش عالي  سازي شروع شده و به مفهوم ديگري به نام چابك كوچك
هاي  ستاز اجراي سياتر  رسيده است. به همين منظور نخست براي شناخت عملي

و آمريكاي شمالي) انتخاب شدند كه  زافستان، هندسازي سه كشور ديگر (ق كوچك
توان  اجرا شده و امروزه مي ها هاي آن در دانشگاه ي زماني سازي در يك بازه كوچك
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ها و ارائه  به واكاوي پيامدهاي آن وارد شد. پس از ارائه اين تجربيات، تحليل يافته
  استي در ادامه گزارش آورده خواهد شد.راهكارهاي سي

هاي ذكر شده بايد يادآوري شود كه آموزش  اما از سوي ديگر پيش از ورود به بحث
هاي تحول  عالي ايران كه داراي ساختاري متمركز و غيرمستقل است در طي دوره

ي اصلي را پشت سر قرار داده كه در بررسي  خود به ويژه پس از انقالب دو دوره
ي مربوط به انقالب فرهنگي و تحوالت  ري آن آورده شده است. نخست دورهساختا

ترين آن تحوالت مربوط به گسترش كمي  پس از آن بوده و دوم و شايد مهم
، 1395، فراستخواه 1394(منيعي  هاي پژوهشي چشمگير در آن است. نتايج يافته

يران مطلوب نبوده آورد حاصل از گسترش در ا دهد كه ره نشان مي ).1396فريدوني 
طلبانه و  هاي گسترش آموزش عالي با رويكردها عدالت به اين معنا كه سياست

ردپايي جدي در ي مسير خود  افزايش فرصت دسترسي آغاز شد اما در ادامه
گرايي، افزايش مشكالت مالي،  هاي افت كيفيت آموزش عالي، مدرك حوزه
دهد از اين رو  ت نشان ميهاي اجتماعي و بسياري عوامل از اين دس بحران

گيري از  اند كه با بهره گذاران آموزش عالي در چند سال اخير بر اين بوده سياست
ايي شدن آموزش عالي  هاي پس از توده ي كشورهاي ديگر دنيا كه از بحران تجربه

اند، بهره برده و راهي براي معضالت آموزش عالي ايران بيابند. از جمله  عبور كرده
گذاران آموزش عالي نيز به چشم  ارها كه امروزه در ادبيات سياستاين راهك

سازي است. از اين رو مرور بر نتايج به دست آمده از بررسي  خورد همين كوچك مي
تواند فضايي  اند مي سازي در كشورهايي كه در ادامه آورده شده ي كوچك تجربه
تراند كه آيا گذاران آموزش عالي در ايران بگس تر پيش چشم سياست روشن

تواند رويكرد مناسبي براي فائق آمدن بر مشكالت باشد  سازي مي راهكارهاي كوچك
  يا خير.

ي كشورها در ادامه كمك خواهد كرد كه پيشنهادات و اقدامات  بررسي تجربه
  سياستي قابل اجرايي را مبتني بر بافت و ساختار آموزش عالي ايراني ارائه كنيم.

  (Tolymbek 2016)سازي در آموزش عالي قزاقستان  تجربه كوچك
هاي  گير آموزش عالي در قزاقستان سبب شد تا سياست گسترش چشم
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ها در دستور كار دولت قرار بگيرد. وزارت آموزش و علوم  سازي دانشگاه كوچك
 ساز ملي آموزش عالي در كشور است، بر اين باور بود قزاقستان كه بزرگترين تصميم

ي كيفيت ايجاد كرده  هاي جدي در حوزه كه گسترش كمي آموزش عالي چالش
ي بازار آموزش عالي  كاستن از اندازه به اين نتيجه رسيدند كه است. بنابراين

تواند  كننده مي كننده و حتي محدود ها تنظيم قزاقستان از طريق تنظيم سياست
ل گذشته وزارت آموزش و رويكرد مناسبي براي اين موضوع باشد. در طول چند سا

علوم قزاقستان سياست جديدي را براي رسيدن به اين هدف اجرايي كرد. اين 
سياست بر نزديك كردن و حتي ادغام كردن موسسات آموزش عالي كه عملكرد 

ها را همگي  مطلوبي ندارند، با نهادها و موسسات موفق آموزش عالي مبتي بوده و آن
كرده است. به همين منظور  سازي معرفي مي هاي كوچك بر آماده از سياست

  راهبردهاي زير طراحي شدند:
  ادغام موسسات آموزش عالي  
 تر براي اعتباربخشي  هاي سخت طراحي قوانين و رويه 
 تر مجوزها گيرانه صدور سخت  
 ايي جامع براي فرايندهاي آموزشي طراحي استاندارهاي منطقه  
 هاي تحصيالت تكميلي كه در  ورههاي دولتي تنها براي دانشجويان د بودجه

  خوانند هاي با مزيت رقابتي درس مي رشته
 هاي پژوهشي جايگاه ويژه براي دانشگاه  
 ي متقاضيان  يكپارچه كردن آزمون ورودي دانشگاه براي همه  
 ارزيابي بيروني عملكرد دانشجويا سال آخر  
 هاي  لويتي او در نهادهاي آموزش عالي درباره  هاي دولتي براي پژوهش گرنت

  رقابتي
 ها هاي و تبادل اساتيد بين دانشگاه جايي دانشگاه جابه 

ايي در اين كشور انجام شد كه نشان دهد پس از  پژوهش گسترده 2016در سال 
سازي آيا اهداف اين سياست موفق شده و  هاي كوچك گذشت چند سال از سياست

گذشته تجربه كند؟  آموزش عالي در قزاقستان توانسته شرايط بهتري را نسبت به
  اين پژوهش وسيع به دنبال پاسخ دادن به اين سواالت اساسي بود كه:
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 سازي آموزش عالي در فضاي  هاي جديد كوچك پيامدها و اثرات سياست
  رقابتي آموزش عالي قزاقستان چه بوده است؟

  كدام سياست كارايي بيشتر و كدام سياست كارايي كمتري در فضاي رقابتي
  اند؟ در قزاقستان داشتهآموزش عالي 

كند كه  ي موجود باورهايي معرفي مي اين مطالعه هدف خود را تبيين دامنه
ي كوچك سازي آموزش عالي در قزاقستان دارند.  نفعان آموزش عالي درباره ذي

ها و تمايل  ها از كارايي و اثربخشي اين سياست همچنين تالش شده تا ارزيابي آن
داردهاي نهادهاي آموزش عالي در قزاقستان، به صورت ها براي افزايش استان آن

  آشكار بيان شود.
دهد كه  نفعان نشان مي ي وسيعي از ذي هاي حاصل از مصاحبه با گستره يافته

ها بر اين موضوع كه آموزش عالي در قزاقستان گسترش زيادي را تجربه  همگي آن
فاق نظر داشتند. اما تفاوت ها براي آن وجود دارد، ات كرده و نياز به برخي محدوديت

ها بر اين  گردد. بيشتر آن سازي كه بايد رخ دهد بر مي نگاه آن به شكلي از كوچك
هاي پنهاني در خارج از آموزش عالي و بازار وجود دارد كه به  باور هستند كه دست

ها معتقدند  صورت مستقيم بر ضعف عملكرد واحدهاي آموزش عالي تاثير دارند. آن
شود.  ها به افزايش در كيفيت منجر نمي كاهش دادن در تعداد دانشگاه كه هميشه

بلكه بهبود كيفيت آموزش عالي تا سطح زيادي به حذف فشارهاي بيروني و 
شود. بنابراين آموزش عالي نياز به خودتنظيمي دارد و نه  فشارهاي اداري مربوط مي
ها نيز تاكيد دارند و  اهكنندگان بر ضعف ارزيابي دانشگ تنظيم از بيرون. مشاركت

هايي خاص از  هاي جامع و بخش ها حتي در سطح دانشگاه گويند اين ارزيابي مي
آموزش عالي، در سطح كشور با دقت كافي و با ابزارهاي روا و مناسب انجام 

 شود.  نمي
هاي آن در  ها بر الگويي تاكيد دارد كه در آن آموزش عالي و تعداد دانشگاه اين يافته

طور كه متخصصان اعتباربخشي  ه تنها مبتني بر رويكرد بازاري نباشد. همانمنطق
ايي در اين پژوهش بر آن تاكيد دارند در طول چند سال گذشته وزارت  منطقه

هاي مصنوعي است تحت  هايي كه مبتني بر حفره از طريق سياستآموزش و علوم 
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قعي خود دور شود. فشار قرار گرفته كه سبب شده از يك كل منسجم و اهداف وا
نفعان آموزش  ها بسيار مهم است توجه به اين موضوع است كه ذي چه در يافته آن

ها به  ي بخش سازي تبعيض رخ نداده و همه عالي احساس كنند تحت فرايند كوچك
هاي  اند. مثال زماني كه قرار است گرنت ي اثر و ماندگاري كه دارند ديده شده اندازه

ي  هاي تعريف شده براي همه ن محدوديت بر اساس شاخصدولتي محدود شود اي
  هاي خصوصي.  ها اتفاق بيفتد و نه تنها براي تعدادي از دانشگاه دانشگاه

سازي منتهي به بهبود كيفيت در  دهد نگاه بازاري به كوچك ها نشان مي يافته
اف ي خوبي در خصوص اهد تواند نتيجه چه مي هاي قزاقستان نشده است. آن دانشگاه
ها اختيار داد كه  سازي داشته باشد اين است كه بتوان به دانشگاه كوچك

ها و اهداف كالن خود را كه بر اساس انتظار بازار  استاندارهاي توسعه براي برنامه
ها بايد قادر باشند تا مسير منعطف  اند، تدوين كنند. در اين مسير دانشگاه تهيه كرده

داف مدون خود طراحي كنند كه اين مسيرها آموزشي خود را براي رسيدن به اه
تواند متفاوت  ها و اهدافي كه دارد مي براي هر نهاد آموزش عالي بر اساس قابليت

سازي كه خود را در قالب بهبود فرايندها،  باشد. در واقع دستيابي به اهداف كوچك
ش پذيري و در عين حال كاه پاسخ دادن به نيازهاي جامعه، افزايش قدرت رقابت

دهد در گروه به رسميت شناختن آزادي علمي و اختيار  ها نشان مي هزينه
  دانشگاهي است.
هايي ضعيف  ها و سازو كارهاي روشن و دقيق كه منجر به توليد داده ضعف در رويه

شود موضوع بسيار مهمي است كه جايگاه آن در  براي ارزيابي و توليد استاندارد مي
ها هر روز از روز  يژه در شرايطي كه تعداد دانشگاهبهبود شرايط آموزش عالي به و

هاي  شود. زيرا استفاده از سياست شود، ناديده گرفته مي پيش بيشتر مي
سازي به منظور كاهش تعداد نهادهاي آموزش عالي به صورت خودكار منجر  كوچك

سازي ممكن است  به افزايش كيفيت در آموزش عالي نخواهد شد. از اين رو كوچك
مسائل سطحي مربوط به سطح مدرك اعضاي هيات علمي و برخي مسائل  برخي

گردد را  تري كه به كيفيت بر مي تواند مسائل عميق سطحي مالي را حل كند اما نمي
ها و  ها و حتي ادغام رشته بندي كردن در دانشكده حل و فصل نمايد. دوباره گروه

رد با در طول و در ارتباط با تواند تا حدي مفيد باشد اما اين رويك دانشكدهها مي
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هاي آموزش عالي انجام شود. يعني ابتدا بايد يك كل منسجم  ي سياست همه
ي مطلوب  طراحي شود كه در آن اهداف، آزادي علمي، استقالل دانشگاهي و آينده

سازي آن هم با نگاهي از درون  هاي كوچك آموزش عالي رسم شود و بعد استراتژي
ازو كارهاي استاندارد و ارزيابي عملكرد دروني به منظور دانشگاه و با طراحي س

  ارتقاي كيفيت، صورت بگيرد. 
تواند  ها در دانشگاه رويكرد مبتني بر رقابت است كه مي ترين نگاه امروزه يكي از مهم

شود، كمك  هاي آموزشي كه بر اساس نيازها و انتظارات بازار طراحي مي به برنامه
ترين سياست آموزش عالي  ت كه اگر قرار باشد رقابت مهمكند. اما واقعيت اين اس

ماند. اين  گاه نظام ارزيابي و اعتبارسنجي همچنان در دست دولت باقي مي باشد آن
پذيري در معناي اصيل خود بر آزادي علمي مبتني است.  در حالي است كه رقابت

د آزاد باشند، بايد ها و اهداف خو  ها بايد براي طراحي برنامه در اين نگاه دانشگاه
هاي رقابتي خود را براي آينده شناسايي كنند و به همين منظور  بتوانند منابع مزيت

ي زماني بلند مدت  بتوانند در خصوص استخدام اساتيد خارجي بر اساس يك برنامه
و استقالل دانشگاهي فعاليت كنند كه اين رويكردها سبب جدا شدن آموزش عالي 

كند. تنها تحت اين سه شرط است ك  مستقل مي ساختاريا از دولت شده و آن ر
ها را براي افزايش  شده از بازار كه آن  توانند در محيط منشعب ها مي دانشگاه

كند، باقي بمانند كه اين همه  استانداردها و حفظ مزيت رقابتي خود تشويق مي
  مسيري بلند مدت و بر اساس ساز و كاري دقيق  طراحي شده است.
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  (Kumar and Sharma 2003)سازي در آموزش عالي هند  تجربه كوچك
هاي هند به دليل افزايش جمعيت دانشجويي، افزايش جمعيت اعضاي  دانشگاه

ها و موسسات  هيات علمي و اساتيد در كنار روند رو به گسترش تعداد دانشگاه
جه شد. از ي اقتصاد آموزش عالي موا آموزش عالي به چالش جدي به ويژه در حوزه
ها و نفرات كاركنان آن كاسته شود.  اين رو دولت مقرر كرد تا از تعداد دانشگاه

سازي كه در اين مقطع به عنوان اولويت در دانشگاه دهلي در  هاي كوچك سياست
دولتي مربوط به   كالن  پيش گرفته شد، به عنوان جزئي از يك سياست

  شد.  سازي و تجاري سازي تلقي مي خصوصي
هاي نظري و مفهومي بود كه بين  از ابتداي اجراي اين سياست چالش اما

سازي در آموزش عالي اتفاق افتاد. از منظر بسياري از  ي كوچك متخصصان درباره
سازي مورد انتظار دولت موافق نبودند  هاي كوچك اين متخصصان كه با سياست

كند درك اين  اجه ميسازي در دانشگاه را با مشكل مو ايي كه كوچك ترين نكته مهم
توان براي دانشگاه تعريف كرد كه در عين  ايي را مي ي بهينه مهم است كه آيا اندازه

اجتماعي توسعه كه دانشگاه متولي مهم آن است -حال با رعايت آن فرايند اقتصادي
دچار اختالل نشود. از سوي ديگر بايد به اين نكته توجه كرد ساز و كاري كه براي 

تواند عينا در  رود نمي هاي مختلف به كار مي كرد دولت در بخش كاهش هزينه
هاي دولتي كه بايد به دانشگاه تعلق گيرد هم اعمال شود زيرا ممكن است در  بودجه

مدت را به همراه داشته باشد اما در بلند مدت مشكالتي  ي كوتاه ظاهر كاهش هزينه
يافته فراهم خواهد آورد.  عهبنيان و توس را ناظر بر شكل دادن به يك جامعه دانش

هاي ديگري استفاده شود كه با  رود از روش اي انتظار مي بنابراين در چنين حوزه
دهد تطبيق يافته باشد. ممنوع  هايي كه در آن رخ مي ساختار خاص دانشگاه و اتفاق

هاي جديد و تاسيس نهادهاي آموزش عالي جديد، تعيين سقف  كردن شروع دوره
براي نهادهاي آموزش عالي موجود، متوقف كردن استخدام و يا پذيرش دانشجو 

كاهش موردي برخي كاركنان و عواملي از اين دست شايد راهكارهاي قابل استفاده 
سازي به نظر برسند اما بايد ديد كه آيا استفاده از  در آموزش عالي براي كوچك

ها و جوامع و  ولتهاي مناسبي را براي د چنين راهبردهايي در طوالني مدت آورده
  آموزش عالي به همراه داشته است يا خير. 



  95  ها در كشورهاي دنيا و ايران دانشگاهبررسي تطبيقي ساختار 

 
 

تواند  سازي وجود دارد كه مي اما با اين همه اقدامات نامناسبي در ارتباط با كوچك
تاثيرات ناخوشايندي بر دسترسي و استانداردهاي آموزشي داشته باشد. برخي از 

  توان در موارد زير خالصه نمود: اين اقدامات را مي
 ها هايي براي افزايش شهريه تالش  
 ي وسيعي  كه دامنه ها بدون كنترل عملي آن در حالي دادن اختيار به دانشگاه

ها بر مديرتي دانشگاهي اثر داشته باشند. به اين معني كه هنوز  از قدرت
ها را  تمركززدايي در معناي واقعي خود رخ نداده و دادن اختيار به دانشگاه آن

گذاري  نفعان اثرگذاري كه به منابع قدرت و قانون ز ذيايي ا بين گستره
  اندازد. دسترسي دارند، گير مي

 بندي وابسته به ارزيابي و اعتباربخشي اجباري. اعتبار بخشي كه از  بودجه
  افتد و دروني نيست. بيرون اتفاق مي

 برداري از آن به دانشجوياني  هاي دانشجويي كه اولويت بهره مشروط بودن وام
  شود.  ي مالي بهتر داده مي ابقهبا س

تواند تنها به  عالي نميسازي اساسي در آموزش  واقعيت آن است كه گويا كوچك
هاي  هاي جايگزيني از آموزش مانند دانشگاه اجرايي كردن نمونه خلق فضاي
اند و يا مواردي  هاي خارجي تاييد گرفته المللي، نهادهايي كه از دانشگاه سايبري بين

كنند، باشد. بلكه آموزش عالي  ست كه صرفا با پارامترهاي تجاري عمل مياز اين د
هاي آموزش  سازي و انواع ديگر سياست ي كوچك هايي كه در حوزه و تمام سياست

دهد بايد ضرورت ورود دانش به جامعه و اثرات آن را گسترش دهد. از  عالي رخ مي
گذاري را در آموزش  مايهيافته بيشترين سطح سر همين روست كه كشورهاي توسعه

كنند زيرا وارد كردن منابع به آموزش  هاي وابسته به آن تجربه مي عالي و تكنولوژي
شود آن كشور به لحاظ سياسي و فرهنگي از كشورهاي مشابه خود  عالي باعث مي

  تر باشد.  پيشرفته
درست است كه گسترش آموزش عالي در سطح جهاني باعث به وجود آمدن بحث 

هاي  سازي در دانشگاه شده است. اما بايد توجه داشت كه سياست كوچك
هاي  ها و پرداخت سازي آموزش عالي  اگر قرار باشد تنها به افزايش شهريه كوچك
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تواند به عنوان مانعي تلقي شود براي دسترسي به آموزش عالي  ديگر بيانديشد، مي
  درآمدتر هستند.  براي دانشجوياني كه از طبقات كم

ها را در نقاط مختلف جهان و  سازي دانشگاه ي كوچك بعدي كه بحث دربارهعامل 
توانست به  التحصيالن دانشگاهي بود كه مي چنين هند پررنگ كرد، بيكاري فارغ هم

گذاري بيش از اندازه در آموزش عالي باشد. اما  عنوان شاخصي براي سرمايه
سازي در  لي بر كوچكمتخصصان هندي بر اين عقيده بودند كه اين موضوع دلي

ايي مورد توجه باشد كه دانشگاه بر  تواند به عنوان نكته آموزش عالي نيست بلكه مي
آن اساس بتواند ارتباط خود را با دنياي صنعت و بازار بيشتر كرده و نيروي كار 

ها را تربيت كند. در نهايت متخصصان در هند بر اين باور بودند  ماهر مورد نياز آن
تواند به آشفتگي زيادي در آموزش عالي  ازي سياستي است كه ميس كه كوچك

منتهي شود. زيرا اختيار پايدار، حفظ استانداردهاي دانشگاهي، دسترسي بيشتر  به 
كشد و از اين رو  تر اجتماعي را به چالش مي هاي ضعيف آموزش عالي براي گروه

  كند.  تواند دچار نقصان سالمت سيستم آموزش عالي يك كشور را مي
سازي آموزش عالي در هند تغيير  بود كه سياست كوچك در ازاي تمام اين مباحث

آموزش عالي هند مفهوم  2018ماهوي جدي به خود گرفت و در سند 
ي قوانين مربوط به آموزش عالي به كار رفته و از عبارت  سازي در حوزه كوچك

Downsizing the  Scope  of  the  Regulation   استفاده شده است. در واقع مقرر
ها كاهش يافته و استقالل و اختيار دانشگاهي  ي مقررات در دانشگاه شده تا دامنه

  بيش از پيش مورد توجه قرار بگيرد.  
  سازي در آمريكاي شمالي تجربه كوچك
هاي خصوصي كه براي رسيدن به اهداف اوليه مانند سودآوري اقدام  برخالف بنگاه

كنند، دانشگاه در آمريكاي شمالي بنا بر سياق تجربه جهاني  ي ميساز به كوچك
براي كاهش بدهي، كاهش فشارهاي دولتي و توزيع دوباره منابع خود دست به 

شوراي مشاوران بخش علوم و تحقيقات 1992سازي زدند. در دسامبر سال  كوچك
هاي  شود اعالم كرد كه دانشگاه ها را شامل مي امريكا كه روساي دانشگاه

هاي خود را با استفاده از منابع كمتري انجام دهند تا  محور بايستي فعاليت پژوهش
تا آن زمان در راستاي بازنگري  ).Froomkin, 1993(هاي دانشگاه كاهش يابد  هزينه
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شد،  هاي موجود افزوده مي هاي جديد به پژوهش هاي دانشگاه، پژوهش در فعاليت
هاي  هاي پژوهشي دانشگاه كه با شاخص ز فعاليتاما پس از اين تصميم آن دسته ا

هاي پژوهشي دانشگاه حذف و يا  كالس جهاني فاصله داشت از مجموعه فعاليت
ها و  سازي با اولويت بازنگري در اولويت ترتيب استراتژي كوچك شد. بدين محدود مي

اين  سازي در گونه دانشگاه اجرايي شده است كه البته حتي كوچك ها در اين برنامه
ها  سطح نيز هم براي اعضاي هيأت علمي و هم براي بخش اداري بيشتر دانشگاه

ها به  اي از بودجه جاري دانشگاه تصميمي دشوار بود. از آنجا كه سهم قابل مالحظه
شود، عموما  هاي پرسنلي) اختصاص داده مي حقوق و دستمزد نيروي انساني (هزينه

هاي نهادهاي دانشگاهي  ي ادامه فعاليتتواند برا كاهش بودجه آموزش عالي مي
سازي در  ي كوچك به طور مشخص تجربه). Brinkman, 1992(مخرب باشد 

  توان در دانشگاه ميشيگان بررسي كرد.  آمريكاي شمالي را مي
كه  در ايالت ميشيگان واقع در آمريكاي شمالي دانشگاه ميشيگان دانشگاهي است
اي در تامين بودجه مورد نياز اين دانشگاه دارد.  بودجه ايالت سهم قابل مالحظه

زمان با مشكالت بخش خودروزسازي در ايالت ميشيگان، سهم بودجه اختصاص  هم
شدن براي بهتر  كوچك«يابد و به دنبال آن شعار  داده شده به دانشگاه كاهش مي

ود. اما آنچه در اين فرايند دانشگاه ش هاي دانشگاه برجسته مي در فعاليت» شدن
هاي كمتر به منظور پاسداشت  ميشيگان بر آن تاكيد دارد درگير شدن در فعاليت

ها،  گيرد با حذف برخي فعاليت مي  كيفيت دانشگاه است. بنابراين، دانشگاه تصميم
دار هدايت كند. نگاهي به تجربه دانشگاه  هاي اولويت منابع را به سوي فعاليت

سازي حكايت از آن دارد كه اين حذف انتخابي با برخي  يگان در زمينه كوچكميش
هاي فناوري  ها روبرو بوده است. بطوري كه بخش حاكميتي دانشگاه به برنامه نگراني

ها را كه به دنبال پاسخ  بيشتري داده و در مقابل آن دسته از برنامه  اطالعات اولويت
 براي دانشگاه راهبرد بهترين بنابراين  ه است.به نيازهاي جامعه است، را حذف كرد

 بود شدن بهتر براي شدن كوچك شعار همان آمده پيش اقتصادي بحران از عبور
 دنبال به. نمايد حفظ را خود برتري بتواند دانشگاه رفت مي انتظار راهبرد اين با كه
ز مديران، اعضاي هيأت علمي و دانشجويان براي ا متشكل هايي كميته رويكرد، اين
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بررسي بازنگري در بودجه و ساختار دانشگاه براي كوچك سازي تشكيل شد. 
همچنين به آن دسته از اعضاي هيأت علمي كه در اين فرايند ناگزير از ساختار 

شد كه ضرورت ادامه فعاليت خود را در  شدند اجازه داده مي دانشگاه حذف مي
توجيه نمايند در صورت تشخيص كميته به فعاليت خود ادامه دهند. دانشگاه 

ها از ساختار دانشگاه  هايي كه براي حذف آن همچنين آن دسته از دانشكده
ريزي شده بود، يك سال تحت نظارت كامل قرار گرفته و در صورت عدم ارائه  برنامه

ف شدند. با وجود بخش با رعايت كامل مسائل اخالقي از ساختار حذ عملكرد رضايت
نفعان  دموكراتيك بودن اين فرايند در دانشگاه ايالتي ميشيگان و حضور بيشتر ذي

سازي، نقدهاي فراواني چه در داخل دانشگاه و چه در مجامع  هاي كوچك در كميته
عمومي بر اين تصميم زده شده است كه يكي از نقدهاي اساسي در اين زمينه نفوذ 

ي  واقعيت آن است كه تجربه .ر تصميم دانشگاه استو سلطه حاكمان ايالتي ب
شود. در  هاي آمريكا هم چندان مثبت تلقي نمي سازي در دانشگاه اجراي كوچك

ي آمريكايي خود  سازي در تجربه هاي كوچك تحليل نتايج حاصل از سياست
هاي اصلي  اند كه توجه به چند نكته در مورد ماهيت فعاليت متخصصان عنوان كرده

تواند فضاي درستي را براي  انشگاه ضرورت دارد. كه توجه به آنهاست كه ميدر د
سازي فراهم آورد. نخست آن كه برخالف بخش  ارزيابي نتايج حاصل از كوچك

هاي  ها قابليت مكانيزه شدن دارد، در دانشگاه فعاليت خصوصي كه برخي فعاليت
روه غالب در دانشگاه اصلي بر عهده افراد است. دوم آن كه اعضاي هيأت علمي گ

هستند كه بيشترين منابع مالي نيز به اين گروه تعلق دارد و سوم ماهيت فرهنگ 
توان  هاي دانشگاه. با كنار هم قرار داد اين سه نكته مي فعاليت  دانشگاهي و ويژگي
ها تصميم سخت و گاه نشدني  سازي در نهادي با اين ويژگي دريافت كه كوچك

سازي در نقاط مختلف جهان  هاي كوچك صل از بررسي تجربههاي حا است. و يافته
  دهد.  هم همين موضوع را نشان مي
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  سازي  آموزش عالي راهبردي برآمده از كوچك در سازي چابك
هاي رايج  هاي سازماني متفاوتي هستند كه اجراي سياست دانشگاه ويژگي

ل بوده و از ديگر سازي و مقابله با شرايط سخت مالي را در آنها كمي مشك كوچك
  گيري، ساختارهاي سازماني، فلسفه مالي، هاي تصميم ها متفاوت است. روش سازمان

گيري در  ها و فرهنگ سازماني از جمله مسائلي هستند كه تصميم ماهيت هزينه
كند. برپايه  هاي مالي با مشكل روبرو مي مورد آموزش عالي را به ويژه در بحران

نهادي است پويا كه ساختارهاي سازماني در آن غيرمتمركز تعاريف موجود، دانشگاه 
بوده و مفاهيم و فرايندهاي اداري رايج سازماني در آن كاركردي متفاوت دارد. 

هاي دانشگاهي هستند. در  گيري اعضاي هيأت علمي اثرگذار ترين گروه در تصميم
هاي  اليتهاي مشخص، عناصر الزم براي فع اين ميان، دانشگاه به سبب كارويژه

ريزي براي اجراي  تجاري و كسب درآمد از بازار را ندارد. در اين شرايط، برنامه
سازي با توجه به فرهنگ حاكم بر دانشگاه سبب تضاد منافع ميان  سياست كوچك

شود. به بياني ديگر گروه حاكم بر دانشگاه اعضاي هيأت  نفعان اين نهاد مي ذي
بر بوده و با عدم  بر و هزينه مديريت زمانعلمي هستند و رويكرد دانشگاهي به 

قطعيت و عدم قاطعيت همراه است. منابع بكارگرفته شده در نهادهاي آموزش عالي 
ها، اطالعات، تجهيزات و ديگر وسايل كمك  شامل افراد، زمين، ساختمان، كتاب

هاي دانشگاه متاثر از عوامل متعددي است. بطوري  آموزشي است. همچنين هزينه
هاي تحصيلي، نوع دوره تحصيلي  ز منظر دانشگاهي، رشته تحصيلي، تعداد دورهكه ا

هاي مورد نياز در هر دوره تحصيلي از جمله عواملي هستند كه  و هزينه داده
. دركنار عوامل )Brinkman, 1992( توانند هزينه سرانه دانشجويي را تغيير دهند مي

آيد، جو و شرايط  هاي نهاد دانشگاه به شمار مي فيزيكي مورد اشاره كه جزء دارايي
هاي كاركنان (تجربه، سن، جنسيت و غيره)  طبيعي و ماهوي دانشگاه و حتي ويژگي

هاي جاري در دانشگاه تاثير بگذارد. در اين ميان، از آنجا كه دولت  تواند بر هزينه مي
ها دارند و بيشتر اوقات  اي در تأمين منابع مالي دانشگاه ا سهم عمدهو ديگر نهاده

شود. در نتيجه اين عامل  اي از سوي اين نهادها تعيين مي هاي هزينه محدوديت
سبب شده است تا نقش بخش اداري و يا هيأت رئيسه دانشگاه در كنترل منابع 
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امحدود و جاري دانشگاه رنگ  شود. در آمدهاي ن كرد بسيار كم مالي و شيوه هزينه
ها، محصوالت  هاي مالي دولت، درآمدهاي حاصل از فروش كتاب عبارتند از كمك

هاي  هاي دانشجويي؛ و درآمدهاي محدود عبارتند از برخي كمك دانشگاهي و شهريه
هاي تقاضامحور،  هاي خارجي و به منظور انجام پژوهش سازمان  دولتي، خيرين،

شود و  داده مي  ها به دانشگاه ها و ثمن سوي سازمان هاي دانشجويي كه از بورس
طور كلي منابع مالي محدود و مستمر  مواردي از اين دست كه مستمر نيستند. به

هاي دانشگاهي تخصيص داده  دانشگاه در قالب بودجه ساالنه و يا ماهانه به گروه
مديريت منابع  شود. با كنار هم قراردادن ويژگي منابع مالي در دانشگاه و شيوه مي

اي  تواند به گونه يابيم كه دانشگاه تنها در يك سيستم غيرمتمركز مي مالي در مي
هاي مطلوبيت كافي را  ريزي نمايد كه تخصيص منابع مالي به كليه فعاليت برنامه

هايشان سوق نمايد. با وجود  داشته باشد و دانشگاه را به سوي اهداف و رسالت
اندازهاي  ها، رسيدن به اهداف و چشم ره كرد فعاليتاهميت مسائل مالي در ادا

، اما از آنجا كه دانشگاه به سبب ماهيت و رسالت خود بيشتر به دنبال توليد  دانشگاه
و انتقال دانش، بهبود كيفيت ياددهي و يادگيري، پاسخگويي به نيازهاي جامعه 

راي تحقق اهداف است، انگيزه دروني براي محدود كردن منابع مالي خود ندارد و ب
. (Ballarino 2011)  كند ريزي مي خود حتي در شرايط مالي بحراني بودجه

هاي خصوصي مقياس و  هنگام توجه به اين نكته ضروري است كه برخالف بنگاه هم
وري در نهادهاي آموزش عالي وجود ندارد. اين همه  معيار شفافي براي سنجش بهره

هاي برآمده از الگوهاي  فاوتي جدي با سازماندهد كه ساختار دانشگاهي ت نشان مي
شود. به همين  وري مالي به عنوان نخستين اولويت آن تلقي نمي بازار دارد كه بهره

سازي با نگاه كاهش نيروي انساني و كم كردن  هاي كوچك دليل است كه تجربه
 ها هم هاي تجاري پاسخگو نبوده در دانشگاه هاي نه تنها كه در سازمان هزينه

نتوانسته به اهداف ابتدايي خود هم دست پيدا كند و امروزه با مخالفان جدي مواجه 
است. مخالفاني كه بر اين باور هستند كه آموزش عالي به عنوان يك كاالي عمومي 
بايد در اختيار اقشار مردم قرار گيرد و زمينه رشد و پيشرفت و ارتقاي آگاهي در 

تنها با رويكردهاي بازاري قابل مديريت كردن جامعه را فراهم آورد. از اين رو 
ها  سازي در دانشگاه هاي ناموفق كوچك ي اجراي سياست نيست. از همين رو نتيجه
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و مباحث انديشمندان در اين حوزه مفهوم ديگري را پديد آورد كه همانا 
) به عنوان توانايي يك 1998چابكي را گلدمن و همكاران (نام گرفت.  1سازي چابك
ان براي رشد و شكوفا شدن در يك محيط رقابتي همراه با تغييرات مداوم و سازم

بيني به وسيله توليد خدمان و محصوالت مورد نظر مشتري تعريف  غيرقابل پيش
  كردند. 

سازي است و  سازي كه برآمده از راهبردهاي دوم و سوم سياست كوچك چابك 
منابع انساني در دانشگاه است  هدف آن بر تسهيل انجام فرايندهاي و بهبود عملكرد

ايي نامعلوم كه  تا ساختارهاي دانشگاهي را در شرايط تغييرات مداوم محيط و آينده
هاست به ساختارهايي پاسخگو و قابل تطبيق با محيط تبديل كند. اين  در انتظار آن

هاي آموزش  رقابت بازار و نياز براي تغييرات بنيادين در سازماندر حالي است كه 
سازي در  دهد. بنابراين چابك هاي ديگر خود را نشان مي الي بيش از سازمانع

كند. با اين نگاه  هاي ديگر ضرورت پيدا مي ساختارهاي آموزش عالي بيش از سازمان
محيطي كه است كه تعريف متاخر از آموزش كه مبتني بر شايستگي است و از 

هاي  آيد. در تجربه ست بر ميهاي پيشين در آن قرار گرفته ا آموزش عالي در دهه
دادهاي  جديد آموزش عالي و محيط پر از تغيير پيراموني تمركز بيشتر بر برون

هاي تحصيلي و كسب مدرك، مديريت هزينه و حفظ ارتباط  دانشجويي، اتمام دوره
هاي  ي درسي همگي در تركيب با سيستم بين مدرك تحصيلي و پايداري برنامه

ي سطوح آموزش عالي  وري، فشاري را براي رهبران در همهبندي ايالتي و كش رتبه
به منظور دستيابي به اهداف باالتر فراهم آورده. اگرچه در اين شرايط منابع در 

تر از آموزش عالي  تر شده اما در مقابل نتايج بهتري را در زمان كوتاه دسترس كم
. حجم عظيم تغييرات، مطالبات سازماني و  (Brinkman 1992) انتظار دارند
و   هاي مالي ميزان قابل توجهي از فشارها را بر رهبران فناوري محدوديت

هاي آموزش عالي ايجاد كرده كه محركاني كليدي در ساختارهايي باشند  سازمان
كه به صورت ذاتي سست و بدون تمركز هستند. در چنين فضاي محيطي و 

شود كه بتواند سازمان را براي  سازي فرايندي مي سطح، چابكساختاري در باالترين 

                                                            
1 Agility 
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پاسخگويي به به محيط پر از تغيير و رقابتي پيرامون خود توانمند كند. و از آن رو 
شود زيرا  سازي رويكردي برتر براي بقاي آموزش عالي مي در چنين موقعيتي چابك

ليت پاسخگويي است. به در ماهيت خود شامل دو فرايند بنيادين قابليت درك و قاب
سازي در معناي  تواند ادعا كند كه چابك اين معنا ساختار آموزش عالي زماني مي

هاي پر از تغيير و متنوع و  واقعي خود در آن رخ داده كه عالوه بر درك موقعيت
  ها را هم به دست آورد.  بيني محيطي بتواند، توانايي پاسخگويي به آن غيرقابل پيش
شود كه  ه گفته شد چابكي سازماني با چهار مولفه زير شناخته ميبا اين همه ك

شوند. اين مفاهيم  ها در آموزش عالي از اهميت مضاعفي برخوردار مي همگي آن
  )1393عبارتند از: (قنبري و همكاران 

  قدرت پاسخگويي يا واكنش: توانايي شناسايي تغييرات و پاسخگويي سريع به
  هاسازي آن  آن ها براي برطرف

 هاي سازمان رقابت: توانايي دستيابي موثر و كارا به اهداف و رسالت  
 پذيري يا قدرت پذيرش: توانايي پردازش فرآيندهاي مختلف و  انعطاف

  دستيابي به اهداف گوناگون با امكانات يكسان
 ترين زمان ممكن ها در كوتاه سرعت/ چابكي/ تيزي: توانايي انجام فعاليت 

ي اين پيام را دارد كه دوران مديريت از طريق اهداف چابكي براي آموزش عال
هاي دقيق به سر آمده  شده و كنترل تعيين سلسله مراتبي يا از طريق منطق از پيش

نظمي كه گاه يك تغيير كوچك موجب تغييرات  است. در اين شرايط آشوب و بي
و نيست. ها و پارادايم سنتي ديگر پاسخگ شود، روش ايي در سيستم مي وسيع و ريشه

ها،  ها و مراكز آموزش عالي محرك بنابراين براي چابكي سازماني در دانشگاه
  )1394شود. (نقوي و همكاران  هايي در نظر گرفته مي ها و توانمندسازي توانمندي

  سازي  سطوح چابك
سازي در ساختارهاي سازماني براي رسيدن به اهداف خود در دو سطح  چابك

ترين سطح  سازي سازماني اولين و وسيع دهد. چابك ميسازماني و نيروي كار رخ 
برداري موفق از مباني رقابتي شامل سرعت،  سازي است كه به معناي بهره چابك
هاي پيشتاز، كيفيت و تناسب از طريق ادغام با  پذيري، نوآوري، فعاليت انعطاف

ف دهي به منابع و تجربيات ثمربخش در محيطي غني از دانش تعري دوباره شكل
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مدار و ارائه خدمات در محيطي با سرعت تغييرات باال  شود كه به توليد مشتري مي
شود.  سازي به نيروي كار مربوط مي شود. دومين سطح چابك منتهي مي

تواند با سرعت باال  دهد كه سازمان تا چه اندازه مي سازي نيروي كار نشان مي چابك
به تغييرات ناگهاني غيرقابل انتظار تطابق بين نيروهاي كار خود براي پاسخي موثر 

در محيط فراهم آورد. نيروهاي كار چابك نيروهايي كارآمد، ماهر و منعطف هستند 
هاي جديد و مقتضيات بازار به لحاظ  توانند به سرعت و به سادگي با موقعيت و مي

  . (E. Bunton 2017) راهبردي و با سطح بااليي از عدم قطعيت تطبيق پيدا كنند
  مل توانمندساز چابكي سازمان در نهادهاي آموزش عاليعوا

ريزي راهبردي  هاي آموزش عالي در محيط رقابتي كنوني نيازمند برنامه سازمان
هاي  براي رسيدن به چابكي هستند. در اين خصوص براي اجراي چابكي در سازمان
وامل شناسايي عوامل توانمندساز چابكي سازماني ضروري است، زيرا شناخت اين ع

ريزي و اجراي چابكي ياري دهد. شناخت  ها در طراحي، برنامه تواند به دانشگاه مي
ها و مراكز آموزش عالي به منظور  عوامل توانمندسازي چابكي براي دانشگاه

هاي  گيري مديران در محيط دستيابي به توانايي كسب اطالعات الزم براي تصميم
  هاي تغيير كمك كننده است.  جريان هاي مزيتي متالطم و آشفته و تسخير جنبه

هاي ايران  ) عوامل توانمندساز چابكي سازماني در دانشگاه1394نقوي و همكاران (
  كند: را در موارد زير بيان مي

 فناوري اطالعات  
 شراكت و همكاري جمعي  
 بهبود مستمر  
 پذير و تفويض اختيار به سطوح  ساختار سازماني: ساختار سازماني انطباق

ايي باشد كه مرزهاي غيرضرور  ساختار يك دانشگاه چابك بايد به گونهپايين. 
ها برداشته شود تا امكان تعامل بين استادان  ها و دانشكده ها، گروه بين بخش

  هاي مختلف فراهم شود ها و دانشكده و كاركنان بخش
  فرهنگ: فرهنگ يك دانشگاه چابك به صورتي باشد كه اگر كاركنان آن به

ها به طور مشاركتي دست  ابتكاراتي براي حل مسائل و پاسخگويي به فرصت
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زنند، مديران فضا را براي وقوع اين ابتكارات فراهم و اين ابتكارات را  مي
ي، تعهد به توانمندسازي منابع انسان  گرايي، تشويق كنند تا فرهنگ مهارت

  تغيير، چند صدايي، اعتماد، نوآوري و ابتكار 
 پذير و  نيروي كار چابك: كاركناني با مهارت باال و با قابليت فناورانه و انطباق

همچنين چند آموزشي كه بتوانند با شرايط غيرتكراري و استثنايي رو به رو 
است به نواحي  توانند به راحتي از نواحي كه نياز كمتر شوند. اين كاركنان مي

  پذيري سازمان را باال ببرند كه نياز بيشتر است جابه جا شوند و انعطاف
 محور تشكيل سازمان دانش 

  ها سازي داده پردازش و خالصه
نياز به كارگر ماهر در خالل انقالب صنعتي موجب شد كه تعداد زياد داوطلباني كه 

آموزشي را تحت تاثير قرار  ساختارهايبه آموزش خاص نياز داشتند، به سرعت 
پذير نبود مانند قبل به تعداد كمي از دانشجويان در يك كالس با  دهد. ديگر امكان

هاي چندگانه آموزش داد. نظام دستي مربوط به عصر كشاورزي پاسخگوي  پايه
حل روشن و  شرايط محيطي و اقتصادي آن دوره نبود. پارادايم توليد انبوه راه

ها ارائه كرد كه بيشتر  هاي آموزش و در مقياس بزرگ دانشگاهمناسبي براي نياز
توان توضيح  كردند. براي درك اين فضا چنين مي شبيه به تجهيزات صنعتي كار مي

كردند كه دانشجويان از  ها يك خط مونتاژ ايجاد مي داد كه در اين پارادايم دانشگاه
جا مي شدند در حالي كه  ابهي ديگر) ج يك ايستگاه به ايستگاه ديگر (پايه به پايه

ي درسي و آموزشي) را در هر ايستگاه انجام  كارگران (معلمان) همان وظايف (برنامه
آموخته)، بيشتر دانشجويان خدمات يكساني دريافت  دادند و در پايان خط (دانش مي
كردند و دانش مشترك داشتند و تقريبا قادر به انجام دادن فقط يك مهارت  مي

چه در  همين نگاه بود كه سبب شد آن (Appelbaum; Patton 2002)  خاص بودند
هاي خود را در  دهد مولفه ها و صنعت و بازار كار در قالب مديريت رخ مي سازمان

هاي ماهوي ساختارها  كه به تفاوت جويي كند بدون آن دانشگاه و مديريت آن هم پي
مالي و حتي مشروعيت در پاسخ ها زماني كه با بحران منابع  توجه شود. لذا دانشگاه

دادن به نيازهاي بازار كار و صنعت مواجه شدند تمايل پيدا كردند تا براي عبور از 
سازي بروند. مرور برخي  برداري از  راهبردهاي كوچك بحران ها به سمت بهره
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هاي  هاي پيشين گزارش نشان از همين نگاه دارد. اما يافته ها نيز در بخش تجربه
دهد كه عوامل گوناگوني دست به  ها نشان مي ل از اجراي اين سياستپسيني حاص

سازي چندان در به ثمر نشستن اهداف  هاي كوچك اند كه سياست دست هم داده
اند و مشكالت دانشگاهي كماكن به قوت خود باقي است و حتي  خود موفق نبوده

ز نيازهاي متغير بازار ها رخ داده كه برآمده ا ها براي دانشگاه نوع جديدتري از بحران
ناپذير شدن آينده و مشكالت آن هستند.  بيني و سرعت رشد و پيشرفت و پيش

كند كه فرم خط مونتاژ آموزش (تحصيل) قبلي مناسب نيازهاي  دراكر اذعان مي
).  واقعيت آن است كه عصر محيط بازاري امروز كه 1997اقتصاد جديد نيست (

شوند، به طور بنيادي با گذشته تفاوت دارد.  آموخته مي دانشجويان در آن دانش
هاي اقتصادي كنوني با قرن گذشته قابل مقايسه نيست. در اين بين  واقعيت
اند. ماهيت كار  هاي جديدي روبه رو شده ها و مراكز آموزش عالي با واقعيت دانشگاه

ال به تغيير كرده است و مراكز آموزش عالي بايد نيروي كار با صالحيت و قابليت با
هاي تجاري در محيط جهاني شده تربيت  منظور تحقق بخشيدن به نيازهاي سازمان

آموختگان را دارد و  كنند. به عبارت ديگر اقتصاد تقاضاي نوع متفاوتي از دانش
توانستند به دانشجويان تحت نظام توليد انبوه صنعتي  موسسات آموزشي ديگر نمي

تغييرات اقتصادي، سياسي و اجتماعي  هاي محيط جهاني و آموزش دهند. واقعيت
نياز به تغيير و تحولي مهم در آموزش عالي را به شدت ضروري ساخته است. 

هاي جديد رقابت، پايان  هاي محيطي شامل انفجار اطالعات و فناوري، شكل واقعيت
تر تغييرات است.  عصر توليد انبوه، نيازها و انتظارات دانشجويي متنوع و بروز سريع

چه قبال  ط اختصاصي محيطي رقابتي براي آموزش عالي خلق كرده كه با آنشراي
وجود داشته است، تفاوت دارد. بنابراين نوع متفاوتي از كارگران در محيط و اقتصاد 
جديد نياز خواهد بود. دانشجويان نياز خواهند داشت كه به روشي متفاوت و طبق 

ها  اند كه آن ها نشان داده شگاهاستانداردي جديد و متفاوت آموزش ببينند. دان
ها و راهبردهاي قديمي مبتني بر پارادايم سازماني  توانند با به كار بردن روش نمي

. در (E. Bunton 2017) توليد انبوه دانشجويان را براي اين اقتصاد جديد آماده كند
سازي براي نهادي مانند كه به  چنين شرايطي سوال منطقي اين است كه آيا كوچك
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تواند سياست  كننده نياز دارد مي ساختاري منعطف و در عين حال پيچيده و تسهيل
مناسبي باشد؟ اگر قرار باشد براي اين سوال پاسخ مناسبي ارائه كرد نخست بايد به 

هاي مهم آموزش عالي توجه كرد. بانك جهاني و يونسكو ابعاد گوناگون  رسالت
 »اجتماعي -در توسعه اقتصادي مشاركت«عملكردي آموزش عالي را به عنوان 

بر اين اساس آموزش عالي به طور همزمان هم باعث بهبود در  .كنند تعريف مي
تر كردن  وري، غني سطح فردي و هم سطح اجتماعي، افزايش دستمزدها و بهره

  افراد و كشور، تشويق به استقالل و نوآوري، اثرگذاري مستقيم در ساختن جامعه
خلق افراد و محيط آموزش ديده كه توسعه اقتصادي در آن بنيان از طريق  دانش
پذير است، حكمراني خوب، شكل دادن به نهادهاي قوي، و توسعه  امكان

هاي آموزش ديده ممكن نيست، ارتقاي كيفيت زندگي  فراساختارها كه بدون  انسان
ها از طريق  ها، متجلي كردن ارزش شهري مبتني بر اصول شايسته ساالري و ارزش

هاي آزاد و داليل استداللي و ترويج رد كردن  تعامالت اجتماعي مانند بحث
شود.  هاي مبتني بر جنسيت، قوم، مذهب، اعتقاد و يا طبقات اجتماعي مي تبعيض

خواهد دموكراسي مبتني بر تكثر و  ايي كه مي آيد جامعه در واقع چنين بر مي
ي  ي خود در اين مسير بهرهتواند از بخش قوي آموزش عال پاسخگويي را بسازد مي

از اين رو كشورهاي توسعه يافته براي  (Tolymbek 2016) بسياري ببرد.
يافتن به تمام اهدافي كه در گرو توسعه هدفمند آموزش عالي است اولويت  دست

اند. زيرا كيفيت دانشي  ترين هدف خود تبديل كرده را به مهم دادن به آموزش عالي
ر نهادهاي آموزش عالي و امكان دسترسي به اقتصادي شود د كه توسعه داده مي

پذيري كشورها  تر، يكي از موضوعات اساسي و رو به افزايش براي قدرت رقابت جامع
كند در راهبردي كه كامال  جاست كه حتي بانك جهاني توسعه مي شده است. از اين
ر حال گيرد، كشورهاي د سازي آموزش عالي قرار مي هاي كوچك در مقابل سياست

توسعه بايد به عنوان يك اقدام فوري، گسترش كميت و كيقيت آموزش عالي را از 
هاي آموزش عالي در ابعاد  هاي توسعه قرار بدهند، چرا كه مزيت ترين اولويت مهم

كند. اما با اين همه بانك جهاني از جمله  چنان روندي فزاينده را طي مي مختلف هم
كند آن است كه اين كشورها  ل توسعه مطرح ميكشورهاي در حا معضالتي كه براي

امروزه با حجم وسيعي از تقاضا براي گسترش آموزش عالي مواجه هستند و بسياري 
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اند و براي پاسخ دادن به اين  هاي زيادي رو به رو شده ها در اين مسير با چالش از آن
هاي  هاي خصوصي و  دانشگاه گيري به سمت آموزش ها به طرز چشم چالش

سازي نيز از  هاي كوچك اند. اما اين رويكرد كه طبيعتا سياست ايي روي آورده هريهش
شود تا آموزش عالي ناچار باشد تنها بر  آيد، سبب مي هايي بر مي چنين نگاه

هاي مورد نياز بازار كار متمركز شود كه بتواند نيازهاي اوليه اقتصادي خود را  مهارت
ي  شود تا منافع عمومي و محدوده زار باعث ميي با پاسخ دهد. فشار مستولي شده

پاسخگويي آموزش عالي كنار گذاشته شود و بخش خصوصي كه هدف آن 
شود، در  سودآوري است و تنها به دنبال منافعي است كه در كوتاه مدت حاصل مي

هاي باكيفيت كه در عين مبتني بودن بر نياز بازار، بتواند ساير  اجراي برنامه
حتي با كند.  دانشگاهي را هم پوشش دهد، اشكال جدي ايجاد ميهاي  كارويژه

بلكه  رود به شمار نميآموزش عالي ديگر يك كاالي لوكس فايده هم -رويكرد هزينه
واقعيت اين است كه ها در آينده است.  نهادي براي توسعه اجتماعي و اقتصادي ملت

مانند و تجربيات  بدون ارتقاء سطح سرمايه انساني كشورها به ناچار عقب مي
. اين در حالي است كه توسعه شود روشنفكري و اقتصاد پيشرو به حاشيه رانده مي

بايست پيشرفته  ترين پيش كه مهمها  ورزي انسان انساني و گشايش سپهر انديشه
. با همين در گرو توسعه آموزش عالي استآيند،  بودن هر كشوري به حساب مي

هاي  ترين اولويت يافته آموزش يكي از مهم نگاه است كه در كشورهاي توسعه
تر از توجه  سياسي است تا جايي كه توجه به سرمايه انساني در آمريكا سه برابر مهم

  هاي فيزيكي است.  به سرمايه
زا  ها آسيب سازي را براي دانشگاه چه از اساس استراتژي كوچك به راستي آن

ها از اهداف نخستين و كاهش اثربخشي دانشگاه است. اين  كند، دور شدن آن مي
كه برآمده  ها بيش از آن سازي در دانشگاه رسد كه استراتژي كوچك طور به نظر مي

هاي بيروني دانشگاه است كه   شارياز نگاه درون دانشگاه باشد، بيشتر مبتني بر ف
اهداف اقتصادي و كاهش هزينه و توليد انبوه را به همراه دارد. در واقع اين 
فشارهاي بيروني ناشي از آن است كه تقاضا براي ورود به آموزش عالي همچنان رو 

و همچنين با مشكالت جدي در تامين بودجه جاري خود مواجه به افزايش بوده 
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هاي  هاي دولت در بخش دجه دولتي آموزش عالي، افزايش هزينهكاهش بواست. 
ها، رشد  فشار براي كاهش شهريهپاسخگويي در برابر بودجه دريافتي از دولت، ديگر، 

و افزايش حقوق هيات علمي، محققان و كاركنان، افزايش هزينه و پيچيدگي 
رقابت جهاني و ي جذب و نگهداري هيات علمي،  تحقيق دانشگاهي، باال رفتن هزينه

ها، كوتاه شدن دوره  هاي تحقيق، باال رفتن هزينه زيرساخت ملي براي كسب بودجه
عمر تجهيزات همه از جمله فشارهايي است كه آموزش عالي با آن مواجه شده است 

، دانشگاه براي جبران بودجه كاهش يافته دولتي، به سمت بازار و و در اين ميان
ها بيشتر خود را با  شود دانشگاه كه سبب مي بخش خصوصي گرايش پيدا كرده

  ساختارهاي اين بخش سازگار نمايند. 
كه به عنوان يك كاالي عمومي كه  آيد كه آموزش عالي بيش از آن گاه چنين برمي

شود كه قرار است تمام  براي توسعه كشور حياتي است، به عنوان بازار درك مي
ي دولتي از  . از اين رو حذف هزينههاي بازار سنجيده شود اجزاي آن با مولفه

تواند لزوما اتفاق مناسبي باشد چرا كه سبب  آموزش عالي در درك نوين از آن نمي
هاي  هاي آن شود و از ارزش شود آموزش عالي بيش از پيش درگير بازار و مولفه مي

ذاتي خود در سرعت بخشيدن به فرايند توسعه اجتماعي و سياسي فاصله بگيرد. در 
التحصيالن و ضعف در  ن مسير گاه برخي آموزش عالي را به علت بيكاري فارغهمي

پاسخ دادن به نياز بازار و كار و صنعت در تربيت نيروي ماهر سرزنش كرده و از اين 
كه اين  شمرند. در حالي سازي را امري واجب براي آموزش عالي مي دريچه كوچك

ي زياد در آموزش عالي و گسترش گذار ي سرمايه دهنده كه نشان امر بيش از آن
هاي  شده در دانشگاه مهارت دهد كه نيروي كار تربيت ي آن باشد، نشان مي رويه بي

مورد نياز صنعت و دنياي كار را ندارد. اين در حالي است كه نياز صتعت را 
هاي  شناسايي كرده و براي اين منظور نيروي مناسب تربيت نمايد و چه بسا سياست

گيرند. براي مثال صنعت به  در مغايرت با اين هدف مهم نيز قرار ميسازي  كوچك
فردي نياز دارد كه قابليت تطبيق با محيط، با مهارت باال، پر انگيزه براي كسب 

تواند اين نياز صنعت را  هاي جديدتر و نوآور باشد. بنابراين آموزش عالي مي مهارت
قرار دهد. اين نگاه حكايت از  به عنوان هدف خود در سطوح مختلف تربيت دانشجو

ي آموزش عالي تنها مهارت كار  اند كه وظيفه آن دارد كه بسياري فراموش كرده
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دادن به دانشجو در قالب يك رباط نيست، بلكه آموزش عالي در عين حال موظف 
هاي اجتماعي و  ها و توانايي زندگي كردن و تعامل كردن با گروه ست كه ارزش

ورانه را كه لزوما اقتصادي  هاي بهره زندگي فرهنگي و فعاليتهمچنين مشاركت در 
تواند تنها براي پاسخ دادن به  و قابل رويت نيستند، فراهم آورد. آموزش عالي نمي

وري،  تغيير و يا هنجارهايي مانند بهره هاي بي نيازهاي بازار و تقاضاها براي ارزش
  كارايي و بازگشت سرمايه فعاليت كند. 

سازي را با كاهش نيروي  تواند مسير كوچك ه گفته شد دانشگاه نميبنابر آنچ
ها و تالش براي كم كردن  دليل رشته انساني، كم كردن تعداد دانشجويان، حذف بي

) در پژوهش خود بيان 1992( 1بودجه به هر قيمتي طي كند.  تا جايي كه دان
رويارويي با  كند كاهش اعضاي هيأت علمي آخرين استراتژي دانشگاه براي مي

ها پيشنهاد  مالي است و عوارض بسيار بدي را به همراه دارد. او به دانشگاه  بحران
دار را به  هاي غيراولوليت كند به جاي اين به تنوع منابع درآمد بينديشند، برنامه مي

 هاي بودجه خود توازن ايجاد كنند.  تعويق بياندازند و بين رديف
هايي كه در كشورهاي مختلف با  هيچ يك از تجربهبه همين دليل است كه بررسي 

رسد و بعد از  ي مباركي به نظر نمي سازي آموزش عالي رخ داده پديده هدف كوچك
ها تاكيد دارند و  ها در همان كشورها بسياري بر اشتباه بودن آن سياست سال

هم در بخش قبل  طور كه دارند. در واقع همان سايرين را از تكرار آن بر حذر مي
سازي كه نگاه آن بيشتر به حذف منابع انساني و  ه با كوچكگفته شد گره كار ن

ي آموزش عالي متمركز است، كه با راهبردهاي  كاهش بودجه و هزينه در حوزه
سازي نه بر حذف و كاهش كه بر تسهيل و  سازي باز خواهد شد. زيرا چابك چابك

پيشرفته  ساختارهاياست كه در  تطبيق و انعطاف تاكيد دارد و اين همان رويكردي
  شود. آموزش عالي ديده مي

نگاهي به ساختار آموزش عالي شش كشور استراليا، آلمان، ژاپن، تركيه، مالزي و 
دهد اين كشورها نيز هر كدام مسير پر چالش عبور از آموزش  چين نشان مي

عموم محور و افزايش دسترسي به آموزش عالي براي  محور به آموزش توده نخبه

                                                            
1  Dunn 
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هاي  اند و راه هاي زيادي را آزموده اند. در جريان اين تجربه سياست مردم تجربه كرده
اند. اما در امروز خود كه هر يك به عنوان سرآمدان آموزش عالي در  متعددي را رفته

ترين سياست خود را در تعيين اهداف مشخص  شوند مهم ابعاد مختلف محسوب مي
ازي ساختارهاي آموزش عالي و فراهم آوردن س گيري، چابك و قابل اندازه

ترين  اند. از اين رو مهم هاي الزم در مسير رسيدن به آن اهداف قرار داده زيرساخت
پيشنهاد و توصيه اين گزارش درس گرفتن از تجربه كشورهاي ديگر دنياست كه هر 

هاي مختلف خود روزي در موقعيت كنوني آموزش عالي ايران  كدام در گذار سال
و انواع فشارهاي ديگري كه ي فشارهاي اقتصادي، نياز بازار كار  اند و هجمه بوده

هاي  گرفت سبب شد تا به سمت تجربه ي منابع مالي قرار مي غالبا در حوزه
اند،  ايي از آن دوران فاصله گرفته سازي بروند و امروز كه تا اندازه كوچك
است در چنين شرايطي تكرار دانند. بديهي  سازي را درمان درد خود نمي كوچك
ي  ي ناكام كشورهاي ديگر و درس نگرفتن از آن اوج نابخردي در حوزه تجربه

  شود. گذاري كالن آموزش عالي محسوب مي سياست
دهد دانشگاه به عنوان اجتماع  هاي اعمال شده و نتايج آن نشان مي مرور سياست

اسخگويي به تغييرات محيط تواند به ساختاري منعطف و قابل پ خردورزان زماني مي
سازي شده باشد.  برسد كه تغييرات نه از بيرون بلكه از درون نهاد دانشگاهي تصميم

يابد كه  در چنين نهادي آزادي علمي و استقالل دانشگاهي تا بدان حد اهميت مي
اند امروزه بر اين باور  سازي را اجرا كرده هاي كوچك حتي كشورهايي كه سياست

ي مفقوده حل شدن معضالت دانشگاهي و چابك شدن آن نه  ههستند كه حلق
ها استقالل  هاي دانشگاهي و در راس آن سازي كه پاسداشت ارزش كوچك

يابيم آموزش عالي نياز به خودتنظيمي  با اين نگاه است كه در ميدانشگاهي است. 
ها و  ترين ارزش دارد و نه تنظيم از بيرون كه تنظيم از بيرون همواره مهم

هاي دانشگاهي را نشانه رفته و ماهيت دانشگاه را با چالش مواجه كرده است.  رسالت
سازي كه خود را در قالب  واقعيت آن است كه حتي دستيابي به اهداف كوچك

پذيري و در عين  بهبود فرايندها، پاسخ دادن به نيازهاي جامعه، افزايش قدرت رقابت
به رسميت شناختن آزادي علمي و دهد در گرو  ها نشان مي حال كاهش هزينه

استقالل دانشگاهي است. زيرا در چنين شرايطي است كه دانشگاه با داشتن ساختار 
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هايي  تواند نيازهاي محيط پيراموني خود را شناخته و راه و نيروي انساني چابك مي
  ها بيابد.  براي پاسخ دادن به آن

  سازي آموزش عالي ي سياستي براي چابكراهبردها
سازي در  هاي كوچك چه كه در اين گزارش از منظر مرور ادبيات و تجربه تمام آنبا 

كشورهاي مختلف آورده شده، در نهايت شايسته است كه برخي راهبردهاي 
گيري آن در ايران  گذاري آموزش عالي و جهت سياستي كه بتواند در كالن سياست

  مفيد فايده باشد به شرح زير خواهد بود:
گذاران آموزش عالي در ايران بدانند كه  كه سياست ر از همه آنت نخست و مهم .1

ها، اعضاي هيات علمي،  سازي در دنيا به معناي كاهش رشته ي كوچك تجربه
هايي از اين دست از  ها، كاهش دانشجو و سياست ها و گروه ادغام دانشكده

هاي آن در تعارض است،  جا كه با ماهيت اساسي دانشگاه و كارويژه آن
هاي برتر آموزش عالي در دنيا  ساختاراستي ناكام در جهان بوده و امروزه سي

اند كه همانا داشتن ساختار و منابع انساني  كرده سازي حركت به سمت چابك
چابك است كه قادر هستند با شرايط جديد تطبيق پيدا كرده و براي 

يي در اين ها از اين رو سياستگو باشند.  بيني پاسخ ايي غيرقابل پيش آينده
كه  ها باشد ها و نه حذف آن حوزه بايد ناظر به باال بردن سطح كيفي دانشگاه

. اجراي راهبرد توسعه سازماني به جاي به توسعه سازماني منتهي شود
مورد  سازي به منظور ايجاد تغيير پايدار در نهادهاي آموزش عالي كوچك

ها، باورها  يير در نگرشتغ ايجاد اين سياست و راهبرد به سبب استفاده است و
تواند توفيق بيشتري  ها بازيگران اين حوزه در وضعيت كنوني مي و ارزش

 سازي داشته باشد.  نسبت به راهبرد كوچك
گذران آموزش عالي بايد اين مهم را درك كنند كه دانشگاه  كه سياست دوم آن .2

به دليل ماهيت نهادي خود و ضرورت حفظ استقالل براي پاسداشت 
توان آن را از بيرون  هاي دانشگاهي، نهادي خودتنظيم است و نمي ارزش

تنظيم كرد. هر سياستي براي بهبود عملكرد و فرايندهاي دانشگاه بايد برآمده 
در اين راستا واگذاري اختياراتي  از نياز دروني دانشگاه و نه فشار بيروني باشد.



    ها در كشورهاي دنيا و ايران بررسي تطبيقي ساختار دانشگاه  112

اي در  ورهچون پذيرش دانشجو ، كاهش ظرفيت پذيرش به صورت د
اندازي مجدد  هاي مختلف برحسب نيازسنجي از جامعه، تعطيلي و راه دانشگاه

هاي تحصيلي به صورت مقطعي با توجه به شرايط  ها و حتي دوره برخي رشته
ها از جمله راهكارهاي سياستي است كه در صورت  زماني به دانشگاه

تواند  ها مي سياستدرست اين   ها از شيوه اجرايي سازي سازي دانشگاه آگاهي
  هاي اين حوزه باشد.  ها از برخي بحران رفت دانشگاه راه برون

گذار آموزش عالي در عين به رسميت شناختن  كه نهاد سياست سوم آن .3
گرايي و جلوگيري از گسترش  دهي توده استقالل دانشگاهي بايد براي سامان

آموزش عالي بدون كيفيت كه قرار است تنها بنگاه اقتصادي باشد و به 
دهد، نياز به سيستم ارزشيابي و  هاي اساسي خود اهميتي نمي كارويژه

هاي  باربخشي بسيار قوي دارد. اگرچه بايد توجه نمود كه همين سيستماعت
هايي دارد كه از درون دانشگاه نشات  ارزشيابي و اعتباربخشي قوي هم بخش

  هاي دروني دانشگاه هستند.  ها و اعتباربخش گرفته و مبتني بر ارزشيابي
د رس گذار آموزشي براي رسيدن به اهدافي كه به نظر مي نهاد سياست .4

ها را محقق كند مانند كاهش هزينه،  تواند آن سازي مي هاي كوچك سياست
باال بردن ارتباط دانشگاه و بازار كار و صنعت و تربيت نيروهاي ماهر نياز دارد 

ي خود  استاندارهاي توسعه ها بتوانند برخي بدهد تا آنها اختيار  دانشگاهتا به 
، تدوين تنظيمانتظار بازار  سيردر مها و اهداف كالن خود  براي برنامه را

ايي خود را شكل  هاي حرفه هاي درسي و دوره نمايند. بر اين اساس برنامه
هاي غيرملموس در  هاي خود را به سرمايه دهند و در عين حال ساير كارويژه

به ديگر سخن اگرچه مواجهه دانشگاه با گردد دنبال كنند.  جامعه باز مي
ست و نهادهاي آموزش عالي براي بقا نياز دارند هاي مالي امري جدي ا بحران

هاي رقابتي خود را افزايش دهند ولي  كه بر اين بحران فائق آمده و مزيت
ممانعت از   هاي غيرپرسنلي،  ها در بخش راهبردهايي مانند كاهش سريع هزينه
بازنشستگي پيش از موقع، كاهش   جذب نيروي جديد، اجراي سياست

اندازي  مديريتي، محدود كردن پذيرش دانشجو و يا راههاي اداري و  هزينه
جويي  هاي جديد آموزشي و كاهش برخي خدمات دانشجويي براي صرفه دوره
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هاي كاربردي براي دانشگاه به  و گذر از بحران مالي شايد از جمله استراتژي
كه برآمده از نياز دروني دانشگاه باشد  رسد مگر آن شمار آيد، اما به هدف نمي

ها  نه فشار بيروني كه حاكميت آن را بر دانشگاه بار كند. در واقع دانشگاه و
ها  نخست بايد اين واقعيت را بپذيرند كه در بحران مالي كاهش هزينه

ترين استراتژي براي دانشگاه  ناپذير است و در اين راستا كاربردي اجتناب
ها،  زي كارويژهسا ها، ساده حذف انتخابي فعاليت  بازنگري در اهداف نهاد،

هاي بلند مدت و در نهايت ايجاد و يا تقويت فرهنگ  ريزي برنامه پايه
هايي  ها و انتخاب جويي در دانشگاه است كه همگي مبتني بر فعاليت صرفه

است كه در درون دانشگاه و بر اساس فرايندهايي كه همراه كردن اجتماع 
 د، رخ بدهد.  ي كارشناسي را به همراه داشته باش نخبگان و بدنه

گذاري در  گذاران آموزش عالي بايد اين مهم را درك كنند كه سرمايه سياست .5
گذاري در يك بنگاه اقتصادي زود  توان به صورت سرمايه آموزش عالي را نمي

ي كشورهاي در حال توسعه به تاييد  ترين شاخصه بازده در نظر گرفت و مهم
نك جهاني همانا بها دادن و در المللي مانند يونسكو و با هاي بين سازمان

ترين ابزار در فراهم آوردن  اولويت قرار دادن آموزش عالي به عنوان مهم
  جانبه است.  ايي همه توسعه

سازي استراتژي بسيار مهمي است كه اگرچه خود برآمده از  چابك .6
هاي  سازي است اما در آن بايد تناسب تحصيالت و رسته هاي كوچك سياست

جوريي و مديريت  رايندها و كاهش بروكراسي اداري، صرفهشغلي، اصالح ف
گذاران  رويكرد سياستاگر ها به صورت جدي محل توجه باشد. بنابراين  هزينه

سازي فرايندهاي دانشگاهي و توسعه سازماني نهاد  بر چابك آموزش عالي
هاي  هاي چابكي در دانشگاه نياز است كه نخست مولفهدانشگاه قرار بگيرد 

ها بر اساس  ايراني شناخته شود و ميزان نياز هر دانشگاه به اين مولفه
توان بر اساس تعيين ميزان  هاي موجود سنجش شود. آن گاه مي محرك
ها و  سطح كنوني چابكي و وضع مطلوب و با توجه به كمبودها، قابليتتفاوت 

استراتژي و چابكي، تحليل شكاف صورت گرفته و در نهايت توانمندسازهاي 
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گيري  طراحي شود. در اين راستا اندازه راهبردهاي مبتني بر تحليل شكاف
ي چابكي مبتني بر راهبردهاي مصوب و دريافت  ها در زمينه عملكرد دانشگاه

  رسد.  بازخورد بسيار ضرروي به نظر مي
هاي  درس گرفتن ار تجربه دهد ش نشان ميهاي اين گزار كه يافته انتهاي سخن آن

سازي اگرچه  هاي كوچك سياست يك ضرورت بوده و حكايت از آن دارد كهجهاني 
دانشگاه پاسخي به كاهش درآمدها و يا حفظ وضعيت مالي موجود تواند  به ظاهر مي

دانشگاه نهادي است برخاسته از تقاضاي اجتماعي كه   باشد اما از آن جا كه
چنانچه براي تأمين منابع  ،هاي عمومي بسيار گره خورده آن با سياست هاي سياست

مالي مورد نياز خود به سوي بازار و بخش خصوصي حركت كند باز هم به سبب 
 برايمانند بخش خصوصي تواند  نفعان نمي اص و انتظارات ذيوجود قوانين خ
د كردن هاي دانشگاهي و يا محدو سازي دست به حذف برخي بخش اجراي كوچك

به بياني ديگر دانشگاه بايستي راه حلي را  بزنند. ي ديگرها منابع در برخي بخش
هايش دور نكند و پس از انتخاب راحل ممكن  برگزيند كه آن را از اهداف و اولويت

كه اين همه رخ خود اقدام نمايد.  راهبرديهاي  نسبت به بازنگري در برنامه
شكل دادن و قالل دانشگاهي، كاهش تمركز و داشت است پاسدهد مگر در ازاي  نمي

تداوم يافتن ساختار و منابع انساني چابك كه بيش از همه چيز نياز امروز نهادهاي 
  آموزش عالي است. 
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