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  هتوسع فرایند نقش دانشگاه در
  

 *حمید جاودانیدکتر 
    

     
   چکیده

هـاي   مبـانی نظـري ضـرورت   « :شـده از طـرح پژوهشـی بـا عنـوان      که برگرفته این نوشتار در
هــاي موجــود و  کاســتی :آمــوزش عــالی در ایــران ۀاجتمــاعی و فرهنگــی توســع، اقتصــادي

 ۀشده است تا با مروري تحلیلـی بـر مسـیر توسـع     تالش، است »راهبردهایی براي اصالح آن
 و آموزشـی ـ   علمی، توسعه از منظر اقتصادي فرایندآفرین دانشگاه در  به نقش تحول، دانشگاه
  . داخته شودفرهنگی پرـ  اجتماعی

، در بـدو پیـدایش آن  ، وجودي دانشگاه ۀضمن اشاره به فلسف، در بخش نخست این مقاله
یعنـی در  ، در ادامـه . پـردازیم  می، آموزش نیروي کار وهاي آموزش عالی یا دانشگاه  به هدف

الی در ایـن  عـ گیر تقاضا براي دستیابی بـه آمـوزش    ضمن اشاره به افزایش چشم، سدة بیستم
هـزارة سـوم    در،در بخش پایانی. پردازیم موتور توسعه می ۀنقش آموزش عالی به مثاببه  دوره

، جهانی شدن و پیدایش جوامع اطالعاتی یا دانـش  فرایندضمن بررسی ، و سدة بیست و یکم
  . شود پرداخته میهمچنان به نقش دانشگاه در تأثیرگذاري بر شرایط موجود 

، کـه نهادهـاي تولیـد    پذیر است زمانی امکان، یایتدستیابی به توسعه با هر رو، در مجموع
ضـمن برخـورداري   ، منفصل جامعه به مثابه خرد، انتشار دانش بسان دانشگاه ترویج و، توزیع

       . اصلی خود بپردازند 3ویژه به کار 2و آزادي علمی 1از استقالل آکادمیک
  

  لیم ۀدانشگاه و توسع، توسعه، آموزش عالی، دانشگاه: واژگان کلیدي
  

                                                                                                                                       
 )Javdani99@gmail.com: مسئول مکاتبات(ی ریزي آموزش عال ۀ پژوهش و برنامهاستادیار مؤسس *

1. Academic Autonomy/Autonomie Académique 
2. Academic Liberty/Liberté Académique  
3. Function/fonction 

mailto:Javdani99@gmail.com


نامۀ آموزش عالی  36
  

  مقدمه
از ، هاي ملـی کشـورهاي در حـال توسـعه     گیران عرصه سیاستگذاران و تصمیم، اگرچه

، توسـعه  فراینـد شـتاب بخشـیدن بـه     به اهمیت و نقش آموزش عـالی در ، جمله ایران
بخـش  ، ها آنگاه که سخن از مشاوره دادن به دولت به ویژه، اما در عمل ،اعتراف دارند

ایـن  ، آموزش عالی است گذاري در سرمایه، ر نتیجهحیات فکري جوامع و د صنعت و
کمک در ترویج ادبیاتی اسـت کـه   ، هدف از نوشتن این مقاله. شوند رنگ می باورها کم

ي و سیاسـتگذار ، گیـري  هـاي تصـمیم   در عرصـه  به ویژه، ملی ةبه یک باور و اراد اگر
. بشمار آیدورها گونه از کش در این سترگعامل تحولی  تواند می، ریزي بدل شود برنامه

سـازان نظـام    در میـان تصـمیم   بـه ویـژه   ،امید است که انباشت و ترویج چنین ادبیـاتی 
  . ثر افتدؤاي م اراده گیري چنین باور و بتواند در شکل ،آموزش عالی کشور

ـ   توصـیفی اسـت کـه سـعی دارد بـا روش اسـنادي      ـ این نوشتار از نوع تحلیلـی   
بپردازد که تاکنون در بخشی از ادبیات آموزش عـالی در   هایی یافته ییدأاي به ت کتابخانه

  . جهانی تولید شده است ۀعرص
سزاست که براي دوري جستن از فروافتادن در مباحث نظري ه یادآوري این نکته ب

براي کوتاه سـاختن  . گرفته شوداز تجربیات عملی و عینی نیز بهره  کوشش شده است
هـا و   تواند بازنماي فعالیت شود که می ن پنداشته میکه چنی، المللی اسناد بین، این مسیر

 بـه ویـژه  . انـد  تلقی شود نیز مورد استفاده قرار گرفتـه  گوناگونهاي  دستاوردهاي ملت
یید سـطوح کارشناسـی کشـورهاي    أها نه تنها به ت هاي برخی از این سازمان اینکه بیانیه

ییـد در واقـع   أایـن ت . اسـت یید مجریان حکومتی نیز رسیده أبه ت، عضو بلکه در نهایت
  . المللی به چنین دستاوردهایی است نوعی التزام بین
اقتصـادي و  ، با سیري شتابان در تحوالت اجتمـاعی ، کوشش می شود در این مقاله

سـدة   از یعنـی ، آن نـوین از زمان پیدایش دانشـگاه بـه مفهـوم    ، تاریخی جوامع بشري
 شـده  کوشـیده  اگـر چـه   رجسته شود؛بسیزدهم نقش و تأثیر دانشگاه در مسیر توسعه 

 هاي فراوان به زیسـت  که پس از ایجاد آسیب، از قضاوت در مورد مسیر توسعه، است
 روشـن اسـت  . خـودداري کنـد  ، پایدار تغییر نام یافـت  ۀبه توسع در نهایت بوم بشري

بشري رفـاه   ۀاگرچه توانسته است براي شمار اندکی از افراد جامع، که این مسیر، است
بشـري در   ۀدرصـد جامعـ   40بـیش از ، اما همچنان موجب شده اسـت کـه   ، کند ایجاد

بـه هـر   . وضعیتی غیرانسانی و با درآمدي کمتر از یک دالر در روز زندگی را سر کنند
وري  اصالت بهـره  ،یعنی رشد اقتصادي، چه به معناي تنگ آن، دستیابی به توسعه، حال
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، هـاي بشـري   عنی تأمین و بسـط آزادي ی، و چه به معناي گسترده آن و مصرف فزاینده
و آیندة پژوهی بیشتر بـه حـال    روشن بینیها با  که انسان، پذیر خواهد بود امکان زمانی

  . و آینده بیاندیشند
بـه  ، شـود  از آن با عنوان آموزش عالی نیز یـاد مـی  ، که گاه در این نوشتار، دانشگاه

از ، تـرویج و انتشـار آن  ، توزیـع  اردوگاه اصلی علم و تولید علمی و مکانی براي ۀمثاب
هاي اساسی بـراي تربیـت شـهروندانی اسـت کـه ضـمن برخـورداري از         جمله پایگاه

هنـر یـادگیري   « ها را با فرزانگی و آن، روشنایی ناشی از علم و آگاهی و دانش بشري
یادگیري براي یاد دادن و باالخره یـادگیري  ، یادگیري براي عمل کردن، براي بودن
چـه در  ، این رسالتی بوده است که آمـوزش عـالی   و سازد آشنا می »م زیستنبراي با ه

ـ عصر صنعتی و چه در عصر پساصنعتی  بـر دوش داشـته و خواهـد     دانـش ا جامعـۀ  ی
  . داشت
  

       پیدایش اواننقش دانشگاه در 
در ایـن  ، هاي کالمی و جـدلی در مـورد نقـش و اهمیـت دانشـگاه      بحث وانهادنبراي 

اش بـه سـدة    کـه دیرینـه  ، یاد شده استنوگرانهادي  ۀبه مثاب، انشگاهنوشتار از مفهوم د
  ینهادهـای ، ها دانشگاه«توان چنین باور داشت که  می، بنابراین. رسد سیزدهم میالدي می

  . )1998، 3، گومپورت2، بردهال1باخ آلت(» ندا تاریخی مشترك ۀواحد با ریش
 ةخسـتین بـار در فرانسـه در سـد    دانشگاه اروپایی که بـراي ن  ۀالگوي اولی، اگر چه

تـوان آن را همچنـان    اما می، دستخوش تغییرات بسیاري شده، ذاري شدگ هیاپسیزدهم 
، نباید از نظر دور داشـت ، همهنگام. براي نظام آموزشی عالی در جهان تلقی کرد بنیانی

 محیط اجتماعی برخاسته از، بشري نوگرايمنفصل جوامع  خرد ۀبه مثاب، ها که دانشگاه
د و همـین نکتـه موجـب تنـوع و     نخود هستند و ریشه در عمق وجود این جوامع دار

پـا  ، شاید بتوان گفـت . غناي بیشتر در کار ویژة دانشگاه در جوامع گوناگون شده است
هـاي   همچـون علـت وجـودي آن در سـده    ، گرفتن دانشگاه در جوامع مختلف بشـري 

اي بـه جامعـۀ    ه بـه آینـده و از جامعـه   هاي گذشت از نسل(برآمده از انتقال دانش ، میانی
آموزش براي شمار اندکی از افراد بود که بتوانـد آنهـا را بـراي پـذیرفتن      ۀو ارائ )دیگر
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، اگرچه. چیزي که بعدها تربیت نیروي انسانی نام گرفت، هایی خاص آماده سازد شغل
نقشـی  ، ندر ذهن بـازیگران آ ، همچنان، ایی علم بودغ ۀکه فلسف» حقیقت«دستیابی به 

  . کرد اساسی ایفا می
فرایند تاریخی خود دسـتخوش  در ، همچون دیگر نهادهاي اجتماعی، نهاد دانشگاه

افـزایش  ، بر اثـر انباشـت دانـش   ، در سدة نوزدهم، چنانچه، الت زیادي بوده استوتح
هـا   ها افزایش پرسش انسان تر شدن جوامع بشري و در پی آن پیچیده، شمار دانشمندان

شناسـی علمـی و افـزایش     گیـري روش  و شـکل ، از یـک سـو   گونـاگون هاي  در زمینه
ـ    گیري دانشگاه زمینه را براي سمت، هاي علمی رشته تولیدکننـدگان دانـش    ۀهـا بـه مثاب
  . هاي بنیادي باز کرد به سوي پژوهش، نوین
  

  دانشگاه در سدة بیستم 
متقاضـیان   ةزاینـد شـاهد افـزایش ف  ، پایانی ایـن سـده   ۀدر نیم، به ویژه، در سدة بیستم

به ویژه در کشـورهاي  ، ها افزایش شمار دانشگاه، دسترسی به آموزش عالی و در نتیجه
نفـر   508/1شمار دانشـجویان از  ، امریکادر ایاالت متحد ، اي که به گونه. شمالی بودیم

ایـن  . رسـید  1969در سـال   100.000 نفر در 643/3به  1950نفر در سال  100.000در
 – 80هـاي   یافته نیـز طـی شـد و در طـی سـال      اري از کشورهاي توسعهدر بسی فرایند
 1مـازارول ( آلمان و بریتانیا سه برابر شـد ، شمار دانشجویان در سه کشور فرانسه 1960

میلیون در سال  82به  1960میلیون دانشجوي سال  13و در مجموع . )2،2001و سوتار
با اندکی تأخیر در کشورهاي ، ندفرایاین . )4 :1998، یونسکو( تبدیل شده است 1992

شـمار متقاضـیان آمـوزش عـالی و     ، بـه عنـوان مثـال   . ادامه یافـت ، در حال توسعه نیز
شـمار متقاضـیان   «به شکلی کـه  . جنوبی افزایش چشمگیري داشت ةدانشجویان در کر

 1990نفـر در   463/419بـه   70هـاي   نفر در سـال  296/82آموزش عالی این کشور از 
یعنـی از  . برابر رسـید  5ها به حدود  شدگان نیز در طی همین سال یرفتهشمار پذ. رسید
درصـد را نشـان    380که نرخ رشدي برابر ، نفر رسید 000/230نفر به حدود  725/47
  . )244 :1382، جاودانی(دهد  می

ــز ــران نی ــه، در ای ــر در ســال 257/56شــدگان از  شــمار پذیرفت ــه 1977هــاي  نف   ب
نیـز بـه رغـم افـت و     ، رسید و شمار دانشجویان کشـور  1999نفر در سال  154/ 101
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درصـد رشـد از    255بـا  ، خیزهایی که در نظام آموزش عـالی کشـور بـه وجـود آمـد     
   .)2 :1377، ساله آموزشی عالی ایران 20عملکرد ( نفر رسید 000/625نفر به  000/175

مده از امید این افزایش تقاضا براي دستیابی به آموزش عالی که برآ، رسد می به نظر
کـه   ،موجـب شـد  ، اجتماعی و فرهنگی بهتر بود، آموختگان به وضعیت اقتصادي دانش

 و اجتمـاعی ، اقتصـادي  هاي ماندگی ساکنان کشورهاي در حال توسعه که به دلیل عقب
 ،بـه فرهنگی با محدودیت دستیابی به آموزش عالی در کشـورهاي خـود روبـرو بودند   

مهاجرت « گیري پدیده بپیوندند که خود به شکللی المل بینمتقاضیان تحصیل در سطح 
 -70 هاي در طی سال. انجامیداز این گونه کشورها » فرار مغزها« یا به عبارتی» نخبگان
که ایـن رونـد   . درصد در سال بود 9حدود المللی  بینمیانگین رشد دانشجویان  1960

میانگین نـرخ رشـد   طور کلی  به. درصد رشد ادامه یافت 6با  1970 -80 هاي طی سال
در هر دهه تقریباً به دو برابر افزایش  1980تا سال  1950از سال المللی  بیندانشجویان 

 بـا  کـه اغلـب نیـز   ، در طی دو دهۀ یاد شدهالمللی  بینافزایش شمار دانشجویان . یافت
استفاده از بورس تحصیلی از سوي کشورهاي پذیرنده و یا از طریق بورس کشـورهاي  

سـازد کـه دلیـل ایـن      مـی  ایـن پرسـش را بـه ذهـن متبـادر     ، شد می انجام، هکنند ارسال
چه دالیلی را به همراه داشـته  ، گذاري هنگفت و افزایش آن در طی این دو دهه سرمایه
را بایـد در مسـیر   ، هـا  گـذاري  که منافع و اثرات این سـرمایه ، توان گفت آیا نمی است؟
تجو کرد؟ یعنـی آن چیـزي کـه موجـب     اند جس کرده می که این کشورها طیاي  هتوسع

  . ایجاد شکاف میان شمال و جنوب شد
جایزه نوبل در این رشـته   ةفیزیکدان مشهور مسلمان جهان سوم و برند، عبدالسالم

   :کند می این پدیده را به خوبی توصیف
» جنـوب «آن چه ، شود که در تحلیل آخر می کل جهان سوم کم کم دارد دستگیرش

استانداردهاي زنـدگی یـک ملـت و    . استفنّاوري علم و ، کند می ایزمتم» شمال«را از 
شـکافی کـه روز بـه روز میـان     . وابسته استفنّاوري استحکامات تدافعی آن به علم و 

براي دیدن این . اساساً شکاف علمی است، شود می تر شمال و جنوب عریض هاي ملت
کـه در جنـوب نوشـته     مقـاالتی . شکاف کافی است که یک مجله علمی را ورق بزنیـد 

و اگر هم گاه گاهی در میان نویسـندگان بـه یـک    ، درصد نیستند 1شده باشند بیش از 
ي دورة دکتري است و یا پژوهشگري که از جنـوب  یا دانشجو، اسم جنوبی بر بخورید

  . به شمال مهاجرت کرده است
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ران مسـایل  نظـ  یید بسیاري از صـاحب أمورد ت دانشگاه که تقریباً 1ملی بر کار ویژهأت
. ما را در پاسخگویی بـه پرسـش یـاد شـده کمـک کنـد      ، تواند می، آموزش عالی است

نظـران   یـا بـه نظـر برخـی دیگـر از صـاحب      ، پژوهش و خـدمات اجتمـاعی  ، آموزش
بـر  هـا   اهدانشگ ةکار ویژ ۀبود که در سدة بیستم به مثاباي  هسه کار ویژ» 2پذیري جامعه«

، اقتصـادي  ۀتوسـع  فراینـد ویـژه و اثـرات آن بـر    و شاید این سـه کـار   . شد می شمرده
عـالی و یـا بـه     ها به آموزش که موجب کشاندن توجه، اجتماعی و فرهنگی جوامع بود

از  پـس ژاپن کـه  . در این سده به ویژه در کشورهاي توسعه یافته شد، عبارتی دانشگاه
تواند  می، از وضعیت اقتصادي و اجتماعی چندان مناسبی برخوردار نبود، جنگ جهانی

درخـور   در این زمینه نیز توضیحات، عبدالسالم. مثال خوبی در این زمینه به شمار آید
   :سازد می را مطرح درنگی

وقتی امپراطور مه یی جـی قـانون اساسـی جدیـد ژاپـن را      ، در اواخر قرن گذشته«
 مشی ژاپن در مورد اساس خط، در واقع، یکی از سوگندهایی که یاد کرد، کرد می اعالم

کسـب  با تمامی امکاناتی که در اختیار داریم دنبال ، ما براي عظمت و امنیت« :علم بود
 دانـش و حاال براي ایـن کـه ببینـیم منظـور از     . از هر کجا که باشد خواهیم بود دانش

ژاپنی گوش کنـیم کـه در اواخـر قـرن      نیک فیزیکدا هاي بهتر است به حرف، چیست
مغناطیسی بـه گالسـکو    ۀکسب تخصص در رشت نوزدهم دولت امپراطوري او را براي

ها در تحول علم مغناطیس چـه از لحـاظ نظـري و     از آن به بعد ژاپنی[. اعزام کرده بود
از گالسکو بـراي اسـتادش    هانتارونا گااوکا] داشتنداي  هسهم عمد، چه از لحاظ تجربی

دون یک بدون احساس خستگی و ب، ما باید با چشم و گوش باز و ذهن آماده« :نوشت
ها در همه چیز این قدر از  هیچ دلیلی ندارد که اروپایی.. .شدیداً کار کنیم، لحظه توقف

توانیم در ده بیست سال آینده از این مردمی که در مورد علم  می ما... همه جلوتر باشند
   ».جلو بزنیم، کنند می »منم   منم« به قول شما این قدر

شناسانه به وضعیت کشـورهاي جنـوب چنـین     در ادامه با نگاهی آسیب، عبدالسالم
ـاوري  علـم و   ،با آن که دریافته اسـت ، جهان سوم. ..[ :کند می گیري نتیجه  در حکـم فنّ

علـم را یـک جـور فعالیـت     ، و امید اصلی بهبـود اوضـاع اقتصـادي اسـت    » نان شب«
  ] .کند می تلقیاي  هحاشی

                                                                                                                                       
1. Function/function 
2. Socialisation/socialisation 



  
  
 

41 هتوسعفرآیند  نقش دانشگاه در
 

از وابستگی  آنهاگذر  چین وهاي  هنیز در بررسی وضعیت دانشگا )1986( خآلت با
  : کند می وزنۀ آموزش عالی را در جهان سوم چنین ارزیابی، به سوي استقالل

نـه تنهـا از نظـر    . دهد می آموزش عالی در جهان سوم نهاد بسیار مهمی را تشکیل«
ـاوري  برخوردار از اي  هاین که تربیت نخبگان را بر عهده دارد و مبنایی را براي جامع فنّ

اي  هترین نهاد فکري است که تأثیر بسیار گسـترد  بلکه از این نظر که مهم، کند می آماده
به آفرینش و به خصوص ترویج ها  اهدانشگ] ...امور سیاسی و اعتقادي دارد، بر فرهنگ

دانشگاهیان نـه تنهـا از   . کنند می کمک، اند اندك« علمی» نخبگان« دانش در جوامعی که
بلکه بـا دادن مشـاوره بـه    ، کنند می ر جامعه ایفاداي  هطریق نوشتن و تألیف نقش عمد

] ...[کننـد   مـی  دولت و بخـش صـنعت در حیـات فکـري و نظـایر آن نیـز مشـارکت       
تـاریخی و ابعـاد   هـاي   هکه از ریشـ اند  المللی دانشی بخشی از یک شبکه بینها  اهدانشگ

  ».امروزي برخوردارند
   

  سوم  هدر هزارها  اهدانشگ
امري انکار نکردنی در ، توسعه فراینددر ، ها هان نقش دانشگارنظ صاحباگر چه از نظر 
 که بـر اثـر   ژرفیبه دلیل تغییرات ، اما این نقش در سدة بیست و یکم، سدة بیستم بود

بشري  ۀدر جامع) ITC(اطالعات و ارتباطات فنّاوري و به ویژه ها  فنّاوريتابان سیر ش
اگـر چـه از نظـر    ، جهانی شدن نیـز  یندفرا. شداز اهمیت بیشتري برخوردار ، پدید آمد

امـا بـا برخـورداري از مزایـاي ایـن      ، رود مینوینی به شمار ن ۀبرخی اندیشمندان مسئل
ایـن  . شتاب زیادي به خود گرفتـه و دچـار تحـوالت عمیقـی شـده اسـت      ، ها فنّاوري

، تحوالت که سپهرها و کنشگران نوینی را در عرصۀ آموزش عالی پدیدار ساخته اسـت 
در جامعـۀ  ، اطالعاتفنّاوري ارتباطات و ، »انفجار دانش« ده از تحوالتی است کهبر آم

ترین ایـن تغییـرات متقاضـیان نـوین آمـوزش عـالی        ز ملموسا. اند بشري پدید آورده
بیشتر متقاضیان آموزش عالی را جوانان و به ویژه جوانـان  ، اگر تا یک دهۀ قبل. هستند

» دانـش « یـا » اطالعـات « در سپهر جدیـد جامعـه  ، دادند می تشکیل 18- 24داراي سن 
موجـب  ، ایـن افـزایش تقاضـا   . اند مختلف سنی نیز به این خیل پیوسته ةبزرگساالن رد

بنگـاه بـا اهـداف     –دانشگاهی و پدیـد آمـدن دانشـگاه     ۀرونق سپهر مجازي در عرص
ۀ بر نقش دانشـگاه در عرصـ  ، اگر تا دهۀ قبل، دیگرسوي از . سودجویانه نیز شده است

کـه شـاهد    در عرصـه حاضـر  ، ي شـد تأکیـد ملـی   ۀملی و بومی و اثرات آن بر توسـع 
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 تأکیـد اه در محـیط جهـانی   ثیر دانشگأبر نقش و ت، هستیم» دهکدة جهانی« گیري شکل
  . شود می

، را بـه همـراه داشـت   هـا   اهدانشـگ » شـدن المللـی   بین« که، پیدایش این سپهر نوین
مثـال خـوبی از   » 121دانشـگاه  «. جدیـد بـود   یی از نـوع ها هموجب پدید آمدن دانشگا

، کشـور از جملـه اسـترالیا    10هـاي   هایی بود که از اتحاد دانشـگاه  هگیري دانشگا شکل
  . اقدام کرد 2بریتانیا به آموزش از طریق بر خط، کانادا، چین

گـذاري مسـتقیم بـراي آمـوزش عـالی در       سـرمایه ، دیگري از این تحـوالت  ۀنمون
از پیشـگامان   امریکـا  و بریتانیا، کانادا، کشورهایی نظیر استرالیا .کشورهاي خارجی بود

در سـال  ، هـا  هبه عنوان مثال این نـوع دانشـگا  . اند بوده یخارج يها گذاري این سرمایه
هـاي   هبـه دانشـگا   آنهـا درصد  15دانشجوي خارجی بودند که  342/112داراي  2001

  . )2053: 2003کوري، (استرالیایی راه یافتند 
ف نظر از تحوالت به وجود آمده در تنوع بخشی به آموزش عالی که به دنبـال  صر

، گیر تقاضا براي ورود به دانشگاه در عرصه جهانی به وجود آمـده اسـت  افزایش چشم
بـه ویـژه آموزشـی ابتـدایی و     ، نیز که تا یک دهۀ قبل بـر آمـوزش  المللی  بیننهادهاي 
بـه  ، توسـعه  فراینـد گیـر آمـوزش عـالی در     به دلیل اثرات چشم، داشتند تأکیدمتوسط 

ی و کیفی آن به ویـژه در کشـورهاي در حـال توسـعه اهتمـام ورزیدنـد      گسترش کم .
 که بـه صـدور   1998توسط یونسکو در سال » کنفرانس جهانی آموزش عالی« برگزاري

وظـایف و عملکـرد   « در بخـش . انجامیـد » بیانیه جهانی آموزش عالی براي سده آینده«
که در زیر به درج مفادي که با ، به نکات قابل توجهی اشاره شده است، »یآموزش عال

در بخش وظایف آموزش عالی بیانیه یاد شده آمده . پردازیم می این نوشتار ارتباط دارد
   :است
اساسی آموزش عـالی   هاي ما بر ضرورت حفظ تقویت و تشدید وظایف و ارزش«

   :داریم تأکیدامع وه پایدار و بهبود وضع جبه ویژه به وظیفه مشارکت دادن آن در توسع
هاي باال و شهروندان مسئولی که با عرضـه  آموختگان با تخصص تربیت دانش)  الف
از جملـه  ، فعالیت بشري باشـند  هاي ویژه قادر به مشارکت در تمامی بخش هاي کیفیت

                                                                                                                                       
1. Univesitas 21  
2. On – line  
3. Currie  
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سـطح بـاال از طریـق     هـاي  مشارکت دادن دیگـران در دانـش و مهـارت   ، آموزشی فنی
یی که به طور مـداوم همگـام بـا نیازهـاي حـال و آینـده       ها هو برنامها  رگزاري کالسب

  . جامعه باشد
ـ ) ب  ۀایجاد فضاي آزاد براي آموزش عالی و فراگیري در طول مدت زندگی و ارائ

یک مجموعه آموزشی بـا در نظـر گـرفتن حـداکثر قـدرت انتخـاب و اخـذ اقـدامات         
از نظام آموزشـی و همچنـین تـدارك امکانـات     پذیر براي ورود و خارج شدن  انعطاف

ـ      طـور فعـال در   ه شکوفایی افراد و تحرك جامعه به منظـور تربیـت شـهروندانی کـه ب
تـا بتـوان از ایـن طریـق     ، کننـد کـه بـر روي جهانیـان بـاز باشـد       می شرکتاي  هجامع

دموکراسی و صلح همراه با عدالت را ، پایدار ۀتوسع، هاي درونزاي حقوق بشر ظرفیت
  . تقا بخشدار

خـاص بـراي    هاي ارتقاء ایجاد و نشر دانش از طریق پژوهش و ایجاد تخصص) ج
و توسعه  اجتماعی و اقتصادي و ارتقا، کمک به جوامع در جهت تأمین توسعه فرهنگی

 ۀو همچنـین تحقیـق در علـوم اجتمـاعی و انسـانی و در زمینـ      فنّاوري تحقق علمی و 
  . خدماتی آن به جامعهدر چارچوب وظایف ، هاي هنري خالقیت

، اي ملـی و منطقـه   هـاي  ارتقا و نشر فرهنگ، تقویت، حفظ، کمک به فهم تفسیر) د
  . و تنوع فرهنگی) پلورالسیم(گرایی  و تاریخی در چارچوب کثرتالمللی  بین
هـاي اساسـی    هاي اجتماعی به نحـوي کـه ارزش   کمک در حفظ و ارتقاء ارزش )ه

را به جوانان بیاموزد و به شکلی نقطه نظرات انتقادي شهروندي مبتنی بر مردم ساالري 
راهبـردي و تقویـت   هاي  هدر مورد گزین وگو گفتو عینی ارائه کند که موجب تسهیل 

  . شودگرایانه  هاي انسان دیدگاه
ـ   )و ویـژه در آمـوزش   ه مشارکت در توسعه و بهبود آموزش در تمامی سـطوح و ب

   ».مدرسان
تعهـدي   :علم در سـدة بیسـت و یکـم   « فرانس جهانیدر پی آن صدور بیانیه دو کن

 تأکیـد ، توسـط یونسـکو  ، 1999در سال » دانشمندان جوانالمللی  بینهمایش « نوین و
در . دارنـد  دانشآفرینی را در تولید  ترین نقش بود که اصلیا ه هدیگري بر نقش دانشگا

ـ ، بار دیگر به نقش علم و گـردش آزاد اطالعـات علمـی   ، این دو بیانیه ه ویـژه بـراي   ب
بیانیـه کنفـرانس    هـاي  سـر خـط  . شده بود پافشاريدستیابی کشورهاي در حال توسعه 

علـم  «،  »علم در خدمت دانش و دانش در خدمت توسعه« :از نخست که عبارت بودند
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علـم در جامعـه و علـم در    « و بـاالخره » علـم در خـدمت توسـعه   «، »در خدمت صلح
توسـعه   فراینـد در  دانـش ادهاي تولید کننـدة  گر نقش نه به خوبی بیان، »هخدمت جامع

 شـده  پافشـاري بر توسـعه   دانشناپذیر به نقش گریز، ها هاین بیانیجاي در جاي . است
عاملی براي کـاهش  « و » پایدار ۀمردم ساالري و توسع هاي یکی از شرط« است و آن را

   ».شکاف موجود میان کشورهاي توسعه یافته و در حال توسعه قلمداد کرده است
تا بـدان حـد افـزایش یافتـه     ، در عصر حاضر، یا آموزش عالی، نقش و اثر دانشگاه

از ، اقتصادي ۀدست نیافتن برخی از کشورها را به توسع، اننظر صاحباست که برخی 
 )180: 2003، 1موجـا ( انـد  یابی به آموزش عالی ارزیـابی کـرده  جمله به دلیل نرخ پایین دست

افـزایش   آنجـا اخیر تا  هاي در سال، توسعه فرایندی در توجه به نقش مؤثر آموزش عال
همبسـتگی میـان   گر  یی در دست است که بیانها هداد« اند ادعاکرده که برخی، است یافته

  . )182همان،( سطوح توسعه با سطح مشارکت در آموزش عالی است
که نقـش اصـلی آن    ،بر سازمان آموزش علمی و فرهنگی سازمان ملل متحد افزون

بسیاري دیگر از ، جهانی است ۀعلمی و فرهنگی در عرص، یل آموزشئختن به مساپردا
ل اقتصـادي و مـالی   ئپرداختن به مسـا  آنهااصلی  ویژه کاراقتصادي نیز که  هاي سازمان

یعنـی اقتصـاد در حـال    ، یم جدیـد اقتصـادي  ااست نیـز در پـاراد  المللی  بیندر سطوح 
جهـانی  سـازمان  . انـد  خـود قـرار داده  ر دسـتور کـار   درا  یآموزش عـال ، جهانی شدن

ـ   بلکه ، نه تنها به دلیل نقش آموزش عالی در توسعه، 2تجارت خـدمات قابـل    ۀبـه مثاب
تواند موجب افزایش درآمد کشـورهایی شـود کـه توانـایی      می یا کاالیی که وستد وداد

 بـاالي آن را در ، آمـوزش عـالی خـود را دارنـد    هاي  هسازي و یا صادرات برنام تجاري
صـادرات خـدمات آموزشـی    . توجه خود قرار داده است در خورهرست موضوعات ف

ـ   امریکـا  ةبه ویژه ایاالت متحد، گیري در اقتصاد برخی از کشورها سهم چشم  ۀبـه مثاب
، 1999در سـال  ، شـود  مـی  که برآورداي  هبه گون. آن داشته است ةکنند مینأترین تبزرگ

 یلیارد دالري ایـن بـازار بدسـت آورده اسـت    م 30میلیارد دالر از بازار  5/8این کشور 
میلیـارد دالر   10سـهم کشـورهاي آسـیایی از ایـن بـازار حـدود       . )2002، 3هاي وارد(

  . )183: 2003موجا، (برآورده شده است 

                                                                                                                                       
1. Moja  
2. Organisation Mondial du Commerce (OMC) 
3. Hayward  
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که اخیراً عالوه بر مطالعه نقـش  ، اقتصادي دیگري است –نهاد مالی ، 1بانک جهانی
گـزارش  . در کـاهش فقـر پرداختـه اسـت     به بررسی نقش آن، آموزش عالی در توسعه

مستقیم آمـوزش  زش عالی به برجسته ساختن نقش غیرآمواخیر بانک جهانی در مورد 
 هـاي  عالی در توسعه و کاهش فقر اختصاص یافته است و آن را در چارچوب راهبـرد 

و توسـعه در   کلیدي در مـورد آمـوزش عـالی    ۀسه نکت. بانک قرار داده استاي  هتوسع
   :شود که عبارتند از می دیده این گزارش

مشارکت آموزش عالی در رشد اقتصادي با تأمین منابع انسانی به عنـوان نیـروي    .1
  . مدیریت دانش و تسهیل کنندة دسترسی و استفاده از دانش، اصلی تولیدکنندة دانش

و در نتیجـه بهبـود شـرایط    ، نقش آموزش عالی در افزایش دسترسی به آمـوزش  .2
 را بـه دسـت  » 2اقتصـاد دانـش  « الزم براي مشـارکت در  هاي مهارتکاریابی کسانی که 

 . آورند می
پشتیبان آموزش ابتـدایی و متوسـطه از طریـق تـأمین      ۀنقش آموزش عالی به مثاب .3

: 2002 ،3گزارش بانک جهـانی (آموزشی هاي  هو تدوین برنامها  کارکنان این زیر بخش
11(. 

آن را موتـور اصـلی    کـه ، موزش عـالی آ قلمرودر  اندیشه پردازانز ا) 2003( 4ومبل
» اهـداف هـزاره  « از ایـن کـه آمـوزش عـالی در    شگفتی با ابزار ، کند می توسعه قلمداد

پـردازد و بـر ایـن     می به بررسی اهداف یاد شده، توسعه سازمان ملل قرار نگرفته است
باور است که تحقق این اهداف به گونۀ چشمگیري به گسترش و توسعه آموزش عالی 

 :گانـه عبارتنـد از   این اهداف هشتچکیده . 5شورهاي در حال توسعه بستگی دارددر ک
افزایش برابـري  «، »تأمین آموزش ابتدایی براي همگان«، »کاهش فقر شدید و گرسنگی«

بهبـود  «، »سـال  5یـر کودکـان زیـر    کـاهش مـرگ و م  «، »جنسیتی و خودگردانی زنـان 
ایجـاد محـیط   «، »فراگیـر  هـاي  بیمـاري  مبارزه بر علیه ایدز و دیگـر  «،»بهداشت مادران
آمـوزش  ، از نظـر بلـوم  . »ایجاد مشارکت جهانی براي توسعه«و باالخره  »زیستی پایدار

  . رود می ترین ابزارها اساسی و مهم براي رسیدن به این اهداف شمار یکی از مهم، عالی
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  جهانی شدن  ها و به مقاله بلوم در کتاب دانشگاه. نک. 4
  آمارتیا سناثر» توسعه به مثابه آزادي«به کتاب  .نک. 5
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  گیري بندي و نتیجه جمع
بـه ویـژه از سـدة    ، توسعه فرایندبر در تأثیرات نظام دانشگاهی کشورها ، مسیر تاریخی

در نظـام علمـی   » اندیشـم پـس هسـتم    مـی  مـن «، کـارتی دکـه تفکـر   ، نوزدهم به بعد
یابی جوامـع بشـري بـه    توانسته است نقـش اساسـی در دسـت   ، جاي گرفت، دانشگاهی

معـادل رشـد    صـرفاً ، هـا  دانکه از نظر برخی اقتصـاد ، نه تنها به مفهوم تنگ آن، توسعه
ـ   سـن بلکه به مفهـوم گسـتردة آن کـه    ، شود می یرعباقتصادي ت آزادي و  ۀآن را بـه مثاب
  . قلمداد کرد، کند می بشري توصیف هاي آزاديگسترش 

از منظر اقتصادي صرف به منـافع بیرونـی یـا عمـومی آمـوزش       حتی اگر، وانگهی 
گر نقش بسیار مؤثر آمـوزش عـالی در   نبیا، اغلب مطالعات دانشگاهی، عالی نیز بنگریم

  . هستند اقتصادي نیز درش
   :نویسد می خود در این زمینه  در مقاله )1384( پالسن

اقتصـادي در   هـاي  مروري بر تحقیقات در زمینه تأثیر آمـوزش عـالی بـر فعالیـت    «
میلیون دالر مازاد  8/1سازد که به طور متوسط  می و محلی روشناي  همنطق هاي اقتصاد

میلیون دالر هزینه از بودجه چهارسـاله   1ر شغل بیشتر از محل ه 523تجاري بیشتر و 
سـازگاري   هـا  هافتـ یایـن  . )1992، 2و سـوالتر  1لزلـی ( دانشگاهی به وجود آمده اسـت 

 1به ازاي هـر  اند  دارند که گزارش داده )1998( لزلی و برنیک منهاي  هبسیاري با یافت
 گیرد می شغل 59به طور متوسط حدود ، میلیون دالر در یک بودجه دانشگاهی عمومی

  .)97: 3،2003پالسن(
 6/14دریافـت کـه    )1993( 4پنکاول« :نویسد می وي در همین مقاله در جاي دیگر

گـذاري   مربوط به سـرمایه  1984 تا 1973هاي  بین سال امریکادرصد از رشد اقتصادي 
لزلـی  ، همچنین با بررسی نقش آموزش از دیدگاهی دیگر. در آموزش عالی بوده است

تواند مربـوط بـه نقـش     می درصد از رشد اقتصادي 40تا  20ریافتند که و بونیک من د
منـافع  ، بـه عـالوه  . )99ص ، همـان (و کاربرد دانش باشد ها  آموزش عالی در پیشرفت

. شـوند  مـی  فرهنگی و اجتمـاعی جوامـع  ، موجب توسعه سیاسی، بیرونی آموزش عالی
   :این منافع به اختصار عبارتند از
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  ت به تغییر؛ تمایل و سازگاري نسب -
 سیاسی؛  هاي بسط و توسعه نگرش -
 ؛ و مشارکت در امور سیاسیها  ارتقا آگاهی -
 ؛ )داوطلبانه(مات عمومی و کارهاي خود خواسته افزایش خد -
 ؛ خیرخواهانه هاي افزایش کمک -
 ؛آنهاافزایش سالمت والدین و فرزندان  -
 عمومی براي رفاه و بیمه بهداشت؛ هاي  هکاهش هزین -
 . ادهاي دانشگاهی بر جوامع بومی یا محلیتأثیرات نه -

، کاسته نشـده اسـت  ها  اهنه تنها از نقش مؤثر دانشگ ، نیز هدر عصر جهانی شد و اما
اقتصـاد  « گیـري  و در پـی آن شـکل  » 1جامعـه دانـش  « پیدایش، چنان چه، که بر عکس

کننـدة ایـن    تهمچنان به مثابه هدای اندتوانستهها  اهدانشگ ،،را پذیرفتنی بپنداریم» دانش
جهانی شـدن   فرایندچنان چه ، کهاي  هبه گون. آفرینی خود ادامه دهند جریانات به نقش

ماننـد برخـی   ، ناپـذیر کشـورها در مسـیر توسـعه بپنـداریم و یـا حتـی         را میسر گریـز 
آن را مسیري براي کنترل از راه در منابع کشورهاي در حال توسـعه و در  ، دگراندیشان

توانـد ابـزاري قـوي بـه      می آموزش عالی ، ان و دوباره آنها تلقی کنیمنتیجه استعمار پنه
کـه بتواننـد در   ، هایی تجهیـز کنـد   تواند به مهارت می آموختگان را که دانش، شمار آید

مشروط . مقابل این جریان توفنده سر بر افرازند و به باز تعریف حیات انسانی بپردازند
ـ  همچن دانشگاه و دانشگاهیان، بر آن که مین اسـتقالل آکادمیـک محـیط    أان بتوانند بـه ت

  .بپردازند، یعنی دانشگاه، جمهور علم، دانشگاهی و تأمین آزادي علمی
 پـردازي  مبنـاي بخشـی از مفهـوم    اي اسـت کـه بـر   نمایـه  ،پایان بخش این نگاشته

توسـعه   فراینـد نقش آن در  و آموزش عالی قلمرودر  و نهادهاي جهانی پردازان اندیشه
  . شده استرکشیده به تصوی
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  مشارکت باال در رشد اقتصادي §
  تأمین نیروي انسانی ماهر؛ §
  هاي انسانی؛ افزایش سرمایه §
  ایجاد شغل؛ §
  وري نیروي انسانی؛ افزایش بهره §
افـــزایش بـــازده انفـــرادي و    §

  اجتماعی
  کمک در توزیع عادالنه درآمدها §
بســـــیج منـــــابع ناشـــــی    §

  خیرخواهانه هاي ازکمک
 کاهش فقر و گرسنگی §
  

پشتیبانی از هیأت فکري   §
  ؛جامعه
پشتیبانی از نظام آموزشی به   §

  ابتدایی و متوسطه ؛ویژه
  ؛رواج نوآوري   §
  . افزایش دسترسی به آموزش  §

کمک به افزایش انسجام  §
  ؛اجتماعی

تمایل و سازگاري نسبت به  §
  ؛تغییر
ها و مشارکت در  ارتقا آگاهی §

  ؛امورسیاسی
فزایش خدمات عمومی و ا §

  ؛کارهاي خود خواسته
  ؛هاي خیرخواهانه  افزایش کمک §
  ؛افزایش سطح سالمت جامعه  §
تأثیرات نهادهاي دانشگاهی بر  §

 . جوامع بومی و محلی
  

  فرهنگی اقتصادي، اجتماعی و ۀتوسع فراینددانشگاه در آفرینی  نقش )1(نمایه 

  در فرایند توسعهنقش دانشگاه 

علمی و   نقش  اقتصادي نقش
  آموزشی

نقش اجتماعی، سیاسی 
  و فرهنگی
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