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  مقدمه و بيان مسئلة تحقيق
دهـي رفتارهـا، بـر رونـد سـاخت آينـدة           دهـي و شـكل     ا كاركرد جهت  بدون شك تصاوير آرماني ب    

تـرين اجـزاي    دانشگاهها به مثابة يكـي از مهـم  . )Pourezzat & et al, 2008, p.887( جوامع تأثير دارند
اگـر گفتـه شـود    . شـوند   تلقّي مـي هدهي جهان آيند ترين عوامل شكل نهاد آموزش كشورها، از مهم  

هر چنـد گـاهي بـه       (توان گفت اين دانشگاه است كه        عة آينده است، مي   كه نهاد بازار، محرّك توس    
  .دهد كند، جهت مي آينده را آنچنان كه تصور مي) سفارش بازار
هـاي فـراوان و شـتابان ناشـي از پديـدة جهـاني شـدن در عـصر حاضـر، بـه ويـژه در                           دگرگوني

محور از ديگر سـو،   وسعة دانشآوري از يك سو و تكية بنيادين بر اقتصاد و ت فن هاي علوم و عرصه
موجب شده است كه آموزش عالي، بيشترين تأثيرات را از اين تحوالت پذيرا باشد و در عين حال،          

نظـام آمـوزش عـالي ايـران نيـز همگـام بـا تحـوالت                . ترين تأثيرات را بر اين روند داشته باشد        عميق
لندمـدت بـه تقويـت جايگـاه سيـستم          هـاي ب    جهاني، همواره كوشيده است تا در قالب اهداف برنامه        

آموزش عالي در سطح ملي و جهاني مبادرت ورزد و پاسخگوي نيازهـاي گونـاگون جامعـة نـوين                   
اين نظام كه سـالها بعـد از رونـق گـرفتن دانـشگاهها در اروپـا و از طريـق الگـوگيري از ايـن                          . باشد
از اين رو، بـازنگري و  . واجه استاكنون با محدوديتها و چالشهايي جدي م ريزي شده، ها پايه نمونه

اصالح نظام آموزش عالي براي انطباق مستمر با تحوالت محيطي، ضروري به نظر مـي رسـد؛ زيـرا                   
بنـابراين،  . ساخت سنّتي اين نظام فاقد توانـايي پاسـخگويي بـه نيازهـاي پويـاي جوامـع نـوين اسـت                  

تـوان   آيا مـي  :  عبارت است از اينكه    گيرد، ترين سؤالي كه در مقالة حاضر مورد بررسي قرار مي           مهم
وضعيت آرماني و مطلوبي را براي حركت دانشگاه آينده در روند جهاني تـصوير كـرد؟ در همـين                   

پـذيري تـصويرپردازي از دانـشگاه آرمـاني جهـاني و       امكـان : امتداد، محور بحـث عبـارت اسـت از    
وان در قالب اين سؤال بيان كـرد        ت چالشهايي كه در اين مسير وجود دارند؛ يعني مسئلة تحقيق را مي           

اگر قرار باشد دانشگاه به جايگاه اصلي خـود در جوامـع جهـاني شـده نايـل شـود، بايـد از چـه                       : كه
  هايي برخوردار باشد؟ ويژگي

در مقالة حاضر، هدف پژوهشگران اين است كه شاخصهاي غالب و غير قابـل اجتنـاب انگـارة                  
دانشگاههاي موجود معين كرده، مجموعة آنهـا را در معـرض           انداز   دانشگاه آرماني را به مثابة چشم     

از اين رو در ابتداي مقالـه، ادبيـات تحقيـق مـرتبط، شـامل رونـد                 . نظران قرار دهند   قضاوت صاحب 
ترين  تحوالت آموزش عالي از سنّتي تا فرانوگرا و تأثير فراگرد جهاني شدن بر آموزش عالي و مهم         
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اي از  نويسندگان ضمن تحليل محتواي اسناد راهبردي مجموعهسپس  . شود چالشهاي آن بررسي مي   
هاي معرّف وضعيت مطلوب را از آنها استخراج كـرده،            ترين گزاره  دانشگاههاي معتبر جهان، اصلي   

هاي حاصل از مطالعـات ادبيـات علمـي در ايـن موضـوع             هاي منطقي در كنار گزاره      در قالب گزاره  
  .دهند قرار مي

  
  بررسي ادبيات تحقيق

  ي تا فرانوگراسنّتاز : روند تحول آموزش عالي تا جهاني شدن
مـروري بـر   . آموزش عـالي اسـت    اجتماعيزمينة تغيير ، است ن رخ داد   در حال  آنچه در جهان واقع   

 در بولونيـاي ايتاليـا    ، در قرن سيزدهم    به شيوة نوين   تحوالت آموزش عالي از ظهور اولين دانشگاهها      
ـ            دهد   تا به امروز نشان مي     ل          كه آموزش عـالي همـواره نهـادي پويـا و متغير بـوده و همگـام بـا تحـو

گيـري و    تـوان شـكل     مـي  ،از اين منظـر   .  تغيير كرده است   ،ساختارهاي اجتماعي، فرهنگي و معرفتي    
 را در سه دوره به نحـو بـارز و            غرب تحول نقشها، كاركردها و ساختار نهاد آموزش عالي در جهان         

  : كردهآشكار مشاهد
  ؛18 تا 14 قرن -  رنسانس و عصر روشنگريةدور:  اولدورة

  ؛)عصر نوين (20 تا ربع آخر قرن 18از اواخر قرن  - عصر صنعتي: دورة دوم
 .)1386فاضلي، ().عصر فرانوين (رمعاص ةدور - عصر اطالعات و دانش: دورة سوم

عريف متمايزي  معنا و ت ي غربي آموزش عالي و دانشگاهها   ،   تاريخي ة سه دور   اين در هر يك از   
 بـر   ي غربـي  ناميد، دانشگاهها  »گيري   شكل ةمرحل«توان آن را       نخست كه مي   ةدوردر  . اند  پيدا كرده 

با شروع انقالب معرفتي و فرهنگي رنسانس در     . درفتنهاي متافيزيكي و مذهبي شكل گ       مبناي آموزه 
در  .كردتحول پيدا   » گرايانه  انسان«هاي    سوي آموزه ه   ب سيستم آموزش عالي مذكور    ،17 و   16قرون  
گيـري    شـكل  و   گرايـي نـوين در جهـان        عقـل  بـا ظهـور      يافـت،  راستمرا 1970 ة كه تا ده   بعد ةمرحل
ملتهـاي   - ها و نيازهاي عصر روشنگري، انقالب صنعتي، انقالب دموكراتيك و ظهور دولت             آموزه
 ةمـا بعـد از دهـ      ا.  شـد  خردگـرا و  ، مـدني، دمـوكرات      نوينتربيت شهروندان   متولّي  ، دانشگاه   جديد
و »  فردي شده  ةجامع«و  » محور   دانش ةجامع«ايجاد  ،  »انفجار دانش  «:ي چون هاي   پديده ظهور با   1970

سياسي و فرهنگـي    اقتصادي،  در ساختارهاي    ( گسترده از تحوالت اجتماعي ديگر     اي  بروز مجموعه 
 ، جديـد  ةر ايـن مرحلـ    د. شـد  فرانـوگرايي صعنتي و   پسا ة تاز ة انساني وارد مرحل   ة جامع ،)نوين ةجامع
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اي جـايگزين آنهـا       دهنـد و ارزشـهاي تـازه         اعتبار خود را از دست مـي       ،بسياري از ارزشهاي گذشته   
  .شوند مي

بـه مثابـة نقـش مـؤثّر        »  دانـش  كـاربري « بـا تأكيـد بـر         دانشگاه را  ت جديد  تحوال )1984(ليوتارد  
شناختي اسـت    دگرگوني معرفت  يك   ، متضمن اين تحول . داند  همسو مي  ، فرانوين ة در دور  دانشگاه

تش در بيان و بازنمـايي واقعيتهـاي جهـان،     دانش نه بر اساس ميزان قدرت، توانايي و دقّ    ،كه طي آن  
بر اسـاس ايـن     . گيرد قرار مي ارزيابي و داوري    مورد   ،اش  مندي  بلكه بر اساس ارزش استفاده و فايده      

 ،كنـيم  هاني كه امروز در آن زنـدگي مـي   شود و نشان دهد كه در جبه كار بردهدانش بايد ديدگاه،  
 ايفـا و    مترصـد انتخـاب،   ، دانشگاه امروز نـاگزير بايـد همـواره          دين ترتيب ب. كند  چه اثري ايجاد مي   
  )Harvey, 1989, p. 122-129(.جهاني باشد ي يااجراي نقشي محلّ

 اسـتنباط ه  دانـشگا سيستم آموزش عـالي و      تحوالت كنوني   روند  توان از     آنچه در اولين نگاه مي    
سيـستمهاي آمـوزش     در اغلـب     ، بـه نـسبتهاي گونـاگون      طوالني از تغييراتي است كه     يكرد، فهرست 

  : اين تغييرات عبارتند از.)1386فاضلي، (عالي و دانشگاهها رخ داده است
ـ  خـدمت بـه    دولت و قـدرت، بـه        ، نخبگان  به دانشگاه از خدمت   • ار، بازرگانـان،    تج

  .يابد  تحول ميمردمعامة ها، صنايع و  صاحبان حرفه
 ،سـت كـه دانـشجو در ايـن دانـشگاه           ا اينهاي آينده   دانشگاهرويكرد در   ترين    مهم •

 .صرف كننده استيا ميك مشتري 
بنيـان، تقاضـاي    اي دانـش  جامعـه سـوي   بـه  ة بـشري  تدريجي جامعـ مسيربا توجه به    •

 جهـان نـاگزير   سراسر يگير يافته و دانشگاهها  افزايش توده،اجتماعي براي دانش و مهارت  
  .اند اي مواجه شده العاده فوقي و كيفي  گسترش كمبا روند
 بـر    بيـشتر  كيـد أيادگيري فعال و ت   تي و   مشاركيادگيري  هاي    با توجه به ظهور نظريه     •

ه جاي بعد شناختي آن، انقالبي در روشهاي تدريس و آموزش بـ           ه   ب ،بعد اجتماعي آموزش  
 .وجود آمده است

مــشاركت دانــشجويان و متقاضــيان ، انــشگاهها بــه بودجــهنيــاز دافــزايش  ةدر نتيجــ •
هـا از راه پرداخـت شـهريه يـا دريافـت كمكهـاي                آموزش عالي در تأمين بخـشي از هزينـه        

 .ناپذير تبديل شده است  در سراسر جهان به ضرورت اجتناب،عمومي خيريه
، تغييـرات اساسـي در      »مجـازي «ي آموزشـي الكترونيـك و       ها  آوري  فنبا گسترش    •
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و اسـتفاده از اينترنـت   » آموزش از راه دور« مانند گسترش   ، خدمات آموزشي  ةاي ارائ روشه
 .وجود آمده استه ب

 كار دانشگاهها را بيش از هر زماني گـسترش          ،»العمر مادام«مي و   ئنياز به آموزش دا    •
 .استداده 
ـ دائمـاً افزايش تقاضا از طرف بازار براي آموزش مهارتهاي متناسب نيازهـاي       • ر  متغي
در دانـشگاه را    » ارزشهاي سـنّتي  «بر  » ارزشهاي كاربردي  «ة خدمات و تجارت، غلب     و ايعصن

 .افزايش داده است
 ،»توليـد دانـش   «و  » محـور بـودن     پژوهش«سوي  ه  تقاضا براي تغيير جهت دانشگاه ب      •

باعـث  ،  كـار آيـد   ه   در صنعت و تجارت و مؤسسات اقتصادي و بـازار بـ            دانشي كه مستقيماً  
 .ژوهش بر آموزش در دانشگاهها شده است روز افزون پةغلب
و بـر ايـن بـاور اسـت كـه             پرداختـه  »پارادايم جديد «و  » پارادايم سنّتي  «ة به مقايس  )2003(راسكه  

همگـاني و  «، »جهـاني شـدن   «فراگـرد تـوان در چنـد     حـوالت را مـي    ساير ت  اين تحوالت و     ةمجموع
دانـشگاه   ، از نظـر وي .)Raschke, 2003, p. 74( خالصـه كـرد  » المللـي شـدن   بـين «و » گير شدن توده
شخـصي  «و » تمركززدايي«سوي ه ب» دانشگاه جديد «كه    در حالي  ؛است» متمركز«و  » نهادي «،سنّتي
 مبتني بر راهنمـايي و هـدايت        ، دانشگاه سنّتي   نيز از نظر الگوي كسب دانش     .كند  حركت مي » شدن
تعلـيم دادن محتـوا و      و    طرّاحي شده  لشك  ن هم ها بر مبناي دروس مشخص و معي         دوره  بوده، رسمي

دانـشجويان،  » خودآمـوزي «كه دانشگاه جديد بر مبنـاي روشـهاي           در حالي  ؛است دروس مشخص 
 بر مبناي نوع تماماً در حال تغيير و دروس     دائماً ليها و دروس با هدفهاي مشخص و        ها و برنامه    رشته

 .خواهند بود انتخابي ،تقاضاي دانشجو
  

  ش عاليجهاني شدن و آموز
جهاني شدن موضوعي است كه در كانون گفتمان سياسـتگذاران، محقّقـان، متخصـصان و شـاغالن           

 بـه   ، گذشـته  ة چند دهـ   اخيراً طي  از جمله مفاهيمي است كه       فته و  جهاني قرار گر   ةاي در عرص   حرفه
 جهـاني شـدن،     . و اقتصادي افـزوده شـده اسـت        ، اجتماعي ،مجموعه واژگان علوم سياسي، فرهنگي    

عيتي است فراگير كه تمامي كشورها و فرهنگهاي دنيا ناگزير با آن رو به رو شده، دست و پنجه                   واق
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آوري اطالعات، رويكرد جديـدي را در تمـامي نهادهـاي             اين فراگرد با استفاده از فن     . كنند  نرم مي 
اجتماعي به وجود آورده، موجب پيوند جوامـع گونـاگون جهـان از طريـق قراردادهـاي اقتـصادي،             

  )429 ، ص1382، كاظمي(.آوري شده است جتماعي، سياسي، فرهنگي، علمي و فنا
انواع صنايع جديـد ناشـي      . ترين عوامل توليد است     در اقتصاد جهاني امروز، دانش، يكي از مهم       

از اقتصاد جهاني، در عصر جهاني شدن به كاركناني نياز دارند كه از لحاظ علمـي و فنّـي در سـطح                 
و مهارت باشند و دانشگاهها بايد نياز اين صنايع را به نيروي كار برطرف سـازند                بااليي از اطالعات    

تـرين   دانش، در اقتصاد نوين، به باارزش     . و افرادي با مهارت و توانايي علمي و فنّي باال تربيت كنند           
به نظـر   . گذاري در آموزش نخواهند داشت     شود و دولتها انتخابي جز افزايش سرمايه        كاال تبديل مي  

رسد نقش آموزش عالي در آستانة توسعة اقتصاد دانـشي، همچـون آمـوزش ابتـدايي در آسـتانة                    مي
. (Kitagawa, 2005, p.2)اقتصاد كشاورزي و آمـوزش دبيرسـتاني در آسـتانة اقتـصاد صـنعتي اسـت       

رسـد    گيرد و به نظر مـي        در خط مقدم تعامالت جهاني قرار مي       ،بدين ترتيب، اقتصاد مبتني بر دانش     
هاي نوين، بـه خـصوص اطالعـات و     آوري  اساس روندهاي كنوني، بيشترين توجه كشورها به فن   بر

  )17، ص 1382باقريان، (.ارتباطات بيوتكنولوژيك، معطوف خواهد شد
شـود كـه جريـان پيوسـتة          اي علمـي منتهـي مـي        المللي شدن آموزش عالي، به ايجـاد جامعـه         بين

 مدرسان دانـشگاه    ).65-86، ص   1384شعباني،  (كند  را تسهيل مي  اطالعات و انتشار سريع عقايد و افكار        
 شد خواهندپردازند و بيشتر در نقش مشوقان و مفسراني ظاهر      كمتر به تأمين اطالعات مي     ،در آينده 

در سـطح نهـادي نيـز       . كه مسئوليتشان توسعة محيط و ايجاد درك عميق در يك حوزة علمي است            
بـه عـالوه    . انـد   هـايي كـامالً فرامـرزي كـرده         مبادرت به اجراي دوره   ها و دانشگاهها      برخي دانشكده 

اي با ساير دانشگاهها از       هاي ارتباطي در دسترس، تعامالت گسترده       دانشگاهها به لطف توسعة شبكه    
نهايـت، آن دسـته از   در . (Scholte, 2000, p.199)انـد  هـاي گونـاگون برقـرار كـرده     كـشورها و قـاره  

پرداختند، هم اكنون بـه آمـوزش از دور           داول به ارائة خدمات آموزشي مي     نهادهايي كه به شكل مت    
  )(Guri-Rosenblit, 2001, p. 52-55.اند رو آورده

، سيـستم آموزشـي را شـديداً متحـول          »اقتصاد دانش «اين تحوالت، به ويژه رشد و توسعة سريع         
مؤسسات آموزش  . خواهد بود اين پيشرفتها مستلزم تغيير موقعيت و جايگاه دانشگاه         . خواهد ساخت 

اكنـون   اي كـه هـم      انـد امـا مـسئله      عالي همواره از جايگاه خاصي در جوامع انساني برخـوردار بـوده           
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آيد  سؤالي كه در اينجا پيش مي كننده است، تغيير نقش سنّتي دانشگاه در جامعة مدني است؛ نگران
 كـه آينـده، چـه نـوع دانـشگاههايي را      اي دارد يا نه، بلكه اين است   اين نيست كه آيا دانشگاه آينده     

  ند؟ك انتخاب مي
  

  آموزش عالي در عصر جهاني شدنپيش روي چالشها و ضرورتهاي 
آوري اطالعات و ارتباطـات، دانـشگاهها در تعامـل بيـشتري بـا                آوري به خصوص فن     با پيشرفت فن  

بـه  » محـور   چـالش « ضرورت دارد با رويكـردي       ،بر همين اساس  . اند  محيط پيرامون خود قرار گرفته    
اي كـه در اينجـا بايـد مـد نظـر قـرار داد ايـن اسـت كـه نبايـد بـا                           نكته. آموزش عالي نگريسته شود   

چالشهاي آموزش عالي بدبينانه برخـورد كـرد، بلكـه بايـد آنهـا را شـناخت و برايـشان راهبردهـاي                      
ي شـوند، يقينـاً     در صورتي كـه ايـن چالـشها از منظـر فرصـت بررسـ              . اتّخاذ كرد   بينانه    منطقي و واقع  

تـرين چالـشها و       مهـم . )436-441 ، ص 1382،  كـاظمي (موجب پويايي سيستم آموزش عالي خواهند شد      
تـوان بـه صـورت      مـي  ،اتّخاذ راهبردهاي مناسبند    كه نيازمند   را  ضرورتهاي پيش روي آموزش عالي      

  :ذيل بر شمرد
آوري كـه بـر    تـصادي و فـن   سياسي، اق- تغييرات روزافزون جغرافيايي :محيط پويا و پيچيده   . 1

با نهضت جهاني شـدن، انحـصارهاي       . گذارند، دانشگاه را نيز فرا خواهند گرفت        كل جهان تأثير مي   
اي را تجربه     رود و دانشگاهها بر اين اساس، هم رقابت جهاني و هم رقابت منطقه              اي از بين مي     منطقه

  )Golam, 2002, p. 43(.خواهند كرد
شگاهها بايد با دقت بيشتري به ديدگاههاي جامعه توجـه نماينـد تـا              دان :رسالت آموزش عالي  . 2

دانـشگاهها  . نيازها و انتظارات در حال تغيير آنها را با توجه به عوامل و نيروهـاي تغييـر درك كننـد                   
همچنين بايد اشتياق بيشتري جهت مشاركت با صنعت، دولت و سـاير مؤسـسات آمـوزش عـالي از                   

  )Ibid(.ر اين كار، رهبري را بر عهده گيرندخود نشان دهند يا حتّي د
خواهند در جهان دانش فردا نقـش اساسـي           اگر دانشگاهها مي   :اداره و ساختار آموزش عالي    . 3

دانشگاهها بايـد   . توانند هم در شرايط سنّتي به سر برند و هم به پيشرفت متمايل شوند               ايفا كنند، نمي  
اي متحول شـوند كـه بتواننـد بـا            آنها بايد به گونه   . انجام دهند تغيير كنند و اين كار را بايد به تنهايي          

  )Ibid(.امكانات كمتر، بازدهي بيشتري داشته باشند
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؛ عبارتنـد   دنـ  جهاني نيز دار   ةدو ويژگي اصلي فرهنگ دانشگاهي كه جنب       :استقالل دانشگاهي . 4
 و هـا  ميـان دولت ةاص رابطنوع خ» استقالل« منظور از .»آزادي دانشگاهي«و  »استقالل دانشگاهي «:از

 امـور آنهـا   از دخالـت در     ،ي دانـشگاهي  تهـا فعالي از   حمايت ضمن   ها دولت ،دانشگاههاست كه در آن   
نهادهـاي  » استقالل «، كه دولتها  آن است نيز  » آزادي دانشگاهي  «ةالزمضمن اينكه    .كنند  اجتناب مي 

 )Schott, 1997, p. 37-39(.دانشگاهي را بپذيرند
 معتقد است پيدايش نظام نـوين ارتباطـات الكترونيكـي در        )1380( كاستلز :زشيآوري آمو   فن. 5

هاي ارتباطي و تعامـل بـالقوة آنهـا شـده و در               سازي همة رسانه    عرصة نظام جهاني، موجب يكپارچه    
گيـر    اگـر دانـشگاهها بـه مـشاركت همـه         . حال تغيير فرهنگهاست و آنها را دگرگون خواهد ساخت        

 دآوري جديد مبـادرت نكننـد، در فراگـرد جهـاني شـدن جايگـاهي نخواهنـ                  علمي و استفاده از فن    
  . داشت
رسد دسترسـي گـسترده بـه آمـوزش عـالي و پژوهـشهاي علمـي،             به نظر مي   : دسترسي ةتوسع. 6

يافته در مواجهه با سير جهاني شـدن، مبـادرت بـه افـزايش        كشورهاي توسعه . ضرورتي اساسي است  
اند و سال به سـال، تعـداد دانـشجويان خـارجي ايـن كـشورها                  هتعداد دانشجويان خارجي خود كرد    

  )Hayyam2002, p. 62-68(.يابد افزايش مي
زماني يك دانشگاه و سيستم آموزش عالي خواهد توانست در صحنة آموزش             :برنامه درسي . 7

شده، خودي نشان دهد و دانشجويان گوناگون را از سراسر نقاط جهان جذب كند كـه                  عالي جهاني 
هاي درسي و كيفيت آموزش خويش را بيش از پـيش ارتقـا دهـد و بـا تحـوالتي در ارزيـابي                امهبرن

 كيفيت توليدات آموزش     هاي تحصيلي و عملكرد دانشگاهها همراه باشد تا به ارتقاي           ها، رشته   برنامه
  .عالي بر اساس نيازهاي بازار بينجامد

عـالي، تحـوالت جهـاني و توسـعة         گـذاري در آمـوزش        سـرمايه  :هيئت علمي و دانشجويان   . 8
هاي اطالعات و ارتباطات و افزايش مراودات علمي، انتظارات هيئت علمـي دانـشگاهها و                 آوري  فن

خواهند در مراكزي فعاليت و تحصيل كنند كه به رشـد و              آنها مي . دانشجويان را افزايش داده است    
در آينـده، مدرسـان و      . مـك كنـد    در دنيـاي نـوين ك      تشكوفايي مهارتهاي آنان براي بقا و موفقيـ       

كنندگان اطالعات و بيشتر در منزلـت مـشوقان و مفـسراني              اعضاي هيئت علمي كمتر در مقام تأمين      
عمل خواهند كـرد كـه مسئوليتـشان ايجـاد درك عميـق از يـك حـوزة علمـي و ارائـة رهنمـون و                          

  .هدايتهاي صحيح و مناسب به دانشجويان است
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ي براي مقابله با اين چالشها و مواجهة مناسب با روندهاي موجـود در              بنابر اين، نظامهاي آموزش   
شدن و همراستايي    معماري جديد براي بازسازي و روزآمد        نيازمند نوعي  فراگردهاي جهاني شدن،  

  .با وجوه مطلوب روند توسعة آموزش عالي در جهانند
  

  آموزش عالي ايران و چالش جهاني شدن
 ادعا كرد كه اهداف نظام آموزش عالي ايـران بـر التـزام بـه ارتقـاي      توان بر اساس اسناد مكتوب مي   

سطح علوم و معارف در كشور، تربيت و تأمين نيروي انساني متخـصص مـورد نيـاز، فـراهم آوردن                    
آوري، بهبـود شاخـصهاي كيفـي     هاي الزم براي توسعة تحقيقات، نوآوري، انتقال و جذب فن  زمينه

اي درسي و محتواي آموزش با نيازهاي تخصصي جامعه و مقتـضيات            ه  آموزش عالي، انطباق برنامه   
ناشي از توسعة علوم و معارف، توأم ساختن آموزش با پـژوهش در كليـة سـطوح آمـوزش عـالي و              

اي و اسـتاني در زمينـة امكانـات و            تأمين نيازهاي بنيادي پژوهش در كشور، ايجاد هماهنگي منطقـه         
توسعة ارتباطات متقابـل مؤسـسات آمـوزش عـالي و ديگـر             فرصتهاي آموزشي كشور و برقراري و       

  .هاي علمي و صنعتي است بخشهاي فعال كشور در زمينه
هـاي    در برنامة چهارم توسـعة كـشور نيـز بـر ضـرورت بـازنگري در سـاختار و نوسـازي برنامـه                      

و اصالح نظام آموزشـي كـشور در سـطوح گونـاگون تأكيـد شـده                ) به ويژه علوم انساني   (آموزشي  
هاي آموزشي، تنـوع بخـشي        آوري نيز بازنگري مستمر در برنامه       وزارت علوم تحقيقات و فن    . تاس

هاي درسي دانشگاهي، بازنگري در نظام ارزشيابي پيشرفت تحـصيلي دانـشجويان، ارتقـاي                به برنامه 
سطح مهارت اعضاي هيئت علمي و توسعة امكان دسترسي به منابع علمي را در اولويت كاري خود              

  . داده استقرار
انداز، مسير روشني را پيش روي خـود قـرار داده             ضمن اينكه كشور ايران با تصويب سند چشم       

، مستلزم جديت و تالش     1404رسد كه تحقّق اهداف ترسيم شده براي ايران           چنين به نظر مي   . است
  )52-57 ، ص1387  و همكاران،آراسته(.مضاعف دانشگاههاي كشور در سالهاي آتي است

صر حاضر، فراگرد جهاني شدن به ميزان زيادي نظام آموزش عـالي ايـران و دانـشگاهها و                  در ع 
اكنـون نغمـة ضـرورت اسـتقالل مـالي            هـم . مؤسسات عالي آموزشي را تحت تأثير قـرار داده اسـت          
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هاي ساليانة دانشگاهها مورد تأكيـد    تر شده و ضرورت نيل به خودكفايي در بودجه          دانشگاهها جدي 
بدين ترتيب، به تدريج نوعي رقابـت در ميـان دانـشگاههاي كـشور شـكل گرفتـه               . استقرار گرفته   

در رويكـردي   . است و هـر يـك در تالشـند تـا بودجـه و منـابع بيـشتري را از جامعـه جـذب كننـد                         
بينانه، اين مسير رقابتي به نوعي تـالش فزاينـده بـراي كـسب موقعيـت بهتـر در جامعـه منجـر                         خوش

محـور    ريافت بازخورد از جامعه و اصالح دانشگاه بر مبناي الگوي جامعـه           خواهد شد و به افزايش د     
  .خواهد انجاميد

  
  روش تحقيق

گيري از روشهاي مطالعة تطبيقي و تحليل محتواي اسـناد و مـدارك و متـون                 پژوهش حاضر با بهره   
  .كالسيك انجام گرفته است

 وضعيت آرمـاني و مطلـوبي       توان  آيا مي "دهي به پرسش تحقيق      در اين پژوهش به منظور پاسخ     
 دانـشگاه از    11، نخـست اسـامي      "را براي حركت دانشگاههاي آينده در روند جهاني تصوير كرد؟         

سـپس  .  معين شد)www.webometrics.info(بندي وبگاه  ميان دانشگاههاي معتبر جهان بر اساس رتبه      
اي اختـصاصي آنهـا بـه دسـت     هاي مورد تأييد اين دانشگاهها از وبگاههـ   اسناد راهبردي و استراتژي   

بندي و تنظيم اين اسناد، به بررسي و تحليل محتواي آنهـا مبـادرت      در مرحلة بعد، پس از دسته     . آمد
هاي دانشگاه جهاني فعال در عـصر تغييـر و پويـايي بودنـد، از آنهـا                 هايي كه معرّف ويژگي     و گزاره 

 جهـاني شـدن، مطالعـه و تحليـل     در ادامة پژوهش، ادبيات علمـي مـرتبط بـا موضـوع     . استخراج شد 
هايي از اين متون استخراج شدند كه ضمن برشمردن چالشها و تهديـدهاي               در نتيجه، گزاره  . گرديد

هـا در   اين گزاره. دادند ناشي از جهاني شدن، فرصتهاي گرانقدر حاصل از آن را نيز مد نظر قرار مي      
در پايان بـا مـد نظـر قـرار دادن           . ندفهرست و خالصه شد   ) 2جدول شماره   (اي    قالب جدولي مقايسه  

ــشگاههاي معتبــر جهــان و تأكيــدات ادبيــات علمــي، مجموعــة نهــايي    اســتراتژي هــا و اهــداف دان
بخـش از يـك دانـشگاه        هـا، تـصويري بـصيرت       ايـن اسـتراتژي   . هاي پيشنهادي حاصل شد     استراتژي

  .دهند آرماني قابل تصور در عصر جهاني شدن را ارائه مي
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  قيقهاي تح هيافت
  هاي آموزش عالي دانشگاههاي برتر جهان ويژگي

بندي جهاني در  هاي دانشگاههاي معتبر جهان كه در رده  نامه مطالعة تطبيقي اسناد راهبردي و رسالت     
كند كه ضمن آشـنايي بـا مبـاني منطقـي آنهـا،               اين فرصت را ايجاد مي     ،هاي نخست قرار دارند     رده

  . هداف و راهبردها فراهم شودتري از ا امكان انتخاب مجموعة مناسب
همان طور كه در بخش روش تحقيق مقالة حاضر اشاره شد، در اين پـژوهش، اسـناد راهبـردي                   

نامه و برنامة راهبردي جامع و فراگير بودنـد،          بندي جهاني كه داراي رسالت      دانشگاه برتر در رتبه    11
اندازهاي هـر كـدام    ختصر، چشمدر ادامه به صورت م. انتخاب شد و مورد بررسي دقيق قرار گرفت       

  .از اين دانشگاهها را بررسي خواهيم كرد
هاي    اين دانشگاه، تعالي سطح دانش و ارائة آموزشهاي مرتبط با عرصه           1:تي. آي. دانشگاه ام  .1

هاي دانش را رسالت اصلي خود معرّفي كرده، هدف خـود را ارائـة                آوري و ديگر عرصه     عملي، فن 
  .داند  مي21هان در قرن خدمات بهتر به ملت و ج

ايـن دانـشگاه رسـالت اصـلي خـود را آمـوزش، پـژوهش و ارائـة          2:دانشگاه بركلي كاليفرنيا. 2
  .دكن خدمات عمومي معرفي مي

افـزايش ميـزان    «: كنـد   انداز خـود را چنـين معرفـي مـي           اين دانشگاه چشم   3:دانشگاه پنسيلوانيا . 3
  . »ه نيازهاي دانشگاهي و اجتماعي براي آيندهموفقيت دانشجويان و رشد و تغيير جهت پاسخ ب

 اين دانشگاه كه يكي از معدود دانشگاههاي دولتي قرار گرفته در مجموع             4:دانشگاه ميشيگان . 4
، هدف اصلي خود را كمك به رشـد شـهروندان بـه             21ده دانشگاه نخست دنياست، در آستانة قرن        

 جامعه و تجهيـز آنـان بـه فرصـتهاي آموزشـي             خصوص رهبران آينده و تعليم تعداد زيادي از افراد        
  . داند قابل قياس با آموزشهاي بهترين مؤسسات خصوصي مي

كرنل انجمني يادگيرنده اسـت     «:  رسالت اصلي دانشگاه چنين بيان شده است       5:دانشگاه كرنل . 5
ة كه از طريق تعليم و آموزش رهبران فردا و بسط و گسترش مرزها و سرحدات دانش، در پـي ارائـ                    

  .»خدمت به جامعه است
___________________________________________________________  

1. Massachusetts Institute of Technology (MIT) 
2. University of California Berkeley 
3. Pennsylvania State University 
4. University of Michigan 
5. Cornell University 
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 رسالت اصلي دانشگاه، آمـوزش، پـژوهش و ارائـة خـدمات     1:دانشگاه ويسكانسين ـ مديسون . 6
  .دولتي در سطحي جهاني است

حـصول تعـالي و پيـشرفت در    :  مأموريتهاي اصلي ايـن دانـشگاه عبارتنـد از   2:دانشگاه تگزاس . 7
 و كارشناسي ارشـد، انجـام پژوهـشها و     هاي متداخل و مرتبط با آموزش در سطح كارشناسي          عرصه

ارائة خدمات عمومي و كمك به پيشرفت جامعـه از طريـق فعاليتهـاي پژوهـشي و خلّاقانـه، توسـعة                     
  .دانش نوين، و حفظ و ارتقاي وضعيت اقتصادي دولت

 رسالت اصلي اين دانشگاه، تعالي سطح دانش و اشاعة آن است و با انواع               3:دانشگاه واشنگتن . 8
ن پژوهش، بررسي و مباحثه، زمينة الزم را براي ارتقاي سطح دانش نوين فـراهم سـاخته، از             گوناگو

المللي و ارائة خدمات عمومي، انـواع         دانشگاهي، فعاليتهاي خلّاقانه، آموزش بين      طريق مبادالت ميان  
  .گيرد روشهاي اشاعه و نشر دانش را به كار مي

پـژوهش و  : شـود  انـشگاه در سـه زمينـه خالصـه مـي      رسالت اصـلي ايـن د    4:سوتا دانشگاه مينه . 9
اشتراك دانش، درك و فهم آن و توسعة خلّاقيـت از           (، آموزش و يادگيري     )توليد دانش (اكتشاف  

و توسعه و ارائـة خـدمات عمـومي    ) هاي آموزشي  اي از برنامه    طريق فراهم ساختن مجموعة گسترده    
گيـري از تخـصص و مهـارت     ريـق بهـره  اشاعه، جـذب، تبـادل دانـش بـين دانـشگاه و جامعـه از ط              (

  ). دانشگاهيان و كمك به سازمانها و اشخاص براي پاسخگويي به محيط متغير
  : اين دانشگاه سه هدف اصلي را مد نظر دارد5:دانشگاه كارنگي. 10

  المللي؛ ارائة آموزشي متمايز و با كيفيتي ممتاز براي درك مسائل بين .1
  ترغيب پژوهش، خلّاقيت و ابتكار؛ .2
  .گيري از دستاوردهاي عملي و دانش نوين براي ارائة خدمات بهتر به جامعه بهره .3

 اين دانشگاه ضرورت توجه به مقولة تنوع را سرلوحة فعاليتهاي خود قرار             6:دانشگاه شيكاگو . 11
اي را جهـت كـسب    رشته داده است؛ به نحوي كه استخدام بهترين متخصصان و انجام مطالعات ميان     

  .داند ر محيط رقابتي امروز، الزمة فعاليت خود و هر نهاد آموزشي ميتوفيق د
___________________________________________________________  

1. University of Wisconsin Madison 
2. University of Texas Austin 
3. University of Washington 
4. University of Minnesota 
5. Carnegie Mellon University 
6. University of Chicago 
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شـده    اي از اهداف و راهبردهـاي مـورد تأييـد دانـشگاههاي بررسـي                خالصه 1در جدول شمارة    

  .ارائه شده است
  اهداف و راهبردهاي مورد تأييد در دانشگاههاي معتبر جهان. 1جدول 

رتبه   تأييدهدف و راهبرد مورد  نام دانشگاه رديف
  جهاني

  تي. آي. ام  1
هـاي كـاربردي،    تعالي سطح دانش و ارائه آموزشهاي مرتبط با عرصـه        

هاي دانش؛ توليد دانش و اشـاعه آن و توسـعه        آورانه و ديگر عرصه     فن
  .هاي بين دانشگاهي؛ و ارائه خدمات بهتر به ملت و جهان همكاري

2  

بركلي   2
  كاليفرنيا

مات عمومي؛ بهبود رابطه نهاد آمـوزش و        آموزش، پژوهش، و ارائه خد    
  3  .جامعه براي ارتقا سطح كيفيت زندگي مردم

  پنسيلوانيا  3

رشد و تحول براي پاسخگويي بهتر به نيازهاي دانشگاهي و اجتماعي           
آينده؛ گسترش دانش و كاربردهـاي آن بـراي ارتقـاء سـطح توسـعه                

 آموزشـي و    انساني و اقتصادي؛ افزايش مشاركت دانشجويان در امـور        
  .هاي درسي پژوهشي؛ بازنگري مستمر برنامه

5  

كمك به رشد شهروندان، بويژه رهبران آينده؛ پذيرش تنوع انـساني و       ميشيگان  4
  6  .ارج نهادن آن

تعليم و آموزش رهبران فردا؛ بسط و گسترش مرزهـاي دانـش؛ ارائـه             كرنل  5
  7  .خدمت به جامعه و شهروندان

ويسكانسين   6
  ـ مديسون

موزش، پژوهش و ارائه خدمات عمومي در سـطحي جهـاني؛ توسـعه          آ
هاي آموزشي معطوف به تنوع نژادي و قومي؛ بهبود پاسـخگويي             دوره

  .سيستم دانشگاه و نهادها و مؤسسات وابسته به آن
8  

هاي متـداخل آموزشـي و انجـام پژوهـشها و ارائـه         پيشرفت در عرصه    تگزاس  7
  9  .ا وضعيت اقتصادي دولتخدمات عمومي؛ كمك به حفظ و ارتق

  10  .تعالي سطح دانش و اشاعه آن  واشنگتن  8

  سوتا مينه  9
پژوهش، اكتشاف و توليد دانش؛ آموزش و يادگيري و تسهيم دانـش؛            
توسعه و ارائه خدمات عمومي؛ توسعه تبـادل دانـش بـين دانـشگاه و               

  .جامعه
12  

 -كارنگي  10
  ملون

از؛ ترغيب پژوهش، خالقيـت و      ارائه آموزشي متمايز و با كيفيتي ممت      
  13  .گيري از دانش نوين براي ارائه خدمات بهتر به جامعه ابتكار؛ بهره

توجه بـه مقولـه تنـوع در محـيط رقـابتي امـروز، و انجـام مطالعـات                     شيكاگو  11
  14  .اي هدفمند رشته ميان
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گاههاي برتـر   نتايج حاصل از بررسي و تحليل محتواي ادبيات تحقيق و اسناد اسـتراتژيك دانـش              
هـاي   دهنـدة گـزاره   سـتون اول ايـن جـدول نـشان    .  نـشان داده شـده اسـت     2جهان در جدول شماره     

در ستون دوم اين جدول نام دانـشگاههايي قـرار دارد           . مستخرج از اسناد استراتژيك دانشگاههاست    
سـتون سـوم   . نـد ا هاي اصلي، در بيانية رسالت خود معرفي كرده  ها را به مثابة استراتژي      كه اين گزاره  

هايي است كه از ادبيات پژوهش دربـارة جهـاني شـدن و تـأثير آن بـر آمـوزش                 جدول شامل گزاره  
هـا در اسـناد       در ستون چهارم نيز عنـاوين دانـشگاههايي كـه بـر ايـن گـزاره               . اند  عالي استخراج شده  

ود، شـ    مـشاهده مـي    2همان طـور كـه در جـدول         . اند، ذكر شده است     راهبردي خويش تأكيد كرده   
هاي پژوهشگران مورد تأكيد      آنچه در اسناد راهبردي دانشگاههاي بزرگ و موفق جهان و نيز نظريه           

  :شود قرار گرفته است در قالب موارد ذيل خالصه مي
آموزشها و پژوهشهاي كاربردي و مرتبط با صنعت در اكثر ايـن دانـشگاهها مـورد تأكيـد قـرار                    

، بـه مثابـة الزامـات تأسـيس يـك           )2003(ه ويـژه راسـكه      همين ويژگي را پژوهـشگران، بـ      . اند  گرفته
  .اند دانشگاه موفق جهاني، مورد تأكيد قرار داده

اين تأكيد در كنار الزامي كه بر تعامل و وابستگي متقابـل دانـشگاه و جامعـه در دنيـاي جهـاني                      
و شــود، در كارهــاي پژوهــشگراني ماننــد گيــدنز و كاســتلز و نيــز دانــشگاههايي چــون بركلــي  مــي

اي است كه بايد در دانشگاه آرماني، نسبت به نوع تعامل بـا               دهندة الزام و توجه ويژه      پنسيلوانيا، نشان 
  .جامعه و نحوة مراودة آن در ابعاد گوناگون اجتماعي مد نظر قرار داد

المللي و تشكيل تيمهاي آموزشي و پژوهشي فرامكـاني نيـز كـه               توسعة مراودات و تعامالت بين    
تي و كرنل مـورد     .آي. پژوهشگران بوده است، در اسناد راهبردي دانشگاههايي چون ام         مورد تأكيد 

  .تأكيد و توجه قرار گرفته است
المللي، يكي از نكـاتي كـه در عرصـة جهـاني              در كنار تأكيد بر توسعة مراودات و تعامالت بين        

و تفاوتهاي فرهنگـي    شدن مورد توجه پژوهشگران و دانشگاهها بوده است، ضرورت توجه به تنوع             
، )1999(گيـدنز   : انديـشمنداني چـون   . هاي آموزشي و پژوهشي اسـت       در ادارة دانشگاه و ارائة برنامه     

ــشگاههايي چــون   در نوشــته)2003( و راســكه )2000(، كاســتلز )1997(اســكات  : هــاي خــويش و دان
 .اند تأكيد كردهشيكاگو، تگزاس و پنسيلوانيا در اسناد راهبردي خويش بر اين ضرورت و ويژگي 



  17   الگوي مطلوب طرّاحي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي ايران در عصر جهاني شدن  

  هاي حاصل از مطالعة اسناد با نظريات پژوهشگران مقايسه گزاره. 2جدول شماره 
مستخرج  هاي گزاره

هاي مستخرج از  گزاره  نام دانشگاهها  از اسناد راهبردي
  منابع  ادبيات تحقيق

آموزشها و پژوهـشهاي    
علمي بايـد در ارتبـاط      

هاي كـاربردي     با عرصه 
  .هدايت شوند

ــزاس، مي ــهتگ ــوتا،  ن س
ــارنگي،   ــي .آي.ام كـ تـ

  مديسون،-ويسكانسين

ــه ــد    برنام ــشگاه باي ــزي دان ري
محور بوده و بـه دانـش         پژوهش

  .كاربردي معطوف شود
(Raschke, 2003) 

)Golam, 2002(  

همواره بايـد وابـستگي     
متقابـــل دانـــشگاه و  
جامعه را مد نظر قـرار      

  .داد

ــه ــوتا، مين ــي، س    بركل
  ميشيگان پنسيلوانيا، 

اه بايد با افزايش مـراوده      دانشگ
با جامعه به نيازهـاي گونـاگون       

  .جامعه پاسخ دهد

)Giddens, 1999(؛  
)(Castells, 2000  
)Hayyam, 2002(؛  

 هاي بـين   بايد همكاري 
ــ  ــشگاهي در عرص  ةدان

  المللي توسعه يابند بين

ــل،   ــي، كرنـ ام آي تـ
  سوتا مينه 

بايـــد بـــه توســـعه مـــراودات 
هـاي    المللي، ايجـاد شـبكه      بين

المللي، و اجراي     استراتژيك بين 
ــرزي   دوره ــاي آموزشــي فرام ه

  .تأكيد شود

)Hayyam, 2002(؛  
)Schott, 1997(؛  

(Kitagawa, 2005) 

فعاليت دانشگاهها بايد   
ــوع و   ــه تن ــه ب ــا توج ب
ــي   ــاي فرهنگـ تفاوتهـ

  هدايت شود

ــل،   ــيكاگو، كرنــ شــ
ــزاس،  ــسيلوانيا،  تگ  پن

   مديسون،-ويسكانسين

 ــشگاهي و فع ــت دان ــت هوي الي
دانشگاه بايد با فرهنـگ بـومي       

  .متناسب باشد

(Rasche, 2003)؛  
)Giddens, 1999(؛  
)(Castells, 2000  

دانشجومحوري بايد در   
همه تصميمات اداري،   
ــي   ــالي، و عملـــ مـــ
  دانشگاهها مستتر باشد

پنسيالوانيا، ميشيگان،  
  مديسون-ويسكانسين 

ــشجومحوري و   ــر دانـ ــد بـ بايـ
مــــداري، انتقــــال  مــــشتري

يت يادگيري به دانشجو،    مسئول
و تبديل نقش معلـم بـه نقـش         

  .يك محرك تأكيد

(Realinges, 1996)  
(Realinges, 1996)  

(Rasche, 2003)  
)Schott, 1997(  

بايــــد بــــا كــــاهش 
حمايتهاي مالي دولـت    
و افـــزايش مـــشاركت 
ساير بخشهاي جامعـه    
ــشگاه  منــابع مــالي دان

  .توسعه پيدا كند

  پنسيلوانيا

ــد ضــمن كــاهش ات ــه باي ــا ب ك
ــشاركت  ــي، م حمايتهــاي دولت
دانشجويان در تأمين بخشي از     

هــاي دانــشگاه افــزايش  هزينــه
يافتــه و بــه افــزايش مــشاركت 

  .همگاني اتكا شود

(Kitagawa,2005); 
(Thieault, 2006)  
(Rasche, 2003) 

)Golam, 2002( 

همواره بايـد اسـتقالل     
دانـــشگاهي محفـــوظ 

  .بماند

مينه سـوتا،     ام آي تي،  
  تگزاس

بايـــد ضـــمن تمركززدايـــي از 
ها، استفالل عمـل    گيريتصميم

  .دانشگاه حفظ شود

)Schott, 1997(  
(Rasche, 2003);  

)Giddens, 1999( 

ــوآوري   ــت و نـ خالقيـ
ــش ــد در  دان ــور باي مح

همه فعاليتهاي علمـي    
  .نمايان باشد

ــه   ــنگتن، مينــ واشــ
ــوتا، ــارنگي،  ســـ كـــ

ــشيگان، ــزاس،  ميـ تگـ
  كرنل پنسيلوانيا،

ــا ي علمــــي همــــه فعاليتهــ
دانــشگاهي بايــد بــا تأكيــد بــر 

  .شكوفايي خالقيتها باشد

  )١٣٧٢(دونبوا 
)Giddens, 1999(  
)(Castells, 2000  
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مستخرج  هاي گزاره
هاي مستخرج از  گزاره  نام دانشگاهها  از اسناد راهبردي

  منابع  ادبيات تحقيق

ــك   ــادگيري الكتروني ي
  پنسيلوانيا  بايد توسعه داده شود

هـاي ارتباطـات      آوري  بايد از فن  
الكترونيك، فناوري اطالعـات و     

ــن ــشگاه  فـ ــعه دانـ آوري توسـ
 مجـــازي و آمـــوزش از راه دور

  .استفاده شود

)Giddens, 1999(  
)(Castells, 2000  

(Guri-Rosenblit, 
2001) 

ــراي    ــد ب ــشگاه باي دان
ــيط   ــت در محـ فعاليـ

  رقابتي مهيا باشد
دانشگاه بايد بـراي فعاليـت در         شيكاگو

  محيط رقابتي آماده شود
(Kitagawa,2005);  
(Guri-Rosenblit, 

2001)  

و ) 2003(ت كـه هـم پژوهـشگراني نظيـر راسـكه            محوري ويژگي و الـزام ديگـري اسـ          دانشجو
محـوري چـون پنـسيلوانيا، و         انـد و هـم دانـشگاههاي پـژوهش          بـر آن تأكيـد كـرده      ) 1997(اسكات

  .اند ميشيگان نسبت به آن توجه ويژه داشته
كــاهش حمايــت دولــت و اســتقالل بيــشتر دانــشگاهي نيــز دو ويژگــي اساســي اســت كــه هــم  

انــد؛ بــه ويـژه دانــشگاههايي ماننــد پنــسيلوانيا و    آن تأكيـد داشــته دانـشگاهها و هــم پژوهــشگران بــر 
  .اند تي و پژوهشگراني نظير راسكه و گيدنز بر اين ويژگي دانشگاه جهاني تأكيد ويژه داشته.آي.ام

هاي اساسي مورد تأكيـد       توجه به خلّاقيت و نوآوري در آموزش و پژوهش نيز از جمله ويژگي            
شـود كـه دانـشگاه در         همچنـين تأكيـد مـي     . يز پژوهشگران معاصر است   دانشگاههاي برتر جهان و ن    

هاي آموزش و پـژوهش خـود پرداختـه،           عصر جهاني شدن، بايد مستمراً به بازخواني روشها و شيوه         
  .خود را براي رويارويي با چالشهاي دنياي جهاني، آماده كند

هـاي    ، بـه ويـژه در نوشـته       آوري اطالعـات    هـاي پيـشرفته و فـن        آوري  در نهايت، اسـتفاده از فـن      
گيدنز و كاستلز مورد تأكيد قرار گرفته است كه روند جهاني شدن را در تعامل               : پژوهشگراني چون 

ايـن ويژگـي مـورد تأكيـد برخـي از دانـشگاهها، از جملـه         . داننـد   آوري اطالعات مـي     نزديك با فن  
  .دانشگاه پنسيلوانيا بوده است

  
  گيري و پيشنهادها نتيجه

اتّخاذ شده از تحليل محتواي اسناد استراتژيك دانشگاهها و مرور ادبيات مـرتبط               هاي    هبررسي گزار 
هاي سيستمهاي دانشگاهي مناسب براي جامعة جهـاني عـصر    با آن، تصويري از مختصات و ويژگي    

تحليل تصاويري كه دانشگاههاي برتر امروز دنيا، از آيندة خود و محيط جهاني    . دهد  آينده ارائه مي  
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كنند، مبناي مناسبي براي درك وضعيت آمـوزش عـالي       د و جايگاهي كه براي خود ترسيم مي       دارن
توان به نوعي پاسخگوي سؤال اصلي تحقيق دانست؛          نتايج حاصله را مي   . دهد  در آينده به دست مي    

 2بر همين اساس و با توجـه بـه جـدول شـماره     . مبني بر اينكه دانشگاههاي آينده چه وضعيتي دارند   
هـا و راهكارهـاي       ختصات اصلي دانشگاههاي متناسب با عصر آينده را در بـر دارد، اسـتراتژي             كه م 

  :شوند ذيل پيشنهاد مي
ايجاد ائتالف استراتژيك ميان دانشگاههاي داخلي و دانـشگاهها و مؤسـسات خـارجي               •

  افزايي و افزايش مزيت رقابتي متقابل؛ براي هم
گيــري در مــورد امــور دانــشگاه و  متوســعة دانــشجومحوري و تفــويض اختيــار تــصمي  •

  سياستگذاري آموزشي به استادان و دانشجويان؛
ــابع آموزشــي منعطــف و بهــره   • ــه من ــادگيري   توســعة دسترســي ب ــري از قابليتهــاي ي گي

  الكترونيك براي تسريع فراگردهاي آموزشي؛
ايجاد محيطي مناسب براي دانشجويان، از فرهنگها و قوميتهاي گوناگون، جهت توسعة             •
   چندفرهنگي؛ افزايي و افزايش قدرت مراوده در محيط هم
جستجوي منابع تأمين مالي جديد مبتني بـر رابطـة متقابـل دانـشگاهها و جامعـه، بهبـود                    •

هـاي    گـذاري  وري در تخـصيص منـابع مـالي و افـزايش اثربخـشي در بـازدهي سـرمايه                  بهره
  پژوهشي؛

جامعه و مشاركت مؤثّر در حل     اي متناسب با نيازهاي       تأكيد بر آموزش مهارتهاي حرفه     •
  مسائل اجتماعي؛

  اي، بويژه در علوم انساني؛ اي و چندرشته رشته تأكيد بر مطالعات ميان •
سازي براي توسعة گروههـاي كـاري فرازمـاني بـراي            توسعة فرهنگ كار تيمي و زمينه      •

 .مبادرت به پژوهش در گذر نسلها
 تأمل اسـت، فقـدان زمينـة توسـعة تفكّـر      آنچه در تحليل وضعيت علمي دانشگاههاي ايران قابل       

در روند موجود، دانشگاههاي ايران در حال تبديل شدن         . انتقادي و فضاي الزم براي رشد آن است       
رسد از امكانات الزم براي پذيرش اين تعـداد دانـشجو         به مكانهايي پرجمعيت هستند كه به نظر نمي       

شود و به نـوعي       ت كوركورانه از استادان مي    اقتدارگرايي در تدريس موجب اطاع    . برخوردار باشند 
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شود كه در اين روند، نوآوري و خلّاقيت          بدين ترتيب، به ندرت مشاهده مي     . انجامد جمود نسبي مي  
 )4، ص1387اوانز، (.يا اشتغال فكري به طور جدي مورد حمايت قرار گيرد

نـشگاه آرمـاني، نيازمنـد     توسعه و اصالح نظام آموزش عالي ايران در آينـده و تحقّـق انگـارة دا               
هـاي نظـام آموزشـي     از بـارزترين ويژگـي  . هايي مدون و منظّم با روشي منطقـي اسـت      تدوين برنامه 

المللـي و توجـه بـه ضـرورتها، نيازهـا،        مطلوب براي آينده، باز بودن و تعامل دائمي آن با محيط بين           
  .مطالبات و شرايط محيطي آينده است

 توجه جدي بـه ضـرورت آزادانديـشي و توسـعة علمـي و افـزايش                 تحقّق اين مهم، مستلزم بذل    
بنابراين، در شرايط ادارة انحصاري دانشگاهها و       . سطح انعطاف در مراودات دانشگاه با محيط است       

جانبة دانشگاهي   تأثيرپذيري قوانين و مقرّرات دانشگاهي از سيستمهاي حكومتي، امكان توسعة همه          
اي هـدايت     هاي توسعة علمي به گونـه       شود كه برنامه    ن، قوياً تأكيد مي   در مورد ايرا  . شود  محدود مي 

ــوي       ــه س ــكانداري ب ــا س ــارو زدن ي ــالي از پ ــوزش ع ــت و حكومــت در آم ــه نقــش دول ــوند ك ش
كنندگي متحول گردد و امكان خودسازماندهي افزايش يابد؛ به طوري كه دولـت بتوانـد در                 تسهيل

 . شودنقش ناظر كل و نمايندة واقعي ملت ظاهر
ها، الزاماً نيازمند نوعي بـازنگري اساسـي در نظـام آمـوزش عـالي و              تحقّق اهداف اين استراتژي   

همچنين فرهنگ آموزش عالي كشور براي مواجهه با امواج جهـاني شـدن و كـسب مزيـت رقـابتي            
ــة دانـــش و فـــن  ــاني اســـت ملـــي در عرصـ ــه . آوري جهـ ــاذ مجموعـ ــتراتژي اتّخـ ــاي  اي از اسـ هـ

ــال فــوق فع)Pourezzat & et al, 2008, p.891(  از ايــن دســت، موجــب افــزايش احتمــال توســعة 
  .شود دانشگاههاي ايراني در روند نيل به جايگاه آرماني خود در آينده مي
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