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روزنامه نگار

دانسـت؛ آموزشـی کـه طـی سـالهای اخیـر تغییـر شـگرفی داشـته اسـت

در رتبه دوم اسـت .آمریکا  20سـال قبل چهاربرابر رقیب بعدی خود تولیدات

علمـی داشـت و حـاال ایـن فاصلـه بـا چیـن بـه حداقل میـزان خـود ( 1/2برابر
نسـبت به چین) رسـیده اسـت بهطوری که آمارها نشـان میدهد در ازای هر

 3000نفـر در چیـن ،یـک مقالـه تولیـد میشـود .ایـن در حالی اسـت که این

کشـور  ۱۵سـال پیـش حتـی یک دانشـگاه با رتبـه جهانی زیر  ۱۰۰نداشـت.
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توضیح جدول:کشورهایی با بیشترین دانشجوی خارجی در چین
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شـیان جیائوتونگ تقسـیم شـد .سـال  1950را میتوان به سال تاثیر آموزش
عالی شـوروی نامگذاری کرد .در این سـال نظام یکپارچه و متمرکز و آموزش
از پژوهـش جـدا شـد .سـال  1967تـا  1976یعنـی  10سـال ورودیهـا از

 680هـزار بـه  48هـزار کاهـش پیـدا کـرد کـه ایـن موضوع صدمـات جدی را

با تغییراتی در یک موسسـه آموزش سـنتی ایجاد شـد .سـال  1893دانشـگاه

بـه آمـوزش وارد کـرد .امـا سـال  1977شـروع کنکـور سراسـری ()Gao Kao

توسـط دنگ شـیائوپینگ و سـال  1980شـاهد آزادی نسـبی دانشگاهها بود

سـال  1840جنـگ اول تریـاک رخ داد( .جنـگ نخسـت انگلسـتان و چیـن

ووهـان و در سـال  1895دانشـگاه تیانجیـن تاسـیس شـد .دانشـگاه جیائـو

و آمـوزش و پژوهـش بـا هم ادغام شـد.

میلادی روی داد) ایـن جنـگ و همچنیـن جنـگ دوم ،نخسـتین مرحله نفوذ

سـال  1896تاسـیس شـد و بهعنـوان یکـی از قدیمیتریـن و معتبرتریـن و

شـگرف رسید؟

کـه بـه جنـگ تریـاک نخسـت معروف اسـت ،بین سـالهای  ۱۸۴۰تا ۱۸۴۲

موثر کشـورهای اروپای غربی به چین اسـت .در سـال  1898دانشـگاه پکن

سوئیس

تونـگ یـک دانشـگاه دولتـی پژوهشـی واقـع در شـانگهای چین اسـت که در

گزینندهتریـن دانشـگاههای چیـن شـناخته میشـود .این دانشـگاه البته در

امـا سـوال مهـم اینکـه چیـن چـه اقداماتـی انجـام داد تا بـه این پیشـرفتهای

«فرهیختگان» در بررسیهای خود چند گام موثر را واکاوی کرده است.
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از نزدیک به یک میلیون دانشجوی خارجی در آمریکا ۳۵۰هزار نفر چینی هستند

بهرغــم افزایــش تعــداد از  25درصــد جمعیــت دانشــجوی ســیال در

چیـن  2600دانشـگاه بهمعنـی واقعـی دارد؛ دانشـگاههایی کـه حتـی از

ســال  2000بــه  19درصــد در ســال  2013کاهــش پیــدا کــرده اســت.

غیرآموزشـی در آن وجـود دارد .ایـن دانشـگاهها عمدتـا سـاختمانهای

درصــد شــرکتهای جهانــی ،آمریــکا را مکانــی «جــذاب» بــرای تســهیالت

نظـر ظاهـر نیز بسـیار پیشـرفته هسـتند و تمـام امکانات آموزشـی و حتی
بسـیار بزرگـی دارنـد کـه بـا وجـود امکانـات زیـاد ،در حـال بازسـازی آن
هسـتند؛ هرچنـد از نظـر تعـداد دانشـگاه ،در جهـان دوم یعنـی بعـد از

آمریـکا قـرار دارد.

نرخ برگشت به کشور دانشجویان چینی

حــاال چیــن شانهبهشــانه آمریــکا رقابــت میکنــد بهطــوری کــه 41
تحقیــق و توســعه جدیــد دانســتهاند و در مقابــل  62درصــد بــه چیــن
رای دادهانــد ،البتــه همانطــور کــه دانشــجویانی از دیگــر کشــورها بــه
چیــن مــی رونــد  ،دانشــجویان چینــی نیــز بــه دانشــگاههای خارجــی
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نـام گرفـت .حـدود  40دانشـگاه نیـز در ایـن پروژه حضور دارنـد تا بیش از

آکادمی علوم چین

از مواردی که در چین رایج و شـبیه به روسـیه اسـت ،آکادمی علوم چین

چیـن و تاکیـد اصلی روی آموزش تحصیالت تکمیلی تاسـیس شـد .یکی

در حالــی اســت کــه در حــال حاضــر  44میلیــون دانشــجو در ایــن کشــور
درصــد بیــان کنیــم میتــوان گفــت در ابتــدا  ۰/۰۲درصــد جمعیــت

و اینــک ســه درصــد مــردم چیــن دانشــجو هســتند؛ امــا ایــن رقــم در

حــاال چیــن ادعــا میکنــد طــی ســالهای  1978تــا  40( 2017ســال)

شـاید بـد نباشـد نگاهـی به تعداد دانشـجویان جهان بیندازیـم تا به رقمی

چیــزی حــدود  84درصــد .در ســال گذشــته  550هــزار دانشــجو رفتنــد

آمریــکا  6درصــد اســت.

از دانشـجویان چینـی در جهـان برسـیم؛ امـروزه در جهـان 200میلیـون
دانشـجو وجـود دارد ( 2/5درصـد جمعیـت جهـان)؛ بـا ایـن اوصـاف از هـر

پنـج دانشـجوی جهـان ،یـک نفـر متعلـق بـه کشـور چیـن اسـت( .بیش از
یکپنجـم دانشـجویان جهـان)؛ امـا آمریـکا حـدود  ۲۰میلیـون دانشـجو

دارد ( ۶درصـد جمعیـت آمریـکا) ،بنابرایـن چیـن از نظـر تعـداد دانشـجو

نصـف آمریـکا جمعیـت دارد.

افزایش تعداد دانشجویان خارجی

بیــش از س ـهمیلیون فار غالتحصیــل چینــی بــه چیــن برگشــتند ،یعنــی
و  480هــزار دانشــجو برگشــتند.
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چینیها در توسـعه دانشـگاههای خود از روسـیه الگو گرفته و تقلیدهایی

خارجـی از کشـورهای کـره  ،تایلنـد  ،پاکسـتان ،هنـد،روسـیه،اندونـزی و

قزاقسـتان هستند.

جالــب اینکــه تــا چنــد ســال قبــل آمریــکا بهعنــوان مقصــد نهایــی تعــداد
زیــادی از دانشــجویان بــود .تعــداد دانشــجویانی کــه در ســال 2000
در ایــاالت متحــده ثبتنــام کردهانــد از  475هــزار نفــر بــه  784هــزار

نفــر در ســال  2013رســیده اســت .تاکنــون بــه ســبب رقابــت دیگــر
کشــورها در جــذب دانشــجوی خارجــی بیشــتر ،ســهم ایــاالت متحــده

خبر
سرپرســـت دانشگاه آزاد اســـامی گفت« :با تشکیل  ۴۰ســـرای نوآوری آزاد،

امروز بود .البته ژاپن در حال حاضر از چین بسیار پیشرفتهتر است اما چین از 35سال پیش

تاکنونرشدبسیارزیادیدرحوزهعلمیداشتهاست».حجتادامهداد«:حتیدانشگاههایی

که رنک باالی علمی ندارند مثل دانشگاه یونن هم پیشرفت علمی زیادی در سالهای اخیر

ایـن آکادمـی شـبیه دانشـگاه آزاد اسلامی در کشـور خودمـان اسـت؛

داشـــته اســـت .من زمانی بههمراه رئیس دانشگاه تهران از این دانشگاه بازدید کردیم و با

سـاختمان ،تعداد اسـتاد و هیاتعلمی در میان تمام دانشـگاههای ایران

سال پیش در سفر به چین به دانشگاه پکن رفتم با ساختمانهای قدیمی و خراب مواجه

همانطـور کـه دانشـگاه آزاد اسلامی از نظـر تعـداد دانشـجو ،مقالـه،

رتبه خوبی را داراسـت و حجم گسـتردهای از شـعب در تمام کشـور دارد،
ایـن آکادمـی نیـز میان موسسـات علمـی چین جایگاه خوبی را داراسـت.

آکادمـی علـوم چین  114موسسـه دارد کـه هرکدام در یک زمینه فعالیت
دارنـد تـا جایـی کـه تقریبا تمام دسـتاوردهای علمی چیـن متعلق به یکی

از موسسات آکادمی علوم چین است .این آکادمی در ساخت هواپیمای

آن بـه معنـی  100اسـت .بهعبارتـی آنهـا بهدنبـال ایـن هسـتند که 100

بـاال را انجـام میدهنـد ،البتـه اعتبـار خوبـی نیـز به آن تعلـق میگیرد.

و موسسـاتی را در خـود دارد کـه هرکـدام پژوهشهـای مختلف در سـطح

ساختمانهای بسیار زیبای دانشگاه یونن مواجه شدیم .این در حالی است که وقتی 20
شده بودم ».او با بیان اینکه در این مدت مسئوالن این کشور مانند یک تختهپاککن عمل

کردهاند و دانشگاههای قدیمی را پاک کرده و بهجای آن ساختمانهای جدید ساختهاند،
ادامهداد«:البتهبرخیدانشگاههاتعدادمحدودیازساختمانهایقدیمیخودرابهعنوان

یادگارنگهداشتهاند؛امادرآمریکاعمرساختمانبرخیدانشگاههاحتیبه 100سالپیش
برمیگردد و کمتر ساختمانهای جدید ساخته شده است؛ مثل دانشگاه تهران در کشور

خودمان».بهگفتهاو،ایناقداممسئوالنچینیبهدلیلاینبودهاستکهآنهابهاهمیتعلم

پی بردهاند .رایزن علمی ایران در چین با بیان اینکه چینیها به اهمیت علم واقف هستند،

ادامه داد« :بهعبارتی میدانند که چین با تولیدات کاالهای کمکیفیت و کمتکنولوژی چین

جهت تحقیق درخصوص مسـائل و مشـكالت اقتصادی ،فنی و اجتماعی

این دانشـگاه دانشـجویان ارشـد و دکتری را جذب کرده و دروس پایه را به

میتواند او را زمین بزند ،نقص تکنولوژی است به همین دلیل روی تکنولوژی سرمایهگذاری

رشـتههای علمـی جدیـد و پژوهـش زیربنایـی در كشـور شـد .در شـروع

بنابراین بسـیاری از دانشـجویانی که در موسسـات وابسـته به علوم چین

دانشـگاه از کشورشـان در قرن  21در اشـل جهانی قرار بگیرد .با اجرای

بـه دانشـجویان ایرانـی نشـان نمیدهنـد ،امـا سـاالنه حـدود  500هـزار

از ایـن تعـداد حـدود پنج درصد آمریکایی هسـتند .بیشـترین دانشـجوی

برمیگردد؛ ژاپن آن زمان تقریبا هیچ فرقی با ژاپن کنونی نداشت و حتی به توسعهیافتگی

ایـن آکادمـی از ابتـدا دانشـگاهی بهنـام دانشـگاه علـم و صنعـت چیـن

كشـور به پایگاههای پژوهشـی تبدیل شـدند؛ اقدامی که موجب تقویت

دانشجوی خارجی ،چین رتبه سوم جهان را در اختیار دارد .جالب اینکه

گفته او ،چین طی سالهای اخیر پیشرفت زیادی در جذب دانشجو و تعداد مقاالت و البته

شده است .چین بهدلیل «هایتک» چین نشده است بلکه بهدلیل تولیدات محصوالتی به

یکـی از سیاسـتهایی کـه چیـن بهجدیـت دنبـال کـرد ،افزایـش تعـداد

دانشـجوی خارجـی بـه چیـن میآینـد و در ایـن زمینـه یعنـی جـذب

توسـعه آموزش عالی چین داشـته اسـت؟

نیـز از شـوروی داشـتهاند .آنهـا پـروژهای بـه اسـم  211را بـرای پیشـرفت

طـرح آموزشـی « »211درواقـع  100دانشـگاه و دانشـكده کشـور چیـن

دانشـجویان خارجـی بـود .دانشـگاههای چینـی هرچنـد روی خوشـی

اسـت .هـاروارد بـا فاصلـه زیـاد از این آکادمی در رتبه دوم قـرار دارد .حال

مسـافربری ،انـرژی هسـتهای ،دارو ،کشـاورزی و ....حـرف اول را میزنـد

علمـی خـود طراحـی کردنـد کـه عـدد « »21آن بهمعنـی قـرن  21و «»1

یوسف حجت ،رایزن علمی ایران در چین که مسئولیت کشورهای کرهجنوبی و ژاپن را هم

جذب هیاتعلمی داشته است .او میگوید« :اولین باری که به ژاپن رفتم به  35سال پیش

آنکــه نــرخ بازگشــت بــه کشــور دانشــجویان چینــی از ســال  2002تــا

مشــغول بــه تحصیــل هســتند .اگــر بخواهیــم ایــن اعــداد را در قالــب

چینیها به اهمیت علم واقف هستند

دانشـگاه آکادمـی علـوم چیـن در پکـن قـرار دارد کـه با تاییـد وزارت علوم

سـوال اینجاسـت کـه چـرا ایـن آکادمـی پیشـرفت چشـمگیری در رشـد و

قبــل از ســال  2002چیــن در ایــن زمینــه وضعیــت خوبــی نداشــت امــا

رتبه جهانی دانشگاههای چین

برعهده دارد در گفتوگو با «فرهیختگان» از روند پیشرفت آموزش عالی در چین میگوید .به

از ســوی دیگــر از ســال  1950بــه بعــد شــاهد افزایــش دانشــجویان آن

 2013بهشــدت افزایــش یافتــه اســت و ایــن در حالــی اســت کــه تــا

جمع

۱۲

64

73

رایزن علمی ایران در گفتوگو با «فرهیختگان»:

پـروژه  211به آنها پرداخته شـود.

هــم میرونــد بهطــوری کــه از نزدیــک بــه یکمیلیــون دانشــجوی

بودیــم .در ســال  1950چیــن تنهــا  120هــزار دانشــجو داشــت؛ ایــن

تایوان

۱

17

6

درصد چینیهای  ۱۸تا  ۲۲سالهای که به دانشگاه میروند

اسـت .ایـن آکادمـی طبـق رتبهبنـدی نیچـر اولیـن مرکز پژوهشـی جهان

خارجــی در آمریــکا 350 ،هــزار نفــر چینــی هســتند؛ امــا نکتــه مهــم

Shanghai
زیر 500

۱۰۰

تعداد مقاله در ازای یکمیلیون دالر اعتبار پژوهشی

آمریکا

۲۴۰۰۰

فرانسه

1

آموزش در چین تا  2500سـال متاثر از آرمانهای کنفوسـیوس بوده اسـت.

تعداد مقاالت علمی کشورها در ازای هر  ۱۰۰۰نفر جمعیت کل کشور

کرهجنوبی

۷۱۰۰۰

آمریکا

1

در سـال  1950این دانشـگاه به دو دانشـگاه مستقل شانگهای جیائوتونگ و

تا سه دهه قبل کسی فکر نمیکرد چین در عرصه تولید علمی دوشادوش آمریکا رقابت کند
چینیها برای جهش علمی چهکار کردهاند؟

شـاید بتـوان چیـن را یکـی از قدیمیتریـن صاحبـان نظام آموزشـی در جهان
بهطـوری کـه هماکنـون چیـن در حـوزه تعـداد مقـاالت علمی بـا فاصله کمی

سـال  1930بـه  MITشـرقی مشـهور شـد؛ امـا وضـع به همین منـوال نماند و

نیـز بـرای ایـن طـرح دو میلیـارد دالر اعتبـار و هرسـاله نیز اعتبـار جدیدی
بـرای آن در نظـر میگیرنـد .در حـال حاضـر چیزی حدود  116دانشـگاه
چیـن در ایـن پروژه حضـور دارند.

طرح 985

داشـته اسـت که جدیدا دانشـگاه جدیدی به نام  U.C.Sتاسـیس کرد که
آنهـا آمـوزش میدهد و سـپس در موسسـات این آکادمـی توزیع میکند.
هسـتند دارای رتبـه علمـی باالیـی هسـتند کـه عملا کار و پژوهـش نیـز
میکننـد .تفـاوت دانشـجویانی کـه در ایـن آکادمی حضور دارند با سـایر

دانشـجویان این اسـت که یک دانشـجو وقتی در یک موسسـه حضور پیدا
میکنـد ماننـد یـک کارمنـد بایـد کارت بزنـد! یعنـی بهصـورت جـدی کار
کـرده تـا جایـی که دسـتاوردهای بسـیار خوبی را داشـته باشـد .به اذعان

چینیهـا البتـه تنهـا بـه طرح  211بسـنده نکردنـد؛ آنها تصمیـم گرفتند

بسـیاری از کارشناسـان آمـوزش عالـی ،ایـن آکادمی یکـی از ویژگیهای

به نام  985را معرفی کردند .سـال  98در سـالگرد  100سـالگی دانشگاه

ایـن آکادمـی تنهـا کار پژوهشـی صـرف نمیکند بلکه مشـکالت کشـور را

برخی دانشگاههای خود را از این اشل هم باالتر ببرند ،بنابراین پروژهای

پکـن و در پنجمیـن مـاه سـال (ماه می) ایـن پروژه معرفی و بنابراین 985

توسـعه چین اسـت که در توسـعه این کشـور تاثیر شـگرفی داشـته است.

حـل کـرده و آینـده مملکت را میسـازد.

این جایگاه رسیده است که هرکسی میتوانست آن را تولید کند .چین میداند نقصی که

کرده است و انرژی خود را در این موضوع صرف میکند ».او در پاسخ به این سوال که چه

میزان از بودجه دانشگاهها با کمک دولت است ،گفت« :بستگی به دانشگاه دارد .در برخی
دانشگاهها  30درصد درآمد متعلق به خود دانشگاه و مابقی از کمک دولت است .در این

کشورعمدتادانشگاههادولتیهستندوالبتهبخشیازبودجهخودراازصنعتوپروژههایی
که انجام میدهند ،جذب میکنند ».رایزن علمی ایران در چین درباره ارتقای اساتید نیز
توضیح داد« :در چین به مقاله اهمیت زیادی داده میشود و اساتید میتوانند بعد از حدود

 15سال استادتمام شوند .آنها برای باال بردن سطح علمی از هیچ تالشی فروگذار نکرده و

برای این موضوع هزینه میکنند .آنها به اساتید خوبی که در خارج از کشور هستند (چینی

و غیرچینی) حقوق و پولهای کالن میدهند تا آنها را در دانشگاه چین جذب کنند .اخیرا

در شانگهای مراسمی برگزار شد و از کسانی که جایزه نوبل برده بودند ،دعوت کرده بودند

در این مراسم شرکت کنند؛ چراکه بهدنبال جذب این افراد بودند».

دکترطهرانچی:

اما توان این نیروی کارشناسی نیز همچنان در بحث آموزش صرف میشود».

او با تاکید بر اینکه الزم اســـت دانشگاهها با تمرین و ایجاد ساختاری مناسب،

برنامهای مفصل برای حمایت از دانشـــجویان نوآور خواهیم داشت ».به گزارش

برنامهمفصلیبرایحمایتاز دانشجویاننوآور داریم

بتوانیم دانشـــگاهها را بهصورت اصولی و سیستمی با صنعت پیوند دهیم ،باید

کارآمدسازی دوره تحصیالت تکمیلی شکل بگیرد؛ به این معنی که اگر موضوع

بخشی از بحث آموزش عالی جزء شرایط الزم محسوب شده ،اما شرط کافی برای

نتوانســـته در سه دهه اخیر خود را به سازمان و سیستم پژوهش نزدیک کند».

طهرانچی درباره برنامه دانشگاه آزاد اسالمی در راستای حمایت از دانشجویان

در برنامههایی که دانشگاه در موضوع ساختاری و هدایت محتوایی دارد ،بتوان

اینکه میخواستیم سازمان آموزشی را که زبان آموزشی دارد به سازمان صنعتی

«آنـــا» ،محمدمهدی طهرانچی گفت« :آموزش عالی از نقطهگرا به آموزش عالی

گســـتردهگذار کرده و در اینگذار باید به کیفیت توجه کرد ».او افزود« :توجه
به کیفیت فقط در غنابخشـــی به نحوه پژوهش نیســـت ،این غنابخشی باید با

پژوهش به جامعه و صنعت وصل شد ،آنموقع است که میتوانیم بگوییم ا ز گذار

کمی به گذار کیفی و کارآمدسازی رسیده و در این مسیر حرکت میکنیم».

تحقق آن محسوب نمیشود ».سرپرست دانشگاه آزاد اسالمی ابراز امیدواری کرد

طهرانچی اظهار کرد« :با توجه بهگذار از دوره کمی ،باید کیفیت را در اولویت

در راستای کارآمدسازی و کیفیسازی قدم برداشت .او درخصوص کاستیهایی

کارآمدســـازی توأم و همراه شـــود .توجه به پیشـــرفت علمی و بروندادها در

تا امروز ســـازمان آموزشمحور بوده که بهرغم فعالیتهای پژوهشی و فناوری،

فعالیتهای پژوهشـــی قرار داده تا با مدنظر قـــراردادن بحث نیاز ،کیفیت با

که در ارتباط صنعت با دانشگاه وجود دارد ،خاطرنشان کرد« :متاسفانه دانشگاه

نظام آموزشـــی را به نظامی پژوهشی و فناوری تبدیل کنند ،افزود« :برای اینکه

دانشگاهها را از سیستم آموزشی به سمت سیستم پژوهشی سوق دهیم».

طهرانچی افزود« :یکی از دالیل اینکه در این ارتباط کاســـتیهایی وجود دارد،

گفت« :با تشـــکیل  ۴۰ســـرای نوآوری آزاد ،برنامـــهای مفصل برای حمایت از

که زبانش تولید است ،بسط دهیم که هیچ همزبانی بین این دو وجود نداشت».

«استانهای آذربایجانشـــرقی ،آذربایجانغربی و کردستان با مشارکت تمام

سرپرســـت دانشگاه آزاد اسالمی ادامه داد« :برونداد سازمان آموزشی ،نیروی
کارشناســـی اســـت که فقط این نیرو توان اتصال به سیستم پژوهشی را دارد،

دانشـــجویان نوآور خواهیم داشت ».سرپرست دانشـــگاه آزاد اسالمی گفت:

رشتهها و گروههای تخصصی دانشگاه در مباحث و حوضه آبریز دریاچه ارومیه
با مرکز تحقیقات مدیریت توسعه پایدار تبریز همکاری الزم را دریغ نکنند».

