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 چکیده

 ،صنعتی و سیاسی هر کشور متاثر از پیشرفتهاي علمی و فرهنگی آن جامعه است بخش مهمی از توسعه اقتصادي، اجتماعی،

به همین جهت آموزش بطور اعم و آموزش عالی بطور اخص اهمیت فراگیر خود را از حدود مرزها و محدوده هاي جغرافیایی 

 )132، ص 1371آرش (. دهدیده و حتی در بسیاري از موارد سیاستهاي بین المللی را نیز تحت الشعاع قرار مرفراتر ب

با نیازهاي جامعه هماهنگ اي تعلیم و تربیت دانشگاهی به گونه، د که در بعضی از کشورهاي پیشرفتهدهتحقیقات نشان می

غ التحصیالن نیز بلکه از بیکاري و هدر رفتن توان فار ،کندکه نه تنها نیازهاي بازار کار را از نظر تخصصی برآورده می شده است

ژاپن، سوئد، امریکا و انگلیس براي اشتغال پس از فراغت از تحصیل  آلمان ه در کشورهايچچنان. آوردجلوگیري به عمل می

همسویی هر  وجود که ندبه این نتیجه رسید 1955این کشورها تقریباً از سال . شودکاریابی می،دانشجویان، در طول دوره دانشگاهی 

لذا پیشرفت . )1ص  1376میرکمالی ( تحصیل و بازار کار براي افزایش توان و جذب فارغ التحصیالن ضروري استچه بیشتر بین 

ها بدون تجدید نظر الزم و درونی بدون اشتغال فارغ التحصیالن دانشگاهی عملی نیست و تداوم توسعه کمی صرف دانشگاه ،کشور

یل جرج پکتبه همین دل. امکان ندارد ه،هاي مربوطدر برنامه


 سازندخاطر نشان میمتولیان امور فیلسوف و مورخ آلمانی به عموم  

ص  1992آدلمن، ( اجتناب ناپذیر خواهد بود آلمانانحطاط رشد اقتصادي ،که اگر مسئله فوق در آموزش دانشگاهی رعایت نشود 

همچنین رالف داهرندورف. )160


 کشور باید هماهنگ با رشد اقتصادي که آموزش عالی بررسی نمودجامعه شناس آلمانی  

بطور خالصه سیستمی اثر بخش خواهد بود که درون داد، فرایند و برون داد آن با نیازها، خواستها و )  ص 1376میر کمالی ( .باشد

راه با هم دریافت بازخورد مناسب نسبت به برون داد نظام آموزش عالی و تشریح دستاورد هاي آن. واقعیات جامعه سازگار باشد

 . می تواند در ارزیابی اثر بخشی نظام آموزش عالی مؤثر و مهم تلقی گردد شناسائی چالش هاي آن

 برايداراي رسالت و وظیفه سنگینی  ،ها و مؤسسات آموزش عالی ایران نیز مانند سایر مراکز آموزش عالی دنیادانشگاه

کوشش و پیگیري  ،دار شدن چنین مسئولیت خطیري، تالشه عهدهالزم. هستنددانشجویان بر اساس نیازهاي کشور  یتربیت اصول

متناسب با شرایط و چالش هاي  نهایتاً اصالح آنهائی، ارزیابی و هاي اجراریزي، تدوین برنامهبرنامه ،در زمینه شناخت مشکالت

ر و ایفاي صحیح آن مورد تردید انجام صحیح این وظیفه و رسالت خطی، خاطر نشان ساختتوان  ولی می ،باشدمی ینده پیش روي آ
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ها و مؤسسات آموزش عالی، عمده هدفهاي خود را در تربیت نیروهاي و به عقیده بعضی از صاحبنظران، دانشگاه، واقع شده

به عبارت دیگر مراکز آموزش عالی به . نداهم بدون پیش بینی در زمینه نیازهاي تخصصی آینده کشور خالصه نموده متخصص، آن

التحصیالن به همین خاطر مسئله عدم امکان جذب مؤثر و مفید فارغ ).1ص  1376، ابو حمزه( اندبسنده کردهها  دانشگاه رشد کمی

هاي تحصیلی و فعالیت شغلی، جذب بیشتر فارغ التحصیالن در هاي آموزش عالی در بازار کار، عدم تناسب بین رشتهدوره

صنعتی و بسیاري از مسائل دیگر، از  کشورهاي سایر لتحصیالن و جذب آنها دربخشهاي غیر تولیدي و غیر فعال، دفع فارغ ا

ناموفق با چالش روبرو و  مشکالتی است که آموزش عالی ایران را علیرغم سرمایه گذاري هاي سنگین چالش ها و جمله

یا میزان نیل به آن  ،ددستاوردهاي مورد نظر نظام آموزش عالی محقق نگرد معرفی کرده و به عبارتی باعث شده است تا

 .)2ص  1376 اسالمی بیگلري. (اهداف و دستاوردها را ضعیف معرفی کرده است
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