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  سخن آغازین

  
  1:دکتر محمد زاهدي اصل

و مجمع طباطبائی براي نخستین بار با همراهی و همدلی مجموعه دانشگاه عالمه 
انداز ایران که با   با توجه به بررسی سند چشم. این همایش برگزار شد،صنفی

ه تأیید مقام  در مجمع تشخیص مصلحت نظام تدوین شد و ب82 هوشمندي در سال
 در منطقه رتبه دست کم از بعد علم و فناوري باید 1404 ایران، معظم رهبري هم رسید

زنند و  ها حرف اول را می اول باشد و براي رسیدن به چنین نقطه رفیعی دانشگاه
  واقعاً،شده براي رسیدن به آن نقطه  گذاشته ها رسالت و مسئولیتی که به عهده دانشگاه

نی است و طبیعتاً دانشگاه باید استقالل علمی الزم را داشته باشد که مسئولیت سنگی
بتواند خود را به آن نقطه برساند و هدف اصلی از این حرکت علمی هم همین بود که 

 نظر دورهم بنشینند و نهایتاً نام و صاحب  صاحباستادانچنین اتفاقی بیفتد و 
 دانشگاهی این کهیی باشد براي ها و نظراتشان راه گشا اندیشی کنند و حرف چاره

 دانشگاه این کهدر مورد ) ره (به مضمون حرف امام خمینیبنا .کارآمد و سالمت داشت
 ،تواند مملکت و کشور را نجات بدهد و راه گشا براي نظام باشد رآمد می.درست و کا

دانشگاهی که استقالل علمی : امروز بر همین اساس با این سؤال مواجه هستیم که
به دولت % 100 آیا دانشگاهی که وابستگی مالی؟ ته باشد چه دانشگاهی استداش

                                                
-استاد مددکاري اجتماعی دانشگاه عالمه طباطبائی و دبیر علمی همایش .  
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البته دولت  ( آن کامل از سوي دولت تعیین شوندمسئوالنداشته باشد و دانشگاهی که 
تواند  و دانشگاهی که در آن نقادي و آزاداندیشی نباشد چگونه می) جدا از ملت نیست

هاي  ما در مناسبت.  بتواند اثرگذار باشداین کهادعاي سالمتی و استقالل داشته باشد و 
ایم که  ایم و همیشه این نکته را مطرح کرده مختلف رابطه صنعت و دانشگاه را بیان کرده

مورد {منظور از صنعت لزوماً صنعت به معناي خاص نیست و ارتباط جامعه با دانشگاه
شگاهیان حرف خودشان را دان :گویند اند که بعضی می همه بزرگواران شنیده. }نظر است

. کنیم و این قطعاً به ضرر کشور است بزنند ما مدیران اجرایی هم کار خودمان را می
دانشگاه باید حاصلش و تالشش در جامعه به کار گرفته شود و این راهبردهایی که در 

شود که چه  کنیم همین است و در این راستا بررسی می این همایش ارائه می
، هایی داریم که بتوانیم با استفاده از دستاوردهاي این همایش ه چالشها و چ محدودیت

هاي  هاي اجتماعی بخشی از مسئولیت آسیب بررسی. کنیم هاي جامعه باز  از گره اي گره
توانیم  نمی ما. بعنوان دانشگاه تخصصی علوم انسانی استطباطبائی دانشگاه عالمه 

اندیشی کنیم و اگر همه   و باید براي آن چارهها را کتمان کنیم وجود و گستره این آسیب
 ،دست هم بدهند به نظران دست مدیران اجرایی و صاحب، علما، اندرکاران دست

از خداوند متعال براي همه آرزوي در پایان . ساز باشند توانند براي جامعه چاره می
  . دارمموفقیت و سالمتی 
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   سرآمدخصیصه ذاتی یک دانشگاه، ها استقالل دانشگاه

  1محمدرضا ضیائی بیگدلیدکتر 
  
  مقدمه

علم و تربیت متخصصان براي هر جامعه ، اندیشه پروري، دانشگاه مرکز اندیشه سازي
به این معنی که به هیچ رکن . اي برخوردار باشد در نتیجه باید از جایگاه ویژه. است

روزه به آن دولتی حکومتی وابسته نباشد و این عدم وابستگی همان اصلی است که ام
، درستی شکل نگرفته شود که متأسفانه هنوز در جامعه ما به ها گفته می استقالل دانشگاه

  . شده که کمتر جنبه اجرایی یافته است  باره وضع هرچند مقرراتی دراین
آنچه مسلم است این است که در جوامع پیشرفته اصل استقالل ، هرحال به
 رابطه هیچ تفاوتی میان دانشگاه دولتی و غیردولتی در این. یافته است  ها تحقق دانشگاه

  . وجود ندارد
ها به معناي خروج از  نکته مورد تأمل در این رابطه آن است که استقالل دانشگاه

ها در چارچوب  بلکه بدان معنی است که دانشگاه، نظام حقوقی و حکومتی نیست
، تحقیقاتی، وزشی امور آمتمامگیري در  حق تصمیم، ضوابط قانونی مصوب خود

  . دانشجویی و مدیریتی را داشته باشند
وگرنه دانشگاه بستري مناسب براي استقالل ، موانع قانونی است،  عمده موانع

رسد این  خواهی هم باید وجود داشته باشد که به نظر می البته فرهنگ استقالل، است
علمیتوجه کنیم  هیأتاگر به خصوصیات یک عضو . ها وجود دارد فرهنگ در دانشگاه

                                                
-استاد حقوق دانشگاه عالمه طباطبائی .



  
  
  
  
  ...ها استقالل دانشگاهملی همایش مجموعه مقاالت     4

طلبی دارد که این البته جنبه فردي دارد ولی اگر  بینیم که همواره روحیه استقالل می
  . بهتر از هر ارگان دیگري بازخورد دارد، صورت نهادینه و جمعی درآید به

استقالل ، مخصوصاً توسعه علمی هر کشور، هاي اصلی توسعه یکی از شاخصه
ها سرفصل توسعه علمی هر  استقالل دانشگاه، دیگر انبی به. هاي آن کشور است دانشگاه

  . شود کشور محسوب می
آن دانشگاه تعیین   علمیهیأتچنانچه سرنوشت هر دانشگاه به دست اعضاي 

  علمیهیأتیافته و پخته نیست و اعضاي  به این معنی است که آن دانشگاه قوام، نگردد
. باشند مور شغلی خود برخوردار نمیآن از رشد علمیو عقلی الزم و کافی براي اداره ا

پس اگر چنین باشد و باالترین طبقه روشنفکر یک کشور که همان فرهیختگان آن 
یقین  به، گیري نمایند کشورند نتوانند خود در خصوص سرنوشت خود تصمیم

پذیر نخواهد بود و اینجاست  ها و طبقات دیگرجامعه امکان گیري مستقل در رده تصمیم
، رو ازاین. وجود دموکراسی واقعی و عینی در آن جامعه تردید جدي کردکه باید به 

جانبه  ها باید در یک فرایند دموکراتیک ناشی از تعامل سه مفهوم استقالل دانشگاه
، توان در یک کشور مفروض فرضاً چگونه می. دولت و جامعه به دست آید، دانشگاه

از استقالل ، هاي آن کشور نشگاهاما دا، سخن از وجود حاکمیت مطلوب یا خوب نمود
  . بهره باشند و خودگردانی بی

هاي یک دانشگاه سرآمد با درجه علمی  یکی از ویژگی، امروزه در دنیاي پیشرفته
سیاستی اصولی براي ، ها اعطاي استقالل به دانشگاه. استقالل آن است،  باالRankingیا 

  . هاست و پویایی آنپذیري و پاسخگویی در قبال جامعه  افزایش مسئولیت
را نباید در مقابل ترجمه واژه » ها استقالل دانشگاه«واژه استقالل در عبارت 

Independenceبلکه واژه استقالل در ، ها قرار داد شبیه استقالل دادگاه  و در مفهومی
هرچند ، باشد  یعنی خودمختاري یا خودگردانی میAutonomy اینجا ترجمه واژه

واژه استقالل به معناي ، اما مرتبط با برداشت کلی اولیه، یدربرداشت صرف حقوق
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هرچند ، بودن شخصیت حقوقی مستقل است ها و دارا استقالل حقوقی دانشگاه
  . اند هاي غیرمستقل نیز از این حیث داراي استقالل دانشگاه
  عنوان یک ها به این معنی است که دانشگاه بتواند به استقالل دانشگاه، مجموع در

، اداره کند و داراي مدیریت خودگردان باشد و از اختیارات اداري خود را، اد توانمندنه
. ها برخوردار باشد هاي آموزشی و پژوهشی و امثال آن ریزي تشکیالتی و برنامه، مالی

نقادي و نوآوري ، یعنی آزادگی، این ماهیت و سرشت دانش، امروزه در جهان پیشرفته
مسلماً چنین . کند ها را طلب می لمیازجمله دانشگاهاست که استقالل نهادهاي ع

سازد و نتیجه این  دانشگاهی زمینه را براي رقابت سالم علمیمیان دانشگاهی فراهم می
این  وجود بدیهی است با. آموختگان عالم به جامعه انسانی است تقدیم دانش، رقابت
شمگیري کاهش طور چ درصد فرار مغزها و مهاجرت نخبگان به، آموختگان دانش

  . خواهد یافت
ها به معنی  در مقابل باید به این نکته اساسی نیز توجه کرد که استقالل دانشگاه

هاي حاکم بر یک جامعه و خروج از قانون و  خودکامگی و جدایی از حاکمیت و ارزش
 ،استقالل دانشگاهی، تر ها یا به عبارت شاید دقیق استقالل دانشگاه. مداري نیست قانون

دهنده  تواند تشکیل هایی که خود می ابعاد و جلوه. هاي گوناگونی دارد عاد و جلوهاب
  . ها باشد عوامل استقالل دانشگاه

 -استقالل علمی، استقالل مدیریتی،  استقالل سازمانی:اند از اهم این عوامل عبارت
ی هم به پردازم و در پایان نگاه ها می آموزشی و استقالل مالی که متعاقباً به شرح آن

  . ها در ایران خواهم داشت مقوله استقالل دانشگاه
  

  عوامل و ابعاد مختلف استقالل دانشگاهی
  :استقالل سازمانی) 1
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در . ها باید سازمانی جدا و مستقل از دولت اما در ارتباط با دولت باشند دانشگاه
 هاي خود ها و تخصص  علمی آن بر اساس مهارتهیأتاعضاي ، این سازمان علمی

 که معموالً در را خود نسبت به دیگران این حق را خواهند داشت تا سازمان علمی
اي و حتی  هاي آموزشی و پژوهشی و مؤسسات حرفه گروه، ها دانشکده، برگیرنده

  . سامان بخشند، باشند هاي امنا می هیأت
  
  :استقالل مدیریتی) 2

ها  اي دانشگاهجمله رؤس مدیران در سطوح مختلف از، در یک دانشگاه مستقل
آن دانشگاه و بر اساس معیارهاي مدیریتی که خود   علمی هیأتباید از میان اعضاي 

  .  است1 این نوعی خودگردانی اداري،انتخاب شوند، کنند تعیین می
 هیأتها خود باید داراي آزادي عمل در استخدام افراد اعم از  عالوه دانشگاه به

  . تی شرایط استخدام و کار آنان را خود تعیین کنندعلمی یا اداري مورد نیاز باشند و ح
یقیناً زمینه بهتري ، تقویت اختیارات شوراهاي درون دانشگاهی در تصمیم سازي

دانشجویان و کارمندان فراهم ، استادان، را براي اجراي تصمیمات از سوي مدیران
  . کند می

ر را نیز در نظر در مقوله استقالل مدیریتی دانشگاه باید دو نکته اساسی دیگ
، فت توسعه سیاسی است و باید از آن پرهیز شودآ مدیریت سیاسی این کهاول  :گرفت

ها   در دانشگاهاین کهدوم   وتوانند محل مباحثات سیاسی باشند ها می هرچند دانشگاه
  . عقالنیت و علم مدیریت کند و نه زد و بندهاي سیاسی و جناحی و حزبی، باید اخالق

  
  : آموزشی- علمیاستقالل) 3

ها  که از عوامل استقالل دانشگاه ها بیش از آن  آموزشی دانشگاه-استقالل علمی
  . هاست ماهیت و سرشت دانشگاه، باشد

                                                
1. Self-Administration 
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ها را  یقین و اساساً آن به،  آموزشی باشند-هایی که فاقد استقالل علمی دانشگاه
یکی از ، ها نشگاهرهایی از مداخالت غیرعلمی در امور دا. توان دانشگاه دانست نمی

  . هاست اصول اولیه استقالل دانشگاه
  :ازجمله، ها خود داراي ابعاد گوناگونی است  آموزشی دانشگاه–استقالل علمی

  آموزشی-گذاري علمی گیري و سیاست آزادي در تصمیم )1(

 هاي درسی آزادي در طراحی و تدوین برنامه )2(

 ر دانشگاهآزادي در تعیین ضوابط پذیرش دانشجو و شرایط تحصیل د )3(

استادان و ، در این رابطه. بیان افکار و انتقال افکار، پژوهش، آزادي در مطالعه )4(
 دغدغه خاطر داشته باشند، دانشجویان نباید در کشف و انتشار حقایق

هاي سیاسی و دخالت مراکز  ها و کشمکش ها از تنش داشتن دانشگاه دور نگه )5(
 هاي فشار قدرت و تعرض گروه

 شغلی و اجتماعی،  علمی از امنیت فکريهیأتبرخورداري اعضاي  )6(

 آزادي در نحوه تدریس و انجام تحقیقات علمی )7(

 آموزشی استادان و –آزادي در تعیین و استقرار نظام ارزیابی علمی )8(
 دانشجویان

 
  :استقالل مالی) 4

، غیردولتی، اعم از دولتی، توزیع و جذب منابع مالی، ها باید در تخصیص دانشگاه
  . ها از آزادي عمل کامل برخوردار باشند موقوفات و امثال آن، یهاي مردم کمک

ها از تأمین  مستقل شدن آن، ها این نظر که شرط ضروري و تامه استقالل دانشگاه
مخصوصاً اگر قرار باشد بودجه ، رسد چندان صحیح به نظر نمی، مالی دولت است

  . دانشگاه از محل شهریه دانشجویان تأمین گردد
کننده اصلی بودجه   دولت تأمیناین که وجود با،  از کشورهاي جهاندر بسیاري

  . کند یا دخالت حداقلی دارد ها دخالت نمی دولت در امور داخلی آن، هاست دانشگاه
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آیا . همین ترتیب در مناسبات میان قوه قضائیه و قواي مجریه و مقننه وجود دارد
نندهو تخصیص دهنده بودجه قوه ک توان ادعا نمود که چون تأمین در این رابطه می

یقین  به؟ باشند ها فاقد استقالل قضایی می  دادگاهپس، قضائیه دولت و مجلس است
  . پاسخ منفی است
، عمدتاً جنبه پشتیبانی، ها حضور دولت در دانشگاه، هاي سرآمد جهان در دانشگاه

  . تشویقی و نظارتی دارد
اي به دولت  ابستگی مالی و بودجهتجربه بسیاري از کشورها نشان داده است که و

  . کند اي وارد نمی ها لطمه وجه به استقالل و خودمختاري دانشگاه هیچ به
به هر میزان و به هر طریقی که باشد ، هاي مالی دولت بدیهی است کمک

البته . ها شود جویی آن ها و روحیه حقیقت وجه نباید مانع از آزاداندیشی دانشگاه هیچ به
گاه  هیچ، ها به سرانجام رسیده هاي پیشرفته که مقوله استقالل دانشگاهدر همه کشور

در . ها کنار نرفته است دولت از عرصه توسعه علمی و فناوري و حمایت از دانشگاه
بلکه ، گري دولت نباید به معناي سلب مسئولیت دولت تلقی گردد کاهش تصدي، نتیجه

هاي  به تقویت نظام، ها دانشگاهمقصود آن است که دولت با تفویض اختیارات به 
  . پاسخگویی و حمایت از علم و فناوري همت گمارد، گذاري سیاست
ها به دولت به  برخی معتقدند که وابستگی مالی دانشگاه، رغم مطالب معروضه به

پس بهتر است که بودجه . کند ها خدشه وارد می هر صورتی که باشد به استقالل آن
، از قبیل اخذ شهریه از دانشجویان. ز منابع دولتی تأمین گرددج ها از محلی به دانشگاه

هاي  موقوفات و درآمدهاي اقتصادي ناشی از فعالیت شرکت، هاي مردمی کمک
هاي دولتی  ها و نهایتاً و در صورت ضرورت از محل کمک بنیان وابسته به دانشگاه دانش

شهریه آنان ، هریه نباشندو شهریه دانشجویان و چنانچه دانشجویان قادر به پرداخت ش
  . هاي مؤسسات خیریه یا موقوفات تأمین شود از محل وام بانکی با کمک

  ها در ایران مقوله استقالل دانشگاه: مالحظات پایانی
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هاي دنیا همواره با  ها در ایران همچون بسیاري از دانشگاه مقوله استقالل دانشگاه
اکبر  از آن زمان که مرحوم دکتر علی. هاي بسیاري همراه بوده است فرازها و نشیب

، برانگیز العاده و تحسین تدبیر فوق، درایت،  توانست باسیاست1320سیاسی در سال 
دانشگاه تهران یعنی تنها دانشگاه موجود در ایران آن زمان را از قیمومیت دولت و 

 خود ها را در ایران به دار استقالل دانشگاه وزارت فرهنگ خارج کند و عنوان پرچم
 که بار دیگر 1383اختصاص دهد تا تصویب قانون برنامه چهارم توسعه در سال 

هاي امناي هیأتها با اعطاي اختیارات نسبتاً گسترده به  نویدبخش استقالل نسبی دانشگاه
نهاد مستقل  هاي ایران بیشتر یک سازمان دولتی بودند تا یک دانشگاه، هر دانشگاه گردید

  .  آموزشی-علمی
بند الف ماده (انه همین استقالل نسبی مقرر در قانون برنامه چهارم توسعه متأسف

طور کامل  وخطا را به معروف دولت مستعجل بود و هنوز مرحله آزمون  قول نیز به) 49
تنها  نه، جمهور وقت هاي رئیس طی نکرده بود که باروي کار آمدن دولت نهم و سیاست

که حتی وابستگی و   نحوي به، ایی پیمودبلکه سیر قهقر، به فراموشی سپرده شد
شاهی  ها به دولت و سایر نهادهاي غیر دانشگاه بیش از دوران ستم تمرکزگرایی دانشگاه

نامه جامع مدیریت   نه قانون برنامه پنجم توسعه نه آئیناین کهجالب . پهلوي گردید
ساز  ت چارهي بعد نیز نتوانسها سالها و نه نقشه جامع علمی کشور مصوب  دانشگاه

  . گردد
 این بیماري وابستگی و تمرکزگرایی به محدوده داخلی هر این کهبارتر  تأسف

عنوان  هاي آموزشی به دانشگاه نیز سرایت کرد و موجب کاهش شدید اختیارات گروه
ها و شوراهاي   آموزشی هر دانشگاه و نیز دانشکده–هاي اصلی و اولیه علمی هسته

ها چه در  تا آنجا که بسیاري از رؤساي دانشگاه، ی شدگیري درون دانشگاه تصمیم
اشتباه گرفته و ضمن  دانشگاه را با پادگان نظامی ، دوران حکومت دوران نهم وچه دهم

وچرا از فرماندهان مافوق خود در خارج از دانشگاه و حتی نهادهاي  چون اطاعت بی
دانشجویان چون افراد اداري و نیز ،  علمیهیأتبر اعضاي ، امنیتی داخلی دانشگاه
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اد خود نقیکردند و آنان را همواره مطیع و تحت ا مادون خود فرماندهی و نه مدیریت می
مختلف  انحاء به، کردند خواستند و اگر احیاناً از دستور فرماندهی سرپیچی می می

  . شدند مجازات و تنبیه می
اقل نقص قانونی  حتی در این وانفساي خأل قانونی یا حداین کهبارتر  باز تأسف
ها ونیز وزارت علوم به  هاي امناي دانشگاه هیأت، 92 تا 1384ي ها سالیعنی دقیقاً در 

کردند و یا در مناسبات  درستی عمل نمی ها به وظایف نظارتی و عالیه خود بردانشگاه
بر اعمال و عملکردهاي غیرقانونی و مستبدانه آنان چشم ، ها شخصی با رؤساي دانشگاه

  . دادند ها را مورد تأیید قرار می ستند و حتی در مواردي آنب فرومی
امروزه خوشبختانه باروي کار آمدن دولت تدبیر و امید و نویدهاي امیدبخش 

ها   محترم وزارت علوم مبنی بر احیاي استقالل دانشگاهوزیرریاست محترم جمهور و 
هاي  که تشکل، نشگاهیاندانشگاه و دا، هاي چهارم و پنجم توسعه حتی فراتر از برنامه

هاي روشن آزادي و خودمختاري  گیرند افق ها قرار می دانشجویی نیز در زمره آن
  . دانشگاهی را در پیش رو دارند

آفتاب فروزان آزادي و استقالل بر ، هاي روشن باشد که هر چه زودتر از آن افق
دانشجویان ، استادان ،هاي کشور بتابد و همه دانشگاهیان اعم از مدیران سراسر دانشگاه

  . و کارکنان به استقالل واقعی دست یابند
 انشااهللا، به امید آن روز

 
 

  1:دکتر علی ربیعی
 نتایج این همایش دستاوردي براي بهبود وضعیت این کهاظهار امیدواري در مورد 

شده بود که   ي امنا در استقالل آکادمیک خواستهها هیأتدرباره نقش . ها باشد دانشگاه
 دانشگاه هستند و تجربه زیستی در 2 امناي هیأتخودشان عضو (. یشان صحبت کنندا

                                                
-عضو هیأت امناي دانشگاه عالمه طباطبائی و وزیر کار، رفاه و تأمین اجتماعی .  
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اي بگیرند از  ي امناء و نتیجهها هیأتمرور حقوقی و قانونی وظایف ) . این زمینه داشتند
 1388 کنم در سال البته فکر می: ایشان بیان داشتند. ها ي امنا در دانشگاهها هیأتنقش 

 به سفارش مرکز »ها هاي مؤثر بر استقالل دانشگاه مؤلفه «اي با عنوان تحت پروژه
هاي مؤثر بر استقالل و  مؤلفه«تحقیقات استراتژیک انجام دادم که ایشان عنوان را به 

تغییر دادند و به نظر ایشان استقالل و امنیت باید در کنار هم در » ها امنیت دانشگاه
  . ها تعریف شود دانشگاه

 عنوان  به دانشگاه.  امنا و مسائل تمرکز یا عدم تمرکز بودهیأت: محور بحث ایشان
نهاد علمی و مدنی طی صدسال اخیر هرچه بیشتر جلوآمده دچار تمرکز بیشتري   یک

شده و دانشگاه هرچه بیشتر خودش را از نهادهاي دیگر تفکیک کرده است و این 
تري در  ديبرخالف روندي بوده که شاید در برخی کشورها دانشگاه تأثیرات ج

 اقتصادي و سیاسی و یا به تعبیري زندگی اجتماعی مردم، هاي اجتماعی عرصه
و شاید هم یکی از دالیل آن  شده   تفکیک کمتر حاصل،داشته) اجتماعی به معناي اعم(

 مطبوعات و سایر نهادهاي مهم ، احزاب، تلویزیون،این بوده که دانشگاه هم مثل رادیو
ها بیشتر یا در  اي و اجتماعی شکل نگرفته و دولت نطقهم، بر اساس یک نیاز محلی

به نحوي به دنبال ترویج دانشگاه آمدند یا بر ، گر هاي توسعه دولت، کشورهاي شبیه ما
توسعه دانشگاه هم مورد توجه واقع شد و ، هاي توسعه ها و برنامه اساس نظریه

هرحال به هر دلیل و ریشه  به. اند ها آن را دنبال کرده درمجموع نهادي بوده که دولت
کنم  اند و من فکر می ها در صدسال اخیر بیشتر دچار تمرکز شده دانشگاه، تاریخی

همیشه در انجمن علمی . تر شده است تر و پیچیده عمیق، ها از نهادهاي دیگر تفکیک آن
دانشگاه ؟ کند مثابه یک عقل منفصل چگونه عمل می یک آرمان مطرح بود که دانشگاه به

هاي  نه به خواسته؟ نظام سیاسی و هم چگونه به جامعه مشورت بدهد نه هم بهچگو
تواند  می ها همایش گونه زدگی بشود و این قدرت سیاسی کامل تن بدهد و نه دچار عوام

عنوان مفصل بین قدرت و جامعه تولید نظریه  به تواند کمک کند که دانشگاه چگونه می
  . بکند
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د که در حال حاضر ما نه تئوریسین و نه آکادمیسین البته این بحث هم وجود دار
تئوریسین دیگر کنیم و شاید نتایج یکی از موضوعات همایش این باشد که ما  تولید می

عنوان قاعده زدایی در اقتصاد نام  هرحال آنچه که به به. کنیم خوبی تولید نمی هم به
کنم عدم  ببریم و من فکر میعنوان عدم تمرکز نام  بریم شاید در دانشگاه از آن به می

با توجه به تجربه سایر وزرا در این [. تمرکز راهی براي کاهش عوامل بوروکراسی باشد
سه دهه اخیر و تجربه آونگ گونه بین تمرکز و عدم تمرکز و سایر مشکالت مانند 

ها  که این... کارمند گرایی و مشکالت دیگر، هاي پیچیده اداري بیماري، چندشغله بودن
 امناي مستقل هاي هیأت این کهدر مورد ] .م در حوزه استقالل دانشگاه مهم هستنده

 نیازها و امکانات هر دانشگاه را به سمت ،چگونه بتوانند با درك بهتر از شرایط محیطی
ها و سمت صالح آن دانشگاه طی بکنند نگاهی کردم به اختیارات و آنچه که در  رویه

شده و    این اختیارات نوشته67سال در  1.منا وجود دارد اهیأتقوانین در مورد وظایف 
همین از کنیم و گویا   بر اساس همان اختیارات حرکت می1396 هنوز هم در سال

 امنا به دست هیأت از وظایف ها سالاي در این  تغییرات و تحوالت زمانی هیچ تجربه
، تصویب سازمان اداري ،نامه تصویب آیین. ایم که این قوانین را تکمیل بکنیم نیاورده

نحوه وصول درآمد ، تصویب ترازنامه، تصویب بودجه تفصیلی، تصویب بودجه
کوشش براي جلب ، داري براي مؤسسه رسی و خزانه تعیین حساب، اختصاصی

هاي بخش خصوصی اعم از نقدي و تجهیزاتی با رعایت ضوابط شوراي انقالب  کمک
 هیأتالعاده اعضاي  پیشنهاد میزان فوق، مالتیهاي مالی و معا نامه تصویب آیین، فرهنگی

نحوه اداره واحدهاي : اند از که عبارت با نگاه به این وظایف.  علمیهیأتعلمی و غیر 
التحقیق و حق  التدریس و حق میزان پرداخت حق، تولیدي و خدماتی و کارگاهی

رات تصویب مقر، شود بررسی گزارش مؤسسه که از طرف رئیس ارائه می، الترجمه
فقط دو بند از شانزده بند که  .تعیین شهریه ارزي و ریالی و شهریه ثابت، استخدامی

                                                
- شوراي عالی انقالب فرهنگی بوده یک مرور سریع داشتند و بعد 1367 از مجموعه وظایفی که مصوب سال 

  .به تأثیر هیأت امنا پرداختند
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کند  شده است بر امور غیر از مالی و اداري داللت می   امنا مشخصهیأتبراي وظایف 
نامه که  آیین، شهریه، تصویب بودجه :و بقیه چهارده بند همگی ناظر بر مواردي مثل

 امنا هیچ نقشی هیأت، ها ریزي و تأمین مالی دانشگاه وع بودجهها با توجه به ن همه این
هاي بخش  جایی دارد براي کوشش براي جلب کمک) ه(در بند . ها ندارد در آن

 امنا هیأتخصوصی و عواید محلی اعم از نقدي و تجهیزاتی که در این بند فقط 
هم فقط در  ا دانشگاه که آندر ارتباط ب. نوعی با جامعه مدنی ارتباط برقرار کند تواندبه می

هاي  هاي مردمی است نه در زمینه نوع رابطه دانشگاه با عرصه زمینه جذب کمک
نوعی به  حتی در این بند هم که به. توانند با دانشگاه رابطه بگیرند مختلف جامعه که می

شده است که در مورد دانشگاه و سایر نهادهاي دیگر    امنا اختیار دادههیأت
بند . بحث این است که فقط بروید و پول بگیرید و کسب منابع کنید، ري کندگی تصمیم

منظور   علمی مؤسسات است که بههیأتهم تصویب مقررات استخدامی اعضاي ) ن(
 امنا هیأتکنم  اجراست که در عمل فکر نمی  هماهنگی پس از تأیید وزارتخانه قابل

اختیار داشته ، یک کارشناس استعالمکننده بند فرهنگی یا نظر  مصاحبه اندازه حتی به
 با توجهو  امنا در استقالل دانشگاه هیأتبا توجه به موارد برشمرده شده در نقش . باشد

 نقشی در استقالل دانشگاه ،تواند با توجه به این بندها  امنا نمیهیأت، مرور اختیارات به
تواند   بکنیم که میحتی اگر تفسیر موسع، حتی در بند ارتباط با جامعه. داشته باشد

هایی که به دانشگاه در  جلب مشارکت کند با بخش خصوصی و خیرین و سایر گروه
هاي بیرون  تعامل و مشارکت شود با بخش، تواند وارد مذاکره می، تأمین مالی کمک کنند

 امنا و وقتی هیأتگذاشتیم براي » بستان«رسد وظایف  می» بده«وقتی نوبت به ، دانشگاه
طبیعی است که ... ها بده و بستان بکند با بخش خصوصی یا سایر بخشخواهد  می

هاي بخش خصوصی بدهد و دانشگاه را پاسخگوتر   امنا تضمینی براي خواستههیأت
بخش خصوصی که منابع اضافی ندارد تا به . بکند تا بتواند مشارکت مالی داشته باشد

می اگر بخواهند به بخش خصوصی یا نهادهاي عمو. دانشگاه غیر پاسخگو بدهد
خواهند بنابراین بدون ارتباط با نیازهاي  دانشگاه کمک بکنند از دانشگاه پاسخگویی می
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بیرونی و محیط پیرامونی کسی حاضر به بده و بستان نیست و در اینجا هم 
استثنا از مشارکت است ... وقف و، نذر، هاي خیرین کمک. ستهزیادي  هاي محدودیت

، فرهنگی جامعه، اقتصادي، نشگاه بر اساس نیازهاي اجتماعیو جذب مشارکتی که دا
 امنا در اینجا هم هیأتکنم  من فکر می .بده بستان بکند و پاسخ به نیاز جامعه بدهد

کنم دانشگاه پاسخگو به نیازهاي  بنابراین من فکر می. قدرت و اختیار الزم را ندارد
تواند راهی براي  می فاقاًجامعه و نیازهاي نهادهاي مختلف خصوصی و عمومی ات

هایی که در حال حاضر  استقالل دانشگاه باشد ولی در صورتی است که در این انضباط
رابطه ارگانیک میان دانشگاه و محیط .  وجود بیایدبهوجود دارد نوعی شالوده شکنی 

ه در تواند با این تعامل تقویت بکند البته نه به این اندازه ک پیرامون خود را دانشگاه می
 هم تصویب مقررات استخدامی است که این بند »ن« بند. شده است بینی این بند پیش

نهایت  در عمل هم همه مؤسسات آموزش عالی در. هم خودش ماهیت متناقضی دارد
 امنا باید هیأتاز مقررات استخدامی یکسان پیروي کنند و واقعیت این است که } باید{

. اه در مقابل محیط پیرامونی خودش نزدیک شودبه محلی شدن و پاسخگو شدن دانشگ
اي متحول کند که یک دانشگاه  گونه  امنا باید قدرت داشته باشد اداره دانشگاه را بههیأت

در گیالن با یک دانشگاه در سیستان و بلوچستان تفاوت داشته باشد و نیازهاي متفاوت 
 امنا اختیار هیأتکه به نحوي به بنابراین در هر دو بند . پیرامون باید در نظر گرفته شود

 هیأتبه جذب اعضاي بتواند حتی ] نگاه متفاوتی [ امنا درهیأتکنم   من فکر نمی،داده
ها در نظر   امناي دانشگاههیأتمجموعه اختیاراتی که براي ایی که  نتیجه. علمی اقدام کند

 به هانا امهیأتشده کارکرد خاصی براي استقالل آکادمیک ندارد و وقتی   گرفته
 به اعتقاد من نقشی در هدایت ،اند اي از اقدامات اداري و مالی منحصر شده مجموعه
قالب خاصی از  شوند و شکل و ها کماکان متمرکز اداره می دانشگاه  وها ندارند دانشگاه

کنم  من فکر می. شود می هاي کشور استانداردسازي حیات آکادمیک در کل دانشگاه
ارکرد مناسبی دارند که بتوانند با توجه به شرایط محیطی و با  امنا وقتی کهاي هیأت
در ریزي براي دانشگاه به نیازهاي پیرامون خود واکنش نشان دهند و پاسخ بدهند  برنامه
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 چنین قابلیتی ندارند و در حد مؤیدهاي ها امناهیأتدر شرایط فعلی حالی که 
توانند عمل  می... حقوق و  اضافه کننده ها یا تعیین هاي مالی و بودجه دانشگاه صورت

کنند و در راستاي استقالل آکادمیک با این قوانین و مقرراتی که در حال حاضر هستند 
 کنم هاي پویا داریم و من فکر می ما نیاز به دانشگاه. توانند ایفاي نقش مؤثري بکنند نمی

ا شرایطی براي  ماین کهکفایت ، هاي ما وجود دارد هایی که امروز در دانشگاه ظرفیت
 خوب و در برخی استادان. دنداررا  ،بهتر زندگی کردن مردم کشورمان ایجاد کنیم

اند تا وارد  خوانده  درس سختی دانشجویانی که به،  طباطبائیها مثل عالمه دانشگاه
 ایرانیان این کهتوانند با همه این شرایط راهکارهایی را براي  می ها این، اند دانشگاه شده

  . ارائه بدهند، تر بشوند و بهتر زندگی کنند موفقچگونه 
اجازه بدهید نقدي . داریم که شور درس دادن را بیشتر کنیم هرحال ما هم وظیفه به

 copy و paste و cut نسل. ما هم شور درس دادن را زیاد نداریم. هم به خودمان بکنیم
 نویسیم می. تبدیل کرده استپرداز الیکی  نظریه به نوعی  ما را هم به،  و الیکیpasteو 

روز  مسائل ما روزبه.  نیاز امروز دانشگاه ما است،شور مطالعه. که الیک بیشتري بگیریم
ي ها سالمسائل امروز ما قطعاً با » اجتماعی«مسائل . شود می تر تر و پیچیده دارد عمیق

الطم شرایط محیطی در دنیاي پرت  و»اقتصادي«همچنین مسائل و گذشته متفاوت است 
هاي خود را با محیط پیرامون خود که  این شرایط نیاز دارد که ما بتوانیم برنامه .محیطی

محیطی که حرکت کرده از یک محیط به سمت یک محیط  ،متحول شده سازگار کنیم
.  یک شکاف بحران اداره کشور در آن به وجود آمده، کهریزي قبلی ثانوي با برنامه

چنان باید  درس دادن و شور فراگرفتن در دانشجویان را آنبنابراین من معتقدم که شور 
قدر دانش تولید کنیم که حتی اگر دانشگاه نتواند رابطه ما را با  تقویت کنیم که این

چنان متعامل کند که بر محیط تأثیر زیاد بگذاریم ولی چنان در دانشگاه تولید  محیط آن
هاي  تأکید بر انجمن.  جامعه پیدا بکندراه خودش را دردانشگاه دانش و نظریه بکنیم که 

جایی که هم  ،گیرد جایی که در آن نوعی تعامل علمی صورت می عنوان  علمی به
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توان  هاي درس را می جاهاي خالی در کالس گیرد و هم پردازي در آن صورت می نظریه
  . اي اهمیت دارند که در تولید و تعامل علمی و نظریه، ها پر کرد در انجمن

 

  :شمیها  ر سیدضیاءدکت
آزاداندیشی و نقادي نه یک امر مستحب بلکه یکی از واجبات و الزامات دانشگاه 

یا مطالبه رسمی یا قانونی یا » اجتماعی«فقط یک ضرورت فرهنگی و  است و نه
 بلکه ضرورتی ماهوي براي رشد و پویایی و کارآمدي و نهایتاً حیات و ،اي کلیشه

تواند به حیات خودش ادامه   اگر این نباشد دانشگاه نمییعنی. سرزندگی دانشگاه است
عنوان یک مطالبه رسمی و جدي که باالترین مقام رسمی کشور  به آزاداندیشی. بدهد

هاي مختلف و  هاي مختلف و دولت  در موقعیت،اند مقام معظم رهبري به تأکید خواسته
ضعیت مطلوب نرسیده وقت به و شده است ولی هیچ مخاطبان مختلف این مطالبه مطرح

است و هنوز به جایگاه شایسته خودش نرسیده است و گرچه روند رو به رشدي را 
.  است، بسیارهاي فراوان در این زمینه اما راه نرفته و چالش) کمی و کیفی(داشته است 

هاي آزاداندیشی  هاي رسمی دانشگاه که با عنوان کرسی طرح آزاداندیشی در برنامه
موارد از یعنی در خیلی ... کند اي شدن حرکت می به سمت کلیشهشود  شناخته می

 یا ،شود می مراد، شود ولی احتماالً مخالف تصور این جمع کرسی آزاداندیشی مطرح می
شود و عمالً تعریفی و  شود اما در عمل عکس آن عمل می  این محتوا مطرح میاین که

ود که با محتوا و بعد ش تصوري از آزاداندیشی و کرسی آزاداندیشی مطرح می
هاي آزاداندیشی روند  آزاداندیشی سازگار نیست ولی اگر فرض کنیم که طرح کرسی

اي شدن داشته باشند آیا نفس آزاداندیشی هم روند رو به افول و انحاللی  افول و کلیشه
من ؟ طور طبیعی و ذاتی جریان دارد اي است که در دانشگاه به  پدیدهاین که یا ؟دارد

کنم که هم آزاداندیشی و هم نقد و هم گفتگو از جنس ساختار و رویه و   میگمان
قی هستند به رسیدن موضوع نهایی که این رُها بعنوان معابر و طُ روش هستند و همه این

دنبال به حقیقتی که علم اساساً ، موضوع نهایی این است که ما بتوانیم به حقیقت برسیم
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قبول قرار بگیرد  مورد تواند هاي علمی می شناسی روشست و بعنوان حقیقتی که در آن ا
آید که  آزاداندیشی به نظر می. هاي مختلفی که در فلسفه علم مطرح است یا شاخص

نیازها و ابزارهایی نیاز دارد یعنی یک فرآیند پسینی است و مسبوق  خود به لوازم و پیش
شی منوط به وجود آزادي است آزاداندی. استبه استقالل دانشگاه و امنیت و قطعاً آزادي

 این کهآیا آزاداندیشی یعنی . کند  آزاداندیشی گاهی ما را دچار یک ابهام میاین کهگو 
تواند مانع اندیشه   اصالً کسی نمیاین کهاجازه بدهیم افراد اندیشه آزاد داشته باشند یا 

 کسن  ها تحصیل حاصل هستند و هیچ آزاداندیشی به معناي آزادي اندیشه؟ شود
پس آزاداندیشی به چه . تواند مانع اندیشه دیگران بشود حتی در خارج از دانشگاه می

آزاداندیشی در واقع ناظر به آزادي گفتگو و آزادي بیان و آزادي پس از بیان ؟ معنا است
. هاي مختلف در دانشگاه بتوانند مطرح بشوند و استقبال شوند یعنی دیدگاه. است

آزادي بیان و جلوگیري از عوارض بعدي است و ، زادي گفتگوآزاداندیشی به معناي آ
. هاي جدید برساند تواند ما را به کشف حقیقت و کشف حقیقت این بیان و گفتگو می

براي رسیدن به آزاداندیشی واقعی باید آزادي بیان و گفتگو داشته باشیم و براي 
فتگو این است که گیري گفتگو باید شرایط گفتگو فراهم شود و اولین شرط گ شکل

دانیم و  اگر فرض کنیم که حقیقت را می. قبول کنیم جهلی داریم نسبت به حقیقت
در واقع گفتگو و آزاداندیشی را به رسمیت ، همان چیزي است که در دست ما است

 به دیگران نیازداریم که ما را نقد کنند و کمک کنند هاست کاین شرط دوم . ایم نشناخته
در جامعه . مخالف داشته باشیمکه طلوب خود برسیم و باید بپذیریم  به ماین کهبراي 

کنیم و این  گاهی کسی که مخالف نظر ما است بعنوان مخالف سیاسی و امنیتی تلقی می
عنوان امنیتی شدن فضاي  وضعیت مانع آزاداندیشی است وهمان چیزي است که به

 و موجب هشد نع تقابل  ما،گفتگوهاي آزاد. جمهور مطرح شد دانشگاه توسط رئیس
ها   شکاف،اگر تفاوت نظرها را امنیتی و سیاسی بکنیم. دنشو ترمیم و تلطیف روابط می

ر فضاي علمی و فضاي فرهنگی و که داگر اجازه بدهیم . کنیم را تشکیل و تشدید می
، اجتماعی، اقتصادي (مختلف هاي فضاي دانشگاهی گفتگوهاي مختلف در حوزه
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شویم   به سمت انسجام و قرابت ملی و وحدت ملی نزدیک می،ودبش) سیاسی، فرهنگی
در این  .]شود ترمی و کار سخت [برد نظرات را از بین می، و ایجاد منع براي ابراز نظرها

، ها  تا انگیزه،این گفتگوها شکل بگیرد و دانشگاه به آن سمت برودکه زمینه نیاز داریم 
ؤال مهمی که مطرح است این است که چرا ها شکوفا شود و س ها و خالقیت توانمندي

و در یابد  ها رواج نمی در دانشگاهکه شایسته است   نحوي پروژه آزاداندیشی و نقد به
شده اما من فکر   هاو موارد زیادي گفته پاسخ؟ کند متن روابط دانشگاهی رسوخ نمی

سی و  با مبناي سیااین کهبحث سیاست زدگی است و ، کنم یکی از موانع مطرح می
فقط   نه یعنی. کند  این کار را سخت می،جناحی بخواهیم در مورد مسائل قضاوت کنیم

امنیتی بودن دانشگاه بلکه سیاسی بودن دانشگاه به معناي سیاست زدگی آن و به معنی 
البته . شود  مانع پیشرفت گفتگو و آزاداندیشی و نهایتاً استقالل دانشگاه می،منفی آن

تواند نسبت به پدیده   دانشگاه نمی،تواند سیاسی نباشد و نمیدانشگاه سیاسی است 
تواند در حوزه سیاست بحث و نقد و نظر نداشته باشد و  نمی، تفاوت باشد سیاست بی

ها  شود ممکن است نقدهایی هم متوجه افراد و حوزه می اظهارنظر ها وقتی در این حوزه
 دولت.  باید بپذیریم که مکمل استبشود اما وقتی این نقدها عالمانه و آکادمیک باشد

قواي دیگر هم باید به این سمت بروند واز نقد استقبال کنند و باید . اآلن پذیرا است
دانشگاهی که وابسته باشد و به او . اجازه بدهند دانشگاه مستقل باشد تا بتواند نقاد باشد

 علم و بستر گفتگو تواند منشأ تواند دانشگاه باشد و نمی  نمی،گفته شود که چه بگوید
نقادي و تالش براي کشف حقیقت و حقایق بیشتر در ذات دانشگاه ، نقد، گفتگو. باشد

، اي که باشد است و مداخله در دانشگاه و محدود کردن استقالل دانشگاه از هر ناحیه
تواند  هاي مختلف می  چه دولت و چه سایر قوا و مجموعه،هاي رسمی دستگاه چه

 در خود حوزه کهاست این  امنا هم که مطرح شد ناظر به هیأتبحث . مشکل ایجاد کند
ها به  دانشگاه ها داده شود و در خود مدیریت آموزش عالی هم این اختیارات به دانشگاه

این باشد و  از تر دانشگاه و به بخش صف دانشگاه داده شود ولی اگر غیر سطوح علمی
، هاي مقدس انگیزه هاي دانشگاه حتی با در واقع هوس دخالت در فرآیند نقد و فعالیت



   
  
  
  

  19     سخن آغازین

هم اخالل در سازوکارهاي طبیعی نقد است و هم موجب به تأخیر انداختن فرایندهایی 
دانشگاه کانون اجتماع نخبگان علمی و فرهنگی . شود که به کشف حقیقت منجر می

  . است
 هاي نو از مختصات اصلی دانشگاه  نقادي و کشف و طرح ایده، نوآوري،خالقیت

آیند بنابراین تسهیالت و مقدمات الزم براي تحقق این دستاوردها شرط  می حساب به
البته موانع . و حتی سازمانی دانشگاه است فرهنگی، گیري هویت علمی ضروري شکل

ها وجود دارند و  درون و برون دانشگاهی براي جریان یافتن آزاداندیشی در دانشگاه
ها آزاداندیشی رواج داشته باشد   قطعاً اگر در دانشگاهها را کتمان کنیم و آن توانیم نمی

پذیري در میان دانشگاهیان  ها و مسئولیت رشد و پیشرفت علمی و فرهنگی و خالقیت
کارآمدي و اثربخشی دانشگاه افزایش ، اعتبار، تجلی خواهد یافت و درنتیجه انسجام

تعارضات فکري و ، گیانگیز  رخوت و بی،که در غیاب آزاداندیشی  حالی در یابد می
. شود و وابستگی و ضعف خودباوري در کنشگران دانشگاهی تشدید می» اجتماعی«

که ها این است که موضوع را تبیین کنیم و بپذیریم  اولین قدم رسیدن به این آرمان
هاي  خواهد دانشگاه باشد بایستی استقالل داشته باشد پس باید چالش دانشگاه اگر می

 . ها را بشناسیم تا به افق مطلوب برسیم خروج از این چالشآن و راهبردهاي 
تواند یک کمک بزرگ براي رسیدن به آن افق  جهت این همایش در نوع خود می ازاین

تواند در  مطلوب یعنی دانشگاه مستقل باشد که حتماً آن دانشگاه مستقل است که می
 اگر بخواهیم از ابتدا خدمت جامعه و ازجمله بخش رسمی جامعه اثرگذار باشد وگرنه

تواند دانشگاه  قطعاًنمی، دانشگاه را وابسته و مأمور تلقی کنیم که تابع اوامر بیرونی باشد
  . مطلوب براي ما باشد
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  :دکتر حسین سلیمی
ها و در جامعه اداري ایران   استقالل به آن معنایی که در دانشگاهاین کهنکته اول 

هم ساختار . پذیر نیست ها در شرایط فعلی امکان نشگاهبه نظر من براي دا، شود گفته می
دهد و قوانین متعدد و قانون  هاي کشور اجازه استقالل نمی حقوقی جاري در دانشگاه

 وزیر علوم ،تحقیقات و فناوري، مصوب شوراي اسالمی در مورد وظایف وزارت علوم
نوعی تمام   یعنی به،اندد ها در مقابل مجلس پاسخگو می در قبال تمام مسائل دانشگاهرا 

وزیر مسئولش هست و طبیعی است که ، افتد می ها اتفاقات کوچکی که در دانشگاه
عالوه مصوبات شوراي عالی  ها در مقابل وزارت معنا نداشته باشد به استقالل دانشگاه

ي ها هیأت، در زمینه جذب استاد  وها حکم قانون را دارد انقالب فرهنگی براي دانشگاه
درست است که در چارچوب قوانین . آور است الزام، هاي دانشجویی تشکل  وممیزه
گریبان  به دست شدت به ها ها کنار رفتند اما دانشگاه ها از دانشگاه حساب ذي،  امناهیأت

یم که اجازه ردا  قانونی قرار-ما در ساختار حقوقی.  اداري کشور هستند-قوانین مالی
هرکدام را که  utonomy و چه به معنیindependency استقالل دانشگاه چه به معنی

اي انجام بدهیم  بینانه دهد و اگر بخواهیم کار واقع اجازه به استقالل دانشگاه نمی، بگیریم
ساختار اقتصادي هم فعالً چنین . نباید آرمانی را برگزینیم که براي ما امکان تحقق ندارد

حقوق و دستمزد است که از طریق  ها گاهبودجه دانش% 80اآلن . دهد اي به ما نمی اجازه
 مدیریت .شود می شود و مابقی هم تقریباً همه از طرف دولت تأمین می دولت تأمین

ها هستند  ها همچنان مدیر هزینه هاي ما معنا ندارد و رؤساي دانشگاه درآمد در دانشگاه
و درجایی یعنی رئیس دانشگاهی موفق است که بتواند از جایی بودجه بیشتري بگیرد 

ها  دست دانشگاه، حتی در کسب درآمدهاي اختصاصی. تر هزینه بکند بهتر و منطقی
توانند  نمی ها شده که دانشگاه  ساختار قدرت در جامعه به نحوي طراحی. محدود است

هاي ما اآلن  دانشگاه. خود ادامه بدهند» اجتماعی «منفک از آن و جدا از آن به حیات
نوعی تمام مطالبات سیاسی  احزاب در کشور هستند یعنی بهمیراث دار خأل قانونی 

یعنی یک رئیس دانشگاه مسئول . ها جواب بدهند هاي مختلف را باید دانشگاه گروه
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هاي مختلف   بخشی مسئول پاسخگویی به مطالبات سیاسی گروه،رشد علمی نیست
اهمیت ، كگرایش به مدر ؛اي از مسائل هم در جامعه ما تشدید شده است پاره. است

ها در جایگاه خاصی  دانشگاهکه نوعی سیاسی شدن مسئله مدرك باعث شده  مدرك و به
شود که اگر  که تلقی می  طوري در جامعه قرار بگیرند به، قدرتو در ساختار دولت 

تري برایشان  این تیپ افراد مدرك راحت، ها در این ترکیب قدرت باشد جایگاه دانشگاه
نوعی  رك دادن و مدرك گرفتن جایگاه دانشگاهی پیداکرده و به یعنی مد،شود صادر می

در چهار سال گذشته به لحاظ فشارهاي . وارد مناسبات قدرت در جامعه ما شده است
که باید برعکس   درحالی،ها بود وزارتخانه وزارت علوم یکی از پرفشارترین، سیاسی

 اتفاق بیفتد که یکی از ها زدایی بیشتري از دانشگاه باشد و جناح زدایی و سیاست
 جایگاهی ،جایگاه دانشگاهی و عناوین آکادمیک، دالیلش این است که مدرك تحصیلی

کند و  ها را مضاعف می د که حساسیت در مورد دانشگاهنکن در ساختار قدرت پیدا می
ها که آرمان  شوند که یک مقدار آرمان استقالل دانشگاه این عوامل باعث می مجموعه

جاي آنیک پیشنهاد  من به.  ما بعید و دور از دسترس شودهاي در دانشگاهخوبی است 
اختیاراتی که اآلن دارند و  ،ها است احیاي اختیارات قانونی دانشگاه :جایگزین دارم که

ها همین اختیارات  در ساختار فعلی اگر دانشگاه. توانند از آن استفاده کنند گاه نمی
بخش مهمی از مشکالت ، درستی از آن استفاده کنند هشان احیا بشود و بتوانند ب فعلی

جلو داریم و امکان یک  شود و امکان یک حرکت روبه جامعه دانشگاهی حل می
در ساختار . ها صحبت کنیم توانیم از استقالل دانشگاه می آن از اي را داریم که بعد تجربه

% 80 عمالً اآلن .شود  امنا عملی نمیهیأتفعلی وزارت علوم بسیاري از اختیارات 
 امنا هیأت امنا براي تصویب به هیأتهایی است که مرکز   امنا بخشنامههیأت مصوبات

آن نقش و اختیاري امکان اجراي هاي امنا در شرایط فعلی خودشان  هیأتدهد یعنی  می
شده   هاي بزرگ داده  اختیاري به دانشگاه1378 ازسال. که قانون به ایشان داده را ندارند

ها را معرفی کرده که اختیار  هاي سطح یک آن دانشگاه عنوان ن وزارت علوم بهکه اآل
هاي مختلف را داشته باشند که  هاي تحصیلی و گرایش ها و رشته تولید بعضی از برنامه
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مثالً اگر اآلن ما در دانشگاه عالمه طباطبائی . ها نیست اآلن این اختیار در دانشگاه عمالً
امل بین دو حوزه مثالً ریاضیات و روانشناسی و سنجش احساس بکنیم که در تع

اي جدیدي را درست بکنیم که بخشی از نیاز جامعه را برطرف  رشته توانیم یک بین می
 هاي اي از حوزه شناسی بتوانیم در پاره و یا بین حوزه مدیریت و جامعه، کند

تنوع بر و هم تولید بکنیم ، اي جدید رشته میان هاي گذاري اجتماعی رشته سیاست
، غلبه بکنیم، در نظام آموزش عالی» سري دوزي مدرك«هاي دانشگاهی و هم بر  رشته

گسیختگی در صدور  ممکن است در پاسخ گفته بشود که یک لجام. امکان آن را نداریم
هاي دولتی  که این حرف در مورد دانشگاه، یدآ میهاي تحصیلی به وجود  مدرك و رشته

هاي سطح یک و  دانشگاه. اصالً محلی از اعراب نداردوجود ندارد و ، بزرگ
% 7که  تولید علم کشور را به عهده دارند درحالی% 60تقریباً ، هاي بزرگ ما دانشگاه

، هاي مبنا قرار بدهیم ها را دانشگاه اگر این دانشگاه. دانشجوي کشور را در اختیار دارند
نه و وي دانشجویی در موردشان داریم نه کمبود بازار کار برایشان داریم و نه تورم نیر

.  علمی داریم و نه هیچهیأتمشکالت ساختاري داریم و نه مشکل کمبود اعضاي 
، هاي بزرگ سطح یک که مورد اعتماد نظام هستند بنابراین حداقل این دسته از دانشگاه

ه  علمی نیز بهیأتدر زمینه جذب اعضاي . ها اعتماد کرد شود در این زمینه به آن می
ها در این زمینه محدودتر   سال گذشته اختیارات دانشگاه10اآلن به نسبت . همچنین

اي از  طور و بخش عمده در حوزه مسائل اجتماعی و فرهنگی نیز همین. شده است
هاي  وقت یک رئیس دانشگاه به پاسخگویی در مورد جزئیاتی که در بعضی برنامه

  ... گذرد  می، دهد فرهنگی روي می
شکل که مقام معظم رهبري خواستند محیط دانشگاه را با رعایت خطوط اگر آن 

محیط باز آزاداندیشی بگذاریم و بگذاریم استاد و دانشجو در آن احساس راحتی ، قرمز
 طبیعتاً ،دنگر درون دانشگاه نباش و آزادي داشته باشند و نگران مراجع مختلف مداخله

در چه ، هاي آموزشی  چه در عرصهسپ. محیط پرشورتري در دانشگاه خواهیم داشت
اگر فعالً » اجتماعی«، هاي فرهنگی اداري و استخدامی و چه در حوزه، هاي مالی عرصه
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 جلو  به قدم بزرگ رو یک، احیاء بکنیم و اتکا بکنیم به اختیارات کنونی دانشگاه
. نشگاهنظام ما در مصوبات کالن خود اذعان کرده به باال بودن جایگاه دا. ایم برداشته

شود که رؤساي سه قوه  رئیس دانشگاه تنها مقامی است در کشور که درجایی تعیین می
اي که روزي  ضمن پاس داشتن استقالل دانشگاه و نقطه. کنند حضور دارند و تأیید می

دانشگاه و بازگشت به در شرایط فعلی به احیاء اختیارات کنونی ، به آن خواهیم رسید
  . کر شودنقطه صفر همف
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  ها بر مدیریت مستقل در دانشگاه اي مقدمه

  1محمد شریف
  

  چکیده
 اعتمادي بی به متقابل اعتماد از فرایندي اسالمی جمهوري عصر در ها دانشگاه

 در نهادي" عنوان به فرهنگی انقالب جریان در که اي گونه به اند، کرده طی را
 "نیاوردند ارب به کشور براي زیان و ضرر جز" که "استعمارگران خدمت

 وارد اسالمی جمهوري و اسالمی انقالب به مهلک اي ضربه" که شد، توصیف
 داخلی نامه آیین تصویب از پس که شد موجب نگرش این. "کرد خواهد
 شورا این جلسه ششمین مصوبه) 11/10/1363 (فرهنگی انقالب عالی شوراي

 که آینه هر یشینهپ این پرتو در. پرداخت ها دانشگاه مدیریت به) 2/11/1363(
: است  شده مطرح نیز پرسش دو این شده  مطرح ها دانشگاه استقالل بحث

 مدیریت استقرار مواردي؟بنابراین چه در و نهادهایی؟ چه برابر در استقالل
 جز هدف این تحقق و متصور متقابل اعتماد اعاده با جز ها دانشگاه در مستقل

 به توان می آرمانی چنین به ابیدستی براي. نیست میسر تدریجی روندي در
 :اندیشید هایی ویژگی این با طرحی
 مدیریت دادن قرار و علمی مدیریت در استقالل دادن قرار اصل -1
 در. علمی مستقل مدیریت طول در مجریه قوه چارچوب در) اداري (اجرایی

                                                
-استاد حقوق دانشگاه عالمه طباطبائی . 
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 از گرفتن الگو با اداري پدیدارهاي از علمی قضایاي بین تفکیک راستا این
 است نخست گام قضائیه قوه در اداري مقام از قضایی مقام تفکیک
 علمی، هاي هیئت اعضاء به علمی مدیران انتخاب  اعطاء -2 

 شوراهاي در علمی قضایاي در گیري تصمیم بودن شورایی -3 
 عالی شوراي تا دانشگاه دانشکده، گروه، شوراي از مراتب سلسله از برخوردار

 شهر، بخش، شوراي در کشور از شورایی نظام از گرفتن الگو با علمی، مدیران
 تخصیص و تعیین حق اعطاء و ها، استان عالی شوراي تا استان شهرستان،

 و شوراها، به علمی قضایاي در... و پژوهشی جاري، از اعم نوع هر از بودجه
 .ها آن به استاد و دانشجو جذب در گذاري سیاست اختیار دادن

 بودن مستقل و دولت کنترل از غیردولتی يها دانشگاه ساختن خارج -4 
  ...و علمی، مالی، اداري، شئون تمام در ها آن

  قانون قالب در ها دانشگاه علمی استقالل نظام تصویب -5
 ی عاليشورا ،یدانشگاه مستقل، انقالب فرهنگ :هاي کلیدي واژه

  .دولت کنترل ،یانقالب فرهنگ
  

شور ما در گرو پردازش چرائی فقدان اعتماد در ک» دانشگاه مستقل «هپرداختن به مقول
اندکی پس از برپائی نظام .  دانشگاهی و قدرت عمومی استهمتقابل بین جامع

 تقابل با نظمی شدند که هها تبدیل به صحن جمهوري اسالمی و استقرار آن، دانشگاه
 زایل این وضعیت اعتماد متقابل بین آن دو را.خود در برپائی آن سهم به سزایی داشتند

بنابراین اساس اندیشیدن در مورد نظام مدیریت در . و وحشت متقابل را بر پا نمود
دانشگاه مستقل، بیش از هر چیز در گرو ایجاد و استقرار محیط پیرامونی مبتنی بر 

  .اعتماد متقابل است
شوراي عالی انقالب  آن از   اسناد مؤسس ستاد انقالب فرهنگی و پسهمالحظ  

دهد که به لحاظ عوامل و موجبات رخداد انقالب فرهنگی و تعطیلی  یفرهنگی نشان م
جز «که » نهادي در خدمت استعمارگران«عنوان  به ها طوالنی آموزش عالی، به دانشگاه
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اي  ضربه«نگریسته شده که استمرار آن » ضرر و زیان چیزي براي کشور به بار نیاوردند
با چنین نگرشی طبیعی . »رد خواهد کردمهلک به انقالب اسالمی و جمهوري اسالمی وا

چنان اهمیت پیدا کند که پس از تصویب  بود که مدیریت نهادي با این اوصاف آن
، تصمیم راجع به 11/10/1363 داخلی شوراي عالی انقالب فرهنگی در تاریخ هنام آئین

را  در دستور کار شو02/11/1363در تاریخ » ها  تعیین و انتصاب رؤساي دانشگاههنحو«
  .گرفته و تصویب شود قرار

ها در هر  بر این اساس پرسشی که همواره در پس مبحث استقالل دانشگاه
استقالل از کی؟ و در چی؟، در  «این کهشود، یعنی استفسار در مورد  کشوري مطرح می

 که شوراي عالی انقالب فرهنگی بر 60 هي اول دهها سالکشور ما و در محیط پیرامونی 
حال نیز پس چند دهه باید در پی پاسخ به این پرسش برآمد که . طرح نبود پا شد، قابل
توان محیط پیرامونی را بر پا نمود که داللت بر زوال آن وحشت متقابل و  چگونه می

تواند به حصول این  استقرار و دوام اعتماد متقابل داشته باشد؟ و چه نظام مدیریتی می
  شود؟ دولت شمرده میحال مستقل از  هدف بینجامد که درعین

ها در کشور ما حاکی است که   پژوهش در مورد استقالل دانشگاههپیشین همالحظ
مدیریت نظام دانشگاهی در بستر دانشگاه مستقل در معرض تأمل قرار نگرفته و بیشتر 

هاي استقالل نیز به نقل تجربیات  به مصادیق استقالل توجه شده و در بیان جلوه
 در کشور ما ،هاي بارز در محیط پیرامونی شده که به لحاظ تفاوت  کشورهایی پرداخته

ها در اندونزي معرفی و اوصاف   استقالل دانشگاههتنها در یک مورد تجرب. کارآمد نیست
بندي  هاي این کشور در رتبه جمله ارتقاء دانشگاه آن تبیین و نتایج مترتب بر آن من

شگاه تهران در این مورد بر پا نموده و چندین همایش که دان. جهانی مالحظه شده است
به ارزیابی کیفیت ) 1390در پردیس دانشکده فنی در سال (ویژه در همایش پنجم آن  به

هاي  در نظام دانشگاهی تخصیص یافت که نتایج آن در مقایسه با تغییراتی که دانشگاه
و جذب کادر  پذیرش دانشجو هاندونزي توانستند در پرتو دستیابی به استقالل در شیو

  .شان اعمال نمایند، شایان توجه است درسی هاي علمی و در برنامه



  
  
  
  

  ...ها استقالل دانشگاهملی همایش مجموعه مقاالت     28

جاي نظام مبتنی بر  تمام ما کمابیش بر این واقعیت وقوف داریم که به االصول علی
ها در  قانون، مدیریت دانشگاهی بیشترین نقش را در تعیین سرنوشت کلی دانشگاه

زند که تطابق یا تعارض   را رقم میاین نقش این رنجوري. زند کشورمان رقم می
هایی که شوراي عالی انقالب   مجریه با صالحیتهقو اي نامه تصویب هاي صالحیت

کند، مدیریت آموزش   مجریه براي خود تعریف میهتبع تمایل سیاسی قو فرهنگی به
لنگر  و چون کشتی بی شده  سوي عدم تمرکز سوق داده سوي تمرکز و گاه به عالی گاه به

هاي راهبردي در فضاي علمی  برنامه ترتیب این به. گیري نهایی بازمانده است  سمتاز
تبع آن مدیرانی است که بر   مجریه و بههتابعی از متغیر تمایل سیاسی رئیس قو

 هر مدیري دستاوردهاي مدیر قبلی خود این کهشوند و  ها حاکم می سرنوشت دانشگاه
بسا مدیریت دانشگاه با  چه .آید خود برمیرا انکار و درصدد برقراري نظم مطلوب 

  .کند نه مدیریت در چارچوب قانون داري شباهت پیدا می سیستم تیول
هاي غیردولتی از قبیل دانشگاه آزاد، پیام نور،  وضعیت مدیریت دانشگاه

درپی از سیستم مدیریت   کاربردي گاه از حیث تغییرات پی–غیرانتفاعی، و علمی 
هاي دولتی اسفبارتر است، چون  بسا از دانشگاه ز و بالعکس، چهمتمرکز به عدم تمرک

اند و روشن است که چون در کشور ما  ها نیز از حیث ساختاري تحت کنترل دولت آن
بخش خصوصی قدرتمندي با اوصاف ماهوي بخش خصوصی شکل نگرفته، اساساً 

حیث مالی منجر به ها از  ها را غیردولتی برشمرد و استقالل آن توان این دانشگاه نمی
تبع آن استقالل سازمانی و  ها به شوراي عالی انقالب فرهنگی و به قطع وابستگی آن

اي با  ریشه طور هاي غیردولتی در کشور ما به دانشگاه بنابراین .شود مدیریتی نشده و نمی
ر تبعیت از تفک به ها کنترل امنیتی در این دانشگاه. ندستهوجه غالب آن در جهان متمایز 
اي است که  گونه ها را توصیه کرده و نصب نموده به سیاسی جناحی که مدیران آن

 نتیجه در. تر است هاي دولتی بسته بسا فضاي سیاسی در دانشگاه آزاد از دانشگاه چه
ها در بیشتر کشورها که بر استقالل رأي  برخالف نظم مدیریتی حاکم بر دانشگاه

هاي غیردولتی  مالی دولت استوار است، دانشگاهدانشگاه در عین سهم داشتن از یاري 
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هاي آموزشی  در کشور ما از حیث مالی مستقل و از حیث ساختاري مجري سیاست
هاي غیردولتی در کشور ما  وضعیت مدیریت دانشگاه .اند، یعنی وضعیتی واژگونه دولتی

 مشکل اصلی آموزش عالی، وابستگی ساختاري مدیریت به این کهشاهدي است بر 
سازي آموزش عالی نقشی در کیفیت نخواهد  دولت است و به این لحاظ خصوصی

داشت و مبناي این وابستگی ساختاري چیزي نیست جز فقدان اعتماد متقابل بین نهاد 
 هنتیجه باید در این باب تأمل نمود که اگر استقالل دانشگاه در وهل در .دانشگاه و دولت

ست و این امر در پرتو فقد وابستگی ساختاري و اول در استقالل مدیران آن متجلّی ا
سازمانی دانشگاه به دولت قابل حصول است، آیا تالش براي دستیابی به دانشگاه 

  فرجام است؟ مستقل بی
 نیمه پارلمانی، نظام – نیمه ریاستی همجری هدر قانون اساسی ما و در کنار قو

عم از استانداران، فرمانداران که مقامات کشوري ا) 100اصل (شورایی نیز برقرار است 
شوند، در حدود اختیارات این نظام شورایی  که از طرف دولت تعیین می و بخشداران

این نظام شورایی در واحدهاي ). 103اصل (ها هستند  ملزم به رعایت تصمیمات آن
حال نظام آموزش عالی در کشور ما  عین در. )104اصل . (آموزشی نیز باید تشکیل شود

.  امناء شوراي عالی انقالب فرهنگی را بر باالي سر داردهیأت بر حضور شکلی عالوه
آوري، نظام شورایی و شوراي عالی  و فنتحقیقات با توجه به مثلث وزارت علوم 
 با وجودتواند در پی استقالل برآید؟ آیا  ها چگونه می انقالب فرهنگی، مدیریت دانشگاه

تواند موضوع  می شان مراتب در تصمیمات سلهگیري که برقراري سل سه کانون تصمیم
توان در پی ایجاد و استقرار دانشگاهی با  مجادالت جدي حقوقی قرار گیرد، می

  مدیریت مستقل از دولت برآمد؟
 نزاع است که در این قضیه سپردن اختیار هپاسخ مثبت در گرو درك این ماد

دار این وظیفه و  هادهاي عهدهگیري در اموري که بانظم عمومی مرتبط است، به ن تصمیم
سپردن اقتدار مدیریتی در قضایاي مرتبط با شأن علمی و آکادمیک، به مدیران مستقل از 

 چنین توصیفی از مدیریت که بتواند چنین تفکیکی را در عمل به اجرا. دولت است



  
  
  
  

  ...ها استقالل دانشگاهملی همایش مجموعه مقاالت     30

 آغازین چنین طرحی، تفکیک بین مقام هنقط . ممتنع نیستامافرسا است،  درآورد، توان
گیري در مورد قضایاي علمی به شوراهایی  علمی و مقام اداري است و سپردن تصمیم

قضایاي  هاي علمی است و در مورد هیأتها اکثریت با اعضاء  است که در ترکیب آن
 .شان اکثریت با مدیران منصوب از سوي دولت است اداري به شوراهایی که در ترکیب

ن مقام قضایی و مقام اداري مرعی است و در  قضائیه بیهاینک در قو چنین تفکیکی هم
دار امور اداري است و قاضی که داراي شأن  ها وظایف مدیر دفتر که عهده شعب دادگاه

گرفته   شکل گیري قضایی است، کامالً منفک شده است و تا باالترین رئوس تصمیم
انون ، ق2 ه قضائیه نیز مقامی اداري است، ضمن مادهکه رئیس قو آنجا است و از

 هریاست قو«:  مقرر گردید12/08/1378 مصوب هقضائی هوظایف و اختیارات رئیس قو
. و ضمن آن به ایشان شأن قضایی نیز اعطاء گردید» ...قضائیه سمت قضایی است

و فناوري نیز تحقیقات بنابراین تفکیک بین مقام اداري و مقام علمی در وزارت علوم 
  .تواند از چنین نظمی الگو بگیرد می

 کوتاه قبل از هگیري به شوراهایی با ترکیب فوق نیز در دور سپردن اختیار تصمیم  
گیري ستاد انقالب فرهنگی، حداقل در دانشگاه تهران پیشینه  ها و شکل تعطیلی دانشگاه

طور کامل مختل نمودند،  بسا اگر عوامل و موجباتی که نظم عمومی را به دارد و چه
هاي طبیعی پس از انقالب در یک بستر مستمر و منطقی از  گرفت و نابسامانی شکل نمی

گیري از تجربیات الزم تکامل  رفت، همان سامان طبیعی نیز در همان بستر با بهره بین می
آوردند  هایی که هرگونه نظم را تاب نمی  اشخاص و جریاناما. شد یافت و مستقر می می

نو پاي پس از انقالب یافته بودند، ها را بستر مناسبی جهت بر هم زدن نظم  و دانشگاه
اي عمل کردند که اعتماد متقابل بین دانشگاه و انقالب را به زوال مطلق  گونه به

مان نیز برقراري نظم  حال تجاوز نظامی عراق و اشغال قلمرو سرزمینی درعین. کشاندند
ها  نشگاهقرارداد و به تعطیلی طوالنی دا ازپیش در کانون توجه ها را بیش در دانشگاه

ها است   آن اعتماد شرط ضروري برقراري استقالل دانشگاههبر این اساس اعاد .انجامید
اي مستقل  و در این فرایند این تصور که مدیریت مستقل دانشگاه به معنی ایجاد جزیره
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در دریاي مدیریت کالن کشور است، باید زدوده شود و این دیدگاه سیطره یابد که 
ها یعنی استقالل در قضایاي  اه در چارچوب هدف اصلی دانشگاهمدیریت مستقل دانشگ

 مقابله با هعلمی است و مقوالت دیگر از قبیل چگونگی تأمین نظم عمومی و نحو
االطالق در چارچوب مدیریت مستقل  تواند و نباید علی  نمی،عوامل موجد اخالل در آن

  .ها و وصف صرفاً علمی و آکادمیک آن تعریف شود دانشگاه
هاي  هیأتگیري در شئون علمی به شوراهایی با ترکیب اعضاء  سپردن تصمیم

هاي علمی  هیأتعلمی، دانشجویان و کارکنان که اکثریت آراء همواره متعلق به اعضاء 
تواند از نظام شورایی که نظام کالن آن در  می) نه در ترکیب بلکه در ساختار(است، نیز 

شوراي در ین قانونگذاري عادي در مورد آن  قانون اساسی چیده شده و اول7فصل 
. دفعات دچار تغییر و تحول شده، بهره گیرد  به حال انقالب به تصویب رسیده و تابه

  ). شوراي انقالب3/4/1358 قانونی شوراهاي محلی مصوب هالیح(
 قانون اساسی و این واقعیت که اجرایی 7 نظام شورایی در فصل هپیشین همالحظ

 ریاست جمهوري آقاي خاتمی به تعویق افتاد و تأمل در مورد ه دور تا7نمودن فصل 
  قانون اساسی، خود شاهدي بر این واقعیت است که7چرایی تعطیلی طوالنی فصل 

 مختل شدن آن باشد، نظمی که محتمل است ه نظم عمومی و مخاطرهمادام که مخاطر
ها نیز باید مرتفع   دانشگاهآن را تهدید نماید، برقرار نخواهد شد و این تهدید در مورد

  .شود
مان، کماکان  قلمرو سرزمینیو در حال حاضر نیز تهدیدهاي خارج از مرزها 

 مواجهه با هر آنچه که احتمال اختالل در نظم عمومی در چارچوب قلمرو تضرور
سازد و ساختار جمعیتی ایران و ترکیب آن از  سرزمینی را در پی دارد، مطرح می

ون و تالش کشورهایی که ایجاد گسست در همبستگی مردم را در هاي گوناگ قومیت
  .نماید اند، این ضرورت را تقویت می قرار داده گذاري کانون سیاست
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ها باید در طول این  بر این اساس محورهاي اساسی مدیریت مستقل در دانشگاه
لی مخاطرات قرار گیرد، تا اعتماد متقابل جایگزین وحشتی گردد که منجر به تعطی

  :ها مستتر است این محورها در این حداقل. ها شد دانشگاه
 تفکیک بین شئون علمی و اداري -1

گیري در هر آنچه شأن علمی دارد به شوراهایی که  سپردن صالحیت تصمیم -2
ها تا  ها، دانشگاه هاي علمی، دانشکده هاي علمی، گرایش هاي علمی، گروه از کمیته

گیرد و به آن  اي عالی انقالب فرهنگی قرار میشوراي عالی علمی که در چارچوب شور
 .شود ختم می

گیریدر هر آنچه شأن اداري دارد به مقامات اداري که  سپردن اقتدار تصمیم -3
مراتب اداري به وزیر علوم و  د و در یک سلسلهنکن اینک مدیران را تعیین می هم

 .دنشو ختم می وزیران هیأت

 . آن به شوراهاي علمیهیص و هزین علمی و سپردن اقتدار تخصهتفکیک بودج -4

گذاري در امر جذب دانشجو، جذب  سپردن اختیار و صالحیت سیاست -5
 .ها به شوراها علمی و لوازم آن هیأت

هاي دولتی و مستقل  هاي غیردولتی از ساختار دانشگاه خارج ساختن دانشگاه -6
 .ها در تمام شئون اداري، مالی و علمی بودن آن

اي که دستخوش سالیق ناهمگون  گونه  مقننه بهه قوتدوین نظم فوق از طریق -7
ها  که بالفاصله در رؤساي دانشگاه،   مجریه نگردد و با هر تغییري در آنهمدیران قو
 .شود، دستخوش دگرگونی نگردد متبلور می

باید توجه داشت که در حال حاضر مبناي قانونی براي این استقالل در مسائلی از 
ها از شخصیت حقوقی وزارت علوم و نظام  قی دانشگاهقبیل استقالل شخصیت حقو

هاي علمی نیز با  همچنین امکان انتخابی بودن مدیران گروه.  امنائی فراهم استهیأت
 اگر چنین طرحی موضوع پژوهش قرار گیرد و اما.  آن موجود استهتوجه به پیشین
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نونی موجبات درج آن در یک الیحه جهت تقدیم به مجلس فراهم و از شأن قا
  .ریزي در مورد آن فراهم خواهد شد برخوردار شود، امنیت نسبی جهت برنامه

ها را از الزام عینی برخوردار  آنچه که توقف وضعیت فعلی مدیریت دانشگاه  
علمی  هیأتهایی که در امر جذب  نابسامانی. کند، تا حدودي عینی و مشهود است می

هاي  ها جهت تشکیل پردیس انشگاهنامه، تالش د وجود دارد، وضعیت فروش پایان
ترین شکل خود بارز ساخته   فروش مدرك را به نامناسبه که خود پدید خودگردان
هاي دیگر،  هاي علمی در جهان و نابهنجاري بندي هاي ما در رتبه دانشگاه هاست، درج

  .نماید توقف وضعیت فعلی و برقراري نظمی نو را ضروري می
  :تقل علمی استآنچه که هدف از مدیریت مس  
هایی   پژوهش و رشد اندیشه نقادانه است و مسئولیتهرشد خالقیت، رشد روحی  

  :ها است آن هکه بر عهد
ها و دارندگان آن و مؤثر بودن در  پاسخگویی به نیاز دولت و جامعه به تخصص

  اشتغال متناسب با این نیاز
  :مبانی قانونی فعلی از قبیل

 ها شخصیت حقوقی مستقل دانشگاه -

  کشوره چهارم توسعه قانون برنام49 هاهداف مندرج در بند الف ماد -

  امناء در تحقق اهداف مدیریت مستقل علمیهیأت امنایی و نقش هیأتاختیارات  -

» ب«بار بودن آن را بارز ساخته است در بند  ناکارآمدي مدیریت فعلی و فاجعه  
ون مدیریت خدمات کشوري لحاظ ها از قان مستثنا شدن دانشگاه الذکر  قانون فوق20 هماد

المللی شدن  بین هالزم ها مثالً استقالل دانشگاه.  به اهداف آن اعتناء نشده استاماشده، 
هاي ما در مقایسه با  ارتقاء جایگاه علمی دانشگاه. عنوان یک هدف است آموزش عالی به

 علمی، المللی و دادوستدهاي هاي علمی بین ارتقاء همکاري: سایر کشورها در گرو
عضویت در مجامع علمی، برقراري رقابت در دستیابی به بازارها از طریق اشراف بر 

التحصیالن بیکار و  فارغ گیري نیازهاي جامعه و دولت و پاسخ دادن به آن، مقابله با شکل
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التحصیالن به اشتغال در مشاغل غیرتخصصی و بیگانه با مدرك  یا وادار شدن فارغ
  :جمله در گرو هدف منااین به  آن است، و حصول تحصیلی و موارد مشابه

 مدیر مستقل علمی و خودگردان دانشگاه -

  علمی مناسبهبودج -

 فقدان تهدید شغلی -

 .گیرد هاي مربوط به شأن علمی دانشگاه در درون دانشگاه قرار می اتخاذ تصمیم -

 لیسبون 2007گونه که در مدارکی مثل بیانیه  هرچند ابعاد اساسی استقالل آن  
  :انجمن دانشگاه اروپایی آمده و مرکب از

  هیأت کارگیري استقالل مالی، سازمانی، علمی و اداري به معنی جذب و به  
ما سازگار نیست، لیکن  هاي با محیط پیرامونی دانشگاه علمی است، تماماً و الزاماً

با محیط اولیه و منطبق  استقالل در هر آنچه شأن علمی دارد و لوازم این استقالل، نیاز
  توان در این مسیر پاي نهاد؟ چگونه می. پیرامونی ما است

  دانشگاه90 دانشگاه برتر 200 دانشگاه و از 17 دانشگاه برتر جهان 20چرا از 
  )بندي دانشگاه شانگهاي رتبه(آمریکایی است 
حال  که در آمریکا فعالیت دارند، دولتی نیستند، درعین ها دانشگاه ترین چرا گران

 کشور کمتر دانشجویی به لحاظ عجز از پرداخت شهریه از تحصیل محروم در این
ها چگونه  شود، مخارج آن ها از چه منبعی پرداخت می آن هاي  شهریهاین کهشود؟ و  می

غیردولتی چه  هاي ها، استقالل کامل دانشگاه شود؟ مدیریت غیرمتمرکز دانشگاه تأمین می
  نقشی در این فرایند بر عهده دارد؟

گیري نموده  ایسمت گونه ها در کشور ما در حال حاضر به دیریت فعلی دانشگاهم  
هاي دولتی با بخش غیردولتی نه در ارتقاء شأن علمی بلکه در کسب درآمد  که دانشگاه

اند و تالش براي ارتقاء شأن علمی قربانی  و باهدف خودگردانی به رقابت روي آورده
هاي دولتی را به این   دانشگاه،یه از دانشجواخذ شهر. نخستین این رقابت شده است

توجهی  گرفته که بخش قابل رقابت سوق داده است و این نابهنجاري در وضعیتی شکل
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شده است و اگر  از دارایی دانشگاه آزاد اسالمی از محل واگذاري امالك دولتی ایجاد
گرفت،  قرار میهاي دولتی  این امالك و دارایی هنگفت ناشی از آن در اختیار دانشگاه

هاي خودگــردان توسـط  پردیس اندازي نیازي به راه بسا چه
هــاي غیردولتی آن   در آمریکـا کـه دانشگاه.هاي دولتی نبــود دانشگــاه

 ساالنه دانشگاه جرج واشنگتن هشهری(د نگیر میها را از دانشجو  شهریه آورترین سرسام
حال امکان تحصیل در  این و با) ت کارشناسی اس دالر براي مقطع820 هزار و 37

بهره به  کم هاي هاي فدرال با اعطاء وام سطوح عالی براي تمام مردم فراهم است، دولت
 سهمی از مدیریت را به عهده داشته این کهکند و بدون  دانشجویان این نیاز را مرتفع می

ی، هاي پژوهشی، در اختیار گذاشتن امالك دولت باشند از طریق تخصیص بودجه
ها  ها به گسترش آن ها به دانشگاه هاي عمرانی و اجراي آن واگذاري مطالعات طرح

جمله فدراسیون  من ها سیستم مدیریت غیرمتمرکز در فدراسیون. دنکن کمک می
جمله  من گیري هاي فدرال امکانات وسیعی براي تصمیم  آمریکا به دولتهمتحد ایاالت

متمم دهم قانون اساسی این کشور، طبق . جهت گسترش آموزش عالی داده است
هاي  اختیاراتی که ضمن قانون اساسی به دولت فدرال تخصیص نیافته و یا از دولت

حال دولت فدرال با  بااین. شده است  هاي ایالتی سپرده ایالتی سلب نشده، به دولت
  اگر دراین کهنتیجه . ها دارد آن هاعطاي بودجه به آموزش عالی سهم مؤثري در توسع

ها در کنار یاري دولت  یافته، اصل بر استقالل مدیریت دانشگاه بیشتر کشورهاي توسعه
هاي غیردولتی از  است، در ایران ما با وضعیتی واژگون مواجهیم و بنا داریم دانشگاه

هاي کالن آموزشی را اجرا نمایند که دولت تعیین  حیث مالی مستقل ولی سیاست
ها اساساً دولتی و فاقد  خودگردان که مدیریت آن هاي پردیس اندازي کند و با راه می

هاي  ها را از حیث کسب درآمد به مسیر رقابت با دانشگاه اند، آن استقاللی هرگونه
سازي آموزش عالی را در عین مدیریت  خصوصی ترتیب این به. غیردولتی داللت نماییم

رات مدیریتی متعلق به  اختیاهنتیجه چون هم گیریم و در ها توسط دولت در نظر می آن
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ها نیز  نامه ها اعم از فروش مدارك علمی و پایان دولت است، مسئولیت تمام نابسامانی
 نقشی در ،ها به لحاظ فقدان استقالل ها و مدیران آن شود و دانشگاه متوجه دولت می

 پژوهش که نتایج مورد انتظار از هرشد خالقیت، رشد اندیشه نقادانه و رشد روحی
دار پاسخگویی به نیاز دولت و جامعه به   مستقل است، ندارند و عهدهمدیریت

زایی بر اساس نیاز ندارند و مسئولیتی در  متخصص نبوده و بالمآل تأثیري بر اشتغال
التحصیالن به اشتغال در مشاغل  التحصیالن بیکار و یا وارد شدن فارغ فارغ گیري شکل

 اختیارات متعلق به دولت است، هچون هم. دگیرن بیگانه با مدرك تحصیلی بر عهده نمی
  . او استهها نیز بر عهد مسئولیت هپس هم
 انجمن دانشگاهی اروپائی – لیسبونهابعاد چهارگانه و اساسی استقالل در بیانی  

  :اند از عبارت) 2007(
هاي   مدرك، برنامه و روش تدریس، روشه عرض:استقالل علمی شامل -

 پژوهش و اهداف آن

  اخذ و تخصیص بودجه، تعیین شهریه، انباشت مازاد:لی شاملاستقالل ما -

  استخدام و به کار گماردن نیروي انسانی اعم از علمی:استقالل اداري شامل -

ها، تدوین   ترسیم نمودارهاي مدیریتی و اجراي آن:استقالل سازمانی شامل -
  انتخاب نهادها وساختارها و قوانین دانشگاه

اجرا    منطقی و قابلهد تا در موازنناز به بومی شدن داراین محورها در کشور ما نی
استقالل سازمانی به مدیریت متمرکز و بالمآل . دندر مدیریت کالن کشور قرار گیر

سایر وجوه نیز از این . دولتی و استقالل علمی به مدیریت غیرمتمرکز و مستقل نیاز دارد
 مولود این واقعیت است که بندي مدیریت متمرکز در سازمان. تفکیک است حیث قابل

شوراي عالی انقالب فرهنگی و چگونگی تعیین ترکیب  گیري انقالب فرهنگی و شکل
  :اعتمادي است وضعیت زیر مبین استمرار این بی. اعتمادي بوده است آن، مولود بی

  و در پی تشکیل شوراي تحولو ارتقاي علوم انسانی که بر اساس1388از سال 
 آموزش علوم انسانی در هریزي در زمین نقالب فرهنگی کار برنامهشوراي عالی ا همصوب
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ماه  در دي.  حداد عادل استهها به شورایی سپرده شد که ریاست آن بر عهد دانشگاه
شناسی ایران ضمن ارسال نامه به رئیس شوراي عالی انقالب  انجمن جامعه 95سال 

 جمهور خود به رئیس هاین انجمن در نام. فرهنگی به این وضعیت اعتراض کرد
جاي تصویب برنامه توسط یک گروه کوچک که الزاماً  خاطرنشان نمود که الزم است به

 اجماع متخصصان این رشته نیست، سازوکارهاي الزم براي موضوع واگذاري هنمایند
. مانده فراهم شود عنوان یک طرح معطل به ها ریزي درسی به دانشگاه اختیارات برنامه
 بهمن سال جاري منتشر 26اي خطاب به آقاي روحانی که روز  ل در نامهآقاي حداد عاد

 آنان را مغایر با مصوبات هشناسی، خواست  استادان جامعههشد، ضمن رد نظر و خواست
  .شوراي عالی انقالب فرهنگی و نظر رهبر جمهوري اسالمی خواند

الل دانشگاه راه اعتمادي منتفی نگردد، سخن از استق بر این اساس مادام که این بی
از سوي دیگر بنا بر آمار مرکز آمار ایران بیکاري . به مقصود نخواهد گشود

 درصد در 3/42 به 1380 درصد در سال 2/6آموزش عالی بیکار از  آموختگان دانش
بار عبور از روبروي دانشگاه  نامه با یک وضعیت فروش پایان.  رسیده است1393سال 

  .شود  نمایان میرت تمام تهران به زشتی هرچه
  چه باید کرد؟



  
  
  
  

  ...ها استقالل دانشگاهملی همایش مجموعه مقاالت     38



  
  
  
  

  پویایی پژوهش در سایه آزادي نقد علمی

  1سید مصطفی محقق داماد
  

  چکیده
 است محتاج تیزبین منتقدان به بیشتر چیز همه از پویا و متحرك علمی جامعه

 ولی نمایند، روشنگري و کنند رصد را ها ایده و ها نوشته ها، گفته همواره که
 حقیقت. نماید انکار را آن تواند نمی نگارنده که دارد وجود نجاای در حقیقتی

 زنند می قلم اجتماعی علوم حوزه در که آنان ویژه به نقّادان که است این
 باشند، برخوردار ایثار و ازخودگذشتگی و فداکاري یک از بایستی همواره
 کسی از سپاسگزاري و شنوند نمی کسی از مریزاد دست گاه هیچ چراکه

 ادبِ متقابالً.  کنند می انجمن فداي را خود که اند شمع مانند آنان. بینند مین
 اسالمی روایات در. دارد سازي فرهنگ به نیاز هم، نقد تحمل و نقدپذیري

. اند شده نامیده »خود به معجب «شوند می انگیخته آرائشان نقد از که افرادي
 اخالق در. پندار و هاندیش در چه و کردار در چه خودشیفتگی یعنی عجب

 هیچ معموالً افراد گونه این. است شده معرفی ناپسند مزبور خصلت اسالمی
  .دانند می برتر همه از را خود و نیستند قائل دیگران براي فضیلتی

                                                
- استاد حقوق دانشگاه شهید بهشتی.      mostafa.ahmadabadi@gmail.com  
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 آزاد فضاي نیازمند نخستین درجه در نقد که نیست انکار جاي البته
 ما، جامعه امروز من نظر به که کنم تأکید را اي نکته مایلم من. است علمی
 هرگونه از رها و آزاد قضات وجود به عدالت اجراي براي که طور همان
 هم، به پژوهش توسعه براي همچنین است نیازمند عدالت، و حق جز قیدي،

 براي را علمی آزاد فضاي تا است؛ نیازمند کلمه واقعی معناي به آزاد دانشگاه
  .سازد فراهم دانش پیشبرد و نقد

 کامالً طراز هم اساتید میان مباحثه نهاد جاي معاصر، دانشگاهی ظامن در
 یا و است دینی پیشوایان و بزرگان از حدیثی جمله این دانم نمی.. است خالی

 »والنقد بالبحث العلم حیات ان«: است حکیمانه هرحال به گذشته، حکیمان از
 و علم خنس دیگر به. است استوار نقد و بحث پایه بر دانش حیات یعنی
 جانی بی مرده باشد، هم اگر و مرد خواهد نباشد، نقد و بحث همراه اگر دانش
  . است

 پویایی، پژوهش، آزادي نقد، فضاي آزاد علمی، علوم :يهاي کلید واژه
  .اجتماعی، علوم انسانی

  
 مقایسه توان ییکدیگر م با و یا به فارسی اندیشه را» تفکر«و واژه » عقیده«دو واژه 

 عقیده از ریشه عقد به معناي بستن و گره زدن و عبارت است از رسیدن به یک .کرد
به  این است و جز این نیست و قرار دادن آن نقطه را این کهعنوان   به،یینظر نها نقطه

 و یا اندیشیدن ورزي یشه تفکر و اند،در مقابل عقیده. خط قرمز براي خویشعنوان 
و نهاد عنوان نمود زیرا واقعیت این است که این دو جاي دو واژه د شاید بتوان به. است

 که دو عمل نفس انسانی است با یکدیگر سخت متفاوت است و تفاوت میان یستأس
  .آن دو ازنظر محتوا و آثار مترتب بر هر یک بسیار شگرف است

آثار مترتب بر عقیده عدم پذیرش هرگونه نقد و بررسی از سوي خود و دیگري   
 که حتی به خود اجازه شود ی چنان گرفتار خودسانسوري مشخص معتقد. است

 عقیده خویش را داند که ی تا مورد نقد خویش قرار گیرد، یعنی خود را مجاز نمدهد ینم
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بازنگري کند، تا چه برسد که دیگران از او انتقادي کنند و یا عقیده وي را مورد 
 کس یچه. شود ی میدهقع عقیده جزئی از هویت وجودي صاحب. وچرا قرار دهند چون

 که دیگران هم هویت او را زیر دهد ی و اجازه نمکند یهویت خویش را بازنگري نم
  .وچرا کنند سؤال ببرند و در مورد آن چون

عقیده ایستاست و با هرگونه . پذیرش نیست خالصه آنکه نقد براي عقیده قابل  
بسا منتهی  ، و چهها ییعقیده موجب جدا. ی در تضاد، تناقض و ناسازگاري استیپویا

 بر عقیده خویش چنان پاي مند یدهعق. گردد یها م به برخوردهاي فیزیکی میان انسان
براي شخص معتقد، اعتقادش چنان روشن .  که آرزو دارد در راه آن جان بدهدفشارد یم

بسا براي این تحمیل به  و مبین است که مایل است آن را بر همگان تحمیل کند و چه
 را مطالعه و بررسی کنیم به ها یريها و درگ اگر تاریخ جنگ. بپردازدنیز  یزجنگ و ست

ها هرچند معلول تضاد منافع مادي  ابیم که افروخته شدن آتش جنگی سهولت درمی
شتر ی ناشی از عقیده اگر بیزهايها و ست بشري است ولی جاي انکار نیست که جنگ

 کامالً ییاین واژه حامل محتوا. دیشه است تفکر و ان،در مقابل عقیده. نباشد کمتر نیست
  .متفاوت از عقیده است وهمان طور که گفته شد خود نهادي دیگراست

 من گوید یمتفکر درهرحال م.  و تکامل استپویایی ،فکر حاوي مفهوم حرکت
ام که باز هم بیندیشم و همواره   و آمادهاندیشم یگونه م  و اینام یدهاینک به این نتیجه رس

 گوید ی و مداند ی با اندیشه ميمتفکر همچون دکارت هستی خویش را مساو. دیشمان یم
  . پس هستم و اگر نیندیشم نیستماندیشم یمن م

 که اي یجهبه نت. متفکر نخستین نقّاد و حتی منتقد مداوم و مستمرّ خویش است
نیز جالب این است که ازنظر فلسفی . دهد ی عنوان این است و جز این نیست نم،رسیده

  .ند هست این دو نهاد متفاوت
بسا بر   بر برهان مبتنی است و عقیده چهیازنظر منطقی و فلسف» يرأ«و » تفکر«  

بسا شخص معتقد اعتقاد خود را برهانی بداند هرچند ناشی از جهل  چه. خطابه و جدل
جهل . صورت برهان نمایانده است مرکب باشد و خطابه و جدل است که خود را به
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جهل بسیط جهلی است که آدمی به . طرناك جهل مرکب است نه جهل بسیطمضر و خ
بسا چنین جهلی مفید است زیرا جاهل را به تالش براي  جهل خویش آگاه است و چه

. داند یکه آدمی نداند و نداند که نم  ولی جهل مرکب یعنی آن،دارد یتحصیل آگاهی وام
وجه براي رفع چنین  هیچ  و بهدکن یدر جهل مرکب آدمی لباس علم را بر تن جهل م

  .گیرد یجهلی تالشی انجام نم
 نخستین گام اجتناب از ، براي پویا شدن امر پژوهش در حوزهِ علمرسد یبه نظر م

 خطر و آفت براي ینتر بزرگ.  و متقابالً تقویت تفکّر و اندیشمندي استمندي یدهعق
  .یش است خوهاي یافتهپیشرفت و توسعه علم معتقد شدن عالمان به 

 مسیحی دارد همین امر است که در هیأت الر اسالمی بهیأتامتیاز مهمی که ال
 salvation, save که در فارسی مقابل يا واژه.  مسیحی ایمان موجب نجات استهیأتال

وجه  هیچ این واژه که ریشه التینی دارد به. خانواده است  نیز همsafeنهاده شده و با 
 اسالمی به پیروي از هیأتکه در ال  درحالی،باشد ینم) یکدینام(حاوي مفهوم متحرك 

قرآن مجید از مخاطبان .  ایمان مبتنی بر تعقل، تفکر و معرفت است،تعلیمات قرآن مجید
 و از آنان انتظار دارد که پذیرد ی و ایمان بدون تأمل را نموچرا چون یخود پذیرش ب

 1ذلک نبین لکم اآلیات لعلکم تتفکرون ک.قرآن را استماع نموده آنگاه به تفکر بپردازند
  2کذلک نفصل اآلیات لقومٍ یتفکرون

 اسالمی یک عملی است هیأتایمان در ال. همراه است» رشد«معرفت اسالمی با 
 از طریق تفکّر به الدوام یمؤمن عل.  نه یک حالت ایستادهد یکه مؤمن آن را انجام م
 قیامآً و قعوداً و علی جنوبهم و یتفکّرون الّذین یذکرون اهللا. انجام ایمان اشتغال دارد

ایمان و عبادت همراه با . 3فی خلق السموات و االرض ربنا ما خلقت هذا باطال

                                                
-219,266/ بقره.  
-24/ یونس  
-191/ عمران  آل  



   
  
  
  

  43  پویایی پژوهش در سایه آزادي نقد علمی  

گونه   این1الذین یومنون بالغیب و یقیمون الصلوه و مما رزقناهم ینفقون. یکدیگرند
 کردن اگر یمن انجام ایمان، ایمان ورزي و یا مؤ،تفکر را براي رساندن در زبان فارسی
  .اصطالح کنیم، شاید بیانگر مراد باشد

حاصلش مفاهیمی از قبیل » ذِکر«و » تأمل» «تعقُّل«، »تفکُّر«انجام ایمان از رهگذر 
شخصی که ایمان . باشند ی مپویاییاست که حاوي تحرك، تحول و » فالح«و » رشد«
 که همراه با سعی و اهدخو ی و از او مدهد یخویش قرار م» مرشد« خداوند را ورزد یم

در قرآن مجید از قول جوانان پناه آورنده به کهف به درگاه . تالش او را رشد دهد
  :کند یمیی نقل دعاخداي متعال چنین 

  2وهییءلنا من امرنا رشَداًفقالوا ربنا آتنا من لدنک رحمۀ 
ه راه اي پروردگار ما، ما را از سوي خود رحمت عنایت کن و کار ما را ب: و گفتند

 .رستگاري انداز

 : جوانان چنین توصیف فرموده استنیخداوند ا

  3إِنَّهم فِتْیۀٌ آمنُوا بِرَبهِم و زِدناهم هدي 
ها جوانمردانی بودند که به پروردگارشان ایمان آورده بودند و ما نیز بر  آن

 .هدایتشان افزودیم

 ی حالت قلبی و نفسانکیثابت و  که ایمان یک امر دهد ییه شریفه تعلیم مآکامالً 
. افزایش است به الدوام همراه عمل رو یک امر کامالً پویا است که علی. نیستجزمی 

  :جمله آیه شریفه زیر  از؛ استشده  رفتهیقرآن در آیات متعددي پذ ازدیاد ایمان در پس
مهقُلُوب جِلَتو ؤْمِنُونَ الَّذینَ إِذا ذُکرَ اللَّها الْمإِنَّم متْهزاد آیاتُه لَیهِمع إِذا تُلِیت و 

  /) انفال2( ربهِم یتَوکلُونَ یإیماناً و عل

                                                
-5/ بقره  
-10/  کهف  
- 13/ کهف  
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هایشان چیره گردد  مؤمنان کسانی هستند که چون نام خدا برده شود خوف بر دل
 و بر پروردگارشان توکل افزون گرددو چون آیات خدا بر آنان خوانده شود ایمانشان 

  .کنند یم
 متعدد گردد تواند یاگفته پیداست که افزایش عقیده معنا ندارد، معتقدات مولی ن

اصطالح فلسفه اسالمی، افزایش ایمان به  به. افزایش تکاملی نیستمعناي ولی تعدد به 
 هرگز تحول دهی و مقوله بالتشکیک است ولی در عقردیگ ینحو حرکت اشتدادي انجام م

  .ورت کون و فساد انجام شودص ، هرچند ممکن است بهردیگ یصورت نم
راستاي رشد  در  و جنبه نورانی دارد وشود یهدایت در ایمان از مبدأ الهی آغاز م

 :به آیه زیر توجه فرمایید. و تکامل نفس انسانی است

  .1من یهتدي اهللا فهو المهتد و من یضلل فلن تجد له ولیاً مرشداً
منقول است که ) ص(اهللا  سولاز ر. نامیده شده است» قلب«مرکز معرفت در قرآن 

  :فرمود
انما سمی القلب من تقلبه انما مثل القلب مثل ریشهٍ بالفالة تعلقت فی اصل 

 بدان جهت است اند یده قلب را قلب ناماین که:  یعنی2.شجرهٍ یقلبها الریح ظهراً لبطن
ختی قلب همانند پري است که در بیابانی به در. که همواره در تغییر و دگرگونی است
در حدیث دیگر قلب آدمی به دیگ .  کندیروروآویزان باشد و هرآن بادي آن را ز

مولوي هردو حدیث را در . 3 آن را همواره در غلیان دارد،جوشانی تشبیه شده که آتش
  :گوید یمثنوي آورده است م

   در بیابانی دچار صرصریست     /     آمد که دل همچون پري استیثدر حد
  قازغانرب جوشان زآتش اندآک       /        ن دل دان چنان در حدیث دیگر آ

                                                
-17/  کهف/  
-ص 1، حلیه االولیاء ج 102 ص 1 به نقل از جامع الصغیر، ج 80الزمان، احادیث مثنوي، ص   فروزانفر، بدیع 

  . با تفاوت در تعبیر263 و 261
-جا  همان  
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اصطالح فلسفی سخن بگوییم، ایمان از مقوله  مراتب فوق، اگر بخواهیم به به بنا 
  . نظري استهاي یشهرود که پشتوانه آن اند حکمت عملی بشمار می

شده   تجربهرا که با نقد و تأمل و تالش) ع (یمقرآن مجید ایمان افرادي مانند ابراه
 و ورزد ی خود نسبت به آفریدگار ایمان مهاي یافتهابراهیم با نقد . ستاید یاست م

وکذلک نري . یابد ی تا به ملکوت هستی دست مرود ی و باال مکند یگام رشد م به گام
 خود را هاي یافته براي پذیرفتن سرانجام جهان نیز 1ابراهیم ملکوت السموات واالرض

 که در ایمان خواهد یاز خداوند م. کند ی اولیه اکتفا نمهاي یافته به  وکشد یبه چالش م
و اذ .  تا دغدغه خاطرش به اطمینان مبدل گرددیدورزي او وي را مساعدت و ارشاد نما

قال ابراهیم رب ارنی کیف تحیی الموتی قال اولم تومن قال بلی ولکن لیطمئن 
  .2قلبی

 که آنان با گروهی از دهد یکته را تعلیم مقرآن مجید در نقل قصص پیامبران این ن
معتقدینی که اعتقادات خود را چنان تقدس بخشیده بودند که . اند کفار معتقد درگیر بوده

  .دادند ی و نقد خویش را نميوجه اجازه بازنگر هیچ به
 که در قرآن داستانشان و ییها در گفتگوهاي فرعون و نمرود و سایر طاغوت

 که آنان در بسیاري از اوقات چنان گرفتار بینیم یاگر دقت کنیم مکردارشان آمده است 
. ی خویش معتقد گشته و باورشان شده استیاند که واقعاً به خدا اوهام خویش شده

انا  «زند ی و فرعون از روي باور فریاد م3انا اُحیی واُمیت گوید ینمرود از عمق دل م
 خود را بر دیگران تحمیل یدکه عقا و در پی این ربوبیت خیالی است 4ربکم االعلی

 جالب است که ربوبیت خیالی فرعون بر یک 5يما اریکم االما آر گوید ی و مکند یم
                                                

-75/ انعام  
- 260/بقره  
-258/ بقره  
-24/ نازعات  
-29/ غافر  
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 لی ملک مصر و یسآل: گوید یم.  که برهان استپندارد یجدل خیالی استوار است و م
ه گونه تحمیل عقیده بر مردم و عدم اجاز  قرآن مجید این1؟هذه االنهار تجري من تحتی

. فکر و تعطیل هرگونه نقد را برده سازي خلق خدا از قول موسی تعبیر کرده است
 و گراید ی به جمود ميا  چنین جامعه2»اسرائیل یوتلک نعمۀ تمنها علی ان عبدت بن«

  .شود ی دور مپویاییاز هرگونه رشد و 
و  چهارم يها  قرن،تفکر آزاد و نقدپذیري و تحمل مطلوب هرگونه نقد و انتقاد  

حکیمان اسالمی یکجا مکاتب کالمی را به . پنجم تمدن اسالمی را زرین کرده است
 کتاب تهافت الفالسفه آنان را به یف و امام محمد غزالی متقابالً با تألکشیدند یچالش م

عد فاصله  دوري راه و بباوجود و جالب است که کند ی منتسب مییگو تهافت و تناقض
 تهافت یف زیاد در غرب اسالمی توسط ابن رشد با تألسرعت از بغداد تا اندلس به

 ماندگار و اي یهوشنودها سرما مجموعه این گفتاز . شود یمو پاسخ داده م التهافت موبه
گستره وسیع نقد در تمدن اسالمی از  . استمانده یتراثی عظیم براي تمدن اسالمی باق

اصی از علم و یا فلسفه و مند بود و اختصاص به حوزه خ  عام الشمول بهرهاي یرهدا
  .کالم نداشت

 هزار سال در اسکندریه رواج داشت و براي اولین یوس بطلمهیأتدر قلمرو علم، 
یان مورد نقد قرار گرفت و یبار توسط خوارزمی دانشمند مسلمان ایرانی قبل از اروپا

د  که محمرسد ی آزادي فضاي علمی بدان حد مهیأتدر حوزه ال. فروپاشی آن آغاز شد
 يها  و تمام استداللزند ی کتاب حیل المتنبئین میفبن زکریاي رازي دست به تأل

حکماي اسالمی با تمام قوا به میدان او . خواند یمتکلمین را در زمینه نبوت مخدوش م
 3.گویند ی و نکته به نکته پاسخ مروند یم

                                                
-53/ زخرف  
-23/ شعراء  
-9ج /االسفار االربعه:  رك.  
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 یکی از  به نحو کتبی آزاد حتیو انتقاد و نقد لبته به نظر ما تبادل نظراتا
در رجال نجاشی . افتخارات ادبیات اسالمی است که نشان آزاداندیشی این مکتب است

آمده است که ابوالحسین سوسنجردي گفته است که من کتاب االنصاف فی االمامه ابن 
او ردي بر آن به نام . قبه رازي را به بلخ نزد ابوالقاسم کعبی رئیس معتزلیان بردم

او کتابی . من آن را به ري آوردم و به ابن قبه نشان دادم. وشتالمسترشد فی االمامه ن
بلخی کتابی بنام . من آن را به بلخ آوردم. به نام المستثبت فی االمامه در رد بلخی نوشت

  .آن را به ري آوردم متأسفانه ابن قبه وفات کرده بود. نقض المتشبث نوشت
 يها نبیهات در اکثر گفته شرحی بر االشارات و التیفامام فخر رازي با تأل  

اند و خواجه طوسی با  که او را امام المشککین خوانده طوري  بهکند ی تردید میناس ابن
 یف رازي با تألینالد  و قطبگوید یشرحی دیگر تمام مطالب امام فخر را پاسخ م

  .کند یالمحاکمات میان این دو خرّیط حکمت اسالمی داوري م
ام فخر را بستایم زیرا معتقدم امام فخر در بسیاري  روش امخواهم یجانب نم این  

از موارد از شیوه صحیح نقد خارج گشته و قواعد آن را رعایت ننموده است، تا آنجا که 
 گوید یخواجه طوسی از قول یکی از دوستانش که از وي به بعض الظرفا یاد کرده م

 گفت که توان ی مینیق شرح فخر رازي بیشتر مستحق عنوان جرح است تا شرح، ولی به
 تا خواجه به میدان او رود ما اینک واجد بود ی امام فخر رازي نمهاي یکچنانچه تشک

  .بودیم یچنان سرمایه عظیم نم
. ده استیشیخ طوسی در قرن پنجم کسی است که به فقه امامیه ساختار بخش  

جمود از حالت آن را  کتاب المبسوط در فقاهت جنبشی ایجاد کرده و یفوي با تأل
 گوید ی و مزند یدر مقدمه مبسوط به پیشینیان خویش تعریض م. بیرون آورده است

 اجتهاد نیست، تقلید است و شما به گزاف خود را یدا روشی که شما در پیش گرفته
عظمت شیخ طوسی به حدي شد . که مقلد هستید و نه مجتهد  درحالیخوانید یمجتهد م

می را به سکون وادار ساخت زیرا چنان افکار و که ابهت او حدود یک قرن تفقه اسال
 را جرأت بازنگري کس یچآراء وي بر اندیشه فقهی فقهاي پس از خود سایه افکند که ه
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پس از حدود یک قرن، شیخ . دنکر یکس از شیخ تبعیت م و نقد آراء ایشان نبود و همه
 و دومرتبه شود ی مبار توسط یکی از نوادگان خود بنام ابن ادریس حلی نقد طوسی اول

  .افتد یتفکر فقهی به جریان م
 یزچ  اسالمی نام و عنوانی دارد که گویا و رساننده همههیأتروش اندیشه در ال

اجتهاد حاوي . نام دارد» اجتهاد« در سنت شیعی یژهو  اسالمی بههیأتروش ال. است
 تواند یجتهد مم.  نهایت تالش، کنکاش براي دستیابی به حقیقت استیريکارگ مفهوم به

للمصِیبِ  :اند گفته.  به حقیقت واصل گرددتواند یخطا کند و به حقیقت نرسد و م
است بدین معنی که اینک » يرأ«نتیجه تفکر مجتهد . اَجران ولِلمخطِیء اجرُ واحد

تنها خط قرمز براي دیگران نیست، که براي خودم   ولی فکر من نهنگرم یگونه م این
  .رد و احتمال هرگونه تغییر و تبدلی براي من وجود داردچنین موقعیتی ندا

. شود ی باب آن مسدود نمگاه یچاجتهاد در سنت شیعی دائم و مستمر است و ه
انفتاح باب اجتهاد از . اجتهاد مستمر به معناي نقد دائمی افکار و آراء مجتهدان است

  . استیتب  فقه اهلیزنقاط افتخارآم
اژه دیگر یکی تفقه و دیگري استنباط قرار دارد که هر دو در کنار واژه اجتهاد دو و

ولی نکته اساسی فهمیدن ماهیت نقد و  . استپویاییدر قرآن مجید آمده و حاوي بار 
غلط چنین   است؟ متأسفانه بهجویی یبآیا نقد به معناي ع. ادب و فرهنگ آن است

 به چالش  جویی  عیبکه چنین نیست، نقد ارزیابی است نه درحالی. شده است  برداشت
  .کشیدن آراء و نظریات است

ی، ی، تلخ گوینقد علمی مواجه گردد نه با اهانت، بدزبان  بایدحلیل و نظر بات
جدال « قرآن یرتعب. قرآن این حقیقت را به بهترین تعبیر بیان فرموده است. دشنام و اتّهام

. 1».باللّتی هی احسنوجادِلهم «. دهد یاست، که آن را به پیامبرش آموزش م» احسن
 رسول گرامی اسالم دانست که در جامعه ما بجاي یرو ما را مسلمان و پتوان یچگونه م

                                                
- 127.نحل  
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 یرازي و به قول سعدي شکنیم یکریمه الهی شیوه جاهالن را پیشه مآیه عمل به این 
  .»سنت جاهالن است که چون به حجت از خصم فرومانند، سلسله دشمنی بجنبانند«

 محتاج است که یزبین به منتقدان تیشتر بیزچ از همه پویا حرك وجامعه علمی مت
 حقیقتی در ی را رصد کنند و روشنگري نمایند، ولها یدهها و ا ها، نوشته همواره گفته

 این است که نقّادان یقتحق. ید آن را انکار نماتواند یاینجا وجود دارد که نگارنده نم
 همواره بایستی از یک فداکاري و زنند یقلم م آنان که در حوزه علوم اجتماعی یژهو به

شنوند  ی از کسی نمیزادمر  دستگاه یچ برخوردار باشند، چراکه هیثار و ایازخودگذشتگ
  .کنند یاند که خود را فداي انجمن م آنان مانند شمع. بینند یسپاسگزاري از کسی نم و

خدایان و فاسد  آتن به اتهام توهین به یج راهیأتسقراط حکیم به دلیل نقد ال
آنکه نجات از   بايو. شود یکردن جوانان محاکمه و به مجازات مرگ محکوم م

 يو.  ترجیح دادی احترام به قانون بر زندگدلیلمجازات برایش ممکن بود مرگ را به 
  :در دفاع از خویشتن در دادگاه به آتنیان گفت

 به راه این که براي شما مردم این شهر مانند اسب تنبلی هستید که احتیاج دارید«
  1»ام گاهی به شما نیش بزند و من همچون آن خرمگس بوده) Gad fly(بیفتد، خرمگس 
نثار کرد ولی راستش این است که براي  ظاهر زشت را بر خود  بهیرسقراط تعب

  .نقد نیست اي جز مهمیز یک جامعه کِرِخ شده چاره
در روایات .  دارديساز  فرهنگو متقابالً ادب نقدپذیري و تحمل نقد هم نیاز به

. اند نامیده شده» معجب به خود «شوند یاسالمی افرادي را که از نقد آرائشان انگیخته م
در اخالق اسالمی .  چه در کردار و چه در اندیشه و پنداریفتگیعجب یعنی خودش

ان  افراد معموالً هیچ فضیلتی براي دیگرگونه ینا.  استشده یخصلت مزبور ناپسند معرف
  :فرماید یامام صادق م. دانند یقائل نیستند و خود را از همه برتر م

                                                
-اهللا فوالدوند، تهران، انتشارات  آشنایی با فلسفه غرب، بریان مگی، ترجمه عزت: فالسفه بزرگ:  رك

  .27 ص 1372،خوارزمی
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ی قائل ی داناکس یچ هرکس براي ه1.من ال یعرف الحدٍ الفضل فهو معجب برایه
  . شده استیفتگی و خودشینیب نباشد چنین شخصی دچار خودبزرگ

یفته را  فرد خودشتوان یاز چند طریق م«: گوید ی م2اریک فروم روانکاو آلمانی  
این . شود ی که از او میی بر اساس حساسیت او نسبت به انتقادهایژهو شناخت به

  3» بیان شودیحساسیت ممکن است با نفی اعتبار هر انتقاد یا واکنش خشم یا افسردگ
البته جاي انکار نیست که نقد در درجه نخستین نیازمند فضاي آزاد علمی است و 

طور که براي اجراي   که به نظر من امروز جامعه ما، همانید کنمتأکي را ا من مایلم نکته
عدالت به وجود قضات آزاد و رها از هرگونه قیدي جز حق و عدالت نیازمند است 

نیازمند است تا به معناي واقعی کلمه همچنین براي توسعه پژوهش به دانشگاه آزاد 
  .فضاي آزاد علمی را براي نقد و پیشبرد دانش فراهم سازد

عنوان کسی که هردو نظام حوزوي سنتی و نظام دانشگاهی معاصر را  جانب به این
صی که در نظام تحصیلی دانشگاهی در ینقا  بگویم که یکی ازخواهم یشاهد بوده م

 فقط با دانشجویانشان گفتگو انادت همین است که اسنمیب ی با نظام سنتی مسهیمقا
، این رندیپذ ی و مگذارند یبر چشم م  وندشنو یدانشجویانی که گفته استاد را م. کنند یم

 براي جانبه کی آنان نظرات خویش را بنابراین.  است و نه مباحثهطرفه کیرابطه کامالً 
 علمی مکتوبی هیأت اولیه عضویت يها سال اگر هم در ی و حتکنند یخویش انتخاب م

عاصران  و حجاب معاصرت به مگردد یقلمی سازند، صرفاً براي دانشجویان مصرف م
که  درحالی.  کنندی تا نظر همکار خویش را نقد و بررسدهد یرخصت عطف توجه نم

  :به قول ناصرخسرو حارث قبادیانی
  گیتی چو حلقه تنگ ازاینجا شد    /     وچرا بجوي که بر جاهل  چون

  علمی نه پاك شد نه مصفا شد /    با خصم گوي علم که بی خصمی 

                                                
-243ص /8ج /کلینی/ کافی.  
-) 1900-1980م (  
-82دل آدمی و گرایشش به خیر و شر،ص / اریک/  فروم.  
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  ! تنها شد1وي قاضیبسهر کو       /         برون آمديرو زیرا که سرخ
 که در اصطالح يا مباحثه. طرازان با یکدیگر مباحثه دارند ولی در نظام حوزوي هم

 براي طالب، آن را رها سشانیدر کنار تدر  وندیگو یم» مباحثه کمپانی«طلبگی 
بع منظور از کمپانی مباحثه ایست که اعضاي بحث به نحو جمعی همه منا. سازند ینم

 که خود انتخاب ییمبنا و ندیآ ی و به جلسه بحث مکنند یمطالعه م مختلف را قبالً
 گاهی کنند ی جلسه همه نقادي مياعضا. گذارند ی خود در میان مفانیرد اند با هم کرده

  .فشارد ی و گاه مستدالنه بر نظرش پاي مگردد ی شخص ازنظرش برمیکل به
 خالی کامالً طراز هم انادتباحثه میان اسدر نظام دانشگاهی معاصر، جاي نهاد م

 این جمله حدیثی از بزرگان و پیشوایان دینی است و یا از حکیمان دانم ینم. است
  :هرحال حکیمانه است گذشته به

.  استوار استو نقدیعنی حیات دانش بر پایه بحث »  العلم بالبحث والنقدهان حیا«
 هم باشد، و اگر نباشد، خواهد مرد قدو ن اگر همراه بحث و دانشبه دیگر سخن علم 

  والسالم. ی استجان یبمرده 

                                                
- حاکم  
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   امنا و استقالل دانشگاههیأت

  1مجید بنایی اسکویی
  

  چکیده
ي اجرایی، مشخصات منحصر به فردي دارد ها دستگاهنظام دانشگاهی در میان 

حرکت شتابان دانش، . باشد یم ها آنکه مقتضی انعطاف مقررات حاکم بر 
)  امکان تصویب و بازنگري از دو جنبه الفها دانشگاه که کند یماب ایج

ضوابط و مقررات اداري و استخدامی خود را فارغ )  پژوهشی و ب-آموزشی
اگر چه در رویه معمول، این مهم . از الزامات عمومی قانونی داشته باشند

ب توسط مراجع باالدستی از قبیل مجلس شوراي اسالمی، شوراي عالی انقال
 و ها دانشگاهفرهنگی و وزارتین علوم و بهداشت حسب اقتضائات 

 انجام ها آني کالن کشور، با وضع مقررات خاص در خصوص ها استیس
، اما چرخه طوالنی بررسی قوه قانونگذاري یا عدم تسلط یا توجه شود یم

 پس. ي علم و فناوري هماهنگی نداردها ضرورت، با ها دانشگاهکافی به امور 
 با برخی از کشورهاي توسعه یافته، گام هم، با درك این ضرورت و نگذارقانو

 آموزش عالی و استقالل مؤسساتدر سنوات اخیر به سوي افزایش اختیارات 
ي به ا گسترده امناء، اختیارات هیأت حرکت نموده و با شناسایی ها آنتقنینی 

                                                
- ره(ی ئاستادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه عالمه طباطبا(. 
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ات وسیع به  اعطاي اختیارهذا مع. این نهاد نسبتاً نوپا اعطا کرده است
 نیازمند تمهیدات قانونی است که دانشگاهي امنا در جهت استقالل ها هیأت

برداشت ناصحیح از این نهاد و مآالً : متاسفانه به علل مختلف از جمله
اختیارات اعطایی، موجب آن شده است که این نهاد کارکرد خود را از دست 

وقف اندیشه استقالل داده و نه تنها مفید نباشد، بلکه خود علتی براي ت
 . تلقی گرددها دانشگاه

 امنا، دانشگاه، استقالل دانشگاه، اختیارات هیأت : کلیديهاي هواژ
  امناهیأت امنا، مصوبات هیأت

  
  مقدمه

 آموزشی و پژوهشی مؤسسات و ها دانشگاهي امناي ها هیأتبه موجب قوانین مختلف؛ 
 آموزشی و پژوهشی بوده و تمؤسسا و ها دانشگاهي در ریگ میتصم رکن نیتر مهم

 که بدون الزام به رعایت قوانین و مقررات عمومی باشند یمداراي اختیارات وسیعی 
ي مالی ها نامه نییآي اجرایی و صرفاً در چارچوب مصوبات و ها دستگاهحاکم بر سایر 

 امنا که به تأیید وزیر مربوطه هیأتو معامالتی، استخدامی و تشکیالتی مصوب 
سفانه اعطاي این اختیارات گسترده از سوي مقنن طی أمت. ندینما یم عمل ،رسند یم

ي متمادي، بدون رویکرد جامع و تبیین الزامات قانونی در جهت اهداف مورد ها سال
ي کالن نظام آموزش عالی انجام شده و برخالف تصور رایج، وجود ها برنامهنظر در 

شگاه را به ارمغان بیاورد بلکه خود سد  امنا نه تنها نتوانسته است استقالل دانهیأت
  .شود یمراهی در مسیر استقالل تلقی 

صرفنظر از اختیارات گسترده که موجب تلقی این نهاد به عنوان یکی از مراجع 
قانونگذري در نظام حقوقی کشور شده، ابهامات فروانی در خصوص تصمیمات متخذه 

رح، تصویب، انتشار، ابالغ و اجراي اساساً فرآیند ط. توسط این نهاد نوپا مطرح است
ی قرار نیب شیپبوده و مورد  گونه مصوبات کامالً متفاوت با مصوبات جاري کشور این
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جایگاه و قلمرو حقوقی مصوبات در نظام حقوقی کشور مشخص نیست . نگرفته است
ي از ابهام ا لهها و اعتبار این مصوبات در صورت تعارض با سایر قوانین و مقررات در

برخالف مصوبات مجلس که پیش از اعتبار توسط شوراي نگهبان مورد . قرار دارد
 وزیران که پس از تصویب و در ابتداي اجرا و هیأتگیرد و یا مصوبات ارزیابی قرار می

 قانون اساسی براي اعالم نظر و به منظور بررسی و 138 و 85در راستاي اجراي اصول 
گردد، مرجعی براي ریاست مجلس ارسال میتشخیص عدم مغایرت با قانون براي 

به هنگام تصویب مصوبات  بررسی مصوبات فوق مشخص نشده است و از این رو
به ویژه از منظر (فوق، به دالیل مختلف از جمله عدم بررسی حقوقی پیش از تدوین 

، در مقام عمل، داراي ایرادات قانونی )جایگاه حقوقی مصوبات در نظم حقوقی جاري
هاي نظارتی مانند دیوان محاسبات یا سازمان بازرسی کل به این لحاظ دستگاهاست و 

 قرار داده و حتی اقدام به طرح شکایت علیه آنان سؤالکشور مجریان را مورد 
  .نمایندمی

براي ) دست کم در مقام تئوري(ي که ا گستردههمچنین با توجه به اختیارات 
نظام  بررسی این مساله ضرورت دارد که آیا یاد شده در قوانین شناخته شده، مؤسسات

ي کالن ها استیساداري و استخدامی، تعیین و پرداخت حقوق، ترفیع، ضوابط کار و 
ي با مقررات عمومی ا رابطه آموزش عالی، چه مؤسسات... فرهنگی، اقتصادي، علمی و 

نیز کشور دارد و اطالق و عموم مصوبه صدرالذکر برنامه پنجم که در برنامه ششم 
عالوه بر  .بصورت دائمی آمده است، مقید و مخصص به چه قیود و شروطی است

 امنا هیأتطبق ضوابط حقوقی هیچ دستگاه دولتی حتی :  باید گفتیادشده،مطالب 
بینی نماید، اقدام به وضع تواند بدون آنکه بار مالی ناشی از تصمیم خود را پیشنمی

وش دولت بیفزاید، زیرا تمام ابزار و امکانات الزم در اي نماید که تعهداتی را به دمقرره
 امنا دانشگاه قرار ندارد و تصمیمات دانشگاه الجرماً باید با مالحظاتی هیأتاختیار 

 امنا وجود هیأتحال سوالی که قابل طرح است، چه الزاماتی براي اعضاي . همراه باشد
هند؟ از منظر دیگر، اگر قرار باشد  را مدنظر قرار دها آندارد که باید در تصمیمات خود 
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 تمام امنا تنها در چارچوب مقررات جاري و الزامات قانونی که براي هیأتکه 
بینی شده است مصوباتی به تصویب برساند، فلسفه وضع اعطاي اختیار ها پیشدستگاه

 توان موضوع استقالل دانشگاه را دنبال نمود؟به دانشگاه چیست؟ و آیا با این روش می
 متعددي را به همراه دارد که متأسفانه سؤاالتهمه این ابهامات و ایرادات مطروحه، 

که خود در  کسانیکه  شاهد آن هستیم بنابراین. شود ینم داده ها آنپاسخ روشنی به 
 در مقام کنند یمي و ادامه وضع نامطلوب فعلی، نقش قابل توجهی ایفا کرده یا ریگ شکل

  !آورند یمقالل دانشگاه سخن به میان گله و شکایت، از عدم است
از این رو، در این مقاله سعی شده است به برخی از موانع استقالل دانشگاه اشاره 

 کمتر مورد توجه قرار گرفته است، هرچند در کم دستشود که یا مورد توجه نبوده و یا 
رد نظر باشد و ي باید موتر گسترده براي رسیدن به استقالل، ابعاد متنوع و تر کالننگاه 

 و بدون نیاز به وضع انبوهی از مقررات، تر سادهچه بسا آزادي عمل بیشتر از طرق 
  .نتیجه بهتري به همراه داشته باشد

  
  دانشگاه امناي هیأتتاریخچه تشکیل  -1

در اولین .  در ایران از قدمت طوالنی برخوردار نیستدانشگاه امناي هیأت سیتأس
 هجري 1277ه با عنوان معروف دارالفنون در سال موسسه آموزش عالی در ایران ک

 امنا به میان هیأتبزرگ مرد ایران تشکیل شد، سخنی از  شمسی به همت امیرکبیر،
 آموزش عالی مؤسساتهاي دولتی ي بعد و بنابه نیازهاي دستگاهها سالدر . نیامده است

، عالی 1299 به مدارس حقوق در سال توان یمدیگر شکل گرفت که به عنوان مثال 
 که حسب 1305 عالی تجارت در سال  و1301فالحت و صنایع روستایی در سال 

هاي عدلیه، فواید عامه و مالیه قرار داشتند، اشاره کرد، که فاقد مورد زیر نظر وزارتخانه
 دانشگاه یا موسسه این که با وجود. )222 :1374صالحی و شریعت،  ( امنا بودندهیأت

ربی مورد الگوي دولت ایران بود، لکن همانطورکه مالحظه آموزش عالی به سبک غ
 امناء به میان نیامده است و حتی هیأت فوق سخنی از مؤسسات در هیچ یک از شود یم
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اولین دانشگاه رسمی به عنوان  که 1313این اصطالح در تشکیل دانشگاه تهران در سال 
  .)36 :1394 بنایی اسکویی، (شود ینمکشور آغاز به فعالیت کرد، دیده 

 امناء هیأت 1339اما پس از گذشت مدت زمان قابل توجهی، اولین بار در سال 
 شوراي 908به موجب مصوبه جلسه ) ملی سابق (یبهشتدر اساسنامه دانشگاه شهید 

 امنا، وزارت هیأتبه عبارت دیگر، متولی اولین تشکیل . بینی شدعالی فرهنگ پیش
 امناء را هیأت اولین دانشگاهی که توانست 1343سال اما در . فرهنگ و علوم سابق بود

 امناي هیأتبود که به موجب قانون تأسیس ) پهلوي سابق (رازیشتشکیل دهد، دانشگاه 
ها به تدریج برخی از دانشگاه.  امناء واگذار گردیدهیأتهایی به دانشگاه فوق، صالحیت

اء شدند که به موسسه  امنهیأت آموزشی به موجب مقررات مختلف داراي مؤسساتو 
هاي خارجی و مدرسه عالی دختران در عالی حسابداري، موسسه عالی ادبیات و زبان

، دانشکده صنعت نفت در سال 1344، دانشگاه صنعتی شریف در سال 1343سال 
 با یک وقفه بسیار طوالنی از زمان 1346سرانجام در سال .  اشاره کردتوان یم 1345

 امنا هیأت دانشگاه ایران، داراي نیتر مهماین دانشگاه به عنوان  دانشگاه تهران، سیتأس
 امناي دانشگاه تهران، اداره امور هیأتبه موجب قانون تشکیل و اختیارات . گردید

 :1389کسکه،  (دیگردی شده بود، واگذار نیب شیپ امنایی که در قانون هیأتدانشگاه به 
 علمی با هیأتجامع در خصوص اعضاي بر همین مبنا نیز اولین مقررات نسبتاً ) 10

 امناي دانشگاه تهران در هیأتتوسط »  علمیهیأتنامه استخدامی اعضاي آیین«عنوان 
 امنا در ساختار تشکیالتی برخی هیأتی نیب شیپباوجود .  به تصویب رسید1347سال 

،  وضع شده باشدها دانشگاهي امناي ها هیأت، قوانین دیگري که توسط ها دانشگاهاز 
 قانون محاسبات 62 به موجب ماده  و1349 در دي ماه این که، تا شود ینممشاهده 

 امنا هیأتیی که داراي ها دانشگاهعمومی، آزادي عمل بیشتري براي انجام امور مالی 
 دولتی که تمام یا قسمتی از مؤسسات«: ماده آمده استاین در . بودند، مقرر گردید

، در صورتی که شود یممک در بودجه کل کشور منظور  به عنوان کها آناعتبار بودجه 
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داراي مقررات قانونی خاص براي مصرف اعتبارات خود نباشند مشمول مقررات این 
  .قانون خواهند بود

 مشمول شوند یمي امنا اداره ها هیأت عالی علمی که زیر نظر مؤسسات: تبصره
یک از این   امنا هرهیأتتصویب  به که ییها نامه نییآمقررات این قانون نیستند و تابع 

  » خواهند بودرسد یم مؤسسات
 دولتی - عالی علمیمؤسساتهاي امناي هیأت قانون 1350یکسال بعد در سال 

 مورد بازبینی و اصالح 1353ي از مواد قانون فوق در سال ا پارهبه تصویب رسید که 
ها اقدام ي دانشگاههاي امناهیأتقرار گرفت و مقرر گردید وزارت علوم براي تشکیل 

 موجب ماده واحده  و1357پس از پیروزي انقالب اسالمی، در سال  .الزم را بعمل آورد
ی با عنوان هیأتها منحل و هاي امناي دانشگاههیأتمصوب شوراي عالی انقالب، 

. هاي مزبور را بر عهده گرفتهیأت، وظیفه »هاي امناءهیأت سه نفري جانشین هیأت«
  شاملدو عضو حقوقی. دو عضو حقوقی و یک عضو حقیقی بود ارايذکور د مهیأت

آقاي عضو حقیقی تنها  ووزیر فرهنگ و آموزش عالی و رییس سازمان برنامه و بودجه 
  .)4 :1373 شریعت، (بودند سحابی هللا یدادکتر

ي امنا، به ها هیأت سه نفري جانشین هیأتپس از گذشت چند سال از فعالیت 
هاي هیأتها و اداره امور توسط  خصوص استقالل دانشگاهجهت ضرورتی که در

 امناء مجدداً مطرح و این بار هیأتوابسته به خود احساس گردید، موضوع احیاي 
موضوع استقالل دانشگاه نه در مجلس بلکه در نهاد جدیدي به نام شوراي عالی انقالب 

ها و  امناي دانشگاههايهیأتمتعاقباً قانون تشکیل   مطرح و1367فرهنگی در سال 
 1369 به تصویب رسید که البته مصوبه فوق در سال 1 آموزشی و پژوهشیمؤسسات

                                                
-    بـه مـا هـو    -قـانون  در مصوبه شوراي عالی انقالب فرهنگی محل بحث است زیرا   » قانون«کلمه  بکار بردن 

شود و نباید لفظ فوق را در سایر مقرراتی که توسط مراجع مختلف به تصویب  توسط قوه مقننه وضع می-قانون
رسد این موضوع مورد توجه شورا بوده و در مصوبات بعدي در حوزه آموزش به نظر می. رسد استعمال کرد  می

 .عالی از آن استفاده نشده است
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ي تحت ها دانشگاهبرابر مصوبه فوق، براي هریک از . این شورا اصالح و تکمیل گردید
بینی شد که مجدداً برخی از  امناي مجزاي پیشهیأتپوشش وزارتین علوم و بهداشت، 

  . مورد اصالح قرار گرفت1371مواد آن در سال 
توان گفت اولین مقررات دایمی و کلی که پس از انقالب در خصوص بنابراین می

ها وضع شده و تاکنون نیز معتبر و مورد عمل است، همین هاي امناي دانشگاههیأت
با تصویب این قانون و اعطاي اختیارات به . مصوبه شوراي عالی انقالب فرهنگی است

 ها دانشگاه امکان وضع مقررات در امور اداري، استخدامی، مالی و تشکیالتی ،ها دانشگاه
 آموزشی در مؤسساتها و مجدداً مطرح گردید ولی عمالً اقدامی از سوي دانشگاه

جهت اعمال این اختیارات بعمل نیامد و مقرراتی که در این حوزه به تصویب رسید نه 
توان به قانون مالی و یگري بود که می امنا، بلکه از طریق مراجع دهیأتاز سوي 
نامه اجرایی  که توسط مجلس شوراي اسالمی و آیین1369 در سال ها دانشگاهمعامالتی 

  . وزیران به تصویب رسیده است، اشاره کردهیأتآن که توسط 
 مطرح نمود این است که مقررات استخدامی اعضاي توان یمیکی از سواالتی که 

 امنا به تصویب رسید توسط هیأت که اولین قانون تشکیل 1367علمی، پیش از سال 
چه مرجعی وضع شده است؟ به این پرسش کمتر توجه شده است ولی بطور اجمال 

 امناي هیأت علمی توسط هیأتنامه استخدامی اعضاي  اگرچه آییندارد یممعروض 
شگاه تهران، نامه فوق بجز دان به تصویب رسید، اما آیین1347دانشگاه تهران در سال 

 1358 قانونگذار ایرانی در سال این کهکرد تا ها الزامی را ایجاد نمیبراي سایر دانشگاه
به . ها تسري دادنامه فوق را به سایر دانشگاه قانون بودجه، آیین26و به موجب تبصره 

 علمی دانشگاه تهران به منزله هیأتواقع مقررات استخدامی یادشده، براي اعضاي 
، در حکم قانون مصوب ها دانشگاه علمی سایر هیأت امنا و براي اعضاي هیأتمصوبه 

 علمی دانشگاه تهران تا قبل از هیأت استخدامی اعضاي نامه نییآاز این رو . مجلس بود
ي مختلف، تنها مقرره ها دانشگاهي اخیر توسط ها سال جدید در نامه نییآتصویب 
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 علمی با آن استخدام یا یأتهیی بود که بسیار از اعضاي االجرا الزم
بازنشسته شدند، اما با وجود مصوبه فوق و برخی قوانین و مقررات دیگر، 

  .هیچ دانشگاهی مقررات استخدامی بطور مجزا وضع نکرده است
 اعطاي اختیارات ا وجود امنا، مبرهن است که بهیأتبا نگاه اجمالی به سیر تحول 

تصور مسئوالن و .  برداشته نشدها دانشگاهل ، قدم جدي در جهت استقالها دانشگاهبه 
 علمی آن بود که قوانین و مقررات موجود کافی هیأتبخش قابل توجهی از اعضاي 

 تالش شد که با تصویب قوانین جدید این اختیارات افزایش و مآالً استقالل ، پسنیست
جلس از این رو قوانین متعددي به همین منظور به تصویب م. دانشگاه حاصل گردد

 و قاتی قانون اهداف، وظایف و تشکیالت وزارت علوم، تحق10 ماده با تصویب. رسید
 قانون برنامه چهارم توسعه و اجرایی شدن 49ماده ) الف(بند  ،1382 در سال فناوري

 قانون برنامه پنجم توسعه از ابتداي سال 20ماده ) ب( و سپس بند 1384آن از سال 
 آموزشی و مؤسساتها و ي امناي دانشگاهها هیأتاي به  اختیارات گسترده1390

 قانون برنامه پنجم که مفاد آن تقریباً در 20ماده ) ب(در بند . هشی اعطا گردیدوپژ
  :ی شده، چنین آمده استنیب شیپبرنامه ششم هم تکرار و احتماالً بصورت دائمی نیز 

هایی که  نعالی و پژوهشی و فرهنگستا ها، مراکز و مؤسسات آموزش دانشگاه«
هاي علوم، تحقیقات و فناوري و  عالی وزارتخانه داري مجوز از شوراي گسترش آموزش

د بدون الزام به نباش ربط می يبهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر مراجع قانونی ذ
ویژه قانون محاسبات  هاي دولتی به رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاه

ت خدمات کشوري، قانون برگزاري مناقصات و اصالحات و عمومی، قانون مدیری
هاي مالی، معامالتی و  نامه  و فقط در چارچوب مصوبات و آیینها آنالحاقات بعدي 

 امنا که حسب مورد به تأیید وزراي علوم، هیأت تشکیالتی مصوب - استخدامی-اداري
ها به  هنگستاندر مورد فرو آموزش پزشکی و تحقیقات و فناوري و بهداشت درمان 

هاي   علمی ستادي وزارتخانههیأتاعضاي . نمایند رسد، عمل می جمهور می تأیید رییس
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علوم، تحقیقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیز مشمول حکم این 
گردد و  هاي قبلی نیز می نامه حکم این بند شامل مصوبات، تصمیمات و آیین. بند هستند

 .»دام که اصالح نگردیده به قوت خود باقی هستندمصوبات یادشده ما

 اداري، معامالتی، استخدامی و - هرگونه اصالح ساختار و مقررات مالی-1تبصره 
 هاي عالی و پژوهشی دولتی همچنین فرهنگستان  ها و مؤسسات آموزش تشکیالتی دانشگاه

  .تخصصی فقط مشمول مفاد این بند است
ته از منابع عمومی دولت به این مراکز و یاف اعتبارات اختصاص -2تبصره 

 قطعی منظور و نهیهزمؤسسات، کمک تلقی شده و بعد از پرداخت به این مراکز به 
  ». امنا و با مسؤولیت ایشان قابل هزینه استهیأتبراساس بودجه تفصیلی مصوب 

  
  برخی موانع استقالل دانشگاه -2

  : عدم ترسیم صحیح مفهوم استقالل دانشگاه-الف
از نکات مهم در خصوص استقالل دانشگاه تبیین و ترسیم مفهوم درست استقالل یکی 

اساساً استقالل در دانشگاه . است که کمتر بطور دقیق و تفصیلی به آن توجه شده است
 کارایی الزم را ندارد؟ مفهوم ، وابسته به دولتیعنی چه؟ چرا استقالل؟ آیا دانشگاهِ

د مدنظر قرار گیرد؟ آیا منظور استقالل مالی است یا استقالل چیست و در چه ابعادي بای
شامل استقالل در امور اداري و استخدامی از قبیل جذب دانشجو، استخدام اعضاي 

؟ باالتر از آن، آیا در شود یم، اداره و ساختار سازمانی دانشگاه نیز نیاز علمی مورد هیأت
 براي تواند یمنشگاهی ي کالن یا خرد آموزشی و پژوهشی نیز، داها استیسخصوص 

ي از ها استیس داشته باشد و یا مکلف است از ها دانشگاهخود مقرراتی مجزا از سایر 
 توسط دولت تبعیت کند یا تلفیقی از نظرات دولت و دانشگاه باید شده نییتعپیش 

   قرار گیرد؟نظر ملحوظ
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 شود یمبه واقع اگر درك صحیحی از استقالل دانشگاه وجود نداشته باشد، همان 
 براي ه وجود انبوهی از مقررات که مبین اعطاي اختیارات گستردایعنی ب. که االن هست

 و ها دانشگاه و ها وزارتخانهاداره مستقل دانشگاه است، کماکان همه، اعم از مسئوالن 
براي درك  .آورند یم علمی سخن از استقالل دانشگاه به میان هیأتحتی اعضاي 

اه، باید به فلسفه و چرایی اندیشه اعطاي اختیارات به دانشگاه صحیح از استقالل دانشگ
ها و دالیل توجیهی اعطاي استقالل به دانشگاه. و استقالل این نهاد توجه نمود

که مجلس هنگامیالقاعده به آموزشی در ابعاد مختلف قابل طرح است و علیمؤسسات
 شود، هدف و قائلل گیرد براي موسسه و دستگاهی استقالیا مرجعی تصمیم می

باشد  قائل و ممکن است دالیل سیاسی یا فنی براي آن کند یممنظوري را دنبال 
تواند و فرض آن است که با اعطاي این استقالل موسسه می) 85 :1383ابوالحمد، (

وظایف محوله را با ساختار مستقل بهتر تأمین و دنبال نماید و به دور از وابستگی کامل 
زیرا وفق سلسله مراتب اداري . مربوط، اهداف ترسیم شده را محقق سازدبه وزارتخانه 

اي بطور مستقیم زیر نظر وزارتخانه فعالیت و انجام وظیفه هرگاه اداره یا موسسه
 تغییرات ساختاري، عزل و نصب مدیران و کارکنان توسط مقام مأفوق انجام ،نمایدمی
شود، انجام امور محوله مستقالً اعطا میی که به دستگاه اجازه هنگام به اماشود، می

موسسه بدون رعایت این سلسله مراتب اداري و به دور از مالحظات سیاسی و 
 خودریزي در امور گردد، اقدام به برنامهاجتماعی که در یک وزارتخانه اعمال می

  .دینما می
وزشی  آممؤسسات دولتی یا غیردولتی از جمله مؤسساتاصوالً اعطاي استقالل به 

 جهت کند یمکه ایجاب ) 210 :1386انصاري، (است ناشی از مالحظات فنی و علمی 
ها رسیدن به اهداف ترسیم شده یعنی تربیت نیروي انسانی متخصص و کارآمد، دانشگاه

 آموزشی بتوانند از آزادي عمل بیشتري برخوردار باشند و براي رسیدن به مؤسساتو 
ورکراسی اداري یا تحوالت و جریانات سیاسی قرار مطلوب مورد نظر بدون آنکه در ب

گیرند در اداره، استخدام، امور مالی و معامالتی و همچنین ترسیم ساختار سازمانی 
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به واقع در این اعطاي اختیارات، دانشگاه از . دانشگاه از استقالل عمل برخودار باشند
و شخصیت حقوقی مجموعه تشکیالت قدرت مرکزي دولت منتزع و براي آن استقالل 

 سیاسی و احیاناً مداخالت مؤثرشود تا بدور از جریانات متمایز در نظر گرفته می
 آموزشی و پژوهشی قادر به انجام وظیفه خود بوده و مؤسساتها و مقطعی، دانشگاه

رسالت خویش را در جهت تربیت نیروي انسانی متعهد و متخصص به نحو احسن 
 امنا، موجب صیانت و هیأتمعتقدند اداره دانشگاه با از این رو برخی . انجام دهد

 تواند یماز این رو اصوالً استقالل . استقالل آن در برابر جریانات خارج از دانشگاه است
ي آموزشی، پژوهشی یا ها استیساختیار در تعیین اهداف و (از منظر محتوایی 

انتخاب و اعمال شیوه در (یا از نظر شکلی ) چگونگی انتخاب استاد و پذیرش دانشجو
  )Berdehl, 1990: 169-180 (مطرح باشد) و ابزارهاي تحقق اهداف

ي ها سالاما نکته قابل توجه آن است که آیا قوانین و مقررات یاد شده که طی 
گذشته به تصویب مراجع مختلف رسیده، توانسته است استقالل دانشگاه را به ارمغان 

  بیاورد؟
. قطعاً پاسخ منفی است.  تفکر ندارد و بسیار ساده است نیاز بهسؤالپاسخ به این 

به زعم ما عدم استقالل دانشگاه، برخالف تصور رایج مینی بر نیاز به وضع قوانین و 
مقررات بیشتر، نیازمند نگرش صحیح به استقالل دانشگاه با توجه به جمیع شرایط 

 غربی بدون توجه يها نظامحاکم بر کشور است و چه بسا الگوگیري محض از برخی 
 امنا کمکی در جهت استقالل هیأتبه آماده نبودن ساختارهاي الزم، نه تنها با تشکیل 

  .، بلکه در عمل، سد راهی براي امور محوله دانشگاه خواهد بودشود ینمدانشگاه 
صرفنظر از مطالبی که بیان شد، با کمی دقت در عملکرد مجموعه دانشگاهی، 

کنون مدنظر بوده است، استقالل در مفهوم آزادي عمل در امور  آنچه که تارسد یمبنظر 
مالی و تا حدودي استخدامی است، چه در یک دستگاه دولتی، خرج و دخل باید مطابق 
قانون بعمل آید و امور مستخدمین دولت نیز باید مطابق مقررات واحدي انجام شود و 

ي کشور، آن ها دانشگاهلب به واقع دغدغه مسئوالن دانشگاه در گذشته و حال در اغ
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است که چگونه بتوانند منابع مالی بیشتري براي دانشگاه جذب و فارغ از مشکالت 
 علمی هیأت عضو توانند یمیا چگونه . را هزینه کنند ي صالحه، آنها دستگاهنظارتی 

از وزارتخانه اجازه  خود را بدون طی تشریفات موجود و بدون کسب نظرمورد 
  . نمایندمربوطه، استخدام

 امنا موفق بوده هیأت، آیا ایجاد تشکیالتی بنام یادشدهبراي رسیدن به دو هدف 
ی به اهداف مورد نظر کمک ابی دست در تواند یم امنا هیأتاست؟ آیا ماهیت و کارکرد 

 امنا نبود، چه اتفاق هیأت امنا است و به فرض اگر هیأتنماید؟ آیا اساساً نیاز به 
  ؟داد یمخاصی رخ 

 امنا از بدو هیأت نیازمند بازنگري و ارزیابی عملکرد یادشده سؤاالتخ به پاس
اما از آنجا که دغدغه . ي را برگزیدا وهیش به صراحت توان ینمپیدایش تاکنون است و 

بسیاري از مسئوالن دانشگاه اعم از مدیریت و معاونین معطوف به امور اداري و مالی 
 به توان ینم رئیسه دانشگاه، هیأت به رئیس و است، آیا با تفویض اختیارات بیشتر

  . دست یافتیادشدهاهداف 
  

  : امناءهیأت عدم وجود منابع کافی مالی براي اجراي مصوبات -ب
 آن مکلف است ضمن کننده وضعبراي اجراي درست هر مقرره قانونی، مرجع 

مصوبات در خصوص . فراهم کردن مقتضیات اجرا، موانع برسر راه آن را مرتفع نماید
 امناي دانشگاه این موضوع به خوبی مشخص نشده است و از این نظر مصوبه هیأت

ي چهارم و ها برنامهي امناء و همچنین قوانین مرتبط از جمله قوانین ها هیأتتشکیل 
 امناء دست کم در امور هیأتپنجم توسعه داراي ایراد است و در عمل اجراي مصوبات 

  .شود یممالی با موانعی روبرو 
ی شده این ایراد به نیب شیپدر خصوص مصوبات مجلس با توجه به ساز وکار 

ي فراوان و عمیقی ها یبررس ا، زیرا در خصوص مصوبات مجلس، ابتدخورد ینمچشم 
انجام ) در قالب طرح (ندگانینمایا ) در قالب الیحه تقدیمی به مجلس(دولت توسط 
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اول : ردیگ یمت مورد بررسی قرار  و سپس مصوبه در شوراي نگهبان از دو جهشود یم
از جهت عدم مغایرت با قانون اساسی و شرع و دیگري از جهت امکان عملی اجرا به 

یعنی اگر مصوبه مجلس حتی اگر داراي تمام شرایط . ی بار مالی قانوننیب شیپلحاظ 
د، از ی شده باشنیب شیپ بار مالی براي کشور ایجاد کند بدون آنکه منبع آن اماالزم باشد 

 امناي دانشگاه هیأتدر خصوص مصوبات . شود یمسوي شوراي نگهبان به درستی رد 
نیز این شرط صرفنظر از اعتبار مصوبات فوق، بسیار ضروري است و با توجه به 

  . ایجاد نموده استها دانشگاه مطرح گردید، مشکالتی را براي تر شیپایراداتی که 
 داراي دو ها دانشگاه داده شود که براي روشن شدن موضوع الزم است توضیح

درآمد عمومی دانشگاه سالیانه در قانون بودجه . درآمد عمومی و اختصاصی هستند
 اما. شود یم امناء هزینه هیأتی و به عنوان کمک تلقی و با مصوبات نیب شیپسنواتی 

اء جهت  امنهیأت دییتأ با توانند یم داراي درآمد اختصاصی بوده که ها دانشگاهبرخی از 
از آنجا که . پرداخت بخشی از حقوق و مزایاي کارکنان خود یا سایر امور هزینه کنند

 نفس استقالل پس، گردد یم نیتأم از طریق درآمدهاي عمومی ها عمده بودجه دانشگاه
 امناء نیز قابلیت اجرا داشته باشد، هیأت که مصوبات شود ینمدر وضع مقررات، موجب 

ق وزارتخانه مربوطه و از طریق دولت در قالب بودجه سنواتی  از طریها دانشگاهچه 
 مصوباتی تواند ینم و بدیهی است دانشگاه ندینما یماقدام به ارائه درخواست بودجه 

 در بودجه سنواتی آن را منظور نکرده است، چه در این صورت تر شیپوضع نماید که 
 و همچنین باید پاسخگوي به واقع در اجراي مصوبه خود دچار مشکل مالی خواهد شد

  .دولت نیز باشد
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 علمی و غیر هیأتي اعضاي ها نامه نییآ 1گونه بخشنامهبراي مثال پس از ابالغ 
 در چند سال قبل، مقرر گردید که ها دانشگاه علمی از سوي وزارت علوم به هیأت
ا، معاون در این اثن. ي فوق را به تصویب برسانندها نامه نییآي امنا هر دانشگاه ها هیأت

ي و نظارت راهبردي رئیس جمهور طی نامه فوري شماره زیر برنامهبودجه معاونت 
 خطاب به معاون اداري، مالی و مدیریت منابع وزارت علوم 28/5/91 مورخ 43554/30

 قانون برنامه پنجم توسعه، 224ماده ) ت(بند  و 29اعالم نظر کرد که به استناد ماده 
 باشد یم قانون فوق که متضمن بار مالی 20ماده ) ب(بند وع ي موضها نامه نییآاجراي 

ي ها تیاولو و با رعایت ها دانشگاهي ابالغ شده به ا نهیهزصرفاً در چارچوب اعتبارات 
ي و سقف تخصیصی قابل اجرا است و بدیهی است این معاونت در قبال تأمین ا نهیهز

 نامه نییآ به ویژه الذکر فوقي اه نامه نییآی نشده ناشی از اجراي نیب شیپبار مالی 
، هیچگونه باشد یم علمی که متضمن بار مالی جدید هیأتاستخدامی اعضاي غیر
  .مسئولیتی نخواهد داشت

با توجه به عدم توجه به نامه فوق، مجدداًو این بار با امضاي معاون برنامه ریزي 
 79816/100و نظارت راهبردي رئیس جمهور خطاب به وزیر علوم طی نامه شماره 

 هیأت استخدامی اعضاي غیرنامه نییآ تصریح شده است که اجراي 4/10/1391مورخ 
ی نشده در قانون بودجه سال جاري، در مغایرت با ماده نیب شیپعلمی به دلیل بار مالی 

 قانون برنامه پنجم توسعه بوده و در حکم تعهد زاید بر اعتبار 224 ماده 2)ع(بند  و 29
 گونه نیاو در پایان نیز تأکید شده است که معاونت مذکور در قبال  باشد یمابالغی 

                                                
-  ي امنا، رابطه بین وزاتخانه مربوطه و ها قابل طرح آن است که با اعطاي اختیارات به هیاتیکی از موضوعات

رویه جاري آن است که هیات امنا تنها آنچـه کـه بـه او از سـوي     . دانشگاه و هیات امنا چگونه باید ترسیم شود       
 جایگزین نمـودن مقـررات   کند واختیارات چندانی در تغییر یا    وزارتخانه مربوطه ابالغ شده است را تصویب می       

  .مورد نظر بجاي آنچه که به او اعالم یا ابالغ یا دیکته شده است ندارد
- ت( در نامه قبلی ذکر شده بود بند.(  
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، ریناپذ اجتنابي ها نهیهز بر سایر ها آنمصوبات و اثرات جانبی مالی ناشی از اجراي 
  1.مسئولیتی را تقبل نخواهد کرد

 دولت هیچ مسئولیتی -اوالً: مفهوم نامه اخیر در بردارنده چند نکته مهم است
 -ثانیاً. ی نشده است، نداردنیب شیپار تصمیماتی که بار مالی آن از قبل  اعتبنیتأمجهت 

 امنا بدون پیش بینی بار مالی در حکم تعهد زاید است و در حقوق هیأتتصویب 
 در صورتی که از سایر - ثالثا2ً.اداري این اقدام داراي مسئولیت اداري و قضایی است

 بار مالی اقدام شود، نیتأمدانشگاه، جهت ی شده براي سایر امور نیب شیپمنابع ضروري 
  .ي اجتناب ناپذیر فوق نیز هیچ مسئولیتی نخواهد داشتها نهیهزدولت در جهت جبران 

                                                
-  چنین آمده1387 قانون بودجه سال 17تر در بند   قانون برنامه پنجم، پیش224و ) 9(حکم مقرر در مواد  

و همچنین مصوبات هیات امناء که متضمن ...ها ها، بخشنامه یب نامه کلیه تصو1387از ابتداي سال «: است
چوب اجراي قانون مدیریت خدمات کشوري است در ربارمالی براي دولت باشد، به جز مواردي که در چا

صورتی قابل طرح، تصویب و اجرا است که بار مالی ناشی از آن قبالً محاسبه و در قانون بودجه کل کشور 
 598ی در حکم تعهد زاید بر اعتبار و مشمول حکم ماده یدر غیر اینصورت عمل دستگاه اجرا. دتأمین شده باش

  ».قانون تعزیرات است
 مجازات پیش بینی پس قانون یک ساله است 1387رسد، از آنجا که قانون بودجه سال  در وهله اول بنظر می

متأسفانه رویه ناصحیح در وضع . ین نیستشده در قانون فوق پس از انقضاء سال منتفی است، در حالی که چن
 -1 :شود  است که دو دسته از مقررات در این نوع قانون بودجه سنواتی دیده میاي قوانین بودجه به گونه

 مقررات -2. شود هاي بعد، مقررات دیگر جایگزین آن می ات موقتی و محدود به یک سال که در سالرمقر
ظاتی بطور مستقل و خارج از قوانین بودجه سنواتی مطرح گردد، بنابه مالحیعنی بجاي آنکه این مقررات . میئدا

. شود و عمدتاً به جهت عجله در تصویب و بدون کار کارشناسی کافی، در قالب بودجه سنواتی مطرح می
تر نیز معروض افتاد، آیین نامه استخدامی اعضاي هیات علمی دانشگاه تهران که براي سایر  همانطور که پیش

 قانون بودجه 36تبصره ) الف(هاي سراسر کشور الزم االجرا گردید، به موجب بند  ضاي هیات علمی دانشگاهاع
در خصوص محدودیت زمانی مصوبات مجلس نیز اصل بر دایمی بودن آن است .  کل کشور بود1358سال 

  .مگرآنکه در خود قانون به موقتی بودن آن تصریح گردد
-هاي  ه آن معنا است که هم به عنوان یک تخلف اداري قابل رسیدگی در هیات مسئولیت اداري و قضایی ب

 هم به جهت تعهد زاید، قابل ایراد توسط دستگاه نظارتی دیوان محاسبات  وتخلفات اداري کارکنان دولت است
همچنین ممکن است مستوجب تعقیب کیفري به . باشد و مآالً رسیدگی و صدور حکم توسط دیوان فوق می

  .تصرف در اموال عمومی تلقی گرددجهت 
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جالب آنکه رونوشت نامه فوق براي اجراي دقیق آن به وزارت امور اقتصادي و 
وان سازمان بازرسی کل کشور و دی: ي نظارتی از قبیلها دستگاهدارایی و همچنین به 

 بنابراین نه تنها مصوباتی که متضمن عدم پیش 1.محاسبات کشور نیز ارسال شده است
بینی بارمالی است، قابلیت اجرا ندارد، بلکه وفق قانون فوق، موجب مستوجب 

  .باشد یممسئولیت نیز 
 هیأتي استخدامی اعضاي ها نامه نییآاز این رو یکی از مسائل مهم در اجراي 

 رسیده ها دانشگاهي امناي ها هیأت به تصویب تر شیپلمی، که  عهیأتعلمی و غیر 
 استخدامی، اعضاي مشمول متوقع نامه نییآبا تصویب .  منابع مالی استنیتأم, است

 ممکن است، در عمل چنین امکانی اما باشند یم نامه نییآعمل مسئوالن مطابق مفاد 
اوي علیه دانشگاه در مراجع از این رو سیلی از دع. براي دانشگاه وجود نداشته باشد

  .شود یممختلف قضایی و غیر قضایی مطرح 
ي ها هیأتکه قبالً معروض افتاد برخالف مصوبات مجلس، مصوبات  همانطور

یعنی برخالف مصوبات .  متضمن ساز وکار تطبیق بار مالی نیستها دانشگاهامناي 
  منابعنیتأم مالی و ی بارنیب شیپمجلس که پس از تصویب، در شوراي نگهبان به جهت 

 نکرده نیتأم و هرگاه مجلس بار مالی قانون مصوب خود را ردیگ یممورد بررسی قرار 
                                                

- هاي ارسال رونوشت به دستگاهکه  اگر کسی کمترین آشنایی با نظام اداري داشته باشد، متوجه خواهد شد 
یعنی در صورت اجراي مصوبه، باید منتظر عواقب اقدام خود از . نظارتی داراي معنا و مفهومی خاص است

 از .دهد پذیري از سوي مسئوالن را به شدت کاهش می مکان ریسکهاي مزبور باشد و این امر ا سوي دستگاه
هاي نظارتی به ویژه دیوان از منظر دستگاه) رئیس، معاونین و مدیران دانشگاه(آنجا که مسئولیت مجریان 

محاسبات کشور، شخصی بوده و باید پاسخگوي اقدامات خود باشند، توجه به حدود اختیارات و قلمرو 
شود که بدانیم  این اهمیت زمانی مضاعف می. شود، داراي اهمیت است ط هیات امنا اعمال میتصمیماتی که توس

دیوان محاسبات به عنوان دستگاه نظارتی در امور مالی، درمقام شاکی اقدام به اقامه دعوي و در مقام قاضی رأساً 
و عمدتاً در زمانی است که همچنین از آنجا که بررسی مالی پس از پرداخت . نماید اقدام به صدور رأي می

هاي قبلی مشغول به خدمت نبوده و حتی براي تهیه مقدمات دفاع از خود، ابزار و مسئوالن در مسئولیت
  .شودامکانات کافی در اختیار ندارند، اهمیت این اقدام به خوبی آشکار می
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ي امنا، اساساً چنین کنترلی وجود ها هیأت، در کند یمباشد، این شورا اقدام به رد مصوبه 
 منابع مالی نیتأمندارد از این رو ممکن است مصوبات بدون پشتوانه به جهت عدم 

ي جز ایجاد توقع براي مشموالن مصوبه و مآالً ا جهینتد که ن براي اجرا، وضع گردکافی
  .دنبه همراه ندار) و مشکالتی براي مسئوالن دانشگاه(نارضایتی 

  
  : امناهیأت با مصوبات ها دستگاه ایجاد تعهد زاید بر قانون براي سایر -ج

شود به مقررات میدر یک نظام حقوقی هرگاه سخن از بررسی اعتبار قوانین و 
 و به سبب قدرت واضعان، قوانین و مقررات نیز اعتبار و شود یممرجع وضع آن توجه 
در نظام اداري یک کشور، گریزي از وضع قانون و مقررات . یابندقدرت خود را باز می

براي اداره جامعه نیست و یک جامعه زمانی به خوبی قابل تنظیم و اداره است که 
 برخوردار باشد و هر دستگاهی برحسب نظامنداز یک منطق صحیح و مقررات آن نیز 

وظایف محوله قانونی و بدون تداخل امور و یا خارج شدن از حوزه صالحیت، بتواند 
هاي در اغلب نظام. در محدوده تعیین شده، وظایف محوله را به درستی انجام دهد

 بندي شده و سلسله بر حسب اهمیت واضعان، مقررات دستهکه حقوقی مرسوم است 
به عبارت دیگر، اهمیت قواعد بر حسب واضعان . گیردمراتب قواعد حقوقی شکل می

گیرد و از این رو همه مقررات از درجه اعتبار و اهمیت آن مورد ارزیابی قرار می
  .)46 :1383قاضی،  (یکسانی برخوردار نیستند

  :شوداین تقسیم بندي معموالً به شکل ذیل انجام می
  ،)قانون اساسی(اعمال قوه مؤسس  –ف ال

  ،)قانون عادي(اعمال قوه مقننه  –ب 
  ،)هانامهها و آئیننامهتصویب(اعمال قوه مجریه  –ج 
  ).ها و شوراهامصوبات انجمن(اعمال استان، شهرستان و شهر  –د 
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در سلسله مراتب وضع قواعد حقوقی، قانون : توان گفتبنابه مراتب فوق می
ترین گیرد، قانون مجلس در درجه بعد به عنوان مهم این قواعد قرار میأسراساسی در 

اي به خود اختصاص رکن اساسی قانونگذاري براساس اصل تفکیک قوا جاي ویژه
دهد و سپس مقررات وضع شده توسط قوه مجریه که خود نیز داراي سلسله مراتبی می

سلسله مراتب شکلی قواعد، در «طبیعی است که . گیرداست، در این زنجیره قرار می
یعنی محتواي قواعد .  نیز خواهد شدها آنعمل منجر به ایجاد سلسله مراتب ماهوي 

گیري اصل انطباق هرگونه تصمیم. پایین باید منطبق با محتواي قواعد باالیی باشد
قانونی با تصمیمات باالتر همچنین سازگاري هنجارهاي فرودین با هنجارهاي فرازین، 

ه منطقی اصل قانونی بودن است که امروزه مورد قبول قریب به اتفاق مکاتب نتیج
  .)47 :1383قاضی، ( ».حقوقی است

ي دولتی مکلف هستند وفق قانون وظایف محوله خود را ها دستگاهبرهمین مبنا، 
 رویه معمول . امنا، وضعیت متفاوت استهیأت در خصوص مصوبات اما. انجام دهند

هاي اجرایی کشور مکلف به رعایت مقررات ر آن است که دستگاهدر نظام اداري کشو
در . باشندمی)  به بعد317 :2ج ، 1384هاشمی، ( وزیران هیأتمجلس و مصوبات 

، به شود یماغلب موارد، مقرراتی که در خصوص اجازه وضع مقررات به دستگاهی داده 
م رعایت مقررات جهت محدود بودن اختیارات حاصله، امکان تداخل وظایف و الزا

 با توجه به تفویض اختیارات گسترده به اماآید، فوق براي دستگاه دیگر پیش نمی
 مهم و اساسی در سؤالهاي چهارم و پنجم توسعه کشور، این موجب قوانین برنامه
تواند  که آیا مصوبات فوق میشود یم امناي دانشگاه مطرح هیأتخصوص مصوبات 

 انتزاعی نیست و سؤال، یک سؤالیی الزامی ایجاد کند؟ این هاي اجرابراي سایر دستگاه
 آموزشی و مؤسساتها و  امناي دانشگاههیأتهاي فراروي به واقع یکی از چالش

، )ره (یطباطبائ امناي دانشگاه عالمه هیأتکه براي مثال، آیا به هنگامی. پژوهشی است
شود، خارج از دانشگاه کشیده مینماید و دامنه اجراي آن به اي میاقدام به وضع مقرره

  باشند یا نه؟ها مکلف به رعایت آن میسایر دستگاه
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االجرا البته بدیهی است اگر مصوبه وضع شده با قانون و سایر مقررات الزم
 امناء قابلیت اجرا هیأت و مصوبه شود ینممطابقت داشته باشد، مشکل خاصی مطرح 

 دستگاه فوق در حال اجراي این کهه دلیل  نه بهم آنتوسط دستگاه دیگر را دارد، 
 امناء است بلکه از باب رعایت مقررات قانونی عمومی حاکم بر هیأتمصوبه 
 امناء با سایر هیأتکند که مصوبات  مشکل جایی بروز میاما. ي دولتیها دستگاه

در این وضع، تکلیف دستگاه اجرایی . مقررات جاري حاکم بر دستگاه در تعارض است
 امناء را به موقع اجرا گذاشت؟ به ویژه زمانی هیأتتوان مصوبه و چگونه میچیست 

  . امناي دانشگاه، متضمن بار مالی براي دستگاه مربوطه استهیأتکه اجراي مصوبات 
براي مثال و براي روشن شدن موضوع بحث به یک مصداق عملی که در حال 

یجاد مشکل کرده است، اشاره  اها دانشگاهحاضر براي بخش قابل توجهی از کارکنان 
 امناي دانشگاه تهران در یکی از مصوبات خود و در جهت ترمیم حقوق هیأت. شود یم

العاده جذب نمود که در حال حاضر در  علمی، اقدام به وضع فوقهیأتکارکنان غیر 
العاده مقرر همانند سایر مزایاي مستمر به فوق.  نیز در حال اجرا استها دانشگاهسایر 

 سازمان بازنشستگی امانوان مزایاي ثابت تلقی و مشمول کسور بازنشستگی گردید، ع
استدالل سازمان مذکور آن است که وفق . العاده امتناع نمودکشور از پذیرش این فوق

هاي قانونی نموده، العاده قانون مدیریت خدمات کشوري که ذکري از فوق106ماده 
 و از آنجا که این سازمان ملزم به رعایت قانون العاده جذب نکرده استسخنی از فوق

 امناء هیأتالعاده جذب مصوب  به فوقتواند ینم پساست، )  امناءهیأتنه مصوبات (
  .ترتیب اثر دهد

ها مدت زمان شود که بدانیم برخی از دانشگاهتر مطرح میاین ابهام زمانی جدي
به عنوان کسور  )العاده جذبوقاز جمله کسر ف(قابل توجهی از حقوق کارکنان خود را 

اند ولی با صدور حکم و به حساب سازمان بازنشستگی واریز نموده بازنشستگی کسر
اي کاهش یافت و با بازنشستگی به یکباره حقوق اشخاص مذکور بطور قابل مالحظه
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وجود پرداخت کسور بازنشستگی، سازمان بازنشستگی هیچ مسوولیتی را در خصوص 
  .پذیرد نمیها ي امناي دانشگاهها هیأتقوق بازنشستگی مطابق تصمیم پرداخت کامل ح

 امناء براي دانشگاه معتبر هیأتکند که مصوبات سازمان بازنشستگی استدالل می
ولی براي این سازمان فاقد وجاهت است و سازمان فوق مجري قانون مجلس است نه 

  1. امناي دانشگاههیأتمصوبات 
  :ر راستاي تمرکزگرایی اقدامات عملی دولت د-د

یکی از علل مهم عدم موفقیت استقالل دانشگاه، اقدامات عملی است که توسط 
ي تحت کنترل خود ها دستگاهدولت در جهت تمرکزگرایی و در اختیار داشتن امور 

  .دگیر یمانجام 
 اشاره شد، اصوالً اعطاي استقالل به دانشگاه ناشی از تر شیپکه  همانطور

 جهت رسیدن به اهداف ترسیم شده کند یم علمی است که ایجاب مالحظات فنی و
 آموزشی بتوانند مؤسساتها و یعنی تربیت نیروي انسانی متخصص و کارآمد، دانشگاه

از آزادي عمل بیشتري برخوردار باشند و براي رسیدن به مطلوب مورد نظر بدون آنکه 
خدام، امور مالی و معامالتی و در چرخه طوالنی نظام اداري قرار گیرند در اداره، است

صرفنظر از موضوعات آموزشی و پژوهشی (دانشگاه همچنین ترسیم ساختار سازمانی 
از استقالل عمل برخودار باشند، اما در حقیقت، تمرکزگرایی دولت )  بیان شدتر شیپکه 

                                                
-حل اختالف میان وزارت  هیات وزیران که در مقام 5/3/88ت مورخ /49236 تصویبنامه شماره ا وجود ب

هاي مصوب هیات امناء مندرج در العادهعلوم، تحقیقات و فناوري و سازمان بازنشستگی کشوري صادر و فوق
ها و مؤسسات آموزش عالی اعم از هیات علمی و غیرهیات علمی مانند احکام کارگزینی کارکنان دانشگاه

  . سازمان مذکور از اجراي آن خودداري نموداما العاده جذب را مشمول کسور بازنشستگی قرار داد،فوق
حتی چند سال بعد و به جهت رفع اختالف بین سازمان بازنشستگی و وزارتین علوم و بهداشت، موضوع به 

 در معاونت توسعه و سرمایه 7/12/1391 قانون مدیریت خدمات کشوري مورخ 117ماده ) ب(استناد بند 
 مصوبه شوراي توسعه مدیریت و سرمایه انسانی معاونت مذکور به نفع انسانی رییس جمهور مطرح و نهایتاً

  .با وجود این، سازمان بازنشستگی از پذیرش آن خودداري نمود. اعالم نظر کردها هیات امناي دانشگاه
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ي دولتی کماکان وجود دارد که بخشی از آن مربوط به قوانین و بخش ها دانشگاهبر 
  .ر آن مربوط به اقدامات عملی دولت استدیگ

نظارت بر . چه دولت بر دانشگاه به عنوان یک دستگاه دولتی نظارت دارد
 کننده که در نظارتترین دستگاه اولین و مهم. شودها از طرق مختلفی انجام میدانشگاه

ات و حقیقت وظیفه هدایت و راهبري دانشگاه را نیز بر عهده دارد، وزارت علوم، تحقیق
است، زیرا به لحاظ موضوعی، ) یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (يفناور

 از سوي این شده وابسته به وزارت متبوع است و بسیاري از مقررات تدوین دانشگاه
  .االتباع استها الزموزارت براي دانشگاه

و  قانون اهداف و وظایف 2ماده ) ب(از بند ) 9(همچنین وفق تبصره شماره 
 شوراي عالی انقالب 441جلسه  و همچنین 18/5/83تشکیالت وزارت علوم مصوب 

ها به پیشنهاد وزیر و از طریق ، انتصاب روساي دانشگاه21/2/72فرهنگی مصوب 
شود بدین ترتیب وزیر در تعیین رییس دانشگاه  شوراي عالی انقالب فرهنگی انجام می
بعد )  امناي همان دانشگاههیأتو همچنین دبیر (به عنوان باالترین مقام اجرایی دانشگاه 

تواند کند و بدیهی است که رییس دانشگاه به نوبه خود نیز می امناء دخالت میهیأتاز 
در عزل و نصب معاونین و مدیران دانشگاه و بسیاري از امور دانشگاه دخالت مستقیم 

 اقدامات وزارتخانه خود، یا غیرمستقیم داشته باشد و از این رو وزیر، نه تنها در قبال
این نظارت امري بدیهی است . ول استئها نیز مسبلکه در خصوص عملکرد دانشگاه

از سویی باید . ولیت وزیر در مقابل اشخاص حقوقی مختلفی قابل طرح استئچه مس
 وزیران باشد که در صورت ناهماهنگی با دولت هیأتپاسخگوي رییس جمهور و 

د و از سوي دیگر، باید پاسخگوي عملکرد وزارتخانه خود و امکان تغییر وي وجود دار
  .)62 :1394بنایی اسکویی،  (ها در برابر مجلس باشددانشگاه

 امناء، عالوه بر ریاست بر هیأتهمچنین وزیر علوم به موجب قانون تشکیل 
هاي سراسر کشور است و بدین هاي امناي دانشگاه هیأت امناي مرکزي، رییس هیأت

 امناء قابلیت هیأتي امناء نظارت دارد و اساساً زمانی مصوبات ها هیأتکار طریق بر 
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در حقیقت تنفیذ وزیر به منزله آن است که . د که به تأیید وزیر برسندناجرا دار
هاي کالن وزارت علوم کند با نظر وزیر و سیاست امناء اتخاذ میهیأتتصمیماتی که 

  .منطبق است) دولت(
 هیأت نظارت وزیر، تشکیالتی در وزارتخانه مربوطه بنام از این رو و در جهت

و اساساً (تواند  زیرا طبیعی است که شخص وزیر نمی. امناي مرکزي شکل گرفته است
هاي امنا واقف باشد و از این رو باید مرجعی در  هیأتبه همه تصمیمات ) محال است

 هیأتین تکلیف بر عهده وزارت علوم این وظیفه را به عهده بگیرد که در حال حاضر، ا
که  یکی از ابهامات موجود آن است اما. امناي مرکزي وزارت متبوع گذاشته شده است

ها با اختیارات وزارت علوم و مشخصاً   امناي دانشگاههیأتبین وظایف و اختیارات 
به عبارت .  تفکیک روشنی بعمل نیامده است،مناي مرکزي وزارت متبوعا هیأت
 ها دانشگاه امناي هیأت امناي مرکزي در تصویب مصوبات تهیأ، نقش تر روشن

ي در دانشگاهی به ا مصوبه امناي مرکزي، هیأت بدون اعمال نظر شود یمچیست؟ آیا 
 را بر عهده ها دانشگاه امناي هیأت امناي مرکزي نقش رهبري هیأتتصویب برسد؟ آیا 

   انجام شود؟ها هدانشگا امناي هیأتدارد و هر آنچه که حکم کند، باید توسط 
 امناي دانشگاهی مستقالً هیأتآیا تاکنون :  ساده بتوان مطرح کردسؤالشاید یک 

 از تر شیپ امنا، هیأت تمام مقررات موجود مصوب این کهمقرراتی وضع کرده است یا 
حتی بدون (ها  دانشگاه امناي هیأت امناي مرکزي تهیه و فقط اعضاي هیأتسوي 

؟ اگر چنین است به واقع سخن از استقالل دانشگاه اند کرده را امضا آن) تشکیل جلسه
  !به چه مفهومی است؟

 آموزشی مؤسسات و ها دانشگاهي امناي ها هیأت) یا همه(اغلب با بررسی اجمالی 
ي کلی امور اداري و استخدامی و مالی، ها استیسو پژوهشی، کامالً مشخص است که 

 رسد یم به امضا ها دانشگاه امناي هیأتقط در از قبل توسط وزارتخانه مربوطه تهیه و ف
 امناء براي تصویب مقررات فوق وجود ندارد و به هیأتو عمالً هیچ اختیاري براي 

 امناء، رفع نگرانی مسئوالن دانشگاه از پاسخگویی هیأتواقع بیشترین نقش و عملکرد 
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، گفته شیپچه به موجب قوانین . ي نظارتی استها دستگاهدر امور مالی از سوي 
 و کند یمي دولتی از جمله امور مالی اقدام ها دستگاهدانشگاه خارج از ضوابط حاکم بر 

 اما به واقع فلسفه ،ي دولتی نیستها دستگاهنیازي به طی تشریفات معمول بر سایر 
   امناي دانشگاه، همین است؟هیأتتشکیل 
  
  : امناءهیأت ترکیب عملی نامناسب اعضاي -ه

 امنایی براي اداره هیأت بیان شد، براي رسیدن به استقالل، رت شیپهمانطورکه 
بدیهی است در دستیابی به هر هدفی، یکی از موضوعات مهم، . ی شدنیب شیپدانشگاه 

ي باشد تا ا گونه به امناي دانشگاه باید هیأتترکیب پس  ،انتخاب اشخاص مجري است
 امنا، ترکیب هیأت قانون تشکیل با نگاه اجمالی به. بتوان به اهداف موردنظر دست یافت

  : آموزشی و پژوهشی به شرح ذیل استمؤسسات و ها دانشگاه امناي هیأتاعضاي 
  ،)ء امناهیأترئیس  (ری وز-الف
  ،)ء امناهیأتدبیر ( رئیس موسسه -ب
 علمی و فرهنگی و یا اجتماعی محلی و کشوري يها تی تن از شخص6 تا 4 -ج

  .ت موسسه مربوطه داشته باشندکه نقش موثري در توسعه و پیشرف
  .ي کشورزیر برنامهیک نفر از معاونین سازمان مدیریت و  -د

، ترکیب مناسبی است یادشدهدر نگاه اول، ممکن است گفته شود ترکیب اعضاي 
رئیس . ي وزارتخانه ضروري استریگ میتصم رکن نیتر یعالچه وجود وزیر به عنوان 

 و همچنین باشد یم در ترکیب دانشگاه خود  شخصنیتر اصلحدانشگاه مربوطه نیز 
 دار عهدهي و بودجه کالن کشور را زیر برنامهوجود عضوي از دولت که اساساً وظیفه 

 امنا هیأتاما نکته مهم در خصوص اعضاي حقیقی .  بسیار سازنده باشدتواند یماست، 
 ها تی شخص تن از این2حداقل  این که با وجود  .شود یماست که توسط وزیر انتخاب 

 متاسفانه رویه گذشته و حال انتخاب ،ها باشند  علمی دانشگاههیأتباید از اعضاي 
 امناء هیأتاعضاي حقیقی بیانگر واقعیتی تلخ است که یکی از علل مهم ناکارآمدي 
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 دنکن یم و در عمل، وزراي مربوطه از گذشته تاکنون، اعضایی را انتخاب رود یمبشمار 
 امناء به هیأتدر اغلب موارد، اعضاي حقیقی . ند امناء نیستهیأتکه به هیچ نحو مفید 

، صرفنظر از شوند یمسبب شخصیت حقوقی فعلی یا قبلی خود توسط وزیر منصوب 
 وقت حضور در جلسات را دارند یا نه؟ به امور دانشگاه تا چه میزان آشنا این که

  !هستند؟ آیا اساساً نشانی دانشگاه را بلدند؟
حضور رئیس کل بانک مرکزي یا وزیرکار، رفاه و امور اجتماعی در براي مثال، 

چه معنا دارد؟ آیا اشخاص مزبور وقت کافی ) ره (یطباطبائ امناي دانشگاه عالمه هیأت
 براي اداره بهتر دانشگاه را دارند؟ یا حل راهبراي آشنایی یا حتی بررسی اجمالی و ارائه 

؟ کند یمن به کاهش مشکالت دانشگاه کمک حضور اشخاص پرمشغله دیگر، تا چه میزا
 علمی هیأت عضو - اوالًاین کهشاید گفته شود که حضور این اشخاص به جهت 

 به جهت جایگاه حقوقی و مقام دولتی که در اختیار دارند، -دانشگاه هستند و ثانیاً
اي  زیرا هم رعایت قانون شده است، چه باید حداقل دو تن از اعض، مفید باشدتواند یم

 ها آن علمی دانشگاه باشند و هم از موقعیت قانونی هیأت امناء، از اعضاي هیأتحقیقی 
 این رویه این کهصرفنظر از . براي کمک بیشتر به دانشگاه استفاده گردیده است

 مفید واقع شود، حتی اگر تصور شود ها دانشگاهناصواب تاکنون نتوانسته است براي 
ي مادي و حتی ها کمکاحتمال دستیابی بیشتر به انتخاب برخی از اعضا به جهت 

 کرد، زیرا، صرفنظر از برقراري تأسفمعنوي نیز باشد، باید بجاي خوشحالی اظهار 
، نگاه بخشی و صنفی در مقامات یک کشور بجاي نگاه کالن، ها دانشگاهتبعیض بین 

  . و داراي عواقب نامطلوبی براي جامعه استآور انیزبسیار 
 امناء دو هیأت موضوع بحث، بد نیست نگاهی به ترکیب اعضاي تر روشنبراي 

  :داشته باشیم) ره (یطباطبائدانشگاه تهران و عالمه 
  : امناي دانشگاه تهرانهیأتترکیب اعضاي 

  ،) امناءهیأترئیس  (ي تحقیقات و فناور، دکتر محمد فرهادي وزیر علوم-1
  ،) امناءهیأتدبیر  ( دکتر محمود نیلی احمدآبادي رئیس دانشگاه تهران-2
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  ی، دکتر رضا فرجی دانا رئیس کمیسیون دائم-3
هاي  هیأتهاي امناء و  هیأتمشاور وزیر و رئیس مرکز  (ي دکتر عبدالرضا باقر-4

  ،) وزارت علومممیزه
  ،)رئیس سازمان برنامه و بودجه( دکتر محمدباقر نوبخت -5
  ،)نماینده مجلس( دکتر محمدرضا عارف -6
  ،)وزیر نفت(ن نامدار زنگنه  مهندس بیژ-7
   استاد دانشگاه تهران، دکتر فرهاد رهبر-8
  ،)وزیر اقتصادیی و امور دارایی (این بی دکتر علی ط-9

   علمی دانشگاه،هیأت عضو نژاد  دکتر عباس مصلی-10
 .) تهرانشهردار (بافی محمدباقر قال-11

  ):ره (یطباطبائ امناي دانشگاه عالمه هیأتترکیب اعضاي 
 ،) امناءهیأت رئیس (فرهادي وزیر علوممحمد تر دک -1

 ،) امناءهیأتدبیر ( دانشگاهرئیس سلیمی حسین دکتر  -2

هاي  هیأتهاي امنا و  هیأتمشاور وزیر و رئیس مرکز  (يباقرعبدالرضا دکتر  -3
  ،) وزارت علومممیزه

 ،)معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم (یشمها ءدکتر سیدضیا -4

 ،) سابق رئیس جمهورمعاون (فر يستاردکتر  -5

 ،)وزیر تعاون، رفاه و کار و امور اجتماعی(دکتر علی ربیعی  -6

 ،)فعال خیرساز (تهران استاد دانشگاه نژاد یمصلدکتر عباس  -7

 ،)رئیس کل بانک مرکزي (فیس اهللا یولدکتر  -8

 ،)شوراي شهر تهرانعضو  (یمسجدجامعدکتر احمد  -9

 .ه علمی دانشگاهیأتسید محمد میرمحمدي عضو دکتر  -10

: دیآ یم، نتایج ذیل بدست یادشدهي ها دانشگاه اعضا در بیترکبا نگاه اجمالی به 
 بیشتر اشخاص در مجموعه دولت هستند و تمرکزگرایی دولت به خوبی روشن -اوالً
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ي مهم و سنگینی هستند که بسیار دشوار ها تیمسئول بیشتر اعضا داراي -ثانیاً. است
  هیأتحتی بررسی اجمالی جلسات . رف نماینداست بتوانند وقتی براي دانشگاه ص

 که بعضاً هماهنگی براي حضور تنها یک جلسه در شود یم، مشخص ها دانشگاهامناي 
سال از امور بسیار مشکل است و بخش قابل توجهی از مصوبات به اصطالح 

 امناي هیأتي فراوانی در خصوص عملکرد ها بحثالبته . شود یم گردان دست
ولی . مآالً استقالل دانشگاه قابل طرح است که نیازمند وقتی دیگر است و ها دانشگاه

نظام .  امنا داشتهیأت که با وضعیت فعلی، نباید انتظار معجزه از شود یماجماالً بیان 
 امنا داراي ایرادت متعددي است که موجب عدم کارایی هیأتفعلی و رویه حاکم بر 

 به موارد توان یمل واقعی دانشگاه است که  و مآالً از موجبات عدم استقالهیأتاین 
 : اشاره کردگفته شیپذیل عالوه بر مطالب 

  امناء،هیأتعدم تبین جایگاه قانونی  -1

  امناء،هیأتعدم ترسیم صحیح قلمرو اختیارات اعطایی  -2

  امناء،هیأتهاي قانونی قلمرو اجراي مصوبات  محدودیت -3

  امناء،هیأتصوبات وضعیت مبهم چگونگی نظارت دولت بر دانشگاه و م -4

 گسترش غیرمنطقی اختیارات به مراکز و اشخاص غیرعلمی و پژوهشی، -5

  امناء،هیأتبینی کمیته حقوقی تطبیق مصوبات  عدم پیش -6

ها در خصوص مصوبات خارج از قلمرو اعطایی  وظیفه مبهم سایر دستگاه -7
 . امناءهیأت

  
  گیري نتیجه

 تصور رایج آن است که با اعطاي از استقالل دانشگاه سخن بسیار به میان آمده و
ی است، در حالی که تجربه نفتای دستي امنا، این مهم ها هیأتاختیارات قانونی بیشتر به 

ثابت کرده است، چنین نیست و وضع انبوهی از قوانین و مقررات نه تنها نتوانسته است 
چرخه منجر به استقالل دانشگاه گردد، بلکه نظام جدیدي از بورکراسی اداري در 
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به زعم ما، استقالل دانشگاه نیازمند تمهیدات . ي دانشگاه ایجاد شده استها تیفعال
توجه .  به آن کمکی نمایدتواند ینمجامعی است که نگاه بخشی، مقطعی و حتی صنفی 

ي بالفعل و بالقوه آموزش عالی ها تیظرفي موجود جامعه، امکانات و ها تیواقعبه 
 واقع شود، ضمن آنکه نباید مؤثر صحیح استقالل دانشگاه  در ترسیم نقشه راهتواند یم

نیز جزیی از پیکره نظام حقوقی ) ي دولتیها دانشگاهبه ویژه (ها  دانشگاهفراموش کرد، 
 در تعارض تواند ینم ها آن و مصوبات حاکم بر روند یمدولت به مفهوم عام آن به شمار 

ي امنا در وضع ها هیأتد اختیار تبیین این رابطه و حدو. با نظم حقوقی کشور باشد
ي حقوقی در آینده، ضرورتی است که اهمیت ها چالشمقررات جهت اجتناب از بروز 

 امنا با این استقالل را بیش از هیأتبررسی مبانی و چگونگی استقالل دانشگاه و رابطه 
  .سازد یمپیش آشکار 

  
  منابع
 چاپ هفتمتشارات توس، ، انحقوق اداري ایران ،)1383. (عبدالمجید، ابوالحمد . 

 صورت مشروح مذاکرات  ،)1369. (کل قوانین مجلس شوراي اسالمیاداره
جلدي، انتشارات  ، چهارشوراي بازنگري قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران

 .ومی مجلساداره کل فرهنگی و روابط عم

 چاپ هفتم کلیات حقوق اداري، نشر میزان، ،)1386 (...اولی ، يانصار. 

 یعال آموزش مؤسسات و ها دانشگاهاستقالل اعطایی به ، )1383. (جعفر جانی،بابا 
 .8، شماره  مطالعات تجربی حسابداري مالی،)فرصت یا تهدید(

 ي امناي ها هیأت، جایگاه و قلمرو حقوقی مصوبات )1394. (بنایی اسکویی، مجید
، فصلنامه پژوهش حقوق عمومی آموزشی و پژوهشی، مؤسسات و ها دانشگاه
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 امناء در نظام آموزش عالی، هیأت، تحلیل عملکرد )1373. (الدینءشریعت، بها 
هاي ، شماره پژوهشی پژوهش و برنامه ریزي در آموزش عالی-فصلنامه علمی

 .8 و 7

 هاي امنا در هیأت، تاریخچه تشکیل )1374. (الدینء صالحی، علی اکبر و شریعت، بها
مجموعه مقاالت اولین سمینار ، ها دانشگاه در اداره امور هیأتیران و نقش این ا
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  یعلم توسعه و دانشگاه عمل استقالل ک،یآکادم يآزاد

  1هادي خانیکی
  
 يبرا خود دهد یم معنا نهاد نیا اتیح به که نشگاهدا» عمل استقالل «و» یعلم يآزاد«

 مراکز و ها دانشگاه. هستند يضرور زین جامعه در ينوآور و تفکر رشد و تحقق
 يبرا را عمل استقالل و يآزاد ،یدرون یژگیو دو نیا اعتبار به توانند یم یقاتیتحق
 و» یعلم سعهتو «ندیفرآ در و رندیکارگ به یاجتماع مشکالت و مسائل با ییارویرو
  .باشند آفرین نقش داریپا و جانبه همه توسعه جتاًینت

پیوسته هستند که ارتباط میان  هم دو مفهوم به» توسعه علمی«و » آزادي علمی«
این مقاله تالش دارد با سیر در . شود یمآشکارتر » استقالل عمل دانشگاه« از گذر ها آن

م آزادي علمی، وضعیت استقالل عمل ي مختلف حیات دانشگاه در ایران، مفهوها دوره
وجه  هیچ به» آزادي علمی« مقاله، ازنظر. نتیجه توسعه علمی را مرور کنددر دانشگاه، و 

ي فرهنگی و اجتماعی آن نیست، بلکه ها رساختیزبه معناي قطع ارتباط دانشگاه با 
قی آزادي را در رهایی از مناسبات قدرت و اتکاي بیشتر به مناسبات علمی و منط

 است که هم در فرهنگ، 2»نهاد اجتماعی دانشگاه یک«از این منظر، . کند یمتعریف 

                                                
- و ارتباطاتیفرهنگرئیس انجمن ایرانی مطالعات ئی و طباطبا عالمه دانشگاه ارتباطات گروه ریمد دانشیار و   
- و یفرهنگـ  مطالعـات  پژوهشکده: هرانی، ت  فیشر یعل ترجمه ،نیامروز ينهاد دانشگاه ،بورروکابال آلفونسو 

                   .1389، یاجتماع



  
  
  
  

  ...ها استقالل دانشگاهملی همایش مجموعه مقاالت     82

خرد و کالن جامعه همچون  سنت و تاریخ جامعه ریشه دارد و هم با سایر نهادهاي
  .، و غیره ارتباطی پیوسته و ارگانیک داردها رسانهدولت، بازار، سیاست، ادبیات، 

 از منظر آزادي علمی و استقالل عمل و نسبت براي بررسی تجربه ایرانی دانشگاه
 پسینی این پاره نقدهاي و ها یبررس و ها خاطرهشاید رواتر باشد که آن با توسعه علمی، 

طور عام و  به» زمینه تاریخی آموزش عالی در ایران«از تاریخ، متونی به شمار آیند که در 
طور خاص، خوانده  ید به دوران تجدد و مواجهه با جهان جديها کنش و ها کوششدر 
دوراز وضعیت  به توان ینمرا در ایران » دانشگاه« و مسائل ها دغدغه.  شوندفهمیدهو 

، اما براي آنکه انجام چنین مهمی تعلیق به گرفت یپپیرامونی و صورت تاریخی آن 
 ها تیروا حداقل از توان یمنیافتنی نماند،  محال نشود و در پشت حصار آرزوهاي دست

ي آموزش عالی  ها و نداشتهها داشته .ت در هر مقطع مدد گرفتر یعلم يها لیتحلو 
مشاهده و  در فرآیند تاریخی بهتر قابل و ازجمله استقالل و آزادي آن، بدین خاطر ایران

مثابه نهاد تمدنی نو در ایران، خود موضوعی  فهم است که اساساً مسائل دانشگاه به
 و ها فرصت و ها ضعف و ها قوتچرایی دانشگاه، چیستی و . تاریخی و چندبعدي است

 يها تیوضع توان ینم کهن است، حتی يا مسئله نو از ییها صورت آن تهدیدهاي
 . جدید و یا قدیم محدود کرديها يبند صورت بحرانی را به

ایفاي نقش دانشگاه چه در وجه علمی، چه در وجه اجتماعی و چه در وجه 
دانشگاه در . است» عقلِ نقّاد«عنوان  آن در جامعه بهسیاسی، مستلزم شناخت جایگاه 

نهادي ، دانشگاه »تبري سیاس میدان فرمان«است و نه » برج عاج علم«دنیاي جدید نه 
 وابسته به اش يماریبپیوند با پیرامون خویش که سالمت و  است زنده و پویا و هم

ده و دموکراتیک قادر این نهاد در فضاهاي گشو. دیز یممحیط و هوایی است که در آن 
. نندینش ینمجاي دیگري  کدام به  چندجانبه نوینی است که هیچيها نقشبه ایفاي 

 .هاست نقشکه در فضاهاي تنگ و بسته، گرفتار بدقوارگی  چنان

 چهار کم دست، دانشگاه يا حرفه رسمی و يها آموزشامروز عالوه بر پژوهش و 
قدرت «، »تربیت شهروندي«: تگانش داردآموخ نقش مورد انتظار دیگر در قبال دانش
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 و ها فرصتترتیب باید  این  به.»توانایی نقد«و » پرورش خالقیت«، »ارتباط با محیط
 جستجو ها نهیزمتنگناهاي بیرونی و درونی دانشگاه را با کارایی و اثربخشی آن در این 

ریت عقالنی و و مدی» ساالري مردم«ناپذیر  بخش ذاتی و جدایی» دانشگاه«اکنون  .دکر
به » دسترسی آزادانه به بازار آموزش« و مفهوم جدید رود یمکارآمد جامعه به شمار 

شده  افزوده» عنوان حق مسلم شهروندان در جامعه مدنی آموزش به«اندیشه قدیمی 
، نقش و کارکرد »پژوهش« و »آموزش«، »تولید دانش«دانشگاه عالوه بر  .است

در ادبیات رسمی پیرامون دارد که را » فصل و نقاد جامعهعقل من«عنوان  تأثیرگذاري به
 نیاز به آزادي و ،ها براي فعال شدن همه این نقش. شود دانشگاه کمتر بدان پرداخته می

تولید دانش، آموزش و پژوهش درجایی که آزادي علمی و استقالل . استقالل دارند
خود را هم از سایر منابع دانشگاه وجود نداشته باشد، عالوه بر توان، جهت و مقصد 

گیرد و در عمل جامعه را در یک دور بسته از  قدرت همچون سیاست یا اقتصاد می
ي دانشگاه را ها استلزامها و  باید همه این نقش. دارد تکرار و توجیه اشتباهات نگه می

 خدمت ایجاد یک نظام اجتماعی آزاد، عادالنه، اخالقی و درشناخت و همه را در 
منزله عقلِ نقّاد  ایفاي نقش دانشگاه به. جانبه قرار داد  همهيها شرفتیپرو به حال  عین

جامعه، بیش و پیش از هر چیز نیازمندِ به رسمیت شناختن جایگاه و منزلت آن و توجه 
 که تنها ییها مشرب و ها شهیاند. به حقوق و حرمت دانشگاهیان و دانشجویان است

گونگی اراده جامعه را مخل قدرت و  د و ارزیابی چ و نقدانند یمخود را مالک حقیقت 
 و در فضاهاي بسته و محدود و یا منفعل و خاموش کنند یم سنتی قلمداد يها نظم

دانشگاه براي خود نقش بیشتري قائل هستند، معموالً در صف نخست تضییع کنندگان 
  .حقوق و حرمت دانشگاهیان و دانشجویان جاي دارند

 که امکان تسلط و دهد یموضوح نشان  دانشگاه در ایران بهالبته تاریخ تحوالت 
صورت تام و تمام   بهگاه هیچ تمرکزگرایانه قدرت سیاسی در این نهاد، يها مداخله

 آکادمیک، يها يآزادجاي آن، استقالل دانشگاه،  پس باید به. وجود نداشته و ندارد
ها  ت از هرکدام از آن از آن دست را ارج نهاد که غفلییها ضرورتتوسعه علمی و 
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این  .جانبه کشور است  تاریخی براي پیشرفت همهيها فرصتمنزله از دست دادن  به
سخن به آن معنا نیست که نهاد دانشگاه در ایران همواره توانسته است نقش اجتماعی 

 اند توانستهوقت  ایفا کند و یا دانشگاهیان و دانشجویان همهصورت کامل  بهخود را 
راحتی در اختیار  هاي علمی و پژوهشی را به  و یافتهفعال و تأثیرگذار باشندکنشگرانی 

این سخن به معناي بازاندیشی در فهم دانشگاه و ضرورت به . توسعه جامعه قرار دهند
آفرینی فعاالنه   آن از سویی و نقشچندگانه يها نقشرسمیت شناختن جایگاه و 
 .ی از سوي دیگر است عموميها عرصهدانشگاهیان و دانشجویان در 

، بلکه در »آکادمی«تنها در مقیاس   نهشیکارکردها ناو کارکردها و » دانشگاه«امروز 
دانشگاه براي . توجه است مورد» نهاد مؤثر مدنی«و » نهاد واسط فرهنگی«دو مقیاس 

که باید آزاد باشد، باید بتواند با جامعه، بازار و فرهنگ وارد  اثرگذاري عالوه بر آن
رو باید دید که بازوي معرفت و روند تولید آن  ازاین. وگویی اصولی و اساسی شود گفت

ایران، پیوند ارگانیک » جامعه سیاسی«و » جامعه مدنی«در دانشگاه، تا کجا و چگونه با 
بر سر مسئله » جامعه«و » فرهنگ«، »دانشگاه«وگو و کنش فعال میان سه نهاد  دارد؟ گفت

حاصل این دشواري، . ن، همواره دشوار و گاه محال بوده استیا مسائل مشترك در ایرا
. ایرانی است» سیاست ورز«و » روشنفکر«، »دانشمند«گسست و عدم توازن پیوند میان 

 سخت جامعه ما، معموالً گریز از نگاه و نقش مشترك در يها بزنگاهدر گذرگاه و 
 در گذارهاي دشوار و .دیآ یمها، به چشم  مسائل مبتالبه، بیش از کنش در باب آن

سوي دموکراسی، پناه بردن به دیوارهاي بلند هر یک از این سه  پرهزینه جامعه ما به
. ، رواج بیشتري داشته است»چه باید کرد«بر » چه نباید کرد«حصار و ترجیح 

روشنفکران غیر آکادمیک و گریزان از «، »دانشمندان غیر روشنفکر و غیرسیاسی«
 يها چهرهدر این سه حوزه، » ان ضد روشنفکر و ضد آکادمیورز سیاست«و » سیاست
 با يوندیناپ این سه عرصه را در اند خواسته که اند بوده و پرشمارتر نخبگانی تر متعارف

 گوناگونی يها راهبار،   زیانيها مقابله و ها یگسستگبراي عبور از این . یکدیگر بپیمایند
و » توسعه علمی«ها،   آننیتر مرسوم از یکی. در عرصه نظر و عمل مطرح بوده و هست
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؛ یعنی اگر شود یمجانبه با توسعه علمی آغاز  توسعه همه. تالش براي تحقق آن است
سیاست و . شوند یم و نو ابندی یمعلم توسعه یابد، فرهنگ و سیاست هم توسعه 

مدیریت دنیاي جدید، سیاست و مدیریتی علمی است، همچنان که فرهنگ و معرفت 
  . جدید هستنديها دانشامدار نیز و

. کاربست توسعه علمی در رفتار و کردار سیاسی، همواره امري دشوار بوده است
در انقالب . را وانهادیم» دارالفنون«ما در مشروطیت از اندیشه سیاسی آغاز کردیم، اما 

 »دانشگاه«درستی از استقالل و آزادي و جمهوري اسالمی سخن گفتیم، اما به  اسالمی به
توسعه علمی، شرط «تنها نگاهی از منظر سیاست داشتیم و در دوران اصالحات، راهبرد 

اگر بخواهیم به این مقوله مهم نگاهی دوباره بیفکنیم، باید  .را با جدیت پی نگرفتیم» بقا
در عرصه » مفهوم دانشگاه«و » توسعه علمی«، »آزادي آکادمیک«به تعریف مجدد 

وسعه علمی یعنی فراهم آوردن لوازم و شرایط توسعه ت. سیاست و معرفت بپردازیم
شناسی معرفت و تاریخ آن  آنان که با جامعه. علوم جدید و دانشگاه یعنی نهاد مولد آن

  .شکفد ینم و دیرو ینم هر دانشی در هر وضعیت اجتماعی دانند یمخوبی  آشنایند، به
 و پیشرفت شرایط اجتماعی، اقتصادي، فرهنگی و سیاسی در پیدایش، رویش

اینجاست که سخن از آزادي، عدالت و دموکراسی، تنها در . اند لیدخعلوم مختلف 
درستی  به. رود یم، بلکه خود از جنس معرفت به شمار ماند ینمحوزه سیاست محدود 

رشد علم در محیط غیرآزاد، «، »دستان علم و آزادي، در دست یکدیگر است «اند گفته
اگر علم آمد، آزادي را با خود به «و » طلب است آزاديعلم ذاتاً «، »غیرممکن است

 .»دهد یم و اگر آزادي آمد، به علم هم راه آورد یمارمغان 

 بسته و منفعل و در میان ابهام و نگرانی اصحاب دانش يها طیمحتصور این که از 
 علم بجوشد و بروید، تصوري دور از واقعیت است، چون شان ندهیآنسبت به حال و 

بحث آزاد، فهم آزاد و نقد آزاد و محل محصول مثابه نهادي اجتماعی،  به» اهدانشگ«
 يها طیمحباید پذیرفت که نتیجه افزودن مکرر بر تنگناهاي سیاسی و اداري در . است

علمی و گستردن دایره اخراج و انفعال اندیشمندان دانشگاهی و تنگ کردن دایره ورود 
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در چنین . آورد نمی ، سر از توسعه علمی درو دامنه امید دانشجویان در دانشگاه
  و حتی اقتصاد، بلکه چرخ سیاست و فرهنگرود ینمتنها قافله علم پیش  فرآیندي، نه
 آن در افقی دورتر از امروز و در فضایی فراتر از يها خسارت و افتد یمنیز از کار 

گاه و توجه کننده دانش پس درك نقش و جایگاه تعیین .دهد یمسیاست، خود را نشان 
.  استيا توسعه و راهبردهاي سیاسی و ها شهیاندواقعی به آن، معیار درست سنجش 

 درست در مسیر توسعه علمی و ییها گام با برداشتن توان یمآینده مطلوب ایران را تنها 
یافتنی دید و این میسر  شکوفایی واقعی نهادهاي علمی، آموزشی و پژوهشی دست

یرش شرایط و لوازم سیاسی، اجتماعی و فرهنگی آن و نقد نیست مگر با شناخت و پذ
موانع آشکار و پنهانی که چه در حوزه نظر و چه در حوزه عمل، در این مسیر وجود 

 .دارند

 مرکب و چندوجهی است و ، امروز دانشگاه در جامعه ما، متداخليها نقش
. ناپذیرند فکاك از یکدیگر انها نقشسرشت علمی و کارکردهاي مدنی و اجتماعی این 

 يها یکوتاه، ها نقشبنابراین باید بپذیریم که در شناخت، فعلیت دادن و دفاع از این 
صورت گرفته » جامعه مدنی«و حتی » جامعه سیاسی«، »جامعه علمی«فراوانی توسط 

 ییها افق ناتمام در نقد این موقعیت و در تالش براي گشودن يها گام و ها راه. است
نقالب و در متن جنبش  ااز پسویژه در دوران   بهها سال این  در طولتر روشن

» مدیران دلسوز و مسئول«و » استادان آگاه«، »دانشجویان هوشیار«. اصالحات کم نیست
، اما نباید از این واقعیت نیز چشم اند دهیازیدر مقاطعی مهم به کارهایی سترگ دست 

هاي حوزه  تفاوتی سیاست، بی حوزه يها يمحدودنگرپوشید که کارهایشان به سبب 
. مانده است  حوزه مدنی، ناتمام و ناپیوسته و غیرنهادمند باقیيها یگسستگآکادمی و 

 که با سیر در تاریخ آموزش عالی  اسناد و مستندات فراوان براي این مدعا یافتتوان یم
  .شود هاي مختلف تاریخی میسر می در ایران و بررسی برش

 



   
  
  
  

  87  ...  آزادي آکادمیک، استقالل عمل دانشگاه و

  تاریخی آموزش عالی در ایرانيها داشته: تصویر اول
اتفاق نظر محققان برجسته تاریخی از پیشینه و داشته درخشانی در زمینه  ایران بنا به

. استازآن برخوردار بوده  آموزش عالی هم در دوران تمدن پیش از اسالم و هم پس
این سرمایه عظیم علمی و فرهنگی به دوران معاصر نرسید و در تأسیس و تکوین 

گسستگی نهاد دانشگاه با .  جدید آموزش عالی در دوران معاصر به کار نرفتينهادها
 و ها هیرایپپیشینه اسالمی و ایرانی صورتی از یک مسئله واقعی است که از وراي 

، چرا میا داشتهدرستی باید دریافت که چه   دید، اما بهتوان یم نادرست يها يداور
؟ آن چیزي که درباره آن ی احیاي آن باشیم در پمیتوان یم و چگونه میا داده ازدست

هاي تاریخی و باستانی حیات و  توان شکی وارد آورد، آن است که در همه آن دوره نمی
هاي  تر به دانشگاه شاپور که ساختاري شبیه فعالیت دانشگاه در ایران، چه در جندي

عیار را  شگاه تمامها که بازهم نقش یک دان ها و رصدخانه امروزي دارد و چه در کتابخانه
ها نقش و  هاي علمی بیشتري وجود داشته، دانشگاه اند، هر جا آزادي بر عهده داشته

هاي علمی به هر وسیله  اند و هر جا که آزادي تري در توسعه جامعه داشته سهم برجسته
هاي دیگر رفته، نه دانشگاه بر جامعه اثري  و توجیهی محدودشده یا به محاق قدرت

 .مانده است ه در واقع از خود دانشگاه اثري باقیگذاشته و ن

  
 مدرن آموزش عالی در نهادهايها براي تأسیس  نخستین گام: تصویر دوم

 ایران؛ تجربه دارالفنون
 برخاست، امیرکبیر خان میرزا تقی را که از متن اندیشه اصالحی دارالفنونتجربه تأسیس 

ه آموزش عالی نوین در فرآیند تجدد و معموالً نخستین تالش ایرانیان براي دستیابی ب
فصلنامه دفتر دانش که براي طرح مسائل علمی در . آورند یمتوسعه ایران به شمار 

حوزه عمومی در دوران وزارت دکتر معین آغاز به انتشار کرد، در شماره دوم و سوم 
، دیآ یمآنچه در پی . این موضوع را مورد مطالعه قرار داد) 1371پاییز و زمستان (خود 
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پژوه، به انجام  باره است که توسط دکتر محمدعلی اکبري، تاریخ حاصل پژوهشی دراین
این مقاله به استناد منابع تاریخی، مدرسه عالی . رسید و در آن شماره منتشر شد

 داده و قرارعنوان نخستین مؤسسه آموزش عالی در ایران مورد مالحظه  دارالفنون را به
ماعی و فرهنگی تأسیس آن و عوامل ناکامی این مدرسه عالی را پیامدهاي سیاسی، اجت

باره  او دراین. در ایجاد تحول عمیق علمی و فرهنگی در کشور تبیین کرده است
 :سدینو یم

 که منجر به ایجاد مدرسه عالی دارالفنون شد، باید نیازهاییدر بررسی «
 دوره قاجاریه با به دو موضوع پرداخته شود؛ یکی کیفیت آشنایی ایرانیان در

علوم و فنون جدید اروپاییان و لزوم فراگیري آن، و دیگري عواملی که منجر 
منظور کسب علوم و  به تکوین اندیشه تأسیس نهاد آموزشی جدیدي، به

 .فنون جدید شد

آمدن تعدادي از کارشناسان نظامی اروپا به ایران و تحصیل جمعی از 
 آورد و آن تکوین اندیشه لزوم بارري به ایرانیان در آن ممالک، یک نتیجه فو

پاشی گروه  میرزا و ازهم اما با مرگ عباس. فراگیري علوم و فنون جدید بود
 اصالحات تبریز، جریان فراگیري علوم و فنون جدید با کندي قابل

خان  ت رسیدن میرزا تقیصدارتا این که با به . شداي مواجه  مالحظه 
امیرکبیر از . ي کسب علوم و فنون جدید آغاز شد برايا تازه، دوران امیرکبیر

 تلخیِ شکست نظامی ایران را در مقابله با تهاجمات همسایه شمالی سو کی
ماندگی فکري، فرهنگی، علمی و   بود و از سوي دیگر به عقبچشیده

 خارجی و آگاهی از يها روزنامهمطالعه . تکنیکی ایران وقوف کامل داشت
ی و نظامی اروپاییان ازجمله عوامل دیگري بود  علمی، تکنیکيها شرفتیپ

 امیرکبیرمانده علمی کشور را در ذهن  که ضرورت تحول در وضعیت عقب
 به دستور وي از کشورهاي فرانسه، انگلیس، ها روزنامهاین . آوردبه وجود 

   ترجمهيا عده و توسط شد یمروسیه، اتریش، عثمانی و هندوستان وارد 



   
  
  
  

  89  ...  آزادي آکادمیک، استقالل عمل دانشگاه و

در اختیارش » ترجمه روزنامه «يها گزارشعنوان با شده و پس از تنظیم، 
هرروي مجموعه این اطالعات، لزوم فراگیري علوم و فنون  به. گرفت یمقرار 

 داشت تا در زمان صدارت خود، بر آن را امیرکبیرجدید را مسلم ساخت و 
 .»اقدامات الزمی را بدین منظور انجام دهد

صورت   استفاده از کارشناسان خارجی به، دو شیوهامیرکبیر کار آمدن رويقبل از 
 رسد یمشده بود که به نظر  مستشار نظامی و ارسال دانشجو به والیات فرنگ آزمایش

از سوي دیگر امیرکبیر، در طول اقامت خود در .  بودنیاوردهتوفیق چندانی به دست 
دارس  بود و حتی تعدادي از این مشدهروسیه و عثمانی با مراکز جدید آموزش، آشنا 

ظاهراً در این زمان بود که امیر دریافت براي .  بودداده قراررا از نزدیک مورد مطالعه 
 بناانتقال علوم و فنون جدید به ایران باید مدارسی به سبک مدارس روسیه و عثمانی 

ماندگی علمی و فنی کشور را سریعاً جبران  کند و با استفاده از معلمین اروپایی، عقب
رو، وي پس از به قدرت رسیدن، موضوع تأسیس دارالفنون را با  ازاین. نماید

در .  و بعد از جلب رضایت او، اقدام به تأسیس آن کردگذاشت در میان شاه ناصرالدین
 بسازند که يا خانه امناي دولت مقرر داشتند، تعلیم«:  استآمده اتفاقیه وقایعروزنامه 

باهمت عالی امیرکبیر هرحال دارالفنون  به ».علوم و صنایع در آنجا تعلیم و تعلم شود
او توانست همه منابع اقتصادي و سیاسی الزم براي ساخت دارالفنون را . ساخته شد
 افتتاح شد اما شاه  توسط ناصرالدیندانشگاه چند روز پس از قتل امیرکبیر. تأمین کند

 پروژه داشته هر مروري که بر تاریخ و ادبیات پیرامون این. این پروژه کامل نشده بود
ها و پیامدهاي بعدي،   و جز در خوانشباشیم متوجه فاصله زیاد آن با شهر هستیم

ها  بخشی از بحث. مسائلی از جنس استقالل و آزادي آکادمیک در آن مطرح نشده بود
طور که  همان. پیرامون ساختمان است و بخشی دیگر پیرامون دعوت از استادان خارجی

جاي ابتنا به عقل، خرد و علم،  هم مطرح است، این دانشگاه بههاي اینجا  قول در نقل
متکی بر اراده بخشی از حاکمیت براي پیشرفت بود که با قتل امیرکبیر و توقف فعالیت 

 .هاي جدي دید این جریان در حاکمیت، دارالفنون آسیب
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 انقالب مشروطه و اندیشه توسعه منابع انسانی: تصویر سوم
خواهی عالمان و روشنفکران و   و آزاديییجو عدالت اندیشه جنبش مشروطه که حاصل

گیري و پیروزي به مسئله پیوند میان علم  مشارکت وسیع مردم ایران بود، در روند شکل
و ترقّی و به زبان امروز نسبت میان توسعه علمی و اندیشه پیشرفت توجه داشت و از 

 و بررسی وضعیت جامعه نقد به  به اعتبار همین آگاهیگرا مشروطه ورزان شهیاندسوي 
 فکور و صادق ينظر صاحب دهخدا که خان اکبری رزاعلیم. شد یم پرداختهایرانی نیز 

 دوراندیش در پهنه فرهنگ و علم است، این فهم و يا سندهینودر عرصه سیاست، و 
 و نقد را که بیان موانع توسعه علمی و اساساً توسعه کشور در آن روزگار است

، در شماره دهم نشریه آزادي و استقالل آکادمیک را هم در خود داردتصویري از 
 : استآوردهچنین )  ق1328 رمضان 28(سروش، چاپ استانبول 

 ملل دنیا را کـه      ب انکار کند که ما فرد فرد تجار       تواند ینم کس  چیه«
هریک در نوبت خود مایه آبادي و احیاي یک ملک شد، به تمامه در ایـن          

خـان    تقـی میرزاي ها طلبی  نه اصالحهمه نیباا ولی میا کردهقرن اخیر تقلید    
 ما را به نتایج الدوله  نیامخان  ی  رزاعلیم سپهساالر و    خان  حسین، میرزا   امیر

 شـاه   ناصـرالدین مند کرد و نه شوراي دولتـی         اعمال ریشیلو و مازارن بهره    
ی دوره  ایران را به دولت امپراتوري پترکبیر، یا اقالً حکومت قانونی عثمـان           

 حـساب  بهقبل رساند، و نه پارلمان ملی ما در عرض دو سال جاري باري          
 ...آمدنی از گرده ملت برداشت

ـ  ما از جستن علل عاجز باشیم و ندانیم کـه سـبب              هرقدر  جـه ینت یب
 دارنـد  که نبض دنیا را در دسـت  ها آن اعمال شاقه چیست،   همه  نیاماندن  

 .اند نموده  داده و مداوا را هم مقررتشخیصعلت را 

و » علـم  «گذشته از اعتقاد جازم و همیشگی اهالی اروپ بـه نبـودن           
، دشـمنان  ننـد یب یمنتیجگی تمام زحمات ما را  در ایران، امروز که بی    » آدم«

 يهـا  روزنامـه  در هـرروزه صورت شماتت و دوستان به شکل تنبیـه،         ما به 



   
  
  
  

  91  ...  آزادي آکادمیک، استقالل عمل دانشگاه و

 مجاهـدات و  رو تمـام    علم و آدم ندارد و ازایـن        ایران : که سندینو یمخود  
  . استجهینت یبزحماتش 

در مقابل این تشخیص حاذقانه وقتی عقالي ما هم درسـت دقـت و       
 .غور کنند، شاید به حقانیت آن اعتراف نمایند

قـرن آخـري صـدها دفعـه تمـام مقـدمات اصـالحیه               ما در این نیم   
 و همین سالطین قاجار، حتی      میا  کردهگوناگون ملل مختلف دنیا را فراهم       

چنـدین مرتبـه بـراي      » شاه  ناصرالدین«خالصه استبداد آن طایفه،     جوهر و   
 بـسیار  يهـا  نقـشه قبول هر اصالح حاضر شد، ولی هر بار پس از کشیدن       

 از ینـوع  بـه  مبتال  ها  نقشه نبودن علم و آدم براي اجراي آن         واسطه  بهعالی  
آمد و وقت و  ترس و فتور و سستی گردید، اجباراً کار را به طبیعت، پیش  

 قـدیم محـول     يهـا  يخرابکـار  و   ومـرج   هـرج  به همـان اصـول       تر یسفار
 ....کردیم

 است، این است که هر   کردهیکی از عجایب کار ما که دنیا را متحیر          
 ماندن تمام اقدامات ما و با مشاهده محـسوس لـزوم      جهینت یبدفعه پس از    

 . بکنیمدوا یب نیفتادیم که عالجی به این درد درصدد باز ،علم و آدم

 منحـصر بـه یـک اسـم         هفتادسالم اصالحات علمیه ما در طول       تما
 و چنـد مدرسـه ابتـدایی مرحـوم          خان  میرزا تقی  مدرسه دارالفنون    رسم یب

 . شدالدوله نیام

درآوردي،   رادقـه، تـشکیالت مـن      يهـا   نطـق تمام ادعاهاي اصالح،    
تمهید اساس علم و دانش در مملکـت و رسـاندن            طرزهاي حکومت، بی  

اولیـاي  .  زدن در وحل و تا کلّه غرق شدن اسـت      وپا  دست کاري،   يها  آدم
ــواري،  يهــا حکومــت ــشروطه، جمهــوري، دیرکت ــانونی، م  اســتبدادي، ق

 که به آن بدهنـد، تـا   يا کهنهدیکتاتوري، هرهري و هر اسم و رسم تازه و      
 نفع و ضرر خویش را تمیز نداده و بـه فکـر       ها  نفس ملت خود به     که یوقت
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 و هـا  روغـن ، رنـگ و     هـا   نطـق ،  هـا   وعـده همه را بـه     اصالح خود نیفتاده    
ي  هاادهم  و ابنژرس و اگر همه ژان     زده  گول سرابی ملت را     يها  شینما

 کیسه خـود    کردن پرعصر خود باشند، غفلت ملت را براي تأمین منافع و           
 که ملت به فکر خود افتـاد و نفـع و            وقت  آنو فقط   . شمردمغتنم خواهند   

ــز د  ــشون«اد ضــرر خــود را خــود تمیی ــا» پی ــر ادوارد گــري«، ه ــا »س ، ه
  .شد پیدا خواهد ها»رفعت پاشا« و ها»ازولسکی«

تر و آزادتـر دارد       آن دانشگاه در نظر دهخدا، آشکارا تصویري مستقل        تبع  بهعلم و   
اما این تصویرسازي در همان زمان مشروطه در سطح زبان بـاقی مانـد و کمتـر مجـالی         

 . پیدا کردنهاد براي تحقق عینی در قالب یک

  
تأسیس دانشگاه تهران؛ تجربه تجـدد آمرانـه در فرآینـد           : تصویر چهارم 

 تکوین آموزش عالی نوین
عنوان دومین دوره تاریخی پس  که به )1304 – 1320 (دوران حکومت رضاشاه در ایران

 شده شناخته» تجدد آمرانه«، در ادبیات توسعه به نام دیآ یم حساب بهاز مشروطیت 
این دوره برخالف دوره نخست که اساس حکومت بر توزیع قدرت سیاسی در . است
طور خاص شخص شاه پایه تمرکز قدرت سیاسی بود و روند   داشت، حکومت و بهقرار

طبیعی است که چیستی و . رفت یم آمال و اوامر او پیش برمدارنوسازي کشور 
 فهم قابل رویکردي چگونگی تأسیس و پیشبرد نهادهاي آموزش عالی نوین نیز در چنین

نقطه برجسته این رویکرد تأسیس دانشگاه تهران است که نخستین دانشگاه جدید . است
 . غربی استيها دانشگاهایرانی به سبک و سیاق 

 : سیاسی چنین استاکبر یعلروند تصویب قانون و تأسیس دانشگاه از زبان دکتر 

 پـس از    الیحه تهیه شد و حکمت آن را تقدیم مجلس کـرد و آنجـا             «
بـا تـصویب   .  شمسی به تصویب رسید1313 بهمن   15رسیدگی در تاریخ    



   
  
  
  

  93  ...  آزادي آکادمیک، استقالل عمل دانشگاه و

از آن جملـه    . شـدند این قانون چند واژه فارسی نیز به رسـمیت شـناخته            
 .عربی و اونیورسیته فرانسوي» دارالعلم«جاي  به» دانشگاه «يها واژههستند 

  ایـن بـی  ایـن کـه  ولی براي . بوداینک ایران داراي یک دانشگاه شده     
ها ایـن      آن نیتر  مقدم و   نیتر  مهم. مسمی نباشد، خیلی کار در پیش داشتیم      

 بودنـد  کـرده    پیـدا بود که در برنامه مـدارس عـالی کـه عنـوان دانـشکده               
بـراي  .  دقیق به عمل آید تا در واقع شایسته ایـن عنـوان باشـند      تجدیدنظر

 و  مرفـت  یم ها  دانشکدهاجراي این منظور، من شخصاً در روزهاي معین به          
در هر دانشکده در کمیسیونی مرکـب از رئـیس دانـشکده و چنـد تـن از                  

 و اصـالحات    گرفت یم مورد رسیدگی و بحث قرار       ها  برنامهاستادان زبده   
فقـط در دانـشکده پزشـکی بـا     . آمـد  یمـ ها به عمل  و تغییرات الزم در آن   
  .»اشکاالتی مواجه شدم

 

تمرکزگرایـی اداري و    استقالل دانشگاه ضرورتی در برابر      : تصویر پنجم 
 سیاسی

 سایه خود را بر نهادهاي نیتر نیسنگتمایل نظام اداري و سیاسی ایران به تمرکز، 
این . آورد و ضربه شدیدي بر استقالل و آزادي دانشگاه وارد می اندازد یمدانشگاهی 

 خود را در يها جلوهدوگانگی و تعارض، پس از تأسیس دانشگاه تهران، نخستین 
اولین جلوه آن نحوه وابستگی دانشگاه تهران . دهد یمیست و سی نشان  بيها دهه

 سیاسی راه رهایی از آن را در طرح استقالل اکبر یعل اداري کشور است که دکتر نظام به
 :روایت او از این مسئله چنین است. داند یمدانشگاه 

این مؤسسه بزرگ علمـی دانـشگاه تهـران از روز تأسـیس یعنـی از               «
 دار  عهـده  شمسی تا روزي که من تصدي وزارت فرهنـگ را            1313بهمن  
خانه فرهنگ بـه   ، در زمره یکی از ادارات آن وزارت    )شمسی 1321(شدم  
 سروکارشان  ها  دبستان و   ها  رستانیدب آن مانند    يها  دانشکده. رفت یمشمار  
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 و هـا   دانشکدهرؤساي  . خانه بود  از هر حیث با ادارات مختلف آن وزارت       
، به همان کرد یم خود عزل و نصب دلخواه به را وزیر فرهنگ  ها  معلمان آن 

 و دبیران و آموزگاران را عـزل  ها دبستان و ها رستانیدبسهولتی که رؤساي    
مـسمی و از همـان      بـود بـی    یاسـم   همشوراي دانشگاه   . نمود یمو نصب   
، به ایـن صـورت کـه وزیـر     افتی یم وزیر فرهنگ تشکیل  شدگان  منصوب

ها رأي وزیـر را دربـاره مـسائل            و آن  کرد یم خود احضار    ها را به دفتر     آن
ــات او را مــورد تحــسین و تــصویب دندیشــن یمــمختلــف  ــرار و نظری  ق

 .»دادند یم

هاي اداري، بازتولید کاملی در  در این دوره، مناسبات قدرت در دولت و دستگاه
  .دانشگاه داشتند

که مصدق، محمد دکتر  و پایان عمر کوتاه دولت ملی 1332 مرداد 28با کودتاي 
استقالل دانشگاه در معرض تالش زیادي براي اعطاي استقالل به دانشگاه داشت، مسئله 

نخستین آثار سیاسی کودتا در دانشگاه تهران آشکار .  گرفتقرار گوناگون تهدیدهاي
شد و با حمله مأموران دولت کودتا به دانشگاه و شهادت سه تن از دانشجویان دانشکده 

. ، مرحله جدیدي از رابطه میان حکومت و دانشگاه آغاز گردید1332 آذر 16 درفنی 
 صریح و تند شاه در حوزه دانشجویان و استادان عمالً چیزي از استقالل هاي مداخله

ها و   ایدهها شگاهیآزماکه  جاي آن ترتیب، دانشگاه به این  و به نگذاشتجا بهدانشگاه 
ها باشد، در عمل به یکی از مجریان فرامین شاه  آنها و محل بحث آزاد پیرامون  نظریه

  .تقلیل یافت
 

مثابه نهـاد مـستقل دولتـی بـراي           تأسیس وزارت علوم به   : تصویر ششم 
 آموزش عالی

عنوان متولی امر آموزش   قانون وزارت علوم و آموزش عالی به1346 ماه بهمن ام یسدر 
 آن بود که میان درصددشت، این قانون که ده ماده دا. عالی کشور به تصویب رسید
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تجربه آن .  اداري راهی بیابدنظام بهدوگانگی استقالل دانشگاه و وابستگی محض آن 
 داشتند، يا توسعه يا شهیاند ،دسته از وزیران علوم که براي پیشبرد کار دانشگاه در ایران

 دلیل وگوهایی گفتکه دکتر مجید رهنما در  چنان. از این دوره نیز چندان موفق نیست
. دانست یمناکامی خود را در انجام این مهم فهم ناقص حکومت از توسعه علمی 

نشینی شاه شده بود، اما  ، اگرچه فشارهاي داخلی در دانشگاه باعث عقبگرید انیب به
هاي آن، در عمل دانشگاه   همین برداشت ناقص حکومت از توسعه و ضرورتتیدرنها

  .سی نگه داشتهاي سیا را در چنبره مناسبات قدرت
  

 از نوع ییها  به آموزش عالی و تأسیس دانشگاه    یبخش  تنوع: تصویر هفتم 
 دیگر

پروژه مهم دیگري که پس از تأسیس وزارت علوم در ایران انجام شد، تأسیس 
 بود که به لحاظ رویکرد آموزشی و سازمان آموزشی و اداري در قیاس با ییها دانشگاه

هاي   و آشکارا در اثر نارضایتی دستگاهآمدند یم حساب بهدانشگاه تهران از نوعی دیگر 
و » آریامهردانشگاه صنعتی « مثل ها دانشگاهبرخی از این . سیاسی از دانشگاه بنا شدند

براي آنکه از جایگاه اداري باالتري برخوردار باشند، به شاه و » دانشگاه پهلوي شیراز«
 يها نهیزم خارجی در يها دانشگاه  ازییها شعبهصورت  دربار وابسته شدند، برخی به

 و مؤسسات آموزش عالی ها دانشگاهخاص آغاز به کار کردند و بعضی نیز در قالب 
 دولتی صاحب سرمایه و صنعت تأسیس يها دستگاهملی از سوي بخش خصوصی و یا 

فلسفه تأسیس این نهادهاي آموزشی جدید عمدتاً ناکارآمدي نظام متمرکز . گردیدند
  .ربه بوروکراتیک اداره دانشگاه در ایران بوددولتی و تج

  .ها بازهم نمایانگر استقالل و آزادي آکادمیک نیست مروري بر همه این تجربه
دانشگاه (تجربه تأسیس نخستین دانشگاه صنعتی کشور باید به  ،براي نمونه

شگاه که ابتدا قرار بود محل استقرار آن در اصفهان باشد و نیز دان) صنعتی شریف کنونی
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. شود قرار بود نظام آموزشی متفاوتی را پی بگیرد، اشاره که همدانبوعلی سیناي 
مزین شد، آشکار است که کمتر » آریامهر«دانشگاه نخست که از همان ابتدا به نام 

البته دانشگاه بوعلی سیناي همدان به . مجالی براي استقالل از فرامین شاه داشته باشد
هاي  تواند فرصت  دلیل دیگر، اولین دانشگاهی است که می دوري از مرکز یا هردلیل

 .بهتري در این خصوص به دست آورده باشد

 يها برنامهاندیشه ایجاد یک دانشگاه ایرانی که در مورد دانشگاه بوعلی همدان، 
دانشگاه را این آن پیشاپیش تقلیدي از یک الگوي معین دانشگاهی نباشد، سنگ اول 

ل این اندیشه منجر به تکوین برنامه آموزشی کنونی این دانشگاه پیگیري و تکام. نهاد
 آموزشی، یمش خط و ها هدفسان دانشگاهی طراحی شد که رسالت،  بدین. شد

 اجتماعی، اقتصادي و يها یژگیوپژوهشی و خدماتی آن بر اساس مطالعه و شناخت 
بر این اساس .  شد کشور تعیینآینده يها يازمندینفرهنگی ایران امروز و با نگرش بر 

 دانشگاه در پیرامون مسائل و تنگناهایی تنیده شد که در ابعاد گوناگون توسعه يها برنامه
ی سینا اولین دانشگاهی شد که امکانات بوعلترتیب، دانشگاه  این  به.شد یمکشور مطرح 

 .و فضاهاي بیشتري براي تحقق آزادي و استقالل آکادمیک را در خود ایجاد کرد

  
 در پایان دوره پهلوي آموزش عالی در ایران يها ینابسامان:  هشتمتصویر

 نهادهايدر آستانه برنامه ششم توسعه که آخرین برنامه توسعه در رژیم گذشته است، 
 کشور متکفل نقد و بررسی وبودجه برنامهریزي و سازمان  علمی مرتبط با امر برنامه

، دیآ یمآنچه در پی  .مختلف شدند يها نهیزم در اجراشده يها برنامه و ها استیس
 از سوي پژوهشکده 1356در سال » اندیشه دانشگاه« عنوان باچکیده طرحی است که 

 .علوم ارتباطی و توسعه ایران به انجام رسیده است

 چهار نابسامانی در آموزش عالی ایران بازشناخت که برخی از توان یمطورکلی  به
 پیوندها تاریخی و برخی دیگر از ثمرات یافتادگ قبعها از نتایج نزدیک به پنج قرن  آن
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 را که هر یک به سهم ها ینابساماناین .  سال اخیر استصد کی نسنجیده يها استیسو 
  :کرد  خالصهتوان یم، به شرح زیر دارند یپ در شمار یب يها عارضهخود 

 
  تلخيها وهیم پیوندهاي نادرست و -1

دالیل این امر را .  اساساً کشور فرانسه بودمنبع الهام نوآوري آموزشی در ایران
 تاریخی، ازنظر. شاید بتوان در سه زمینه متفاوت تاریخی، سیاسی و فرهنگی جست

 تر کینزدایران و دیگر کشورهاي اروپاي خاوري و آسیاي باختري خود را در شرایطی 
رکیه عثمانی، عناصر مترقی در روسیه، ت.  تا انگلیس و ایالت متحدهدندید یمبه فرانسه 

مصر و ایران سده نوزدهم هر یک به سهم خود انقالب کبیر فرانسه را سرآغاز عصر 
 . در میهن خود آنان نیز شکوفا شوديزود به که امیدوار بودند شمردند یمجدیدي 

ایالت . ویژه در مورد ایران، فرانسه یک کشور دوست طبیعی بود  سیاسی، بهازنظر
، انگلیس و روسیه به سبب نزدیکی و ییجو کنارهت متحده به سبب دوري و سیاس

، آمدند یمجویی آنان، کشورهاي نامطمئن و یا مظنون به شمار  سیاست مداخله
 بدون منافع مستقیم بازرگانی و سیاسی دست دوستی توانست یم فرانسه که یدرحال

 .سوي ایران دراز کند به

روحیه .  با ایران بوديتر کیدنز عاطفی يها رشته فرهنگی نیز فرانسه داراي ازنظر
 است به روحیه فردپرستی و خردباوري فرانسوي که همراه با نوعی مسلک شاعر

رو، نفوذ فرهنگی  ازاین. پرداز انگلیسی  بود تا روحیه بازاري و عملتر کینزدایرانیان 
 .غرب در ایران بیشتر از طریق فرهنگ و ادب فرانسوي صورت گرفت

 به ها کوششن غرب نیز طبیعی بود که ایرانیان در نخستین در تقلید از آموزش نوی
دارالفنون بر اساس الگوي دانشگاه فرانسوي تأسیس یافت . الگوي فرانسوي روي آورند

بیشتر دانشجویان ایرانی که . و زبان تدریس بسیاري از معلمین آن نیز فرانسوي بود
بر هم دانشگاه تهران . ودند نیز عازم فرانسه برفتند یمبراي ادامه تحصیل به فرنگ 

 دانشگاهی فرانسه يها سنت نیز از اکنون هماساس الگوهاي فرانسه بنیاد یافت و تا 
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وگو و تجربه  برتري نظریه بر عمل و تمرین، روش سخنرانی بر روش بحث و گفت(
 برخوردار) يا رشته انیم يها برنامهجاي   تحصیلی بهيها رشتهآزمایشگاهی، تفکیک 

 ثمربخشی در متن شرایط تاریخی و فرهنگی فرانسه اثرات ها سنت این گرچه. است
 مالحظه قابل ریشه بدواند و ثمري توانست ینمداشته است، در شرایط متفاوت ایران 

 .بدهد

 نظام آموزش يها یژگیو نیتر منحطنتیجه این امر آن شده است که ترکیبی از 
 هم داده و دست به دستم جدید  نظايها یژگیو ناپسندترینسنتی ایران همراه با 

 . سیماي آموزش عالی در ایران شوندکننده نییتع

 زندگی طلبگی و نظام سنتی آموزش در يها یژگیو تشنگی علمی که از يجا به
تأکید بر حافظه در یادگیري .  جایگزین شده استوار یطوطایران بود، آموزش 

ي بدون تجربه و آزمایش در  نظريها يریادگی سنتی همراه با تأکید بر يها آموزش
 آزادگی و وارستگی زندگی يجا به.  اصلی این درد هستنديها شهیرآموزش جدید، 

 علمی، مدارك مراتب سلسلهطلبگی، آموزش نوین رسمیت علمی را که شامل 
 .به ارمغان آورده استرا دانشگاهی و نمره و معدل است 

طبقاتی جدید به حریم علم  یک جامعه يها جنبه ناپسندتریندر این مورد نیز 
 و نهادهاي بنیادها توجه به يجا به.  و هدف علم را فداي وسایل آن ساخته استافتهی راه

 عمیق تاریخی در جهان اسالمی بودند، تمرکز يها شهیرعلمی که داراي استقالل و 
 وجوي جستآموزش در دست دولت، خطر چیرگی سیاست و مصلحت روز را بر 

ولی به رسمیت شناختن . خستین علم است به وجود آورده استحقیقت که وظیفه ن
 از آگاهی يا نشانهوپرورش کشور   و طرح عدم تمرکز نظام آموزشها دانشگاهاستقالل 

 .به لزوم تحکیم مبانی علم و آموزش است

رفته در  سخن کوتاه، جامعه علمی ایران آنچه را که از گذشته پرافتخار داشت، رفته
داده است، بدون آنکه بتواند شرایط نوینی را براي گسترش و  ی ازدستاین گذار تاریخ

 این نابسامانی را باید در يها شهیرکه رفت، یکی از  چنان. شکوفایی علوم به وجود آورد
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 در این ها يفرانسوگرچه تقلید از . وجو کرد تقلید نسنجیده از الگوهاي فرنگی جست
 اخیر، گسترش این نوع تقلیدها يها سالدر زمینه بیش از کشورهاي دیگر بوده است، 

 يها سال که یکی پس از دیگري در ییها دانشگاه. به کشورهاي دیگر نیز کشیده است
 الگوي دانشگاهی خاص را از اند دهیکوش، هریک به سهم خود اند شده سیتأساخیر 

ران کمتر در ای. وبیش برگیرند کم) آمریکا، انگلیس، آلمان، فرانسه(کشور موردنظر خود 
 و برنامه آغازشدهوتحلیل نیازهاي واقعی جامعه ایرانی  دانشگاهی است که با تجزیه

  .ریزي کرده باشد آموزشی خود را بر اساس آن طرح
 
 گرایی آموزشی  نخبه-2

گرایی است که از زمان   آموزش در ایران روحیه نخبهيا شهیردومین نابسامانی 
که دولت  آنجا از. است آموزشی کشور بوده است سیریگ بانیگرسو  دارالفنون به این

ویژه بوده است،  طورکلی، و آموزش عالی به همواره نیروي محرك گسترش آموزش به
 خود اندیشیده نیازهاي اداري در نخستین مرحله به رفع يها دستگاهطبیعی است که 

 وهفتادصدطی ) يا حرفهآموزش ابتدایی و متوسطه و (غفلت از آموزش بنیادي . باشند
 دلیل بحران کنونی نیروي انسانی نیتر یاساس) سوي از دارالفنون به این(سال گذشته 

  .ایران است
 
 ناهماهنگی اشتغال و آموزش -3

 که به خورد یم هنگامی بیشتر به چشم يا حرفههاي آموزش بنیادي و  وکاستی کم
تاکنون میان نظام در ایران متأسفانه . مسئله ارتباط میان آموزش و اشتغال بپردازیم

، و ساحت اشتغال، که کند یمآموزشی، که نیروي انسانی ماهر و متخصص را عرضه 
رو در رابطه این دو  ازاین. نیروي محرك تقاضاست، پیوند محکمی وجود نداشته است

  . بازشناختتوان یم بسیاري يها یناهماهنگبخش 
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 رشد شتابان آموزش عالی -4

 از تر عیسرا براي ورود به مؤسسات آموزش عالی  که رشد تقاضستها سالگرچه 
ظاهر کمبودي در مورد دانشجو به چشم  رشد گنجایش این مؤسسات است و به

: به چند دلیل. ، حقیقت آن است که دانشجوي شایسته سخت کم استخورد ینم
 رشد بیمارگونه دانست که ناشی از نظام آموزش توان یمنخست این که، این رشد را 

آموز را براي جذب در بازار کار   ما دانشيها رستانیدب که ستها سال. استمتوسطه 
آموختگان دبیرستانی به امید دریافت مدارج باالتر   و ناگزیر غالب دانشکنند ینمتربیت 

و سپس یک شغل دولتی رهسپار مؤسسات آموزش عالی داخل و خارج کشور 
 نظري در سطح يها آموزشاي دوم این که، کیفیت آموزش متوسطه حتی بر. شوند یم

یادگیري (آموزش عالی نیز کافی نیست و دانشجو با باري از عادات ناپسند آموزشی 
اعتنایی به  نظمی، بی روي کورکورانه، بی وار، تنبلی و جمود فکري، دنباله طوطی

طبیعی است که در . گذارد یمپا به صحنه دانشگاه )  اسنادي و تجربیيها پژوهش
سوم این که، خمودگی .  کار آسانی نیستها عادتم زدودن این بهترین وضع ه

رفته  رفتهرا  آن مختصر ذوقی که ممکن است هنوز در دانشجو مانده باشد ها دانشگاه
 نمره و وجوي جست که در کند یم و او را به موجودي بدبین و سرکش بدل کشد یم

 .مدرك و شغل است، نه علم و حرفه

هیچ . وکاست زیربناي فرهنگی و علمی است ی، کمیکی دیگر از مشکالت اساس
نبودن کتاب و .  به زندگی خود ادامه دهدتواند ینمدانشگاهی در خأل فرهنگی و علمی 

 و علمی، و يا حرفه يها انجمنکتابخانه، آزمایشگاه و صنایع و خدمات وابسته، مجله و 
 هاي وکاستی مکطورکلی چنان فضاي فرهنگی که شوق آموزش را برانگیزد، از  به

ایجاد این وسایل زیربنایی نیازمند وقت و حوصله و پیگیري بسیار . زیربنایی است
 .است

 نظام ارزشی و انگیزش کنونی جامعه ایران هاي وکاستی کم شاید تر یاساسمسئله 
، نه به بخشد یم) ها واسطه(است که بیشتر پاداش مادي و معنوي خود را به میانداران 
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پس شگفت نیست اگر هر دارنده علم و حرفه پس از ناکامی . و حرفهدارندگان علوم 
پزشک . طورکلی میانداري روي کند  اداري، داللی، فروشندگی و بهيها شغلسوي  به

 را يباز نیزم، معلم و استاد پردازد یمکاري  ، مهندس به مقاطعشود یممدیر و میاندار 
 و تعهد و رندیگ یم خود قرار  و همه در حد متوسط پایینی از حرفهکند یمپیشه 
 .روند یم از میان يا حرفه يها سنجه

وجو کرد که براي  ریشه بسیاري از این مسائل را باید در نظام مدیریتی جست
حرفه و تخصص ارزش چندانی قائل نیست و اطاعت کورکورانه را بر اندیشیدن و 

وابط خشک اداري مدیریت تنها رعایت تشکیالت و ض. دهد یم برتري يا حرفهتعهد 
 حاکم را در میان يها ارزش يا ندهیفزاطور  مدیریت یک نظام ارزشی است که به. نیست

 .دهد یم گسترشتمام سطوح جامعه 

گمان مسائل اداري و مالی بسیاري را به بار آورده  رشد شتابان آموزش عالی بی
ا به میزان وسیعی جایی رسیده که کار آموزش ر گونه مسائل در ایران به فشار این. است

 است که یک اتحاد مثلث از آمده شیپ شرایطی ها دانشگاهدر . مختل کرده است
که هر سه منافع خود را در (کار  سواد و دستگاه اداري محافظه دانشجوي تنبل، استاد بی
دانشگاهی که ناچار شود کار . حاکم بر اوضاع است) نندیب یمحفظ خمودگی موجود 
رگزار کند، همواره بر موجی از تنش میان دانشجو و استاد و آموزش را به سکوت ب

  .مدیریت دانشگاه حرکت خواهد کرد و هرگز به شرایط آرامش و پویایی نخواهد رسید
ترتیب، در یک نماي کلی، دانشگاه در بهترین حالت تبدیل به یکی از ادارات  این به

انشگاه در سایر کشورها به  منزلت دبر هیتکدولتی شده است که منزلت خود را هم با 
اند با یک کشف علمی یا ارائه یک  ها نتوانسته کدام از دانشگاه دست آورده است و هیچ

 .اي مستقل و درونی پیدا کنند نظریه درخور، براي این منزلت پایه
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 دانشگاه در گذار از انقالب: تصویر نهم
وزش عالی است و در آم حوزهنظران  دکتر مقصود فراستخواه که از محققان و صاحب

 زمینهکتاب سرگذشت و سوانح دانشگاه در ایران تغییرات دانشگاهی را با نگاهی به 
ما طی هفت دوره  جامعهاجتماعی موردبررسی قرار داده، تحوالت نهادهاي علمی را در 

 .توصیف و تحلیل کرده است

نی، براثر فرهنگی و تمد دیرینه يها تیقابلرغم  ایران به جامعه«به نظر ایشان 
زمانی با این تحوالت پیشرو  افتادگی و ناهم  نامساعد اجتماعی دچار پسيها نهیزم

که مقارن چندین سده دوري از تمهید و تکوین دانشگاه در  طوري جهانی شده است، به
ما از حیث نهادهاي علمی و آموزش عالی گرفتار تعویق و تأخیر گشته  جامعهغرب، 

تاریخی چند قرن  هفتگانهعنوان نخستین دوره از ادوار  به» یرتعویق و تأخ دوره«. »است
» سازي تمهید و آماده«دوم یعنی  دوره جاي خود را به 19طول کشیده و تنها در قرن 

است که در عصر » تکوین اولیه دوره«سوم  دوره. براي آموزش مدرن داده است
 . شکل گرفت20 به قرن 19مشروطه و در عبور ایران از قرن 

 و آموزش ها دانشگاهتکثیر «زده و  چهارم را رقم دوره» أسیس دانشگاه تهرانت«
 در جهت ییها گامپنجاه شمسی  دههطی . پنجم را شکل داده است دوره» عالی در ایران

ششم در تحوالت دانشگاه در  دورهکیفی دانشگاه برداشته شد، بدین ترتیب  توسعه
هفتم در ایران با  دوره... . تمام یاد شده و توسعه دوره«عنوان  ایران، آغاز شد که از آن به

 .»تنقالب اسالمی، رقم خورده اس ااز پسوخیزهاي   و افتها چالش

منابع «دکتر فراستخواه تغییرهاي تحول نهاد دانشگاه را بر پایه هشت شاخص 
استقالل دانشگاهی، آزادي «، » دینیيها سازماننقش دولت، بخش خصوصی و «، »مالی

 يها سازمانمدیریت دانشگاه و تنوع «، »ریزي آموزشی و درسی  برنامهعلمی و
دسترسی به آموزش عالی و «، »سنجش و ارزشیابی آموزشی و اعتبارسنجی«، »دانشگاهی

و کارکردهاي غالب یا مأموریت اصلی دانشگاه را در شش »  دانشجوییيها شاخص
، )بریتانیا(یا اکسبریجی الگوي متعارف جهانی یعنی الگوهاي کمبریجی ـ آکسفورد 
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و ) آمریکا(، ایالتی )ایتالیا(، ناپلئونی ـ هومبولتی )آلمان(، هومبولتی )فرانسه(ناپلئونی 
 که با ردیگ یم و نتیجه دهد یممورد مطالعه قرار ) شوروي سابق(ایدئولوژیک چپ 

 گیري انقالب اسالمی و توجه به نقش و اهمیت سیاسی نهاد دانشگاه در فرآیند شکل
دانشگاه در ایران از الگوي متعارف  توسعهپیروزي آن و نیز اقتباس پیشینی الگوي 

دو گفتمان  میانهمدرنیته غربی باید تحوالت دانشگاه را در ایران دوران انقالب در 
سیاسی  مبارزهگفتمان «از سویی و » اقتدارگرایانه به سبک غربی توسعهمدرنیزاسیون و «

و » تعهد«و » تخصص«میان  منازعه. ر مشاهده کرداز سوي دیگ» و ایدئولوژیک
ها بازتاب این دو گفتمان در آن  گیري نهادها و روندها و ساختارهاي مولد آن شکل

 .دوران بودند

 يها ماهکه دانشگاه کانون سیاسی انعکاس این دو نوع نگاه بود، از همان  آنجا از
ها قرار  طوف به آن سیاسی معيها کنشنخست پس از پیروزي انقالب در معرض 

 و تشکیل ها دانشگاهنخستین محصول این کنش وقوع انقالب فرهنگی، تعطیلی . گرفت
 . بود1359ستاد انقالب فرهنگی در بهار 

 نظیر ییها اقدامریزي آموزش عالی در این فرآیند که   و برنامهيگذار استیس«
ش پزشکی از  پیشین آموزش عالی، تفکیک آموزها مؤسسهادغام و انحالل برخی 

ریزي درسی و آموزشی در ستاد انقالب فرهنگی، اسالمی  آموزش عالی، تمرکز برنامه
، ها دانشگاه يساز پاكکردن علوم انسانی، وضع نظام جدید گزینش استاد و دانشجو و 

 کردن آموزش عالی را پشت سر نهاد، عمالً در میان دو مرجع يا منطقه و يبند هیسهم
 که این گرفت یم یعنی وزارت و ستاد انقالب فرهنگی قرار رسمی و متمرکز موازي

 ازآنچه یتوجه قابل بخش سو کی، از تر قیدقبه عبارت «. خود یک معضل جدید بود
 در خود دانشگاه و توسط دانشگاهیان يا حرفهصورت آکادمیک، فنی و   بهیستیبا یم

یک  عهده برز نه  بود و از سوي دیگر این نیشده منتقل، به بیرون گرفت یمصورت 
مرجع رسمی واحد بلکه در اختیار دو مرجع رسمی موازي قرار داشت که یکی از آن 
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دو، صورت متعارف و قانونی وزارتی داشت و یکی دیگر برحسب مقتضیات خاص 
 ». بودشده اضافهانقالب 

 مسائل دانشگاهی ایران با وقوع جنگ تحمیلی يها یدگیتن درهم و ها یدگیچیپ
 که اساساً امکان شد شئون کشور تشدید  همهایران و محوریت یافتن آن در عراق علیه 

در چنین . کرد یمآموزش عالی را از الگویی مشخص دشوار  توسعهتبعیت روند 
ناتمام و  توسعهششم دانشگاه در ایران یعنی  دوره انیمشرایطی است که نوعی گسست 

 این گسست هم شامل وجوه و .دیآ یمبه وجود » تعطیل و تعویق«هفتم یعنی  دوره
 .شود یم کیفی آن يها جنبهآموزش عالی و رویکردها و  توسعهی  کميها جنبه

  
 دانشگاه در فرآیند توسعه برنامه دار: تصویر دهم

 درمجموع و خطاها ها آزمون، تنگناها و ها يدشوار همه ا وجودانقالب ب دههنخستین 
توسعه آموزش عالی ایران  عرصهرکی نو در حال تح  نو و درعینيها چالشمیدانی نو با 

؛ شود یم دیگر آغاز يا دوره این دهه، يها تالشبا نگاه به این مسائل و استمرار . است
 دوره توسعه برنامه دار آموزش عالی توان یم شود یم آغاز 1368این دوره را که از سال 

آمده و تا  دست انشگاه بهدر این دوره بنا به اقتضائات اجتماعی، فهم بهتري از د. نامید
هاي حاکمیتی یا انقالبی رهاشده و مجالی براي بازشناسی  حد زیادي از چنبره خواسته
توان پذیرفت که  ها و انتقادها، می  همه کاستیا وجودب. کند نقش و جایگاه خود پیدا می

در این دوره دانشگاه به سطح باالیی از خودآگاهی نسبت به نقش و جایگاه خود در 
جمله به مسئولیت خود در امر توسعه   و ازدست یافتجامعه و جهان امروز ایرانی 

 مسئله که دیرپایی و پردامنگی شود یممالحظه حال  درعین. اجتماعی و اقتصادي رسید
نیاز به دانش و نهاد دانشگاه در ایران و ناپایداري و ناپیوستگی دستاوردها و رهیافت 

  .علمی است توسعهدر فرآیندهاي »  آونگیيها دلم«علمی همچنان یادآور تکرار 



   
  
  
  

  105  ...  آزادي آکادمیک، استقالل عمل دانشگاه و

  
  استقالل دانشگاه در دنیاي امروزي: نتیجه

اگر کمابیش تا انتهاي قرن بیستم دانشگاه زیر چتر دولت و حاکمیت قرار داشت و 
شد، از ابتداي قرن  مسئله آزادي و استقالل در مناسبت باسیاست و حاکمیت مطرح می

تبع آن در ایران، بیشتر این مناسبات  اندازي جهانی و به مسو، در چش ویک به این بیست
مسئله این . کنند قدرت اقتصادي هستند که آزادي و استقالل دانشگاه را مخدوش می

خوبی است، خودش هم از » بازار«که  رغم همه سوانح، دانشگاه عالوه بر آن است که به
 را خواه بهرهسود اندیش و هاي  مشروعیت باالیی برخوردار است و این دو همه نگاه

تواند مستعمره سایر نهادهاي  چنین است که بار دیگر دانشگاه می. کند جذب می
نقدهاي امروز بر دانشگاه هم بیشتر معطوف به عدم مقاومت . اجتماعی قرار گیرد

خوشبختانه در این خصوص هم در سطح جهانی و . دانشگاه در برابر این منطق است
یات انتقادي خوبی در حال شکل گرفتن است که با عنوان سطح ملی ادب هم در

مبناي این مطالعه، بررسی مناسبات . شود شناخته می» مطالعات انتقادي آموزش عالی«
دانشگاه با سایر منابع و مراکز قدرت و ازجمله قدرت سیاسی و قدرت اقتصادي است 

بر دانشگاه، تصاویري  در مورد دومی و ذیل نقد اثرگذاري نئولیبرالیسم خصوص بهکه 
ها و رویکردهایی براي مقاومت دانشگاه  آمده و رهیافت دست واقعی از وضع موجود به

  . استشده  مطرحدر برابر نئولیبرالیسم 
  

 منابع
 چاپ :، انتشارات خوارزمی، تهران و ایرانامیرکبیر، )1361. (آدمیت، فریدون 

 .ششم
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 انتشارات دانشگاه تهران، امیرکبیر نخا میرزا تقی، )1340. (اقبال آشتیانی، عباس ،
 .چاپ اول: تهران

 ترجمه»ایران و ایرانیان«، سفرنامه پوالك، )1368. (پوالك، یاکوب ادوارد ،: 
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 استقالل دانشگاه؛ رهیافتی مبتنی بر بندي مفهومی صورت
  شناسی معرفت جامعه

  2عباس جنگ  ،  1زاد اسماعیل عالی
  

  چکیده
طور خاص، ذیل اقتضائات دوران  طور عام و دانشگاه به نهاد آموزش عالی به

در این متن . یافته است جدید از دل کلیساي مسیحی پدید آمده و تحول
ي براي دانشگاه در برابر کلیسا داشته، ا تاریخی مفهوم استقالل معناي ویژه

هاي این نهاد جدید در ابعاد مختلف به   که اساساً بسیاري از شاخصهيا گونه به
اما نوع پیدایش نهاد دانشگاه در ایران، ذیل . اند گرفته  شکل سلبی شکل

دانشگاه در حالی . اقتضائات کارکردي و تاریخی بسیار متمایزي بوده است
 که نهادهاي آموزشی و معرفتی فراوانی حضور داشتند اما متن وارد ایران شد

ت این خاجتماعی ایرانی در روند فشارهاي فراوان مجبور به بکارگیري و برسا
 - ت اجتماعیخاي تحوالت سا در هر جامعه کلی، طور به. نهاد مدرن شد

ساز  ت معرفتی آن در یک رابطه متقابل زمینهختاریخی در کنار تحوالت سا
، نهاد دانشگاه ریشه عمیقی در متن رو نیازا .اند  و تحول این نهاد شدهخلق

                                                
- شناسی دانشگاه عالمه طباطبائی استادیار جامعه .              aalizad@atu.ac.ir 

- مه طباطبائیشناسی فرهنگی دانشگاه عال دانشجوي دکتري رشته جامعه .        jong.abbas@gmail.com  
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نهاد اجتماعی در ارتباطی مداوم در کنار   یک عنوان  یک جامعه داشته و به
نهادهاي اجتماعی دیگر بوده و اهداف وجودي خود که همانا خلق، تنظیم و 

ه این روابط درنتیج. کند توزیع معرفت است را در اشکال مختلف دنبال می
در این . توان به تحلیل و واکاوي مفهوم استقالل دانشگاه پرداخت است که می

  شناسی معرفت به تحلیل ایده دانشگاه مستقل به پژوهش با رویکرد جامعه
نهاد تولید و تنظیم معرفت ذیل اقتضائات معرفتی و اجتماعی ایران   یک عنوان

 نشان خواهیم داد که دانشگاه از  تطبیقی-با روشی تحلیلی. خواهیم پرداخت
نهاد اجتماعی در یک رابطه طولی با زمینه اجتماعی و   یک عنوان سو، به یک

اي از روابط  متن محیطی در ارتباط متقابل بوده و از سوي دیگر، در مجموعه
تنها در پرتو واکاوي . عرضی، تابع مقتضیات درون نهادي و میان نهادي است

  .وابط است که مفهوم استقالل دانشگاه معنادار خواهد بودو تحلیل انواع این ر
 دانش، نهاد دانشگاه، روابط نهادي، استقالل دانشگاه، : کلیديهاي هوا
  شناسی معرفت جامعه
  

  بیان مسئله
به قول . کنیم؛ پرسش از دانشگاه و استقالل آن پرسیدن باز می/ راهمان را با پرسش

وارد گفتگو شویم، آنگاه ] دانشگاه جا دراین[ین ماهیت  اگر بتوانیم با ا1یدگر،ها مارتین
پس . قادر خواهیم بود مسئله استقالل دانشگاه را در حدودوثغور خودش تجربه کنیم

جاي پرداختن به الفاظ و کلمات معطوف و یا ناظر بر نام و صورت  الزم است که به
خود را با ماهیت آن دانشگاه و استقالل آن، به ماهیت این پدیده بپردازیم و نسبت 

این . سخن بگوییمگردد یتعیین کنیم؛ تا آنگاه بتوانیم پیرامون آنچه که به این ماهیت بازم
همان سنت قدما است که در شناخت ماهیت یک پدیده، چیستی آن را جستجو 

                                                
1. Martin Heidegger 
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دانشگاه «شود؛ یعنی پرسش  جا آغاز می بنابراین، این پژوهش از همین. کردند می
  .»استقالل دانشگاه چیست؟«ل آن و به دنبا» چیست؟

از . پرسش از چیستی دانشگاه، در ابتدا پرسش از دانش را به همراه خواهد داشت
هاي مختلفی  است که طی مکانیسم 1منظرگاه این پژوهش، دانش یک برساخت اجتماعی

در این حالت . شود  برساخته شدنش معنادار می2یابد و همواره در زمینه خلق و بسط می
یعنی دانش پاسخی است به یک مسئله و . شود  در نسبت با امر دیگري معنادار میدانش

یا واکنشی است به یک ضرورت و یا امري است درون ماندگار نسبت به شرایط نظري 
بر این پایه، در نسبت و چیستی آن امر بیرونی است که ماهیت و چیستی . مشخص

در این میان، امر . شود  آن تعیین میهاي نوعی مباحث و شاخه گرفته و به  دانش شکل
دهنده  هاي مرتبط با دانش، سازنده و شکل مؤلفه ترین عنوانیکی از مهم اجتماعی به

اي  از این زاویه،زمینه اجتماعی در رابطه. هاي آن است بسیاري از وجوه و شاخصه
وه نوعی روند خلق و بسط آن را در وج متقابل با دستگاه برسازنده دانش بوده وبه

اي از  گونه اي، در چنین مواجهه. )Moor: 2007( دهد گوناگون تحت تأثیر قرار می
کند؛ و با تغییر  ساخت اجتماعی، نوع خاصی از آگاهی و دانش را ضروري و معنادار می

شناسی  اساس جامعه. ساخت اجتماعی، اساساً این ضرورت نیز تغییر خواهد کرد
چه علمی و  -است، یعنی رابطه آگاهی و دانش معرفت نیز تحلیل چیستی همین رابطه 

  ).11-14: 1389مولکی، ( با زمینه اجتماعی معیناست -تخصصی و چه عامیانه
توانند وجوه مختلف خلق و تنظیم  هاي مختلف اجتماعی می حال چگونه الیه

دانش را تعیین نمایند؟ تحلیل نهادي دانشگاه چه اقتضائاتی را در تحلیل اجتماعی دانش 
باشند؟ چگونه اقتضائات تاریخی و  کند؟ وجوه تحلیل نهادي دانشگاه چه می جاب میای

اند؟ شرایط اجتماعی پیدایش نهاد  اجتماعی شرایط امکان پیدایش دانشگاه را فراهم کرده

                                                
1. social construction 
2. context 
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دانشگاه در ایران چگونه بوده است؟ مسئله استقالل دانشگاه در چه شرایطی معنادار 
  خواهد بود؟

، ضمن بازخوانی وجوه یادشده جهت پاسخ به سؤاالت در این پژوهش در
شناسی معرفت، به تحلیل  مختلف تحلیل اجتماعی دانش در قالب رویکرد جامعه

تاریخی پیدایش نهاد دانشگاه و همچنین ایده استقالل دانشگاه در متن تاریخی غرب و 
هاي  یدهگردد که ا همچنین ایران پرداخته خواهد شد و در تحلیل نهادي آشکار می

 پاسخ به مقتضیات تاریخی مختلفی بوده و در شرایط فعلی ،اساسی دانشگاه اساساً خود
هاي جهانی، نهاد خلق دانش و استقالل دانشگاه در مقیاس   و گسترش مؤلفهشدن یجهان

  .جهانی قابل ردیابی خواهد بود
  

  تحلیل نهادي دانشگاه
ها و  گونی برحسب مؤلفهدر تحلیل اجتماعی دانش و معرفت، رویکردهاي گونا

بررسی خواهد  هاي هر گفتمان علمی قابل همچنین نوع نسبت زمینه اجتماعی با مؤلفه
شناسی  بر پایه یکی از این رویکردها، هوبرت کنوبالخ مباحث اساسی در جامعه. بود

کند که به نظر وي کل تاریخ  صورت سه مقوله دوگانه تعیین می معرفت را به
، دانش چگونه و تا چه اندازه داراي این کهنخست : گیرد  را در برمیشناسی دانش جامعه

، آیا ویژگی اجتماعی دانش داراي خصلت این کهویژگی اجتماعی است؟ دوم 
کننده معرفت است یا ارتباط جامعه و معرفت  شدگی است؟ یعنی آیا جامعه تعیین تعیین

، تا چه میزان آن این کهاز نوع ارتباط همبستگی یا از نوع سازگاري است؟ و سوم 
هایی را که  شود معرفت و یا عقیده است؟ انواع پاسخ چیزي که معرفت خوانده می

ها داد، انواع مواجهات و رویکردها را به وجوه مختلف  توان به این دست پرسش می
این نوع مواجهه با دانش ). 26-27: 1390کنوبالخ، (برساخت دانش خلق خواهد کرد 

که نهادهاي اجتماعی گوناگونی در روند خلق، تنظیم و توزیع و بیانگر آن است 
همچنین استفاده از دانش در قالب روابط محیطی و نهادي، درگیر هستند تا دانشگاه 



   
  
  
  

  113  ...  ؛ رهیافتیبندي مفهومی استقالل دانشگاه صورت

ویژه دانش علمی در دنیاي معاصر ایفاي  ترین نهاد خلق و توزیع دانش، به مثابه مهم به
هاي  ترین راه خود یکی از مهمدر نظر گرفتن مبادي نهادي خلق دانش، . نقش کند

تحلیل اجتماعی دانش است زیرا در بنیان، نهادها در متن اجتماعی و تاریخی یک 
  ).61-105: 1389مرتن، (یابند  گرفته و تحول می جامعه شکل

تجربه تاریخی غرب حاکی از آن است که نهاد دانشگاه ذیل اقتضائات تاریخی و 
 نهاد عنوان یک  به  پژوهش پدید آمده و خود نیز همچنین نوع معینی از نظام تعلیم و

توان  این نهاد را می. پیشرو نقش بسیار کلیدي در ایجاد شرایط دنیاي جدید داشته است
جا چهار سطح تحلیلی در مواجهه اجتماعی با  در این. در سطوح گوناگونی تحلیل کرد

  .ارائه است  دانشگاه قابل
عنوان  به  دانشگاه ):ه با چیستی دانشرابطه دانشگا(نخستین سطح تحلیلی  -

عنوان ماحصل آن   مدرن خلق دانش، رابطه مستقیمی با خود چیستی دانش بهنهاد یک 
یعنی فرم نهادي دانشگاه محتوایی به نام دانش را خلق کرده و زمینه تنظیم و . دارد

اد در هاي این نه در این سطح، رابطه درونی مؤلفه. نموده است توزیع آن را فراهم
 .یابد نسبت با دانش اهمیت می

 نوع نظام آموزشی، تقدم ):روابط درونی نهاد دانشگاه(تحلیلی  دومین سطح -
آموزش و یا پژوهش، اهمیت وجوه کاربردي و تحقیقی دانش و یا مبانی نظري آن، 

 با استادانوجوه تربیتی این نهاد در قالب روندهاي اجتماعی شدن یک جامعه، روابط 
ها و روابط بنیادین این سطح درون  مؤلفه جمله از... ن، فضاي آکادمیک ودانشجویا

 .نهادي هستند

نهاد   یک مثابه   دانشگاه به):روابط میان نهادي(تحلیلی  سومین سطح -
. اجتماعی در کنار دیگر نهادهاي اجتماعی است که ازنظر وجودي معنادار خواهد بود

 که تغییر يا گونه برند به بل با یکدیگر به سر میاي متقا این نهادها همواره در یک رابطه
 .تواند بر عملکرد نهادي دیگر تأثیر جدي داشته باشد نهاد می  کارکردي یک
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o  در الیه اول این سطح، روابط بین نهادي دانشگاه خود در قالب روابط نهاد
اع شود؛ همچون رابطه با انو دانشگاه با سایر نهادهاي آموزشی و پژوهشی تنظیم می

نهادهاي خلق دانش همچون نهادهاي آموزشی و پژوهشی دینی، مراکز تحقیقاتی، 
 ... .ها و  هاي مردمان عادي مانند رسانه نهادهاي روشنفکري، مراجع خلق ایده

o  در الیه دوم این سطح، روابط نهادي دانشگاه با سایر نهادهاي اجتماعی
این نهادها خود . آید پدید می ... همچون نهاد دین، خانواده، سیاست، فرهنگ، اقتصاد و

ها، روابط و اقتضائات  نوعی خود نیز داراي مؤلفه تر که به در یک متن محیطی کالن
 .کنند معینی است، عمل می

 روابط در چنین سطحی معطوف به زمینه و ):روابط محیطی(سطح چهارم  -
کل پیشینی، در این سطح، اقتضائات تاریخی و کارکردي به ش. ساختار اجتماعی است

 .ساز نهادهاي آموزش عالی و همچنین دانش خواهند بود زمینه

  حال در هر سطحی از تحلیل، وجه معینی از چیستی این نهاد معرفتی مشخص
هاي اجتماعی معرفت را در نسبت با  تواند ربط اجتماعی بسیاري از مؤلفه شده و می

س هر یک از این سطوح تحلیل و ایده استقالل دانشگاه نیز بر اسا. دانشگاه نمود دهد
در این مواجهه نهادي، استقالل دانشگاه زمانی . بررسی خواهد بود ها قابل روابط بین آن

معنادار خواهد بود که هر یک از این وجوه با تمامیت کارکردي بتوانند در روند خلق 
  .دانش فعالیت داشته و روابطی کارا را چه در درون و چه در بیرون ایجاد کنند

  
  هاي بنیادي دانشگاه و استقالل آن ایده

شده، که هرکدام نوع  در سطح نظري چند ایده بنیادي درباره دانشگاه مطرح طورکلی به
ایده استقالل دانشگاه در رابطه . خاصی از ایده استقالل دانشگاه را ایجاب خواهد کرد

در تحلیل اجتماعی . دنزدیک و متقابل با ایده آزادي آکادمیک مطرح و معنادار خواهد بو
 پاسخی به شرایط ،هاخود شود که هرکدام از آن هاي بنیادین مشخص می این ایده

ی، ایده دانشگاه ناپلئونی، ایده دانشگاه هیأتایده دانشگاه ال. اند اجتماعی معینی بوده
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و ) خالق و سود آفرین همچون یک بنگاه اقتصادي( آمریکایی همبولتی، ایده دانشگاه
هاي مختلف  هاي بنیادین دانشگاه در دوره عنوان ایده به نشگاه سوسیالیستی عمدتاًایده دا

  ).1388؛ فراستخواه، 1395 خوش، دی؛ سف1395یاسپرس، ( اند شده  تاریخی مطرح
نهاد مدرن بوده که در برابر نهاد خلق دانش کلیسایی قرار  اساساً نهاد دانشگاه یک

هاي صدق و کذب و انواع   علم، مالكجا چیستی دانش و در این. گرفته است
رویکردهاي درون پارادایم دانش توانست ضرورت وجودي نهادي مدرن و مستقل از 

نوعی مراتب  در سنت کلیسایی دانشگاه که مراتب دانش دینی به.کلیسا را ایجاد نماید
هاي تفسیري دینی، آزادي معینی براي  داد برحسب سنت درون آکادمیک را شکل می

 و دانشجویان در تحصیل و تفسیر علوم دینی در نسبت با عالم خارج برحسب اناستاد
  .شد نسبت دوگانه عقل و ایمان در نظر گرفته می

درگذر زمان با کاهش سیطره امر ایمانی به نفع امر معقول، آزادي و استقالل 
رن نهایت این روند پیدایش نهاد مد. شد آکادمیک در نسبت با امر عقالنی سنجیده می

 روشنگري بود که به شکل سلبی در مقابل کلیسا چه ادیدانشگاه بر پایه عقل خود بن
ها در   دانشگاهگونه نیهاي ابتداییا نسخه. گرفت ازنظر معرفتی و چه ازنظر نهادي قرار می

در قالب  )Ridder-Symoens: 1992 و 1395نیومن، (انگلستان و اسکاتلند پدید آمدند 
عنوان نهادي  هاي ملی پدید آمد، دانشگاه اساساًبه  سیطره دولتاین ایده، که در عصر

شد که در آن،اولویت  هاي مدرن شناخته می ملت-خدمتگزار در جهت مقاصد دولت
در این الگو، . شد نخست دانشگاه، حل مسائل بنیادین دولت در اداره جامعه تعریف می

 در فرایند آموزش،و اداناستهاي منضبط درسی، سیطره  تعلیم و تربیتدر قالب کالس
قرار گرفتن در متن مسائل روزمره یک جامعه، اساس نظام آموزشی دانشگاه را تشکیل 

هاي مرکزي  دانشجویان در جهت رفع مشکالت جامعه و خدمت به دولت. داد می
ها   دانشگاهگونه نینمود بارز ا. کردند هاي مختلف اقدام می بایست به یادگیري حرفه می

از همین ). 1395؛ سفید خوش، 1395گادامر، (شود قرن نوزدهم دیده میدر فرانسه 
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دانشگاهی که استقالل خویش را . شود روست که لفظ دانشگاه ناپلئونی بدان اطالق می
  .هاي دینی و سنتی یک جامعه دنبال کرده است در جدایی کامل از ارزش

ت پروس پدید هاي دوره وحد  که در قالب بحران1در الگوي همبولتی دانشگاه
در این الگو، . شد می عنوان بنیان وجودي دانشگاه در نظر گرفته جویی به آمد، حقیقت

هاي آکادمیک  بایست هدف بنیادین همه حوزه یافتن حقیقت وراي روابط ظاهري می
آزادي و تنهایی دو بنیاد . یافت در این شرایط، پژوهش بر تعلیم تقدم. گرفت قرار می

. ود و استاد تنها نقش هدایت کردن را براي دانشجو بر عهده داشتاین شیوه آموزشی ب
توانست به  دانشجو با اندکی فاصله گرفتن از مسائل جاري، و با آزادي فکري می

  ).1395برماس، ها ؛1395 یاسپرس، ؛1395گادامر، ( هاي حقیقی دانش دست یابد بنیان
فایده دانشگاه -تصادي هزینهدر مدل آمریکایی نیز با سیطره خرد ابزاري و منطق اق

این نهاد دانش . هاي اقتصادیتأسیس شد در قالب یک بنگاه اقتصادي در کنار سایر بنگاه
بایست ضمن ارتباط نزدیک با مسائل زندگی روزمره، با خالقیت و کارآفرینی، زمینه  می

اه، فراستخو(فراهم آورد و استقالل عملکردي خود را دنبال کند  افزوده  تولید ارزش
هاي آموزشی را  در مدل سوسیالیستی نیز دولت مرکزي به شکلی ایجابی برنامه 2).1388

  .کرد در جهت اهداف خود تعیین و هدایت می
سو،  مروري بر سیر تاریخی تحول ایده و بنیان دانشگاه بیانگر آن است که از یک

اجهه با آن پدید ها خود واکنشی در برابر شرایط معین اجتماعی بوده و در مو این ایده
اند و از سوي دیگر، خود نوعی نظام آموزشی و همچنین استقالل و  آمده و بسط یافته

                                                
-  این الگو از نام همبولت)Humboldt( و مؤسس دانشگاه 19 تا اواسط قرن 18، فیلسوف پروسی اواخر قرن 

  .برلین،اخذشده است

- گسترش مسائل و همچنین انواع روابط جهانی، در کنار شدن در وجوه گوناگون و  امروزه ذیل روند جهانی
عنوان الگوي دانشگاه  به داري آمریکایی، مدل دانشگاه آمریکایی، تقریباً در بسیاري از کشورها هژمونی سرمایه

  .شده است  مطلوب در مقیاس جهانی در نظر گرفته
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توجیه کارکردي نهاد دانشگاه در جوامع . اند آزادي آکادمیک معینی را ایجاب نموده
  . تنها با در نظر گرفتن این دو گزاره معنادار خواهد بود،غربی هم
  

  تقالل آنبنیان دانشگاه ایرانی و اس
 تولید دانش درنتیجه روند مدرنیزاسیون نهاد عنوان یک  به در ایران معاصر، نهاد دانشگاه 

. هاي صوري از جوامع غربی به شکل تحمیلی پدید آمد بنیاد ایرانی و الگوبرداري بی
تر از آن انواع مدارس جهان اسالم همچون  هاي علمیه، و قبل پیش از آن نهاد حوزه

 ، مدرسه بزرگ مستنصریه، رصدخانه مراغه، دانشگاه بزرگ ربع رشیديمدارس نظامیه
اي خلق و تنظیم معرفت پدید آمده  عنوان نهادهاي حرفه به... و)1388سازان،  چیت(

 فرهنگی -نهادهایی که به شکل تاریخی و ارگانیکی از دل تحوالت اجتماعی.بودند
اما در سیر تطور . شته بودندگ و همچنین ساخت علمی و معرفتی پدیدار جامعه ایران

دانش در این نهاد معرفتی و همچنین اضمحالل  نزولی جریان خلق، تنظیم و توزیع
جامعه ایران و عدم رشد متناسب با شرایط جهانی دوران مدرن، نوعی بحران آگاهی و 

 هجري شمسی پدید آمد که این امر، 12همچنین کژکارکرد خرد ایرانی در انتهاي قرن 
این شیوه . گوبرداري منفعالنه و بدون تفکر از الگوهاي غربی تولید دانش شدموجب ال

سترون کردن  ساز آغازین مواجهه با نهاد مدرن دانش در ایران معاصر، خود زمینه
نهادهاي موجود خلق و تنظیم دانش و همچنین عدم جایگیري این نهاد مدرن تا به 

و پیدایش اولین مدارس عالی در ایران پرسش بنیادین عباس میرزایی . امروز شده است
رفت از بحران  براي برون هدف جبران ضعف دانشی این جامعه تأسیس شدند و که با

هسته بنیادین  هاي مدرن غربی را پیشه خود ساختند؛ آوري دانشی، ورود صرف فن
ساخت آموزش عالی ایران شد که تا به امروز ضمن تحوالت صوري همچنان پابرجا 

هاي تاریخیِ خود نقشی محوري در مدرنیزاسیون   این نهاد مدرن در دورهگرچه.ستا
نوعی نیروهاي پیشرو مدرنیسم بودند، ایفا کرد؛  ویژه خلق طبقات جدید، که به ایرانی به
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اي نتوانست کارکرد وجودي خود یعنی خلق  اما این نهاد جعلی در هیچ دوره تاریخی
  .دانش بومی و کارا را ایجاد نماید

هاي متنوعی از انواع ساخت دانشگاه، در ایران دوران معاصر  وبنديالگ
مهم سرآغاز و نقطه ابتدایی پیدایش و ورود دانشگاه و نظام آموزش .  استییشناسا قابل

دراین سرآغاز است که هستی ) 1395 (دگریها عالی در این دوران است، زیرا به باور
در . سازد اي ساختی دیگر فراهم میوار آغاز جدیدي را بر انسانی در ساحتی گسست

توان در چارچوبی اجتماعی به پرسش از ماهیت نهاد دانشگاه  این ساحت است که می
پرسشی که امکان تحلیلی بومی از این نهاد را در متن اجتماعی ایرانی فراهم . اقدام کرد

هود دانشگاه در شرایطی وارد ایران شد که جامعه ایرانی در یک گسست مش. آورد می
ها قبل آغازشده بود و در آن دوران خود را بیش  تاریخی قرار داشت، گسستی که از قرن

پیدایش دانشگاه مدرن خود ). 1376خلیجی، ( ساخت از هر زمان دیگري نمایان می
نوعی عدم سازگاري  گسستی که تا به امروز به. واکنشی در برابر این گسست معنایی بود

 یقانع( هاي اجتماعی را در جامعه ایرانی پدید آورده استو همزمانی نهاد علم و نهاد
  ).5: 1382راد، 

عدم . در عرصه داخلی مواجهات فراوانی در برابر این وضعیت پدید آمده است
هاي کارکردي و همچنین  توجه به ساخت فکري پیشینی نهاد دانشگاه برحسب ضرورت

این نهاد در نسبت با نهادهاي  و عدم جایگیري مناسب طرف کیهاي تاریخی آن از بنیان
سنتی ایرانی و تحمیلی بودن آن، از طرف دیگر باعث شد که در هر دوره، برحسب 

هاي   از ایدهاي هاي حاکم آن عصر، برخی از یا مجموعه شرایط سیاسی و ایدئولوژي
در تأسیس و . عنوان ایده غالب دانشگاه در نظر گرفته شود بنیادین دانشگاهی به

دوران قاجار و همچنین دانشگاه دوره پهلوي اول، نهاد   نظام آموزش رسمیاندازي راه
 ملتی -این در حالی بود که نه نهاد دولت. یابد معرفتی با الگوي ناپلئونی سیطره می

هاي مدرن را در عرصه  اي که بتوان تکنیک وجود داشت و نه ساخت پیشرفته اقتصادي
محصلینی براي یادگیري فنون جدید به اروپا در این دوران ابتدا . عملی به کار گرفت
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اعزام و مستشارانی نیز جهت نوسازي نیروهاي نظامی و همچنین ساخت نظام حکومتی 
در ادامه این روند پس از دورانی رکود شاهد تأسیس مدارس عالی . به ایران وارد شدند

 مدرن آموزشی عنوان نهاد کامالً و مراکز آموزشی همچون دارالفنون و دانشگاه تهران به
نوعی پاسخی از جانب نهاد حکومت به تقاضاهاي اجتماعی تازه محسوب  هستیم که به

در این سطح . ها قبل رشد کرده بود شد که براي آموزش علوم و فنون نوین از دهه می
درنتیجه اعزام محصلین و همچنین تربیت افراد مختلف در این مدارس، ما شاهد 

نوعیدر نسبت با  ید در سطح جامعه ایرانی هستیم که بهپیدایش اقشار مدرن و جد
:  ب1388فراستخواه، ( بردند  میشیپ حکومت، سنت، و امر جهانی، مدرنیته ایرانی را به

122-85.(  
 در دوره پهلوي دوم و همچنین بعد از انقالب اسالمی هم عمدتاً الگوي آمریکایی

ساز در  مدرن نهاد عنوان یک  به گاه شد و دانش عنوان الگوي غالب در نظر گرفته می به
هاي دانشگاه در سطوح  در این دوران، التقاط ایده. گردید عرصه عمومی تفسیر می

جا  در این. مختلف آن فزونی یافت و روند سترونی و بیگانگی این نهاد ادامه پیدا کرد
انش، نیز نهاد دانشگاه و آموزش عالی مدرن در نسبت باسنت و نهادهاي سنتی خلق د

نهادهاي دین، اقتصاد، سیاست، و همچنین تحوالت جهانی، انواع متنوعی از الگوها را 
  .کرده است در زمینه ماهیت نهادي و استقالل ایجاد

در این سطوح نیز استقالل دانشگاه عمدتاً به شکل سلبی و نه ایجابی مطرح 
استقالل از الگوهاي : ندا شده  انیبدست نیهایی ازا استقاللی صوري که در گزاره. شود می

سنتی تولید دانش، استقالل از مذهب، استقالل از دولت، استقالل از اقتصاد سیاسی، 
استقالل از ایدئولوژي سیاسی حاکم، استقالل از حوزه استعماري جهانی، استقالل از امر 

ود فرازوفر در همین راستا، مقصود فراستخواه ... .مدرن، استقالل در حل مسائل بومی، و
استقالل دانشگاه ) 1: بندي کرده است ها را در سه دوره دسته تاریخی استقالل دانشگاه

استقالل دانشگاه در مواجهه با ) 2در مواجهه با خودکامگی شبه مدرن دولتی 
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استقالل دانشگاه در مواجهه با سیطره ایدئولوژي و ) 3ساالري و اقتدارگرایی نفتی  دیوان
  ).11-38:  الف،1388فراستخواه، (سیاست 

در شرایط سیطره نهادهاي سیاست و اقتصاد در دوران معاصر نیز بسیاري از 
مفسران آموزش عالی، استقالل دانشگاه را در وجوه ساده سلبی استقالل از ساخت 

 شدن نهاد دانشگاه در سطح يادیدر این راستا، خود بن. اند دیده قدرت و نظام اقتصادي
ترین  باط کارکردي با سایر نهادها و حل مسائل انضمامی مهمروابط عناصر درونی، و ارت

این امر موجب تکثر و . ها در نظر آوردهشده است تفاسیر در جهت استقالل دانشگاه
تعارض عرصه نهادهاي خلق دانش در ایران معاصر شده که همچنان هیچ توجهی به 

مبدأ حرکت  عنوان بهساخت درونی خلق دانش در روابط یادشده با منابع بومی ایرانی 
  .ایجاد نهاد دانشگاه مستقل بومی نشده است

  
  ایده استقالل دانشگاه و نسبت دوگانه جامعه و دانش

گردید که چگونه در  بخش قبلی نوعی بازخوانی استقالل دانشگاه بود و در آن مشخص
ن به چون ایران معاصر، این نهاد بنیادی اي شرایط فقدان روند تمرکز نوسازي در جامعه
دوراز ساخت اجتماعی و  نهادي که به. شکلی عقیم و ناموزون بسط یافته است

 مانده یباق ایجابی  تنها همچون یک فرم تهی و ناقص به شکلیاش يکارکردهاي وجود
شده در وجوه مختلف این نهاد  بحث استقالل دانشگاه بر اساس الگوي طرح. است
حلیل استقالل دانشگاه در این وجوه اما پیش از ت.  و ارزیابی استيریگیپ قابل
اي ایجابی و نه سلبی، ایده استقالل دانشگاه را در نسبتی دوگانه  بایست در مواجهه می

طور که اشاره شد ذیل  یعنی نسبت جامعه و دانش مورد بازخوانی قرار داد، زیرا همان
 خالقیت، درونی ترین هاي وابسته به آن با کم مدرنیته ایرانی بسیاري از نهادها و ایده

 دانشگاه یگیما انیاین امر زمینه بدقوارگی و م که  ينحو به اند، شده  شده و به کار گرفته
  .ایرانی را فراهم ساخته است
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هاي اجتماعی دانش و  ه به شکل تاریخی و بر مبناي شناخت بنیانهدر این مواج
عنوان یک وسیله و  به دانشگاه همواره. گیرد معرفت، نهاد دانشگاه مورد تحلیل قرار می

نهاد حامل دانش مدرن در نظر آورده شده، یعنی ابزاري که وظیفه خلق، تنظیم و توزیع 
در این حالت پرسش از ماهیت دانش در . دانش را در یک زمینه اجتماعی بر عهده دارد

ترین نهاد وابسته به آن یعنی دانشگاه امکان ارتباط و نسبت جدید  ایران و همچنین مهم
در این نسبت جدید که خود راهی متمایز است، . گشاید ا براي جامعه معاصر ایرانی میر

در . دانش و نهاد دانشگاه در زمینه اجتماعی معاصرش تعیین خواهد شد ثغور و حدود
مواجهه متداول در پرسش از چیستی دانش و همچنین ساخت، خلق و بازتولید آن، 

یعنی دانش . شود شخصی در نظر آورده میعنوان ابزاري در جهت اهداف م دانشبه
ابزاري است که زمینه خلق فضاي متمایز در جهت برساخت امکانات جدید را براي 

سازي این روند شناخته  مرکز و فرایند نهادینه عنوان دانشگاه نیز به. آورد انسان فراهم می
زاري براي در دوران معاصر و سیطره خرد روشنگري و عقل تسخیري، دانش اب. شود می

هاي طبیعی در جهت سیطره و تسلط بیشتر در نظر آورده  تر مکانیسم شناخت بیش
کند که در استقالل کامل در سطح درون  این نظام دانایی، دانشگاهی را طلب می. شود می

ترین خدمات را به نهادهاي  علمی، و در جهت کنترل و تسلط بر محیط خود بتواند بیش
  .فراهم آورد... دولت، اقتصاد، خانواده، وجمله  اجتماعی دیگر از

بررسی چیستی ماهیت دانش در سطحی باالتر، امکان انکشاف الیه دیگري از 
آورد؛ یعنی اساساً این نظام دانایی و ساخت نهادي آن در  دانش و دانشگاه را فراهم می

سب این دانش برح. کند چه ساختی و با چه کارکردي، چه دانشی را خلق و تنظیم می
ترتیبات نهادي خود یعنی نهاد دانشگاه، هدف اساسی خود را شناخت قرار داده اما این 

در این روند تمام طبیعت توسط این نهاد . شود شناخت در یک روابط نهادي تعیین می
شود و پس از انباشت، در جهت  شده، تفسیر و ترجمه می  شناخت جذب منظور  به

در این محیط اجتماعی انواع نیازها و روابط . دشو اهداف محیط اجتماعی توزیع می
پس در . آورد اعتباري امکان جذب دانش را برحسب روابط درونی خود فراهم می
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ها و دانش بر عهده  هاي گوناگونش نقشی محوري در خلق ایده جا این نهاد در الیه این
رورت نوعی الیه ض جا پرسش از ماهیت کارکردي و وجودي دانش،به در این. دارد

 کند ترین بنیان واقعی دانش ضروري می عنوان مهم نهادي دانش یعنی دانشگاه را به
تواند ماهیت واقعی خود یعنی  اما این مکانیسم در محیطی می). 1-30: 1383هایدگر، (

هاي نوین بشري و همچنین رفع مسائل انسانی را  بازخوانی، انکشاف و خلق ظرفیت
ؤثر را چه در سطح درونی و چه در سطح بیرونی داشته ایفا کند که روابطی کارا و م

  .در این سطح است که دانشی مولد از دل این نهاد بیرون خواهد آمد. باشد
  

  ساز دانشگاه مستقل محیط مستقل، زمینه
استقالل در معناي فعل کارکردي، زمانی براي دانشگاه برقرار خواهد بود که بر مبناي 

در یک محیط مستقل، داراي روابطی ) م و توزیع دانشخلق، تنظی(نقش کارکردي خود 
اي را با سایر نهادهاي دانشی و  و چنین رابطه) 1376وبر، ( پویا و خالقانه باشد

این نهاد پویا و مولد در مواجهه با . همچنین نهادهاي اجتماعی دیگر برقرار سازد
اي مبانی معرفتی و در ها برمبن هاي آن سو ضمن بازخوانی الویت نیازهاي انسانی، از یک

ارتباط با چیستی امر حقیقی، و از سوي دیگربا توجه به زمینه اجتماعی برسازنده این 
بخش خود را نه صرفاً بر مبناي رفع آنی نیازها، بلکه بر پایه تعالی  نیازها، دانش رهایی

ل در این حالت دانشگاه مستق. آورد  فراهم میشان یخیها در نسبت با متن تار انسان
هاي مسلط هر دوره  هاي گوناگون اجتماعی و همچنین ایده اي ارگانیک با عرصه رابطه

هاي استقالل دانشگاه باید در  در این مواجهه چندجانبه، شاخص. خواهد داشت
نسبت دانش با نهاد دانشگاه، کارایی روابط نهادي درونی دانشگاه  سطوحی همچون

ژوهشی، و همچنین روابط ارگانیک این هاي آموزشی و پ برحسب ضرورت انواع نظام
نهاد با سایر نهادهاي آموزشی و اجتماعی در کنار توجه به زمینه و محیط اجتماعی، 

  .بایست مورد بازخوانی قرار گیرند می
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 پیشرو در عرصه عمومی در تمام نهاد عنوان یک  به جا نهاد دانشگاه مستقل  در این
تواند ضمن رفع بسیاري از مسائل،   شد که میهاي اجتماعی در نظر آورده خواهد الیه
طور که  اما همان. هاي نوینی را براي رشد و توسعه جامعه فراهم آورد ها و افق حل راه

ارگانیک با محیط اجتماعی مستقل خواهد داشت،  اي اشاره شد این نهاد مستقل رابطه
جا ابتدا  در این. ردآو شرایط پیشینی استقالل دانشگاه را فراهم می نوعی محیطی که به

 .بایست دو محیط مستقل و وابسته از یکدیگر متمایز گردند می

کننده فکر و  هاي وابسته مصرف هاي مستقل مولد فکر و اندیشه، و محیط محیط
گذاري، توجه به هویت فرهنگی، پرورش استعداد افراد جامعه و  توان هدف. اند اندیشه

در چنین محیط و زمینه . مستقل باالست يها طیها در مح قدرت یافتن مسائل و حل آن
ساخت این محیط . شود اجتماعی است که امکان استقالل نهادي دانشگاه فراهم می

ها، خود بنیاد بومی و تاریخی پویایی نهاد دانشگاه مستقل  ها و ضرورت اولویت برحسب
  .را تعیین خواهد کرد

نوعی خود  روابط نهادي، بهدهنده عناصر و  عنوان زمینه شکل محیط اجتماعی به
حال شرایط محیط اجتماعی . کند هاي تاریخی استقالل دانشگاه را معنادار می ویژگی

اي جهانی باید در نظر آورده شود که ذیل  ایران در روند مدرنیته متأخر در زمینه
هاي اجتماعی نوین جهانی، دانش همچون سایر  چرخش ارتباطی و همچنین مکانیسم

جتماعی و فرهنگی در زمینه جهانی در یک سیالیت و ارتباط فراملی قرار هاي ا نهاده
حال دانشگاه مستقل و پویا در این محیط، دانشگاهی است که بتواند ذیل . گیرد می

به شکلی ) 1393رابرتسون، ( شدن امر محلی و محلی شدن امر جهانی  منطق جهانی
هاي جدیدي را خلق   ظرفیت،یخالق و پویا ضمن توجه به محیط جهانی و مسائل بوم

  .در این حالت ایده استقالل دانشگاه در متن دانشگاه جهانی معنادار خواهد بود. کند
حال با توجه به شرایط محیطی جهان کنونی و ضرورت بازخوانی ایده استقالل 

 در مقیاس این که جدیدي پیش رو خواهیم داشت؛ هاي دانشگاه، مسائل و پرسش
دي دانش و دانشگاه مستقل چه خواهد بود؟ و در این وضعیت، جهانی، شرایط وجو
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  نهاد دانشگاه ایرانی از چه جایگاهی برخوردار خواهد بود؟
  

  گیري نتیجه
امکان  که چرا ترین عنصر بنیادین است، در نسبت دانش و جامعه، نهاد دانشگاه مهم
 دانش به برساختی در این مواجهه. سازد تأثیر متقابل میاناین دو پدیده را فراهم می

شود که بسیاري از عناصرش در زمینه اجتماعی معینی  اجتماعی تبدیل می-تاریخی
در این شرایط، ساخت نهاد دانشگاه نیز خود در یک محیط . معنادار خواهند بود

در پرسش از ماهیت دانش . شود گرفته و متحول می تاریخی و ذیل روابط معرفتی شکل
 گرچه ،شود که دانشگاه و دانش برخاسته از آن شخص میو همچنین نهاد دانشگاه م

باشند، اما خود انکشاف و راه جدیدي را برحسب  ابزاري براي رفع نیازهاي بشري می
این انکشاف زمانی محقق خواهد شد که این . گشایند هاي بالقوه انسانی بازمی ظرفیت

یعنی این . ی مواجه شودنهاد به شکل خالقانه و مولد هم با دانش و هم با شرایط محیط
نهاد برحسب شرایط درونی خود و همچنین اقتضائات دانش مسلط، بتواند مسائل 
بنیادین محیطی را رفع کرده و ضمن بازخوانی این مسائل خود راه جدیدي را بنیان 

در . فعال مابین محیط و دانش تبدیل خواهد شد نهاد  در این حالت دانشگاه به یک. نهد
هاي  تحلیل این معناداري در الیه. شود ست که استقالل دانشگاه معنادار میاین مواجهه ا
پیگیري  در نخستین سطح، رابطه دانش با نهاد دانشگاه قابل. بررسی است  مختلفی قابل

استقالل در این سطح . گردد است؛ فرمی که این دانش در آن خلق، تنظیم و توزیع می
در سطح نهادي روابط . دي معنادار خواهد بودبرحسب بازنمایی امر علمی در سطح نها

کارکردي اجزاي نهاد دانشگاه برحسب الگوهاي مختلف در نسبت با دانش و همچنین 
هاي دانشگاه، الگوهاي استقالل و مولد گوناگونی را  زمینه اجتماعی در قالب انواع ایده

سایر نشگاه با در سطح میان نهادي نیز دوالیه روابط کارکردي دا. ایجاب خواهد کرد
نهادهاي آموزش عالی و همچنین سایر نهادهاي اجتماعی در جهت رفع نیازها و 

در نهایت نیز محیط اجتماعی . بررسی خواهد بود  هاي جدید قابل همچنین خلق افق
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است که به شکل پیشینی بسیاري از اقتضائات نهادهاي آموزش عالی و همچنین دانش 
، ایده استقالل دانشگاه در این زمینه ساختاري معانی رو ازاین.یابد در آن تعین می

  .گوناگونی به خود خواهد گرفت
اجتماعی، از -توان برحسب شرایط ساختاري و همچنین تاریخی جا می پس در این

انواع ایده دانشگاه و در نسبت با آن ساخت نهاد دانشگاهی و مفهوم استقالل دانشگاه 
اي ارگانیک با  ستقل، دانشگاهی است که رابطهاز این منظر، دانشگاه م. سخن گفت

در ایران نیز . هاي مسلط هر دوره دارد هاي گوناگون اجتماعی و همچنین ایده عرصه
نهاد دانشگاه درنتیجه نوعی شرایط ساختاري و اجتماعی، به شکل ایجابی توسط 

یران این نوع پیدایش دانشگاه در ا. حکومت مرکزي در روند مدرنیزاسیون پدید آمد
ساخت اجتماعی فراهم  زمینه نوعی بیگانگی این نهاد اجتماعی را هم با نهاد دانش و هم

 نوعی در نسبتی چندگانه با در این شرایط، نهاد دانشگاه در ایران همواره به. کرده است
سیاست، سنت و مذهب، اقتصاد، ساختار دانش و ساخت جهانی قرار داشته است، 

هاي  توان از مشخصه شرایط تاریخی و برحسب این مقوالت میاي که بر مبناي  گونه به
تنوعی که بنا بر اقتضائات اجتماعی، نمایانگر نه . متنوع استقالل دانشگاه صحبت کرد

هاي مستقل مولد فکر  محیطفراموش نشود که .محیطی مستقل که محیطی وابسته است
د؛ و تنها در محیط مستقل ان کننده فکر و اندیشه هاي وابسته مصرف و اندیشه، و محیط

  .شود است که امکان استقالل نهادي دانشگاه فراهم می
استقالل دانشگاه ایرانی در فاز اول نیازمند بازنگري و بازسازي نهادي بر اساس 
الویت وجودي خود بوده، یعنی بازگشت به هویت بنیادین خلق و نشر علم متکی بر 

وضعیت فعلی علم و آموزش عالی در . هانی بومی اما در مقیاسی جلیوسااقتضائات و 
ایران در وضعیت بحرانی و فروپاشی نهادي قرار دارد و همان فرم خالی از محتواي 

در این وضعیت بحرانی . کند دانشگاه در دهه اخیر به سمت نابودي نهادین حرکت می
  .ایدتواند تغییري ایجاد نم فعلی نه اصالح و تعدیل بلکه تحول ساختاري است که می
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 در زمینه روابط استقالل دانشگاه ایرانی باید ابتدا به شده مطرحبر اساس الگوي 
اختالل در این رابطه مربوط به زمان حال . ارتباط دانش و نهاد دانشگاه متمرکز شد

طور که اشاره شد  همان. نبوده و بحثی است تاریخی که در زمان حال تشدید شده است
ید و ترویج دانش به شکل تاریخی براي ایران نهادي بیگانه و عنوان نهاد تول دانشگاه به

زادي با متن اجتماعی برقرار سازد  خارجی بوده و هرگز نتوانست ارتباط ارگانیک درون
گرچه این نهاد نقشی کلیدي در روند نوسازي ایران معاصر و همچنین ایجاد تحوالت 

ض بر آن بود که این نهاد فر. عمیق اجتماعی و تربیت اقشار مدرن بر عهده داشت
روند بحرانی خلق علم در ایران را بهبود بخشد اما بر بحران آن افزود  مدرن بتواند

عنوان  به... گرچه امروزه آمارهاي فراوانی در حوزه تعداد مقاالت و متون علمی
 اما علم و رشد آن نه در ساحت کمیت گردد هاي رشد علم در ایران ارائه می شاخص

  . کیفیت بنیادین در سطح یک جامعه استبلکه تابع
  

  منابع
 آموزش عالی در گستره تاریخ و تمدن اسالمی ،)1388(. سازان، امیرحسین چیت، 

  .پژوهشگاه مطالعات فرهنگی و اجتماعی: تهران
 دیروز، : نگاهی کلی به وضعیت آموزش عالی در ایران ،)1376(. خلیجی، محسن

 ، جلد اول،ن سمینار آموزش عالی در ایران مجموعه مقاالت نخستی،امروز و فردا
  .دانشگاه عالمه طباطبائی: تهران

 هاي اجتماعی و فرهنگ جهانی تئوري: شدن جهانی، )1393(. رابرتسون، رونالد، 
  .ثالث: تهران.  کمال پوالدي:ترجمه

 حکمت:  تهران،ایده دانشگاه ،)1395(.  خوش، میثمدیسف.  
 منظرهاي جهانی و : گاه و آموزش عالیدانش، ) ب1388(. فراستخواه، مقصود

  .نی:  تهران،هاي ایرانی مسئله
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 تهران،سرگذشت و سوانح دانشگاه در ایران ،) الف1388(. فراستخواه، مقصود  :
  .رسا

 يها رابطه علم و نظام: ناهمزمانی دانش ،)1382(. نی راد، محمدامیقانع 
  .علمی کشورمرکز تحقیقات سیاست :  تهران،اقتصادي در ایران-اجتماعی

 کرامت اله راسخ: ترجمه،شناسی معرفت مبانی جامعه، )1390(. کنوبالخ، هوبرت ، 
  .نی: تهران

 ،ترجمه یحیی . ایده دانشگاه؛ دیروز، امروز، فردا  ،)1395(. نس گئورگها گادامر
  .حکمت: تهران. شعبانی در ایده دانشگاه

 فان بادکوبه در ایده  عر: ترجمه،ایده یک دانشگاه، )1395(. نیومن، جان هنري
  .حکمت:  تهران،دانشگاه

 جواد افشار کهن : ترجمه،شناسی معرفت درباره جامعه، )1389( .مرتن، رابرت کی 
  .پژواك:  تهران،اندازها ها و چشم سیر تاریخی، نظریه: شناسی معرفت در جامعه

 حسین کچویان: ترجمه،شناسی معرفت علم و جامعه، )1389(. مولکی، مایکل ، 
  .نی: انتهر

 تهران، احمد نقیب زاده: ترجمه،دانشمند و سیاستمدار ،)1376(. وبر، ماکس  :
  .دانشگاه تهران

 اهللا   روح: ترجمه،فرآیندهاي یادگیري-ایده دانشگاه، )1395(. هابرماس، یورگن
 .حکمت:  تهران،رمضانی در ایده دانشگاه

 مجله ،  اعتماد شاپور: ترجمه،پرسش از تکنولوژي، )1383(. هایدگر، مارتین
سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد :  تهران، شماره آارغنون
  .اسالمی

 میثم سفید خوش : ترجمه،خود ابرازي دانشگاه آلمانی، )1395(. هایدگر، مارتین 
  .حکمت:  تهران،در ایده دانشگاه



  
  
  
  

  ...ها استقالل دانشگاهملی همایش مجموعه مقاالت     128

 تهران،ا مهدي پارسا و مهرداد پارس: ترجمه،ایده دانشگاه، )1394(. یاسپرس، کارل  :
  .ققنوس

 Moor, Rob. (2007). Sociology of Knowledge and Education. London: 

Continuum International Publishing Group 
 Ridder-Symoens. (1992). A History of the University in Europe. 

Volume 1: Universities in the Middle Ages, Editor Rüegg, Walter, 

Cambridge: Cambridge University Press 

 

 



  
  
  

  ها ها و بازدارنده استقالل دانشگاهی در ایران؛ پیش برنده

  1مقصود فراستخواه
  

  چکیده
 او .دارد دانشگاه مدیریت و اداره براي مشهوري گانه سه الركک .آر بورتون

 :باشد قدرت متفاوت نوع سه است ممکن دانشگاه اداره ثقل مرکز گوید یم
 و اداره کالرك اساس این بر .آکادمیک قدرت بازار، قدرت دولت، قدرت

دولتی، . 1 :کند یم دسته تقسیم 3 به را عالی آموزش مراکز و دانشگاه مدیریت
 اول دسته در .امنایی هیئت اداره همان یا دانشگاه یخودگردان. 3 و بازار. 2

 عهده مدیریت را بر و دانشگاه ریزي برنامه اصلی در نقش که است حکومت
 آن اداره نحوه و دانشگاه بر حاکم مقررات تعیین در که هستند ها دولت. دارد
 حالت این در .کند یم ینتأم دولت را دانشگاه بودجه براي .هستند ینآفر نقش

 بر را خود خاص ایدئولوژي معموالً که باشند ییها حکومت اگر مخصوصاً
 تبدیل دولت ایدئولوژیک دستگاه به نیز دانشگاه کنند یماعمال  یزچ همه

 مهم امور حکومت، به نزدیک نفوذ يها گروه و فشار يها گروهشود و  یم
 به گاهی مدل این ها کومتح ماهیت برحسب .گیرند یم به دست را دانشگاه
 دانشگاهی امور در حکومت گري يتصد و دولت دخالت عریان، شکل بدترین

 يها نمونه .کند یم تحمیل دانشگاه بر را خودش قدرت دولت و آید یدرم
                                                

- ریزي آموزش عالی دانشیار مؤسسه پژوهش و برنامه.  
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سنگاپور  و چین ،) یهروس (شوروي در را مدل این گوناگون البته جهانی
 این ندارند خواه و تمامی ساالر هیک ماهیت ها دولت که جاهایی البته بینیم یم

 که این است دوم حالت .سوئد و کانادا و ایتالیا در مثالً شود یم تعدیل مدل
 .دارد نفوذ دانشگاه بر که است خصوصی بخش ایران در ما تعبیر به یا بازار
کند  یم ینتأم بخش خصوصی و بازار یماًمستق را دانشگاه مالی موردنیاز منابع
 و شود یم انداز سایه دانشگاهی فعالیت بر قراردادهایش و دالتمبا طریق و از

 .کند یم پیدا تقلیل سود کسب براي به مکانی فرینی کارآ نام دانشگاه به گاهی
 دخالت دانشگاه در عریان شکل به ها حکومت و ها دولت دیگر اینجا در
 شود، یم القا دانشگاه بر آن به وابسته هاي و مکانیزم بازار کنند، اما ینم

و  بازاري ترجیحات و شود یم یزانگ وسوسه اختصاصی درآمدهاي جذابیت
 .شود یم حاکم ناخودآگاه یو حت یرمستقیمغ صور به بر دانشگاه يدار بنگاه
 و آمریکا در توانیم یم را مدل این از و مولد رقابتی و البته جهانی نمونه
 چون ؛است درآمده تذلیمب صورت به مدل این ایران در اما .ینیم ببیااسترال

 حالت. را ندارد و امریکا استرالیا مشابه يو نهادها فرهنگی هاي یانبن و ها ینهزم
 خود حکمرانی است دانشگاه سرشت براي حالت ینتر مناسب که سوم

 هیئت امنا، یئته که است دانشگاهی خودگردانی نوع یک .است دانشگاه
 عمومی اعتماد یک اساس بر مستقل صورت و به شود یم دانشگاه حکمرانی

 حدي تا و در انگلستان توانیم یم را آن يها نمونه که کند می اداره را دانشگاه
) Clark, 2002(. بکنیم مشاهده آلمان و ایرلند و هلند و نیوزیلند و ژاپن هم

 »بردال«در  و» استقالل آزادي، در باب آرا«
 و خودگرانی :دکن یم صحبت آکادمیک خودگرانی نوع سه در ادامه از

دانشگاهی  دهی پس حساب«خودگرانی  اي، رویه علمی، خودگرانی آزادي
 کرده يبند دسته صورت این به را آن نیز »عالی کارنگی کمیسیون آموزش

 جذب در ( اساسی اداري)Berdahl, 2010( استقالل فکري، استقالل: است
 استقالل ،)... والمللی بین تعامالت و معامالت و دانشجو پذیرش علمی، هیأت
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 Carnegie Commission onی پژوهش و آموزشی يها برنامه در (دانشگاهی

Higher Education, 1793)(  
 استقالل یاتو نظر آرا در مرور ضمن شود یم کوشش مطالعه این در

 مشکل استقالل 12 آن، در اجتماعی بسته مرکزي مفهوم خصوصاًو  دانشگاهی
  :قرار گیرد کوتاه تأمل مورد یرایران به قرار ز در دانشگاهی

 دولت  مسئله-1
 نفت نفرین و اقتصاد  مسئله-2
 جامعه با دانشگاه  مسئله-3
 کند یم نمایندگی را آن دانشگاه که ایرانی دانش  ضعف-4
 یدئولوژيو ا علم  مسئله-5
 و سیاست علم  مسئله-6
 ینو د علم  مسئله-7
 يو روشنفکر علم  مسئله-8
 ایران در خاص طور به یو اجتماع نیانسا علوم  مشکل-9

و  مدت کوتاه جامعه یک در ( استقالل خود باب در معنایی  مغالطه-10
 و گرایی هاي طایفه ینهو زم همکارانه و ارتباطی يها سنت ضعف در با نامنظم
 گرایی و بخش خودمداري ادامه حد در چیزي نیز استقالل گاهی گرایی، بخش
و  بیفزاییم جانبه و یک کنیم تعریف جانبه یک ار خود اینکه و شود یم درك

 )بشود فراموش اجتماعی پاسخگویی
 )سازي بومی تا گرایی اثبات از ( علم درباره ها  بدفهمی-11
 يها ارزش در مشکل (علمی و اجتماع دانش بازار در  ضعف-12

  )دانشگاه و انتقادي و ارتباطی اي مبادله
 ایران، اجتماعی، بسته آرا، دانشگاهی، استقالل :هاي کلیدي واژه
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  مقدمه
شواهد فراوانی در دست داریم که استقالل دانشگاهی در ایران سخت شکننده، 

باره از دست  آمد یک اگر گاهی به دست می.  پایداري نداشت،و فرّار بود پذیر آسیب
چرا؟ در مطالعه حاضر براي توضیح این امر از روش بررسی تاریخی و  .رفت می

این . )Lunenburg, 2010 (شده است  استفاده» تحلیل میدان نیروها« ابزار اسنادي، و
  توسط لوین در نظریه میدان علوم اجتماعی به میان آمد1951نوع تحلیل که ابتدا در 

)Lewin,1951 (کاررفته است بعدازآن در خیلی از مطالعات تغییر به.  
 دانشگاه ةشد  و تجربه» هزیسته شد«مرادمان از بررسی تاریخی، تأمل در تاریخ 

سه امر  « بهکم دستاستقالل دانشگاهی در ایران . صد سال گذشته است ایرانی در یک
. گریبان به  دست»سه امر بازدارنده و برهم زننده « پشتگرم بود و با»افزاینده پیش برنده و

ایه وجود سرم. 2داشتن مازاد براي جامعه، . 1:  ازند عبارت بودسه امر پیش برنده
:  بدین قرار بودنداما سه امر بازدارنده. اي دارا بودن پشتوانه صنفی و حرفه. 3اجتماعی 

غلبه . 3نفرین نفت  غلبه اقتصاد رانتی دولت و. 2امر سیاسی بر امر آکادمیک  غلبه. 1
  .امر ایدئولوژیک بر امر علمی

 
                                                

1. force field analysis 
2. driving forces 
3. restraining forces 
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  :بکنیمبرنده آغاز  پیش امر از سه. دهم نوبت، شرح مختصري می اکنون به
  برنده پیش امر سه. الف

  جامعه براي مازاد داشتن. 1
 روي پاي خود بایستد باید مکانی وجودي براي خود در این کهدانشگاه براي 

اما تئوري مبادله . من هستم: یعنی در آن مکان بایستد و بگوید. جامعه داشته باشد
ین وجودي  از مکان مکاین کهگوید یک موجودیت اجتماعی براي  اجتماعی می

هاي اجتماعی  اي براي دیگر موجودیت برخوردار باشد الزم است واجد ارزش مبادله
ترین جاي پاهایی که  یکی از مهم. اي داشته باشد افزوده یعنی مازادي و ارزش. بشود

مفهوم استقالل  نهادهاي آموزش عالی در ایران در آغاز کار توانستند روي آن بایستند و
می آن براي جامعه معنا پیدا کرد و حتی بر دولت هم اعمال شد این دانشگاهی به پشتگر

هاي مختلف  بخش نیازهاي نوپدید و واقعاً موجودِ ةکنند ها پاسخگو و تأمین بود که آن
  .جامعه معاصر ایران بودند

 رنسانس اول، نهادهاي دانشگاهی جدید مثل دانشگاه همکان وجودي که در دور
هاي   و مانند آن براي خود فراهم آوردند در سایه ارزشپاریس، آکسفورد و کمبریج

هاي  ارزش در مقایسه با (این ارزش اکتسابی. شدند اي بود که آن را دارا اکتسابی تازه
خلق دانش و آموزش دانش براي زندگی شهري ) انتسابی سنتی مثل نسب و قرعه

این در . در آن دوره بودجدید در اروپا، مناسبات نوین بازرگانی و اقتصاد پویاي شهري 
 افزوده دانشگاه براي جامعه جدید اروپایی در اواخر قرون میانی بود حقیقت ارزش

ایران معاصر نیز در دوره پساقاجاري درگیر تحوالتی بود که . )1387 فراستخواه،(
. اي نیاز داشت فنون تازه سر کردن در آن به دانش تخصصی جدید و زیستن در آن و

نامم که  می» صنایع سبعه«کنم و  بندي می  حداقل در هفت گروه دستهها را من این
وبیش  ها را کم  آن،و مؤسسات آموزش عالی در ایران نخستین مدارس عالی و مراکز

بر صدر  شدند و جهت واجد قدر می  این شدند و از کردند و پاسخگو می تأمین می
استقالل  اي براي مکان وجودي و هها نخستین جاي پاهاي مبادل به گمانم این. نشستند می
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صنعت نوین تعلیم و تربیت، فن نوین  :صنایع سبعه عبارت بودند از. دانشگاهی شدند
. سیاست، دانش سالمت، دانش فالحت، دانش تجارت، علوم صنعت و دانش امنیت

 در رونق و اعتبار نامیم و مطمئناً ها را نخستین صنایع سبعه در بازار آموزش عالی می این
  .گاهی براي فکر استقالل دانشگاهی شدند نخستین نهادهاي آن نقش داشتند و تکیه
، )1277مدرسه علوم سیاسی، (تربیت دیپلمات   تقاضا براي دانش سیاست را در

 مدرسه طب و آموزشگاه علمی پرستاري،(دانش سالمت را در تربیت کادر بیمارستانی 
- 1298 دارالمعلمین مرکزي، (معلم تربیتو پداگوژي را در » آموزش «و دانش ِ) 1295
 و سپس 1299مدرسه حقوق از  (حقوق. بینیم می) ، دارالمعلمین عالی1308 و از 1297

و ) 1279مدرسه فالحت از  (و فالحت) 1305مدرسه عالی حقوق و علوم سیاسی از 
و ) 1305مدرسه عالی نظام از (و امنیت ) 1305مدرسه عالی تجارت از (تجارت 

ها   دیگر نیازهاي اجتماعی بود که براي آنءهم جز) 1286مدرسه صنعتی از  (صنعت
اولین تقاضاها که  با این حساب. رشته و مؤسسه آموزشی و آموزش عالی عرضه شد

هاي اولیه دانشگاه  در ایران را معنا بخشید و پایه» آموزش رسمی مابعد متوسطه«نظام 
صنعت،  .3فالحت،  .2حقوق،  سیاست و .1: ریزي کرد به شرح زیر بودند تهران را پی

  )جدول. (امنیت .7تعلیم و تربیت،  .6سالمت،  .5تجارت،  .4
  

  در آغاز پیدایش صنایع سبعه آموزش مابعد متوسطه و عالی ایران -1جدول 
  نهاد  تاریخ  رشته  ردیف

  مدرسه علوم سیاسی 1277 سیاست و حقوق  1
و علوم سیاسی  مدرسه عالی حقوق

1306-1305 

  مدرسه فالحت مظفري 1279 فالحت  2
 )بعد مدرسه عالی شد(

  مدرسه صنعتی 1286 فن و صنعت  3
 )هنرستان(
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 آموزشگاه علمی پرستاري 1295 و سالمت طب  4

-1298 و تربیت نعلیم  5
1297 

  مرکزي دارالمعلمین
 عالی دارالمعلمین ،1308 از

 مدرسه عالی تجارت 1305 تجارت  6

 مدرسه عالی نظام 1305 امنیت و دفاع  7

  
اي  آموخته  دانشاین کهمحض  بینیم به براي همین با بررسی اسناد تاریخ معاصر می

 این کهشد حتی در همان حین تحصیل و قبل از  در این مدارس عالی تربیت می
رفت در بخشی از کشور قدر  التحصیل شود براي او تقاضا وجود داشت و می فارغ
تنعم  به این حساب بود که مؤسسات آموزش عالی، ناز و. نشست صدر می دید و بر می

. پیدا کردند و تمکن یافتند و این جاي پایی براي فکر استقالل دانشگاهی در ایران بود
هاي مختلف دولتی و غیردولتی جامعه  ترین نیازهاي بخش کننده مهم وقتی نهادي تأمین

اشته باشم و امور مربوط به د تواند بگوید من باید استقالل علمی راحتی می است به
و روي پاي خود بایستم و خودگردان  درس و بحث و استاد را خودم مدیریت کنم

  .باشم
اکبر سیاسی که از معماران استقالل دانشگاهی در ایران است در تجربه زیسته  علی

او و دیگر استادان مدرسه سیاسی  بدون شاگردانی که دید که جامعه ایران، دیگر خود می
داد  ها بود که او را جرأت می این. کردند قابل اداره کردن نیست  دارالمعلمین تربیت مییا

هاي اجرایی دیگر فرق دارد و نهادي  که با شاه مملکت بگوید دانشگاه با دستگاه
تواند امورش را اداره بکند و حکمران سرزمین خویش  آکادمیک است، خودش می

هاي واقعی  ختصار بیان شد هر وقت به هم بخورد پایها  اي که به  مبادلههاین قاعد. است
شود و آن زمانی است که دانشگاه نتواند نیازهاي نوپدید  استقالل دانشگاهی تضعیف می

 براي آن دانش الزم و  وهاي مختلف تولید و خدمات را شناسایی کند جامعه و بخش
. نون همان زمان استرسد اک به نظر می. هاي الزم تعریف بکند و تدارك ببیند آموزش
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هاي  نامه ها و پایان ها و آموزش ها و رشته ها و دوره هاي ما الزم دارند در برنامه دانشگاه
 ،مانند آموختگان بیکار می دانش توجهی از وگرنه چرا بخش قابل خود تجدیدنظر بکنند

  .یابند چندان مرتبط با تحصیالت خود اشتغال می یا در کارهایی نه
 11,4 کشور در انسانی حاکی از آن است که، نیروي 1393 سال آماري برآورد

این  از. هست عالی سطح در تحصیل حال در یا التحصیل فارغ جمعیتنفر  میلیون
 که کنیم منظور را جمعیت این فعال و آموختگان دانش بخش اگر میلیون 11,4 حدود
 تراکمی فر جمعیتن میلیون 5,6  نزدیک به،شود نمی و بازنشستگان دانشجویان شامل
 ها آن از درصد 18,5  یعنی حدودمیلیون نفر یکبیش از  گیرد دربرمی را آموخته دانش
  .)1395مرکز آمار ایران، (هستند  بیکار رسمی آمار طبق

ناگفته پیداست که مشکل فقط در طرف دانشگاه نیست بلکه اقتصاد ایران نیز 
نیز ساختارهاي کاري سنتی و مانند هنوز مبتنی بر دانش نشده است و صنعت مونتاژ و 

 نیمی از مشکل کم دستکنند اما  آن اصوالً نیازي به دانش خیلی پیشرفته احساس نمی
هاي تربیت نیروي انسانی کارآمد در  هاي آموزشی و درسی و نارسایی هم در برنامه

اي موردنیاز جامعه توسط آموزش عالی  ها و عرضه دانش کاربردي و توسعه دانشگاه
کمتر تقاضا  اندازه عرضه گرا و از  آموزش عالی بسیار بدقواره، ناموزون و بیش. ستا

ها  ایجادشده توسط دانشگاه افزوده تواند ارزش اصالح این وضعیت می. گرا شده است
به همین نسبت هم شرایط امکان براي استقالل دانشگاهی  براي جامعه را ارتقا بدهد و

  .را بهبود ببخشد
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  ه اجتماعیسرمای. 2
ابزاري نیست بلکه  اي و بازاري و هاي مبادله هاي دانشگاهی، تنها ارزش ارزش

 نظام نوین همثاب علم به. هاي ذاتی و ارتباطی است ارزش آموزي، واجد ورزي و علم علم
دانایی، بخشی از عقالنیت جدید است و دانشگاه داشتن جزئی از طرح تجددخواهی و 

طرح تجددخواهی ایرانیان پویشی بود که از . ایران استخواهی جامعه معاصر  تحول
اواخر قاجار در ایران پیدا شد و با خود جنبش نوین آموزشی به وجود آورد و 

هاي جدید اجتماعی به  بسیاري از گروه. جا کرد هاي مرجع اجتماعی را جابه گروه
یست اجتماعی براي اي از ز داران الگوي تازه عنوان طالیه نهادهاي نوین آموزش عالی به

ها داراي فلسفه  بدین ترتیب دانشگاه براي آن. نگریستند رهایی می پیشرفت و توسعه و
 روشنفکري است و و فرهنگی وجودي فی حد ذاته و ارزش غیرانتفاعی و اجتماعی و

این بود . نیکبختی بشري است نقد است و دربرگیرنده خیر عمومی و منشأ روشنگري و
کار . شد فرهنگیان و دانشگاهیان ابراز می اد اجتماعی به دانشمندان وکه باالترین اعتم

شد و سوارانی مانند بدیع الزمان  دود چراغ خوردن فضیلتی بزرگ تلقی می علمی و
 ،محمد معین و غالمحسین صدیقی در چشم و دل مردم جالل همایی و فرزوانفر و

  .بزرگ بودند و درکی متعالی از دانشگاه وجود داشت
 دانشگاه، استادان معلّمان، مانند هایی گروه هاي پیشین ملی، سخگویان به پیمایشپا

اما در همان حد  اند، دانسته اعتماد قابل را هنرمندان و کارگران و پزشکان دانشجویان،
 9/74 و پاسخگویان کل درصد 3/77. اند نکرده بازاریان و تجار و اظهار اعتماد به کسبه

 6/73 و درصد 5/70 ترتیب به همچنین معلّمان، به عالی، تتحصیال دارندگان درصد
 به درصد 6/52 و 56 دانشجویان، درصد به 5/54 و 9/52 دانشگاه، استادان به درصد

 کسبه به نوبت وقتی اما. اند کرده اعتماد اظهار هنرمندان به درصد 44 و 7/47 و پزشکان،
 هاي طرح دفتر (است رسیده صددر 8/12 و 8/16 به ترتیب به میزان این است رسیده
  ). الف وب1382و  1380ملی، 
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هاي اجتماعی است که قدر و اعتبار دانشگاهی و فلسفه آزادي علمی  این سرمایه
متأسفانه در . بخشد و استقالل دانشگاهی و خودگردانی آکادمیک را ارتقا می دانشگاهیان

ضعف گراییدن هرچند رسد احتماالً روندي از رو به  ي گذشته به نظر میها سال
. تدریجی اعتماد اجتماعی به دانشگاه و دانشگاهیان اینجاوآنجا به وجود آمده باشد

هاي نادرست آموزش عالی مثل تب چاپ کردن مقاله به هر نحو ممکن و  سیاست
گرایی در مدیریت  گرایی و لطمه خوردن به اصول شایسته رزومه نویسی و مدرك

سبب  ،و مانند آن ارهاي علمی و سیطره کمیت بر کیفیت به هنجتوجهی کم دانشگاهی و
شاهدش  .هاي احترام اجتماعی به ساحت علمی و دانشگاهی شده است تزلزل در پایه

 دانشگاهیان و هنامه و سخنان تحقیرآمیز دربار هایی است که در باب فروش پایان متلک
ز به آن دامن زده هاي خاصی نی هاست که گاهی از سوي گروه تخطئه عملکرد دانشگاه

خبر تکرار و   بی، احیاناً توسط خود دانشگاهیان نیزاین کهآورتر  شود و شگفت می
ها و نهادها با صرف  ي گذشته بسیاري از رسانهها سالاز سوي دیگر در . شود پررنگ می

شناسی  پردازند، استقالل معرفت هاي دولتی و عمومی به ترویج عقل گریزي می بودجه
را در قالب  شناسی علمی گرایی در علم و روش جهانی دانش و عامعلمی، سرشت 

هاي  ها همه خطري براي سرمایه این. کنند نفی می گرایی اي همچون بومی دعاوي
  .اجتماعی دانشگاه و تهدیدي براي مبانی و ارکان استقالل دانشگاهی هستند

  
  اي نهادهاي علمی پشتوانه صنفی و حرفه. 3

دهد که استقالل دانشگاهی  زش عالی ایران گواهی میآمو شواهد تاریخی در
دانشگاه . اي در متن دانشگاه و از سوي دانشگاهیان بود بلکه مطالبه اي دولتی نبود عطیه

در میدان نیروهاي اجتماعی قرار داشت و براي صیانت از استقالل خود نیازمند تقویت 
ت تاریخی علم در ایران یکی از مشکال. اي و صنفی خودش بود جامعه علمی و حرفه

 همثاب به ندچندان نتوانست صنوف و ها حرفه .اي آن بود ضعف موجودیت صنفی و حرفه
 توانستند نمی نیز دانشمندان ازجمله. بگیرند شکل مستقل و اجتماعی شهري نهادهاي
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 دانشگاه آن هجمل از که خود و نهادهاي بکنند پیدا اي و حرفه صنفی هویت چندان
اي در حقوق و پزشکی و حتی   حرفههاي نظامدر غرب  . بیاورندجودو بهرا  است

 هنجاري و هاي پایه از دولت مستقل بودند و ها نظاماین . گرفت می شکل هیأتال
 و ابعاد بود   تخصصیهاي آموزشمبتنی بر  حرفه. هاي خاصی داشتند خودگردانی

اي تشکیل  تحادیهاز ساختارهاي ا صنف .داشت را خود استانداردهاي و هنجاري
 و هویت حقوقی و اجتماعی آمد میها به وجود   که براي پیگیري منافع حرفهشد می

جامعه ). Corfield, 1995:57-70; Grafe and Gelderblom, 2010: 477-511  (داشت
تجربه خوب  و گیلدهاي اروپایی داشتند، ها نتوانست آن استقاللی را که پروفشنایرانی 

 در مقایسه ایران علمی و آموزش عالی در هاي مکان ضعف هعمدسباب و این از ا بکند
 فراستخواه، (شود میبا استحکام و مصونیت نهادي دانشگاه در تاریخ اروپا محسوب 

1391 :92-103(.  
هاي علمی و صنفی  گیري انجمن در تاریخ معاصر ما این ضعف تا حدي با شکل

پاي آن نقاط اتکایی براي  پابه جوع بود وور آموختگان در جهت رفع دانشگاهیان و دانش
با بررسی تاریخی و تحلیل محتواي نخستین  نویسنده. آمد استقالل دانشگاهی فراهم می

اسناد نهادهاي آموزش عالی در ایران به شواهد مهمی از جاي پاي انجمنی و صنفی و 
بار به یکی از استقالل دانشگاه برخورده است که در اینجا براي نخستین  اي براي حرفه

  .شود ها اشاره می آن
 تأسیس و اساسنامه و برنامۀ 1311در سال » هاي دانشسراي عالی جامعه لیسانسیه«

بار در  از آن تاریخ، سالی یک. آن تدوین شد و به تصویب مجمع عمومی آن رسید
 رئیسه هیأتیافت و  ماه مجمع عمومی از همه اعضاي در دسترس تشکیل می شهریور
 جمعی از اعضاي فعال این جامعه 21، از فروردین 20پس از شهریور . شد میانتخاب 

اي ببخشند و آن را توسعه بدهند و به این  درصدد برآمدند که به جامعه نیروي تازه

                                                
1. profession 
2. guild 
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 هیأت 1321خرداد  20 منظور طرح اساسنامه جدیدي ریختند و در جلسه عمومی
 مرکزي که مشاور هیأتعنوان  مدیره جدید انتخاب شد و بیست تن از اعضا نیز به

 مدیره را هیأت مرکزي و هیأتمجموع . رفتند، برگزیده شدند  مدیره به شمار میهیأت
  ).54 ،شماره اول: 1322سخن، (خواندند »  عاملههیأت«

مجله «، تصمیم به انتشار نامه نییآ عامله، تدوین هیأتاز نخستین تصمیمات 
امتیازي  به صاحب(ي دانشسراي عالی باشد ها هیسانسیلکه ناشر افکار جامعه » سخن
 در نامه نییآ، چاپ و انتشار و ارائه اساسنامه و )اهللا صفا و سردبیري پرویز خانلري ذبیح

 فرهنگ در با وزارتهمه اعضاء، پیگیري اشتغال و حقوق اعضاي جامعه و مکاتبه   نامی
 زمان که در آن(این خصوص و حل مشکالت، تشکیل جلسات با وزیر فرهنگ 

ي و ا حرفه، نقد قوانین مرتبط با اعضاي جامعه و مسائل صنفی و ) سیاسی بوداکبر یعل
توجه نقش   نکات قابل از).54-55، 1ش : 1322 سخن،(بود ...  و ها آنرفاهی و شغلی 

  سازندهموقع و پاسخ به» جامعه«ي ها نامهتمامی  اکبر سیاسی است که به نسبت علیو 
. شود یم در زیر ارائه ها نامهي از ا نمونه. کند یم شرکت ها آنات  و حتی در جلسدهد یم
  )55-56» همان(
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ي ها نهیزم دیکوش یموزارت فرهنگ داشت با  عامله از طریق تعامالتی که هیأت 
م  و نظافرهنگ با مرتبط ها يریگ میتصم را در ها هیسانسیلمشارکت نمایندگان جامعه 

ي جامعه این ها تیفعالهمچنین از ). 119، 2ش: 1322 ،سخن (اوردیبآموزشی فراهم 
کرده  متشکل از جوانان تحصیل(روشنفکران  ي دیگر مانند جبهها تیجمعبود که با 

 همه هفته در 1322 عامله در سال هیأتجلسات ). همان مأخذ(بکند همکاري ) کشور
سخن، . (شد یمن یا در دانشسراي عالی تشکیل محل دبستان حافظ یا دبیرستان دارالفنو

 عضو 120 از حضور 1322ي جامعه در سال ها تیفعالگزارش ). 28: 4/5 ش 1322
 که در آن محسن هشترودي کند یمحاضر در مرکز در مجمع عمومی ساالنه حکایت 

عنوان رئیس  هشترودي به (شود یم مدیره انتخاب هیأت و دهد یمگزارش عملکرد ارائه 
  )279 – 280همان، ...). ( و سیرئ بیناعنوان  بیرشک بهو 

نقد قوانین آموزشی و » ي دانشسراي عالیها هیسانسیلجامعۀ «ي ها تیفعالیکی از 
 نقدهاي احمد بیرشک بود که در نخستین اش نمونه. آموزش عالی در کشور بود

نتقاد قوانین؛ قانون ا«ي که از وي با عنوان ا مقالهمانند . مینیب یمي مجله سخن ها شماره
 در زمینه ها هیسانسیلنقد دیگر که جامعه .  استشده چاپ شماره نخست در» معلم تیترب
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براي نمونه . مسائل آموزشی کشور انجام دادند نقد متون و منابع و کتب درسی بود
  .شده است در مجله سخن چاپ» کتب درسی« صفا با عنوان اهللا حیذبي از ا مقاله

ي دوم ها شماره قانون تأسیس دانشگاه است که در دو قسمت در مورد بعدي نقد
شده است که در آن مالحظات انتقادي  و سوم مجله سخن به قلم احمد بیرشک چاپ

جمله اختیاراتی که در قانون  انداز بر دانشگاه دارد از درباره بوروکراسی دولتی سایه
اداره کل بازنشستگی کشور باره ترفیع استادان به رد) 16 ماده 2تبصره (دانشگاه 

در کشور ما که با نهایت تأسف باید اذعان کنیم که اصول کاغذبازي به « است شده داده
بدترین وضعی در ادارات آن حکمفرماست این اختیارات موجب کندي عجیبی گردیده 

 که چرا اختیارات در کند یمبیرشک تأکید ). 112: 2 ش 1322 ، سخن،بیرشک(» است
بیرشک موضوع ارتقاي ). 114-112: همان،(ي دانشگاهی نباشد ها تیریمدخود 

شوراي عالی دانشگاه  «داند یمدانشگاهیان را چیزي مربوط به خود شوراهاي دانشگاهی 
 و ما فقط به جلب دقت اعضاي دانشمند شده شناختهاست که قانوناً براي این کار صالح 
  .)179: 3 ش 1322 ، سخن،شکبیر( »میکن یمشوراي نامبرده به این نکات اکتفا 

 مجله 12 و 11ي انتقادي با عنوان دانشگاه که در شماره ا مقالهاما در این میان 
شده است افق دیگري از مباحث انتقادي آموزش عالی را  سخن، از احمد بیرشک چاپ

دانشگاه داراي  «کند یموي ابتدا تأکید بر اصول استقالل دانشگاهی . گشوده است
رئیس دانشگاه از طرف  «این کهو »  و استقالل مالی و اداري استشخصیت حقوقی

 و هر شود یم براي مدت سه انتخاب ها دانشکدهشوراي دانشگاه و از میان رؤساي 
دانشکده شورایی دارد و مرکب از رئیس و معاونان و استادان که رئیس را از میان 

) 589: 12 و 11 ش، خنس، 1322بیرشک، . (ندیگز یبرماستادان براي مدت سه سال 
 که بهترین طرز حکومت دموکراسی است و دانشگاه را بسان کشور و کند یمبعد بحث 

 داند یمبا الگوي جمهوري دموکراسی ) ها دانشکده (تر کوچکسرزمینی داراي نواحی 
 افراد خود را براي نیتر برجستهدر انتخاب رئیس و طرز ادارة خود آزاد بوده و «که 

 افراد خود را نیتر برجسته خود آزاد بوده و ه طرز اداردرمجلس . نندیگز یبرمسرپرستی 
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بااطالع کامل ) شوراي دانشگاه(مجلس شوراي این کشور . نندیگز یبرمبراي سرپرستی 
 و از میان برجستگان قوم یک نفر را پردازد یم امور وفصل حلبه حدود وظایف خود به 
ي مدت سه سال سرنوشت این جمهوري  و براندیگز یبرمبه ریاست عالیه کشور 

آیا بهتر  «پرسد یمو بعد ) 592همان، (» گذارد یمکوچک را در اختیار این فرد برگزیده 
  )همان. (»شود یماز این، محیطی براي حکومت عقل و عدل و حکمت و منطق پیدا 

 به مالحظاتی انتقادي درباره فرهنگ ها اشاره است که بیرشک با انواع نیا از بعد
 باید این که و پردازد یمدانشگاهیان و فرایند انجام کارها و ضرورت اصالحات اداري 

ي را ادارباید اصول . از ظاهرسازي و رنگ و روغن کاست و به حقیقت و معنی افزود«
اصول باري به هر ... باره برهم ریخت و روشی صحیح پیش گرفت در دانشگاه یک

: همان(» .از محیط خود براند... ي را انداز هم پشتي و کاغذبازي و کار مسامحهجهت و 
593(.  

با این بررسی موردي خواستم توضیح بدهم که تجربه استقالل دانشگاهی در 
و اکبر سیاسی به بار نشست، اتفاق گزاف   مساعی علیبراثر که 20ایران در طی دهه 

ایرانی و  هیخوا ي آزاديها نهیزم که مستظهر به وهمان طور گرایانه اي نبود اراده
اي و صنفی خود  ي نهضت ملی در متن جامعه آن دوره بود، از تکاپوهاي حرفهها شیپو

عنوان  به» مجله سخن«و » ها جامعه لیسانسیه« که در اینجا شد یمدانشگاهیان مشروب 
  .یک شاهد مثال مرور شد

  ها بازدارنده. ب
. ش را مختصر کنمناگزیر باید این بخ براي پرهیز از به طول کشیدن مقاله به

اکبر  پس از تجربه استقالل دانشگاهی در دانشگاه تهران که طی سه دوره ریاست علی
تضعیف کردند و  به ثمر نشست، عوامل متعددي این استقالل را) 20دهه  (سیاسی

از میان عوامل براي اختصار فقط به سه . شود گفت از جهاتی بر باد دادند حتی می
 :کنم اشاره می مورد
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  زمان آزمون  امل بازدارندهع
  30  و20دهه   غلبه امر سیاسی بر امر آکادمیک

  50  و40دهه   غلبه اقتصاد دولتی رانتی بر مالیه دانشگاه
 انقالب فرهنگی  آموزي ورزي و علم غلبه ایدئولوژي بر علم

  
  غلبه امر سیاسی بر امر دانشگاهی .1

و مداخالت  امکان از نفوذکوشید که دانشگاه را تا حد  اکبر سیاسی می علی
 و بر کنار و دور)  حاکمههیأتچه سیاست اپوزسیون وقت و چه سیاست  (سیاست

از سوي دیگر از نیمه دهه ). 1387فراستخواه، (مستقل نگه بدارد ولی سرانجام درماند 
 به بعد که دوره فعال شدن محمد درخشش در جامعۀ 1325 حوالی سال 20

 فرهنگی به فعالیت سیاسی در –هاي عمدتاً صنفی  عالیتهاست چرخشی از ف لیسانسیه
. جویی مطالبات صنفی دامن گسترانید پی این جامعه به وجود آمد این مسئله ابتدا با

 به شکل ي قبلها سال که» جامعه«انتخابات .  به این صورت گذشت1325-26ي ها سال
کسانی مثل صدیق  یق آنشد و از طر اي انجام می فرایندي آرام و عمدتاً صنفی و حرفه

ها و نقش  آمدند جاي خود را به فرایندهاي گرم سیاسی و البی اعلم و شیبانی باال می
به رهبري جامعه که هاي فشار و نفوذ سیاسی داد و درخشش در این امواج بود  گروه
هایی میان  کشاکش. عنوان ارگان این جامعه شد  مجله مهرگان به1327در سال . رسید

 به 31 تا 28ي ها سالو اعضاي حزب توده در » ها  لیسانسیههجامع«تر سیاسیِ اعضاي کم
زیرا که . به وجود آمد 1331 بهمن 29باشگاه مهرگان در این بحبوحه در . وجود آمد

توانست از تاالر دانشسراي عالی و دیگر اماکن دولتی  دیگر مثل قبل نمی» جامعه«
هاي  ز شدن نسبی فضاي سیاسی و فعالیت با با1339در اواخر سال . استفاده بکند

دهی اعتصاب فرهنگیان در  سیاسی محمد درخشش، باشگاه مهرگان نیز مرکز سازمان
بعدها با سقوط دولت .  شد و به سقوط دولت شریف امامی انجامید1340 اردیبهشت
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که در دولت او داراي (امکانات درخشش  و تضعیف موقعیت و) 1341تیر (امینی 
بدین ترتیب نهاد صنفی و . باشگاه مهرگان نیز تعطیل شد) فرهنگ بودسمت وزارت 

  .در گیرودار سیاست حقیر شد و استقالل دانشگاهی رو به نکال گذاشت اي نیز حرفه
  
  غلبه رانت و اقتصاد دولتی بر دانشگاه. 2

اقتصاد رانتی و تصاحب منابع توسط دولت خصوصاً در دوره رشد صدور نفت ایران 
استاندارد . به شیر دولت وابسته شود ازاندازه  سبب شد که مالیه دانشگاه نیز بیشو قیمت آن

 :توان چهار منبع را در اینجا ذکر کرد حداقل می. منابع مالی دانشگاه این است که متنوع باشد
نه مستقیم که دانشگاه را چشم به دست البته هاي دولت  هاي عمومی و کمک حمایت. 1

هم نه   آن،اي ها و امناي ملی و منطقه طریق نهادهاي واسط و صندوقدولت بکند بلکه از 
هاي جامعه و خیرین،  کمک. 2 بلکه قدرشناسی در ازاي کیفیت و اعتبار دانشگاه، ،اي صدقه

هایش،  منابع درآمد مهمی که دانشگاه از محل پژوهش. 3ها،  ها و کمپین وقف، پویش
فروش  فنی و تخصصی خود و  خدمات علمی وقراردادها و ارائه و اکتشافات، اختراعات

هاي مختلف، کارآفرینی اقتصادي و  سازمان ها و نهادها و هاي سطح باال به شرکت آموزش
هاي  تا حدودي هم از شهریه. 4 آورد هاي مازاد به دست می و تولید ارزش اجتماعی و مدنی

و سایر  اره دهیو منابع اختصاصی مثل انتشارات و اج  و سایر درآمدهادانشجویان
؛ تقریباً 50  و40اما در ایران دهه . دانشگاه اي هاي معقول اداره حرفه وفن ها و فوت سازوکار

واسطه  هم به تخصیص بی هاي دولت آن شود گفت از این چهار مورد فقط بودجه می
بود که  حکمفرما شد، و این ازجمله عوامل سیطره بوروکراسی دولت نفتی بر دانشگاه ایرانی

  .مانده و حتی بدتر هم شده است تا به امروز باقی

                                                
- دهند اما براي این  کنند شهریه معقولی می هاي کیفی که دریافت می ها در ازاي آموزش دانشجویان به دانشگاه

همچنین . شوند یها توسط نهادهاي ملی بیرون دانشگاه حمایت م ها، وام ها، کمک کار از سوي انواع صندوق
شان و انواع  ها نسبت به عملکرد تحصیلی ها و فرصت ها و کمک ها انواع ارفاق ها نیز براي آن خود دانشگاه

  دنآور فراهم میرا ها براي انجام تحقیقاتشان  حمایت
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. شد 1)نفرین منابع خام( بدین ترتیب استقالل دانشگاهی ما دچار نفرین نفت
. تبدیل به نغمت شد نعمت الهی بود و.  نفت براي ما برکت شود، بال شداین کهجاي  به

ها گاز را تا  هلندي.  میالدي مطرح کرد70بیماري هلندي را مجله اکونومیست در دهه 
از رونق الزم برخوردار بود،   میالدي کشف نکرده بودند و صنعت در میانشان60دهه 

بعدها باتدبیر این . ها دچار افول و کرختی شد  صنعت آن،اما مدتی پس از کشف گاز
  .اما در ایران هنوز این توفیق فراهم نشده است. مشکل را مدیریت کردند

  
   امر آکادمیکغلبه امر ایدئولوژیک بر. 3

هایی چپ و مذهبی و  انواع ایدئولوژي. آستانه انقالب آغاز شد این نیز از
ها  گرایی در جامعه رشد کرد ولی وقتی به یک مشکل حاد تبدیل شد که این آب بومی

انقالب  .هم در یک شرایط ملتهب پوپولیستی ریخته شد به آسیاب حکومت انقالبی آن
عالوه الگوهاي  مثابه ایدئولوژي دولتی به کی از اسالم بهمتأثر از در فرهنگی در فضایی

 هناچیز و سیاست زده و نفت زد چپ روسی و انقالب فرهنگی در چین، باقیمانده
هاي ما را یکسره از بین برد و با تصرف سیاسی  استقالل دانشگاهی در دانشگاه

ریزي و مدیریت  رنامهاي از ب ها و سپس با آغاز رسمی دوره ها و تعطیل کردن آن دانشگاه
. ترین اصول و قواعد امر آکادمیک زیر پا گذاشته شد تمرکز گرایانه حکومتی، ابتدایی

  .توانند از آن کمر راست بکنند ها بعد از چهار دهه نمی چیزي که هنوز دانشگاه
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  ساي دانشگاه در ایران و جهانؤهاي انتخاب ر مطالعه تطبیقی شیوه

 محمدباقر خرمشاد
  

  چکیده
پیشرفت کشورها  رشد و هاي کانون ترین مهمها یکی از   دانشگاهکه از آنجایی 

، شیوه مدیریت و اداره این مراکز تولید شوند میدر دنیاي امروز محسوب 
ها و  مدیریت دانشگاه.  برخورداراستباالییصنعت و تکنولوژي از اهمیت 

 و یا خصوصی عمومی دانشگاه ملی، که این بسته به ها آنانتخاب رؤساي 
  .باشد، متفاوت است

 آنی واقعی رییس و است تشریفاتی عالی ها ریاست در بعضی از دانشگاه
ترین مقام اجرایی دانشگاه را بر عهده دارد و در برخی  عالیعمالً  که است

  .دیگر این معادله معکوس است

ها در مناطق گوناگون جهان  ساي دانشگاهؤعناوین اطالق شده بر ر
ل، رییس، صدراعظم، یا کنسو:  ازعبارتندمتفاوت است، برخی از این عناوین 

آید که رویه واحدي براي  ترتیب چنین برمی  این  به .رئیس نایب و ناظمکاهن، 
 توان نمیها حتی در کشور واحدي هم چون آمریکا  ساي دانشگاهؤانتخاب ر

  .ها در ایران نیز از این قاعده مستثنی نیست انتخاب رؤساي دانشگاه. یافت

                                                
-ره(نشیار علوم سیاسی دانشگاه عالمه طباطبائی  دا(.           mb.khorramshad@gmail.com 
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ها در  دانشگاه انتخاب رؤساي هاي شیوهمقاله حاضر درصدد است تا 
مطالعه تطبیقی نموده و از این را  با آنچه در ایران در حال وقوع است ،جهان

 هاي دانشگاهطریق راهکارها و پیشنهادهایی براي ارتقاي کیفیت مدیریت 
  .ایران ارائه دهد

  . انتخاب، جهان، ایرانهاي شیوهدانشگاه، انتخاب، : هاي کلیدي واژه
  

  مقدمه
. آید حساب می ترین کانون حیات فکري، علمی و فرهنگی جوامع به امروزه دانشگاه مهم

 ،ریزي براي هدایت آن به سمت رشد و ترقی در نتیجه مسئله مدیریت دانشگاه و برنامه
ترین مقام اجرایی   عنوان عالی بین رییس به در این . اي برخوردار است از اهمیت ویژه

  1.دانشگاه از اهمیتی خاص برخوردار است
به چنین اهمیتی، بررسی و توجه به نحوه مدیریت و اداره دانشگاه همواره نظر 

اما .  متولیان آموزش در کشورهاي پیشرفته بوده استهاي ترین دغدغه یکی از مهم
ها در غرب  باوجود تحقیقات زیادي که در مورد چگونگی مدیریت و اداره دانشگاه

 انجام ها ا و انتخاب روساي دانشگاهه هاي دقیق که در مورد ویژگی شده، پژوهش انجام
  2.شده باشد، بسیار اندك است 

هاي  روساي دانشگاه در دانشگاه: اند از هاي نوشتار حاضر عبارت اکنون سؤال
هاي مشابه چه  ي امنا یا تشکلها هیأتشوند؟  معتبر و با سابقه جهان چگونه انتخاب می

؟ در ایران رییس دانشگاه چگونه ها دارند و چگونه نقشی در انتخاب روساي دانشگاه
هاي ایران کجاست؟ چگونه   امنا در مدیریت دانشگاههیأتشود؟ جایگاه  انتخاب می

هاي ایران را ارتقا  توان بر اساس تجارب گذشته ایران و جهان، مدیریت دانشگاه می
  بخشید؟

                                                
-زم به ذکر است که به دلیل کمبود شدید منابع در این زمینه، این پژوهش بیشتر بر منابع اینترنتی تکیه دارد ال. 

2. A.j Lotka"The frequency distribution of scientific productivity",Journal of the 
Washington academy of scinces, 1996,Vol.16,No.12 p.318 
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م تقسی  دسته عمده قابل3طور عمده و به لحاظ تأسیس به   به هاي دنیا دانشگاه
. ندسته موسوم هاي ملی هایی که توسط دولت ایجاد شده و به دانشگاه دانشگاه: هستند

 معروف هاي ایالتی ایجاد شده و به دانشگاه عمومی هایی که توسط حکومت دانشگاه
هایی که توسط بخش خصوصی اعم از بنیادهاي تحقیقاتی و علمی یا   دانشگاههستند و

هاي  دانشگاه. هستند معروف هاي خصوصی شگاهد و به داننشو خیریه ایجاد می
هاي  دانشگاه.برند جانبه بهره می خصوصی کامالً مستقل هستند و از خودمختاري همه

کنند، از  هاي حکومت محلی دریافت می هایی که از بخش کمکبا وجود عمومی نیز 
ر استقالل عمل و خودمختاري خوبی برخوردارند و باالترین حد مشارکت حکومت د

که البته با  (ها این است که یک یا چند نماینده از مقامات دولتی اداره این دانشگاه
هاي عمومی   امناي دانشگاههیأتدر ) استانداردهاي موردنظر دانشگاه متناسب باشند

هاي ملی میزان مشارکت دولت در اداره امور دانشگاه در  در مورد دانشگاه. حضور دارند
در این مورد نیز در کشورهاي غربی مشارکت دولت در . تمناطق مختلف متفاوت اس

کنندتا هر چه بیشتر  هانیز سعی می اداره دانشگاه تا حدودي محدود است و این دانشگاه
  .تر کنند خودمختاري خود را پررنگ

  
 ها در جهان روساي دانشگاه .1

داره در اروپا و آمریکا ا. شکل نیست مدیریت دانشگاه در نقاط مختلف دنیا به یک
. پذیرد هاي گوناگون و با دامنه اختیارات متنوع صورت می دانشگاه با عناوین و شکل
ترین  شود، که مهم هاي مختلف با عناوین متفاوت خوانده می رییس دانشگاه در دانشگاه

این عناوین در .  استرییس و نایب، ناظم، کاهن، صدراعظم یا کنسولآن رییس
                                                

1. National Universities 
2. Public Universities 
3. Private Universities 
4. Nitta Michio and others, "Shaken and University Reform", Newsletter of the 
Institute of Social Science, University of Tokyo, Septamber 2000, P3 
5. President 
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بدین معنی که در بسیاري از . دن متفاوتی را در بردارهاي مختلف معانی دانشگاه
که در  دار، درحالی ترین مقام اجرایی دانشگاه را بر عهده ها رییس همان عالی دانشگاه
هاي دیگر ممکن است این مقام در اختیار کنسول یا معاون کنسول یا هر یک از  دانشگاه
  . باشدیادشدهعناوین 

دهد که ممکن است در  هاي معتبر دنیا نشان می بررسی سیستم مدیریتی دانشگاه
هاي متفاوت   و با دامنه مسئولیتیادشدهیک دانشگاه یک یا چند مقام رسمی با عناوین 

ها با  از سوي دیگر رابطه این مقامات با یکدیگر نیز در دانشگاه. به فعالیت بپردازند
بی از یک رییس عالی و هاي معتبر جهان، ترکی ر دانشگاهبیشتدر  .یکدیگر متفاوت است

عناوین اطالق شده به هر . دارند  مدیریت و اداره دانشگاه را بر عهده،یک رییس اجرایی
ها از دانشگاهی به  یک از این دو مقام، چگونگی ترکیب آن دو و حدود اختیارات آن

  :ذکر است در این خصوص انواع زیر قابل. دانشگاه دیگر متفاوت است
  

  اعظم و رییسترکیبی از صدر) الف
ترین مقام رسمی این دانشگاه و رییس  ، صدراعظم عالیدر دانشگاه تورنتو کانادا

عنوان یک مقام تشریفاتی از  صدراعظمبه. ترین مقام اجرایی آن است دانشگاه عمالً عالی
البته در این دانشگاه صدراعظم . شود هاي برجسته سیاسی انتخاب می میان شخصیت

 دانشگاه دارد و برخی از امور با نظر مستقیم ایشان مدیریت توجهی در حضور قابل
عنوان مقام عالی،  هاي آمریکا، صدراعظم به که در برخی از ایالت درحالی. شود می

شود و به همین جهت در مقایسه با رییس یک  سرپرست چند دانشگاه محسوب می
 این رییس است که ها، دانشگاه، از ارشدیت برخوردار است، در برخی دیگر از ایالت

                                                                                                              
1. Chancellor 
2. Rector 
3. Provost 
4. Vice- Chancellor 
5. University of Toronto 
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ها توسط  دار، که هر یک از این پردیس  دانشگاهی را بر عهدهمسئولیت چند پردیس
  .شود یک صدراعظم اداره می

  
  رییس  ترکیبی از صدراعظم و نایب) ب

ترین مقام دانشگاه   انگلستان؛ صدراعظم عالیو آکسفورد در دو دانشگاه کمبریج
صدراعظم یک مقام عالی تشریفاتی و . ایی استترین مقام اجر عالی رییس، و نایب

باشد، که اکنون در کمبریج این مقام به  می العمر سمبولیک بوده و دوره تصدي آن مادام
ترین مقام اجرایی، معادل  عالی عنوان به رییس نایب. عهده همسر ملکه الیزابت دوم است

 مسئولیت اداره امور این مقام.هاي دیگر است رییس دانشگاه در بسیاري از دانشگاه
  .ددار  مدیریتی و آکادمیک هر روزه دانشگاه را بر عهده

  
   از صدراعظم و ناظمیترکیب) ج

  هاي این کشور را بر عهده هاي ایرلند، چنین ترکیبی اداره امور دانشگاه در دانشگاه
  ترین مقام دانشگاه بوده و ناظم ریاست عملی دانشگاه را به صدراعظم عالی. دارند
  .دار است ترین مقام اجرایی عهده عالی  عنوان

  
  ترکیبی از صدراعظم و معاون) د

 کالیفرنیا در آمریکا از چنین ترکیبی براي مدیریت دانشگاه دانشگاه برکلی
 عنوان  جاي رییس دانشگاه به در این دانشگاه مقام صدراعظمبه. برخوردار است

حال  هادرعین ا شش معاون، که یکی از آنشده است، که ب  ترین مقام اجرایی تعریف عالی

                                                
1. Campus 
2. University of Cambridge 
3. University Of Oxford 
4. University of California, Berkeley 
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در این دانشگاه، برخالف برخی . پردازد ، به اداره دانشگاه میناظم دانشگاه نیز هست
ها، ناظم از اختیارات ویژه چندانی برخوردار نیست و در واقع معاون  دیگر از دانشگاه

  .اجرایی دانشگاه، جایگاه ناظم را نیز در اختیار دارد
  
   از رییس و ناظمترکیبی) ه

 آمریکا برقرار  و کلمبیايهاي ولز بریتانیا و استنفورد این ترکیب در دانشگاه
ترین مقام  در این دانشگاه مقام رییس تشریفاتی است و این ناظم است که مهم.است

طور مشترك اداره دانشگاه و  این دو به. شود آکادمیک اجرایی و تدارکاتی محسوب می
در استنفورد ناظم جانشین بالفصل رییس . دارند  مؤسسات را بر عهدهارتباط با دیگر 

در دانشگاه کلمبیا نیز ناظم از جایگاه و اختیارات وسیعی . شود دانشگاه محسوب می
بر اساس قوانین . پوشانی دارد برخوردار است که گاه با برخی از اختیارات دانشگاه هم

یس دانشگاه خالی شود، ناظم اداره تام این دانشگاه، هرگاه به هر دلیل جایگاه ری
  .گیرد دانشگاه را به دست می

  
  رییس، بدون صدراعظم و بدون ناظم) و

در این . شوند چنین اداره می  در آمریکا این و ییل، شیکاگوهاي پرینستون دانشگاه
اره که مقام ناظم در ساختار اد ترین مقام رییس دانشگاه است و ازآنجایی عالی ها دانشگاه

امور . شده است  نشده است، اختیارات رییس دانشگاه بسیار وسیع دیده  دانشگاه تعریف
جز  هاي اصلی دانشگاه به عمومی دانشگاه در اختیار رییس است و ایشان در تمام کمیته

  7.باشد ها نیز بر عهده وي می هاي کلی این کمیته کمیته امنا، عضویت دارد و تعیین سیاست

                                                
1. http//www.berkeley. edu/administration/org/ 
2. Stanford University 
3. Columbia University 
4. Princeton University 
5. University of Chicago 
6. Yale University 
7. http://www.yale.edu/about/by laws. html 
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  صدراعظم، رییس و ناظمترکیبی از ) ز
 آمریکا، با MIT(1 (تی یا همان انستیتوي تکنولوژي ماساچوست آي دانشگاه ام

عنوان یک جایگاه ویژه   به در این دانشگاه، صدراعظم. شود چنین ترکیبی اداره می
. ها متفاوت است شده است که با جایگاه این عنوان در بسیاري دیگر از دانشگاه  تعریف

ترین مقام دانشگاه است ولی در عمل در  دیگر، این مقام رسماًعالی هاي  شگاهدر اکثر دان
اي دارد  شده  تی، صدراعظم وظایف تعریف آي که در ام دانشگاه حضور ندارد، درحالی

المللی  که در نظارت بر تحصیالت مقدماتی و عالیه، رفاه دانشجویی و ارتباطات بین
تی در جریان مدیریت دانشگاه با رییس  آي  ناظم در ام2.شود دانشگاه خالصه می

  .کند همکاري می
 یک توان نمی عنوان  هیچ رساند که به این تنوع و دگرگونی ما را به این نتیجه می

، حتی ها ها و یا نحوه انتخاب روساي دانشگاه در اداره دانشگاهرا رویه واحد و یکسان  
اما این نکته واضح است که یکی . گرفتمثالً آمریکا یا انگلستان، در نظر  در یک کشور،

ها در اروپا و آمریکاست که به این  از علل این تنوع و دگرگونی، استقالل دانشگاه
 ،هاي متنوع و گوناگونی را براي مدیریت و انتخاب رییس دهد تا شیوه نهادها اجازه می

  .استفاده قرار دهند مورد
  
 هاي کالن انتخاب رییس دانشگاه در جهان شیوه .2

خالصه توان انتخاب رییس دانشگاه رادر دو روش  بندي کالنمی  در یک تقسیم
). اروپا و غرب (و شیوه مشارکتی یا مدرن) آسیا و غیر غرب (شیوه سنتی یا دولتی: کرد

، که در آسیا رواج داشته و "نظام حرکت کاروانی"اصطالح   در شیوه اداره سنتی یا به
جمله انتخاب رییس  از ها در بسیاري از شئون، هدانشگا هاي فراوانی دارد، نمونه

برعکس در سیستم غربی تأکید بر . دانشگاه، تحت تأثیر مستقیم حکومت هستند

                                                
1. Massachusetts Institute of Technology(MIT) 
2. http//Web.mit.edu/ chancellor/biography.html 
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. هاي دولتی یا ملی نیز حائز اهمیت است ها، حتی در مورد دانشگاه استقالل دانشگاه
ي پژوهشی، ها و رویکردها ها خصوصاً طرح ها در تعیین اهداف و طرح استقالل دانشگاه

در الگوي سنتی وزیر آموزش دستورات مستقیمی . هاي بارز مدل غربی است از ویژگی
ها ابالغ کرده و تعیین و عزل ریاست  هاي کالن دانشگاه را در مورد اهداف و طرح

  1.ددار  دانشگاه را بر عهده
یز هایی ن روي البته در مورد دموکراتیزه کردن انتخاب رییس دانشگاه بعضاً زیاده

چندان رایج ولی موجود در  نه هاي مثال یکی از شیوه  عنوان به. صورت گرفته است
این . گیري عمومی در سطح دانشگاه است رأي انتخاب روساي دانشگاه استفاده از نظام

نظام اگرچه با عنوان استفاده از رأي و نظر همه اعضاي جامعه دانشگاه در بدو امر 
ترین انتقادي که به این سیستم  مهم ادات فراوانی روبروست؛کند، اما با انتق جلب نظر می

ترین فرد به  انتخاب وارد است این است که در این روش الزاماً کارآمدترین و شایسته
  2.رسد نمی این مقام
  

  کننده ي انتخابها هیأت) الف
گیرد این است که در  هایی که بسیار مورد تأکید کارشناسان قرار می یکی از روش

اعضاي این .  ایجاد شودهایی به نام کمیته توصیه د انتخاب رییس دانشگاه، کمیتهرون
خواهند ) اعضاي شوراي دانشگاه(کمیته هم بیرون از دانشگاه و هم از داخل دانشگاه 

هاي ملی هم، این روش تجلی پاسخگوي  بدین ترتیب حتی در مورد دانشگاه. بود
توانند در انتخاب رییس دانشگاه به  می ها ین کمیته البته ا5.اجتماعی دانشگاه خواهد بود

  . امنا بیایندهیأتکنندهیا به عبارت بهتر   اصلی انتخابهیأتمشورت و کمک 
  

                                                
- ن ك بهبراي مطالعه بیشتر :      Nitta Michio and others, op cit, P12 

2. Ibid, P9 
3. Recommendation Committees 
4. University council members 
5. Nitta Michio and others, op cit, P9 
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  ها  امناي دانشگاههیأت) ب
که در بیشتر موارد  کننده  ادارههیأتهاي دنیا توسط یک  طور غالب اکثر دانشگاه به

 در بسیاري از هیأتاین . شوند ، اداره میشود ، خوانده می نوابهیأت، یا  امناهیأت
جمله انتخاب رییس دانشگاه را  از عمالً اداره دانشگاه و امور حیاتی آن، ها دانشگاه

هاي بزرگ دنیا نیز کارآمدي این نوع اداره دانشگاه را  کند و تجربه دانشگاه مدیریت می
  .به اثبات رسانده است

اند در این مورد   امنا چیزي نوشتههیأتف بیشتر نویسندگانی که در مورد وظای
 امنا هیأتترین وظیفه  توافق دارند که انتخاب رییس دانشگاه و نظارت بر آن مهم

اندازه انتخاب رییس کارآمد براي دانشگاه مهم است، اطمینان  اما چیزي که به 3است،
آمد و یافتن از این مطلب است که این رییس در طول دوره تصدي کرسی ریاست، کار

 امناي موفق باید پس از انتخاب رییس دانشگاه با هیأترو یک  ازاین. توانا خواهد ماند
بسیاري از کارشناسان بر این  4.گیرد، بر او نظارت کند استفاده از بازخوردهایی که می

ها،  باورند که آنچه در انتخاب یک رییس دانشگاه بسیار مهم است جداي از توانایی
سازي این نهاد با تغییرات بسیار سریع محیط  یره، توانایی هماهنگنبوغ، تجارب و غ

  5.است
ها جنبه تشریفاتی یافته و پس از   امنا در برخی دانشگاههیأتشود که  گاه دیده می

در واقع در این . کند انتخاب رییس دانشگاه، دانشگاه و رییس آن را به حال خود رها می
 هیأته امور صرفاً تشریفاتی است و وظایفی که این  امنا در ادارهیأتها، نقش  دانشگاه

باید بر عهده داشته باشد مانند انتخاب رییس دانشگاه و نظارت بر نحوه مدیریت وي، 
این در سیستم . شود عمالً توسط نهاد دیگري چون مقامات رسمی حکومتی انجام می

                                                
1. Board of Trustees 
2. Board of Regents 
3. Michael, Schwartz, "The Role of Trusteeship in Higher Education" journal of 
Educational Administration, 1999, Vol. 37No.2,pp.165-166 
4. Ibid 
5. J. L Fisher, "Taking a closer look at president reviews" Educational Record, 1996, 
Vol. 77No.2,pp57-58. 
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ي امنا نقش جدي و ها هیأتامروزه  .آید می حساب مدرن اداره دانشگاه یک نارسایی به
ي امنا در ها هیأتمطالعه . کنند هاي معتبر دنیا ایفا می محوري در اداره دانشگاه

طور   امنا بههیأتدهد که طول دوره تصدي کرسی  هاي معتبر آمریکا نشان می دانشگاه
 سال بوده 14/7هاي خصوصی   سال و در دانشگاه83/4هاي عمومی  تقریبی در دانشگاه

هاي مختلف معتبر  کننده دانشگاه در دانشگاه  ادارههیأته که گفته شد، گون همان .است
جهان با عناوین مختلفی نامیده شده و از ترکیب، اعتبار، اقتدار و اختیارات متنوعی 

  :بندي هستند این عناوین حداقل در چهار دسته مشهور قابل دسته. برخوردار است
 کننده دانشگاه  ادارههیأت امنا، هیأت -1

 و ، پرینستون، کلمبیاهاي استنفورد کننده دانشگاه، در دانشگاه  ادارهتهیأ 
 امناي هیأتبر اساس قوانین دانشگاه،  .شوند  خوانده می" امناهیأت" با عنوان شیکاگو

شده   باشد که موظف است بر اساس قواعد تعریف  نفر می35دانشگاه استنفورد حداکثر 
 از بین نامزدهاي مختلف، رییس دانشگاه را انتخاب و با تحقیق و بررسی الزم و کافی

  .کند
 نفره این دانشگاه، بر اساس قوانین داخلی 24 امناي هیأتدر دانشگاه کلمبیا، 

ها، نظارت بر بودجه، نظارت بر  ، انتخاب رییس دانشگاه، نظارت بر دانشکده امناهیأت
 امنا بر هیأتن قانون، ریاست بر اساس همی. ددار  موقوفات و اموال دانشگاه را بر عهده

 نفر دانشگاه پرینستون اختیارات فراوانی 32 امناي  هیأت.باشد عهده رییس دانشگاه می
بر اساس قوانین  .باشد ها، انتخاب رییس دانشگاه می در اداره دانشگاه دارد که یکی از آن

 49 که از  امناي آن استهیأت اداره دانشگاه در اختیار و مقررات دانشگاه شیکاگو
  7.شود  امنا توسط یک رییس و دو معاون اداره میهیأت. شده است  عضو تشکیل

                                                
1. Stanford University 
2. Columbia University 
3. Princeton University 
4. University of Chicago 
5. By-Laws of the Trustees 
6. University of Chicago Bylaws and Statutes 
7. http://www.uchicago.edu/docs/policies/provostoffice/statutes 
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 کننده دانشگاه  نواب، ادارههیأتمجلس یا  -2

مجلس " به ترتیب  و برکلیهاي کمبریج کننده دانشگاه در دانشگاه  ادارههیأت
که بیش  3"مجلس نواب"در دانشگاه کمبریج  .شود  نامیده می" نوابهیأت" و "نواب

در این مجلس، . دار اداره این دانشگاه است از سه هزار عضو دارد، با اقتدار باالیی، عهده
هاي آکادمیک و اجرایی، تمام  عالوه بر تمامی مقامات ارشد دانشگاه، شامل چهره

  .رتبه آکادمیک نیز عضویت دارند کارمندان عالی
  که شوراي دانشگاهنحوه انتخاب مقامات اجرایی در کمبریج بدین شکل است

لیسانس به باال عضو آن  التحصیالن داراي مدرك فوق  که تمام فارغدر مشورت با سنا
. کند توانند باشند را به مجلس نواب پیشنهاد می هستند، نامزدهایی که از هرکجامی
هاي فراوان سرانجام یکی از نامزدها را به این مقام  مجلس نواب با بررسی و مشورت

 به آن مقام منصوب یا مراقبان) رییس دانشگاه(ند که با تأیید صدراعظم گزی برمی
 عضو از اختیارات فراوانی 26 که با 7" نوابهیأت"دانشگاه کالیفرنیا برکلی،  .گردد می

 عالوه بر انتخاب رییس، هیأتاین .  دارد برخوردار است، اداره دانشگاه را بر عهده
  .کند  انتخاب میبرخی از اعضاي مهم دانشگاه را نیز

  
 کننده دانشگاه  ادارههیأتانجمن دانشگاه،  -3

، اداره دانشگاه بر عهده  و ییل، آکسفوردتی آي ، امرواردها هاي در دانشگاه
 این استادان و مسئوالن متشکل از 12"رواردها  انجمن" .باشد می ها انجمن این دانشگاه

                                                
1. Cambridge 
2. University of California, Berkeley 
3. Regent House 
4. University Council 
5. Senate 
6. Proctors 
7. Board of Regents 
8. Harvard University 
9. Massachusetts Institute of Technology (MIT) 
10. University of Oxford 
11. Yale University 
12. Harvard Corporation 
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طور مشترك  انشگاه با بیست عضو، به ناظران این دهیأتدانشگاه با هفت عضو، در کنار 
روارد ها رییس دانشگاه که توسط انجمن. دارند  روارد را بر عهدهها  اداره دانشگاه

شود، در مقابل این انجمن مسئول و پاسخگو بوده و البته رییس آن نیز  انتخاب می
ر دانشگاه را روارد، اختیار اموها  در واقع رییس دانشگاه، به نمایندگی از انجمن. باشد می

روارد، بایستی توسط ها  رییس دانشگاه پس از انتخاب توسط انجمن. در دست دارد
  . ناظران نیز به تصویب برسدهیأت

 عضو 78باشد، با   امناي این دانشگاه میهیأت که در واقع همان تی آي انجمن ام
شگاهی انتصاب مقامات دان:  که از آن جمله استددار  وظایف متعددي را بر عهده

  .ازجمله رییس دانشگاه، تعیین بودجه و اعطاي درجات
شود   انتخاب میدر دانشگاه آکسفورد، رییس دانشگاه توسط انجمن کان ووکیشن

جز این انجمن،  در این دانشگاه، به. التحصیالن دانشگاه عضو آن هستند که تمام فارغ
اند  عبارت ها آن ترین ه مهمنهادهاي داخلی دیگري در اداره امور دانشگاه دخیل هستند ک

متصدي تعیین خط ( ، شوراي دانشگاه)متصدي اعطاي درجه (مجلس باستانی: از
 هاي متصدي بررسی، تصویب و اعالم خط مشی( ، کنگره دانشگاه)هاي دانشگاه مشی
ي در آکسفورد مجلس قانونگذارترین نهاد  مهم 6)شده توسط شوراي دانشگاه  تعیین

  .باشد ترین نهاد اجرایی آن شوراي دانشگاه می  و مهمکنگرگیشن
باشد،  دار اداره آن می  که بر اساس قوانین داخلی این دانشگاه عهده"انجمن ییل"

رییس دانشگاه، فرماندار : اند از شده است، ترکیب این افراد عبارت   عضو تشکیل19از 
 هستند و حق  عضو که به امنا معروف10و معاون فرماندار وقت ایالت کنتیکت، 

                                                
1. MIT Corporation 
2. Convocation 
3. Ancient House of Congregation 
4. University Council 
5. Congregation of the University 
6. http://www.admin.ox.ac.uk/statutes /regulations/ 111-737b. shtml 
7. Congregation 
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التحصیالن   نفر از اعضاي منتخب انجمن فارغ6انتخاب جانشین خود را دارند و باالخره
  1.دانشگاه
  
 کننده دانشگاه شوراي اداري یا شوراي حکومتی، اداره -4

 5" حکومتیهیأت"،  و در دانشگاه تورنتو، شوراي اداريدر دانشگاه توکیو
  .باشند می ها کننده این دانشگاه اداره

، انتخاب تمام مقامات 6" منشور دانشگاه توکیو" بخش سازمان14بر اساس اصل 
  مدیرانهیأتدانشگاه توسط شوراي اداري در مشورت و هماهنگی با  رسمی این
ترین مسائل  شوراي اداري دانشگاه توکیو ارگانی است که در مورد مهم. گیرد صورت می

اند  اعضاي این شورا عبارت. کند یت میگیري و فعال مربوط به مدیریت دانشگاه تصمیم
ها که توسط  عنوان رییس شورا، مدیران دانشگاه، اعضاي دانشکده رییس دانشگاه به: از

اند و اعضاي برجسته و مهم جامعه علمی ژاپن که تیمی از  رییس دانشگاه نامزد شده
باشد، که  میها نیز بر عهده رییس دانشگاه  شوند و انتخاب آن اعضاي شورا را شامل می

شوراي . کند ها را معرفی می پس از مشورت با شوراي آموزشی و تحقیق دانشگاه آن
ترین مسائل  عمده دار اداري دانشگاه توکیو عالوه بر انتخاب رییس دانشگاه، عهده

هاي  جمله انتخاب مقامات دانشگاه، تعیین خط مشی مربوط به اداره و کنترل دانشگاه، از
 مدیران دانشگاه توکیو نیز از هیأتالبته . باشد ائل کالن بودجه میکالن آموزشی و مس

باشد که افزون بر مشورت دهی به  هاي مهم و تأثیرگذار در این دانشگاه می دیگر ارگان
گیري با  شوراي اداري دانشگاه، مسائل مربوط به آموزش و پژوهش دانشگاه و ارتباط

                                                
1. http://www.yale.edu/about//by laws.html. 
2. University of Tokyo 
3. Administration Council 
4. University of Toronto 
5. Governing Council 
6. The Charter of UT 
7. Board of Directors 
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 از هیأتاین . ددار   هماهنگ شود را بر عهدهها هایی که دانشگاه باید با آن وزارتخانه
  1. نفر مدیر تشکیل یافته است7رییس دانشگاه و 

دار است و از   دانشگاه تورنتو اقتدار عالیه این دانشگاه را عهده حکومتیهیأت
 هیأتتر، یعنی   کوچکهیأت خود مرکب از سه هیأتاین .  عضو تشکیل یافته است50

ها را مدیریت  ویان، برنامه آموزشی، بودجه و طرحکه پذیرش دانشج( آکادمیک
دار خدمات امور دانشجویی،  که عهده ( امور دانشگاههیأت، )کند می

که (  تجاريهیأتو ) باشد هاي دیگر می  و ارتباط با دانشگاهبرنامه فوق هاي برنامه
  .باشد  می)هاي افزایش درآمدي دانشگاه را بر عهد دارد مسئولیت امور مالی و سیاست

  
 ي امنا در انتخاب رییس دانشگاهها هیأتراهنما و اصول کالن  .3

هاي ویژه در بنیاد علمی ایسو، در  ، محقق برجسته و مدیر برنامهفردریک بولمان
  .هاي معتبر آمریکا را مورد بررسی قرار داد یک تحقیق وسیع، انتخاب روساي دانشگاه

  
  7:استهاي این تحقیق به شرح زیر  قسمتی از یافته

عنوان یک گروه حاکم بر شئون دانشگاه براي انتخاب رییس با سه   امنا بههیأت
  :سؤال اصلی روبرو هستند

 خورد؟ چه جور آدمی به درد این کار می .1

 جستجوي براي یافتن وي چگونه باید صورت گیرد؟ .2

 شود آن را پیدا کرد؟ کجا می .3

                                                
1. http://www.u-tokyo.ac.jp:80/index/b.1e.html 
2. Governing Board 
3. Academic Board 
4. University Affairs Board 
5. Business Board 
6. Frederick D Bolman 
7. Frederick D Bolman, "How Will You Find a Collage President? Advice to the 
Board of Trustees", The journal of Higher Education, Vol. 36,No.4,Apr 1965, 
pp.200-208 
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 این کهفراموش کرد و آن نیاز بسیار مهم نباید یک اصل کلی را عنوان یک پیش به
که خود  در مدیریت عالی دانشگاه کسی مورد نیاز است که مشکالت را حل کند، نه آن

ي امنا پیش از انتخاب رییس دانشگاه همواره بایستی این ها هیأت. ساز باشد مشکل
راه حل براي دانشگاه هستید، یا داراي  سؤال را از خود و ایشان بپرسند که آیا شما یک

باشید، یا احتماالً خودتان هم قسمتی از مشکل هستید؟  اه حل براي دانشگاه میر یک
دهد که  آمده نشان می عمل  به ها متأسفانه تحقیقاتی که در زمینه انتخاب روساي دانشگاه

اند بلکه خود به قسمتی  تنها کمکی به حل مشکالت نکرده نه شدگان  بعضی از انتخاب
  1.اند شده  از مشکالت تبدیل

خورد، نخست باید   چه جور آدمی به درد ریاست دانشگاهمیاین کهشک در  بی
نظران و منتقدان بر این باورند  اکثر صاحب. متذکر شد که او باید یک دانشگاهی باشد

یا انتخاب روحانیون و سیاسیون ) که در آمریکا بیشتر مصداق دارد (که انتخاب نظامیان
اند در اکثر مواقع انتخابی  جامعه دانشگاهی نبودهطورجدي عضوي از اعضاي  که خود به

 4هاي برتر آمریکا  دهد در بین روساي دانشگاه آمار نشان می 2.نادرست بوده است
اند و مابقی   درصد مدرك لیسانس داشته2لیسانس و تنها  درصد از روسا مدرك فوق

ن یک مؤلفه در عنوا این نشانگر اهمیت مدرك دکترا به. اند داراي مدرك دکترا بوده
  .انتخاب روساي دانشگاه است

تر از هر چیز دیگر، رییس دانشگاه باید از افرادي انتخاب شود که خود را  مهم
 درصد از روساي این 81بر اساس آمار . وقف دانشگاه و جامعه دانشگاهی کرده باشد

آمار  که رحالید 3.اند گذرانده ها  سال را پیوسته در دانشکده11طور متوسط  به ها دانشگاه
التحصیالن  هاي معتبر آمریکا از فارغ درصد از روساي دانشگاه 17فقط  دهد که نشان می

نکته دیگري که در مورد انتخاب رییس دانشگاه مهم  .اند شده  انتخاب ها همان دانشگاه

                                                
1. Ibid 
2. Ibid 
3. Ibid 
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است این است که بایستی حتماً شخصیت نهادي دانشگاهی که این رییس باید مدیریت 
 رییسی را براي دانشگاه خود انتخاب این که. ت داشته باشد، لحاظ شودآن را در دس

الزاماً نشان از موفقیت در حسن انتخاب رییس  روارد کند،ها  کنیم که دانشگاه ما را شبیه
هاي خاصی در تأسیس هر دانشگاه دخیل بوده و باید دید  گیري جهت شک بی. نیست

 بر دانشگاه موردنظر را جهت رسیدن به رییسی که به دنبال آن هستیم شخصیت ریاست
دیگر رییس هر دانشگاه، باید متناسب با اهداف،   عبارت به 1.اهداف نهایی داراست یا نه

  .هاي همان دانشگاه انتخاب شود ها و مأموریت ویژه ها، کار آمال، مقاصد، ظرفیت
 مدنظر هاي حال سؤال بعدي این خواهد بود که آیا اصالً موردي که تمام ویژگی

هاي جهانی حکایت از آن دارد که   امنا را داشته باشد قابل یافتن است؟ بررسیهیأت
فقط  کننده  انتخابهیأتهاي معتبر دنیا  ر دانشگاهبیشتپاسخ مثبت است، چون در 

التحصیالن و  یک رسم رایج است که فارغ این. محدود به منابع اطالعاتی خاصی نیستند
دانند از داخل  یی از نیازهاي دانشگاه، افرادي را که صالح میوابستگان دانشگاه با آشنا

این رویکرد در اصطالح تخصصی به . کنند  پیشنهاد مییادشده هیأتیا خارج کشور به 
معموالً رسم براین است که در برخی از . معروف است 2"رویکرد شلیک پخش"

 در امر انتخاب ،شاورانعنوان م اي ویژه که منتصب یا منتخب است به کمیته ها دانشگاه
دهد که استفاده از این کمیته ویژه در  آمار نشان می. کنند کننده کمک می  انتخابهیأتبه 

 درصد است که این میزان باز هم رو به افزایش 65اکنون  هم ها انتخاب روساي دانشگاه
  3.است

  
  هاي یک رییس دانشگاه ویژگی .4

هایی باید داشته باشد؟ این  نامزد احراز کرسی ریاست دانشگاه چه ویژگی
کننده رییس دانشگاه در سراسر دنیا با آن  ي انتخابها هیأتسؤالی است که  ترین مهم

                                                
1. Frederick D Bolman, op cit, pp.207 
2. Scatter- shot Approach 
3. Ibid 
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هاي زیادي که در  هاي معتبر دنیا به دلیل حساسیت شک در دانشگاه بی. روبرو هستند
جدي مورد بحث و بررسی قرار  طور به ها مورد انتخاب رییس وجود دارد این ویژگی

توان اجماع نظر نهایی در مورد آن را اعالم کرد ولی از مجموع  نمی چه اگر. ه استگرفت
 توان اند، می ها اظهار داشته کننده در این دانشگاه ي انتخابها هیأتنظراتی که اعضا 

هاي داوري در مورد نامزدهاي احراز  ترین مالك عنوان مهم ها را به اي از مالك مجموعه
  .رائه نمودکرسی ریاست دانشگاه ا

کننده پیش از انتخاب  ي انتخابها هیأتر بیشتهایی که  سؤال ترین  یکی از مهم
دهند این است که  پرسند و آن را در انتخاب خود اثر می رییس دانشگاه حتماً از خود می

آیا رییس دانشگاه باید از بین بهترین پژوهشگران انتخاب شود؟ پاسخ به این سؤال گام 
هاي برتر دنیا از  اگر روساي دانشگاه .شود  رییس دانشگاه محسوب میمهمی در انتخاب

توان این را دلیلی بر آن دانست که در  می آیا شوند، بهترین پژوهشگران انتخاب می
ر موارد بهترین روساي دانشگاه در بین بهترین محققان هستند؟ این چیزي است که بیشت

این مسئله ابتدا توسط دکتر .کنند  یاد می1"ن استدالل رجحان مبره"اقتصاددانان از آن به
وي در تحقیقات خود وجود رابطه منطقی بین این دو متغیر را به . ون ران مطرح شد

هاي  آمده در مورد روساي معتبرترین دانشگاه  عمل تحقیقات بعدي به. تصویر کشید
نوان رییس ع ها معتبرترین پژوهشگران را به دهد که برترین دانشگاه دنیا نشان می

  .:کند می تأیید نمودار زیر آشکارا این مطلب را. اند دانشگاه برگزیده
  

                                                
1. Revealed preference argument 
2. Van Raan "Assessing the social sciences" Research Evaluation, 1998, Vol.7, 
pp.4-6 
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   امتیاز تحقیقاتی رؤساي صد دانشگاه بهتر دنیا-1نمودار 
  

صورت پنج گروه   به100 تا 1محور افقی نشانگر صد دانشگاه برتر دنیا که از رتبه 
ها را از   محور عمودي امتیاز تحقیقاتی روساي این دانشگاهتایی مشخص هستند و بیست

  1.دهد صفر تا دویست امتیاز نشان می
تحقیقات خانم آماندا گودال استاد دانشگاه وارویک انگلستان به همراه تیم 
مطالعاتی خود در این زمینه نیز نشان از رابطه مثبت بین مدارج تحقیقاتی روساي 

گودال براي ثابت . گاه در احراز رتبه علمی جهانی دارددانشگاه و وضعیت کلی دانش
 و مدل هاي ضریب همبستگی پیرسون کردن وجود رابطه بین این دو متغیر از روش

                                                
1. Amanda H.Goodall " should top Universities Be led by Researchers and Are 
They ", journal of Documentatiion, Volume62 No 3, 2006p.399 
2. Pearson s correlation coefficient 
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 2.رساند  استفاده کرده و درنهایت وجود این رابطه را به اثبات میتحلیل آماري اسپیرمن
هیچ تردید  ذیر است، اما بیپ هاي متعددي امکان از نتیجه تحقیقات خانم گودالبرداشت
ها  هایی که روساي این دانشگاه توان گرفت با نکته برخی نتایج، که از تحلیل این آمار می
ر این موارد، در بیشتدر واقع . کنند منطبق است در سخن و در عمل آن را دنبال می

 طور ملموس با مشکالت، هاي اصلی این روسا است و ایشان به تحقیق یکی از دغدغه
 که این خود یکی از دالیل موفقیت نیازها، و بسترهاي الزم براي رشد آن آشنا هستند

  .رود ها در مدیریت و ارتقاء جایگاه و رتبه دانشگاه به شمار می آن
 نکته مهم دیگر این است که یک رییس دانشگاه براي اداره قوي دانشگاه نیازمند 

ان برجسته هم خود به دنبال آن هستند اي است که این محقق ویژه هاي مهارت یادگیري
 رییس طور که جان ناولز از سوي دیگر همان.شوند تر و بهتر با آن آشنا می و هم سریع

هایی اشاره   در مصاحبهروارد و گاتمن رییس اسبق دانشگاه پنسیلوانیاها اسبق دانشگاه
وان رییس بوده و عن کنند سابقه تحقیقاتی ایشان عامل مهم در تقویت جایگاهشان به می
دهی  اند مقامات دیگر دانشگاه را در جهت توانسته ها به بهترین وجه می آن جهت  این از

  6.دانشگاه به سمت پژوهش بیشتر هدایت کنند
 هاي یک رییس کارآمد در اداره یک دانشگاه از دو جهت قابل مجموع، توانایی در

  .بررسی است 
شود  هایی مربوط می  تجارب و مهارتها به  این مهارت:هاي مدیریتی مهارت .1

آید و  ها و غیره به دست می ها، کمپانی که در خالل اداره مراکز تحقیقاتی، آزمایشگاه
 .مسائلی چون مدیریت مالی و بودجه و مدیریت منابع انسانی از آن جمله است

                                                
1. Spearman 
2. Amanda H.Goodall, opt cit, pp338-339 
3. Ibid 
4. John Knowles 
5. A Gutmann, president of the University of Pennsylvania: interview at University 
of Pennsylvania, 28 April 2005. 
6. Knowles, J.,Former President of the Harvard: interview at Harvard, 12 April 
2005. 
7. Managerial Experties 
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گردد که از خالل  نوعی دانش یا بصیرت برمی  این اصطالح به:بصیرت ذاتی .2
این بدان معنی است که . شود ند تجارب تحقیقاتی براي محقق حاصل میو در رو

اي را به نقش رییس دانشگاه  است توانایی ویژه مند ریاست فردي که از این ویژگی بهره
عنوان یک  کند که همان دید روشن و درك باالیی است که به سابقه ایشان به اضافه می

 2.گردد محقق برجسته برمی

  
  و براي یافتن رییس دانشگاهزمان جستج مدت .5

زمان جستجو براي یافتن یک شخص مناسب براي ریاست  بر اساس آمار مدت
. دانشگاه،ممکن است از دو ماه تا چهار سال طول بکشد و متوسط آن هشت ماه است

 از توانمندي کمتري برخوردار باشد هیأتدهد که هر چه  معموالً تجربه نشان می
  3.تر خواهد بود خاب کوتاهزمان جستجو براي انت مدت

  
  دوره تصدي ریاست دانشگاه .6

دهد که بهترین مدت براي طول دوره تصدي کرسی  آمده نشان می  تحقیقات عمل
در طول این مدت رییس قادر خواهد بود . تا هفت سال است ریاست دانشگاه بین پنج

را عملی ت مدمدت، و بلند  مدت، میان کوتاه هاي تا در راستاي اهداف دانشگاه طرح
  4.کند

  امناهیأترابطه رییس دانشگاه با  .7

 امنا که مسئولیت انتخاب و هیأترابطه نامزد کسب کرسی ریاست دانشگاه با 
بدین معنی . اي بر پایه اعتمادسازي است رابطه دارند،  کنترل رییس دانشگاه را بر عهده

وانایی و کارآمدي  امنا را کسب کند و این تهیأتکه نامزدي که بهترین وجه اعتماد 

                                                
1. Inherent Knowledge 
2. Ibid 
3. Frederick D Bolman, op cit, pp 334 
4. Steve O Michael Schwartz, Leela Balraj, "Indicators of president effectiveness: 
a study of trustees of higher education institutions" international journal of 
educational management, Vol15, N.7,2001,p.335 
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بهتر دانشگاه در او دیده شود، به ریاست دانشگاه برگزیده خواهد   براي مدیریت هر چه
این رابطه اعتماد محور در طول دوره تصدي این پست نیز باید بین رییس دانشگاه . شد
  .تداوم داشته باشد  امنا، که بر کار وي نظارت دارند،هیأتو 

شود این  می دیده  جهان هاي ي بعضی از دانشگاهاي که در انتخاب روسا مسئله
است که انتخاب رییس دانشگاه معموالً به دلیل آشنایی و رابطه شخصی صورت 

که معموالً مقام رسمی دولتی (کننده  شود که انتخاب پذیرد و با این عنوان توجیه می می
 عنوان آشنایی بهبر این رابطه و   تکیه. با نامزد احراز پست آشنایی کامل دارد) است

اي که بین رییس  تا رابطه شود مؤلفه محوري در انتخاب رییس دانشگاه سبب می
، غیر نظارتی، غیردستوري اي رابطه معموالً شود کننده آن برقرار می دانشگاه و انتخاب
نکته بسیار مهم  4.باشد) جاي ضابطه محور به( 3 و رابطه محورکاري مبتنی بر مالحظه

 طور  به ،کننده عنوان عاملی تعیین  به"پایبندي به مبناي انتخاب" این است که،
 در. کنندگان برقرار خواهد ماند نامحسوس در رابطه بین رییس دانشگاه و انتخاب

صورت صحیح   به کننده  انتخابهیأتکه رابطه بین رییس دانشگاه و فرد یا   صورتی
کننده  قق اهداف دانشگاه با انتخابتواند در تح برقرار نشده باشد، رییس دانشگاه نمی

  .طور مستقیم انتقال دهد ها را به رابطه سالم برقرار کرده و نیازها و کاستی
  
 آموزش روساي دانشگاه .8

در بسیاري از کشورهایی که به لحاظ نظام آموزشی در سطوح باال قرار دارند، 
مثاالهمیت  عنوان به. اي برخوردار است آموزش روساي دانشگاه از اهمیت و جایگاه ویژه

ها و نهادهاي متعددي  آموزش روساي دانشگاه در آمریکا به حدي است که سازمان

                                                
1. Non- directive 
2. Considerate 
3. Human-relations- oriented 
4. Kenneth H. Blanchard, "College Boards of Trustees: A Need for Directive 
Leadership", The Acadmy of management Journal, Vol.10,No.4.dec,967,p.414-417 
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دارند که سه سازمان  ها و آموزش ایشان را بر عهده وظیفه همکاري با روساي دانشگاه
، و شوراي هاي آمریکا ها و کالج ، موسسه دانشگاهبزرگ موسسه آموزش عالی آمریکا

  4.ها هستند آن ترین مهم آموزش آمریکا
هایی تحت آموزش نحوه ریاست  در برخی موارد روساي دانشگاه رسماً در کالس

کند که این  هایی را اجرا می مثال شوراي آموزش آمریکا برنامه عنوان به. گیرند قرار می
ها فراهم  دانشگاه شده  نظیري را براي روساي تازه انتخاب بی هاي فرصت ها برنامه

هاي  باال ببرند و آمادگیرا  تا از طریق آن درك و فهم خود از امور آموزش عالی کند می
در نتیجه روساي موفق  .کسب کنندرا اند،  تازگی به دست آورده الزم براي پستی که به
 منابع دانش آموزش عالی را شناسایی کرده و با ،هاي معتبر جهان دانشگاهی در دانشگاه
کنند که  ها از این مهم اطمینان حاصل می بدین ترتیب آن. کنند آن ارتباط برقرار می

روز بوده و در حد  المللی، ملی و محلی به شان در مورد مسائل آموزش عالی بین دانش
  5.امکان جامع است

  
 ارزیابی روساي دانشگاه .9

  اصول راهنماي کالن در ارزیابی روساي دانشگاه) الف
توان در موارد ذیل  وساي دانشگاه را میمحورهاي کالن الزم در ارزیابی عملکرد ر

  :خالصه کرد
 امنا خواهان آن هستند که در انتخاب و ارزیابی روساي دانشگاه هیأتاگر  .1

موفق عمل کنند باید خود این اعضا نیز در مورد طبیعت آموزش عالی، نقش رییس 
فرد یک موسسه آموزش عالی از اطالعات جامعی  هاي منحصربه دانشگاه، و ویژگی

 .مند باشند بهره

                                                
1. Association of American Higher Education (AAHE) 
2. Association of American Colleges and Universities (AACU) 
3. American Council on Education(ACE) 
4. Frederick D Bolman, op cit, pp 339 
5. Ibid 
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 امنا باید از این مسئله اطمینان حاصل پیدا کنند که روند ارزیابی رییس هیأت .2
نهایت به تقویت  دانشگاه به نحوي است که اقتدار رییس را زیر سؤال نبرده و در

 .جایگاه ریاست منجر خواهد شد

 –خود . وارد کردن خود رییس به جریان ارزیابی خویش بسیار مفید است .3
این کند بدون   پایه مناسبی را براي باال بردن کارآمدي رییس دانشگاه فراهم میابیارزی
 .گیر کند آور دانشگاه را غافل  با اقدامات اصالحی شوكکه

بندي ارزیابی بد  اگر زمان. ارزیابی مهم است خود اندازه بندي ارزیابی به زمان .4
 .ار گذاشته خواهد شدباشد نتایج تحقیق حتی اگر تحقیق عالی هم باشد، به کن

 امنا هیأتاگر اعضاي . هاي آن بچربد سود ارزیابی تحقیق باید بر هزینه .5
توانند در این مورد اطمینان داشته باشند، نباید دانشگاه را با خطر آسیب مواجه  نمی
 2.کنند

 
 الگوي خرد ارزیابی روساي دانشگاه) ب

رییس دانشگاه است؛ اما  امنا نظارت و ارزیابی هیأتترین وظایف  یکی از مهم
چه اساس معمول بر  طور هاي معتبر دنیا این ارزیابی به سؤال اینجاست که در دانشگاه

پذیرد؟ تحقیقات یک تیم مطالعاتی در دانشگاه اوهایو آمریکا در  محورهایی صورت می
هاي یک رییس کارآمد را در نحوه انتخاب روساي   برخی از مالك2001سال 

 این گروه با استفاده از شیوه پیمایش، 3.بر آمریکا مورد بررسی قرار دادهاي معت دانشگاه
 به نسبت اهمیتی که ،آماري را در این زمینه به دست آورد و با مطالعه این آمار

شدند،   در انتخاب روساي دانشگاه قائل مییادشده هاي هاي امنا براي شاخص هیأت
ها که  اي ارزیابی روساي دانشگاهمحوره. ها صورت گرفت امتیازدهی به این شاخص

  :شود هاي کارآمدي ایشان است، در موارد ذیل خالصه می همان مؤلفه
                                                

1. Self- evaluation 
2. Ibid, p.343 
3. Steve O Michael Schwartz, Leela Balraj,op cit, pp.332-364 
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 دانش -1

  تحصیالت عالی -1-1
هاي سیاسی  بندي منظور شناخت پویایی سیاسی و ترکیب(سیاسی بودن  -1-2

 )درون دانشگاه است

هاي یک موسسه آموزش  منظور شناخت تفاوت (ها شناخت تفاوت -1-3
 )هاي جامعه است با دیگر بخشعالی 

 تأثیر -2

  تأثیر سیاسی -2-1
  تأثیر بر واحدهاي داخلی -2-2
  تأثیرگذاري در جذب منابع -2-3
 ارتباطات -3

این رابطه بسیار حائز اهمیت است چون رییسی که :  امناهیأترابطه با  -3-1
تصدي داند که دوره  می کسی  امنا برقرار نکند خود بهتر از هرهیأترابطه خوبی با 

  1.کوتاهی خواهد داشت
  ها رابطه با مدیران دیگر دانشگاه -3-2
ها و هبات  اگرچه در حالت عادي بین دانشکده: ها دانشکده  رابطه با-3-3

کننده دانشگاه کشمکشی سازنده وجود دارد، ولی اگر این رابطه سازنده به تنش  اداره
  .واهد آمدهیچ تردید بازده دانشگاه پایین خ  بی،مخرب تبدیل شود

   رابطه با دانشجویان-3-4
 نحوه مدیریت نقش رهبري دانشگاه -4

   رهبري علمی4-1
  هایبلندمدت ریزي  برنامه4-2

                                                
1. Ibid 
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هاي مهم در ارزیابی  مدیریت بودجه یکی از شاخص:  مدیریت بودجه-5
  .باشد گاه میانشکارآمدي رییس د

 کارآمدي رییس دانشگاه و هاي عنوان یکی از شاخص به در مورد دانش
دهد که این  هاي فرعی آن، مطالعات آماري گروه مطالعاتی اوهایو نشان می شاخص

 را با 1" دانش تحصیالت عالی" امنا هیأتکننده یا به عبارت بهتر  ي انتخابها هیأت
هاي نحوه  شناخت تفاوت"شاخص دانش، و  مؤلفه ترین مهم عنوان  به88/4امتیاز 

عنوان   به26/4 را با امتیاز "سایر مؤسساتمدیریت یک موسسه علمی آموزش عالی با 
دومین مؤلفه حائز اهمیت در شاخص دانش، در انتخاب رییس دانشگاه دخیل 

هاي   این تحقیقات تفاوت چندانی را در این مورد بین دانشگاهاین کهجالب . اند دانسته
  2.دهد فنی، پزشکی، علوم اجتماعی و غیره نشان نمی/ دولتی، خصوصی

 امناهاي هیأتهاي کارآمدي، عنوان یکی از شاخص زان تأثیربهدر خصوص می
رییس دانشگاه : گیرند عنوان محورهاي شاخص تأثیر در نظر می دانشگاه پنج مؤلفه را به

چه تصویري از خود در اذهان عمومی ساخته است، در داخل دانشگاه چه تصویري از 
 داران چقدر تأثیرگذار است،رییس دانشگاه وجود دارد، رییس دانشگاه بر روي سیاستم

، رییس دانشگاه چقدر در خود دانشگاه حضور فیزیکی )ویژه سیاستمداران ایالتی به(
دسترس است و باالخره رییس چقدر توانایی دارد تا براي دانشگاه منابع  دارد و قابل
 میزان تأثیر رییس "دهد که عامل  تحقیقات گروه مطالعاتی اوهایو نشان می .جذب کند

 میزان حضور "مؤلفه شاخص تأثیر و  ترین  مهم83/4 با امتیاز "ر درون دانشگاه خودد
عنوان دومین مؤلفه حائز اهمیت در   به67/4 با امتیاز "فیزیکی رییس در دانشگاه

  .شده است  شاخص تأثیر، شناخته

                                                
1. Knowledge of higher education culture 

.هاي این شاخص مسائلی چون مدرك دانشگاهی و میزان سوابق پژوهشی است مؤلفه  

2. Ibid 
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هاي کارآمدي بایستی  عنوان یکی از شاخص اما در مورد روابط رییس دانشگاه به
مؤلفه شاخص روابط  ترین مهم عنوان   به77/4 امنا با امتیاز هیأت رابطه با گفت که

طور مستقیم یک   امنا بههیأتنکته مهم این است که رابطه با رییس . شده است  معرفی
  . مورد مالحظه قرار گرفته است،مؤلفه مهم شاخص روابط

هاي  خصشا عنوان یکی دیگر از رهبري رییس دانشگاه به/  درباره مدیریت
دهد که میزان شایستگی و دغدغه رییس در پیشبرد   نتایج تحقیقات نشان می،کارآمدي

مؤلفه این شاخص در  ترین مهم عنوان   به87/4بلندمدت و استراتژیک با امتیاز  هاي طرح
  1.شده است  نظر گرفته

  
 هاي بهبود مدیریت دانشگاه راه .10

 آموزش عالی در آستانه هزاره هاي  چالش" در نوشتاري با عنوان  لوك اي وبر
 در این 1998 سوییس را که در "گلیون"کنندگان در نشست  ، نظرات شرکت"سوم

ها، دانشجویان و  تحوالت، مأموریت: کند بندیمی کشور برگزار شد، در عناوین ذیل جمع
آموزش، کادر آموزشی، تأمین بودجه آموزش عالی، مدیریت آموزش عالی و باالخره 

  .زش عالی آمریکا و اروپاي غربیمقایسه آمو
، رهبري بهتر "مدیریت آموزش عالی به رهبري قوي نیاز است"که در   آنجایی از

گیري جمعی را با نیازهاي  در سازمانی چون دانشگاه باید سنت آزادي علمی و تصمیم
 باین نیازهاي تازه ایجا. اي که مراکز آموزش عالی با آن روبرو هستند، تلفیق کند تازه
رهبري در دانشگاه . دنموقع اتخاذ شو به کند که تصمیمات مهم و اغلب غیرمعمول می

                                                
1. Ibid 
2. Luc E. Weber 

بـوده و  ) IAU(هـا   للیدانـشگاه الم وي عضو انجمن بین. ایشان استاد اقتصاد و علوم سیاسی دانشگاه ژنو است      
  .مشاور آموزش عالی در مراکز متعدد دولتی و غیردولتی در سطح اروپاست

-        ریـزي فرهنگـی و اجتمـاعی وزارت علـوم، تحقیقـات و فنـاوري،           به نقل از نشریه دفتر مطالعات و برنامه
 1-18ها،ص  دانشگاه، رسالت و ارزش: مطالعات راهبردي
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 است، اما توازن قدرت بین مدیریت دانشگاه و "مدیریت مشارکتی"هنوز بر اساس 
کارانه مسلط در  که فرآیند محافظه  طوري  علمی باید به نفع رهبران تغییر کند، بههیأت
مفهوم این الگوي رهبري .  فرآیند پیشروتر وانهدهاي فعلی جاي خود را به نظام

عنوان اولویت نخست در دستور  رو باید به  بسیار چالش آفرین است و ازاینگسترده
  2.کار رهبران دانشگاه قرار گیرد

توان  هاي کشورهاي مختلف، می بر اساس مطالعه تجارب گسترده و متنوع دانشگاه
شده  ي بهبود رهبري دانشگاه، نکات زیر توصیه ها ر شیوهبیشتچنین اظهار کرد که در 

  :است
  گذاري سازماندهی کند و اصل  صورت فدراسیون یا شرکت سرمایه دانشگاه را به

دیگر، به واحدهاي مختلف استقالل  عبارت به.  را به کار گیردگیري فردي اختیار تصمیم
 .دهید تا به نحو دلخواه منابع انسانی و مادي را تخصیص دهند

  گیري چند سطحی از فرایندهاي تصمیمباید تنها یک سطح داراي .  پرهیز کنید
 .مهارت و توانایی باشد و سطح باالتر از آن نظارت دارد

  هاي  براي تصمیم نهایی در زمینه مسائل کلیدي و مهمی چون بودجه، طرح
 شگاهبه رییس دان)  علمیهیأت (کارگیري نیروي انسانی اساسی، امور زیربنایی و به

 .تر عادت کند جامعه دانشگاهی باید به مدیریت قوي. قدرت واقعی دهید

  هاي  بودجه خاصی را براي مدیریت موسسه در نظر بگیرید تا بتواند با دلگرمی
زمان به بعد  هاي جدیدي را اجرا کند و هزینه تعطیلی فعالیتی را که از یک مالی برنامه

 .جبران کندرا در اولویت قرار ندارد 

                                                
1. Broad- based Leadership 
2. Ibid 
3. Principle of subsidiarity 
4. Multi-layered process 
5. President/rector 
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  کل جامعه  گذاري دانشگاه را با گسترش طرحی اساسی که مربوط به سیاست
تصمیم نهایی باید توسط رییس دانشگاه اتخاذ شود و . دانشگاهی است توسعه دهید

 .هاي سطوح مختلف به اجرا درآید طرح بر اساس توانایی

  هاي مدیریت رهبران دانشگاه را در سطوح مختلف سازمانی  سطح مهارت
 .ارتقا دهید)  وجود داردهیأتکه این  درصورتی( مدیره هیأت اعضاي ازجمله

  گیري همچنین به معنی تطبیق ساختار سازمان  تجدید ساختار فرایند تصمیم
هاي  که ساختار دانشگاه در هر کشور و حتی در هر یک از دانشگاه آنجا اما از. است

 .آن سخن گفتتوان راجع به  یک کشور بسیار متفاوت است در اینجا نمی

  ویژه در ارتباط با مؤسسات آموزش عالی دولتی آن است که باید  نکته آخر به
. اي بس پیچیده است اداره دانشگاه وظیفه. ها اعطا کرد استقالل گسترده و واقعی به آن

دانشگاه . رساند تنها به دانشگاه آسیب می دخالت سیاسی با دیدگاه محدود در دانشگاه
کننده انتظار ما از این نهاد  اید هدف روشنی داشته و این هدف تعریفعنوان یک کل ب به

هاي این استقالل  عالوه، زمینه به. گو باشد دانشگاه باید آزادانه عمل کند و پاسخ. باشد
ي باید قانونگذار هاي شده، بلکه در همه زمینه  تنها در قوانین عمومی باید حفاظت نه

 1.احترام قرار گیرد مورد

 
 امنا و انتخاب رییس دانشگاه در ایران هیأت .11

در . شود انتخاب رییس دانشگاه در ایران به شیوه سنتی، متمرکز و دولتی انجام می
این شیوه وزراي علوم، تحقیقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نامزد 

گی موردنظر براي احراز ریاست دانشگاه را جهت تصویب به شوراي عالی انقالب فرهن
در صورت تصویب شوراي عالی انقالب فرهنگی، رییس دانشگاه با . کنند معرفی می

  .گردد حکم وزیر تعیین و مشغول به کار می

                                                
1. Ibid 
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هاي دولتی ایران، شیوه متمرکز انتخاب رییس دانشگاه، در  عالوه بر دانشگاه
نتفاعی نیز موسوم به غیرا هاي غیردولتی نظیر دانشگاه آزاد اسالمی و دانشگاه هاي دانشگاه

 علمی و سایر هیأتنکته مهم در این شیوه دخالت محدود اعضاي . وبیش صادق است کم
  .باشد التحصیالن تحصیالت تکمیلی، در انتخاب رییس می نیروهاي دانشگاه نظیر فارغ

ها و مؤسسات آموزش عالی و  دانشگاه  امنايهیأتقانون تشکیل "بر اساس 
علوم، تحقیقات و  (هاي فرهنگ و آموزش عالی ، هر یک از وزارت خانه1"پژوهشی
ها و مؤسسات آموزش  و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، براي دانشگاه) فناوري

 هیأتترکیب . دهند  امنایی تشکیل میهیأتعالی و مؤسسات پژوهشی وابسته به خود، 
ت  این قانون عبار1ها و مؤسسات آموزش عالی بر اساس بند ج ماده  امناي دانشگاه

، )علوم و تحقیقات و فناوري یا بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ( وزیر:است از
هاي علمی و فرهنگی  تن از شخصیت 6 تا 4، )باشد که منتصب وزیر می (رییس موسسه

یا اجتماعی محلی و کشوري که نقش مؤثري در توسعه و پیشرفت موسسه مربوطه 
بر اساس تبصره . وبودجه کشور ان برنامهداشته باشند و باالخره رییس یا نماینده سازم

 علمی هیأتباید از اعضاي ) ج(بند  هاي حداقل دو تن از شخصیت" این قانون 1ماده 
حضور اعضاي : شود، در این ترکیب، اوالً گونه که مالحظه می همان. ها باشند دانشگاه

تر  عیفنظرض  علمی دانشگاه موردهیأتحضور اعضاي :  علمی ضعیف است، ثانیاًهیأت
 و نه "ها دانشگاه" علمی هیأتعضو  هاي شده دو تن از شخصیت  است، چون گفته

برداري در این  در این ترکیب اثري از سایر عوامل قابل بهره: ، ثالثاً"نظر دانشگاه مورد"
التحصیالن تحصیالت تکمیلی دانشگاه یا حتی احیاناً کارمندان  ترکیب، نظیر فارغ

  .شود ي بیش از بیست سال دیده نمیبرجسته و با سوابق کار
 به پیشنهاد وزیر، " امناهیأت) ج( این قانون، اعضاي بند 2 بر اساس ماده این که

 4تصویب شوراي عالی انقالب فرهنگی و تأیید و حکم ریاست جمهوري براي مدت 

                                                
- شوراي عالی انقالب فرهنگی2/12/1367مورخ 183و 181 مصوب جلسات . 
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انتخاب مجدد " و " امنا باشندهیأتتوانند عضو دو  می"شوند و سال منصوب می
هد، ولی آنچه در د  امنا میهیأت، خوب بوده و جایگاه باالیی را به "نع استایشان بالما

 برحسب مورد به " امناي موسسههیأتریاست " آمده است که بر اساس آن 3ماده 
عهده یکی از دو وزیر خواهد بود، به دلیل مشغولیت گسترده و فراوان هر یک از این 

 امنا کاسته هیأتمالً از کارآمدي رییس هاي تحت مدیریت خود، ع دو نفر در وزارتخانه
تجربه نشان داده است که وزیر محترم . دهد و آن را به یک مقام تشریفاتی تنزل می

 امنا را نداشته و در عمل این مهم را به دیگري هیأتهمه  امکان تشکیل جلسه این
 عالی و ها و مؤسسات آموزش ي امناي دانشگاهها هیأتدر قانون تشکیل  .کند واگذار می

 امنا به عهده رییس دانشگاه و موسسه است که با توجه به عدم هیأتپژوهشی، دبیري 
 امنا، در عمل هیأتعنوان رییس  به ها ي امناي دانشگاهها هیأتحضور وزیر در جلسات 

ي امنا توسط فردي در وزارت خانه به نمایندگی از وزیر صورت ها هیأتریاست 
  .اي با استفهام معناداري مواجه است  رویهگیرد که کارآمد بودن چنین می

 ترین ي امنا که یکی از مهمها هیأتنظر مدیریتی  اما در بعد نظارتی و اعمال
رود، با توجه به  هاي معتبر جهان به شمار می  در دانشگاهها هیأتهاي کاري این  جنبه

ها و  انشگاههاي امناي د هیأت قانون تشکیل 7شده در ماده   وظایف و اختیارات تعریف
هاي امنا رقم  هیأتمؤسسات آموزش عالی و پژوهشی، شرایط خوب و مناسبی براي 

نامه  تصویب آیین: عبارت است از شده  بینی این وظایف و اختیارات پیش. خورده است
، بررسی و تصویب بودجه دانشگاه و سازمانی اداري موسسهچارت داخلی، تصویب 

شود، تصویب بودجه تفصیلی   یا موسسه پیشنهاد میموسسه که از طرف رییس دانشگاه
ها و ترازنامه ساالنه دانشگاه یا موسسه، تصویب  دانشگاه یا موسسه، تصویب حساب

دار براي  نحوه وصول درآمدهاي اختصاصی و مصرف آن، تعیین حسابرس و خزانه
هاي بخش خصوصی و عواید محلی اعم  دانشگاه و موسسه، کوشش براي جلب کمک

                                                
- ریزي و با تصویب شوراي عالی انقالب فرهنگی با هماهنگی سازمان مدیریت و برنامه.
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هاي مالی و معامالتی، پیشنهاد میزان  نامه ، تصویب آییننقدي، تجهیزاتی، ساختمانیاز 
، )ها کارشناسان و تکنیسین ( علمیهیأت علمی و غیر هیأتهاي اعضاي  العاده فوق

تعیین نحوه اداره واحدهاي تولیدي، خدماتی، کارگاهی و بهداشتی و درمانی دانشگاه یا 
الزحمه، حق التالیف و  التدریس، حق التحقیق، حق حق تعیین میزان پرداخت موسسه

 و تصویب مقررات استخدامی اعضاي نظایر آن، بررسی گزارش دانشگاه یا موسسه
  4. علمیهیأت

توجهی برخوردار  ي امنا از اختیارات قابلها هیأتشود،  گونه که مالحظه می همان
توجهی در مدیریت  ت قابل ها از تأثیرا  اعمال آن،هستند، که در صورت مدیریت درست

درستی  کالن دانشگاه برخوردار خواهد بود، اما این مهم به دالیل و عوامل گوناگونی به
هایی نظیر دانشگاه تهران،  دهد که دانشگاه تجربه نشان می. افتد و به تمام اتفاق نمی

مل تر ع  امنا، موفقهیأتگیري درست از اختیارات  امیرکبیر و صنعتی شریف در بهره
  .هاي ایران دارد هاي امنا در دانشگاه هیأتتوجه  اند و این خود نشان از ظرفیت قابل کرده

  
  گیري نتیجه

با توجه به آنچه که گذشت، اگر خواسته باشیم از تجربیات جهان و ایران چهار دهه 
 کننده در کارآمدي این نهادهاي تعیین ها، قبل بهره گرفته و با تحولی در مدیریت دانشگاه

توان نکات و پیشنهادهاي ذیل  پیشرفت و توسعه و تمدن سازي کشور را باال ببریم، می
  :را مطرح ساخت

در این ترکیب باید نقش عوامل . ي امنا نیاز به بازبینی داردها هیأتترکیب  .1
 .تأثیرگذار هر دانشگاه بیشتر باشد

                                                
- صوب شوراي عالی انقالب فرهنگیبا رعایت ضوابط م.
- در چارچوب ضوابطی که به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
- شود که توسط رییس دانشگاه یا موسسه ارائه می

- اجرا خواهد بود منظور هماهنگی پس از تأیید وزارت خانه مربوط قابل که به.  
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 امتم امناي هیأتعنوان رییس  تعیین وزیر علوم، تحقیقات و فناوري به .2
و  تر هاي کشور، در عمل از کارایی الزم برخوردار نیست، باید رییس مناسب دانشگاه
 هماهنگی همه این که امناي هر دانشگاه تعریف کرد، ضمن هیأتبراي ي تر عملیاتی
در این مورد و هاي کالن کشور را نیز باید براي آن فکري کرد  ها با سیاست دانشگاه

 .لحاظ نمود

 انجمن هر دانشگاه، عوامل تأثیرگذار آن دانشگاه را در تعیین توان با تشکیل می .3
 هیأتتواند شامل اعضا  ترکیب این انجمن می.  امنا و انتخاب رییس مشارکت دادهیأت

 سال 20 مدیران ارشد برجسته با بیش از  والتحصیالن دکتري علمی دانشیار به باال، فارغ
 هیأت، دو یا سه برابر مورد نیاز اعضاي تواند انجمن هر دانشگاه می. سابقه کار باشد

 به رییس دانشگاه یا وزیر محترم علوم، ، امناي دانشگاه راهیأتشده در  بینی علمی پیش
حسب (تحقیقات و فناوري و یا حتی اگر الزم باشد به شوراي عالی انقالب فرهنگی 

دنظر، حسب قانون معرفی نماید تا از میان آنان تعداد مور) آنچه که در قانون خواهد آمد
 .تعیین گردند

 امنا را به هیأتتر و تدبیر سازوکارهایی مناسب، باید  با دادن اختیاراتی شفاف .4
 .ها تشویق و احیاناً وادار نمود تر و اثرگذارتر در مدیریت دانشگاه حضوري فعال

ها، هر یک از  توان با تفکیک میان ریاست عالی و رییس اجرایی در دانشگاه می .5
هاي  مثالً از چهره. صب را با اعمال سازوکارهایی مناسب به اهل آن واگذار کرداین منا

عنوان ریاست عالی دانشگاه استفاده کرد، تا  برجسته علمی و پژوهشی آن دانشگاه به
 پژوهشی دانشگاه و کسب اعتبار و منزلت براي آن قرار –ایشان محور ارتقاء علمی 

رد که در این زمینه از علم و تجربه عملی الزم و گیرند و ریاست اجرایی را به کسی سپ
البته در این صورت باید پیشاپیش تدبیر الزم جهت حل و غلبه بر . کافی برخوردار باشد

هایی که از مدیریت باالي  مشکالت سنتی موجود در نظام اداري کشور براي دستگاه
ي ها  این صورت تزاحماند، اندیشیده شود، در غیر دوگانه در سطح عالی برخوردار بوده

 .ساز شود مشکل تواند این دو می
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در صورت تعریف و تنظیم درست وظایف و اختیارات ریاست عالی و رییس  .6
توان با سازوکارهایی مناسب، انتخاب رییس عالی را به انجمن  اجرایی دانشگاه، می

ر این زمینه د. دانشگاه و تعیین رییس اجرایی را به وزیر علوم، تحقیقات و فناوري سپرد
مثالً وزیر محترم علوم، .  امنا یا انجمن دانشگاه بهره گرفتهیأتتوان از ظرفیت  نیز می

کنند، یکی را  نفري که این دو نهاد به ایشان معرفی می  تحقیقات و فناوري از پنج
حتی نظارت و احیاناً دخالت عالی شوراي . گزیند عنوان رییس اجرایی دانشگاه برمی به

 .تعریف و تنظیم است  رهنگی در هر دو مورد نیز قابلانقالب ف

 پژوهشی آن -هاي برجسته علمی ریاست عالی دانشگاه حتماً بایستی از چهره .7
عیار بوده و خود را از هر لحاظ  دانشگاه بوده و از کسانی باشد که یک دانشگاهی تمام

 . کرده باشدطور خاص خصوص، به طور عام و آن دانشگاه به وقف علم و تحقیقات به

هاي آموزشی براي ریاست دانشگاه بایستی  اي از بسته درهرحال، مجموعه .8
هاي آموزشی را، بعد از  خصوصاً رییس اجرایی حتماً باید این دوره. اجباري گردد

بینی  براي انجام این مهم باید ساختاري پیش. انتخاب و قبل از آغاز به کار، بگذارند
ن و ایران، خصوصاً تجارب روساي قبل آن دانشگاه گردد که محل تجمیع تجارب جها

 .دننتیجه مفیدتر و مؤثرتر باش تر و در تر و علمی هاي آموزشی هر چه عینی باشد، تا بسته

شده و  ها باید سازوکاري جدي و علمی طراحی براي ارزیابی روساي دانشگاه .9
گیري  رزیابی نه مچبدیهی است که بایستی هدف از ا. طور مستمر به اجرا گذاشته شود به

اگر اهمیت ارزیابی هر رییس براي آن دوره . بلکه مساعدت و معاضدت تعریف شود
هاي بعد و انباشت این تجربیات براي روساي بعدي،   داشته باشد، براي دوره1ضریب 

 .ضریبی چند برابر خواهد داشت

، شدت پرهیز کرد بایستی درهرحال از سیاسی شدن انتخاب رییس دانشگاه به .10
 "گاه"عنوان بایستی دانشگاه را دائما ًبه . چه ریاست عالی و چه رییس اجرایی

طور   به"دانش"اي تدبیر و عمل کرد که در این مکان و ساختار  گونه  دید و به"دانش"
تواند به روند رشد علم و تحقیق و فناوري  دائم و مستمر اعتال یابد و از هر آنچه که می
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سیاسی شدن انتخاب رییس دانشگاه، به همان اندازه که اگر از . لطمه زند، پرهیز نمود
گردد، این امر اگر احیاناً و به هر ترتیب  سوي دولت باشد، مطلوب و خوب ارزیابی نمی

 .قبول نخواهد بود از سوي جامعه دانشگاهی نیز باشد، درست و قابل

 را "تیپ ایده آلی"در تعریف دانشگاه مستقل، نبایستی به قول وبر یک  .11
دانشگاه .  شود"گشتم نبود نگرد نیست"ارائه کرد که مصداق فراز حکیمانه مشهور 

مستقل ایرانی بایستی مصداقی باشد از برآیند تجربیات گذشته خود، تجارب موفق مفید 
هاي معتبر جهان و نگاه به آینده در روندهایی که اکنون  و قابل عملیاتی سازي دانشگاه

 .ند هستآن سوي ل طی طریق و مسیر بههاي جهان در حا دانشگاه

ها در آن از اهمیت باالیی برخوردار  هایی که استقالل دانشگاه یکی از حوزه .12
تواند ضمن  ها در این زمینه می استقالل دانشگاه. است، حوزه پژوهش و فناوري است

 .سوي رفع نیازهاي جامعه سوق دهد ها رابه دانشگاه باال بردن سطح خالقیت و نوآوري،
 مبناي عمل قرار گرفته و خود یک ، علم براي علماین کهها افزون بر  امروزه در دانشگاه

 شود که با تبدیل  از علمی سخن گفته می،اي باالتر شود، در درجه ارزش محسوب می
 .شدن به فناوري در خدمت جامعه و رفع نیازهاي آن قرار گیرد 

  



  
  
  
  

  ها استقالل دانشگاه شناسی آسیب

  شیوا بازرگان  ،  بر گرجی ازندریانیاک علی
  
ملک از خردمندان جمال گیرد، و دین از        

پادشـاهان بـه    . پرهیزگاران کمـال یابـد    
که  ترند، صحبت خردمندان از آن محتاج

 ...خردمندان به قربت پادشاهان
 پندي اگر بشنوي اي پادشاه

 در همه عالم به از این پند نیست
 جز به خردمند، مفرما عمل

 !ه عمل، کار خردمند نیستگر چ
  گلستان سعدي

  
  چکیده

توان استقالل نهادها و مؤسسات  از منظر مفهومی و در یک تعریف کلی می
ها به دولت و  ها را به معناي عدم وابستگی آن آموزشی، ازجمله دانشگاه

ها از انواع فشارهاي مدیریتی، سیاسی یا  هاي متعارف آن تأثیرناپذیري فعالیت

                                                
- بهشتی دانشیار حقوق دانشگاه شهید  .            gorji110@yahoo.fr  
- بهشتی دانشجوي دکتري حقوق عمومی دانشگاه شهید   .    sh.bazargan70@gmail.com  
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در رویکرد ماهوي، منظور از استقالل مؤسسات آموزشی . ی دانستمالی بیرون
هاي آموزشی و پژوهشی  فقدان سانسور ساختاري یا محتوایی در برنامه

در این معنا . در بطن مفهوم استقالل، مفهوم آزادي نیز نهفته است .هاست آن
ضی از رَتوجه است که فارغ از الزامات ع مورد حقی انسان مستقل و ذي

صورت کنشگرانه در محیط پیرامونی  به تواند هایی برخوردار است و می ديآزا
گانه استاد، دانشجو و کارکنان  از این منظر اضالع سه. خود تأثیرگذار باشد

عنوان کنشگران داخلی دانشگاه در نظر گرفت و در  توان به دانشگاه را می
دانشگاهی به تر در حکمرانی  صورت کلی ها و به مسئله استقالل دانشگاه

بنابراین، حکمرانی دانشگاهی . ها پرداخت روشن کردن نقش هرکدام از آن
هاي این سه گروه امکان  اساساً بدون شناسایی و تضمین حقوق و آزادي

  .تحقق نخواهد داشت
ها و مؤسسات  نظام حقوقی و سازوکارهاي مدیریتی حاکم بر دانشگاه

هاي  گانه یاد شده از آسیب  سهآموزش عالی در ایران در ارتباط با اضالع
وجود . رنجور است... اداري، رفتاري و -ساختاري، محتوایی، هنجاري، مالی

ها مانع از کارآمدي و کامیابی مؤسسات علمی در نیل به اهداف  این آسیب
صورت مختصر مورد  هابه در مقاله حاضر، هریک از این آسیب. شود خود می

 .گیرد بررسی و مداقه قرار می

 استقالل دانشگاهی، حکمرانی دانشگاهی، استقالل : کلیديهاي ژهاو
 .ساختاري، استقالل محتوایی، استقالل مالی

  
  درآمد

ترین محل براي بحث و تبادل آرا در تولید  عنوان مهم به ها با توجه به اهمیتی که دانشگاه
رو  ازاین.  ناممکن است، بدون دانشگاه آزاد،علم و اندیشه دارند، وجود جامعه آزاد

ها  است که آزادي دانشگاهی در معناي آزادي در انتخاب مواد درسی و نحوه آموزش آن
 و استادانو همچنین امکان نقد و ارزیابی آزادانه مسائل مختلف و مورد مناقشه توسط 
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 از مصادیق بسیار مهم ،دانشجویان بدون واهمه از تعقیب و هرگونه برخورد بازدارنده
استقالل دانشگاهی میزانی از استقالل که دانشگاه براي رهایی از . آزادي بیان است

آزادي و استقالل . کند فراهم میرا فشارهاي سیاسی و اقتصادي باید داشته باشد 
دانشگاه داراي مستندات بسیاري در اسناد حقوق بشري و حتی قوانین اساسی کشورها 

تر آزادي بیان  مفهوم کلی و موسعها را به  توان همه آن که بیان شد می است که چنان
  .فروکاست

 درك و تحقق آزادي و استقالل دانشگاه بدون توجه به واقعیات جامعه و با 
تواند نظام دانشگاهی پویا و مؤثري را در جامعه ایجاد کند و  ها نمی آل صرف طرح ایده

به همین .آل را به شعارهایی کامالً توخالی تبدیل خواهد کرد نهایت این دو ایده در
هاي مفصلی درباره تحقق آزادي و استقالل دانشگاه در جوامع  جهت است که بحث

شناسی  حل، نیازمند آسیب براي پیدا کردن راه. شود ها مطرح می خاص توسط حقوقدان
موانع و مشکالت موجود بر سر راه استقالل دانشگاهی در سه سطح ساختاري، 

  .و مالی هستیم) کارکردي (محتوایی
  

  معنا و پیشینه -1
ویژه در حوزه علوم انسانی، در نهادهاي علمی نامستقل دشوار یا در  تولید اندیشه، به

گرا هرگز مرزهاي دانش  دانشگاه ناآزاد یا دانشگاه آزاد صورت. مواردي غیرممکن است
. استقالل به معناي خوداتکایی، خود مدیري و خودبسندگی است. نخواهد نوردید را در

آید،  که از مستقل بودن یک شخص حقیقی یا حقوقی سخن به میان می   هنگامی
شود، این است که این شخص قدرت  اي که به ذهن متبادر می نخستین نکته

توان  از منظر حقوق عمومی، استقالل را می. گیري مستقل و خودگردانی را دارد تصمیم
هایی که  یتصالح. هاي گزینشی جستجو کرد در برخورداري گسترده از صالحیت

در مفهوم سلبی، . هاي متعدد است مشحون از اختیار و حق انتخاب از بین گزینه
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ها، مداخالت و  استقالل مبین آن است که انسان یا نهاد مستقل، فارغ از فشارها، تحمیل
خودبسنده بودن دانشگاه به . پردازد تنگناهاي بیرونی، به اداره امور اختصاصی خود می

انسان یا نهاد . به شرایط محیطی و فرورفتن در کنج انزوا نیستتوجهی  معناي بی
قدرت جذب و فهم خویش از محیط اطراف تأثیر  خودبسنده در عین استقالل، با

  .گذارد می ها نیز تأثیر پذیرفته و گاه بر آن
توان استقالل نهادها و مؤسسات  از منظر مفهومی و در یک تعریف کلی می

ها به دولت و تأثیرناپذیري  ها را به معناي عدم وابستگی آن هآموزشی، از جمله دانشگا
در . ها از انواع فشارهاي مدیریتی، سیاسی یا مالی بیرونی دانست هاي متعارف آن فعالیت

رویکرد ماهوي، منظور از استقالل مؤسسات آموزشی فقدان سانسور ساختاري یا 
  .هاست هاي آموزشی و پژوهشی آن محتوایی در برنامه

عنوان  به) و حتی پیش از آن (19زم به ذکر است که آزادي دانشگاهی از قرن ال
اما از سوي . شده و مورد اجرا قرار گرفته است ناپذیري از لیبرالیسم مطرح بخش جدایی

هاي آموزش عالی با تغییرات جدیدي مواجه شدند که  ، نظام21دیگر از شروع قرن 
، پس. اند نامیده» تقالل بیشتر و پاسخگویی بیشتراس«اي این تغییرات را ترکیبی از  عده

مقامات دولتی عمدتاً . پرداختن به پاسخگویی دانشگاه از ابعاد گوناگون اهمیت دارد
آزادي «ها را بسیار رمزآلود، واکنشی و آماده حمله به نیروهاي بیرونی به بهانه  دانشگاه

ها نیز مقامات دولتی را ناآگاه،  شگاهدر مقابل، دان. دانند می» استقالل دانشگاهی«و » علمی
  1.دانند می گرایی واقع از دور اعتماد و به  غیرقابل

 چیزي به نام آزادي دست کم دانشگاهی هاي سیستمبسیاري از کشورها و امروزه، 
حال، آزادي  این با. اند اند و نسبت به آن ابراز تعهد کرده شناسایی کردهعلمی را 

                                                
-  ،شکاف پاسخگویی بیرونی پرداختچی، محمدحسن؛ بازرگان، عباس؛ آراسته، حمیدرضا، مظفري، گشتاسب

  .93، ص 63، شماره 1391ریزي در آموزش عالی، بهار  ژوهش و برنامه، پها از دیدگاه جامعه علمی دانشگاه
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باید هستند،  اصلی دانشگاه هاي ارزشو کسانی که نگران رد هنوز امنیت نداآکادمیک 
  1.تارزیابی مجدد جهانی مورد نیاز اسحتی .  باشندهمواره هشیار

  
  استقالل ساختاري -2

استقالل ساختاري به معناي این است که دانشگاه ازلحاظ سازمان اداري خودبنیاد بوده 
مور اداري، استخدامی و سازمانی وفتق ا و بتواند بدون دخالت روزمره دولت به رتق

برخورداري از شخصیت حقوقی مستقل و عدم وابستگی سازمانی به . خود بپردازد
. هاي استقالل ساختاري دانست توان از نشانه دولت و نهادهاي خارج از دانشگاه را می

هاي مستقل و مخصوص به خود، ارکان  در چنین حالتی، دانشگاه مستقل از دارایی
  .اجرایی و اداري مستقل برخوردار است-ريگی تصمیم

در رویکرد ساختاري شاید بتوان دانشگاه را به یک بنگاه خصوصی تشبیه کرد که 
کارگیري نیروهاي  ریزي و حتی، استخدام و به گیري، برنامه دست بازتري در تصمیم

 چارچوبتواند، در  بدیهی است دولت در این مورد و موارد دیگر می. خود دارد
اري، قانونگذاري و ذگ گري، سیاست نت از استقالل مؤسسات علمی، به نقش تنظیمصیا

  .نظارت خود بپردازد
) هاي دولتی، غیرانتفاعی، آزاد اسالمی اعم از دانشگاه(هاي ایران  اکنون، دانشگاه هم

مراکز .  علمی خود فاقد استقالل عمل مناسب هستندهیأتدر استخدام کارکنان اداري و 
در این . ي متعددي در مراحل گوناگون در مسئله استخدام مداخله دارندها هیأتو 

 علمی پیمانی هم بدون  هیأتزمینه، ذکر این نکته بسیار مهم است که حتی، استخدام 
هاي استخدامی و  تبدیل وضعیت. مداخله مستقیم وزارت علوم ممکن نیست

یته مرکزي جذب، مستقر نظر کم   علمی هم مستقیماً با اعمالهیأتهاي مکرر  گزینش
ثباتی در وضعیت  همین امر، اوالً، به ایجاد نوعی بی. شود در وزارت علوم، انجام می

                                                
1. Altbach, Philip G. "Academic freedom: International realities and 
challenges." Higher education 41.1-2 (2001): p205. 
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ثانیاً، . کند ها را بسیار طوالنی می  دامن زده و روند استخدام قطعی آناستاداناستخدامی 
پر از اي  اي یک استاد را به دهه با ایجاد فضاي کاري نامطمئن دهه نخست فعالیت حرفه

نگارنده خود از . شود می ها اضطراب و تشویش مبدل کرده و مانع از نشاط علمی آن
ی که بهترین استادان.  بوده استاستاداننزدیک شاهد وضعیت نابسامان این دسته از 

پیش از دهه . کنند دوره حیات علمی خود را در فضایی ناروشن و پر از ناامیدي طی می
 آزمایشی - سال به وضعیت رسمی5-4ي علمی ظرف اه هیأت وضعیت استخدامی 80

زمان زیادي براي قطعیت  گرچه، این مدت هم. شد  قطعی تبدیل می-و سپس رسمی
طور  ی که بهاستاداناکنون، بسیارند  یافتن وضعیت استخدامی یک شخص است، اما هم

 یا هر کنند و هرسال سپري می) قراردادي(میانگین حدود ده سال را در وضعیت پیمانی 
سوي دفتر ریاست دانشکده و دانشگاه روانه شده  هاي لرزان به بار با دست شش ماه یک

ي گذشته، کم نبودند ها سالدر . کنند و تقاضاي تمدید قرارداد خود را مطرح می
ها خواسته  ی که بعد از چند سال فعالیت قراردادي در یک دانشگاه دولتی عذر آناستادان

جذب دانشگاه آزاد یا مؤسسات غیرانتفاعی شدند و برخی دیگر ها،  برخی از این. شد
هم به مشاغل عادي و غیرعلمی روي آورده و عطاي تدریس را به لقایش بخشیدند یا با 

وطن خود   ناگزیر غربت غرب را ترجیح داده ودانشجویان هم،ها انبوهی از سرخوردگی
  .را از مواهب علمی خود محروم کردند

ها نیز  ي جذب و ممیزي دانشگاهها هیأتي امنا، ها هیأتحتی در وضعیت کنونی، 
مثال، دانشگاهیان   عنوان به. تحت نفوذ انکارناپذیر نهادهاي خارج از دانشگاه قرار دارند

 امناي هیأت و تقریباً تمام اعضاي  امناي خود ندارندهیأتدهی به  هیچ نقشی در شکل

                                                
- ي ها ن حتی در هیاتتأکید نویسنده بر هیات امنا به دلیل اهمیت راهبردي آن است، وگرنه دانشگاهیا

هاي تخصصی مربوط به ارتقا و تبدیل وضعیت نیز نماینده منتخب به معناي دقیق  تري مانند کمیسیون اهمیت کم
یعنی به معناي . شوند معموالً، این افراد توسط رییس دانشکده یا دانشگاه پیشنهاد و منصوب می. کلمه ندارند

شوند،  نی که تمام مدیران دانشگاه از باال به پایین منصوب و تحمیل میالبته، زما. فنی کلمه انتخابی در کار نیست
  .شاید داشتن چنین انتظارهایی کمی نامعقول به نظر برسد
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ها به معناي  کدام از آن شود و هیچ حمیل میها ت ها از سوي ارباب قدرت بر آن دانشگاه
هاي آموزشی و  گروه. شوند دقیق کلمه نماینده منتخب دانشگاهیان محسوب نمی

 علمی و پذیرش هیأت استخدام اعضاي جدید :پژوهشی نیز در مسائل راهبردي، مانند
انتصابی در -داده و نهادهاي اداري دانشجویان دکتري مرجعیت اصلی خود را ازدست
هاي  ها را به مذبح مصلحت سنجی بسیاري از موارد مصوبات علمی و کارشناسانه گروه

  .برند غیرعلمی می
عنوان برترین نهاد رگوالتوري این موسسه علمی  توانبه  امناي دانشگاه را میهیأت

ست، ها هیأتوبیش تحت تأثیر این   سرنوشت دانشگاه کماین کهبا توجه به . دانست
 مشارکت مستقیم و مؤثر داشته ها هیأتهیان در چینش اعضاي این چرا نباید دانشگا

هاي بزرگی مانند دانشگاه   امناي دانشگاههیأت ترکیب اعضاي این کهجالب . باشند
 این از ده عضو محترم. شهید بهشتی بیش از هر چیز نشانگر سیاسی بودن آن است

ضمن اداي . ندا ده نشهیأت شخصیت علمی خود عضو این دلیلکدام به   هیچهیأت
احترام به همه این عزیزان باید گفت، جایگاه سیاسی این بزرگواران باعث عضویت 

ها، آیا  فارغ از شیوه انتخاب اعضا و چگونگی چینش آن.  امنا شده استهیأتها در  آن
دهند،  مردان ابوالمشاغل تشکیل می ر اعضاي آن را سیاستمداران و دولتبیشتی که هیأت
ي، نظارتی و دوظیفه راهبر با تشکیل جلسات منظم و مستمر به انجامتوانند  می

آیا این امر نشانگر . اري خود در دانشگاه بزرگی مانند شهید بهشتی بپردازندذسیاستگ
نوعی  آیا دانشگاه نیاز به. ها نیست اعتمادي حکومت نسبت به بدنه دانشگاه نوعی بی

                                                
- آقایان دکتر کامران : اند از ها بدون استثنا از مدیران ارشد دولت قبلی بودند، عبارت این اعضا که تمام آن

شمی، مهندس ها ، دکتر داودي، دکتر الهام، مهندس سید مجتبی ثمرهدانشجو، دکتر ایرانمنش، دکتر مالباشی
اي در چینش هیات  ناگفته نماند، چنین رویه.محصولی، مهندس تقی پور، دکتر مرادي و خانم دکتر سلطان خواه

وبیشدرصدد نشاندن  هاکم امنا اختصاصی به یک دولت خاص و حتی یک دانشگاه خاص ندارد و همه دولت
هاي قبلی  بررسی سوابقاعضاي دوره. اند هاي مختلف علمی برآمده رهنگی و سیاسی خود در کرسیهاي ف ژنرال

  .ها پرداخت جاي شخصی کردن مباحث باید به اصالح ساختارها و رویه پس، در این زمینه به. مؤید این ادعاست



  
  
  
  

  ...ها استقالل دانشگاهملی همایش مجموعه مقاالت     190

مرکز تولید اندیشه و علم، شایستگی اداره عنوان  مبصر سیاسی و دولتی دارد یا خود به
بین  ها فقدان ارتباط نزدیک خود را دارد؟ آیا یکی از دالیل عمده پسرفت دانشگاه

؟ واقعاً، در طول دوره عضویت اعضاي ها نیست  دانشگاهاستادان امنا و هیأتاعضاي 
 اداناستها و   امنا چند بار فرصت دیدار حضوري و تبادل اطالعات بین آنهیأت

 امناي یک دانشگاه شد اما هیأتتوان عضو  دهد؟ چگونه می دانشگاه و کارمندان رخ می
  هیچ ارتباط مستقیم یا غیرمستقیمی با بدنه آن دانشگاه نداشت؟

ها که  ي امنا، در ذیل به وظایف آنها هیأتتر نمودن نقش راهبردي  جهت برجسته
 آموزش عالی مؤسساتها و  دانشگاه نايهاي امهیأت تشکیل )قانون (نامه  آیین7ماده در 

  :شود مندرج است، اشاره می)  شوراي انقالب فرهنگی1367مصوب  (و پژوهشی
  نامه داخلی  تصویب آیین-الف 
که به پیشنهاد   تصویب سازمان اداري مؤسسه بر اساس ضوابطی-ب 
جمهور  سریزي و نظارت راهبردي رئی  معاونت برنامههاي مربوط با هماهنگی وزارتخانه

  .به تصویب شوراي عالی انقالب فرهنگی خواهد رسید
  .شود  بررسی و تصویب بودجه مؤسسه که از طرف رئیس مؤسسه پیشنهاد می-ج

                                                
ها منتظر ماند تا این هیات تشکیل  گاه براي انتقال یک نکته به هیات امنا یا تغییر یک دستورالعمل ساده باید ماه1

مثال، در سالیان اخیر دانشگاه شهید بهشتی با تصویب هیات امنا و برخالف اصل برابري و  عنوان به. جلسه بدهد
 استادانهاي پیدا و پنهان این  اعتراض. کرد  پیمانی خودداري میاستادانپایه به  استحقاق از اعطاي بیش از سه

 شنیده شد و استادانحق   اینکه در دوره ریاست دکتر محمدمهدي طهرانچی مطالبه بهشد تا مسموع واقع نمی
توانند   پیمانی دانشگاه شهید بهشتی در این دوره حداکثر میاستاداناکنون،  هم. صورت جزئی حل شد مشکل به

محبوب این گرچه، اصالحات صورت گرفته در دوره ریاست دکتر طهرانچی، رییس .  پایه را اخذ نمایند5تا 
هاست، اما اگر استادي در  عدالتی پیش محسوب شده و نشانگر عزم راسخ ایشان در زدودن بی دانشگاه، گامی به

 پایه نشان دهد، هیچ مجوز عقلی و شرعی براي 5دوره پیمانی شایستگی علمی خود را براي اخذ بیش از 
هاي علمی متعدد است،  ي که قادر به کسب پایهروشن است که استاد. ها وجود ندارد مخالفت با اعطاي این پایه

پس به نظر . تردید خارج از اراده اوست اي به تطویل دوره پیمانی خود ندارد و چنین تطویلی بی شخصاًعالقه
هایی که حق اوست و براي وي آثار مالی و منزلتی دارد، فاقد  رسد، محروم کردن این شخص از دریافت پایه می

  .ستکننده ا توجیه قانع
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   تصویب بودجه تفصیلی مؤسسه-د
  ها و ترازنامه ساالنه مؤسسه هـ ـ تصویب حساب

   تصویب نحوه وصول درآمدهاي اختصاصی و مصرف آن-و
  دار براي مؤسسه خزانه  تعیین حسابرس و -ز
 بخش خصوصی و عواید محلی اعم از نقدي، يها  کوشش براي جلب کمک-ح

  تجهیزاتی، ساختمانی با رعایت ضوابط مصوب شوراي عالی انقالب فرهنگی
 تاییدهاي مالی و معامالتیکه برحسب مورد پس از  نامه  تصویب آیین-ط

  .باشد اجرا می وزارتخانه مربوط قابل
کارشناسان ( علمی هیأت علمی و غیر هیأتالعاده اعضاي  میزان فوق پیشنهاد -ي

هاي علوم، تحقیقات و فناوري و   وزارتخانهدییکه حسب مورد پس از تأ) ها و تکنیسین
  .باشد اجرا می یا بهداشت، درمان و آموزش پزشکیقابل

 تعیین نحوه اداره واحدهاي تولیدي، خدماتی، کارگاهی و بهداشت و درمانی -ك
  . وزیران خواهد رسیدهیأتکه به تصویب   ضوابطیچارچوبمؤسسه در 

 و فیالتأل الترجمه، حق التدریس، حق التحقیق، حق  تعیین میزان پرداخت حق-ل
  نظایر آن
  .شود یس مؤسسه ارائه میی بررسی گزارش مؤسسه که از طرف ر-م
منظور   علمی مؤسسه که بههیأت تصویب مقررات استخدامی اعضاي -ن

  .اجرا خواهد بود  وزارتخانه مربوط قابلدییاهنگی پس از تأهم
ها و مؤسسات آموزش عالی از استقالل  بدیهی است، تا زمانی که دانشگاه

ها و  ترین واکنش ها با سخت مدیریتی الزم برخوردار نباشند و خردترین کنش آن
دهاي علمی خود ها را مسئول بروندا توان آن سازمانی روبرو شود، نمی هاي برون نظارت

ارزش و اهمیت استقالل استاد و دانشگاه ). اصل تالزم اختیار و پاسخگویی(دانست 
مراتب باالتر از آن است زیرا قاضیان براي  تنها کمتر از استقالل قاضی نیست بلکه به نه

نشستن بر مسند قضاوت باید از رودخانه صاف و زالل دانشگاه عبور کنند و بدیهی 
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. تواند از پاکی و طراوت چندانی برخوردار باشد ه پیرو و نامستقل نمیاست که دانشگا
 مسئولیتی در  وکه در حالت جبري قرار دارداست دانشگاه فاقد اختیار همانند انسانی 

توان از انسانی یا نهادي که در  چگونه می. برابر اعمال و بروندادهاي خویش ندارد
ار رقابت در دنیاي دانش و اندیشه را برد، انتظ وضعیت جبر و اضطرار به سر می

ها داشته است،  ؟ در گفتگوهایی که نویسنده با برخی از روساي محترم دانشگاهداشت
  .کنند ها اعالم می گیري اي از تصمیم هاشخصاً ناتوانی خود را در پاره آن

ها مستلزم اعطاي اختیارات بیشتر به  پس ازلحاظ ساختاري استقالل دانشگاه
مانند انتخاب دانشجو، استخدام، ترفیع، ارتقا، (ها در اداره امور اختصاصی خود  دانشگاه

ها،   و کارکنان، دموکراتیک بودن مدیریت دانشگاهاستادانتبدیل وضعیت و بازنشستگی 
و ...) ها، و پلیسی در اداره امور اختصاصی دانشگاه -مداخله نیروهاي امنیتی عدم

ي علمی در اداره این مؤسسات و کاستن از حجم ها هیأتمشارکت دادن هرچه بیشتر 
نهادهایی مانند شوراي عالی انقالب فرهنگی نیز . سازمانی است انبوه مداخالت برون

باید بیش از هر چیز تبلور نمایندگی جامعه و مطالبات اجتماعی بوده و به ایفاي نقش 
 -داري و آموزشیي عام در این زمینه بپردازند و از مداخله در جزئیات اسیاستگذار

  2.ها بپرهیزد پژوهشی دانشگاه
  

 )کارکردي(استقالل محتوایی  -3
شک به وابستگی محتوایی این نهادهاي  ها، بی فقدان استقالل ساختاري در دانشگاه

استقالل محتوایی به معناي این است که .شود هاي غیرعلمی منتهی می علمی به سازمان
در تنظیم و انتخاب محتواي مطالب و ) اه در اینجا دانشگاه (مؤسسات آموزشی

                                                
- ها را به رسمیت  یافته قوانینی را وضع کرده و صراحتاً خودمختاري دانشگاه راه نیست که کشورهاي توسعه بی

مشهور به قانون پکرس یا (ها  هایدانشگاه ها و مسئولیت  قانون آزادي2007 اوت 10فرانسه در تاریخ . اند شناخته
LRU (قالل مالی، اداري، استخدامی و محتوایی را به را به تصویب رسانید و طی آن حجم عظیمی از است

  .ها اعطا کرد دانشگاه
- 57-56،ص 1395 خرسندي، تهران،حقوقیسازي سیاست،اکبر،  گرجی ازندریانی، علی.  
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فشارهاي قدرت و نهادهاي  زیر هاي آموزشی و پژوهشی خود آزاد بوده و  برنامه
نوگرایی و آزاداندیشی با تحمیل محتوا از باال به پایین . سازمانی قرار نگیرند برون

تضمین تردید  استقالل محتوایی با آزادي علمی نسبت وثیقی دارد و بی. منافات دارد
ها که مورد تأکید بزرگان دینی  آزادي علمی و تحقق نهضت آزاداندیشی در دانشگاه

شیعه و رهبري نظام جمهوري اسالمی است، متضمن اعطاي استقالل محتوایی به 
در جمهوري اسالمی ایران باید به سازوکارهایی . آموزشی است-مؤسسات علمی

 را استادانآزادي پژوهشی و استقالل بیندیشیم تا هرچه بیشتر زمینه آزادي علمی، 
ها آفتی اندیشه سوز است  مراتبی محتوا در دانشگاه تحمیل آمرانه و سلسله. تضمین کنند

که برگرفته از (بدون آزادي علمی . و نهایتاً به تمدن سازي اسالمی منتهی نخواهد شد
. تپیشرفت و توسعه درخوري صورت نخواهد گرف) است) ع(بیت  مکتب صادق اهل

اندازهاي بلند، تنها و تنها در سایه آزاداندیشی و آزادي علمی در  ها و چشم نیل به افق
  .ها محقق خواهد شد دانشگاه

ها گذاشته است،  هایی را که جامعه بر دوش آن ها کامالً مسئولیت اگر چه دانشگاه
وزشی و با یک نهاد آم عنوان یک  اند، اما دانشگاه به ها پرداخته پذیرفته و به اجراي آن

 فردیتی دارد که الزم است شرایط خاص کاري که الزمه انجام دادن بهینه ،کادر علمی
این امر شامل دو مفهوم، یعنی استقالل و آزادي . هاست، تضمین شود این مسئولیت

استقالل به خودگردانی مؤسسات آموزشی و آزادي به اعضاي . هاست در دانشگاه علمی
ها  آزادي اعضاي کادر علمی، انتخاب آنچه درباره آن. ودش کادر علمی مربوط می

این شرایط در جزئیات . گیرد آموزش خواهند داد و انتخاب دانشجویان را در برمی
رود و نیز درون کشورها در  عملی، میزان و حدودي که در کشورهاي مختلف به کار می

 1.انواع مختلف مؤسسات و درون یک نظام ملی متفاوت است خصوص

                                                
-  ،ها در ایران شکاف پاسخگویی  بررسی ابعاد حقوقی و مدیریتی استقالل دانشگاهذاکر صالحی، غالمرضا

پژوهش و و تدوین راهکارهاي اجرایی تحقق آن،) قانون برنامه چهارم توسعه 49موضوع ماده (در ایران 
  .85، ص 53، شماره 1388ریزي در آموزش عالی، پاییز  برنامه
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 و دانشجویان استادان. توان از آزادي بیان آکادمیک سخن گفت دیگر می عبارت  به
نمایند و این آزادي هسته  از متدلوژي خاص خود براي رسیدن به نتیجه استفاده می

  1.اي در درون ساختار مستقل دانشگاه است اصلی حرفه
ن دولت و البته یک نکته مهم در اینجا وجود دارد که یکی از علل اصطکاك بی

ها در ادعاهاي خود، به دلیل درك نادرست هر دو طرف از مفهوم آزادي علمی  دانشگاه
رابطه بین . و استقالل دانشگاهی است و این دو اصطالح مترادف یکدیگر نیستند

  2.دانشگاه در یک حوزه ممکن است کامالً متفاوت از حوزه دیگر باشد -دولت
  

 استقالل مالی -4

این نخست . ختاري و محتوایی با استقالل مالی رابطه تنگاتنگی داردتحقق استقالل سا
همین . هاي دولتی است کننده اصلی منابع مالی دانشگاه ، در حال حاضر دولت تأمینکه

کند تا به دلیل تأمین مالی، نظارت و  ها ایجاد می امر انتظار ظاهراً معقولی را براي دولت
  .ها بگسترانند  دانشگاهحتی در مقاطعی سلطه تام خود را بر

تواند مثال خوبی  هاي علمیه در تاریخ و سنت علمی ایران می استقالل مالی حوزه
چندان دور، منابع مالی  نه ايه گذشته در. براي خوداتکایی مالی نهادهاي علمی باشد

. داشت... هاي علمی ریشه در وجوهات شرعیه و درآمدهاي ناشی از وقف و حوزه
ها  شرط استقالل در دیگر حوزه عنوان پیش تواند به الل منابع مالی میرو، استق ازاین

  .محسوب شود
دهد که بحث استقالل مالی دانشگاه و  هاي برتر دنیا نیز نشان می تجربه دانشگاه

به همین منظور در عرصه مدیریت . ارتباط وسیع آن با بازار مورد توجه بوده است
 و روساي مسئوالنطور معمول  که به چنان. د آمدها نیز اصالح نگرشی به وجو دانشگاه

                                                
1. Byrne, J. Peter. "Academic Freedom: A" Special Concern of the First 
Amendment"." The Yale Law Journal 99.2 (1989): p259. 
2. Berdahl, Robert. "Academic freedom, autonomy and accountability in 
British universities." Studies in Higher Education 15.2 (1990): p170. 
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هاي آکادمیک برگزیده و یا انتخاب  علمی و یا چهره  هیأتها از بین اعضاي  دانشگاه
این افراد بعضاً پس از گذراندن دوره کوتاهی در مدیریت، ریاست دانشگاه را . شوند می

 تمامعادي و زمانی که توان ادعا نمود که در شرایط  می جرات به. گیرند بر عهده می
شود و مدیریت دانشگاه نیاز به تأمین منابع جدید  منابع موردنیاز توسط دولت تأمین می

 در زمانی که ، امانداشته باشد اداره امور دانشگاه نیز از پیچیدگی کمتري برخوردار است
از تقاضاي افزایش بودجه باشد و از طرف دیگر دولت امکان تأمین همه منابع مورد نی

. دانشگاه را نداشته باشد، الزم است مدیریت دانشگاه براي جذب منابع دیگري بیندیشد
 ،امروزه با توجه به رشد فزاینده جمعیت و افزایش تقاضاي ورود به آموزش عالی

 قادر نیستند به تمام انتظارات و نیازهاي ،ها با توجه به محدودیت منابع اقتصادي دولت
هاي خاص در علم  ها نیازمند توانمندي  اداره دانشگاهپس. آموزش عالی پاسخ دهند

هاي خاص  بنابراین مدیران بایستی آموزش. ویژه اقتصاد و تجارت است مدیریت به
  1.ببینند تا از حقوق مادي و معنوي دانشگاه و از استقالل آن دفاع نمایند

د به ها بدون تنوع منابع مالی و اعتباري و در صورت وابستگی شدی دانشگاه
الت تاسکر . توانند گوهر استقالل و آزادي علمی خود را صیانت کنند بودجه دولتی نمی

ترین مانع تحقق آزادي علمی  حد دانشگاه از طریق بودجه دولتی را مهم از  بیش تأمین
به نظر وي میان آزادي علمی و تأمین بودجه صرفاً از طریق دولت، نوعی . دانسته است

دیران چنین دانشگاهی، ممکن است شعارهاي بلند و باالي م. تناقض وجود دارد
تاسکر وابستگی . افتد استقالل و آزادي را تکرار کنند ولی در عمل اتفاق دیگري می

طور دائم التزاید  ها به بودجه دولتی را در دنیاي رقابتی که محدودیت منابع به دانشگاه
ها و  گی براي آینده دانشگاهکند، خطر بزر عنوان یک مشکل اساسی خودنمایی می به

                                                
-  ،هاي تجاري دانشگاهی بستري براي  شرکت: سازي نتایج تحقیقات تجاريشمس،ناصر؛افضالن،فریده

 .48، ص 34، شماره 1384 رهیافت، ،)هاي بریتانیا تجربه دانشگاه(ها  توسعه استقالل دانشگاه
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هاي نیرومند و دیرینه  همه سنت آن  ها حتی در کشوري مثل انگلستان با آزادي علمی آن
  1.دانشگاهی، قلمداد کرده است

از سوي دیگر تغییرات اقتصادي، سیاسی و جمعیتی اوایل قرن بیستم باعث شد 
دد داشته باشد و آموزش که هویت دانشگاهی و رابطه آن با دولت نیاز به بازبینی مج

هاي ملی اقتصادي باشد و دانشگاه در عین حفظ  عالی خود یک ابزار مهم سیاست
  2.کرد استقالل بایستی نقش و عملکرد خود را در بازار تعیین می

ها،  بایستی دنبال رویکردهایی بود که در عین حفظ خودمختاري دانشگاه
هی با دولت و بازار تعامل داشته و حتی ی را تعریف کرد که نهادهاي دانشگایها سیاست

  3.رقابت نمایند
  

  رهیافت پایانی
 نظام حقوقی حاکم تجویز چارچوبتوان خارج از  ها را نمی شک، استقالل دانشگاه بی

ها، اوالً باید با مجوز پیشینی  مدار، خودبسندگی دانشگاه از منظر دولت قانون. کرد
  . نقض ساختار حقوقی و سیاسی کشور منتهی شود انجام شود، ثانیاً نباید بهقانونگذار

پرسش این است که آیا نظام حقوقی جمهوري اسالمی ایران تاب اعطاي استقالل 
قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران، . تردید مثبت است ها را دارد؟ پاسخ بی به دانشگاه

نحصار هرگونه استبداد فکري و اجتماعی و ا نفی"که در دیباچه خود به  هنگامی
گسستن از سیستم استبدادي، و سپردن سرنوشت مردم به دست "و  "اقتصادي

تردید  کند، بی  تصریح می")کانت علیهمیو یضع عنهم اصرهم و االغالل آلت(خودشان 

                                                
-  ،126، ص 41، شماره 1382، مجلس و راهبرد، زمستان آزادي علمیفراستخواه، مقصود. 

2. Henkel, Mary. "Academic identity and autonomy in a changing policy 
environment." Higher education 49.1-2 (2005): p159. 
3. Henkel, Mary. "Can academic autonomy survive in the knowledge society? 
A perspective from Britain." Higher Education Research & Development 26.1 
(2007): p89. 
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همین قانون . کند ریزي می هاي فکري استقالل در حوزه تولید اندیشه را پی شالوده
 او کرامت و ارزش واالي انسان و آزاديسئله بنیادین، در بند ششم اصل دوم خود به م

 ،"یطالشرا  ایجامع اجتهاد مستمر فقه"  راها ارزشکند و راهکار تحقق این  یماشاره 
نفی "  و"ها استفاده از علوم و فنون و تجارب پیشرفته بشري و تالش در پیشبرد آن"

استقالل ، قسط و عدل و یريپذ  و سلطه گري و سلطهیکش هرگونه ستمگري و ستم
  .داند یم "سیاسی و اقتصادي و اجتماعی و فرهنگی و همبستگی ملی

 بدون ، در اصل دومیادشده و راهکارهاي ها ارزشیک از  یچهبدیهی است، 
 پیرو فضاي کامالًدانشگاهی که . ها قابل تحقق نخواهد بود اعطاي استقالل به دانشگاه

 با توأم کرامت و آزادي :یی ماننداه ارزشتواند به  ینمقدرت، سیاست یا بازار باشد 
 به همین دلیل . آید و در عمل به دردها و مشکالت واقعی جامعه بپردازدنائلیت مسئول

 یادشدهبراي نیل به اهداف تا است شده دولت جمهوري اسالمی ایران موظف است که 
ایجاد محیط مساعد براي رشد فضایل اخالقی بر اساس ایمان و "به در اصل دوم، 

بدنی رایگان  وپرورش و تربیت آموزش"، " مظاهر فساد و تباهیتمامقوي و مبارزه با ت
تقویت روح بررسی و ، "براي همه در تمام سطوح، و تسهیل و تعمیم آموزش عالی

 علمی، فنی، فرهنگی و اسالمی از طریق تأسیس مراکز هاي ینهتتبع و ابتکار در تمام زم
محو "، " استعمار و جلوگیري از نفوذ اجانبطرد کامل، "تحقیق و تشویق محققان

 سیاسی و اجتماعی هاي يتأمین آزاد"، "هرگونه استبداد و خودکامگی و انحصارطلبی
مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادي، "، "در حدود قانون

رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادالنه براي " و "اجتماعی و فرهنگی خویش
  . مبادرت ورزد" مادي و معنويهاي ینه، در تمام زمهمه

ها توجه  افزون بر قانون اساسی، قوانین دیگري هم به مسئله استقالل دانشگاه
اي از   قانون برنامه پنجم به شناسایی گونه20مثال، بند ب ماده   عنوان  به؛اند نموده

: کند یمها مبادرت  انشگاه براي د تشکیالتیواستخدامی ،  اداري،معامالتیاستقالل مالی، 
 که داراي ییها ها، مراکز و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و فرهنگستان دانشگاه"
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هاي علوم، تحقیقات و فناوري و  مجوز از شوراي گسترش آموزش عالی وزارتخانه
بدون الزام به باشند  ربط می بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر مراجع قانونی ذي

ویژه قانون محاسبات  به دولتیيها نین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاهرعایت قوا
عمومی، قانون مدیریت خدمات کشوري، قانون برگزاري مناقصات و اصالحات و 

هاي مالی، معامالتی و  نامه  مصوبات و آئینچارچوبفقط در ها و  الحاقات بعدي آن
 ي مورد به تأیید وزرا امنا که حسبهیأتاداري ـ استخدامی ـ تشکیالتی مصوب 

علوم، تحقیقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و در مورد 
 علمی هیأت ي اعضا.نمایند رسد، عمل می جمهور می ها به تأیید رئیس فرهنگستان

هاي علوم، تحقیقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  ستادي وزارتخانه
حکم این بند شامل مصوبات، تصمیمات و . نیز مشمول حکم این بند هستند

گردد و مصوبات یادشده مادام که اصالح نگردیده به قوت  هاي قبلی نیز می نامه آئین
  ."خود باقی هستند

جمله  ها در بسیاري از موارد، از هاي کنونی حاکم بر دانشگاه یهروها و  یینآگرچه 
نوعی با   فقدان استقالل است و بهدر زمینه امور استخدامی و اداري و تشکیالتی نشانگر

توان این دسته از مقررات  یم قانون برنامه پنجم مغایرت دارد، اما 20روح حاکم بر ماده 
 ،یی در نظر گرفت که در صورت وجود اراده سیاسیها چارچوبمثابه  و قوانین را به

  .ها ایجاد خواهند کرد زمینه استقالل و خودباوري را در دانشگاه
رسد وضع قانون جامعی در زمینه مدیریت مستقل و آزاد  یماستا، به نظر در این ر

قانونی که بتواند با نگاهی فراگیر بستري از استقالل را براي . ها ضروري باشد دانشگاه
در چنین فضایی است که رقابت علمی در کشور مفهوم . ها به ارمغان آورد دانشگاه

ي علمی و ها هیأت است، در دانشگاهی که بدیهی. واقعی خود را به دست خواهد آورد
دانشجویان کمترین نقشی را در حیات علمی و تعیین سرنوشت آن نداشته باشند و 

 را در سازوکارهاي مدیریتی مشارکت ندهند، امکان پیشرفت و تعالی از دست ها آن
ي و تضمین حق بر تعیین سرنوشت تنها در ساالر مردمگونه نیست که  این. خواهد رفت
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ي زندگی ها عرصهساالري در همه  مردم. عرصه سیاست و قدرت کارساز و مفید باشد
عنوان یک مسئله  ها نیز باید تجلی و نمود عینی داشته باشد و به جمله در دانشگاه از

  .حیاتی و فوري به آن توجه شود
ي ایران بتوانند در کمال خودباوري و ها دانشگاهامید است، شاهد روزي باشیم که  

در مسیر توسعه و با گام برداشتن " از دل و دیده فروشسته راخیال دگران"اداندیشی، آز
وپر خویش را جهت پرواز و رقابت در جهان واقعـی دانـش و     زمین، بال   و آبادانی ایران  

مرحوم اقبال الهوري چه زیبا به ترسیم وضعیت انسان پیرو و نا مستقل      .اندیشه بگشایند 
  :از آن را نیز گوشزد نموده استپرداخته و راهکار رهایی 

 مثل آیینه مشو محو جمال دگران

  از دل و دیده فروشوي خیال دگران
  آتش از ناله مرغان حرم گیر و بسوز
  آشیانی که نهادي به نهال دگران

  وپر خویش گشودن آموز در جهان بال
  که پریدن نتوان با پروبال دگران

  گونه غیورم که مرا مرد آزادم و آن
   کشت به یک جام زالل دگرانتوان یم

  تر از جانی و پنهان ز نگه اي که نزدیک
   آید ز وصال دگرانترم خوشهجر تو 

  
   منابع
 پرداختچی، محمدحسن؛ بازرگان، عباس؛ آراسته، حمیدرضا، مظفري، گشتاسب. 

پژوهش ،  از دیدگاه جامعه علمیها دانشگاهشکاف پاسخگویی بیرونی ، )1391(
 .63 شماره ،وزش عالییزي در آمر برنامهو 
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علمی در  هیأتاعضاي   علمی و مجامع صنفیيها نقش انجمن
  با تأکید بر منافع ملی استقالل دانشگاه

  1شمس السادات زاهدي
  

  چکیده
ي ها تشکلهدف از تدوین این مقاله توجه به اهمیت حضور و فعالیت 

رو ابتدا به تعریف  ازاین. دانشگاهی در فرایند استقالل دانشگاه است
شده و سپس   اشاره ها آنیف و وظاي صنفی ها تشکلي علمی و ها انجمن

تجربه نشان داده . ها تشریح گردیده است مزایاي عضویت در این قبیل تشکل
ي دانشگاهی اعم از علمی و صنفی تاکنون ها تشکلاست که در کشور ما 

گونه که شایسته قشر دانشگاهی است به وظایف خود عمل   آناند نتوانسته
ها تشریح  ین علل عدم پیشرفت و توسعه تشکلتر مهمخی از در مقاله بر. کنند
به موضوع منافع  پس از اشاره به تعریف و هدف از استقالل دانشگاه،. اند شده

ین معیاري است تر مهماز نظر نویسنده، منافع ملی . شده است ملی نیز پرداخته 
 را در ي دانشگاهی نیز باید آنها تشکلکه باید مدنظر دانشگاهیان باشد و 

شرط اساسی در تحقق منافع ملی  پیش. هاي خود قرار دهند یتاولوصدر 
سازي این  با پیاده. ي کاکیستوکراسی استجا بهرعایت اصل مریتوکراسی 

                                                
- دانشگاه عالمه طباطبائیمدیریت  استاد .         Szahedi44@hotmail.com 



  
  
  
  

  ...ها استقالل دانشگاهملی همایش مجموعه مقاالت     202

شوند و به  یماي در عرصه دانشگاهی به کار گرفته  شرط، افراد شایسته پیش
 نیز خواهند ها شود و تشکل یمپذیر  ها امکان همت آنان استقالل دانشگاه

در ادامه مقاله . کننده و موثري را در این مسیر ایفا کنند توانست نقش تسهیل
ي دانشگاهی ها تشکلیشنهادهایی براي ارتقاي کارآمدي پگیري،  یجهنتپس از 

  .اند شده  مطرحدر تحقق منافع ملی 
انجمن علمی، مجمع صنفی، منافع ملی، استقالل :  کلیديهاي هواژ

  ستوکراسی، مریتوکراسیدانشگاه، کاکی
  
  مقدمه

ها مباحثه  روزي در نشستی با جمعی از اصحاب علم و عمل درباره وضعیت دانشگاه
. ها گالیه داشتند جملگی حاضران، از قبض کیفیت و بسط کمیت در دانشگاه.کردیم یم

توان روند  یمباره که چگونه  در حین بحث، از عالمان و عامالن حاضر پرسشی در این
ها در این   بسط فعلی را معکوس نمود مطرح و به تأثیر مثبت استقالل دانشگاهقبض و

اصحاب علم از این پرسش استقبال کردند و . زمینه اشاره کردم و نظر آنان را جویا شدم
هاي بوروکراتیک مغایر  یامرونه وماهیت رسالت دانشگاه را با مداخالت بیرونی 

صحاب عمل ابراز نمودند که دانشگاه یک بخش از سوي دیگر کارگزاران و ا. دانستند
دهد و دخالت و نظارت دقیق مقامات دولتی و  یمفرعی از کلیت نظام کشور را تشکیل 

 در ادامه، نظر آنان را درباره نقش. هاي آن ضروري است یتفعالحکومتی بر کم و کیف 
نه استقالل (در صورت استقالل نسبی دانشگاه این کهي دانشگاهی پرسیدم و ها تشکل

گري  ي علمی و صنفی قادر هستند دو نقش عمده مطالبهها تشکلآیا  ،)کامل از حاکمیت
ي ما در مسیر تحقق ها دانشگاه که  ينحو بهتوأمان ایفا نمایند  طور بهي را گر نظارهو 

خوب است . حاضران را به تفکر وا داشت منافع ملی کشور گام بردارند؟ این پرسش،
ي علمی و ها تشکل تعریف و وظایف اصوالً. مهم را به بحث بگذاریمما نیز این امر 

چگونه .  تاکنون به وظایف خود عمل کننداند توانسته ها آنصنفی چیست و تا چه میزان 
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اي که بتوانند نقش مؤثري را در تسهیل  گونه توان کارآمدي آنان را ارتقا داد به یم
  .ها بر عهده گیرند استقالل دانشگاه

  
   علمی چیست؟انجمن

 تعریف  
 علمی مصوب وزارت علوم، تحقیقات و يها بنا بر تعریف مندرج در اساسنامه انجمن

 علمی و پژوهشی هاي ینهغیرانتفاعی است که در زم اي مؤسسه فناوري، انجمن علمی
منظور  این مؤسسات به. کند می فعالیت کرده و از تاریخ ثبت، شخصیت حقوقی احراز

رتقاي علمی و توسعه کیفی نیروهاي متخصص و بهبود بخشیدن گسترش و پیشبرد و ا
  .کنند یبه امور آموزشی و پژوهشی فعالیت م

بنا بر تعریفی دیگر، انجمن علمی از اجتماع آگاهانه و داوطلبانه اصحاب 
از سلطه بین  دور آید تا از طریق تعامل آزاد، خردمندانه و به یمرشته علمی پدید  یک

تواند زمینه الزم براي پیشبرد علم و تنظیم و ترویج اصول و ب صاحبان هر تخصص،
را قواعد عمل جمعی با اخالق کار و فعالیت و پیوند علم و عمل در آن رشته علمی 

  ).1381عبداللهی، (فراهم نماید 
ي علمی با تبادل افکار و آرا، نشاط علمی ها انجمندر مطلبی دیگر آمده است که 

آورند و موجب طرح مسائل جدید و جدي  یمهمراه را در محیط دانشگاهی به 
یري تخصص و کارگ بهي علمی با ها انجمن). 1383امینی، (شوند  یماصحاب آن علم 
پردازند و زمینه را براي تبدیل علم  یم، به گسترش علم نظران صاحبدانش نخبگان و 

  ).1394قاسمی،(کنند  یمبه فناوري و کارآفرینی در جامعه فراهم 
  
 وظایف  

  :قرار است  این از  وظایف انجمن علمی
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المللی با محققان و  انجام تحقیقات علمی و فرهنگی در سطح ملی و بین .1
  .اي با علم خاصی سروکار دارند گونه متخصصانی که به

ی، علمی و پژوهشی در زمینه ارزیابی و بازنگري و یهمکاري با نهادهاي اجرا .2
ضوع وور آموزش و پژوهش در زمینه علمی م مربوط به اميها ها و برنامه اجراي طرح

  .فعالیت انجمن
  .ترغیب و تشویق پژوهشگران و تجلیل از محققان و استادان ممتاز .3
  .ارائه خدمات آموزشی و پژوهشی و فنی .4
  .المللی اي و بین  علمی در سطح ملی، منطقههاي ییبرگزاري گردهما .5
  .انتشار کتب و نشریات علمی .6

غی را که میزان آن توسط مجمع عمومی تعیین هر یک از اعضا ساالنه مبل
گونه حق و  عنوان حق عضویت پرداخت خواهد کرد که البته این پرداخت هیچ بهشود یم

ي ها انجمناساسنامه نمونه (کند یی انجمن براي عضو ایجاد نمیی نسبت به دارایادعا
  ).www.isacmsrt.irعلمی، 
  

  مجمع صنفی چیست؟
 تعریف  

علمی یک   هیأتمجمع صنفی سازمانی است داوطلبانه و مستقل، متشکل از اعضاي 
هدف   عقیدتی، سیاسی، مذهبی، جنسی و نژادي که بايها نظر ازتفاوت دانشگاه، صرف

تأمین و حمایت از منافع گروهی و اعتالي موقعیت فرهنگی، اجتماعی و اقتصادي آنان 
  .شود یایجاد م

  
 وظایف مجمع صنفی  
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 تحت تأثیر محیطی دهند ی صنفی در هر کشور انجام ميها وظایفی که تشکل
ها و درجه   حاکم از این تشکليها میزان حمایت نظام. اند است که در آن محاط شده

. کننده است  مدنی، در این زمینه بسیار تعیینيها پذیرش و تحمل آنان نسبت به تشکل
بر جامعه اعم از شرایط سیاسی، اقتصادي، اجتماعی و طورکلی، شرایط محیط  به

برخی از وظایفی که . گذارد ی صنفی تأثیر ميها فرهنگی بر دامنه و برد وظایف تشکل
  :اند از عبارت دهند یمجامع صنفی در جهان انجام م

  .تالش براي ایجاد امکان برخورداري از شرایط مناسب کاري براي اعضا .1
  وري کار منظور ارتقاي بهره ولیت در اعضا بهایجاد احساس تعهد و مسئ .2
  .ایجاد امنیت شغلی براي اعضا .3
  . مشروع و قانونی اعضايها تالش براي استیفاي حقوق و خواست .4
 مرتبط با يها ارائه نظرات تخصصی، مشورتی و حقوقی در مورد لوایح و طرح .5

  .سرنوشت کاري اعضا
  .صلهرسیدگی و اظهارنظر درباره اعتراضات و شکایات وا .6
  

   علمی و صنفیيها مزایاي عضویت در تشکل
 مدنی نهادهاي خودجوشی يها  علمی و صنفی همانند سایر تشکليها تشکل

در بسیاري از موارد،   وکنند یها را تنظیم م ها و ملت هستند که رابطه بین دولت
این در عرصه دانشگاه . ها بکاهند  کاري آنها کمک کرده و از بارِ  به دولتتوانند یم

ي ها ارگانتوانند مقامات و  یممثابه وجدان جمعی دانشگاهیان هستند که  به ها تشکل
 معموالًی که یی کنند و از آنجایگیر در امور دانشگاهی را وادار به پاسخگو تصمیم

یی را که در ها قول یادآوري کنند تا ها آنتوانند به  یمسیاستمداران حافظه خوبی ندارند 
توانند در  یم هایی چنین تشکل . عملی سازنداند دادهه دانشگاهیان ي خود بها برنامه

تمهیدات الزم براي . مشارکت کنند دهی به رفتارها، شکل بخشی به ساختارها و جهت
اي،  تدارك ببینند و زمینه استقرار عدالت در ابعاد رویهرا ی یشفافیت و پاسخگو
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در ). 1395زاهدي، (هم نمایند فرارا اي و اطالعاتی در دانشگاه  توزیعی، مبادله
ي ها رگهي علمی و صنفی فعال نباشند امکان ایجاد و رشد ها  تشکلدانشگاهی که

این قبیل . شود یم بیشتر فراهم ،جاي مدیریت رایزنانه مدیریت آمرانه و دستوري به
 توانند همانند چشمان باز دانشگاهیان وظیفه مراقبه و نظارت را ایفا نمایند یم ها تشکل

  .یقاً به اجرا گذارده شونددقیرقانونی انجام نشود و استانداردهاي معینه غتا عمل 
 علمی و صنفی يها بعضی از تبعات مثبت عضویت دانشگاهیان در تشکل

  :اند از عبارت
انگیزه فعالیت،  تقویت یجهنت  در اعضا و دریشتراحساس هویت و امنیت ب .1

 .نفس در آنان روحیه و اعتمادبه

ت براي استفاده از نظرات و آراي علمی و تجارب عملی ایجاد فرص .2
 .دانشگاهیان

ایجاد رضایت و امنیت خاطر در دانشگاهیان به علت داشتن راهی براي بیان  .3
  .نظرات و عقاید خویش

ها بر  هایی که دامنه برد آن مشی ها و خط بر محتوایسیاست تأثیرگذاري .4
  .گذارد یسرنوشت کاري اعضا اثر م

نفوذ در مرحله  طرح نظرات در فرایند تصمیم سازي و اعمالایجاد امکان  .5
  .گیري تصمیم
نیز ها و خطوط مشی و  سیاست سازي افزایش امکان نظارت بر چگونگی پیاده .6
  .بر نحوه اجراي قوانین و مقررات در قلمرو دانشگاهنظارت 
کسب قدرت جمعی و ایجاد امکان اعتراض و ایستادگی در مقابل اعمال  .7

  .ن و مقررات مصوبهخالف قوانی
وري کاري اعضا و اعتالي وجهه اجتماعی آنان در  ارتقاي کیفیت شغلی و بهره .8
 .جامعه
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   علمی و صنفیيها علل عدم پیشرفت و توسعه تشکل
تواننددر نهادینه کردن دموکراسی در  یمي علمی و صنفی ها تشکل این که با

 چندان منشأ اثر اند نتوانستهل جامعه دانشگاهی نقش مؤثري را ایفا نمایند اما در عم
  : ازاند عبارتبرخی از علل این عدم موفقیت . باشند

ها و فقدان بستر مناسب فرهنگی براي  وجود سوءظن تاریخی نسبت به تشکل .1
  .ها در کشور رشد آن
ویژه در بین  ی و عدم اعتقاد به فعالیت گروهی و کار جمعی بهیفردگرا .2

  .دانشگاهیان
  .گیري رگذاري در نهادهاي تصمیماعتمادي به تأثی بی .3
  .اي ضعف توان و بنیه علمی و حرفه .4
  .نبود شهامت و شجاعت در مراوده با صاحبان قدرت .5
  .نگرانی از انگ سیاسی خوردن و بازیچه دست سیاستمداران شدن .6
  .ضعف منابع مالی و کمبود امکانات و فضاي موردنیاز .7
 .ایط کاريچشمداشت به دیگران براي ایجاد تغییر و بهبود شر .8

  .ضعف فرهنگ شهروندي .9
  

  استقالل دانشگاه
ایده آل و مطلوب  استقالل و آزادي آکادمیک در زمره الزامات اصلی هر نظام دانشگاهیِ

  .است
استقالل دانشگاه به معناي آزادي دانشگاه از هرگونه کنترل بیرونی است که درباره 

ا در شکل بخشی و اجراي  آکادمیک و مشارکت مؤثر اعضهاي یتامور مربوط به فعال
  .)Babalola, etal., 2007(  دانشگاهی اعمال شوديها ها و برنامه سیاست
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براي تحقق کامل استقالل دانشگاه، نباید هیچ نوع الزامی از خارج دانشگاه درباره 
 آزادي آکادمیک یعنی حق انتخاب. دوجود داشته باشآموزشی و پژوهشی  استانداردهاي

یق، تدریس، سخنرانی، انتشار مقاالت و کتب، با رعایت هنجارها موضوع تحق در مورد
این آزادي شامل .  احتمالییهو استانداردهاي علمی و بدون نگرانی از دخالت یا تنب

عالوه،  به. شود یمطالعه، روش بررسی و انتشار نتایج کارها م انتخاب موضوع مورد
 شفافیت و ارزیابی منتقدانه  ولمیگفتمان آزادانه در جامعه عتداوم  ،آزادي دانشگاهی

در دانشگاه مستقل، دانشگاهیان . )Hagg, 2009( شود یتولیدات علمی را نیز شامل م
هاي نظام دانشگاه، فرایندها و ضوابط و  يورودها و شرایط   در مورد ویژگیرأساً

گیرند و  یمیمامور تصماستانداردهاي آموزش، پژوهش، خدمات دانشگاهی و سایر 
هاي محیط تطبیق دهند و نیازهاي محلی  یچیدگیپتوانند وضعیت خود را با  یم تر یعسر

عالوه، با تبادل آرا و نظرات تخصصی موجبات برقراري نشاط  به .و ملی را تأمین نمایند
  .فراهم آورندرا علمی در محیط دانشگاه 

 خودمختاري، فدرالیسم و استقالل از وجه یچه بههدف از استقالل دانشگاه، 
 ی پاسخگویی به نیازهاي دنیاي پیچیده،یآنچه مدنظر است توانا. حکومت ملی نیست

 براي همگامی با که ،اند شدهها در آن محاط  پرشتاب و دائم التغییري است که دانشگاه
در ساختارها و  دیوان ساالرانه، هاي يناکارآمدنیاز را فارغ از  آن ناچارند تغییرات مورد

  . اعمال نمایندتسرع بهرفتارهاي خود 
  

  منافع ملی چیست؟
ها و  ها در روابط با سایر دولت  آن دسته از منافعی که دولت:منافع ملی عبارت است از

منافع ملی ریشه در .  هستندها آنها به نمایندگی از جانب ملت خود در پی تحقق  ملت
کنند  یمي متفاوتی را دنبال ها هدف دارد به همین دلیل کشورهاي مختلف ها ارزش

این دسته از منافع به موجودیت و امنیت کشور و همچنین به قدرت ). 1386صباغیان، (
به قول . زنی نیست مذاکره و چانه  شود و قابل یمآن در روابط با سایر کشورها مربوط 
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ما متحدان و دشمنان همیشگی "، )1865-1784(یر بریتانیا وز نخستلرد پالمرستون 
ی ماست که همیشگی و دائمی است و وظیفه ما دنبال کردن این نداریم، تنها منافع مل

  ).www.quotationspage.com/qoute/41290.html ("منافع است
ی تأمین منافع یها نیز به نظر ما، هدف نها در بحث استقالل دانشگاه

ملی کشور و بقاي با کیفیت آن است نه ایجاد زمینه و بستر مساعد براي 
ین معیاري است که باید تر مهممنافع ملی . خاصهاي یريگ کاري و بهره سیاسی

ي دانشگاهی نیز باید این موضوع را در صدر ها تشکل. مدنظر دانشگاهیان باشد
هاي خود قرار دهند و با چشمان باز مراقب باشند که حریم آن همواره محترم  یتاولو

  .شمرده شود
  

  شرط اساسی پیش
شرط اساسی دارد که بدون تأمین آن،   پیشتحقق منافع ملی در عرصه دانشگاهی یک

به سمت  گسیخته عنان تنهاجدي و کارآمد نخواهد بود بلکه باحالتی نه استقالل دانشگاه،
در این مورد ارائه توضیحاتی ضروري .یی و کیفیت گریزي خواهد شتافتگرا کمیت
  .است

عبور . سته استترین ابزار دستیابی به توسعه، منابع انسانی کارآمد و شای زیربنایی
کارگیري نیروي انسانی ماهر  یافتگی مستلزم به نیافتگی به سمت توسعه از مرحله توسعه
 يها نگارنده در کتابی کوچک انواع نظام. لیت استئو مسيها رده تمامو متخصص در 

را  ...حکومتی و مدیریتی ازجمله اتنوکراسی، اریستوکراسی، تئوکراسی، موبوکراسی و
دو  ،ها نظام ي مختلفها در بین گونه. )1392زاهدي، (ري کرده است بررسی و گردآو

توجه وي را  اند داشتهیافتگی کشورها   که تأثیر بیشتري در درجه توسعهها آناز نوع 
  :بیشتر جلب کرده است
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  کاکیستوکراسی  
  2مریتوکراسی  

 و "کاکیستوس" یک واژه ترکیبی است که از دو جزء کاکیستوکراسی
 و کراسی "بدترین" یونانی به معناي يا کلمه یستوسکاک.  استشده  یلک تش"کراسی"

در .  است"شکل حکومت، قدرت یا اقتدار و قانون"یک پسوند انگلیسی به مفهوم 
 است که بدترین شده  یفعنوان حکومتی تعر وس، کاکیستوکراسی بهها  فرهنگ راندوم

  .)Random House Dictionary, 2001(  افراد در رأس آن قرار دارندترین یستهو ناشا
وسیله بدترین عامل یک  در فرهنگی دیگر کاکیستوکراسی با عبارت حکومت به

  .)The American Heritage Dictionary, 2009( شده است  جامعه توصیف
 و ترین یتدر نظام کاکیستوکراسی، رهبران و مدیران در زمره کم صالح

اند و به   جایگاهی هستند که آن را اشغال کرده افراد موجود براي تصديترین یستهناشا
دلیل وجود فساد در دستگاه حکومتی و اداري، افرادي که از نفوذ و قدرت بیشتري 

 و از هر زنند یبرخوردارند بدون احراز شرایط الزم، بر مسند قدرت و ریاست تکیه م
قبیل مدیران افرادي این . کنند یامکانی براي تحکیم اقتدار و تداوم بقاي خود استفاده م

 داشته و همواره "گو قربان بله" که نقش گیرند یرا در زیرمجموعه خویش به کار م
ترتیب ارادت ساالري بر تخصص و مهارت  این  و بهنمایند یمافوق خود را تأیید م

 کاکیستوکراسی را حکومت و مدیریت توان یطور خالصه م به. کند یساالري غلبه م
اعتنا هستند و  ایسته خواند که نسبت به رعایت اصل شایستگی بیافراد ناالیق و ناش

ها را به تیول  بر ضوابط از روابط استفاده کرده و مقامات و مسئولیت  تکیه جاي به
 شود یبدیهی است که جامعه و سازمانی که بر این مبنا مدیریت م. آورند می خویش در

 و در این فرایند با پردازد یخود ممدي مدیران و رهبران آبهاي گزافی را بابت ناکار
  .شود یخسران زیادي مواجه م

                                                
1. Kakistocracy 
2. Meritocracy 
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. ساالري است  به معناي حکومت و مدیریت شایستگان یا شایستهمریتوکراسی
 در کتاب 1958 در سال وسیله مایکل یونگ این واژه براي اولین بار به

 شده  یفدر فرهنگ وبستر مریتوکراسی چنین تعر.  به کار رفت"ساالري شایسته"
. گیرد ینوعی نظام اجتماعی که در آن قدرت در دست عقال و خردمندان قرار م: است

استعداد انتخاب  شده است که در آن افراد با  در فرهنگی دیگر مریتوکراسی نظامی اعالم
-Merriam( کنند ی پیشرفت مآورند ی که به دست مهایی یت و بر مبناي موفقشوند یم

Webster, 2000(. 

ها   افراد به آنهاي یستگیها بر مبناي استعدادها و شا نظامی مسئولیتدر چنین 
ی داشته یی خود را نشان دهند و عملکرد باالی و جامعه به افرادي که تواناشود یمحول م

تر و تالشگرتر  تر، ماهرتر، مجرب در مریتوکراسی به افراد شایسته. دهد یباشند پاداش م
 قدرت و اختیار بیشتري اعطا ،خود وفادارترندعه و جامکه به فلسفه وجودي سازمان 

  .)Parhisgar and Parhisgar, 2007( شود یم
 نژادي، يها ها فارغ از تفاوت  شاغالن مشاغل و پست،ساالر در نظام شایسته

 محرز و استعدادهاي هاي يجنسی، مذهبی، قومی و طبقاتی و صرفاً بر اساس توانمند
 چنین نظامی تبار، ثروت و سالیق شخصی مالك در. شوند یواقعی خود انتخاب م

 "هر که زورش بیش حقش بیشتر"انتخاب و تداوم تصدي در مشاغل نیستو شعار 
 مکتسبه مبناي ادامه کار و هاي یتعملکردها و موفق ترتیب، این به. یابد یمصداق عینی نم
گیزه براي استعداد و باان افراد با. مختلف سازمانی و حکومتی استيها خدمت در رده

 يها  و باکار و تالش مستمر زمینه ارتقاي خود به ردهشوند یاحراز مشاغل انتخاب م
ساالر، افراداز مهارت و  در نظام شایسته. آورند یباالتر سازمانی و حکومتی را فراهم م

 و جامعه متبوع را در مسیر گذارند یتخصص خود براي تحقق منافع عالیه ملی مایه م
ساالر در  در صورت استقرار نظام شایسته. رسانند یعه و تعالی مدد مدستیابی به توس

                                                
1. Michael Young 
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 بردارهاي نیرو در هر دو سطح خرد و کالن به سمت تمامها و در کل کشور،  سازمان
مدي آ به اعتالي کار، و تضایف حاصلهاییافز  و همشوند یم گیري جهت ها تحقق هدف

 گوناگون يها امعه در حوزه توسعه یکپارچه و هماهنگ جیجهنت و اثربخشی و در
  .شود یسیاسی، فرهنگی، اقتصادي و محیطی منجر م

چنانچه وضعیت کشورهاي جهان را از منظر  ،یادشدهبا توجه به مفاد تعاریف 
قطب آن مریتوکراسی یا   روي پیوستاري قرار دهیم که یک بر یافتگی درجه توسعه

باشد، مشخص  ساالري  ستهساالري و قطب دیگرش کاکیستوکراسی یا ناشای شایسته
اند از درجه  گرفته وحوش قطب مریتوکراسی قرار  که کشورهایی که در حولشود یم

ها  دانشگاهدر  ویژه ها و به سازمان تماماین اصل در  .یافتگی باالتري برخوردارند توسعه
  .نیز صادق است

ین ید پاها ممکن است مطرح شو اي که در مورد استقالل دانشگاه دغدغه ینتر مهم
 سطوح تمامساالري در  شایسته شرط اساسی آمدن کیفیت است که با رعایت دقیق پیش

با حضور مؤثر  توانند یمي دانشگاهی ها تشکل. ي دانشگاهی مرتفع خواهد شدها ردهو 
ها تأکید کنند و از  سو بر شفافیت فرایند انتخاب و مسئوالنه در فضاي دانشگاه از یک

  .را ایفا نمایند طرفانه وش باز، نقش نظارت و مراقبت بیسوي دیگر، با چشم و گ
  
 گیري نتیجه

شویم  یمها، متوجه  ي علمی و صنفی دانشگاهها انجمنبا مرور مجدد محتواي وظایف 
نظر کنشگران علمی  ي دانشگاهیان که در حقیقت محل تجمع و تبادلها تشکلکه اغلب 
کمتر . درستی عمل کنند ه وظایف خود به باند نتوانستهآیند، تاکنون  یم حساب کشور به

قبول انجام داده   را سراغ داریم که وظایف برشمرده را با کیفیت قابلاي انجمن علمی
از وظایف محوله را به   بخش محدودياند توانسته ندرت مجامع صنفی نیز به. باشد

ه حتی ها از جانب دانشگاهیان باعث شده ک جدي نگرفتن اهمیت تشکل. انجام برسانند
ي علمی یا صنفی را بپذیرند، ها تشکلچنانچه آنان بنابر مالحظاتی هم عضویت در 
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مرجح  ها هاي دیگر خود را بر حضور مؤثر و تالش هدفمند در این تشکل یتفعال
  .بدانند

باره صورت گرفته حاکی از آن است که  هاي یک پژوهش علمی که دراین یافته
ادي با اهداف استراتژیک خود دارند و عملکرد و یا ي علمی در ایران فاصله زیها انجمن

  ).1384عبداللهی و ساعی، ( بسیار ضعیف بوده است ها آننقش علمی و صنفی 
ي علمی مشخص گردیده که فقط بخش ها انجمندر پژوهش دیگري درباره 

ها در جلسات، حضور مستمر دارند و در واقع انجمن بر  کوچکی از اعضاي انجمن
هاي این پژوهش، احساس تعلق به اجتماع  بنابر یافته. چرخد یم محدود محور چند نفر

همواره چه قبل و  ).1387ملک و ساروخانی، (علمی هنوز گسترده و نیرومند نیست 
گذاري رسمی غالب بوده که در آن جایگاهی  چه پس از انقالب، نوعی نگاه بر سیاست

اجتماع علمی وجود نداشته است ي علمی و ها انجمن جمله از براي نهادهاي غیررسمی
ي ها انجمنشده که همکاري اندکی میان   در پژوهشی دیگر مشخص). همان منبع(

یید مجددي تأاین موضوع نیز  ).1385کزازي، (ي دولتی وجود دارد ها سازمانعلمی و 
ین یاین شواهد حاکی از پا .ي علمی استها انجمنبر عدم استفاده از پتانسیل ارزشمند 

ها تا حدود  به نظر ما اگرچه ایجاد تشکل. یزان سرمایه اجتماعی در کشور استبودن م
تواند در افزایش  یم خود نوبه بهاما  زیادي تابعی از سرمایه اجتماعی در جامعه است،

منظور ایجاد بستر   به رو اتخاذ تدابیري ازاین. سرمایه اجتماعی نیز مؤثر واقع شود
  .است ضروري ها آنلیت مناسب براي تشکیل و تداوم فعا

  
  پیشنهادها

. شوند ی مطرح میشنهادهایی علمی و صنفی پيها منظور ارتقاي وضعیت تشکل  به
ها بهبود یابد و با تأثیرگذاري مثبت  مدي آنآامید است با کاربست این پیشنهادها، کار

  .ها را تسهیل نمایند بتوانند استقالل دانشگاه
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 دهی به شایستگان یتاولو .1

و تالش  والنئ دلبخواهی مسهاي ینشز نظام مبتنی بر کاکیستوکراسی و گزعبور ا
 نهادهاي آموزش عالی و گوناگوني ها ردهتمامدر  ساالري سازي نظام شایسته براي پیاده

 در استخدام، ارتقا و اعطاي ،در چنین صورتی. شود یمیداً توصیه شددانشگاهی 
 براي یی،جاگیرد ی انتخاب قرار مامتیازات شغلی، لیاقت و شایستگی افراد مالك

صرفاً تطابق  ،ها  براي گزینشکننده  و مالك اصلی و تعیینماند یخودمانی سازي باقی نم
نیاز اساسی استقالل دانشگاهی  پیش.  شاغل خواهد بودهاي یژگیشرایط شغل با و

 نظام دانشگاه اعم از دانشجو، کارمند و استاد بر مبناي هاي يانتخاب تمام ورود
 بدیهی است که رعایت این امر مهم در انتخاب اعضاي .ساالري است شایسته
  .ي دانشگاهی نیز ضرورتی انکارناپذیر استها تشکل

 سازي شبکه .2

ها،  و برقراري ارتباط بین اتحادیه اي شبکه گذاري استقرار نظام سیاست
از .استها در سراسر کشور یک اقدام زیربنایی و اساسی  ها و کنفدراسیون فدراسیون

 ،)دانشجو، کارمند و استاد(  علمی و صنفی دانشگاهیانيها طریق بسط تشکل
شود و در  یمگیري و هدفمند  متفرق و پراکنده آنان در سراسر کشور جهت هاي یتفعال

از این طریق دانشگاهیان خواهند .آید یمپدید  ییافزا اقدامات جمعی آنان تضایف و هم
تري براي احقاق حقوق خویش  در سطح گسترده گیدر پرتو اتحاد و همبست توانست

بر سرنوشت کاري  ها دهی به قوانین و مقرراتی که دامنه برد آن اقدام نمایند و در شکل
  .ی داشته باشندی صداگذارد یآنان اثر م

 گیري ي تصمیم سازي و تصمیمها عرصهحضور در  .3

 ما بسیار گیري در کشور تصمیم هاي میزان حضور جامعه دانشگاهی در عرصه
ها و  این معضل تبعات منفی خود را بروز داده و باعث شده که از توانمندي. ناچیز است

 علمی استفاده بایسته به عمل نیاید و ازاین هیأتهاي فکري و عملی اعضاي  یتقابل
ی یامروز شایسته نیست که مدیریت انتصابی به تنها. جهت جامعه ما دچار خسران شود 
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مند، دامنه برد  با توجه به نگرش نظام. گیري انحصاري باشد صمیمکننده حق ت توجیه
گذارد  یم عوامل متشکله نظام اثر تمامشود بر  یمتصمیماتی که در سطوح مدیران اتخاذ 

گیري ضرورت  ترتیب مشارکت نمایندگان همه عوامل مربوط در فرایند تصمیم  این و به
نفی در آن دسته از شوراهاي  علمی و صيها  نمایندگان تشکلرحضو .یابد یم

شوند  یها تشکیل م  مرتبط با امور دانشگاهيها گیري که در نهادها و وزارتخانه تصمیم
ها و نظرات  از این طریق زمینه مناسبی براي طرح دیدگاه. بسیار ضروري است

 گیري تصمیم يها  علمی در عرصههاي یطاندرکاران واقعی و صاحبان اصلی مح دست
تر   و تصمیمات متخذه با شرایط واقعی و با اقتضاي موقعیت هماهنگدشو یفراهم م

بدیهی است که تبعات مثبت چنین تصمیماتی بر تبعات منفی و ناخواسته . خواهند بود
 .یابد یها نیز افزایش م سازي و اجراي آن پیادهپذیرش،  و احتمال گیرد یها فزونی م آن

 تر شدن دانشگاهیان فعال .4

علمی پدید  هیأتیه با ایجاد و تقویت انگیزه فعالیت در اعضاي نیروي محرکه اول
 اند منفعلها بیشتر از آنکه فعال باشند،  تجربه نشان داده است که استادان دانشگاه. آید یم

توان چشم به  ینمکه همواره  درحالی. گیري کنند و منتظرند تا دیگران برایشان تصمیم
 در انتظار صرفاًتوان  نیاز دارد و نمی پیشحتی توکل هم . ي دیگران دوختها تالش

 خود این کهکند مگر  ینمسرنوشت هیچ گروهی تغییر .نزول آالء و نعمات آسمانی ماند
 .حرکتی باید تا برکتی آید، کوششی باید تا جوششی زاید.  اراده کندواقعاًآن گروه 

 ایفاي نقش مطالبه گري .5

 در قبال مسئولیت محوله، ملزم شود و یم واقع سؤالمسئول یعنی کسی که مورد 
. شود ینم در جامعه ما به این امر مهم چندان بهایی داده اصوالً. به پاسخگویی است

تر به برانداز متهم  اغلب ما از بیم انگ سیاسی خوردن و به مخالف و یا از آن ترسناك
ي علمی و ها انجمن. را نداریمسؤالت طرح أزنیم و جر یمشدن، مهر سکوت بر لب 

سو وظیفه مطالبه گري را در  عنوان یک موجودیت مستقل از یک به توانند یمصنفی 
حل یابی به مسئوالن و  جامعه دانشگاهی بر عهده گیرند و از سوي دیگر در فرایند راه
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نوبه  ها نیز به بدیهی است که مسئوالن این تشکل. کارگزاران آموزش عالی مدد رسانند
  .ي خود باشندعملکردهاا سوء خود باید پاسخگوي عملکردها ی

  ها بسط اختیارات دانشگاه. 6
ترین نقش را در روند توسعه کشور ایفا  کننده ترین و تعیین یاديبننهاد دانشگاه 

موجود در کشور را تشکیل  يها نظامهاي سایر  يورودهاي آن یخروجکند زیرا  یم
ی تفکر، یچون تواناهایی  ویژگی ي مؤثر،ها آموزشدانشگاه موظف است با . دهند یم

ي تراز ها انسانایجاد تغییر، نوآوري و خالقیت را در دانشجویان تقویت کند و خالصه، 
ي ما باید از دانش و خرد، بینش و بصیرت و ها دانشگاه رو ازاین .توسعه را بپروراند

از اختیارات کافی براي انجام این مهم برخوردار بوده و استقالل موردنیاز را  ویژه به
موقع اعمال  اشته باشند تا بتوانند تغییرات موردنیاز را در ساختارها و فرایندهاي خود بهد

ها موجب رهایی از  استقالل دانشگاه.کنند و منافع ملی جامعه را محقق سازند
ي منفی دیوان ساالرانه شده و به گسترش تفکر رقابتی در جامعه علمی و در ها خصلت

ي دانشگاهی نیز در این ها تشکل. ها منجر خواهد شد هنهایت به ارتقاي کیفی دانشگا
گلیمی . پردازند تا کسی پاي از گلیم خویش بیرون ننهد یممیان به مراقبه و نظارت مؤثر 

تاروپودش با علم و اخالق تنیده شده و به سمت منافع ملی کشور  رود یمکه انتظار 
  .گسترده شده باشد

  کاري  از سیاسی احتراز.7
د نکوش یمنفوذ جذابیت خاصی دارد و هر یک  ي فشار و ذيها گروهاي دانشگاه بر

استفاده ابزاري از جایگاه و اهالی دانشگاه براي کسب . دنسوي خود بکشان تا آن رابه
ي کردن فضاي علمی، امري نا خودمنافع شخصی و گروهی و تالش براي خودي و 

الل خود را در قبال دولت و سایر دانشگاهیان باید استق. شود یممذموم و ناپسند قلمداد 
ي ها گروه و ها دسته يها کشاکش باندبازي و هرگونهاز . نفوذ حفظ نمایند ذي يها گروه

به کسی  ساالري مختلف پرهیز کنند و هیچ نوع اختیاري را بدون رعایت اصل شایسته
زیچه خود  را باها آننباید به هیچ گروه یا جریان سیاسی اجازه دهند تا .تفویض ننمایند
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توانند با  یمي دانشگاهی ها تشکل. قرار داده و فضاي علمی دانشگاه را مکدر سازند
مراقبت از حریم  . واقع شوند مؤثرحضور، مشارکت و نظارت آگاهانه در این زمینه

ي خود قرار دهند و از هرگونه حریم دري و هتک حرمت ها هدفدانشگاه را سرلوحه 
براي حفظ و استقرار آرامش در محیط دانشگاهی بکوشند . نهاد دانشگاه ممانعت نمایند

توانند روحیه همکاري جمعی و تالش براي تحقق منافع ملی را  یمیی که جاو تا 
  .تقویت نمایند

   از کیفیتدر مراقبتها یت نقش تشکل تقو.8
ها استقالل عمل داده شود، براي احراز اطمینان از  که به دانشگاه  یصورت در

هاي امناي  هیأتاي از قبیل شوراي عالی  یهعال يها ارگانها،  دانشگاهکیفیت کار 
هاي آموزشی و پژوهشی را  یتفعالتوانند استانداردهاي کیفیت در  یم ها دانشگاه

ي دانشگاهی هم در امور مربوط به ارزیابی کیفی، مشارکت ها تشکلمشخص نمایند و 
ی در بین دانشگاهیان یبولیت باالها از مشروعیت و مق چنانچه تشکل. و همکاري کنند

 هاي یابیارز در جامعه دانشگاهی مسجل شود، اثربخشی ها آنبرخوردار باشند و اعتبار 
  .یابد یم نیز ارتقا ها آن

  تأمین مالی. 9
ها و مراکز آموزش عالی براي  یکی از وظایف مهم دولت تأمین مالی دانشگاه

کننده دخالت در امور دانشگاه   توجیهالبته این موضوع. تحقق منافع ملی کشور است
هایش در قبال جامعه و همچنین به علت در  یتمسئولدولت به اعتبار وظایف و . نیست

ي علمی و صنفی تالش ها تشکل پیشرفت راه دراختیار داشتن منابع مالی، مکلف است 
در پی البته ممکن است چنین استدالل شود که هر نوع حمایتی، دخالت را . و هزینه کند

ي دولت دلیل ها کمکما بر این باوریم که این نظر در همه موارد مصداق ندارد و .دارد
ها همانند پلی بین دانشگاهیان  این تشکل. ها نیست موجهی براي دخالت در امور تشکل

توانند بارِ کاري  یمعنوان بازوي همراه و معین  ي جامعه عمل کرده و بهها بخشو سایر 
 ها آنبا اختصاص بودجه کافی و درخور شأن به این نهادها، .  کنندتر سبکها را  دولت
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هاي خود، مددکار واقعی  یتو مسئولخواهند توانست عالوه بر انجام شایسته وظایف 
  .دولت نیز باشند
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  اقتصاد دانش، نقش دولت، بازار و نهادها

 1سعید مشیري

  
 چکیده

 و انحصار ناپذیري یعنی عمومی کاالي ویژگی دو هر عام مفهوم به دانش
 تولید خصوصی، کاالهاي برخالف تر، روشن عبارت به. دارد را ناپذیري رقابت

 استفاده و کرد خاصیي اه گروه یا افراد به منحصرتوان  ینم را دانش اشاعه و
 دانش کسب چنین، هم. شود ینم دیگران استفاده مانع افراد توسط دانش از

 و دارد جامعه کل سطح در نیز اجتماعی مفید آثار فردي، مثبت آثار بر عالوه
 این به توجه با. شود یم اجتماعی رفاه سطح افزایش موجب آن تولید بنابراین

 عوامل است، شده متمرکز خاصی جوامع در انجه در دانش اشاعه و تولید که 
 ویژه  به اجتماعی علوم در پژوهشهاي  ینهزم از یکی تولید دانش کننده تعیین

 ایجاد به نیاز دانش مستمر تولید مدرن، جوامع در. است بوده اخیري ها دهه در
 آن در گذاري سرمایه به ترغیب ها بنگاه و افراد تا دارد مناسب انگیزشی سیستم

 مهم عوامل از سودآوري و اجتماعی و فردي رضایتمندي که آنجا از. وندش
 در عمومی کاالي عنوان  به دانش مستمر تولید هستند، انگیزشی سیستم
ي ها چالش مقاله، این در. شد خواهد مواجه جديي ها چالش با بازار سیستم

                                                
- استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه عالمه طباطبائی  
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. وندش یم بررسی دانش تولید براي منابع تخصیص در بازار و دولت نهادهاي
 و جایگاه دانش، تولید در ها دانشگاه مؤثر نقش به توجه با چنین هم

. شود یم بررسی نیز دانش تولید هدف با دانشگاهی نظام سازماندهی
 دانش، پیچیدههاي  یژگیو به توجه با که است این مقاله اصلی گیري نتیجه
 هادهاين بازار و دولت، همکاري با مناسبی طراحی به نیاز آن مستمر تولید

  .دارد وخصوصی عمومی
 

 مقدمه .1
که یک مفهوم ارزشی و معنوي که  صورت سنتی آن  دیگر به1از دیدگاه اقتصادي، دانش

عنوان یک کاالي   آن را بهتوان می، بلکه شود نمی تعریف قراردارددر اختیار افراد خاصی 
ابل  اقتصادي قهاي مدلاقتصادي در نظر گرفت که وضعیت عرضه و تقاضاي آن با 

صورت  کننده تقاضا و عرضه دانش به بنابراین، اقتصاد دانش عوامل تعیین. ارزیابی است
اقتصاد دانش . کند می ساختار بازار آن را بررسی هاي ویژگی جامعه و مستمردرمنظم و 

 اجتماعی و رشد رفاه در در توسعه دانش و اهمیت آن ها سیاستچنین نقش  هم
شاید بتوان دلیل تاریخی تغییر نگرش به دانش از . کند یم را ارزیابی کشورهااقتصادي 

 رشد و توسعه هاي  درمدلصورت یک کاالي اقتصادي را تحول بهآن حالت سنتی 
یک  عامل اصلی رشد اقتصادي  اولیه رشد اقتصادي،هاي مدل.اقتصادي کشورها دانست

وق به این هاي ف  استدالل مدل.دادند می بلندمدت را رشد فناوري تشخیص در کشور
                                                

-  صورت تخصصی تعریف  تواند مفهومی عام و کلی داشته باشد، مانند دانش تهیه غذاي خاص، یا به      دانش می
هـاي علمـی اسـت کـه      نتیجـه پـژوهش   فناوري نیـز . شوند ها ارائه می مانند علوم تخصصی که در دانشگاه      شود،

 شـده و قابـل    صورت ضمنی یا کدبندي   تواند به   چنین دانش می    هم. اص اقتصادي و اجتماعی دارد    کاربردهاي خ 
راحتـی صـورت    هاي فردي است و انتقال عمـومی آن نیـز بـه        دانش ضمنی معموالً همراه با مهارت     . انتقال باشد   

. د مانند کتاب و مقاله نیـست هاي استاندار صورت منظم و در شکل  به ارائه  پذیرد، زیرا همه جزییات آن قابل       نمی
  دانش کدبنـدي . شود شاگردي طی زمان منتقل می-صورت فردي و در فرایند استاد    انتقال دانش ضمنی معموالً به    

شده یعنی   در این مقاله، منظور از دانش، دانش تخصصی کدبندي.شده، برعکس، قابل ثبت و انتقال عمومی است
  .را دارد  و انتقال در سطح وسیعقابلیت انباشت علوم دانشگاهی است که
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 چند هر سرمایه ورشد عوامل تولید فیزیکی مانند نیروي انسانی صورت است که 
 منجر بهرشد اقتصادي شود، اما آثار آن در بلندمدت به علت قانون بازدهی تواند می

ها   ظرفیتتمامو اقتصاد پس از رسیدن به تعادل کامل و استفاده از  یافته کاهش 1نزولی
 دیگر، افزایش منابع فیزیکی در اقتصاد عبارت به. ر خواهد گرفتدر مسیر رشد قبلی قرا

 عنوان به تواند نمی با ایجاد رشد موقت سطح درآمد ملی را افزایش دهد ولی تواند می
بنابراین، رشد اقتصادي بلندمدت . موتور محرك رشد اقتصادي در بلندمدت عمل کند

 هاي نهاده وري افزایش بهرهیق را از طر جدیدي هاي ظرفیتتنها با رشد فناوري که 
  .بود خواهد پذیر امکان کند می تولید ایجاد

عنوان یک کاالي عمومی  که فناوري بر پایه دانش استوار است و دانش به آنجا از
هاي  که عرضه شود در دسترس عموم قرار خواهد گرفت، نتیجه منطقی مدل  هنگامی

صورت همگرا  باید به ر بلندمدتکالسیک رشد اقتصادي این است که همه کشورها د
 اي بینی بدیهی است که چنین پیش. ها وجود نخواهد داشت رشد کرده و تفاوتی بین آن

لحاظ رشد اقتصادي و  و فاصله کشورها از هاي اخیر در جهان رخ نداده حداقل در سده
اگر بخواهیم این مدل را با واقع،  در .سطح رفاه اجتماعی زیادترنیز شده است

 عملکرد موجود کشورهاي جهان تطبیق دهیم، باید علت تفاوت در هاي یتواقع
. ها نسبت دهیم  کشورهاي جهان در بلندمدت را به تفاوت در رشد فناوري آناقتصادي

 این است که چرا فناوري در برخی از کشورها رشد سازد میسؤالی که این مدل مطرح 
دیگر، چرا کشورهاي فقیر و کمتر   بارتع به. کند نمیندانی چکرده در برخی دیگر تغییر 

 و یا  موفق نیستندسیستماتیکطور   جدید بههاي فناوريدر ایجاد و رشد  یافته توسعه
ها،  سؤال این. کند  و در برخی دیگر رشد نمیچرا فناوري در برخی کشورها رشد کرده

در . ردتر هدایت ک کلی صورت سازي فناوري و دانش به اقتصاددانان را به سمت مدل

                                                
- در صورت افزایش آن در ) مانند نیروي کار( قانون بازده نزولی به این معنی است که بازدهی یک نهاده تولید

  .یابد ها، کاهش می شرط ثابت بودن سایر نهاده فرایند تولید، به
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تا بتوان به  گیرند کننده دانش و فناوري مورد کنکاش قرار می ها، عوامل تعیین این مدل
درك مشخصی از چگونگی رشد و توسعه اقتصادي کشورها و علت تفاوت در 

  .آنان رسید عملکردهاي بلندمدت
  

  دانشهاي ویژگی .2
 چارچوبدر  راچگونگی ایجاد و رشد بازارهاي مختلف  توان از دیدگاه اقتصادي، می

هستند بلکه  تنها شامل کاالهاي اقتصادي  نه بازارها.هاي اقتصادي ارزیابی کرد مدل
را نیز  توانند کاالهاي غیراقتصادي مانند مسائل اجتماعی و حتی روابط شخصی می

توان در کنار اقتصاد مالی و پولی، اقتصاد  می عنوان نمونه، به. تحت پوشش قرار دهند
زیست، اقتصاد هنر و اقتصاد   انرژي، از اقتصاد خانواده، اقتصاد محیطتوسعه و اقتصاد

یک کاالي که درمورد دانش نیز هرچند .هاي اجتماعی نیز نام برد شبکه یابی و دوست
هاي خاصی که دارد،  توان با بررسی ویژگی اقتصادي به شکل مرسوم آن نیست، اما می

هاي اقتصادي  ن را با کمک مدلگیري و رشد آ کننده و نحوه شکل عوامل تعیین
  .وتحلیل کرد تجزیه

کاالهاي خصوصی و : توان کاالها را به دو گونه تقسیم کرد طورکلی می به  
پذیري کاالها  بندي درجه انحصار پذیري و رقابت مالك این تقسیم. کاالهاي عمومی

اد یا منحصر به افر توان تر، استفاده از کاالهاي خصوصی را می روشن طور به. است
کننده کاالي خصوصی قادر است استفاده از کاال را  عرضه هاي خاصی کرد، یعنی بنگاه

بیشتر کاالهایی که در . فرد یا بنگاهی کند که آن را خریداري کرده است منحصربه
کاالهاي   سیب، کامپیوتر، اینترنت، یا خدمات وکالت،:مانند اقتصاد وجود دارند

انحصار  توان در استفاده از کاالهاي عمومی را، نمی س،برعک. آیند خصوصی به شمار می
که یک کاالي عمومی  دیگر، هنگامی عبارت به. داد اند قرار افرادي که هزینه آن را پرداخته

ها، چه هزینه آن را پرداخت   افراد و بنگاهتمامعرضه شد، امکان استفاده از آن براي 
 که عنوان نمونه، هنگامی به .واهد داشت، وجود خو چه پرداخت نکرده باشندکرده باشند 
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 افرادي تمامشود،  هواي مطبوع و پاك ناشی از ایجاد یک پارك در یک منطقه تولید می
 در هزینه ایجاد پارك مشارکت کرده این کهاعم از  که در همسایگی آن پارك قراردارند،

صوصی، دومین ویژگی کاالي خ. برداري خواهند کرد باشند یا خیر، از آن بهره
پذیري به این معنی است که استفاده یک فرد از یک کاال  رقابت. پذیري آن است رقابت

دیگر، رقابتی   عبارت به. منجر به محرومیت افراد دیگر از استفاده از آن کاال خواهد شد
ماهی در اقیانوس، هرچند قابلیت انحصار ندارد، . کنندگان از کاال وجود دارد بین استفاده
که یک ماهی گرفته  توانند آزادانه به آن دسترسی داشته باشند، اما هنگامی  مییعنی همه

کاالهاي عمومی، برعکس کاالهاي . تواند در اختیار سایرین قرار گیرد شد، دیگر نمی
پذیر نیستند، یعنی استفاده یک فرداز یک کاال، تأثیري در استفاده افراد  خصوصی، رقابت

که یک برنامه رادیویی پخش  عنوان نمونه، هنگامی به. تدیگر از آن کاال نخواهد داش
شود، استفاده یک فرد از آن برنامه، مانع استفاده دیگران از آن برنامه نخواهد شد،  می

طور   افرادي که در معرض برنامه رادیویی قراردارند، قادر خواهند بود از آن بهتمامیعنی 
 کاالها را با توجه به درجاتی که از این تمامن توا ترتیب، می این به. همزمان استفاده کنند

کاالي عمومی، کاالیی است که هردو ویژگی . بندي نمود دو ویژگی برخوردارند تقسیم
هاي مشخص کاالهاي عمومی،  نمونه. غیر انحصاري و غیررقابتی بودن را دارا است

ها را منحصر به  توان استفاده از آن هاي خیابانی هستند که نمی امنیت عمومی یا چراغ
ها مانع استفاده دیگران از  اندنمودو استفاده از آن ها را پرداخته افراد خاصی که قیمت آن

عنوان یک کاالي عمومی در نظر گرفت،  توانبه بنابراین، دانش را نیز می. شود نمی ها آن
ر به توان استفاده از آن را منحص می سختی که دانش جدیدي تولید شود، به  زیرا هنگامی
که مقررات محدودکننده خاصی براي استفاده از  هاي خاصی نمود، مگر آن افراد یا گروه

چنین، استفاده یک فرد از دانش جدید، مانع استفاده دیگران  هم. دانش جدید برقرار شود
  .از آن نخواهد شد، یعنی دانش یک کاالي رقابت ناپذیر است

اي از کدهایی است که   مجموعهاطالعات. دانش با اطالعات نیز تفاوت دارد
هاي  درگذشته، بیشتر نظام. انتقال هستند راحتی و با هزینه کم قابل شده و به انباشته
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آموزشی بر یادگیري و انباشت اطالعات متمرکز بودند و معیار کسب دانش، اندوختن 
عنوان ظرفیت شناختی  هاي آموزشی نوین، به دانش به در نظام. اطالعات بیشتر بود

وتحلیل و درك علمی از مسائل پیرامون خود را  که به افراد قابلیت تجزیه شود توجه می
هاي اخیر که فناوري اطالعات و  ویژه در دهه تفاوت بین دانش و اطالعات به. دهد می

تر  طور چشمگیري کاهش داده، روشن ارتباطات هزینه انباشت و انتقال اطالعات را به
هاي بسیار کم  برداري با هزینه نسخه هاي ت توسط ماشینبازتولید اطالعا. شده است

اي برخوردار  و پرهزینه پذیر است، اما بازتولید دانش از فرایند پیچیده و طوالنی امکان
  .(Foray, 2004) است

سازد، انباشتگی  ویژگی دیگر دانش، که آن را با سایر کاالهاي عمومی متمایز می
شود و یک پیوستگی  بر پایه دانش قبلی انجام میتولید دانش جدید، همیشه . آن است

 عنوان نمونه، ایجاد یک پارك و هواي مطبوع آن به. در فرایند تولید دانش وجود دارد
هاي دیگر  یک کاالي عمومی است، ولی منحصر به همان پارك است و در ایجاد پارك 

 آن بیشتر شود، در اي که کارایی گونه که دانش ایجاد پارك، به درحالی. تأثیري ندارد
ویژه کاالهاي  دیگر، کاالها، به عبارت به. هاي بعدي در طول زمان تأثیر دارد ایجاد پارك

فیزیکی، از ویژگی استهالك برخوردارند، ولی دانش، حتی اگر دوره خود را سپري 
مؤثر  در پیدایش دانش جدیدو گرفته  طور پیوسته مورد استفاده قرار باشد، به کرده
واقع، هرچه استفاده از دانش بیشتر شود، شرایط زایش دانش جدید نیز بیشتر  در. است

دارند متمایز  دسترس عام قرار  دانش را از سایر منابعی که در،این ویژگی.خواهد شد
عنوان نمونه، اگر منبعی عمومی در دسترس آزاد همگان باشد، استفاده  به. سازد می

این ویژگی به تراژدي منابع عمومی .  خواهد شدآن موجب نابودي آن منبعاز ازحد  بیش
شود،  نمی 1تنها منجر به تراژدي منابع عمومی دسترسی آزاد به دانش، نه. مشهور است

  .کند بلکه منبع اولیه را تقویت نیز می

                                                
1. Tragedy of Commons 
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ویژگی پیوستگی و انباشت دانش، نکته بسیار مهمی در فهم چگونگی رشد منظم 
افته و رکود آن در سایر کشورهاازجمله کشور ما ی دانش و فناوري درکشورهاي توسعه

نظر از وقایع  اند به ثبت و اشاعه منظم دانش، صرف جوامعی که توانسته. تواند باشد می
. اند طور طبیعی در مسیر رشد دانش و نوآوري قرار گرفته روزمره سیاسی، بپردازند، به

 توسط افراد خاصی و صورت تصادفی و موردي به ها برعکس، جوامعی که دانش در آن
گرفته ولی به علت سیستماتیک نبودن آن تداوم نیافته است،  در مراحلی از تاریخ شکل

برداري مناسبی در جهت رشد و توسعه بلندمدت  بهره شده ایجاد  اند از سرمایه نتوانسته
ي ها عنوان نمونه، در تاریخ ایران، شاهد دانشمندان زیادي در دوره به. خود داشته باشند

مند و  نظام صورت به ن آایم، اما متأسفانه جریان فراگیري دانش و تولید گذشته بوده
یافته امروزي، که از دانش  برعکس، در کشورهاي توسعه. مستمر تداوم نیافته است

اند جریان ایجاد دانش را  اند، توانسته دانشمندان جهان ازجمله ایران نیز بهره برده
هاي دانش قبلی استوار   دانش جدید را بر پایه، کردهصورت پیوسته سازماندهی به

  .سازند
  

  تابع تولید دانش .3
تواند حین انجام کار و یا  پژوهش می.گیرد ولید دانش با انجام پژوهش صورت میت

در واقع، یادگیري حین انجام کار یکی از ابعاد مهم کسب دانش . جداي از آن باشد
در . شود جی مثبت سرمایه نسبت داده میهاي اقتصادي به آثارخار است که در مدل

تواند به کسب دانش  آالت و کار کردن با آن می واقع، وجود سرمایه فیزیکی مانند ماشین
عنوان عامل تولید در  تنها نقش مستقیمی به دیگر، سرمایه نه عبارت به. جدید منجر شود

ز تولید را افزایش طور غیرمستقیم از طریق کمک به کسب دانش نی تولید دارد، بلکه به
فرایند اصلی ایجاد دانش از طریق پژوهش جدا از تولید . (Arrow, 1962) دهد می

ها و قیدهاي موجود در  توانند فارغ از درگیري گیرد زیرا پژوهشگران می صورت می
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هاي تولید  نهاده.ها و حقایق نوین بپردازند و کشف روش فرایند تولید جاري، به نوآوري
چه نهاده  هر. کنار سطح دانش موجود هستند در روي انسانی و سرمایهدانش جدید نی

بیشتر و باکیفیت باالتري براي تولید دانش اختصاص داده شود، احتمال دستیابی به 
البته، اختصاص نیروي انسانی و سرمایه بیشتر براي . دانش جدید نیز بیشتر خواهد شد

ولید کاالها و خدمات که موردنیاز جاري ها به ت تولید دانش، به معنی اختصاص کمتر آن
گذاران باید بین تولید بیشتر کاالها و  ها و سرمایه دولت. باشد کنندگان است می مصرف

خدمات جاري و تولید دانش که به معنی تولید کمتر کاال است انتخاب مناسبی داشته 
ی است و هاي مهم و اساس تمرکز بر تولید جاري به معنی غفلت از نوآوري. باشند

کند، زیرا امکان تولید بهتر و بیشتر در آینده  پایداري سیستم اقتصادي را متزلزل می
نظر کردن از  از سوي دیگر، تمرکز بر تولید دانش به معنی صرف. وجود نخواهد داشت

در حالت تعادل، .رفاه فعلی به علت کاهش تولید کاالها و خدمات مصرفی است
شود که بازدهی نهایی   و تولید دانش به صورتی انجام میتخصیص منابع بین تولید کاال

  .)Jones and Vollrath, 2013( عوامل در هر دو بخش یکسان باشد
 :صورت ساده با شکل زیر توضیح داد توانبه تابع تولید دانش را می  
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 نمایانگر تولید Yشده است که در آن  تعریفY=A (X-F)  صورت بهتابع تولید 

زایی که موجب انتقال دانش از یک سطح به سطح دیگري   عامل برونAنش جدید، دا
طبق این تابع تولید، براي تولید دانش .  هزینه ثابت استF و  نیروي کار،Xشود،  می

پس از صرف هزینه .  خواهد بودFجدید، حداقل نیاز به نیروي کاري برابر با مقدار 
هزینه نهایی . د بیشتري نیز تولید خواهد شدثابت، با افزایش نیروي کار، دانش جدی

اگر نیروي انسانی بیشتري .  است که مقداري ثابت استAتولید دانش جدید برابر با 
اي افزایش  شده با نسبت فزاینده جذب بخش تولید دانش شود، محصول دانش ایجاد

  .خواهد یافت
ورت بازارهاي به همان ص ها آن کاالهاي عمومی، بازار هاي با توجه به ویژگی

گونه  کنندگان انگیزه کافی براي تولید این گیرد، زیرا عرضه کاالهاي خصوصی شکل نمی
کننده کاالي عمومی قادر نخواهد بود که  دیگر، عرضه عبارت به. کاالها نخواهند داشت

صورت مجزا فروخته و نرخ بازگشت  کنندگان آن به  استفادهتمامکاالي خود را به 
 "1سواري مجانی"کنندگان از ویژگی  دیگر، مصرف عبارت به.آوردمناسبی به دست 

صورت مجانی از  توانند بدون پرداخت هزینه کاالها و به مند خواهند شد، زیرا می بهره
ي کافی براي عرضه  گذار سرمایهممکن است  در چنین شرایطی،.ها استفاده کنند آن

شکل نگیرد، زیرا  دارد،کاالهاي عمومی، در شرایطی که تقاضا براي آن وجود 
تولیدکنندگان به امید ایجاد کاالي عمومی توسط دیگران و استفاده از سواري مجانی 

براي تولید کاالهاي عمومی در نظام  بنابراین، تخصیص منابع. وارد بازار نخواهند شد
مقداري از تقاضاي  گونه که در کاالهاي خصوصی است، کارآ نیست، یعنی بازار، آن
 منافع ناشی از آن برآورده نخواهد ، عمومی در سطح جامعه بدون پاسخ ماندهکاالهاي

  .شد

                                                
1. Free Riding 
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یک کاالي عمومی  عنوان   تمایز دیگري بینکاالهاي مرسوم و دانش بهتوان می
بازدهی نسبت به مقیاس در کاالهاي . قائل شد ها ازنظر بازدهی نسبت به مقیاس آن

هاي  براي افزایش تولید یک کاال، نهادهخصوصی، معموالً ثابت است، به این معنی که 
در . نیز باید به همان نسبت افزایش یابند )و سرمایه نیروي کار( مورد نیاز براي تولید آن

محورند، چنین وضعیتی وجود ندارد، زیرا براي تولید یک واحد  دانش مورد کاالهایی که
عنوان نمونه،  به. سبت نیستها به همان ن بیشتر از آن کاالها، ضرورتی براي افزایش نهاده

افزاري تخصصی جدید، نیاز به پژوهش و نیروي انسانی بسیار  نرم وشتن یک برنامهن
لوح فشرده یا  صورت به آن به تعداد بسیار که برنامه نوشته شد، تکثیر  دارد، اما هنگامی

امه از طریق اینترنت، هزینه زیادي نخواهد برد، یعنی الزم نیست دانش مربوط به برن
دیگر، تولید دانش از ویژگی  عبارت به. براي هر لوح فشرده مجدداً ایجاد شود افزاري نرم

 ولی ،بازدهی افزایشی نسبت به مقیاس برخوردار است که مستلزم هزینه ثابت زیاد
  .هزینه نهایی ناچیز است

 نظر از ویژه صورت اولیه، به ي زیادي به گذار سرمایهبراي ایجاد دانش جدید، 
که دانش جدید تولید شد، تولید مجدد آن،  است، اما هنگامی نیاز روي انسانی، موردنی
نیازمند صرف هزینه بسیار ناچیزي  صورت لوح فشرده یا کتاب، تنها عنوان نمونه به به

تواند منجر به ایجاد انحصار در  چنین ویژگی در کاالهاي خصوصی می. خواهد بود
براي  نه ثابت زیادي براي تولید کاال صرف کرده است،بازار گردد، زیرا بنگاهی که هزی

یعنی با ورود یک بنگاه . بازار با مقیاس بزرگی دارد هاي ثابت خود، نیاز به پوشش هزینه
ممکن است اقتصادي نبوده و بنگاه اولیه انحصار تولید  ها به این بازار، ورود سایر بنگاه

ضعیتی در مورد یک کاالي عمومی چنین و. صورت طبیعی در دست داشته باشد را به
راحتی و   شانبه در شرایطی که محصول تولیدي ها تر است، زیرا بنگاه مانند دانش، پیچیده

اي براي صرف هزینه  بدون پرداخت هزینه در اختیار همگان قرار خواهد گرفت، انگیزه
ین تولید بنابراین، براي تضم. ثابت بسیار زیاد براي تولید دانش جدید نخواهند داشت

ها اجازه تملک بر دانشی  زا در اقتصاد، باید به بنگاه صورت منظم و درون دانش جدید به



   
  
  
  

  231  ...  اقتصاد دانش، نقش دولت، بازار و

 موجب تخصیص ،که وجود انحصار در بازار  این وجود با. اند داده شود که تولید کرده
شود، و به  ي منابع و کاهش سطح رفاه اجتماعی در مقایسه با شرایط رقابتی میآناکار

وانین ضدانحصار در بسیاري از کشورها براي جلوگیري از ایجاد انحصار همین منظور ق
است، ایجاد قوانین حمایتی براي تولید دانش جدید، حق انحصاري را براي  شده  وضع

 که  عنوان نمونه، یکی از دالیل اصلی این به. ایجاد کرده است ن و کاشفانامخترع
نگفتی براي کشف داروهاي جدید هاي ه گذاري هاي بزرگ داروسازي، سرمایه شرکت

دهند، اطمینان داشتن از  ها انجام می هاي خصوصی و یا دانشگاه در آزمایشگاه
  .شان براي فروش داروهاي جدید تا زمان خاصی است حقانحصاري

هاي  ي شرکت گذار چنین، یکی از دالیل اختصاص بخش مهمی از سرمایه هم
افزاري کامپیوتر و خودروسازي به  و نرمافزاري  هاي سخت بزرگ تولیدي مانند شرکت

در واقع، قوانین حمایتی . پژوهش و توسعه، وجود قوانین حمایتی از نوآوري آنان است
 به دانش دستیبابیها در صورت  حق اختراع و حق اکتشاف، شرایط سودآوري بنگاه

وآوري ها براي ن در چنین وضعیتی، رقابت شدیدي بین بنگاه. سازند فراهم میرا جدید 
 به ناگزیر باید ،آید، زیرا در صورت عقب ماندن از روند پیشرفت فناوري به وجود می

تولید دانش نیازمند ابزارهاي خاصی مانند فناوري  .از صحنه رقابت خارج شوند
استفاده از این فناوري، امکان تبادل اطالعات در سطح . اطالعات و ارتباطات است

بنابراین، . سازد ابراي پژوهشگران فراهم میوسیع و فوري با هزینه ناچیز ر
 ،عنوان ابزار مناسبی براي کسب دانش ي در فناوري اطالعات و ارتباطات به گذار سرمایه

طور، با توجه به عمومی بودن دانش و قابلیت انباشتگی آن،  همین. بسیار ضروري است
 و دستیابی به روزرسانیه هاي گسترده جهانی براي ب برقراري ارتباطات و همکاري

ارتباطات گسترده و فعال مؤسسات .(Quah, 1990) دانش جدید اهمیت بسیار دارد 
 مراکز استادانهاي پژوهشگران و  يهاي بزرگ جهان و همکار پژوهشی و دانشگاه

  .گیرد وري بیشتر فرایند تولید دانش صورت می مختلف با یکدیگر در جهت بهره
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 دانش و عملکرد اقتصادي .4
  عبارت به. حصول آن فناوري، موتور محرك رشد اقتصادي در بلندمدت استدانش و م

) ها  ظرفیتتماماستفاده کامل از (دیگر، در شرایطی که اقتصاد در حالت تعادل کامل 
.  رشد فناوري متکی بر دانش جدید است، به رشد اقتصادي دستیبابی است، تنها راه

هاي بدون استفاده در آن  ده و ظرفیتکه اقتصادي در حالت تعادل کامل نبو هنگامی
تواند در رسیدن  وجود داشته باشد، استفاده از دانش موجود یا تقلید از دانش دیگران می

مدت براي  در چنین شرایطی رشد موقت یا کوتاه. آن به تعادل کامل مؤثر باشد
اد از آید که میزان آن بستگی به فاصله اقتص می گیري از منابع بیکار به وجود بهره

از تعادل کامل  ماندگی دیگر، هرچه فاصله عقب عبارت به. وضعیت تعادل کامل آن دارد
بیشتر باشد، ظرفیت رشد بیشتري براي رسیدن به شرایط تعادل کامل وجود دارد و 

رشد اقتصادي باالي . شرایط تعادل کامل کمتر خواهد شد میزان رشد با نزدیک شدن به
توان در این  وسعه مانند چین، برزیل و هند را میت اخیر برخی کشورهاي درحال

بینی کرد که رشد اقتصادي باالي این  پیش توان در واقع، می.  بررسی کردچارچوب
 چنین ها و هم ماندگی تاریخی و ظرفیت زیاد جذب آن کشورها که با توجه به عقب

 از رسیدن به آمده است، موقتی است و پس  دست  شانبه  بینانه هاي باز و واقع سیاست
موقت در  هرچند رشد. تدریج از شدت آن کاسته خواهد شد شرایط تعادل کامل، به

ناشی از ایجاد دانش جدید و رشد فناوري در این کشورها  شرایط در حال گذار نیز
. یافته متفاوت است است، ولی نوع دانش در این اقتصادها با دانش در اقتصادهاي توسعه

استفاده از دانش موجود   اقتصادهاي نوظهور، در واقع یادگیري ودانش مورد استفاده در
شان  ها را تا رسیدن به تعادل کامل تواند فاصله آن در اقتصادهاي پیشرو است که می

هاي اصلی رشد کم اقتصادهاي پیشرودر مقایسه با برخی  یکی از علت. کند کوتاهتر
شان  شرو قبالً به تعادل کاملاین واقعیت است که کشورهاي پی نوظهور هاي اقتصادي

گسترش . مدام گسترش دهند نزدیک شده و براي تداوم رشد باید مرزهاي دانش را
که  تر از یادگیري دانش موجود صورت منظم و پیوسته بسیار سخت مرزهاي دانش به
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براي گسترش مرزهاي دانش در . باشد  می،جریان دارد توسعه توسط کشورهاي درحال
ید محیط و نظام انگیزشی مناسبی در سطح وسیع و براي همه آحاد نظام بازار، با

  .اقتصادي وجود داشته باشد
  

 نقش دولت .5
که نظام بازار قادر به تخصیص کارآي منابع براي تولید کاالهاي عمومی   با توجه به این

تقاضاي موجود به علت کم بودن سود تولیدکنندگان در  جمله دانش نیست، یعنی از
ن نخواهد شد، نیاز به دخالت نیروي خارج از بازار براي اصالح نقص بازار بازار تأمی

شده و باید منافع عمومی را   عنوان نهادي که توسط مردم انتخاب دولت به. خواهد بود
. تواند نقش مهمی در ارائه کاالهاي عمومی مانند دانش داشته باشد تأمین کند، می

هاي زیر انجام  تواند به یکی از صورت یدخالت دولت در تأمین کاالهاي عمومی م
  :پذیرد

  تولید کاالهاي عمومی توسط دولت: الف
   ارائه یارانه به تولیدکنندگان کاالهاي عمومی براي تضمین سود مناسب:ب
  هاي خاص در بخش براي تولید دانش هاي زیربنایی ي در بخش گذار سرمایه: ج

هاي عمومی در جوامع، تولید آن هاي معمول براي عرضه کافی کاال حل یکی از راه
هرچند دخالت دولت براي تضمین عرضه کاالهاي عمومی ضروري . توسط دولت است
معموالً به علت وجود مشکالت انگیزشی، فساد، و درگیرشدن در  ها است، ولی دولت

این . طور کامل نیستند  قادر به جبران ضعف بازار به،فرایندهاي اداري پیچیده و ناکارآ
دهنده آراي  انعکاس لزوماً ها توسعه که دولت ویژه در کشورهاي درحال ت بهمشکال

بنابراین، . هاي اداري سنتی و بسیار ناکارا دارند، حادتر است عمومی نیستند و نظام
  .حل ایده آلی نباشد ممکن است راه سپردن تولید کاالهاي عمومی به دولت
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ي در ایجاد دانش و  گذار سرمایهحل دوم که تشویق بخش خصوصی براي  راه
به نظر برسد، زیرا بخش خصوصی انتظار  تري مناسب حل فناوري است، شاید راه

در . رود از مشکالت پیچیده اداري و فساد کمتري نسبت به دولت برخوردار باشد می
شده ولی دولت   حل، تخصیص منابع همچنان به عهده بازار گذاشته واقع، در این راه

. کند  رفع می،تولید کاالهاي عمومی است  همان سوددهی کم دررا که نقص بازار
حل، وجود یک بخش خصوصی مؤثر و کارآمد  بدیهی است که الزمه موفقیت این راه

. برداري مناسب از آن باشد ي در تولید دانش و بهره گذار سرمایهاست که قادر به 
هاي  دانش و فناوريهاي مربوط به  صرفاً نقش حمایت از پژوهش ها چنین، دولت هم

حل  در راه. نقشی ندارند شده کنند و در تعیین مسیر و نوع دانش ایجاد جدید را ایفا می
هاي خاصی از دانش را که براي توسعه  ها بنا به تشخیص خودشان، زمینه سوم، دولت

همکاري بخش خصوصی در آن  طور مستقیم و با دانند انتخاب کرده به کشور مفید می
ها و  تواند مفید باشد که انتخاب زمینه حل نیز زمانی می این راه. نمایند ي می رگذا سرمایه
هاي موفق  نمونه درستی صورت گرفته باشد، که متأسفانه به ي گذار سرمایههاي  اولویت

  .آن بسیار کم است
  

 نقش بازار .6
له ي در کاالهاي عمومی ازجم گذار سرمایهدر حالت عادي، بازار انگیزه چندانی براي 

هاي اولیه زیاد است و  ي در دانش مستلزم صرف هزینه گذار سرمایه. دانش ندارد
یا  ي در دانش منجر به اختراع گذار سرمایهحتی اگر . محصول آن نیز نامطمئن است

برداري باشد، دیگران با صرف هزینه  راحتی قابل کپی کشف جدیدي نیز شود، اگر به
توسط  شده  انجام يگذار  ن بازگشت سرمایهامکاو ناچیزي آن را بازتولید کرده 

ي اولیه زیاد، نامطمئن بودن  گذار سرمایهبنابراین، لزوم . دبو د اولیه نخواه گذار سرمایه
محصول، و امکان استفاده مجانی از محصول تولیدي، انگیزه ورود در این بازار را 

 حمایتی براي اي از قوانین و نهادهاي در چنین شرایطی، مجموعه. دهد کاهش می
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ي بخش خصوصی در این بخش اساسی که موتور محرك رشد  گذار سرمایهتشویق 
مانند  هاي مختلف عنوان نمونه، تخصیص یارانه به. اقتصادي است مورد نیاز است

هاي مالیاتی و برقراري و اجراي کارآ و مؤثر قوانین حق اختراع و اکتشاف  معافیت
گذاران بخش خصوصی در تولید دانش  اي تشویق سرمایهعنوان ابزارهایی بر به توانند می

  .به کار گرفته شوند
ي در بخش  گذار سرمایههایی در حال حاضر توانسته است  وجود چنین برنامه

یافته را تا  هاي بزرگ خصوصی در کشورهاي توسعه پژوهش و توسعه توسط شرکت
اي موفق در بازار، ه شرکت. شان افزایش دهد  درصد تولید ناخالص داخلی4بیش از 

 انجام داده و  ي مناسبی در بخش پژوهش و توسعه گذار سرمایههایی هستند که  آن
هاي جدید براي خلق محصوالت نو و یا بهبود کیفیت محصوالت  بتوانند به کشف ایده

هاي مختلف عمل  عنوان فشاري بر شرکت ساختاررقابتی در بازار به. موجود دست یابند
در واقع، اگر شرکتی . کند هاي نو می ي در خلق ایده گذار سرمایهاگزیر از ها را ن کرده آن

هاي تولید و یا نوع تولید خود را متناسب با شرایط بازار متحول کند،  نتواند روش
بنابراین، ایجاد سیستم . شده جاي خود را به نوآوران بدهد مطمئناً باید از بازار خارج
در کنار  آورد که بخش خصوصی اسبی را فراهم می شرایط من،انگیزشی براي کسب سود

زا براي ایجاد  درون صورت تولید محصوالت جاري، همواره بخشی از منابع خود را به
  .ي نماید گذار سرمایههاي نو و محصوالت متنوع جدید  ایده

  
 نقش نهادها .7

انند سهم تو ها و بنیادها می هاي علمی و خیریه نهادهاي غیرانتفاعی مردمی مانند انجمن
در واقع، نهادهاي مردمی . عنوان کاالي عمومی ایفا نمایند مؤثري در خلق دانش به

توانند شکاف بین دو قطب دولتی و خصوصی را در زمینه تولید کاالهاي عمومی پر  می
نتیجه قادر  برد و در بخش دولتی غالباً از مشکالت ناکارآیی و فساد اداري رنج می. کنند
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انگیزه کسب سود  با بخش خصوصی نیز صرفاً. کاالهاي عمومی نیستبه ارائه مطلوب 
شود و ممکن است در بسیاري از موارد که زمینه  وارد بازار کاالهاي عمومی می

بنابراین، نهادهاي . سازي کاالي عمومی وجود نداشته باشد، ورود پیدا نکند تجاري
شان  ز سوي دیگر انگیزهمردمی که مشکالت اداري و فساد بخش دولتی را نداشته و ا

ویژه دانش را  توانند بسیاري از نیازهاي کاالهاي عمومی به کسب سود نیست، می
تواند  و تقویت نهادهاي مردمی نیز می البته دولت در ایجاد و تشویق. برطرف سازند

هاي مالیاتی که شامل هدایاي مردم و بنیادها به  عنوان نمونه، معافیت به. بسیار مؤثر باشد
  .مؤثر باشد ها تواند در تشویق آن می شود و مراکز علمی می ها انشگاهد

  
  دانش و دانشگاه .8

در واقع نه انتقال  وظیفه اصلی دانشگاه. دانشگاه نهادي براي ایجاد دانش جدید است
. هاي مختلف است اطالعات، بلکه حفظ پیوستگی دانش و خلق دانش جدید در زمینه

عالوه بر آموزش علم و فناوري، رسالت تربیت پژوهشگران  ها دیگر، دانشگاه  عبارت به
با توجه به . دارند  به عهدها پیش برند ر و دانشمندانی که بتوانند مرزهاي دانش را به

 نیز با ها نقش سه نهاد دولت، بازار و نهادهاي مدنی و مردمی در ایجاد دانش، دانشگاه
نقش اصلی دولت به . خوبی انجام دهند بهتوانند وظایف خود را  بر هر سه نهاد می  تکیه

هایی از ایجاد دانش است که توسط بازار انجام  ها در زمینه ایجاد و تقویت دانشگاه
پایه مانند ریاضیات ممکن است در بازار تقاضاي  عنوان نمونه، دانش به. شود نمی

ط با آن از هاي مرتب مستقیمی نداشته باشد، اما وجود دانشمندان ریاضی و انجام پژوهش
طور،  همین. هاي کاربردي مانند مهندسی است ضروریات فهم و توسعه سایر دانش

هاي علوم انسانی از بازار فعالی در جامعه برخوردار نیستند اما  ادبیات و برخی رشته
عالوه . وجود ادیبان و پژوهشگران فرهنگی براي ارتقاء فرهنگ جوامع ضروري است

هاي علوم پایه و انسانی و فرهنگی،  ستقیم دولت در رشتهي م گذار سرمایهبر ضرورت 
نهاد  توجه به آثار خارجی مثبت ها با دانشگاه هاي رشته تمام ي دولت در گذار سرمایه
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کردگان دانشگاهی در یک جامعه به  وجود تحصیل. است پذیر  توجیه،دانشگاه در جامعه
 اجتماعی تیجه کاهش مشکالتارتقاء فرهنگی و گسترش دیدگاه علمی آن جامعه و در ن

  .کند آن کمک می
کردگان دانشگاهی پس از اتمام  از سوي دیگر، ازآنجاکه بسیاري از تحصیل

توان  کنند، می تحصیالت خود روانه بازار کارشده و درآمد نسبتاً باالیی کسب می
ي افراد در شرایط عاد. ي نیروي انسانی تلقی کرد گذار سرمایهآموزش عالی را یک نوع 

اگر . کنند بین کار کردن و یا تحصیل که همراه با هزینه فرصت است یکی را انتخاب می
فعلی  درآمد انتظاري پس از اتمام دوره دانشگاهی بیشتر از درآمد کار کردن در شرایط

شود، در غیر این صورت کار کردن  طور طبیعی تحصیل در دانشگاه انتخاب می باشد، به
 تصمیم به ادامه تحصیل این کهبنابراین، با توجه به .  داردمد فعلی ترجیحآو کسب در

شود که همراه با افزایش درآمدهاي  ي فردي تلقی می گذار سرمایهدانشگاهی یک تصمیم 
  عبارت به. رسد هاي دانشگاه توسط افراد منطقی به نظر می آتی است، پرداخت هزینه

ضرورتی ندارد تا درآمدهاي دیگر، با معیارهاي اقتصادي و حتی عدالت اجتماعی، 
طور کامل تحت پوشش  افراد را به گذاري سرمایه هاي  هزینه،هاي ملی مالیاتی و ثروت

گونه که قبالً اشاره شد، ازآنجاکه تحصیل در دانشگاه داراي آثار  همان البته. دنقرار ده
 هاي آن توسط منابع عمومی خارجی مثبت اجتماعی نیز هست، تأمین بخشی از هزینه

هاي دولت در این زمینه  گذاري سرمایه. تواند در تخصیص کارآتر منابع مؤثر باشد می
اي براي تأمین مخارج عمرانی و ساخت  هاي مستقیم سرمایه صورتکمک تواندبه می

هاي علمی یا  بورسیه صورت هاي مالی به زیربناهاي دانشگاهی و پژوهشی و کمک
افراد تمایل به  که  با توجه به این. باشدبلندمدت دانشجویی  هاي هزینه و وام کمک

تواند  دارند، بازار می هاي آموزش عالی براي کسب درآمدهاي آتی بیشتر پرداخت هزینه
البته براي رعایت . این تقاضاي فردي و اجتماعی را به نحو کارآیی تأمین نماید

 مقررات کلی کننده استانداردها و ضوابط علمی، دولت همچنان باید نقش ناظر و تنظیم
نهایتاً، نهادهاي مردمی و غیرانتفاعی . در جهت تأمین منافع عمومی را ایفا نماید
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صورت  به توانند می ها این کمک. ها بسیار مؤثر باشند توانند در تقویت دانشگاه می
دولت نیز . هاي مجاري مستمر انجام شود مستقیم مالی در شکل وقوفات و یاهدیه

ها توسط افراد و  تواند انگیزه کمک به دانشگاه مناسب، میهاي مالیاتی  باسیاست
  .نهادهاي مدنی و خیریه را تقویت نماید

تولید  عنوان نهادهاي تربیت متخصص و پژوهشگر و مراکز به ها بنابراین، دانشگاه  
صورت ترکیبی از مشارکت دولت، بازار، و  به توانند دانش جدید در یک جامعه می

توانند از منابع دولتی براي  هاي بزرگ و جامع می دانشگاه. ه شوندنهادهاي مردمی ادار
براي اداره ) متقاضیان آموزش عالی(ها و از منابع خصوصی  ایجاد و تقویت زیرساخت

هاي خاص موردنظر  تواند در زمینه هاي مردمی نیز می کمک. امور جاري بهره گیرند
و ) هاي خاص ها و زمینه  رشتههاي تحصیلی در مانند تخصیص بورسیه(کمک دهندگان 

ها،  در این دانشگاه. ها صرف شود صورت کلی در امور عمرانی و جاري دانشگاه یا به
 درآمدهاي حاصل از مشارکت بخش خصوصی و نهادهاي مردمی، عالوه بر تأمین

هاي  هاي کاربردي که از بازار مناسبی برخوردارند، هزینه هاي مستقیم رشته هزینه
هایی که فاقد بازار بوده ولی نقش اساسی در پیشبرد  هش در سایر رشتهآموزش و پژو

با توجه به تقاضاي آموزش عالی در جامعه، . کنند می علوم دارند را نیز تأمین
توانند طبق  می دولتی نیمه هاي کامالً خصوصی نیز در کنار دانشگاه هاي دانشگاه

  . باشندهاي بخش عمومی فعالیت داشته استانداردها و نظارت
 تواند در می دولتی، و خصوصی متکی بر بازار نظام دانشگاهی دولتی، نیمه استقرار

در حال  .ها که امري اساسی در پیشبرد دانش است نیز مؤثر باشد استقالل دانشگاه
برخی . حاضر ترکیبی از مدل دانشگاهی فوق در کشورهاي مختلف وجود دارد

طور سنتی آموزش عالی  ن، سوئد و دانمارك بهکشورهاي اروپایی مانند فرانسه، آلما
شان ترکیبی  آمریکا و کانادا جزء کشورهایی هستند که نظام آموزش عالی. رایگان دارند

ترین سیستم دانشگاهی جهان را دارد،  ترین و پیشرفته در آمریکا که بزرگ. است
 ولی در کانادا کنند، دولتی و خصوصی در کنار هم فعالیت می دولتی، نیمه هاي دانشگاه
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 وجه  هیچ هاي دولتی به  این موارد، کمکتمامدر . دولتی هستند نیمه ها همه دانشگاه
ها نبوده  و اداري آن مشی علمی ها و یا تعیین خط منزله دخالت دولت در اداره دانشگاه به

 عنوان نمونه، در دانشگاه استنفورد به. ها از استقالل کامل برخوردار هستند و دانشگاه
هاي جهان را دارد و یا دانشگاه بزرگ تورنتو در کانادا که  آمریکا که رتبه اول دانشگاه

 هزار دانشجو دارد، حدود نیمی از منابع مالی دانشگاه توسط دولت و بقیه از 80بیش از 
 امناي دانشگاه هیأتشود، اما  می هاي مردمی تأمین جانب شهریه دانشجویان و کمک

مشی  اه و نمایندگان قشرهاي مختلف شامل دانشجویان خطمتشکل از رئیس دانشگ
و استانداردهاي علمی دانشگاه نیز توسط  ها سیاست. کند اساسی دانشگاه را تعیین می

 هیأتاعضاي  در کانادا،. شود  علمی تعیین میهیأتبدنه علمی دانشگاه یعنی اعضاي 
اند، طبق قراردادهاي  شده  سازماندهی شان صنفی هاي ها که در اتحادیه دانشگاه علمی

دوطرفه، رابطه علمی و اداري و مالی خود با دانشگاه را براي دوره زمانی خاص 
اي و مشترك این قراردادها، به رسمیت شناختن  یکی از اصول پایه. کنند مشخص می

گزینش . لحاظ آموزشی، پژوهشی و حتی سیاسی است  علمی ازهیأتآزادي اعضاي 
ها با دخالت   جدید نیز طبق این توافقنامهاستادان دانشگاه و مسئوالنرئیس و سایر 
موظفند شرایطی فراهم کنند که  ها شود و دانشگاه  علمی انجام میهیأتمستقیم اعضاي 

. نظر شخصی یا هرگونه تبعیض نژادي و جنسی وجود نداشته باشد امکان اعمال
راي تشکیالت مرکزي که هاي دانشگاهی در سطح کشور باهم مرتبط بوده و دا اتحادیه

 .هاي محلی است هستند فعالیت کننده هماهنگ

 ،در صورت داشتن استقالل متناسب با اهداف خود توانند می ها دانشگاه
هاي الزم براي ارائه خدمات آموزشی و پژوهشی در سطوح مختلف داشته  ریزي برنامه
بیت نیروي کار ماهر محلی در صرفاً براي تر توانند می ها ها یا کالج برخی دانشگاه. باشند
 ها که هدف برخی دیگر از دانشگاه  حالی ریزي کنند، در زمان فشرده برنامه مدت

هایی که  ماهیت دانشگاه. تواند پژوهش پیشرفته براي گسترش مرزهاي دانش باشد می
کند تا ضمن داشتن استقالل  کنند ایجاب می در خط جلوي پیشبرد دانش حرکت می
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ها  غیر اینصورت، دانشگاه در. دناي برخوردار باش گسترده المللی باطات بین از ارت،کافی
شده در سایر مراکز را با وقفه  تبدیل به مراکزي غیرپویا خواهند شد که دانش ایجاد

مدت وقفه انتقال دانش نیز به میزان ارتباطات . نمایند میفراگرفته و به دانشجویان منتقل 
هاي  دانشگاه المللی هرچه ارتباطات بین. گی خواهد داشتها بست دانشگاه المللی بین

یافته و جبران آن را  طور نمایی افزایش کشور غیرفعال و ایستا باشد، شکاف علمی به
  .دشوارتر خواهد نمود

  
 بندي جمع .9

عنوان یک کاالي عمومی  هاي دانش به در این مقاله، مروري بر اقتصاد دانش و ویژگی
  :بندي نمود صورت زیر جمع به توان شده را می  ارد مطرحطورکلی، مو به. داشتیم

موتور محرك رشد  طور خاص طور عام و علم و فناوري به به دانش. الف
  .هستنداقتصادي کشورها در بلندمدت 

ي دولت، بازار  گذار سرمایهعنوان یک کاالي عمومی نیازمند  گسترش دانش به. ب
  .و همکاري نهادهاي مردمی است

ها  هاي پایه و همکاري در تولید سایر دانش اصلی دولت تأمیندانشوظیفه . ج
ي اقتصادي  گذار سرمایهعنوان یک  تواند به تقاضاي دانش و فناوري به بازار می. است

توانند شکاف بین دو قطب بخش دولتی  پاسخ دهد و نهادهاي مردمی و غیرانتفاعی می
  .و بازار را پر کنند

نظر مالی  از تواند وان نهاد تولیدکننده دانش جدید میعن نظام آموزش عالی به. د
همکاري مالی دولت . متکی بر سه منبع عمومی، خصوصی و نهادهاي غیرانتفاعی باشد

ي در علوم پایه و جبران آثار خارجی مثبت آموزش عالی  گذار سرمایهبراي تضمین باید 
اي آن در امور علمی ه نباید دستاویزي براي دخالت وجه هیچ بهو در جامعه بوده 

 ها و ارتباطات در واقع، براي تولید دانش، استقالل علمی دانشگاه. ها باشد دانشگاه
  .ها امري ضروري است آن المللی بین
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  ها دانشگاهي علمی در استقالل ها انجمننقش 

  1ابوالفضل کزازي
  

  چکیده
یافتگی هر کشوري در ابعاد مختلف اقتصادي، اجتماعی،  توسعهرشد و 

عنوان یک فرآیند مهم توسعه،  فرهنگی و حتی سیاسی در سه قرن گذشته به
 .ي اخیر قرار گرفته استها سالیافته در  توسعهمورد توجه اغلب کشورهاي 
یري از استعداد و توان گ بهره، یادشدهي ها هدفیکی از ابعاد اساسی در تحقق 

 عنوان باعلمی و اجرایی نخبگان جامعه در یک فرآیند ساختارمند مشارکت 
ي از ا مجموعهنهاد  هاي مردم تشکل .باشد یم) NGO(نهاد  هاي مردم سازمان

صورت   دارند و بهباشند که با یکدیگر کنش متقابل هایی می گروهافراد و 
ین و تر مهمیکی از . گیرند یمساختارمند، منظم و مستمر اهداف معینی را پی 

د که رسالتی عظیم در نباش یمي علمی ها انجمننهاد  هاي مردم تشکلمؤثرترین 
 گري تسهیلامر توسعه علمی داشته و کانون تفکر و اشاعه علم و حتی 

ي علمی کانونی ها انجمنهمچنین . د دارن ي یادگیرنده را بر عهدهها سازمان
کارآمد و پرتوان در نهادینه کردن علم در جامعه محسوب شده و گسترش این 
نهاد مردمی در هر کشوري بیانگر رشد کمی و کیفی نیروهاي متخصص و 

  .باشد یماقتدار علمی آن جامعه 

                                                
- یئ حسابداري دانشگاه عالمه طباطبادانشیار دانشکده مدیریت و 
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ي علمی در گسترش مرزهاي ها انجمنیم تا جایگاه بر آندر این پژوهش 
 .ها موردنقد و بررسی قرار دهیم  را در استقالل دانشگاهها آن و نقش دانش

ي و مستندات موجود براي دستیابی به ا کتابخانهبدین منظور از روش مطالعه 
ي علمی در ارتقاء ها انجمناهداف تحقیق که همانا ارزیابی عملکرد و جایگاه 

ها و مراکز آموزش عالی   در استقالل دانشگاهها آنو ترویج دانش و نقش 
  .ایم ، بهره بردهباشد یم

ها از دو مدل حکمرانی کنترل دولتی و یا   مدیریت در دانشگاهعموماً
در این بررسی هر دو نگرش مورد بحث قرار . کند یمنظارت دولتی پیروي 

 نوآور و -گرددکه براي مدیریت کارآمد یمگرفته و این نتیجه حاصل 
  .تر است پذیر در مراکز آموزش عالی مدل نظارت دولتی مطلوب عطافان

 

  مقدمه
یري از ظرفیت و توان گ بهرهپیشرفت و توسعه کشورها امروزه بر مبناي علم و دانش و 

ي کاربردي ها حوزهویژه در  پژوهش و تولید علم و فناوري به. علمی و فنی استوار است
ادي، اجتماعی و فرهنگی هر کشوري محسوب ین عناصر رشد و توسعه اقتصتر مهماز 

ي علمی در ها انجمندانشمندان، دانشگاهیان، نهادهاي علمی پژوهشی و . شود یم
  .کنند یمي ایفا مؤثرتوسعه بنیادین این مهم نقش 

ن و ا محققاستفاده مورد که توسعهدر اینجا الزم است سه واژه متداول در برنامه 
گرفته  ي پی تر مناسبکاوي تا فرایند این پژوهش با مفهوم گیرد را وا یمدانشمندان قرار 

  .شود
براي مثال افزایش تعداد . رشد به مفهوم تکثیر وضع موجود است :رشد

  .دانشجویان و یا رشد پژوهش در یک حوزه علمی
ي و یا فناوري بهتري  مادیفیتک با به این مفهوم که وضع موجود را :پیشرفت

  .تکثیر نماییم



   
  
  
  

  245  ها  هاي علمی در استقالل دانشگاه نقش انجمن

توسعه به معناي . باشد یمهاي موجود  یدهپدمعناي تحول کیفی در  به :توسعه
 اجتماعی و ایجاد تغییرات –ي آحاد جامعه، نظیر الگوي رفتاري وخو خلقتغییر در 
ي آن باشد ها دغدغهعنوان یکی از   جوامعی که توسعه به در.باشد یپرشتابمماهوي و 

جامعه نسبت به آن واکنش مثبت  شده و تر گستردهحساسیت و توجه به تغییرات بسیار 
یافته، جامعه پویا و داراي روح  توسعهرو در جوامع  ینازا. دهد یمو یا منفی نشان 

 علمی همراه نقش علم در جامعه با تمایز نهادي شدنبنابراین . همبستگی بیشتري است
  .است

ترین وظیفه مراکز علمی، آموزش، تولید و ترویج علم و رشد و  یاصلتردید  یب
.  استها آن آموزش محور بودن ،ها دانشگاهاما تفکر غالب در . باشد یمتوسعه پژوهش 

ها در سطح  یرستاندبعلمی نقش مهم آموزش که همانا دبیري  هیأتتقریباً اغلب اعضاي 
البته اگر فرصتی . پردازند یم بوده و به وظایف آموزشی خود دار عهدهرا است تر  یعال

هاي تحصیلی پیش آید به امر پژوهش  نامه یانپادر فرایند انجام باقی بماند و یا پژوهشی 
آنکه توسعه به مفهومی که اشاره شد باید به نهادینه شدن علم در  حال . پردازند یمنیز 

 به انتظارات جامعه و این که محققانجامعه، یعنی چگونگی پاسخگویی پژوهشگران و 
د و پاسخگوي این نگذارد، توجه نمای یمیر تأثچگونه کار پژوهشگران بر کارکرد جامعه 

سؤال باشند که جایگاه علم در جامعه، نظام پژوهش ملی، استقالل پژوهشگران، 
 چگونه بر توسعه پژوهش ،مسئولیت اجتماعی آنان، فرهنگ علمی و ابعاد اخالقی علم

  .و استقالل علمی تأثیرگذار است
یر بسزایی تأثبدون تردید ي علمی و صنفی ها انجمنپرسش نقش این در پاسخ به 
ي علمی باید از مرز ها انجمن تعریف و توصیف  در.داردیادشده در تحقق مبانی 

عنوان یک فعالیت اجتماعی مورد بررسی  شناخت مهندسی موضوع فراتر رفته و آن را به
که براي تعقیب اهداف است ي از افراد ا مجموعه بدین مفهوم که اجتماع علمی ،قرار داد
هایی را تنظیم  یوهش فرایند و محققاناین گروه از دانشمندان و . آیند یم گرد مشترکی

ین الگوي ممکن در دستیابی به اهداف اجتماع علمی تر مناسبکنند که مؤثرترین و  یم
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 میالدي کمتر دانشمندي را 17الزم به توضیح است که حداقل از قرن . را محقق نمایند
 و یا در انزوا به  نکنديهمکاري مشابه ها رشتهخود و یا توان یافت که با افراد رشته  یم

شود  ینمدر واقع اهمیت این ارتباط فقط در مبادله اطالعات خالصه . فعالیت بپردازد
 ,Adriana(گیرد  یبرم ابعاد اقتصادي را نیز در ازجملهبلکه سایر تبادالت اجتماعی 

1977(.  
و اوایل قرن هفدهم در قالب ارتباط بین دانشمندان در اواخر قرن شانزدهم 

ي علمی ظهور پیدا کرد و رسالتی مهم در پاسخگویی به نیازهاي ها تشکل و ها انجمن
 بر عهدهی که ترین نقش مهمامروزه  . شدنددار عهدهجامعه علمی و حوزه اجتماعی را 

 خصوص به توسعه، ترویج علم و پژوهش ،ي علمی و صنفی استها تشکل و ها انجمن
 به اخالق علمی و ایفاي نقش مسئولیت اجتماعی، فرهنگ علمی و کاربردي توجه ویژه

ي علمی ها انجمندر این مقاله سعی بر آن است تا نقش  .باشد یمنمودن علم در جامعه 
ایران در سه دهه اخیر مورد نقد و بررسی قرار گیرد و به این مهم توجه شود که آیا 

ي ملموس که همانا ها حوزهد حداقل در ي علمی ایران در تحقق اهداف خوها انجمن
در  اند توانستهاند و آیا   یافته دستباشد تا چه حد به موفقیت  یمتوسعه و ترویج علمی 

  .راستاي استقالل دانشگاه نقش مؤثري ایفا نمایند
  
   زماندرگذري علمی ها انجمن
. دي و تخصصی متعلق به اجتماعی علمی هستنا حرفهي علمی نهادهایی ها انجمن

یررسمی متشکل از کنشگران علم و ارتباطات و تعامالتی است غاجتماع علمی، نهادي 
 ها روالها، معیارها، هنجارها،  یتصالحي از ا حرفهآورند و نظام  یم را به وجود ها آنکه 

از » کار اجتماعی یمتقس «حال شرحدورکیم در . سازند یمو قواعد خاص خود را مستقر 
اي علم و کسانی که در کار تولید و گسترش دانش هستند یک سبک زندگی که دنی

به نظر کوهن، کنشگران علم در درون ). 1383،  رادیقانع(بحث کرده است 
ي هستی ها استعارهپردازند که از عناصر متافیزیکی،  یمیی به فعالیت علمی ها ابرانگاره
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  یلتشک یشناخت روشی و شناخت معرفتشناختی، عناصر ارزشی و غایت شناختی، 
 تتعلّقا و ها گروهصورت یک فرایند اجتماعی درگیر با منافع  کوهن علم را به. اند شده

  ).1383 ، رادیقانع(بیند  یماجتماعی 
ي علمی را از طریق ها انجمناند نقش  یدهکوشپردازان  یهنظربرخی از محققان و 

اهمیت حوزه ین قانعی راد درباره محمدام. توضیح دهند» عرصه عمومی علم«مفهوم 
به نظر وي حوزه علمی یک فضاي گفتمان عمومی . عمومی در علم بحث کرده است

پردازند و از  یمتري  یررسمیغ به تعامل و ارتباطات باهماست که کنشگران در آن 
 و بحث درباره تصمیمات و نظامات وگو گفتطریق این تعامالت و ارتباطات، به 

هاي  یسخنرانها و  یشهماطور که نشریات و  نهما. پردازند یممربوط به امور خود 
 ارتباط با ؛نمایند علمی و تخصصی سطح میانی ارتباطات در عرصه عمومی را بازمی

حوزه عمومی، غالباً . نماید یمتري از تعامالت را برقرار  ي جهانی سطح وسیعها تشکل
سوي  ام علمی، بهبنابراین هرچه نظ. گیرد یمدر تمایز با دولت و بازار مورد بحث قرار 

عرصه عمومی علم گشوده شود از مشروعیت بیشتري برخوردار خواهد بود، وقتی نظام 
ي مورد ا حرفهي ها انجمنعلمی، در عرصه عمومی علم و توسط نشریات تخصصی و 

سازي و  یمتصم در فرایند ها گفتمان و ها بحثیرد بدون شک این گبحث قرار 
ع بیانگر این مهم است که سیستم علمی با عرصه این موضو. گیري اثرگذارند یمتصم

که در بحث (قانعی راد به مقایسه عرصه عمومی علم . عمومی علم، تعامل بازتري دارد
چهره عمومی علم، . با سیستم علمی پرداخته است)  در آن قرار دارندها انجمن

 معموالً ها یستمساما . صدایی نیست، در آن تکثر و پویایی و گفتگو جریان دارد تک
هاي ارتباطی و تعامالت  یاییپویاز به آن دارند که از منطق ن پسصدایی هستند  تک

، قانعی راد(بهره گیرند ...) ي علمی وها انجمنمانند (گفتمانی حوزه عمومی علم 
1386.(  

ي علمی در جهان به اوایل قرن هفدهم میالدي ها انجمنپیشینه تأسیس 
دهد که اواخر قرن شانزدهم و اوایل قرن هفدهم  یم بررسی تاریخی نشان. گردد یبازم
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تحوالت فرهنگی، اجتماعی این دوره . شود یمنقطه عطفی در تاریخ علم محسوب 
جیمز کوننت بر این باور است که قرن . ي علمی را فراهم کردها انجمنزمینه تشکیل 

فدهم به در نیمه دوم قرن ه. ي علمی دانستها انجمنهفدهم و هجدهم را باید قرن 
ي علمی مجوزهاي سلطنتی اعطا شد و از تأیید و مشروعیت عمومی ها انجمن

هاي علمی تمایل  یآکادم در سراسر اروپا به تأسیس شاهزادگانبرخوردار شدند و 
 ، آکادمی لینچه اروم و جوانی هکفدریکو چزي 1603در سال . فراوان نشان دادند

  .گالیله از اعضاي آکادمی لینچه بودشود  یمگفته . را در رم بنیان گذاشتند
 حمایت چارلز دوم پادشاه با ارتقاء معرفت طبیعی هدف باانجمن سلطنتی لندن 

این انجمن مشهورترین انجمن علمی در جهان . تأسیس شد 1660انگلستان در سال 
شود، ولی دولت نقشی در اداره  یم از طرف دولت حمایت این که بااین انجمن . است

وجه تمایز این انجمن . شود یم و در واقع به شکل یک مؤسسه حقوقی اداره آن ندارد
شود  یم که عضویت در این تشکل یک افتخار و اعتبار اجتماعی محسوب روست ازآن

گردند  یمو بنابراین اعضاي آن پس از عبور از یک فرایند کیفی مناسب انتخاب 
 کمک به ، توسعه و ترویج علم اهداف کالن این انجمن عالوه بر از).1355کوننت، (

ي مهم ها کشفانجام تحقیقات علمی از طریق نشر و توزیع اطالعات علمی مربوط به 
نخستین مکتوبات . گرفت یمو اساسی بود که به کمک نشریات علمی خود انجام 

هاي انجمن  و یافته 1665 در سال 4 عنوان مقاالت فلسفیبامربوط به این انجمن 
گذاران انجمن سلطنتی بر این باور بودند که  یه پا.انتشار یافت 1832 در سال 5سلطنتی
 که نقش مهمی در انتشار و ،کند یم یک دانشکده یا دانشگاه نامرئی عمل منزله بهانجمن 

ي مهم ها بودجهها و گردآوردن بالقوه همکاران علمی و جذب یدهاتوسعه علم، مبادله 
 ).1383کزازي (تحقیقات را به عهده داشتند 
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 را دنبال  یژهوي علمی توسعه یک نظام علمی ها انجمنمتحده اغلب  یاالتادر 
میلیون  500عضو و درآمد ناخالص سالیانه  16500مریکا، با آانجمن شیمی . کنند یم

یک پایگاه دانش  1907این انجمن در سال .  قبل ایجاد گردید سال140دالر حدود 
میلیون برنامه  العات علم شیمی را با حدود یکشیمی را بنیاد نهاد که در حال حاضر اط

 50ي خود همراه با ها داده این اطالعات را از طریق پایگاه است وي نموده آور جمع
 توسعه علم منظور بهالمللی  ینبهاي ملی و  یشهمامجله ماهانه و تعداد بسیار زیادي 

ش بنیادین و  پل ارتباطی بین دولت و پژوهها انجمناین . نماید یمشیمی عرضه 
نهادهاي ملی علوم که تحت نظارت دولت عمل . کنند یمکاربردي ایجاد 

ي علمی ها انجمني مستمر با ها مشاورهي علمی دولت را از طریق ها برنامهکنند یم
  ).1382رهنی، (کنند  یمتنظیم 

  :شود یمي علمی به سه دوره تقسیم ها انجمندر ایران تاریخچه 
   رشته،  ه به علت تعداد اندك متخصصان در یکک 1340دوره اول قبل از

بر اساس مستندات .  و جلسات چند متخصص بودها نشستها فقط شامل  یتفعال
موجود اولین انجمن علمی رسمی در ایران جمعیت فیزیک و شیمی ایران بود که در 

سراي عالی تأسیس و شروع به فعالیت نمود که به  هجري شمسی در دانش 1310سال 
ود ساختار علمی و ارتباط منسجم و مستمر در میان اعضاء در اندك زمانی به دلیل نب

هجري شمسی کانون مهندسین ایران  1320در همین راستا در سال . عمر خود پایان داد
ي مختلف ها رشتهیالن التحص فارغنفر از  1400تشکیل و تا اواخر دهه بیست قریب به 
امه این روند به تشکیل مجمع وکالي در اد. مهندسی را به عضویت خود درآورد

هجري شمسی  1330 ي دههها سالدادگستري، انجمن مامایی و انجمن پزشکی در 
 .توان اشاره کرد یم

   است که نقش 1370تا  1340ي علمی از سال ها انجمندوره دوم فعالیت 
 تا سال 1349در سال . ي علمی کامالً محسوس استها انجمنوزارت علوم در تشکیل 

هاي  یتفعالي بعد از انقالب اسالمی ها سالدر .  مورد رسید78  بهها انجمنتعداد  1357
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 دوباره آغاز ها انجمن فعالیت 1362تا حدودي با وقفه روبرو شد ولی از سال یادشده 
 .شد

 با مصوبه دویست و شصت و دومین جلسه شوراي عالی 1370دوره سوم از سال 
ي علمی ها انجمن اساس آن صدور مجوز تأسیس شود که بر یمانقالب فرهنگی آغاز 

ي علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوري قرار ها انجمندر حیطه اختیارات کمیسیون 
ي علمی ها انجمن کیفی گرفت و از آن زمان به بعد شاهد رشد کمی و تا حدودي

 ).1385کزازي  (هستیم

  
  ي علمی در ایران در یک نگاهها انجمن

ي علمی به ثبت رسیده ها انجمني علمی باید در کمیسیون ها انجمن با توجه به این که
هاي علمی و پژوهشی و ساختاري خود را در این نهاد به ثبت  یتفعال تمامباشند و 

براي مثال در آخرین . گردد یمبرسانند ولی متأسفانه آمارهاي متفاوتی در این راستا ارائه 
ي علمی ها انجمن توسط کمیسیون 1389ال ي علمی منتشر شده در سها انجمنآمارنامه 

آنکه در تارنماي کمیسیون   حال دارد یم انجمن اعالم 232ي علمی را ها انجمنتعداد 
ي مختلف و ها رشته انجمن در 189ي علمی را ها انجمن تعداد 1395در سال 

در این پژوهش به آمارهاي رسمی منتشرشده توسط وزارت . دارد یماي اعالم  رشته ینب
دارد  یم انجمن اعالم 232ي علمی را ها انجمنلوم و تحقیقات و فناوري که تعداد ع

  .گردد یماستناد 
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  1389ي علمی کشور به تفکیک گروه در سال ها انجمن آمار -1جدول 
  1389سال  گروه

  25 علوم پایه
  68 فنی و مهندسی
  76 علوم انسانی
  34 کشاورزي

  27 اي رشته ینب
 2 هنر و معماري

 232 جمع کل

  
  
  

 
  ي تخصصیها گروهي علمی کشور به تفکیک ها انجمنسهم تعداد  -1شکل 
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  ي تخصصیها گروهي علمی به تفکیک سال و ها انجمن نمودار رشد تعداد -2شکل 

  

 
  89 تا 81ي ها سالي علمی کشور طی ها انجمنداد  نمودار رشد تع-3شکل 
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 پیشبرد و ارتقاء ، هدف اصلی خود را گسترش یادشدهيها انجمنبدون شک تمام 
ي تخصصی خود قرار داده و در کنار آن توسعه کمی و کیفی نیروهاي ها رشتهعلمی 

که در آن حال . اند نمودهمتخصص و بهبود بخشیدن به امور آموزشی و پژوهشی قلمداد 
براي مثال .  تبیین شده استتر گستردهي علمی بسیار ها انجمنسایر کشورها وظایف 

 توسط شاخه مهندسی گروه علوم مهندسی فرهنگستان علوم شده  انجامبررسی مطالعه 
مریکا، کانادا، آلمان، آ در رابطه با کشورهاي هند، 1373جمهوري اسالمی در سال 

  : ازاند بودهي علمی عبارت ها انجمنهای یتفعالم فرانسه، چین، سوئیس و ژاپن، اه
 مشاوره به دولت در رابطه با مسائل تخصصی .1
هاي تخصصی تدوین دروس آموزشی دبیرستانی و دانشگاهی  یتهکمشرکت در  .2

 و کمیته استانداردها
 ي تحقیقات محوله از طرف دولتها پروژهانجام  .3
 هی و دولتایجاد ارتباط با صنایع و مؤسسات تحقیقات، دانشگا .4
 ارتباط با صنایع مرتبط در جهت رفع نیازهاي صنعت .5
 محیطی و میراث فرهنگی مرتبط با رشته تحصیلی یستزتوجه ویژه به مسائل  .6
 حکمیت دعوي تخصصی .7
 برگزاري کنفرانس و انتشار نشریات علمی ادواري .8
 ي مشابه خارجیها انجمنالمللی با  ینبایجاد ارتباطات  .9

  و جوایزها نشانهداء ي و اا حرفهصدور مدارك  .10
ي علمی ایران و سایر کشورهاي پیشرو، ها انجمن تطبیقی اهداف مطالعه با

. ي علمی در ایران کامالً نمایان استها انجمنهاي فراوان در اهداف و عملکرد  یکاست
ي ها کارگاههاي علمی،  یشهماي علمی در ایران به برگزاري ها منانجاهم فعالیت 

 و نقش مؤثري در سایر امور که از شده  خالصهریات تخصصی آموزشی و انتشار نش
  .اند بهره یب باشند یمي علمی ها انجمناهداف کالن و اصلی تشکیل 
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 1387 تا 1381 ها سالي علمی در طی ها انجمن هاي یتفعالدر ادامه مختصري از 
تیار الزم به توضیح است آمار و اطالعات جدیدتري متأسفانه در اخ. (گردد یمارائه 
  .)نیست

  هاي علمی در هر گروه یشهما نسبت -2جدول 

  نام گروه  ردیف
تعداد 

هاي ملی  یشهما
  81در سال 

نسبت 
(%)  

تعداد 
هاي ملی  یشهما

  87در سال 

نسبت 
(%)  

  19,0  48  26,2  87  علوم پایه  1
  34,0  86  34,6  115  فنی مهندسی  2
  32,8  83  21,7  72  علوم انسانی  3
  7,9  20  17,5  58  کشاورزي و منابع طبیعی  4
  6,3  16  0  0  اي رشته بین  5

  100  253  100  332  جمع
  

 
هاي ملی در  یشهماي مختلف در برگزاري ها هاي شاخه انجمن نمودار فعالیت -4شکل 

  87 و 81ي ها سال
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هاي ملی در  یشهماي مختلف در برگزاري ها خههاي شا انجمن نمودار فعالیت -5شکل 

  87 و 81ي ها سال
  

  ي تخصصی در هر گروهها کارگاه نسبت -3 جدول

  ردیف
  
  

  نام گروه
ي ها کارگاهتعداد 

تخصصی در سال 
81  

نسبت 
(%)  

ي ها کارگاهتعداد 
تخصصی در سال 

87  

نسبت 
(%)  

  20,3  69  6,9  7  علوم پایه  1
  42,4  144  62,7  64  فنی مهندسی  2
  23,8  81  27,5  28  علوم انسانی  3
کشاورزي و منابع   4

  طبیعی
3  2,9  17  5,0  

  8,5  29  0  0  اي رشته بین  5
  100  340  100  102  جمع
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ي تخصصی ها کارگاهي مختلف در برگزاري ها هاي شاخه انجمن نمودار فعالیت -6شکل 

  87 و 81ي ها سالدر 
  

 
ي تخصصی ها کارگاهي مختلف در برگزاري ها هاي شاخه انجمن نمودار فعالیت -7شکل 

  87 و 81ي ها سالدر 
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   نسبت انتشارات در هر گروه-4جدول 

شاخص   نام گروه  ردیف
انتشارات در 

  81سال 

نسبت 
(%)  

شاخص 
انتشارات در 

  87سال 

نسبت 
(%)  

  14,2  64  12,4  35  علوم پایه  1
  27,9  126  40,1  113  فنی مهندسی  2
  38,8  175  33,3  94  علوم انسانی  3
  11,5  52  14,2  40  کشاورزي و منابع طبیعی  4
  7,5  34  0  0  اي رشته بین  5

  100  451  100  282  جمع

  
 

 
  87 و 81ي ها سالي مختلف در انتشارات در ها هاي شاخه انجمن نمودار فعالیت -8شکل 
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  87 و 81ي ها سالي مختلف در انتشارات در ها هاي شاخه انجمن نمودار فعالیت -9شکل 

  
  ي آموزشی در هر گروهها دوره نسبت -5جدول 

ي ها دوره  نام گروه  ردیف
آموزشی در سال 

81 

نسبت 
(%)  

ي ها دوره
آموزشی در سال 

87  

نسبت 
(%)  

  14,5  46  7,2  35  علوم پایه  1
  53,8  171  45,1  219  فنی مهندسی  2
  14,8  47  44,4  216  علوم انسانی  3
  2,2  7  3,3  16  کشاورزي و منابع طبیعی  4
  14,8  47  0  0  اي رشته بین  5

  100  318  100  486  جمع
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ي آموزشی در ها دورهي مختلف در برگزاري ها هاي شاخه انجمن نمودار فعالیت -10شکل 

  87 و 81ي ها سال
  

 
 شاخه يها انجمن نمودار فعالیت -11شکل 
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  ي علمیها انجمنضرورت توسعه 
هایی  یتمزبا توجه به تغییر و تحوالت جهانی و رشد فزاینده کاربرد علم و فناوري، 

به . اند دادهي از علم و فناوري مند بهرهچون برخورداري از منابع طبیعی جاي خود را به 
 متغیر کنونی، مزیت رقابتی هر کشور بیش از آنکه به منابع دائماً عبارت بهتر در جهان

طبیعی و موروثی آن متکی باشد به مزیت رقابتی فناورانه وابسته است و الگوي توسعه 
  .ییریافته استتغیه پا  دانشکشورها از منبع محور به الگوي 

استاي دستیابی  در رها دولتبنابراین با توجه به اهمیت روزافزون علم و فناوري، 
هاي علمی و فناورانه در سطح ملی اقدام به  یتفعالي، براي انجام ا توسعهبه اهداف 

. دهند یمیاز را تخصیص موردنیزي کرده و منابع انسانی و غیرانسانی ر برنامه
 اطمینان از تحقق اهداف و آگاهی از میزان کارایی و اثربخشی منظور بهگذاران  یاستس

هاي علمی و فناورانه را در سطح ملی مورد  یتفعاله همواره باید یافت یصتخصمنابع 
 نسبت به انجام اصالحات موردنیاز ،ارزیابی و سنجش قرار دهند تا در صورت نیاز

ي علم و فناوري ها شاخصالمللی نیز کمیت  ینبعالوه بر این در سطح  .مبادرت ورزند
ي ا منطقهالمللی و  ینبي بند رتبهیافتگی و  توسعهعنوان نشانگرهاي میزان  کشورها به

رو ضرورت تشکیل و توسعه  ازاین. طور گسترده مورد پذیرش قرار گرفته است به
 20 انداز چشم .گذاران مشهود شده است یاستسازپیش بر  ي علمی کشور بیشها انجمن

ساله کشور، وضعیت جامعه ایرانی از لحاظ علمی و فناورانه در افق بلندمدت را 
برخوردار از دانش پیشرفته، توانا در تولید علم و فناوري، متکی بر سهم برتر صورت  به

 به جایگاه اول اقتصادي، دست یافتنمنابع انسانی و سرمایه اجتماعی در تولید ملی و 
شامل آسیاي میانه، قفقاز، (علمی و فناوري در سطح منطقه آسیاي جنوب غربی 

ي و تولید علم، رشد افزار نرمبر جنبش با تأکید ) خاورمیانه و کشورهاي همسایه
پرشتاب و مستمر اقتصادي، ارتقاء نسبی سطح درآمد سرانه و رسیدن به اشتغال کامل 

  .ترسیم کرده است
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توانند ایفا  یم نقش بسزایی یادشدهي علمی در تحقق فرایند ها انجمندر این راستا 
ولت، صنعت و دانشگاه، به عنوان حلقه واسط تعامل میان د ي علمی بهها انجمن.نمایند

هاي علمی، توسعه علم و فناوري، ارتقا و بهبود فضاي  یشهانددنبال تولید و انتشار 
هاي مرتبط با حوزه علم و فناوري با هدف  گیري یمتصمها و کمک به  سازي یمتصم

 با ایجاد فضاي مناسب جهت توسعه ها آن. باشند یمافزایش ثروت و رفاه اجتماعی 
ي علمی و پژوهشی داخلی و ها شبکهش، نوآوري و کارآفرینی و ایجاد فرهنگ پژوه

خارجی باعث اعتالء و کارآمد سازي جریان آزاد اطالعات علمی در کشور، تسهیل 
ي مختلف و ارتقا ها رشتهارتباط و تعامل اثربخش میان محققان، متخصصان و ذینفعان 

هاي  یازمندينوري متناسب با هاي نیروي انسانی فعال در حوزه علم و فنا يتوانمند
نهادي هستند که  هاي مردم سازماني علمی ها انجمندر واقع  .کشور خواهند بود

هاي علمی و توسعه علم و فناوري در کشور در  یشهاندشان تولید و انتشار  رسالت
 با ایجاد ها سازماناین . باشد یمراستاي افزایش ثروت و افزایش رفاه اجتماعی 

 ارتباط و تعامل گر تسهیلعنوان  ی و پژوهشی داخلی و خارجی بهي علمها شبکه
با وجود  .کنند یمي مختلف عمل ها رشتهاثربخش میان محققان، متخصصان و ذینفعان 

عنوان متولیان اصلی علم و فناوري و   و مراکز پژوهشی در کشور بهها دانشگاه این که
ي عمومی در نهادها عنوان  علمی بهي ها انجمناند اما   شده توسعه علمی کشور شناخته

کشور در توسعه علمی و فناوري و رفع نیازهاي تحقیقاتی کشور در موضوعات اجرایی 
  .توانند ایفا نمایند یمبدیلی را  یبنقش 

 از ، با برخورداري از سه ویژگی ثبات شغلی، آزادگی علمی و استقاللها دانشگاه
 از ها آن برخورداري ها دانشگاهین تمایز تر ممهتشخیص هستند؛ و   قابل ها سازماندیگر 

علمی است که نقش بسزایی در  هیأتنیروي انسانی متخصص و توانمند، یعنی اعضاي 
یري با صنعت گ ارتباطي کشور همواره در ها دانشگاه. دنتحقق اهداف علمی کشور دار

ي علمی، اه انجمن، اند بودهو مراکز مدیریت اجرایی کشور با مشکالت زیادي مواجه 
ي صنعتی و مدیران ها بخش دانشگاهی، متخصصان استادانخود از ابتدا بر اساس تمایل 
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گرفته و به نحوي ترکیبی از دانشگاه، صنعت و دولت  ي دولتی شکلها سازماناجرایی 
  .توانند شکل دهند یمسازمانی خود   را در مجموعه

 و فناوري چه در بعد هاي بسیار عظیمی در تولید علم یهسرماي علمی ها انجمن
ي علمی را ها انجمناز دیگر مواردي که اهمیت .  چه در بعد کاربردي هستند ونظري
یري این نهادهاي عمومی با مراکز علمی خارج از کشور گ ارتباطدهد، توان  یمنشان 
  :توان به یمي علمی ها انجمنهمچنین از دیگر عوامل مهم در توسعه . است

   ارتقاي سطح علمی استادانطی میان دانشجویان و ي ارتباها شبکهایجاد ،
ي فردي، ها مهارت و توسعه ها مهارتهاي علمی،  یتفعالبخشی به  دانشجویان و کیفیت

فراهم کردن بستري براي برانگیختن خالقیت و نوآوري و ابداع، ارتقاي تفکر انتقادي، 
یگر کارکردهاي ي ارتباطی دانشجویی از دها مهارتروحیه همکاري گروهی، توسعه 

 .انجمن علمی در دانشگاه است

   ي بین ها جشنوارههاي علمی و  یهاتحاد از طریق ها دانشگاهارتباط علمی با سایر
پذیري و رضایتمندي دانشجویان از زندگی  یتمسئولدانشگاهی موجب افزایش تعهد، 

 .شود یمآکادمیک 

   کز علمی،ي علمی و عملی به دانشگاه و سایر مرادستاوردهاانتقال 

   فنی،-ي علمی ها مجله تخصصی، انتشار -ي علمی ها کنفرانسبرگزاري  

   و ها دستورالعملي تخصصی، تدوین استانداردها، ها دوره و ها کارگاهبرگزاري 
 راهنماهاي مورد نیاز صنعت،

   ي،ا حرفهیها آزموني آموزشی، برگزاري ها برنامهبهنگام کردن 

   ي دولتی،ها سازمانآموزشی و ارزیابی عملکرد مؤسسات عالی 

   مدت و درازمدت توسعه  یانمهاي  ياستراتژي تحقیقاتی و تدوین ها پروژهانجام
 . قرار داردها انجمنیی است که همواره در دستور کار این ها برنامه جمله از

   تعدادي از این که  کشورهاي پیشرفته، دیربازي است ماننددر کشور ما نیز
ي معدودي، هنوز رسالت خود استثنا بهول به فعالیت هستند؛ اما ي علمی مشغها انجمن
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 و اند نکردههاي دانشگاه، صنعت و دولت درك  یتفعالرا در ایجاد هماهنگی بین 
 محدود به برگزاري یک یا چند کنفرانس علمی در طول سال ها آنفعالیت اکثریت 

ي تحصیالت ها برنامهي فنی کشور با توسعه چشمگیر ها دانشگاه که  اکنون. شود یم
هاي  نامه یانپاعنوان  ي تحقیقات صنعتی را بهها پروژهتکمیلی، توان جذب بسیاري از 

از این توان، که ند و دولت نیز مصمم است ا هکارشناسی ارشد و دکتري کسب کرد
عالوه بر تربیت نیروي متخصص مورد نیاز در جهت ایجاد فناوري و نوسازي صنایع 

ي علمی ها انجمنهاي  یتفعال توسعهجهت اهمیت  ین ا ازرده و حداکثر بهره را ب
  .شود یمازپیش مطرح  بیش

  
  ي علمیها انجمناهداف 

  انجامي علمی، در ابتدا ما به بررسی تحقیقات ها انجمنبراي مشخص کردن اهداف 
  .پردازیم یم در ایران در این زمینه گرفته

ینه ترویج و زم دري علمی ها نانجمعملکرد "ذاکر صالحی تحقیقی را با عنوان 
ي علمی ها انجمن انجام داده است که در آن اهداف "توسعه علم و اخالق علمی

  : ازاند عبارتشده است، این اهداف  یبررس
 يا رشته –اهداف علمی  )1

  پژوهش، تولید و خلق اندیشه 

   سلطهاز دور بهتقویت علمی و انتقادي در محیطی آزاد، خردمندانه و  

  ها آني آموزشی و تقویت محتواي ها برنامه بازنگري 

   ید شدهتولهاي تخصصی و تبادل اطالعات  یشهمابرگزاري 

  چاپ و انتشار مجالت علمی و ذخیره اطالعات 

  هاي علمی آموزش و ترویج یافته 

   متخصص و متعهد(آموزش و تربیت محققان( 
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 يا حرفهاهداف  )2

   و فعالیت در هر حوزه تنظیم اصول و قواعد عمل جمعی یا اخالق کار
 تخصصی

   هاي تخصصی یتهکم و ها گروهتشکیل 

   ي رسمی و غیررسمیها بخشتنظیم تعامل اعضا با 

   هاي علمی در حوزه تخصصی مربوطه یتفعالتعیین معیارهاي ارزیابی 

  ربط يذ و کیف اعضا و مراکز نظارت بر کم 

  و ارائه ها آن اجتماعی کردن دانش علمی، طرح مسائل حوزه تخصصی، تبیین 
 راهکارها

  جلب مشارکت جمعی در فرایند توسعه 

  ترکیب و تلفیق علم و عمل، فرهنگ و اجتماع، فهم مشترك و عمل جمعی عام 

   هاي گوناگون ینهزمي علمی تخصصی در ها مشاورهانجام 

 
  :کارکردهاي آشکار

 یا نهاد کارکردهاي آشکار، پیامدها و وظایفی هستند که از قبل براي یک فعالیت
  : آشکارطور به چند کارکرد انجمن علمی ،دن وقوف دارها آن و بر شده مشخصاجتماعی 
   یی که به دلیل سودآور نبودن یا درازمدت بودن ها حوزهپژوهش و آموزش در

 . نیستها دانشگاه مورد توجه ها آنحصول نتایج 

   ها آنشدن ي جریان آزاد اطالعات و جلوگیري از انحصاري ساز شفافاعتال و 
 .از طریق نقد، نظارت و مشارکت

   هاي علمی  یتقابلي از استعدادها و بردار بهرههاي علمی جامعه و  یتظرفبسیج
 .کشور

   در عرصه علم، فرهنگ و فناوريخصوصاًنقد عملکرد دولت . 

   نظران صاحبحفظ تجارب علمی و پژوهشی دانشمندان و. 



   
  
  
  

  265  ها  هاي علمی در استقالل دانشگاه نقش انجمن

  ارت و شهامت به شبکه کارشناسی کارآمد کردن نظام کارشناسی و اعطاي جس
 .کشور

   سازي علوم و تکنولوژي یبومکمک به فرایند. 

   افکار عمومی در قرار گرفتندرگیر نمودن جامعه با علم و مسائل علمی و 
 .ها یاستسجریان 

  ي توسعه علمی از طریق ایجاد فضا و محیط علمیها برنامه. 

  حکمیت و داوري علمی در مسائل مورد اختالف. 

   و نهادهاي اجراییها دانشگاهشکل دادن حلقه واسطه بین . 

  ی نشریات تخصصیکمک به رشد کیفی و کم. 

 
  کارکردهاي پنهان

کارکردهاي پنهان عوارض غیرعمدي اعمال یا وظایفی هستند که بدون وقوف 
  .گذارند یمیرتأثقبلی بر عوامل یا نهادهاي دیگر اجتماعی 

  متفکر جامعههویت بخشی به نیروهاي علمی و . 

  نهادینه کردن مشارکت دانشجویان در پژوهش. 

   تسریع فرایند جذب علم در فرهنگ، ارتقاي عامه به فرهنگ متعالی و
 .جلوگیري از سطحی شدن فرهنگ

  نهادینه کردن علم و تفکر علمی در جامعه از طریق تالش علمی خودانگیخته. 

   یم در جامعه مفاهنظر تبادل و نقد و وگو گفتتعمیق فرهنگ. 

  رواج فرهنگ کتبی در مقابل فرهنگ شفاهی. 

   باال بردن مسئولیت و تعهد اجتماعی و کار و توسعه مشارکت اجتماعی مردم و
 .سرعت بخشیدن به تأسیس نهادهاي مدنی

   1379ذاکر صالحی، (نگري در شبکه کارشناسی کشور و نخبگان  یندهآتوسعه.( 
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 این نتیجه ،سی اجمالیر و یک بریادشده چهارگانهبا در نظر گرفتن عوامل 
ي علمی کشور فاقد اهداف جامع براي تشکل خود ها انجمنشودکه اغلب  یمحاصل 

پاییز (ي علمی ایران ها انجمنبر اساس آخرین کتاب منتشره توسط شوراي . باشند یم
به ها  انداز انجمن هاي علمی عمده اهداف و چشم قرن تالش انجمن یمن عنوان با) 1395

ي علمی ساالنه خالصه ها کنفرانسانتشار نشریات و یا برگزاري ، معرفی رشته علمی
هاي علمی راه بس طوالنی و سخت در  شود و براي دستیابی به اهداف اصلی انجمن یم

 .باشد یمپیش رو 

  
  ها دانشگاهي علمی و استقالل ها انجمن

ی و فرهنگی در هر  استقالل نهادهاي علم،یکی از مسائل مهم در حکمرانی خوب
 در واقع نوع نگاه به فلسفه وجودي و نقش مراکز علمی و فرهنگی در .کشوري است

  .هر جامعه بر شیوه حکمرانی در آن جامعه تأثیر بسزایی دارد
 به سبب ماهیت تولیدات و ها دانشگاهي حکمرانی در مراکز علمی و ها روش

ي اقتصادي ها بنگاهاالري دولتی و یا ي اداري و دیوانسها سازمان با ها آنهاي  یتفعال
تواند  ینمهاي علم مدیریت، که رویکرد مدیریت گرایی دارد  تفاوت ماهوي دارد و یافته

رو  از این .در هدایت و راهبري نهادهاي دانشگاهی کارایی الزم را داشته باشد
 ها دولتي علمی و فرهنگی اغلب با تفویض بخشی از قدرت و اختیارات ها سازمان

البته در سه دهه اخیر اغلب کشورهاي پیشرفته . دنگرد یمامنایی اداره   هیأتصورت  به
یکی .  و مراکز آموزش عالی استقالل بیشتري اعطا کنندها دانشگاه تا به اند شدهتشویق 

از دالیل مهم این واگذاري اختیارات به دلیل پیچیده شدن اداره مراکز علمی و 
ییر و تحوالت گسترده در حوزه علم و فناوري و دانشگاهی است و همچنین تغ

ي بنیادي ها پژوهش فرهنگی از طریق -ضرورت پشتیبانی توسعه اقتصادي و اجتماعی 
 .گردد یمیر نبوده و یا با مشکل روبرو پذ تحققو کاربردي در حیطه ساختارهاي رسمی 
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رانی کنترل دولتی  و مراکز علمی دو مدل حکمها دانشگاههاي مدیریت بر  یوهشبا مطالعه 
در مدل کنترل دولتی که همان پژوهش سنتی است . توان یافت یمو نظارت دولتی را 

این نظام آموزشی را . گردد یمقدرت میان یک مجمع دولتی و بروکراسی دولتی توزیع 
طور کامل آن را پشتیبانی مالی و ساختاري نموده و  اغلب بهدر دولت ایجاد نموده و 

در مدل نظارت دولتی دخالت از . ندهاي عملیاتی نظارت و دخالت داردبسیاري از فرای
ي ها شاخصمنظور تضمین کیفیت علمی با تعیین  سوي دولت ضعیف شده و دولت به

رو  از این .)Fielden, 2008(د پرداز یمدقیق، بیشتر به نظارت بر نظام آموزش عالی 
 هیأتبانه و وجود اعضاي ي علمی با وجود یک ساختار غیررسمی و داوطلها انجمن

عنوان یک  د به نتوان یمباشند،  یمعلمی با تجربه که عموماً داراي نقش مؤثر علمی نیز  
بازوي قدرتمند در تحقق اهداف پژوهشی و آموزشی و حتی تأمین منابع مالی نقش 

  .مهمی ایفاء نماید
گرش و فلسفه  به نوع نیادشدهذکر است که نگاه به هر یک از دو مدل  البته قابل 

هر جامعه . داردارتباط ي ا جامعهفکري مدیریت کالن سیاسی، اجتماعی و فرهنگی هر 
یانه دورتر باشد استقالل و مدل نظارت دولتی گرا مداخلهاي  ه یوهشدر سطح کالن از 

در اغلب کشورهاي پیشرفته جهان که . گیرد یمیري قرار گ بهرهبیشتر مورد توجه و 
یري و نوآوري از پذ انعطافیري، کارآفرینی، پذ رقابتها،  یترفظمباحثی چون توسعه 

هاي علمی و حفظ  یطمح از مقررات زداییهاي آن جامعه باشد توجه به  یتاولو
استقالل هرچه بیشتر مراکز علمی و پژوهشی از اولویت بیشتري برخوردار است زیرا 

باالي نظام آموزشی و ي ور بهرهدر این دسته از جوامع توجه فراوان به کارآمدي و 
صورت نهادین برقرار بوده  ه و رابطه صنعت و دانشگاه بهشتپژوهشی مورد توجه قرار دا

  .گیرد یم صورت وکار کسبیزي آموزشی و پژوهشی توأم با نیازهاي بازار ر برنامهو 
 ،شده  جذب  عضو70000 انجمن علمی و حدود 200وجود قریب به  در ایران با

ي از اعضاي ا گستره پرداخته شود که این تعداد انجمن و با وجود به این سؤال باید
  ؟ و مراکز علمی دارندها دانشگاه چه شیوه تعاملی با ،علمی هیأت
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ي علمی در ها انجمن شده در  از اعضاي جذب% 38الزم به توضیح است که 
روه در گ% 8کشاورزي و % 11علوم انسانی، % 21علوم پایه، % 22گروه فنی و مهندسی، 

 .اند مشغولاي به فعالیت  رشته ینب

 تعداد دانشجویان کشور 93-94س آخرین آمار سال تحصیلی  اساهمچنین بر
 دانشگاه غیرانتفاعی و 350 دانشگاه دولتی و 1000 نفر در حدود 4,500,000حدود 

 گویاي این مطلب است که ایران از نظر شاخص ، مرکز مطالعاتی و تحقیقاتی فعال740
می دانشجو و رشته تحصیلی از جایگاه برتري در بین کشورهاي خاورمیانه توسعه ک

علمی و دانشجویان تحصیالت   هیأتبا در نظر گرفتن تعداد اعضاي . برخوردار است
ي و کاربردي تحقیقاتی که ا حرفهي ها پروژهي علمی متأسفانه تعداد ها انجمنتکمیلی و 

  .د را شاهد نیستیمنکن یمه و صنعت برقرار در واقع رابطه منطقی و مناسبی بین دانشگا
البته عوامل استقالل دانشگاه طی تحقیقاتی توسط اندرسون و جانسون 

)Anderson & Johnson, 1988(ر عوامل بیشتبندي شده است که  یمتقسطبقه    به هفت
در این پژوهش بیشتر به مقوله حوزه . در حوزه مطالعات این پژوهش قرار ندارند

  : ازاند عبارتعوامل پژوهش اندرسون .  شده است ي علمی و دانشگاه پرداختهها انجمن
 کارکنان .1

 دانشجویان .2

 یزي درسی و آموزشیر برنامه .3

 استانداردهاي علمی .4

 تحقیقات و انتشارات .5

 )رئیسه، شوراها هیأتامنا،  هیأت(حکمرانی  .6

 اداري و مالی .7

 نقش مهمی در یی است کهها مؤلفه داراي یادشدهبدون شک هر یک از عوامل 
 دارند و براي مثال انتخاب رئیس دانشگاه و یا حدود اختیارات ها دانشگاهاستقالل 

  .گیرد یم در این راستا قرار ...امنا، و  هیأت
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  گیري یجهنت
یک انجمن علمی ترکیبی از شیفتگان دانش در عرصه صنعت، علم و نهادهاي آموزشی 

زان و مجریان علمی و کاربردي در سطح مشترك تالقی تئوري پردا. و پژوهشی است
گیرد و در واقع نقش و رسالت یک انجمن علمی در  یمي علمی تشکیل ها انجمن

 و از اند  گرفته ي علمی با هدف تعالی فکري شکلها انجمن. بودن آن استتوسعه محور
ي ها پژوهش و مراکز علمی فرصت کافی و یا منابع الزم براي ها دانشگاهآنجا که 
توانند  یمي علمی در جهت رفع این تنگنا ها انجمنو اجتماعی را ندارند، کاربردي 

  .نقش مؤثري ایفا نمایند
به دلیل عدم شناخت کامل و بروکراسی اداري و یا عدم تعامالت مناسب و 

 شاهد عدم ،یاستگذارانس و حتی دولت و ها دانشگاهي علمی و ها انجمناثربخش بین 
 نهاد علمی هستیم تا بتوان از ظرفیت علمی و تجربی این گیري مطلوب از توان این بهره

این نهاد عمومی علمی این است که  آنچه مسلم است پس.  بهره کافی بردها انجمن
ي ها انجمني فراوانی را در این جهت پوشش دهد و بدون شک اگر خألهاتواند  یم

 بپردازند و علمی در حوزه و حیطه اهداف خود به اشاعه دانش و کسب اطالعات روز
توان  ینمي کاربردي توان خود را افزایش دهند هیچ نهادي را ها پژوهشدر حوزه 
  . نمودها آنجایگزین 

تغییر با ي ایران، ها دانشگاهبا توجه به حاکم بودن نظام و یا مدل کنترل دولتی بر 
 عنوان عامل سوم ضمن کمک توانند به یمي علمی ها انجمناین مدل به نظارت دولتی، 

ي تحقیقات بنیادین و کاربردي ها حوزه در ،به امر نظارت در امور علمی و پژوهشی
  .بازوي توانمند مراکز علمی و دولت باشند

چنین با توجه به این که ساالنه تعداد کثیري از اعضاي باتجربه و توانمند  هم
 سنگ گرانیري از تجربه گ بهرهآیند، جهت  یم علمی به کسوت بازنشستگی نائل  هیأت

 نسبت به تعامل و ؛توانند ضمن جذب این افراد یمي علمی ها انجمن بازنشسته استادان
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 در حوزه امنیت روانی اعضاي ، و باال بردن توان پژوهشیها دانشگاهتداوم همکاري با 
  . نیز مؤثر واقع شوندها دانشگاهعلمی و کمک به استقالل  هیأت

  
  منابع
  ي علمی ها انجمن، کمیسیون ي علمی ایرانها انجمن ،)1389 (.براري، مرتضی

  .ایران وزارت علوم تحقیقات و فناوري،
  ي علمی ها انجمنقرن تالش  یمن" ،)1395. (شوراي نویسندگان و گردآورندگان

 ي علمی ایران ها انجمن، شوراي "ایران
   ،ي علمی پیشگام ارتباط جامعه با ها انجمن ،)1383 (.محمدامینقانعی راد

  .رکز تحقیقات سیاست علمی کشور،، مدانشگاه
  توسعه در   حال در کشورهاي ي علمیها رقابتها و   فرصت،)1382 (.رهنی داود

  29 شماره ،فصلنامه رهیافت ،قرن بیست و یکم
   ،ي علمی و دانشگاهیان در ها انجمنبررسی نقش . )1386 (.محمدامینقانعی راد

  .12-5 ،ه رهیافتفصلنامگذاري و ارزیابی نظام علمی کشور،  یاستس
  ي ها انجمنبررسی کارکردهاي آشکار و پنهان ، )1379 (.ذاکر صالحی، غالمرضا

 .،69-64 ،23 شماره ،رهیافتفصلنامه علمی و پژوهشی، 
  ي علمی ایرانها انجمنبررسی نقش و عملکرد  ،)1383 (. ابوالفضل،کزازي، 

  .هاي علمی  کمیسیون انجمن،وزارت علوم و تحقیقات و فناوري
  ي علمی در توسعه و ارتقاي علمها انجمن نقش ،)1385 (. ابوالفضل،کزازي، 

  .132 – 103 ،1 شماره ،فصلنامه علوم مدیریت ایران
 Anderson, D, & Johnson. R. (1988). University autonomy in twenty 

countries. The Australian National University, center for continuing 

education. 
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  هاي ارزشیابی در آموزش عالی و دانشگاه مستقل مدل

  1علی دالور
  

  چکیده
 گیـري نتـایج مطلـوب و        انـدازه : است از  ارزشیابی نظام آموزش عالی عبارت    

هـاي نظـام    هـدف منظور دست یافتن به      که به  هایی  نامطلوب فعلیت یا فعالیت   
هدف این  .شود گیرد و سپس ارزش آن مشخص می آموزش عالی صورت  می

هایی است کـه ممکـن اسـت داراي نتـایج           ارزشیابی مطالعه فعالیت یا فعالیت    
نظام آموزش عالی درصـدد      در این صورت ارزشیاب در     .مثبت یا منفی باشند   

فعالیـت   .ال اتفاق اسـت ح هایی است که قبالً اتفاق افتاده یا در   مطالعه فعالیت 
مطلوب و یا حتـی نـامطلوب داشـته     مطالعه ممکن است اثرات متعدد و   مورد
طـورکلی و در هـر        تر ارزشیابی نظام آمـوزش عـالی بـه          به عبارت دقیق   .باشد

 سـوابق،  بر اسـاس عقیـده،     (تعیین: صورت ویژه عبارت است از      دانشگاهی به 
) آنـی  آتی، ناپایدار، پایدار، طلوب،نام مطلوب،(نتایج  ) هاي ذهنی یا عینی     داده

صـورت مـستمر یـا      به اجراي کامل یا قسمتی،    اعم از (آمده از فعالیتی      دست  به
مـدت،    آتـی، میـان    نهـایی،  (منظور تحقق مقـصود یـا هـدفی         که به ) اي  مرحله
هـسته اصـلی ایـن تعریـف یـا           .شده است    ریزي  طرح) مدت، درازمدت   کوتاه

                                                
-استاد دانشگاه عالمه طباطبائی .                     delavarali@yahoo.com 
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ی در هر موسسه یا نظام آموزشی تـدوین معیـار   طورکلی هر فعالیت ارزشیاب    به
داوري در مـورد   یا مالکی است کـه مـدل ارزشـیابی از آن بـراي قـضاوت و           

دیگـر کـل فرآینـد ارزشـیابی         عبارت  به .کند  فعالیت مورد ارزشیابی استفاده می    
  .گیرد تحت تاثیرمدلی است که ارزشیابی بر اساس آن صورت می

، به هـر نـوع ارائـه از یـک سیـستم اطـالق               واژه مدل، در معناي وسیع کلمه     
ذهنـی، فیزیکـی، کالمـی، تـصویري ـ      ؛ صـورت  تواند بـه  شود؛ این سیستم می می

  .ترسیمی، یا ریاضی باشد
 اساسی یک واقعیت بوده کـه  رنشان دهندة ساختایا سیستم   مجموعه   این

طـور پویـا    تواند در سطح خود به تبیین و مشخص ساختن کـارکرد آن بـه             می
  ».زدبپردا

سـایر مؤسـسات آمـوزش عـالی         هـا و    تدوین مـدل ارزشـیابی دانـشگاه      
  .دربرگیرنده تمام روابط و پارامترها است

 ناشی از تعداد بسیار زیـاد   مدل ارزشیابی در نظام آموزش عالی    پیچیدگی
یـاد   با توجه بـه مـسائل        .دارد وجود در نظام آموزش عالی   عناصري است که    

هاي رایج مـورد بررسـی قـرار     هد شد که مدل   شده، در این مطالعه تالش خوا     
 انتخـاب و   تـرین،   محاسن هر مـدل، مناسـب      پس از بررسی معایب و     گیرد و 

  .مورد نقد و بررسی واقع شود
 ی عـال ي دانـشگاه مـستقل، شـورا   ،یابی ارزشيها  مدل :هاي کلیدي   واژه

     ی آموزش عال،یانقالب فرهنگ
  
عنوان باالترین مرکز اندیشه ورزي و  همواره به ها و مؤسسات آموزش عالی دانشگاه

 فعالیت اندیشمندانه متفکران،و شوند و با حضور  جامعه محسوب می تولید علم در
هاي  وجهت بخشیدن به حرکت پژوهان و دانشجویان بر اعتالي علمی دانش محققان،
ها و مؤسسات آموزش  دانشگاه. فرهنگی و سیاسی جامعه نقش دارند اعتقادي، فکري،

هاي   در نظام جمهوري اسالمی ایران پس از پیروزي انقالب اسالمی با همان برنامهعالی
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آموزشی و درسی قبل از انقالب فقط با تغییر مدیریت در سطوح مختلف شروع به کار 
اقتصادي و سیاسی  اجتماعی، فرهنگی، به دالیل مختلف ارزشی، 1359در سال  .ندکرد

 .ستاد انقالب فرهنگی تشکیل شد 23/3/59اریخ انقالب شروع به فعالیت نمود و در ت
این نهاد  . به شوراي عالی انقالب فرهنگی تغییر نام داد21/11/63 تاریخ این نهاد در

صورت  ها را به مشی آینده دانشگاه هاي مختلف و خط ریزي رشته رسالت امر برنامه
  . دارد عهدهبر متمرکز 
ی و ارزشیابی آموزش عالی و تدوین منظور بررس شوراي عالی انقالب فرهنگی به 

گیري از مطالعات جهانی در حوزه تحقیقی  بهره ها و ضوابط ارزشیابی با شاخص
المللی تضمین  مدلی شبکه بین هاي ارزشیابی آموزش عالی، آموزش عالی از جمله مدل

هاي  عنوان مؤلفه شده توسط یونسکو به  هاي مطرح شاخص کیفیت در آموزش عالی،
هاي کلی  هاي آموزش عالی در گستره ارزیابی کالن و خرد شامل بخش صاصلی شاخ

ابعاد کمی و کیفی  امکانات در اعتبارات و فرهنگی، دانشجویی، پژوهشی، آموزشی،
اي که در جوامع بشري در حال وقوع  اما با توجه به تغییرات لحظه .اهتمام ورزیده است

ترتیب که این وظیفه امروزه  این به .تناپذیر اس است نگاه نو به آموزش عالی اجتناب
بنابراین  .شود گذاران و برنامه ریزان آموزشی محسوب می یک مسئله مهم براي سیاست

بررسی عملکرد نظام آموزش عالی مستلزم ایجاد نهادي به نام ارزشیابی به صورتی 
  .حال بومی است شده جهانی و درعین هاي پذیرفته اساس مدل مستمر و بر

 فیهنوز تعرهذا  مع شود، می یابیاي که از مفهوم ارزش گستردهاستفاده  وجود با
دانند، ولی از  می یهی لغات را بدنی اي معنا غالباً. از آن داده نشده استیروشن ودقیق 

ش  تاکنون کوشگریدشاید به همین دلیل و یا دالیل . نمایند هاي نامناسب می آن استفاده
 لغت نی ا است و غالباًامدهی جامع از آن به عمل نفی تعرکی ارائهمنظور   بهنیچندا

شده    اشارهمسئله عالوه بر .شود میبرده  کار جاي لغات مشابه در موارد گوناگون به به
 وجود زییافته ن  پژوهش نظامنی ایاساسمراحل  اصول وو روشنی از  حیصحهنوز درك 

 ي سوابق آماري سرکی : شد کهمی گذشته متوجه خواهقبندارد و با مراجعه به سوا
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 ، قرائن و شواهد، و فاقد روشی سطحهاي بررسی ، اطالعات واي از ارقام مجموعه
بندي   طبقهیابیارزش تحت عنوان پژوهش ی و نمودارها همگیاظهارنظرهاي شخص

آیا همه "ز  ا،مثال  عنوان  اي دارد و به  گستردهاری دامنه بسیابی پژوهش ارزش.ندا دهیگرد
 پیچیده ختم اری بسی تجربهاي طرحبه و  شود میشروع  " هستند؟مردم خوشبخت

تفکیکی از    غیرقابلبیدهنده ترک  نشانی،ابی ارزشاستفاده در موارد جستجوگردد  می
 ، کاربرد آنيو ر برشتری و تأکید بتی البته با عنا. استي و کاربردينظرف یتعار
  دارد و عمدتاًیابیش ارزیفی توصاتی از خصوصیستی لبه شباهت يف نظریتعار

 ه ب ناظريف کاربردی تعارکه  درصورتی. ستی آن نی شکل منطقيری گیپ درصدد
 آمریکا در فرهنگ ی بهداشت عموماداره . پژوهش استنی اي اجرایاهداف و چگونگ

 عبارت یابی ارزش:دهد می ارائه  رارایز  و کاربرديي نظری، تعریفلغات بهداشت عموم
 شی از پهاي هدف ای در حصول به هدف تیقف موزانی مای ارزش نیی تعندی فرآ:است از

 :ز است التشکم موردبحث ندی فرآ.شده تعیین

  .یابیمورد ارزشبرنامه  هاي هدف ای هدف نی تدو)الف
 .تیقفگیري مو  اندازهي مناسب برامعیارهاي نییتع) ب

 .تیقف موزانی محیتوض  ونیی تع)ج

 .مطالعه موردبرنامه  کردن تر زمینه فعالر  ددیمف ها الزم و  پیشنهادارائه )د

 شیهدف از پ  وتیقف موزانی مای ارزش : ازاند عبارت فوق فی تعريعناصر نظر
تبیین   ونییتع  و هدف: است برمل آن مشتي عناصر کاربردکه  صورتی در ،شده  تعیین
 یک اريگذ  ارزشندی فرآ: ازاند عبارت یابی ارزشی اصلعوامل نی بنابرا.تیقف مودرجه

 یادشده مراحل .گذاري شده هدف ارزشدر حصول این  تیقف موهدف و تعیین درجه
 را ییای ارزشکنی ر. نموده استنماید، تأیید می یابیارزش  که ازیفی در تعرکنیرا ر

 ی به هدفافتنیمنظور دست   که بههایی فعالیتنامطلوب   مطلوب وجیگیري نتا اندازه
 فیتعر.  نموده استفیشخص خواهد شد تعرم سپس ارزش آن  وگیرد میصورت 

                                                
1. reckon 
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 نیا) 2 (.است تی فعالکمطالعه ی ی،ابیارزش هدف) 1 (: است کهنی اکننده بیان کنیر
 هاي ه ویژگیب جه با تو،نی بنابرا. باشدی منفای مثبت جی نتاي ممکن است داراتیفعال
  اتفاق افتادهالًب است که قهایی فعالیت ای تیفعالمطالعه  درصدد یابی ارزش، فوقفیتعر

 مطلوب و مطالعه ممکن است اثرات متعدد و ت موردی است و فعالانی در حال جرا یو
 ضوع موتواند هر عمل تعمدي اجتماعی می بنابراین . باشده نامطلوب داشتیحت ای

   .ردیگ قرار یابیارزش
 ریی تغکی غالباًگیرد،  مطابق این نگرش فعالیتی که مورد ارزشیابی قرار می

 آن انسان قی است که از طريندی فرآیابیارزشدیگر  عبارت  بهاست وی تعمدي تماعاج
 فیتعر. دی نما خودکنترلطی و بر محگرانید ر ب خود راتأثیرگذاري توان تا کوشد می

 انسان یگ زندطی معتقد است که محي و. قرار گرفته استزین  بورگاتاتأییدفوق مورد 
 گیرد می جهی از مطالعاتش نتیک یدر  بورگاتا.باشد می یابی قابل ارزشهاي پدیدهاز  ولمم
 شود، می گرفته ه کار موجود بطیشرا ا ی وتیمنظور اصالح فعال  بهیابی ارزش:که
جلوگیري از ادامه شرایط  ی کوششی است براي متوقف نمودن یاابی ارزشدیگر عبارت به

ز طریق پژوهش ارزشیابی تأکید بر مطالعه تغییرات اجتماعی ا .و یا فعالیتی نامطلوب
 درباره ،قی را روش کشف دقایابیارزش، منیها . قرار گرفته استزی نمنیجه هاومورد ت

 را یابی ارزش،منی هافی تعر. نموده استفی تعرشده  ریزي طرح تی فعالکی جینتا
 کشف دانش و اطالعات ای شی آن افزاهدف که داند، می ي از پژوهش کاربرداي گونه
 . در مورد کاربرد دانش و اطالعات استیلکه تالش آن دادن آگاهب ،تسی ندیجد

 و محققان ی،ابی ارزشنیخصصت موسیله به ي و پژوهش کاربردیابی ارزشنیاختالف ب
تعیین کارایی برنامه  . است و مورد تأکید قرار گرفته شناختهزی نگری دی پژوهشهاي گروه

شده از ارزشیابی  که یفیر تعاربیشت که در وجه مشترکی است ،یا فعالیت مورد ارزشیابی
 .خورد میاست به چشم 

                                                
1. Borgata Beggar 
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 ها آن .کنند می محدود ،جی نتايریگ ی را به پارزشیابی ، سونیمات  و برگنیگر
ها  ، کارایی آن برنامهگیري  اندازهيحاوی ستی بای عمومهاي برنامه یابی ارزشکهمعتقدند 

نظر  از. گیري شود ها اندازه مه اهداف برناق تحقباشد و این کارایی بایستی برحسب
 .شده گیري موفقیت در نیل به یک هدف تعیین  اندازه:، ارزشیابی عبارت است ازجیمز

 شرفتیپگیري تحقق   خاطرنشان ساخته است که مراد از نیل به هدف، اندازهآندرسن
 موردپژوهش اشاره برنامه  هدف به ارزش و اعتباریابی ارزشفی در تعرآندرسن .است

  .ردی موردبررسی قرار گقاًی دقیستیعتبار هدف موردمطالعه باا که موده و معتقد استن
 است قتیحق نیا دهنده  نشان،اند شده  نوشتهیابی که درباره ارزشیالت و کتبا مقمطالعه

  درصورتی.  شده استیابی ارزشيف نظری تعارنیمنظور تدو  بهيادی زهاي کوششکه 
 باًی و تقراند پرداخته پژوهش نی اي نقش کاربرده بشتریب ،شده  ف بیانی غالب تعارکه

 و ؟شود می چگونه انجام یابی هستند که ارزشنیا بر شده ناظر ف انجامیر تعاربیشت
 ییآ در باال بردن کاريثرمؤعنوان ابزار  آن به ازتوان  میآیا  ؟ ودهد میم اانج  راکاري چه

  .ستج برنامه استفاده ایسازمان و 
ریزي   و برنامهیابی ارزشنی بباال ی همبستگکیدهنده  شده نشان اهداف ذکر

، ریزي مجدد  و طرحهیریزي اول  طرحي اطالعات الزم را برای،ابی ارزش.دنباش می
همانند پژوهشی که  یابیارزش. سازد اي، آماده می هاي برنامه اجراي فعالیتمنظور  به
 حاکم در هاي جریانم و درك  فهشی افزاد در صد،شود نمیانجام قصد ارزشیابی  به

 درك شی، افزاتوان می را یابی هدف ارزشن،یبنابرا. مطالعه است  موردهاي فعالیت
مطابق .  دانستیابی مورد ارزشتی فعالای برنامه ي اجراهاي روش درباره یی اجرارانیمد
  موردبرنامه شکست ای تی موفقنیی از تعیابی برگ هدف پژوهش ارزشنی کالدهیعق

 و ورزد می شکست مبادرت ای تی علل حصول موفقی، و به بررسرود میفراتر پژوهش 
  .پردازد می آن درباره جویی چاره به باالخره

                                                
1. 
2. 
3. 
4. Anderson 
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 موجب ی،یگیري کارآ  اندازهنیها و همچن وتحلیل داده تجزیه  بریابیتأکید ارزش
 بخش رضایت یابی ارزشکی يار اجي براوسیله هرزاگ  است که بهدهی گردسؤاالتی

 :دنباش می ری به شرح زسؤاالت نیا ،شده است  مطرح

 ؟باشد می مطلوب يریی چه نوع تغ)1

  است؟ایجادشده يچه ابزار وسیله  حاصله بهراتییتغ) 2

 مورداستفاده ي محصول ابزارهاآمده دست به راتییه تغک وجود دارد یلی دالهچ) 3
 ؟باشند می

 ؟ستی حاصله چراتیی تغي معنا)4

 ؟اي مرحله چه در ی، اگر بل، استدهیاي حاصل گرد قبه غیرمترجی آیا نتا)5

 نیروش او  است که در اصول یمشکالت مسائل و دهنده  نشانیادشده سؤاالت 
روش   اصول ودرباره ،شده  مشکالت مطرح  مسائل و.وجود داشته است پژوهش

  وتیقفدرك علل مو  وییگیري کارآ  به اعتبار و روایی اندازهمربوط شتری بی،ابیارزش
 مسئله موجب شد که مراحل نی ادرباره تفکر .است موردمطالعهبرنامه شکست 

 . شناخته شودیابی ارزشي و ضروریعنوان مراحل اساس  بهریگانه ز شش

 .دن قرار گیریابیارزش  موردیستی باکه هایی هدف نییتع) 1

  . با آن مواجه گرددیستی بایابی ارزشتی که فعالیوتحلیل مسائل تجزیه) 2
 یابی که در ارزشي ضرورهاي فعالیتاستاندارد کردن   وفیتوص، حیتشر )3

 .ردی صورت پذیستیبا

  .شود می که حاصل يریی تغزانیگیري م اندازه) 4
مورد برنامه  ي اجراای تیانجام فعال  حاصله در اثرراتیی تغآیا، این که نیی تع)5

  استدهی کسب گرد،نظر

 ؟ وجود داردزی نيگری علل دای

                                                
1. Herzog Elizabeth 
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   برنامه وجود دارد؟يثبات اثرات اجرا بردال  هایی  نشانه قرائن وآیا) 6
هاي علمی قرار   پژوهشة پژوهشی را در زمرةاین شیو ی،ابیارزشة شد  ذکرطیشرا
 ي در اجرای علمياستانداردها  وطیکه شراارزشیابی  اما با صدها پژوهش. داده است

 ی در برخه، که امروزیل بزرگ و مشکسؤال کرد؟ توان می چه ، نشده استتیرعاها  آن
 و رفاه ی بهداشت عموم، آمورش و پرورش،ری نظی خدمات عمومهاي برنامهاز 

 است نی ا). موضوع اشاره نموده استنی ابه زی نآندرسن (می با آن مواجه هستیاجتماع
 و سلیقه لی مطابق م، رای مختلفهاي روش ،کسانی هاي هدف یابیزشرا  درنابای ارزش،که

 استفاده شده استاندارد  وی علمهاي  روشاز  و کمتربرند میکار ه د ب خویشخص
  .نمایند می

هاي مختلفی را به کار گیرد  بر اساس این آگاهی که ارزشیاب ممکن است روش
ها کمک   پژوهششتری در بیابی ارزشیاساس  وی اصلوظیفه ،این که با علم به نیچنو هم

شود که بین   است، پیشنهاد میها طلوب برنامه مياجرا سط و، بتوسعه، ریزي به برنامه
نظر از   صرفی،تی بودن فعالعنوان یک فرایند قضاوت که درباره باارزش ارزشیابی، به

 ژهی روش وکیعنوان   بهیابی پژوهش ارزشو شود، میکار گرفته ه  که در آن بیروش
 یابی ارزشکی تفک.می فرق قائل شوشود میکاربرده   بهیابی ارزشيمنظور اجرا  که بهیعلم

 به هدف است به دنی جهت رساي وسیله که ی،ابی از پژوهش ارزش، هدفکیعنوان  به
 ها  انواع روشنی را بر اساس اهداف مختلف و همچنیابی که ارزشدهد ما اجازه می

 .میینمابندي  طبقه

 راارزشیابی نظام آموزش عالی  ی،ابی ارزش،راتییمنظور نشان دادن دامنه تغ  بهفعالً
 ،مطلوب (جینتا) ینی عای یهاي ذهن داده و  سوابق،دهیاساس عق بر (نییعنوان تع به

اعم از اجراي کامل یا (ی تیآمده از فعال  دست به) ی آتی و آن،داری ناپا،داری پا،نامطلوب
ی،  آنی،ینها(هدفی  ای مقصود قمنظور تحق که به) اي صورت مستمر یا مرحله قسمتی، به

 فی تعرنی در ا.کنیم می فیشده است تعر ریزي طرح)  درازمدت ودتم کوتاه، مدت میان
 محرك ای زهیانگ) 3 (جی نتااریمع) 2 (نیی تعندیفرآ) 1 (:زااند  عبارت يدیعناصر کل
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 توان نمی یابی که در ارزشستی معنا ننی به ایادشده مطالب .ارزش هدف) 4( و تیفعال
 یک عنوان  بهیابی ارزشندی تأکید بر فرآبلکه ، و معقول استفاده کردی منطقهاي روشاز 

 . به آن هدفدنیاي جهت رس  وسیلهعنوان هدف است، تا بر روي پژوهش ارزشیابی به
 در يادی ز دانشگاهی سؤاالتهاي ها و فعالیت  برنامهيریزي و توسعه و اجرا در برنامه

 ،ژوهش پاسخ داد بتوان بدون پدی را شاها آن ازی  که برخ، وجود داردیابیرابطه با ارزش
ه ب  بای، غلط ممکن است حتانی بنعلته ب، راها  آن ز ای جواب برخ،اما در حال حاضر

پژوهش ارزشیابی در نظام آموزش  .افتی نتوان ،ی پژوهشهاي تکنیک نی بهتربردن کار
یی را خواهد داشت که براي آ، وقتی بهترین کارهاعالی یک ابزار است و مانند تمام ابزار

بنابراین ارزشیاب ها بایستی توجه نمایند که از . شده باشد  ریزي اي طرح یژهفعالیت و
نمایند، و چنانچه ارزشیابی مستلزم به کار بردن یک  میکدام ابزار و در کجا استفاده 

 بر این است که دعالوه اعتقا  به.ندی استفاده ننمای ذهنيبرآوردها از ،روش علمی است
 گذشته وجود در مقایسه با ها ی در دانشگاه علمیابیش ارزش به پژوهيشتری بازیامروزه ن

  .دارد
 قواعد ارزشیابی چون ،نیست و هدف موضوع به مقید ارزشیابی علمی روش

 اساسی اصول رعایت ناگزیر به پژوهشی هر همانند بنابراین ندارد خود آن از اي ویژه
 قواعد پژوهش این  درو استنباط اثبات قواعد .باشد می هاي علمی روش و قواعد منطق

 هاي تکنیک تمام از ارزشیاب ارزشیابی در. است دیگر علمی پژوهش هر و قوانین
 مجموعه و جسته یاري و اطالعات ها داده وتحلیل تجزیه و گردآوري منظور به موجود
 را ارزشیابی دیگر  عبارت به. برد می بکار را هاي پژوهشی طرح از متنوعی و گسترده

 دیگر عبارت به داد انجام اجتماعی در و آزمایشگاهی تجربی رایطش تحت توان می
 هدف در ها پژوهش سایر با آن تفاوت و داد انجام توان می پژوهشی همانند را ارزشیابی

 روندي به االمکان حتی بایستی ارزشیابی .آن اجراي طرح نحوه نه است، مقصود و
جامع  و بودن سیستماتیک و منظم بودن، عینی چون علمی، معیاري که شود محدود

ارزشیابی در نظام آموزش عالی به  که معنا این به .باشد گردیده ملحوظ آن در بودن
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 فردي صورت به که اظهارنظرهایی تمام از تر دریک دانشگاه مستقل بایستی عبارت دقیق
در  .به دور باشد گردد می بیان  برنامه یک موفقیت عدم یا موفقیت مورد در جمعی یا و

 یا است علمی ارزشیابی آیا که نیست این اصلی ارزشیابی یک دانشگاه مستقل سؤال
 از وجه بهترین به توان ارزشیابی می در چگونه که است مطرح پرسش این بلکه خیر؟

 مباحثاتی و از آشفتگی زیادي مقدار برد؟ استفاده موجود علمی هاي طرحو  ها تکنیک
 و مراتب کفایت علمی است که نکته این درك عدم از ناشی دارد وجود ارزشیابی در که

 ،یک دانشگاه ارزشیابی در یک انعطاف غیرقابل تصمیمات و مختلفی دارد درجات
 گرچه باشد ییاجرا و اداري نیازهاي و موجود منابع و علمی الزامات نمایانگر بایستی

پژوهش  هاي پروژه ترین خالص در حتی نسبی و حقیقی صورت به ها سازش گونه این
 موضوعی ،ارزشیابی بر مبتنی هاي پژوهش در ها آن موجودیت اما دارد وجود بنیادي

که در ارزشیابی  است  طرح ارزشیابی،دیگر مهم و عمده سؤال. است عمومی و رایج
در  که دیگري  مشکل.است مطلوب و مجاز سازش مقدار نظام آموزش عالی چه

 از زیادي تعداد که است واقعیت این هاي ارزشیابی دانشگاهی وجود دارد طرح
 زمینه در که گیرد می و گرفته  کسانی انجام وسیله به ارزشیابی به  معطوفيها پژوهش

 در و اند ندیده را ارزشیابی در آموزش عالی آموزش الزم هاي ها و روش طرح
مردد  ،گیرد صورت با چه مدلی بایستی موردي چه و کجا این که درباره گیري تصمیم
  .هستند
ها به دالیل مختلفی   که برنامه آنمندند عالقه  آموزش عالیمتقاضیان ارزشیابی 

 ارزشیابی ممکن است بنا به دالیل عقالنی شروع و حتی ،مورد ارزشیابی قرار گیرد
 به یابی دستاجرایی درصدد   مدیران،برگیردنهان را در   سیاسی آشکار وهاي طرح

فشار قرار داده است  را تحت ها اي که آن برنامهآینده  پاسخ سؤاالتی در مورد حال و
 باید عمرانی ی،یپژوهشی، دانشجو هاي آموزشی، برنامه این آیا:  سؤاالتی نظیر.هستند

 در عملکرد آیاد؟ ن بایستی توسعه و گسترش داده شوها  این برنامهآیاد؟ نادامه داشته باش
جود دارد که مدیران اجرایی ها بایستی تغییري ایجاد شود؟ اما مواقعی هم و برنامه
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گونه مطالعات است بازهم به ارزشیابی مراجعه  باوجود دالیل قانونی اندك که الزمه این
اجراي وظایف خود نیازمند مدل مناسب براي  منظور ها به درهرحال دانشگاه. نمایند می

یی و اثربخشی آها و فرایندهاي مربوط و کار ارزشیابی کیفی از روند برنامه
  .دنباش آموختگان در جامعه می شدان

هاي مختلف  توان دوران توسعه سریع نظام طورکلی دهه اول قرن بیستم را می به 
اندرکاران  در این دهه نگرانی دست .ارزشیابی و تضمین کیفیت در آموزش عالی دانست

کشوري مطرح شد و به دنبال آن ساختارها  بهبود، ارتقا و تضمین کیفیت در هر حفظ،
هایی که بهبود و  در این میان گرایش به نظام .احدهاي مدیریتی جدید ایجاد شدو و

مشارکت فعال  دانند و بر ارتقا کیفیت را یک مسئولیت مشترك بین جامعه دانشگاهی می
 گرچه ارزشیابی مورداستفاده گوناگونی دارد و . علمی در این فرایند تأکید دارندهیأت
 ،شده   موارد استفادهتمام بایستی از بین ، ارزشیابا، امیردگ می متعددي را دربر هاي جنبه

 اي افسانه تمام اهداف باشد برگیرنده ارزشیابی چنانچه در ،انتخاب مقتضی بعمل آورده
پژوهشی و مدل ریزي و انتخاب و استخدام طرح  این کار نیاز به برنامه. بیش نیست
 مستلزم داشتن مدل و ،اه مستقلاجراي یک ارزشیابی موفق در یک دانشگ. مناسب دارد

  .طرح ارزشیابی است
شود؛   واژه مدل، در معناي وسیع کلمه به هر نوع ارائه از یک سیستم اطالق می

ذهنی، فیزیکی، کالمی، تصویري ـ ترسیمی، یا ریاضی ؛ صورت تواند به این سیستم می
تواند  ده که می اساسی یک واقعیت بوردهندة ساختا نشانیا سیستم  مجموعه این. باشد

ین مدل م دو».طور پویا بپردازد در سطح خود به تبیین و مشخص ساختن کارکرد آن به
ها و سایر مؤسسات آموزش عالی دربرگیرنده تمام روابط و پارامترها  ارزشیابی دانشگاه

 ناشی از تعداد بسیار زیاد عناصري  مدل ارزشیابی در نظام آموزش عالیپیچیدگی. است
 در این مطالعه یادشده با توجه به مسائل .وجود دارد نظام آموزش عالیدر است که 

د و پس از بررسی معایب و ن مورد بررسی قرار گیر،هاي رایج مدلکه تالش خواهد شد 
 سؤاالت گر چه .انتخاب و مورد نقد و بررسی واقع شود ،ترین  مناسب،محاسن هر مدل
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رسی قرار داد، اما این کار نیاز به بر  موردتوان می مدل ارزشیابیمتعددي در یک 
 بدون تردید حتی ، مناسب داردارزشیابیریزي و انتخاب و استخدام طرح  برنامه
 عاجز  ممکن است،سؤاالت تمام پاسخ به آوردن ارزشیابی از فراهم مدل ترین کامل
  .باشد

 عامل براي تدوین 8از سوي برخی از کشورهاي اروپایی  در دهه اول قرن بیستم 
نظیر کره  در برخی از کشورهاي آسیایی. ها معرفی گردید ارزشیابی کیفیت دانشگاه دلم

در  .گانه اروپایی اضافه گردید هاي هشت عینی دیگري به مالك هاي جنوبی مالك
هاي جنوب آمریکا ابزارهاي استانداردي براي تدوین  متحده آمریکا انجمن کالج  ایاالت

تدوین هر مدلی مستلزم داشتن دانش نظري و  .نداجرا کرد مدل ارزشیابی تدوین و
مقاصد خالصانه صورت   ارزشیابی بر اساس مدلحتی در مواردي کهتجربی است 

منظور درك چگونگی اجراي برنامه و   ارزشیابی بههاي یافتهبه این معنی که پذیرد،  می
از طریق جی که  انتظارات افراد از نتایشود، کاربرده می  بهشده بینی نیل به اهداف پیش

 ارزشیاب آگاهی کافی داشته باشد چنانچه . متفاوت استشود میحاصل اجراي مدل 
بینی  طور احتمالی پیش را بهآمده از مدل  دست بهنتایج  شایسته است که در ابتداي مطالعه

 حاصل خواهد شد تدوین و اجراي مدلهایی که از طریق  نماید و از چگونگی پاسخ
سازمان یا برنامه مورد ارزشیابی با توجه به موقعیت مدل  افراد از اتانتظار. مطلع باشد

افرادي که در مراتب باالي سازمان . مراتب سازمانی متفاوت است ارزشیابی در سلسله
 نیاز به اطالعات باشند میدار تعیین خط مشی سازمان   عهدهمعموالً و کنند میکار 
ی انتظارات دیگري از مدل ارزشیابی ی اجرانمدیرا .دارند مختلفی هاي زمینهتر در  کلی

 مورد هاي هدفیابی به  مند به اطالع از موفقیت برنامه و دست تنها عالقه ها نه دارند آن
 و مفید هستند مؤثری یهاي اجرا وجوي تکنیک ها و روش  بلکه در جست،نظر هستند

مؤید این است که  مطالعات جهانی .دنکه با حداقل هزینه حداکثر کارایی را عاید ساز
  :شود ها مطرح و اجرا می سه مدل براي ارزشیابی دانشگاه طورکلی در حال حاضر به
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  )بوروکراتیک (ساالري مدل دیوان -1

هاي  این مدل خواهان حاکمیت بدون قید و شرط دولت در اداره امور دانشگاه  
وده و شیوه در این مدل تمام آموزش عالی تحت کنترل مطلق ب. دولتی و غیردولتی است

اي براي کنترل  شود و این نوع ارزشیابی وسیله صورت اعتباربخشی انجام می به ارزشیابی
ارزشیابی در قالب اعتباربخشی از طریق شورایی بنام شوراي استاندارد .. هاست دانشگاه
ها و مؤسسات آموزش  شود و کنترل دولتی ازنظر کمی و کیفی توأم بر دانشگاه اجرا می

  : ازندا اهداف این مدل عبارت. شود ل میعالی اعما
ها از طریق آن بتوانند با  هایی که دانشگاه تدوین مجموعه مالك یا مالك: الف

 .را اعمال نمایند ها در عمل آن معیارهاي آموزشی آشنا شوند و

 .ها هاي عملکردي دانشگاه تدوین شاخص شوراي تأسیس شورایی بنام: ب

هاي درسی و  ارت در طراحی و اجراي برنامهتصویب و تدوین شیوهاي نظ :ج
 .آموزشی دانشگاه توسط شوراي استاندارد

 .صورت متمرکز در سراسر کشور  نظام پذیرش دانشجو بهيبرگزار :د

 .التحصیلی هاي فارغ تدوین مالك-ح

 علمی بر اساس هیأتاعضاي  تدوین و نظارت بر ارتقا و رکود علمی-و
 شده معیارهاي تعیین

این مدل در برخی  .هاي جدید دانشگاهی ها و برگزاري دوره انشگاهتأسیس د-ز
  .شود کاربرده می کشورهاي آسیایی به

  
 مدل انگلیسی -2

ها جهت تدوین استاندارد و  فلسفه حاکم بر این مدل استقالل دادن به دانشگاه
این مدل تحت کنترل دولت بوده و . باشد ها می هاي عملکردي توسط آن شاخص
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 ضوابط توسط دولت و نمایندگان آن تمامشوند و  ولتی کنترل و ارزیابی میمؤسسات د
  .گردد اجرا می

توانند استانداردهاي خود را با رعایت  ها می بر اساس مندرجات این مدل دانشگاه
هاي  اي توسط سازمان اعتباربخشی حرفه. 2سیستم ارزیابی خارجی . 1: دو مؤلفه

  .نمایند اي مانند مهندسی و حسابداري تعیین  هاي حرفه هاي و اعطاء پروانه در زمین حرفه
درباره کیفیت آموزش و  سیستم ارزیابی خارجی در خصوص بررسی و قضاوت

 وسیله واحد حسابرسی دانشگاهی باشد که به یادگیري در مؤسسات آموزش عالی می
توان  ع میدرمجمو. گیرد وسیله آژانس دیگري موردسنجش قرار می انجام گردیده و یا به

  .گردد متمرکز اعمال می صورت نیمه ها بر اساس این مدل به گفت کنترل کیفیت دانشگاه
  

  :اهداف مدل
 ارتقاء کیفیت معیارها و استانداردهاي در آموزش عالی .1

 ها و مؤسسات آموزش عالی هاي مدیریت کیفی دانشگاه تقویت سیستم .2

 تخصیص بودجه برمبناي کیفیت مؤسسات آموزشی .3

دي مؤسسات آموزشی خصوصی از طریق امتیازنامه و بر اساس معیارها بن طبقه .4
 .و شرایط مؤسسه مربوطه

  
  نحوه اجراي مدل

  :باشد اعتباربخشی دانشگاهی بر اساس این مدل شامل اقدامات ذیل می
هاي مشخص و محدود با توجه  خودارزیابی مؤسسه آموزشی بر اساس مؤلفه .1

 .قبول بخش و غیرقابل ایی نظیر عالی، رضایته ها با واژه هاي خاص آن به برنامه

                                                
1. Auditinig Academic Unit 
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بازدید واحد حسابرسی دانشگاهی از روش ارزشیابی مؤسسه و در موارد لزوم  .2
تهیه گزارش و ... هاي آموزشی، درسی و لیست ارزیابی در خصوص برنامه تکمیل چک

 .کوتاهی از دانشگاه

گزارش تهیه گزارش نهایی و اداري توسط واحد حسابرسی دانشگاهی، این  .3
 . دانشگاه موظف است آن را بکار گیرداماشود  انتشار داده نمی

 علمی هیأتهاي درسی، استخدام اعضاء  گفتنی است که بر اساس این مدل برنامه
این مدل در . گیرد هاي دولتی صورت می  زیر نظر آژانسکالًو نظام پذیرش دانشجو 

  .رود یر کشورهاي مستعمره انگلیس به کار مبیشتانگلستان و 
    

 مدل آمریکایی -3

 .حق دارند بهترین را انجام دهند و آزادند مردم در این مدل اصل بر این است که
در این مدل هدف  . اعتباربخشی و حفظ و بهبود استانداردهاست،هسته اصلی این مدل

ها در مورد کیفیت استاندارد، برنامه درسی،  هایی است که به کمک آن ابداع روش ،عمده
 اطمینان حاصل نمود و به سهولت بتوان در مورد مطابقت ،س و امکاناتتدری

 کنترل ،بحث در مدل مورد .اعتباربخشی به قضاوت پرداخت هاي استانداردها با مالك
این مدل به . گیرد اي و مراکز تخصصی صورت می هاي منطقه وسیله بنگاه کیفیت به

تی یا مرکزي یا اعمال قوانین به یافته است که از مداخالت دولت ایال نحوي سازمان
  .شود  جلوگیري می،شیوه کارکرد مؤسسات آموزشی

  
  :اهداف مدل

 .درنتیجه اصالح استاندارهاي رسمی نظام آموزش عالی ارزشیابی و

 .هاي مختلف از طریق تعامل با بخش خصوصی  جلب سرمایه به گونه-الف

 .و خصوصی جلوگیري از هرگونه مداخالت و فشارهاي بخش دولتی -ب
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 . کاربردي کردن استانداردها در مؤسسات آموزش عالی-ج

  . علمی و کارکنانهیأت ارزشیابی نظام آموزش عالی با مشارکت جامع اعضاي -د
  .صدور گواهینامه و پروانه تخصصی نامه  تدوین آیین-ح
  .ها و دروس  ارزشیابی کیفیت برنامه-و
  .ها هاي شایستگی دانشگاه  تعیین مالك-ز
  .مراتب سازمانی توجه به سلسلهبا  دانشگاهموقعیت ارزشیابی  -ه
  

  المللی هاي بین تجربه
 اما ،گرچه ارزشیابی کیفیت آموزش با تأسیس مراکز آموزش عالی همزمان است

مند به اطالع از  تنها عالقه ها نه  آن؛ی انتظارات دیگري از ارزشیابی دارندیمدیران اجرا
وجوي   بلکه در جست، مورد نظر هستندهاي هدفه یابی ب موفقیت برنامه و دست

 حداکثر ، هستند که با حداقل هزینهي و مفیدمؤثری یهاي اجرا تکنیک ها و روش
ها و اطالعات و  ها اقدام به گردآوري منظم داده به همین دلیل آن. دنکارایی را عاید ساز

رزشیابی با این ا. کنند ها و عملکرد واحدهاي آموزش عالی می قضاوت درباره کوشش
، بیش از یک قرن 1895از سال   است کهتنها کشور آمریکا. امري نسبتاً جدید است نگاه

ها   باشد که ارزشیابی دانشگاهرکند، شاید اولین کشو است که اقدام به عمل ارزشیابی می
سپس از نیمه اول قرن . اي علمی آغاز نمود را به شیوه هاي آموزش عالی و مؤسسه
ا تخصصی براي سنجش کیفیت و قضاوت درباره ب ملی  واي هاي منطقه جمنبیستم، ان

ها یا  ها، دوره  به ارزشیابی و اعتبارسنجی برنامه،صالحیت مراکز آموزش عالی
  .اند هاي تخصصی پرداخته دانشکده

 ارزیابی دانشگاهی )  میالدي1985از سال ( دهه گذشته سهکشورهاي اروپایی در 
 و 1990از این سال به بعد برخی از کشورها تا سال . ذیر یافتندناپ امري اجتنابرا، 

 سازوکار ارزیابی را براي بهبود ،ي اخیرها سالبرخی دیگر در دهه بعد و نیز گروهی در 
توان به کمیته ملی ارزشیابی در  اند؛ از آن جمله می کیفیت آموزش عالی ایجاد کرده
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در انگلستان که در   براي آموزش عالیو به نهاد تضمین کیفیت) 1985(کشور فرانسه 
توجه در سایر   هاي قابل جمله تجربه از .شده، اشاره کرد  میالدي تأسیس1997سال 

 2001این نهاد در سال . است هاي استرالیا کشورها، تشکیل نهاد کیفیت دانشگاه
از  ،هاي آزمایشی خود را براي بهبود کیفیت و از همان سال کوشش میالدي تأسیس شد

هرچند اقدام اولیه براي تأسیس این نهاد . هاي استرالیا آغاز کرده طریق ممیزي دانشگاه
هاي ایالتی نیز سهم زیادي در انجام  دولتاما را دولت فدرال استرالیا به عمل آورد، 

  .اند رساندن آن ایفا کرده
دار  ده عهمعموالً و کنند می کار ارزشیابی در مراتب باالي کشورهاي اروپایی که 

 مختلفی نظیر هاي زمینهتر در   نیاز به اطالعات کلیهستند ارزشیابیتعیین خط مشی 
 ،تولیدي ،خدماتی ، فعالیت ارزشیابی بایستی به نهادي اجتماعیآیا .موارد زیر دارند

 و خاتمه اجراصورت یک برنامه ضربتی   بایستی بهرنظورد  یا فعالیت مو گردد تبدیل
 الزم یا ، اولیه ادامه پیدا کندهاي تکنیکها و  ی با همان شیوهیسته با برنامآیاپیدا کند؟ 

 دستخوش تغییر قرار گیرد؟ آیا بودجه بیشتري الزم است؟ ن آییاجراروش که است 
مدیران .  دارندارزشیابی نیاز به اطالعاتی در زمینه کارایی کشورهاگونه  طورکلی این به

 ، انتظارات دیگري از ارزشیابی دارندکشورهاها و مؤسسات آموزش عالی این  دانشگاه
 مورد نظر هاي هدفیابی به  مند به اطالع از موفقیت برنامه و دست تنها عالقه ها نه آن

 و مفید هستند که با مؤثری یهاي اجرا  و روشها مدلوجوي   بلکه در جست،هستند
  .دنحداقل هزینه حداکثر کارایی را عاید ساز

نهادي است که در  عنوان نماد آموزش عالی اروپا پا، بههاي ارو انجمن دانشگاه
ازجمله . هاي اروپا در آن تأسیس و تشکیل گردید  با عضویت دانشگاه2001سال 

هاي  دادن به ایجاد سازوکار تضمین کیفیت در دانشگاه هاي این نهاد، یاري رسالت
دهد تا به  اري میهاي داوطلب در کشورهاي اروپایی را ی این نهاد، دانشگاه. اروپاست

                                                
1. Quality, Assurance Agency for Higher Education. 
2. Australian Universities Quality Agency (AUQA) 
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سپس ارزشیابی بیرونی دانشگاه داوطلب را سازمان . ارزیابی درونی خود بپردازند
ترین اقداماتی که انجمن براي  مهم. پردازد ها می دهد و به قضاوت درباره کیفیت آن می

سازي  دادن به ظرفیت یاري: آورد عبارت است از بهبود کیفیت آموزش عالی به عمل می
در  .هاي اروپا از طریق انجام ارزیابی درونی و برونی ت راهبردي در دانشگاهبراي مدیری

هایی براي ارزیابی آموزش عالی صورت گرفته که  توسعه نیز کوشش کشورهاي درحال
سوي این طیف، کشورهایی هستند که هنوز  در یک. ها را بر طیفی قرار داد توان آن می

در . اند اي بهبود کیفیت را به دست نیاوردهفرصت اندیشیدن درباره ارزیابی منظم بر
اند،  تنها مراحل اولیه را طی کرده توان یافت که نه کشورهایی را مینیز طرف دیگر طیف 

 از. اند رسیدههم بلکه به ساختار سازي براي ارزیابی و بهبود کیفیت در آموزش عالی 
زیابی و  شوراي ملی ار1994جمله این کشورها هندوستان است که در سال 

ي اخیر با ها سال نهاد یادشده در ).INQAAHE, 2003(را تأسیس کرد  اعتبارسنجی
استفاده از مدل ارزیابی درونی مدیریت گرا و ارزیابی برونی به قضاوت درباره 

  .هاي آموزش عالی پرداخته است ها و مؤسسه دانشگاه
خش تضمین  میالدي تنها به تأسیس ب2001اما کشور آسیایی مالزي در سال 

عنوان یک واحد سازمانی در وزارت آموزش اقدام کرده  هاي دولتی به کیفیت دانشگاه
این کشور . ذکر است  در میان کشورهاي آمریکایی جنوبی، تجربه آرژانتین قابل. است

 میالدي 1999سال  درکمیسیون  میالدي کمیسیون ملی ارزیابی و 1996در سال 
 هر دو کشور نهادهاي یادشده مستقل، اما وابسته به در. درا تأسیس نمواعتبارسنجی 
  .دولت هستند

توسعه، تعداد کشورهایی که در سمت راست  بنابراین در میان کشورهاي درحال
طیف قرار دارند، به نسبت کمتر از تعداد کشورهایی است که در سمت چپ طیف واقع 

  .هستند

                                                
1. National Assessment and Accreditation Council (NAAC) 
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ند در ارزیابی دانشگاهی هاي کشورهاي مختلف، تجربه کشور ایرل در میان تجربه
شدن اقتصاد،  محور شدن و دانش این کشور با توجه به روند جهانی. توجه است قابل

ها به ایجاد سازوکار مناسب در سطح هر   دانشگاه فرصت را مغتنم شمرده و با مشارکت
  )CHIR, 2003: 9(دانشگاه براي سنجش کیفیت و ارتقاي علمی آن پرداخته است 

 ر در ایرلند هر دانشگاه خود مسئولیت سنجش کیفیت و بهبود را بربراي این منظو
هاي   دفتر تضمین کیفیت براي فراهم آوردن شرایط الزم و هدایت کوشش وعهده دارد

در این کشور چارچوب کلی ارزیابی کیفیت دانشگاهی را . مربوط ایجادشده است
این کنفرانس .  است مورد تصویب قرار دادهCHIR(1 (ها کنفرانس رؤساي دانشگاه

  . دارد عهده ها را در ایرلند بر گذاري و هماهنگی امور دانشگاه نهادي است که سیاست
، هر دانشگاه،  را نهاد یادشده پیشنهاد دادهکهاصول کلی ارزیابی کیفیت دانشگاهی 

دفتر تضمین کیفیت در هر دانشگاه، زیر . تواند تعدیل کند بر اساس نیاز ویژه خود می
  :ریزي ارزیابی دانشگاه قرار دارد گذاري و برنامه اي براي سیاست میتهنظر ک

هاي توسعه دانشگاه در  فراهم آوردن خدمات تخصصی براي اجراي سیاست) الف
  مورد تضمین کیفیت

هاي   علمی و گروههیأتبستگی در میان اعضاي  ایجاد و تقویت احساس دل) ب
  .ت در دانشگاهآموزشی به شیوه اجرا و فرایند تضمین کیفی

هاي آموزشی و واحدهاي سازمانی دانشگاه براي اجراي  باري دادن به گروه) ج
  .ارزیابی درونی و بیرونی

 هاي ایرلند هاي تضمین کیفیت دانشگاه منظور هماهنگی کوشش  بهاین نهاد 
دهد که نظام تضمین کیفیت یادشده، تأثیر  شواهد عینی نشان می. شده است تشکیل

هاي ایرلند  فراهم آوردن شرایط اولیه و ایجاد فرهنگ کیفیت در دانشگاهزیادي بر 
  .داشته است

                                                
1. Conference of heads of Irish universities (CHIR) 
2. Irish universities Quality board 
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بررسی قرار داد،   موردتوان می مدل ارزشیابیدر یک را  متعددي سؤاالتگر چه 
 بدون ، مناسب داردارزشیابیریزي و انتخاب و استخدام طرح  اما این کار نیاز به برنامه

 ممکن سؤاالتتمام  پاسخ به آوردنشیابی از فراهم  ارزمدل ترین کاملتردید حتی 
 نقشی  که جداًاند دریافته ارزشیابی خاتمهبرخی از ارزشیابان در  .باشد عاجز است

 که اند شده و متوجه اند نموده یک بازي بزرگ ایفا در)  خود متوجه باشندکه آنبدون (
 به کار آتی هاي ریزي برنامهر  او دمطالعه هاي  یافتهاي به نتایج ارزشیابی نیست و عالقه

ه تخریب و تظاهر به حقانیت نب در مواردي جصرفاًگرفته نشده است و حاصل کار او 
 ارزشیابی دعوت براي او اولین درس براي ارزشیاب مبتدي که از .کاربرده شده است به

 چه مقصودي از او درخواست ارزشیابی براي و شخصی چه:  کهاست این شود می
 و اعتقاددارندابی شیرزا ضرورت بهد که ن کسانی در سازمان وجود دارآیا؟ نموده است

 مخالفینی جهت اجراي ارزشیابی وجود آیا؟ اند نمودهسؤاالتی را جهت ارزشیابی مطرح 
در   که نتایج ارزشیابیشود میبینی   پیشآیاها چیست؟   مخالفت آنانگیزهد؟ ندار

 هدف واقعی ارزشیابی که درصورتی گرفت؟  آتی مورداستفاده قرار خواهدهاي برنامه
 کمک به اتخاذ تصمیم صحیح و یا و مطروحه درون سازمان سؤاالت به گویی پاسخ

 در . جهت ارزشیابی وجود نخواهد داشتاي انگیزه ،ریزي آتی نباشد مناسب و برنامه
 خود ثمر بی ارزشیاب ممکن است تفکر نموده و در خصوص ادامه فعالیت صورت این
 دهد که استعداد و قابلیتش را بیشتر مورداستفاده قرار تر مناسبا انتخاب موقعیتی و ی

  . مقتضی اتخاذ نمایدتصمیم
  
  منابع
  چاپ هفتم، انتشارات سمت:  تهران، آموزشییابیارزش ،)1388 (.بازرگان، عباس.  

  اجراي ارزیابی یند فرا،)1386 (.، فاختهی؛ اسحاقیوسف، يبازرگان، عباس؛ حجاز 
 .نشر دیدار:  تهران. آموزشیيها رونی در گروهد
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  ها  شوراي عالی انقالب فرهنگی و استقالل دانشگاه630 مصوبه

  1 آگاهدیوح
  

  چکیده
ـ اصل بر صالحیت قوه یا مقام قضایی حکومـت هـر            ی در رسـیدگی بـه   دولت

اختالفـات و تخلفـات اسـت و البتــه مقـام قـضایی، در بررسـی موضــوعات       
در ایران اما، وفق . دیجو یمر به کارشناس، یاري  تخصصی و فنی، از ارجاع ام     

، تـصمیمات و   12/6/1387 شوراي عالی انقالب فرهنگـی مـورخ         630مصوبه
ي تخصصی وزارتین علوم و بهداشت در خـصوص         ها  تهیکم ها و    هیأتآراي  

امور و شئون علمی، آموزشی و پژوهشی، از شمول صالحیت دیـوان عـدالت      
 نیز، تـشکیل   واحده   مادهارج و در تبصره این      اداري و سایر مراجع قضایی، خ     

بینی  عنه، پیش  تجدیدنظر آرا و تصمیمات معترض    هیأتدادگاه اداري با عنوان     
ي نهـم و دهـم و لغـو    ها دولتدر » ي دکتريها هیبورسقضیه «امري که با    . شد
هـاي   هیـأت  شـورا،   763 و   760 در دولت یازدهم، احیا و بـا مـصوبات           ها  آن

در مقاله حاضر، با بررسی حقوقی سـازمان و سـاختار           . ردیدمذکور تشکیل گ  
 مـصوبه و تبعـات آن بـر اسـتقالل علمـی             ریتأثها در ایران،      مدیریتی دانشگاه 

 ظـاهر   رغـم   بـه  کـه    شـده   حاصـل دانشگاه و دانشگاهیان، تحلیل و این نتیجه        

                                                
- یئعضو هیات علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه عالمه طباطبا.     v_agah@yahoo.com  
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زعـم   هـا و بـه    و آثـار عملـی آن در حـل قـضیه بورسـیه             گفتـه   شیپمصوبات  
 تصویب و اعمال مـصوبات  اتفاقاًگان آن، حفظ استقالل دانشگاه؛   کنند  تصویب

 و تجربـه تـاریخی نیـز در      شـود  یمـ یادشده، موجب نقض استقالل دانـشگاه       
 در قـوه قـضاییه دارد تـا    تـر  منصفانهتر و  مجموع، حکایت از رسیدگی عادالنه 

هـا، سیاسـی بـوده و        امنایی شـدن دانـشگاه     هیأت ا وجود وزارت علومی که ب   
  .ها را در اختیار دارد نان مدیریت اداري و مالی دانشگاههمچ

 شـوراي عـالی     630دانشگاه، استقالل علمی، مصوبه      : کلیدي هاي  هواژ
  انقالب فرهنگی، نظارت قضایی، مدیریت اداري و مالی دانشگاه

  
  مقدمه

ی، صورت دولتی بوده است و البته بعد از مـدت           تشکیل نهاد دانشگاه در ایران، از ابتدا به       
ي دولتـی از بـدو امـر در قالـب     هـا  دانـشگاه . بخش خصوصی نیز وارد این عرصه شـد     

اما به دلیل آنچه که اقتضائات کار علمی  . ندشناسایی شد » مؤسسه دولتی «سازمان اداريِ   
، » امنـایی هیـأت « بـه شـیوه   هـا  دانشگاهو ضرورت اختیارات بیشتر، عنوان گردید؛ اداره       

و ، وزارت عتـف ـ    پـس نیـ زـ  علوم، تحقیقات و فناوري   وزارتینبنابراین. انجام شد
سـو، و    از یـک ، وزارت بهداشـت ـ   پـس نیـ ز ـ  بهداشت، درمـان و آمـوزش پزشـکی   

 را در دسـت گرفتنـد و        هـا   دانشگاه از سوي دیگر، مدیریت      ها  دانشگاهي امناي   ها  هیأت
سالت اصلی ي مربوطه، درنهایت به رها يآزاد با توسعه  یادشدههدف این بوده که شیوه      

 78از طرفی،شوراي عالی انقالب فرهنگـی در سـال   . دانشگاه یعنی تولید علمی بینجامد 
ی و قطعی ی نهايآن دسته از تصمیمات و آرا «:  را بدین شرح تصویب نمود     630مصوبه  

 ... و بهداشـت ... علوميها  تخصصی فعال در وزارتخانهيها تهی ها و کمهیأتصادره در   
ی ی نهاي مراکز آموزشی و پژوهشی مصوب ازجمله تصمیمات و آراها و سایر و دانشگاه

 و کمیتـه انـضباطی دانـشجویان و همچنـین        اسـتادان  هاي امنا، ممیزه و انتظـامی        هیأت
ی در خصوص بازنشـستگی، ارتقـا، ارزیـابی و پـذیرش علمـی،          ی نها يتصمیمات و آرا  
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و شـئون تخصـصی   که صرفاً در رابطـه بـا امـور     بورس دانشجویان و فرصت مطالعاتی  
شده باشد، قابل شکایت و رسیدگی در دیوان عدالت       صادر علمی، آموزشی و پژوهشی   

ي هـا  دولت در ها هیبورسي که با قضیه  ا  مقرره.»ی نخواهد بود  یاداري و سایر مراجع قضا    
 در دولت یازدهم، پی گرفته شد و منجر به  763 و   760 با دو مصوبه دیگر      1نهم و دهم،  

ي تخصـصی وزارتـین از شـمول نظـارت          هـا   تهیکم و   ها  هیأتمات  تثبیت خروج تصمی  
 تقویت استقالل دانشگاه که در مقالـه حاضـر، مقـدمات و             با قصد امري  . قضایی گردید 

 و سؤال اصلی نوشتار شود یمها، بحث   امنایی بودن دانشگاههیأتنتایج آن در ارتباط با   
یران و مصوبات یادشـده شـوراي    در اها دانشگاه، این است که ساختار مدیریتی      رو شیپ

 داشته است؟ بـر ایـن اسـاس،         ها  دانشگاهعالی انقالب فرهنگی، چه تأثیري در استقالل        
  .گردد یم بررسی 630ها، سپس زوایاي مصوبه  ابتدا وجوه استقالل دانشگاه

  
  ها دانشگاه ابعاد استقالل ـ1

  .ي و مالی، علمی و سیاسیادار: مطالعه است  از سه بعد اساسی، قابلها دانشگاهاستقالل 
   استقالل اداري و مالیـ1ـ1

ي اداري، نیازمند شناسـایی در سـپهر حقـوقی          ها  سازمان همچون سایر    ها  دانشگاه
عنوان یکی از مصادیق اشخاص حقوقی، از ابتـداي موجودیـت             هستند و بدین لحاظ به    

قـانون  «کـه در    امري  .  جاي گرفتند  2یاداري دولتی، ها  سازمانخود در ایران، در فهرست      
به بیان .  نیز، نمایان است13463مصوب »  امناي دانشگاه تهرانهیأتتشکیل و اختیارات 

                                                
- دولت (State) از سه عنصر سرزمین، مردم و حکومت  (Government)شـده و اسـتفاده از واژه     تشکیل

دولت ایران است با تـسامح،   ش که تنها بخشی از قوه مجریه حکومتا جمهور و کابینه دولت براي ترکیب رییس  
  .کاررفته است باشد و به دلیل مصطلح بودن، به همراه می

-      اما به دلیل اسـتفاده از   دولتی استهاي  تر از سازمان    صحیح حکومتی،   هاي   با توجه به پانوشت قبل، سازمان ،
  .کاررفته است ر نیز واژه دولتی بهدر قوانین و مقررات، در مقاله حاض» دولتی«وصف 

- مجلسین سنا و شوراي ملی11/4/1346 و 31/3/1346 مصوب .  
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، در زمـره نهادهـاي دولتـی و    هـا  سـال بیان بهتر، دانشگاه در ایـران، در بـدو امـر و تـا          
 به دالیلی نامعلوم و احتماالً با همان زمان هماما جالب آنکه از همان   . غیرخصوصی بود 

ي ها سازمان، خرج خود را از سایر »اقتضائات امور آموزشی و پژوهشی«م توجیهات مبه
قـانون  «مـاده یـک    ) ج(و  ) ث(،  )ت( وفق بنـدهاي     این که توضیح  . دولتی، خارج نمود  

، هـا  وزارتخانـه ی بـه سـه دسـته    دولتـ  يهـا  سـازمان  1345،1مصوب » استخدام کشوري 
حاسبات عمومی، مـشمول    ي دولتی، تقسیم و طبق قانون م      ها  شرکتمؤسسات دولتی و    

 ها دانشگاها ما. ي دولتی قرار گرفتند  ها  دستگاهمومی حاکم بر    عقواعد، قوانین و مقررات     
. ي از نظام حقوقی حاکم، مستثنی نمودنـد       ا  عمدهاز همان ابتدا، خود را از شمول بخش         

،  قانون یادشده دانشگاه تهـران 4 و ماده 3ماده ) ث(و ) ت(، )پ(که وفق بندهاي    چنان
 هیـأت تصویب سازمان اداري و علمی و فنی، مقـررات مربـوط بـه امـور اسـتخدامی                  «

جز قسمت مربوط به پایه حقوق و حقوق بازنشـستگی مـستخدمین رسـمی،     آموزشی به 
 امنـاي   هیـأت ، در اختیار و مقید بـه مـصوبات          »تصویب بودجه دانشگاه و معامالت آن     

  .بوددانشگاه تهران 
 1346،2مـصوب   » س وزارت علـوم و آمـوزش عـالی        قانون تأسـی  «اما با تصویب    

 ، چـه 3. در محدوده وظایف این وزارتخانه، تعریف شدها  دانشگاهاستقالل اداري و مالی     
نظـارت بـر امـور     «در ماده یک این قانون، وظایف وزارت علوم، احصاء و ازجمله آن،             

تاري کـه بـا   سـاخ . تعیـین گردیـد  » هـا  آنو صدور اجازه تأسیس یا توسعه      ... ها  دانشگاه
 و اصالح 13504مصوب » ي امناي مؤسسات عالی علمی دولتی   ها  هیأتقانون  «تصویب  

                                                
- شوراي ملی و سنا  کمیسیون خاص مشترك مجلسین31/3/1345 مصوب.  
- مجلسین شوراي ملی و سنا30/11/1346 و 12/11/1346 مصوب .  
-   ایـن قـانون، کلیـه وظـایف و اختیـارات وزیـر       از تـاریخ تـصویب      «...:  قانون تأسـیس وزارت علـوم      2 ماده

به وزیـر علـوم و آمـوزش عـالی     ... ها هاي امناي دانشگاه هیأت و ها وپرورش در شوراي مرکزي دانشگاه      آموزش
  .»گردد میمحول 

- مجلسین شوراي ملی و سنا21/12/1350 و 5/10/1350 مصوب .  
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در قـانون نخـست، عـالوه بـر     .  تکمیل شـد 13531قانون تأسیس وزارت علوم مصوب     
 از نظم حقوقی معاصر نیز تداوم ها دانشگاه امنا، استقالل اداري و مالی    هیأتتثبیت نهاد   

 امنـا در خـصوص تـصویب    هیـأت  به وظـایف  8 ماده   8 و   6،  4،  3،  2یافت و بندهاي    
هم،   آن11ماده . سازمان، بودجه، مقررات استخدامی، مالی و معامالتی، اختصاص داشت

 معـامالت دولتـی و     نامـه   نییآ را از شمول     ها  دانشگاهی،  حساب يذبار دیگر جز در مورد      
  .سایر قوانین و مقررات مؤسسات دولتی، مستثنی نموده بود

 که بعد از تـشکیل و تـصویب         - با تصویب قانون و تأسیس وزارت علوم       ابراینبن
 صرفاً به استقالل از قـوانین    ها  دانشگاه استقالل اداري و مالی      -قانون دانشگاه تهران بود   

 امنـا بـا هـدایت و تأییـد وزارت           هیأتو مقررات عمومی، محدود و مقید به مصوبات         
نان ذیل یکی از نهادهاي دولتی بود، اما با امتیازات  به بیان بهتر، دانشگاه همچ    . علوم شد 
بر ایـن اسـاس، عـدم       . ي دولتی ها  سازمانیی کمتر نسبت به سایر      ها  تیمحدودبیشتر و   

الگویی که بـا تـصویب   . ، ناقص و در حد یادشده بود  ها  دانشگاهوابستگی اداري و مالی     
 قـانون اصـالحی، ضـمن    اصالحیه قانون وزارت علوم نیز، تثبیت گردید، زیـرا در ایـن          

 مقررات استخدامی کارکنان اعم از علمی هماهنگ کردنتصریح به وظیفه وزارتخانه در     
مـاده  ) هــ (و ) د(بنـدهاي   (هـا  دانـشگاه و اداري و ضوابط سازمانی و مالی ـ معامالتی  

 -2 .هـا  دانـشگاه شـوراي مرکـزي    -1: ، نهادهایی هم براي این منظور تشکیل شـد   )یک
 سـازمان امــور  -4. ي علمـی کـشور  هـا  پـژوهش  شـوراي  -3.کـشور شـوراي آمـوزش   
  ).6 و 4، 3، 2مواد (دانشجویان کشور 

 شـوراي عـالی انقـالب       159جلـسه   . پس از انقالب نیز، این روال عیناً دنبال شد        
، پیرو درخواست ریاسـت وقـت دانـشگاه    18/5/1367 در -فرهنگی ـ زین پس، شورا  

، »ها دانشگاه امناي  هیأتي تصمیمات در رابطه با      ا  پاره« مصوبه   2تربیت مدرس، در بند     
کـه حـق    کلی باید از اختیارات بیـشتري  طور به ها دانشگاه این کهنظر به «: تصریح نمود 

                                                
- مجلسین شوراي ملی و سنا31/4/1353 و 8/5/1353 مصوب .  
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اي تعیین گردد تا  شایسته ي امنا هیأت باید براي هر یک      ، پس هاست برخوردار باشند    آن
ه تـصمیم گیـرد و بالنتیجـه        در مورد مسائل کلی مالی و استخدامی و اداري آن دانـشگا           

 هـذا شـوراي   علی. ها تفویض نماید هیأتگونه  عالی نیز اختیارات الزم را به این   شوراي
 در قـبالً ... و بهداشـت  »فرهنگ و آمـوزش عـالی   «عالی تصویب نمود که دو وزارتخانه  

  تهیه و به شـوراي     ،باره مطالعه کنند و ظرف یکماه طرحی براي اجراي این موضوع            این
قـانون  «، 23/12/1367 مـورخ  183 و 181 متعاقباً شورا در جلسات   .»ی تقدیم نمایند  عال

را تـصویب   »  و مؤسسات آموزش عالی و پژوهـشی       ها  دانشگاهي امناي   ها  هیأتتشکیل  
و » مـالی و معـامالتی    « آن، تصویب مقـررات      7ماده  ) ن(و  ) ط( که طی بندهاي     1نمود  

 امنا، شناسایی و اجراي آن به تأییـد        یأته علمی در وظایف     هیأتاعضاي  » استخدامی«
دیگر، هژمونی حکومت از طریق وزارت علـوم، حفـظ        عبارت  به. وزارتخانه، موکول شد  

  .گردید
قانون اهـداف، وظـایف و   « با تصویب  ها  دانشگاه بند  اما استقالل اداري و مالی نیم     

چـه  .  ماند رییبال تغ  18/5/1383،2مصوب  » تشکیالت وزارت علوم، تحقیقات و فناوري     
  :این که

انـسجام امـور   « این قانون در بـاب  2ي در شق الف ماده ا  گسترده اوالًـ اختیارات   
به وزارت عتف واگذار  » ي نظام علمی و امور تحقیقات و فناوري       گذار  استیساجرایی،  

  .شد
ـ فعال نظارت بـر  -1 :ثانیاً ـ اختیارات نظارتی وزارتخانه، گسترده و شامل   يهـا  تی

 .ي علمـی هـا  انجمـن  صدور مجوز تأسیس  -3 .ها  تیفعال ارزیابی مستمر    -2 .ها  دانشگاه
ممیزه، امنا، مؤسس، گـزینش و      «ي  ها  هیأتتأیید صالحیت و صدور احکام اعضاي        -4

                                                
-   اشتباه و بـا تـسامح   »قانون«قرار گرفتن مصوبات شورا در منبع مقررات حقوق، استفاده از عنوان           با توجه به ،

  .همراه است
-    قانون برنامه سوم توسعه اقتـصادي، اجتمـاعی و فرهنگـی جمهـوري اسـالمی ایـران مـصوب            99 وفق ماده  

  .تحقیقات و فناوري، تغییر نام یافتبه وزارت علوم، » وزارت فرهنگ و آموزش عالی«، 17/1/1379
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 تأیید اساسنامه و ارزیابی سـاالنه عملکـرد         -5 .ها  دانشگاه»  علمی هیأتانتظامی اعضاي   
  ).2شق ب ماده (مالی، مجدداً شناسایی شد 

 پـس از تأییـد وزراي عتـف و بهداشـت،     ها دانشگاه امناي هیأتثالثاً ـ مصوبات   
داراي شخـصیت   ... هـا   دانشگاه«: دارد یم این قانون، اشعار     10ماده  . شوند  یاالجرام  الزم

ي خـاص مـالی معـامالتی، اداري،    هـا  نامـه  نییآحقوقی مستقل هستند و برابر ضوابط و    
. شـوند  یمـ ، اداره رسد یم امنا و تأیید وزیر هیأتب استخدامی و تشکیالتی که به تصوی  

، هـا   آني عمومی اداره    ها  استیسو حدود تعیین    ... ها  دانشگاهاختیارات وزارت در امور     
 در چارچوب این قانون و مصوبات مراجـع  ها آنارزیابی، نظارت و حمایت و پشتیبانی      

 قـوانین  20 مـاده   و بنـد ب 49حکمـی کـه در بنـد الـف مـاده      . » خواهد بود  صالح يذ
 :ك.ر(شــد  هــم تکــرار 1390 و 1383ي چهــارم و پــنجم توســعه مــصوب هــا برنامــه

  .)35 ـ 69: 1394 و بنایی اسکویی، 1392پژوهشگاه قوه قضاییه، 
  :گردد یم از مرور حقوقی این سیر تاریخی، نتایج ذیل حاصل با این وجود

ـ  هـا   دستگاهي دولتی در عداد     ها  دانشگاه احصاي   ـ1 ی از نـوع مؤسـسات      ي اجرای
  .دولتی

ي دولتی از شمول قـوانین و مقـررات عمـومی اداري،    ها  دانشگاه شدن  یمستثن ـ2
، »مـدیریت خـدمات کـشوري   «و  » استخدام کـشوري  «:  قوانین ژهیو  بهمالی و استخدامی    

  .»برگزاري مناقصات«و » محاسبات عمومی«
اً پـس از تأییـد وزراي   ، صرفها دانشگاه امناي هیأت بودن مصوبات االجرا الزم  ـ 3

  .عتف و بهداشت
ـ مراتب بـین ایـن دو،     و برقراري سلسلهها دانشگاه نظارت کامل وزارتین بر  ـ 4 ا ب
  .ها دانشگاه شخصیت حقوقی مستقل وجود

ي دولتی، از قبل پیـروزي انقـالب     ها  دانشگاه معنی استقالل اداري و مالی       بنابراین
 .ین و مقررات عمومی حاکم بر مؤسـسات دولتـی    استقالل از قوان   -اوالًاسالمی تاکنون،   

ي هـا  دسـتگاه «عنوان یکـی از    به وزارتین عتف و بهداشت بهها دانشگاه وابستگی   -ثانیاً  
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الواقع بـه    گستره این استقالل، بسیار محدود و فی      دهد یمامري که نشان    ! است» اجرایی
 پـس . بط وزارتین استو تقید به ضواي دولتی ها  دستگاهمعنی استقالل از دیگر ضوابط      

جاي استقالل مالی و اداري باید از نـوعی عـدم تمرکـز خـاص و               به که   رسد یمبه نظر   
وابستگی بـه   « با   صرفاً» ها به سایر اجزاي دولت      وابستگی دانشگاه «ضعیف نام برد، زیرا     

  .، جایگزین شده است»وزارتین
  

   استقالل علمیـ2ـ 1
   شناسایی حق بر آزادي علمیـ1ـ2ـ1

ي مدنی و ها يآزاد نسل اول یا حقوق و   :اند  نمودهي بشري را به سه نسل، تقسیم        اه  حق
 نسل دوم یا حقوق اقتصادي، اجتمـاعی و فرهنگـی؛ و نـسل سـوم یـا حقـوق                ؛سیاسی

مثابـه    به بیان بهتر، حقوق بشر به     .  هستند نظام حقوقی ي بشري، مبناي    ها  حق. همبستگی
قـانون  « و بـر قاعـده   شـود  یمـ می تنظ آن،اساس و پی است که قانون اساسی بر اسـاس       

  .گردند یمنیز، قوانین عادي و مقررات، تصویب » اساسی
 و هـا  بخـشنامه ، هـا  نامـه  نیـی آاعم از ( قوانین اساسی و عادي و مقررات      تمام پس

ـ  ثان  و  عدم نقـض   -اوالً در جهت    ستیبا یم) ها  دستورالعمل تـضمین حقـوق بـشر       - اًی
زادي عقیـده و حـق بـر آزادي بیـان، از حقـوق نـسل اول       در این میان، حق بر آ  . باشند
آزادي عقیده، قاعدتاً . در اینجا، حق، ظرف و آزادي عقیده و بیان، مظروف است      . بشرند

ي خاص است و آزادي بیان مـرتبط  ا شهیانددرونی و مربوط به داشتن و برخورداري از  
. باشد یمي عدیده ها نمونه بیان در اینجا، یک مفهوم کلی با. با نشر آن در عرصه عمومی

، تئاتر، سینما، موسیقی، سـخنرانی،      ) و نشریات  ها  روزنامه(مطبوعات  یی چون   ها  مصداق
ارائه محتوا در فضاي مجازي به هر نحو، پوشش و حتی انجام یا عدم انجام واکنش یـا            

  .نیز باید توجه داشت که مصادیق یادشده، حصري نبوده و تمثیل است. اقدام و فعالیت
، حق بر آزادي علمی، از اقسام آزادي تر قیدقبر این اساس، آزادي علمی و به بیان 

در واقـع،   . یک آزادي ویژه براي قشري ویـژه بـه نـام دانـشگاهیان            . عقیده و بیان است   
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ي از مـزد منـصفانه کـارگران، مخـتص جامعـه            منـد   بهره، حق بر    المثل یف که   طور  همان
 و حتی در هاست کیآکادم، معطوف به کم دستز کارگري است، حق بر آزادي علمی، نی

ي آن در  هـا   افتهي ایدئولوژیک هم، آزادي تحقیقات علمی و نشر ی        ها  حکومتجوامع و   
ي هـا  حـق  امري که ما را متوجه تقیید یا اطالق          1.گردد یمگستره حق یادشده، شناسایی     

  .دینما یمبشري و جایگاه حق بر آزادي علمی در این خصوص، 
  
  مقید یا مطلق؟:  بر آزادي علمی حقـ2ـ2ـ1

ي بنـد  دسـته  به مقید و مطلـق،      ها  تیممنوع و   ها  تیمحدودحقوق بشر را از منظر      
 ند هست يها  آن،  دهند یمي مقید که غالب منظومه حقوق بشر را تشکیل          ها  حق. اند  نموده

اخالق عمومی، نظم عمومی و بهداشـت  : یی چونها تیمحدودکه خط قرمز داشته و با      
یی چون آزادي انتخاب شغل، آزادي انتخـاب مـسکن و محـل       ها  حق. اند  مواجهعمومی  

طـورکلی، مقیـد بـوده و      حـق بـر آزادي بیـان بـه         پس. جمله، آزادي بیان   سکونت و از  
، افترا و توهین به دیگران، از خطوط قرمز آن هستند و شامل فحاشـی و ایـراد                  المثل یف

ي حقوق بـشر نیـز تبیـین    ا منطقهی و الملل نیبامري که در اسناد  . شود ینمتهمت به غیر    
  2.شده است

  :اما این مهم استثنا هم دارد
ي هـا  تیـ موقعصورت مطلق، براي برخـی در       تمایل به شناسایی این حق به      -اوالً

 سند اقدام سازمان ملـل متحـد در   5 بند 9 ـ  5چنانکه وفق جزء . گردد یمویژه مشاهده 
 از ستیبا یم کشورها 3 م،2017ت مصوب خصوص امنیت خبرنگاران و موضوع مصونی

                                                
1- See: Williams, Joanna, Academic Freedom in an age of conformity, 
confronting the fear of knowledge, first publish, palgrave Macmillan, 2016. 

-حقوق مدنی و المللی اق بین میث19 ـ ماده 2.  اعالمیه جهانی حقوق بشر29 و 18 ـ مواد 1: ك.مثال ر عنوان  به 
  . کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر13 ماده  ـ4.  کنوانسیون اروپایی حقوق بشر9 ماده  ـ3. سیاسی

3. UN Plan of Action on the Safety of Journalists and the issue of impunity. 
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 بـه  1.یی نموده و آن را یک موضوع مدنی بدانندزدا جرم،  نگاران  روزنامهتوهین و افتراي    
 و مـآالً تـضمین   نگـاران  روزنامهیا حرفه که براي تضمین حقوق شده شنهادیپسخن بهتر،   

 همـه  کـه سـود آن، متوجـه      -یی و شـفافیت   جـو   قـت یحق در راسـتاي     ها  آني  ها  تیفعال
، جـرم  نگـاران   روزنامـه  مربوط به بیان مثل توهین و افترا براي          جرائم -شهروندان است 

  .ي باشدریگیپ قابلنباشد و صرفاً از طریق مدنی و جبران خسارت، 
ي هـا  انگـاره ي دموکراسـی و تثبیـت   هـا  آمـوزه  در جهت تحقـق  ژهیوامتیاز –ثانیاً  

 و شـده  ینیب شیپ،  پارلمان هم ندگان  کشورها براي نمای  از  حکمرانی مطلوب، در بسیاري     
: طبـق ایـن اصـل   .  قانون اساسی، همین رویکـرد را داشـته اسـت         86در ایران نیز اصل     

 خـود کـامالً     ي در اظهـارنظر و رأ     ینـدگ ینما فیوظاي  فایا مجلس در مقام   ندگانینما«
ه در کـ یی  اند یا آرا    اظهار کرده  که در مجلس  ی  نظرات سبب ها را به    آن توان یآزادند و نم  

در » کـامالً آزاد «قیـد  . » کـرد فی یا توقبیتعق اند  خود داده یندگینما فیوظاي  فایا مقام
 بـا سـایر   هـا  آناین اصل، اشاره به عدم تقید آزادي بیان نماینـدگان مجلـس و تفـاوت             

وظایفی که در اصـل   .  دارد »ي نمایندگی ها  تیمسئولوظایف و   «شهروندان، البته در ریل     
من در برابر قرآن مجید، «: شده ینیب شیپد نمایندگان به بهترین نحو و متن سوگن. آ. ق 67
 مینما ی تعهد مشیخوی انسان شرف بر  هی و با تککنم ی قادر متعال سوگند یاد ميخدا به

ـ ا ملـت ی  اسـالم  انقـالب ي  دستاوردها اسالم و نگاهبان   میکه پاسدار حر   ی  و مبـان  رانی
ي پاسـدار  عادلی نیام عنوان به به ما سپرده ملت  را کهيا عهیباشم، ودی اسالمي  جمهور

استقالل و   به  و همواره  مینما تی را رعا  يوکالت، امانت و تقو    فیوظا کنم و در انجام   
 دفاعی  اساس مردم پایبند باشم، از قانون     به ملت و خدمت   کشور و حفظ حقوق   ي  اعتال

 مصالح نیتأم مردم و يها و اظهارنظرها، استقالل کشور و آزاد ها و نوشته کنم و در گفته
یعنی شوراي نگهبان، جز ایـن،  . آ. که مفسر رسمی قهرچند.»باشم داشته ها را مدنظر  آن

                                                
1. " …which calls upon Member States to adopt the principle that there should be no 
statute of limitations on persons guilty of crimes against freedom of expression; to 
refine and promote legislation in this field and to ensure that defamation becomes a 
civil, not a criminal action". 
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نظر داشته و با نقض غرض از وضع این اصل، نماینـدگان را همچـون سـایرین، داراي                
  1.داند یمحق بر آزادي بیان مقید 

ي علمی نیز ها يآزاد، اقض از نبوده و استثنا یب عدم اطالق حق بر آزادي بیان،     پس
 قرار بوده در محیط دانـشگاه و در       چراکهاز دیگر استثنائات مطلق بودن این حق است،         

، ابـایی   شیهـا   افتـه جهت تالش براي تولید و گسترش دانش، محقق از انجام و ارائـه ی             
تبعیضی مثبـت بـه   . نداشته و نتایج و محصوالت علمی خود را بدون واهمه، بازگو کند         

 نتایج   که انیدانشگاهه و در راستاي تأمین منافع عمومی و کارتی خاص براي            نفع جامع 
  . به کام عامه مردم استتاًینهاآن، 

ي و  ا  منطقـه حق بر آزادي علمی، جداي برداشت از حق بر آزادي بیان در اسـناد               
صـورت مـستقل هـم،     ی حقوق بشر، در قـوانین اساسـی بـسیاري کـشورها بـه     الملل  نیب

 جز 2،»...باشد یمآزاد ... علم، پژوهش...«: آلمان. آ. ق5 ماده 3جمله بند  از ،شده بینی  پیش
 تیموردحمااسپانیا که آزادي دانشگاهی را به رسمیت شناخته و  . آ. ق 20 ماده   1بند  پ  

 و کره جنوبی که بر حمایت از حق دانشمندان تأکید کرده     . آ. ق 22 ماده   2 بند   3،داند یم
  5.زادي تحقیق علمی، تصریح نموده استقطر که به آ. آ. ق47ماده 

  
   حق بر آزادي علمی در ایرانـ3ـ2ـ1

 24 و 23اصول اما این مهم از . تصریحی بر این حق ـ آزادي ندارد . آ.در ایران، ق
 را کـس  چیهـ تفتـیش عقایـد ممنـوع اسـت و       «: دارد یمـ  اظهـار    23اصل  . دیآ یبرم. آ.ق
و هرچنـد داشـتن     »  و مؤاخـذه قـرار داد      ي، مورد تعرض  ا  دهیعق داشتن   صرف  بهتوان ینم

                                                
-شوراي نگهبان20/10/1380رخ  مو3036/21/80شماره نظر تفسیري : ك. ر.  

2. "… Science, research … are free…". 
3. "1- The following rights are recognized and protected:…C) the right to Academic 
freedom…". 
4. "The rights of … inventors, scientists… shall be protected by Act". 

-»  و البحث العلمی مکفوله، وفقاً للشروط واالحوال اللتی یحددها القانونحریه الرأي  ـ47الماده «.  
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 معنـا  یبعقیده و بیان آن، دو مرحله جداست، ولی آزادي داشتن عقیده، بدون اظهار آن،    
نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادنـد،    « نیز   24موجب اصل   به. و سخنی لغو است   

اصـل بـر   ، 24وفق ظاهر اصل . »...مگر آنکه مخل به مبانی اسالم یا حقوق عمومی باشد   
 اند  مفهومآزادي است و پر واضح است که مطبوعات و نشریات اینجا مصادیقی از یک               

  .و طریقیت دارند
: 29/9/1395مـورخ   منشور حقـوق شـهروندي    26در مقررات هم، مستند به ماده       

 حق باید در چارچوب حدود مقرر این. هرشهروندي از حق آزادي بیان برخورداراست«
 نظرات و اطالعـات راجـع بـه موضـوعات           دارند  حقشهروندان  . در قانون اعمال شود   

دولـت  . مختلف را با استفاده از وسایل ارتباطی، آزادانه جستجو، دریافت و منتشر کننـد   
ي ارتباطات گروهی و اجتمـاعی و فـضاي   ها عرصهطور خاص در  باید آزادي بیان را به 

هـا طبـق    اعی و ماننـد ایـن  ي اجتمـ هـا  شبکهو ... مجازي از جمله روزنامه، مجله، کتاب 
  .»قوانین تضمین کند

مـاده یـک قـانون اهـداف و وظـایف       ) و(در قوانین عادي نیز، مورد خاص، بنـد         
، مراکز علمی   ها  دانشگاهحفظ و تحکیم آزادي علمی و استقالل        «وزارت عتف است که     

 در یادشـده  و پر بدیهی است کـه اسـتقالل   داند یمرا از اهداف وزارتخانه   » و تحقیقاتی 
  .اندینما یماین بند، معطوف و مربوط به آزادي علمی بوده و نهایتاً، استقالل علمی را 

عنوان یکی از اقسام حق بر آزادي بیان و      حق بر آزادي علمی، هم به      با این وجود  
ي و  ا  منطقـه هم در مقام حقی مستقل، فارغ از مـستندات صـریح و تلـویحی در اسـناد                  

 ایران نیز از منابع حقوقی کافی، برخـوردار بـوده و البتـه    جهانی منظومه حقوق بشر، در    
ـ با یمـ ،  هـا   دانشگاهاین استقالل، سواي نظام حقوقی حاکم بر         برمـدار مراعـات و      ستی

اي از رعایت ایـن    تضمین حق بر آزادي بیان در کشور، ارزیابی گردد؛ زیرا بخش عمده           
قوق و سیاست است کـه  فرا حقوقی ازجمله جدال ح يها عرصهحق ـ آزادي مرتبط با  

  . حقوق، چهره فاتح آن، نبوده استمعموالًدر نتیجه آن، 
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   استقالل سیاسیـ3ـ1
استقالل سیاسی یا استقالل از امـر سیاسـی در         ها  دانشگاهعد مهم دیگر عدم وابستگی      ب ،

امـور اداري، تقنینـی،   : انـد  میتقـس   قابلامور حکمرانی به چهار گروه عمده  . کشور است 
 امر پس.  در امور حقوقی نیز تلخیص نمود      توان یمسه امر نخست را     . سیاسیقضایی و   

در مقولـه   . ي، غیرتقنینی و غیـر قـضایی اسـت         ادار ریغسیاسی، غیرحقوقی و در واقع،      
 در نظارت قوا بـر یکـدیگر، قـوه        المثل یفکه   این. شود یمنظارت نیز از این مهم بحث       

جریه را دارد، امـا ایـن صـالحیت را قـوه           مقننه صالحیت نظارت بر امور سیاسی قوه م       
نیز مشخص است که مقوله سیاست و حقوق، دو علـم جـدا از هـم، امـا     . قضاییه ندارد 

  .ند هست مرتبط
ي هـا  جنـاح  با این توضیح، منظور از استقالل سیاسی دانشگاه، عدم وابستگی بـه          

ستگی یا امکان  واببا وجودبه بیان بهتر، .  اساس، امر سیاسی حکومت استو درسیاسی 
 به حکومت، ایـن مهـم نبایـد در وابـستگی      ها  دانشگاهوابستگی سازمانی، اداري و مالی      
، سیاسی و به برخـی احـزاب و         ذاته یف ها  حکومت که سیاسی دانشگاه، صدق کند، چرا    

 بدیهی است که در نـصب و  پس.  است و از بعضی، دورتر   تر  کینزدي سیاسی،   ها  گروه
ـ اندی، به تفکر یا مش خط و اه يگذار استیس، ها  عزل امـا  . ي سیاسـی، مقیـد باشـند   ا شهی

 کـه نبایـد در اعمـال و تـضمین     طـور  همـان ، هـا  حکومتهمین تفکر و اندیشه سیاسی     
 پـس .  قـرار دهـد  الـشعاع   تحـت ي شهروندان تأثیر گذارد، نباید دانـشگاه را هـم           ها  حق

علمی مغـایر بـا آن، ابـایی    دانشگاهیان در زمان حکومت اندیشه الف، نباید از ارائه آثار      
  .داشته باشند

استقالل سیاسی دانشگاه، ارتباط مستقیمی با حکومتی یا خصوصی بودن دانـشگاه        
چه، دانشگاه خصوصی، . شود یمدارد که در ایران، از آن به دولتی و غیردولتی بودن یاد        

ـ       شناسـد  یمطبق نظر و سرمایه مؤسسان خود، مسئوالنش را          د در   و قاعـدتاً دولـت نبای
ي دولتی، چنین نیست و از ها دانشگاهاما در . ي مسئوالن آن، دخالت کندها عزلنصب و 
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 امنا هیأت در بحث ما، اعضاي -ابتدا، دولت احتماالً طبق این ایده که مسئوالن دانشگاه   
 و در نتیجه، انتصاب آنان باید در یـد دولـت            ند هست  دولتکارمندان   -و رییس دانشگاه  
.  در نظـر گرفتـه اسـت   ها آنامالً دولتی و فرایندي تمام انتصابی را براي   باشد؛ ترکیبی ک  

 چنـان . ، مصون از تغییر، مانده اسـت ها سالرویکردي که میراث گذشته بوده و در گذر      
 امناي دانـشگاه  هیأت و تبصره یک آن از قانون تشکیل و اختیارات           2موجب ماده     که به 

، وزراي دربــار، ریــوز نخــست«شــامل  ریــوز نخــست امنــا بــه ریاســت هیــأتتهــران، 
وپرورش و دارایی، مدیران عامل شرکت ملی نفت و سازمان برنامـه، دبیـر کـل                 آموزش

ــشگاه و   ــیس دان  نفــر شخــصیت فرهنگــی و 7ســازمان امــور اداري و اســتخدامی، ری
. بـود »  دولـت هیأتوپرورش و تصویب    دانشگاهی و اقتصادي به پیشنهاد وزیر آموزش      

 نیز همـین  1350ي امناي مؤسسات عالی علمی دولتی مصوب    ها  هیأت  قانون 2در ماده   
 نفر 8وزیر علوم و «:  متشکل از افراد ذیل بودها دانشگاه امناي هیأتالگو پیگیري شد و  

اي که در اصالحات سال  ماده. »ي محلی و کشوري به پیشنهاد وزیر علومها تیشخصاز 
وبودجـه، دبیـر    ر و ریـیس سـازمان برنامـه    وزیر مشاو «تغییر چندانی نکرد و تنها         هم 53

، جـایگزین  »ي بـصیر و مطلـع  هـا  تیشخـص  و چهـار تـن از   ها  دانشگاهشوراي مرکزي   
 قـانون تـشکیل   1بعد از پیروزي انقالب هم، این روال تداوم یافت و در ماده        . گردیدند

و  وبودجه رییس مؤسسه، وزیر برنامه   « شورا،   1367 مصوب   ها  دانشگاهي امناي   ها  هیأت
، اعـضاي  »ي علمی و فرهنگی یا اجتماعی محلـی و کـشوري         ها  تیشخص تن از    6 تا   4

 هم، پیـشنهاد وزارتـین، نظـر شـورا و تـصمیم        ها  آن امنا هستند که شیوه انتصاب       هیأت
  .جمهور است رییس شورا یعنی رییس

 مدیره هیأتي دولتی در ایران تاکنون، ها  دانشگاه امناي   هیأتبنابراین از بدو تولد     
، کامالً دولتی ها دانشگاه هاي امنا و رییس هیأتها یا همان اعضاي      و مدیرعامل دانشگاه  

قـرن گذشـته،    دوراز جامعه مدنی دانشگاه بوده و جالب آنکه در طول قریب به نـیم        و به 
ي، حتی با رویکردي حداقلی، نخواسته که بخشی از ترکیب مدیران         ا  دورهمقنن در هیچ    

کـم،    خود دانشگاهیان واگذار نماید، چراکـه شایـسته بـود دسـت           دانشگاه را به انتخاب     
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 و حتـی بـا      اسـتادان  امنا، بـه انتخـاب       هیأتي علمی و فرهنگی حاضر در       ها  تیشخص
 و انتخـاب دموکراتیـک کـه از مقـوالت بنیـادین        شدند یممشارکت دانشجویان انتخاب    

ــشگاه اســت، در اداره خــود ایــن نهــاد هــم، اســتفاده    ــا دان ــمــرتبط ب ــا در . دشــ یم ی
 هیأت که کارنامه اعضاي     شد یم، توضیح داده    ها  سال، در تمام این     تر یحداقلیها  خواسته

 که در قوانین یادشده طور همان چه بوده و ها آنو دلیل انتخاب ها  دانشگاهامنا و رؤساي 
 یا خیـر و  اند داشته 1»دانشگاهنقش مؤثري در توسعه و پیشرفت «نیز آمده، آیا این افراد،    

، هـا  دانـشگاه  يها تیسانشده و در  ، مستندات آن، چه بوده؟ امري که انجام   اند  داشتهگر  ا
  !ی نشده استرسان اطالع امنا، هیأتحتی اسامی 

 هیـأت  علمـی، غیـر      هیأت فقدان مشارکت ارکان دانشگاه اعم از اعضاي         بنابراین
، ها دانشگاهي  امناهیأتعلمی و دانشجویان در انتخاب یا حتی پیشنهاد رییس و اعضاي 

 از عرصـه خـصوصی و   ها دانشگاهامري که درنهایت، موجب انتزاع کامل      . مشهود است 
بر این اساس و با توجه بـه سیاسـی         . حضوري کامل و حداکثري در فضاي دولتی دارد       

 ها دانشگاه، عدم استقالل ها دانشگاه و تأثیر این مهم در انتخاب مدیران      ها  حکومتبودن  
  .گردد یم نهاد، ارزیابی نیعمده ایاسی در ایران، از مشکالت از حکومت و امر س

  
  ها  نسبت سلب صالحیت از مراجع قضایی با استقالل دانشگاهـ2

 و پیامـدهاي آن، در      630طی این بند، بـر بـستر صـالحیت مجلـس و شـورا، مـصوبه                 
  .میا بودهجستجوي رابطه استقالل دانشگاه با رسیدگی به دعاوي دانشگاهیان 

   تبیین صالحیت قضایی میان مجلس و شورا جدالمقرره یا قانون؟ ـ1ـ2
، حکومت قانونمند یا حقوقی است کـه بـه         ها  حکومتالگوي مقبول جهانی براي     

                                                
-2ماده ) د( بند  ـ2. 1350 امناي مؤسسات عالی علمی دولتی مصوب هاي  قانون هیأت2 ماده 2 ـ بند 1: ك. ر 

منـاي  مـاده یـک قـانون تـشکیل هیـأت ا     ) ج( بنـد   ـ 3. 1353 از مواد همان قانون مصوب اي قانون اصالح پاره
  . شورا1367مصوب ... ها  دانشگاه
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. شود یمهم، خوانده   ) 1390ویژه،(» دولت حقوقی « یا   )1378،  هیشوال) »دولت قانونمند «
 ایـن کـه  .  حقـوقی اسـت  مراتب میان هنجارهاي از عناصر مهم این الگو، رعایت سلسله  

میان قانون اساسی، قوانین عادي، مقررات و رویه قضایی، چه نسبتی برقـرار باشـد و از     
امـري کـه در   . مراتـب، مراعـات و تـضمین گـردد     رأس تا قاعده منابع حقوقی، سلـسله  

صالحیت تقنینی اصلی از آنِ مجلس . آ.جمهوري اسالمی ایران نیز برقرار بوده و طبق ق
مجلس در عموم مسائل در حدود مقرر در  «،  71موجب اصل     می است و به   شوراي اسال 

 از  تر  نییپاصالحیت تقنینی در سطوح     . آ.از طرفی در ق   . » قانون وضع کند   تواند یم. آ.ق
ـ ،  هـا   آن دولت، جمعی از وزیران یا هر یـک از           هیأتجمله براي    مجلس، از  ـ یب  شیپ ی ن

ندارند را  یرت با قوانین اساسی و عادي       ایران، مقررات، تاب مغا   . آ. طبق ق  پس. گردیده
 138 و 85 دولت در اصول     هیأتو بر همین اساس، نظارت رییس مجلس بر مصوبات          

و قـوانین   . آ. نظارت دیوان عدالت اداري بر مقررات از جهت عدم مغایرت بـا ق             1،.آ.ق
 و عدم اجراي مقررات مغایر با قوانین توسط قضات در.آ. ق173 و 170عادي در اصول 

هرچند که برخی با عدم پذیرش تـصریحات یادشـده،    2. استشده  هیتعب .آ. ق 170اصل  
 امر، نهاد مـوازي شـورا و رقـابتش بـا مـصوبات       کردن دهیچیپاین مهم را نپذیرفته و با       

                                                
- 1-   ها با  آن مغایرت عدم بررسی و اعالم منظور باشد و به  ... دولت نباید مخالف قوانین    مصوبات...«: 85 اصل

مفـاد  ... «: 138اصل  -2. »اسالمی برسد  شوراي مجلس رییس اطالع براي اجرا به   ابالغ قوانین مزبور باید ضمن   
وظایف خود  برخی از امور مربوط به تصویب تواند می دولت. مخالف باشد قوانین متن و روحمقررات نباید با ...

پس از تأیید   قوانین ها در محدوده کمیسیون این مصوبات. متشکل از چند وزیر واگذار نماید      هاي  کمیسیون را به 
اصل،  هاي مذکور در این میسیونک دولت و مصوبات هاي نامه ها و آیین نامه تصویب. است االجرا الزم جمهور رئیس
قـوانین   ها را برخالف آن که صورتی رسد تا در    می شوراي اسالمی  مجلس رییس اطالع براي اجرا به   ابالغ ضمن

  .»وزیران بفرستد هیأت به تجدیدنظر بیابد، با ذکر دلیل براي
- 1-  وانین مخالف با  که دولتی هاي نامه ها و آیین نامه تصویب مکلفند از اجراي ها دادگاه قضات«: 170 اصل ...

گونـه مقـررات را از    ایـن  ابطال تواند  می خودداري کنند و هر کس     است مجریه قوه اختیارات یا خارج از حدود   
 نسبت شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم به رسیدگی منظور به«: 173 اصل -2. »اداري تقاضا کند عدالت دیوان

زیر نظـر  » اداري عدالت دیوان« نام به ها، دیوانی آن حقوق دولتی و احقاق هاي نامه مأمورین یا واحدها یا آیین     به
  .»...گردد تأسیس می قضاییه قوه رییس
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) 1389 و رنگریـز،  155 ـ  179: 1392 الهام و میرمحمـدي، : ك.ر(اند  رفتهیپذپارلمان را 
  :یراد استشورایی که از سه جهت، محل ا

، حتی با قانون عادي، نیـز تـشکیل نگردیـده و نهـادي     نشده بینی پیش. آ. در ق ـ 1
قبـول نبـوده و    امري که در سپهر حقـوق اساسـی و اداري، قابـل           . ساخته مقررات است  

 با مقررات، سازمان اداري تشکیل داد، مگر آنکه در شرایطی خاص، ایـن مهـم      توان ینم
  .موده باشد، تجویز نگذار قانونرا خود 
 شورا از جهت وظایف و اختیارات نیز، نهادي موازي است، چرا که با وجـود                ـ2

دو سازمان عریض و طویـل وزارتـین عتـف و بهداشـت، بـسیاري از امـور آموزشـی،                 
هـم بـه     و بـین دسـتگاهی، آن  اي فرا قـوه نهاد ظاهراً  پژوهشی و انتصابات مربوط به یک 

روشنی در  بهها مأموریت این -اوالًآنکه که  حال. جمهور، واگذار شده است ریاست رییس
سـادگی    وظایف ذاتی این دو وزارتخانه است و اگر هـم بـر فـرض محـال نباشـد، بـه                   

، .آ. با عنایت به نظارت کامل مجلـس بـر قـوه مجریـه در ق               –ثانیاً  . واگذاري است   قابل
را در مصوبه تر آنکه شورا، خود، رسالتش  جالب. مشکلی از جهت پاسخگویی هم ندارد

 بـه  75-76ي هـا  سـال مـورخ  »جایگاه، اهداف و وظایف شوراي عالی انقالب فرهنگی       «
الذکر و حتـی   سادگی با وظایف وزارتین سابق  مفادي که به   1.نحوي مبسوط، مقرر داشته   

  .و پرورش و فرهنگ، همپوشانی دارد ي آموزش ها وزارتخانه
ـ            -3  نهـاد تقنینـی اداري بـا     ک از منظر موازین حقـوق اساسـی و اداري، شـورا ی

 شـورایی   توان ینم،  هیچ توجیهی  است و در سپهر حقوق، با        مقررات گذاري صالحیت  
 قـوا میـان قـواي    ازنـه جمهور را در نظام حقوق اساسی ایران که در مو به ریاست رییس 
عـرض مجلـس      االتر یا هم   و پرحجم، طرف پارلمان را گرفته؛ ب       صراحتاًمقننه و مجریه،    

 مصوبات تقنینی شورا با هر عنوان و محتوا، ذیل قوانین اساسـی و عـادي         پس. قرار داد 

                                                
-  اشاره، آخـرین بـازنگري    این، چند بار اهداف و وظایفش را مصوب نموده بود و مصوبه مورد از   شورا پیش

  .است
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 و از پنجـره     )53-70: 1381ی،   گنج این هدایت    و 213-248: 1384شریف،: ك.ر(است  
اوالًــ فاقـد   : کار  وارد شد، زیرا این تقسیم    توان ینمهم  »  میان مجلس و شورا    کار  میتقس«

ي گـذار  قـانون حجـیم و فربـه و کـار ویـژه      وزارتخانه 2منطق حقوقی است و باوجود      
ي ذاتی این دو،    ها  تیصالحی شورایی دیگر براي انجام امور مربوط به         نیب  شیپپارلمان،  

. توجیـه عقالنـی نـدارد   ، )205 ـ  214: 1393اصـالنی و یوسـفی،    (یبرخبرخالف نظر 
. سـت و کسر بخشی از صالحیت مجلس و تقـدیم آن بـه شورا    . آ. نیازمند تغییر ق   -ثانیاً

امري که البته در ایران، بیـشتر از حقـوق در عرصـه فـرا حقـوق و مـصلحت، ارزیـابی           
 و شوراي نگهبان، در مقاطعی، آن را نادیده گرفته و مصوبات شورا را در کنـار       گردد یم

 سنگ محک رصد مـصوبات   1-.آ. ق 91 و   94 مذکور در اصول     -و موازین شرعی    . آ.ق
لـوایح را بـه اسـتناد مغـایرت بـا مـصوبات شـورا و         و ها طرحپارلمان در نظر گرفته و     

درواقع، مصوبات تقنینی پارلمان را به دلیل مغایرت با مقررات مصوب شورا، رد نمـوده    
  .و به مجلس، عودت داده است

  
   شورا و سلب صالحیت مراجع قضایی؟630 مصوبه -2-2
   تأمالت نظري مصوبه-2-2-1

 که صالحیت تقنینی در امور علمی و اگر بر فرض خالف مطالب بند قبل بپذیریم       
پژوهشی مربوط به وزارتین، از مجلس، منفک و به شورا واگذار شده و این مهم با هیچ     

) مقررات(ایراد و تردیدي در حقوق اساسی ایران، مواجه نیست، باز هم با مصوبه شورا    
 در رویـه  دفعـات  امري که بـه .  صالحیت قضایی را ایجاد، تحدید یا توسعه داد توان ینم

 مطرح و منجـر بـه صـدور آراي     - زین پس، دیوان   - عمومی دیوان عدالت اداري    هیأت

                                                
- 1- شوراي مجلس مصوبات مغایرت عدم نظر از اساسی م و قانوناسال منظورپاسداري از احکام به«: 91 اصل 

 شـوراي  مجلس مصوبات کلیه«: 94 اصل   -2.»...شود  می تشکیل...نگهبان شوراي نام به ها، شورایی   اسالمی با آن  
اسالم و  انطباق بر موازین نظر از ...آن را است موظف نگهبان شوراي. فرستاده شود نگهبان شوراي اسالمی باید به

  .»...اساسی مورد بررسی قرار دهد انونق
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 خـود بـه تـاریخ    630امـا شـورا در جلـسه    . )69 ـ  71: 1389آگـاه،  (است ابطالی شده 
 يآن دسـته از تـصمیمات و آرا       «: اي را بدین شرح تصویب نمود       واحده  ، ماده 12/6/87
 يهـا   تخصـصی فعـال در وزارتخانـه       يهـا   تـه یو کم  ها   هیأتی و قطعی صادره در      ینها

ها و سایر مراکز آموزشی و پژوهـشی مـصوب ازجملـه               و دانشگاه  ... و بهداشت  ...علوم
 و کمیتـه انـضباطی   اسـتادان  هاي امنا، ممیزه و انتظـامی      هیأتی  ی نها يتصمیمات و آرا  

ارزیابی ی در خصوص بازنشستگی، ارتقا،   ی نها يدانشجویان و همچنین تصمیمات و آرا     
که صرفاً در رابطـه بـا امـور و           و پذیرش علمی، بورس دانشجویان و فرصت مطالعاتی       

شده باشد، قابل شکایت و رسـیدگی   صادر  آموزشی و پژوهشی  ،شئون تخصصی علمی  
  .»ی نخواهد بودیدر دیوان عدالت اداري و سایر مراجع قضا

 و  ... علـوم  يهـا   تخانـه در هر یـک از وزار     «: دارد یمماده نیز اشعار      تبصره این تک  
تجدیـدنظر و رسـیدگی بـه شـکایات      منظـور  بـه  ییعنوان مرجع نها  به یهیأت... بهداشت
 واحـده    مذکور در مـاده  يها  تهی ها و کم   هیأت و دانشجویان از آرا و تصمیمات        استادان

منظور نظـارت   صادرشده و همچنین به، که در امور و شئون علمی، آموزشی و پژوهشی      
و وظایف و  ترکیب اعضا. شود ی تشکیل م،ها  ها و کمیتههیأتگی در این بر نحوه رسید

 موضوع این تبصره، به تصویب شوراي عالی انقالب فرهنگـی خواهـد             هیأتاختیارات  
  : که در خصوص این مصوبه، چند نکته شایسته توجه است»رسید

ـ              این که  ـ1 شکیل  هر دوي مجلس و شورا بتوانند دادگاه اعم از قضایی و اداري ت
دهند و به وضع قاعده در این خصوص، بپردازند، نقض آموزه اصلی حکومت قـانون و      

، زیرا از برد یممراتب است و اصوالً امنیت قضایی و حقوقی را زیر سؤال  رعایت سلسله
شفافیت پارلمـان و  « دالیل واگذاري انحصاري این امر به مجلس و منع قوه مجریه،   اهم

عـدم شـفافیت قـوه      «در مقابـل    » )ثروت و سـالح   (جرایی  عدم دسترسی آن به قدرت ا     
چه، غالب تصمیمات قوه مجریه، پـشت  . است» مجریه و دسترسی آن به قدرت اجرایی     

آنکـه پارلمـان در میـان      حـال . شـود  یمـ ی رسان اطالعدرهاي بسته، اخذ و صرفاً نتیجه،     
ا در مقابل چـشم  ي رریگ میتصمي تا  ساز  میتصمي، فعالیت نموده و از      ا  شهیشدیوارهاي  
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  .دهد یمها و جامعه مدنی انجام  و گوش رسانه
 در خصوص دادگاه اداري با موضوعات       مقررات گذاري  -اوالً سواي بند قبل،     ـ2

 ثانیاً ـ واگذاري تشکیل و اداره این محاکم بـه دو وزارتخانـه، از     وآموزشی و پژوهشی
پـذیرش صـالحیت    بـر فـرض   پس. اساس، خارج از صالحیت اعطا شده به شوراست       

وضع مقررات در شئون یادشده نیز، تصویب تشکیل دادگاه اداري در امـور پژوهـشی و      
علمی، در حوزه صالحیت مفروض، جاي نگرفته و اگر قرار باشد، هر شـورا در حـوزه    

ی و این مهم را از صالحیت       نیب  شیپصالحیت خود، رأساً تشکیل یک محکمه اداري را         
اي پراکنده و متکثـر در دل   ه قضا، منحل و با شبه قوه قضاییه     قوه قضاییه، خارج کند، قو    

  . که در الگوهاي فعلی حقوق اساسی و اداري، جایی نداردمیشو یروم روبهقوه مجریه 
آراي دادگـاه   » نهـایی بـودن   « حتی اگر ایرادات دو بند قبل را نادیـده بگیـریم،             ـ3

  :  که با دالیل مقبـولی چـون       میدان یمنیک  . شده در وزارتین، پذیرفتنی نیست      اداري تعبیه 
 فنی و تخصصی بودن رسیدگی و اشراف بیشتر مقامات اجرایی بـر امـر نـسبت بـه        ـ1«

؛ اگـر هـم بـا وضـع        » ضرورت کاهش بار قوه قـضاییه      ـ3.  سرعت رسیدگی  ـ2. قضات
قانون در پارلمان، محاکم اداري تخصصی، تعبیه شود؛ بـاز هـم بـاب نظـارت قـضایی،              

ی از آراي بـدوي و تجدیـدنظر   خواه  فرجامارت عالیه قضایی با امکان      مفتوح بوده و نظ   
مرجـع رسـمی   «. آ. ق159کـه وفـق اصـل      توضـیح ایـن   . گردد یممحاکم اداري، تأمین    

 منـوط  هـا  آن و تعیین صالحیت   ها  دادگاهتشکیل  . تظلمات و شکایات، دادگستري است    
رسی امور مختلف اداري به  واگذاري دادا وجود بو به همین دلیل،     » حکم قانون است    به

ی از آرا نزد محاکم عمومی دادگـستري یـا شـعب          خواه  فرجامي اداري، امکان    ها  دادگاه
 االجـرا   الزمبدین لحاظ، آراي محاکم اداري، قطعـی و         . دیوان عدالت اداري وجود دارد    

ي ها دادگاهاما در ماده مورد بحث، به نهایی و قطعی بودن آراي . هست، اما نهایی نیست
: ك.ر (انـد ینما یم تر قبول   و مصوبه را غیرقابلتر افزونشده که ایراد آن را        مصوبه، اشاره 

ي که البتـه در رویـه هـر دوي شـورا و             امر ).419ـ   433: 1388صداقتی و امیر آفتابی،     
 مـورخ  83 شورا در جلـسه  این کهتوضیح .  عمومی دیوان، مسبوق به سابقه است    هیأت
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که به دیوان عـدالت اداري، کمیـسیون اصـل     گردد یمقرر م«:  تصویب نمود  11/6/1365
شـده   صادر ییسیکل کشور اعالم شود که احکام نها     مجلس شوراي اسالمی و بازر     90

 مرکزي گزینش دانشجو و کمیته مرکـزي انـضباطی بـر اسـاس مـصوبات                هیأتتوسط  
بت بـه  عالی انقالب فرهنگی است و با توجه به اظهارنظر حضرت امام امت نس        شوراي

عالی انقالب فرهنگـی، نهادهـاي مـذکور نبایـستی بـا ایـن مـصوبات           مصوبات شوراي 
 نیز شورا در جلـسه     .»مخالفت نمایند و احکام مذکور را مورد سؤال و تردید قرار دهند           

را » ها دانشگاهاحکام و آراي تنبیهی صادره از کمیته انضباطی «، 25/12/1377 مورخ 439
 عمومی هیأتمصوباتی که با شکایت و طرح در        . دانست» دگیرسی   غیرقابل«در دیوان،   

 بـا   .آ.ق«:  ابطال شد با این استدالل کـه       9/8/1378 مورخ   297-300دیوان، وفق دادنامه    
 وضع قانون در ،یه از یکدیگریمجریه و قضا  تثبیت قاعده تفکیک و استقالل قواي مقننه،      

 بـه  112ر حد مقـرر در اصـل    به مجلس و د71و  58عموم مسائل را به شرح دو اصل  
 اطالق قانون یا تعمـیم      ،که با این وصف    مجمع تشخیص مصلحت نظام اختصاص داده     

جملـه مـصوبات    از مطلق وجوه ممیزه آن به مقررات موضوعه سایر واحـدهاي دولتـی     
 مبنـاي حقـوقی و وجاهـت قـانونی نـدارد و ایـن قبیـل         ،شوراي عالی انقالب فرهنگی   

شـود و در   ها و نظامات دولتی محسوب می       نامه  ها و آیین    نامه مصوبات از مقوله تصویب   
صورت عدم مخالفت با احکام شرع و قوانین و خارج نبودن از حـدود اختیـارات قـوه          

   . معتبر و متبع است،مجریه

، 173ی نوین دیوان عدالت اداري بـه شـرح اصـل            ی با تأسیس مرجع قضا    .آ.قهمچنین  
راضات مردم نسبت بـه مـأمورین یـا واحـدها یـا      رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعت    

 قـرار داده و  یادشـده هاي دولتی و احقاق حقوق آنـان را در صـالحیت دیـوان      نامه  آیین
 موکـول کردهکـه بـر اسـاس آن     ،گذار قانون حکم حدود صالحیت و اختیارات آن را به     

خاص  رسـیدگی بـه اعتراضـات اشـ      ... به تصویب رسیده و    ...قانون دیوان عدالت اداري   
 قطعی مراجع غیـر قـضایی از        ينسبت به مصوبات و نظامات دولتی و تصمیمات و آرا         

جمله  از ،ها از جهات مقرر در قانون     هیأتها و      اداري، شوراها، کمیسیون   يها  قبیل دادگاه 
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 ،)ره( حـضرت امـام خمینـی      6/12/1363 فرمان مورخ    ...شده است   تکالیف دیوان اعالم  
منظـور تنظـیم و تنـسیق امـور مربـوط بـه        د خـاص بـه  مفید جواز وضع ضوابط و قواع 

ها و مؤسسات آموزش عالی و نحوه گزینش و امور انضباطی دانشجویان اسـت        دانشگاه
 و قوانین مصوب .آ.قو متضمن اذن وضع مقررات خارج از حدود امور مذکور یا مغایر   

یت ی و نفی صالحیجمله سلب حق رسیدگی به شکایات توسط مراجع قضا    از ،مجلس
  ).335 ـ 347: 1383جاللی، : ك.ر( »...باشد آنان نمی

 عمـومی دیـوان، رسـیدگی و ابطـال          هیأت در   ستیبا یم قاعدتاً   630 مصوبه   پس
، صرف طرح و ابطال مصوبات شورا، محل تردید بود، امـا  78که در سال  کما این  .شود
» دالت اداريتشکیالت و آیین دادرسـی دیـوان عـ    « قانون   12 وفق اطالق ماده     اکنون  هم

ابطال دانـسته و   را قابل»  و سایر نظامات و مقررات دولتیها نامه نییآ« که 13921مصوب  
 تردیـدي در امکـان ابطـال    2که استثنائات را احـصاء و نـامی از شـورا نبـرده،            تبصره آن 

  .مصوبات شورا وجود ندارد
  بـه امـور صـرف   630مـصوبه   نکته دیگر محل تأمل، عدم محدودیت قلمروي    ـ4

، کتاب و مقاالت ها نامه انیپا، ها رسالهآموزشی و پژوهشی از قبیل داوري آثار علمی مثل 
ي انـضباطی  هـا   تهیکم و   استاداني انتظامی   ها  هیأتیی مثل آراي    ها  حوزهو تسرّي آن به     

 علمـی و دانـشجویان،   هیـأت دانشجویان است، زیرا در این مراجع، به تخلفات اعضاي  
 این امـر، حـوزه تخصـصی یـا         میدان یم و   گردد یمسب صادر   رسیدگی شده و رأي متنا    

 رسیدگی به تخلفات اداري کارمندان، تفـاوت  هیأت با عملکرد    المثل یفخاصی نبوده و    
 اسـت رسـیدگی بـه اختالفـات یـا تخلفـات در مـورد بـورس                 نیچن  هم. ي ندارد ا  ژهیو

ثري مـصوبه    رویکـرد حـداک    پس. استاداندانشجویان و فرصت مطالعاتی دانشجویان و       

                                                
- مجمع تشخیص مصلحت نظام25/3/1392 مجلس و 22/9/1390 مصوب .  
- و تصمیمات رییسها ها، بخشنامه نامه رسیدگی به تصمیمات قضایی قوه قضاییه و صرفاً آیین«: 12 تبصره ماده  

 نظام، مجلس خبرگان و شـوراي    ، مجمع تشخیص مصلحت   قوه قضاییه و مصوبات و تصمیمات شوراي نگهبان       
  .»عالی امنیت ملی از شمول این ماده، خارج است
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  .باشد یم محل انتقاد اًیقوهم، 
ي اداري و هم، نظـارت بـر    ها  دادگاه در تبصره مصوبه، هم تشکیل و رسیدگی         ـ5

 به وزارتین واگذار شده که این هم، محل ایراد جدي است و اعطاي رسـیدگی بـه   ها  آن
 بـه   دعاوي آموزشی و پژوهشی و نظارت بر آن به وزارتین، در واقع، اجرا و نظارت را               

یک سازمان سپرده که مخالف گزاره طالیی حقوق اداري مبنـی بـر عـدم امکـان جمـع          
  .باشد یممجري و ناظر در یک شخص 

  :دارد یمـ آنجـا کـه اشـعار       . ـ متن مصوبه از منظـري دیگـر هـم، تعـارض دارد            6
که صرفاً در رابطـه بـا امـور و    ... تصمیمات و آراي نهایی در خصوص بازنشستگی       ...«

آنکـه مقولـه       حـال . »...ی علمی، آموزشی و پژوهشی صـادر شـده باشـد          شئون تخصص 
، ارتبـاطی بـا     استاداني استخدامی ولو در مورد      ها  تیوضععنوان یکی از      به یبازنشستگ

شئون علمی و پژوهشی ندارد و موضوعی اداري است، مثل بازنشستگی سایر کارمندان             
 ایـن مـورد بـا امـور علمـی و      با توجه بـه عـدم ارتبـاط   که   رسد یم به نظر    پس. دولت

پژوهشی، صرفاً به دلیل تجمیع دعاوي مربوط به دانشگاهیان در مرجع واحد، در مصوبه 
  . شده است  گنجانده630

  
   تأمالت عملی مصوبه-2-2-2

  : وارد است630سواي مباحث نظري و اصولی، ایرادات عملی هم بر مصوبه 
پیشنهاد معاونـت حقـوقی و      «ه،  واحد   در صدر مصوبه، نقطه شروع تدوین ماده       ـ1

آیـا  . ذکر شده که محل سـؤال اسـت       » توسعه قضایی قوه قضاییه و دیوان عدالت اداري       
واقعاً در ایران، یک معاونت زیرمجموعه قوه قضاییه، قسمتی از صـالحیتش را بـه یـک        

هم معاونت حقوقی و توسعه قضایی؟ به   در قوه مجریه واگذار نموده؟ آن     هیأتشورا یا   
 ذاتی خود را به یک مرجع اداري منتقـل  تیصالح بهتر، آیا قوه قضاییه، قبول کرده       بیان

  هم با یک مقرره شورایی اداري؟ کند، آن
 کـه بـه دلیـل شـکایت         94شده، امـا تـا سـال           تصویب 87واحده در سال      ماده ـ2
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دانشجویان بورسیه در دیوان، موضوع دوباره مطرح شد، مقرره مربوط به تبـصره یعنـی               
و شیوه رسیدگی، مسکوت ماند و هرگز به تصویب » کیب اعضا، وظایف و اختیاراتتر«

گفته، موجب گردید تا شعب دیـوان،     امري که در کنار ایرادات نظري پیش      . شورا نرسید 
در آراي متعدد، مصوبه را کنار زده و طبق قوانین اساسی و عادي، به دعاوي، رسـیدگی    

 بند قبل، حکایـت از عـدم اراده جـدي شـورا طـی         این نکته در کنار تردید     پس. نمایند
 و در حقیقت، پذیرش ضمنی شورا در 630 در اجرایی نمودن مصوبه 87 ـ 94ي ها سال

  .خصوص صالحیت شعب دیوان دارد
 و تبعات بعدي، معلول پدیده محل تأمـل و سیاسـت      630 طرح دوباره مصوبه     ـ3

ي نهم و دهم، رویکردي ویژه ها  دولتدر  .  نمودن است  هی بورس خاص وزارتین وقت به   
 در دولت یازدهم، شد کهدر اعطاي بورس در دو بعد حجم و شیوه انجام آن، پی گرفته 

سـازمان بازرسـی کـل کـشور و دیـوان         (ینظارتبا بررسی مجدد وزارتخانه و نهادهاي       
 لغو شد که حسب مصاحبه رییس وقـت دیـوان           ها  بورس، تعدادي از    )محاسبات کشور 
ــدالت اداري،  ــا ع ــر از 1235تنه ــا آن نف ــکایت   ه ــوان، ش ــه دی ــد  ب ــري(بردن : منتظ

http:www.farsnews.com( .     بـر ایـن   630 به مـصوبه    تیبا عنا اما برخی شعب دیوان ،
. ، صالحیت رسیدگی به موضوع، از دیـوان سـلب شـده     630نظر بودند که طبق مصوبه      

 در این خـصوص   دیواننظر اتفاقامري که مصاحبه رییس وقت دیوان، حکایت از عدم        
 در شورا مطرح و نتیجه، مـصوبه تفـسیري شـورا در بـاب          مجدداً  موضوع تاًینها. داشت

 عــبارت   -1«: این که  مبنی بر    12/12/1393 مورخ   760مصوبه جلسه   .  شد 630مصوبه  
 در متن ماده» صـرفاً در رابطـه با امور و شـئون تخصـصی علمی، آموزشی و پژوهشی       «
 چنانچـه   -2. تواحـده، مربـوط اسـ       و موضوعات مندرج در ماده    واحده، به همه موارد       

شکایت از جهت امور و شئون علمی، آموزشی و پژوهشی باشد، موضوع در صالحیت            
عنـوان مرجـع     توسط شوراي عالی انقـالب فرهنگـی، بـه      شده  نییتع هاي  هیأت یا   هیأت

  .»نهایی رسیدگی است
گفتـه بنـد     پیش4یري؛ به نکته در بند نخست مصوبه تکمیلی یا به قول شورا، تفس   
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صرفاً در رابطه با امور و شئون علمی، «که عبارت  این. شده   اشاره - تأمالت نظري  -قبل
 یدرحـال ! ، مربوط اسـت   630، به همه موارد و موضوعات مصوبه        »آموزشی و پژوهشی  

 علمی، اساساً در ایـن حـوزه   هیأتکم، موضوع بازنشستگی اعضاي       گفته شد، دست   که 
 و بـسیاري  ردیگ ینم امنا هم در این گستره، جا        هیأتکه تمام مصوبات      کما این  .نیست

، در باب مسائل صرف سـازمانی، اداري و مـالی   ها دانشگاهي امناي ها هیأتاز مصوبات  
 در مصوبه تفسیري شورا نیـز، در بـر همـان    پس.  به شئون یادشدهربط یباست و کامالً  

 2امـري کـه در بنـد        . امل خود، پافشاري نموده    و شورا بر صالحیت ک     چرخد یمپاشنه  
مرجـع  «عنـوان    ي وزارتین به  ها  هیأت و باز هم شورا بر جایگاه        داده  رخ هم   760مصوبه  

، هـیچ نکتـه بیـشتر یـا حتـی      760در واقع، مـصوبه  . تأکید نموده است » نهایی رسیدگی 
ویکـردي   ر ، ندارد و تنهـا بـر آن، اصـرار کـرده           630توضیح و تفسیري در باب مصوبه       

  . از مناظر فرا حقوقیدرك  قابل احتماالً حقوقی و نظر از قبول  غیرقابل
ــصوبات -4 ــرو م ــسه 760 و 630 پی ــورخ 763، در جل ــوع 22/2/1394 م ، موض

بـه  » 630مـصوب جلـسه      واحـده    عالی تجدیدنظر موضوع تبصره مـاده      هیأتتشکیل  «
دنظر در هـر یـک از    عالی تجدیـ هیأتتصویب شورا رسید و طبق آن مقرر شد که سه         

 وزیر مربوطـه یـا ریـیس       -1«:  نفره شامل  10وزارتین و دانشگاه آزاد اسالمی با ترکیب        
 معاون حقوقی وزیر مربوطـه و بـاالترین         -3.  دبیر شورا  -2. دانشگاه آزاد، حسب مورد   
 دو نفر   -7 و   6.  معاون تخصصی وزارتین و دانشگاه آزاد      -4. مقام حقوقی دانشگاه آزاد   

 ها دانشگاه علمی هیأت سه نفر از اعضاي  ـ10 و   9،  8.  شورا به انتخاب شورا    از اعضاي 
»  حقوقدان باشد به انتخاب وزیر مربوط و رییس دانـشگاه آزاد        ها  آنکه حداقل، یکی از     

نیز مـصوبه اشـاره دارد   . وبا مدت عضویت سه سال براي اعضاي حقیقی، تشکیل گردد      
 و تـصمیمات بـا اکثریـت نـسبی اعـضاي      دابی یم نفر، رسمیت    7که جلسات با حضور     

نظرخـواهی از آرا و       نحـوه رسـیدگی بـه تجدیـد        نامه  وهیش«اما  . االجراست  الزمحاضر،  
، موکول شده، تـا     الذکر  سابقي عالی   ها  هیأتکه به تصویب در اولین جلسه       » تصمیمات

نظـر    بـا یـک مرجـع نهـایی تجدیـد        پـس . زمان نگارش این نوشته، وضع نشده اسـت       
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 که از صدر تا ذیل، از مبناي تشکیل تا بافـت عـضوي و شـیوه رسـیدگی، بـا                     مواجهیم
، هـا  دادگـاه مقرره، پیش رفته که با منطق حقوقی، جایی براي دفاع ندارد، زیـرا تـشکیل          

موجب قانون مصوب پارلمان با رعایـت   ترکیب قضات آن و آیین دادرسی صرفاً باید به       
  .باشد. آ.الزامات ق

 کـه جـاي   قرارگرفتـه ی دانشگاه آزاد اسالمی هم مـشمول  ، حت763 در مصوبه  -5
 تردیدهاي جدي در خصوص خـصوصی بـودن دانـشگاه    با وجودتعجب دارد، چرا که     

 توانـد  ینم در دیوان المثل یفآزاد، در حال حاضر، این دانشگاه، خصوصی، تلقی شده و    
جـاي شـعب     بـه که به همین دلیل، دعاوي علیه دانشگاه آزاد،    توضیح این . خوانده باشد 

، 763 و 760، 630اما با مـصوبات     . شود یمدیوان، در محاکم عمومی، طرح و رسیدگی        
دعاوي دانشگاهیان اعم از دولتی و آزاد، تجمیع شـده و جملگـی در وزارتـین بررسـی          

 را - فارغ از مطلوب بودن یـا نبـودن  -، نظم حقوقی موجود  منظر هم  که از این     گردد یم
  .ي مغایر با قوانین اساسی و عاديا مقرره با هم تغییر داده است، آن

  
  گیري نتیجه

 امناي آن هیأتنهاد دانشگاه از ابتداي تشکیل دانشگاه تهران و تصویب قانون مربوط به     
کم، حـسب قـوانین و     امنایی اداره شده یا دست    هیأتصورت    تا حال حاضر، همواره به    

ي هـا   دانـشگاه  ابتدا متوجه بـوده کـه        مقنن ایرانی، از  . مقررات، قرار بوده که چنین باشد     
 مثل سایر ادارات با یـک ریـیس و   توان ینمکه مؤسسه دولتی هستند،      دولتی را ولو این   

ي تجـاري و مؤسـسات     هـا   شـرکت  شـیوه اداره      بنابراین .چند معاون صرف، اداره نمود    
ا را براي آن برگزیـد و مـسئوالن دانـشگاه ر        »  و مدیرعامل  رهیمد  هیأت«غیرتجاري یعنی   

 امنا از میـان افـراد امـین       هیأتاما در عمل، اعضاي     . نامید»  امنا و رییس   هیأتاعضاي  «
کـه بافـت    نتیجـه ایـن   . دولت، منصوب شدند و جامعه مدنی دانشگاهیان، فراموش شد        

 ریـ غ تـاکنون، تمـام دولتـی و انتـصابی و     1346 از  هـا   دانشگاهي امناي   ها  هیأتعضوي  
جاي علمی و تخصصی بودن، سیاسـی       ، به ها  دانشگاهن   ترکیب مدیرا   بوده و مآالً   منتخب
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 تأثیر مستقیم داشته    ها  دانشگاهبوده و با تغییر پایگاه حزب قوه مجریه، این مهم در اداره             
 اجـرا کـردن    از نظم حقوقی مؤسسات دولتی و بال         ها  دانشگاهبدین لحاظ، انتزاع    . است

، هـا  آن امناي هیأت مصوبات قوانین عام استخدامی و مالی و محاسباتی و صرف اجراي    
چـه، اسـتقالل اصـلی، عـدم وابـستگی بـه       .  به ارمغان نیاورده   ها  دانشگاهاستقاللی براي   

 تـا  شـده   داده اجـازه  هـا   دانـشگاه ، بـه    طرف  کیاز. حکومت و رواج آزادي علمی است     
مقررات الزمه را خود تصویب کنند، اما از طرف دیگر، اعتبار ایـن مـصوبات بـه تأییـد          

وزارتینی که خود از علل اصـلی عـدم اسـتقالل           . تین عتف و بهداشت، منوط شده     وزار
در  هـا  وزارت عتفی که وقتی با عدم رغبت دانـشگاه    .  هستند ها  دانشگاهسیاسی و علمی    

، متقاضـیان را پـذیرش و بـورس    )بـی آزمـون  بـا ـ   (، رأساً شود یمبورس کردن مواجه 
اي کـه    وزارتخانه. کند یم تحمیل   ها  انشگاهد و در صورت لزوم، جایابی را هم به          کند یم

ي مختلف تا گزینش اسـتاد و دانـشجو را در اختیـار دارد و    ها هیأتاز انتصاب اعضاي   
گویی وزارتخانه بـراي توسـعه      . کمترین عملکردها را در باب آزادي علمی داشته است        

ي ها يآزادقعی و شده و تولید علم وا  تشکیل ها آن و تدبیر امور اجرایی    ها  دانشگاهکمی  
  .اي فرعی است آکادمیک، مقوله

 از قوانین عام ها  آن و مستثنی شدن     ها  دانشگاه امنایی شدن    هیأتکه،   سرانجام این 
 و انتـصابی بـودن   هـا  دانـشگاه ، به دلیل وابـستگی سیاسـی      ها  آنمملکتی و خودتنظیمی    

، کارکنـان و  اناسـتاد  و به بیان بهتـر عـدم مـشارکت دانـشگاهیان اعـم از              ها  آنمدیران  
. یی مقصود را نداشته است   و کارا ي علمی را مغفول گذاشته      ها يآزاددانشجویان، بحث   

 تنهـا  نـه ، 763 و   760 شورا و متعاقباً مـصوبات       630در این میان، اقداماتی چون مصوبه       
چـه، در هـر کـشوري    . کنـد  یمـ  دورهـم ، کـه از آن،    رسـاند  ینمدانشگاه را به استقالل     

 محـدود کـردن  قضایی در کنار نظارت مردمی، فصل الخطاب باشد و  نظارت   ستیبا یم
نهایت به ضرر جامعه هدف یعنـی دانـشگاهیان و    مراجع قضایی از دادرسی عادالنه، در   

 شـاید در برهـه      بنـابراین . مقصود نهایی یعنی آزادي و بالندگی علمی و پژوهشی است         
 داد، اما تجربه    صلهیف) حق  ولو به ( را   ها  هیبورس کنونی با عملگرایی حقوقی، بتوان مسئله     
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 با تغییر رویکرد سیاسی قوه مجریـه،        ها  دانشگاه ربطیذ که وزارت    دهد یمتاریخی نشان   
رو، تحلیل نهـایی، ایـن اسـت کـه      ازاین. شده و ناتوان از دادرسی منصفانه است       پاالیش

لکرد  محرومیت قوه قضاییه از نظارت بر عم     ا وجود ب شورا،   763 و   760،  630مصوبات  
ي وزارتین در شئون علمی و پژوهش و ظاهر امـر در اسـتقالل امـور          ها  هیأتمراجع و   

؛ اتفاقاً در راسـتاي وابـستگی هـر چـه           ها  کی آکادم ریغتخصصی دانشگاهیان از دخالت     
ي علمـی و تحقیقـاتی   هـا  يآزادبیشتر دانشگاهیان به دولت، سیاسـت و مـآالً دوري از            

ن بوده که اگر نهادي در قوه مجریه، از مدار قانون و  است، زیرا فلسفه نظارت قضایی ای     
امري که .  به تخلفات و شکایات رسیدگی کندمستقالًي دیگر، ا قوهانصاف، خارج شود؛   

 منتفـی شـده و انتقـادات در بـاب     الذکر سابقبه دلیل قضیه و هدفی عاجل، با مصوبات      
  .کند ینمدادرسی منصفانه در قوه قضا هم، آن را توجیه 

  
  ابعمن

  ها  کتاب-یک
   هیـأت  بنیادین و اصول حقـوق عمـومی در رویـه        حقوق ،)1389. (آگاه، وحیـد 

 .جنگل ـ جاودانه :تهران ،)1361 - 1388 (يادارعمومی دیوان عدالت 

   ،تهـران  ترجمه حمیدرضـا ملـک محمـدي،    ، قانونمند دولت ،)1378. (ژاكشوالیه: 
 .دادگستر

  ،ـ  جنگـل  :تهـران  اختار دولت حقوقی،مبانی نظري و س ،)1390. (محمدرضاویژه 
 جاودانه

 ها  مقاله-دو

  نظارت حقوقی بـر نهادهـاي فرهنگـی         «،)1393. (یمصطف یوسفی،   ؛اصالنی، فیروز
 .11، سال سوم، شماره  انقالب اسالمیيها پژوهش، »جمهوري اسالمی ایران

  بررسـی تـداخل    «،)1392. (یمـصطف  میرمحمـدي میبـدي، سـید      ؛الهام، غالمحسین
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ات شوراي عالی انقالب فرهنگی بـا مـصوبات مجلـس شـوراي اسـالمی،               مصوب
 سـال   ،پژوهـشنامه حقـوق اسـالمی     ،  »دولت و مجمع تشخیص مصلحت نظـام      

 ).27پیاپی  (1اردهم، شماره چه

    ،ي امناي  ها  هیأتجایگاه و قلمرو حقوقی مصوبات       «،)1394. (دیمجبنایی اسکویی
، سـال   وهش حقـوق عمـومی    پـژ ،  » و مؤسسات آموزشی و پژوهشی     ها  دانشگاه

 .47هفدهم، شماره 

   ،نقـد رأي دیـوان عـدالت اداري دربـاره ابطـال مـصوبات            «،)1383. (محمدجاللی
ي انـضباطی   هـا   تهیکمپیرامون تجدیدنظر در آراي     (شوراي عالی انقالب فرهنگی     

 .3، سال دوم، شماره حقوق اساسی، »)ها دانشگاه

   ،اي عـالی انقـالب فرهنگـی و مرتبـه        جایگاه قانونی شـور    «،)1384. (محمدشریف
 .15 ـ 16، شماره حقوق و سیاست، »مصوبات آن

       ،تحدید حق دادخـواهی دانـشگاهیان       «،)1388. (زهرهصداقتی، کیوان و امیر آفتابی
 سال هشتم، شماره ، حقوقیيها پژوهش، »!توسط شوراي عالی انقالب فرهنگی؟

15.  
   حقوقی شوراي عالی انقالب فرهنگـی       جایگاه «،)1381. (اهللا  فرجی،   گنج اینهدایت 

 .8، شماره رواق اندیشه، »و مصوبات آن

 ــت ــت/ یادداشـ ــالم حجـ ــشده  االسـ ــوق گمـ ــري، حقـ ــ منتظـ ــا هیبورسـ  : درهـ
http:www.farsnews.com 

 ها ها و پژوهش نامه  پایان-سه

      علمـی  هیـأت  امنـا و تبـدیل وضـعیت اعـضاي         هیـأت دعاوي مربوط به مصوبات 
مطالعـات    نشست علمی پژوهشکده).1392 (.دالت اداري در دیوان عها  دانشگاه

 .، پژوهشگاه قوه قضاییهپایه

  ،بررسی جایگاه شوراي عالی انقـالب فرهنگـی و   ،)1389 ـ  90. (یشعبانعلرنگریز 
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  براي اخذ مدرك کارشناسی ارشد    نامه  انیپامصوبات آن در نظام حقوقی ایران،       
نـشکده حقـوق و علـوم سیاسـی         ، دا )ولی رستمی : استاد راهنما . (یعمومحقوق  

 .طباطبائیدانشگاه عالمه 

  
  قوانین، مقررات و آرا-چهار

  عمومی دیوان عدالت اداريهیأت 9/8/1378 مورخ 297-300دادنامه . 

 دستور دوله قطر. 

 قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران. 

   کمیـسیون خـاص مـشترك مجلـسین         31/3/1345 مصوب   قانون استخدام کشوري 
 . سناشوراي ملی و

    ي امناي مؤسسات عـالی علمـی دولتـی    ها هیأتقانون  ي از مواد    ا  پارهقانون اصالح
 . مجلسین شوراي ملی و سنا16/5/1353 و 8/5/1353مصوب 

               و  8/5/1353قانون اصالح قانون تأسـیس وزارت علـوم و آمـوزش عـالی مـصوب 
 . مجلسین شوراي ملی و سنا31/4/1353

      ارت علـوم، تحقیقـات و فنـاوري مـصوب     قانون اهداف، وظـایف و تـشکیالت وز
18/5/1383. 

  3/11/1383قانون برگزاري مناقصات مصوب. 

  مصوب ) 1390 ـ  1395. ( پنجم توسعه جمهوري اسالمی ایرانساله پنجقانون برنامه
25/10/1389. 

           قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی جمهوري اسـالمی ایـران
  11/6/1383مصوب 

             قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی جمهـوري اسـالمی ایـران 
 .17/1/1379مصوب 

         30/11/1346 و   12/11/1346مـصوب   قانون تأسیس وزارت علوم و آموزش عالی 
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 .مجلسین شوراي ملی و سنا

         مجلس و 22/9/1390 مصوبقانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداري 
 . مجمع تشخیص مصلحت نظام25/3/1392

  و 31/3/1346 امنــاي دانــشگاه تهــران مــصوبهیــأتقــانون تــشکیل و اختیــارات 
 . مجلسین سنا و شوراي ملی11/4/1346

    و مؤسسات آمـوزش عـالی و پژوهـشی          ها  دانشگاهي امناي   ها  هیأت قانون تشکیل 
 .23/12/1367 شوراي عالی انقالب فرهنگی مورخ 183 و 181مصوب جلسات 

  1/6/1366قانون محاسبات عمومی کشور مصوب. 

 8/7/1386انون مدیریت خدمات کشوري مصوب ق. 

   و  5/10/1350مـصوب   ي امنـاي مؤسـسات عـالی علمـی دولتـی            هـا   هیـأت قانون 
 . مجلسین شوراي ملی و سنا21/12/1350

   مورخ 83 جلسه »ها دانشگاهاحکام و آراي تنبیهی صادره از کمیته انضباطی       «مصوبه 
 .شوراي عالی انقالب فرهنگی 11/6/1365

   شـوراي  159، جلسه »اه دانشگاه امناي  هیأتي تصمیمات در رابطه با      ا  پاره«مصوبه 
 .18/5/1367عالی انقالب فرهنگی مورخ 

   واحـده مـصوب جلـسه      عالی تجدیدنظر موضوع تبصره مـاده هیأتتشکیل  «مصوبه
 .22/2/1394 مورخ 763جلسه » 630

    شـوراي عـالی انقـالب    12/12/1393 مـورخ  760 جلسه 630مصوبه تفسیر مصوبه 
 .فرهنگی

   1375-76مـورخ  » عالی انقالب فرهنگـی جایگاه، اهداف و وظایف شوراي   «مصوبه 
 .شوراي عالی انقالب فرهنگی

   تخصـصی  يهـا  تـه ی هـا و کم  هیـأت  صـادره از     يخروج تـصمیمات و آرا    «مصوبه 
وزارتین علوم، تحقیقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سـایر        
مراکز آموزشی و پژوهشی در خصوص امور و شئون علمی، آموزشی و پژوهشی     
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 مورخ 630جلسه  »شمول صالحیت دیوان عدالت اداري و سایر مراجع قضایی        از  
 .شوراي عالی انقالب فرهنگی 12/6/1387

   مـورخ   439 جلـسه    »درباره احکـام کمیتـه مرکـزي انـضباطی دانـشجویان          «مصوبه 
 . شوراي عالی انقالب فرهنگی25/12/1377

  29/9/1395مورخ منشور حقوق شهروندي 

  شوراي نگهبان20/10/1380 مورخ 3036/21/80شماره نظر تفسیري. 

 
 American convention on human rights. 

 Basic law/ the constitution of the Federal Republic of Germany. 

 Constitution of the Republic of Korea. 

 European convention on human rights. 

 The Spanish constitution. 

 universal covenant on civil and political rights. 

 Universal Declaration of Human Rights. 

 UN Plan of Action on the Safety of Journalists and the issue of impunity. 

 Williams, Joanna. (2016). Academic Freedom in an age of conformity, 

confronting the fear of knowledge, palgrave Macmillan. 



  
  
  
  

  ي پیش روي آنها چالش و ها دانشگاهمطالعه تطبیقی استقالل 

  1محمد شرفی
  

 چکیده

باشند  یم داراي میراث عظیم فرهنگی، اجتماعی و سیاسی در جامعه ها دانشگاه
 با توجه به عوامل مختلف از قبیل ها آنتغییر در نحوه اداره و مدیریت و 

. ي عمومی متفاوت استها سازمانسایر پیچیدگی، پویایی و تنوع عوامل با 
 با مالحظاتی همراه است که در ها آنبنابراین تحول در نحوه مدیریت و اداره 

ها  از دیگر سو نحوه دخالت دولت. خورد یمي دیگر کمتر به چشم ها سازمان
 در ها دانشگاهاستقالل . گردد یم براساس عوامل مختلف تبیین ها دانشگاهدر 

ختار سازمانی، مالی، منابع انسانی، پذیرش دانشجویان و ابعاد مختلف سا
ها مختص به  هر کدام از این ابعاد داراي ویژگی. گردد یمآزادي علمی مطرح 

 و مالحظات ها دانشگاهاین پژوهش به بررسی تطبیقی استقالل . دنباش یمخود 
دالیل و :  پاسخ دهدسؤاالتاین  کند به یمپردازد و سعی  یمحاکم برآن 

ي آموزش عالی کدامند؟ استقالل ها نظامها در  الحظات دخالت دولتم
 در کشورهاي مختلف چگونه است؟ استقالل دانشگاهی در نظام ها دانشگاه

  آموزش عالی ایران چگونه باید باشد؟
 آموزش عالی، استقالل دانشگاهی، دولت: هاي کلیدي واژه

                                                
- دانشگاه عالمه طباطبائی  و آماريزیر   گروه برنامهاریاستاد.           msharafi93@gmail.com  
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  مقدمه
 ها دانشگاهاین که چگونه . ي تغییر است محرك بسیار مهمی براها دانشگاهنحوه اداره 

اداره .باشد یمیرگذار در دستیابی به اهداف آن تأثشوند یکی از فاکتورهاي  یمه رادا
یر تأثتواند بر بهبود نتایج و عملکرد دانشگاه  یمدانشگاه یکی از عناصر کلیدي است که 

ي ها دانشگاهاي ه یژگیوین تر مهمگزارش دادند، ) ) 2011آلتباخ و سالمی. بگذارد
 گذاري و منابع مالی،  رهبري، روش اداره، سرمایه: ازاند عبارتموفق در کالس جهانی 

هاي آموزشی، توسعه فرهنگ  یاستس و ها هدفاي از  یی تمرکز مداوم بر مجموعهتوانا
 ها دانشگاهرویکردهاي مختلفی براي اداره .  علمیهیأتآکادمیک قوي و کیفیت اعضاء 

 بر حسب زمینه ملی، نوع موسسه، میراث تاریخی و دیگر عوامل سیاسی، وجود دارد که
بدیهی است مدل واحدي که براي . ه عوامل اقتصادي متفاوت استگا هفرهنگی و گ

واضح است که انتخاب مدل مناسب .  مناسب باشد، وجود نداردها دانشگاهاداره تمام 
 حیح است و آن گونه که ترکمنگیري ص براي انطباق با موسسه نیازمند تفکر و تصمیم

اداره و مدیریت خوب بیشتر از زمانبندي و قضاوت است و : کند یمپیشنهاد ) 2008(
ندارد، را کنندگان و افراد است تا هر زمانی که مدل کارایی الزم  ی از ادارههیأتنیازمند 

وزیر سابق نوآوري و . شناسایی و چرایی و چگونگی اصالح آن را تشخیص دهند
توان با سه ویژگی  یمکند که دانشگاه مدرن را  یمبیان )  ،2004ستانکا (یتالیاانولوژي تک

 گاه گهاستقالل دانشگاهی را . گشودگی، استقالل و رقابت پذیري تعریف کرد: اساسی
برند، تعاریف گسترده از استقالل دانشگاهی ارائه شده است  یماستقالل نهادي نیز نام 

  :باشد یماین تعاریف به شرح ذیل ین تر مهمکه برخی از 
یر تأثاین معنی است که دانشگاه امور خود را بدون دخالت یا  استقالل نهادي به

 و ها هدفشامل این است که دانشگاه خود قادر باشد تا ، که دولت انجام دهد

                                                
1. Altbach  & Salmi 
2. Trakman 
3. Stanca 
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 را با آزادي از قدرت ها هدفي خود را تنظیم و ابزارهاي الزم براي رسیدن به ها برنامه
 :آزادي علمی عبارت است از ). ،2010نوکاال (یدنماتصادي و اقتدار سیاسی تعیین اق

حق حفظ و بیان عقاید، حق تدریس و آموزش بدون دخالت عنصر بیرونی، حق 
دانش دسترسی به دانش علمی و آکادمیک و حق مشارکت در توسعه مرزهاي 

ستقالل دانشگاهی را به  ااز قول پرفسور جانسن) 2006( کایا).  ،2000هایجینس(
  :دنکن یمشرح ذیل تعریف 

گیري مالحظات اصلی   حق موسسه در تصمیم:استقالل دانشگاهی عبارتست از
مالحظات آکادمیک و آزادي علمی به معناي عدم دخالت عوامل بیرونی در پیگیري این 

ی استقالل دانشگاه: در تعریفی دیگر استرمن و نوکاال، معتقدند). 2004جانسن، (
 آموزش عالی و درجه کنترلی مؤسسات تغییر مداوم ارتباطات بین دولت و :عبارتست از

استرمن و (دارد هاي ملی  ینهزمشود، بستگی به شرایط و  یمکه بوسیله دولت اعمال 
چهار بعد استقالل ) 2007 (یسبونلي اروپا در بیانه ها دانشگاهانجمن ).  ،2009نوکاال

  :کند یمتعریف دانشگاهی را به شرح ذیل 
گیري راجع به عرضه درجات علمی، برنامه درسی و  تصمیم: استقالل علمی

ي ها روشها، اهداف و  گیري در خصوص قلمروها، زمینه ي تدریس، تصمیمها روش
گیري در خصوص شهریه  کسب و تخصیص منابع، تصمیم: استقالل مالی. تحقیق

مسئولت : استقالل منابع انسانی.ادگیري در خصوص منابع مالی ماز دانشجویان، تصمیم
  ..استخدام، ارتقاء و حقوق و مزایا

 4را به ها   دانشگاهاستقالل نهادي و علمی) 1389 (یصالحذاکر صالحی و ذاکر 
ازاند عبارتند که نک یمعد تفکیک ب :  

                                                
1. Nokkala 
2. Higgins 
3. Kaya 
4. Jansen 
5. Estermann & Nokkala 
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مالیات و شهریه (ین درآمدها و منابع مالی تأماستقالل در : ، شاملاستقالل مالی
استقالل در ارتباطات ملی و . قالل در مصرف و هزینه کردن منابع مالی، است...)و

المللی و عضویت در مجامع، استقالل در  استقالل در ارتباطات بین: ، شاملالمللی بین
ي اجرایی در سطح ملی، استقالل در عضویت در ها دستگاهارتباط با صنایع و 

 آزادي عملی. وراها و مراکز عالی کشورالمللی، استقالل در ارتباط با ش هاي بین یهاتحاد
حق استخدام دائمی، حق تصدي و امنیت شغلی استادان، آزادي بیان و نقد، : شامل

در  (یستدرها، آزادي در مقام  پژوهش بدون ممیزي، آزادي در انتشار نتایج پژوهش
خودگردانی  .اي و صنفی استادان ي حرفهها انجمن، آزادي در تشکیل )کالس درس

ها، آزادي عمل در توسعه یا  استقالل در تعریف اهداف و سیاست: ، شاملیتیمدیر
کاهش تشکیالت سازمانی، تعیین حقوق و مزایا، استقالل در استخدام و بکارگماري، 
آزادي عمل در تعیین معیارهاي جذب و گزینش دانشجو، آزادي عمل در طراحی و 

امه ریزي آموزشی، آزادي عمل در ي درسی، استقالل در برنها برنامهتصویب و ارائه 
  .ي ارزیابیها روشتدوین معیارها و 

استقالل دانشگاهی و آزادي علمی در کشورهاي مختلف بر اساس ساختار نظام 
هاي حاکم بر آن و پیشینه تاریخی آن با هم متفاوت است و  یاستسآموزش عالی و 

جنوبی با پیروزي ماندال و به عنوان مثال در کشور آفریقاي . داراي معناي واحدي نیست
تغییرات .  دچار تحول شدندها دانشگاه 90مقابله وي با آپارتاید و تبعیض نژادي، از دهه 

 مؤسساتي در سیاستگذارسیاسی، اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی، ساختار قدرت و 
ره بنابراین در اینجا ابتدا به بررسی جایگاه ادا. دهد یمیر قرار تأثتحت را آموزش عالی 

پردازیم و فرایند استقالل  یم در آسیا و سپس کشورهایی اروپایی ها دانشگاهو استقالل 
یتاً دالیل دخالت دولت در آموزش عالی را نهاکنیم و  یمبررسی را دانشگاهی در ایران 

  .نماییم یمارائه 
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  روش تحقیق
استقالل ي آموزشی از منظر ابعاد استقالل دانشگاهی شامل ها نظامبا هدف مقایسه 

سازمانی، استقالل مالی، استقالل منابع انسانی و کارگزینی و استقالل علمی از رویکرد 
. ي آموزشی استفاده شده استها نظامها و تمایزهاي  تطبیقی مبتنی بر شناساییتفاوت

ي آموزشی در چند کشور آسیایی و اروپایی بر اساس پیشینه تحقیق ها نظامبدین منظور 
یتاً جایگاه استقالل دانشگاه در ایران نیز ترسیم نهااقه قرار گرفته و مورد بررسی و مد

شده است و دالیل مداخله یا دخالت دولت در نظام آموزش عالی در ایران توضیح داده 
 .ه استشد

  
   در آسیاها دانشگاهاداره و استقالل 

داره در خصوص بهینه یابی ا) 2014 (یزعفرانبررسی صورت گرفته توسط جارامیلو و 
تشکیالت خود گردان (  کشور منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا4 در ها دانشگاه

دهد که کشور تشکیالت خودگردان فلسطین  یمنشان ) فلسطین، تونس، مصر و مراکش
تنها کشور از بین چهار کشور است که دولت در فرایند انتخاب رئیس دانشگاه دخالتی 

در کشورهاي مراکش، تونس و مصر، رئیس . شود یم امنا انتخاب هیأتندارد و توسط 
ي ها مشاورهد و در برخی موارد از نشو یمي دولتی توسط دولت منصوب ها دانشگاه

شود و تنها در مراکش است که  یم امنا نیز در انتخاب رئیس دانشگاه استفاده هیأت
دهندو از بین این چهار  یم علمی نیز در خصوص این انتخاب مشورت هیأتاعضا 

اي که تنها  رسد علمی تر باشد، به گونه یمکشور مدل اداره دانشگاه در مراکش، به نظر 
 علمی هیأتکشوري است که رئیس دانشگاه باید پیشینه آکادمیک داشته باشد و اعضاء 

بررسی ادراك افراد در خصوص استقالل . دهند یمنیز در فرایند انتخاب نیز مشورت 

                                                
1. MENA 
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تشکیالت خودگردان در االترین میزان استقالل از نظر افراد دهد که ب یم نشان ها دانشگاه
  .ترین میزان استقالل را دارند یینپاي تونس ها دانشگاه و بودهفلسطین 

ها و اهداف  یتمأموري مختلف در تعریف ها گروهاز نظر میزان دخالت عناصر و 
 دخالت اي، دانشگاه، میزان دخالت دولت در سطح ملی، دخالت دولت در سطح منطقه
 و ها دانشگاهنمایندگان جامعه محلی، نمایندگان صنایع و کسب و کارها، نمایندگان 

، دولت در  کهها و سندیکاها مورد بررسی قرار گرفت که نتایج تحقیق نشان داد اتحادیه
را  ها دانشگاهیت مأمورتشکیالت خودگردان فلسطین کمترین میزان مداخله در تعیین 

 به دالیل -2ي دولتی و ها دانشگاه تعداد محدود -1: از دو امر استاین امر ناشی  دارد،
از دیگر سو میزان مداخله .  داردها دانشگاهتاریخی و سیاسی دولت دخالت کمتري در 

نمایندگان جامعه محلی، نمایندگان صنایع و کسب و کارها، نمایندگان (ها  گروهسایر 
 به نسبت سه کشور ها دانشگاهیت مأموریین در تع) ها و سندیکاها  و اتحادیهها دانشگاه

در ارزیابی میزان دست یابی به اهداف دانشگاه، به غیر از تشکیالت .دیگر بیشتر است
 در سه کشور دیگر بیشتر نقش بر عهده دولت است تا نمایندگان ،خودگردان فلسطین

  .ها سایر بخش
وده است که  سه دوره را طی نمها دانشگاهدر چین ساختار قدرت استقالل 

 و همکاران، لئو(دولت  از تمرکز، عدم تمرکز و نظم دهی مجدد توسط اند عبارت
 دولت رویکرد کامالً متمرکز نسبت به 1977-1949ي بین ها سالدر فاصله ). 2016

 آموزش عالی به وسیله دولت مرکزي کنترل مؤسسات. مدیریت آموزش عالی داشت
در . شد یمسه آموزش عالی توسط دولت اداره  موس148، تعداد 1953در سال . شد یم

 مؤسسات دولت سیاست جدیدي را مبنی بر تقویت رهبري یکپارچه 1965سال 
دولت . آموزش عالی و مدیریت سلسله مراتبی ارائه کرد که شامل چهار سطح بود

. کرد یمهاي آموزش عالی را به صورت یکپارچه تنظیم  یاستسها و  مرکزي خط مشی
.  مورد بازنگري قرار گرفتمجدداً از سوي دولته مائو نظام آموزش عالی بعد از دور

                                                
1. Liu 
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 دولت تصمیم خود را از کمیته مرکزي حزب کمونیست مبنی بر اصالح 1985در سال 
ساختار آموزشی و پیشنهاد اصالح نظام مدیریت، اجراي عدم تمرکز و گسترش 

اجراي اصالحات اساسی نظام این سیاست، اولین گام در . استقالل دانشگاهی اعالم کرد
دولت . آموزشی چین بود که هدف آن کاهش کنترل دولت بر نظام آموزشی عالی بود

 را در شش جنبه که بیانگر نظام مدیریت مشارکتی ها دانشگاهاستقالل مدارس و 
 طرح کلی اصالح 1992در سال . گیري بود را ارائه داد  و مدارس در تصمیمها دانشگاه

 آموزشی چین با هدف کاهش بیشتر نقش کنترلی و بروکراتیک دولت و توسعه نظام
اي  این طرح به دنبال تنظیم رابطه بین دولت و نظام آموزش عالی بود به گونه.ارائه شد

 به صورت مستقل ها دانشگاهکه دولت بیشتر نقش نظارت کلی سیستم را داشته باشد و 
، 1998 اعالم قانون آموزش عالی در سال با. براي برآوردن نیازهاي جامعه اقدام نمایند

 در ها  دانشگاهبر اساس این قانون. شد یم و دانشکده حفظ ها دانشگاهحق استقالل 
باشند و در خصوص اداره امور  یمهاي آموزشی و پژوهشی داراي استقالل  یتفعال

 آموزش عالی تعریف شد و در ارتباط با مؤسساتگیري براي  داخلی محدوده تصمیم
بنابراین دولت و . گیرد یمور بیرونی، هماهنگی بین دولت با مدیران موسسه صورت ام

  .ها را با همکاري هم بر عهده گرفتند  وظایف اداري و مسئولیتها دانشگاه
ها براي آغاز اجراي طرح ملی اصالحات آموزشی به  مرحله سوم آخرین تالش

 )2020 تا 2010(له صورت میان مدت و بلند مدت بر اساس یک برنامه ده سا
 طرح براي دریافت نظرات و پیشنهادات از سوي سنوی  پیش2010در سال .باشد یم

و دولت قول داد که استقالل دانشگاهی و خودمدیریتی را با تضمین . دولت ارائه شد
هاي یادگیري، تحقیقات علمی،  یتفعالهایی از قبیل  یطهحانعطاف پذیري بیشتر در 

یر تأثاي که اقتدار نهایی دولت را تحت  ریت منابع انسانی تا اندازهاکتشاف فناوري و مدی
این طرح نمایانگر قصد دولت براي کاهش مشارکت مستقیم و . قرار ندهد، افزایش دهد

ي مختلف در نظام ها دورهنمودار ذیل توزیع قدرت را در .کنترل بر آموزش عالی بود
  .کشد یمآموزش عالی چین به تصویر 
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ي زمانی در ها دوره توزیع قدرت نهادهاي مختلف در آموزش عالی بر حسب -1نمودار 

  )2016 و همکاران، لئو (ینچ
  

  استقالل دانشگاهی در کشورهاي اروپایی
ي زیادي مواجه ها چالش آموزش عالی با مؤسسات و ها دانشگاهطی دو دهه گذشته 

هاي توسعه  يهمکارن بنابراین اصالحات در بسیاري از کشورهاي عضو سازما. اند شده
به عنوان مثال در اروپا، بیانیه . ها صورت گرفته است اقتصادي براي مواجه با این چالش

ي عضو اتحادیه به منظور کشورهابولونیا و لیسبون به دنبال اصالح نظام آموزش عالی 
 جمله به دنبال آن، سایر کشورها از. فزایش کیفیت بودارقابت پذیري بیشتر از طریق 

یراً در آمریکاي التین، آسیاي شرقی و خاورمیانه و اخیاالت متحده، کانادا، استرالیا و ا 
  ).، 2014جارامیلو و زعفرانی(کرد توان مشاهده  یمشمال آفریقا نیز 
کنند که  یماستقالل دانشگاهی را به چهار بعد تفکیک ) 2009(نوکاال استرمن و 

) علمی و اداري، هئیت حاکمه، رهبري اجراییساختار  (یسازمان استقالل : ازاند عبارت
                                                

1. Jaramillo, A., & Zaafrane 
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استقالل ) اي، گزارش دهی مالی منابع مالی عمومی، منابع مالی واسطه (یمالاستقالل 
 یعلمو استقالل ) استخدام کارکنان، خدمات رفاهی، حقوق و مزایا(ی انسانمنابع 

  )ي تحصیلی، اطالعات علمیها برنامهاستراتژي موسسه، پذیرش دانشجویان، (
 ضمن تفکیک استقالل 2011در تحقیق دیگري در سال ) 2011(نوکاال استرمن و 

افزایند و  یم، معیارهاي دیگري نیز به هر یک از عوامل یادشدهدانشگاهی به چهار عامل 
اروپایی مورد بررسی قرار ) کشور26( نظام آموزش عالی 28 در مجدداًاین عوامل را 

 یک از ابعاد استقالل دانشگاهی به شرح جدول جزئیات موارد مربوط به هر.دهند یم
  :باشد یمذیل 

  
  )2011 استرمن و نوکاال،(کدام ي هر ها شاخص ابعاد مختلف استقالل دانشگاهی و -1جدول 

  استقالل علمی  استقالل کارگزینی  استقالل مالی  استقالل سازمانی
فرایند انتخاب رئیس  -

 اجرائی

معیارهاي انتخاب  -
 رئیس اجرائی

 ي رئیس اجراییبرکنار -

دوره زمانی کار رئیس  -
 اجرایی

ورود و انتخاب اعضاي  -
خارجی در بدنه حاکمیت 

 دانشگاه

گیري  قابلیت تصمیم -
 ساختارهاي علمی

قابلیت ایجاد نهادهاي  -
  قانونی

میزان و نوع بودجه  -
 عمومی

 قابلیت ذخیره منابع مازاد -

قابلیت قرض گرفتن  -
 منابع مالی

ها ساختمان مالکیت توانایی -
انایی شارژ شهریه تو -

عضو  کشورهاي دانشجویان
کارشناسی، (اروپا اتحادیه 

 )ارشد و دکتري

توانایی شارژ شهریه  -
دانشجویان کشورهاي غیر 

اروپا عضو اتحادیه 
)کارشناسی، ارشد و دکتري(

گیري  امکان تصمیم -
در خصوص استخدام 

 علمی و هیأتاعضاء 
 کارکنان اداري

گیري  امکان تصمیم -
مزایا حقوق  درخصوص

 اعضاي علمی و اداري

گیري  امکان تصمیم -
در خصوص برکناري 

 علمی و هیأتاعضاء 
 اداري

گیري  امکان تصمیم -
در خصوص ارتقاء 

  واداري علمی هیأتاعضا

گیري در  امکان تصمیم -
 دانشجویان کل تعداد خصوص

گیري در  امکان تصمیم -
 یاندانشجوخصوص انتخاب 

 )ارشد وکارشناسی کارشناسی(

 ها ئه برنامهامکان ارا -
کارشناسی، کارشناسی ارشد (

 )و دکتري

 ها برنامه به امکان پایان دادن -

هاي   یسممکان امکان انتخاب -
خدمات و  کیفیت تضمین

 محصوالت

امکان طراحی محتواي  -
  تحصیلی مختلف يها برنامه
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گونه که مشخص است استقالل سازمانی دربردارنده  همان: استقالل سازمانی
 است از جمله فرایند انتخاب رئیس اجرایی دانشگاه که بررسی معیارهاي مختلفی

  : ازاند  عبارت حاکی از چهار استراتژي است کهیادشدهصورت گرفته در کشورهاي 
 علمی، هیأتاعضاء  (یدانشگاهانتخاب به وسیله گروهی از نمایندگان جامعه  -

 )کارکنان، دانشجویان

معه دانشگاهی به صورت  حاکمه که از طریق جاهیأتانتخاب بوسیله  -
 .اند شدهدموکراتیک انتخاب 

 حاکمه که در هیأتاز قبیل (دانشگاه  حاکمه هیأتانتصاب به وسیله شورا یا  -
 )کند یمگیري  خصوص مسائل راهبردي تصمیم

اي که شورا یا هئیت حاکمه در آن عضو  انتصاب از طریق فرایند دو مرحله -
 .هستند

ت از سوي قدرت بیرونی نیز مورد اعتباریابی انتخاب رئیس دانشگاه ممکن اس
، )آلمان(براندنبرگ ي آموزشی مورد بررسی از قبیل ها نظامقرار گیرد که در نیمی از 

جمهوري چک، ایتالیا، مجارستان، ایسلند، یونان، لتونی، لوکزامبورگ، هلند، اسلونی، 
 به وسیله رئیس اسپانیا، سوئد، سوئیس و ترکیه یا به وسیله وزیر آموزش عالی یا

  .گیرد یمید قرار یاي مورد تا جمهوري یا حاکمیت ملی، منطقه
هاي انتخاب رئیس اجرایی دانشگاه نیز نتایج  یتصالحدر خصوص معیارها و 

معیارها و )  مورد16 (یآموزش يها نظامدهد که در برخی از  یمتحقیق نشان 
توان به اتریش،  یمه هاي انتخاب در قانون ذکر شده است که از آن جمل یتصالح

آلمان، سوئیس، جمهوري چک، ایرلند، ایسلند، هلند، نروژ، اسلواکی و انگلیس اشاره 
که )  مورد12(است هاي انتخاب در قانون ذکر نشده  یتصالحکرد و در برخی دیگر 

 قبرس، دانمارك، استونی، اسپانیا، فنالند، فرانسه، یونان، مجارستان، ایتالیا، : ازاند عبارت
ها  در برخی از نظام.لیتوانی، لوکزامبورگ، لتونی، لهستان، پرتغال، سوئد، و ترکیه

هایی از قبیل استاد تمام یا مرتبه دانشیاري براي کسب کرسی ریاست دانشگاه  یتصالح
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در . سال سن داشته باشد67یا در ترکیه رئیس دانشگاه باید کمتر از . نیز ذکر شده است
شگاه باید عالوه بر دارا بودن مدرك دکتري، باید داراي قبرس، مجارستان رئیس دان

نمودار ذیل وضعیت استقالل . جایگاه علمی نیز باشد و از داخل دانشگاه انتخاب شود
  .دهد یمي محاسبه شده نشان ها شاخصسازمانی را در کشورهاي مختلف بر حسب 

  

  
 ور استقالل سازمانی بر حسب نمرات اکتسابیبه تفکیک کش-2نمودار 

  
 استقالل مالی ،بیان شد 1 در جدول شماره قبالًبر اساس آنچه : استقالل مالی

قابلیت قرض  شامل نحوه استفاده و نوع بودجه عمومی، قابلیت ذخیره منابع مازاد،
ها، توانایی شارژ شهریه دانشجویان  توانایی تملک ساختمان گرفتن منابع مالی،

توانایی شارژ شهریه و ) ، ارشد و دکتريکارشناسی(اروپا کشورهاي عضو اتحادیه 
  .شود یم )کارشناسی، ارشد و دکتري(اروپا دانشجویان کشورهاي غیر عضو اتحادیه 

ي آموزشی دو شکل کلی وجود ها نظامدر خصوص نحوه تخصیص بودجه در 
، بندي در روش بلوك. بندي بودجه و روش بودجه خطی است دارد که روش بلوك
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هاي عملیاتی  ینههزي مختلف از قبیل، تحقیق، تدریس و یا ها بخش ها یا بودجه به بلوك
توانند منابع مالی را بر  یم آزادانه ها دانشگاهشود و در این روش  یماختصاص داده 

. هایی نیز وجود دارد یتمحدودحسب نیازهاي مختلف تخصیص دهند اگرچه برخی 
دهد و  یم را تخصیص در روش بودجه خطی، وزارت خانه یا مجلس، از قبل منابع

روش بودجه . اند مواجههایی  یتمحدودباشند یا با  ینمها قادر به توزیع منابع  ه دانشگا
 25 (یآموزش يها نظامشود و مابقی  ی مخطی در کشورهاي ترکیه، قبرس و یونان اجرا

در خصوص امکان ذخیره منابع مازاد توسط . برند یماز روش بودجه بلوکی بهره ) مورد
 متفاوت است به عنوان مثال در کشورهاي ،ي آموزشی مختلفها نظام نیز در ها گاهدانش

اتریش، سوئیس، دانمارك، استونی، اسپانیا، فنالند، فرانسه، آلمان، مجارستان، ایسلند، 
توانند منابع مالی مازاد را  یمایتالیا، هلند، اسلواکی و انگلیس بدون هچ گونه محدودیتی 

ي آموزشی عالی با مجوز ها نظامشورهاي لتونی، لیتوانی و پرتغال در ک. ذخیره نمایند
در کشورهاي نروژ وسوئد درصدي . منابع خارجی، قادرند منابع مازاد را ذخیره نمایند

در کشورهاي آلمان و لهستان منابع مازاد از . توانند ذخیره نمایند یماز منابع مازاد را 
در کشورهاي قبرس، یونان، ایرلند و . شود یمطریق قدرت بیرونی تخصیص داده 

در جمهوري چک و ترکیه . ي آموزشی اجازه ذخیره منابع مازاد را ندارندها نظاملیتوانی 
در خصوص امکان قرض . باشد یمهاي خاص خود  یتمحدودذخیره منابع داراي 

در .  نیز وضعیت در کشورهاي مختلف متفاوت استها دانشگاهگرفتن منابع مالی توسط 
، هلند بدون هیچ گونه  فنالندرهاي اتریش، جمهوري چک، دانمارك، استونی،کشو

در .  قادرند منابع مالی به صورت وام یا قرض دریافت نمایندها دانشگاهمحدودیتی 
 منابع خارجی تاییدکشورهاي قبرس، اسپانیا، فرانسه، لتونی، لیتوانی و لوکزامبورگ با 

 ها دانشگاهورهاي ایرلند، ایتالیا، آلمان و اسلواکی در کش. توانند وام دریافت نمایند یم
ي آموزش عالی در کشورهاي ها نظام. قرض دریافت نمایندتا سقف مشخصی قادرند 

سوئیس، یونان، آلمان، مجارستان، نروژ، پرتغال و ترکیه اجازه ندارند منابع مالی را به 
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 داراي ، مالیصورت قرض دریافت نمایند، در دیگر کشورها قرض گرفتن منابع
  . باشد یماي  هاي ویژه یتمحدود

ي ها نظام ،در ارتباط مالکیت امالك و مستغالت دانشگاه و امکان فروش آن نیز
 به عنوان نمونه در کشورهاي اتریش، جمهوي ندستهآموزش عالی کشورها متفاوت 

چ گونه  بدون هیها دانشگاهچک، دانمارك، اسپانیا، ایتالیا، هلند، اسلواکی و انگلیس 
محدودیتی قادرند امالك و مستغالت خود را به فروش برسانند، در کشورهاي سوئیس، 

 با همکاري ها دانشگاهقبرس، استونی، فرانسه، یونان، ایسلند، لوکزامبورگ و نروژ، 
در کشورهاي ها  دانشگاه. عوامل بیرونی قادرند امالك و مستغالت خود را واگذار نمایند

ونی، لهستان، پرتغال و ترکیه براي فروش امالك خود داراي فنالند، ایرلند، لت
 ها دانشگاههایی هستند و در کشورهاي آلمان، مجارستان، لیتوانی و سوئد  یتمحدود

در خصوص نحوه تنظیم شهریه . مجاز به فروش امالك و مستغالت خود نیستند
ادانه مبالغ شهریه را  به صورت آزها دانشگاهدانشجویان در اروپا سه مدل وجود دارد؛ یا 

کند و یا دولت و  یمکنند، یا دولت و قدرت حاکم مبلغ شهریه را تعیین  یمتعیین 
 در ها دانشگاهاستقالل مالی . کنند یم با کمک همدیگر مبالغ شهریه را تعیین ها دانشگاه

یر قرار گرفته است و نه تنها تأث با شروع بحران اقتصادي تحت 2008اروپا از سال 
ي دولتی کاهش یافته است بلکه شکل این حمایت مالی نیز تغییر کرده است و ها کمک
این امر منجر به کاهش بیشتر   دارند کهها دانشگاهها انتظار پاسخگویی بیشتري از  دولت

شود تا  یمها  بعالوه تالش زیادي از سوي دولت.  شده استها دانشگاهاستقالل مالی 
هاي ملی هدفمند نمایند، براي نمونه  یتلواومنابع مالی دولتی را بر حسب 

 در کشورهاي اتریش، فنالند، پرتغال و انگلیس افزایش یافته گذاري براي استیم سرمایه
ي محاسبه شده در کشورهاي ها شاخصاستقالل مالی را بر حسب  3نمودار .است

 .دهد یممختلف نشان 

                                                
1. STEM (science, technology, engineering, mathematics) 
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  ي کشورهاي مختلفها دانشگاه استقالل مالی -3نمودار 

  
 استقالل کارگزینی و منابع انسانی شامل :استقالل کارگزینی و منابع انسانی

 علمی و کارکنان اداري، امکان هیأتگیري در خصوص استخدام اعضاء  امکان تصمیم
گیري   اعضاي علمی و اداري، امکان تصمیميمزایاو گیري در خصوص حقوق  تصمیم

گیري در خصوص  کان تصمیم علمی و اداري، امهیأتدر خصوص برکناري اعضاء 
 توسط استرمن و یادشدهي ها شاخصبررسی . شود یم علمی و اداري هیأتارتقاء اعضا 

یی ها چالشاستقالل کارگزینی و منابع انسانی یکی از  که دهد یمنشان ) 2011(نوکاال 
 در ها دانشگاهاست که با توجه به تنوع قوانین و مقررات دولتی و خصوصی بر توانایی 

هاي  یهرودر خصوص . گذارد یم یرتأثها  خدام، پاداش، ارتقا و برکناري و نصباست
دهد که رویکردهاي مختلفی از استقالل زیاد تا  یماستخدام بررسی تحلیلی نشان 

 عناصر بیرونی دانشگاه است در سراسر اروپا وجود تاییدهاي رسمی که نیازمند  یهرو
ش، سوئیس، قبرس، دانمارك، استونی، ي آموزشی کشورهاي اتریها نظامدر . دارد
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فنالند، آلمان، ایسلند، ایتالیا، لتونی، لیتوانی لوکزامبورگ نروژ، لهستان، سوئد و انگلیس 
در برخی از . نمایند یم علمی آزادانه عمل هیأت کامالً در بکارگیري اعضاء ها دانشگاه

یی براي انتخاب یا ها یهرویی و ها دستورالعملاین کشورها از قبیل اتریش و سوئد 
هاي خالی و  یگاهجا علمی وجود دارد و الزام انتشار هیأتهاي کلیدي اعضاء  یتصالح

ترکیب کمیته جذب در قانون مشخص شده است ولی عناصر بیرونی در فرایند انتخاب 
هاي بیشتري در انتخاب و  یتمحدوددر کشورهاي دیگر . و بکارگماري نقشی ندارند

د به عنوان مثال در جمهوري چک، یونان، مجارستان و اسلواکی بکارگماري وجود دار
در فرانسه، یونان و ترکیه .  قرار گیردتاییدها باید توسط کمیته بیرونی مورد  استخدام

. شود یم علمی ارشد توسط قدرت بیرونی تعیین هیأتي سازمانی اعضاء ها پستتعداد 
 ها دانشگاهي سازمانی را به ها پست براي مثال در ترکیه شوراي آموزش عالی ملی تعداد

 6 مهلت داده شد تا ها دانشگاهدر ایرلند به دلیل بحران اقتصادي به . دهد یماختصاص 
 علمی را کاهش دهند و محدودیت بر ارتقاء مشاغل دائمی هیأت از تعداد اعضاء درصد

  . شود یموضع شد و این شامل اعضاء علمی و اداري نیز 
هاي  یتصالح علمی باید داراي هیأتورها، متقاضیان استخدام یباً در تمام کشتقر

 در سطح دانشکده و دانشگاه مورد ارزیابی قرار معموالًد و ناي و تدریس باش حرفه
ي سازمانی خالی دانشگاهی باید به صورت عمومی منتشر ها پستدر فنالند، . گیرند یم

ست براي یک دوره محدود اي باشد یا پ هاي ویژه یتصالحشود اما اگر فردي حائز 
 علمی از بین کاندیداهایی که هیأتدر فرانسه اعضاء . تواند بکار گمارده شود یمباشد، 

تعدادي از اعضا این کمیته توسط . شوند یمشواري علمی ملی معرفی کرده انتخاب 
 در استخدام براي مشاغل ها دانشگاه.شوند یم و تعدادي توسط وزیر منصوب ها دانشگاه

 علمی ارشد از طریق هیأتدر ایتالیا، انتخاب اعضاء . وقت و غیر دولتی آزادندنیمه 
 موسسه صورت زکارگروه ارزیابی علمی شامل یک عضو داخلی و چهار عضو خارج ا

باشند،  یم داراي مرتبه استاد تمامی و داراي وجه علمی معموالًگیرد، اعضاء بیرونی  یم
 تحقیقات گذشته و انتشارات فرد صورت هاي علمی و یتصالحارزیابی، بر اساس 



  
  
  
  

  ...ها استقالل دانشگاهملی همایش مجموعه مقاالت     342

 مؤسسات کشور، 26از کشور  22در ارتباط با استخدام اعضاء اداري در .گیرد یم
. گیري نمایند توانند راجع به استخدام اعضاء ارشد اداري تصمیم یمآموزش عالی آزادانه 

در  ها دانشگاه علمی و اداري، هیأتدر خصوص حقوق و مزایاي پرداختی به اعضاء 
 علمی ارشد، تنها در چهار کشور جمهوري هیأتحقوق اعضاء . اروپا کامالً آزاد نیستند

در لتونی، سنا حداقل . شود یم تعیین ها دانشگاهچک، استونی، سوئد و سوئیس بوسیله 
کند و معموالً با قوانین ملی کار  یم علمی را تعیین هیأتحقوق هر مرتبه از اعضائ 

ي حقوق از طریق ها ردهارك، آلمان، هلند، فنالند و انگلیس، در دانم. هماهنگی دارد
در قبرس، یونان، ایسلند، ایتالیا، اسلواکی و . شود یمها تعیین  مذاکره با دیگر بخش

ي ها بخش علمی یا ثابت است یا از طریق مذاکره با هیأتاسپانیا حقوق تمامی اعضاء 
ر کشورهاي سوئیس، جمهوري دهد که د یمها نشان  بررسی .شود یممختلف تعیین 

چک، دانمارك، استونی، فنالند، ایرلند، لتونی، لیتوانی، لوکزامبورگ، سوئد و انگلیس 
 هیأتقوانین و مقررات مشخصی نسبت به قوانین ملی کار در خصوص برکناري اعضاء 

 علمی که قبل از هیأتدر سوئد براي اعضاء  . وجود نداردها دانشگاهعلمی و اداري 
 در هلند بسیاري از .اي وجود دارد قوانین و مقررات ویژه اند شدهکار گمارده  ب1993

در فرانسه، یونان، مجارستان، ایسلند، .  علمی دائم از برکناري مصون هستندهیأتاعضاء 
علمی و (دانشگاه ایتالیا، نروژ و اسلواکی قوانین و مقررات سختی براي برکناري اعضاء 

 علمی و اداري و حتی نیروهاي هیأت آلمان اعضاء در. تنظیم شده است) اداري
در نظام . باشند یماي از برکناري مصون  خدماتی و کارکنان دولتی با مقررات ویژه

 علمی در مرتبه دانشیار و استاد تمام در هیچ صورتی از هیأتآموزشی قبرس،اعضاء 
 علمی هیأتاء شوند و در سطوح پایین تر از قبیل مدرسین، اعض ینمسمت خود برکنار 

در صورتی که دو و گیرند  یماستادیار و دستیار هر سه یا چهار سال مورد ارزیابی قرار 
شوند، همچنین در  یممرتبه به صورت پیاپی نمرات پایین کسب نمایند، از کار برکنار 

ي ثابت سازمانی، تنها در دو سال اول ها پستخصوص مدیران ارشد اداري شاغل در 
 علمی و هیأتدر ارتباط با ارتقاء اعضاء .عزل و برکناري وجود داردقرارداد امکان 
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ي کشورهاي اتریش، سوئیس، جمهوري چک، استونی، فنالند، ها دانشگاهاداري، 
مجارستان، ایسلند، هلند، مجارستان، سوئد، اسلواکی و انگلیس به صورت آزادانه قادرند 

در لتونی، آلمان و . را ارتقاء دهند افراد ،هاي اعضاء اداري و علمی یستگیشابر اساس 
ترکیه، پیشرفت شعلی براي اعضاء علمی و اداري در صورتی امکان پذیر است که 

در لیتوانی و لوکزامبورگ اعضاء اداري آزادانه . پست خالی باالتر وجود داشته باشد
 خالی یابند که پست یمتوانند ارتقاء دریافت نمایند و اعضاء علمی در صورتی ارتقاء  یم

نمودار ذیل استقالل کارگزینی و منابع انسانی را در کشورهاي . باالتر وجود داشته باشد
  .دهد یمنشان اروپایی مختلف 

  
   اروپاییي کشورهاي مختلفها دانشگاه استقالل کارگزینی و منابع انسانی -4نمودار 

  
قالل ي استها شاخصبیان شد  1 در جدول قبالًگونه که   همان:استقالل علمی

گیري در  امکان تصمیم:  ازعبارت بود) 2011(نوکاال علمی بر اساس تحقیق استرمن و 
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 یاندانشجوگیري در خصوص انتخاب   تصمیم امکانخصوص تعداد کل دانشجویان،
کارشناسی، کارشناسی ارشد و  (ها ، امکان ارائه برنامه)کارشناسی و کارشناسی ارشد(

ي مقاطع مختلف تحصیلی، امکان انتخاب ها امهبرن، امکان پایان دادن به )دکتري
ي ها برنامههاي تضمین کیفیت خدمات و محصوالت، امکان طراحی محتواي  یسممکان

در خصوص پذیرش تعداد کل دانشجویان در کشورهاي مختلف پنج . مختلف تحصیلی
یی که ها شاخص به صورت آزادانه بر اساس ها دانشگاه وجود دارد که یا گوناگونمدل 

کنند، یا از طریق مذاکره با وزارتخانه مرتبط تعداد دانشجویان  یمدارند دانشجو پذیرش 
 ها دانشگاهکنند، یا از طریق مذاکره با دولت و وزارتخانه مرتبط تعدادي را  یمرا تعیین 

کند، در مدل چهارم تعداد  یمگیرند و تعدادي را دولت تعیین  یمآزادانه در نظر 
این مورد در نظام آموزش  شود که یمثابت از سوي دولت تعیین دانشجویان به صورت 
جزئیات مربوط به کشورها .و یا به صورت پذیرش رایگان است. عالی ترکیه شایع است

  .در جدول ذیل ارائه شده است
  

  ي پذیرش تعداد کل دانشجویان در کشورهاي مختلف اروپاییها مدل -2جدول 
دانشگاه تعداد را 

  کند یمتعیین 
 صورت مشارکت دولت ودانشگاه تعداد به

  کنند یمپذیرش را تعیین 
تعداد 
ثابت 
  است

پذیرش 
  رایگان

از طریق مذاکره تعداد 
  شود یمتعیین 

تعداد پذیرش بر 
اساس دانشگاه و 
دولت تفکیک 

  شود یم

  
دانمارك، ایرلند، 

ایتالیا، لوکزامبوگ، 
لیتوانی، نروژ، لهستان، 

آلمان، قبرس،   سوئد
فنالند،  چک، جمهوري

یونان، ایسلند، پرتغال، 
  اسپانیا، انگلیس

استونی، مجارستان، 
  لیتوانی، اسلواکی

  
  ترکیه

  
اتریش، 
فرانسه، 

هلند، 
  سوئیس
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در ارتباط با معیارهاي پذیرش دانشجویان در مقطع لیسانس در کشورهاي اروپایی 
ارها از جمله ي دانشگاهی است و معموالً معیها آموزشکید بر دسترسی افراد به أت

 کمتر اجازه دارند تا ها دانشگاهشود و  یمداشتن دیپلم متوسطه توسط دولت تعیین 
 ولی در مقاطع تحصیالت تکمیلی ،معیارهاي جدیدي براي پذیرش وضع نمایند

ي جدید در مقطع ها برنامهدر خصوص ارائه . نمایند یم آزادانه تر عمل ها دانشگاه
در کشورهاي اتریش، سوئیس، ایرلند، لتونی، نروژ، : لیسانس چهار مدل وجود دارد

 بدون دخالت قدرت بیرونی و اعتبار سنجی قادرند، ها دانشگاهسوئد و انگلیس 
در کشورهاي آلمان، جمهوري . ي جدید در مقطع کارشناسی راه اندازي نمایندها برنامه

ي ها برنامهی، تمام چک، دانمارك، یونان، مجارستان، ایتالیا، لیتوانی، پرتغال و اسلواک
 توسط شوراي معموالًاین امر   که،دنجدید باید مورد اعتبارسنجی و ارزیابی قرار گیر

در کشورهاي .پذیرد یمآموزش عالی یا وزارت آموزش عالی و یا هر دو مورد صورت 
د باید مورد اعتبار سنجی نین مالی شوتأم يها برنامهفرانسه، هلند و اسپانیا براي این که 

 )قبرس، استونی، فنالند، ایسلند، لتونی، لهستان و ترکیه(کشورها در دیگر . دنگیر رقرا
ي جدید در مقطع ها برنامههاي دیگري نیز براي ارائه  یتمحدودعالوه بر اعتبارسنجی، 

هاي آموزشی هر  یتمسئولبه عنوان نمونه در فنالند، وزارتخانه . لیسانس وجود دارد
یی ها برنامهو از طریق آن مشخص است که هر دانشگاهی چه کند  یمدانشگاه را تعیین 

ي لهستان، هم در مقطع لیسانس و هم در ها دانشگاه. دهد یمو در چه مقطعی ارائه 
یی که وزارت خانه ارائه ها برنامهي جدید را بر اساس لیست ها برنامهمقطع ارشد قادرند 

 علمی تمام وقت بر اساس آنچه تهیأداده است باز نمایند و باید از نظر تعداد اعضاء 
در قانون بیان شده، نیز واجد شرایط باشند، اگر دانشگاهی بخواهد برنامه جدیدي که 

یه شوراي آموزش عالی را تاییدبازگشایی نماید باید را در لیست وزارتخانه نیست 
امه در ایتالیا اگر دانشگاهی بخواهد از منابع دولتی براي بازگشایی برن.دریافت نماید

ي دکتري ها برنامهدر فرانسه و اسپانیا تمام . دکتري استفاده نماید، باید اعتبارسنجی شود
د در حالی که در مقطع لیسانس و ارشد، در صورتی ن اعتبارسنجی شو،باید قبل از ارائه
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وانی، تدر لی.که بخواهند از منابع دولتی استفاده نمایند، اعتبارسنجی ضروري است
ي ها برنامه شرایط الزم براي ارائه ها دانشگاهایا  کند که یمگیري  شوراي علم تصمیم

ها حداقل باید عالوه بر وجود چهار  در مجارستان، دانشکده. دکتري را دارند یا خیر
 علمی با مرتبه استاد تمامی در رشته مربوطه، داراي صالحیت و کیفیت هیأتعضو 

ي ها برنامهدر ارتباط با پایان دادن . دعلمی مناسب به منظور ارائه برنامه دکتري باشن
 داراي آزادي عمل هستند و تنها در چند معموالً در اروپا ها دانشگاهتحصیلی موجود، 

 باید با ،ي موجودها برنامه براي بستن )اتریش، آلمان، فنالند، یونان( یآموزشنظام 
ها در چهار در خصوص انتخاب نظام تضمین کیفیت، تن. قدرت بیرونی مذاکره نمایند

 قادرند بر اساس نیازهاي خود آزادانه ها دانشگاهاتریش، سوئیس، قبرس، ایسلند کشور 
 اجازه انتخاب ها دانشگاهدر سایر کشورها، . مکانیسم تضمین کیفیت را انتخاب نمایند

اي و بر اساس   به صورت دورهمعموالًنظام تضمین کیفیت را ندارند، و تضمین کیفیت 
در استونی، فنالند، نروژ و انگلیس، تضمین کیفیت به صورت . گیرد یمبرنامه صورت 

 نظام 28ها، از  در خصوص انتخاب محتواي برنامه.است) موسسه (ينهادممیزي 
ي ها برنامه مورد آزادانه قادرند راجع به محتواي علمی 24 ،آموزشی کشورهاي مختلف

محتواي ) نی، لیتوانی، لهستانایتالیا، لتو(مورد  4گیري نمایند و در  آموزشی تصمیم
به عنوان مثال در لتونی، . شود یمآموزشی با همکاري یا با دخالت قدرت بیرونی تنظیم 

هاي کلی و استانداردهاي آموزش عالی پیروي نمایند از  یمش باید از خط ها دانشگاه
ي ها رتمهااي گنجانده شود، یا توسعه  ي حرفهها برنامهقبیل حداقل دوره عملی باید در 

  .کارآفرینی باید در تمام مقاطع تحصیلی ارائه شود
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  به تفکیک کشورها دانشگاه استقالل علمی -5نمودار 

  
  استقالل دانشگاهی در ایران
ذاکر . ي مختلف دچار فراز و نشیب بوده استها دورهاستقالل دانشگاهی در ایران طی 

 ها دانشگاه سیر تحول استقالل )1383 (یباباجاناز قول ) 1389 (یصالحصالحی و ذاکر 
  :به چهار مرحله تقسیم بندي کرده استرا در ایران 

 و ها دانشگاه ):1358استقالل مالی و استخدامی تا قبل از سال (مرحله اول 
شدند و تابع آیین  یم به صورت مستقل اداره 58 آموزش عالی تا قبل از سال مؤسسات

اعتبارات جاري منظور در بودجه ساالنه . ندهاي امناي خود بود هیأتي مصوب ها نامه
هاي امناي  هیأتي مصوب ها نامه، بر اساس آیین مؤسساتکل کشور براي این قبیل 

  .گردید یم مصرف ها آن
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 تسهیالت اعطایی ):1358سیر نزولی استقالل مالی، از ابتداي سال (مرحله دوم 
ت جاري، عمرانی و  آموزش عالی لغو و مصرف اعتبارامؤسسات و ها دانشگاهبه 

  . تابع مقررات عمومی شدها آناختصاصی 
و ها دانشگاه به بعد 1358 از سال ):ها احیاي استقالل دانشگاه(مرحله سوم 

یی براي کسب استقالل مجدد مالی، اداري و استخدامی ها تالش آموزش عالی مؤسسات
آموزش عالی و  مؤسساتها و  هاي امناي دانشگاه هیأتتشکیل قانون . به عمل آورند

توان قدم اول در جهت  یم شوراي عالی انقالب فرهنگی را 23/12/67پژوهشی مصوب 
  . تلقی کردها دانشگاهاحیاي استقالل 

ي وزارت علوم براي احیاي استقالل ها تالشدور نهایی (مرحله چهارم 
 به نتیجه رسید و با تصویب قانون اهداف، 1383در سال این مرحله  ):ها دانشگاه

 49ظایف و تشکیالت وزارت علوم، تحقیقات و فناوري و همچنین بند الف ماده و
انون برنامه چهارم توسعه، استقالل کامل اداري، مالی و استخدامی و تشکیالتی به ق

 تاکنون اجراي 1383از سال . آموزش عالی و پژوهشی اعطا شدمؤسساتها و  دانشگاه
 ابهامات در : ازاند عبارتین این موانع تر هممکه .  با موانعی همراه بوده است49ماده 
  .ها دانشگاهي نظارتی و روشن نبودن جایگاه دقیق خودگردانی در مدیریت ها نقش

، از منظر استقالل )2011(نوکاال ي ارائه شده توسط استرمن و ها شاخصبر اساس 
ت  در ایران بیشتر تحت نظارت و مدیریت وزارها دانشگاه ،ساختاري و تشکیالتی

 براساس پیشنهاد ها دانشگاهعلوم، تحقیقات و فناوري هستند و ساختار و تشکیالت 
 وزارت علوم نیز برسد همچنین از نظر تایید امنا باید به هیأتدانشگاه و بعد از تصویب 

ي سازمانی ها پست، تعداد ها دانشگاهي سازمانی نیز بر اساس سطح بندي ها پستتعداد 
 دانشگاه استادان از بین معموالًرئیس دانشگاه . شود یمیف بر حسب سطح دانشگاه تعر

  وزارت علوم و شوراي عالی انقالب فرهنگی منصوبتاییدو از داخل دانشگاه و با 
اعضاء  .هاي مورد نیاز براي رئیس دانشگاه در قانون ذکر شده است یستگیشاشود و  یم

از منظر استقالل مالی . کنند یم امناي دانشگاه نقش ایفا هیأتبیرونی معموالً در بدنه 
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ي ها نامهي تحت مدیریت وزارت علوم، تحقیقات و فناوري داراي آئین ها دانشگاه
 اشاره کرد که ها دانشگاهتوان به آئین نامه مالی و معامالتی  یمباشند از جمله  یماي  ویژه

وکی بودجه و اعتبارات معموالً به صورت بل. از سوي وزارت علوم ابالغ شده است
همچنین امکان و باشد  یمي آموزش، پژوهش و فناوري ها بلوكشود و شامل  یمارائه 

.  مجاز استها دانشگاه درصد در هر سرفصل براي 30جابجایی منابع مالی تا سقف 
توانند ذخیره  یم منابع مازاد مالی را اعم از اختصاصی و عمومی ها دانشگاههمچنین 

ي ها نامه داراي آئین ها دانشگاهینی و منابع انسانی، از منظر استقالل کارگز. نمایند
باشند که  یم علمی و اعضاء اداري هیأتمختلفی از جمله آئین نامه استخدامی اعضاء 

 امنا هیأت بعد از تصویب در ها دانشگاهگردد و  یم توسط وزارت علوم ابالغ معموالً
 معموالً علمی هیأتاعضاء در خصوص بکارگیري . نمایند یمزمینه اجراي آن را فراهم 

 ولی انتخاب ،اي براي انتخاب و بکارگماري در نظر گیرند  قادرند شرایط ویژهها دانشگاه
از منظر ارتقاء نیز بر اساس آئین نامه .  وزارت علوم برسدتاییدها باید به انهایی کاندید
ایط اعضاء  شرها دانشگاه ، علمی که از سوي وزارت علوم ابالغ شدههیأتارتقا اعضاء 

 هیأت امنا باید ارتقاء اعضاء هیأت ممیزه و هیأت تایید علمی را بررسی و بعد از هیأت
در خصوص استقالل علمی نیز بر اساس .  وزارت علوم نیز برسدتاییدعلمی به 

 از استقالل نسبی برخوردارند و ها دانشگاهي مورد بحث استرمن و نوکاال، ها شاخص
 یرونیب دنیا، تعداد کل دانشجویان از طریق مذاکره با منابع يها دانشگاهر بیشتمانند 

دانشجویان کارشناسی و . شود یمتعیین ) شوراي گسترش آموزش عالی و وزارت علوم(
ي آموزشی ها برنامهشوند، محتواي  یم از طریق آزمون سراسري انتخاب معموالًارشد 

  .ت قابل بازنگري اسها دانشگاهدر هر سه مقطع با پیشنهاد 
  

   آموزش عالی در ایرانمؤسساتدالیل دخالت دولت در 
 نهادهاي فرهنگی هستند که میراث ها دانشگاهاز لحاظ فرهنگی : عوامل فرهنگی

، باورها و مفروضات ها ارزشالگوها، . نمایند یمفرهنگی را از نسلی به نسل دیگر منتقل 
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دهند که  ینم اجازه ها شگاهدانها به  هاي نظام حاکم باشد و دولت یاستسباید همسو با 
ها از طریق مداخله در  دولت به عبارت دیگر.  عمل نمایندیادشدهخارج از چارچوب 

گونه  نآ ، حفاظت نمایندز استقالل فرهنگی تا اند هستتالشي آموزش عالی در ها نظام
کما این که در دوران . شود یم در ایران نیز توسط دولت ترسیم ها دانشگاهیت مأمورکه 

هاي نظام  یتمأمور با ها هاي دانشگاه فعالیتانقالب فرهنگی به منظور همسو سازي 
 استادانجمهوري اسالمی تغییرات اساسی در محتواي دروس دانشگاهی و بکارگیري 

به عنوان مثال دالیل دخالت دولت در آموزش عالی در آفریقاي . صورت پذیرفت
  : ازاند عبارتجنوبی 
 در آموزش عالی بعد از آپارتاید به منظور برابري،  نیاز به کنترل دولت-1

  دسترسی و اصالح نظام آموزش عالی
ي سیاهان از نظر تاریخی و در اوایل ها دانشگاه وجود بحران در اداره برخی -2

  )1999-1994(دوره انتقالی 
ي اقتصاد جهانی و تکنولوژیکی بر آموزش ها چالش فشار عوامل بیرونی شامل -3

  عالی
ي جامع آماري از سوي دولت به ها نظامدسترسی به : ریزي هگذاري و برنامسیاست

 و ها دانشگاهي مورد نیاز بازار کارو فقدان اطالع ها رشتهها و  منظور تعیین تقاضا
گردد که  یمي کالن کشور باعث ها برنامهها و  یاستس آموزش عالی از مؤسسات

 صورت پذیرد و به تبع آن  سیاستگذاري و برنامه ریزي در سطح کالنکم دست
دارند،  یم عالی بر اساس اطالعات جامعی که دریافت آموزش مؤسسات و ها دانشگاه

  .ي خود را منطبق نمایندها برنامهها و  روند توسعه رشته
 در یک سیستم سیاسی و اجتماعی ها دانشگاه: پذیري پاسخگویی و مسئولت

 الزم و قوانین و مقررات حاکم بر آن يها  بنابراین باید از چارچوب،کنند یمفعالیت 
 آموزش عالی و کار علمی بر مؤسساتمسئولیت نهایی کیفیت . سیستم پیروي نمایند
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بنابراین ).  ،2007هنکل(باشد عهده دولت است و دولت باید در این زمینه پاسخگو 
کند و نوع  یم آموزش عالی نگاه مؤسساتدولت همواره به عنوان زیرسیستم خود به 

  . آموزش عالی نیز بر همین منوال استمؤسساتنگاه جامعه به 
 وابستگی به منابع : و صنایع و فقدان تنوع منابع مالیها دانشگاهعدم ارتباط 

ي اخیر و به تبع آن رکود ها سالمالی دولتی و بحران اقتصادي در کشورهاي مختلف در 
 که به صورت کامل از ه باشندشت تمایل نداها دانشگاه باعث شده که ،اقتصادي در ایران

 فقدان جذب ، به منابع مالی دولتیها دانشگاهبه عالوه وابستگی . دولت مستقل گردند
 به ها دانشگاه باعث وابستگی بیشتر ؛ مالی کافی از جمله درآمدهاي اختصاصیعمناب

به عنوان مثال در ترکیه به دلیل نظام متمرکز آموزش عالی، وابستگی . دولت شده است
یا . هاست دانشگاه به منابع مالی دولتی یکی از موانع اصلی در مسیر استقالل ها دانشگاه

 ، به منابع مالی دولتیها دانشگاهدر تشکیالت خودگردان فلسطین به دلیل عدم وابستگی 
بنابراین یکی از دالیل اصلی . داردرا دولت کمترین میزان دخالت در آموزش عالی 

 است که منابع مالی زیادي را به آموزش دلیلزش عالی بدین ها در آمو مداخله دولت
 مؤسساتبدیهی است که انتظار پاسخگویی از سوي پس دهند،  یماختصاص عالی 

  . را داشته باشندمؤسساتآموزش عالی و مدیریت و نظارت بر آن 
ي دولت در راستاي توسعه اقتصادي از طریق توسعه آموزش سیاستگذار

ها در تولید،  اي با توانایی دولت وز توسعه اقتصادي به طور فزایندهدر دنیاي امر: عالی
 اجتماعی مرتبط است و آموزش نیروي کار  وکسب و بکارگیري دانش فنی، سیاسی

از دیگر سوي دانشگاه امروز . ماهر براي استفاده از دانش و فناوري ضروري است
ري، خالقیت و آموزش و  نوآو: ازاند عبارتداراي سه بعد مثلت اطالعات است که 

از طریق اداره تا کند  یم، بنابراین دولت همواره سعی ) ،2008کافوتس(پژوهش 
 را با ها دانشگاهدولت . زمینه را براي رشد و توسعه اقتصادي فراهم نمایدها دانشگاه

                                                
1. Henkel 
2. Kafatos 
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 ،هاي بالقوه افراد یتظرفهدف کمک به رشد و توسعه اقتصادي از طریق پرورش 
ي حاکم و ها نظام باید به ها دانشگاهبنابراین . مه ریزي نموده استریزي و برنا طرح

  .ها پاسخگو باشند دولت
توانند کامالً مستقل از دولت باشند یا  یهانم دانشگاه یادشده،با توجه به مالحظات 

 بنابراین رویکرد بینابینی یا نیمه مستقل را ؛ سلطه و سیطره دولت باشندزیرکامالً 
  .ن شیوه مناسب تر در نظر گرفتتوان به عنوا یم

 

  گیري بحث و نتیجه
ي آموزش عالی از طریق بررسی پیشینه و ادبیات تحقیق ها نظامبا هدف مقایسه تطبیقی 

ي آموزشی در کشورهاي مختلف ها نظامدر ارتباط با موضوع استقالل دانشگاهی، 
ها  فتراق نظاماروپایی، آسیایی و ایران مورد بررسی قرار گرفته، وجوه اشتراك و ا

شناسایی شد و دالیل مداخله دولت در نظام آموزش عالی ایران نیز بر اساس وابستگی 
نتایج پژوهش نشان داد . آن به منابع مالی دولتی و عوامل فرهنگی و سیاسی تفسیر شد

 ،ها نیستند ي آموزش عالی در هیچ کدام از کشورها کامالً مستقل از دولتها نظامکه 
 با همدیگر تفاوت دارد و دالیل این امر ناشی ها آن درجات میزان استقالل بلکه درجه یا

از دیگر سو با توجه به .از عوامل فرهنگی، سیاسی، اقتصادي و اجتماعی است
توان مدل واحدي  ینمي آموزشی کشورهاي مختلف، ها نظامپیشینه تاریخی  يها تفاوت

براي اداره و مدیریت را اشته باشد، ي آموزش عالی دها نظامکه قابلیت اجرا براي همه 
این نکته اشاره کرد به توان  یمهاي این تحقیق  یت محدوداز.  در نظر گرفتها دانشگاه

 متخصصان نظام آموزشی در يها یدگاهد امکان بررسی ،که با توجه به محدودیت زمانی
که گردد  یم بنابراین پیشنهاد ؛ي استقالل دانشگاهی وجود نداشتها شاخصخصوص 

 علمی هیأتي مورد اشاره در این تحقیق از منظر اعضاء ها شاخصدر تحقیقات بعدي 
  .دن مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرها دانشگاه
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  خصوصیات یک دانشگاه مستقل مطلوب چیست؟

  مهدي گلشنی
    

   چکیده
هـا   دانـشگاه  کـه  اسـت  هـا ایـن    رایج از استقالل دانشگاهدر حال حاضر درك 

هـاي   کمکند، ن امور داخلی خود را اداره کفارغ از قیدوبندهاي دولتی،   ،دنبتوان
غیردولتی مالی   منابع   از بتوانندد،  نتخصیص ده آزادانه   شانرا خود مالی دولت   

 آموزشـی  ریزي برنامه و   در گزینش استاد و دانشجو آزاد باشند      ،  مند شوند   بهره
 يها  در حال حاضر بعضی از دانشگاه     . انجام دهند  انرا خودش شان    پژوهشیو  

هـا و   عدالتی بیاز اما ضمناً بعضی  شده را دارند،   هاي ذکر   ما درجاتی از آزادي   
که تدارکاتی براي رفـع       درصورتی. ها وجود دارد    ها در اداره دانشگاه    ناهنجاري

ها فراهم شود، من بـا اسـتقالل ذکرشـده در بـاال      عدالتی ها و بی  این ناهنجاري 
هـا ضـروري      هاي دانـشگاه    هرحال نظارت کلی دولت بر فعالیت       اما به . موافقم
شور و لحاظ حفظ کیفیت و اقدام در جهت ارتقـاء سـطح علمـی کـ          از ،است

اما به نظر من استقالل مطلوب بیش از استقالل          .اي آن   برآوردن اهداف توسعه  
تربیت دانشجویان خالق، متعهد به کشور و استقالل       آن  . است  یادشده  صوري  

 را نیـز در  آن، دغدغه مند نسبت به رفع نیازهاي کـشور و اعـتالي علمـی آن              
  .بردارد

                                                
-استاد دانشگاه صنعتی شریف   
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طلـوب، رفـع نیازهـاي     اسـتقالل صـوري، اسـتقالل م   :هاي کلیدي  واژه
  کشور، نوآوري در علم

  
  مقدمه

هـاي   رتبه کـشوري، کـه اداره بخـش    تربیت نخبگان و اندیشمندان و تربیت مدیران عالی  
ها و مراکز آموزش عـالی    به عهده دانشگاه  گیرند،    یمختلف کشور را در آینده به عهده م       

 نقـش مهمـی در   هـا  صد سـال اخیـر، دانـشگاه    در دو قرن اخیر، خصوصاً در یک      .است
هـا نقـش      اند، و در رفع نیازهاي ضروري آن        تحوالت اجتماعی و توسعه کشورها داشته     

خـوبی   ها را به نقشاین ها بتوانند   دانشگاهاین که است براي   یهیبد. اند  اساسی ایفا کرده  
ایفا کنند باید از اختیارات الزم برخـوردار باشـند؛ و اینجـا اسـت کـه مـسئله اسـتقالل              

  .شود یها و میزان این استقالل مطرح م دانشگاه
ها، استقالل صوري اسـت، کـه         معناي متبادر به ذهن در مورد استقالل دانشگاه        ●

 و دانشجویان و امثال    استادانها، جذب      تعیین اهداف و اولویت    ینهشامل استقالل در زم   
ستقالل تر هم مطرح است، که بسیاري از جهات ا یک نوع استقالل عمیقاما . شود یآن م

ما ابتدا به ذکر استقالل صوري  .کند یتر را دنبال م هدفی عمیقولی صوري را در بردارد، 
  .کنیم ی و سپس استقالل مطلوب را مطرح مپردازیم یم

  استقالل صوري
 کـه گـردد،     هـا برمـی     ها، به مسئله رابطه دولت و دانشگاه        استقالل صوري دانشگاه  

  :استگوناگون داراي ابعاد 
 بـراي تـأمین نیازهـاي مـالی         هیـک منبـع عمـد     ،  ، در سراسر جهان   ماعصر   در ●
هایی هم توسط بخش خصوصی یا اوقاف اداره  البته دانشگاه. ها هستند ها، دولت دانشگاه

هـاي متکـی بـه کمـک مـالی       هرحال در همه کشورهاي جهان دانشگاه  ، ولی به  شوند  یم
 .اند دولت فراوان
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اند، میزان استقالل  ها بوده  دانشگاهمالی زهاينیا تأمین عمده   منبعها     دولت چون ●
  ازدر بعـضی . واره یک مسئله مورد مناقشه بوده است       هم  شان  یها در امور داخل     دانشگاه

 و  آموزشـی يهـا  جملـه برنامـه    از-هـا در اداره امـور داخلـی خـود         کشورها، دانـشگاه  
هـاي   دانـشگاه امـا در  . اسـتقالل کامـل دارنـد    -، جذب استاد و جذب دانشجو پژوهشی

 آموزشـی و پژوهـشی   يهـا  ، دانشجویان و برنامـه استاداندولتی، دولت در نحوه جذب     
 .دخالت دارد

 مـورد  در بایـد هـا      دانـشگاه  کـه ند   هـست   آن بـر هـا      دانـشگاه  اسـتقالل  مدافعان ●
 گـزینش  نحـوه  و اسـتادان  جـذب  نحـوه  و پژوهـشی  و درسـی  يها   برنامه هاي  یتاولو

هاي غربـی رایـج اسـت،      از استقالل در بعضی دانشگاه     نحوه این. باشند مستقل دانشجو
  .ولی در بیشتر کشورهاي جهان سوم رایج نیست

در ایران، این نوع از استقالل مطلوب بسیاري از دانشگاهیان بوده است، اما برخی      
 آموزشی و هاي یتزیرا فعال. دانند ینظارت یک سطح باالتر، مثالً وزارت علوم، را الزم م

 در  هـا   یـت  باعث توسعه علمی کشور شـود کـه ایـن فعال           تواند  یمدر صورتی   پژوهشی  
یک نظـارت   محتاج   این نیاز    ینتأم اما. راستاي رفع نیازهاي ملی و نوآوري علمی باشد       

ها باید بـه نحـوي     استقالل به دانشگاه   يدرواقع، اعطا . استکلی از طرف سطوح باالتر      
  . جامعه خویش بکندپاسخگوي نیازهاي کم دستها را  باشد که آن

ها، فراهم بودن امکان آزادي تبادل اندیشه         زم براي استقالل دانشگاه   ال اصول از ●
هـا، و   هـا و نـشر آن   ها و سـمینارها، اجـراي آزادانـه پـژوهش     ها در کالس و بیان نظریه 

 خـاص   هـاي   یـدگاه اظهارنظر تخصصی درباره مطالب علمـی اسـت، ولـی حاکمیـت د            
ـ . هـا اسـت     مانعی بر سر راه حفظ استقالل دانـشگاه       و قومی    جناحی، سیاسی،   ینهمچن

 .آزادي علمی نباید با مصالح جامعه در تعارض باشد

 بـه  وابـستگی  عـین  در که این است ها     دانشگاه استقالل مهم بعد یک ما نظر از ●
 و نیازها رعایت با پژوهشی، و آموزشی هاي ینه زمدر شان،  ی مال نیازهاي تأمین در دولت

رعایت نکته اخیر مستلزم حضور یک نظارت کلی البته، . باشند مستقل ملی، هاي یتاولو
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 را تعیـین    هـا   یاسـت در سنگاپور، دولـت خطـوط کلـی س        . از طرف سطوح باالتر است    
در .  در اداره امـور خـود آزادنـد   هـا  یاسـت  ایـن س چارچوبها در    ، ولی دانشگاه  کند  یم

دولت با وضـع بعـضی مقـررات    ) لیسجمله انگ از(ی یآمریکا و بعضی کشورهاي اروپا 
 و یفیتاین نظارت شامل حفظ ک. ها را به عهده دارد کلی، کار نظارت از دور بر دانشگاه

در این کـشورها، مؤسـسات آمـوزش        .  در ارتباط با توسعه ملی است      ها  یتانجام مسئول 
ر جملـه د  از( خـود دارنـد   يهـا  عالی، استقالل زیادي در تعیین اهداف و اجراي برنامه        

، و دولـت  )ها در جهت تحقق اهداف ملی گزینش استاد، گزینش دانشجو و انجام پروژه  
هـا بـا     پژوهـشی و سـنخیت آن  يهـا   آموزشی و طرح يها  نوعی نظارت بر برنامه   صرفاً  

گـذاري    نقش وزارت علوم سیاستدر بعضی موارد هم. داردرا بر عهده   نیازهاي کشور   
لحـاظ   نظارت بـر آمـوزش عـالی از   است، رزیابی ریزي کالن، و نظارت و ا    کلی، برنامه 

دولت دخالت    البته .هها با نیازهاي جامع     تناسب برنامه  و   ها  انجام مسؤلیت  ،حفظ کیفیت 
.  گـردد پژوهـشگران جـویی      حقیقـت  یـه هـا و روح     دانشگاهدر  نباید مانع از آزاداندیشی     

سیاسـی تغییـر   تحـوالت  یر  هاي علمی نباید تحت تـأث      يسیاستگذارها و     برنامههمچنین  
  .ندنک

 
  هاي ما وضعیت فعلی دانشگاه

هـاي مـا از بـسیاري جهـات تـابع وزارت علـوم و                 در وضعیت فعلی دانشگاه    ●
 آموزشـی و  هـاي  یـزي ر هاي بزرگ ما در برنامه البته دانشگاه. تحقیقات و فناوري هستند  

 متبـوع    تا حدود زیادي استقالل دارند، ولی اصالً نظارتی از طرف وزارت           شان  یپژوهش
 یاها در جهت رفع نیازهاي ملی یا نوآوري در علوم روز هستند    آیا این برنامه   این که بر  

متأسفانه دخالت وزارت علوم بیشتر در جهتی است که نبایـد         همچنین  . نه، وجود ندارد  
  :مثالً. باشد

صـورت     دکتري بـه   يها   در چند سال گذشته آزمون پذیرش دانشجو براي دوره         -
کـه بعـضی از     طـوري   صورت غیر متخصـصانه، بـه       هم به   گرفته است، و آن     متمرکز انجام 
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البتـه در نحـوه   . دانشجویان برجسته از ورود به محل تحـصیل موردنظرشـان بازماندنـد          
تـر   هـا آسـان   پذیرش غیرمتمرکز قبلی هم اشکاالتی وجود داشت، ولی به نظـر بنـده آن          

  .حل بود قابل
ها بـا تبعیـضات بـسیاري صـورت      شکده در بعضی داناستادانطور جذب    همین -

 نظارت مطلوبی از طرف دانشگاه یا وزارت علـوم یـا مرجـع        هک ، بدون این   است گرفته
  .مؤثري براي شکایات در کار باشد

هـاي     موجود در بعضی از دانشگاه     هاي  يها و رفاقت باز     بازي  با توجه به حزب    ●
در وضـعیت  هـا   ت کامل بـه دانـشگاه  ، دادن اختیارابینیم ی آن را مالعین يفعلی، که به رأ 

صورت دانـشجو و   ها، چه به  باعث حذف بسیاري از نیروهاي مطلوب در دانشگاه       فعلی  
باید اول جلوي این تبعیضات را گرفت و بعد که زمینه . صورت استاد، خواهد شد چه به

 ایـن   ایـن هـدف  ین تأمراه یکبه نظر من   .  داد  الزم را  ها اختیارات   آماده شد، به دانشگاه   
ها صـورت گیـرد،     دکتري توسط خود دانشگاهياست که جذب استاد و جذب دانشجو  

ولی همواره ناظر یا ناظرانی از طرف وزارت علوم و خود دانشگاه در جلسات گـزینش       
 هم در دانشگاه و هم در وزارت علوم براي رسیدگی به           اي  یتهحضور داشته باشند و کم    

  .شکایات وجود داشته باشد
 یرعلمـی  مهـم علمـی و غ  اتدر وضعیت فعلی، که بسیاري از تصمیم  همچنین   ●

  و از افکار خبرگان دانشگاهیِ     شود  یتوسط وزارت علوم و تحقیقات و فناوري گرفته م        
، وضـعیت بـراي توسـعه علمـی و فرهنگـی کـشور       شود یسراسر کشور کمتر استفاده م 

 پیاده شـود، وزارت  ها اهدانشگ کالنی در سطح برنامه قبالً وقتی قرار بود    . نیست مطلوب
ي خـود   ها  دانشکده هم نظرات    ها  دانشگاهکرد و     یم ها  دانشگاهعلوم مشورت کافی را با      

 .ي اخیـر کمتـر و کمتـر شـده اسـت     هـا  دههاما این موضوع در  . کردند  یمبندي    را جمع 
وزارت علوم غالباً مصوباتی را بدون مشورت کـافی بـا جامعـه دانـشگاهی بـه         ،  درواقع
.  که غالباً نارضایتی دانـشگاهیان را در برداشـته اسـت     ی، مصوبات کند  یها ابالغ م   دانشگاه

 از پختگـی و  اسـت کـه   اسـتادان هـاي ترفیـع و ارتقـاء     نامـه  آئین بارز این مطلب    نمونه
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بعدي هـستند و   معیارهاي ترفیع و ارتقاء خیلی تک. استجامعیت الزم برخوردار نبوده  
 نظـر   بـه .دنـ کن یمـ ها را از رسیدن به حقشان محـروم    گاهی افراد ممتاز در بعضی جنبه     

شود، سد بزرگـی   یم داده ها آنیاز بسیار زیادي که اآلن به مقاالت و تعداد  امتجانب،  این
  .در برابر پیشرفت واقعی علم کشور خواهد بود

هـا، باعـث    وتاز سیاسیون، که با تغییر دولـت     ها از تاخت    الزم است که دانشگاه    ●
در یک نظرخواهی، کـه در سـال   .  در امان باشندشوند یها م سی در دانشگاه  تغییرات اسا 

 در دانـشگاه علـوم پزشـکی شـیراز صـورت گرفـت، بیـشترین نگرانـی از تــأثیر         1390
 و بود، دانشگاه پژوهشی – سیاسی برخی مدیران دانشگاهی بر فضاي علمی   يها  نگرش
 و تحـوالت    تغییرات از میعل هاي  یط مح مدیریت بودن دور ضرورت بر دهندگان  پاسخ

  .جناحی و سیاسی تأکید داشتند
بیـشتر  . ین آمده اسـت   یشدت پا   ي اخیر کیفیت آموزش و پژوهش به      ها  سال در   ●

. التحـصیالن و غیـره    دارند، تعداد مقاالت، تعداد دانـشجویان و فـارغ         روي کمیت تأکید  
ول چـه کیفیتـی    محـص این کهالتحصیل شود، اما    خواهند دانشجو هر چه زودتر فارغ       یم

  .دارد، کمتر مطرح است
شدت   تحصیالت تکمیلی بهيها ي اخیر تعداد دانشجویان دورهها سالهمچنین در 

التحصیالن را بکنند کمتر مطرح بوده       مسئله جذب فارغ   این که یافته است و فکر       افزایش
ل آموزش عالی فاقد شـغ سطوح باالي  التحصیالن     از فارغ   زیادي  تعداد بسیار  پس. است

 .هستند

شـدت   هاي برتر کشور، به  هم در دانشگاه    گرفتن دانشجویان پولیِ بدون کنکور، آن     
 .ین خواهد آوردیها را پا سطح این دانشگاه

هـا، از عوامـل    ها و امکان تضارب آراء در آن      حاکمیت روح تسامح در دانشگاه     ●
 فعلی امکـان  اما در وضعیت. مؤثر در شکوفایی علم در جوامع بوده است و خواهد بود       

 از نقـد  یـز  ناسـتادان  از یاريهاي ما بسیار کم است و بس نقد و تضارب آراء در دانشگاه 
یک .  امکان نوآوري و شکوفایی علمی ناچیز استینبنابرا. کنند یدانشجویان استقبال نم
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هاي  در دانشگاه. تمدن اسالمی رواج تضارب آراء بود علت مهم شکوفایی علم در دوره    
 هم که یینقدهاحتی جالب این است که . علی نیز این مطلب صادق است بزرگ غرب ف  

کمتـر بـه     ،شود  یهاي متداول روز م     بر بعضی از نظریه   غربی  از طرف دانشمندان بزرگ     
  .گردد یمحیط ما منتقل م

 متأسـفانه  و ندارنـد  کـافی  نقـش  کـشور  نیازهاي رفع در ما فعلیهاي    دانشگاه ●
 کـشور  نیازهـاي  رفـع  در بخواهـد هـا      دانشگاه از که تاس نبوده این مقام در هم دولت

ها با صنعت را در حد الزم فراهم        امکان ارتباط آن   ینهمچن. تالش بیشتري داشته باشند   
بیـشتر  . ها را به این جهت سوق نـداده اسـت     هم آن  استادانضوابط ارتقاء   . نکرده است 

وده، و درواقع حاشیه زنـی    مقاالت دانشگاهیان ما فارغ از توجه به رفع نیازهاي کشور ب          
جالب است کـه گـاهی بیـشترین مقـاالت مـا در             .  بوده است  ها  یبه کارهاي علمی غرب   

  .یما ها بیشترین واردات را داشته  است که در آن حوزهییها حوزه
  

  ها استقالل مطلوب براي دانشگاه
انب است،  ج  با قیود ذکرشده موردقبول این    که   در باال،    یادشدهعالوه بر استقالل صوري     

دانم، و اکنون به ذکر  یبعد دیگري از استقالل مطرح است که آن را بسیار مهم م  براي من 
  .پردازم یمخصوصیات آن 

ها به تبعیت کامـل از الگوهـاي غربـی تأسـیس شـدند و            در کشور ما، دانشگاه    ●
به محیط از غرب بینی حاکم بر علم روز را نیز  همراه با انتقال علم، جهان     ها  متأسفانه آن 

بینـی بـه    به همین جهت بسیاري از نخبگان ما با تبعیـت از ایـن جهـان    . ما منتقل کردند  
 در بسیاري از موارد مـدیریت امـور   ینهمچن. اند  فعالیت علمی و اندیشه سازي پرداخته     

زدگـی   هویتی و غـرب  اند و این به بی در دست افرادي بوده که تابع الگوهاي غربی بوده  
هـاي مختلـف       وابستگی به غرب در حوزه     .علمی ما منجر شده است    بسیاري از جوامع    
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گذاري، در مـدیریت، و در اندیـشه و رفتـار دانـشجویان و       در سیاست؛خورد بچشم می 
 .استادان

ف جذب علم از غرب یا شرق نیستیم، زیرا هم قرآن و هم روایـات          ل البته ما مخا  
 مـا  هچیـزي کـ  .  منبعـی بگیـریم  حاکی از این هستند که ما باید علم و حکمت را از هر      

اند، اکتفا به جذب علـم از غـرب، و    هاي ما در دام آن افتاده   مخالفیم و متأسفانه دانشگاه   
حاشیه زنی بر آن و فراموش کردن نوآوري در علم و رفع نیازهـاي کـشور، بـه      اکتفا به   

 .شده، است کمک علم جذب

ها و مراکز تحقیقاتی زیـادي   گاه و ازجمله ایران، دانش   امروزه ما در دار االسالم،     ●
براي اثبـات ایـن ادعـا       . داریم، ولی به نظر بنده اهداف کالن روشن در پیش رو نداریم           

تـرین    اآلن مهم . یم برجستگی علمی در جامعه خود نظر افکن       يها  کافی است به شاخص   
شده در مجالت نمایه شـده توسـط    شاخص براي پیشرفت علمی ما تعداد مقاالت چاپ 

ISI   تأثیر علمی این مقاالت   این که  پژوهشی است، بدون     -یا مجالت علمی  نظایر آن   و 
 یهاما ویژگی این مقاالت چیست؟ این مقاالت عمـدتاً حاشـ  . ها مطرح باشد  یا کیفیت آن  

دانـشمند غربـی   یـک    توسـط     که اي  معادلهبراي   مثالً   هستند بر علم رایج در غرب       یزن
ترکیب شـیمیایی خاصـی در غـرب    یا اگر م؛ یابی  جواب جدیدي می   شده است،  یشنهادپ

طور خالصـه تفریعـات کارهـاي      به. کنیم  شده، اصالحات جزئی در آن ایجاد می         ساخته
اي  که سروته قضایا را بفهمد در چرخه آن گاهی دانشجوي ما بی. دهیم یها را انجام م    آن
ال حاضر یکـی  در حبدین ترتیب، . افتد که حاصلش تولید مقاله است، نه فهم قضایا        می

هـاي   نویـسی، کـه از نـشانه    از اهداف مهم علم که گسترش مرزهاي دانش است با مقاله 
  .تولید علم است، خلط شده است

امروز اعتبار علمی افراد در محیط ما عمدتاً با تعداد مقاالت مندرج در مجالت            ●
د و حتـی اگـر کـسی بخواهـ     , شود  یها سنجیده م     و نظایر آن   آي اس سی  ،  آي اس آي  

 چیزي است کـه   اصیلاما مقاله   . کند  یدکترا را بگذراند، داشتن مقاله به او کمک م         دوره
 فروش مقـاالت  يها که در زمان ما با باز شدن دکان  باشد، درحالی واقعی  نتیجه پژوهش   
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این امکان هست که یک دانشجوي متوسط با خرید مقاله به دوره دکترا راه یابـد، ولـی                 
گونـه امتیـازدهی را شـما در     این. لت نداشتن مقاله وارد نشود  یک دانشجوي ممتاز به ع    

  کجاي جهان پیشرفته سراغ دارید؟
 برابر صد کهاند     کرده کشور اساسی نیازهاي رفع جهت در کارهایی افراد گاهی ●

انـد کـه بـه تـصدیق خبرگـان       مـثالً اختراعـاتی داشـته   .  ارزش ملی دارد  ، مقاالت بعضی
 علمـی  هاي یطاند که براي مح  نوشتهییها اند، یا کتاب  بودهصورت طرح ملی اجرا به   قابل

 ه ولی به علت نداشتن مقاله موفق به کـسب ترفیـع سـالیان   ،اند بسیار بصیرت بخش بوده  
 بـراي کـشور   جبران یرقابل غهاي یان به کارهاي علمی زبعدي یک يها این نگاه . اند  نشده

 هـاي   يگونـه ناهنجـار     ري روي ایـن   دارد، و من امیدوارم که وزارت علوم تأمالت بیشت        
  .ها داشته باشد رونده دانشگاهپبنیادي بکند و توجه بیشتري به 

 به نظر بنده وضعیت فعلی معلول احساس حقارتی است که در محیط ما نـسبت               
 ):ره (ینیامام خمبه قول . به غرب وجود دارد

. ب مخـالفیم  ما با تخصص مخالف نیستیم، با علم مخالف نیستیم، با نوکري اجان           «
ي و که تخصصی که ما را به دامن آمریکا بکشد یا انگلستان، یا به دامن شور مییگو ما می 

علمی کـه مـا را بکـشد    ... و چین بکشد، این تخصص مهلک است، نه تخصص سازنده  
 یـک دانـشگاهی داشـته    خـواهیم  یما م... طرف آمریکا یا شوروي، آن علم مضر است     به

تـر    و خطرناكهاست یوابستگی مغزي، که مقدم بر همه وابستگاین  ] ما را از  [باشیم که   
  ).359:14  جلد،1389امام خمینی،  (».، نجات دهدهاست یاز همه وابستگ
توانیم   یم ما   این که ،   باید حس خودباوري را به دانشجویان تزریق کنند        ها  دانشگاه

 امام خمینـی  به قول . چیزي کمبود نداریمها آنها تولیدکننده علم باشیم و از       یغربمثل  
  ):ره(

تربیت کنند کـه بفهمنـد   ... هاي ما را مستقل      جوان این که ها بروند دنبال      دانشگاه«
بفهمند فرهنگ ازاینجا صادرشده    . خودشان یک فرهنگ دارند؛ یک فرهنگ بزرگ دارند       
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 خـواهیم  یدر عالم هستیم، و ما خودمان مـ .. چیزي بفهمند که ما هم یک. است به خارج 
  ).392:10  جلد،1389امام خمینی،  (».ن را اداره کنیمخودما

از دانشگاه، چه دانشگاه علوم قدیمی و       . دانشگاه مبدأ همـه تحوالت است    « :و نیز 
چه دانشگاه علوم جدید، از دانشگاه سعادت یک ملت و در مقابل سعادت، شقاوت یک 

امـام   (».». کنیداش یمدانشگاه را اسال  دانشگاه را درستش کنید...گیرد یملت سرچشمه م  
  ).64:8  جلد،1389خمینی، 

 خـواهیم  یما م« :و دانشگاه مطلوب دانشگاهی است که ما را به خودکفایی برساند       
یک دانشگاهی داشته باشیم که بعد از چند سال دیگر تمام حوائج خودمان را، خودمـان     

الفیم  با تخـصص هـیچ مخـالفتی نـداریم و آن چیـزي کـه بـا آن مخـ                   ما. تحصیل کنیم 
: 1387امـام خمینـی،    (».». ما به خارج، شرق و غـرب اسـت         ها  جوانوابستگی مغزهاي   

210.(  
 

  :دانستند یم وابستگی به شرق یا غرب را دانشگاه مبدأ امام خمینی
 ما را وابسته کند و در دامـن آمریکـا و شـوروي بکـشد، دانـشگاه        تواند  یکه م   آن«

 ).24: 1358امام خمینی،  (».است

  :و نیز
 یـک ملتـی اصـالح بـشود و از دانـشگاه اسـت کـه        شود یاز دانشگاه است که م «

این دانـشگاه و تربیـت دانـشگاهی اسـت کـه          .  یک ملتی به تباهی کشیده شود      تواند  یم
هـا را از خودشـان تهـی      یـا طـرف شـرق؛ و آن   کشد یهاي ما را یا طرف غرب م        جوان

  جلـد  ،1389امـام خمینـی،      (».کنـد   ی غرب و شرق م    بهها را متوجه       و وجهه آن   کند  یم
430:14.(  
 و ههاي ما باید ضمن هماهنگ کردن خود بـا نیازهـاي نوپدیـد جامعـ                دانشگاه ●

 متأسـفانه . آموختگان خود نیز عنایت داشته باشـند  استانداردهاي جهانی، به تربیت دانش 
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شـده   وپرورش و چه در دانشگاه، به بـاد فراموشـی سـپرده     تربیت، چه در آموزش مسئله
 .ستا

 اي  ما جایگاهی حاشیهيها وپرورش و آموزش عالی نزد دولت متأسفانه آموزش ●
هـا توجـه      آن.  اسـت  شـده    ها بهـره گرفتـه      اند و کمتر از خدمات علمی و فنی آن          داشته
 این دانـشگاهیان و   هستند وریزي اند که در همه امور محتاج به تخصص و برنامه          نکرده
 .ها کمک کنند آني  به رفع نیازهاتوانند یستند که موپرورش ه التحصیالن آموزش فارغ

هـاي     برجسته دانـشگاه   التحصیالن  فارغ از زیادي تعداد حاضر حال در متأسفانه ●
بـویژه   بـه خـارج از کـشور،     دکتـري  و ارشد کارشناسی يها   دوره طی براي کشور برتر

یل عدم مراجعت ایـن  دل. گردند  به کشور بازمی   ها  ین و تعداد اندکی از ا     روند  یآمریکا، م 
تفاوتی در  دینی، وجود جاذبه در آن کشورها، وجود بی -دانشجویان، ضعف هویت ملی  

مـا  . ها در آن کشورها است ها، و تضمین شغل براي آن میهن عزیزمان در مقام جذب آن 
رایگـان تحویـل    ها را به   آن ،برداري  ، ولی موقع بهره   کنیم  یتعدادي افراد نخبه را تربیت م     

  .دهیم یغرب م
 

  ها دانشگاهین استقالل واقعی تأماقدامات الزم براي 
ما مغفول مانـده مـسئله    مراکز آموزش عالی    یکی از موضوعات فرهنگی که در        ●

 اخالقی يها چند چیز باعث غفلت از آموزش ارزش.  اخالقی استيها اخالق و ارزش
هـا اسـت کـه     ها غرق شدن در تخـصص       یکی از آن  .  علمی ما شده است    هاي  یطدر مح 

هـا در خـأل    که تخصص باعث شده هر چیزي جز خود تخصص فراموش شود، درحالی      
 ، پـس  انـسانی بکـار گرفتـه شـوند     هـاي   یطآینـد، بلکـه بایـد در محـ          انسانی بکار نمـی   

 بنابراین یک .دنتفاوت باش هاي علم نباید نسبت به آثار علم بر جوامع انسانی بی فرآورده
ـ       و پژوهـان توجـه داشـته باشـد        ه تهـذیب اخالقـی دانـش      دانشگاه مطلوب حتماً باید ب
تفـاوت   التحـصیالن بـی   ها نباید نسبت به بعد اخالقی فارغ        تشکیالت نظارتی بر دانشگاه   

  .باشند
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ی تربیت کند که بـه مانـدن در کـشور و خـدمت بـه آن             یدانشگاه باید دانشجو   ●
، امـا آیـا حـاال چنـین      دیندار تر خـارج شـود  شود یمند باشد و اگر دیندار وارد م      عالقه

 ین که فقـط دنبـال تـأم   کند یم ها به دانشجو القاء     است؟ فرهنگ فعلی حاکم در دانشگاه     
 .باید با کار فرهنگی ظریف این جو ناسالم را تغییـر داد  . و شهرتش باشد  اش  یندهشغل آ 

فرهنگ تزریقی نیست، بلکه اصالح .  فرهنگ دینی را رایج کرد  توان  یبا بخشنامه نم  ولی  
ن مستلزم کار عقالنی و پخته و عالمانه است و در این مورد بایـد بـین دانـشگاهیان و          آ

 جوانان  يها   و دغدغه  ها  یتباید از تفکرات، اولو   . برقرار باشد سازنده  حوزویان دیالوگ   
  .ریزي درست داشته باشیم  نادرست آنان برنامهيها  نگرشییرمطلع شویم و براي تغ

هـاي مـا    عمده حاکمیت فرهنگ غرب در دانـشگاه   جانب یک علت      به نظر این   ●
 باعث تضعیف هویت ملّی و بروز عقـده  کهتوجهی به فرهنگ دینی ـ ملی ما است،    بی

، شـده  مـان  یهـاي علمـ   هاي ما، خصوصاً محیط ر محیطبیشتحقارت نسبت به غرب در      
 التحـصیل داخلـی تلقـی    التحصیل شده است برتر از فارغ فردي که در خارج فارغ . است

هاي برخی از    اآلن بعضی دانشکده  . تر باشد   نخبهالتحصیل داخلی     فارغشود، حتی اگر      می
دهند که افرادي را بپذیرند کـه حـداقل    ، ترجیح میاستاد، در مقام جذب   ما هاي  دانشگاه

 ایرانی  استادانطور احترامی که براي       همین. دوره پسادکتري را در خارج گذرانده باشند      
 ،اند، ناچیز است ها قائل شأن آن هم  نا مقایسه با احترامی که براي خارجیاند، در مقام قائل

  .ایم ما این را مکرر دیده
ي هـا  سـال از آثار عقده حقارت نسبت به غرب تعداد قراردادهایی است که در      ●

هاي غربی منعقدشده است، و همچنـین ولعـی اسـت کـه بـراي انعقـاد          اخیر با دانشگاه  
برخی از مسئوالن ما . بینیم ر مسئوالن و بعضی مدیران دانشگاهی میگونه قراردادها د این

گـویم کـه بـا     مـن نمـی  .  علم مـا را توسـعه دهنـد   اند لیکنند که غربیان ما  واقعاً فکر می  
وآمد نداشته باشیم، ولی باید بیشتر به فکر مشارکت خودمان در  هاي خارج رفت دانشگاه

مـا تـا   . اي ضروري کشور در داخـل باشـیم  نوآوري علمی و همچنین به فکر رفع نیازه    
هـاي   مان را خودمان تأمین نکنیم، همواره مجبور به تحمل بعضی تحریم     نیازهاي اساسی 
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 نگیریم، در تولید علم در سطح مرزهاي يدجهمچنین تا خودمان را . غرب خواهیم بود
ك مشترك هاي برتر ما چه نیازي دارند که مدر       دانشگاه. دانش مشارکت نخواهیم داشت   

 و شـأن  بـرد  یگونه امور استقالل فکري ما را از بین مـ      هاي غرب بدهند؟ این     با دانشگاه 
  .آورد ی را پائین ممانیها دانشگاه
 انحرافـات در بعـد علمـی    عمـده  به نظر من یـک مـشکل اساسـی کـه باعـث       ●
 و مدارس شده است این اسـت کـه دانـشگاهیان و معلمـان مـدارس ازنظـر                ها  دانشگاه
هاي انحرافی، از قبیل چند شغلی یـا کـسب درآمـد از         تأمین نیستند و دنبال راه     معیشتی

گرفتنـد و    و معلمان قبل از انقالب یـک حقـوق مـی      استادان. اند  رفتههاي غیرعلمی،     راه
 غیـر از    اسـتادان اآلن  . توانستند یک زندگی معتدالنه داشته باشـند        تأمین بودند، یعنی می   

التدریس و حق هدایت رساله کارشناسی ارشد و     لی، حق حقوق ماهیانه از یک محل اص     
دولت باید . الوصف تأمین نیستند گیرند و مع از چند جا می) الجلسه و گاهی حق(دکتري 

زیـرا  . وپـرورش شـأن قائـل باشـد     بیش از میزان فعلی براي آمـوزش عـالی و آمـوزش         
 علـم در  اآلن. کننـد   میالتحصیالن این دو ارگان هستند که آینده این کشور را اداره            فارغ

 معیشت افراد شـده     نیتأم است و دکانی براي      داده  ازدستکشور ما شأن واقعی خود را       
 است

آنکـه علـم و    دانشگاه مستقل مورد نظر اسالم، دانـشگاهی اسـت کـه درضـمن           ●
بینی اسالمی هم بر آن حاکم  ، جهاناست روز يها فناوري در آن در حد اعالي پژوهش   

 يسو ید اقدامات فرهنگی اساسی در راستاي تغییر نگرش دانشگاهیان به      پس با . باشد  یم
بینی اسالمی بر افکار دانشگاهیان  حاکمیت جهان. ی صورت گیردیخودباوري و خوداتکا

 علوم تجربی واقف باشند و از این علوم فراتر روند هاي یت که به محدود  شود  یباعث م 
) دینـی و علمـی  (بینی الهی، همه معارف       جهانزیرا در   . و مسئوالنه از علم استفاده کنند     

 و دهـد  یها م  به آنتر یعبینی ضمناً بینشی وس این جهان. گیرند ی قرار مچارچوبدر یک   
  .کنند ینگر پیدا م یک دید کل
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 مطلوبمستقل خصوصیات یک دانشگاه ) 3(

 هـا بتواننـد     ها این است که دانشگاه      در حال حاضر درك رایج از استقالل دانشگاه       
 مالی دولـت را خودشـان آزادانـه تخـصیص           يها  امور داخلی خود را اداره کنند، کمک      

مند شـوند و در گـزینش اسـتاد و دانـشجو و       دهند، بتوانند از منابع مالی غیردولتی بهره      
امـا  . من با استقالل ذکرشده در باال مـوافقم . ریزي آموزشی و پژوهشی آزاد باشند       برنامه

هـا وجـود دارد، بایـد اوالً ایـن      عـدالتی   و بـی هـا  يهنجارچون در حال حاضر بعضی نا  
 جلـوگیري شـود، یـک       ها  ي از تکرار این ناهنجار    این که ثانیاً براي   . اشکاالت رفع شود  

لحاظ حفظ کیفیـت، بـرآوردن اهـداف     ها  از  دانشگاه هاي  یتنظارت کلی دولت بر فعال    
  .ري است، ضروها ي و ناهنجارها یض کشور و جلوگیري از تبعيا توسعه

 را در الـذکر  بیش از استقالل صوري فوق  یی  اما به نظر من استقالل مطلوب محتوا      
  :است خصوصیات زیر بردارد و حاوي

 نظري و کـاربردي، در جهـت بـاال          يها   فراهم کردن شرایط براي پژوهش     )الف(
  .بردن مرزهاي دانش و رفع نیازهاي جامعه اسالمی

ی یژوهـشگران، تـا در جهـت خوداتکـا        رواج خودباوري در دانشجویان و پ      )ب(
 .قدم بردارند و در برابر تهاجم بیگانگان مقاومت کنندخویش جامعه 

 دانشگاه مرکز انتقال اخالق و فرهنـگ و معنویـت بـه      ، تا تهذیب دانشجویان  )ج(
هـا بیـرون     کارگزاران اجرائی و متخصصان علمـی کـشور از دانـشگاه        یراز. باشدجامعه  

 . کشور نقش دارندینده آهاي ریزي  و در برنامهآیند یم

 شرط الزم براي شکوفایی علمی      یک  امکان تضارب آراء، زیرا آن     کردنفراهم  ) د(
 .است

 ما حاکم است، که استادانو   باید این ذهنیت که اآلن بر بسیاري از دانشجویان)ه(
 .بینند، پاك بشود تنها راه نجات را کمک دیگران می
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بازي که اآلن در جذب دانشجو یا استاد در بعـضی             یتپار باید رفاقت بازي و      )و(
 .جاها متداول است کنار گذاشته شود

  
  منابع
   نشر آثـار     تنظیم و  ، مؤسسه 14، ج    امام خمینی  یفهصح،  )1389. (اهللا  خمینی، روح 

  ).ره(امام خمینی 
   تنظیم و نشر آثـار      مؤسسه ،10، ج    امام خمینی  یفهصح،  )1389. (اهللا  خمینی، روح 

  .)ره(مینی امام خ
   تنظـیم و نـشر آثـار    مؤسسه، 8، ج  خمینی  امام یفهصح،  )1389. (اهللا  خمینی، روح 

  )ره(امام خمینی 
        تنظیم و نشر آثار     ، مؤسسه )1387. (دانشگاه و دانشگاهیان از دیدگاه امام خمینی 

  .)ره(امام خمینی 
  کبیریرام انتشارات مؤسسه ،21، دفتر )1358. (در جستجوي راه از کالم امام.  
   تنظیم و نشر آثـار      ، مؤسسه 14 ، ج    خمینی  امام یفهصح،  )1389. (اهللا  خمینی، روح 

  .)ره(امام خمینی 
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  مستقل دانشگاه در پردازي نظریه و نقادي آزاداندیشی،

  1حجت االسالم فیض
  

  چکیده  
 آرمانی ما هر چه غیر دانش است باید پیرو دانش جامعهبر آنیم تا بگوییم در 

از دیدگاه . دانشمندان باید در صدر نشینند و جامعه را رهبري نمایند. اشدب
 دانایی محور، جامعه. قرآن پس از نعمت وجود، نعمتی برتر از دانش نیست

 بگوییم یک جمله است، خواهیم میآنچه .  ایده آل قرآنی استجامعه
، که  است بدیهیاي قضیه متعالی، جامعهضرورت استقالل دانشگاه براي یک 

  .تصورش موجب تصدیق است

استقالل مفهومی است نسبی و هر زمان صحبت از استقالل کردیم، 
حذف . بالفاصله باید به این سؤال پاسخ دهیم که استقالل نسبت به چه چیزي

.  است، که از محاالت عادي استچیز همهاین نسبت، به معناي استقالل از 
پاسخ ما این . به این سؤال پاسخ دهیمبنابراین در بحث استقالل دانشگاه باید 

است که دانشگاه باید از غیر دانش مستقل باشد و چون تالش انسان در 
 کنجکاوي، فهم حقیقت است فرض ما این است که غریزهپاسخگویی به 

پس دانشگاه فقط باید متعهد به حقیقت باشد و از .  حقیقت استآیینهدانش 

                                                
- قم هیمدرس حوزه علم .                  ali.r.feiz@gmail.com 
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 کند، نمی انکار را اي گزاره  چنین چون کسی ضرورت. غیر آن مستقل باشد
 :از عبارتند موانع بپردازیم، آن موانع به باید پس

 : عوامل بیرونی- الف 

 . تالش عوامل حکومتی براي به خدمت گرفتن دانشگاه -1

 .تالش عوامل ثروت براي استخدام دانشگاه -2

 .تالش عوامل تزویر براي استخدام دانشگاه -3
 : عوامل درونی- ب 

  .هدفی بی -1

 .ضعف -2

 .پرهیز از تحمل هزینه -3
 .پردازي فقدان انضباط در نظریه -4

 .ها فرصتعدم استفاده از  -5

 .وتفریط افراط -6

 کالم این است که عامل بیرونی استقالل و نقادي و هر اقدام خالصه
 دروغ که آن.  باور دروغ استهم آن دیگري دروغ است و عامل درونی سازنده

 خواهد گویان دروغ یکی از همان زودي به و یابد میرا باور کند، تربیت دروغ 
   معیوب همچنان ادامه خواهد یافتچرخهشد، و این 

 ،، استقالل دانشگاهيپرداز هی، نظري نقاد،یشی آزاداند:هاي کلیدي هواژ
  .حکومت
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 لرَّحِیمِٱلرَّحمنِ ٱللَّهِ ٱبِسمِ 

 لَّذِيٱ ﴾3﴿ لْأَکرَمٱ قْرَأْ و ربّکٱ ﴾2﴿نْ علَقٍ  مِلْإِنسانَٱ خَلَقَ ﴾1﴿ لَّذِي خَلَقَٱسمِرَبِّک ٱقْرَأْبِ ٱ
 ﴾5﴿ لْإِنسنَ ما لَم یعلَمٱعلَّم ﴾4﴿ لْقَلَمِٱعلَّم بِ

. شده آفرید  انسان را از لختی خون بسته. که آفرید بخوان به نام پروردگارت، آن
وسیله قلم  که به کس   آن.کریمان است تر از همه که پروردگار تو کریم بخوان، درحالی

 . آموختدانست یبه انسان آنچه را که نم. علم آموخت

ازآن به نعمت  خداي متعال در این سوره، ابتدا به نعمت آفرینش پرداخته پس
 .پرداخت یاگر بعد از نعمت ایجاد، نعمتی برتر از دانش بود، به آن م. دانش

مانی که فرشتگان به آفرینش جامعه دانایی محور، جامعه ایده آل قرآنی است؛ ز
من : اعتراض کردند خداوند متعال، آنان را مورد عتاب قرارداد و فرمود) ع(آدم 
، علم بیاموخت، به او فرمان )ع(که به آدم  و آنگاه. دارم، به آنچه شما علم ندارید علم

 که نگفتم آنچه را: داد، تا دانایی خود را به رخ فرشتگان بکشد و سپس به آنان فرمود
 !دانم ، من میدیدان یشما نم

که هدهد را، به دلیل غیبتش از خیل لشکریان، وعده ذبح ) ع (مانیسل که  و آنگاه
من : یا عذاب دردناك داده بود، با وي مجادله کرد، او حضرت سلیمان را مجاب کرد که

 .یدان یدانم، آنچه را که تو نم می

با آن جاللت، متواضعانه و با تعهد را ) ع (یو نیز آنچه پیامبر اولوالعزم، موس
: که) ع (یخطاب او به موس. واداشت، دانایی او بود) ع(روي از خضر  به دنباله! سکوت

 .آموز است براي ما عبرت! ها را داري چگونه توان تحمل نادانسته

 یک  بگوییم یک جمله است، ضرورت استقالل دانشگاه برايمیخواه یآنچه م
 .ي است بدیهی، که تصورش موجب تصدیق استا جامعه متعالی، قضیه

اداره کشور با اختیار و  - 2. خودمختار بودن: استقالل: میخوان یدر فرهنگ معین م
 .آزادي بدون مداخله کشورهاي بیگانه



  
  
  
  

  ...ها استقالل دانشگاهملی همایش مجموعه مقاالت     374

که قصد بحث پیرامون  قبل از ورود به اصل بحث، الزم است درباره مفاهیمی
 .ها را داریم، قدري تأمل نماییم آن

م استقالل و آزاداندیشی، هردو مفاهیمی نسبی هستند، که غفلت از این دو مفهو
استقالل از  .آفرینی شده است مشکل هاي عامل، در بسیاري از موارد، موجب سوءتفاهم

در معجم .  است"اندك" و "کم" با الم مشدد است، معناي این ماده "قل" شهیر
قاف و الم مشدد، در : میخوان ی مق.هـ 395 مقاییس اللغه تألیف احمد بن فارس متوفاي

 یعنی قوم به راه خود "استقل القوم" :شود یگفته م. کمی و ناآرامی: اصل دو معنا دارد
با . اند ادامه دادند، نیز از همین ریشه است، گویا آنان مسیر را آسان و کم زحمت شمرده

ت به آن که نسبت به چیزي مستقل است، بدین معنی است که نسب این تحلیل، قومی
 رایج در زبان فارسی است، ي، این معنی مغایر بامعنادهد ی و انجامش مورزد یاهتمام م

 502 راغب اصفهانی متوفاي. داند یم  این مغایرت، استقالل را امري نسبیبا وجوداما 
اسقللته، اي رأیته ": کند ی ذکر کرده و اضافه م"قل"ق هم همین معنا را برایماده .ـه

کم شمردن آن مانند  یعنی  استقالل چیزي"تخففته اي رأیته خفیفاقلیال نحو اس
گویند،   مکان کوه را هم قله مینیتر مرتفع. استخفاف چیزي به معناي خفیف شمردن آن

نامه دهخدا هم در  در لغت .چون ازنظر وسعت مکانی از جاهاي دیگر کوه کمتر است
 خود يخود به...  بلند آمدن،يجا بهبرداشتن و بلند کردن، " :میخوان یمعناي استقالل م

 .شرکت غیري به کاري بر ایستادن، به خود به کاري ایستادن بی

 توان یند، م هست کلمه استقالل، که نزدیک به هم با توجه به معناي عربی و فارسی
کاري را با  که ، چراشود یگفت مفهوم کم بودن در معناي رایج این کلمه لحاظ م

گیرد، اما انجام دادن آن بدون شرکت  ادن، افراد زیادي را در برمیشرکت دیگران انجام د
اما همه این معانی، نسبی بودن این کلمه را . شود یدیگري، تعداد کمتري را شامل م

ها از دخالت در موضوع  ، به معناي توجه به عامل یا عوامل معین و حذف آنرسانند یم
: شود یستعمال شد، بالفاصله سؤال مبنابراین هر زمان کلمه استقالل ا. نظر مورد

از طرفی بر اساس یکقاعده اصولی، حذف متعلق افاده  استقالل نسبت به چه عاملی؟
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، وقتی استقالل، یک مفهوم نسبی است و هنگام بکار بردن آن الزم است کند یعموم م
 استقالل نسبت به چه چیزي، عدم ذکر شود یکه متعلق آن را ذکر کنیم، یعنی سؤال م

اما مسلماً این عموم از . چیز ، یعنی استقالل نسبت به همهکند یاین متعلق افاده عموم م
. تاً امکان نداردعاد که وجود و تحقق چنین نهادي ، چراشود یاین لفظ اراده نم

هم مانند هر نهاد دیگري، چه در ایران و چه در سایر کشورها، تحت تأثیر ها  دانشگاه
بنابراین . گذارند ی و هم خود، روي امور مختلفی تأثیر مرندیگ یعوامل فراوانی قرار م

که مستقل  شود ی، طبعاً این سؤال مطرح ممیکن یوقتی صحبت از دانشگاه مستقل م
براي تشخیص این عوامل باید به فلسفه وجودي دانشگاه . نسبت به چه عامل یا عواملی

اگر به مفهوم دانش . دانش استدانشگاه، چنانچه از نام آن پیدا است، مکان . توجه کرد
دانش باید از غیر .  دانشگاه از چه اموري باید مستقل باشدشود یتوجه کنیم، معلوم م

تصور صحیح . دانش مستقل باشد، همچنین دانشمند باید از غیر دانشمند مستقل باشد
 دانش از استقالل باالتر، غیر دانش باید تابع. انجامد یاین گزاره الجرم به تصدیق آن م

فرهنگ دینی و ملی ما، مانند فرهنگ ملل دیگر، سرشار از مدح دانش و ذم جهل . باشد
 عقالیی مورد تأیید شارع رهیس یک عنوان است و اصالً لزوم رجوع جاهل به عالم به

. مقدس هم قرار گرفته و مستند اصلی برخی از احکام مهم مانند اجتهاد و تقلید است
 :شده است  اري در مدح دانش و ذم جهل نازلدر کالم وحی هم آیات بسی

لْأَلْبابِ؛ بگو آیا ۟ٱلُوا۟ إِنَّما یتَذَکرُ أُوۗنَ لَا یعلَمونَ لَّذِیٱلَّذِینَ یعلَمونَ وٱ قُلْ هلْ یستَوِي
 برابرند؟ فقط صاحبان خرد به این مسئله توجه دانند ینم با کسانی که دانند یمکسانی که 

توانا بود  :کند یمدر فرهنگ ملی ما هم همین یک عبارت کفایت ) 9غافر؛ (؛ کنند یم
 هرکه دانا بود

 و مردم، به کرده یهاي قدیم باورهاي فراوانی در بین مردم رواج پیدا م از زمان
. اند دانسته یم ها را مسلم و تغییرناپذیر اند، آن که با این باورها داشته دلیل انس طوالنی

 آشکار ها آن که نادرستی مینیب ی، باورهاي فراوانی را ممیکن یوقتی به پشت سر نگاه م
به دلیل اطمینان مردم . اند بوده ها دانشگاه عامل آشکارکننده هم عمدتاً. شده است
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، با اند برده یم که به نادرستی این باورها پی شان، همواره دانشمندانی درستی باورهاي به
همواره اعتالء .  از انزوا تا سوزاندن؛اند شده یممقاومت، مخالفت و انواع فشارها مواجه 

تأثیر  .و افول جوامع با رفعت جایگاه دانش و دانشمند و عدم آن نسبت مستقیم دارد
فرموده ) ص( اسالم الشأن میچنانچه پیامبر عظ. انکار نیست  دانشمندان بر جوامع قابل

 :است

دو . لناس األمراء و العلماءصنفان من أمتی إذا صلحا صلح الناس و إذا فسدا فسد ا
 و اگر فاسد شوند یگروه از امت من هستند که اگر به صالح گرویدند، مردم صالح م

 .حاکمان و دانشمندان: شوند یشدند، مردم فاسد م

: این که یک مسئله کلی استفاده نمود و آن توان یم) ص(از بیانات آن حضرت 
هایت متوجه دانشمندان و حاکمان آن اي، درن مسئولیت اصلی صالح و فساد هر جامعه

، با توجه به تأثیرپذیري حاکمان از دانشمندان، مسئولیت رسد یبه نظر م. جامعه است
 . باشدتر نیاین گروه سنگ

یابی و تحلیل دقیق و علمی بسیاري از رخدادهاي اجتماعی، درنهایت رد  ریشه
قدس  (ینیمشک اهللا شاد آیت استاد بزرگم، مرحوم روان. دهد یپاي دانشمندان را نشان م

 خود داستانی از ممنوعیت سب و لعن موالي متقیان، يها دریکی از درس) سره
هم آن را در ) ره (ي، که مرحوم استاد شهید مرتضی مطهرکرد ینقل م) ع (یحضرت عل

 41آنکه در سال  از  معاویه، پسر ابوسفیان، پس: کتاب داستان راستان نقل کرده است
 سلطنت نشست، تصمیم گرفت با سالح تبلیغ و ایجاد شعارهاي هجري بر تخت

در سراسر مملکت ... صورت منفورترین مرد عالم اسالم درآورد را به) ع (یمخالف، عل
. را به شکل یک شعار عمومی و مذهبی درآورد) ع (یپهناور اسالمی، لعن و دشنام عل

...  خطبه کنندمهیرا ضم) ع (یجا روي منابر در روزهاي جمعه لعن عل دستور داد همه
 بود، این کار را ممنوع کرد و فرمان داد کسی حق هیام یعمر بن عبدالعزیز، که خود از بن

إِنَّ اللَّه یأْمرُ " مهیکر هیآ) ع (ی لعن عليجا را لعن کند و دستور داد به) ع (یندارد عل
 ".90نحل . دهد یردن فرمان مبِالْعدلِ و الْإِحسانِ؛ به یقین خداوند به عدالت و نیکی ک
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هم این بود که زمانی با کودکان مشغول بازي بود و طبق  علت آن. ها بخوانند را در خطبه
معلمش، که . کردند یرا سب و لعن م) ع (یعلي ا عادت معهود آن زمان، به هر بهانه

   :شاهد این مسئله بود، محرمانه به او گفت
 ؟يکرد یآیا تو امروز علی را لعن م

 بلی

آنکه از اهل بدر راضی  از  از چه وقت بر تو معلوم شده است که خداوند، پس
 اند؟ ها مستحق لعن شده ها غضب کرده است و آن شده، بر آن

 مگر علی از اهل بدر بود؟

 آیا بدر و مفاخر بدر جز به علی به کس دیگري تعلق دارد؟

 . دیگر این عمل را تکرار نکنمدهم یقول م

 !قسم بخور

 .خورم ی مقسم

 .این طفل به عهد و قسم خود وفا کرد

 عوامل تفوق و چیرگی جوامع یا افول و مغلوب نیتر  یکی از مهمرسد یبه نظر م
دانشمندان، فرهنگ جوامع را تغییر . ها، عملکرد دانشمندان آن جوامع است شدن آن

ز سنخ اي دستخوش تغییر شد، دیر یا زود، حکومتی ا  و وقتی فرهنگ جامعهدهند یم
هر دانشمندي که یک مطلب جدید علمی را در . خود آن جامعه بر آن حاکم خواهد شد

، باید فکر کند که ممکن کند ییک جلسه درس یا در یک مقاله و نوشتار علمی ارائه م
آیا هگل یا مارکس .  یک حادثه عظیم اجتماعی شودهیاول است همین اتفاق ساده، نطفه
نی که در ابتدا سخنانی را در مجامع علمی مطرح کردند، یا انگلس یا دیگر دانشمندا

 تشکیل مکاتب سیاسی و اجتماعی و تحوالت عظیمی هیتوجه داشتند که این سخنان پا
 مهمی از جهان را تحت تأثیر قرار داده و يها ها سال بخش خواهد شد، تحوالتی که ده

 ***!خواهد کردجهان حاکم  بر خواهد انگیخت و معادالت جدیدي را بر ها جنگ
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 برتري انسان است و غیر عالم باید از عالم هیحال که دانستیم اوالً دانش ما
 عامل مؤثر بر نیتر پیرویکند و غیر دانش نباید بر دانش تأثیر بگذارد و دانش بزرگ

سرنوشت جوامع است و اعتالء و افول جوامع بستگی به شأن و مقام دانشمندان در 
اگر دانشمند در .  دیگر چیزي براي گفتن نداشته باشیمرسد یجوامع دارد، به نظر م

 يها يماری خود را خواهد دید، بندهیدانش ورزي آزاد باشد جامعه گذشته، حال و آ
اما آیا کسی این . ها خواهد پرداخت آن موقع تشخیص خواهد داد و به معالجه خود را به

 چالش نیتر ه یکی از بزرگپس چرا هموار. رسد ی؟ به نظر نمکند یامور را انکار م
  جوامع، برکشیدن عالمان و فرود آوردن جاهالن است؟

ها   را باید در نفسانیات انسانیادشده عامل اخالل در روند صحیح امور نیتر بزرگ
 اگر هر. ندیآ یکه برشمردیم، در عموم جوامع، ارزش به شمار م اموري. جستجو کرد

شد، هر چیزي در جاي خود قرار خواهد گرفت، اما بند بایها پا واقعاً به این ارزش کسی
که مال، قدرت، موقعیت و محبوبیتی، بیش از آنچه یی ها مشکل اینجا است که آن

و . ها اکراه دارند ، معموالً از رودررو شدن با این ارزشخواهند یند، م هستآن درخور
هر و افول، اعتالء جهل، دانش و زور، م. دیآ یاینجا است که تزویر به یاري زور و زر م

، سفلگان رندیگ یآنگاه جاهالن جاي عالمان را م. شود یو باالخره ظلمت، نور شمرده م
در سرنوشت هر تمدنی  .رندیگ یرد جاي بزرگان را م خُيها بر صدر نشسته و انسان

تمام اقشار جامعه نقش دارند و برآیند تالش جمعی است، که موجب افول یا اعتالي 
 و حاکمان، از طرفی حاصل این برآیند هستند و از طرفی، با تأثیر دشو یآن تمدن م

، با بسیج نیروها و عوامل مختلف اجتماع و هماهنگ نمودن توانند یمتقابل خود، م
، موجب ها آنتشتت و تفرق در بین  ها، موجب اعتالي جامعه شوند، یا با ایجاد  آن

جامعه علمی ان، نقش دانشمندان و اما در این می. اتاف ولو سقوط آن را فراهم کنند
جمله  ، با تأثیرگذاري بر روي سایر اقشار، ازتواند یاین قشر م. اهمیت بیشتري دارد

 .حاکمان، موجبات صالح و فساد جامعه را فراهم نماید
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العلم ما لم : میآموز یچنانچه ما در ابتداي تحصیل در کتاب آداب المتعلمین م
 تمام وجودت را وقف دانش نکنی، دانش جزئی از تؤته کلک لم یؤتک بعضه؛ اگر

ضیاء عراقی، آموختن فقه  به قول مرحوم آقا. وجود خود را به تو ارزانی نخواهد داشت
گرچه مورد صحبت او . سنگ است دشوارتر از کندن چاه و درآوردن آب با سوزن از دل

ر دانشی چنین  آن است، که در ه*** فهم عمیق بودن،فقه است، اما مشخصه اصلی فقه
که توجه دانشمند و محقق را از تالش براي دانستن منحرف   عاملینیتر کوچک. است

اما چه کنیم  .کند، در واقع عامل انحراف جامعه از راه درست و باعث انحطاط آن است
این از امور سهل و . تا دانش را بر جایگاه خود بنشانیم و غیر دانش را پیرو دانش نماییم

 نرسد، چگونه ییجا  تالش براي بیان این ضرورت بهرسد ی به نظر م.ممتنع است
 آفتاب را توان یم  از ضرورت هوا براي تنفس انسان سخن گفت، با چه نوريتوان یم

چه عواملی . بهتر است تالش کنیم موانع تحقق این ضرورت را بیان کنیم. نشان داد
جواب کلی و جامع این سؤال، .  نور به دنبال ظلمت باشديجا  جامعه بهشوند یباعث م

شاید . همان حسن عدل و قبح ظلم است، اما این جواب را باید از آسمان به زمین آورد
ها را عامل مهم این وضع دانست، اما بهتر است موانع  انسان  نفسانیيها بتوان خصلت

 :انند موانعی م،تر بشماریم ملموس صورت را به

 : عوامل بیرونی-الف 

 در طول تاریخ، :امل حکومتی براي به خدمت گرفتن دانشگاهتالش عو - 1
 منظور  موارد کمی از این تالش به. اند همواره حاکمان سعی در استخدام عالمان داشته

 از علم عالمان، براي بهبود مادیات و معنویات جامعه بوده است، بلکه عموماً يریگ بهره
 .اند کرده یبراي توجیه اعمال خود این کار را م

 مسلماً برخورداري از پشتوانه :تالش عوامل ثروت براي استخدام دانشگاه - 2
وري و توزیع   در تولید ثروت و رشد اقتصادي جامعه و افزایش بهرهتواند یدانش، م

این همان رهبري دانش و حاکمیت علم بر جهل و . عادالنه آن نقش مؤثر داشته باشد
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اما در . موردنظر اسالم برشمردیم صایص جامعهدانایان بر جامعه است، که آن را از خ
در این . اینجا نه حاکمیت علم بر جامعه، بلکه حاکمیت ثروتمندان بر دانشمندان است

دارند آنان را   و دانشمندان وظیفهکنند ی را آنان اتخاذ مها استیصورت تصمیمات و س
ست و کسیکه به یک چنانچه گفتیم استقالل، نسبی ا. در رسیدن به اهدافشان یاریکنند

 . از آن مستقل باشدتواند یهدف متعهد شده، نم

 اگر هم وابستگی به زورمندان :تالش عوامل تزویر براي استخدام دانشگاه - 3
تزویر دروغ است و دروغ . تحمل باشد، باید از سومی به خدا پناه برد و زرمندان قابل

ن به بسیاري از اهداف رسید، اما با زور و زر برهنه و آشکار شاید بتوا.  مشکالتشهیر
 به تواند یدروغ چگونه م به وابسته. با زور و زر پوشیده در مهربانی و حکمت نه

  .سرمنزل راستی برسد
 

 : عوامل درونی-ب 

آري همه . سنگ بزرگ عالمت نزدن است: مثل معروفی است که: هدفی بی -1
 :که میا دهیدانیم و شن می

 زهر چه رنگ تعلق پذیرد آزاد است / بود غالم همت آنم که زیر چرخ ک

عنوان دیپلمات  برادري داشتم که خدایش بیامرزد، در حال اعزام به مأموریت به
گرفتن "گر، که هدفت از رفتن به مأموریت چیست، گفته بود  بود، در جواب مصاحبه

 بگویم یخواه ینکند م" و در پاسخ به چشمان مالمتگر او گفته بود "حقوق دالري
که این خبرها  دانم می  دانی من هم می  ام، نه برادر، خودت هم حساس تکلیف کردها

 اما به شهادت دوستان و همکارانش، تا وقتی سالم بود، خیلی.  روحش شاد"نیست
تر  تعیین اهداف آرمانی و تنظیم اهداف جزئی. کرد یازحد معمول و دلسوزانه کار م بیش

که فقط  ، اما نشانه گرفتن اهدافیکند یم بزرگ یاريمعقول، ما را در رسیدن به اهداف 
 شخصیتی و روحی خود يها رساختیز این کهکمیاب است، بدون ي ها در حد انسان

افراد و . ها فراهم کرده باشیم، در عمل با نداشتن هدف تفاوتی ندارد را متناسب با آن
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راحتی در  د، بهکه هدف روشن، عملی و قابل وصول نداشته باشن  انسانیيها مجموعه
 دست ، بلکه به ابزاردهند یتنها استقالل خود را از دست م دام عوامل بیرونی افتاده و نه

  .شوند یها تبدیل م آن
 
 ها به اراده قوت انسان. رندیپذ یآسانی تأثیر نم به  قوييها تیشخص: ضعف -2

یهِ النِّـیه؛ اگر اراده قوي ما ضَعف بدنٌ عما قَویت علَ) ع(ها است، به قول امام صادق  آن
شخصیت قوي، خود اهداف خود . باشد، هیچ بدنی براي انجام دادن کار، ناتوان نیست

. کند یکه بخواهند او را به خدمت بگیرند، مقاومت م را تعیین و در برابر عوامل بیرونی
 قوي هستد، ها تیشخص بعضی. شخصیت مجموعه، میانگین شخصیت افراد است

ها در یک جمع،  اندازه چند شخص، یعنی وجود آن  به یک شخص، برخی اندازه به
 تنهایی ، برخی اشخاص، بهدهد یاندازه چند شخص، میانگین شخصیت جمع را ارتقا م به
اما هرچه شخصیت یک جمع علمی . برند ییک ملت این میانگین را باال م اندازه به

  .هد بودضعیف باشد، امکان از دست دادن استقاللش بیشتر خوا
  
 
، او شود یدر مورد ابن سکیت، شاعر قرن دوم، گفته م: پرهیز از تحمل هزینه -3

 و عاقبت حیات خود را بر سر کرد یچوبه دار خود را بر دوش خود حمل مها سال
البته چنین توقعی از همه نیست، ولی استقالل چیزي نیست که بدون . زبانش گذاشت

 است که عوامل بیرونی ییها نهیاستقالل در دانشگاه، هزیکی از موانع . بها به دست بیاید
تر، مانع درونی است، که براي پرهیز از تحمل   و مانع مهمکنند یبر دانشگاه تحمیل م

 زمانی :گفت ییکی از مبارزین زمان انقالب م. کند یهزینه، در بیان آنچه باید، احتیاط م
د، من به برخی از رهبران انقالب  داشتن کتب ممنوعه زیاد بودلیلدستگیري مردم به 

با کمک آنان شروع .  کتاب زندانی نشوددلیل به یگرکسیکرد که د کاري شود یگفتم م
 داشتن دلیلکسی به  دیگر آن از بعد. به انتشار بسیاري از کتب در تیراژ بسیار باال کردیم
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ضر به آسانی سد راه گروه معدودي، که حا مانعب یرونی، به . کتاب بازداشت نشد
، اما مقاومت در برابر جمع کثیري از آزادگان شود یم استقالل هستند، نهیهزتحمل 
اي آزادي را بدون هزینه  هیچ جامعه. کاهد یم  آزادگینهی و همین، از هزبر است هزینه 

 آزاد هم بر يها ، انساناند ستادهیا ها غول اگر دانشمندان بر شانه. به دست نیاورده است
اگر به . شوند یبرخی جوامع به نام یک آزادمرد شناخته م. اند ستادهیادوش آزادگان 

سراسر تاریخ ما تاریخ : جامعه خود نگاه کنیم، سیر رو به رشد آن را خواهیم دید گذشته
، شود ینم برده که منویات قبله عالم را اجرا کنند، نام شاهان است و از رعیت، تا آنجایی
ان قبوالنده شد که رعیت هم وجود دارد و با تشکیل صدها سال طول کشید تا به حاکم

مجلس، از رعایا تعبیر به ملت شد قریب صدسال طول کشید که بگویند اصل ملت 
راهی بس دراز  البته تا اجرایی شدن این حرف بزرگ. است و حاکمان خادمان آنان

، اما در دهد ی، به سیر رو به رشد خود ادامه مینخواه یکه جامعه، خواه مینیب یم. داریم
آور جوامع امروز، این سیر کند را یاراي مسابقه با دیگران نیست،  سرعت سرسام

 قوي و آمادگی تحمل هزینه، گرچه شرط الزم سیر يها اراده قویباي ها تیشخص
. کنند یندرت جهش، گویی معجزه م نیستند، اما گاهی در افزایش این سرعت و به

 نهیپرهیز از تحمل هز.  الفی است گزاف،بدون سرسبزبنابراین ادعاي داشتن زبان سرخ 
 گروه معدود استقالل خواهان را نهیاستقالل توسط جمع، آن را از دسترس خارج و هز

  .دهد یافزایش م
 
در قرون متمادي، قبل از پدید آمدن نظام : يپرداز هیفقدان انضباط در نظر -4

 يها کشور را حوزه... هنري و نیازهاي علمی، صنعتی، تمامآموزش جدید در ایران، 
جامعه بزرگی مانند  مسلماً در بیش از هزار سال گذشته، اداره. کردند یعلمیه تأمین م

 با مرزهاي گسترده گذشته، بدون نهادي قوي و منضبط و گسترده براي ژهیو ایران، به
در مسلماً . ممکن نبود... آموزش و تربیت دانشمندان، اطباء، صنعتگران، هنرمندان و

  در سطح عالی رونق داشته است، چراکه در هر جمع علمیيپرداز هیچنین نظامی، نظر
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به  رنگ شود، آن جمع محکوم کم پردازي که نوآوري، تحقیق، تألیف، تدریس و نظریه
 پردازي در نظام حوزوي چگونه بوده است؟ اما نظریه. زوال است

س، گزینش طبیعی استاد آزادي استاد در تدریس، آزادي دانشجو در شرکت در در
خره انضباط در  و باالاستادانرشد و ارتقاء طبیعی و معقول  توسط دانشجویان و 

 نظام حوزوي است، در این نظام هیچ استادي بر هیچ يها پردازي، همگی از مؤلفه نظریه
  و هیچ دانشجویی وادار به شرکت در درس استاد خاصیشود یشاگردي تحمیل نم

به   محکوم تاد از خود توانایی تدریس نشان ندهد، جلسات درس وي و اگر اسشود ینم
ي سال باید مطالب را از ها سال با چنین گزینش جمعی، بازهم استاد . تعطیلی است

 سطح کارنامهاگر . روي سطح کتاب درسی معینی القا کند، یعنی درس سطح بگوید
از به درس خارج خواهد هم با دانشجویان است، مج موفقی ارائه داد، که قضاوت آن 

در .  ارائه خواهد داد و بدون تقید به متن خاصی، نظریات خود رامستقالًبود، یعنی دیگر
عنوان استاد استخدام شد، دیگر دانشجویان  به این نظام، چنین نیست که اگر کسی

که نوآوري و توانایی القاي صحیح و رساي  مجبور به تحمل او باشند، هر استادي
در دوره سطح، که گذرگاه .  به مراحل باالتر برسدتواند یب را داشت، ممطالب کتا

جز القاي مطالب کتاب،  پردازي نیست، به ناگزیر هر استادي است، کسی مجاز به نظریه
، اگر اقدام به چنین کاریکند، با خلوتی جلسات درس و شود یچیزي از او پذیرفته نم

که این راه میانبر را  که استعدادي ر آننهایت، تعطیلی آن مواجه خواهد شد، مگ در
دوره  پس از طی. داشته باشدرا توجیه و دیگران را مقهور عمق مطالب خود کند، 

زمان متفاوتی دارد، وي مجاز به ارائه  سطح، که، به نسبت توانایی استاد، نیاز به مدت
ست او نظرات خود خواهد بود و بازهم استقبال دانشجویان، سرنوشت موفقیت یا شک

 .را رقم خواهد زد

پردازي، از موانع  منظور از این بیان، این است، که فقدان چنین انضباطی در نظریه
آسانی به  مایه، به مایه و جمع کم فرد کم. درونی استقالل هر نهاد آموزشی و علمی است

 در اصل حرف چه کسی است، اما من از دانم ینم. دنآی می در خدمت عوامل بیرونی
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براي از بین بردن یک حقیقت، الزم نیست به آن "شنیدم که ) ره (یعتی شرمرحوم
که   توقع داشت که در سیستمیتوان ی نم".خوب حمله کنی، بلکه از آن بد دفاع کن

، میپردازي، منضبط نباشد، عوامل بیرونی، که برشمرد نظریه رکن اساسی آن، یعنی
 .سوداي به خدمت گرفتن آن را در سر نپرورانند

 
در پیامی به مناسبت درگذشت ) ره(مرحوم امام : ها عدم استفاده از فرصت -5

  :فرزندشان، روایتی را بیان کرد

ان لربکم فی ایام دهرکم نفحات اال فتعرضوا لها؛ در ایام زندگی شما، اوقات و 
ها  ، بکوشید از آن فرصتدهد ی مناسبی را خداوند در اختیارتان قرار ميها فرصت

  .یداستفاده کن

آن مرحوم حادثه دردناك از دست دادن فرزند ارشدش را از نفحات رحمانیه 
مولوي از این حدیث چنین الهام . برداریکرد نامید و انصافاً از آن به بهترین وجه بهره

 :ردیگ یم

 گفت پیغمبر که نفحت هاي حق

 آرد سبق اندر این ایام می

 گوش هش دارید این اوقات را

 نفحات را نیچن نیادییدر ربا

  آمد شمارا دید و رفتيا نفحه

  جان بخشید و رفتخواست یهر که را م

  دیگر رسید آگاه باشيا نغمه

   خواجه باشینمان تا از این هم وا

که به زمان خود  العالم بزمانه ال تهجم علیه اللوابس؛ کسی): ع(به قول امام صادق 
اي فراهم شدن مطلوب همه شرایط انتظار بر. آورند یآگاه باشد، شبهات بر او هجوم نم

 با وجودما وارث بزرگانی هستیم، که .  به معنی فراموشی آن کار است،براي انجام کار
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 گانهیمرتبه واالي علمی و سالمت نفس و پرهیزگاري، از طریق نزدیکی و همراهی با ب
 بلکه اند، تنها در حد امکان از جان و مال و عرض مردم صیانت کرده سفاك اشغالگر، نه

عدم آگاهی به شرایط زمانی و مقتضیات هر . اند بیگانه را نیز به خدمت منافع آنان گرفته
 نقدها و نظریات ارائه موانع نیتر بزرگ، از ها فرصت  نکردن از يبردار موقعیت و بهره

یی که به ها فرصت.  استبخش اتیحو از عوامل مهم محرومیت جامعه از این عنصر 
فرص الخیر؛  انتهزوا اضاعه الفرصه غصه و الفرصه تمرمرالسحابف ):ع (انیبقول امیر

ها چون ابر درگذرند پس   و فرصتشود یم عث افسردگیضایع کردن فرصت با
  . نیک را غنیمت شماریديها فرصت
  
کارها به صبر برآید و "مرد شعر و ادب،  به قول بزرگ: تفریط و  افراط -6

وتفریط   مساعد، در اثر افراطيها طیها و مح ت بسیاري از فرص".مستعجل به سر درآید
 و با یک غوره شود یم شان یکه با یک مویز گرم کسانی. دنشو یتندروان ضایع م

 در محیط مناسبی، که معموالً در اثر فداکاري و ایثار دیگران این که محض سردي، به
 ات افراطی موجود، اقداميها تی، بدون رعایت واقعرندیگ یشده است، قرار م  فراهم

 را، بدون اقدام مناسب، از ها تیها و موقع که فرصت ضرر این گروه از گروهی. کنند یم
 و ممکن دهند ی بیشتر است، چراکه این گروه فقط فرصت را از دست مدهند یدست م

 آینده بتوانند این کاهلی را جبران کنند، اما گروه افراطی، يها است دیگران در فرصت
که امکان  اي گونه به. کنند ی، بلکه زمینه را هم ضایع مدهند یاز دست متنها فرصت را  نه

به قول امیر بیان . برند ی طوالنی از بین ميها فراهم شدن محیط مناسب را تا مدت
ایندم فان لم یندم فجنونه مستحکم؛ تندي  الحده ضرب من الجنون الن صاحبه"

، اگر پشیمان شود ی پشیمان مدکن یم که تندي اي از دیوانگی است زیرا کسی شاخه
، تا منویات دهد ی افراط بهانه به دست مخالفان م" ماندگار استاش یوانگینشود، د

کاران اعمال  افراطي ها يرو تند هیخود را، که جرأت بیان صریحشان را ندارند، در سا
 وتفریط را از افراط نیآن حضرت که تندي را شاخه اي از جنون دانستند، همچن. کنند
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ال تري الجاهل اال مفرطا او مفرطا؛ نادان را جز در حال " دانند یم  نادانیيها نشانه
ها افراط یا تفریط رواج داشته باشد،  که در آنیی ها طی مح"ینیب یافراط یا تفریط نم

 .ندیآ یآسانی به استخدام عوامل بیرونی، که برشمردیم، درم به

 آفرینش همچون رودي خروشان در پایان به این نکته توجه کنیم که جهان
مسیر این حرکت، حقیقت است، حق یعنی ثابت و خداوند حق است . درحرکت است

موجودات زنده هم، همگی در مسیر حق جریان . و آنچه در جهان هست حق است
شده است، که اگر  در این میان به یک جزء بسیار ناچیزي از این جهان اختیار داده. دارند

اگر کسی در این جهت . ود خروشان برخالف جهت حرکت کندخواست، در این ر
اند و اگر تالش کند برخالف این جریان  حرکت کرد، تمام اجزاء جهان با او هماهنگ

سرعت در جریان  سیر کند، ممکن است اثري ناچیز برجهان باقی بگذارد، اما این اثر به
هِ إِلَها آخَرَ لَا إِلَه إِلَّا هو کلُّ شَیءٍ ولَا تَدع مع اللَّ"هستی محو خواهد شد و این معناي 

و با خدا معبودي دیگر مخوان خدایی جز ) 88(هالِک إِلَّا وجهه لَه الْحکم وإِلَیهِ تُرْجعونَ 
باز ي او سو  به است فرمان از آن اوست و نابود شوندهچیز  او نیست جز ذات او همه

حافظه بودن  که معناي مثل معروف کم میا کر کرده هیچ ف")88 (دیشو یم دهیگردان
 نیازي نداري. دروغگو چیست؟ بله اگر راست بگویی، با همه اجزاي هستی هماهنگی

حقایق دنیا .  نباشتیها گذشته خود را یادداشت کنی، نگران تناقض در گفته هاي حرف
افقین، که در قرآن من. ها هم ناسازگار نخواهد بود باهم ناسازگار نیستند، پس حکایت آن

 و در سراسر کتاب خدا اخطار شوند یها شمرده م  موانع راه هدایت انساننیتر از بزرگ
، که شوند یجهت بد شمرده م ، ازآنشود یو هشدار در مورد خطرات این گروه دیده م

واللَّه یعلَم إِنَّک إِذَا جاءك الْمنَافِقُونَ قَالُوا نَشْهد إِنَّک لَرَسولُ اللَّهِ "گویند  دروغ می
 لَرَسولُه واللَّه یشْهد إِنَّ الْمنَافِقِینَ لَکاذِبونَ؛ چون منافقان نزد تو آیند گویند گواهی

که تو واقعاً پیامبر او هستی و  داند یم] هم[که تو واقعاً پیامبر خدایی و خدا  میده یم
 پس همه بکوشیم راستگو "که مردم دو چهره سخت دروغگویند دهد یم خدا گواهی

 و گرگان نشاند یدروغ است که روبهان را جاي شیران م. باشیم و با دروغ مبارزه کنیم
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 و با رواج کند ی را جاي مهرورزان بر مردم چیره متوزان نهی و کگمارد یم را به شبانی
 بر راستی آن شمرده يا  و بزرگی دروغ امارهبندد یدروغ شرم و حیا از جامعه رخت م

جز  هم در دادگاه و به جز شهادت، آن که بگویم در قوانین ما به ام شرمنده. شود یم
، اما چندین و چند برابر این موارد، شود یسوگند دروغ، دیگر دروغ جرم شمرده نم

 شوند یمدروغگویان چنان به چشم مردم خیره  . شود ی جرم انگاشته مییگو راست
یند، که کسی احتمال کذب آن را گو رگی میي بزها دروغگویند و چنان  و دروغ می

 .دهد یهم نم

کالم این است که عامل بیرونی استقالل و نقادي و هر اقدام سازنده  خالصه
که دروغ را باور کند،  آن.  باور دروغ است،هم  آن  دروغ است و عامل درونی،دیگري

 این چرخه یکی از همان دروغگویان خواهد شد، و زودي  و بهابدی یتربیت دروغ م
 .معیوب همچنان ادامه خواهد یافت

 ساز همه دردها اال چاره

 رهاننده از شر نامردها

 ترحم کن این بینوا مردمان

 ز شر دروغ و ریا وارهان
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  ها هاي پذیرش دانشجو در دانشگاه سیاست

  1ن پورکاظمییمحمدحس
  

 چکیده
ها،  و در تمام دوره پذیرش دانشج1348تا سال  ها، از ابتداي تأسیس دانشگاه

ها  اولین آزمون سراسري براي برخی از دانشگاه. ها بود به عهده خود دانشگاه
نفر برگزار شد و  47703 با شرکت 1348و مؤسسات آموزش عالی در سال 

 داوطلب انجام 771419  با1395ششمین کنکور سراسري در تابستان و چهل 
 دانشجوي ساًأها ر دانشگاهبعد از آن  ي قبل از انقالب وها سالدر. شد

به سازمان  1367کردند در سال  هاي کارشناسی ارشدخود را گزینش می دوره
از  .سنجش تکلیف شد که آزمون ارشد را، همانند کنکور سراسري برگزار کند

نیز به صورت سراسري در آمد وطی این  هاي دکتري  آزمون دوره1390سال 
  .چند سال روش پذیرش تغییر کرد

 نفر بوده، 177000تعداد دانشجویان درکشور قریب  1357- 58 الدر س 
و در  مختلف، هاي  دانشجو در دوره000/400/4بر   نزدیک1395در سال 

. ند هست غیره مشغول به تحصیل و هاي دولتی و در دانشگاه گوناگون، سطوح
هاي مختلف پذیرش شدند،   نفر در دوره300/1/.000در سال گذشته نزدیک 

                                                
-دانشیار اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی  .       H_pourkazemi@yahoo.com.au  
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و بقیه نیز براساس   درصد از این تعداد، براساس سوابق تحصیلی،77 بیش از
  .ي متمرکز و مصاحبه پذیرفته شدندها آزمون

در این مقاله بررسی شده و  ها سالروند سنجش و پذیرش طی این 
 کارشناسی و از جمله در دورهاي کاردانی، مشکالت آن در سطوح مختلف

. Ph.Dدکتري تخصصی  ناپیوسته و ارشدکارشناسی  کارشناسی ارشد پیوسته،
در ضمن مروري بر این مشکالت و نیز مقایسه سنجش و پذیرش . متفاوت است

  .کند در برخی از کشورهاي مختلف ما را به روش پذیرش مناسب نزدیک می
  سنجش، پذیرش، آزمون دانشگاه، دانشجو، : کلیديهاي واژه

  
  ایران وگسترش آن در عالی آموزش همقدمه، تاریخچ .1

 تاریخ که اي گونه به گردد، می باز قدیم بسیار هاي زمان به ایران در عالی آموزش هسابق
 که دانشگاه این. کنند می معرفی »شاپور جندي «را جهان دانشگاه ترین کهنسال نگاران

 پادشاه اول، شاپور به یافت جهانی شهرت و آمد وجود به اسالم از قبل دوران در
 دانشگاه .داشته است تداوم میالدي دهم تا چهارم قرن زو ا بوده منسوب ساسانی،

 شهرت طب و فلسفه در تحقیق و آموزش لحاظ از شاپور گندي یا شاپور جندي
 از مثبت نکات تلفیق با و بخشید وسعت را روز آن علوم هدامن دانشگاه این«. داشت
 علم ننوی روش روز آن دنیاي در که شد وضع قوانینی هندي، و یونانی هاي روش

  . »بود پزشکی
 1230سسه آموزش عالی به سبک جدید دارالفنون درششم دیماه ؤاولین م -1

 دانشجو با حضور ناصرالدین شاه رسماً شروع 30سیزده روز قبل از کشتن امیر کبیر با 
   .به کار کرد

                                                
-شرکت انتشارات علمی و فرهنگی: تهران. نیا مسعود رجب: ترجمه. ، تاریخ باستانی ایران)1388. ( فراي، ریچارد نلسون.  
-و دو تبصره مصوب مورخ روز سه شنبه ها مشتمل بر هفده ماده  الیحه قانونی تأسیس شوراي مرکزي دانشگاه 

  .نهم آذر ماه یکهزار و سیصد و چهل وچهار شمسی
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 عنوان با ابتدایی مدارس براي کشور معلم تربیت موسسه نخستین -2
 15/6/1297 در فروغی خان ابوالحسن میرزا دکتر ریاست با »مرکزي دارالمعلمین«

 تخت در واقع فرهنگ وزارت ساختمان تهران، در مؤسسه این محل و تأسیس شمسی
   .بود زمرد

 1307 مهر در دیده تعلیم آموزگاران به نیاز و مدارس افزایش بدلیل -3
 عالی شوراي یبتصو به جدید اهداف با عالی دارالمعلمین به مرکزي دارالمعلمین

 به کمک و اساسنامه اصالح خصوص در قانونی 1308 آذر در رسید وقت معارف
 و رسید ملی شوراي مجلس تصویب به آن التحصیالن فارغ استخدام و عالی دارالمعلمین

 گسترش دلیل به. شد تقسیم ادبی و علمی قسمت دو به دارالمعلمین عالی تاریخ این از
 1312 سال در و منتقل نگارستان ساختمان به عالی المعلمیندار 1311 سال در رشته ها

  .یافت تغییر »عالی دانشسراي «به عالی دارالمعلمین نام
در باره تأسیس دانشگاه به وزیر معارف  1305 پیشنهاد دکتر سنگ در سال -4

ازجمله دکتر عیسی  یاستادانوقت دکتر سید محمد تدین طی هشت سال بعد به همت 
 24دانشگاه تهران در  .اصغر حکمت و دکتر محمود حسابی شکل گرفتهعلی  صدیق،

 با ادغام کردن دانشگاهاین . توسط پهلوي اول گشایش یافت  رسما1313ًسفند ا
 ،مدرسه عالی فالحت و صنایع روستایی، مدرسه طب، مدرسه علوم سیاسی، دارالفنون

تأسیس  مدرسه صنایع و هنر، )اولین مدرسه کشاورزي در ایرانر مدرسه فالحت مظف(
، و چند مرکز آموزش مدرسه عالی حقوق، مدرسه عالی معماري،  الملککمالتوسط 

 این دانشگاه . فعلی تهران دایر گشتپارك اللهعالی دیگر تهران در پردیسی در جنوب 
هاي   الگوبرداري شد و حتی طراحان ساختمانفرانسه آموزش عالی مؤسساتبر اساس 

  .دانشگاه تهران مهندسین فرانسوي بودند

                                                
-وبگاه دانشگاه خوارزمی .  
-  ،87 و 88 ص. هاي فرهنگی دفتر پژوهش. آموزش و پرورش در ایران ،)1385(ناصر تکمیل همایون .  
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 اولین اغلب تهران دارالفنون و طب مدرسه که حالی در پزشکی علوم در -5
 در نوین پزشکی علوم آموزش شوند، می تلقی ایران پزشکی عالی آموزش مؤسسات

 ژوزف دکتر توسط که مؤسسه این گردید تأسیس یهاروم در و 1257 سال در واقع
 26 مجموع در 1288 و 1257 يها سال بین گشت، تأسیس آمریکایی کاکرن
 دانش از برخی التحصیلی فارغ سند خود قاجار شاه مظفرالدین. داد تحویل التحصیل فارغ

 این یعلم هیأت آمریکایی کادر تمام تقریباً و کاکرن دکتر. نمود امضاء را آموختگان
 ارومیه دانشگاه به نهایت در مؤسسه و شدند سپرده خاك به ارومیه همان در مؤسسه

  .گرفت تعلق
 وجود ایران در پزشکی علوم دانشگاه یک پهلوي اول فقط دوره پایان در -6
 با تأسیس آموزشکده بهداشت بنیان گذاري گردید 1325دانشگاه شیراز در سال  .داشت

.  ساله درسی بود4ن در علوم پزشکی در طول یک دوره که هدف آن تربیت متخصصی
 آموزشکده بهیاري 1332 این آموزشکده به دانشکده پزشکی و در سال 1328در سال 

در سال  .شدند اندازي راه  کشاورزي و هنر و علومهاي دانشکده 1334نمازي، در سال 
   .یل شد مجلس این دانشگاه منحل و دانشگاه پهلوي تشکه بر اساس مصوب1343

 1328 سال در و گردید شدن ساخته به شروع تبریز در دانشگاهی زمان هم -7
 و پزشکی هاي دانشکده اولویت با ها شهرستان در دانشگاه تأسیس قانون خورشیدي،
  . گردید تأسیس کشاورزي

 هیأت عضو 50 حدود استخدام  ایجاد وبا1344دانشگاه شریف در سال  -8
 هاي رشته در دانشجو 400 حدود ،1345 مهر در دانشجو یرشپذ هدور اولین در علمی،

. شدند پذیرفته متالورژي مهندسی و شیمی مهندسی مکانیک، مهندسی برق، مهندسی
  .شروع به کار کردهم » ریاضی علوم «،»فیزیک «هاي دانشکده بعد سال

                                                
- پدیا، دانشنامه آزاد  ویکی- ارومیه.  
-انشگاه پهلوي و اساسنامه آن مشتمل بر هیجده ماده و دو تبصره مصوب تاریخ ششم الیحه قانونی تأسیس د 

  .خرداد ماه یک هزار و سیصد و چهل و سه
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 مدو نیمه از این دانشگاه. است ایران ملی بزرگ دانشگاه خصوصی دانشگاه اولین 
 با خود را فعالیت آباد یوسف دوراهی نزدیک استیجاري ساختمان یک در 1339 مهر

 بهمن 25 در و کرد آغاز بانکداري علوم و معماري هاي رشته در دانشجو 200 پذیرش
هاي دیگر این دانشگاه رشد کرده  ي بعد با ایجاد رشتهها سالدر . شد افتتاح رسماً 1339

هاي خصوصی زیادي شکل گرفت   پنجاه دانشگاههدر ده .و به محل فعلی انتقال یافت
 .ودهها موسسه دیگر مدرسه عالی بیمه، مدرسه عالی پارس،  مدرسه عالی دختران،:مانند

در این سال آمار .  نفر رسید177000 ی کشور بهی جمعیت دانشجو1357-1358در سال 
  .میلیون نفر بود 40 کمتر از جمعیت کشور

 جزایر و وسعت همه آن با هرمزگان نظیر ها استان از برخی در البته باید دانست،
 و سیستان استان در. نبود موجود عالی آموزش دانشگاه و مؤسسه هیچ فراوان،

 اخذ به معلم تربیت مراکز در که بود معلم تربیت دانشجوي 400 صرفاً بلوچستان
 معلم تربیت جويدانش تعداد همین تقریباً نیز کردستان در و آمدند می نائل کاردانی
 ما. کند تغییر وضعیت تا شد تالش اسالمی انقالب پیروزي از پس اما. داشت حضور
  .ایم ایم، و اکنون، وارد دوره چهارم شده گذاشته سر پشت را دهه سه تاکنون

 با 59-58و شروع ترم اول  این دهه پس از پیروزي انقالب اسالمی: اول هده
 .ها شروع شد دانشگاهی تدریجی یسپس بازگشا ها و تعطیلی دانشگاه و انقالب فرهنگی

ها به مؤسسات دولتی  تبدیل آن در این دهه ادغام مؤسسات آموزش عالی خصوصی و
 .بود سرزمین حفظ از انقالب و دفاع هده حمله عراق به ایران شروع شده و. انجام شد

 نیم از بیش شت،دا بر در هزینه دالر میلیارد 1000 از بیش زیاد، تخریب با دهه این
با پیروزي در  .گرفت ما از را زیادي زمان و کرد هدیه ما به... و جانباز و شهید میلیون

  .دفاع مقدس وضعیت کشور تثبیت شد
ان کها مشخص بود پزش از قبل از انقالب کمبود نیروهاي متخصص در تمام زمینه

در این دهه . بود درصدسوادي کمتر از پنجاه   نرخ با، پاکستانی در کشور فراوان،هندي
بودند کشور را  هاي خارج التحصیل دانشگاه که غالباً فارغ ها،  دانشگاهاستادانبعضی از 
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 استادانها با کمبود  دانشگاه و با توجه به عدم گسترش تحصیالت تکمیلی، ترك کردند،
 استادان باقیمانده و برگشت با انگیزه برخی از استادانبا این حال به همت . روبرو بودند

هاي پزشکی  در رشته  پذیرش بیشتر،گسترش تحصیالت تکمیلی  وکشوراز از خارج 
ان ح نسبت به مجروهاصوالً گروه پزشکی در این ده .هاي دولتی شروع شد در دانشگاه

این کمبودها در . مین نیروي متخصص پزشکی کار بسیار بزرگی را انجام دادأت جنگی و
شدن گروه پزشکی از وزارت علوم وادغام با   جداحث شد طرعزمینه گروه پزشکی با

این ، که هاي وزارت بهداري شکل گرفت منظور استفاده از بیمارستانه وزارت بهداري ب
  . اتفاق افتاد64تفکیک نهایتاً در سال 

 1360در سال ) ره(تشکیل دانشگاه تربیت مدرس با توجه به پیام امام حمینی  -9
  :روند آن به صورت زیر است  تشکیل شد،علمی هیأتتربیت اعضاي بمنظور 

: ها و مؤسسات آموزشی عالی گیري تفکر ایجاد تحول اساسی در دانشگاه شکل
بخصوص پیام نوروزي معظم له در نوروز ) ره(برگرفته از تفکرات حضرت امام خمینی 

1359 

  1360اسفند ): با نام مدرسه تربیت مدرس(تصویب اساسنامه دانشگاه 

 1361مهرماه :  علوم انسانیهاي رشتهشجو در برخی از پذیرش دان 

 1362مهرماه : هاي علوم تجربی پذیرش دانشجو در برخی از رشته 

 1363مهرماه :  آموزشیهاي گروهها و  پذیرش دانشجو در سایر رشته 

 64سال : اولین دانش آموخته مقطع کارشناسی ارشد 

 ه دانشگاه تربیت مدرستکمیل اساسنامه و تغییر نام مدرسه تربیت مدرس ب :
 65سال 

 66 سال: اولین دانش آموخته دوره دکتري 

  .در این دهه دو دانشگاه بزرگ شکل گرفت
                                                

-         شنبه نهم مهر مـاه    قانون تشکیل وزارت درمان و آموزش پزشکی شامل هفده ماده هفت تبصره در جلسه سه
  .1364,7,24هزاروسیصدوشصت و چهار مصوب مورخه 



   
  
  
  

  395  ها  هاي پذیرش دانشجو در دانشگاه سیاست

 اردیبهشت 31 در رفسنجانی هاشمی اهللا آیت پیشنهاد با اسالمی آزاد  دانشگاه-10
 با و شد ریزي پی) ره (خمینی امام حضرت ریالی میلیون 10 کمک و تأیید با 1361 سال

 مربوط امور در ها هرینه تمام صرف" و "بودن المنفعه عام" محوریت با اي اساسنامه وینتد
قرار  البته درابتدا ..کرد آغاز را خود کار رسمی صورت به سال، همان آذر در "دانشگاه به

بطوري که  .ها تغییر وبه سرعت گسترش یافت ولی سیاست .مدرکی در کار باشد نبود،
 .هاي پیشی گرفته است موع همه دانشگاهج از لحاظ کمیت از مامروز درهمه دوره ها

 97 و 27/8/65 مورخ 94 جلسات تصمیمات براساس نور پیام دانشگاه -11
 در دانشجو گروه اولین پذیرش با عمالً فرهنگی انقالب عالی شوراي 25/9/65 مورخ
 دانشجویی وهگر اولین پذیرش با تأسیس، از پس دانشگاه این. شد تأسیس 1367 مهرماه

 دانشگاه و بیرونی ابوریحان دانشگاه از باقیمانده مرکز 28 ودر تحصیلی رشته 5 در خود
 توجه .کرد آغاز را خود آموزشی فعالیت 1367-68 تحصیلی سال مهرماه از ایران آزاد

 هاي کتاب از استفاده حضوري، نیمه از جمله آموزش آموزشی جدید هاي روش به
 در دانشجو حضور ضرورت یادگیري، در محوري شجودان و خودآموز درسی
 توان می عمالٌ آموزش نوع این در واقع، در. داد می کاهش را درسی هاي کالس
. کرد تبدیل گروهی اشکال رفع و درس مرور هاي کالس به را تدریس هاي کالس

  .زا شد کسترش بی رویه این دانشگاه در دهه سوم نیز مشکل
 سوم را گسترش بیشتر بخصوص در ه گسترش و دههتوان ده  دوم را میهده

هاي  به طوري که تمام دانشگاه. تحصیالت تکمیلی و در ضمن گسترش کیفی دانست
هاي تحصیالت تکمیلی را دایر نموده وکمتر رشته اي است که  هاي مختلف دوره استان

 اول ه در دهمثالً دانشگاه شهید بهشتی تنها در چند رشته .دوره دکتري در آن دایر نباشد
 نیست که اي داراي دوره کارشناسی ارشد بود که از قبل انقالب دایر بوده واکنون رشته

  .نداشته باشدوجود در آن دانشجوي تحصیالت تکمیل 

                                                
 -دانشگاه پیام نور وبگاه   
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  آشنائی با وضعیت موجود .2
از طرفی  کاهش متقاضیان آموزش عالی و  گسترش کمی وهتوان ده  چهارم را میهده

را 95 تا 89کنندگان از سال  آمار شرکت. پذیرش دانستی و ایجاد ظرفیت گسترش کم 
ارائه دکتري در جداول و نمودارهاي زیر  کارشناسی ارشد و در دورهاي کارشناسی و

  .اند شده
  

 
  منبع سازمان سنجش آموزش کشور

  



   
  
  
  

  397  ها  هاي پذیرش دانشجو در دانشگاه سیاست

ي ها سالتعداد شرکت کننده، ظرفیت و تعداد پذیرفته شده در آزمون سراسري  -1جدول 
  1395 الی 1389

  سال
تعداد شرکت 

  کننده
رشد 
  ساالنه

  ظرفیت
رشد 
  ساالنه

تعداد 
  پذیرفته شده

رشد 
  ساالنه

89  1109190    508348   528119   

90 994181  -10,37  590009 16,06  618830 17,18  

91 929801  -6,48  615626 4,34  600603 -2,95  

92 921386  -0,91 738305 19,93  532593 -11,32  

93 867492  -5,85  719766 -2,51  466821 -12,35  

94 794077  -8,46  770292 7,02  428478 -8,21  

95 771419  -2,85  753528 -2,18  398830 -6,92  

متوسط 

 رشد ساالنه
  -5,99   6,92   -4,66  

  منبع سازمان سنجش آموزش کشور
  
افزایش بی رویه ظرفیت  و قبول شدگان و  این جدول کاهش شرکت کنندگاندر

ظرفیت دانشگاه آزاد ودانشگاه  البته توجه شود. شود ناسی مالحظه میدر دوره کارش
ها کمتر از ظرفیت  علمی کاربردي در دورهاي کارشناسی ناپیوسته که مجموع آن

هاي  مین جهت در بسیاري از رشته هبه . نیست در این ظرفیت لحاظ نشده استیادشده
هاي کاردانی  تی دولتی در دورهح غیرانتفاعی و ، اسالمی آزاد، نورمهاي پیا اهگدانش

ها بر اساس   درصد دیپلمه80  بهدر مجموع نزدیک وکارشناسی ناپیوسته و پیوسته و
  .شوند معدل دیپلم پذیرش می
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تعداد شرکت کننده، ظرفیت و تعداد پذیرفته شده در آزمون کارشناسی ارشد  -2جدول 
 1395 الی 1389ي ها سال

  سال
تعداد 
شرکت 

  ندهکن
رشد   ظرفیت  رشد ساالنه

  ساالنه
پذیرفته 

  شده
رشد 
  ساالنه

89  674904    46367    51562    
90  765242  13,39  77744 67,67  82542 60,08  
91 849393  11,00  95642 23,02  96873 17,36  
92 811860  4,42-  110920 15,97  126389 30,47  
93 868879  7,02  124513 12,25  138518 9,60  
94 718338  17,33-  175627 41,05  183529 32,49  
95 617241  14,07-  172050 -2,04  180088 -1,87  

متوسط 
 رشد ساالنه

  1,51-    24,97      

  منبع سازمان سنجش کشور
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 و شدگان قبول کنندگان و شرکت سپس کاهش ابتدا افزایش و جدول این در
ه ظرفیت دانشگاه آزاد البت .دنشو می مالحظه کارشناسی ارشد دوره در ظرفیت افزایش

  .در این جدول لحاظ نشده استاسالمی 
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ي ها سالتعداد شرکت کننده، ظرفیت و تعداد پذیرفته شده در آزمون دکتري  -3جدول 
  1395 الی 1390

  سال
تعداد شرکت 

  کننده
رشد 
  ساالنه

  ظرفیت
رشد 
  ساالنه

پذیرفته 
  شده

رشد 
  ساالنه

90  113150    8447    6478    
91  153232  35,42  11842 40,19  10353 59,82  
92 176361  15,09  12630 6,65  11440 10,50  
93 194297  10,17  12912 2,23  11990 4,81  
94 164587  15,29-  12955 0,33  10700 10,76-  
95 127724  22,40-  13080 0,96  9783 8,57-  

متوسط رشد 
 ساالنه

  2,45    9,14    8,6  

   منبع سازمان سنجش آموزش کشور
  

ظرفیت و  افزایش قبول شدگان ،کنندگان  این جدول افزایش تعداد شرکتدر
هاي دولتی وضعیت  این دورها در دانشگاه. شود متعادل در دوره دکتري مالحظه می

  .در این جدول لحاظ نشده استاسالمی ظرفیت دانشگاه آزاد  .دنمناسبی دار
 

  هاي ایران پذیرش دردانشگاه .3
ري از ابتدا تارشد دک دورهاي کارشناسی و ش دانشجو دردر این بخش به سابقه پذیر

  .پردازیم تاکنون می
  پذیرش در دورهاي کارشناسی و کاردانی وکنکور سراسري) 3-1

) کاردانی(فوق دیپلم  و) کارشناسی(هاي لیسانس  هپذیرش دانشجویان براي دور
باً بر اساس  امناي هر دانشگاه غالهیأتدانشگاه بر اساس نظر   در هر1344تا سال 

مثالً . شد انجام می ،شد  میسوابق تحصیلی وآزمون ورودي که توسط دانشگاه برگزار



   
  
  
  

  401  ها  هاي پذیرش دانشجو در دانشگاه سیاست

پس از ثبت نام در آزمون  خواست در دانشگاه شیراز تحصیل کند اگر داوطلبی می
ترین آزمون با  بزرگ .کرد رفت و در آزمون آن دانشگاه شرکت می می ورودي به شیراز

 هنوز وزارت علوم ها سالدر آن  .شد گاه تهران برگزار میبیشترین داوطلب در دانش
هاي ایران و کلیه مؤسسات آموزش  براي رسیدگی به امور دانشگاه .شکل نگرفته بود

قانون راجع به تأسیس [طبق قانونی، موسوم به،  ها عالی و ایجاد هماهنگی بین آن
به ریاست وزیر ] ها اهشورایی به نام شوراي مرکزي دانشگ ها، شوراي مرکزي دانشگاه

مجالس شوراي ملی وسنا تشکیل  1344آذر سال  براساس مصوبه آموزش و پرورش
ها و مدارس عالی  طبق ماده سه این قانون تعیین شرایط ورود دانشجو به دانشگاه .شد

 .ها و مدارس عالی به عهده این شورا گذاشته شد با توجه به پیشنهاد دانشگاه
 و برخی از وزرا و ها ا غالباً در رامسر با حضور روساي دانشگاههاي ساالنه شور نشست

 وزارت علوم و تأسیس. شد ه میگرفت ها  تصمیماتی در مورد دانشگاه و شاه تشکیل
 و متعاقب آن، نخستین گام در جهت تمرکز، تجدید 1346آموزش عالی در بهمن ماه 

 آموزش عالی برداشته تمؤسساها و  سازمان و اعمال یک نظارت مرکزي بر دانشگاه
له گزینش دانشجو، مرکز ئبه منظور حل مس، زارت علوم و آموزش عالی وقتو. شد

، ها دانشگاه نمود تا با همکاري تأسیس 1347 در بهمن ماه را ایران،آزمون شناسی 
با تصویب شوراي  این مرکز،. مقررات ورود به آموزش عالی را تدوین و اجرا نماید

  .شد 1348 براي سال آزمون سراسري، ا عهده دار برگزاريه مرکزي دانشگاه

                                                
- ها مشتمل بر هفده ماده و دو تبصره مـصوب مـورخ روز سـه      الیحه قانونی تأسیس شوراي مرکزي دانشگاه

  .شنبه نهم آذر ماه یکهزار و سیصد و چهل وچهار شمسی
-         با ادغام وزارت علـوم و آمـوزش عـالی و وزارت        1357،12،17وزارت فرهنگ و آموزش عالی در تاریخ 

  .و هنر تشکیل شدفرهنگ 
- ها و مؤسـسات آمـوزش عـالی، وجـود      ا افزایش تعداد متقاضیان ورود به آموزش عالی و گسترش دانشگاه        ب

 1354نمود، لذا در بهمن ماه سال  تري با شرح وظایف مشخص براي گزینش دانشجو ضروري می تشکیالت وسیع
پژوهـشی، اجرایـی و نظـارت بـر امـور      تشکیالت سازمان سنجش آموزش کشور با سه حوزه معاونـت فنـی و          

  ).وبگاه سازمان سنجش( ها به تصویب رسید دانشگاه
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در .  داوطلب برگزار شد47703 سراسري با شرکت  اولین کنکور1348درسال 
ها پذیرش خودرا از طریق آزمون سراسري  آن سال اجباري نبود که همه دانشگاه

ها به   دانشگاهبه تدریج. بگیرند، یازده دانشگاه در کشور از این آزمون دانشجو پذیرفتند
از  . به این آزمون پیوست1349براي نمونه دانشگاه ملی در سال . ندتاین آزمون پیوس

 همه 1355در سال . هاي شریف و شیراز بعداً به این آزمون پیوستند جمله دانشگاه
در این سال آزمون  .ها با استفاده از این آزمون دانشجوي خود را پذیرفتند دانشگاه

پیش آمد، شرایطی که مشکالتی  با .ها واگذار شد اب دانشجو به دانشگاهانتخ برگزار و
اعالم نتایج  پذیرش و مجدداً و .براي انتخاب تدوین شد تا از مشکالت کاسته شود

  .متمرکز شد
ابتدا آزمون به صورت .  تا کنون تغییراتی داشته است1348نحوه آزمون از سال 

در بعد از انقالب اسالمی . تستی شد ل آزمونسپس ک. تستی و سؤاالت کوتاه پاسخ بود
اي، مرحله اول تستی و مرحله دوم تشریحی بود،  اولین آزمون به صورت دو مرحله

قوانین . اي در آمد سپس هردو مرحله تستی شد و بعدها آزمون به صورت یک مرحله
و بعضی مصوب  مربوط به آزمون سراسري برخی مصوبه مجلس شوراي اسالمی

با پیشنهاد سازمان سنجش .  دولت بودهیأتیا مصوبه   انقالب فرهنگی ولیشوراي عا
برخی معاونین وزارت و رئیس و معاون  کمیته آزمون سراسري با ریاست وزیر علوم و

تهیه و هر تغییر در آزمون سراسري با تصویب این تشکیل شد که سازمان سنجش 
 و قانون 9/1/1386لس مصوبه با توجه به مصوبه قانونی مج. بودکمیته قابل اجرا 

 و تشکیل شوراي سنجش پذیرش 1392 ها مصوب سنجش پذیرش دانشجو در دانشگاه
نامه آن  گیري در مورد آزمون سراسري با توجه به آئین  تصمیم،بر اساس این قانون

  .شود عملی می
  

                                                
- concour  باشد  میکنکور لفظ فرانسوي.  



   
  
  
  

  403  ها  هاي پذیرش دانشجو در دانشگاه سیاست

  هاي ارشد پذیرش دانشجودر دوره) 3-2
هر دانشگاه در هر دانشکده با  1366هاي کارشناسی ارشد تا سال  براي دوره

رشته   مثالً دانشگاه شهید بهشتی، که تنها در دو.پذیرفت  میي داخلی دانشجوها آزمون
. پذیرفت خود راساً دانشجو می با برگزاري آزمون تشریحی، کارشناسی ارشد داشت

 دانشجویان خود را انتخاب ،ها غالباً با برگزاري آزمون وگاهی مصاحبه دانشگاه
از طرف وزارت علوم به سازمان سنجش آموزش کشور  1366یز سال یدر پا. ردندک می

 هیأت. اعالم شد، که آزمون کارشناسی ارشد را نیز مانند آزمون سراسري برگزار نماید
رئیسه وقت سازمان سنجش اعالم کرد که برگزاري آزمون کارشناسی ارشد با توجه به 

برگزاري آزمون در آن سال به . ان پذیر نیستتعداد رشته ها مانند آزمون سراسري امک
 استادانی وزارت علوم محول و عمالً دانشگاه تهران با استفاده از یمعاونت دانشجو

مسائلی که در آن . ها در هررشته مسئولیت برگزاري را به عهده گرفت برخی دانشگاه
سنجش را  انقالب فرهنگی شد که سازمان شوراي عالیسال پیش آمد منجر به مصوبه 

 مدیریت وقت سنجش براي هر رشته امتحانی 68در سال . مسئول برگزاري آزمون نمود
ها  برگزاري تعدادي از رشتهو ها انتخاب و طراحی سؤال   دانشگاهاستادانمسئولین را از 
هاي واقع در تهران، تبریز، شیراز، مشهد،  هاي بزرگ کشور مانند دانشگاه را به دانشگاه

ریزي رشته   برنامهشوراي عالی استادانر کرد، مثالً رشته برق به کمک اصفهان، واگذا
  . به دانشگاه تهران واگذار شد،برق

سال در سنجش متمرکز  ها مشکل بود، طراحی سؤال طی رفت وآمد در شهرستان
به همین روال برگزار  ستها سالو آزمون به شکل جاري آن شکل گرفت، که اکنون 

مند بودند که سؤاالت آزمون  ه عالقهیأتها از ابتدا مانند ال برخی از رشته. شود می
البته از ابتدا تاکنون برخی از .  آزمون به شکل تستی شد71از سال . تشریحی باشد

در اواخر دهه هفتاد مقرر شد،  .ي عملی دارندها آزمونمانند نقاشی و معماري  ها رشته
 پذیرش دانشجوي خود اعالم نظر ها با داوطلبان آزمون مصاحبه داشته ودر دانشگاه

 درصد نمره 80مالك پذیرش از ابتدا . بعد از مدتی از مصاحبه صرفنظر شد. نمایند



  
  
  
  

  ...ها استقالل دانشگاهملی همایش مجموعه مقاالت     404

تصمیمات  مانند آزمون سراسري برخی از . درصد معدل دوره کارشناسی بود20آزمون 
 هیأتیا  یا شوراي انقالب فرهنگی و آزمون ارشد توسط مجلس شوراي اسالمی و

ساي ؤ رازبرخی  معاونین و ر علوم ویاي به ریاست وز کمیته. شده استدولت گرفته 
ي ها آزمونریزي  ولین سازمان سنجش بنام کمیته برنامهئمس هاي بزرگ و دانشگاه

در  .شود بر اساس مصوبات این شورا آزمون برگزار می تحصیالت تکمیلی تشکیل و
ها  ت تکمیلی در دانشگاههاي تحصیال قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دوره 95سال 

  . شد تصویبو مراکز آموزش عالی کشور
  
 Ph.Dهاي دکتري  پذیرش در دوره) 3-3

در دوره دکتري از قبل از انقالب اسالمی در دانشگاه تهران در  پذیرش دانشجو
توسط  ، اقتصاد وحقوق،هیأتال هاي ادبیات فارسی، معدودي از رشته ها مانند رشته

ها  هاي دکتري در دانشگاه بعد از انقالب اسالمی که دوره. شد  میگروه مربوطه انجام
هاي دکتري در  ي ورودي دورهها آزمونگسترش یافت، پذیرش دانشجو بر اساس 

طی . شد ها برگزار می  توسط دانشگاه1389زیر نظر وزارت علوم تا سال  هاي دانشگاه
شدند  ها پذیرفته نمی انشگاهي اختصاصی دها آزموندر  دهه هشتاد برخی از داوطلبان که

که چرا آزمون توسط سازمان سنجش برگزار کردند  میدائماً به مسئولین اعتراض 
 وزارت علوم به سازمان سنجش ابالغ کرد که آزمون دکتري را 1390در سال . شود نمی

 شش آزمون ورودي دوره 95 تا 90از سال  .نیز همانند آزمون سراسري برگزار نماید
کمسیون آموزش عالی مجلس شوراي . سالی به سال دیگر متفاوت بوددکتري از 

 در پی تدوین قانون پذیرش دانشجو در تحصیالت تکمیلی بود، 1393 از سال یاسالم
قانون سنجش و پذیرش دانشجو در هاي دانشگاه آزاد اسالمی  که نهایتاً با تمام مخالفت

 . تصویب شدآموزش عالی کشورها و مراکز  هاي تحصیالت تکمیلی در دانشگاه دوره
                                                

-شنبه مورخ هجدهم اسفندماه یکهزار و   این قانون مشتمل بر شش ماده و هشت تبصره در جلسه علنی روز سه
  . به تأیید شوراي نگهبان رسید1395/ 1/ 18 و در تاریخ سیصد و نود و چهار مجلس شوراي اسالمی تصویب شد



   
  
  
  

  405  ها  هاي پذیرش دانشجو در دانشگاه سیاست

تحقیقات و فناوري و وزارت بهداشت درمان آموزش  هاي علوم، وزارت 96سال 
 .انون بپذیرندقهاي دکتري را براساس این  دانشجویان دورهکه اند  پزشکی موظف

شت درمان آموزش پزشکی از ابتداي پذیرش دوره دکتري با آزمونی اوزارت بهد
ثر ا .کرد هاي خود را انتخاب می تمرکز دانشجوي دانشگاهاي م با مصاحبه متمرکز و

دورهاي . ودب درصد 30آموزشی  پژوهشی و، سوابق تحصیلیو  درصد 70آزمون 
مصاحبه توسط مؤسسات  آموزشی و دکتري پژوهشی تنها بر اساس سوابق پژوهشی و

درهمه  حال باید پذیرش دردوره هاي دکتري. شدند مربوطه مستقالً پذیرش می
برخی از مواد این قانون به شرح . بر اساس قانون مصوب باشد ها به روال زیر انشگاهد

  :زیر است
سنجش و پذیرش دانشجو در مقطع دکتري ناپیوسته برحسب هر یـک از      -5اده  م

  :شود به شرح زیر انجام می» پژوهش محور«و » پژوهشی-آموزشی «هاي  شیوه
 بـراي ورود بـه دوره دکتـري         سنجش و پذیرش  :  دکتري آموزشی پژوهشی   -الف

  :گیرد ناپیوسته آموزشی پژوهشی براساس معیارهاي زیر صورت می
  ) درصد50(ي متمرکز ها آزمون -1
  ) درصد20(سوابق آموزشی، پژوهشی و فناوري  -2
  ) درصد30(مصاحبه علمی و سنجش عملی  -3

سـنجش و پـذیرش بـراي دوره دکتـري ناپیوسـته            :  دکتري پـژوهش محـور     -ب
  :گیرد محور براساس معیارهاي زیر صورت می پژوهش
  ) درصد30(ي متمرکز ها آزمون -1
  ) درصد20(سوابق آموزشی، پژوهشی و فناوري  -2
  ) درصد30(مصاحبه علمی و بخش عملی  -3
  ) درصد20(تهیه طرح واره  -4
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 در چـارچوب آمـایش آمـوزش عـالی          انـد   موظـف یک از وزارتین     هر -2تبصره  
به تعیین سقف ظرفیت مجاز پذیرش دانـشجو بـراي تمـام رشـته              ساالنه نسبت    کشور،

  .هاي مورد تأیید شوراي گسترش خود اقدام نمایند محل
محـور بایـد در جهـت رفـع           دکتري پژوهش ) 4(واره موضوع بند      طرح -3تبصره  

  .ربط رسیده باشد يی ذییکی از مشکالت ملی باشد و به تصویب دستگاه اجرا
تواند هر سه سال یکبار نسبت به  ذیرش دانشجو میشوراي سنجش و پ   -4تبصره  

معیارهاي موجود اقـدام  ) %10(اضافه نمودن معیارهاي دیگر و تعدیل حداکثر ده درصد  
  .زمان اعمال این تغییرات حداقل یک سال پس از اعالم عمومی آن است. کند

هاي مصوب مجلـس شـوراي اسـالمی و شـوراي عـالی انقـالب                 سهمیه -6ماده  
  .هاي تحصیالت تکمیلی کماکان به قوت خود باقی است براي دورهفرهنگی 

 افرادي که براساس مصوبات مجلـس شـوراي اسـالمی و شـوراي عـالی         -تبصره
هاي تحصیالت تکمیلی معاف شمرده  انقالب فرهنگی از شرکت در آزمون ورودي دوره

   .اند، از شمول این قانون مستثنی هستند شده
شـنبه   اده و هشت تبـصره در جلـسه علنـی روز سـه       قانون فوق مشتمل بر شش م     

مورخ هجدهم اسفندماه یکهزار و سیصد و نود و چهار مجلس شوراي اسالمی تصویب  
  . به تأیید شوراي نگهبان رسید1395/ 1/ 18شد و در تاریخ 

  
  هاي پذیرش دانشجو در برخی از کشورها روش .4

هاي  در ایران در دانشگاه .زیمپردا در این بخش به نحوه پذیرش در برخی از کشورها می
ي سراسري ها آزمونکارشناسی ارشد،  و هاي کارشناسی بزرگ، مالك پذیرش در دوره

. باشد سوابق آموزشی داوطلبان مانند معدل دیپلم و معدل دوره کارشناسی می متمرکز و
هاي کارشناسی  هایی مانند دانشگاه علمی کاربردي، بسیاري از رشته در دانشگاه

. است آزاد و غیر انتفاعی پذیرش تنها بر اساس سوابق آموزشی هاي پیام نور، اهدانشگ
آزمون متمرکز، سوابق تحصیلی،   پذیرش بر اساس،هاي دکتري وزارت علوم در دوره
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در وزارت بهداشت، درمان و . آموزشی و پژوهشی و نظر دانشگاه پذیرنده است
.  آزمون و مصاحبه متمرکز استهاي دکتري بر اساس آموزش پزشکی پذیرش در دوره

  .پذیرد اعالم نتایج در همه آزمون ها به وسیله سازمان سنجش انجام می
در برخی از کشورها مانند چین، ژاپن، کره جنوبی و ترکیه نیز کنکور سراسري 

ي متمرکز برگزار ها آزموندر بعضی از کشورها مانند آمریکا موسساتی  .وجود دارد
کنند، در برخی از کشورها  می ها به اختیار از این آزمون استفاده کنند، که دانشگاه می

کنند مانند  ها بر اساس ضوابط مختلف با نظر خودشان دانشجو را انتخاب می دانشگاه
  .هندوستان

  .پردازیم حال به معرفی روش پذیرش برخی از این کشورها می
  
  پذیرش دانشجو در ژاپن -4-1

 براي انتخاب دانشجو N.C.U.E.E 1 ها شگاهدر ژاپن مرکز ملی آزمون ورودي دان
این مرکز زیر نظر وزارت علوم و فرهنگ فعالیت  کند، همانند سازمان سنجش عمل می

و در  نماید این مرکز در ماه ژوئن هر سال براي سال آینده برنامه ریزي خود را اعالم می
 جالب آن که ،ندک اواسط ژانویه در روزهاي شنبه و یکشنبه آزمون خود را برگزار می

مرکز ملی .  انتخاب دارد13هر داوطلب . شود نتیجه آزمون به داوطلبان اعالم نمی
ها برخی خود نیز  کند، دانشگاه ها اعالم می  نتایج امتحان افراد را به دانشگاهها آزمون

ها بر اساس موارد زیر دانشجوي خود را انتخاب  دانشگاه. کنند آزمون برگزار می
  .کنند می

 نمرات مرکز -1

   در صورت برگزاريیآزمون اختصاص -2
  .گزارش مدرسه که در آن سوابق تحصیلی و اخالقی درج شده -3

                                                
1. National center for university Entrance Examinations 
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کند مثالً  می ها به دانشگاه دیگري تغییر هاي دیگر که از دانشگاه  برخی از مالك-4
  نمره مصاحبه

  .کنند در این آزمون بالغ بر پانصد هزار نفر شرکت می
هاي  دانشگاه دنکن  نیزآزمون ورودي، برگزار می.Ph.Dشد و هاي ار براي دوره

 اگر توجه .کند  انتخاب میها آزمونبزرگ مانند توکیو، دانشجویان خود را بر اساس این 
شود در ژاپن، بخشی از سنجش به عهده مرکز است، بخشی دیگر به عهده دانشگاه و 

  .شود  انجام میی با توجه به انتخاب دانشجو، توسط دانشگاهیگزینش نها
  
  پذیرش در چین -4-2

در چین آزمون .  میلیون دانشجو دارد20 دانشگاه و کمتر از 1000چین بالغ بر 
 . است.N.E.E.A 1 مسئول تهیه سؤال و برگزاري آزمون موسسه. سراسري وجود دارد

سال باشد، براي ورود به دانشگاه  25 3 التحصیل دبیرستان که سن او کمتراز هر فارغ
آزمون سراسري در دو گروه، طی سه روز برگزار . ر آزمون سراسري شرکت کندباید د

ها  سؤاالت آزمون سراسري به صورت تشریحی است و تصحیح آن در استان. شود می
تنها دو دانشگاه بزرگ پکن و شانگهاي دانشجوي خود را به دلخواه . شود انجام می

  . این آزمون استفاده نمایندها باید از نتیجه بقیه دانشگاه. کنند انتخاب می
این مرکز، آزمون کارشناسی ارشد مشتمل بر چند بخش، موسوم به آزمون پذیرش 

دو بخش آن مربوط به رشته تحصیلی و  .کند هاي تحصیالت تکمیلی را برگزار می دوره
این آزمون، شامل آزمون  .بخش دیگر آزمون عمومی است و آزمون تخصصی است

هاي مختلف  ریاضی براي رشته  و)بان انگلیسی، روسی، ژاپنیز (عمومی زبان خارجه
هاي  آزمون ورودي براي رشته .کنند ها نیز آزمون تخصصی برگزار می دانشگاه. است

                                                
1. National Education Examination Authority 

-  از این مرکز بازدید کردم2000 و 2002نگارنده شخصاً در سال .  
-  سال افزایش یافته است25شده به  سال بود که با اصالحات انجام 23در گذشته . 
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 داوطلب شرکت کرده و بالغ بر 000/800در این آزمون بالغ بر . باشد مجزا می پزشکی
  1.گردد  نفر پذیرفته می000/300

   .ها است  به عهده دانشگاه.Ph.Dهاي  پذیرش در دوره
  وکنند در چین دو دانشگاه بزرگ کشور در مورد انتخاب دانشجو مستقالً عمل می

  .این گونه نیستندها  بقیه دانشگاه
  .ه است از این مرکز بازدید کرد2000 و 2002نگارنده شخصاً در سال 

  
 ترکیه ي کشورها دانشگاهپذیرش دانشجو در  -4-3

شبیه سازمان سنجش موسوم به مرکز سنجش و نیز موسسه اي  در ترکیه
 برگزار ALES این موسسه آزمونی موسوم به . وجود دارد)OSYM( 2پذیرش دانشجو

 آن شامل دو بخش،  سه سال اعتبار دارد و موارد امتحانیALESآزمون . کند می
 ساعت 3زمان آزمون . باشد  سؤال می100یاضیات و زبان است که هر بخش شامل ر

 نمره قابل قبول براي پذیرش در دوره  حداقل.باشد یمراي نمره منفی است و دا
 پذیرش در ترکیه در  اساس. است70ي دکتر و براي دوره 50کارشناسی ارشد 

، معدل دوره ALESاي متشکل از آزمون  هاي کارشناسی ارشد و دکتري نمره دوره
اي مارس و نوامبر  دو بار در سال و در ماههALESآزمون . کارشناسی و مصاحبه است

 دو بار در سال براي ها دانشگاهو  شود مرکز سنجش و پذیرش دانشجو برگزار میتوسط 
 ALES ي ترکیه بجاي آزمونها دانشگاه. مقاطع کارشناسی ارشد و دکتري پذیرش دارند

 .پذیرند یمنیز   راGMATو  GRE آزمون

ها براي  دانشگاه برگزار کرده و اي آزمون سسهؤدر ترکیه م شود، مالحظه می
در ترکیه سنجش از . کنند پذیرش دانشجو از این آزمون به عنوان یک مالك استفاده می

  .پذیرش جدا است
                                                

-  مطالعه تطبیقی دانشجو در کشورهاي چین و ژاپن و طرح جدید آزمون سراسري. پورکاظمی، محمدحسین. 

- از این مرکز بازدید کرده وبا مسئولین آن مصاحبه نمودم2002 نگارنده شخصاً در سال .  
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  پذیرش دانشجو در آمریکا -4-4
هاي  هاي معتبر در دوره ها در آمریکا گسترش زیادي یافته و دانشگاه تعداد دانشگاه

ی براي گرفتن یهاي آمریکا دیپلمه. پذیرند  ارشد و دکتري دانشجو می،کارشناسی
  .شود دارند ها نیاز به نمره آزمونی که در آمریکا برگزار می پذیرش از دانشگاه

 این آزمون موسوم به
SAT است که توسط موسسه ETS،2   طرح و توسط

 سسهؤ طرح و توسط همین مACT4 و یا آزمون. گردد  برگزار میکالج برد شرکت
امل خواندن، نوشتن و ریاضی است و بیشتر استعداد  شها آزموناین . شود برگزار می

 عالوه بر این آزمون که آزمون عمومی است، آزمون .گیرد تحصیلی فرد را اندازه می
SATی شامل ریاضیات، فیزیک شیمی و بیولوژي استات موضوع. 

 را SATهاي آمریکا در پذیرش دانشجو گاهی تنها نتیجه آزمون  دانشگاه
 SAT آزمون ،هاي معتبر عالوه بر آزمون عمومی ذیرش در دانشگاهخواهند و براي پ می

  .موضوعی نیز مورد نیاز است
توانند در این  دانش آموزان قبل از پایان تحصیل دوره متوسطه یا بعد از آن می

  .آزمون ثبت نام کنند
 دقیقه 45 ساعت و 3شود، و زمان آن   بار برگزار می11 در هر سال SATآزمون 

 .ه این آزمون فقط دو سال اعتبار دارد نتیج.است

سوابق  .اخذ نمرات باال در این آزمون ها در پذیرش دانشجوها بسیار مؤثر است
تحصیلی در دوره دبیرستان و گزارش مدارس در مورد داوطلبان عوامل دیگر پذیرش 

ز هاي بزرگ مانند هاروارد، پرینستون، یل و برکلی تقاضاي بسیاري ا دانشگاه. باشد می
هاي کارشناسی ارشد و دکتري عالوه بر سوابق  براي دوره. کنند متقاضیان را رد می

                                                
1. Scholastic Aptitude Test 

- به مدت یک هفته از موسسه 2008ال نگارنده شخصاً در س Educational Testing Service بازدید کرده 
  .واز نزدیک با طرح سؤال وکارهاي مرکز آشنا شدم

3. College Board 
4. American College Test 
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 موضوعی که توسط GRE عمومی و یا 1GREتحصیلی دوره کارشناسی، نمرات آزمون 
  .نیز در اخذ پذیرش دانشجویان مؤثر است شود برگزار می 2ETS موسسه
  

  پذیرش در رشته پزشکی در آمریکا
 پزشکی، دندانپزشکی؛ و داروسازي در آمریکا متفاوت از يها رشتهنحوه ورود به 

، همراه با (AAMC) پزشکی آمریکا يها کالجنجمن ا. کشورهایی مانند ایران است
را طراحی   MCAT ، آزمون)که عضو انجمن نیز هستند( پزشکی آمریکا يها دانشکده

 60 آزمون به مدت بیش از این.  آن را در اختیار دارديها جنبه و تمام کند یمو برگزار 
 يها دانشکدهسال قسمتی از فرآیند پذیرش مدارس پزشکی بوده است و امروزه تمام 

را  MCAT که نمرات اخیرشان در آزمون خواهند یممتقاضیان از پزشکی در آمریکا 
 تحصیالت تکمیلی و حرفه اي يها برنامهعالوه بر آن، بسیاري دیگر از . ارائه دهند

 .رندیپذ یم استاندارد يها آزمونرا به جاي دیگر  MCAT ات آزمونبهداشت، نمر

براي تحصیل در این رشته ها، متقاضیان بایستی ابتدا به مدت دو، سه یا چهار 
سال که بستگی به دانشگاه محل تحصیل دارد، در یک رشته مقطع کارشناسی در آمریکا 

 براي معموالً پزشکی يها دهدانشکمند به ورود به  هدانشجویان عالق. تحصیل نمایند
انتخاب را  نشناسیاو رو ی مانند علومیها رشتهدر دوره تحصیل کارشناسی خود، 

 دانشجویان مقطع لیسانس پس از سال سوم باید در آزمون سراسري پزشکی. ندینما یم
MCAT   ،ثبت نام کرده و در صورت موفقیت در این آزمون، وارد دانشکده پزشکی

در این حال دانشجویان پس از چهار تا پنج . د گردیدن داروسازي خواهدندانپزشکی و یا
باال بودن معدل . کنند یم پزشکی، مدرك خود را دریافت يها دانشکدهسال تحصیل در 

                                                
1. Graduate Records Examination 
2. Educational Testing Service 
3. American College Test 
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 تحصیل در مقطع کارشناسی و رزومه قوي از سایر عوامل قبولی در يها سال
  .باشد یم پزشکی يها دانشکده

 و ETSي آمریکا مبتنی بر آزمون موسساتی مانند اه دانشگاهاصوالً پذیرش در 
ACT و AAMC در هر صورت . باشد یم استاداني ها نامه و سوابق تحصیلی و توصیه

  .سنجش نهایی با دانشگاه است
  
 پذیرش دانشجو در انگلیس -4-5

 انیپا  G.C.S.E و اخذ گواهینامه مربوطه امتحانات در شرکت با  متوسطهدوره 
 از پس هستند، باید عالی آموزش در مراکز تحصیل ادامه به لیما هک یکسان. پذیرد می

 موفقیت با سال دو طیرا    A-Levelبه موسوم   دوره ،G.C.S.E گواهینامه گرفتن
 که کسانیگردد و   میتقسیم A,B,C,D,E درجات هب دروس این نمرات .بگذرانند

 و شده دانشگاهنند وارد توا باشد، می A,B,C سطح در ها آن A-Level درس دو حداقل
باشد وارد  E و D  آناندروس نمرات که افرادي.  دهندتحصیل لیسانس ادامه دوره براي
 تحصیلتر   پایینکیفیت با عالی آموزششوند یا در مراکز  می H.N.D تر  پایینهاي دوره

  .کنند می
ها و   آخر کالجيها سال آموزان دانش مواردي در گذشته سالیان طی البته

 دانشگاهی گزینش مرکز جایابی و مخصوص برگ تکمیل طریق از جامع هاي بیرستاند

  UCAS  که صورت بدین .ها را یافتند  دانشگاهبهمجوز ورود  UCASالزم  مکاتبات 
 به را شرایط واجد متقاضیان مدتی از پس و داده انجام انتخابی هاي دانشگاهرا با 

 بدون پذیرش پذیرش، عدم خود را در مورد اتنظر دانشگاهکند و   میمعرفی دانشگاه
 .کند  میاعالم مصاحبه و مخصوص دروس در نمره شرط با پذیرش و یا شرطقید و 

 مصاحبه ضمن در دانشگاه کمتر باشد، الزم نصاب دانشجو از حد نمرات که صورتیدر 
                                                

1. General Certificate Secondary Education 
2. Advanced Level 
3. Universities and Colleges Admissions Service 
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 داوطلبان. ندک  میمعرفی دیگر هاي کالجها یا   دانشگاهبه یا او را رفع را مشکلبا دانشجو 
 گذراندن بدونتوانند   می،رشته با مرتبط کاري سابقه داشتن صورت در سال 23 باالي
 . شونددانشگاهوارد  A-Level   هاي دوره

ي ها هیتوصي کارشناسی ارشد مبتنی بر سوابق تحصیلی، ها دورهپذیرش در 
 گذراندن ،ي کارشناسی ارشد به دو صورتها دوره. باشد یم و گاهی مصاحبه استادان
  .شود یمبرگزار  پژوهشیا   وپژوهش و دروس

   از دورهپس ماًیمستق. Ph.D مدرك گرفتن مستقیم انگلستان تحصیلی نظامدر 
 باالیی یعلم تیوضع باید متقاضی در صورت نیا در کهنیز امکان پذیر است، لیسانس 

  . باشدداشته قرار
ي مختلف مبتی بر سوابق ها دورهي انگلیسی در ها دانشگاهبطور کلی پذیرش در 

 و در نهایت استاداني استاندارد، توصیه نامه ها آزمونتحصیلی، رزومه افراد، نتایج 
  .باشد یمگیري در خصوص پذیرش بر عهده دانشگاه  تصمیم
 
 هاي کشور فرانسه پذیرش دانشجو در دانشگاه -4-6

نسه یا در این مقطع براي ثبت نام کافی است مدرك دیپلم کشور فرا: کارشناسی
در تاریخ معینی که در دانشگاه مشخص . دیپلم ارزیابی شده کشور خارج را داشته باشید

دهند در ضمن  بصورت حضوري مراجعه کرده و تشکیل پرونده می داوطلبان کنند می
که به آن به فرانسه  نویسند اي هم از علت انتخاب آن رشته می یک خالصه

)Motivation (ر بیشتشود و معموالً  ها در گروه بررسی می سپس پرونده .گویند می
هاي داخلی  شوند هر چند که به علت سخت بودن امتحان داوطلبان پذیرفته می

 نفر 40 الی 30 ، نفر ثبت نامی در یک رشته200در سال آخر مثالً از  بخصوص
  .روند کنند یا به رشته دیگري می  دانشکده را رها میبیشترشوند و  التحصیل می فارغ

ها توسط  هاي خاص مثل دانشکده فنی که هزینه آن در برخی از دانشکده: بصرهت
شود براي جذب  بخش خصوصی و یا با مشارکت بخش خصوصی پرداخت می
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دانشجو در برخی رشته ها آزمون کتبی و یا در برخی موارد بصورت مصاحبه برگزار 
  .کنند می

ز طرف دانشگاه تشکیل در این مقطع در تاریخ مشخص شده ا:  کارشناسی ارشد
 و مدرك دیپلم و لیسانس را به همراه یک توضیح کوچک در خصوص هپرونده داد

 سپس در ه ودر پرونده قرار داد) Motivation(علت انتخاب رشته و ادامه تحصیل 
در . پذیرند  داوطلبان را میبیشترکنند و معموالً  ها را بررسی می گروه مربوطه پرونده

  .ها ممکن است با داوطلبان مصاحبه هم بکنند برخی از دانشگاه
Ph.D. بورس تحصیلی است ائلترین مس در این مقطع یکی از مهم: دکتري 

معموالً هر دانشگاه در هر رشته سه نفر اول مقطع کارشناسی ارشد را براي دوره دکتري 
  .دندهد حتی اگر خارجی باش بورس می

مسئله مورد نظر شرکت به با طرح (یا بورس یک شرکت و یا بخش خصوصی 
البته در برخی موارد با نظر . باشد  و یا بورس یک کشور خارجی می)عنوان موضوع تز

 کم هزینه اگر داوطلب فرانسوي باشد ممکن است بدون يها گروه علمی براي رشته
در هر حال داوطلب در موعد معین . باشد بورس هم بپذیرند که این موارد خیلی کم می

اي از طرح مسئله خود به عنوان موضوع تز هم  ده داده و یک خالصهتشکیل پرون
به عنوان استاد راهنما  شود و یکی از اعضاي گروه پرونده در گروه مطرح می. نویسد می

  .شود انتخاب می
  در این دو مقطع هر دانشگاه:پزشکی عمومی و دستیاري تخصصی پزشکی

تعداد محدودي هم طبق برنامه  معموالًکند که  براي خودش آزمون جداگانه برگزار می
التحصیالن پزشکی   فارغ، در بخش دستیاري.کنند وزارت آموزش دانشجو جذب می

توانند در آزمون شرکت کنند و دوره دستیاري را طی  عمومی کشورهاي دیگر هم می
  .کار درمانی در فرانسه را ندارند نمایند هر چند پس از فارغ التحصیلی اجازه
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 جذب دانشجو بصورت تشکیل ،هاي دستیاري خاص ر برخی رشتهد: تبصره
هاي جدیدي که تازه تأسیس شده و هنوز براي   رشتهویژهباشد ب پرونده و مصاحبه می

 .عموم شناخته شده نیستند

  :نکات قابل توجه
  .باشد شهریه دانشگاه ها در فرانسه بسیار کم می -1
ها به  خیلیو ع بسیار جدي است ها درتمام مقاط ي داخلی دانشکدهها آزمون -2

  .کنند علت عدم موفقیت در آزمون ها ادامه تحصیل را رها می
معموالً در فرانسه بعد از مدرك کارشناسی درصد کمی عالقه به ادامه تحصیل  -3

در مقطع دکتري خیلی عالقمند کم . شود دارند زیرا که با مدرك کارشناسی کار پیدا می
  .ها بدهند طرف بخش خصوصی و یا دانشگاه به آناست مگر آن که بورس از 

اختیار  ي ملی وجود ندارد،ها آزموندر فرانسه  شود، همان طور که مالحظه می
ادامه تحصیل با توجه است، اما در فرانسه ورود به دانشگاه ساده . کامل با دانشگاه است

  .شوند ها اخراج می خیلی واست  جدي ،به امتحانات داخلی
  
 :ش دانشجو در هندوستانپذیر -4-7

 ردیف کشورهاي مهم جهان قرار درهند از نظر تعداد دانشگاه و مدارس عالی، 
عثمانیه، حیدرآباد  بنارس، بمبئی، کلکته،  آباد، اللّهدهلی، دانشگاه اسالمی علیگر،. دارد

 اي ویژهدانشگاه  در بمبئی براي زنان، .باشند می هند هاي دانشگاه ترین مهماز ... و
براي ورود به دانشگاه، کنکور سراسري وجود ندارد و هر .  گردیده استأسیست

  .کند میدانشجو انتخاب   معدل براي داوطلب،ویژهبه   ضوابطی،براساسدانشگاهی 
هاي پزشکی و مهندسی به علت  ها به خصوص در رشته بعضی از دانشگاه

در بعضی  .اند دهمحدودیت گنجایش، معدل دیپلم دبیرستان را شرط ورود قرار دا



  
  
  
  

  ...ها استقالل دانشگاهملی همایش مجموعه مقاالت     416

 عالوه بر شرط داشتن نمرات خیلی خوب، مؤسسات ممتاز نظیر فن آوري هندوستان
به عبارت دیگر داوطلبان . آورند امتحان ورودي و مصاحبه نیز از داوطلبان به عمل می

عالوه بر این براي  . درصد نمره را کسب کنند70 الی 60باید در آزمون ارزشیابی 
 . درصد نمرات نائل شوند85 الی 75ها باید به احراز   فنی دانشگاههاي پذیرش در رشته

هاي فیزیک، شیمی و زیست شناسی، ریاضیات و  در این خصوص از داوطلبان در درس
  .آید زبان انگلیسی آزمون به عمل می

ها با خاتمه  تواند در هر یک از رشته دانشجو می دکترا آزمون ورودي ندارد،: دکترا
ی ارشد ضمن ارتباط با استاد راهنما و توافق بر سر محتواي پایان نامه به مقطع کارشناس

  .پزوهش بپردازد
ها بر  دانشگاه  وي ملی وجود نداردها آزمونشود که در هندوستان هم  مالحظه می

  .پذیرند ق خود دانشجو مییاساس سال
 

  :اهپیشنهاد مشکالت و -5
، شود یمي مختلف برگزار ها رهدوکه در  ها پذیرش ي سراسري وها آزموندر ایران 

 ضروري است به نکات زیر ها آنداراي مشکالتی است توجه به این مشکالت وحل 
  :توجه شود

ها  ي ما سوالها آزمون در .ست اهاي تستی ضروري استاندارد بودن سوال  -
این مشکل دقت سنجش را کم  ست وهی داراي اشکال نیز گاه استاندارد نیست،

 .کند یم

نیز ... و  جورکردنی، کوتاه پاسختواند یمتنها تستی است در صورتی که ها  سوال  -
 .دنیافزا یمها به دقت سنجش  باشد، این نوع سوال

                                                
1. Indian Institute of Technology 
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ي کاردانی، کارشناسی و کارشناسی ها دوره در پذیرش دانشجو در ها دانشگاه  -
 بخصوص . طور که مالحظه شد در دنیاچنین نیستهمان ارشد اصوالً نقشی ندارند،

 .ي استضرور  در پذیرش دانشجوي کارشناسی ارشد،ها انشگاهدنقش 

 واگذار ها دانشگاه که در وزارت علوم بخشی از پذیرش به Ph.Dي ها دورهدر   -
شده، گاهی پذیرش سلیقه اي بوده و همین امر حساسیت زیادي در داوطلبان ایجاد 

 : نظر خواهی زیر توجه شودبه .کند یم

 نفر دانشجوي مقطع 93762 از تعداد 95 در سال  و66505 از تعداد 91در سال 
 مصاحبه در فرآیند پذیرش داوطلبان در آزمون دکتري ریتأثدکتري در خصوص میزان 

نظر سنجی انجام شد که نتایج آن به شرح ذیل است کاهش نظر شرکت کنندگان طی 
  :چند سال معنی دارست

  
  میزان تأثیر مصاحبه در دوره دکتري-4جدول 

 ریثتأمیزان 
  مصاحبه

  تعداد نظرات موافق  سال  تعداد نظرات موافق  سال

  3/64  95  4/37  91  ریبدون تأث
25-50  91  6/32  95 29  
51-75  91  5/22  95 4/5  
76-100  91  4/7  95 3/1  

   منبع سازمان سنجش آموزش کشور
  
 داوطلبان برداشت که  طوري باید رفتار شود،ها دانشگاهدر برگزاري مصاحبه در   -

، مدیریت دانشکده ها ودانشگاه باید دراین زمینه برنامه استادانی داشته باشند، درست
 .داشته باشند
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العاده باالست و همین  ها فوق دانشگاه ها و حساسیت پذیرش در برخی از رشته  -
حساسیت پذیرش باعث شده که مجلس شوراي اسالمی وارد شده و قوانینی در 

 دنیا سنجش از در ،.انطور که مشاهده شدهم. پذیرش دانشجو به تصویب برساند
ي شوراوظایف   توجه به قانون پذیرش تحصیالت تکمیلی وبا .پذیرش جداست،
پذیرش   در تحصیالت تکمیلی به سمت تفکیک سنجش وتوان یم ،تحصیالت تکمیلی

 . را افزایش دادها دانشگاه حرکت کرد و اختیار پذیرش

ي تحصیالت ها دورهت، بخصوص در رویه ظرفیت و کاهش کیفی با گسترش بی  -
ي دولتی و برخی از واحدهاي ها سیپرد مانند بعضی از ها دانشگاهتکمیلی، برخی از 

 يها  در واحدهاي رشتهگسترش .کرد  همه ضرر خواهند،ها دانشگاه آزاد و غیرانتفاعی
 براي تواند یمها  آموزش پزشکی در تمام دوره  ودرمان وابسته به وزارت بهداشت،

در وزارت  ارت علوم الگو باشد، هرچند ما در این زمینه در وزارت علوم با افراط ووز
 .ي نمونه بالغ بر یکصد هزار پرستار کمبود داریمبرا .بهداشت با تفریط روبرو هستیم

  
  :تشکر
، ، بویژه و راهبردهاها چالش ،ها دانشگاهن برگزاري همایش ملی استقالل الئواز مس

طباطبائی ن دانشگاه عالمه مسئوال ، و دیگرشیهما ریدب ي اصل،آقاي دکتر محمد زاهد
 همکاران محترم آقاي دکتر از .مینما یممن دادند تشکر ه که فرصت ارائه این مقاله را ب

احسان جمالی معاون سازمان سنجش آموزش کشور که اطالعات الزم را در اختیار 
آوري  ی از اطالعات را جمعاینجانب قرار دادند، سرکار خانم فریبا حسنی که بخش

راد که در تایپ مقاله کمک کردند تشکر  پور و سحر پویان ها فاطمه ربانی کردند، خانم
  .کنم یم



  
  
  
  

تأملی بر آزادي علمی و استقالل دانشگاهی، زیربناي توسعه 
  علمی کشور و ارائه راهکارهاي مناسب

  1همایون فرد آنیتا
  

  چکیده
 از یکی عنوان به کشوري هر در عالی آموزش بخش در گذاري سرمایه
 حرکت مسیر در نیز ها ملت و شده شناخته ترقی توسعه و اصلی هاي مؤلفه

 انتقال و تولید به روزافزون اي گونه به محور، دانش اقتصاد و دانایی سوي به
 نوآوري و نقادي بخشی، دانش که رهایی سرشت و  ماهیت.دانش نیازمندند

 توجه. کند خودمختاري نهادهاي علمی را طلب می و است؛ آزادي، استقالل
 گویی، پاسخ هاي نظام استقرار زیربناي عنوان به علمی آزادي و استقالل به

  در.یافته است توسعه جوامع همه در موردپذیرش مهم یک ضرورت اکنون
 تحلیلی، ضمن تبیین آزادي -تا با روش توصیفی است شده سعی تحقیق این

 استقالل روي پیش هاي چالش و نشگاهی، موانعدا استقالل و علمی
ایران را بیان نموده و در نهایت  عالی آموزش علمی در آزادي و دانشگاهی

 ظهور با که رسد می نظر به. ها ارائه نماید راهکارهایی جهت تقویت آن
 حال در ها به دانشگاه اجتماعی نگاه نوع جدید، شرایط و عوامل مجموعه

                                                
- ،دانشجوي دکتري فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه عالمه طباطبائی anitahomayoonfard@yahoo.com 
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 استقالل و آزادي علمی، اختیارات در آن با متناسب ستا الزم و است تغییر
  .ایجاد شود تغییراتی نیز ها آن

 علمـی،  توسـعه  دانـشگاهی،  اسـتقالل  علمـی،   آزادي :کلیدي هاي هواژ
  ایران عالی آموزش

  
  بیان مسئله

 با که دانست انسانی منابع در گذاري سرمایه روش مؤثرترین توان می را عالی آموزش
 و اجتماعیـ  فرهنگی هاي زمینه ها، مهارت و نگرش ارتقاي و فزاییا دانش آموزش،
 جامعه، توسعه در اصلی  محرك.سازد می فراهمرا  ملی توسعه براي الزم اقتصادي

 تولید منبع عالی، است و آموزش جدید هاي آرمان و تازه هاي ایده نوین، هاي دانش
  .است نو هاي ایده و دانش

 آنجا تا اخیر يها سال توسعه، در فرآیند در الیع آموزش مؤثر نقش به توجه
 همبستگی بیانگر که است دست در هایی داده«اند  ادعا کرده برخی که است، یافته افزایش

: ؛ به نقل ازMoja, 2003 (»است آموزش عالی در مشارکت سطح با توسعه سطوح میان
  ).44: 1389جاودانی، 

 یعنی علم مدیریت نهاد است؛ جوامع بقاي شرط علمی توسعه که جهانی در
. کنند عمل هوشمند و منعطف دانش، اي لحظه تغییرات مقابل در بتوانند باید ها دانشگاه
 کند ایفا خوبی به را خود ساز توسعه و محرك موتور نقش تواند می در صورتی دانشگاه

 کردهن زنجیر را آن کنونی، پیچیده استخدامی و اداري و مالی پاگیر و دست مقررات که
 و محیطی متغیر شرایط به پاسخ جهت در ها دانشگاه هاي توانایی گسترش  براي.باشد

 دانشگاه پویایی. داد افزایش را ها دانشگاه درونی پذیري مسئولیت باید اجتماعی، نیازهاي
 که است رقابت امکان و پاسخگویی این روند در آن پژوهشی و علمی شکوفایی و

  .یابد می پرورش و رشد فرصت
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 رشد و عالی آموزش گسترش با وجود که دهد می نشان »علمی توسعه «شاخص
 شاخص اساس بر (علم تولید میزان ازنظر ایران اخیر سال چند جهشی و چشمگیر

 علمی نیافته توسعه کشورهاي جزء همچنان ایران کشور ،)ISI در شده ثبت مقاالت میزان
 راه و ایم؟ قرارگرفته وضعی ینچن در چرا که شود می مطرح پرسش این. است جهان
 سیستم سیاسی، تفکر حاکمیت چیست؟ علمی نیافتگی توسعه وضعیت این از شد برون

 هستند موانعی از جناحی و قومی گروهی، خاص تعصبات دولتی، گیري تصمیم متمرکز
 اداره براي دولتی متمرکز  مدیریت.دندار قرار دانشگاه علمی توسعه مسیر در که

 اتالف دیوانساالري، که آورده به وجود را سازمانی انجماد و شکلی هم نوعی ها، دانشگاه
 و شدن جهانی چون مفاهیمی ظهور .دارد پی در را وري بهره عدم و منابع و وقت
 نوین چالشی به را دانشگاهی مدیریت امروز، دنیاي در عالی آموزش شدن المللی بین

 متمرکز هاي نظام متغیره تک و انحصاري تمعادال در مفاهیم این گستره که خواند فرامی
  .گنجد نمی

 به ما ذهن چیز، هر از قبل آید می میان به سخن ها دانشگاه مشکالت از که  هنگامی
 ناکافی امکانات و کارآمد کارکنان نبود تدریس، و آموزش سنگین حجم مالی، مشکالت
 در دغدغه نداشتن و استقالل افکار، آزادانه بیان علمی، آزادي اما شود می معطوف

 بدان کمتر ها دانشگاه در که است هایی چالش ازجمله حقیقت انتشار و کشف
 از یکی ).855: 1390؛ به نقل از کریمیان و همکاران، Shils 1938,  (است شده پرداخته

 و 1»علمی آزادي «مقوله به توجهی کم ایران، عالی آموزش نهاد به توجهی بی وجوه
 دانشگاهی استقالل. است علمی توسعه هاي بنیان از یکی منزله به 2»دانشگاهی استقالل«
   .آیند می شمار به کشور هر عالی آموزش نظام در کلیدي عنصر دو علمی، آزادي و

 هاي آزادي از برخوردار و سازمانی و علمی استقالل نیازمند است نهادي دانشگاه
 اطمینان از مند بهره کارکنان و سانکارشنا دانشجویان، محققان، استادان، آن در که علمی

                                                
1. Academic freedom 
2. Autonomy Academic 
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 و دانش و اندیشه تولید به بتوانند اجتماعی و سیاسی مالی، شغلی، فکري، امنیت و
 و توسعه پنجم برنامه چند در هر ).20: 1383 معین، (بپردازند اجتماعی تعهدات تعمیق
 ها دانشگاه علمی در آزادي و استقالل به پرداختن نیز کشورمان جامع علمی نقشه

 قرار تأکید مورد مکرر طور عالی به اصلی آموزش هاي گیري جهت از یکی عنوان به
 منظور ایجاد به تحقیقات مراکز و ها دانشگاه به قانونی واگذاري اختیارات و گرفته

 ویژه به ها فعالیت سازي روان و و تسهیل کارآمدي افزایش ها، برنامه اجراي در انعطاف
 در اصلی از راهبردهاي دانشجو و علمی هیأت جذب رشته، دازيان ریزي، راه برنامه در

وجود، تأکید  رود؛ بااین می شمار به عالی مدیریت آموزش و ها گذاري سیاست توسعه
 روشنی ایران، به آموزش عالی کنونی نظام ناکارآمدي بر شده انجام تحقیقات از تعدادي

 را ایران هاي استقالل دانشگاه و میاختیارات، میزان آزادي عل میزان در تغییر به نیاز
  .دهند می نشان

 استقالل و علمی آزادي ابعاد و تعریف، تبیین، جایگاه بر مروري مقاله، این هدف
 استقالل روي پیش هاي چالش و و نیز بیان موانع ایران عالی آموزش نظام در دانشگاهی
 آزادي و شگاهیدان استقالل ضرورت بررسی ضمن و بوده علمی آزادي و دانشگاهی

نماید؛ چراکه اگر این مهم  ارائه ها آن تقویت براي راهکارهایی دارد سعی علمی،
صورت پذیرد، قطعاً امکان طرح و تولید نظرات متنوع در علوم، فراهم کردن شرایط 
جذاب علمی، بسترسازي براي نواندیشی علمی، تعیین راهکارهاي صحیح براي رفع 

 پس .فراهم خواهد شد ....ط جذاب و شفاف علمی و ها، ایجاد محی ماندگی عقب
  .است تحلیلی -توصیفی نوع از پژوهش روش و نظري رویکرد
  

  مفهومی چهارچوب
  و ها دانشگاه  نقش:گوناگونتوسعه در ابعاد  فرآیند در نقش دانشگاه 

 و انسانی سرمایه توسعه در نیز و نوآوري و پژوهش ارتقاء در عالی آموزش مؤسسات
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 نقش عالی، آموزش  نظام.نیست پوشیده کسی بر امروزه یک کشور، سازان آینده پرورش
 یافتگی توسعهگوناگون  ابعاد بین موازنه ایجاد و توسعه فرآیند در محوري و اساسی
جانبه، متوازن و پایدار هستند،   بنابراین، کشورهایی که خواهان توسعه همه.دارد کشور

. طور متوازن و در همه ابعاد توسعه دهند  بهالزم است نظام آموزش عالی خود را
 :دارد اساسی نقش توسعه ابعاد تمام و در مختلفی جهات از عالی آموزش

ماهر،  انسانی نیروي اقتصادي، تأمین رشد در باال مشارکت:  بعد اقتصادي-الف
 هبازد انسانی، افزایش نیروي وري بهره شغل، افزایش ایجادو انسانی  هاي سرمایه افزایش
هاي  از کمک ناشی منابع درآمدها، بسیج عادالنه توزیع در اجتماعی، کمک و انفرادي

  .گرسنگی و فقر خیرخواهانه، کاهش
 نظام از جامعه، پشتیبانی فکري هیأت از پشتیبانی:  بعد علمی و آموزشی-ب
  .آموزش به دسترسی نوآوري، افزایش متوسطه، رواج و ویژه ابتدایی به آموزشی
 و اجتماعی، تمایل انسجام افزایش به کمک: فرهنگی سیاسی و تماعی، بعد اج-ج

 خدمات امور سیاسی، افزایش در مشارکت و ها آگاهی تغییر، ارتقا به نسبت سازگاري
 سالمت سطح خیرخواهانه، افزایش هاي کمک خودخواسته، افزایش کارهاي و عمومی

  ).47: 1389جاودانی، (لی مح و بومی جوامع بر دانشگاهی نهادهاي جامعه، تأثیرات
 زمینه در که اي فزاینده نقش به توجه با ها دانشگاه و عالی بنابراین، آموزش

 اند؛ گرفته عهده به کشورها اقتصادي و فرهنگی فناوري، علمی، ارتقاي و پیشرفت
 جامعه تحول حال در شرایط از دقیق ارزشیابی پایه بر دائم طور به که هستند موظف

 و جدید راهبردهاي و دهند قرار بازنگري مورد را خود ساختار ،جهانی و بومی
 کشور علمی توسعه همه رأس در و موردنظر اهداف به دستیابی براي را کارآمدتر

 است که واقعیت این منادي تکنولوژیک هاي پیشرفت و  تحوالت.کنند تدوین
عالی،  آموزش در لتحو ارکان از. گردد متحول باید نیز عالی آموزش مراکز هاي فعالیت
 بازاندیشی به باید علمی توسعه فرآیند در  قطعاً.است پذیري انعطاف و استقالل آزادي،
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 و ها دیدگاه کردن پاسخگو نیز و بیرون از دانشگاه به نسبت ها نگرش اصالح و
. کرد اهتمام اجرایی و فرهنگی پژوهشی، و آموزشی هاي عرصه در کنونی ساختارهاي

 هاي خواسته و نیازها تناسب به ها دانشگاه علمی و نظري فضاهاي يبازساز حقیقت در
  .است ضروري جامعه امروز

  اي  زمینه  عوامل:زیرساختی در توسعه علمی دانشگاه و اي زمینه نقش عوامل
 توسعه شرایط و جزء الزامات ها آن وجود که عواملی هستند عنوان به و زیرساختی
مؤثر  زمینه این هاي زیادي در است و مؤلفه فرآیند این تسهیلگر واقع در دانشگاهی و

 بسزایی اهمیت هاي استقالل دانشگاهی و آزادي آکادمیک از عامل میان، در این. هستند
رسد عدم توسعه علمی مناسب، داراي دالیل متعددي است که   به نظر می.برخوردارند

 الزمه. زادي آکادمیک استهاي استقالل و آ توجهی به مقوله ها بی ترین آن شاید از مهم
 در تأثیرگذار عوامل یکی از. است دانشگاهی و آزادي علمی استقالل دانشگاهی، توسعه
 اختیارات واگذاري در شفافیت. است آکادمیک استقالل عامل دانشگاهی، توسعه جریان

 و علمی هیأت صیانت و موقعیت حفظ توانمند، هاي دانشگاه ویژه به ها دانشگاه به
امناي  هیأت ساختار تقویت و آموزشی، مالی و اداري استقالل آکادمیک، لاستقال

 هایی مؤلفه ازجمله دانشگاهی توسعه در آن جایگاه و علمی آزادي جو با متناسب
  .ندا توجه مورد که هستند

  
  سؤاالت تحقیق

مفهوم و خاستگاه آزادي علمی چیست و دالیل ضرورت آن در نظام آموزش  .1
 باشد؟ عالی چه می

 نظام در آن ضرورت دالیل و چیست استقالل دانشگاهی خاستگاه و مفهوم .2
  باشد؟ می چه عالی آموزش
هایی  استقالل دانشگاهی و آزادي علمی در آموزش عالی، با چه موانع و چالش .3

 روبرو هستند؟
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کارآمدي و اثربخشی نظام  جایگاه آزادي علمی و استقالل دانشگاهی در .4
 آموزش عالی ایران چیست؟

ت تقویت استقالل دانشگاهی و آزادي علمی در نظام آموزش عالی ایران جه .5
 توان ارائه نمود؟ چه راهکارهایی می

  
  روش تحقیق

 سعی اساس، این بر. است تحلیلی -توصیفی روش مقاله، این تدوین در تحقیق روش
 پیشین تحقیقات مقاالت، کتب، شامل نوشتاري اي، منابع  کتابخانه-با روش اسنادي شده

 شده گردآوري پژوهشی، سؤاالت و عنوان اساس بر موضوع درباره اینترنتی هاي پایگاه و
هایی بپردازد که تاکنون در  گیرند و در نهایت به تأیید یافته قرار وتحلیل تجزیه مورد و

  .بخشی از ادبیات آموزش عالی در عرصه جهانی تولیدشده است
  

  هاي تحقیق یافته
  اندیشمندان و محققان بسیاري در :علمی  آزاديخاستگاه، فلسفه و ضرورت 

اند، اما متأسفانه، محققان داخلی، کمتر  سطح جهان، مفهوم آزادي علمی را تعریف نموده
آزادي «توان  در تعریفی خالصه و کلی، آزادي علمی را می. اند به این مقوله پرداخته

 توسعه و انتقال صورت فردي، گروهی یا جمعی در پیگیري، اعضاي جامعه علمی به
 ).101: 1383 فراستخواه،(» دانش قلمداد کرد

 تحقیقاتی، هاي در فعالیت علمی جامعه اعضاي که است آن آزادي علمی معناي
 مصون هرگونه تبعیض از خود علمی هاي مشارکت و و خدمات و تحصیلی آموزشی

 ها آن  منابعو اه سازمان دیگر یا ها دولت سوي از یا سرکوب مداخله گونه هیچ و باشند
؛ به نقل از Assembly of World University Services, 2002(نکند  تهدید را

  ).104: 1383فراستخواه، 
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 از ترس بدون تحقیق و تعلیم امر پیگیري در محقق فردي توانایی به علمی آزادي
: 1393؛ به نقل از رزاق مرندي، Tight,1997 (کند می داللت شغل دادن دست از یا تنبیه

ها و  بایست در فعالیت اعضاي جامعه علمی می« و همکاران معتقدند که  گوروف).2
هاي  گونه فشاري از جانب سازمان هاي علمی خود، مستقل باشند و نباید هیچ کنش

  ).Groof et al, 1998(» ها تحمیل شود سیاسی، مذهبی و مسلکی بر آن
دانشگاهی خدمات جهانی انجمن

(AOWUS) )2002(بیانیه لیما تعریف ه، ب 
 کند می اشاره غرب، در علمی آزادي از تعاریف موردپذیرش از یکی عنوان به) 2003(

 پیگیري، در جمعی یا گروهی فردي، صورت به اعضاي جامعه علمی آن اساس بر که
 آفرینش، تولید، مستندسازي، بحث، تحصیل، تحقیق، طریق از دانش انتقال و توسعه

  ).104: 1383به نقل از فراستخواه، (هستند  آزاد آن مانند و سـخنرانی تدریس؛
آزادي علمی، آزادي استادان و «تعریف دیگر از این مفهوم، آن است که 

دانشجویان در تدریس، تحقیق و پیگیري علوم و انجام پژوهش، بدون دخالت نامعقول 
المعارف  ایرهد(فشار افکار عمومی است   قانون و مقررات، نهادهاي مذهبی و یا تحت

  ).2009، 4 بریتانیا
 حقوق ءجز که پرسشگري است اعتقاد این از عبارت) علمی (دانشگاهی آزادي

بدون  ها آن تا است دانشگاه سازمان در دانشجو و علمی  هیأت اساسی عضو و اولیه
  هیأت اعضاي چنین، هم. شوند نائل خود اهداف به از دانشگاه خارج نهادهاي دخالت
 مورد حوزه در الزم معرفت و دانش که دارند حق فرهنگی و زمینه علمی کی در علمی
 سوي از دخالتی گونه هیچ بدون و را منتشر کنند آن نتایج کنند، کشف را خود عالقه

  ).Smith, 2005(پیشرفت کنند  علمی زمینه در دانشگاه مدیریت و دولتی نهادهاي

                                                
1. Groof 
2. Assembly of World University Services 
3. Lima Declaration 
4. Encyclopedia Britanica 
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 هیأت آن، اعضاي اساس بر که رود می شمار به پشتیبانی اصول آزادي علمی از
 بیان و اندیشه آزاد تبادل براي خود حق طبیعی از باید می سالم جامعه یک در علمی
 و اظهارنظرهاي آن، نتایج انتشار و پژوهش آزادانه اجراي درس، در کالس ها نظریه

احترام  حقوق این به باید دانشگاه و باشند علمی برخوردار درباره موضوعات تخصصی
  .ردبگذا

 از برگرفته علمی آزادي ، شالوده)2000(بانک جهانی  اطالعات اساس  بر
 .است وارد شده عالی آموزش حوزه به بعدها که است مدنی و هاي فردي آزادي

 دو بر که گردد بازمی آلمان هاي به دانشگاه علمی آزادي مفهوم از گیري بهره سرآغاز
به نقل از کریمیان و (اند  کید داشته تأو آزادي تحقیق پردازي آزادي فلسفه اصل

  ).856: 1390همکاران، 
 کثرت پذیري، انتقادي، همگانی، عقالنیت خردورزي اومانیسم، که  حالی در
 روند می علمی به شمار آزادي مهم مبانی از آن مانند و بازاندیشی و نوجویی

 ساختارهاي وجود آن به توجه عامل و خاستگاه ترین ؛ مهم)58: 1389فراستخواه، (
 پاپی، (است به آزادي آن نگرش  ولیبرالیسم نظري دیگر، مبناي. است دموکراتیک

1393.(  
 هاي خلق ایده در دانشگاه پژوهشی و آموزشی هاي ماهیت فعالیت به توجه با

آزادي «، اهدافی مانند  ریدرسیمون.است ضروري کامالً امري علمی آزادي نوین،
هاي  جمله اهداف مهم دانشگاه اسی و اخالقی را ازآکادمیک، اهداف اجتماعی، سی

  ).Ridder-Symons, 2006( »نماید امروزي معرفی می
شاید یکی . رسد عدم رشد علمی مناسب، داراي دالیل متعددي است  به نظر می

ها، مقوله آزادي علمی باشد؛ مفهومی که در معناي اخص کلمه، حتی در  ترین آن از مهم

                                                
1. Freedom of Philosophizing 
2. Freedom of inquiry 
3. Liberalism 
4. Ridder-Symons 
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صورت  ، به20 و 19هاي   در دوره جدید تاریخ دانشگاه و طی سدهدنیاي غرب نیز تنها
 در حداقل را علمی آزادي توجیه دالیل ).102: 1383فراستخواه، (نهادینه درآمده است 

 کنجکاو جستجوگر، نفسه فی و ذاتاً انسان ،این که اول :بررسی نمود توان می موارد ذیل
 وي، مسیر علمی نمودن مسدود و محدود بنابراین. است حقیقت کشف دنبال به و

 که علمی، آزادي تبلور ،این که دوم و است بشري فطرت با مغایر و غیرانسانی اقدامی
 در است، پژوهشگران و دانشمندان ابداعات و اکتشافات، اختراعات از بسیاري الزمه

 فین با  بنابراین.است مشاهده قابل عمومی سودمندي و بشري رفاه هاي جنبه از بسیاري
 عمومی رفاه از نیز را بشري جوامع انسانی، فطرت به توجهی بی بر عالوه علمی، آزادي

  .ایم نموده محروم
 جستجوي در محققان که است این آکادمیک آزادي براي اصلی توجیهات از یکی

 از است ممکن که دارند کسانی دخالت برابر در حمایت به نیاز انسانی دانش پیشرفت
 اي ریشه اعتقادات معموالً انسانی دانش مجموع  پیشرفت.بهراسند دیدج هاي ایده تأثیر

 و پژوهش کردن دنبال آزادي محققان، به باید رو ازاین و کشد می چالش به را حاضر
 یا جدید دانش دستاوردهاي با است ممکن که آنانی دخالت بدون هایشان، انتشاریافته

 مخالف ترین بزرگ کاتولیک کلیساي خ،تاری طول در. شود داده نباشند، موافق آن پخش
 تجاري عالیق بزرگ، هاي شرکت و در قرون مدرن، قدرت بوده نو دانش دستاوردهاي

 موجب این که کنند می هدایت را دانشگاهی هاي بودجه خصوصی، گذاران سرمایه و
  .)Masri, 2011. (است آکادمیک آزادي براي اي فزاینده نگرانی

 تحقق ترین مانع مهم را دولتی بودجه طریق از د دانشگاهح از زیاده تأمین ،الت
 طریق صرفاً از بودجه تأمین و علمی آزادي میان نظر وي، به. است دانسته علمی آزادي
 را در دولتی به بودجه ها دانشگاه وابستگی نیز  تاسکر.دارد وجود تناقض نوعی دولت
 را خود مشکل اساسی یک منزله به منابع محدودیت صورت مداوم، به که رقابتی دنیاي

                                                
1. Lott 
2. Tasker 
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 داند ها می آن علمی آزادي و ها دانشگاه آینده بزرگی براي خطر دهد، می نشان
  ).59: 1389 فراستخواه،(

  
  دانشگاهی،  استقالل  مفهوم:دانشگاهی خاستگاه، فلسفه و ضرورت استقالل

 است اي نتیجه لاستقال مفهوم احتماالً نبوده؛ اما زمان طول در پایدار و ثابت مفهوم یک
و  اصالح استقالل، مفهوم آن طی جامعه، که و دولت دانشگاه، بین جانبه سه از تعامل

 ).IAU, 2000(شود  می بازتعریف

 روند گذشته هاي دهه طول در خودگردانی مفهوم حق به دانشگاهی استقالل
 لمفهوم استقال ).24: 1392صالحی،  ذاکر(است  داشته رشدي به رو و پرفرازونشیب

و  مقررات دست به پایبندي عدم و آزادي از برخورداري«: از است عبارت دانشگاهی
 توزیع آن، مدیریت دانشگاه، داخلی سازمان با ارتباط در دولتی پاگیر دیوانساالرانه

شرایط تحصیل  کارکنان، غیرعمومی، استخدام منابع از کسب درآمد مالی، داخلی منابع
و  گوروف. »پژوهش تدریس و وص چگونگیخص در آزادي از و برخورداري

 دولتی دیوانساالري به بندي ضرورت پاي عدم معناي به را دانشگاه استقالل همکاران،
داخلی،  مالی منابع توزیع مدیریت، در آزادي و داخلی دانشگاه، سازمان با ارتباط در

 در اديآز باالخره و شرایط تحصیل کارکنان، استخدام خارجی، منابع از درآمد کسب
کریمیان : ؛ به نقل ازGroof, 1998(کنند  می تعریف انجام پژوهش و تدریس نحوه مورد

 که شود می اطالق به موقعیتی دانشگاهی استقالل ترتیب، بدین). 856: 1390و همکاران،
دانشگاه،  از خارج نیروي مستقیم تأثیر و دخالت بدون باشد مجاز عالی آموزش موسسه

 چهارم برنامه  قانون49 ماده الف بند در ).11: 1389فراستخواه، (ازد امور بپرد اداره به
 استقالل مهم موضوع کشور، توسعه برنامه پنجم قانون 20 ماده ب بند و توسعه

  ).81: 1388صالحی،  ذاکر(است  گرفته مدنظر قرار ها دانشگاه
 ها، دانشگاه به اند تا تشویق شده ها چندي دولت اخیر به دالیل هاي دهه در
 بیشتر آموزش عالی براي تقاضا رشد چه هر این کهکنند، ازجمله  اعطا بیشتري استقالل
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 مطمئن شوند، می تر واقف اقتصادي ارتقاي توسعه در خود نقش به ها دولت شود و می
 چنین، هم .یابد می اهمیت فزاینده طور به آموزش عالی هاي نظام اثربخش اداره از شدن
 حال در دولتی و خصوصی مؤسسات تعداد دلیل رشد به هاي آموزش عالی نظام

 که است شدن روشن حال در نیز نکته این آن، موازات به و هستند شدن تر پیچیده
درنتیجه، . نیستند هر دانشگاه هاي فعالیت نحوه درباره حکمران بهترین ها دولت

فناوري  و تحقیقات علوم، وزارت سوي از کامل کنترل قدیمی مدل که است آشکارشده
 سایر با شدن جایگزین حال در جهان سراسر است و در ناپایدار درازمدت در

 و ها دانشگاه بیشتر استقالل به متمرکز گسترده دخالت از حالت هاست؛ یعنی تغییر مدل
 در از کشورها یعنی بسیاري. عملکرد و بررسی نظارت تر پیچیده هاي شیوه بر تکیه

دولتی  نظارت مدل به دولتی کنترل مدل از حرکت حال در خود هاي دانشگاه با روابط
   ).Fielden, 2008: 2 (هستند

 بر عوامل ترین اما مهم داشته، وجود مختلفی عوامل ها، استقالل دانشگاه در
 و ها  سنت:از اند عبارت یافته توسعه و صنعتی در کشورهاي دانشگاهی استقالل

 آن توسعه و و تکوین دانشگاه یردولتیغ ، خاستگاه»اجتماع علمی«تاریخی  هنجارهاي
 از و دولتی عمومی و منابع بر عالوه ها دانشگاه براي دولت، وجود منابعی بیرون در

غیرانتفاعی دانشگاه  یا خصوصی هاي  جنبه وغیردولتی و خصوصی بخش طریق
  ).1382فراستخواه، (

 بوده ستقالل آنا هاي آموزش عالی سنت ترین دیرینه از ، یکیبروباخر اعتقاد به 
 عالی آموزش  ازآنجاکه.دارد وجود دیرینه سنت این براي بسیار خوبی دالیل .است

 در فقط اندیشمندان است، مسائل عادي از فراتر پیچیدگی و از برآمده نیازمند تخصص
 از که مبناست همین بر .دارند را ها پیچیدگی این درك توانایی که موقعیتی هستند

 که است معتقد بروباخر. شود می یاد اندیشمندان عنوان جمهوري ها به دانشگاه و ها کالج
 که رسد نظر منطقی می به آموزش عالی هاي فعالیت در استقالل این از گیري بهره براي

                                                
1. Brubacher 
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این  به نظر. بپردازند درونی کنترل اعمال خود به علمی هاي برنامه اجراي در ها دانشگاه
 ها آن هستند، آموزش عالی در خصوص محتواي ادافر ترین آگاه علمی هیأتاعضاي  که

 این در شیوه اندیشیدن درسی و ریزي درباره برنامه گیري تصمیم براي افراد ترین مناسب
  ).53: 1388صالحی،  ، به نقل از ذاکرBrubacher, 1997 (روند می شمار به زمینه نیز

 استقالل و اساسی به استقالل را دانشگاهی استقالل، وي )1990 (1برداهی
 یا دانشگاه اختیار «:از است عبارت اساسی استقالل وي  ازنظر.کند می تقسیم فرآیندي

فرآیندي  استقالل و» چیست؟ آکادمی طورکلی، به یا ها، برنامه و اهداف تعیین در کالج
 هاي برنامه و اهداف که هایی روش تعیین در کالج یا دانشگاه اختیار«: از است عبارت

 اساسی، استقالل رو، ازاین. »است؟ چگونه آکادمی طورکلی، یا به سازد، قمحق را خود
 گذاري سیاست درسی، ریزي برنامه به هاي مربوط زمینه ویژه به تحقیق و علمی فضاي

 به فرآیندي، و استقالل دهد می پوشش را غیره و تحصیلی بورسیه اعطاي تحقیق،
مانند  هستند، مرتبط مالی مسائل با معموالً که شود می مربوط غیرعلمی هاي حوزه

 استقالل هم و اساسی استقالل هم. غیره و کاري مقاطعه در شرکت خرید، بندي، بودجه
  .هستند مهم دانشگاه عملکرد براي توضیح فرآیندي
  
  شواهد:هاي پیش روي استقالل دانشگاهی و آزادي علمی موانع و چالش  
 آزادي هرگاه که است داده نشان اکشوره از برخی هاي دانشگاه تجارب و تاریخی

 صدمات شود، تهدید عالی آموزش نظام یک در دانشگاهی استقالل و علمی
 بر شده انجام تحقیقات از تعدادي. آمد خواهد وارد نظام آن پیکره بر ناپذیري جبران

 ها دانشگاه اختیارات افزایش لزوم و ایران عالی آموزش کنونی نظام ناکارآمدي
 آن با ایران عالی آموزش که هایی چالش ازجمله که است گفته نفیسی. تأکیددارند

                                                
1. Berdahl 
2. Substantive Autonomy 
3. Procedural Autonomy 
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 نبودن پاسخگو آن همراه بـه و علمی آزادي و نهادي استقالل نداشتن روست، روبه
 حاکم شدید تمرکز دلیل به. است ذینفعان همه طورکلی، به و جامعه مقابل در دانشگاه

 کند می عمل اداري واحد یک همانند دانشگاه نهاد اصوالً ایران، عالی امور آموزش بر
 که دارند می بیان خود تحقیق در نیز) 1387 (همکاران و جاودانی). 88: 1380 نفیسی،(

 دیوانساالري حاکمیت تمرکزگرایی، ایران، عالی آموزش نظام عالی مدیران درصد 71
 ایران عالی آموزش ضعف نقاط ءجز را آکادمیک استقالل نگرفتن شکل و سنتی

 شمار بـه آن تهدیدات از را عالی آموزش نظام در دولت گري مداخله و انندد می
 بودن ناکافی بر ،)1387 (همکاران و آذرگشسب تحقیق هاي یافته چنین هم. آورند می

 وظایف گسترش طریق از ها آن استقالل تحکیم و گسترش لزوم و ها دانشگاه اختیارات
 .دارند تأکید ها دانشگاه امناي هیأت

 ایران، کشور در را ها در دانشگاه استقالل نبود دالیل از یکی) 1383( ستخواهفرا
 حاضر، حال در .کند می ذکر دولت فراگیر قدرت و دولت درون در دانشگاه پیدایش
ها  دانشگاه در نگرانی مهم علل از پژوهش به توجه در استقالل و آزادي بر وتاز تاخت
 شده تعیین هاي پروژه براي صنعت و دولت زا مالی هاي کمک این که دلیل به است،
هاي ایران در این زمان،  چالش مهم دانشگاه .بگذارد تأثیر تحقیق جهت در است ممکن

کسب و ارتقاي هویت علمی و فرهنگی با توسعه استقالل سازمانی و آزادي علمی 
عی و هاي دانشگاه، افزایش اثربخشی اجتما وري و تحقق رسالت منظور افزایش بهره به

هرچند . هاي جدید است پاسخگویی به دولت و جامعه و تحوالت بازار کار و فناوري
گیري متمرکز کشور است و به همین  که این رویکرد در تعارض با نظام اداري و تصمیم

 ).19: 1383معین، (شود  دلیل هم با مقاومت روبرو شده و می

  علمی و استقاللضرورت آزادي بودن بدیهی ا وجودب که است آن واقعیت
 هم باز بسیار، هاي نشیب و فراز از امروز پس ایران تجربه و کنونی جهان در دانشگاه

ها، شاید  دشواري این در کنار. هایی روبرو بوده است ها با دشواري تحقق آن گفت باید
 درخور دانشگاه آزادي و استقالل برابر در عوامل ذیل در بروز تنگناهاي مختلف
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برابر هرگونه تغییر و تحول؛  در اداري ساختارهاي و نیروها قاومتم :اند توجه
هاي اجتماعی، اقتصادي و فرهنگ  تمرکزگرایی در دیوانساالري دولتی؛ ضعف در عرصه

 و تنوع فقدان و مالی منابع هاي دانشگاهی و آکادمیک؛ کمبود عمومی؛ ضعف سنت
هاي علمی و  در عرصههاي غیردولتی  منابع؛ ضعف بخش خصوصی و سازمان مدیریت

تر محیط بر هر موسسه،  شرایط جامعه بزرگ ...سیاسی و تفکر پژوهشی؛ حاکمیت
در حالت عادي، که موسسه آموزش عالی، . کند ناگزیر استقالل سازمانی را محدود می

کند، طبیعی  توجهی از دولت دریافت می صورت مستقیم یا غیرمستقیم، بودجه قابل به
رحمانی میان دهی و (مند باشد  نه هزینه شدن بودجه عالقهاست که دولت به چگو

  ).66: 1380همکاران، 
علمی،  آزادي و دانشگاهی استقالل روي شاید یکی از موانع و تنگناهاي پیش

شرایط اجتماعی . وجود نظام متمرکز اجتماعی از سطوح خرد تا کالن جامعه باشد
هاي دانشگاهی  در نظام. طباق یافته استجامعه ما از ابتدا تا حدي با ساختار نظارتی ان

به این معنا که کلیه اختیارات در حوزه مدیریت آموزش . نیز چنین وضعی وجود دارد
 علمی بایستی استقالل و آزادي علمی خود را در این هیأتعالی تمرکزیافته و اعضاي 

یختگی انگ-ارزیابی که خود-هاي خود رو، استقرار رویه ازاین. چارچوب کسب نمایند
 دانشگاهی هاي نظام در. گیرد کندي صورت می طلبد، به اعضاي نظام دانشگاهی را می

گذاري،  سیاست از عالی آموزش امور همه دولت که ما ازجمله کشور متمرکز
 و نوین فکرهاي ظهور عمالً عرصه دارد خود دست در را اجرا و مدیریت ریزي، برنامه

 و مقررات از اعظمی بخش .گردد می محدود مدیریت دانشگاهی در خالقیت چنین هم
 و ایدئولوژي دیوانساالري. است پاگیر و دست و ناکارآمد آموزش عالی در ها نامه آیین

 و بروز مانع و است شده چیره و دانشگاهی علمی زندگی بر موارد اغلب در دولت،
  .است کشور در آموزش عالی بالقوه هاي قابلیت از بسیاري شکوفایی

 بر ها حکومت ماهیت سیاسی تأثیر علمی، استقالل و آزادي بحث در یگرد مسئله
 کمتر کشورهاي ویژه به کشورها از بسیاري  در.است دانش و تولید اندیشه فرآیند
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 و ورزي اندیشه براي اجتماعی، مجالی و سیاسی فضاي بودن بسته علت به یافته توسعه
و  ها برنامه موارد، اغلب در که نآ دیگر  مشکل.آید پدید نمی افکار آزادانه بیان

 سبب امر این و دنکن می سیاسی تغییر تحوالت تأثیر تحت علمی هاي گذاري سیاست
و  نتایج و بگیرند ریشه خود اجراي جریان در متن نتوانند ها برنامهکه  گردد می

 را علمی جامعه انگیزگی و بی منابع اتالف مسئله، این. نشیند ثمر به ها آن دستاوردهاي
  ).1374فاطمی، (داشت  خواهد پی در

 هیأت آزادي عنصر روي تأثیر با آکادمیک استقالل و آزادي در دیگر چالش
 خطوط امتداد سیاسی در کنترل و علمی هیأت اعضاي شکل انتصاب در علمی،

 متمرکز دانشگاهی هاي نظام در .پذیرد می انجام دانش دیسیپلین و یادگیري شده انتخاب
 را و اجرا مدیریت ریزي، برنامه گذاري، سیاست از عالی امور آموزش همه دولت که

 مدیریت دانشگاهی در و خالقیت نوین فکرهاي ظهور عرصه عمالً نماید، می تعیین
 با و سلسله مراتبی و متمرکز طور به آن ابعاد همه که دانشگاهیدر . گردد می محدود

 پذیري و پاسخگویی مسئولیت زمینه ،شود مدیریت دولت، سوي از قیم مآبانه رویکردي
 عرصه از دولت گذاشتن کنار معناي این موضوع به  البته،.رود می بین از تدریج به نیز

 نقش امور در جاي دخالت به ها دولت که معناست بدین بلکه نیست، فناوري و علم
و  عمل آزادي زمینه دانشگاهیان به اختیار تفویض با و باشند داشته کننده حمایت
ریزي متمرکز درسی و آموزشی، گزینش دانشجو و  برنامه .کنند فراهم را ها آن استقالل

ها از باالترین  ها، برقراري نظارت بر دانشگاه استاد، انتصاب و تغییر روساي دانشگاه
.... العاده مسئوالن نسبت به امور دانشجویی و  گیري، حساسیت فوق سطوح تصمیم

 مالحظات سیاسی و رویکرد کنترل گرا بر آموزش عالی هایی از تأثیر حاکمیت نمونه
استمرار این رویکرد، دو پیامد ساختاري مشخص را به همراه . روند ایران به شمار می

شکل نگرفتن هویت مستقل علمی و فرهنگی نهاد دانشگاه و درماندگی در : داشته است
ي منسجم، پایدار و گذار ساالري اداري مالی و شکل نگرفتن نظام سیاست چرخه دیوان

  ).83: 1382غفرانی، (کارآمد 
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  در کارآمدي و اثربخشی دانشگاهی استقالل و علمی آزادي ابعاد و جایگاه 
هویت جهانی دانشگاهی، دو عنصر یا مؤلفه  ،تیلور اعتقاد  به:ایران عالی آموزش نظام

و جامعه » اجتماع جهانی علم«دانشگاهی، که  استقالل و علمی آزادي: اساسی دارد
؛ به نقل از Taylor, 1999(ها را تاکنون به رسمیت شناخته است  مدرن، این ارزش

عنوان عناصر مهم هویت  پس تأکید بر استقالل و آزادي علمی، به). 101: 1382فاضلی، 
 دانشگاهی استقالل مستلزم دانشگاه درونی کیفیت بهبود. شوند دانشگاهی محسوب می

 در تقاضاهاي و نیازها به طرف ازیک بخواهد که انشگاهید زیرا. است علمی آزادي و
 مرتب را خود هاي مأموریت و ها رسالت دیگر طرف از و دهد پاسخ محیط تحول حال

 از بایستی گیرد بکار را کیفیت مدیریت ها آن تحقق جهت در و نموده بازبینی
 .باشد برخوردار الزم سازمانی استقالل و پذیري انعطاف

 ...اداري و  و مالی و استقالل علمی آزادي چون مبرهنی و شده  شناخته اصول
 ها استقالل دانشگاه به بیشتر  توجه.است نوین عالی در آموزش بقا الزامات از ها دانشگاه

 و پذیري مسؤولیت ساز زمینه مالی، و استقالل اداري در هم و علمی آزادي بعد در هم
 عمالً مهم، اصل این دو استقرار بدون و است دانشگاهی مدیریت در ویی بیشترپاسخگ
 اختیارات اعطاي قبال در تنها پاسخگویی است؛ چراکه فایده بی گویی پاسخ از بحث
 ضامن پژوهش، و آموزش در دانشگاهی آزادي و استقالل .کند می پیدا و مفهوم معنی

 تاس دانشگاهی جامعه در برانگیز چالش و خالق هاي ایده گیري حافظ شکل و کیفیت
)Austin, 1990 .(ارتقا نوین دانش خلق براي را افراد دانشگاهی، انگیزه استقالل 

 اداره در ها دانشگاه استقالل افزایش آزادي و. )Takeuchi &.Nonaka, 1995(دهد  می
 را مدیریتی متنوع هاي کارگیري سبک به و نوآوري و خالقیت رشد زمینه امور داخلی،

در  را دانشگاهی نوین مدیریت در اندوزي تجربه ر، امکانرهگذ این از و کند می ایجاد
 در خصوص رابطه .آورد فراهم میرا  آینده در برتر الگوهاي کاوي بهینه و ملی سطح

                                                
1. Taylor 
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 که دارد وجود و آزادي علمی با کارآمدي، تحقیقات متعددي استقالل دانشگاهی
 در آن نتیجه اران، کههمک و  در تحقیق آقین.کند می تأیید را ها آن بین همبستگی مثبت

 وري شدید، بهره رقابتی هاي محیط در شده است که  منتشر شد، گزارش2010 سال
 در هم یافته، این. یابد می طور چشمگیر افزایش به هاي داراي استقالل زیاد دانشگاه
 ,Aghion et al(است  شده مشاهده اروپایی هاي دانشگاه در هم و آمریکایی هاي دانشگاه

2010.(  
 شده ایران دانشگاهی فضاي شدن پذیر رقابت سبب دانشگاهی، زادي و استقاللآ

 بقاي براي کیفیت ارزیابی کارگیري به امر به ها دانشگاه شدن واقف به منتج امر این و
 که است آن از حاکی جهانی تجربیات دیگر سوي از .گردد می رقابتی فضاي در خود

 صورت و به دولت مداخله از برکنار که ارزشیابی در حمایت گرا و نرم الگوهاي
 و تر مطلوب اثربخشی باشند، علمی و آزادي دانشگاهی استقالل مبناي بر و داوطلبانه

  .دارند دولتی مداخله با نظارت گرا و سخت الگوهاي به نسبت پایدارتري

 درباره ها با دولت گسترده مذاکرات را در خود حاضر حال در ها دانشگاه رؤساي
 براي بیشتر اختیار و مدیریتی پذیري انعطاف داخلی، حکمرانی به ت مربوطموضوعا
 از مقررات زدایی به موارد از بسیاري در که اند آموزشی درگیر کرده هاي برنامه تصویب

مقررات  که دارد وجود زیادي  درمجموع، شواهد.است منجر شده ها دانشگاه محیط
 از بسیاري در جویی صرفه و نوآوري ایشها سبب افز دانشگاه از بسیاري زدایی در

  .)Dill, 2001(است  شده ها زمینه
 استقالل،«درباره  )1999(آموزش عالی  جهانی کنفرانس در موردبحث هاي حیطه

 استقالل علمی و  آزادي:شد ، با این گزاره آغاز»علمی آزادي اجتماعی و مسئولیت
 دانشگاه استقالل،  آزادي و.ستا دانش ترویج و جستجوي نامحدود شرط پیش دانشگاه،

 به استقالل اعطاي. سازد می توانا هایش در برابر جامعه مسئولیت با مواجهه براي را
است  ثبات ایجاد و پذیري، پاسخگویی مسئولیت افزایش براي اصولی سیاستی دانشگاه،

                                                
1. Deregulation 
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» فعال و خودجوش«بنابراین، دانشگاه باید ). 34: 1389صالحی،  صالحی و ذاکر ذاکر(
 براي هایی راه یافتن ارتباط با در خطرپذیري دیگر، باید خود را براي عبارت باشد؛ به

کند  نیازها آماده این با رویارویی عمل در ابتکار داشتن و جامعه نیازهاي بینی پیش
)Neave, 1999 ،85: 1388؛ به نقل از ذاکر صالحی.(  

 چهار با طورکلی به وممفه این زمان، طول در آکادمیک آزادي مفهوم گسترش با
 درس، کالس در آزادي آن، هاي یافته انتشار و تحقیق آزادي: است شده  شناخته بعد

از منظري  .)Masri, 2011 (دانشگاه خارج بیان آزادي و دانشگاه داخل بیان آزادي
 آزادي آموزشی؛ آزادي: تواند داراي ابعادي به شرح ذیل باشد دیگر، آزادي علمی می

دهقانی و همکاران، (آزادي فکري  و اخالقی فرهنگی آزادي سازمانی؛ اديآز پژوهشی؛
1390 :34.(  

 با که است مهم بعد و مؤلفه چهار داراي دانشگاهی نیز، خودگردانی یا استقالل
 ها، سیاست و اهداف تعریف در استقالل(اداري  استقالل: دارند افزا هم رابطۀ همدیگر

 و استخدام در استقالل سازمانی، هاي پست و کیالتتش کاهش یا در توسعه عمل آزادي
 تعیین در عمل علمی، آزادي هیأت اعضاي و کار کارکنان شرایط تعیین و ارتقاء

 منابع و درآمدها تأمین در استقالل(مالی  استقالل ؛)دانشجو گزینش و جذب معیارهاي
 استخدام حق(علمی  استقالل ؛)مالی منابع کردن هزینه و مصرف در مالی، استقالل

 در آزادي ممیزي، بدون پژوهش نقد، و بیان شغلی، آزادي امنیت و تصدي حق دائمی،
 و اي هاي حرفه انجمن تشکیل در آزادي تدریس، مقام در آزادي ها، پژوهش نتایج انتشار
 هاي اتحادیه و مجامع در عضویت(المللی  بین و ملی ارتباطات در استقالل و )صنفی

 در اجرایی هاي دستگاه و صنایع عالی، مراکز شوراها و با ارتباط در اللاستق المللی، بین
 و مقررات قیدوبند دانشگاه از رهایی موجب مالی استقالل و اداري  استقالل.)ملی سطح

 نقادي و قدرت علمی دولتی، ساختار از گرفتن فاصله. شود می دولتی دیوانساالري

                                                
1. Sinergic 
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 تولید علم و اندیشه و تفکر جریان بر را ارتأثیرگذ نهاد عمل این استقالل و دانشگاه
 خواهان علمی جامعۀ متقابالً آزادي و استقالل علمی، توسعه با .دهد می ارتقا

 مدیریتی نهایت، به بلوغ در متقابل فرآیند این شود و می بیشتر اداري و مالی خودگردانی
 مالی تنوع منابع ونبد ها دانشگاه). 89: 1388 ذاکر صالحی،(شود  منتهی می علمی مراکز

 گوهر توانند دارند، نمی دولتی بودجه به که شدیدي حال وابستگی درعین و اعتباري و
 دانشگاه علمی بالندگی و بنابراین رشد. بکنند صیانت خود را علمی آزادي و استقالل
  .است یاد شده  گفتمان دو تؤامان حصول درگرو

  
  بندي و بحث جمع

 روزافزونی تغییرات معرض در که است موضوعی عالی آموزش ،جهان سراسر در
 و اقتصادي روزافزون توسعه شدن، تحوالت جهانی محور، ظهور جامعه دانش. است

 در راستاي گوناگون هاي تالش محرك شدن، جهانی از ناشی فزاینده رقابتی فشارهاي
  .شده است عالی آموزش معاصر هاي نظام زمینه در اصالحات

ها،  المللی دانشگاه ، مدیر پژوهشی اتحادیه بین)Neave, 1999(در گزارشی از 
 دوش بر جامعه که را هایی مسئولیت کامالً ها چه دانشگاه اگر«: شده است  چنین بیان

 نهاد عنوان یک به دانشگاه اند، اما ها پرداخته اجراي آن به و گذاشته است، پذیرفته ها آن
 الزمه که خاص کاري الزم است شرایط که دارد فردیتی علمی، کادر یک با و آموزشی

 مفهوم؛ یعنی شامل دو امر این. شود تضمین هاست، مسئولیت این بهینه دادن انجام
  .هاست دانشگاه در علمی آزادي و استقالل

: داشت که عنوان باید تحقیق اول و دوم سؤال به پاسخ دردر این مقاله، 
 مربوط علمی کادر اعضاي به آزادي، و آموزشی مؤسسات خودگردانی به استقالل،

 و داد خواهند آموزش ها آن درباره آنچه انتخاب علمی، کادر اعضاي آزادي شود؛ می
شود که   استقالل دانشگاهی به موقعیتی اطالق می.گیرد دربر می را دانشجویان انتخاب

موسسه آموزش عالی مجاز باشد بدون دخالت و تأثیر مستقیم نیروي خارج از دانشگاه 
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 و علمی هیأتاعضاء  که معناست این نیز به علمی آزادي .اداره امور بپردازدبه 
نتایج  انتشار در چنین هم و باشد الزم جا که هر تا دانش کردن دنبال در دانشجویان

 آزاد دانشگاهی، یا و بیرونی توسط مقامات شدن محروم از ترس بدون خود هاي فعالیت
  .باشند

اساسی  هاي موانع و چالش ترین مهم توان  میتحقیق، سوم سؤال به پاسخ در
 عدم الزام به :برشمرد طور خالصه این موارد بهتوان  می را دانشگاهی استقالل آزادي و

جامعه و دولت؛ تمرکزگرایی و قدرت فراگیر دولت؛ سطح  به ها پاسخگویی دانشگاه
ها؛  نشگاهدا پژوهشی و علمی فضاي بر سیاسی هاي نگرش پایین بودجه؛ تأثیرگذاري

 هاي علمی؛ محدودیت آزاد فضاي کافی نبودن از ها دانشگاه علمی استقالل تأثیرپذیري
  ....گزینشی و و استخدامی و مالی

ارتباط با جامعه و  توان اشاره کرد که میتحقیق،  سؤال چهارم به پاسخ در
چگونگی برآورده ساختن نیازهاي در حال تغییر آن و نیل به اهداف، مستلزم 

 از حاصل نتایج. خورداري دانشگاه از آزادي علمی و عملی در سایه استقالل استبر
 استقالل و علمی آزادي به توجه که است آن از حاکی تحلیلی -مروري پژوهش این

 از یکی است، آن بارز هاي خصیصه از تحول و تغییر که عصري در ویژه به دانشگاهی،
 علمی توسعه زیربناي و عالی آموزش نظام در اثربخش مدیریت اساسی کارکردهاي

 بنابراین، .است یافته توسعه جوامع همه در موردپذیرش مهم ضرورت یک نیز و کشور
 و استقالل اصل پذیرش یافته، توسعه کشورهاي در علمی رشد توسعه دالیل از یکی

آموزش،  آزادي و علمی آزادي از صیانت. است دانشگاهی جوامع در علمی آزادي
آموزش عالی  نهاد پویایی موجبات که است ها دانشگاه استقالل براي ممه توجیهی

این اساس، آموزش عالی و نظام دانشگاهی ما نیازمند  بر). 11: 1384آراسته، (. شود می
هاي خود در  اي دیگر با عنوان بازتعریف و سازماندهی در نقش و مأموریت مرحله

جتماعات علمی است تا با ارزیابی فرآیند توسعه با رویکردي علمی و با مشارکت ا
مجدد از وضعیت خود، بتواند تغییرات الزم براي سازماندهی دانش نظري و عملی 
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توجه به استقالل و آزادي علمی  ،براي این کار. مهیا سازدرا ها  ریزي در دانشگاه برنامه
 که نیازمند ها است  دانشگاهمند نظامهاي اساسی در توسعه  جمله مؤلفه از ها، در دانشگاه

  .گذاران آموزش عالی است  و سیاستمسئوالنتوجه از سوي 
 واقع، در. است یکدیگر با دو مؤلفه این تعاملی نقش دیگر، توجه قابل موضوع

 نقش آن ایجاد در یا است زده دامن دیگري ضعف به ها این مؤلفه از هرکدام ضعف
 دارد پیوند ها دانشگاه متمرکز و مراتبی سلسله مدیریت دانشگاهی با استقالل  نبود.دارد

 آزادي بارزي، به گونه دانشگاهی نبود استقالل .سازد می دار خدشه را علمی آزادي که
سایه  در فقط افکار نقادانه و اندیشه بیان زیرا است، داده قرار تأثیر تحت را علمی

 شدان اشاعه ،)تحقیق (دانش  آزادي در کسب.است پذیر امکان دانشگاهی استقالل
. یابد می تحقق استقالل سایه در) اجتماعی خدمات (ها زندگی انسان و بهبود ،)آموزش(

 و علمی آزادي .کند می متأثر را اجتماعات دانشگاهی و ارتباطات نیز علمی آزادي نبود
 خلق و انتقال نقد، و به یابد می ظهور علمی اجتماعات و ها کنش در نقادانه هاي ارزیابی

 و منع اندیشه و افکار بیان از ترس و علمی آزادي نبود بنابراین،. دشو می منجر دانش
 و ارتباطات و اجتماعات نقش شدن کمرنگ به پژوهش هاي یافته کردن آشکار از شدن

 بر علمی چنین، آزادي  هم.شود می منجر دانشگاهی جامعه دیدگاه از ها آن تأثیر بودن بی
 دانش خلق به  آزادي علمی،.دارد زیادي تأثیر افراد آفرینی دانش و خالقیت میزان

  .کند می جلوگیري نیز منابع و وقت اتالف از و شود می منجر مفید و کاربردي
 پرورش یعنی نهایی، آرمان به رسیدن منظور به کشور عالی آموزش نظام نتیجه در

 و اهداف در بازنگري به نیازمند کشور؛ علمی توسعه و نوآور و خالق هاي انسان
  .باشد می خود آتی هاي سیاست

بپنداریم،  توسعه مسیر در کشورها گریزناپذیر مسیر شدن را جهانی فرآیند چنانچه
 به را آموختگان دانش که آید، به شمار قوي ابزاري تواند می عالی دانشگاه و آموزش

 به و برافرازند سر توفنده هاي جریان در مقابل بتوانند که کند، تجهیز هایی مهارت
 هم چنان و دانشگاهیان دانشگاه که، آن مشروط بر. بپردازند انسانی حیات یفبازتعر
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 دانشگاه، علمی آزادي تأمین و محیط دانشگاهی آکادمیک استقالل تأمین به بتوانند
 شرایط، و نیازها به پاسخگویی گوناگون هاي شیوه و ها دانشگاه سازمانی  تنوع.بپردازند
 زمانی  تا.سازد می فراهم کشور علمی غناي و انشگاهد توسعه براي را بیشتري امکانات

 به دانشگاه باشند، نداشته علمی آزادي و دانشگاهیان، دانشگاهی استقالل ها، دانشگاه که
شود، به  نمی نائل روشنگري آفرینی و دانش نقادي، یعنی خود؛ اصلی کارکرد و رسالت

 .است دموکراتیک و آزاد ويج نیازمند دانشگاه، پویاي ماهیت و این دلیل که اصالت
 آزادي آن متن در و استقالل، کردن بدون نهادینه عالی، آموزش نوآوري در و پویایی
  .رسد می نظر به غیرممکن علمی،

 مقالهاین  دستاورد ترین  باید عنوان کرد که مهمتحقیق، پنجم سؤال به پاسخ در
 در آکادمیک استقالل و علمی آزادي توسعه جهت در هایی پیشنهاد و راهکارها ارائه

 راهبردهاي آزادي علمی و کردن اجرایی پرتو  در.است کشور عالی آموزش سطح
 هم علمی، نهاد این هاي گوناگون ظرفیت افزایش و پیدایش به توان می استقالل دانشگاه،

 و فرهنگی سیاسی، حیات هاي عرصه سایر در هم و پژوهش آموزش و گستره در
  .ستب امید جامعه اقتصادي

علمی در  آزادي و دانشگاهی تقویت استقالل براي پیشنهادها و راهکارهایی
 پیشبرد بلکه علمی، توسعه تحقق تنها نه که مسئله این به باور :نظام آموزش عالی ایران

متوازن،  و موزون و جانبه همه توسعه ویژه به و دیگر آن شقوق و وجوه همه در توسعه
 قرار ناگزیر انتخابی برابر در را ه نامیسر است، امروز مادهی به نهاد دانشگا جهت بدون

 در مقاومت .نیست دانشگاه استقالل اصل آزادي و به تمکین جز چیزي که دهد می
 دادن دست از و ها هزینه بردن ها، باال تجربه دادن هدر به جز اي نتیجه اصل این برابر

پذیرش  حتی یا باور. نیست کشور جانبه همه پیشرفت براي کوتاه و فشرده هاي فرصت
 است راهکارهایی کاربردي و عملیاتی و پیشنهادها به ضرورت، متضمن توجه این

  :ها را چنین برشمرد ترین آن توان مهم که می
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 به تواند می ها، دانشگاه در علمی آزادي از برخورداري این که به توجه با -
 در ش آزاداندیشیگستر و دانشجویان و علمی هیأت اعضاء نوآوري خالقیت و

 کشور عالی آموزش نظام گذاران و سیاست متولیان به بنابراین کند، کمک ها دانشگاه
 بر خود زدایی قیمومیت و مقررات کردن کم با دارد امکان که تا آنجا گردد می پیشنهاد

 غیردولتی بخش تقویت دولتی؛ نظارت نظام دانشگاه و جایگزینی هاي مختلف بخش
 ها؛ زمینه در همه علمی آزادي شدن نهادینه هاي شرط پیش از یکی نوانع به عالی آموزش
 هاي ایده بر دانشگاهی مبتنی و هاي دانشجویی فعالیت و ها تشکل هاي نامه آئین اصالح
 و پذیري مشارکت شفافیت، نقدپذیري، (کیفیت فرهنگ انعطاف؛ ایجاد قابل و جدید

 آموزش مؤسسات و ها دانشگاه لمیآزاد ع تعامل امکان کردن فراهم و) پاسخگویی
  .کنند کمک ها دانشگاه در علمی آزادي بیشتر چه گسترش هر به کشور، عالی

 استقالل دانشگاه، در مطلوب حکمرانی ملزومات از این که به توجه با -
پیشنهاد  کشور، عالی آموزش نظام گذاران سیاست و به متولیان بنابراین است، دانشگاهی

 کاهش ها؛ دانشگاه اجرایی و ریزي برنامه هاي فعالیت در کززداییتمر باکه  گردد می
جاي  به همکارانه رویکردهاي وجود علوم؛ وزارت ستادي هاي حوزه اختیارات

 استقالل با همراه فرآیندي استقالل سیاسی؛ حاکمیت و بوروکراتیک رویکردهاي
 پنجم و چهارم هاي  برنامه20 و 49 مواد صحیح اجراي به تمهیداتی با ایجاد اساسی؛
 .نمایند ویژه عنایت دارند اشاره ها استقالل دانشگاه به صریحاً که کشور توسعه

 و پایش سیستم استقرار و استراتژیک مدیریت و ریزي برنامه به توجه -
 از ناشی هاي کاري از دوباره بسیاري از تواند ها می در دانشگاه مند نظام پاسخگویی

 .ایدنم جلوگیري سیاسی تغییرات

علمی و استقالل دانشگاهی، باید در گام اول  آزادي سازي نهادینه براي ضمناً -
ها صورت گیرد و  سازي آن تر و نیز راهکارهاي نهادینه تحقیقات بیشتر و در ابعاد وسیع

                                                
1. Collegial 
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هایی در  بایست از نتایج حاصل از چنین پژوهش ربط می ين ذدر گام دوم، مسئوال
 .ه نمایندجهت پیشبرد توسعه علمی استفاد

  
  منابع

 ).1386. (جعفر توفیقی، زهرا و صباغیان، حمیدرضا؛ آراسته، اله؛ اذن آذرگشسب، -
 وابسته دولتی هاي دانشگاه استقالل در آن نقش و امنا هاي هیأت وظایف بررسی

 شوراهاي و امنا هاي هیأت اعضاي دیدگاه از فناوري و تحقیقات علوم، وزارت به
 .1شماره ،4 دوره ،پزشکی آموزش در توسعه ايه نشریه گامها،  دانشگاه

 مشکالت و تاریخی تحوالت: عالی آموزش تکامل). 1384. (حمیدرضا آراسته، -
  .96 شماره ،رهیافت مجله توسعه، درحال کشورهاي پیش روي

 و شهروندي حقوق راستاي در تربیت و تعلیم نقش تبیین). 1393 (سمیه، پاپی، -
 نامه پایان ایران، نظام آموزشی اجتماعی لومع درسی هاي کتاب در آن بازتاب

 چمران شهید هاشمی، دانشگاه جالل سید دکتر ارشد، به راهنمایی کارشناسی
 .اهواز

 ،نامۀآموزش عالیتوسعه،  فرآیند در دانشگاه نقش). 1389 (.جاودانی، حمید -
 .شماره دهم دورةجدید، سال سوم،

 پرداختچی، محمود و سید ،طباطبایی قاضی جعفر؛ توفیقی، حمید؛ جاودانی، -
 از ایران عالی آموزش نظام مدیریت وضعیت بررسی). 1387. (محمدحسن

 در ریزي برنامه و نشریه پژوهش. آینده و حال گذشته،: عالی مدیران دیدگاه
 .)48 (2 ، شماره14 دوره ،عالی آموزش

 ).1390 (.محبوبه چنگ، فوالد الدین؛ نظام فقیه، اله؛ رحمت مرزوقی، یاسر؛ دهقانی، -
جمعیت  متغیرهاي به توجه با شیراز دانشگاه استادان علمی آزادي میزان بررسی

 .2 شماره ،1 ، دورهدرسی برنامه هاي پژوهششناختی، 
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ها  حقوق و مدیریتی استقالل دانشگاه بررسی ابعاد). 1388. (غالمرضا ذاکر صالحی، -
 ریزي برنامه ژوهش وپ هفصلنامآن،  تحقق اجرایی راهکارهاي تدوین در ایران و

 .53، شماره عالی آموزش در

 مراکز مدیران دیدگاه بررسی). 1389 (.امین ذاکر صالحی، غالمرضا؛ ذاکر صالحی، -
 عالی ، دو فصلنامه آموزشایران در دانشگاهی استقالل زمینه در کشور علمی
 .1 شماره ،3 ، دورهایران

 در دانشگاهی استقالل انونیق هاي ظرفیت مطالعه). 1392. (غالمرضا صالحی، ذاکر -
 .چهارم شماره پنجم، ، سالایران عالی آموزش انجمن فصلنامهایران، 

 زهرا؛ حسن نفرآباد، علی لواسانی، نصرآبادي غالمرضا؛ میان دهی، رحمانی -
 آموزش در ریزي برنامه و فصلنامه پژوهشآینده،  در دانشگاه استقالل). 1380(

 .2، شماره 7، دوره عالی

: ایران دولتی هاي دانشگاه اثربخش نهادي استقالل). 1393 (.ندي، هاديمر رزاق -
 در ریزي برنامه و پژوهش فصلنامهشده،  جهانی فضاي در پویایی ضرورت
 .4 ، شمارهعالی آموزش

 هاي راه و ایران عالی آموزش نظام ساختاري  مسائل).1382 (.محمدباقر غفرانی، -
 .، سال دهم41  شماره،پژوهش و مجلس نشریه آن، از رفت برون

تطبیقی فرهنگ دانشگاهی ایران و بریتانیا،  بررسی). 1382 (.فاضلی، نعمت اله -
  .3 شماره ،2 ، دورهشناسی فصلنامه انسان

: تهران ،سوم جهان توسعه راه در تحقیق مشکل). 1374 (سید حسن، فاطمی، -
 .انتشار سهامی شرکت

 آموزش نظام و انشگاهیالگوي د شش مقایسه .)1382 (مقصود، فراستخواه، -
 .عالی آموزش ریزي برنامه و مؤسسه پژوهش: تهران ،عالی
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، سال دهم، فصلنامه مجلس و پژوهشآزادي علمی، ). 1383 (فراستخواه، مقصود، -
 .41شماره 

 و جهانی منظرهاي عالی؛ آموزش و دانشگاه ).1389 (مقصود، فراستخواه، -
 .نشر نی: تهران، ایرانی هاي مسئله

 دانشگاهی مدیریت ).1390. (میترا امینی فرهاد؛ لطفی جواد؛ کجوري زهرا؛ کریمیان -
 علمی، هیأت اعضاي دیدگاه از علمی آزادي و استقالل ضرورت گویی؛ پاسخ و

 .8 شماره ،11 ، دورهعلوم پزشکی در آموزش ایرانی مجله

 ها، فرصت اغتنام و کشور علمی توسعه دانشگاه، استقالل). 1383 (.معین، مصطفی -
 .ملی منابع اتالف از پیشگیري هاي روش همایش مجموعه مقاالت اولین

سسه پژوهش و ؤم: تهران، تحلیل نظام آموزش عالی). 1380 (نفیسی، عبدالحسین، -
  .ریزي آموزش عالی برنامه
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  ها مفهوم استقالل دانشگاه، مبانی حقوقی، موانع و محدودیت

  1محمد زاهدي اصل
  

  چکیده
مورد انتظار علمی و فناوري در انداز بلندمدت نظام و احراز جایگاه  تحقق چشم

پذیر نیست و استقالل دانشگاه  منطقه، بدون وجود دانشگاه پویا و کارآمد امکان
در ابعاد مختلف مالی، اداري، آموزشی و پژوهشی، الزمه چنین مقام رفیع و 
بلندي است که باید به آن توجه کرد، سوابق را در جهان و ایران بررسی کرد و 

ها را مورد توجه قرار  حقوقی این موضوع، موانع و محدودیتبا تحلیل مبانی 
داد و نهایتاً شرایطی را فراهم کرد که نهاد دانشگاه، مکانی براي تضارب آراء و 

گاه بروز و ظهور تولیدات علمی تأثیرگذار بر فرایند توسعه  ها و تجلی اندیشه
اي  بخانهگیري از روش کتا در مقاله حاضر سعی شده است با بهره. باشد

ضمن طرح موضوع و اهمیت آن، مفهوم استقالل دانشگاه مورد ) اسنادي(
کنکاش قرار گیرد و همراه با معرفی پیشینه موضوع، مبانی حقوقی استقالل 

هاي موضوع و  دانشگاه در کشورمان بررسی شود و موانع و محدودیت
  . چگونگی تحقق استقالل دانشگاه مورد بحث قرار گیرد

 استقالل دانشگاه، آزادي علمی، استقالل ساختاري، :لیديهاي ک واژه
  استقالل مالی، استقالل اداري

                                                
- دانشگاه عالمه طباطبائیمددکاري اجتماعی  استاد. 
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  )طرح موضوع(بیان مسئله 
  »گرداند رفیع می) در دو جهان(خداوند مقام اهل ایمان و دانشمندان عالم را «

  » سوره مجادله11بخشی از آیه «
چنانچه . و ایمان استنظران، به علم  انسانیت انسان به تعبیر بسیاري از صاحب

است یعنی ایمانی که بر مبناي دانش است و » بخوان«اولین دستور الهی به فرستاده خود 
دهد و تبلور رحمت الهی در  چنین دانشِ توأم با ایمان است که جوهر انسان را بروز می

از علم و عالم همواره در طول تاریخ به نیکی . شود وجود گل سرسبد مخلوقاتِ خدا می
 تکریم یاد شده است و به تبع آن، مکانی که اختصاص به علم داشته و پرورش دهنده و

بایست حرمت آن  عالم، متفکر و اندیشمند باشد، جایگاه مقدسی تلقی شده است که می
» دانشگاه«و » حوزه«در بیان امروز، . را حفظ کرد و در تقویت و توانمندي آن کوشید

گذار جمهوري اسالمی ایران  ي هستند که به قول بنیانجایگاه علم، تفکر و اندیشه ورز
عصر حاضر را عصر علم . سعادت و شقاوت جامعه به عملکرد این دو نهاد بستگی دارد

اند، انقالب علمی، توسعه مبتنی بر دانش و مفاهیمی از این دست که در  و فناوري نامیده
بوده و دانشگاه و شود، بستر توسعه  محافل علمی و مدیریتی از آنها بحث می

ضمن این که کمیت و کیفیت . کنند بدیلی را ایفا می دانشگاهیان در این راستا نقش بی
پرور، از  هاي سرآمد و نخبه اي همراه با دانشگاه علما، متفکرین، اندیشمندان هر جامعه

  . شوند هاي توسعه و توسعه یافتگی تلقی می شاخص
ت یک ملت و در نهایت سرنوشت جامعه تواند سرنوش نظام دانشگاهی سرآمد، می

اهرم ) دانشگاه(آموزش عالی «به اعتقاد بسیاري از پژوهشگران، . جهانی را رقم بزند
طبیعی است که ... هاي اقتصادي و اجتماعی نوین است ها و شکوفایی نظام ایجاد فرصت

و این امر ها را به سمت تعالی بیشتر هدایت کنند  جوامع امروزي تالش کنند تا دانشگاه
اثربخشی ). 61: 1387فقیهی، (» هاست تر دانشگاه به معناي مدیریت کارآمدتر و اثربخش

اي از دانشورانی بستگی دارد که   نیز به مشارکت مجموعه و کارآمدي مدیریت دانشگاه
دهند و با صداقت علمی در   را تشکیل می به عنوان اعضاء هیأت علمی، اساس دانشگاه
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کنند، که الزمه  ائه طریق نسبت به نیازها و مسائل جامعه ایفاي نقش مینقد، تحلیل و ار
فضایی که باید حامی . چنین امري استقالل مدیریتی توأم با آزادي علمی است

هاي علمی این  ها باشد و نتایج تالش پردازي و تضارب آراء و اندیشه خردورزي، نظریه
برداري قرار  ف جامعه مواجه و مورد بهرههاي مختل فضا، با استقبال اداره کنندگان عرصه

  .گیرد
 توسط رهبري به 3/6/1382انداز بیست ساله کشور که در تاریخ  در سند چشم

کند که   را ایرانی معرفی می1404مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شده است ایران 
ل شده به لحاظ فنی و علمی، بر اساس توسعه مبتنی بر دانایی به قدرت اول منطقه تبدی

هاي کلی نظام، نهادسازي در جهت تولید و ترویج علم و  است و در بند ششم سیاست
تحقیق و افزایش سهم کشور در تولیدات علمی جهان و گسترش و تعمیق نهضت 

پرواضح است که . کند افزاري با تأکید بر رویکرد خالقیت و نوآوري را مطرح می نرم
ورزان و پژوهشگران  زاد و عالمان و اندیشهتحقق این هدف بدون وجود فضاي علمی آ

هاي خاصی  پذیر نیست و شاید به همین دلیل است که بعضاً حساسیت آزاده، امکان
  .شود نسبت به دانشگاه مشاهده می

با عنایت به آنچه که مطرح شده، توسعه کشور در گرو توسعه علمی و فناوري 
پذیر است و منظور از کارآمدي  بوده و توسعه علمی نیز در دانشگاه کارآمد امکان

هاي  آموختگان کاربلد و پژوهش  نیز، محصوالت و تولیدات آن اعم از دانش دانشگاه
 است و چنین  باشد که همه اینها در گرو استقالل علمی و مدیریتی دانشگاه راهگشا می

و بسترهاي (زند  سرنوشت یک ملت را رقم می) ره(دانشگاهی است که به تعبیر امام 
بنابراین مقاله حاضر در پی پاسخ به این سؤال ). کند توسعه در ابعاد مختلف را فراهم می

 چیست، مبانی حقوقی و همچنین موانع و  است که منظور از استقالل دانشگاه
 مستقل را محقق  توان دانشگاه  کدام است؟ و چگونه می هاي استقالل دانشگاه محدودیت
  ساخت؟ 
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  اهمیت و ضرورت موضوع
همان گونه که در طرح موضوع اشاره شد، توسعه اقتصادي، اجتماعی، فرهنگی و 
سیاسی هر کشور در گروه توسعه علمی آن کشور است و خاستگاه و جایگاه توسعه 

به تعبیر روشن تر، از یک طرف، متغیرهاي آموزشی و . باشد  می علمی نیز دانشگاه
شود و از سوي دیگر  تگی معرفی میهاي مهم توسعه یاف علمی به عنوان یکی از شاخص

آموختگان، پژوهشگران و اندیشمندان یک کشور، حرکت در مسیر توسعه  تالش دانش
» توسعه«و » انسان«شاید بتوان، مشابه آنچه که در خصوص . کند یافتگی را تسهیل می

ن نیز بیا» توسعه«و » دانشگاه«، را در رابطه با )انسان محور توسعه است(شود  گفته می
شود که تأثیر  یعنی یک رابطه دوسویه و یک تعامل دوجانبه بین این دو برقرار می. کرد

انداز توسعه، تحقق   سند چشم44و تأثر متقابل بر هم دارند، چنانچه به درستی در بند 
هاي مختلف اعالم شده است؛ یعنی توسعه  توسعه پایدار، بر مبناي دانایی در عرصه

  . باشد پذیر نمی و دانایی بدون فضاهاي علمی کارآمد امکانبدون دانایی ممکن نیست 
انداز نظام، نمودار صفحه بعد با عنوان توسعه مبتنی بر  هاي سند چشم در نقل از پیوست

  : دهد دانایی به روشنی ضرورت و اهمیت موضوع را نشان می
 علمی، دهد که نهادینه کردن رویکردهاي تعمق در نمودار یادشده به روشنی نشان می

گیري بازار دانایی و تقویت مبادالت علمی، برپایی نظام آموزش و تحقیق با تکیه  شکل
بر خالقیت و نوآوري در تعامل با دانش و فناوري جهانی و ارتقاء مستمر سطح دانش و 

بنابراین با . پذیر نیست  پویا، کارآمد و مستقل امکان فناوري، جز از طریق دانشگاه
و قریب )  تهران دانشگاه(ز تأسیس اولین دانشگاه به شکل جدید گذشت هشتاد سال ا

انداز ایران  به چهل سال از انقالب اسالمی و با عنایت به اهداف متعالی در سند چشم
ورزان جامعه قرار   مورد توجه اندیشه ، ضرورت دارد که موضوع استقالل دانشگاه1404

اندرکاران، فضایی  هم و همدلی دستگیرد و راهکارهاي تحقق آن بررسی شود و با تفا
فراهم شود که نخبگان و فناوران کشور بتوانند بدون دلمشغولی، حاصل تالش علمی 
خود را براي اعتالء جامعه در اختیار کارگزاران و سیاستگذاران قرار دهند که در این 

 کشور هاي کوتاه، میان و بلند مدت اقتصادي، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی حالت، برنامه
  . کارآمدي و اثرگذاري بیشتري خواهند داشت
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  نمودار توسعه مبتنی بر دانایی
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
 ها ویژگی

هاي  نقش مسلط روانه
 تولید و کاربرد دانش

محوریت علم و 
تأثیرگذاري آن بر همه 

  ها عرصه

توسعه نوآوري فنی، 
 علمی و صنعتی

هاي  گیري مزیت شکل
نسبی و رقابتی مبتنی 

  بر دانش و فناوري

  
 الزامات

  
نهادینه کردن 

 رویکردهاي علمی

برپایی نظام پویاي 
اطالعات و فناوري 

اي شدن  جهت شبکه
قلمروها و کارآمدي 

  اطالعات

  
ارتقاء مستمر سطح 

 دانش و فناوري

ها و  بسط انگیزه
باورها جهت توسعه 

سرمایه انسانی و 
 اجتماعی

ایجاد نظام نهادي و 
انگیزشی جهت 

گیري بازار  شکل
دانایی و تقویت 
 مبادالت علمی

برپایی نظام آموزش 
و تحقیق با تکیه بر 

ت و نوآوري خالقی
در تعامل با دانش و 

 فناوري جهانی
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  پیشینه موضوع
استقالل دانشگاهی و تحوالت «آقاي دکتر مقصود فراستخواه در مقاله خود با عنوان 

ي اعضاي هیأت که در همایش تبیین حقوق مادي و معنو» مفهومی آن در دو دهه اخیر
هاي جوامع صنعتی را بر  اند، دانشگاه  ارائه کرده1383علمی دانشگاهی در خرداد سال 

  : اند شناسی به پنج نوع به شرح زیر تقسیم کرده مبناي سنخ
هاي آکسفورد و کمبریج در  که نمونه آن دانشگاه» لیبرال اگسبریجی«دانشگاه  -

 ابتدا در بیرون از دولت انگلستان است که هشت قرن قدمت دارند که از
 . هاي آموزشی و علمی آنها تداوم یافته است تکوین یافته و سنت

دانشگاه ناپلئونی در فرانسه که با وجود هشت قرن پیشینۀ تاریخی، درگیر  -
 19هاي دوسویه بین دو قدرت کلیسا و حکومت بوده و در آغاز قرن  چالش

هاي مدرنیزاسیون فراگیر  امهو دوره اقتدار ناپلئون به عنوان بخشی از برن
 . دولتی از باال به پایین به وجود آمده است

دانشگاه هومبولتی در آلمان که زمینه تاریخی شش قرنی دارد و در آغاز قرن  -
 تحت اقتدار پروس به وجود آمد و بیشتر شبیه الگوي ناپلئونی بوده با این 19

 مصرّ به آزادي علمی معتقد و) Humbolt(تفاوت که بانی آن یعنی هومبولت 
 . و فعالیت آزاد پژوهشی بود

 ایالتی در آمریکاي شمالی که فاقد قدمت تاریخی قابل –دانشگاه لیبرالی  -
 1636تأسیس (باشد  ترین آنها دانشگاه هاروارد می توجه بود و قدیمی

به جهت تکوین آن (از یک طرف شبیه به لیبرال اگسریجی انگلیس ) میالدي
باشد چرا  و از سوي دیگر متفاوت از الگوهاي دیگر می) لتدر بیرون از دو

که در متن جامعه محلی و در پاسخگویی به نیازهاي ایالتی و محلی به وجود 
 . آمده است

 قرن که در فضایی 5/2دانشگاه نوع سوسیالیستی در شوروي سابق با پیشینه  -
 درون داري از سوي حزب حاکم در هاي کمونیستی و ضد سرمایه از آرمان
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ورود به بحث استقالل .  دولتی تعریف شده است–یک ایدئولوژي طبقاتی 
طلبد که خارج از موضوع مقاله  ها، فرصت دیگري را می این قبیل دانشگاه

 . حاضر است

در رابطه با پیشینه موضوع در کشورمان با وجود اسناد و مدارکی که حاکی از 
باشد ولی به سبک  می... ها و خانه  مکتبها، دیرینه بودن سابقه علمی در قالب زاویه

شود که با همت و درایت  جدید، دارالفنون اولین مؤسسه آموزش عالی معرفی می
گذاري شد و در پی آن مدرسه حقوق   هجري شمسی پایه1277امیرکبیر در سال 

و مدرسه عالی تجارت ) 1301(، مدرسه عالی فالحت و صنایع روستایی )1299(
د از دیگري شکل گرفتند که هر کدام وابسته به وزارتخانه مرتبط به ، یکی بع)1305(

با . اند، بنابراین هیچ کدام از آنها، استقالل مورد انتظار را نداشتند موضوع خود بوده
 توسط مرحوم حکمت به مجلس و جایگزین شدن 15/11/1313اي در  تقدیم الیحه

بنابراین در . س دانشگاه تهران فراهم شدواژه دانشگاه به جاي دارالعلم، زمینه براي تأسی
 دانشگاه تهران تأسیس گردید که کامالً دولتی و وابسته به منابع اقتصادي 1313سال 

اي از امنایی  شد و هیچ نشانه حکومت بود و مدیریت آن نیز از سوي دولت منصوب می
 اساسنامه  در1339براي نخستین بار در سال . که مبین استقالل آن باشد وجود نداشت

 شورایعالی فرهنگ نهاد 908و به موجب مصوبه جلسه ) شهید بهشتی(دانشگاه ملی 
دانشگاه شیراز . بینی شد ولی سندي دال بر تشکیل آن وجود ندارد پیش» هیأت امناء«
 موفق به تشکیل هیأت امناء شد و 1343اولین دانشگاهی بود که در سال ) پهلوي سابق(

نامه  انشگاه تهران نیز داراي هیأت امناء گردید و آیین، د1346باالخره در سال 
استخدامی اعضاء هیأت علمی دانشگاه تهران جزء نخستین مصوبات این هیأت امناء 

 ). 10: 1389کسکه و همکار، (باشد  می

 قانون محاسبات عمومی، آزادي عمل 62 و به موجب ماده 1349در دي ماه 
هاي داراي هیأت امناء داده شد تا سرانجام در  اهبیشتري براي انجام امور مالی دانشگ

 دولتی به تصویب رسید که –هاي امناء مؤسسات عالی علمی   قانون هیأت1350سال 
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 با 1357در سال .  بازبینی شد و وزارت علوم ملزم به اجراي آن گردید1353در سال 
ها منحل  انشگاهاي در شوراي انقالب جمهوري اسالمی، هیأت امناء د مصوبه ماده واحده

  ). 4: 1373شریعت، (و هیأت سه نفره جایگزین آن شد 
 با مصوبه شورایعالی انقالب فرهنگی، هیأت امناء احیاء شد که در 1367در سال 

نامه  الزم به توضیح است که آیین.  بازبینی و اصالح گردید1371 و 1369هاي  سال
هاي   براي همه دانشگاه1358استخدامی مصوب هیأت امناء دانشگاه تهران از سال 

 قانون اهداف، وظایف و 1382االجراء اعالم شد تا سرانجام در سال  کشور معتبر و الزم
تشکیالت وزارت علوم، تحقیقات و فناوري به تصویب مجلس شوراي اسالمی رسید و 

 با توجه به روند. تري را پیدا کردند هاي امناء اختیارات وسیع بر اساس این مصوبه هیأت
نامه جدید استخدامی  تاریخی یاشده در کشورمان و نتیجه نهایی آن که در قالب آیین

ها و مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوري مشتمل بر  اعضاء هیأت علمی دانشگاه
 به تصویب هیأت امناء مرکزي و 1391 تبصره و شش پیوست در سال 127 ماده و 123

 است، تا روشن شود که در چه حد در راستاي وزارت علوم، تحقیقات و فناوري رسیده
  . استقالل واقعی دانشگاه اثرگذار بوده است که در حد این مقاله به آن خواهیم پرداخت

  
  مفهوم استقالل دانشگاه 

به برداشتن، بلند کردن، به جاي بلند برآمدن، ) 256ص ( در فرهنگ معین 1»استقالل«
اري بر ایستادن و باالخره صاحب اختیار و ضابط امر خویش بودن، به خودي خود به ک

آزادي کامل یک کشور در امور سیاسی و اقتصادي بدون اعمال نفوذ خارجیان تعریف 
استقالل معادل ) 58ص (در فرهنگ علوم اجتماعی جولیوس گولد . شده است

تمامیت « گرفته شده و بیشتر از منظر فردي و روانشناختی با تأکید بر 2»خودمختاري«
تعریف شده است که نهایتاً، گرایش ارگانیسم سالم به حفظ هویت خود را مطرح » خود

                                                
1. Indefendence 
2. Autonomy 
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المعارف علوم اجتماعی دکتر ساروخانی نیز با تکیه بر روانشناسی کانت،  دایره. کند می
  ).57ص (آزادي اراده را مورد تأیید قرار داده است 

شگاهیان تعریف به مدیریت خودگران دانشگاه توسط خود دان» استقالل دانشگاه«
ریزي آموزشی و پرورشی، نظام پذیرش استاد و دانشجو،  شود که شامل برنامه می

امتحانات و ارزیابی، نظام تصدیق و گواهی دانش آموختگی، سنجش کیفیت و اعتبار 
 به نقل 58: 1388فراستخواه، (شود  بخشی و باالخره نحوه تخصیص منابع را شامل می

  ).1977 1از بروباکر،
خصوص معنا و مفهوم استقالل دانشگاه مجادالت و مباحثات متنوعی وجود در 

شود که  هاي بعضاً متشابه و بعضاً متفاوتی از این مفهوم مطرح می دارد و برداشت
طلبد و ما به جهت رعایت اختصار به یک نمونه از  پرداختن به آن مجال دیگري را می

  . کنیم نشگاه اکتفا میها و رویکردهاي مربوط به استقالل دا دیدگاه
  : توان در بحث از استقالل دانشگاه به دو رویکرد اشاره کرد می
پردازد و منطق   که به چرایی مفهوم استقالل دانشگاهی می2گرا  رویکرد دلیل-1

اصلی آن این است که پیچیدگی تخصصی و حتی اسرارآمیز بودن دانش و 
 از استقالل برخوردار کند که دانشگاه یادگیري در سطح عالی، ایجاب می

باشد و نهادها و مراجع بیرونی از جمله دولت در آن دخالت نکنند و 
  . صالح براي مدیریت دانش باشند دانشگاهیان تنها مرجع ذي

 که به منشاء و سرچشمه واقعی و تاریخی و ساختاري 3گرا  رویکرد علت-2
ل دالیل ذهنی عوامل عینی استقالل در مقاب(کند  استقالل دانشگاهی توجه می

شود دانشگاه در واقع، خود یکی از منابع قدرت است  و گفته می) استقالل
  . کند چرا که تولید دانش می

                                                
1. Brubacher 
2. Reason Approach 
3. Cause Approach 
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ها و نقدهایی دارند، بنابراین  و هر کدام از دو رویکرد مشکالت و محدودیت
تواند استقالل دانشگاهی در  رویکرد تلفیقی که هم به دلیل و هم به علت توجه دارد می

  ).59-60: 1388فراستخواه، . (بخش توضیح دهد اي رضایت امع مختلف را به گونهجو
 موضوع استقالل دانشگاه را از چهار بعد مورد بحث قرار 2»نوکاال« و 1»استرمن«

، ) اداري هیأت حاکمه و رهبري اجرایی–ساختار علمی (استقالل سازمانی . اند داده
، استقالل )اي، گزارش دهی مالی ع مالی واسطهمنابع مالی عمومی، مناب(استقالل مالی 
برنامه تحصیلی (، استقالل علمی )امور استخدامی و جذب نیروي انسانی(منابع انسانی 

  ). و علمی و پذیرش دانشجو
شود که منظور این   تعریف می3بعضاً استقالل دانشگاه در قالب استقالل نهادي

ولت انجام گیرد و دانشگاه قادر باشد که است که امور دانشگاه بدون دخالت یا تأثیر د
ها را با آزادي از  هاي خود را تنظیم و ابزارهاي الزم براي تحقق هدف ها و برنامه هدف

  . قدرت اقتصادي و اقتدار سیاسی تعیین کند
گیرد که منظور از آن  در برخی از اسناد، استقالل علمی مورد تأکید قرار می

. اي درسی و قلمروهاي پژوهشی و مدارج علمی استه گیري راجع به برنامه تصمیم
 مفهوم دیگري است که در موضوع استقالل دانشگاه مطرح 4»استقالل ساختاري«

شود که منظور از آن این است که دانشگاه از لحاظ سازمان اداري، خود بنیاد بوده و  می
 شخصیت بتواند بدون دخالت دولت به امور اداري و استخدامی خود بپردازد و از

  . حقوقی مستقل برخوردار باشد
شود در رابطه با مفهوم استقالل دانشگاه از یک طرف  چنانچه مالحظه می

شود و از سوي دیگر، ابعاد مختلف  رویکردهاي مختلف و بعضاً متفاوتی مطرح می
مطرح ... استقالل نظیر استقالل علمی، استقالل اداري، استقالل مالی، استقالل سازمانی و

                                                
1. Estermann. T 
2. Nokkala. T 
3. Inistutional Independence 
4. Structure Independence 
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اي مرتبط به هم  توان اعالم کرد که مفهوم استقالل دانشگاه در بسته شود، پس می می
شود تا نهایتاً یک نهاد علمی بتواند بدون دخالت نهادهاي بیرون از دانشگاه و  مطرح می

در چارچوب اهداف نظام که از قانون اساسی و اسناد کالن باالدستی الهام گرفته است 
توان به  ازماندهی و مدیریت کند که از جمله از آنها میهاي علمی خود را س فعالیت

  : موارد زیر اشاره کرد
هاي درسی، تغییر و  یعنی داشتن اختیار تدوین و تنظیم برنامه: استقالل علمی -

هاي جامعه و همچنین تعیین  اصالح آن متناسب با نیازها و ضرورت
یرش هاي پژوهشی همراه با روش پژوهش و نیز چگونگی پذ اولویت
  دانشجو

یعنی تخصیص بودجه بر اساس نیازهاي دانشگاه از منابع : استقالل مالی -
گیري از موقوفات و  عمومی در قالب کمک دولت، تعیین شهریه، بهره

 هاي مردمی کمک

یعنی تعیین امکان استخدام و به کار گماردن نیروي انسانی : استقالل اداري -
 اعم از علمی و اداري 

ها و مقررات اجرایی و مدیریتی و  نامه یعنی تنظیم آیین: استقالل سازمانی -
 هاي مختلف مدیریتی اختیار انتخاب مدیران رده

  
  مبانی حقوقی استقالل دانشگاه 

 تصویب شد و 1346براي نخستین بار قانون وزارت علوم و آموزش عالی در سال * 
مناء مؤسسات هاي ا  قانون هیأت1350چنانچه در پیشینیه موضوع مطرح شد در سال 

 بازبینی و به اجراء گذاشته شد و این 1353عالی آموزشی به تصویب رسید و در سال 
 با مصوبه شوراي انقالب متوقف و 1357قانون بعد از پیروزي انقالب اسالمی در سال 

هیأت سه نفره جایگزین آن گردید و سرانجام قانون جدید هیأت امناء در تاریخ 
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 1371 و 1369هاي  ایعالی انقالب فرهنگی رسید و در سال به تصویب شور2/12/1367
بر اساس بند ج ماده یک، ترکیب هیأت امناء . این مصوبه بازبینی و اصالح گردید

هاي   نفر از شخصیت6 تا 4وزیر علوم یا بهداشت، رئیس مؤسسه، : عبارت است از
  . برنامهعلمی، فرهنگی و اجتماعی محلی و کشوري و رئیس یا نماینده سازمان 

هاي یادشده باید از اعضاء  ، حداقل دو تن از شخصیت1بر اساس تبصره ماده 
  .ها باشند هیأت علمی دانشگاه

، اعضاء بند ج به پیشنهاد وزیر و تصویب شورایعالی انقالب 2بر اساس ماده 
  . شوند  سال منصوب می4جمهور براي  فرهنگی و با تأیید و حکم رئیس

أت امناء هر مؤسسه بر حسب مورد به عهده وزیر ذیربط ، ریاست هی3طبق ماده 
  . و دبیري آن به عهده رئیس مؤسسه است

هاي  نامه ، وظایف و اختیارات هیأت امناء شامل تصویب آیین7بر اساس ماده 
داخلی، تصویب سازمان اداري، بودجه دانشگاه، بودجه تفصیلی دانشگاه، ترازنامه 

داري،  ختصاصی و مصرف آن، حسابرسی و خزانهسالیانه، نحوه وصول درآمدهاي ا
التحصیل،  هاي مالی، میزان پرداخت حق نامه جلب کمک بخش خصوصی، آیین

التألیف و تصویب مقررات استخدامی اعضاء هیأت علمی  الزحمه، حق التدریس، حق حق
  .باشد می

هاي مختلف، قانون اساسی جمهوري  مبناي اصلی حقوق داخلی در عرصه* 
توان از مفاد این قانون  ایران است، پس در خصوص استقالل دانشگاه نیز میاسالمی 

با وجود این که در متن قانون اساسی به موضوع دانشگاه و استقالل آن . بهره گرفت
اشاره نشده است ولی به عنوان قانون مادر، اصولی مطرح شده است که با تکیه بر آن 

  . کنیم رد که به برخی از آنها اشاره میتوان در خصوص استقالل دانشگاه بحث ک می
بند شش از اصل دوم، کرامت و ارزش واالي انسان و آزادي توأم با  -

کند از جمله آنها،  مسئولیت او در برابر خداوند را در چند مورد مطرح می
  . استفاده از علوم و فنون و تجارب پیشرفته بشري و تالش در پیشبرد آنها
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قویت روح بررسی و تتبع و ابتکار در تمام بند چهار از اصل سوم، ت -
هاي علمی، فنی، فرهنگی و اسالمی از طریق تأسیس مراکز تحقیق و  زمینه

 . تشویق محققان

 از اصل چهل و سوم، استفاده از علوم و فنون و تربیت افراد ماهر به 7بند  -
 . نسبت احتیاج براي توسعه و پیشرفت اقتصاد کشور

 توسط دولت 1382 که با هوشمندي در سال 1404سند چشم انداز ایران  -
وقت تنظیم و توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام مورد بررسی و به عنوان 
سند راهبردي مهم به تأیید رهبري رسید و مبنایی براي برنامه چهارم توسعه 

 از بعد 1404هاي بعد از آن قرار گرفت تا نهایتاً ایران را در سال  و برنامه
 44 و 7 و 6چنانچه به بندهاي . در مقام اول منطقه قرار دهدعلمی و فناوري 

 . هاي کلی این سند در پیشینه موضوع اشاره شد سیاست

 مجلس شوراي 11/6/1383فصل چهارم قانون برنامه چهارم توسعه مصوب * 
اي را در خصوص موضوع این  نکات ارزنده» توسعه مبتنی بر دانایی«اسالمی با عنوان 

  :شود کند که برخی از آنها معرفی می یمقاله مطرح م
هاي جامع توسعه علمی و فناوري کشور طی  تهیه برنامه: ، بند ب43ماده  -

بازنگري در ساختار و نوسازي فرآیندهاي تحقیقات و : بند د. سال اول برنامه
  . آموزش علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

یروي انسانی سازي و تربیت ن ، دولت موظف است براي زمینه49ماده  -
متخصص و متعهد، دانش مدار، خالق و کارآفرین، منطبق با نیازهاي نهضت 

افزاري با هدف توسعه کمی و کیفی از ابتداي برنامه چهارم اقدامات ذیل  نرم
ها و مؤسسات آموزش عالی براي  ها و ساختار دانشگاه را در مأموریت

 :  برساندهاي مختلف کشور به انجام پاسخگویی به نیازهاي بخش

هاي  ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی دولتی و فرهنگستان  دانشگاه-الف
تخصصی که داراي مجوز از شوراي گسترش آموزش عالی وزارتین علوم و آموزش 
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نامه و مقررات  باشند صرفاً، بر اساس آیین پزشکی و سایر مراجع قانونی ذیربط می
هاي امناء مربوطه که به تأیید  مصوب هیأتاداري، مالی، استخدامی و تشکیالتی خاص 

رسد بدون الزام به رعایت قانون محاسبات عمومی، قانون  وزارتین بر حسب مورد می
استخدام کشوري و سایر قوانین و مقررات عمومی اداري و مالی و استخدامی اداره 

امناء ها و مقررات مورد نیاز به تصویب هیأت  نامه خواهند شد و تا زمانی که آیین
اي و تملک  اعتبارات هزینه... نرسیده است طبق مقررات سوابق علمی خواهد شد و

اي و اختصاصی این مؤسسات، کمک تلقی شده و پس از پرداخت به  هاي سرمایه دارایی
  ...گردد و هزینه قطعی منظور می

 ارزیابی مستمر دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی و مؤسسات پژوهشی –ج 
هاي علوم و بهداشت و آموزش پزشکی با  وصی توسط وزارتخانهدولتی و خص

  ... هاي علمی و همکاري انجمن
مشابه برنامه چهارم در برنامه پنجم توسعه نیز موضوع استقالل دانشگاه این * 

ها، مراکز و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و  دانشگاه: چنین مطرح شده است
راي گسترش آموزش عالی وزارتخانه علوم و هایی که داراي مجوز از شو فرهنگستان

باشند بدون الزام به رعایت قوانین و  آموزش پزشکی و سایر مراجع قانونی ذیربط می
هاي دولتی به ویژه قانون محاسبات عمومی، قانون  مقررات عمومی حاکم بر دستگاه

ها مدیریت خدمات کشوري، قانون برگزاري مناقصات و اصالحات و الحاقات بعدي آن
هاي مالی، معامالتی و اداري، استخدامی،  نامه و فقط در چارچوب مصوبات و آیین

تشکیالتی مصوب هیأت امناء که حسب مورد به تأیید وزارت علوم و وزارت بهداشت 
رسد، عمل  جمهور می ها به تأیید رئیس و آموزش پزشکی و در مورد فرهنگستان

  . نمایند می
هاي علوم و بهداشت و آموزش پزشکی نیز  خانهاعضاء هیأت علمی ستادي وزارت

هاي  نامه حکم این بند شامل مصوبات، تصمیمات و آیین. مشمول حکم این بند هستند
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گردد و مصوبات یادشده مادام که اصالح نگردیده، به قوت خود باقی  قبلی نیز می
  . هستند

تی و هر گونه اصالح ساختار و مقررات مالی، اداري و معامال: تبصره یک
ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی دولتی و  استخدامی و تشکیالتی دانشگاه

  . هاي تخصصی فقط مشمول مفاد این بند است همچنین فرهنگستان
اعتبارات اختصاص یافته از منابع عمومی دولت به این مراکز و : تبصره دو

طعی منظور و بر مؤسسات، کمک تلقی شده و بعد از پرداخت به این مراکز به هزینه ق
  . اساس بودجه تفصیلی مصوب هیأت امناء و با مسئولیت ایشان قابل هزینه است

 از سوي مقام 9/4/1394هاي کلی برنامه ششم توسعه که در تاریخ  در سیاست* 
 به موضوع این 80 تا 74معظم رهبري به ریاست جمهوري ابالغ شده است بندهاي 

  : شوند  برخی از بندها معرفی میمقاله مرتبط است که به جهت اهمیت،
  . دستیابی به ربته اول منطقه در علم و فناوري و تثبیت آن: 74بند  -
 . هاي مهارتی در نظام آموزشی کشور افزایش سهم آموزش: 76بند  -

پردازي و نوآوري در  توسعه علوم پایه و تحقیقات بنیادي، نظریه: 77بند  -
 . قشه جامع علمی کشورهاي کلی علم و فناوري و ن چارچوب سیاست

 پژوهشی و فناوري –سازماندهی نظام ملی آمار و اطالعات علمی : 1-77بند  -
 .جامع و کارآمد

  تحول و ارتقاء علوم انسانی-77-2 -

سازي سطوح و  تنظیم رابطه متقابل تحصیل با اشتغال و متناسب: 78بند  -
 . اشتغالهاي تحصیلی با نقشه جامع علمی کشور و نیازهاي تولید و  رشته

گسترش همکاري و تعامل فعال، سازنده و الهام بخش در حوزه علم : 79بند  -
 . اي و جهان و فناوري با سایر کشورها و مراکز علمی و فنی معتبر منطقه
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هاي  توسعه و سازماندهی نظام ملی نوآوري و حمایت از پژوهش: 80بند  -
 جامع تأمین سازي پژوهش و نوآوري و توسعه نظام محور و تجاري مسئله

 . مالی در جهت پاسخ به نیازهاي اقتصادي دانش بنیان

گري مجمع  قانون برنامه ششم توسعه که با فراز و نشیبی و نهایتاً با میانجی* 
 به تصویب مجلس شوراي اسالمی رسید 14/12/95تشخیص مصلحت نظام در تاریخ 

بنا به ضرورت به برخی کند که   به تفضیل مباحثی را مطرح می66 و 65 و 64در مواد 
  : شود از آنها اشاره می

وري، تنظیم رابطه متقابل  بنیان، افزایش بهره به منظور تحقق اقتصاد دانش: 64ماده 
المللی و افزایش نقش مردم  تحصیل و اشتغال و گسترش همکاري و تعامالت فعال بین

  :در مدیریت علمی و فناوري کشور
د به منظور ارتقاي علمی و رقابت بین شو  به دولت اجازه داده می-الف 

المللی در طی اجراي قانون برنامه نسبت به ایجاد  هاي کشور و تعامالت بین دانشگاه
هاي  المللی و دانشگاه هاي معتبر بین واحدها و شعب آموزش عالی با مشارکت دانشگاه

  . هاي شورایعالی انقالب فرهنگی اقدام نماید داخل کشور در چارچوب سیاست
هاي اجرایی موضوع ماده پنج قانون مدیریت خدمات کشوري   کلیه دستگاه–ب 
 قانون الحاق موادي به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی 5هاي موضوع ماده  و دستگاه

دولت مکلف هستند که عالوه بر اعتبارات پژوهشی، یک درصد از اعتبارات تخصیص 
هاي غیر  هاي دولتی را از هزینه ر مورد شرکت د6 و 1اي به استثناء فصول  یافته هزینه

  . عملیاتی، براي امور پژوهشی و توسعه فناوري هزینه کنند
ها در  دولت نسبت به تحول و ارتقاء علوم انسانی در دانشگاه: 64 ماده 2تبصره 

سازي، کارآمدي و روزآمدي با ایجاد تغییرات و اصالحات  ابعاد اسالمی سازي، بومی
هاي درسی و تربیت استاد و انتخاب دانشجو  ها و کتاب ط به سرفصلدر امور مربو

  . اهتمام ورزد و آن را در اولویت قرار دهد
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هاي مهارتی  دولت موظف است به منظور افزایش سهم آموزش: 65بند ب ماده 
در نظام آموزش کشور با رویکرد تحقق اقتصاد مقاومتی و اقتصاد دانش بنیان در طول 

ها و مراکز  رنامه از طریق بازنگري و اصالح ساختار نظام اداري دانشگاهاجراي قانون ب
آموزش عالی و افزایش منابع و تجهیزات، نسبت به افزایش سهم دانشگاه فنی و 

 کاربردي در نظام آموزشی کشور اقدام و تجهیزات –اي و دانشگاه جامع علمی  حرفه
  . اي را به روز نماید فنی و حرفههاي  ها و دانشکده ها، آموزشکده آموزشی هنرستان

دولت موظف است با تشویص خیرین و واقفین و رفع موانع : 65بند ث ماده 
ها و  ریزي نماید تا سهم وقف و خیریه در تأمین مالی دانشگاه اي برنامه موجود به گونه

هایی را براي  خیرینی که طرح. مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوري افزایش یابد
هاي فناورانه به انجام برسانند  یت و توسعه آموزشی، پژوهشی و فناوري و نوآوريحما

  . ساز خواهند شد هاي مربوط به خیرین مدرسه مشمول مزایا و حمایت
 دولت موظف است به منظور حضور مؤثر نظام آموزش عالی کشور در -66ماده 

المللی و برقراري  بین توسعه و نشر علم و فناوري و تربیت دانشجو در سطح  تولید،
توازن و ارتقاي کیفیت آموزش عالی، پژوهشی و فناوري در طول برنامه جداول شماره 

برخی از ارقام مهم جداول یادشده به شرح زیر .  را اجرایی نماید13 و 12 و 11
  : باشند می

 1396 در سال 25نسبت دانشجو به هیأت علمی تمام وقت وزارت علوم از  -
  .1400 در سال 20به 

 در سال 000/300/4 به 1396 نفر در سال 000/544/4تعداد دانشجو از  -
1400 . 

 1396 درصد در سال 20هاي مهارتی در سطح آموزش عالی از  سهم آموزش -
 .1400 درصد در سال 30به 

 دانشگاه در سال 6هاي در زمره صد دانشگاه برتر آسیا از  تعداد دانشگاه -
 .1400 دانشگاه در سال 10 به 1396
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 مورد 16 به 1396 مورد در سال 6هاي کشور از  تعداد شعب خارجی دانشگاه -
 .1400در سال 

 1/1سهم اعتبارات پژوهشی و فناوري بخش دولتی از تولید ناخالص از  -
 . 1400 درصد در سال 1/5 به 1396درصد در سال 

 درصد در سال 25درصد تعداد مقاالت مشترك با محققان خارجی از کل  -
 .1400 درصد در سال 35 به 1396

به میزان ) ISC(تعداد مقاالت نمایه شده در پایگاه استنادي جهان اسالم  -
 . دوبرابر وضع فعلی در پایان برنامه

 به 1396 نفر در سال 1910تعداد پژوهشگران به یک میلیون نفر جمعیت،  -
 .1400 نفر در سال 2600

للی علم و داراي ضریب الم تعداد نشریات ایرانی نمایه شده در پایگاه بین -
  .1400 در سال 70 به 1396 در سال 45تأثیر از 

 هجري شمسی است که 1400هاي کشور براي سال  اینها تصویري از دانشگاه
ها و در رأس آن  هاي بلند، توجه همه جانبه به وضعیت دانشگاه الزمه تحقق این هدف

ر نظام اداري دانشگاه ها موضوع استقالل علمی و مدیریتی و بازنگري نسبت به ساختا
هاي مربوط به  بینی پرواضح است که رسیدن به پیش. باشد و مراکز آموزش عالی می

ها با تکیه بر وضعیت  هاي امناء دانشگاه برنامه ششم توسعه، در گرو عملکرد هیأت
اعضاء هیأت علمی، نحوه مدیریت و چگونگی تأمین و هزینه کردن منابع مالی 

لی آن گونه که در مصوبه مربوط به هیأت امناء، قانون وزارت علوم و ها است و دانشگاه
ها و مؤسسات آموزش عالی،  نامه استخدامی اعضاء هیأت علمی دانشگاه همچنین آیین

پژوهشی و فناوري مطرح شده است، براي رسیدن به جایگاه مطلوب، تردید جدي 
  . وجود دارد
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  هاي استقالل دانشگاه موانع و محدودیت
توان در موارد زیر خالصه  ها را می ها و موانع استقالل دانشگاه ئوس محدودیتر

  : کرد
تعدد و تنوع مراجع در حوزه آموزشی دانشگاه که بعضاً تناقض در  -

  . ها را به دنبال دارد ریزي هاي ذیربط و برنامه سیاستگذاري
 درك عدم شفافیت مفهوم استقالل دانشگاه از ابعاد مختلف و در نتیجه عدم -

مشترك از موضوع استقالل دانشگاه در بین اشخاص حقیقی و حقوقی مرتبط 
 به موضوع آموزش عالی، پژوهشی و فناوري 

به ) هاي اصلی و دولتی با تأکید بر دانشگاه(وابستگی اقتصادي نهاد دانشگاه  -
هاي دولتی بر  دولت و منابع عمومی که زمینه را براي تحمیل سیاست

نظران، وابستگی مالی  سازد که از منظر بسیاري از صاحب میها فراهم  دانشگاه
 . باشد به دولت، ضد استقالل می

تمرکز در سیستم فعلی قانون هیأت امناء که در واقع ناقض اختیارات واقعی  -
باشد به نحوي که نهایتاً اکثریت قریب به  ها می هیأت امناء هر یک از دانشگاه

ه تأیید هیأت امناء مرکزي و یا وزارت اتفاق تصمیمات هیأت امناء منوط ب
 . باشد می) بهداشت درمان و آموزش پزشکی(علوم، تحقیقات و فناوري 

اي که  هاي امناء از بعد ساختاري به گونه اشکاالت مربوط به قانون هیأت -
ها هیچ سهم و نقشی در انتخاب اعضاء هیأت  اعضاء هیأت علمی دانشگاه
تخب آنها در هیأت امناء دانشگاه ذیربط ندارند و امناء و یا حداقل نماینده من

یکی (تمام اعضاء آنها انتصابی بوده و ریاست آن نیز به عهده وزیر یا نماینده 
 . باشد او می) از معاونین

هاي  عدم اختیار واقعی هیأت امناء هر دانشگاه در تنظیم محتواي برنامه -
 ....آموزشی و پژوهشی و چگونگی پذیرش دانشجو و 
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ها که نهایتاً، وزارتین علوم،  شکل مربوط به بعد حقوقی استقالل دانشگاهم -
تحقیقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی باید در قبال مجلس 

 . پاسخگو باشند

پرداز  محدودیت مربوط به آزادي بیان، اندیشه و قلم که نقد، تحلیل و نظریه -
حیه آزاداندیشی و نقادي در دانشگاه سازد و رو را بعضاً با موانعی مواجه می

 . کشد را که الزمه بالندگی فضاهاي علمی کشور است به چالش می

انداز روشن و کارآمد  ضعف در ارتباط بین دانشگاه و صنعت و نبود چشم -
ها اعم  نسبت به بخش قابل توجهی از محصوالت و تولیدات علمی دانشگاه

 اي کاربرديه آموختگان و تحقیقات و پژوهش از دانش

ها به نحوي که اعضاء هیأت علمی  فقدان استقالل مدیریتی در دانشگاه -
اي در انتخاب رؤساي دانشگاه خود نداشته و در  ها نقش سازمان یافته دانشگاه

ها نیز دخالتی منسجم و قانونمند در  ادامه همین وضعیت در داخل دانشگاه
ارند و اگر دخالتی هم در هاي خود ند ها و پژوهشکده تعیین رؤساي دانشکده

شود از لطف و همراهی رئیس دانشگاه ذیربط  ها مالحظه می معدود دانشگاه
 . باشد می

  
  گیري بحث و نتیجه

تر مطرح شد، توسعه کشور در گروه توسعه علمی و توسعه علمی نیز در  چنانچه پیش
گونه که در آن . هاست و الزمه استقالل نیز آزادي است گرو استقالل واقعی دانشگاه

 و رسیدن 1404انداز ایران  متن قانون اساسی بر آن تأکید شده است و تحقق سند چشم
پذیر است و  به رتبه اول علمی و فناوري در منطقه، از مسیر دانشگاه کارآمد امکان

باشد که بتواند در  سرآمدي دانشگاه نیز در گرو استقالل توأم با آزادي این نهاد مهم می
تلف اقتصادي، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی اثرگذار باشد و به قول هاي مخ عرصه

ساز  بنیانگذار فقید جمهوري اسالمی ایران سرنوشت یک کشور را رقم بزند و زمینه
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نهادي که مورد تکریم باشد، محصوالتش مورد استفاده باشد، . استقالل ملی گردد
ها و  در سیاستگذاريهاي مختلف کاربرد داشته باشد، اعضایش  نظراتش در عرصه

اگر قرار است دانشگاهیان در تعیین ... هاي کشور نقش آفرین باشند و سازي تصمیم
سرنوشت کشور سهیم باشند، ابتدا باید در تعیین سرنوشت خود از ابعاد مدیریتی و 

دانشگاهی که در آن . آموزشی دخیل باشند و این مهم در گرو دانشگاه مستقل است
ه و نظر همراه با نشاط علمی محقق شود و تأثیر تولیدات علمی و تضارب آراء، اندیش

چنین فضایی . اش در سرنوشت کشور به صورت واقعی قابل درك و لمس باشد فناوري
سازد و توسعه علمی نیز بستري براي توسعه کشور  است که توسعه علمی را ممکن می

دانایی است و تولیت شود، که این همان توسعه بر مبناي  هاي مختلف می در عرصه
دانایی نیز بر عهده دانشگاه است، دانشگاهی پویا و کارآمد، که این هم در گرو دانشگاه 
مستقل است تا بتواند در سایه خردورزي و نقد و تحلیل عالمانه، در استقالل کشور 
سهیم باشد و حاصل تالش علمی و فناوري خود را تقدیم کارگزاران و مدیران اجرایی 

  . ند و تأثیر آن را در رو به تعالی بودن کشور مالحظه کندکشور ک
دانشگاه مستقل دانشگاهی است که از دخالت مستمر دولت به جزء در موارد 

اعم از مدیریت (خاص و آن هم شفاف به دور است، حق انتخاب ارکان خود را 
عمومی و دارد، از منابع ) هاي مختلف و اعضاء هیأت امناء دانشگاه دانشگاه در رده

هاي مردمی، هدایا، موقوفات و  دولتی به شکل کمک برخوردار است و در جذب کمک
کسب درآمد از محل تحقیقات و آموزش، بدون این که به کیفیت علمی آسیبی وارد 
. شود آزاد است و اختیار چگونه هزینه کردن درآمدها و کمک هاي دولتی را دارد

نعت به معناي اعم آن در ارتباط دائمی است، دانشگاه مستقل دانشگاهی است که با ص
هاي علمی بهره  کند و در پاسخ به این نیازها از روش نیازهاي جامعه را بررسی می

هاي مختلف اقتصادي،  گیرد و تأثیرگذاري تولیدات علمی و فناوري خود در عرصه می
  . اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و در یک کالم، توسعه کشور را شاهد است
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هاي اجرایی   نامه هاي آموزشی و تحقیقاتی و آیین شگاه مستقل در تدوین برنامهدان
و همچنین جذب اعضاء هیأت علمی و چگونگی پذیرش دانشجویان خود، داراي 
اختیار است و نقش وزارتین مرتبط به آموزش عالی کشور در این امور، نقش پشتیبانی 

تري براي پاسخگویی وزیر در قبال و حمایتی و نظارتی است، نظارتی که بتواند بس
ها و  مجلس باشد و الزمه چنین امري بازنگري و اصالح در قانون هیأت امناء دانشگاه

تغییرات بنیادي در وظایف و اختیارات و همچنین ترکیب و چگونگی انتخاب اعضاء 
دگان اي براي نماین باشد، به نحوي که جایگاه ویژه ها می هیأت امناء هر یک از دانشگاه

ها با تأکید بر مرتبه استادي در هیأت امناء در نظر  واقعی اعضاء هیأت علمی دانشگاه
پردازي و آزاداندیشی و مستند کردن  دانشگاه مستقل، مرکز نقادي، نظریه. گرفته شود
باشد؛ چنین دانشگاهی،  اندرکاران ذیربط می ها و ارائه آن به جامعه و دست این فعالیت

 کشور اثرگذار خواهد بود و زمینه را براي توسعه بر مبناي دانش و در تعیین سرنوشت
در این حوزه، حساسیت به علوم انسانی باید تعدیل شود و . دانایی فراهم خواهد کرد

اعتماد به اندیشمندان علوم انسانی بیشتر شود، همانگونه که در کشورهاي توسعه یافته 
 انسانی و اجتماعی است، بنابراین نگاه به مبناي توسعه، در علوم. نیز تجربه شده است

  . علوم انسانی باید به دور از شک و تردید باشد
هاي علمی و  در دانشگاه مستقل، دخالت نهادهاي خارج از دانشگاه در فعالیت

اي که بستر براي آزادي  مدیریتی محدود به موارد بسیار خاص و قانونی است به گونه
. ها و نهادهاي مرتبط فراهم است م آن به جامعه و سازماناندیشه و مستند کردن و تقدی

ها تأثیر قابل توجهی  ها و سیاستگذاري تر، دانشگاه مستقل در سیاست به تعبیر روشن
اند در تعیین سرنوشت  دارد و همانگونه که بنیانگذار فقید جمهوري اسالمی بیان کرده

مند است  کمک مالی دولت بهرهدانشگاه مستقل از حمایت و . بدیل دارد کشور نقش بی
  . بدون این که وابسته به دولت باشد

ها در مواردي  نامه استخدام اعضاي هیأت علمی دانشگاه بازنگري و اصالح آیین
، 13، 12، 6از جمله در موارد (که تضمین کننده استقالل علمی، آموزشی و اداري باشد 
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 که با مشارکت و همفکري هایی است از ضرورت...)  و62، 59، 58، 57، 55، 25
  . تواند در جهت دانشگاه خودبسنده و مستقل تأثیرگذار باشد دانشگاهیان می

پذیر بودن دانشگاه در گرو  دانشگاه مستقل، دانشگاه پاسخگوست و مسئولیت
اختیار و مسئولیت یک فرایند متصل به هم است، . صاحب اختیار بودن آن است

دارد، مسئولیت خواست، همانگونه که اختیار بدون توان از نهادي که اختیار ن نمی
. معناست، بنابراین دانشگاه مستقل، دانشگاه داراي مسئولیت است مسئولیت نیز بی

مسئولیت در قبال توسعه و استقالل کشور، استقالل اقتصادي، استقالل اجتماعی، 
عه و ارائه دانشگاه مستقل پاسخ به نیازهاي جام. استقالل فرهنگی و استقالل سیاسی

داند و این به معناي کارآمدي  گشایی از مشکالت جامعه را وظیفه خود می طریق در گره
دانشگاه کارآمد، دانشگاه مستقل است و حاصل تالش چنین دانشگاهی . دانشگاه است

زا خواهد بود که خودباوري و  آن هم از جنس توسعه درون بستري براي توسعه پایدار، 
  . باشد ج آن میخوداتکایی از نتای

  
  منابع

ها و مؤسسات آموزش عالی،  ، استقالل اعطایی به دانشگاه)1383. (باباجانی، جعفر -
، دوره سوم، فصلنامه مطالعات تجربی حسابداري مالی،  ها و تهدیدها فرصت
 .8شماره 

، بررسی دیدگاه مدیران مراکز علمی )1389. (ذاکر صالحی، غالمرضا و همکار -
 .9، شماره مجله آموزش عالیتقالل دانشگاهی در ایران، کشور در زمینه اس

برنامه ششم توسعه اقتصادي اجتماعی و فرهنگی . سازمان برنامه و بودجه -
  .  مجلس شوراي اسالمی14/12/1395جمهوري اسالمی ایران، مصوب 

برنامه پنجم توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی . ریزي سازمان مدیریت و برنامه -
 . مجلس شوراي اسالمی30/10/89می ایران، مصوب جمهوري اسال



  
  
  
  

  ...ها استقالل دانشگاهملی همایش مجموعه مقاالت     470

هاي کلی برنامه ششم توسعه ابالغیه  سیاست. ریزي سازمان مدیریت و برنامه -
 .9/4/94رهبري، مصوب 

قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعی و . ریزي سازمان مدیریت و برنامه -
 .11/6/83فرهنگی جمهوري اسالمی ایران، مصوب 

 مجمع 3/6/82نداز بلندمدت نظام جمهوري اسالمی ایران مصوب ا سند چشم -
 . تشخیص مصلحت نظام

، تحلیل عملکرد هیأت امناء در نظام آموزش عالی، )1373. (شریعت، بهاءالدین -
 ..8 و 7 عالی، شماره ریزي در آموزش فصلنامه پژوهش و برنامه

هومی آن در دو دهه استقالل دانشگاهی و تحوالت مف«، )1383. (فراستخواه، مقصود -
مجموعه مقاالت همایش تبیین حقوق مادي و معنوي اعضاء هیأت ، »اخیر

 .هاي کشور ، مجمع صنفی اعضاء هیأت علمی دانشگاهها علمی دانشگاه

هاي  ، استقالل دانشگاهی، تحوالت مفهومی و چالش)1388. (فراستخواه، مقصود -
انداز  اه سرآمد در چشمهمایش دانشگجهانی آن با مروري تاریخی در ایران، 

 . ، چاپ پژوهشکده امور اقتصادي ساله کشور20

مجموعه ، 21، مدیریت کیفیت و تعالی در دانشگاه قرن )1387. (فقیهی، ابوالحسن -
، مجمع صنفی مقاالت همایش دانشگاهیان از توسعه علمی تا توسعه ملی

 .هاي کشور اعضاء هیأت علمی دانشگاه

ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی، مصوب  انشگاهقانون تشکیل هیأت امناي د -
 .  شورایعالی انقالب فرهنگی2/12/1367

ها از منظر تبیین  ، توسعه راهبردي دانشگاه)1389. (کسکه، شهاب و همکار -
هاي امناء و روند پژوهشی کارکرد و ترکیب اعضاء آن،  هاي عملکرد هیأت مؤلفه

 .5، شماره ریزي رفاه و توسعه اجتماعی مجله برنامه



   
  
  
  

  471  ... مفهوم استقالل دانشگاه، مبانی حقوقی،

محمدجواد : ، ترجمهفرهنگ علوم اجتماعی، )1376. (گولد، جولیوس و همکار -
  . انتشارات مازیار: زاهدي مازندرانی و همکاران، تهران

نامه استخدامی اعضاء هیأت علمی  آیین. وزارت علوم، تحقیقات و فناوري -
 .25/4/91دانشگاهی و مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوري، مصوب 

قانون اهداف، وظایف و تشکیالت وزارت علوم، . زارت علوم، تحقیقات و فناوريو -
 .  مجلس شوراي اسالمی1382تحقیقات و فناوري، مصوبه 

  
- Estermann, T & Nokkala, T. (2009). University Autonomy in Europe: 

Exploratory Study. Brusseles, European University Association.  

- Estermann. T & Nokkala, T & Steinel, M. (2011). University Autonomy 

in Euroe II. The Scorecard Brussels: European University 

Association. 

  
  


	Blank Page



