
سردار   ایران
به هم مان ریختی سردار!

سرمقاله آخر ترم را نوشتن، هیچ خبری هم در هیچ جای 

 محمدجواد 
شاکر

دانشــگاه و کشــور و منطقه و حتی دنیا نباشد، سخت 
اســت؛ فکر می کنی کلی حــرف نگفته داری که فقط 
همین جــا جــای گفتنش اســت و از اول تــرم همین 
چهارصــد کلمــه برایــش رزرو شــده. با خــودت چه 
خیال هایی که درباره اش نمی کردی: البد کلی چشم و گوش منتظر خواندن 
و شــنیدن همین چند سطر هستند. حاال مثال قرار بوده درباره چه بنویسی 

و کدام مفهوم را بشکافی؟
اصــال اگــر جمعه جور دیگــری صبح می شــد، مگر غیــر از قیچی برگردان 
جهانبخش و حس غرور همراهش ســوژه دیگری هم داشتی؟ کل ترم را هم 
اگر شخم می زدی، چیز دندان گیری دستت نمی آمد. خیلی هنر می کردی 
دربــاره همین هشــت صفحه ای که هفته ای دوبار دســت ملت می رســد، 
چهارکالم می نوشــتی و خودت را خیلی دســت باال می گرفتی و آخرش هم 

می گفتی »همه شما مخاطبان خاص ما هستید« و »تک تک نظرات تان برای 
ما مهم است« و »روزنامه را مال خودتان بدانید« و همین ادا و اطوارها دیگر. 
خورشید جمعه اگر لطفی می کرد و جور دیگری باال می آمد، کلی هم پیش 
خودمــان ذوق می کردیم با همین کلمات، بــا همین نمایش ها و بازی ها، با 
همین روزمرگی هایمان که آن قدر غرقش شده ایم که حسابی سبک شویم و 

نفهمیم بار امانتی که به دوش می کشیم، چقدر سنگین است.
گلــه داریم از خورشــید روز جمعــه، قرارمان باهــاش این نبود. قــرار نبود 
این طــوری بیدارمــان کند، که خواب حســابی بِهمان چســبیده بود. البد 
خورشید هم گله دارد، گله دارد و اصال سختش بوده که خودش را باال بکشد 
و این دنیا را برای یک روز دیگر هم روشن کند. گله دارد از دست سرداری که 

این طوری می گذارد و می رود و جمعه همه را به هم می ریزد.
حاج قاســم! ما هم گله داریم از شما. چه کار به کارمان داشتی؟ داشتیم با 
همین عادی تر از عادی های دوروبرمان روز را شــب می کردیم دیگر، مست 

همین ثانیه ها و دقیقه های ساده مان بودیم، مست همین برنامه ریزی های 
دقیــق و بــدون ردخورمان. اصال می دانــی کارهای چند روزمــان را خراب 
کرده ای؟ تو در دنیای خودت بودی و ما هم این ور در دنیای خودمان؛ مست 
ســبکی شیرین بی خبری، آن قدر که قرار نبود توپ هم تکان مان بدهد، چه 
شــد که این وســط تصمیم گرفتی پتکی به ســرمان بزنی، بیدارمان کنی و 

هل مان بدهی وسط معرکه؟
درســت اســت؛ ما آدم این کارها نیســتیم و بزرگ تر از دهان مان اســت این 
حرف هــا. چند روزی که بگذرد، دوباره برمی گردیم توی الک خودمان ولی 
خب برایمان سخت است حداقل چند روزی به خودمان بیاییم، حداقل چند 
روزی به احترام تو، به احترام هدفت، به احترام راهت و به احترام عشقی که 
در سینه ات می تپید، قرار است حواس مان پرت باشد سمت شما. ساده که 
بگوییــم مدیون تان هســتیم حداقل بابت این چنــد روز و به خاطر این ِدین 

ممنون تان!
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رضا علیپور

»عدو شود سبب خیر«ترین
این هفته بیشــتر گروه های تلگرامی دانشگاه میزبان تبلیغ یک 
بات تلگرامی برای به اشتراک گذاشــتن کدهای فراموشی سلف 
دانشگاه و خوابگاه ها بودند. سازنده این بات میالد آقاجوهری، 
ورودی 94 مهندسی کامپیوتر شــریف است که تابستان امسال 
قصد رفتن به اســتنفورد را داشت ولی در فرودگاه متوجه شد که 
ویزایش باطل شده و نمی تواند به آمریکا برود و فعال در ایران مانده 
است. ما هم تصمیم گرفتیم به همین بهانه عنوان »عدو شود سبب 
خیر«ترین را به اداره مهاجرت ایاالت متحده اهدا  کنیم که باعث 

شد کدهای فراموشی به گرسنگان شریفی برسد.

»دقیقه نودی«ترین
مرحله نیمه نهایی و فینال مسابقات فوتسال قهرمانی دانشگاه این 
هفته در ســالن قهرمانی برگزار می شود؛ مسابقاتی که بعد از پایان 
بازی های والیبال و بسکتبال دانشکده ای شروع و به صورت فشرده 
پیگیری شد تا در هفته آخر ترم به سرانجام برسد. در مرحله نیمه نهایی 
قرار است بازی میم شیمی و نفت با مواد، و عمران با کامپیوتر تکلیف 
فینالیســت ها را مشــخص کند. البته دلیل این عجله در برگزاری 
مسابقات امسال حضور تیم های دانشگاه در مسابقات منطقه ای 
در ترم آینده است؛ مسابقاتی که می تواند سهمیه حضور در المپیاد 

ورزشی دانشجویان را برای تیم های دانشگاه به ارمغان بیاورد.

مروری بر برنامه های دانشگاه در هفته پژوهش

دانشگاهی فراتر از آموزش
راوی شــماره یک، و نگارش متن در 

راوی های بعدی را از دست ندهید!

فروغ طلوع
کــه  شــریف  نشــریاتی  فضــای  در 
هیئت الزهراء)س( با »ریحانه«، بســیج 
دانشجویی با »ثمین« و انجمن اسالمی 
با »فــروغ« از زن و خانــواده می گویند، 
هفته گذشــته انجمن اسالمی مستقل 
با »طلوع« حضور خــود را در این عرصه 
اعالم کــرد. طلوع اول به معنی حقیقی 
کلمــه مختصــر و مفید اســت؛ معرفی 
نشــریه طلوع و اهداف و ســاختارش، 
نوشتاری در باب جریان شناسی حقوق 
زنان، نگاهی به صحبت های دبیر اسبق 
انجمن مستقل در جلسه روز دانشجوی 
بسیج با حضور سخنگوی دولت و باالخره 
ســرویس خواندنی »ازدواج فیروزه ای« 
که روایت آشــنایی و ازدواج دانشجویان 
شریفی ست، متون شــماره اول نشریه 
زنان و خانواده انجمن مستقل را تشکیل 
می دهنــد؛ طلوع همچنیــن در بخش 
»نیوشــا« از مخاطبان خود درخواست 
می کند ســواالت و دغدغه های خود را 
مطرح کنند و قول می دهد سواالت را در 
حد خودش پاســخ دهد و دغدغه ها را از 

مسئوالن دانشگاه پیگیری کند. 

رنج از زبان ترنج
شماره ۱۳ نشــریه فرهنگی - مذهبی 
انجمن اسالمی به رنجی به نام تبعیض 
پرداخته اســت و در متون مختلفی آن 
را بررسی کرده اســت. ریشه تبعیض، 
تبعیــض فکــری، تبعیض نــژادی در 
آمریــکا، یهودی ســتیزی و فاشیســم 
نوین نوشــتارهای این شــماره نشریه 
فرهنگی انجمن را تشــکیل می دهند. 
بخش مذهبی این نشــریه نیز در ســه 
متن به موضوع اقلیت ها پرداخته  است. 
نداشــتن تصویر ذیل متن از ایرادهای 
این شــماره ترنج است اما ایراد اصلی، 
تصویر صفحه آخر آن است که در واقع 
طرح جلد قسمت مذهبی نشریه است؛ 
طرحــی جلدی که نه تیتر و نه طرح آن 

ارتباطی با موضوع اقلیت ها ندارد.

زیباکنار در زاینده رود
دکتر سید حسن حسینی، معاون فرهنگی اجتماعی 
دانشــگاه در پیامی در توییتر خود گفت: »ان شاءا... 
و به قــول قدیمیا »بي حرف پیش« زیباکنار ٣ در کنار 
زنــده رود )زاینــده رود ١( برگزار خواهد شــد. من که 
خدمت رفقا گفته بودم در کنار شــما عزیزان همه جا و 
هرجا زیباکنار اســت، چه در طلوع معنوي زیباکنار و چه در غروب 

سي وسه پل زاینده رود نصف جهان«
شــاید تا به حال به این ســوال های عجیب برخورد کرده باشید که 
مثال »جنگ صدســاله چند سال طول کشــیده است؟، کاله های 

پانامــا در چــه کشــوری تولید می شــوند؟، روس هــا در چه ماهی 
انقالب اکتبر را جشــن می گیرند؟ و اسم شاه جرج ششم چه بود« 
 که جواب هایش هم به ترتیب »۱۱6 سال، اکوادور، نوامبر و آلبرت« 

است.
با کمی دقت متوجه می شــویم در شــریف هم این پتانسیل وجود 
دارد، مثال ممکن است در آینده این سواالت مطرح بشود که برنامه 
»زیباکنار«۳ در کجا برگزار شــد؟ رویداد WSS20۱9 در چه سالی 
برگــزار شــد؟ و از همه مهم تر »روز«نامه شــریف چنــد روز از هفته 

منتشر می شد؟

25 آذر در تقویــم ایــران به 
نام روز پژوهــش نام گذاری 
شده و معموال دانشگاه ها و 
مراکز آموزش عالی به همین بهانه هفته 
آخر آذر و هفته اول دی را به ارائه و معرفی 
دســتاوردهای پژوهشــی و فناوری خود 
اختصــاص می دهند. معاونت پژوهش و 
فناوری دانشــگاه هم در سال های اخیر 
برنامه های زیــادی را بــرای این یکی دو 
هفتــه تدارک می بیند و معموال هر روز در 
گوشه و کنار دانشگاه برنامه و نمایشگاه 
و نشســت و کارگاه و سمیناری برپاست. 
دانشــکده های مختلــف دانشــگاه نیز 
بعــد از اضافه شــدن معاونــت پژوهــش 
و فنــاوری به چــارت سازمانی شــان در 
ایــن زمینه فعال تــر شــده اند و در هفته 
پژوهــش معموال برنامه هــای متنوعی را 
در سطح دانشــکده ها برگزار می کنند؛ 
از نمایشــگاه دســتاوردهای پژوهشــی 
و معرفــی پایان نامه های دانشــجوهای 
تحصیالت تکمیلی دانشکده تا نشست ها 
و تخصصــی،  و ســمینارهای علمــی 

کارگاه های آموزشی، تقدیر از پژوهشگران 
برتر و بازدید از مراکز صنعتی و تحقیقاتی.
جدای از برنامه های دانشکده ها معاونت 
پژوهــش و فناوری نیز امســال دو برنامه 
اصلــی را برای هفته پژوهش برنامه ریزی 
و اجرا کرد. سه شــنبه، ســوم دی سالن 
کهربای دانشــکده برق میزبــان رویداد 
تخصصی تعامل با شــرکای استراتژیک 
دانشگاه بود که دکتر فرهاد دژپسند، وزیر 
امور اقتصادی و دارایی نیز در آن شرکت 
داشت. در ادامه این نشست نیز سه پنل 
تخصصی با موضوعات اقتصاد هوشمند و 
تحول دیجیتال، بررسی مشکالت ساخت 
و تولید داخل و ارائه راهکارها و فرصت ها و 
چالش های صنعت نفت در شرایط تحریم 

برگزار شد.
عصــر سه شــنبه، ۱0 دی نیز بــا حضور 
دکتر قبادیان، معــاون آموزش، پژوهش 
و فناوری وزارت صنعت، معدن و تجارت 
در ســالن جابر از پژوهشگران، طرح ها و 
مراکز پژوهشی برگزیده دانشگاه تجلیل 
شد. در این برنامه دکتر موحدی، معاون 

پژوهــش و فناوری دانشــگاه از رتبه اول 
شریف در ایران و رتبه ۱7 آن در جهان در 
حوزه ارتباط دانشگاه و صنعت خبر داد. 
همچنین تقدیر ویژه این برنامه سهم دکتر 
رضا منصوری به پــاس خدمات ارزنده و 
ماندگار در توسعه پژوهش و فناوری بود. 
شرکت ارتباطات سیار ایران نیز به عنوان 
همکار استراتژیک دانشگاه در تعامالت 
صنعتی، فناورانه و سرمایه گذاری در سال 
98 شناخته شده و مورد تقدیر قرار گرفت.
استارت آپ دیدئو و زیست گستران )مواد 
پیشــرفته شــریف( به عنوان استارت آپ 
برگزیده شــتاب دهنده شــریف، شرکت 
آرسین تابش نگاران فناور به عنوان شرکت 
برگزیده مرکز رشد، و موسسه تحقیقاتی 
و آموزشــی نور )توان( به عنوان شــرکت 
برگزیــده پــارک علــم و فناوری شــریف 
انتخــاب شــدند و از آنها تقدیــر به عمل 
آمــد. در پایان ایــن برنامه هــم از کتاب 
»شریف نوپا« که راهنمای توسعه فناوری 
و کسب وکار در زیست بوم نوآوری شریف 

است، رونمایی شد.

ترینها

گزارش

همه برای یکی
نشریات کانون شعر و ادب در فاصله ای 
نزدیک به هم در روزهای آخر این ترم 
منتشر شدند؛ دوهفته نامه بامداد، 
فصل نامه ایوان و فصل نامه بوطیقا. 

بامداد همــان همیشگی ســت، بدون 
جذابیتی نو و یا تحولی تحسین برانگیز؛ 
درحالی که کماکان از نداشتن زیرتیتر 
رنــج می برد. بامداد ســی  و دوم در مورد 
دانشــجو و دانشگاه است و قالب غالب 
نشــریه نیــز یادداشــت  اســت. جایزه 
خواندنی ترین یادداشــت این شــماره 
بامداد را باید به دبیر کانون شــعر و ادب 
بدهیم بابــت متنی که بــا لحنی گیرا و 
صمیمی فعالیت های این کانون را شرح 
می دهد .  بوطیقای شماره 4 به موضوع 
»نقش زنان در شــعر فارسی« و شخص 
فــروغ فرخــزاد پرداخته اســت. اولین 
نکته ای کــه به ذهن متبادر می شــود، 
صفحه آرایــی متشــتت بوطیقاســت؛ 
رنگ هــا و رســم الخط های متعــدد و 
نامتوازن به طــرز غیرهنرمندانه ای در 
کنار هم چیده شده اند؛ تنوع قالب های 
بوطیقا اما خوب اســت و احتماال برای 
یک عالقه مند به این حوزه نشریه جذابی 
خواهد بــود؛ البته با توجه به فصل نامه 
بودن و داشتن سه ماه زمان، توقع خیلی 
بیشــتری از این نشــریه می رود. ایوان 
چهارم، کــه فصل نامه متن و داســتان 
کانون شعر و ادب است نیز به سراغ ژانر 
وحشــت رفته و در قالب های مختلف به 

این موضوع پرداخته است.

راوی روایت می کند
شــماره اول دوماه نامه مرور کتاب دفتر 
مطالعات فرهنگی شــریف، هفته پیش 
منتشــر شــد. »راوی« اول تک ســتونه 
صفحه آرایی شده و با 42 صفحه، بیشتر 
به کتابچه شباهت دارد تا نشریه. تاریخ، 
فرهنگ، اقتصاد سیاسی، روان شناسی، 
تاریــخ و ادبیــات موضــوع کتاب های 
تشــکیل  را  اول  راوی  در  مرورشــده 
می دهنــد. اگــر شــما یــک کتابخوان 
حرفه ای هستید و مخصوصا اگر به حوزه 
علوم انســانی عالقه مندیــد، خواندن 

سخن
مسئولین

مهدی 
فخرآبادی

میز
نشریات

میز
نشریات
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سیدمیعاد صالحی سکوت خود را شکست

آتش در حیاط خلوت
تعطیــالت نــوروز 98 بــا یک خبــر عجیب 
بــه پایــان رســید. ســیدمیعاد صالحــی که 
بیشــتِر شــریفی ها او را بــا جلســات قرآن و 
فعالیــت در هیئت الزهــراء )س( می شناســند، بــا حکم 
محمد شــریعتمداری به مدیریت صندوق بازنشســتگی 
کشــوری منصوب شــد. حضور صالحــی در این صندوِق 
چندهزارمیلیاردتومانی دولت مستعجل بود و پس از چند 
برکنــاری و انتصاب و یکی دو فقره اعالم عمومی حقوق  و 
دستمزد مدیران صندوق بازنشستگی کشوری، در مرداد 
98 با دستور مستقیم رئیس جمهور به پایان رسید. مدیریت 
صالحی بر این صندوق، یکی از مبهم ترین اتفاقات سیاسی 
ســال بود و صالحی با ســکوتی طوالنی به ایــن ابهامات 
دامــن می زد. پنج ماه پس از برکنــاری و به دعوت انجمن 
اسالمی دانشــجویان مستقل، صالحی برای نخستین بار 
تصمیم گرفــت درباره آن دوران صحبت کند و سه شــنبه 
هفته گذشــته مهمان آمفی تئاتر مرکزی بود. او در حضور 
جمعیــت قابل توجهــی که برای شــنیدن صحبت هایش 
 آمــده بودنــد، بخشــی از ناگفته هــای آن پنج مــاه را 

بازگو کرد.

مدیری با ده سال سابقه کار صنعتی
صالحی در ابتدای ســخنانش به سابقه کاری خود اشاره 
کــرد و گفت: »مــن ابتدا در بخش خصوصــی فعال بودم 
امــا در مقطعــی به طــور کامل بــه بخش دولتــی منتقل 
شــدم و حدودا ۱0 ســال در بخش های مختلف صنعت، 
کارآفرینی و... فعالیت کردم. تنها سابقه مدیریتی من در 
حوزه فرهنگ، مدیریت رادیو قرآن بود که برای پذیرش آن 
اصرار های زیادی به من می شد.« او همچنین با اشاره به 
ابهاماتی که درباره ارتباط مدرک تحصیلی اش با مدیریت 
صندوق بازنشستگی کشوری وجود دارد گفت: »بیش از 
80درصد دارایی سودده صندوق بازنشستگی کشوری در 
حوزه نفت، فوالد و حمل ونقل اســت. اگر رشته مکانیک 
به این حوزه ها مربوط نیســت پس به چه رشته ای مربوط 
اســت؟« صالحی در ادامه تأکید کرد که بر اساس قوانین 
موجــود، انتصاب او در صندوق بازنشســتگی کشــوری 
هیچ اشــکالی نداشته و دلیل برکناری او این مسأله نبوده 
است. دبیر اســبق هیئت  الزهراء )س( در ادامه به مدرک 
تحصیلی سرپرســت فعلی صندوق اشــاره کــرد و گفت: 
»سرپرســت فعلی کارشناســی ارشــد روابــط بین الملل 
دارد و ســابقه کاری مرتبــط هم نــدارد. چرا رســانه ها به 
این موضــوع اعتراض نمی کنند؟ صندوق بازنشســتگی 
 کشــوری تبدیل بــه حیاط خلــوت برخی از سیاســیون

 شده است.«

ثروتمندتر از آنچه تصور می کنید!
فارغ التحصیــل دکتــری مهندســی مکانیک دانشــگاه 
سپس به معرفی صندوق بازنشستگی کشوری پرداخت؛ 
صندوقی که ســاالنه 55هزارمیلیارد بودجه دارد و ماهانه 
2هــزار و 700میلیاردتومــان حقــوق و دســتمزد میــان 

کارمندان شرکت های تابعه اش توزیع می شود. صندوقی 
که بر اســاس داده های موجود، ابعــادی بزرگ تر از بنیاد 
مســتضعفان و ســتاد اجرایی فرمان امــام دارد و یکی از 
غول های اقتصاد کشــور است. از لبنیات پگاه تا تعدادی 
نفتکش و انبارهای گمرکی کشور، همگی تحت تملک این 
صندوق بزرگ هستند و درآمد آنها باید صرف بهبود کیفیت 

زندگی بازنشستگان شود.
سیدمیعاد صالحی در ادامه از حضار خواست وارد سایت 
صندوق بازنشســتگی کشــوری )cspf.ir( بشوند و بقیه 
صحبت هایش را بر اساس داده های موجود در این سایت 

بیان کرد. داده هایی که بســیاری از آنهــا پس از برکناری 
صالحی هنوز به روزرســانی نشده اند و یکی از آنها، میزان 
حقوق دریافتی مدیرعامل سابق بود. صالحی در پنج ماهی 
که مدیر صندوق بازنشستگی کشوری بود، ماهانه حدود 
۱4میلیون تومان از این صندوق حقوق می گرفته که نصف 

سقف قانونی مجاز بوده.

از فساد تا مجلس
مدیرعامــل ســابق صنــدوق بازنشســتگی کشــوری به 
حقوق های نجومی در برخی هلدینگ های تابع صندوق 

اشــاره کرد و گفــت: »مدیرعامل یکــی از هلدینگ های 
زیرمجموعــه صندوق، ماهــی 20 تا 26 میلیــون تومان 
دریافتی خالص داشــته. سه ماه یک بار حدود ۳0میلیون 
تومــان کارانه می گرفته و 96 میلیون تومان ســنوات!« او 
همچنیــن ماجرای عجیبــی از وضعیت یکــی از مدیران 
صنــدوق را بازگــو کــرد: »بنده مدیــری را کــه در یکی از 
هلدینگ هــا حقوق نجومی می گرفت و بر اســاس برخی 
گزارش هــای امنیتی فســاد اخالقی داشــت، در تاریخ 
۱8اردیبهشــت برکنار کردم، اما امروز این فرد کاندیدای 

انتخابات مجلس است!«

جان من است او
میعــاد صالحــی، یکــی از مهم ترین دالیــل برکناری اش 
را مخالفتــش بــا حفــظ وضع موجــود صنــدوق و تالش 
بــرای بهبود آن می دانســت. صالحی در همــان روزهای 
نخســت برای برکنار کردن برخی مدیران قدیمی صندوق 
بازنشستگی کشوری تالش می کرد اما با فشارهای عجیبی 
مواجه می شــد: »به دلیل شدت فشــار ها بنده نتوانستم 
مدیر یکی از هلدینگ ها را برکنار کنم. رئیس کمیســیون 
اجتماعی مجلس با من تماس گرفت و گفت: می خواهی 
فالنــی را برکنار کنی؟ ایشــون »جون« من اســت. بهش 

دست نزن!«

هتل های سیاسی
بخش دیگری از سخنان صالحی، به بیان ناکارآمدی های 
اقتصادی در برخی شرکت ها و هلدینگ های تابع صندوق 
اختصاص داشــت. صالحی با اشــاره بــه اینکه صندوق 
بازنشستگی کشــوری 6۳ هتل را تحت تملک دارد و این 
6۳ هتل روی هم رفته ســال 95 تنها ســه میلیارد تومان 
سوددهی داشته و سال96 زیان ده بوده اند، گفت: »علت 
این اتفاق چه بوده؟ اینکه هتل های صندوق بازنشستگی 
کشــوری در خدمت سیاسیون بودند. فقط در عید نوروز، 
400 نفر از مســئولین با خانواده از این هتل ها به رایگان 

بهره بردند.«

این تازه اول ماجراست...
مدیر برکنارشــده صندوق بازنشستگی کشــوری البته با 
وجــود همه این مســائل، ناامید نیســت و در انتهای این 
نشست گفت: »ظاهرا شفافیت و فسادستیزی سر بریده 
شــد اما این مسیر متوقف نخواهد شــد. ما باید مطالبات 
تخصصی داشته باشیم و اسیر دعواهای سیاسی نشویم. 
ما چرا باید دنبال دعوای یمین و یسار باشیم که در صندوق 

بازنشستگی این فساد ها رخ بدهد؟«
آنچــه صالحی در این نشســت گفت، بــه اذعان خودش 
تنها بخش بسیار کوچکی از مشکالت موجود در صندوق 
بازنشستگی کشــوری اســت. برای همین، او در انتهای 
برنامــه وعــده داد که بــرای بررســی ابعاد دیگِر فســاد و 
ناکارآمدی در صندوق بازنشســتگی کشــوری، باز هم در 

نشست های مشابه حضور خواهد یافت.

گزارش

ما شهروندان درجه 2
در کتــاب تاریــخ مدرســه از قانون 
»کاپیتوالســیون« نام برده شده بود 
که مطابق آن، ایران نمی توانســت 
آمریکایی هایــی را کــه در ایــران از 
ایــران تخطئــه می کردنــد  قوانیــن 
محاکمــه کند و بایــد آنها را به کشــور 
خود برمی گردانــد. آنچه از متن کتاب 
دریافت می شــد، این بود که ایرانی ها 
در ســرزمین خودشان به شــهروندان 
درجه دوم تبدیل شده اند؛ مستشاران 
آمریکایــی می توانســتند قوانین ایران 
را بشــکنند و حقوق ایرانی ها را پایمال 
کنند ولی ایرانی ها در مقابل موظف به 
رعایت تمامی حقوق آمریکایی ها بودند.
قوانیــن نوشــته و نانوشــته دانشــگاه 
نیــز ماننــد برداشــت کتــاب تاریخ از 
کاپیتوالسیون، هم دست دانشجو را در 
احقاق حقوق خود در مقابل اســتادها 
بســته اند و هم دست اســتادان را برای 
پایمال کــردن ایــن حقــوق، گشــاده. 
مشهورترین آن همان مسائل آموزشی 
اســت: اســتادانی که برای تمدید یک 
ددالیــن ناگاه به اســوه های اخالقی و 
اجتماعی تبدیل می شــوند، به راحتی 
مهلت اعالم نمرات یا ارســال نمرات را 
زیر پا می گذارند، آنها که تأخیر و غیبت 
را برنمی تابنــد، بــدون هیــچ عواقبی 
تأخیــر می کنند یــا تــی ای را به جای 
خود سر کالس می فرستند. در نهایت 
هم دیدشان به دانشــجو، بچه ای خام 
است که زیر سایه لطف و مرحمت شان 
می توانند بخشی از قوانین را در حقش 

اجرا کنند تا دهانش بسته شود.
نمونــه ای غیر آموزشــی از این دید که 
همین هفتــه گذشــته رخ داد، بالیی 
 WSS بود که ســر رویداد دانشــجویی
آمد: یکی از پژوهشی ترین رویدادهای 
دانشــجویی دانشــکده کامپیوتــر که 
فعالیت برای آن از مهرماه آغاز شده بود 
و تاالرها را از همان موقع رزرو کرده بود، 
در هفته ای که به رویداد منتهی می شد 
متوجه شد که انجمن فارغ التحصیالن، 
بخشــی از تاالرها را گرفته. پس از چند 
روز کشمکش و جلسات متعدد، نهایتا 
معاونت آموزشــی حــق را بــه انجمن 
فارغ التحصیالن می دهد، چراکه »رزرو 
کردن مســابقه نیست که هرکس زودتر 
رزرو کــرد مال او شــود« و »آن زمان که 
شــما هنوز به دنیا نیامــده بودید ما در 

این دانشگاه بودیم«.
اســتادهای خوب وجــود دارند، ولی 
نهایتا سیســتم دانشگاهی ما به عنوان 
یــک کل، مشــکلی بــا نقــض حقوق 
دانشــجو نــدارد. چــه می شــود کــه 
اســتادانی که خودشــان زمانی پشت 
این میز و صندلی ها نشسته بودند، در 
آن سو که قرار می گیرند چنین رفتاری 

از خود نشان می دهند؟

امیرحسین 
پویا

نامهوارده
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نگاهی به وضعیت نظرسنجی های آموزش درباره استادان و کالس های درسی

بــه بهانــه پرونده ایــن شــماره تصمیــم گرفتیم به 
نظرســنجی های یکــی دو دانشــگاه خارجــی هم 
نیم نگاهــی بیندازیــم و ببینیم مــردم در آن طرف 
دنیا چطور نظر دانشجو را درباره استاد درس جویا 
می شوند، سپس به نظرســنجی فارغ التحصیالن 

شریف هم بپردازیم.

z	 روی سایت دانشــگاه و با عنوان UBC نظرســنجی
»Course Evaluation« منتشر می شود. جالب آنکه 
حدود 40 سوال دارد و از ایجاد عالقه به درس و مفید 
بودن تمرین های داده شــده تا انصــاف در ارزیابی و 
نگرانی از یادگیری دانشــجو در این سواالت به چشم 

می خورد.

z	 »بــا عنــوان »نوبــت شماســت MIT نظرســنجی
چنــد ســوال تشــریحی را مطــرح می کنــد. این 
دانشگاه برای آزمایشــگاه ها و میان ترم و پایان ترم 
نظرســنجی های متفاوتی طراحی کرده. به عنوان 
مثــال در یکی از ســوال ها پرســیده شــده »کدام 
تــرک  را  کالس  و  مانــد  بی پاســخ  شــما  ســوال 

کردیــد؟« یــا ســوال دربــاره اســتفاده از مثال  ها 
و عکس هــای خــوب در زمینــه آموزش و تشــویق 
دانشــجو برای یادگیری و ســوال هایی که جوانب 
را  اســتاد  و  کالس  و  امتحــان  و  درس   مختلــف 

دربرمی گیرد.
z	 به نظر می رســد دانشگاه هم برای رسیدن به دیدگاه

فایده ای هم داره؟

جمعبندی

به بهانه هفته آخر ترم، ســراغ نظرسنجی دانشگاه در مورد ارزیابی استادان 
رفتیم. همیشه بحث بوده که این ارزیابی استادان، چقدر موثر است؟ دانشگاه 
می گوید در ارزیابی و ارتقای اســتادان، بازخورد دانشــجوها را مدنظر قرار 
می دهد. موضوعی که دور از ذهن هم نیســت و دانشــجوها احتماال تأیید 
می کننــد که عملکرد اســتادان جوان تر با الگوهای مدنظــر این ارزیابی ها 
همراه تر است. خاطرات متفاوتی از پر کردن این فرم ها در میان ما وجود دارد؛ 
همکالســی هایی که بدون توجه به ســواالت آن را پر کرده اند، نگرانی هایی 
که از عواقب نوشــتن نقد در این فرم وجود دارد و مسائلی نظیر این همیشه 

مطرح بوده است.

نظرسنجی در نظرسنجی
گرچه در شریف، ارزیابی به صورت کاغذی برگزار می شود اما در دانشگاه های 
دیگر که ســامانه  آموزشــی گلســتان را دارند، این نظرســنجی را به صورت 
الکترونیکــی برگزار می کنند و این پر کردن فرم اجباری اســت، درحالی که 
برای شــریفی ها، این فرم تنها در اختیار دانشجوهای حاضر در کالس قرار 
می گیــرد. موضوعی که در صورت اجباری نبــودن حضور و غیاب می تواند 
به ســوگیری هایی در جامعه آماری شرکت کننده در ارزیابی هم منجر شود. 
ارزیابی استادان البته جنبه های دیگری نیز می تواند داشته باشد که در مورد 
آن، یک نظرسنجی برگزار کردیم. با توجه به اینکه نظرسنجی ما در روزنامه و 
نظرسنجی و ارزیابی دانشگاه در مورد استادان، ممکن است کمی گیجی در 
پی داشته باشد، از همین جا به بعد منظور ما از نظرسنجی، آن چیزی است 
که در روزنامه انجام دادیم و ارزیابی را برای آنچه دانشــگاه انجام داده به کار 
می بریم. در نظرسنجی روزنامه، ۳44 نفر مشارکت داشتند. 72 نفر دانشجوی 

ارشد هستند، 5 نفر دانشجوی دکترا و بقیه دانشجوی مقطع لیسانس.

پر کردن در غیاب استادان
یکــی از نگرانی هایی که در مورد فرم ارزیابی وجود دارد، رســیدن متن های 
انتقادی دانشجویان به دست استادان است. نقدهایی که ممکن است برای 
دانشجوها عواقبی نیز داشته باشد. دانشجوها نگران هستند که استادها از 
روی دست خط و موارد این چنینی هویت آنها را شناسایی کنند و این دلخوری، 

در ترم های بعد بر روابط دانشجو و استاد، اثر منفی بگذارد. به همین خاطر 
دانشــگاه تالش این فرم ها را با فاصله به دســت استادان برساند و هنگام پر 
کردن فرم نیز اســتادها در کالس حاضر نباشند. موضوعی که تا حد خوبی 
برقرار است و حدود 68درصد دانشجویان بیان کرده اند که معموال استادان 
از کالس خارج می شــوند. 27درصد نیز بیان کردند که بعضی استادان در 
کالس می مانند و بعضی خارج می شوند. 5درصد نیز می گویند استادان در 

کالس می مانند. موضوعی که باید به حداقل و صفر برسد.

الکترونیکی کنید
حدود ۱6درصد از کسانی که در این نظرسنجی مشارکت داشته اند، با روش 
کاغذی برای ارزیابی موافق بوده اند اما بقیه معتقدند الکترونیکی شدن این 
فرایند بهتر اســت. دالیلی که برای این کار وجود دارد، حذف کاغذ و حفظ 
محیط زیست، راحت بودن جمع آوری و تحلیل داده ها و البته حذف شناسایی 
دست خط است. در بقیه دانشگاه ها این کار با سامانه گلستان انجام می شود، 
اگر فرض کنیم دانشجویانی که در نظرسنجی شرکت کرده اند این موضوع 
را می داننــد، به آموزش اعتماد دارند که ایــن اطالعات را با حذف هویت به 

دست استادان خواهد رساند.

وضعیت بهتر دانشکده های تحصیالت تکمیلی
میزان اثرگذاری این فرم های ارزیابی نیز مهم است. یک بخش از دانشجویان 
معتقدند که حتی نتایج این گزارش به دســت کسی نمی رسد و فقط فرم ها 
چاپ، پر و جمع می شود، نه بیشتر. از دانشجوها پرسیدیم »به نظرت نتایج 
این ارزیابی به گوش استاد می رسد؟« که بین یک تا پنج به آن نمره داده شد. 
دانشــکده های مدیریت و اقتصاد، انرژی و ریاضی و علوم کامپیوتر بیشــتر 
از بقیه معتقدند این ارزیابی حداقل به گوش اســتادان می رسد. نتایج این 
ســوال را به تفکیک دانشــکده هم می بینید. بر اساس نظرسنجی روزنامه، 
دانشکده های مواد، شیمی و مکانیک در انتهای جدول هستند و جالب ترین 
قسمت کار آنجاســت که دو دانشکده مواد و شیمی، در نظرسنجی پیشین 
روزنامه در مورد رضایت از رشــته و دانشــکده نیز وضع خوبی نداشتند. این 
اتفاق بدان معناست که دانشجویان معتقدند، چرخه بازخوردی مناسبی در 

دانشکده هایشان وجود ندارد و این موضوع می تواند محل پیگیری معاونت 
آموزشی و شوراهای صنفی باشد.

آنچه به جایی نرسد
البته این انتظار وجود دارد که وقتی به فرد بازخورد داده می شود، او رفتارش 
را در جهت بهبود تغییر دهد. این ســوال را نیز از دانشــجویان پرسیدیم که 
نمودار آن به شــکل زیر اســت. در اینجا نیز وضعیت دانشکده انرژی خوب 
است و بعد از آن دانشکده مهندسی شیمی قرار دارد. البته در کل، وضعیت 
خوبی در این بخش وجود ندارد و حتی باالترین دانشکده ها نیز از میانگین 

نمره کمتری گرفته اند.

ارزیابی را چگونه پر می کنیم؟
یکی از نقدهایی که خود دانشجویان به همدیگر وارد می کنند، آن است که 
ارزیابی به خوبی پر نمی شــود. این اتفاق در نظرسنجی ما دیده نشد و نمره 
میانگین مشارکت کنندگان، ۳.9 بود که عدد نسبتا خوبی است. البته نقد 
مهمی به این عدد وجود دارد و آن هم اینکه دانشــجویانی در نظرسنجی ما 
شرکت کرده باشند که ارزیابی برایشان اهمیت داشته و نمونه گیری مناسبی 

برای این سوال انتخاب نکرده ایم. 

چه مواردی کم است؟
مشارکت کنندگان در این نظرســنجی بیان کردند که بهتر است از وضعیت 
اخالقی و رفتاری استادن نیز پرسیده شود. همچنین در دانشکده هایی که 
نقش دستیاران آموزشی پررنگ است، عملکرد آنها و نظارت استاد بر آنها نیز 
باید مورد توجه قرار گیرد. جای خالی ســوال در مورد کیفیت تدریس، به روز 
بودن و نظایر آن نیز برای بعضی محسوس بود. همچنین یکی از دانشجویان 
خواســته بود که ارزیابی درس ها متفاوت شــود، زیرا درســی مثل کارگاه و 
آزمایشگاه همانند درس عادی نیست و حتی دروس تخصصی و عمومی هم 
متفاوت هستند. چند نفر هم پیشنهاد داده بودند که اگر نتایج این ارزیابی ها 
شــفاف منتشر شــود، در انتخاب واحدها موثر خواهد بود و بازخورد بهتری 

به استادان می دهد.

کوهبهکوهنرسیدولیارزیابیبهارزیابیرسید

کدام دانشکده هستی؟در تغییر رفتار استاد، موثر است؟به گوش استاد می رسد؟
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پرونده



به انتهای ترم که می رسیم، در کالس ها یک برگه با پنج شش سوال برایمان می آورند. قرار است در مورد استادمان و شیوه تدریسش نظر دهیم. ما هم 
خوشحال که چند دقیقه ای از درس خبری نیست و می توانیم استراحت کنیم، حاال آن وسط چندتا »خوب« و »بد« هم به سواالتی که خیلی تحلیل 
نیاز ندارد، می دهیم. وقتی با ســواالتی نه چندان جالب و به زعم مان بی فایده و بی ارتباط رو برو می شــویم با خود می گوییم: یک ترم مان خراب شد و 
کلی رفتارهای عجیب از استاد درس دیدیم، حاال به جای اینکه از من بپرسند اخالقش چطور است و آیا من چیزی یاد گرفته ام یا نه، از ارائه روش های نوینش در 
تدریس می پرسند. بله؛ اگر ریاضی یک را از روی پاورپوینت درس بدهی، حتما روشت نوین است. راستش را بخواهید دارد باورمان می شود از استاد بودن فقط 
شیوه تدریس و حضور به موقع در کالس را باید انتظار داشته باشیم. در نهایت هم تصمیم می گیریم همین جوری خانه های خالی را پر کنیم تا این استاد نصیب و 
روزی بقیه هم بشود. اگر خیلی هم وجدان مان درد کند، سعی می کنیم حداقل همین سواالت پرسیده شده را درست جواب دهیم، به امید آنکه روزی در مورد 

مباحث مهم تری نظرمان را بپرسند و تغییری برای آیندگان ایجاد شود.

و نگاهی جامع تر درباره نظر دانشــجوها و ارزشیابی 
رفتار و شیوه تدریس استادان و عملکرد دانشکده ها 
و دانشگاه نظرســنجی مربوط به فارغ التحصیالن را 

طراحی و اجرا کرده است.
z	 نظرســنجی فارغ التحصیالن از بخش های مختلفی

تشــکیل شــده و به نظر می رســد جامعیت مناسبی 

survey. دارد. بــرای دیدن آن می توانید به نشــانی
edu.sharif.edu مراجعه کنید.

z	 در ایــن نظرســنجی پــس از انتخاب مقطع، ســال
ورود و دانشــکده ابتــدا نظــر کلی دانشــجو درباره 
کل دوره از نظــر عالقه مندی و مفید بودن و شــرکت 
در کالس ها پرســیده می شــود. در بخــش بعدی به 

هر اســتاد از دانشــکده محل تحصیــل می توان از 
منظر تأثیرگــذاری علمی، تأثیرگذاری شــخصیتی 
و رعایــت اخــالق حرفــه ای نمره داد. یک قســمت 
هــم برنامــه درســی دوره را از جنبه هــای تنــوع، 
تأثیرگذاری بــر ارتقای دانش و کســب توانایی های 
حرفــه ای و کفایــت محتوا بــرای نیازهای شــغلی و 

حرفه ای بررســی می کند. خدمات آموزشی مختلف 
دانشگاه، رفتار کارمندان، امکانات فنی و پشتیبانی، 
تجهیزات کارگاهی و آزمایشگاهی، فضای آموزشی، 
اســتاد راهنما، اســتاد پــروژه و کارآفرینــی از دیگر 
 مواردی اســت کــه در این پرســش نامه دربــاره آنها 

سوال می شود.

پرونده

کدام بخش معاونت آموزشــی متولی برگزاری 
این نظرسنجی هاست؟

مدیریتــی در معاونت آموزشــی و تحصیــالت تکمیلی 
وجــود دارد به نام مدیریــت ســنجش و برنامه ریزی که 
یکی از وظایف آن برگزاری نظرسنجی درباره استادان و 

دستیارهای آموزشی در آخر هر ترم است.
ســوالی که بــرای خیلی از دانشــجوها وجود 
دارد این است که چرا هنوز این نظرسنجی ها 
به صورت کاغذی برگزار می شود و الکترونیکی 
نشــده اســت؟ در حالی کــه دانشــگاه هایی 
کــه از ســامانه گلســتان اســتفاده می کنند، 
نظرسنجی شــان هــم در همان ســامانه اجرا 

می شود.
ســه چهار سال پیش کارگروهی در دانشگاه تشکیل شد 
که قرار بود دنبال جواب همین سوال بگردد. این کارگروه 
نتایج بررســی اش را به شــکل مزایا و معایب نظرسنجی 
کاغذی و الکترونیکی به شــورای مدیــران آموزش ارائه 
کرد. برای نتیجه گیری بهتر شــورای مدیران آموزش، از 
دکتر عباس بازرگان که مدیر نظارت ارزیابی نظرسنجی 
دانشگاه تهران بودند و در این زمینه صاحب نظر به شمار 
می آید به عنوان یک کارشناس و ناظر بیرونی دعوت شد 
تا درباره این موضوع نظــر بدهند و قضاوت کنند. دکتر 
بازرگان نظرســنجی آنالین را رد کــرد و دلیل اصلی اش 
هم این بود که اعتقاد داشــت نتایج نظرســنجی آنالین 

قابل اتکا نیست.
قبال در شــریف نظرســنجی آنالیــن امتحان 

شده است؟
بله، اتفاقا در نیم ســال اول و دوم ســال 87 نظرســنجی 
آموزش به صورت آنالین برگزار شــد و سیســتم edu هم 
این امکان را دارد ولی تقریبا نتیجه آن موفقیت آمیز نبود. 
یکــی از خطوط قرمز ما برای نظرســنجی مجبورنبودن 
دانشــجوها برای شــرکت در آن اســت. در آن زمان هم 
نظرســنجی کامال آزاد بــود و ۳0درصد دانشــجوها در 
آن مشــارکت کردند. این در حالی اســت که نظرسنجی 
آنالین دانشگاه های دیگر به شیوه های مختلف به صورت 
اجباری است و مشارکت در آن ۱00درصد. دانشگاه چون 
قصد داشت این شیوه را به طور آزمایشی اجرا کند، در آن 
زمان برای چند درس خاص به صورت کاغذی هم برگزار 
کرد. نکته جالب توجه این بود که نتایج نظرسنجی های 
آنالیــن و کاغذی کامال تفاوت داشــت. یکی از دالیلش 
این است که جامعه آماری رأی دهندگان در نظرسنجی 
حضوری سر کالس و نظرسنجی آنالین متفاوت است. 
این اتفاق نشان می داد که قاعدتا نتایج یکی از اینها باید 

درست باشد و با توجه به مشورت ها و بررسی ها دانشگاه 
تصمیم گرفت نظرســنجی ها را به صورت کاغذی برگزار 
کند. افراد باید از کالس درس مشــاهده داشته باشند تا 
بتوانند نظر بدهند، چون سواالت نظرسنجی هم عمدتا 
به مشاهده پذیرهای کالسی ربط دارد. وقتی نظرسنجی 
آنالین باشد و دانشجو را به شرکت در آن مجبور کنید، با 
طیفی از دانشجوها سروکار دارید که لزوما مشاهده کافی 
ندارند. عمال نظر و جمع بندی شورای مدیران آموزش این 
بود که شــیوه فعلی از نظر اجرا ارجح است، چون نتایج 
این نظرسنجی برای دانشگاه خیلی مهم است و خیلی 
جاها از آن استفاده می شود و بنابراین دقت نتایج اهمیت 
زیادی دارد. برای ما اســتفاده از سیســتم edu و اجرای 
نظرســنجی در آن خیلی کار راحتی است و زیرساختش 
آماده است، اما باید به نظردهندگان اطمینان بدهیم که 
واقعا نظر و اطالعات شان محرمانه خواهد بود و این نکته 

مهمی برای ماست.
دانشــگاه نظرســنجی دیگری هم غیر از این 

نظرسنجی های کاغذی برگزار می کند؟
تصمیم بر این شــده که فرم نظرسنجی دومی هم وجود 
داشــته باشــد که از ابتدای امســال راه اندازی شــده و 
مربــوط به فارغ التحصیالن اســت. نظرســنجی فعلی 
درس محور است، یعنی کیفیت تدریس یک استاد را در 
یک درس خاص ارزیابــی می کند و لزوما همه جوانب را 
در برنمی گیرد. اما ســواالت دیگری هم مطرح است که 
در چارچوب نظرسنجی درس نمی توانیم به آن برسیم. 
نظرسنجی دوم که از فارغ التحصیالن انجام می شود، قرار 
است این موارد را پوشش بدهد. در واقع این نظرسنجی 
قرار است مکمل نظرسنجی فعلی درباره دروس و استادان 
باشد. وقتی احراز فارغ التحصیلی انجام می شود، برای 
دانشــجو ایمیلی از طرف دانشگاه ارسال می شود که از 
او درخواســت می کند در نظرسنجی شرکت کند. چون 
موضوع محرمانگی اطالعات افراد برای ما مهم بود، یک 
لینک اختصاصی برای هر فرد ارسال می شود که هویت 
او را نشان نمی دهد و فقط مشخص می کند که از طریق 
لینک معتبر وارد نظرسنجی شده و نظراتش ثبت می شود. 
از اول ســال 98 استفاده از آن آغاز شده و حتی گزارشی 
هم از آن به شورای مدیران دانشگاه ارائه شده است. چون 
این نظرسنجی آنالین است، محدودیت تعداد سوال هم 

نداریم و بخش های متنوعی را پوشش می دهد.
در نظرسنجی فارغ التحصیالن از چه مواردی 

سوال می شود؟
اســتادمحور،  دانشــجومحور،  نظرســنجی  ایــن 
دانشــکده محور و دانشــگاه محور اســت. بخــش اول 

خودارزیابی است و سواالتی درباره تحصیل دانشجو در 
دانشگاه پرسیده می شود. در بخش دوم دانشجو در سه 
مورد تأثیرگذاری علمی، شــخصیتی و اخالق حرفه ای 
اســتاد نظر می دهد. در بخش ســوم هم از تشکیالت، 
امکانات، تجهیزات و خدمات آموزشی و همچنین تنوع و 
کیفیت و فایده برنامه آموزشی دانشکده و دانشگاه سوال 
می شود. البته بخشــی هم راجع به استاد راهنما در آن 
تعبیه شــده که مخصوصا برای دانشجوهای تحصیالت 

تکمیلی اهمیت دارد.
فرقی بین دانشــکده ها یا مقاطع تحصیلی از 
نظر شرکت در نظرسنجی وجود دارد؟ در کل 

میانگین درصد مشارکت چطور است؟
بین مقطع ها بله، ولی بین دانشکده ها عمدتا نه؛ معموال 
درصد مشــارکت در تحصیالت تکمیلی بیشــتر است. 
به صورت میانگین 60درصد دانشــجوها در نظرسنجی 

شرکت می کنند.
انجــام  ماشــینی  تصحیــح نظرســنجی ها 

می گیرد؟
بله اما با وســواس باال. ما پاکت ها را کامال مهروموم شده 
تحویــل می گیریم. بعد با اســتفاده از نرم افزارهایی آنها 
را اســکن می کنیم. کاربــری هم وجــود دارد که نتیجه 
عملکرد نرم افزار و عکس اسکن شده را بررسی و در صورت 
نیاز اصالح می کند. حــدود یک ماه برای تصحیح وقت 

می گذاریم، چون تک تک نظرات برای ما مهم است.
ســوال مهم دیگر دانشــجوها این است که از 
نتایج این نظرسنجی چه استفاده ای می شود 

و کجا تأثیر خودش را نشان می دهد؟
مخاطبان نتایج نظرســنجی سه دسته از افرادند؛ سطح 
اول خــود اســتادان دروس هســتند کــه از نتایــج این 
نظرسنجی ها بازخورد می گیرند، سطح دوم دانشکده ها 
)رئیس دانشکده، معاون آموزشی دانشکده و نیز مدیران 
گروه های آموزشــی( هســتند که به طور محرمانه نتایج 
را دریافت کرده و بر اســاس آنها تغییــر و تحول الزم را در 
برنامه درسی شان ایجاد می کنند و سطح سوم نیز معاون 
آموزشــی دانشــگاه اســت که برای تصمیم گیری های 
کالن آموزشی از نتایج نظرسنجی استفاده می کند. این 
نمرات در بحث ارتقا و ترفیع اســتادان تأثیر زیادی دارد 
ولی آموزش یکی از جنبه های کار یک استاد است و این 
نظرسنجی فقط این جنبه را مورد سنجش قرار می دهد 
و در ایــن جنبــه موثر اســت. در انتخاب اســتادان برتر 
آموزشــی نیز نتایج نظرسنجی در یک بازه طوالنی یکی 
از فاکتورهای بسیار مهم است. در مورد نمرات پایین در 
نتایج نظرسنجی نیز آموزش با دانشکده مربوط مکاتبه 

کرده و توضیح می خواهد و در صورت نیاز از دانشــکده 
می خواهد درس را با مدرس دیگری ارائه کند. البته قرار 
نیست این موارد اعالم عمومی شود. حتی ممکن است 
برخی اوقات به این نتیجه برسیم که مشکل درس فارغ 
از مدرس آن اســت و باید برای طرح درس و محتوای آن 
فکری کرد. این را هم در نظر بگیریم که تغییرات تدریجی 

است و یک شبه رخ نمی دهد.
نتایج نظرســنجی دســتیاران آموزشی هم به 

دست شان می رسد؟
اســتادان هــر درس نتایج دســتیاران آموزشــی خود را 
می بینند. معاون آموزشــی دانشکده و دانشگاه هم این 
نتایج را از ما دریافت کرده و بررسی می کنند. البته خود 
دســتیاران آموزشــی هم در صورتی که رســمی باشند، 
می توانند بــا مراجعه به آموزش نتایج نظرســنجی های 
مربوط به خودشــان را مشــاهده کنند. در این قســمت 

به صورت میانگین نمرات پایین تر است.
چقدر به قســمت تشــریحی این نظرسنجی 

اهمیت داده می شود؟
نرم افزار قسمت تشریحی را برش داده و ذخیره می کند 
و همه نظرات تشریحی برای استادان در دسترس است 
و می تواننــد آن را ببیننــد و بــه این روش از دانشــجوها 

بازخورد بگیرند.
دانشــجوها معموال چه ســوال هایی را در فرم 

نظرسنجی پیشنهاد می دهند؟
یکی از سواالت پیشنهادی متداولی که نوشته می شود، 
تناسب میان درس و امتحان است. سوال دیگر هم درباره 
شخصیت استاد و نحوه برخورد او با دانشجوهاست. البته 
از آنجا که این نظرســنجی قبــل از امتحان نهایی برگزار 
می شود و به مشــاهده پذیرهای کالســی ارتباط دارد و 
درس محور است، این ســواالت در قالب آن نمی گنجد 
و مــا ترجیح می دهیم در نظرســنجی فارغ التحصیالن 
این موضوعات را بیاوریم و بررسی کنیم. در کل سواالت 
نظرسنجی اوال سعی شــده مختصر و مفید باشد و ثانیا 

درس محور.
آیا ممکن نیست نظرسنجی آنالین هم به عنوان 
مکمل برای این نظرسنجی وجود داشته باشد؟ 
یا اینکه در دو نوبت این نظرسنجی برگزار شود، 
یعنی یک نظرسنجی در اواســط ترم یا بعد از 

امتحانات هم برگزار شود؟
اگر هر دو نظرســنجی کاغذی و آنالین برگزار شــود و دو 
نتیجه متفاوت داشته باشیم، کدام را قبول کنیم؟ جواب 
این اســت که هر دو درست هســتند اما برای دو جامعه 
آماری متفاوت. ما ترجیح می دهیم یک مرجع داشــته 
باشــیم. قبول داریم که مبنای فعلی بی اشکال نیست و 
امکان دارد شیوه ای بهتر جایگزین آن شود ولی باید اول 
مطمئن شویم که شیوه جدید بهتر از شیوه فعلی است. 
به نظر می رســد شــیوه آنالین لزوما شــاخص بهتری به 
دست نمی دهد و نهایتا هم سطح همین نظرسنجی ست. 
برگزاری دو نظرسنجی هم نتایج خوبی به دنبال خواهد 

داشت ولی از نظر اجرایی کار بسیار سنگینی است.

گفت وگو با دکتر تواضعی، رئیس گروه سنجش و برنامه ریزی معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشگاه

تک تک نظرات برای ما مهم است
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نشسـت تحـول نسلی 
دانشگاه و دانشجویان 
و مسئــولیت اجتماعی 
اعضـای هیئـت علمـی

هم دانشگاه عوض شده
و هم دانشجوها

دکتر کالهی به عنوان نخســتین سخنران 
موضوع صحبتش را تغییر نسلی دانشجوها 
قرار داده است. از اول بحث می گوید درباره 
تفاوت نســل ها و تغییر نســلی دانشجوها 
دو کلیشــه وجــود دارد کــه یکــی از آنهــا 
مثبت و یکی منفی اســت؛ کلیشــه منفی 
نســبت دادن مجموعــه ای از صفات منفی 
مثــل تنبلــی، تن پــروری، جدی نبــودن، 
کم کاری و ضعف اخالقی و دینی به نســل 
جدید است و کلیشــه مثبت هم باهوش تر 
دانستن نسل جدید نسبت به نسل گذشته: 
برخی اعتقاد دارند این تفاوت نســل ها به 

دلیل تغییرات بیولوژیکی و ژنتیکی اســت 
ولــی از ایــن نظر انســان ها تغییــر زیادی 
نکرده انــد و جــواب را بایــد در پارامترهای 
اجتماعی و فرهنگی پیدا کرد. کالهی اشاره 
می کند که این کلیشــه در مورد دانشجوها 
و فارغ التحصیالن دانشــگاهی هم شنیده 
می شــود: دانشــجوهای امروزی کمتر در 
کارهایشان جدی هســتند و سواد و دانش 
و تخصص چندانی هم ندارند. به گفته او با 
وجود نقدهای مهمی که به دانشگاه امروز 
ما وارد اســت، برخی نقدها به افت کیفیت 
آن ذیل این کلیشه نسلی پدید آمده است. 

می گوید آمــوزش عالی در ایــران و جهان 
همگانی شده و دایره شمول خود را افزایش 
داده و در نتیجه افراد بیشــتری می توانند 
مخاطب آن باشــند. در گذشته تنها اقلیت 
نخبه جامعه وارد دانشــگاه می شــدند و در 
نتیجه کیفیت خروجی دانشــگاه هم باالتر 
بود ولی امروزه که افراد زیادی می توانند در 
دانشــگاه تحصیل کنند، طبیعی است که 
کیفیت کلی فارغ التحصیالن دانشــگاهی 
کاهش پیــدا می کند. بنابراین بخشــی از 
کاهــش کیفیــت آمــوزش عالی ناشــی از 
همگانی شدن آن و در دسترس قرار گرفتن 

عمومی آن است. البته چند نقد هم در این 
زمینه مطرح اســت: چرا هر فردی که وارد 
دانشگاه می شود، باید فارغ التحصیل هم 
بشــود؟ و اینکه چرا مدرک همه دانشگاه ها 
یکسان اســت و ارزش و اعتبارشان تفاوتی 

ندارد؟
صحبت هــای کالهــی بــا بیــان خطــای 
روشی در مقایســه نسلی فارغ التحصیالن 
دانشــگاهی به پایان می رســد: متوســط 
سواد و دانش فارغ التحصیالن دانشگاهی 
کاهــش پیدا کرده ولی در عوض متوســط 
ســواد و دانش کل جامعه رو به رشد بوده و 

در بررسی ها و مقایسه هایمان باید هر دوی 
این شاخص ها را در نظر بگیریم. بنابراین از 
این منظر که نگاه مان به کل جامعه باشد و نه 
فقط دانشگاهیان، نسل فعلی از نسل های 
گذشــته بهتر شــده اند. با این کلیشه های 
ذهنــی باید با احتیــاط و دقت برخورد کرد 
و این موضــوع را هم باید دیــد که االن هم 
مثــل چهل ســال پیــش فارغ التحصیالن 
دانشــگاه های برتر ما کیفیت خوبی دارند 
و حتی تعداد دانشگاه های برتر و باکیفیت 
در کشور بیشتر شــده ولی در عوض تعداد 
کل دانشگاه های ما هم افزایش یافته است.

موضــوع صحبت  دکتر معصومــی همدانی تحوالت 
نســلی دانشگاه هاســت، ولی از همان اول می گوید 
کــه تعبیر نســل های مختلف دانشــگاهی از خارج 
وارد ادبیات ما شــده و ناشــی از تحــوالت تکنولوژی 
و ارتباطــات بوده و ربط چندانی با دانشــگاه های ما 
ندارد: دانشگاه های ایران از درون نهادهای آموزش 
سنتی بیرون نیامده و در مقابل آن ساخته شده و نقش 
دولت در ایجاد آن خیلی پررنگ است. او به دارالفنون، 
مدرسه علوم سیاسی، دارالمعلمین عالی، دانشگاه 
تهران و تبریز به عنوان نمونه هایی از دانشگاه های اولیه 
ایران اشاره می کند که با الگوبرداری از دانشگاه های 
غربی به خصوص فرانسه تأسیس شده است. دکترای 
تاریخ علم از دانشگاه پاریس در ادامه بیان می کند که 
دانشــگاه ها در فرانسه نتیجه تحول مدارس مذهبی 
قبــل از دوران جدید بــوده  و به همیــن خاطر توجه 
زیادی به علوم انســانی داشته اند ولی بعد از انقالب 
فرانسه دولت در مقابل این دانشگاه ها موسساتی به 
نام مدارس عالی مثل مدرسه پلی تکنیک ایجاد کرد 
که کارشــان تربیت متخصص در علوم و فنون بود، در 
حالی که دانشگاه های سنتی بیشتر ادیب و فیلسوف و 
متفکر تربیت می کردند. برای دیدن نقش این مدارس 
جدیــد می توان به ایــن نکته توجه کرد کــه در نیمه 
اول قرن ۱9 بیشــتر ریاضی دانان مشهور در مدرسه 
پلی تکنیک پاریس درس خوانده اند و گفته می شود 
که بخش زیادی از ریاضیات جدید نیمه اول قرن ۱9 

در آنجا تولیده شده است.

دانشگاه های ما نسل های خودشان را دارند
تأســیس شــبیه  ابتــدای  مــا در  دانشــگاه های 
دانشگاه های سنتی فرانسه بودند که رشته هایی مثل 
حقوق، پزشکی و علوم مذهبی در آنها اهمیت داشت. 
نسل اول دانشــگاه های ایران همین دانشگاه های 
همه کاره هستند که همه رشته ها را شامل می شود. 
اولین این دانشــگاه ها تهران است و سپس براساس 
الگــوی آن چند دانشــگاه دیگر هم شــکل گرفت. 
نسل بعدی دانشگاه های ما دانشگاه های صنعتی و 
پلی تکنیک است که تاسیس شان از دهه 40 آغاز شد 
و الگوی آمریکایی داشــتند. این نسل از دانشگاه ها 
تحولی در آموزش عالــی ایران پدید آوردند که حتی 
نسل اول دانشگاه های ایران را هم تحت تأثیر قرار داد. 

اشکال این نسل از دانشــگاه ها این بود که مدارس 
فنی بودند و همه رشــته ها را شامل نمی شدند. نبود 
همه رشــته ها در این نوع دانشــگاه ها باعث شد که 
دید اقتصادی و ســودگرایانه نسبت به آموزش عالی 
در جامعه شکل بگیرد و این سوال پیش آمد که وقتی 
دانشگاه های مفید مثل دانشگاه صنعتی داریم، چرا 
باید سراغ رشته هایی مثل ادبیات و جامعه شناسی و 
فلســفه برویم و پول خرج شان کنیم؟ چون تا قبل از 
آن به کارکرد دانشــگاه زیاد فکر نشده بود. این نسل 
از دانشــگاه ها نخبه گرا بودند و طبقه نخبه جامعه را 
جذب می کردند. البته تأسیس نسل دوم دانشگاه ها 
باعث شد سطح آموزش در دوره کارشناسی رشته های 
علوم و فنون در همه دانشگاه ها افزایش قابل توجهی 
پیدا کند ولی متأســفانه رشته های سنتی مثل علوم 
انســانی در همان کیفیت پایین خود باقی ماندند و 

نتوانستند خودشان را با این رشته ها باال بیاورند.

رواج آموزش عالی و تحصیالت تکمیلی و 
شروع مشکالت

معصومی همدانی ســپس به نسل سوم دانشگاه در 
ایران می پردازد: از اواخر دوره شــاه تأسیس مدارس 
خصوصی در سطح وسیع شروع شد که دانشگاه هایی 
پولــی بودنــد و ورود به آنها ســاده تر بــود و در نتیجه 
نخبه گرایی دانشــگاه ها را کاهش داد و این روند بعد 
از انقالب هم تشدید شد. نسل چهارم دانشگاه های 
ایران را هم می توان به آغاز تحصیالت تکمیلی مربوط 
دانست که اصل و اساس مشکل ما آنجاست؛ پذیرش 
دانشــجوی تحصیالت تکمیلی در مقیاس زیاد، نوع 
رابطه استاد و دانشجو در این مقطع و نیز نوع حضور 
دانشــجوها در دانشــگاه و کالس تناســبی با تحول 
دانشــگاه های ما نداشــت. همچنین تشکیل ستاد 
انقالب فرهنگی و برنامه ریزی متمرکز برای دانشگاه ها 
باعث شــد دانشــگاه ها یک دســت شــوند. به گفته 
معصومی همدانی ما در دوره کارشناسی کم وکسری 
نداریــم ولی در مقاطع تحصیالت تکمیلی اســباب 
مناسبش را نداشتیم؛ هم از نظر سخت افزاری، هم از 
نظر نرم افزاری، استاد، کتاب، تجهیزات و ارتباطات 
بیرون دانشــگاهی و بین المللی. ما ترکیب ناموزون و 
ناهماهنگی در آموزش عالی داریم که بخشــی از آن 

خوب کار می کند ولی بخش دیگر آن لنگ می زند.

دکتر مصطفی تقوی قصــد دارد درباره چالش های 
پیش  روی دانشــگاه صحبت کند و بــه همین بهانه 
نگاهی به تحول نسلی دانشگاه در جهان دارد، چراکه 
معتقد است در عصر جهانی شدن مشکالت دانشگاه 
ما هم شــبیه به مشــکالت آنها خواهد بود: در نیمه 
قرن بیستم دانشگاه تغییر هویت می دهد. قبل از آن 
دغدغه دانشگاهی ها استقالل و آزادی علمی است 
و با امکانات و علوم پیچیده ای درگیر نیستند. بعد از 
جنگ های جهانی اقبال عمومی به دانشگاه ها زیاد 
می شود، چراکه مردم فکر می کنند رفتن به دانشگاه 
موقعیت اجتماعی بهتر و خوشبختی و موفقیت را به 
دنبــال دارد. در دهه 50 این روند ادامه دارد و حیات 
دانشگاه هم وابسته به منابع عمومی ست اما در دهه 
60 دانشــگاه تحت فشــار قرار می گیرد که فعالیت 
اجتماعی داشته باشد. دانشگاه دچار بحران هویت 
می شــود و مورد ســوال قرار می گیرد کــه کارکردش 
چیســت؟ به همین خاطر دانشــگاه تالش می کند 
برای خودش رسالت تعریف کند و مشکالتی را که در 
اثر جنبش های اجتماعی و دانشجویی در دانشگاه 

و جامعه برایش ایجاد شده، مدیریت کند.

پول مفت دیگر در کار نیست
تقــوی اینطور ادامه می دهد کــه در دهه 60 بودجه 
عمومــی دانشــگاه ها رو به افول مــی رود و دولت به 
جای تزریق پول بــه دانشــگاه وام می دهد و برایش 
پروژه تعریف می شود تا بتواند هزینه هایش را تأمین 
کند. در این دوره دانشــگاه از نظــر اقتصادی دچار 
تحول می شود و مجبور است به تقاضای جامعه برای 
حل مســائل و مشکالت پاسخ دهد تا بتواند خودش 
را ســرپا نگه دارد و نیازهای مالــی اش را تأمین کند. 
این موضوع تا دهه 70 ادامه پیدا می کند. بعد از آن 
تحوالتی پدید می آید که مفهوم دانشگاه را زیر سوال 
می برد و فیلســوفان دانشگاهی شــروع می کنند به 
سوال پرسیدن از اصالت دانشــگاه، کارکرد، نقش و 
رسالت آن. یکی از مسائل آن دوران این است که علم 
قبال یک فضیلت به شمار می آمد، االن مستسمکی 
شــده برای زندگی، توسعه، رفاه، رشــد اقتصادی و 
مقابله با دشمن. مسأله دیگر پیچیده ترشدن محیط 
اطراف دانشــگاه است. در گذشــته دانشگاه محل 
نخبه نشینی بود که کاری به کار جامعه نداشت ولی 

االن رقبای دانشــگاه به میــدان آمده اند، صنعت با 
دانشگاه ارتباط برقرار می کند و مسائل حکمرانی به 
دانشگاه ارائه می شود. در واقع دانشگاه هم با مسائل 
و تقاضاهای جدید روبرو می شود، هم رقیبانی جدید 
پیدا می کنــد و هم در زمینه تأمین مالی به مشــکل 
برمی خورد. رســانه ها و ظهور فضای مجازی هم کار 
را برای دانشگاه سخت کرده و رقیبان جدیدی برای 
آن شکل داده است. ظهور فضای مجازی کنشگران 
و بازیگــران عرصه دانش و فناوری را افزایش داده که 
ابزارهای متنوع و زیادی را هم در دست دارند و برای 
کسب سود با دانشگاه رقابت می کنند. در نتیجه این 
مسائل محیط اطراف دانشگاه یک محیط آشوبناک 
و پیچیده شده است، رشــته های دانشگاهی هم به 
ســمت بین رشــته ای بودن می رود و بــرای حل یک 
مســأله متخصصانی از زمینه هــای مختلف دور هم 

جمع می شوند و همکاری می کنند.

دانشگاه چطور گلیمش را از آب خواهد کشید؟
عضو هیئت علمی مرکز فلسفه علم شریف به رابطه بین 
علم و تکنولوژی هم اشاره می کند: روایت دانشگاه از 
این رابطه یک رابطه مفهومی است ولی در دهه های 
اخیــر نگاه نهــادی رواج پیــدا کرده و نســبت علم و 
تکنولوژی در زمان ها و جوامع مختلف متفاوت است. 
تقوی به عنوان جمع بنــدی صحبت هایش می گوید 
که دانشگاه یک برســاخته انسانی  - اجتماعی ست 
و ارزش ها و عوامل انسانی و اجتماعی و محیطی آن 
را تحــت تأثیر قرار می دهد. دانشــگاه در این محیط 
پیچیده و آشوبناک که حتی هویتش زیر سوال رفته، 
چگونه باید گلیم خودش را از آب بیرون بکشد؟ پاسخ 
تقوی این اســت که دانشــگاه باید به یک ســازمان 
آینده نگــر تبدیــل شــود، یعنی اوال سیســتم پویش 
محیطی داشته باشــد که از تحوالت و اوضاع محیط 
آگاه شود، دوم اینکه مجهز به کانون های تفکر باشد 
که با شناخت محیط بتواند در آن حرکتی به نفع خود 
انجام دهد، سوم اینکه نیاز به سیستم های اجتماعی-
تکنیکی دارد تا بتواند با رقبای خودش رقابت کند و در 
جامعه آموزش هایی را ارائه کند که مطلوب مردم است 
و چهارم اینکه »ابر عصبی« ای وجود داشته باشد که 
این سه مولفه را به هم وصل کند، زیرا ارتباط بین سه 

مولفه قبلی خطی نیست.

کلیشههایذهنیمانرادوربریزیم
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پرونده



استادان دانشگاه جز تدریس چه نقش اجتماعی دیگری دارند؟ تربیت نیروی انسانی متخصص تنها به معنی آموزش تعداد مشخصی واحد درسی است؟ 
انتقال دانش تنها با همین واحدهای درسی به درستی انجام می شود؟ هدف از برپایی نظام آموزش عالی و دانشگاه چیست؟ در یک قرن گذشته که آموزش 
مدرن و دانشــگاه در ایران پدید آمده و رشــد کرده اند، در چه مسیری حرکت کرده است؟ آیا دانشگاه راه درستی را برگزیده؟ اینها همه سواالتی است که 
دانشگاه، استاد و دانشجو باید در دوره های زمانی متفاوت به جد از خود بپرسند و پاسخ های تازه و راهگشای آینده برایشان بیابند. چهارشنبه هفته گذشته نشستی 
در ســالن اجتماعات کتابخانه مرکزی برگزار شــد که تالش کرد سوال هایی از این دســت را در ذهن شرکت کنندگان تیزتر کند. روابط عمومی دانشگاه، کرسی علم و 
فناوری یونسکو که در دانشگاه عالمه طباطبایی مستقر است، کتابخانه مرکزی و البته روزنامه دست به دست هم دادند تا این نشست با حضور اعضای هیئت علمی و 
دانشجوها برگزار شود. بحث ها بیشتر به تغییر نسل دانشجویان و وظایف استادان گذشت. مشارکت همزمان استاد و دانشجو در یک بحث آرام و منطقی در حالی که 
انتقادهای صریحی از هم داشتند، از نکات جالب این برنامه بود. نشستی که بناست ادامه پیدا کند و محلی دائمی برای پاسخ به سوال هایی باشد که ابتدا پرسیدیم.

پرونده

استادودانشجوازدغدغههایشانمیگویند

 هم سواد عمومی مهم است 
و هم سواد نخبگان

دکتر مختاری، اســتاد دانشکده برق بحث 
پرسش و پاسخ را با تفاوت نسلی دانشجوها 
شــروع می کنــد: اســتادها در جمع های 
خودشــان از این تغییر نســل و تفاوت رفتار 
دانشجوها با گذشته زیاد صحبت می کنند. 
شــاید بخشــی از آن بــه تغییــر سیســتم و 
ابزارهای آموزشی بازمی گردد. من خاطرم 
هست یکی از اســتادهای ما می گفت شما 
بی ســوادید که از ماشین حســاب استفاده 
می کنید، چــون ما از خط کش مهندســی 
استفاده نمی کردیم. حاال ابزارها پیچیده تر 
شده و نرم افزارها جایگزین شده اند. سوال 
این است که امروز دیگر به یادگیری ابزارهای 
گذشته نیازی هست؟ دانش هم پیچیده تر 
شــده و امــکان متخصص عمیق شــدن در 
همه زمینه ها ممکن نیست. گویا دنیا به این 
نتیجه رسیده که به جای اینکه منتظر باشد 
تا نیوتنی بیاید و دانش را صد قدم جلو ببرد، 
دانش را بــا قدم های کوچک و پیوســته به 
پیش ببرد. مختاری از کالهی می پرسد که 
از بین متوسط سواد نخبگان و متوسط سواد 
جامعه، کدام یک در الگوی توســعه کشــور 
تأثیر بیشــتری دارد و ما کدام را باید اولویت 

خودمان بدانیم؟
دکتر کالهی اینطور پاسخ می دهد: به نظر 
می رســد هــر دو مهم اند. شــاید در چنین 
سوالی این نکته نهفته باشد که اگر مدیران 
قابلی داشــته باشــیم، دیگر ســطح سواد 
عمومــی جامعه چنــدان مهم نیســت. اما 
توســعه در واقع در خدمت همین است که 
شهروندانی فرهیخته تر داشته باشیم. پس 
باال بردن سطح سواد و فرهیختگی عمومی 
هدف اصلی توســعه است که باعث زندگی 
رضایتمندانه افراد می شــود. جامعه ای که 
در آن مدیرانی عاقل بر جمعیتی با فرهنگ 
پایین حکمرانی کند، جامعه متوازنی نیست. 
مســأله بعدی رفع تبعیض اســت. آموزش 
عمومــی در جهت کاهــش فاصله طبقات 
و رفع تبعیــض بوده. یک از شــاخصه های 
توسعه یافتگی هم همین رفع تبعیض است. 
از طرف دیگر سرعت توسعه و پیشرفت یک 
جمعیــت فرهیخته و تحصیل کــرده از یک 
جمعیت بدون تحصیالت به مراتب بیشــتر 
اســت. بنابراین این دو موضوع در تقابل با 
یکدیگر نیســتند و حتی همدیگر را تقویت 
هــم می کنند؛ تقویت نظام دانشــگاهی به 
باالبــردن ســواد عمومی منجر می شــود و 
باالرفتــن ســواد عمومی هــم تقویت نظام 

دانشگاهی را در پی دارد.
مختاری بحث را این طور ادامه می دهد: ما 
به وضوح رونــد نزولی را در بخش نخبگان و 
مدیران کشور در دو دهه گذشته می بینیم، 
در حالی که رشد فرهنگی جامعه هم روشن 
اســت. اگر بنا بود اینها بر هــم تأثیر مثبت 
بگذارند، چرا چنین شــده اســت؟ کالهی 

پاسخ می دهد کارآمدی طبقه مدیر چیزی 
جدا از کیفیت طبقه فارغ التحصیالن است. 
در واقــع طبقه مدیران ما از دانشــگاه های 
ســطح پایین تــری انتخاب شــده اند. پس 
فارغ التحصیالن ما خوب هســتند اما گویا 
مشــکل در سیســتم مدیریتــی اســت که 

نمی تواند کارآمدها را جذب کند. 

استاد و دانشجو در دو دنیای متفاوت
دکتر میرصادقی، اســتاد دانشکده ریاضی 
این ســوال را مطرح می کند که مســئولیت 
اجتماعی استادان چیســت؟ قطعا دنیا در 
حال رشد اســت اما علم و دانش ابتدایی در 
دانشــجوها کاهش پیدا کرده. این ســوال 
مطرح اســت کــه وقتی همه چیــز در حال 
پیشــرفت بــوده چرا همــان علــم ابتدایی 
دانشجو هم دچار افت شده. می توان بخشی 
از آن را با چیزی که اسمش را مصرف گرایی 
علمــی می گــذارم، توجیه کرد. دانشــجو 
فرمولی را می آموزد که بایــد به کار ببرد و به 
زیربنای آن بی توجهی می کند. نکته عجیب 
دیگر این است که بین استاد و دانشجو زبان 
مشــترک وجود نــدارد، حتی بــرای من که 
اختالف ســنی زیادی با دانشــجوها ندارم. 
به نظرم جامعیت دانشــجوها هم نسبت به 
گذشــته کم شده و دانشجوها در حوزه های 
غیرتخصصــی مطالعــه ندارنــد. آنچه برای 
جامعه می پسندند هم شباهتی به ذهنیت ما 
ندارد. احساس می کنم با وجود فاصله سنی 
کم از بچه ها جامانده ام. حاال در این شرایط 
من چه باید بکنم؟ با دانشجو گفتمان کنم؟ 
ریاضی به او یاد بدهم؟ او را به تفکر وادار کنم؟
کالهــی به این نکته اشــاره می کنــد که در 
مسأله اختالف نسلی سه اصطالح متفاوت 
وجود دارد: اولی تأثیر سن است، یعنی آدم ها 
در دهه بیســت، ســی یا پنجاه زندگی شان 
ویژگی هایی متفاوت دارند. دومی تأثیر نسل 

است، همین تفاوت نسلی مرسوم. اما سومی 
تأثیر زمانه است. بسیاری از چیزهایی که ما 
در مورد آنها صحبت می کنیم، بیش از آنکه 
تأثیر نسل باشــد، تأثیر زمانه است. این طور 
که مطرح شــد، گویا نســل قبل بیشــتر به 
محیط و جامعه توجه داشــت و نسل جدید 
کمتــر توجه دارد و بیشــتر به دنبــال منافع 
خودش است. این بیشــتر تأثیر زمانه است 
تا نســل. تحلیل پیچیده ای دارد اما یکی از 
جواب های مرسوم این است که در دهه های 
بعد از جنگ یک فرهنگ فردگرا و کمیت گرا 
با شــاخصه های مالی حاکم شــده که این 
شرایط حاصل همین فرهنگ بوده. بخشی 
از نتایج آن سیاســت ها و فرهنگ هم فاصله 
طبقاتی است. سیاست های ذره گرایانه ای که 
جامعه در کلیتش دیده نمی شود. مطالعات 
غیرتخصصی مثل داستان و رمان خوب است 
و پیشــنهاد من افزودن کمــی از درس های 

علوم انسانی به دانشگاه های فنی است.

از دانشگاه چه می خواهیم؟
یکی از دانشجوهای حاضر در جلسه بحث را 
به سمت هدف و خروجی مطلوب دانشگاه 
می کشاند: آیا دانشگاه و استادان خودشان 
تعریف و هدفی دارند که خروجی دانشگاه 
و دانشــجو باید چه باشد؟ خود دانشجو که 
پیش از ورود تنها هدفش رتبه خوب و قبولی 
در دانشــگاه و رشــته خوب اســت. رشته و 
دانشــگاه خوب را هم فضای جامعه تعریف 
می کند. شــاید همین بی هدفی اســت که 
باعث شده نتوانند با هم تعامل کنند. اصال 
فرض کنیم دانشــجویی با تمام ویژگی های 
مثبت مورد نظر استادان وارد دانشگاه شد، 
دانشــگاه تصویــرش از خروجــی مطلوب 

چیست؟
معصومــی همدانی پاســخ به این پرســش 
را بــه عهده می گیرد: آموزش دانشــگاهی 

آموزش پیــش از خودش را هــم تحت تأثیر 
قرار داده. آموزش دبیرســتان و دبستان که 
باید اهــداف ویژه ای برای خودش داشــته 
باشــد، پلی شــده برای ورود به دانشــگاه. 
دانش آمــوز نباید در مدرســه تنها به قبولی 
در کنکور فکر کند. آموزش ما در دبیرستان 
به جای آموزش شــهروندی تبدیل شده به 
آموزش تخصص تســت چهارجوابی؛ پس 
تاریخ، ادبیات و... مهم نیست و این به قیمت 
ابترشدن و یک بعدی شدن آموزش عمومی 

ما بوده است.
ما درباره هدف دانشــگاه فکر نکرده ایم. در 
نسل اول دانشگاه ها برای تربیت کارمندی 
که امور اداری کشــور را انجام دهد تأسیس 
شدند. در هر دوره به فراخور نیاز کوتاه مدت 
هدف گــذاری انجــام داده ایــم. در آلمان 
روزی به این فکر شــد که دانشــگاه باید چه 
باشد. پس دو شاخه مدرسه فنی و دانشگاه 
ایجاد شده. متأسفانه در ایران دانشگاه های 
جامع به نفع دانشگاه های فنی و پزشکی در 
حال زوال است. این به پرورش متخصصان 
تک بعدی منجر می شود. مدیریت جامعه از 

علوم فنی و پزشکی بیرون نمی آید.

یک سوزن هم به خودمان بزنیم
دانشجوی دیگری این گله را مطرح می کند 
که خیلی از اســتادان ما بــه اولین وظایف 
و تعهدات خودشــان نســبت به دانشجوها 
عمــل نمی کنند، چه برســد به مســئولیت 
اجتماعی که مرحله بعدی است؛ تعهداتی 

مثل مشاوره در پایان نامه.
دکتر تقوی متذکر می شود که تعمیم یک نظر 
درباره یک جمع بر اســاس شهود شخصی 
علمیت نــدارد: نظر خبره درســت اســت 
اما نمی توان آن را دارای علمیت دانســت. 
نخواندن کتاب غیردرسی از سوی دانشجوها 
چیزی اســت که بنده هم به عنوان اســتاد 

می بینم اما نمی توانم به راحتی تعمیم دهم 
که سطح سواد دانشجو پایین آمده و این نیاز 

به یک تحقیق معتبر و کارآمد دارد. 
دکتر معصومی همدانی معتقد است در هر 
صورت حتی بدون روش تحقیق هم می توان 
فهمید که دانشــجوهای زیادی این حس را 
دارند که اســتادها وظایف شان را به درستی 
انجام نمی دهند. جامعه دانشگاهی مدعی 
همه چیز هســتند، بد نیســت که کمی هم 

مدعی خودشان باشند. 

خودمان این طور خواسته ایم
دکتــر میرصادقی دوباره بحث را به ســمت 
اهداف دانشــگاه می بــرد: در زمینه هدف 
دانشــگاه ســخت اســت که بگوییم دقیقا 
دانشگاه چه هدفی دارد. هدف های زیبایی 
که خرد نشود، دقیق نیست اما به جای این 
اهداف دقیق تا دل تان بخواهد وظیفه و کار 
تعریف کرده ایم؛ مثال در دانشگاه کسی به من 
نگفته باید به فالن در دانشگاه برسی. برای 
من اســتاد تعریف شده که باید این چند کار 
مشخص را انجام بدهی. من هم تنها به انجام 
این کارها بدون جهت حرکتم فکر می کنم. 
ممکن اســت بعد از انجام این کارها به جای 
فالن در از در دیگری سردربیاورم، یعنی تنها 
کارها لیست شده و نه اهداف. مثال من برای 
اینکه در فرم نظرسنجی پایان ترم نمره خوبی 
بگیرم، بهترین کار این است که نیمی از درس 
را تعطیل کنم تا فرصت کافی داشته باشم اما 
کسی از من نمی پرسد آیا آن درس را کامل و 
درست ارائه کردی؟ در وظایفی که برای استاد 
تعریف شده، جایی نگفته که برای دانشجو 
وقــت کافی اختصاص دهــم. نمی گویم که 
استاد به سمت بی توجهی می رود اما عجیب 
نیســت که این اتفاق بیفتد. هدف ترسیم و 
روشن نشده است. برای استاد جدید کالس 
آیین نامه گذاشــته شــده اما هدف از استاد 
بودن و تربیت دانشــجو گفته نمی شــود. به 
دانشــجو هم گفته ایم باید این تعداد درس 
را پــاس کنی. بعد انتظار داریم دانشــمند و 
فرهیختــه و چندجانبه خارج شــود. پس او 
هم بهترین و ساده ترین راه را برای گذراندن 
درس هــا پیدا می کنــد. در واقــع خروجی 
با چیزی که مــا خودمان تعییــن کرده ایم، 

همخوانی دارد. 
دکتر غفرانی در خاتمه بحث می گوید سوال 
این است که در شــرایط موجود مسئولیت 
دانشــگاه چیســت؟ الزم اســت با پایش و 
پویش محیطی دنبال نیازها برویم. دانشگاه 
نمی تواند نســبت به نیازهای واقعی جامعه 
بی تفاوت باشد و پاسخ ندهد. دانشگاه باید 
صادقانه نه با ظواهــر موجود اثرگذاری اش 
را به اثبات برســاند. دانشگاه با به کار بستن 
دانشــش یکی از مشــکالت موجود کشور 
و جامعــه را حــل کند تا الگویــی از خودش 
بسازد؛ الگویی که در درازمدت روی جامعه 

هم اثرگذار خواهد بود.
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 بنرهای تبریک
برای حاج قاسم

دو هفتــه آخر ســال 96 بــود که درگیر 
ویژه نامه عید سال نوی روزنامه بودیم و 
روی تخته اشک ها و لبخندهای 96 را 
می نوشتیم. صف اشک ها شلوغ بود؛ 
سانچی آتش گرفت، کرمانشاه لرزید، 
مریم میرزاخانی درگذشــت، حججی 
جاودانه شــد، هواپیما افتــاد و... ولی 
بخــش لبخندها خلوت بود و فقط جام 
جهانی روســیه روی تخته خودنمایی 
می کرد. کلی فکر کردیم تا باالخره یک 
لبخنــد پرمعنا پیدا کردیــم: پیام حاج 
قاسم ســلیمانی به رهبر و اعالم پایین 
آوردن آخریــن پرچم داعش در منطقه 
که به معنای پایان سلطه آ نها بر ممالک 

اسالمی بود.
نام حاج قاسم سلیمانی برای بسیاری 
از ما مســاوی اســت با امنیت کشــور. 
درست هم هســت ولی جذاب تر از آن 
بــرای من این بــود که چــرا این حجم 
از محبوبیــت، او را نفریفــت و بــرای 
صندلی های پــرزرق و برق نظام برنامه 
نریخــت؟ من تعــداد الیک هــای یک 
توییتــم از ۱00 باال می زنــد یا دو نفر از 
خاطرات دکتر انــوچ تعریف می کنند، 
خودم را به یک آبمیوه مهمان می کنم! 
جوابش فکــر کنم این اســت که حاج 
قاسم در زمین سیاسی زرد کشور بازی 
نکرد. زمینی که او انتخاب کرد، زمینی 
بود که اولیائش انتخاب کردند، زمینی 
کــه سیدالشــهداء )ع( انتخــاب کرد، 
زمینی که خدا طراحی کرد. او خواست 
برنده زمین بازی حضرت حق باشــد. 
باید آسمانی باشی که الیک و صندلی 
و این بازی های زمینی حواست را پرت 
نکنند. همین اســت که یاد و نام حاج 
قاســم را بدجور برده تــوی دل مردم؛ 
همین است که می بینیم بعد از مدت ها 
مردم به صــورت خودجوش دســت به 
کار شــده و دارند شهر را عزادار مجاهد 

شهید می کنند.
داشــتم آن ور را تصور می کردم که االن 
چــه شــکل اســت؟ احتمــاال همه جا 
را آذیــن بســته اند و بنرهــای »ورود 
غرورآفرین حاج قاســم ســلیمانی را به 
همه حق جویان از دنیا آزادشده تبریک 
می گوییــم« در کوچه پس کوچه هــای 
آن وری دیده می شــود. شرط می بندم 
هم رزمانــش دل در دل شــان نیســت 
کــه دوبــاره در آغــوش فرمانــده قرار 
گیرند. خوشا به حالش که سال ها قبل 
شــهید شــده بود و فقــط منتظر بلیت 
بود. مــا عزای عمومــی گرفته ایم ولی 
 شــرط می  بندم در عالم دیگر جشــنی 

برپاست.
یادگار یگانه ای هم که به جا گذاشــت، 
امنیت بود و هســت. قطعا که دوســت 
ندارم جنگ شود، ولی لباس سربازی ام 
را جلوتر آورده ام و پوتین هایم را واکس 
زده ام. »به جایــش امنیت داریم« یک 
زمان جدی بود، بعد از مدتی شــوخی 

شد، ولی امیدوارم خاطره نشود.

شب سیاه، چه گویم که ماه گم کردیم  /  سیه بپوش برادر! که راه گم کردیم  گزین شدند و سواِر گزیده را کشتند /  سیه بپوش برادر! سپیده را کشتند 
)علی معلم دامغانی(

ایــن شــماره از روزنامــه تقدیم می شــود به چشــم هایی که جمعــه صبح نتوانســتند یا 
نخواســتند خبر را باور کنند، به بغض هایی که هنوز هم در گلو مانده اند، به اشــک هایی 
کــه طاقــت نیاوردنــد و روی گونه ها لغزیدند و به عشــق هایی که بی اختیار در ســینه ها 
بیدار شــدند. ایــن شــماره از روزنامــه تقدیم می شــود بــه روضه هایی کــه از دیروز در 

ذهن هایمــان مــرور می شــود، بــه افتخــار و احترامــی کــه ذره ذره وجودمــان را لبریز 
کــرده و به نفــرت و کینه ای کــه دوباره متحدمــان کرده. ایــن شــماره از روزنامه تقدیم 
 می شــود به همه ســربازان این وطن و به مجاهد شــهید عزیزی که صبح جمعه به سوی 

اربابش پر کشید.

تقدیممیشودبه... سرباز
صالح
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 خداحافظ 
ای داغ بر دل نشسته...

حیرت،خشم،انتقام

کلمه هــا به تالطم افتاده اند. رام نمی شــوند. 
خودشان را می زنند به دیواِر سر و می خواهند 
بیرون بریزند. گاهی بغض می شــوند در گلو، 
گاهی اشک می شوند به چشــم و گاهی گلوله می شوند بر 
قلب. می دانی؟ حاج قاسم یک نفر نبود. یک فرمانده  نبود. 
حاج قاســم »جان« بود. اســطوره بود. صدای صلح بود در 
منطقه ای که ُگله به ُگله با آتش فتنه و تکفیر و جنگ و نفرت 
آلوده شــده. انگار یک نفر دســت برده باشــد به دِل تاریخ و 
شــمایلی از رســتم را پیش چشم ما آورده باشــد. انگار یک 
نفر خواسته باشد پرهیبی از چهره مالک اشتر را نشان مان 
دهد. راه دور برویم چرا؟ ســلیمانی حجِت ســال های دفاع 
مقدس بود برای ما نسل چهارمی ها. سلیمانی چمران بود، 
همت بود، باکری بود، زین الدین بود و باقری بود. همه این 
قهرمان هــا انگار ورای تاریخ و جغرافیایند. انگار اکســیری 

دارند که از زمان و مکان بیرون شان می آورد. سلیمانی هم از 
آن اکسیرها داشت. عزاداری مردم پاکستان برای شهادتش 
را دیــدی؟ غصه خوردن کــودکان یمنی و عراقی و ســوری 
در فراقش را تماشــا کردی؟ سلیمانی از چشمه جاودانگی 
جرعه ای نوشــیده بــود و حاال کنــار رفقــای جاودانه اش، 
جرعه جرعه  از حوض کوثر می نوشــد. سلیمانی آن قدر بود 
و آن قدر حماســه آفریده بود که رفتنــش را باور نمی کنیم. 
سلیمانی عملداِر ما بود. فرمانده ای بود که خیال مان را راحت 
می کرد. ستاره ای بود که درخشندگی اش را در آسمان ایران 
می دیدیــم و با خیال راحــت می خوابیدیم. کلمه ها هرقدر 
هــم بزرگ باشــند، نمی توانند جای خالــی اش را پر کنند. 
نمی تواننــد حفره ای کــه در قلب هایمان ایجاد شــده را پر 
کنند. بعضی چیزها را نمی شود با کلمه توصیف کرد. فقط 
باید تماشا کرد. باید ذره ذره دید و اشک ریخت. جای خالی 

سردار یکی از آن چیزهایی است که به چنگ کالم نمی افتد. 
قاب گرفته نمی شــود. می آید و رد می شود و تحیر را برای ما 
به یادگار می گذارد. تحیر. نام صیاد، شوشــتری، کاظمی، 
تهرانی مقدم، علی محمدی، شــهریاری و احمدی روشــن 
در سرم ریسه می شــود کنار نام سردار. رفتِن هرکدام از این 
ستاره ها، ضربه سختی بود اما »کاری« نشد. رفتن سلیمانی 
هم چیزی از همین جنس اســت. خون شهید، روی زمین 
نمی ماَند. رود می شــود، دریا می شود، اقیانوس می شود و 
برکت می آفریند. خیال مان راحت اســت که انتقام سخت، 
اولین و کوچک ترین واکنش ما به ترور سردار است. دشمن از 
امشب کابوس خواهد دید. کابوس هزاران هزار سلیمانی که از 
امروز، برای نابودی اهریمن لحظه شماری می کنند. کابوِس 
هزاران هزار سلیمانی که به یاری خدا وعده بیست وچندسال 

آینده را زودتر از موعد، محقق خواهند کرد.

محمدصالح 
سلطانی

سردار سلیمانی را از نزدیک می شناختم. در 
یکی از سفرهایم با ماهان ایر به کرمان متوجه 
شــدم که ایشان وســط هواپیما تنها نشسته 
اســت. جایم را کــه بیزینس کالس بود، با شــخصی که در 
کنار ایشان نشســته بود عوض کردم. حیفم آمد که من در 
بیزینس کالس پرواز کنم و ســردار حافظ مرزوبوم سرزمین 
کهنم همانند سایر مسافران عادی وسط هواپیما بنشیند. 
اگرچه هیچ وقت خودم را از دیگران متمایز ندانسته و نخواهم 
دانســت، ولی تصمیم تهیه بلیت خــاص برای من از طرف 
دیگران اتخاذ شــده بود. صحبت را با او آغاز نمودم. مردی 

کم حرف، مصمم، شــجاع، معتقد، متین، رازدار، کاردان و 
ســردار بزرگ ایرانی صلح بود. تجزیه تحلیل های کوتاهش 
برایم بسیار آموزنده بود. حقیقتا از خبر امروز در شوک غریبی 
فرورفتــه ام و نمی خواهم و نمی توانــم حقیقت را باور کنم. 
آرزو می کردم که خبر دروغ باشد. فقدان این سردار بزرگ و 
حافظ برون مرزی منافع سرزمین عزیزمان را از صمیم قلب 
تسلیت می گویم. سردار سلیمانی را از این جهت می ستایم 
که نقطه قوتی بود برای ایجاد تعادل در این منطقه پرآشوب. 
رشــادت ها و از خودگذشتگی های او در هشت سال جنگ 
تحمیلی برایم مثال زدنی اســت که حتــی پایان جنگ هم 

باعث توقف این روند نشــده بود. با همه قدرت و شــهرتی 
که داشــت، هیچ گونه سوء اســتفاده ای نمی کرد و ترجیح 
می داد فقط ســرباز وطن باقی بماند. به وضوح درک کردم 
که ســردار صلح بود، او همواره برای صلح می جنگید و چه 
روش خوبی پیش گرفته بــود و چه خوب درک کرده بود که 
مردم سرداران شــان را بیشتر از سیاستمداران شان دوست 
دارند. با عده ای که او را سردار جنگ می دانند نیز مشکلی 
نــدارم، زیراکه حفاظت از مرزوبوم کهن مان وظیفه تک تک 
ایرانیان وطن دوســت است و او وطن دوستی را از طفولیت 

در روستایی دور افتاده با تاروپود وجودش حس کرده بود.

باورفقدانسردارسختاست

اصغر محمدی 
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