آیا عصر طالیی وجو د داشته است؟
تامالت یک معاون فرهنگی در دانشگاه

▐رابرت بورگس ▌1دانشگاهها ثمرهی بستر اجتماعی و تاریخی هستن د که در آن محیط تکاملیافتهاند.
دانشگاهها در چهل سال گذشته دستخوش دگرگونی عم دهای ش دهاند .تعدا د دانشجویان ورودی جهت تحصیل
در مقاطع کارشناســی و کارشناسی ارش د افزایش یافته است .حجم پژوهش انجامیافته در دانشگاهها توسعه
چشمگیری داشته است و امر تدریس که در نمایه کلی بخش آموزش عالی اهمیت واالتری دارد ،توجه بسیار
زیادی را جلب کرده اســت .عالوه بر این ،گسترهای از فعالیتها مانن د مشاوره ،تجاریسازی سرمایه فکری و
فعالیتهای کارآفرینی در حال حاضر ب ه بخشی از کار روزمره دانشگاهها تبدیل شده در حالی که تا چندسال
پیش اخیر این مسئلهها ،اموری نسبتاً نادر و تا حدودی مبهم در وظایف دانشگاهها محسوب میشد.
در کنار این فعالیتهای «نوین» ،در بخش آموزش عالی تحوالت ملی عم دهای رخ داده است ،در این بخش
بهواسطه گسترش ممیزیهای سازمانی در امر تدریس و یادگیری از سوی نمایندگان تضمین کیفیت و ممیزی
پژوهش به خاطر ارزیابی پژوهش از سوی شورای تأمین اعتبار آموزش عالی ،شاه د افزایش مسئولیتپذیری
بو دهایم .درنتیجه ،موقعیت کارکنان علمی و اداری در آموزش عالی دستخوش تغییرات قابلتوجهی شده است.
اما چه الگوهایی در سیستم آموزش عالی موجو د است؟
طبق گزارش رابینز ( )1963مشــخص شــ د که در سال  1900تنها دو هزار دانشجو بهصورت تماموقت در
آموزش عالی مشــغول تحصیل بودند ،اما براساس گزارشی که در  1963منتشر شده است در بخش مذکور
یده د که تنها پنج درص د از
 118000دانشجو وجو د داشت .علیرغم گسترش مشارکت ،این گزارش نشان م 
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1.Robert Burgess

گروه ســنی در آموزش عالی حضور یافتهاند ،اما طبق گزارش ســال  2006چهلوسه درص د از گروه سنی در
سیستم آموزش عالی حضور داشتند .این گزارش در مقاله کن رابرتز بهطور خالصهوار آمده است و در ویژهنامه
آموزش عالی مجله تایم ( )2006به چاپ رسیده است که در آن ویژگیهای اصلی مرتبط با «دانشجوی عادی»
در  1960با ویژگیهای اصلی «دانشجوی نخبه» در آغاز قرن بیست و یکم (جدول  )6-1مقایسه ش دهاند.
جدول  :1دانشجوی عادی 1963 ،و 2006

 -1963آنچنانکه بودیم

 -2006چنانکه زمانه مارا تغییر داد

نخبه

عادی

تنها پنج درص د جوانان در دانشگاه حضور یافتند

بیش از  40درص د جوانان در دانشگاه حضور یافتند

انتخاب نامحدو د شغل برای فارغ التحصیالن

احتمال دو در پنج شروع فعالیت قشر غیر فارغالتحصیل

مرد

زن

از مدارس ویژه با نظام گزینش دانشآموز

از دبیرستانهای عمومی بدون نظام گزینش

احتمال کسب موفقیت 2.2

احتمال کسب موفقیت 2.1

قادر به پرداخت شهریه

مشمول وام شهریه

شغل نداشتند

شغل پارهوقت دارند

محل رفتوآمدشان محصور در محوطه دانشگاه بود

رفتوآم د دائمی در کل شهر دارند

منبع :خالصه مقاله کن رابرتز در ()2006

یدهد ،در الگوی جذب دانشــجویان در سیستم آموزش عالی و
همانطور که خالصه مقاله رابرتز نشــان م 
مشــخصات معمول دانشجویان تغییرات عم دهای به وجو د آمده است .از سال  1996-97کمیسیون بررسی
نظام آموزش عالی انگلستان طبق گزارشی اعالم کر د که  1.6میلیون دانشجو در آموزش عالی مشغول تحصیل
هستند .درواقع میتوان اشاره کر د که درص د بیشتری از دانشجویان که وار د محیط دانشگاه ش دهان د از طبقات
پایینتر اجتماع هســتند -وضعیتی که از طریق سیاســتهای مشارکتی گسترده -در حال عملیاتی شدن-
توســعهیافته است و نهادهای آموزش عالی نیز رویدادهای مدارس ،بازدی د از دانشگاهها و تشکیل کالسهای
ندهی کر دهاند .تمام این فعالیتهای فرعی بهمنظور ترویج فعاالنه
تابستانی هفتگی را در مناطق مربوطه سازما 
آموزش عالی گسترش یافتهاند ،اما چن د سال طول خواه د کشی د تا بدانیم که آیا درص د کمتری از دانشجویان
به سیستم آموزش عالی راه خواهن د یافت یا نه.
ازجمله تغییرات در ترکیب گروه دانشــجویان میتوان به تغییر در ترکیب جنســی آنها اشاره کر د که در
 1962-63تنها  26درص د دانشجویان زن بودند ،درحالیکه در  1979-80زنان شامل  37درص د دانشجویان
میشــدند ،و طبق گزارش مذکور که در  1997منتشــر شده اســت زنان  51درص د دانشجویان را تشکیل
یدهنــد .البته اگر نژا د و قومیت را هم به متغیرهای این پژوهش اضافه کنیم ،درمییابیم که دانشــجویان
م
گروههای قومی در سیســتم آموزش عالی ،بیشــتر حضور یافتهان د (برگــس  .)1999اطالعات برآمده از این
پژوهش به انحای مختلف حکایت از آن دار د که در طول چهل سال گذشته فرصت حضور برای گروه وسیعی
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از دانشجویان افزایش یافته است ،این دا دهها همچنین نشانگر روشهای ضمنی هستن د که طبق آن دانشگاه و
فعالیت درون محیط آن تحول خواه د یافت .این برخی از تغییراتی بو د که در حال حاضر به آن اشاره کردیم.

آیا اساساً چیزی به نام عصر طالیی وجو د داشته است؟

پژوهشــگران فراوانی هستن د که به نقل از همکاران دانشگاهی باور دارن د که امروز چیزهای مهمی در نظام
دانشگاهی ازدسترفته است.آنها بهطور ویژه به اتالف وقت در انجام فعالیتهای دانشگاهی –اعم از تحقیق و
پژوهش -اشاره میکنند .این مفسران بر این باور هستن د که استقالل و آزادی نسبی نظام دانشگاهی از میان
رفته و وضعیتی پیشآمده که دانشگاهیان با دامنه وسیعتری از مسئولیتها مواجه هستن د و حجم کاریشان هم
نهتنها کاهش نیافته بلکه افزوده شده است .کاهش اختیارات و قدرت تصمیمگیری گروه ازجمله مسائلی است
که به آن بســیار اشاره شده است؛ غالباً چنین عنوان میشو د که قدرت تصمیم گروههای علمی کاهشیافته
و در مقابل نهادهای مدیریتی و اجرایی سهم جدیتری در شکلگیری تصمیمها و برنامههای گروهها یافتهاند.
استدالل برخی افرا د دانشگاهی این است که رابطه با دانشجویان و تفکیک مدیریت از مسئولیتهای دانشگاهی
کاهش یافته است .اما برای اثبات این ادعا چه مدارکی وجو د دارد؟آیا مدرکی وجو د دار د که نشان ده د هنگام
ایجا د فرصت برای انجام پژوهش و فعالیت در ســطوح باالی رابطه با دانشجویان و مشارکت کامل در جریان
تصمیمگیری عصر طالیی دانشگاهها بوده است؟ آیا عصر طالیی یک افسانه است؟ و بهطور خالصه آیا چنین
عصری اص ً
ال وجو د داشته است؟

مدیران مناسب

همانطور که سلیا ویتچورچ بیان کرده است ،اصطالح مدیریت تعریف بسیار بیقاع دهای دارد .وی در فصلی از
کتابش بر چگونگی تمایز بین « مدیران سرپرست» و «مدیران متخصص دانشگاهی» تأکی د میکند .این تمایز
نوعی تقسیم فرعی و بسیار تصنعی کارکنان آموزش عالی است .درواقع ،میدل هورست ( )2004بیان میکند
که الگوی مدیریت و رهبری علمی دانشگاه دستخوش تغییر چشمگیری شده است .مدیریت آموزش عالی دیگر
به معاون دانشگاه محدو د شده است ،البته این نوع مدیریت تا ح د تشکیل گروه ارش د مدیریتی گسترشیافته
است .گاهی اوقات این گروهها بهطور کامل متشکل از دانشگاهیان است و شامل معاونان روسای دانشگاهها به
همراه مجموعهای از مسئولیتهاست ،این مسئولیتها عبارتان د از :مدیر آموزش و تدریس ،مدیریت نوآوریها،
ارتباطات بیرونی دانشــگاه ،فعالیتهای بینالمللی و پژوهش .سرانجام ،مدل همکاری که ویتچورچ نیز به آن
اشاره دار د میتوان د توسعه یابد .این مدلی است که بهموجب آن گروههای ارش د مدیریتی را کارکنان برجسته
یدهند .آنها احتماالً متشــکل از کل معاونان دانشگاهها هستن د که با
علمی و اداری درون نها د تشــکیل م 
کارکنان ارش د اداری برابرند ،ازجمله :مسئولین امور جذب و نمرات ،مدیران امور اداری دانشجویان ،مدیر مالی
و مدیر بازاریابی.
چنین گروهی روســای اداری و علمی را گر د هم میآور د که بتوانن د افق نظر دانشــگاه را در مور د نوآوری و
سیاستهای کالن توسعه دهن د آنها را در پیادهسازی این راهبردهای م د د رسانند .دانشگاه نهادی پیچیده
و بزرگ اســت که مدیریت در آن ضروری است .گروههای ارش د مدیریتی ،مدیران متخصص دانشگاهی را در
حوزههایی همچون امور مالی ،مدیریت مستغالت و توسعه علمی گر د هم میآور د تا در کنار هم بتوانن د موجب
توسعه راهبردی نهادهای زیرمجموعه شوند.آنها هریک از منظر نها د و حوزه متبوع خو د به منافع سازمانی
مینگرن د و در تصمیمگیریهای اجرایی و برنامهریزی مشــارکت میکنند؛ بهاینترتیب در یک فراین د جمعی و
چندجانبه سیاستهای راهبردی و کالن دانشگاه تعریف ،و در سطحی منطقهای پیادهسازی و اجرا میشود.البته
ضروری است که به چنین گروههایی شناخت کافی از نظام علمی و دانشگاهی و اهداف دانشگاه داشته باشند
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تا بتوانن د واقعاً درزمینهی پیشرفت دانش و انتقال آموزش فعالیت کنند.
ممکن است در اعتراض به اینهمه مناسبات مدیریتی پیچیده گفته شو د که هدف اصلی دانشگاه ،تنها انجام
عالیترین سطح پژوهش ،و در پی آن ارائه برترین سطح آموزشی است که از همین پژوهشها مایه میگیرد.
اما در پاســخ میتوان چنین گفت که مسئولیت اصلی دانشگاه در همین شرح وظایف هم برقراری ارتباط با
دانشــجویان و ارائه نتایج فعالیتهای پژوهشی به آنان است .طبق بررسی هنکل در مور د هویت دانشگاهی،
بسیاری از خبرگانی که با ایشان گفتگو شده چنین ابراز کر دهان د که هویت علمیشان را در تعامل با استادانی
یافتهان د که میتوانن د شور و هیجان انجام پژوهش و توسعه موضوعات تدریس را به دیگران انتقال دهن د (هنکل
 .)2000البته راهبران این پژوهشهای دانشگاهی بای د همزمان هم درزمینهی پژوهش بنیادی و هم در حیطه
پژوهشهای کاربردی و تجاریسازی آن پیشرو و فعال باش د که این امر مستلزم مهارتهای مختلف ،انگیزش
و چالشهای فکری نو و متفاوتی است.

نقش پژوهش

یکی از مشــخصههای مهم دانشگاه در مقایسه با سایر نهادهای آموزشی این است که اعضای آن حوزههای
تخصصی ویژه خو د را توسعه هم میبخشند .بسیاری از اندیشمندان بر این باورن د که حیثیت علمی دانشگاهیان
غالباً در گرو این مهم است که بر یک حوزه مشخص پژوهشی تمرکز کنند؛ گرچه پژوهش میتوان د شکلهای
بسیاری به خو د بگیرد.
پژوهش ماهیتاً کنشی بنیادی است و غالباً از سوی انجمنهای علمی و یا هیئتامنای بنیادهای خیریه مورد
حمایت قرار میگیرد .تنها با این نوع حمایت است که برای محقق اصلی و همکاران پژوهشی وی امکان فعالیت
در تحقیقات بنیادی فراهم میشو د زمینه گسترش مرزهای دانش فراهم میآید.
این نوع پژوهش قادر اســت تغییرات بنیادی ایجا د کند؛ و با بهرهگیری از تفاســیر جدی د علمی و تالش در
ندســت ،ممکن است
حوزههای نوین دانش ،به تحول و توســعه علمی دســت یابد .جدا از حمایتهایی ازای 
پژوهشها به شــکلی کاربر دیتر برای شــرکتهای صنعتی انجام گیرد .در حوزه پزشکی ،پژوهش از جانب
شرکتهای داروســازی از طریق آزمایشهای بالینی و توسعه داروهای جدی د انجام میگیرد .ضمناً در علوم
اجتماعی ،پژوهش و فعالیتهای توســعهای شکل ارزیابی حوزههای خاص فعالیت را به خو د میگیرند .برای
مثال در طول ســال  1990پیا دهســازی پژوهش در سیستم مدارس با سابقه پیشرفت در تمام ابعا د فعالیت
ارزیابی افزایشیافته است؛ و همین نوآوریهای دوران پیش از دانشگاه بهنوبه خو د به معرفی طرحهای شخصی
توسعهای در دوران آموزش عالی منجر شده است.
جنبه دیگر فعالیت پژوهشــی در مقطع تحصیالت تکمیلی شکل میگیر د که تا دهه گذشته در انگلستان
توسعه نسبتاً ناچیزی داشته است .در حال حاضر ،پژوهش در مقاطع تکمیلی به جنبه مهمی از مبنای پژوهش
تبدیل شــده است و گزارشها نشانگر افزایش تعدا د مشارکتکنندگان اســت .طبق گزارش رابینز ()1963
 7475دانشــجو در مقاطع تحصیالت تکمیلی پژوهش ثبتنام کر دهاند ،درحالیکه در سال  2004تا ،2005
 58080دانشجوی تماموقت و  53910دانشجوی پارهوقت در این مقاطع ( ) 2006HESAمشغول به تحصیل
بودند .به همین ترتیب ،دانشجویان تحصیالت تکمیلی سطح پژوهش را در دانشگاهها ارتقاء دا دهاند؛ مخصوصاً
یدهند .در
در فیزیک ،علوم طبیعی ،علم پزشکی و مهندسی که بخشی مهم را از گروه مجموعه علوم شکل م 
این میان دانشجویان علوم اجتماعی و انسانی عموماً بهعنوان پژوهشگران مستقل فعالیت میکنن د و با تمرکز
بر حوزههای تخصصی که برمیگزینند ،هریک به جایگاه ویژه خو د دســت مییابن د و بهنوبه خو د این حوزه
یدهند.
تخصصی را متناسب با یافتهها و پژوهشهای انجامشده توسعه م 
در پنجاه سال اخیر در علوم انسانی و اجتماعی شاه د معرفی برنامههای مشخص دانشجویان دکتری بودیم
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یدهن د
یدهد .این دورههای آموزشی اجباری هستن د و تضمین م 
که روششناسی سیستماتیک را پوشش م 
که دانشــجویان فارغالتحصیل طبق اصول موردنظرشــان وار د اجتماع شــون د بهنحویکه این دانشجویان با
طیف گستر دهای از ابزار مفهومی و روششناختی آشنایی پیدا کنن د (برگس .)1994 ،این برنامهها همچنین
فرصتهای بیشتری را جهت فعالیت طبق اصول فردی در اختیار میگذارن د که در آن پژوهشهای بینرشتهای
و چن د رشــتهای انجام میگیرد؛ تنها چنین رابطهای است که پژوهشگران و گروههای مختلف علمی را برای
مقابله با مســائل «جهان واقعی» گر د هم میآورد؛ در غیر این صورت ،اصول ســختگیرانه حاکم بر فضای
خارج از دانشگاه بختی برای رسیدن به راهحل و نتایج قابلاتکا باقی نخواه د گذارد .درواقع ،در کنار برنامههای
فردی پژوهشی که از سوی شوراهای پژوهشی حمایت میشوند ،برنامههای پژوهشی دیگری نیز هستن د که
گروههای مختلف را جهت فعالیت گردهم میآورد .بهعنوانمثال ،برنامه «فراگیری فناوریهای پیشرفته» که از
سوی شورای پژوهش اقتصادی و اجتماعی ( )ESRCهدایت میشو د متکی بر بودجهای است که آن را شورای
پژوهش علوم مهندسی و فیزیک ( )EPSRCتأمین میکند ،این شورا شامل ارزیابان از گروههای مختلف علمی
و همچنین علوم اجتماعی است که هدف آن ترویج فعالیت در حوزههای مختلف تحت بررسی است .اما تمام
این فعالیتها چگونه باهم ارتباط مییابند؟ این مبحث چگونه در تدریس معنا میشو د و در دورههای آموزشی
ارائه میگر دد.

برگزاری دورههای آموزشی

دانشگاه در دورههای آموزشی-در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارش د  -شاه د رش د چشمگیری بوده است.
گزارشها نشان میده د که در سالیان اخیر دانشگاهها و کالجها ،تنها در مقطع کارشناسی ارشد 50300 ،برنامه
را تبلیغ کر دهاند .عالوه بر این ،دانشــگاهها در مقطع کارشناسی ارش د دستخوش توسعه چشمگیری ش دهاند.
درواقع ،همچون توسعه آموزش عالی در سطح کارشناسی که در سال  1980رخ داد ،توسعه مراکز دانشگاهی
فارغالتحصیلی در سال  1990منجر به افزایش تعدا د دانشجویان مشغول به تحصیل در مقاطع کارشناسی ارشد،
بهویژه در دورههای آموزشــی شده است .با رجوع به گزارش رابینز میبینیم که تعدا د دانشجویان کارشناسی
ارشد -تماموقت و بومی -که در نهادهای آموزش عالی انگلستان مشغول به تحصیل بودن د درمجموع به 2030
نفر میرسید؛ و این ع د د حتی به تعدا د دانشجویان ثبتنامشده دانشگاه لستر در سال  2005تا  2006با 8710
دانشجوی ثبت نامی نمیرسد.
دورههای آموزشمحور مقطع کارشناســی ارش د غالباً با هدف ایجا د فرصتهای شغلی توسعهیافتهاند .این
برنامهها عموماً دورههای آموزش مهارتهای شــغلی هستن د که بر مبنای پژوهش پیوندیافتهاند ،دانشجویان
در کنار یکســری دورههای آموزشــی با نگارش پایاننامه مهارتهای پژوهشــی نیز به دست میآورند .مث ً
ال
کل برنامههای کارشناســی ارش د حوزه مدیریت دورههایی آموزشمحور هستن د که در کنار حوزههای علمی
همچون حقوق ،روانشناســی ،جرمشناســی و دیگر علوم ،از سوی دانشگاه به دانشجویان پیشنها د میشوند.
تعدا د بسیاری از برنامههای علوم اجتماعی دارای جهتگیری شغلی هستن د و این مسئله در علوم طبیعی و
زیســتی نیز قابلمشاهده است .این شیوه از آموزش در مقطع دکترا موجب گسترش برنامههای جدی د شده
اســت .درحالیکه تحصیل در مقاطع پژوهشــی از طریق گزینش در مقطع دکترای تخصصی ادامه مییابد،
رشتههای جدی د دوره دکتری نیز گسترشیافتهاند .رشتههای تخصصی دوره دکتری بهطور ویژه در انگلستان
در حوزههای آموزشوپرورش ،روانشناســی بالینی و مهندسی موجو د هستند .البته این رشتهها در انگلستان
گسترش نسبتاً ناچیزی داشتهاند.
چنین گسترهای از مقاطع تحصیلی سؤاالتی را به شرح زیر مطرح میکند :چه چیزی واقعاً مقطع دکتری را
میسازد؟ و دیگر اینکه چگونه میتوان در رشتههای متنوع علمی چنین مقطعی را تعریف کرد؟ این پژوهش
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یده د که سیســتم آموزش عالی چگونه میتوان د جوابگوی نیازهای شغلی دانشجویان
بهنوبه خو د نشــان م 
یدهن د به دالیل شغلی
پارهوقتی باش د که قص د ندارن د در مقطع دکترای تخصصی ثبتنام کنند ،بلکه ترجیح م 
با انتخاب دورههای آموزشمحور همراه با نگارش پایاننامه به حل مســائلی بپردازن د که مســتقیماً برخاسته
از تجربه زیستهشــان در یافتن فرصتهای شغلی است .این پیشــرفتها در مقطع دکتری در کنار برگزاری
دورههای آموزشی کارشناسی ارش د با هدف ایجا د شغل منجر به تغییر شیوهایی شده است که بر اساس آن
یدهند؛ و در پی آن ،شیوههای جدی د نیز
دانشگاهها فرصت تحصیل در مقطع کارشناسی ارش د را گسترش م 
به ایجا د فرصتهای شغلی جدی د و در برخی موار د رشتههای تحصیلی جدی د انجامیده است (آبرامز.)1981 ،
بهعنوانمثال ،در هنر و علوم انسانی برنامههای مهم کارشناسی ارش د در نظر گرفته شده است و در رشتههای
عمومی همچون :انگلیسی و تاریخ نیز برنامههای تخصصی بینرشتهای همچون :مطالعات موزه ،مطالعات عصر
ویکتوریایی و مطالعات عمارتهای انگلســتان گنجانده شده است .چنین برنامههایی میتوان د بین پژوهش
بنیادی و پژوهش کاربردی ارتباط ایجا د کن د و پژوهش بینرشتهای را ارتقاء ده د و عالیق شغلی را در برخی
دانشجویان برانگیزد .هم در مقطع کارشناسی و هم در مقطع کارشناسی ارش د ترکیب جدیدی از رشتههای
تحصیلی در کنار هم گردآم دهان د و رشتههای جدیدی نیز به وجو د آم دهان د که موجب کسب تخصص بیشتر
دانشــجویان میشود .بسیاری از این پیشــرفتها منجر به چالشهای جدی د در برنامههای آموزشی و ایجاد
نیازهای جدی د برای معلم در آموزش عالی میشود.

تدریس

گزارش رابینز نیز بر این باور صحه میگذار د که هیچ تقســیمبندی قاطعی بین پژوهش و تدریس نیست.
یدهد:
درواقع ،وی چنین توضیح م 
بین پژوهش و تدریس مرزی نیســت؛ این دو فعالیتهای مکمل و مشــترکی هســتند .معلمی که دانش
یده د و هم بنیانی را
عمومــیاش را درباره موضوع تدریس باال میبرد ،درواقع هم مقام معلمیاش را ارتقاء م 
برای پژوهش ایجا د میکند .پژوهشگر غالباً درمییاب د که فعالیتهای شخصی ،تصویری تازه و شایسته از وی
یده د که به او هنگام آمادگی بهعنوان مدرس در تنظیم موضوع با روش جدی د کمک میکند( .رابینز
ارائه م 
)1963:182
گــزارش رابینز با بحــث درباره روشهایی ادامه مییاب د که در آن پژوهــش میتوان د با برنامههای تدریس،
مدرســان و برگزاری کالس ارتباط داشته باشد .این گزارش همچنین بر ضرورت رش د روشهای آموزشی در
کنار پژوهش خصوصاً در اســتادان ر دههای عالی مانن د دانشــیار و استا د تأکی د دارد .درواقع ،ثابت شده است
که استادان همانقدر که در زمینه پژوهشی راهبر و راهنمای دانشجویان هستند ،این نقش را در الگودهی به
یده د که ارزش علمی و اساسی دانشگاه
شیوههای آموزشی ایشان نیز بازی میکنند .تمام این موار د نشان م 
در پژوهش و تدریس سطح باال نهفته است .اما جهت حمایت از فعاالن این عرصهها چه زیرساختهایی فراهم
آمده اســت؟ تنها در سالهای اخیر است که شاه د ورو د روشهای نظاممن د جذب و ارتقای اعضای علمی به
آموزش عالی هســتیم .در کنار این روشها میتوان به تأســیس مراکز نوآوری مطابق برنامه درسی و ایجاد
طرحهای مشــارکت نیز اشاره کر د که هر یک بهنوعی در ارتقای کیفیت آموزشی و برتری یافتن یکنها د بر
دیگری مؤثر بوده است.
توسعه موجب تأسیس مراکز عالی آموزش و یادگیری شده است .توسعه این مراکز بهواسطه پیشنها د مستقیم
در گزارش جامع درباره آینده آموزش عالی ( )HMSOحاصل شــده است و موجب رقابت جهت تعالی مراکز
آموزشی شده است که در مقیاس و محدوده مراکز معین تحقیقات دانشگاهی قابلمقایسه است .میزان بودجه
فعالیتهای حیاتی و مســتمر این مراکز با بودجه مراکز پژوهشــی یکسان است 74 .مور د از این مراکز عالی
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 315میلیون دالر بودجه دریافت کر دهان د که این رقم بزرگترین سرمایهگذاری دولت بهصورت بودجه برای
بهبو د کیفیت تدریس در آموزش عالی به شمار میرود .همه این طرحهای ابتکاری برای کسانی که درزمینهی
توسعه پژوهش آموزشی و پژوهش بنیادی طبق اصول فعالیت میکنن د فرصتهایی را فراهم میکند .در این
راستا ،برای دستیابی به پیشرفت از طریق فعالیت در زمینه تدریس و یادگیری در رشتههای تخصصیشان و
همچنین ارتقاء تجربه یادگیریشان فرصتهای جدیدی پیش رویشان قرار داده شده است .بنابراین ،پژوهش
و بورس تحصیلی به جای اینکه در دانشکده امری عادی فرض شود ،بهمنظور دستیابی به شناخت گستر دهتر
در تعلیم و تربیت آغاز شده است.

پاس خدهی به دانشجویان

در طول چهل سال گذشته ،مشارکت دانشجویان در ادارهی آموزش عالی بسیار سریع بوده است .دانشجویانی
که در تمام مقاطع تحصیلی این نها د حضور یافتهاند ،در کمیســیونهای اداری کارکنان /دانشــجویان و در
کمیسیونهای مهم سیاسی دانشگاه نیز فعالیت میکنند .رئیس و معاونان اتحادیههای دانشجویی میتوانن د در
شورای دانشگاه ،جلسهی کمیسیونهای مرتبط با سیاست و استراتژی ،یادگیری و تدریس ،پژوهش ،مسکن
یدهد
و اقتصا د حضور یابند .گروههای دانشجویی نیز میتوانن د در مور د تمام فعالیتهایی که یک نها د انجام م 
توضیحاتی بدهد .دانشجویان در کنار مشارکت در توسعه سیاستهای دانشگاهی فعاالنه در ارزیابی تدریس
و برنامه درسی نیز حضور مییابند .در پایان هر واح د درسی مرسوم است که معلم دوره آموزشی فعالیتهای
انجامگرفته را ارزیابی کن د و آن را بهصورت عمومی مطرح کند.
اخیراً ،شــورای تأمین بودجه آموزش عالی در انگلســتان دست به نظرسنجی در سطح ملی از دانشجویی
زده اســت که بزرگترین نظرسنجی مستقل تاکنون در بین دانشجویان انگلیسی و ایرلن د شمالی است .این
نظرســنجی در ســال  2005و  2006انجام گرفته است و به روشهای ارزیابی کیفیت تدریس هم در سطح
فردی و هم زیرســاختهای موجو د همچون کتابخانه ،خدمات کامپیوتری و غیره دست یافته است .متعاقباً
نتایج نظرسنجی منجر به نظامهای ارزیابیشده است که در بازه گستر دهتر دانشجویان جدی د به سیستم آموزش
عالی قابل توسعه است .این نظرسنجی شفافیت بیشتری را ایجا د میکن د که بهموجب آن دانشجویان بالقوه
میتوانن د در مور د برنامههای پیشنهادی و دیدگاههای دانشجویان فعلی درباره کیفیت برگزاری دورهها اطالعات
دقیقتری به دست بیاورند.

برخی تحوالت آموزش عالی

از خــال نتایج این پژوهشها قادر بو دهایم برخی از ج دیترین تغییرات حاصل شــده در آموزش عالی را
طی چهل سال اخیر شناســایی کنیم .افزایش تعدا د دانشجویان در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارش د و
گسترش دورههای جدی د آموزشی در مقاطع کارشناسی ارش د و دکتری موجب تحوالت بزرگی در دانشگاهها
شده است .البته بنا بر ارزیابیهای دقیق فرصتهای دیگری نیز پدی د آمده است .پژوهش بنیادی و کاربردی،
توسعه دورههای آموزشی در مقطع کارشناسی و کارشناسی ارش د ازجمله ظرفیتهایی هستن د که پدی د آمده
و یا توسعه یافتهاند .در گروههای دانشجویی و خاستگاه اجتماعی آن دسته که وار د آموزش عالی ش دهان د نیز
تحوالت عم دهای ایجادشده است.
در کنار این پیشرفتهای جدی د الزم است که در مدیریت سیستم آموزش عالی ،ارزشهای علمی نیز از مرکز
یده د که
توجه خارج نشون د تا شرایط برای کسب تجربیات عالی دانشجویان فراهم شود .پژوهشها نشان م 
تدریس بهمنظور استخدام و ارتقاء اعضاء علمی از ضروریات است؛ این موضع از سوی کوگان ،موسی و الخواص
یدهند:
( )1994بهشدت تصریح شده است؛ آنها درباره اعضاء علمی چنین توضیح م 
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شرایط ،موقعیت و عملکر د مشترک .اعتقا د مشترک نسبت به چنین ارزشهایی و ایجا د رابطه
عدوستانه با دانشجویان الزمهی اثبات ادلهی منطقی درباره این اظهارات است (کوگان:1994 ،
نو 
.)29
اگر اعضای سیستم آموزش عالی این ارزشها را در نظر بگیرند ،بدون توجه به اینکه آیا اعضای هیئتعلمی
ظرفیت علمی-اداری دارن د یا نه ،جو مشــارکتی مناســبی بین اعضای مختلف دانشــگاه ایجا د خواه د شد؛
بهاینترتیب ،جامعه دانشگاهی بهجای اینکه براثر تنشهای ناشی از وجو د سیستمهای متفاوت ارزشی در بین
اعضا دچار انشــعاب شو د در شکلگیری نهادها و سیستم آموزش عالی با اصولی خاص یکپارچه خواه د شد
و بدین روش به سؤاالت مطرحشده از سوی دولت و سایر گروههای بیرون از دانشگاه،که خو د نیز از سیستم
آموزش عالی متأثر هستند ،پاسخ خواه د داد .اما شای د این سؤال مطرح شو د که :بهمنظور ایجا د تحوالت عمده
در دانشگاهها ،معاون رئیس دانشگاه چه نوع خصوصیاتی را الزم دارد؟

گسترش مسئولیت معاونین دانشگاهی

تحول در سیستم آموزش عالی درباره خصوصیات مور د نیاز معاون دانشگاه ( )2006سؤاالتی را مطرح کرده
است .دامنه وسیعی از مهارتهای عمومی که در زیر میآین د ازجمله الزامات مرتبط با مسئولیت (معاون رئیس
دانشگاه) است:
● هدایت
● توانایی کار گروهی
● مهارتهای تصمیمگیری
● مدیریت بر افراد
● مهارتهای مالی و کسبوکار
● مهارتهای ارتباطی
● اطالع از آئیننامههای جدی د در حوزه اشتغال ،بهداشت و ایمنی ،نکتهسنجی و غیره.
● برنامهریزی برای پیشرفتههای عظیم.
میتوان چنین استدالل کر د که تمام این خصوصیات موردنیاز کسانی است که در زمینهی هدایت و مدیریت
یک سازمان بزرگ فعالیت میکنند .البته در آموزش عالی ،توسعه هویت علمی برمبنای راهنمایی در رشته
تخصصی یک ویژگی ضروری فرض شده است که بهمنظور تصمیمگیری ،برنامهریزی و مدیریت مالی معاونین
دانشــگاه ،راهکارهای اجرایی را پیش رو میآورد .تمام این حوزهها مستلزم توسعه نظاممن د از سوی معاونین
دانشگاه است تا سازمان را بهپیش برانند.
راهکارهای اساســی بای د نهتنها در حوزه پژوهش و تدریس بلکه در ســایر حوزهها نیز گســترش یابند .در
چنین شرایطی ،معاونین دانشگاهها بای د بتوانن د با یکدیگر در حوزههای ظاهرا ً متفاوت ارتباط داشته باشن د و
با همکارانشان نیز که برای تغییر فضای آموزش عالی انتخاب ش دهان د ارتباط مؤثری برقرار کنند .البته چنین
گستره وسیعی از مطالبات به تشکیل یک سازمان بستگی دار د که مستلزم گروهی از افرا د با تخصص جمعی
جهت حمایت از معاون رئیس دانشگاه است.
درنتیجه ،دانشــگاهها نیازمن د کارشناسان مالی ،بازاریابی ،روابط عمومی ،توسعه صنعتی و جذب سرمایه در
بعضی حوزهها هستند .در درون دانشگاه این معاونین هستن د که با همکاران علمی-اداری رابطه برقرار میکند؛
گروهی که در کنار هم فعالیت میکنن د تا با تأسیس و توسعه نهادی که برای تحقق الزامات جامعه امروزی در
یده د دانشگاههایی را پایهریزی کند■
قرن بیست و یکم پژوهش ،تدریس و تخصص ارائه م 
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