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 به نام خدا 

 32ناسه پنل ش

 

 شماره گزارش:

 1399 آذر، سی و دومپنل 

 

 

 

ها  در آینده چطور برای دانشگاه 

چطور   کنند وریزی میخود برنامه 

 شوند؟اداره می

 

 

 

 : پژوهیآینده دبیر علمی میز 

 مقصود فراستخواه 

 نسرین اصغر زاده :  پژوهشیهمکار 

 زاین یفاتح مراد: کارشناس همکار

 

 : اعضای پنل

برنامه  و  پژوهش  موسسه  پژوهشی  منیعی)معاون  رضا  معصومه  دکتر  خانم  عالی(،  آموزش  ریزی 

 یزیرگروه برنامه   اریدانشدکتر غالمعلی فرجادی )قارون )معاون محترم توسعه مدیریت و منابع(،  

(، دکتر محمد  یزیو برنامه ر  تیریآموزش و پژوهش مد  یه عالموسس  یاداقتص  مو علو  هاستمیس

دکتر غالمرضا  (،    یبهشت  دیدانشگاه شه   ی تیدانشکده علوم ترب  یعلم  أت یعضو محترم هقهرمانی )

برنامه  (، دکتر سیده مریم ذاکرصالحی )عضو هیات علمی موسسه پژوهش و  ریزی آموزش عالی 

ع هیات  )عضو  لرگانی  پژوهملحسینی  موسسه  برنامه ی  و  یزدان  ش  دکتر  عالی(،  آموزش  ریزی 

برنامه  و  پژوهش  موسسه  پژوهشی  امور  حاتمی ابراهیمی)مدیر  داوود  دکتر  عالی(،  آموزش  ریزی 

برنامه  و  پژوهش  موسسه  علمی  هیات  روشن)عضو )عضو  احمدرضا  دکتر  عالی(،  آموزش  ریزی 

ات علمی موسسه پژوهش و  بوذری )عضو هی  هیأت علمی گروه مدیریت آموزش عالی(. دکتر سیما

برنامهبرنامه  ریزی ریزی آموزش عالی(، دکتر زهرا رشیدی )عضو هیات علمی موسسه پژوهش و 

ریزی آموزش عالی(،  آموزش عالی(، دکتر اصغر زمانی )عضو هیات علمی موسسه پژوهش و برنامه

ش عالی(، دکتر  ریزی آموزمه انخانم دکتر مهتاب پورآتشی )عضو هیات علمی موسسه پژوهش و بر

 شیپ  نیطرح تدو  ریمددکتر نیلوفر ردایی )محترم کرسی شورای یونسکو(،    ونسرین اصغرزاده )عض

  تیریدکتری مد(، دکتر محمد آتشک )کشور  یعلم  است یس  قاتی برنامه هفتم در مرکز تحق  سینو

آموزش   تیریمد  یدکتر)(، دکتر فیروزه اصغری  واحد تهران جنوب  ی دانشگاه آزاد اسالم  ،یآموزش

طباطبا  ،یعال عالمه  آینده  (.تهران  ، ییدانشگاه  میز  علمی  )دبیر  فراستخواه  مقصود  پژوهی دکتر 

 آموزش عالی(

 پژوهی:  کارشناس میز آینده

 فاتح مرادی نیاز

 تحریر مباحثات: 

 فاتح مرادی نیاز
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 فهرست مطالب 

 صفحه  عنوان

 12، 3 رضا منیعی    مقدمه:                                                  

 13، 4 غرزاده صانسرین  : پیش درآمد

 26،  23، 7 :                                             مقصود فراستخواه طرح بحث

 26، 25،  21، 13، 11 غالمعلی فرجادی :                                             مباحث پنل

 14 محمد آتشک 

 22، 15 زضا مکنون

 19 محمد قهرمانی 

 26، 25، 20 احمدرضا روشن 

 23 نیلوفر ردایی

 27 زهرا رشیدی 

 28 مقصود فراستخواه   :دبیر علمی میزگیری نتیجه                        :         سخن پایانی
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 مقدمه: دکتر رضا منیعی 

همکاران   نیو همچن  زیعز  انانمهی م  ریو سا  یگرام  فرجادیدکتر    یو استاد ارجمند جناب آقا  همانانیمن عرض سالم و احترام دارم خدمت م

ندارد، فقط ممکن    یبه معرف  ازین   ی لیخ  دیآشنا هستند و شا  یپژوهندهیآ  زیبا م  زان یعز  .یآموزش عال  یزیرپژوهش و برنامه   یخوبم در موسسه 

با ابتکار    1393در سال    یهپژوندهیآ  زیکه ،م  کنمیخدمتشان عرض م  شتریاطالعات ب  یکه به جمع ما اضافه شدند برا  همانانیاز م  یاست برخ

دارد و   ییساختار گفتگو  کیافتتاح شد و    منفردیلیدکتر ن  یوقت، آقا  یمعاون آموزش  رو با حضو  یدکتر فراستخواه گرام  یجناب استاد ارجمند آقا

برنامه اکنون    نیکه ا  تمختلف اس  نفعانیو ذ  انیگذاران، دانشگاه  استیس  یبرا  یدر حوزه آموزش عال  ییگشاو دستار    ییهدف آن مسئله گشا

به حال س  نیو دوم  ی که س تا  و  است  برگذار شد  ک یو    یپنل  ان  ه پنل  او  ا  نیشاهلل  از  برگزار خواهد شد، پس    نکه یپنل هم در خدمت شما 

ذ م  نفعانیبراساس حضور  گفتگوها شکل  که  آقا  رد،یگی مختلف  ارجمند  فراس  یاستاد  تتدکتر  همراه  به  دارند  یمی خواه  مستند  رگفتگوها    که  ا 

تکن  کنندیم با  ته   کی  یپژوه ندهیآ  یهاک یو  را  مدون  ب   کنندیم  ه یگزارش    نفعان یذ  یراکه 

م بازخوردها  شودیارسال  هم  حال  به  تا  ا  یخوب  یلی خ  یکه  پنل    نیا  یهاگزارش  نیاز 

مراجعه کنند    توانندیعالقمند م  زانیشده و عز  یبارگذار  1تیآنها در وبسا   یکه همه  میاداشته 

 .ها استفاده کنندگزارش  نیا و از

هستم و الزم است که قبل از    زانیدر خدمت عز  یپژوهندهیآ  زیپنل م  نیودومی هم س  امروز

راجع به   زیم  نیکه در ا  یکه موضوعات  کنم  خدمتتان عرض  ،میوارد بحث و گفتگو بشو  نکهیا

م گفتگو  و  بحث  آقا  یبرخ  شودی آن  حضور  با  و  موسسه  خود  آن  فرا  ی از  و سدکتر  تخواه 

مختلف به    یکه از جاها  ستییهاهم سفارش   یو برخ  ردیگی شکل م  ،مطرح شده  ییتگوهاگف

از   یکیو    میکمک کن  شان یمسائل به ا  ی به برخ از جمله ستاد وزارت، که راجع  د،یآی موسسه م

  امروز  .است نفعانیذ یآنها و ارسال برا بندیته سدحوزه دارند و  نیمختلف در ا نفعانیکه ذ یشهاست و استفاده از دانپنل یما برگزار یراهکارها

  یو تحوالت  رییتغ  نیبا توجه به ا  کنند یم  یزیرخودشان برنامه   یها براچگونه دانشگاه  نکهیرا با موضوع، ا  یپژوهندهیآ  زیپنل م  نیودومیهم س

  ی و مهم  بهم موضوع جذا  شوندی و چگونه اداره م  کنندیم  یزیخودشان برنامه ر  یموضوع که چگونه برا  نیبا توجه به ا  ندهیکه وجود دارد در آ 

را خدمت همه    یکه من هفته پژوهش و فناور  دانمیالزم م  ،میبحث و گفتگو شو  نیوارد ا  نکه یقبل از ا  من  .میهست  زانیاست که در خدمت عز

 . نیسرزم نیا یو موثر برا دیفمو همچنان  دیشاءاهلل که سالمت باشعرض کنم و ان  کیو همکاران خوبم در موسسه تبر همانانیم

 

 
1 https://irphe.ac.ir/index.php?sid=34&slc_lang=fa&slct_pg_id=695   
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 همکار پژوهش  :دکتر نسرین اصغرزاده

امروز می برنامه ما  و  مدیریت  در  تاملی  بزرگواران  شما  در خدمت  عالی  خواهیم  آموزش  از  ریزی  و  باشیم  داشت  ایران  عالی  آموزش  موسسات 

اگر در    محضر شما بزرگواران استفاده کنیم و در این خصوص این پنل را داشته باشیم.

خصوص مدیریت دانشگاهی خیلی خالصه بخواهیم خیلی خالصه  عرض کنیم که چه  

قرن    اتفاقی اواخر  مدی  20از  حوزه  در  تغییراتی  چه  و  است  افتاده  اتفاقاتی  ریت چه 

می  دنیا  در  کهدانشگاهی  ببینیم  مدیریت  توانیم  واژه  دو  دولتی با  مدیریت  و  نو  گرایی 

کنیم و به طور خالصه  توانیم مشاهده  می کلید واژه را    وپژوهشی این د  ادبیاتدر    نوین

می کنیم،  صحبت  آن  مورد  در  بخواهیم  و  اگر  فرهنگی  تغییرات  آن  بگوییم  توانیم 

اتفاق می سازمانی که در   توانیم مدیریت دانشگاهی  به آن می   افتد،خدمات دانشگاهی 

نشگاه نسبت به  ا نوین و مدیریت دولتی نوین بگوییم و به طور مشخص پاسخگویی د

ها پاسخگوی جامعه بیشتر شده است و از سمت دولت به سمت دانشگاه رفته و دانشگاه

نتایجی که حاصل می  این  بر  تمرکزشان  و  ارائه  شجامعه شدند  باید  از خدماتی که  ود 

 بدهند و وظایفی که در این حوزه به آنان محول شده است. 

 که خالصه خدمت بزرگوارن عرض کنم ،در این حوزه تحقیقات زیادی انجام شده است

یریت دولتی نوین اصالحاتی در نتیجه مد  دانند،بشود وگرنه همه این مطالب را خودشان بهتر از من می   )یادآوری شود(  2ذهن بزرگواران رفرش   تا

شد   پررنگبسیار    ل و پاسخگوییمبحث استقال   ،در نتیجه نقشه بازار پررنگ شد و اصالحاتی در حوزه بودجه انجام گرفت   که  صورت گرفته است

 ها اعمال شد.های مدیریتی جدید در دانشگاهو سبک مدیریت نو جریان گرفت و تکنیک

  :گیردکه مدیریت یک دانشگاه و حکم روایی چگونه صورت می ایندر  سه عامل که خیلی اثر گذار است

 ؛ یکی نقش بازار ➢

 ؛ نقش دولت ➢

 ی دانشگاهی است.و دیگری نقش جامعه ➢

بینیم، اما چگونگی تعامل بین این سه عامل است که نحوه مدیریت دانشگاه را  اریخ نگاه کنیم ما یک کشمکشی بین این سه عامل می در ت  اگر

و تعامل شده قدرتمندتر شدن    بینیم مدیریت دانشگاهی دولت محور است چون نتیجه این کشمکش یعنی در برخی از کشورها می  ،کندمیتعیین  

قدر یا  استتدولت  گرفته  برعهده  را  نقش  این  و  بوده  می  ؛ مند  کشورها  از  برخی  نتیجه در  در  دانشگاهی  جامعه  خودِ  که  تعامل  بینیم  این  ی 

اتوانسته  به  دانشگاه اند  از  برخی  و در  است  و مدل خودگردان شده  پیدا کنند  این مدیریت دست  و  یا  ین قدرت  بازار محور    '3بنگاهی'ها مدل 

یم در مورد هر کدام از این سه مدل به طور خیلی خالصه ذهنمان را آماده و ریفرش کنیم باید بگوییم که در هر بخواه  اگر  .شده است  پررنگ

در حوزه ها  مدل دولت محور نقش دولت خیلی پررنگ است و کنشگران و تدوینگران اصلی دولت هستند و اینکه ارزیابیها،  کدام از این مدل

کند و در مدل بازار محور معموال مدیریت  یندهای از باال به پایین این قضیه را هدایت می شود و فرام سپرده می ومعموالً به وزارت عل  4آموزش

   شود.می  پررنگ شان ها نقش ولی شرکت ،دانشگاهی است 

 
2 Refresh 
3 Market-oriented or corporative 
4 Education 
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شود و اینکه بازار چه  ی مشود و محصوالت آکادمیک براساس تقاضای بازار  می  پررنگشوند و کارآفرینی خیلی  می  )وصل(5و به دانشگاه جوین

شود و در مدل خودگردان هم نقش یک تعاملی بین دولت و  می   پررنگاینها بیشتر    ،کندرا تقاضا می   6درسیبرنامه  خواهد چه هایی را میرشته 

ست که خودشان را ارزیابی  ای خود ارزیابی دانشگاهیان و هم پایان آکادمیک  رود و نتیجه دانشگاه و نقش دانشگاه و دانشگاهیان خیلی باالتر می

 دهند. می سنجند و بر روی آن بیشتر مانور کنند و کیفیت نتایج را می می

کنم می  8تمرکز  اول بیشتر روی آمریکا)تصویر(    7من در اسالید   ایم،ایم و کشورهای دنیا را بررسی کردهبندی کردهدر چهار گروه اینها را طبقه ما  

ت عالیش  آموزش  که  این  دلیل  بقبه  موفق  خیلی  و  کرده  قبضه  را  دنیا  دانشگاهریبا  از  و  قرار    وده  آمریکا  در  دانشگاه  پنجاه  دنیا  در   دارد.برتر 

را بررسی کنیم، اگر بخواهیم آمریکا  به ما می 2020سال  گزارش   کشورهای توسعه یافته  سیصد دانشگاه در    و  هزار  گوید پنج، آخرین گزارش 

فقط    9ت خوانند و با این ابعاد بزرگ که حتی در ایالت ماساچوسهزار دانشجو در این کشور درس می   هفتصد  و  نومیلی  نوزده  آمریکا موجود است، 

و نظام    شما اگر ابعاد آموزش عالی این کشور را مالحظه بفرماییدبا جمعیت چهار میلیون نفری حدود صد دانشگاه قرار دارد.    ،10در شهر بوستون 

یئت  هدانشگاهی است و به دانشگاهیان سپرده شده و مسئولیت دانشگاه با  قط حمایتی و سیستم مدیریت،ولت فدنقش  آموزش عالی غیرمتمرکز،

  19کوید گیریهمه ی دادیم حتی در همین دورههایی که انجام میبررسی در  اُمنای دانشگاه است و دانشگاه کامالً نسبت به جامعه پاسخگو است.

ها الزم را  زیرساختهای این کشور  درصد دانشگاه  هفت  و  آمار نشان داد که صد  روند؟ود و به چه سمتی می ششان چگونه انجام میمدیریتکه  

های پژوهشی بوده و درصد توقف پروژه12  و فقط  اند، این کشور فقط سه درصد کنسلی کالس داشتههای آنالین را داشته برای برگزاری کالس 

   رود.ن قوت در حال انجام شدن است و پیش میاالسابق با همی موارد هم کمافیبقیه 

اس  یافته  توسعه  است کانادا که جزو کشورهای  آمریکا  از  آموزش عالی خیلی کوچکتر  نظر  از  ابعادش  و    103  با  ت ولی  میلیون  دانشگاه و یک 

 دو میلیون دانشگاه، 860انگلستان با  .استی موزشی دانشگاهی و هیئت امناآنظام  نقش دولت حمایتی، باز هم نظام غیرمتمرکز، سیصد دانشجو،

 
5 Join 
6 Curriculum 
7 Slide 
8 Focus 
9 Massachusetts 
10 Boston  
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کردیم همچنین اینان هم دقیقا های اروپایی را بررسی میکشور  نقش دولت حمایتی است.   زنظام آموزشی غیر متمرکز و با دانشجو،هزار  پانصد    و

برنامه و  الگو در حال مدیریت  و در جمعبا همان  یافته، ریزی هستند  توسعه  استقالل  ولت حم دنقشه    بندی، کشورهای  و  است  ها دانشگاهایتی 

گیران اصلی جامعه است و تامین منابع مالی بسیار متنوع و  شان هم دانشگاهی است و تصمیمکامل و پاسخگویی جامعه هستند و سبک مدیریتی

 . شودبا کیفیت باال ارائه می 

 

شتر نظارتی بود و استقالل کامل به  و نزدیک بود و نقش دولت بیرهای پیشکردیم، سنگاپور خیلی به کشورکشورهای آسیایی را که بررسی می 

ژاپن هم با همین الگو پیش   گیران هم دانشگاهی بود.سبک مدیریت دانشگاهی و تصمیم  ،و نسبت به جامعه پاسخگو بود  شدهها داده  دانشگاه

بررسی   .ودرمی با  دانهند  بسیار باالی  تعداد  با  با وجود کشوری  انجام شده  نقشه دولت دخشهای  دانشجو  و  و استقالل گاه  است  و کنترل  الت 

ندارند و پاسخگویی دانشگاه امور استقالل دارند و در برخی امور استقالل  از  ناقص است در برخی  به دولت است و  ها  یشان در دانشگاه نسبت 

ارائه می پایین  به  باال  از  و  بودجه دولت میسبک مدیریت متمرکز  با  و  م  چین  چرخد.شود  و  نقش دولت دخال  ثل هند،هم  و کنترل هست  ت 

مصر نقش دولت   کردیم،را بررسی میحوزه خلیج فارس و شمال آفریقا  بینیم.کشورهای  استقالل هم ناقص و نقش دولت را بسیار پر رنگ می

اخیر های  داشته است اما در سال  دخالت و کنترل است و با توجه به این که در مصر در گذشته آموزش عالی بسیار خوب و نام آوری در دنیا

عربستان با وجود اینکه    چرخد.سطح مدیریت متمرکز و با بودجه دولتی تقریبا می  نقشش بسیار کمرنگ شده و در دانشگاه استقاللی وجود ندارد،

ختیار  بسیار هنگفتی در اه دولتی  جیک بود  دیگر  سوی  ازدهد و  هایش نمیها دارد و استقاللی به دانشگاهدخالت و کنترل کامل را روی دانشگاه

گذاشته  دانشگاه سال  و ها  در  که  هستند  دانشگاه  درخشیدهچند  دنیا  در  بسیار  اخیر  میهای  عمل  خوب  و  بودجه  البته  کنند  اند  آن  خاطر  به 

بازی کند و قطب نقشه خوبی را    در منطقه یک  بتوانند  ها قرار داده است برای اینکه  حداقلیست که دولت در اختیار این دانشگاهسخاوتمندانه 

   گذاری روی این حوزه است. هدف و آموزش عالی باشد که تالش 

  تنها  گیرد و دولت تقریباً نقش خود را کمرنگ کرده است وهایش صورت میهای بسیار خوبی در دانشگاهکردیم که پیشرفتاتیوپی را نگاه می 

متمرکز است و دولت و جامعه دانشگاهی در واقع  است و سطح مدیریت تقریباً نیمه   شده  هدها داانشگاهیک استقالل ناقص به د  ؛کندنظارت می

اصلی هستند.تصمیم لیبی هم    گیران  از سوی دولت وجوددر  ناقص  استقالل  و  نظارت  و    همچنین یک  است.  بودجه دولتی  اما همچنان  دارد 

ها ناقص است و نقش دولت دخالت و کنترل است و استقالل دانشگاه   ،است   ترکیهمانند    بندی آخر هم کشورهای قابل مقایسه با ایران،طبقه 
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سبک مدیریت نیمه متمرکز است به جز چند دانشگاهی که در آنجا بسیار مطرح هستند و به دالیل   .ها پاسخگویی دولت هستنددانشگاهبیشتر  

داشته باشند. اما مالزی نقش دولت خیلی کم شده و نظارت شده   جهیو قابل ت کنند که خیلی رشدو تالش می  دارد وجودمنابع مالی متفاوتی تنوع 

دانشگاه به  استقالل کامل  دانشگاه پاسخگوی جامعه شدهو  و  است  داده  دانشگاهها  دانشگاهی،  و جامعه  اداره می اند  را  به آن  ها  نسبت  و  کنند 

دخالت و کنترل کامل دولت در آن  اینکه  با وجود    متحده عربی  امارات.  دنداردر این مسیر گام بر می   پاسخگو هستند و با تامین منابع مالی متنوع

امارات مثل عربستان تالش می  باز هم  اما  استفاده می زیاد است  از مدل آمریکا  کند و دقیقاً همان کند که قطب آموزش عالی منطقه بشود و 

 هست که در آموزش عالی در منطقه حرف زیادی بزند اما باز هم الشتنقشی که آمریکا در آموزش عالی پیدا کرده امارات با همان مدل در حال 

چرخد. اما بسیاری از  و با بودجه دولتی می   ی داردهای خود امارات عدم استقالل وجود دارد و دولت نقشش بسیار پر رنگ و متمرکزدانشگاه  در

ها حتی بعد از  داد که برخی و آمار نشان می  هستند  ها غیر موفق رخی و ب  برخی موفق   و   انداندازی شده های دنیا در این کشور تاسیس و راهدانشگاه

در امارات نتوانست دوام بیاورد و دانشجو جذب کند و   11های موفق آمریکا مثل دانشگاه آریزونا دانشگاه  مثال  و  اندبست رسیده به بنیک سال  

تونس دولت نقشش را    در  .شگاه دولتی همچنان نقش دولت پر رنگ استاندولی در مورد    دادنداند و ادامه  ولی برخی دیگر توانسته   .بسته شد

دانشگاه  استقالل  و  دارد  نظارتی  نقش  و  کرده  را میخیلی کم  دانشگاهی  و جامعه  واگذار شده  به خودشان  با  ها کامل  و  بودجه  منابع  چرخانند 

  :یم، در این گزارش سه نوع مدیریت را دیدیمکن گیریاند. اگر بخواهیم نتیجه ها هم نقش خوبی پیدا کردهدانشگاه ،متنوع

 ؛ مدیریت متمرکز ➢

 ؛مدیریت مستقل ➢

 .مدیریت نیمه متمرکز ➢

  ها استقالل و آزادی شود و دانشگاهقوانین و مقررات از باال وضع و اجرا می   ،مدیریت متمرکز: در واقع نقش دولت نقش دخالتی و کنترلی بود

  ریزی سخت،به این شده که مدیریت و برنامه  این منجر  مدیریت دانشگاهی متمرکز شده و  .ب شده استل دار یا از آنها سشان خدشهآکادمیک

و باشد  دانشگاهی  بسته و سست  تغییرات جامع  نظام  به  نسبت  دارندمعموالً  واکنش دیر هنگام  تغییرات جهانی  از  بررسی   .ه و  داد که  نشان  ها 

استانداردهای جهانی فاصله بررسی کنیم بسیاری  چندها و روندها و  را بخواهیم  بر دانشگاهی  اگر مدیریت مستقل  اما  این    دارند  با  از کشورها 

و نقش دولت،سبک مدیریت می  است  شوند  و  ، نقش حمایتی  استقالل  دانشگاهی یک مدیریتی    دانشگاه  و مدیریت  دارد  را  آکادمیکش  آزادی 

دهند و  ر باالست و توجه به استانداردهای جهانی که مرتب خودشان را تغییر می امستقل و چابک است و کیفیت خدمات ارائه شده دانشگاهی بسی

دولت در برخی از موارد نقش    ،کنیم در بسیاری از کشورها  متمرکز را بخواهیم بررسی اگر مدیریت نیمه .  دشوها دیده میهای خوبی در آن خالقیت

مداخله نقش  موارد  برخی  در  و  دارد  استقالنظارتی  دارد،  نمیگر  شناخته  رسمیت  به  و  کامل  آکادمیک  آزادی  و  دانشگاهی  ل  مدیریت  و  شود 

توانیم بگوییم قائم  می .  ستگی رئیس دانشگاه بستگی داردمتمرکز است، یعنی با وجود اینکه اقتدار و انگیزی تغییر وجود دارد ولی این به شاینیمه

ان  ،به فرد است  از خود نشانیزه کافی دارد و شایستگیگدر دانشگاهی که رئیس دانشگاه مقتدر است و  به طبع دانشگاه هم داده    های خوبی 

داده؛ نشان  خود  از  خوبی  درو  عملکرد  کهدانشگاه   لی  نمی   های  دیده  مدیریتی  متاچنین  برنامه شود  و  مدیریت  در  باالیی  کیفیت  ریزی سفانه 

جهانی بپیوندند و  و سطح    12روند  ا بتوانند به رکز به یک قهرمان نیاز دارند تمها در مدیریت نیمه متدانشگاهو در واقع  ،  ی نیز وجود ندارددانشگاه

در  آینده خودشان را چگونه باید اداره و مدیریت کنند و  های ایران  دانشگاه،  در نهایت سوالم از اعضای محترم پنل این است که شما بفرمایید

 ریزی کنند؟ چگونه برنامه
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 فراستخواه ود مقصر دکت : دبیر علمی میز طرح بحث

در این بحث سیستم یک ؛  متغیرهای جریانما با خانم دکتر اصغرزاده تقسیم کار کرده بودیم که ایشان متغیرهای حالت را مطرح بفرمایند و من  

ی مه اینها مقد  دند. ها در چنین وضعیتی بود که خانم دکتر برای ما به خوبی آن را بیان فرمومتغیر حالت وجود دارد که آخرین وضعیت دانشگاه

اینکهست  ا دانش   و  از  پنل  این  اعضای محترم  از حضور  امیدما  و  استفاده کنیم  روزنه   شان  نشان  یو  ما که می   که خانم دکتر  به  شود،  دادند 

و احساسی که  ایی  گویم از این همگرتجربه موفقی داشت. حاال من می   البته   در بخشی از جهان در حال توسعه بود و ،  هایی مثل تونس بودگزینه

ی جاری. من متغیر جریان را  است یک وضعیتی در دنیا قبل از تغییرات سراسیمه  زاده برای ما ایجاد کردند این یک متغیر حالتخانم دکتر اصغر

  .کنمآموز عرض میبه عنوان یک دانش 

ی ها با مقتضیات پیچیدهاسالید بعدی، در این سه چهار دهه گذشته، دانشگاه

 .پسامدرن دست به گریبان بودهای  ها و دگرگونی در گسست  هانیجهان، ج

ها مان پسامدرنیته بود و هنوز دانشگاه ما در این سه، چهار دهه گذشته مسئله

  اند های پسامدرن از تنشان به در نکردهشان را از تحوالت و گسستخستگی

دانشگاه  و هاروارد13تی آیام  مثل  هایحتی  آکسفورد 14،  چه 16،کمبریج   15،   ،  

اما اکنون قبل از اینکه    به نام دانشگاه درست کردند.هایی  د که ساختمانبرس

ی گذشته به در بکنیم دچار یک چرخش چهار دهه مان را از این سه،خستگی

ایم ی کامال متفاوت شده ناخوانده و سراسیمه )تغییر پارادایم(    17پارادایم شیفت

پ به دوران  بتوان به آن پرتاب شدن  ا ساکرکه شاید  به پساکرونا شیفت پیدا میونا گفت. پس ما گویا  تغییر دورانی تازه،  ز پسامدرن  کنیم. یک 

محیط زندگی تغییر پیدا    ،های بزرگ دایناسوری منقرض خواهند شدها در سیستمتمدن   ، ها منقرض خواهند شدتمدن   ها عوض خواهند شد،تمدن

و ها، الگوها ،مفاهیم،  وارهعادت  های زیست، شیوه  ملی، محلی،  ای،ی جهانی، منطقه هات قدر  ،شودها عوض میخواهد کرد،  چگونه اشیا و و آدم

ریزی در شرایط  ، برنامه زمان گسسته، وضعیت گسسته، به معنای واقعی کلمه  این متغیر جریان دنیای ماست.  .شوندروشها دچار تحول اساسی می 

تعادل به هم خورده و دوباره باید دانشگاه تعادل مجدد پیدا   ،18کاملم اطمینان  ت عدوضعیمدیریت در    پنل امروز ماست.موضوع    عدم اطمینان، 

تعادل خصیصه کند.  از  یکی  بتوانیم  شاید  است  این  مسئله  مجدد،  ایابی  چگونه  که  دانست  این  را  پساکرونایی  دنیای  اساساً  های  که  موری 

انشگاه امور متفاوت  شود در دبا هم زندگی کنند. مسئله این است که چطور می  ارندخود برد  های ماهوی دارند بدون اینکه دست از تفاوت تفاوت

همین امروز شما  تغییر فضاهای کاری،    بدون اینکه متفاوت بودنشان را کنار بگذارند با هم زندگی کنند و آن هم در چه سطحی از تضاد وضعیت،

ک فضای کاری دیگر و اگر مدیریت  کنید در یداد، اگر تحقیقی هم می   اهیددر یک فضای کاری دیگری درس خو  مثل بنده درس داشته باشید،

کنند ولی االن می   صیانت ذاتات عوض شده است، قبال معلوم بود که مردم چگونه  ذیانت  صفرماید در یک فضای کاری دیگر، الگوهای  می

گفت اکنون همه این  برای ما سلسله مراتب نیازها را می  20ساره  یا اینگل  19اگر مازلو   سلسله مراتب نیازها به هم خورده است.  ض شده است، عو

  اف، اهد  ها،االن اولیگارشی نیازه  است،  االن سلسله مراتب نیازها کهنه شده  است. ها فرو ریخته و اولیگارشی  نیازها به وجود آمده  سلسله مراتب

توانند برای ما توضیح بدهند که چطور  آقای مهندس شوقی میا مثالن ریا  ها تغییر پیدا کرده و اشیا و وسایل ما تغییر پیدا کرده است .اولویت

 است. پیدا کرده تغییر مان خدمات مان،مان، پاسخگویی اند و تغییر در عادات ارتباطی ما، در انجام وظایفاشیا و وسایل ما عوض شده 

 
13 MIT University 
14 Harvard  
15 Oxford 
16 Cambridge  
17 Shift 
18 Complete uncertainty   
19 Maslow 
20 Engel Harth 
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این منافع و سالیق صحبت فرمودند و خالصه کردند دولت و از  است. خانم دکتر اصغرزاده از بعضیمنافع و سالیق هم عوض شده از طرف دیگر

طرف  است،بازار  کرده  پیدا  تحول  خیلی  منافع  نظم  های  منطقهدر  و  جهانی  قدرت  محلیهای  و  سطح    ای  در  سطح ،  21جهانیچه  در  چه 

های قبلی دمتشان هستیم و در پنلدر خاستاد گرانقدر آقای دکتر مکنون که   نظمی شده است،نظم دچار بی   23محلی چه در سطح   و   22ایمنطقه

اروپا و آمریکا با دنیای    اروپا و آمریکا،  ی روسیه، اروپا،مسئله  و چه مسائلی در بین چین و آمریکا،  داشتندهای جالبی برای ما  یشان بحث چقدر ا

های هستند در سازمان اینها طرف   ک ازهای زیست بومی هر ی، پروتکل24ناتو   اصال سازمان جهانی بهداشت اآلن وضعیتش چگونه است،   دیگر،

ناتو  با  بهداشت  بومی یک طرف دیگر،پروتکل ،  جهانی  آمیز مناقشه  ،انگیز شدهمرجعیت نخبگان مسئله  های مرجع،تحول در گروه   های زیست 

توانیم واهند داد که چطور ما می یح خ استادان عزیز برای ما توض  .و غیره  ی توافق در شرایط واگرای  کنند،شده، نخبگان معمولی دارند ظهور پیدا می 

 .کنیمچطور انتظارات مختلف را ترکیب    در شرایط واگرایی توافق ایجاد کنیم،

االن من از یک به    ؟خواهیم داشت  25فَکِلتی گاورننس  آیا ما  ای که در دانشگاه از آن استفاده کردیم.خواهم مثالی برای شما بزنم از مقالهمن می

یک گاورننس  یفَکِلت، ت پزشکی پژوهشی، اساتید گرانقدر که اینجا هستندحضور دارند از هیئت علمی دانشگاه و موسسانجا یک اعضای که در ای

می  علمی  هیئت  است،  قضیه  که  طرف  داشتهخواهد  می  ،باشد  حکمرانی  علمییعنی  هنجارهای  در  ارزش خواهد  علمیاش،  فرهنگ    اش،های 

و رشته علمی بین رشته اش  و  دانو غیای  ای  اجرایی  از طرفی هم مدیران  آقایان،شگاه هم می ره دخالت کند،  خواهیم ها ما میخانم   گویند که 

هایی در دانشگاه  ما برد  ،های اجرایی داریمی و بودجه داریم، مسئولیتما مسائل مال  ،داریم  26مالیمربوط به تامین    دانشگاه را اداره کنیم مسائل

خواهید با گوید اگر که میای را حل کنند، از آن طرف شرکت میبدهند فراستخواه، اینان باید امروز بیایند مسئلهعار  توانند شداریم که اینها نمی

ست با  یبازار، اگر دانشگاه تهران همین االن بخواهد در بازار کار بکند مسخره که ن  االن خانم دکتر اصغرزاده فرمودند  ؛ من ارتباط داشته باشید

گوید  آید و می از آن از طرف حکومت می   گوید باید با قواعد من هم باید بتوانید راه بیایید،بازار می  ، ار قواعد دارد، منطقی داردباز  بازار کار کردن، 

 ها دارم. لسله محدودیتمسائل امنیتی دارم، سرزمین دارم، یک س

کند، از آن طرف  های سیاستگذاری در دانشگاه ایجاد میدرتآیند از طرف دیگر یک وضعیت متنوع دیگری از  قاز طرف دیگر هیئت امناها می

  پاسخگویی اجتماع، بیرونی، و همینطور    27ذینفعان  صداهای متنوع مثل دانشجویان، کارکنان، دانش آموختگان، تمامذینفعان، از آن طرف تمام  

از شما خواهش می بفرمایید، خانم دکتر اصغرزاده هم در مورد متغیرجامعه،  ننشسته،حال  کنم توجه  منتظر ما  به   ت فرمودند، جامعه  جامعه هم 

  . یا شده استجامعه پو  ، در نتیجه جامعه هم عوض شده  و   داری  هگویی برای من چگوید که دانشگاه به من چه می آورد و میدانشگاه هجوم می 

م دکتر اصغرزاده که فرمودند هنوز دانشگاه در  خان  شما تصور نکنید که جامعه ایستاده و منتظر بازی ماست و بعد از طرفی دیگر یک نفر به قول 

نیاز به یک قهرمان دارد یونیورسیتی    گوید که من اینها را چگونه جمع کنم اسمش رامتاسفانه یک نفر رئیس دانشگاه می  ،کشورهای مثل ما 

   .جمع بشودگاورننس  یتیورسیونی  بگذارم همه اینها بتواند در 28گاورننس
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ریزی در شرایط لغزان  در حالیکه برنامه   ؟ریزی خواهند شد و چگونه مدیریت خواهند کردبرنامه   ها چگونهکه دانشگاه   است  االن سوال من این 

ما قبالً از اساتید یاد گرفته بودیم که مدیریت    پذیر،ناهای مدیرانو مدیریت در امور و انسان  است ریزی در محیط سیال فوق پیچیده  برنامه  است، 

االن اشیا هم مدیریت ناپذیرند،    ناپذیر است، مدیریت اجازه بدهید من االن بگویم که مدیریت بر اشیا    . ناپذیر مشکل ما بودیریتی مدهادر انسان 

با صفحه دیگر  ماشین هوشمند  االن  هر  یعنی  معموال من  گرفتم  تاثیر  کتاب خیلی  این  از  من  غیره،  و  نیست  مدیریت  قابلیت  ما  قدیمی  های 

تجرم دورکالسی که می  دانش به ر  را بخوانم که گرم شوم  های کوچک  و  آموزیم معموال شب یک کتابی  این کتاب  با کتابی که گرم شدم  و 

من    گوید،،  این به ما می20  20آخرین  گزارش    ها آشنا هستید،و همه شما عزیزان با این گزارش  (2020)تجارت و توسعه: گزارش    گزارش بود

گر آن عادتی که ما داشتیم نیست،  ی دانشگاه واقعا متفاوت است، یعنی دیدهکنم، آینده مثل گذشته نیست ،آین  تمامخواهم با این عرضم را  می

برنامه  باید مدیریت کرد و یک جور دیگر  این استیک جور دیگر  پنل  این  نتیجه سوالم در  و در  بازی  .ریزی کرد  با روش  البته   ،29نقش   که 

 روش پیش برویم.  این که باکنم پیشنهادم این است و نهایی نمی 
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تان مهمترین پرسش  اگر شما رئیس یک دانشگاه ایرانی هستید یا باشید یا بودید آقای دکتر فرجادی عزیز استاد گرانقدر که ما همیشه از حضور،

چیست آینده  از  شرایط  این  چی سوال؟  در  آینده  از  برنامه ست؟  تان  کنش  چه  مبا  مدیریت  کنش  چه  با  و  دانشگاهخوایریزی  آینده  از  تان  هید 

 ؟ محافظت کنید

 با تشکر 

 فرجادی  غالمعلی دکتر

یعنی اینکه فرمودند    خیلی تعیین کننده نیست،  یکی اینکه به نظر من تاکید زیاد روی تعداد دانشگاه،  خواستم چند نکته را توضیح بدهم،من می

برابر ایران جمعیت دارد ولی ما فقط   4یعنی آمریکا حدود    ؛ز آمریکا نداریمکمی اخوب ما هم دست    که دانشگاه آمریکا پنچ هزار دانشگاه دارد،

داریم دانشگاه  آنها  سوم  یک  یا  خیلی .  نصف  من  نظر  به  قدرمطلق 

نکته دوم اینکه فرمودید عربستان خیلی سخاوتمندانه    .کننده نیستتعیین

می کمک  آموزش  میبه  فکر  من  باز  کهکند  منابعی  قدرمطلق  که   کنم 

دهند خیلی تعیین کننده نیست و آمارهایش موجود ی ها به دانشگاه مدولت

هم    .است آمارش  و  بکشند  زحمتی  دکتر  خانم  استاگر  دسترس  ،  در 

ها عربستان یک شاخص مهمی که استاندارد و مالک است و توجه دولت 

نسبت   عالی  آموزش  هزینه  درصد  واقع  در  هستند  دانشگاه  تولید به  به 

ولید ناخالص داخلی سهم آموزش  یعنی چند درصد ت  است،  ناخالص داخلی

می دانشگاه   ؛شودعالی  به  عربستان  که  منابعی  اگر  مییعنی  این ها  دهد 

  .خواهم نظر بدهممنابع ممکن است در مقایسه با منبع داخلی که عمدتاً نفت است خیلی بیشتر از ایران باشد یا شایدم کمتر باشد قاطعانه نمی 

آقای دکتر فراستخواه فرمودند،که آینده دانشگاه چه    که اصل داستان آنجاست    انم اصغرزاده اشاره کردند،خ  کتر فراستخواه، ناب دنکته سوم که ج

کردم که هر مدیریت و هر تغییری  به این قضیه فکر می   باشیم  ی داشتهکنم که اگر خواسته باشیم عملی به داستان نگاهمن فکر می  ؟باید باشد
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انجام شود و در دانشگاه به آن عمل کند چون در آینده که ما با آن مواجه هستیم االن مهمترین مسئله این است که ما در  د که  که خواسته بشو

ال آینده چقدر خواهد  یعنی ما اولین سوالی را که باید پاسخ بدهیم جمعیت دانشجو ما در بیست س  ،آینده با چه تعداد دانشجو مواجه خواهیم بود

 ؟ ها باید باشیمعداد در درون دانشگاهسخگوی چه تما پایعنی ؟ بود

یا    18سال دیگر به    25تا    20این نسبت    ساله است،  14تا    0دانند که ما االن بیست و پنج درصد کل جمعیت ما  عزیزان گرامی از من بهتر می 

ییم گوسال دیگر که ما می   15رسد، این تا  د می درص  19سال دیگر به حدود    25تا    رسد یعنی نسبت جمعیت زیر پانزده سال مادرصد می   19

گذارد و اگر هدف را روی  شوند و بالفاصله این روی جمعیت دانشجویی ما تاثیر میها وارد دانشگاه می سال این  15بالفاصله سه ساله بعد از  

درصد کاهش پیدا   20ن حداقل  تعدادشا ان  ینا  ،آموزش رسمی خواهند دیدو  تند  ساله، جمعیت دانشجویی هس  24سال به باال یا    18کسانی که  

شود را به ما نشان  خواهد کرد این یک مسئله بسیار مهمی هست،که این در واقع ساختار آموزش عالی و تغییراتی را که در ساختار باید ایجاد  

ای ه اگر مطالعهو افراد در خود موسسزاده  خانم دکتر اصغر  قای دکتر منیعی،کنم که جناب آقای دکتر فراستخواه جناب آخواهد داد و من فکر می

می پژوهی صحبت  آینده  مورد  در  بشود چون  انجام  تحقیق کوچکی  در حد یک  و  باشد  گسترده  خیلی  نیست  اینکه جمعیت   وکنیم  که الزم 

چرا؟چون این جمعیت ، رسیدواهد اط با اینکه این جمعیت به کجا خای موسسه داشته باشد در ارتببنابراین یک برنامه. دانشجویی چقدر خواهد بود

بنا به تعریفی که از آموزش رسمی داریم این آموزش رسمی تعدادش به    ،بنابراین آموزش رسمی  اگر کاهش پیدا کند ساختار تغییر خواهد کرد،

بنابراین دانشگاه  ودمراتب کمتر خواهد بود تا تایید و رسمی بش م کمتری خواهد داشت  که سه شان عالوه بر رسمی  باید آموزش   ها در ایرانو 

به آموزش  ندیدهای مهارتی، آموزشهمعطوف  باشد کهآموزش    اند،های مهارت آموزی شاغالنی که قبال آموزش  هم کیفیتش هم    برای همه 

 دیدگاهش متفاوت از آموزش رسمی خواهد بود.  

ها دچار تغییر  د در اینجا خیلی از دانشگاه رسمی بگذارموزش  روی آ  خواسته باشد که تاکید را بر های ما و نظام آموزش عالی فقط  اگر دانشگاه 

متمرکز و  بعضی نیمه  ،رکزمها در واقع متای که خانم دکتر اصغرزاده فرمودند بعضی دانشگاهدر اینجا نکته  .دچار کاهش خواهد شد  ،خواهند شد

همانطور که به درستی اشاره فرمودند هر جایی که    تسا  لیا هم در درجه اول تابع استقالل ماهخوب استقالل دانشگاه  بعضی مستقل هستند،

بنابراین اینجا یک نکته مهم این   .بنابراین مستقل نخواهند بود  ،تر خواهد شدها طبیعتاً استقاللشان معطوفب دانشگاهوکنند خها کمک میدولت

نقش    ؟دخواهد شد حاال نقش دولت چجوری خواهد بوواجه  زشی عالی که با این کاهش دانشجو مداستان خواهد داشت که حاال در آن نظام آمو

اگر    نکته دوم و بسیار مهم داستان این است که خانوم دکتر به نقش بازار محور اشاره کردند و درست هم هست،  ؟بازار محور چگونه خواهد بود

 ها راتوانیم دانشگاهر زیاد است چون ما نمی ر محواز دالیلش هم این است که نقش بازایکی    استشان بیشتر  های استقاللدر آمریکا دانشگاه

و نقش بخش خصوصی محدود    دولتی است از نظام اقتصادی جامعه و و نظام اجتماعی جامعه طراحی بکنیم تا زمانی که اقتصاد ما عمدتاً  جدا  

ها از محل دجه آن دانشگاه ای از بوهعمد  درصد  خودگرداند یا بازار محورند،  که در واقع کشورهایی که  ی استبنابراین این بخش خصوص  است،

نگری باید نگاهی به این داستان داشته باشیم که بخش  بنابراین ما در آینده  .آیدهای بخش خصوصی میها و کمکتحقیقات و حمایت  مطالعات،

بلنده  ی نخصوصی ما در آینده به کجا خواهد رفت و چقدر گست  چندان دور یعنی هم میان مدت و هم  دا خواهد کرد و ما چقدر  رش پیمدت 

باشیم و دانشگاهگاه توانیم دانشمی باشد و چون  های خودگردانی داشته  تقاضا محور  بر تقاضا کار کند و  بازار محور داشته باشیم و مبتنی  های 

خانم دکتر  ی که  های این سه بخشستان که تعیین سهمتقاضا محور است پس باید بخش خصوصی کمکش کند و به نظر من طراحی این دا

با نگاهی که بر    های مختلفی را برای این سه موردتابعی است که ما سناریوها و گزینه  یکی خودگردان،  یکی دولت،  اشاره فرمودند که یکی بازار،

 متشکرم. . کنیممشخص  ی میان مدت و بلندمدت کشوراساس تحوالت تکنولوژی و مشکالت اقتصادی در آینده

 منیعیرضا دکتر 

آموزش عالی جمعیت دانشجویی، موسسه در این حوزه    ایی که فرمودید در مورد سایتقای دکتر فرجادی گرامی و یک نکته کنم از آی ر متشک

اجتماعی برای آموزش عالی  مطالعاتی هم انجام داده است و آخرین کاریم که آقای دکتر ابراهیمی یک مطالعه در این خصوص داشتند، تقاضای  

بینی کرده بودیم که روند تعداد دانشجو آقای دکتر فرجادی گرامی ما پیش  .یماند و مطالعات قبلی هم داشتکنم انجام دادهکر میف  2024تا سال  
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هزار   هشتصد  و  میلیونما چند سال پیش چهار    است.طور هم  که همینکند و پس از آن افزایش خواهد داشت  کاهش پیدا می   1400سال  تا  

ا به سهخیرأ  دانشجو داشتیم و  بازهم سال آینده  هزار کاهش پیدا کرده است و پیش  دویست  میلیون  تعداد دانشجوی ما  این است که  بینی ما 

موسسه در این خصوص سالها کارهایی   .جمعیتی نتایج دیگر داشته باشیمکاهش خواهد داشت و پس از آن ممکن است دوباره براساس روندهای 

 را انجام داده است. 

 رزاده صغا ریننس دکتر

ام اینکه در مورد عربستان که بودجه سخاوتمندانه، عرض کردم این را اصالح  خواهم اصالحی بر صفتی که در اینجا به کار بردهمن در اینجا می 

و چرایش را  یرد،  در واقع چگونه بازخورد بگ  .دانمطلبانه، این صفت به کار بردن حوزه آموزش عالی مناسب نمی جاه  کنم و به جای آن بودجه می

اختصاص     برای جذب دانشجو  2011در سال    30کینگ عبداهللدانشگاه  آقای فرجادی عزیز، بورسی که فقط    اد و ارقام،کنم. طبق اعدعرض می

در    ست وتر اعدد و رقم بسیار از سخاوتمندانه باال  ،فقط بورس دانشگاه کینگ عبداهلل است  .توجه به عدد و رقم بکنید  میلیارد دالر است،  2.4  داد

میلیارد دالر به   54  شده،  متمرکزکه روی این قضیه بسیار    2016گرفته از سال  اصالحات آموزشی که دولت عربستان پی   .طلبانه است جاه  حقیقت

  اینکه بنابراین عدد و رقم اصأل عدد و رقم کمی نیست کم ؛ ی آن سال را برای آموزش گذاشته استدرصد کل بودجه 25آموزش اختصاص داده و  

میلیون   1.7گیرد و جمعیت دانشجوی  ای تعلق میدانشگاه همچنین بودجه  64برای  کنم آقای دکتر، کشوری که فقط  این نکته رو هم عرض می 

و هدفشان این است که در منطقه قطب بشوند و    اند گذاشته طلبانه دارند قدم در حوزه آموزش عالی  جاه  ای واقعاو با همچنین بودجه   است   نفر 

که اینجا حوزه بحث   شاهد هستیمهای خیلی عجیب و غریبی را  در کشور عربستان عدد و رقم یالمللد. در آخرین آمار در جذب دانشجو بین اندهش

آموزش و آموزش عالی بسیار    کلاند برای  خواستم عرض کنم که عدد و رقمی که برای بودجه گذاشته گذرم و  آن نیست و من از این مورد می

 ت.باال هس

 فرجادی  غالمعلی تردک

گذارد پیام برای ما  ها میای که برای دانشگاهخانم دکتر از فرمایشاتتان استفاده کردیم ولی عرض من دقیقا همین است که عربستان و بودجه  

داش  فروشنخواهد  و  تولید  کل  آن  حوزه  ت  در  کشور  دارد    است،   نفتی  آن  وجود  که  مهمی  بحث  که  اصال  است  را  این  هیایران  وجه  به  چ 

دهند که امارات این جوری است و قطر این طوریست، امارات نصف ایران  ای که افراد انجام می این مقایسه  ،یم با امارات مقایسه کنیمتواننمی

ام یک سی فروشد و  فروختیم نصف ما نفت می و نیم نفت می ایران نه، نصف آن موقعی که ما سه میلیون، دو میلیون  فروشد نصف االن  نفت می 

میلیون بشکه در روز و ما در بهترین حالت دو   10فروشد با نزدیک به  عربستان نیز به همین ترتیب حجم نفتی که عربستان می  ما جمعیت دارد،

ه  داشت  برابر آن کشور، عرض من این است که اصال اینها نباید ما را مرعوب کند و یا تصور این را   3با جمعیت    و نیم میلیون بشکه میفروشیم

که حجم    یکشور،  قابل مقایسه با  تر از عربستان هستیم، نکته اصلی من این است که به نظر من ترکیه که کشوری استباشیم که ما عقب

از قدیم میاستشان کمابیش شبیه ما  جمعیت به قول معروف  این یعنی بحث،  از گرسنگی مرد گفت داشت و نخورد؟  های  گویند که پدرش 

کنیم اما  کنند که چرا ما این کار را نمی کند و تصور می این مطالب عمومیت و نشر پیدا می   ،ندارد  یها مطرح شود ایرادحث این بدانشگاهی اگر  

 کار را انجام دهیم. ننمیتوایم ای

 منیعی  رضا دکتر

های  های استاندارد است شاخص خصکه شابله آقای دکتر فرجادی به نکته خوبی اشاره کردنند که برای مقایسه پژوهی کردن این آمار و ارقام   

  است. ا با ویژگی کشورها مقایسه کنیم که منطقی  بلکه نسبت آنها ر  قابل مقایسه، منظورشان این است که حجم آن منابع مالی را مقایسه نکنیم

 .های این دو بزرگوار ممنونم از صحبت

 
30 King Abdullah University  
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 آتشک محمد دکتر

ریزی در  ما چه کنش برنامه  خواهم بپردازم کهفراستخوا بود من به بخش دومش می   دکتر   های آقایدر پاسخ به سوالی که در انتهای صحبت

گاهی    ، دنمان چه هدفی دار کنم پاسخ به این سوال مستلزم این است که ما ببینیم دانشگاه، من فکر می توانیم ایفا کنیممیهایمان  آینده دانشگاه

تراز جهانی اس بود یعنی ما یک سری پاسخگویی های ما کنشقع کنش مو  آن   ، تاوقات دانشگاه ما یک دانشگاه در  ها و های متفاوتی خواهد 

گاهی اوقات برای دانشگاه ما بازی در سطح ملی    .مان یک بازی متفاوت باشدالمللی داریم و بایستی نوع بازییکسری ذینفعان در سطح بین

 .ای پاسخ دهداوقات در دانشگاه ما قرار است به نیازهای ملی یا منطقه   هی ازهای ما متفاوت خواهد بود و گاتعریف شده است اینجا هم کنش

های آقای دکتر فراستخوا هم بود به این که از  ی دوستان و در صحبتخواهم برگردم از این طریق به بخثی که آقای دکتر روشن و بقیه من می

یونسکو    ،خواهیم داشت   31ی بازهادانشگاه ز خواهند بود یعنی ما در واقع  های باگاهنشدا  های ما در آینده،دانشگاه  .حکمرانی باز یک پنجره باز کنم

های باز خواهند ها آینده که دانشگاهمختصات دانشگاه«  32»حکمرانی باز در آموزش عالیتحت عنوان    2020گزارشی چاپ کرده است در سال  

 : بود موارد زیر را برایش آورده است

شیوهای اتخاذ   های هزینه کرد منابع،شیوه  های جذب منابع،باید در خصوص شیوه:  هاا و دانشگاهیند هدر امور و فرا  شفافیتیک   ➢

 داشته باشند،   برای ذینفعان داخلی و خارجی شفافیت وجودهای و شیوه هاتصمیم

های انجام کار ها و شیوهرآیندبه ف  این که ذینفعان این حق را دارند که از ما بخواهند راجع  است،  پاسخگوییمورد بعدی در واقع   ➢

   های درونی و بیرونی پاسخگویی داشته باشیم،به این ممیزی پاسخگو باشیم و ما خودمان

است، یکی   سالمتو  33یکپارچگی/ صداقت  ای واخالق حرفهشود بحث مورد بعدی که خیلی هم بر روی آن خیلی تاکید می ➢

  رد به   روز متاسفانه با راجع  یم که با چه مسائلی و مشکالتی مواجه هستیم هربینی از مواردی است به نظر من که همین االن هم ما م

 روبرو هستیم.  فروشی  نامه فروشی و مقالهبینیم هر روز با بحث پایانشدن مقاالت اندیشمندان بزرگی در کشور ما مطالبی را می

ای رفه مدیریت دانشگاه باید انجام بدهد تصمیم و استقرار نظام اخالق حی که  هایی هستند که یکی از کارهایهای آینده به نظرم دانشگاه دانشگاه

   .ها و آموزش عالی خواهد بودو درستکاری در دانشگاه 

شوند  ای تعمین مالی میها به هر شیوه کنند یعنی درست است که دانشگاهرا مطرح می  ها و خدمات بازقراردادمبحث بعدی بحث  ➢

ها و خدماتشان به ها را شفاف نشان بدهند که قراردادها بایستی ایننفعان و چه از طریق هدایا و کمکیق ذیکه از طریق دولت از طر

 . شودو شکلی منعقد می  چه شیوه 

است آقای دکتر فرجادی هم فرمودند که بدون مشارکت دانشجویان و بدون مشارکت دولت   انمشارکت ذینفع مورد بعدی بحث   ➢

 . مان را سرپا نگه داریم وجود نداردشگاه در کشور ما هستند امکان اینکه ما بتوانیم دانشگاهی دانکه اینان ذینفعان اصل

برنامه  ➢ است در  بعدی که خیلی جالب  باز  بحث دادهو  دانش    ،هاداده،  ریزی درسیمورد  برنامه  به سمت    .استها و  این جا 

ها باید ها داده شده اینها باید منتشر بشود این دادهپول این پژوهشمومی  هایی که پژوهشگران جمع کردن و با استفاده از منابع عداده

بودجه دولتی    که  یهای پژوهشتمام گزارش و    گذاشته شود و سایر پژوهشگران بتوانند از آن استفاده کنندبه اشتراک   از  استفاده  با 

 
31 open the university 
32 Open Government in Higher Education 
33 Integrity  
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بحث    ،34رایتباید با آموزش عالی به جای بحث کپی  هم،وزشی  انتشار باز داشته باشند خود منابع آم  امکانبایستی    نیز  آنها  شدهانجام  

 باشد.   مطرح پولی باشد یا که نه، در آینده دانشگاه بایستی این مسئله ، همین شکل بسته باشد اینکه به بحث ،شودمطرح  35لفتکپی

بلکه به معنی    ی که نه فقط به معنی دولت،کمرانی حبندی ما بایستی ببینیم که آینده حکمرانی در کشور ما به چه سمتی است و آیندهدر جمع

بازار کار و نسل جدیدی که می  حاکمیت، نوع  خواهد وارد دانشگاه شود، آیندهبه معنی  این  بر    کنشگرانای در خصوص  و حکمرانی میبینم و 

حکمرانی باز خواهیم رفت و    سمتا به  کنم مبررسی روندهایی که مطالعه می  دربه نظر من    .کنیماساس آن در واقع آینده دانشگاه را تعیین می

 .های بازسمت دانشگاه به تبع آن به  

 مکنون  رضا  دکتر

تنها آیندهتشکر می  نه  نکته بسیار مهمی که  بابت یک  ایران،کنم  این بلکه دنیا  تحول پیدا می   ی  کند و جناب آقای دکتر فراستخوا فرمودند 

هایش را فرستادم  چند تا از عکس   ست. مربوط اهای امروز  کردم دیدم که به این بحث عه می مطال  کتاب جدیدی.  خواهدتحول یک نگاه بازتر می 

  جدید جهانی،   میک نظ  ، ایجاداتفاقاتی که در دنیا بخواهیم یا نخواهیم   .بشوم  مباحث این کتاب که اگر ممکن باشد نشان دهید و بعد وارد این  

شود آمریکا یک  اسباتی که گفته میام منتقریبا در تم  ؟گذارداین چقدر روی ما اثر می

کردند که  با این رفتار ترامپ و برعکس آن که فکر می  ، بحران بزرگ پیدا کرده است

خواهد بود، خیلی از فارغ التحصیالن ما آنجا   بالمنازعه هنوز آمریکا ده سال دیگر قدرت

د  چطور خواه  ویندگمی و  روند  ی ها به آنجا مگیرند و خیلیهستند و هنوز هم پذیرش می 

بعضی  .شد احتماال  را  دیدهاین  مصاحبهها  خیلی اند  کردند  ظریف  دکتر  آقای  که  ای 

ست، دو قدرتی هم  کنند که دیگر تک قدرتی آمریکا منتفی قشنگ این را  تشریح می 

  گویند، میمل  اتبا  ایشان هم    ،شودکشور  تواند برترین  ست، اینکه چین می تقریباً قطعی

این    دانند،میدو قطبی    نظم نوین رابیشتر     36سینجره گنده مثل کی اد کلرحال افره  به

نه یا  دارد  تاثیر  ما  آینده  دارند  ی کهبزرگترین جنگ  ؟روی  االن  را    ،آمریکا و چین  این 

می یک  حوزه  ،گویمبلوک  در  آی  37تیآی  جنگ  روی .  است  38تی اوو  االن  یعنی 

دهد و صبح   های ما همه نشان می ما کالس ی  االن کامل جلسهاین ارتباطات خواهد بود  ی بر  ی دنیا مبتنآینده  چون   است.   40هواوی  ،39جی فایف

بنابراین در این نظم جدید جهانی که    .ریزددهند اگر ارتباطات ما قطع شد و به ما این بستر را ندادند تمام این بساط ما به هم میبه ما هشدار می 

درصد رشد ساالنه خواستیم   8گزارش آخری که راجع به اقتصاد ایران گفته بودند ما سه تا    ،بودیم  ریختهقبل از این برنامه  ما هم برای خودمان  

هایمان به نتیجه نرسید  هایمان دیدگاهریزیما برنامه   یعنی آن نظام،  ،دیگر اواخر به منفی رسیده است و امیدواریم که منفی، خیلی منفی نباشد

اتفاقی که در چند روز گذشته ایران افتاد چند روز پیش ابالغ رئیس جمهور آمد سیل    بود این یک، دوما ن  کردیم دستپارامترهای ما فکر می

بود، سیل   اقلیم حوادث حدی  98پارسال  تغییر  انتخاب کردند گذاشتند، گزارش دادند که  از همه  را زیاد می  41آن تیمی که  کند، پارسال  ایران 

هزار میلیاد تومان و امسال هم به همین    پشت سر آن چند بیست هزار میلیارد تومان و ده  ،ر کردیمان ضرهزار میلیارد توم  پنج و قل سیحدا

 .کنیدترتیب که مشاهده می

 
34 Copy Write 
35 Copy Left 
36 Kissinger  
37 IT 
38 IOT 
39 5G 
40 Huawei  
41 Extreme Event 
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چند    اجرایی  گزارش   این  ،تهیه کردند  را  سئول شدند و گزارشی اجرایی نفر م   5یا    4این گزارش به رئیس جمهور تقدیم شد طبق دستور ایشان   

بسیار جالب است و من خیلی خوشحال شدم که برای اولین بار یه کمی    . وزارت علوم است  از آنها  ، یکیه تا سازمان ابالغ شددوازدروز قبل به  

دو  مثال به وزارت علوم  ،مجموعش این طوری بود گوید آن جمع،کار جدی، مبتنی بر درایت و عقلی که جمع دانشگاهیان پیشنهاد کردند دارد می

دیگر جوابگو نیست برای بیمه، برای مدیریت سیل یک رشته نداریم  هایمان  سال قبلی هم دانشگاه  10یعنی ما حتی با آن    ،ردندتا توصیه ک  سه

بنابراین تغییر اقلیم دومین پارامتر بعد از نقد جهانی    .داریم که باید دگرگون بشود حتی برای این جواب   درسمان دو تا  های هیدرولوژیدر رشته 

ی دوم که هشت ی الگوی هزارهما از توسعه  .را پیشنهاد کردند  عه پایدارتوس  دانستند قبال اینریزد. سوم که دنیا را آرام میم میسیاسی به ه

 . نگری، این شعارهای جامعه توسعه پایدار استنگری، جامعهیکپارچه شامل:هفده تا هدف  ، شدهدف معیار گذاشته بودند

براین خود ِ این توسعه پایدار به خاطر پسا کرونا دارد ه حفظ بشوند ،بناهای آینده هم نیم که این نسل و نسلیزی کریعنی برای کاری باید برنامه

برایش دو هفته تعطیلی گرفتدگرگون می بود که دولت  اولین مدیریت ما هم  مدیریتی  اولویت ما سالمت شد،  دقیقاً یک میان    .شود، یعنی 

ناموفق نبودیم ولی نمی  ی است ای که خالصه کالمش گزارش رشته  بکه ما خیلی  ما االن   هایچه قدر دانشگاه  شود،عد چه می دانیم که هفته 

شود و کامل اطالعاتی که وجود دارد برای دو هفته  چقدر دولت پول گذاشت برای مطالعات یک همچنین خساراتی که انجام می  ،مشارکت دارند

دو هفته حساب کردم که تقریباً هر نفر    ها درهزار تومان برای خانواده   100شد من هزینه فقط  ن کم  نفر از مرگ و میر ایرا  200اول است حدود  

میلیون تومان این    57های دیگر اقتصادی بود  میلیون تومان فقط در اقتصاد مستقیم هزینه برداشت که اگر بگوییم پنج برابر این هم هزینه   15

 20میلیارد،  10میلیارد،    5ل ضرر کردیم  هزار میلیارد تومان که برای سیل پارسا  35توانیم آن  نمی  الگو برای نجات جان یک نفر کار داشت ما

های ما هنوز روی آن سیستم آرامشی که همه چیز رو به راه است ما تعداد را باال ببریم میلیارد شد بگذاریم برای مطالعات پیشگیری، آیا دانشگاه 

پارامتر را که من در نظر گرفتم نظم جدید جهانی، دوم    ک؟ حاال من این یخواهد بودمملکت    گویجواب   خشیم،نسبت استاد به دانشجو را بهبود بب

 است.   سوم آن راه قدیمی توسعه پایدارو تغییر اقلیم 

 

باشند  یاین کتاب را مطالعه کرده  از عزیزان هم کتاب  بعضی  احتماالً  این است که  م  برج»تحت عنوان    .که من عرض کردم  جدال :  42یدان و 

بر سر قدرت جه  مراتب و شبکه  آقایعمده.  «انیسلسله  تئوری که  این    43فورگوسن  نیال  ی  است، در  داده  ارائه  تمام   کتاب  ایشان  این سالها 

 
42 The Square and Tower: Networks, Hierarchies, and the Struggle for Global Power  
43 Niall Ferguson 
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این عکس که االن نشان می   ه است.کار کرد  44سازیشبکه را روی  تحوالت جهان   دهد کمیته مرکزی حزب کمونیست تمام مشخصات مثالً 

به نظرم این تحوالت    .کندبعد اتصال پیدا می  ست و اش چیه و حزب کمونیسم هم چیها قطب اصلیشبکه این    ه است،وری بوده جچ  اششبکه 

 .دهدترامپ را در انتخابات نشان می  شبکهای است که  این اسالید این مدل مال حزب کمونیست از این عکس های دیگر اگر نشان بدهند    ،دنیا

بررسی  ایشان با یک    .حامی داشتنمودها چند میلیون    و غیره که ما هر کدام از این   47، اینستاگرام46، فیسبوک45رتیتوی  کمک شبکهترامپ با  

درست    شبکه  ی او همدر دومی به نتیجه نرسید چون رقبا  اماانتخاب شد    ریاست جمهوری  اول  دوردر    شبکهو هدایت جمعیتی با این    کردن

 .کردند

 

که    را رقم زدهخیلی تحوالت بزرگی    سازیشبکه و اصوالً نظرش این است که    کرده   را ایشان در این کتاب تحلیل  قاعدهدر اسالید دیگر حتی ال 

 است   استخراج کرده  های آنهاو کتاباینها را هم از روی خاطرات    است.  49ون سو نیک  48کنم یکی دو تا آخری مربوط به آقای کیسینجر فکر می

داشت متوجه جنگ   یها که جلساتکند که از کجا ایشان با روسینجر فکر میسآقای ک  شبکهدر مورد    .کردبه هم کمک    شبکهکه چطور این  

 را راه انداخت.   شناسی خاصروش این  و در نتیجه روسیه یا شوروی سابق با چین شد

 
44 Networking 
45 Twitter 
46 Facebook 
47 Instagram  
48 Kessinger  
49 Nixson  
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اداره کنیم یا ما هم    50اید ایزوله مان را بهآیندهای  من آخرین چیزی که به ذهنم آمده که تحت تأثیر این کتاب بود این است که آیا ما دانشگاه

ها حول و حوش یک  االن وزارت علوم هم پیشنهاد داده است که دانشگاه  همین راشبیه  . البته چیزی  برویمای  شبکه باید به سراغ یک الگوی  

شرایط دیگر ما    در این   حوزه شد؟ این    وارد  شودمی  اوضاعبا این    . ولی آیاکوچکتر است  ابعادش  ولیبه مثابه یک شبکه  دانشگاه بزرگ هستند  

نکنیم دورترین دانشگاه با فاصله زیاد حاال که  با  حساب  شود یک تز مشترک می   ممکن است، دسترسی    وجود دارد، اینترنت    دیگر   نیروی کم، 

های ایران  نشگاه دا  وابسته به ت ایران  ه نجا، بلکهاتنها آینده دانشگاه  آید نه که به نظر می   ؟توانیم یک حرکت بزرگ انجام بدیمنمی   ؛تعریف کرد

آلمان  .است از جنگ کردندهمان کار که  بعد  باید    ؛ها  ایرانایناالن  بگیرد.  چنین تحولی در  بدون  ما بخواهیم دوباره  اگر    ن مهم کهای  صورت 

مسائل علم  به  به   ،منفرد حل کنیم  ار  اتکای  خواهد شد  همین  شبیه  دولت  و  بین مجلس  بالخره    نیست  معلوم  .درگیری  ما شککه  ست  همه 

در خدمت    شبکهتوانند به صورت یک  مان میهایمان، دانشگاه ما آیا مملکت  .خواهد پیروز شود و دعوا سر چیستمیخوریم یا یک قدرتی می

که کاهش دانشجو و    مودندعزیزان هم فر  وجود دارد،حاال که پذیرش دانشجو    . ارتباطات نیز همین گونه خواهد بود  ،ی دنیا باشندتحوالت آینده

د  غیره، خیلی خیلی روشن باید بشود، اآلن ما استاد های خیلی زیادی در خارج از کشور داریم این آمادگی دارند که به صورت مجازی درس بدهن

ایرانی داخل و    نشجویاید هر کسی داب  بیاوریم،رد بشوند،گزینش بشوند، پروفسور    باید  های ما که از شش فیلتراین سیستم استخدام دانشگاه 

افزایی  برای افزایش و هم  سازیشبکهشود این ایده  می   ، ج کشور استاد داخل کشور خارج کشور همه باید یه جوری دست به دست هم بدهندخار

 .  باشدهای ما جزء سناریوها مطرح دانشگاه

تازه مطالعه کردم ولی   را  را عرض کنم که کتاب  این  دوالبته  از  یا سه  با  بیشتر دکسان  نفر  کار  حکمرانی    های مدیریت ور همین جنبهی که 

را  اشاره   سازیشبکه های گذشته قبل از انقالب هم  شان که از افراد یکم قدیمی تر هم بود او در زمان حتی یکی  ،بسیار تایید کردند  ؛کردندمی

و دقیقاً کجاها ما شکست خورده است  و راس آن  کرد که درست  قبوبشود  چیزی    شبکه چهایم  نداشته که خیلی  را ل  مثال شاه  بیشتر  اند که 

آن فساد بزرگ و آن تحوالت عجیب در آن جا پیش آمد    ، قبل از انقالب  توسعه  تقریباً یک برنامه قبل برنامه  .کرده استتک فرمانی می   ؛زنندمی

  ؛ ختیارش در دست خودش باشدک نوع هماهنگی که افرق یهای متانشگاهآیا ما قادر هستیم به جای این تعداد د  . خارج شد  شبکهکامالً از دست  

اولین    . استافقی    کنندمدلی که بحث می این    ؛یکی افقی است  ،ها بطور کلی یکی سلسله مراتبی است شبکه کند که  اشاره می   شبکه این هم در  

و الزم را نیاورد    سله مراتب کاخ سفیدین سلکرد که دیگر ابه ایشان توصیه    نیکسون  زمان   آن   کسینجر است که دربرند  نام می کس را هم که  

و با    با عقل خودشان، با درایت خودشان،  شبکهاینها قادرند    ،ها توان داریماین ارتباطات، ما االن این همه در دانشگاه  سازی شود.است که شبکه 

مقابل نظام جدید جهانی، تغییر  رو در  ن  الک  سیاستنظام هم    شان هم به جای خود،جمع   ها به جای خود،دانشگاهتک  تک   مدیریت خودشان،

 بیشتر باشد. ولی ممکن است  نام بردممن سه تا را   در اینجا .باالیی را باید هدایت کنند  آن دستوراتاقلیم و غیره 
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 قهرمانی  محمد کترد

عنوان یک   به  سوال  ویژگیاین  و  بافت  در  منظور  است که هم  شده  طراحی  دقیق  خیلی  ایرانی  و    اجتماعی،  ادی،اقتص  هایدانشگاه  سیاسی 

چالش  به  توجه  با  طبیعتاً  است هم  نظر  مد  ایران  دانشگاه،فرهنگی  پیشروی  می   های  االن  که  تعریفی  کلی  طور  به  و  منابع  و  از  امکانات  شود 

ایرانی مطرح کرد باشد،  این  های مدیریت آموزش عالی در دو سطح کالن و عملیاتی می بی که در بحث مطال  دانشگاه  به آن نگاه کرد و  شود 

جنبه زیادی  حدی  تا  نظرم  مد  داسوال  مدیریت  عملیاتی  را  های  شاید  نشگاهی 

برنامه کنش  و  دارد  نظر  مد  این  بیشتر  در  باید  هم  را  دانشگاه  مدیریت  و  ریزی 

   و این محیط در نظر گرفت.  بافت

رسد و طبیعتاً مقدمه در فرمایشات بسیار ارزشمند اولین چیزی که من به ذهنم می

این است که ما باید ببینیم مفهوم و ماهیت دانشگاه  ،و دقیق و عمیق اساتید دیگر 

در نظام آموزش عالی کشور ما و به طور کلی سیستم   است.   به درستی فهم شده

را هنوز  بحرانی کشور ما،  را که به طور    من چنین برداشتی  به آن نرسیدم آنچه 

کنیم که باید  نگاه می   universityعلمی و دقیق از مفهوم دانشگاه به عنوان یک 

های تواند در بخشای باشد که می اجزای یک شاکره عقالنی و تعقلی هم جانبه 

به عنوان یک موجودیت واحد    .ای تجلی پیدا کنده بین ذاتی و بین رشت  های علمی دیده بشود و نهایتاً در یک رویکرد بین فهمی، مختلف رشته

می  فکر  را  دانشگاهاین  در  نتوانستیم  ما  هنوز  که  عنوان بخش   یمانهاکنم  به  دانشگاه  یعنی  برسانیم  رشته به ظهور  از  مختلفی  یا یک های  ها 

عتاً خیلی متفاوت است با آن چیزی که ما از یک  این طبی  .شودکند دیده میای را ارائه می های درسی از پیش طراحی شدهدبیرستان بزرگ کتاب 

 رود.ی پویا و و یک موجودیت متّحد، منسجم، رو به پیش و پیشگام تحوالت اجتماعی بخواهیم در نظر بگیریم و انتظار می پیکره

است از    عاریتیاز ما که اقتباسی و    کنم قبل از هر چیز دانشگاه ایرانی اول باید هویت ایرانی خودش را پیدا کند و قسمتیبنابراین من فکر می 

کردهنظام تقلید  آنها  از  باز  دیر  از  که  واکنشی عمل میهایی  موجودیت  به صورت یک  االن  و  تغییرات محیط ایم  با  متناسب  و کنیم  دور  های 

کمبودهای منابع بسیار   های بسیار،نداشته نظارتی و علمی و نهایتاً در درون خودمان هم  با   اجتماعی،  محیط اقتصادی،  نزدیکمان، محیط سیاسی، 

تواند با یک چنین های کالن را انجام بدهد چگونه می ها و مسئولیتبرای یک نظام که قرار است آن مأموریت   ،ای که قابل فهم نیستگسترده

 گیری.عدم امکان تصمیمو    ،است  سیستم  فشارهای متعدد که روی  اطالعات،   کالبدی،  منابع مالی،  ی منابع انسانی،های کوتاه در زمینه دیدگاه

اگر قرار است کاری به   ،باید اول مفهوم دانشگاه را تعریف کرد و این مفهوم دانشگاه را عملیاتی کرد این است کهبنابراین شاید که اولین ضرورت 

 .اش انجام بشودمفهوم دقیق دانشگاهی

بینیم و امروز هم مفهومی که بعد از این تغییر و یک نهاد بین المللی میعنوان  به  یت  از مامور  گسترده  نکته دوم ما دانشگاه را در همان تعریف

  به   گیرد و شکل می   51مگایونیورستی تحوالتی که خصوصاً در دهه اخیر و بعد به صورت اجباری در این یک سال اخیر اتفاق افتاده است مفهوم  

در مناطق مختلف بومی   شود ومیجهانی خودش مثل یک منشوری تابیده    یجلوه  یک دانشگاهی که از آن چهره و  مفهوم یک دانشگاه جهانی،

از آن طرف هم  و عمل می   شودمی  52لوکالو    شودمی اگر آن مفهوم و ماهیت بنیادی فلسفی و ماهیت وجودی دانشگاه تعریف بشود و  کند. 

آید و طبیعتاً به  نگر به وجود می ساز و دانشگاهی آیندههاهی آیندنگاه به نیازهای جامعه در چارچوب نسل چهارم و دانشگ هاش،تحقق ماموریت

به آیندهآینده گره   نزدیک ما تا محیط ی محیط خورده  ترتیب دورتر و دورتر می های  به همین  شود و ماهیت علم هم خیلی مرزبردار  هایی که 

ای جهانی  ا ببینیم تا بتوانیم یک عضو کنشگر در صحنهرمسائل    53ها باید در یک نگاه با یک رویکرد اکوسیستمیحوزهنیست و ما در خیلی از  

 
51 Mega University 
52 Local 
53 Eco systemic 

ل 
پن

م 
دو
و 
ی 
س

ده 
آین
ز 
می

ی 
عال
ش 

وز
 آم
ی
وه
پژ

 



20 
 

باید داشته    .در چارچوب نیازهای جهانی حرکت کنیم  باشیم که بتوانیم متناسب با نیازهای محلی خودمان باید تعامل را  طبیعتاً آنجاست که ما 

رقابتی    کنم که عنصر رقابت،ه باشیم و نهایتاً من فکر میای و جهانی را در نظر داشت منطقه  به تامین نیازهای محلی،  باید احساس نیاز  ،باشیم

کردیم و چه کردیم و این  علمی، رقابتی سازنده و سالم اما مبتنی بر پاسخگویی، مبنای پاسخگویی این است که ما بتوانیم بسنجیم چه باید می 

کنند کنند از عددهایی استفاده میکه مسئولین محترم ارائه میها آمارهایی  گاهی وقت  ،هی از درون به بیرون هم نگاه کنیمکردیم گاچه باید می

منظور .  شود استنباط کردها پس رفت از آن میکنیم سالدهد اما ما وقتی به رقیب نزدیک خودمان نگاه میکه گاهی پیشرفت را هم نشان می

لکرد یک چنین طرحی با نگاه عمیق به درونی و تعریف  مشخصی برای ارزیابی عم)معیار(    54های مارکبنچست که یکسری  من این نوع رقابت ا

ی نیازهای اجتماعی ما این را از محیط نزدیک و دورمان به عنوان یک استراتژی  آن ماهیت وجودی دانشگاه از یک طرف و بازیگری در صحنه 

 . کنمنی عرض می پیشنهادی برای یک دانشگاه ایرا

 روشن  احمدرضا دکتر

خانم    کهاین مدیریت دولتی نوین    .کنمگویم و بعد نظرم را راجع به موضوع پنل عرض میهای قبلی عزیزان میه صحبت ابتدا چند نکته راجع ب 

های تجاری به دانشگاه یعنی اگر ما  دکتر اصغرزاده اشاره کردند در واقع پاسخگویی به جامعه نیست بلکه همراهی با بازار است و ورود دیدگاه

ت مبنای  را  این  کل بخواهیم  علمی  نظام  ضرر  به  بدهیم  قرار  دانشگاه  آتی  و  فعلی  حوالت 

من رویکردهایی که بنگاهی شدن و کارآفرینی   به نظر    . جامعه و بویژه برای ایران خواهد بود

است  را تقویت می   دانشگاه مواجه  با مشکالت متعددی  آموزی  ما که علم  برای کشور  کند، 

گوییم که مورد بازار و دخالت دولت، خیلی نمی  یک بحثی که در  .همراه با ضرر خواهد بود

نداریم را  کافی  نسبت  ولی  دارد  وجود  دولت  یعن  ،دخالت  دولت دخالت  ما  کشور  در  چی؟  ی 

دهد، دولت در خدمت بازار است و ما  قسمتی از بازار است و همان کارهای بازار را انجام می 

نباید فکر کنیم که دولت و بازار جدا  بنابراین اینگونه    .داری دولتی مواجه هستیمیک سرمایه

از سوی دیگر اینکه  در اقتصاد سیاسی در کشور ما دولت قسمتی از نظام بازار است،    .هستند

هم   را  آزاد  بازار  نظام  تعامالت  ما  اگه  حتی  باشیم  داشته  باید  را  کافی  دقت  باید  ما  گفتم 

به یک طرف سوم دارد که نیاز  افراد  بین  تعامالت  این  یک    یک قضاوت منصفانه،  بپذیریم 

پس بسته به دیدگاه ما حتی دخالت   ؛کندلت معنا پیدا میداوری منصفانه در مورد اختالفات داشته باشد و اینجاست که باز هم حضور و دخالت دو

وب است. نکته دیگر در  تواند باشد. الزم است که اینها را از هم تفکیک کنیم صرفاً نگوییم دخالت دولت بد یا خدولت مفید و ضروری هم می

ها االن ونا یک دنیای جدید خواهد بود این را خیلیدنیای پساکر  منظورشان این بود که،  ه،های دوست عزیزم آقای دکتر فراستخوامورد صحبت

کنم، دنیای ای می یه اشارهخواستم اینها را بگویم ولی االن هم  در آنجا می   ، فردا یک سخنرانی در مورد کرونا و آموزش دارماعتقاد دارند، من پس 

 . کندپسا کرونا، دنیای پیشا کرونا است فرقی نمی 

یک    55رنسانس  .انقالب صنعتی یک تحول بود که نظام معرفتی را تغییر داد  .وک هست ولی یک تحول نیستکرونا یک ش  ؛دچار توهم نشویم

تغییر داد ولی کرونا صرفاً یک شوک است فوق را  بود که نظام معرفتی  از کرونا با تقویت آیتحول  بعد  و ضرورت دورکاری    56سی تیش شما 

است، ما از ابتدای قرن بیست و    عدم قطعیت اینها قبل از کرونا وجود داشته   شوید این مشکل نظم جهانی، اختالفات چین و آمریکا،مواجه می 

نشان داده شده است که   1950آنجا از سال  و در  م  اشاخص عدمم قطعیت جهانی را تحلیل کرده  و  امای نوشته یک مقاله  نخصوص مبه    یکم

منته عدم قطعیت است،  پیدا کرده  بوده  یها جهان رشد  و یکم رشد شدیدتر  بیست  د  است  از قرن  با در  ما  مواجه هستیم که عدم  یعنی  نیایی 
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از عدم قطعیت موکول به کرونا نیست به  شود  با  افزایش دانش ما عدم قطعیت ارزیابی می  ،شود، در واقع پارادوکس استها بیشتر میقطعیت

م به پاسخ به سوال پنل،  برمیگرد.  ها هم نتوانست ما را تغییر بدهد چه برسد به کرونا که آخرهای کارش استی ما حمله مغولویژه برای جامعه

را هم سواالتی که سازمان    کند، روش اداره یک سازمانهمچنان که روش تحقیق برای انجام یک پژوهش را سواالت آن تحقیق مشخص می

پاسخ  خواهد  های یک سازمان چیست و به چه سواالتی می یعنی ما باید ببینیم که اهداف و ماموریت.  کندبه دنبال پاسخ آن هست مشخص می

ی دانشگاه  ش ادارهاندیشیدن است، رو  آن است ای که به دنبال  دانشگاه کارش تفکر است مسئله  شود،متناسب با آن روش اداره تعیین می  ،بدهد

 گیریم، به قول سهراب سپهری که ما از آن وام می   فکر باید طراحی بشود. یعنی تفکر، استمتناسب با این کار 

 به سراغ من اگر می آیی 

 نرم و آهسته بیایید مبادا ترک بردارد چینی اندیشه من،

موجود ظریف، یک موجود خیلی حساس است با این موجود در دانشگاه و  گویم تنهایی من. ببینید اندیشه یک  گوییم اندیشه من، نمیحاال ما می

می کنیمچطور  تفکر  نمی  ،خواهیم  پاسخ  عمودی  رویکردهای  باشد،  آرامی  محیط  باید  کتاب    دهد،حتماً  یک  دانشگاهی،  نظام  در  برابرند  همه 

بهما می  ،نوشته است که زمین مسطح است  57توماس فریدمن را  استعاره  اینکه ما    توانیم همان  ببریم بگویم دانشگاه مسطح هست یعنی  کار 

ش فکر کردن است در یک فضای شود کارهای برابری داریم هیچکس از رئیس دانشگاه باالتر نیست و هیئت علمی کم کمش باعث میفرصت

شود بایستی اندیشیدن اصلی دانشگاه است  ریزی به سامان برسد، معقول بخواهیم رد نظام برنامه گفتگویی مواجه بشویم به همین خاطر اگر ما می 

باید همه چیز آماده باشد تا    چون اندیشیدن یک کار بسیار حساس و  ریزی و اداره و حکمرانی طراحی بشود،و بگوییم متناسب با آن باید برنامه 

یک بکند  یبتواند  بای  .فکر  آرام  و محیط  افقی  روابط  و  لذا محیط  دانشگاهی،  پژوهشگر  آموزشگر یک  سرلوحه یک  برنامهستی  و  اداره  ریزی ی 

 های بعدی خواهم گفت. دموکراسی هم هست که در فرصت دانشگاهی بشود.

 فرجادی  غالمعلی دکتر

آینده بحث  روی  مقدار  تامل می من یک  ما  پژوهی  بندی  باید  کنم،  تقسیم  باشیمیک  اولویت   از   داشته  اساس  بر  که یک  مباحث  این  یعنی  ها 

در میان مدت جامعه ما    امادر سطح جهان، در سطح تکنولوژی که این تغییرات اگر نگوییم خیلی بلند مدت    استیراتی  یک تغی  ،استهایی  بحث 

که ما امروز با آن دست به گریبان هستیم و باید اینها را از هم تفکیک کنیم و برخورد با هر کدام از آنها   وجود داردد، یک مسائلی  گذاراثر می

در بخش    کند که ما این دو بخش را از هم تفکیک کنیم،بندی کمک میبه نظر من این تقسیم  .کندتفاوتی را ایجاب مییک راهکار و سیاست م

ای در ما در حال حاضر مشکالت عدیده .  خیلی بلند مدت و از آن مسئله غافل نشویم ولی هم زمان حال و میان مدت را هم ببینیم  نگریآینده

شود، کیفیت آموزش حتی در وضع موجود با اینها مواجه های که در دانشگاه داده مینوع آموزش  شگاهی، بازار کار،ی فارغ التحصیالن دانمسئله

در میان مدت و بلند    .گذاردتری باقی میجویی نشود خود این مسائل عوارض بلندمدتاینها اگر که درست مدیریت نشود و چارههستیم و خود  

در مورد کرونا صحبت شد قبل از اینکه بحث کرونا مطرح    .نم رسید که این موارد را ما نباید از آن غافل شویمبنابراین این نکته به ذه  مدت،

االن برآوردها این است    ها بودند،میلیون نفر در کشور بیکار بودند که بیش از نیمی از اینها فارغ التحصیالن دانشگاه  3حداقل    98باشد در سال  

ا با شرایطی که کرونا  به  که  بیکاران ما حداقل  االن  است  بنگاه  5یجاد کرده  از  و بسیاری  است  نفر رسیده  یا ورشکست شدهمیلیون  یا ها  اند 

تر االن بیکار شدند،  های پایینهای بخصوص متاسفانه کم درآمد،کم مهارت وگروهخیلی از گروه   .کنندمی   تولیدشان کم شده یا زیر ظرفیت کار 

  ند لیسانس بود  افرادی که  .اند چون خیلی از دانشگاهیان ما فارغ التحصیالن بودند ی از بیکاران دانشگاهی هم بودهااینها هم در حجم گسترده

حاال این سیستم دانشگاهی ما فرض بفرمایید در .  در مشاغل نیمه ماهر اگر نگوییم کم مهارت  ،کنندکار میدر اسنپ    ند االنفوق لیسانس بود

تا برنامه داشتیم که روی هشت درصد صحبت    سه  باید دنبال بکند و در شرایطی که ما به قول آقای دکتر مکنون،  پنج سال آینده چه هدفی را
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ادامه پیدا کند تا پنج   روند رشد منفی داشتیم اگر اینکه ایم جدا از امسال یکی دو سال گذشته رسید به میانگین هم نرسیدهکردیم که به رشد می

کوتاه مدت    بازهها در  همین دانشگاه  .داریم  وضعیت   چه راهکارهایی برای این  ؟افتدسال دیگر چه اتفاقی می  10تا    ،فتداسال دیگر چه اتفاقی می 

به معنی    شان یا اینکه از دانشگاه بیرون بیایند،های دروسدر نوع آموزش و سرفصل   ؟تواند تحول ایجاد کنندچقدر می   ،توانند بکنند هایی میکار

 .سپارندبشان را حداقل به مهارت آموزی واقعی  سنجی دانشگاه را داشته باشند، یک بخشی از فعالیتظرن  .جامعه را داشته باشند   فیزیکی داستان

برداشت    .کندبلند مدت هم تحقق پیدا نمیدر  توجه نشود  ها  اگر بدان مدت است که  کنم یک مسائلی بلندمدت و یک مسائلی کوتاهمن فکر می

 ارائه شود.  ها نیاز به یک تحقیق مستقل دارد که روی آن کار شود و برایش پاسخ از این مقدار تفکیک شود و هر کدام من این است که یک

 مکنون  رضا  دکتر

این می  به نظرم آمد که  نگاهاز همین پیشنهادی که جناب دکتر فرجادی کردند  باشد که  اینگونه  الگو  را برای تحوالت سه قسمت  تواند  مان 

بلند مدت الزم    بازه   این  . سال باشد  دهحاال این بلند مدت ممکن است بحثش پنج سال و    ،پژوهی بلندمدته آیند  نگری،ی در مورد آیندهیک  کنیم،

ها، تحوالت روی تکنولوژی آینده، روی تحوالت ارتباطات با همسایه  آنهایی کهولی    ،ها ایران در این زمینه فعال باشندنیست که همه دانشگاه

تر تامین کند و یک برنامه  ها طوری کار کنند که این احتماالً پولش را دولت مستقیمها یا سهمیه% دانشگاه 10،  ط با اروپاییان این یک گروهارتبا

هم فرمودند که االن تحت تاثیرش هستیم که چقدرش را کوتاه بگیریم و چقدرش را میان مدت من اسمش را میان مدت فکر کردم  میان مدتی 

مان پس معرکه  های قبلی برنامه هفتم را تدوین کنیم کالهو وضعمان درست بشود و ما اگر با همان نگرش   سر   کمیما    این برنامه هفتم  که در

 .  است

یکی،  برنامه   در  از  تا  میدو  بدهندهای مجمع  گزارش  کنندسیاست   ،خواستند  تدوین  کلی  ومن    ؛های  داشتم  که حرف   حضور  گفته  دیدم  هایی 

مدت اقتصاد بدون نفت، این همه گفتیم االن چگونه باید اشتغال باشد یک نوعی تحول ممکن است میان،  م یگویه چهل سال است میشود کمی

شود تاه مدت هم می به نظرم همانطور که اشاره فرمودند ولی اسم نیاوردند آیا کو  . که میان مدت را بر روی همین برنامه هفتم  بگذاریم  باشد، 

نظر من حاال کوتاه مدت هم در مورد کرونا عرض کردم این تصمیمی که نظام گرفت برای مقابله با کرونا من در کالس مدیریت    گفت یا نه، به

گ و  ش این بود که مرمحیط زیستی بوده است و محیط زیستی  اجتماعی،  عرض کردم خدمت دانشجویان که این اقتصادی،  محیط زیست دارم، 

دو هفته که گذشت    پذیرند یا نه،دونیم مردم میاجتماعی رو هم نمی  ها تعلق بگیرد،هزار تومان به خانواده   100  اقتصادیش ماهی  میر کمتر شود،

 این را گذاشتم که مطالعه کنند و خودم هم آمارها را  هستند و  نفره هم در کالس بودند بیست، بیست و دو نفر همکالسدو سه  و یک گروه  

می میرهارزیابی  و  مرگ  این  نیمچه  کردم  افکار  مثل  شما  گفتم  و  دانشجویان  از  گرفتم  رأی  و  افتاد  اتفاق  مقداری  یک  کردم  عرض  که  ایی 

چه    20تا    0خواهم بگویم، خرد جمعی جامعه در مقابل با این حرکتی که دولت انجام داد بین  فکر، من عقل جمعی یا خرد جمعی را میروشن

سوال دوم هم این بود که خود کسانی   ،نمره دادند   12تا    6یعنی بین    10ش شد  متوسط   زیست،کنید در کالس محیط  باور می  ،هیددمی  اینمره

شان این بود که عقل  این دیدگاه  . شد  5یعنی متوسط     7تا    4کردم بین  باور نمی   اش چند است، نمره  ،گیر هستند یعنی عقل فردیکه تصمیم

گفتند به ماه پیش می  دوکنند در صورتی که تا  گفتند که کار میسئول را مدنظرشان بود و میاز عقل فردی است، البته اینها م  جمعی االن باالتر

خواهند ولی کوتاه مدت این است که مردم االن می   ،خواهم این را یک دفعه به عنوان یک سنبل بگویمما  که مردم اعتماد و توجه ندارند، نمی

گویند به طور جد که احتمال یک تحول بزرگ در تکامل  و تحوالتی که دارند می   ،آید یا نه دانند که واکسن میکم بشود، نمی   که مرگ و میر 

برود به یک تحوالت دانشگاهیانسان ممکن است باشد. نمی  باید  احتماالً  نگاه کرد، هم  این مدت هم کوتاه  این  شود به  اینکه از  از  مان قبل 

کند با ما در بیفتد و غیره،  شود از بین خواهد رفت،کی جرأت مین هم خودش داغون میب برای ما پیشنهاد کنند که نه ایهای عجیب غریروش

بسیار خوبی است    موردخواهد که مردم هم بپذیرند پولش را هم داشته باشیم یک  هایی میخواهد متودولوژیاین هم تحول فکری اجتماعی می

به نظر من کوتاه مدت بلند مدت ممکن است    ،حاال  باشد که تحول دانشگاهیانمیان مدت و  نگاه  انجام شود و در یک مرحله  58که یک  ای 

دانشگاهمرحله تیک  ای هم یک درصدی  آن  میانها  کنند  کار  و عالی هم  است  مردم  درخواست  مورد  و  کنند  کار  رو هم  مدت  کوتاه  و    مدت 
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کنم که دهند و تعجب می روند و عجیب به اینها پذیرش میمیهمه دارند به خارج    ،شوند شوند زیاد میعزیزان اشاره کردند که دانشجوها کم می

یران  گویم در اهای آینده را باهاشان ارتباط داشته باشند به آنها می آنها فقط به خاطر یک چندرغاز پول اینها نیست که آنها می خواهند جوان

 .افتدق می را بخوانید و ما قبول داریم یک تحول در این زمینه اتفا تان بشینید و درست 

 ردایی نیلوفر دکتر 

تدوین پیش مدیر طرح  علمی کشور،  تحقیقات سیاست  مرکز  از  ردایی هستم  که  بنده  نوآوری  و  فناوری  پژوهش  در حوزه  هفتم  برنامه  نویس 

دارد بخصوص در    در تایید فرمایشات اساتید باید عرض کنم که روندهایی که وجود.  حوزه ابالغ شده است ماموریتش از سمت وزارت ما در این  

هایی که ی فناوری و نوآوری و راهکارهایی که این فناوری و نوآوری ی افزایش بیکاری دانش آموختگان یا افزایش نیاز جامعه به توسعه حوزه

ول ندارد که خیلی تواند برای رفع نیاز جامعه داشته باشد و یک سری روندهای دیگر مثل این که دولت پها نشأت بگیرد، میتواند از دانشگاه می

دهد این نشان می   ،به پژوهش و تحقیقات بدهد به باید به سمت بخش خصوصی و تامین مالی از آن سمت حرکت کرد و روندهایی از این قبیل

م بلند  یا  مدت  میان  بازه  در  ناگزیریم  ما  دانشگاهکه  پارادایم  تغییر  یک  سمت  به  فرمودند  اساتید  که  همانطور  بریم،دت  پیش  سمت    به  ها 

ترین بعُدهایش همین بحث های کارآفرین پیش برویم که این تغییر رویکرد در ابعاد مختلف که یکی از مهمدانشگاه  محور،های جامعهدانشگاه

 است.   رهبری و حکمرانی

دت، ناگزیریم به سمت  هایی که وجود دارد در بلند مدت و یا حتی شاید میان مکردم باتوجه به روندهای موجود و مشکالت و چالشعرض می  

البته این به این معنی نیست که همانطور    های جامعه محور و کارآفرین پیش برویم، هایمان و به سمت دانشگاه تغییر رویکرد و پارادایم دانشگاه

االن همه  که دانشگاهاشاره شد  مأموریتی  ما  اولویتهای  و  اینمان  به  باید  و  دانشجوی  تربیت  و  تولید علم  با  باید   مان  یا کال  برویم  سمت 

روند  خواستم توجه اساتید را به بیانیه  می .  هایش را از االن باید برداریمولی ما گام   به این شکل نیست،  ،های ما به این شکل پایش شونددانشگاه

ها هم را جلب  ها ابالغ شد و دانشگاهههای جامعه محور و کارآفرین که اواخر خرداد توسط جناب وزیر به دانشگاها در ایران یعنی دانشگاهدانشگاه

نوان یک  به ع  کنم که به هر حال این رویکرد برای حرکت به این سمت است که رویکرد مورد اجماع نسبی قرار گرفته است و طبق این بیانیه،

آینده پژوهی که وجود دارد ما ناگزیریم به  اند که این را مبنا قرار بدهیم چه در برنامه هفتم، چه در رویکرد های  سند باالدستی از ما هم خواسته 

کل نیست  ها و همه جای کشور با هم و با شرایط متفاوت به این شای که برای همه دانشگاهاین سمت برویم ولی مسئله اینجاست که نسخه 

هیم ولی به این شکل نیست که مسیری که هایش را انجام بدولی همانطور که اساتید فرمودند باید مالحظات تغییر پارادایم را االن ببینیم پیشبی

بگوییم ما دیگر دانشگاه را با توجه به تولید علم یا تربیت دانشجو نمی  ب.  سنجیمتا االن آمدیم و کالً حساب کنیم و  ود که اگر ما عرضم این 

وی بعد مدیریت ساختار و سازماندهی آن  شود رآن وقت می   وجود دارد،بپذیریم ما یک رویکرد اساسی به سمت دانشگاه جامعه محور و کارآفرین  

منتشر    2201در سال    59دیسیبرای مثال گزارشی که اوای  .هم با پذیرفتن این رویکرد به طور جدی فکر کنیم و ابعاد مختلفش را مطرح کنیم

ررسی انجام بگیرد که ببینیم  تواند یک مبنای جدی قرار بگیرد که بهای کارآفرین است میکرد روی همین موضوع که سنجش و پایش دانشگاه

هایمان  که اصالً رهبری و حاکمرانی در آن مدل دانشگاه به چه شکل است شکل البته عرض کردم که به این معنی نیست که ما کالً دانشگاه 

 توانند به این سمت حرکت کنند. وییم حتما به این سمت در کوتاه مدت یا حتی بلند مدت الزم است و میبگ

 ه فراستخوا مقصود دکتر

آموزیم گیریم و میآقای دکتر اگر ممکن است حضرتعالی یک جمع بندی از محضر دوستان اگر داشته باشید، من و خانم اصغرزاده خیلی بهره می

انباشته این    توانم بگویم آخرین بحثی که در موردعزیزان در ارتباط با این موضوعات تا اینجا رسیدیم بفرمایید، خانم دکتر ردایی حتی میو اگر  

باشد یعنی ما سیاق تجمعی داشتبحث  باشیم که یک دانش  ها در فرایند بحث در پنل طبق تعریف، سیاق و تجمعی داشته  آیا ما   60مشترکه 
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  کنیم خانم دکتر ردایی تقریبا آمدن رسیدن به اینکه ما قبول می   ؛های مشترک از این پنلتونیم یک دانش شراکتی از این پنل یک پرسش می

این پنل این است که نسبت به    مان درافتد حاال با هر عنوان مهم نیست، چون ما روش بطور ضمنی که تغییرات مهمی در جامعه دارد اتفاق می 

ببخشیم حاال با همه   عمقخواهیم از همدیگر استفاده کنیم از مالحظات همدیگه، یعنی درک که خودمان را  بلکه می   ،هم بخواهیم پاسخ بدهیم

ظات مثل اینکه یک اجماعی بود که خانم دکتر ردایی به نظر من بیان فرمودند، یک سوالی مطرح فرمودند که ما متوجه هستیم تغییراتی مالح

د  توانن این صورت است که میها بیاد و در  اند به جامعه محور بودند و به کار جامعه و دانشگاهحاال بیایید بشکنیم مثل تعبیر آورده  افتد،اتفاق می 

رحال این سنت ماست و این سنت  ه  کنم که این عبارت خیلی عبارت پربار است، به ببینید ما یک سنت داریم که عذرخواهی می   . در آینده بمانند

  ذهَبُ یَمَّا الزَّبَدُ فَفَاَ  شود » نگونه شروع میاین آیه اولش ای «االَرض  یفِ مکُثُیالنّاسَ فَ  نفَعُیَوَ اَمّا ما  گوید»می ای این است که آیه   .خیلی مهم است

  نفَعُیَوَ اَمّا ما  »  اما آن چیزی که  ،رودکنند که از معدن آن طال را بگیرند، آن کف روی طالی مذاب می گوید این طال که ذوبش میمی«  جُفآء

شود یعنی در آینده سهیم می شود، می  اند ،یعنی به آینده منتقلممی  ،«االَرض   یفِ  مکُثُیفَ»ماند و به نفع خالیق است  چیزی که میآن  «النّاسَ  

انتخاب    .کندفرمودند، خرد جمعی آیا خرد جمعی انتخابی می  کنم در بحث آقای دکتر  مکنون بود،ماند که به تعبیری که فکر میآینده چیزی می

 62انتخاب عقالنی  رش یافته ایست از شود انتخاب اجتماعی گستچه می  61انتخاب اجتماعی   ترکند در مباحث خاصمان این را تعبیر می اجتماعی

 .فردی

 خوب فراستخواه در اینجا یک انتخاب فردی دارد و انتخاب کرده است که این دو ساعت را به جای مطالعه یا کار دیگر بشیند اینجا و از شما 

اثربخ انتخاب عقالنی است در واقع منافع و وظایف  این  اما یه وقشیاستفاده کند،  انتخاب اجتماعی  تها و چیزهای دیگر  هایی یک مجموعه 

و تصمیم خواهد گرفت که کدام دانشگاه متعلق به آینده است و    است  این خرد جمعی  ،سازداین انتخاب اجتماعی است که آینده را می   ؟چیست

نیست آینده  به  متعلق  ها  دانشگاه  از  عملکرد  نمی  ،کدام  زمین  روی  زندگیر  ماند،یعنی  زندگی  ،شانوی  اجتماعی  ،شانکیفیت  حل  رفاه  شان، 

شود این را یک ذره مردم را جدی بگیریم جامعه دارد رشد می کند جامعه تغییر دارد واقعاً جامعه شان، مرهمی برای زخم هایشان نمی مسائل

رود به هر  مینپیش    خطی  جامعه به صورترود.  خطی جلو می  من معتقد نیستم که دنیا به شکل  ؛سال پیش نیست  چهلیا    سیی  ایران جامعه

سال   چهلنیست ولی در مجموع این    خطیآموز و یک کش و قوسی داشتم و یک مطالعاتی داشتم و متوجه هستم که حرکت  حال یک دانش

 .ها متن جامعه در آن تغییرات بزرگ اجتماعی اتفاق افتاده استکنم در بسیاری از شاخص گذشته ایران را مطالعه می 

ی دانشگاه در میز  زند آیندههای خود، زندگی خود این است که آینده دانشگاه را رقم میرا دانشگاهی برای خود، بچه آیا این تغییرات دانشگاه   

شود، آینده دانشگاه در صحن جامع  ریزی آموزش عالی و در شورای عالی انقالب فرهنگی تعریف نمی موسسه پژوهش و برنامه  پژوهی درآینده

فراستخواه تا آن آقایی که در شورای عالی انقالب فرهنگی نشسته سهمی دارد از متن عقالنیت جامعه،    که چقدر منِباید ببینیم    ،شودساخته می

خواهد آن عقالنیت به شکل  که دانشگاه هم متن عقالنیت جامعه در بخشی از آن است، منتها بخش فعال آن است میمتن عقالنیت جامعه  

تاثتخصصی تحت  ببخشید  بگیرد.  میتر صورت  اتفاقا  کردم  طوالنی صحبت  ذره  یک  گرفتم  قرار  منیر  دکتر  آقای  نکنم  ی  یعخواستم صحبت 

در این روند زمان موجود به ما یک جمله  ،یه روند صحبت نفرمودند هنوزاند عزیزانی که باقی مانده ببخشید منظورم این بود که خود حضرتعالی و 

ببینید سوال آقای قهرمانی دقیقا مطرح فرمودند که کنش برنامه ریزی نه   ،بینید ما کنش گفتیمای بگویند هر نکته متفاوت است که بو یک  نکته 

رنامه ریزی مثالً یک رفتار اداره برنامه ریزی مثالً در یک اداره برنامه ریزی هستم در یک گروه برنامه ریزی  وظیفه ما، رفتارگرایانه فکر نکنیم، ب

ریزیی دارم چه کنش مدیریتی دارد سوال ما  چه کنش برنامه  که من این  . فرصت گرایانه استو    63انکشنالیستی و ف  ریزیکه رفتارگرایانه و برنامه

رفتارهای مدیریت دارند    ، نه به نظر من کنش مدیریتی ندارند  ؟کنند کنش مدیریت هم دارندمدیریت دانشگاه را می این است، که آیا کسانی که  

شود که سهمی از  ساخت با رفتارهای شرطی شده با رفتارهایی که با شرایط سازگار می   ؛شودرد آینده نمیاند و با آن دانشگاه وا که شرطی شده 
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انتقالی ندارد، سهم خالق ندارد  ها ندارد،دگرگونی  کرد ما در اینجا آن هستیم که به آینده منتقل شود و در    رتوانند کنش ازش تعبینمی   ،سهم 

 ؟ ریزی باید داشته باشدیریتی چه کنش برنامه چه کنش مد ،ساختن آینده سهیم شود

 روشن  احمدرضا دکتر

های کارآفرین بحث شد و اشاره داشتند به تغییر پارادایم، به نظر من اگر بخواهیم از این رویکرد استفاده کنیم یک  یلی از دانشگاهدر این پنل خ

کند،االن سوالی که یک دانشگاه باید این است که  االی عمومی تولید میها یک ک زنیم و چرا؟ چون که دانشگاه ها میی مهلک به دانشگاهضربه

کنش و رفتار    گوید که این تصمیم،یم من این اقدام من این کنش من تا چه حد به نفع جامعه است در حالی که دانشگاه کارآفرین می این تصم

  یارانه ما باید به اندیشیدن    تر،در کشور ما که نیاز به مبانی نظری قوی  دو دنیای متفاوت است  کالً این دو،  من تا چه اندازه برای من سود دارد،

نه اینکه تازه به دنبال اینکه پول در بیاورد و یا به   بدهد,  یارانه  ،کنیمدهی ما باید به من و شما که نشسته یه گوشه فکر مینظام پاداش  .یمبده

تر به  بنگاهی،عمیق کند همان دانشگاه  اسفانه این پارادایم کارآفرینی دارد توقع پیدا می دنبال رفتارهای بازاری برویم این است که دیدگاه من مت

 فقط یک نکته تکمیلی بود.  تر،این موضوع فکر کنیم پیشنهاد من این است و انتقادی 

 فرجادی  غالمعلی دکتر

یک مسئله    کنیم،با جامعه و بازار کار داریم قطع می فرمایند مفهومش این است که رابطه آموزش عالی را  این نکته که آقای دکتر روشن می  

این است که ا را متوجه هستم و قبول دارم فکر میمهم  نگرانی آقای دکتر روشن  بود که ما کل  لبته من  این  کنم که خانم دکتر منظورشان 

درک من از بحث  .  و امکان ندارد  شود ریف کنیم نمیقطعاً به هیچ وجه آن مقصد هم اگر تع  ،کنیمها  را تبدیل به یک دانشگاه کارآفرین  دانشگاه

این داشتم  بخشی  خانم دکتر  دانشگاه  آن  بود که  ادامه می   از  را  فرمایش خودشان  به  پارادایم  دانشگاهتغییر  از  برخی  و  اینکه  دهد  بر  ها عالوه 

من    دهد به بخش کارآفرینی،ی هم اختصاص میدهد یک بخشبه قول آقای دکتر روشن اندیشیدن را یاد می  .دهندسیستم رسمی را ادامه می 

این مسئله مشکل دارند،شوم آقای دکتر رمتوجه نمی  نگاه کرد،  وشن روی  از دید سود فقط نباید  را  اینکه کارآفرین  کارآفرین اسمش با    یعنی 

ارزانتر کاال را    ین کسب و کارش موفق باشد،رود که کسب و کار راه بیندازد که اخودش است در واقع کسب و کار راه می اندازد و به دانشگاه می 

چطور کاالی بهتر را با هزینه کمتری تولید کند و این هر دو تا تبدیل به   ،ها را هم دارد، کیفیت کار بهبود پیدا کندبحث کارافرینی این تولید کند،

عنی اگر دانشگاه آن بحث عدالت،بحث اخالق مداری و  ی  شود ضمن اینکه سودی هم قطعاً برای کار آفرین خواهد داشت،منافعی برای جامعه می

پس بنابراین چیزی را که به دانشجویان یاد خواهد داد در بحث    .ی اساتید محترم اشاره کردند اگر آنها را داشته باشدهمه  بحث اندیشیدن را که 

کارآفرینی به دانشجو  هایاِلمانالقی را هم همراه با آن  بلکه تمام موارد اخ ی شما به هر قیمتی سود کسب کنید،کارآفرینی این نیست که وظیفه

درصد   بیست درصد یا    دهکنم حتی  ضمن اینکه هر چقدر هم ما تالش کنیم فکر نمی  ،بینمبنابراین برای هر دوی آنها مانعی نمی   هد،دانتقال می 

 های دانشگاهی نهایتاً به کارآفرینی برسد. در رشته 

 روشن احمدرضا دکتر 

م  به دنبال مینظر  یا  را پیگیری  پارادایم  ایران می ن وقتی ما یک  به  و  به کانتکستکنیم  باید  بیاوریم،  باید فکر کنیم  64هاخواهیم  خوب    .هم 

انشگاه  د ؟های انسانی باشد ولی در عمل چه اتفاقی در ایران افتادتواند ارزشمی  تواند ارزش اجتماعی باشد،که می 65آفرینی کارآفرینی یعنی ارزش

ام گوید که من چگونه مشکالت جامعه ارآفرین یعنی پولی،ریئس دانشگاه دنبال این است که من کمبود بودجه دارم چجوری پول در بیاورم، نمیک

من هم موافق هستم اما متاسفانه چیزی که در    خواهم بگویم که اگر عصر کارآفرینی درست باشد که همان خلق ارزش است، می   را حل کنم، 

 است.  یک بنگاه تجاری سمت  سوق دادن دانشگاه به ،ینیم این است که دامن زدن به این پارادایمبران می ای
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 فرجادی  غالمعلی دکتر

با حفظ آن    را دنبال کند و  اقتصادی  باشد و ارزش  ارزش اخالقی همراه  ارزش است و با  این خلق  را تعریف کنیم که  باید آن  آقای دکتر ما 

آقای دکتر من    .های اخالقی آنها سرجایش است ولی ارزش   ؟!های کشورهای توسعه یافته مگر کارآفرین نیستندههای مثبت مگر دانشگاارزش

من هم همین را   جناب آقای دکتر روشن.  عمل شود ما باید روی این قسمتش وقت بگذاریم و بیاندیشیم  گونه ست اگر در ایران اینعرضم این ا

کمک    ،ممکن است کمک به یک روستا باشد  ولی باید بگوییم کارش خلق ارزش است و چه ارزشی؟  یمباشگویم که باید نگاه انتقادی داشته  می

بیماری همه باشد،به کاهش یک  فرجادی؛  گیری  دکتر  آقای  می  جناب  وقتی  دکتر  بیاوردآقای  از کجا  را  منابعش  کند  معذرت   ؟خواهد کمک 

باید اول یک   یک جای کمک کند باید منابعی داشته باشد که به این کارها کمک کند،خواهد به  گویم یک دانشگاه میخواهم که این را می می

بعد وقتی خلق شد اختصاص داده شود کمک به یک بیمارستان به یک منطقه دور افتاده،کمک به فقرا ،من عرضم این است،    و  خلق کرد  یمنابع

ها بفرمایید اگر همه دانشگاه ،جای خودش است  پول داشته باشیم کمبود منابع سر  ا آن بحث کمبود منابع را که اگر ما میلیاردها، میلیارد تومنشم

رم  افتد این است که تواتفاقی که می   ؛دولتی باشد و هیچ درآمدزایی نباشد  اشه گوید فقط همدولت می   افتد،سر جای دولت باشد چه اتفاقی می 

ی ایم که در دو سه دهه آن توان را ندارد ما دیده  و  تواند دولت که نمی   ؛دهده می رود، دولت همان پول پارسال را به دانشگادرصد باال می   سی

قابله  ولی م، سال پیش گرفتند، عددش هم بزرگ است دهیا  بیستآیا دانشگاه آیا بودجه بیشتری نسبت به  ،گذشته، شما به قیمت ثابت نگاه کنید

شود، با تغییر نظام  های داوطلبانه فرهنگ کمک داوطلبانه....و چگونه ایجاد می ای کنشهنکرده با افزایش تورم، جناب آقای دکتر روشن؛ بایستی

گوییم به ی نم  ،ای به جایی کرد بیست امتیاز به آنها بدهدنامه ارتقا ما بیاییم هر کس کمکی به هر منطقه پاداش دهی یعنی فرض کنید در آیین

 آنها پول بدهد. 

 دکتر احمدرضا روشن 

دهی. یعنی فرض کنید که در شود با تغییر نظام پاداشای داوطلبانه، فرهنگ کمک داوطلبانه و آقای دکتر اینها چگونه ایجاد میهبایستی کنش

 گیرد. ی کرده به او امتیازی تعلق بنامه ارتقا هر کسی یا دانشگاهی کمکی به جای یا منطقه آیین

 فرجادی  غالمعلی دکتر

غیردولتی سازماناحسنت    دکتر  آقا  66های  می  روشنی  نزدیک  دارید  است  درست  سیاست بله  تشویقی،شوید،  ندارد،   های  اشکال    ترغیبی 

منابع دانشگاه را   که  شود کردمن عرضم این است باید فکر کرد که چه کار می  ؛کشورهای دنیا، کشورهای پیشرفته  مثل همه، افراد  هااوجیان 

کنند و بدانند که هم از ها چه کار میحاال دانشگاه  .نیازهای دانشگاه را نتواند تامین کند  گسترش داد نه لزوما از طرف دولت، دولت ممکن همه

 شود.روشن می و مین بشود و بحث بشود نظر اخالقی درست باشد و هم اینکه منابع مورد نیازشان تا

 ب  خطراتش هم باید باشیم. کنیم بالفاصله باید بگویم مواظوقتی از دانشگاه کارآفرین صحبت می روشن؛احمدرضا دکتر 

 فراستخواه  مقصود دکتر

همین   من  نظر  به  حال  هر  به  ولی  است،  ارزش  با  بسیار  ما  برای  که  نظرات حضرتعالی  از  انتها  در  که  داشتم  دوست  خیلی  من  دکتر  آقای 

  برگردیم، یکی از این اسالیدهای قبلی  اگر به    ،بود  برای این پنل  پاسخ  های متنوعی که ایجاد شد بهترینهایی که صورت گرفت و دیدگاهبحث 

بود که  اتفاقاً مسئ این  تفاوت»له من هم  اساساً  اموری که  با هم  چگونه  دارند  تفاوتهای خود  از  این که دست  دارند بدون    زندگی های ماهوی 

االن در بحث «کنند ارزش ،  آن  باید  به هر حال هم  ما دیدیم که  به جهایی که صورت گرفت  انتقادها، آن پاسخگویی  آن  آن گسترش    ،امعه، 

های مختلف در اسالیدهای بعدی هم دیدید ما یک مثالی منطق  ،منطق عرضه و تقاضا  ،شود، منطق بازارم منابع تعریف  مرزهای دانش، اینها ه
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مشکالت مالی یی و منابع  باید انتقادی نگاه کند و غیره، مدیریت اجرا  ،یک بخشی از قضیه است ببینید فَکلتی گاورننس  از دانشگاه زده بودیم  

بدهد پژوهی می میز آینده  کنیم،دانیم چه کار می یعنی می ،  آقای دکتر فرمودند  دارد، را نشان  ابهام  این  خواهد نشان بدهد که چقدر  می   ؛خواهد 

ضی از دوستان چند بار  بینم که مسئله خیلی گسترده است و یا بعو خیلی مهم است چون می  ،خواهند صحبت کنندبعضی از دوستان هنوز نمی 

ذینفعان، دانشجویان و  بعد هیئت امنا ،بعد    این برای ما خیلی جالب است و بعد حکومت،  ،کنند باز میبینم که این خیلی پیچیده استصحبت می

مثال دکتر آتشک باز    ؛الزم داریمکه یک حکمرانی دانشگاهی    دهددانش آموختگان همه این مسائل را اساتید برای ما باز کردند یعنی نشان می

اینها را ما باید دنبال مجموعه    کند تغییرات جامعه را، یک استاد دیگر تغییرات دیگر را،فرمایند، یک استاد دیگر مطرح میبودنش را مطرح می 

وگوها را و این  این گفت  وجود داشته باشه و جمع دوستان و ما بتوانیمهمچنان  ها  کنیم و رویش فکری بکنیم و به امید حق آقای منیعی این پنل 

گر از محضر دوستان بتوانیم  امیدوارم که همچنان در پنل های دی ،خیلی سوال برای من ایجاد شد  ،من بسیار آموختم  .تفکر جمعی را ادامه بدهیم

 استفاده کنیم.

 دکتر زهرا رشیدی

است   یچالش  یموضوع  رانیها در ادانشگاه  ییحکمرواکنم.    یمطالعه سپاسگزار  نیمحترم ا  یاز دقت نظر و حسن انتخاب مجر  یستینخست با

بس بحث  محل  همواره  برنامه   یاریکه  و  متخصصان  عال  زانیراز  بع  ران یا  یآموزش  و  هست  و  دگرگشت  دانمی م  دیبوده  رو  یبدون    کرد یدر 

اثرگذار برداشته شود. اثرگذار از آن رو که  حوزه    نیا  یپا  شیاز پ  یبزرگ یمشکل  ایو    افتدیدر آن اتفاق ب  یریگچشم   ر ییحوزه تغ  نیا  استگذارانیس

 ر یناپذو اجتناب  یکشور نقش اساس  کیدر گردش جامعه و اقتصاد    توانندی تا چه اندازه م  یآموختگان دانشگاهکه؛ دانشگاه و دانش   میدانیخوب م

باشند   اجتماع  چهداشته  تنزل  اقتصاد  یدر  ا  یو  چه در  فعال  کردهایرو   جادیو  اجتماعسا  انیجر  یها تیو  اقتصاد  یز  ایو   یپاندم  انیم  نی. در 

ها را به سبک و  دانشگاه  ییدر حکمروا  یشیبه بازاند  ازیافزوده است که ن  دارشهیکهنه و ر  یهارا بر چالش  یدینوپد  یهاکرونا چالش  روسیو

 . دینمای برجسته م شتریب نیشیپ  اقیس

هر   یمندو بهره  یبعد  یبا پاندم  ییارویرو  یها برادانشگاه  ایاست که » آ  نیا  شودیباب به ذهن متبادر م  نیکه در ا  یپرسش  نینخست  نیبنابرا

 دارند؟«.  یدوران پسا کرونا آمادگ دیجد یهااز فرصت  شتریچه ب

معنا  رنگ بودن استقالل دانشگاه به  کم  -هاخاص آن همچون متمرکز بودن اداره دانشگاه  یهای ژگیبودم با و  ی رانیدانشگاه ا  کی  س یمن رئ  اگر

  ی کیالکترون  یهارساختیکمبود ز  اینبود و    ،یابع عمومها به منبالمنازع دانشگاه  یو وابستگ  یعموم  یمنابع مال  تی، محدود-آن  یو مفهوم واقع

  ی ریتعبرهبران و به    یستی. آنچه بادادمیقرار م  یجد  تیدر اولو  یآت  ی ها یریگمیدر تصم  یچند موضوع اساس  ره،یها و غاز دانشگاه  یاریبس  در

 است.   سکیر تیری و مد یوپردازیمد نظر قراردهند، سنار  یدروان و چه بسا در دوران پسا کرونا به طور جد نیراهبران دانشگاه در ا

و    ق یباشند که تلفدانشگاه در اجتماع داشته  گاهیبزرگ و برجسته از جا  یانگاره  یستیدوران با  نیخود در ا  میهر تصم  یبرا  یدانشگاه  رهبران

جامعه به همراه    یبرا  یچه دستاورد  یستیدوران با  نیبا خود تکرار کنند که »دانشگاه در ا  یاپیپرسش را پ  نیاست و ا  یواقع  یاز فضا  یبیترک

 باشد«.   اشتهد

  ، ی درس  یمحتوا  س، یاصول و روش تدر  یبرا  قیدرست و دق  یهایزیرالزم است برنامه   ندهیکارا در ارتباط با دانشگاه آ  یبه پاسخ  دن یرس  یبرا

  سر ها در سرااز دانشگاه انجام شود. آنچه دانشگاه   انیو انتظار دانشجو  ازیتر نو از همه مهم  دیاسات  یهامهارت  ،ی کیالکترون  یهارساختیتوسعه ز

جهان   مختلف  ها  در نقاطدانشگاه  گریبا د   یهمکار  یهااز فرصت  یر یگو بهره   یمشارکت  ییها متصور هستند حکمروادانشگاه  ندهیآ  یبرا  ایدن

  ود، تر شمحدود  یبعد  کیبا ادامه و بروز پاندم  رودیکه احتمال م  یمنابع مال  تیریضمن مد  دهدی امکان را م  نیتعامالت به دانشگاه ا  نیاست. ا

  رانیا  یموزش عالآ  یبافت  یهایژگیبر و  هیرخ دهد. با تک  یاز منابع مال  یزیسرر  قتیو در حق  دینما  شتریب  گرید  یآنان را به منابع مال  یدسترس

راهبردها  نیا جمله  از  امکان   ییراهبردها  که  دانشگاه  ریپذاست  که  چرا  ناست.  بدون  قانون   ازیها  ا  توانندیم  دیجد  یبه    ی تعامل  یفضا  جادیبا 

  ی است برا  یرا سرشکن کرده و ضمن آن که فرصت  یآموزش  نهیخود را به اشتراک گذاشته که خود هز  یو منابع انسان  یفناور  یهارساختیز
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 ی دانشگاه  ایپرسش مطرح شود که آ  نیا  نجایتعامل ارتقا دهند. ممکن است در ا  هیخود را در سا  یآموزش  تیفیکمتر برخوردار تا ک  یهادانشگاه

 وارد شود؟.   یباز نیزم نی دارد در ا لیتما فیدانشگاه شر نندما

و   میدرک کن  یستیاست. با  انیدانشگاه  انیبه گفتمان در م  دن یرس  یبرا  یو جستجو  ران یدر ا  یبه نظام دانشگاه کردی رو  رییپرسش تغ  نیا  پاسخ

آن    یهمه اعضا  تواندی چرخه م  کیآن در    یامدهایباز است که برونداد و پ  ستمیس  کی  گرید  یهااز نظام   یارینظام همانند بس  نیکه ا  میباور کن

 یبرا  یبخواهند کار  یخود قرار دهد . پس اگر خانواده دانشگاه  فیرد ضععملک  ریرا تحت تاث  فیمانند دانشگاه شر  یاشرفتهیشگاه پدان  جملهاز  

با انجام دهند  تا همه دانشگاه   یمشارکت  ییتا چتر حکمروا  ندیتالش نما  یستیآن  چتر رشد کنند و    نیا  ریدر ز  یها در هر سطحرا بگسترانند، 

  رند یگی که رقابت را هدف م یو بازار یبرالینئول یکردهایرو ید؛ فرادهن یتسر زیرا به جامعه خود ن یو همدل ی فرهنگ همراه نیو ا شوندبزرگ 

 . کنندیم ینه  ییفضا نیو دانشگاه را از حضور و مشارکت در چن

با  نیهم  در دانشگاه  ن  ازین  یستیزمان  را  خوب  زیجامعه  برپا  ی به  و  کرده  کنون   اراتیاخت  هیرصد  دانشگاه   یواگذار شده  راهبه  به  نسبت    ی اندازها 

 یکه در زمان کنون  ییها)موقت( در دوره  رشیعدم پذ   نیو همچن  دینوپد  یکار   یو بازارها  یبا توجه به تحوالت اجتماع  دیجد  یآموزش  یهاگروه

است.    از ین  اریبس  ران یها در ادانشگاه  یلیتحص  یهادر رشته   نیادیدگرگشت بن  قت ی. در حقندیاند اقدام نماجامعه از دست داده  ی خود را برا  ییکارا

برخانجام داده  ترش یکه پ  یاه استناد مطالعهب برنامه  یآموزش  یهارشته   ی ام  امرتبط سال   یهای درس  یهاو  نشده   یبازنگر  ران یهاست که در  

ا که  زنگ خطر  ن یاست  فرصتدانشگاه  یبرا  ی خود هم  و هم  با  ی هاست  بهتر  یستیکه  به  آن  بهره  نیاز  دانشگاه شکل  مشارکت گرفت.  با  ها 

 . ندیخود اقدام نما یدرس نامه در بر یاساس یخود نسبت به بازنگر یهارساختیمنابع و ز ،ینهاد یها ی ژگیبر و هی با تک  وانندتی م گریکدی

از نظام دانشگاه  آنچه اندک من  به نظر م  ران یا  یگفته شد درک  . ضعف  ابدیبهبود    تواند یها مهمه دانشگاه  ی همراه  هیدر سا  رسدی است که 

  یهای نیبشیآموزش خم کند اگر با پ  تیفیرا از نظر ک  ران یا  یسبب شد تا کمر آموزش عال  دهیپد  نیدر مواجه با ا  یکنون  یتیریو مد  یساختار

  یهامیبا تصم  میممکن است آن را به زانو درآورد. مراقب باش  یبعد  ده یبا پد  ییارویدر رو  میبه داد آن نرس  قیدق  یهایوپردازیدرست و سنار

  ی رانیماست. ا  ران یا  ی برا  ی درد بزرگ  ن یکه ا  مینباش  هیهمسا  یبه کشورها یرانیبرجسته و خوش فکر ا  انیجرت دانشجوشاهد مها ینادرست روز

که   ندیچشمان خود بب شیرا پ یحال روز   -دیشیخوب اند یستیادعا هم با نیا یکه در اصالت و درست -در منطقه را داشت یبرتر یکه روز  مدع

 دارد. از دانشجو  یخال یهادانشگاه

 

  گیری دبیر علمی میزنتیجه

 مقصود فراستخواه

 به آیندهرضایتبخش   عزیمت برای  عاجل   اجرایی   های سیاست 

   بربیاید:مشکل جدی پنج  از عهدهادارۀ دانشگاه دست کم که کنیم  بیریوتد باید مراقبت

آشکار بقایای  هنوز  اینکه  پن  و   نخست  تمرکزخصوصا  می   هان  سنگینی  دانشگاه  به    دوم    مسألۀ .  د  کنبر  نسبت  بورمراقبت  وکراسی  خود 

اعضای هیأت علمی و کارکنان ذی صالح حرفه ای در مدیریت وبرنامه ریزی مشارکت نهادینه مؤثری واینکه    گرای دانشگاه است غیرشایسته

و ارتباط   نشوندی برج عاجی کامال گسسته  هادتوارهها از عادانشگاه   و اینکهونگرای دانشگاه است  ل سوم الگوی مدیریت درمشک  .  نداشته باشندا

 ای از آنوصورت بندی سیستماتیک ونهادینه  باشدمسؤولیت اجتماعی برای دانشگاه در حکم چرخ پنجم و امری تفننی  با جامعه ومفاهیمی مثل  

 . هد شدخواماعی در عمل  مشاهده کمترین پاسخگویی مؤثر اجت این صورت. در پیدا نکندندهای اصلی دانشگاه توسعه در نظام مدیریتی و فرای
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دکتر رضا با    اینجانب   نیز در تحقیق مجزای  چند سال پیشاست که    شگاهحاشیه در میدان قدرت در دان  شکافهای ویرانگر متن و  مشکل چهارم

 .   یتیو جمع یوفرهنگ یقدرت اجتماع.3.قدرت آکادمیک، و 2مدیریتی -.قدرت سیاسی1شامل سه شکاف عمده منیعی به دست آمد. 

ه داری  وارزش های  مشکل پنجم غلبه مدیریت نوین دولتی تحت تأثیر هژمونیک نئولیبرالی در مقیاس جهانی است که ضمن آن سرمشق بنگا

و د  داد  با ساختارهای  آمیز  تناقض  نحوی  به  و  انداز شده  نیز سایه  دانشگاه  ادارۀ  بر  یا ضمنی  به طور مصرّح  و کاالمحور  ترکیب ولتی،  ستدی 

و عمیق زندگی  مدیریتی ناشی از این سرمشق، به زیان ابعاد کیفی    سیاستی و  های اداری وناموزون به وجود آورده است. فشاراز  ون ناسگناهم

انسانی واجتماعی باالخص در ر علمی ومعرفتی ومعنایی دانشگاه و   انتقادی آن می شود خصوصا در رشته های علوم  ارتباطی و  شته  ارزشهای 

 سفه. نند فلاتری مهای نظری

 اصالح آیین نامه مدیریت دانشگاه ها و تحول بخشی در ادارۀ آن ها  :الزمسیاست اجرایی 

فلسفه وجودی قانون وزارت و نیز    نه تنها با سنتهای استقالل آکادمیک بلکه حتی باآموزش عالی  در    گراییتمرکز   و  نظام شبه بورکراتیک حاکم  

 بیگانه است.   ونی برنامه های چهارم وپنجم توسعهنروح قانون هیأت امنا  و نیز مواد قا

 اصالحات ضروری آیین نامه ای 

 . تعاریف:1ماده 

از وزارتین وزارت ع ت ف و وزارت ب د آ پ است که و توانمندسازی،  وزارتین:  منظور  آنها سیاست گذاری کالن، بستر سازی،  ظیفه اصلی 

اندیظرفیت سازی، حمایت، ارزیابی عالی و آمایش سرزمینی آموزش عالی در سطح ملی برمبنای اصول استقالل دانشگاهی و ادارۀ    شی، آینده 

گاهیان به منظور  . فلسفه وجودی وزارتین تسهیل گری و  تنظیم قواعد نهادینه برای مشارکت دانشگاه ها و دانشستنشگاه هاهیأت امنایی دا 

 های انسانی است.   ادالنۀ آن و افزایش تجمعی قابلیت ن و عزوادر جهت توسعه ملی در معنای پایدار و مت توسعه علمی کشور

 . ارکان مؤسسه : 2ماده 

 ای نیرومند آن  شبکه   بیرخانهد هیأت امنا و .1

 رئیس مؤسسه و هیأت رئیسه .2

 شورای مؤسسه و شورای های تخصصی .3

 گروه های آموزشی و پژوهشی رشته و شورای بین رشته ای گروه ها   .4

 ساز: یمصحن های گفت وگویی وتصم .5

 .تاالر استادان1-5

 .تاالر کارکنان2-5

 .تاالر دانشجویان3-5

اجتماعی د4-5 پاسخگویی  تاالر  دولتی .  سازمانهای  شامل  دانشگاه  بیرونی   کاربران   و  نفعان  به ذی  انشگاه 

انجمنهای علمی و تخصصی و   وغیر دولتی و مدنی و سَمَنی و شوراها و  نهادهای شهری و محلی واجتماعی  و

   .ر دانش آموختگان هر دانشگاهادوا
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بر مبنای اصول استقالل آکادمیک، آزادی علمی، مشارکت و تعامل و ارزشهای ارتباطی و گفت وگویی ، اصول   ای  آیین نامه  حاتاصال  بقیه  

شگاهی به تفصیل  اندر صورت آمادگی سیاستگذاران محترم و مدیران دسخگویی اجتماعی   خدمت و روابط انسانی و شفافیت و مسؤولیت و  پا

 .  قابل ارائه است 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1393مرداد  –پژوهی آموزش عالی ایران پنل افتتاحیه میز آینده ⮚

 1393شهریور   –پنل دوم: ویژه برنامه ششم توسعه   ⮚

 1393مهرماه  –پنل سوم: سناریو نویسی و تنظیم راهبردها  ⮚

 1393بان آ -در جهان پنل چهارم: آینده بین المللی شدن آموزش عالی ⮚

 1393آذر  –یادگیری  -و آینده یاددهی پنل پنجم: جهان متحول، دانشگاه ایرانی  ⮚

 1393بهمن  –پنل ششم: آینده منابع مالی آموزش عالی  ⮚

 1393بهمن  –پنل هفتم: آینده گسترش آموزش عالی در ایران  ⮚

 1394خرداد  –پنل هشتم: آینده ارزشیابی کیفیت آموزش عالی در ایران   ⮚

 1394آبان  –: جذب دانشجو در آموزش عالی غیرانتفاعی پنل دهم ⮚

 1394های کمّی و کیفی روند علم در ایران؛ برای درکی بهتر از آینده آن بهمن پنل یازدهم: تأملی درباره شاخص ⮚

 ر یمی مناطق دهای خودتنظپنل دوازدهم: ضرورت تمرکززدایی و آینده حکمروایی خوب در آموزش عالی با تأکید بر ظرفیت  ⮚

 های میز آینده پژوهی در سایت موسسهگزارش پنل  PDF هایفایل

  به طور کامل قابل میز آینده پژوهی آموزش عالی که از سایت میز با نشانی زیر  ەەبرگزار شد فهرست پنل ها

 .دریافت است

.ir/index.php?sid=34&slc_lang=fa&slct_pg_id=695https://irphe.ac 

 کنند ومتفکران لطفا با مالحظات و نقدهای خود به بهبود عملکرد این میز ومباحث آن یاری محققان و منتقدان

  :لینک

https://irphe.ac.ir/index.php?sid=34&slc_lang=fa&slct_pg_id=695 
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 1395خرداد   –ای سرزمین کشور و آمایش منطقه ⮚

 ها در کشور، ضرورت تفویض اختیار ساختاری به مناطق دانشگاهی و ارتقای سطحای دانشگاهل سیزدهم :شبکه منطقه پن ⮚

 1395تیر ماه  –خود تنظیمی مناطق و استقالل دانشگاهی  ⮚

 1395آذر  –ری مداوم پنل چهاردهم: آینده برنامه ملی ایران برای یادگی ⮚

 1395اسفند  –گزینی در پذیرش دانشجو و پیامدهای آن های بومی اندیشی سیاستپنل پانزدهم: آینده ⮚

 1396 –های جهانی چه می شود  ها و موسسات پژوهشی ایران در رقابتپنل شانزدهم: آینده دانشگاه ⮚

 1396تابستان  –اری آن گذات سیاست امپنل هفدهم: محافظت از آینده علوم محض، پایه، بنیادی و الز ⮚

 1396پاییز -پنل هیجدهم: آینده کالس درس دانشگاهی ما  ⮚

 1396پاییز -اندیشی درباره وضعیت دورههای دکتری آموزش عالی پنل نوزدهم: بررسی وضع موجود و مطلوب و آینده ⮚

 1396پاییز -های ریاضی در ایران پنل بیستم: آینده علوم و آموزش ⮚

 97تیر  –لی دانشگاهها در شرایط پیش روی کشور )دانشگاه بودن در بحبوحۀ چالشها( یکم: نقش م و پنل بیست ⮚

 97مهر  –ها و تجارب جهانی پنل بیست و دوم: آینده موسسات پژوهشی کشور با تاکید بر ارزیابی آنها؛ مفاهیم، روش ⮚

 97آذر  –پنل بیست و سوم: آینده تاثیر اجتماعی دانشگاه در ایران  ⮚

 98اردیبهشت  –ای با توجه به تحوالت نوپدید در ایران و جهان ارم: آینده آموزش عالی فنی و حرفه ل بیست و چه پن ⮚

 98شهریور  –پنل بیست و پنجم: فضای مجازی و آینده آموزش عالی  ⮚

 98مهرماه  –ها در دانشگاه آینده پنل بیست و ششم: مدیریت دانش و مستندسازی تجربه ⮚

 98آذر  –مالی دانشگاه با تاکید بر ضرورت تنوع بخشی به منابع: مرور تجربه های دانشگاه کاشان آینده منابع: پنل بیست و هفتم ⮚

 1399مردادماه  –تحریمی  –پنل بیست و هشتم: بررسی سناریوهای عبور دانشگاه ایرانی از شرایط کرونایی  ⮚

 1399مردادماه  –بخش اول( ها در برنامه هفتم توسعه )پنل بیست و نهم: بررسی آینده دانشگاه ⮚

شهریورماه   –آینده اندیشی برای دوره برنامه هفتم )بخش دوم(     :1400های آتی دانشگاه در دهه  ها و بازدارندهام: پیشران پنل سی ⮚

1399 

  ان ریدر ا  یوهشو پژ  یها و مؤسسات آموزش عالدانشگاه  یانتخاب رؤسا   ند یدر فرا  ملتأ  ما:   یهادانشگاه   یِ رهبران آتپنل سی و یکم:   ⮚

 1399ماه آبان  –

 1399 آذرماه - شوند؟ کنند وچطور اداره میریزی میها  در آینده چطور برای خود برنامه دانشگاهپنل سی و دوم:  ⮚
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