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معاون آموزشی وزیر علوم در گفت وگو با «ایران» از رویکرد جدید این وزارتخانه خبر داد

پایان کمیت گرایی در توسعه دانشگاه ها
هدی هاشمی
خبرنگار

چندســالیاستکهمســئوالنوزارتعلومعزمخودراجزمکردندتامراکزآموزشعالی
را ســاماندهیکننــد .آنهاکه خــود راوارث رشــد بیرویه آمــوزشعالی میدانســتند برای
سروســاماندادنبــهکیفیتدانشــگاههابرنامههانوشــتندوطرحهاارائهکردنــد.یکیاز
برنامههای جدی مســئوالن آموزشی ســاماندهی دانشــگاههای آموزش عالی بود .به این
معنیکهمراکزآموزشعالیکشوربایدهمگیدرذیلیکبرنامهمشخصفعالیتکنند،
مسئوالنآموزشیخواستند،وضعیتیکهدردولتقبلبوجودآمدرامهارکنند،مجوزها
راتحتکنترلدرآورند،تابتوانندرشــدبیرویهمراکــزآموزشعالیرامهارکنندوالبتهبه
ارتقایکیفیدانشــگاههادســتپیداکنند.موضوعیکهمجتبیشریعتینیاسریمعاون
آموزشــیوزیرعلومهمبرآنتأکیدمیکندوبراینباوراســت:بایدتالشکنیمتاکیفیت
دانشگاههاراباالببریم.اوبهتعدادمراکزآموزشعالیدرسال 92اشارهمیکندوتأکیددارد:
«ســال 92وزارت علوم 2هزار و 850مرکز آموزش عالی داشت که ما این تعداد را به 2هزار
و 200مرکز رساندیم .یکی از اقدامات اصلی ما موضوع ساماندهی مؤسسات است که یکی
ازبندهایطرحآمایشاست.مامانعیبرایافزایشمراکزآموزشعالینداریمامابراین
باوریمکهاستانداردهایالزمرابایدداشتهباشند.اعتقاددارمکهاگرهرگوشهایازکشوریک
دانشگاه تهران ،شریف ،امیرکبیر داشته باشیم این برای وزارت علوم یک افتخار است .اما
اگراینمراکزآموزشعالیاستانداردنداشتهباشدیکافتبسیاربدیاست».
ëëشــما اشــاره کردید در شــرایط امــروز حدود
2هزارو200مرکزآموزشیدرکشورداریم.ازاین
تعداد چقدر از مراکز ،اســتانداردهای آموزش
عالیرادارند؟
ایــن عــدد ترکیبــی اســت از مراکــزی که
در زیرنظامهــای مختلــف فعالیــت دارنــد.
مــا  143دانشــگاه دولتــی داریم کــه پذیرش
دانشــجوی روزانــه دارند .همچنیــن نزدیک
بــه  353مؤسســه غیرانتفاعــی در کشــور
داشــتیم که البته امروز به کمتــر از  300مورد
کاهــش یافته اســت .اینهــا اغلب در ســطح
اســتانی و محلی عمل میکنند .برخی دیگر
از دانشــگاههای ما هم در ســطح ملی عمل
میکنند و شعب زیادی دارند مانند دانشگاه
پیــام نــور ،دانشــگاه جامع علمــی کاربردی،
فنی و حرفــهای و فرهنگیان همچنین مراکز
وابسته به جهاد دانشگاهی که در سطح کشور
پراکنــده هســتند .همچنیــن برخــی از مراکز
آموزشــی هم مربوط به واحدهای دانشــگاه
آزاد اســامی هســتند .بــا احتســاب مجموع
ایــن مراکز میتــوان با تخمیــن چنین گفت
کــه حدود  50درصد از مراکــز دولتی و حدود
 70درصد از مراکز غیردولتی با اســتانداردها

فاصلــه دارنــد و بــه همیــن علــت دنبــال
راهکارهایی هســتیم تا بتوانیم بــه این مراکز
کمک کنیم .اینکه در شــرایط کنونی ،ارتقای
کیفی را فقط به خودشان واگذار کنیم کفایت
نمیکند چرا که امکانــات ،اختیارات و منابع
مالیمحدوداستوالبتهجمعیتمتقاضی
جذب هیأت علمی و جذب دانشــجو هم در
مناطق مختلف کشــور یکســان نیست .البته
این سیاست ،بدین معنی نیست که اگر یکی
از واحدهــای غیردولتــی بخواهد خــودش را
ارتقــا دهد ،ما جلــوی فعالیتــش را بگیریم.
راهــکاری کــه دنبال میکنیــم این اســت که
میخواهیم به سمت ایجاد فضای هم افزا،
بین دانشــگاهها برویم تا این مراکز بتوانند از
ظرفیتها و امکانات یکدیگر اســتفاده کنند.
باید بســتر قانونی آن فراهم شــود .نمیتوان
به آسانی گفت که مثالً دانشجوی یک مرکز از
سالنتربیتبدنیدانشگاهدیگراستفادهکند
یا مؤسســهای از آزمایشــگاه دانشگاه دیگری
استفادهکند.هردانشگاهیحوزهاستحفاظی
خــودش را دارد و میخواهــد حریم خودش
را حفظ کند .لذا باید ضوابط قانونی استفاده
مشــترک از امکانات یکدیگــر – الاقل در یک

زیرنظام -را فراهم کرد .برنامه ساماندهی ما
هم در همین راستاست .وزارت علوم موظف
است با استناد به مفاد ماده  3طرح آمایش،
ســاماندهی مؤسســات را پیگیــری کنــد .این
موضوع البتــه مصوبه شــورای عالی انقالب
فرهنگی هســت .بــاور ما این اســت که هیچ
راهــی جز ســاماندهی برای ارتقــای آموزش
عالی نداریم .برای رســیدن به این هدف هم
از دو ســال پیش بحث ساماندهی را طراحی
و دنبال کردیم و طرح آن در آستانه تصویب
نهایی اســت .انتظار دارم در سال  98اجرایی
شود.
 ëëشما بحث ســاماندهی را مطرح کردید .در
ســاماندهی میخواهید همه مراکز را تجمیع
کنید .این اســتقالل واحد را زیر سؤال نمیبرد
و موجب نمیشود که موجودیت و فعالیت
آنهاکاهشپیداکند؟
اجــازه بدهید موضوع را بیشــتر بــاز کنم.
در حــال حاضــر هــر یــک از مراکــز آمــوزش
عالــی بــه تنهایــی بــا بخشهــای مختلــف
وزارت ارتبــاط میگیرنــد و مطالبــات خود را
مطــرح میکنند .این در شــرایطی اســت که
غالبــاً از اســتانداردهای الزم بــرای اجابــت
درخواستهایشــان برخــوردار نیســتند .لــذا
وزارت را هــم بهدلیل داشــتن اســتانداردها و
شــاخصها تــک تک بررســی میکنیــم .اگر
هــم مرکــزی بخواهــد یک رشــته راهانــدازی
کند قطعــاً از او میخواهیــم تا هیأت علمی
مطلوب با هرم مناسب ،آزمایشگاه و فضای
ورزشــی و رفاهی و دیگر تجهیــزات را تأمین
کنــد .چون اکثــراً امکانات حداقلــی را ندارند
مجــوزی هــم نخواهنــد گرفت .مــا در بحث
ســاماندهی میگوییــم ایــن مراکــز آموزش
عالــی متعــدد و پراکنــده کــه هم تــراز یا هم
اندازه هســتند میتوانند در کنار هم تعریف
شوند و یک دانشگاه بزرگ را شکل دهند .این
ســاماندهی موجب نمیشود که موجودیت
و فعالیت آنها کاهش پیدا کند بلکه موجب
اقتــدار و بزرگــی یــک مرکــز آمــوزش عالــی
میشود و یک مدیریت واحد در رأس آن قرار

میگیرد .از این پس اگر این مجموعه جدید
بخواهد رشتهای را تأسیس کند ،ما سرجمع
امکانات را برای بررسی درخواستها مدنظر
قرار میدهیم .همچنین امکان صدور مجوز
راحتتروزمینهقانونیبهرهبرداریمشترک
ازظرفیتهابیشترفراهممیشود.بهعبارت
دیگــر در چنیــن شــرایطی مؤسســات از یک
مدیریتیکپارچهومتمرکزبرخوردارخواهند
بود .ایــن همان مدل تجمیعی اســت که در
طرحساماندهیمطرحاست.
در ســاماندهی ،روشهــای دیگــری هم
مطرح اســت از جمله مدل الحاقــی .در این
مدل یک دانشــگاه کوچک کــه امکانات الزم
را ندارد و در مجاورت دانشگاه بزرگتری واقع
شــده اســت ،بهعنــوان پردیس آن دانشــگاه
بزرگتر ،بــه کار خودش ادامه میدهد .نمونه
عینــی آن دانشــگاه تهــران اســت کــه چنــد
پردیس دارد .دانشــگاههای کوچکتــر در این
صورت با نام دانشــگاه بزرگتر و با اســتفاده از
ظرفیت دانشگاهبزرگتررشدمیکنندو اعتبار
بیشــتری پیــدا میکنند و ســریعتر هــم ارتقا
مییابندواشتهارملیوبینالمللیآنبیشتر
میشــود و در رده دانشــگاههایی کــه دارای
استانداردمطلوبهستندقرارمیگیرند.
ëëاینمراکزبایدنزدیکبههمباشند؟
خیــر .هیــچ کــدام از ایــن مراکــز لزومــاً
محدود به مؤلفه مکانی و گستره جغرافیایی
مشــخصی نیســتند .نزدیکــی مراکــز بــه هم
میتوانــد مفید باشــد ولــی خیلــی تأثیرگذار
نیســت .برای اینکــه این موضــوع قابل درک
باشــد مثالــی میزنــم .دانشــگاه خواجــه
نصیرالدینطوسی،یکدانشگاهمطرحکشور
محســوب میشــود که ارتباطات بینالمللی
و اشــتهار ملی بســیار خوبــی یافته اســت .اگر
تاریخچه این دانشگاه را بررسی کنید ،متوجه
میشــوید چند مرکز آموزشــی پراکنده با هم
جمــع شــدند و دانشــگاهی بهنــام خواجــه
نصیرالدیــن را بــه وجود آوردنــد که هماکنون
حرف برای گفتن دارد و از دانشگاههای برتر و
مطرح کشور اســت .اما اگر این مراکز هر کدام

جداگانه به فعالیــت ادامــه میدادند ،قطعاً
اقتدار فعلی را نداشــتند .مراکز این دانشــگاه
هم بعضاًبه یکدیگر نزدیک نیستند .دانشگاه
تهران هم اینگونه اســت .چندین پردیس در
شــهرهای مختلــف دارد که در ذیل دانشــگاه
تهران فعالیت میکنند .اگر واحد کیش ،قم،
فومــن ،رضوانشــهر ،ارس و ...جملگــی ذیــل
نام پرآوازه دانشــگاه تهران فعالیت میکنند،
طبعاًتصمیمگیری ستاد نیز سهلتر و با تکیه
بر نظــام مدیریتی یکپارچه دانشــگاه صورت
میگیرد.
ëëاین اســتانداردها دربــاره دانشــگاه آزاد هم
یکند؟
صدقم 
درباره اســتانداردهای آموزشــی ،یکسان
برخــورد میکنیــم .اما در بحث ســاماندهی
در واحدهای دانشــگاه آزاد ،اجرای این مدل
کمــی متفــاوت اســت .دانشــگاه آزاد بخش
غیردولتــی و البتــه مــورد حمایت ماســت و
بــه نوعی ســرمایه ملی محســوب میشــود.
فعــاً در بحث ســاماندهی اولویــت و تمرکز
ما بیشــتر بر دانشــگاههای دولتی است چون
دولتیها بیشتر ،سربار دولت هستند .ضمن
اینکــه دانشــگاه آزاد هم برنامه خــود را برای
کوچکســازی و حذف واحدهای بیکیفیت،
با رویکرد هزینه فایده و با تکیه بر مفاد طرح
آمایش آموزش عالی مصوب شــورای عالی
انقــاب فرهنگــی دنبــال میکند کــه یقیناً با
وزارت عتف نیز هماهنگ خواهند بود.
ëëاماایندانشــگاههایغیردولتیهســتندکه
کیفیت و استاندارد الزم را ندارند و دستگاهی
فقطبرایصدورمدرکشدهاند؟
نهاینگونهنیست.بیکیفیتیاصالًمنحصر
به غیردولتیها نیســت .این موضوع در افکار
عمومــی مطرح شــده و غلط اســت .در همه
زیــر نظامهــا اعــم از دولتــی یــا غیــر دولتــی،
مصادیــق ضعــف کیفــی و نیــز مصادیــق با
کیفیت مشاهده میشود .در هر حال بهدلیل
آنکهدانشگاهدولتیازبودجهعمومیاستفاده
میکند ،اجرای ســاماندهی در این دانشگاهها
از اولویت برخوردار اســت .ضمن اینکه آقای
رئیــس جمهوری هــم در این خصوص تأکید
داشــتهاند .بــا ایــن حــال ،اصــل طرح شــامل
همه زیــر نظامهــای آموزش میشــود .فقط
اولویت زمانی آن و شکل ساماندهی متفاوت
خواهــد بود .البتــه بــرای غیرانتفاعیها طرح
تجمیــع مراکــز غیردولتــی را بهعنــوان یــک
برنامــه پیشــنهادی ارائه کردیم که خودشــان
داوطلبانــه بــرای ارتقــای کیفیــت آموزشــی
اقدام کنند .جالب این اســت که استقبال هم
کردهانــد .دلیلــش هــم این اســت کــه اینها از
جیب خودشــان خرج میکنند و لذا هر راهی
که اقتصادیتر باشــد را انتخاب میکنند .این
مطلب ،قابل درک است که در عرصه رقابت
واحدهــای کوچــک نمیتواننــد بــا واحدهای
بزرگ رقابت کنند ،اما اگر همین واحد کوچک
با واحد بزرگ ادغام شود میتواند حرفهایی
برایگفتنداشتهباشدودررقابتهاتوفیقاتی
بهدســت آورد .بــه این ســؤال باید توجه کنیم
که چرا دانشجویی که بهصورت روزانه در یک
واحد دولتی کمتر شناخته شده پذیرفته شده؛
حاضــر اســت هزینه کنــد و بــا انصــراف از آن
واحد ،وارد دوره شبانه یک دانشگاه بزرگتر که
بیشتر مطرح است ،بشــود؟ چون میخواهد
بگوید من دانشــجوی دانشــگاه ســطح باالی
کشــور هســتم .برایــش چنــدان مهم نیســت
که با مرکز چقدر فاصله داشــته باشد .اعتبار،
امکاناتقابلدسترسواشتهارسازمانمحل
تحصیل برای جوانان ما و آینده شــغلی آنها
مهماست.
ëëدربــاره ســاماندهی دانشــگاهها خبرهــای
غیررســمی رســیده کــه برخــی از نمایندگان
مجلــس مقاومت میکننــد و اجــازه این کار
رانمیدهنــد.حتیگفتهشــدهمیخواســتند

دانشگاههای ما باید برنامه محور عمل کنند و روی
ریل مأموریتی خود پیش روند تا بتوانند موفق
شوند .در گذشته روی رشد کمی دانشگاهها خوب
کار شده اما در بحث کیفی ،نظارت کافی و توجه به
مأموریتگرایی خیلی مد نظر قرار نگرفته است.
همین موجب شده تا خیلی از دانشگاهها از ریل خود
خارج شوند

موضــوع را در مجلــس مطــرح کنند .شــما با
مقاومتهایاینچنینیبرخوردکردید؟
برداشــت مــن ایــن اســت کــه نمایندگان
محترم مجلس اینقدر فهیم و آگاه هستند که
اگــر ثمرات برنامه ســاماندهی و خروجی این
برنامه برایشــان تبیین شــود؛ حتماً در تحقق
آن رقابت خواهند کــرد .اما این واقعیت باید
به خوبی مطرح شــود کــه در این برنامه هیچ
مرکــزی قــرار نیســت تعطیل یــا فعالیت آن
متوقــف شــود بلکه بــه عکس ارتقای ســطح
فعالیت در مأموریت مؤسسه را در پی خواهد
داشت.
 ëëاگــر دانشــگاهی بگوید مــن نمیخواهم با
دانشگاه دیگری ادغام شوم ،آن وقت تکلیف
آندانشگاهچیست؟
مشــکلی نــدارد امــا قطعــاً فعالیــت آن
محدود به یک مأموریت معین و متناسب با
ظرفیتها و امکانات مستقلی که دارد خواهد
شد.
ëëیکی از انتقاداتی که به دانشــگاهها میشود
این اســت که برخــی از دانشــگاههای ما باید
مأموریتگــرا باشــند و یــک هــدف را پیــش
ببرند امــا هماکنون ایــن اتفاق در بســیاری از
دانشگاههانمیافتدوآنهاهرکداممیخواهند
همــه رشــتهها را باهــم داشــته باشــند .بــرای
مأموریتگــرا کــردن دانشــگاهها برنامــهای
ندارید؟
اتفاقاً روش دیگر ساماندهی که به همین
موضــوع برمیگردد ،مدل تبدیلی اســت .در
اینمدلمأموریتمحورییکمرکزآموزش
عالی متناسب ظرفیتهای درون سازمانی و
نیــاز جامعه بازتعریف میشــود و در صورت
لزوم به مأموریت دیگری تبدیل میشود .در
این مدل اگر مرکزی میخواهد ادامه فعالیت
دهــد ،بایــد در یک حــوزه ویــژه فعالیت کند.
مثالً پیشــنهاد میشود که مرکزی که در حوزه
کشــاورزی یا فنی مهندسی فعالیت میکند،
انرژی و توانش را صرف رشتههای دیگر نکند.
دراینمدلتمرکزبرمأموریتمراکزآموزشی
خواهــد بــود .بدین ترتیــب از اتــاف منابع و
نیروهاکاستهخواهدشد.
ëëدر این ســاماندهی آیا به بــازار کار هم توجه
میکنید؟
مهارتافزایــی و اشــتغالپذیری
دانشــجویان نیز یکی از محورهایی اســت که
در دوره جدیــد مدنظر وزارت علوم قرار دارد

و بهعنــوان یکــی از مباحــث کلیــدی دنبــال
میشــود .تشــکیل کارگروههــای تخصصــی
برنامهریــزی درســی در ســطح کشــور بــرای
بازنگــری و بازســاماندهی ســرفصلها و
برنامههــای درســی نیز کمککننــده خواهد
بود .در واقع بخشی از ساماندهی معطوف به
رشتههاخواهدبود.
ëëمهمترین سیاســتهایکالنیکهاز ســوی
معاونــت آموزشــی در وزارت علــوم دنبــال
یشودچیست؟
م 
افزون بــر مأموریتگرا کردن دانشــگاهها
کــه مــورد تأکیــد قــرار گرفــت ،ســوق دادن
مراکــز آمــوزش عالــی بــه ســمت دانشــگاه
جامعه محور ،کارآفرین و خالق ،بازنگری و
ارتقای کیفی برنامههای آموزشــی و درســی،
توســعه آموزشهای مهارتی در دانشــگاهها
و نیــز توســعه همکاریهــای بینالمللــی و
تحقق طرحهای اقتصــاد مقاومتی از جمله
ارتقای حداقل  5دانشگاه و  5واحد پژوهشی
برتر به تراز بینالمللی از جمله سیاستها و
برنامههایی اســت که دنبال میشود .مضافاً
اینکه یکــی از برنامههای ما گســترش دامنه
تفویــض اختیــار به دانشــگاههایی اســت که
از ظرفیــت الزم برخوردارنــد .دانشــگاههای
مــا باید برنامــه محور عمل کننــد و روی ریل
مأموریتــی خــود پیش روند تــا بتوانند موفق
شوند .در گذشــته روی رشد کمی دانشگاهها
خوب کار شــده امــا در بحث کیفــی ،نظارت
کافــی و توجه بــه مأموریتگرایــی خیلی مد
نظر قرار نگرفته است .همین موجب شده تا
خیلی از دانشگاهها از ریل خود خارج شوند.
 ëëدرارتباطبادانشــگاهآزادمطرحمیشودکه
وزارتعلومبعدازآیتاهللهاشمینمیتواند
بــا مســئوالن دانشــگاه آزاد وارد بحث شــود
والبتــهموافقــاندانشــگاهآزادمیگوینداین
دانشــگاه کیفیتهــای الزم را دارد امــا وزارت
ی دیگر
علوم ،سیاســی برخورد میکنــد .برخ 
هممیگویندباآمدنآقایوالیتیدیگروزارت
علوم نمیتواند خواســتههای خود را اجرایی
کند؟
نــه اصالً چنین نیســت .از نظر مــا تفاوتی
در دوره مرحوم هاشــمی بــا دوره آقای والیتی
نیســت .سیاســت وزارت علــوم بــه صــورت
یکپارچه ،منسجم و متمرکز روی استانداردها
در همه زیر نظامها تأکید دارد و بودن این و آن،
در برنامههای راهبردی وزارت تأثیری ندارد.

مدرک گرایی چهره دانشگاه را آلوده کرده است
پدیــدهای کــه امــروز
مدرکگرایــی نــام
گرفتــه بــرای کشــور
یادداشـــت
چالــش ها یــی را به
دنبــال داشــته کــه ،
نیازمنــد موشــکافی
عمیــق اســت .بــه
عبارتی مدرکگرایی
محمد زینالی
بــازی کنشــگران
جامعه شناس
اجتماعی در میدانی
است که آنها را در این بازی مشغول و درواقع
سرگرم میکند .اتفاقی که ناشی از خلق این
میدان صــورت میگیرد ،یک پدیدار یا نمود
عینی از آسیب و اشــکاالت اساسی در زمینه
اجتماعی است.
در واقــع در جامعه مــا ،ارزشهای فرهنگی
در حــوزه کار و اشــتغال دچــار اختالل شــده
و مالکهــای ارزشــمندی ،ذات کار و میــزان
فعالیــت افراد نیســت .بهرهوری و سیســتم
ارتقــا به جــای اینکه کار فــرد را مدنظــر قرار
داده باشد ،بهانههای مختلفی پدید میآورد

تا اصلیترین عنصر ارزشــمند سیستمهای
کاری معمول گردد.
از سوی دیگر زمینه اجتماعی ما شاهد ابعاد
عاطفی شدیدی در زمینه ارزشهای منزلتی
اســت؛ ارزشهایی کــه برای افراد پیشــوند و
پســوند میتراشــد و به جای اســم و شهرت،
القــاب و عناوینــی را جایگزیــن میکنــد.
ایــن آســیب هــم ناشــی از نفــوذ ارزشهای
ظاهرگرایــی اســت کــه از قدیــم در جامعــه
ارباب و رعیتی رواج داشته است.
از طرفــی دانشــگاه یــک نهاد جامعــه بنیان
نیســت ،بلکه به صورت نخبهگرا و دولتی در
ایران تأســیس شــده و ماهیــت آن و ماهیت
مــدرک ،بــا عناویــن و القابــی کــه بــه افــراد
میدهد ،بسیار جادویی تصور شده است.
مثــاً جامعــهای کــه بــا ارزش کار کــم و
ارزشهای منزلتی باال به دانشگاه می رسد و
افراد جامعه هم برای ارتقا و تشخص به آن
مراجعه میکنند ،درحالی که نقشهای کار
بیش از عنوان و سواد ،به تعهد و فایدهمندی
نیازمند اســت که در جامعه ما نادیده گرفته

میشود.از طرفی اگر سیستمهای اقتصادی،
فرهنگی و نهادهای آموزشی را پیش رو قرار
دهیــم متوجــه خواهیــم شــد که خــود فرد،
در اقتضــای بازیهــای پیــشرو بــه فراینــد
مدرکگرایی تسلیم میشود.
البته بازی به قدری دچار بینقشی و نحیف
شــده که اگر سیستمها و نهادها توجه نکنند
الزم اســت کنشــگر عادی به بیفایدگی این
بازی توجه کند.
هرچند برای ما مقاومتی الزم است در برابر
بازیهــای بیتناســب ،بازیهایــی کــه اصل
بــازی زندگــی یعنی فــرد بودن ،متشــخص
بودن و مفید بودن را زیر ســؤال میبرد و چه
بسا آن را به قهقرا ببرد.
شــاید بپنداریــم کــه مســئول مســتقیم این
رویدادهــا نهادها و سیســتمها هســتند ،بله
زمینههــا موجــب شــکلگیری ایــن فراینــد
میشــوند ،اما یــک راه انتخاب هــم برای ما
بهعنوان کنشگران عادی جامعه وجود دارد
و آن پذیــرش یــا عــدم پذیــرش ایــن گوی و
میدان است.

بازی زندگی با ارزشهــای متظاهرانه راه به
جایی نمیبرد ،ارزشهای ذاتی دانشگاه هم
برخاسته از بازیهای زندگی است و نیازمند
تعهد ،ریاضت و پیشرفت فوت و فن است،
نــه تظاهــر بــه تشــخص و منزلــت طلبــی و
سادهاندیشی.
از طرفــی مدرکگرایــی پرچــم دانشــگاه را
چرکیــن کــرده و بدتــر از آن پرچــم زندگی و
اصالتهــای ما را هــم با تردیــد و اضطراب
مواجــه کرده اســت .شــاید اگــر انتخابهای
بهتری میان ارزشها و تشخصمان داشتیم
امروز این همه مشــکالت پیچیده و انباشــته
نداشتیم و در سالهایی که به فترت و سستی
و در پوشــش منزلت و القاب سپری کردهایم
آنها را یکی یکی حل کرده بودیم.
اینــک باید بــه خود برگردیــم و انتخابهای
دشــوار و ناصحیــح را بررســی کنیــم امــا بــد
نیست بدانیم که منطق سیستمها و نهادها
هــم بهدســت خــردورزی و پایمــردی تــک
تــک مــا حــل خواهد شــد نــه سســتگیری،
عافیت طلبی و منزلتجویی.

دانشــگاه یک نهــاد تســهیلگر بــرای تغییر
ارزشهای هویتی بــه ارزشهای خردورزانه
و ســودمندانه است .درحالی که دچار چنین
پدیده ناگواری شده و در این گیرودار از سویی

باید ارزشهای اقتصادی ،فرهنگی و علمی
را تغییــر و تحول بخشــیده و موجب پویایی
سیستم کار و شخصیتی شود و از سوی دیگر،
با رخنه ارزشهای ســنتی مواجهــه کند .لذا

نقــش آن بخــش از کنشــگران جامعــه کــه
درون نهــاد دانشــگاه کار و زندگــی میکننــد
در انتخابهای دشــوار و صحیــح از اهمیت
باالیی برخوردار است.

