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 1401/ 5/03پذیرش:     ؛1401/ 28/01دریافت: 

چکیده

توان انتظار داشت که اصحاب نظر در ای  عرصۀ  اند و از ای  پس نیز می ها بسیار نوشته دربارۀ آیندۀ دانشاا  
گیران به جامعه  خصییوم مسیی و ن و تصییمیم مهم آرای خود را به نیت تأثیرگذاری در اذهان عمومی و به 

سیوی دیار محققان بدان توجه شید  هایی که احیانًا کمتر از  کنند. در ای  مقاله کوشی  شید  از جن ه   عرضیه 
ای کوتا ، که به یکی از  پس از مقدمه   آید، می  در آنچه در پی ها پرداخته شیود.  اسیت به مسی لۀ آیندۀ دانشیاا  

هیای بیا یت  رهنای و  تحو ت مفهومی و دگرگونی هیای آموزشییی، یعنی  مسیییامیل مهم در بیاب آینیدۀ نظیا  
ها پرداخته  شیار  دارد، به مسی لۀ زواا الاوهای کنونی دانشیاا  ی ا اجتماعی و تغییرات  ناوری و آموزش عال 

های آموزش و  راگیری در آیند  خواهند  های نوظهور بر شیییو  سیی س از تأثیراتی که  ناوری   ؛ شیید  اسییت 
و در پایان، توضییحاتی دربارۀ آیندۀ دانشیاا  و نظا  دانشیااهی در ایران  ؛ داشیت سی   به میان آمد  اسیت 

باید تحقق یابد. شروطی اشار  شد  است که برای بقای ای  نظا  می داد  شد  و به 
 المللی های بی  های نوظهور، رقابت های آموزشی،  ناوری دانشاا  آیند ، الاوی بازار، نظا    : ها کلیدواژه 
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 3شماره    ، 14  دوره 
 1401تابستان  

 55پیاپی  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 . مقدمه  1
وضت  و کتابی با عنوان  1979مدرن  رانسیوی، در سیاا  ،  یلسیو  پسیت1ژان  رانسیوا لیوتار

منتشیر کرد که در آن به بررسیی تحو تی پرداخته بود  مدرن: گزارشت  دراار  دان حال پست 
  ویکم و دربیسییتم و آزاز قرن بیسییت  های پایانی قرندر دههشیید  بینی میزنانه پی که گمانه

ای که  شیماری از نویسیندگان زربی  آن را دور   پسیامدرن نامید  بودند، در قلمرو دان  زمانه
های بسییاری را در  شیی ر  دهد. گزارش وی بح و عرصیۀ دانشیاا  و مراکز آموزشیی و پ وه

هیای م تل  مراکز علمی و دانشییایاهی دام  زد و توجیه عمو  را بیه تحو تی کیه در حوز 
؛ 1991  ،4؛ لینیدسییی1987  ،3؛ لی1984  ،2ح ییکعلمی در حیاا وقو  بود جلیک کرد )ب 

ت  هیای ه چون در دهیهتری  میدعیای لیوتیار آن بود کی (. مهم1996  ،6؛ کیاوز1992  ،5اسیی ور 
های آنالوگ ان اشییت و انتقاا ویکم، شیییو  آزازی  قرن بیسییتهای بیسییتم و دههپایانی قرن

دان  نیز تحولی   متاییت ییابید، در  هیای دیییتیاا تغییر میدان  و دعیاوی معر تی بیه روش 
ز ای برای ارزیابی تحو ت در حوزۀ دان  مورد نیااسیاسیی به وجود خواهد آمد و منطق تاز 

پی  از لیوتار، محققی امریکایی به نا   (. 14تا  11،  صییوا  6،  1979/1984اسییت )لیوتار 
های جامعۀ جدید را بر دو پایۀ (، وی گی1973)  جامعۀ پستانتتعه  ندتد در کتاب    7دانیل بل

 اطالعات و معر ت به ای  شرح بیان کرد:
: در جامعۀ پسییاصیینعتی، اقتصییاد م تنی بر تولید کا ها به اقتصییاد  8( ب   اقتصییادی1

 شود؛  خدماتی ت دیل می
ای و تکنیکی، حر ههای ای، ط قۀ شیازل در  عالیت: در چنی  جامعه9( توزیع اشیتغاا2

یابد؛ از لحاظ چاونای اشتغاا ا راد، بر ط قات دیار برتری می
 یییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی
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منزلۀ من ع نوآوری و  : در جامعۀ پسیاصینعتی، معر ت )دان ( نظری به1( اصیل محوری3
کند؛ سازی جامعه، نق  کانونی و محوری پیدا میسیاست

نیاوری و ارزییابی آن برای آینیدۀ : در جیامعیۀ ییادشییید ، گرای  بیه کنترا  2( رونید آینید 4
بهتر، رو به ا زای  است؛ 

جدید، در جهت کمک  4: در جامعۀ پساصنعتی، یک » ناوری  کری«3گیری ( تصمیم5
شود. گیری اییاد میبه تصمیم

بینانه  های جدید و اهمیت دسیتیابی به نوعی ارزیابی واقع گیری تحو ت ناشیی از  ناوری اوج 
هیا،  هیای نیامطلوب آن منظور مهیار جن یه   آن و احییانیًا تحمییل برخی هنییارهیا بیه وسییوی  از سییمیت 

المللی درخصییوم جامعۀ اطالعاتی را با مشییارکت سییران  ضییرورت برگزاری اجالسییی بی  
از طر  سازمان    2003کشورهای م تل  مطرح ساخت. در اجالسی که به ای  منظور در ساا  

های جدید اطالعاتی،  های  ناوری صیلی اسیتفاد  از ظر یت های ا ملل در ژنو برگزار شید، سیرخ  
بییانییه: جهیان آموزش عیالی برای  عنوان چیارچوبی برای حرکیت بیه سییوی آینید  ترسیییم گردیید ) بیه 

 (.  1384و    1383؛ و معتمدن اد  44- 45،  1400آبادی  ؛ ابراهیم 1378،  قرون آیند  
عنوان  به  2002نشیسیت سیران در ژنو، همرا  با نشیسیتی که در ا ریقای جنوبی در سیاا 

ها و نهادهای های مربوط به آیندۀ دانشیاا سیاز آن برگزار شید  بود، بازار بح مقدمه و زمینه
نهیاد دانشییایا  در پرتو تحو ت  نیاورانیه، و نیز م یاح ی کیه   آموزش عیالی را گر  کرد و آینیدۀ

نظران م تل  درخصییوم دان  و دانشییایا  مطرح کرد  بودنید، در کیانون توجیه صییاحیک
ن جینکیل و کالگسییت  ،  6؛ گیاتم  2002،  5پ وهشییاران حوزۀ آموزش عیالی قرار گر یت )وی

 (.  2007، 10؛ و پیاتی0072،  9؛ ب 2006،  8؛ هایتان 2004،  7؛ دوسان  و دیاران2003
 یییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی
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ای  زنانه پار توان گمانههر نو  ناا  به آیند ، ناظر به تعامل سیازند  با تحو تی که تنها می
ها را پیشینهاد کرد، متکی به شیماری از سیناریوهاسیت که هریک با ابتنا  از م تصیات کلی آن

ها )و  چوب هر یک از آناندازهایی را از تحو تی که در چاربه برخی از مفروضییات، چشییم
توان انتظار وقوعشییان را شییرط تحقق مفروضییات و م تصییات مورد اشییارۀ سییناریو( میبه

نحو ضییمنی تیویزهایی را به دهند. توصیییفات مندرج در هر سییناریو، بهداشییت، ارامه می
ای نهدهندگان سییناریوها معموً  ای  تیویزها را به گوهمرا  خواهد داشییت، هرچند که ارامه

 (. 1397سازند )پایا،  صریح و روش  برجسته می
ای  های احیانًا رقیک، با بازد ها به اعت ار آنکه در قیاس با برخی دیار از  ناوریدانشییاا 

آیند، از جایااهی اسیتوار در جوامع گر تکاپوهای معر تی آدمیان به شیمار میدرخور تسیهیل
  احتماا وجود دارد که تحو ت آیند  چنان سیاختار ای  حاا، ای  بشیری برخوردارند. با ای 

ای کیه اکنون آن را بیا نیا  نهیاد دانشییایا  نهیاد را دگرگون سیییازد کیه دیار نتوان در مورد  نیاوری
دار تسییهیل تکاپوهای معر تی آدمیان خواهد بود، شییرط شییناسیییم و آنچه در آیند  عهد می
 همانی را برقرار ساخت. ای 

ال تیه، اگر سیی   لیوتیار دربیارۀ تغییر میاهییت معر یت در دوران  ای  عید  ای همیانی 
تر و در دورانی که او و همفکران  دوران توانسیت بسییار سیریعبود، میپسیامدرن درسیت می

پسیییامیدرن نیامیید  بودنید، ر  دهید. امیا ای  تحوا بنییادی  هنوز ر  نیداد  اسیییت. هرچنید کیه  
های آموزش از را  دور، تحو تی اساسی در نحوۀ شیو    برخی تحو ت، از جمله  راگیرشدن

ها، همچنان مراکزی  ها و مراکز آموزش عالی اییاد کرد  اسییت، دانشییاا کارکرد دانشییاا 
آیند، اگرچه در ای  زمینه موقعیت انحصاری خود حامز اهمیت برای تولید دان  به شمار می

ی لیوتیار در مورد تغییر میاهییت دان  و دگرگونی بینانید. پی را تیا حید زییادی از دسیییت داد 
ها نادرسیت بود زیرا بر بنیان یک بد همی عمیق معر تی اسیتوار  بنیادی  در کاربری دانشیاا 

هیا بیه هیای ارامیه و انتقیاا آنسییو و  نیاوریشییید  بود. لیوتیار مییان معر یت/ دان / علم از ییک
 (. 1400،  1399،  1384م اط ان خل  کرد  بود )پایا،  

محتوای معر ت، در تحلیل نهایی، چیزی نیسیت جز گزارشیی صیادز از واقعیت. و صیدز  
اند، ع ارت اسیت از  گرایان نقاد توضییح داد  که  السیفۀ رمالیسیت از ارسیطو تا عقل نیز، چنان 



 

 

دانشگاه و انتظارات از آن  
 دهه آینده ...   طی چند 

 در علوم انسانی ای  شته ر ن میا   مطالعات 

13 

گویند. با نظر به ها سیی   می تطابق میان دعاوی معر تی ما و واقعیتی که ای  دعاوی دربارۀ آن 
گیا  دسییت وش تغییر  معر یت/ دان / علم هی    متاییت  توان متیذکر شییید کیه  هیا، می گزار    ای  

ن واهد شید، هرچند که هر مصیداز خام یک دعوی معر تی که ناظر به شیأنی معی  از ش ون 
ناگزیر و در هر مورد، امری متفاوت با دیار مصیادیق خواهد بود. اما  م تل  واقعیت اسیت، به 

رزم همۀ  همانی خود را، به که ای   توان دربارۀ سییاختار دانشییاا  در آیند  نیز مدعی شیید آیا می 
بندی و انتقاا معر ت و  های صییورت سییابقه در شیییو  واسییطۀ ظهور تحو ت بی تغییراتی که به 

وقو  پیوسییتیه اسیییت و از ای  پس تحقق خواهید ییا یت، همچنیان حف    هیای آموزش بیه روش 
های  نه یکی از وی گی خواهد کرد؟  راموش نکنیم اگرچه کلیت و عد  وابسیتای به ظر  و زمی 

ها، وجه ناظر به نیازهای برخاسییته از  اصییلی و گوهری دان / معر ت اسییت، در مورد  ناوری 
شیمار ها به کنندۀ چیسیتی آن های مشی   تری  خاصیه شیرای  خام محیطی، از جمله مهم 

ای  محیطی  (. به ای  اعت ار و با درنظرگر ت  ای  نکته که شییر 1397آید )پایا و منصییوری، می 
بو  پیرامون او ارت اط دارد(  انسیان مدرن )یعنی شیرایطی که با سی هر وضیع و حاا آدمی و زیسیت 

 شود. گفته از اهمیت برخوردار می انایز در حاا تغییر است، سؤاا پی  با شتابی حیرت 
هیای آتی مقیالیه، از جملیه بیه ای  نکتیه در پیاسییه بیه ای  پرسیی ، در ای  ب   و ب  

م پرداخیت کیه هرچنید دییدگیا  لیوتیار درخصییوم تغییر میاهییت معر یت تحیت تیأثیر  خواهی
ای کیه او  نارانیهیا از جهیت دیاری بیه داهیای جیدیید نیادرسیییت بود، امیا ای   نیاوری نیاوری

ها و کیفیت  کنند و تهدیدی جدی را متوجه کارکرد دانشیاا مطرح سیاخته بود ارت اط پیدا می
طور مسیتقیم بدان اشیار  نکرد  و ظاهرًا بدان  ازند، هرچند که خود او بهسی آموزش در آیند  می
 تفط  نداشته است. 

ها، و با نظر به آنچه لیوتار مطرح کرد  بود و نیز با توجه دربارۀ وضع و حاا آیندۀ دانشاا 
به آنچه ِبل درخصیوم جامعۀ پسیاصینعتی عنوان داشیته بود، شیماری از محققان کوشییدند در  

های کم و  ها یا سییناریوییدلی با مالحظات ای  دو نویسییند  و دیارانی که دزدزهعی  هم
بی  مشییابه را مطرح سییاخته بودند، از زوایایی تاز  به مسیی له نظر کنند که به مدد آن بتوان 

تر ساخت.  تصویر در حاا ظهور در عرصۀ  رهنگ و دانشاا  را در پرتو تحو ت جاری دقیق
کید کرد   از ای  میان، برخی اند تحو ت آموزش عالی را باید حوا محور از پ وهشییاران تأ
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سابقۀ اشکاا م تل  برانایز » رهنگ در حاا تحوا« و »رشید بیدو مقولۀ اسیاسیی و چال 
 (.  1388؛ و عاملی،  2010، 1وجو کرد )ِالرز و ِشنِکنِ رگ های اطالعاتی« جست ناوری

سییو در تغییراتی مشییاهد  کرد که از قرن توان از یک می از جمله مصییادیق عینی ای  نظر را  
، چرخ   3، چرخ   رهنای 2ای رشیته سیوی دان  بی  هایی نظیر چرخ  به بیسیتم در مقوله 

آزاز های بسیترمند و تاری ی و چرخ    6، چرخ  پسیاسیاختارگرا 5، چرخ  پسیامدرن 4زبانی 
ها و  جایی سیاختی و روسیاختی متعدد و جابه های ژر  دگرگونی شید  بود و در قرن حاضیر با 

همرا  شیید    8ای های معنایی و محتوایی، کارکردی و کاروی   تغییرات پارادایمی متنو  در حوز  
توان در آموزش عالی مشیاهد  کرد. از سیوی دیار، در تحو ت پرشیتاب  اسیت که اوج آن را می 

هیای جیدیید ابزار هیای جمعی و ظهور نسیییل  یه در رسیییانیه هیای زیرمترق نیاشییی از انقالب 
های  ها و  رمت های میازی، و قالک رسییانی  رانوی  همچون ماهوار ، اینترنت، شیی که اطال  

بوک، تومیتر، تلارا ، واتسیا،،  بینی و زیرقابل توق  و مهارناشیدنی همچون  یس زیرقابل پی  
های  رامدرن برای عرض اندا  آموزش الکترونیک  ان ها و امک وای ر و گشیای   ایاها و  رصیت 

 ها. و انتقاا دان  و اطالعات در  ااهای میازی برای دانشاا  
از جملیه پییامیدهیای ای  دگرگونی، کیاه  حیدود و دامنیۀ تیأثیر و ا وا سییییادت و چیرگی  

هیا و الاوهیا و راهکیارهیای سیینتی و کالسییییک و حتی میدرن آموزش، در بسییترهیا و شیییو  
ها اشیار  شید  اسیت. به نظر های داممًا در حاا تحوا و دگرگونی اسیت که در ادامه به آن تبا

وی   های آیند ، »آموزش و پرورش« کالسییک، سینتی و مدرن بهنویسیندگان مقاله، در دهه
ای که، اگر  های اسییاسییی خواهد شیید به گونهدر حوزۀ »آموزش عالی« دسییت وش دگرگونی

دامیه ییابید، کمتر اثری از سیییاختیار، برنیامیه و محتوای جیاری در آموزش  رونیدهیای کنونی ا
 دانشااهی برجای خواهد ماند. 

 یییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی
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ها  شییود آن اسییت که اگر دانشییاا آنچه به د لت التزامی از سیی   پیشییی  اسییتنتاج می
صییورت آموزش عالی و  رهنگ خواهان حف  موقعیت ممتاز خود در جامعه هسییتند، درآن

های م تل  جامعه، در  ها و حوز اید به ت ع رشیید و تحوا و توسییعۀ ب  بمرت   با آن می
های آموزش و یادگیری و تدریس و پ وه  را ها و قالک رایندی مسیتمرًا نوشیوند ، صیورت 

هیا و نیز از نظر چاونای انتقیاا معیانی و  هیا، الاوهیا، مفیاهیم، نظرییهاز حیی  ابزارهیا، روش 
هیا و مراکز  سییازی قرار دهید. دانشییایا در معرض بیازبینی و بهینیهدان  و اطالعیات و محتوا 

بیایید از حیی  رسیییالیت و وظیفیه و کیاروی  ، خود را برای تغییر پیارادایم آموزش عیالی نیز می
گونیه کیه اکنون  آمیاد  سیییازنید: تغییر از پیارادایم آموزش و ییادگیری و تحصییییل و تیدریس آن

و تحقیق و یادگیری تحلیلی و واکاوانه و نقیادانه به  شیینیاسیییم به سییوی پارادایم پ وه می
ها ای  نکته که در آیند  اگر روندهای کنونی بی هی  کوشیشیی برای تغییر آنای بنیادی . گونه

شیینیاسیییم، برجیای ن واهید میانید و  گونیه کیه اکنون آن را میادامیه ییابنید، نهیاد دانشییایا ، آن
سی تی  ًا در نظر ن سیت، و با توجه به جاندسیت وش تحو تی اسیاسیی خواهد شید، احیان

رسیید. به ای  اعت ار نهاد دانشییاا  که پیشییتر بدان اشییار  شیید، گزا  و نامحتمل به نظر می
ها در سیاختار  ضیرورت دارد درخصیوم چند و چون تحو تی که احتماا ظهور و وقو  آن

 م است. دانشاا  وجود دارد بیشتر توضیح داد  شود. ب   بعدی متکفل ای  مه

 های کنونی دانشگاه . زوال الگو2
بیستم م اطرات، چال  از ساا    قرن  پایانی  با  های  و  از گذشته  بی   دانشاا   تغییرات  و  ها 

گذاران و کارشناسان آموزش عالی را جلک کرد  نظران، سیاست شدت روزا زونی توجه صاحک 
(،  1997)   1ها پیشنهاد شد. برای م اا، پیتر دراکر و سناریوهایی متنو  از سوی آنان در ای  زمینه 

های اقتصادی بزرگ،  پردازان در حوزۀ م انی عملی میموعه ارشناس امور آموزشی و از نظریه ک 
ا راطی می  و  رادیکاا  اظهارنظری که  و در  اعال  کرد  م هم  را  دانشاا   نمود مدعی شد  آیندۀ 

  تا   1988که از ساا    2پیوندد. جیمز دوِدرستات ساا آیند  به آثار باستانی می   دانشاا  در سی 
 یییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی
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ها و مقا ت متعددی دربارۀ آیندۀ  ریاست دانشاا  میشیاان را برعهد  داشت و کتاب   1996
( عوامل  1381،  2000ها به رشتۀ تحریر درآورد  است، در برخی از تألیفات خود ) دانشاا  

مالی،   و  اقتصادی  بعد  شارهای  سه  در  را  دانشاا   به  مربوط  تغییرات  شتابندۀ  و  اییادکنند  
جتماعی در حاا تغییر و  عوامل مربوط به  ناوری بررسی کرد.  نیازهای ا 

های اخیر نیز دربارۀ آیندۀ دانشاا  منتشر شد  است  هایی که در ساا ان و  مقا ت و کتاب 
ها  های سنتی و نیز رایج دانشاا  سازد که براساس نظر تقری ًا عامۀ محققان برای الاو روش  می 

ها اگر با شتاب به ِاعماا تغییراتی که برای  ن واهد داشت و ای  ق یل دانشاا  جایی در آیند  وجود  
تاریه خواهند   به  و  از صحنه حذ  خواهند شد  ناخوا   نکنند، خوا   اقدا   دارند  نیاز  بدان  بقا 

های کنونی را زیرقابل تداو   های محققانی که آیندۀ الاو پیوست. نکتۀ جالک توجه در ارزیابی 
هایی با مفروضات ایدمولوژیک کاماًل  آن است که ای  نتییۀ واحد از رهاذر پ وه    دانند می 

های سیاسی چپ و راست و میانه،  متفاوت حاصل شد  است. به ای  معنی که محققان با گرای  
های اساسی دارند، از مسیرهای گوناگون به یک  هرچند به لحاظ ایدمولوژیک با یکدیار تفاوت 

که استاد    1های چپ به نا  پیتر  لمینگ ند. برای نمونه، یک محقق لی راا با گرای  ا نتییه رسید  
با عنوان  خود    ۀ لی  تاز أ در ت در دانشاا   ناوری در سیدنی استرالیاست،    2رشتۀ مطالعات سازمانی 

کادم  ظلم   استد ا  ای زواا دانشاا  چنی   بر   ، ( 2021)   دااتد یا چگون  زوال م  نلود: دانشگا  ن
نا  اسکات گالووی   : کند می  به  از  3ط ق نظر یک تحلیلار مسامل تیاری  ، جز گرو  کوچکی 

یک از نهادهای دانشااهی در هی ت کنونی خود تداو  ن واهند یا ت. با  های ن  ه، هی  دانشاا  
  4زوم ی   های ها و مؤسسات آموزش عالی به »دانشاا  شدن از میزان بودجه، بقیۀ دانشاا  کاسته 
های با اندازۀ  شود و نهایتًا دانشاا  دانشاا [« بدا خواهند شد و از ابعاد  عالیتشان کاسته می ]ش ه 

متوس  یا کوچک از میان خواهند ر ت. اما واقعیت ای  است که روند رو به اضمحالا گذاردن  
ها از هی ت مؤسسات  شاا  های جدید از حدود سه دهه و نیم پی  و زمانی آزاز شد که دان دانشاا  
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اصلی  هد   که  شدند  بدا  تیاری  نهادهای  به  پ وهشی  و  بود.  آموزشی  درآمد  کسک  شان 
جذب   برای  بازاری  به  دانشاا   ت دیل  پرخطر  راه رد  ات اذ  رویکرد  ای   مستقیم  محصوا 

ها را  کردند، خزانۀ دانشاا  های گزا ی که پرداخت می دانشیویان خارجی بود که به مدد شهریه 
می  بانک پر  که  درآمدی  همچون  اما،  راه رد  ای   به  عالیت ساختند.  که  اقتصادی  هایی  های 

ها( سرگر  بودند، ح ابی از امکانات مالی آسان و  کازینویی )در عوض  عالیت متعار  بانک ش ه 
ها که در جریان  ر ت همچون ح اب بانک ها پدید آورد. ح ابی که انتظار می  راوان را برای دانشاا  

ساا   مالی  عدید    2008بحران  مشکالت  و  بی  ترکید  سطح  در  به  ای  با  المللی  آورد،  وجود 
بینی تا حد زیادی به واقعیت پیوسته است: تحو تی که به  سرنوشتی مشابه مواجه شود. ای  پی  

 د را تسهیل کرد. ها شد، ای   راین گیری کرونا دامنایر دانشاا  واسطۀ بحران ناشی از همه 
کادمیک را نیز  ها برای کسک درآمد،  رهنگ حر هراه رد خطرخیز دانشاا  ای در  اای آ

دست وش تغییر ساخت. دانشیویان به مشتریان بدا شدند و استادان به ابزارهایی برای عرضۀ  
از   تری  انتظاری کهخدمات به آنان. وظیفۀ اصلی استادان تدریس و پ وه  ن ود بلکه مهم 

به تعطیلی آنان می نتییۀ ای  سیاست  ر ت جلک »مشتری« بیشتر برای نهاد دانشاا  بود. 
از توانایی هایی بود که در قیاس با دیار رشتهها و دپارتمانشدن بسیاری از رشتهکشید  ها 

رشته از  بسیاری  نا   ن ودند.  برخوردار  مشتری«  »جلک  برای  تا  زیادی  شد  داد   تغییر  ها 
هایی  ها را برای »مشتریان« )همان دانشیویان سابق( بیشتر کند. عناوی  کتاببیت آنجذا

آمد، نظیر   به رشتۀ تحریر در  ابعاد  اجعه  بازگوکردن  برای  از سوی دانشااهیان  دانشگا   که 
ازرگ... 1مسموم...  خطای  تمام 2،  نشفهگ   و  سردرگم   مخروا  3عیار... ،  ا   ،  نام  ای 
،  6... ]در عوض آموزش عالی[ ، نموزش نازل و دان   5، روح گمشد  نموزش عال ... 4دانشگا ... 

ها ر ته است. خوبی بیانار جفایی است که بر دانشاا  ، به 7خور... دانشگا  توسری 
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ها  ها برای م اا در انالسیتان منیر به آن شید که دانشیاا  تحمیل الاوی بازار آزاد به دانشیاا  
کنند، با ات اذ نوعی  ای که از دانشییویان دریا ت می ی کسیک حداک ر درآمد از طریق شیهریه برا 

رویۀ دانشییو کنند بی آنکه حتی  ایای کا ی برای  زایت تهاجمی شیرو  به جذب بی سییاسیت به 
د  های بازار خو جادادن ای  دانشییویان در اختیار داشیته باشیند. در ابتدا تصیور ای  بود که سیازوکار 

هیای  کنید. امیا چون چنی  نشیید، دولیت سییییاسییت نوعی تعیادا در عرضییه و تقیاضییا ایییاد می 
های خود را عمدتًا در حوزۀ  ها  عالیت تری اعماا کرد. نتییه آن شیید که دانشییاا  گیرانه سیی ت 

علو ،  نیاوری، مهنیدسییی، رییاضییییات و بیازرگیانی و  امور میالی )نظیر بیانکیداری( متمرکز کننید و  
ها پایی  اسیت )به  هایی که ارزش مدرک آن عنوان رشیته های علو  انسیانی و اجتماعی را به رشیته 

 ها اهمیت ندهند. ساز نیستند( کنار باذارند یا بدان ای  دلیل که پوا 
درآمد از های کمشییدن  رزندان خانواد سییو محرو  ها از یکماحصییل ای  سیییاسییت

های شیدن کل جامعه از ظر یتسیوی دیار محرو    دسیترسیی به تحصییالت عالی اسیت و از
دهید.  هیای ارزشییمنیدی کیه علو  انسییانی و اجتمیاعی در اختییار آن قرار می را  و بصیییرت 

ها در سیراشییک مرگ قرار طور خالصیه، حتی پی  از  راگیرشیدن بحران کرونا، دانشیاا به
ی و  شییارهای گوناگون و  های جسییمی و روحی  راوان بر پیکر آموزش عالداشییتند. آسیییک

های   رسا بر روح و روان استادان و کادرهای علمی و پ وهشی، و نیز زجرها و مصی تطاقت
گونیه کیه شییید  بر دانشیییوییان، همای شییرای  خطرنیاکی را برای دانشییایا ، آنتحمییل

ری  وجود آورد  اسییت، که جای امیدوا شیینیاختیم با وظایفی که از آن انتظیار داشییتیم به  می
گذارد. ها به جوامع خدمت کرد  است باقی نمیچندانی برای بقای اید  و نهادی که قرن

لی  أ در تی   1براییان کیاپالن هیای راسیییت بیه نیا   نولی راا بیا گرای   ۀ ییک نویسییینید   ، در برابر 
استتهدیل  علی  نموزش: چرا ستتیستتهش نموزشتت  چیزی جز ات   و   و  با عنوان    خود  

گرایان اسیت. بسییاری از  ( نکاتی را مطرح کرد که حر  دا راسیت 2019)   سترماد  نیست  
ای که ترامپ در کا  سیفید  نکاتی که کاپالن در کتاب خود برجسیته سیاخته اسیت، در دور  

ت دن اا می  (. کاپالن اسییتد ا خود در مورد 2020،  2زیات شیید )ب  بود با شییدت و حد 
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جتادوگر  هیای کنونی دانشیییایا  را در ب   مقیدمیه، بیا ای  نقیل قوا از رمیان  نیاکیارآمیدی الاو 
 کند: آزاز می   1شهر زمرد 

 جانور هر. اسیت  ی معمول  ی لیخ  ی کا  کی  یا.  باشید  داشیته  مغز  تواند ی م ی کسی  هر اسیت معلو   
  کنید، ی م  حرکیت گر تیهلی   و  لزج  یاهیاییدر  در  صییدا ی ب  و  آهسییتیه  ایی  خزد ی م   یزم  یرو  کیه  ی بزدل
و آموزش،   ی ریادگ ی بزرِگ   یهااا یجا م،ی دار دانشاا   ما م،ی آی م  آن از  م   که  یی جا اما.  دارد  یمغز
 و  کننید ی م  قیعم  ی کرهیا  آمیدنید،  رونیب  ی وقت  و.  شییونید ی م  بیدا  بزرگ  متفکران  بیه  هیاکیه آد   یی جیا

 .(1، 2020)  مدرک کی: یندار تو  که  دارند  یزیچ اما. ستین تو مغز از تربزرگ  مغزشان

سی   اصیلی کاپالن ای  اسیت که ازلک ا راد نیازی به آموزش عالی و دانشیااهی ندارند و  
های عملی تعلیم داد  شییود.  ها و مهارت باید به آنان حر ه خواندن هم ندارند. می اسییتعداد درس 

ها صییر   و اعطیای مدرک به آن ها برای آموزش ا راد  اکنون در دانشییایا  های گزا ی که هم هزینیه 
های در  ها یا مرمت زیرسیاخت تر، م اًل سییرکردن شیکم گرسینه شیود باید برای نیازهای عاجل می 

های علو  انسیانی  باید ورود به رشیته خصیوم می حاا  روریزی صیر  کرد. به اعتقاد کاپالن، به 
که  دارند ادبیات ب وانند و صیر ًا آنان   که اسیتعداد نویسیندگی کاماًل محدود شیود و م اًل تنها کسیانی 

هیای خیارجی تنهیا  توانیایی مطیالعیات تیاری ی دارنید، در رشییتیۀ تیاریه ث یت نیا  کننید و آموزش زبیان 
اش  خواهند مترجم شیوند. کاپالن معتقد اسیت کسیی که در حر ه منحصیر به کسیانی شیود که می 

کند، حر ۀ   یر یا  لسیفۀ ذه  اسیتفاد  می های شیکسی از دان  خود دربارۀ تاریه رو  باسیتان، رمان 
 آید. که شغل درست و حسابی به شمار نمی نامتعار ی دارد  

کند،  گویند علو  انسیانی به بازشیدن ا ق ذهنی ا راد کمک میکه میاو در پاسیه کسیانی
گوید هرچند به عنوان یک اسیتاد با ای  سی   همدا اسیت و شی صیًا آن را تیربه کرد  می

دهند که تحصیل  است اما واقعیت تله آن است که در عرصۀ عمل شواهد تیربی نشان نمی
های موسییقی توانسیته باشید  ت انالیسیی، تاریه امریکا، تاریه هنر یا نظریها راد در م اًل ادبیا

آنان را به مطالعات جدی بعدی دربارۀ شیکسی یر تشیویق کرد  باشید یا از آنان مت صصانی در 
های داخلی امریکا سیاخته باشید، یا آنان را به هنرمندانی پیشیرو در عرصیۀ م اًل  حوزۀ جنگ
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  به  عنوان   برگرداندن  در  بود.     شد،   ساخته  آن  اساس  بر   نیز  مشهوری    یلم  که  کتاب  ای    اصلی  عنوان  .1
  از  ایشد  خالصه  بسیار   روابت    ارسی  ترجمه   در  عنوان  ای   شد.   استفاد    آمد ،   مت   در   که   عنوانی  از  آن   سازیمأنوس   برای   ارسی،

 بود.   شد  گر ته کار به بود شد   منتشر  ارسی به پی  ساله که کتاب
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معلمان و اسیاتید، های قهار بدا کرد  باشید. علیرزم بهتری  کوشی   نوازهاینقاشیی یا ویول 
 رهنگ ن  ه گرا برای جوانان جاذبه ندارد و حوصییله شییان را سییر می برد. ضییرورتی ندارد  
آموزش حتما برانایزانند  و الها  ب   باشیید. وقتی آموزش نه مفید اسییت و نه الها  ب   

 ن است که اتال  کنند  وقت است. آناا  تنها صفتی که می توان بدان داد آ
سیازد که در بازار  که معتقدند هر نو  آموزشیی  رد را با مهارتی همرا  می کاپالن با نظر آنان 

آورد با ای  مهارت مرت   اسییت،  خورد و شییغلی که شیی   به دسییت می درد او می کار به  
صیورت شی صیی جالک  م ال  اسیت. نظر او ای  اسیت که آموزش ممک  اسیت برای ا راد به 

به و احیانًا مفید باشیید، اما در ازلک موارد برای جامعه عمدتًا اتال  سییرمایه و انرژی اسییت. 
اعتقیاد کاپالن اگر آموزش دانشییایاهی بحیدی گران شییود که تنهیا معیدودی از عهد  آن برآیند،  

د ربطی بیه  آنایا  ذهنییت کنونی کیار رمیاییان در ای  راسییتیا تغییر می کنید کیه دانشییایا  نر ت   ر 
اسییتعدادش ندارد بلکه محصییوا  قر خانواد  اوسییت. بر ای  اسییاس توصیییه کاپالن حذ   

دولتی است و واگذار کردن کار تنظیم آموزش و انوا  آن بر عهد  بازار  های تحصیالت با هزینه 
سیازد که هر دو نق  بازار را در  روشی  می   های  لمینگ و کاپالن مشیغولی مقایسیۀ دا اسیت. 

داند و  دانند، اما یکی ای  نق  را م رب می های کنونی اسیاسیی می   سیرنوشیت دانشیاا  تعیی 
پذیر نیسیتند. ال ته به ای  های کنونی تداو  حاا، هر دو معتقدند که شییو  دیاری سیازند . درعی  

های کاپالن که بیشییتر به مغالطه شیی اهت دارند، عمدتًا  نکته نیز باید اشییار  کرد که اسییتد ا 
به آدمیان و جامعه اسیت که براسیاس آن ارزش امور صیر ًا بر    1گرایانه متکی به نوعی ناا   اید  

 شود. شود سنیید  می ها حاصل می اساس  واید مادی که از آن 
های کالسییک و کنونی  الاو  گرا،گرا و راسیتنظران چپ، براسیاس نظر صیاحکاما اگر

های آشیینای  علی متفاوت کلی با نظا ههای نوظهور بالاودانشییاا  قابل دوا  نیسییت، آیا  
ای از ارت اط و وابسییتای و پیوسییتای میان گذشییته و حاا و آیند  خواهد بود یا آنکه درجه

   دار پاس اویی به ای  پرس  است. عهد   ،محفوظ خواهد ماند؟ ب   دو  مقاله
ی  از پرداخت  به م اح  ب   دو ، اشیار  به ای  نکته احیانًا خالی از  اید  نیسیت که پ

های کنونی، گرو  سییومی نیز حاییور دارند که اعتراضییشییان جن ۀ در میان منتقدان دانشییاا 
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های  هایی است که در دروس م تل  و دانشاا ساختاری ندارد، بلکه ناظر به محتوای آموز 
کار  شیود. ای  منتقدان و معترضیان که ازلک به دسیتۀ محا ظهویان ارامه میم تل  به دانشیی

آیند، خواهان آنند که شیمار نمی اند، هرچند احیانًا لی رتاری  یا نولی راا بهگرا وابسیتهو راسیت
خوش تغییر شییود و برای م اا دروسییی که محتوای دروس در همی  سییاختار کنونی دسییت

کنند یا به عنوان م اا م اح ی های ن ادگرایانه را تقویت میدارند یا نارش   های ضددینیجن ه
گرایانه  های ک رت جنسیییتی را مورد بح  قرار می دهند یا آموز نظیر  مینیسییم یا مطالعات  

ها حذ  شییود. نمونۀ های درسییی دانشییاا ، از برنامهکنند )پلورالیسییتیک( را ترویج می
وزیر کنونی میارسییتان، اسییت که در زمرۀ  اوربان، ن سییت یکتورشییاخ  ای  طرز تفکر و

آید. او )همرا  با دیار همفکران شییمار می  گرا )پوپولیسییت(ی اروپا بهسیییاسییتمداران عوا 
های علو  انسیانی و اجتماعی م ال  اسیت و کوشی  دارد اروپایی خود( با بسییاری از رشیته

هایی که ای  ها یا دانشییکد های دانشییاا تان  عالیتبا گذراندن قوانینی در پارلمان میارسیی 
ها را به تعطیلی بکشیاند  کنند تحت ممیزی دولتی قرار دهد یا اسیاسیًا آندروس را عرضیه می

 (.  2021،  2؛ شالگ ِوْی 2020،  1)گاا
کننید از چنید دهیه ق یل از سییوی برخی نویسیینیدگیان  هیایی کیه ام یاا اوربیان مطرح میایید 

شتد : چگون   شتستهشتوی م زیهای را ت وریز  شید  اسیت. دو نمونه در ای  زمینه کتابگراسیت
(،  2004،  3)شیاپیرو کتتد؟یای نانتوا  ا  هی  جوانان امردااد  الاا م یا انددشت دانشتگا 

 ندتد گرایا از عهد  توضتتیآ نن ار نم وا عی  ستتخ  ک  چ  19ییچ امر ادی را نبی :  و  
هیای کنونی در اختییار انید کیه دانشییایا ( اسیییت. ای  نویسیینیدگیان میدعی6201،  4)پو ک

اخالقی و  گراسیییت و ای  امر سیی یک ترویج بیهیای لی رالی ییا چیپاسییتیادانی بیا انیدیشیییه
های خال  عر  و م ال  آیی  )که عمدتًا مقصود مسیحیت  بندوباری و و رواج اندیشیهبی

ها و آموزش عالی تحولی اسییاسییی سییاختار دانشییاا  باید درشییود و بنابرای  میاسییت( می
 صورت پذیرد. 
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 های جدید و نوظهور و آیندۀ دانشگاه . فناوری3
ها (.  ناوری1398،  1395ها جای دارند )پایا،  که گذشت، در زمرۀ  ناوریها، چناندانشاا 

های ی از جمله  ناوریهای حیات انسیاناند و به ای  اعت ار بر همۀ جن هدر کار تغییر واقعیت
شییوندۀ زیرمعر تی آدمیان گذارند و از آنییا که با نییازهای دامم متحوا برسییاختیۀ او تأثیر می

ناپذیر آنان را برعهد  دارند، سییروکار داشییته و وظیفۀ تسییهیل ابزاری تکاپوهای معر تی پایان
پذیرند.  یابد، تأثیر میهای م تل  حیات آدمی تحقق میبالارور  از تحو تی که در عرصه

ها )از  تری از نیازهای انسییانهای بنیادی های مورد اشییار  با جن همیان، هرچه  ناوریدرای 
ها ر   ها که با بقای آنان ارت اط دارد(، پیوند داشیته باشیند، شیتاب تغییراتی که در آنجمله آن

ا زارها یا وسیایل جاسیوسیی را که دهد بیشیتر خواهد بود. برای م اا،  ناوری تولید جنگمی
ا زار. ها مورد نیاز اسییت، مقایسییه کنید با  ناوری تولید کف  و پایبرای امنیت ا راد و ملت

روند مشیاهد  توان ا رادی را که پابرهنه از ای  سیو به آن سیو میهنوز در بسییاری از جوامع می
و ق یلیۀ خود )ولو در حد ابتدایی( موجود  ها ابزارهای د ا  از خودکرد، اما در دسییتیان همیان

ها در ر ع نیازهای بنیادی  آدمیان اسیت. با توجه به نق   ناوری دانشیاا  و جایاا  ممتاز آن
توان انتظیار )بیه نحو ابزاری هم در مسیییر کمیک بیه دانسییت  و هم از حیی  ایییاد تغییر( می

سیی خواهد شید. آنچه برای نهاد داشیت که ای  نهاد نیز خوا  ناخوا  دسیت وش تحو تی اسیا
گاهی از سیمت و سیو و روند ای  تحو ت، دانشیاا  حامز اهمیت اسیت آن اسیت با پی  آ

 ها را  راهم سازد. موقع تمهیدات  ز  برای مواجهه با آنبه
اند و هریک از نویسیندگان کوشیید   ها بسییار نوشیتهها بر دانشیاا درخصیوم تأثیر  ناوری

ای خیام تحو ت نیاشییی از ای  تیأثیرات را بررسییی کنید. در ای  ب   اسیییت از زاوییه
اختصیار به شیماری از ای  تحو ت اشیار  شید  اسیت. از آنیا که در زمانۀ کنونی  ناوری به

صییورت دیییتاا( ظاهرًا با شییتابی  ر قالک انتقاا و پردازش اطالعات بههم د ارت اطات )آن
صییورت نیروی اصییلی های نو در حاا تحوا اسییت و کم و بی  بهبیشییتر از دیار  ناوری

ای ط یعی با امر آموزش دارد ران تحو ت درآمد  اسییت و از آنیا که ای   ناوری رابطهپی 
های شییاا  اسییت، جای تعیک نیسییت اگر در نوشییتههای اصییلی دانکه در زمرۀ مأموریت

ها به بررسیی نقشیی پرداخته شید  اسیت که  ناوری محققان به مواردی برخورد کنیم که در آن
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هیا برای ادای وظیای  اصییلی خود ایفیا کنید توانید در کمیک بیه دانشییایا ارت یاطیات می
 (. 2007،  1)لنالومیس

آمدند  هادهایی برای تربیت »عالمان« به شیمار میها صیر ًا نهای دور، دانشیاا در گذشیته
شییدند. در آن دوران نق  صییورت خودکار ب شییی از ط قۀ ن  ۀ جامعه محسییوب میکه به

مند چندان شییناخته ن ود. نهادهایی نظیر رصییدخانۀ مرازه که به های جمعی و نظا پ وه 
المللی بود و مکانی بی  همت خواجه نصییرالدی  طوسیی، دانشیمند بزرگ ایرانی، برپا شید 
ها و امور  شیید و نه قاعد برای همکاری مت صییصییان بود، در زمرۀ اسییت ناها محسییوب می

شیود؛ ای نیز طلک میبر وظای  پیشیی ، کارکردهای تاز ها عالو  مسیتقر. امروز  از دانشیاا 
ی مشییارکت داشییته رود در مسیییر خودکفایی گا  بردارد، در کارآ ریناز ای  نهاد انتظار می

ها در حیطۀ عمومی و جامعۀ مدنی سیهم باشید، به نیازهای صینعت پاسیه دهد، در  عالیت
(. 1398های م تل  باشد )پایا،  کار دولت در زمینهایفا کند، و  کمک

ها بر آیندۀ دانشیاا  و اینکه دانشیاا  چه وضیع و حالی پیدا خواهد در بح  تأثیر  ناوری
رت درخواهید آمید، محققیان بیه موضییوعیاتی همچون اهمییت »اقتصییاد کرد و بیه کیدا  صییو

های موجود«، ضیرورت توجه به »تغییر در  زنندۀ نظمهای برهممحور«، نق  » ناوریدان 
ها و ت عات  های دانشییاا های دولتی و خصییوصییی در تأمی  هزینهتوازن میان سییهم ب  

بنییادی  »برقراری توازن مییان نق  میدنی  اخالقی و اجتمیاعی و سییییاسییی ای  امر«، مؤلفیۀ  
ها با یکدیار و نیز با های اقتصیادی آن«، مسی لۀ »رقابت میان دانشیاا دانشیاا  و مسی ولیت

ها و مقا ت ها کتابدیار نهادها در بازار جهانی آموزش« و نظایر آن توجه کرد  و دربارۀ آن
ان ایرانی نیز در توجه به موضیوعاتی که (. سیهم محقق2013،  2اند ) یسیربسییار تحریر کرد 

آبادی، ها در ایران قابل توجه اسیت )ابراهیماند با نظر به شیرای  دانشیاا در با   هرسیت شید 
؛ یمنی،  1398؛ میاحوزی،  1400؛ گودرزی، پیدرا ، و مطل  ی،  1400؛  راسییت وا ،  1400
؛  1396ارمکی،    ؛ آزاد1396؛ خیانیکی،  1397؛ ذاکرصیییالحی،  1397؛  کوهی،  1398

 (. 1396؛ عزیزی،  1396مقد ،  حسینی
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اما شیماری از محققان به جای پرداخت  به ای  پرسی  که »دانشیاا  در آیند  چه صیورتی  
ای  صییورت نیدی مطرح کرد   بیه بیا  را  متفیاوتی  پرسیی   کیه خود خواهید گر یت؟«  انید 

هیا بیاشیینید؟« ) یسییر جن یهبیایید در آینید  ظهور کننید بیایید واجید کیدا   هیایی کیه می»دانشییایا 
ها به (. تفاوت ای  پرسی  با پرسی  ن سیت در آن اسیت که در اولی به دانشیاا 4،  2013

شییود کیه تحیت تیأثیر نیروهیا و علیل بیرونی، اعم از علیل  نیاورانیه، منزلیۀ هسییتیاری نظر می
دومی از  که در پذیرد. درحالیخود میهای تاز  به سییاسیی، اقتصیادی،  رهنای و... صیورت 

شییود که خود عاملی اسییاسییی برای تغییر اسییت و اگر قرار ها توجه میای  منظر به دانشییاا 
باید چه صییورت میای بهینه ایفا کند، درآنباشیید نق  خود را در ای  خصییوم به شیییو  

 هایی در آن برجسته شود. جن ه
عهد  دارد، با توجه به  های متفاوتی که دانشیاا  بربرای ای  پرسی  که از میان مسی ولیت

باید بی  یک را میتحو ت پی  رو و نقشییی که دانشییاا  باید در آیند  برعهد  بایرد، کدا 
توان پیشینهاد کرد.  های م تل  و متنوعی میها مورد توجه قرار داد، پاسیهاز دیار مسی ولیت

ییک را مشییاهید  کرد. برای هیای اییدمولوژتوان تیأثیر نظیا خوبی میدرواقع، در ای  عرصییه بیه
دهد، تفاوت م اا، پاسییه رژیم طال ان با پاسیی ی که چی  کمونیسییت به ای  پرسیی  می

دهد الم ل امریکا به همی  پرسیی  میدو با پاسیی ی که  یخواهد داشییت و میان پاسییه آن
 های بارز وجود خواهد داشت. تفاوت 

منزلیۀ موتور محرک  دانشییایا  بیه    هیا، بیا نظر بیه نق تری  پیاسییهیکی از هوشییمنیدانیه
ناری در ق اا تحو ت آیند  پیشیینهاد شیید  اسییت. در ای  رویکرد چهار جن ه در نظر پی 

های سییار  همۀ جن ه 1( عنایت به وظای  ا راد و جوامع در ق اا نیکداری1گر ته شید  اسیت: 
های تر جن ه( کوشیی  مسییتمر برای شییناخت دقیق2محور(؛  )با ات اذ رویکردی معر ت

هیای ط یعی،  راط یعی ییا برسیییاختیۀ  هیای آن، اعم از واقعییتمتنو  واقعییت )در همیۀ جلو  
هیای پی  رو و آمیادگی برای هنایا  بیه آینید ( توجیه پی 3هیا؛  گیری بهینیه از آنآدمی( و بهر  
بی نقادانۀ همۀ  ( ارزیا4ها با برسیاخت  الاوها و سیناریوهای کارآمد؛ و با خر   مواجهه با آن
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  خلیفۀ   »مس ولیت   اصطالح  معادا  را   واژ    ای   توانمی   داری،ناا    و  نیکی  مصدر  دو  از  استفاد    با     واژۀ   ترجمۀ   در  1
 آورد.  شمار به آن( هاید لت  همۀ )با  زمی « روی در  خدا
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تری  مسییرهای نفع( درخصیوم مناسیکهای ذیدعاویی که از سیوی ا راد یا جوامع )گرو  
 (. 2018شود ) یسر،  سازی شرای  و پیشر ت پایدار و سازگار با شرای  عرضه میبهینه

های  شیو  گرایانه به  های ایدمولوژیک یا مصلحت واسطۀ تأثیر مؤلفه تواند به ای  رویکرد اما می 
نامطلوب تفسییر شیود. برای پرهیز از ای  امر، تحقق برخی شیرای   ز ، هرچند احیانًا نه کا ی،  

های  ز  برای  راگیرشیدن رویکردهای  آوردن زمینه تری  شیرای   راهم ضیرورت دارد. یکی از مهم 
توانند    تنها در صیورتی می های آیند های آیند  اسیت. ای  نکته که دانشیاا  در دانشیاا    1ای رشیته بی  

هیای دانشییایاهییان در قیالیک  بیه نحو بهینیه کیارکردهیای اصییلی خود را ظیاهر سییازنید کیه همکیاری 
ای به انیا  برسیید، مورد توجه بسیییاری از محققانی بود  اسییت که دربارۀ  رشییته رویکردهای بی  

؛ آروانیتاکیس  2013   2آ    ییی   وس مات اند )هورنزبی، ع مان، و  ها نظریه پردازی کرد  آیندۀ دانشاا  
 (. 2018؛  یسر  2014؛ ایرانی  2016و هورنزبی  

ها در حرکت به  تری  شیروط برای مو قیت دانشیاا رسید یکی دیار از اسیاسییبه نظر می
صیورت هنیار متعار  ها بهها و دانشیکد رشیتههای بی سیمت الاویی که در آن همکاری

دادن به شیرایطی اسیت که در  های  ز  در زمان کنونی و شیکلت  یت شیود، برسیاخت  ظر یت
هیای نیاشییی از ایییاد تحو ت در هیا و شییوکدانشییایا  برای تحمیل ضییربیهآن بنییه و توان  

هیا و  هیا و نیز امکیانیات دانشییایا  از لحیاظ منیابعی کیه برای انییا   عیالییترویکردهیا و روییه
ای سیینییید ، ا زای  ییا تیه و بیه تراز مورد هنایا  و بیه گونیهاهیدا   در نظر دارد، بیه نحو پی 

 نیاز رسید  باشد.  
هیای مربوط بیه نیروی انسیییانی، امکیانیات نیات مورد اشیییار  دربرگیرنیدۀ همیۀ جن یهامکیا

ها و سیایر سیاختارهایی اسیت که محی  دانشیاا   درسیی از جمله کتاب انه و آزمایشیاا کمک
کنید، و نیز همیۀ امور مربوط بیه نق  را بیه  ایییایی کیارآمید برای ییادگیری و نوآوری بیدا می

گذرد سیهمی با تر در ارامۀ خدمات آموزشیی  که هر روز که میهای هوشیمند اسیت  ماشیی 
هیا بیه نهیادهیایی بیا هیای مهمی کیه در  راینید ت یدییل دانشییایا گیرنید. از دیار جن یهبرعهید  می
ای و بی  پردیسیی ن اید از نظر دور داشیت، عوامل بیرونی از  ای و چندرشیتهرشیتهرویکرد بی 
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راند  ها را به سیمتی میسیی مسیتمری اسیت که اولی دانشیاا جمله  شیارهای اقتصیادی و سییا
ها را در مسییر المللی بدا شیوند و دومی آنای از مؤسیسیات بانکی و اعت اری بی که به زامد 

 دهد.  شدن به ابزاری در دست اصحاب قدرت سوز میت دیل
هیا ن یایید  آیید، دانشییایا  سییازِی مواجهیه بیا شییرایطی کیه در آینید  پیدیید می در تالش برای آمیاد  

های اخالقی خود را در سطوح م تل   راموش کنند. دانشاا  نظیر هر  ناوری دیاری  مس ولیت 
کار  های ناپسیند و خال  مصیالح عمو  به تواند در مسییرهای شیایسیته و پسیندید  یا در حوز  می 

اد زمینه برای کمک به اقشیار  داشیت  عدالت اجتماعی، ایی گر ته شیود. اقدا  در مسییر برقرار ناا  
شیدن به تربیت نوعی  ها و اسیتعدادهای خود، و پرهیز از بدا کردن توان ضیعی  به منظور بالفعل 

هایی اسیت که  نیروی انسیانی که عاری از هر نو  حس هم سیتای با عامه اسیت، در زمرۀ چال  
 (.  2020ان  و دیار   1اکنون با آن مواجهه شود )نیس  باید از هم دانشاا  می 

ها و  نظا  آموزش اییاد  های جدید برای دانشییاا هایی که رشیید  ناوریاز دیار چال 
وضتت  و حتال نارانی لیوتیار در کتیاب  ای اسیییت کیه تیا حیدودی بیا داکرد  اسیییت جن یه

سییو ناظر اسییت به کند. ای  جن ه از یکارت اط پیدا می  مدرن: گزارشتت  دراار  دان پستت 
دانشیییویان از امکانات موجود در  اییای میازی برای انیا  تکالی  آموزشییی    گیری بهر  

گونۀ انوا  مؤسیسیات برای انیا  تکالیفی که خود و از سیوی دیار، راجع اسیت به رشید قار 
 برعهدۀ دانشیویان است در ازای دریا ت م الغی معی . 

آموزش به شیمار  روشی  اسیت که  راگیرشیدن ای  دو پدیدار تهدیدی جدی برای کیفیت 
تر از آنچه بدان اشیار  شید، دارد )در ذیل به یک مورد آید، اما ای  تهدید که ابعادی وسییعمی

شیدن  کنیم( به بهتری  وجه با ای  اصیطالح قابل شیناسیایی اسیت: »مکانیکیمهم آن اشیار  می
موزش و   رایند آموزش و یادگیری«. مقصیود از ای  اصیطالح آن اسیت که آنچه هد  اصیلی آ

 راگیری اسیییت؛ یعنی ایییاد تحوا در درون ا راد و تعمیق درک آنیان از خویشییت  و جهیان  
کنید: یعنی پردازش آلاوریتمییک و بیدون  هم وار تقلییل پییدا میپیرامون، بیه  عیالیتی روبیات

ها. دقیقًا به همی  اعت ار اسیت که اکنون در بسییاری از نهادهای آموزشیی و زیر آموزشیی داد 
شود. شناسی ر تارگرایانه برای سنی  میزان اطال  ا راد بهر  گر ته میز معیارهای روانا
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یا احیانًا   1ا زاری به نا  "ِترْن ِایت ِای "ها از نر  در حاا حاضییر، تقری ًا در همۀ دانشییاا 
شییود. اما  ا زارها برای تشیی ی  انحاا انتحاا و تقلک علمی اسییتفاد  میبرخی دیار از نر  

ی انید، از جملیه آنکیه همای بر داد هیای جیدی همرا ا زارهیا بیا محیدودییتای  نو  نر   هیای کم 
و    عالممی اسیت که ع اراتدر رشیته  2تکیه دارند و کارشیان تشی ی  برخی الاوهای خام

تنها دانشییویان زیرک و  جایی رسیید  اسیت که نه اکنون کار به  3دهند. جمالت را تشیکیل می
کادمیک یا رسیالهای که با مؤسیسیات تیاری تهیهنویسیان حر هال ته مقاله ها کنندۀ مقا ت آ

زارهیا  ا خوبی از نقیاط کور ای  نر  کننید، قیادرنید بیهدر ازای درییا یت وجهی معی  همکیاری می
اند های هوشییمند )هوش مصیینوعی( نیز توانسییتهبه نفع خود بهر  بایرند، که حتی ماشییی 

ا زارهیای م ت  تشیی ی  انتحیاا، نیه قیادر بیه تشیی ی  تقلیک مقیا تی تولیید کننید کیه نر  
وسییلۀ انسیان تولید  ها هسیتند و نه تشی ی  ای  نکته که آن مقا ت اسیاسیًا بهعلمی در آن

رخی از ای  مقیا ت از چنیان کیفیتی برخوردارنید کیه حتی داوران انسییانی را نیز انید. بنشیید 
 (. 3،  2022، 4کنند )دیویسدچار تردید می

مکانیکی دستاورد خطر  ارزیابی  نیز  و  آموزش  که های  شدن  است  آن  در  آموزشی 
وکارشان با  اند و بنابرای  از همان آزاز یکسر  سردانشیویانی که در هزار  سو  به دنیا آمد  

بود  است،  آموزش  و سنتی  متعار   ابزار  که  کتاب  و  قلم  و  نه کازذ  و  است  بود   اینترنت 
سرحد برخی  از  گذشت   با  را  آستانهها  یادگیری  شماری  و  انیا   در  مو قیت  کسک  و  ها، 

بینی کرد   گیرند. ای  روند می تواند سناریوی نامطلوبی را که لیوتار پی ها، یکسان میآزمون
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 معمو   را   اصطالح  ای   دهد.  تحویل  را   چیزی  یا   رد  خواهند  می  کسی  از  که  رود  می  کار  به  هناامی  اصطالح  ای   1
 به را   شیید سییرقت  ماا یا  متهم  تحویل  قصیید که  هناامی یا و  اند،کرد  م فی را   ایاشییی یا   رد که  کسییانی  با  برخورد  در هاپلیس

 نیا   ای   بیه  کیه  ا زارینر   کرد.  ترجمیه  «بید   یل تحو»  بیه  را   آن  توان  می  عیامییانیه  تیداوا  در  رود.می  کیار  بیه  دارنید،  قیانونی  محیاکم
دارد. را  آموزشی وو ن مس یا اساتید به آن «دادن تحویل» و تقلک موارد تش ی  وظیفه است شد  مشهور

 
  «تشی ی  » به  قادر  کنونی  یاها زارنر   زیرا  اسیت.  نادرسیت و  انداززل   هاا زارنر  برای  «تشی ی »  اصیطالح از  اسیتفاد  .3

 که   هاییداد   ان و  بر  اسیت، شید   ذخیر  شیانحا ظه  در که را  آماری اطالعات  برخی که سیتا  آن  صیر اً  آنها  وظیفه  نیسیتند.  چیزی
 مقایسیه آنها میان و کنند عرضیه  دهد(می تشیکیل  را  مقاله  یک  محتوای که  عالممی قالک  در )م الً   شیودمی  داد   قرار  برابرشیان  در

 درصید و  کنند مشی    یابندمی شی یه(  )یا مطابق شیانحا ظه  در  شید ذخیر   هاینمونه  با  ها،داد  میان در  که  را   آنها  و  دهند ا انی
 دارند. بیان نیز را  ش اهت یا تطابق
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ای  سناریو هموار ساخت  ب برای تحقق  بیشتر  را  زمینه  میان  ای   در  آنچه  ود، محقق سازد. 
 بود. 19- راگیری بیماری کووید

توان به مسی لۀ گذار دانشیاا  کنونی به دانشیاا  نسیل  ا زایی انسیان و ماشیی  میاز منظر هم
ها پدید آمد  اسیت. ای  چهار  از موضیع تغییراتی نظر کرد که در چهار نسیل از دانشیاا  1آیند 

اند از: دانشییاا  نسییل یک که ( توضیییح داد  اسییت ع ارت 2011)  2گونه که بارنتنسییل آن
ماهیتی آموزشیی دارد، دانشیاا  نسیل دو  که ماهیتی پ وهشیی دارد، دانشیاا  نسیل سیو  که 

مربوط اسیت و    3کا سیت و دانشیاا  نسیل چهار  که به عصیر پسیاداتم تنی بر کارآ رینی ا
 خواهد بود.    4شناختیدانشاا  بو  

« یا »انقالب صینعتی 4نسیل چهار ، که با گفتمان »صینعت نسیل   بح  در باب دانشیاا 
دیوار! و تحو ت ناشییی از بسیی  کازذ به دانشییاا  بیچهار «، و نیز گذار از دانشییاا  بی

های همارای شیزان همرا  شید ، عماًل به یکی از موضیوعات اصیلی نهادهای ناوری دان 
گذاری بدا شید  اسیت. برای م اا، اتحادیۀ اروپا گذاری و سییاسیتگذاری، مقرراتقانون

ها  ناوریهایی برای کاست  از م اطرات احتمالی ای  دان اکنون در حاا تدوی  خ  مشی
وری و اثرب شییی م  یت انقالب صیینعتی چهیار  در  ا زای  بهر    و معر ی راه ردهیایی برای

  6؛ گی و اکسی وزیتو2021  5اقتصیادهای ملِی کشیورهای عایو اتحادیۀ اروپاسیت )جادوموا 
 (. 2019 7؛ و کالورت 2020

توان به پدیدار اند میاز عواملی که به ظهور صینعت و دانشیاا  نسیل چهار  کمک رساند 
هایی که  رایند تولید و ارامۀ خدمات  های »هوشمند«؛ یعنی ا زار  زار شدن ابه خدمت گر ته

های لشکری کنند، در کارخانه، شرکت،  روشاا ، عرصهصورت خودکار ساماندهی میرا به
های مولد میانا ها، سیامانهو کشیوری و خانای و شی صیی و در دانشیاا  اشیار  کرد. ای  ا زار 
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هسیتند که در زنییرۀ ارزش صینعتی یا    2(ی  ایای سیای ری و  یزیکی1)واسی  یا اینتر یِس 
کادمیک با یکدیار همکاری و هم ا زایی دارند و مسیتقل از انسیان به برقراری ارت اط ارزش آ

های به اصیطالح  کنند. مشیکل اسیاسیی دربارۀ ای  سیامانهسیازی اقدا  میو حتی تصیمیم
هوشیمند و صیاحک ادراک نیسیتند و بر م نای  هوشیمند آن اسیت که چون به معنای واقعی 

کنند، همۀ  اند عمل میها را طراحی کرد ریزانی که آنهای برنامهها و دسیتورالعملآلاوریتم
های  های نامناسییک پنهان در اندیشییهها، رویکردهای  کری جان دارانه و سییویهپیشییداوری

گا  ملموس ن اشیید، در  هطراحان را که ممک  اسییت حتی برای خود آنان نیز ب صییورت خودآ
کنند و  ای  امر در عمل شیود تشیدید میها ارامه میهایی که بدانکارگیری ان و  داد هناا  به

پذیر های آسیکخصوم گرو  های م تل  جامعه، بههای شدید علیه گرو  به اعماا ت عیض
از موضیو  اصیلی مقالۀ کنونی اسیت، شیود. ای  بح  خارج ها منیر مینظیر زنان و اقلیت

 4؛ اوسییوبا و ولسییر 2016  3ای تولید شیید  اسییت )اونیلاما درخصییوم آن ادبیات گسییترد 
 (. 2020 7؛ کولم 2018 6؛ نوبل2017 5؛ دیوای 2017

های مورد اشیار  در حوزۀ آموزش مدرسیه و دانشیاا ، در شیرای  ظهور و  عالیت سیامانه
قلمروهای ت صییصییی به حیطۀ عمومی بسیی  پیدا کرد. عرضییۀ گسییترش ویروس کرونا، از 

هیای مییازی نمونیۀ بیارزی از ای  تحوا بود. یکی از ت عیات ای  امر آن دروس از طریق پلتفر  
های همانی میان کسیک مو قیت صیوری با گذشیت  از برخی آسیتانهبود که روند برقراری ای 

های سیاخت  ظر یتکردن معر ت و بالفعلیجای درونشید  از حی  نمر  و امتیاز، بهتعیی 
 نقادانه و پرسشارانه، را در میان دانشیویان تشدید کرد.  

ها را متوجه ای  نکته سیاخت  از دیار نتایج ای  تحوا آن بود که ناگهان رؤسیای دانشیاا 
س  ها را ادار  کنند. به گفتۀ رمیتوانند بدون حاییور اعاییای هی ت علمی نیز دانشییاا که می
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کسییفورد بروکس در انالسییتان، ضیی   دروس در قالک های صییوتی و تصییویری  دانشییاا  آ
ها در اعتراض به شیرای  کاری دیییتالی به ای  دانشیاا  امکان داد زمانی که اسیتادان دانشیاا 

نیاز به دسییت به اعتصییاب زدند، دانشییاا  بتواند بدون هی  مشییکلی و بی  2021در نوام ر  
ز اعاییای هی ت علمی دروس را به دانشیییویان ارامه کند )دیویس  حاییور حتی یک ت  ا

(. ای  تحوا بر دینیامیز  سیینتی رابطیه مییان اعایییای هی یت علمی و رؤسیییای 3،  2022
 ها تأثیری قاطع بر جای گذارد. دانشاا 
دوران سییلطیۀ کرونیا و زمیان کوتیاهی کیه از آن،  اقیل در برخی از کشییورهیا، بیا عنوان در  

نهادهای آموزشیی در جوامع م تل ،  مت صیصیان   ، محققان و شیودنا یاد میدوران پسیا کرو
 ۀهای بنیادی  در نحوها و تیارب ارزشیمندی از دگرگونیدیدگا شیناسیانه،  با نااهی آسییک

رقم دیاری را برای دانشیاا    ۀآیندزنانه  گمانهو اند  راهم آورد آموزش و یادگیری دانشیااهی  
   . (2020یر،  و می  رانک؛  1400آبادی ابراهیم)  اندزد 

های تنها شییو  نحو مشی   در حوزۀ آموزش و  راگیری، نهها، بهبر اسیاس ای  ارزیابی
، 2و نیز بدون اتصیاا  عاا به شی که  1صیورت برخ ها بهجدید ارامۀ دروس و نحوۀ  راگیری آن

هایی  تر از  ناوریاند، بلکه زمینه برای اسیتفادۀ گسیترد ادی و متعار  بدا شید به اموری ع
کند، هموار شید  اسیت. از جملۀ ای  های اسیاسیی در امر آموزش تغییر اییاد میکه به شییو  

هیای درس ییاد کرد کیه  هیا برای تیدریس در کالس توان بیه اسییتفیاد  از روبیاتهیا می نیاوری
کشییورهیای پیشییر تیه کیار ارزییابی نتیایج و ت عیات م تل  اخالقی، اجتمیاعی،    اکنون درهم

کسیتر ها در کالس گیری آنکاراقتصیادی،  رهنای و سییاسیی به  3های درس آزاز شید  اسیت )بی
گا 2016،  4اسیتای رت و ایسیییییی ؛ رای 2014و دیاران   ؛ و شیر ت،  2016و دیاران   5؛ آ

ها در حاا حاضییر عمدتًا در نق  معلم  (. هرچند ای  روبات2017 6بارندربرگ، و واسییالو
توان انتظار کنند، اما با رشیید شییتابندۀ  ناوری هوش مصیینوعی میکمکی ایفای وظیفه می
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هیای  خصییوم در دور ای نیه چنیدان دور تیدریس بسییییاری از دروس )بیهداشیییت در آینید 
 ها به انیا  برسد. معلموسیلۀ روباتکارشناسی و کارشناسی ارشد( به

های متنو   ها پی  آزاز شد  و جن هاش از مدتهم مراحل آزمایشی تحوا دیاری که آن
« نا  گر ته بو  در مقا  کالس درس کل زیسیتترشیدن اسیت، »آن با سیرعت در حاا کامل

ب شییدن به آرمان »آموزش مسیتمر«. تحقق ای  تحقق اسیت، که تکاپویی اسیت در مسییر
پذیر شید  اسیت. ای   ناوری « امکان1واسیطۀ رشید  ناوری موسیو  به »اینترنت چیزهارؤیا به

ناپذیر به شی کۀ اینترنت  ای وقفهگونهدهد بههای الکترونیک اجاز  میبه ا راد و نیز همۀ شی که
سیاعته میان میلیاردها 24عات ادامه دهند. ای  نو  ارت اط  متصیل باشیند و به کار م ادلۀ اطال

کنند و »بد  بسیتان  گو« میودسیتاا  بزرگ و کوچک که مسیتقل از آدمیان با یکدیار »گفت
دهند،  واید و نیز ت عات نامطلوب بسییار دارد که دربارۀ آن بسییار نوشیته اطالعات« انیا  می
 (. 2020  3؛ سولداتوس 0162و دیاران،   2شد  است )مارینات 

های مو ق رسید دانشیاا اختصیار توضییح داد  شید، به نظر میبا توجه به آنچه تا اینیا به
 های ذیل باشند:باید جامع جن هدر آیند  

 ای برای همکاری و تعامل در سطح جهانی به منظور:الف( عرصه
4نمایند؛ هایی که  ینحل می( یا ت  را  حل برای مسامل و چال 1

های متنو  پ وه ؛ کارگیری شیو  ای و بهرشته( تکاپوهای بی 2
هیا بیه منظور ازدییاد بیازد  کیارکردهیای متنو   ( اسییتفیادۀ بهینیه از جیدییدتری   نیاوری3

دانشاا . 
ینانه با نظر به اولویتب( فضایی برای فعالیت  های ذیل:های کارآفر

عییار بیه مسیی لیۀ  پیذیر و جسییورانیه در عی  توجیه تمیا هیای ریسیییک( تمرکز بر  عیالییت1
التحصیالن در بازارهای کار آیند ؛  ارغ   پذدری اسهخدام
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کادمیک  ادبیات  از  وابسته  همبه  و   تنید   درهم  عوامل  زیادی  شمار  از  برخورداری  جهت  به  که  است  مساملی  به  ناظر  و  است  شد   آ
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جوییان« در معنیای  دان هیای  ز  بیه دانشیییوییان بیا هید  تربییت »( آموزش مهیارت 2
یا تۀ ای  اصطالح؛ بس 

و    1ها )جوامع(جامعهم  ت و سییازندۀ دانشییاا  در خرد ( اهتمیا  به با بردن تأثیرات 3
جامعه در مقیاس بزرگ. 

 های متنوع در قلمروهای ذیل:بستانها و بدهج( میدانی برای اندرکنش
های هوشیمند،  خصیوم هوش مصینوعی و سیامانهو به 2های تعاملی( تمرکز بر  ناوری1

های شزان؛ و نیز توجه به  ناوری
های و تولید معر ت/ دان  با همکاری میان دانشیییویان، کار رمایان و  ناوری( خلق  2

تعاملی؛ 
ها و موضیوعات درسیی با نظر به تحو ت  ناوریک ( اییاد انعطا  برای تغییر در رشیته3

های هوشمند. خصوم رشد هوش مصنوعی و سامانهو به
سننانتن  کنونی دانشننگاه و منط    های سنننتی وهای الگوگیری بهینه از ظرفیتد( بهره

 ها با شرایط نوظهور با تمرکز به موارد ذیل:آن
های ناشناختۀ واقعیت(؛ ( خلق معر ت/ دان  تاز  )کاوش در عرصه1
( برقراری پیوند نزدیک میان آموزش و پ وه ؛ 2
 ( ترویج دان  تولیدشد  در دانشاا  در حیطۀ عمومی. 3

آینید که هم از حیی   شییمیار میالمللی بهبازیارانی در تراز بی های مو ق آینید  دانشییایا 
کسییک دسییتاوردهای بزرگ در قلمرو پ وه  پیشییتازند و هم از جهت جذب دانشیییو از  

  3هیای جهیانی هیای آینید  را بیا نظر بیه ای  وی گی بیا عنوان دانشییایا سییراسییر دنییا. دانشییایا 
(.  2021  ،؛ برِنت2021 ،4کنند )هیلم مش   می

نکتیه مهمی کیه در ای  زمینیه بیایید مورد توجیه قرار داد آن اسییت کیه در آینید  بیه علیت رشیید 
هیای م تل  را بیه صییورت همزمیان و بیا کیفییت بیا   هیایی کیه امکیان ترجمیه از زبیان تکنولوژی 
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آورند، محدودیتی تحت عنوان سیید زبان برای دانشیییویان از کشییورهای م تل    راهم می 
وی   انتقیاا اطالعیات نیز همیه  هیای  رشیید تکنولوژی   ، . از سییوی دیار وجود ن واهید داشییت 

  ، برد. به ای  ترتیک خام را از بی  می های  مربوط به حاور  یزیکی در محی  های  محدودیت 
دانشیویان با استعدادی که در گذشته به واسطه مشکل زبان و یا در اختیار نداشت  امکان سفر 

هیای پیشییر تیه در آن قرار داشییتنید، نیاگزیر بیه ادامیه تحصییییل در  بیه کشییورهیایی کیه دانشییایا  
شیدند، دیار با ای  محدودیت مواجه نیسیتند. ای  امر تهدیدی جدی را  های بومی می دانشیاا  

 های بومی و ادامه  عالیت معنادار آنها خواهد ساخت. ی دانشاا  متوجه بقا 
خصوم  ناوری های نو، بههای آیند  که  ناوریهای برجستۀ دانشاا یکی دیار از جن ه

هیای  کیه پیشییتر اشیییار  شییید، ت یدییل همیۀ ب  کنید، چنیانارت یاطیات بیه تحقق آن کمیک می
بیه کالس درس و مکیانی برای آموزش و  بو ، اعم از حیطیۀ عمومی و خصییوصییی  زیسیییت

شیود،  یاد می  2(. از ای  نو  دانشیاا  با عنوان دانشیاا  متصیل2021، 1 راگیری اسیت )مینوکا
گیرندها نیز شیهرهای متصیل نا  دارند، جای میهایی که در قلک شیهرهایی که آندانشیاا 

 (.  2017،  3)راولی و  آندرو
وقفه در هر زمان و مکان  گیری به  عالیتی مسیتمر و بیروشی  اسیت که اگر قرار اسیت  را 

عنوان نهیادی مؤثر که در ارامۀ آموزش در  بدا شییود، و اگر قرار باشیید دانشییایا  همچنیان به
کند، جایاا  سینتی خود را محفوظ بدارد و در  تری  تراز ممک  نقشیی اسیاسیی ایفا میعالی

اند، به های نوظهور توانمند شیید اد  از  ناوریهای رقیک که با اسییتفرقابت با انوا   ناوری
ای، به باید برای تأمی  نیازهای آموزشیی ا راد، در چنی  رقابت  شیرد حاشییه راند  نشیود، می

نحو پیوسییته، مواد و مصییالح  ز  را در اختیار داشییته باشیید. ای  امر بدی  میزان کا ی و به
تری   بیا کیفییت و تیأثیرگیذار آن، یکی از مهممعنیاسیییت کیه تولیید محتوای منیاسیییک و ارامیۀ  

 های آیند  خواهد بود. های دانشاا مس ولیت
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 . آیندۀ دانشگاه در ایران4
ها باید دسیت و پنیه نر  کنند. یک گرو  از ای  ها در ایران با دو دسیته از دشیواریدانشیاا 
های دیار در برابر رقابت با دانشاا هایی است که از بیرون از مرزها و در  ها، چال دشواری

شیود. هر  هایی اسیت که در  ایای بومی پدیدار میگیرد و دسیتۀ دیار چال ها قرار میآن
 چند که احیانًا میان ای  دو دسته از چال  در مواردی ارت اط برقرار خواهد بود. 

هیای میالی،  بر موانع نیاشییی از محیدودییتهیای ایران عالو  در  ایییای بومی، دانشییایا 
 رسیودگی  رایندهای تحصییلی،  قدان اسیتقالا عمل در حد مطلوب، سییطرۀ سییاسیت بر 

گرایی  المللی، کمییتهیای علمی بی جیان یه بیا محی سیییاختیار و برنیامیه، عید  تعیامیل همیه
کنندۀ اشیتغاا، با انداز مأیوس ا سیارگسیی ته در همۀ  رایندهای آموزشیی و پ وهشیی و چشیم

ی به آموزش عالی کیفی مواجه اسییت.  موضییوعی به نا  چاونای گذار از آموزش عالی کم 
تری  چالشیی محسیوب نظران آموزش عالی شیاید کلیدیای  مهم در نظر بسییاری از صیاحک

 های ایران با آن درگیر هستند. شود که دانشاا می
ها ؛ پس از گذشیت دهه گوید ( در مقالۀ »زواا امر دانشیاا  در ایران« می 1399الدی  ) تاج 

ی کاه  نیا تند بلکه روند ا زایشیی خود را حف  کرد  ها نه هنوز دانشیاا   اند.  تنها به لحاظ کم 
(  1399( و گویا ) 1393آبادی ) (، ابراهیم 1398(، کاظمی ) 1393(، ذکایی ) 1387رهنمایی ) 

ی رابری ب ها و پیامدهای روند د  ازجمله پ وهشییارانی هسییتند که ابعاد، زمینه  شییدن رشیید کم 
برابری تعداد دانشیییویان و چندی  برابرشییدن تعداد  اییاهای  ها، ا زای  بی  از د  دانشییاا  

آموزش عیالی را بررسییی کرد   اتفیاز کیال یدی  انید. شیییایید  قیدان نظرییۀ راه ردی و مورد 
گذاران آموزش عالی در م انی و چاونای انتقاا از  نظران آموزش عالی و سیییاسییت صییاحک 

ی ر  گرایی به کیفیت، دلیل اصییلی تداو  ای  مشییکل در نظا  آموزش عالی ایران باشیید.  وند کم 
های شییدید مالی و  هرچند از سییه مانع بزرگ  رسییودگی نظا  آموزش دانشییااهی، محدودیت 

 ارت اطات علمی بسیار ناچیز با جهان پیرامون ن اید زفلت کرد. 
چال   میان  بومی،  را در  به  اای  ناظر  است دا   هم های  برای  امکان  بهتری   آوردن 

ساخت  آنان برای کسک مشازل مناسک پس از  رازت از  ها و آماد  التحصیالن دانشاا   ارغ 
یک دورۀ معی  از تحصیالت رسمی حامز اهمیت است. در یک نظا  دانشااهی مو ق و بهینه  
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کند و هم به نیازهای  ریزی می ه اندیشد و برای آن برنام که در نهایت هم به منا ع دانشیویان می 
باید به دانشیویان  سازد،  ها آماد  می تر توجه دارد و خود را برای پاس اویی به آن جامعۀ بزرگ 

است دا   توان  با بردن  برای  که  شود  در  آموخته  صر ًا  همای  ندارد  ضرورت  خود  پذیری 
های آموزشی )خوا   ریزان نظا  رنامه ساز به ادامۀ تحصیل ب ردازند. ب اصطالح پوا های به رشته 
باید به ای  درک عمیق نایل  دانشااهی( آموزش عالی و دانشااهی و خوا  در مقاطع پی  نظا  

به شوند که رشته  نیز  و اجتماعی  انسانی  توانایی های علو   قادرند  پذیری  های است دا  خوبی 
قق ای  امر در گرو احراز برخی شروط  ز   نحو حداک ری ا زای  دهند. اما تح دانشیویان را به 

هم احیانا می توانند به منزله شرط کا ی عمل کنند. ن ستی  شرط القای ای    است که بر روی 
ها  هایی است که زمینه بین  اساسی در دانشیویان است که کارآ رینی، به منزله اییاد  رصت 

تحقق آن مستلز  شناسایی آن  رصت  آن پیشاپی  در جامعه موجود است اما  های  و استعداد 
از مهارتهاست که دانشاا   نیز محصوا کسک شماری  برای شناسایی  توانایی  و  ها و  هاست 

توانند آنها را به دانشیویان انتقاا دهند. دانشااهی علی ا صوا می های  مسوو ن برنامه ریزی 
علو  انسیانی و اجتماعی با  های از جمله ای  مهارتها آشینا بودن همه دانشییویان رشیته

سطح معقولی از ریاضیات و علو  است. پایه ای  امر ال ته می باید در دوران پی  دانشااهی  
های جای رماندن دانشیویان رشتهنهاد  شود و ای  بنیان در آنیا شکل گیرد. درواقع، باید به

وس، به دانشیییویان  از ریاضیییات و علو ، با ارامۀ صییحیح ای  در  علو  انسییانی و اجتماعی
ای را برای آنان باشییاید و  های تاز تواند ا قنشییان داد چاونه آشیینایی با ای  ق یل دروس می

آنان را در تکاپوهای روزمرۀ خود با تو یق بیشییتر همرا  سییازد. یکی از دو ناارندۀ ای  مقاله 
، یکی از اسییتادان ناظر بر داد)پایا( به یاد دارد در دورانی که رسییالۀ دکتری خود را انیا  می

های علو  انسیانی  سیر  در حوز نظر بود و تحصییالت  یکاش که  یلسیو ی صیاحکرسیاله
های  ناگزیر شید به بح ی در  )زبان و ادبیات و  لسیفه( طی شید  بود، به ضیرورت پ وه 

ا به  راگیری ما  رحوزۀ مکانیک کوانتومی ب ردازد. ناارند  شاهد بود که ای  استاد مدت ش 
هیا در دپیارتمیان  دانهیای مکیانییک کوانتومی گیذرانید و در ای  میدت بیا برخی  یزییکشیییالود 

تحریر مقیا تی دربیارۀ  لسییفیۀ مکیانییک گیا  بیه  گو پرداخیت و آنو یزییک بیه بحی  و گفیت
 رو شد.  نظران روبهکوانتومی اقدا  کرد که با تحسی  صاحک



 

 انسانی علوم    در ای  شته ر ن میا   مطالعات 
 36 

 3شماره    ، 14  دوره 
 1401تابستان  

 55پیاپی  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

های ریزیهای ایران )و ال ته ای  نکته دربرگیرند  برنامهدانشاا ریزی در  وو ن برنامه مس
گیری از  تیاز  ابیدا  و بهر  هیای  شییود( بیایید بیا اسییتفیاد  از روش مربوط بیه حوز  علمییه نیز می

آموزش  های شییوند، بهتری  شیییو  در صییحنه ظاهر میطور مسییتمر بههایی که تکنولوژی
ها تحصییل  صیورت معموا در ای  حوز نشییویان که بهریاضییات و علو  را به آن دسیته از دا 

ها و  کنند، عرضیه کنند. باید توجه داشیت که جوامع آیند  هرچه بیشیتر و بیشیتر به دان نمی
به همان صیورت که اگر در حاا حاضیر  ردی   نو تکیه خواهند داشیت و دقیقاً های  تکنولوژی

اطال  ضیروری بیهای ری از اپلیکیشی گیشی صیی و بهر  های از الف ای اسیتفاد  از کام یوتر
چندان دوردسیت نیز شیهروندان،  تلقی خواهد شید، در آیند  نه  «سیوادبی»باشید، در نظر عامه  

روز  های  ها و تکنولوژیالتحصیییالنی که از حد معینی از اطال  بر دان خصییوم  ارغ هو ب
ذیری خود را از دسیت پبه شیمار خواهند آمد و شیانس اسیت دا   «سیوادبی»بهر  باشیند،  بی

خواهند داد. 
های علو  انسیانی و اجتماعی  پذیرکردن دانشییویان رشیتهشیرط  ز  دیار برای اسیت دا 

های شیغلی خود را تغییر  باید قادر باشیند موقعیتکه در آن ا راد  در شیرای  دامم در حاا تغییر
ای به  عالیت ب ردازند،  های تاز های جدید در حوز دهند و در زمانی کوتا  با کسییک قابلیت

های نقادانه است. در ای  مورد ذکر نمونۀ پرو سور سوزان گرینفیلد واجدبودن توان ارزشیابی
های یونانی و  تینی خالی از لط  نیسییت. او دی لم خود را در رشییتۀ تاریه باسییتان و زبان

برای دورۀ دکتری بیه حوزۀ اش را در رشییتیۀ  لسییفیه گیذرانید. امیا  گر یت و دورۀ کیارشیینیاسییی
دسیت آورد و عالو   شیناسیی تغییر رشیته داد و ت صی  خود را در ای  زمینه بهعصیکزیسیت

در انالسیتان منصیوب شید. زمانی که   1بر مو قیت در ای  رشیته، به مدیریت مؤسیسیۀ سیلطنتی
از وی سیؤاا شید که چاونه توانسیته اسیت با پیشیینه در حوزۀ علو  ادبی به مو قیت در حوزۀ 

های اندرکاران برنامهباید برای همۀ دسیتای اشیار  کرد که علو  ط یعی دسیت یابد، به نکته
ای که ادبیات ر شید که در دور آموز باشید. گرینفیلد متذکهای پی  رو درس آموزشیی در سیاا

خوانید، بی  از هر چیز بیه او تفکر نقیادانیه و توانیایی ارزییابی انتقیادی دعیاوی را کالسییییک می
آموزی در علو  ط یعی روی آورد، انید و همی  امر موجیک شییید زمیانی کیه بیه دان آموختیه

 یییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی
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ای  ها از آن زا ل بودند.  تهها و نکاتی توجه کند که دانشییویان متعار  آن رشی بتواند به جن ه
تفکر نقیادانیه متکی بیه دو نو  وجهیه نظر بود: توجیه بیه ارت یاط اجزاا بیا یکیدیار و حصییوا 
اطمینیان از سیییازگیاری آنهیا، و توجیه بیه ظر  و زمینیه  راختر و در نظر گر ت  ای  نکتیه کیه آییا 

ای و ارت یاط  ای کیه در آن جیای گر تیه اسیییت همیاهنمییان ییک دعوی خیام و ظر  و زمینیه
ای نیاجور  موزون برقرار اسیییت و ییا آن کیه ای  دعوی در آن ظر  و زمینیه همچون وصییلیه

کند. خودنمایی می
های  علو  انسیانی و اجتماعی در برابر تواناییهای  تری  ارزش ا زود  رشیتهمهم  ،در واقع

ظر  و زمینه  تر و علو  ط یعی و ریاضیی، همی  جن ه توجه همزمان به اجزا و به تصیویر کلی
تر به اجزا و ارت اط بزرگتر اسیت. در ریاضییات و مهندسیی دانشییویان به توجه هرچه دقیق

انداز بزرگتر و ظر  و زمینه  میان آنها تشیویق می شیوند. اما به آنان درخصیوم اهمیت چشیم
التحصیییالن ای  بعدی شییدن  ارغ شییود. ای  امر خطر یکتر توضیییح چندانی داد  نمی را 
سییو در  به ای  1960ها را ا زای  می دهد. به همی  اعت ار بود  اسییت که از دهه رشییتهق یل  

علو  انسیانی و اجتماعی نیز ا زود   های ها، دروسیی از رشیتهبرنامه درسیی همه ای  ق یل رشیته
مو ق های  شد  است. اما ای  دروس محدود شاید برای القای آن نو  ناا  نقادانه که در رشته

گیر می شیود، کفایت نکند. به ای  نی و اجتماعی به نحو بنیادی در دانشییو جایعلو  انسیا
علو  انسیانی و اجتماعی باید از ای  مزیت نسی ی خود به های التحصییالن رشیتهترتیک  ارغ 

 پذیری خود بهر  بایرند. نحو حداک ری برای ازدیاد شانس است دا 
نقادانه در عی  حاا به ای  معنی اسیت که دانشیااهها در  گیری بهینه از توانایی برای تفکر  بهر  

بیایید یکسییر  خود را از  خواهنید بیه نحوی درخور بیه وظیای  خود عمیل کننید، می ایران اگر می 
انیدوزی عیاری  اییدمولوژییک بیه معر یت و دان  هیای  رویکرد هیای  وسییوسییه    شییارهیا و نیز احییانیاً 

و اجتماعی از اهمیت با تری برخوردارسیت.  خصیوم در حوز  علو  انسیانی  ه سیازند. ای  امر ب 
ای هشییارانه با دعاوی خالی از محتوایی همچون  گونه ها باید به خصیوم دانشیاا  ه در ای  قلمرو ب 

تر آنها  برسیاخت  علو  انسیانی و اجتماعی اسیالمی و یا برسیاخت  علو  اسیالمی در صیورت کلی 
وی از علو  کنونی را بیه نحو بنییادی  و نیه بیه    )کیه در بر دارنید  همیه انوا  علو  اسییت و داعییه  را  ری

 (. 1399  ، پیشینیان در سر دارد( مقابله کند )پایا های  صورت ان اشتی و بر هم ا زودن بر یا ته 
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های ایران در آیند  قرار دارد تهدیدی اسییت که از چال  دیاری که پی  روی دانشییاا 
تدریج به حاا پدیدآمدن اسییت و به  ی درهای بومهای جهانی برای دانشییاا ناحیۀ دانشییاا 

های  المللی و ولع دانشییاا ها خواهد انیامید. تسییهیل ارت اطات بی شییدن آنبالموضییو 
شییدن مانع زبان برای جهانی برای تسیی یر بازارهای آموزشییی در همه جای دنیا و برطر  

یان بومی در همۀ  شیود که دانشییوتری  دروس منیر بدان میدسیترسیی به محتوای پیشیر ته
های کشیورهای خود از دسیت بدهند زیرا کشیورها رز ت خود را برای ث ت نا  در دانشیاا 

های معر تی را مسیتقیمًا از منابعی که خود در تولید  تری  یا تهکنند که قادرند تاز مشیاهد  می
ز همی  مراکز  انید درییا یت کننید و در نهیاییت نیز میدارک تحصیییلی خود را اهیا سییهیم بود آن

های بومی های جهانی برای دانشییاا کسییک کنند. در چنی  شییرایطی که رقابت با دانشییاا 
هیای بومی نتواننید محصییو ت آموزشییی و  کنید، اگر دانشییایا جن یۀ مرگ و زنیدگی پییدا می

های جهانی  شید  از سیوی دانشیاا معر تی خود را با کیفیتی قابل رقابت با محصیو ت ارامه
های نسیی ی خود ن اشییند، آناا  در ای  م و تدوی  کنند و اگر قادر به اسییتفاد  از مزیتتنظی

 میدان رقابت با سرعت از صحنه حذ  خواهند شد. 
های های جهانی که از پلتفر  های بومی بر دانشیاا تری  مزیت نسی ی دانشیاا شیاید مهم

هایی  رزم همۀ پیشیر تگیرند آن باشید که بهمیازی برای ارامۀ محتوای دروس خود بهر  می
تر تر و ملموس گراییانیهای هرچیه واقعکیه در قلمرو ارامیۀ محتوا در  ایییای مییازی بیه شیییو  

تردید از ای  پس در سیطوح با تری تحقق خواهد یا ت، همچنان شید  اسیت و بیحاصیل  
مییان ارت یاط واقعی و رودررو در  ایییای واقعی و ارت یاط مییازی )حتی بیا بیا تری  کیفییت( 

شییدنی ن واهد بود، مار آنکه  ناوری بتواند گا  برطر  تفاوت وجود دارد و ای  تفاوت هی 
نیز در  اییای میازی بازسییازی کند، که ای  امر به یک معنا نوعی  عماًل واقعیت بیرونی را 

شود.  تناقض منطقی و بنابرای  محاا محسوب می
بیایید نیه تنهیا قیادر بیاشیینید کیه  هیای جهیانی، دانشییایاههیای ایران میدر رقیابیت بیا دانشییایا 

را  ای و نظری عملی و حر ههای تری  سیطوح دان  و معر ت و با کفایت تری  مهارت عالی
حایوری به دانشییویان خود ارامه دهند، های میازی و نیز کالس های  با اسیتفاد  از پالتفر  

بهینه از امکان روبرو شییدن رو در رو با دانشیییویان و نیز امکان ارت اط گیری  که باید با بهر  
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زیسیته دانشییویان و  های  چهر  به چهر  دانشییویان با یکدیار به ارتقاا هر چه بیشیتر تیربه
ش صی و حر ه ای و اجتماعی آنان را های  نظری و عملی که تواناییهای آموزش دادن جن ه

هیای  حیداک ر می سیییازد، کمیک رسیییاننید. در بهینیه سیییازی بیازد  ای  رویکرد توجیه بیه جن یه
( و  1396 ،یآبادم تل  از ظرای  روانشیناسیی آموزش و پ وه  ضیروری اسیت )ابراهیم

عییار، ال تیه در گرو ایییاد تحوا اسیییاسییی در نو  نارش همیه  تحقق آن بیه صییورت تمیا   
ریزان در سییطوح م تل  )و از آن انیدرکیاران در امور آموزش عیالی و نیز همیه برنیامیهدسیییت

 سیاسی( است. های گیری جمله سطوح تصمیم
های  در آیند  را در برابر چال    های ایران تواند شانس بقای دانشاا  عامل مهم دیاری که می 

سو آیند  باز است به ای  معنی که هی   جهانی ا زای  دهد ای  نکتۀ اساسی است که از یک 
بینی کند. از سوی  تواند با اطمینان مسیر تحو ت آیند  را پی  ش  ، گرو  یا کشوری نمی 

  تواند شرایطی را  راهم آورد که تهدیدهایی دیار، نتایج و ت عات ناخواستۀ اقدامات ابنای بشر می 
به  پالستیکی  محصو ت  اولی   که  زمانی  نمونه،  برای  سازد.  هماان  متوجه  را  عنوان  جدی 

به   راورد   طو نی(  بسیار  مدت  به  پایداری  و  نامیرابودن  جمله  )از  جادویی  خوام  با  هایی 
کرد که ان اشت ای  محصو ت در محی  زیست  بینی می بازارها عرضه شدند کمتر کسی پی  

نوعی  اجعۀ   می زیست به  جن ه محیطی  همۀ  که  جمله  انیامد  از  سیار ،  ای   در  حیات  های 
های زیستی و زنییرۀ زذایی در معرض خطراتی جدی از جمله کاه  باروری  سالمت گونه 

 دهد.  واسطۀ ازدیاد درصد هورمون استروژن در زنییرۀ زذایی( قرار می در میان مردان )به 
های  ی در قرن نوزدهم امکان اسییتفاد  از سییوختهمچنی ، هناامی که انقالب صیینعت

کرد کیه مصییر  گسییتردۀ ای   سیییلی را  راهم آورد، ای  نکتیه بیه ذه  کسییی خطور نمی
شود و از ای در جو زمی  و ازدیاد دمای زمی  میها منیر به ان اشیت گازهای گل انهسیوخت

ها  ها و تو انورد و خشیکسیالیخبو  زمی  برهم میرهاذر ای  امر کل تعادا حیاتی زیسیت
ها شیدن آب اقیانوس ها( و نیز اسییدیهای )ناشیی از با ر ت  سیطح آب در اقیانوس و سییالب

محیطی را عیارض سییییارۀ زمی   هیای اسییییدی و... انوا  مشییکالت زیسییتدر نتیییۀ بیاران
کادمی ملی علو ، مهندسی و پزشکی،  می (.  2021  ،1وای؛ روچا و ایس2019سازد )آ
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م تل  به  های ای  مشیکالت به نوبه خود انوا  چالشیهای سییاسیی و امنیتی را برای کشیور 
(. در چنی  شیرایطی میدان عمل برای 2021، ِگری یه 2018همرا  می آورد )تومینی و سیاندرا  

نو بر روی هماان باز اسییت. دانشییااههای ایران می باید با جهتایری  های  عرضییه اندیشییه 
های دانشییویان را به گونه ای تربیت کنند که از همان آزاز برای اندیشییدن در ا ق حسیابشید ،  

 ز  های  نو، بی هی  عقد  خود کم بینی، توانایی های باز و جسارت ورزیدن برای عرضه طرح 
نظری  ز  برای های  انداز و چشییم ها  شییناسییی ها و روش هم از حی  در اختیار داشییت  روش 

مرت ه اوا ضییروری برای مو قیت در  های  و هم از حی  دارا بودن معر ت ا ه ایناونه نظر ورزی 
های ایران  های درسییی دانشییاا  باید در برنامه هایی که  مهیا سییازند.یکی از جن ه ها  ای  عرصییه 

های نوآورانه و  های مربوط به اندیشیییدن گونه مهارت گنیاند  شییود، دروسییی اسییت که ای  
(. 2022پایا    ، 1202 2، پاچر 2021 1ماس دهد ) می   محور را آموزش مس له 
 

 . تکملۀ نهایی5
هیای  رهنای، تحوا در نظیا  گیانیۀ چرخ آینیدۀ دانشییایا  بی  از هر چیز تحیت تیأثیر سیییه

دان  و توسییعیۀ شییتیابیان در  ایییاهیای ارت یاطی و اطالعیاتی قرار خواهید گر یت. در ای  
انتقاا دان  به تواناسیازی دانشییویان و کمک به گیری کالن دانشیاا  از چارچوب، جهت

گاهانۀ آنان برای گیری پویایی ذه  و ادراک دانشیییویان دربارۀ حاا و آیند  و تصییمیم های آ
نهیادن درجهیان پیچییدۀ پی  رو تغییر می ییابید. در سییطح مییانی )آموزش دانشییایاهی(، گیا 

گر، منفعیل و  ویکرد، انسیییان نظیار بیایسیییت بیازآرایی شییود. در ای  رنایا  بیه انسیییان نیز می
گا  اسیت، در  رایند کسیک دریا ت کنندۀ تیربۀ محیطی نیسیت بلکه بر ذه  و عمل خود آ

گذارد. کند تأثیر میتیربه  عاا است و بر آیندۀ خود و محیطی که در آن زیست می
واجید  در چیارچوب نظرییۀ شیینیاختی و اجتمیاعی و م تنی بر دییدگیا  عیامیل    3آل رت بنیدورا 

های انسیان پویا و دارای  ، خود حرکت انسیان به سیوی آیند  را یکی از مشی صیه4آزادی و اراد 
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گاهانه به اسیتق اا تأثیرگذاری تفکر خالز و زایشیی می داند که براسیاس آن انسیان با طراحی آ
ی  (، سازگار 2006شناسی عاملیت انسان« )رود. وی در مقالۀ »روانبر رویدادهای آیند  می

   یمح از شیرای سیازد  یقادر م داند که او را  و تغییر را دو عامل حیاتی در زندگی انسیان می
 گزینی در طوا زندگی را به او بدهد.  بینی و آیند پی و قدرت   برود راتر پیرامون 

و ترسیییم آیندۀ  خود    یزندگ   یدر شییرا ا محی  نیسییتند بلکه محصییو از نظر بندورا مرد 
انسیان   اریاخت   یب  یدوگانا  ی خوداجتماع  یشیناختوی م تنی بر نظریۀ نق  دارند.  خویشیت   

ا راد را   یخود زنیدگ  ۀنوبی بیه  یاجتمیاع  یهیااز نظر او نظیا کنید.  یرا رد م  یو سیییاختیار اجتمیاع
و    یرد سییطوح   بر یرگذاریتأثو نق   عاا او در  انسییان   اریاختاما مانع  دهند یسییازمان م

ی زندگی در حاا و آیند  نیسییتند. در ای  چارچوب، آموزش دانشییااهی نیز در سییطح  جمع
های جدید یادگیری از جمله  ایای میازی  و  بایسیت در مسییر  انط از با موقعیتخرد می

ع ور  از  بسیترهای محدود سینتی قرار گیرد. دانشیاا  آیند  ترکی ی از  ایاهای کال دی موجود 
 خواهد بود.  1های الکترونیکی )سای ر  یزیکاا(سامانهو 

های کلیدی گفتارهای دیییتاا یکی از حلقهای و  درس تولید منابع آموزشیی چندرسیانه
آیید کیه کیار تولیید و ارامیۀ آن در تکمییل زنییرۀ آموزش و ییادگیری الکترونیکی بیه حسیییاب می

، محتوا و ارت اطات، دگرگون خواهد شید تابع نظم جدید خواهد بود. کالس درس در شیکل
استاد با محتوا در تعامل انسان، ماشی  دانشیو و دانشیویی دانشیو، استادیی و رواب  دانشیویی 

 یابد.  ها نظا  و سامان میو سامانه
برنیدۀ آموزش دانشییایاهی، میاننید آموزش هیای پی رسییید، نظیا همچنی  بیه نظر می

های از ک راهۀ توسیعۀ  ناوری بدون اتکا به آموزش روش   کالسییک و سینتی، برای جلوگیری 
هیای ییادگیری، نییازمنید اسییتیانیداردهیای آموزش بیا نایاهی پوییا و و هید   2تعلیم )پیداگوژی(

 رشدیابند  در ت ادا دان  و تیربه میان استاد و دانشیو باشد.  
از اپییدمی ویروس کرونی  ا، موانع و ارزییابی برنیامیۀ آموزش الکترونیکی در دوران بعید 

ها و  رود با اسییتفادۀ بهینه از ظر یتمشییکالتی را در ای  حوز  نمایان سییاخت که امید می
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ها، میموعه  های م تنی بر وب و هوش مصینوعی، پادکسیتابزارهای روزآمد همچون سیامانه
هیای خیدمیات تولیید و عرضیییۀ آموزش و محتوای الکترونیکی، و سیییامیانیه  1آثیار الکترونیکی

م  تی در  تحصیییالت عالی و دانشییااهی نمایان شییود. تحقق ای  حرکت رو به آیند  تحوا 
ها، مؤسیسیات پ وهشیی، ها و همکاری دانشیاا ای اسیت که  با حمایت راه ردی دولتاید 

 شود.  بنیان ممک  میهای دان های علم و  ناوری و مشارکت شرکتپارک 
عنوان  های محلی بهسییازد با اییاد شیی کهقادر میای  برنامه، اسییتادان و دانشیییویان را 

هیای درون و بیرون هیای ارت یاطی مییان خود م یاط یان در سییطح کالس درس و محی پیل
های جهانی  پیوندهای علمی و دانشیااهی پرشیمار، برنامۀ دانشیاا  و نیز پیوسیت  به شی که

رود در ای  شیرای  انتظار می  آموزش و یادگیری خود را دامنه و اثرب شیی بیشیتری ب  شیند. 
رونید آموزش و ییادگیری بیه خیارج از کالس درس و در ورای  اییای کیال یدی منتقیل شییود و 
 ایای دانشیاا  و بل  ایای کل شیهر به محلی برای تعامل علمی، ت ادا دان  و محلی برای 

 های پایه ت دیل شود. انتقاا تیربه و کسک مهارت 
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لو(.  رسیتم(. دانشیاا  و محی  بیرون: تعامل با  ناوری و بازار )مترجم: قدرت حاجی1381جیمز )دودرسیتات،  
ریزی اجتماعی و مطالعات  رهنای وزارت علو ، تحقیقات و  ناوری.تهران: د تر برنامه

 تهران: مؤسسه مطالعات  رهنای و اجتماعی.. مسائل نموزش عال  ادران(. 1397)ذاکرصالحی، زالمرضا 

(. جوانان و بیاانای تحصیییلی و دانشییااهی. تهران: 1393ذکایی، محمد سییعید؛ اسییماعیلی، محمدجواد )
 ی.مؤسسه مطالعات  رهنای و اجتماع

. یا و مراکز علم  اا نگتای  ا  ج راهیتای هریتگ  در ادرانتوزد  اهیتت  دانشتتگتا  (.  1383رهنمیایی، محمید تقی )
 ریزی  رهنای و اجتماعی وزارت علو ، تحقیقات و  ناوری.تهران: د تر برنامه

. تهران: دبیرخیانیه شییورای عیالی ای ار ارزدتاا  هاتتتای مبتازی ادران ماتدمت (.  1385عیاملی، سییعییدرضیییا )
 رسانی.اطال 

یای روز در نظام  ضترورت انت حات در نموزش عال : تلمل  ار مستائل و چال (.  1396الله )عزیزی، نعمت
 . تهران: مؤسسه مطالعات  رهنای و اجتماعی.دانشگای  کشور

.  پژوی  نموزش عال  و دانشتتگا  در ادران: مبان  و ستتتاردویا ندتد  (.  1400 راسییت وا ، مقصییود  )ویراسییتار( )
 ریزی آموزش عالی.تهران: مؤسسه پ وه  و برنامه

دانشتتگای  ک  اود: تلم ت  دراار  دانشتتگا ، دانشتتگاییان و دانشتتبودان. مبموع   (.  1397 کوهی، ناصییر )
 تهران: مؤسسه مطالعات  رهنای و اجتماعی.. گویاویا و گف ماایت، دادداش 

کیادمییک و ط قیۀ پیا درهوا در ایران  (1398ع یاس )ویراسییتیار( )  کیاظمی، مبموعت  ماتایت اولی     پرولتیارییای آ
. تهران: مؤسیسیه مطالعات  رهنای یماد  مل  مطالعات هریتگ  و اجهماع  نموزش عال ، علش و هتاوری

 و اجتماعی.

(. آموزش عالي در آسیتانه قرن بیسیت و یکم: گزارشیي از کنفرانس جهاني  1377کنفرانس جهانی آموزش عالی )
)مترجم: مقصییود  راسییت وا  و احمد ک ریایی(. تهران: مؤسییسییه پ وه  و   1998آموزش عالي در سییاا  

زی آموزش عالیری برنامه

هیای جیدیید آموزش عیالی و پ وه  برای تغییر اجتمیاعی و ( : پوی 2009)  کنفرانس جهیانی آموزش عیالی
(2009جو ی  8( بیانیه نهایی )2009جو ی  5-8توسعه )یونسکو، پاریس، 

دانشتتگا  ندتد ؛ اا نگای  ا  روندیای (.  1400گودرزی، زالمرضییا؛ پدرا ، ع دالرحیم؛ و مطل  ی، مصییطفی )
 ) (.. تهران: انتشارات دانشاا  اما  صادزجهان  و مل 
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هیای کمی در آموزش عیالی  نیامیه(. جیایازی  معر یت! مصییی یت ت یدییل پ وه  بیه اجرای آیی 1399گوییا، زهرا )
 .113-118(، 2و1)4، هصلتام  دانشگا  امروزایران. 

. تهران: مؤسیسیه  هلستف  دانشتگا : تلم ت  دراار  دانشتگا  در جهان و ادران(.  1398احوزی، رضیا )ویراسیتار( )م
 مطالعات  رهنای و اجتماعی.

 های ارت اطات.تهران: مرکز پ وه . اج س جهان  سران دراار  جامع  اط عات (. 1383معتمدن اد، کاظم )

. اندازیای جهان یای انهاادی و چششیای اتیادی، دددگا  جامع  اط عات ، انددش (.  1384معتمدن اد، کاظم )
 های ارت اطات.تهران: مرکز پ وه 

تهران: مؤسیسیه مطالعات  رهنای و  نموزش عال  در ادران، حال و ندتد . (.  1398یمنی دوزی سیرخابی، محمد )
 اجتماعی.

&
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https://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.717.1851&rep=rep1&type=pdf
https://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.717.1851&rep=rep1&type=pdf
file:///C:/Users/Dr%20Ali%20Paya/Downloads/Ben-Ghiat,%20R.%20(2020).%20The%20Right’s%20War%20on%20Universities.%20New%20York%20Review%20of%20Books,%20Retrieved%20from
file:///C:/Users/Dr%20Ali%20Paya/Downloads/Ben-Ghiat,%20R.%20(2020).%20The%20Right’s%20War%20on%20Universities.%20New%20York%20Review%20of%20Books,%20Retrieved%20from
https://www.nybooks.com/daily/2020/10/15/the-rights-war-on-universities
https://www.jstor.org/stable/488356
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https://www.academia.edu/29925185/Sophistry_Rhetoric_and_the_Postmodern_Condition
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