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چکیده :در شرایط کنونی و با قرارگرفتن در عصری که از آن بهعنوان «عصر دانش» یاد میکنند ،برای بیشتر
جوامع پیریزی پایههای توسعه بر مبنای آموزش مبتنی بر نظامهای دانشمدار به یک الزام تبدیل شده
است .این الزام موج گسترش ّ
کمی دانشگاهها و مرا کز آموزش عالی را در دستورکار کشورهای مختلف قرار
داده است ،لیکن همزمان با موضوع جهانی شدن و افزایش اهمیت «دانشگاههای تراز جهانی» ،توازن
میان گسترش ّکمی و توسعۀ کیفی به چالشی اساسی ،بهویژه در حوزۀ آموزش عالی ،در کشورهای در حال
توسعه تبدیل شده است .بر این اساس ،در این مطالعه ارزیابی عملکرد ّکمی و کیفی دانشگاههایی که بر
اساس مصوبۀ «طرح آمایش آموزش عالی کشور» در تراز جهانی طبقهبندی شدهاند ،از منظر معیارهای
دروندادی و میزان سرمایهگذاری بخش دولتی صورت گرفته است .بهمنظور ارزیابی عملکرد ّکمی و کیفی
مجموعۀ این دانشگاهها با بهرهگیری از مطالعات اسنادی ،شش معیار اصلی متشکل از دو معیار ّکمی و
چهار معیار کیفی انتخاب و روند تغییرات این معیارها طی بازۀ زمانی  ۵۰سالۀ  ۱۳۴۵تا  ۱۳۹۴تحلیل شده
ً
است .نتایج نشان داد که روند تغییرات در معیارهای ّکمی تقریبا برای تمام دانشگاههای منتخب صعودی
بوده است .در معیارهای کیفی نیز در بازههای زمانی سالهای  1345-1357و  1369 -1380روند رو به
بهبود مشاهده شده است؛ لیکن در دورۀ زمانی سالهای  1357-1368بهدلیل شرایط خاص ناشی از وقوع
ً
تقریبا در تمام معیارها افت ّ
جدی رخ داده است .روند گسترش ّکمی ناموزون و
جنگ تحمیلی در کشور،
توسعۀ کیفی نزولی نسبی در سالهای اخیر ،توجه جدی مدیران و سیاستگذاران آموزش عالی کشور را در
برنامهریزی برای شناسایی گلوگاههای ارتقای دانشگاهها به تراز جهانی و تقویت سازوکارهای رفع موانع
موجود میطلبد.
واژ گان کلیدی :سیاستگذاری آموزش عالی ،دانشگاههای تراز جهانی ،دروندادهای دانشگاه ،ارزیابی
عملکرد ،توسعۀ ّکمی و کیفی

استاد فناوری و اطالعات  ،دانشگاه تربیت ّ
مدرس  ،تهران ،ایران( .نویسنده مسئول)montazer@modares.ac.ir .

-1
 -2پژوهشگر پسادکتری سیاستگذاری علم و ّفناوری ،دانشگاه تربیت ّ
مدرس ،تهران ،ایران.

mahdieh.farazkish@modares.ac.ir

... 92و رترب یاههاگشناد یتخانش نامز یسررب

1.مقدمه
«دانشـگاه تـراز جهانـی »1از جملـه موضوعاتـی اسـت کـه بهرغـم تعاریـف و ویژگیهـای متعـددی کـه بـرای آن
ارائـه شـده اسـت ،هنـوز بسـیاری از صاحبنظـران برداشـتهای واحـدی از آن ندارند ،بهطوری کـه ابهامهای
چکـس ندانـد مقصـود از ایـن
موجـود در ایـن مفهـوم سـبب شـده اسـت کـه بهرغـم تکـرار آن در گزارشهـا ،هی 
دانشـگاهها چیسـت و چگونـه میتـوان در فهرسـت ایـن دسـته از دانشـگاهها قـرار گرفـت .بـا توجـه بـه تعاریف
متعـدد از دانشـگاه تـراز جهانـی ( ،)Niland, 2000; Simmons, 2003; Marginson, 2013بایـد گفـت کـه
بارزتریـن مشـخصه ایـن دانشـگاهها ،حا کـم بـودن فرهنـگ تعالـی بـر آنهاسـت و ایـن تعالـی بایـد در هـر سـه
کارکـرد اصلـی دانشـگاهها؛ یعنـی «آمـوزش»« ،پژوهـش» و «خدمـات اجتماعـی» نمـود پیـدا کنـد .بدیـن
ترتیـب ،میتـوان دانشـگاه تـراز جهانـی را دانشـگاهی دانسـت کـه بـا برخـورداری از ویژگیهایـی از قبیـل
حکمرانـی مطلـوب (اسـتقالل و آزادی علمـی) ،منابـع مالـی و امکانـات مناسـب ،تعالـی در آمـوزش و پژوهـش
و اعضـای هیئـت علمـی و دانشـجویان توانمنـد و مسـتعد ،بـه رشـد اقتصـاد دانشبنیـاد در هـر کشـور کمـک
میکنـد (.)Salmi, 2009
ّ
بسـیاری از کشـورها طـی دهههـای اخیـر رشـد شـتابان و فزاینـدۀ کمـی نظامهـای آمـوزش عالـی را در
پاسـخگویی بـه ضرورتهـای اجتماعـی ،سیاسـی و اقتصـادی مـورد حمایـت دولتهـا تجربـه کردهانـد کـه
از جملـه میتـوان بـه کشـورهای در حـال توسـعه ماننـد ترکیـه (بـا رشـد حـدود  44درصـد) ،آلبانـی (بـا رشـد ۴۲
درصـد) ،کوبـا (بـا رشـد  ۴۱درصـد) ،شـیلی (بـا رشـد  ۳۷درصـد) ،بلاروس (بـا رشـد  ۳۷درصـد) و ایـران (بـا رشـد
 ۳۶درصـد) بهعنـوان پیشـروان رشـد ّکمـی نظامهـای آمـوزش عالـی طـی سـالهای  ۲۰۰۰تا  2012میالدی اشـاره
کـرد ( .)Marginson, 2016بهرغـم نکتـۀ مذکـور ،در حـال حاضـر ایـن پرسـش بـرای دانشـگاهها مطـرح اسـت
کـه «چگونـه میتـوان از کیفیـت تحصیـل در ایـن دانشـگاهها اطمینـان حاصـل کـرد تـا بـه تـراز جهانـی دسـت
یافـت»؟ پژوهشـگران بـرای پاسـخگویی بـه ایـن سـؤال رویکـرد «ارزش افـزودۀ حاصـل از تحصیـل» 2را مطـرح
کردهانـد کـه بـه معنـای ارزش اضافـه شـده بـه واسـطۀ تحصیـل در دانشـگاه اسـت و بـا مقایسـۀ وضعیـت فکـری
دانشـجویان در زمـان شـروع بـه تحصیـل و زمـان دانشآموختگی آنها بهدسـت میآید .ا گرچه ایـن رویکرد برای
اندازهگیـری سـطح کیفـی عملکـرد دانشـگاهها ایدئـال بـه نظـر میرسـد ،ولـی اندازهگیـری کیفیـت آمـوزش عالـی
از طریـق معیارهایـی همچـون میـزان دانـش انتقالیافتـه ،میـزان مفیـد بـودن ایـن دانـش یـا میـزان موفقیـت
در ایجـاد مهارتهـای حـل مسـئله امکانپذیـر نیسـت و بههمیـن دلیـل ،پرسـش دیگـری مطـرح میشـود کـه
«بهتریـن راهحـل بـرای ارزیابـی سـطح کیفی دانشـگاهها چیست»؟پاسـخگویی به این پرسـش مسـتلزم تعریف
معیارهایی اسـت که بیانگر فرایند و خروجیهای نظام آموزشـی باشـد ،از جمله «نسـبت اسـتاد به دانشـجو»،
«میزان اشتغال دانشآموختگان» یا «عملکرد پژوهشی» ( .)Ko, 2017بدین ترتیب ،معیارهای کیفی ارزیابی
2- Value added by education

1- World-class university
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عملکـرد دانشـگاهها در سـه گـروه زیـر طبقهبنـدی میشـود (:)Carayol & Agenor , 2017
الف .معیارهای دروندادی که نشاندهندۀ سرمایهگذاری برای بهبود محیط یادگیری است؛
ب .معیارهای فرایندی که نشاندهندۀ کیفیت فعالیتهای آموزشی ،پژوهشی و ّفناورانه دانشگاه است؛
ج .معیارهای بروندادی که به نتایج واقعی و اجتماعی حاصل از آموزش عالی و عملکرد دانشآموختگان
در محیط واقعی مربوط میشـود.
شـواهد نشـان میدهد که گسـترش آموزش عالی در کشـور ایران طی پنجاه سـال گذشته و پس از تأسیس
وزارت علـوم از سـال  1346بسـیار شـتابان بـوده اسـت .بهطوریکـه در دو دهـۀ اخیـر بـا نوعـی گسـترش ناموزون
در بخشهـای مختلـف همـراه بـوده اسـت .گسـترش ّکمـی بـدون تعمیـق کیفـی ،افزایـش دانشـجویان و مرا کـز
آمـوزش عالـی در دورۀ زمانـی محـدود ،توزیـع جغرافیایـی یکسـان رشـتههای تحصیلـی بـدون توجـه بـه آمایـش
سـرزمین و مداخلـۀ نهادهـا و مدیریتهـای غیرعلمـی در ایجـاد و گسـترش واحدهـای دانشـگاهی بـدون توجـه
به نیازهای منطقهای موجب نابسـامانی فضای آموزش عالی در ایران شـده اسـت ( .)Dabbagh, 2012ا گرچه
از سـال  1380تهیـه طـرح آمایـش سـرزمین بـر عهـدۀ دولـت نهاده شـد ،اما ایـن موضوع تا کنون عملیاتی نشـده
ً
و صرفـا در سـال  1394سیاسـتها و ضوابـط اجرایـی حا کـم بـر آمایـش آمـوزش عالـی در شـورایعالی انقلاب
فرهنگی مصوب شده است ( .)Supreme Council of the Cultural Revolution, 2018بهتازگی در پاییز سال
 1396بر اسـاس این طرح 120 ،دانشـگاه توسـط وزارت علوم ،تحقیقات و ّفناوری در دو گروه جامع و تخصصی
و در چهـار تـراز عملکـردی «بینالمللـی»« ،ملی»« ،منطقهای» و «محلی» طبقهبندی و مأموریتهای هر گروه
متفـاوت از سـایر گروههـا تعریـف شـده اسـت (.)Ministry of Science, Research and Technology, 2017
مجموعـۀ دانشـگاههای دارای عملکـرد در سـطح تـراز بینالمللـی 13 ،دانشـگاه شـامل  7دانشـگاه
جامـع و  6دانشـگاه تخصصـی هسـتند .سیاسـتگذاران حـوزه آمـوزش عالـی کشـور ایـن دانشـگاهها را برتریـن
دانشـگاههای کشـور میداننـد کـه توانسـتهاند عملکـردی در تـراز جهانـی از خـود نشـان دهنـد و بـر ایـن مبنـا
ّ
مأموریتهایی نظیر «توسـعۀ علم و ّفناوری»« ،گسـترش مرزهای دانش» و «کمک به رفع چالشهای ملی»
را در دسـتور کار این دانشـگاهها قرار دادهاند (.)Ministry of Science, Research and Technology, 2017
ایـن مقالـه بـا هـدف تحلیـل مقایسـهای توسـعۀ ّکمـی و کیفـی  15دانشـگاه جامـع و تخصصـی کشـور (کـه
دو دانشـگاه الزهـرا (س) و خوارزمـی نیـز بهعنـوان دانشـگاههای مهـم سـطح ملـی بـه فهرسـت اولیـه اضافـه
شـدند) کـه در گـروه دانشـگاههای تـراز بینالمللـی قـرار گرفتهانـد ،تدویـن و سـعی شـده اسـت تـا بـا بررسـی
وضعیـت معیارهـای ارزیابـی عملکـرد ایـن دانشـگاهها از منظـر دروندادهـای نظـام دانشـگاهی ،تصویـری
دقیقتر از سـطح عملکردی آنها بهدسـت بیاید تا به این سـؤال پاسـخ داده شـود که «چقدر این دانشـگاهها
خـوب هسـتند»؟ بـا توجـه بـه نـکات یادشـده ،ایـن مقالـه بدیـن شـرح تنظیـم شـده اسـت :در بخـش دوم
ّ
دانشـگاههای مـورد مطالعـه معرفـی و وضعیـت کلـی ایـن دانشـگاهها تبییـن شـده اسـت .در بخـش سـوم
ابعـاد ارزیابـی توسـعۀ ّکمـی و کیفـی در دانشـگاهها بررسـی و در بخـش چهـارم تحلیـل نتایـج ایـن ارزیابـی
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بیـان و سـرانجام ،در بخـش پنجـم داللتهـای سیاسـتی بـرای توسـعۀ دانشـگاههای برتـر کشـور بهعنـوان
نتیجهگیـری ارائـه شـده اسـت.
2.معرفی دانشگاههای مورد مطالعه
همانگونـه کـه پیـش از ایـن اشـاره شـد ،مطابـق بـا طـرح آمایـش آمـوزش عالـی کشـور سـیزده دانشـگاه
برتـر بهعنـوان دانشـگاههای سـطح یـک بـرای فعالیـت در تـراز بینالمللـی معرفـی شـدهاند کـه از مجمـوع
آنهـا 7 ،دانشـگاه جامـع و  6دانشـگاه تخصصـی هسـتند .در ایـن مطالعـه دانشـگاههای تخصصـی شـامل
دانشـگاههای صنعتـی اصفهـان ( ،)Isfahan University of Technology, 2018صنعتـی امیرکبیـر
( ،)Amirkabir University of Technology, 2018صنعتـی خواجـه نصیرالدیـن طوسـی (Khajeh Nassir-

 ،)Al-Deen Toosi, 2018صنعتـی شـریف ( ،)Sharif University of Technology, 2018عالمـه طباطبایـی
( )Allameh Tabataba’i University, 2018و علـم و صنعـت ایـران

(& Iran University of Science

 )Technology, 2018و دانشـگاههای جامـع مشـتمل بـر دانشـگاههای اصفهـان (University of Isfahan,

 ،)2018تبریـز ( ،)University of Tabriz, 2018تربیـت ّ
مـدرس (،)Tarbiat Modares University, 2018

تهـران ( ،)University of Tehran, 2018شـهید بهشـتی ( ،)Shahid Beheshti University, 2018شـیراز
( )Shiraz University, 2018و فردوسـی مشـهد ( )Ferdowsi University of Mashhad, 2018در گـروه
دانشـگاههای تـراز بینالمللـی و دو دانشـگاه جامـع الزهـرا (س) ( )Alzahra University, 2018و خوارزمـی
( )Kharazmi University, 2018در تـراز ملـی مـد نظـر قـرار گرفتـه و از منظـر معیارهـای کیفـی عملکـرد بررسـی
شـدهاند .در جـدول  1خالصـۀ اطالعـات هـر دانشـگاه آمـده اسـت.
جدول  .1اطالعات دانشگاههای منتخب

ردیف

نام دانشگاه

سال تأسیس

تعداد دانشجو

تعداد اعضای هیئت علمی

تعداد رشته_گرایش

سهم دانشجویان تحصیالت تکمیلی

تعداد مقاله

تعداد ثبت اختراع

تعداد شرکت های دانشگاهی

رتبه در رتبهبندی الیدن)2017( 1

رتبه در رتبهبندی تایمز)2018( 2

رتبه در رتبهبندی وبسنجی)2017( 3

1

اصفهان

1347

14239

663

352

%53

9059

95

25

797

801-1000

1680

2

الزهرا (س)

1343

9390

350

159

%39

2835

بیش از 100

15

-

+1001

2307

3

تبریز

1326

21401

744

699

%44

11766

63

32

607

601-800

1421

1360

9848

727

192

٪100

18361

بیش از ۲۰۰

98

408

-

869

 4تربیت ّ
مدرس

3- Ranking Web of Universities

2- Times Higher Education

1- Leiden University Ranking
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ادامه جدول 1
5

تهران

1313

52154

1951

1714

%70

37278

513

132

195

601-800

529

6

خوارزمی

1297

14542

480

بیش از
200

%55

6158

بیش از 50

14

-

-

-

 7شهید بهشتی 1338

15759

798

340

%55

10469

بیش از ۲۰۰

45

688

801-1000

1281

8

شیراز

1325

17535

666

310

%49

10870

91

بیش
از 40

503

801-1000

1211

9

صنعتی
اصفهان

1356

9051

476

213

%48

11385

143

37

421

601-800

895

10

صنعتی
امیرکبیر

1335

14430

508

224

%54

17046

بیش از ۲۰۰

120

292

601-800

843

11

صنعتی
خواجه نصیر

1359

7090

305

93

%54

7797

بیش از ۲۰۰

62

717

601-800

1379

 12صنعتی شریف 1344

10242

480

108

%45

11101

بیش از ۲۰۰

158

369

601-800

582

1363

16739

490

226

%59

8687

-

19

-

-

-

1308

10837

411

142

%66

16895

بیش از ۲۰۰

26

432

601-800

922

1328

23656

810

بیش از
300

%54

17363

بیش از ۱۰۰

119

509

801-1000

1025

13

عالمه
طباطبایی

علم و صنعت
14
ایران
15

فردوسی
مشهد

3.ارزیابی عملکرد دانشگاههای جامع از نظر درونداد
در چنـد سـال گذشـته ،روشهـای نظاممنـدی بـرای شناسـایی و طبقهبنـدی دانشـگاههای جهـان در قالب
نظامهـای رتبهبنـدی معرفـی شـدهاند و هـر سـاله جـداول رتبهبنـدی آنها منتشـر میشـود .در هر یـک از انواع
ایـن رتبهبندیهـا نیـز بـه معیارهـای مختلفـی بـرای سـنجش عملکـرد دانشـگاهها توجـه میشـود کـه از منظـر
سـه ُبعـد دروندادهـا ،فرایندهـا و بروندادهـا قابـل تفکیک هسـتند (.)Carayol & Agenor , 2017
بهمنظـور ارزیابـی نظامهـای دانشـگاهی الزم اسـت کـه معیارهـای هـر سـه منظـر پیشـگفته تعییـن شـود.
بـا توجـه بـه ایـن موضـوع کـه ارزیابـی عملکـرد از نظـر دروندادهـا ّ
طـی یـک بـازۀ زمانـی معتنابهـی بایـد انجـام
شـود ،در ایـن مجـال و در اولیـن گام ارزیابـی عملکـرد دانشـگاههای جامـع برتـر کشـور از ُبعـد معیارهـای
درونـدادی و در محـدودۀ زمانـی تأسـیس وزارت علـوم (سـال  )1345تـا آخریـن سـال انتشـار آمار رسـمی حوزۀ
آمـوزش عالـی (سـال  )1395مـد نظـر بـود ،چـرا کـه سیاسـتگذاری متمرکـز در حـوزۀ آمـوزش عالـی کشـور نیـز در
ایـن دوران رقـم خـورده اسـت.
دو گـروه اصلـی معیارهـای درونـدادی ارزیابـی عملکـرد در هـر نظـام مدیریتـی معیارهـای مربـوط بـه
سـرمایهگذاری مالـی و منابـع انسـانی هسـتند .در نظـام مدیریـت دولتـی موضـوع سـرمایهگذاری مالـی از
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منظـر تصویـب و تخصیـص بودجـه معنـا پیـدا میکنـد ،لـذا ،معیارهایـی همچـون سـرانۀ بودجـه نسـبت بـه
اعضـای هیئـت علمـی ،سـرانۀ بودجـه نسـبت بـه دانشـجویان و سـرجمع بودجـۀ دانشـگاه مطـرح خواهنـد
بـود .بهدلیـل محوریـت دانشـجویان و اعضـای هیئـت علمـی بهعنوان منابع انسـانی دانشـگاهها ،معیارهایی
از جملـه تعـداد دانشـجو ،تعـداد اعضـای هیئـت علمـی و شـاخص تعـداد اسـتاد بـه دانشـجو نیـز در ایـن گـروه
معیارهـا حائـز اهمیـت هسـتند ( .)Cheong Cheng & Ming Tam, 1997; Tam, 2001; Liu, 2016بدیـن
ترتیـب ،معیارهـای ارزیابـی عملکـرد ّکمـی و کیفـی دانشـگاهها از نظـر دروندادهـا بـه شـرح جـدول  2بررسـی
شـدهاند.
جدول  .2معیارهای دروندادی ارزیابی عملکرد دانشگاهها

ردیف

ُبعد

معیار

بازۀ زمانی مورد بررسی

1

توسعۀ ّکمی

روند تغییرات تعداد دانشجویان دانشگاه

1395-1348

2

توسعۀ کیفی

روند تغییرات تعداد اعضای هیئت علمی دانشگاه

1395-1348

3

توسعۀ ّکمی

روند تغییرات بودجۀ دانشگاه

1395-1345

4

توسعۀ کیفی

روند تغییرات نسبت دانشجو به استاد

1395-1348

5

توسعۀ کیفی

روند تغییرات سرانۀ بودجۀ دانشگاه نسبت به دانشجو

1395-1348

6

توسعۀ کیفی

روند تغییرات سرانۀ بودجۀ دانشگاه نسبت به استاد

1395-1348

در گام َبعد بر اسـاس مطالعات اسـنادی ،دادههای مربوط به این معیارها برای هر یک از دانشـگاههای
زمانی پیشـگفته گردآوری شـد که در ادامه ارائه شـده است.
منتخب در بازۀ ِ
3-1.روند تغییرات تعداد دانشجویان
ّ
رونـد تغییـرات تعـداد دانشـجویان در هـر سـال تحصیلـی یکـی از معیارهـای اصلـی نشـاندهندۀ توسـعۀ کمـی
دانشگاههاسـت .بهمنظـور بـرآورد تغییـرات صورتگرفتـه در ایـن معیـار ،دادههـای دانشـگاهها از مسـتندات
آمـار آمـوزش عالـی ،منتشـر شـده در سـالهای مختلـف در مؤسسـۀ پژوهـش و برنامهریـزی آمـوزش عالـی
( ،)Institute for Research and Planning in Higher Education, 2018اسـتخراج شـد کـه نتایـج آن بـرای
هـر دانشـگاه طـی دو بـازۀ زمانـی پیـش از انقلاب اسلامی و پـس از آن در شـکلهای  1و  2آورده شـده اسـت.
شـایان ذکـر اسـت کـه بـا توجـه بـه انقلاب فرهنگـی و تعطیلـی دانشـگاهها در سـالهای  1358تـا ،1360
دادهای برای این سـالها وجود ندارد و لذا ،در نمودارهای مربوط به پس از انقالب اسلامی این بازۀ زمانی
آورده نشـده اسـت .همچنیـن بـا توجـه بـه تأسـیس رسـمی دانشـگاههای تربیـت ّ
مـدرس ،صنعتـی خواجـه
نصیرالدیـن طوسـی و عالمـه طباطبایـی پـس از انقلاب اسلامی ،دادههـای مربـوط بـه ایـن دانشـگاهها فقـط
در شـکل  2نشـان داده شـده اسـت.
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شکل  .1روند تغییرات تعداد دانشجویان دانشگاههای منتخب در بازۀ زمانی  1348تا 1357

شکل  .2روند تغییرات تعداد دانشجویان دانشگاههای منتخب در بازۀ زمانی  1361تا 1394

مطابـق بـا شـکل  ،1رونـد تغییـرات تعـداد دانشـجویان دانشـگاههای منتخـب از مجمـوع حـدود 46000
نفـر در سـال  1348بـه  76000نفـر در سـال  1357رسـیده [بـا رشـد متوسـط سـالیانه  7درصـد] و رونـد تغییرات
ً
کامال صعودی بوده اسـت .شـکل  2نیز نشـان میدهد که تغییرات تعداد دانشـجویان از حدود  70000نفر در
سـال  1361به  250هزار نفر در سـال  1394افزایش یافته [با رشـد متوسـط سـالیانه  8درصد] که در این میان
پـس از طـی سـیر صعـودی تـا سـال [ 1376حـدود  153هـزار دانشـجو] ،سـیر نزولـی تـا سـال [ 1380حـدود 143
ً
هـزار دانشـجو] اتفـاق افتـاده و در ادامـه مجـددا رونـد صعـودی تا سـال  1394ادامه داشـته اسـت.
همچنیـن بـر اسـاس سرشـماریهای انجـام شـده توسـط مرکـز آمـار ،رونـد شـاخص تعـداد دانشـجو در
دانشـگاههای منتخـب بـه جمعیـت جوانـان در هـر سـال در جـدول  3مشـاهده میشـود .مطابـق بـا جـدول
 ،3شـاخص تعـداد دانشـجو بـه جمعیـت جـوان در سـالهای  1348تـا  1357رونـد نزولـی داشـته و بدیـن
ترتیـب ،نـرخ رشـد جمعیـت جـوان نسـبت بـه تعـداد دانشـجویان بیشـتر بـوده اسـت .در دهههـای  1360و
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ً
 1370ایـن رونـد صعـودی بـوده و مجـددا در دهـۀ  1380نزولـی شـده اسـت .در دهـۀ  1390همـراه بـا افزایـش
تعـداد دانشـجویان و کاهـش جمعیـت جـوان رونـد صعـودی مشـاهده میشـود.
جدول  .3تغییرات شاخص تعداد دانشجو به تعداد جوانان

سال

تعداد دانشجو

جمعیت جوان (جوانان  18تا  24سال)

درصد دانشجو به جمعیت جوان

1348

45000

2100000

% 2/2

1357

76000

5100000

% 1/5

1365

100000

6300000

% 1/6

1375

147000

8000000

% 1/8

1385

176000

12500000

% 1/4

1394

246000

11000000

% 2/2

3-2.روند تغییرات تعداد اعضای هیئت علمی
تعـداد کادر هیئـت علمـی دانشـگاه یکـی از معیارهـای اصلـی نشـاندهندۀ توسـعۀ دانشگاههاسـت .هماننـد
معیـار تعـداد دانشـجو بهمنظـور بـرآورد تغییـرات صورتگرفتـه در ایـن معیـار هـم از دادههـای مسـتخرج از
مسـتندات آمـار آمـوزش عالـی اسـتفاده شـده اسـت کـه نتایـج آن طی دو بـازۀ زمانی پیش از انقالب اسلامی و
پـس از آن در شـکلهای  3و  4مشـاهده میشـود.

شکل  .3روند تغییرات تعداد اعضای هیئت علمی دانشگاههای منتخب در بازۀ زمانی  1348تا 1357
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همانطـور کـه در شـکل  3مشـاهده میشـود ،رونـد تغییـرات تعـداد کادر هیئـت علمـی دانشـگاههای
منتخب از مجموع حدود  2100نفر در سـال  1348به  5300نفر در سـال  1357رسـیده ،ضمن آنکه بیشـترین
تعـداد در سـال  1356حـدود  5500نفـر رقـم خـورده اسـت .مطابـق بـا شـکل  4نیـز تغییـرات تعـداد اعضـای
هیئـت علمـی از حـدود  4500نفـر در سـال  1361بـه  10هـزار نفـر در سـال  1394افزایـش یافتـه کـه در ایـن میـان
سـیر نزولـی دوران جنـگ در سـال  1365بـه کمینـه تعـداد حـدود  4000نفـر عضـو هیئت علمی رسـیده و پس از
آن تـا سـال  1394رونـد صعـودی داشـته اسـت.

شکل  .4روند تغییرات تعداد اعضای هیئت علمی دانشگاههای منتخب در بازۀ زمانی  1361تا 1394

شـایان ذکـر اسـت کـه پـس از انقلاب اسلامی تعـدادی از اعضـای هیئـت علمـی دانشـگاهها بازنشسـته
شـده و تعـدادی نیـز بـه خـارج از کشـور مهاجـرت کردهانـد و بـه همیـن دلیـل ،آمـار ایـن دوره ابتـدا کاهـش
چشـمگیری داشـته و پـس از آن بهتدریـج رشـد داشـته اسـت.
3-3.روند تغییرات بودجه
دادههـای مربـوط بـه معیـار رونـد تغییـرات بودجـۀ دانشـگاههای منتخـب از قوانیـن بودجههـای سـنواتی،
منتشـر شـده توسـط سـازمان برنامـه و بودجـه کشـور در سـالهای مختلـف ،اسـتخراج شـده اسـت .نکتـۀ
حائـز اهمیـت در بحـث بودجـۀ دانشـگاهها ،جایگزیـن کـردن ارزش دالری تخصیـص بودجـه بهجـای ارزش
ریالـی آن اسـت .مضـاف بـر آنکـه ارزش دالر رسـمی و غیررسـمی نیـز طـی بـازۀ زمانـی حـدود  50سـال (از سـال
 1345تـا  )1395بسـیار متغیـر و متفـاوت از یکدیگـر بـوده اسـت .بـر ایـن اسـاس ،رونـد تغییـرات دالری بودجـۀ
دانشـگاههای منتخـب بـا توجـه بـه نـرخ رسـمی و غیررسـمی (نـرخ واقعی بازار) در شـکلهای  5و  6ارائه شـده
است.
همانطـور کـه در شـکل  5مشـاهده میشـود ،در دوران پیـش از انقلاب اسلامی رونـد تغییـرات سـرانۀ
بودجـۀ دانشـگاههای منتخـب بـر حسـب نـرخ رسـمی دالر از حـدود  27میلیـون دالر در سـال  1345بـه 445
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میلیـون دالر در سـال  1357رسـیده ،ا گرچـه بیشـترین مقـدار بودجـۀ مصـوب این دانشـگاهها در این دوره در
سـال  1356حـدود  530میلیـون دالر رقـم خـورده اسـت .پـس از انقلاب اسلامی نیـز تغییـرات سـرانۀ بودجـۀ
دانشـگاههای منتخـب تـا سـال  1371رونـد صعـودی نوسـانی داشـته و در ایـن سـال بـه مقـدار  2700میلیـون
دالر بـرآورد شـده اسـت .ا گرچـه ایـن بودجـه پـس از ایـن سـال به یکباره سـیر نزولی داشـته و در سـال  1372به
ً
میـزان  200میلیـون دالر سـقوط کـرده اسـت ،مجـددا بهصـورت صعودی تا سـال  1380به مقـدار  970میلیون
دالر رسـیده و در سـال  1381به  250میلیون دالر کاهش داشـته اسـت .روند صعودی تا سـال  1392و مقدار
بودجـۀ حـدود  1650میلیـون دالر ادامـه و در سـال  1393بـه رقـم  1100میلیـون دالر کاهـش داشـته اسـت.
مطابـق بـا شـکل  ،6در دوران پیـش از انقلاب اسلامی رونـد تغییـرات سـرانۀ بودجـۀ دانشـگاههای
منتخـب بـر حسـب نـرخ واقعـی دالر از حـدود  24میلیـون و  500هـزار دالر در سـال  1345بهصـورت صعودی تا
 445میلیون دالر در سـال  1357افزایش یافته اسـت .پس از انقالب اسلامی از سـال  1357تا  1366بهدلیل
مشـکالت جنـگ تغییـرات سـرانۀ بودجـۀ دانشـگاههای منتخـب رونـد نزولـی داشـته و بـه مقـدار  41میلیـون و
 500هـزار دالر رسـیده اسـت .پـس از آن در بـازۀ زمانـی سـالهای  1366-1389افزایـش تدریجـی بودجـه ،امـا
بهصـورت نوسـانی مشـاهده میشـود و مقـدار  920میلیـون دالر در سـال  1389بـرآورد شـده اسـت .بیشـترین
شـیب افزایـش بودجـه در ایـن دوران از سـال  1384بـه بعـد بـوده اسـت .در ادامـه بهدلیل تحریـم ،روند نزولی
بودجـه تـا سـال  1391ایجـاد شـده کـه بـه مقـدار بودجـۀ  430میلیـون دالر رسـیده اسـت.

شکل  .5روند تغییرات بودجۀ مصوب دانشگاههای منتخب در بازۀ زمانی  1345تا ( 1395بر حسب نرخ رسمی دالر)
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شکل  .6روند تغییرات بودجۀ مصوب دانشگاههای منتخب در بازۀ زمانی  1345تا ( 1395بر حسب نرخ واقعی دالر)

3-4.روند تغییرات نسبت دانشجو به استاد
رونـد تغییـرات سـرانۀ تعـداد دانشـجو بـه اعضـای هیئـت علمـی در هر سـال تحصیلی یکـی از معیارهـای اصلی
نشـاندهندۀ توسـعۀ کیفـی دانشگاههاسـت .بهمنظـور بـرآورد تغییـرات صورتگرفتـه در ایـن معیـار ،نسـبت
دادههـای مسـتخرج در بخشهـای  1-3و  2-3بـرای هـر دانشـگاه منتخـب طـی دو بـازۀ زمانـی پیـش از
انقلاب اسلامی و پـس از آن محاسـبه شـده کـه نتایـج آن بـه ترتیـب در شـکلهای  7و  8آورده شـده اسـت.

شکل  .7روند تغییرات نسبت دانشجو به استاد در دانشگاههای منتخب در بازۀ زمانی  1348تا 1357
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همانطور که در شـکل  7مشـاهده میشـود ،روند تغییرات نسـبت اسـتاد به دانشـجو در دانشـگاههای
منتخـب درمجمـوع نزولـی بـوده و از میانگیـن حـدود « 1بـه  »18بـرای  8دانشـگاه در سـال  1348بـه « 1بـه
 »16/4برای  12دانشـگاه در سـال  1357رسـیده اسـت .شـایان ذکر اسـت که کمینه مقدار این نسـبت « 1به
 »13/8در سـال  1355بـرای  11دانشـگاه و بیشـینه مقـدار آن « 1بـه  »18/4در سـال  1350بـرای  9دانشـگاه
بوده اسـت.

شکل  .8روند تغییرات نسبت دانشجو به استاد در دانشگاههای منتخب در بازۀ زمانی  1361تا 1394

شـکل  8نشـان میدهـد کـه ایـن نسـبت پـس از انقلاب اسلامی از حـدود « 1بـه  »18/5برای  12دانشـگاه
در سـال  1361بـه « 1بـه  »30/7بـرای  15دانشـگاه در سـال  1369افزایـش یافتـه اسـت ،ا گرچـه پـس از آن
بهتدریـج رونـد نزولـی داشـته و در سـال  1380بـه کمینـۀ مقـدار « 1بـه  »20/2در ایـن دوران کاهـش یافتـه
اسـت .سـیر صعـودی مجـدد تـا نسـبت « 1بـه  »28/5در سـالهای اخیـر مشـاهده میشـود.
3-5.روند تغییرات سرانۀ بودجۀ دانشگاه بهازای دانشجو
رونـد تغییـرات سـرانه بودجـۀ دانشـگاه بـهازای هـر دانشـجو نیـز از دیگـر معیارهـای اصلـی توسـعۀ کیفـی
دانشگاههاسـت .بهمنظـور بـرآورد تغییـرات صورتگرفتـه در ایـن معیـار ،نسـبت دادههـای مسـتخرج در
بخشهـای  3-3و  1-3بـرای هـر دانشـگاه منتخـب محاسـبه شـده اسـت کـه نتایـج آن در شـکل  9مشـاهده
میشـود .شـایان ذکـر اسـت کـه بـا توجـه بـه هزینهکـرد بودجـۀ دانشـگاهها بـر اسـاس شـرایط اقتصـادی واقعـی
جامعـه ،در تحلیـل سـرانۀ بودجـه از دادههـای مربـوط بـه ارزش واقعـی دالر (نـرخ غیررسـمی بازار) کـه پیش از
ایـن در شـکل  6ارائـه شـد ،اسـتفاده شـده اسـت.
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شکل  .9روند تغییرات سرانۀ بودجه به ازای دانشجو در بازۀ زمانی  1348تا 1394

مطابـق بـا شـکل  ،9در دوران پیـش از انقلاب اسلامی رونـد تغییـرات میانگیـن سـرانۀ بودجـه بـهازای
دانشـجو از حـدود  1300دالر در سـال  1348بـرای  10دانشـگاه بهصـورت صعـودی نوسـانی تـا  7100دالر در
سـال  1357بـرای  12دانشـگاه افزایـش یافتـه اسـت .پـس از انقلاب اسلامی از سـال  1361تـا  1368بهدلیـل
مشـکالت ناشـی از جنـگ تحمیلـی ،تغییـرات میانگیـن سـرانۀ بودجـه بـهازای دانشـجو در دانشـگاههای
منتخـب رونـد نزولـی داشـته و از  1400دالر بـرای  12دانشـگاه بـه حـدود  380دالر بـرای  15دانشـگاه رسـیده
اسـت .پـس از آن در بـازۀ زمانـی سـالهای  1368تـا  1388افزایـش تدریجـی سـرانۀ بودجـه بهصـورت نوسـانی
مشـاهده میشـود و مقـدار  4600دالر در سـال  1388بـرآورد شـده اسـت .در ادامـه بهدلیـل تحریـم ،نـزول
یکبـاره بودجـه در سـال  1391ایجـاد شـده کـه بـه مقـدار سـرانۀ بودجـۀ  2300دالر بـهازای هـر دانشـجو رسـیده
اسـت .درنهایـت ،میانگیـن سـرانۀ بودجـه بـه دانشـجو بـرای  15دانشـگاه مـورد بررسـی در سـال تحصیلـی
 3800 ،95-1394دالر اسـت.
3-6.روند تغییرات سرانه بودجۀ دانشگاه بهازای اعضای هیئت علمی
رونـد تغییـرات سـرانه بودجـۀ دانشـگاه بـهازای هـر عضـو هیئـت علمـی تماموقـت نیـز معیـار ارزیابـی کیفـی
دیگـری بـرای دانشگاههاسـت .بهمنظـور بـرآورد تغییـرات صورتگرفتـه در ایـن معیـار ،نسـبت دادههـای
مسـتخرج در بخشهای  3-3و  2-3برای هر دانشـگاه منتخب محاسـبه و نتایج آن در شـکل  10آورده شـده
اسـت .در ایـن بخـش نیـز در تحلیـل سـرانۀ بودجـه از دادههـای مربـوط بـه ارزش واقعـی دالر (نـرخ غیررسـمی
در بـازار) اسـتفاده شـده اسـت.
همانطور که در شـکل  10مشـاهده میشـود ،در دوران پیش از انقالب اسلامی روند تغییرات میانگین
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سـرانۀ بودجـه بـهازای اعضـای هیئـت علمـی نیـز از حـدود  25400دالر در سـال  1348بـرای  10دانشـگاه
بهصـورت صعـودی نوسـانی تـا  104هـزار دالر بـرای  12دانشـگاه در سـال  1357افزایـش یافتـه اسـت .پـس
از انقلاب اسلامی از سـال  1361تـا  1368هماننـد معیـار سـرانۀ بودجـه بـهازای دانشـجو ،بهدلیـل مشـکالت
ناشـی از جنـگ تحمیلـی تغییـرات میانگیـن سـرانۀ بودجـه بـهازای اعضـای هیئـت علمـی در دانشـگاههای
منتخـب رونـد نزولـی داشـته و از حـدود  21400دالر بـرای  12دانشـگاه در سـال  1361بـه حـدود  11000دالر
بـرای  15دانشـگاه در سـال  1368رسـیده اسـت .پـس از آن در بـازۀ زمانـی سـالهای  1368تـا  1389افزایـش
تدریجـی سـرانۀ بودجـه بهصـورت نوسـانی مشـاهده میشـود و مقـدار  117هـزار دالر در سـال  1389بـرآورد
شـده اسـت .در ادامـه بهدلیـل تحریـم ،نـزول یکبـاره در سـال  1391ایجـاد شـده کـه بـه مقـدار سـرانۀ بودجـۀ
 55600دالر بـهازای هـر عضـو هیئـت علمـی ختـم شـده اسـت .درنهایـت ،میانگیـن سـرانۀ بودجـه بـه دانشـجو
بـرای  15دانشـگاه مـورد بررسـی در سـال تحصیلـی  89300 ،1394-95دالر رسـیده اسـت.

شکل  .10روند تغییرات سرانۀ بودجه به ازای اعضای هیئت علمی در بازۀ زمانی  1348تا 1394

4.تحلیل نتایج
در تحلیـل نتایـج ایـن پژوهـش بایـد توجـه داشـت کـه عمـدۀ شـکوفایی دانشـگاههای کشـور پـس از انقلاب
اسلامی صـورت گرفتـه اسـت و حجـم فعالیتهـای دانشـگاهها پیـش از انقلاب و پـس از انقلاب قابـل
مقایسـه نیسـت .در دوران پیـش از انقلاب اغلـب پزشـکان [و حتـی پزشـکان عمومـی] و تعـدادی از اسـتادان
َ
دانشـگاهها خارجـی بودنـد کـه دلیـل آن هـم نـه دانـش علمـی آنـان ،بلکـه کمبـود نیـروی انسـانی متخصـص
بـوده اسـت .از جملـه مهمتریـن دسـتاوردهای حـوزۀ آمـوزش عالـی در ایـن دوران میتـوان بـه تربیـت نیـروی
انسـانی بومـی متخصـص ،راهانـدازی دورههای تحصیالت تکمیلی ،رشـد چشـمگیر علمـی در تأمین نیازهای
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راهبـردی کشـور همچـون صنایـع دفاعـی و ّفناوریهـای هسـتهای و توجـه بـه توسـعۀ ّفناورانـه در مرا کـز رشـد
ً
و پارکهـای علـم و ّفنـاوری در دانشـگاههای کشـور اشـاره کـرد کـه اصـوال در دوران پیـش از انقلاب اسلامی
معنـا نداشـته اسـت؛ امـا آنچـه بررسـی موضـوع ارزیابـی عملکـرد دانشـگاهها را ضـروری میسـازد ،بحـث انتظار
از دانشـگاهها بـرای حضـور در تـراز بینالمللـی و الهامبخشـی در جهـان اسلام [مطابـق بـا چشـمانداز ]1404
اسـت کـه بـه نظـر میرسـد بـا گـذر از چالشهـای موجـود و هدفگـذاری سـطح مطلـوب امکانپذیـر باشـد.
تحلیـل نتایـج بهدسـت آمـده جـز بـا گـذر از تطابـق دسـتاوردها بـا هدفگذاریهـای توسـعهای کشـور در
حـوزۀ آمـوزش عالـی معنـادار نخواهـد بـود ،لـذا ،در ایـن بخش مقایسـه روند تغییـرات معیارهای مورد بررسـی
بـر اسـاس بازههـای زمانـی برنامههـای پنجسـالۀ توسـعهای کشـور [بهعنـوان عالیتریـن مرجـع هدفگـذاری
سـطح کالن در کشـور] تحلیـل شـده اسـت .بـرای مثـال ،رونـد تغییـرات معیـار «میانگیـن سـرانۀ بودجـه
دانشـگاهها بـه هیئـت علمـی» بـه تفکیـک بازههـای زمانـی برنامههـای توسـعۀ کشـور در شـکل  11نشـان داده
شـده اسـت.

شکل  .11روند تغییرات میانگین سرانۀ بودجۀ دانشگاهها به هیئت علمی به تفکیک برنامههای توسعهای کشور در بازۀ زمانی  1348تا
1394

پـس از انقلاب اسلامی ،بیثباتیهـای ابتـدای انقلاب و بالفاصلـه آغـاز جنـگ تحمیلـی ،شـرایط را بـرای
برنامهریزیهـای بلندمـدت و میانمـدت بـرای کشـور از بیـن بـرده بـود .امـا بـا پایـان جنـگ و ضرورتهـای
موجـود بـرای بازسـازی هـر چـه سـریعتر کشـور ،دو برنامـۀ پنجسـالۀ اول بـا شـعار «بازسـازی خرابیهای جنگ
تحمیلـی» و دوم بـا شـعار «تمرکـز بـر آزادسـازی اقتصـادی» از طریـق پروژههای عمرانی به ترتیب در سـالهای
 ۱۳۶۸و  1373بـه تصویـب مجلـس شـورای اسلامی رسـید .از ابتـدای برنامـۀ سـوم توسـعه کشـور بحـث
اصالحـات سـاختاری در دسـتور کار دولـت قـرار گرفـت و مطابـق جـدول  5مشـاهده میشـود کـه از ایـن زمـان
بـه بعـد ،تغییـرات معیارهـای ارزیابـی عملکـرد مـورد بررسـی معنادارتـر شـده اسـت.
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جدول  .5روند تغییرات معیارهای ارزیابی عملکرد دانشگاههای منتخب به تفکیک برنامههای توسعهای کشور (پس از انقالب اسالمی ایران)

روند تغییرات (به تفکیک برنامههای توسعه کشور)
ردیف

معیار

1

تعداد
دانشجویان

2

تعداد اعضای
هیئت علمی

3

بودجه

4

میانگین
نسبت استاد
به دانشجو

5

میانگین
سرانۀ بودجۀ
دانشگاهها به
دانشجو

6

میانگین
سرانۀ بودجۀ
دانشگاهها به
هیئت علمی

برنامه اول
()1368-1372

برنامه دوم
()1374-1378

برنامه سوم
()1379-1383

برنامه چهارم
()1384-1388

برنامه پنجم
()1390-1394

الـف .در بـازۀ زمانـی سـالهای  1368تـا ( 1372برنامـۀ اول توسـعۀ کشـور) ،بجـز معیـار «نسـبت اسـتاد
بـه دانشـجو» ،در پنـج معیـار دیگـر مـورد بررسـی رونـدی صعـودی بـوده و هـم از نظـر ّکمـی و هـم کیفـی رونـد
تغییـرات مثبـت ارزیابـی شـده اسـت ،ا گرچـه شـیب افزایـش در معیارهـای «بودجـه» و «تعداد اعضـای هیئت
علمـی» تندتـر مشـاهده میشـود .بـا توجـه بـه آنکـه در برنامـۀ اول اولویـت سیاسـتگذاری «کشـاورزی و
بازسـازی خسـارات ناشـی از جنگ» و در حوزۀ علم و ّفناوری نیز موضوع «آموزش در سـطوح مختلف» محور
اصلـی بـوده اسـت ،توجـه بیشـتر بـه ارتقـای ّکمـی معیارهای درونـدادی دانشـگاهها منطقی به نظر میرسـد.
ب .در بـازۀ زمانـی سـالهای  1374تـا ( 1378برنامـۀ دوم توسـعۀ کشـور) ،در اغلـب معیارهـای مـورد
بررسـی رونـد ابتـدا صعـودی و سـپس ،نزولـی اسـت ،بهگونـهای کـه تفـاوت معنـاداری میـان ابتـدا و انتهـای
دوره وجـود نـدارد .البتـه ،در معیـار «تعـداد اعضـای هیئـت علمـی» رونـد صعـودی دورۀ پیشـین و در معیـار
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«نسـبت اسـتاد بـه دانشـجو» رونـد نزولـی نوسـانی دورۀ پیشـین حفـظ شـده اسـت و تغییـر محسوسـی در این
دو معیـار نسـبت بـه قبـل مشـاهده نمیشـود .در برنامـۀ دوم« ،کشـاورزی ،عدالـت اجتماعـی ،ایجـاد تعـادل
در بخشهـای اقتصـادی و اسـتفاده بهینـه از منابـع طبیعـی» محـور اصلـی سیاسـتگذاری بـوده و همچنـان
موضوع «آموزش در سـطوح مختلف» در توسـعۀ حوزۀ علم و ّفناوری مد نظر قرار داشـته اسـت ،اما روندهای
مشـاهده شـده در ایـن سـالها نشـان میدهـد هدفگذاریهـای مـد نظـر چنـدان اثربخـش نبودهانـد.
ج .در بـازۀ زمانـی سـالهای  1379تـا ( 1383برنامـۀ سـوم توسـعۀ کشـور) ،در هـر شـش معیـار مـورد
بررسـی رونـد صعـودی وجـود داشـته و هـم از نظـر ّکمـی و هـم کیفـی روند تغییرات مثبت ارزیابی شـده اسـت،
ا گرچـه شـیب افزایـش در معیارهـای مختلـف تفـاوت دارد .در برنامـۀ سـوم موضـوع «آمـوزش نیـروی انسـانی
متخصـص» یکـی از محورهـای اصلـی توسـعۀ حـوزۀ علـم و ّفنـاوری بـوده اسـت کـه بـه نظـر میرسـد تـا حـدود
زیـادی بـه ارتقـای کیفـی و ّکمـی معیارهـای درونـدادی دانشـگاهها منجـر شـده اسـت.

د .در بـازۀ زمانـی سـالهای  1384تـا ( 1388برنامـۀ چهـارم توسـعۀ کشـور) نیـز کـم و بیـش رونـد صعودی
ا گرچـه بـا اندکـی نوسـان در سـالهای میانـی ،امـا بـا شـیب تندتـر در همـه معیارهـای کیفـی و ّکمـی رخ داده
اسـت .تمرکـز سیاسـتهای کالن برنامـۀ چهـارم توسـعه بـا محوریـت «توسـعۀ مبتنـی بـر دانایـی تعامـل
فعـال بـا اقتصـاد جهانـی» بـوده و هدفگـذاری حـوزۀ علـم و ّفنـاوری بـه سـمت بروندادهایـی همچـون
«افزایـش تولیـدات علمـی در جهـان»« ،ترویـج پژوهـش»« ،اصلاح نظـام آموزشـی»« ،کسـب ّفنـاوری ،بهویـژه
ّفناوریهـای نویـن»« ،اقتصـاد مبتنـی بر دانش» و «پشـتیبانی از کارآفرینی» گرایش داشـته اسـت .از این نظر

نیـاز بـه دروندادهـای مالـی بـرای تأمیـن اهـداف پیشگفتـه ضـرورت داشـته اسـت کـه رشـد چشـمگیر شـیب
تخصیـص بودجـه بـه دانشـگاهها میتوانـد از مصادیـق ایـن رویکـرد باشـد.
ھ .در بـازۀ زمانـی سـالهای  1390تـا ( 1394برنامـۀ پنجـم توسـعۀ کشـور) ،تفاوتهای چشـمگیری میان
معیارهـای مختلـف مشـاهده میشـود .بهطـور تقریبـی رونـد سـه معیـار بودجـهای ابتـدا نزولـی و سـپس،
ّ
بهصـورت نوسـانی بـا شـیب زیـاد صعـودی اسـت .در معیارهـای ّکمی منابع انسـانی بهطورکلـی روند صعودی
است ،ا گرچه در معیار «تعداد دانشجویان» این روند افزایشی با نوسان زیادی همراه است .در معیار کیفی
«نسـبت اسـتاد بـه دانشـجو» نیـز رونـد منفـی مشـاهده میشـود .بـا توجـه بـه هدفگذاریهـای انجـام شـده
در برنامـۀ پنجـم توسـعه از قبیـل «کسـب جایـگاه دوم علـم و ّفنـاوری در منطقـه»« ،تحـول در نظـام آمـوزش
عالـی و پژوهـش و آمـوزش و پـرورش»« ،تحـول و ارتقـای علـوم انسـانی»« ،حمایـت از نخبـگان و نـوآوران» و
«تکمیـل و اجـرای نقشـه جامـع علمـی کشـور» بـه نظـر میرسـد کـه دروندادهـای مـورد نیـاز بهصـورت کامـل
تحقـق نیافته اسـت.
5.نتیجهگیری
در ایـن مقالـه ارزیابـی عملکـرد دانشـگاههای برتـر کشـور طی بازۀ زمانی  ۵۰سـاله پس از تأسـیس وزارت علوم،
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تحقیقـات و فنـاوری از منظـر معیارهـای درونـدادی انجـام شـد .رونـد تغییـرات شـش معیـار بررسـی شـده در
ایـن پژوهـش متشـکل از دو معیـار ّکمـی و چهـار معیـار کیفی با نوسـانات بسـیاری بهویـژه در خصوص بودجه
همـراه بوده اسـت.
نتایـج پژوهـش نشـان داد کـه از زمـان تأسـیس وزارت علـوم در سـال  ۱۳۴۶و آغـاز سیاسـتگذاریهای
متمرکـز در حـوزۀ آمـوزش عالـی کشـور ،دورههای زمانی خاصی برای تحلیل سـیر تحول سیاسـتهای آموزش
عالـی بـه شـرح زیر قابل تشـخیص اسـت:
zدر بـازۀ زمانـی سـالهای  ۱۳۴۸تـا  ۱۳۵۷کـه دهـۀ آغازیـن فعالیتهـای وزارت علـوم بـوده اسـت ،در
تمـام معیارهـای شـشگانۀ منتخـب رونـد تغییـرات مثبـت ارزیابـی شـده اسـت ،بهطوریکـه بهویـژه
در معیارهـای کیفـی همچـون «تعـداد اعضـای هیئت علمی»« ،نسـبت دانشـجو به اسـتاد» و «سـرانۀ
بودجـۀ دانشـگاه بـهازای دانشـجو» بهتریـن رکوردهـای  ۵۰سـال اخیـر در این دوره رقم خورده اسـت.
مقـدار حـدود « 1بـه  »14بـرای معیـار «نسـبت اسـتاد بـه دانشـجو» در سـال  1355و مقـدار حـدود 7
هـزار دالر بـرای معیـار «سـرانۀ بودجـۀ دانشـگاه بـهازای دانشـجو» در سـال  ،۱۳۵۷بهتریـن میـزان
بـرآورد شـده در بـازۀ زمانـی مـورد بررسـی اسـت.
zدر بـازۀ زمانـی سـالهای  1357تـا  1368کـه همزمـان بـا آغاز انقالب اسلامی ،دوران انقلاب فرهنگی
و تعطیل شـدن دانشـگاهها و پس از آن جنگ تحمیلی بوده اسـت ،با توجه به شـرایط خاص کشـور
ً
تقریبـا تمـام معیارهـای مـد نظـر بـا رونـد منفی ارزیابی شـدهاند و فقـط در معیار «تعداد دانشـجویان»
رونـد صعـودی پـس از انقلاب فرهنگـی بـه چشـم میخـورد .شـایان ذ کـر اسـت کـه در سـایر معیارهای
بررسـی شـده ،ناز لتریـن رکوردهـای  ۵۰سـال گذشـته در ایـن دوران رقـم خـورده اسـت؛ بـرای نمونـه،
«تعـداد اعضـای هیئـت علمـی» در سـال  ۱۳۶۵حـدود  4000نفـر در سـرجمع دانشـگاههای منتخـب
بـرآورد شـده کـه ایـن مقـدار پـس از سـال  ۱۳۵2بیسـابقه بـوده اسـت .همچنیـن بودجـۀ  40میلیـون
دالری  15دانشـگاه در سـال  ۱۳۶۶کمینـه میـزان ایـن معیـار در بـازۀ زمانی مورد بررسـی اسـت ،ضمن
آنکه کمترین مقدار معیارهای «سـرانۀ بودجۀ دانشـگاه بهازای دانشـجو» و «سـرانۀ بودجۀ دانشـگاه
بـهازای اعضـای هیئـت علمـی» نیـز پـس از جنـگ تحمیلـی در سـال  1368رقم خورده اسـت.
zدر بـازۀ زمانـی سـالهای  ۱۳۶۹تـا  ۱۳۸۰کـه دوران سـازندگی کشـور پـس از جنـگ تحمیلـی محسـوب
میشـود ،بهطـور تقریبـی در تمـام معیارهـای مـورد بررسـی رونـد تغییـرات مثبت بوده اسـت و توسـعۀ
همزمـان ّکمـی و کیفـی در دانشـگاههای منتخـب مشـاهده میشـود؛ در ایـن دوران در معیـار «تعداد
دانشـجویان» رشـد دو برابـری مشـاهده میشـود و در معیـار «تعـداد اعضـای هیئـت علمـی» نیـز بـه
رشـد  1/2برابـری در انتهـای بـازۀ زمانـی ایـن دوره دسـت یافتهایـم .در سـه معیـار مربـوط بـه بودجـه
نیـز فقـط حـدود یکسـوم مقادیـر سـال  ۱۳۵۷حاصـل شـده اسـت.
zشـواهد بهدسـت آمـده از بـازۀ زمانـی  ۱۳۸۰بـه بعـد ،نشـاندهندۀ رونـد صعـودی تقریبـی در تمـام
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معیارهاسـت کـه ایـن موضـوع بـرای معیـار «نسـبت اسـتاد بـه دانشـجو» منفـی اسـت و نشـانۀ افـت
 در معیارهای مربوط به بودجه نوسـاناتی، همچنانکه پیش از این اشـاره شـد.کیفی تلقی میشـود
 به بعد سـیر صعودی توسـعه ّکمی۱۳۸۰  به نظر میرسـد که از سـال، درمجموع.به چشـم میخورد
،همـراه بـا سـیر نزولـی کیفیـت رونـد ناموزونـی را در حـوزه سیاسـتگذاری آمـوزش عالـی رقـم زده اسـت
ً
 امـا شـیب رشـد نسـبت بـه،بهگونهایکـه حتـی در مـواردی کـه ظاهـرا رشـد کیفـی مشـاهده میشـود
.قبـل بسـیار کمتر اسـت
ّ
نتایـج پیشگفتـه بیانگـر آن اسـت کـه ابهاماتـی جـدی در خصـوص تـوازن رشـد ّکمـی و کیفـی
 چنیـن مالحظاتـی میتوانـد.دانشـگاههای برتـر کشـور و بـه تبـع آن سیاسـتهای اتخـاذ شـده وجـود دارد
بـه جهتگیریهـای آتـی سیاسـتگذاران و برنامهریـزان حـوزۀ آمـوزش عالـی در ایجـاد سـازوکارهای اصالحـی
ّ  تأثیرپذیـری بیـش از.روندهـای توسـعۀ ّکمـی نامـوزون و توسـعۀ کیفـی نزولیکمـک کنـد
حـد دانشـگاههای
ِ
 مانـع تـابآوری آنهـا در مقابل تغییـرات محیطی، بهویـژه در زمینـۀ بودجـه،برتـر از سیاسـتهای مالـی دولـت
شـده اسـت و چنانچـه ایـن دانشـگاهها بخواهنـد بهعنـوان پیشـقراوالن قافلـۀ علـم کشـور در تـراز بینالملـی
علمـی کشـور بـه سـمت ثبـات و آیندهنگـری
 از یـک سـو الزم اسـت نظـام سیاسـتگذاری کالن،فعالیـت کننـد
ِ

مدیریتـی خـود و
 دانشـگاهها بایـد تلاش کننـد تـا بـا تجدیـد نظـر در رویکردهـای،پیـش بـرود و از سـوی دیگـر
ِ
.اتخـاذ خطمشـیهای جدیـد بـر قـدرت تـابآوری خـود بیفزاینـد
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Wمهدیـه فرازکیـش :مـدرک کارشناسـی مهندسـی شـیمی را در سـال  1383از
دانشـگاه تهـران ،مـدرک کارشناسـی ارشـد مدیریـت اجرایـی را در سـال 1387
از دانشـگاه علـوم و تحقیقـات تهـران و مـدرک دکتـری سیاسـتگذاری علـم و
فنـاوری را در سـال  1395از دانشـگاه تربیـت مـدرس دریافـت کـرده اسـت .در
طـی حـدود بیسـت سـال فعالیـت علمـی بـه عنـوان پژوهشـگر ،وی مقـاالت
متعـددی در مجلات و کنفرانسهـای علمـی ارائـه و همچنیـن در طر حهـای
کاربـردی متعـددی مشـارکت داشـته اسـت .وی بـا اخـذ جایـزه شـهید چمـران
از بنیـاد ملـی نخبـگان دوره پسـادکتری خـود را در دانشـگاه تربیـت مـدرس
طـی سـالهای  1396-97انجـام داده و هما کنـون بـه عنـوان اسـتادیار
پژوهشهـای فنـاوری و نـوآوری در مؤسسـۀ مطالعـات و پژوهشهـای
بازرگانـی ،فعالیتهـای علمـی -کاربـردی خـود را در حـوزه صنعـت ادامـه
میدهـد .زمینههـای تخصصـی او عبارتنـد از :ارزیابـی نظامهـای پژوهـش
و فنـاوری ،ارزیابـی نظامهـای یادگیـری الکترونیکـی ،توسـعه فناوریهـای
نوظهـور ،اسـتراتژی توسـعه فنـاوری و سیاسـتگذاری آمـوزش عالـی.
Wغالمعلـی منتظـر :او مـدرک کارشناسـی مهندسـی بـرق را در سـال  1371از
دانشـگاه صنعتـی خواجـه نصیرالدیـن طوسـی و مـدرک کارشناسـی ارشـد
و دکتـری مهندسـی بـرق را در سـالهای  1373و  1377از دانشـگاه تربیـت
مـدرس دریافـت کـرده و درحـال حاضـر اسـتاد مهندسـی فنـاوری اطالعـات
در دانشـگاه تربیـت مـدرس اسـت .زمینههـای تحقیـق وی شـامل «طراحـی
سـامانههای هوشـمند در یادگیـری الکترونیکی»«،سیسـتمهای امنیـت
نـرم» و «سیاسـتگذاری در آمـوزش ،پژوهـش و ّفنـاوری» اسـت .از وی
تا کنـون بیـش از  400مقالـه در مجلات معتبـر علمـی و کنفرانسهـای ملـی و
بینالمللـی چـاپ شـده اسـت ،علاوه برایـن عضـو هیئـت تحریریـه دو نشـریه
بینالمللـی و یـک نشـریه فارسـی اسـت؛ ضمـن اینکـه تا کنـون در کمیتـه علمی
و داوری بالـغ بـر پنجـاه مجلـه و کنفرانسهـای علمـی فعالیـت داشـته اسـت .از
جملـه جوایـز و افتخـارات علمـی او میتـوان بـه مـوارد زیـر اشـاره کـرد :برگزیـده
جشـنواره بیـن المللـی خوارزمـی ( ،)1384برگزیـده جشـنواره ملـی کتابهـای
دانشـگاهی( ،)1382چهـره برگزیـده ملـی دریادگیـری الکترونیکـی از طـرف
کرسـی یونسـکو در آموزش الکترونیکی ( ، )1397برندۀ جایزه ملی برخط نصیر
( )1397و عضـو کمیتـۀ علمـی اولیـن جایـزۀ بینالمللـی آتاناسـوف (.)2015

