




1خرداد و تیر 1396

»دانشگاه هميشه و همه جا باید 
محل جوشش و اوج دو جریان حياتی 

علم و تحقيق و آرمان خواهی ها و 
هدف گذاری های سياسی و اجتماعی 

در کشور باشد.« 

بيانات مقام معظم رهبری در جمع دانشجویان 
و اساتيد دانشگاه صنعتی اميرکبير 79/12/9



دانشگاه امروز
دو ماهنامه  تخصصی سياست گذاری  آموزش عالی

ویژه نامه فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران
مدیرمسئول: حسین میرزایی
سردبير: وحید شالچی

شورای سياست گذاری: 
حسین ابراهیم آبادی، علی خورسندی طاسکوه

 غالمرضا خسروی، فریدون رحیم زاده
 وحید شالچی، علیرضا عبداللهی نژاد

دبيرتحریریه: پدرام الوندی

دبير اجرایی: محبوبه ابراهیمی
گرافيک و صفحه آرایی:  مهدی سالمی
عکس : آرش عاشوری نیا ، مهدی بیات

تماس با نشریه:
todayuni @iscs.ac.ir

پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی
آدرس:  تهران، خیابان پاسداران، خیابان شهید م�ؤمن نژاد 

)گل�ستان یکم(، ش�ماره 1۲4
 تلفن: ۲۲570777

www.iscs.ac.ir :سایت

گپ و گفتى با دكتر يوسف ثبوتى 
درباره تجربه  دانشگاه تحصيالت تكميلى  زنجان

پرونده اى درباره  نسبت دانشگاه و جامعه
با آثار و گفتارى از:
محمود نيلى احمدآبادى 
محمود مهرمحمدى
محمد فاضلى 
حسين ميرزايى
وحيد شالچى
على خورسندى طاسكوه

به مردم اعتماد كرديم

دانشگاه، 
كيفيت 

و مسئوليت  
اجتماعي

دانشگاهى  
متعهد به 

جامعه
دانشگاه مطلوب 

«دانشگاه 
آموزش پژوه» 

است

ش�ره دوم، خرداد و تیر ١٣٩٦

دانشگاه 
متعهد به جامعه

44
دانشگاه و 

مسئوليت هاى 
اجتماعى نوين آن

1100
دانشگاه نسل 

چهارم  و ماموريت 
جامعه سازى

66
دانشگاه، كيفيت و 

مسئوليت  اجتماعي  

1212
دانشگاهى  متعهد 

به جامعه 

1616
دانشگاه، گلخانه اي 

يا ارگانيك؟



2424
دانشگاه مطلوب  

«دانشگاه آموزش 
پژوه» است

1818تاتا2222
معرفى كتاب

رتبه بندى شّرِ الزم 
براى دانشگاه ها

3434
بين المللى سازى 
پرديس دانشگاه 

(IAH)   به مثابه يك 
استراتژى جهانى

2323
نقش دانشگاه هاى 

بزرگ در جوامع 
محلى  

معرفى كتاب 
«دانشگاه آينده»

2929
سرمايه گذارى 

ميلياردى چين روى 
دانشگاه هايش

3535
تنوع بخشى منابع 
مالى در دانشگاه ها

2828
آينده آموزش عالي 

آسيا و فناوري

4040
هميشه به مردم 

اعتماد كرديم 
و نتيجه مثبت آن را 

ديديم 

4747
ستاره  درخشان 
آسمان رياضيات

3031



خرداد و تیر 1396 4

س�����رم��ق��ال��ه

4

دانشگاه و مسئولیت های 
اجتماعی نوین آن

نهاد آم��وزش عالی، بطور س��نتی س��ه 
مس��ئولیت کلی��دی در براب��ر جامعه و 
س��ایر نهادهای اجتماعی داش��ته است. 
مس��ئولیت آگاهی بخش��ی اجتماعی و 
انتق��ال دانش ب��ه نس��ل های آینده جزء 
نقش ه��ای تاریخ��ی دانش��گاه قلمداد 
می ش��ود. در ادبیات نظری حوزه آموزش 
عالی، به این مأموریت که دانش��گاه بطور 
حرف��ه ای و آکادمی��ک در قب��ال جامعه 
مدرن داشته اس��ت، کارکرد »آموزشی« 
گفته می ش��ود. دومین کارکرد س��نتی 
دانشگاه نشر فرهنگ و نقش تمدن سازی 
آن اس��ت که به آن کارک��رد »فرهنگی« 
و ی��ا فرهنگ پذی��ری نس��ل های جدید 
اطالق می شود. سومین مأموریت سنتی 
دانش��گاه در جامعه »تولید دانش« است 

که در ادبیات ح��وزه نظری آموزش عالی 
به آن کارکرد »پژوهشی« دانشگاه گفته 

می شود. 
در دهه ه��ای اخی��ر، گفتم��ان تاریخی 
دانش��گاه مدرن ب��ا تغیی��رات و تحوالت 
ش��گرفی مواج��ه ش��ده اس��ت. فراتر از 
مس��ئولیت های اجتماع��ی س��نتی که 
نه��اد آم��وزش عال��ی در براب��ر جامعه و 
س��ایر نهادهای اجتماعی داش��ته است، 
ارزش ها، مأموریت ها و مس��ئولیت های 
بی ش��ماری  و  جدیدت��ر  اجتماع��ی 
متوجه نهاد آموزش عالی اس��ت. یکی از 
مس��ئولیت های اجتماعی جدی��د نهاد 
آموزش عال��ی در دوره معاصر مأموریت 
و کارکرد »توس��عه ای« دانش��گاه است. 
مقوله »توسعه« که دل مشغولي نیم قرن 

اخیر اجتماعات مختلف بوده اس��ت، طي 
تاریخ شکل گیري و رش��د خود، از ابعاد، 
جهت گیري ها و ش��اخص هاي متنوعي 
برخوردار ش��ده اس��ت. در برنامه جهانی 
 )SDGs( »اه��داف توس��عه پای��دار«
س��ازمان ملل جنس��ي از توسعه مطلوب 
ش��ناخته م��ی ش��ود ک��ه »پای��دار« 
)Sustainable( باشد. توسعه پایدار 
در ساده ترین مفهوم س��ازی آن نوعی از 
توسعه اس��ت که نس��ل فعلی به شرطی 
می توان��د از مناب��ع طبیع��ی و محیطی 
کمی��اب و تجدیدناپذی��ر برای رش��د و 
شکوفایی اقتصادی استفاده کند که برای 
نس��ل های آتی ظرفیت ماندگاری الزم را 
داشته باش��د. تحقق اهداف توسعه پایدار 
یکی از مس��ئولیت های اجتماعی جدید 

دکتر 
حسين ميرزایی

رئيس 
پژوهشکده 

مطالعات 
فرهنگی و 
اجتماعی
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دانشگاه شناخته می شود که مأموریت آن 
گس��ترش خودآگاهي جمعی و نهادینه 
ش��دن فرهن��گ و امکان تحقق توس��عه 

پایدار در جامعه است. 
یکی دیگ��ر از مس��ئولیت های اجتماعی 
جدید دانشگاه امروزی کارکرد  فرامرزی و 
دیپلماسی علمی است. امروزه دانشگاه ها 
و مؤسسات آموزش عالي براي بهره گیري 
از سیاس��ت های متن��وع »بین الملل��ی 
ش��دن« مکانی شایسته و مطلوب براي از 
میان بردن شکاف های آموزشی و دانشی 
بین ملت ها از طریق گسترش همکاری ها 
و مبادالت س��رمایه های انس��انی، علمی 
و آموزش��ی هس��تند. آم��د و ش��دهای 
آکادمی��ک و تعامالت میان اس��تادان و 
پژوهشگران دانشگاهی که در حوزه های 

علم��ی و پژوهش��ی مختل��ف فعالی��ت 
می کنن��د، مرزه��اي متعارف و س��نتی 
ارتباط��ات دانش��گاهی را در می نوردند و 
مسیرهای ارتباطی-آکادمیک ویژه ای را 
برای نزدیک��ی ملت ها و فرهنگ ها فراهم 
می س��ازند.  در دنیای متغی��ر و »در حال 
یادگی��ری« کنون��ي، جامع��ه نمی تواند 
بدون یک نظام آموزش عالي پویا همراه با 
کارکرد هاي فرابخشي و فرامرزی به روند 
تکامل دانشی و تمدنی خود قوام بخشد. 
کارگ��زاران نظ��ام اجتماع��ی در جوامع 
مختلف، ام��روزه به خوب��ی می دانند که 
بدون برخورداری از سازمان های آموزشی 
خ��ود راهب��ر و رقابت پذی��ر ک��ه دارای 
ماموریت ه��ای بین المللی گس��ترده نیز 
هستند، نمی توانند در عرصه های مختلف 

اجتماعی به دس��تاوردهای برجس��ته ای 
دس��ت یابن��د. ب��ر ای��ن اس��اس، تحقق 
اه��داف عالیه نظام و نیل ب��ه اهداف بلند 
چشم انداز 1404 مستلزم برخورداری از 
سیاس��ت گذاری و مدیریت آموزش عالي 
کارآمد متناسب با استانداردهای رقابتی 
و جهانی است. نش��ریه »دانشگاه امروز« 
ی��ک کان��ال ارتباطی-آکادمی��ک برای 
بازنمایی و بازپ��ردازش اهداف، کارکردها 
و مأموریت ه��ای جدی��د دانش��گاه ها و 
مؤسس��ات آموزش عالی کشور به منظور 
تروی��ج »جامع��ه دانش��ی« و گس��ترش 
خودآگاهی جمع��ی آکادمی��ک در بین 
مدیران و سیاس��ت گذاران وزارت متبوع 
جه��ت دس��تیابی ب��ه »توس��عه پایدار« 

آموزش عالی در ایران است. 

تحقق اهداف 
توسعه 

پایدار یکی از 
مسئولیت های 

اجتماعی 
جدید دانشگاه 
شناخته می شود 

که مأموریت 
آن گسترش 
خودآگاهي 

جمعی و نهادینه 
شدن فرهنگ 
و امکان تحقق 

توسعه پایدار در 
جامعه است. 

عکس: تسنیم
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گ����ف���������ت����ار

دانشگاه، کیفیت 
و مسئولیت  اجتماعي

نس��ل هاي نخستین دانش��گاه ها در 
روزگاران پیش از تجدد، شاید با چالشي 
همچون مس��ئلۀ کیفیت و مس��ئولیت 
اجتماع��ي روب��رو نبودند. ام��ا امروزه 
این دوگانه، به چالش��ي معن��ادار براي 
دانشگاه ها تبدیل ش��ده است. دانشگاه 
براي پیش��برد اهداف خود ب��ه بودجه 
و امکان��ات نیاز دارد. مناب��ع تأمین این 
امکانات از کج��ا فراهم مي آیند؟ دولت، 
خیری��ن و نیک��وکاران، بخش صنعت و 
نهادهاي اقتصادي، یا شهریۀ فراگیران 

علم؛ کدام یک از اینها منبعي شایس��ته 
و قاب��ل اعتماد و بي حاش��یه براي روند 
فعالیت هاي علمي دانش��گاه به حساب 
مي آید، چنانکه هم اس��تقالل دانشگاه 
ب��ه مخاطره نیفت��د و هم مناب��ع مورد 
نیاز دانش��گاه ها براي انجام رسالت هاي 

متعالي آن تأمین گردد؟
ُگندي شاپور )جندي شاپور(، دانشگاه 
ایراني تأسیس شده به قرن سوم میالدي، 
به ابتکار پادش��اه ساس��اني، شاپور اول 
حیات خ��ود را آغ��از ک��رد و مأموریت 

نخست آن انتقال دانش پزشکي از دیگر 
سرزمین ها و بسط و توسعۀ این فن بود 
و در کن��ار آن، ترجمۀ انواع متون ادبي و 
فرهنگ��ي و ایفاي نقش به مثابۀ مرکزي 
براي تجم��ع خردمنداني ک��ه در کنار 
پاسخ به نیازهاي درماني دربار، فضیلت 
دانایي آنها را به وادي حکمت مي کشاند 
و قرار نبود چیزي از جنس توسعه و رفاه 
در ابع��اد گوناگ��ون زندگ��ي اجتماعي 
آحاد افراد جامعه، به اهتمام این مردان 

حکمت و فرزانگي سامان یابد. 

دکتر 
محمود نيلی 
احمدآبادی 

رئيس  دانشگاه 
تهران

عکس: حسین اینانلو
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در مغ��رب زمی��ن نیز، ه��دف اولیۀ 
مراک��ز علمي، از آکادم��ي افالطون، در 
عهد باس��تان گرفته تا مراکزي همچون 
آکس��فورد و کمبری��ج  و مون پلی��ه و 
پاریس در قرون میانه، به دوش کشیدن 
رس��الت هاي اجتماعي نبود. اما  از سدۀ 
ن��وزده میالدي، یک تغییر اساس��ي در 
هدف گذاري تأس��یس مراکز آموزشي 
پدید آمد؛ مدارس و دانشگاه ها، به کارگاه 
اصلي پشتیباني پدیده اي تبدیل شدند 
که نوس��ازي  نامیده مي شد. همه چیز 
رو به مدرن شدن گذاشت، و جلوه هاي 
تغییري بنیادین، در س��احات مختلف 
س��بک زندگي عموم مردم هویدا ش��د 
و دانش��گاه به موتور اصل��ي این جریان 
نوس��ازي همه جانبه ب��دل گردید. این 
موج از دانش��گاه مدرن به تدریج فراگیر 
شد و در سراسر جهان، از جمله در ایران 

انتشار یافت.
ناگفت��ه نمان��د ک��ه در آموزه ه��اي 
اس��المي، مس��ئلۀ مس��ئولیت در برابر 
خداون��د و نیز در براب��ر دیگر همنوعان 
طنیني فوق العاده داشته است. در قرآن 
کری��م به زیبای��ي پیوند بی��ن »علم« و 
»مس��ئولیت« به تصویر کش��یده شده 
است. در سورۀ مبارکۀ اِسراء مي خوانیم: 
��مَع  َوال تَقُف ما لَیَس لََک بِِه ِعلٌم، إِنَّ السَّ
َوالَبَص��َر َوالُف��ؤاَد ُکلُّ أُولِئ��َک کاَن َعنُه 
َمسئوال﴿۳۶﴾ در این آیۀ شریفه پیروي 
نکردن از آنچه ش��خص بدان علم ندارد 
به صراحت آمده، و یادآوري ش��ده است 
که انسان به سبب توانایي هاي ادارکي، 

موجودي مسئول است.
اگر چه ب��ا تأمل در مدلول صریح  این 
آیه، مسئولیت بر دوش »انسان« است، 
اما با توسعۀ خطاب قرآن کریم، مي توان 
مس��ئولیت را ش��امل نهادهاي جامعۀ 
انساني نیز دانست. بنابراین، نهاد تعلیم 
 و تربیت نیز که در دنیاي جدید متکفل 
پرورش انس��ان ها، براي ایفاي نقش در 
جامعه است، عقاًل و نقاًل مي تواند مصداق 
نه��اد ذي مس��ئولیت در جامعۀ جدید 

دانسته شود.
اگر در دوران پیشامدرن، ساحت هاي 
گوناگ��ون زندگي مردم، ب��دون اتکا به 
مدارس و آکادمي ها جریان داش��ت، اما 
امروزه با گسترش مدرنیزاسیون، سبک 

زندگي و رفاِه قش��رهاي مختلف مردم 
چنان با فعالیت هاي مراکز آموزش��ي و 
پژوهش��ي گره خورده اس��ت که گویي 
هیچ س��احتي از زندگي، از تأثیر دانش 
آکادمیک فارغ نمي ماند و اکنون با قطع 
این ارتباط، اختاللي اساسي در زندگي 
مردم پدید مي آید. در چنین ش��رایطي 
دانشگاه ها به سرعت رشد کمي و کیفي 
پیدا کرده اند و در قبال نیازهاي جامعه 

متعهدند. 
اما نکتۀ مهم در اینجا این اس��ت که 
مراکز علمي، آموزش��ي و پژوهشي، در 
براب��ر ایفاي نقش اجتماعي و پاس��خ به 
نیازهاي توس��عه، خود متقاباًل نیازمند 
تأمین هزینه هاي رو به تزایداند. در آغاز 
تأسیس دانشگاه هاي مدرن، حکومت ها 
که به نمایندگي از سوي »دولت-ملت« به 
ثروت عمومي دسترسي داشتند، بدون 
تعدي به آزادي و اس��تقالل آکادمیک 
تأمین هزینه هاي آکادم��ي را به عهده 
مي گرفتند، اما به تدریج معلوم شد این 
نوع تعامل نمي تواند دوام داش��ته باشد. 
از سویي در برخي جوامع میل دولت ها 
به مداخل��ه در برنامه ری��زي و مدیریت 
دانش��گاه ها به عاملي بالقوه براي تهدید 
استقالل دانشگاه ها بدل شد، و از سوي 
دیگر کمبود مناب��ع در اختیار دولت ها 
براي تأمی��ن دانش��گاه ها، مراکز عالي 
آموزش و تولید دانش و فناوري را ناگزیر 
از میل به دیگر منابع و اعتبارات ساخت. 
منبع شاخص مهم در این باره، همانا بازار 
تجارت و س��رمایه است. با فراگیر شدن 
پارادایم بازار و نظامات لیبرالي و گسترده 
شدن دامنۀ تجارت و سرمایه، دانشگاه ها 
به تجاري س��ازي علم و فن س��وق داده 
شدند. اینجا بود که دانشگاه از یک پایگاه 
فضیلت مدار، به اتاق فکر بنگاه اقتصادي 
تبدیل ش��د. آنچه پیش��ران بازار است، 
دس��ت پنهاني اس��ت که اقتصادداناني 
مانند اس��میت از آن خب��ر دادند، و این 
دست پنهان با یک واسطه صحنه گردان 

مناسبات دانشگاه ها نیز شد. 
بدین سان دانشگاه دیگر تنها مرکزي 
براي توس��عۀ دانایي بر مح��ور فضیلِت 
»دانس��تن« نبود، بلکه ب��ه مکان تولید 
تکنیک هاي »توانستن« بدل شد. البته 
توانستن در جاي خود بسیار مهم است 

در آموزه هاي 
اسالمي، مسئلۀ 

مسئولیت در 
برابر خداوند و 

نیز در برابر دیگر 
همنوعان طنیني 
فوق العاده داشته 
است. در قرآن 
کریم به زیبایي 
پیوند بین »علم« 
و »مسئولیت« به 
تصویر کشیده 

شده است.

و تقوی��ت آن عاري از فضیلت نیس��ت، 
اما مشکل آنجا آغاز مي ش��ود که اوالً با 
رویک��ردي تقلیل گرایانه تم��ام دانش 
به افزایش توانایي صنعتي فروکاس��ته 
ش��ود، و ثانیاً این توانس��تن خود غایت 
قلمداد گ��ردد و ثالث��اً در کارب��رد آن، 
چهارچوب هاي معنوي و اخالقي مغفول 
واقع گردد. با برقراري ارتباط تنگاتنگ 
بین نهاد اقتصاد و نهاد دانش��گاه، البته 
چ��رخ صنعت و بازار، ب��ه یمن تولیدات 
علمي و فناورانه به خوبي خواهد گشت، 
ام��ا ب��دون توجه ب��ه س��ایر جنبه هاي 
معرفتي دانشگاه چیزي از جنس تعالي 
و س��عادت بش��ر و نقش این توانایي در 
نیل ب��دان خوش��بختي و تعالي مغفول 
مي مان��د. خروجي این فرآین��د با نتایج 
نامطلوبي همچون شیوع مصرف گرایي 
و بحران هاي زیست محیطي، جنگ هاي 
خانمان سوز، افزایش فاصلۀ طبقاتي بین 
برخ��ورداران و نابرخ��ورداران جامعه و 
نتیجتاً بي عدالتي و فقر و حاشیه نشیني 
و مهاجرت هاي ناخواسته، و پایین آمدن 
کیفیت زندگ��ي روزم��ره و مانند اینها 
عجین خواهد شد که از معضالت بزرگ 
دنیاي کنوني اند. همۀ اینها در زماني رخ 
مي دهد که ب��ه ظاهر پیوندي وثیق بین 

صنعت و بازار و دانشگاه ها برقرار است!
پس چه چی��ز در این میان��ه مغفول 
است؟ به نظر مي رسد رسالت اجتماعي 
و به تعبیر دیگر مس��ئولیت اجتماعي و 
اخالقي دانش��گاه ها مغفول بزرگ این 
فرآیند است. حساس��یت به این امر هم 
مي تواند مبتن��ي بر آموزه ه��اي دیني 
اِعمال  ش��ود و ه��م زاویۀ دی��د اخالقي 
دانشمندان سکوالر. از منظر جهان بیني 
دین��ي کرامت انس��ان، محبت و مودت 
و احس��ان ب��ه همنوع فریضه اي اس��ت 
که ترک آن مورد مذم��ت و التزام بدان 
موجب قرب خداوند قلمداد مي ش��ود. 
پ��س چنانچ��ه در جهت گیري ه��اي 
برنامه هاي توس��عه، بدین دقایق توجه 
کافي مبذول نش��ود، توس��عۀ سازگار با 
جهان بین��ي دیني رخ نخواه��د داد. از 
سوي دیگر از منظر نگاه هاي اخالق مدار 
س��کوالر نیز اصل براب��ري جبلّي و رفاه 
عموم انس��ان ها و توجه به کرامت ذاتي 
انسان اصلي است که غفلت از آن نقصاني 
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گ����ف���������ت����ار

بر هر پروژۀ توس��عه به حس��اب مي آید. 
ح��ال اگر بدی��ن نکته عنایت ش��ود که 
در دنی��اي امروز برنامه هاي توس��عه را 
متفکران و برنامه ریزان و مدیراني تنظیم 
مي کنند که به ه��ر روي دانش آموختۀ 
دانش��گاه هاي مدرن ان��د، مي ت��وان 
درص��دي از نقصان ب��زرگ را احیاناً در 
برنامه ری��زي فعالیت هاي آکادمي هاي 

مدرن جست وجو کرد. 
صورت خالصۀ اس��تدالل بدین قرار 

است:
1- تصمیم ه��اي فارغ التحصی��الن 
دانش��گاهي بیش��ترین تأثی��ر را ب��ر 

رخدادهاي جهان کنوني دارد.
۲- آنچه در جهان کنوني رخ مي هد، 
به رغم مطلوبیت هاي فراوان، همچنان 

دچار نقصان هاي اساسي است.
نتيجه: 

تصمیم هاي دانش آموختگان، به رغم 
مطلوبیت هاي ف��راوان دچ��ار نقصان، و 

شایستۀ  اصالح است. 
حال باید دید ریش��ۀ این نقصان کجا 
است. آیا غفلتي عمدي در ذهن و ضمیر 
قاطب��ۀ دانش��گاهیان و برنامه ریزان و 
مدیران ارش��د آکادمي دنی��اي مدرن 
ریش��ه دوانده، ی��ا نه، مش��کل در جاي 
دیگ��ري ریش��ه دارد. مطالعات نش��ان 
مي دهد  نخبگان دانشگاهي که مستقیماً 

به برنامه ریزي و مدیریت دانشگاه هاي 
بزرگ اش��تغال دارند، به ط��ور اجمالي 
بدین دقایق واقف اند و دست کم در سطح 
خودآگاه، نه به الزامات توس��عۀ پایدار و 
اصول کرامت انساني بي توجه اند، و نه از 
ضرورت بهینه سازي برنامه هاي آموزش 
عالي براي رس��اندن جامعه به موقعیتي 
بهتر غافل اند؛ پس مش��کل را باید کجا 

جست وجو کرد؟ 
مش��کل را در دو س��طح مي توان پي 

گرفت: 
یکم؛ تحدید رس��الت دانش��گاه هاي 
پیش��رو؛ تقلیل این دانش��گاه ها در حد 
بنگاه هاي تولید دانش فن��ي مورد نیاز 
شرکت هاي س��رمایه داري، که به سبب 
ضرورت تأمین بودجه براي برنامه  هاي 
پژوهش��ي پدی��د مي آی��د ودر ادبیات 
آسیب شناس��ي آموزش عال��ي از آن با 
تعبیر کارگري ش��دن دانش��گاه ها  یاد 

مي شود.
دوم؛  مسئلۀ شیوع بیش از حد مراکز 
آموزش عالي ک��ه به مثاب��ۀ بنگاه هاي 
ص��دور و فروش م��درک دانش��گاهي، 
بدون لح��اظ ک��ردن اس��تانداردهاي 
علم��ي، تنها بر ش��مار فارغ التحصیالن 
مي افزاین��د و انتقال دانش اس��تاندارد 
و نی��ز شایس��تگي هاي دانش آموختۀ 
فرهیخته، در فرآیندهاي آموزشي آنها 

به اندازۀ کافي لحاظ نمي ش��ود که از آن 
با تعبیر تولید انبوه و تکثیر دانش��گاه ها  

یاد مي کنند.
در توضی��ح مش��کل یکم؛ اگ��ر اوالً 
پرداختن به مقولۀ »صلح«، یا »فناوري 
دوس��تدار محی��ط زیس��ت«، ضرورت 
اجتن��اب ناپذیر نقش آفریني دانش��گاه 
متعهد به مسئولیت اجتماعي در دنیاي 
مدرن باش��د، ثانیاً منب��ع اصلي تأمین 
بودجۀ آکادمي دنیاي مدرن بازار سرمایه 
دانسته ش��ود، و ثالثاً رغبت سرمایه گذار 
معطوف به مقوله هایي همچون »صلح« و 
»محیط زیست« نباشد و تنها به انباشت 
هر چه بیشتر س��رمایه بیندیشد، نتیجه 

چنین خواهد بود که اکنون هست. 
در توضیح مش��کل دوم؛ ب��ه اجمال 
مي ت��وان گفت: ض��رورت تربیت تعداد 
فراواني کاربر برخ��وردار از مهارت هاي 
جدید براي گردش چرخ هاي تولید کاال 
و خدمات، راه اندازي انبوه مراکز آموزش 
عال��ي را در پي داش��ته اس��ت. رخداد 
آس��یب زاي مهم در این می��ان عبارت 
اس��ت از نگاه بنگاهي-کسب و کاري به 
مراکز آموزش عالي که مدرکي ش��بیه 
دانشگاه ها و آکادمیاي استاندارد صادر 
مي کنند، ام��ا همۀ ش��اخص هاي یک 
آکادمي را ندارند. اگ��ر چه برخورداري 
از تحصی��الت عال��ي را بای��د حق همۀ 

در اثر غفلت از 
پیوند »اخالق« 
با »آموزش و 

دانش ورزي«، و 
پیوند وثیق این 

دو با »برنامه هاي 
توسعه«، تنها 
زیست کرۀ 

کائنات یعني 
کرۀ زمین، و 

جامعۀ بشریت 
در معرض 
مخاطره اي 
بزرگ قرار 

دارند.
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 دانشگاه مطلوب 
»دانشگاه آموزش پژوه« است

10
 دانشگاه نسل چهارم 

و ماموریت جامعه سازی

دانشگاه، گلخانه ای يا ارگانيك؟16
اتاق هاي فکر استاني به مثابه نمونه اي  از تعامل دانشگاه و جامعه

دانشگاهی  متعهد به جامعه12

ذره بیـن شهروندان دنیاي جدید دانست و محروم 
ساختن شهروندان از این حق، با اصول 
عدالت آموزش��ي مغایر اس��ت، اما باید 
توجه داشت که کس��ب دانش به مثابۀ 
اطالعات و نظریه هاي سیس��تماتیک و 
نظام یافته، در چهارچوب دیسیپلین ها و 
نظامات پیچیدۀ آکادمیک، غیر از کسب 
مدرک با مبادلۀ محفوظات در اطالعات 
بسته بندي شده در جزوه ها است. مسئلۀ 
رش��د ناهنجار مراکز آموزش عالي فقط 
مسئلۀ ایران نبوده اس��ت، بلکه موجي 
جهاني بوده که از ده��ۀ ۶0 میالدي در 
بسیاري کش��ورهاي جهان پدید آمد و 
البته ب��ه زودي ضرورت کنت��رل و مهار 
آن روند مورد توجه آگاهان قرار گرفت.

براي عبور از مشکل الزم است اوالً 
ضرورت استقالل دانشگاه ها و عطف 
توجه به موضوع مسئولیت اجتماعي 
و اخالقي دانش��گاه ها از حالت شعار 
خارج شود و در برنامه هاي راهبردي 
)استراتژیک( دانشگاه ها رسوخ کند، 
همچنی��ن در رونده��اي آموزش��ي 
و پژوهش��ي دانش��گاه ها، مس��ئلۀ 
اخالق حرف��ه اي و نی��ز برنامه هاي 
نگرشي-دانش��ي-مهارتي ب��راي 
تربیت دانش آموخت��ۀ فرهیخته در 
دس��تور کار قرار گیرد. ثانی��اً  مقولۀ 
تأس��یس مراکز آم��وزش عالي فاقد 
اس��تانداردهاي الزم متوقف گردد و 
براي ساماندهي مراکز موجود تدبیر 

اساسي اندیشیده شود. 
نباید از ی��اد برد که س��عادت جوامع 
انس��اني در دنی��اي جدی��د ب��ا فعالیت 
دانش��گاه ها و مراکز آم��وزش عالي گره 
خورده اس��ت. باید به یاد داش��ت در اثر 
غفل��ت از پیوند »اخالق« ب��ا »آموزش و 
دان��ش ورزي«، و پیوند وثی��ق این دو با 
»برنامه هاي توس��عه«، تنها زیست کرۀ 
کائن��ات یعن��ي ک��رۀ زمی��ن، و جامعۀ 
بش��ریت در معرض مخاط��ره اي بزرگ 
ق��رار دارند. از ای��ن رو اهتم��ام به تعالي 
دانش��گاه ها که مي تواند فریضه اي براي 
آحاد دانش��گاهیان، به ویژه برنامه ریزان 
و مدیران ارشد دانشگاه ها قلمداد گردد، 
هم نزد خالق هس��تي مأجور است و هم 
رضایت همنوع و س��عادت بني آدم را در 

پي خواهد داشت.
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ذره ب������ی������ن

 دانشگاه نسل چهارم 
و مأموریت جامعه سازی

نهاد آموزش عالی گونه ها و نسل های 
مختلفی را تجربه کرده است. سنتی ترین 
نسل دانشگاه امروزی گونه ای است که به 
آن دانشگاه »نسل اول«1 گفته می شود. 
رسالت محوری این نسل از آموزش عالی، 
تمرکز روی آم��وزش، دانش آکادمیک و 
نیز آن چیزی اس��ت که وایزما۲ )۲009( 
»نیکداشت حقیقت«۳ می گوید. تربیت 
و تأمین نیروی انسانی ماهر و متخصِص 
ُمعین رش��د اقتص��ادی )در قبال تأمین 
منابع مالی و کالبدی مورد نیاز توس��ط 

جامعه( برجسته ترین مسئولیت حرفه ای 
دانشگاه در قبال جامعه است. در حقیقت، 
دانش��گاه نس��ل اول، یک نوع دانش��گاه 
»تکنسین پرور«4تلقی می شود. دانشگاه 
»نسل دوم«5 به دانشگاهی گفته می شود 
که پژوهش محور است و تولید دانش در 
کنار آموزش مهمترین رسالت آن است. 
اگرچه رسالت آموزش هنوز کارکرد اصلی 
دانشگاه نسل دوم است، ولی برنامه های 
آموزشی و درسی آن به آموزش و تربیت 
نیروی انس��انی ماه��ر، متخصص و مولد 

مح��دود نمي ش��ود. نظریه پ��ردازي و 
تولی��د »دانش«، خل��ق تکنولوژی های 
نوین و هدایت »جریان های پژوهش��ي« 
مهمترین مأموریت این گونه از دانشگاه 
است. بنابراین، دانشگاه نسل دوم را باید 
دانش��گاه »پژوهش گ��ر پرور«۶خواند. 
امروزه مجموعه وسیعی از دانشگاه های 
برجس��ته و ممتاز جه��ان در چارچوب 
کارکردی دانش��گاه نس��ل دوم فعالیت 

می کنند. 
دانشگاه »نسل سوم«7 عالوه بر حفظ 

 دکتر 
علی 

خورسندی 
طاسکوه

عضو هیأت 
علمی دانشگاه 
عالمه طباطبایی
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مأموریت های دانشگاه نسل اول )آموزش( 
و نس��ل دوم )پژوهش( مأموریت جدید 
»سودمندی دانش«8و خلق ارزش های 
جدید اقتصادی را مبنای سیاس��ت ها و 
برنامه های خود قرار می دهد. کارآفرینی 
مهمترین ویژگی دانشگاه نسل سوم است 
)کیت��اگاوا،9 ۲005، کالرک10،2000(. 
ثروت آفرینی و نوآوری در تبدیل دانش به 
سرمایه، سیاست و تکنیک دومین ویژگی 
این دانش��گاه اس��ت. کاربردی کردن و 
هدفمند کردن برنامه های درسی سومین 
ویژگی برجسته دانشگاه نسل سوم تلقی 
می ش��ود. در حقیقت، خروجی و رسالت 
دانشگاه نسل سوم،  »کارآفرین پروری«11 
و به ی��ک معنا، تربیت »بیزیِنس��َمن«1۲ 

است. 
نه��اد آم��وزش عالی در ح��ال تجربه 
جدی��دي از تغیی��ر در »س��اختار«، 
»کنش« و »مأموریت« دانش��گاه است. 
دیگر مش��خص نیس��ت ک��ه جغرافیاي 
دانش��گاه در درون جامعه کجاس��ت. در 
س��ال های اخیر، به تدریج نسل جدیدی 
از دانشگاه در حال شکل گیری است که 
به آن »دانشگاه نس��ل چهارم«1۳ اطالق 
می شود )پاولس��کی، ۲009(. دانشگاه 
نس��ل چهارم الگوی حرف��ه ای نوینی را 
برای نهاد آم��وزش عالی تعریف می کند 
که ب��رای توس��عه محل��ی و منطقه ای 
فرصت سازی می کند )پاولسکی، ۲009؛ 
لوکوی��چ و زوت��ی14 ،۲01۳(. در چنین 
فضایی، اگرچه آم��وزش عالي محصور و 
محدود به فضاهای مکانی یا جغرافیایی 
مش��خصی نیس��ت، اما دغدغ��ه اصلی 
دانش��گاه عالوه بر »حض��ور جهانی«15، 
اقتصاد محلی و محیط بالفصل خویش از 
طریق تشکیل »جامعه دانشی«1۶ است. 
بنابراین، همانگونه که پاولسکی )۲009( 
و لوکویچ و زوتی )۲01۳( بحث می کنند 
مأموریت محوری دانش��گاه نسل چهارم 
مدیریت تغییر آین��ده و رهبری محیط 

بالفصل خود است. 
دانشگاه نس��ل چهارم عالوه بر حفظ 
مأموریت های دانش��گاه های س��ه نسل 
ماقبل خ��ود )آموزش، پژوه��ش و کار/

ث��روت آفرین��ی( دارای ویژگی ه��ای 
منحصر به فردی اس��ت. کس��ب اعتبار 
بین المللی و اثرگذاری محلی-منطقه ای 

از راهبردهای اصل��ی )برنامه راهبردی( 
دانش��گاه نسل چهارم اس��ت )لوکویچ و 
زوتی، ۲01۳(. ت��وان خود  تحولی برای 
مدیریت تغییرات محیطی از ویژگی های 
درونی دانشگاه نسل چهارم است. در این 
معنا، دانش��گاه به طور پیوس��ته در حال 
سناریوسازی برای بازآفرینی و تحقق خود 
است. ویژگی برجس��ته چنین سازمانی 
ظرفیت یادگیرندگی و خودسازماندهی 
مستمر است. در چنین شرایطی انتقال، 
تبادل و جابجای��ی متقابل دانش، تجربه 
و نوآوری بین دانشگاه و محیط پیرامونی 
)جامعه، صنعت و دولت( مستمراً برقرار 
اس��ت. خودراهبری و اس��تقالل مالی از 
منابع دولتی یک��ی از ویژگی های دیگر 
دانشگاه نسل چهارم است. در دهه اخیر 
روند وابستگی دانشگاه  ها به منابع دولتی 
به س��رعت رو به کاهش بوده اس��ت. در 
حالیکه تا دهه نود، 95 درصد منابع مالی 
دانش��گاه ها در کانادا از طریق دولت های 
فدرال و محلی تأمین می ش��د، این عدد 
در س��ال ۲015 به پایین تر از 40درصد 
رسیده اس��ت. خودگردانی مالی و عدم 
وابستگی تدریجی دانشگاه به دولت های 
مرک��زی و محلی منجر به ش��کل گیری 
دانش��گاه هایی با ش��خصیت آکادمیک 

مستقل شده است. 
»دیگرراهب��ری« از برجس��ته ترین 
خصلت های دانشگاه نسل چهارم است. 
در این معنا، دانش��گاه مبدع سناریوهای 
توسعه محلی و منطقه ای و مبدأ رهبری 
جامع��ه و محی��ط خارجی خود اس��ت. 
دانشگاه نسل چهارم برخالف نسل های 
س��لف خود صرفا در خدم��ت جامعه و یا 
رشد اقتصادی آن نیست، بلکه همانگونه 
ک��ه پاولوس��کی17 )۲009( می گوی��د، 
روندها و سیاست های توسعه ای محلی و 
منطقه ای را رهبری می کند، سرمایه های 
فک��ری و تغییرات محیط��ی را مدیریت 
می کند و آینده خود و جامعه خود را شکل 
می دهد. دانش��گاه نس��ل چهارم صحنه 
گ��ردان اصلی خ��ود و محی��ط پیرامون 
خود است. این دانش��گاه نه تنها مسائل 
و چالش های خ��ود را راهبری می کند، 
بلکه مسأله یابی و پاسخگویی به مسائل 
و چالش ه��ای جامعه و س��ایر نهادهای 
اجتماعی نی��ز از مأموریت های محوری 

 کسب اعتبار 
بین المللی 
و اثرگذاری 

محلی-
منطقه ای از 
راهبردهای 

اصلی )برنامه 
راهبردی( 

دانشگاه نسل 
چهارم است. 

آن است. دانشگاه نس��ل چهارم به مانند 
ذهن هدایتگر و سناریوساز جامعه آینده 
است. فراتر از رابطه متعارف »سه گانه«18 
دانش��گاه-دولت-صنعت، دانشگاه نسل 
چهارم، به نوعی دانش��گاه »جامعه ساز« 

است. 

منابع: 
 Albulescu, I. & I Albulescu, M. (2014). The
 University in the Community. The University’s
 Contribution to Local and Regional Development by
 Providing Educational Services for Adults.  Procedia -
Social and Behavioral Sciences. 142, 14  5-11
 Clark, B. (2001). The Entrepreneurial University:
 New Foundations for Collegiality, Autonomy, and
 Achievement. Higher Education Management, 13,
 2, 9-24.
 Kitagawa, F. (2005). Entrepreneurial Universities
 and the Development of Regional Societies: A Spatial
 View of the Europe of Knowledge. Higher Education
Management and Policy, 17, 3.
 Pawlowski K. (2009). The ‘Fourth Generation
 University’ as a Creator of the Local and Regional.
 Development. Higher Education in Europe 34 (1):
51-64.
 Wissema, J.G. (2009). Towards the third
 generation university. Managing the university
 in transition. Edward Elgar, Cheltenham, United
Kingdom.

 1-  educating university or first generation
university
2- Wissema
3- Protection of truth
4- Professionals
5- Professionals
 6-  research university or second generation
university
7-  Researcher and scientists
 8-  entrepreneurial university or third generation
university
9- utilization of knowledge
10-  Kitagawa
11-  Clark
12-  entrepreneurship
13- business man
 14- Knowledge-based university or fourth
generation university
15- Miklós Lukovics & Bence Zuti
16- Global presence
17- Pawlowski
 18  Triple Helix / university-industry-government
relationships



خرداد و تیر 1396 12

ذره ب���ی�����������ن

دانشگاهی  متعهد به جامعه
 من در اوایل شهریور 1395 به اقتضای 
عالئق مطالعات��ی ام در زمینه مدیریت 
منابع آب در نشس��تی شرکت کردم که 
برای معرفی و آغاز همکاری های دانشگاه  
ملبورن استرالیا با ایران و باالخص ستاد 
احیای دریاچه ارومیه برگزار می ش��د. 
رئی��س هیئت اس��ترالیایی ب��ه هنگام 
س��خنرانی و در ادای اولین جمالتی که 
برای معرفی دانشگاه ملبورن به کار برد 
گفت ما دانشگاهی هس��تیم که خود را 
متعهد به حل مسائل محلی می دانیم، و 
ارائه های همکاران وی درباره مطالعات 
و اقدامات انجام ش��ده در این دانش��گاه 

در حوزه آب برای ایالت ویکتوریا و شهر 
ملبورن نش��ان می داد ک��ه میزان تعهد 
دانش��گاه به مسائل محلی بس��یار زیاد 
اس��ت. پایگاه اینترنتی دانشگاه ملبورن 
نیز ذیل بخش »راهب��رد و رهبری« که 
اصول عمل دانشگاه را تشریح می کند، 
 Engagement زیربخش��ی با عنوان
دارد که می توان آن را به »تعهد« ترجمه 
کرد. همین صفحه از پای��گاه اینترنتی 
فای��ل جزوه ای بیس��ت صفح��ه ای را با 
عن��وان »تعهد ب��ه ملب��ورن: 2020-

2015« در خود جای داده اس��ت. این 
متن س��ه تعهد اصل��ی برای دانش��گاه 

ملبورن را ذکر می کن��د: تعهد به ارزش 
عمومی، تعهد به داش��تن دانش��جویان 
متعهد، و تعهد به تحقیقات متعهد؛ و به 
عبارتی دانش��گاه خود را متعهد ساخته 
اس��ت در تولید ارزش عموم��ی، تربیت 
دانش��جویانی که متعهد به حل مسائل 
اجتماع و مشارکت در آن باشند و انجام 
تحقیقاتی ک��ه متعهد به حل مس��ائل 
اجتماع میزبان دانش��گاه باش��ند سهم 
مهم داشته باش��د. تولید ارزش عمومی 
به این معناس��ت که تعهد به مأموریت 
آکادمیک ش��کل دهنده ب��ه کردارهای 
عملیاتی دانشگاه است و سهم دانشگاه 

 دکتر 
محمد فاضلی 
معاون پژوهشی 
مرکز بررسی های 

استراتژیک  
ریاست جمهوری

عکس: ایسنا
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در زندگی فک��ری، فرهنگی، اجتماعی 
و اقتص��ادی را تعیین می کن��د. تربیت 
دانش��جویان متعهد به این معناست که 
دانشگاه فارغ التحصیالن را برای ایفای 
س��هم حرفه ای، رهبری و ش��هروندی 
فعال در اجتماع تربیت می کند. پژوهش 
متعهدانه نیز بدان معناست که دانشگاه 
فراتر از س��طح آکادم��ی، در تحقیقاتی 
درگیر می ش��ود که به پیش��رفت هایی 
می انجامند که جهان را تغییر می دهند 
و همه این ها معطوف به جهان بالواسطه 
در برگیرنده دانش��گاه صورت می گیرد. 
این بدان معناست که مأموریت محلی، 
ملی و جهانی دانشگاه هم زمان مد نظر 
قرار می گیرد. نکته مهم بیان ش��ده در 
این متن آن اس��ت ک��ه »... رابطه بین 
دانش��گاه ها و اجتماعاتی که دانشگاه ها 
در خدمت آن ها هستند، دانشگاه را در 

نسل های مختلف شکل داده است.« 
ایده تعهد دانش��گاه به محیط اطرافش 
متضمن آن اس��ت که از دانشگاه انتظار 
می رود در غنی س��ازی کیفیت زندگی 
جامعه و مردمی که دانشگاه با استفاده 
از منابع آن ها فعالیت می کند مشارکت 
فعال و مؤثر داشته باشد. مسائلی نظیر 
توس��عه محلی، پایدارس��ازی توسعه، 
واکنش مناس��ب به سیاست های ملی و 
ارزیابی تأثیرات محل��ی آن ها، واکنش 
به فرایندهای سیاسی و سیاستی مؤثر 
بر حیات اجتماعی، اقتصادی و سیاسی 
محلی و تالش برای ارتقای سطح دانش و 
ادراک محلی از سطوح ملی و جهانی، در 
چنین بستری از ایده تعهد در دانشگاه 

اهمیت می یابند.
دانشکده ها نیز حتی در چنین بستری، 
معرف تالش دانش��گاه برای مش��ارکت 
در بررسی، نقد، اصالح و وضع سیاست 
عمومی درست درمی آیند. دانشکده های 
علوم سیاس��ی، سیاست گذاری عمومی 
و علوم حکمرانی، ارتباط��ات، اقتصاد و 
مدیریت عمومی، علوم اجتماعی و سایر 
حوزه ه��ای علوم با مأموریت مش��خص 
مشارکت در پیش��رفت اجتماع محلی 
تعریف می شوند. بخشی از این مشارکت 
با تعه��د به مداخل��ه ک��ردن در فرآیند 
سیاس��ت گذاری عمومی و از جمله نقد 
و بررسی سیاست های عمومی متجلی 

می شود. 
دانش��گاه در چنین بس��تری نسبت به 
ویژگی های خاص توسعه محلی حساس 
است. جغرافیای توس��عه و شکاف های 
میان مناطق مختلف، نسبت فرایندهای 
اجتماع��ی و اقتص��ادی ب��ا ارزش هایی 
نظی��ر عدال��ت و آزادی، رعایت حقوق 
شهروندی، مالحظات مربوط به نسبت 
س��طوح مختلف حکمرانی و بس��یاری 
مق��والت دیگر ک��ه در نهای��ت کیفیت 
زندگی مردم را تعیین می کنند در این 
نوع نگاه به دانشگاه، جایگاه شایسته ای 

می یابند.

تحول تاریخی در کارکردهای 
دانشگاه 

 رویک��رد تعهد دانش��گاه ب��ه جامعه 
محلی درتعارض با کارکردهای پیشین 
دانش��گاه قرار ندارد بلکه بسط و تحولی 
در شرایط کارکردی دانش��گاه را نشان 
می دهد. دانش��گاه ها در ق��رن هجدهم 
حداق��ل از دو جهت در پیون��د وثیق با 
دولت-ملت ه��ا ق��رار داش��تند. نیروي 
انس��اني الزم ب��راي ایج��اد نظام هاي 
بروکراتی��ک حاکم ب��ر س��ازمان هاي 
سیاس��ي جدید در دانش��گاه ها تربیت 
می ش��دند. تربیت این نیروي انساني به 
معني ایجاد دس��تگاه معرفتي متناسب 
ب��ا اداره ک��ردن دولت-ملت نی��ز بود. 
دانشگاه ها از سوي دیگر، گفتمان فکري 
و فرهنگي الزم براي وحدت بخش��یدن 
به دولت-ملت ها را فراهم می س��اختند 
و به طرق مختلف میراث فرهنگي، نظام 
نمادین و زیربناهاي استداللي الزم براي 
قوت بخش��یدن به یک ساخت سیاسي 
جدیدالتأس��یس را فراه��م مي آوردند. 
نظام هاي سیاس��ي در غ��رب در مقابل 
این دو خدمت، خودمختاري دانشگاه را 
تضمین می کردند. این چنین رویکردی 
بیشتر بدان معناست که دانشگاه خود را 
در سطح کالن ملی و با این پیش فرض 
تعری��ف می کند ک��ه هر آن چ��ه به کار 
سطح ملی می آید مناسب است. بدیهی 
اس��ت در فضایی که دولت ملی در حال 
شکل گیری است و هنوز مسائل محلی 
اولوی��ت نیافته اند یا تعارضات س��طوح 
مختلف آش��کار نش��ده اند، این رویکرد 

ایده تعهد 
دانشگاه به 

محیط اطرافش 
متضمن آن است 

که از دانشگاه 
انتظار می رود 
در غنی سازی 
کیفیت زندگی 
جامعه و مردمی 
که دانشگاه با 

استفاده از منابع 
آن ها فعالیت 

می کند مشارکت 
فعال و مؤثر 
داشته باشد.

مناسب به نظر می رس��د. دانشگاهی با 
این ویژگی، انس��ان، دانش و تحقیقاتی 
را تولید می کند که به دلیل پاسخ داده 
نشدن به عمده ترین مسائل جامعه، در 
بسترهای اجتماعی، اقتصادی و سیاسی 
مختلف کاربرد دارد و ب��ه عبارتی هنوز 
اختصاصات و ویژگی های جوامع محلی 
میزبان دانش��گاه ها آش��کار نش��ده اند. 
پیچیدگی های جوامع نیز به حدی بروز 
نکرده بودن��د که توجه ب��ه ویژگی های 

محلی اهمیت یابد.  
دانش��گاه به تدریج وارد فضای دیگری 
می ش��ود که در آن ب��ر تعیین ش��دن 
نی��از ب��ه تولی��د دان��ش در زمین��ه اي 
اجتماعي و فراتر از عالی��ق آکادمیک؛ 
تولید بین رش��ته اي دانش و در ساختار 
س��ازماني ب��ه مرات��ب کوچک ت��ر و با 
پاسخ گویي بیش��تر در مقابل جامعه؛ و 
کنترل کیفیت تولید دانش در عرصه اي 
فراتر از هم��کاران علمي تأکی��د دارد. 
دانش��گاه ها در ای��ن بس��تر جدی��د در 
زمینه هاي اجتماع��ي و مجموعه اي از 
ارتباطات فرادانش��گاهي نیز نقش ایفا 
مي کنند. بازي تولید علم ب��ه تدریج از 
عرصه تعامل میان دولت-ملت و دانشگاه 
به عرصه بازار و جامعه مدنی گس��ترش 
مي یاب��د. همچنین اصلي تری��ن مراکز 
تولید دانش، خصوصا آن بخش از دانش 
که در زمینه هاي اقتصادي و تکنولوژیک 
کاربرد دارد، ب��ه درون مراکز تحقیق و 
توسعه شرکت هاي بزرگ صنعتي منتقل 
مي شود. فرهنگ س��ازماني دانشگاه ها 
نیز در این ش��یوه  جدید تغییر می کند. 
افزایش ارتباط ب��ا بخش هاي صنعتي و 
خصوص��ي، افزایش مس��ئولیت پذیري 
دانش��گاه ها در مقابل نیازهاي جامعه، و 
ایجاد ش��رکت ها و کارخانجات جدید با 
همکاري دانشگاهیان و غیردانشگاهیان، 
تح��ول در فرهنگ س��ازماني س��نتي 

دانشگاهي را نشان مي دهد. 
تغییراتي اساسي در عرصه اقتصاد نیز رخ 
می دهد که تناسب خروجي هاي انساني 
دانش��گاه با اقتصاد جدی��د را به چالش 
می کش��د. نیروی انس��انی دانش��گاه ها 
دیگر برای استخدام از پیش تعیین شده 
در نظ��ام بوروکراتیک دولت��ی تربیت 
نمی شوند، و نیروی انس��انی مورد نیاز 



خرداد و تیر 1396 14

ذره ب���ی�����������ن

گروهی به 
تأسی از یورگن 

هابرماس 
فیلسوف آلمانی 

تأکید دارند 
که دانشگاه 
هم مسئول 

تولید، توزیع و 
انتقال دانش از 
نظر فني قابل 
بهره برداري 
و هم مسئول 
انتقال، تبیین 
و اشاعه سنت 

فرهنگي 
جامعه و شکل 
دادن به خود 

آگاهي سیاسي 
دانشجویان 

است. 

بخش خصوصی و جامع��ه مدنی دارای 
ویژگی های یکس��انی در س��طح ملی یا 
حت��ی جهانی نیس��ت. مس��ائل محلی 
ش��ده اند و بنابراین نیروی انسانی نیز با 
ویژگی های محلی و ب��ا قابلیت تطبیق 
یافتن ب��ا ویژگی ه��ای محل��ی تربیت 

می شود. 
کارکرده��اي نوین دانش��گاه از دل این 
تحوالت زاده ش��ده اند. یونس��کو قریب 
به دو ده��ه قبل به ش��دت ب��ر تربیت 
دانشجویي که ش��هروندي مشارکت جو 
و ش��هروندي متخص��ص باش��د تأکید 
می ک��رد. گروهی ب��ه تأس��ی از یورگن 
هابرماس فیلس��وف آلمانی تأکید دارند 
که دانشگاه هم مس��ئول تولید، توزیع و 
انتقال دانش از نظر فني قابل بهره برداري 
و هم مس��ئول انتقال، تبیین و اش��اعه 
س��نت فرهنگي جامعه و شکل دادن به 
خود آگاهي سیاسي دانشجویان است. 
دانشگاه جدید براي آن که بتواند از پس 
نقش هاي خود در جهت تربیت افرادي 
با قابلیت پذیرش مسئولیت اجتماعي و 
فرهنگي برآید، باید توسعه قابلیت هاي 
فردي را نیز در دستور کار خود قرار دهد. 
توس��عه فردي براي پرورش شهروندي 
مشارکت جو ضروري است. دانشگاه باید 
میان ش��هروندي فرهنگي و شهروندي 
تکنولوژیک تلفیق ایجاد کند. شهروندي 
فرهنگي به رابطه میان خود و دیگري و 
به قواعدي که سبب عضویت در اجتماع 
فرهنگي هستند ارتباط دارد. در ضمن، 
با مقوله دموکراس��ي نیز ارتباط وثیقي 
دارد. همچنین حاوي این ایده است که 
مجموعه فرهنگي واحدي که الهام بخش 
انس��جام فرهنگي باش��د وجود ندارد و 
دانشگاه بیش از هر چیز جایگاهي براي 
تنازع فرهنگي جاري است. شهروندي 
تکنولوژیک نیز ابع��اد خاصي از زندگي 
نظیر کار ک��ردن، دسترس��ي یافتن به 
منابع، ارتباط برقرار کردن و کنار آمدن 
با شرایط دائم التغییر زندگي در حضور 

تکنولوژي را شامل مي شود. 
دانشگاه با چنین رویکردهایی و با عنایت 
به این که مسائل محلی را در اولویت قرار 
می دهد، نهادی اس��ت که »مسئولیت 
اجتماعی« در آن جای��گاه برتری دارد. 
مس��ئولیت اجتماعی دانشگاه، چندین 

پرس��ش بنیادین را پیش روی مدیریت 
دانشگاه قرار می دهد. تعیین رویه های 
کار آکادمی��ک و س��ازوکارهایی ک��ه 
تعیین کننده عمل استادان، دانشجویان 
و مدیریت اجرایی دانشگاه باید معطوف 

به چنین پرسش هایی تنظیم شوند. 
س��ؤال اول. وجود دانش��گاه در اجتماع 
میزبان )شهر، شهرس��تان و استان( چه 
ظرفیت هایی ب��رای کمک ب��ه ارتقای 
کیفیت زندگی و توس��عه پای��دار ایجاد 
کرده اس��ت؟ طرح این پرس��ش بدان 
معناس��ت که آی��ا دانش��گاه  از طریق 
تحقیق��ات، تربی��ت نی��روی انس��انی 
کارآمد برای توس��عه محلی، بررس��ی و 
نقد سیاس��ت های محلی و ملی، هشدار 
دادن نس��بت به روندهای آس��یب زا در 
عرصه های مختلف، و افزودن بر س��طح 
دانش س��ازمانی یا مش��ارکت با بخش 
خصوصی و س��ازمان های جامعه مدنی 
توانسته تأثیر معناداری بر ظرفیت های 

توسعه محلی باقی بگذارد. 
پرداختن به س��ؤال اول به این معناست 
که در س��بد مس��ائلی که دانش��گاه به 
آن ها می پ��ردازد – در دانش��کده های 
مختلف – مس��ائل محلی چه نسبتی را 
به خود اختصاص می دهند؟ و دانشگاه 
چه س��همی در بررس��ی و حل مسائل 
یا ارائه راهکارهای بدیل داش��ته است. 
بح��ران محیط زیس��ت ب��رای مثال به 
یکی از اصلی ترین مس��ائل و مشکالت 
اس��تان ها در ای��ران تبدیل ش��ده و در 
میان کل بحران های محیط زیس��تی، 
مشکالت ناشی از سوءمدیریت منابع آب 
به پیدایش وضعیت های چالش برانگیزی 
بدل شده اس��ت. پرداختن به سؤال اول 
الزام می دارد که دانشگاه از خود بپرسد 
چه س��همی در هش��دار دادن، بررسی 
و نقد سیاس��ت های معطوف ب��ه ایجاد 
بحران، سازماندهی تحقیقات معطوف 
به تعدیل بحران محیط زیس��ت و آب، 
یا ارائه راهکارهای متناس��ب با شرایط 

محلی برای حل بحران ها داشته است. 
س��ؤال دوم. دانش��گاه چه س��همی در 
هم افزای��ی مثب��ت نیروه��ای مؤثر بر 
تحوالت هم��ه جوانب حی��ات اجتماع 
محل��ی داش��ته اس��ت؟ آیا دانش��گاه 
جایگاهی بوده که در آن س��ازمان های 

بخ��ش خصوص��ی، نهاده��ای مدنی، 
رس��انه های محل��ی، مقام��ات محلی 
و س��ایر نیروهای تأثیرگذار بر توس��عه 
محلی با یکدیگ��ر تعام��ل کرده اند؟ یا 
دانش��گاه بی توجه به همه ای��ن نیروها 
به حیات خ��ود ادامه داده اس��ت؟ اگر 
دانش��گاه نقش مهمی در ارتباط گیری 
نیروهای اجتماعی، سیاسی، اقتصادی 
و فرهنگ��ی اجتم��اع میزبان دانش��گاه 
بازی کند، به کانونی برای خلق سرمایه 
اجتماع��ی ب��رای دانش��گاه و اجتماع 
میزبان ب��دل می ش��ود. تجرب��ه من از 
محیط دانشگاه ها در ایران حاکی از آن 
است که اتاق بازرگانی به عنوان نماینده 
بخش خصوصی، ش��رکت های صنعتی، 
رسانه های محلی، سازمان های مردم نهاد 
و نخبگان محلی دانش��گاه را جایگاهی 
برای گفت وگو و تعامل نمی دانند. نکته 
قابل ذکر این که بس��یاری از اس��اتید و 
دانشجویان که با چنین محیط هایی در 
بیرون از دانشگاه تعامل دارند، تعامالت 
خود را وارد دانش��گاه نمی کنند یا حتی 

پنهان می کنند. 
سؤال سوم. دانش��گاه چقدر متفاوت از 
سایر دانشگاه هایی است که در بسترهای 
اجتماع��ی و اقتص��ادی متفاوت��ی قرار 
دارند؟ آیا دانش��کده علوم اجتماعی یا 
علوم سیاسی، سیاست گذاری عمومی یا 
کشاورزی در سیستان و بلوچستان باید 
همان راهی را بروند که دانش��کده های 
مشابه در استان مازندران طی می کنند. 
برنامه ه��ا، تحقیقات و س��طح مداخله 
اجتماعی دانشگاه در این دو استان باید 
یکس��ان و معطوف به مس��ائل مشابهی 
باش��د؟ آیا تأکی��دات تحقیقاتی در این 
دو منطقه یکسان اس��ت؟ میزان تعهد 
ه��ر دانش��گاه ب��ه محی��ط اطرافش بر 
اس��اس میزان تمایزات آن نس��بت به 
سایر دانشگاه ها، تمایزاتی که بر اساس 
مقایس��ه با ش��رایط خاص ه��ر منطقه 
معنادار هستند، قابل سنجش است. اگر 
چنین تمایزی ایجاد شود، این پرسش 
که »اگر از فردا دانشگاه منطقه را تعطیل 
کنند چه می شود؟« پاسخ خوشایندی 

نخواهد داشت. 
این س��ه س��ؤال را می توان با مجموعه ای 
از س��ؤاالت دیگر تکمیل ک��رد که هر یک 
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رویه های ارتقای 
اساتید برای 

کسانی که خود را 
متعهد به محیط 

محلی بدانند 
مشوقی ندارد 
و اساساً نظام 

نهادی دانشگاه 
میان آن ها 

که تعهدی به 
محیط پیرامونی 

خود دارند و 
نقش هایی فراتر 
از دانشگاه قرن 

هیجدهمی 
برای خود 

تعریف می کنند 
و کسانی که در 

همان حصارهای 
دانشگاه دو 

قرن قبل باقی 
مانده اند تمایزی 
قائل نمی شود. 

به نوعی با سه س��ؤال فوق مرتبط هستند. 
دانش��گاه چه س��همی در تولید یا انتقال 
تکنولوژی داش��ته اس��ت؟ چه نقشی در 
تقویت سطح مشاوره به مقامات استان ایفا 
کرده است؟ چه سازوکارهای ارتباطی میان 
پایتخت و منطقه را تقویت کرده اس��ت؟ 

دانشگاه چه سهمی در بسیج نیروهای نخبه 
پیرامون برای شنیده شدن صدای پیرامون 
در مرکز داشته است؟ دانشگاه چه نقشی 
در ایجاد و متشکل ساختن مطالبات محلی 
ایفا کرده و چگونه به مؤثر و منطقی شدن 

آن ها کمک کرده است؟ 

من کام��اًل آگاه��م که موانع��ی نهادی 
پیش روی چنین رویکردی به عملکرد 
دانش��گاه وجود دارد. رویه های ارتقای 
اساتید برای کس��انی که خود را متعهد 
به محیط محلی بدانند مشوقی ندارد و 
اساس��اً نظام نهادی دانشگاه میان آن ها 
که تعهدی ب��ه محی��ط پیرامونی خود 
دارند و نقش هایی فراتر از دانشگاه قرن 
هیجدهمی برای خود تعریف می کنند و 
کسانی که در همان حصارهای دانشگاه 
دو قرن قبل باقی مانده اند تمایزی قائل 
نمی شود. سازوکارهای سیاست گذاری 
عمومی و بی توجهی ب��ه محلی نگری و 
سطوح پایین تر از س��طح ملی، به عالوه 
شبکه هایی از منافع که وضع موجود را 
تداوم می بخشند، مانع از مشارکت جدی 
دانشگاه در اجتماع میزبان خود و تعهد 
اس��ت. آموزش عالی اما اگر می خواهد 
از بحران ه��ای فعلی خود خارج ش��ود 
و ب��ه تدریج نقش نه��ادی بی کارکرد – 
از منظر کمک ب��ه فرایند توس��عه – را 
به خ��ود نگیرد، چاره ای جز مش��ارکت 
فعاالنه در توسعه محیط پیرامونی خود 
و فراتر رفتن از رویه های موجود ندارد.  
این تالش ب��رای فراتر رفت��ن، قباًل در 
چارچوب ابتکاراتی نظیر دفتر ارتباط با 
صنعت دنبال شده اما موفقیت چندانی 
نداشته است. تنظیم گری های بیشتری 
در محیط آکادمیک الزم است و ضرورت 
دارد مدیرانی با رویکرد تعهد به اجتماع 
میزبان دانش��گاه در دانش��گاه ها به کار 
گرفته شوند تا تحولی آغاز شود. پیدایش 
اتاق های فکر اس��تانی در دولت یازدهم 
از س��ال 1393 اقدامی برای نهادسازی 
جهت تقویت ارتباط نهادینه دانش��گاه، 
جامع��ه و بخش خصوصی بوده اس��ت؛ 
اما اقداماتی فراتر از این نیز الزم اس��ت. 
الزامات توس��عه و بحران های��ی که در 
همه عرصه های اقتص��ادی، اجتماعی، 
فرهنگی، محیط زیست و حتی سیاسی 
پی��ش روی جامع��ه ایرانی ق��رار دارد 
ش��رایطی خلق خواهد کرد که دانشگاه 
بر س��ر دوراهی ادامه وض��ع موجود یا 
درگیر شدن فعاالنه در خلق ارزش برای 
محیط پیرامونی خ��ود تصمیم بگیرد و 
این تصمیم برای ادامه مسیر دانشگاه در 

ایران سرنوشت ساز خواهد بود. 

یم
سن

س: ت
عک
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ذره ب���ی�����������ن

دانشگاه، گلخانه اي یا ارگانیك؟
اتاق هاي فکر استاني به مثابه نمونه اي  از تعامل دانشگاه و جامعه

 نهاد آکادمي در جهت رشد و بالندگي 
خود باید در میان یک دو راهي دست به 
انتخاب بزند: راه نخست، رشد گلخانه اي 
و راه دوم، رشد از طریق برقراري پیوندي 
ارگانیک با جامعه. راهبرد رشد گلخانه اي 
مي کوشد به توسعه دانشگاه بدون پیوند 
با شهر و منطقه اي که در آن قرار گرفته 
اس��ت بپردازد و راهبرد ارگانیک رش��د 
دانش��گاه را از خالل برق��راري روابط با 
دیگر نهاده��اي اجتماعي که در منطقه 
استقرار آکادمي مستقر هستند، پیگیري 
مي کند. به نظر مي رسد یکي از گره هاي 
آکادمي در ایران و کش��ورهاي در حال 
توس��عه همین انتخاب میان دو راهبرد 

است. انتخاب هر کدام از این دو راهبرد 
سیاس��ت گذاري و مدیریت متفاوتي را 
ایجاب خواهد کرد. تفاوت دانش��گاهي 
که با رویک��رد گلخانه اي ش��کل گرفته 
با دانش��گاهي که با راهبردي ارگانیک 
توس��عه یافته اس��ت در رونق یا بزرگي 
ظاهري این دو نوع دانشگاه نیست، حتی 
در اهمیتي که در ظاهر به دانشگاه داده 
مي شود نیز نیست، بلکه در این است که 
دانشگاه ارگانیک توسعه یافته، دانشگاه 

حل مسأله است. 
دانش��گاه گلخانه اي مي تواند بزرگ و 
زیبا باش��د و حت��ی در رتبه هاي جهاني، 
جایگاه مناسبي داش��ته باشد، این گونه 

دانش��گاه ها را مي توان با ص��رف هزینه 
س��اخت. اصوالً  اینگونه دانشگاه ها بیش 
از آنکه ش��کل گرفتني باشند، ساختني 
هستند و بسیار مناسب نمایش، نمایش 
قدرت دستگاه حاکمیت. شاید بارزترین 
نمونه هاي آن در عربستان سعودي باشد. 
مي توان با صرف هزینه و جذب استعدادها 
و ساختن ساختمان های پرشکوه آنها را 
ب��ه مانند یک گلخانه پ��ر از گل هاي زیبا 
ساخت. شاید دانش��گاه پهلوي )شیراز( 
در زمان پهلوي در ای��ران نیز نمونه اي از 
این گلخانه ها باش��د. البته در همه موارد 
این دانشگاه هاي گلخانه اي زیبا نیستند. 
حتی مي توان گفت که در اکثر موارد اتفاقاً 

دکتر  وحيد 
شالچی

    مدیر کل دفتر 
سیاست گذاری 
و برنامه ریزی  

فرهنگی و 
اجتماعی  وزارت 

علوم
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چهره مفلوکي نیز به نمایش مي گذارند. 
اگر  از درآمدهاي نفتي یا درآمدهاي کالن 
دیگر خبري نباشد چهره این دانشگاه ها 
نیز خبر  از  رنگ رخساره جامعه خواهد داد.

دانش��گاه گلخانه ای معلول ش��رایط 
پسااستعماري است. حاصل گرته برداري 
از نهاد آکادمي در منطقه اي دیگر اس��ت 
بدون توج��ه به صیروریت و تاریخیت آن. 
دانش��گاه گلخانه اي حاصل بیدار شدن و 
غبطه است، هنگامی که به یکباره نخبگان 
مطلع مي ش��وند که در جهان پیش��رفته 
اموري رخ داده و باید ما هم داشته باشیم 
اما بدون توجه به اینکه یک نهاد اجتماعي 
مانند دانش��گاه یک کارخانه ی��ا فناوري 
نیست که وارد شود. دانش��گاه هم نوعي 
خ��اص از نگرش اس��ت و هم گون��ه اي از 
زندگي و تعامل و هم حاصل پیوندي خاص 
میان نهادهاي اجتماع��ي مانند اقتصاد، 
سیاس��ت و فرهنگ. به عب��ارت دقیق تر 
دانشگاه عنصري در فرماسیون اجتماعي 
است که شکل و کارآمدي آن، معلول پیوند 

با دیگر اجزاي این فرماسیون است.
دانش��گاه گلخانه اي با مش��کل اعتبار 
مواج��ه اس��ت، دانش آموختگانش بیکار 
هس��تند، سیاس��ت هایش متأثر از رفت و 
آمد دولت هاس��ت، آموزش محور است نه 
آموزش��ِي مبتني بر پژوهش، موضوعات 
مورد بررسي در آن، موضوعات مورد  ابتال در 
جامعه نیستند،   از  آن طرف  دستور کارهاي 
جامعه نیز از دانشگاه بیرون نیامده است  و... 
حتی به لحاظ کالبدي نیز ویژگي هایي 
دارد، مثال در حصار دی��وار و یا نرده ها قرار 
دارد، فضاهایش عمدتاً کالس های درس 
هستند، کالس هاي مبتني بر ارائه استاد 
و مانند آن و کمتر فضاهایي براي گفت وگو 

و تعامل دارد.
ام��ا، دانش��گاه ارگانیک، دانش��گاهي 
اس��ت که پیوند وثیقي ب��ا دیگر نهادهاي 
جامعه دارد و از خالل همین پیوند اس��ت 
که مس��یرهاي رش��د و توس��عه و حتی 
دس��تورکارهاي پژوهش��ي و آموزش��ي 
خود را تعریف مي کن��د. نیازهاي اقتصاد 
محلي است که مشخص مي سازد کدامین 
رش��ته  ها و تا چه مقطعي باید در دانشگاه 
آم��وزش داده ش��ود. موضوعات پژوهش 
دانش��گاه موضوعاتي اس��ت ک��ه مردم 
محلي در زندگ��ي با آن س��رو کار دارند. 

اگر معیش��ت مردم از کش��اورزي است یا 
گردش��گري یا معدن یا صنعت، دانشگاه 
نیز پیرامون موضوعات و مسائل اجتماعي 
همان منطقه سامان مي یابد. پایان نامه ها 
دقیقاً معطوف به حل مسئله مردم منطقه 
هس��تند  و  درآمد دانشگاه نیز تا حدودي 
از پیوند با اقتصاد منطقه تأمین مي شود. 
آموزش در دانشگاه ارگانیک نیز نه تنها از 
جهت عناوین رش��ته ها بلکه سرفصل ها 
و موضوع��ات پژوهش ه��م متأثر محیط 
اجتماعي و طبیعي منطقه خواهد بود نه 
ترجمه اي و تقلی��دي. دانش آموختگان 
چنی��ن دانش��گاهي قطع��ا فرصت هاي 
تحصیلي بهتري خواهند داش��ت. چنین 
دانش��گاهي قطعاً م��ورد توج��ه مردم و 
سازمان هاي محلي و منطقه اي خواهد بود 
چرا که حیات و ممات نهادهاي اجتماعي 
منطقه در پیوند ارگانیک با نهاد آکادمي 

هستند.
   وضعیت نهاد آکادمي در ایران متأسفانه 
تاکنون بیشتر به نوع گلخانه اي آن نزدیک 
بوده است. این وضعیت به گونه اي تاریخي 
ش��کل گرفته و عبور از آن بی��ش از آنکه 
تحت تاثیر شعارها ممکن باشد،  متأثر  از 
تصمیم ها و سیاست هاي اتخاذي خواهد 
بود. تجربه برقراري پیوند میان دانشگاه و 
صنعت در کشور آموزنده است، ده ها سال 
تالش در جهت برقراري این پیوند هنوز 
حاصل راضي کننده اي نداش��ته اس��ت. 
بازخواني این تجربیات و این روند تاریخي 
اس��ت که ایده »اتاق هاي فکراستاني« 
را در وزارت علوم، تحقیق��ات و فناوري 
و مرکز بررسي هاي استراتژیک ریاست 
جمهوری شکل داد. ایده »اتاق هاي فکر 
استاني« تبلور رویکرد اجتماعي دولت 
اس��ت و محصول همکاري وزارت علوم، 
تحقیقات و فناوري، مرکز بررس��ي هاي 
اس��تراتژیک، س��ازمان مدیری��ت و 
برنامه ریزي و همچنین وزارت کش��ور. 
ش��وراي راهبردي اتاق ه��اي فکر از این 
چهار سازمان ش��کل گرفته و دبیرخانه 
مرک��زي آن در وزارت علوم اس��ت و ۳0 
اتاق فکر استاني به میزباني ۳0 دانشگاه 
مادر هر استان س��ازمان یافته اند. برون 
داد ای��ن اتاق ه��اي فک��ر گزارش هاي  
کارشناس��ی و سیاس��تي با دو موضوع 
است. نخست اولویت بندي مسائل استان 

دانشگاه گلخانه 
معلول شرایط 
پسااستعماري 
است. حاصل 
گرته برداري 
از نهاد آکادمي 
در منطقه اي 
دیگر است 

بدون توجه به 
صیروریت و 
تاریخیت آن.

در حوزه هاي مختلف، چرا که طبعا در هر 
استان فهرس��تي طویل از نیازها وجود 
دارد اما مهم  آن اس��ت ک��ه منابع صرف 
اولویت دارترین مس��ائل شود، مسائلي 
که حل آن گره از مسائل دیگر بگشاید و 
دوم گزارش راهبردي ای که معطوف به 
پیشنهاد راهبردها، سیاست ها و اقدامات 

مشخص بر اساس اصول علمي است.
ایده اساس��ي اتاق هاي فکر اس��تاني 
این اس��ت ک��ه تصمیم ه��ای کلیدي و 
سیاس��ت گذاري ها بای��د پ��س از ی��ک 
گفت وگوي عقالن��ي می��ان ذي نفعان 
یعن��ي، دول��ت، بخ��ش خصوص��ي و 
س��ازمان هاي م��ردم نهاد اتخاذ ش��ود و 
دانش��گاه بهترین فضا و س��ازمان جهت 
میزباني این گفت وگوهاس��ت. اتاق هاي 
فکر استاني از کارگروه هاي چندگانه اي 
چ��ون اقتصاد، کش��اورزي، آب و محیط 
زیس��ت و اجتماعي- فرهنگي تش��کیل 
می ش��ود.  ترکیب اتاق هاي فکر شامل، 
مدیران دس��تگاه هاي دولت��ي و عمومي 
مرتبط اس��تان، متخصصان دانشگاهي، 
بخش خصوصي و سازمان هاي مردم نهاد 
اس��ت. از این رو دانشگاه به محلي جهت 
مراجعه و هم اندیشي نخبگان محلي تبدیل 
مي شود. تاکنون تجربه هاي موفقي از این 
ایده در برخي دانش��گاه هاي کشور شکل 
گرفته اس��ت و هم سبب محوریت یافتن 
دانش��گاه در اس��تان بوده و هم به دولت 
جهت شناسائي اولویت مسائل و شناختن 
راهبردهای مناس��ب حل مسئله کمک 
کرده اس��ت، به گونه اي که گزارش هاي 
سیاس��تي متخذه از ای��ن اتاق هاي فکر 
م��ورد توجه باالترین مقام ه��اي اجرایی 
کشور قرار گرفته است. از دیگر فواید این 
طرح، ش��کل گیري جمع هاي نخبگاني 
با محوریت دغدغه توس��عه و پیش��رفت 
در سراس��ر کشور اس��ت، گرد هم آمدن 
نخبگاني از دانش��گاه، مدیریت اجرایی، 
بخش خصوص��ي و س��ازمان هاي مردم 
نهاد به محوریت و میزباني دانشگاه هاي 
درگیر در این طرح، خ��ود واجد اهمیت 
است. این طرح نشان داده است که چگونه 
پیوند میان دانشگاه و نهادهاي اجتماعي 
دیگر در درون اجتم��اع محلي هم براي 
دانشگاه و هم براي اجتماع محلي مي تواند 

سودمند باشد.
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دانشگاه یکی از نهادهای اصلی مدرنیته و محل تعامل میان دانش،  فرهنگ و جامعه 
است. دانشگاه مدرن وجهی تولیدکننده دارد، نهادی است که میان گفتمان های موجود 
در جامعه به ویژه میان دانش به منزله یک گفتمان آکادمیک و س��اختارهای فرهنگی 
جامعه وساطت یا نوعی تعامل و تعادل برقرار می کند. نقش اصلی نهاد دانشگاه مربوط به 
ارتباطات بازتابی و شهروندی است. از این منظر، دانشگاه می تواند با دموکراتیزه کردن 

دانش به بازیگری مهم در حوزه عمومی تبدیل شود. 
  دانش��گاه نقش مهمی در برقراری ارتباط میان تکنولوژی و ش��هروندی برای ظهور 
و شکل گیری ش��هروندی تکنولوژیک می تواند ایفا کند. تکنولوژی، به ویژه تکنولوژی 
اطالعات حقیقتی غیرقابل انکار در جهان امروز اس��ت و خاصیت متمدن س��ازی آن به 
پیشرفت شهروندی می تواند کمک ش��ایانی کند. دانشگاه ها بیش از هر سازمان و نهاد 

دیگر برای ایفای این نقش مناسب و مجهز هستند.
کتاب »دان��ش در چالش«، اثر دالنت��ی و با ترجمه روان علی بختیاری زاده توس��ط 
پژوهش��کده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیق��ات و فناوری به چاپ 
رس��یده اس��ت. جرالد دالنتی، پروفسور جامعه شناسی دانش��گاه لیورپول انگلیس و از 
نظریه پردازان مشهور نظریه اجتماعی است. کتاب حاضر از مهم ترین آثار این نویسنده 
اس��ت. او در این کتاب بر روی موضوعی دست گذاشته است که کمتر در مورد آن بحث 
شده اس��ت. بُن مایه این اثر، سیر تحول دانش و دانش��گاه به موازات بروز تحوالت مهم، 
ساختاری و نهادی در جامعه بشری و ارزیابی جایگاه دانش و دانشگاه در جامعه پسامدرن 
قرن بیست ویکم اس��ت.  این کتاب در یازده فصل تدوین شده است. نویسنده کتاب در 
مباحث خود، به طورکلی، س��ه حوزه جامعه شناسی دانش، نظریه اجتماعی مدرنیته و 
مباحث مربوط به آموزش عالی را به هم پیوند زده است. وی با اذعان به این نکته که امروزه 
مشروعیت دانشگاه زیر سؤال رفته و شک و تردید معرفت شناختی در قلب علم و دانش 
وارد شده اس��ت، به این نتیجه می رسد که اکنون دانشگاه و دانش با نوعی بحران مواجه 
است. در عین حال، وی نظر کسانی را که معتقدند در عصر پسامدرن کنونی و با فروپاشی 
پیوند میان دانش و دولت - ملت ها، گس��ترش آموزش توده ای، وابستگی بیش از پیش 
جامعه به دانش و دموکراتیزه شدن حوزه دانش، عمر دانش و دانشگاه پایان یافته است، 
رد می کند. او می گوید در این وضعیت، دانشگاه با پذیرش نقش های جدید به حیات خود 
ادامه می دهد. در نهایت دالنتی بر این باور است که دانشگاه باید طرح جهان شهرگرایی 
را که از همان آغاز در کانون این نهاد قرار داشته است زنده کند و آن را مورد توجه دوباره 
قرار دهد. زمانی دانشگاه نهادی جهان شمول در جهانی از مناطق مختلف بود. در دوران 
مدرنیته این نهاد به نهادی ملی تبدیل شد و اکنون این نهاد در آستانه وضعیت جدیدی 

قرار دارد که می توان آن را احیای طرح جهان شهرگرایی دانست.

دانش در چالش: 
دانشگاه در جامعه دانایی

جرالد دالنتی | ترجمه علی بختياری زاده

دانشگاه یکی از نهادهای اصلی مدرنیته و محل تعامل میان دانش،  فرهنگ و جامعه 
است. دانشگاه مدرن وجهی تولیدکننده دارد، نهادی است که میان گفتمان های موجود 
در جامعه به ویژه میان دانش به منزله یک گفتمان آکادمیک و س��اختارهای فرهنگی 
جامعه وساطت یا نوعی تعامل و تعادل برقرار می کند. نقش اصلی نهاد دانشگاه مربوط به 
ارتباطات بازتابی و شهروندی است. از این منظر، دانشگاه می تواند با دموکراتیزه کردن 

دانش به بازیگری مهم در حوزه عمومی تبدیل شود. 
  دانش��گاه نقش مهمی در برقراری ارتباط میان تکنولوژی و ش��هروندی برای ظهور 

دانش در چالش: 
دانشگاه در جامعه دانایی

دانش در چالش: 
دانشگاه در جامعه دانایی

دانش در چالش: 
جرالد دالنتی 

ذره ب���ی�����������ن
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اثر حاضر عالوه برآنکه س��اختار درونی دانش��گاه را بررس��ی می کند به این شناخت هم 
رسیده است که دانشگاه یک  »نهاد اجتماعی« دارای موقعیتی اجتماعی و مناسبات خاص 
با دیگر نهادهای منظومه ای اجتماعی است. این رویکرد، موضع انتولوژیک متفاوتی داشته 
اس��ت: گذار از »نگاه درونی« به »نگاه بیرونی« ودر نهایت استقرار در »مرز« میان دانشگاه 
و جامعه و اتخاذ »نگاه مرزی«. بدیهی اس��ت که این اس��تقرار مرزی، بر انتخاب یا س��اخت 
»روش« اثر گذارده است به بیانی دیگر، متدولوژی کار چیزی جدای از انتولوژی آن نیست. 
بر همین اس��اس ماهیت دانشگاه و چگونگی نظام مندی آن و همچنین کارکردهایی که در 
اجتماع برعهده خواهد گرفت و مهم تر از همه، رابطه آن با اجتماع پیرامونی از سوی بسیاری 
از متفکران و اندیشمندان برجس��ته مورد کاوش و تعمق قرار گرفته است و مباحث مطرح 
شده در این زمینه بخش قابل توجهی از ادبیات علوم انسانی موجود را انباشته است. کتاب 
»دانشگاه اجتماعي: تولید و توزیع دانش در جوامع دانایي« عنوان اثري از آقاي »اسماعیل 
یزدان پور« است که توسط پژوهشکده مطالعات فرهنگي و اجتماعي وزارت علوم، تحقیقات 
و فناوري در تابستان 1۳88 و در ۲0۶ صفحه به چاپ رسیده است.  کتاب حاصل پژوهشي 
درباره دانش��گاه در دنیاي جدید و ساختارها و ابزارهاي جوامع دانش در شرایط نوین است. 
رویکرد پژوهشگر در نگارش این کتاب معطوف به آیندهاي است که دانشگاه به سوي آن در 
حرکت است و حتي اگر در نگاه اول، مطالب مطرح شده در آن با وضعیت موجود دانشگاه در 
ایران همخوان به نظر نیاید، تعمق در آن نشان از وضعیِت پیِش رویي دارد که دانشگاه ایراني 
نیز حتما با آن مواجه خواهد بود.    رویکرد اصلی کتاب این اس��ت که دانشگاه امروزین را در 
حال حرکت به س��مت نهادی ارتباطی و شبکه ای با اتکا به فناوری های نوین چون اینترنت 
و تبادل مج��ازی اطالعات می بیند. این فضای جدید در حقیق��ت دنیایی کامال متفاوت از 
دنیای کالسیک واقعی را ترس��یم خواهد نمود. ایجاد آزمایشگاه های مجازی در چارچوب 
نرم افزارهای حرفه ای، تسهیل دسترس��ی به منابع و متون محوری علمی، امکان برقراری 
ارتباط با متخصصان در اقصی نقاط جهان با سهولت و سرعت فراوان، زیر سؤال رفتن اقتدار 
سنتی استاد و ایجاد امکان نشر افکار و آرای دانشجویان در دانشنامه های ارتباطی مجازی 
و بهره مندی از موتورهای قوی جستجو که فرآیند پژوهشگری سنتی را با انقالبی بنیادین 
مواجه ساخته اند همگی از نشانه ها و ویژگی های دنیای جدیدی هستند که اینک در آستانه 
آن قرار گرفته ایم که به زودی همه ارکان حیات بش��ری را متحول خواهد ساخت.  کتاب در 
قالب یک مقدمه و چهار فصل و یک گفتار مجزا با عنوان پرس��ش ها تنظیم گردیده اس��ت. 
فصل اول با عنوان »صورت بندي هاي سازماني دانشگاه«، به پیگیري جریان هاي اصلي نظام 
آموزشي عالي مي پردازد و مسائل دروني این نظام را پوشش مي دهد و به دفع مسائل پیراموني 
آن مي پردازد. فصل دوم پنجره اي به فضاي بیروني دانش��گاه مي گش��اید و از این منظر، به 
بررس��ي شرایط و ویژگي هاي جدید محیط پیراموني دانشگاه و گزارش آنها مي پردازد. بعد 
از گزارش فضاهاي عیني دانشگاه و ترسیم شمایي از نسبت آن با فضاها و شرایط پیراموني، 
فصل سوم به بررسي و معرفي آرا و نظریه هاي صاحبنظراِن موضوع تولید و پردازش و توزیع 
دانش مي پردازد. همچنین فصل چهارم تالش دارد نس��ل جدی��د فنآوري هاي ارتباطي و 
اطالعاتي را بررس��ي کند و امکاناتي که فرا راه دانشگاه قرار مي دهند را شناسایي و گزارش 
کند. در پایان، نویسنده به جاي نتیجه گیري، چالش هاي عملي و نظري پیِش روي دانشگاه 

در ایران در قالب چند پرسش مطرح گردیده است.

دانشگاه اجتماعی
اسماعيل یزدان پور

اثر حاضر عالوه برآنکه س��اختار درونی دانش��گاه را بررس��ی می کند به این شناخت هم 
رسیده است که دانشگاه یک  »نهاد اجتماعی« دارای موقعیتی اجتماعی و مناسبات خاص 
با دیگر نهادهای منظومه ای اجتماعی است. این رویکرد، موضع انتولوژیک متفاوتی داشته 
اس��ت: گذار از »نگاه درونی« به »نگاه بیرونی« ودر نهایت استقرار در »مرز« میان دانشگاه 
و جامعه و اتخاذ »نگاه مرزی«. بدیهی اس��ت که این اس��تقرار مرزی، بر انتخاب یا س��اخت 
»روش« اثر گذارده است به بیانی دیگر، متدولوژی کار چیزی جدای از انتولوژی آن نیست. 
بر همین اس��اس ماهیت دانشگاه و چگونگی نظام مندی آن و همچنین کارکردهایی که در 
اجتماع برعهده خواهد گرفت و مهم تر از همه، رابطه آن با اجتماع پیرامونی از سوی بسیاری 
از متفکران و اندیشمندان برجس��ته مورد کاوش و تعمق قرار گرفته است و مباحث مطرح 
شده در این زمینه بخش قابل توجهی از ادبیات علوم انسانی موجود را انباشته است. کتاب 
»دانشگاه اجتماعي: تولید و توزیع دانش در جوامع دانایي« عنوان اثري از آقاي »اسماعیل 
یزدان پور« است که توسط پژوهشکده مطالعات فرهنگي و اجتماعي وزارت علوم، تحقیقات 

و فناوري در تابستان 

دانشگاه اجتماعی
اسماعيل یزدان پور
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کتاب» آموزش عالی و جامعه« نوش��ته هارولد تی. ش��اپیرو و ترجمه شروین مقیمی و 
شیما شصتی است. این کتاب در چهار جستار که شامل این عنوان هاست نگاشته شده است: 
»دانشگاه و جامعه«، »استحالۀ کالِج پیش از جنگ؛ از درست اندیشیدن به فراگیرِی لیبرال«، 
»آموزش لیبرال، لیبرال دموکراس��ی، و نَْفِس دانش��گاه« و »برخی ابعاِد اخالقِی پیشرفِت 
علمی«. این جستارها که از مجموعه سخنرانی های شاپیرو گردآوری شده است، بیشتر به 
نوعی آسیب شناس��ی از وضعیت آموزش عالی در ایاالت متحده آمریکا است. شاپیرو خود 
میگوید: » من در سرتاسِر این سخنرانی ها، بارها و بارها، هم به چالش های اخالقِی پیشاروی 
اجتماعاِت آکادمیک و هم به مالحظاِت ناظر بر الزام ها و تعهداِت سیاسی و فرهنگِی محورِی 
جوامِع لیبرال بازخواهم گشت، زیرا این عوامل، نقشی حیاتی و تعیین کننده در برداشت ها و 
انتظاراِت ما از دانشگاه هایمان ایفاء می کنند.« رویکرد کانونی کتاب در جستجوی پیوندها و 
آثاری است که آموزش عالی و جوامع نوین به طور متقابل با هم دارند. همانطور که نویسنده 
در پای��ان اثر چنین جمع بندی مینماید: » اگر آنهایی ک��ه مرزهای علمی را پیش می برند، 
خواهاِن آن هس��تند که مردمان به آنها اعتماد کرده و آنها را م��ورد حمایت قرار داده و فهم 
کنند، خودشان نیز نگرانی هایی را فهم کرده و بر آن صحه خواهند نهاد که در سرشت نمایی 
دغدغه های عمومی و اثرگذاری بر سیاست گذاری های عمومی در این حوزه، به طورقطع ایفای 

نقش خواهد کرد. ارزش های علم نمی تواند از ارزش های جامعه منفک باشد.«

آموزش عالی و جامعه
هارولدتی.شاپيرو | ترجمه: شروین مقيمی و شيما شصتی

ذره ب���ی�����������ن
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دانشگاه و جامعه باید باهم ارتباط دوس��ویه اي داشته و همکاري نمایند. این ارتباط به 
معني جاري ش��دن علم دانشگاه ها در ش��اهرگهاي جامعه و استفاده عملي از دانش است. 
یعني اینکه دانش��گاه ها و پژوهشگران به حل مشکالت و چالش هاي روزمره جامعه کمک 
کنند و البته جامعه نیز دانش��گاه را باید به عنوان نهاد مرجع در پیش��رفت و ترقي شناخته 
و به دس��تاوردهاي آن با دیده احترام و اهتمام بنگرد. دانشگاه مي بایست خود را متعهد به 
رفع مش��کالت موجود در جامعه بداند و در عین حال ت��وان خود را به ایجاد زمینه اي براي 
شکوفایي و توسعه آن معطوف نماید و با تأمل و تدبر در بخش هاي مختلف جامعه از فرهنگ 
و اجتماع و سیاس��ت گرفته تا هنر و صنعت و کش��اورزي به پژوهش هایي همت گمارد که 
هم براي جامعه مفید باشد و هم با شرایط موجود اجتماعي نسبتي واقعي برقرار نماید. در 
صورتي که پژوهش ها و آموزش هاي دانشگاهي معطوف به پذیرش این واقعیت ها و دست و 
پنجه نرم کردن با آنها نباشد هر قدر هم که در مقام نظر براي جامعه مفید به نظر آید دردي 
از دردهاي اجتماع را دوا نخواهد نمود. از سوي دیگر، دانشگاه نیز این انتظار را از جامعه دارد 
که با نام مرجع بي بدیل دانش و پژوهش مورد پذیرش قرار گیرد و نتایج تأمالت و مطالعات 
اهالي آن به عنوان منبعي براي سیاس��تگذاري و شکل گیري ایستارهاي جامعه نسبت به 
موضوعات مختلف مورد توجه قرار گیرد. کتاب »کاربردهاي دانش��گاه« عنوان اثري است 
از کالرک کر، با ترجمه س��یدمصطفي حدادي و علي گل محمدي که به همت پژوهشکده 
مطالعات فرهنگي و اجتماعي وزارت علوم، تحقیقات و فناوري در ۲8۳ صفحه در بهار 1۳89 
منتشر شده است. کتاب حاضر حاصل تأمالت و پژوهش هاي یکي از متخصصان حوزه علم و 
آموزش دانشگاهي است که با وجود نگارش در اوایل نیمه دوم قرن بیستم در طول سال هاي 
گذش��ته مورد بازنگري هاي جدي قرار گرفته و با شرایط جدید مطابقت داده شده است. با 
این حال یک دغدغه جدي در طول این س��الها همواره در آثار این نویسنده برجسته بوده و 
آن نسبتي است که میان جامعه و دانشگاه برقرار مي شود. نخستین ویرایش این کتاب در 
س��ال 19۶۳ و در زمانه اي منتشر شد که جوانه هاي توجه بي سابقه نسل جوان به دانشگاه 
و تالش براي کس��ب آموزش دانش��گاهي و همچنین بروز اعتراضات دانشگاهي نسبت به 
روندهاي جاري در جامعه نضج مي گرفت. بر این اس��اس نویسنده با بذل توجه به جایگاه 
جدیدي که دانشگاه بر آن تکیه خواهد زد به مسائل محوري این نهاد و آنچه باید وجه همت 
آن قرار گیرد، مي پردازد. اما در ویرایش سال ۲001 این کتاب، با اصالح مجدد مطالب اثر و 
همچنین اضافه نمودن فصلي مجزا، که به تفاوتهاي دانشگاه در سال 19۶۳ و ۲001 مربوط 
مي ش��ود، کاربرد دانشگاه در جامعه براس��اس تحوالت اجتماعي، فرهنگي و تکنولوژیک 
معاصر مورد تحلیل قرار مي گیرد. بنابراین باید گفت این کتاب می تواند منبع خوبی برای 
بررسی تحوالت نقش دانشگاه در جامعه در طول زمان و در مواجهه با تحوالت اجتماعی به 
شمار رود. دقت نویسنده در تحوالت تاریخی دانشگاه و همچنین قرابت مسائل مطرح شده 
در این کتاب با مسائل مبتالبه جامعه دانشگاهی ایران در حال حاضر، این کتاب را به اثری 
ماندگار و خواندنی تبدیل کرده است که می تواند راه گشای بسیاری از پژوهش ها و مطالعات 

در زمینه نقش دانشگاه در جامعه معاصر باشد.

کاربردهاي دانشگاه 
کالرک کر | سيدمصطفي حدادي و علي گل محمدي
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و به دس��تاوردهاي آن با دیده احترام و اهتمام بنگرد. دانشگاه مي بایست خود را متعهد به 
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و اجتماع و سیاس��ت گرفته تا هنر و صنعت و کش��اورزي به پژوهش هایي همت گمارد که 
هم براي جامعه مفید باشد و هم با شرایط موجود اجتماعي نسبتي واقعي برقرار نماید. در 
صورتي که پژوهش ها و آموزش هاي دانشگاهي معطوف به پذیرش این واقعیت ها و دست و 

کاربردهاي دانشگاه 
کالرک کر 
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تحوالت علم برجس��ته ترین نش��انه تفاوت عصر ما با دوران پیشین است. علم همچون 
برجس��ته  ترین آوردۀ دوران مدرن، بیش از هر پدیده دیگري روح ای��ن دوران را به نمایش 
مي گذارد. از ای��ن رو پیوند میان علم و دیگر حوزه هاي اجتماعي، موضوعي اس��ت که طي 
دهه هاي اخیر اهمیتي روزافزون یافته اس��ت. برنامه ه��ا و فعالیت هایي که مهمترین وجه 
اشتراک آنها هماهنگ سازي دیگر حوزه هاي اجتماعي با فعالیت نهاد علم است، مي کوشد 
تا آن یکپارچگي اجتماعي را که براي رش��د و گسترش علم الزم است در این حوزه ها ایجاد 
کند. کتاب »علم در جامعه« که نوشته محمد وحیدي است و به همت پژوهشکده مطالعات 
فرهنگي و اجتماعي وزارت علوم، تحقیقات و فناوري در س��ال 1۳88 انتشار یافته است، با 
دغدغه فهم دلیل ناتواني ایرانیان در دستیابي به آرمان توسعه و پیشرفت در طول قرون اخیر، 
در جستجوي آن است که پاسخي براي سؤاالت مطرح شده بیابد و مشکالت و موانع حرکت 
جامعه ایراني به سوي توسعه و رفاه را مشخص نموده و راه حلي براي آنها پیدا کند. نویسنده 
که نسبت به شروع این راه در جامعه ایراني خوش بینانه قضاوت مي کند، معتقد است براي 
تداوم این حرکت الزم است بایسته هایي مورد توجه قرار گیرند که از جمله آنها نسبت علم با 
جامعه اي است که در آن پرورش مي یابد. هدف اصلی این کتاب، بررسی زمینه های نظری 
حوزۀ مطالعات علم و جامعه و ارائۀ گزارشی از فعالیت های کشورهای پیشرو در زمینۀ توسعۀ 
اجتماعی علم بود. با وجود این، نتیجه ای که در نهایت حاصل ش��د دامنه ای از مسئله های 
مختلفی را نیز دربر می گیرد که پیرامون »علم، تکنولوژی و جامعه« به وجود آمده اند و یا از 
سوی پژوهشگران این حوزه طرح می شوند.   این کتاب شامل چهار بخش است: بخش اول 
تح��ت عنوان »علم و جامعه: زمینه هاي نظري« به مباحثي دربارۀ علم و فرهنگ، مروري بر 
دیدگاه هاي فلسفي پیرامون علم و سه مرحله از تاریخ همگاني شدن علم مي پردازد. بخش 
دوم، »الگوهاي فهِم نسبِت علم و جامعه« اس��ت که در آن نویسنده به مباحثي چون سواد 
علمي، فهِم همگاني علم، فرهنگ علمي و ارتباطات علم مي پردازد. عنوان بخش سوم، »علم 
در جامعه« است که به مباحثي چون »از تک گویي تا گفت وگو«، که ناظر بر مدل هاي مختلف 
همگاني شدن علم است، و »از گفتگو تا فرهنگ«، که ناظر بر کیفیت گفت وگوي علم و جامعه 
اس��ت، مي پردازد. بخش چهارم: »مدیریت علم در جامعه« است که ناظر بر مباحثي چون 
بررسي ساختار و برنامه هاي علم در جامعه چند کشور پیشرو و نیز مدل یابي براي مدیریت 

علم در جامعه ایران است.

علمـ  درـ  جامعه
محمد وحيدي

تحوالت علم برجس��ته ترین نش��انه تفاوت عصر ما با دوران پیشین است. علم همچون 
برجس��ته  ترین آوردۀ دوران مدرن، بیش از هر پدیده دیگري روح ای��ن دوران را به نمایش 
مي گذارد. از ای��ن رو پیوند میان علم و دیگر حوزه هاي اجتماعي، موضوعي اس��ت که طي 

علمـ  درـ  جامعه
محمد وحيدي
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 دانش��گاه های خصوصی و دولتی غالباً دارای 
بزرگ ترین سازوکارهای اقتصادی و مدیریتی در 
جامعه  محلی اطرافشان هستند. البته این مسأله 
درباره کالن شهرهایی چون نیویورک و بوستون 
صادق نیست. بلکه به شهرهای کوچک تری مثل 
برکلی و پرینس��تون اینگونه است. گاهی اوقات 
روابط میان دانش��گاه و جامع��ه منازعه برانگیز 
می شود، چون جامعه این تصور را دارد که دانشگاه 
درحالی که از سیستم آموزشی، پلیس و خدمات 
بهداش��تی اس��تفاده می کند، هزینه ای بابت آن 
نمی دهد. حقیقت این است که دانشگاه ها مکررا 
برای امنیت، کمک های محیط زیستی و آموزش 
دانش آموزان هزینه پرداخت می کنند یا مستقیم 
اس��اتیدی را برای تدریس به دانش آموزان اعزام 

می کنند. 
جمعیت زیادی از هیأت علمی دانش��گاه های 
ییل یا نورت وسترن یا میشیگان که در نیو هیون، 
اوانس��تون و آن آربور زندگ��ی می کنند، تمامی 
خریدهایش��ان را در این شهرها انجام می دهند، 
کودکانش��ان را به مدارس محلی می فرس��تند و 

مالیات های شهرس��ازی را به موقع می پردازند. 
همچنین مهم اس��ت که توجه داشته باشیم که 
دانشجویان هم در ش��هرها اقامت موقت دارند، 

بنابراین باید به آن ها هم توجه شود.  
البته که دانشگاه ها اثرات فرهنگی هم دارند. 
در ش��هرهای کوچک ی��ا متوس��ط، برنامه های 
فرهنگی دانش��گاه ها اغلب مهم ترین برنامه های 
فرهنگی ش��هر هس��تند. برنامه های ورزش��ی 
دانش��گاهی نه تنها باعث پرش��دن صندلی های 
استادیوم ها می ش��ود، بلکه هتل ها و رستوران ها  
را نیز ش��لوغ تر می کند و باع��ث افزایش درآمد 

مالیاتی نیز می شود. 
این به نفع همه اس��ت که جامعه دانشگاهِی 
ش��هر را به اندازه جامعه غیردانشگاهی گسترش 
دهند. اما اغلب جامعه غیردانش��گاهی ش��هرها 
معتقد اس��ت که کار زیادی انجام نش��ده است و 
جامعه دانش��گاهی نیز باور دارد که مهم نیست 
پیش از این چه اتفاقی افتاده، بلکه همیشه آن ها 
هستند که مسئول پاسخ دادن این سوال هستند 

که »برای شهر چه کرده اید؟«. 

گفته می ش��ود که رابطه بین ای��ن دو طیف 
چندان هم تیره وتار نیس��ت. مش��ارکت رؤسای 
دانش��گاه ها در رویدادهای اجتماعی و فرهنگی 
به بهبود این رابطه کمک کرده اس��ت. همانطور 
که دعوت رهبران سیاسی، مذهبی و فرهنگی به 
دانش��گاه ها فکر خوبی است. دعوت شهرداران و 
دیگر مس��ئوالن محلی به رویدادهای ورزشی و 
فرهنگی فضای خوبی به وجود می آورد. همه این 
اقدامات باعث ایجاد صمیمتی می شود که بستر 
الزم را برای یک موقعی��ت برد-برد میان جامعه 
دانشگاهی و جامعه غیردانشگاهی فراهم می کند. 
هنوز با وج��ود خیرخواهی و ارتباط خوب در 
دنیا، نیازها می تواند تغییر کند و اختالف ها بیشتر 
ش��ود. برای دانش��گاه ها ضروری است که تالش 
کنند گروه ه��ای مختلف را با ه��م متحد کنند. 
شهرها هم به نوبه خودشان، باید نیاز دانشگاه ها را 
برای رشد و تغییر بفهمند. مکالمه میان آن ها باید 
جاری و دائمی باش��د. پس از همه این ها، محیط 
دانش��گاهی و جامعه محلی باید به شکوفاشدن 

یکدیگر کمک کنند.

لینك به منبع اصلي این مقاله

هنری بينن 
رییس سابق 

دانشگاه 
نورث وسترن
 ترجمه: 

فرحناز  ده حقی

نقش دانشگاه های بزرگ 
در جوامع محلی 
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 دانشگاه مطلوب 
»دانشگاه آموزش پژوه« است

»دانش�گاه مطل�وب« در دني�ای 
امروز چه نوع دانش�گاهی اس�ت؟ 
چنين دانش�گاهی چ�ه کارکردها و 
یا ارزش هایی را نمایندگی می کند؟

در همای��ش اخی��ر آینده پژوه��ی 
و بین الملل��ی ش��دن دانش��گاه ها که در 
دانش��گاه بین المللی ام��ام خمینی)ره( 
برگزار شد، سعی کردم به سؤال مشابهی 

پاس��خ دهم که آینده آم��وزش عالی را 
چگونه می بینم. در آنجا بحث »دانشگاه 
آموزش پژوه« را مط��رح کردم. می دانم 
که ط��رح چنین بحث��ی احتم��االً یک 
پاسخ خود ش��خصی و ایدئوسینکرتیک  
اس��ت. یعنی پاس��خی که فقط از طرف 
فردی که عل��وم تربیتی خوانده باش��د، 
می تواند مطرح شود. در مورد این ایده و 

آن گونه که من آینده دانشگاه ها را ترسیم 
می کنم، طبیعی هست که وفاق و همدلی 
گس��ترده ای وجود نداش��ته باشد، ولی 
در بین همه س��ناریوهایی که می توانند 
مطرح ش��وند، یک صدا هم این می تواند 
باشد. به نظر من این صدا هم باید شنیده 
شود. حتی اگر برای عده ای صدای خیلی 

دل نشینی نباشد.

گفت و گو:
مریم پناهی

محمود مهرمحمدی اس��تاد دانش��گاه تربیت مدرس و دکترای برنامه ریزی درسی و آموزش��ی و سرپرست دانشگاه 
فرهنگیان است. او در این مصاحبه که در دفترش در دانش��گاه نوپای فرهنگیان انجام شده است از منظری متفاوت به 
دانشگاه مطلوب نگاه می کند و برضرورت پژوهشی در مورد »آموزش« در نظام دانشگاهی سخن می گوید. مهرمحمدی 
معتقد است که بی توجهی نظام آموزش عالی به مسأله کیفیت آموزش، باعث رشد انبوهی از فارغ التحصیالِن فاقد تواِن کارآفرینی 

شده است و شاید با تداوم این مسیر،تواِن دانشگاه به جای همراهی با فرآیند توسعه، مانع توسعه هم  می شود.

عکس: نسیم
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همان گونه ک��ه می دانید، »آموزش« 
فت��اده و  ا ز کارکرده��ای جا یک��ی ا
متع��ارف دانشگاه هاس��ت. ب��ه عقیده 
من نق��ش دانش��گاه ها در ترویج دانش 
از طری��ق آموزش یک اتفاق دم دس��تی 
و غیرتخصص��ی تلقی ش��ده اس��ت. در 
آموزش عالی ما بعید است کسی در بین 
اساتید پیدا بش��ود که دغدغه »آموزش 
پژوهی« داش��ته باشد و به طور آگاهانه و 
سیس��تماتیک جریان آموزش خودش و 
کیفیت آموزش خ��ودش را زیر ذره بین 
ق��رار ده��د و »دانش آموزش در رش��ته 
خودش« را، آنچه در ادبیات آموزش عالی 
 Teaching Scholarship ب��ه آن
 Teaching .گفته می شود، تولید کند
scholarship ی��ک نوع دانش پژوهی 
اس��ت که به آموزش و تدریس معطوف 
است. اساتید فکر می کنند، صرف داشتن 
دانش تخصصی یا دیسیپلینی شرط الزم 
و کافی برای اس��تاد خوب بودن اس��ت. 
درحالی که این باور رایج نادرستی است. 
داش��تن دانش تخصصی ممکن اس��ت 
شرط الزم و کافی برای پژوهشگر خوب 
بودن باش��د، ام��ا خود »آم��وزش« باید 
موضوع »پژوهش« واقع شود و از طریق 
پژوهش موض��وع تح��ول و تکامل واقع 
گردد. اس��اتید باید در کنار کار پژوهشی 
خود که مربوط به رش��ته تخصصی آن ها 
اس��ت، در زمینه آموزش محتوای علمی 
رشته خود و تدریس مؤثرتر آن محتوا نیز 
پژوهش کنند. اگر در میان اس��اتید یک 
دانش��گاه این کنش و ای��ن نوع پژوهش 
که همان آموزش پژوهی است به حدی 
برس��د که یک جرم بحرانی را تش��کیل 
بده��د )تعداد قاب��ل قبول��ی از آن ها در 
یک دانش��گاه وجود داش��ته باشند( که 
برای کار آموزش وجاهت پژوهشی قائل 
 Teaching Scholarship باشند و
را در دس��تور کار خ��ود ق��رار بدهند، به 
اعتبار »اس��اتید آموزش پژوه« می توان 
آن دانشگاه را »دانش��گاه آموزش پژوه« 
نامید. بنابراین دانشگاه آموزش پژوه ایده 
دانش��گاه مطلوبی اس��ت که من در حال 
حاضر جای آن را خال��ی می بینم. توجه 
داشته باشیم که نس��بت بین آموزش و 
دانش، نسبت راکب و مرکبی است و یک 
مرکب لنگ نمی تواند راکب را به منزل و 

مقصود که همان یادگیری عمیق دانش 
است برساند.

خوش��بختانه ام��روزه ش��بکه ای از 
دانش��گاه ها در س��طح بین المللی وجود 
دارد که به »آموزش پژوهی« یا »پژوهش 
در زمینه آموزش«  به��ا می دهند. برای 
استادان پژوهشگر که به آموزش پژوهی 
می پردازن��د »گرنت« )Grant( تعریف 
می کنن��د. در حقیق��ت گرن��ت فقط به 
کارهای پژوهشی رشته ای یا دیسیپلینی 
معط��وف و مح��دود نمی ش��ود، بلکه به 
پژوهش هایی ک��ه مرتبط ب��ا آموزش و 
تدریس رش��ته های مختلف اس��ت نیز 
اختصاص داده می ش��ود. ع��الوه بر آن، 
ام��روزه م��ا از منظ��ر سیاس��ت گذاری 
ارتقاء پدیده ای به عنوان »استاد سرآمد 
آموزش��ی« داری��م. در ح��ال حاضر در 
دانشگاه های ما هیچ کس از طریق »استاد 
س��رآمد آموزش��ی« ارتق��ا نمی یابد و یا 
هیچ وقت نتوانسته است ارتقا یابد. به نظر 
من به رسمیت شناختن »استاد سرآمد 
آموزشی« درست اس��ت به شرطی که با 
تبیینی که اینجا مختصراً ارائه ش��د بین 
کارکرد آم��وزش و پژوهش جنگ ودعوا 
ش��کل نگیرد و تصور نش��ود که اس��تاد 
سرآمد آموزش��ی از کار پژوهشی معاف 

بوده است.

اگر از نگاه مدیریتی-سياس�تی 
به دانشگاه مطلوب نگریسته شود، 
تعریف یا تحليل جنابعالی چيست؟

به لحاظ مدیریتی، معتقد هس��تم که 
دانش��گاه امروز باید بتواند گلیم خودش 
را به لحاظ اقتصادی از آب بیرون بکشد. 
دانش��گاه از حیث شایس��تگی هایی که 
دارد، باید بتوان��د خودش را اثبات کند و 
به جامعه به نوع��ی تحمیل کند. اثباتش 
هم به این صورت اس��ت که بتواند بگوید 
من یک خدمات��ی ارائه می دهم که دیگر 
نهادها ندارند و یا نمی توانند ارائه دهند. 
دانش��گاه بای��د اثبات کند ک��ه یک نهاد 
تکراری برای جامعه نیست و خدمات آن 
مطلوب و خواستنی است. برای عملیاتی 
کردن این ایده در دانشگاه فرهنگیان یک 
مقدمه الزم اس��ت. در راستای مدیریت 
بودجه دانشگاه فرهنگیان،  از سال گذشته 
اقدام به بستن موافقت نامه های بودجه با 

در آموزش 
عالی ما بعید 
است کسی 

از بین اساتید 
پیدا بشود که 

دغدغه »آموزش 
پژوهی« داشته 
باشد و  بطور 

آگاهانه و 
سیستماتیک 

جریان آموزش 
خودش و 

کیفیت آموزش 
خودش را  زیر 
ذره بین قرار 
دهد و »دانش 

آموزش« را آنچه 
که در ادبیات 
آموزش عالی 

 Teaching به آن
  Scholarship

گفته می شود، 
هم تولید کند.

اس��تان ها کردیم. درواقع برای مدیران 
استان ها روشن کردیم در کنار حقی که 
از این بودجه دارید، یک تکلیفی هم برای 
صرفه جویی و درآمدزایی دارید. س��هم 
آورده هر اس��تان در موافقت نامه بودجه 
را مش��خص کردیم. مدیران دانشگاه ها 
متوجه ش��دند یک مسئولیت جدی هم 
دارند که باید بروند مزیت های سازمانی 
خود را ارائه کنند و برای دانش��گاه تأمین 
منابع کنن��د. در این خص��وص در حال 
انتشار نشریه ای با عنوان »نامه اقتصاد« 
هس��تیم که تالش دارد تج��ارب عملی 
رؤسای دانش��گاه ها را به اشتراک بگذارد 
و آنان را در این جهت توانمندتر س��ازد. 
چالش ما این است که دانشگاه فرهنگیان 
در بی��ن نهادهای آموزش عال��ی از نظر 
جایگاه اجتماعی برجسته نیست و خیلی 
باید تالش کنی��م تا بتوانیم خود را اثبات 
کنیم و س��پس مزیت های خ��ود را ارائه 
کنیم. دردانگی دانشگاه فرهنگیان که من 
به آن باور دارم، در این است که مسئولیت 
بس��ط »دانش میان رش��ته ای آموزش« 
کشور را عهده دار است و آموزشگر برای 
رش��ته های مختلف تربیت می کند. این 
خأل دانشی مهم را دانش��گاه فرهنگیان 
باید پرکند. مزیتی که دانشگاه فرهنگیان 
دارد این اس��ت که هر جایی ک��ه نیاز به 
متخصص آم��وزش دارد ما تأمین کننده 
هس��تیم و این آورده اقتصادی زیادی به 
دنبال خواهد داشت. یک دانشگاه در بین 
اعضای خانواده آموزش عالی کشور اخیراً 
متولدشده که این باوجود نوظهور بودن 
ولی نق��ش جدی می تواند ایفا کند و یک 
خأل را که آموزش عالی کشور با آن مواجه 

بوده است را پر کند.

فرات�ر از رابطه س�نتی و تاریخی 
بين دانش�گاه و جامعه )نظير انتقال 
دان�ش به نس�ل آین�ده، پژوهش و 
توليد دانش و غيره(، به نظر جنابعالی 
چه ن�وع ارتباطات جدیدی بين این 
دو نه�اد وج�ود دارد؟ درحالی ک�ه 
در س�طح کالن، »خ�وِد جامعه« در 
ح�ال تبدیل ش�دن به دانش�گاهی 
عظيم اس�ت، این دو نه�اد چه نوع 
رابطه ای می توانند با همدیگر و سایر 

نهادهای اجتماعی داشته باشند؟



خرداد و تیر 1396 26

ذره ب���ی�����������ن

دانشگاه در مفهوم جاافتاده خود، عامل 
توس��عه اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی 
شناخته می شود. در کش��ور ما دانشگاه 
بر اثر توس��عه کَمی بی روی��ه و بی قاعده 
بی و ک��م و از جهاتی به ی��ک عامل ضد 
توسعه تبدیل ش��ده است. دانشگاه های 
ما بجای اینکه معین توس��عه باشند، در 
پاره ای از موارد مانع توس��عه ش��ده اند. 
خی��ل عظی��م دانش آموخت��گان بیکار 
دانش��گاهی که فاقد ظرفیت کارآفرینی 
هس��تند و منتظر هس��تند یک ظرفیت 
اقتصادی خالی ش��ود و جذب مش��اغل 
دولتی ش��وند، نگران کننده اس��ت. مثاًل 
برای تأمین بخشی از کادر اداری دانشگاه 
فرهنگی��ان که نیاز ب��ه 190 نف��ر بود، 
17000 نفر شرکت کردند. در بین این ها 
 overqualified تحصیل ک��ردگان
وجود داشت، آدم هایی با مدارک دکتری 
و کارشناس��ی ارش��د که ب��رای گرفتن 
مناصب اداری و خدماتی دانشگاه اعالم 
آمادگ��ی کرده بودند. با ن��گاه علمی این 
مس��ئله نه تنها نمی تواند توس��عه منابع 
انس��انی تلقی ش��ود، بلکه تخریب منابع 
انسانی است. این مس��ئله حلقه مفقوده 
ما در زمینه ارتب��اط بین آموزش عالی و 

جامعه است.
ب��ه لحاظ نظ��ری، آم��وزش عمومی 
ما بای��د در خدم��ت »توس��عه فرهنگ 
عمومی« باشد و آموزش عالی ما هم باید 
به طور خاص نقش تأمین نیروی انسانی 
متخص��ص ب��رای »توس��عه اقتصادی، 

اجتماعی و فرهنگی« را ایفا کند. توسعه 
کمی آموزش عالی منجر به فربه تر شدن 
آموزش عالی ما ش��ده اس��ت؛ اما توسعه 
کمی رشته های کم خرج و کم هزینه که بار 
اصلی توسعه کمی را بر دوش می کشند، 
نمی تواند معین توسعه اقتصادی کشور 
باش��د. ما باید در اندیش��ه این باشیم که 
چه اتفاقی ب��رای خروجی های آموزش 
عالی می افتد؟ به دلیل فقدان کش��ش و 
ظرفیت جذب اقتصاد دولتی و نداش��تن 
ن��ه در  فرینا آ ر جهت گیری ه��ای کا
برنامه های درس��ی دانشگاه ها و انباشت 
خروجی های چندمیلیونی از دانشگاه ها 
ک��ه عموماً ق��درت کارآفرین��ی ندارند، 
نمی تواند یک وضعیت به سامانی از نظر 
رابطه مطلوب بین دانشگاه و جامعه باشد. 
مسئله این است که اقتصاد آموزش عالی 
به سامان نیست. یک اتفاق مثبت در این 
زمینه می تواند بین المللی کردن آموزش 
عالی و سهیم شدن در بازار آموزش عالی 
جهانی باش��د. تجربه بسیار موفق برخی 
کشورهای منطقه می تواند موردمطالعه 

و بهره برداری قرار گیرد.

رابط�ه بين دانش�گاه فرهنگيان 
و جامع�ه از چه کيفيت�ی برخوردار 
اس�ت؟ آی�ا رابط�ه بين دانش�گاه 
جنابعالی و جامعه یک رابطه مطلوب 
اس�ت؟ آیا عوامل امتناع�ی در این 

رابطه وجود دارند؟
دانشگاه فرهنگیان به لحاظ مأموریتی 

تکلیفش روش��ن است. پاس��خگویی به 
تأمین نیروی انس��انی موردنیاز آموزش 
و پرورش ی��ک رابطه تعریف ش��ده بین 
دانش��گاه فرهنگیان و جامعه اس��ت. ما 
فراتر از آن جامعه ه��دف که نظام تعلیم 
و تربیت است باید چنان از ظرفیت های 
خود اس��تفاده کرده و عرض��ه کنیم که 
در س��ایر بخش های جامعه نیز خریدار 
داشته باشد. تقاضای اجتماعی برای کار 
و مأموریت��ی که در دانش��گاه فرهنگیان 
انجام می ش��ود بس��یار بیش��تر از نیازی 
است که آموزش و پرورش دارد. توضیح 
بیشتر اینکه توسعه در بخش های مختلف 
مانند صنعت، کشاورزی، خدمات و غیره 
نیاز به آموزش��گر یا متخصصان آموزش 
و بهس��ازی منابع انس��انی دارد. در این 
جهت ه��م تخصص ما در آم��وزش باید 
به رسمیت ش��ناخته ش��ود و هم نیازها 
و ظرفیت های دانش��گاه م��ا؛ بنابراین ما 
یک تقاض��ای اجتماعی خارج از آموزش 
و پ��رورش داریم. یک بخ��ش دیگر نیاز 
مثاًل م��دارس غیردولتی اس��ت. ما هیچ 
تکلیفی در اساس��نامه دانشگاه به لحاظ 
مأموریت��ی برای تأمین نیروی انس��انی 
م��دارس غیردولتی نداریم، ولی مدارس 
غیردولتی به ش��دت نیازمند خدمات ما 
هس��تند. آن ها نیاز دارن��د معلمانی را به 
خدمت بگیرند ک��ه صالحیت حرفه ای 
داش��ته باش��ند و این صالحیت به تائید 
دانش��گاه فرهنگیان رس��یده باش��د. ما 
البت��ه اول باید نیاز آم��وزش و پرورش را 
تأمین بکنیم و س��پس به نیازهای سایر 

سازمان ها توجه کنیم.
البت��ه اینکه دانش��گاه فرهنگیان کار 
تربیت و تأمین منابع انس��انی موردنیاز 
نظام تعلیم و تربیت را به تنهایی انجام دهد 
مقاومتی را در بخش هایی از جامعه ایجاد 
کرده است. عده ای هم از منظر اقتصادی 
کار دانشگاه فرهنگیان را مقرون به صرفه 
نمی دانند و مقاومت های��ی ازاین جهت 
بر سر راه فعالیت دانش��گاه قرار دارد. ما 
در برنامه راهبردی دانش��گاه، مشارکت 
با س��ایر دانش��گاه ها برای حل مس��ائل 
این چنین��ی را تعریف کرده ای��م. وقتی 
این برنامه راهبردی عملیاتی شود، فکر 
می کنم این عوامل امتن��اع در مدیریت 

دانشگاه برطرف شود.

به دلیل فقدان 
کشش و ظرفیت 

جذب اقتصاد 
دولتی و نداشتن 
جهت گیری های 

کارآفرینانه 
در برنامه های 

درسی 
دانشگاه ها 
و انباشت 

خروجی های 
چندمیلیونی از 
دانشگاه ها که 
عموماً قدرت 
کارآفرینی 

ندارند، 
نمی تواند یک 

وضعیت به 
سامانی از نظر 
رابطه مطلوب 
بین دانشگاه و 
جامعه باشد. 
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 آسیا؛ قطب سوم 
آموزش عالی

 در بح�ث ارتب�اط دانش�گاه و 
جامع�ه ب�ا توج�ه ب�ه وج�ود واحد 
 institutional( دانشگاه-پژوهی
research( در دانشگاه فرهنگيان 
آی�ا کارکرده�ای تعریف ش�ده این 

واحد تاکنون عملياتی شده است؟
متأسفانه این بخش از دانشگاه هنوز 
فعال نش��ده اس��ت که ازجمله دالیل 
تاریخی خاص��ی ه��م دارد. اگرچه در 
تش��کیالت معاونت پژوهش و فناوری 
این ارتباط با جامع��ه را دیدیم و تولید 
دان��ش بومی در حوزه آم��وزش را جزء 
تکالیف خودمان می دانیم، اما هنوز در 
این جهت گام عملی برنداشته ایم. این 
را می گذارم به حساب اینکه تشکیالت 
ما هنوز نوپاست و تشکیالتی که چنین 
واح��دی ه��م در آن پیش بینی ش��ده 
کاماًل جدید اس��ت. حاال که بحث ما به 
تشکیالت دانشگاه رسید، به این مورد 
هم اشاره کنم که در دانشگاه فرهنگیان 
ابداع��ات خوب��ی از نظ��ر تش��کیالتی 
داش��ته ایم؛ ازجمل��ه نوآوری ه��ای 
تشکیالتی ما که برای دانشگاه های دیگر 
هم قابل الگوبرداری هس��ت، معاونتی 
اس��ت که ن��ام آن »معاون��ت نظارت، 
ارزیابی و تضمین کیفیت« گذاشته ایم. 
این معاون��ت با این ه��دف پیش بینی 
و طراحی ش��ده اس��ت که نشان دهیم 
کیفیت در دانش��گاه فرهنگیان حرف 
اول و آخ��ر را می زن��د. در این معاونت 
یک مدیریت »بالندگی حرفه ای« هم 
پیش بینی شده است. کارکرد مدیریت 
بالندگی حرفه ای اس��تخراج الگوهای 
شایس��تگی برای اس��تادان و کارکنان 
در رده های مختلف است. خروجی آن 
طراح��ی آموزش هایی ویژه بر اس��اس 
مطالعات و نیازسنجی های تعریف شده 
است. واحد دیگری به نام »مرکز سنجش 
صالحیت های حرف��ه ای« پیش بینی 
کرده ایم که کاماًل جدید و بس��یار حائز 
اهمیت اس��ت. هر فردی ک��ه در نظام 
آم��وزش و پرورش بخواه��د به خدمت 
مشغول شود یا ارتقاء یابد، نیاز به تائید 
و گواهی برای صالحی��ت قابلیت های 
معلمی دارد، نظارت و ارزیابی به معنای 
متعارف در سایر دانشگاه های کشور هم 

در این معاونت سامان می یابد.

22

24

26

 نقش دانشگاه های بزرگ 
در جوامع محلی 

 رسمایه گذاری میلیاردی چین 
روی دانشگاه هایش

الزم   رتبه بندی شـّر ِ
برای دانشگاه ها

 تازه ها
ترجمه ها: علي شاكر
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ت�������ازه ه�������ا

آینده آموزش عالي آسیا و فناوري

 هر نوع بحثي 
درباره آموزش 
عالي باید به 

اقتصاد و جامعه 
مرتبط باشد و 
ادامه مي دهد: 

نظام آموزش در 
بافتار اجتماعي 

و اقتصادي 
خودش است که 
معنا پیدا مي کند. 

این بافتار در 
زمینه آموزش 

عالي نیز اهمیت 
مي یابد.

توسعه تکنولوژي، به ویژه آموزش هاي 
آنالین و ظهور کش��ورهاي آس��یایي در 
عرصه آموزش تکنولوژي هاي جدید، در 
حال ش��کل دهي به آینده نظام آموزش 
عالي است. با توجه به اهمیت این موضوع، 
سازمان همکاري  و توس��عه اقتصادي و 
دولت س��نگاپور کنفرانس��ي را با عنوان 

آینده آموزش عالي برگزار کردند.
»اس��تفان کاپفیرر«، معاون دبیرکل 
سازمان همکاري و توسعه اقتصادي، در 
آیین گش��ایش این کنفرانس گفت:»در 
ای��ن 50 س��الي ک��ه از عم��ر س��ازمان 
م��ا مي گ��ذرد، مي توانیم تغیی��ر موازنه 
اقتصاد و حرکت به س��مت اقتصادهاي 
نوظهور را ببینیم. این امر به ویژه در آسیا 
مشهودتر است«. بس��یاري از کشورها و 
متخصصان حوزه آموزش عالي به آس��یا 
چشم دوخته اند که ببینند در این عرصه 
چه اتفاقي مي افتد و تغییرات چه تأثیري 

بر دیگر نقاط دنیا دارد.
به گفته کاپفیرر فراتر از به رس��میت 
ش��ناختن تغیی��ر، چش��م انداز آموزش 
عالي دارد به یک بازار جهاني پویا تبدیل 
مي شود. یعني در عین حالي که تغییر به 
سرعت انجام مي شود، بخش هاي آموزش 
عالي نیز در کشورهاي مختلف نیز سعي 

کرده اند با این تغییرات همگام شوند.
یکي از نکاتي ک��ه در کنفرانس نیز به 

آن توجه ش��د، موضوع رقابت در عرصه 
آموزش عالي است. عرصه اي که دارد روز 
به روز متنوع تر مي ش��ود و در گروه هاي 
مختل��ف دانش��گاهي ش��اهد حض��ور 
آسیایي ها هستیم. البته این امر خودش 
نیز ممکن اس��ت با ظهور تکنولوژي هاي 
جدید مش��کالتي را در زمینه اش��تغال 

به وجود بیاورد.
این طور که معاون دبیرکل س��ازمان 
همکاري و توس��عه اقتص��ادي مي گوید 
کشورهاي عضو سازمان همکاري توسعه 
اقتصادي پیوسته به مقر این سازمان در 
پاریس مراجعه مي کنند تا مشاوره هایي 
در زمینه سیس��تم هاي آم��وزش عالي، 
ارتب��اط ب��ازار کار و چگونگ��ي آموزش 
دریافت کنند. همان طوري که مس��ئله 
اشتغال و مهارت هاي مرتبط با آن تبدیل 
به موضوع اصلي آموزش عالي مي ش��ود، 
یکي دیگ��ر از مش��کالت در این عرصه 
تطابق آموزش ها با نیازهاي بازار کار است. 
آیا آموزش ه��ا و مهارت هایي که آموزش 
عالي فراهم مي کند با نیازهاي کارفرماها 
مطابقت دارد؟ ی��ا اینکه هریک از این دو 

راه خود را طي مي کنند؟

سنگاپور و آینده آموزش عالي
 »آنگ یه کون��گ«، وزی��ر آم��وزش 
سنگاپور در این کنفرانش گفت که یکي 

از مهمترین بایسته هاي آموزش در عرصه 
آموزش عالي شناخت نیازهاي داخلي و 
اجتماعي است. ولي ممکن است جوانان 
خیلي کمتر با ضرورت هاي داخلي آشنا 
باشند و جذب آن شوند. براي آن ها گاهي 
آموزش ب��ه معني تلف کردن وقت و هدر 

دادن انرژي و رویاهاست.
ما نمي توانیم به جوان ها مشورت دهیم 
یا انواع و اقسام شغل ها را به آنان پیشنهاد 
کنیم در حالي که هنوز برایشان مشخص 
نکرده ایم منظورمان از فالن شغل چیست 
و ای��ن کار چ��ه معنای��ي دارد؟ چه طور 
مي توانیم از آنان بخواهیم استانداردهاي 
جهاني را رعایت کنند در حالي که درباره 
استانداردهاي داخلي و نوع عملکرد ساده 

امور به آنان آموزش نداده ایم.
به همین خاطر وزیر آموزش سنگاپور 
تأکید مي کند که هر ن��وع بحثي درباره 
آموزش عال��ي باید به اقتص��اد و جامعه 
مرتبط باش��د وي ادام��ه مي دهد: نظام 
آموزش در بافت��ار اجتماعي و اقتصادي 
خودش اس��ت که معنا پیدا مي کند. این 
بافتار در زمینه آموزش عالي نیز اهمیت 

مي یابد.
کون��گ مي افزای��د: م��ردم به طور 
فزاین��ده اي آم��وزش مي بینن��د و 
اینترنت و تکنولوژي هاي مرتبط با آن 
فرصت هایي را براي پیش��رفت در این 
راه فراهم مي کنن��د. آنها مي توانند به 
این واسطه مرزها و موانع را درنوردند و 
از این آموزش ها براي سالمت معنوي، 
ارتقاي فرهنگ علمي و پرمایه تر کردن 
خویشتن استفاده کنند. به گفته آنگ 
با پیش��رفت تکنولوژي ه��اي جدید 
کار فقط محدود ب��ه عملکرد فیزیکي 
نمي ش��ود، بلکه عرصه ه��اي فکري و 
خالقیت را نیز در بر مي گیرد. ساختار 
واسطه اي باعث شده که ما مثال بتوانیم 
بدون اینکه ماش��یني داش��ته باشیم، 
خدمات تاکس��ي ارائه کنیم و یا بدون 
اینکه صاحب هتلي خاص باشیم، اتاق 
اجاره دهیم. کس��ي چه مي داند شاید 
یک روز دانش��گاه هایي بدون کالس 
داشتیم. براي تحقق این امر مي بایست 
آموزش ما با پیشرفت تکنولوژي هاي 

ما همگام شود.

لینك به منبع اصلي این مقاله



29خرداد و تیر 1396

سرمایه گذاری میلیاردی چین 
روی دانشگاه هایش 

چین طرح��ی ارائه داده ک��ه احتماال 
میلیاردها دالر صرف آن کرده است. طبق 
این طرح چین می خواه��د کالس های 
دانش��گاه های برتر خود را در س��طحی 
جهانی برگزار کن��د. وزیر آموزش چین 
از ای��ن طرح ب��ا عن��وان »کالس جهانی 
۲.0« نام می برد. قرار است قطبی علمي 
میان دانش��گاه هاي چین و کش��ورهاي 
دیگر تش��کیل و همکاري نزدیکي میان 
آنها شکل بگیرد. پرفس��ور وی  ها، استاد 
مدیریت آموزشی در دانشگاه »پیکینگ« 
پک��ن در این باره معتقد اس��ت: هرچند 
که دولت به ط��ور رس��می در این طرح 
س��رمایه گذاری نک��رده اس��ت، ولی در 
واق��ع دانش��گاه های چین ب��رای دولت 
نوعی حفاظ امنیتی س��اخته اند و جلوی 
مسائل و مشکالت اقتصادی را می گیرند. 
اینجاست که دولت به اهمیت دانشگاه ها 
واقف است. وی که در کنفرانس »آموزش 
عالی آینده« سخن می گفت، تاکید کرد 
ک��ه وزارت آموزش چین ب��ا وجود تمام 
محدودیت های بودجه ای همچنان سعی 
می کن��د، برنامه های خود را به درس��تی 
پیش بب��رد. این کنفرانس در س��نگاپور 
برگزار ش��د و بانی آن س��ازمان توس��عه 

همکاری اقتصادی بود.

برنامه های پيشين
 برنامه های پیشین چین برای توسعه 
دانشگاه های سطح جهانی میلیاردها دالر 
به دانش��گاه های این کشور سرازیر کرد. 

چیزی حدود ۳۳ میلیارد دالر آمریکا طی 
هشت سال گذش��ته برای ارتقای سطح 
کیفی دانشگاه ها و رس��یدن به فهرست 

دانشگاه های برتر هزینه شده است.
ح��اال برنام��ه دوم در حال��ی آم��اده 
 C9 اجراس��ت که برنامه پیش��ین به نام
توانس��ت 9 دانش��گاه معتب��ر را در این 
کشور مش��خص کند. معیار اصلی برای 
انتخاب پژوهش های مؤثر بود. قرار است 
تا س��ال ۲0۲0 تعداد این دانشگاه های 
برتر به ۶ برس��د. این طور که »س��ونگ  
یانگوآ«، نایب رئیس دانشگاه »ژجیانگ« 
در کنفران��س س��نگاپور گفته، تا س��ال 
۲0۳0 این دانش��گاه ها خ��ود را در میان 
15 دانشگاه  برتر جهان قرار خواهند داد.

در برنام��ه پی��ش از آن ک��ه 985 نام 
داشت، چین بین سال های 99 تا ۲001 
روی ای��ن دانش��گاه ها 1.۲ میلیارددالر 
س��رمایه گذاری کرد تا سطح 9 دانشگاه 
خ��ود را ارتقا دهد. چین بین س��ال های 
۲004 تا ۲007 روی 9 دانشگاه برگزیده 
خود ۲.8 میلیارد دالر سرمایه گذاری کرد. 
نتیجه آن شد که به  طرز خیره کننده ای 
تعداد کتاب های چاپی این دانشگاه ها باال 
رفت. ولی این طور که پرفسور »وی ها« 

می گوید، کمیت همه چیز نیس��ت. باید 
دید که به این کتاب ها چه  قدر در مقاالت 
علمی ارجاع داده می شود. هرچند که این 
تعداد جزوه و کتاب به اعضای آکادمی ها 
مربوط می شد، ولی محدودیت بودجه هم 

در این میان اهمیت دارد.

انتقاد از طرح در چين
  این طرح در خ��ود چین با انتقادهایی 
مواج��ه ش��ده اس��ت. پرفس��ور وی ها 
می گوید در چین نس��بت به انتخاب این 
دانش��گاه ها اعتراض هایی ش��ده است. 
اینکه چرا دانش��گاه های دیگری انتخاب 
نشده اند؟ این خود نوعی شکاف در میان 
دانشگاه ها به وجود آورده است. منتقدان 
می گویند که در کش��وری که بسیاری از 
مردم درگیر فقرند، آیا عادالنه اس��ت که  
این دانشگاه ها چنین بودجه اي را   بگیرند 
و صرف فرزندان نخبگان کنند برخی دیگر 
نیز می گویند وقتی به چند دانشگاه کمک 
آن چنانی می ش��ود، آیا دیگر دانشگاه ها 
ن��ای رقاب��ت خواهند داش��ت؟ از طرف 
دیگ��ر دولت با کمک های خ��ود در واقع 
افسار این دانشگاه ها را در دست می گیرد 
و اس��تقالل آن��ان را به خط��ر می اندازد. 
»جمیل س��لمی«، رئیس پیشین بانک 
جهانی با بررس��ی این طرح،  نظر دیگری 
دارد و می گوید چین دارد روی نخبه های 
خود س��رمایه گذاری می کند و توانسته 
برای این کار بودجه م��ورد نیاز را تامین 
ک��رده  و آزادی آکادمی��ک را هم حفظ 
کن��د. به همین خاطر اس��ت که خیلی از 
کارشناسان نظر منتقدان را رد می کنند 
و می گویند اتفاقا این دو برنامه خیلی هم 

موفق بوده اند.

چین می خواهد 
کالس های 

دانشگاه های 
برتر خود را در 
سطحی جهانی 
برگزار کند. وزیر 

آموزش چین 
از این طرح با 
عنوان »کالس 

جهانی 2.0« نام 
می برد.

لینك به منبع اصلي  این مقاله
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رتبه بندی شّرِ الزم برای دانشگاه ها
ی معتب��ر  سس��ه ها ز مو ا یک��ی 
رتبه بندی دانشگاه ها، موسسه انگلیسی 
 Quacquarelli Symonds (QS)
است که در سیزدهمین دوره اعالم نتایج 
خود یک بار دیگر به دانش��گاه ها یادآوری 
کرده که چه قدر خوب یا بد عمل کرده اند. 
مثال طبق این نس��خه آخر سه دانشگاه از 
جمع 50 دانش��گاه برتر، چهار دانشگاه از 
جمع رتبه های 50 ت��ا 100 و چهار مورد 
دیگ��ر نیز در جم��ع ۲00 دانش��گاه برتر 

نیستند.
در عوض پنج دانشگاه، از جمله دانشگاه 
»بونوس آیرس« آرژانتین، به جمع 100 
تای اول وارد ش��ده اند. سه دانشگاه هم به 
جمع ۲00ت��ای اول آمده اند که از جمله 
آن دانش��گاه فنی س��یدنی اس��ت. تغییر 
رتبه ها در عرصه داخلی یک کشور ناشی 
از برخی سیاس��ت ها، همچ��ون کاهش 
ش��هریه، مقررات زدای��ی و دخالت های 
سیاس��یون در مواقع بی ثباتی اقتصادی 
است. رتبه بندی QS امسال حامل نوعی 
تحریف هم است. نه در نتایج بلکه بخاطر 
برخ��ی اتفاق های حاش��یه ای ولی مهم. 
برای نمونه خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا 
در پایی��ن آمدن رتبه دانش��گاه های این 
کشور موثر بوده اس��ت. با این حال هنوز 
۳0 دانش��گاه بریتانیایی در بین ۲00 تای 
اول قرار دارند. مقایسه نتایج سال ۲01۶ 

ب��ا دوره های اول نش��ان می ده��د که در 
میان 50 دانش��گاه  اول، ۳1 مورد همیشه 
حضور داش��ته اند و حداکثر یکی دو رتبه 
ب��اال و پایین ش��ده اند. همچنین نیمی از 
دانش��گاه های 51 تا صدم این فهرس��ت 
بیش از چهار رتبه تغییر جایگاه نداشته اند. 
به عبارت دیگر هرچه به ابتدای فهرس��ت 
نزدیک تر ش��ویم، جابه جایی دانشگاه ها 

کمتر است.

جابه جایی های بزرگ
معموال هرسال برخی از دانشگاه ها خیز 
بلندی برای رتبه های برتر بر می دارند. در 
میان 400 دانشگاه برتر 47 دانشگاه بیش 
از ۲0 رتبه جلو آمده اند. مثال دانشگاه ملی 
تایوان ۶۶ رتبه، دانش��گاه پزشکی توکیو 
۶۳ رتبه و دانشگاه پوترای مالزی ۶1 رتبه 
ارتقا پیدا کرده اند. 44 دانشگاه نیز تا بیش 
از 50 رتبه افت داش��ته اند؛ دانشگاه هایی 
مثل ن��ووا در آمری��کا، اس��تودی میالنو، 
بن گوری��ون و کالج کورک. البته این باال و 
پایین  شدن ها همیشه وجود داشته است. 
به طوری که برخی از موسسه ها اوایل قرن 
حاضر در رتبه ه��ای خیلی پایینی بودند، 
ولی حاال دارند خودش��ان را به رتبه های 
برتر نزدی��ک می کنند. علت ای��ن ارتقا، 
س��رمایه گذاری پایدار و تعه��د به ارتقای 
س��طح علم��ی و مدیریت منس��جم این 

دانشگاه هاست. 
از س��وی دیگر، برخی از دانشگاه های 
کش��ورهای در حال توسعه نشانه هایی از 
ارتقای خود بروز دادند، ولی نتایج نش��ان 
می دهد که دوباره دارند به همان رتبه های 
پیشین برمی گردند. به ویژه دانشگاه های 

فنی.

معيارهای تازه قضاوت
سال ها پیش برای رتبه بندی صحیح تر، 
تقس��یم بندی هایی میان موسس��ه های 
خصوص��ی و عموم��ی، آم��وزش محور و 
پژوهش محور، تحقیقات عمومی و محدود 
و... انجام ش��د. البته این تقسیم بندی ها 
خیل��ی زود ب��ه خاط��ر تحوالت س��ریع 
تکنولوژیک، جهانی شدن، بازاری شدن 
و همچنین رقابتی شدن فضا از بین رفت. 
در واقع معیارهایی که تا پیش از این برای 
قض��اوت به کار می رفت قدیمی  ش��دند و 
دیگر باعث ارتقای جایگاه دانشگاه نبودند. 
حاال بررسی تحوالت جدید معیاری مهم 
برای قضاوت محسوب می شود. به همین 
دلیل برخی از دانشگاه ها جایگاه پیشین 
خود را در فهرس��ت برترین ها از دس��ت 
دادند. در عوض دانش��گاه هایی با رویکرد 
جدید)مثال از چین و دانش��گاه هایی مثل 
تس��ینگوآ، پِکینگ و فودان( با س��رعت 
بیشتری به سمت ابتدای فهرست تاختند.

دانشگاه های فنی
ام.آی.تی در این فهرس��ت اول است 
و رتبه بعدی در میان دانش��گاه های فنی 
از آن موسس��ه فنی کالیفرنیا و س��پس 
ETH زوریخ اس��ت. 15 دانش��گاه فنی 
در می��ان 100تای اول ق��رار دارند و 11 
دانش��گاه فنی دیگ��ر در می��ان 100 تا 
۲00 تاي بعدي هس��تند. 10 دانش��گاه 
فنی هم در میان ۲00 ت��ا 400 تای اول 
قرار گرفته اند. در میان این ۳۶ دانش��گاه 
از کشورهای مختلف، سهم آلمان شش، 
آمریکا چهار و استرالیا سه دانشگاه است. 
در نهایت اینکه 49 کشور در میان 400 
دانشگاه برتر نماینده ای دارند و ۳1 کشور 
دیگر نیز در میان 400 به باال. ممکن است 
برخی این رتبه بندی ها را دوست نداشته 
باشند، ولی کارشناس��ان آن را شر الزم 

برای دانشگاه ها می دانند.

تغییر رتبه ها در 
عرصه داخلی 

یک کشور 
ناشی از برخی 

سیاست ها 
همچون کاهش 

شهریه، 
مقررات زدایی 
و دخالت های 
سیاسیون در 

مواقع بی ثباتی 
اقتصادی است.

لینك به منبع اصلي این مقاله
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به موازات رشد تعامالت بین المللی در 
هزاره سوم باگذر از عصر انفجار اطالعات، 
بسترهای انتقال دانش همانند دانشگاه و 
مراکز آموزش عالی، دیگر به شکل سنتی 
خود نه پاسخگوی نیازهای انسان معاصر 
اس��ت و نه می تواند شکل قدیمی خود را 
حفظ کند. به همین قی��اس، از توجه به 
تغییر در مس��ئولیت ها و ماموریت های 

دانش��گاه ها گریزی نیست. با وجود این، 
بسیاری از بحث های مطرح در این حوزه 
بیشتر به تمرکز بر شرایط کنونی متمرکز 
است و به ندرت نگاهی عمیق تر و فراتر از 
وضع حال و نگاه به آینده در این واکاوی 

شرایط آموزش عالی مدنظر است. 
کتاب  »دانشگاه آینده« در تالش است 
افق های جدید پیش روی دانش��گاه ها را 

واکاوی کند و به مسائل اساسی و بنیادی 
بپ��ردازد که در این گذار ش��رایط نوین و 
آینده نگرانه آموزش عالی باید لحاظ شود. 
این کتاب  از چهار بخش اصلی ش��امل: 
آینده های نوظهور، گزینه ها و ش��رایط 
جهان��ی، مفاهیمی در مورد دانش��گاه و 
دانش��گاهی برای جامعه تش��کیل شده 
اس��ت که عالوه بر دو بخش اختصاصی 

معرفی کتاب »دانشگاه آینده«معرفی کتاب »دانشگاه آینده«
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عوامل فزاینده 
موثر جهانی، 

تاکید روبه رشد 
سیاست گذاران 
برای یکپارچگی 

بیشتر نقش 
افرینی دانشگاه 

در براورده 
ساختن نیازهای 
جامعه و بویژه 

نیازهای 
ساختارهای 
اقتصادی 

جوامع، همگی 
گویای اهمیت 

بازنگری 
در تغییرات 
ساختاری 
نظامهای 

آموزش عالی 
است

به قلم نویس��نده، حاوی مجموعه ای از 
مقاالت صاحب نظ��ران بین المللی بانگاه 
میان رشته ای اس��ت، می کوشد تا قالب 
و  اس��لوبی نوین برای آینده دانشگاه ها و 
دانشگاه های آینده ارائه کند.  این کتاب 
با نگاهی به گذش��ته و حاِل دانش��گاه ها 
در نق��ش کنش گر فع��ال در حوزه های 
اقتصادی، فرهنگی، حاکمیتی و تمدنی 
ای��ن کانون ه��ای عل��م، بر آن اس��ت تا 
چش��م اندازی درباره مس��یر آتی آنها در 
این کالن ح��وزه های مرتب��ط با حیات 
انسان ارائه کند. نویسندگان مقاالت این 
مجموعه کوش��یده اند تا به پرسش هایی 
از این قبیل پاس��خ بدهند که دانشگاه در 
قرن۲1 چه کارکردی دارد؟ دانش��گاه به 
چه س��مت می رود و ماهیت ذاتی آن از 
نظر پدیدار شناختی  و هستی شناختی 
چگونه دس��تخوش تطور می شود؟ چه 
فرصت ها و تهدیدهایی در این افق جدید 
آینده نگران��ه برای دانش��گاه ها متصور 

است؟ 
با عنایت به فش��ارهای ذاتی مرتبط به 
تحوالت در عصر جدید و حرکت به سمت 
روندهای نوین علم و فناوری، دانشگاه ها 
نیز از متناسب شدن با  این تغییرات ناگزیر 
هس��تند. عوامل فزاینده موث��ر جهانی، 
تأکید روبه رشد سیاس��ت گذاران برای 
یکپارچگی بیشتر نقش آفرینی دانشگاه 
در برآورده س��اختن نیازه��ای جامعه و 
بوی��ژه نیازهای س��اختارهای اقتصادی 
جوامع، همگ��ی گویای اهمیت بازنگری 
در تغییرات ساختاری نظام های آموزش 

عالی است. 
حرک��ت در ای��ن مس��یر گ��ذر ب��ه 
س��مت دانش��گاه های آینده با رویکرد 
آینده پژوهش��ی نی��ز، مس��تلزم مجهز 
بودن به اطالعات در حوزه هایی اس��ت 
که در این کتاب به آنها پرداخته ش��ده 
اس��ت و برخی از این قلمروها عبارتند 
از: س��اختاربندی نظام آموزشی، نقش 
نخبگان در فرآیندسازی و قوام بخشی 

به فرآیندها، حکمران��ی نظام آموزش 
عالی ب��ا تأکید بر سیاس��ت گذاری ها، 
نق��ش س��ازمان های بی��ن المللی در 
خط دهی به نظام های آموزش��ی، تاثیر 
جهان��ی ش��دن و رویه ه��ای تبعی آن، 
عملیات��ی ک��ردن نگ��رش موس��وم به 
جهانی فکرکردن و محلی عمل کردن، 
هویت دانش��گاهی و حرفه ای در نظام 
آموزش عال��ی، بازنگری در برنامه های 
درس��ی و مهارت افزای��ی اس��تادان، 
چالش ه��ای تنوع بخش��ی ب��ه نیروی 
کار ب��ه م��دد دانش��گاه، همکاری های 
پژوهشی بین المللی در بستر دانشگاه، 
راهبردهای مشارکت های فرامرزی در 
آموزش عالی، ارتباط دانش��گاه با حوزه 
قدرت و پاس��خگویی اجتماعی، درگیر 
بودن م��ردم در حوزه آم��وزش عالی و 
تناس��بات دانش��گاه با جامعه در سطح 
خرد و کالن،خلق دانش، دولت س��ازی 
در عص��ر جهان��ی ش��دن ب��ا تکی��ه بر 
دانش��گاه ها، دیپلماس��ی دانشگاهی،  
مدیریت دان��ش، خل��ق ارزش افزوده 
بیش��تر برای جوامع با کمک دانشگاه، 
نقش دانش��گاه در تحقق اهداف توسعه 
پایدار ، ش��بکه های دانش��گاهی، نقش 
دانش��گاه در تقویت خردورزی نوین و 

خی��ر عموم��ی و...
طیف وسیع و متنوع مسائل پرداخته 
شده در این کتاب با رویکرد آینده پژوهی 
و ن��گاه کالن، همگی گویای دغدغه های 
مطرح برای نویس��ندگان این مجموعه 
ارزشمند است. با ظهور تغییرات ناشی از 
تحوالت اجتماعی و فرهنگی در کنار سیر 
فزاینده تحوالت در عرصه فناوری، مفهوم 
و ان��گاره های مطرح درباره دانش��گاهها 
نیز تغییر می یابد و بای��د با لحاظ ایده ها 
و توانمندی ه��ای بالقوه مط��رح در این 
حوزه به فکر طرحی نو در زمینه آموزش 
عال��ی بود. دانش��گاه در جای��گاه نهادی 
اجتماع��ی در کن��ار کارکردهای علمی، 
پژوهشی، تولید علم و خدمات به صنعت 

و اقتصاد، مس��تلزم توجه جدی ازمنظر 
خردورزی اندیشه ای برای تصویر چهره 
ای جدی��د برای آینده ای قریب اس��ت و 
اینکه متناسب با این سیمای نو، کارکرد 
و رس��التهای آن نیز ازمنظ��ر پدیده ای 
چندوجهی در تعامل با حکومت، جامعه، 

فرهنگ، مردم و اقتصاد تبیین شود. 
این کتاب کوش��یده اس��ت ب��ا تعمق 
در مس��ائل فوق و تاکید بر این گزاره که 
تغییرات ش��روع شده اس��ت و متناسب 
ش��دن اقدامات ب��ا ای��ن ضربآهنگ تند 
اجتناب ناپذیر است، چشم اندازی نوین 
در زمینه آموزش عالی برای خوانندگان 
ترس��یم کند و اینکه پرداختن به مسائل 
بنیادی در این حوزه، مس��تلزم ترس��یم 
چش��م انداز و راهبرده��ا و برنامه ه��ای 
عملیات��ی متناس��ب ب��ا آن در س��طح 
سیاس��ت گذاری و عمل اس��ت و اینکه 
چگون��ه از فضاه��ای جدی��د پیش روی 
دانشگاه ها در الگوی جهانی-محلی شدن 

می توان بهره های کافی جست. 
 در پای��ان، رونال��د بارنت )نویس��نده 
کت��اب( به توصیف س��ه نکته اساس��ی 
می پ��ردازد. اول اینکه دانش��گاه جایگاه 
خوبی برای گسترش مشارکت درعرصه 
عموم��ی دارد که این ام��ر از طریق تفکر 
در مورد فرآینده��ای داخلی اش محقق 
می ش��ود. نکته دوم اینکه، دانش��گاه به 
دلیل اینک��ه از قبل ماهیت��ش در میان 
جامعه  نهادینه شده اس��ت برای تأثیر و 
ایجاد تحوالت در جامعه ای گس��ترده تر 
دارای جای��گاه خوبی اس��ت. ب��ا جامعه 
محورتر ک��ردن تحقیقات��ش, تمرکز بر 
مس��ائل اجتماعی جامعه و نیازهای آن, 
ریشه های دموکراسی را می توان تقویت 
کرد و در عین ح��ال،  با باز کردن درهای 
آموزش به روی دانش جامعه، دانش��گاه 
نیز می تواند از طریق روش های اجتماعی 
ارزشمند رشد کند. )وان ویک و هیگز(. 
این احتمال در حال ش��کل گرفتن است 
که دانشگاه بتواند عصر جدیدی از خلق 
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گفتارها
دان��ش جمع��ی را رقم بزن��د و تبدیل به 
مکانی ب��رای »حضور واقع��ی و فعالیت 
اجتماع��ی و اقتص��ادی«  ش��ود )پیترز 

گیتزن و اوندرسن(. 
نکت��ه اخر اینک��ه، تمای��ز مهمی بین 
سودمندی اجتماعی و عمومی باید قائل 
شد. به عقیده نویسنده مقوله سودمندی 
اجتماعی ش��امل ظرفیت انس��ان ها در 
درنظرگرفتن و توجه به همدیگر تعریف 
می ش��ود. در جهان رقابت فردگرایانه و 
اقتصاد مح��ور ام��روزی، جهت گیری و 
تمایل طبیعی انسان ها به توجه و مراقبت 
از همدیگر ممکن اس��ت ب��ا خطر مواجه 
شده باش��د. دانش��گاه در جایگاه خوبی 
ب��رای ایفای نقش��ش در بازیابی این بعد 
اجتماعی جامعه قرار دارد. دانشگاه های 
قرن بیس��ت و یکم باید این مسئولیت را 
برای  خ��ود در نظر گیرن��د که درجهت 
فراهم کردن امکان هم زیستی صداهای 
مختلف و متضاد در جهانی بدون قطعیت 
و اطمین��ان کار و فعالیت کنند. عالوه بر 
این، دانش��گاه ها در وضعی��ت و جایگاه 
مناسبی برای از نو ش��کل دادن یک بعد 
عمومی، بعدی  از خرد جمعی و عمومی 
هستند. این نقش دوم مستلزم آن است 
که دانش��گاه خ��ود در فعالیت های خود  
عمومی تر عمل می کند و صرفاً بر نمایش 
ابزارهای فکری اش تکی��ه نکند بلکه در 
ایجاد تعقل و درک عمومی جامعه نقش 
تس��هیل گری ایفا کند ت��ا این که جامعه 
روشنفکرتر از قبل شود و بتواند علی رغم 
وج��ود دیدگاه ها و ارزش ه��ای متفاوت 
کنت��رل منطقی و گروهی ب��ر روی امور 

خ��ود  اعم��ال کن��د.
مطالع��ه این کتاب خوانش��ی جدید 
از نهاد دانش��گاه و اس��تفاده از سرمایه 
فرهنگ��ی و س��رمایه فک��ری مرتبط با 
آن در فض��ای نوین جهان��ی با رویکرد 
محلی ارائه می کند ک��ه می تواند برای 
کنشگران عرصه های مرتبط با آموزش 

عالی سودمند باشد.

بین المللی سازی پردیس 
 )IAH( دانشگاه 
به مثابه یك استراتژی جهانی

34
 تنوع بخشی منابع مالی 

در دانشگاه ها
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 )IAH( بین المللی سازی پردیس دانشگاه 
به مثابه یك استراتژی جهانی

 دکتر 
علی 

خورسندی 
طاسکوه

   عضو هیأت 
علمی دانشگاه 
عالمه طباطبایی

)بخش اول(

تا پی��ش از اواخر جن��گ جهانی دوم 
دانشگاه ها از اس��تراتژی مشخصی برای 
بین المللی ش��دن پی��روی نمی کردن��د 
و فعالیت ه��ای بین الملل��ی اس��تادان 
بیش��تر انفرادی بود. برخی دانش��گاه ها 
به ص��ورت موردی ب��ا همتایان خارجی 
خ��ود تفاهم نام��ه امض��ا می کردن��د و 
تعامل داشتند. این ش��یوه امروزه مورد 
اس��تقبال نیس��ت و مدیریت دانشگاه ها 
در کش��ورهای مختل��ف در چهارچوب 
سیاس��ت ها و برنامه ه��ای بین الملل��ی 

ش��دن آموزش عالی از اس��تراتژی های 
مختلفی بهره می گیرند. استراتژی های 
بین المللی شدن، ش��یوه های دستیابی 
به اهداف مطلوب هس��تند )وندر وندی 
و هم��کاران، ۲005( و ب��ه برنامه ه��ای 
مدون و ش��یوه های س��ازمانِی سیاست 
بین المللی شدن اش��اره می کنند. آن ها 
نشان می دهند بین المللی شدن چرا اجرا 
و چگونه عمل می ش��ود. امروزه مدیران 
دانشگاه ها بین المللی شدن را به صورت 
اس��تراتژیک دنبال می کنند. این شیوه 

در دو دهه اخیر مطلوب سیاست گذاران 
آم��وزش عال��ی در تمامی کش��ورهای 
پیشرفته و دانش��گاه های در حال توسعه 
است. در این ش��یوه، غالباً دانشگاه ها در 
ح��د معاونت یا دفاتر مرک��زی در زمینه 
برنامه ری��زی و مدیری��ت فعالیت ه��ای 
بین المللی ش��دن فعال هس��تند. بدین 
س��بب اس��ت که صاحب نظران��ی نظیر 
ادواردز )۲007(، اس��تول )۲007( و 
کیان��گ )۲00۳( از »حرفه ای ش��دن« 
فعالیت های بین المللی سخن می رانند. بر 
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امروزه 
فعالیت های 
بین المللی 
دانشگاه ها 
گسترش 
یافته اند و 
از تأسیس 
شعبه های 

خارجی دانشگاه، 
برنامه های 
آکادمیک و 
فعالیت های 
فوق برنامه 
مانند اعزام 
دانشجویان 
بومی برای 
فرصت ها 
و سفرهای 

مطالعاتی، تا 
جذب و حضور 
دانشجویان 
خارجی در 

پردیس های 
دانشگاهی 
متغیر هستند

این اساس، امروزه فعالیت های بین المللی 
دانشگاه ها گسترش یافته اند و از تأسیس 
شعبه های خارجی دانشگاه، برنامه های 
آکادمیک و فعالیت های فوق برنامه مانند 
اعزام دانشجویان بومی برای فرصت ها و 
س��فرهای مطالعاتی، تا ج��ذب و حضور 
دانش��جویان خارج��ی در پردیس های 

دانشگاهی متغیر هستند. 
نایت )۲004( مهم ترین استراتژی های 
بین المللی س��ازی دانش��گاه ها را در دو 
سطح »برنامه« و »سازمان« طبقه بندی 
می کن��د. اس��تراتژی های »برنامه« به 
مجموعه فعالیت هایی اشاره دارند که در 
قالب فعالیت های بین المللی دانشگاه ها 
و بیشتر در گروه های آموزشی و در عمل 
اجرا می شوند. استراتژی های »سازمان«، 
به مجموعه اموری اش��اره دارند که نقش 
پشتیبانی، نظارتی و حقوقی دارند و بیشتر 
توسط دولت ها و مدیریت های دانشگاهی 
برای اجرای مطلوب استراتژی های برنامه 
سازمان دهی می شوند. همان طور که در 
جدول زیر نشان داده می شود، هریک از 
استراتژی های برنامه و سازمان مشتمل 
بر چهار مؤلفه و چندین فعالیت هستند. 
با وجود ای��ن، فعالیت های اس��تراتژیک 
دانش��گاه ها در زمینه بین المللی ش��دن 
آموزش عالی در قالب سه استراتژی کالن 
»بین المللی ش��دن پردیس دانشگاه«، 
»بین المللی ش��دن برنامه درس��ی«، و 
»بین المللی ش��دن فراس��وی مرزه��ا« 
صورت می پذیرن��د. در این مجال به نوع 

اول آن پرداخته می شود. 
اس��تراتژی »بین المللی ش��دن در 
پردیس« مفهوم نسبتاً جدیدی در بحث 
وس��یع تری از بین المللی شدن آموزش 
عالی است. این رویکرد نخستین بار توسط 
نیلس��ون )1999( در دانشگاه سوئدی 
مالم��و ارائه ش��ده اس��ت که ه��دف آن 
پاس��خ گویی به عدم کفایت رویکردهای 
س��نتی بین المللی ش��دن به خیل کثیر 
دانش��جویان، ب��ه منظور ایج��اد درک 
مناسب از کشورها و فرهنگ های متفاوت 
و افزایش دانش و احترام به حقوق انسانی 
و سبک های مختلف زندگی و نیز »ایجاد 
یک جامعه جهانی« بوده است )نیلسون، 
1999: (. این رویک��رد جدید به منظوِر 
بین المللی سازی تجربۀ آموزشی افرادی 

که ش��رایط تحصیل در خارج از کشور را 
ندارند، ارائه ش��ده اس��ت؛ به گونه ای که، 
دیدگاه های بین فرهنگی دانشجویان را 
با یکدیگر تلفیق می کند )واچر، ۲00۳(. 
به بیان نایت )۲008(، مفهوم IAH )بُعد 
بین المللی و بین فرهنگی( جنبه هایی از 
بین المللی شدن را که در محیط دانشگاه 
بومی اتف��اق می افتد، منعکس می کند و 
در واقع ادغ��ام هدفمند ابعاد بین المللی 
و بین فرهنگی در برنامه درسی رسمی و 
غیررسمی برای تمام دانشجویان« است.

لمللی ش��دن در  تژی بین ا س��ترا ا
پردیس بر فعالیت های متنوع آموزش��ی 
و پژوهشی بین المللی و چندفرهنگی در 
محیط دانش��گاه داللت دارد )نیلسون، 
۲00۳:(. اس��تراتژی بین المللی ش��دن 
پردیس دانش��گاه به معنای تقویت تنوع 
فرهنگ��ی یادگیری و محی��ط تدریس 
دانشگاه هاس��ت )واچ��ر، ۲00۳(. در 
نتیجه، فرهنگ بومی نی��ز منبعی برای 
بین المللی ش��دن آموزش عال��ی تلقی 
می ش��ود. عالوه بر آن، با توجه به تعریف 
فوق، بین المللی ش��دن پردیس دانشگاه 
به این معنی نیس��ت که ای��ن فعالیت ها 
صرفاً برای دانش��جویان خارجی است، 
بلکه پیش از هر چیز به معنی بین المللی 
و بین فرهنگی شدن فعالیت ها و برنامه ها 
برای اس��تادان، کارکنان، دانش��جویان 
بومی و داخلی است. استیر )۲00۳( نیز 
در مطالعۀ خود با عنوان »بین المللی شدن 
و تن��وع نژادی« وضعی��ت آموزش عالی 
بین المللی را مورد مداق��ه قرار می دهد 
و معتقد اس��ت فقدان رابطه و تلفیق بین 
فواید تنوع بوم��ی و تأثیر دانش��جویان 
بین المللی یکی از ضعف های فعالیت های 
بین المللی شدن در بیشتر دانشگاه های 
اروپاست. این نقد در راس��تای این ایده 
است که سیاس��ت بین المللی جامع در 
آموزش عالی بای��د فرصت های تجارب 
یادگیری بین فرهنگی را فراهم و تقویت 
کند. نیلس��ون )۲000( چنین وضعیتی 
را »شایس��تگی � مهارت بین فرهنگی« 
می نامن��د. ایج��اد فرصت ه��ای برابر و 
بیشتر یادگیرِی بین فرهنگی صرفاً برای 
دانشجویان نیست. پیش از همه، بسیاری 
از استادان دانشگاه محتاج چنین دانش ها 
و تجربه هایی هس��تند؛ از ای��ن رو برخی 

صاحب نظران نظیر دونس��تان )۲00۳( 
و پیگ��ی )۲00۳( معتقدند نزدیک ترین 
مسیر برای داش��تن یک برنامه آموزشی 
بین الملل��ی جامع، حضور دانش��جویان 
 ، ه نش��گا ا لملل��ی در محی��ط د بین ا
دپارتمان ها و کالس های درس اس��ت. 
به عبارتی، حتی اگر دپارتمانی به لحاظ 
ساختاری و محتوایی اقدام به طراحی و 
اجرای برنامه درسی بین المللی بنماید، 
ب��دون حضور دانش��جویان و اس��تادان 
بین الملل��ی آن برنامه ب��ه نتایح مطلوب 

نخواهد رسید. 
در راستای ابعاد اصلی IAH شورهولز 
)۲007( بیان می دارد برای موفقیت در 
تدریس موضوعاتی نظیر آگاهی جهانی 
و پدیده��ای جهان��ی، اس��تادان باید به 
لحاظ س��واد فرهنگی آماده و برجس��ته 
باش��ند. آن ها باید افرادی با س��طح فکر 
وسیع باشند و خود را برای رقابت جهانی 
آماده س��ازند. به عقیدۀ این نویس��نده، 
معموالً استادان و مدرس��ان دانشگاه ها 
در زمینه توانای��ی و دانش بین فرهنگی 
تصور درستی ندارند و معتقدند مهارت ها 
و شایس��تگی های الزم در ای��ن زمینه را 
دارند؛ درحالی که این اس��تادان معموالً 
بینش های قوم مدارانه داش��ته و تجارب 
و نگرش ه��ای خ��ود در این زمین��ه را با 
یادگیری و س��واد بین فرهنگی اش��تباه 
می گیرند. به همین دلیل است که پاره ای 
از اس��تادان در دانش��گاه های امریکای 
ش��مالی ویژگی های فرهنگی و فرهنگ 
خود را فرهنگ جهانی می دانند. شورهولز 
همچنین معتقد است توانایی های زبانی 
الزام س��واد فرهنگی را ب��ه دنبال ندارد، 
بلکه چنی��ن امری نیازمن��د یادگیری و 
حضور زن��ده در فرهنگ ه��ای مختلف 
اس��ت. همچنی��ن پژوهش وی نش��ان 
می دهد به رغم اینکه بسیاری از استادان 
و مدرسان دانشگاهی به تنوع فرهنگی و 
ابعاد چندفرهنگی فرایندها و برنامه های 
آموزش��ی و یادگیری اعتقاد دارند، ولی 
به ندرت مهارت ها و س��واد چندفرهنگی 
خود را در برنامه های درسی و شیوه های 

آموزشی خود به کار می گیرند. 
از پیامده��ای اجتماع��ی و فرهنگی 
اس��تراتژی بین المللی ش��دن پردی��س 
دانش��گاه، ش��ناخت و شبیه س��ازی 
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بین المللی شدن 
پردیس به علت 
پویایی که در 
مفهوم خود 

دارد و پدیده ای 
متکامل محسوب 

می شود، 
در برگیرندۀ 
مؤلفه ها و 

فعالیت های 
متنوع و متفاوتی 

است و هنوز 
مدل فراگیری 

از آن که 
در برگیرندۀ 

مؤلفه های آن 
باشد نه در 
گذشته و نه 
اکنون ارائه 
نشده است

مس��ائل جهان��ی در محیط دانش��گاه و 
دپارتمان هاس��ت. در پی این استراتژی 
ضمن اینک��ه فرهنگ ها و عقاید مختلف 
در محیط دانشگاه با هم تالقی می یابند، 
مسائل جهانی و محلی در دپارتمان های 
دانش��گاه ب��ه ه��م پیون��د می خورن��د. 
پژوهش ه��ای متعددی نظی��ر پژوهش 
هیل )۲008( نش��ان می ده��د اگرچه 
ه��دف اصل��ی و اولیه بین المللی ش��دن 
پردیس دانشگاه هم به لحاظ درسی و هم 
به لحاظ شاخص های سواد بین فرهنگی 
برای دانشجویان بومی و داخلی دانشگاه 
است، ولی دانشجویان بین المللی نیز به 
همان اندازه از فرصت ه��ا و فعالیت های 
مربوط استفاده می برند. با وجود این، در 
چهارچوب استراتژی »بین المللی شدن 
پردیس دانشگاه« دانشجویان بین المللی 
منبعی غنی برای یادگی��ری فرهنگی و 
س��واد بین فرهنگی دانش��جویان بومی 
نگریسته می شوند. یادگیری بین المللی 
و س��واد بین فرهنگی نوع��ی یادگیری 
میان رشته ای است؛ در عین حال، صرفاً 
یادگیری فرهنگ ها و عقاید و کنش های 
دیگ��ران نیس��ت، بلکه فرصت��ی فراهم 
می آورد تا فرهنگ خ��ودی از زاویه دید 
دیگران نگریسته و تحلیل شود. یادگیری 
بین فرهنگ��ی منجر به دیگردوس��تی و 
خودباوری فرهنگی دانشجویان می شود. 
همان طور که بحث شد، هدف و شیوۀ 
عمل استراتژی بین المللی شدن پردیس، 

بخشیدن بُعد بین المللی و بین فرهنگی به 
برنامه ها و فرایندهای آموزشی و پژوهشی 
و یادگیری در پردیس ها و دپارتمان های 
 IAH ،دانشگاه هاس��ت. ب��ه باور نای��ت
می تواند شامل حوزه هایی مانند برنامه ها، 
فعالیت های فوق برنامه درسی، ارتباط با 
فرهنگ و گروه ه��ای قومیتی و پژوهش 
و فعالیت های دانش��جویان شود )نایت، 
۲008: ۲۳(. بین المللی ش��دن پردیس 
دانش��گاه فعالیت ه��ای دیگ��ری ماننِد 
فوق برنامه ه��ای بین فرهنگ��ی متنوع، 
ارتباط��ات بین گروه��ی و بی��ن قومی � 
ملیتی و نیز برنامه های تبادل اس��تادان 
و مسافرت های دانش��جویی به خارج از 
کشور را نیز دربرمی گیرد )نایت، ۲004؛ 
واچر، ۲00۳(. بنابراین، بین المللی شدن 
پردیس به عل��ت پویایی ک��ه در مفهوم 
خود دارد و پدیده ای متکامل محس��وب 
می ش��ود، در برگیرن��دۀ مؤلفه ه��ا و 
فعالیت ه��ای متنوع و متفاوتی اس��ت و 
هنوز مدل فراگیری از آن که در برگیرندۀ 
مؤلفه های آن باش��د نه در گذش��ته و نه 
اکن��ون ارائه نش��ده اس��ت. به طور کلی 
فعالیت های IAH در س��طوح مختلف و 
با توجه ب��ه گروه های هدفی که ش��امل 
می شود، گستردگی و شکل متفاوتی پیدا 
می کند ک��ه قابلیت طبقه بندی دارد و بر 
اساس طبقه بندی اوتن )۲00۳(، مطابق 

به طور  اجمال می توان گفت فلس��فه جدول زیر است:
و هدف اصلی بین المللی شدن پردیس 
دانشگاه از دیِد سیاست گذاری آموزش 
عال��ی، فراهم کردن ش��رایطی اس��ت 
ک��ه ب��ا کمتری��ن مناب��ع، امکان��ات و 
برنامه ه��ای آموزش عال��ی بین المللی 
برای بیشتر دانش��جویان بومی فراهم 
ش��ود )تیکن��ز، ۲007(. ب��ه عبارتی، 
حتی اگ��ر دانش��گاه ها درصدد جذب 
دانش��جویان نخب��ه و درس خ��وان از 
کش��ورهای درحال توس��عه هس��تند 
و یا ب��ا فراهم ک��ردن تس��هیالت ویژه 
به اس��تخدام اس��تادان و پژوهشگران 
برجس��تۀ جه��ان می پردازن��د، از نظر 
آموزش��ی � فرهنگی در درجه نخست 
به منظور فراهم کردن ش��رایطی است 
که دانش��جویان بوم��ی از مزایا و فواید 
آن ه��ا بهره مند ش��وند )خورس��ندی 
طاس��کوه، 1۳94(. بدین دلیل اس��ت 

IAH جدول طبقه بندی اوتن از

گروه های هدفتوصیف فعالیتسطح

� فعالیت هایی که عمل یادگیری را تغییر ُخرد
می دهند. 

گروه های حامیان، اعضای 
کارکنان، اساتید، همکاران، 

دانشجویان 

میانی

� فعالیت هایی که محیط نهادی و 
استراتژی ها را تغییر می دهند

� روی دپارتمان و مؤسسه اثر می گذارند و 
باید توسط مؤسسه سازمان داده شوند. 

� دانشکده و دپارتمان ها
� گروه های رسمی در مؤسسه
� نیروهای وظیفه، شبکه ها

کالن

� فعالیت هایی که چند مؤسسه را تغییر 
می دهند که از یک دانشگاه واحد فراتر 

می رود. 
� باید در سطح میان مؤسسه ای 

سازمان دهی شود

� وزارتخانه و دپارتمان های 
سیاست

� شوراهای آموزش عالی 
در سطح بین المللی، ملی و 

منطقه ای
� کنسرسیوم، شبکه ها
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ک��ه پیگ��ی )۲00۳( معتق��د اس��ت 
بین المللی شدن پردیس دانشگاه حتی 
برای دانش��گاه هایی که قادر به تأمین 
منابع مال��ی و ایجاد فرصت های الزم و 
برابر برای بیش��تر دانشجویان نیستند 
نیز مناس��ب اس��ت. یکی از مهم ترین 
فواید این اس��تراتژی، تنوع بخش��ی به 
آموزش عال��ی و ایجاد فضای یادگیری 
فرهنگ��ی و س��واد میان فرهنگ��ی در 
محیط دانشگاه است. یکی از دالیلی که 
بیشتر دانشگاه های معتبر و ناشناخته 
روی این اس��تراتژی س��رمایه گذاری 
می کنن��د، فواید و مزای��ای عدیده ای 
است که این اس��تراتژی به دنبال خود 
م��ی آورد. ب��ه عقی��دۀ صاحب نظران، 
این اس��تراتژی یکی از شیوه هایی است 
که می تواند دیپلماس��ی آموزش عالی و 
گفت وگوی بین فرهنگی را میان ملت ها، 

دولت ها و فرهنگ ها ارتقا ببخشد. 
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گ���ف���ت���اره���ا

دکتر ابراهيم 
صالحی عمران
    استاد دانشگاه 

مازندران

آموزش عالی به عنوان یک نهاد فرابخشی تأمین کننده نیروی 
انسانی متخصص و موتور محرکه رشد و توسعه اقتصادی، اجتماعی، 
سیاسی و فرهنگی جامعه به شمار رفته و وظیفه تولید علم و دانش و 
ارائه خدمات علمی و مشاوره ای به تمامی سازمان ها، نهادها دولتی 
و خصوصی را در تمام بخش های صنعتی، خدماتی و کشاورزی را 
بعهده دارد و به این سبب است که یکی از ویژگی های دنیای معاصر 
رشد و توسعه کمی و کیفی دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی است.  
اما این نهاد همانند س��ایر نهادهای اجتماعی تابع س��از و کارهای 
اقتصادی بوده و اصول سنجش و ارزیابی کارایی و اثربخشی این نهاد 
در دو بعد درآمدها و هزینه ها همواره مد نظر تمامی سیاست گذاران 
و برنامه ریزان آموزش عالی می باش��د. اگ��ر منابع بطور نامحدود 
فراهم بود انجام هر هزینه ای در آموزش عالی بخاطر کارکردهای 
اجتماعی و فرهنگی اش در تربیت انس��ان های هر جامعه توجیه 
منطقی داش��ت و از اولویت بخش ترین اقدامات هر جامعه بشمار 

می رفت. اما متأسفانه منابع بس��یار محدود است و ارزیابی منابع 
درآمدی و هزینه ای دانش��گاه و مراکز آموزش عالی همواره مورد 

توجه اقتصادانان آموزش عالی است.
یکی از چالش های اساسی در دنیای معاصر رشد سریع تقاضاها 
برای آموزش عالی اس��ت که برای دولت ها نیز امکان تامین منابع 
مالی آن از بودجه عمومی را فراهم نمی سازد. از طرفی تقاضاهای 
رقابتی برای منابع عمومی نیز به شدت در حال افزایش است. بطور 
مثال هزینه آموزش عمومی، مسکن، تأمین اجتماعی، بهداشت و 
تأمین امنیت دفاع��ی و ... از جمله هزینه های رقیب آموزش عالی 
می باشند. لذا جریان ثابت و پایدار منابع دولتی برای آموزش عالی 
چندان در دسترس نیستند و دانشگاه ها برای انجام مأموریت های 
مختلف آموزش��ی، پژوهش��ی و خدماتی خود ناگزی��ر به یافتن 
منابع جدید تأمین مالی ش��ده اند تا جایگزین کس��ری اعتبارات 
بخش آموزش عالی دولتی نمایند. موضوع کس��ری اعتبارات در 

تنوع بخشی منابع مالی در دانشگاه ها
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دانش��گاه های دولتی یک چالش جدی محس��وس بشمار رفته و 
اثرات نامطلوب آن در کاهش کیفیت انجام وظایف دانشگاه ها نیز 
بخوبی مشاهده می شود. و طبیعی است که در صورت عدم وجود 
منابع مالی کافی به دانش��گاهها و مراکز آم��وزش عالی در آینده 
می بایست ش��اهد تبعات منفی آن در رش��د  و توسعه اقتصادی، 
اجتماعی و فرهنگی جامعه هم بود. به هر جهت با توجه به رشد کمی 
و کیفی دانشگاه ها و افزایش حضور دانشجویان و هم چنین افزایش 
هزینه ای جاری و عمرانی دانشگاه ها، تأمین منابع مالی آن از اهمیت 
بسیار باالی در اقتصاد آموزش عالی قرار دارد. شرایط اقتصادی و 
اقتصاد مقاومتی حاکم بر کشور و مصوبات برنامه پنجم چنین می 
نماید که دانشگاه ها دولتی باید وابستگی خود به کمک های دولتی 
را کاهش و راه حل اصلی تأمین مالی و تنوع بخش��ی منابع مالی را 

در خود جستجو نمایند. 
مضافاً بر اینکه به اعتقاد کارشناس��ان وابس��تگی دانشگاه ها و 
مراکز آموزش عالی به بودجه عمومی دولت مسائل و چالش هایی 
را پی��ش روی دولت و مدیران آموزش عالی ق��رار خواهد داد. اول 
اینک��ه درآمدهای دولت ثابت نبوده و همواره نوس��انات مختلفی 
دارد و مسلماً  این نوسانات کاهشی استمرار تامین منابع مالی برای 
آموزش عالی در سال های مختلف برای دانشگاه ها با چالش جدی 

مواجه خواهد کرد و تضمینی برای تأمین منابع مالی وجود ندارد.  
چالش دوم موضوع استقالل دانشگاه هاست که با وابستگی کامل 
مالی به دولت همخوانی ندارد و اصاًل اس��تقالل دانش��گاه ها  با این 
نحوه ارتباط مالی تحقق پذیر نخواهد بود. چالش آخر اینکه تأمین 
منابع مالی وابس��ته به پول نفت برای دانشگاه های دولتی، امکانی 
ب��رای رقابت بخش های خصوصی و غی��ر انتفاعی آموزش عالی را 
فراهم نمی سازد! بنابراین  تغییر و تحول در ساختار و مدیریت مالی 
آموزش عالی و یافتن راه حل های متعدد تأمین مالی غیر از منابع 
دولتی یک ضرورت انکار ناپذیر اس��ت. در این راستا مرور راه های 
تأمین منابع مالی برخی از دانشگاه های دنیا  می تواند تجارب خوبی 
را برای مدیران و برنامه ریزی آموزش عالی کش��ور فراهم نماید تا 
با بهره گیری از این تجارب بتوان منابع بیش��تری برای دانشگاه ها 

تدارک دید:
الف- دانشگاه ییل

گزارش مالی دانشگاه ییل )۲015( نشان می دهد این دانشگاه 
درآمدهایش را  از هفت منبع تامین می کند:

)ش��هریه دانش��جویان 9 درصد،  کمک های مالی و قراردادها 
۲0درصد، خدمات پزشکی ۲۳درصد، درآمدهای وقف ۳۳درصد، 

سرمایه گذاری 7درصد، درآمد انتشارات 1 ،  مشارکت 8درصد(.
ب- دانشگاه هاروارد

درآمد مرقوفه ۳5درصد، درآمد کس��ب ش��ده از دانشجویان 
۲0درصد، حمایت مالی 18درصد.

MIT ج- دانشگاه
درآمدهای تحقیقاتی )آزمایشگاه لینکسن، سنگاپور و دانشگاه( 
۲7درصد، شهریه 15درصد، بخش های جانبی 11درصد، سرمایه 

گذاری ۲0درصد، هدایا و موقوفات 7درصد.
د- دانشگاه آکسفورد

دانشگاه آکسفورد نیز راه های مختلفی از جمله:
- ش��هریه ها، حمایت های مالی، کمک های مالی تحقیقات و 
قراردادها، عواید  انتش��ارات، درآمد وقف و س��رمایه گذاری، سود  
فروش شرکت فن آوری، دارایی اهدا شده برای تامین مالی وجود 

دارد.
بنابراین مالحظه می ش��ود که برخالف دانشگاه های کشور ما 
بسیاری از دانشگاه های معتبر دنیا از منابع متعدد و مختلفی برای 
تأمین منابع مالی استفاده می کنند و از آنجایی که کیفیت آموزش 
عالی تا حد زیادی به نحوه تأمین مالی بس��تگی دارد و نحوه تأمین 
مالی آموزش عالی نیز بازتابی از رفتار اجتماعی است، بدیهی است 
مدیریت منابع درآمدی و هزینه های دانشگاه ها می تواند آثار بسیار 
مثبتی بر روی رشد کمی و علی الخصوص رشد کیفی آموزش عالی 
که یکی از اهداف 17 گانه توسعه در برنامه ۲0۳0 یونسکو هم قرار 
داده شد کمک ش��ایان توجهی کند. عالوه بر آن می بایست خاطر 
نش��ان کرد که تنوع بخشی منابع مالی با دس��تورالعمل و رویکرد 
دستوری از باال به پائین و به صورت آنی انجام نمی گیرد و نیازمند 
یکس��ری الزامات خرد و کالن درون دانش��گاهی و از همه مهمتر 
اعتبار بخشی آموزش عالی در سیس��تم های سیاسی، اقتصادی، 
اجتماعی و فرهنگی خارج از دانش��گاه ها می باش��د که امیدواریم 

این الزامات فراهم آید.
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آقای دکت�ر از زمينه هایی که ایده 
توس�عه تحصي�الت تکميل�ی در 
ح�وزه عل�وم پایه را در ذهن ش�ما 

ایجاد کرد برایمان بگویيد؟
 م��ن از س��ال 1۳4۳ تا س��ال 1۳7۶ 
یعن��ی به مدت س��ی و س��ه س��ال در 
دانشگاه ش��یراز و از س��ال 1۳۶9 تا به 
امروز هم در دانشگاه تحصیالت تکمیلی 
زنجان بودم. البته یک دوره از  ۶9 تا 7۶ 
ناچار بودم بین ش��یراز و زنجان رفت و 
آمد کن��م، چون در ه��ر دو جا وظایفی 
بر عهده داش��تم و بیش��تر هم و غم من 
در این م��دت و از همان روزهای اول در 
دانشگاه ش��یراز هم در حوزه تحصیالت 
تکمیلی بودم. چون در آن زمان عماًل در 
دانشگاه های ایران تحصیالت تکمیلی 
وجود نداش��ت و ش��یراز را باید مبتکر و 
مؤسس تحصیالت تکمیلی بدانیم. من 
در هم تأسیس کارشناسی ارشد فیزک 
دانشگاه شیراز و هم در تأسیس دکترای 
فیزیک دانشگاه شیراز هم نقش اساسی 
و اول را داشتم. من به تنهایی هم مجوز 
دکترای دانشگاه ش��یراز را گرفتم و هم 
برنامه آن را نوش��تم و هم درس هایش 

را دادم و ه��م هف��ت نف��ر اول دکترای 
فیزیک دانش��گاه ش��یراز را سرپرستی 
کردم. در همه این س��ال ها هم و غم من 
تحصیالت تکمیلی کش��ور ب��ود. برای 
این که در این س��ال ها عم��ال در ایران 
چیزی ب��ه نام پژوهش ک��ه قابل عرضه 
در سطح جهانی باش��د، وجود نداشت. 
پژوهش��ی که توس��ط پژوهش گران و 
اس��اتید و دانش��جویانی ک��ه در ایران 
مس��تقر بوده باش��ند، انجام شده باشد 
و آثار عملی پژوهش��ی و بدیع منتش��ر 
بکنند عم��اًل در ایران وجود نداش��ت. 
من آن س��ال ها جوان پرش��وری بودم و 
دلم می خواس��ت که ببینم که استاد و 
دانشجوی ایرانی هم س��ری بین سرها 
درم��ی آورد و می توان��د کار پژوهش��ی 
بدیع به جامعه جهان��ی عرضه کند. در 
سال 1۳۶8 بعد از هش��ت سال جنگ، 
دانش��گاه های ما بعد از حالت غیرفعالی 
که در ایام جنگ داش��تند، بازگش��ایی 
شدند و اولین کمبودی که در آن زمان 
من احس��اس کردم، این ب��ود که تعداد 
زیادی از دانش��جویان متقاضی ورود به 
دانشگاه ها و متقاضی ورود به تحصیالت 

  دانشگاهی در دل جامعه در گفت وگو با یوسف ثبوتی:

 همیشه به مردم اعتماد کردیم 
و نتیجه مثبت آن را دیدیم

دکتر یوس��ف ثبوتی، زاده زنجان و از دانشمندان و پیشکس��وتان اخترفیزیک ایران از سال ۱۳۴۳ 
تاکن��ون در پیوندی هرروزه با دانش��گاه و آم��وزش عالی ایران بوده اس��ت. ایده ثبوتی در مس��یر 
راه اندازی و توس��عه و بلوغ مرکز تحصی��الت تکمیلی زنجان )که امروز با نام دانش��گاه تحصیالت 
تکمیلی زنجان آن را می شناس��یم( موضوع گپ و گفت این ش��ماره دانشگاه امروز اس��ت. دانشگاهی محبوب 
میان مردم محلی و خوش��نام میان دانش��مندان علوم پایه که در کوه های ش��مالی زنجان، مشهور به گاوازنگ، 
به یک قطب علمی و پژوهش��ی تبدیل شده است . زمینه های ش��کل گیری این ایده و جایابی آن، شیوه تعامل با 
جامعه میزبان و نگاه خاصی که به مسأله دانشگاه وجود دارد، محور پرسش های ما از دکتر ثبوتی بود. ثبوتی در 
صحبت هایش از یک تجربه طالیی نام برد که وجه ممیزه او بوده است: اعتماد به مردم و بازخورد مثبت گرفتن 
از آن ها. نگرش مهمی که دانشگاه تحصیالت تکمیلی زنجان را به یک ظرفیت فرهنگ و اجتماعی زنجان تبدیل 

کرده اس��ت، بخش��ی از خود زنجان و نه مجموعه ای در حاش��یه آن.

تکمیلی می ش��دند. تعداد قابل توجهی 
از اس��اتید قدیم��ی هم از کش��ور رفته 
بودند و هش��ت س��ال هم جنگ ش��ده 
بود و امکان��ات بودجه ای و هزینه ای هم 
بس��یار اندک بود و مدی��ران با تجربه ای 
هم در دانش��گاه ها نداش��تیم و رؤسای 
اولیه دانشگاه های ما، جوانان انقالبی آن 
زمان بودند که از جبهه برگشته بودند و 
سمت  هایی برای اداره دانشگاه داشتند. 

ای�ن  تأس�يس  ش�رایط  ای�ن  در 
دانش�گاه از طرف ش�ما ب�ه وزارت 

علوم پيشنهاد شد؟
 من به وزیر وقت، آق��ای دکتر معین، 
اس��تدالل کردم که با این تع��داد کثیر 
متقاض��ی و تعداد ان��دک هئیت علمی 
و تع��داد کثی��ری کادر خدمات��ی ک��ه 
دانش��گاه ها  از گذشته به میراث برده اند 
و همچنی��ن با بودجه ک��م، اگر مدیران 
دانش��گاه نابغه دهر هم باش��ند حداکثر 
می توانن��د دوره های لیس��انس را اداره 
کنن��د و تازه خیلی از آن ه��ا عالمه دهر 
هم نبودن��د ]با خنده[ ب��رای علوم پایه 
اس��تدالل کردم ک��ه علوم پزش��کی را 
مردم حمایت می کنند چون همیشه به 
پزشک نیاز دارند و حاضر هستند خرج 
کنند. علوم مهندسی هم، چه در بخش 
خصوصی و چه بخش دولت��ی، تا اندازه 
زیادی برای مردم ملموس است و آن ها 
هم ت��ا اندازه زیادی حمایت می ش��وند. 
ولی علوم پای��ه، تا اندازه ای ناش��ناخته 
بین م��ردم ناش��ناخته اند. هی��چ پدر و 
مادری به این صرافت نمی افتد که بیاید 
و بگوید که من تمام مشکالت فرزندم را 
حل کردم و فقط فیزیک او مانده اس��ت 
و حاضر هس��تم که ب��رای آن خرج کنم 
و یا ریاضی و یا ش��یمی او مانده اس��ت. 
این هم بخشی از اس��تدالل من بود که 
اجازه بدهند که یک تجربه جدیدی در 
تحصیالت تکمیل��ی بکنیم و روی علوم 
پای��ه متمرکز باش��یم. البته ای��ن را هم 
باید اذعان بکنم که خودم از پزش��کی و 
مهندسی و رش��ته های کاربردی سر در 
نمی آوردم، و تخصص خودم فیزیک بود 
و مأنوس تر بودم و این بود که سراغ علوم 
پایه رفتم و آن را پیشنهاد کردم و اجازه 

مصاحبه:
 پدرام الوندی 
حامد صمدی
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گ��ف�����ت و گ�����و

خواس��تم که یک دانش��گاهی داش��ته 
باش��یم که دانشجوی رشته کارشناسی 
نداشته باش��د تا این که بتوانیم حواس 
خودم��ان را روی تحصی��الت تکمیلی 
متمرکز کنیم. استدالل کردم که تهران 
وسوسه های زیادی هم برای دانشجو و 
هم برای استاد دارد و ش��ما نمی توانید 
که در دانشگاه های تهران آن طوری که 
الزم هست دانش��جو و استاد تمام وقت 
داش��ته باشید. وسوس��ه ها زیاد  است و 
زندگی هم پر ش��تاب تر اس��ت و حواس 
پرتی هم زیاد است و بنابراین این مرکز 
در یک جای خلوت تری از کش��ور باشد 
و در عین حال ه��م از تهران خیلی دور 
نباش��د. برای این که قوانی��ن و مقررات 
ما طوری اس��ت که برای ه��ر کاری که 
می خواهیم انج��ام بدهیم باید یک پای 
م��ا در تهران باش��د. در نهایت زنجان را 
پیشنهاد کردم. یک دلیل آن این بود که 
من خودم زنجانی هس��تم و با این شهر 
آشنا هستم. آدم هایش را می شناختم و 
مطمئن ب��ودم که حرف های من را بهتر 
از شهرهای دیگر، حتی شیراز که سی و 
چندسال از عمر خودم را برای آن صرف 

کردم، خواهند شنید. 

این انتخاِب به خصوص، دغدغه ای 
را ک�ه ب�رای پژوه�ش داش�تيد، 

برطرف می ساخت؟
 نقصی که من در دانشگاه ها می دیدم 
این ب��ود که محیط های دانش��گاهی ما 
آم��اده نبودن��د که یک محی��ط فراغت 
برای دانش��جو و اس��تاد فراه��م بکنند. 
یک مقدار از آن اوضاع سیاس��ی روز بود 
که باالخره هشت س��ال جنگ را پشت 
س��ر گذرانده بودیم و انقالب هم انجام 
گرفته بود، و جامعه هنوز نمی دانس��ت 
با این مسأله جدیدی که رو به رو هست 
چگونه با آن ها کنار بیاید. همیشه بحث 
و مناقشه و جدل و موافقت و مخالفت و 
این ها بود. دوم این که تمام وقتی استاد و 
دانشجو کم و بیش در دانشگاه ها از بین 
رفته بود. این ها را من مس��اعد برای کار 
پژوهشی نمی دیدم و اآلن هم نمی بینم. 
محیط پژوهشی باید آرام باشد. و طوری 
باشد که محقق و پژوهشگر تمام حواس 

خودش را روی مسأله  ای که فکر می کند 
متمرکز کند. من در چند جا گفته ام که 
پژوهش��گر باید این قدر حواسش روی 
مسأله پژوهش��ی متمرکز باشد که شب 
هم مس��أله خودش را به خ��واب ببیند. 
البت��ه خواب ش��ب آدم، مس��أله را حل 
نمی کند ولی اگر ش��ب به خواب ببیند 
اول صبح ک��ه بلند می ش��ود بالفاصله 
متوجه می ش��ود که از کجا باید ش��روع 
کند و دنباله کار خودش را می گیرد. من 
دنبال چنین محیطی بودم و همیش��ه 
هم هس��تم. اآلن هم هس��تم و ش��رط 
موفقیت محیط های دانش��گاهی را هم 
در همین می دان��م و جاهایی را هم که 
می بینم موفق هس��تند در این شرایط 
کار می کنند. با آشفتگی نمی شود و در 
میان آش��فتگی ها، حاال آشفتگی های 
فکری، اجتماعی و اداری و هر چیزی را 
که فکر آن را بکنید، نمی ش��ود پژوهش 
کرد. و این هدف من بوده اس��ت. عیب 
دیگری را که می دیدم مقررات متصلب 
و حدود چهل پنجاه س��ال دانشگاه بود 
که در ایران با آن مأن��وس بودیم و یک 
نوع بوروکراس��ی بر مدیریت دانشگاه  ها 
حاکم بود. در صورتی که اگر قرار اس��ت 
که دانشگاه جای یاد دادن و یاد گرفتن 
باشد باید در درجه اول استاد و دانشجو 
بخش مهم دانشگاه را تشکیل می دهند 
و بخ��ش خدماتی و مدیریت��ی در تمام 
س��طوح آن باید در خدمت این دو گروه 

باشد و چنین چیزی ناشناخته بود.
 

فکر کنم هنوز هم شرایط برعکس 
چيزی است که می فرمایيد.

 بل��ه و یا اگر هم که یک زمانی اینگونه 
بود به مرور زمان از بین رفته است. مثال 
مدی��ران مالی و معاونی��ن مالی قدرتی 
بیش از مدیران آموزشی داشتند. چرا؟ 
برای این که منابع مالی زیر دست آن ها 
بود و باید با امضاء آن ها اجرایی می شد. 
و یا خیل��ی از روش های کارگزینی ها به 
خاطر یک امضایی که باید برای اس��تاد 
یا دانش��جو بکنند، بازدارن��ده بود. من 
این ها را زائد و مخل پژوهش می دانستم 
و بنابرای��ن، وقت��ی ک��ه می خواس��تم 
تحصیالت تکمیلی زنجان را پایه گذاری 

کنم، سعی کردم که از چند چیز پرهیز 
کن��م، یکی این ک��ه دوره کارشناس��ی 
نداشته باش��یم و فارغ باشیم. دوم اینکه 
کارمند با س��ابقه نداش��ته باشیم. برای 
این که ای��ن کارمند با س��ابقه در طول 
خدمت��ش به ی��ک راه و روش��ی عادت 
کرده اس��ت و ت��رک دادن عادت خیلی 
مش��کل تر از این اس��ت که به یک فرد 
جوان صفر کیلومتر بگویید که تو مدیر 
امور مالی یا کارگزینی باش و روش کار 

شما هم باید این گونه باشد. 
س��وم اینکه تورم کارمن��د نباید وجود 
داش��ته باش��د. تورم کارمند کار را جلو 
نمی ب��رد، بلکه کار را کندت��ر می کند و 
یکی از گرفتاری های مملکت خودمان 
امروز همین است. سه میلیون و پانصد 
ه��زار نفر کارمن��د دولت��ی داریم برای 
هش��تاد میلیون نف��ر جمعی��ت. برای 
همین در چارت اداری دانشگاه ما فقط 
یک رئیس داش��تیم و یک مع��اون. در 
حالی که در بقیه دانشگاه ها یک رئیس 
و پنج معاون هس��تند. معاون آموزشی، 
پژوهش��ی، اداری و مال��ی، اجتماعی و 
فرهنگی. در دانش��گاه ما آن یک معاون 
مس��ئول همه کارها بود. وظیفه رئیس 
دانش��گاه هم این بود که بنشیند و فکر 

بکند، واالسالم. 
چند س��ال پیش که رئیس دیگری که 
جای م��ن آمد، ای��ن چارت س��ازمانی 
مطاب��ق می��ل او نبود و تبدی��ل کرد به 
ی��ک رئیس و پنج مع��اون. البته االن ما 
این چارت س��ازمانی را اجرا نمی کنیم 
و هن��وز یک مع��اون همه کاره��ا را به 
عه��ده دارد و دیگ��ر معاونت ها را خالی 
گذاش��تیم، امیدوار هس��تم که دوباره 
چارت س��ازمانی خودم��ان را به حالت 

اول برگردانیم. 

وزارت علوم در آن زمان واکنش�ی 
ب�ه تغيي�ر چارت ش�ما  نداش�ت؟ 

پذیرفت؟ 
 وزارتخان��ه کمال همراه��ی را با این 
نظرات من داش��ت. مخصوصاً در مورد 

چارت سازمانی. 

ش�ما ب�رای انتخ�اب ج�ا و زمين و 

اگر قرار است 
که دانشگاه 

جای یاد دادن و 
یاد گرفتن باشد 

باید در درجه 
اول استاد و 

دانشجو بخش 
مهم دانشگاه را 
تشکیل می دهند 
و بخش خدماتی 

و مدیریتی در 
تمام سطوح آن 
باید در خدمت 
این دو گروه 

باشد
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س�اخت آن چگونه پي�ش رفتيد؟ 
تامين منابع و مش�ارکت گرفتن از 

آدم ها؟  
 تم��ام منابع ما از دولت تأمین ش��ده 
اس��ت. دانشگاه دولتی اس��ت و زیر نظر 

وزارت علوم اداره می شود.  

من فک�ر می ک�ردم که مش�ارکت 
مردمی در ساخت داشتيد؟ 

 بله مش��ارکت مردمی هم داش��تیم. 
چرا در س��اخت اولیه آن هم خیلی به ما 

کمک کردند...

مردم خود زنجان؟ 
 بل��ه، اوالً ک��ه ادارات دولت��ی زنجان 
استقبال کردند و من باید این را بگویم و 
قدرشناس باشم. زمین خیلی خوبی در 
نقطه خوبی در ش��هر به ما دادند، که ما 

این را اجرا کنیم.

در همين گاوازنگ؟ 
 بل��ه. گاوازن��گ همی��ن کوه ه��ای 
ش��مالی زنجان بود و آن گروهی که ما 
س��اختمان های موقت خودم��ان را از 
آن ها خریدیم بس��یار با م��ا راه آمدند و 
خیل��ی هم به قیمت مناس��بی امکانات 
خودشان را ما دادند. ریاست جمهوری 
در دوره آقای هاش��می ب��ود یک کمک 
هشتاد و پنج میلیونی یا شاید نود و پنج 
میلیونی )در همین حدود( به ما کردند 
و ما س��اختمان های اولیه خودمان را از 
این بودجه تأمین کردیم. بعد هم ردیف 
بودجه در مجلس به م��ا دادند. نماینده 
وقت زنجان هم خیلی در گرفتن ردیف 

بودجه و این ها کمک کرد.

نماینده وقت زنجان چه کسی بود؟ 
 آقای مهندس عبداللهی بود و خیلی 
کمک ک��رد به ما و بقی��ه ادارات دولتی 
خیلی با ما همکاری کردند و بعد از یک 
چند س��الی که خب جا افت��اده بودیم و 
شناخته ش��ده بودیم افرادی از خیرین 
پیدا شدند یا دوس��تان ما این خیرین را 
به سمت ما سوق دادند و مثال کتابخانه 
ما را خیریه محمدنقی ترکمان تأسیس 
کرده اس��ت. یا قس��مت اعظ��م بودجه 

رستوران ما را حاج حس��ن نجفی داده 
است و به مس��جد ما که همین پارسال 
تمام کردی��م کمک های خیلی خوبی از 

بخش خصوصی انجام گرفته است.

مقاومتی از س�وی دانشگاه زنجان 
براب�ر ش�کل گيری این دانش�گاه 

جدید وجود نداشت؟
 ن��ه اصال نبود. اتفاق��ا روزهای اول که 
من هیچ گونه س��اختار اجرایی و کمک 
اجرایی نداشتم، دانشگاه زنجان مسأله 
کارپردازی و مدیری��ت مالی ما را انجام 
می داد. و یک��ی، دو نفر ه��م کارمند به 
ما عاری��ه داد که این ها کاره��ا را انجام 

بدهند. 

تا کار راه بيفتد و روی روال بيفتد. 
 بله.

یک ویژگی که باز در آن دانش�گاه 
تحصيالت تکميل�ی باز در حقيقت 
مط�رح می ش�ود ن�وع معم�اری 
دانش�گاه و ی�ا مث�اًل نوع س�اخت 
کالس ها و فضای داخلی آن اس�ت. 
در معم�اری آن خيلی تالش ش�ده 
است که ظرافت در نظر گرفته شود 
ک�ه ایج�اد آرامش برای س�اکنين 

دانشگاه بکند.
 این ها جنبه ه��ای فیزیکی دارد و هر 
کجا می تواند باش��د و الزم نیس��ت که 
ش��ما دنبال ابت��کار در کار م��ن بگرید. 
س��اختمان های ما را مهندسین مشاور 
ای��ران آرک طراحی کردن��د که یکی از 
ش��رکت های مهندسی بس��یار توانای 
کشور هست، و آن وقت من فقط گفتم 
که چه می خواهیم و مهندس��ین ایران 
ای��ران آرک  آرش��یتکت های  و  آرک 
آن را ب��رای م��ا طراحی کردن��د و من 
سهمی نداشتم و فقط گفتم که من چه 
می خواهم. به ان��دازه کافی آدم توانمند 
در این کش��ور هس��ت که این مسائل را 

برای آن ها طراحی و معماری کند. 
ش�اید ای�راد در ای�ن اس�ت ک�ه 
نمی دانن�د ک�ه چ�ه می خواهن�د. 
یا مث�ال یک نکت�ه ای ک�ه در مورد 
این دانش�گاه می گویند این اس�ت 

که ش�ما مقاومت کردی�د که هيچ 
وقت این دانش�گاه دیواری اطراف 
آن کش�يده نش�ود و از فضاه�ای 

پيرامون آن جدا نشود؟ 
 بله؛ ببینید من باالتر از این همیش��ه 
فکر کردم. من ی��ک خصوصیتی دارم و 
آن این اس��ت که در درجه اول آدم ها را 
آدم های صالح می دانم و به آن ها اعتماد 
می کنم و از قِبل ای��ن اعتماد، اعتماد و 
احترام از مردم می بین��م و بنابراین من 
هیچ دلیلی نمی بینم ک��ه دور و اطراف 
دانش��گاه دیوار کشیده ش��ود که مبادا 
یکی بیای��د و مثال یک ش��اخه درختی 
را بش��کند و یا مثال فرض کنید که یک 
چیزی را از دانشگاه بردارد و ببرد. این ها 
ممکن اس��ت که اتفاق بیفتد ولی تعداد 
آن به قدری اندک هس��ت که نمی ارزد 
ک��ه آدم ب��ه خاط��ر جلوگی��ری از این 
چیزهای کوچک با دیوار کش��یدن دور 
دانشگاه به بقیه مردم بی احترامی کند. 
دیوارکشیدن دور دانشگاه معنایش این 
اس��ت که من به تمام مردم بی اعتمادم، 
به این نمی ارزد که دور دانش��گاه دیوار 
بکشید و به مردم اعالن بکنید که من به 
ش��ما اعتماد ندارم. گذشته از این، شما 
هزینه وجود این دیوار را در نظر بگیرید. 
اگ��ر دیوار دارید و باید جلوی دانش��گاه 
هم نگهبان داش��ته باشید و آن نگهبان 
هم عمال سه ش��یفت در آن جاست. اگر 
هم نخواهید س��ه شیفت نگهبان عوض 
کنید، باید دِر دانش��گاه را در شب قفل 
کنی��د و یعنی از س��اعت تاریکی تا فردا 
صبح آن تمام امکاناتی که آن جاس��ت 
عاطل و باط��ل بماند. همه این هزینه ها 
را در نظر بگیرید و ببینید که این هزینه 
چقدر مقابل دزدیده ش��دن تجهیزات 

کوچک بی اهمیت است.
م��ا در طول هش��ت س��الی ک��ه ما در 
س��اختمان های قدیم��ی بودی��م، یک 
کوچه ب��ود و مردم از ای��ن طرف کوچه 
وارد می ش��دند و از آن س��مت خ��ارج 
می ش��دند و هم��ه از محوط��ه م��ا رد 
می شدند؛ در طول این هشت سال فقط 
یک حلقه شلنگ از ما دزدیده شد. حاال 
فکر بکنید که من اگر می خواس��تم که 
این یک حلقه ش��لنگ را ب��ا در و قفل و 

 در درجه اول 
من آدم ها را 

آدم های صالح 
می دانم و به 
آن ها اعتماد 

می کنم و از ِقبل 
این اعتماد، 

اعتماد و احترام 
از مردم می بینم 
و بنابراین من 

هیچ دلیلی 
نمی بینم که 
دور و اطراف 

دانشگاه دیوار 
کشیده شود
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پژوهشگر باید 
دائم و حتی 
در خواب به 
مسأله ای که 
مشغول حل 
آن است فکر 
کند و آن را در 
ذهن داشته 
باشد. ممکن 

است که نصف 
شبی چیزی به 
ذهنش برسد و 
نیاز داشته باشد 
به قلم و کاغذ، 
به کامپیوتر 
و به وسیله 

آزمایشگاهی و 
باید نصف شب 

هم بتواند به 
امکانات کاری، 

شامل کتابخانه و 
دفتر و کامپیوتر 
و آزمایشگاه 

دسترسی داشته 
باشد. 

بند و سیس��تم نگهب��ان و دوربین اداره 
کن��م چق��در هزین��ه داش��ت و چقدر 
بی احترامی به جامعه می ش��د، و چقدر 

خودم بی احترامی می دیدم.

ای�ن  پ�س می ش�ود گف�ت ک�ه 
محبوبي�ت و اقبالی ک�ه در زنجان 
نسبت به شما دانش�گاه است یک 

بخشی از آن ناشی از...؟ 
  م��ن محبوبیتی ن��دارم. خیلی از من 

امام زاده درست نکنید... 

خ�ود مجموع�ه دانش�گاه هم بين 
مردم محبوب اس�ت. شما خودتان 
که محبوب هس�تيد، ای�ن به کنار، 
م�ردم خ�ود دانش�گاه تحصيالت 
تکميلی را دوس�ت دارن�د، مهمان 
خودش�ان را به دانش�گاه می برند، 
حت�ی گل خانه آن جا مح�ل تعامل 
ب�ا م�ردم ب�رای تأمي�ن گل و گياه 
باغچه های خانه هاس�ت. دانشگاه 
ک�ه کام�ال در باف�ت زنجانی ه�ا و 
م�ردم دور و اطراف آن حل ش�ده 
اس�ت و ب�ه نظر م�ن ای�ن از همين 
احترام�ی که ش�ما می گویيد که به 
 جامعه بگذاریم ش�روع شده است. 

  درس��ت هس��ت. بله. ببینید در همه 
جای ایران این قابل اجرا هس��ت و شما 
نمی دانم و ش��اید یادت��ان نیاید که یک 
زمانی بود حدود سی، چهل سال پیش، 
در یکی از این روزهای س��یزده به در در 
ورودی پارک شهِر تهران را بسته بودند، 
که م��ردم نروند و پارک را خراب نکنند. 
آن وقت وزیر وقت س��خت به ش��هردار 
توپید که مگر پارک برای مردم نیست و 
شما روزی که مردم بیشتر از همه وقت 
نیاز دارند به آن در ای��ن را می بندید؟ و 
این خیلی تأثیر زیادی داشت که دیوار 
پارک ه��ا را بردارن��د. مث��ال االن پارک 
دانش��جو دیوار ندارد ولی من یادم است 
که در گذش��ته دیوار داشت. دیوار آن را 

چه موقع برداشتند؟  

خيلی س�ال هس�ت و یعن�ی ما از 
وقتی ک�ه م�ا یادمان اس�ت پارک 

دانشجو دیوار نداشته است. 
   خب، می بینید که احترام گذاش��تن 
به مردم همه جا امکان پذیر اس��ت، ولی 
این بی اعتم��ادی ما به همدیگر اس��ت 
که نمی گذارد ما از این محبت استفاده 
کنیم و بنابراین اعتماد من به مردم تنها 
در دی��وار خالصه نمی ش��ود و بلکه در 
تمام موارد ب��ه آن عمل می کنم. خیلی 
از موقع ها اگر ماشین من را کنار خیابان 
ببینید، متوجه می شوید که در آن بسته 
نیست. برای این که من مطمئن هستم 
که تعداد آدم های ناخلف بس��یار بسیار 
اندک اس��ت. و احتمال این که ماش��ین 
من باز باشد و این احتمال را یک کسی 
س��راغش بیای��د و یک چی��زی بردارد 
خیلی اندک می بینم. االن بروید پایین 
ماشین من را ببینید در آن قفل نیست.

این رویه باعث ش��د که دانش��گاه را هم 
تمام وقت در اختیار پژوهش��گران قرار 
دهی��د. یعنی س��اعت تعطیل��ی وجود 

نداشته باشد.
 برای پژوهشگر نمی شود برنامه حضور 
و غیاب نوشت. با حضور و غیاب پژوهش 
انجام نمی گیرد و باید آزاد باشد. ببینید 
اگر حرف اولیه من را به یاد بیاورید گفتم 
که پژوهشگر باید دائم و حتی در خواب 
به مسأله ای که مش��غول حل آن است 
فکر کند و آن را در ذهن داش��ته باشد. 
ممکن است که نصف ش��بی چیزی به 
ذهنش برس��د و نیاز داش��ته باش��د به 
قل��م و کاغذ، ب��ه کامپیوتر و به وس��یله 
آزمایشگاهی و باید نصف شب هم بتواند 
به امکان��ات کاری، ش��امل کتابخانه و 
دفتر و کامپیوتر و آزمایشگاه دسترسی 
داشته باشد. بنابراین در و پیکر دانشگاه 
باید باز باشد و حاال شما شب می توانید 
ی��ک کلید ب��ه او بدهید و در دانش��گاه 
باز باش��د. حاال اگر ه��م می خواهید که 
جلوی در س��اختمان ورودی یک نفر را 
محض احتیاط بگذارید، ولی آن کس��ی 
که مجاز اس��ت وارد دانش��گاه بشود، او 

باید دسترسی داشته باشد.  
 با همه ای�ن ایده های خاص، ش�ما 
دانش�گاه را در س�ال هفتاد افتتاح 

کردید؟
  بل��ه، اردی بهش��ت ماه س��ال آینده 

تشریف بیاورید و در جشن بیست و پنج 
سالگی ما ش��رکت کنید. سال هفتاد و 
یک دانشجو آوردیم سر کالس و از یک 
س��ال و نیم قبل از آن مقدمات را فراهم 

می کردیم. 
در س�ال هفت�اد ک�ه دانش�گاه راه 
می افت�د م�ا در اوج بح�ث توس�عه 
کمی آم�وزش عالی هس�تيم و بعد 
هم ک�ه می آیي�م جلوت�ر و مثال در 
همين دوره اخير فش�ار زیادی برای 
افزای�ش پذی�رش تعداد دانش�جو 
روی دانش�گاه ها بود ولی دانش�گاه 
تحصي�الت تکميلی زنج�ان با یک 
مس�ير و یک برنامه مش�خصی جلو 
م�ی رود و تغييری در اس�تانداردی 
که م�ورد نظ�رش اس�ت ب�ه وجود 

نمی آورد.
  در تحصی��الت تکمیلی اس��تاندارد 
نسبت دانشجو به اس��تاد هشت به یک 
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نمی شود 
پژوهش را در 
داخل درهای 

بسته انجام داد. 
پژوهشگر باید 
اطالع داشته 

باشد که در مورد 
آن مسأله ای که 
فکر می کند، در 
دنیا چه کسی 
چه کاری کرده 
است و الزمه 
این به روز 

بودن ارتباطات 
بین المللی 

است.

اس��ت و ما حداکثر می توانیم ده به یک 
باش��یم و ما این نس��بت را همیشه نگه 

داشتیم.  

حتی در این سال های اخير؟ 
  بله. ببینید اآلن دانشگاه  ما، کمترین 
کارمند را نسبت به استاد و دانشجویش 
دارد و نسبت اس��تاد و دانشجویش هم 
یک به هشت اس��ت. اگر اشتباه نکنم از 
بودجه دانش��گاه ما هفتاد و چند درصد 
حق��وق می دهی��م در حالی ک��ه اکثر 
دانش��گاه ها تا ن��ود و نه درص��د حقوق 
می دهن��د. بهتری��ن دانش��گاه های ما 
از هش��تاد و پن��ج درصد به ب��اال حقوق 

می دهند.

ش�ما در نوع ن�گاه به دانش�جو چه 
ایده و نگرشی داشتيد؟ 

  آن زمان��ی که مدیریت دانش��گاه را 

داش��تم، اعالم کرده بودم ک��ه این اتاق 
م��ن دو در دارد. اگر دانش��جو یا هئیت 
علم��ی کار علمی دارد مس��تقیم از این 
در می تواند وارد بش��ود. اگ��ر کار اداری 
دارد از آن در دیگر از منشی وقت بگیرد 
و بیاید. این سیاس��ت من ب��ود. من هر 
کس��ی که بیای��د و هر پیش��نهادی که 
بکند، به ندرت ج��واب منفی می دهم. 
می شنیدم و تش��وبق می کردم که برود 
دنبال��ش. نتیجه ه��م از دو حال خارج 
نبود، یا این که چیزی از آن درآمده است 
که خب چه خوب، ق��رار بود که همین 
انجام بگیرد و اگر درنیامده اس��ت خود 
پیش��نهاد دهنده متوجه شده است که 
مسأله به آن سادگی نبوده است و دیگر 
از م��ن طلبکار نبودکه م��ن فکر بدیعی 
داش��تم و ب��ردم پیش رئی��س و رئیس 

مخالفت کرد یا استقبال نکرد. 
دانش�گاه  از  ک�ه  دانش�جویانی 
ش�ما فارغ التحصي�ل ش�دند آی�ا 
ای�ن دانش�جویان ب�ه دانش�گاه 
برمی گردند؟ یعنی ی�ک روالی که 
در همه دانش�گاه های ب�زرگ دنيا 
وجود دارد که یک عالقه ای نسبت 
ب�ه دانش�گاه مح�ل تحصيلش�ان 

داشته باشند؟ 
  من اآلن مس��ؤول دانش��گاه نیستم، 
ام��ا روال دانش��گاه م��ا نس��بت به آن 
زمانی که من ب��ودم خیلی فرقی نکرده 
اس��ت. یک بحران کوتاه مدتی داشتیم 
که رفع شده اس��ت که آن بحران برای 
همه کش��ور بود. اآلن دانش��گاه ما کم و 
بیش همان دانش��گاهی هس��ت که دل 
من می خواس��ت باش��د و هس��ت. من 
ام��روز بعدازظهر س��اعت دو و س��ه به 
زنجان می روم. ب��رای این که فردا صبح 
یک س��مینار بین المللی دارم و باید آن 
را افتتاح کنم. این س��مینار بین المللی 
را یکی از دانش��جویان س��ابق ما که ده 
س��ال پیش فارغ التحصیل ش��ده است 
و اآلن یکی از اوپتیک دان های برجسته 
دنیاس��ت و در اتاوا کار می کند، برگزار 
می کن��د. این ک��ه پرس��یدید ک��ه آیا 
دانش��جویان ما باز می گردند این نمونه 
حاضر آن و فردا تشریف بیاورید زنجان 
و این کنفرانس »اوپتیک و ماده ساختار 

یافته« را مالحظه بفرمایید. نمونه دیگر 
آن را دو ماه پیش داشتیم، باز یکی دیگر 
از دانشجویان ما با کمک آی سی تی پی 
در زنجان یک س��مینار بین المللی بود 
و ش��رکت کنن��ده و مدرس��ی از اقصی 
نقاط دنیا بودن��د، از آفریقا و فیلیپین تا 
انگلس��تان و آمریکا و کانادا. ما نسبت به 
جثه کوچکی که داشتیم، بیشرین تردد 
دانشجو و استاد را از داخل به خارج و از 
خارج به داخل برای کنفرانس ها و برای 

مدرسه های فصلی داریم. 

در تعام�ل کام�ل با جامع�ه علمی 
هستيد؟

  بله، برای این که نمی شود پژوهش را 
پشت درهای بسته انجام داد. پژوهشگر 
باید اطالع داش��ته باشد که در مورد آن 
مس��أله ای که فکر می کند، در دنیا چه 
کس��ی چ��ه کاری کرده اس��ت و الزمه 
این به روز ب��ودن ارتباطات بین المللی 
است. اینترنت و این جور مسائل کمک 
می کنند ولی هیچ چیز جای رفتن و رو 
به رو ش��دن با محققین دیگر و صحبت 
رو به رو کردن را نمی گی��رد و من این را 

تشویق می کنم.

جنب�ی  فعالي�ت  دکت�ر  آق�ای 
انجمن ه�ای  مانن�د  دانش�جویان 
علم�ی و کانون ها، به ه�ر حال یک 
تيپ�ی از فعاليت ه�ای سياس�ی و 
این ها در این نوع نگاه شما به مقوله 
پژوه�ش و اس�تاد و دانش�جو چه 

جایگاهی دارد؟ 
 این فلسفه من هست که هر کسی هر 
کاری که دلش می خواهد بکند، ولی اگر 
قرار اس��ت که فیزیکدان بشود، فیزیک 
او را آخر س��ر من ارزیابی خواهم کرد و 
در این مرحل��ه نباید کم بیاورد و در این 

میان هر کاری که می خواهد بکند. 

فضای دانش�گاه ها هم هميش�ه باز 
بود برای این ن�وع و تيپ فعاليت ها 
و هي�چ وق�ت مث�ال مانع�ی ش�ما 
نمی گذاش�تيد و این را در تعارض با 

کار علمی نمی دیدید؟
 فعالیت های دانشجویی خارج از برنامه 
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اگر ما کاری در 
زنجان انجام 
دادیم از ِقبل 

اعتمادی است 
که ما به مردم 
می کنیم. همه 
آدم ها را قبول 
می کنیم و آن 
وقت از قبل از 

اعتماد و احترام 
خودمان هم به 
اعتماد و احترام 

می بینیم

هم��ه جای دنیا هس��ت، ول��ی رئیس ویا 
مدیریت دانشگاه ها در دانشگاه های خوب 
دنیا این ها را مدیریت نمی کنند و این ها را 
بر عهده دانشجویان می گذارند. هر کاری 
می خواهند بکنند ولی آخر س��ر اگر قرار 
است که در یک رشته تخصص پیدا بکند 
سر آن دانش��گاه مصالحه نمی کند و اگر 
این را ب��ه طور جدی به دانش��جو تفهیم 

کنیم خیلی از مسائل حل می شود. 

آق�ای دکت�ر م�ن ب�ا دو، س�ه ت�ا از 
دانشجویان ش�ما صحبت می کردم 
یک�ی از آن ها می گفت ک�ه بعضی از 
دانش�جویان ممتاز و اس�اتيد خوب 
که احساس می ش�د آن جا می مانند 
از مرکز جدا شدند و به دانشگاه های 
دیگر داخلی و خارجی. ش�ما این را 
قبول دارید که مثال یک روند جدایی 
و یا ع�دم پویایی در آن سيس�تم به 
وجود آمده است که برخی از اساتيد 
دلسرد ش�دند و رفتند و یا اصال این 
را نمی پذیری�د و می گویي�د که این 

جوری نبوده است؟ 
 ببینید زنجان ش��هر کوچکی اس��ت با 
امکانات بسیار محدود. یکی از مشکالتی 
که م��ا در این جا داری��م همین کوچکی 
زنجان اس��ت که دو تا عیب برای ما دارد. 
یکی این که دانش��جویی ک��ه می خواهد 
وارد تحصیالت تکمیلی شود اولویت اول 
او زنجان نیس��ت و در درجه اول تهران و 
اصفهان و تبریز و مش��هد اس��ت. دوم هم 
خانواده اعضای هئیت علمی ما هس��تند 
که برای همسرش اس��تدالل می کند که 
تو صبح تا ش��ب می روی و به کار خودت 
مشغولی ولی من در خانه با یک بچه، دو تا 
بچه چگونه سرکنم و زنجان چه برای من 
دارد و بس��یاری از اساتید خوبمان را ما به 

این دلیل از دست دادیم. 

پس می گویيد که ساختار اجتماعی 
زنجان اثر خودش را گذاشته است؟ 

 ساختار اجتماعی زنجان اثر می گذارد 
ولی در عی��ن حال یک امتی��از هم دارد، 
خیلی ها هس��تند این چیزها برای آن ها 
جزء مسائل اصلی نیست و ما این آدم ها را 
نگه می داریم و اگر با دانشجویی صحبت 

کردید که این گله ها را کرده اس��ت این را 
بدانید هم شما موقعی که دانشجو بودید 
و هم ش��ما، و هم من، همیشه در دانشگاه 

اعتراض داشتید. 
یعنی اگر زنج��ان پا به پای دانش��گاه در 
این سال ها توس��عه پیدا کرده بود. یعنی 
می خواهم بگویم که ب��ه نظر می آید این 
سرعت متوازن نبوده است و شاید زنجان 
هم می توانست در این بیست سال خیلی 

بیشتر از این رشد کند. 
ای��ن را س��وال را اگر می خواهی��د بکنید 
یک مق��دار تعمیم بدهید و ب��ه نظر من 
دانش��گاه های ما بس��یار جلوت��ر از بقیه 
نهادهای اجتماعی ما در این کش��ور دارد 

پیش می رود.. 

یعنی مسأله کشور است؟ 
 بل��ه، دلی��ل م��ن ه��م این هس��ت 
دانشگاه ها محصولی تولید می کنند که 
مش��تری برون مرزی دارد ولی صنعت 
خودروی م��ا محصولی تولی��د می کند 
که مشتری برون مرزی ندارد. کدام یک 
را می توانیم بگوییم که به روز هس��ت؟ 
حاال فقط خودرو نیست من این را مثال 
آوردم. صنع��ت کش��اورزی و یا صنعت 
فوالد خودمان را ببینی��م و محصوالت 
و تولی��دات کش��اورزی را ببینی��م. آیا 

می توانند رقابت بین المللی بکنند؟ 
نه نمی تواند و یعنی کامال واگذار کردیم.

 ولی محصوالت دانشگاه ها مشتری دارد 
و مشتری برون مرزی دارد. 

ح�اال ش�ما ای�ن را نقط�ه ضع�ف 
دانش�گاه ها می داني�د و ی�ا نقط�ه 

قوت؟
 ن��ه ای��ن یک��ی از مش��کالت جامعه 
ماس��ت. نمی تواند تولیدات دانشگاه ها 
را در داخل کش��ور نگه دارد و از دس��ت 

می دهد. 
نمی شود دانشگاه را نگه داشت تا جامعه 
به آن برسد برای این که اصال آن پویایی 

و تحرک را از دست می دهد.
 این را هم نباید به دانشگاه ها عیب گرفت. 
ش��ما اگر صد س��ال به عق��ب برگردید، 
معارفی که در کش��ور داش��تیم عبارت 
ب��ود از علوم دینی، یک مق��دار ادبیات و 

ش��عر و خواندن و نوشتن و حتی حساب 
ه��م آن قدر نبود. این مع��ارف ما بود. در 
اکثر ده��ات ما یک مالیی پیدا می ش��د 
که به بچه ه��ا قرآن خواندن ی��اد بدهد. 
اگر ده بزرگتر بود حتی گلس��تان هم یاد 
می دادند. آن وقت این بچه باهوش��ی که 
در ده و در پش��ت کوه قرآن و گلستان را 
یاد می گرفت، پشت کوه را برای خودش 
تنگ می دید و می آمد به شهر. و اگر یک 
مقدار بیش��تر یاد می گرفت شهر را تنگ 
می دی��د و می رفت به قم و اگ��ر آن جا را 
تنگ می دید می رفت به نجف، و به کربال. 
بنابراین این فرار مغزه��ا پدیده امروزی 
نیست و همیشه این بوده است. آدم های 
توان��ا در جاه��ای بس��ته و کوچک دوام 
نمی آورند و نمی مانن��د و فرار می کنند 
و می روند. حاال بعضی ها ممکن هس��ت 
که پشت س��ر خودش��ان را نگاه کنند و 
بعضی ها ممکن هس��ت که نگاه نکنند. 
و اگ��ر بعضی ها با اوقات تلخ��ی رفتند و 
پشت س��ر خودش��ان را هم نگاه نکردند 
و اجتماع بایددنبال چاره باش��د و این نه 
تقصیر مکت��ب خانه های قدیمی ما بوده 
اس��ت و نه تقصیر دانش��گاه های مدرن 
امروزی ما. جامعه بای��د یک کاری کند 

که آدم هایش را نگه دارد. 

م�ن آن چي�زی را که می خواس�تم 
گرفتم و اگر ش�ما فکر می کنيد که 
چيزی در مورد دانشگاه تحصيالت 
تکميلی هست که ما نپرسيم و یا از 
بی اطالع�ی ما راجع ب�ه آن حرفی 
نزدیم و یک ویژگ�ی خاصی و نکته 

خاصی هست بگویيد 
 اگر م��ا کاری در زنج��ان انجام دادیم 
از قِب��ل اعتمادی اس��ت که م��ا به مردم 
می کنیم. همه آدم ه��ا را قبول می کنیم 
و آن وق��ت از قب��ل از اعتم��اد و احترام 
خودمان هم به اعتماد و احترام می بینیم. 
محی��ط را می توانی��م آرام و  احترام آمیز 
نگه داریم. و این ک��ه در و دیوار نداریم و 
نگهبان نداریم همه این ها ناش��ی از این 
ب��اور بنیادین بوده اس��ت که ب��ه آدم ها 
اعتماد کردیم. و هر مش��کلی که من در 
هر کجای دیگر از کش��ور می بینم از این 

عدم اعتماد به دیگران است. 
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مریم میرزاخانی، س��تاره درخشان سپهر 
علمی ای��ران و جهان، پ��س از مبارزهای 
طوالنی با بیم��اری س��رطان، در ۲4 تیر 
1۳9۶ و در 40 سالگی خانواده، دوستان، 
جامعه ریاضی و این دار فانی را ترک کرد. 
بهت، حسرت، تأس��ف، اندوه و سوگواری 
همه م��ا در فق��دان این دوس��ت عزیز و 
ش��خصیت بزرگ علمی در قالب کلمات 

نمی گنجد.
با خاموش ش��دن زودهنگام شمع وجود 
این دانشمند بزرگ ایرانی، جامعه جهانی 
ش��خصیتی الهام بخش را از دس��ت داد. 
انساِن با اراده ای که در دوران دشوار جنگ 
تحمیلی تحصی��الت خود را آغ��از کرد، 
کاس��تی های فضای جوان علمی کشور را 
با تالش و کوشش پش��ت سرگذاشت و با 
باوری قوی، روحیه ای استوار، استعدادی 
بی  نظیر و تالش��ی مثال زدنی بر قله های 

علمی جهان ایستاد. شخصیت استواری 
ک��ه برخ��ی از تأثیرگذارتری��ن کارهای 
پژوهشی او در زمانی ش��کل گرفت که با 
س��رطان مبارزه می کرد. انسانی که کنار 
فعالیت علمی در باالترین س��طح ممکن، 
مسؤولیت های سنگین زندگی به عنوان 
یک همسر و  یک مادر را نیز بر عهده گرفته 
بود، در عرصه ه��ای اجتماعی فعال بود و 
از ذوق و هن��ر و ادبیات و تاری��خ و ... بهره 

داشت.
مریم میرزاخانی به تاریخ 1۳ اردیبهشت 
سال 1۳5۶ چش��م به این جهان گشود، و 
هنگامی که س��ال های آخر دبیرستان را 
در مدرس��ه فرزانگان ته��ران می گذراند، 
یعنی در سال های 1۳7۳ و 1۳74، مدال 
طالی المپیباد ریاضی جهانی را کس��ب 
کرد. او اولی��ن دانش آموز ایرانی بود که دو 
بار مدال طالی این مس��ابقات را دریافت 

ستاره  درخشان آسمان ریاضیات
کرد، اولین دختر ایرانی بود که ایران را در 
این مسابقات نمایندگی کرد، اولین ایرانی 
بود که نمره کامل المپیاد جهانی ریاضی را 
کسب کرد و بس��یاری از اولین های دیگر. 
او دوران کارشناسی را در فاصله سال های 
1۳74 ت��ا 1۳78 در دانش��کده ریاض��ی 
دانشگاه صنعتی شریف گذراند، در دورانی 
طالیی که تعداد قاب��ل توجهی از بهترین 
اس��تعدادهای کش��ور در این دانش��کده 
گرد هم آم��ده بودند و هم افزایی آنها چاره 
بسیاری از کمبودها شده بود. درخشش او 
در سال 1۳7۶ با کسب رتبه اول مسابقات 
ریاضی دانشجویی کش��ور در اهواز ادامه 
یافت، در س��فری که تص��ادف دلخراش 
اتوبوس دانشجویان دانشگاه شریف منجر 
به از دس��ت رفتن هفت نفر از دوس��تان و 

همسفران او شد.
پ��س از اتم��ام دوره کارشناس��ی، مریم 

خبر از دست 
دادن او، و 

تعدد جهات 
تأثربرانگیز 
این داستان 
غم انگیز، نه 

تنها برای ما که 
ایرانی هستیم 
و او را افتخار 
کشور خود 

می دانیم، که 
برای جامعه ای 

به مراتب 
بزرگ تر در 

سطح جهان، 
خبری است 

سرشار از اندوه 
که قلب ها را 

متأثر کرده است

می
سال

ی 
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ح: م
طر
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میرزاخان��ی ب��رای دوره دکت��ری راهی 
دانشگاه هاروارد شد. رساله دکتری او که 
در سال 1۳8۲ تحت سرپرستی کرتیس 
مکمالن )از برندگان جایزه فیلدز( به انجام 
رسید، هندسه هذلولوی رویه های ریمانی 
را به هندس��ه جب��ری شمارش��ی پیوند 
می دهد. دس��تاوردهای این رساله که در 
دهه های قبل و بعد از خود کم نظیر است، 
عالوه بر ارائه رهیافت هایی جدید به برخی 
از مهمترین دستاوردهای ریاضیات اواخر 
قرن بیس��تم، رویکردی جدید به مطالعه 
فضای پرمای��ش رویه ه��ای ریمانی را در 
خود دارد، که از حیث زیبایی و کارآمدی 
ش��گفت انگیز اس��ت. او با مطالعه حجم 
فضای پرمایش رویه های ریمانی مرزدار، 
نتایج متعددی را به دست آورد که از میان 
آنها می توان به اثباتی جدید از حدس ویتن 
)قضیه کونتس��ویچ( و اثبات قضیه اعداد 
اول برای ژئودزیک های بس��ته ساده روی 

رویه های هذلولوی اشاره کرد.
او پ��س از فارغ التحصیل��ی از دانش��گاه 
ه��اروارد، فعالیت های علمی خ��ود را در 
دانشگاه پرینستون به عنوان عضو هیأت 
علم��ی ادام��ه داد و پس از چند س��ال به 
عنوان اس��تاد ب��ه هیأت علمی دانش��گاه 
استنفورد پیوست. پژوهش های مهم او بر 
هندسه هذلولوی، نظریه تاشمولر، نظریه 
ارگودیک و هندسه همتافته در سال های 
بعد هم نتای��ج درخش��ان و تأثیرگذاری 
در ریاضی��ات داش��ت. قضای��ای عمیق و 
پرکاربرد راتن��ر در نظریه ارگودیک که به 

مطالعه دسته ای از شارش ها روی فضاهای 
همگن می پردازند، در پژوهش های مریم 
میرزاخان��ی و هم��کاران او ب��ه فضاهای 
ناهمگ��ن توس��عه داده می ش��ود و ب��ه 
ریاضی دان ها اج��ازه می دهد که ابزارهای 
قدرتمندی ک��ه تا چندی پیش تنها برای 
بررس��ی فضاهای همگن قابل اس��تفاده 
بودند را، در افق بس��یار وسیع تری به کار 
گیرند. مریم میرزاخانی در س��ال ۲014 
یکی از چهار برنده نشان فیلدز بود، نشانی 
که هر چهارس��ال یک بار به اف��رادی اهدا 
می گردد که پژوهش های آن ها به تحول 

مهمی در ریاضیات منجر شده است. 
کمیت��ه جایزه فیل��دز در بیانی��ه خود به 
مناس��بت این انتخاب، از پژوهش های او 
بر »دینامیک و هندسه رویه های ریمانی 
و فض��ای پرمای��ش آن ها« تقدی��ر کرده 
اس��ت. در تاریخ هشتاد س��اله و در میان 
5۶ برن��ده نش��ان فیلدز، ک��ه مهمترین 
جای��زه در ریاضی��ات تلقی می گ��ردد، او 
اولین ریاضیدان زنی بود که به این افتخار 
نایل گردی��د، و البته اولی��ن ایرانی ای که 
موفق ش��د در این جایگاه قرار گیرد. مریم 
میرزاخانی، عالوه بر نش��ان فیلدز، جوایز 
علمی متع��ددی را در عم��ر کوتاه ولی پر 
فروغ علمی خود به دس��ت آورد. از جمله 
او برنده فلوشیپ جوان دانشگاه هاروارد در 
سال ۲00۳، دریافت کننده فلوشیپ بنیاد 
ریاضیات کلی در سال ۲004، برنده جایزه 
بلومنتال انجمن ریاضی آمریکا در س��ال 
۲009، سخنران مدعو کنگره بین المللی 

ریاضی دانان در سال ۲010، برنده جایزه 
ستر انجمن ریاضی آمریکا در سال ۲01۳، 
برنده جایزه پژوهش��ی بنیاد ریاضی کلی 
در سال ۲014، سخنران اصلی در کنگره 
بین المللی ریاضی دانان در س��ال ۲014، 
عضو وابسته فرهنگستان علوم فرانسه از 
سال ۲015، عضو انجمن فلسفه آمریکا از 
سال ۲015، عضو فرهنگستان ملی علوم 
آمریکا از سال ۲01۶ و عضو فرهنگستان 

علم و هنر آمریکا از سال ۲017 بود.
مریم میرزاخانی متواضعانه از قرارگرفتن 
در معرض توجه رس��انه ها پرهیز داش��ت 
و هرچن��د تأثی��رات علم��ی و اجتماعی 
دس��تاوردهای او به گونه ای بود که شاید 
بیش از هر دانش��مند معاصر دیگری )در 
س��طح جه��ان( در مرکز توجه��ات قرار 
گرفت. حض��ور و تمرک��زش را به جوامع 
علمی طراز باال محدود کرده بود، و ش��اید 
رس��انه را محمل مناس��بی برای طرح و 
سنجش دس��تاوردهای علمی نمی دید. 
دوس��تان و همکاران نزدیک��ش هم که از 
مدت ها پیش از خبر ناگوار بیماری سرطان 
مطلع شده بودند، به تأسی از او از نشر این 
خبر پرهیز کردند. ای��ن روزها با گذری به 
ش��بکه های اجتماعی می ت��وان دریافت 
که خبر از دس��ت دادن او، و تعدد جهات 
تأثربرانگیز این داس��تان غم انگیز، نه تنها 
برای ما ک��ه ایرانی هس��تیم و او را افتخار 
کش��ور خود می دانیم، که برای جامعه ای 
ب��ه مرات��ب بزرگ ت��ر در س��طح جهان، 
خبری اس��ت سرش��ار از اندوه که قلب ها 
را متأثر کرده اس��ت. با چش��م فروبستن 
مریم میرزاخان��ی از این دنیا، ایران یکی از 
شخصیت های تاریخی علم خود را از دست 
داد. با س��ینه هایی ماالمال از اندوه در این 
غم بزرگ، برای هم��ه بازماندگان آرزوی 
تسلی خاطر و بردباری داریم. همچنین، به 
جامعه ریاضی و علمی کشور از دست دادن 
این دانش��مند بزرگ که درنگ��ی کوتاه و 
تللوئی ماندگار داشت را تسلیت میگوییم. 
از شمار دو چشم یک تن کم وز شمار خرد 
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