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 کارشناسی  –شست علمی گزارش ن

ین نهادهاي ترمدیریت نهادهاي تولید علم در ایران و جهان به مثابه کلیدي

 ارزش آفرین در هزاره سوم
 

دکتر اذن اهللا آذرگشب، دکتر اعرابی، آقایان : حاضران

دکتر سیدمهدي الوانی، دکتر مصطفی ایمانی، دکتر جعفر 

ن توفیقی، دکتر حمید جاودانی، دکتر حسین رحما

سرشت، احمدرضا روشن، دکتر غالمرضا ذاکر صالحی، 

دکتر مقصود فراستخواه، دکتر محمدامین قانعی راد و 

 سرکارخانم دکتر نسرین نورشاهی

 1/11/87:  سه شنبه انـزم

ریزي مؤسسه پژوهش و برنامه  کان:ـم
 آموزش عالی

 
 مقدمه:

نگره سراسري اقتدار هاي مقدماتی در راستاي برگزاري کي نشستاین نشست از سر  

پردازان، سیاست پژوهان و مجریان، با حضور جمعی از اندیشه است که اقتدار ملی -علمی

ریزي آموزش عالی برگزار ریزي در مؤسسه پژوهش و برنامهسیاستگذاري، مدیریت و برنامه

 شد. 

و  براي برگزاري این نشست، از یک سو،باتوجه به فشردگی زمان در نظر گرفته شده   

گستردگی مباحث مربوط به مدیریت در قلمرو دانش و نهادهاي تولید علم، نخست براي 

نظران این قلمرو که برخوردار از پشتوانه نظري، برگزیدن عنوان نشست با برخی از صاحب

 اي انجام گرفت. هاي فشردهریزي بودند رایزنیدیرینه سیاست پژوهی و برنامه

فراهم آوردن مقدمات نشست، بحث برانگیز بود واژگان و ادبیات  که از ابتداي از جمله نکاتی

ارشناسان، علم، یا به عبارتی نگره بود. چرا که از دیدگاه این ککبه کار گرفته در عنوان 

کند، ها را دنبال میتر حقیقتتر دانش که مسیر دستیابی به حقیقت یا به عبارت درستکلی

اندیشد. بر د و بیش از اقتدار جویی به اقتدار زدایی میاساساً با قدرت تناسب چندانی ندار

تواند پویا و مبناي این رویکرد علم در چنبرة قدرت، در عرصه جهانی یا محلی، نمی

گیرد که در راستاي تأمین سویی به خود می و آفرینشگر باشد و بیشتر با اهرم قدرت سمت
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وانۀ تجربی خوبی براي این اندیشه به پشت ،منافع آن باشد. تجربیات بشري در بستر تاریخی

آید. سلطه کلیسا در سدة میانه و یا ظهور فاشیسم و کمونیسم و تالش آنها در به شمار می

کشاندن تولیدگران دانش، نه تنها نتوانسته است به پویایی و ارزش آفرینی مورد  غزیر یو

نیز شده است. در  نآ انتظار از دانش بیانجامد که بر عکس موجب رکود، رخوت و انحراف

شاهد کشاکش، میان اندیشه پردازان و صاحبان قدرت هستیم که با عنوان  ،عصر حاضر نیز

کوشند با به زیر مهمیز کشاندن هاي اقتصادي، نظامی و سیاسی میقدرت» جهانی سازي«

ا مقاصد آنه ها وگر آرمانآنها را به سویی رهنمون سازند که توجیه ،نهادهاي تولید دانش

باشند. روشن است که در این مرحله از تاریخ بشري دیگر از داغ و درفش خبري نیست، 

شوند که زمینه را اي طراحی میبلکه هنجارها، ارزشها فرایندها، نهادها وساختارها به گونه

 کنند. فراهم می از پیش تعیین شدهگیري به سوي اهداف براي سمت

مباحث قابل طرح، دو عنوان اصلی براي طرح در  به هر حال، باتوجه به گسترة نظري  

 کارشناسی پیشنهاد شد: -نشست علمی

ترین نهادهاي ارزش مدیریت نهادهاي تولید علم در ایران و جهان به مثابه کلیدي .1

 آفرینی در هزاره سوم

 . شمدیریت دانش و نقش آن در تولید، توزیع ترویج و انتشار دان .2

توانست در محتواي رفت، اگر چه میاي به شمار میعنوان بحث دوم، که مبحثی رشته

. از این رو عنوان نخست، مورد تأیید تنشست گنجانده شود، چندان مورد استقبال قرار نگرف

 . واقع شد

 روش شناسی

ترین مباحث مربوط به مدیریت نهادهاي تولید علم، که یکی از پیچیدهروشن است که طرح 

آنها که به تعبیري  رریت بـد و مدیـرونبه شمار میادهاي اجتماعی جامعه بشري ـنه

کارشناسی، با  -در یک یا چند نشست علمی» هاستمدیریت بر مدیریت نشدنی«

برگزاري  ،رسد. بنابراینهاي معمول و کالسیک چندان اجرایی به نظر نمیشناسیروش

مکاشفه  و وینهاي نآن هم در فشردگی زمانی که مجالی براي کندوکاو ،هاییچنین نشست
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اي بودن بحث اي است. عالوه بر آن، میان رشتهنیست، نیازمند در نظر گرفتن تمهیدات ویژه

اي آن که بتوان، در نشستی رافزود. از این رو، ببر پیچیدگی طرح مباحث و مدیریت آن می

دو ساعته، به حداکثر دانش ضمنی اندیشه پردازان دست یافت، نخست نیاز بود که در 

 یدن افراد براي شرکت در نشست چند نکته در نظر گرفته شود:برگز

هاي مختلف مربوط، از جمله مدیریت، آموزش، آموزش دعوت از اندیشه پردازان رشته •

 ریزي، سیاستگذاري علم و ....عالی، جامعه شناسی علم، برنامه

شست تر، ترکیب اعضاي نتر و تاحدي کاربرديبه منظور دستیابی به نتایجی ملموس •

به عنوان (عبارت بود از: دانشگاهیان (به مثابه اندیشه پرداز، سیاست پژوهان و مجریان 

اي برگزیده شد که در واقع ترکیب اعضاي نشست به گونه .)اندیشه پردازان عملیاتی

 بتواند چرخۀ تبدیل دانش  به کنش را کامل سازد. 

ت متنوع شرکت کنندگان در گسترة وسیع نظري ناشی از عنوان بحث، از یک سو، و باف

ی، از سوي دیگر، بنشست، چه از نظر دامنۀ تخصصی و چه از نظر پشتوانه و دیرینه تجر

اي طلبید. از این رو طی ارسال دعوتنامهتمهیدات ویژه دیگري را براي مدیریت مباحث می

 براي شرکت کنندگان، دایره مباحث قابل طرح در نشست حول سه محور محدود شد:

نهادهاي تولید علم در ایران و جهان و مدیریت صحیح بر آن به عنوان ضرورتی نقش  •

 بنیادین (مباحث نظري)

 تبیین و ترسیم وضع موجود نهادهاي تولید علم در ایران •

 نقد وضع موجود -

 هاي پیش روچالش -

  .و باالخره، پیشنهادها و راهبردهاي کالن براي مدیریت نهادهاي تولید علم در ایران •

انونی کهاي نیز از جمله مسائل نیازمند تأمل بود. برگزاري گروهرح مباحث؛ روش ط

(Focus Group)  یا گروههاي اسمی فنی(Nominal group Technic)  از جمله

اما  .بردر کارشناسی یا حل مسئله به کا -هاي علمیتوان در نشستهایی است که میروش

دقیق و کندوکاوهاي پیشین و مسئله یابی هایی نیازمند مطالعات استفاده از چنین روش
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منی حاضران ضاست. از این رو، به نظر رسید، بهترین روش براي گردآوري دانش آشکار و 

است. اگرچه، مدیریت  (Brain Storming)» وفان ذهنیط«در نشست، استفاده از 

افزایی در مباحث در استفاده از این روش به مراتب دشوارتر است، اما حاصل آن که با هم 

 تواند پربارتر باشد. می ،مباحث همراه است
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 1کنیم سـاعت که با وجود این وقت کم تشریف آوردیـد سـعی مـی مبا سپاسگزاري از اساتید محتر

کنیم ایـن تمام کنیم. یک مقدمه بگویم براساس رأي اعضاي جلسه بحـث را شـروع مـی 3شروع و 

است براي کنگره اقتدار علمی و اقتدار ملـی چـون هاي کارشناسی جلسه، جلسه مقدماتی یا نشست

ریزي بـیش از ایـن نبـود. در نامـه پیوسـتی کـه با تأخیر بسیار زیادي به من گفتند امکـان برنامـه

تر خدمتتان ارسال شده بود، به منظور جلوگیري از پراکنش مباحـث، محـدوده بحـث انـدکی تنـگ

ه اول مفاهیم نظري را مطـرح کنـیم جلسـه دوم توانستیم در جلسجلسه بود ما می 3شده بود. اگر 

سـازي مـدیریت نهادهـاي وضع موجود و جلسه سوم راهبردها و راهکارها و پیشـنهادها بـراي بهینه

تولید علم در ایران مطرح کنیم. که چون چنین نیست ما این جلسـه را بـا اسـتفاده از فـن طوفـان 

رم استفاده کنیم و مباحث را تحت همان سـه کنیم که از دانش موجود اساتید محتذهنی برگزار می

توانند بـا مقدمـه مفـاهیم نظـري عنوان که خدمتتان عرض کردم دنبال خواهیم کرد. حاال افراد می

بحث خود را شروع کنند و سپس به ترسیم وضع موجود و در نهایت به ارائه پیشنهادات بپردازند یـا 

ضوعات مباحثش را مطرح کنـد. مـن بـه همـین تواند روي یکی از این موهر کسی دوست دارد می

چون االن با شـتاب قـرار اسـت کـه پیـاده کنم و امیدوارم که حاصل جلسه، بعداً، مختصر اکتفا می

شـود تـا هـر ها بـه افـراد برگردانـده شود، ولی پیشنهاد خود من این است که، بعداً، مـتن صـحبت

تیار و فراغ خاطر بیشتري این کـار را انجـام هاي خودشان داشته باشند با اخاصالحی در مورد گفته

توانیم یا به صـورت داوطلبـی یـا از یـک طـرف شـروع کنـیم. تـرجیح ها را میدهند. بنابراین بحث

شخصی من این بود که عنوان مدیریت نهادهاي تولید دانش باشد، اما با توجـه بـه عنـوان سـمینار، 
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ارائه مباحث بر عهده خودتان است. من بـیش  نهادهاي تولید علم جایگزین شدند. انتخاب چگونگی

 گیرم.از این وقتتان را نمی

به ما اطالع داده  shortدانید خیلی اهللا الرحمن الرحیم آقاي دکتر جاودانی که میدکتر الوانی: بسم

 خواهد اجرا کند یا مؤسسه؟ شد. من هنوز درنیافتم که این سمینار را دانشگاه علوم استراتژیک می

این نشست مقدماتی است، منتهـا نتـایج ایـن نشسـت در گـزارش سـمینار چـاپ  جاودانی:دکتر 

 شود یعنی قرار است چاپ شود.می

اقتدار ملی انجام شد بوسیله مؤسسـه و  –خواهد یک کنگره سراسري اقتدار علمی یعنی در واقع می

 دانشگاه عالی دفاع ملی برگزار شود.

نهادهاي تولید علم در سطح کالن در سـه عنـوان مفـاهیم بله روي بخش مدیریت  دکتر جاودانی:

 نظري، وضع موجود، پیشنهادات و راهبردها صحبت کنید.

بله من حاال در موقعی که نامه آقاي دکتر را دریافت کردم فکـر کـردم بخشـی تحـت  دکتر الوانی:

ت دیگري جـز عنوان نهادسازي مطرح شده یعنی به این معناست که ما در فرایند تولید علم مشکال

پردازي و تمام این مباحثی که امروز مطرح است همـه هاي نظریهساختار سازي نداریم و این کرسی

در جهت این است که ساختاري درست کنیم که به تولید علم مشهور بشویم. همیشه براي من ایـن 

علم ایجاد شـد  سؤال مطرح بوده که آیا دنیا در تولید علم اول ساختار درست کرد یعنی جاهایی که

اول یک عده نشستند مثال گفتند اینجا واحد تولید علم است، آیـا تولیـد علـم بـا ایجـاد تشـکیالت 

شروع شده است؟ یا با یک تمهیدات دیگري علم توسعه پیدا کرده؟ شما هر چـه مطالعـه بفرماییـد 
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ودند که این کارهـا هایی بنهادهاي تولید کننده علم به طور سنتی دانشگاهها، پژوهشگاهها، آکادمی

شـود کنم. آیـا بـه جـاي ایـن میدادند. بنابراین، من مفهوم عنوان سمینار را درك نمـیرا انجام می

گذاشت مدیریت دانشگاهها در ایران؟ چون مکان تولید علم دانشگاه است. نهاد تولید علـم دانشـگاه 

ري براي تولید علـم وجـود است یا فرهنگستان یا آکادمی جاي دیگري که نیست. یعنی ساختار دیگ

خـواهیم تولیـد دانـش ندارد. آیا منظورشان این است، یا اینکه نه، پس ذهنشان این است که ما می

شـکن باشـد؛ خواهیم دانشـی باشـد کـه خطخواهیم بکنیم؛ دانش هم میکنیم؛ فوتی فوري هم می

کـه برخـی از مؤسسـات هـم دانشی بیاید که در دنیا ما را تراز اول کند. اگر منظورشان این اسـت، 

گذراند براي چگـونگی تولیـد علـم. عـرض دهند یعنی جلساتی میاکنون دارند این کار را انجام می

شود علم تولید کرد. یا همان جلسـاتی گویند چطور میروم میجاش منم گاهی می 2-3کردم مثال 

رسد که ایـن تشـکیالت پردازي. چنین به نظر میهاي نظریهشود تحت عنوان کرسیکه تشکیل می

کند.  من معتقدم تولید علم با ساختار شروع نشد. در تاریخ علم کـه است که در واقع تولید علم می

هـاي علمـی شـروع فرمایید تولید علم با بسترسازي شروع شد. تولید علم با تـداوم تالشمطالعه می

شـان هـم التدریسکنیم و ممنوعیشد. ما همواره انقطاع تالش علمی داریم. ما افراد را بازنشسته مـ

خواهیم در این شرایط مثالً علم توسعه پیـدا کنـد. بـا مـثالً نشسـت و کنگـره، بـا ایـن کنیم میمی

کنـد. آقـاي دکتـر کارهایی که عموماً بیشتر جنبه ظاهري دارد تا بـاطنی آیـا بشـر علـم تولیـد می

کرده بودند که بستر تولیـد علـم نیـاز بـه جاودانی در یکی از کارهایی که کرده بودند، نکاتی را ذکر 

آزادي دارد. یعنی جایی که آزادي نبود، آزادي بیان اندیشه نبود، یا این اشکال وجـود داشـت، اصـالً 
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اش را ابـزار شود. حاال ما یک بسترسازي کردیم که اگر کسی آمد نظر علمـیعلم همان جا عقیم می

، در واقع، به جاي این مـدیریت نهـاد تولیـد علـم در آید؟ ما بایدکرد فردا مشکلی برایش پیش نمی

فهمم آیـا علـم در ها، من اصال این جملـه را نمـیترین نهادهاي ارزشایران و جهان به مثابه کلیدي

ترین نهاد ارزش آفـرین نگارش آن اثر داشته است؟ این مدیریت نهادهاي تولید علم به مثابه کلیدي

است؟ یا مدیریت ارزش آفرین است. ظاهراً بعداً با ادامه جمله درست آفرین آیا نهاد تولید علم ارزش

هاي علمی نـه اینکـه در قطـع کـردنش، شود. ما باید یک عزم ملی داشته باشیم در تداوم تالشمی

کند که این با بحث مدیریت دانـش بیند فکر میسیاسی کردنش، و مسائلی که گاهی اوقات آدم می

یعنی تسهیم دانش، تداوم دانش، فراهم کردن بستر براي تولیـد دانـش، گوید مدیریت دانش که می

گوید مدیریت دانش عبارت از این است که مـثالً تشـکیالتی درسـت کنـیم کـه ولی هیچ وقت نمی

آفرین بشوند و تولید دانش کند. بنابراین، به نظر من اگر بخواهیم راجع به مـدیریت نهادهـاي دانش

هایمان بحث کنم بعداً باید راجع به ایـن بحـث د راجع به مدیریت دانشگاهتولید علم بحث کنیم، بای

شـوند؟ چقـدر کنبم که مدیران دانشگاههاي ما االن چه کسانی هسـتند. اینهـا چگونـه انتخـاب می

هـاي علمـی گیريهایشان جهتگیريکنند؟ چقدر جهتکنند؟ چقدر سیاسی فکر میعلمی فکر می

لید علم کمک شود، نگاه کنید به سایر نقاط جهان که آنها چگونـه علـم خواهید به تواست؟ اگر منی

 اند؟!اند. آیا برگزاري کنگره و ایجاد ساختار علم تولید کردهتولید کرده

همان گونه که عرض کردم تولید علم نیاز عزم و باور است. بنابراین، مدیر نهاد تولید علمش هم یک 

راي علم حرمت قائل بوده، نه آدمـی کـه علـم بـرایش هـیچ آدم علمی گذاشته، آدمی گذاشته که ب
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است. به عنوان مثال مدیر دانشگاهی که من عضوش هستم سخنان زیـادي را مطـرح کـرده اسـت. 

ها بروند هیچ مهم نیست! باالخره اینهـا ایم؟! اینگفته است مگر ما براي کسی فرش قرمز پهن کرده

تـا جـوان  4شد. حاال شـما ري به کمک اینها انجام میهاي دکتهاي ملی دانشگاه است رشتهتجربه

شود که این مسائل مشـکلی خواهید دوره دکتري هم داشته باشید ؟! چنین پنداشته میآوردید می

کند. این دیدگاهها دیدگاههاي توسعه علم نیست. شما بایـد آنجـا را درسـت کنـی. بـا را ایجاد نمی

تشکیالتی که ما هم اکنون داریم براي علـم تـو دنیـا هـم شود. ببیند این تشکیالت کار درست نمی

هایی کـه تـو ایـن تشـکیالت هسـتند فرهنـگ، هست. آنجا عملکرد درون این تشکیالت تفاوت آدم

هایشان چیز دیگري است و گرنه دانشگاه آنجا هم یک رئیس دارد معاون دارد همـین باورها و ارزش

افتد مشـکل داریـم. ) که در آنجا اتفاق می(Functionایی هتشکیالت  ما را دارد. ما در آن کارویژه

شناسی کنیـد. هایی که گذاشتیم عملکردها را شکل بدهند مشکل دارند. بنابراین، باید آسیبآن آدم

پذیر است آنگاه درخواهیـد یافـت کـه مدیریت وضعیت موجودتان را و اگر انجام چنین کاري امکان

شود. با توجـه بـه زمـان فشـرده اعـالم مان از کجا ناشی مییمشکالت اصلی مدیریت نهادهاي علم

 ها نکاتی بودند که بر مبناي نامه جنابعالی به ذهنم رسید.موضوع این

دقیقه تا یک ربع براي هـر نفـر بیشـتر نیسـت اگـر زمـانی بـاقی بـود و  10مدت  دکتر جاودانی:

 دهیم.بندي را در پایان انجام میجمع

سرشـت هـم کـه مـا تر الوانی که واقعاً استاد ما هستند. آقاي دکتـر رحمانآقاي دکدکتر توفیقی: 

کردیم. من فقط براي اینکه تعاریف نکنیم و وقـت سالها در وزارت علوم از نظرات ایشان استفاده می
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دانم. ولـی از کنم. در حالی که واقعاً نظرات خودم را خیلی مهم نمـیتلف نشود، چند نکته عرض می

م. آقـاي دکتـر الـوانی یـک راه اولیـه اهللا الرحمن الـرحیکنم. بسمچند نکته را عرض می باب تجربه

گردد به خود سازمان. ولی خوبی را به بحث اضافه کردند. چون که عمدتاً یک تعریف ما از نهاد برمی

هـایی کـه شود یک سري هنجارها هم تعریف کرد. یعنی رویکردها، هنجارها و ارزشخود نهاد را می

شـوید. بـین سـاختار و سـازمان و کنیـد. در واقـع تمیـز قائـل مینابعالی بیشتر به آن تأکیـد میج

ها را به حرکت درآورد و مـدیریت تشکیالت یک مجموعه و بعد از آن رفتارهایی که باید آن سازمان

افزارها نیسـتند کـه کند و من این طوري استفاده کردم که بیشتر تأکید شما این هست کـه سـخت

هـایی کـه یـک جامعـه ها و اون هنجارها و اون ارزشافزارها و اون رویهقش کلیدي دارند بلکه نرمن

براي علم قائل است اونها نقش کلیدي دارند. به نظر من خیلی بحث حیاتی و در واقع مهمی اسـت. 

ام هـم خواهم به یکی دو نکته را اشاره کنم. شاید حـاال بـه تجربیـات مـدیریتیمن هم در واقع، می

خواهم عرض کنم که در کشـور مـا یـک مشـکلی کـه نهادهـایی تر باشد. در واقع، این را مینزدیک

شـوند. بـه عبـارتی دیگـر بـازار تولید علم دارند این است که در یک بازار عرضه و تقاضا تعریف نمی

زار علـم و دانش، بازار علم چون به درستی شکل نگرفته در کشور ما، بنابراین این شکل نگـرفتن بـا

هـا در آورد که بازتاب آنها یک سري نواقص و ناهنجاريدانایی و دانش، تبعاتی به دنبال خودش می

کنم، که علـم را مجموعـه اي  شود، این را در پرانتز عرض میآورد. مثالً عنوان مینظام علم پدید می

این تعبیر درسـت باشـد و مـثالً  از علوم بنیادین و پایه است تا مثالً دانش فنی یا علم کاربردي. اگر

اي نباشد، اگر علم را یک خانواده ببینـیم از علـم بنیـادي تـا منظور شما از تولید علم یک چیز ویژه
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علم کاربردي و دانش فنی و تکنولوژي و اینها اون وقت به نظر من هم نهادهـاي متفـاوتی دارنـد، و 

تی دارند. بنابراین شاید نشـود بـا یـک تیتـر هاي متفاوتی دارند؛ و هم هنجارهاي متفاوهم مدیریت

تواننـد نهـاد هاي تحقیق و توسـعه هـم میراجع به همه اینها صحبت کرد. مثالً فرض کنید سازمان

خواهند. مـثالً فـرض خواهند آنها یک تیپ مدیران میعلم تعریف شوند اونها یک سبک مدیریت می

عد به سمت نهادهاي علوم پایـه و بنیـادي کـه گذاري. بپذیري، خطرپذیري، سرمایهکنید که ریسک

هاي تري. همان بحث آزادي علمی اینها به نظر من شاید تـو سـازمانآییم آنها یک ساختار افقیمی

 مختلف فرق بکند.

هاي متفـاوت کنید، احیاناً با طیفی از سـازمانبنابراین، شما به نظر من وقتی سطوح علم را مرور می

هاي متفـاوت احتیـاج خواهیـد هاي متفـاوت و بـا سـبک مـدیریتمأموریت با کارکردهاي متفاوت،

کنـد و ارتباطـاتی کـه بـا داشت. مثالً آن مدیري کـه دارد یـک نهـاد علـم بنیـادي را مـدیریت می

توانـد کـامالً متفـاوت باشـد بـا کنـد میدانشمندان دارد و اون سلسله مراتب سازمانی که برقرار می

گرا هسـتند در قرار است در واقـع تولیـد کننـد. اینهـا خیلـی مأموریـت نهادهایی که علم کاربردي

گرا باشند. و در واقع، به طور مشخص، با عنوان نهادهـاي صورتی که آنها الزم نیست خیلی مأموریت

توان اظهار نظر واحدي کرد. باید، اگر فرصت باشد، این موضـوعات شـکافته شـوند و تولید علم، نمی

هایشان. الزم هایشان و ویژگی؛ کارکردهایشان به تفکیک تعریف بشود و مدیریتنهادها تعریف شوند

است به یک نکته اشاره کنم که من در سطح مدیریت خودم تجربه کردم. در کشور حـاال نهادهـاي 

هاي تفکر، واحدهاي تحقیق و توسـعه علم را هم فعالً عجالتاً دانشگاه نگیریم مراکز تحقیقاتی، کانون
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ا را اگر بخواهیم اسم ببریم به عنوان نهاد تولید، علم مثالً ببینید گـاهی ایرادهـایی گرفتـه همه اینه

گردد به وزارت علـوم چـون همـه فکـر شود، که در کشور ما که خب عمدتاً هم این ایرادها برمیمی

شـود دهد. مـثالً عنـوان میکنند وزارت علوم دارد مدیریت کالن این نهادهاي علمی را انجام میمی

هاي درسی با بازار کار چیست؟ ها با بازار کار چیست؟ مثالً در دانشگاه، رابطه برنامهرابطه این رشته

شود بابازار کـار چیسـت؟ اینهـا چقـدر مـورد نیـاز هسـت ؟عنـوان هایی که انجام میرابطه پژوهش

مدیران نهادهـاي  شود که مثالً چراشود که چرا علم مأموریت گرا نیست؟ در کشور ما عنوان میمی

ها در نهادهـاي علمـی تعـاملی نیسـت؟ ریزيعلمی با محیط خودشان در تعامل نیستند؟ چرا برنامه

کنند؟ اینهـا در واقـع ایرادهـایی اسـت یـا هاي علمی مشارکت نمیریزيچرا ذینفعان علم در برنامه

ر کشـور مـا شـکل هـا دهاي علمـی اسـت. چـرا ایـن نظامهاي ارزیابی علم و سیاستچراهاي نظام

آید کـه نهادهـاي علمـی سرشـان را انداختنـد پـایین و مسـتقل از گیرند؟ این جور به نظر مینمی

کنند؛ هیچ کس هم نیست به حسـاب کتابشـان ریزي میهاي جامعه براي خودشان برنامهنیازمندي

اي کجـا داریـد کنید؟ بـرکنید؟ براي چه کار میرسیدگی کند و بگوید آقا شما در اینجا چه کار می

کنید و غیـره مـن تان چه هست؟ و منابع مالی را چه طوري دارید هزینه میکنید؟ اثربخشیکار می

گردد، به این که عرض خواهم این نکته را تأکید کنم که به نظر من بخشی از این مشکالت برمیمی

، حـاال ممکـن اسـت کردم، بازار علم و دانش در کشور شکل نگرفته است. تأکیدم روي کلمـه بـازار

هاي اقتصادي استفاده بشود، ولی تأکید من از کلمـه بـازار ایـن کلمه خوبی نباشد، بیشتر تو محیط

هـا ویژگـی اسـت کـه ایـن ویژگی 2-3خواهم این استفاده را ازش بکـنم کـه در بـازار است که می
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ست. در نظام بـازار یـک اند. مثالً در بازار حتماً یک متقاضی براي کاال و خدمات ههاي مثبتویژگی

 گر نیز هست.متقاضی مطالبه

شـود کـه عرضـه تواند جهت بدهد به عرضه کننـده. متقاضـی باعـث مییک متقاضی هست که می

کننده مجبور باشد نیازسنجی کند تا بتواند کاالیش را به بازار عرضه کند. مثالً یک مرکـز پژوهشـی 

زمانی که یک متقاضی بیرونی باشـد و بگویـد مـن  کند؟بندي پژوهشی میرود اولویتچه زمانی می

شـوم بـروم کننده مجبـور مینیازم چیست؟ وقتی که یک نیازمنـدي در بیـرون باشـد، مـن عرضـه

کنیـد. مـن گیرند که شما چرا نیازسـنجی نمیریزي نیازسنجی کنم. خوب االن به ما ایراد میبرنامه

نیست کـه حـرف خـودش را سـازماندهی شـده  کنم براي اینکه اصالً نیازمندي در بیرونعرض می

ریزي کنم. ام مبتنی بر نیاز برنامههاي علمیبیاید بزند و من عرضه کننده را وادار کند که در فعالیت

گیـرد، مشـتري حـق دارد کـه یا مثالً در بازار مطالبات کیفیت هست وقتی یـک بـازاري شـکل می

فیت کنـد از مرکـز پژوهشـی از کارهـاي تحقیقـاتی مطالبه کیفیت کند، بیاید از دانشگاه مطالبه کی

کننده خدماتم را با هـر کیفیتـی بـه بـازار گیرد من عرضهمطالبه کیفیت کند. وقتی بازار شکل نمی

اي براي تالش کیفی ندارم. براي اینکه یـک بدهم، در واقع خیلی فرقی ندارد. یعنی من دیگه انگیزه

یکی از ویژگیهاي بازار، رقابت اسـت، در دنیـاي رقابـت همـه گر آنجا نیست. یا مثالً مشتري مطالبه

کنند کارایی و اثربخشی خود را افزایش بدهند، تولیداتشان را بهتر کنند وقتی بازار شـکل تالش می

شود. یعنی وقتی بازار نیست رقـابتی نیسـت وقتـی گیرد تالشی هم براي این مسئله انجام نمینمی

شوند. بنابراین، ببینید وقتـی بـازار نیسـت رابطـه قد و قواره سنجش رقابتی نیست همه باید با یک 
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بین علم و تجارت هم مشخص نیست. وقتی بازار نیست ارزش اقتصادي علم هـم مشـخص نیسـت. 

شـوند. مـثالً شـما االن هـاي علـم تکمیـل نمیکنید، بنابراین وقتی بـازار نیسـت زنجیرهعنایت می

شود، بـه خـاطر مشـکالتی شود ولی روانه بازار نمینی تولید میبینید خیلی در کشور ما دانش فمی

که در قسمت بازار هست و این جور چیزها خـوب وقتـی دانـش فنـی بـازار پیـدا نکنـد یـک پـس 

 خوردگی دارد. 

رود رو علم ماند و تأکیدشان میتکامل علم در زنجیره علم به قسمتهایی از علم در کشور مغفول می

علـم کامـل  ن و این جور چیزها که البته حتماً زیر بنا هست ولی واقعـاً زنجیـرهآفریبنیادي و ارزش

سازي. بنابراین، من ضمن این که قائل هستم که یـک سـري از مشـکالت شود: از علم تا تجارينمی

گردد به درون نهاد علم، مثالً این که مدیران ما چقدر شایستگی مدیریت نهاد علم در کشور ما برمی

شناسـند؟ هاي علمـی را مینشناسند؟ چقدر سـازماعلمی را دارند؟ اصالً چقدر علم را می نهادهاي

شود، آقاي دکتر الوانی به خوبی اشاره کردند، اولین کارش مثالً یک نفر تا رئیس یک نهاد علمی می

 دهد که بایـد امضـايچیند و امضاي خودش را در آنجا اصل قرار میاین است که سلسله مراتب می

من حرف اول و آخر و باشد و من باید فـالن، در حـالی کـه خـوب نهادهـاي علمـی ممکـن اسـت 

اقتضائات دیگري داشته باشند. ممکن است ضروریات دیگري طلب کنند, و آن شخص ممکن اسـت 

فرق یک سازمان علمی را با یک سازمان مثالً تجاري یا یک سازمان سیاسی تشـخیص ندهـد. مـثالً 

مستقیمی دارد با آزادي علمی و تشکیالت افقـی. بنـابراین، ضـمن ایـن کـه قائـل  تولید علم رابطه

هستم که ما بعضی از مشکالتمان داخل نهاد علم است ولی چـون حـاال وقـت محـدود مـن بیشـتر 
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تأکیدم را گذاشتم روي مشکالتی که ما در بیرون نهاد علم داریم، و آن هم شکل نگرفتن بازار و بعد 

ازار علم و دانش عرض کردم بعضی مشکالتی را به همراه دارد و آنهـا را تحمیـل این شکل نگرفتن ب

شود. بعد این مشـکالت محیطـی، هـم در واقـع می مانهاي درونیکند که موجب تشدید ضعفمی

دانم وقت محدود فعـالً بـه همـین کنم چون میکند من عذرخواهی میمشکالت ما را چند برابر می

 کنم.بسنده می

 هاي پربار جناب آقاي دکتر توفیقی: با سپاس از صحبتاودانیدکتر ج

الرحمن الرحیم. ضمن تشکر از کسانی که این جلسه را برگزار کردنـد حـاال اهللابسمراد: دکتر قانعی

خواهم دفـاع کـنم چون من از مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور خدمت شما هستم. مقداري می

در واقع یـک کـاري  Science policy. چون سیاست علمی از نقش دولت در سیاستگذاري علمی

است که تا حدي در ایران و نه تنها در ایران، در خیلی کشورهاي دنیا شکل گیـریش بـه عملکـرد و 

ها حداقل در یـک مرحلـه، حـاال ممکـن در مرحلـه جنینـی و ها وابسته بوده و اقدامات دولتدولت

شد. ولی واقعاً در یک مرحله هسـت کـه علم احساس نمی گذاريتکوینی علم، اساساً نیاز به سیاست

گذاري بعد مدیریت هست. در واقع نظارت، پشتیبانی، گذاري علمی، که الزمۀ سیاستبدون سیاست

هاي مختلف، حمایت کردن نظارت و ارزیابی تمام این مجموعـه را دولـت تدوین راهبردها و سیاست

دنیا هم دولتها به نحوي درگیر این قضیه شـدند. نـه همـۀ  در واقع باید انجام بدهد، و در همه جاي

گر اسـت ها، حاال دیدگاهی که ما داریم از آقاي دکتر ایمانی یاد گرفتیم، بحـث دولـت توسـعهدولت

گرا. بویژه در کشـوري مثـل مـا تواند وارد کار بشود منتهی، دولت توسعهیعنی ما معتقدیم دولت می
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اش وابسته به نفت است و امکاناتی مثل اون هسـت کـه دولـت بـه که بخش زیادي از بودجه دولتی

دهد هدایت کند نه تنها علـم تواند با این عمل کند و هر مسیري که خودش تشخیص میخوبی می

دهد. در عـرض و فناوري را بلکه هر چیز دیگري را. و این چیزي است که عمالً دولت دارد انجام می

هایی کـه داشـته، بـاالخره جهـت امکانات مالی که داشته و سیاستسال اخیر دولت با توجه به  20

ها قابل نقـد بـوده باشـد امـا بـاالخره خاصی به فناوري در کشور داده حاال ممکن است این سیاست

هایی دولـت خـرج کـرده و یـک نهادهـاي هاي بسیار کالنی را در یـک زمینـهتأثیرگذار بوده و پول

علم و فناوري اگـر اسـمش بگـذاریم، ایـن نهادهـا را ایجـاد کـرده  خاصی را که حاال نهادهاي تولید

هایی هم کرده در زمینه علم و تکنولوژي هم به یک جاهایی رسـیده. در نـوع مدیریت کرده استفاده

خود دستاوردهایی هم داشته. حاال البته من فرصت نکردم خیلی با آقـاي دکتـر منصـوري صـحبت 

گفت من گفت، که کمی فکر مرا به خود مشغول کرد. ایشان می کنم، ولی اخیراً دیدم ایشان چیزي

معتقدم نهادهاي تولید علم داخل دانشگاه نیست، وزارت دفـاع االن نهـاد تولیـد علـم اسـت. گفـتم 

منظورتان چیست؟ گفت االن بخش زیادي از تولید دانش و فنـاوري و اینهـا دارد در وزارت دفـاع و 

رصت زیادي نبود که بحث را به درستی بـاز کنـیم بـه هـر حـال گیرد. فنهادهاي وابسته صورت می

هاي ضـمنی اسـت شوند و ممکن است شما بگوییـد اینهـا سیاسـتهایی گذاشته و اجرا میسیاست

(Passive Policy)کنـد درسـت از طریـق سیاسـتهاي . یعنی آنجایی که سیاستی هم اعالم نمی

هـاي کـار دارد روي دجه و تعیـین اولویتضمنی خودش که نحوه تخصیص بودجه است و توزیع بو

گذارد. پس خوب است که این فرایند را در واقع مـا نادیـده بگیـریم. یعنـی ایـن همه چیز تأثیر می
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تـوانیم تر با آن برخـورد کنـیم و ببینـیم اگـر میدهد بیایم مقداري صریحچیزي را که دارد رخ می

ح بشود خوب براي اینکه بیاییم اصـالحش کنـیم کنیم که باید اصالاصالحش کنیم. اگر که فکر می

بپردازیم مثالً به این عنوانی که براي این نشست مطرح شده مدیریت نهادهاي تولید علم در ایـران. 

حاال اگر بخواهیم روي همین صحبت کنیم من عرضم این است که تولید علـم در ایـران، در واقـع، 

ولید علم در ایران زیادي دارد یک بـار معنـاي خاصـی شود. مسئله تزیادي دارد مقدس می این واژه

نفسه تولید دانش مهمه. در حـالی کـه چیـزي کـه از تولیـد دانـش کند که گویا به طور فیپیدا می

تره به نظر من کاربرد دانش است. حاال دوستان آشنا هستند که بعضـاً برخـی از کشـورها مثـل مهم

 knowledgeبلکـه از طریـق الگـوي  knowledge productionژاپـن نـه از طریـق الگـوي 

aplication  توانستند توسعه خودشان را تا حد زیادي سازنده به پیش ببرند. نقدي کـه مـا داریـم

کنیم روي تولید علم، در واقع تولیـد دانـش کـه قسـمتی از آن در یـک سـري مقـاالت و تأکید می

ن هیچ نوع ارتباطی با ثبـت اختراعـات آورد، بدون در واقع هیچ نوع پشتوانه فنی بدومجالت در می

خواهم بگویم مقـداري در خـود ایـن بدون هیچ نوع پیشبرد نهادهاي صنعتی و اقتصادي کشور. می

توان مـدیریت نهادهـاي تولیـد و کـاربرد علـم در را می توان تجدید نظر کرد. عنوان بحثقضیه می

بسا اگـر شـما یـک پکـیج کلـی در نظـر ایران گذاشت. بحث کاربرد علم اهمیت فراوانی دارد و چه 

 90گیـرد و درصد پکـیج کلـی تولیـد را در برمی 10-5بگیرید راجع به علم، به نظر من براي ایران 

اش بـه میـزان هـاي داخلـیدرصد کاربرد آن را به ویژه که این کاربرد هم در حال حاضر در ظرفیت

هـا وارد کنـیم و اینجـا بخـواهیم بـه کـار یزیادي وجود دارد. حتی نیاز ما نداریم از خارج مثل ژاپن
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گیـرد. ببندیم مقدار زیادي دانش انباشته شده در کشور وجود دارد که اصال مورد استفاده قـرار نمی

شود که تولید دانش بشود. به نظر من ارزش خاصی فی نفسه در تولید دانش وجود حاال صحبت می

آفرینـی، بـدین ترین نهادهـاي ارزشکلیـدي ندارد. دلیل آن در همین عنوان نشست نهفتـه اسـت.

رود. منظـور از کـه هایی را انتظار مـیمعناست که  البد از تولید علم و تولید دانش یک سري ارزش

خواهد این وسط خلق بشـود، هایی می، چه ارزش(validiation)گویند بگویم آفرینی که میارزش

گیري دولت کنونی و نه تنهـا یم مسئله را در جهتاش بکناین خیلی مهمه. اگر ما بخواهیم برجسته

تر از دولت، این است کـه ارزش را صـرفاً در قـدرت سیاسـی در دولت کنونی، اصال یک مقدار وسیع

آفرینی که اقتدار بیافریند یعنی همان چیـزي کـه بـه کند. یعنی دنبال نوعی ارزشدارد منحصر می

دهد اقتدار علمـی، نحوه انتخاب این عنوان نشان می اصطالح عنوان این همایش هم هست. با نوع و

شود، مثالً واژه اقتدار، یعنی علم زور داشته باشد، بعد کشور هـم هاي دیگر همراه علم میخیلی واژه

گرایی و هـم آید توي چـارچوب یـک نـوع دولـتدر واقع ملت هم قوي خواهند شد. این به نظر می

هایی که االن وجود خواهم بگویم که آن سیاست. در واقع میتأکید روي علوم و فناوري نظامی است

دارد، حاال ممکن است ساختاري ایجاد شود که ما باید ذهن را متوجه کنیم، ذهن مسـئولین کشـور 

هاي مختلف اجتماعی نتواند پیوند برقرار کنـد. داراي یـک را به این قضیه که علم اگر با عالئق گروه

هـاي رسد. یعنی دانش همیشه با مجموعه عالئـق گروهد که به جایی نمیتوسعه نامتوازنی خواهد بو

اجتماعی باید ارتباط برقرار کند. سه دسته از نهادهاي مختلفی که باید این ارتباط را داشـته باشـند 

یکی دولت است دولت همیشه ارتباط کم و بیش تعریف شده و مشخصی دارد. در غرب هـم وجـود 
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شـده بـاز ی خیلـی بحـث حتـی در واقـع اسـتقالل علـم هـم مطـرح میهایداشته. در همان سـال

شان به طور بالواقع یـک ارتبـاطی داشـتند. منتهـی هاي صنعتی نظامیدانشگاههاي غرب با مجتمع

گـوییم این ارتباطات حاال چگونه باید تنظیم شوند. ببیند، بنابراین ارتباط دولت با دانشگاه را مـا می

دهد. ولی این ارتباط چگونـه بایـد باطی اگر نباشد، که دولت پول نمیکه خوب است. یک چنین ارت

اي که باید مدیریت بشود بویژه در شرایط کنونی، این هست که دولـت در واقـع بـه باشد. این قضیه

یک معنا مستعمره نکند نهاد علم را، و اجازه بدهد که نهادهاي علمی با دولـت در تعامـل و ارتبـاط 

که بخواهد همه چیزشان را تعیین کنند هنجارهایشان را تعیـین کننـد، از ایـن  هم باشند. ولی این

دانشگاه گرفته تا مدیر گروه را تعیین کند تا گزینش استاد و بازنشستگی اساتید رو تعیین کند یـک 

همچین ارتباطی با نهادهاي علمی در واقع در دراز مدت به نفع دولت نخواهد بود. یعنی خوب است 

توانـد بـه در واقع با ایـن شـیوه نمی governemetهم دولت بداند دولت به مفهوم کلی  که این را

هدفش برسد. ممکن است در کوتاه مدت بتوانند یک مقدار از همان ذخیره باالخره با خـرج کـردن 

ها و مسیرهاي پول استفاده کنند ولی براي باز تولید دانش براي شکل دادن به خودش، باز شدن راه

اش این است که دانشگاه و نهادهاي تولید علم احساس نکنند که دارند مستعمره دولـت زمهجدید ال

شوند و آن چیزي که استقالل علم است به یک نحوي تعیین شوند تبدیل به مستعمره دولت میمی

هـاي بشود. حاال کم و بیش شاید مثالً در برخی از کشورهایی کـه عـرض کـردم دانشـگاه و مجتمع

اي این قضیه ایجاد شده بود. یک نکته دیگر این که ایـن ارزش نظامی داشت به یک درجهصنعتی و 

هاي اقتدارآفرینی و قدرت آفرینی. بلکه باید یـک آفرینی را عرض کردم نباید منحصر بکند در ارزش
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هاي اقتصـادي هاي اقتصادي است. ارزشبعد خیلی مهمی که آقاي دکتر توفیقی اشاره کردند ارزش

ملحوظ باشد ما تجربه روسیه، شوروي سابق و کشورهاي بلوك شرق را داریم. بـا تأکیـدي کـه  باید

هاي در واقع سیاسی و تکنولوژي تسلیحات و دفاع ملـی اش با ساختن نظامکردند روي علم و رابطه

نی اش را داریم که در واقع، از یک طرف خیلی توسعه پیدا کرد ولی از جنبه دیگر، ماشـیو ... سابقه

نساخت که خودش بتواند ازش راضی باشد. یک وسیله خانگی نتوانست بسـازد کـه خـودش راضـی 

شود؟ فروپاشی! اینجا یک ارزش دیگر ارزش اقتصـادي اسـت باشد. نتیجه این رشد ناموزون چی می

آیـد و پـاي که باید به آن توجه شود و بعد اینجا پاي نهادهاي بخش خصوصی و توسـعه پـیش می

آید مشارکت بخش خصوصی در مدیریت کالن نهاد در کنار دولـت. اینجـا پیش می بخش خصوصی

شود و بخش خصوصی نه به عنوان کسی کـه حـاال لزومـاً فـرد بیند بحث صنعت مطرح میشما می

باید بیاید کار کند و تحقیق و توسعه کند بلکه کسانی که باید در سطح کالن سیاسـتگذاري علـم و 

ته باشند. یعنی چه نقشی داشته باشند؟ یعنـی بگوینـد بسـیار خـوب االن فناوري کشور نقشی داش

گفته شده، بودجـه تحقیـق و  %3هاي کلی برنامه پنجم هاي کمی در واقع سیاستاهداف و شاخص

دهم. ولی در عوض انتظار من می %1تولید ناخالص داخلی بخش خصوصی  بگوید باشد،  %3توسعه 

هاي پژوهشی نیز مشارکت داشـته باشـد و بتوانـد بگویـد روي چـه دارد در تعیین بخشی از اولویت

اي باید کار بشود. باالخره خود بخش خصوصی به عنوان نهاد فعال در واقـع وارد کـار شـود. و زمینه

گذاریم. در واقـع علـم و بعد یک حوزه سوم که حوزه بسیار مهمی است اسمش را حوزه فرهنگی می

طوري که دوستان آشنا هستند، کارش تولید معناست تولید در واقـع  تولید علم تا حد زیادي، همان
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گردنـد. دولتهـا دنبـال قـدرت ها در علـم دنبـال آزادي میاندیشه است تولیـد تفکـر اسـت. انسـان

گردند ولی علم به عنـوان یـک فعالیـت فرهنگـی هاي اقتصادي هم دنبال ثروت میگردند. بخشمی

الیت آزادي بخش است، فعالیتی است که آدم بـا آن زنـدگی یک فعالیت رهایی بخش است، یک فع

کند و اینجاسـت کـه پـاي دهد. جهت خودش را تعیین میکند و به زندگی خودش نیز معنا میمی

آید که نقش آن هم در مدیریت کردن خود علـم و هـم اینکـه حـوزه می علوم انسانی به ویژه پیش

بتواند تولید معنا کند تولید فرهنـگ کنـد تولیـد هنـري اي که عمل داشته باشد. حوزه عمل آزادانه

هاي مختلف مواجه نشود. حاال چون در واقع بحثم دارد مقداري بـه درازا داشته باشد و با محدودیت

کشد، براي جمع کردن بحث، عرضم این است که در کاربرد علم و مدیریت کاربرد علم یعنی بـه می

اربرد علم را توي این کشور مدیریت کنیم. دیگر این که بـراي توانیم کفکر این باشم که چطوري می

دانم ارزش آفرینی حداقل ما سه محور سیاسی، اقتصادي و فرهنگی را در نظر بگیـریم. و حـاال نمـی

گـر بـه صـورت چگونه به آن وزن دهیم تا روي مدیریت نظام علم تثبیت شود. ولی این سه تا کنش

ته باشند و در واقع مشارکت کنند در مـدیریت کـردن آن. و البتـه کلی این سه نهاد باید حضور داش

هاسـت، بعـد هـا و ارزشدو نکته دیگر عرض کنم که بحثم تمام شود. واقعاً نهاد اصالتاً به معناي نرم

ما باید تفکیـک کنـیم بـین  (organization)گویند  کند که به آن مییک قالب سازمانی پیدا می

یت نهادي. تفکیک کنیم بین مـدیریت قاعـده مبنـا، مـدیریت بروکراتیـک مدیریت سازمانی و مدیر

قاعده مبنا و مدیریت در واقع هنجار مبنا. چیزي که در کشور ما کمبود داریم در واقـع یـک بخـش 

هاي مدیریتی که بتواند به گونـه هنجـاري گردد. یعنی ما نظامزیادیش به مدیریت هنجار مبنا برمی
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رایندها را مدیریت کند نداریم. که حال اگر بخواهیم یکی از آن را نـام ببـریم اي هنجارین فبه شیوه

توانند همچین نقشی را در مدیریت هنجار مبنا داشـته باشـند هاي علمی هستند که میمثال انجمن

در حالی که رئیس مثالً یک دانشگاه، معاون پژوهشی یک تشـکیالت، فقـط بـر مبنـاي یـک سـري 

نها در واقع تقویت کردن نهادهاي هنجارمبنا در مدیریت توسعه علم هـم بحـث قواعد و مقررات و ای

 مهمی است که باید به آن توجه شود. 

اي از گفتارهـا کنم که این بحث ما مجموعهاهللا الرحمن الرحیم. من آرزو میبسمدکتر فراستخواه: 

کز به یـک موضـوعی شـود و اي شود، که متمرنباشد یعنی گفتگو باشد؛ و واقعاً بحثی شود، مباحثه

ها شود و یـا نهایتـاً نهایناً یک اکتشافی هم صورت گیرد یا یک وضوحی پیدا کند و حال ادعا به افق

گیري که آقاي دکتر جاودانی بتواند به این مخاطبانی کـه در نظـر هسـت در یـک بسـته یک نتیجه

لت گفتگـو را، تقریبـاً محفوظـاتی مؤثري ارائه کند. من براي اینکه به نوبه خودم رعایت کنم این حا

افکنم و از بحثی که آقاي دکتر الوانی شروع کردند، در براي بحث داشتم تقریباً اونها را به تعویق می

راد واقع از مدخلی که ایشان شروع کردند و به نظر به نحوي آقاي دکتر توفیقی و آقاي دکتر قـانعی

علم به شماي بنده به عنوان یک دانش آموز، یـک هر دو پیگیري فرمودند به درستی عرض کنم که 

پویش، یک زندگی است. همانطور که آقاي دکتر توفیقی فرمودند یک نهاد به معنایی که االن آقـاي 

هایی است. علـم یـک راد توضیح بیشتر دادند، جنبه هنجاري دارد و پشت آن یک ارزشدکتر قانعی

رسد کـه مـا اگـر آقـاي واقع به این معنا به نظر می سبک زندگی است. نگاه به عالم و آدم است. در

راد گفته که ما غیر از تولید علم به کاربرد علـم دکتر توفیقی در عنوان تولید علم آمده و دکتر قانعی
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گویم که حاال تولید علمی و کاربرد علم مطـرح شـده مـن یـک قـدم جلـوتر هم نیاز داریم. من می

کنم، اول بایـد بـه علـم اعتقـاد داشـته آموز کوچک، من فکر مـیروم، به عنوان یک عنوان دانشمی

باشیم، یعنی قبل از تولید و حتی کاربرد ما به حجیت علم به اوتوریتی علم، به اینکـه علـم طریقـی 

است براي زندگی، براي ارتقاي زندگی، براي حل مسائل زندگی باور داشته باشیم و ایـن اجمـاع در 

هایی شـود و تبـدیل بـه تبدیل به نهاد شود، تبدیل به هنجارها و ارزش جامعه به وجود بیاید و این

رسد کـه یک ساخت به یک مدیریت به یک سیاستگذاري به یک فرهنگ شود. در نتیجه به نظر می

خواهیم. علم یـک سـرزمین، هاي علمی و محصوالت علمی را میما سرزمین علمی نداریم ولی میوه

تـوانیم وارد کنـیم. آوریم، میهایی که ما از جاهاي دیگر میلی از میوهاش را مثل خیهاي آمادهمیوه

مان باید سرزمین علمی باشد که علم خیز بشود علـم را بپرورانـد و ایـن نیـاز بـه ولی واقعًا سرزمین

مناسب و ساخت مناسب دارد. در حقیقت، اقتصاد نفتی نیاز به علـم نـدارد.  (Context)هاي زمینه

ما نیاز به صنعتی که تولید ارزش افزوده کند نداریم. تـا زمـانی کـه بـه درآمـدهاي  صمیمانه بگویم

کـه در تـاریخ مـا  (government)ایم، در واقع این فرهنگ دولتـی نفتی و دولت رانتی خو گرفته

 کنم، علـمنفوذ کرده و االن هم به شکل دیگري ........... شده حقیقتاً نیاز به علم ندارد اال، تأکید مـی

خواهد از آن استفاده کند زمان رضا شاه، به عنوان ابزار . ابزار کامالً برحسب سالیقی که هر کس می

در اسناد کابینه دولت پهلوي اول، من شخصاً تحقیق کردم و دیدم و خواندم که در کابینه بـه رضـا 

ی هـم شـود یـک عمـارتشد که اعلیحضرت همت کرده و در تهـران دارد نوسـازي میشاه گفته می

هـاي گویند اونیوریسته اجازه بدن این امـارت اونیوریسـته را هـم بیـاریم در باغهست که به آن می
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الدوله به وجود بیـاریم یعنـی دانشـگاه از اول یـک سـاختمان بـود بـراي سـاختمانی کـه مـا جالل

دولـت  توانستیم بخریم از کلمبیا و بیاریم و اینجا درستش کنیم، نصبش کنـیم. منتهـی در دورهمی

پهلوي دانشگاه ابزار نوسازي بود حقیقتاً عزیمت به مدرنیزاسیون بود، عزیمت بـه نوسـازي بـود. بـه 

عنوان یک ایدئولوژي دولتی هم بود. ولی به هر حال از دانشگاه هـم بـه عنـوان یـک ابـزار اسـتفاده 

انقـالب مـا دچـار گرفـت. در بعـد از کرد اما کمتر مداخله در کار و بار درونی دانشگاه صورت میمی

سـازي شـده تـا نوسـازي. در واقـع یـک ایـدئولوژي مشکل دیگري شدیم که دانشگاه ابـزار اسالمی

که بتوانـد  (core)سازي به جاي نوسازي نشسته. ایدئولوژي نوسازي را به عنوان یک هسته اسالمی

ا یـک ایـدئولوژي توانم درك کنم و بویژه در دوره جدید این نگـاه ابـزاري علـم بـعلم را بپذیرد می

سیاسی مذهبی خاصی که جامعه ما متأسفانه به شکل مفرطی وجود دارد علم تمامیتش را از دست 

کنم بـر روي دهد من این صحبتهایم در ادامه بحثی که در جلسه در گرفـت بیشـتر تأکیـد مـیمی

همـایش  اي از ایـنعنوان همایشی که مجموعه گفتارها و بحثهـا و گفتگوهـا در واقـع زیرمجموعـه

خواهد بشود. علم یک پروژه همه یا هیچ است. به نظـر مـن یـا مـا بایـد علـم را بپـذیریم و اگـر می

هاي مان را تصـریح کـنم. مـا در سیاسـتبپذیریم باید به لوازمش تن دهیم و یا اینکه اهداف پنهان

شته شده به کشور خودمان اهداف پنهان زیادي داریم که این اهداف آشکاري که در روي کاغذها نو

دهـد. آخـر عرضـم بـراي اینکـه الشعاع قرار میعنوان علم و رشد علمی و توسعه علمی آنها را تحت

راد بـه عنـوان ایـن همـایش وقت جلسه گرفته نشود من نیز اشاره مجدد به عرض آقاي دکتر قانعی

گیریم اقتدار بـه خواهم بکنم ببینید عنوان همایش اقتدار علمی است من اگر از وبر بخواهم وام بمی
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یـک مشـروعیت الزم   authorityاست. پشت   authorityنیست قطعاً به معناي  powerمعناي 

اش الزم است. به نظر من اقتدار علمی الزمـه Legitimacyاست، یک حقانیت الزم است. در واقع 

 اي و علمـی در کشـور بـه عنـوان یـک منبعـی بـراياین است که واقعاً قـدرت تخصصـی و حرفـه

گیري و براي اداره جامعه و به عنوان یـک منبعـی بـراي شـناخت عـالم و آدم بـه رسـمیت تصمیم

شناخته بشود. در حالی که، به نظر من صمیمانه به عنوان یک دانش آموز بگویم، مـن نفهمیـدم تـا 

گـار حاال که در جامعه ما اجماعی وجود دارد براي اقتدار علم. یعنی اقتدار علمی بـه عنـوان ابـزار ان

داشته باشیم تا یک قدرتی داشته باشـیم. امـا اقتـدار بـه اي وجود دارد که ما یک انرژي مثال هسته

هـاي هاي بزرگی از ساختارها و نهادهاي مـا و ارزشمعناي اینکه واقعاً علم منشأ قدرت بشود بخش

دارد. اقتـدار کنیم درش اقتـدار علمـی وجـود نـمان االن دنبال مـیهایی که ما در جامعهما و ارزش

سیاسی وجود دارد اقتدار ایدئولوژیک وجود دارد اقتدار مذهبی وجود دارد اقتدار علمی در کنار ایـن 

اي اسـت، اي است علم در کشور ما یک امر حاشـیهاقتدارهاي سیاسی، مذهبی و ایدئولوژیک حاشیه

چـون االن در دنیـا در داخل متن نیست، و نهایتاً یک جنبه پرستیژي دارد، یک ابـزاري اسـت کـه 

خواهیم به عنوان یـک پرسـتیژ ازش اسـتفاده کنـیم. شود که علم مهمه ما هم میبهرحال گفته می

رسد که بازگشت به علـم، اقتـدار علمـی، مشـروعیت علمـی، و نهایتاً عرضم این است که به نظر می

کنـیم یـک عزیمتـی  مان را حلمان را توسعه دهیم و مسائلاینکه ما از طریق علم بخواهیم زندگی

هاي مـا وجـود خواهد که به نظر به این عزیمت در زیست جهان ما وجود دارد ولـی در سیسـتممی

هاي بسیار زیادي وجود دارد که با توجه به ندارد. یعنی در زیست بوم ایران، در جامعه ایران ظرفیت
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پـذیري اسـت، شاین ریخت جمعیت شناختی شما در نظر بگیرید، جمعیت جوان ما جمعیـت آموز

هاي باال در زیست جهان ما و فرهنگ ما و حـوزه عمـومی تعداد دانشجویان زیاد، نخبگان ما ظرفیت

هاي ما علم نهادمند نشده و اقتدار علمی روش اجماع وجود ندارد. مـا ما وجود دارد. ولی در سیستم

ها و یـک نـوع ایـدئولوژي گیریم که از علم نیامده از یک اوهـام و ازها براي کشور میخیلی تصمیم

هاي خاص سیاسی و ساختهاي دیگري برآمده که ایـن اهـداف پنهـان هسـت کـه در واقـع گرایش

هاي مـا ............... و در آنجـا علـم، برد. اهـداف صـریحی کـه گـاهی در برنامـهجامعه ما را پیش می

....... و اپمیلنت و نهادي کـه شود ولی آن اهداف ....تحقیق، پژوهش، بودجه پژوهشی مرتباً تأکید می

هاي ما وجود دارد بیشتر معطوف به مرجعیت و اقتدار چیزهایی است غیر از علم و در پشت سیاست

 اکتشاف علمی و پژوهش علمی. 

با توجه به صحبتی که دوسـتان کردنـد مـن شـاید برخـی از نکـات را نادیـده آقاي دکتر ایمانی: 

کنم. بهرحال هم چون آقـاي دکتـر الـوانی در اواسـط صـحبت بگیریم و برخی را هم تیتروار عرض 

ایشان رسیدم که تقدم ساختار را براي تولید علم پیش شرط ندانستند و جناب آقاي دکتـر تـوفیقی 

سـخنی و همـدلی راد و دکتر فراستخواه مالحظاتی که داشتند بنده هـم باهاشـون همو دکتر قانعی

که در اینجا عنوان شده نشان این است کـه پـس از یـک دوره دارم. بحث اقتدار ملی و اقتدار علمی 

عنایت بودیم، گویا در دهه سوم انقـالب طوالنی که ما در واقع به رابطه اقتدار ملی و اقتدار علمی بی

شود یعنی بـا آید و وزارت علوم دوباره متولد میاي که برنامه سوم توسعه به جریان میایران و دوره

کند. این موضوع توجهی اسـت در واقـع بـه ایـن کـه و آموزش عالی وداع می عنوان وزارت فرهنگ
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اقتدار علمی گویا براي اداره جامعه، بقاي جامعه ضروري است و گام دوم آقاي خـاتمی، برنامـه دوم 

آقاي خاتمی واژه توسعه علمی شـرط بقـا آمـده و پـس از آن مقـام رهبـري بحـث عنـوان نهضـت 

دهـد کـه تحـولی در کند. این نشان میبه صراحت از علم گراي صحبت میافزاري و اخیراً دیگر نرم

جامعه ما در حال اتفاق است البته من معتقدم که در رابطه دولت، علم و توسعه در ایران که مفهـوم 

دولت توسعه محور را براي ما برازنده کرده از اولین برنامه توسعه که در دوره رژیم سـلطنتی شـکل 

هاي پس از انقالب هـم کـه ه در واقع دولت توسعه محور سرو کار داریم و در دولتگرفت ما با پدید

به برنامه براي توسعه توجه کردند این مسئله هم مورد توجه قرار گرفت. منتهاي مراتب، همان طور 

هاي دانشگاهی ما رانده شد، دلـیلش هـم که فرمودند، علم در دوره پس از انقالب به حاشیه فعالیت

اي براي دانشگاه تعریف کردیم. دانشگاه دیگر اردوگاه علم جدید نبـود. ت که ما کار ویژه تازهاین اس

پـذیري فرهنگـی، سیاسـی و آرمـانی کـه حـاال وظیفـه پس از انقالب فرهنگی دانشگاه نهاد جامعه

شود که بروندادهاي این دانشگاه وقتـی آموزشی هم در کنارش اضافه شده بود. این مسئله باعث می

شوند با رویکردها و هنجارهایی که التزام به مرجعیت علـم که در واقع وارد نهادهاي اداري کشور می

هایی مواجهیم که این پدیده در سراسر زندگی مـا در آن نیست این اتفاق افتاده. بنابراین ما با پدیده

ا، در واقع، علم با نـوعی کنیم. در اینججریان دارد حتی در بازار و یا نابازاري که ما از آن صحبت می

بینانه و در تحلیلی بدبینانه، با ستیزش با علـم مـواجهیم. یعنـی بـا ، در تحلیل بسیار خوش»غفلت«

اي کـه وارد ایـن فضـا شـدیم ستیزي مواجهیم بنابراین در این دوره scienceعلم ستیزي یعنی با 

هایی سروکار داریم کـه کـار را و آموزهها خواهیم واقعًا علم را هم جدي بگیریم ما با فرهنگحاال می
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براي ما بسیار دشوار و دردناك کرده است. یعنی از یک طرف ما تازه به این قلمرو رسیدیم که علـم 

توانیم خودمـان را بـا مـوازین تواند و ما چقدر میتواند بیشتر از اقتدار علمی باشد اما این که میمی

ته باشیم این داستانی است کـه از حـال بـه بعـد در واقـع علمی آشنا کنیم و بعد کاربرد علمی داش

ریزي، هم خوب، در واقع، ما همین االن نکات خوبی داریم. مثال ریزي است. این برنامهنیازمند برنامه

وزارت علوم بحث سیاستگذاري را وارد مـدار کـرده ولـی مـا االن یـک مشـکل  1383قانون مصوب 

نـداریم و هنـوز هـم در دیـوان »  policy maker«پژوهی تبزرگ داریم که اصالً پشتوانه سیاسـ

تر مـا اصـالً پژوهان توجـه نـدارد و کمـی روشـنساالري دولتی ما در همه شئون خود بـه سیاسـت

 کارشناس محور نیستیم. 

گوینـد هـم می (Refrence)که اصطالحاً به آن مرجع  (expert)مان کارشناس ما در نظام اداري

مان را تنزل دادیم به نیروهاي اداري و تحریري کـه امـور را اقع علمی کارشناسینداریم. عوامل در و

شـود. حـاال در رتق و فتق کنند. بنابراین این شکل در مدیریت نهادهاي علمی به مراتب افـزوده می

همین شرایط مثالً هیأت امنایی کردن یک گام مثبت بود، ولی در یک فضایی کـه دانشـگاههاي مـا 

کنیم حتی گروههاي آموزشـی را که در همان ساختارهایی که به عنوان مدیر نصب مییعنی کسانی 

ما امروز مثال به استقالل گروه آموزشی توجه داریم ولی گروه آموزشی ما رویکردهایی علمی را براي 

کنـد وجـود دارد و شناسند. یعنی مسئله اعتقاد که آرام آرام دارد خودش را وارد میتدبیر امور نمی

ودش را در واقع نکاتی که دوستان گفتند چون آقاي دکتر فراستخواه هم تأکید داشتند که قدري خ

کنم. مـا در اي صحبت کنیم. من اجماالً این جوري برخی نکات را یادآوري مـیاي و مباحثهمفاهمه
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ف هـم گرایی نیفتیم و از آن طرگرایی دولت توسعه محور، براي اینکه به یک ورطه دولتکنار دولت

به بازارگرایی محض گرفتار نشویم، در واقع دولـت توسـعه محـور را از دولـت بـه اصـطالح یغمـاگر 

تفکیک کردم. تفکیکم این جوري است. که دولت توسعه محور دولتی اسـت کـه بـا بـازار از طریـق 

 کنمنهادهاي مدنی تعامل داشته باشد. این نهادهاي مدنی مـا حـاال در قلمـرو علـم وقتـی وارد مـی

هـا هـایی هسـت کـه دولتهاي علمی است. حاال اون در بخـش بـازار هـم بحثیکیش مثالً انجمن

توانند ارتباط داشته باشند. چون به اصطالح، بـه هاي صنعتی در جامعه میمعموالً با بخشی از بخش

خواهند به طرف توسعه بروند، ظـاهر غیرطبقـاتی هر حال دولتها در کشورهاي جهان سومی که می

گیرند. اما واقعیت این است که با برخی از گروههاي صنعتی و مالی پیوند دارنـد. در خودشان می به

دهند. البته ما از تجربه ابتدایی ژاپن هم کـه از آغـاز کوشـید برزیل، در کره جنوبی آنها را نشان می

گیـریم امـا ایـن تـوانیم وام بساالري کند از الگوي آن هم میدانشجویان نخبه خودش را وارد دیوان

ها این متحـدترین شود. یعنی گاهی وقتتعامل در واقع با توجه به شرایط متغیر اجتماعی جابجا می

رمـق شـاهد هسـتیم. فـرض کنیـد در کنند ما هم شاید بـه صـورت کمدولت جایشان را عوض می

شـود ل میانتخابات مجلس چهارم جمعیت مؤتلفه با آقاي رفسنجانی و کارگزارانی کـه بعـداً تشـکی

شـوند. زمـانی کـه کـارگزاران دهند اما در مجلس پـنجم جـدا مییک اتحاد یک ائتالف تشکیل می

داري صنعتی و مالی بروند و مؤتلفه گرایشی بـه اقتصـاد تجـاري و خواهند به طرف نوعی سرمایهمی

یـان پیشه دارد و با برخی از مسائل صـنعتی شـدن و آزادسـازي فرهنگـی بـا جربه اصطالح واسطه

بینیم در دولـت آبـادگران هـم کارگزاران تعارض دارد همین اتفاق را بعداً در دولـت اصـالحات مـی
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خـواهم بگـویم ایـن اتفاقـات در سـطح دولـت در بینیم. بنابراین من میهمین تعارض و تنافر را می

سطح نهادهاي مدنی طبقه متوسط فرهنگی جدید مـا کماکـان موتـور بـه اصـطالح عرضـه خـرده 

هاي جدید است. یعنی وقتی جامعه مدنی را دولت چه بخواهد با آن تعامل کند و چه نکنـد انگفتم

با بازار بخواهد چه تعامل کند چه نکند، طبقه متوسط فرهنگی جدید مـا، در واقـع، از یـک سـو در 

کنـد و هـم نیروهـاي اجتمـاعی آفرینـی هـم میحال طرح مطالباتش است و، از سوي دیگر، ارزش

کند. منتهی با به اصطالح انبساط، انقبـاض سیاسـی در ایـران و بخشـی از ایـن تولید میخودش را 

انقباض انبساطات سیاسی هم در دیوان ساالري دولتی ما نمود دارد. ایـن نمودهـا االن وجـود دارد. 

تـوانیم بحث در قانون برنامه چهارم توسعه را شما نگاه کنید، مشکل ما همین است، که ما چقدر می

نشی را داشته باشیم که بتواند این دانش هم البته بیش از مدیریت نهادهاي علمـی مـن مقـداري دا

سـتیزد. امـا در هاي ما کسی دیگر االن با علـم نمیکنم ظاهراً در مدیریتتر دارم عرض میکاربردي

. نویس سوم، بسیار دقیق علوم اجتماعی و انسانی کمرنگ دیده شـدهنقشه جامع علمی کشور، پیش

تعارضی که هست علوم پایه خودش را حل کرده این مسئله وجود دارد و توي صحبت بزرگـواران از 

جمله دکتر فراستخواه هم بود. چرا علوم اجتماعی؟ براي اینکه ما یک نظام تولید قدرتی داریـم کـه 

عتنا که ستیزه اتوانست نه تنها بیاین نظام تولید قدرت در دولت و در بازار تا حاال نسبت به علم می

گویند ما در جامعه به نوآوري نیاز داریم ما به خالقیت نیاز داریم خالقیت کند. االن خوشبختانه می

آید. بنابراین، وقتی که شما رابطه با تفکر پیوند دارد نوآوري محصولی است که از خالقیت بیرون می

بینید. یکی از مفاهیم ذاتی علـم یخالقیت و تفکر را با همان آزادي آکادمیک و دگراندیشی همسو م
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دگراندیشی است، ما در نهادهاي تولید علم خودمان با دگراندیشی هیچ نسبتی نداریم. دگراندیشـی 

تواند راه دیگري براي حل داشته باشد. [...] یک سري نکات این جوري اي مییعنی اینکه هر مسئله

اخص مشکل داریم. ما در وزارت علوم از سال است. ما در ارزیابی عملکرد مشکل داریم. در تدوین ش

که قانون تصویب شده و قبل از آن که در خدمت آقاي دکتر تـوفیقی و دکتـر معـین بـودیم  1383

براي تغییر ساختار تصور این نکته وجود ندارد. ما نیازمند، در واقع، ایجاد بدنـه تخصصـی حتـی در 

گرایی. این مشکل کـامالً ذاري کند و نه تصديخود وزارت علوم هستیم که از این پس باید سیاستگ

در دانشگاههاي ما، در مؤسسات پژوهشی ما نمود دارد. بنابراین وقتی که ما و از این فراتر، حتی مـا 

کنیم که اگر من متولی مدیریت تغییر در این نهاد علمی هسـتم پـس مـن خـودم مشـمول فکر می

د این را در نظر داشته باشیم که علم در واقع از دل تغییرات ذهنی نخواهم شد. در صورتی که ما بای

گـویم، منظـور علـوم اجتمـاعی کند. پرکسیس اجتمـاعی کـه مییک پراکسیس اجتماعی عبور می

هاي زندگی که مورد توجه هست در این پرکسیس جریان دارد. بخشی از دانـش نیست، تمام عرصه

افتد. بحـث در واقـع در این پرکسیس اتفاق میهاي مستمر کنیم از فهم طرحکه ما بر آن تأکید می

شـود یکـیش همـین اسـت. بـه ریزي استراتژیک دارد میتفکر استراتژیک که امروز جایگزین برنامه

دلیل تحوالت سریع [....] مدیران هم همین طور، یعنی بنده و شما اینجا نشسـتیم بـا هـم صـحبت 

گر هست دانـش دیگـري بـراي اکتسـاب الزم ماه دی 3کنیم از این جلسه تا یک جلسه دیگر که می

شوند. و این در شرایطی است که اساساً داریم خود این جلسات در فرایند یادگیري مستمر انجام می

ریزي، نظارت بر آن با آموزش و آموزش مستمر بویژه در جاهایی که ما حتی به سیاستگذاري، برنامه



۳۳ 
 

همـین جلسـه االن دارد بـه  کنیم.افزایـی نمـیع دانشبرنامه و بهبود عملکرد نیاز داریم. ما در واقـ

کند در حـالی کـه مـا بـه ایـن توجـه عنوان یک پرکسیس برایندها و تعامالت دارد دانش تولید می

کنیم و ایمانی که در آغاز جلسه است با ایمانی بعد از جلسه دانش او در واقع متفاوت شـده امـا نمی

یچ حضور و بروزي ندارد. به همین دلیل است که گفتگوها بـه، این اصل اصالً در نظام مدیریتی ما ه

 (Documentation)شود، ما نظـام مستندسـازي مـا تبدیل می» نشستند و گفتند و برخاستند«

نداریم. یعنی مستندسازي کل دانش در اینجا یعنی کسانی که با دانش در واقـع پیشـینه دانششـان 

ها از آنها به عنوان مرجـع که در این روزها گاهی وقت Expertآمدند در این جلسه و به عنوان یک 

کنند، ما وقتی که این چند مؤلفه را نداریم ایـن گـرایش مثبـت در حـال حاضـر در کـار هم یاد می

شود. اما با توجه به گرایش طبقه متوسط در ایـران کـه مرتـب دارد دولت مقداري با تأخیر وارد می

کند این در جریـان سبت خودش را با عالم و آدم دارد مرتب بازآفرینی میاین زیست جهان را، این ن

که مربوط وزارت دفاع به استناد آقـاي راد کردند به بحث ایناي آقاي دکتر قانعیاست. یک دو اشاره

توانم بفهمم کـه ایشـان در واقـع دارد اشـاره دکتر منصوري این حرف غلطی نیست و من حتی می

ن جمهوري اسالمی نه تنها نهاد وزارت دفاع بلکه ما نهادهاي در واقـع بـه تعبیـر کند که در همیمی

هایی هم داریم، به معناي در واقع فضاي بیرون از حوزه post Academicآقاي دکتر ذاکرصالحی 

شـود در درون شود. در اینجا هـم علـم دارد تولیـد میهاي رسمی ما شناخته میکه به عنوان حوزه

کننـد ماندند آنها هم دارند در واقـع تولیـد دانـش میاالري کارشناسانی که باقی میسهمین دیوان

توانند حتـی سـاختارهاي متصـلب را تولید دانشی که با توجه به الگوي رابطی کارگزار و ساختار می
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هـایی تحت تأثیر قرار دهد. بنابراین دولت خوب است که به سرعت به موازات همان خـرده گفتمان

کند نمایندگی کند و ابزارهایی را هم در حـوزه توسـعه در اختیـار برنامـه حاال سعی می که خودش

پنج ساله خودش وارد برنامه چهارم کرد و ما هم سال آینده سال پایان برنامه است همه اینها نشـان 

دهد که یک بخش لوازم در درون دولت است و نهادهاي جهان مدنی یک مقدار تحرکاتشان کـم می

هایی که با بـه اصـطالح ازار وضعیت در واقع گاهی وقتها خصوصیت نابازار دارد، یعنی سفارششده ب

سـال اخیـر کلـی  2-3کنم در ایـن با اهداف پنهانی که فرمودید ارتباط دارند. یعنی، من فکـر مـی

هـایی داریـم سفارشات ما براي مطالعات فرهنگی که صیغۀ مذهبی دارد یعنی حجم بزرگی از کتاب

هاي تحقیقاتی بـه آن گیري براي بودجهکنند که، در واقع، این جهتهاي علمیه منتشر میوزهکه ح

آیـد. بینید که بـه بـازار میسمت شیفت پیدا کرده و شما مرتب عناوین زیادي از این نوع آثار را می

واقـع، بنابراین گرایشی که در بدنه نهادهاي علمی هست، یعنی من هنوز بحث مدیران ارشـد را، در 

بینم. اما خوشبختانه به دلیل همین ضـروریاتی کـه هسـت به عنوان موتور توسعه به هیچ وجه نمی

کنم که در این مرحله ما به عنـوان هایی را ایجاد کردند که قابلیت پر شدن دارد من فکر میظرفیت

فـاهیم را نیروهایی که کارشناس هستیم و یک مقداري بار علمی داریم سعی کنیم برخـی از ایـن م

جهت دهیم. خصوصاً در حوزه علوم اجتماعی و انسانی که در نقشه جامع علمی کشور بـه نظـر مـن 

آگاهانه نادیده گرفته شده و این در واقع همان علم ستیزي است که ما داریم. آقاي دکتر فراستخواه 

ه حتـی در دوران به کابینه رضاشاه اشاره کردند اصالً شما سـابقه را ببینیـد دیگـر مـا از آغـازي کـ

شود مـا بـا وارد کـردن ادوات و هاي ایران و روس خیلی تأکید میصفویان حاال در دوره مثالً جنگ
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هـا اي آمریکاییتجهیزات نظامی و حتی مستشار نظامی هیچ وقت مشکل نداشـتیم حـاال یـک دوره

شـویم، ی و نظري میها شدند اما به محض اینکه وارد قلمرو علوم اجتماعها و روسبودند بعد چینی

پردازي یک فرصت خوب بود اما شوراي عـالی انقـالب فرهنگـی هاي نطریهحتی شما ببینید کرسی

آن را به صورت آکادمیک تبیین و طراحی نکرد. حتـی پیشـنهاداتی کـه در حـوزه سـتادي داریـم، 

شـاد، کوشـش هایی داریم در وزارت علوم، آقاي دکتر خرمرعایت نکردند. ما در یک جاهایی تعارض

کرد که آن را به ساحت آکادمیک سوق بدهد اما شوراي عـالی انقـالب فرهنگـی بـا همـان رویکـرد 

کند به آن توجهی نکرد. یعنی االن ما دولتی داریم کـه فرهنگی در قلمرو آموزش کماکان بسنده می

ارد. هاي متعارضی به سود در واقع دست کم علوم فنی مهندسـی علـوم پایـه وجـود ددرش گرایش

توانیم کوشش کنیم و به علوم اجتماعی هم بستري بدهیم. اما به نظر من موتور این توسعه پس می

و در عین حال که خودش هم موضوع توسعه هست، در واقع هم کارشناسان و هـم مـدیران میـانی 

ا مان رهستند. بنابراین من اون قسمت بحث و با این االن ما یک بخشی از نیروهـاي فکـري جامعـه

ساالري که علم ستیز اسـت، علـم گریـز اسـت. بـرغم اینکـه هم از دست دادیم بخاطر همین دیوان

هـاي سازي ما، تولید سناریوهاي سیاسـت، گرایشکنم ما دو حلقه سیاستگذاري و تصمیمتأکید می

تا هست آمده در جهان ولی ما یک مقداري تأخیر  4-3جدید دیگر این دانش، دانشی هم هست که 

گذاشته. اینها اتفاقـاتی اسـت بـه  public policyسال مثالً یک رشته  5-6م. دانشگاه تهران کردی

اي که همین داستان نفت است نفت را فرصت بـدانیم خاطر همین نقش دولت دولت. را ما تا مرحله

عنایتی موجب نشود که ما در قبال توسعه دولت محور به طرف توسعه بـازار محـور بـرویم. و این بی
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ون بازار هم به اندازه دولت یغماگر است. در واقع غیرمسئول است. در واقـع بـازارگرایی محـض و چ

آوریم نزدیک تر منتاها شاخصـش تعامـل نهادهـاي مـدنی و گرایی محض را روي یک بعد میدولت

 علمی است.

بحثها فقط خواهم جهت بدهم چون اگر قرار باشد بحثها بسیار عالی بود. اتفاقاً میدکتر آذرگشب: 

رسیم. تا حاال بزرگواران خیلی هم خوب بحث کردنـد باشد به نتیجه نمی (conceptual)مفهومی 

کند. خیلی هم عالیه یعنی دارم رشـد من از یک نهاد کاربردي آمدم. مغزم االن دارد کشش پیدا می

اصـال دقیقـه را ببـریم سـمت مـدیریت. شـما  40کنم. ولی خواهشـمندم از ایـن بـه بعـد ایـن می

 توانستید سؤال طرح کنید که ما جوابهایش را بدهیم.می

بندي را من باید بنشینم کـار کـنم. شود. جمعاینجا با روش طوفان ذهنی اداره می دکتر جاودانی:

هر کس از دوستان هم کمک کند که بهتر. اینجا جلسه به شکل طوفان ذهنی است اتفاقاً پیشـنهاد 

شود. دوم اینکه تحلیل وضع موجود بشود و سوم اینکـه پیشـنهاد همین بود که هم بحث مفهومی ب

هاي هر کدام از دوستان که صحبت کردنـد هـر راهکار ارائه شوند. خوشبختانه هر سه اینها در بحث

شود یک همچین بزرگی سه را در نظر گرفتند و کمک بزرگی هم به من بود. با یک جلسه اصالً نمی

 از حداکثر دانش موجود بزرگواران استفاده کنم. را به پایان بود. من مجبورم 

کنم که وقت به بقیه برسد. برداشتم از این جمله ایـن اسـت کـه من کوتاه عرض میدکتر اعرابی: 

شود راجع به آن صـحبت کـرد. کنید مطالب متعددي را میوقتی شما راجع به مدیریت صحبت می

ید این مدیریت یک طیفی تـوي عناصـر دارد، کنم کدامش؟ اگر راجع به عناصرش بگویولی فکر می
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هـا هسـت مقصـودتان از مـدیریت ها هست، ساختار هست، نیروهاي انسانی هسـت، روشاستراتژي

چیست و باید روشن کنید کدام یک است یا راجع به همه اینهاسـت؟ ایـن یـک مؤلفـه. امـا مؤلفـه 

ي تولید علم این نهادها هـم یـک گویید نهادهادیگري هم که آقاي دکتر توفیقی فرمودند وقتی می

اند انواع و اقسام این نهادها وجود دارد. این هم یک مؤلفه دیگر است. یک مؤلفه سوم هم دارد طیف

راد باشند که گفتند اینجا مقصودشان از تولید علـم مقصـود تولیـد کنم آقاي دکتر قانعیکه فکر می

توانـد بکـارگیري باشـد تواند انتقال باشد میتواند تولید باشد مینیست مقصودشان این است که می

هایی یا کل فرایند علم مقصودشان است هم تولید و توسعه علم، هم انتقـال همه در واقع زیرسیستم

گیریم که همین جمله شما سه تا مؤلفه دارد که هـر مؤلفـه یـک طیـف و هم بکارگیري. نتیجه می

کننـد اي این سه تا مؤلفه هم معانی مختلفی پیدا میهدارد این طیف هم انواع و اقسام دارد. ترکیب

به عنوان نمونه، اگر من از مؤلفه اول که مدیریت باشد فقط یک عنصـر را انتخـاب کـنم و آن مـثالً 

راهبرد باشد یا استراتژي باشد از مؤلفه نهاد تولید علمی، مراکز تحقیقاتی را بگیـریم یـا دانشـگاه را 

تـوانم راجـع به فرمایش آقاي دکتر من انتقالش را بگیریم بعد حاال می بعد از آن تولید علم هم فقط

به آن راهکار بگویم. براي تعیین استراتژي مراکـز تحقیقـاتی در انتقـال علـم راهکـاري متعـددي را 

سـازي علـم یـک راهکـار مـن توانم پیشنهاد بدهم. به عنوان مثال بگویم یک راهکار مـن درونیمی

گـویم کـه اهکار من اجتماعی سازي علم است راجع به انواع آن بگـویم و میسازي علم یک ربیرونی

توانم راجع بـه سـاختارش خورد یا خیر؟ و به شرح ایضاً میحاال کدامش در کدام شرایط به درد می

شـان االن شـان کمیتهم توضیح بدهم در مورد نیروي انسانی این بخش هم توضیح بـدهم. کیفیت
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تواند مساعد باشد. ابتـدا ه وضعی باید داشته باشد. یا چه وضعی در واقع میچه وضعی دارد و بعد چ

بندي. ابتدا مسائل را تفکیک کنید. بعد ترکیـب. اینهـا پیشنهاد من این است که کمک کنم به جمع

 توانم برایش درست کنم راجع به هر کدام هم نظر داد را یک سرفصل می

ا مقداري جنبه کـاربردي بگیـرد و ضـمن اینکـه واقعـاً من براي اینکه بحثهسرشت: دکتر رحمان

ها را کـه متأسفم باید زود بروم یعنی عالقمند بودم پاي صحبت هم استادان بنشینم خصوصاً بعضی

کنم تا داستان کوچک عرض مـی 2-3مدتهاست خدمتشان نبودم خیلی برایم جالب بود. عرض کنم 

ض کـنم در جلسـه رؤسـاي دانشـگاهها بنـده در آن گویم. عرخدمتتان و بعد نظرم را به سرعت می

موقع مسئول اداره کل برنامه و آمار بودم. وزارت وقت فرمودند که با توجه به نظر متخصصـین علـم 

نامه مدیریت دانشگاهها را تدوین کردیم بنده ظاهراً مشاور ایشان هم بـودم مشـاور مدیریت ما آیین

تخصصین مدیریتی با صداي بلند پیش رؤساي دانشگاهها وزیر وقت هم بودم از ایشان پرسیدم که م

نامه مدیریت چه کسانی بودند؟ مثالً انتظار داشـتم بگوینـد گفتم که اظهار نظر کردند راجع به آیین

دکتر الوانی، مثالً خودت حداقل بنـده مـدیریت خوانـده بـودم حـاال متخصـص نیسـتم. خیلـی بـا 

نشستند. در صورتی که من فهرسـت ایـن آقایـان دسـتم عصبانیت گفتند همین آقایان که دور میز 

بود. یک نفرشان هم رشته علوم اجتماعی نخوانده بود حاال من کاري نداریم مدیریت نخوانـده بـود. 

ها. مورد دوم بنده را اظهار کردنـد بـه معاونـت پژوهشـی بعـد همه شیمی و فیزیک و در این زمینه

تم سیاستگذاري و استراتژي و امثال آنها. گفتند مثالً گفتند اول بگو ببینیم تخصص خودت چیه گف

نه راجع بـه چـی گفـتم صـنعت ایـن آقـا مهنـدس راه و سـاختمان و اینهـا بـود گفـت حـاال ایـن 
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سیاستگذاري شما خیلی محترم خوبی ولی بهر حال این را قبول کنید که کسـانی کـه در ایـن کـار 

ا اینها آشنایی دارند گفتم کـامالً همـین طـور گفـتم روند بیشتر بهستند با در و تخته و اینها ور می

پس بنابراین از کارگران ساختمانی دعوت کننـد نقشـه سـاختمان بکشـند چـون اونهـا کـه خیلـی 

واردترند. این آقا که متکفل بحث پژوهش اون آقا متخصص بحث آموزش عالی کشور که یک مـورد 

یالن مکانیـک التحصکرد به فارغقاد میکنم خدمتتان یک نفر داشت به شدت انتسوم هم عرض می

شود به آقایی که آنجـا کارشناسـی ارشـد خصوصاً دانشگاه شریف که آقا این وقتی ماشین خراب می

آورد گویی این اتومبیل را درست بکند هیچـیش را سـر در نمـیمکانیک دارد از دانشگاه شریف می

این آدم بیسواد سـر کوچـه مـا بلـده عرض کردم باید سردربیاورد؟ گفت بله. پس چی؟ پس چطور 

دانـی؟ گفـت مـن ایـن چیزهـا رو اتومبیل را تعمیر کند؟ گفتم شما مکانیک سیاالت و جامدات می

کنم یکـی خواهم بگویم این فردي که دارم عرض میدانم ولی باید ماشین من را تعمیر کند. مینمی

بدهید چهارمیش هم یادم آمد. عضو  اندیشد. اجازهاز افراد تحصیل کرده مملکت است که چنین می

شوراي عالی نظارت بر دانشگاهها بودم، یک دفعه نگاه کردم دیدم خدا رحمت کند در رأسش آقـاي 

کننـد دکتر ابتکار قرار دارد. یک روز نتوانستم طاقت بیاورم پرسیدم بفرمایید کسانی که نظـارت می

توانند شرکت کننـد یـا از ه عنوان مطلع میدر کار دانشگاهها تخصص خاصی باید داشته باشند؟ یا ب

نامه نظارت بر دانشـگاهها هر دري سخنی؟ ما از مکانیک و شیمی و اینها همه را دعوت کردیم آیین

نویسیم که انگار خود بحث نظـارت و کیفیـت بـر دانشـگاهها تخصصـی و هـیچ چیـزي را داریم می

خواهد نظارت کنـد اي است از جایی که میتوانید بگویید نمونهخواهد. این کجاست؟ میخاصی نمی
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کننـد یـک مقـداري کـار گوید کسانی که کار تولیـد علـم میبر مدیریت تولید، به قول دیویس می

بازاریابی هم بلد باشند براي اینکه مطالب تولیدي خودشان را باید منتقل کنند. بـه دیگـران عـرض 

. حاال چرا من تصورم این است که ما اگـر ها وجود داردکنم خدمت شما عرض کنم که این مدیریت

اش و بگوییم محـیط نهـادي یکـیش را بـذاریم محـیط کـاري حـاال دو تا محیط تعریف کنیم یکی

که بحث اقتصاد و فنـاوري و امثـال  Task environementشود انگلیس آن را بگویم دومیش می

و امثـال اینهـا در اینجـا قـرار  گیرد. یکی هم محیط نهادي که بحـث فرهنـگآنها در اینجا قرار می

خواهند باشند آیا مثال مدیر تحقیـق و اي که میایند عمدتاً حاال در هر ردهگیرد. مدیرانی که میمی

پردازنـد بـه مـدیریت توسعه هستند؟ مدیر دانشگاه هستند؟ یا مـدیر هـر جـا هسـتند؟ عمـدتاً می

خـودش را دارد آیـا بایـد بـا ایـن  هنجاري. بحث این که آیا تکنولوژي براي خودش ماهیـت خـاص

خواهد اصال این بخش مثل اینکه مفقـود اسـت. و مطلب هم آشنا باشد آیا این خودش تخصصی می

جالب اینجاست که سلسله مراتب رها کردن است. در بعضی جاها هسـت کـه معمـوالً دچـار بحـث 

مـن بیشـتر از ایـن شد. این به نظر من مشکل اساسی اسـت. تخصص و تعهد و این جور چیزها می

اي که هستم از فرمایشـات دهم که وقت آقایان گرفته نشود تا این چند لحظهعرایضم و توضیح نمی

 استفاده کنیم.

آقاي دکتر آذرگشب فرمودند که یک مقداري عملیاتی تر و اجرایی تر صـحبت دکتر ذاکرصالحی:  

اسـت کـه مـدیریت نهادهـاي خواهم نزدیک بشوم به موضوع بحث و صحبتم ایـن کنید من هم می

کـه افـزوده  complexityشود حـداقل ایـن تر میرویم دارد پیچیدهعلمی روز به روز که پیش می
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گردد به سرشت رادیکـال و نـو کند یکیش برمیشود روز به روز و مدیریت این نهاد را مشکل میمی

وري کـه تـوي آن هسـتیم گردد به تغییرات شدید محیط علم و فنـابه نو شونده علم و یکیش برمی

بخشی از آن مربوط به داخل مراکز علمی است و بخشی عوامل بیرونی. براي بخش داخل نهادهـاي 

گیریم از شاین کـه علمی نکته اول این است که فرهنگ سازمانی در دانشگاه پیچیده است. الهام می

کارهـاي روتـین و گوید سه نوع فرهنگ سازمانی داریـم فرهنـگ اپراتـوري بـراي مراکـزي کـه می

دهند فرهنـگ علمـی بـراي جاهـایی مثـل بنگاههـاي دانـش بنیـان و فرهنـگ یکنواخت انجام می

مدیریتی. ما در دانشگاه هر سه تا را با هم داریم یعنی یک مدیر مرکز علمی، دانشـگاهی، پژوهشـی 

منظورم زبان  گویمهم باید به زبان فرهنگ مدیریتی بتواند با مدیران خود صحبت کند (زبان که می

فرهنگ است نه زبان گفتاري) هم با زبان اپراتوري بتواند با مجموعه کارمندیش صحبت کند و هـم 

اش بتواند صحبت کند. این یک مسئله که باعث شـده مـدیریت مراکـز با زبان علمی با هیأت علمی

است کـه روز  ها و کارکردهاي مراکز علمیعلمی یک مقدار پیچیده شود. بحث بعدي تورم مأموریت

پـذیري گوینـد جامعهگفتند انتقال دانش و تولید دانش االن میشود. یک زمانی میبه روز اضافه می

علمی هم کار شماست. ارتقاي سرمایه اجتماعی دانشجویان هم کار شماست. اینهـا قـبالً نبـود االن 

ي آکسـفریج کـه در هاي رسمی دانشگاهها قرار گرفتـه اسـت. الگـوآمده جزو کارکردها و مأموریت

اسـت کـه ایـن مأموریـت را اصـالً رکـن اصـلی  Axford- Cambridgeحقیقت مـدل تـاریخی 

اي گرایی را در ایـن هاي حرفهداند شما باید آدم فرهیخته تحویل بدهید بنیانمأموریت دانشگاه می

علمـی  گـوییم کـه دانشـگاه در ایـران نـاتوان اسـت و مراکـزها باید رشد دهید. خـوب مـا نمیبچه
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تـوانیم گوییم تا حاال براي آن برنامه نداشتیم اگر داشته باشیم مینتوانستند این کار را بکنند ما می

انـد اجرایشـان هـم هاي جدید که بیشتر از جنس فرهنگی اجتماعیاز طرفی در ایران این مأموریت

مـش ایـن بـود کـه پـذیري علمـی ایـن الزتر است. بخاطر اینکه مثالً بگوییـد جامعهخیلی پیچیده

شـد در خـانواده بچـه پذیري اولیـه و ثانویـه تـوي خـانواده و مـدارس بـه خـوبی انجـام میجامعه

آمد تو مدرسـه در آمد توي مدرسه سرریزش میگرفت که سرریزش نمیپذیري اولیه را فرامیجامعه

شـگاه االن اومـد تـو دانگرفـت، سـرریزش نمیمدرسه بچه نظم و انضباط و دقت و فالن را یـاد می

آید تو مدرسـه تـوي مدرسـه بایـد بـه دو نـوع شود سرریزش میپذیري اولیه ناقص انجام میجامعه

پـذیري کـه آید در موج سـوم جامعهتوانند لذا سرریزش میپذیري جواب دهند اونها هم نمیجامعه

فی مثل آزادي توانیم اسمش را بگذاریم که دانشجو باید با مفاهیم ظریپذیري مرحله سوم میجامعه

و عدالت و دموکراسی و کارگروهی و این جور چیزها آشنا شود تازه باید یادش بدهیم چگونه حـرف 

تر کرده است. در حوزه سرمایه اجتماعی هم بـاز بزن چگونه راه برو. خوب این وضعیت ما را پیچیده

بـین آمـوزش و  گفـتتـا می 14مطالعه خارجی را بررسی کردم  15متأسفانه من توي این مؤسسه 

ها سرمایه اجتماعی رابطه مستقیم و مثبتی وجود دارد یعنی به همـان نسـبت کـه تحصـیالت بچـه

تـا مطالعـه را  13شان بیشتر شود نقطه مقـابلش در ایـران القاعده سرمایه اجتماعیرود باید علیمی

ه اجتمـاعی رود سـرمایتا نشان داده شد که هـر چـه تحصـیالت بـاال مـی 13بررسی کردیم در هر 

ها ها و همـه شـاخصکند اعم از پیوندها، اعتماد، شبکهشود و افت میدانشجویان دچار فرسایش می

هاي جدیدي که مراکز علمی دارنـد مـا را دهد که این مأموریتتوي آن هست این شکاف نشان می
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کل مـدیریت شود. امـا آنچـه در بیـرون مشـتر میدچار چالش کرده. در ایران وضع طبیعتاً پیچیده

اي اسـت کـه از نهادهـاي تر کرده انتظارات متعارض و ناهمگون و بلند پروازانهدانشگاهها را پیچیده

پذیري علمی. باالخره بایـد علمی است غیر از اونهایی که خودمان مایلیم و وظیفۀ ماست مثل جامعه

گوینـد ار دارند از دانشـگاه میمعلوم بشود که دانشگاه کار فرهنگی باید بکند یا نباید بکند االن انتظ

اصالً اشتغال و کارآفرینی را هم شما باید انجام دهید. توقعات این جـوري نیـز االن هسـت. توقعـات 

سیاسی هم هست توقعات حل همه مسائل را از دانشگاهها دارند. کجاي دنیا همه مسائل را دانشگاه 

هاي دانشی مـواجهیم کـه اینهـا خـود یانکند این هم یک نکته، نکته دیگر این که ما با جرحل می

پیوندنـد و اند عین ابرهاي بهاري در آسمان این جریانات دانش بـه هـم میشده گر و وحشیتوسعه

شوند از همدیگر باز هم جریانات جدید دانشی خلـق کنند دوباره جدا میجریانات جدیدي خلق می

این اتفاقات در سراسر دنیا) سیل نانو، بیـو، شان (شان و هم در جداشدنکنند یعنی هم در تلفیقمی

آورد یعنی دانشگاه بایـد اشـراف خـودش را روي آید به دانشگاه فشار میهایی که دارد میاین سیل

جریانات دانش باال ببرد تا بتواند به حیات مدیریتی خودش ادامه دهد بخاطر این که ایـن جریانـات 

آینـد سـرریزش تـوي دانشـگاه توقـع ایجـاد نتها بعـد میشوند مدانش در بیرون دانشگاه متولد می

کند که دانشگاه باید در نقش و جایگاه رهبري تلفیق و هدایت این جریانات دانش خودش ظـاهر می

اش دانشگاه نبوده بهر حـال ایـن توقعـاتی کـه ایجـاد شود دلیل این که جریانات دانش کانون اصلی

کند و آخـرین بحـثم بحـث اسـتقالل در دانشگاه وارد میکند یک فشارهایی را به نظام مدیریت می

تـا دوره  4برنامه چهارم ظهور پیدا کرد منتها این اسـتقالل  49دانشگاههاي است که در قالب ماده 
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بررسـی  49ابهام تا حـال در مـاده  14داشته همراه با افت و خیز افت و خیزها و ابهامات فراوان که 

ل مالی و اداري دانشگاهها به صورت قطره چکانی است و ایـن کـه تا ابهام اساسی و استقال 14شده 

یکی  از این پیوندها پاره شده از این دهها پیوندي که دانشگاه با نظـام بروکراتیـک دارد  49در ماده 

پیـدا کـرده مـثال  paradoxicalاش هم همین جوري مانده و یک حالت یکی دو تا پاره شده بقیه

گوینـد خواهند کماکان نظارت خودشان را همچنان داشته باشند منتها میتا دستگاه نظارتی می 17

استقالل و این به معناي رها کردن دانشگاه هم نباید تلقی شود که دیگر به دانشگاهها پـول نـدهیم 

دارترین نظام اقتصادي را دارد هنـوز در این وضعیت بحرانی که دارند حاال در خود امریکا که سرمایه

شـود بودجه دانشگاهها بودجه فدرال است. در ایران مقوله استقالل گاهی تفسـیر می %46گویند می

به این که دانشگاه سرپاي خودش بایسـتند و دیگـر بـه آن پـول نـدهیم خودکفـا شـود و ابهامـات 

متعددي که هست. اینها هم براي دانشگاههاي ما که مقداري شکننده هستند و بـا کسـري بودجـه 

سـازي اسـت. یعنـی ایـن خودمختـاري اش شفافهایی را ایجاد کرده که الزمهاناند یک بحرمواجه

خودش نباید تبدیل به چالش جدیدي براي مراکز علمی شود اگر خود مختاري هست یـک مفهـوم 

یکپارچه است یعنـی در درون آن آزادي علمـی، اسـتقالل مـالی، خـودگردانی اداري و اسـتقالل در 

افزایی با هم دارند اینها را با هم باید تا مفهوم چون رابطه هم 4و این  المللی هم هستارتباطات بین

ببینیم اینها باعث شده که در محیط ایران به نظرم مدیریت دانشگاهی بسیار پیچیده و مشکل شده 

 است. 
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فرض اصلی این گفتار این است که تولیـد مسـتمر،بلند مـدت و پایـدار علـم در  احمدرضا روشن:

ی ایران رخ نخواهد داد مگر اینکه دانشگاه ها به عنوان مهم ترین نهاد هاي تولید علـم نهادهاي علم

به لحاظ سازمانی مستقل باشند.در این ارتباط،این باور رایج به چـالش کشـیده مـی شـود کـه مـی 

گوید: الزمه استقالل دانشگاه ها وابسته نبودن  آنها به بودجه دولتـی اسـت.به عبـارت دیگـر بـراي 

دانشگاه ها مستقل باشند الزم است که درجه وابستگی آنها به بودجه دولتی  به حداقل برسد.  اینکه

رؤسـاي درصـد  95از جمله موارد ظهور این باور این اسـت کـه در یـک پـژوهش نشـان داده شـد 

شـرط الزم   از بودجه دولتـی هااستقالل دانشگاه«: ي دولتی این گویه را تایید کرده بودندهادانشگاه

 ».استقالل سازمانی آنهاست براي

در اینجا به طور بسیار مختصر و فشرده و با استفاده از تجارب جهانی ، نحوه و رویکرد حضور دولـت 

در بخش آموزش عالی زیر سئوال برده شده و رویکرد جدیدي براي آن پیشنهاد می شود. منظـور از 

بند دولتی رها باشد، بتواند امور داخلـی خـود که دانشگاه بتواند از قید و  استقالل دانشگاه این است

را آزادانه اداره کند، منابع مالی را خود تخصیص دهد، از منابع غیردولتی تأمین درآمد کنـد، هیـأت 

اش استخدام کند و باالخره اینکـه شـرایط آموزشـی و علمی مورد نیاز را با توجه به نیازهاي داخلی

تیب، استقالل دانشگاهی به مـوقعیتی اطـالق مـی شـود کـه پژوهشی خود را تعیین نماید. بدین تر

مؤسسه آموزش عالی مجاز باشد بدون دخالت و تأثیر مسـتقیم نیـروي خـارج از دانشـگاه، بـه اداره 

در زندگی دانشگاهی، عوامـل و ابعـاد چنـدي را (  و به طور کلی کردن و مدیریت امور خود بپردازد.

رهـایی  -الف:تواند و باید موضوع استقالل سازمانی باشدیمشخص کرد که م به صورت زیر  توانمی
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آزادي عمل در تخصیص منابع مالی، به نحـوي کـه  –ب ،از مداخالت غیرعلمی در مدیریت مؤسسه

آزادي عمـل در  –د ،آزادي عمـل در اسـتخدام و تعیـین شـرایط کـار –ج ،داندمؤسسه مناسب می

آزادي در وضع معیارها و تعیـین  –و ،مواد درسی ئۀآزادي در طراحی و ارا –هـ ،گزینش دانشجویان 

مـواد  آزادي در طراحـی و ارائـۀ« در حال حاضر دانشگاه هاي ایران تنها  در قسمت .روش ارزیابی 

استقالل سازمانی دارند و برخی افراد علت سطح پـایین اسـتقالل سـازمانی دانشـگاه هـاي » درسی

لت می دانند و چنـین اظهـار مـی دارنـد کـه تـا وقتـی کـه ایران را وابسته بودن آنها به  بودجه دو

 دانشگاه هاي دولتی به  درآمدهاي عمومی وابسته هستند استقالل سازمانی روي نخواهد داد.

اما تجربه کشورهاي اروپایی خالف این را نشـان مـی دهـد.در ایـن کشـور هـا بـا وجودیکـه دولـت 

اه ها داراست  اما کمتـرین دخالـت را در امـور بیشترین سهم و نقش عمده را در تامین مالی دانشگ

دانشگاه ها اعمال می کند.جدول زیر سهم دولت و بخش خصوصی را  درتامین مالی دانشـگاه هـاي 

را نشان می دهد. ایـن سـازمان  (OECD)هاي اقتصادي و توسعه کشورهاي عضو سازمان همکاري

پیوستن به جرگۀ کشورهاي پیشـرفته  کشور پیشرفته و یا در آستانه صنعتی شدن و 29مشتمل بر 

در واقـع بررسـی رونـدها و  OECDهاي مختلـف در کشـورهاي است. بنـابراین، بررسـی شـاخص

هاي آمـوزش هاي مورد نظر است. بررسی شـاخصترین کشورهاي جهان در زمینهالگوهاي پیشرفته

از جمله کشـور  –سعه هایی براي کشورهاي در حال توتواند تجارب و درسعالی در این کشورها می

کشور تنها درچهارکشور کره جنوبی، آمریکـا  29به همراه داشته باشد.جالب آنکه در میان این  –ما 

بیشتر از  GDPهاي بخش خصوصی آموزش عالی به نسبت ، ژاپن و جمهوري اسلواکی سهم هزینه
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هاي آمـوزش هسهم بخش دولتی است و در بقیه، شاهد حضور پررنگ بخش دولتی در تأمین هزینـ

عالی هستیم.متوسط هزینه هاي دولتی به غیر از این چهار کشور حـدود چهـار برابـر هزینـه هـاي 

 خصوصی در آموزش عالی است.
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 GDPسهم بخش دولتی و خصوصی در هزینه هاي آموزش عالی نسبت به -1جدول

 میالدي 2000در سال  OECDدر کشورهاي عضو 

 لک بخش خصوصی بخش دولتی نام کشور
 6/1 7/0 8/0 استرالیا
 2/1 0/0 2/1 اتریش
 3/1 1/0 2/1 بلژیک
 6/2 0/1 6/1 کانادا

 9/0 1/0 8/0 جمهوري چک
 6/1 0/0 5/1 دانمارك

 7/1 0/0 7/1 فنالند
 1/1 1/0 0/1 فرانسه

 0/1 1/0 0/1 آلمان
 9/0 ناچیز 9/0 یونان

 1/1 3/0 9/0 مجارستان
 9/0 0/0 8/0 ایسلند
 5/1 3/0 2/1 ایرلند
 9/0 1/0 7/0 ایتالیا
 1/1 6/0 5/0 ژاپن

 6/2 9/1 6/0 کره جنوبی
 1/1 2/0 8/0 مکزیک

 2/1 2/0 0/1 هلند
 9/0 - 9/0 نیوزیلند

 3/1 ناچیز 2/1 نروژ
 8/0 - 8/0 لهستان
 1/1 0/1 0/1 پرتغال

 8/0 0/1 7/0 جمهوري اسلواکی
 2/1 3/0 9/0 اسپانیا

 7/1 2/0 5/1 سوئد
 2/1 - 2/1 سوئیس

 0/1 ناچیز 0/1 ترکیه
 0/1 3/0 7/0 بریتانیا
 7/2 8/1 9/0 آمریکا

 OECD 9/0 9/0 7/1متوسط 
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بنابراین تجربه جهانی حداقل در کشورهاي پیشرفته  نشان می دهد سهم زیاد دولت در تامین مالی 

 دانشگاه ها می تواند همسو با استقالل سازمانی دانشگاه ها باشد.

ن در حالی است که گرچه بودجه  عمومی عمده ترین منبع تامین مالی دانشگاه هاي دولتی ایران ای

است اما نسبت به سایر کشورهاي همسطح، سهم کمی در تامین مالی آموزش عالی کشـور دارد.بـه 

هاي ها در بررسی وضعیت آموزش عالی کشورها میزان هزینـهعنوان مثال یکی از مهمترین شاخص

اسـت. در دنیـا در کشـور آفریقـایی  (GDP)آموزش عالی نسبت به تولید ناخـالص داخلـی دولتی 

کند بیشترین مقـدار اسـت بـه صرف آموزش عالی می GDPهایی که دولت نسبت به اریتره هزینه

کشور بعدي از لحـاظ ایـن شـاخص بـه ترتیـب  9درصد است.  9/2طوري که این نسبت در اریتره 

درصد،  9/1درصد، لسوتو (آفریقا)  9/1درصد، اتیوپی (آفریقا)  2/2کاي التین) عبارتند از: کوبا (آمری

 8/1درصـد، تـونس (آفریقـا)  2/2درصد، بارابادوس (آمریکاي التـین)  8/1اوکراین (اروپاي شرقی) 

درصـد و مـالزي (آسـیاي  7/1درصد، فنالنـد (اروپـاي غربـی)  8/1درصد، دانمارك (اروپاي غربی) 

کشور جهان که بیشـترین عـدد شـاخص از لحـاظ  10چنانکه پیداست در بین  درصد. 7/1شرقی) 

را دارا هستند چهار کشـور از آفریقاسـت.در ایـران،  GDPهاي دولتی آموزش عالی به نسبت هزینه

شود. به طوري که دیدیم این عدد کمتـر از درصد است که رقم پایینی محسوب می 7/0این نسبت 

 درصد است. 9/0ت. شاخص مربوط به ترکیه نصف عدد مربوط به مالزي اس

هاي (جاري) در بخش آموزش هاي (جاري) دولتی به کل هزینهشاخص مهم دیگر، نسبت هزینه

عالی کشورهاست که به نوعی تعیین کننده سهم بخش دولتی و بخش خصوصی در آموزش عـالی و 

 6/68کشـور لیبـی بـا براي تحلیل، مکمل شاخص اول است. بیشترین عدد این شاخص مربوط بـه 

هاي آمـوزش عـالی لیبـی درصد از هزینـه 70توان گفت نزدیک به درصد است. به عبارت دیگر می

 4/48شود. پس از آن، دو کشـور دیگـر آفریقـایی یعنـی اریتـره (توسط دولت این کشور تأمین می

شاخص به ترتیـب درصد) قرار دارند و بقیه ده کشور اول جهان از لحاظ این  4/42درصد) و لسوتو (

درصـد)،  4/33درصد)، فنالند ( 3/34درصد)، روآندا ( 4/34درصد)، کانادا ( 9/34عبارتند از: مالزي (

 4/14درصد).این نسبت در ایـران  1/32کنگ (درصد) و هنگ 6/32درصد)، بارابادوس ( 9/32نروژ (
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را تقبل کرده اسـت.  هاي مربوط به آموزش عالیدرصد از هزینه 4/14درصد است یعنی دولت تنها 

درصـد  9/34و  25 /9این شاخص در کشورهاي قابل مقایسه با ما نظیر ترکیه و مالزي بـه ترتیـب 

 است.

ها و مؤسسـات آمـوزش عـالی ، از سوي دیگر اگر فرض کنیم دو عامل مهم و عمـده بـراي دانشـگاه

توان نظام است می» ولتتأمین مالی دانشگاه توسط د«و میزان » استقالل سازمانی دانشگاه«میزان 

 بندي کرد:آموزش عالی کشورها را به چهار گروه زیر تقسیم

 تأمین مالی اندك از طرف دولت و استقالل سازمانی زیاد: -الف

هاي آمـوزش عـالی را برعهـده نـدارد. بـه این حالت در موقعی است که دولت سهم زیادي از هزینه

هاي دولتـی سهم هزینـه«و یا » هاي آموزش عالیهسهم دولت در تأمین هزین«عنوان مثال شاخص 

در این کشورها کم است. بـر ایـن » کندهایی که دولت صرف آموزش میآموزش عالی به کل هزینه

کند اما در عوض دانشـگاه هاي دانشگاه را تأمین میاساس، دولت تنها درصد محدودي از کل هزینه

گانه پیش گفته از استقالل بسیار باالیی برخـوردار  هاي  ششدر زمینه استقالل سازمانی و در حوزه

است و دولت براي خود تنها نقش نظارتی مثالً نظارت بر کیفیت مؤسسات آموزش عالی و یا تحقـق 

 اي از این نظام آموزش عالی است.اهداف ملی (برابري و نوآوري) را برعهده دارد. کشور ژاپن  نمونه

 ازمانی اندك:تأمین مالی زیاد و استقالل س –ب 

شود. یعنـی وضـعیتی کـه دولـت تمـام (و یـا این موردي است که در برخی از کشورها مشاهده می

شود امـا در عـوض کنتـرل تمـام (یـا بخـش هاي آموزش عالی را متقبل میدرصد زیادي) از هزینه

بسـیار  ها را در اختیـار دارد. در اینجـا در سـطحهـاي اسـتقالل سـازمانی دانشـگاهبزرگی) از حوزه

شـود و در ازاي آن، ها و مؤسسات آموزش عـالی، اختیـارات سـازمانی داده میمحدودي  به دانشگاه

هاي خود ندارد. گرچه ممکن است مقدار تأمین مـالی اي در مورد تأمین هزینهدیگر دانشگاه دغدغه

کـه انجـام امـور  هاي مورد نیاز دانشگاه را برآورده نکند اما به قدري هسـتدولتی کفاف تمام هزینه

عادي و یا حداقلی دانشگاه را پاسخ دهد. کشورهاي با نظام اقتصادي بسته دولتی (مثل کره شـمالی 

 ویا چین) از نمونه این کشورها هستند.
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 تأمین مالی زیاد و استقالل سازمانی زیاد: -پ 

هایش را ین هزینـهترین وضعیت براي یک دانشگاه است چرا که دغدغه منبع تأمآلاین احتماالً ایده

هاي خود را به پیش برد. نمونه این وضعیت، بسیاري تواند برنامهندارد و در عین حال با فراغ بال می

شـود و در همـان از کشورهاي اروپایی هستند که هزینه آموزش عالی عمدتاً توسط دولت تأمین می

 زیادي هستند.  ها در تصمیمات مربوط به خود داراي استقالل سازمانیحال دانشگاه

 تأمین مالی اندك و استقالل سازمانی اندك: -ت

هاي آمـوزش عـالی این وضعیت در کشورهایی وجود دارد که در آنها سهم دولـت در تـأمین هزینـه

ها نیز اندك است. این وضعیت کامالً خالف و عکس اندك و در عین حال استقالل سازمانی دانشگاه

هاي آمـوزش عـالی کشـور ولت سهم کمی در تأمین کل هزینهاست. در این حالت، د» پ«وضعیت 

 20هاي آموزشـی کمتـر از یـک هاي دولتی آموزش عالی به کل هزینـهدارد (شاخص نسبت هزینه

درصد است) اما دولت در سیاستگذاري دانشگاهها دخالت زیـادي دارد. کشـور ایـران مثـالی از ایـن 

دود نیمی از دانشجویان کشور را در خـود جـاي داده وضعیت است. البته دانشگاه آزاد اسالمی که ح

است گرچه مستقیماً زیر نظر دولت نیست و ظاهراً غیر دولتی است اما در واقـع بـه وجـود آمـده از 

هاي کلی آن اسـت. بنـابراین، دانشـگاه آزاد را سوي کل نظام سیاسی کشور بوده و متأثر از سیاست

 توان متعلق به بخش خصوصی دانست. نمی

نکته دیگر اینکه  در ایران بار اصلی هزینه هاي آموزش عالی به دوش دانشـجویان و خـانواده هـاي 

اي به پنج گروه تقسیم بنـدي شـده اسـت: آنان است. بر اساس جدول زیر بخش دانشجویان شهریه

 کـاربردي، -دانشجویان دورة شبانه، دانشجویان دانشگاه پیام نور، دانشجویان دانشگاه جـامع علمـی

غیرانتفـاعی و دانشـجویان  -دانشجویان شاغل به تحصـیل در مؤسسـات آمـوزش عـالی غیردولتـی

اي نیز شامل دانشجویان روزانۀ حضـوري اسـت کـه در دانشگاه آزاد اسالمی. دانشجویان غیر شهریه

هـاي هاي دولتی نظیر وزارت علوم، وزارت بهداشت، وزارت آموزش و پرورش و سایر سازماندستگاه

ارائه دهندة آموزش عالی رایگان به تحصیل اشتغال دارند. البته دانشجوي دورة روزانـه الزامـاً  دولتی
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کاربردي هم داراي دانشـجویان  -پردازد. مثالً دانشگاه جامع علمیبدین معنی نیست که شهریه نمی

 کند. روزانه است و هم داراي دانشجویان دورة پودمانی که از هر دو شهریه اخذ می
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 هاي مختلف از کل دانشجویانسهم دوره -2لجدو

 نوع دوره
متوسط نرخ رشد ساالنه 
(درصد)طی سـال هـاي 

85-70 

سهم ازکل دانشجویان در 
 (درصد) 1385سال 

 9/6 16 شبانه
 7/24 20 دانشگاه پیام نور

 1/3 119 کاربردي -دانشگاه جامع علمی
 4/3 32 غیر انتفاعی –مؤسسات غیر دولتی 

 6/45 12 اددانشگاه آز
 5/16 3 ايدانشجویان غیر  شهریه

 5/83 15 ايدانشجویان شهریه
 100 11 کل دانشجویان کشور

 
اي و هـاي آمـوزش عـالی شـهریهروند افزایش تعداد دانشجویان شاغل به تحصیل در دوره 2جدول 

داد هـاي ایـن جـدول، تعـکنـد. طبـق دادهرا بررسـی مـی 1370-85هـاي اي طی سالغیر شهریه

درصد بـه  15اي معادل با رشد متوسط ساالنه 1370نفر در سال  292907اي از دانشجویان شهریه

نفر  294048اي از رسید. همچنین تعداد کل دانشجویان غیر شهریه 1385نفر در سال  2362694

 1385نفـر در سـال  465834درصد به  3اي معادل تنها با نرخ رشد متوسط ساالنه 1370در سال 

-اي از دانشجویان شهریهحتی تعداد دانشجویان غیر شهریه 1370سید. نکتۀ جالب اینکه در سال ر

-اي به بیش از پنج برابر دانشجویان غیر شـهریهدانشجویان شهریه 1385اي بیشتر بود اما در سال 

بـار رشـد  1370نفـر در سـال  586955اي رسید. در همین حال، تعداد کل دانشجویان کشـور از 

 رسید.  1385نفر در سال  2828528درصد به  11اي معادل سط ساالنهمتو

توان مسـتفاد کـرد. در هاي مختلف را از تعداد کل دانشجویان میسهم دانشجویان دوره 2از جدول 

کند بیشـترین سـهم از آن دانشـگاه آزاد اسـت بـه هایی که از دانشجویان شهریه اخذ میمیان دوره

) در ایـن 1385-86(سال تحصـیلی  1385ل دانشجویان کشور در سال درصد از ک 6/45طوري که 

درصـد قـرار داد و بـه  7/24دانشگاه مشغول به تحصیل بودند. پس از آن دانشگاه پیام نور با سـهم 

درصـد) و  4/3غیرانتفاعی ( -درصد)، مؤسسات غیر دولتی 9/6هاي شبانه (دنبال آنها به ترتیب دوره

اي از درصد) قرار دارند. در مجموع نیز سهم دانشجویان شهریه 1/3ردي (کارب -دانشگاه جامع علمی
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اي درصد است که این رقم براي دانشجویان غیر شهریه 5/83معادل  1385کل دانشجویان در سال 

 درصد است.  5/16تنها 

شـود کـه توان گفت گرچه نظام آموزش عالی ایران یک نظام متمرکـز محسـوب مـیدر مجموع می

-گیرد امـا عمـده هزینـهریزي آن توسط چند دستگاه رسمی دولتی انجام میذاري و برنامهسیاستگ

هـاي هاي آن بـر دوش مردم است بـه طوري که بیش از چهـار پـنجم دانشـجویان کشـور در دوره

هاي آمـوزش اي مشغول به تحصیلنـد و بـخش عمومی مسئولیت کمی در قبال تأمین هزینهشهریه

 ته است. عالی بر عهده گرف

 نتیجه گیري:

یـابیم کـه عـدد مربـوط بـه ایـران (حـداقل نسـبت با مرور شاخص هاي مالی آموزش عـالی در می

ها در جهان است. این در حالی است که آموزش عالی عـالوه ترینکشورهاي همسطح) یکی از پایین

ارد. امـا چنانکـه آمـار بر آثار اقتصادي آن، براي جامعه ایران آثار مثبتی از لحاظ تحوالت فرهنگی د

هاي آمـوزش هاي فوق نشان داد بخش دولتی در ایران، تعهد اندکی نسبت به تأمین هزینـهشاخص

عالی پذیرفته است ولی در عوض و به طور غیر متناسبی دخالت بسـیار زیـادي در سیاسـتگذاري و 

 هدایت امور مؤسسات آموزش عالی دارد.

آموزش عالی ایران بایستی از وضعیت چهـارم( تـأمین مـالی پیشنهاد این بررسی این است که نظام 

دولتی اندك و استقالل سازمانی اندك) به وضـعیت سـوم( تـأمین مـالی  دولتـی زیـاد و اسـتقالل 

سازمانی زیاد) شیفت پیدا کند یعنی دولت مسئولیت بیشتري در زمینه حمایت هاي قانونی و مـالی 

وغیر دولتی) به عمـل آورد و سـهم بودجـه عمـومی در  از کل موسسات آموزش عالی (اعم از دولتی

تامین هزینه هاي آموزش عالی افـزایش یابـد.در ایـن زمینـه تـالش هـاي جوامـع مـدنی علمـی و 

 پژوهشگران می تواند در تغییر رویکرد مسئوالن مفید افتد.

 ردید.کنم بنده را از مجموعه علوم پزشکی دعوت کعرض کنم که اوالً تشکر میدکتر آذرگشب: 

 اي است آقاي دکتردکتر جاودانی: اینجا میان رشته
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من واقعاً از این مسئله خیلی خوشحال هستم منتاها حقیقتش من تا پریـروز کـه دکتر آذرگشب: 

کردم با این عنوانی که قبالًها مالحظه کـرده بـودم در خبرنامـه یـا براي من آمد تصور می faxاین 

ن کنگـره بـراي وزارت کشـور یـا وزارت فرهنـگ و ارشـاد اسـالمی کردم ایـها فکر میمثالً روزنامه

 کردم این عنوان مال اینجا باشد. باشد یعنی اصالً تصور نمیمی

 مال اینجا هم نیست مال وزارت دفاع است.دکتر جاودانی: 

توانست بشـود توسـعه علمـی پس ظنم درست است. اشکال این است که مثالً میدکتر آذرگشب: 

تر اقتدار دانشگاهی اقتدار ملی. عرض کنم که حاال واقعاً بخـواهیم یـک مقـدار کـاربردي اقتدار ملی،

صحبت کنیم. البته در میان فرمایشات اساتید بزرگوار تقریباً این پیشـنهادات شـده. منتهـی خـوب 

بـاالخره اینجـا اون  –تر کنیم یک ذره بیاییم در سطح کاربرديتر بود حاال سعی میشاید کمی کلی

کنم اینجا مأموریت دانشگاهها یعنـی نهادهـاي ملـی در اصـل ور که من از این عنوان برداشت میط

ارزش آفرینی است ارزش آفرینی هم به نظر مـن اگـر مـا بخـواهیم در واقـع برداشـت یـک مقـدار 

هـاي در واقـع تر از آن داشته باشیم در واقع همان استفاده ابزاري از علم بـراي تولیـد ارزشملموس

البته همه اینها به نظـر مـن الزم اسـت حـاال  –تواند باشد و قدرت تصادي و درآمدي و ثروت میاق

هاي معنایی هم که آقاي دکتر اشاره کردند اون هم به جاي خود الزم است مـثالً مـن االن در ارزش

یار بار داشـتیم مـا نتـایج بسـهمین جلسه به این فکر افتادم که واقعاً با دو تا جنـگ خیلـی تأسـف

ناامیدکننده: یکی ترکمانچاي بود یکی هم جنگ چالدران و چرا ما شکسـت خـوردیم؟ در واقـع مـا 

تکنولوژي برابر آنها را نداشتیم. از نظر نفرات انسانی که کـم نبـودیم. خـوب پـس دانشـگاه در ایـن 
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ار هاي دیگـر برگـزجهت باالخره باید کمک کند. حاال اگر به هر حـال ایـن کنگـره را هـم سـازمان

توانیم به اقتدار ملی کمک کنیم منتاها باید بسترهایی فـراهم شـود بـراي کردند، از این نظر میمی

نهادهاي علمی. یکی از آنها به نظر من استقالل سازمانی و استقالل دانشگاهها و این نهادهاست. مـا 

شـعارگونه عمـل تا زمانی که این نهادها استقالل سـازمانی، اداري و مـالی نداشـته باشـند در حـد 

خواهیم کرد. استقالل دانشگاهها را هنوز متأسفانه آن طور که باید و شاید پیش نبردیم. آقاي دکتـر 

توفیقی در واقع، در دوره وزارتشان خوب خیلی کار اساسی انجام دادند آن اینکـه در واقـع تصـویب 

ا هم به اتفـاق آقـاي دکتـر سال از روي آن گذشته، م 4برنامه چهارم هنوز اجرا نشده.  49اون ماده 

هاي امنا و استقالل دانشگاهها انجام دادیم تقریباً به جاهایی هم رسیدیم کـه کاري را در مورد هیأت

نامه سازي را تولید کردیم ولی هنوز هیچ کاري نشده. پس بنـابراین مـا بایـد اول از همـه ابزار آیین

هایی که در واقع براي تولید علم هستند ازمانمثل جاهاي دیگر به فکر استقالل این مراکز باشیم. س

باید غیر بروکراتیک اداره شوند و حالت پویا داشته باشند. این پویایی را ما فعالً آن طـور کـه بایـد و 

بینم و حاال شایسته ساالري هـم مثـل جاهـاي دیگـر بـاالخره بایـد اتفـاق بیفتـد. آزادي شاید نمی

من خودم یک موردي پیش آمد دستیارم بـه یـک اسـتادي  آکادمیک خیلی سهم مهمی دارد. مثالً

، و ما هم دیگر از اون همکارمون به دالیلی نتوانستیم دفاع کنیم ایشـان بـا اعتراض کرد در دانشگاه

اي کارهاي مـا را نامهیک نفر دیگر از معاونتها دوست بود فوراً چقلی ما را کرد ایشان هم خیلی آیین

 این طوري باشد. محدود کرد دانشگاه نباید

 دانشجویان باید آزاد باشند یا استادان؟دکتر الوانی: 
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توانند کار یک استاد را تعریف کننـد و محـدود کننـد و بـراي او خیلی راحت میدکتر آذرگشب: 

توانـد محدودیت درست کنند خیلی راحت. یعنی آزادي علمی که یک اسـتاد خیلـی اختیـارات می

توان گفت کمی صوري اسـت. پـس بنـابراین بـراي هاي آکادمیک میداشته باشد. در حیطه فعالیت

این نهادها آزادي علمی و استقالل علمی باید باشد استقالل سازمانی باید باشد. این نهادها باید پویا 

سـاالري هـم در کنـارش در واقـع مکمـل آن باشند سازمان پویا داشته باشند و عرض کنم شایسته

د براي اینها فراهم کنیم. البته یک سـري از مسـائل هـم هسـت مشـکالت است استقالل مالی را بای

توانـد همـان ایش میمربوط به بیرون از این نهادها که همه اساتید اشـاره کردنـد مشـکالت ریشـه

توانیم در واقع حساسیت مردم را در سطح جامعـه مشکالت فرهنگی در سطح جامعه باشد که ما می

نهادهاي توسعه علمی زیادتر کنیم و این اعتقاد و باور را در آنها ایجـاد  به ارزش آفرینی دانشگاهها و

 کنیم که این نهادها براي اقتدار ملی و توسعه علمی و آینده کشور در واقع الزم هستند. 

به این معنا نیسـت کـه دولـت  %5/16راجع به جدول من یک نکته داشتم این که راد: دکتر قانعی

اش را حسـاب کنیـد بـا دهد کل پیام نـور را شـما بودجـهي آموزشی را میهادرصد از هزینه 5/16

از دانشـجویان کشـور را  %25دانشگاه تهران، شریف چه نسـبتی دارد؟ قابـل مقایسـه نیسـت ولـی 

 اش از دانشگاه تهران هم خیلی کمتر باشد.گیرد در حالی که بودجهمی

اي کـه اند ولی هزینـهايل کشور غیرشهریهاز دانشجویان ک %5/16گویند ایشان میدکتر توفیقی: 

کند چون هزینه سـرانه دارد هزینه می %16پردازد الزاماً معنایش این نیست که می %16دولت بابت 
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خیلـی باالسـت بنـابراین  %5/16دانشگاههاي دولتی خیلی باالتر از مثالً دانشگاه آزاد یعنـی هزینـه 

 گیري ایشان این نیست.نتیجه

 کند.کند کنترل زیاد میگویند دولت کم هزینه میایشان میاد: ردکتر قانعی

کند مال این است که هزینه سرانه دانشجویی ما پایین است یعنـی در کم هزینه میدکتر توفیقی: 

میلیـون هزینـه  1کنـد مـا میلیـون تومـان هزینـه می 5نرم جهانی اگر به ازاي هر دانشجو دولـت 

 کنیم می

ژاپن گنده است، هریکا گنده است مال مـا  GDPگرفتند  GDPان نسبت به ایشراد: دکتر قانعی

گیـریم کـه کوچک است ولی به همان نسبت اگر شما بخواهید حساب کنید ما در الگویی. قـرار می

کند. یعنی این تیپی، نهادهاي تولیـد علـم را حسـاب کنیـد. کند همکنترل میدولت هم هزینه می

ریزي آمـوزش کنم و مؤسسه پژوهش و برنامـهور که بنده کار میمرکز تحقیقات سیاست علمی کش

کنـد خیلـی از نهادهـاي دهـد کنتـرل هـم میکنید تمام پـولش را دولـت میعالی که شما کار می

کند این مثـل کـره اسـت مثـل دهد کنترل هم میپژوهشی و دانشگاههاي اساسی را دولت پول می

در واقـع معتبـري  R&Dي آموزشـی و پژوهشـی چین است حتی در کره ممکن است شما نهادها

 آورید.کند که در ایرن گیر نمیدارید که در واقع بخش خصوصی دارد پول خرج آن می

ها به این معنا نیست بحـث پیام اصلی این پژوهش حاال به نظر من این عدد دو رقمدکتر توفیقی: 

لم اگر آزاد باشند و استقالل بیشـتري ثانویه است پیام اصلی ایشان این است که از نهادهاي تولید ع

بین میزان تأمین بودجه از طـرف دولـت و اسـتقالل الزامـاً شان بیشتر است. داشته باشند کارامدي
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هـاي بعـدي اسـت. اینها بحث 6/0-7/0خواهند بگویند حاال این که رابطه معکوس نیست این را می

رابطه بین تأمین منابع دولت و اسـتقالل هـم پیام اصلی این است نهادها استقالل بیشتر علم بیشتر 

 الزاماً یک رابطه معکوسی نیست.

هـاي التحقیقما بیشتر روي سرانه دانشجو متمرکز شدیم در واقـع دسـتمزدها و حقدکتر ایمانی: 

دهد این ناظر اعضاي هیأت علمی هم جزو در واقع وظایف است که دولت دارد در قبالش کم بها می

 رد اعضاي هیأت علمی است. نکته مهمی در مو

بودجه ما بخش آموزشی ما نسبتاً زیاد است اما اثر بخشی آن کـم اسـت. دانشـگاه دکتر جاودانی: 

چون تعداد دانشجوي آن زیاد اسـت یـک  ،حساب کردم رااش دهند هزینهپیام نور چیزي ارائه نمی

بنــدي جلسـه جمع 4ر جلسـه را د 16نشـانند در یــک کـالس دانشـجو را می 50آورنـد اسـتاد می

اکثر  .کنندگیرند از طریق شهریه جمع میاي را که دانشگاههاي دیگر میکنند ولی همان بودجهمی

شود که اساساً هیچ بـازده علمـی مدي میساالري ناکارآشود صرف دیواناي که جمع میاین بودجه

ث دانشگاهها و نهادهاي مشکل آن در اینجاست بعد بحث دیگر مشکل ایران اینجاست که بح .ندارد

گوییم دانشگاه منظورمان نهاد تولید آموزش عالی را یعنی چند پایه بودن را از بین برده وقتی ما می

الیه آموزش عـالی وجـود  3در آمریکا مثالً  مقوله دیگري هستند.این مراکز آموزش عالی  .علم است

شگاه دارد. پیام نور دانشگاه نیسـت، دارد نهادهاي کاربردي دارد دان community college. دارد

هم نیست این است که اگر اینهـا تفکیـک نشـود  community collegeمدرسه عالی هم نیست 

 کند من صحبت کوچکی خودم دارم. مشکل ایجاد می
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ها براي من جالب بود در واقع من نسبت این آمار را که گرفتم بـا توجـه بـه ایـن یافتـهآذرگشب: 

 %30شدگان (پذیرفته شده به دانشگاه) یعنی پذیرفته %5شود ایش میغیر شهریهدولت دانشجویان 

که قبـل از  %5اي است یعنی در واقع به عبارتی غیر شهریه 6/1شود. در دانشگاه جامعه پذیرفته می

از این  %50اي بودند یعنی ما شدند و همه غیر شهریهکنندگان دارد دانشگاه میشرکت %10انقالب 

شود دولت به تمام بقیـه اي میبهانه %5اي ه عبارتی افت کردیم. حاال همین مسئله غیرشهریهنظر ب

 کند.گري میهم تصدي

ریشه مشکالت ما در مدیریت نهادهاي تولید علم یک ریشه مفهومی بنیادي یعنـی دکتر جاودانی: 

راد و دکتـر نعیاست. در این مورد هم بحث خیلـی جـالبی را آقـاي دکتـر قـا conceptualبیشتر 

خواهم بگویم ببینیـد تـا مـوقعی کـه مـا نـدانیم چـه انتظـاراتی از فراستخواه مطرح کردند من می

تـوانیم آن را سـاماندهی و مـدیریت کنـیم مسـلماً از یـک طـرف نهادهاي تولیـد علـم داریـم نمی

ما دو بحث  آید جلو یک دفعه فناوري و تجارت در واقعآید جلو یک دفعه صنعت میمیلیتاریسم می

داریم یکی کنش ابزاري، یعنی شما اگر دانشتان را بر مبناي کنش ابزاري بنا کنیـد بـه یـک سـمت 

کنشی اجتماعی بنا کنید، سـمت و سـوي دیگـري را دنبـال خواهیـد روید اگر بر مبناي همجلو می

ایـن  کند. مشکل کاربست آن اسـت. مشـکلکرد. االن مشکل ایران این نیست که تولید دانش نمی

کند. بـویژه در بخـش فرهنگـی بخـش فرهنگـی نـه بخـش است که دانشی در جامعه راه پیدا نمی

ایدئولوژیک بخش فرهنگی یعنی این که دانشجوي ما نخواهیم حرف زدن را در دانشـگاه بـه او یـاد 

 دهیم به قول آقاي دکتر ذاکرصالحی یعنی سرمایه اجتماعی داشته باشد و سرمایه انسانی که بتوانـد
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کنند. علت این است که بـر مبنـاي کـنش ارزش آفرینی کند این دو تا را دانشگاههاي ما تولید نمی

کنند و در مورد هم کنشی اجتماعی هنوز ما به توافـق نرسـیدیم. در نتیجـه گـرایش ابزاري کار می

ابهـام دیگـر. اینهـا  هـايبیشتر به کنش ابزاري است همچنان که ناپلئون بوده رضاشاه بوده و خیلی

کنند یکی ابهام در عرصه کـنش هایی دیگري ایجاد میهاي نظري خود ابهامکند این ابهامایجاد می

عالی ایران مشخص نیست که ما وزارت علوم، تحقیقات و فناوري داریم  است. هنوز در نظام آموزش

راد انعییا وزارت آموزش عالی داریم یعنی یکی عرصه علمی است که یک بخشش که آقاي دکتـر قـ

گفتند سیاستگذاري علم بحث سنگینی است که خودش نیازمند مباحث نظري است ایـن ابهامـات 

گذارد بعد الیـه همچنان اثرات خود را سواي مشکالتی که دوستان همه گفتند روي نظام علمی می

شـود. مـا اي که آقاي دکتر ایمانی اشاره کردند، معموالً باالخره پژوهش باید به کنش تبدیل مفقوده

پـژوه، یـا گـویم دانشمـن می Policy brokerگوینـد یک الیه مفقوده داریم آن الیـه بـه آن می

گیر. ایــن الیـه مفقــوده نــه تنهـا در نظــام علمــی در نظــام ســاز نـه تصــمیمپـرداز یــا تصمیمدانش

هـام شود. بعد ابها غیرکارشناسی و غیرعلمی میگیريگیري کشور کم است در نتیجه تصمیمتصمیم

هـا داشـته باشـی در عملکردهـا یعنـی مـا در کـار ها ست. وقتی شما ابهام در کـار ویژهدر کار ویژه

مان دنبال یک چیز دیگر هستیم عملکردهایمان یک چیز دیگر برنامـه توسـعه سـوم و چهـارم ویژه

وزش نه مراکز آم و هایش استقالل دانشگاهکردند که مبناي خیلیمباحث نظري خاصی را دنبال می

تر از همه من یـک چیـزي را اشـاره الف این است. مهمعالی بود در صورتی که عملکرد ما درست خ

کنندگان یک چیزي را نوشته بودند که مـا خواندم تنظیمکنم توي اولین برنامه توسعه وقتی من می
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روز هـم گیرد کاري را بکند در عرض دو ها شتابزده هستیم یعنی دولت تصمیم میدر تدوین برنامه

انجام دهد خوب هم انجام دهد این شـتابزدگی کـه یادگـار آن دوران اسـت همچنـان در خواهد می

زایی به این مسائل اسـت. مـن اخیـراً آسیب هاي ما وجود دارد و این اساسها و مدیریتریزيبرنامه

م دهنـد دو خواهند کاري انجـاایمیلی دریافت کردم که در سوئد یا کشورهاي توسعه یافته وقتی می

سال پرداخته بشـود تـا بتوانـد  2کنند تا بعد از سازند، گفتگو میسال این کار را با اندیشه بارور می

 وارد عرصه عمل شود. 

مـان، دیگـر شـما ما در واقع با توجه به فضایی که داریم در مـدیریت نهادهـاي علمیدکتر ایمانی: 

هـاي رانی کـه داراي توانـایی مـدیریت چرخشهمان طیف گسترده را بگیرید ما نیازمندیم به مـدی

پارادایمی باشند این به این معناست البته در دیوان ساالري دولتی هم هست ولی مدیریت نهادهاي 

هـاي مـوازي را بشناسـد و هـم در واقـع علمی باید این توانایی را داشته باشد که هم بتواند پارادایم

در واقـع بـه شـناخت مـدیران مـا حتـی تـا مرحلـه  اقتضائاتی که ناشـی از شـیفت پـارادایم. ایـن

پردازي باید داشته باشد. همین نظر را مقـداري کند یعنی مدیر قدرت نظریهپردازي کمک مینظریه

باالتر ببریم که نهادهاي علمی ما باید رهبري علمی سیطره داشته باشد. در حال حاضـر آن چیـزي 

 گویم رهبري اداري. میگویند من که دوستان از ایدئولوژي سیاسی می

 با تشکر از همه دوستانی که زحمت آمدن به جلسه را کشیدند.دکتر جاودانی: 
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 جمع بندي:
هایی با بافت متنوع و روش شناسی باز و پیچیدة همان گونه که از برگزاري چنین نشست  

اي و گسترهبر در بر گرفتن مباحثی ژرف رود، حاصل گفتگوهاي نشست، عالوهآن انتظار می

هاي متفاوتی را در قلمرو مدیریت نهادهاي توان گفت گفتمانوسیع، رویکردها و حتی می

 گرفت.علمی در بر می

 توان بر آنها به طور خالصه تأکید کرد عبارتند از:اي که میاز جمله نکات برجسته

وم و گیري نهادهاي تولید علم در جهان که با بسترسازي، تداتوجه به دیرینه شکل •

 هاي علمی همراه بوده تا صرفاً ساختارسازي.پیوستگی تالش

 وجود ناپیوستگی و انقطاع در فرایند تولید علم در ایران به عنوان مشکلی آسیب زا. •

تأکید بر رعایت ملزومات تولید علم بویژه آزادي علمی و استقالل نهادهاي تولید علم  •

 م در ایران.براي جلوگیري از سترون شدن نهادهاي تولید عل

توجه به وضعیت کنونی مدیریت نهادهاي تولید علم در ایران و چگونگی انتخاب  •

 شوند.مدیران که بدون توجه به الزامات مدیریتی چنین نهادها برگزیده می

 وجود مشکالت در تعریف کارویژه نهادهاي تولید علم و نیروهاي انسانی الزم براي آنها. •

 موجود نهادهاي علمی.  لزوم آسیب شناسی دقیق وضعیت •

گیري بازار علم و دانایی در ایران به مثابه آسیب زاترین عامل در چرخۀ عدم شکل •

 تولید علم در کشور.

هاي نهادهاي علمی و یکسان نگري نادیده انگاشتن تمایز و تفاوت در اهداف و کارویژه •

 نسبت به آنها.

 پیامدهاي شکل نگرفتن بازار علم در ایران: •

 هاي دانشگاه و جهان کار؛ابطه میان رشته* نبود ر

 * مأموریت گرا نبودن علم،

 هاي ملی؛ریزي* نبود هم کنشی در برنامه

 هاي علمی کشور؛* عدم مشارکت ذینفعان و بازیگران عرصه

 هاي ارزیابی؛* شکل نگرفتن نظام
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 * شکل نگرفتن چرخه کامل حیات علم در ایران؛

 دلیل نبود نیاز یا تقاضا؛نبود جهت گیري و نیازسنجی به  •

هایی است ویژگیهاي بازار علم، منظور از بازار علم جنبه مادي آن نیست، بلکه ویژگی •

 که این بازار دارد که عبارتند از:

 * وجود طرف تقاضا و عرضه (در ایران طرف تقاضا شکل نگرفته)؛

 * مطالبات کیفیت در بازار؛

 امد؛انج* رقابت که به کارآیی و اثربخشی می

 * شکل نگرفتن ارزش اقتصادي علم در ایران.

 مشکالت مدیریتی نهادهاي علمی: •

 * حاکمیت دیوان ساالري و سلسله مراتب به جاي مشارکت و مفاهمه؛

 * عدم تمایز میان کار ویژه نهادهاي علمی و نهادهاي تولیدي و تجاري؛

ت و پشتیبانی و تأکید بر نقش دولت توسعه گرا در سیاستگذاري، نهادسازي، حمای •

 نظارت و ارزیابی بر نهادهاي تولید علم در ایران.

 Passive Policyتوان سیاستگذاري راکد کارکرد دولت در عرصه سیاستگذاري را می •

 قلمداد کرد.

توجهی به و بی (Knowledge Production)تقدس بخشیدن صرف به تولید دانش  •

 تري از تولید دارد. مهمکه جنبه  (Knowledge Application)کاربست آن 

 نظامی. -تنگ نظري در فرایند ارزش آفرینی تولید دانش و تأکیدبر قدرت سیاسی •

 برانگیختن ذهن مسئوالن در ایجاد ارتباط میان علم و عالیق مختلف اجتماعات. •

سازي نهادهاي تولید علم و جایگزینی تعامل و ارتباط با آن که پرهیز دولت از مستعمره •

 کند.نافع دولت را نیز تأمین میدر نهایت م

ارزش آفرینی از سوي نهادهاي تولید علم صرفاً نباید جنبه اقتدار آفرینی داشته باشد.  •

تر از آن ارزش آفرینی تولید معنا و اندیشه نیز باید مورد ارزش آفرینی اقتصادي و مهم



٦٥ 
 

فرهنگی در  تأکید قرار گیرند. دست کم در ارزش آفرینی سه محور اقتصادي، سیاسی و

 نظر گرفته شوند. 

علم به مثابه فعالیتی فرهنگی و آزادیبخش است و در چنین مفهومی است که علوم  •

 یابند. انسانی و اجتماعی جایگاه و نقش خود را باز می

سیاست و فرهنگ در فرایند تولید علم باید  -توازن قدرت در جامعه در عرصه اقتصاد •

 در نظر گرفته شوند.

دیریت هنجار مبنا در عرصه نهادهاي تولید علم و نفی مدیریت قاعده مبنا و تأکید بر م •

هاي علمی در مسیر مدیریت سلسله مراتبی در این گونه نهادها؛ ایفاي نقش انجمن

 هنجار مبنا

علم یک پویش است. زندگی است، جنبه هنجاري دارد. سبک زندگی است. نگاه به  •

 عالم و آدم است. 

تقا سطح زندگی و حل مسائل آن است و الزم است به یک فرهنگ علم طریقی براي ار •

 بدل شود.

ما سرزمین علمی نداریم اما به دنبال میوه علم هستیم. الزم است به دنبال سرزمین  •

 ها و الزامات خاص خود است. علم پرور باشیم که نیازمند زمینه

ازي و در حال حاضر ابزاري در دوران پهلوي انتظار از دانشگاه به مثابه ابزاري براي نوس •

تواند قابل پذیرش باشد. چرا که علم اصالت براي ایدئولوژي است که هیچکدام نمی

 دهد. خود را از دست می

 اقتدار علمی نیازمند مشروعیتی است که بتواند آن را توجیه کند. •

 شکل گیري طبقه تصمیم ساز یکی از راههاي برون رفت از وضعیت کنونی است. •

هاي ی به مفاهیم نظري، شایسته گزینی و تخصص گرایی از جمله کاستیتوجهبی •

 مدیریت نهادهاي علمی در ایران است. 

فرهنگ آشنا باشند،  -مدیران دانشگاهها، به مثابه نهادهاي تولید علم باید به سه زبان •

 فرهنگ علمی -فرهنگ اپراتوري و باالخره زبان  -فرهنگ مدیریتی، زبان  -زبان 
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کم رمقی نهادهاي تولید علم در ایران در زمینۀ انباشت سرمایه اجتماعی و  ناتوانی •

 سرمایه انسانی در نیروي انسانی کشور.

 روند.ها بعنوان هدایت گر و تلفیق کننده جریان دانش به شمار میدانشگاه •

قانون برنامه توسعه  49تأکید بر حفظ و تقویت استقالل دانشگاهها و اجراي ماده  •

 چهارم.

فزایش سهم منابع دولتی و کاهش مداخله گري و تصدي گري دولت در نهادهاي ا •

 تولید علم به مثابه راهبردي بر برون رفت از وضعیت کنونی.

بندي کرد که ابهام موجود در در مجموع، شاید بتوان مجموعۀ مباحث را چنین جمع  

ده است. از یک سو، گیري صحیح آن در کشور شانتظارات از علم مانع از روشن شدن سمت

هایی کمّی و ابزاري رویکردي ابزارگرایانه، نهادهاي تولید علم را به ارزیابی بر مبناي داده

تواند به توسعه علمی کشور بیانجامد. در واقع کشاند که دست یابی به آنها الزاماً نمیمی

تولید علم  مشکل نهادهاي علمی کشور در حال کنونی، ناشی از ابهام در مفاهیم بنیانی

گردد که ناپیوستگی از است. عالوه بر آن مشکالتی نیز به دیرینه تولید علم در ایران باز می

جمله دالیل بنیانی آن است. به سخنی دیگر، شاید ابهام نظري موجود نیز ریشه در این 

 ناپیوستگی داشته باشد.

مدیریتی نیز داشته است که  این ابهام و گسستگی در فرایند تولید علم در ایران، پیامدهاي  

 توان به طور خالصه چنین برشمرد:ترین آنها را میمهم

 شکل نگرفتن چرخۀ حیات کامل علم در کشور. •

ناباوري به مرجعیت علم و دستاوردهاي آن در فرایند زندگی و حل مسائل و مشکالت  •

 آن.

 ها و اهداف آنها.گیري نهادهاي موازي و ابهام در کارویژهشکل •

 هاي غیر علمی در فرایند تولید علم.ید بر اندیشهتأک •

 شکل گیري رویکرد فرهنگی، ابزارگرایانه و ایدئولوژیک در فرایند تولید علم. •
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