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مقدمه
دانشگاههاباتوجهبهرسالتوماموریتهایخود،یکنقش

کلیدیرادرتوسعهجوامعبرعهدهدارند.درصورتانجاماین
ماموریتهاواستراتژیهابهافزایشاشتغالدانشآموختگان،

چكيده
مقدمه: نظام آموزش عالی در سراسر جهان با دگرگشت های در کارویژه های خود مواجه شده که سبب شکل گیری 
انتظارات گوناگونی از آن شده است. در این اثناء، یکی از راهبردهای اساسی برای ظرفیت سازی و استفاده از حداکثری از 
توانمندی های آموزش عالی برای توسعه اجتماعی و اقتصادی، انجام مطالعات تطبیقی و بهره گیری از تجارب کشورهای 
پیشرفته در سیاستگذاری ها و رویکردهای آموزش عالی می باشد. بر این اساس، هدف از پژوش حاضر، رویکرد سیستمی 
به سه نظام آموزش عالی ایران، آلمان و آمریکا برای کاوش در باب وجوه اشتراک و افتراق کارکردی آموزش عالی آن ها 

توام با نقد و تحلیل وضعیت فعلی نظام آموزش عالی ایران می باشد
روش ها: پژوهش حاضر به روش تحلیلی اسنادی می باشد. ابزار گردآوری اطالعات، اسناد و مدارک، پایگاه های اطالعاتی، 
کتب، مقاالت داخلی و خارجی بوده است.از این رو، ابتدا متون مرتبط با موضوع پژوهش شامل گزارشات و اسناد علمی 
مربوط به آموزش عالی آمریکا، آلمان و ایران از مطالعات داخلی و خارجی، با کلیدواژه های: آموزش عالی آمریکا، آلمان 
 ،Google Scholar :و ایران در پایگاه های اطالعاتی و اسنادی: داخلی: مگیران، انسانی، نورمگز و پایگاه های خارجی
 National ،UNESCO ،U.S. Department of Education ،World Education News & Reviews ،ScienceDirect

European University Institute ،USNEI ،Center for Education Statistics مورد کاوش قرار گرفت و از مجموع 

100 منبع تعداد 63 منبع مورد تجزیه و تحلیل نهایی جهت برآوردن هدف پژوهش قرار گرفتند. مطالعات انجام شده 
در بازه زمانی )1377-1396( و )2000-2018( صورت گرفته بودند. بنابراین پس از استخراج داده ها و مشاهدات ابتدا 

تطبیق یافته ها و پس از آن تحلیل وضعیت کنونی آموزش عالی ایران انجام شد.
یافته ها: آموزش عالی این کشورهادر قالب پنج بعدمدل سیستماتیک )محیط، درون داد، فرایند، برون داد و پیامد( مورد 

بررسی و تحلیل قرار گرفته اند.
بحث و نتیجه گیری: با توجه به اهمیت رویکرد سیستمی در شناخت آموزش عالی به عنوان سر سیستم، در بطن پژوهش 
ضمن بررسی نظام آموزش عالی این کشورها در قالب سیستماتیک، وضعیت فعلی آموزش عالی کشور نیز مورد نقد و 
تحلیل قرار گرفت و در پایان پیشنهادهای سیاستی بر اساس یافته های پژوهش به عنوان رهنمودهای برای آموزش عالی 

بیان شده است
کلمات کلیدی: رویکرد سیستمی، آموزش عالی تطبیقی، دانشگاه
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ایجادفرصتهایبرابربرایهمهافرادونهایتابهتوسعهفناوری
ودانشکمکمیکنند)1(.ایناستراتژیهاسهکارویژهاصلی:
آموزش،پژوهشوارائهخدماتاجتماعیرادربرمیگیرد)2(.
آموزشیکفعالیتاساسیاستکهبیشتردربردارندهمزایایی
اجتماعیمیباشد،پژوهشبهمنظورگسترشوانتشاردانش
صورتمیپذیردوکارویژهخدماتاجتماعینیزازجمله
فعالیتهایفرهنگیواجتماعیدانشگاهمحسوبمیشود.بر
اساساستداللهایفوقاستنباطمیشودکهموسساتآموزش
عالیودانشگاههابهصورتمستقیموغیرمستقیمدرتوسعه
کشورهانقشمهمیراایفامیکنند)3(.بااینوجودنهادهای
دانشگاهیدردهههایاخیردرسراسرجهانباچالشهای
متعددینظیرتودهایوجهانیشدنآموزشعالی،افزایش
دانشآموختگانبیکار،توسعهارتباطاتوفناوریها،کاهش
منابعدولتیورقابتباسایربخشهایاقتصادیواجتماعی
جهتکسبمنابعوغیرهمواجهبودهاندبنابراین،اثربخشیو
کارآمدیدانشگاههادرکشورهایمختلفجهاندستخوش
نگاهکمیگرایانهدر باگسترش دگرگونیهایشدهاست.
نظامآموزشعالیبدونتوجهبهبافتاجتماعی،فرهنگیو
ظرفیتاقتصادیدردانشگاهها،شاخصهایکیفیتآموزش
سیرنزولیراطیکردهاند.اینامرموجبشدهکهنظامهای
دانشگاهی،واداربهبازاندیشیدرساختار،رسالت،اهداف،
کارکردهاوفرایندهایخودشونددرواقعمیتوانازتغییراتی
کهسالهایگذشتهدرآموزشعالیسراسرجهانصورتگرفته
استبهعنوانیکانقالبیادکرد)4(.بههمیندلیلامروزه
جامعهایراننیزبهنظامآموزشعالیبانگاهینقادانهمینگرد
وکارکردهایفعلیآنرادرهمهمحافلدانشگاهیبهبحث
میگذارد.ایننشانهازآناستکهنظامآموزشعالیکنونی
کشور،کارکردمتناسببازمانوویژگیهایجامعهامروز
راندارد)5(.باوجوداینکهآموزشعالیازمهمتریننهادها
برایآموزشنیرویکارماهراستکهبهتوسعهفرهنگی،
اجتماعی،اقتصادیوسیاسیکشورمنجرمیشود،بنابراین

توسعهجامعهمیتواندوابستهبهتوسعهکمیوکیفیآموزش
عالیخودباشدنظامآموزشعالی،زیرسیستمیازنظامهای
بزرگتراستکههمازآنهاتاثیرمیپذیردوهمبرآنهاتاثیر

میگذارد)6(.
باعنایتبهاینمهمکهدانشگاههاوموسساتآموزشعالی
برایجامهعملپوشاندنبهرسالتهایخویشبایدتحول
راسرلوحهکلیهامورقراردهند،بنابراین،برایتولیداندیشه
وایجادزمینهانتقادیومسئلهگشاییدراینحوزهنیازمند
بررسیهمهجانبهودیدیسیستمیهستیم)7(.چراکهدر
رویکردسیستمی،هرسیستممجموعهایازعناصرواجزایی
استکهبایکدیگروابستگیوارتباطدارنداینعناصربا
ایجادشبکهایازروابطمتقابل،یککلپویاراشکلمیدهد
کهدارایدرجهایازتداوموحدومرزنسبتامشخصاست
)8(لذاسیستمهایاجتماعیرامیتواننوعیازسیستمهای
بازبهشمارآورد.اینسیستمهااهدافچندگانهومتنوعیرا
دنبالمیکنندوتغییرپذیریدرسیستمهایاجتماعیبیشتر
این در بنابراین .)9( است ازسیستمهایزیستشناختی
پژوهشبانگاهیسیستمیدرقالبمولفههایمختلفبهسه
نوعساختارمتفاوتآموزشعالیازسهنقطهمختلفجهان
پرداختهشودوامیداستکهباتطبیقوبررسیاینمولفهها
درکشورهایمنتخبدنیاباکشورایران،دورنماییبهتری

جهتبهبودکاراییآموزشعالیدرایرانفراهمآید.

رویکرد سیستمی و آموزش عالی
سیستمعبارتاستازاجزایبهمپیوستهومرتبطباهم
کهبهنحویتنظیمگردیدهاندکهیککلمجزاازتکتک
اجزاءرابهوجودمیآورد.جوامعبشرینوعیدستگاهاند
ایندستگاههادادههاییرابهدستمیآورند،سپسازتغییر
وتبدیلآنهاستاندههاراتولیدمیکنندحالآنکهسازمانها
خودازقسمتهاویادستگاههایبزرگتربهحسابمیآیند
اگرتوجهمابهیکدانشکدهمعطوفشودوآنرایکسیستم
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احمد کیخا و همکاران 63رویکرد سیستمی به آموزش عالی ایران، آلمان و آمریکا )مروری بر مطالعات انجام شده(

بنامیم،یکابرسیستممحسوبمیشودوبخشهایدرونی
نظیرحسابداریومدیریتزیردستگاههایفرعیمحسوب
که است این نگاهسیستمی اصلی ویژگی .)10( میشوند
سیستمدرتعاملویکپارچگیاجزاءاستنهعملهریک
ازاجزاءبهطورمستقل.لذا،تفکرسیستمیکمکمیکندکه
پیوندهایبینهمهاجزاءوعواملآموزشعالیدرکگردیده
وبینشجامعترینسبتبهموضوعپیداشودبادرکعلل
ریشهایمسائلوتمرکزبرمعلول،عللمسائلومشکالت
پیبردهمیشود)11(.رویکردسیستمیشیوهایبرایمطالعه
هدفهاوتجزیهوتحلیلاجزایبهموابستهسیستمها،خرده
سیستمهاوسازمانهارابامحیطبیرونیدربرمیگیرد.دراین
رویکردسازمانودیگرپدیدههابایدبهمنزلهیککلغیر
قابلتقسیمدرنظرگرفتهشوند.دررویکردسیستمی،کلبر
اساساجزایتشکیلدهندهآنتشریحمیشود،لذاایناین
رویکردزمینهایبرایکلنگریاستازاینرو،درکلنگری،
همهپدیدهها،وقایعوتجاربمبتنیبرآنهابهمثابهکلهایی
مستقلتلقیمیشوندامادرزنجیرروابطمیانپدیدهها،همین
کلها،تشکیلدهندهاجزایکلهایبزرگترهستند)12(.
فلسفهوجودیدانشگاهتوامباسهکارویژهآموزش،پژوهش
وخدماتاجتماعیمیباشد،کهدهههایاخیرگفتماندانشگاه
مدرنباتغییراتودگرگونیهایساختاریمواجهشدهاست

وفراترازکارویژههایسنتیآنرفتهاستوایننهاددرقبال
جامعهودیگرنهادهایاجتماعیمسئولیتدارد.دراینراستا،
پژوهشحاضردرصدداستتاویژگیهایسیستمیآموزش
عالیسهکشورمنتخبازسهقارهباساختاریمتفاوت)آمریکا،

آلمانوایران(موردکنکاشقراردهد.

روشها
هدفازپژوهشحاضرتحلیلوتطبیقآموزشعالیسه
ایرانمیباشد.روشمورداستفاده کشورآمریکا،آلمانو
مطالعهاسنادی-تحلیلیمیباشد.گامبندیاینپژوهشبه
اینشکلاستابتدامتونمرتبطباموضوعپژوهششامل
آمریکا، عالی آموزش به مربوط علمی اسناد و گزارشات
آلمانوایرانازمطالعاتداخلیوخارجی،باکلیدواژههای:
آموزشعالیایران،آمریکاوآلماندرپایگاههایاطالعاتیو
اسنادی:داخلی:مگیران،انسانی،نورمگزوپایگاههایخارجی:
 World Education ،ScienceDirect ،Google Scholar

،U.S. Department of Education ،News & Reviews

،National Center for Education Statistics،UNESCO

European University Institute،USNEIموردکاوشقرار

گرفتوازمجموع100منبعتعداد63منبعموردتجزیه
وتحلیلنهاییجهتبرآوردنهدفپژوهشقرارگرفتند.

شکل 1- مدل مفهومی پژوهش

فرایندبرون داد

● دانش آموختگان
● فناوری

● فرایند آموزشی
● فرایند پژوهشی
● فرایند خدمات 

اجتماعی و 
مشاوره ای

درون داد

● ساختار و مقررات
● پذیرش دانشجویان

● اعضای هیئت علمی
● منابع مالی

محیط پیامدهامحیط
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مطالعاتانجامشدهدربازهزمانی)1377-1396(و)2000-
2018(صورتگرفتهبودندازاینروپسازاستخراجدادهها
ومشاهداتابتداتطبیقیافتههاوبعدازآنتحلیلمحتوا
صورتگرفت.بنابرایندرمرحلهاول،مانیفستنظامهای
آموزشعالیتشریحشدهاست.درمرحلهدوم،براساسمدل

سیستماتیکمقایسهتطبیقیوتحلیلانجامشد.

شناخت آموزش عالی آمریکا
1. محیط آموزش عالی در کشور آمریکا؛سیستمآموزشی
ایاالتمتحدهبهلحاظمحیطیدارایپیچیدگیهاوویژگیهای
خاصیمیباشدکهآنرابهجهانیمنحصربهفردمبدلساخته
ازکالجهاو پایدارتعدادزیادی است.درواقعهمزیستی
دانشگاههایخصوصیوغیرانتفاعیبامجموعهقابلتوجهیاز
نهادهایدولتی)محلی(چنینمحیطراشکلدادهاست)13(.
دراینسیستمبیشاز4500موسسهآموزشعالیمعتبرجای
داردکهکارکردهایبسیارمتنوعیرابرعهدهدارند)14(.به
همیندلیلدرآمریکاارائهدهندگانآموزشعالیشاملطیف
وسیعیازدانشگاههاوکالجهادولتیوخصوصیمتشکلاز
شرکتهایتحقیقاتیوبرخوردارازحمایتهایمالیدولت
فدرالمیباشندکهبرنامههایآموزشیوحرفهایرادرمقاطع
لیسانسوتحصیالتتکمیلیارائهمیدهند)15(.ماموریت
اصلیفدرالاستفادهازآموزشعمومیوعالیدرارتباطبا

کار)مسئلهکاربستدانش(میباشددرکناراینهرایالتنیز
بهنیازهایمحلیومنطقهایخودپاسخمیدهد.استراتژیهای
آموزشعالیآمریکادرسهسطحطبقهبندیمیشوند؛ااف(
بهبودوضعیتدسترسینیرویکاربهکالجهاوموسسات؛
ب(بحثکیفیتسازمانی،پاسخگوییوشفافیتتااطمینان
حاصلشودمدارکتحصیلیدورهتحصیالتتکمیلیدر
راستایآمادگیموثرنیرویکاراست؛ج(افزایشمهارتو
توانمندیفراگیراندرزمینهتخصصیجهتپیشرفتاقتصادی
وجهانیمیباشد)16(.درشکل)3(شمایکلیازساختار
آموزش)عمومیوعالی(آمریکابهتصویرکشیدهشدهاست؛

یافتهها
درون دادهای آموزش عالی کشور آمریکا

1. قوانین و مقررات؛نظامآموزشعالیایاالتمتحدهازیک
ساختارغیرمتمرکزتوامباکنترل)درواقعازترکیبیازسطوح
محلی،ایالتیوفدرالتشکیلمیشود(دراینبیندولتفدرال
هیچدخالتمستقیمیدرسیستمآموزشیایالتیومحلیندارد
وفقطنقشآنتصویبقوانیناستمسئولیتآموزشیبه
هرایالتواگذارشدهاستبنابراین،هرکدامیکچارچوب
قانونیرادرداخلایالتخودشکلمیدهندوتصمیمسازی
وتصمیمگیریدرزمینههایمختلفنظیربرنامههایآموزشی
وغیرهدرسطوحایالتیصورتمیپذیرد.خودایالتهانیز
بهخردهسیستمهایآموزشیمحلیتقسیممیشوندآنهانیز
شاملهیئتهایمحلیمیشوندوبهشهروندانحقانتخاب
منطقهجغرافیاییخودموسسه با متناسب تا دادهمیشود
آموزشیخودراانتخابکنندوهدفهیئتمحلینیزاطمینان
خاطرازاینکهاهدافآموزشعالیمحلیدرراستایاولویتها
واهدافمحلیومنطقهمیباشد.البتهتاحدودیازسیاستهای
ایالتیتاثیرمیپذیرندبااینوجودازاستقاللهویتیجهت
این تعداد برخوردارمیباشند. تصمیماتدرسطحمحلی
موسساتمحلیبهبیشاز14هزارموسسهمیرسدکهدر

شکل 2- فرایند سرند مقاالت

4 
 

 Google Scholar  ،ScienceDirect   ،World Education Newsهاي خارجي:  اطالعاتي و اسنادي: داخلي: مگيران، انساني، نورمگز و پايگاه

& Reviews  ،U.S. Department of Education  ،UNESCO  ،National Center for Education Statistics  ،USNEI،European University 

Instituteجهت برآوردن هدف پژوهش قرار  يينها ليو تحل هيتجزمنبع مورد  63تعداد منبع  100و از مجموع  مورد كاوش قرار گرفت
پس از استخراج داده ها و   از اين رو  صورت گرفته بودند)  2018-2000) و (1396-1377(  يمطالعات انجام شده در بازه زمان   .گرفتند 

نظام هاي آموزش عالي   ستمانيف  در مرحله اول،  نيصورت گرفت. بنابرا  محتوا  لياز آن تحل  بعدها و    افته ي  قيمشاهدات ابتدا تطب
 نجام شد. ل ايو تحل يقيتطب سهيمقا مدل سيستماتيكدر مرحله دوم، بر اساس  ه است.شد تشريح

  
 سرند مقاالت  ندي) فرا2( شكل

  شناخت آموزش عالي آمريكا
 ي خاص  ي هايژگيها و و  يدگيچيپ  ي دارا  يطيمتحده به لحاظ مح  االتيا  يآموزش  ستميسمحيط آموزش عالي در كشور آمريكا؛ .١

  ي خصوص  ي هاها و دانشگاهاز كالج   ي اديتعداد ز  داريپا  يستيمنحصر به فرد مبدل ساخته است. در واقع همز  يباشد كه آن را به جهانيم
  4500در اين سيستم بيش از    ).13را شكل داده است (   طيمح  ني) چني (محل  يدولت  ي از نهادها  يبا مجموعه قابل توجه   يانتفاع  ريو غ

ارائه دهندگان   كايدر آمر  دليل  ني).به هم14موسسه آموزش عالي معتبر جاي دارد كه كاركردهاي بسيار متنوعي را برعهده دارند ( 
  يها تي و برخوردار از حما  يقاتيتحق  ي متشكل از شركت ها  يو خصوص   يها دولتها و كالج دانشگاه  از   يعيوس  فيشامل ط  يآموزش عال

فدرال    يمال باشنددولت  ها  مي  برنامه  ا  ي آموزش  ي كه  حرفه  ل  ي و  مقاطع  در  تحص  سانسيرا  م  يليكمت  التيو  (   يارائه  ). 15دهند 
ماموريت اصلي فدرال استفاده از آموزش عمومي و عالي در ارتباط با كار (مسئله كاربست دانش) مي باشد در كنار اين هر ايالت نيز به  

بهبود اف)  اطبقه بندي مي شوند؛  د پاسخ مي دهد. استراتژي هاي آموزش عالي آمريكا در سه سطح  نيازهاي محلي و منطقه اي خو
وضعيت دسترسي نيروي كار به كالج ها و موسسات؛ ب) بحث كيفيت سازماني، پاسخگويي و شفافيت تا اطمينان حاصل شود مدارك 

ست؛ ج) افزايش مهارت و توانمندي فراگيران در زمينه تخصصي  تحصيلي دوره تحصيالت تكميلي در راستاي آمادگي موثر نيروي كار ا
  تصوير كشيده ) شماي كلي از ساختار آموزش (عمومي و عالي) آمريكا به  3شكل ( ).در  16باشد ( ي ميجهان  اقتصادي و   شرفتي پجهت  

 شده است؛ 
  
  
  
  
  

منبع 100 بررسي عنوان  رد شده بر اساس 
)22(عنوان 

بررسي چكيده  رد بر اساس 
)11(چكيده  بررسي كامل متن 

رد شده بر اساس 
)4(متن  )63(منابع نهايي  
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چارچوبقوانینومقراراتایالتیوباتاثیرپذیریازفدرال
درراستایاهدافمحلیعملمیکنند)16(.دولتفدرال
نیزاگرچهمستقیمامسئولآموزش)عمومیوعالی(نیست
اماازگذرگاههایمختلف،نقشهایگوناگونیبرعهدهدارد،
شخصیکهمستقیمامسئولتنظیمسیاستهایآموزشیدر
سطحفدرالاستوزیرآموزشوپرورشاستدرواقعوزیر
آموزشوپرورشبخشیازهیئتاجرایاستکهبایدبه
طورمستقیمبهرئیسجمهورایاالتمتحدهپاسخگوباشد
وشخصوزیرنیزتوسطرئیسجمهورمنصوبشدهودر

مجلسسناتاییدمیشود)14(.
2. جذب و پذیرش دانشجو در آمریکا؛درایاالتمتحده

آمریکاموسساتآموزشعالیبردونوعهستند؛دولتیو
خصوصیبهدلیلشمارزیادموسساتآموزشعالی،نرخباالی
تحصیلدراینسطحوتنوعفراواندرکیفیتآموزشیاختالف
آشکاریبینموسساتدولتیوخصوصیدیدهمیشودبه
طورکلیموسساتآموزشعالیرامیتوانبه4دستهتقسیم
کرد.1(انستیتوهایفنیومدارسنیمهحرفهای؛2(کالجهای
مقدماتی؛3(کالجهایدانشگاهیآموزشعمومیو4(دانشگاه
ها.شرطورودبهآموزشعالیآمریکا،دیپلمدوره)متوسطه(
دبیرستاناستکهدرحدودهیجدهسالگییعنیپسازدوازده
سالتحصیلابتداییومتوسطهاخذمیشود)9(.بهطورکلی،
نظامپذیرشدانشجودرآموزشعالیآمریکابهدوبخش؛آزاد

شکل 3- شمای کلی از ساختار آموزش )عمومی و عالی( آمریکا )14(

University Research 
Doctoral Degree 

4 + years

University/Four-year colleges 
Bachelor's Degree 4 years

High School Diploma

High School 
4 years

Elementary/
Primary Education

8 years

Community/Junior 
College Associate Degree 

2 years

Senior High School 
3 years

Junior High School 
3 years

Elementary/
Primary Education

6 years

University 1st 
Professional Degrees 1-4 

yearsUniversity Master's 
Degree 1-2 years
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وگزینشیتقسیممیشود؛الف(نظامآزاد؛موسساتیکهاز
نظامآزادپیرویمیکنندبدونتوجهبهسنداوطلبانافرادی
رامیپذیرندکهتحصیالتدبیرستانیرابهپایانرساندهباشند
کالجهایدوسالهعمومی،بسیاریازکالجهایایالتیوبرخی
ازموسساتخصوصیازایننظامتبعیتمیکنندب(نظام
گزینشی؛موسساتیکهاینگونهسیاستگزینشیرادرپیش
گرفتندممکناستازداوطلبانخودنمرهپیشرفتتحصیلی
باالترازمیانگینبخواهنداکثردانشگاههایپژوهشیوبسیاری
ازکالجهاودانشگاههایکهبهنامدولتیوخصوصیهستند

دراینگروهقرارمیگیرند)17(
3. اعضای هیئت علمی؛شرطاولیهصالحیتهرمدرس
دانشگاهدرایاالتمتحدهآمریکاتسلطبریکیاززمینههای
دانشبشری،آشناییبابرنامهریزیاجرایپژوهشاست.
احرازچنینصالحیتهاییبااخذدرجهدکتریتخصصی
تاییدمیگرددبرایاعضایهیئتعلمیسهدرجه؛استادیاری،
دانشیاریواستادیوجودداردوارتقاءاعضایهیئتعلمی
پسازارزیابیاشتوسطکمیتههایتخصصیوتاییدافراد
برونسازمانیصاحبنظردرخصوصصالحیتعلمیوی
انجاممیپذیرد.معموالتصمیمارتقایعضوهیئتعلمیاز
سویمدیرگروهآموزشیباتاییدمعاونآموزشیدانشگاهیا
موسسهآموزشعالیوسایرمدیرانکلیدیانجاممیشود.
اعضاهیئتعلمیوروشتدریسآنهادراینسیستمبه
طورکلیبهدودستهتقسیممیشوند؛1(مرسوم)سنتی(
آماده و2(روشهایکاربردی؛درشکلسنتیآنهدف
کردنفراگیرانجهتکسبمدرکلیسانسدرزمینهتخصص
موضوعیمثلریاضیاتباتمرکزبرمحتوایآموزشیومتناظر
بانیازهایدولتیقرارداردوادامهتحصیلدرسطوحباالتر
تحصیلیتنهابرایکسانیکهعالقهمندبهتدریسدردانشگاه
میباشند،انجاممیشود)18(؛درحالتکاربردیآنبهآموزش
فنیوحرفهای(CTE)شناختهمیشودایننوعآموزشهادر
قالبهایمختلفوتوسطموسساتمتفاوتارائهمیشود

براینمونههزارانکالجحرفهایخصوصیوجوددارندکه
دورههایدرزمینهحرفهایخاصباارائهگواهینامهبرگذار
میکنندحتیاینگونهآموزشهاتوسطکالجهایمحلینیز
ارائهمیشوندوبخشیاعظمیازایننوعآموزشهادربخش

خصوصیجایدارد)بیشاز75درصدآنها()14(.
4. منابع مالی آموزش عالی آمریکا؛درایاالتمتحدهمهمترین
دالیلیکهروشهایتخصیصمنابعمالیرابهچالشکشیده
استرامیتوان؛افزایشهزینههایتحصیلبرایهردانشجو،
افزایشتعدادافرادیکهمتقاضیادامهتحصیلاندودرنهایت
افزایشهزینههایدانشگاهقلمدادکردوباتوجهبهاینشرایط
مدلهایمستقلیبرایتخصیصمنابعمالیدرنظامآموزش
عالیآمریکاتوسطآلپرگوکسووگونساگوکسو)2015(ارائه
شدهاست؛مدلاول،دانشجویانهیچهزینهاییاشهریهای
پرداختنمیکنند؛2(مدلدوم،دانشجویانبایدبخشکمی
ازمبالغراپرداختکنند؛مدلسوم،دانشجویانبخشزیادی
ازهزینههاراپرداختمیکنندومدلچهارم،دانشجویانتمام
هزینههاراازطریقشهریههایباالپرداختمیکنندچراکه
درایاالتمتحده،دولتاعتباراتسرمایهایوجاریآموزش
عالیرابانظروزیرآموزشوپرورشتامینمیکندوبهطور
کلیمنابعتامینمنابعمالیآموزشعالیدراینکشورسه
دستهاند؛دولتی،شهریههایدانشجوییودرآمدهایحاصل
ازتحقیقاتواعاناتخیرخواهانهمیباشد)19(.افزونبر
این،درآموزشعالیآمریکا،طرحهایوامدانشجوییکهاز
طریقبخشتجاریوبانکهاتامینمیشودنیزمطرحاست.
اینوامهامتناسببادرآمدآتیافرادمیتوانددرطول30تا40
سالبازپرداختمیشوند)20(.ارگانهایدولتینیزهمانند
موسساتملیبهداشتایاالتمتحدهآمریکا،وزارتدفاع
آمریکا،وزارتنیرووبنیادملیعلومنقشبسیارعمدهای
رادرتامینمخارجپژوهشیدانشگاههابرعهدهدارندالبته
بودجههایدولتیکهبهطورمستقیمپرداختمیشوندسهم
ناچیزیرادرمنابعمالیدانشگاهحتیدرمورددانشگاههای
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ایالتی،یادولتیتشکیلمیدهندودرعوضکمکهایمالی
وغیرمالیارگانهایگوناگونکهبهطورمستقیموغیرمستقیم
)شهریهدانشجویان،بودجههایپژوهشی،سفارشطرحهای
تحقیقاتی،دراختیارگذاشتنامالکدولتی،تسهیالتمالیبرای
طرحهایعمرانیبرایگسترشدانشگاههاوغیره(سهمعمده
بودجهدانشگاههاراشکلمیدهند.لذادانشگاههانیزدائمادر
جستجویمنابعگوناگونبرایتامینمخارجخودمیباشند
)19(.بهطورکلیدریکتقسیمبندیمیتوانگفت،منابعمالی
کالجهاودانشگاههایایالتمتحدهآمریکابهصورتگوناگونی
تامینمیشودبودجهموسساتآموزشعالیدولتیازمحل
تخصیصهایدولتیوازطریقشهریهدانشجوییاعتبارات
پژوهشیدولتیوخصوصیوبرنامهریزیهایویژهتکمیل
میگرددوموسساتخصوصینیزازمحلدرآمدهایمربوط
بهاوقاف،هدایاوکمکهایبالعوضوشهریهدانشجویی
ادارهمیشوند.بااینوجود،اختالفتدارکوتامینمالیبین
دوبخشخصوصیودولتیچندانمشخصنیست)21(.

فرایندهای آموزش عالی آمریکا
1. فرایند آموزشی و پژوهشی؛دورهتحصیالتکاردانی
میباشد. زمانیچهارساله( بازه )در لیسانس و ساله( )دو
تحصیالتکارشناسیبرپایهمدلآموزشآزادمیباشدوبر
خالفبسیاریازسیستمهایآموزشعالیدیگرنقاطجهان
عمومی آموزشی دورههای باید کارشناسی در دانشجویان
بیشتریرابگذرانندتابرایزمینههایکاریآیندهخودآماده
شونددرایندورههاتاکیدبیشتربرتوسعهتفکرانتقادی،
حلمسئله،ارتباطاتومهارتهایهمکاریمیباشدکهدر
برگیرنده؛1(هنر(AA)شاملدورههایآموزشعمومیبا
تمرکزدریکرشتهخاصدرزمینهعلومانسانییااجتماعی؛
علوم(AS)؛شاملدورههایآموزشعمومیباتمرکزبردرس
ریاضیوفناوریویازمینههایمرتبطبافناوریمیباشد؛
کاربردی(AAS)یکدورهحرفهایوفنیجهتآمادهسازی

براییکشغلخاصمیباشد)22(.دردورهبعدیتحصیالت
تکمیلی)ارشدودکتری(قرارداردکهالزاماتبرنامهدرسیدر
ایندورههاکمیمتفاوتترمیشودوبرنامههایایندورهبه
دودستهتقسیممیشوند؛1(پژوهشگراو2(عمل)تمرین(
گرا.درنوعاولگرچهتئوریوعملراشاملمیشودامابه
یککارپژوهشی)پایاننامهیاطرحتحقیقاتی(منتجمیشود
حالآنکهبرنامههایعمل)تمرین(گراعالوهبراینفراگیران
رامجبورمیکندیکدورهکارآموزیرادربخشصنعتطی
کنندودرقالبمقالهایتجربیاتشانراشرحدهنددربرخی
ازبرنامههانیزفراگیرانممکناستیکامتحانجامعرابه
جایتکمیلپایاننامه،پروژهیاکارآموزیخودانجامدهند.
همچنیناعطایمدرکدرایندورهبهدوشکلانجاممیشود؛
الف(مدرککارشناسیارشد(MA)معموالبرایرشتههای
علومانسانی،علوماجتماعیوهنرمیباشدوب(مدرک
کارشناسیارشد(MS)معموالبرایرشتههایعلومتجربی،
ریاضی،مهندسی،فناوریوپزشکیاعطامیشود)23(.دوره
دکتریدرجهباالتریدرزمینههایعلمیوحرفهایمیباشدو
برنامههایآنشاملیکدورهچهارسالهباتمرکزبرپژوهش
میباشدبرایدکتریپژوهشیدانشجویانیکدورهدوساله
بعدازمباحثآموزشیواردکارپژوهشیخودمیشوندپس
پیشنهادیتوسطهیئتمدیرهنظارت ازتصویبموضوع
کارخودراآغازمیکنندوانتظارمیروددانشجویاندرپایان
دورهدرزمینهرسالهخودیکتئوریرابهاشتراکبگذارند
وآخریندورهپسادکتریمیباشدکهمدرکفوقدکتری
دریکزمینهخاصمیباشدتفاوتدکتریپژوهشیوفوق
دکتریدرایناستکهدردکترینوعدومتاکیدبیشتربر
حرفهوتخصصمیشودودرآنبهدنبالیافتنراهحلبرای
مشکالتعلمیوطراحیشیوههایبهتریدراینزمینهمیباشد
امابلحاظساختاریبهیکدیگرشباهتدارند)24(.ازحیث
فرایندپژوهشیدرسال2001درایاالتمتحدهآمریکابیش
از200میلیارددالردرزمینهتحقیقوتوسعهسرمایهگذاری
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شدکهازاینبینحدود33میلیاردالرفقطدردانشگاهها
وموسساتآموزشعالیتخصیصدادهشد)25(.چراکه
اصوالفعالیتهایپژوهشیبهعنوانیکیازوظایفمهمو
اساسینظامآموزشعالیآمریکامطرحاستتعییننسبت
تعدادپژوهشگربهجمعیتدراینکشورتاحدودیمیتواند
نشانگریدرمیزانموفقیتاینکشوردرگسترشورشد
تحقیقاتعلمیباشد.براساسآمارسالهای2008تا2013
رشدتولیداتعلمیوثبتاختراعاتدرجهانکشورآمریکا
با711334ثبتاختراعدررتبهنخستدنیاجایدارد)26(
سیاستهای مهمترین مشاوره ای؛ و  خدماتی  فرایند   .2
آموزشعالیدرایاالتمتحدهآمریکادرقبالجامعهمیتوان
چنینبرشمرد؛1(ایجادزمینهبرایرشداستعدادهاوحمایت
ازمتقاضیانورودبهمراکزآموزشآموزشعالی؛2(گسترش
مراکزآموزشعالیبخصوصکالجهایدوسالهفنیوحرفهای
درنقاطمختلفکشور؛3(گسترشکمیوکیفیرشتههای
تحصیلیباتاکیدبررشتههایجدیدومیانرشتهای؛4(گسترش
تحصیالتتکمیلیباتاکیدبرکیفیتوتوسعهفعالیتهای
پژوهشی؛5(توسعهوتقویتقابلیتهایبرجستهتحقیقاتی
دردانشگاهها؛6(جذبنخبگانازکشورهایجهانسومو
ارائهآموزشوانتقالفرهنگبهآنانجهتایجادنگرشمثبت
نسبتبهجامعهوفرهنگآمریکا؛7(تاکیدبرآموزش،پژوهش
وخدماتبهطورمساوی؛8(تاکیدبرجذبدانشجویانپاره
وقت)زیرادانشجویانراقادرمیسازدکاررابامسئولیت
اجتماعیتلفیقکنند(؛9(توسعهاقتصادیواجتماعیجامعه
ازطریقایجادبرنامههاودورههایآموزشعالیوایجاد
رابطهتنگاتنگمیاندانشگاهومراکزاجتماعیواقتصادی

جامعهمیباشد)27(.

خروجی آموزش عالی آمریکا
1. دانش آموختگان؛ازسال1976مرکزمطالعاتآموزش
حرفهای،راهبردهایرابرایآموزششغلیدانشجویانتحت

عنوانجنبشکارآفرینیپیشنهادکردکهفلسفهوجودیچنین
مراکزیآمادهسازیدانشجویانبرایمشاغلآیندهمیباشد.
اجرایایندورههایآموزشیمتشکلازموضوعاتساختاری
فعالیتهای که میباشد کارآفرینی آموزش سازماندهی و
از استفاده کارآفرینانه، ذهنی مدل ایجاد نظیر؛ گوناگونی
سخنرانانمهمانومجرب،آموزشهایضمنخدمتمدرسان
کارآفرین،دردسترسبودنانترنییاتجربهعملی،ارتباط
مستمرباجامعهکسبوکار،استفادهازالگوهاینقش،توسعه
وپرورششخصیتدانشجویان،رویکردیتجربیدرآموزش
کارآفرینی،مشارکتافرادمجربدرآموزشکارآفرینیجهت
ارائهتجربیاتعملیودردسترسدانشجویانومعرفیآنانبه
افرادباتجربهدربرمیگیرد.بدونشکمجموعاینآموزشها
دانشجویانتوانمندرابهجامعهعرضهمیسازد)28(.همانطور
کهپیشترهمبیانشددانشآموختگانآموزشعالیآمریکایا
برحسبتجاربآموزشیودورههایکارورزیواردبخش
صنعتمیشوندویابرحسبعالئقشخصیبهتحصیل
درسطوحباالترادامهمیدهندوواردمحیطهایآکادمیک
نظام واقعمیتوانگفتخروجیهدفمندی میشوند،در

آموزشعالیآمریکابهجامعهعرضهمیکند.
2. فناوری و نوآوری؛آمریکادارایرتبهنخستدرزمینهتوسعه
فناوریاطالعاتوارتباطاتاستوهرایالتودانشگاهی
دارایراهبردوقوانینخاصخوددرزمینهتوسعهITاست
خطوطمخابراتیازوضعیتبسیارمطلوبیبرخوردارند.پهنای
بانداختصاصیاقتهبههرکاربرحدود10mb/sاست)29(.
باتوجهبهاینکهدراینکشورخطوطمخابراتیدروضعیتی
مناسبقراردارندوموسسههایآموزشینیزازاینفرصت
بهدرستیودرجهتبهبودوضعیتآموزشعالیاستفاده
میکنند.براساسیکچشماندازیطیسالهای1990تا1998
میزاندسترسیبهاینترنتدرسطحموسسههایآموزشیبه
94درصدوسطحکالسدرسبه78درصدرسید،ضمن
اینکهبیشاز70درصدموسسههایآموزشیازطریقخط
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تلفناختصاصیبهاینترنتدسترسیدارند)30(.درادامهزیر
ساختهایتکنولوژیکیگزارششدهتوسطمرکزآمارملی
آموزشآمریکادرسال2005بهاینشرحبودکهمعادل94
درصدازکالسهایدرس،کارگاهوکتابخانههابهاینترنت
بهشکلهمزماندسترسیداشتهانددرصورتیکهاینمیزان
درسال1994معادلسهدرصدبودهاستنکتهقابلتوجه
دیگردرموردزیرساختهایتکنولوژیکی،نسبتکامپیوتر
بهفراگیراناستکهدرسال1998معادلدوازدهبهیکبوده
استاینگزارش،گویایاینواقعیتبودهکه19درصداز
آموزشگاههایعمومیآمریکاامکاناستفادهازکامپیوترهای
جیبیوباحجمکمرابرایمدرسانوفراگیرانخودفراهمآورند
ایننسبتدرسال2002معادل10درصدبودهدرسال2005
به19درصدرسیدهاستحتی10درصدازآموزشگاههای
آمریکا،کامپیوترلبتابرابهفراگیرانخوددریکبازه
زمانیازیکروزتایکسالتحصیلیامانتمیدهند)31(.
درادامهاینروندتاسال2008حدود4/6میلیوندانشجو
ازبرنامههایآموزشیمبتنیبراینترنتبهرهمندشدندکه
نسبتبهسال2011رشد17درصدیرانشانمیدهد)29(.

پیامدهای آموزش عالی آمریکا
آموزشعالیازارکانمهمتوسعهایاالتمتحدهمحسوب
میشودچراکهباتکیهبرنیازهایجامعهوباتوسلبهآخرین
دستاوردهایعلمیوپژوهشیدرجهتشکوفاییاستعدادها
وبهرهورینیرویانسانیوتربیتنخبگانومتخصصان
برنامهریزیمیکندکهبهسرعتمنجربهتوسعهاینکشور
شد)32(.پرواضحاستخروجینظامآموزشعالیآمریکا
باچیدناینخردهسیستمهادرکناریکدیگرموفقیتدرابعاد
مختلفاقتصادی،اجتماعی،دانشگاهیرادرپیداشتهباشد.این
سیستمدرجایگاهاولتولیدعلمقرارداردوهرسالههموارهدر
لیگهایمختلفرتبهبندیدانشگاهها،دهدانشگاهبرتربیشتر
ازدانشگاههایایاالتمتحدهمیباشند)براینمونهدرنظام

رتبهبندیتامسونرویترزدرسال2018ازبین10دانشگاه
برتر6دانشگاهمربوطبهایاالتمتحدهآمریکابود(ایننکته
بیانگرکیفیتآموزشیوپژوهشیدانشگاههایاینکشور
میباشدعالوهبراینهاهمانطورکهبیانشدنظامآموزش
عالیآمریکاازیکساختارسازمانیمنسجمدرکناراستقالل
دانشگاهیبرخورداراستهمینامرسببشدهاستنهتنها
درسطحکالنبلکهدرسطوحمحلینیزبهتوسعهمنجرشود.

شناخت آموزش عالی کشور آلمان
1. محیط آموزش عالی در کشور آلمان؛بهلحاظمحیطی،در
حالحاضر397دانشگاهدرآلمانباسایزجمعیتیدانشجویی
حدود2.8میلیوننفروجوددارد.ازاینبین،تعداد115دانشگاه
وموسسهآموزشعالی،217دانشگاهعلومکاربردی،57کالج
هنروموسیقیو8موسسهنیزوجودداردکهبههیچیکازاین
سهطبقهتعلقندارد.درکشورآلماندانشگاههاازجملهنهادهای
تخصصیمحسوبمیشوندکهتمامیرشتههایتحصیلیرا
ارائهمیدهند.درسنتآلمانی،دانشگاههابهطورخاصدر
تحقیقاتمتمرکزهستندبهطوریکهعمدتاجهتگیریهای
نظریوپژوهشگرادارند.موسساتآموزشعالیغالبادولتی
هستندکهدربرنامههایخودتحتتاثیرقوانینفدرالمیباشند.
دانشکدههایعلومکاربردیبرنامههایتحصیلیخودرادر
زمینهمهندسیورشتههایفنیعرضهمیکنندوماموریت
مشترکیدرزمینهپژوهشوتوسعهکاربردیآندارندکهشامل؛
ارائهتکالیف،حضوردربخشصنعتوشرکتهامیشود
چیزیحدودیکسومدانشجویانآلمانیدراینموسسات
مشغولبهتحصیلمیباشند.حوزههایمطالعاتیکالجهای
هنروموسیقیبیشتربرحرفههایهنریدرزمینههای؛هنرهای
زیبایی،نمایشیوموسیقیمیباشددرکناراینهازمینههای
رانیزبرایکارگردانی،نویسندگی،ئتاترودیگررسانههای
ارتباطیفراهممیسازد.یکیدیگرازویژگیهایاینکالجها
ادغامکارهنریوپژوهشمیباشدوهدفآنپرورشفراگیرانی

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 n

am
a.

aj
au

m
s.

ac
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

25
 ]

 

                             9 / 25

http://nama.ajaums.ac.ir/article-1-359-fa.html


سال هشتم، شماره دوم، نیمسال دوم تحصیلی 99-1398 نشريه مطالعات آموزشي، مركز مطالعات و توسعه آموزش پزشكي دانشگاه علوم پزشكي ارتش 70

استکهدرآیندهبهعنوانافرادیهنریمتخصصواردجامعه
شوندکهچیزیحدوددودرصدازدانشجویانآلمانیدراین
کالجهابهتحصیلمشغولاند.درمجموع10.500برنامهدر
دورهلیسانس،9.500برنامهدردورهتحصیالتتکمیلیدر
سراسرآلمانعرضهمیشود.نحوهارائهآموزشعالینیزبهدو
شکلدولتیوخصوصیباشدکهتعداد279موسسهآموزش
عالیبابودجهدولتیوتعداد108موسسهبهشکلخصوصی

بهارائهآموزشعالیمیپردازند)33(.

درون دادهای آموزش عالی آلمان
قرن در آلمان دانشگاههای اولین مقررات؛  و  1. قوانین 
چهاردهموپانزدهممیالدیپایهگذاریشدهاندکهقدیمیترین
دانشگاهآنهایدلبرگمیباشددرادامهفرازوفرودهایآموزش
عالیآلمانتوامباعقایدونظراتویلهمفنهامبلتدانشگاه
ازمهمترین پایهگذاریشد برلیندرسال1810میالدی
عقایداووحدتآموزشوپژوهش،آزادیهنروعلومو
استقاللدانشگاهدربرنامههایآموزشیبودامادرطیسالهای
1933-1945میالدیبخشاعظمآموزشعالیتحتنفوذ
مسلکنازیبودوبهخاطرفعالیتهاوعقایدخاصاین
حزبصدهادانشمندمجبوربهترکومهاجرتشدند)25(.
بعدازجنگجهانیدومدولتفدرالآلمانبهبازسازینظام
آموزشیخودبراساسنقشقانوندرجامعهپرداخت.این
قوانین،بردموکراسیتاکیدداشتندوبهایالتهااجازهداده
شدتاقوانینخودراراساتصویبکنندهمچنینبعدازجنگ
جهانیدومبهمنظورهماهنگیبیشترموسساتآموزشیبا
بازارکارتغییراتیدرادارهآنهاشامل؛نمایندگانبیشترخارج
ازدانشگاهوارگانهاینظارتیجدیددردرونخودموسسات
بهوجودآمددرایندورهبهدلیلالگوگیریبیشترازکشور
آمریکا،هیاتامناطراحیودربرخیازایالتهابکارگرفته
شددردهههای1960و1970میالدیموسساتآموزشیرا
ازطریقتشریحقوانینوفرایندکنترلبوروکراتیکمحدود

اماکمکممشخصشدکهسیستمپیچیدهایمانند کردند
درسال و نمیشود کنترل مرکزی بصورت عالی آموزش
1998میالدیباتصویبقانونجهتگیریآموزشعالی
هفتدانشگاهبهدانشگاههایموجودآلمانغربیافزودهشد
ودولتمرکزیوحکومتهایمحلیموظفشدندبودجه
بیشتریبهگسترشآموزشعالیاختصاصدهنددرسال
1990میالدیبهمنظوررهاییازمبانیکمونیسموادارهمتمرکز
امور،طرحبنیادیناصالحنظامآموزشیآلمانشرقیشورای
فدرالبهتصویبرسید.یکیازچشمگیرترینومهمترین
قانون فعالیتهادردهه1990میالدیچهارمیناصالحیه
آموزشعالیبودکهاینقانونبهآموزشعالیکمککردبر
مبنایاصولبازارتغییرکندودرسپتامبرسال2006میالدی
ارتباطبیندولتفدرالوایالتهادررابطهباآموزشعالیو
سایرحوزههایسیاستگذاریدستخوشتغییراتعمدهایاز
جملهمسئولیتگستردهترایالتهادرسیاستگذاریآموزش
عالیشداماهنوزپذیرشدرآموزشعالیومدارجتحصیلی
درحوزهاختیاراتدولتفدرالمیباشد)7(.تاسیسواداره
آموزشگاههایعالیعلمیودانشگاههاطبققانوناساسیاز
وظایفاساسیایالتیاستکهدرآن،موسساتآموزشعالی
قراردارندنظارتبراینموسساتبرعهدهوزارتفرهنگ
آنایالتاست.ارگانمشترکدانشگاههایشورایروسای
دانشگاههایآلمانمیباشدمخارجمالیموسساتآموزش
عالیرااولیاءامورایالتیووزارتفرهنگآلمانتامینمیکند
وهزینههایسرمایهگذاریبیندولتفدرالوهرایالتتقسیم
میشود.برخالفآموزشعالیآمریکا،نظامآموزشعالی
آلمانتقریبابهشکلانحصاریوعمومیدراختیاردولت
میباشدوفقط6درصدازدانشجویاندربخشآموزش
عالیخصوصیحضوردارند)34(وبسیاریازفعالیتها
نظیراستخدام،برنامههایآموزشیودرسی،پذیرشدانشجو

مربوطبهایاالتآلمانیمربوطمیشود)35(.
2. جذب و پذیرش دانشجو در آلمان؛درآلمانهرموسسات
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احمد کیخا و همکاران 71رویکرد سیستمی به آموزش عالی ایران، آلمان و آمریکا )مروری بر مطالعات انجام شده(

آموزشیبهطورهمزمان،نهادیایالتیوازنقطهنظرحقوق
مدنییکشخصیتحقوقیدارنداینبهآنمعناستکه
دولتهایمحلیموظفبهتامیننیرویانسانیونیازهای
مالیبهواسطهموسساتآموزشعالیهستنداماموسساتنیز
بهعنوانشخصیتحقوقیمستقلازدولت،دربارهمشکالت
داخلیخودروشهایتدریسوبرنامهتحصیلیوپژوهشی
خودمختارهستندوشرطورودبهمراکزوموسساتآموزش
عالی،کسبگواهینامهپایاندبیرستاناستکهپسازگذرندان
دوازدهسالتحصیلدبستانودبیرستانبهدستمیآیدوشرایط
پذیرشموسساتحرفهایتخصصینیزگذراندندوازدهسال
آموزشدبستانودبیرستانویکسالکارآموزیعملیاست.
بهطورکلی،درهمهایالتهااقداماتیصورتگرفتهاستتا
امکانتحصیلبرایهمهحتیشاغالنرادرموسساتتمام
وقتوپارهوقتفراهمسازدودربسیاریازرشتههایفنی
پیشازورودبهآموزشعالیمیبایدیکدورهکارآموزی
عملیبهمدتسهماهتایکوسالنیمگذارندهشود)36(.

3. منابع مالی آموزش عالی آلمان؛بودجهموسساتآموزش
عالیدولتیرادولتتامینمیکند.دولتبودجهموردنیاز
آموزشعالیراازبودجهوزارتآموزشوپرورش،امور
فرهنگیووزارتعلومتحقیقاتوفناوریتامینمیکند.
بودجهموردنیازموسسهآموزشعالیکهبهطورتقریبیبه
اطالعدولترسید،دربودجهکالنوزارتمحاسبهمیگردد
سپسبودجهکلوبودجهپیشنهادیدولتبرایتصویببه
مجلسمیرودپسازتصویبمجلستحتنظردولتو
مطابقنیازهایهزینهایموسساتتخصیصدادهمیشوداین
بودجهشاملهزینههایجاریدانشگاه،حقوقکارکنان،مواد،
ساختمانهاوتجهیزاتاست.همچنینموسساتپژوهشی
نیزدرحوزهمسئولیتخویشمیتواننددراجرایطرحهای
پژوهشیکهبودجهآنهارادولتتامیننکردهباشدبامراکز
دیگریدرزمینهترویجپژوهشهمکاریکنند)25(.درواقع
بخشفدرالبانرخمشارکتباالتراز80درصدمنابعمالی

دانشگاههاراتامینمیکندو10درصدباقیماندهتوسطبخش
خصوصیازطریقفعالیتهایجانبیدانشگاههاوموسسات
تامینمیشود.جدول)1(هزینههایموسساتآموزشعالی
درآلمانتوسطدولتهایفدرالدرسال2016)در1000

یورو()37(

اعضای هیئت علمی آلمان
سیستمآموزشعالیآلمان691000هزارکارمندوجودداردکه
ازاینبین387000هزارکارمندآکادمیکهستندکهرتبهعلمی
دانشگاهیآنهماننددیگرکشورهادرسهسطح؛استادیار،
دانشیارواستادتماممیباشد.اعضایهیئتعلمیدرکشور
آلمانازامنیتشغلیبهواسطهتصویبقانونآزادیعلمی
درزمینهآزادیدرتدریسوپژوهشوهمچنینازیکامنیت
مالینیزبرخوردارندکهایندودرکناریکدیگرسببرشد
حرفهایوفردیاعضایهیئتعلمیدرآموزشعالیآلمان
شدهاست.درادامهمیزاندریافتیاعضایهیئتعلمیبه

صورتماهیانهبیانمیشود؛

فرایندهای آموزش عالی آلمان
آلمان دانشگاههای در پژوهشی؛ و  آموزشی  1. فرایند 
روشهایتدریسوآموزشیمتناسبباموسسهودانشگاه
مربوطهمیباشد)مثالدرکالجهنروموسیقیروشتدریس
درگروههایکوچککالسیوباتسهیلگیریمدرسمیباشد(
ودرقالبهایمختلفینظیر؛سخنرانی،سمینارها،گردشهای
علمیوکارآموزیصورتمیگیرد.سخنرانیبرپایهدانش

 مرتبه  ایاالت شرقی  ایاالت غربی 
 استادیار  €  3.149,94 3.405,34€
 دانشیار € 3.598,28 € 3.890,03
 استاد تمام € 4.369,34 € 4.723,61

 

جدول 1- میزان حقوق ماهیانه اعضای هیئت علمی آلمان از سال 2007 
به بعد )38(
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تخصصیوپایهانجاممیشود،سمینارهاامکانبررسییه
موضوعرابهشکلعمیقترفراهممیسازد،کارآموزیبه
شکلکاربستدانشنظریمیباشدکهمکملاینهااستفادهاز
فناوریاطالعاتدرتدریسمیباشدکهتوسطدولتفدرالو
ایالتهاترویجیافتهاست)39(.مقاطعتحصیلیآموزشعالی
بهچهارسطحتقسیممیشود؛الف(ING DIPLOMحداقل
سهسالتحصیلیبعدازدیپلمدوازدهسالهوگذارندنکالج
مقدماتی)دربرخیازمدارسفنیوداشتنمدرککارآموزی
نیزالزامیاست(؛ب(DIPLOM INGحداقلسهسالتحصیل
DIPLOM ING)بعدازدیپلم)دوازدهسالهوکارآموزی(؛ج
دوسالتحصیلیبعدازDIPIبهعالوهرسالهتحصیلی؛د(
DOCTORحداقلدوسالتحصیلیبعدازمرحلهقبلبه

اضافهرسالهتحصیلی)40(.
2. فرایند خدماتی و مشاوره ای؛دانشگاههاوادارههایکسب
وکاربادادناطالعاتمشخصومشاورهایبهدانشجویان
برایکارآموزیوکسبتجربهعالوهبراینهابهآنانهاکمک
میکنندتاباتوجهبهنیازهایبازارکار،انتخابرشتهکنندو
یادورهکارآموزیخاصیرابهدانشجویانتوصیهوعرضه
میکنند.موسساتینیزوجوددارندکهبهطورتخصصیبه
اینکارمیپردازند.دانشگاههایآلمانبرایفارغالتحصیالن
خارجینیزتسهیالتویژهاینظیرخدماتمشاورهای،خدمات
جهانیدانشگاهیومراکزکاریابیبراییافتنشغلمناسب
ارائهمیکنند.حتیدرکناراینهابرایاینفارغالتحصیالن
وامهایبلندمدتبهمبلغ50-300هزارمارکنیزدرنظر
میگیرد)25(.درواقعاینفرایندخدماتیومشاورهایدر
آموزشعالیآلماندرچهارشکلانجاممیشود؛1(آموزش:
آموزشدانشجویانبایدبهایناعتقادکهکارآفرینبودنیک
چشماندازحرفهایواقعیبرایآنهاستبرانگیختهشوندو
فنونمذاکره،مدیریتزمان،مدیریتفرایند،مدیریتپروژه،
روشهایخالقیتوغیرهدربرنامههایآموزشیگنجانده
میشود؛2(پژوهش؛استفادهازیافتههایپژوهشینیزدر

ساختارسازمانیتحقیقاتینهادینهشدهاست؛3(حمایتو
پشتیبانی؛مشاورهدرتدوینطرحکسبوکار،فعالیتهای
بازاریابیومسائلدیگرراهاندازهکسبوکارازاهمیت
زیادیبرخورداراست؛4(ساختار؛دانشگاههاوموسساتبه
واسطهدورههایتحصیلیبهدانشجویانکمکمیکنندتابا
مباحثارتباطباصنعتوکارآفرینیآشناشوندوبهپرورش
دانشجویانخالقومستعدمیپردازنددراینراستاآموزش
عالیآلماندرسالهای1933-1935مطالعهوشناساییخود
رابررویافرادجسورونوآوروافرادباانگیزهکهاتفاقادارای
محدودیتهایشدیدمالیبودندآغازکردواولینسیاستها،
سیاستهایحمایتیازاینافرادبودبههمینجهتاولینقدمها
برایتربیتفارغالتحصیالنبااینرویکرددرکشورآلمان
ایجادشدندوافرادپسدورههایکوتاهیآموزشهایالزمرا
برایشروعکارهایاقتصادیراطیمیکنندویکیازمباحث
مهمآموزشعالیآلمانایناستکهچگونهاقتصادازطریق
آموزشوحمایتهایدانشگاهیودولتیرشدیابد)41(.

خروجی آموزش عالی آلمان
1. دانش آموختگان؛بعدازجنگجهانیدومشمارجوانان
آلمانیکهوارددانشگاههاشدندبیشازسهبرابرشدهاست
اماهمچناننسبتبهدیگرکشورهایاروپایینرخکمتری
راشاملمیشودباوجوداینکاستیسیستمآموزشعالی
این تاحدودی کارآموزی بر بیشتر تاکید با آلمان دوگانه
مسئلهرامرتفعساختهاستچراکهبسیاریازمشاغلمورد
نیازکشوردرگروآموزشحرفهایوعملیمیباشندکهاین
مهمراسیستمآموزشعالیآلمانبهخوبیپوششمیدهد
نرخفارغالتحصیالندانشگاههادرآلمانمتفاوتاستزیرا
درایندانشگاههادانشجویانبراییکبرنامهمطالعاتیخاص
ثبتناممیکنندودانشجویاندرطولتحصیلخودمیتوانند
آزادانهتمامدورههایارائهشدهدردانشگاههایدیگررانیز
انتخابکنندوفقطدربرخیازبرنامههادروساجباریدر
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زمینهمطالعاتیاصلیگنجاندهشدهاستدرپایانتحصیل
خودمیتوانندباتوجهبهاصلآزادیعلمیدرقانوناساسی،
آزادانهطرحتحقیقیخودراانتخابکنندفلذادانشجویان
میتوانندتحصیالتخودراباتوجهبهمنافعخودونقاط
قوتهردانشگاهبهپایانبرسانندوفارغالتحصلبشوند
)42(.دولت،مردموصاحبانسرمایهوصنایعدرکشور
آلمانمعتقدندتانیازمندیهایجدیددرصنایعازجملهنیاز
بهمهندسانمجربوتکنسینعملگرابرطرفنشودکشور
آلمانبهبالندگیاقتصادیدستنمییابندواینامردرصورتی
تحققمیپذیردکهدولتفدرال،ایالتهاراهمگامبابخش
خصوصیکندوصاحبانصنایعرادرگسترشآموزشوایجاد
امکاناتوسیعآموزشیسهیمبداندولذابهگونهایسرمایه
گذاریکنندکهازیکسوباذوقوگرایشهایدانشجویان
سازگارباشد.ازسویدیگردرراستاینیازمندیهایاقتصادی
وصنعتیروبهرشدجامعهآلمانباشد)43(.بنابراینفارغ
التحصیالنآموزشعالیآلمانکهبارویکردتکنسینپروری
توامباآزادیعلمیتربیتمیشوندرامیتوانگامیروبه

جلودرپیشرفتوتوسعهآلمانپنداشت.
2. فناوری و نوآوری؛ یکیازجنبههایمهمخروجی،موضوع
ICTواستفادهموثروکارآمدازآندرفرایندیاددهیویادگیری

درنظامهایآموزشیاست.درباباهمیتاستفادهازفناوری
اطالعاتمیتوانگفت،ابزاریقدرتمنددرجهتگسترش
دسترسیبهفرصتهایآموزشیوافزایشکیفیتآموزشی
است.چراکهمقولهکیفیتآموزشواثربخشیآموزشیاز
مهمتریندغدغههاینظامهایآموزشیودستدراندرکاران
وتصمیمسازانامرتوسعهدرهرکشوریمیباشد.فنآوری
اطالعاتوارتباطاتاینادعاوبلکهتوانراداردکهطییک
برنامهمدونوباتغییردرساختاروروشهایآموزشیاز
هزینههابکاهدوکیفیتراافزایشدهدومحصوالتنظامهای
آموزشیرابانیازهایجامعههماهنگومنطبقنمایدودر
جهتکاربردینمودنآموزشهاقدمبردارد)44(.درنظام

آموزشعالیآلماننیزدریکبرنامهحمایتشدهتوسط
دولتفدرالآلمانرسانههاوفناوریاطالعاتدرآموزشو
پرورشودانشگاههابابودجهایبالغبر400میلیونیوروبا
100پروژهمشترکو540پروژهمنحصربهفردازسال2001

ترویجیافت)45(.
3. پیامدهای آموزش عالی آلمان؛آموزشعالیآلماننهتنها
بایددرخدمتپیشرفتعلمیباشدبلکهبایدبهپیشرفتدر
سایرابعاداجتماعی،فرهنگی،سیاسیوهمچنینبهتوسعه
پایدارمنتجشودودرحالحاضریکجمعیتبزرگیاز
دانشجویاندرآموزشعالیبهتحصیلمشغولاندکهدرآینده
نیزبهتدریجبیشترمیشوندودرکنارهمیکجامعهعلمی
راشکلمیدهنددرکناراینهاباملحقشدندانشجویان
بینالمللیاینجامعهتکمیلترخواهدشدازاینبینفقط
بخشیازخروجیهابرایحرفهدانشگاهیتربیتمیشوند
حالآنکهطیفوسیعتریازخروجیهابرایمسئویتهای
دربخشهایمختلفصنایعکسبوکارومشاغلدولتی
تربیتمیشونددراینراستادانشگاههاوموسساتآموزش
عالیبایدتعاملوهمکاریبیشتریبادیگربازیگراننظیر
دولتوصنعتداشتهباشندتادرهمکنشیباهمبهتوسعه
کشورآلماندامنزنند.لذااهمیتنقشوخروجیآموزش

عالیدرتوسعهپرواضحاست)46(.

شناخت آموزش عالی کشور ایران
اخیر، دردهههای ایران؛  محیط آموزش عالی در کشور 
دانشگاههادرمحیطهایتغییراتیقرارگرفتهاندکهخارج
متقاضیان؛ و دانشجویان تعداد افزایش آنهاست. کنترل از
شدن؛ المللی بین آموزشی؛ سازمانهای تنوع و گسترش
جهانیشدن؛دگرگونیهایسریعوگسستهدرفناوریو
محیطبیرونی؛افزایشکموکیفرقابتمیانتعدادزیاد
بازیگرانوذینفعان؛تغییردرانتظاراتوارزشهایمتقاضیان
ومشتریانومخاطبان؛پیچیدگیدرمحیطخطمشیگذاری
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ازدیاد فرهنگی؛ تغییرات مالی؛ فشارهای تصمیمگیری، و
اقتصادیوسیاسیو اجتماعی، زمینههای در پیچیدگیها
دیگرعوامل؛دستبهدستهمدادهاستودانشگاههارابا
یکشرایطعدماطمینانمواجهساختهاست)47(.آموزش
عالیکشورباسیاستهایپذیریشبیبرنامهدانشجوباتوجه
بهاینکهسببحساسیتهاوفشارهاییبهجامعهنیزشدهاست،
عمالنشاطاجتماعیراازبخشکثیریازفارغالتحصیالن
دانشگاهیسلبنمودهاست.بدینسبباستکهشدیدترین
انتقاداتسالهایاخیرازعملکردنظامآموزشعالیازسوی
صاحبنظرانوکارفرمایانداخلی،افتوتنزلکیفیتدر
برنامههایآموزشیوخروجیهایآموزشعالیاست.عالوه
بینرشدکمیوتوسعهکیفیآموزشعالی، ناهمگنی بر
ناهمزمانیوغیرمعاصربودنبرنامههایآموزشیودرسی
انتظارتاجتماعیآموزشعالیو نیازهاو با دانشگاهای
دانشجویاننیزیکیازدالیلاصلیتنزیلکیفیتآموزشاست.
ناهمزمانیآموزشبهانباشتفارغالتحصیالنبالتکلیف،ناکار
آفرینوتاحدودیبالاستفاده)بهلحاظعدمتسلطبرحداقل
یکمهارتحرفهای(منجرشدهکهآسیبهایمتعددفردیو
اجتماعیرابهارمغانآوردهاستودیگرغالببودنرویکرد
هزینهایبررویکردسرمایهایدرسرمایهگذاریآموزشعالی
رابایدازریشهایتریندالیلافتکیفیتآموزشیدانست
)48(.لذابهلحاظمحیطیآموزشعالیایرانمجموعخرده
سیستمهاعمکلرددرستیندارندکهدرنهایتبرعملکردکل

سیستمپیامدهایمنفیرامیگذارد.

درون دادهای آموزش عالی ایران
1. قوانین و مقررات؛سیاستگذاریوبرنامهریزیدرنظام
آموزشعالیدرسطحملی،بهعهدهنهادهاییهمچونمجلس
شورایاسالمی،هیئتدولتجمهوریاسالمی،شورایعالی
انقالبفرهنگیوسازمانمدیریتوبرنامهریزیکشوراست.
وزارتعلوم،تحقیقاتوفناوریووزارتبهداشت،درمان

وآموزشپزشکی،وظیفهسیاستگذاریوبرنامهریزیدر
آموزشعالیرادرسطحوزارتیبرعهدهدارندبرنامهریزی
ومدیریتدرسطحدانشگاهنیزبرعهدهشورایدانشگاه،
شوراهایتخصصیدانشکدهوآموزشکدهوشورایگروه
آموزشیاست.دریکتقسیمبندیکلینیزآموزشعالی
ایرانبهدوبخش؛دولتیوبخشغیردولتیتقسیممیشوند
آموزشعالیدولتیبهبخشیازآموزشعالیگفتهمیشود
کههزینههایآنازمحلبودجهدولتییاعمومیدیگرتامین
میشود.آموزشعالیغیردولتی،بخشیازآموزشعالیاست
کههزینههایآنازمحلمنابعیغیرازبودجهعمومیتامین
میشوداینبخشازآموزشعالی،دانشگاهآزاداسالمیو
موسساتآموزشعالیغیرانتفاعیدربرمیگیرند)49(.درهر
دوبخشیکیازعمدهترینمشکالتنظامآموزشعالیایران
ازمنظرقوانینومقررات،فقداناستقاللوساختارفراوزارت
خانهایوحاکمشدنرویکردتمرکزگراییمیباشددرحالی
استقاللدانشگاهیجزءالینفکنهاددانشگاهتعریفشده
است.ازآنجاییکهساختارمتمرکزبرایمحیطهایباثبات
وسادهطراحیمیشوندوچنینساختاریپاسخگویمحیط
پیچیدهنخواهدبودوناهماهنگیبینساختارآموزشعالی
ومحیطسیاسیواجتماعیایرانمنجربهعملکردمنفعالنه

سیستمآموزشیشدهاست.
2. جذب و پذیرش دانشجو در ایران؛ نحوهگزینشدانشجو
درایرانبهدوشکلصورتمیپذیرد؛الف(گزینشدانشجو
دربخشدولتی؛بهدلیلانبوهمتقاضیانورودبهدانشگاههاو
مؤسساتآموزشعالیدولتیوبهمنظوربرقراریعدالت
تخصیص نیز و افراد شایستهترین گزینش و اجتماعی
امکاناتآموزشعالیبهافرادمستعد،گزینشدانشجودر
دورهکارشناسیوکارشناسیارشدبهصورتمتمرکزانجام
میشود.دردورهدکتریبهدلیللزومایجادتناسببینعالیق
دانشجویاندرگرایشتحصیلیوامکاناتدانشگاهومحدود
بودنتعدادداوطلبانونیزاهمیتانتخابدانشجوازسوی
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دانشگاههایمجری،گزینشدانشجوبهصورتغیرمتمرکز
انجاممیشود؛ب(گزینشدانشجودربخشغیردولتی؛نظام
آموزشیدردانشگاهآزاداسالمیبهدوصورتپارهوقتو
تماموقتاجرامیگردد.نظامآموزشیتماموقتهمانند
نظامآموزشیدانشگاههاومؤسساتآموزشعالیدولتی
اجرامیگردد.نظامپارهوقتدرجهتپاسخگوییبهنیازآن
دستهازمتقاضیانکهبههردلیلنمیتواننددردورهتماموقت
دانشگاهبهتحصیلبپردازند،دردورهکاردانیوکارشناسیبه
اجراگذاشتهمیشود.طولمدتتحصیلدرنظامپارهوقت،
بیشازنظامتماموقتاست.بهدانشآموختهایندورهنیز
مانندنظامآموزشیتماموقت،مدرکتحصیلیمربوطبهاین
نظاماعطامیشود.دانشگاهآزاداسالمیآزمونورودیخود
رادرسهآزمونجداگانه)آزمونرشتههایپزشکی،آزمون
پارهوقت( نظام آزمونرشتههای رشتههایغیرپزشکیو

برگزارمیکند.
3. منابع مالی آموزش عالی ایران؛یکیازدالیلبااهمیت
تامینمالیدانشگاههادرجمهوریاسالمیایران،اینموضوع
استکهبرایتامینبودجهخودآنهاهرسالههزینههاییرا
بردولتومردمتحمیلمیکنندوباتوجهبهقوانینبودجه
درمییابیمکههرسالهرشدبودجهدانشگاههاازرشدبودجه
عمومیدولتبیشتراستوادامهاینروندمشکلزاخواهد
بودچراکهاینموضوعنتیجهعکسدیگریهمداردوآنهم
اینموضوعاستکهدرصورتبروزمشکلدرتخصیص
ردیفبودجههاازسویدولت،دانشگاههابیشترازسایر
بخشهاآسیبمیبینندبهطورکلیهرچهمنابعمالیمتنوعتر
باشد،میزانآسیبپذیریآنازشرایطاقتصادیکمترخواهد
بودبهدلیلوابستهبودنبودجهدانشگاههابهمیزاندرآمدهای
نفتیهرگونهمشکلدرفروشنفت،بهدانشگاههادرتامین
هزینههاضربهجدیواردخواهدشد)50(دریکجمعبندی
کلی،عمدهترینمشکالتمالیدردانشگاههایایرانراچنین
میتوانبرشمرد)51(؛الف(عواملبرونزا؛رشدتقاضابرای

آموزشعالی،ساختارمتمرکزآموزشعالیدرایرانووابستگی
منابعمالیدانشگاهبهبودجهدولتی،اجرایسیاستاقتصادبازار
آزاد،اختصاصبودجهدانشگاهبدونمالحظاتکارشناسی،
عدممشارکتفعالمردموبخشخصوصیدرتامینمالی
دانشگاهها؛ب(عواملدرونزا؛عدممدیریتاثربخشهزینهدر
دانشگاهها،جهتگیریدانشگاههابهسویرشدکمیبدوندر
نظرگرفتناهمیترشدکیفی،عدمآشناییروسایدانشگاهها
بانحوهبودجهبندیدانشگاهها.ثنایی)52(درپژوهشیتحت
عنوانشرحیبروضعیتموجودآموزشعالیدرایرانو
مقایسهآنباسایرکشورهایجهان،روشهاییراپیشنهادداده
کهبابکارگیریآنهامیتوانازامکاناتموجودبهرهبرداری
بیشترینمودودانشگاههامیتوانندبهکسبدرآمدبپردازند.
تشکیلکمیتهاعتباردهیبهدانشگاههاومراکزآموزشعالی
واگذاری20درصدمطرحشده دولتیجهت پژوهشی و
استودرتبصره22قانونبودجهکلکشوربههیاتامنای
هرمنطقهبهمنظورتخصیصبهینهاعتباراترفعمشکلذی
حسابیولغولزومواریزکردندرآمدهایاختصاصیبهخزانه
تدراکمنابعدرآمدمستمربرایبخشآموزشعالیدولتیاز
طریقاعمالمالیاتیاعوارضخاص،مالیاتبرقراردادهای
تحقیقاتی،مالیاتبرارزشافزودهکلپروژههایساختمانی
بزرگومالیاتبرتجهیزاتودانشفنیوارداتیازآنجاکه
افزایشسطحتحصیالتمعموالمنجربهافزایشسطحدرآمد
وبالبطعموجبافزایشمالیاتبردرآمدافرادباتحصیالت
عالیهمیشودبخشیازاینمالیاتبردرآمدبهدانشگاههاو
موسساتآموزشعالیاختصاصیابدواگذاریسهامتعدادی
ازواحدهایصنعتیبهدانشگاههاجهتپیادهسازیمطلوب

علمیدرآنهاونیزاستفادهازسودهایآتیآنها.
4. اعضای هیئت علمی ایران؛دانشگاههابرایجذباعضای
خود،ازطریقاعالمنیازبهوزارتعلوماقداممیکنندوآن
نهادنیزدرپروسهفراخوانجذبهیئتعلمیدانشگاهها
به متقاضیان دریافتشده پروندههای ارسال و بررسی به
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دانشگاههامیپردازنددانشگاههانیزدرطیمصاحبههایعلمی
باداوطلبان،بهشایستگیهایعلمیآنهارسیدگیمیکنند.
تاسیسمرکزجذباعضایهیئتعلمیاقدامیقابلتحسین
درساماندهیوتسریعپروندهایمتقاضیاناستباتوجهبه
الزاماتپیشرفتهایفزایندهدنیایمدرنکههرروزدرحال
گسترشاست،ارتقایسطحکیفی،آموزشعالیرادگرگون
توسعه مستلزم نیز عالی آموزش کیفیت پیشبرد و میکند
درونزایفرهنگارزشیابیاست)53(.بهطورکلیاینروند
تغییراتدرسالهایاخیررامیتواندردوموضوعخالصهکرد؛
الف(تمرکزدرفرایندجذباعضایهیئتعلمی)فراخوان
عمومی،ثبتدرخواستمتقاضیاندروزارتعلوموروند
متمرکزگزینشتخصصیوعمومی(،ب(تشکیلهیئتهای
اجراییجذبدردانشگاههاوواگذاریاختیارتصمیمگیری
درخصوصنیازگروههابهعضوهیئتعلمیونیزاعالم
نظردربارهمتقاضیان)عدمنظرخواهیازگروههایتخصصی
درخصوصنیازآنهاونیزصالحیتتخصصیمتخصصان(
)54(.درادامهبراساسآخرینآماربرگرفتهازدرگاهملی
آماردرجدول)2(نسبتاعضایهیئتبهدانشجویانکشور

بیانشدهاست؛

فرایندهای آموزش عالی ایران
1. فرایند آموزشی و پژوهشی؛دروهتحصیلیدرآموزشعالی
ایران،منظورازدورهتحصیلیدرنظامآموزشعالیمجموعه
دروسیاستکهدرچارچوبنظامخاصیبرایهررشته
تحصیلیارائهوبهاعطاییکمدرکدانشگاهیمنتهیمیشود؛
دورههایتحصیلیدرآموزشعالیایرانعبارتنداز:کاردانی،
کارشناسی،کارشناسیارشد،دکتریحرفهایوتخصصی/

دورهکاردانی:تعدادواحدهایدورهکاردانی68تا72واحد
استوطولمدتتحصیلدرایندورهمعموال2سالاست
وبهدانشآموختگانایندورهمدرککاردانیاعطامیشود.
دورهکارشناسی:تعدادواحدهایدورهکارشناسی130تا145
واحداستوطولمدتتحصیلدرایندورهمعموال4سال
میباشدوبهدانشآموختگانایندورهمدرککارشناسیداده
میشود؛دورهکارشناسیارشد:تعدادواحدهایکارشناسی
ناپیوستهبین28تا32واحدوکارشناسیارشدپیوسته172
تا182واحدمیباشد.طولمدتتحصیلدردورهکارشناسی
ارشدپیوسته6سالودردورهکارشناسیارشدناپیوسته2سال
استوبهدانشآموختگانآنمدرککارشناسیارشداعطا
میشو؛دورهدکتری:تعدادواحدهایدورهدکتری42تا50
واحداستکهشاملواحدهایآموزشیوپژوهشیمیشود.
طولمدتدورهدکتری4/5سالاستوبهدانشآموختگان

آنمدرکدکتری(PH.D)دادهمیشود
بهلحاظآموزشینیزآموزشعالیایران،بهدونیسمالتحصیلی
تقسیممیشودهرنیمسالدربردارندهشانزدهساعتبرای
آموزشودوهفتهبرایامتحاناتاست.دورسهررشتهدر
دورهکارشناسیازجنبهمحتواییشاملچهاردسته؛عمومی،
پایه،اصلیوتخصصیمیشوددرسدانشگاهیبیشترالزامی
اندوفقطتعدادیبهصورتاختیاریارائهمیشوندکهشامل
درسهایمستقلوپیوستهاندوازلحاظنحوهآموزشدرسها
بهدرسهاینظریوعملیتقسیممیشوند)49(.ازنظر
پژوهشینظامآموزشعالیایرانبراساسآخرینآمار)55(
درجایگاهدومازرشدمقاالتعلمیدنیارابهخوداختصاص
دادهاستالبتهاینآمارمربوطبهبخشکمیمیشودوقضاوت

برمبنایکیفیتاینآمارمحلبحثمیباشد.

 

 93-92 92-91 91-90 90-89 89-88 87-86 86-85 85-84 صیلی حسال ت 
 015/0 016/0 015/0 016/0 016/0 016/0 016/0 019/0 درصد 

جدول 2- نسبت اعضای هیئت علمی به دانشجویاندر دانشگاه های کشور
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2. فرایند خدماتی و مشاوره ای؛نظامآموزشعالینقش
اساسیومحوریدرفرایندتوسعهملیوایجادموازنهبین
ابعادمختلفتوسعهیافتگیکشورداردسرمایهگذاریاصولی
دراینبخشنقشمهمیدرایجادامکاناتوتسهیالتبرای
نسلهایآیندهواقدامصحیحدرجهتتوسعهملیکشور
ایفامیکند)56(.چراکهدانشگاهدرایرانبهعنوانسرسیستم
رسمیآموزش،کانونپرورشنخبگان،برگزیدگانوکارگزاران
آتیهکشوراست.دانشوبینشیکهاینافراددردانشگاهپیدا
میکنندوبهصورتقابلیتهاوتواناییهایفنیوتخصصی
نگرشهاوگرایشهادرآنانظاهرمیشود،عاملبسیارموثری
درشکلگیریخویومنشاجتماعیوسوگیریسیاسیآن
هاستودرحقیقتآیندهاجتماعیراپیریزیمیکنند)57(.

خروجی آموزش عالی ایران
1. دانش آموختگان؛امروزهدامنهبحرانبیکاریدرجامعه
بهقدریجدیاستکهباعثدغدغهفکریاکثرخانوادهها
ومسئولینکشورشدهاستدراینمیانخیلانبوهدانش
آموختگانبیکاردانشگاهیبردامنهاینبحرانافزودهاست
وعدماستفادهوبرنامهریزیمناسببرایقشرآسیبپذیر،
خسارتجبرانناپذیریبرایکشوربهدنبالخواهدداشت.
بیکاریدانشآموختگاندانشگاهییکیازبزرگترینمعضالت
اقتصادیجامعهاست.کمتوجهینظامآموزشعالیبهنیازهای
جامعهیکیازدالیلبروزبحرانوبیکاریفارغالتحصیالن
استوروزبهروزجنبهحادتریبهخودمیگیردهرساله
تعدادزیادیازافرادواردنظامآموزشعالیمیشوندکهبه
فاصلهچندسالفارغالتحصیلشدهوبهسویبازارکارروانه
میشوندوایندرشرایطیاستکهرشداقتصادیوظرفیت
اشتغالزاییجامعهمتناسببارشددانشآموختگاننیست
درسالهایاخیربابیکاریگستردهدانشآموختگاندرمراکز
آموزشعالیروبهروبودهایمکهاینامرسببشدهاست
مشکالتاجتماعی،اقتصادی،سیاسیوفرهنگیبسیاریرا

درجامعهبهدنبالداشتهباشد)58(.دراینرهگذریکیاز
مقوالتمهم،رسالتبسیاریاساسینظامآموزشعالیدر
فراهمکردنشرایطیاستکهدرآننیروهایتحصیلکرده
بتوانندازدانش،نگرشوتواناییهاییبرخوردارشوندکهبا
نیازهاوشرایطمتغییرونویناقتصادی،صنعتیوبازارمشاغل
فردامتناسبوهماهنگباشد)59(بنابرایناهتمامبهاینامر
وتسهیلتحققآنمستلزمبازنگریمجدداهدافآموزشی،
محتوایبرنامههایدرسیوروشهایاجرایآنهاازطرفیو
سنجشمجددنیازمندیهایشغلیوحرفهایمراکزاقتصادی

وصنعتیکشورازطرفدیگراست)60(.
اداره پژوهشها یافتهها اساس بر نوآوری؛ و  2. فناوری 
سازمانهاونظامهایآموزشیبهشیوهسنتیدروضعیت
کنونیدیگرکاراییالزمرانداردوآموزشعالیبهعنوان
مرکزثقلتحوالتعلمیوپژوهشیالزماستبهسازماندهی
مجددوتجدیدساختارخوداقدامنمایدوراهبردهایخود
رادرتعاملبافناوریاطالعاتوارتباطاتمشخصسازد
)61(.لذاباتوجهبهمطالبیکهشرحآنرفتوهمچنینبا
توجهبهتاکیدیکهبراستفادهمدرسانازفنآوریاطالعات
وارتباطاتدرفرایندیاددهیومحیطهاییادگیریوجود
دارد،بهطوریکهحتیدربندهفتممصوبهشورایراهبردی
فنآوریاطالعاتوارتباطات)فاوا(درآموزشوپرورش
نیزآمدهاست،برایتنظیمبرنامههایآموزشیودرسیتربیت
آوری فن کابرد بر باید آموزشی، برایهمهسطوح معلم
اطالعاتتاکیدشودومحتوایبرنامههامتناسبباکاربرد
فنآوریاطالعاتدرآموزش،موردبازنگریقرارگیردو
سرمایهگذاریهایبرایتهیهمحتوایجذابوموثرآموزشی
جهتآمادهنمودنمدرسانبرایکاربردفنآوریاطالعاتو

ارتباطاتدرآموزشبایدموردتوجهقرارگیرد)62(.

پیامدهای آموزش عالی ایران
باتوجهبهمطالببیانشدهپیامدهایآموزشعالیایران
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رادرشکلکلیآنمیتواندرچندمحور؛الف(کمکبه
تحقیقهدفهایاجتماعیازطریقفراهمآوردنبرابریدر
استفادهازفرصتهایآموزشعالی؛ب(برآوردنتقاضای
اجتماعیبرایآموزشعالیمتناسبباانگیزهوانتظاراتو
تحصیالتافرادوتسهیلفرایندیادگیریمستمر؛ج(پرورش
نیرویانسانیمتخصصوموردنیازتوسعهکشوروکمکبه
حلمسائلجامعه؛د(پیشبردحرفههایدانشوتولیددانش
نودستهبندیکرد)5(.امادرصورتیکهزیرسیستمآموزش
بادیگرزیرسیستمها عالیکارکردیمناسبوهماهنگی
نداشتهباشندنمیتوانانتظارداشتنظامآموزشعالیایران
بهایناهدافدستیابیدبراساسیافتههایحاصلشدهدر
اینپژوهشدرادامهبهشکلتحلیلیتطبیقیوجهتمایزو
اشتراکاتسهنظامآموزشعالیبانقدوتحلیلوضعیت
فعلینظامآموزشعالیموردبررسیقرارمیگیردومیتوان
باالگوگیریازنظامآموزشعالیدوکشوردرراستایبهبود

کاراییعملکردنظامآموزشعالیاستفادهکرد.

تحلیلوتطبیقوجوهاشتراکوافتراقسهنظام
آموزشعالیبانقدوتحلیلوضعیتفعلینظام

آموزشعالیایران
محیط

ازنظرمحیطیآموزشعالیآمریکا4500موسسهآموزشمعتبر
درقالبدولتیوخصوصیبانقشوکارکردهایمتنوعیبا
جهتدهیفدرالعالوهبرحفظاستقاللایالتهاونظامهای
محلیداراستودرکشورآلمان397دانشگاهوموسسهآموزش
عالیباجمعیتبالغبر2/8میلیوندانشجوتحتحمایت
گستردهدولتفدرالقراردارد.درنظامآموزشعالیایران:
تعداددانشگاههاوموسسات2596باسایزجمعیتیدانشجویی
بالغبرسهمیلیونبامحوریتومرجعیتدولتقراردارد.در
نقداینبخشمیتوانگفتکهدرنظامآموزشعالیایرانبا
گسترشبیرویهوقارچگونهتعداددانشگاههابدونتوجهبه

برنامههایآمایشسرزمینیبانیازهایکشورهمچنینافزایش
تعداددانشجویانکشوربهطوریکهدانشگاههایدولتیسه
برابرظرفیتخوددانشجومیپذیرندکهمجموعاینهادرکنار
عدماستقاللدانشگاههادرپذیرشدانشجوسببکژکارکردی

اینسیستمشدهاست.

درون داد
1. قوانین و مقررات؛درآمریکانظامآموزشعالیبهصورت
ترکیبی)عدمتمرکزتوامباکنترلفدرال(راداراست.فدرال
نقشدرچگونگیآموزشعالینداردوفقطبهآنجهت
میدهدوازطریقتفویضاختیاربهایاالتومحالتضمن
احترامبهاستقاللنهادیدانشگاهعالوهبرحرکتآموزش
عالیبهسمتتوسعهکشور،توسعهایاالتهاومحالترانیز
درپیداردوهرایالتوهرنظاممحلیقوانینوهنجارهای
خاصخودراداردبااندکیتاثیرپذیریازایالتوفدرال.
درکشورآلمانتاکیدبردموکراسیوواگذاریاختیاراتبه
ایالتهاوحمایتگستردهفدرالدرواقعتلفیقیازاستقالل
باحمکرانیفدرال،درکشورایرانقوانینبهصورتسلسله
مراتبیوازباالبهپایینباچیرگیدولتومبتنیبراقتصاد
نفتیمیباشد.نقدوتحلیلاینبخش،علیرغمجدالهای
طوالنیهنوزاستقاللنهادیدانشگاههایایرانبهرسمیت
شناختهنشدهاستواینپایهترینمسئلهنظامدانشگاهیدر
ایراناستوریشهبسیاریازمشکالتدراینمسئلهمیباشد
دولتمیتواندباتفویضاختیارواعطایاستقاللبهدانشگاه
گامیمهمدرجهتبهبودکارایینظامآموزشعالیبردارد.
2. جذب دانشجویان؛درکشورآمریکابهدوشکلآزادو
گزینشیانجاممیشوددرهردوصورتدارابودنمدرک
دیپلمشرطاستوتفاوتدرایناستکهدرروشگزینشی
ازدانشجویاننمرهپیشرفتتحصیلیباالترخواستهمیشود.
درنظامآموزشعالیآلمانباواگذاریاستقاللبهایالتهاو
دانشگاههامسئلهجذبدانشجوبهخوددانشگاههامحولشده
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احمد کیخا و همکاران 79رویکرد سیستمی به آموزش عالی ایران، آلمان و آمریکا )مروری بر مطالعات انجام شده(

استوحداقلشرطورودبهآندارابودنمدرکدیپلماست.
درکشورایرانپذیرشدانشجودرمقطعلیسانسوارشدبه
شکلمتمرکزوتوسطسازمانوسنجشبابرگذاریآزمون
انجاممیشودکههماننددونظامدیگرشرطورودبهآندارا
بودنمدرکدیپلممیباشدامادرمقطعدکتریتاحدودیبه
دانشگاهاینحقواگذارشدهاست.حالآنکهیکیازآسیبهای
جدیآموزشعالیایرانفیلتریبهنامکنکوراستعالوهبر
ازبینبردنخالقیتفراگیرانچراکهکنکورفنتستزنی
میباشدوبههیچوجهتواناییتحلیلیفراگیرانرانمیسنجد
عدالتاجتماعینیزازطریقاعمالسهمیههایمختلفبرقرار
نمیسازدکهمیتوانباواگذاریاختیارپذیرشدانشجوبه
دانشگاهویابرگزاریچندآزمونبهچندشکلدرطولسال

برایورودفراگیرانبهدانشگاهبرنامهریزیکرد.
3. اعضای هیئت علمی؛درآموزشعالیآمریکاهماننداکثر
نظامهایآموزشعالیسهدرجه؛استادیار،دانشیارواستاد
تماموجودداردوارتقاءآنهامنوطبهارزیابیکمیتهتحقیقی
وتاییدافرادبرونسازمانیمیباشدوازآنجاییکهبیشتربه
سمتصنعتوبخشخصوصیمیباشدمسئلهارتقاءخیلی
درایننظاممطرحنیست.درکشورآلمانعالوهبهسهمرتبه
فوقاعضایهیئتعلمیدرکالسهایخودازامنیتشغلی
برخوردارمیباشندچراکهآزادیعلمیبهعنوانیکحقدر
قانونبهرسمیتشناختهشدهاست.درکشورایراناعضای
پیشنهادگروهوفراخوانوزارتعلومدر با هیئتعلمی
صورتتاییدنهادهاینظارتیجذبمیشوندفرایندجذب
بهشکلپیمانیدرابتداوسپسرسمیمیباشد.نقدوتحلیل
اینبخش،نکتهمهموشایانتوجهحقوقپاییناعضایهیئت
علمیدرکشورایراناستوقتینیازهاییکعضوهیئت
علمیدرپایینترسطحهرممازلوباشددیگرانتظارعلمآفرینی
چندانینبایدداشتچراکهعضوهیئتعلمیدرگیردغدغه
معیشتیخودمیشودکهکمترینحقاوتامینمالیاست.
همچنیندرنظامآموزشعالیفرایندجذبتاحدودیتحت

تاثیرسیاستزدگیحاکمبرنظامآموزشعالیاستبعضا
بهشایستگیمعیارهایدیگریمدنظرقرارمیگیردکهاین
آسیبدربلندمدتمیتوانبهسطحعلمیکشورلطمهوارد
کندوسدیدرراهتوسعهباشدچراکهاعضایهیئتعلمی
بهعنوانپیشقراوالننظامعلمیهرجامعهاینقشاساسی

دربسترسازیتوسعهکشورایفامیکند.
4. منابع مالی؛درآمریکاباتوجهبهارتباطبیشتردانشگاه
باصنعتمتکیبربودجهخصوصیاستودانشگاههابه
انحایمختلفازطریقصنعتبودجهموردنیازخودراتامین
میکنندودولتفدرالنقشهماهنگیسطوحپایینتررا
برعهدهدارد.درنظامآموزشعالیآلمانامابرعکسآمریکا
بیشاز80درصدبودجهآموزشعالیتوسطدولتتامین
میشودامابهمعنایگرفتناستقاللدانشگاههانیستبلکه
فدرالدرچگونگیکارکردنظامآموزشدخلوتصرفیندارد
وفقطقوانینکلیدراینزمینهباتفویضاختیاربهایالتها
تصویبمیکند.درایرانبودجهدانشگاهمتکیبردولتوبر
پایهاقتصادنفتیمیباشدکههموارهدانشگاهباچالشکمبود
بودجهمواجهبودند.بهلحاظتاریخینیزآموزشعالیدر
ایرانبانظاماقتصادیپیوندیمناسبینداشتهاستهمینامر
سببشدهاستخروجینظامآموزشعالیایرانعمالدر
بخشاقتصادیبکارگرفتهنشوندومنجربهانباشتفارغ
التحصیالنشدهاستکهیکیازراههایبرونرفتازاین
وضعیتایجادسازوکاریهمچونکشورآمریکاوآلمانبرای
ارتباطبیشتردانشگاهباصنعتواجرایپژوهشهایهدفمند
ومتناسببانیازکشورتوامبابهکردسازوکارهایتخصیص

منابعمالیهآموزشعالیمیباشد

فرایند
1. آموزش و پژوهش؛درنظامآموزشعالیآمریکابرنامههای
آموزشیودرسیبهدودستهپژوهشگراوعملگراتقسیم
میشوندکهتلفیقیازتئوریوعملمیباشدکهچنینرویکردی
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نهایتابهشکلگیرینظامآموزشیباکیفیتوازنظرپژوهشی
قرارگرفتندررتبهاولجهانشدهاست.درکشورآلمانروش
آموزشعالوهبربرخوردیازآزادیعلمیمتناظربادانشگاه
وموسسهمربوطهتعریفمیشودوعمدهروشهایتدریس
کارآموزی شامل؛سخنرانی،سمینار،گزارشهایعلمیو
میباشد.درنظامدانشگاهیایران،برنامههایآموزشیتعریف
شدهوابالغشدهبهدانشگاهاستکهدرمقاطعمختلفبعضا
رشتههایتحصیلینامرتبطبانیازهایجامعهمیباشدواز
نظرپژوهشدرنگاهکمینظامآموزشعالیرشدچشمگیری
شیوههای در تغییر بخش، این تحلیل و نقد است. داشته
آموزشیدانشگاهازشکلسخنرانیویکطرفهبایادگیری
مشارکتیبارویکردینقادانهمیباشدونکتهدیگرواگذاری
تدوینبرنامههایدرسیوآموزشیبهخوددانشگاههامیباشد
همچنینحذفبرخیازرشتههاوتاسیسرشتههایبارویکرد
میانرشتهایکهکاربردبیشتریدارندوازنظرتحلیلهزینه
وفایدهقابلتوجیهترهست.دربخشپژوهشنیزمیتوانبا
اصالحآئیننامهارتقاءاعضایهیئتعلمیوسهمبرابرقائل
شدنبرایآموزشوپژوهشبهبهبودنسبیشرایطکمک
کردوهمچنینبااعمالنظارتجدیتردرسطحخارجاز
دانشگاهودرسطحداخلدانشگاهکنترلبیشتریبرفرایند
انجامپژوهشهاداشتودرنهایتباانجامپژوهشهایدر
راستاینیازهایکشوروبارویکردمسئلهمحوریمیتوان
درکناررشدکمیمقاالتبهرشدکیفیآننیزدستیافت.

2. خدمات مشاوره ای؛درنظامآموزشعالیآمریکاتوجهبه
نیازهایفراگیرانباتمرکزبهآموزشکارورزیوکارآفرینی
میباشدکهعالوهبرهمزمانیبرنامههایآموزشیبارشدو
توسعهتوانمندیهایدانشجویان،نیازبازارکارنیزدرزمینه
نیرویانسانیمتخصصتامینمیشودکهاینعواملدرکنارهم
توسعهجامعهآمریکارادرابعادمختلفدرپیداشتهاند.در
نظامآموزشعالیآلمانخدماتمشاوریبهشکلدستیاری
بهدانشجویاندریافتنشغلعالوهبرآمادهکردنآنهادردوره

تحصیلی،آگاهیبخشیدرزمینهانتخابرشتهتحصیلیو
اعطایکمکهایمالیبهدانشجویانوغیرهصورتمیگیرد
امادرآموزشعالیایران،باتبییناسنادباالدستیبیشترتاکید
برسرمایهگذاریدرنیرویانسانیوتربیتنیرویانسانی
متخصصدرراستایپیشرفتورشدکشوردرمقایسهبا
دیگرکشورهایمنطقهمیباشد.درصورتیکهنظامآموزشی
ایرانمیتواندبهاینکارویژهتعریفشدهدستیابدکهخرده
سیستمهاقبلیبهدرستیکارکنندمجموعآنهابهنیرویانسانی

متخصصوباکیفیتمنتجمیشود.

خروجی
دانش آمریکا عالی آموزش نظام در آموختگان؛ 1. دانش 
آموختگانغالباباتوجهبهآموزشهایهدفمندواردبازارکار
میشوندودرخدمتچرخهاقتصادیکشورقرارمیگیرند
ودرصدکمتریازدانشآموختگانبرحسبنیازواقعی
ادامه باالتر بهتحصیالتدرمقاطع انگیزههایشخصی و
میدهندوهدفاصلیآنهاورودبهمحیطهایآکادمیکو
پژوهشیمیباشد.درنظامآموزشعالیعلیرغماینکهدانش
آموختگانکمترینسبتبهدیگرکشورهایتوسعهیافتهدارد
اماازآنجاییکهرویکردتکنسینپروریبرنظامآموزش
عالیحاکماستتوانستهاندبهخوبینیازهایکشورخودرا
دربخشمختلفتامینکننددرکشورایراندرحالحاضر
باتوجهبهورودیزیاددانشجویانوعدمتناسببینتعداد
دانشجویانودانشگاهبهبیکاریفارغالتحصیالنمنجرآموزش
عالیمنجرشدهاستوازآنجاییکهآموزشهایدانشگاهها
نیزبیشترنظریوبدونتوجهبهنیازهایجامعهاستعمال
فارغالتحصیالنیباکاربردکمتریبهجامعهتحویلمیدهد.
نقدوتحلیلاینبخش،درنظامآموزشعالیایرانازیک
سوبهدلیلسیاستزدگیحاکموسیاستگذاریغلطمنجر
بهگسترشکمیگرایانهآموزشعالیشدهاستوازسوی
دیگرنوعآموزشهایدانشگاهینیزچندانکاربردیندارد
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کهمستلزمبازنگریجدیترسیاستهاوبرنامههایآموزشی
ودرسیومشارکتدادنمتخصصاندرتدوینآنهامیباشد.
2. فناوری؛درنظامآموزشعالیسرمایهگذاریهایعظیم
دولتفدرالدراینبخشوزیرساختهایقدرتمندنظیر
پنهایباند،دسترسیهاغیرهمنجربهکاربردوسیعودرستاز
فناوریاطالعاتوارتباطاتدرآموزشعالیشدهاست.در
کشورآلمانسالهاستاستفادهازفناوریاطالعاتدردستور
کارفدرالقرارگرفتهوسرمایهگذاریهاوسیاستهاینیز
دراینزمینهانجامشدهاستنظیرپروژههایمشترکوانجام
پروژههایمنحصربهفردمیباشد.درنظامآموزشعالیایران
نیزگامهایمثبتجهتحرکتبهسمتکاربستفناوریدر
آموزشعالیبرداشتهشدهاستامافاصلهزیادیبانقطهمطلوب
دارد.چراکهبرایدستیافتنبهاینهدف،دراولینقدم
سرمایههایگذاریهایعظیمدرحوزهفناوریدرزمینههای
مختلفزیرساختی،پهنایباندوغیرهرامیطلبددردهههای
اخیرباتوجهبهوقوعانقالبالکترونیکی،نظامآموزشیعالی
درسطحجهانواردفضایجدیدیشدهاستدرصورتیکه
اینمسئلهبهدرستیدرخودنظامدانشگاهیحلنشودمیتواند
تبعاتمنفیزیادیرابرایآموزشعالیدرپیداشتهباشد.

پیامد
بدونشکپیامدحاصلچیدماندرستاینزیرسیستمها
درکناریکدیگرمیباشدکهدرنظامآموزشعالیباتوجه
بهنوعکارکردسیستمآموزشعالیبهتربیتنیرویانسانی
متخصص،درآمدزاییدانشگاه،افزایشکیفیتآموزشونهایتا
بهتوسعهکشورآمریکادرابعادمختلفرادرپیدارد.در
نظامآموزشعالیآلماننیزعلیرغممشارکتگستردهدولت
باتوجهبهاستقاللدانشگاهبهپیامدهایمتفاوتواثرگذاربر
جامعهمنتجمیشوددرواقعآموزشعالیدرسایهدولتبه
تامیننیرویانسانیموردنیازبخشهایمختلفورشدکشور
کمکمیکند.امادرنظامآموزشعالیایرانپرواضحاست

کهوضعیتفعلیکارکردمطلوبینداردوچنانچهبخواهد
درخدمتجامعهودرراستایاهدافبلندکشوردرمنطقه
وجهانباشدبایددرکارکردهایخودبازاندیشیکندوبا
حرکتبهسمتجلوبرمشکالتایجادشدهغلبهکندوبه
کاراییبیشترمنجرشودچراکهکشورایرانازنظرنیروی
جوانوخالقهمانندکشورهایتوسعهیافتهاستنکتهمهم
جهتدهیواستفادهازاینظرفیتبزرگانسانیمیباشد.

بحثونتیجهگیری
برایندمطالببیانشدهچنیناستکه،شناختچگونگی
کارکردنظامهایآموزشعالیمختلفمیتواندبابهرهگیری
ازتجارباینکشورهاوبااستفادهازنقشهراهآموزشعالی
آنهابرایبهبودکارکردنظامآموزشعالیایرانبهرهجست
چراکههموارهمطالعاتتطبیقیکهویژگیبارزآنهاتوجه
بهابعادگوناگونپدیدهتربیتیاست،دراینزمینهراهگشا
بودهاندامروزهدرسطحبینالمللینیزایناعتقادبسراسخ
پدیدآمدهاستکهتوسعهوبازسازیتحولزاواصالحات
ریشهاینظامتربیتیسختنیازمندبینشوبصیرتیاستکهاز
اینگونهبررسیهاحاصلمیشود)63(.دراینپژوهشتالش
شدآموزشعالیایراندرقالبسیستماتیک)ورودی،فرایندو
خروجی(درمقایسهباکشورهایپیشرفتهایهمچونآمریکاو
آلمان،موردمقایسهونقدوتحلیلقرارگیردکهروشنکننده
ایننکتهمیباشدکهنظامآموزشعالیفاصلهزیادیباوضع
مطلوبحمکرانیوادارهداردکهدربطنپژوهشبهزوایای
مختلفآنپرداختهشد.لذادرادامهبراساسیافتههایحاصل
ازاینمطالعهمهمترینپیشنهاداتسیاستیراچنینمیتوان
بیانکرد؛1(اصالحقوانینومقرراتدستوپاگیردولتیو
واگذاریاستقاللبهدانشگاههادرزمینههایمختلف.همان
طورکهبیانشدآموزشعالیآمریکاوآلمانبرپایهاستقالل
دانشگاهیمیباشدودولتمرکزیفقطنقشجهتدهیکلی
بهآموزشعالیرابرعهدهدارد؛2(اصالحسیستمپذیرش
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دانشجووکوچککردنسایزجمعیتیدانشگاههاوکاهش
تمرکزگراییوواگذاریجذبدانشجویانبهدانشگاههانظیر
کشورهایآمریکاوآلمان؛3(تغییردرشیوههایآموزشسنتی
واستفادهازفناوریاطالعاتوارتباطاتدرنظامآموزش
عالیکهاینامرمستلزمسرمایههاگذاریهایکالندراین
برنامههایآموزشیودرسیهمانند بازنگریدر حوزهو
کشورآمریکاوآلمانمیباشد؛4(یکیازمشکالتاساسی
دانشگاههایکشورکمبودبودجهووابستگیبهبودجهدولتی
واقتصادنفتیمیباشدحالآنکهبیشتردانشگاههایکشور
آمریکادرتعاملپیوستهباصنعتمیباشندودرکشورآلمان
نیزعلیرغماینکه80درصدبودجهتوسطدولتتامینمیشود
اماتاکیدجدیازطریقموسساتکاربردیبرایآموزش
توامباعملمیباشدامادرکشورایرانعلیرغمفقدانکمبود
منابعمالیدانشگاههاکماکنوابستهبهدولتهستندلذاباید

سازوکارهایرادرارتباطباصنعتبرایتنوعبخشیبهمنابع
مالیخوددرپیشگیرندوباانجامپژوهشهایمتناسببا
نیازکشوربهسمتتوسعهکشورگامبرداند؛5(اصالحفرایند
جذباعضایهیئتعلمیبرپایهتخصصگراییوبهدور
ازجانبداریهایغیرآکادمیکی؛6(اختصاصبودجهبیشتر
بهدانشگاههاتوسطدولت)همبخشآموزشوهمبخش
پژوهش(؛7(ارزیابیکیفیتآموزشدانشگاه)بهشکلارزیابی
درونیوبیرونی(توامباپیوستنبهشبکههایبینالمللی
تضمینکیفیتدرآموزشعالی؛8(توسعههمکنشیهای
بینالمللیبادیگرکشورهادرقلمروآموزشعالی؛9(تحول
درفراگردسیاستگذاریآموزشعالیبهصورتمشارکتی
وازپایینبهباالبهدورازدخالتهایفراوزارتخانهای؛10(
ایجادمراکزیبرایکاریابیومشاورههایشغلیبرایدانش

آموختگانجهتتعاملمستمربامراکزصنعتی
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A Systematic Approach to Higher Education in Iran, 
Germany, and the United States (A review of studies) 

Ahmad Keykha1, Khodayar Abili2, Tahereh Shafaei3, Mojgan Mohammadimehr4*

Abstract

Introduction: The higher education system around the world has been faced with changes in its 

specialties which have created different expectations. In the meantime, one of the key strategies for capacity 

building and making the most of higher education’s potential for social and economical development is to 

conduct comparative studies and take advantage of advanced countries’ experiences in higher education 

policy making and approaches. The purpose of the present study is to present a systematic approach to the 

three higher education systems of Iran, Germany and the United States to explore the commonalities and 

functional differentiations of their higher education, together with a critique and analysis of the current status 

of the Iranian higher education system.

Methods: The present study is an analytical documentary method. Data collection tools were documents, 

databases, books, internal and external articles. Therefore, first the research related texts were explored using 

reports and academic documents related to US, German and Iranian higher education from domestic and 

foreign studies by keywords: American, German, and Iranian higher education in databases and documents: 

Internal: Magiran, Ensani, Normags and external databases: Google Scholar, ScienceDirect, World Education 

News & Reviews, US The UNESCO Department of Education, National Center for Education Statistics, 

USNEI, European University Institute. In addition, 63 out of 100 sources were finalized to meet the research 

objective. The studies were carried out in the time period of (1377-1396) and (2000-2018). Therefore, the 

findings were first adjusted and then the current status of Iranian higher education was analyzed after 

extracting the data and observations

Results: Higher education in these countries have been analyzed in the next five systematic model 

(environment, input, process, output and outcome).

Conclusion: Considering the importance of a systematic approach in recognizing higher education as 

a system, in the context of the systematic review of the higher education system in these countries, the 

current situation of higher education in the country was also criticized and analyzed at the end of policy 

recommendations. The basis of the research findings is expressed as guidelines for higher education.

Keywords: Systematic Approach, Higher Education, university
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