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 مقدمه: درباره پنل و روش كار

ماشين شغل ساز و  علوم محض و بنيادي در ايران: آينده « وان پنل بررسي با حضور خبره ها و متخصصان موضوع با عن
در محل موسسه پژوهش و  مرداد 7روز شنبه  13الي  10ساعت  »نهاد علمي معناساز و دانش گستر بنگاه سودآور يا

  هاي خود را درباره موضوع فوق بيان كردند.  ريزي آموزش عالي  برگزار شد. در اين پنل  هر يك از اعضاي پنل ديدگاه برنامه

  
  ي شود:ديدگاه هاي هر يك از اعضا ارائه م اي از خالصهدر ادامه،  

  

 مباحث پنل

  رئيس موسسه عضو هيات علمي و دكتر نسرين نورشاهي،
بابت قبول زحمت از شما عزيزان  با عرض سالم خدمت حضار و سروران گرامي

 كنيم.ميزآينده پژوهي را در عضو اساتيد گرامي آغاز مي هفدهمينامروز  سپاسگزارم
ميزان آشنايي داريد، و آيا ي اين ميز چه بنده مستحضر نيستم شما نسبت به عقبه

 ايد يا خير؟!هاي ساختار اين نوع گفتگو را قبالً ديدهوب سايت مؤسسه و خروجي
اين ساختار  كنم.ي كوتاهي را جهت آشنايي خدمت شما عرض ميبنده مقدمه

فراستخواه شكل گرفته مقصود گفتگويي به پيشنهاد يا به ابتكار استاد ارجمند دكتر 
عالي در دستور كار مؤسسه پژوهي در آموزشي موضوع آيندهو اوليه ايدة اصلي است.

 يقرار دارد. كه البته اين پيشنهاد از سوي آقاي دكتر ميلي منفرد معاون آموزش
ايشان طرحي را مطرح كردند كه آقاي دكتر فراستخواه  سابق وزارت علوم مطرح شد.

ي اين حركت براي مل متولد شد، و دكتر فراستخواه طراحي اين ميز را پيشنهاد دادند و فلسفهمجري اين طرح بوند كه از بطن آن طرح، اين ابتكار ع
دهيم. در بعضي مواقع هاي مختلفي نظرات كارشناسي را به وزارت علوم انتقال ميباشد اين بود كه در شيوهاي كه اطاق فكر وزارت علوم ميمؤسسه

دستوري روي  مورد ياشود. بطور مثال وزير حسب اهي اوقات گزارشات تخصصي از مؤسسه خواسته ميو گ دشوطرحهاي پژوهشي به مؤسسه سفارش مي
 شود، ولي درشود كه انجام شده و ارسال ميقرار داده مي يي تخصصميز دارند و خواستار گزارش تخصصي از مؤسسه هستند، كه در گروهها براساس شاخه

غير از طرح تخصصي و پژوهشي و غير از حضور اعضاي هيأت علمي در  .تكاري جديد بود كه ما انديشيديمي ابواقع اين ساختار گفتگويي يك شيوه
ريزي در مجلس و يا در شوراي انقالب فرهنگي، و ساير ارگانهاي فرهنگي، حسب مورد هاي ستادي و سياستگذاري و برنامهجلساتي كه بعضاً در حوزه
برداري مناسب در هاي متفاوت به بهرهسازي كنيم تا بتوانيم از ديدگاهاي را آمادهتري را فراهم بكنيم و زمينهشوند، ما يك بساعضاي مؤسسه دعوت مي

هاي آن مورد استقبال دانشگاهها قرار گرفت و رؤساي دانشگاهها پنل با موفقيت سپري شد و خروجي 16و تاكنون عالي دست پيدا كنيم ي آموزشمينهز
باشد. باشد زيرا نسبت به مسائل روز خيلي خيلي حساس ميي اين روند شدند، و يكي از مزاياي اين ميز، ساختار گفتگوي بروز ميمهمشوق و خواستار ادا
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ها، جلسات سياستگذاري كه جزو موضوعهاي روز محسوب آيند و در افكار عمومي، رسانهما معموالً موضوعات مبتالً به آموزش عالي كه روي ميز مي
كنيم طيف متعدد و مختلف از ديدگاهها و نظرات را پيرامون اين ميز جمع كنيم. تا در خصوص موضوعات دهيم و سعي ميرا مورد بحث قرار مي شوند مي

  مطروحه به نتايج مورد قبول دست پيدا كنيم.
التحصيالن با توجه به بحراني شدن اين مسأله و ي ششم توسعه در طي يكي، دوسال گذشته موضوع اشتغال فارغباشند كه در طي برنامهدوستان مطلع مي

دهند، اين موضوع، موضوع روز آموزش عالي است. و شما در جلسات، مباحث، التحصيالن را تشكيل ميي فارغنسبت قابل توجهي از بيكاران كه قشر عمده
اند، كه دغدغة دارند، طرح كنيد كه، اين موضوع ورود پيدا كردهها و حتي در جلسات مديريتي و علمي و در انواع و اقسام، افراد را مشاهده ميرسانه
ايم، ما گروهي بنام گروه دهند، ما اين موضوع را به شكل تخصصي در دستور كار مؤسسه قرار دادهدهند و از ابعاد مختلف موضوع را مورد بحث قرار مي مي

  باشد.التحصيالن ميث اشتغال فارغهاي مطالعاتي آن بحاقتصاد آموزش عالي داريم كه يكي از حوزه
هايي توسط دولت ها، طرحكنيم. نسخهايم، امروز با ديد ديگري به اين مسأله نگاه و ورود پيدا مياز اين منظر كه ما هميشه درگير موضوع اشتغال بوده

بر اين است كه به نحوي معضل بيكاري را حل و شود كه تالش آنها محترم در دستگاههاي مختلف، سازمان مديريت، مجلس شوراي اسالمي مطرح مي
تر طرح اشتغال كه به عنوان صحيح نامه از هيئت دولت دريافت كرديم طرح جامع اشتغاليا ابالغ هفصل كنند. اخيراً از آخرين طرحي كه ما بصورت بخشنام

 96خرداد ماه  31ون اول رياست جمهور آقاي اسحاق جهانگيري در تاريخ كنم كه اين ابالغ توسط معاي اشتغال فراگير بيان مين و يا برنامهالتحصيالفارغ
ن موضوع به تمام دستگاهها ارجاع شد. زماني كه اين طرح به مؤسسه رسيد با توجه به فعاليت مؤسسه بروي مسأله اشتغال و حساسيت مؤسسه نسبت به اي

اد مختلف مورد بررسي قرار دهند، در همان زمان آقاي دكتر فراستخواه با توجه به وارد مسأله شديم، و دوستان ما سعي كردند تا اين طرح را از ابع
دهيم، ديدگاههاي مختلفي كه نسبت به اين مسأله مطرح شد بيان داشتند كه بسيار مطلوب است كه يكي از ميزهاي گفتمان را به اين موضوع اختصاص ب

طرح با توجه به اظهارنظرهاي گوناگون و اي شدن اين وزهاي ابتدايي رسانهختلفي را در ربه خصوص مالحظاتي كه مطرح شده بود بعضاً ما موضوعا م
باشد، و يا اين داشتند كه در اين طرح بعضي وظايف براي وزارت علوم تعريف شده مياي نيز مخالفت خود را اعالم ميهاي متفاوت كه عدهگيرينتيجه

هاي تحصيلي كه انساني و رشتههاي تخصصي احساس خطر كردند، از جمله بحث علومي افراد نسبت به رشتهوظايف گاهي با اين طرح منافات دارد، و بعض
پذيري نتواند سازگار بشود، بهرحال از منظرهاي متفاوت، ديدگاههاي مختلفي به اين طرح مطرح شد. و ما از آنجايي كه هميشه لزوماً با مهارت و اشتغال

كنيم يك بحث و گفتگويي را شكل دهيم و اين ميز را با ابتكار دكتر فراستخواه به اين كنيم، سعي ميدر اين ميز مطرح مي موضوعات روز آموزش عالي را
ي آموزش عالي را دعوت بكنيم تا ببينيم كه موضوع اختصاص داديم، و سعي كرديم طيف متنوعي از افراد و صاحب نظران و نظريه پردازان در حوزه

شوم و در خدمت دكتر فراستخواه هستيم. خانم كند. بيشتر از اين مصرع وقت شما عزيزان نميچگونه به اين موضوع ورود پيدا مي ديدگاههاي مختلف
  نورشاهي، آقاي دكتر فراستخواه در خدمت شما هستيم تا با اعضاي محترم بحث و گفتگوي مطلوبي را به پايان برسانيم
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  دبير ميز عضو هيات علمي و ،صود فراستخواهمقدكتر 

  
نمايم و اعضاي ي كوتاهي را خدمت شما عزيزان عرض ميبنده مقدمه اند.با عرض سالم خدمت خانمها و آقايان عزيزي كه در اين جلسه حضور بهم رسانيده

به علوم تجربي از يك سو و ابالغ برنامه  96كنندگان كنكور  شركتگرايش يك سويه . وبحث بكنند نماينداگر صالح بدانند خود را معرفي ميدر ادامه پنل 
اي تعلق بگيرد، اين  بندي بشوند و برايشان بودجه يارانه زايي رتبه ها به شاخص  اشتغال اشتغال فراگير از سوي ديگر كه بر مبناي آن اعالم شده است دانشگاه

شود؟ تجربه چند دهه  ي مانند رياضي، فلسفه، علوم انساني و هنر و... در اين سرزمين چه ميپرسش را به ميان آورده است كه آينده علوم محض و بنياد
هاي بالقوه در جامعه علمي و دانشگاهي، از  هاي دانشگاهي، با وجود اين همه ظرفيت مديريت و برنامه ريزي متمركز آموزش عالي اين شده است كه آموزش

شغلي دانش آموختگان خود و نيازهاي واقعي توسعه جامعه در بمانند. اكنون هم ممكن است در معرض يك افراط توان ارتباط خالق با مسائل كاربردي و 
اي كه ساختار اقتصادي آن هنوز توسعه پايدار  ها خواسته شود يكسره زير بيرق اشتغال و بازار كار بروند آن هم در جامعه ديگر قرار بگيريم و از دانشگاه

 نيافته است. 

توان گفت آموزش عالي، يك وضعيت پاندولي پيدا كرده است. يعني تاحدي مي در اين چهار دههكنم، آموزش عالي آموز عرض مينوان يك دانشبه ع 
هاي برنامهداند كه چكاري را بايد انجام بدهد از يك سو ي خود را انجام دهد يا نميتواند وظيفه نميكه شده است موجوديتي يا ناكاكرد دانشگاه بدكاركرد 

 در نتيجه استاد در كالس ي ما باشد وجود نداشت.ي درسي كه الگوي نيازهاي جامعهدرسي متمركز در دانشگاهها بوده است و در رأس دانشگاهها برنامه
 –شغلي  –اقتصادي  –براساس ديدگاههاي بسته بدون توجه به نيازهاي جامعه (فرهنگي بود كه به طور متمركز  »پيش ساخته«  ييهامجري برنامه

براي زندگي صلح آميز و نتوانستند  به دانشگاه ها از باال ابالغ مي شد. اين برنامه ها  شهروندي جهاني) –كارآفريني  –مهارتي  –توسعه. نيازهاي واقعي 
  كيفيت پاسخگوي مناسبي براي جامعه بشوند.
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تواند نيازسنجي بكند و پاسخگوي واقعيتهاي شده است و نمي معطلرتي دانشگاه مشكل از دانشگاه نيست، مشكل از سيستم متمركز بوده است. به عبا
شد كه جامعه باشد. درك مناسبي از نيازهاي جامعه صورت نگرفت، دانشگاه بايد چاالك باشد و بعنوان يك نهاد عقالني خوب، فعاليت كند، پس چنين 

. به هرحال يك دوره دانشگاه از نيازهاي واقعي هاي متمركز بود ند ولي مسوليتش با سيستما از مسائل شغلي تاحدي فاصله داشته باشه درسي يهابرنامه
دانشگاه زير بيرق اشتغال خواهند اي است كه همه ميبه گونهبه يك طرف ديگر افراط چرخيده است ،وضعيت پاندولي جامعه جدا نگاه داشته شد اما اكنون 

جامعه نيست ، دانشگاه بايد به اين اقتصاد خط مشي بدهد و راهبري بكند، در نتيجه وضعيت بسيار خطرناك است. د، دانشگاه تابع متغيرهاي اقتصادي برو
نگري از يك افراط به يك ه ي و همه جانبنگرآيندهبدون  هاي موجود در جامعه و سياستهاي متمركزي كه بدون مديريت الزم و نگاه وسيع و قبض و بسط

ي هزار شغل بايد در سال ايجاد بشود كه مسؤليت آن بر عهده 970كنون فرماندهي اقتصاد مقاومتي يك تصميم گرفته است كه ا افراط ديگر مي روند. 
در واقع به  كند.پذيرد و در نهايت شغل ايجاد ميكنيم دانشگاه دانشجو را ميساز هستند. ما فكر ميدانشگاهها ماشينهاي شغلگويا باشد، دانشگاهها مي

آيا  ي فلسفه چه خواهد شد؟بطور مثال آينده سرانجام علوم محض در اين كشور چه خواهد شد. برند.ي ورود به دانشگاهها را زير سوال ميلسفهنحوي ف
هدف  دارد.ها كاري با اشتغال نش ايجاد كند. در علوم انساني بسياري از پرسشسخواهد پرفلسفه مي ميان فلسفه و اشتغال وجود دارد. مستقيم  ارتباطي
  .كمك مي كندي اقتصادي توسعهاينها در دراز مدت به باشد، نقد دانش را مورد ارزيابي دهند ي كالن دانش ميتوسعه

خواهد با اين مسأله درگير شود كه ين ميز ميا ما را به كجا مي برند. آيا اين كشور به علم بنيادي وعلوم محض نياز ندارد؟آمار شش درصدي علوم پايه 
و آيا دانشگاهها تقليل پيدا خواهند كرد به بنگاههاي خواهيم  هاي سودآور ميرا شركت آيا دانشگاهها  شود.ي علوم محض در اين كشور چه ميندهآي

، نهادي اين نيست. دانشگاه يك نهاد علمي و تفكرساز است دانشگاه نخواهد شود. زيرا ساختارنيز مطمئنا ت، بنگاه خوبي حال سودآوري كه در بهترين
باشيم. وضعيت پاندولي كجا آرام دهد اگر چنين باشد ما نيازمند قواي عاقله ميساز و دانش گستر كه خالقيت و عقالنيت و نقد را معنا ميرابطهاجتماعي ، 

قدري دور ويا جوانب مختلف اي آينده كي مي خواهيمعالي اي را براي ما بدنبال خواهد داشت. آيا در سياستهاي آموزشخواهد گرفت و چه ميزان هزينه
  ؟امر را ببينيم

. در اين ميز هم به تناسب آينده پژوهي  استفاده بكنيم  مختلف روشهاياز در ميزهاي گذشته برحسب موضوعاتي كه وجود داشته است سعي كرديم 
ازيم. و با چه خواهيم بستصويري از آينده را ميچه ي علم چه خواهد داشت و آيندهشما مي خواهيم بهره بگيريم.  ماهيت موضوع بحث از شهود خالق 

مارتين  ، ياي ماهدهه هفتاد يك انسان در كره رديا كندي بيان ك ،يك اتومبيل گاراژ ورد در آمريكا بيان كرد هرني فر يك زما.تصاويري درگير خواهيم شد
حث ما اين است آينده علم در ايران با توجه به اين محيط و اين شرايط و . بي آينده سخن گفت  رنگ آمريكابي و جامعهرنگ از دنياي بي لوتر كينگ

به  رانيدر ا يآت يسال ها يط هيوپا ياديو علوم  محض و بن يموجود در كشور ، علوم انسان ياستيو س يگفتمان يبا فضا  چه خواهد شد؟ يپاندولوضعيت 
 شود؟ يآنها چه م ندهيروند وآ يچه سو م
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  رشاهي،دكتر نسرين نو
دهد. وقتي خود را در خ مياي بدنبال اين موضوع هست كه به مسئولين هشدار بدهد و مطلع بكند كه چه اتفاقاتي رمؤسسه حرفه يك مؤسسه به عنوان

ي ستادي ام و كم و بيش در حوزهشويم چون بنده در جلسات سياستگذاري حضور داشته درگير هستيم شايد متوجه اتفاقات رخ داده مي موضوعيك 
التحصيلي از ابعاد مختلف براي كشور يك كنم زيرا مرتباً تحت فشار هستند كه موضوع اشتغال، بحث فارغي مسئولين را درك ميكنم دغدغهشركت مي

ايده و نظري را مطرح  آيد براي حل اين معضل انجام بدهيد، هر فرد هم يكمان برميبحث حياتي است و ما همه بايد بسيج بشويم تا هر كاري كه از عهدة
كنند. اينجانب بياد كنم مسئولين بشدت درگير اين مسأله هستند كه شايد گاهي اوقات ابعادي از موضوع را فراموش ميو اقع بنده بيان مي كند. درمي
كرديم و از سوي گروه اقتصاد عنوان  آورم كه در ابتداي مباحث وقتي موضوع اشتغال مطرح شد و خود از جمله كساني بوديم كه اين موضوع را مطرح مي

شان بعد از اتمام تحصيالت چه سرنوشتي تفاوتند، به عبارتي تفاوتي ندارد كه خروجيالتحصيالن بيشد، كه رؤساي دانشگاه نسبت به مسأله اشتغال فارغ
اي بود كه ما در شان حساس باشند. اين نكتهروجيكند، اين بهتراست كه رؤساي دانشگاهها با مسئولين نظام آموزش عالي كشور نسبت به خپيدا مي

ي نفت معتقدند كه ي ششم مرتباً مطرح و دفاع كرديم. سركار خانم قارون هم خاطرشان هست كه بيان كردند دانشگاهها بخاطر بحث بودجهجلسات برنامه
-گيريم و هيچ زماني كسي از ما سؤال نميرا دريافت و اعتبارات را مي ما در هر شرايط و با هركارايي و اثردهي يا هر ميزان خروجي كه داشته باشيم بودجه

ها چه سرنوشتي پيدا خواهند كرد. چون اند و اين خروجيالتحصيل شدههايي فارغتان داراي چه شرايطي است، و يا با چه ويژگيكند كه شما خروجي
كنند اي ديگر دريافت ميآنها اعتبارات خود را به گونه اين مسأله حساس نيستند. زيرچنين سؤاالتي در جامعه مطرح نيست و رؤساي دانشگاهها نسبت به ا

ي بدست آورده را نسبت به شود كه شما اعتبارات و بودجهي دانشگاه به موضوعات ديگر پيوند خورده است و هيچ گاه از رئيس دانشگاه سؤال نميو بودجه
  پاسخگويي داريد يا خير. ايدهايي كه داشتهها و كيفيت خروجيخروجي

تاكنون چنين موضوعي مطرح نبوده است و چه خوب است اين شاخصها در ارزيابي و سنجش كارايي دارند و اثربخشي كمك دهنده به ميزان تعيين 
- به نحو ديگري مطرح ميمطرح شد با گذشت زمان متوجه شديم كه اين موضوع  ياهد داشت. اين بحثي بود كه در جلسات كارشناسواعتبارات دانشگاه خ

ي ماست كه هشود كه اصالً همه چيز تحت شعاع اشتغال قرار بگيرد و به موضوع اشتغال بپردازيم. به هرحال پرداختن به اين موضوع از ابعاد مختلف وظيف
-شايد سياستگذاران و برنامه ضوع بپردازيم.ريزي حضورداريم، ما اين فراغت را داريم كه به ابعاد مختلف يك مودر خارج از جلسات سياستگذاري و برنامه

گيرند كه داراي اخطار و فشار اوضاع سياسي و اوضاع اقتصادي اين فرصت و اختيار را نداشته باشند كه ابعاد گيران در شرايطي قرار ميريزان و تصميم
  ي الزم را خواهيم داشت.ن فرصت را داريم، اشارهمختلف يك موضوع را مورد بحث و بررسي قرار بدهند، بنابراين ما به عنوان كساني كه اي

  
  

  عضو هيات علمي دانشگاه مازندران ،صمد ايزديدكتر 

  
شود؟ الزم است به دو تا از رسالت هاي دانشگاه در پاسخ به سوال جناب آقاي دكتر فراستخواه  مبني بر اينكه آيندة علوم محض و پايه به كجا ختم مي

ي اخير دولت نيز در همين رابطه است، و رسالت ديگر گسترش مرزهاي دانش است.  در بخش دوم به مبحث اشتغال، كه ابالغيه اشاره نمود: يكي پرداختن
مـراكز  جادياهي، دانـشگا هاي طيمح يعني گسترش مرزهاي دانش مي توان به عواملي از قبيل ايجاد و توسعه اجتماع اموزشي با هدف غني سازي

تجربه جهاني در . اشاره نمود يالزامـات اسـاس و ايجاد پاركهاي فناوري و مراكز ازمايشگاهي به عنوان يعموم يها كتابخانه يسازي غـن ،يقاتيتـحق
دي گسترش مرزهاي دانش با  تاسيس و گسترش اكادمي هاي علوم شكل گرفته است. در آكادمي علوم آمريكا گسترش مرزهاي دانش محدود به علوم بنيا

هايي است كه از قدمت زيادي برخوردار است. اين اكادمي شد. در روسيه، آكادمي علوم  يكي از آكادمينساني و اجتماعي را نيز شامل مينبود و علوم ا
ي ما بحث علوم محض و بنيادي با اساس كار خود را از رياضي، فيزيك و علوم محض آغاز كرده است، ولي به ساير علوم نيز گسترش يافت. در جامعه

ها يا به عبارتي متقاضيان اموزش عالي در رشته هاي علوم ئل گوناگوني گره خورده است. اولين چالش تحصيل در اين حوزه اين است كه غالبا وروديمسا
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ت گسترش انتخاب اول انها نبوده است، و طبيعتا با اين پيشينه، چندان نمي توانند در خدم 30محض و پايه از كساني هستند كه رشته قبولي شان جز 
وزه علوم مرزهاي دانش قرار گيرند، و حتي در خوشبينانه ترين حالت نيز در صورت وجود انگيزه تحصيل و فراگيري دانش در بين دانشجويان و محققان ح

در دوره هاي ارشد و محض و پايه، به دليل عدم ارتباط بين برنامه ريزي هاي اموزشي و نيازهاي توسعه ملي، غالب دانش اموختگان اين رشته ها(حتي 
دارد،  دكتري) نه فرصتي براي ادامه تحقيق و پژوهش(از قبيل پژوهشگاه ها يا پژوهشكده ها،اكادمي  هاي علوم  كه در ساير كشورهاي پيشرفته وجود

  واحدهاي تحقيق و توسعه و....)، توسط انان وجود دارد، و نه فرصتي براي اشتغال در حد امرار معاش.
زمان سنجش گرايش متقاضيان ورود به دانشگاهها، در سالهاي اخير عمدتا حول گروه آزمايشي تجربي، و بعد از آن رياضي  و فيزيك و علوم برطبق آمار سا

ي، زيست انساني است، ضمن اينكه در گروه رياضي فيزيك، اگر نگوييم ضعيفترين افراد، اخرين انتخاب متقاضيان، علوم پايه و محض(رياضي، فيزيك،شيم
التحصيل ارشد و دكتري رشته هايي مثل رياضي، شيمي، فيزيك و يا علوم شناسي و....) است. در اين قلمرو اوضاع وخيمتر زماني است كه بطور مثال، فارغ

دغدغه هاي زندگي و روند تا گذران زندگي كنند، قدر مسلم اين افراد به دليل ي ديگر ميكامپيوتر براي تدريس دو واحد درسي، از يك مؤسسه  به مؤسسه
ين توليد شغل مجالي براي انديشيدن پيرامون گسترش مرزهاي دانش نمي يابند و بعضي مواقع نيز مورد سود استفاده ما قرار مي گيرند و تبديل به ماش

هايي كاران جامعه است. خصوصاً در رشتهمقاله مي شوند. اوضاع بغرنج بيكاري فارغ التحصيالن دانشگاهي حكايت از باال بودن ميانگين انها از  ميانگين بي
ايم مانند عمران و معماري. اين معضل، تبعات اجتماعي زيادي نيز به همراه دارد. دولت بايد با همكاري كه در يك دوره ما انتظار اشتغال بيشتري داشته
ي اخير دولت الزمه اش در درجه اول هماهنگي بين بالغيهباشد كه بيكار هستند.  االتحصيالن دانشگاهيمجامع علمي، پاسخگوي سيل عظيمي از فارغ

-گفت فارغ ميبخش هاي مختلف درون دولت است. بنده به ياد دارم در دولت قبل بين وزيركار و وزير علوم بحثي در گرفته بود، مبني ببر اينكه وزير كار 

ي ما ايجاد اشتغال نيست. اكنون اين دولت بحث كارورزي را براي دانشجويان مانند و وزير علوم اذعان مي  داشت وظيفهالتحصيالن دانشگاهي بيكار مي
  التحصيلي، را مطرح كرده است. قبل از فارغ

كنند ازطريق بنگاههاي كوچك كه هدفشان كارآفريني است، صورت مي گيرد. آموزش درصد از كساني كه اشتغال پيدا مي 61در سوئد و فنالند باالي 
شود. اما در دانشگاه هاي ما نه تنها مهارت هاي زندگي از جمله ي ابتدايي شروع ميان جلوه اي از مهارت خالقيت و حل مسئله از دورهكارآفريني به عنو

  با تشكرمهارت هاي تفكر خالق و حل مسئله  آموزش داده نمي شود، بلكه مهارت آموزي و فرهنگ كار و مهارت به عنوان برنامه درسي مغفول مي باشد. 
  

  دكتر حميدرضا آراسته، عضو هيات علمي دانشگاه خوارزمي

  
عالي، بلكه در تمام سازمانهايي كنم كه البته شايد مناقشه برانگيز باشد، ما نه تنها در آموزشبسم اهللا الرحمن الرحيم. بنده چند مطلب را در اينجا عرض مي

ديريتي و پژوهشي هستيم. موضوع دانشگاه نسل يك، دو و سه در يكي از مقاالت چاپ كه در كشور داريم به ميزان زيادي به دنبال يك سري هوسهاي م
ي شده در يكي از كشورهاي تشكيل دهنده شوروي سابق به چاپ رسيد كه در   بطن آن به كارآفريني دانشگاه اشاره شده است. كساني كه در زمينه

گيرند. مديريت جامع كيفيت، هاي مديريت مي مي دانند كه گاهي اوقات دامن ما را نيز مي ها و تبمطالعات مديريتي فعاليت دارند اينها را نوعي هوس
ونه بحران ها آينده پژوهي، سازمانهاي هوشمند، سازمان ها چابك و دانشگاه كار آفرين از آن جمله اند.. سالهاست كه آموزش عالي در كشور ما دچار اينگ

  است. 
گذاري ما در آموزش عالي و در آموزش و پرورش با آن تب و اهدافي عالي و آموزش پرورش معطوف نيست . سرمايهوزشمتاسفانه توجه سياستمدران به آم

ميليارد دالر  از آن به  31ميليارد دالر بوده است كه  134آمريكا،  اياالت متحده 2014ي پژوهشي سال كه داريم فاصله زيادي دارد. براي، مثال بودجه
اي استفاده شده ي توسعهميليارد دالر بابت سرمايه 67اند و ميليارد دالر به دانشگاهها پرداخته 15شده است. در اين ميان  اختصاص داده تحقيقات بنيادي

اشته است. %  افزايش د6است كه اين بودجه نسبت به سال قبل هاي تحقيقاتي  اختصاص يافتههاي عمراني براي سايتميليارد دالر نيز به پروژه 3است. 
كند. اين ي تخصيص يافته يك دانشگاه برتر آمريكا برابري ميي وزارت علوم تحقيقات و فناوري براي دانشگاهها با بودجهاين در حالي است  كه كل بودجه

ايم نبايد توقع داشت كه عالي انجام دادهگذاري كه ما در آموزشمقايسه اي بسيار مهم است كه شايسته است به آن توجه كرد. برحسب اين سرمايه
  دستاوردهاي آموزشي و پژوهشي ما بيشتر از اين باشد. 
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آوريم ب به بودجه پژوهشي شود.  در هر جايي هم كه پول كم ميدر دانشگاههاي كشور بحدي گرفتاري وجود دارد كه همه چيز فداي بقاي دانشگاه مي 
ي پژوهشي اياالت (يك سي ام)بودجه 30/1برابري آمريكا  4هاي پژوهشي ما با احتساب جمعيت هاي اينجانب بودجهدست دراز مي كنيم. بر اساس بررسي

يي پايدار رقم بااليي است. اين بعد مالي قضيه برابر ما در اين بخش هزينه مي كنند. اين نوع سرمايه گذاري مسلماً با نگاه هزينه 30متحده است. يعني آنها 
ريزي عالي بايد رويكردمان را كامالً و به مقدار زيادي تعديل كنيم. دانشگاههاي ما در مديريت و برنامهاهايمان و در آموزشبود كه عرض كردم. ما در دانشگ

رند، و اي نداباشد و تعداد زيادي از دانشگاههاي ما اصالً برنامهگيري نميكنند، اهداف ما اصالً شفاف نيست، اهداف ما قابل اندازهالعاده ضعيف عمل ميفوق
گيري نيست. ما، سودآوري آموزش عالي را نبايد بر اي كه در دست دارند انشاء گونه است و براساس شاخصهاي كليدي  عملكردي، قابل اندازهيا برنامه

علوم پايه فاحش تر به نظر دهيم. اين موضوع به وِيژه در فايده مورد ارزيابي قرار بدهيم. اين يك خطاي بسيار بزرگ است كه ما انجام مي –اساس هزينه 
  رسد.-مي

ي وجود علوم پايه براي دانشگاهها چيست؟ ما علوم پايه داريم تا نسبت به طبيعت شناخت پيدا كنيم. ما علوم پايه داريم علوم پايه در كل چيست؟ و فلسفه
شود كه اين شناخت چگونه ي كنيم. حال اين سوال مطرح ميگيري و مقدار سنجتا جهان فيزيكي را بهتر بشناسيم و بتوانيم اين جهان فيزيكي را اندازه

ل افتد؟ اين شناخت بايد همراه با خالقيت باشد و خالقيت موضوعي نيست كه يك شبه ايجاد شود. بلكه فرآيندي است از بدو تولد بچه و از منزاتفاق مي
پس خالقيت ركن اول براي شناخت بيشتر است . ركن دوم، نياز آشنايي  كند.كند و در دبيرستان و ... رشد ميشود، درك و پرورش پيدا ميشروع مي

هاي تحقيقاتي پيشرفته است در اين صورت مي توانيم  در علوم پايه موفق عمل كنيم و اشتغال ايجاد نماييم. ما بايد به علومي جامع و وسيع ما با پروژه
هزار صندلي در علوم پايه در دانشگاهها، خالي مانده است.  چه كساني به  250گذشته  چون رياضيات پيشرفته در كشور توجه كنيم.  بنده شنيدم سال

ي دكتري خود را هاي رياضي كه دورهالتحصيالن رشتهخواندن رياضي در دانشگاهها تمايل دارند؟  و سرنوشت آشغلي آنها چگونه رقم خورده است؟ فارغ
نشگاههاي دولتي و آزاد هم جايي وجود ندارد تا به طور تمام وقت و حتي نيمه وقت مشغول شوند. هم اند اكنون بدنبال حق تدريس اند. در داگذرانده

است. . اكنون دكترهاي اخير رياضي ما از بهترين دانشگاههاي كشور در دانشگاهاي غير انتفاعي به دنبال حق التدريس هستند. ركن سوم قدرت تفسير 
تن پروژه هاي پيشرفته، فرد بايد توانايي در تفسير هم داشته باشد. در اين ميان داشتن يك خط پژوهشي در علوم بدين معني كه عالوه بر خالقيت و داش

پايه يك اصل مهم است. هر محقق بايد يك خط پژوهشي داشته  و در خط پژوهشي مربوط به خودش فعال باشد و تدريس كند .اين در حالي است كه 
شود. به نظر من داشتن خط ها وجود دارد و در علوم پايه بيشتر ديده ميي رشتهبال نمي كنند. اين مسأله در همهاستادان ما يك خط پژوهشي را دن

  پژوهشي نقش مهمي در كار آفريني دانشگاهها دارد.
پايه در  پايه  نگاه كنيم، علوم توانيم به علومپايه، علومي نيست كه نتايج آن بالفاصله روشن شود. يعني با هدف سود آوري نمياز سوي ديگر،  علوم

گذاري، فرصت و وقت كافي نيز مهم اند. نتايج نيز كوتاه گذاري زيادي در آنها صورت پذيرد.  در كنار سرمايههايي هستند كه بايد سرمايهدانشگاهها رشته
كند. اما اين  ديدگاه و باور پژوهشهاي كاربردي و توسعه اي باز مي پايه درها را براي گيري نيست، اما نتايج پژوهشهاي  علومهمدت و  لحظه اي قابل انداز

  گذاري كرد شايد جواب بگيريم شايد جواب نگيريم. سال سرمايهدر كشور وجود ندارد كه مثال بايد روي دارويي سي
-خصوصاً در ايالت متحده در سازمانهاي نظامي، انجام ميخيلي از دانشگاههاي برتر شايد نتوانند اين كار را انجام بدهند. به همين علت تحقيقات بسياري م

پايه داريم؟ ما چه چه انتظاري از يك ليسانس رياضيات داريم؟ معموالً ي مناسب را بدست بياورند. آيا ما چنين رويكردي در علوم توانند نتيجهشود و مي
ايم مهارتهايي كه هايي كه ما تربيت كردهشود: معلمي است كه اين سؤال مطرح مياليسانسه هاي رياضيات و علوم زيستي  در نهايت معلم مي شوند. بگونه

كند كه با جهل و خرافات مبارزه كنيم؟ از در مركز تربيت معلم چند سال قبل وجود داشت، دارند يا خير؟ چه اندازه علوم پايه در مدارس به ما كمك مي
  ت؟ پاسخ داد: مبارزه با جهل.  بنابراين رويكرد ما بايد نسبت به علوم پايه تغيير كند.يك دانشمند فيزيك پرسيدند كه هدف از فيزيك چيس

دهند. بنده گذاري بسيار زيادي است كه آنها در علوم پايه انجام مييك مورد ديگر كه بنده در اياالت متحده ديدم كه جاي شگفتي فراوان داشت. سرمايه  
ها در طول ترم كردم، شاهد كارهاي زيباي بچهكرديم، درس آناتومي را كه نگاه ميمايشگاهي كه ما علوم تدريس ميمدتي در آمريكا آموزگار بودم، در آز

گرفت.  آزمايشگاههاي علوم پايه به حدي در بسياري از  بودم. براي مثال، آناتومي گربه كه از سرتاپاي آن را مورد كالبد شكافي و مطالعه قرار مي
كردند.  آموزش عالي ايران هاي دوساله از آزمايشگاههاي  دبيرستانها براي آموزش علوم زيستي و فيزيكي استفاده ميا قوي بود كه كالجدبيرستانهاي آمريك

  .كنيم روح تحقيقاتي داشته باشندهايي كه تربيت ميگذاري بيادي كند. ما بايد كارمان را بنيادي انجام بدهيم تا بچهبايد در علوم پايه سرمايه
عالي ما يك سياست قايق غريق نجات ام كه سياستها در آموزشعالي مدتهاست كه از ريل خارج شده است. من هميشه اعالم كردهبه نظر من قطار آموزش

  كند.، همه چيز را براي نجات خود فدا مي-مثال كاهش بودجه - دهدبوده است قايق غريق نجات چيست؟ وقتي اتفاقي رخ مي
مديريت دانشگاه خوارزمي در حال تغيير رويكردها با محوريت اشتغال هستيم. براي مثال، ايجاد  برنامه هاي كارورزي براي رشته هاي  ما در دانشكده

اميد كنند. عليرغم  اوضاع و احوال بد بانكها، مديريت بانك بيمه  و گمرك.  با اجرايي شدن اين رويكرد  دانشجويان حدود يكسال را با كارورزي سپري مي
  كنند. بيمه و گمرك نيز به همين صورت. مي رود  بانكها اين افراد را  در آينده استخدام 

ايم و حتي در برخي از گروهها از جذب دانشجو پرهيز كرديم. و يك استراحت يكساله را مدنظر نفر نگه داشته950ما تعداد دانشجويان دانشكده را حدود  
اندازي كنيم، يك ي جديدي راهد ارزيابي قرار دهيم. همچنين اين سياست را در دانشكده پياده كرديم كه اگر بخواهيم رشتهها را مورقرار داديم تا برنامه

  ي قديمي را بايد حذف كنيم، ما بايد روي كيفيت كار كنيم، و  كميت مناسب را نيز  مدنظر داشته باشيم.رشته
ي بيمه، بانك  و گمرك هستيم. ما نتوانسته ايم  حتي يك نفر هم براي اين رشته ها براي  رشته هانكته ديگر، مدتي است در پي جذب هيأت علمي خوب 

 15كنند دهد، در صورتي كه در شركت بيمه اي كه  كار ميميليون تومان حقوق مي 5/3كنند كه دانشگاه به آنها ماهي مثالً جذب كنيم. ، آنها اظهار مي
نيز وجوددارد. بسياري از  MBAهاي گمرك، بانك و كنند. اين مسئله در رشتهدرنتيجه پيشنهاد جذب دانشگاه را رد ميگيرند. ميليون تومان حقوق مي

  دانشجويان در رشته هاي فوق براي سركار رفتن به مدركشان نياز دارند و عال قه اي نيز به ادامه تحصيل  نيز ندارند. 



 

10 

ران
ي اي

عال
ش 

موز
ي آ

ژوه
ده پ

آين
يز 

م
 ، 

هم
هفد

نل 
پ

-
13

96
 

ريجي در ساختارها، منابع مالي و به ويژه  فلسفه آموزش عالي و رشته هاي موجود  انجام دهيم. تجديدنظر ما بايد يك تجديدنظر كلي و بنيادي، اما تد 
  ترين اصل است.عالي مهمتدريجي آموزش

ت كه كم وبيش اي اسشود.  مثال، بودجه در دانشگاههاي دولتي آمريكا بگونهبراي مثال،در نظام هاي پويا، تامين در آمد اختصاصي  از شهريه حاصل نمي
% منابع ديگر  با مكانيزم هايي براي حفظ عدالت آموزشي، مسوليت پذيري و پاسخ گويي تامين مي شود. اين 30% دانشجو، و 30% آن از طريق دولت، 30

  رويكرد به نوبه خود مي تواند دستاوردهاي اقتصادي و شغلي خوبي داشته باشد.
  

  تربيت مدرس معاون آموزشي دانشگاه ،مختار جالليدكتر 

  
ر كنم شايد الزم باشد كه ارزيابي جدي ببنده فكر مي كنند.باسالم و خدمت حضار محترم و با تشكر از خانم دكتر نورشاهي بابت جلساتي كه برگزار مي

برابر  دانشگاه آزاد حدود دو بيان كردند صحيح است، يك آراستهروي مسائلي از جمله گسترش كمي و كم توجهي به كيفيت داشته باشيم. آماري كه دكتر 
ي علوم هست و در كشور ي همهرياضي كه پايه .كند. طبيعي است كه درصد بسيار كمي از دانشگاهها با كيفيت است كل دانشگاههاي دولتي پذيرش مي

ي رسيده است كه دانشگاههاي مركز استان در كشور ما، رياضي به جاي مدنظر داوطلبان قرار نگرفته است. ،ما هميشه افتخارات زيادي را كسب كرده است
ي بيوتكنولوژي و پزشكي كشور ما اي ما از كجا آمده است. در زمينههايشان پر نشده است. در صورتي كه مطلع هستيد فيزيك و انرژي هستهنيز صندلي

ني كه از جرأت و رسد كه بايد مسؤلياند؟ بنظر ميآمده آيد، ژنتيك، زيست، پزشكي از كجاي علم از كجا ميافتخارات زيادي را بدست آورده است، پايه
ي سرطاني آموزش عالي كه در يك زمان تمام پيكر آموزش عالي را درگير كرده، برطرف بكنيم. در واقع اند را جرأت ببخشيم، تا رويهبهرهجسارت الزم بي

انجمنهاي علمي كه  خوشبختانه فرصتي در پيش رو هست و شوراي اشد. بخواهم عرض كنم، احساسي خطري كه بيان كرديد بسيار بجا و به حق ميمي
شوراي انجمن درحال  خواهد كرد وبا تأكيد بر بحث اشتغال برگزار  را امين همايش علمي كشور ، سيعلمي را نمايندگي مي كندانجمن  350حدود 
زايي و كيفيت الزم است را در اين دات و هر آنچه كه در بحث علوم پايه و اشتغالكنم كه نظرات و پيشنهابنده از همكاران خواهش مي باشد.ريزي ميبرنامه

ما نياز مبرم  .توجه نكرده اندي گذشته به اين مسأله در صورتي كه چهار وزير دوره فرصت مناسب مطرح كنند، تا به سمع رؤساي دانشگاهها رسانده شود.
و  مشكالت زيادي پيش باشد جاي تأمل مي . اين گيرند دانشجوي دكتري مياهها بدون هيأت علمي كافي . دانشگ داريم افزايش كيفيت و كنترل كميت به
  د.آورمي

نور يك امشريف در بخش صنعت، يا پي صنعتي گرايي است. براي هر دانشگاه يك مأموريت قرار داده شده است، مثال براي دانشگاهبحث ديگر مأموريت
بي رويه فعاليت  فلسفة وجودي آنها توجه نشده است و بقيه ، اما اصال به اين مأموريتها و و كاربردي  - گاه علميمينطور دانشه مأموريت داده شده است و

ي اعضا خواهشمندم . بنده در اينجا از همهافتاده اند دادنمدرك  فكرجام مأموريت مربوط به خودشان به دانشگاهها بجاي انترش مي يابند. سمي كنند وگ
هاي گيران در وزارتخانهي نهايي تنظيم كرد كه بدست تصميمرا ارج بنهيم، شايد در اين باره بتوان قطعنامهدر شوراي انجمن ها بدست آمده  فرصت

  .و ... برسد تا متوجه بحراني كه كشور را فراگرفته است بشوند شوراي اسالمي مختلف و مجلس
  

  زي و نظارت پژوهشي دانشگاه تهرانمدير كل برنامه ري ،علي باقر طاهري نيادكتر 

  
ي كنم كه در چارچوب جلسهاي را خدمت شما عزيزان عرض ميبا كسب اجازه از خانم دكتر نورشاهي، بنده يك مقدمه. با سالم خدمت سروران گرامي

ده مقدمه بحثم را با اشاره به كتاب جيبي كه در تري دست پيدا كنيم، بني مطلوبي بحث را تنگتر كرد تا به نتيجهامروز بگنجد. بنظر من بايد محدوده
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اي از انيشتن منتشر شده است، و از بين آن نام دارد در اين كتاب مقدمه "،رودي علم به كجا ميآينده"كنم، كه منتشر شده است آغاز مي 1348سال 
بخشي از  قين و پژوهشگران را به دو دسته تقسيم كرده است.در آغاز دانشمندان و محق ي بسيار خوبي در ذهن من بجا ماند.مطالب آن مقدمه نكته

اي براي رض ديد ديگران نباشد هيچ انگيزهعمحققين و انديشمندان مشابه ورزشكاران هستند، و به شباهت با ورزشكاران اين است كه اگر يك ورزشكار در م
معمول را باالي سر خود ببرد. ديده شدن بخشي  اي بيشتر از حداضر نيست وزنهرض ديد نباشد هرگز حعاگر در مأل عام در م راككاركردن ندارد، يك ورزش

باشد يا خير؟ اساساً داشته باشيم كه آيا ديده شدن ناشي از خالء شخصي مي منفينگاه  . ديده شدن نبايدباشدزش دروني بخشي از اين محدود ميياز انگ
  هر چرخه عقيم خواهد شد. ،باشدمي ابتر ،نشود باشد اگر ديدهماهيت اين كار مبتني بر ديده شدن مي

كنند نمايندگان تصويرسازي از واقعيت بيروني است. يعني جهان بيني مي ي تخصصي كه مطالعهي دوم از دانشمندان كساني هستند كه در هر حوزهدسته
ي بسيار مهمي كشد. اين نكتهي خود از عالم هستي را به تصوير ميدهند. بلكه تلقكشند و به ديده شدن مانند ورزشكاران اهميت نميخود را به تصوير مي

باشد ناشي از هاي مشترك بشري ميهاي بين نسلي و بنوعي دغدغههاي بشر كه دغدغهخواهم يادآوري كنم كه برخي از دغدغهاست، و من از همينجا مي
ز علم بوده است و اين يك سؤال مشترك بشري است، كه متوجه مصرف زمان و مكان بلكه از سالهاي قبل بشر بدنبال پاسخگويي انتظاراتش ا ،امروز نيست

برم به خدا از علمي كه نافع نباشد. يعني نه تنها از آن زمان  من پناه مي –هاي خود، حديثي داريم به عنوان اللهم اعوذبك علم والينفع نيست. ما در آموزه
چشم ه ه بتكهم، اين ن ا داشته، است، جايي كه علم هست، نافع نيز باشد. هرچند بعضي معتقدند در فراز دعابلكه پيش از آن تمدن ايران زمين اين توقع ر

كنيم و از آن انتظار نفع داريم. حديث باشد. كه ما آن را علم تلقي ميخورد علم اگر وجود دارد، پس نافع نيز هست. و آنچه كه منابع نيست شبه علم ميمي
  بريم.پنداريم به خدا پناه ميعلمي كه آن را علم مي مذكور يعني از شبه

باشد؟ دانشمند چه تكليفي دارد. و نفع علم چيست؟ انتظار از هم چه مي باشد.اما اينكه نفع اين علم چيست. پاسخش ميان نسلهاي مختلف دانشگاه مي
ايم و به نيازهاي مادي نزديكتر شديم. از آن ، از مبدا انساني دورتر شدهايمدهم هر چه به جلو آمدهدانشگاه چه وظيفه را برعهده دارد؟ بنده پاسخ مي

دانيم، اين سيرنزولي است كه بشر به آن مبتال شده است و حفظ دانشگاه آرماني كالن نگر در حال كوچكتر شدن هستيم و امروز دانشگاه را يك كارگاه مي
  تر آمده است.  ي مادي شده است و از آن تعالي پائينهي بشري يك جامعباشد، زيرا جامعهمربوط به امروز نمي

  
  نورشاهي :نسرين دكتر 

  باشد؟پيش بيني شما براي ده سال بعد چه مي 
  

  ،علي باقر طاهري نيادكتر 
اشند، بنده به شايستگي آنها بنگرتر ميترند چون كالندانم. بلكه فالسفه بايد پاسخگو باشند. زير آنها معتقدند كه فالسفه به حكمراني شايستهبنده نمي

ترند كه ديد كالني داشته نگر هستند و كساني به حكمراني شايستهكاري ندارم، در بخش دوم به علت ، كالن نگرتر بودن، اين سخن، حق است، زيرا كالن 
ي تخصص مربوط به خودش توسعه كه در رشته كند، شخصباشند. در رأس هر مجموعه اگر انساني توسعه يافته قرار گرفته باشد، سيستم توسعه پيدا مي

  تواند سيستم را رهبري كند.در طول زمان شايد سرآمد شده باشد، اما هرگز يك قدم پا را فراتر نگذاشته است و هرگز نمي ،پيدا نكرده است
كه  ران پزشك بوده است. دست پزشكانيي وزارت علوم و تحقيقات و فناوري در دست همكادرصد، دوره 55بطور مثال. بنده بررسي كردم بيش از 

وزارتخانه نيز با هم ادغام بودند، معاونين هم در همان رده بودند و از  خودشان داشته است. در زماني كه دوتخصصشان هم حداكثر سنخيت را با تخصص 
ي فني در نيز چنين شد و دوستاني كه در زمينه شده است. بعدهاي علوم انساني براي خدمات معاونت آموزشي و زينت مجلس استفاده مينيروي حوزه

ني گذاشتند. دنبال پركردن خأل نبودند، البته شايد طبيعي نيز باشد كه نزديكترين فرد را رفتند، معاون پژوهشي، معاون آموزشي را فقرار گ ر وزارتدص
  ن نگريست.نگر و كالاند. بنابراين اين سياستگذاري در اين حوزه جامعهبخود را انتخاب كرده

كنم ولي هر چه به جلوتر بيني نميباشد كه اين دقيقاً خال كار است. بنده پيشاور ما نسبت به علوم پايه و علوم اجتماعي در حد توصيفهاي از دور ميب
يشتري خواهد داشت. بطور مثال: اگر ارزش ب ،تر عمل كندشوند و هر كس عينيتر ميتر، ماشينيشوند و انسانهاي ماديتر ميرويم، انسانها ماديپيش مي

تر است، بنابراين در اين بخش بحث اين است كرديم، و براي ما جلب توجه كنندهاعضا توجه مي همهيك رباط در بين ما قرار داشت، ما به رباط بيشتر از 
گردد، فرآيند پيشرفت بشر حلقوي، پلكاني ريت كمال برميرسد در آينده هم بشايم. بنظر ميشده عيني ترايم، كه در واقع ما هرچقدر به سمت جلو آمده

يك دست آدمي و ديگري  ،بروي طرح روي جلد كتاب دو دست بود ،كنيم. در كتاب دانشگاه نسل سوم يا كارآفريننيست. ما در فرآيند خطي پيشرفت نمي
رود و برعكس آن وجود . يعني انسان به سمت ماشيني شدن ميشوندرسند تبديل به چرخ دنده مييك چرخ دنده و اين دو دست زماني كه به هم مي

   ندارد و اين اوج انعطاط است.
ور در يعني غايت موفقيت در دانشگاه نسل سوم، دست ديگر بشر هم به ماشين تبديل باشد. اين طرح روي جلد كتابي بود كه در همايش سايت امناي كش

توانيم كارآفرين باشيم، اشتغال ايجاد كنيم و توليد ثروت از بدنبال تعريف دانشگاه باشيم، ما مي –عريف دانشگاه لذا بايد در ت دانشگاه شيراز به ما اهدا شد.
-گهاي بيننتفاوت باشد. زيرا در رنكيالتحصيالن بيتوانند نسبت به آيند فارغدانش داشته باشيم اين جزء مأموريت خاصي باشد. دانشگاه و وزارت علوم نمي

التحصيهاي ما در كجا مشغول كار هستند، و بعد دانشگاههاي المللي، فارغگهاي بينكنيم در رنكينشد، چون ما نگاه ميباي از شاخصها همين ميالمللي يك
  ل ميشويم.ي بشري است غافكند و تعالي بخش جامعهكه در پرورش و رأس كارآفريني كشور مؤثر بودند را بپذيريم و از دانشگاههايي كه انسان تربيت مي

د كه ترديد داريد، و عالمت سؤال مقابل دانشگاه كارآفرين قرار بدهيد، با نياز روز يبيان كن فضالذا يا از تعريف دانشگاه نياز به شجاعت دارد، شما اگر در اين 
علوم، فني، انساني، كشاورزي، دامپزشكي  يگرهاي دباشد. بايد تعريف جامعي نسبت به اين مسأله داشته باشيم كه در آن علوم پايه، بلكه شاخههمسو نمي
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ها را اصالح بكند ي بار اشتغال جامعه را نبايد وزارتخانه به سمت خود ببرد. لذا وروديباشد. همهنيز ديده بشوند. اين راه رهايي و خروج از اين وضعيت مي
  باشد.تر، سياستهاي فراتر از آموزش عالي ميبرعهده وزارتخانه و بخش مهم صير از باب اشتغالار كمتري داشته باشيم. بخشي از تقالتحصيالن بيكتا فارغ

  
  

  عضو هيات علمي موسسه ،سيده مريم حسينيدكتر 

  
آورند .بنده باسالم خدمت مهمانان گرانقدر و تشكر از استاد محترم، جناب آقاي دكتر فراستخواه كه فرصت نقد و بررسي اين موارد را فراهم مي، بنام خدا

دهم.آيا سياست هاي  ي سياستهاي پاندولي حاكم بر نظام آموزشي ما بحث را ادامه ميگردم، و در بارهابتدا به سؤال اول  اقاي دكتر فراستخواه باز مي
ام و در آغاز نوشتهاي در مورد مفهوم برنامه درسي زائد ي آن صحبت شده است. بنده مقالهپاندولي وجود دارد؟ كه در سطح كالن نظام اموزشي درباره

  كنم.عالي ما بطور پيوسته دچار يك سياست پاندولي افراط و تفريط شده است، در اين رابطه من چند نكته را عرض ميعنوان كردم كه نظام آموزش
مركز مطلق  وجود نداشته هاي درسي شاهد هستيم البته هيچگاه عدم تما يك زمان سياست متمركز و يك زمان سياست عدم تمركز را در تدوين برنامه

عالي اعتقاد دارد كه من متولي ايجاد شغل و اشتغال فراگير نيستم و از سويي وزارت كار مي گويد دانش آموختگان آموزش عالي از است. و يا اينكه آموزش
اي است كه پزشكان حاكم هستند واز د از آن دههو بع 70ي هايي مهندسانو رشته هاي مهندسي حاكم بوده و از دهه مهارت الزم برخوردار نيستند . دردهه

ي كمي و اكنون اهميت يافتن كيفيت ، گاه يك تفكر كامال پوزيتويستي ، فني و كمي حاكم بوده و حال ديگر مصاديق سياستهاي پاندولي حاكميت توسعه
درست مي فرمايند كه  ما همواره سياستهاي پاندولي را در سيستم خواهم ذكر كنم كه آقاي دكتر كند، بنده ميتفكر كيفي و تفكر ساختارگرا را مطرح مي

هاي درسي، بلكه به نظر بنده بازنگري در قوانين ، حاكم نه تنها در برنامه –)  Reformآموزش عالي شاهد هستيم و زمان آن رسيده است كه يك اصالح ( 
  الي هم بايد انجام بشود.گيران نظام و حتي استادان آموزش عبر مديران ، مسئوالن و تصميم

هاي خالي كه در دانشگاهها وجوددارد. بنده در اين رابطه براي پايه، و صندليبحث ديگري كه شما اشاره كرديد راجع به عدم گرايش به رشته هاي علوم
اتر از اين حرفها باشد. افراد به دليل نبودن كنم فاجعه خيلي فري اين پژوهش  داشتم، فكر ميسازمان سنجش تحقيقي انجام دادم و گفتگويي كه به واسطه

-هاي پزشكي. داروسازي و با دندانپزشكي ميكنند و همه مايل به ادامه تحصيل در رشتهراهنمايي و هدايت تحصيلي و شغلي به علوم تجربي سوق پيدا مي

هزار نفر در  350 –ي تجربي هزار نفر در رشته450- انشگاهها از ميان يك ميليون و چهارصد هزار داوطلب ورودي د 1385باشند. با نگاه به آمار سال 
 450هزار شركت كننده وجود دارند كه  850فقط  1395ي علوم انساني شركت داشتند، در طي ده سال درسال هزار نفر در رشته 500ي رياضي و رشته

اند، پس اين دغدغه ايي هست كه مي خواهند پزشك و انساني شركت كردههزار نفر در رشته  180هزار نفر در رياضي و  185ي تجربي، هزار نفر در رشته
است؟ ايشان شخصي بود كه در  كنيد چه كسي بودهفكر مي 95اول كنكور سال  5تر، رتبه هاي پزشكي ادامه تحصيل بدهند. از همه مهميا در شاخه

دادند و به پزشكي روي آوردند، چرا ما براي عقالنيت  و هوش انها ارزش قائل  سال انصراف 3ي برق دانشگاه شريف در حال تحصيل بود، و بعد از رشته
ي تحصيلي خود وارد بازاركار ي دندانپزشكي و پزشكي بعد از گذراندن دورهباشد، اين فرد در رشتهنشويم . درست است كه اين چالش و يك آسيب مي

آورد. اگر يك جستجو داشته باشيم، متوجه خواهيم شد والدين بدنياي علوم تجربي روي مي شود و پول زيادي بدست خواهد آورد، پس با اين انديشهمي
ي پزشكي سختي هاي خاص اي غيراز پزشكي را دنبال كند. در صورتي كه خود واقفند، رشتهشوند كه فرزندانشان رشتهپزشك به هيچ وجه حاضر نمي

د خود نيز همين انتظار را دارند كه حتما رشته انتخابي انها در درجه اول پزشكي و اگر نشد رشته دارو خود را دارد ، پس چه اصراري وجود دارد كه از فرزن
) را دارد تحصيل كرده است، و مدرك خود را از بهترين دانشگاه ها talentي برق كه بهترين استعداد (و دندانپزشكي باشد !!! . براي مثال: فردي در رشته

ي پزشكي و يا دندانپزشكي آنهم فقط در دانشگاه هاي دانشگاه تهران يا نشين كرده و اصرار دارد كه حتماً رشتهلگي خود را خانهسا 35گرفته است در سن 
كنند تعداد زيادي از مهندسين بيكار هستند و بعد از گذراندن درس و تالش فراوان متوجه شويم. بيان ميشهيد بهشتي قبول شود. وقتي علت را جويا مي

- ود ميام كه  اين رشته پول ساز نيست و بايد پزشكي را دنبال كنم و اين يك نوع سوگيري هوش و استعداد است و رويكردي كاريكاتوري گونه را بوجهشد
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راسته فرمودند كنند. همانطور كه استاد عزيزم آقاي دكتر آروند و در يك رشته تجمع پيدا ميآورد .يعني استعدادها ي برتر به  يك رشته و يك سمت مي
  بايد به ساير علوم به ويژه علوم پايه توجه بيشتري داشت و به آن پرداخت.

ي رياضي كه هاي ضعيف رشتههاي رياضي بچهاند، خصوصاً در رشتههاي علوم پايه شركت كردههزار نفر در رشته 180با دقت به آمارها متوجه شديم كه 
وقتي از  –روند ي علوم پايه نميي تجربي بودند. اين داوطلبين به رشتهرا ادامه بدهند، متقاضي شركت در رشته ي خودبعد از چهارسال نيز توانستند رشته

كردند. يعني خانواده، پدر و مادر والدين را عنوان مي (Force)ي تجربي چيست ؟ اكثراً فشار آنها سؤال شد، كه علت اين همه اشتياق شما به رشته
-ي اجتماعي باالتر باشند ، حتماً بايد پزشك بشود. صرفاً عالقهنتيجه رسيده بودند كه فرزند اگر خواهان اجر ، منزلت ، ثروت و مرتبه برحسب تجربه به اين

م پايه باشد، و بعد از آن مشكل اشتغال در  رشته هاي علوم مهندسي و علومندي تزريق شده به فرزندان هم ميها نيست بلكه اين يك نوع عالقهمندي بچه
- كنيد كه با پوشش راحتي بطور مثال در صدا و سيما ظاهر ميهاي  اجتماعي شما يك پزشك آقا و يا خانم را مشاهده ميشود. در بحث آزادي مطرح مي

واند بزند. ولي من تنشيند و هيچ كس هيچ گونه حرفي نميزند و در مطب يا هر جاي ديگري ميكند، و يا آقاي دكتري كه كراوات ميمي شود، مصاحبه
تواند اينگونه حضور پيدا كند. در همين دولت  يك سؤال دارم آيا يك فيلسوف و يا استاد دانشگاه در ساير رشته ها به ويژه علوم انساني هم مي

را بيان كردند به عنوان  هاشمي است. در زماني كه ايشان ميزان اموال و دارايي هاي خود زادهقدرتمندترين وزير اقاي روحاني آقاي دكتر قاضي
ي آقاي دكتر روحاني شناخته شدند. جالب است كه تمامي نكات وكامنت هاي اقاي وزير بهداشت سريعا بدون چون چرايي از ثروتمندترين وزير كابينه

ميشود. حال وضع وزراء و وزارتخانه هاي  ي دولت به سمت اين وزارتخانه واريزبينيد كه بيشترين بودجهشود و شما ميسوي رئيس جمهور فوراً پذيرفته مي
شود، چه  ترين وزرا را داريم، كه متأسفانه گاهي در يك سال، سه وزير عوض ميآموزش و پرورش و وزارت علوم، تحقيقات وفناوري را ببينيد، ما مظلوم

تواند كاري را از پيش ببرند، يك وزير بينند سه وزير نميقتي ميتوان داشت. و ما چه توقعي خواهيم داشت. در آخر وانتظاري از اين وزارتخانه و وزيرش مي
  عالي را ساماندهي كند.كنند كه بتوانند آموزشپزشك را جايگزين آنها مي

در دفترچه  ها در آن جمع از من خواستند كه آزمايشي براي انهانفر از خانم 2در جمعي كه بنده حضور داشتم و به لفظ دكتر مورد خطاب قرار مي گرفتم، 
رساندند، تغيير دادند، و بنده بشدت دچار درجه خدمتي را كه به من مي 180بيمه شان بنويسم، زمانيكه عذرخواهي كردم و بيان كردم پزشك، نيستم، 

  ، ارزش  قائل شويم .كنند هايي كه هوشمندانه فكر ميكنيم بايدبراي عقالنيت و تصميم خردمندانه بچهوقتي به اين چراييها نگاه مي  غمي شدم.
شود د، تصور ميدر مورد ديگر از انصاف نگذريم اين است كه پزشكان باسالمت مردم و جان آنها سروكار دارند يعني وقتي كه آنها با جان مردم ارتباط دارن

  العاده مهم و ضروري هستنند كه پزشكان افرادي فوق
 25تا  20ي يك استاد حداكثر پردازد ولي در اينجا حق تحرير و پژوهانهدرصد آن را ماليات مي 40يورو حقوق دارد كه  000/4در كشور آلمان يك پزشك 

-ميليون تومان به باال مي 70ي يك پزشك باشد. ولي كارانهتومان مي 15تا  10تومان، نهايتاً در بهترين حالت، در بعضي مواقع  3تا  2و حق التحقيق ها 

 5دارد حقوق  PHDرود كه ارزش بيشتري دارد. وقتي به شخصي كه گر آدمي سمت چيزي ميكنيد، ذهن تحليلمي باشد در نتيجه وقتي ارزشگذاري
آيد كه من با ارزشتر هستم يا آن پزشكي كه شود. اين قضاوت پيش ميميليون تومان پرداخت مي 15دهند، و به يك پزشك عمومي ميليون توماني مي

-داند. در تحقيقي آقاي امين بيدختي و خانم مريم دارايي در مورد شهر سمنان انجام دادهط در حد دانش عمومي ميسال درس خوانده است و فق 7فقط 

ي مراجعه اند و تحقيق بنده نيز در مورد تبيين علل اثرگذار برآموز مستعد گرايش كمتري به علوم انساني داشتهاند، بررسي كردند كه چرا دختران دانش
آموزشگاههاي آزاد كنكور است، مي تواند شواهدي بر اينكه چراگرايش به سمت علوم پزشكي بيشتر از ساير رشته ها است. يك بازار سياه  آموزان بهدانش

)Black Market بسيار وحشتناك با ترناول خيلي باال را بوجود آورده است، آموزشگاههاي كنكور به مفهوم شكست بيرق نظام آموزشي ما است. بنابراين(
فوذ سياسي علل گرايش به رشته هاي پزشكي ميتواند متفاوت و متعدد باشد از علت اقتصادي گرفته تا ازادي هاي اجتماعي و فرهنگي ،منزلت اجتماعي و ن

  و.. داشته باشد .
  

  هنردانشگاه  دانشكده سينما و تئاتر عضو هيات علمي ،سيد محسن هاشميدكتر 

  
من كمي درگير شد و زماني كه  ذهن ) اشاره فرمودند، وگمارتين لوتركين –كندي  –ورد كتر فراستخواه به سه نفر (ف. دبا سالم خدمت شما عزيزان محترم

باشد و در تحقيقات استفاده شده است، ذهن من به چالش كشيده شد، كه درد ما از خودمان آقاي دكتر از دعاي شريفه كه منتسب به حضرت علي(ع) مي
ها است يا ثروت؟ بچه بهترشود علم توانيم در جستجوي آن باشيم. در مدارس زماني كه سؤال ميگردد. و در بيرون نميدمان باز مياست و درمان نيز به خو

كي بهتر اي است كه پزشباشد و بدنبال دارد، و با هم منافاتي ندارد و نتيجه به گونهو هم ثروت را دارا مي شودبرند زيرا هم شامل علم مياز پزشكي نام مي
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يك ميليون و چهارصدهزار نفر در كنكور شركت  1385كنم. خانم دكتر مثال زدند درسال است قبل از بيان عرايضم توجه شما را به آمار ديگري جلب مي
هزار نفر از آنها به  450كند. كه ر كاهش پيدا ميهزار نف 850اند وقتي كه اين تعداد به كردند كه يك دوم از آنها متقاضي شركت در آزمون تجربي بوده

سال پيش، در اولين اعزام دانشجو در ايران  220كنم كه به اين مسأله داشت، آمار ديگري را عرض مي ژرفتريروند، بايد نگرش ي تجربي ميسمت رشته
هايي بودند؟ يكي از آنها در كنم كه اين دو دانشجو از چه رشتهشما سوال ميدر زمان عباس ميرزا، دو دانشجو را اعزام كردند به خارج از ايران، ولي بنده از 

نفر دانشجوي  800ي معماري در كل كشور ما با اجتناب رشته 1357كرد. برطبق آمار در سال ي نقاشي تحصيل ميي پزشكي و ديگري در رشتهرشته
، جذب 57باشد، و در مقايسه با سال پژوهانه ميكشور وجود دارد كه اين آمار بسيار آيندهي هنر در هزار نفر دانشجوي رشته 240هنر داشتيم، اما اكنون 

ي پزشكي ي هنر چيست؟ آيا گرايش افراد به رشتهبرابري متعارف علمي كشور در رشتهبرابر شده است. علت اين رشد ده 300دانشجوي هنر در كشور 
-شگري ميسدارد مانند فلسفه پر هايي كه در علوم انساني وجودراي ما خطرساز شده است. شما در رشتهخطرناك است يا باالرفتن آمار دانشجويان هنر ب

هايش، ي فاضله اخراج كرده به اين دليل است كه پرسشگويد هنرمند را بايد از مدينهباشد. زماني كه افالطون ميبينيد، در هنر پرسشگري بسيار زياد مي
گرا و يا اصالح طلب ندارد، بلكه اعتراض به طول مثال به رنگ آب آسمان است كه چرا قرمز نيست. ؟ اعتراضي به جناح اصول باشد وهاي بنيادي ميپرسش

كنم، ما كال هنر را به نقاشي و موسيقي تعبير آورد يك مثال از فرهنگ كشور خودمان بيان ميمي يرانگرواقع هنر با خود اعتراض و چون خطرناك است. در
- بعبارتي وقتي مي اند. بعبارتي هنر يعني آموزش.شد كه قابل آموزش بودهيم ولي در فرهنگ كهن ايران زمين، هنر به مجموعه چيزهايي گفته ميكنمي

 باشد.اي ژن ميباشد. هنر به معنگويند: هنر برتر از گوهر آمد پديد به معني اين نيست كه هنر بهتر از پول است، هنر يعني تمام آنچه كه قابل آموختن مي
شود، اين فرهنگ ايران است. باشد بسيار باالتر از آن چيزي هست كه بطور وراثتي منتقل مي، يعني خون، يعني وراثت، يعني آنچه كه قابل آموزش ميهنر

ن، بهمين دليل رأس خط ما عربي و شود،: ايران نشايد پهلوي آموختاي كه بيان ميهاي پادشاهان ساساني اولين نكتهدر دوره سنتولي در همين فرهنگ 
داند كه هر كس زبان پهلوي بياموزد. آيا ما حق داريم كه در هر ده يا روستا دانشگاه داشته باشيم؟ باشد. زيرا در زمان ساساني اجازه نميزبانمان فارسي مي

كار پژوهي بيشتر از اينكه راهكنم ميز آيندهيم، بنده عرض ميبندي دانشجوي غيرمستعد را در كنار دانشجوي مستعد قرار بدهآيا ما حق داريم با سهميه
عربي دو جوال برروي شتر خود گذاشته  كنم.توجه شما را به متن جالبي كه در دفتر دوم مثنوي بيان شده جلب مي  ارائه بدهد بايد پرسش مطرح بكند.

باشد. محدث اي. عرب: يك جوال گندم است و جوال ديگر ريگ ميبار شتر كردهبود و با يك محدث همراه شده بود. محدث از او سؤال كرد كه چه چيزي 
ها را در جوال خالي اي از گندماي؟ عرب: براي حفظ تعادل اين كار را انجام دادم محدث گفت: ريگها را خالي كن و نيمهپرسيد چرا در يكي ريگ ريخته

عادي هستم عرب گفت: نه شما  ي محدث كرد، كه شما پادشاهي؟ محدث: نه بنده يك فردبه سجدهعرب شروع  بريز تا تعادل را به اين صورت برقرار كني.
وقتي عرب اين را شنيد، دوباره جوال را  با اين علم و دانايي، داراي ثروت زيادي بايد باشي، محدث: نه بنده هستي اين شتر و جوالي كه شما داري، را ندارم.

ام احمقي روم، تو از سوي ديگر برو.يك جوال ريخت و مسيرخود را از محدث جا كرد و به محدث گفت من از اين سو ميپر از ريگ كرد و گندمها را در 
  شده است.احمقي را بين مباركت احمقي است. نتيجه اين است كه در قرن هفتم هم ثروت به علم و دانايي ارجحيت دارد و معيار محسوب مي

اند، حتي در قشر روشن فكر افرادي هستند كه فرزندان خود را به معني متصور شدهاند، مردم دانشگاه را بيها خالي ماندههاي دانشگاهامروزه وقتي صندلي
  شود.فرستند و اين بسيار خطرناك ارزيابي ميمدرسه نمي

  
  مدير عامل بنياد توسعه پايدار ايران ،رپوركوروش برادكتر 

  
اهند و شايد در گذر هاي علوم انساني، و علوم پايه دچار افول شدهكنم كه چرا رشتهخواهم موانعي را مطرح ميمي بنده با توجه به صحبتهاي دكتر هاشمي

ان بود. ما بايد رود. و چرا بايد براي آينده نگرشود كه ما نگران بشويم كه چرا اين رشته رو به انحطاط مياين باعث مي اند.زمان كيفيت خود را از دست داده
 يم جديد راجع به اين مسأله بحث كنيم. بعبارتي اين بحث بايد بطور كالن درايجاد كنيم و در چهارچوب پارادا يم شيفتي در نظام ملي كشورپارادايك 

صالح دهند چه از جناح انيم دهه است كه دانشگاهها و ارگانهايي كه كارپژوهشي انجام مي حضور سياستگذاران مطرح بشود. اين موضوع حدود يك و
علم و  –اميركبير  –شريف  –است. در ديداري كه با رؤساي دانشگاه تهران  گرايان و حتي دولت آقاي روحاني، را مشغول خود ساختهطلبان، و اصول

ي اصلي واژهمطرح كردم. كه » حاشيه نشيني در علم«شهيد بهشتي و عالمه طباطبايي داشتيم نگراني خود را نسبت به اين مسأله تحت عنوان  –صنعت 
نسبت به اين  يسياكردم، به رغم اينكه آنها نگرش س رنيلي برگزا احمددكتر  د رهبر و آقايهافر دكتر باشد. بنده نشستي با آقايگري در علم ميآن رو پس

ي علم وجود ندارد در مورد آينده دارد، متوجه شدم هيچ مقاومتي از نظر بينش ان بدليل حس بهتري كه به سياسيوني علمي ايرمسأله داشتند اما جامعه
من اتفاقات درون دانشگاه ضا ل درب مترو تا دانشگاه تهران ربطي ندارد و ماصفا اي وجود ندارد، آنها گفتند: كه اتفاقات حدو از نظر نسل سازي هيچ دغدغه

  هستيم.
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وجود اين وزرا و  بروي ديواره دانشگاه تربيت معلم نداريد؟ ه يا ذكر شمارهنامسؤال من از اين افراد اين بود. كه شما نگراني بابت چاپ بنرهاي انجام پايان
تواند داشته باشد اين است كه براي مفاهيمي از جمله شغل، بيكاري، هايي كه مؤسسه ميكنم يكي از نگرانياين نگاهها چرا بايد نگران بود. بنده فكر مي

اند. بيكار نيستند. تنبل كسي است كه التحصيالن دانشگهاها تنبلي زيادي از فارغي بنده عدهعقيده بيسك ارائه بكند به (Basic)، تحصيل، تعاريف حرفه
تي كه سشن عالي  ما تنبل پرور است. دركنم نظام آموزشنه ايده دارد و نه سرمايه. كارآفرين كسي است كه هم ايده و هم سرمايه دارد. بنابراين عرض مي

بود، دعوت شده بودم آنها بشدت نسبت به جنسيت زنان حساس بودند، در مورد زنان من آماري را مطرح كردم كه حضور زنان در مورد زنان شكل گرفته 
يا  17، استبداددرصد به حجم  15درصد به انحصار در مديريت كشور، و  12هاي سياستگذاري كالن به عنوان مديران سياسي به ازاي ده درصد، در حوزه

درصد از حجم آلودگي  Aباشد. ا ست. در مورد ترافيك هم، همينطور مي جم اسطوره در كشور ما نسبت به طيف زنان افزايش پيدا كردهدرصد هم به ح 21
  ي آخر ...الشود و درصد به حجم ترافيك اضافه مي B ،شودبه محيط زيست اضافه مي

تبديل بشود در فاز سياستگذاري يا حتي قبل از سياستگذاري، يك مدل رياضي،  رنامهاي در كشور به ببنابراين عرض بنده اين است قبل از اينكه هر مسأله
ساس آن صورت بدهيم. بنده به آماري كه آقاي دكتر آراسته مطرح كردند، هايمان را براها و برنامهبينيبا رويكرد سيستمي را مدنظر قرار بدهيم. و پيش

  بازبيني دارد.به   زنيان ايشااعتراض دارم چون آمار مطرح شده از سوي 
  

  دكتر حميدرضا آراسته، 
  باشد.آمارهاي بنده صحيح مي خير

  
  ،رپوركوروش برادكتر 

  هزار ميليارد دالر بوده است. 250حدود  2012كمك ساالنه به دانشگاه هاروارد در سال 
  دكتر حميدرضا آراسته، 

  ا نزنيد.هزار، ميليارد دالر، رقم بااليي است، لطفاً اين حرف ر 250
  ،رپوركوروش برادكتر 

يك تخمين در دانشگاه هاروارد صورت گرفت. در آن تحقيق بررسي شد كه چند درصد از  2000كنم در سال آقاي دكتر بنده خدمت شما عرض مي
 مابقياند، و % موفق17ق هستند. % از آنها بسيار موف3اين تحقيق نشان دادكه حدود  باشد.باشد و چنددرصد از دانشجويان موفق نميدانشجوان فوق مي

شد كه نشان داد، افرادي كه موفق هستند  قباشند. منتها تعريفي كه آنها از موفقيت دارند با تعريف ما بسيار فرق دارد. تحقيق آنها وقتي تحقيناموفق مي
هاي خود را براي ، كساني هستند كه عالوه بر چشم انداز برنامهانداند و آنهايي كه بسيار موفق بودهشان بدون استثنا بطور شفاهي ويژن داشتهبراي آينده

اندازي براي آينده قرار نداده بودند، بازبيني ديگري روي آن تحقيقات انجام شد ي سوم افرادي بودند ناموفق كه اصالً چشمآينده مكتوب كرده بودند. دسته
افراد ناموفق بوده و درآمد  برابر 3برابر افراد موفق بود و آنهايي كه موفق بودند، درآمدشان و مشاهده گرديد: افرادي كه بسيار موفق بودند درآمدشان ده 

توانم عرض كنم اين است كه مؤسسه در اين زمينه مطالعات برابر افراد ناموفق ارزيابي شد. نتيجه پيشنهادي كه من مي 30افرادي كه بسيار موفق بودند 
ما بايد دانشگاه  .شوندورد كالس باال هستند اما در رنكينگ جهاني اينها با هم ديده ميفدانشگاه هاروارد و استندرست است كه  تطبيقي انجام بدهد.
باشند. چرايي اين مسأله ناموفق مي ترند و چند درصدنگ عمل كردشان ارزيابي كنيم. كه دانش آموختگان آنها چند درصد موفقيكرنخودمان را براساس 

نشده.  منتشراي، كه بنده اين مدل را براي اولين بار بيان كردم و هنوز اليهبه عبارتي تحليل اليه DNA Tنده يك مدلي دارم به نام بايد پيدا بشود. ب
  ام. مشكالت را به چهار اليه تقسيم كرده

به باشد و اگر حل شود ي بحران ميه اليهرويم. كشود نسبت اليه بعدي پيش ميباشد، در مرحله گلوگاه وقتي كه مشكل حل نميالية اول گلوگاه مي
  باشد.ي چهارم ميهاي مرحلهرويم. ناكارآمدي و از كار افتادگي از نشانهسمت محركهاي بيروني و اگر مجدد حل نشود سبقت حاكميت محيطي پيش مي

و محيطي  حركتهاياند. يعني حاكميت عدم گرفتهقرار ي چهارم دهد كه آموزش عالي دانشگاههاي ايران در مرحلهتحقيقات دانشگاههاي ايران نشان مي
  كند اما نسبت به مديريت جواب منفي است.ناكارآمدي و از كارافتادگي وجود دارد. بعبارتي انسان متفكر در سيستم وجود دارد و سيستم را اداره مي

بيني آينده ارتباط تنگاتنگي با اثبات هوش و ژن در ايران دارد. ما شي آموزش عالي و پيآينده ي ايران وكنم، اين است كه آيندهبحث آخري كه عرض مي
تر برود فرزندي اگر آينده ايران را مانند يك استخر ژن تلقي بكنيم، اين ژن و هوش برتر در تعامل با هم روي هم مؤثر هستند. و هر چه ميانگين هوش باال

خواهد  110باشد. الزاما ضريب هوشي فرزند اين دو مي 100مادري داراي ضريب هوشي  ه پدر وتر خواهد شد. مثالً فرض كنيد كآيد باهوشكه بدنيا مي
- هزار هوش و بعدها ژن از كشور خارج مي 150درگذر زمان  باشد.درصد مي 87رود. و ميانگين هوش جامعه ما شد، هوش فرزند آنها نسبت ميانگين مي

هاي ايران تحقيق كرده باشد متوجه خواهد شد كه كشور اگر مقداري هوش داشته باشد و نسبت به مسأله هايي است كه هر كسشود، اينها عالئم و نشانه
  ي خوبي نخواهد داشت.ما آينده

ي معيوب براساس مكتب تفكر ي معيوبي در تمام سياستگذاري وجود دارد. كه اين حلقهكنم اين است كه حلقهي آخري كه خدمت شما عرض مينكته
كنيم، و در كوتاه مدت دچار موفقيت كسري موقتي كند، يعني بدون درنظر گرفتن يك متغير بروي متغيرهاي ديگر سيستم سياستگذاري ميميخطي كار 

 رسد ودهد و به تفكر خطي ميآمار بازگشتي فيت بك مي و اين درآوريم ارها و روشهاي موقت روي ميشويم و علت اين است كه به راهكو كوتاه مدت مي
  كند تا خطي فكر كنيم و سستيمي تفكر كنيم.اين مسأله ما را تشويق مي
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ي خود كند كه ايدهي ما تأثيراتي ايجاد ميهاي ناشيانهدهد، وقتي تصميمحال اتفافي با تأخيرهاي زماني رخ مينيست.  منظور از تفكر خطي؛ خط سياسي
براي اينكه  آورد.حلهاي سريع روي ميهاي ما به سياستهاي توأم با فشار براي رسيدن به راهتگذاريي امروز ما، آن زمان سياسدهد، مانند مسألهرا نشان مي

باشد. از آن طرف هاي موقت ميحلآورند كه همن تفكر خطي و راهي معيوب روي ميهاي صحيح دست پيدا كنند به حلقهحلمديران زيردست به راه
كنند كه داراي تأخير تري پيدا ميهاي عميقتي كه مطرح شده است. مشكالت به جاي اينكه حل بشوند، ريشهي مشكالشود به ريشهدوباره فيت بك مي

  تري خواهند بود.ه گستردهاي زماني و نشانه 
بهترين راهكار را  عث شده از مؤسسه توقعه نسبت به مؤسسه وجود دارد، و باهمانطور كه دكتر هاشمي فرمودند، بنظر بنده همان انتظاري كه بيرون مؤسس

  داشته باشند، بايد پرسشگر بود و مسائل را با پرسش مطرح كردند و بعدها اين پرسشها را در قالب ايده و در قالب طرح و پروژه حل كنيم.
  

  مركز تحقيقات گروه مطالعات اجتماعي سازمان سنجش آموزش كشور ،كيانوش محمدي روزبهانيدكتر 

  
بنده اولين براي است كه در اين جلسات از  .ي ميز در ساعتي كه در كنار شما عزيزان سپري شدي آينده پژوهي و استفادهبا عرض تشكر از روند ميزها

ي نكات يك مقدار پراكنده بود و من خط دقيقي مشاهده نكردم كه شايد از محضر دوستان استفاده كردم به نظر بنده صحبتها با وجود ارزشمند بودن همه
جلسه كم كند. دكتر فراستخواه شما بايد به عنوان مدير جلسه تفكري بيابيد كه حاصل اين جلسه الهام بخش مديران باشد و به نظرم خط  اثرگذاري اين

  ي مطلوبي برسيم.مشخصي را بايد دنبال بكنيم تا به نتيجه
باشد و شما شاهد هستيد كه اي ميين سوالها ميان رشتهباشد به اصالح امروز ابطور طبيعي اين موضوع و سوالهايي كه مطرح شد بسيار پيچيده مي

كنيم و قطعا وقتي كه تفكر ما محدود باشد، به توصيف ي آموزش عالي صحبت ميباشد، در واقع ما در حيطهاي نميصحبتها، به هيچ وجه ميان رشته
ترين قديمي تري داشته باشند.يد، بنظر من دستگاهها بايد حضور پررنگاكه از دستگاههاي ديگر هم دعوت بعمل آورده فرموديدرسيم. دقيقي از مسأله نمي

حتي راه حل هم مطرح نكند به نظر من يكي  كه مؤسسه بتواند توصيف دقيقي را به مديران كشور بدهد.باشد ي حل اين مسأله توصيف آن ميراهكرد برا
عالي، چ كس متولي اين نيست كه در واقع به مسائل كشور از جمله مسائل آموزشباشد. و هياز معضالت ما، جزئي نگري و نگرش محدود به مسائل مي

شما شاهد هستيد كه در . كه مسؤالن و سياستگذاران كشور ما توصيف دقيقي از موضوع داشته باشنداي داشته باشد ي و توصيف فرارشتهنگاهي فرادستگاه
وزي هم كه باشد، از نگاهي يك سونگر صادر شده است. و بنظر من يكي از رسالتهاي مهم مؤسسه گيريها در مورد مسائل روز كشور حتي توأم با دلستصميم

ما خط روشني در توصيف نداريم. بخدمت  اي داشته باشيم تا وارد قضيه بشويم و راه حل بدهيم.اي و ميان رشتهاين است كه ما بتوانيم توصيف فرارشته
عالي و بحث گرايش مركز تحقيقاتي داريم كه در طي سالهاي اخير سعي كرديم بحث تقاضاي آموزش در سازمان سنجشان عرض كنم كه شما عزيز

افتد، ما يعني بحث تعالي آموزش عالي، در چه بستري اتفاق مي اي كه اتفاق افتاده تطبيق بدهيم.ها و گروهها را با وضعيت زمينهها به رشتهمختلف بچه
ي علوم پايه چه خواهد شد را دهند، و آيندهن ميبه علوم تجربي تمايل بيشتري نشا شد كه چرا نا  كه مثال اينجا بياهگرايش بچهتوانيم، هيچوقت نمي

هاي تاريخي و يا هاي متعددي دارد، از زمينهمگر اينكه توصيف كنيم درچه شرايطي اين اتفاق در حال رخ دادن است. كه شرايط زمينه پاسخگو باشيم.
ما به  5و  4ايم؟ به نظر من از قرن كنون دانشگاه داشته تا شود كه آيا ماكه ساعتها وقت براي توضيح دادن الزم دارد. اين سؤال مطرح مي هاي ديگرزمينه

اميانه يك دستگاه باشد كه بطور عكنيم يك دانشگاه به روايت ايراني ميايم. و چيزي كه اكنون، نام دانشگاه ياد ميمعناي واقعي چيزي بنام دانشگاه نداشته
  سال قبل اكتشافي در اين زمينه نداشتيم. 15سازي است بيش از صدسال پيش كه نفت در اين كشور تصويب شده است. ما تا مدرك

از   ماكتينداشتيم. در واقع تأمل كنيد كه حيات اين كشور به نفت وابسته شده است، ولي ما در دانشگاه گرايش مربوط به اكتشاف و حفاري را  حاال شما
كه  اندازي كردند در خاطرات خودكه بدستور شاه دانشگاه شريف را راه آقاييداشگاه را وارد ايران كرديم، كه در زمان تأمين كاركردهاي ديگر داشته است. 

-خواهيم اقدامي انجام دهيم تا اين بچهيشدند، شاه فرمود مالتحصيالن كالج البرز كه از ايران خارج ميچاپ شد گفتند: با احضار شاه و سؤال در مورد فارغ

اي كه آن زمان بود، اكنون وجود ندارد و دانشگاه بنظر من دغدغه ها در كشور بمانند بنابراين دستوري را صادر كرد كه دانشگاهي را تأسيس كردند.
باشد. كه در علوم انساني ناكارآمدي ما نيز ناكارآمد مي يشود. مهندسي جامعهتحليل مهندسي مشكالتي كشور حل نمي كند. باي ما را برطرف نميدغدغه

  خورد.بيشتر به چشم مي
ي رياضي، يك چهارم به علوم تجربي و يك سوم به علوم انساني سوم داوطلبين كنكور به رشتهيك 82در سال  فرمودند،همانطور كه خانم دكتر حسيني 

خواهم گرايش علوم تجربي را تصريح كنم. زيرا ما در علوم تجربي، وم تجربي گرايش دارند، بنده ميدرصد به عل 50سال  15پيوستند، اما بعد از گذر مي
باشد و انتخاب ها جز عاليقشان ميانتخاب اول بچه 30آورم، كه هاي سال قبل براي شما سندي ميهاي بچهعلوم پايه داريم، من با توجه به انتخاب رشته

ي پزشكي، دارو و فيزيوتراپي درصد انتخابهاي درسي در انتخاب اول، سه رتبه 97. مباشد. كه ما اين را مورد تحليل قرار داديبه بعد انتخاب اجباري مي 30
  % انتخابها روي مكانيك و عمران هست و علوم پايه بازهم ناديده گرفته شده است.90بود. در كل انتخابها علوم پايه وجود ندارد. در گروه رياضي هم 
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  ش پيدا نكرده است.رها، علوم كاربردي گرايش دارند و سنخيت علوم پايه چه جنسي دارد كه در كشور ما پروين است كه چرا بچهسؤال ا
بندي رخ داده است. كردند. در آموزش و پرورش هم طبقهها تربيت معلم را انتخاب مي، بچهنظر ي مورددر رشته قبوليبعد از عدم سال قبل،  25به  كينزد
به صورتي باشد  بنديكه سهميه گيري شودتصميم  قرار بر اين بود كهاند. بي گرايش پيدا كردهها به علوم تجرنيستند كه چرا بچهرستانها هم پاسخگو دبي
طول اين اتفاقات در كند باشد. كه افراد را محكوم ميمي به پزشكي بروند، اين نگاه حاصل يك نگاه مكانيستي ديگر اياي و عدهيك عده به فني حرفه كه

   ها بود. بد رشتهسدر سالهاي اخير مهندسي مكانيك گل سر  است كه در كشور چه اتفاقي رخ داده است. االرم نبضيسالها، 
كاري كه فيبطور مثال گراني پياز (صي دهند.ترين رفتار را انجام ميشوند مردم هميشه هوشمندانهيم مديريت عالي نبايد با هم خلط تصميم مردم و تصم

خريده، امسال پياز ي علمي كشور خبر دارد و نه از اوضاع كشاورزي براين حسب كه پارسال پياز را گران  ميكارد) نه از نقشهمثالً در شهرستان پياز مي
دم هم درگرايش به اشتغال حق اي ندارد، مري جامعهكاري نقشهگيرد. اين صيفيكارم يا چون امسال قدرت فروش ندارد، تصميم به كاشت خيار ميمي

كند سپس ما بايد پزشكي را كنند كه مردم درهر صورت به پزشك مراجعه ميكند صنعت تعطيل شده فكر ميدارند كه تصميم بيگرند، وقتي مشاهده مي
قتصادي زماني كه نظام اقتصاد سمت خدمات اي وارد نيست بلكه ما بايد ببينيم چه اتفاقي افتاده است. از نظر اادامه بدهيم. به تصميم مردم هيچ خدشه

  اقتصاد به علوم پايه نياز دارد كه توليد دارد. شود و توليدي وجود ندارد، قطعاً نيازي به علوم پايه نيست.كشيده مي
كه وضعيت نرمال داشته است.  هاي اجتماعي از همان ابتداي يونان باستان و دروان شكوفايي ايران نشان داده كه جامعه زمانيقشر بندي اجتماعي جنبه

  كشورهاي پيشرفته نشان داده رشد علوم پايه حاصل نرمال بودن جامعه است.هاي  فكتعلوم پايه رشد كرده است. در واقع 
- ربردي روي ميروند، و به سمت علوم كااند سبفت علوم پايه نميخورد، درصدي از جامعه كه يك شبه مثالً پولدار شدهي اجتماعي به هم ميوقتي طبقه

باشد. بنابراين اتفاقي در آموزش افتاد. ما در سي سال پيش افرادي را داشتيم كه خواستار معلم آورندن. تكليف براي افراد فقير و ضعيف هم مشخص مي
  آموز را به خالقيت، گفتگو و چالش بكشاند.تواند دانششدن بودن. معلمي كه ساختار ذهني محدودي دارد، نمي

باشد و ما انتظار داريم يك اقتصاددان در مورد مسائل اقتصادي صحبت بكند. ايشان ي نوبل در اقتصاد ميي جايزهس برندهرايد كه آقاي نوشنيده شما حتماً
رس ابتدايي قرار رود برويد و مدارس ابتدايي را مشاهده كنيد و مالك را مداخواهيد ببينيد يك كشور چه ميزان نسبت به توسعه پيش ميگويند اگر ميمي

اند، سپس به مدارس ابتدايي برويد اگر معلم فضاي بازي مند شدهها در ابتدايي به علوم عالقهبينيم كه دانشگاهها ابتر هستند، زيرا اين بچهبدهيد. اگر مي
كند، آن جامعه هاي اضافي پرورش پيدا مير خصلتكند، اگها داده است اگر خالقيت و صبوري پرورش پيدا ميبراي گفتگو دارد، و توانايي گفتگو را به بچه

كنم اين آالرم اتفاقاتي كه در جامعه افتاده است و ما بايد توصيف داشته باشيم و بحث اشتغال آموزش عالي بحث انحرافي در حال توسعه است. عرض مي
اشتغال  باشند.دو مقوله متفاوت مي  Work & Jabت قائل شد. كند بين اشتغال و كار بايد تفاواست، بخش مهم، اتفاق است كه سازمان ملل بيان مي

گويد كار، كاري است روند، سازمان ملل توصيف دقيقي از كار دارد و ميسمت سركار گذاشتن پيش ميه باشد و مديران ما به سركارگذاشتن ميانبطور عامي
بطور كلي ما به بخش اشتغال دامن  پذيري وجود داشته باشد.جامعه بايد تحرك آورد دوم آنكه در يكي افراد كه خالقيت به وجود ميمنطبق بر عالقه

  شود. باشد كه وارد بخش آموزش عالي ميزايي يك بحث كامالً اعتراضي ميرويم و بحث اشتغالزنيم، و به سمت ايجاد كار نمي مي
  

  هنردانشگاه  رئيس ،غالمرضا اكرميدكتر 

  
اين بحث يك بحث جدي است كه وظيفه آموزش عالي چيست؟  هاي بسيار خوبي در مورد مسأله اشتغال زايي مطرح شد. صحبت. بسم اهللا الرحمن الرحيم

  و چه مأموريتي دارد. دوستان بحثهاي زيادي مطرح كردند كه آموزش ما بحث دارد و گرايش ها چرا به سمت علوم كاربردي رفته است.
مشكل مديريت داريم، و مشكل دوم نداشتن برنامه ريزي مي باشد. ما متأسفانه نه تنها در سطح آموزش عالي  )ما يك1به نظر من ما دو نقص عمده داريم. 

  بلكه در سطح مملكت هم برنامه ريزي درستي نداريم.
چار يك چالش بزرگي كرده ريزي آموزش عالي را دريزي بود. برنامهاي بسيار خوب داشت و آن برنامهبه نظر من دولت گذشته با تمام نواقصش يك شاخصه

ايم و بايد مشكالت قبل را نسبت به روزمرگي حل بكنيم. در نتيجه بايد توانيم از آن خارج بشويم و ما در واقع دچار يك روزمرگي شدهاست كه ما هنوز نمي
  يك فكر اساسي در اين باره كرد.

ر زيركانه همه را به دولت فعلي منتقل كرد. بجاي ايجاد اشتغال، ظرفيت آموزش در دولت قبل مشكل اشتغال مطرح بود اما دولت قبل با يك ترفند بسيا
شوند و شوند و فارغ التحصيل ميعالي را باال برد و تمام جوانان را مشغول آموزش كرد، خوب مسلم بود كه اين افراد چند سال بعد وارد جامعه آموزش مي

همين اتفاق رخ داده است و ما بجاي اينكه ريشه يابي بكنيم به دنبال اين هستيم كه مشكل ايجاد شده  گذارند كه االنبار خود را بر دوش دولت بعدي مي
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وزش عالي توسط دولت قبل را به آموزش عالي انتقال بدهيم و تصور ما اين است كه آموزش عالي بايد اشتغال زايي ايجاد كند درحالي كه اين وظيفه آم
باشد و ما بايد دقت بكنيم آموزش عالي الي بايد به اشتغال دانش آموختگان خود بپردازد ولي اين يك سيكل معيوب ميباشد. درست است كه آموزش عنمي

  شجاعت حل نواقص را داشته باشد.
اين بحران  افه شد.سال صد دانشگاه به كشور اض 15به بعد طي ده يا  84اما از سال  ،دانشگاه در كشور داشتيم 50و شروع كار دولت قبلي، ما  84در سال 

يك زماني وزارت آموزش عالي  ايم.ما دانشگاه ايجاد كرده -است و معضلي درست شده است و صحبت دوستان بسيار درست بود زيرا ما اصالً دانشگاه نداريم
باشد. آموزش عالي نه تنها در سطوح ر مناسب نميايجاد دانشگاه در بيغوله ام مخالف دانشگاه آزاد بود، اما در اين برهه از زمان دانشگاه آزاد الگو شده است.

كنيم نتايج فاحش باشد. وقتي در هر مكاني مدرسه ايجاد ميباشد و مكانيت آن مسأله اي بسيار مهم ميباالتر بلكه در سطح مدرسه نيز يك امر مقدس مي
توان در مكان نامناسب شود. يك مقوله مقدس را نميخارج مياست كه چه چيزي انتظار جامعه ما را خواهد كشيد و از اين فضاي نامناسب چه كسي 

  پرورش داد. ما اكنون دچار اين مشكالت هستيم و اين مسائل را نه تنها آموزش عالي بلكه دولت نيز بايد بپذيرد.
كنند  شته پزشكي گرايش پيدا ميكند همه به ركنيم. چون خوب عمل ميهاشمي در بهداشت پيدا ميدكتر بطور مثال ما يك وزير خوب مانند آقاي 

باشند بايد ديد با دهند كه توليد بي رويه پزشك، در كجا بايد پاسخگو و قرار بگيرند. زيرا تعداد زيادي راننده تاكسي ميهمين موضوع را مد نظر قرار نمي
آمدم خبري خواندم كه براي من بسيار قابل تأمل كه ميباشد. در طول مسير توجه به پيشرفت در زمينه پزشكي، ... در اين مملكت درحال رخ دادن مي

% از اين 40نفر فوت كردند كه اين فاجعه است. و اينها براساس بي برنامگي است كه بعلت سرطان  6بود. كه در سال گذشته در هر ساعت در تهران 
  جمعيت جان خود را از دست دادند. ما بايد مديريت انساني داشته باشيم.

كنيم. در صورتي كه درخارج از ايران افراد را شوند را به خارج صادر ميپايه مگر چند نفر افراد هوشمند داريم افرادي را كه وارد سيستم مي ما در علوم
روند كه چطور ل ميهاي دولت قبريزي داشته باشيم. آموزش عالي ما هنوز دنبال سايتكنيم ما بايد برنامهها را صادر ميدارند. ما نخبهدانشگاهها نگه مي

اند. اشتغال زايي وظيفه آموزش عالي نيست. بايد اول نيازهاي اين مشكالت را حل بكند و بارديگري مانند اشتغال زايي را بردوش آموزش عالي قرار داده
ر ايجاد بشود، نه اينكه خود آموزش عالي شوند براي آنها كاجامعه ديده بشود و براساس نيازهاي جامعه نيرو تربيت بكنيم تا وقتي كه فارغ التحصيل مي

گيرد. ما حتي روستاها را خالي كرديم و كنيم صرفاً داشتن مدرك مالك قرار ميبراي دانشجو به دنبال كار بگردد. ما وقتي اين همه دانشگاه ايجاد مي
شود برنامه هاي پژوهشي كه در همين مؤسسه انجام ميشهرها را وسعت داديم. بطور مثال همين مؤسسه پژوهش و برنامه ريزي آموزش عالي چقدر از 

  باشد.گيرد كه اين خودش يك چالش ميمورد استفاده آموزش عالي قرار مي
بايد نگاه ما يك موسسه داريم و بايد برنامه ريزي كنيم كه آموزش عالي بايد بر اين اساس حركت بكند و چه ميزان منطقي است. اينها مسائلي است كه 

  مسأله را عوض كنيم.مان به 
  

  موسسهو معاون توسعه مديريت و منابع معصومه قارون، عضو هيات علمي 

  
بنده با توجه به توضيحاتي كه ارائه شد و بسيار مفيد و بجا بود مي خواهم به طرح خود  ضمن خسته نباشيد به اعضاي محترم بسم اهللا الرحمن الرحيم

ايي كه براي آموزش عالي تعريف شده است، در دستور كار آنچه كه براي آموزش عالي اتفاق افتاده است، اشتباه در هبا توجه به دستورالعمل موضوع برگردم.
ن جلسه مسير و عملياتي و اجرايي كردن آن دستور كارها و خط مشي هايي كه پيش بيني شده بود را مورد ارزيابي قرار بدهيم. طرح موضوعي كه در اي

  نيفتيماشتباه ديگري  به اشتباه  از يك خداي نكرده  در پيش روي ما ممكن است وجود داشته باشد تاچه خطري اين بود كه صورت گرفت 
شعاع قرار گرفتن الرود. يكي بحث توسعه كمي و تحت موضوعات و مسائلي كه در برنامه ششم نظام آموزش عالي مطرح بود از چند محور اساسي فراتر نمي

هاي خود فاصله گرفتند و مورد ديگر بحث اشتغال دانش آموختگان بود كه به صورت تناسب تحصيل و نظام ها از نظام زيريلي از دانشگاهها بود و اينكه خ
ها بهمان سمت رفت. علت اين بود كه مسائل مربوط به بيكاري دانش آموختگان در هاي ابالغي آمده بود و به دنبال همان هم جهتگيرياشتغال در سايت

  .ر تبديل به يك سطحي از مسأله شده است زمان حاض
موضوع عدم تناسب .شود رسد دچار يك شتابزدگي ميمرحله از بحران را نيز گذرانده باشيم و چون وقتي جامعه اين مرحله مي دوشايد ما ديگر به عبارتي 

ر زمان تدوين برنامه سوم توسعه توسط نظام اقتصاداناني كه شد، دتدوين شده توسط نظام آموزش عالي با آنچه كه در جامعه احساس نياز ميبرنامه هاي 
  شده است.كردند هميشه اين تذكر داده ميدر اين زمينه صاحب نظر بودند و هم توسط اين مؤسسه پژوهشگراني كه در اين زمينه فعاليت مي

شود دچار عدم تعادل شده است و داراي تب و گاهي تشنج ميبيان كردند فرض كنيد بدني  هشدارهايي  مرحوم دكتر عظيمي در زمان برنامه سوم توسعه
به دنبال  هاند و همكنند. معضل بيكاري دانش آموختگان دركشور ما به اين مرحله رسيده است و همه از تشنج آن دچار دستپاچگي شدهو همه مشاهده مي

يرد. از جمله اين اشتباهات: تعريف شغل است. سياستگذاران ما دچار اشتباه گردند. پس طبيعي است در اثر اين شتابزدگي اشتباهاتي صورت بگراهكاري مي
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و اين اولين رود را مالحظه بفرماييد تعريف شغل در اين سند از كسب وكار فراتر نمي شدهاقتصاد مقاومتي ابالغ  ذيلاي كه اند. شما اگر متن برنامهشده
آينده توسعه علمي يك كشور و هم توسعه اقتصادي و اجتماعي را صد درصد  هم باشد. يمي مياند و اشتباه بسيار عظاشتباهي است كه دچارش شده

 كنيمدر فضاي تاريك و مبهمي حركت ميما،  فروكاسته مي شودصنعت و خدمات  كسب وكار در حد كشاورزي وبه  از اشتغال كه  يتعريف كند.تخريب مي
هاي دانش آموختگان با بازار كار و دانش آموختگان ما گوييم نظام آموزش عالي ما و آموختهويم وقتي مياين فضاي تاريك روشن شود كه ما متوجه بشبايد 

شوند؟ چند درصد و با چه شرايطي بيكار ن ما براي پيدا كردن شغل كجا دچار مشكل مياواقعاً چنين است و تطابق ندارد، و دانش آموختگآيا تطابق ندارد، 
كنيم، شايد اكثريت جامعه بخواهند دنبال مي دقيقاين قضيه را بطور  در قالب طرحي  باشد، كه ماكت اقتصادي ما چه ميزان ميهستند؟ اصالً نرخ مشار

گذاريم. موارد ذكر شده در فوق بايد كه فقط يك مدرك اخذ كنند و تحصيل كنند. بايد ديد ما روي چه ضريب هوشي و چه درصدي، انرژي خود را مي
  شد.معلوم مي
بخاطر بحراني  ،اي كه مربوط به برنامه ششم بود خوشبختانه اين موضوع با وجود اينكه سابقه چند ساله داشت و ما بارها آن را تكرار كرده بوديمدر جلسه

متوجه بشويم در درجه اول بودن موضوع اين مسأله هم جا افتاده كه حتماً بايد مطالعات پيگيرانه و رصد دانش آموختگان آموزش عالي را داشته باشيم. كه 
كنيم. مطالعات و رصد دانش آموختگان را نياز داريم نه فقط باشد. ولي در دوره دوم كه ما از بحث دوم هميشه دفاع ميوضعيت بازار كار ما چگونه مي

  كند به جامعه پاسخگو باشد.بخاطر ايجاد اشتغال، خير بلكه دانشگاه بايد در قبال محصولي كه توليد مي
ن راه ها ظام آموزش عالي مثل هر سيستم ديگري بايد از نظر مشتري يك مطلوبيتي داشته باشد. كارايي نظام آموزش عالي را چگونه بسنجيم. يكي از اين

ل كار اين كنيم كه اصو به همين علت ما در طرح رصد دانش آموختگان تأكيد مي چقدر كارايي دارنداين است كه ببينيم اين محصوالتي كه عرضه شده 
  است خود دانشگاه ابتكار عمل را بعهده بگيرد و نسبت به دانش آموختگان خود حساس باشد و آنها را رصد بكند. 

اين وظيفه را نه اينكه به عنوان مؤسسه و يا وزارت علوم به عنوان يك وزارتخانه و نه سازمان مديريت به عنوان يك نهاد سياستگذار بلكه خود دانشگاه 
اشند مورد دارد. براي اينكه اين حساسيت را ايجاد بكنيم، آنجا پيشنهادي شد، دانشگاههايي كه در اين كار وارد بشوند و مطالعات پيگيرانه داشته ببرعهده 

يك اشتباه بسيار بزرگ  ها تبديل شده است و اينمتأسفانه به نحوه استفاده يارانه برنامه اشتغال فراگيرحمايت مالي قرار بگيرند. اين حمايت مالي در اين 
  ها و بحراني بودن قضيه چه اشتباهاتي صورت گرفته است.كنم كه بخاطر تعجيلباشد. بنده فكر ميمي

كنم كه دوستان حاضر در جلسه آن را مرتكب نشوند. بحث هايي كه از اشتغال دانش آموختگان و بحث از تحصيل و اي را ذكر ميبنده دراين جا مسأله
گيري رود كه چرا آموزش عالي بايد شغل ساز باشد. نه اين مفهوم نبايد نتيجهكنيم، متأسفانه فكر به سمتي ميآموزش عالي با بازار كار ميتطابق نظام 

يا خودشان ند بشود. ارتباط آموزش عالي با نظام كار به معني كه آموزش عالي وارد عمل بشود و دانش آموختگاني را تربيت بكند كه فقط بتوانند شاغل شو
دانيم، تعريف مشتري را بايد درست بكنيم. اگر تعريف مشتري درست بشود، يك كسب وكار راه بياندازند نيست. ما مشتري نظام آموزش عالي را مشتري مي

د تعريف مشتري شود. پس ما باينفر در صنف خدمات بازار تهران هم يك مشتري است و يك مؤسسه تحقيقاتي فيزيك نظري هم يك مشتري محسوب مي
 شود. نه چنين نيست.فاتحه رشته هاي علوم پايه خوانده مي را درست كنيم.  فكر نكنيم اگر قرار شد كه آموزش عالي با بازار كار تطابق داده بشود 

حظه بفرماييد در كشور باشد. ما چنين چيزي مقصودمان نيست و دردنيا هم چنين چيزي نبوده است. شما اگر مالمتأسفانه طرح اين سؤال اشتباه مي
كه نمايندگانشان چند بار به ايران نيز آمده بودند، و با وزارت علوم مذاكره داشته، شايد به جرأت بتوان گفت  ايتوسعه يافته و صنعتي مثل آلمان، مؤسسه 

ها تشكيل شده و الگوهاي كاملي بوجود آمده. يعني باشد. ولي زنجيرههاي علوم پايه مياش از رشتههاي تحصيلي% از بورس50درصد ... حداقل  50بيش از 
كند، اگر مشتري بخش خصوصي است مشخص است واگر كند براي چه چيزي بورس ميداند كه اكنون دانشجويي را كه حمايت مالي ميآن مؤسسه مي

 60كنيم كه كنيم ولي اصالً فكر نميال پيگيري ميمتأسفانه ما سياست هاي مختلف را براي باالبردن سطح اشتغ مشتري بخش دولتي دارد معلوم  است.
   باشد.درصد اين اقتصاد دولتي مي

هاي شود دقت الزم را داشته باشيد.ما خداي ناكرده دچار اشتباهاتي كه در تنظيم چنين برنامهبا اين مالحظات روي تعريف و سؤاالتي كه مطرح مي
  تباهات نشويم. اشتغالي وجود دارد، در نقدشان نيز دچار همان اش

  
  معاون پژوهشي موسسه عضو هيات علمي و  ،رضا منيعيدكتر 
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بساماني ابحث هايي بسيار مفيدي امروز در  اين جلسه مطرح شد و در بحثي كه خانم دكتر حسيني مطرح شد بيشتر به تقاضا اشاره كردند در صورتي كه ن
رود و بخشي از اين ناهماهنگي هايي كه اشد. اينكه چرا االن گرايشات بسمت علوم پزشكي ميبهايي كه االن وجود دارد بيشتر مربوط به بخش عرضه مي

 مقدار . % كاهش پيدا كرده است6سال گذشته حداكثر به زير  11كنم علوم پايه طي من عرض مي باشد.وجود دارد مربوط به تنظيم عرضه و تقاضا مي
  آن هم كاهش پيدا كرده است. مطلق

اي را تنظيم باشد، شوراي انقالب فرهنگي مصوبهشه يابي و ورودي كه دوستان اشاره كردند يكي از مهمترين اين عوامل، قوانين و مقررات ميعالوه بر ري
رياضي،  توانست وارد بشود جذب دبيري مدارس بود تا افرادي كه عالقه مند بودند از اين طريق دركرد كه دانشگاه فرهنگيان در مسيري كه علوم پايه مي

 ،در گذشته آموزش و پرورش مي توانست از همه فارغ التحصيالن دانشگاهها نيرو  جذب كند آمار، فيزيك و شيمي آن حوزه وارد شوند و تحصيل كنند.
گاه شده بودند در حوزه ولي با وجود اين مصوبه كه فقط از دانشگاه فرهنگيان مي توان نيرو جذب كرد، بسياري از كساني كه تمايل داشتند و يا وارد دانش

شود اصالح كرد و مسير آينده را هموار كرد اصالح نظام قوانين و مقررات مي باشد. و در همين علوم پايه انصراف دادند. بنابراين يكي از بخش هايي كه مي
درصد كاهش داشته است. دليل عمده  6رصد به د 12زمان اين مسير كاهنده وجود دارد و هر سال اين سهم بنابر معيار مطلق كاهش پيدا مي كند. كه از 

هاي پزشكي به اين علت است كه سهم دانشجويان پزشكي نفري و ثابت متقاضيان در رشته راهز 450شته هاي علوم پايه و حضور كاهش متقاضيان در ر
، هنر، علوم انساني، كشاورزي به شدت توسعه پيدا هاي ديگر توسعه پيدا كرده است، بخش مهندسييعني در حوزه هاي عرضه نظام بخش ،ثابت مانده است

هد نبوديم. اين كرد و هركس كه متقاضي بود، اين افراد را جذب كرد. ولي وزارت بهداشت اين اجازه را ندارد در شاخه هاي پزشكي ما اصالً توسعه اي را شا
درصد دانشجويان ما  5/5يك ميليون و سيصد هزار دانشجو را دارد. كالً هزار دانشجو از ميزان  190تا  180انباشت صورت گرفت و اكنون وزارت بهداشت 

 باشد و اينكه اجازه اشاعه در دانشگاه آزاد و يا پيام نور نداد، اين كار منجر به انباشت شد و هرچيزي كه محدودتر بشود، تقاضايدانشجوي پزشكي مي
  هاي پزشكي وجود دارد. ورود به رشتهو اين تعامل و حرص براي  بيشتري براي آن وجود خواهد داشت

كنم چرا كسي كه دندان پزشكي، پزشكي و يا باشد.كه اين منابع بايد از علوم پايه حمايت كنند و اين سؤال را مطرح مييك راهكار منابع دولتي مي
-و رايگان تحصيل كند. چرا بايد به اينگونه باشد ما مي درآمد داشته باشد از يارانه هاي عمومي استفاده بكندتواندداروسازي خوانده بعد اتمام درس، مي

-اي مي. اصالح قانون و مقررات نقش بسيار اساسي در اين زمينه دارد. بحث بعدي توسعه ميان رشتهيارانه ندهيمهايي كه بازار كار دارد توانيم براي رشته

كرد. حال اين سؤال مطرح مي شود نظريه  ابداعلطفي زاده نظريه فازي را دكتر باشد. كه دوستان در صحبت هاي خود بيان كردند كه االن وجود ندارد. 
در ماشين لباس  تميزي لباسدر تمام علوم مهندسي اين نظريه كاربرد دارد. حتي درصد بله مستقيما حل نمي كند ولي كند؟ فازي چه مشكلي را حل مي

  كشور نتوانستيم به درستي توسعه بدهيم.ما اين نظريه را در  و باشدشويي براساس نظريه ايشان مي
  
  

  دانشگاه آزاد اسالمي واحد علوم و تحقيقاتعضو هيات علمي  ،بابك عباسيدكتر 

  
اي كه به قول خانم دكتر نورشاهي اطاق فكر و بابت وجود چنين مؤسسهام خوشحالم كه براي اولين بار در اين جمع علمي حضور پيدا كرده. بنام خدا

  نم.مي باشد سپاسگذارم. زيرا اين بحث ها در سياست گذاري وزارت علوم تأثير بگذارد. بنده روي عيب و ايراد را به بحث هاي امروز وارد مي كوزارت علوم 
 يانسانم در مورد رشته هايي كه اينجا ذكر شد مانند فلسفه، بنظر من اين يك صورت از مشكل علوم انساني مي باشد كه سياستگذاران چه ميزان به علو

آيند و در زمان سياستگذاري تلقي متفاوتي از علم و معتقدند؟ خصوصاً كه در اين بحث اشاره شد بيشتر مسئولين از رشته هاي مهندسي و پزشكي مي
  توان به سيطره كميت نام گذاري كرد.دانش دارند و كامالً با علوم انساني بيگانه هستند. كه يك نمونه چيزي است كه مي

زمان نوشتند، اكنون ما در دانشگاه با سيطره كميت مواجه هستيم. چرا كه دانشگاه آخرالبه نام سيطره كميت و عالئم  گنون كتابيرنه بنام  متفكريك 
نكته ديگر  دهد.صورت گرايي در مواجه با اساتيد و دانشجويان خود را نشان مي كميت زده است و انتظاري كه دانشگاه از اساتيد دارند كميت زده مي باشد.

دانشگاه، بنگاه اشتغال است. كه خود پول در  گوياكه به اشتغال ربط دارد گسترش رشته هايي در دانشگاهها باشد كه بازار كار داشته باشد شغل ايجاد كند 
  دهند. شود كه اساتيد را به سمت درآمد زايي سوق ميبياورد. حتي در دانشگاه آزاد مشاهده مي
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هركسي طرح درآمد  رسيد كه اساتيد عالوه بر تدريس كارهايي انجام بدهند كه درآمد زايي بكنند. كه االن تصويب كردند وبگوش مياي چند سالي زمزمه
 گيرد. من اين مسائل را مطرح كردم تا شما بتوانيد منعكس بكنيد زيرا دانشگاه هاي وزارت علوم نيز در رقابت با دانشگاههايزايي نداشته باشد پايه نمي

  كنند.آزاد در جذب دانشجو فعاليت مي
. به نظر من علوم محض هم در جاهايي داراي دنبال مي شودبنام درآمد زايي  شكل خودنازلترين و بي اهميت ترين  به بردي بودن،راز كا سطحي  اين تلقي

در خدمت گسترش  كه مثل رياضيات محض  است  كاربرد مي باشند. فلسفه منتقد فرهنگ است، منتقد روال هاي موجود است و در خدمت فهم جهان
تواند آدمهاي عميقتري د ميننكتواند يك كاربرد باشد. دانشجوياني كه تحصيل ميباشد و اين ميدر واقع فهم اررزشمند مي معرفت و فهم و دانش هست.

رآمدزايي مطرح باشد، نازلترين معني از كاربردي بودن را كنيم كه فقط بحث دبشوند و فهم عميق تري داشته باشند. اما وقتي به قضيه طوري نگاه مي
  تحت تأثير قرار بدهد.   داشته ايم. به نظر من دو محور سيطره كيفيت و كار و اشتغال زايي براي خود دانشگاه دو آفتي است كه مي تواند آينده را

  
  مقصود فراستخواهدكتر 

به نظر من بايد آينده علوم  است.ساختار گفتگويي  كنيم واين بركتجمعيت  آشفته بحث، كسب زلفتا اينجاي بحث بسيار ممنونم. ما مي كوشيم از اين 
  مورد بررسي قراربدهيم. در اين سرزمين  به يك پرسش بزرگتر انتقال بدهيم و آينده عقالنيت را مي توان  محض و سرنوشت آن را 

اما عقالنيت را نهادمند نمي كنيم. اگر فرايندهاي عقالني نباشد عقال هم كرخت مي  قال داريمايران ع ما در ايران به عقالي برخالف عقل تبديل شده است.
كنند فرزندانشان به مي سعيخانواده هايي كه  دنبال مدرك اند عاقل اند  ودنبال منافع خود مي روند. ظاهرا انتخاب عقالني مي كنند.  هايي كهبچه شوند.

از آب بيرون  خانواده خود وبچه هاي خود را  گليم  و مي خواهند بينند خودشان را در يك آشفته بازار ميعاقل اند و وارد شود خاص  اي شاخه و رشته
هاي عقالني داريم ولي عقالنيت نداريم.  انتخاب. بعبارتي عاقالن همه كار مي كنند اما عقالنيت نهادمندي نيست دهد كه در جامعه بكشند و اين نشان مي

روند، هاي ما در يك نهاد عقالنيت انباشت پيدا نكرده است. بچه هايي كه داراي هوش باال هستند به خارج ميايم. عقلرباني عقل هاي خود شدهيعني ما ق
غلط را  ها ما ريلما هستيم كه ريل گذاري هاي غلطي مي كنيم. ي ندارند، ريزچون چاره اي ندارند. گاهي رشته هاي خاصي انتخاب مي كنند، چون گ

وهمه ضرر مي كنيم. اگر عقالنيت بر سياستها وساختارها حاكم  كنند حركت ميدنبال منافع فردي وخانوادگي خود  عاقلترها در اين ريل  وايم گذاشته
ي هاي عمومي ما مش . خط نهايت به كجا مي رود  در هاي غلط  اين ريلباشد در آن صورت انتخاب هاي عقلي شهروندان هم به نفع كشور تمام مي شود. 

دهند زيرا غير از اين و البته كار درست را انجام ميان سرپا نگه داشتن خود مي باشند مشكل دارد. در  ايران فرد مداري در حال رشد است. همه خواه
سازي هاي درستي نكرديم. پاليسي ها با راهي ندارند. زيرا ما براي آنها راهي نگذاشته ايم. دامنه انتخاب اين افراد بسيار محدود مي باشد. زيرا ما شيب 

و اين خير پايدار نيست. آينده عقالنيت در  به دست نمي آيدعمومي در نتيجه از حاصل انتخاب هاي عقالني شهروندان خيرپركتيس ها آشنا نيست. 
  آموزش عالي چه مي شود.

قل اگر ايران به عرا ياداوري كردند كه از طريق آن روشنگري بكنيم. مي شوراي انجمن هاي علفرصتي را براي ما نشان دادند و  عزيز دكتر جاللي جناب
گرفتاريم. ما نياز به عقالنيت جمعي داريم كه نهادينه بشود. در اين  همههاي فردي احاله بشود سرانجام ايران باخدا هست. ما همه هوشمند هستيم ولي 

مداخله بكنيم، از برخي از انحراف ها پيشگيري بكنيم و نسبت به آينده پيش فكري داشته  .صورت ما مي توانيم آينده بهتري را براي خود تعريف بكنيم
اين سؤال پيش مي آيد كه  باشيم. همانطور كه دوستان عرض كردند در پزشكي هم اين مشكل وجود دارد و ما نيازمند عقل فرجام بين در ايران هستيم. و

  مروز صورت گرفت بارقه هاي آگاهي را براي ما افكند كه من به نوبه خود از شما تشكر مي كنم.بحث هايي كه ا حكمت در ايران كجاست. خرد و
  
  

  دكتر كوروش برارپور،
ردم يك درخواستي كه از مؤسسه شده است مانند اين است كه بخواهيم بجاي توليد نان، شكم مردم را سير كنند. همانطور كه در عرايض قبلم  اشاره ك

فارغ  out putرا مطرح كردم كه شما بايد آن را شفاف سازي بكنيد، در واقع وظيفه آموزش عالي  professionنوان حرفه يا مفهوم جديد تحت ع
باشد. بنده خواستم اين باشد. ولي اوت كامش بايد توليد حرفه باشد نه توليد شغل، زيرا حرفه يك مفهوم بسيار گسترده تر از شغل ميالتحصيالن مي

  بحثم اضافه كنم. با تشكرموضوع را به 
  

  نسرين نورشاهيدكتر 
 . فرمودند  در اسناد سياستي خواستم از صحبتي كه خانم قارون كردند استفاده كنم ضمن تشكر از اينكه دعوت ما را پذيرفتيد و خسته نباشيد بنده مي

تشكر  بازهمدهيم. مي  انتقال، ما اين دغدغه را دار را ايجاد كنكسب وك دفلسفه نمي توان ودر نتيجه تصور مي شود ه استشدنتمايز از هم مشغل  كار و
  كنم.كنم از حضور شما و خسته نباشيد عرض ميمي
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  م ميز آينده پژوهي آموزش عاليهپنل هفد
  

  از  پنل هفده آينده پژوهي  ميزعلمي نتيجه گيري دبير 
  
  

براي   تأمالت وهشدارهاي  سياستگذاري
  م  در ايرانمحافظت از  آينده علو

  
شرايط و روندهاي زير آيندة علوم دانشگاهي در ايران را با مخاطرات و محدوديت هاي جدي مواجه 

ساخته است. اگر مي خواهيم علم در آينده ايران مكاني مكين داشته باشد الزم است اين شرايط و روندها  
  : اصالح بشود

   شرايط و روندهاي خطر ساز براي آينده علوم در ايران
سياست گذاري هاي اخير براي توسعه اشتغال بيانگر تعريف محدود و غير علمي از شغل است كه مسأله  اسناد منتشر شده از. 1

علوم محض پايه و تحقيقات اشتغال دانش آموختگان دانشگاهها و مراكز آموزش عالي را كمتر در بر مي گيرد و در اين صورت 

نازل از كاربردي شدن علوم و تحقيقات در فضاهاي  ك علت آن غلبه درك سطحي وبنيادي در كشور تضعيف مي شوند و ي

گفتماني وسياستي است. رياضيات با آن همه جايگاه اساسي در كل نظام علم، چرا بايد در اين كشور تا اين درجه بي مقدار شود؟ 

  سياستهاي غلط وريل گذاري هاي غلط اند كه منشأ اين نابساماني ها شده است

. غفلت گفتمان هاي رايج و سياستگذاران از معناي صحيح اثر بخشي دانشگاه و آموزش عالي مي تواند سبب شود دانشگاه ها 2

كه نهادهاي اجتماعي معنا ساز و آفريننده دانش و منشأ نقد و روشنگري و بيداري علمي هستند، به ماشين شغل سازي تقليل 

  داده بشوند. اين يعني پايان دانشگاه. 

دانشگاه يك سرمايه گذاري ديربازده است و نظام حكمراني شايسته است به اين معنا توجه داشته باشد نگاه كارگاهي وكارخانه 
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  اي وشركتي به دانشگاه بايد اصالح شود تا آينده علم در ايران محفوظ بماند

آموزش عالي  وپژوهشي يك كاسه  . در گفتمان رايج و  سياست ها متأسفانه گاهي شاهديم كه دانشگاهها  ومؤسسات3

ويكسان سازي مي شوند. در حالي كه  فلسفه هاي وجودي هركدام از انواع دانشگاه ها با هم تفاوت دارد و برخي مؤسسات 

آموزش عالي مثال علمي كاربردي ها وفني حرفه اي ها يا پيام نور  با  مأموريتهاي خاصي به وجود آمده اند . سياست گذار بايد از 

هر دانشگاهي حسب فلسفه وجوودي حقيقي اش انتظار داشته باشد . مثال انتظار از دانشگاهي پژوهشي كه مثل يك كارخانه، پي 

  در پي دانش آموختگاني اشتغال پذير توليد بكند ،  به  آينده بالندگي علم در ايران لطمه مي  زند 

اهها نبايد صرفاً به بروندادهاي عاجل اشتغال زايي موكول بشود. كار . رتبه بندي دانشگاه ها  يا حمايت هاي عمومي از دانشگ4

دانشگاه ها بسيار فراتر از ايجاد اشتغال است. وظيفه بخش دولتي وعمومي، حمايت از دانشگاه هاست نه به خاطر اينكه اشتغال 

بته در دراز مدت سبب  توسعه بازار كار ايجاد مي كنند بلكه براي اينكه دانش ومعنا و اكتشاف و خير عمومي خلق مي كنند و ال

  واشتغال نيز مي شود

. غلبه نگاه تكنوكراتيك به دانشگاه ها به عنوان بنگاه هاي سود آور خطاي سياستي است كه  به فلسفه آموزش عالي ايران 5

برانند. دانشگاه نهادي اجتماعي  اي و شركتيفايده به معناي  كارخانه –لطمه سختي مي زند . دانشگاه ها را نبايد با چوب هزينه 

  وفرهنگي با مسؤوليت هاي اجتماعي است

  وسيله اي به علوم انساني و اجتماعي و هنر، با ماهيت اين رشته هاي حياتي  بيگانه است  –. نگاه فن ساالر و ابزاري و هدف 6

ي متأسفانه ميان كار وفعاليت خالق با شغل .كار و فعاليت خالق چيزي فراتر از  اشتغال است . در گفتمان هاي رايج سياست7

  تمايزي قائل نمي شوند. نفوذ وغلبه اين گفتمان ها بر  تفكر سياستگذار، براي آينده علوم دانشگاهي مشكل ساز شده است. 

. به .دانشگاه هاي معتبر ايران در حال حاضر تاوان مشكالت و نارسايي هاي موجود در سيستم هاي ديگر  را مي پردازند 8

  عبارت ديگر  انتظارات غير واقع بينانه اي  از دانشگاه ها غالب  وميدان دار شده است: 

بسياري از زمينه هاي مهارتي و فرهنگ مهارت وروحيات تحقيقاتي الزم است در آموزش و پرورش فراهم بشود. مثال اول: 
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اگر بچه ها قبال با روح تحقيق يا فرهنگ مهارتي ورودي هاي آموزش عالي از خروجي هاي آموزش و پرورش دريافت مي شود و

اگر و كاربرد علم در عمل آشنا ومأنوس نباشند وخو نگيرند تغيير آنها در كالس هاي درس دانشگاهي بسيار دشوار مي نمايد. 

تنبل به بار استعداد وخالقيت  بچه ها را به نحو خوب پرورش ندهيم  ودر خانواده ورسانه هاي رسمي ودر مدارس ، آنها را 

آيا ما حق داريم كه  كيفيت دانشگاه از ورودي لطمه هاي سختي مي بيند.بياوريم،  از دست كالس دانشگاهي چقدر بر مي آيد؟  

بندي دانشجوي غيرمستعد را در كنار دانشجوي مستعد قرار در هر ده يا روستا دانشگاه داشته باشيم؟ آيا ما حق داريم با سهميه

 يگر امروز بازار كاذب كنكور بر پذيرش دانشگاه ها حكم مي راند. ؟ از سوي دبدهيم

در سيستم اقتصاد كشور و نظام اشتغال ما نارسايي هاي جدي وجود دارد . بازار كار سنتي  ما   چه بسا اصوال  نيازي  مثال دوم:

سريعا وارد بازار كار بشوند كه اقتصاد ما چندان به دانش ندارد. تنها وقتي مي توان انتظار داشت كه دانش آموختگان دانشگاهي 

واقعا اقتصادي مبتني بر دانش ونوآوري  وخالقيت باشد. در اين صورت استخدام كنندگان به جذب دانش آموختگان دانشگاهي 

  راغب تر مي شوند. 

هاي ما اثر مي گذارند. مثال  مثال سوم: اعضايي از پنل ، به تحقيقات خود اشاره كردند كه چگونه شبكه اي از متغيرها در پديده

نظام سياسي، مديريتي، اداري، باورها  وعادتواره ها همه  وهمه به اثر بخشي وكيفيت دانشگاه در ايران لطمه مي زنند. پس انتظار 

  يك دانشگاه با اثربخشي باال مقداري هم مستلزم اصالحات در ديگر نهادها وبخش هاي كشور است

ضه و گسترش بي رويه آموزش عالي  دچارخطاهاي جدي شده است كه آثار آن را در گسترش  ها و . سياستگذار در  بخش عر9

مجوز دهي هاي  نابسامان مشاهده مي كنيم. رشد سرطاني كميت ام الفساد آموزش عالي است.  از آن سو دانشگاه هاي مان را 

ايم وحاال از اين سو اصرار داريم هركس دانش آموخته مي بدون توجه به طرف تقاضا ونيازهاي واقعي جامعه پر از دانشجو كرده 

  شود بايد بالفاصله وارد شغلي بشود!  

. دانشگاه ها با دانش آموختگان خود ارتباط سيستماتيك ندارند . دانشگاه هاي دنيا به طور مرتب از دانش آموختگان خود 10

ا درباره كيفيت دانشگاه و برنامه هاي آن و از جمله مسير شغلي آنها پيمايش هايي انجام مي دهند و به ديدگاه ها و ارزشيابي آنه

  توجه مي كنند وبر آن اساس در برنامه هاي خود دست به اصالحاتي مي زنند.
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موزش عالي آبا عملياتي شدن طرح پيمايش وضعيت اشتغال دانش آموختگان كه شبكه ان در مؤسسه پژوهش و برنامه ريزي 

ارتباط سيستماتيك با  ته شده، امكان كسب اطالع از وضعيت اشتغال و علل بيكاري دانش آموختگان وطراحي و به اجرا گذاش

. اميد كه با حمايت هاي مديريت كالن كشور از اين طرح ملي در مؤسسه ، در آينده همه دانشگاه ها بتوانند آنها فراهم مي شود

ها در جهت اثر بخشي اجتماعي كمك كنند واز بازخوردها در اصالح مسير بعدي دانش آموختگان خود را پي جويي بكنند و به آن

  برنامه ها ي آموزشي ودرسي خود بهره بگيرند
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