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 بسمه تعالی
 جناب آقاي دکتر جاودانی -1مصاحبه

 مصاحبه کننده:صدیقه کریمی، دانشجوي دکتراي دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه
 اصفهان

 یاد گیرنده و برنامه درسیجامعه 
 دقیقه. 40ساعت و1مدت زمان:                    1/3/89تاریخ: 

انش، دخیر چند نوع جامعه آرمانی معرفی شده است مثل جامعه اطالعات، جامعه در سالهاي ا -سؤال یک
غم رقدند علی معتو جامعه یادگیري و در کشور ما جامعه دانایی محور. برخی از سازمانها و افراد مثل یونسک
ور که انایی محمعه دتفاوتها میان آنها یک ارتباط درونی وجود دارد. از این رو گمان می رود، براي تحقق جا

ال ین رو سؤا. از در سند چشم انداز بیست ساله آمده است، جامعه ما باید به یک جامعه یادگیري تبدیل شود
ی یژگی هایچه و رهنگی، اقتصادي و... ایران، این جامعهاول ما این است که متناسب با شرایط اجتماعی، ف

 دارد و مفهوم جامعه یادگیري چیست؟
قعیت این است وا .پاسخ: اوالً من به شما تبریک می گویم که موضوع حساس و خیلی خوبی را انتخاب کردید

ها یکی ا اینآی و اینکه ند؟چیست، جامعه دانش چیست و چه ویژگی هایی دار تیجامعه اطالعا دریابیمکه 
 ال موضوعما حاارا یکی یکی به طور مبسوط بحث می کنیم.  .الزم است آنهاهستند یا مفاهیم مختلفی هستند

ن ه جهاک، چون توسعه  با الگوي رشدي چیست؟ این است که دست یافتن به توسعه به مفهوم واقعی اش
 ث را عوضد و بحآنها آمده انبنابراین،  سرمایه داري دنبال می کند منجر به یک جامعه ایده آل نمی شود،

ل په در سه که اي کرده اند و آورده اند روي توسعه پایدار و این مسایل را دنبال می کنند که با آن توسع
هم نقش  ها وداوت است. هم مفاهیم  و هم عملکرچهار و یا حتی پنج یا شش دهه پیش رایج بود بسیار متف

 ا را بعدههمین  ونهادهاي تولید دانش که اینها نقش اساسی پیدا کرده اند جوامع و مسایل مختلف به ویژه 
ه اند. این شبیه به این مطرح کرد یا مفاهیم Knowledge Society یا Learning Societyبه عنوان به 

 است که موضوعتان خیلی خوب است امیدوارم موفق باشید.
نجام ای که هایر کارز سؤال می شود استخراج کرد، اینکه داما از این مسایلی که شما مطرح کردید، چند تا ری

ه کم بردید جا اسکرده ایم یا نه، یک سؤال است. شما از توسعه آموزش عالی در این دادیم آیا واکنشی عمل
یر، ر دهه اخدتاده من متأسفانه باید بگویم که ما توسعه آموزش عالی نداشتیم. آنچه که در ایران اتفاق اف

هستیم  نبالشدزش عالی است چون توسعه باید توأم با مفاهیم و مضامین معینی باشد که ما به گسترش آمو
یزي ش. این چسراغ و بر مبناي آن همانطور که شما گفتید باید فراکنشی عمل کنیم و با آینده اندیشی برویم

ار سوء د آثی توانکه ما انجام دادیم فقط گسترش فرصتهاي دستیابی به آموزش عالی است و این گسترش م
از به ش نیخود ر جايدیشتر باشد. البته این داشته باشد و این آثار سوءش گاهی از آثار بهینه اش می تواند ب

 د و من فقط به صورت نظري خدمت شما عرض می کنم. ردا ترمطالعات عمیق 
باشد یعنی  بحث جامعه یادگیري، باز هم این یادگیري چون خودش اسم است. بهتر است یادگیرنده

Learning  Society  چون یادگیري مبهم است، و مشخص نیست که چه کسی باید یاد بگیرد، چون ،
اعضایش یعنی مردم و هم نهادهایی که در آن است باید  اي است که همه ي افراد وجامعه یادگیري، جامعه
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کنم، شما  ترفضاي بحث را باز ید یک قدريیک حالت یادگیرنده داشته باشند و این را باید ببینند چون با
باید جامعه اطالعات، جامعه دانش، جامعه دانش محور و جامعه یادگیرنده را تعریف کنید. آخرین مطالعه اي 
که من خودم انجام دادم، میان جامعه اطالعات و جامعه دانش، تفاوت زیاد، از زمین تا آسمان هست. یعنی 

م بگوییم جامعه اطالعات جامعه اي است که اندیشه هاي نئولیبرال توانی اگر شما بخواهید تعریف کنید، می
به دنبالش هستند که ایجاد کنند و این بیشتر بر اساس الگوي رشد پیگیري می شود و اساساً  دانشگاه در 
جامعه ي اطالعات بنگاه دانش است، یعنی یک حالت تجاري دارد، یعنی دانش یک کاال می شود مثل سایر 

 حتی اگر خدمات ارائه دهد، خدمات یک نوع داد و ستد است یعنی مشتري محور است.کاالها یا 
نش وش دادر جامعه اطالعات، مثالً استاد دانشگاه یک مقاطعه کار است. یک کسی که به خرید و فر 

 ننش از زمیپردازد و دانشجو هم به همین تربیت مشتري است و مسایل دیگر. جامعه اطالعات با جامعه دامی
ن ت عکس اینش درسد یعنی دو تا پارادایم کامالً متفاوت هستند. اما جامعه دانتفاوت داربا هم  تا آسمان

ین قبیل ااز  یاست. یعنی براساس هم کنشی اجتماعی شکل می گیرد. بر تکثر، تنوع و تفکر نقادي و مسایل
 هممی خواهند ه یکسان سازي است.مبتنی است. یعنی تاکید در جامعه اطالعات بیشتر بر استاندارد سازي و 

یشی و دگر اند وتنوع  و تکثر به و و در یک حد دانش کسب کنند. یاینددر یک حد باشند، همه به دانشگاه ب
رست دانش، د جامعه نمی دهند. بیشتر هم در ارتباط با صنعت و بازار است. اما در ارتباط با نقاد بهاتفکر 

ري مع بشین اساس است که ، اساس زندگی ما بر این است که جواعکس این است یعنی جامعه دانش بر ا
ه یست کرزهمه ي ما بر روي سکان یک کشتی هستیم و اگر آسیبی بر این  بفهمند که سرنوشتشان چیست؟

رند بر ی گذامبرسد. آسیبش به همه ما می رسد و دودش به چشم همه ي ما خواهد رفت. در نتیجه مبنا را 
شی هم کن اما جامعه دانش بر .بر آن تأکید می کنند. آن کنش، کنش ابزاري استهم کنشی اجتماعی و 

 ات نوین،رتباطایعنی تعامل میان جوامع و حتی آحاد جامعه بشري که به وسیله  پا فشاري میکند. اجتماعی
 امالً یم کاراداپاین تعامالت به نوعی امکان پذیر شده است. در نتیجه جامعه اطالعات و جامعه دانش، دو 

ه را اد گیرندمعه یمتفاوت هستند. بر این مبنا، جامعه یادگیرنده هم به همین شکل خواهد بود، یعنی شما جا
 نبال اینبه د اگر بر مبناي جامعه دانش بخواهید تفسیر و معنا کنید، یک مفهوم دارد، یعنی شما بیشتر

 . رند و همدیگر را بفهمندخواهید رفت که تنوع در جامعه بشري زیاد شود و همدیگر را بپذی
دو از یک مفهوم  اگر چه هرو اگر است و همگرا نیست.  مفهومی پاردایم بر اساس این دو جامعه یادگیرنده 

بر مبناي جامعه  اما در عرصۀ کنش دو مسیر ناهمگرا می پیمایند. استفاده میکنند "یادگیري"یعنی 
اما در پاردایم    (Training).ري  فرو کاسته می شوداطالعاتی، یادگیري، تا حد مهارت آموزي  و فن ساال

مبناي این فهم بر همکنشی اجتماعی در عرصۀ جامعه بشري   فهم جهان و بر جامعه دانش بر اندیشه،
. (Education)دانشگاه آن انتظار می رفتاز  همان ابتداکه از است  چیزهایی ها هماناین و میشود. پافشاري

انتظار فن ساالري داشته باشیم. بحث اساسی اش این است که ما باید یک شهروند  رفاصچون از دانشگاه نباید
متعهد، شهروندي که نسبت به جامعه اش تعهد احساس می کند، نسبت به آن مشارکت می کند و در 

ه اطالعاتی، به تربیت انسان بر جامع ه مبتنیجامعه یاد گیرند پیشرفت آن مداخله می کند پرورش دهیم.
، سایر جوامع را بفهمد، وندي جهانییعنی شهر میاندیشند. اما در جامعه دانش به انسان آگاه .می اندیشد رماه

که  ی. اما در جامعه اطالعاترا افزایش دهدبتواند در کشان کند، بتواند از آنها یاد بگیرد و تنوع و تکثر افزایش 
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مثالً شما یک موبایل درست  -توجهی می شود هاي بعدي بی ایی جبري پافشاري میشود به پیامدگرفنی  بر 
ینکه آیا این موبایل چه تأثیرات ست کنید که امکانات آن بیشتر باشد، اما اکردید و می خواهید موبایلی در

سوءي بر افراد می گذارد، مثالً چقدر ارتباطات رو در روي افراد را کم می کند و چقدر باعث می شود این نیاز 
از همدیگر لذت ببرند و از همدیگر چیز  نند و با هم  تعامل داشته باشند،نکه همدیگر را ببیبشري، نیاز به ای

رود و همه اش هم به این صورت است که مثالً یک ماشین باید یاد بگیرند اینها در آن جامعه از بین می
فرانس جهانی سران چیزي را تولید کند. دانشگاه در جامعه اطالعاتی این است و متأسفانه حتی در سطح کن

حاضر نشدند این جامعه را به عنوان جامعه دانش اسم گذاري کنند و آخرین نامی که بر آن گذاشتند جامعه 
اطالعاتی بود. دلیل آن هم همین است که اطالعات زمانی می تواند کارآمد باشد که به دانش تبدیل شود و 

خورد یعنی اطالعات مواد خالی است که شما چیزي نمی در زندگی انسانها تأثیر بگذارد. خود اطالعات به درد
در اختیار دارید، نوع پردازش  اطالعات است که مهم است. مثالً شما همین موبایل را می خواهید در جامعه 
گسترش دهید، آیا با توجه به آثار زیانبارش، حاال غیر از بحث تعامالتش، آثار زیان بارش مثل آثار بهداشتی 

ما می گذارد، چه تأثیري بر ذهن ما می گذارد، همان امواجی که مسایل  (فیزیک) یري بر جسمآن، چه تأث
یعنی جامعه یادگیرنده در دو پاردایم کامال واگرا  -براین الزم است میان این دو مفهومبناآن را شنیده اید. 

در جامعه ما، این مفاهیم   . جامعه دانایی محور را هم بگویم، جامعه دانایی محور متأسفانهتفاوت قائل شد
 چهارم به آن اشاره شد ترجمه غلطیخوب درك و هضم نمی شود. جامعه دانایی محور که در برنامه 

است. همان جامعه دانش است. اما متأسفانه مترجم در آنجا، چون دانش به   Knowledge  societyاز
د و اینطور ترجمه کردند و بعد هم حتی باز معناي یاد گرفتن و یاد دادن و غیره هم هست، این را برداشتن

تابش در برنامه چهارم این بود که فکر می کردند مسایل باید بر حسب دانایی باشد. خوب این که باید باشد، 
اصالً بدون دانایی نمی شود برنامه طرح ریزي کرد و نمی شود کاري کرد. بحث این است که عنصر و عامل 

دانش، عاملی است که ارزش را در جامعه  در پارادایم جامعه دانش،ه چیست. اساسی ارزش آفرینی در جامع
کند. ارزش هم صرفاً ارزش مادي نیست، چون همین افراد در جامعه اطالعات می گویند که ایجاد می

است، ارزشها  حث این نیست، اطالعات ارزش آفرینکند، اما در جامعه دانش باطالعات مازاد تجاري ایجاد می
ترش ارزشهاي انسانی و اخالقی است تا مسایل تجاري و فنی. پس آن دانایی محور، یک ترجمه غلطی از بیش

 این بود، البته این نظر من است. 
اولین کسانی که در این زمینه تحقیق کردند و مفهوم  از حاال می رسیم به این که جامعه یادگیرنده چیست؟

گیرنده  د که جامعه یادگیرنده یا به قول ایشان سازمان یادپیتر سنج است. ایشان می گوی ؟سازي کردند
مطرح می » خود« (ببینید اینجا بحث براي دستیابی به نتایج مورد عالقه خود محلی است که در آن افراد

ي جامعه است) به گسترش توانمندیها شود نه مورد عالقه ي بازار، نه مورد عالقه دیگران، خود که عنصري از
زند. جایی که سر مشق هاي نوین و گسترده اندیشیدن پرورش داده می شود. ببینید باز، پس خود می پردا

بود که یعنی نوع بشر و یکی هم گسترش اندیشه است نه گسترش فن ساالري و نه گسترش » خود« یکی 
ونه یاد مالی. جایی که تمایالت جمعی آزادانه بیان می شود و جایی که افراد همواره یاد می گیرند که چگ

 د. یاد دادننرا به شما  یاد نمی ده )Learning( بگیرند. چون اساساً در سیستم جامعه اطالعاتی یاد گرفتن
دانش را یک ماده اي می دانند که قابل انباشت است  . بر مبناي این رویکرد(Teaching)محور آموزش است
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دگیري فهوم پردازي شان از دانش و حتی از یادانند. در نتیجه آنجا اصالً مو ذهن بشر را مثل یک قفسه می 
چیزي مثل کامپیوتر می دانند که می شود یک سري ماده را در آن فایل فایل   متفاوت است، چون ذهن ما را

دانش را یک فرآیند می دانند نه یک ماده، در  اساسادر صورتی که در جامعه دانش،  .یا طبقه بندي کرد
یادگیري الزم است یاد بگیرید، این است که یاد بگیرید چگونه یاد بگیرید.  نتیجه، چیزي که شما در جامعه

پنج محور  مفهوم سازي خودسنج در  شکلی این مسایل را مطرح کرد، بعداین بحثی است که یونسکو هم به 
  .باز می شناسداساسی 

، كینش مشتردي، بمهارت فریک جامعه یاد گیرنده یا سازمان یاد گیرنده، این پنج تا عوامل مهم هستند:  در
ی اینکه . یعنمطرح می شود ر مورد فرد است و بعد بینش مشتركبحث اینجا این است که ببینید اول بحث د

نباشد یعنی Share ابل . و اگر این ق)کنیم Share ( در میان بگذاریم ما بتوانیم نتایج یافته هایمان را باهم
اریم، این تراك بگذبه اش یعنی نتوانیم عقاید و نظراتمان و دانشمان راما نتوانیم آنها را به اشتراك بگذاریم، 

و  اطالعات جامعه است که باز هم  در مورد الگوهاي ذهنیدانش، دردي از جامعه ما نمی تواند بگشاید. بعد 
شی  بناي هم کنمجامعه دانش بر  ساالرانه است و جبر-جامعه دانش این را گفتم که جامعه اطالعات فن

وت الً متفام کامتماعی است. پس این الگوي ذهنی که باید شکل بگیرد می تواند در دو پارادایم دو مفهواج
ر تفاقاً دچون ا جامعه دانش شکل می گیرد ت. یادگیري گروهی اساساً بر اساساس یادگیري گروهیباشد. بعد 

ی طحی مسی کند و به یک چون فردي می آید و رشدي م عات خیلی به گروه اهمیت نمی دهندجامعه اطال
ه  هم کی کند بر اساس یک بینش و یادگیري مشترك بروز مرسد، اما در اینجا می گویند اساساً یادگیري 

تاً واضع نسبیک م بخش تر است و هم می تواند بینش ها را با گرایشهاي مختلف همگرا کند و بشریت را بهاثر
ادگیري امعه یاینها عواملی بود که پیتر سنج براي ج است. سیستمهاي اندیشیدنمشترك برساند. آخري هم 

 ود.م سازي شمفهو داده است. قبالً گفتم که جامعه یادگیرنده اساساً چگونه می تواند یا یادگیرنده ارائه
 ؟براي اینکه چنین جامعه اي تحقق پیدا کند، نقش و رسالت آموزش عالی چیستسؤال دوم: 

را به عنوان پدیده اي که  یک جامعه خاص آن را ایجاد کرده باشد نمی  پاسخ: ببینید، اساساً من دانشگاه
و یک جامعه خاص نمی  دارد Universal. علم یک ماهیت فراگیر یا دانم. چون ماهیت علم، این طور است

ي تولید کننده علم باشد. شما اآلن، در تاریخ علم بشر یا فلسفه علم نگاه کنید، حتی تئوریهابه تنهایی تواند 
. شکل گرفته است تاریخ علم را نگاه کنید، می بینید که بخشی از آن در غرب است و بخشی از آن در شرق

جندي شاپور، بگیرید تا  دانش بشري داشته است. از دانشگاهدر تولید  ود ایران در دیرینه اش نقش مؤثريخ
را همیشه بر آن تأکید کرده اند.  نظامیه بغداد و بعد، نقش مؤثري داشته که غربیها هم به مراتب این نقش

همین دلیل مهم است که دانش را یک کاالي  . بهاین طور نیست که بگوییم ایرانیها در آن نقشی نداشته اند
است. در نتیجه شما اگر بخواهید  "هم اندیشی جهانی "و تولید آن هم بر اساس تلقی کنیم عمومی جهانی

شکل گرفت، با این هدف شکل گرفت  13 در سدة شاه در مفهوم مدرننقش آنرا بدانید، از ابتدایی که دانشگ
بود، حقیقت، حقیقت  . منتها چون در آن وقت دانشگاه زیر سیطره کلیسادر جستجوي حقیقت باشدباید  که

اما به مرور زمان که دانش بشري توسعه یافت، به  .بود محدو به دانش کلیسا یا ماوراي فیزیک ماوراي طبیعی
نتیجه می تواند باشد چه فیزیکی و چه ماوراي فیزیکی. در  رسیدند که حقیقت در هر زمینه اي هاین نتیج

  Finding theیعنی  -نقش اصلی دانشگاه، جستجوي حقیقت است دستیابی به حقیقت  که ایده آل است
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truth  نبال حقیقت اي تولید دانش د، هم نهاده13. شما اگر به تاریخ نگاه کنید حتی در ماقبل این قرن
اینکه بشر چیست؟ از کجاست؟ و حتی اگر در یونان باستان هم نگاه کنید، می بینید که می خواهند  بودند:

بدانند بشر چیست؟ از کجا آمده؟ به کجا می رود؟ چه کار می خواهد بکند؟. در این محور ها و براساس این 
بگوئیم نقش دانشگاه همچنان جستجوي  یممی تواندانش، وسایلی براي زندگی ایجاد می کردند. پس اگر 

من  بحث را دقیقتر و عینی تر کنم، بد نیست به یکی از مطالعات اخیرم اشاره کنم: حقیقت است، براي اینکه
اخیراً یک مطالعه اي انجام دادم در مورد دانشگاههاي برتر دنیا یعنی  بر اساس یکی از ارزیابیهاي که شده 

برخی را نگاه کردم تا ببینم که بیانیه مأموریت آنها چه تغییري کرده است. چون اآلن بود ده دانشگاه اول دنیا 
و  اهداف و کار ویژه هاي دانشگاه ها نیز باید تغییر یابندجامعه اطالعات،  بر این باورند که بدلیل شکل گیري

می ها، مفاهیم خطرناکی د و غیره. حاال این بحثنرین بشود، کار آفنتجاري بشو :دندي را بپذیرنقش هاي جدی
جستجوي  همچنانچون دو سویه هستند، این ده دانشگاه را من نگاه کردم، نقش اولشان را توانند باشند،
جالب این جاست . محدود خودشان دانستند و کمک و یا خدمت به جامعه بشري، نه حتی جامعه حقیقت می

 Land هم اکثرشان و . مانند ام. آي .تی.ي خصوصی بودنددانشگاهها که برخی از این دانشگاههاي مورد
grant  .اما در عین حال، وقتی که بیانیه  بودند،که به اعتباري باید بیشتر به مسائل بومی خود می پرداختند

و  مأموریت شان را می نویسند، بحث شان همچنان جستجوي حقیقت، تفکر نقاد و خالق، دگر اندیشی است
این ا نکاتی است که از توي اینها من در تحلیل محتوایشان استخراج کردم. .  اینهدر خدمت به جامعه بشري

می کنند یعنی جامعه آمریکا، اما همچنان به دنبال ندگی دانشگاهها که همه شان در جامعه سرمایه داري ز
ه در . یعنی این بحث دوم کحقیقت بودن را به عنوان رسالت اولیه شان  و بعد تربیت شهروند جهانی را دارند

ی معصر جهانی شدن تغییري که کرده قبالً عرصه محلی و ملی بود اما حاال برده اند در عرصه جهانی و سعی 
براي طبفه بندي  یعنی یکی از معیارهاي که .نگیرند یا حتی یک فاره شود حتی دانشجو فقط از یک کشور

ing) Rank (  براي ارزیابی یکی از معیار ها  است.کرده اند بین المللی بودن دانشجویان و استادان تعیین
، بلکه هر چه می شود تنوع ي خارجی البته نه فقط از یک کشوریک دانشگاه این است که چه تعداد دانشجو

کشورهایشان بیشتر باشد و چه قدر استاد خارجی می تواند جذب کند . اینها جزء معیارهاي ارز یابی دانشگاه 
شگاه که دانشگاههاي برتر جهان هستند بر مبناي این معیارها انتخاب شده در جهان امروز است. و این ده دان

اند. در نتیجه می بینید که همچنان جستجوي حقیقت را دنبال می کنند. اما کارکردهاي ویژه دانشگاه 
 ؟چیست؟ در ابتدا دانشگاه دو کار کرد اصلی داشت: آموزش و پژوهش. من باید بگویم پژوهش و آموزش. چرا

ین دلیل که در آن زمان، کسی می توانست به عنوان استاد شناخته شود که چیزي براي گفتن و تدریس به ا
یعنی این طور نبود که هر کس بتواند بیاید دانشگاه و کتاب یک نفر  .در دانشگاه می توانست داشته باشد

اگر من یادم رفت، شما روي آن  دیگر را بردارد و تدریس کند. این را اینجا می گویم که بعداً در برنامه درسی
دانشی را تولید کرده بود و این دانش را  تدریس کند کهتأکید کنید. یعنی کسی می توانست بیاید دانشگاه 

باید می آمد و عمومی می کرد و به مردم یاد می داد. پس در مرحله اول کار ویژه دانشگاه، بر خالف آنکه می 
ش بعداً مطرح شد. منتهی ست. منتها این پژوهش به صورت حرفه ايگویند آموزش است، پژوهش بوده و ه

زمینه الهیات بوده  که بود کار می کرد مثالً کسی در به شکل غیر حرفه اي اش وقتی فرد در همان زمینه اي
، نجوم مینه، چون می دانید پزشکی، فلسفهان زمدر همان زمینه پژوهش کرده بود، کسی که پزشک بود در ه
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افته هایی داشتند، می . در نتیجه در همان رشته هاي خودشان، یندت و غیره جزء رشته هاي اولیه بودو الهیا
ه دانشگاهها . به مرور زمان کبه مشارکت می گذاشتند دانشجوها یشان و باها را تدریس می کردند آمدند و آن

دانشجوها بیشتر  پرورشیسا بود، ، بیشتر در حوزه ي کلگسترش پیدا کرد وچون،  به ویژه در ابتدا در اروپا
 جامعه مدنی بود. براي 

ه به تدریج بینها ا،  ا هم به شکل مدرن تري شکل گرفتندبه مرور زمان، با گسترش اینها، بعد چون دولته اما
ردند تا می ک باید همین نهادهاي تولید دانش( دانشگاهها) به آنها کمک و ی هم احتیاج داشتندینیروها

 ثحبیک  در اینجا می خوب، پل ساز خوب و غیره را تربیت کنند.ن نیروها مثالً مدیر خوب، نظابتوانند و ای
ا فقط اینج خدمات اجتماعی هم مطرح بود. هم خدمات اجتماعی و هم خدمات فنی و هم مسایل دیگر. یعنی

ل شگاه  شکاي دانبدین گونه این کار ویژه هبحث فنی مطرح نبود یعنی فقط پل ساز نباید تربیت می کردند، 
. یعنی فتندگنیز می  : آموزش، پژوهش و خدمات اجتماعی. که بعد به آن جامعه پذیريگرفت و کامل تر شد

ود، یاد بدا کرده رن پیجامعه پذیري خیلی فراتر از بحث فنی است. اینکه فرد بتواند از  الزاماتی که جامعه مد
ا می ن را پیدریت آدر محل کارش و در جاهاي دیگر که مدی بگیرد و این الزامات را نه تنها یاد بگیرد بلکه

ش تحقق ااقعی ی که دیگران زیر دست او می شوند، بتواند گسترش دهد که توسعه به مفهوم ویکند و یا جا
 طی کرده خی که. به این معنا من می توانم بگویم که دانشگاه بر مبناي شکل گیري اش در روند تارییابد

 ار زیاديقش بسیندر آن  یان نیز ایران ملت هایی نظیر   رد جامعه بشري است نه اروپا واست و گفتم دستاو
و دیم که سخن در همین جا می خواهم بگو می کرده است.خرد منفصل جامعه کار  مفهومداشته است، به 

و   د می کردرن را اصل اساسی از ابتدایی که دانشگاه حتی در دل کلیسا ایجاد شد مطرح شد، که اول کلیسا آ
کی از یاشت. دیک کمی مقاومت کرد و بعد مجبور شد بپذیرد چون نیازمند آن بودند و جامعه به آن نیاز 

گر کسی اود، سیطره ب زیر هدانشگا ، یعنی آن موقع کهآنها، استقالل دانشگاه بود و دیگري آزادي علمی
 نش بشر نو، نمی گذاشتند که دابود کلیسا ن یایا واتیکابر خالف نظرپاپ آمد و نظریه هایی می داد که می

اتفاقاتی  و انه مثل سکون وحشتناك سدة می دانشمندان و جامعه بشري بهاي آن را نیز پرداخته اند. شود .
دوم هم  داشتند. علمی داد و غیره. در نتیجه آنها نیاز به آزادي گالیله روي که براي امثال جوردانو برونو و

. اگر زیر ته باشندد داشن اگر اینها زیر یوغ کلیسا بودند طبیعتاً آزادي هم نمی توانستناستقالل آنها بود، چو
حاال  ز جامعه وتوانست اتفاق بیافتد. در نتیجه، دانشگاه به عنوان خرد منفصلی انمی یوغ دولتها بودند، این

کمک  ت باحقیقت اس حکومت یا کلیسا، باید جدا می شد تا بتواند کار ویژه خودش را که همان جستجوي
 .این دو اصل، داشته باشد

امعه حقق ج: در مورد گسترش یا توسعه کمی آموزش ارزیابی شما چیست؟ چون تأکید می شود براي تسؤال
ه گسترش اید ببیادگیري، همه ي افراد باید فرصتهاي یادگیري دسترسی داشته باشند، پس آیا آموزش عالی 

 ؟کمی ادامه دهد
م مثل سایر نهادها، با توجه به این که باید اولویت خرد ورزي و خرد پردازي را داشته باشد، پاسخ: دانشگاه ه

متأثر از محیطش هم می شود. یعنی هر نهادي و هر فردي، متأثر از محیط هم هست. دانشگاه هم به مرور 
ه و که جامعه صنعتی شکل گرفت البته من صنعتی شدن را مدرن شدن نمی دانم چون بین مدرنیت

وجود دارد. مدرنیزاسیون یعنی همین جامعه صنعتی و فنی اما مدرنیته بیشتر بر اندیشه تمایز مدرنیزاسیون 
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و اندیشه ورزي تأکید دارد. اینها تعاریفی است که حاال برخی از اندیشمندان ارائه کرده اند و برخی از تفاوتها 
 را براي آنها قایل شده اند.

ون وقتی چاشتند از محیطش که فنی و صنعتی شده بود و به افراد بیشتري نیاز ددر نتیجه دانشگاه متأثر  
لیل یا به د ه شاندر آن حالت محدودش بود افراد نخبه بودند که فقط می توانستند یا به دلیل تبار خانواد

با توجه به  ر زمانروما به عالقه، بروند و دانشی را یاد بگیرند و همین ها می توانستند بیایند و ادامه دهند. ام
 اشتند بهیاز دنگسترش صنایع و افزایش تغییرات جامعه بشري و پیچیده شدن حتی نهادهاي اجتماعی، اینها 
د تعداد ه بایکافرادي که بتوانند جامعه را بچرخانند، در نتیجه بحث توده اي شدن دانشگاهها مطرح شد 

ت نخبه ا از حالشگاههدر اینجا بود که دان ت پیدا کنندموزش یا دانش عالی دسزیادتري از افراد بتوانند به آ
ین ام، و آن اکید کنتدر این جا الزم است بر این نکته  پرور بودن به حالت توده اي شدن گرایش پیدا کردند. 

 اي توسعهشور هکه اگر چه آموزش عالی  توده اي شده است ، اما دانشگاه به مفهوم اصیل آن، بویژه در ک
و با  يدم ساالربا مر ما این نخبه گراییا شگاه هاي برتر جهان همچنان نخبه گرا باقی مانده است.یافته، ودان

 بر همراه بوده است.رعایت اصل فرصت هاي برا
همچنان نخبه پرور باقی مانده اند و همچنان نخبه هاي جهان را جذب  نظر مناین دانشگاههاي پژوهشی از 

بچه هاي دانشگاه شریف یا دانشگاه تهران یا امیر کبیر را   MITدانشگاه  کنند. شما حتماً شنیده اید کهمی
بیشتر جذب می کنند و همچنان این نخبه گزینی را دارند و این طور نیست که هر کسی بتواند به این 

تر در کنار اینها، توسعه پیدا کردند که بیش وارد شود. اما یکسري ازنهاد هاي  آموزش عالی  دانشگاههاي نخبه
 سیستم آموزشی خودمان و هم آمریکا این بحث را باز تر کنم اشاره اي به هم کاربردي بودند. من براي اینکه

به عنوان یکی از کشورهایی که یکی از پیچیده ترین و به قول بسیاري از اندیشه پردازان آموزش  میکنم، 
. حتی و فنی وجود دارند ي کاربرديیک سري دانشگاهها الت متحده ادر ایعالی، بهترین سیستم را دارد.

MIT  .و همانطور که میدانید آن را انستیتوي تکنولوژي ما سا چوست نام نهاده اندرا یک دانشگاه نمی دانند 
البته اآلن تا حدودي تغییر جهت داده  و در علوم حرفه ي بوده است. –نهاد آموزش عالی فنی چون یک 

نجا که فن ساالري بود و بیشتر مسایل تکنیکی مطرح بود، اینها حتی انسانی هم دارند کار می کنند. اما آ
چون دانشگاه فقط همان خرد منفصل بود. اآلن حتی این دانشگاهی  .اسم دانشگاه برایش انتخاب نمی کردند

که حاال ما، به آن دانشگاه می گوییم  چون به همه ي اینها اآلن دانشگاه می گویند، مخصوصاً در ایران که 
حتی به فونیکس که مخصوص   . در ایالت متحده آمریکاضاع خیلی هم از این پیچیده تر شده استاو

دانشگاه و روي  بکار گیري نام بزرگساالن  است اآلن می گویند نهاد آموزش عالی بزرگساالن، یعنی حتی روي
تدریس می کند، اما چون  ، با اینکه علوم انسانی همحساسیت نشان میدهند اینکه اسم دانشگاه بر آن بگذارند

دانشجویانش دارد فعالیت می کند، اسم آنرا نهاد آموزش عالی  حرفه اي-بیشتر بر اساس نیازهاي فنی
ما نیز  حتی بطور  بزرگساالن نامیده اند. البته بعضی ها  به تسامح آن را دانشگاه هم می گویند. پس ببینید

م در نامه می گذاریم.و حتی  ین دانشگاه و نهاد آموزش عالیبناخود آگاه و  بر مبناي فرهنگ ناب دانشگاهی 
هاي اداري رعایت می کنیم و حتی در بخشنامه هایمان هم این است اما در عمل این تفاوت را قایل نشدیم. 

 30حدود  از.حرفه اي –فنی  دارند و یک بخش نهاددانشگاه هاي برتر اما آنها قایل شدند یعنی یک بخش 
تا پژوهشی هستند یعنی همان نخبه گرا هستند و بقیه اش به  300 حدوددارند که زش عالی هزار نهاد آمو
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نیز تجربه را   post massficiationفرا توده اي شدن .آنهارفته اند  massficiationسمت توده اي شدن
ساله. اما در  18-24اي شدن، مربوط به افراد الزم التحصیل یعنی افراد . در پرانتز می گویم، تودهکرده اند

جامعه دانش یا جامعه یادگیري، به دلیل اینکه مهارتها و توانمندیها باید افزایش پیدا می کرد و خیلی ها در 
دهه هاي قبلی به دلیل اینکه دانشگاهها نخبه گرا بودند یا محدودیت پذیرش وجود داشت، نمی توانستند به 

 هم اضافه شدند به آن افراد الزم التحصیل. دانشگاهها راه پیدا کنند، این افراد بزرگسال 
ه  عنی اینکی .ستدارند بحث فرا توده اي شدن ا ه) مرحله بعدي که دانشگاهها قراردرآن جا (آمریکا و غیر

صورت  ند بهفرصتها را براي افراد بزرگسال هم ایجاد کنند، تا آنها حتی در موقعی که کار هم می کن
ند اشته باشرسی ددستت، پودمانی و سیستمهاي مختلف بتوانند به آموزش عالی آموزشهاي از راه دور، پاره وق

چون  .دکار کنن ووند ش) وارد چرا که عرصۀ جهانی یافته است ر جهان کار ( با بازار کار فرق داردتا بتوانند د
ه تند کاآلن عرصه، عرصه جهانی است و عرصه رقابت هم عرصه جهانی است. اآلن خیلی از شرکتها هس

در  ست یاادرست است که ممکن است در اروپا یا ایاالت متحده باشند اما محل کارشان در خاورمیانه 
ي پذیر هایی مثل دیگر. اینجا بحث مهارتاست کشورهاي آسیاي جنوب شرقی یا در جاهاي مختلف دیگر

ن را آتوانند   نمیاصالً. چون اینها وقتی می روند مثالً به هند، فرهنگ آنجا را نمی دانند یا مطرح می شود
اي یستمهتحمل کنند. در نتیجه باعث ور شکستگی دانشگاهها یا شرکتهایشان می شوند در نتیجه در س

ه فرا تود عد همبآموزشی پیشرفته سعی می کنند دیگر پذیري و تنوع را به دانشجویانشان یاد دهند. مرحله 
ن بحث .  اینند به آموزش عالی دست پیدا کننداي شدن بود که براي بزرگساالن است تا اینها هم بتوا

 برخی از چطور دانشگاهها در سه مرحله اي بود که نشان می دهد دانشگاهها چگونه توسعه یافتند و اینکه
انشگاه که دد، همین ن باشدانشگاهها توسعه نیافتند. اما در مورد کشور ایران، ما در قبل از انقالب ، اگر یادتا

اه ی را همرصنعت تی شریف هست، دانشگاه صنعتی آریا مهر بود. دانشگاه صنعتی، این واژهامروز به اسم صنع
بیر، کد، امیر دي بوخودش داشت. این دانشگاه صنعتی با دانشگاه تهران بسیار متفاوت بود. یک دانشگاه کاربر

ي  در نهاد زات راتمایاین تفاوتها و  زمان آنپلی تکنیک بود. به آن دانشگاه نمی گفتند، یعنی ما حتی در 
 که همین ه بود. یک سري هم انستیتو تکنولوژي داشتیم که در دوره هاي دو  سالآموزش عالی خود داشتیم.

اله س دوره هاي دو ردند،نیروي کار نسبتاً ماهر را براي نیازهاي روزمره مثالً برق، مکانیک و غیره تربیت می ک
الج هاي ک  ريس هم در نظام آمریکا  وجود دارد. در آنجا، یکبود که مدرك فوق دیپلم می دادند و االن 

هد، می د ارائه  را حرفه اي–فنی وجود دارد که همین آموزشهاي )  Community Collage عمومی(
الی خواهد  بقحتی یک بقال هم که ب ه ايحرف -فنی منتها فرق آنها این است که در آنجا، در مورد آموزشهاي

به دو روش   هم  حرفه اي  -آموزش هاي فنیرا بگیرد. )Certification (مدرکش شنامه یادان باز کند   باید
 رسمی و غیر رسمی ارائه می شود.

در خیلی هاي آنها آموزش رسمی ارائه می شود و کسی که می خواهد  سلمانی باز کند، نقاش ساختمان 
را یاد بگیرد و مثالً نقاش بداند که ترکیب رنگ باید برود در این کالجهاي محلی، مهارتهاي اولیه  ،شود و غیره

مثالً زرد و قرمز یا زرد و سبز چه رنگی می دهد، چقدر از آنها را باید قاطی کند تا رنگ دلخواه  به وجود آید. 
این فرد به این کالجها می رود آرایشگري هم همین طور است مثالً چهره شناسی می خواند و یا می خواند 

اي چه مویی می آید؟ ... خالصه این بحث ، حتی قصابش در مورد اینکه چگونه باید آن را  که به چه چهره
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شکاف دهد تا خوب تقسیم شود همه باید این آموزشها را ببینند. ما بطور سنتی عمل می کنیم، البته قبل از 
نشگاههاي جامع مثل انقالب در سیستم آموزش عالی این وجود داشت. قبل از انقالب ما دانشگاه داشتیم   دا

دانشگاه مشهد، دانشگاه شیراز، دانشگاه تهران و یک سري هم مؤسسات فنی بودند یا دانشگاههاي صنعتی  
 ، صنعتی اصفهان و غیره. آریا مهرتکنیک می گفتیم یا دانشگاه صنعتی مثل دانشگاه صنعتی  پلیکه به آنها

 ود،چه بهش س میعنی  هر جایی که آموزش عالی تدریی ،این سیستم تمامیاما متأسفانه ما بعد از انقالب ،
صورت بنامگذاري شده است،چه  علمی کاربردي رفه اي که به ناروا ح-بصورت فنی چه صورت آکادمیک آن،

 اري شدهکه بطور غیر حرفه اي نیمه حضوري نامگذ –پودمانی،پاره وقت  یا حتی بصورت از راه دور 
 ییکه که ه عالمو چه دانشگاه تهران و دانشگا -نیست چه سیستمی داردپیام نور که اصالً معلوم  است،مثل

 اینها همه را دانشگاه می گیریم. و...دانشگاه علوم انسانی است
ند. لی زده ازش عادر نتیجه  این تک پایه بودن نظام آموزشی در ایران یکی از آسیبهاي جدي است که به آمو

 هداف،لسفه، افکه هر کدام  کار، براي گونه هاي مختلف آموزشیدر نظام آموزشی ما و حتا در بازار چون 
 جامعه هدف متفاوت و... را دارد هیچ تمایزي قائل نمی شوند. روشهاي آموزشی،

 خود را  اصلی کن است دانشگاه تهران کار ویژه اساسیماین یکسان نگري واقعاً خطرناك است. هرچند که م
رض کردم  یفی که عن تعرم  واقعاً برویم به سمت جامعه یاد گیرنده با همااز دست داده باشد اما اگر ما بخواهی

هم این  دیگر و همان ویژگی هایی که گفته شد، ما باید سیستم آموزش عالی را چند پایه کنیم. کشورهاي
 ه تقاضايب واننداز نهاد هاي آموزش عالی می تیک سري  .کار را کرده اند یعنی کشور هایی که خواسته اند

الج که همه بیایند در ک Community Collage اجتماعی  پاسخ می دهند مثل همان کالجهاي محلی
خواهیم بما اگر ند. ادرس بخوانند تا سطح باالتري داشته باشند تا بتوانند کاري پیدا کنند و شغلی بدست آور

ولت د قدکند،نه را دیشد، جامعآن کار ویژه را داشته باشد که براي جامعه بیان ،دانشگاه آن خرد منفصل باشد
 نین نهادچو  یمزمندکه استقالل دارد از دولت و جامعه نیا يفکر به، داشه باشد گراصالح نقش و نقد بکند را

جام الحات ان اصکه می تواند مسیر جامعه را مورد نقد و باز کاوي قرار دهد و احتماالً اندشه پردازي است
ه بي ها را رز بندسیستمی که اآلن بویژه در آن هست تمام رده بندي و مدهد. در نتیجه، این سیستم ایران، 

 هم زده است.
 سؤال: پس ارزیابی شما از شیوه رشد کمی آموزش عالی، ارزیابی خوبی نیست؟  

توانیم نقد کنیم . واقعیت این است که ما داریم سرمایه مان را پاسخ: من معتقدم با یک واژه خوب و بد نمی
م. این را می توانیم خوب تلقی کنیم  یا نه. واقعیت این است که شما باید بگویید از دانشگاه چه هدر می دهی

سال هنوز که هنوز است، بر اساس کار پژوهشی که  30انتظاري دارید.  چه می خواهید. ما بعد از گذشت  
ب فرهنگی چیزي را به عنوان براي مجلس انجام دادم، ما هنوز فلسفه آموزش ندارم. البته اخیراً شوراي انقال

می تواند باشد. یعنی وزش با فلسفه آموزش عالی متفاوت فلسفه آموزش ارائه کرده است. باید دید  فلسفه آم
در یک راستا اما متفاوت می باشد. یعنی شما باید بگویید  از آموزش عالی چه می خواهید. اگر این را بتوانیم 

ک نفر بنشیند و تصمیم بگیرد، تعیین کنیم که آموزش عالی به چه سمتی با توافق و اجماع ملی  نه اینکه ی
 موفقیم.  چون این در سطح عام مطرح می شود. در بحثهاي مدیریت این بحث خیلی شایع استبرود باید 

عضو یک جامعه هستند نخواهند یک مسیري را بروند، هزار جور سنگ اندازي  که  اگر افراد یا سازمانهایی که
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نقش دانشگاه چیست؟ آیا  مو بگویی مند به صورت مستقیم یا غیر مستقیم. پس شما باید اول بیاییمی کن
شما می پذیرید که دانشگاه باید همچنان خرد منفصله باشد و باید جامعه را نقد کند و باید جامعه را سمت و 

ا متأسفانه هنوز در بحث سو بدهد، در این صورت دانشگاه را و کار ویژه هایش را مشخص می کنیم. اما م
نکته اي بود که در برنامه پنجم به آن اشاره شده است. از  فلسفه آموزش عالی به اجماع ملی نرسیده ایم. این

و کاال سازي. آیا با این رویکرد هاي نئولیبرال و اندیشه  تجاري سازي گوییم برویم به سمتیک طرف می
که حاال بخواهیم  دانشگاهایمان را  دارد؟می کنیم داریم همسو هاي نئولیبرال با همین آرمانهایی که ادعا

آسیبهایی می تواند به  جهت گیري هاي سیاسی نیاندیشیده چهاین که  آیا فکر کرده ایمتجاري کنیم. 
بشریت و جامعه ما بزند. در نتیجه دانشگاه ما اگر می خواهد توسعه پیدا کند اول بگوید دانشگاه چیست؟ از 

اجماع ملی یعنی اندیشه پردازانی  که  در این زمینه با رشته هاي  -ی داریم؟ وبا یک اجماع ملیآن چه توقع
مختلف  مثل جامعه شناسی، روانشناسی، علوم تربیتی و حتی رشته هاي فنی  مهندسی بنشینند و به یک 

آور را پرورش اجماع برسند که می خواهیم یک شهروند متعهد، مسئول، مشارکت پذیر، دیگر اندیش و نو 
دهیم مسأله همین است،  اصالً نو آوري یعنی چه؟ اآلن به سایتها  مراجعه کنید، می بینید، الزمه ي نوآوري 

تعریف می کند از زمانی که ما می آییم تا به موضوعی  فوکودگر اندیشی  است. اساساً بحث نوآوري چیست. 
، مفکر کنی يهاي دیگر به نوع میعنی باید بتوانی ردن.به فکر کبه شکلی دیگر فکر کنیم یعنی شروع کرده ایم 

یک وقت است که می گوییم نو آوري نمی خواهیم ولی اگر بگوییم که نو آوري یک الزام است و در سطح 
مسئولین می گوییم باید نو آوري باشد و این الزام را می پذیریم. پس ما می پذیریم  که دیگر اندیشی را باید 

استاد محور و استبدادي است، و از باال به در این سیستم فعلی که یک سیستم  ر بخواهیم  اگ .داشته باشیم
پایین است. استاد  فکر می کند  خداي دانش است و دانشجو هیچ چیزي نمی فهمد، حق هیچ سؤالی و 

 میپرسشی ندارد، حتی در دوره ي دکتري هم حق سؤال کردن ندارد. می بینیم که وقتی از استاد سؤال 
 موضع می گیرد و فکر می کند سؤال کردي تا ضعف دانش او را نشان بدهی.   شود

اد ک استیدر حالی که یک استاد، قرار نیست خداي یک دانش باشد، تا حدي یک دانشی دارد، چیزي که 
که  الند، حاکآشنا  همان روش یاد گرفتن است، شما را باید با منابع دانش در آن رشته بیشتر باید یاد بدهد

و فرا ي شته اربحث فرا رشته اي هم هست که باید براي آن برنامه ریزي کرد. یادتان باشد که بحث میان 
 لی است وزش عادر نتیجه، ما اول در عرصه ملی، اگر بحث ما بحث توسعه آمو رشته اي را هم توضیح بدهم.

 ؟یستچشگاه خص کنیم که نقش دانباید مش شرط بقاست، اگر این را بپذیریم علمی اینکه بپذیریم توسعه
خرد منفصل  "دانشگاه "که  بپذیریم و همچنینباید چند پایه باشد  نظام آموزش عالیکه  پذیریمباگر ما
 این که دانشگاهها کاربردي هم داشته باشیم، دانشگاهی که با صنعت کار کند، منتهاآن گاه می توانیم باشد، 

کند هم مهم است. این که صنعت و بازار بر آن حاکم ر و صنعت کار بازا دانشگاه صنعتی چطور می خواهد با
هر  و باشد یا این دانشگاه است که ایده اش را می دهد به آن و به آنها سمت و سو می دهد. چون هر دانشی

واقعیت است که  توسعه پایدار، بحث اولش محیط  زیست  یک این نمی تواند اثر بخش باشد. تولیدي به 
می خواهید  پلیمر درست کنید، من رفتم به کارخانه پلیمر در اراك، رؤساي دانشگاهها در آنجا   است.  شما

این یک افتخار ملی براي ماست که باالخره این صنعت را  .من  دیدم که دستگاههاي عظیم بود آنجا بودند،
 می دانید دستگاههايشما  -این دستگاه خنک کننده را ، اما بحث من در آنجا این بود کهداشته باشیم
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نیاز به مقدار زیادي آب دارند براي خنک کردن دستگاههایشان . پرسیدم  دارند، خنک کننده صنعتی نیاز به
در سطح  دانید آب سفید اآلن خیلی گران است واز چه آبی استفاده می کنید گفتند آب سفید.شما می

که کمبود داریم  این آب سفید را با این  .و تازه چیزي است یک بطري آن حدود یک دالر است  جهانی
هزینه که می شود همین طور خام و خام ، بطري کرد و صادر کرد یا حتی  استفاده کرد براي مصرف روزانه 

بعد گفتم پس ماندتان را  .اندکه مردم آب  سالم  استفاده کنند  این را آورده اند و در این پلیمر به کار برده
ن آب آلوده می شود  چون فقط براي سر د کردن نیست براي کارهاي دیگري هم در چکار می کنید  چون ای

پرسیدم که خوب تولیدات خود   .فرآوریشان استفاده می کنند پساماند را رها می کردند در رودخانه آن شهر
این درات نداریم و یک مصرف اندك در داخل داریم. ارا به کجا می فروشید و صادر می کنید  گفتند که ص

از  سهیم نبوده است. سوگیري و شکل گیري آن نشان می دهد که این صنعت شکل گرفته اما دانشگاه در
،اما بخش در تأمین نیروي انسانی آن سهیم بوده به آنها مهندس داده است دستکم، دانشگاه طف دیگر،

رب اگر رابطه بین دانشگاه و . شما در غصنعتی که سرمایه در اختیار دارد تقریبا هیچ کمکی به دانشگاه ندارد
صنعت هست  ابتدا صنعت می آید و پول می گذارد، سرمایه می گذارد، کارخانه بنز اگر بخواهد دانشگاههاي 

حتی دانشگاه می سازد و  یا آلمان به آن کمک کنند، حتماً اول می گوید من مثالً هزار تا بورس می دهم  و
گاه شین سازي و غیره  اول آنها سرمایه گذاري می کنند به دانشغیره. خیلی از شرکتهاي بزرگ دارویی، ما

و انواع ممکن کمکهاي صنعتی را می دهند و اگر کار ورزي هست با  کمک می کنند و بور س می دهند
در اینجا  دانشگاه   .کمال میل می پذیرند تا بروند آنجا و حتی از دانشگاه می خواهند که این کار را بکند 

حرفی نیست که  پرئرش می دهدت است اگر مهندس مثالً پلیمر می خواهد مهندس پلیمر خدمتکار صنع
بخش صنعت چه سهمی در . چیست؟ در این میان چیست صنعتو نقش  دانشگاه این کار را بکند  اما سهم

را . اینها بحثهایی است که اآلن به بحث شما خیلی ربط ندارد، اما می خواهم این ؟نظام آموزش عالی دارد
بگویم  که حتی اگر قرار است بین دانشگاه و صنعت  ارتباط باشد باید با نقش آفرینی دانشگاه باشد. دانشگاه 
باشد که بگوید این صنعت محیط زیست ما را آلوده نمی کند، بازده اقتصادیش خوب است، تعداد نیروي 

رایزنی کنند با بخش خصوصی و براي کاري که می تواند جذب کند خوب است و غیره بعد بر این مبنا مثالً 
مثال صنایع غذایی را تولید کند. اما اگر مثالً صنایع پلیمر به درد ما نمی خورد و حداقل مصرف آن را نداریم، 
براي چه باید بزنیم ما خیلی از بحثهایمان همین طور است. در بحث خودرو سازي  و کارهاي دیگرمان  تازه 

ست. یعنی دانشی که خودرو سازي می گیرد مثالً از کارخانه پژو، دانش دقیق تر و اینها علمشان هم وارداتی ا
ز جاها می پیچیده تر آن را می گیرد، ما اگر بخواهیم شروع کنیم باید از صفر شروع کنیم. در نتیجه خیلی ا

نانو داراي مزیت  در خیلی از جاها باید ببینیم که محدودیت یا مزیت دارد. مثالً اگر توانیم دانش را بگیریم
است برویم آنجا حتی در صنایع کشاورزي و غذایی  هم چه لزومی دارد    ITاست برویم سراغ نانو. اگر در 

آن هم است و بیرون هم می توانیم آن را تهیه کنیم. در نتیجه اگر  برویم کارهایی بکنیم که ارزانترکه ما 
ند از ابتدا تعیین کند که بروید در این رشته ها کار کنید دانشگاه نقش آفرینی کند این مزیتها را هم می توا

که ماهم نیروي آن را داریم  هم زمینش  وهم زمینه اش  و پولش و منابع خامش را. اینها چیزهایی است که 
 باید در آنها ارتباط دانشگاه  و صنعت  هم  دیده شود. 
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م در عیناً ه شود و که اآلن در دانشگاه تدریس میسؤال: در مورد برنامه هاي در سی آیا  برنامه هاي در سی 
ه نجر بم دوره هاي جدیدي که به منظور گسترش آموزش عالی ایجاد می شوند، به کار گرفته می شوند 

 اجرا، نظارت حتوا،متحقق جامعه یادگیري می شوند یا نه؟ به طور جزیی تر، در فرآیند تعیین هدفها، انتخاب 
 سی، چه باید کرد؟ چه موانعی وجود دارد و چه فرصتهایی؟دراي و ارزشیابی برنامه ه

به آن شکلی که پاسخ: برنامه درسی را اگر بخواهیم در جامعه یادگیرنده بررسی کنیم، برنامه درسی دیگر 
و استاد می آورد و یک سري کتاب و جزوه را تعیین می کرد، به دلیل  اینکه دانش بشري قبالً  وجود داشت 

دسی دارد باال می رود و این حاال چیزهایی است که برآورد می کنند و من هم نمی دانم که با تصاعد هن
چقدر هم صحت دارد، اما می گویند دانش بشري در ده سال گذشته دو برا بر کل دانش بشري شده است. 

ید اگر چنین چیزي صحت داشته باشد شما فکر کنید هزاران سال گذشته  و بشریت همان قدر دانش تول
در نتیجه اگر شما بخواهید برنامه  شده  بعد سرعت آن چقدر زیاد است کرده است که در این ده سال تولید

امعه یادگیرنده، اصالً برنامه درسی فیکس ( از قبل تعیین شده و ثابت) داشته باشید ، با توجه به تعریف ج
میان رشته اي و چند رشته اي براي سی به این شکل فیکس و به صورت رشته اي دیگر جایی ندارد، بحث در

و بعد به دلیل پیچیدگی مسایل انسانی دیگر یک رشته جوابگو نیست، چون  .همین خاطر ایجاد شده است
رشته یعنی خرد کردن و ذره اي کردن علم  و می بیند که چقدر هم تخصصی شده است . قبالً یک پزشک 

د چشم ببینید چند تا تخصص ریز هست و بعد اساساً بود  بعد شد پزشک قلب و پزشک عروق. اآلن در مور
آیا این تخصصهاي ریز می تواند آن توان را داشته باشد که پیچیدگی هاي بشر را حتی از نظر زیست شناسی  

مطرح شود .  در این جا بتواند طوري درمان کند که هیچ آسیبی به جاي دیگرش  نزند.. بحث میان رشته اي
اگر برنامه ریزي را   کار ایی چندانی ندارد.با ویژگی هایی جامعه کنونی اساساً   ته ايو رش یعنی علم ذره اي

کتابهاي آن را تدوین میکنیم که با آن  اآلن مطرح است که تازه ما داریم بر همان مبنا و بر همان تعاریف که
ما براي مثال  .دهد سیستم قدیمی چگونه بوده است، نتیجه می شود که جامعه  یاد گیرنده را تحقق نمی

بحث ترافیک را مطرح می کنیم آیا بحث ترافیک را فقط یک مهندس شهر سازي می تواند حل کند. این 
چرا؟   .در کنارش باشد  و... جهانی است می گویند باید حتماً یک جامعه شناس، یک روانشناس، ها بحث

به ندرت  ،ما در خیابان تی طرز پیاده رفتنح ؟شما طرز رانندگی  کردن ما را نگاه کنید. این چه سبکی است
م. شما داری هم می بینید که کسی درست در دست راست خودش حرکت کند همین را در رانندگی خودمان

جلو شما و می خواهد که  آیدسمت راست راه می روید اما میشما در  آیددارد می می بینید که آقا یا خانم
ه اگر از رود درحالی که  من می خواهم بگویم. اگر شما یاد بگیرید کشما کنار بکشید  تا او مسیرش را ب

کرده ایم، این در رانندگی هم هست، اگر سمت راست حق دیگران را رعایت  سمت  راستمان حرکت کنیم
ترافیک فقط  رفع ی از مسایل ترافیک حل می شود، پس، اگر از خط عابر پیاده حرکت کنیم خیلحرکت کنیم

نیست، مسایل جامعه شناسی دارد، مسایل روان شناسی دارد، یک مسأله پیچیده  جامعه  دنجاده ایجاد کر
شکالی پیش آمده است این شناسی  هم دارد  که چرا این مسأله در جامعه ما رعایت نمی شود . چه ا

به بچه  (general education)چون در آموزش عمومی مان  .میشودندر بحث آموزش ما مطرح  اشکاالت
یاد نداده ایم که چگونه باید زندگی کنند، خیلی از مسایل را آموزش نمی دهیم. من در یک دانشگاه   ها

جامعه برگزیده است تدریس می کنم که با آسانسور باید باال بروي. شما بروید و ببینید که در آنجا که یک 
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سوار آسانسور شدن دارند)،  چون همه یک سطحی از دانش رارگزیده می دانیم دانشگاه را ما یک جامعه ب(
حتی استادها هم همین طور.  را ببینید، به استاد اصالً توجه نمی کند. وحتی استاد ها را این دانشجوها

لویت  آمدن را رعایت کنند چون کسی که اول آمده باید  اول سوار اهمین طور بدون اینکه  سن،  یا  یعنی؟
دهند  تا بیرون رب باز می شود آنهایی که داخل هستند  هل مید یا حتی پیاده و سوار شدنمان. وقتی شود،

بیایند و آنهایی که بیرون هستند همین طور. خوب اینها از کجا نشأت می گیرد: از آموزش و آموزش عمومی 
و نیاز به  سادگی حل نمی شود فقط با مهندسی مترو حل  نمی شود به این همگانی). پس حل این مشکلها(

مثالً براي حل معضل آلودگی  هوا یا همین  اگر بخواهید  معضالت را حل کنید رشته اي دارد. مطالعات میان
ترافیک، شما با یک رشته نمی توانید به جنگ آن بروید  در نتیجه حاال اگر یک مهندس ترافیک پرورش 

م، این تولید در دادید و دانش آن  هم آخرین دانش است، خوب با این همه تولید ي که  در دانشگاه می کنی
گفت آید و به قول رئیس پلیس که میصنعت ریشه اش کجاست. این همه خودرو که دارد توي خیابانها می

خواهد شد، خیلی خوب چه کسی می خواهد در مورد اینها فکر  ل آینده تهران یک پارکینگ روزانهدر ده سا
ا یک  مهندس شهر سازي یا مهندس خودرو فقط ب اهیان اگر آنها بخواهند فکر کنندکند دانشگاه و دانشگ

 کنیم، مثالً همین زوج و فرد کردناینکه چه کار باید ب نمی توانند این مشکل را حل کنند سازي و غیره که
یک  وانده استاین را فقط یک مهندس نمی تواند انجام دهد. باید یک مهندس  که برنامه ریزي شهري خ

هاي میان رشته اي، با  و بحث و با یک هم اندیشی و غیره بنشینند دس که مهندسی صنایع خوانده باشدمهن
اندیشه برسند به اینکه، بحث مثالً آلودگی محیط زیست تهران چگونه حل می شود، بحث  یک انسجام

ثل سوار مترو شدن یا آسانسور شدن ترافیک را چگونه حل کنند و بحث تنشهاي روز مره اي که ما داریم م
اگر نگویم که منسوخ شده  ، بحثی است که دارد منسوخ می شودبه این مفهوم امه درسیکه گفتم، پس برن

 است.
اتحادیه اروپا، آمریکا و کانادا و بعد  .ببینید من اآلن داشتم برنامه هاي راهبردي چند کشور را می خواندم

آنها  میگیرد را باکه ژاپن هم در آن قرار  ا هم مطالعه کردم، یعنی جهان سومحتی چین، کره و غیره ر
ا  بحث  این است  که می روند. بحث آنه مقایسه کردم، دیدم که آنها کامالً دارند مسیرهاي متفاوتی را

اینکه، این بچه چگونه باید زندگی  یعنی (general educacion)قرار گیرد آموزش عمومی باید مورد تأکید
دن را در اولویت  اول قرار می دهند و بعد چه بسازد کند، قبل از اینکه بگویند چه بسازد، چگونه زندگی کر

من این مطالعه را براي بحث مقدمات  برنامه پنجم، در مورد جهانی شدن  انجام داده ام. من آمده ام و این  را.
کشورها را مقایسه کرده ام که در سیستم آموزش خودشان چه کار کرده اند. سیستم آموزشی آنها، اساساً یاد 

) که گفتم ، تکثرگرایی، دگر اندیشی. در ایاالت generalد گیري است. همین آموزش عمومی( گرفتن یا
متحده، در برنامه هایشان که نگاه کردم، اساساً این مسایل را تغییر داده اند. گفته اند، بحث اول، این است که 

تولید،  مبتنی براست، تبوده اس حاکم تاکنون که باید فلسفه آموزش خودمان را عوض کنیم، ، فلسفه اي
سود و پول است و مالك ارزش گذاشتن در سیستم االن پول است. وسایل براي تولید پول بیشتر و تولید 

، زندگی بیشتر تولید کند بیشتر است. در صورتی که االن می گویند، باید، دانش، ابزار و وسایل براي زندگی 
ر، من می گویم زندگی بهتر، چون طول عمر وقتی مهم است و زندگی بهتر. البته آنها گفته اند زندگی بیشت

دیده ام آنجا افرادي هستند که  "که شما کیفیت زندگی بهتري داشته باشید. من چون آفریقا رفته ام، واقعا



 15 

 شیا تمام بدن ،علیل است شتمام بدن "روزي نیست که آرزوي مرگ نکنند. اصال زندگی کرده اند وسال  50
سال دیگر او  10سال، یعنی  60غذا حتی ندارند که بخورد، حاال شما طول عمر او را بکنید یا  ،درد می کند

را شکنجه می کنید. این را مقایسه کنید با اروپایی ها که وقتی بازنشسته می شوند، تازه اول سفرهایشان و به 
یگان است، تخفیف دارد، دور دنیا گشتن شان است، امکانات براي آنها بعضی بزرگساالن نشان، خیلی هاش را

. آنها زندگی بیشتر نه بهتر ها زندگیشان فرق می کند. پس زندگیا جاي مخصوص در اتوبوس دارد، اینآنج
به  هم سازي آمده اند و فلسفه آموزش خودشان را دارند عوض می کنند. به ویژه، حتی اگر از بحث تجاري

، آن و تغییرات بوجود آمده در جهان کار  ه استاین موضوع نگاه کنیم، که در بحث جهانی شدن مطرح شد
راه می در خیابان ها  ها  آزادانه  که آنجا، گاو و بپذیرد می رود ، باید بداندهند  براي کار ، بعنوان مثال به که

 دبپذیر رود و اگر به آنها بی حرمتی کند با درد سر زیادي روبرو می شود.بنا بر این باید یاد گرفته باشد که 
پرستش می کنند و آن را مقدس می دانند یا خیلی چیزهاي بد تر که  را یک عده هم هستند که گاو که

بعضی از آنها را به راحتی نمی توان بیان کرد. وقتی که فردي می رود آنجا، باید بتواند این چیزها را بپذیرد، 
در برنامه  هاي هستند که بایدباید آنها را بفهمد. پس بحث دگراندیشی، هم اندیشی و بحثهاي مشابه چیز

 توجه باشند. هاي درسی مورد
 ؟: منظورتان همان معلومات عمومی استسئوال

همین بحث را  "، بحث دیگري است. در فلسفه آموزش و پرورش، ما قبال General Educationپاسخ: نه 
ی ما را افرادي مثل دکتر هم داشتیم. در قبل از انقالب کتابهاي دین "مباحث دینی را قبال "داشتیم. مثال

بهشتی و باهنر می نوشتند. افرادي بودند که صاحب نظر و فکر بودند، می نوشتند و دقیق هم می نوشتند. 
شما آن را مقایسه کنید با کتابهایی که ما االن به عنوان منبع آموزش داریم. این سئوال که شما با پدر و 

ر رفتار کنی، اینها نه به صورت درس مستقیم، بلکه اینها با چطو مادرتان چگونه رفتار کنید، با همکالسی
روش و منش استاد و هیات علمی و فرهنگ دانشگاه آموزش داده شود. یک بخش این ها از طریق رسمی 
است. یک بخش آنها از طریق فرهنگ دانشگاهی است. اینکه شما نباید تقلب کنید، مقاله کس دیگري را 

را بکنید، باید کد بدهید، اینها چیزهاي است که در فرهنگ دانشگاهی به معناي کپی نکنید، اگر این کار 
درستش آموزش داده می شود. نگاه کنید، دانشگاه ما االن چه وضعی به خودش گرفته است. از استادش 
گرفته که مقاله دانشجویش را بر می دارد تا دانشجو که مقاله کس دیگري را بر می دارد. روزي نیست که 

می  Searchایتی ایجاد نشود، دیدم سایتی ایمیل زده بود که شما نگران پذیرش مقاله هایتان نباشید. ما س
کنیم و مقاله آماده داخلی، با منابع داخلی و خارجی و هر عنوان که بخواهید به شما می دهیم. این را اعالم 

در ولی  ا وجود دارد.نترنت این چیزهکرده است. در کجاي دنیا شما چنین چیزي را می بینید. البته در ای
اگر بخواهید چنین کاري را با دانشگاه  ، که از فرهنگ دانشگاهی باالیی برخودارنددانشگاه هاي پیشرفته

  . یعنیبه بازیچه تبدیل شده است.در اینجا دانشگاه  به شدید ترین وجه با شما برخورد می شود. بکنید،
ه است و از فرهنگ واالي دانشگاهی در آن چندان خبري دش داشته دانشگاه را در پایین ترین حد نگه 

که دانش خودش را به این شکل تجاري و بی  نیست.در کجاي دنیا چنین ابزاري با دانشگاه برخورد می شود
حیا گونه تبدیل کند و بیایند و بگویند که ما مقاله می نویسیم، هر چه بخواهید و با هر رشته اي، حتی 

 CDتومان می توانید  1500می فروشند. شما با  هم CDجستجو کنید. حاال دیگر  نمی خواهد معنوان را ه
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ي خودتان را بخرید و بی نهایت مقاله داشته باشید. این دیگر بحث دانشگاه نیست. دانشگاه دیگر در رشته
 دن نیست.صدد کار ویژه، دنبال حقیقت بودن، دنبال نجات جامعه بودن، دنبال راهنمایی جامعه بو

ث در بح اما در همان حدش هم از بین رفتن است، برنامه درسی در یک مفهومش در حالبرنامه درسی، 
ارات یم  انتشدا آممیعنی  .ی بود. که بعد از  انقالب داشتیمدلیل مشکل ما تمرکز گرای .ما مشکل داریم داخل

. خوب درداختنبرنامه هاي درسی می پ در آنجا به تدوینو یک سري استاد می آمدند و  سمت راه انداختیم
داي شید که جاته بشما اگر بخواهید سازمانی داش ملیاتی چقدر این کار پیش می رود.ببینید حاال از لحاظ ع

ه اي نوع  رشتتهمه  و برنامه در سی و دانش براي شما تولید کند، از لحاظ  نیرو با این از دانشگاه بنشیند
 پذیر است؟ پیدا شده، آیا اصالً امکان 

 ا چندمحداقل براي کشوري مثل کشور ما که اینقدر تعداد نیروي علمی آن کم است در سطح دکتري، 
شت، نمی را داهزارتا واقعاً دکتري داریم؟ کسی که شایستگی این را داشته باشد، چون هر کس هم که دکت

ري یک ون هر کاچرند، توانایی را ندا تواند این کار را انجام دهد، نمی تواند بیاید و آموزش بدهد، همه این
خواهید ید اگر بکر کنسري توانایی ذاتی و فردي نیاز دارد، هم یک سري از آنها را باید آموزش ببینند، شما ف

 . بودیم به صورت متمرکز عمل کنید، چه اتفاقی می افتد، همان موقع هم با مشکل روبرو
بگوییم  ی توانیممک نظر گاه داده اند، برنامه درسی که حاال از یبرنامه در سی را به دانش تدویناین اواخر و  

ه اصلی  کار ویژ ز اینبه دلیل سال ها دور بودن ا استادهاي ما . امامنسوخ است. دانشگاهها که این را گرفتند
هنگ ا و فره.افزون بر آن به دلیل نبود هنجار این کار را نداشتند و یا حتی جسارت  ، مهارتخودشان

ا حتی گانه و یثار بیبرخی از فعالیت ها در این زمینه به کجراهه رفته اند:ترجمه دست و پا شکستۀ آ دمیکآکا
. به یان نیستنشگاهکپی آثار دیگران.البته این داوري نفی کنندة برخی تالش هاي صادقانه اما اندك برخی دا

بی ان خول سنتی آن وضعیت چندهر حال  در شرایط کنونی ، در تدوین برنامه هاي درسی ، حتی به شک
د می بینی ن شمااین کار چه شد، این شد که اال نتیجه و دستکم نیازمند باز آموزي وزمان هستیم. نداریم؛

 نسوخ شدهانش مخیلی از رشته ها چیزهایی را درس می دهند که مال دو یا سه دهه  قبل است، که واقعاً د
ه داریم، کتابخان  چندنکه چند نفر را می گیرند، نداریم،  ما اصالًاست. مثالً در رشته کتابداري، کاري به ای

نوز  وانند، همی خ چند تا کتابدار می خواهیم، حاال این را بگذاریم کنار، بچه هایی که می روند آنجا درس
ار زک نرم افیبا  است. اآلن شده منسوخ تا حد زیادي روش دیویی و کنگره و غیره را می خوانند. اینها اآلن

مه ي آن هیرید، زرخش یا نمونه هاي دیگر، که شما در طول دو یا سه ماه می توانید یاد بگ آمثالً پارسا
دهید . من با گرفتن دانشجو توانید انجام میشد، میکارهایی را که در سیستمهاي دیگر مثل دیویی انجام می

ریخچه ثل تاا می شود در درسهایی ممخالف نیستم  اما ما دانش جدید به آنها نمی دهیم، این روشها ر
وز به ست که ر زارهاکتابداري و غیره مطرح کنید ولی آنها فقط دیرینه را نشان می دهند و امروز بحث نرم اف

تابخانه ویم کروز در حال پیچیده تر شدن هستند و باعث می شوند کارها راحت تر انجام شوند. من نمی گ
ان نقش همچن ی گویم و به آنها هم معتقد نیستم، چون معتقدم کتابدیجیتالی شود، من حتی اینها را نم

 امپیوتر نمی توانید کتاب بخوانید.خودش را دارد،  در نهایت باز هم پاي ک
اینها چیزهایی است که برخورد برنامه درسی را زیر سؤال می برد. یعنی اصالً بحث رشته و نظام دانشگاهی  

حاال ما می گوییم اینها خیلی پیشروانه براي ماست اما حتی خیلی در  به این شکل را زیر سؤال می برد.
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برنامه درسی آن روال و تعاریف کالسیکی  که وجود دارد، به دلیل آن تمرکز گرایی و بعد به دلیل نا آشنا 
بودن اساتیدمان و دانش  پایین آنها قابل قبول نیست. یک مشکل ما عدم  تولید دانش است و حتی نمی 

یم پا در مشارکت  جهانی بگذاریم. شما وقتی می خواهید برنامه درسی داشته باشید، باید تولید دانش توان
داشته باشید. وقتی که دانشگاههاي ما به دلیل این گسترش بی رویه، آموزش محور شده و یک استاد در 

یوتر هم باشد، این امکان عنوان را درس می دهد. حتی اگر یک کامپ 14 نیم سالدانشگاه مثالً پیام نور در 
پذیر نیست. من خودم، وقتی که در یک روز درس می دهم و از کالسی به کالس دیگر می روم، تا وقتی که 
بخواهم ذهنم را از آن  خارج کنم و بیاورم در این درس، خودش زمان بر است و گاهی می بینم که مباحث را 

د، آیا می تواند برنامه درسی بنویس دهد،میان درس عنو 14 که دارم مخلوط می کنم. آن وقت یک استاد
 حتی اگر برنامه درسی به صورت آماده هم باشد.

 امه درسی، برنپس مشکالت برنامه درسی، حاال آن بحث قبلی که خیلی پیشروانه است را اگر کنار بگذاریم
 اشت. اگرند دوري نخواهدچار مشکل است. یعنی اساساً اگر به شکل متمرکز باشد، دیگر نوآ "ایران واقعا

یگر، شته اي دهر ر معتقد به نوآوري و اندیشه هستیم در همه زمینه ها مثالً اقتصاد ، یا حتی مدیریت و در
با یک  ر دانشگاههنید  رویکرد هاي متفاوتی دارد. دانشگاههاي ایاالت متحده، انگلستان فرانسه و آلمان را ببی

ک متحده ی یاالتا رویکردهاي چپ وجود دارد، مثالً یک دانشگاه در رویکرد، برنامه را درس می دهد. مثالً
رود در  ند میدانشگاه علوم انسانی با رویکرد چپ است، دانشجویی که می خواهد با رویکرد چپ مطالعه ک

ی که یآنها.است  آنجا رشته اي را می خواند، باید بداند که بازار کارشان به دلیل جهان سرمایه داري کم
ور ها سایر کش وروپا اند با رویکرد لیبرال و نئولیبرال آشنا شوند، به دانشگاه دیگري باید بروند. در بخواه

 همین طور است. خود این تنوع می بخشد
در نتیجه برنامه درسی ، در ایران دچار مشکالت بسیار زیادي است. یکی اینکه استادهاي آن توانمند نیستند 

سبکی عمل شود، البته خود دانشگاهها باید در این زمینه اقدام کنند و به  و من نمیدانم می خواهد به چه
د. االن یک معضل نهمین دلیل که گفتم، شمار زیاد  دانشجویان باعث شده که دانشگاهها آموزش محور شو

نشجو پیدا کردن استاد راهنماست. دانشگاه پیام نور با این تعداد اندك استاد، دانشجوي فوق لیسانس دارد، دا
ي مرا بپذیرید، در حالی که باید به سراغ کسی یی پایان نامه باید برود و التماس کند که استاد، شما راهنما

برود که به این کار عالقمند است، به گرایش و به موضوع پژوهش او عالقه دارد، به همین دلیل با معضل رو 
رده و یک حالت سردرگم. اگر بخواهید جامعه به رو هستیم و این برنامه درسی، یک حالت بینابینی پیدا ک

کشد، تا استاد هاي ما یاد بگیرند که  سال طول  5یا  4یادگیري اتفاق بیفتد، حداقل الزم است 
Syllabuses  یعنی چه، شما از اساتید ما بپرسید کهSyllabuses  یعنی چه؟ خیلی از آنها این را نمی

ملی چاپ می شود برنامه ریزي آموزشی، برنامه ریزي درسی همه دانند. در خیلی از ادبیات که در عرصه ي 
کنند. حتی محتواي برنامه درسی را می گویند برنامه درسی، در صورتی که شما می را با هم مخلوط می

دانید برنامه درسی چه چیزي است.چه ویژگی هایی دارد؟ فرآیندهاي آن چیست؟ چگونه باید تولید شود؟ 
شود؟ یعنی حتی غیر از بحث تولید، ارزیابی آن هم هست. ما حتی این را به دلیل اینکه  چگونه باید ارزیابی

مهارتهاي عمومی و آموزشی در خیلی از استادهاي دانشگاه وجود ندارد، حتی نحوه ارزیابی را بلد نیستند. 
سی می آورید. وقتی که چون اساساً نحوه ارزیابی می تواند روي برنامه درسی اثر بگذارد، آن را جزء برنامه در
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د یا یشکل برنامه درسی را عوض کن یا د ویدانشجو چیزي را نفهمیده و نمره ها همه پایین است، باید بیای
را عوض کنید. خالصه باید به یک شکلی تغییرات بدهی تا این (نمره ها) بیایید سطح  انشکل تدریس خودت

یید که کسی متوجه نشود، براي همین نحوه ارزیابی خواهید فقط یک چیزهایی بگوباال. چون که شما نمی
حتی بر محتواي مواد برنامه درسی و می تواند مرتب آن را کامل کند و بهتر کند تا دانشجو  .تاثیر می گذارد

 با آن کنار بیاید. 
، _یداه کنیک بخش این است، یک بخش هم مثل پیام نور،. شما وقتی می روید آنجا، یا در سایتشان نگ

ر، پیام نو نشجوينکه من به پیام نور تاکید می کنم چون حدود نیمی از بخش دولتی یا کل دانشجویان، داای
 وند تهیه ه فرآیو مشخص هم نیست ک .ندارند یاینها دارند درس می خوانند اما برنامه درسی مدون-هستند. 

اه دور از ر نشگاههاي باز ومسئول این کار است، در صورتی که دا یا نهادي تدوین  آن چیست؟  چه کسی
زشی ه آمویک سیستم خاص و ویژه و پیچیده خاص خود را دارد، چون عالوه بر اینکه یک متخصص در رشت
 ايیستمهسهست ، در کنار او یک گرافیست، یک روان شناس، یک برنامه ریز درسی می گذراند. این در 

 وجود دارد،  پیشرفته آموزش باز واز راه  دور
آید، روش یپایین م را نداریم، در نتیجه بازده بچه هایماناز این روش ها را هیچکدام پیام نور  در سیستم 

تی به آن تس اي است که به غلطمان هم، در لیسانس، فوق لیسانس و باالتر، روشی مثالً چهار گزینه ارزیابی
چه  ند، برايلید کواند چیزي تومی گوییم. در نتیجه، مثالً دانشجویی که می آید تحصیالت تکمیلی  باید بت

شته باشد آوري دا ید نوپایان نامه می گذراند، براي اینکه دانشجو بیاید مشارکت کند در تولید دانش. حتماً با
رید، او به باال بب او را گزینه اي  که نمی توانید دانش و این  حتماً نیاز به ارزیابی دارد، با یک آزمون چهار

تیجه در ند و در نند، با همین روش جواب می دهد. از تحلیل و غیره هم باز می ماخواهمان روش تستی می
ر تی اگبرنامه درسی او هم  که مشخص  و مدون نیست، ح .سطح تحصیالت تکمیلی  دچار مشکل می شود

هایی در ، کارمدون هم باشد می تواند ایراد داشته باشد، پس سیستم ایران در بخش دانشگاهی مشکل دارد
تمرکز میستم سن زمینه انجام شده و خانم وزیري در این زمینه کار کرده است و گفته است معایب این ای

 چیست و راهکارهایی هم ارائه کرده است که باید آن را مطالعه کنید. 
 ؟ چیست سؤال: در مورد خود ارزیابی اساتید، دانشجو و دانشجویان و اساتید  از یکدیگر نظر شما

که گفتم، ارزیابی دانش بود. ارزیابی کیفیت بحث دیگري است. این بحثها در سیستم ما نمی  پاسخ: ارزیابی
دانم آماري که می دهند چقدر  صحت دارد، چون اخیراً در این زمینه کار نکرده ام... سمیناري بود که در آن 

ومی است، و مطرح شد، سهم بخش دولت که من آن را عمومی می نامم چون معتقدم دولت جزو بخش عم
در سطح دنیا هم می گوییم بخش عمومی و بخش خصوصی، سهم بخش عمومی در تأمین منابع آموزش 

درصد آن از طریق هاي دیگر  80درصد است. پس  20و حتی  15و به یک روایت  5عالی به یک روایت 
بخش خصوصی ، این طریق، موزش بسیار تاثیر گذار است آروش تامین منابع مالی در تأمین می شود. 

برد نیست، خانواده ها هستند و این تأثیرهاي بسیار سویی می گذارد، چون این منابع خانواده را به تحلیل می
زند و می و آثار سیاسی، اقتصادي، فرهنگی بدي روي خانواده می گذارد، چون فرد، نان شب خودش  را می

ذاري پایین می  آید. چون شما که نمی آید درس بخواند. وقتی سهم عمومی اندك است، سطح سرمایه گ
توانید بیش از حقوق فرد از او درخواست کنید، در نتیجه سرانه دانشجویی پایین می آید و در نتیجه دیگر، 
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 -زمان و مجال و منابع مالی ندارید که بخواهید برنامه درسی تدوین کنید. در نتیجه استاد هم ارزیابی اش
حت تأثیر قرار می گیرد، چون شما هر جا می روید کاالیی بخرید و پول را ت -این را به همین دلیل گفتم

خودتان می دهید مثالً می خواهید یک مانتو یا چادر بخرید، اگر زدگی داشته باشد، شما آن را می خواهید؟ 
ی یا نه. اما دانشجوي ما به دانشگاه می رود، خودش هم پولش را می دهد، چه دانشگاه آزاد، چه غیر انتفاع

پیام نور. اما حتی حق انتخاب استاد خودش را ندارد. حتی حق اعتراض به او را ندارد. ارزیابی می کند اما 
وقت ها دانشجو به کالس می رود و استاد به جاي درس، خاطرات  ب خیلیوکجا آن را اعمال می کنند. خ

را انتخاب کند یا نه؟ این سیستم تعریف می کند، حداقل دانشجویی که پول می دهد، باید بتواند این ها 
چنین اجازه اي به آن نمی دهد. به ویژه حتی اگر در بخش عمومی، هم باشد باید چنین اتفاقی بیافتد چون 
مال همه اي مردم است. پس من به عنوان یک شهروند، حق دارم بگویم که این استاد کم کاري می کند و 

 غیره.
 ؟ ستمه هاي درسی، نظارت بر کالس در و غیره نظر شما چیدر مورد نظارت بر اجراي برناسوال: 

 پاسخ: منظور شما از نظارت چیست؟
ت که بر ري اسسوال: منظور ما بازرسی ومچ گیري و غیره نیست. اما اینکه استاد احساس کند که فرد دیگ

 رسد. بداقل کار او نظارت دارد و هدف او این است که در اجراي برنامه درسی، نقص ها و مشکالت به ح
پاسخ: در دانشگاههاي دنیا این نظارت چطور انجام می شود. وقتی که می گویید دانشگاه مستقل است به 

، هیچ کاري نمی توان کرد. یعنی دخالت در این کار انجام نمی شود و ارزیابی ها به دو عمومیویژه در بخش 
دانشگاهها با مشارکت خود دانشجویان افراد صورتی درونی و برونی انجام می شود. ارزیابی درونی که خود 

همسان (نظارت توسط همتایان انجام می شود). این ارزیابی داخل است. یک سري نهادهاي هم هستند که 
نظارت.  نه ) که البته از بخش عمومی پول می گیرند و آنها را ارزیابی می کنند وNGOنهاد مدنی هستند (

چ جاي دنیا در دانشگاه توسعه یافته نمی بینید که کسی بیاید و در کار چون هی .نظارت اساساً مداخله است
اي که انتخاب می کنند، دقت می کنند که افراد دانشگاههاي برتر را به عنوان استاد دخالت کند، موقعی

گذارند. بالفاصله بعد از استخدام، اگر براي آموزش استاد بگیرند و بعد دوره هاي آموزشی هم برایش می
. و شرکت کندهاي تدریس و روش هاي ارزیابی و غیره را یاد هایی، روش در دوره بایدستخدام شده باشند، ا

 آموزش میدهند.خود استاد حتی اگر بخشی از آن را در طول دوران تحصیل تکمیلی یاد نگرفته باشند، به 
 Faculty(لمی ي اعضاي هیئت عتوسعه در نظام هاي دانشگاهی توسعه یافته بر افزون بر آن

Development(  و براي آن سرمایه  دانشگاههاست تاکید میشود. اساسی مسئولیت هاي، که یکی از
فراینی که به روز آمد سازي دانش و مهارت هاي اعضاي علمی می انجامد.حتی گذاري زیادي هم می کنند. 

، منابع روز، روش هاي تدریس روز، با مثالً با نرم افزار هاي روز اتحادیه هایی نیز براي آن شکل گرفته است.
تغییراتی که حتی در مفهوم دانش ایجاد شده است با این ها آشنایشان می کنند و این را در کار راهه ارتقاي 
استاد می گذراند و به او پاداش می دهند، و نه به زور، آنها را تشویق می کنند تا خود استاد ( ناظر بر 

هاي ا در دانشگاه و نهاده هاي آموزشی و در کشورمعنیک اصالً، نظارت به  ،دانشگاه، خود دانشگاه است)
را داشتیم که اصالً پروژه اي شده بود، طرف  روش  است. در زمان گذشته ما این شده توسعه یافته منسوخ

می آمد به عنوان بازرس سر کالس و شروع می کرد به سوال کردن از بچه ها از درسی که معلم داده بود، 
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معلم هم از قبل با او تبانی کرده بود و یا با هم کامالً مخالف بودند، قرار می گذاشتند که مثالً فقط فالن 
کرد، یا اگر می کرد آموز را بلند کن، او هم همین کار را می کرد، شاگردهاي خیلی تنبل را  بلند نمیدانش

ت. در سیستم علمی و در نهادهاي آموزشی آن را نادیده می گرفت. این سیستم اساساً دیگر منسوخ شده اس
رکود. افزون بر آن بویژه در کشور هایی که ساختار و تولید دانش، این سیستم جواب نمی دهد و بیشتر 

 حقوقی مناسبی وجود ندارد ،امکان فساد و تبانی بیش از آثار خوب آن است.
ود، خود یشه خالً در بحث مدیریت، همیکی از دالیلی که این سیستم در اکثر جاها از بین رفته است. مث

 نید، همهبخوا ارزیابی، خود سنجی، خود آزمونی، خود انتقادي و غیره مطرح است. آخرین دانش مدیریت را
ی بلکه و بوژه آموزش عال در بحث آموزش، و...نه تنها  Self Management  ،Self Evaluation اش

ی موزش عالدر آ از ابتدا هم اساساً این موضوع مطرح است. حتی در سطح سازمان هاي تولیدي و خدماتی نیز
 که باید اد استآن است فرهنگ سازمانی در نهادهاي دانشگاهی به گونه اي سامان یافته  جایی نداشته است.

. یابی کندا ارزکه صادقانه خودش ر از خود اش ارزیابی کند چون استاد به یک حدي از فرزانگی رسیده است
ه شی است ک، دانما معتقدیم که دانش عملکردش نیز می تواند معیار بر خود ارزیابی او باشد عالوه بر آن

ه نظر من ام دهد با انجبتواند این فرزانگی و فرهیختگی را در افراد ایجاد کند. اگر دانش نتواند چنین کاري ر
ل باید او ، اود. در نتیجهدانشی نیست که به درد فرد بخورد. دانش ناب نیست که بتواند ارزش آفرینی کن

 ان همخودش از خودش راضی باشد. خودش از خودش ارزیابی کند، بعد افراد دیگري هستند. دانشجوی
ی کند. ابی مهستند. یعنی خودش ارزیابی می کند، دانشجوهایش ارزیابی می کنند و افراد گروهشان ارزی

ري  که تپیچیده  رتهاينی انجام میشود، حاال با مهاحاال ارزیابی هاي بیرونی  هم بر اساس، همین ارزیابی درو
 بتوانند از نتایج بیرونی هم استفاده کنند.

ن  بعنوان یک معیار مثال در ارزیابی هاي بیرونی در کشورهاي توسعه یافته توان شغل یابی دانش اموختگا
شغل پیدا کنند؟ چه شغل  توانسته اند نهاآ ند تا ببیند چقدر،نبررسی می ک رد استفاده قرار می گیرد.مو

البته در سیستمی که در آن این موضوعات داراي  –گذارند اند پیدا کنند؟ اینها هم تاثیر میهایی توانسته
ارزش باشد، مثالً وقتی که می خواهید استخدام شوید، وقتی که بگویید از دانشگاه اکسفوردم دیگر همه می 

و این دانش آموخته اي او، کیفیت هاي الزم را دارد. پس نظارت پذیرند که این دانشگاه، دانشگاه برتر است 
به این معنا که دولت بیاید و نظارت کند، شما در سیستم دانشگاهی حتی کشورهاي جهان سوم دیگر نمی 
بینید. البته خیلی از دولت ها در کشور هاي جهان سوم سعی می کنند مداخالتی را انجام دهند و دقیقاً 

تا دانشگاههایشان عقب بماند. من این کشورها را مطالعه کرده ام که در چشم انداز به عنوان باعث شده اند 
شده اند مثالً پاکستان را مطالعه کرده ام، آخرین مطالعات انجام شده توسط  کشورهاي رقیب منطقه معرفی

ار رئیس بخش خصوصی و دولتی نشان می دهد یک سیستم متمرکزي که در آن رئیس جمهور یا استاند
دانشگاه است، البته رئیس تشریفاتی است، بعد می آید یک معاون یا قائم مقام می گذارد که معموالً از 

اما در عین حال سیستم آنها سیستمی است که وقتی درست می شود که اساساً بیاید و این  .دانشگاه است
اي نکند، بلکه سیاست گذاري کالن  گري را بر دارد. من نمی گویم که بخش دولتی هیچ مداخلهکار مداخله

فرصت هاي برابر ،  مثال سیاستگذاري براي ایجاد با دولت است و باید هم باشد و آن هم بر اساس منافع ملی. 
و به این صورت نباشد که االن، یکی شبانه است و یکی روزانه. یکی پول می دهد و یکی نمی دهد و هر دو 
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این است که این یکی یک تست کمتر زده است. در کنکور نمره این یکی کنار هم نشسته اند و تفاوت آنها 
. هر دو قبول شده اند، یکی شبانه و یکی روزانه اما در یک رشته و یک  4002و آن دیگري  4001شده مثالً 

 دانشگاه. ارزیابی و نظارت را هم بر همین اساس انجام دهد. که آیا این فرصت هاي برابر براي همه ایجاد شد
و بدون مداخله اي مستقیم این ها همه اش،  الن، از طریق اجراي سیاست ها استیا نه. بنابراین نظارت ک

سیاست گذاران وبرنامه ریزان در آمریکا  .بعنوان مثال) تا  این کار انجام شود Intensiveتشویق می گذارند (
از دانشجویان را تشکیل می  %80هافیدزیاد شده است. س در دانشگاهها  که نژاد گرایی آموزشی متوجه شدند

باید سهم  2010دهند و سیاه ها و سایر نژادها تعدادشان دارد کم می شود. دولت آمد و گفت، تا سال مثالً 
برابر نژادي داشته باشند و بعد به دانشگاهها گفت، دانشگاهی که به این سمت حرکت کند، این جایزه هاي 

می کند. در نتیجه خود دانشگاهها براي گرفتن بودجه ها عمومی، خودشان مالی و یا زیر ساختی را دریافت 
آمدند و این کار را کردند چون خودشان از لحاظ عقالنی به این رسیده بوداند که دانشگاه مال همه است و نه 

کرد فقط سفید پوستان. دولت بدون اینکه مداخله کند، بدون اینکه فشار وارد کند و یا سهمیه ببند، کاري 
اصالح شد و بعد هم آمدند سطح آموزش هاي این قشرها را باال  خود خواسته و خودکار که سیستم به صورت

بردند و در دبستان ها و دبیرستان هایشان، پایه اي آنها را تقویت کردند تا بتوانند رقابت کنند براي ورود به 
 دانشگاهها.

د پاسخ ده انشزیر که حین مصاحبه، مورد غفلت واقع  در پایان خواهشمندیم در صورت امکان به سوال هاي
 دهید.

ه یاد آموزش عالی براي رفع موانع یاد شده و در نتیجه بستر سازي براي تحقق جامع فرصت هایی که-1
 گیري می تواند از آنها بهره گیرد چیست؟

اره شد ه اشگونه ک پاسخ: نخست بهتر است از نقاط قوت که درون سیستمی بشمار می آید شروع کرد.همان 
ایطی می ین شر،جامعه یادگیرنده نیازمند شکل گیري شرایط مناسب براي آن است.واز جمله بایسته هاي چن

ظري و العات  ند .مطتوان از دگر اندیشی، آزاد آندیشی ، تفکر نقاد و خالق، شفافیت، پاسخگویی و... نام بر
تقالل اس"ز اري دانشگاه اشرایط نیازمند برخورد تجربیات نشان داده است که ایجاد این بایسته ها و

، از انین مصوبایجاد چنین بستري در قوخوشبختانه ظرفیت قانونی براي  است. "آزادي علمی "و  "آکادمیک
ی ت مقدماتطالعامجمله قانون برنامه سوم و چهارم توسعه، قانون  اهداف و تشکیالت وزارت عتف، و حتی در 

 ست کهاوجود داشته  -که من دیده ام-رین نسخه هاي نقشه جامع علمی کشور برنامه پنجم  و حتی آخ
جماع جود اومیتواند به مثابه نقطۀ قوتی براي بستر سازي شکل گیري  جامعه یاد گیرنده بشمار آید. 

اي هکه در یافته –کارشناسی در سطوح مختلف پژوهشگران، وحتی در سطوح مدیران عالی  و ارشد 
ر لی کشوبر آن پافشاري شده است، از جمله دیگر نقاط قوت سیستم آموزش عا اخیر  پژوهشی چند سال

نه بنظر اسفا، متهر چند گیرنده  کمک کند.ند به ما در شکل دادن به جامعه یادبشمار می رود که میتوا
 میرسد ارادة سیاسی چندانی براي بهره گیري از این پتانسیل ملی وجود ندارد.

که بیشتر آنها  –یت شناختی جامعه ایرانی و مهم تراز آن بدنبال دانش بودن آنها جوان بودن بافت جمع
تمایل به ادامه تحصیل تا آخرین سطوح علمی را دارند. و مهم تر از آن تمایل خانوار ها که حتی حاضرند  از 
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ایی است که در و پدیده ه ان هزینه کنند، از جمله نفاط قوتنان سفره شان در راه ادامه تحصیل  فرزندانش
 کمتر جوامعی دیده میشود. 

لمللی ابین  واما در مورد فرصتها، که به مسائل برون سیستمی  مربوط میشود، میتوان به پدیدة جهانی 
نش کتفکر و  که بر روشن است که منظور من از این پدیده، روایت نئو لیبرال آن نیست دانشگاهها اشاره کرد.

 شارد.می ف یی سازي، تجاري سازي، و خصوصی سازي آموزش عالی و... پايابزاري مبتنی است، و بر کاال
وامع جت در منظور من از جهانی یا بین المللی شدن آموزش عالی جریانی است که بر چرخش آزاد اطالعا

یی، کثر گراتو در نتیجه بر  تلقی میکند"عمومی جهانی "کاالي  بشري استوار است و دانش را به مثابه
 واهی  ی،تفکر خالق و نقاد متکی است. خوشبختانه در عرصۀ کنش هم نهادهاي اصیل دانشگدگراندیش

دانش  عات،پژوهشی، برغم فشار هاي زیاد نظام حاکم اقتصادي، سخت در تالش هستند با چرخش آزاد اطال
اري ز آن بسیا یرويپبه  این میراث جامعه بشري را با مشارکت تمامی آنها توسعه دهند. ابتکار  ام. آي.تی. و

یا حتی  وي وب از دانشگاههاي سرشناس جهان  براي برایگان در اختیار گذاشتن برنامه ها درسیشان بر رو
ي سایت هایی یرو حتی شکل گ   Sageاستفاده همگانی و رایگان از برخی بانک هاي اطالعاتی معتبر مانند 

ین کره اجاي  علمی  را براي همگان در هر پدیا که امکان دسترسی به آخرین منابعنظیر ویکیپدیا و مگا
ی یاد معه  جهانجا"ي و ارتباطات فراهم می آورد راه را براي شکل گیر ، با استفاده از فناوري اطالعات خاکی

 یازمندنفراموش نشود که یادگیري مسیري دو یا حتی چند طرفه است؛ و  رد.فراهم می آو  " گیرنده
ل ستقالاز ا گاهی نیازمند برخورداري این نهادهای در سطوح دانشاین همکنش همکنشی تنگاتنگ است.

تها یطرة قدربه س آکادمیک و مهم تر از آن آزادي علمی است . چرا که عدم برخورداري از این حقوق آنها را
ن دلخوش افعشاآن هم به مثابه کاالي عمومی، بدلیل من ه به یقین از  چرخش آزاد اطالعاتدر می آورد ک

 این از جمله فرصت هاي محیط دور است. نیستند.
ر فرا ابانیل شتسصتهایی براي کشورهاي نظیر ایران، که در ده هاي اخیر با اما در محیط نزدیکتر، نیز فر

رج از اخیرانی ایعنی ایجاد محیط مناسب براي جذب و همکاري نخبکان  روبرو بوده است، وجود دارد. مغزها
کند.و یت میبخشی جذب نخبگان هم از آن حماخوشبختانه قانون فرا لی.داخ کشور با نهادهاي تولید علم

رصتهاي نین فاز چ ، آسان ترین راه  براي بهره گیريبرخورداري دانشگاهها از استقالل شاید بتوان گفت
، که دل میکندهایی بدآنها را به تهدی ،  استفاده نکردن از این فرصتها،همهنگام باید هشدار داد طالیی است.

ل هاي ند نس؛ که آثار و پیامد هاي آن میتواکنش ایرانیان در عرصۀ جهانی است مترین آن کاهش عرصهک
 آیندمان را در شرایط ناگواري قرار دهد.

ی براي یزي درساگر توصیه و پیشنهاد خاص دیگري در مورد موانع و فرصت هاي که در فرایند برنامه ر-2
کنید  اضافه گیري وجود دارد که عالقمند هستید آن رااي یاد عالی به منظور تحقق جامعهگسترش آموزش 

 ؟لطفاً آن را بنویسید
انجام شده در قلمرو ریشه هاي عقب ماندگی جامعه ایرانی بویژه از بعد  اگر به مطالعات و پژوهشهاي

ریافت که یتوان دم یدن گرفته است، نگاهی بیاندازیم، بروشنیمشروطیت که نسیم بیداري ایرانیان دوباره وز
هاي تولید دانش، بگونه بایسته، ریشه این عقب ماندگی است. در واقع یکی از دالیل این شکل نگرفتن نهاد

ه بر مبناي آن بتوان وضعیت شکل نگرفتن این است که فلسفه روشنی که به اجماع عمومی رسیده باشد ک
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براین دانشگاه در ایران بنا .ه استسبی را براي دانشگاه در نظر گرفت، پدید نیامدو اجتماعی منا حقوقی
همواره دستخوش امیال سیاسی و... شده است.برنامه درسی نیز از این رهگذر بی بهره نبوده است. یا ابتر بوده 
یا تقلید از دیگران و کمتر تولید و نوآوري.تمرکز گرایی و مداخله گري غیر علمی نیز بدان دامن زده است؛ 

 ود استقالل و آزادي علمی باشد.که خود میتواند ناشی از نب
مار شي را از و آورمجال هرگونه ن افزون بر آن دید کمی گرایانه، مبنتی بر گسترش و نه توسعه آموزش عالی،
زدگی  سیاست وهستند، از یکسو،  اندك اعضاي علمی متعهدي که در پی در انداختن اندیشه هاي نو بوده و

 ر فرایندبیاري ه هاي فشار فراهم آورده است، تاثیرات ناگوار بسافراطی که محیط را براي شکل گیري گرو
یرنده اد گیمعه برنامه ریزي درسی داشته است.چرا که صرف گسترش آموزش عالی، اساسا نمی تواند به جا

رورش پانی را  توپر قلدان و کپی برداران نه چندان، ممکن است بتواند مبا نگاهی خوشبینانه ،بیانجامد.بلکه
 دهد.
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