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ه    دانشگاه علم و صنعت ايران            م       دا ان  و ع ه    ت ا م       دا ان  و ع  ت ا

 

كند و در ظـاهـر آن     بيني توحيدي به جان علم نفوذ ميو دانشگاه مبتني بر جهان...  
 .  انديشدكند بلكه به رشد انسان متعهد ميماند، و صرفاً متخصص تربيت نميباقي نمي

 ...هاي مناسب مديريتي استريزيها و برنامهتحقق چنين فضايي مستلزم بينش
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هـاي  دانشگاه محل رشد  فرزندان ما و جايگاه شكوفا شدن تـوانـايـي     
فلسفه وجود دانشگاه .  ترين جوانان مستعد كشور ماست گروهي از پرتالش

كه در   –چيزي جز ياري جوانان كشورمان در رشد و آموختن علوم نيست 
 -واقع ساختن آينده كشور از طريق تربيت مديران و دانشمندان فرداست 

و كاركردهاي ديگر دانشگاه، همچون نوآوري علمي و پشتيباني صـنـعـت      
از اين رو هـر    .  بدون حضور نيروي دانشجويان حتي قابل تصور هم نيست

تصويري كه براي دانشگاه نمونه مطرح شود، بايد نشاط و شادابي و پويايي 
 .تر ترسيم نمايددانشجويان جوان را در خانه دومشان با قلمي پررنگ

است، گـاهـاً     )  مادي( در جوامعي كه مبناي نگرش آنان غير توحيدي  
بخش عمده چرخش نظام دانشگاه و جامعه بر مبناي توسعه اقـتـصـادي      

آموزش دانشـجـويـان،    .  آوردانسان را در خدمت سيستم درمي است و
كارمندان و سربازان در جوامع مادي عمدتا با هدف ايجاد يك متخـصـص   

هاي انساني همچون تعهد، مـحـبـت،      صورت مي گيرد، و به پرورش جنبه
رحمت و احساس مسئوليت نسبت به دردهاي بشري، جز در چارچوبي كه 

 .شودبراي بقاي آن جامعه مادي در كنارهم الزم است پرداخته نمي

يك سيستم مبتني بر نگرش توحيدي، سيستم را در خـدمـت    
ها بر پايه بصيرت و تعقل به سـوي  در نگاه توحيدي انسان.  بردمي  انسان

كنند و يكديگر را در طـي      هاي انساني حركت ميجانبه ويژگيرشد همه
نگاه توحيدي، حتي سربازان جنگي خـود  .  رساننداين مسير ياري مي

آورد تا در صورت لزوم او را براي جنـگ  رحم بار نميرا خشن و بي
، بلكه ابـتـدا   گسيل دارد)  اعم ازضعيف و قوي( رحمانه با هر كسي بي

 .آموزدرشد انساني، و انديشه و نگاه مبتني بر رحمت الهي را به او مي
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گردد، هرگونه نظر يا پيشنهاد را از طـريـق آدرس     از خواننده محترم تقاضا مي
پيشاپيـش  .  به مولف ارسال نمايند sa_saviz@iust.ac.irپست الكترونيك 

 .از توجه شما سپاسگزاريم
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 گفتارپيش
 

. كـنـيـم   آييم، و برنامه روزانه را دنبال مـي   هر روز صبح ما به دانشگاه مي
-رويم و درس ميدهيم؛ به كالس ميوظائف مشخص خويش را انجام مي

براي بسياري از ما، شـايـد طـي        .  گرديمگيريم و بازميدهيم و درس مي
مان تبديـل  ترين مسائل زندگيكردن اين مسير تكراري هر روزه به بديهي

تـوان از آن چشـم         با اين حال حقيقتي وجود دارد كه نمـي .  شده باشد
گرفتار آمدن انسـان در  بـرابـر ابـزار               “ پوشيد؛ و شايد بتوان از آن به 

 . تعبير نمود” خودساخته
هـاي  هاي رايج در آن؛ از جـملـه روش    رسد دانشگاه و شيوهبه نظر مي

هاي ارزشيابي، كم و بيش نزديك به همان تدريس، ساختار اداري و شيوه
گـوئـي تـداوم ايـن         .  اقتباس شدند  1312اي هستند كه در سال قاعده
ها از نسلي به نسل ديگر، و حفظ ساخـتـارهـاي مـوجـود و روش            شيوه

شايد هر مديري در اولين بـرخـورد     .  پيشينيان، قانوني نانوشته بوده است
بـا ايـن حـال،        .  هاي مختلف دانشگاه، اين قانون را دريـابـد  خود با بخش

توان دليلي بر طـبـيـعـي     گستردگي اين امر و بطئي بودن تحوالت را نمي
ها متناسب با زمان و تـبـديـل و          بودن آن شمرد، زيرا همه ابزار و شيوه

هـا  گردند، چنان كه همين شيوهتحول نيازهاي انساني جوامع، متحول مي
اند و در كشورهاي صنعتي و از زمان اقتباس ما دچار تحوالت فراواني شده

شايد .  اندمتناسب با غايت مطلوب در آن جوامع، مورد بازنگري قرار گرفته
ها كه روزي ابزاري براي غايتي بودنـد،  بتوان گفت در ساختار ما اين شيوه
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احتماالً به علت عدم اتصال با اهداف شفاف و مشخص، امـروز خـود بـه        
ها نيز همين است، زيرا اند و علت تغييرناپذيري آننوعي غايت تبديل شده

 .هر تغييري نيازمند هدف و غايتي جداگانه است
هـر سـالـه      .  هاي ديگر هم مشهود اسـت عدم اتصال با هدف در زمينه

نمايـنـد از     صدها هزار نفر از جوانان ما با هيجان و تالش فراوان سعي مي
ها عبور كنند و وارد دانشـگـاه         طريق كنكور سراسري از دروازه دانشگاه

احتماالً براي بخشي از اين جوانان، محرك آمـدن بـه دانشـگـاه،         .  شوند
بـخـشـي از      .  اعتباري است كه جامعه براي عناوين دانشگاهي قائل اسـت 

گردند زيـرا    دانشجويان پس از رسيدن به دانشگاه، دچار فقدان هدف مي
مندي از امكانـات  ها رسيدن به دانشگاه بوده است و نه بهرههدف اوليه آن

ها دانشـگـاهـي    به عبارتي، براي بسياري از خانواده.  آن براي اهدافي واالتر
 .گرددشدن فرزندشان به ذات خود ارزشمند است و هدف تلقي مي

هـا  هاي ما امروز پـس از سـال      دانشگاه.  البته اين سخن مطلق نيست 
توانسته اند ارتباط خود را با جامعه و اهداف انسـانـي آن تـا حـدودي             

بدون شك ظهور دستاوردهاي بزرگ علمي توسـط اسـاتـيـد و         .  بازيابند
ها را بايستي نتيجه عزم و اراده دانشگاه براي دانشجويان ارزشمند دانشگاه

با اين حال محيط دانشگاه هنوز يـادگـاري از       .  اهداف بزرگ ملي دانست
روزهايي كه دانشگاه به عنوان يك نهاد جديد با اقتباس :  روزهاي اول دارد

جزئيات اداري و آموزشي از  كشورهاي صنعتي تاسيس شد و در نتيـجـه   
هـاي  سازوكارهاي آن نه متناسب با روحيات بومي بلكه متناسب با غـايـت  

صنعتي آن كشورها بود و تالش چنداني صورت نگرفت تا آن سازوكـارهـا   
ظاهراً وقتي ساختاري به جـريـان     .  براي نيازهاي بومي از نو تعريف شوند

طبيعي نيازهاي مردم متصل نباشد، ضرورت حركت و نو شدن در آن پيدا 
در ايـن    .  شـود شود، و لزومي براي تغيير و تحول در آن احساس نمينمي
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ها و ابزار كار در مسير رسيدن بـه اهـداف     حالت به جاي آن كه آن شيوه
شوند و قصد تغيـيـر در     مي”  اصل“ ها تعريف شوند، خود اين ابزار و شيوه

 .گرددرو ميها با مقاومت شديد روبهآن
اين پديده در فضاي ارتباطات انساني دانشگاه نيز تأثير قابل تـوجـهـي    

هاي مـوجـود و       هر فردي پس از مدتي حضور در دانشگاه، به شيوه.  دارد
از اين پس ممكن اسـت  .  بردمرزهاي تعريف شده رفتاري و كالمي پي مي

گيرد، كـه    رفتار افراد بيشتر توسط الگوهاي تعريف شده در محيط شكل 
هاي اداري محدود و مشخصي دارند و اگر تراوشات انسـانـي افـراد        قالب

نباشد كه آن را تلطيف كند، محيطي خشك و ارتبـاطـاتـي مـحـدود و          
جاست كه در محيطي با خصوصيـات مـورد     اين.  گرددمكانيكي برقرار مي

 .يابدضرورت مي” فضاي انساني“اشاره، توجه به 
هاي مرتبط با دانشگاه، يادآوري لزوم هدف از نگارش اين سري از كتاب

درك فضاي انساني و ارزش ارتباطات انساني در رشد، حركت و پويايي ما 
امروز ما بيش از هر زمان گرفتار انبوه اطالعات و ابزار اطراف خـود    .  است

آنچه در اين ميـان  .   تر از گذشته استهستيم، و روابط انساني ما كمرنگ
رود، احساس مسئوليت جمـعـي، و     تر شده و گاه به حاشيه مياهميتكم

هـدف  .   تكليف هر انسان به ساختن جامعه خويش و جامعه بشري اسـت   
 . ها محتاج  يادآوري هستيميادآوري به خويشتن است، كه همه ما انسان

در اين مسير كوشش شده محيط دانشگاه از ديد كساني كه در آن كار 
ها به ساختار دانشگاه نگريسته شـود، و    كنند بررسي شود و از نگاه آنمي

يكي از .  به همين جهت با اساتيد و دانشجويان متعددي گفتگو شده است
رسان بوده است، فـرزنـد     كساني كه به عنوان دانشجو در اين زمينه ياري

عزيز، آقاي مهندس سيد مهرداد ساويز، دانشجوي پرتالش و موفـق دوره    
هـا و    اگر مطالـعـات، بـررسـي      .  بوده است)  رشته برق، مخابرات( دكتري 
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هاي مشترك در رابطه با محيط دانشگاه و  دانشجويـان  گفتگوها و دغدغه
توانم بگويم كه هيچ يك از اين مجموعه تأليفات مرتبط نبود، به جرأت مي

با آرزوي توفيق براي همت واالي ايشان كـه    .  آمدبا دانشگاه به وجود نمي
هـا و    اي از پرسش و پاسخدر نظر دارند در حدود دوهزار صفحه مجموعه

هاي اجـتـمـاعـي،     هاي مشتركمان را كه بيشتر در حوزهگفتگوها و تحليل
خانوادگي، و انساني به صورت پراكنده با زحمات بسيار ايشـان در طـي       

آوري شده به رشته تحرير درآورند، بـاشـد كـه بـه         ساليان گذشته جمع
 .جامعه جوانان تقديم گرديده و منشأ خير فراوان قرار گيرد

 
 سيد احمد ساويز

 1390بهار 
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 مقدمه
 

اي كه در دست داريد، با اين هدف به نگارش درآمده است كه مجموعه
 براي حركت دانشگاه به سمت دانشگاه”  طرح جامع رشد” اي بر يك مقدمه

 . نمونه باشد
هـا و       بر اين اساس،  اين مجموعه مدعي آن نيست كه تمامي چالـش 

راهكارها را در هر بخش پوشش داده باشد و مطالب بيان شـده در واقـع       
در صورت .  كنندهايي را دارند كه يك نگرش كلي را تشريح مي حكم نمونه

-توان در قالب كميـتـه  تأييد خطوط كلّي مطرح شده در اين مجموعه، مي
هاي بررسي و به وسيله محققين  و مشاورين، و با هـمـكـاري مـديـران،        
مسئوالن و دانشجويان مرتبط با هر بخش به تنظيم برنامه  رشد براي آن   

 .بخش پرداخت
خصوصيت محوري مطالب مطرح شده در اين تحقيق آن اسـت  

، و   كندكه دانشگاه را از دريچه روابط و فضاهاي انساني تحليل مي
نگر، ريشـه مشـكـالت و          هاي كالنتواند عالوه بر استراتژياز اين رو مي

هاي ارتقا را به ترتيب در سكون يا توسعه فضاي انساني جسـت و      فرصت
بدين ترتيب عجيب نخواهد بود اگر مفاهيمي هـمـچـون    .  جو كنـد 

هاي الهي انگيزه، نشاط و پويائي دانشجويان، سالمت روحي، ارزش
 .و تفكر و تالش جمعي در اين تحقيق بسيار به چشم بخورند

در اين تحقيق به تناسب هدف نگارش، در فصل اول ابتدا قـدري بـر       
هـا در    ها و فـرصـت  روي مفهوم دانشگاه نمونه تأمل كرده و سپس چالش

هـا و    فصل دوم و چهارم چالش.  شوندفصول دوم، سوم و چهارم مطرح مي
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فرهنگي و آموزشي،  و فصـل سـوم         -ها را در دو بخش دانشجوييفرصت
هاي فراروي مديران را در ايجاد تـحـول مـطـلـوب در          ها و فرصتچالش

 . دهدسازمان خود مورد بررسي قرار مي
ها و مشـكـالت در ايـن          الزم است اشاره نماييم؛ پرداختن به چالش

هـاي فـراوان     پوشي از امتيازات و توانـايـي  مجموعه، نبايد به معناي چشم
هـاي  همه ما با توكل به خداوند و علم به دشواري.   موجود تلقي شود

هاي ايم كه اين دانشگاه، و ساير دانشگاهراه؛ چشم به روزي دوخته
هاي ديگر، منبع توليد و نشر علـوم  ايران اسالمي؛ بر فراز دانشگاه

 .ها باشنددر جهت زنده كردن انسان
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 فصل اول 

 دانشگاه نمونه: هدف 
 

 مقدمه
براي ساختن دانشگاهي پويا كه متناسب با شرايط و نيازهاي جامعه ما 

” دانشگاه نمونه” ها و معيارهاي مفهوم باشد بايد با شهامت به بازنگري پايه
 .بپردازيم

 : شودها، دانشگاه ما از چهار نهاد تشكيل ميهمانند بيشتر دانشگاه
 دانشجويان −
 اساتيد −
 مديران  −
 كارمندان و كاركنان −

 :شايد بتوان اين نهادها را در هر دسته به صورت زير نشان داد 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

كارمندان 
 و 

 اساتيد كاركنان

 مديران

 

 دانشجويان
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-واضح است كه هر تعريفي از رشد دانشگاه، زماني در عمل قابل پياده
و نه بر   -سازي است كه اين چهار نهاد با يكديگر ارتباطات سالم و سازنده 

هـاي نـاشـي از عـدم           فاصله.  داشته باشند   -اعتقادي مبناي تضاد يا بي
اعتمادي بين اين نـهـادهـا، بـاعـث          همدلي و شكاف شك و بدبيني و بي

جلوگيري از حركت مجموعه به جلو و هدر رفتن نيروهاي جلوبـرنـده در     
افرادي كه همه در درون خيرخـواه  .  اصطكاكهاي داخل سازمان خواهد شد

هستند، و هدف همه رشد و جلو بردن اهداف دانشگاه است، در هر چـهـار   
گيري اهداف طوالني مـدت  افتند و پينهاد حضور دارند ولي از هم دور مي

. دهـد كه نياز به هماهنگي نهادها دارد جاي خود را به كارهاي روزمره مي
پس اولين گام موثر براي مديران و متفكران يك مجموعه، تـالش بـراي       

-ها از يكديگر مـي نزديك كردن اين چهار نهاد به هم و باال بردن درك آن
 . باشد

اين گام مي تواند از طريق تعريف يك هدف ملموس و مشترك بـيـن     
همه اعضاي دانشگاه صورت پذيرد، هدفي كه همه مي توانند شريك بودن 
خود را در نتيجه آن حس كنند و در نتيجه حول محور يك هدف مشترك 
با يكديگر متحد شوند و تحت آن هدف مشترك از تالش و فكر انفرادي به 

 .تالش و فكر جمعي برسند
 

 معيارهاي دانشگاه نمونه
رسيدن به دانشگاه نمونه مي تواند هدفي مشترك باشد كه گستـره هـر      

. نـمـايـد   گيرد، و ايجاد وحدت و انسجام داخلي مـي چهار نهاد را در بر مي
پذيرش چنين هدفي توسط هر چهار نهاد دانشگاه،  مبنايي مشـتـرك و       

نـگـاه   گيري و ارتباط بين نهادها برقرار مي سازد و   يكسان براي تصميم
-ها را به هم نزديك مـي   ها و دلكردن همگان به يك افق، دست

 .نمايد
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با انتخاب چنين هدفي، مـا  .  اما واژه دانشگاه نمونه نياز به تشريح دارد 
اي هاي خود را مشخص مي نماييم، و اين خود مسالـه  در واقع هدف تالش

وقتي كه معيارهاي دانشگاه نمونه به دسـت    .  بسيار اساسي و بنيادي است
آمد، اين معيارها به عنوان چارچوبي براي تشخيص ميزان و چـگـونـگـي       

-هاي مختلف علمي و فرهنگي دانشگاه به كار مـي گذاري در بخشسرمايه
 .آيند
 

 نگاه توحيدي به دانشگاه
هاي گروهـي  دانشگاه محل رشد  فرزندان ما و جايگاه شكوفا شدن توانايي

فلسفه وجود دانشگاه چيـزي  .  ترين جوانان مستعد كشور ماست از پرتالش
كه در واقـع      –جز ياري جوانان كشورمان در رشد و آموختن علوم نيست 

و   -ساختن آينده كشور از طريق تربيت مديران و دانشمندان فـرداسـت       
كاركردهاي ديگر دانشگاه، همچون نوآوري علمي و پشتيباني صنعت بدون 

 .حضور نيروي دانشجويان حتي قابل تصور هم نيست
از اين رو هر تصويري كه براي دانشگاه نمونه مطرح شود، بايد نشاط و 

تـر  شادابي و پويايي دانشجويان جوان را در خانه دومشان با قلمي پـررنـگ  
 .ترسيم نمايد

در جوامعي .  در اين جا الزم است به تفاوت عمده دو نگرش اشاره كنيم
است، گاهـاً بـخـش عـمـده          )  مادي( كه مبناي نگرش آنان غير توحيدي 

انسان را  چرخش نظام دانشگاه و جامعه بر مبناي توسعه اقتصادي است و
آموزش دانشجويان، كارمندان و سربازان .  آورددر خدمت سيستم درمي

در جوامع مادي عمدتا با هدف ايجاد يك متخصص صورت مي گيرد، و به 
هاي انساني همچون تعهد، محبت و رحمت   و احسـاس          پرورش جنبه
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مسئوليت نسبت به دردهاي بشري، جز در چارچوبي كه براي بـقـاي آن       
 .شودجامعه مادي در كنارهم الزم است پرداخته نمي

يك سيستم مبتني بر نگرش توحيدي، سيستم را در خدمـت   
ها بر پايه بصيرت و تعقل بـه  در نگاه توحيدي انسان.  بردمي  انسان

كنند و يكديگر سمت بندگي خدا و سعادت و رستگاري حركت مي
نگاه توحيدي، حتي سربازان .  رسانندرا در طي اين مسير ياري مي

آورد تا در صورت لزوم او را   رحم بار نميجنگي خود را خشن و بي
گسـيـل   )  اعم ازضعيف و قـوي ( رحمانه با هر كسي براي جنگ بي

، بلكه ابتدا رشد انساني، و انديشه و نگاه مبتني بر رحمت الهي را بـه  دارد
درباره سربازان اسالم در عهد رسول ) ع(آموزد، چنان كه حضرت علياو مي

 : فرمايد خدا مي
 

 حملوا بصائرهم علي اسيافهم
هاي روشن خويش را بر شمشيرهايشان حمل ها و انديشهآنان بينش

 .مي كردند
 

بلكه  ،صرفا متخصص تربيت نمي كنددانشگاه مبتني بر توحيد هم 
هـايـي در     انتقال چنيـن ارزش   .   انديشدبه ساختن انسان متعهد مي

تواند صورت گيرد كه معلمان و مسئوالن دانشگاه از يك سو  و محيطي مي
اي به هم بنگرند و با هم همـراه  دانشجويان از سوي ديگر در فضاي سازنده

هاي مديريتـي  ريزياين مستلزم بها دادن به انسان در برنامه . شوند
جمله جمعيت عظيم يابند، ازهايي كه در سازمان ما حضور ميانسان. است

هـاي  هاي سـازمـان  دانشجويان، سرمايه انساني سازمان هستند و از تفاوت
هاي پر تحرك و قوي يكي آن است كه دسته اول بيشتر به كند با سازمان

دهند، و دسته دوم به انسان بهايـي حـداقـل      تر به انسان بها ميابزار و كم
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اين نيروي .  دهندبرابر و در بسياري موارد حتي بيشتر از ابزار اختصاص مي
تواند دانشگاه را با سرعت به جلو بـبـرد و       عظيم دانشجويان است كه مي

سالمت روحي و پويايي و نشاط آنان و مشاركت جدي آنان در محيط بايد 
-هاي دانشگاه وارد برنـامـه  به عنوان يك پارامتر اساسي در تنظيم سياست

 .هاي تحقيق حاضر استها شود،  و اين يكي از دغدغهريزي
متاسفانه نجات دادن دانشجوياني كه به داليل مختلف در محيـط بـه     

وقـتـي در     .  احساس افسردگي و نااميدي برسند، كار چندان آساني نيست
درصـد     95نظر بگيريم كه با نظرسنجي انجام شده از دانشجويان بيش از 

دانشجويان ورودي يك سال با اشتياق فراوان به تالش و پيشبرد عـلـم و     
ايفاي نقش به عنوان يك انسان مهم در جامعه به دانشگاه وارد مي شوند و 
وقتي سئوال مكرر بسياري از اساتيد را مي شنويم كه مي پرسند چـرا در    
بين دانشجويان سال سوم درصد كمتري را مي بينيم كه با اشـتـيـاق و        
حرارت كار كنند؛ بايد به بررسي عميق تر  محيطمان از ديد دانشجـويـان   
بپردازيم و مشكالت محيطمان را از اين زاويه كشف نموده و براي يافـتـن   

 . راه حل بكوشيم
با هدايت نيروهاي جوانانمان به صحنه عمل؛ ارتـقـاي مـعـيـارهـايـي          
همچون دستاوردهاي نوين علمي ؛ پژوهشهاي برجسته ؛تعـداد مـقـاالت      

با سرعتي معـجـزه آسـا قـابـل          )   فصل چهارم.  ك. ر....( ؛ثبت اختراعات و
دستيابي است و غافل شدن از نيروي انگيزه جوانان در پيشبرد كار همانند 
آن است كه بخواهيم به يك لوكوموتيو بسيار قدرتمند و پرسرعـت را در      

بايد مشكالت را شناخت و براي .  حالي كه خاموش است به جلو هل دهيم
 .ريزي نمودها برنامهحل آن

هـا و    هاي بعد با چنين ديدگاهي به بررسي مشكالت،  چـالـش    بخش
 .پردازندمي هافرصت


