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Introduction 
The university system is one of the subsystems and component of the 

higher education system and the social system; hence, it is influenced by 

other higher education institutions, the educational system of the country and 

peripheral devices such as political, economic, social and cultural systems. 

Many thinkers and educators, who advocate new perspectives on educational 

reform, believe that policy making and planning in order to redefine the past 

and present performance of educational systems in each country should be 

done in the light of the historical background of educational developments 

and the analysis of the current state of the educational system, because in 

this case, it is possible to discover the factors that led to the decline of 

cultural and scientific activities and the formation of the current educational 

methods with an open and comprehensive view. This research aims to study 

"the factors affecting the formation and transformation of the university in 

Iran since the establishment of the University of Tehran as the first Iranian 

official to date".  

 

Methods 
This research was done by using thematic analysis method consisting of 

three stages of descriptive coding, interpretive coding and content 
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development. In order to achieve the purpose of the research, semi-

structured interviews were conducted with experts and those who had 

experience in higher education.  

 

Results 
The findings of the analysis of the content indicate that several factors 

have contributed to the formation of the university in Iran. History of the 

University in Iran from interviewee's views, six distinct courses can be 

divided into different policies and approaches to higher education.  

 

Discussion 
In all these periods, many political, economic, social, cultural, ideological 

and scientific factors have affected the changes and changes in the 

university. Findings show that there are no significant differences between 

Iranian universities. The reason for this is the lack of creativity in the 

management of higher education system on the one hand and centralization 

on the other. Making any structural, quantitative and qualitative changes in 

the higher education system of the country should be based on deep 

sociological, economic, political and cultural studies and its growth and 

expansion in line with the needs and developments created in these areas. By 

adopting legal mechanisms and proper culture, the effects of severe political 

and economic factors and its destructive effects on the higher education 

system were prevented. The question is, "Why is new higher education not 

linked to past experiences and developmental policies of the country, or at 

least a weak link in this field?" Can be the basis for another research. 
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 چکيده
ریزی  گذاری و برنامه یاستبسیاری از متفکران و متخصصان تعلیم و تربیت بر این باورند که س

های تربیتی هر کشور، باید در پرتو بررسی  منظور تجدیدنظر اساسی در عملکرد گذشته و کنونی نظام به
آموزشی صورت پذیرد؛ تا با دیدی باز و   ی تاریخی تحوالت آموزشی و تحلیل وضعیت کنونی نظام پیشینه

های کنونی آموزشی  گیری روش علمی و شکل های فرهنگی و جامع عواملی را که موجب رکود فعالیت
است، شناسایی کرد. این پژوهش با هدف بررسی عوامل مؤثر بر شکل گیری و تحول دانشگاه در ایران از 

مصاحبه با  41زمان تاسیس دانشگاه تهران تا کنون انجام شده است. در راستای تحقق اهداف پژوهش 
ی  ها تا مرحله شده و مصاحبه ش عالی کشور ترتیب دادهافراد متخصص و دارای تجربه زیسته در آموز

مضمون( ) های پژوهش از استراتژی تحلیل تماتیک اشباع نظری ادامه پیدا کرد. در تحلیل مصاحبه
توان به شش دوره  شده است. از دیدگاه مصاحبه شوندگان، سیر تاریخی دانشگاه در ایران را می استفاده

دوره ها، عوامل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، ایدئولوژیک و علمی  مجزا تقسیم کرد. در تمام این
تغییرات و تحوالت در دانشگاه را تحت تاثیر قرار داده اند. عدم خالقیت در مدیریت سیستم آموزش عالی 

های ایران اختالف معناداری  از یک طرف و تمرکزگرایی از سوی دیگر سبب شده است که بین دانشگاه
اشته باشد. ایجاد تغییرات ساختاری، کمی و کیفی در نظام آموزش عالی کشور باید بر اساس وجود ند
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مطالعات جامع فرهنگی، جامعه شناختی، اقتصادی، سیاسی بوده و با اتخاذ سازوکارهای قانونی و فرهنگ 
 مناسب، مانع از تأثیرگذاری مخرب عوامل سیاسی و اقتصادی بر نظام آموزش عالی شد.

 

 آموزش عالی ایران، تاریخچه آموزش عالی، تحول آموزش عالی، عوامل مؤثر های کليدی: هواژ

 

 مقدمه
های توسعه، تأکیددارند که آموزش عالی یکی از ارکان و نظران برنامه بسیاری از صاحب

ریزی در این بخش، دقیق و مبتنی  آید و ضروری است برنامهعوامل اصلی توسعه به شمار می

های مختلف، بر پیچیدگی وظایف و که پیشرفت علم و فناوری در زمینه ؛ چرابر اصول باشد

سیستم دانشگاهی  (.Hosseini Largani, 2009) های نظام آموزش عالی افزوده است مأموریت

های زیرمجموعه و جزء سیستم آموزش عالی و سیستم اجتماعی است  عنوان یکی از دستگاه به

های  های آموزش عالی، سیستم آموزشی کشور و دستگاه گاهجهت متأثر از سایر دست و بدین

 ,Yamani & Arasteh) های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است پیرامونی نظیر دستگاه

 ساختمندطورکلی دارای خصوصیات یک سازمان  (. سیستم دانشگاهی و آموزش عالی به2003

هرچند که آثار تغییرات ) خاص استو متحرک هستند؛ دانشگاه سیستمی برخوردار از تحول 

زمانی که از سیستم (. »Yamani, 2001 a: 20) نیستند(. یرپذ زمان کوتاه مشاهده در مدت

نماید. محیط های مؤثر در آن ضروری میآید، شناسایی نیرودانشگاهی سخن به میان می

ن سطوح در است. توجه به ای المللی ینای، ملی و بسیستم دانشگاهی شامل سطوح منطقه

های مختلف ها و نظریهتحلیل عملکرد دانشگاه اساسی است. از سوی دیگر، با طرح دیدگاه

های توسعه و طبق مطالعات و تجارب ازجمله نظریه سیستمی و نظریه پیچیدگی و نظریه

توان عوامل اساسی مؤثر در  های دانشگاهی دنیا در مورد شناخت عناصر دانشگاه می نظام

های درونی و صورت سیستمی که در آن عوامل و نیرو ها را بهی دانشگاهوسعهتغییرات و ت

کند که هایی کار میبیرونی در تعامل باهم هستند، بررسی نمود. این سیستم در بستر محدودیت

هم درونی و هم بیرونی هستند. در این چارچوب محیط درون و بیرون دانشگاه و زمینه مالک 

و مدیریت  یزیر ، برنامهگذاری یاستتواند مبنای سها میر در این محیطعمل بوده و عوامل مؤث

امروزه بسیاری از متفکران و متخصصان تعلیم و تربیت  (.Samari, 2013: 70) «دانشگاه باشد

اصالحات آموزشی هستند، بر این باورند که  ی ینههای نوین درزمکه حامی دیدگاه
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های اساسی در عملکرد گذشته و کنونی نظام یدنظرتجد منظور ریزی بهو برنامه گذاری یاستس

تاریخی تحوالت آموزشی و تحلیل وضعیت  ی یشینهتربیتی هر کشور، باید در پرتو بررسی پ

توان با دیدی باز و جامع عواملی کنونی نظام آموزشی صورت پذیرد؛ زیرا در این صورت می

های کنونی آموزشی روش یریگ های فرهنگی و علمی و شکلرا که موجب رکود فعالیت

الزم است  رویم،که به کجا میبرای دانستن این» (.Aghazadeh, 2007) است، شناسایی کرد

گر اهمیت شناخت گذشته در ساخت آینده بیان 4این عبارت دبس«. آییمبدانیم که از کجا می

ود؛ بنابراین ی آن شناخته شکه گذشتهتوان حال یک سازمان را فهمید مگر ایناست؛ نمی

ی یک سازمان طوری که برای ساخت آیندهکند، همانشناخت گذشته به توضیح حال کمک می

 (.Yamani, 2001 b, 119) فهم وضعیت حال آن ضروری است

عنوان جایگاه تولید، رشد و انتقال علم به نهادی  تاریخی روندی به یدانشگاه پس از ط

نگی و اجتماعی بدل شده است. بررسی تاریخ ها و کارکردهای علمی، فرهجدید با نقش

آغاز کرد، انتقال  شاپور یها در یونان باستان و دانشگاه جنددانشگاه را باید از پیدایش آکادمی

ها و ها، مدرسهها، دارالعلمفلسفه و علوم یونان و ایران به دنیای اسالمی به تشکیل بیت الحکمه

های علمی در پرورش دانشمندان و تعمیم دانش در دترین نهاها منجر شد که از مهمنظامیه

های اسالمی از طریق اندلس در قرن دوازدهم اند. مدارس و دانشگاهی بشری بودهجامعه

های  های اروپایی قرار گرفتند و از قرن نوزدهم به بعد دانشگاهمیالدی سرمشق نخستین دانشگاه

های و بازسازی نظام آموزش عالی در کشور خود الگویی برای تأسیس ی نوبه جدید اروپایی به

های ی این مراحل، شرایط و زمینهجمله ایران بودند. روشن است که در همه اسالمی از

و آغاز انقالب صنعتی در  داری یهفرهنگی و اجتماعی تأثیر بسیار داشته است. با پیدایش سرما

های آموزش یسو تر بهبیشها های بسیار شد و دانشگاهاروپا، این نقش دچار دگرگونی

ها و ها در جامعه صنعتی با کشمکشهای عملی سوق داده شدند. دانشگاهای و کارکرد حرفه

ها و قرون در غرب کوشش های اجتماعی جدیدی روبرو شدند که در طول سالتعارض

نظر از نوع، کمیّت و حجم مسائل، زمانی طوالنی در  شد در جهت خاصی حل شود. صرف می

ها به جوامع دیگر به این ها با انتقال آنپا به این امر اختصاص داشته اما همین تعارضارو

                                                      
1-  Debesse 
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که حتی فرصتی برای اندیشیدن و حل کردن و یا بومی شده است بدون این ها منتقلکشور

و تجددگرایی  یتوان از نقشی که تجددخواهها وجود داشته باشد. عالوه بر این نمیکردن آن

های مقابله با دین و فرهنگ بومی در دوران اخیر تاریخ ما تا قبل از پیروزی تآمرانه و سیاس

ی ما داشته است، غفلت کرد. و رشد آن در جامعه« دانشگاه» یریگ انقالب اسالمی بر شکل

ی کنونی که اسالمی و انقالبی است، باید به رسمیت عنوان یک واقعیت در جامعه دانشگاه به

هایی تعریف کرد. شناخت ها و رسالتی این انقالب برای آن نقششهشناخت و بر اساس اندی

گیری و تحول آن کند مخاطب در جریان شکلی مهم و حساس از سویی کمک میاین پدیده

(. از Moein, 2004) هایی که با آن روبرو بوده است را درک کندقرارگرفته و نشیب و فراز

هایی که طی ها و موفقیتو شکست یزهاوخ افتی آموزش عالی و سوی دیگر، شناخت گذشته

ریزی کمک شایانی نماید. انسانی که نتواند تجارب گیری و برنامهتواند به تصمیمکرده می

گذشته را ببیند و در آن غور و تفکر کند، قطعاً محکوم به شکست و تکرار اشتباهات است. 

ها ها و سازمان های موفق و ناموفق انسان ریزیو مملو از برنامه ها گیری یمتاریخ، سرشار از تصم

ها جلوگیری کرده و به فهم چرایی و تواند از تکرار شکستمی شک یها بی آن است که مطالعه

ی ی تاریخ آموزش عالی برای کلیهها کمک نماید. حاصل مطالعهها و موفقیتعلل شکست

اخت عوامل مؤثر در توسعه و یا مدیران در سطوح مختلف این حوزه قطعاً مفید خواهد بود. شن

تر و اندرکاران را به شناخت عمیق تواند دستی دانشگاه، میراه توسعه عوامل بازدارنده در

تر در جهت ارتقای کیفیت آموزش عالی یاری رساند. عالوه تر و مطلوبانجام اقداماتی مناسب

های ی اقدامات و برنامهبا مقایسه معموالً تمایل دارند تا گذاران یاستریزان و سبر این، برنامه

ها چه مقدار های پیشینیان آنهای آنان و سیاستکار پیشینیان، نشان دهند که سیاست خود با

و  گذاران یاستچنین سگونه مطالعات، همجامعه را متنفع کرده و یا متنفع خواهد کرد. این

های اصالحی در نظام آموزش طرح های بلند پروازانه در اجرایریزان را از خطر ایدهبرنامه

 .Bray, Adamson & Mason, 2007)) سازد عالی آگاه می

و تغییرات و تحوالت در سیستم آموزش عالی  یریگ که شکل فرض یشبه اتکای این پ

ایران همواره متأثر از عوامل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و شناختی بوده و بر سایر 

امعه نیز تأثیرگذار است، بررسی تغییرات و تحوالت نظام آموزش های موجود در ج دستگاه

 شده است. عالی ایران مسئله اصلی این پژوهش در نظر گرفته
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Torayfi Hoseini (2010) یقیبررسی تطب»نامه کارشناسی ارشد خود تحت عنوان در پایان 

اقتصادی، سیاسی و و تحلیلی سیر تاریخی آموزش عالی ایران با تأکید بر تحوالت اجتماعی، 

ساک ی، با استفاده از روش ا«فرهنگی مؤثر بر آن در سه دوره قاجار، پهلوی و انقالب اسالمی

ی تاریخی مشخص دوره 7کندل، سیر تاریخی آموزش عالی کشور را از آغاز تا پیدایش به 

ترین تحوالت و اقدامات صورت گرفته و عوامل تقسیم نموده و در ذیل هر دوره به مهم

 کرده است. ها اشارهتأثیرگذار بر آن

Farasatkhah (2000)  با « تاریخ تحول دانشگاه در ایران»در یک طرح پژوهشی با عنوان

آموزش عالی به بررسی سیر تغییرات و  یزیر نظارت و همکاری مؤسسه پژوهش و برنامه

 در ایرانتحوالت آموزش عالی کشور پرداخته است. ماحصل طرح در کتاب سوانح دانشگاه 

 کرده است.  بندی یمدوره تقس 1( تاریخ دانشگاه ایران را به 4811)

Entezari (2009)  شصت سال آموزش عالی، تحقیقات و فناوری در »در طرحی با عنوان

آموزش عالی، به بررسی تاریخی آموزش عالی کشور  یزیر در مؤسسه پژوهش و برنامه« ایران

های ظهور آموزش عالی در ایران، ظهور آموزش عالی در هپرداخته است. در این طرح به زمین

ایران، تکوین نظام آموزش عالی در ایران، خیزش آموزش عالی در ایران، گسترش آموزش 

عالی در ایران، بازآفرینی آموزش عالی در ایران، خیزش و گسترش مجدد آموزش عالی در 

 ایران پرداخته است.

Samari (2013) جریان توسعه دانشگاهی »نامه دکتری خویش با عنوان در بخشی از پایان

گیری و تغییرات ، به بررسی مختصر شکل«های دولتی ایران و ارائه الگویی برای آندر دانشگاه

ها در ایران را از تأسیس دانشگاه تهران دانشگاه در ایران پرداخته است. وی تاریخ دانشگاه

« تاکنون 4837از سال »( و 4837نشگاه تهران تا سال از تأسیس دا»تاکنون را به دو دوره اصلی 

 یریگ ظهور آموزش عالی، شکل سازی ینهزیر دوره زم 8نموده است.دوره اول به  بندی یمتقس

-4837) ها(، گسترش دانشگاه4848-4811) تکثیر با شیب مالیم و تکوین-دانشگاه در ایران

 هادیدگاه انقالب فرهنگی در دانشگاهزیر دوره تغییر و تحول با  1( و دوره دوم به 4814

(، گسترش کمّی و پاسخگویی به تقاضای 4831-4873) ( گسترش کمّی4831-4837)

( و بازگشت به ساختار متمرکز و گسترش 4873-4811) اجتماعی و طرح موضوع کیفیت

 نموده است. بندی یم( تقس4831-4834) فراگیر آموزش عالی
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Firouz Kouhi Moghaddam (2002) های مختلف آموزش ای به بررسی جریاندر مطالعه

در عرضه نیروی انسانی متخصص توسط  شده یجادعالی ایران با روش توصیفی به تحوالت ا

های ی جریاندهد گسترش و توسعهها پرداخته است. نتایج این طرح نشان میاین جریان

 خطی بوده است.تاکنون نامتوازن و ی آموزش عالی از بدو فعالیت مختلف عرضه

 

 ف پژوهشاهدا
بررسی سیر تغییر و تحوالت دانشگاه در ایران و عوامل مؤثر هدف اصلی پژوهش حاضر 

بوده است که در راستای تحقق این هدف بر آن از زمان تأسیس دانشگاه تهران تا امروز 

 زیر طرح گردید: سؤاالت

تاکنون چه تغییرات و تحوالتی تأسیس دانشگاه تهران( ) 4848دانشگاه در ایران از سال  -4

 داشته است؟

 عوامل مؤثر بر تغییر و تحول دانشگاه در ایران چه بوده است؟ -2
 

 پژوهش یشناس روش
بوده و انتخاب  یافتهها در این تحقیق، مصاحبه کیفی نیمه ساختارروش گردآوری داده

با  یریگ مند شامل نمونههدف یریگ های نمونهشوندگان با استفاده از ترکیبی از تکینک مصاحبه

( و Teddlie & Yu, 2007) بر مبنای اعتبار یریگ (، نمونهTeddlie & Yu, 2007) حداکثر تنوع

( صورت گرفته است. بدین ترتیب در Tashakkori & Teddlie, 2010) گلوله برفی یریگ نمونه

الً دارای تجربه شوندگان تالش شد افرادی که مورد مصاحبه قرار گیرند که او انتخاب مصاحبه

ی آموزش عالی بوده و ثانیاً ازنظر تجربه و تخصص دارای تنوع باالیی باشند. زیسته در حوزه

ی اشباع نظری یعنی جایی که ها تا مرحلهشده و مصاحبه مصاحبه ترتیب داده 41بر این اساس 

 ,Hart, Yelland, Mallinson, Hussain & Peters) آیدها به دست نمیدانش جدیدی از داده

 منظر از هایافته بودن دقیق یعنی پژوهش، روایی از اطمینان حصول ادامه پیدا کرد. برای (2015

(، از Creswell & Miller, 2000) پژوهش گزارش خوانندگان یا کنندگان پژوهشگر، مشارکت

 پژوهشگر یریپذ انعکاس و بودن مشارکتی و رهمکا بررسی اعضا، توسط راهبردهای تطبیق

را  آمده دست به هایمقوله نخست، مرحله کنندگان مشارکت از برخی راستا این در .ستفاده شدا
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 اساتید، به و متخصصان از تن سه و داشتند ابراز ها آن با ارتباط در را خود نظر و کرده بازبینی

 و در تحلیل کنندگان مشارکت از زمان هم طور به پرداختند؛ ها آن درباره اظهارنظر و هایافته بررسی

 نیز و سؤاالت باز پرسیدن بر  یهتک با هامصاحبه تا شد سعی و شد گرفته کمک هاداده تفسیر

 هااز سوگیری امکان حد در تا رود یشپ به پژوهش سؤاالت به توجه با و باز ذهن با کدگذاری

 فادهمضمون( است) 4های پژوهش از استراتژی تحلیل تماتیکدر تحلیل مصاحبه .شود جلوگیری

روش تحلیل  ینو پرکاربردتر ینتر موضوعی، تماتیک( از متعارف) شده است. تحلیل مضمون 

 های بودهای متنی مصاحبهو یا در تحلیل داده ینگار در مردم یژهو های کیفی بهداده

(Pakseresht, Hosseini & Inanloo, 2012) های الگو یده شناخت و سازمان یو روشی برا

، تحلیل مضمون مبنای سایر ترتیب ینا های کیفی است. بهتوا و معانی در دادهموجود در یک مح

( King, Harrocks & Brooks, 2018) (.Willig, 2013) های کیفی استهای تحلیل دادهروش

های دیگر پژوهشگران تحلیل مضمونی، فرآیندی تالش یبند با بررسی و جمع 2141در سال 

 یی کدگذاراند. این فرآیند شامل سه مرحلهضمونی ارائه دادهای را برای تحلیل مسه مرحله

 ,Mehri) است 1از طریق مضامین فراگیر سازی یکپارچهو  8تفسیری ی، کدگذار2توصیفی

Yazdkhasti & Panahi, 2014). 
 

 پژوهش های يافته
ی تأسیس دانشگاه تهران( تاکنون چه تغییرات و تحوالت) 4848دانشگاه در ایران از سال  -

 داشته است؟

 عوامل مؤثر بر تغییرات و تحوالت دانشگاه چه بوده است؟ -

ترین تغییرات و تحوالت آموزش عالی ایران و عوامل مؤثر بر شوندگان مهم از نگاه مصاحبه

 : 3اند از آن عبارت

                                                      
1-  Thematic analysis 

2-  Descriptive Coding 

3-  Interpretive Coding 

4-  Overarching Themes 

 به مربوط که مصاحبه االتؤس وقتی که طوری به است؛ بوده شوندگان مصاحبه نظرات بندی تقسیم این مبنای 3
 حفظ جهت به و رفتمی پیش زیر یگونه به آنان بندی تقسیم معیار گردید،می مطرح بود، پژوهش الؤس این

 نگردید تغییر دچار بندی تقسیم این پژوهش، اخالق رعایت و امانت
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سیاست تأسیس و گسترش کمّی با نگاهی به استقالل و  4848-4837های سال دوره اول:

 هویت دانشگاهی

 گرددها قلمداد میدارالفنون، مدارس عالی و دانشسرادانشگاه تهران درواقع خروجی 

(؛ هرچند عواملی مانند ایجاد مقداری توسعه سیاسی در کشور، 42شونده شماره  مصاحبه)

(، تالش رضاخان جهت 3شونده شماره  مصاحبه) خصوص آتاتورک آشنایی رضاخان با غرب به

شوندگان شماره  مصاحبه) دانشگاه یسه علمیه و موافقت با طرح تأسمقابله و رویارویی با حوز

صورت ظاهری، ثبات و نظم نسبی، فضای باز  (، رها شدن حکومت از حالت مطلقه به3و  1

(، 3شونده شماره  مصاحبه) جهت ورود و رشد نخبگان و فرهیختگان وجود معلمین خارجی

دانشگاه، توجه و گسترش  یستأس های ینهزم یشعنوان پ وجود مدارس عالی و دانشسراها به

مدارس ابتدایی و متوسطه، تشکیل شورای معارف، وجود امکانات و فضاهای آموزشی و 

های آن، فضای سیاسی آموزشگاهی، پیروزی آمریکا در جنگ جهانی دوم و آشنایی با پیشرفت

توجه به استقالل  (،1شونده شماره  مصاحبه) باز دولت و لیبرالیزه شدن در زمان پهلوی دوم

شونده شماره  )مصاحبه های اقتصادی و بازرگانی در کشوردانشگاه در متن قانون، رشد فعالیت

هایی ، افزایش تقاضای سیستم سبب شد تا اولین دانشگاه در ایران متولد شود.شاخصه(1و  7

 یو نخبه شدن دانشگاه ییگرا های شاخص علمی قوی، نخبهمانند وجود اساتید و چهره

(، روند علمی تقریباً ثابت، عدم رونق پژوهش و خالقیت و عدم 42شونده شماره  مصاحبه)

های ودن الگو(، غالب ب44و  8های شوندگان شماره مصاحبه) رونق تحصیالت تکمیلی

های دانشگاهی ایران، تغییر الگوهای دانشگاهی از فرانسوی به آمریکایی از فرانسوی به مدل

، ارتباط با 4882نظر علمی، کودتای  (، از1، 7، 3های وندگان شمارهش مصاحبه) 11ی دهه

شوندگان  مصاحبه) های سیاسی در بخش دولتی، ناپایداری4882آمریکا پس از کودتای 

 ( ازنظر سیاسی، عدم ارتباط دانشگاه با صنعت، تأکید و توجه به اقتصاد نفتی1و  7های  شماره

 نظر اقتصادی، ارتباطات با کشورهای دیگر از (3و  2های شوندگان شماره مصاحبه)

های نظر فرهنگی و اجتماعی و حاکم بودن سیاست ( از42و  3های شوندگان شماره مصاحبه)

 ها(، استقالل و هویت یافتن دانشگاه8شونده شماره  مصاحبه) دیکتاتوری رضاخانی

مؤثر بر تغییرات و تحوالت  ترین عواملنظر ایدئولوژیکی از مهم ( از42و  3شوندگان  مصاحبه)

ها در دانشگاه قبل از انقالب دارای روند حیات تقریباً ثابت بود. اکثر دوره»باشند. این دوره می
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حدّ کارشناسی و پژوهش دارای رونق چندانی نبود. دانشگاه با صنعت ارتباطی نداشت و این 

 «نقالب اسالمی ایران استهای آموزش عالی و دانشگاه در قبل از ا ترین ویژگی موارد مهم

 (44شونده شماره  مصاحبه)

 

 سازی  تفکر اسالمی سازی یادهبا نگاهی به پ ییسیاست تمرکزگرا 4837-4831هایسال دوره دوم:

با وقوع انقالب اسالمی و در ادامه انقالب فرهنگی، آموزش عالی دچار تمرکز شد که »

(. تالش 3شونده شماره  مصاحبه) «ها بودگاههای امنای دانشانحالل هیئت ترین مصداق آن،مهم

ی (، حاکمیت سیاست توسعه8شونده شماره  مصاحبه) های دانشگاهیدر جهت تغییر در رشته

های تحصیالت دوره یانداز (، راه42و  44، 3، 3، 1های شوندگان شماره  مصاحبه) کمی

 کرده یلاکثریت اساتید تحص باوجود عدم باور( »44و  8های شوندگان شماره  مصاحبه) تکمیلی

  مصاحبه) (، اعزام تعداد زیادی از دانشجویان به خارج از کشور8شونده شماره  مصاحبه) «غربی

 ای موارد( ، نگاه سطحی به تحوالت علمی و جهانی در پاره44و  1های شوندگان شماره

 مصاحبه) های درسیهای دانشگاهی و برنامه(، بازنگری محتوای رشته3شونده شماره  مصاحبه)

ترین تحوالت علمی این دوره بوده است که بر شکل گرفتن این بازه ( از مهم44و  8شوندگان  

خود در  ی نوبه وقوع انقالب اسالمی به»های خاصّ آن نیز مؤثر بوده است. زمانی ازنظر ویژگی

ز از این امر گذاشت و آموزش عالی نی یری اشکال زندگی ایرانیان و نهادهای کشور تأثهمه

ما تأثیر و تسلط دولت در مدیریت و  وجود ینباا(. »8شونده شماره  مصاحبه) «مستثنا نبود

وقوع جنگ  (.42شونده شماره  مصاحبه) «طور قاطعی شاهد هستیم ها را بههای دانشگاهپژوهش

ترین و مشکالت اقتصادی ناشی از آن ازجمله کمبود بودجه در بخش آموزش عالی از مهم

ضرورت بازسازی و سازندگی در این »وامل اقتصادی مؤثر بر تحوالت این دوره بوده است. ع

 «های خاص در آموزش عالی فراهم نکردبازه زمانی فرصت چندانی را برای اثرگذاری

 ( توجه به نقش دانشگاه در مسائل اجتماعی در خدمت به جامعه8شونده شماره  مصاحبه)

 توان از عوامل فرهنگی و اجتماعی مؤثر بر این( را نیز می1و  7های شوندگان شماره مصاحبه)

وقوع انقالب اسالمی و به دنبال آن وقوع انقالب فرهنگی سبب شد  وجود یندوره دانست. باا

تعطیلی »ترین تأثیر ازنظر عوامل مختلف، مربوط به مقوالت ایدئولوژیکی و معرفتی باشد. بیش

شونده  مصاحبه) «هامی و ضرورت بازنگری در مدیریت دانشگاهها ناشی از انقالب اسالدانشگاه
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 یریگ شکل» (، تشکیل ستاد انقالب فرهنگی و بازگشایی مجدد دانشگاه، باعث44شماره 

( در آموزش عالی گردید. مباحثی مانند 44شونده شماره  مصاحبه) «های جدیدسازوکار

 مصاحبه) «هااسالمی سازی دانشگاه»( و 1شونده شماره  مصاحبه) «وحدت حوزه و دانشگاه»

 «ها در مناطق محروم و برقرار عدالت آموزشیی دانشگاهتوسعه»(، 42شونده شماره  

مطرح شدند که همه ناشی از طرح  ( برای اولین بار در این دوره44شونده شماره  مصاحبه)

وره سبب ایجاد ( است. وقوع جنگ در این د3شونده شماره  مصاحبه) «گفتمان انقالب اسالمی»

(گردید؛ تا جایی 44شونده شماره  مصاحبه) «تمایل دانشگاه و دانشگاهیان به حضور در جنگ»

های درس و دانشگاه را رها کرده و حضور در که بسیاری از اساتید و دانشجویان کالس

  نظامی را به حضور در فضای دانشگاهی ترجیح دادند. های یدانم
 

 گرایی با نگاهی به ایفای نقش دانشگاه در جامعه سیاست کمّی 4831-4873های  سال دوره سوم:

با پایان جنگ در این بازه زمانی، مجدداً شاهد حضور فعال دانشگاه و دانشگاهیان این بار 

و ساختمان  یهای صنعتی، دفاعی، سدسازپروژه»که  یا گونه در بازسازی کشور هستیم؛ به

 «اه در تربیت نیروی انسانی متعهد استبسیاری رونق یافت که حاصل نقش دانشگ

ی دوره های یماندگ ای برای جبران عقبها، اراده(. درواقع این پروژه44شونده شماره  مصاحبه)

، (قدس سره الشریف)فرمایشات حضرت امام خمینی »جنگ را در بین دانشگاهیان شکل داد. 

دم و تأکید ایشان بر نقش به جامعه و مر یرسان های مثبتی برای خدمتباعث شد انگیزه

حضور  (.44شونده شماره  مصاحبه) «دانشگاه در این امر، در بین دانشگاهیان به وجود آید

( و ادامه یافتن 42و  3های شوندگان شماره مصاحبه) های دانشگاهیدولت در پژوهش

 در آموزش عالی، تربیت نیروی انسانی دانشگاهی بیش از گذشته یهای کمّی گرایسیاست

ترین عوامل مؤثر بر تغییرات و تحوالت ( از مهم42، 44، 3، 3های شوندگان شماره مصاحبه)

ها در این دوره باعث طورکلی ظهور تکنوکرات به»گردد. آموزش عالی در این دوره قلمداد می

طور مشخص دیده  ها و بالطبع آموزش عالی بهی عرصهشد جای پای تفکرات آنان در همه

های از این موارد، رشد کمّی آموزش عالی و حضور پررنگ دولت در پژوهششود که یکی 

 (.3شونده شماره  مصاحبه) «دانشگاهی است
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سیاست بازگرداندن استقالل به دانشگاه با نگاهی به احیای  4873-4811های سال دوره چهارم:

 مجدد آن

تر از رهنگی بیشی مدنی و فحوزه»در این دوران که به دوران اصالحات معروف است، 

 «ی درسی اختیاراتی پیدا کردندی برنامهها در حوزهها نمود پیدا کرد و دانشگاهسایر حوزه

نام وزارت فرهنگ و آموزش عالی به وزارت علوم، تحقیقات و »( و 3شونده شماره  مصاحبه)

های علم پارک یانداز تأسیس و راه»( که آغاز 1شونده شماره  مصاحبه) «فناوری تبدیل پیدا کرد

رشد سریع انتشارات »و نیز « ی تکنولوژیکیو توسعه یانبن های دانشو فناوری و ظهور شرکت

ی نقطه»( در پی داشت.42و  44های شوندگان شماره مصاحبه) «71ی و مقاالت در اواخر دهه

 در برنامه چهارم توسعه و توجه به استقالل 13ی تصویب بند الف ماده»عطف این دوران 

حاکم (. »42و  44، 3، 1های شوندگان شماره مصاحبه) «ها و تفویض اختیارات استدانشگاه

های سیاسی در فضاهای به وجود آمدن گشایش»، «یرمتمرکزشدن تدریجی سیستم مدیریت غ

ترین عوامل سیاسی مؤثر در از مهم« هاهای امنای دانشگاهبازسازی هیئت»و « دانشگاهی

های اجتماعی و فرهنگی و بازتاب آن در گشایش»ت که متعاقب آن تحوالت این دوره اس

در این  (.44شونده شماره  مصاحبه) «ی فرهنگی شاهد هستیمفضاهای دانشگاهی را در عرصه

 «شدند یانداز های نوبت دوم یا شبانه راهبه سبب تقاضای روزافزون اجتماعی دوره»دوره 

ها کمک نموده و دولت نیز ی به درآمدزایی دانشگاهاقتصاد»( و ازنظر3شونده شماره  مصاحبه)

 «های بزرگ تزریق نمودتجهیزات آزمایشگاهی و کارگاهی زیادی را خریداری و به دانشگاه

 (.8شونده شماره  مصاحبه)
 

 با نگاهی به افزایش رشد کمّی ییسیاست بازگشت به تمرکزگرا 4811-4832های سال دوره پنجم:

(، 42و  44، 3، 3، 1های شوندگان شماره مصاحبه) «ییرکزگرابازگشت به رویکرد تم»

ها به تر دانشگاهغیرانتفاعی و وابستگی بیش-ی کمّی در بخش غیردولتیرشد نامتوازن توسعه»

کیفیت  یجهدرنت»( و 42و  44، 3 هایشوندگان شماره مصاحبه) «ی دولتیمدیریت و بودجه

 «های دانشگاهافزایش بودجه»( و 42ده شماره شون مصاحبه) «مورد تهدید جدی قرار گرفت

ها و عوامل مؤثر بر تغییر و تحوالت این دوره به ترین رخداد( مهم8شونده شماره  مصاحبه)
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ترین اسناد عنوان یکی از مهم نقشه جامع علمی کشور به»در این دوره  وجود ینباا رود.شمار می

 (.44نده شماره شو مصاحبه) «باالدستی آموزش عالی تدوین گشت
 

تالش در جهت احیای مجدد نهاد دانشگاه در جامعه با نگاهی به  4تاکنون 4832های سال دوره ششم:

 ییتمرکززدا

تر دولت بر تأکید بیش»که  یا گونه ی آخر، تقویت دیپلماسی است، بهگفتمان اصلی دوره

 «های سیاسیتالش در جهت انجام گشایش»( و 3شونده شماره  مصاحبه) «مباحث سیاسی

بازتاب »( بیش از مباحث علمی موردتوجه سیاستمداران بوده است؛ 42شونده شماره  مصاحبه)

ها های فرهنگی و اجتماعی و متعاقباً دانشگاهتوان در عرصههای سیاسی را میگشایش

های دانشجویی فضای بهتری را تجربه تشکل» ( و44شونده شماره  مصاحبه) «کرد مشاهده

سازی  المللی ینب»و « های کارآفریندانشگاه»(. مباحثی مانند 44شونده شماره  مصاحبه) «کردند

و  3، 1های شوندگان شماره مصاحبه) در این دوره بیش از گذشته مطرح گردیدند« ها دانشگاه

ها و بازگشت به استقالل به دانشگاههایی در جهت بازگرداندن در این دوره تالش(. »44

که علم و دانشگاه در سخنان سیاستمداران شود ولی بیش از آناحساس می یرمتمرکزرویکرد غ

(. شاید 3شونده شماره  مصاحبه) «این دوره به چشم بیاید، مباحث دیپلماتیک و سیاسی است

 درت که بدون ضابطه اس یساماندهی مؤسسات» ترین دغدغه وزارت علوم در این دوره  مهم

( هرچند بررسی میزان موفقیت 44شونده شماره  مصاحبه) «اند شده یجادمختلف کشور ا یجاها

  .(42و  8های شوندگان شماره مصاحبه) است تر یقزمان و بررسی عم آن، نیازمند گذشت

و عنوان یکی از نهادهای حساس  آمده است دانشگاه در ایران به 4گونه که در جدول  همان

از منظرهای گوناگون علمی،  شک یی خویش بساله 11حیاتی در هر جامعه در حیات بیش از 

تواند گردد که این تغییرات و تحوالت میسیاسی، اقتصادی و اجتماعی دچار تغییر و تحول می

الشعاع خود قرار  گذاری بوده و هم کارکرد و هم ساختار نظام دانشگاه را تحتی سیاستنتیجه

 یبند توان در قالب عواملی دستهوامل مؤثر بر هر یک از این تغییرات و تحوالت را میدهد. ع

 ایهای زمانی، متفاوت بوده است. در پارهکرد. درجه تأثیرگذاری هر یک از این عوامل در برهه

 های روز علمی دنیا باشد، در بعضیموارد مباحث علمی که ممکن است تحت تأثیر گفتمان
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 ترین تغییرات و تحوالت آموزش عالی در ایران و عوامل مؤثر بر آنممه . 4جدول 

Table 1.  The most important changes and developments in higher education in Iran 
and the factors affecting it 

 ادوار
Periods 

 های کلیسياست
General 
policies 

 مضامين کلی
General 
themes 

 و مفاهيم مضامين اصلی
The main themes and concepts 

سال
ی 

ها
4837

-
4848

 
(

4383
-

4373
سیاست تأسیس و  (

گسترش کمّی با 
نگاهی به استقالل 

و هویت 
 دانشگاهی

 علمی

 های شاخص علمی قویوجود اساتید و چهره

 گرایی و نخبه شدن دانشگاهی نخبه

 روند علمی تقریباً ثابت

 عدم رونق پژوهش و خالقیت

 های دانشگاهی ایرانهای فرانسوی به مدلبودن الگوغالب 

 11ی های دانشگاهی از فرانسوی به آمریکایی از دههتغییر الگو

 عدم رونق تحصیالت تکمیلی

 سیاسی
 4882کودتای 

 4882ارتباط با آمریکا پس از کودتای 

 های سیاسی در بخش دولتیناپایداری

 تعدم ارتباط دانشگاه با صنع اقتصادی

 تأکید و توجه به اقتصاد نفتی
 های دیگرارتباطات با کشور فرهنگی و اجتماعی

معرفتی و 
 ایدئولوژیکی

 های دیکتاتوری رضاخانیحاکم بودن سیاست

 هااستقالل و هویت یافتن دانشگاه

سال
ی

ها
4831

-
4837

 
(

4373
-

4313
سیاست  (

تمرکزگرایی با 
نگاهی به 

سازی تفکر  پیاده
 اسالمی سازی

 علمی

 های دانشگاهیتالش در جهت تغییر در رشته

 هاهای امنای دانشگاهانحالل هیئت

 ی کمیحاکمیت سیاست توسعه

 های تحصیالت تکمیلیاندازی دوره راه

 اعزام تعداد زیادی از دانشجویان به خارج از کشور

 ای مواردنگاه سطحی به تحوالت علمی و جهانی در پاره

 های درسیای دانشگاهی و برنامههبازنگری محتوای رشته

 سیاسی
 وقوع انقالب اسالمی

 هاتأثیر و تسلط دولت در مدیریت دانشگاه

 های دانشگاهیحضور دولت در پژوهش

 اقتصادی
 وقوع انقالب اسالمی

وقوع جنگ و مشکالت اقتصادی ناشی از آن ازجمله کمبود بودجه 
 در بخش آموزش عالی

 ع انقالب اسالمیوقو فرهنگی و اجتماعی

 توجه به نقش دانشگاه در مسائل اجتماعی در خدمت به جامعه

 معرفتی و 

 ایدئولوژیکی

 انقالب فرهنگی

 های جدیدها با سازوکاربازگشایی مجدد دانشگاه

 ها و دانشگاهیان به حضور در جنگتمایل دانشگاه

 ها در مناطق محرومی دانشگاهوجود تفکر در جهت توسعه

 ی مثبت برای خدمت به جامعهانگیزهایجاد 

 هاظهور تفکر اسالمی شدن دانشگاه

 طرح مباحثی مانند وحدت حوزه و دانشگاه

های سال
4873-
4831 

سیاست کمّی 
گرایی با نگاهی 

 به ایفای نقش
 علمی

 های دانشگاهیحضور دولت در پژوهش

 یی در آموزش عالیهای کمّی گراادامه یافتن سیاست

 تربیت نیروی انسانی دانشگاهی بیش از گذشته

های صنعتی، دفاعی، های بین دانشگاهی مثل پروژهرونق پروژه
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(4313-
4337) 

 سدسازی و ساختمان دانشگاه در جامعه
 های دانشگاهیحضور دولت در پژوهش سیاسی

های صنعتی، دفاعی، های بین دانشگاهی مثل پروژهرونق پروژه اقتصادی
 سدسازی و ساختمان

سال
ی 

ها
4811

-
4873

 
(

4337
-

2113
) 

سیاست 
بازگرداندن 
استقالل به 

دانشگاه با نگاهی 
به احیای مجدد 

 آن

 علمی

 هااعطای اختیارات به دانشگاه

 ها برای پذیرش استقاللآمادگی دانشگاه

 حاکم شدن تدریجی سیستم مدیریت غیرمتمرکز

 ظهور تدریجی شعار استقالل دانشگاه

 هاای دانشگاههای امنبازسازی هیئت

 های دانشگاهیهای سیاسی در فضابه وجود آمدن گشایش

 71ی رشد سریع انتشارات و مقاالت در اواخر دهه

تبدیل وزارت فرهنگ و آموزش عالی به وزارت علوم، تحقیقات و 
 فناوری

بنیان و  های دانشهای علم و فناوری و ظهور شرکتاندازی پارک راه
 ی تکنولوژیکیتوسعه

 ی درسیی برنامهها در حوزهاختیارات به دانشگاه دادن

 های بزرگخریداری تجهیزات آزمایشگاهی پیشرفته و تزریق به دانشگاه

 سیاسی
 حاکم شدن تدریجی سیستم مدیریت غیرمتمرکز

 های دانشگاهیهای سیاسی در فضابه وجود آمدن گشایش
 نوبت دوم() های شبانهاندازی دوره راه اقتصادی

های اجتماعی و فرهنگی و بازتاب آن در به وجود آمدن گشایش فرهنگی و اجتماعی
 فضاهای دانشگاهی

معرفتی و 
 ایدئولوژیکی

 هااعطای اختیارات به دانشگاه

تبدیل وزارت فرهنگ و آموزش عالی به وزارت علوم، تحقیقات و 
 فناوری

سال
ی 

ها
4832

-
4811

 
(

2113
-

2148
سیاست بازگشت  (

رکزگرایی با به تم
نگاهی به افزایش 

 رشد کمّی

 علمی

 بازگشت به رویکرد تمرکزگرایی

 غیرانتفاعی-ی کمّی در بخش غیردولتیرشد نامتوازن توسعه

 تدوین نقشه جامع علمی کشور

 هاکاهش اختیارات دانشگاه

 مورد تهدید قرار گرفتن بحث کیفیت به دلیل هجوم کمیت

 های دانشگاهیوط به پردیسبه وجود آمدن معضالت و مشکالت مرب

 ی دولتیها به مدیریت و بودجهتر دانشگاهوابستگی بیش

 های دانشگاهافزایش یافتن بودجه

 بازگشت به رویکرد تمرکزگرایی سیاسی

 هاکاهش اختیارات دانشگاه

 اقتصادی
 غیرانتفاعی-ی کمّی در بخش غیردولتیرشد نامتوازن توسعه

 ی دولتیها به مدیریت و بودجههتر دانشگاوابستگی بیش

 های دانشگاهافزایش یافتن بودجه

سال
ی 

ها
4832

 
تاکنون

 
(

2148
-

2141
تالش در جهت  (

احیای مجدد نهاد 
دانشگاه در جامعه 

با نگاهی به 
 تمرکززدایی

 علمی

 تالش در جهت بازگشت به رویکرد غیرمتمرکز

 هاتالش در جهت بازگرداندن استقالل به دانشگاه

های ها و دانشگاهالمللی شدن دانشگاه مباحثی مانند بین طرح
 کارآفرین

 سیاسی
 تالش در جهت بازگشت به رویکرد غیرمتمرکز

 های سیاسیتالش جهت ایجاد گشایش

 تر دولت بر مباحث سیاسی نسبت به مسائل علمی و دانشگاهیتأکید بیش

ماعی و فرهنگی و بازتاب آن های اجتحرکت به سمت ایجاد گشایش فرهنگی و اجتماعی
 در فضاهای دانشگاهی
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موارد تصمیمات دولتمردان در بخش سیاسی، در ادواری موضوعات اقتصادی که ایران و حتّی 

را درگیر خود نموده است؛ در ایامی مسائل فرهنگی و اجتماعی حاکم بر  المللی ینمجامع ب

ها و کی ناشی از مباحث دینی و یا ایدهافراد و جامعه و باالخره عوامل معرفتی و ایدئولوژی

طور خاص  طور عام و متخصصان و متولیان آموزش عالی را به باورهایی که مردم جامعه را به

رو ساختند و باعث شد دانشگاه در  نمود، دانشگاه را با تغییرات و تحوالتی روبهدرگیر خود می

ی گذاری در حوزهن عوامل سیاستبدیهی است ای را دنبال کند. یبیایران مسیر پرفرازونش

 آموزش عالی را تحت تأثیر قرار داده است. 

 

 گيری بحث و نتيجه
گونه مطالعات کاری بس مطالعات تاریخی و تبیین تاریخ یک پدیده با توجه به ماهیت این

گران نماید؛ زیرا ممکن است آنچه ازنظر محقق مهم و اساسی تلقی شود، برای نظارهدشوار می

 اهمیت یب زیگران اصلی صحنه و یا محققی دیگر که در حال بررسی آن موضوع باشد،و با

، دانش تاریخ حال ینتواند مصداق داشته باشد. بااجلوه کند و برعکس این موضوع نیز می

عنوان  مسئول تبیین هویت گذشته است و این ویژگی باید همواره مدنظر گرفته شود و به

« حال» ی مثابه د ازنظر دور داشت که این گذشته برای کسانی که بهگذشته شناخته شود اما نبای

واقعیت دیگری بوده  فاند،معنی و مفهوم دیگری داشته و ممکن است معرّزیستهدر آن می

تواند جدای از گذشته موردتوجه و مطالعه قرار آن نمی ی دهنده یلباشد. جامعه و عناصر تشک

کوین، توسعه و انتقال عناصر فرهنگی جامعه نظام شک یکی از ارکان اساسی تگیرد. بی

طور خاص است. نوشتار موجود یک بررسی  طور عام و نظام آموزش عالی آن به آموزشی آن به

و تغییر و تحوالت آموزش عالی و عوامل مؤثر بر آن است.  یریگ تحلیلی از سیر تاریخی شکل

لی نظام آموزش عالی تحت تأثیر شرایط طورک شده نشان داد که دانشگاه و به های انجامبررسی

گرفته و نشیب و فرازهای گوناگون و متعددی را به خود  و عوامل درونی و بیرونی خود شکل

دیده است و همین امر سبب شده است که در کارکرد و ساختار آن، تغییرات متفاوتی پدید 

تماعی، اقتصادی، فرهنگی های سیاسی، اجهای آموزشی و ساختاربین ساختار که ییآنجا از آید.

بر  یشکل خاص یآموزش یرهای غتوان گفت هم ساختارمی شود،و ... اثرات متقابل دیده می
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ساختار آموزشی داده است و هم آموزش عالی تغییرات متعددی را در نهادهای دیگر ایجاد 

اجتماعی،  تولد و دوران حیات دانشگاه در ایران تحت تأثیر عوامل متعدد سیاسی، نموده است.

فرهنگی، اقتصادی و ایدئولوژیکی بوده است.از منظر رویکرد سیستمی، محیط بیرونی بر یک 

گونه که ذکر آن رفت هرگونه رخداد مهم بسیار مؤثر است. همان-در اینجا دانشگاه–سیستم 

بسیاری را بر ساختار و کارکرد دانشگاه گذاشته است؛ هرچند این تأثیرگذاری و  یراتتأث

عوامل علمی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی،  متقابل بوده است. پذیرییرتأث

گذاشته است و همین امر باعث گردیده  یجا روند حیات دانشگاه اثراتی را به ایدئولوژیکی در

 ای از رکود را پشت سر بگذارد.ای از رشد و شکوفایی و یا دورهاست هر زمان دانشگاه دوره

، نهادی تحت 4848ایران، قدمتی به تاریخ ایران دارد؛ هرچند تا سال گیری دانشگاه در  شکل

است و هم محصول « افکار»شکل نگرفته بود. دانشگاه در ایران هم محصول « دانشگاه»عنوان 

؛ زمانی که افرادی روشنفکر مانند دکتر صدیق، سیاسی و حکمت و ... پیشرفت دنیا و «نیاز»

ی دولت در بین مردم و بدنه یجتدر کرده و این افکار را بهرا در آن مشاهده « دانشگاه»نقش 

ی  های غربی و دغدغهات پادشاهان ایرانی با سران کشورایجاد نمودند؛ بازدیدها و مراود

آنان نیز بر این افکار صحه گذاشت. البته عواملی نیز سبب پیدایش  -حداقل در ظاهر-نوگرایی

ی قاجار ویژه دورههای قبل بهردانی بود که در دورهتر مرهون بزرگ ماین نهاد بودند که بیش

  یخصوص دارالفنون تجلها، مدارس عالی و بها در دانشسراهاند و حاصل دلسوزی آنزیستهمی

تنها در ایران، بلکه  توان چشم را بر رخدادهایی بست که نهبود. عالوه بر موارد فوق، نمی یافته

جنگ جهانی  یژهو های جهانی به؛ انقالب صنعتی، جنگی جهان تأثیرات عمیقی نهاددر همه

این رخدادها هستند. مجموع این عوامل به انضمام انقالب بزرگ  ی دوم، رنسانس ازجمله

ی ایران را به بستری مناسب و حاصلخیز جهت سر برآوردن و رشد نهال مشروطیت، جامعه

توسعه،  د اکثر کشورهای درحالتبدیل نمود. تأسیس دانشگاه در ایران نیز مانن« دانشگاه»

های و نیرو ساالری یوانمنظور برطرف کردن نیاز دولت به نیروی انسانی متخصص برای د به

توان منکر این مسئله بود؛ ایران شاهد رشد جمعیت، نظامی و صنعتی خود بود که البته نمی

ستان، مدرسه، ادارات آهن، بیمار مانند راه یتهصنعتی شدن، ظهور مظاهر مدرن یسو پیش رفتن به

نبود. شاید  نیاز یهای اجرایی بود و از داشتن نیروی انسانی کاردان و متخصص بو دستگاه

دانشگاه در ایران نه صرفاً تجویزی و از  یریگ منطقی باید گفت، شکل گیری یجهعنوان یک نت به
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تجددطلب آن دوران. از باال به پایین و از بیرون به درون بود و نه صرفاً مدیون افکار نوگرا و 

ی همین رو است که در اسناد و مدارک تأسیس دانشگاه تهران هم به عباراتی مانند واژه

های دیگر، در بردند که خوب است در کنار عمارتعنوان عمارتی به کار می را به« یونیورسیته»

دانشگاه »انند شود و هم عباراتی م( دیده میSediigh, 1973) «باغ جاللیه تهران ساخته شود

 «بود شده یفمحلی برای آموزش صرف نبود، بلکه پژوهش و تولید علم نیز برای آن تعر

(Mahboubi Ardakani, 1971و بیان ) گر این است که هر دو دیدگاه در پیدایش این نهاد مؤثر

نوز تهران است، ه یرازغ که سال ورود اولین دانشگاه در شهر دیگری به 4823اند. تا سال بوده

ی تجربه و آزمون و خطا است. الگوی اولیه دانشگاه نیز مانند دارالفنون از کشورهای دوره

ی بومی و شرایط شده بود و بدون در نظر گرفتن مقتضیات و الزامات اولیه خارجی اقتباس

هایی ی تربیتی وارد کشور شده بود. به همین دلیل بود که کارکرداجتماعی، فرهنگی و فلسفه

ی وجودی دانشگاه را ازنظر دور داشته شده بود و همین امر فلسفه« ی فرهنگیتوسعه» مانند

ی این موارد دانشگاه در ایران شکل گرفت و الشعاع قرار داده بود. باوجود همه شدت تحت به

، دانشگاه وارد شهرهای دیگر شد. در بیان 4823که در سال سال از تولد آن گذشت تا این 48

شود. به سبب تمرکز در های چشمگیر دیده نمیها در ایران تفاوتدانشگاهسیر تاریخی 

 ها از سویی و عدم توجه به ابتکار و خالقیت از سوی دیگر، ریزی و برنامه گیری یمتصم

هایی از زمان اند، اگرچه در برههها در ایران سیر تاریخی مشابهی را طی نمودهدانشگاه

اند. با نگاهی به تحوالت تاریخ نظام دانشگاهی کشور دهرا تجربه نمو یهای خاصموقعیت

گرفته است و این رویکرد هنوز هم در تحوالت  ی دولت شکلتوان دریافت دانشگاه در بدنه می

های مختلف جامعه اعم از اجتماعی، نظامی و شود. پاسخگویی به تقاضادنبال میدانشگاهی 

ترین گفتمان در نظام آموزش عالی ایران بوده و  مها، مه اداری و تربیت نیروی انسانی این بخش

هست. عالوه بر این، نتایج حاصل از پژوهش حاضر نشان داد نظام دانشگاهی در ایران از 

جریانات مختلف سیاسی، اقتصادی، علمی و ایدئولوژیک از زمان تأسیس تاکنون در طول 

ها در  ود دیده است. این جریانهای زیادی را به خحیات خود متأثر بوده است و فراز و نشیب

ها،  های غیرعلمی و بدون مطالعه مانند تکثر دانشگاه بیشتر مواقع با اتخاذ تدابیر و سیاست

های سیاسی، محلی و  ها جدید و خاص، فشار گروه ها و ایجاد دانشگاه تعطیلی دانشگاه

ش عالی و عدم ها و سایر نهادها، تعدد متولیان آموز دولت ازحد یشای، دخالت ب منطقه
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تنها به سمت توسعه و تغییر به  ها را نه ریزی، دانشگاه و برنامه گذاری یاستدر س ییراستا هم

وضع مطلوب نبرده است، بلکه آثار ناخوشایندی را به سیستم آموزشی کشور و جامعه تحمیل 

 نیست.  یرپذ امکان یراحت مدت به نموده که جبران آن در کوتاه

گرفته است؛ پیشنهاد  دهه پیش به شکل رسمی شکل 3یران نزدیک به اگرچه دانشگاه در ا

شود و یا ضرورت تأسیس گیری نوع خاصّی از دانشگاه می گردد که هر زمان سخن از شکلمی

شود، به عوامل سیاسی، اجتماعی، دانشگاه جدیدی در نظام آموزش عالی و جامعه احساس می

گیری دانشگاه جدید،  ها ضرورت شکلجه به این مؤلفه... توجه شود و مجدداً با تو اقتصادی و

آویز فشارهای سیاسی، راهی برای  سیس دانشگاه نباید دستبررسی مجدد قرار گیرد. تأ مورد

گذاران آموزش  های اقتصادی و مانند آن شود. قطعاً چنین نگاهی از سوی سیاستکاهش فشار

دن شود با توجه به متأثر بو یشنهاد میعالی، نیازمند برخورداری از رویکرد سیستمی است. پ

ها و عوامل موجود در پیرامون خود که در این پژوهش بدان نظام آموزش عالی کشور از نیرو

شده، انجام هرگونه تحول ساختاری، کمی و کیفی در نظام آموزش عالی کشور در  پرداخته

 سی، فرهنگی و ایدئولوژیکیشناختی، اقتصادی، سیا های آتی مبتنی بر مطالعات عمیق جامعه زمان

ها و تحوالت ایجادشده در این استوار گردد و گسترش کمّی و کیفی آن در راستای نیاز

چون آگاهی از عالوه بر این، آگاهی از تاریخ و جغرافیای هر پدیده، هم ها صورت پذیرد. حوزه

گردد در شود؛ لذا پیشنهاد میتاروپود یک بافت است که بدون آن شناختی حاصل نمی

های کالن و خرد که توسط متولیان گوناگون آموزش عالی اتخاذ  ریزی ها و برنامه گیری تصمیم

ی شود، بدون بررسی سیر تاریخی و آگاهی از مختصات جغرافیایی، یقیناً تصمیم و برنامهمی

که نظام آموزش عالی ایران در ادوار مختلف، گردد. با توجه به اینمطلوبی استخراج نمی

ای از موارد تکرار مکررات بوده است که موفقیت چندانی نیز های گوناگون و در پارهوضعیت

ازپیش حیاتی و حساس نموده  در پی نداشته است، لزوم آگاهی از تاریخ و پند گرفتن را بیش

هایی همراه بوده است: کمبود منابع و است. پژوهش حاضر به مانند سایر پژوهش با محدودیت

مهری صورت تعمدی دچار بی دارک موردنیاز؛ تا جایی که برخی از منابع بهاسناد و م

 شد. داده نمی ی بررسی آنخوانندگان و مسئوالن گشته و از بین رفته یا به پژوهشگر اجازه

نظران و برداشت  عالوه بر این، شناسایی مضامین برآمده از ذهنیت محققان و خبرگان و صاحب
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تواند به مضامین دیگر  ها می بسا محقق دیگری در بررسی مصاحبه هایشان از موضوع بوده و چ

 دست یابد.

 
یزی کرده، پروژه را آغاز کرده، طرح را ر برنامهمنیره سهرابی چارچوب کلی طرح را  :سهم مشارکت نويسندگان

و  ینظر چارچوب ها را گزارش کرده است. دکتر محمد یمنی دوزی تدوین اجرا، نتایج را تحلیل و یافته
 در دکتر حسن حضرتی و دکتر مقصود فراستخواه  همکاری داشتند. برعهده را پژوهش کلی روند هدایت
گیری، ویرایش محتوایی، ارسال مقاله و  نتیجه و تحلیل مفاهیم در همکاری کلی، چارچوب طراحی

نسخه نهایی مورد  ها، مرور و تایید بحث درباره یافتهاصالحات را بر عهده داشته و نویسنده مسئول است. 
 .تتایید نویسندگان اس

 اساتید عزیز و همکاران ویژه به اند، بوده مؤثر پژوهش این تکمیل در که کسانی همه از نویسندگان: سپاسگزاری
 .دارند می اعالم را خود تشکر مراتب کننده، مشارکت

 مستخرج مقاله این. ندارد وجود فعیمنا تعارض نوع هیچ مقاله این در که کنند می اذعان نویسندگان تضاد منافع:
 .دکتری است از رساله

 .نکرده اند دریافت مالی حمایت هیچگونه پژوهش این انجام برای نویسندگان منابع مالى:
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