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 چكيده
 ة ترين ابزار رشد و توسع نوان يكي از مهم كشورها، به ع ة در هم عالي آموزش امروزه

 ي و كيفي مباحث مربوط به تحول، اصالح و بهبود كم ، رو از اين ؛ شود جانبه شناخته مي همه
 عالي آموزش نظام . است جانبه و پايدار همه ة مربوط به توسع ة آن، از جمله مباحث عمد
 كمونيستي، تحوالت وسيعي رغم جمعيت زياد و نظام به گذشته، ة كشور چين نيز در چند ده

 اين تحوالت براي ة چون مطالع ؛ يافته است هاي زيادي دست ه و به پيشرفت كرد را تجربه
 ترين تحوالت، به بررسي مهم ، در اين پژوهش . است ساير كشورها، از جمله ايران آموزنده

 ها حاكي است كه بررسي . آن پرداخته شده است عالي آموزش هاي اصالحات و چالش
 ، د و در اين دوران كر مهم و متمايز را از نظر تاريخي تجربه ة چين چهار دور عالي موزش آ

 همچنين، با توجه به مسائل متعددي از جمله . د ش دچار تغييرات و تحوالت متعددي
 هاي بزرگي در جهت بهبود و سازي، اقتصاد مبتني بر بازار و سياست درهاي باز، گام جهاني
 عالي و بندي مؤسسات آموزش ترين آنها رتبه داشته، كه برجسته بر عالي آموزش اصالح

 هاي مهمي نيز از جمله عالي چين با چالش آموزش . بوده است ۹۸۵ و ۲۱۱ هاي اجراي پروژه
 التحصيالن، كاهش كيفيت آموزشي و تغييرات عالي، بيكاري فارغ نابرابري دستيابي به آموزش

 . شود اله به بررسي آنها پرداخته مي ، كه در اين مق است رو ه ب جمعيتي رو
 عالي چين هاي آموزش عالي، اصالحات، تحوالت آموزشي و چالش آموزش : واژگان كليدي

 دانشيار دانشگاه اصفهان *
) m.nikkhah2@yahoo.com : مسئول مكاتبات ( ريزي درسي دانشگاه اصفهان دانشجوي دكتراي برنامه **



 نامة آموزش عالي ۴۴

 مقدمه
 نظـام تـرين گسترده ، جهان ترين كشور پرجمعيت به عنوان چين كشور جمهوري خلق

 بيش ، حال حاضر در و است بين تمامي كشورها به خود اختصاص داده را در ي آموزش
 از جمعيت چين در مقاطع تحصـيلي مختلـف، اعـم از كودكسـتان، نفر ميليون ۲۰۰ از

 از اهميت ، در چين عالي آموزش . دبستان، دبيرستان و دانشگاه، به تحصيل اشتغال دارند
 افـراد بـا انـواع و سـطوح تربيت ، ن ف اصلي آ ا هد و يكي از ا است اي برخوردار ويژه

 با اين هدف، . ده است ش عنوان هاي مختلف كشور بخش ة توسع براي مختلف تخصص،
 اي كه گونه ه، به كرد تجربه را اي گسترده تحوالت عالي گذشته، آموزش ة طي چند ده در

 و آن كشور قـرار گرفتـه مورد توجه رهبران اي طور ويژه به آن ت كيفي ت و كمي ة مسئل
 . ده است ش برداشته اين زمينه نيز در اي ي متعدد و قابل مالحظه ها گام

 چين برداشته عالي آموزش توسعه و بهبود نظام ة اقداماتي كه در زمين ة با وجود هم
 زيادي ة فاصل ، است، اما هنوز اين نظام تا رسيدن به يك نظام مطلوب و درخور توجه

 كنفرانس جهـاني در ، وزير آموزش و پرورش وقت چين ۱ » لي ه زي « اي كه گونه دارد، به
 : د كـر بيـان د، شـ پـاريس برگـزار شهر در ۱۹۹۸ ه در اكتبر ك ۲۱ عالي در قرن آموزش

 ترين جمعيت، بزرگ ميليارد ۱ / ۲ با بيش از ، چين به عنوان يك كشور در حال توسعه «
 يك كشـور قدرتمنـد در چين جمعيت واجدالشرايط آموزش را دارد، اما با اين وجود

 مشكالت اساسي و هنوز با مسائل و آن عالي نظام آموزش و يست ن عالي آموزش ة زمين
 اصالحات و توسـعه در ة هاي طوالني را در زمين و راه است رو ه شماري روب واقعي بي
 قـرن بيسـت و يكـم طـي در ه دولت چين مطمئن است كـ اما با اين حال . پيش دارد

 دست ، هاي نوين آموزشي بر اساس فلسفه ، عالي قدرتمند به يك نظام آموزش تواند مي
 ). ۱۹۹۸ يونسكو، ( » يابد

 و چين بـه عنـوان يـك كشـور آسـيايي كشور عالي با توجه به اينكه نظام آموزش
 ة رغم جمعيت كثير آن در طول چند ده به ( به شدت متمركز و داراي نظام كمونيستي،

 عالي اين كشور نظام آموزش ة ه است، مطالع كرد اي را تجربه تحوالت گسترده ) گذشته
 در ، رو از اين ؛ عالي ايران آموزنده خواهد بود به ويژه نظام آموزش ، ها براي ساير ملت

 تـرين عالي كشور چـين و مهـم است كه به بررسي نظام آموزش شده تالش ، اين مقاله
 . اخير پرداخته شود ة تحوالت آن در چند ده

 عالي چين نظام آموزش ة تاريخچ
 گيري، رشد و تكوين شكل ة بررسي تاريخچ ، قبل از بررسي نظام آموزشي هر كشوري

 تواند تصوير روشـني از آن نظـام و سـير تحـوالت مي است و آن نظام بسيار آموزنده

1. Chen, Zhili



 ۴۵ ها ها و چالش فرصت : چين لي آموزش عا تحوالت

 چين نيز قبـل از عالي آموزش نظام ة بررسي تاريخچ ، رو از اين ؛ كند تاريخي آن ترسيم
 . د شـو تواند براي درك تغييرات و تحوالت آن مفيد واقع بررسي وضعيت فعلي آن مي

 ) ۲۰۰۷ ، ۱ برنـدنبورگ و زو ( مرحله چهار در چين كشور عالي تاريخ تحوالت آموزش
 : است قابل بررسي به شرح زير

 ۱۹۴۹ سال قبل از ، ۲ آغازين ة مرحل . ۱
 از مـيالد، يعنـي زمـان رن پـيش قـ ۱۶ حـداقل ، چـين نظام آموزش رسمي هاي ريشه

 ، در سراسـر ايـن دوران . گـردد برمـي ) م . ق ۱۰۲۷ تـا ۱۵۲۳ ( ۳ شـانگ ة حكومت سلسل
 افـراد بـوده و جامعـه نخبگـان بـاال و ة افراد طبقـ به فقط منحصر ، آموزش و پرورش

 ة برنام ها تا مدت اين دوران بعد از . هاي پايين جامعه از اين حق برخوردار نبودند گروه
 آنچه به اصـطالح و ) م . ق ۴۷۹ تا ۵۵۱ ( هاي كنفوسيوس مبتني بر آموزش اغلب ، درسي

 راني، تاريخ راندازي، ارابه شد، يعني مناسك، موسيقي، تي ناميده مي » گانه هنرهاي شش «
 ، ) م . ق ۲۲۱ تـا ۷۷۰ ( مختلف نواحي بين ، جنگ ان دور در طي . است ه بود ۴ و رياضيات

 هـاي اغلـب مبتنـي بـر يكـي از دو روش كتـاب در نظام آموزشي چين درسي ة برنام
 ها مبتني بر اصول اين فعاليت و چهارگانه و پنج كتاب ادبيات يونان و روم باستان بوده

 هاي زنـدگي و بـه ه جنب ة بر هم مهمي كنفوسيوسي تأثير ة فلسف . دولت بودند جامعه و
 تا زمان گسترش حزب كمونيست در و اين مسئله ويژه آموزش و پرورش گذاشته بود

 ). ۲۰۰۳ ، ۵ مك ميلين ( ادامه داشت ۱۹۴۹ چين در سال
 متعددي اقدامات اصالحي و د ش پياده در چين آموزشي نويني نظام ۱۹۰۵ در سال

 و از ايـن طريـق بـه وقـوع پيوسـت نظام آموزشـي ة در زمين ۶ سلسله كوينگ سوي از
 در نظـام آموزشـي خـود بازسـازي ملزم به هاي قديمي دانشگاه مؤسسات آموزشي و

 شـدند اساس الگوهاي غربي هاي نوين آموزش ابتدايي، متوسطه و عالي بر قالب نظام
 ). ۲۰۰۱ ، ۷ شلي (

 و دولـت د كـر سـقوط ۸ ق انقالب بـورژوا ، حكومت كوينگ از طري ۱۹۱۱ در سال
 در اين زمـان، الگوهـاي آموزشـي . گذاري شد پايه جمهوري خلق چين در اين كشور

 نظام بيشتر سازگاري به دليل . ند كرد مريكايي و ژاپني در سرزمين چين رخنه ا اروپايي،
 معرض آزمـايش اين كشور در در ژاپن، ، نظام آموزشي با وضعيت چين آموزشي ژاپن
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 نامة آموزش عالي ۴۶

 نـد، ايـن نظـام در كرد تحصـيل كه در ژاپن چيني تعدادي و سپس از طريق ه رگرفت قرا
 بـه نظـام آموزشـي چـين ، ۱۹۲۰ ة اوايـل دهـ ر د . در آمد ء اجرا ة به مرحل سراسر چين

 در سـال . د كـر گرايش پيـدا ، بود شبيه مريكايي ا تدريج به نظامي كه بيشتر به الگوهاي
 آموزش و خود در مورد هاي و نظريه آراء و رسميت يافته حزب كمونيست چين ۱۹۲۱

 ده اسـت كـر به نظام آموزشي اين كشور تحميـل را كمونيستي ة مطلوب جامع پرورش
 جانبه هاي درگير در نظام آموزشي، به طور همه طرف ة هم ، در اين زمان ). ۲۰۰۱ شلي، (

 گـويي بـه به توافق رسيدند كه بايد يك نظام آموزشي يكپارچه و متحـد بـراي پاسـخ
 ويـژه روسـتاييان بـه ه هاي مردم و بـ توده ة اي كه هم ر، به گونه كشو ة فنّاوران اي نيازه

 چندين دانشگاه به طـور آزمايشـي ين منظور، د ب . ند كن ايجاد راحتي به آن دست يابند،
 د، كـه از شـ مدت آمـوزش از راه دور و خودآمـوز تأسـيس هاي كوتاه دوره براي ارائة

 ، د شـ تأسيس ۱ هانا كه از طريق زدونگ تجربي آموز دانشگاه خود توان به آنها مي جمله
 افـرادي براي هاي آموزشي ن فرصت كرد فراهم ، هدف اصلي اين دانشگاه . اشاره نمود

 بـا هجـوم ژاپـن بـه . نبودند، بود عالي آموزش ها قادر به دستيابي به ساير روش كه به
 الـت تعليـق بـه ح ۱۹۴۹ تـا بعـد از سـال هـا دانشگاه ، اين ۱۹۳۰ ة چين در اواخر ده

 ). ۲۰۰۵ ، ۲ فري يان و ( د ن درآمد
 ند كه در چين باسـتان مؤسسـات هست اسناد و مدارك موجود، حاكي از اين گرچه

 عالي مؤسسات آموزش ة ها قبل وجود داشته، اما تاريخچ عالي متعددي از قرن آموزش
 تـر از ايـن تاريخچـه در كشـورهاي اروپـايي و به سبك جديد در چين بسـيار جـوان

 در چين چند دانشگاه خصوصي تأسـيس م در قرن هفده ، با اين حال . است خاورميانه
 مؤسسـات در اين ). ۱۹۸۹ ، ۳ هو هي ( هاي اروپايي بودند كه قابل مقايسه با دانشگاه د ش

 سـپس بـه مؤسسـات ؛ ند كرد هاي عمومي عمل مي صرفاً همانند كتابخانه ، بدو تأسيس
 وظايف آموزشـي متعـددي را ند، كه د ش تبديل خصوصي هاي آكادمي و بعد تحقيقاتي
 كافي از سوي دولت، اغلب از طريـق ة به دليل عدم تخصيص بودج داشتند و بر عهده

 چهار آكادمي برجسته وجود داشت ، آنها در ميان . شدند هاي دانشجويي اداره مي كمك
 ، ۹۴۰ در سـال ۵ » بيلودونـك « ، ۹۷۶ كـه در سـال ۴ » يولـو « آكادمي : ند از هست كه عبارت

ــگ « و ۱۰۰۹ در ســال ۶ » ايانگ ســي «  دند شــ تأســيس ۴۸۴ كــه در ســال ۷ » ســونگ يان
 ). ۲۰۰۷ برندنبورگ و زو، (
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 ۴۷ ها ها و چالش فرصت : چين لي آموزش عا تحوالت
 ، حـدود ۱۹۴۹ جوامع مختلف تـا سـال ة به دنبال تغييرات صنعتي و رشد و توسع

 ميليـوني ۵۸۰ / ۵ د، كه با توجـه بـه جمعيـت حـدود ش دانشگاه در چين تأسيس ۲۰۵
 ا تحت پوشـش قـرار دادن، جمعيـت كثيـر زيادي ت ة ، هنوز فاصل ۱۹۵۲ كشور در سال

 ). ۱۹۹۴ ، ۱ و ه ز ( عالي وجود داشته است آموزش يط واجدالشرا

 ۱۹۴۹ - ۱۹۷۶ ۲ گذار ة مرحل . ۲
 چين از طريق دو رويكـرد مخـالفي كـه در عالي آموزش ة اين مرحله از رشد و توسع

 ، از يـك طـرف . است آن وجود داشته، قابل تبيين عالي آموزش هاي مربوط به سياست
 ۱۳ دانشـگاه بـه ۴۹ هـاي جـامع كشـور از شمار دانشگاه ۱۹۵۳ تا ۱۹۴۹ هاي ن سال بي

 عـالي در تا امكان دستيابي بـه آمـوزش شد دانشگاه كاهش يافت، كه اين مسئله باعث
 و تعداد بد اي كاهش يا كننده طور نگران هاي مربوط به علوم انساني و اجتماعي به رشته

 . برسند ۱۹۵۳ درصد در ۱۴ / ۹ درصد به ۱۹۴۹ ال درصد در س ۳۳ / ۱ از آنها دانشجويان
 عـالي اين اقدام، دولت ترغيب شد كه دو هدف بزرگ را براي نظام آمـوزش ة در نتيج
 عالي بايد آشكارا ماهيت سياسي داشته باشد و به دولت اول اينكه آموزش : د كن ترسيم

 ر شد، تعلـق داشـته باشـد و ديگـ حزب كمونيست چين رهبري مي از سوي جديد كه
 سريع اقتصادي كشور ة ساختن نيازهاي توسع طور مستقيم در خدمت برآورده اينكه به

 ). ۲۰۰۴ ، ۳ اويانگ ( جديد باشد
 آمـوزش نظـام د، اهـداف ش برگزار ۱۹۵۰ اولين كنفرانس ملي چين كه در سال در
 ايجـاد ملتـي بـا سـطح براي تربيت نيروي انساني ماهر : اند شده ين شرح بيان د عالي ب

 هاي فنـي و علمـي پيشـرفته در سـطح جهـاني، خـدمت ، كسب موفقيت فرهنگي باال
 عنـوان هـاي آموزشـي نـوين كـه بـه صادقانه به مردم و آموزش افراد از طريـق روش

 ). ۱۹۸۹ ، ۴ هو هي ( شوند واحدهاي نظري و عملي شناخته مي
 ، بـه ه اسـت د شـ كه در باال بيـان اي گونه عالي چين به هر چند كه اهداف آموزش

 اغلـب ۱۹۵۰ ة انگيز ايـن اسـت كـه در دهـ شگفت ة رسيدند، اما مسئل ولت د تصويب
 هـاي اتحـاد جمـاهير اي چيني به طور كامل از الگوهاي موجود در دانشـگاه ه دانشگاه

 تجربگـي بـه چين به دليل كم جديد زيرا در آن زمان، دولت ؛ ند كرد شوروي تبعيت مي
 و از اسـت بـوده ر شـوروي هاي دولت اتحاد جماهي شدت وابسته به مشاوره و كمك

 گسترش را در چين به نحو مؤثري م سال شوروي توانست كمونيس ۳۰ بيش از ، رو اين
 متخصص و كارشناس آموزشي از نفر ۸۶۱ ، ۱۹۵۰ سال ة در طي ده ). ۲۰۰۴ ، ۵ گو ( دهد
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 نامة آموزش عالي ۴۸
 عالي و دانشـگاه از شوروي براي مشاركت در اصالحات و تأسيس مؤسسات آموزش

 ). ۲۰۰۳ ، ۱ ن چ ( شد در چين به اين كشور فرستاده
 هـا و سـاير اي بـين دانشـگاه جانبـه يك هماهنگي همه ۱۹۵۲ رغم اينكه در سال به

 عالي چين به وجود آمد و ايـن همـاهنگي توانسـت باعـث تسـهيل مؤسسات آموزش
 و توليـد ميـزان عظيمـي از فنّـاوري ساختار صنعتي چين، توسعه و گسـترش علـوم،

 ، اما بـا ) ۲۰۰۷ يانگ ، ( د شو ۱۹۵۰ اقتصادي دهه ة ع خاص براي توس ة هاي بالقو توانايي
 تـرين آنهـا مهـم يكـي از اين تغييرات مسائل متعددي را به دنبال داشـته كـه ، حال اين

 هـاي گـروه به دنبال آن كاهش هاي جامع و شمار دانشگاه ة كنند و نگران شديد كاهش
 ة كننـد نگـران ة مسئل هاي مختلف علوم انساني و اجتماعي و درسي و دانشجويان رشته

 هـاي مجـزا و بسـيار هـاي خـاص و داراي رشـته ها بـه دانشـگاه ديگر تقسيم دانشگاه
 نگـري جانبـه فكـري و يـك را به سوي كوته خود التحصيالن كه فارغ ي بود ساختارمند

 ). ۲۰۰۳ ن، چ ( داد سطحي سوق مي
 ين عالي چين رخ داد كه اولـ نيز دو تغيير عمده در آموزش ۱۹۶۶ تا ۱۹۵۷ در سال

 عـالي آمـوزش انحالل وزارت ة به واسط ها تمركززدايي در سطح مديريتي دانشگاه نها آ
 ايـن . عالي بـوده اسـت تعداد مؤسسات آموزش ة كنند و دومين آنها افزايش نگران چين

 و در ود اي به سوي اقتصاد جهاني كشانده ش باعث شد كه چين به طور فزاينده ، مسئله
 د كـر تـر در آن كشـور گسـترش پيـدا ت هرچـه تمـام نيز با قدر م همين زمان كمونيس

 ). ۱۹۸۹ هي هو، (
 ۲۲۹ در چين ناگهان از عالي آموزش تعداد مؤسسات ۱۹۶۰ تا ۱۹۵۷ هاي بين سال

 دانشگاه افزايش يافت كه اين افزايش ناگهاني حتي براي دولـت نيـز ۱۲۸۹ دانشگاه به
 ۶۱۰ دام بـه كـاهش آنهـا بـه دولت اق ، در نتيجه ؛ كننده و دور از ذهن بود بسيار نگران

 نرخ رشـد ، با اين حال . ده است كر ۱۹۶۵ مؤسسه تا سال ۴۳۴ و ۱۹۶۲ مؤسسه تا سال
 نفـر در ۱۰ / ۰۰۰ نفـر در هـر ۶ / ۸ دانشجو، از نظر ميزان فرصت دستيابي به دانشگاه از

 ة سـالنام ( افـزايش يافـت ۱۹۶۵ نفـر در سـال ۱۰ / ۰۰۰ نفر براي هر ۹ / ۳ به ۱۹۵۷ سال
 ). ۱۹۹۹ ، ۲ آماري چين

 عالي چـين اتفـاق افتـاد، يكي ديگر از تغييرات اساسي كه در اين دوره در آموزش
 هـاي هـاي موجـود در دانشـگاه عالي كه از سبك ممانعت از فعاليت مؤسسات آموزش

 انقالب فرهنگي چين منجـر ، است، كه در نتيجه ند، بوده كرد كشورهاي غربي تقليد مي
 طي يـك دهـه ايـن وضـعيت . د ش ي كشور به انحالل وزارت آموزش و پرورش رسم

 سواد باقي بمانند اين عمل باعث شد كه گروه سني يك نسل بي و د ش روز بدتر روزبه
 ). ۱۹۸۹ هي هو، ( قابل توجهي از بين بروند ها و امكانات فرصت و

6. Chen 
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 ۴۹ ها ها و چالش فرصت : چين لي آموزش عا تحوالت

 تا امروز ۱۹۷۶ از سال : ۱ گرفتن رونق ة دور . ۳
 مجـدداً در ۳ » كنكـور « يـا ۲ هاي ملـي ورودي دانشگاه هاي مجدداً آزمون ۱۹۷۷ در سال

 داوطلـب نفر ميليون ۵ / ۵ در آن سال حدود و ) ۲۰۰۵ ، ۴ مولينز ( د ش كشور چين برگزار
 عـالي نفـر از آنهـا بـه مؤسسـات آمـوزش ۲۷۰ / ۰۰۰ حـدود كه د كر در آزمون شركت

 ، ايـن نـرخ ۱۹۷۸ ميليوني چين در سـال ۹۶۲ / ۵ با توجه به جمعيت اما شدند، پذيرفته
 از ايـن رو نظـام مـدارك علمـي . از جمعيت چين بـود % ۳ فقط لي عا آموزش ورود به

 هاي مدارك تحصيلي در دوره ة اقدام به ارائ ، است و اين نظام شده باره احياء دو ۵ چين
 د و نظام تحقيقاتي فوق دكترا نيز بـه دنبـال آن كر ارشد و دكترا كارشناسي، كارشناسي

 ). ۲۰۰۷ ، ۶ آموزش و پرورش چين ة مجل ( د ش تأسيس
 ة رشـته بـا موضـوعات مختلـف بـوده و توسـع ۲۷۰ شـامل مـدارك علمـي ام نظ

 المللـي و در تحقيقـات بـين كه هايي به توسعه گويي پاسخ ة نتيج در ، موضوعات مجزا
 هـاي شد كه اين نظام با رشـته احساس مي چون . ، بوده است د ش آموزشي احساس مي

 ها و مقوالت بيشتري ه ضرورت داشت كه رشت ، بنابراين ؛ خواني ندارد علمي موجود هم
 هاي چين، با دانش روز و داراي سطح جهاني، هاي دانشگاه روز كردن آموزش ه براي ب

 هـاي ه منظور، كميتـ براي اين . عالي كشور چين گنجانده شود درسي آموزش ة در برنام
 گويي به اين تغييرات، طـي تصـميمات متعـددي كـه در تحقيقاتي متعددي براي پاسخ

 ). ۲۰۰۰ ، ۷ يوان ( د ش د، در اين زمان تأسيس ش ين اتخاذ جلسات سياسي چ

 ي چين عالي امروز آموزش . ۴
 مجـزا ، اتفاق افتاد عالي چين آموزش ة اخير در زمين ة اساسي كه در ده يكي از اقدامات

 تـدارك ، در ايـن زمينـه م ديگـر ا اقـد . آن از آموزش و پرورش اين كشـور بـود دن كر
 : د كـر توان به اين موارد اشاره آنها مي ة از جمل كه است عالي خاصي هاي آموزش دوره
 بـراي اعطـاي مـدارك ه عمد طور به تحصيالت دانشگاهي كه ة دو يا سه سال هاي دوره
 دانشـگاهي كـه در آنهـا ة هاي تحصـيلي چهـار سـال دوره ند، شو مدت برگزار مي كوتاه

 آمـوزش ها و مؤسسـات شود و دانشگاه اي ارائه مي مدارك كارشناسي و مدارك حرفه
 كنند اعطاي مدارك كارشناسي ارشد و دكترا مي براي هايي دوره ة عالي كه اقدام به ارائ

 ). E o M ۸ ، ۲۰۰۵ فعال ة برنام (
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 نامة آموزش عالي ۵۰

 عـالي گيري و تحوالت نظام آمـوزش مختصري از روند شكل ة بعد از ذكر تاريخچ
 هـاي مختلـف پرداختـه به بررسي وضعيت كنوني ايـن نظـام از جنبـه ، چين، در ادامه

 . د شو مي

 عالي چين نظام آموزش هاي منابع مالي و شهريه
 هـاي ، قاعـدتاً بودجـه اسـت با توجه به اينكه حكومت چين يك حكومت كمونيسـتي

 الي اين كشور نيز بايد به طور عمده از طريق دولت مركزي تـأمين ع مربوط به آموزش
 در تحصـيل براي چين، پرداخت شهريه خلق در زمان تأسيس جمهوري گرچه . ند شو

 و اسـت از توانايي مالي برخوردار بـوده آزاد و هر كس اين كشور عالي آموزش مراكز
 برخـوردار عـالي آمـوزش و بقيه به طـور رايگـان از پرداخت مي شهريه ، تمايل داشت

 ، بـا تـداوم سياسـت اصـالحات و اقتصـاد بـازار آزاد ۱۹۸۵ در سـال ولـي شدند، مي
 هاي مختلـف به شيوه به دولت مركزي عالي ش آموز ها و مراكز وابستگي مالي دانشگاه

 ، ي نظـام آموزشـ ة طلبانـ و احكـام اصـالح ات براساس تصميم ، رو از اين ؛ كاهش يافت
 هـاي د كه دانشجوياني كه در شمار برنامه كر مركزي حزب كمونيست چين بيان ة كميت

 ل كه پو قابل توجهي ، ميزان عالي آموزش تحصيل در مراكز براي ملي قرار ندارند، بايد
 در يك سند ديگر موسوم به تصميمات ۱۹۸۹ در سال . بپردازند ، بعداً شهريه ناميده شد

 عـالي آمـوزش مؤسسـات آن بـراي ها و تعيـين ميـزان و احكام ضروري شدن شهريه
 نظـام ة و در پـي اصـالح و توسـع ۱۹۹۳ در سـال ، نهايـت در . شـد قانونمند مختلف

 ؛ اسـت هـاي غيراجبـاري ه آمـوزش از جملـ عـالي آمـوزش د كه ش آموزشي چين بيان
 هـاي را دارند، بايد شهريه عالي آموزش تحصيل در ة دانشجوياني كه قصد ادام ، بنابراين

 هـاي ميـزان شـهريه در نوع دريافت و از آن زمان تاكنون . مربوطه را به اجبار بپردازند
 چين تغييـرات متعـددي صـورت عالي آموزش مؤسسات هاي مختلف ها و رشته دوره
 ). ۲۰۰۵ ، ۱ چين ة نام هفته ( ه است گرفت

 عالي آموزش تعداد دانشجويان ة روي افزايش بي
 ، فقـط آمـوزش ن هدف اصـلي آ رسمي چين، عالي آموزش گيري نظام ي شكل در ابتدا

 التحصيالن متوسطه فارغ تعداد بسيار كمي از ، رو از اين ؛ است پروري بوده نخبه و نخبه
 چـين بـه طـور ۱۹۹۹ اما در سال ، دار بودند برخور عالي آموزش دستيابي به فرصت از

 گسترش سريع ، دليل اين امر ، كه د كر خود عالي آموزش آوري اقدام به گسترش سرسام
 از تعداد زيادي ، رو از اين است؛ آموزان آن بوده آموزش متوسطه و افزايش تعداد دانش

 تحصـيل بـه ة شدند، بـراي ادامـ مي التحصيل آموزاني كه از آموزش متوسطه فارغ دانش

1. China newsweek



 ۵۱ ها ها و چالش فرصت : چين لي آموزش عا تحوالت

 به عالي آموزش دستيابي به متقاضيان تعداد ، پس و از آن آوردند هجوم مي عالي آموزش
 مبـادرت بـه ، گويي به اين امـر رو دولت براي پاسخ از اين . يافت طور دائم افزايش مي

 عـالي آمـوزش هاي آموزشي بيشتر براي متقاضيان ورود به مراكز دن فرصت كر فراهم
 سـاله ۲۲ تـا ۱۸ از افراد گروه سني % ۴ فقط كمتر از ۱۹۹۰ در سال اي كه به گونه ؛ د كر

 از اين گروه % ۲۲ حدود ، ۲۰۰۵ را داشتند، اما در سال عالي آموزش فرصت دستيابي به
 امـا ، نـد كرد را كسـب عـالي آموزش ، فرصت دستيابي به ) ميليون نفر ۲۳ حدود ( سني

 فقط افراد خاصي كه تالش ، نكور رغم اين افزايش در نرخ ثبت نام، به دليل وجود ك به
 راه عالي آموزش شدند به مؤسسات ند، قادر مي كرد مي عالي آموزش زيادي براي ورود به

 د كر اعالم چين وزير آموزش و پرورش ۲۰۰۷ در سال ، با اين وجود ). ۲۰۰۷ ، ۱ بي ( يابند
 كـه ، دند كر ميليون نفر در كنكور سراسري كشور شركت ۱۰ / ۱ حدود ، در اين سال كه
 يعنـي بـا ؛ راه خواهند يافت عالي آموزش آنها به مؤسسات %) ۵۶ حدود ( ميليون ۵ / ۶۷

 ۲۰ ، چين عالي آموزش نسبت پذيرش دانشجو در مؤسسات ۱۹۷۷ ه در سال ك توجه به اين
 ). ۲۰۰۷ برندنبورگ و زو، ( رسيده است ۱ به ۲ به ۲۰۰۷ ، اين نسبت در سال د بو ۱ به

 در چين عالي آموزش انواع مؤسسات
 صـيالن آمـوزش متوسـطة التح وجه به اينكه در حال حاضر خيل عظيمـي از فـارغ با ت

 نفـر از ميليـون ۲۳ ند، و حـدود عالي هسـت آموزش كشور چين متقاضي ورود به مراكز
 چه سؤال كه به اين گويي اسخ پ كنند، مي نيز در حال حاضر در اين مراكز تحصيل ن ا ن آ

 نفـر ميليـون ۲۳ نيازهاي آموزشـي ه ب براي پاسخگويي بايد عالي آموزش نوع مؤسسات
 هـاي مختلـف و نيـز نيازهـاي متعـدد با استعدادها، عاليق، نيازهـا و توانـايي دانشجو

 را ارائه متناسبي خدمات آموزشي ميلياردي چين، ۱ / ۲ بيش از ة هاي مختلف جامع بخش
 هماننـد نيـز چـين، عـالي آمـوزش د؟ بايد گفت كه بيشـتر مؤسسـات شو ند، فراهم كن

 و سـاير كشورهاي اروپايي و امريكاي شمالي عالي آموزش هاي نظام ايج در الگوهاي ر
 مؤسسـات طـوري كـه بـه ؛ ند هست ت گرفتند، ئ از آنها نش اين مؤسسات كه كشورهايي

 هـاي ند از دانشـگاه هست عبارت نيز همانند اغلب كشورها چين كشور در عالي آموزش
 هاي خـارجي، كشاورزي، زبان عالي آموزش هاي فني، مؤسسات ، دانشگاه دولتي دائمي

ــراي تربيــت معلمــان هــاي حرفــه پزشــكي، دانشــكده ــم ب  و ، اي، مراكــز تربيــت معل
 عـالي آمـوزش ة مؤسسـ ۱۶۵۰ ، در حال حاضـر ، طبق آخرين آمار . هاي خاص دانشكده

 عـالي آمـوزش ة مؤسسـ ۲۱۴ حـدود آموزش بزرگسـاالن و ة مؤسس ۵۲۸ ، دولتي دائمي
 هـاي دفتر حمايت ( د هستن تخصصي در  چين هاي عالي و دار آموزش خصوصي عهده

 ). ۲۰۰۵ ، ۲ هاي شمالي آموزشي بيجينگ سرزمين

1. Bie 
2.  Netherlands education support office Beijing
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 چين عالي آموزش ي نظام اصالحات و فرايندها
 : نـد از ا كه عبـارت د ش رو ه عمده روب ة مسئل چين با چهار عالي آموزش ، ۱۹۸۰ ة در ده
 اصـالح هـاي اجتمـاعي، اصالحات و نوآوري ، فنّاوري گرفتن گسترش علوم و شتاب

 هاي نوين توليدي و گسترش تضاد و تناقض بين فرهنگ چيني نظام اقتصادي و روش
 تغييرات عمـده ة به عنوان دور ۱۹۸۰ ة د، ده ش ذكر گونه كه قبالً همان . و فرهنگ غربي

 اصالحات فراواني را ، چين در اين سال . شود چين محسوب مي عالي آموزش در بخش
 د، كـه ايـن كر آغاز فنّاوري صادي، سياسي، علوم و هاي مختلف اجتماعي، اقت در زمينه

 ترين گـام در مهم . ذار بودند گ اصالحات بر نظام آموزشي اين كشور نيز به شدت تأثير
 مركزي حـزب ة كميت ، برداشته شد و در اين دوره ۱۹۹۰ ة و اوايل ده ۱۹۸۰ ة اواخر ده

 د، كـه كـر ذ اصالح نظام آموزشي اتخا ة كمونيست چين تصميمات متعددي را در زمين
 اصـالحات و توسـعه در مربوط به ايجـاد تصويب قوانين : ند از ا ترين آنها عبارت مهم

 و طراحي ۱۹۹۶ نهم در سال ة سال پنج ة توسع ة ، برنام ۱۹۸۵ نظام آموزشي چين در سال
 و اجراي آن ۱۹۹۸ فعال براي تقويت و تثبيت آموزش و پرورش در سال ة اولين برنام

 عـالي آمـوزش به بعد محـيط درونـي و بيرونـي ۱۹۷۰ ة ز ده ا . ۲۰۰۷ تا ۲۰۰۳ از سال
 فعلـي وجـود آمـدن سـاختار سـازماني د، كه باعث به كر داري را تجربه ا تغييرات معن

 ). ۲۰۰۰ يوان، ( چين شد عالي آموزش
 هـدف اصـلي د كـه كـر وزير آموزش و پرورش چين در يك نطق عمـومي بيـان

 روابـط بـين حكومـت، جامعـه و دن كـر هموار در واقع چين عالي آموزش اصالحات
 ريزي و ايجـاد يـك سيسـتم جديـد برنامه ، در اين راستا . است عالي آموزش مؤسسات

 كشـور جانبه و مديريت عـالي ريزي همه كه پاسخگوي  برنامه اي به گونه عالي آموزش
 ة گرايانـ راهكارهـاي اصـالح . ) MoE ۱ ، ۲۰۰۷ ( است ناپذير يك ضرورت اجتناب باشد،
 . زنند بر محور خودكفا شدن مؤسسات آموزشي دور مي ه عمد طور به شده اعالم

 عـالي آمـوزش هاي جديدي كه مؤسسات ، سياست ) MoE ) ۲۰۰۷ براساس اعالم
 مدارك علمي مستقلي كه افـراد از مؤسسـات : ند از ا عبارت الزم است در پيش گيرند،

 هـاي ه بودجـ ة هاي مالي جديـد كـه هـم دربرگيرنـد ند، نظام كن كسب مي عالي آموزش
 هـا و راهبـرد نهايـت در ، و باشد ها ريه هاي شه جديد و هم نرخ عالي آموزش مؤسسات

 هـا و پرداخت حقـوق اعضاي هيئت علمي و ساير كاركنان هاي استخدامي جديد نظام
 بـر همچنـان MoE ت، رغم اين اصالحا به اما ، آنها عملكرد ت و كيفيت اساس كمي ر ب

 . تأكيد دارد عالي آموزش ولت مركزي در گويي و نقش د پاسخ ، پذيري مسؤليت
 چين بر اهميت آموزش و نيـز رويكردهـاي متمركـز آموزشـي، مردم تأكيد فراوان

 عنوان طرف آموزش و پرورش به طور سنتي از يك به . دارد ن آنا ريشه در سنن قديمي

1. Ministry of Education of the People's Republic of China(MoE)



 ۵۳ ها ها و چالش فرصت : چين لي آموزش عا تحوالت

 گيرد و هاي اساسي در جوامع چيني مورد توجه قرار مي يكي از فضايل اصيل و ارزش
 تالش و كوشـش بـراي كسـب ة هاي فلسفي چين در زمين ين موضوع يكي از ميراث ا

 مردم ، اين سنت دارد و از طرف ديگر حفظ و دولت نيز تمايل شديدي به است دانش
 ، ۱ اويانـگ ( كنـد را هدايت و راهنمـايي ن چين انتظار دارند كه دولت در اين زمينه آنا

۲۰۰۴ .(
 پـنج ويژگـي بيانگر ، چين رخ داده است ي كه در كشور جديد هاي توسعه ة مطالع

 آموزش مقدس يا سازي و سازي، متنوع جامعيت، مدرن يا سازي، تركيب جهاني : هستند
 ، د كـر چين امـروز تغييـر عالي آموزش هدف ها، با توجه به اين ويژگي . ۲ خودشكوفايي

 بـه به عنوان يك سالح سياسي نگاه شـود، عالي آموزش به جاي اينكه به اي كه گونه به
 بـه همـان ، عـالوه بـر ايـن . شود عنوان ابزاري براي آموزش و توليد استفاده مي آن به

 ر چين در جوامع چينـي از ارجحيـت فراوانـي برخـوردا عالي آموزش صورت كه نظام
 به جـاي عالي آموزش مراكز اي كه ، به گونه ، عملكرد آن نيز باز تعريف شده است شد

 تحقيقات علمي، تحقيـق ة شناخته شوند، در زمين اينكه به عنوان مراكز آموزشي محض
 ). ۲۰۰۴ ، اويانگ ( د ن كن هاي بسيار مهمي را ايفا مي و آموزش اجتماعي نقش

 تـوان تـا قبـل از اجـراي هاي اصالحي چين را مـي جنبش هاي ها و گرايش حيطه
 ودمختاري و از كنترل مركزي به خ : د كر صورت خالصه پنج به ۹۸۵ و ۲۱۱ هاي پروژه

 بـه گرايـي از تخصـص پـروري بـه آمـوزش همگـاني، از نخبـه بيشتر محلي، استقالل
 . ۳ المللـي بـودن ، از عمومي بودن به خصوصي بودن و از ملي بودن به بـين نگري جامع

 بـراي ۲۰۰۳ - ۲۰۰۷ هـاي عملكـردي اي در برنامـه مذكور به طور ويـژه ة پنج جنب ة هم
 ). MoE ، ۲۰۰۵ فعال ة ام برن ( ند ا ترسيم شده عالي آموزش تقويت و نيروبخشي به

 برجسته شدند، شـامل اجـراي آمـوزش گر هاي آموزشي كه در اسناد دي ساير جنبه
 و باز عالي آموزش هاي آموزشي، اجراي قوانين دولتي در محور، تقويت نوآوري كيفيت

 نيـز دو ر اسـناد ديگـ . اسـت جهـاني شـدن ة پديد به سوي عالي آموزش دن درهاي كر
 آمـوزش : نـد از ا دنـد كـه عبـارت كر چين بيـان عالي آموزش اولويت عمده را در نظام

ــواحي روســتايي ــع ، ن ــاي برجســته و موضــوعات علمــي اساســي دانشــگاه ة توس  . ه
 بـوده كـه عالي آموزش ن مؤسسات كرد بندي چين رتبه عالي آموزش ترين اقدام برجسته

 يـق طـور دق بـه ۹۸۵ و ۲۱۱ اصـالحي هاي چين و برنامه عالي آموزش اين امر در نظام
 . ده است ش تشريح

1. Ouyang 
2. Internationalisation, synthesis/comprehensiveness, modernisation, diversification, and 
holistic education/selfcultivation 

3. From central regulation to more local autonomy, elite to mass education, specialisation to 
breadth, public to private, national to international



 نامة آموزش عالي ۵۴

 چين عالي آموزش مشي و خط ۱ بندي رتبه
 هـاي سال ة هاي بلندپروازان اي از سياست عنوان نتيجه توان به بندي را مي گرايش به رتبه

 ، مـورد عـالي آمـوزش بخشـي كيفـي اخير دولت چين و نيز پي بردن به لزوم اطمينـان
 مركزي حـزب ة هنگامي كه كميت و ۱۹۸۵ بندي به سال رتبه ة تاريخچ . مالحظه قرار داد

 بـر ، كشور گرفته بود اين كمونيست چين تصميم به انجام اصالحات در نظام آموزشي
 به طور دائم ارزيابي و بـا عالي آموزش د كه مؤسسات ش مقرر ، كميته اين در . گردد مي

 بندي دانشگاهي در چـين، اولين رتبه . ند شو بندي اين اساس رتبه يكديگر مقايسه و بر
 صـورت گرفـت و در پـي آن ۲ علـوم مـديريتي چـين ة مؤسس از سوي ۱۹۸۷ سال در

 دنـد و از كر متعـددي ة هاي برجست انديشمندان مختلف چيني اقدام به تأسيس دانشگاه
 مختلـف انجـام ة واحد آموزشـي و مؤسسـ ۱۳ از سوي بندي رتبه ۳۰ آن زمان تاكنون

 بنـدي و يـا گرايش به رتبه توان مي ، ق تحقي از طريق ظاهراً ). ۲۰۰۱ ، ۳ اوا ( پذيرفته است
 از نمونـه دو ، به همين دليـل ؛ اد افزايش د عالي آموزش كسب رتبه را در بين مؤسسات

 بندي نتبيگ يعني رتبه ، عالي آموزش پذيرفته در نظام ي صورت ها بندي مشهورترين رتبه
 هـاي مـورد ، بـه دليـل شـاخص ۴ علـوم مـديريتي گانـگ دونـگ ة بندي مؤسس و رتبه
 و ۵ شر ا ( شان مورد بحث و مجادله قرار گرفتند هاي غيرتحقيقاتي ان و نيز جنبه ش استفاده
 ). ۲۰۰۷ ، ۶ سوينو

 ۲۱۱ پروژه
 اين نكته اشـاره دارد به اين عنوان . د كر را آغاز ۲۱۱ ، دولت چين پروژه ۱۹۹۵ در سال

 داراي نشـان عـالي آمـوزش ة مؤسس ۱۰۰ كه دولت چين بايد اقدام به تأسيس بيش از
 ة د و ايـن ابتكـار در برنامـ كنـ هاي قـرن بيسـت و يكـم منطبق با ديسيپلين برجسته و

 : ند از ا اهداف اين پروژه عبارت . نهم دولت چين مورد تأكيد قرار گرفته است ة سال پنج
 هـاي ملـي راهبـرد تربيت نيروي انساني متخصص و سطح باال براي به انجام رساندن

 ة و اقتصـادي كشـور، تـأثير پـروژه بـر گسـترش و توسـع اجتماعي ة مورد نياز توسع
 و فنّـاوري هاي اقتصاد ملي، به جلو بردن علـوم، ادن به پيشرفت د ، شتاب عالي آموزش

 هـاي چـين در كسـب موفقيـت در رقابـت ة هاي بـالقو فرهنگ چيني، افزايش توانايي
 الي عـ آمـوزش المللي و تربيت نيروي انساني متخصص و سطح باال در مؤسسـات بين

 ). CERNET ، ۲۰۰۷ ( خود كشور چين

1. Ranking 
2. China management sciences institute 
3. WU,  Shulian 
4. Netbig & Guangdong institute of Management Sciences(GISM) 
5. Usher, Alex 
6. Savino, Massimo



 ۵۵ ها ها و چالش فرصت : چين لي آموزش عا تحوالت
 بنـدي خـاص در تأسيس يـك كـارگروه بودجـه ، اين پروژه ة يكي از اهداف عمد

 هـا، تحقيقـات و ن كيفيـت آمـوزش كرد براي بهبود و اثربخش عالي آموزش مؤسسات
 گيـري شـكل ة رود كه نحـو بوده است و انتظار مي عالي آموزش مديريت آن مؤسسات

 رود كـه اغلـب انتظـار مـي همچنين، ؛ ت بگيرد ئ اندارهاي كيفي نش از است ، اين كارگروه
 هـا، شـرايط فيزيكـي و قادر باشند كـه فعاليـت ۲۱۱ ة هاي تحت پوشش پروژ دانشگاه
 هاي علمي كاركنان و اعضاي هيئت علمـي خـود را بـه بهتـرين نحـو ممكـن توانايي

 ار گرفته است كـه سه قابليت عمده مورد توافق نهايي قر ۲۱۱ ة در پروژ . افزايش دهند
 ة هـاي تمـامي مؤسسـات آموزشـي، توسـع ها و قابليت شايستگي ة توسع : ند از ا عبارت

 عـالي آمـوزش سيسـتم خـدمات عمـومي در ة هـاي انضـباطي اساسـي و توسـع زمينه
) CERNET ، ۲۰۰۷ .( 

 ۹۸۵ ة پروژ
 عنوان . است اطالعات كمتري در اختيار ۹۸۵ ة پروژ ة ، در زمين ۲۱۱ ة در مقايسه با پروژ

 گرفتـه شـده ) ۱۹۹۸ / ۵ ( اين پروژه از ماهي كه آن اعالم شده است، يعني همان ماه مي
 هاي متعـددي ده است كه چين نيازمند دانشگاه كر بيان ۱ جينگ زمين ، در اين ماه . است

 فعال ة برنام « MoE ، بر اين اساس . است المللي سطح بااليي داشته باشند، كه از نظر بين
 توسـعه، گسـترش و بـراي طـور قاطعانـه يكم را به و سوي قرن بيست هم ۲ » آموزشي

 هـدف . ده است كر ها و مؤسسات تحقيقاتي سطح باال و برجسته آغاز تأسيس دانشگاه
 موسوم به مؤسسـات داراي نشـان جهـاني ة مؤسس ۱۲ تا ۱۰ ة توسع ۹۸۵ ة اصلي پروژ

 ابـت جهـاني رق عـالي آمـوزش ها و مؤسسات ترين انجمن بوده است كه بتوانند با مهم
 اين پـروژه از سـال ة بيليون بودجه براي اولين مرحل ۱۴ بيش از ، ند و در اين زمينه كن

 دانشگاه ۱۰ در ابتدا بر روي ، فعاليت اين پروژه . هزينه شده است ۲۰۰۳ تا سال ۱۹۹۹
 اين طرح دانشگاه ديگر نيز از ۳۹ ، مطرح چين متمركز بوده است، اما در مراحل بعدي

 ). MoE ، ۲۰۰۷ ( ند شد مند بهره

 در چين عالي آموزش سازي و اصالحات جهاني
 كشورهاي جهان در طي ة تأثيرات شگرفي را بر هم و جهاني شدن سازي روند جهاني

 بلكـه ، اقتصـادي هاي جنبه تنها بر نه ، ، كه اين مسئله ده است كر گذشته تحميل ة دو ده
 هـاي نظـام ، بنـابراين ؛ اسـت به شـدت تـأثير گذاشـته هاي زندگي بشري جنبه تمامي

 نصيب نبوده ها از اين فرآيند بي كشورهاي مختلف نيز همانند ساير بخش عالي آموزش
 . اند كرده سازي تغييرات متعددي را تجربه و به دليل جهاني

1. Jiang Zemin 
2. Educational action plan



 نامة آموزش عالي ۵۶

 سازي و همچنـين ، جهاني المللي و ملي بين سطح در ات حاصله تغيير نيز در چين
 دولـت . انـد شـده عـالي موزش آ هاي جديدي در اقتصادي سبب وقوع چالش هاي نظام
 سازي اقدامات متعددي را انجام براي مقابله با مسائل و مشكالت ناشي از جهاني چين

 : ) ۲۰۰۵ ، ۱ ونگ زه ( است ترين آنها به شرح زير داده است، كه دو تا از مهم

 ۲ گيري نوين جهت ) الف

 چـين بـه ، رهبران ۱۹۷۰ ة در ده ۳ هاي درهاي باز با انجام اصالحات و اعمال سياست
 در دسـتيابي بـه ي آموزشـ اقدام به بازشناسي اهميت نظام ، ۴ » پوينگ دن ژيو « نمايندگي

 ، دن اعـالم ۱۹۸۰ ة در اوايل دهـ . دند كر كشور ة جانب همه ۵ سازي مدرنيزه و اهداف ملي
 بـه سـوي سازي چـين گويي به نيازهاي مدرنيزه بايد براي پاسخ ي آموزش نظام د كه كر

 ضـرورت ايـن اظهـار وي و تغييرجهت دهد يست و يكم دنياي قرن ب و ي شدن جهان
 قبل از اين . مايان ساخته است را ن چين اعمال تغييرات بنيادي در مفهوم نظام آموزشي

 سـازي بـه منظـور پيـاده عمـدتاً ي طـوالني، مدت طي در چين ي آموزش نظام ، اظهارات
 . گرفت ر مي مورد استفاده قرا و ثبات اجتماعي حزب كمونيست هاي سياسي ايدئولوژي

 چين به سـوي جهـاني سـازي، تغييرجهت دادن نظام آموزشي ة در زمين » دن « تفكرات
 نظـام اهميـت شد كه اسناد و مدارك زيادي دال بر باعث جهان، ة جهاني شدن و آيند

 در پي ايـن اقـدامات، در . د شو فراهم اقتصادي و اجتماعي ة در رشد و توسع ي آموزش
 نظـام : ده است كـه ش تصريح ۱۹۸۵ ين در سال آموزش و پرورش چ ي قانون مصوبات

 و دولت بايد رشد است چين سوسياليستي كشور سازي اساس مدرنيزه ي پايه و آموزش
 آحاد ة هم و اعمال و اقدامات آموزشي را در اولويت كارهاي خود قرار دهد ة توسع و

 ام نظـ ة توسـع رشـد و به و وند ش درگير در اقدامات و مسائل آموزشي بايد نيز جامعه
 ). ۲۰۰۳ ، ۷ و پن ۶ هي ( ند كن كمك آموزشي

 ه د كـر ۸ چين شروع به تأسيس نظام اقتصاد مبتني بر بازار سوسياليستي ي كه از زمان
 بـه ي آموزشـ نظـام ، ايـدئولوژي طبق اين ده و ش تر مهم نيز نقش نظام آموزشي است،

 نظـام گسـترش . كارگر قرار گرفته است ة در خدمت طبق بسيار ارزشمند عنوان ابزاري
 ة داراي چند هدف كلي براي سـاختن چـين بـه عنـوان يـك جامعـ ي در چين آموزش

 دادن يـك شـكل . ۱ : نـد از ا آن عبـارت ة سه هدف عمد است كه يافته توسعه ثروتمند و
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 ۵۷ ها ها و چالش فرصت : چين لي آموزش عا تحوالت

 صدها و تربيت سازي آماده . ۲ العمر را ارتقاء دهد، نظام آموزشي ملي كه يادگيري مادام
 هاي مختلف بـازار هاي مورد نياز بخش و شايستگي ها با مهارت نيروي كار نفر ميليون

 علـوم ن كرد فراهم . ۳ خالق و د زيادي استعدا تعداد ها ميليون نفر متخصص و ، ده كار
 ، سـاختار اقتصـادي و شـكوفايي فنّاورانـه هـاي براي نـوآوري هاي مورد نياز دانش و

 ). ۲۰۰۵ ونگ، زه ( فرهنگي

 عالي آموزش از ۱ تمركززدايي ) ب
 آن نيـز نظـام آموزشـي ۱۹۵۰ ة سيس حكومت جمهوري خلق چـين، در دهـ بعد از تأ

 دولـت قيمومـت تحـت به شدت هاي اقتصادي و اجتماعي كشور همانند ساير بخش
 ة گيـري در زمينـ ريـزي، مـديريت، تصـميم دولت مسـئوليت برنامـه مركزي در آمده و

 ظـام هـاي ن بودجـه و تخصـيص دن كـر هاي درسي و فراهم هاي درسي و كتاب برنامه
 رهبران اين ، بعد از مدتي . قرار داده است در اختيار خود جانبه طور همه به آموزشي را

 باعث از بين رفتن نـوآوري و ، به شدت متمركز آموزشي متوجه شدند كه نظام كشور
 ة در زمينـ هـاي محلـي و مؤسسـات خصوصـي اشـتياق حكومـت كـاهش خالقيت و

 و بـراي احيـاء پـي بردنـد كـه ن آنـا ، بنـابراين ؛ ده است ش مشاركت در امور آموزشي
 ، ضـرورت دارد كـه نظـام ي آموزشـ نظام و نوين چين از طريق علوم بازسازي كشور

 . ) ۲۰۰۵ ونگ، زه ( د شو اداره صورت غيرمتمركز آموزشي به
 اصالح نظام ة در زمين ۲ مركزي حزب كمونيست چين ة كميت جديد طبق تصميمات

 از اين كشور عالي آموزش از ند تمركززدايي ي ا ، فر د ش اعالم ۱۹۸۵ آموزشي، كه در سال
 اصـالح ة برنام ، مركزي مذكور و دولت ة كميت ۱۹۹۳ در سال . ده است ش آغاز اين سال
 يكـي از كـه آمـده اسـت ايـن سـند و در ند كرد را ارائه ۳ چين عالي آموزش ة و توسع

 ترغيب و پرورش ، از اين به بعد دولت و حزب كمونيست ملي هاي سياست ترين مهم
 عيار حمايت مؤسسـات اجتمـاعي و شـهروندان بـراي تأسـيس مراكـز عاالنه و تمام ف

 بـراي دن رهنمودهاي شايسته و مديريت مطلوب كر آموزشي بر اساس قانون و فراهم
 ). ۱۹۹۴ ، ۵ و وايت ۴ ين ( است اين مؤسسات آموزشي

 تمركززدايــي از نظــام آموزشــي كشــور، ة بعــد از تصــميمات اتخاذشــده در زمينــ
 قانون آموزش و پرورش آمده اسـت ۱۴ ة در ماد ، عالي آموزش مراكز ة ار درخصوص اد

 هـا، هـاي مردمـي واليـت هاي ايالتي و حكومت بايد از طريق انجمن عالي آموزش : كه
 كه به طور مستقيم تحت حاكميت دولـت مركـزي يي ها نواحي خودمختار و شهرداري
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 نامة آموزش عالي ۵۸
 در قـانون عـالي آمـوزش دن كـر فـراهم ة در زمينـ ، همچنـين ؛ ند شـو قرار دارند، اداره

 ة بـا مشـخص شـدن نيـاز بـه توسـع : جمهوري خلق چين آمده است كه عالي آموزش
 ة ادار و نـد ك را تنظيم عالي آموزش ة هاي توسع اقتصادي و اجتماعي، دولت بايد برنامه

 كار خـود ة هاي متعدد را سرلوح به روش عالي آموزش و ارتقاء عالي آموزش مؤسسات
 هاي اجتماعي را از جمله مؤسسات تجـاري و بخش ة ايد هم سپس دولت ب ؛ قرار دهد

 هاي عمومي يا گروهي و همچنين شهروندان را اقتصادي، مؤسسات آموزشي، سازمان
 مشـاركت و از بـه طـور فعاالنـه عـالي آموزش تشويق كند كه مطابق با قانون در امور

 مركزي حـزب ة كميت ( ند كن حمايت جانبه به طور همه عالي آموزش ة اصالحات و توسع
 ). ۱۹۹۹ ، ۱ كمونيست و انجمن دولتي چين

 چين عالي آموزش ة هاي عمد چالش
 توانند بـدون چين با اين همه عظمت و گستردگي نمي عالي آموزش مؤسسات شك بي

 هاي فراواني در اين زمينه وجود دارد، كه چهارتاي آنها رو چالش از اين ؛ چالش باشند
 ، در ادامه مورد بررسـي ) ۲۰۰۷ برندنبورگ و زو ، ( د ن هست تر تر و اساسي از بقيه مهم كه

 ؛ و تشريح قرار خواهند گرفت

 ن مراكز شهري و نواحي روستايي ا براي ساكن عالي آموزش نابرابري . ۱
 چين كه بايد مورد بررسي قرار گيرد، اين است عالي آموزش ة هاي عمد يكي از چالش

 هاي سـاكن در مركـز چـين و يت يا جمع يي كه آيا تمامي افراد نواحي شهري و روستا
 عـالي آمـوزش هاي يكساني در دستيابي بـه مؤسسـات فرصت از اي آن نواحي حاشيه

 ند، ايـن اسـت هست ؟ آنچه مشخص است و اسناد و مدارك نيز گوياي آن برخوردارند
 ي هاي فراواني وجود دارد و اين مسئله يك كه در چين بين افراد نواحي مذكور نابرابري

 ). ۲۰۰۶ ، ۲ ملوين ( است رو ه ب چين با آن رو عالي آموزش كه است مهمي هاي چالش از
 شود اين مسئله از اينجا ناشي مي ، ) ۲۰۰۷ نقل از برندنبورگ و زو، ( ۳ » هنز « زعم به

 ، رو از ايـن انـد؛ اغلـب در نـواحي ثروتمندنشـين تأسـيس شـده چين هاي كه دانشگاه
 هـاي شجويان شهري و روستايي تفاوت بين دان ، ها ريزان اين دانشگاه ن و برنامه مسئوال

 هـا ارائـه هـايي كـه ايـن دانشـگاه و دوره ي درسـ ة برنامـ ، همچنين ؛ گذارند فراواني مي
 گوي نيازهاي خاص افراد روستايي و پاسخ است مناسب افراد ثروتمند عمدتاً دهند، مي
 هـايي كـه در دانشـگاه ده اسـت كـه كر در اين زمينه بيان ) ۲۰۰۶ ( ۴ » جي كوب « . ست ني
 نـد، دائمـاً بـين ايـن دو گـروه كن انشجويان شهري و روستايي با يكديگر تحصيل مي د
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 ۵۹ ها ها و چالش فرصت : چين لي آموزش عا تحوالت
 دانشجويان شهري احساس ارجحيت و اولويـت . دانشجو كشمكش و نزاع وجود دارد

 ، رو از ايـن ؛ د كنن فخر فروشي مي ن و بر آنا شته نسبت به دانشجويان مناطق روستايي دا
 ، در اغلـب مـوارد كننـد سسات تحصيل مي دانشجويان مناطق فقيرنشيني كه در اين مؤ

 . د كنن احساس حقارت و كمبود مي

 ۱ بيكاري . ۲

 در عـالي آمـوزش مربوط به نظـام هاي نگراني ترين مهم اخير يكي از ة گرچه در دو ده
 ، اما است التحصيالن آن نظام اشتغال مرتبط و مولد فارغ ة تمامي كشورهاي جهان، مسئل

 طـور تصـاعدي در اكثر كشورهاي جهان به عالي وزش آم التحصيالن نرخ بيكاري فارغ
 تـرين نبوده و مهم ا چين نيز از اين قاعده مستثن عالي آموزش نظام . است رو به افزايش

 التحصـيالن افزايش نرخ بيكاري فارغ ة مسئل ، است رو ه ب چالشي كه اين نظام با آن رو
 مؤسسـات ۲۰۰۶ در سـال ، عنـوان نمونـه بـه ؛ اسـت كشـور عـالي آموزش مؤسسات

 كه اين ۲۰۰۱ در مقايسه با سال ( التحصيل چين بيش از چهار ميليون فارغ عالي آموزش
 توان گفت كه گرچـه اند كه مي داشته ) نسبت يك ميليون و يكصد هزار نفر بوده است

 ، دكتـر، فرمانـده تعداد بسيار زيـادي مـدير، ، ي اين كشور از نظر كم عالي آموزش نظام
 آمادگي الزم براي كشور ده است، اما بازار كار كر ه تربيت تكنسين و متخصص برجست

 در ، عـالوه ه بـ . جذب و استخدام اين نيروي عظيم متخصص و ماهر را نداشته اسـت
 چين به طور سنتي افراد دانشگاهي از منزلت اجتمـاعي و جايگـاه خاصـي برخـوردار

 تند كه خود را به هر التحصيالن دانشگاهي حاضر نيس بسياري از فارغ ، رو از اين ؛ د هستن
 ده است كه نـرخ ش اري بدهند و اين وضعيت نيز باعث قيمتي بفروشند و تن به هر ك

 ). ۲۰۰۶ ، ۲ ملوين ( د كن التحصيالن افزايش بيشتري پيدا بيكاري فارغ
 در بازار كار و اقتصاد امروزي چين برخي مشاغل وجود دارند كـه ، عالوه بر اينها

 هـا التحصـيالن دانشـگاهي از آن مهـارت كه فـارغ ، د هستن هاي خاصي نيازمند مهارت
 التحصـيالن مـدارس را ها بهترين فارغ دانشگاه اغلب چون ن، همچني . د يستن برخوردار ن
 التحصيالن دانشگاهي كه اغلـب فارغ كه بسياري از د ش د، اين امر باعث ن ن ك پذيرش مي

 تبط بـا تخصـص به ناچار و از روي بيكاري و نبود شغل مر د، هستن از نخبگان جامعه
 ). ۲۰۰۶ ملوين، ( خالف بزنند يا هاي پست و ، اغلب دست به فعاليت ن آنا

 عالي آموزش كاهش كيفيت . ۳
 كه همواره بين ميزان جمعيت و كيفيت به طور تنگـاتنگي ند تحقيقات متعدد نشان داد

 گونـه كـه همان ( يابد اي كه اگر جمعيت افزايش داري وجود دارد، به گونه معني ة رابط
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 نامة آموزش عالي ۶۰

 نسبت به جمعيت افزايش يابد، غيره، نگامي كه ميزان توليد و ساخت ماشين، خانه و ه
 ، تقاضـا بـراي آمـوزش نيـز ) خـورد به طور يقين تعادل بين عرضه و تقاضا بر هم مي

 داري وجـود نـدارد، از ا معنـ ة و چون بين عرضه و تقاضاي آموزش رابط يافته افزايش
 بـه طـور مسـلم كـاهش ، رو از ايـن ؛ هد يافت ت كاهش خوا ت به نفع كمي ي كيف ، و ر اين

 كشـور چـين بـا در ، دسـتيابي بـه آن براي ، با افزايش تقاضا عالي آموزش كيفيت نظام
 البتـه دولـت ). ۲۰۰۶ جـي كـوب، ( ناپذير خواهد بود اجتناب امري جمعيت عظيم آن،
 و بـراي مقابلـه بـا آن و افـزايش كيفيـت ه بـوده طور كامل آگا ه ب ، چين از اين چالش

 ة هدف اصلي دو پروژ اي كه گونه به ؛ ده است كر هاي فراواني اتخاذ تالش عالي آموزش
 چين ضمن تضـمين دو دولت . بوده است عالي آموزش نيز افزايش كيفيت ۹۸۵ و ۲۱۱

 از رويكــرد آغــاز اجــراي ) ۲۰۰۳ - ۲۰۰۷ ( نهــم ة ســال پــنج ة در برنامــ مــذكور، ة پــروژ
 . عمل آورده است هاي الزم را به مايت هاي همسو با آموزش و پرورش كيفي ح پروژه

 ده كـر اتخـاذ افت كيفيت از اقدامات ديگري كه دولت براي مقابله با چالش ، همچنين
 آمـوزش و پـرورش در منـاطق روسـتايي، ة جانبـ همـه ة توسع ة توان به پروژ است، مي

 هـاي ها از طريق برنامـه افزايش كيفيت تدريس معلمان و اعضاي هيئت علمي دانشگاه
 هاي چين، تأكيد بر زبان انگليسي در دانشگاه تدريس عدد، تأكيد بر گسترش و بهبود مت

 ة گانـ ن، توجه به ارتقاي كيفيت آموزشي در مقاطع سـه استادا اي و علمي ارتقاي حرفه
 ، MoE ۱ ل فعـا ة برنامـ ( د كر اشاره اصالح آموزش پزشكي، ، نهايت در قبل از دانشگاه و

۲۰۰۵ .( 

 ۲ تي شناخ تغييرات جمعيت . ۴

 با توجه بـه . است كنترل جمعيت ة مسئل هاي اساسي كشور چين، از چالش ديگر يكي
 صـورت جمعيـت در ايـن كشـور كنتـرل ي كـه بـراي و تـدابير چين جمعيت كنوني

 سـال ۶۰ درصد از جمعيـت چـين را افـراد بـاالي ۳۱ ، حدود ۲۰۵۰ پذيرفت، تا سال
 . كشور در پي خواهـد داشـت عواقب متعددي را براي امر تشكيل خواهد داد، كه اين

 سـؤالي كـه در ايـن . هاي چين نيز مورد تأثير اين مسئله قرار خواهند گرفـت دانشگاه
 اي بـراي چـه برنامـه ايـن نظـام ، اين اسـت كـه است مطرح عالي آموزش زمينه براي

 دولت ، ) ۲۰۰۷ ( » زو « و » برندنبورگ « زعم در پيش دارد؟ به هاي بعد از اين بحران دوره
 افـزايش : هايي از قبيـل و با سياست است كرده نه اصالحات مؤثري را آغاز ين زمي در ا

 العمر و پـر هاي آموزشي يادگيري مادام مجدد نرخ جمعيت كشور، حمايت از سياست
 هاي چين از طريق دانشجويان چيني بـه جـاي دانشـجويان هاي دانشگاه دن صندلي كر

 . خارجي، سعي در مقابله با اين چالش دارد
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 ۶۱ ها ها و چالش فرصت : چين لي آموزش عا تحوالت

 ري گي نتيجه
 اي را ي و كيفي تحوالت گسـترده اخير از نظر كم ة در چند ده چين، عالي آموزش نظام

 در عـالي آمـوزش ، اصالحات اساسي در حوزة اين تحوالت ة ده است و عمد كر تجربه
 بـا پـذيرش ، رو از ايـن ؛ بـوده اسـت محور سازي و ظهور اقتصاد دانش جهاني راستاي

 بسـيار مهمـي را كسـب فنّاورانة موقعيت ر اين كشو عالي آموزش سياست درهاي باز،
 سازي تأثيرات زيادي را بـر ناشي از سياست درهاي باز و جهاني تحوالت . ده است كر

 چين، كه به طور سنتي و از ديرباز متأثر از قوانين كمونيسـتي بـوده عالي آموزش نظام
 د مـور تفكـر در و قضـاوت مبنـاي سياست درهاي باز ، در واقع ؛ است، گذاشته است

 مؤسسـات آموزشـي، گيـران، مـديران تصـميم بـراي را عالي آموزش مسائل مربوط به
 . ها فراهم آورده است نمايندگان حزب كمونيست و ساير گروه

 توانـد بـه نمـي بدون كسب رضايت اكثريت گونه اصالح و تحولي هيچ از آنجا كه
 ، عـالي آموزش گيري نوين بر روي ضرورت جهت همگاني توافق دست يابد، موفقيت

 ة در چـين بـر سـه محـور عمـد عـالي آموزش ة توسع راهبرد پايه و اساس . طلبد را مي
 و عـالي آمـوزش ي هـا شـاخص ة ، توسـع عـالي آموزش تمركززدايي در سطح مديريت

 ايـن . متمركـز بـوده اسـت عـالي آموزش مربوط به قوانين مالي و منابع دن كر هدفمند
 اقدامات مؤسسات آموزشي اعمال و بهبود ة را در زمين ، نتايج زيادي راهبردي اقدامات

 داراي يك سير منطقي و ، چين عالي آموزش ايجادشده در تحوالت . اند به وجود آورده
 شروع گيري تصميم كالن ح و از سط اي كه اين اصالحات ابتدا به گونه است؛ منظم بوده

 ا انتقـال پيـد ح عمليـاتي و سـط در نهايـت ح مديريتي و اداري و و به سط ده و سپس ش
 . اند كرده

 و مثبـت فراوانـي از دار ا معن هاي پيشرفت چين داراي عالي آموزش گرچه تحوالت
 و نيـز عـالي آموزش ارتقاء كيفيت ، عالي آموزش هاي دستيابي به فرصت افزايش جمله

 ة دهـ چنـد در ايـن كشـور عالي آموزش بوده است، با وجود اين، تحوالت نيروي كار
 و مسـائل ، ي اصـالح هاي يند ا فر اين تحوالت و . ه است نبود عيب و ايراد گذشته بدون

 توان به رشد آنها مي ة جمل از كه است آورده به وجود بسيار زيادي را جديد مشكالت
 اي در هاي منطقه ، گسترش نابرابري عالي آموزش مؤسسات ناهماهنگ انواع متفاوتي از

 آداب ماهنگي بين و عدم همبستگي و ه عالي آموزش دستيابي مساوي و كيفي به ة زمين
 اشاره عالي آموزش سازي المللي بين ناشي از حوالت و ت سنتي و مطلوب چين و رسوم

 . د كر
 ها انجـام مقابله با اين چالش ة دولت چين اقدامات مهمي را در زمين ، با وجود اين

 آنچه كـه از ، بنابراين ؛ ده است كر هاي مهمي را كسب داده، و در اين زمينه نيز موفقيت
 چين و اقـداماتي را كـه ايـن عالي آموزش ها و اصالحات نظام تحوالت، چالش ة تجرب

هـا انجـام داده اسـت، در رويـارويي بـا چـالش عالي آموزش براي ارتقاء نظام ، كشور
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 د، اين است كه در كشور عزيز ايران، شايسته اسـت سياسـتگذاران، كر توان استنتاج مي
 اقدام بـه ، هاي دقيق طريق انجام پژوهش ريزان و اعضاي محترم هيئت علمي، از برنامه

 ة هـاي جهشـي و يكبـار نـد و از ايـده كن هـاي مهـم نظـام آموزشـي شناسايي چـالش
 نــد كــه تحــوالت و اصــالحات در نظــام كن آفــرين پرهيــز و همــواره تــالش تحــول
 كشور به صورت تدريجي، مرحلـه بـه مرحلـه و متناسـب بـا ظرافـت و عالي آموزش

 آموزشي و با توجه به شرايط ملـي و قـوانين و مقـررات حساسيت مسائل فرهنگي و
 دقيـق ة ها و ظرفيت مؤسسـات آموزشـي مختلـف و بـا مطالعـ كشور و ميزان قابليت

. تجربيات و دستاوردهاي ساير كشورهاي پيشرفته صورت پذيرد



 ۶۳ ها ها و چالش فرصت : چين لي آموزش عا تحوالت
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