
 

 درک صنعتی یا فرهنگی از دانشگاه

 1فرمحدثه معینی

 چکیده
انتظارات مدیران جامعه  یدهندهها در ایران و جهان نشانوجود الگوهای مختلف برای دانشگاه

در هر دوره از دانشگاه است اما آیا واقعاً دانشگاه توانسته است در یک الگوی مناسب و کارآمد 
-مسائل جامعه خویش را حل نماید؟ الگوهای موجود از نسل نخست تا نسل چهارم نشان

ای لیبرالی در هنظامبرای نمونه، کیفیت درک سردمداران هر جامعه از دانشگاه است.  یدهنده
ای از دانشگاه دارند که آن را تبدیل به یک واحد اقتصادی سازی خود انتظارات ویژهنظام

ها و سؤال اساسی این پژوهش آن است که درک صحیح از دانشگاه، رسالت اند.نموده
سال از انقالب اسالمی چیست؟  40ی کنونی ایران و پس از گذشت های آن در جامعهمأموریت

میان الگوهای فوق، به نظر نگارنده الگوی مسئولیت محور برای دانشگاه بهترین الگو است در 
مقام معظم  مدنظرسازی سازی خویش را در فرآیند تمدنسازی و تمدنتا بتواند نقش جامعه

نتوانسته  تنهانههای اول تا چهارم رهبری بازی کند. نگاه حداقلی به دانشگاه در قالب نسل
مندی حداقلی از این اه را در مسیر درست انجام وظایف خود قرار دهد، بلکه بهرهاست دانشگ

 نهاد را برای جامعه در پی داشته است.
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 مقدمه
ی تولید علم و ی علمیه، در عرصهدر کنار حوزه یک نهاد علمی عنوانبهدر ایران دانشگاه 

ی است اما سؤال اساسی این است که نیآفرنقشدستیابی به مرجعیت علمی در جهان در حال 
ی در تولید علم برای یک دانشگاه نیآفرنقش؟ آیا داردیبرمآیا دانشگاه در حقیقت در این راه گام 

منظور از تولید علم و دستیابی به مرجعیت علمی ایرانی بسنده و مناسب است؟  -اسالمی
المللی؟ المللی است یا حل مسائل استانی، ملی و بینافزایش تعداد مقاالت در مجالت بین

روی تواند مسیر پیشها میی به آنپاسخ گوئای از این سؤاالت وجود دارند که حجم گسترده
انتظارات از دانشگاه باید در قالب الگویی  ی ایران مشخص نماید.ی آیندهدانشگاه را در جامعه

مدون توسط وزارت علوم تعریف و تعیین شود که آخرین نسخه از این انتظارات در قالب طرح 
دانشگاه کارآفرین ارائه شده است که ضمن نادیده گرفتن نقش علوم انسانی در حل مسائل 

کت برای دانشگاه و جامعه ثمری ی و فالدیناامجامعه، دانشگاه را به مسلخی خواهد برد که جز 
 حیپژوهش آن است که درک صح نیادربر نخواهد داشت. بر همین اساس، سؤال اساسی در 

سال از  40و پس از گذشت  رانیا یکنون یآن در جامعه هایتمأموری و هااز دانشگاه، رسالت
ز دانشگاه، این پژوهش بر این فرضیه استوار است که درک صحیح ا ست؟یچ یانقالب اسالم

های دانشگاه باید مبتنی بر الگوی مسئولیت اجتماعی دانشگاه از منظر ها و مأموریترسالت
در این زمینه هرگز قادر به تأمین نظر و انتظارات یک  شدهارائهاسالمی باشد و سایر الگوهای 

ه در جامعه اسالمی از دانشگاه نیست. این مقاله از چند بخش اساسی تطور تاریخی دانشگا
تشکیل شده است  دانشگاه اجتماعی مسئولیت مدلو  دانشگاه تیماه یدرباره هادگاهیدجهان، 

 ی هر یک، توضیحاتی بیان خواهد شد.درباره لیتفصبهکه 

 در جهان تطور تاریخی دانشگاه
ه دانشگاه، ابتدا باید سیر تطور آن را در جهان مرور کرد تا هم برای دریافت صحیح از جایگا

ظهور ای آن تعیین گردند. های اندیشهی پیش روی آن بررسی شوند و هم پشتوانهفرازوفرودها
های شاهد حاکمیت اندیشه ،تاریخ جهیدرنتاست که  زمانهم ی کلیسادانشگاه در اروپا با سیطره

-های نوین جایگزین اندیشههای هجدهم به بعد اندیشهاست اما در سدهدینی بر دانشگاه بوده 
 یسیطره ،این دوره گیرد. درشود و زمینه برای تأسیس دانشگاه مدرن شکل میهای دینی می

ها دولت خدمت در ها وابسته وها به دولت، دانشگاهدرواقعدهد. ها میکلیسا جایش را به دولت
 افتهیسازمانکالسیک، لیبرال و  یدر دوران مدرن به سه دورهها هستند. تحول دانشگاه

کالسیک، دانشگاه در تولید دانش نقش محوری نداشت. ظهور  یشود. در مدرنیتهتفکیک می
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گرایی مدرن از سوی دیگر، تجسم بخش این گرایش است. با و عقل سوکیروش تجربی از 
 نهاد کی یمنزلهبهشود. دانشگاه در این دوره لیبرال آغاز می یظهور انقالب فرانسه، مدرنیته

دار و عهده قرارگرفتهملت  -دانش، با نخبگان متخصص خود در خدمت دولت  یتولیدکننده
 یلیبرال پس از جنگ جهانی، مدرنیته یشود. با زوال مدرنیتهتدوین فرهنگ ملی می

آید می حساببهنیروی کار ماهر از کارکرد جدید آن  یگیرد که عرضهشکل می افتهیسازمان
های لیبرالیستی گیری از اندیشهبا بهره نیز های آمریکای شمالیدانشگاه (.226 ،1392)شیری، 

، ضمن جهیدرنتتمرکز نمود و  تقاضامحورهای تأکید صرف بر آموزش، بر پژوهش یجابه
ماهای صنعتی را نیز برطرف ساخت. ارتباط این ها و کارفردرآمدزایی برای دانشگاه، نیاز دولت

ای متکثر شکل گرفت. گونهها با صنعت و جامعه به صورتی کامالً آزاد و لیبرال و بهدانشگاه
 یها که با لیبرالیسم و دموکراسی ارتباطی تنگاتنگ دارند، از بطن طبقهاین دانشگاه درواقع

. دادند قرارمتوسط جامعه برآمدند و تثبیت اقتصادی و فرهنگی این طبقه را در دستور کار خود 
و  یالمللنیب یهای جدید جامعهمخاطب دانشگاه یجامعه ،های لیبرالیستیبر اساس اندیشه

ها ها و گزارهبرنامه تنوعبه جهت  یعلمئتیهنقش اعضای  ،جهیدرنتبازار جهانی خواهد بود و 
ها ها از نظارت دولتاین دانشگاه اگرچهآن است که  تأملقابل یبسیار کلیدی است اما نکته

 یجابههایی که های بزرگ اقتصادی است. دانشگاهآزاد هستند اما در عمل در خدمت قدرت
به افزایش درآمدهای حاصل  ،های انسانی و محیط پیرامون بشراهمیت دادن به انسان و ارزش

 (.298-295 ،1399د )ماحوزی، ندهای صنعتی توجه بیشتری داراز قراردا

 
 ها از منظر تحوالت تاریخی( سیر تحول دانشگاه1جدول 

 مأموریت و هدف تمرکز بازه زمانی انواع
 آموزش و تربیت نیروی انسانی متخصص آموزش صرف 1800- 1088 نسل اول

تولید علم در کنار تربیت پژوهش و  پژوهش در کنار آموزش 1960- 1800 نسل دوم
 نیروهای انسانی

 1960 نسل سوم
 تاکنون 

کارآفرینی در کنار 
 پژوهش و آموزش

تربیت نیروهای انسانی کارآفرین و 
 برقراری ارتباط تنگاتنگ با صنعت و جامعه

 (372، 1398)منبع: محمدپور و همکاران، 

 
 هرچندها نیز سخن به میان آمده است. دانشگاهعالوه بر این سه نسل، امروزه از نسل چهارم 

ها در ادبیات نظری رویکرد جدیدی است و بیان خصوصیات آن نیازمند این نوع از دانشگاه
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 یها به دنبال ساختن آیندهتأمل بیشتری است اما باید اذعان نمود که این نسل از دانشگاه
 (.11، 2013، 1)لوکوویچ و زوتی فعاالنه هستند صورتبهجامعه خود 

 ها درباره ماهیت دانشگاهدیدگاه
ای نیست. البته صحبت از ماهیت دانشگاه در جهان سخن گفتن از ماهیت دانشگاه کار ساده

تر است، زیرا دانشگاه در یک روند مشخص در مداری قرار گرفته است که انتظارات بسیار ساده
 سمیبرالینئول یعمده یهیاز دو نظر توانیمیین شده است که از آن بر اساس نیازهای جامعه تع

ها بر همین اساس، در توصیف و تبیین ماهیت دانشگاهکرد.  ادی نهیزم نیدر ا ستیالیو نئوسوس
ها های نسل اول تا چهارم دانشگاهبررسی ویژگی -. الفتوان از دو روش بهره بردمی ایدر دن

تصویری کوتاه  2ی باال نیز هستند. در جدول دو نظریه یکنندهنییتبها بیشتر که این ویژگی
، یخروج، نقش، هدفکنند. در این جدول، با بیان و روشنی را از ماهیت دانشگاه بیان می

تالش شده است تا ماهیت دانشگاه در دنیا به  یمال یکاو ات تیریمد، یرگیجهت، زبان، روش
 نمایش گذاشته شود.

 های نسل اول تا نسل چهارمهای دانشگاهویژگی -2ل جدو

 چهارم نسل نسل سوم نسل دوم نسل اول ابعاد

 

 هدف

 
 آموزش

 
 وپرورشآموزش

و  وپرورشآموزش
 گیری از دانشبهره

-و بهره وپرورشآموزش
گیری از دانش و توسعه 

های اقتصادی و فعالیت
 اجتماعی

 

 نقش

 
حفاظت از 

 حقیقت

 
 طبیعتشناخت 

 
 افزودهارزشایجاد 

خلق اهداف راهبردی و 
ایفای نقش موتور 
محرک در جامعه و 

 اقتصاد محلی

 

 خروجی

 
 متخصصان

 
متخصصان و 

 دانشمندان

متخصصان، 
دانشمندان و 

 کارآفرینان

متخصصان، دانشمندان، 
کارآفرینان و اقتصاد 
 یمحلی رقابتی و جامعه

 بهتر

 
 

 

1 Lukovics & Zuti 
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 یارشتهانیم رشتهچند  تک رشته مدرسی روش

چندزبانه )انگلیسی و  انگلیسی ملی التین زبان
 ملی(

 تعریف نشده است جهانی ملی شمولجهان گیریجهت

دانشمندان  رئیس مدیریت
 وقتپاره

ای و مدیریت حرفه ایمدیریت حرفه
 متخصصان محلی

اتکای 

 مالی

 
 سلطنت

دولت و 
 یشهریه

 دانشجویان

بدون حمایت مالی 
مستقیم و دخالت 

 دولت

 
 تعریف نشده است

(Lukovics & Zuti, 2017, 42-43 .) 
 
توان از راه که برای دستیابی به ماهیت دانشگاه میها اندازهای دانشگاهبررسی چشم -ب

-ها هستند. در بررسی انواع چشماندازهای دانشگاهدیگری نیز عمل کرد و آن، بررسی چشم
انداز یادگیری لیبرال: پرورش عادات چشم توان به این موارد اشاره کرد.ها میاندازهای دانشگاه
  های فردی دانشجویان جهت تفکر و استدالل برای حل مسائل گوناگون.ذهنی و توانایی

و دانشجویان برای پژوهش علمی و  استادانانداز پژوهش: ایجاد انگیزه و حرکت در چشم
های تخصصی الزم ها و مهارتای: رشد تواناییانداز حرفهچشم های جدید.گسترش دانش

انداز رشد دانشجو: توجه به نیازهای دانشجویان و رشد انسانی چشم جهت اشتغال موفق افراد.
گرا: رفع هرگونه اقتدار نسبت به فراگیران اندازهای افراطچشم  ها در سطوح و ابعاد گوناگون.آن

ها و انداز تعهد اجتماعی: تأکید بر مسئولیتچشم افراطی. یگرایانهبا طرح پیشنهادهای انسان
تالش برای تحقق  :های چندمنظورهانداز دانشگاهچشم ها نسبت به جامعه.وظایف دانشگاه

 (.18 ،1398ای و خدماتی )محمدی چابکی، تمام نیازها و انتظارات آموزشی، پژوهشی، حرفه

ت دانشگاه در ایران کاربرد چندانی ندارند، زیرا ها در تبیین ماهیاز این روش کیچیهالبته 
آنچه  ، امادر هر کشور باشد یآموزش عال یدانشگاه متأثر از نهاد علم و فلسفه رودیانتظار م

ی آموزش مسلم است این است که دانشگاه در ایران از دیدگاه ارزشی به نهاد علم و فلسفه
در حال حاضر . های مؤثری برداردن مسیر گامعالی فاصله زیادی دارد و نتوانسته است در ای

های نسل سوم یعنی دانشگاه کارآفرین هستند. در ایران بسیاری به دنبال تحقق دانشگاهنیز 
. دانشگاه اندافتهینتحقق یدرستبهاست که حتی دانشگاه نسل دوم هم در ایران  یدر حالاین 

 غیرههای اعضا، از قبیل آموزش و پژوهش و دانشگاهی است که در آن تمام فعالیت نسل سوم
نهاد یا شبه شرکتی اقتصادی تلقی  عنوانبهشود که دانشگاه مدیریت و اجرا می یاگونهبه
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های رقابتی اقتصادی ها در جهت سوددهی و کسب مزیتگیری این فعالیتشود؛ یعنی جهت
در ایران  شدهانجامهای هش(. با توجه به اینکه پژو370 ،1398باشد )محمدپور و همکاران، 

شاهد رشد  ،جهیدرنت ،با نیازهای جامعه ایرانی منطبق باشد، بر تعداد تأکید دارد کهآنبیشتر از 
در صنعت و اقتصاد را  ینقش چیهها های جهانی هستیم اما این پژوهشبندیرتبهعلمی در 

 یای و کارآفرینی در رشتههای حرفهآموختگانی که بیش از مهارتکنند. دانشایران ایفا نمی
. بیکاری المللی هستندبیندر مجالت خود مقاالت  و چاپ پذیرش در پیتحصیلی خود، 
های اقتصادی ضرورت آموختگان دانشگاهی، کاهش فروش نفت و تحریمروزافزون دانش

ها دهد. اگرچه ارتباط روزافزون دانشگاهنشان می یخوببهتوجه به ارتباط دانشگاه و صنعت را 
ها و زایی، نوآوری، افزایش درآمد دانشگاهاقتصادی، اشتغال یبا صنعت، موتور محرک توسعه

کرد که  خاطرنشانید باها از دولت و درآمدهای دولتی خواهد بود اما استقالل هر چه بیشتر آن
-تواند آثار و تبعات منفی مانند تقلیل جایگاه دانشگاه را نیز به همراه داشته باشد. مصرفمی

های اخالقی آن دستاوردی جز زوال دانشگاه در بر ندارد. گرایی علمی بدون توجه به پشتوانه
ای در و همچون برده داندادهازدستهای کارآفرین استقالل خود را باید قبول کرد که دانشگاه

های صنعتی هستند و جهت تولید هرچه بیشتر کاالها و فناوری یدارهیسرماخدمت نظام 
تسهیل  فقط ،هاهای انسانی جایگاهی ندارد. هدف از تأسیس دانشگاهاخالق و ارزش نیبنیدرا

ذیر نسبت پ، متعهد و مسئولیتزهیباانگراه توسعه اقتصادی نیست بلکه تربیت و پرورش نسلی 
دست یافت.  به آنتوان به خود، دیگران و جهان است که قطعاً در دانشگاه نسل سوم هم نمی

با آن توان از مینمود که  پیشنهادرا  یچهارم دگاهید توانیم یاساس، با مالحظات نیبر هم
-البته این دیدگاه، دیدگاهی است که از درون چشم .یاد کرد یاجتماع تیمسئول دگاهیدعنوان 

ی است. البته شاید برای این مدل، هنوز ابیدستقابلها اندازهای مطرح میان دانشگاه
ی و نظام سازی مناسبی صورت نگرفته باشد، اما به توضیح این موارد اشاره خواهد پردازهینظر
 شد.

 مدل مسئولیت اجتماعی دانشگاه
درک صنعتی به درک فرهنگی از دانشگاه الزم است به طرحی از دانشگاه برای حرکت از 

برسیم که نگاه متعالی نسبت به دانشگاه را تأمین نماید. از دیدگاه نگارنده، مدل مسئولیت 
تواند در این راستا بسیار مؤثر باشد. برای درک این نظریه در یک مدل اجتماعی دانشگاه می

روی تواند بهترین گزینه پیشکه چرا مدل مسئولیت اجتماعی می ای نشان خواهیم دادمقایسه
 های کشور باشد.دانشگاه
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 اول تا سوم نسل ( مدل1شکل 

 
این است که با توجه به مفهوم علم و دانش که خود  آنچه در این مدل باید توضیح داده شود

نگاه آلی و ابزاری به  گیری متفاوتی خواهد داشت.برانگیز است، دانشگاه جهتاز مباحث بحث
ی صنعتی مفید است که فقط توسعه را به دانشگاه تنها برای یک جامعه ازآنپسعلم و 
ها به ابزاری برای کند. نگاه مادون به علم و دانشگاه و تقلیل آنای مادی تعریف میتوسعه

انشجویان و تواند دانشگاه را به مکانی تبدیل کند که دی مادی تنها میدستیابی به توسعه
ی در آن برای تأمین نیازهای اقتصادی خود و جامعه خواهند کوشید. البته علمئتیهاعضای 

تر تأمین نیازهای تأمین نیازهای اقتصادی در جامعه نیز دارای اولویت است اما در نگاه درست
پیشرفت تواند مسیر درستی را برای اقتصادی در کنار تأمین نیازهای اجتماعی و فرهنگی می

 جامعه فراهم کند.

 پیشنهادی مسئولیت اجتماعی دانشگاه ( مدل2شکل 

 
ی متعهد و اخالق مدار را تواند جامعهباال، دانشگاه مسئولیت محور است که میدر مدل 

برای  فقطنهدر پی داشته باشد. در این مدل، علم دارای ارزش ذاتی است و دستیابی به آن 
بلکه برای تعالی بشریت خواهد بود. دانشگاه برخاسته از این علم  تأمین نیازهای مادی بشری،

جامعه 

صنعتی
دانشگاه

مفهوم 

علم 

دانشگاه 

نسل اول 

تا سوم

جامعه متعهد 

و اخالق مدار
دانشگاه مفهوم علم

دانشگاه 

مسئولیت 

محور
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ی نیز وظیفه و مسئولیت خویش را در ارتقا و تعالی زندگی مادی و معنوی اعضای جامعه
شود دانشگاه کوشد. نگاه متعالی به علم و دانشگاه، سبب میبیند و در این راستا میخویش می

ها و وظایف خویش به افقی را بیابد و در تعریف مسئولیتسازی، جایگاه خویش در مسیر تمدن
های دنیا و ایران بوده است. برای تبیین بهتر این نظر کند که تاکنون خارج از دید دانشگاه

ی و دانشجویان علمئتیههای دانشگاه و نقش اعضای ها و مأموریتمدل الزم است تا رسالت
 نیز در این زمینه روشن شوند.

 در مدل مسئولیت محور های دانشگاهمأموریت ها ورسالت
ی خاص و عام های خویش را در دو حوزهها و مأموریتدانشگاه مسئولیت محور، باید رسالت
ها، باید مختص خود دانشگاه باشد و بخشی نیز ناظر بر تعریف نماید. بخشی از این رسالت

ها و و با توجه ویژه به فرمایشات مقام معظم رهبری، رسالتجامعه باشد. بر همین اساس 
های دانشگاه . الف( رسالتشوندهای دانشگاه به چند گروه تقسیم و توضیح داده میمأموریت

دانشگاه در این حوزه این است که دانشگاه چه های منظور از رسالت :ی منابع انسانیدر حوزه

تواند برای تربیت نیروی انسانی بردارد. در بخش ناظر به خود دانشگاه، های مؤثری میگام
ها و سایر نهادهای دانشگاه یک وظیفه دارد و آن تربیت نیروی انسانی برای صنعت، سازمان

-در بخش عام، تربیت شهروندانی منظم و قانون کهیدرحالخصوصی و دولتی در کشور است؛ 
مدار رسالت و مأموریت یک دانشگاه مسئولیت اجتماعی محور است. البته با افزودن عنصر 

 مانیبااو  خدامحوراسالم به این مدل، باید دانست که در مدل اسالمی قطعاً تربیت انسان 
بر همین  تواند برای دانشگاه در یک جامعه اسالمی، یک رسالت یا مأموریت تلقی شود.می

: اندکردهاشارههای کلی علم و فناوری اساس، رهبر معظم انقالب به این موضوع در سیاست
 ،یعامل به احکام اسالم ،یمؤمن به اسالم، برخوردار از مکارم اخالق انیتربیت اساتید و دانشجو

)نظام  یعلم و فناور یکل یهاسیاست) کشور یبه اعتال مندعالقهو  یبه انقالب اسالم متعهد
گویی به های دانشگاه در پاسخب( رسالت (.29/06/1393، (یتحقیقات و فناور ،یآموزش عال

در این حوزه، دانشگاه وظیفه دارد که شرایط الزم را برای پاسخ به نیازهای  نیازهای جامعه:
گویی به از پاسخ .ای داشته باشدتواند دامنه گستردهجامعه فراهم آورد. نیازهای جامعه می

جویی برای ، رفع مشکالت اقتصادی، چارهیطیمحستیزنیازهای صنعت تا حل مسائل 
های نسل اول تا نسل سوم، تمرکز بیشتر دانشگاه بر شگاهمشکالت فرهنگی و غیره. در دان

؛ دهدحل مسائل اقتصادی یا صنعتی بوده است که این خود تقلیل جایگاه دانشگاه را نتیجه می
های پژوهشی بنابراین، با توجه به تقسیم وظایف به عام و خاص، دانشگاه باید با انجام طرح
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ی مختلف آموزشی، پژوهشی، مدیریتی و غیره هاگره از مشکالت خویش در حوزه ،داخلی
های مؤثری در جهت حل عام نیز با تمرکز بر مسائل استان یا کشور گام یبگشاید و در حوزه

 کیفرض کنیم وزارت علوم "فرمایند: ها بردارد. بر همین اساس، رهبر معظم انقالب میآن
که  یدی. فرض بفرمایاقتصاد ملّ تیکنند در تقو فایتوانند نقش انیست امّا می یاقتصاد وزارت

 کنند، ییرا راهنما هانیاکنند، که می ییکارها نیارشد و مانند ا یو کارشناس یدکتر یدر تزها
 یرا حل کند، مشکالت داخل یقرار بگیرد؛ مسائل داخل یکنند تا در خدمت اقتصاد ملّ تیهدا

با توجه به فرمایش ایشان  .(22/03/1396، ظاممسئوالن ن داریبیانات در د) "کشور را حل کند
دانشگاه مسئولیت اجتماعی محور را حل مسائل  یحتم، وظیفه طوربهتوان در این زمینه می

دوران دفاع مقدس  یخویش دانست. همچنین، ایشان در همین راستا، درباره یمختلف جامعه

ما در "فرمایند: ها بود، مینشگاهکه مصداق بارز نیاز کشور و جامعه به ظرفیت نخبگان و دا
-خألها پر نمی نیداشتیم، ا یشماربی یداشتیم، خألها یدوران دفاع مقدس مشکالت فراوان

 میکردخألها که ما فکر نمی نیاز ا یها وارد میدان شدند و بسیاردانشگاه جیتدربه .شد
ها و همت اساتید ما و جوانان ما و همت دانشگاه یلهیوسبه، میپرکنرا  هانیبتوانیم ا یوقتکی

 ،یسیاسی هادر زمینه ،یفرهنگ یهادر زمینه ،یاقتصاد یهادانشمندان ما پر شد. ما در زمینه
توانند ها میدانشگاه .میپرکنرا که وجود دارد،  ییخألها نیتوانیم امی یتیریمد یهادر زمینه

معیارها  ازی کی نیبنابرا؛ خألها را پر کنند نیرا در دستور کار قرار دهند و ا یموضوعات پژوهش

 داریبیانات در د) "کشور قرار بگیرد یدر خدمت نیازها یباشد که کار علم نیا دیها باو ضابطه
 یپایانی و طالیی ایشان در بیان این وظیفه یجمله .(15/05/1392، هااساتید دانشگاه

جایگاه دانشگاه مسئولیت اجتماعی محور را در نظام و حکومت اسالمی  یخوببه ،هادانشگاه
 یبنابراین، دانشگاه مسئولیت اجتماعی محور آن دانشگاهی است که یک جامعه؛ دهدنشان می

یعنی دانشگاهی که وظایف خود را محدود به یک بخش یا چند بخش ؛ اسالمی به آن نیاز دارد
ها برای حل مسائل جامعه استفاده نماید می نخبگان خود در همه رشتهنداند بلکه از نیروی تما

های مختلف منسجم و هماهنگ و توزیع مناسب نیروی انسانی در بخش یزیربرنامهو در یک 
های دانشگاه در افزایش استقالل و عزت و اقتدار کشور: مند شود. ج( رسالتبهرهاز یاری آنان 

همی در حفظ استقالل و عزت و اقتدار یک کشور دارد، هر چه علم نقش بسیار م کهییازآنجا
رساند که ها و علوم و فنون مختلف ما را به این نتیجه میرویم، گسترش فناوریجلوتر می

های مترقی علمی است که در ابعاد ها در آینده، سخن گفتن از قدرتگفتن از قدرت سخن
. شاید تفکیک میان وظایف عام و خاص در اندهای اقتصادی نیز پیشی گرفتهعلمی فعالیت

این حوزه میسر نباشد اما آنچه مسلم است این است که حرکت در جهت استقالل و عزت 
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آن ارتقای  یازجملهها داشته باشد که تواند دستاوردهای بسیاری نیز برای دانشگاهکشور می
 یسازی دربارهعیت تصمیمهای کشور، دستیابی به موقها در میان دانشگاهرتبه آن دانشگاه

و دانشجویان  یعلمئتیهسازی برای پیشرفت خود و اعضای ساز و فرصتامور مهم و سرنوشت

باشد،  یدانشگاه ما اگر اسالم"د: نفرمایمی بارهنیدراخویش است. بر همین مبنا، رهبر انقالب 
کشور بر  یو سربلند یجامعه را در جهت استقالل و آزاد یو ادار یبار علم توانست خواهد

حکم انتصاب ) "باشد ندهیدر آ یو سیاس یعلم یرشد و تعال یبرا یاهیدوش بکشد و پا
های دانشگاه در رسالتد( (. 15/07/1368، هاى سراسر کشوررهبرى در دانشگاه ندگانینما

خود را در موضوع  ،اجتماع یدر عرصه ریپذتیمسئولدانشگاهِ  :ی در مسائل مختلفسازفرهنگ

های جدی آن است، زیرا بیند و فرهنگ جامعه نیز از دغدغهنیز مسئول می یسازفرهنگ
حیات آن جامعه است. فرهنگ جامعه ریشه و اساس آن جامعه  یمنزلهبهفرهنگ هر جامعه 

ها هستند ن، دانشگاهاست که همیشه محتاج نگهداری و نگهبانی است. یکی از این نگهبانا
های مؤثری بردارند. البته این احساس های مختلف در این حوزه گامکه باید از طریق فعالیت

ها ها باید بر بستر مناسبی قرار گیرد که رهبر انقالب به این پیوند میان دانشگاهدانشگاه یوظیفه

کشور بتوانند ارتباط  یتیریمد یهااگر دستگاه"اشاره نمودند:  حقبههای اجرایی و دستگاه
و همچنین ارتباط  یو تربیت یو مسائل فرهنگ یسیاس یهابا دانشگاه در زمینه یاافتهیسازمان

 هایدر مجموعه یدانشگاه یبرجسته یهاذهن حضور حوزه و دانشگاه پیدا کنند، بدون شک

از اساتید  یجمع داریبیانات در د) "بگذارد یتأثیرات بزرگ تواندیساز نظام مگیر و تصمیمتصمیم
ها را های اجرایی است که دانشگاهدستگاه یوظیفه ،در این بیانات .(22/08/1381، هادانشگاه

بهره ببرند. البته به نظر  یعلمئتیهاعضای  یبه اتاق فکر خود دعوت نمایند و از اندیشه
را باید فراتر گذاشت و دانشگاه  رسد برای دستیابی به دانشگاه مسئولیت اجتماعی محور گاممی

های اجرایی کشور و خود در این راستا اقدام نماید و در تالش باشد که با دعوت از دستگاه
، با انعقاد حالنیدرعخود هدایت کنند و  یسوبههای پژوهشی را آنان، بودجه یازسنجین

( ه فرهنگی نیز بکوشند.قراردادهای مناسب ضمن تأمین نیازهای مالی خویش، در حل مسائل 
های دانشگاه تراز یا مسئولیت از رسالت: های دانشگاه در دستیابی به عدالت اجتماعیرسالت

های مختلف در جامعه اجتماعی محور، تالش برای ایجاد و گسترش عدالت اجتماعی در عرصه
ر توجه به تواند در تحقق این موضوع بکوشد. عالوه بمختلف می هایراهاست. دانشگاه از 

ای در تحقق تواند نقش ویژهدانشگاه می کهآنعدالت آموزشی در محیط دانشگاه و خارج از 
آن داشته باشد، ایجاد فضاهای مؤثر برای طرح مباحث مربوط به عدالت اجتماعی و ایجاد 

های اجتماعی دانشگاه است. گری عدالت اجتماعی از وظایف و مسئولیتزمینه برای مطالبه
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های مختلف شود. یکی از این سازی در حوزهساز نظامعلمی چون دانشگاه باید زمینهنهاد 
های علمی دقیق، ساماندهی شده و عدالت اجتماعی است که نیازمند فعالیت یها، حوزهحوزه

که دستیابی به عدالت اجتماعی را از اهداف نظام و یکپارچه است. رهبر انقالب ضمن آن

 موردنظر یهنوز به نقطه یدر عدالت اجتماع"دارند: کنند، بیان میمعرفی میحکومت اسالمی 
 نیماست. ا یهاضعفهم از نقطه نیا .میادهینرس -خود ما بوده است  یکه آرزو -اسالم 
گذشت. هم  هاآناز  شودیاست که نم ییهاضعف هانیا. میجبران کن یستیها را باضعف
 شاءاهللانها را برطرف کنند. ضعف نیا دارندفهیوظاحساس کنند  دیهم آحاد مردم با ن،یمسئول

برطرف  شودیو البته م میرا برطرف کن هاضعف نیو ا میمتعال کمک بخواه یاز خدا دیبا

(. 14/11/1390، نماز جمعه تهران یهاخطبه) "است یبرطرف کردن دیبدون ترد هانیا .کرد
از وظایف حکومت  تنهانهتوان دریافت که دستیابی به عدالت اجتماعی از بیانات ایشان می

توان به این نتیجه رسید اسالمی است، بلکه بر آحاد مردم نیز واجب است. بر همین مبنا می
دار این وظیفه بخشی از جامعه یا بخشی از حکومت اسالمی عهده عنوانبهکه دانشگاه نیز 

توان بهره گسترده مکلفان به آن می یجب است و از دامنهاست، زیرا این وظیفه بر همه وا
برد و این وظیفه را برای دانشگاه نیز در نظر گرفت. بر همین اساس، دانشگاه مسئولیت 

تحقق عدالت اجتماعی در جامعه و تحقق عدالت آموزشی در  ینهیدرزماجتماعی محور باید 
دانشگاه در حفظ و تداوم انقالب اسالمی:  . و( رسالتجامعه فعالیت نماید یعالوهبهمحیط خود 

دانشگاه مولود این انقالب نیست، اما  هرچنداسالمی،  ی اسالمی و پس از انقالبدر جامعه
ایرانی  -باید فرزند مشروع آن باشد. دانشگاه موروثی غربی که هیچ نشانی از فرهنگ اسالمی

 یای نتوانسته است در خدمت جامعههای عاریها پوشیدن رختسال ب 40ندارد، طی این 
خویش باشد، چه برسد به انقالب اسالمی. رسالت دانشگاه مسئولیت اجتماعی محور حفظ 

ها انسان هایی است که دستاورد انقالب اسالمی است. دستاوردهایی که خون میلیونارزش
های مناسب علمی، فرهنگی و غیره در مهپاک در راه آن به زمین ریخته شده است. وجود برنا

 یعلمئتیههای انقالب اسالمی، بسیار ضروری است و بر اعضای دانشگاه با هدف حفظ ارزش
و دانشجویان واجب است که در این زمینه فعالیت کنند. بر همین اساس، مقام معظم رهبری 

-و ارزش یاسالم نیظ موازحف": اندکردهاشارههای کلی علم و فناوری به این مهم در سیاست

)نظام  یعلم و فناور یکل یهااستیس) "یدر استفاده از علم و فناور یو اجتماع یفرهنگ یها
عالوه بر این، ایشان در تبیین دانشگاه  .(29/06/1393، (یتحقیقات و فناور ،یآموزش عال

 یهابه ارزش لیمتماشدت به دار،نیدار و ددانشگاه جهت"فرمایند: یا اسالمی می مدارنید
 ریپذتفکیک وجهچیهبه یاسالم یهااز ارزش یانقالب یهااست. البته ارزش یو اسالم یانقالب
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اما انقالب را قبول ندارم،  من مسلمانم دیتواند بگونمی یکس است. یکیباهم  هانیا و نیست
در  یانقالب یهاتپش نیترهستم اما اسالم را قبول ندارم! امروز زنده یمن انقالب دیبگو ای
سرتاسر دنیا، انباشته  کهیدرحال .انقالب است نیا ،یمردم ینیروها نیترکنندهبسیج .نجاستیا

-. ارزشمیندار یرانقالبیغ یو اسالم یغیر اسالم یگوناگون است. پس انقالب یهااز انقالب

و  انیجمعى از دانشجو داریبیانات در د) "است یاسالم یهاارزش همان ،یانقالب یها
های انقالبی و ایشان در کالم خویش با یکسان دانستن ارزش .(23/03/1368، دانشگاهیان

، از وظایف جهیدرنتاند. آحاد مردم دانسته یها را وظیفههای اسالمی، تعهد به این ارزشارزش
های خود انقالبی بکوشد و از تمام ظرفیت -های اسالمیدانشگاه این است که در حفظ ارزش

 های اسالمی و انقالبی بهره ببرد.برای تحقق آرمان

 اجتماعی دانشگاه مسئولیت مدل ی درعلمئتیهوظایف و نقش اعضای 
ی نیز اشاره علمئتیههای اعضای در راستای تبیین این مدل الزم است به وظایف و مسئولیت

های آموزشی و پژوهشی، ی عالوه بر انجام فعالیتعلمئتیهشود. در این مدل، از اعضای 
ی ارتقا نیز باید بر این نامههای اجتماعی و فرهنگی نیز مطالبه خواهد شد و آیینانجام فعالیت

فرهنگی و هایی از حضور استادان در دانشگاه به انجام امور اساس تغییر یابد. اختصاص ساعت
تواند تأثیر این گروه از نخبگان را در جامعه که میاجتماعی مربوط به استان یا کشور ضمن آن

ساز حل مسائل جامعه شود، برای خود استادان نیز فواید بسیاری خواهد افزایش دهد و زمینه
اد تواند ضمن هدایت استعدی کار فرهنگی و اجتماعی برای نخبگان میداشت. ایجاد دغدغه

مندی از فواید اقتصادی و کسب پایگاه های آنان در مسیر پیشرفت جامعه، بهرهو توانمندی
بر همین اساس، مقام معظم رهبری به موضوع در پی داشته باشد. برای آنان اجتماعی را 

کنند و از نقش استادان و دانشجویان در جریان این اتفاق سخن انقالب فرهنگی اشاره می
 :کننداستادان را در انجام کارهای فرهنگی و اجتماعی تبیین می یوظیفه ،ادامه گویند و درمی
 یگیربرگرداندن محیط دانشگاه به جهت یبه معنا یانقالب فرهنگ یاز انقالب، برا بعد

 یو تعداد انیاز دانشجو یاز اساتید، تعداد یشده است. تعداد یتالش مشکور واقعاً یاسالم
ها پیش خدا و پیش آن یجاودانه ریکردند که جزو ذخا ییکارها واقعاًگوناگون،  مسئوالن از
 یعال یکامل نیست. شورا و تمام استمشکور، لیکن نیمه کارها تماماً نیملت است. ا نیا

قرار بدهد که ما چه کنیم تا  نیو واجبات خودش را ا فیاز اهم وظا یکی دیبا یفرهنگ انقالب
 یسیاس یتوأم با آگاه ،یانقالب ،ینیباشد که در آن، پرورش دانشجو، د یمحیط دانشگاه، محیط

اگر شما  .بکنید دیاست که شما با ییاز کارها یکی ن،یباشد. ا یینشاط دانشجو وروحیه  با و
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 کنندمی اآلن هم دارند نکهیا مقابلش را خواهند کرد؛ کما یملت، نقطه نیدشمنان ا د،ینکرد

ی، انقالب فرهنگ یعال یشورا یاعضا داریبیانات در د) "دارند یالبته طرق مختلف و
استادان در دانشگاه مسئولیت اجتماعی  یهمچنین در جای دیگر بر این وظیفه .(20/09/1370

در کنار اهتمام بلیغ  ،یو تحقیقات یمراکز آموزش رانیاساتید و مد"فرمایند: محور تأکید می
رشد و توسعه کشور محسوب  یاصل یهیکه پا -سطح دانش و پژوهش ینسبت به ارتقا

 یبنیه تیو تقو یآموزش و زدودن آثار سوء فرهنگ واردات محیط کردن یبر اسالم -گرددمی
همت گمارند و با  -کشورند ندهیآ یکه امیدها -آموزانو دانش انیدانشجو یو سیاس ینید

و گسترش دانش در سطح جامعه را  یسوادتن بیساخ کنشهیر ،یو ضربت یابتکار یهابرنامه

مناسبت چهلمین روز ارتحال حضرت  به رانیپیام به ملّت ا) " مقدس تعقیب کنند یچون هدف
 .(23/04/1368، (فیامام خمینى )قدّس سرّه الشّر

 اجتماعی دانشگاه مسئولیت مدل وظایف و مسئولیت دانشجویان در
ی ای و هم در حوزهافزاری و اندیشهی نرماستادان خویش هم در حوزهدانشجویان نیز همپای 

توانند در تحقق مدل مسئولیت اجتماعی دانشگاه مؤثر واقع شوند. ی و میدانی میافزارسخت
تواند نقش بسیار مؤثری در ی آنان میجابهگری صحیح و های دانشجویی و مطالبهپویش

ی، با نگاهی مدیریتی طورکلبهجتماعی محور داشته باشد. های دانشگاه مسئولیت اتحقق رسالت
توان اذعان کرد که نقش اعضای این سازمان در تحقق اهداف و و سازمانی به دانشگاه می

طور که نقش یک ها و همچنین دستیابی به موفقیت بسیار حائز اهمیت است. همانرسالت
همین راستا، مقام معظم رهبری در  دراست.  انکاررقابلیغسازمان در موفقیت اعضای خود 

شما "فرمایند: تبیین وظایف دانشجویان در تحقق مدل دانشگاه مسئولیت اجتماعی محور می
. غیر از دیبر دوش دار یسنگین فیآموزان چه پسران و چه دختران وظاو دانش انیدانشجو
 دوش بر یانقالب یوظیفه ،است یآموزو دانش ییدانشجو یدرس خواندن که وظیفه یوظیفه

ها و چه در محیط . چه در محیط دانشگاهدیهم بر دوش دار ینیو د یاسالم یوظیفه دیدار
 یمبارزه .سال و دو سال نیست کیروز و دو روز و  کیامروز و  یمبارزه، مبارزه نیمدارس. ا

را به  رانیواهد اکه از مبدأ و آغاز انقالب فاصله گرفته است، اگر بخ یآن نسل و هاستنسل
و  دهد قرار گرید یهادر مقابل ملت یازنده یعزت برساند و بسازد و عظمت ببخشد و الگو

باشد و آن، شما  نیو متد یو اسالم ینسل انقالب کی دیاستکبار را به خاک بمالد، با یبین
 امروز .دیکشور نیا یهاو فردا گردانندگان چرخ دیآموزامروز دانش ید،یهستید. امروز دانشجو

کنید.  یو اسالم ی. محیط دانشگاه را محیط انقالبدیها را بساز. دانشگاهدیخودتان را بساز
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 هامحیط نیتوجهش را به ا نیبینید که دشمن، بیشترطور. نمیها را نیز همینمحیط دبیرستان
ترسد. در محیط ها میمحیط نیست که از اا نیا یچیست؟ برا یبرا نیا ؟!معطوف کرده است

اسالم و انقالب  با فکر تن، کیدست، مانند  کیمانند  دیو مسلمان با یدانشگاه، جوانان انقالب
 یگانگی نیکه مخلِ به ا یکنید. از هر چیز یو اسالم یحرکت کنند. محیط را محیط انقالب

را  رانیا یفردا که دیرا بساز یانقالب باشد پرهیز کنید تا بتوانید دانشگاه درراهخدا و  درراه
را در مقابل دوستان  رانیرا در مقابل دشمنان و بدخواهان و ملت ا یاسالم یجمهور .تأمین کند

، معلمان و پرستاران ان،یآموزان، دانشجودانش داریبیانات در د) "دیو امیدواران عالم روسفید کن
13/08/1371). 

 گیرینتیجه
تاریخ، شاهد حاکمیت  جهیدرنتاست که  زمانهمکلیسا بر آن  یظهور دانشگاه در اروپا با سیطره

های نوین های هجدهم به بعد اندیشههای دینی بر دانشگاه بوده است اما در سدهاندیشه
سخن  گیرد.شود و زمینه برای تأسیس دانشگاه مدرن شکل میهای دینی میجایگزین اندیشه

ای نیست. البته صحبت از ماهیت دانشگاه در جهان بسیار گفتن از ماهیت دانشگاه کار ساده
تر است، زیرا دانشگاه در یک روند مشخص در مداری قرار گرفته است که انتظارات از ساده

و  سمیبرالیعمده نئول یهیاز دو نظر توانیمآن بر اساس نیازهای جامعه تعیین شده است که 
ها بر همین اساس، در توصیف و تبیین ماهیت دانشگاه کرد. ادی نهیزم نیدر ا ستیالینئوسوس

-بررسی چشمو  هاهای نسل اول تا چهارم دانشگاهتوان از دو روش بررسی ویژگیمی ایدر دن
برای حرکت از درک صنعتی به درک فرهنگی از برد اما در ایران،  بهره هااندازهای دانشگاه

دانشگاه الزم است به طرح یا مدلی از دانشگاه برسیم که نگاه متعالی نسبت به دانشگاه را 
تواند در این راستا بسیار تأمین نماید. از دیدگاه نگارنده، مدل مسئولیت اجتماعی دانشگاه می

وظایف و نقش ها و سپس در توضیح مدل مسئولیت اجتماعی دانشگاه ابتدا رسالت مؤثر باشد.
 وظایف و مسئولیت دانشجویان درو  محوراجتماعی  مسئولیت مدل در یعلمئتیهی اعضا
های دانشگاه در مدل ها و مأموریترسالتتوضیح داده شدند.  محوراجتماعی  مسئولیت مدل

های رسالت، منابع انسانی یهای دانشگاه در حوزهرسالتشامل محور اجتماعی مسئولیت 
های دانشگاه در افزایش استقالل و عزت و رسالت، نیازهای جامعهگویی به دانشگاه در پاسخ

های دانشگاه در رسالت، در مسائل مختلف یسازفرهنگهای دانشگاه در رسالت، اقتدار کشور
است و  های دانشگاه در حفظ و تداوم انقالب اسالمیرسالتو  دستیابی به عدالت اجتماعی
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ی ای و هم در حوزهافزاری و اندیشهی نرمحوزه وظایف استادان و دانشجویان نیز هم در
 افزاری و میدانی قابل تصور است.سخت
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