و دانشــگاه زیــاد اســت .برخی هــم میگوینــد اختالف
عقیده دانشگاه با صنعت بســیار است .اما باید بدانیم
کــه در اقتصــاد و تجارت وقتی احســاس نیــاز در رقابت
داشــته باشــیم میتوانیــم بهدنبــال افزایــش کیفیــت
باشــیم و آنجا مجبوریم به ســمت متخصصان برویم.
با این همه اکنون احســاس نیاز به پژوهشــگران در بین
صنعتگران وجود ندارد.
در این باره شــما چــه پیشــنهادی دارید؟ آیا
نیاز بــه آیین نامــه یــا مصوبه از شــخص رئیس
جمهوری داریم؟
بهنظــر میآیــد بــا آییــن نامــه نمیتوانیــم کاری
انجــام دهیــم .ایــن بخش ،جــزو بخشهای دســتوری
نیســت .باید یــک جریان طبیعــی از رونــق اقتصادی و
ایجــاد فضای رقابتی در کشــور به وجود آیــد .هماکنون
بخشهایــی از صنایــع نمیتواننــد رقابــت زیــادی در
کشور داشته باشند .برای اینکه بتوانیم رقابت را در بین
صنعتگــران زیاد کنیم بایــد تولیدات را به ســمت بازار
جهانــی هدایت کنیم .اگــر این اتفاق بیفتــد میتوانیم
رقابــت را در داخــل هم ایجــاد کنیم .البته شــرایط را در
دانشــگاه باید به ســمتی ببریــم که دانشــگاه از آموزش
صرف دانشــجویان خارج شــود و پژوهشگر تربیت کند؛
این اتفاق چند ســالی اســت که در دانشــگاهها میافتد
و فضــای تحقیــق و کارهــای پژوهشــی در دانشــگاهها
تقویت شــده اســت .ضمن اینکه خود وزارت علوم هم
میخواهد دانشــگاهها را از آموزش به ســمت پژوهش
ببــرد تــا دانشــگاهها بــه ســمت ارتبــاط بــا صنعــت و
کارآفرینی پیش بروند.
بحــث دانشــجویان کارآفریــن را مطــرح
کردید؛ اما در ســالهای قبل ما شــاهد یک رشــد
بیرویــه مراکــز آمــوزش عالــی و دانشــگاههای
غیردولتی بودیم همین موضوع موجب شــد تا
آموزش عالی لطمه جدی ببیند .در حال حاضر
هم دانشــگاه پیام نور و آزاد اســامی را داریم که
خیلــی از کارشناســان آموزش عالــی میگویند
ایــن دانشــگاهها کیفیــت الزم را ندارنــد .شــما
برنامه جدی برای بهبود کیفیت این دانشگاهها
دارید؟
بلــه ،قبول دارم که در یــک دورهای به هر دلیلی یک
توســعه کمی در آموزش عالی داشــتیم .اما باید بگویم
عالوه بر مزایای شــخصی که تأســیس این دانشــگاهها
برای برخی داشــتهاند موجب شــدند تا توزیع امکانات
آموزش عالی در واحدهای کوچک بیشــتر از قبل شود.
همــان زمان اگر یک یا چند واحد کوچک در یک اســتان
تجمیــع میشــد میتوانســت یک واحــد توانمنــد را به
وجــود آورد کــه اکنون با رشــد بیرویــه مراکز آموزشــی
مواجه نشــویم .به همین خاطر اســت که شــورای عالی
انقــاب فرهنگی مصوبــهای را تصویب کــرده تا وزارت
علــوم را بــه طــور خــاص موظف کنــد مجموعــه مراکز
آموزش عالی کشور را ساماندهی کند.
این مصوبه دقیقاًکی ابالغ شد؟
اواخــر ســال  94بــود .اما بــه طور جــدی اوایل ســال
 95مــا کار خودمــان را اجرایی کردیم و در حال بررســی
و ســازماندهی مراکز آموزشــی هســتیم .هماکنون این
طرح بــا عنوان ســاماندهی آموزش عالــی در معاونت
آموزشــی در حــال اجراســت .مــا در ایــن ســاماندهی
میخواهیم از گســترش بیشــتر مراکز جلوگیری کنیم و
در سوی دیگر میخواهیم بررسی جامعی انجام دهیم
تا مراکزی که ضرورت آموزشــی ندارد جمع شوند .این
کار سختیهای خودش را دارد اما عزم خودمان را جزم
کردیــم تا ســاماندهی مراکــز آموزشــی را اجرایی کنیم.
هماکنــون کل دانشــگاههای دولتــی و غیردولتــی را در
 10منطقــه ســازماندهی کردیــم و در ایــن  10منطقــه
اقدامات ساماندهی انجام میشود.
دانشــگاه آزاد هــم جــزو ایــن ســاماندهی
میشود؟
بررسی دانشــگاه آزاد کمی متفاوتتر است .بهطور
کلــی بــر اســاس اصــل  44قانــون اساســی دولــت بایــد
بســیاری از بخشهــای خدماتی خود را بــه بخشهای
خصوصــی واگــذار کنــد .در حــوزه آمــوزش عالــی ایــن
اتفاق افتاده است .ما معتقدیم در این سالها دانشگاه
آزاد هــم مجوزهــای بســیاری بــرای توســعه فعالیــت

خــود گرفتــه اســت .امــا چون بخــش خصوصی اســت
خودشــان تشــخیص میدهند کــه بمانند یــا بروند .لذا
با بررســیهایی که انجــام دادهایم تعــداد محدودی از
دانشــگاههای آزاد که در سالهای پیش تأسیس شدند
تعطیــل کردند .البتــه یک تعــدادی هم بهدنبــال این
هستند که اگر برخی شرایط فراهم شود با دانشگاههای
آزادی که در اطراف شهر یا شهرستانها هستند تجمیع
شــوند .وزارت علوم ســعی میکند آنها را تا حدودی که
میشــود حمایت کند تــا این زحمتی که بــرای به وجود
آمــدن توانمندیها در بخش خصوصی به وجود آمده
از بین نرود .اما آنها هم باید به کیفیسازی توجه کنند.
یعنی وزارت علوم مســتقیماًدرباره کیفیت
دانشگاه آزاد تصمیمگیری میکند؟
بلــه ،تا آنجــا که قانون بــه ما اجــازه داده اســت باید

عقیده من این است بحث کرسیهای
آزاد اندیشی در اجرا و طرح موضوع خوب
مطرح نشده است .باید بگویم کرسیهای
آزاد اندیشی نشستهای علمی هستند و
نباید نشستهای سیاسی قلمداد شوند.
دانشگاهها وظیفهشان مباحث علمی است
حتی اگر وارد بخشهای سیاسی میشوند
باید نگاه علمی به موضوع داشته باشند

نظــارت کنیــم و در حال حاضــر دانشــگاه آزاد برای هر
کــدام از رشــتهها و دورههایش باید مجوز شــورای عالی
گســترش را بگیــرد و تاکنون شــورای گســترش با لحاظ
کــردن اینکه دانشــگاه آزاد یــک واحد غیردولتی اســت
ســعی کرده بــر ایــن دانشــگاه کنتــرل و نظارت داشــته
باشــد .ما درباره برخی رشــتهها تذکــر دادهایم و تعداد
زیادی از رشــتهها و کد رشــتههایی که داشــتند در ســال
 95و  96بازنگری شــده و البته برای برخی از کد رشتهها
اجازه پذیرش دانشــجو صادر نشــده است .برای برخی
هم با آن حداقلهایی که الزم بوده اســت با مالحظاتی
کــه داشــتیم رشــتهها را بــاز گذاشــتیم و وزارت علــوم
شرط گذاشته تا دانشــگاه آزاد این رشتهها و دانشگاهها
را تقویــت کنــد .لــذا دانشــگاه آزاد هــم از یــک طــرف
واحدهای کوچکش جمع میشــود و از طرف دیگر هم
بر اســاس نظارت دفتر گسترش وزارت علوم گروههای
ضعیف و رشــتههای بدون هیــأت علمی اجــازه ادامه
فعالیت ندارند.
چون بحث دانشــگاه آزاد هست باید اشاره
کنم اخیراًاین دانشگاه برای برخی از استادانش
محدودیتهایــی ایجــاد کــرده اســت .شــما
میدانیــد کــه اســتادان و اعضای هیــأت علمی
جــزو ســرمایههای اصلــی ایــن نظام هســتند و
حذف آنها موجب دلسردیشــان میشــود .شما
آیا این موضوع را بررسی کرده اید؟
گــزارش ایــن موضــوع بــه مــا هــم رســیده اســت و
ایــن مســأله را بررســی کردیــم .دانشــگاه آزاد دورهای
طوالنــی از اعضای هیــأت علمی دانشــگاههای دولتی
بــه شــکلهای مختلــف بــرای اداره کالسهایــش
اســتفاده میکرد .حتی برخی از اعضــای هیأت علمی
دانشــگاههای دولتی وقتهای اداریشان را در دانشگاه
آزاد میگذراندند .در سالهای اخیر هم دانشگاه دولتی
و هم دانشــگاه آزاد به این موضوع حساس شدند که در
ســاعت اداری نباید اعضای هیأت علمی که استخدام
دولت هســتند در دانشگاه آزاد باشــند .اما برای ساعت
غیراداری منعی وجود ندارد .دانشگاه آزاد هم با توجه
بــه اینکــه باید رشــتهها و امکاناتش را گســترش میداد
موظف بــود اعضای هیأت علمی جوان را معرفی کند.
ما نمیتوانســتیم اعضای هیأت علمی دولتی را از آنها

قبــول کنیــم .برای همیــن آنها مجبــور شــدند برخی از
اســتادانی را که بــا آنها کار میکردنــد ،تعدیل کنند .این
یک بخش طبیعی بوده است.
یعنی مورد خاص سیاسی نبوده است؟
ممکن اســت در یک جایی هم مــوارد خاصی اتفاق
افتاده باشد که اعضای هیأت علمی مورد بیاحترامی
قرار گرفته باشند .ما تذکر الزم را میدهیم .اما به لحاظ
کلیت همین است و موضوع سیاسی نبوده است.
بحث کنکور هم این روزها بسیار داغ است؛
وزارت علوم تــوپ را به زمیــن وزارت آموزش و
پــرورش میاندازد و مــی گوید آنهــا نمیتوانند
ســوابق تحصیلی را ارائه دهند و وزارت آموزش
و پــرورش هــم بــه ســازمان ســنجش خــرده
میگیرد .آیا عزم جدی برای حذف کنکور وجود
ندارد؟
موضــوع حذف کنکور به طور جدی در حال بررســی
کارشناســی اســت کــه مــدل منطقــی بــرای داوطلبان
شــکل بگیــرد .برنامهای هســت کــه در آینــده کنکور به
روش جدیدی از گزینش دانشجو به نام گزینش علمی
تبدیل شــود .حــذف کنکور در دســتور کار اســت ،همین
حاال هم در انتخاب دانشــجویان برای ورود به دانشگاه
بخش اصلی کار و امتیازها مربوط به ســوابق تحصیلی
اســت .در بســیاری رشــتهها صرفاً با همین سوابق وارد
دانشگاه میشوند؛ در رشــتههایی که پرطرفدار هستند
و محدودیــت بــرای ورود همــه وجــود دارد ،قطعــاً
ســهمی که از طریق آزمون سراســری صــورت میگیرد
تأثیرگــذار اســت .برنامهای هســت کــه در آینــده کنکور
بــه روش جدیــدی از گزینــش بهعنــوان گزینش علمی
دانشجو تبدیل شود .ضرورتاً این برنامه باید از آموزش
و پــرورش شــروع شــود ،یعنــی بایــد دانشآمــوزان را
از زمانــی آمــاده کنیــم که مثالً طی  5ســال آینــده مدل
آزمــون سراســری نخواهیــم داشــت .در ایــن رابطــه
آموزش و پرورش باید برنامه الزم را برای آمادهســازی
دانشآمــوزان برای ارزیابی ســوابق تحصیلــی به اجرا
درآورد .نظر شــخصی من این اســت کــه دانشآموزان
باید بدانند بر اســاس چه معیاری در آینده مشــخصی
قرار اســت انتخاب رشــته کرده و وارد دانشــگاه شوند به
ایــن دلیل کــه باید خــود را بــا آن ضوابط وارد دانشــگاه
کنند.
موضوع کرســیهای آزاد اندیشی هم بسیار
مهــم اســت برخــی از دانشــجویان میگوینــد
کرســیهای آزاداندیشی در دانشــگاهها اجرایی
نمیشــود .آیــا رؤســای دانشــگاهها در ایــن باره
سلیقهای رفتار میکنند؟
مقــام معظم رهبری به بحث کرســی آزاد اندیشــی
در دانشــگاهها بســیار تأکیــد دارنــد .بنابرایــن بایــد
مســئوالن دانشگاهها این فضا را طوری ترتیب دهند که
اگــر صحبتی پیش میآیــد خدایی نکرده بــرای گوینده
آنهــا نگرانــی ایجــاد نشــود .تعــداد زیادی کرســیهای
آزاداندیشــی در دانشــگاهها برگــزار کردهایــم امــا ایــن
مســأله که احیاناً در بعضی از دانشگاهها برخی از افراد
از روی احتیــاط در ایــن نشســتها شــرکت نمیکننــد
بــه معنای آن نیســت که تصــورات آنان واقعی اســت.
عقیــده من این اســت بحث کرســیهای آزاد اندیشــی
در اجــرا و طــرح موضــوع خــوب مطــرح نشــده اســت.
بایــد بگویــم کرســیهای آزاد اندیشــی نشســتهای
علمــی هســتند و نبایــد نشســتهای سیاســی قلمداد
شــوند .دانشــگاهها وظیفهشــان مباحــث علمــی
اســت حتــی اگــر وارد بخشهــای سیاســی میشــوند
بایــد نــگاه علمــی بــه موضــوع داشــته باشــند .قاعدتاً
توگــو
در کرســیهای آزاداندیشــی بایــد فضــای گف 
وجــود داشــته باشــد کــه بارهــا شــنیدیم رهبرمعظــم
انقــاب هــم از اینکه برداشــتهای آزاد از کرســیهای
آزاداندیشــی میشــود ابــراز نگرانــی کردنــد .بایــد
مجموعههــا بــه گونــهای مدیریــت کننــد کــه بحثهــا
بیــن افــراد صاحبنظر باشــد .ایــن موضوع خــوب اجرا
نشده است.
االن اجرا میشود؟
تــاش کردیــم تــا اجرایــی شــود .مــا در ســال 96
مــوارد زیــادی از برگــزاری کرســیهای آزاداندیشــی در
دانشگاهها داشتهایم.

سالنامه 96

اجتماعی
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