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و  از معیارها و عوامل توسعه  آموزش عالی یکی  برنامه ریزی مناسب در  با  و  گسترش حساب شده  چکیده: 
کشور تحصیالت  به ویژه جوانان  آحاد جامعه  به شمار می رود. هر چه  کشور  و فرهنگی هر  اقتصادی  رشد 
از  می رود.  باالتر  بهتر  کیفیت  با  امور  دادن  انجام  پتانسیل  و  جامعه  عمومی  فرهنگ  باشند،  داشته  عالی 
کردن الزامات  می تواند  طرفی، گسترش نامتوازن، بی رویه، حساب نشده و فله ای آموزش عالی بدون فراهم 
طی  در  شود.  منجر  فرهنگی  و  اجتماعی  مشکالت  بروز  و  بیکاری  نرخ  افزایش  آموزش،  کیفیت  کاهش  به 
جمهوری  فرهنگی  و  اجتماعی  اقتصادی،  توسعه  پنج ساله  برنامه های   1384-94 ده ساله  زمانی  فاصله 
چشمگیر  افزایش  است.  داده  رخ  کشور  آموزش عالی  در  کّمی  نظر  از  گسترده ای  تغییرات  ایران  اسالمی 
از  تکمیلی  تحصیالت  گسترش  و  آموزش عالی  مؤسسات  و  دانشگاه ها  تعداد  زیاد  افزایش  دانشجو،  تعداد 
جمله شاخصه های این دوران است. در این مقاله ضمن ارائه آمار و اطالعات مربوط به عواملی از جمله 
کید بر رشته های مهندسی در طول  تعداد دانشجویان، تعداد دانشگاه ها و نسبت دانشجو به استاد با تأ
مسائل  و  مشکالت  است.  شده  تحلیل  و  بررسی  آموزش عالی  وضعیت  پنجم،  و  چهارم  توسعه  برنامه های 
ناشی از چنین تغییرات وسیعی در آموزش عالی مطرح و بررسی، و در نهایت، راهکارهایی برای برون رفت 

از آنها ارائه شده است.

آینده نگری،  آموزش عالی،  توسعه  توسعه،  پنجم  و  چهارم  برنامه های  مهندسی،  آموزش  کلیدی:  گان  واژ
تحلیل آموزش عالی.
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مقدمه. 2
افزایـش سـریع جمعیـت در دهـه 60 سـبب شـد تـا در اواخـر دهـه 70 و اوایـل دهـه 80 انبوهـی از جوانـان 
از  حجمـی  چنیـن  پذیـرش  آمادگـی  کشـور  دانشـگاه های  کـه  باشـند  دانشـگاه ها  در  تحصیـل  خواسـتار 
کـه در کنکـور  متقاضیـان را نداشـتند و ایـن امـر سـبب شـد تـا درصـد کمـی )کمتـر از ده درصـد( از متقاضیـان 
سراسـری شـرکت می کردنـد، بـه دانشـگاه ها راه یابنـد. از طرفـی، نیـاز جامعـه بـه نیـروی متخصـص و محقـق 
کـه دانشـگاه ها  به خصـوص در دوران سـازندگی و پـس از جنـگ هشت سـاله ایـران و عـراق ایجـاب می کـرد 
گسـترش یابنـد  کّمـی  کشـور و تعـداد متقاضیـان پشـت درهـای ورودی دانشـگاه ها، از نظـر  بـه تناسـب نیـاز 
و ظرفیـت پذیـرش دانشـجو را افزایـش دهنـد. ایـن کمبودهـا سـبب شـد تـا خیـل وسـیعی از جوانـان دیپلمـه  
به دلیـل کمبـود ظرفیـت دانشـگاه های کشـور بـرای تحصیـل بـه کشـورهای دیگـر نظیـر مالـزی، هندوسـتان، 
ارمنسـتان و کشـورهای غربـی برونـد. متأسـفانه، عـالوه بـر اینکـه ارز بسـیاری از کشـور خـارج می شـد، به دلیـل 
تحصیـل  آنهـا  در  ایرانـی  دانشـجویان  کـه  کشـور  از  خـارج  دانشـگاه های  از  بسـیاری  کیفیـت  بـودن  پاییـن 
کـه ایـن جوانـان بـا حـدود 17 تـا  می کردنـد، آمـوزش آنـان نیـز وضعیـت مناسـبی نداشـت. همچنیـن از آنجـا 
18 سـال سـن، کـه هنـوز شـخصیت آنهـا به طـور کامـل شـکل نگرفتـه بـود، بـه خـارج از کشـور اعـزام می شـدند، 
پاسـخگویی  بـرای  می کـرد.  ایجـاد  کشـور  و  خانواده هایشـان  و  خودشـان  بـرای  زیـادی  فرهنگـی  مشـکالت 
کردنـد و ظرفیـت خـود را افزایـش  کّمـی  کشـور به تدریـج شـروع بـه توسـعه  بـه چنیـن نیـازی، دانشـگاه های 
دادند. در همین خصوص، دانشـگاه آزاد اسـالمی در سـال 1361 تأسـیس شـد و به سـرعت شـعباتی در نقاط 
مختلـف کشـور ایجـاد کـرد (https://www.iau.ac.ir/fa/Pages/aboutIAU/2/4, 2017) و از آنجـا کـه امکانـات 
کارکنـان را  کارگاهـی، آزمایشـگاهی و نیـز اعضـای هیئـت علمـی و  و زیربناهـای الزم اعـم از امکانـات فیزیکـی، 
کیفیـت ارائـه خدمـات در ایـن دانشـگاه بسـیار پایین تـر از دانشـگاه های دولتـی بـود و  در اختیـار نداشـت، 
کشـور هـم نبـود. در ایـن دوران همچنیـن  حتـی بعضـًا قابـل مقایسـه بـا دانشـگاه های بی کیفیـت خـارج از 
سـازمان های دولتـی نظیـر وزارت آمـوزش و پـرورش، وزارت صنایـع و وزارت امـور خارجـه بـرای رفـع نیازهـای 
کردنـد و درخصـوص  کارکنـان خـود بـه تأسـیس مؤسسـات آموزش عالـی وابسـته بـه ایـن وزارتخانه هـا اقـدام 
کـه از آن جملـه می تـوان بـه سـتاد آمـوزش و سـازندگی وزارت  تربیـت مهنـدس و متخصـص اهتمـام ورزیدنـد 
 بـه مجتمـع آمـوزش و سـازندگی تغییـر نـام داد( و دفتـر آمـوزش و فنـاوری وزارت نیـرو )1397(، 

ً
نیـرو )کـه بعـدا

ک اشـاره کـرد. ایـن مؤسسـات عمومًا  دانشـگاه تربیت معلـم و دانشـکده مهندسـی کاربـردی ماشین سـازی ارا
کـه پـس از فراغـت از تحصیـل در همـان  آنهـا تعهـد می گرفتنـد  دانشـجویان خـود را بورسـیه می کردنـد و از 

وزارتخانـه بـه کار مشـغول شـوند.
کاربـردی در سـال 1370 بـا هـدف ارتقـای سـطح مهـارت شـاغالن در بخش هـای  دانشـگاه جامـع علمـی 
)http://www.uast.ac.ir/fa Jamea –elmi-karbordy University, 2019( مختلـف اقتصـادی تأسـیس شـد 

مؤسسـات آموزش عالـی غیردولتـی - غیرانتفاعـی از سـال 1367 بـه بعـد تأسـیس شـدند. ایـن مؤسسـات را 
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کردنـد و آن را توسـعه دادنـد. دانشـگاه پیـام  عمدتـًا اعضـای هیئـت علمـی بازنشسـته دانشـگاه ها تأسـیس 
یافـت توسـعه  و  شـد  تأسـیس  نیمه حضـوری  به صـورت  و  دور  راه  از  آمـوزش  هـدف  بـا   1367 سـال  در   نـور 
آمـوزش  (http://www.pnu.ac.ir/Portal/Home/Website of Payam-noor University, 2019). سـازمان 

کار و امـور  کل تعلیمـات حرفـه ای وزارت  فنـی - حرفـه ای در سـال 1359 از ادغـام سـه نهـاد آموزشـی )اداره 
کارآمـوزی( تشـکیل شـد. کانـون  کارآمـوزی و  اجتماعـی، صنـدوق 

(http://www.uast.ac.ir/fa. Jamea-elmi-karbordy University, 2019)

عمـده فعالیـت ایـن مؤسسـات در زمینـه فنـی - مهندسـی بـود و آنهـا در تربیـت نیـروی انسـانی در طـول 
تحصیـل  بـرای  دانشـگاه ها  بـه  ورود  متقاضیـان  اوج  هفتـاد  دهـه  کردنـد.  ایفـا  مهمـی  نقـش  سـال ها  ایـن 
کاهـش رشـد  آن تعـداد متقاضیـان به تدریـج و به دلیـل  از  بـود و پـس  کارشناسـی  کاردانـی و  در دوره هـای 
نبـود  به دلیـل  کارشناسـی  بـا مـدرک تحصیلـی  کـم شـد. در دهـه هشـتاد جمعیـت تحصیل کـرده  جمعیـت 
امـکان اسـتخدام و نبـود اشـتغال کافـی در سـطح جامعـه، متقاضـی ادامـه تحصیـل در دوره هـای کارشناسـی 
، هـر یـک به تناسـب  ارشـد در دانشـگاه ها شـدند و دانشـگاه ها بـدون توجـه بـه آمایـش سـرزمین و نیـاز کشـور
ظرفیـت خـود یـا حتـی خیلـی بیـش از آن بـه تأسـیس یـا افزایـش ظرفیـت دوره هـای تحصیـالت تکمیلـی در 
سـطح کارشناسـی ارشـد اقـدام کردنـد، به طـوری کـه حتـی دانشـگاه هایی کـه در ابتـدا بـرای تربیـت تکنسـین 
کردنـد و بـه تأسـیس  و مهنـدس ایجـاد شـده بودنـد، در رقابتـی نامطلـوب مأموریـت اولیـه خـود را فرامـوش 
، دانشـگاه  کـه از آن جملـه می تـوان بـه دانشـگاه پیـام نـور کارشناسـی ارشـد پرداختنـد  و توسـعه دوره هـای 
علـوم،  وزارت  نه تنهـا  خصـوص  ایـن  در  متأسـفانه،  کـرد.  اشـاره  اسـالمی  آزاد  دانشـگاه  و  کاربـردی   - علمـی 
تحقیقـات و فنـاوری سـختگیری های الزم را بـرای کنتـرل رشـد و توسـعه کّمـی دوره هـای کارشناسـی ارشـد در 
دانشـگاه ها بـه عمـل نیـاورد، بلکـه خـود عاملی برای ترغیب این دوره ها شـد. افزایش چشـمگیر دانشـجویان 
در دوره هـای کارشناسـی ارشـد دانشـگاه ها سـبب شـد تـا خیـل عظیمـی از ایـن دانشـجویان پـس از فراغـت از 
، متقاضـی ادامـه تحصیـل و ورود بـه دوره هـای دکتری شـوند. لذا،  تحصیـل به دلیـل فراهـم نبـودن امـکان کار
کـه حتـی ابتدایی تریـن امکانـات و  دوره هـای دکتـری هـم بـه همـان دالیـل یادشـده در بیشـتر دانشـگاه ها، 
سـاختارهای الزم را نداشـتند، ایجـاد شـد و توسـعه یافـت. در حقیقـت، مسـابقه ای میـان دانشـگاه ها، چـه 
کارشناسـی ارشـد و دکتـری بـه  دولتـی و چـه غیردولتـی، بـرای توسـعه تحصیـالت تکمیلـی و ارائـه دوره هـای 
وجـود آمـد. چنیـن رشـد کّمـی در دوره های تحصیـالت تکمیلی بدون هیچ گونه مطالعـه درخصوص نیازهای 

گرفـت. کشـور و آمایـش سـرزمین صـورت 
گذاشـت، بـه  کاهـش  کـه رشـد جمعیـت جـوان رو بـه  در طـول برنامه هـای پنج سـاله چهـارم و پنجـم 
کاهـش تعـداد دانشـجو متناسـب بـا نیازهـای کشـور  جـای تعدیـل در رونـد افزایشـی توسـعه آموزش عالـی و 
کـه  و تمرکـز بـر ارتقـای کیفیـت، ایـن رونـد بـه شـکل بسـیار غیرمنطقـی ادامـه و حتـی بیشـتر گسـترش یافـت 
آمار آن در این مطالعه بررسـی و تحلیل شـده اسـت، به طوری که در حال حاضر 25 درصد از صندلی های 
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دانشـگاه ها خالـی از متقاضـی اسـت و بسـیاری از مؤسسـات آموزش عالـی خصوصـی در حـال ورشکسـتگی 

و بسـیاری از دانشـگاه های دولتـی بـا ظرفیتـی کمتـر از ظرفیـت اسـمی خـود فعالیـت دارنـد. بـر اسـاس آمـار 

ارائـه شـده توسـط دبیـر اتحادیـه مؤسسـات غیـر دولتـی، غیر انتفاعی در سـال تحصیلـی 1393-94، 96/7 

درصـد   89 ناپیوسـته،  کارشناسـی  دوره هـای  ظرفیـت  درصـد   88/3 کاردانـی،  دوره هـای  ظرفیـت  درصـد 

کارشناسـی ارشـد مؤسسـات غیـر انتفاعـی  کارشناسـی و 36 درصـد ظرفیـت دوره هـای  ظرفیـت دوره هـای 

خ 1395/7/10، در سـال 1395 بالغ بر 700  خالـی مانـده اسـت. بـر اسـاس مطالـب روزنامه فرهیختـگان مور

کـه  کل جمعیـت دانشـجویی(  تـا 800 هـزار ظرفیـت خالـی در دانشـگاه ها وجـود دارد )حـدود 25 درصـد از 

نیمـی از آنهـا مربـوط بـه دانشـگاه آزاد اسـالمی اسـت (Hosseini, 2016). ورشکسـتگی مؤسسـات خصوصی 

موجـب  بلکـه  می شـود،  سـرمایه ها  شـدن  حیف ومیـل  و  خصوصـی  بخـش  بـه  زدن  ضربـه  سـبب  نه تنهـا 

بیـکاری تعـداد چشـمگیری از کارکنـان و اعضـای هیئـت علمـی ایـن مؤسسـات می شـود و از نظـر اجتماعـی 

در جامعـه تأثیـر نامطلوبـی دارد. در ایـن مطالعه گسـترش و توسـعه آموزش عالـی در طول دوره برنامه های 

آن تحلیـل  و مسـائل  آموزش عالـی و مشـکالت  بررسـی،  آمـار  روایـت  بـه  پنجـم  و  پنج سـاله توسـعه چهـارم 

از  برخـی  از  اسـتفاده  بـا   ، بـه همیـن منظـور اسـت.  ارائـه شـده  ایـن مشـکالت  رفـع  بـرای  و پیشـنهادهایی 

آمـار  ج در  گزارش هـای منـدر کـه بـا موضـوع ایـن مطالعـه مرتبـط و در  معیارهـای توسـعه در آموزش عالـی 

آموزش عالـی ایـران در سـال تحصیلـی 94-1393 )1395( از آنهـا اسـتفاده شـده اسـت و نیـز شـاخص های 

کـه بـا  مـدون شـده در شـورای عالی انقـالب فرهنگـی، مرکـز پژوهش هـای مجلـس شـورای اسـالمی )1383( 

بهره گیـری از مطالعـات جهانـی در حـوزه تخصصـی آموزش عالـی )از جملـه الگوهـای ارزیابـی آمـوزش عالـی، 

یونسـکو  توسـط  شـده  ح  مطـر شـاخص های  آموزش عالـی،  در  کیفیـت  تضمیـن  بین المللـی  شـبکه  الگـوی 

و….( به دسـت آمـده، آمـار و ارقـام توسـعه آموزش عالـی طـی برنامه هـای چهـارم و پنجـم توسـعه و تحلیـل 

: مؤلفه هـای اصلـی و  کلـی شـاخص های مـدون در مرجـع مذکـور عبارت انـد از آنهـا ارائـه شـده اسـت. مـوارد 

آموزشـی، پژوهشـی، دانشـجویی،  کالن شـامل بخش هـای  ارزیابـی  گسـتره  آموزش عالـی در  شـاخص های 

کیفـی و  کّمـی،  کیفـی. در بخـش آموزشـی شـاخص های  کّمـی و  فرهنگـی و اعتبـارات و امکانـات در ابعـاد 

کارشناسـان  و درسـی،  آموزشـی  و فضاهـای  برنامه هـا  اعضـای هیئـت علمـی،  بـه  کـه  تحلیلـی وجـود دارد 

کّمـی  بخـش  در  شـاخص ها  ایـن  مهم تریـن  می شـود.  مربـوط  و…   تحصیلـی  مقاطـع  و  سـطوح  آموزشـی، 

کل اعضـای هیئـت علمـی، نسـبت  : درصـد اعضـای هیئـت علمـی تمـام وقـت و پـاره وقـت از  عبارت انـد از

گـروه عمـده تحصیلـی، میـزان  اعضـای هیئـت علمـی بـه دانشـجویان و بـه تفکیـک مرتبـه علمـی، مقطـع و 

تعـداد  دانشـگاه ها،  علمـی  هیئـت  غیـر  و  علمـی  هیئـت  عضـو  مدیـران  بـرای  آموزشـی  دوره هـای  سـاعات 

رشـته های آموزشـی، تعـداد دفعـات بازنگـری برنامـه درسـی بـه تفکیـک رشـته و مقطـع تحصیلـی و سـرانه 

: میـزان هماهنگـی برنامه هـای  دانشـجویی فضـای آموزشـی. در بخـش کیفـی ایـن شـاخص ها عبارت انـد از



ابراهیم شیرانی و همکاران 5

خالقیـت  کارآفرینـی،  بـر  تدریـس  نحـوه  و  آموزش هـا  تأثیـر  میـزان  دانشـگاه،  اهـداف  و  رسـالت  بـا  آموزشـی 

اثربخشـی  میـزان  تعلـم،  و  تعلیـم  فراینـد  در  دانشـجویان  مشـارکت  میـزان  دانش آموختـگان،  نـوآوری  و 

پژوهشـی  بخـش  در  دانشـگاه ها.  دانش آموختـگان  توانمنـدی  از  جامعـه  رضایـت  میـزان  و  آموزش عالـی 

تحقیقاتـی  انتشـارات  محققـان،  تحقیقاتـی،  کـز  مرا بـا  ارتبـاط  در  تحلیلـی  و  کیفـی  کّمـی،  شـاخص های 

کنفرانس هـا، همایش هـا و … اسـت و مهم تریـن  کتـب و مقـاالت علمـی پژوهشـی و …(،  )تألیـف و ترجمـه 

 ، کشـور محققـان  کل  از  دانشـگاهی  محققـان  درصـد   : از عبارت انـد  کّمـی  بخـش  در  شـاخص ها  ایـن 

کل شـاغالن  از  کارشناسـان پژوهشـی  تعـداد محققـان دانشـگاهی در یـک میلیـون نفـر جمعیـت، درصـد 

تعـداد  کـز تحقیقاتـی،  مرا تعـداد  تعـداد شـاغالن تحقیقاتـی،  رشـد محققـان دانشـگاهی،  خ  نـر تحقیقاتـی، 

کتشـافات، تعـداد جوایـز علمـی کسـب شـده، کنفرانس هـای علمـی  مجـالت پژوهشـی، تعـداد اختراعـات و ا

برگـزار شـده، درصـد اعضـای هیئـت علمـی صاحـب تألیـف و ترجمـه، تعـداد  کتاب هـای چـاپ شـده، تعـداد 

کتابخانه هـا، درصـد پژوهش هـای دانشـگاهی منتهـی بـه  مقـاالت چـاپ شـده، سـرانه دانشـجویی فضـای 

تولیـد فنـاوری و میـزان درآمـد دانشـگاه های دولتـی و غیـر دولتـی از فـروش فنـاوری. ایـن شـاخص ها در 

 ، کشـور : میـزان هماهنگـی تحقیقـات انجـام شـده بـا هدف هـای برنامـه توسـعه  کیفـی عبارت انـد از بخـش 

کـز  کیفیـت مرا از )نقـش علمـی( دانشـگاه ها در حـل مشـکالت فنـی و تخصصـی و  میـزان رضایـت جامعـه 

 . کشـور دانشـگاه های  تحقیقاتـی 

کّمی آموزش الی در نول دوره برنامه های پنج ساله چهارر و پنبم توسعه کشور. 2 توسعه 

، ابتـدا آمـار مربـوط بـه رشـد کّمـی آموزش عالـی کشـور  در ایـن بخـش ضمـن ارائـه آمـار رشـد جمعیـت در کشـور

شـامل تعداد دانشـجو، تعداد اسـتاد و تعداد دانشـگاه ها طی دو برنامه توسـعه در طول دهه 1384 تا 1394 

و سـپس، تحلیلـی از ایـن آمارهـا ارائه شـده اسـت. 

رشد جمعیت در دهه های اخیر. 3

خ رشـد جمعیت در آن سـال ها  در شـکل 1 جمعیت کل کشـور در سـال های 1355 تا 1394 و در شـکل 2 نر

نشـان داده شـده اسـت (Iran in the Mirror of Statistics 2015, 2016). رشـد جمعیت طی این سـال ها 

کـه داده هـای  کمتـر شـده اسـت. توجـه شـود  )1355 تـا 1365( بسـیار چشـمگیر اسـت و سـپس، رشـد آن 

آمـار  از مرکـز  آن  کـه اطالعـات  ایـن سـال اسـت. در شـکل 3،  بـرآورد جمعیـت در  بـه سـال 1394،  مربـوط 

کـه متولـدان دهـه شـصت باالتریـن تعـداد را شـامل  ایـران به دسـت آمـده اسـت، بـه وضـوح دیـده می شـود 

می شـوند.
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شکل 2: جمعیت کشور در سال های 2355 تا 2394

شکل 2: نرخ رشد جمعیت در سال های 2355 تا 2394 
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شکل 3: هرر سنی جمعیت

جمعیت دانشبویی کشور. 4
اســـت ــده  ــ شـ داده  ــان  ــشـ نـ  1394 ــا  ــ ت  1384 ســــال هــــای  ــی  طــ ــان  ــویـ ــجـ ــشـ دانـ ــداد  ــعــ ــ ت  4 شـــکـــل   در 

که مالحظه می شود،   (Statistical Research and Information Technology Group, 2015). همان طور 

و  آن چشمگیر است  که تعداد  8/1 درصد بوده  این سال ها  نرخ رشد متوسط جمعیت دانشجویی طی 
ندارد.  تناسبی  کشور  اقتصادی  رشد  و  کشور  در  تحصیل کرده ها  بیکاری  نرخ  جمعیت،  رشد  با  رشد  این 
کل دانشجویان به صورت درصد در سال 1394 در شکل 5 نشان داده شده است. کز آموزشی از   سهم مرا
کل  (Higher Education Statistics of Iran in the academic year of 2014-2015). در این سال تعداد 

دانشجویان 4807721 نفر بوده است. در این شکل و در این مطالعه مقصود از دانشگاه های وزارت علوم، 
تحقیقات و فناوری، دانشگاه هایی نظیر دانشگاه صنعتی شریف، صنعتی اصفهان، شیراز و شهید باهنر 

کرمان است.
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شکل 4: تعداد کل دانشبویان در سال های 2384 تا 2394

شکل 5: درصد دانشبویان در سال 2394 در دانشگاه های مخ لف

و  تحقیقـات  علـوم،  وزارت  )دانشـگاه های  دولتـی  بخش هـای  در  می شـود،  مالحظـه  کـه  همان طـور 
آمـوزش پزشـکی و دسـتگاه های اجرایـی(  و  کاربـردی، وزارت بهداشـت، درمـان  ، علمـی  نـور فنـاوری، پیـام 
56/3 درصـد و در بخـش خصوصـی )آزاد و غیرانتفاعـی( 43/7 درصـد دانشـجو تحصیـل می کنند. بر اسـاس 
فنـاوری فقـط 13/6 درصـد  و  وزارت علـوم، تحقیقـات  ایـن شـکل، دانشـگاه های  ارائـه شـده در  اطالعـات 
کاربـردی و پیـام نـور به ترتیـب  دانشـجویان را بـه خـود اختصـاص داده انـد، درحالی کـه دانشـگاه های علمـی 
17 و 16/3 درصـد از دانشـجویان را بـه خـود اختصـاص داده انـد و وزارت بهداشـت، درمـان و آموزش پزشـکی 
و  بی برنامگـی  نشـان دهنده  و  اسـت  ناهمگـون  و  نامناسـب  ترکیـب  ایـن  دارد.  دانشـجو  درصـد   3/7 فقـط 
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افسارگسـیختگی در برنامه ریـزی بخـش آموزش عالـی اسـت. درحالی کـه عمـده توجـه وزارت علـوم، تحقیقـات 
و فنـاوری و برنامه ریـزان بـر ایـن دانشـگاه ها متمرکـز شـده اسـت و عمدتـًا معیارهـا و بررسـی ها بـر اسـاس ایـن 
کمـی از تربیـت نیـروی انسـانی در ایـن دانشـگاه ها صـورت می گیـرد و از  دانشـگاه ها صـورت می گیـرد، بخـش 
کـه حـدود یک سـوم  کاربـردی،  کیـد، مطالعـه و حساسـیت روی دانشـگاه های پیـام نـور و علمـی  ایـن نظـر تأ
دانشـجویان کشـور را تربیـت می کننـد، بسـیار کمتـر اسـت و بایـد توجه بیشـتری بـه این بخـش از آموزش عالی         
به خصـوص در زمینـه کیفیـت آمـوزش مبذول شـود. به ویژه اینکه در این دانشـگاه ها آمار کیفی نظیر نسـبت 
دانشـجو به اسـتاد، هرم علمی اعضای هیئت علمی و تجهیزات آزمایشـگاهی بسـیار نازل تر از دانشـگاه های 
تعـداد  ایـن مقالـه )نظیـر  بعـدی  ارائـه شـده در بخش هـای  آمـار  و فنـاوری اسـت.  وزارت علـوم، تحقیقـات 
، تعـداد اعضـای هیئـت علمـی تمـام وقـت مؤسسـات  کشـور آموزشـگران دانشـگاهی مؤسسـات آموزش عالـی 
کشـور و نسـبت اسـتاد بـه دانشـجو( خـود مؤیـد ایـن مدعاسـت. همچنیـن در عمـوم آمارهـای  آموزش عالـی 
بین المللـی ارزیابـی و رتبه بنـدی دانشـگاه های دنیـا کـه در آنهـا دانشـگاه های مهم کشـور در مقایسـه با سـایر 
دانشـگاه های رتبـه بـاالی دنیـا مقایسـه شـده اند، نامـی از دانشـگاه های مذکـور بـه میـان نیامـده اسـت. برای 
مثـال، بـر اسـاس نتایـج رتبه بنـدی بین المللـی تایمـز 2019 اسـامی 29 دانشـگاه برتـر ایـران در جمـع بهتریـن 

گرفته انـد.  دانشـگاه های دنیـا ارائـه شـده اسـت و فقـط دانشـگاه های دولتـی در ایـن فهرسـت جـای 
(https://www.msrt.ir/fa/news/41655/, 2018)

در همیـن خصـوص، در دانشـگاه آزاد نیـز 35/1 درصـد از دانشـجویان تحصیـل می کننـد و این دانشـگاه 
کشـور نقـش مهمـی دارد. متأسـفانه، دانشـگاه آزاد اسـالمی بـه دالیـل مختلـف و  در تربیـت نیـروی انسـانی 
کـردن و رعایـت نشـدن ضوابـط وزارت علـوم، تحقیقـات و فنـاوری، وضعیـت  مهم تـر از همـه جزیـره ای عمـل 
کز اسـتان ها، سـایر  بسـیار نامناسـبی دارد و بجـز تعـداد اندکـی از شـعب ایـن دانشـگاه در تهـران و برخـی از مرا
شـعبه های ایـن دانشـگاه عمومـًا از حداقل هـای الزم بـرای تربیـت ایـن حجـم از دانشـجو برخـوردار نیسـتند 
و بـر اسـاس ضوابـط وزارت علـوم، تحقیقـات و فنـاوری نبایـد ایـن تعـداد دانشـجو را داشـته باشـند. حتـی 
تعـدادی از دانشـگاه های وزارت علـوم، تحقیقـات و فنـاوری در شـهرهای کوچـک و دور از مرکـز نیـز وضعیـت 

مناسـبی ندارنـد. 
-85 تــحــصــیــلــی  دوره  ســـه  در  دانـــشـــگـــاه  تــفــکــیــک  ــه  بـ دانـــشـــجـــویـــان  ــعـــداد  تـ ــد  ــ رونـ  1 ــدول  ــ جـ در 
اســت شـــده  داده  نــشــان  دانــشــجــو  ــداد  ــع ت ده ســـالـــه  رشـــد  ــا  ب ــراه  ــم ه  1393-94 و   1388-89  ،1384 

(Higher Education Statistics of Iran in the academic year of 2014-2015). همان طورکه مالحظه 

می شود، بجز یک مورد در همه دانشگاه ها رشد دانشجو چشمگیر است. بیشترین رشد دانشجویی نسبت 
کاربردی با 31/3 درصد، دانشگاه  کل دانشجویی به ترتیب متعلق به دانشگاه جامع علمی  به جمعیت 
آزاد اسالمی با 20/4 درصد، دانشگاه پیام نور با 17/7 درصد و مؤسسات غیردولتی غیرانتفاعی با 14/8 

درصد است.
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جدول 2: روند تعداد دانشبویان به تفکیک وابس گی مرکز و نوع وابس گی

وابس گی 
238428523882892393294نوع وابس گیمرکز

م وسط نرخ 
رشد 20 سال 

اخیر

درصد افزایش 
دانشبو نسبت به کل 

دانشبویان

دولتی

وزارت علوم، 
تحقیقات و فناوری

393341/0532929/0660384/05/811/2

383922/0818147/0783127/08/216/7دانشگاه پیام نور

دانشگاه جامع علمی 
کاربردی

68745/0408424/0816620/031/631/3

دانشگاه فنی و 
حرفه ای

----184179/0----

----63597/0----دانشگاه فرهنگیان

وزارت بهداشت، 
درمان و آموزش 

پزشکی
83384/0112204/0178410/08/84/0

سایر دستگاه های 
اجرایی

202974/0216583/026485/0-20/3-7/4

1132366/02088287/02712802/010/266/1جمع دولتی

غیردولتی

1198819/01460009/01685468/03/920/4دانشگاه آزاد اسالمی

 مؤسسات آموزش عالی
غیردولتی-غیرانتفاعی

58682/0242563/0413311/024/214/8

1257501/01702572/02098779/05/935/2جمع غیردولتی

2389867/03790859/04822582/08/2202/3جمع کل

در جدول 2 نرخ رشد دانشجو در سال های 1384 تا 1389 نسبت به جمعیت 18 تا 24 سال نشان داده 
شـده اسـت (State Menagement and Organization Planning 2017-2021). بـا توجـه بـه ایـن جـدول، نـرخ 
رشد ساالنه جمعیت دانشجویی در طول برنامه چهارم 12/4 درصد و در طول برنامه پنجم 7/4 درصد بوده 
اسـت. همچنین دیده می شـود که پوشـش آموزش عالی در پایان برنامه چهارم 34/2 درصد و در پایان برنامه 
پنجم 50/6 درصد بوده است که نرم جهانی آن 30 درصد است و نشان دهنده پوشش بیش از حد آموزش عالی 
در کشـور و بدتـر از آن رشـد بسـیار سـریع تعـداد دانشـجو در ایـران اسـت. همچنیـن ایـن آمـار بـا برنامـه چهـارم 
توسـعه ج.ا.ا. همخوانـی نـدارد. بـر اسـاس بنـد ب مـاده 50 قانون برنامه چهارم »پوشـش جمعیت دانشـجویی 
 )نسـبت جمعیـت دانشـجویی بـه جمعیـت 18 تـا 24 سـال( در پایـان برنامـه چهـارم بایـد بـه سـی درصد برسـد«

(State Menagement and Organization Planning, the Fourth Program, 2007-2011) ایـن در حالـی 

گرفتـه اسـت. در پایـان برنامـه  کـه ایـن رقـم بـه 34/2 درصـد رسـیده و از برنامـه چهـارم هـم پیشـی  اسـت 



ابراهیم شیرانی و همکاران 22

تعـداد  رونـد  نفـر دانشـجو مشـغول تحصیـل هسـتند. در شـکل 6  نفـر جمعیـت 6090  پنجـم در هـر 100000 
اسـت شـده  داده  نشـان   1393-95 تـا   1384-85 سـال های  در  تحصیلـی  دوره  تفکیـک  بـه   دانشـجویان 
(Higher Education Statistics of Iran in the academic year of 2014-2015). بـا توجـه بـه ایـن شـکل، 

دوره کارشناسـی ارشـد بـه شـکل چشـمگیری افزایـش یافتـه و بـه تبـع آن دوره دکتـری به طـور نسـبی نیز رشـد 
کـرده اسـت. زیـادی 

جدول 2: نسبت دانشبو به جمعیت در سال های مخ لف

عنوان شاخص
واحد 

متعارف

سال های برنامه 
چهارم*

در 
ره 

دو
ط 

وس
مت

شد 
ر

)%
م )

هار
 چ

مه 
رنا

ب

سال های برنامه پنجم

ره 
دو

ط 
وس

مت
شد 

ر
م  

نج
ه  پ

نام
بر

1384138913901391139213931394)%(

نسبت دانشجو به 
جمعیت 18 تا 24 سال

19/134/212/43839/544/648/350/67/4درصد

* ظرف دو سال اول برنامه چهارم پوشش آموزش عالی از 20% به 30% و در سه سال مانده به پایان برنامه چهارم تعداد 
(State Menagement and Organization Planning 2017-2021) دانشجویان به سه میلیون نفر رسید

شکل 6: روند تعداد دانشبویان به تفکیک دوره تحصیلی در سال های 2384285 تا 2393295

از آنجا که در پردیس های دانشـگاه های دولتی و نیز دوره های نوبت دوم دانشـجویان شـهریه پردخت 
می کننـد، در کل 83/5 درصـد کل دانشـجویان کشـور شـهریه می پردازنـد و فقـط 16/5 درصـد بـدون شـهریه 
کـه  گویـای آن اسـت  هسـتند (State Menagement and Organization Planning 2007-2011) ایـن آمـار 

حتـی نسـبت بـه کشـورهای سـرمایه داری غربـی درصـد دانشـجویان شـهریه پرداز بسـیار زیاد اسـت. 
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 در شکل 7 روند تعداد دانشجویان به تفکیک گروه های آموزشی در سال های 85-1384 تا 1393-94
.(Higher Education Statistics of Iran in the academic year of 2014-2015) نشان داده شده است 

افــزایــش  بــه صــورت چشمگیری  فــنــی مهندسی  دانــشــجــویــان  تــعــداد  کــه  مــی دهــد  نــشــان  نــمــودار  ایـــن 
ــزایـــش یــافــتــه اســــت. در شکل  کــمــتــر افـ ــان  ــوی ــج ــش ــر رشــتــه هــا تـــعـــداد دان ــای ــافــتــه، درحـــالـــی کـــه در س ی
ــت. ــده اسـ ــ ــه تــفــکــیــک دانـــشـــگـــاه نـــشـــان داده ش ــداد دانـــشـــجـــویـــان فــنــی مــهــنــدســی بـ ــعـ ــد تـ ــ  8 درصـ

(Higher Education Statistics of Iran in the academic year of 2014-2015)

گروه های آموزشی در سال های 2384285 تا 2393294 شکل 7: روند تعداد دانشبویان به تفکیک 

شکل 8: درصد تعداد دانشبویان فنی مهندسی به تفکیک دانشگاه

همان طور که در شـکل 8 دیده می شـود، آمار دانشـجویان فنی - مهندسـی در دانشـگاه های مختلف، 
کشـور اسـت. دانشـگاه های  کل دانشـجویان دانشـگاه ها در  بـه اسـتثنای چنـد مـورد، تقریبـًا مشـابه بـا آمـار 
درحالی کـه  می کننـد،  تربیـت  را  مهندسـی  فنـی  دانشـجویان  درصـد   14 فنـاوری  و  تحقیقـات  علـوم،  وزارت 
می کننـد.  تربیـت  را  دانشـجویان  درصـد   13 و   18 ترتیـب  بـه  غیرانتفاعـی  و  کاربـردی  علمـی  دانشـگاه های 
دانشـگاه آزاد بـه تنهایـی 41 درصـد از دانشـجویان فنـی مهندسـی را تربیـت می کنـد. ایـن دانشـگاه ها کیفیـت 
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از دانشـجویان فنـی  ولـی درمجمـوع 72 درصـد  بـه دانشـگاه های دولتـی دارنـد،  کمتـری نسـبت  به مراتـب 
مهندسـی در این دانشـگاه هسـتند و لذا، باید درخصوص کیفیت این دانشـگاه ها حسـاس بود. در غیر این 
صـورت، در آینـده ای نه چنـدان دور صنعـت و اقتصـاد و محیـط زیسـت بـا خیـل عظیـم مهندسـان بی کیفیت 
ارائـه شـده در  آمـار  بـر اسـاس  از طرفـی،  روبـه رو می شـود و ضربـه جبران ناپذیـری بـه آن وارد خواهـد شـد. 
مرکـز آمـار ایـران در سـال 1396، (Labor Force Surveys of 2017).  نـرخ بیـکاری متوسـط در ایـران حـدود 
کـه نـرخ بیـکاری دانش آموختـگان 37/5 درصـد در رشـته حفاظـت  12 درصـد اسـت، ایـن در حالـی اسـت 
محیـط زیسـت و 21 درصـد در رشـته های مهندسـی و حرفه هـای مهندسـی اسـت. در جـدول 3 نـرخ بیـکاری 

.(Labor Force Surveys of 2017) دانش آموختـگان رشـته های مختلـف دانشـگاهی ارائـه شـده اسـت
جدول 3:  نرخ بیکاری دانش آموخ گان رش ه های مخ لف دانشگاهی
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آن  وضعیـت  و  شـده  داده  نشـان  توسـعه  پنجـم  برنامـه  پایانـی  سـال  در  دانشـجویی  هـرم   9 شـکل  در 
بسـیار نامناسـب اسـت. ایـن هـرم بـا اشـل صحیـح رسـم نشـده اسـت. قاعدتـًا بایـد در اشـل صحیـح تعـداد 
دانشـجویان کاردانی حدود ده برابر دانشـجویان کارشناسـی باشـد. تعداد دانشـجویان دکتری بیش از حد و 
تعـداد دانشـجویان کاردانـی بـه شـکل خطیـری کـم اسـت. به طوری کـه بـرای مثـال، در کشـور اسـترالیا بـه ازای 
کسـتان هشـت نفـر اسـت. ولـی در کشـور  کشـور پا کـه ایـن رقـم در  کاردان تربیـت می شـود  کارشـناس، ده  هـر 
ایـران بـه ازای هـر ده نفـر کارشـناس فقـط چهـار نفـر کاردان تربیـت می شـود و ایـن رقـم هـم به شـدت در حـال 
کـه تربیـت تکنسـین بـه میـزان 25 برابـر نسـبت بـه نرم هـای جهانـی  کاهـش اسـت. ایـن رقـم نشـان می دهـد 
آیـد،  کـه مشـکالت عدیـده ای در صنعـت بـه وجـود  کـم اسـت. بی توجهـی بـه ایـن موضـوع سـبب می شـود 
چـون کارشناسـان نـه آموزش هـای الزم تکنسـینی را دیده انـد و نـه حاضـر خواهند بود با مدرک مهندسـی کار 
تکنسـینی انجـام دهنـد. دلیـل کاهـش شـدید تعـداد تکنسـین ها آن اسـت کـه ظرفیـت دوره هـای کارشناسـی 
در  متقاضیـان  کـه  می دهـد  اجـازه  فنـاوری  و  تحقیقـات  علـوم،  وزارت  هرسـاله  و  نمی شـود  پـر  دانشـگاه ها 
کـه متقاضـی تحصیـل  کسـانی  کننـد و تقریبـًا همـه  کنکـور ثبـت نـام  کارشناسـی بـدون شـرکت در  دوره هـای 
هسـتند، بـدون مشـکل می تواننـد در دوره هـای کارشناسـی ثبـت نام کنند. لـذا، متقاضیان به جـای انتخاب 
کـه اعتبـار بیشـتری از نظـر آنهـا دارد و دارای حقـوق و جایـگاه  کارشناسـی را،  کاردانـی، دوره هـای  دوره هـای 
گـر ظرفیت هـای کاذب کارشناسـی از دانشـگاه ها حـذف شـود،  اجتماعـی باالتـری اسـت، انتخـاب می کننـد. ا

می تـوان انتظـار داشـت ایـن مشـکل به تدریـج حـل شـود.

شکل 9: هرر دانشبویی بر اساس مدرک تحصیلی

اضای هیئت لمی. 5
بـه  یـا  علمـی  هیئـت  اعضـای  علمـی  وضعیـت  و  تعـداد  دانشـگاه ها  در  کیفـی  مهـم  معیارهـای  از  یکـی 
فقـط  آنهاسـت.  علمـی  هیئـت  اعضـای  دانشـگاه ها  سـرمایه  بزرگ تریـن  اسـت.  آموزشـگران  عبارتـی، 
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داشـته  بـاال  علمـی  معلومـات  بـا  و  کارآزمـوده  قـوی،  علمـی  هیئـت  اعضـای  کـه  موفق انـد  دانشـگاه هایی 
ایـن  بلکـه  بـه روز نیسـت،  و  بـاال  البتـه، معیـار سـنجش عضـو هیئـت علمـی موفـق فقـط معلومـات  باشـند. 
کالس و  یکـی از مشـخصه های بـارز وی اسـت. عضـو هیئـت علمـی بایـد قـدرت بیـان الزم و مدیریـت اداره 
کّمـی  معیارهـای  از  یکـی  اسـتاد  بـه  دانشـجو  تعـداد  باشـد.  داشـته  نیـز  را  خـود  تخصـص  در  کافـی  تجربـه 
رده  دانشـگاه های  از  برخـی  در  نسـبت  ایـن  می شـود.  اسـتفاده  آن  از  دانشـگاه ها  ارزیابـی  در  کـه  اسـت 
اول دنیـا )مثـل دانشـگاه های اسـتنفورد، ام آی تـی و هـاروارد( حـدود 4 تـا 6 اسـت. در سـایر دانشـگاه ها 
برنامـه  پایـان  )سـال   1394 سـال  در  کشـور  دانشـجویان  کل  تعـداد  اسـت.   12 تـا   8 حـدود  قابل قبـول  نـرم 
 77129 سـال  همـان  در  تمام وقـت  علمـی  هیئـت  اعضـای  کل  تعـداد  و  نفـر   4811581 پنجـم(  پنج سـاله 
.(Higher Education Statistics of Iran in the academic year of 2014-2015) اسـت  بـوده   نفـر 

که فاصله زیادی با نرم های جهانی دارد.  کلی دانشـجو به اسـتاد برابر با 62/4 اسـت  با این حسـاب نسـبت 
تعداد کل اعضای هیئت علمی نیمه وقت دانشگاه ها نیز 237645 نفر است که با احتساب اعضای هیئت 
علمـی نیمه وقـت، اضافـه کـردن نصـف تعـداد اعضـای هیئـت علمـی نیمه وقـت بـه کل اعضـای هیئـت علمـی 
تمام وقـت )هـر دو عضـو هیئـت علمـی نیمه وقت معـادل یک عضو هیئت علمی تمام وقت( و حاصل تقسـیم 
تعداد دانشجویان بر این عدد، نسبت دانشجو به استاد در کل کشور برابر با 24/6 می شود که باز هم از نرم 
جهانـی بسـیار باالتـر اسـت. در شـکل 10 رونـد تعـداد اعضـای هیئـت علمـی تمام وقت در دهـه 1384 تا 1394 
.(Higher Education Statistics of Iran in the academic year of 2014-2015) نشـان داده شـده اسـت 
کاهـش  کـه نشـان دهنده  نـرخ رشـد متوسـط تعـداد اعضـای هیئـت علمـی در ایـن سـال ها 7 درصـد اسـت 
نسـبت اسـتاد بـه دانشـجو در ایـن مـدت اسـت، چـون متوسـط نـرخ رشـد دانشـجویان در ایـن سـال ها 8/1 
بـوده اسـت. در جـدول 4 توزیـع آموزشـگران مؤسسـات آموزش عالـی کشـور بـه تفکیک مرتبه علمـی، دولتی و 
.(Higher Education Statistics of Iran in the academic year of 2014-2015) غیردولتی ارائه شده است 

آمـار ایـن جـدول فقـط 24/76 درصـد اعضـای هیئـت علمـی دانشـگاه ها و مؤسسـات آموزش عالـی  طبـق 
کـز آمـوزش عالـی آمـده  تمام وقـت هسـتند. در جـدول 5 توزیـع آموزشـگران دانشـگاهی بـه تفکیـک نـوع مرا
تحقیقـات  علـوم،  وزارت  از  خـارج  دانشـگاه های  در  دانشـجویان  درصـد   86/4 کـه  وجـودی  بـا  اسـت. 
فعال انـد دانشـگاه ها  ایـن  در  علمـی  هیئـت  اعضـای  درصـد   69 فقـط  می کننـد،  تحصیـل  فنـاوری   و 
بـه  دانشـجو  نسـبت   .(Higher Education Statistics of Iran in the academic year of 2014-2015)

اسـتادان تمام وقـت در ایـن دانشـگاه ها در جـدول 6 آمـده اسـت. ایـن آمـار بـر اسـاس اطالعـات منـدرج در 
ایـران در سـال تحصیلـی 94-1393 )1395( محاسـبه شـده اسـت. همان طورکـه  آموزش عالـی  آمـار  مرجـع 
مالحظـه می شـود، فقـط وزارت بهداشـت، درمـان و آمـوزش پزشـکی وضعیـت خوبی دارد و آمار مذکور نشـان 
می دهـد کـه افزایـش تعـداد دانشـجویان و تعداد دانشـگاه ها در سـال های اخیر بدون پشـتوانه هیئت علمی 
گرفته اسـت و می تواند خسـارات جبران ناپذیری را به کشـور وارد کند. گفتنی اسـت که طبق ضوابط  صورت 
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کاربردی، عمده اعضای هیئت علمی این دانشـگاه باید حق التدریسـی باشـند  و اساسـنامه دانشـگاه علمی 
و بـه همیـن دلیـل، آمـار ایـن دانشـگاه بـه شـکل چشـمگیری متفـاوت اسـت.

 جدول 4: توزیع تعداد آموزشگران دانشگاهی مؤسسات آموزش الی کشور به تفکیک نوع خدمت و مرتبه لمی
در سال تحصیلی 2393294 

مرتبه لمی ) نوان نوع خدمت
دول یدانشگاهی(

جمعغیر دول ی

دانشگاه آزاد غیر ان فای
جمعاسالمی

ت
آموزشگران دانشگاهی تمام وق

3353825836654018استاد

7677113115912728949دانشیار

23140716104371115334293استادیار

91602026171581918428344مربی

21425286311525مربی آموزشیار

435442962296233258576129جمع هیئت علمی

109470107011795سایر

446383663296233328677924جمع

ت
آموزشگران دانشگاهی پاره وق

6761144155291205استاد

12691995807792048دانشیار

47008816060694111641استادیار

24602054380874014142601مربی

223216273227484980مربی آموزشیار

113373264478745113862475جمع هیئت علمی

127963236712274146412174375سایر

139300269357061597550236850جمع

جمع

402919699811945223استاد

89463121739205110997دانشیار

278401597164971809445934استادیار

116204080552455932570945مربی

244641301830595505مربی آموزشیار

129057243722274147113176170سایر

18393830598100238130836314774جمع
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، نوع وابس گی  جدول 5: توزیع تعداد اضای هیئت لمی تمار وقت مؤسسات آموزش الی کشور به تفکیک وابس گی مرکز
و مرتبه لمی در سال تحصیلی 2393294

نوع وابس گیوابس گی مرکز
مرتبه لمی ) نوان دانشگاهی(

مربی مربیاس ادیاردانشیاراس اد
جمعآموزشیار

دولتی

224546381354132863623746وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

2211213222411233890دانشگاه پیام نور

کاربردی 1440641110دانشگاه جامع علمی 

152172106205دانشگاه فنی و حرفه ای

021114251539دانشگاه فرهنگیان

10762848771326551014302وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

86839224737752سایر دستگاه های اجرایی

3353767723140916021443544جمع دولتی

غیر دولتی

 مؤسسات آموزش عالی
غیردولتی- غیرانتفاعی

821137162026252962

5831159104371715828629623دانشگاه آزاد اسالمی

6651272111531918431132585جمع غیردولتی

40288949342932834452576229جمع کل

شکل 20: روند تعداد اضای هیئت لمی تمار وقت در دهه 2384 تا 2394
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جدول 6: نسبت اس اد به دانشبو در دانشگاه های مخ لف

نسبتدانشگاه

12/5وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

27/8وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

35/0سایر دستگاه های اجرایی

56/9آزاد اسالمی

118/0فرهنگیان

139/5غیردولتی غیرانتفاعی

201/3پیام نور

898/4فنی حرفه ای

کاربردی 7423/8علمی 

تعداد دانشگاه ها. 6
کـه از ایـن تعـداد 205 دانشـگاه مربـوط بـه وزارت  در سـال 1394 تعـداد کل دانشـگاه های کشـور 2880 بـوده 
علـوم، تحقیقـات و فنـاوری اسـت؛ یعنـی فقـط 7/1 درصـد دانشـگاه های کشـور را دانشـگاه های وزارت علـوم، 
تحقیقـات و فنـاوری تشـکیل می دهنـد. ایـن در حالـی اسـت که تعداد کل دانشـگاه ها در کشـور امریکا 1887 
از تعـداد 205 دانشـگاه دولتـی، 80  آنهـا دولتـی و فقـط 37 درصـد خصوصـی هسـتند.  اسـت و 63 درصـد 
دانشـگاه زیـر 1000 نفـر دانشـجو دارنـد و از ایـن تعـداد 60 دانشـگاه زیـر 500 نفـر دانشـجو دارنـد. فعـال بـودن 
چنیـن دانشـگاه هایی هیـچ توجیـه علمـی و اقتصـادی ندارد (Semnanian, 2018). طـی دهه 1384 تا 1394 
رشـد چشـمگیری در تعـداد دانشـگاه ها بـه وجـود آمـده اسـت. در جـدول 7 رشـد دانشـگاه پیـام نـور طـی 
سـال های 1384 تـا 1394 نشـان داده شـده اسـت. همان طـور کـه دیـده می شـود، تعـداد واحدهای آموزشـی 
در پایـان برنامـه پنجـم 1،112 اسـت، درحالی کـه بـر اسـاس برنامـه پنجم قرار بوده اسـت تعداد ایـن واحدها به 
.(State Menagement and Organization Planning, the Sixth Program, 2017-2021) 357 واحد برسد 
در شـکل 11 رشـد مؤسسـات غیرانتفاعـی غیردولتـی طـی سـال های 1384 تـا 1392 نشـان داده شـده اسـت. 
همان طـور کـه مالحظـه می شـود، تعـداد مؤسسـات غیرانتفاعـی ظـرف پنج سـال از 1384 تا 1389 بـه دو برابر 

افزایـش یافتـه اسـت کـه به هیچ وجـه توجیه پذیـر نیسـت.  

جدول 7: رشد دانشگاه پیار نور در سال های 2384290

سال
از سال 
2367 تا 
2384

2385238623872388238923902394

2562724564725005124991112تعداد واحد
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شکل 22: رشد مؤسسه های غیردول ی غیران فای در سال های 2384292

جمع بندی. 7
کرد:  مطالب بیان شده را می توان به صورت زیر جمع بندی 

متوسـط رشـد تعـداد دانشـجو در محـدود زمانـی دو برنامـه 5 سـاله چهـارم و پنجـم 8/1 اسـت. این رشـد 
؛  سـبب شـده اسـت تا تعداد دانشـجویان از 2389867 نفر در سـال تحصیلی 85-1384 به بیش از دو برابر
یعنـی 4811581 نفـر برسـد. ایـن افزایـش تعـداد دانشـجو همـراه بـا افزایـش متناسـب تعـداد اعضـای هیئـت 
کارگاهـی و همچنیـن متناسـب بـا نیـاز جامعـه نبـوده  علمـی، امکانـات فیزیکـی و تجهیـزات آزمایشـگاهی و 
اسـت. آموزش عالـی بـدون داشـتن الگـوی مناسـب توسـعه یافتـه و صرفـًا بـا پذیـرش تـوده ای دانشـجو همـراه 
کـرده اسـت. بـرای اطـالع بیشـتر بـه  بـوده اسـت. پدیـده تـوده وار شـدن مشـکالت فراوانـی بـرای کشـور ایجـاد 

مرجـع (Akbari, 2017) مراجعـه شـود.

z	 اعتبارات آموزش عالی کشـور با نرخ رشـد دانشـجو و افزایش تعداد دانشـگاه ها متناسـب نبوده اسـت
و لـذا، دانشـگاه ها فقیرتـر شـده و امـکان توسـعه فضـای فیزیکـی و افـزودن یـا حتـی ترمیـم تجهیـزات 

کارگاهـی را نداشـته اند.  آزمایشـگاهی و 

z	 نسـبت دانشـجو بـه اسـتاد به شـدت کاهش یافتـه، به طوری کـه در برخی از دانشـگاه ها چنـد صد برابر
نـرم جهانی اسـت. 

z	 کـه دو تـا سـه برابـر نـرخ بیـکاری در دانش آموختـگان دانشـگاهی به شـدت افزایـش یافتـه، به طـوری 
نـرخ بیـکاری افـراد غیردانشـگاهی شـده اسـت.

z	 کیفیـت آمـوزش به دلیـل افزایـش نسـبت دانشـجو بـه اسـتاد و کمبـود امکانـات فیزیکـی و تجهیزاتـی و
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کاهـش یافتـه اسـت.   کارورزی به شـدت  کارآمـوزی و  کاسـتی های برنامه هـای آموزشـی نظیـر 

z	 عوامـل دیگـری نیـز بـر کیفیـت آمـوزش مؤثـر اسـت کـه در ایـن مطالعـه به آنها پرداخته نشـده اسـت و
گانـه تحلیـل شـوند. ایـن عوامـل شـامل برنامـه درسـی دوره هـای مختلـف مهندسـی،  الزم اسـت جدا

هـرم اعضـای هیئـت علمـی و افـت کیفیـت دانشـجویان ورودی در سـال های اخیـر اسـت.

وامل منبر به ناهنباری های موجود در آموزش الی و توصیه هایی برای آینده. 8
در ایـن قسـمت به طـور خالصـه بـه ناهنجاری هـای موجـود، کـه سـبب افت کیفیـت و ایجاد مشـکالت نه تنها 

در آموزش عالـی، بلکـه در کل کشـور شـده اسـت، اشـاره و بـرای هـر کـدام توصیه هایی ارائه شـده اسـت.

z	 و تحقیقـات  علـوم،  وزارت  ناتوانـی  و  مـوازی  سـاختارهای  وجـود  سیاسـتگذاری:  در  آشـفتگی 
مـوارد  از  برنامه هـای مقطعـی و حساب نشـده  اعمـال  و  کالن  برنامه ریـزی در سـطح  بـرای  فنـاوری 
ناهنجاری هاسـت. پیشـنهاد می شـود کـه ایـن وزارتخانـه در برنامه ریـزی و نظـارت بـر کل دانشـگاه ها 
گیر  آیین نامه هـای مکـرر و دسـت وپا بـه جزئیـات و تدویـن  از ورود  نقـش مؤثرتـری داشـته باشـد و 
ولـی  بگـذارد،  آزاد  حـدودی  تـا  خـود  برنامه ریزی هـای  زمینـه  در  را  دانشـگاه ها  و  کنـد  خـودداری 
کـردن رشـته ها و تعـداد دانشـجو را  کیفـی و محـدود  معیارهـای مبتنـی بـر آمایـش سـرزمین، توسـعه 
به منظـور برون رفـت از شـرایط موجـود اعمـال کنـد. وزارت علـوم، تحقیقـات و فنـاوری بـه جای نقش 
نظارتـی بـر دانشـگاه ها، عملکـرد تصدیگـری و دخالت هـای بیـش از حـد در جزئیـات فعالیت هـای 
دسـت  متناقـض  بعضـًا  و  متعـدد  دسـتورالعمل های  و  بخشـنامه ها  تدویـن  بـا  و  دارد  دانشـگاه ها 
دانشـگاه ها را می بنـدد و ابتـکار عمـل را از آنهـا می گیـرد، ضمـن اینکـه بـا ایـن عمـل بـه یکسان سـازی 

کمـک می کنـد. نـه در جهـت مثبـت،  آن هـم  سـطح دانشـگاه ها، 

z	 کز موجود جدًا خودداری کز آموزشـی جدید و توسـعه مرا توسـعه نامتوازن سـاختاری: از تأسـیس مرا
شـود و درخصوص ادغام یا تعطیلی برخی از مؤسسـات آموزش عالی دولتی و غیردولتی اقدام شـود. 
کار آسـانی نیسـت و ضمـن ایجـاد مخالفت هـای محلـی و حتـی  کـز بی کیفیـت موجـود  تعطیلـی مرا
کاری خـود را برنمی تابنـد، مشـکالتی را  کـه تعطیلـی دانشـگاه در حـوزه  اعتـراض نماینـدگان مجلـس 
ایجـاد می کنـد، ولـی ایـن مشـکالت در درازمـدت از مشـکالتی کـه در ادامـه کار ایـن مؤسسـات ایجـاد 

کمتـر اسـت. می شـود، 

z	 الگـوی توسـعه مناسـب و پذیـرش نشـدن تـوده ای دانشـجو: بـر اسـاس آمایـش سـرزمین و نیازهـای
گیـرد و درخصـوص تعطیلـی رشـته ها و دوره هـای غیـر الزم اقـدام  جامعـه، مطالعـه جامعـی صـورت 
شـود و در عـوض، در معـدود مـواردی کـه رشـته ها بایـد در جهت هـای خاصی تغییـر ماهیت دهند تا 

کننـد، اقـدام شـود. نیازهـای روز و آینـده جامعـه را برطـرف 

z	.دوره های نوبت دوم، شبانه و پردیس های دانشگاه های دولتی تعطیل یا به شدت محدود شوند
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z	 کاسـتی های برنامه هـای آموزشـی بـا در نظـر گرفتـن نیازهـای جامعـه در حال و آینده به طور مبسـوط
بررسـی و اصالحات اساسـی در آنها ایجاد شـود.

z	 زیرسـاخت های فرسـوده و ضعیـف ترمیـم شـود و در صـورت ممکـن نبـودن ترمیـم آنهـا، دوره هـای
مربـوط تعطیـل شـوند تـا آموزش هـای بی کیفیـت ارائـه نشـود.

z	 کاًل قطـع و حقـوق آنـان ترمیـم شـود. یکـی از عوامـل پرداخـت حق التدریـس بـه اسـتادان تمام وقـت 
تـا توسـعه های بی رویـه در دانشـگاه ها شـکل بگیـرد، پرداخـت  گذشـته سـبب شـده  کـه در  مهمـی 

اسـت. حق التدریـس 

z	 بـه ارزش گـذاری تولیـد مقالـه، آن هـم بـه شـکل کّمـی، خاتمه داده شـود و اسـتادان برای چـاپ تعداد
بیشـتر مقالـه تشـویق نشـوند. بـرای مثـال، فقـط بـه ده مقالـه برتر هـر عضو هیئـت علمی امتیـاز داده 
کیفیـت آنهـا باالتـر باشـد، امتیـاز بیشـتری داده شـود. در ایـن صـورت، عضـو هیئـت  شـود و هـر چـه 
کیفیـت نداشـته باشـد، افزایـش دهـد و  علمـی تشـویق نمی شـود تـا تعـداد مقـاالت خـود را هـر چنـد 

کنـد. کار تعـداد دانشـجوی تحصیـالت تکمیلـی بیشـتری را هدایـت  بـرای ایـن 

z	 نسـبت دانشـجو بـه اسـتاد تـا حـد عـرف بین المللـی در دانشـگاه ها کاهـش یابـد. بـرای ایـن کار تعـداد
کـه نـرم جهانـی مراعـات یـا دسـت کم بـه  پذیـرش دانشـجو در هـر دانشـگاه بـه شـکلی مشـخص شـود 

آن نزدیـک شـود.

z	 یـک سیسـتم مناسـب و مسـتقل ارزیابـی از فعالیت هـای دانشـگاه ها تشـکیل و سـاالنه فعالیت هـای
دانشـگاه ها ارزیابـی شـود و بـر اسـاس آن بودجـه بـه دانشـگاه ها تخصیـص یابـد.

z	 ورزشـی اجتماعـی،  علمـی،  فرهنگـی،  برنامـه  فـوق  گروهـی  فعالیت هـای  جـدی  تقویـت  بـه  اهتمـام 
ارتبـاط  در  کارشناسـی  پروژه هـای  و  کارآموزی هـا  علمـی،  بازدیدهـای  مؤثـر  برگـزاری  دانشـجویی، 
کـز بـزرگ و متوسـط صنعتی،کشـاورزی و خدماتـی به عنـوان اثربخش تریـن اقدامـات و  واقعـی بـا مرا
الزامـات و سـوق  و  امتیـازات   ، بـا ضرورت هـا، مهارت هـا  آشناسـازی دانشـجویان  زمینه سـازی ها در 
کـردن بـه برنامه ریـزی درسـی  کارآفرینـی و پرهیـز جـدی از بسـنده  دادن آنـان بـه چرخـه اشـتغال و 
صرف اسـت. بخشـی از نامه جمعی از اسـتادان دانشـگاه صنعتی اصفهان به مدیرکل دفتر گسـترش 

و معاونـت آموزشـی وزارت علـوم، تحقیقـات و فنـاوری،

(Director General of the Office of Extension and the Ministry of Science, Research and 
Technology Education Department, 2017).

z	 ،بایـد صرفـًا داوطلبـان آمـاده ،  به منظـور توسـعه علمـی و اثربخشـی آموزش عالـی و پژوهـش در کشـور
تسـهیالت  و  امکانـات  از  و  یابنـد  راه  آموزش عالـی  مؤسسـات  و  دانشـگاه ها  بـه  انگیـزه  بـا  و  مسـتعد 
کادمیـک برخـوردار باشـند. ورود عام داوطلبان )واجد شـرایط  مناسـب و تنفـس در فضـای علمـی و آ
یـا بـدون داشـتن حداقـل شـرایط( بـه یـک رشـته دانشـگاهی، حتـی نامتناسـب بـا زمینـه و پیشـینه 
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تحصیلـی کـه در حـال حاضـر بـا توجـه بـه ضوابـط پذیـرش دانشـجو وجود دارد، روشـی بسـیار مخرب 
اسـت و بایـد از آن جلوگیـری شـود. بخشـی از نامـه جمعـی از اسـتادان دانشـگاه صنعتـی اصفهـان بـه 

گسـترش و معاونـت آموزشـی وزارت علـوم، تحقیقـات و فنـاوری، کل دفتـر  مدیـر 
(Director General of the Office of Extension and the Ministry of Science, Research and 

Technology Education Department, 2017).

z	 به صـورت جزیـره ای و  رعایـت نمی کنـد  را  فنـاوری  و  وزارت علـوم، تحقیقـات  آزاد ضوابـط  دانشـگاه 
را  کـه تمـام مقـررات و ضوابـط وزارت علـوم  ایـن دانشـگاه ملـزم شـود  بایـد  مسـتقل عمـل می کنـد. 
باشـد. را داشـته  بایـد همـکاری الزم  انقـالب فرهنگـی هـم  ایـن خصـوص، شـورای  کنـد. در  رعایـت 

z	 آموزش هـای زمینـه  راه دور در  از  آمـوزش  بـه جـای  اساسـنامه خـود  بـر خـالف  نـور  پیـام  دانشـگاه 
کالسـیک و بعضـًا در دوره هـای تحصیـالت تکمیلـی فعالیـت چشـمگیری دارد. ایـن دانشـگاه ملـزم 

کنـد. شـود تـا بـه اساسـنامه خـود برگـردد و مطابـق آن عمـل 

z	 کاربردی به جای توسـعه دوره های کاردانی و تربیت تکنسـین، به توسـعه دوره های دانشـگاه علمی 
کارشناسـی و حتـی تحصیـالت تکمیلـی روی آورده اسـت. ایـن دانشـگاه نیـز بایـد ملـزم شـود کـه فقـط 

در دوره هـای کاردانـی و تربیـت تکنسـین فعالیـت کند.

قدردانی و تشکر
ایـن مقالـه حاصـل بخشـی از مطالعـات مربـوط بـه طرح پژوهشـی کرسـی آینده پژوهشـی مهندسـی مکانیک 
اسـت که در شـاخه مهندسـی مکانیک فرهنگسـتان علوم و با حمایت مالی صندوق حمایت از پژوهشـگران 
و فنـاوران انجـام شـده اسـت. لـذا، بدیـن وسـیله از صنـدوق حمایـت از پژوهشـگران و فنـاوران بـرای حمایـت 

مالـی از ایـن پـروژه قدردانی می شـود.

References
	zAkbari, N. (2017). “Mass” of higher education in Iran, Sharif University of Technology, Speech Deliv-

ered by Akbari as Head of Isfahan Program and Expenses Organization.
	zAnalysis of past performance and explaining the status of higher education (2015). Institute for Re-

search and Planning for Higher Education, Ministry of Science, Research and Technology.
	zHigher education statistics of Iran in the academic year of 2014-2015 (2015). Statistical Research and 

Information Technology Group, Research and Planning Institute for Higher Education, Ministry of 
Science, Research and Technology.

	zHosseini, R. (2016). Ban of employment of graduate students whom entered universities without the 
Entrance Examination, Farahikhtegan Newspaper, 02/10/2016.

	zIran in the Mirror of 2015 (2016). Organization of Program and Budget of the Center of Statistics of 
Iran. No. 35

	zIslamic Azad University Website (2019). https://www.iau.ac.ir/fa/Pages/aboutIAU/2/4.
	zJamea –elmi-karbordy University (2019). http://www.uast.ac.ir/fa.



ابراهیم شیرانی و همکاران 23

	zLabor Force Surveys of 2017 (2017). Statistical Center of Iran.
	zMinistry of Science, Research and Technology Website, 2018 https://www.msrt.ir/fa/news/41655/ 

(2018).
	zOffice of Education and Technology of the Ministry of Power (2018). http://trt.moe.gov.ir/TopNav/

About-Us.
	zPart of a letter from a group of professors from the Isfahan University of Technology to the Director 

General of the Office of Extension and the Ministry of Science, Research and Technology Education 
Department (2017).

	zSemnanian, S.,  Conference of Enterpeneters in Universities in National Economy, 2018.
	zPayam-noor University (2019). http://www.pnu.ac.ir/Portal/Home/
	zState Menagement and Organization Planning, the Fourth Program, (2007-2011), (2007)
	zState Menagement and Organization Planning, the Sixth Program, (2017-2021), (2017)

	z دانشـگاه از  را  خـود  کارشناسـی   1354 سـال  در  شـیرانی:  دکترابراهیـم 

دانشـگاه  از  سـال1977  در  را  خـود  ارشـد  کارشناسـی  شـریف،  صنعتـی 

اسـتانفورد کالیفرنیـا و در سـال 1981 مـدرک دکتـری خود را  از همان دانشـگاه 

در رشـته مهندسـی مکانیـک بـا تخصص سـیاالت عـددی اخذ نموند. ایشـان 

وابسـته  عضـو  ایتالیـا،  در   ICTP نظـری،  فیزیـک  مرکـز  پیوسـته  ارشـد  عضـو 

 Journal of Applied Fluid فرهنگستان علوم ایران، مؤسس و سردبیر

Mechanics  می باشـند. ایشـان دارای 12 جلد کتاب بیش از 140 مقاله در 

کنفرانس هـای دارنـد. مجـاّلت معتبـر و154 مقالـه در مجموعـه مقـاالت 

	z فـوق  1351 سـال   در  و  لیسـانس   1349 درسـال  یعقوبـی:  دکترمحمـود 

لیسـانس خـود را  از دانشـگاه شـیراز  اخـذ نمودنـد. در سـال 1357 دکتـرای 

اسـتاد  ایشـان  کردنـد.  کسـب  آمریـکا   )Purdue(پـردو دانشـگاه  از  را  خـود 

مهندسـی مکانیـک و در زمینـه انتقـال حـرارت، انـرژ ی خورشـیدی و آمـوزش 

دارنـد. پژوهشـی  فعالیـت  مهندسـی 



24  تحلیلی بر گس رش آموزش الی در مهندسی در نول برنامه های چهارر و پنبم توسعه

	z ارشـد کارشناسـی  و  لیسـانس پیوسـته  فـوق  : مـدارک  دکتـر حسـن ظهـور

مهندسـی مکانیک را از دانشـگاه شـیراز و مدارک کارشناسـی ارشـد مهندسـی 

هسـته ای و دکتـرای تخصصـی مهندسـی مکانیـک را  از دانشـگاه پـردو آمریـکا 

گذرانـد.  دانشـگاه  همیـن  در  هـم  را  دکتـرا  فـوق  کوتـاه  دوره  و  کـرد،  دریافـت 

دانشـگاه  آلمـان،  اشـتوتگارت  دانشـگاه های  در  پژوهشـی  دوره ه  چنـد  وی 

گذرانـده و اسـتاد  بیرمنـگام انگلسـتان و مرکـز ملـی علـوم و تحقیقـات فرانسـه 

بـوده  آمریـکا  نیومکزیکـو  اسـتاد مدعـو، دانشـگاه  و  دانشـگاه صنعتـی شـریف 

اسـت. همچنیـن عضـو پیوسـته فرهنگسـتان علـوم جمهـوری اسـالمی ایـران، 

فرهنگسـتان  برگزیـده  طباطبائـی،  عالمـه  جایـزه  برنـده   ، مانـدگار چهره هـای 

علـوم بـرای دریافـت نشـان درجـه یـک دانـش و منتخـب یونسـکو بـه عنـوان 

صالحیت هـای  شناسـایی  بین المللـی  کنوانسـیون  نـگارش  کمیتـه  عضـو 

آمـوزش عالـی اسـت.

	z سـعید امیرزاده: کارشـناس ارشـد مهندسـی مکانیک، گرایش تبدیل انرژی

انتقـال  و  بایومکانیـک  وی  مطالعاتـی  حـوزه  اصفهـان.  صنعتـی  دانشـگاه  از 

حـرارت و سـیاالت اسـت.

	z در مکانیـک  مهندسـی  دکتـری  دانشـجوی  کنـون  ا هـم  تشـکری:  شـبنم 

کارشناسـی  مـدرک   1391 سـال  در  ایشـان  اسـت.  شـریف  صنعتـی  دانشـگاه 

خـود را از دانشـگاه شـیراز و در سـال 1393 مـدرک کارشناسـی ارشـد خـود را از 

اسـت. کـرده  اخـذ  شـریف  صنعتـی  دانشـگاه 


