
 

 موالفان پیشگفتار

 

 یا باشیم دارسردار، خانه یا باشیم سرباز چه- داریم نیاز استراتژیک تفکر به سطحی هر در ما همۀ

 تفکر. متحد ملل سازمان دبیرکل یا انشا باشیم دبیر جمهور، رئیس یا باشیم مدرسه رئیس استاندار،

 این بر پویا تمرکز سپس با و کنیم انتخاب را خود ملی یا سازمانی شخصی، زندگی حیاتی هوشمندانه اهداف کندمی کمک استراتژیک

  .بگیریم کار به را آنها به دستیابی ابزارهای اهداف،

 پیشرو کتاب در مرین،ت و تدریس و تحقیق هاسال از بعد. بزرگ بود البته و مبهم رمزآلود، مفهومی ما برای استراتژیک تفکر سال هایسال

. اندکرارکردنیت و آموختنی که کنیم هایی تفکیکتکنیک و اصول به را آن و کنیم رمزگشایی را بزرگ و رمزآلود مفهوم کردیم این سعی

 با به راحتی توانیدمی بود و نخواهد دشواریاب و دسترس از دور شما برای استراتژیک تفکر مفهوم کتاب دیگر این خواندن از بعد مطمئنیم

 .کنید برقرار ارتباط آن

 اندیشیدن «استراتژیک» به را خود ذهن استراتژیک، هایپرسش از استفاده با باید اینکه آن و دارد آموزۀ اصلی یک استراتژیست ذهن کتاب

 و کنیم  «ویروسی» را شما ذهن که کنیم بندیای صورتگونهبه کتاب این در را استراتژیک هایپرسش یماکرده سعی ما. داد عادت

 کشورداری و سازمانی سطح در هم و شخصی زندگی از هم ایمکرده تالش کتاب، این در! کنیم بذرپاشی ذهنتان در را اندیشیدن استراتژیک

 را آن هایپرسش و هاتکنیک و اصول کهآن شرط به است، کاربردی سطوح همۀ در استراتژیک تفکر یعنی این. بیاوریم متعددی هایمثال

 .کنیم نهادینه خود در تمرین و تکرار با

 که سپاسگزاریم نیز آریاناقلم انتشارات مجموعۀ از. بود ما گرمی پشت صبوریشان و همراهی که عزیزمانیم، هایخانواده مدیون را کتاب این

 تا کرد فراهم را فرصت این که سپاسگزاریم مهربان خداوند از پایان، در. کنندمی فراهم را مدیریتی پرمایۀ و ارزشمند هایکتاب نشر زمینۀ

 .باشد تردرخشان و بهتر فرداهای خلق سوی به کوچکی گام کتاب این که است امید. برسانیم چاپ به و کنیم تدوین را کتاب این
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 مقدمه:

 سرآمدی صوری      

 فصل اول: 

 انتخاب و جهت        

 فصل دوم: 

 یو شهروند یساالر ستهیشا       

 فصل سوم:  

 یارتباط، رقابت، همکار    

 فصل چهارم:

 یی: راهنمایابد یمعما       

 فصل پنجم: 

 رودیها باال مچرا نمره        

 فصل ششم:

 به مثابه آموزش یابیارز       

 فصل هفتم: 

 تجاوز ت،یاستقالل، مسئول       
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 و پول انیدانشجو        
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 و پول یورزش دانشگاه        

 گیرینتیجه
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 پژوهشکدهدیباچه 

 

 فردی توسعه و تربیت و دانشجویان آگاهی و علمی رشد: دارد دوگانه هدفی که است جدید جهان نهادهای ترینکلیدی از یکی دانشگاه،

 به. است یافته غلبه یتترب بر تعلیم هدف متعددی، دالیل به جدید جهان در. اندبوده تربیت و تعلیم از ترکیبی همیشه علمی نهادهای. آنان

 از هاانشگاهد غفلت به معطوف همه از بیش که بخشی کنند؛می صحبت اندکرده فراموش هادانشگاه آنچه از منتقدان برخی دلیل همین

 .است خودشان تربیتی اهداف

 است بوده مطرح عهجام و بازار با دانشگاه پیوند و تدریس هایشیوه و علم محتوای و آموزش مباحث همه از بیش عالی آموزش مطالعات در

 در ایتوده و نبوها هایدانشگاه ظهور. است پرداخته متعهد و خالق شهروند هایمولفه رشد و شخصیتی توسعه در دانشگاه نقش به کمتر و

 به. است اشتهد پرورش بر آموزش غلبه همین در ریشه است، دانشگاهی مدارک و التحصیالنفارغ مکانیکی ریتکث سیاست نتیجه که ایران

 .است شده تعریف متخصص و باسواد اصطالح به التحصیالنفارغ تربیت به معطوف بیشتر ما جامعه در هادانشگاه رسالت دلیل همین

 دانشگاه این رئیس که کتاب مولف. است هاروارد دانشگاه ویژه به آمریکا، دانشگاهی نظام در انتقادی بازاندیشی از ایتجربه بیانگر حاضر کتاب

مواجه  آن با والنمسئ و داده رخ که گونه آن رازندگی دانشگاهی مسائل  کرده تالشهای تربیتی دانشگاه، غفلت از نقش بود با توجه به

 در. کند بیان ودشخ تجربه اساس بر و مدیریتی موضع از و خیزهای آن را افت و دانشگاهی زندگی جریان کرده تالش اواند، باز کند. شده

موزش عالی ایران آهای مختلف مدیریت تجربهاست و  دهش توجه دانشگاه تحلیل و فهم باب در رویکرد این به کمتر ایران نظام دانشگاهی

ها و مسائل ، مولفهنقش تربیتی دانشگاهجه مدیران دانشگاهی باقی مانده است. نمونه این کتاب شاید بتواند تو فاهیهمچنان در تاریخ ش

یرانی به مثابه نهادی ادانشگاهی را در آموزش عالی ایران بیشتر کند، تا از این طریق دانشگاه  زندگی دانشگاهی و تجارب مدیریتی اجتماع

 تربیتی بیشتر مورد توجه قرار گیرد و هدف تربیت انسان بهتر و خالق اولویت پیدا کند.

رای جامعه دانشگاهی مشکالت ممکن است بدر مطالعه این کتاب نباید آن را صرفا معطوف به دانشگاه آمریکایی بدانیم، زیرا برخی از این 

ر کنار وجوه مشترک و دتوان این بازاندیشی را راهی برای فهم مختصات خاص دانشگاه ایرانی ایران نیز دیر یا زود رخ بدهند و همچنین می

سائل آن، این اثر را می ایران و بین فرهنگی آن در نظر داشت. در این راستا پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی با تاکید بر آموزش عال

تشر شده بتواند اندیشه ها منیرود مطالعه این اثر که با ترجمه بسیار خوب دکتر مرتضی مرددر دستور ترجمه و نشر قرار داده است. امید می

گی دانشجویی و ائل زندانتقادی و خالق در حوزه آموزش عالی را فراهم کند تا بتوان از خالل گفتگوی میان فرهنگی درک بهتری از مس

 های بهتری بر آن پیدا کنیم.حلاهداف تربیتی و تعلیمی آن داشته و راه
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 نویسنده  دیباچه

 

رسانی به جامعه ها سر چشمه نوآوری و خالقیت در خدمتهاست این دانشگاهاند. دهههای پژوهش محور امریکا مایه رشک جهاندانشگاه

وزشی برای جوانان ترسیم های آمها است، اوج فرصتهای دوره کارشناسی را که بخشی از این دانشگاهجامعه نیز کالجاند. از سوی دیگر، بوده

رتباط باشند. تمایز دار در اآموزان آتیهترین متخصصان با دانششود تا بزرگها موجب میکند. پیوستگی پژوهش و تدریس در دانشگاهمی

ی هستند که آرزو دارند شمارهای بیشود. خانوادههای رده باال هر سال بیشتر میو دانشجویان در دانشگاه علمیهیاتبین دستاوردهای 

را در حکم به رسمیت  هادختران و پسرانشان در هاروارد، پرینستون، بیل و یا استنفورد درس بخوانند. آنها گرفتن پذیرش از این دانشگاه

 دانند.ای روشن میها را تضمینی برای آیندهبت نام در این دانشگاهشناخته شدن موفقیت فرزندانشان و ث

 ها بیشتر شده، زندگیکنند که حضور زنان و اقلیتاند. آنها از این صحبت میها تغییر کردهتر معتقدند دانشگاهالتحصیالن قدیمیفارغ

 اند. باهتر شدیک ضعیففزایش یافته، و حتی استانداردهای آکادمها تحقیقاتی اتر شده، تعداد آزمایشگاهو جنسی دانشجویان عادیاجتماعی 

 چوب بنیادی دوره کارشناسی تغییری نکرده است.این همه، چهار

اند که ان همان چیزیشها در هسته وجودیکنند اینخود فکر می ، بااندهای بزرگ کردهافرادی مانند ما که عمرشان را وقف این دانشگاه

بالند. ما برای ثبات، ود میخاند و از این فکر به شتهذاند زیرا دانشجویان و اساتید اکنون بهتر از گاند، فقط بهتر از قبل شدههمیشه بوده

موزش از راه دور ایده آگریزیم. شاید دهیم ولی از تغییرات رادیکال میارزش قائلیم و هر چند با نگاه دائمی به آینده خود را ارتقا می

فهوم .. بخشی از م.های دانشجویی و هورهای ما، گهای دانشجویی و کالسارهای پوشیده از پیچک خوابگاهوای باشد، ولی دیهالعادفوق

 دهند که در آموزش از راه دور وجود ندارد. های آیوی لیگ را تشکیل میکالج

میشه در قالب تولیدکننده هها بهتر از اند. امروزه دانشگاههها نقش تربیتی خود را در قبال دانشجویان فراموش کردجان کالم اینکه دانشگاه

ده و نوزده ساله اند وظیفه بنیادی آموزش در دوران کارشناسی این است که دانشجویان هجکنند ولی فراموش کردهو مخزن دانش عمل می

تری را برای بزرگ هستند و کمکشان کند تا هدف سالگی برساند، در رشدشان به آنها کمک کند، تا دریابند چه کسی را به بیست و یکی دو

توان گفت در کل می های بهتری تبدیل شده باشند. پسکنند به انسانجو کنند تا در نهایت هنگامی که کالج را ترک میوشان جستزندگی

وقتی  .تی ندارندو هدف با هم ضدیها سایه انداخته که این نکته فراموش شده که این دهدف تعالی علمی چنان بر نقش تربیتی دانشگاه

کوشی و سخت جوی علم و دانش،وهای مدیران دانشگاهی را مطالعه کنید به موارد متعددی از مشکالت جهان گرفته تا جستسخنرانی

تری ان بهخورید، ولی به ندرت چیزی درباره قدرت شخصی، یکپارچگی شخصیتی، مهربانی، همکاری، و اینکه چطور جهموفقیت بر می

چه در سطح دانشکده  فقیتکنید. هرچه دانشگاه بهتر باشد، حالت رقابتی آن بیشتر بوده و تمرکز اساتید و دانشجویان بر موبسازیم، پیدا می

به طور جدی درباره  شود کهشود. در مقابل احتمال این امر کمتر میو چه بازار کار  و حتی در جذب حمایت مالی برای تحقیقات بیشتر می

زی که دریافت های خوب صحبت شود تا خود را در ازای تحصیالت عالی ممتاهایی با ویژگیشد شخصیتی و تبدیل دانشجویان به انسانر

 .اند، مدیون جامعه بدانندکرده

هایت احتماال ی در نزمانی که من به عنوان رئیس کالج هاروارد مشغول به کار بودم، سعی داشتم به برخی از این مشکالت رسیدگی کنم، ول

ه کنار گذاشتم سمت خود را در اداره دانشگا 2۰۰3خودم به بخشی از این مشکالت و یا مشکالت و مسائل جدید تبدیل شدم. من در سال 

است کالج با چه و دوباره به تدریس تمام وقت و تحقیق روی آوردم. این کتاب حاصل تالش من برای درک این موضوع است که در دفتر ری

ه بوده، چرا این طور چانداز زمان و مکان، روشن کنم منشأ آنها ست به گریبان بودم. امیدوارم بتوانم با ترسیم مشکالت ورای چشمچیزی د

 رسیدند، و برای حل آنها به چه چیزی نیاز داریم؟رام نشدنی به نظر می

 ناظر ها،دهه این طول در. کردممی تدریس دانشگاه این در 1۹۷۶ سال از و بودم هاروارد دانشگاه استاد سال، سی از بیش مدت برای من

 این با. امبوده دانشجویان خالف رفتارهای با مواجهه چگونگی و ورزش، دهینمره درسی، برنامه تدریس، درباره فراوانی آکادمیک هایبحث
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 داده هشدار اساتید به. ساخت بهتری هایانسان دانشجویان از توانمی چطور که کنند صحبت اینباره در اساتید امندیده گاههیچ تقریبا حال

 سالمت خدمات بخش به را دانشجو عالئمی، چنین مشاهده صورت در و باشند دانشجویان میان در عاطفی هایناراحتی عالئم دنبال به شده

 بسازند، را خواهندمی والدینشان نه و خود که ایزندگی تا شود کمک آنها به که انداین نیازمند بیشتر دانشجویان این ولی دهند، ارجاع روان

 .شوند داده ارجاع پزشک روان به اینکه جای به

 تحلیلم من که است هاییادهد و هامثال منبع امکرده سپری آن در را امایحرفه زمان بیشتر من که جایی، هاروارد دانشگاه در اتفاقیه وقایع

 توانمی پس شود،می رتکرا هم دیگر جاهای در افتدمی اتفاق هاروارد در که وقایعی از بسیاری. کنممی بنا آن بر را عالی آموزش درباره

 ترینقدیمی اروارده. است فرد به منحصر لحاظ برخی از هاروارد حال، این با. نوشت مشابهی کتاب ما، بزرگ هایدانشگاه از هریک درباره

 جامعه ذهنیت در هک است نمادهایی دارای و کرده وضع دانشگاه این را بد و خوب استانداردهای از بسیاری نتیجه در و آمریکاست دانشگاه

ی افراطی به نظر برسد ول دهم شاید الگووار یا حتیدست می به هاروارد از من که تصویری. است افتاده جا متمایز و برتر دانشگاهی عنوان به

 دهد.تر خبر میوجود روندهای در وسیعهایم حقیقت دارد، مهم است و از حرفهمه 

دوره کارشناسی از  ها بزرگ ما، دیدشان را نسبت به هدف اساسی تحصیالتدهم که چگونه هاروارد و سایر دانشگاهدر این کتاب توضیح می

جه محدود به تدریس وبه هیچ ها نیست. در واقع آموزش ها، قوانین، اسامی و مکانها، فرمولاند. آموزش به معنی تدریس تاریخدست داده

ها چه کالج التحصیالن اینهای تحقیقاتی بزرگ گاهی عالی است و گاهی هم نیست، ولی فارغشود. یادگیری در دانشگاهکالسی نمی

فهمند ند، میکنگاه میهایشان را نهایشان بد بوده باشد، وقتی پس از مدتی دفتر و دست نوشتههای خوبی را گذرانده باشند، چه کالسکالس

زگار خوب را خیلی بهتر از اند، ملکه ذهنشان نشده است. آنها احتماال یک آموهایی را که آموختهتقریبا هیچ کدام از اعداد و ارقامی و شکل

د. به گفته انآموخته گویند در کالج چیزهای زیادیالتحصیالن میآنچه به ایشان آموخته است، به خاطر خواهند آورد. با این وجود، فارغ

چنان در ذهن شما اند، همای که به شما آموخته بودهیورگه دومینیگوئز آموزش لیبرال چیزی است که پس از فراموش کردن چیزهای اولیه

 رند؟بهای امروزی چه چیزی را با خود از دانشگاه به یادگار میالتحصیالن کالجباقی مانده است. با چنین معیاری فارغ

 اجتماع در را وزمرهر زندگی هایضرورت آنها. دارند اختیار در را دانشجویان شخصی رشد از حمایت برای الزم وسایل خوبی به هادانشگاه

 از کمی تعداد هک هست قدری به تحصیلی هزینه کمک میزان باال رده هایهدانشگا در. آورندمی فراهم دانشجویان و اساتید از کوچکی

 امکانات داشتن وجود با گبزر هایدانشگاه هایکالج چرا راستی به ولی باشند، داشته کردن کار به نیاز هایشانهزینه تأمین برای دانشجویان

 خورند؟می شکست خود مأموریت در الزم،

 و تعلیمی موریتمأ که ندارند را تصور این دیگر هادانشگاه. است کتاب این موضوع آن، از حاصل پیامدهای و شکست این علت و چگونگی

 پذیرش برای کافی رایتد و عقل با بزرگساالنی به گیردمی شکل مدارس و هاخانواده توسط شانزندگی که نوجوانان تبدیل شامل آنها تربیتی

 به را گراییآرمان بزرگ هایدانشگاه است الزم ولی نیست، ثابتی امر مأموریت این در شکست. است جامعه و خودشان زندگی مسئولیت

 .دارند اختیار در عظیمی پتانسیل چه دریابند تا بازگردانند کارشناسی دوره تحصیالت
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 مقدمه: سرآمدی صوری

 
ن شامل ای مدیریت من با آن دست به گریبان بوده است. مشکالت ایهاین کتاب بازتاب کشمکشی است که کالج هاروارد در طول سال

کنیم احساس می دهیم؟ چگونه به دانشجویان کمککنیم؟ چرا و چگونه دانشجویان نمره میاست که چطور و چه چیزی را تدریس می موارد

گذارد؟ در ثر میادانشجویان و به طور خاص بر دانشجویان ورزشکار  مهه مسئولیت را در خود پرورش دهند؟ و چگونه پول به طور کلی بر

ای با کمبود عقل نندهکرسیده ولی امروزه به طرز نگرانها به گوش میشگاهتری از دانها در مورد این مسائل صداهای عاقالنهبرخی دوره

ها دکی از این دانشگاهرو هستند، ولی تعداد انهای کوچک و بزرگ با این مشکالت روبهتمامی دانشگاه رو هستیم.سلیم در خصوص آنها روبه

مشکالت نشانه فقدان  های موجود به اینبه نفس بوده است. پوچی پاسخ شان نتیجه اصول و اعتمادتوانند تفاخر کنند که وضعیت امروزیمی

 عقل و درایت است؛ فقدانی که اجتناب ناپذیر نیست ولی برای جبران آن به یک رهبری اصولی نیاز است.

به دانشجویان داده ها های دوره کارشناسی در دانشگاههایی است که در طول سالتدریس در معنای وسیع خود شامل تمام درس تدریس:

شود. آموزش کالسی تنها یک جنبه از تدریس است. اهداف و ساختار برنامه درسی، و همچنین مسائل همیشگی مانند راهنمایی و رابطه می

ت فرهنگ ها تقریبا هر ربع قرن یک بار در پاسخ به تغییرادهند. کالجهای دیگری از تدریس را تشکیل میدانشجو و اساتید نیز، هریک جنبه

هایی برای فکر کردن درباره آنها در جامعه و در فرصت هادهند. بازبینی این برنامههای درسی خود را مورد بازبینی قرار میو جامعه برنامه

ه شود، شاخصی برای ارزیابی این مطلب است ککند. اینکه چه نقشی به علوم، مهندسی و علوم انسانی داده میدنیای آکادمیک ایجاد می

 دهی به ذهنیت دانشجویان دوره کارشناسی چه نقشی برای خود قائل است.دانشگاه در شکل

خود را درباره برنامه  های بازبینی متعددی، پیشنهادهای، شروع شده است. کمیته2۰۰2های درسی در هاروارد در سال آخرین بازبینی برنامه

ردند که نظراتشان در کها گله میبرخی اساتید از فقدان الهام بخشی در این بازبینیت علمی در ترم بهار اعالم داشتند. ادرسی اعضای هی

ن راضی بودند که برنامه قالب مقاله انتقادی تندی در نیویورک تایمز منتشر شد. سایرین حاضر بودند تغییرات پیشنهادی را بپذیرند و از ای

 . خواهددرسی پیشنهادی چیز زیادی از استاد و دانشجو نمی

 بشر پیشرفت حرکهم موتور مسئله دو این که بود این بر فرض. گرفت قرار هابازنگری محور شدنجهانی و علوم موضوع دو ابتدا همان زا

 برنامه. دهد قرار رنظ مد کارشناسی هایدوره برای مرکزی هایتم عنوان به را دو این که است آن نیازمند هاروارد و روستپیش هایدهه

 آن از باید کارشناسی تتحصیال که را ایاولیه مواد آکادمیک هایرشته که بود حالی در این. راندمی حاشیه به را انسانی علوم جدید درسی

 هاروارد به تباهیاش تقریبا اندپزشکی و حقوق تجارت، در مشاغلی یافتن پی در که دانشجویانی گویی که کردند فراهم چنان شوند تشکیل

 اجزای با و بگیرد لهفاص خود آموزشی اهداف از دانشگاه شد باعث انتزاعی مباحث و موضوعات بر اقتصادی هایانگیزه تحمیل این. اندآمده

 به که است این نیانسا علوم تدریس دلیل که ایمکرده فراموش را نکته این ما. باشد داشته ضعیفی ارتباط دانشجویان، یعنی خود، اصلی

 ممکن آیندمی ترعتبضا کم هایخانواده از که دانشجویانی ایمبرده یاد از ما. معناست چه به بودن انسان بفهمند کنیم کمک دانشجویان

 .نباشند موافق دارد، وجود تحصیالت هدف درباره باال سطح هایخانواده در که هاییفرض پیش با است

ها را به دانشجویان جوان و سردرگم دئالها و ایآموزگارانی که بناست ارزشعنوان نه به دونشحقق استخدام میماساتید به عنوان دانشمند و 

 این و کنندمی استخدام مشاور هادانشگاه که شاهدیم کنند، راهنمایی را دانشجویان م اساتیدباشی داشته توقع آنکه جای به امروزهد. بیاموز

 کنند. های مشاوره محول کرده است افتخار میمسئولیت را از دوش اساتید برداشته و به نام اینکه به حتی و گذارندمی آنها دوش بر را وظیفه

 تقریبا همیشه مردمکننده باشد. های بزرگ خوشحالمنتقدان دانشگاهدهی برای مرن هموضوعات اندکی وجود دارد که به انداز دهی:نمره

دهی دهی قدمتی تقریبا به اندازه تدریس دارد و اعتراض به نمرهمره. ندهندنسبت میهای باال را به وجود نوعی فساد در آموزش عالی نمره

دهی توافقی وجود ندارد. دهی کنند چون بر سر هدف نمرهدانند چطور نمرهگیرانه نیز به همان میزان سابقه دارد. در واقع اساتید نمیسهل

های تحصیالت تکمیلی و یافتن شغل است؟ یا اینکه دادن انگیزه ذیرش در دورهای برای پنامهدهی یک سنجش عینی است؟ گواهیآیا نمره

سر  دهی وجود ندارد، طبیعی است توافق برو پاداشی برای درس خواندن دانشجویان؟ با توجه به اینکه هیچ توافقی درباره هدف نمره
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دهی صرفا اهداف آموزشی دارد، اساتید مخالفت خود را نسبت نمرهها تصریح نکنند استانداردهای آن نیز بسیار کم باشد. مادامی که دانشگاه

 های عمومی مردم اتخاذ شده، ادامه خواهند داد.دهی، که تحت فشار نگرانیهای نمرهبه سیاست

قیمت خرید  کاالها و خدمات گران قیمت است.ها در حال تبدیل به رابطه خریدار و فروشنده رابطه دانشجویان و دانشگاه مسئولیت شخصی:

انداز دیگری توانند چشمها میای بیش از آن را دارد، ولی دانشگاهباال در ذهن مشتری بر این اساس توجیه دارد که انتظار بازگشت سرمایه

دانشگاه به اندازی که در آن چشم ،انداز متفاوت را داشتندکما اینکه زمانی این چشم .از نقش خود در قبال دانشجویانشان داشته باشند

های شرافتمندانه و صادقانه زندگی کنند. این نقش شان وضع و مطابق آرمانکرد تا استانداردهایی درباره رفتار شخصیدانشجویان کمک می

زند، پرداهایشان، در ازای پولی که میخانواده آموزش اخالقی امروزه تضعیف شده و جای خود را به این طرز تفکر داده که به دانشجویان و

های مربوط نگهداریم، به این شکل که در پیمایش الهمچنین این فشار وجود دارد که بیایید دانشجویان را خوشح هند بدهیم.خواهرچه می

 آنکه جای به ترتیب این به باقی بمانیم. باال سطح در همچنان شودمی دانسته مهم بسیار که محور پژوهش هایدانشگاهبندی به رتبه

دانشجویان را از آنکه به جای  نتیجه در و کنیممی راضی و خوشحال نبات آب با را آنها م کنیممحک را دانشجویان اخالقی بندیاستخوان

ها دیگر زمینه توان گفت دانشگاهداریم. به بیان ساده میو بال درآورده نگه میزه پرهای تاآشیانه به بیرون هل بدهیم آنها را در حد جوجه

 کنند.نشجویان خوب عمل نمیرشد دادن دا

کردن کردن و خرجاهمیت باشد، ولی امروزه جمعها کامال بیدر هیچ زمانی از تاریخ این گونه نبوده که پول برای دانشگاه :پول و دانشجویان

ارائه خدمات به دانشجویان را ها فشار مالی شدید، دهد. در بیشتر دانشگاهای تحت تأثیر قرار میسابقهپول، تحصیالت عالیه را به شکل بی

تر، دانشجویان امکانات و خدمات بهتری دریافت های رقابتیکاهش داده است اما در هشت دانشگاه بزرگ و معتبر آیوی لیگ و سایر دانشگاه

ها شود تا دانشگاهب میتر است. رقابت برای جذب دانشجویان بهتر سبشان هم اگر بهتر نباشد دست کم پروپیمانهای درسیکنند و برنامهمی

ها را برای کسانی زمان هم شهریهتری ارائه کنند و همهای سخاوتمندانههای ورزشی بهتری بسازند، کمک هزینهها و سالنبتوانند خوابگاه

های خود را حول محور برنامهها، داشتن دانشجویان و خانوادهها برای راضی نگهآیند باال و باالتر ببرند. دانشگاهها بر میکه از پس قیمت

توان این طور فرض کرد که بازار تحصیالت عالیه به نفع دانشجویان طبقه باال و به کنند. به سادگی میهای دانشجویان طراحی میخواسته

 کند.های دولتی عمل میهای سطح دوم و دانشگاهضرر دانشجویان دانشگاه

دانشجویان  چیزی کهنه طبق  ها کوته نظرانههای دانشجویان یکی نیست. دانشگاهکند، چون نیازنمی در واقع بازار آزاد به نفع دانشجویان عمل

 خودزرگ از منابع مالی بهای کنند. دانشگاهکنند که نیاز دارند عمل میمی و ادعا بدان نیاز دارند بلکه طبق آنچه دانشجویان دوست دارند

که به این جنبه توجه کرده شان محدود است باز کنند بدون اینای که امکانات مالیدانشجویان شایستهکنند تا درها را برای ورود استفاده می

ست سازگار شوند. اها و دانشجویان حاکم شده ای که بر روابط دانشگاهباشند که این دانشجوها قرار است چگونه با فرهنگ مصرف کننده

ر تناقض با هدف نده خود هستند، ولی هاروارد درس خواندن به قصد استخدام شدن را دبرای مثال دانشجویان فقیر نگران کار و شغل آی

 کند. آموزش لیبرال تصور می

اید چه چیزی تدریس ها فهمی سطحی و ضعیف از هدف مأموریت آموزشی خود در دوره کارشناسی دارند. آنها معموال درباره اینکه بدانشگاه

شوند و در ایجاد یمبه مشکالت آموزشی نامطمئن و حتی دچار هرج و مرج. دو نیروی عمده با هم ترکیب اند و در پاسخ دادن کنند سردرگم

 گرایی.این شرایط دردسرساز نقش دارند: رقابت و مصرف

اما  شده است. رقابت به خودی خود نه خوب است نه بد، شدید اهو حتی بین دانشگاه علمیهیاترقابت بین دانشجویان، اعضای  :رقابت

شود، هم در میان دانشجویان شک پاداشی که در اثر تحصیل و کار در یک دانشگاه سطح باال به افراد داده مینفی دارد. بیم مثبت و پیامدهای

ها از جهات مهمی بهتر از پیش شوند. با این حال هرچند شود هر دوی این گروهکند. این رقابت موجب میو هم اساتید ایجاد رقابت می

 ها رانده است.های برتر شوند، اما دو گروه دیگر را از این دانشگاهرقابت سبب شده دانشجویان و اساتید بهتری جذب دانشگاه

های پژوهش محور بزرگ در رقابتند، هر روز با دقتی بیش از پیش اساتیدی که برای کسب موقعیت تدریس یا گرفتن ترفیع در دانشگاه

ها بیشتر بر مبنای کمیت و شوند. استخدام رسمی و دائمی در این دانشگاهشده، و در تخصص خود ریزتر می تربینند، تخصصیتعلیم می
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گیرد و تقریبا هیچ ربطی به عالقه و اند و در درجه دوم بر مبنای توانایی و حسن سابقه تدریس صورت میکیفیت تحقیقاتی که انجام داده

دن دانشجویان و تبدیل آنها به افرادی بالغ و بزرگسال ندارد. امروزه تعداد بسیار اندکی از اساتید مهارت متقاضی موقعیت استادی در رشد دا

کنند. از میان همان تعداد معدودی هم که با این انگیزه وارد عرصه ورود به محیط آکادمیک را مأموریت و تکلیفی اصیل برای خود تلقی می

های ممتاز بگذرند. فشار موجود برای که بتوانند از سد استخدام رسمی و دائمی در این دانشگاه شوند باز هم تعداد بسیار کمتری هستندمی

پذیر و نوآور و بیشتر تر و بیشتر کتاب و مقاله چاپ کنند موجب شده تا تألیف آکادمیک به کاری مبهم، کمتر ریسکآنکه افراد هرچه سریع

ها و مطبوعات دانند در مجلهدهند درباره مسائلی کار کنند و بنویسند که میترجیح می کار همکه اساتید تازه تکنیکی تبدیل شود، چرا

های های مالی دولت از پروژههای علوم پایه و علوم اجتماعی، وابستگی تحقیقات به حمایتشود. در برخی حیطهآکادمیک پذیرفته می

هایی که قابلیت دریافت حق ثبت نوآوریکه اختراعات و  جه شود. از آنجاجوی حقایق با تحریف مواوجست شود فرایندتحقیقاتی موجب می

گیرند به همان اندازه مهم در نظر می بخش صنعت ها است، اساتید روابط خود را باتر شدن دانشگاهبرای غنی ه باشند تضمینیاختراع را داشت

 .که روابطشان را با دانشجوها

دهند به دانش اهمیت می های بزرگ بررسی قرار دهد از اینکه چرا اساتید تا این اندازه کمر دانشگاههرکس ضوابط استخدام و گرفتن ترفیع د

شجویان توجه دارند. دان ه، بهای از اساتید، به رغم فقدان مشوق و انگیزمتعجب نخواهد شد، بلکه برعکس در عجب خواهد که چرا هنوز عده

اند کسانی ت آن علم داشتهبینیم دانشمندانی که بزرگترین سهم را در پیشرفانسانی گاهی میم علو هایدر حوزه علوم پایه و به ویژه در رشته

ایم نکات جالبی نستهدااند از مسائلی که پیشاپیش میتوانستهشان تطابق داشته است؛ کسانی که میشان با وسعت فهمهستند که عمق دانش

ک استاد را برای یرسیده است. چنین وسعت نظری دقیقا همان چیزی است که ربط به نظر میرا بیرون بکشند؛ هرچند در ابتدا حرفشان بی

ئله جوان به این مس ودر فرایند جذب و استخدام و ترفیع اساتید جدید  کند. متأسفانهجوانان به یک مربی خردمند و الهام بخش تبدیل می

ی انتخاب را محدودتر و پژوهشی برای استخدام رسمی دائمی در دانشگاه، معیارهاباال بردن استانداردهای علمی  شود.ارزش اندکی داده می

شجویان کمتر اهمیت به خیر و صالح دان کلیتراند اما به طور های تحقیقاتی خود فاضلمردان و زنانی که در برنامهشده ساخته و موجب 

 در این میان وجود دارد.  البته استثنائات قابل توجهی هم دها راه یابندهند، به دانشگاهمی

ها خطور کند که اساتید هآید حتی به فکر دانشگااند تنوع جنسیتی و قومیتی اساتید را افزایش دهند، اما به ندرت پیش میها مایلدانشگاه

دهد یاری ل میشکشان را های سخت که زندگیشان مسئول باشند و آنها را در طول این سالباید نسبت به دانشجویان با کلیت انسانی

ت اگیری هیه به شکلککنند، چه رسد به اینکه انتخاب، آموزش و ارزیابی اساتید با این مالک صورت بپذیرد. فشارهای مختلفی بر فرایندی 

د در هاروارد ه افرادی بایکوشد این نظر را به کرسی بنشاند کگذارد. فشارهایی وجود دارد که میشود اثر میعلمی دانشگاه هاروارد منجر می

از سنت یادگیری را  ایتوانند گونهاستخدام شوند که اکتشافات علمی بعدی جهان دانش قرار است به دست آنها اتفاق بیفتد؛ کسانی که می

انی که گذارند؛ کسی میپیش ببرند که اگر در هاروارد نباشد از روی کره زمین پاک خواهد شد؛ کسانی که بر دنیای هنر و ادبیات تأثیر مهم

ویی هاروارد باشد؛ به دهنده بدنه دانشجنشان علمی هاروارد بیش از پیشتاشوند هیگذارند؛ کسانی که سبب میبر واشینگتن و پکن اثر می

ور دیگر هم همین های پژوهش محدانشگاه . تمامپذیردگزینش اساتید نیز در محیطی بسیار رقابتی صورت می تخاب واین ترتیب فرایند ان

 هتری بسازند.های بشود تا آنها را وادار کند از دانشجویان انسانای بر اساتید اعمال نمیرقابتی شاررا دارند اما هیچ ف هدف

ها رشد ویی این دانشگاهتر شده، بدنه دانشجهای برتر در طول نیم قرن گذشته بسیار بزرگبا وجود اینکه دایره متقاضیان ورود به دانشگاه

قابل  با وجودی که های خاص در اذهان جامعه،های عالی زیادی وجود دارد و جایگاه برتر بعضی دانشگاهداشته است. دانشگاهکمی اندکی 

زرگی تلقی بهای برتر، موفقیت درک است به یک وسواس و عالقه بیش از اندازه در سطح ملی بدل شده است. پذیرش در این دانشگاه

ها در هاروارد، داد ورودیها است. تعداد زیاد متقاضیان و ثابت ماندن تعهای برتر کدام دانشگاهز دانشگاهدانند منظور اشود و همه میمی

آموز دبیرستانی که ششدن در این دانشگاه چیزی شبیه محاالت است. والدین و معلمان یک دانای را بر همه واضح کرده است: پذیرفتهنکته

شنوند درخواست یمها پیش به خود دیده، وقتی آموزی بوده که مدرسه از سالدارد و بهترین دانش عیب و نقصیهای بیاهداف و صالحیت

 درک هم هست. البته قابل شوند، که طرف دانشگاه هاروارد رد شده سردرگم و عصبانی می پذیرش او از
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، انتخاب بین آنها از طریق اندها کسب کردهها و آزمونکالساز آنجا که تعداد بسیار زیادی از متقاضیان پذیرش در هاروارد نمرات باالیی در 

یگر چه مالکی در دت گزینش برای انتخاب یک کاندیدا و انتخاب نکردن فرد اگیرد. این مطلب را که هیشان انجام میاطالعات غیر عددی

مجموع دانشجویان  که باالترین ظرفیت ممکن از کنند چنان انتخاب کنندتوان دریافت. اغلب اوقات آنها سعی میذهن دارد، به سختی می

وانسته به باالترین تها و امکانات محدود آموزی که با فرصتآید و بیشترین بهره از امکانات متقاضیان موجود گرفته شود. دانش به دست

راد در این فلسفه ش دارد. بعضی افنتایج برسد بیش از فرد دیگری که به همان سطح نتایج رسیده ولی امکانات بیشتری داشته شانس پذیر

زش کارش بیش از نیستند شعر خوبی بسراید آیا ار انخوبینند. اگر فرزندی که والدینش کتابمی «ایارزش مقایسه»نوعی تئوری معیوب 

 ؟دای است که فرزند دو استاد رشته بیولوژی انجام داده باشنالعادهارزش پروژه علمی فوق

تر هر چه طوالنی ایی پذیرش و والدینشان درک این مسئله بسیار دشوار است که پذیرش دانشگاه بر اساس رزومهآموزان متقاضبرای دانش

ی روی آینده گذارشود. هرچند دستاوردهای گذشته فرد مدرکی در جهت تضمین آینده وی است ولی هدف فرایند گزینش سرمایهاعطا نمی

، تالشی است برای تشکیل های احتمالیفکریها و بیها، نا امیدیفرایند دشوار گزینش با تمامی تناقضاست نه پاداش دادن به گذشته افراد. 

وریت بزرگ ما این اجتماعی از افراد که پس از چهار سال زندگی و تحصیل در کنار هم، جهان ما را به اشکال مختلف بهبود ببخشند. مأم

 الج هاروارد نباشند.کهیچ گاه محصول اصلی  ،یک، اثرگذار باشیم؛ هر چند دانشگاهیان آیندهاست که بر تمامی جهان، از جمله دنیای آکادم

تواند ین مسئله حتی میهای آنها، فهم ذهنیت انتخابگران بسیار دشوار است. اشان رد شده و خانوادهبرای کاندیداهایی که درخواست پذیرش

ای باشد رقابت را رسد حتی برای تحصیالت تکمیلی هم نامزد شایستهی که به نظر میااساتید را هم سردرگم کند. متقاضی بسیار برجسته

کند. ه است واگذار میالعاده ظاهر شدهای غیر آکادمیک فوقبه متقاضی دیگری که سوابقش به اندازه نفر قبلی درخشان نبوده ولی در جنبه

هم خود از یک نهاد آکادمیک قرار دارد؟ هاروارد چیزی بیش از س چطور چنین چیزی ممکن است در حالی که هاروارد در سکوی نخست

های آکادمیکشان گیکند، با این حال هر ساله تعداد نسبتا کمی از متقاضیان صرفا بر اساس شایستهای دنیای آکادمیک را طلب میستاره

افتن افرادی است که ن نمرات دبیرستان نیست، بلکه یشوند. هدف بزرگ فرایند گزینش یافتن افرادی با بهتریدر این دانشگاه پذیرفته می

 کنند. تغییری در آینده جهان ایجاد

اه وجود دارد هاروارد ای است که برای پذیرش گرفتن از این دانشگسابقهبیشدید و های مختلف فشار های هاروارد در زمینهنتیجه پیشرفت

ها باید ین دانشگاهشوند ولی اشود سرزنش میدادن پذیرش بر متقاضیان وارد می های بزرگ به دلیل فشاری که در فرایندو سایر دانشگاه

کسانی اختصاص دهند.  شود، منابع و فضای محدود خود را به چهمتقاضیانی که هر روز بر تعدادشان افزوده می یتصمیم بگیرند، از بین خیل

-کنند که گواهینامهمی رش وجود دارد و برنامه فرزندانشان را طوری طراحیکنند فرمولی جادویی برای گرفتن پذیها به غلط فکر میخانواده

 عیب و نقص نگه دارند.فرزندانشان را کامال بی های زندگیکوشند تمام جنبههای متعددی را روی هم جمع کنند و می

شوند، شگاه وارد میهای قابل توجهی به دانآموزان با دستاوردها و مهارتچنین رقابتی مثل هر رقابت دیگر محاسن خودش را دارد: دانش

اند تا بنیان و ای برای کسب پذیرش از یک دانشگاه خوب نگاه کردهولی از آنجا که به تحصیالت دبیرستانی خود بیشتر به چشم وسیله

دانشگاه برایشان به ارمغان  هایی کهیهای الزم برای رویارویی با آزادشوند به مهارتای برای زندگی آینده، هنگامی که وارد دانشگاه میپایه

ی برتر یا گرفتن هاهای تحصیالت تکمیلی دانشگاهدوره آورد مجهز نیستند. برخی دانشجویان با جایگزینی هدفی مانند گرفتن پذیرشمی

کم هست که کافی مستحشان به قدر کنند. بعضی دیگر هم بنیادهای روانیپیشنهاد کار از یک شرکت خوب، خود را دوباره سرگرم می

کنند در حال راه می بتوانند از این آزادی به خوبی استفاده کنند، ولی بسیاری از دانشجویان پس از گذراندن یک سال در دانشگاه احساس

اند و ردهت تالش کاین طور سخ چراپرسند شوند. از خود میرساند و دچار بحران میکجا می رفتن روی تردمیلی هستند که آنها را به نا

اند ربانی کردهقاند و به خاطرش همه چیزشان را والدینشان آنها را به شدت به سویش هل داده ای را کهشاید متوجه شوند آن آینده

 خواهند.نمی

د هر کس کننمند شود فرد خوش شانسی است. اساتید معموال فکر میهای یک استاد بهرهدانشجویی که بتواند در چنین معمای از راهنمایی

نالند که مند شود و از این میتواند از تدریس اساتید بهرهدر چنین دانشگاه معتبری پذیرفته شده باشد باید خیلی هم قدردان باشد که می
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 شودانگیزه اختصاص داده شده است. به این ترتیب چرخه معیوبی ایجاد میچرا فضای آموزشی محدود این دانشگاه به دانشجویانی چنین بی

تر کردن جایگاه رقابتی دانشگاه در بازار جذب اساتید، با طرح توقع عملکرد بهتر از آنان، گیرانهتر و سختمدیریت دانشگاه به جای پرمخاطره

رقابت فی  دهد.علمی، با استخدام کارکنان بیشتر در بخش حمایت از دانشجویان واکنش نشان میتادر برابر نارضایتی دانشجویان از هی

ای برای دانشجویان های بزرگ پژوهش محور، عواقب منفی موذیانهنفسه نه خوب است و نه بد، ولی رقابت برای کسب موفقیت در دانشگاه

 و انتظارات آنها از دانشگاه دارد.

 گرایی و رؤیای آمریکاییمصرف

 ک سال حضور در بیشتریها باال رفته است. شهریه شگاهها بر سر جذب دانشجویان بهتر، هزینه حضور در این دانهمزمان با رقابت دانشگاه 

های ها کمکست. دانشگاهدرآمد ساالنه یک خانواده معمولی امریکایی ا در حدود های برترهای خصوصی امریکا  و نه فقط در دانشگاهدانشگاه

-ار غیر قابل تحملی خانوادهآنها بتوانند بدون اینکه بگذارند تا پایین اجتماع می طبقاتای را در اختیار دانشجویان خوب مالی سخاوتمندانه

رزندانشان را برای دانشگاه ها درس بخوانند. با وجود این والدینی که درآمد پایینی دارند برای آنکه فهایشان تحمیل کنند، در این دانشگاه

ی امنیت اقتصادی آینده درستی دانشگاه را مسیری به سو اند، زیرا آنها بهرفتن حاضر کنند در طول سالیان چیزهای بسیاری را قربانی کرده

 اند.بینند؛ امنیتی که خود هرگز تجربه نکردهفرزندانشان می

عی و اقتصادی هستند جوی پیشرفت اجتماوپردازند و افرادی از طبقات پایین که در جستوقتی افرادی از طبقات باال که شهریه زیادی می

های الدینشان با پاسخهیچ تکلیف آموزشی خاصی را برای خود تعیین نکرده است، انتظارات باالی دانشجویان و وشوند که وارد دانشگاهی می

ی دیگر بهای این پول کنند و برای برخاند امکانات مطالبه میها در ازای پولی که پرداختهشود. بعضی خانوادهسطحی دانشگاه مواجه می

، خدمات غذایی، و های دو تختهن است. برخی از آنها از مسائلی مانند کمبود عمومی امکانات، اتاقآیندهای مشخص و روشن برای فرزندشا

وضع ها دانشکده ها قبل توسطمعنایی که سالاند. دیگرانی هم هستند که با مقررات آکادمیک بیفقدان یک زندگی اجتماعی نهادی شاکی

هم نها را به یاد ای حتی آاستاد یا رئیس دانشکده شده که هیچ ها در قدیم وضعمانقوانینی که در جلسات بین دپارت شده مشکل دارند،

 آورد.نمی

ه از دانشجویان که به مگر به آن دست دهندای نشان نمیبینند بسیاری از اساتید به آنها عالقهعلت نارضایتی دانشجویان این است که می

یم شده تا حول محور بود و برنامه درسی هم بیشتر حول محور عالئق اساتید و دانشکده تنظرسد دانشگاهیان بالقوه آینده خواهند نظر می

خواهیم تجربه دانشگاهی یاند: اگر متری را فراموش کردههای آنها. هم دانشگاه و هم دانشجویان نکته مهمهای دانشجویان و خانوادهخواسته

 تر آن را تشخیص داده و حمایت کنیم.تر از این بشود باید هدف آموزشی بزرگکنندهراضی

ین تمام افراد دارای بها را به عنوان دانشجو انتخاب و از خواهند از بین کل جمعیت جهان بهترینها میدر آن محیط رقابتی که دانشگاه

ها است که دانشگاه از زمانیتر ها را به عنوان استاد جذب کنند، حسن شهرت دانشگاه در افکار عمومی بسیار مهممدرک دکتری هم بهترین

در هر دانشگاه ایفا  روابط عمومی نقش مهمی دفاتر ارتباطات ودانشجویان و اساتید خود متکی باشند؛ از همین رو امروزه  به منبع محدود

شگاهی حرفی ناخوشایند صاحب منصبی دان یگاهاند؛ مبادا در جاها از صحبت کردن با مطبوعات دلسرد شدهدانشگاه روسای کنند. اساتید ومی

های عمومی رده و نگرانیکمسائل اصلی دور را از ها همواره توجهات های رسانهکننده آن است که موشکافیناراحتجه تین بزنند.و دردسر ساز 

 .دنتر اتخاذ شوهای اصولیشود که باید با مشورتاصلی گرفتن تصمیماتی می لای عامهای حاشیهو دغدغه

*** 

اند ای شدهرجستهها تبدیل به نهادهای تحقیقاتی بگیرد. امروزه دانشگاهپوچی تحصیالت کارشناسی از مسئله موفقیت بزرگ سرچشمه می

ان خود را بر مبنای ولی از سوی دیگر صرفا نهادهایی شایسته ساالرند که به جای توجه به پس زمینه خانوادگی و توانایی مالی، دانشجوی

 جانبی اثرات چه هر. است روحبی آنها دانشگاه ولیروح نیستند بی کنند. این دانشجویانطلبی و انتظار موفقیت انتخاب میجاه استعداد،

 . نیست ناپذیر اجتناب هم باز باشد بوده مساعد کارشناسی شجویاندان برای
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هست که مسائل  عداد بسیار کمی از مشکالت تحصیالت کارشناسیبرای اصالح و مرمت دانشگاه الزم نیست شیوه تفکر به کلی عوض شود. ت

ز مغزشان است مسائل اتر که عضالتشان قوی دهی، و دانشجویانینمره هایها درباره رقابت آکادمیک، سیاستجدیدی به شمار بیاید. نگرانی

 د. بار در اواخر قرن بیستم دیده شده باشها چیزی نیست که برای نخستینهیچ یک از این پدیده است، ولی نسبتا جدیدی

ل، پرینستون؛ این اهمیتی نیست. هاروارد، بیهای بزرگ آمریکا مسئله بیهدف شدن دانشگاهباید از یک موضوع مطمئن باشیم: اینکه بی

تحصیالت عالیه  ،نندکعیین میها تها صرفا محلی برای کنجکاوی محض نیستند. آنها و سطح استانداردهایی که برای بقیه دانشگاهدانشگاه

ها به سمتی رفتند شگاهاز یک قرن و نیم پیش به این سو دان یندۀ ما بدان وابسته است.آبرد؛ امری که بخش مهمی از را در آمریکا پیش می

ند که جامعه را با تخیل، هستهایی اند. آنها به مثابه چاهها در جهانهای بزرگ آمریکا بهترین دانشگاهکه روی پای خود بایستند. دانشگاه

ها و آموزند. اکتشافیم شود خوب یا بدها آموزش داده میکنند. رهبران آینده جامعه آنچه را در این دانشگاهابتکار و خالقیت سیراب می

 و دولت تانداردهایاس دانشجویان این شخصی یاتاخالق. بود خواهد تیآ قرون در ملی موفقیت منبع هادانشگاه این های دانشجویاننوآوری

شود. بران آینده امریکا یاد میواال برای رهی هاها به عنوان مدافع آرمانخواهد کرد. با وجود این به ندرت از دانشگاه بنا ه راآیند هایشرکت

ها که دیگر میلی شگاهدان ها از محدوده مرزهای ملی سبب شده تا امیدهای آنها برای ایاالت متحده کمتر شود.فرارفتن تمرکز این دانشگاه

عات خود دعوت وجوی معنایی در مطالهای سیاسی و اخالقی ندارند دانشجویان خود را به جستجدل به درگیر کردن خود در مباحثات و

تنها از طریق دارد، نه  های برتر ما بستگیانگیزند. آینده آمریکا به آموزش در دانشگاهنمی بر شانکنند و به یافتن هدفی در زندگینمی

آموزند. زمان آن رسیده هایی که درباره نقش افراد در جامعه به دانشجویان میها بلکه همچنین از طریق درسهای درسی این دانشگاهبرنامه

 دهند یا خیر.ای را که جامعه از آنها انتظار دارد انجام میکه بپرسیم آیا این نهادها وظیفه
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 انتخاب و جهت فصل اول:

 

 سادگی فهمیدم که رو شدم بهنگامیکه در دومین سال تدریسم، در کالس ریاضیات کاربردی با دانشجویی پر انرژی به نام بیل گیتس روبهه

 م تا بهنوشت هیچ کس تا به حال موفق به حل آن نشده بود روی تخته ی را کهفرد باهوشی است. در نخستین جلسه درس یک مسئله ریاض

و راه حلی  است سخت باشد. چند روز بعد گیتس به دفتر من آمدممکن دانشجویان نشان دهم چطور حل مسائلی که ظاهری ساده دارند 

حلش را در یک رد، راهکدیگری که آن درس را با من تدریس می درا برای مسئله پیدا کرده بود همراه خود داشت. او بعدها، با همراهی استا

یز جدیدی چمن خیلی سریع فهمیدم گیتس دانشجوی باهوشی است ولی دانشجویان باهوش برای من  یات به چاپ رساند.علمی ریاض همجل

ش زیادی داشتم. های باهوخواندم همکالسیکه در هاروارد به عنوان یک دانشجوی کارشناسی درس می 1۹۶8ا ت 1۹۶4های نبودند. در سال

 بدهم بعدها پیشنهاد کاری هاروارد را پذیرفتم. برای اینکه بتوانم به چنین افرادی درس

اساتید  مواجهۀ بین آور سالن دانشگاه را گرفت، حضور نداشتم و شاهد، که پلیس با شلیک گاز اشک1۹۶۹من در اوضاع و احوال آشفته سال 

ر حال اتمام دوران که د 1۹۷4ام را در جنگ ویتنام سپری کردم. تا سال التحصیلی دو سال خدمت سربازیو دانشجویان نبودم. پس از فارغ

 به خدمت نظامی و تر شده بود. فضای احضاردکتری در این دانشگاه بودم، فضای دانشگاه از شش سال پیش که آن را ترک کرده بودم آرام

پری شده بود. سولی اینک دیگر آن زمان و آن وضعیت  مارتین لوتر کینگ و رابرت کندی به شدت بر بهار زندگی من سایه کند در ترور

انداز ها چشمو در نگاه من تدریس برای آن دیدندمن نمیدیگر دانشگاه را به چشم دش 1۹۷4های کارشناسی در سال دوره دانشجویان

 شدم.ر آنجا مشغول میدپیوستم و ر میتوانستم در جایی مثل هاروارد به کار تدریس بپردازم به صنعت کامپیوتداشت. اگر نمی یانگیزهیجان

شود نی است. نمیام فروتمن از گیتس چیزهای زیادی درباره استعداد، تحصیل و برتری آموختم. یکی از چیزهایی که قطعا از او آموخته

تر هم باهوش اساتیددانشجویانی هستند که حتی از بیشتر  اگفت در هر کالس هاروارد یک بیل گیتس وجود دارد ولی در هر کالسی قطع

اساتید دانشگاه پرینستون که  باور باشم. یکی از ها دیردر دانشگاه« ارزش افزوده»ترند. من یاد گرفتم درباره ادعاهای مربوط به بخشو الهام

ه بیانگر این نظریه بودترین شاگرد من )بیل گیتس( دانشجوی انصرافی هاروارد گفت این واقعیت که موفقاز آشنایان من است به کنایه می

ایی خواهید رسید؛ جتان کمتر به است که ارزش افزوده هاروارد حالتی معکوس دارد: هرچه تحصیالت شما در هاروارد بیشتر باشد در زندگی

ام که تغییر یدهیز فهمماند و نولی تجربه من حاکی از این است که گاهی استعداد و انگیزه یک دانشجوی هارواردی تا پایان عمرش با او می

تاد هاروارد بودن ام اسطلبی غیرمنطقی نیست. من آموختهاند یک جاههای هاروارد نشستهروی من روی نیمکتجهان برای کسانی که روبه

های تس جوان در انتیک امتیاز است و این طرز تفکر تا آخرین روز تدریسم با من خواهد ماند. شاید به همین دلیل باشد که وقتی بیل گی

ر از مجموعه تای مهمها تا دیروقت روی مسئلهزد، خیلی بلند سرش داد نکشیدم! شاید گمان کرده باشم که او شبکالس من چرت می

دها نخستین تولید کرده است؛ هر چند کمی بعد فهمیدم او روی برنامه کامپیوتری که بعمسائلی که من برای حل کردن داده بودم کار می

ای ربه وکسل کنندهتجتوانستم او را برای خواب آلودگی سرزنش کنم، من استاد بیکرده است. در هر صورت من نمیکار میمایکروسافت شد 

 .ندرود این است که آموزشی در خور دانشجویان به آنها ارائه کنمیانتظار ها بیش نبودم و حداقل چیزی که از اساتید

*** 

نین حاوی الزامات و پیروی کنند( چیزی بیش از یک کتابچه قوا ک از آنشجویان باید برای اخذ مدربرنامه درسی )برنامه آکادمیکی که دان

یم به تغییر برنامه صمت نتیجه در معناست؛ چه به آموزش و تحصیل اصوال که است مقوله این به دانشگاه نگاه بیانگر برنامه این ت.قواعد اس

 ها و عقاید گوناگون درباره هدف دانشگاه باشد.نبردی میان ایده هتواند تسریع کننددرسی می

های درسی رین بازبینی برنامهبزرگت»دانشگاه، لورنس سامرز از آن با عنوان  ای را آغاز کرد که رئیس وقتهاروارد برنامه 2۰۰2در اوایل اکتبر 

یک مرد یا زن تحصیل »ترین پرسش را مطرح کرد: نام برد. ویلیام سی. کربی، رئیس دانشکده علوم و فنون، بنیادی« هاروارد در قرن اخیر

 «کرده بودن در ربع اول قرن بیست و یکم به چه معناست؟
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التحصیلی لزامات فارغای است که دانشگاه هاروارد اهای قدیمیبندیها دستههای انتخابی. اینسازی، و گزینههسته مرکزی درسی، تخصصی

چ تصوری از مقصد توان گفت مشکل برنامه درسی جدید این بود که هیکرده است. میبندی میقهذیل آنها طب 1۹4۹دانشجویان را از سال 

رسد نکته ظر میگاه به طور مشخص نگفت دقیقا چه چیزی در ذهن داشته ولی به نداد. کربی هیچو حتی مسیر رسیدن به آن به دست نمی

 اند.ندن چیزی بوده که به آن عالقه داشتهمهم برای او ارزش قائل شدن برای آزادی دانشجویان در خوا

ل قواعد و الزامات ای را هم جواب نداده بود. گزارش شامهای پایههفت ماه بعد، کمیته اساتید گزارشی فوری تحویل داد که هنوز پرسش

سازی و المللیبین این گزارش برپذیری آنان را افزایش دهد. کرد انعطافهای بیشتر برای دانشجویان بود و سعی میکمتر و حق انتخاب

هایی ی و محدودیتپیشنهادها اکثرا ساختاری و آموزشی بود، از جمله پیشنهادها اصالح تقویم آموزش سایر .کردانقالب علمی تأکید می

کرد زارش اذعان میگمنتقدان این گزارش بالفاصله از عدم انسجام آن شکایت کردند. حتی نویسنده اصلی  هر رشته. درباره تعداد دروس در

 د.های آتی پدیدار شوگیری خاصی ندارد و اظهار امیدواری کرده بود فلسفه راهنمای آن در سالبرنامه درسی جدید جهت

جوهر  ،گزارش کنندهت تدوینانویس گزارش درباره قوانین آموزش عمومی هنوز وضعیتی شناور داشت. یکی از اعضای هییک سال بعد پیش

الی را آن باال بچیند های خبهترین کار این است که ردیفی از بطری ت به این نتیجه رسید کهادر نهایت هی»کند: ر توصیف میآن را این طو

های ترین پرسشییابتدا سال تمام علمی یک دانشگاه بزرگ دوتاچطور ممکن است هی«. خواهند آنها را پر کنندو ببیند اساتید چطور می

 شد؟های خالی باای درسی بر مبنای بطرینتیجه کارشان برنامه ی بحث کنند وکارشناسمربوط به آموزش دوره 

الی که بسیاری از حطلب و کم صبر بود. در تجربه، بیش از حد جاهگزارش به طور قطع با مشکالت عملیاتی مواجه بود. رئیس دانشگاه بی

هایی که ه و گزارشهایی که هرگز ندیدنامهشان پای توصیهشدند اسامیاساتید در کمیته بازبینی عضویت داشتند، بعضی از آنها متوجه 

ل بنیادی تخطی کرده هرگز به آن رأی نداده بودند آمده است. یکی از اعضای دپارتمان به طور محرمانه به من گفت این بازبینی از دو اص

ختلفی را تغییر یگری این اصل که نباید آن قدر عوامل ماست: یکی اینکه پیش از طراحی راه حل ابتدا مشکل را به درستی بفهمیم و د

 اند.بدهیم که نتوانیم بفهمیم تغییرات معلول کدام یک از علل بوده

توانند بگویند تحصیالت ها به سختی میخوریم: دانشگاهتری بر میهای بزرگ به مشکل عمیقهای درسی در سایر دانشگاهبا نگاهی به برنامه

اند که البته شده کنند مشخصا چیست؟ پهنه آموزش و داشتن حق انتخاب، خود به اهداف غایی تبدیلدانشجویان ارائه میو آموزشی که به 

باره سخن ها در اینالجکتر وادار کرد. وقتی های گستردههمیشه هم با هم همساز نیستند، چون معموال باید دانشجویان را به گذراندن دوره

ا چه اندازه از آزادی آموزشی که به دانشجویان ارائه خواهد شد تا چه اندازه گسترده است یا اینکه دانشجویان ت گویند که تحصیالت ومی

زادی گستردگی و آ روند.شان خشنود خواهند شد، به سادگی از گفتن اینکه دانشجویان چه چیزهایی را قرار است یاد بگیرند طفره میعمل

زینه باال و به قیمت هتوان با آنها مخالف بود؛ حتی اگر با مالیات در دنیای سیاست است. به سختی می در دنیای آکادمیک مثل نرخ پایین

 قربانی شدن چیزهای مهمی به دست آمده باشند.

ر، و شرفت ادبیات، هنپی»گوید اهداکنندگان اولیه، عطایای مالی خود را با هدف می 1۶5۰هاروارد از ابتدا مأموریتی بزرگ داشت. منشور 

شور در راستای اهدافی پوست در این کهای فاخر و ... برای ساخت خوابگاه و تهیه سایر ملزومات تحصیل جوانان انگلیسی زبان یا سرخدانش

ش آنچه جوانان به آن کردند. پس تمامی مقاصد اولیه چیزهایی مانند تولید دانش، تحصیل جوانان، و آموزاهدا می« بر محور دانش و عبادت

انداز ا از چشمرر کس این منشور ه از دارند و نیز نحوه زیستن به آنان بوده است؛ حتى تعهدی هم در خصوص تنوع وجود داشته است.نی

حالتی « ه طوفاندر بحبوحه تغییر و در میان»اش شود نسبت به وفاداری هاروارد به اهداف اساسیقرن بیست و یکمی بخواند وسوسه می

طور که رست همانولی شاید معنای این کلمات در طول زمان و با روشنفکرتر شدن جامعه دچار تغییر شده باشد. د نوستالژیک پیدا کند،

اید بتوان معادل شمحتوای سند تأسیسی دیگری که یک قرن ونیم بعد در فیالدلفیا نوشته شد هم دچار تغییر معنایی شده است؛ بنابراین 

ن اساسی ایاالت در نظر گرفت. همان طور که واژۀ مرد در متن قانو« انسانیت» و یا حتی« قیاتاخال»را در این سند « عبادت»امروزی 

تعابیر گذشته، شاید ترجیح  پوستان هم باشد. با استمداد از این معقولیت تغییر معانیتواند شامل زنان و سیاهمتحده، در خوانشی امروزی، می

 داده است.ل میها را به جوانان انتقاکرده و دانش و ارزشهنر و علوم را دنبال میبدهیم این طور فکر کنیم که هاروارد پیشرفت 
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أسیس خود دانش بسیار تاش سازگار نیست. هاروارد در دو قرن اول متأسفانه آن ایدئال لیبرال با نحوه عمل هاروارد در بخش عمده تاریخچه

فهمیم. یی که امروزه میدانش بود و نه حتی مطالعه ادبیات، هنر و علوم به معنااندکی تولید کرد. هدف این دانشگاه در آن زمان نه تولید 

نویسد به محض توضیح دقیق از اصول و عقاید این دانشگاه، چهار سال پس از تأسیس دانشگاه مشخص شد. نویسنده پیوریتن این متن می

ن برای آیندگان است، آی عملی کنیم ارتقای یادگیری و تداوم دادن یکی از موارد بعدی که آرزو دار»ضروریات اولیه زندگی تأمین شد  آنکه

ظیفه اولیه هاروارد بر این مبنا، و .«سواد باشندبی یمها و متصدیانی که در کلیساهایمان دارخواهیم نسل بعدی کشیشجای نمیچرا که 

 حفظ کنند.  یوریتن از انگلستان آورده شده بودآموزش روحانیان و تولید کشیشان باسوادی بوده که دانشی را که توسط مهاجران پ

*** 

یکی از  1844ر سططال کرد و آوازهاش رو به افول بود. دهای نیوانگلند رقابت میهاروارد از خودراضططی با سططایر کالج 18۰۰در اواسططط دهه 

خود در اجتماع بوده و  هاروارد در این اواخر مدام در حال از دست دادن اعتماد به نفس و برتری»التحصیالن گفت ناظران به جمعی از فارغ

رادیکال از گذشته  دانشگاه تنها با انقطاعی«. به سرعت در حال تبدیل شدن به دبیرستانی برای بخشی از جوانان بوستون و حومه آن است

دوگانه  هایکه آرمان ،دانشجویان رشته و درس برای ردازد. برتری آکادمیک برای اساتید و آزادی انتخاببپ یافتن مسیر نو راتوانست بهای 

 هاست.عواقبی به دنبال داشت که دانشگاه هنوز هم در حال مقابله با آن ریاست الیوت بود رئیس دانشگاه در زمان

بود. در آن زمان از هر  مهمی برای هاروارد و برای کشور آمریکا لحظهاین به مقام ریاست هاروارد رسید.  18۶۹چارلز ویلیام الیوت در سال 

ن دوره حتی از این هم آدهه منتهی به تحصیل کرده در چند  رفت و تعداد افرادنفر ساکنان نیوانگلند به ندرت یکی به دانشگاه می راهز دو

م ریاست دانشگاه سی و پنج ساله بود. وی به مدت چهل سال در مقادانی کمتر شده بود. زمانی که الیوت به ریاست هاروارد رسید شیمی

و در سخنرانی افتتاحیه  هایش را به وضوح مشخص کردباقی ماند و در طول این مدت دانشگاه را به کلی تغییر داد. او از همان ابتدا اولویت

ارت از دید ؛ این عب«در بهترین سطططح» خواهد بود.های دانش بشططری دوران ریاسططتش اعالم داشططت حوزه کار هاروارد شططامل تمام حوزه

ست و شگاه قرن بی ست مایه به نظر می قدرییکمی  دان شگاه باید حولس سید، ولی این ایده که دان بگردد، بهترین  و برتریمحور تعالی  ر

شد، با بهترین شته با شجویان را دا شرفته دان ساتید و در مهد پی سوب مینوآور ود یکن خها درس بخوانند در زماترین آموزشا شد. ی مح

تغییر همه چیز را  ای که الیوت سططخنرانی افتتاحیه خود را آغاز کرد، لحظه نادری در طول تاریخ بود. مردی در سططخنرانی خود وعدهلحظه

روارد پس از شنیدن التحصیالن هاداد و سپس به حرف خود عمل کرد. کسانی که سخنرانی او را شنیدند فهمیدند انقالبی در راه است. فارغ

 .«پرستی خبری نیستعصر جدیدی در هاروارد آغاز شده است. دیگر از کهنه»سخنرانی او به درستی گفته بودند: 

الیوت رقابت کند، ولی  لورنس سامرز به ریاست هاروارد رسید برخی به این فکر افتادند که ممکن است تأثیر او با تأثیر 2۰۰1وقتی در سال 

مآبی درآمد و در نهایت شکست اوست که در اذهان خواهد ماند. الیوت طرفدار تغییر بود و آن را عملی کرد، سامرز از در قلدردر نهایت این 

بودی پیدا نکرد. او نظرات تر. در واقع اصال بهالمللیتر از پیش شد و نه بینچندانی از او دیده نشد. در دوران او آموزش نه علمی هم عمل

کر، ترغیب و اجرا تغییر فوقفه تولید کار فکری مستدلی ارائه کند. الیوت هاروارد را از طریق سیکل بی کرد ولی نتوانست دستورخود را بیان 

ولی به علت غرور میراث به  کردکوته نظری هاروارد گله می ل کرد. سامرز ازالعاده تبدیای و محدود را به دانشگاهی فوقداد. او کالجی ناحیه

 .از الیوت را حیف و میل کردجامانده 

 دانشجویان این امکان رارسید عزم به اینکه تمامی انقالبی به نظر میبود که به همان اندازه دعوت الیوت به تعالی با ایده دیگری همراه 

دانشجویان درباره های آخر پیش از انتصاب الیوت، حق انتخاب داشته باشند که از تمامی مطالب و موضوعات مختلف بیاموزند. در سال

مانده هم بستگی به این داشت که دانشجو سال چندم از های اندک باقیگذراندند تضعیف شده بود و حق انتخابدروسی که باید می

کرد یک دانشجو در هنگام ورود به دانشگاه چقدر التین بداند، او در هر صورت در سال آخر گذراند. برای مثال فرقی نمیتحصیالتش را می

های قبلی هم کالس التین را گذرانده باشد. الیوت در دومین توانست درس التین را انتخاب کند مگر آنکه در تمامی سالتحصیلش نمی

های مختلف قابل انتخاب بود. چند سال بعد ابتکار سال کارش مفهوم درس را با نام و شماره ایجاد کرد که برای تمامی دانشجویان سال

نویسی برای یک کالس از اینکه کدام استاد آن کالس را ارائه اد و این امکان را برای دانشجویان فراهم کرد تا پیش از نامای به خرج دتازه

فقط تعداد اندکی دروس الزامی باقی مانده بودند که  1884خواهد داد مطلع شوند. برنامه درسی الزامی کم کم از میان برداشته شد. تا سال 
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یک دهه بعد از این حالت درآمدند. در همین دوران تعداد دانشجویان، تنوع دروس ارائه شده و تعداد اساتیدی که دروس بیشتر آنها هم تا 

دانشجوی  5۷۰که الیوت به ریاست رسید،  18۶۹ای افزایش یافت. دانشگاه هاروارد در سال العادهکردند به طرز خارقمختلف را ارائه می

طرح الیوت این بود که  استاد داشت. 1۹۶دانشجوی کارشناسی و  22۷۷که بازنشسته شد،  1۹۰۹در سال  استاد داشت و 45کارشناسی و 

دانست اگر قرار باشد این طرح به موفقیت برسد باید دانشگاه هاروارد درهایش را به روی دانشجویان، اساتید و مباحث جدید باز کند. او می

 بگیرد. تجدیدنظر جدی در تدریس صورت

یافت زیرا اید گسترش میبعلمی دانشگاه تاگرایانه معتقد بود دانشگاه باید گسترش یابد. هیهم به دالیل عملی و هم به دالیل آرمان الیوت

ها د تمام رشتهکوشیکردند و از سوی دیگر دانشگاه میهای مشخصی گرایش پیدا میگرایی و تمرکز بر حیطهبه تدریج اساتید به تخصص

شجوها هم باید افزایش می را ارائه کند. سترش تمدن دموکراتیک چنین چیزی را الزام میتعداد دان تنها در »ز دید الیوت اکرد. یافت زیرا گ

شاخه شد میصورتی که  شری برای تعداد زیادی از مردم قابل دسترسی با هوشمند امید  توان به وجود افکار عمومیهای مختلف معرفت ب

 «.ر عمومی هوشمند شرط ضروری رشد اجتماعی استداشت و در دنیای مدرن افکا

نه و اختصططاص  برای آزمودن اینکه آیا دانشططجو چیزی یاد گرفته یا وان روشططیحفظ کردن به عن»در طول یک دهه بعد الیوت گزارش داد 

وار رای بازگفتن طوطیبای باشد بر گفتن به جای اینکه وسیله از ت.قبولی یا ردی به آن، تقریبا به طور کلی از دانشگاه حذف شده اسنمره 

حیح و بر ها را تصططای برقرار کنند، سططوربرداشططتمطالب فرصططتی برای اسططاتید بدل شططد تا از طریق طرح پرسططش، نوعی آموزشططی محاوره

اران پاسخ ز آموزگهایشان را بپرسند و اهای اصلی موضوع تأکید بیشتری کنند. این مسئله برای دانشجویان هم فرصتی بود تا پرسشبخش

شنوند. این کالس ضیح ب سمینارهایی بود که در دورهو تو شابه  سی م شنا صیالت تکمیلی های تعاملی در دوره کار ر حال متداول دهای تح

صتالیوت در آغاز دوره کاریشدن بود.  سخنرانی فر شیوه  شد تدریس به  شی، راهنماش متوجه  صولی و های زیادی برای الهام بخ ایی و ا

به درستی این شیوه  توانندموضوع بحث دارند می ش ناظر یه کلاندازی از دانکند. تنها کسانی که چشمارائه بحث ایجاد می نروشمند کرد

اقع انحصار تدریس در در بیشتر مو»داد می ت و هشدارهای بالقوه این مسئله هم توجه داشولی او همچنین به ضعف و اجرا کنند. را تدبیر

لی برای اینکه پاک و سططالم باشططد و ممکن اسططت طلبد. آبای میوقفهانرژی خواهد بود. سططخنرانی تالش بیر دادن توان و سططخنرانی، هد

شد. ذهن هم برای آنکه رشد کند باید به طور مداوم کار کند. نظر الیوت، ی جریان همین طور باقی بماند باید در ک دهه بعد، دروسی که با

سخنران صورت  شده بودند که می ارائهی در هاروارد به  سخنران »شدند طوری تعدیل  سقراطی را در خود جای دهند.  صحبت مروش  دام 

س مطرح یا اینکه کرد و پرسشی را خطاب به فرد خاص یا کل کالخواند ولی پیوسته سخنان خود را تفسیر میکرد یا از روی متنی میمی

ن زمان، آ ها و کمبودهای آموزشی روش سخنرانی درصرف نظر از مزیت «.کردکالس را به پرسشگری و یافتن مشکالت بحث تشویق می

ست. معلم زیرک میمی شته ا سیار زیادی به همراه دا صادی ب زیادی از  تعدادهن تواند ذتوان گفت این روش تا به امروز فواید عملی و اقت

ند با ریسططک توانجویانی که آمادگی کافی ندارند هم میاین روش، دانشطط. دانشططجویان مشططتاق را در آن واحد با یک مسططئله درگیر کند

 آبروریزی و شرمساری در مباحث شرکت کنند.

ست الیوت، بزرگ سال پیش از پایان دوره ریا ضور چند  شده با ح سی ارائه  شد. این تع 52۰ترین واحد در شکیل  شجو ت داد تقریبا برابر دان

سال آغاز به شجویان کالج هاروارد در  ساتیدی که کالس تعداد کل دان سخنرانیکار الیوت بود. ا شیوه  کردند به برگزار می های خود را به 

شتند تا بتوانند گروه شتری نیاز دا ستادان بی شکده اذعان میکمک ا شتری را اداره کنند. رئیس دان این واحدهای درسی  کرد کاراییهای بی

ند ارزشی بیش شوهای بزرگ ارائه میواحدهای درسی که به شکل سخنرانیاگر بناست این »ای آموزشی کمتر شده است: به عنوان وسیله

 «.یمدهی مجددی در ساختار آنها انجام دهاز یک تهییج نامطمئن داشته باشند، الزم است سازمان

ر و به کارگیری با صرف هزینه بیشت»کند: طور که خودش هم اشاره میآمد شده بود. همانلیوت هم متوجه فشاری که بر نظام وارد میا

ه سال بعد شورای س .»شودکمک استادان بیشتر با حقوق بیشتر و افزایش ساعات کار آنها و تعداد جلسات کار گروهی در طول یک هفته می

اقتصادی علمی بارون راسل بریگز اشاره کرد تنها راه دستیابی به وضعیت تاها بکاهد. رئیس اعضای هیناظران از الیوت خواستند از هزینه

و برای نخستین  «دهند خود بر عهده بگیرندحاضر کمک استادانشان انجام می از اساتید درخواست شود آنچه در حال»بهتر این است که 
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اگر قرار باشد بسیاری از بهترین »دید ای استخدامی بروز کرد. بریگز با نگرانی میت علمی به عنوان مسئلهابار شرایط شغلی اعضای هی

 «.مانندکار یک کمک استاد را انجام دهند، به این دانشگاه نخواهند آمد و در آن نمی اساتید

جازه داده شود اساتید اداد. اینکه سازی الیوت که در چهار دهه ادامه داشت سرانجام خود را نشان میبینی نشده برنامه لیبرالعواقب پیش

ل این بود که آزادی حبود و هم بر آموزش کارشناسی تأثیر گذاشته بود. تنها راه ساز شدهخود را بیشتر به چشم محقق ببینند، هم هزینه

ند. بریگز در این کردپوشی نمیاساتید در انتخاب محتواهای درسی محدود شود. ناگفته مشخص است اساتید با میل خود از این آزادی چشم

ت حاضر این است که بر کنیم، تنها راه بهبود وضعیر حال حاضر ارائه میبا وجود توان فعلی و آموزش فنی و متنوعی که د»باره گفته بود: 

 «.اساتید فشار بیاوریم تا به جای آنچه خود مایلند، آنچه را الزم است تدریس کنند

کارشناسی از  االتران بدانشگاه هاروارد با استخدام اساتید دانشمندی قرار بود هم کار پژوهشی انجام دهند و هم به دانشجوی 18۹۰در سال 

د، نتیجۀ این نقش جدید تدریس که به متخصصان آکادمیک سپرده شده بو دانشگاه گشود. درس بدهند، پای مطالعات پیشرفته را به

سازی برای یگر زمینهحال که وظیفه دانشگاه درا به پس زمینه راند.  ای نیز به همراه داشت: این کار تحصیالت دوره کارشناسیناخواسته

ه دانشگاه به داد که چگونتحصیالت دوره کارشناسی نبود، آیا چیزی وجود داشت که آن را یکپارچه کرده و حفظ کند؟ رویس توضیح می

ر واقع شبیه چیزی این تصور از دانشگاه د شد.دانشجویان بگردد، داشت بر محور تحقیقات آکادمیک اداره می جای آنکه حول محور آموزش

د تا به دور از شونگرد هم جمع می طوالنیهای نامیم یعنی جایی که محققان برجسته برای مدتتحقیقاتی می موسسهامروزه است که ما 

ت تکمیلی تمام های تحصیالای را عرضه کنند. این شکایت متداول که دانشجویان دورهبرجستهکار قید و بند الزامات تدریس کالسی، اف

ست. با چنین اگیرد که دانشگاه در درجه نخست محلی برای تحقیقات آکادمیک یدگاه سرچشمه میگیرند، از این دتوجه اساتید را می

سان دیگری است. کای هستند که از آن دیدگاهی در دانشگاه به دانشجویان کارشناسی به دیده مهمانانی نگریسته خواهد شد که در خانه

 کردند کهتربیت میرا  شدند. آنها نسل بعدی محققاندر کار خود می ایادی حرفهافر ای تبدیل بهسابقهدر چنین فضایی اساتید به شکل بی

دیدند. کمیلی میهای تحصیالت تآتی دوره را به چشم دانشجویان ای بودند که خوددانشجویان تحصیالت تکمیلی و دانشجویان کارشناسی

ور انحصاری در تر به طفرهیخته بودند، ولی استعداد تدریس که پیشسازی و پرورش شهروندی، آموخته و آنها همین طور در کار آماده

 گرفت. خدمت شهروندان بود، حال به طور روزافزونی در خدمت منافع محققان قرار می

شد ختی میتر شدن کار تدریس، داشتن مدرک دکتری برای به دست آوردن شغل تدریس به یک الزام تبدیل شد؛ هرچند به سبا تخصصی

بیش از صد  رد.کها نیاز داشت ارتباطی پیدا هایی که شغل تدریس بدانموزشی که از طریق مدرک دکتری تصدیق شده بود و کیفیتبین آ

تحصیالت  جویانشکردند. دانارزش و زیردست در دانشگاه احساس میدر نوآموزانی بیخود را  سال بعد، بسیاری از دانشجویان کارشناسی

رای حل تنش بین های پژوهش محور هنوز هم بشدند. دانشگاهتحقیر می وبارشدند به خاطر جدایی از جهان کارتکمیلی هم که استاد می

اید از برنامه وسیعی بهای قدیمی مبنی بر این است که دانشجویان کارشناسی اند. ایدئالهای جدید در کشمکشهای قدیمی و واقعیتایدئال

ش بدنه دانشجویی دوره ها امروزه محققانی هستند که برای آموزیت جدید این است که اساتید دانشگاهمند شوند ولی واقعها بهرهاز آموزش

علمی تاعضای هیاهای اخالقی، اجتماعی و شخصی های متنوعی پیش رو دارند. آماده نیستند. افزون بر این، ویژگیکارشناسی که آینده

 شود.نادیده گرفته می در فرایند انتخابشان هم به کلی شود، بلکه حتیآنها آزمایش نمیهایی است که نه تنها از سوی نظام آموزشی کیفیت

کند که هنوز در یمهایی را ایجاد علمی گسلتاای اعضای هیهای حرفهتنش بین آمال آموزشی و نیازهای دانشجویان کارشناسی با مهارت

زهای آموزشی جامعه؟ چه کسی باشد؟ امیال دانشجویان، ترجیحات اساتید، یا نیاگوی ها وجود دارد. برنامه درسی قرار است پاسخدانشگاه

به جامعه برساند؟  آیا تعریف ما از دانشجو فردی است که استاد بیشتر مایل باشد به او درس بدهد یا کسی که آموزشش منفعت بیشتری را

ید آمد که دانشجویان و ها نخستین بار زمانی پدیا جامعه؟ این پرسشقرار است دانشگاه به نفع چه کسانی اداره شود؟ دانشجویان، اساتید، 

 اند.ها ارائه نکردههای پژوهش محور هنوز پاسخی برای این پرسشاساتید هریک به حال خود رها شدند. دانشگاه
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 شایسته ساالری و شهروندیفصل دوم: 

 

 بگذارند؟التحصیالن چه چیزهایی را باید با دیگران به اشتراک فارغ

رهنگ ف کرده و با که عضویت در جامعه افراد تحصیل شد، امتیازیب میوسهنگامیکه هاروارد شروع به کار کرد تحصیل در کالج امتیاز مح

ستند توانها میودهتترین افراد طلبترین و جاهطریق آن باهوشکه از  ای شدساخت. در طول زمان تحصیالت تبدیل به دروازهممکن می را

ح کار یدی، داشتن حداقل شرط الزم برای داشتن کاری باالتر از سط 21 اجتماعی و اقتصادی خود را بهبود ببخشند. در اوایل قرن وضعیت

یادی در ایاالت های عالی زمحور بروند. کالجهای پژوهشکارشناسی است. البته الزم نیست همه برای گرفتن لیسانس به دانشگاه رکمد

عداد کمی از ت؛ چهارساله همراه با اقامت نیستند که هجمعیت دانشجویان کارشناسی طالب دانشگا و بخش زیادی از متحده وجود دارد

ای قرار دارند. آنها یژههای تراز اول از این حیث در موقعیت وهای دانشگاهدهند، ولی کالجسال تشکیل می 22دانشجویانش را افراد باالی 

ها هستند؛ دانشگاه اینز زیاد دارند. متقاضیان زیادی هم خواهان دریافت پذیرش ا بع مالیانداد فکری باال و ممحیطی پر از اساتید با استع

کنند، که تعریف  ارگویی صرف به نیروهای بازار، خودشان این مسئله جای پاسخ که به هایی این فرصت را دارندچنین دانشگاه در نتیجه

 معناست؟اصوال تحصیل کرده بودن به چه 

ی برای آنها به قدر اند تا در فرایند پذیرش موفق شوند.شوند به مدت طوالنی تالش کردههای برتر میبیشتر دانشجویانی که وارد کالج

 نمایه شوند قطبشوند وارد دانشگاوقتی باالخره موفق می اند کههای رده باال تالش کردهموفقیت تحصیلی و اخذ پذیرش از دانشگاه

دارترین دانشجویان گوید. اینها آتیهبروند چیز زیادی به آنها ب کدام سو تواند درباره اینکه از حاال به بعد چه باید کنند و بهدیگر نمی شانرونید

که دارند پرداخت  کنند تنها دینیتحصیلی که دریافت میتیاز دهند که در ازای امها به آنها این حس را میهستند ولی دانشگاه شورک

  .شهریه است

غشوش کرده محور، هدف قرار گرفتن تحصیالت تکمیلی، بحث هدف از تحصیالت کارشناسی را مهای بزرگ پژوهشهای دانشگاهدر کالج

به اتمام  ی که دوره راکم سن و سال نیستند و هنگام کنند خیلی همتکمیلی را شروع میهای تحصیالت است. دانشجویانی که دوره

 نقدر مهم آستی هیره بزرگ شان در زنجهای تکمیلی درک جایگاهدورهبرای دانشجویان خیلی جوان نیستند. به طور قطع رسانند دیگر می

دار تیهآمیلی ی تکهااست. با وجود اینکه تمامی دانشجویان دورهها مهم جریان رقابتا ی نیست که یافتن جایگاهشان در پلکان آکادمیک

شوند. این ها هم مدام کمتر و کمتر میکنند فرصتهای دکتری مینویسی در دوره اما همین که افراد شروع به نام شوندمحسوب می

ه شاید این کارشان به دانشجویان اگر بخواهند افکار خود را در پیوستن به تجارت و وکالت اظهار کنند باید این ریسک را به جان بخرند ک

خواهند ه جایی که میتوانند به آنها کمک کنند تا بدر دنیای آکادمیک خیلی جدی گرفته نشوند. اساتید میاین نتیجه منجر شود که دیگر 

 خواهند به کجا برسند به آنها کمکی بکنند.آید در مسیر فهم اینکه میبرسند ولی به ندرت پیش می

تر در ودشان پیشیلی در موقعیت خوبی قرار دارند چون خهای تکمهای پژوهش محور اساتید برای راهنمایی دانشجویان دورهدر دانشگاه

ی نداشته باشند. اساتید طلبند که ممکن است اساتید برای ارائه آن اصال آمادگاند ولی دانشجویان کارشناسی چیزی را میهمین جایگاه بوده

خواهند دهند، میاص میان را تنها به یادگیری اختصدهند چون آنها مثل خود اساتید وقتشهای تکمیلی را ترجیح میمعموال دانشجویان دوره

 شان مهارت دارند.های شخصیتا حد ممکن بر موضوع مشخصی اشراف پیدا کنند، و در پنهان کردن رنج

 ها جنگل ساختناز درخت

 ابوت الرنس لوول بود. وی با نارضایتی شاهد بود که البوت آخرین قطعات برنامه درسی ،یکی از منتقدان بزرگ الیوت در بین اساتید هاروارد 

خودشان احداث کرد و به دانشجویان کارشناسی اجازه داد دروسشان را  را مشترک و همگانی را هم از میان برداشت، دانشگاه تحصیالتی

ت بازرسی تحصیالت کارشناسی بود. کمیته او کشف کرد به دانشجویان اهی های آخر ریاست الیوت بر دانشگاه، لوول وانتخاب کنند. در سال
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کردند و تعداد دروسی که باالتر از سطح مقدماتی انتخاب تالش کافی نمی دخواندند در مطالعات خوهاروارد که با نظام انتخابی درس می

 کردند باال نبود.می

د باز نیرویی مخرب این مسئله اشاره کرد که تنوع فکری هرچند ضروری به نظر بیایکه لوول جانشین الیوت شد بالفاصله به  1۹۰۹در سال 

شان یو اهداف شغل کردند،خواندند، با هم زندگی میاست. در دورانی که تعداد کمی دانشجو وجود داشت که با هم موضوعات یکسانی را می

تر از آن است که الیوت با قاطعیت اشاره کرد حیطه دانش بشری وسیعآقای  .تر بودشامل یک یا دو شغل مشخص بود همه چیز بسیار ساده

گسترده شده که  به قدری های جدیدی ایجاد کنیم؛ در نتیجه این حیطهگفت باید رشته پیدا کند.همچنین یک انسان بتواند بر آن احاطه

دروسی که هر  در ی واگراییهای جدید نوعروش»است: این کار البته هزینه هم داشته  کند.تواند آن را دنبال دیگر هیچ دانشجویی نمی

 «.کسته استشهمبستگی قدیمی کالج را در هم منجر شده و این انزوای فکری دانشجو باید بگذراند ایجاد کرده که به انزوای فکری 

ین نوع آموزش لیبرال در دنیای بهتر»ه است: ای را برای برنامه درسی ارائه کرد که تا به امروز به عنوان یک استاندارد باقی ماندلوول راه چاره

اگر یک «. ندکند که اندکی درباره همه چیز بدانند و در یک حیطه خاص متخصص باشمدرن و پیچیده ما، بر ساختن افرادی تمرکز می

تن ی دانساندک»خواهیم داشت، ولی قسمت « متخصص در یک حیطه خاص»برنامه دکتری را مینیاتوری کنیم مدل خوبی برای بخش 

توان به چنین می تری از این مسئله داشت که چطوررسد. لوول نسبت به الیوت تصویر واضحاست که پیچیده به نظر می« درباره همه چیز

ی تعداد را وادار کرد تا شکلی از آموزش دست پیدا کرد. با این حال اجرایی کردن آن کار دیگری بود. ایده واضح این بود که باید دانشجویان

ز تخصص در هر تر ابسیار سخت« اندکی دانستن درباره همه چیز»های غیر مرتبط بگذرانند، اما عملی کردن بخش دروس عمومی در حوزه

ادامه آن رشته  رشته خاص است و برای عملی کردن آن باید از هر حوزه مهم چند واحد عمومی در برنامه گنجاند تا به افرادی که قصد

توان با یک واحد نمی را های تفکر در آن را ندارند، درکی اجمالی بدهد. البته انتظاری در این حداصول اساسی و روش ترخاص و درک کامل

 عمومی برآورده کرد. 

های ت به روشهایی حاکی از ناامیدی او نسبدهد اشارهاصوال چه کسی قرار است این واحدها را تدریس کند؟ در پاسخی که لوول می

بزرگ  وهش محورهای پژها در دانشگاهدانشکده ان ریاست رئیس پیشین وجود دارد؛ مالحظاتی که امروزه هم رؤسایدور د درگزینش استا

نند و نسبت به تدریس کتر را تدریس تهپیشرف هایدهند درسبا آنها دست به گریبانند: این واقعیت که بسیاری از اساتید مشهور ترجیح می

 به که ذهنشان ای نیازمند اساتیدی استاثرگذار دروس پایه موزشآشود. دهند، مانعی جدی محسوب میان میدروس ابتدایی مقاومت نش

است. ان از، و اشتیاق بیها جنگ ببینند. این مسئله نیازمند وضوح افکار، قدرت ابرای از پختگی رسیده باشد و بتوانند از فراز درختدرجه

 با تخیل خالق ندارند.ای ها الزام هیچ رابطهاین کیفیت

باید هم به طور  و بعدتر 1۹14بندی رسید که دانشجویان ورودی سال دانشگاه به این جمع علمیهیاتدر نخستین ترم ریاست لوول،  

ه این شکل بای از دروس دیگر را پوشش دهند. گستردگی دروس تخصصی مطالب رشته خود را دنبال کنند و هم در تحصیالت خود گستره

های شتن محدودیتشد با در نظر داکردند و از دانشجویان خواسته میشد که واحدهای درسی را به چهار حیطه وسیع تقسیم میاد میایج

، موسیقی؛ هنرهای زیبا ( زبان، ادبیات،1ها عبارت بودند از: خاص، تعداد مشخصی واحد از هر حیطه را انتخاب کرده و بگذرانند. این حیطه

 ( فلسفه و ریاضیات. 4( تاریخ، علوم اجتماعی و سیاسی؛ 3؛ ( علوم طبیعی2

رؤیای لوول برای ارائه دروس عمومی که حالت مقدماتی نداشته باشند در دوران ریاستش محقق نشد. او حتی نتوانست ایده وضوح افکار، 

ارتباط با موفقیت و ارتقای تحقیقاتی ساتید کالج کامال بیها از دید اقدرت ابراز، و اشتیاق بیان را در بین اساتید جا بیندازد چراکه این کیفیت

توانند در الزام توزیع هم برای اساتید و هم برای دانشجویان راهی آسان برای گریز از الزام آموزش عمومی است. اساتید می شد.ارزیابی می

کارشناسی اعتبار هم کسب کنند. دانشجویان  هایحیطه تخصص خودشان تدریس کنند و در عین حال به دلیل کمک به گستردگی آموزش

ترین مسیر را در هریک از چهار بخش دیدند که باید در آن برنده شوند و آسانالزامات برنامه درسی را قواعد بازی چالش برانگیزی می

های علوم طبیعی ممکن است تهرسد. دانشجویان رشتر از علوم انسانی به نظر میجستند. الزامات توزیع در بخش علوم طبیعی ترسناکمی

اقعا و ها دروس الزامی در بخش علوم طبیعیدانشجویان سایر رشتههای علوم انسانی را با دلخوری و یا تمسخر بگذرانند، ولی از دید کالس
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زیع دروس مربوط به توانند متوجه شوند نظام توصاحب نظراند میو رسند. افرادی که در زمینه برنامه درسی کارکشته ترسناک به نظر می

 مورد خاص از دانش برای آنها باز کرده باشد. ککند؛ بی آنکه این علوم را در قالب یطبیعی را به دانشجویان تحمیل می معلو

*** 

 خاصی را خارج از شود و این الزام که دانشجویان باید دروسهای بزرگ مینظام هاروارد که شامل برگزاری برخی دروس به شکل سخنرانی

های ه درستر که بحیطه تخصصشان هم بخوانند )مهم نیست که این دروس چه دروسی باشند( باعث شد افراد زیادی در واحدهای آسان

ر افتادن به د بدونالیوت استاد شیمی بود،  مانندت که با نکان گالبی معروف شده بودند ثبت نام کنند. جانشین لوول، جیمز برینت

دو جنبه از یک » دانشجویانو  تیدوضعیت اسابهبود هم اساتید و هم دانشجویان را باالتر برد. به عقیده او سطح کیفی  گریاحساساتی

ساکنان کشور به  گسترش زمانه بق نبود.نیاز داشت زیرا امریکا همان کشور سا جدیدیهای مسئله به راحل رسید. اینبه نظر می« مسئله

رفتند چندین برابر ت افرادی که به دانشگاه میبشد. نسداشت وارد مرحلۀ تعامل اجتماعی می ،ت کشورننپایان رسیده بودند و از دید کا

ارائه توانست ه کشور میکرو این بود که بهترین چیزی را کار هاروارد برای دوران پیشه بود. شده بوده و به یک نفر در هر دویست نفر رسید

 کند. بدهد جذب

ل دو تاریخ نویس یعنی رفتند کافی بود. چالش اصلی انتخاب آن نیم درصد بود. به قوجمعیت هم به کالج می ز نظر کاننت اگر نیم درصد ازا

سابقه نداشته باشد؛  هرگز چیزی تا بدان اندازه پیشرفته «خواست دانشگاهی بسازد که در شایسته ساالریمی»مورتون و فیلیس کلر، کاننت 

قوای فکری و شخصیتشان  شان بلکه درکه نقطه تمایزشان از باقی افراد جامعه نه در خاستگاه اجتماعیو این یعنی جذب اساتید و دانشجویانی 

 «.باشد

ه به عنوان استاد رسمی تر در انتصاب اساتید به ویژتر و عینیعلمی مستلزم ایجاد نظامی منظمتاایجاد شایسته ساالری در میان اعضای هی

دند. کاننت همچنین شکردند یا اخراج میال تصدی پست استادی در هر جایگاه، یا باید ارتقا پیدا میو دائمی بود. اساتید پس از هشت س

. این روند با پارتی ای از متخصصان خارج از دانشگاه برای بازبینی موارد تصدی پست اساتید استفاده شودیافتهتالش کرد به طور سامان

کرد. در صورت زه میعلمی کنند مبارتاشان را به عنوان جانشین خود وارد هیشجویان دکتریها و تالش اساتید برای آنکه برخی دانبازی

هایی در عمل شوند، ولی چنین روشای برجستهکرد اساتید هاروارد همگی محققان صالحات تضمین میا عملی شدن به بهترین نحو، این

کیه بر جهان باشند. ت صانمتخص حیطۀ باریکی، که در درجه نخست اهمیت هم نیست، بهترین شد که درمنجر به انتصاب اساتیدی 

دریس یا مصلحت تتر از واقعیت ارزیابی شود و تعهد یک کاندیدا به آوازه و شهرت مهم شدمتخصصان خارج از دانشگاه همچنین سبب می

 .دانشگاه اصال در سنجش داخل هم نشود

*** 

یگری به اجرا درآمده بود ترین برنامه درسی شد که در هاروارد یا هر دانشگاه دترین و ایدئالیستیبه تنظیم متفکرانه جنگ جهانی دوم منجر

ه به چاپ رسید صفح 2۹۷در  1۹۶5نام کتابی بود که در سال « آموزش عمومی در یک جامعه آزاد»هم به اجرا درآید.  با ممکن بود باز

نشگاه دیگری به طور دانشجویان هاروارد یا حتی دانشجویان هر دا تی بود کهداد فراتر از تعلیم و تربیای که این گزارش پوشش میحوزه

 که ایفاجعه بارهدو وقوع از جلوگیری برای آمریکا آموزشی نظام لک کند کشف که بود آن پی در گزارش این. کردندمی دریافت دکلی بای

عمومی این  گفت آموزش دروسباید بکند؟ گزارش می هچن را به نابودی بکشاند )جنگ جهانی دوم( دن متمجها کل بود نزدیک یک بار

می قرار های عمومی را به دانشجویان بدهیم، آموزش عمومی هدف عینی مشخصی دارد. آموزش عمونیست که برخی اطالعات و آگاهی

« ه انسان و جهانبخطوط فکری و نحوه نگرش »باشد و به برخی « مسئول ها و شهروندانیزندگی دانشجویان به عنوان انسان»است ناظر به 

 .توجه داشته باشد

گزارش به تحصیالت دوره دبیرستان هم توجه داشت، با این حال تمرکز و اثرگذاری عمده آن بر دوره تحصیالت کارشناسی بود. اهمیتی که 

 ای باید ارائه شود،اطر استانداردسازی در خصوص اینکه چه دروس عمومینه به خ این گزارش در سطحی ورای دانشگاه هاروارد پیدا کرد

دیق تص این کتابواحدهای عمومی برای دانشجویان وضع شود.  ای ازهعوبلکه به خاطر مشروعیت بخشی به این ایده بود که باید مجم
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دروسی که برای تربیت متخصصان در یک رشته خاص طراحی شد ممکن است برای کسانی که قصد ادامه تحصیل در آن رشته به  کردمی

های تخصصی خصوص ندارند آموزنده نباشد. آموختن قوانین نیوتن ممکن است حتی برای دانشجویان رشته فلسفه هم مهم باشد ولی کالس

هایشان حاضر انداز نسبت به جهان در کالسنخواهد بود. دانشجویان رشته فیزیک احتماال با این چشم رشته فیزیک برای آنها مفید و مناسب

های تجربی کشف کرد. این طرز نگرش توان با روشبینی است و قوانین این جهان را میشوند که دنیا نظامی منطقی و قابل پیشمی

برای دانشگاه  2۰۰5واحد درس عمومی فرا بگیرد. برنامه درسی که در سال  ترین چیزی است که یک دانشجوی فلسفه باید از یکمهم

هاروارد پیشنهاد شد نه تنها این اندیشه بنیادی را که شهروندان تحصیل کرده باید همگی در تحصیالتشان شالوده و مبنای مشترکی داشته 

 نی را که از نظر فکری تنوع دارند نیز رها کرد.باشند کنار گذاشت بلکه حتی مأموریت خاص آموزش موضوعی مهم به دانشجویا

*** 

ر هم شکست؛ دتالشی بود برای یافتن و ایجاد منطقی سراسری و چهارچوبی قدرتمند که نتوان آن را به سادگی « آموزش عمومی»ایده 

ها کر درباره ارزشاین بود که تفاصل بر « آموزش عمومی»چهارچوبی چنان نیرومند که بتواند به کل نظام آموزشی هدف و جهت ببخشد. در 

و  1۹5۰و دهه ددر کل برنامه وجود داشته باشد، به طوریکه حتی در برنامه درسی دانشجویان علوم طبیعی هم این بخش لحاظ شود. طی 

های دیگر خشن بهایی از آن جایگزیتر شد، و بخشتر شد، سبکبرنامه درسی عمومی تغییراتی را از سر گذراند: تعدیل شد، کلی 1۹۹۰

زیرا امریکا دیگر وارد  شد؛ در نتیجه بخش بزرگی از انسجام برنامه از دست رفت. این احتمال وجود داشت که این برنامه کامال تکه تکه شود

ت؛ نداش ود داشتدوران وفور و رفاه شده بود و نسلی وارد دانشگاه شده بود که تصوری از خطرها و تهدیدهایی که بر سر راه تمدن وج

 های عمومیاد واحدکه بتوان آن را به این دانشجویان آموزش داد. تعد خطراتی که الهام بخش پیشینیان آنها شده بود و این چیزی نبود

سترده و متنوع دروس گ توانستند اینشد. اساتید اندکی بودند که میمی ی انتخابمحدود بود و این تعداد محدود باید از بین واحدهای زیاد

  .یک کل فکری منسجم تبدیل کننده را ب

 مه آموزشرنابها وجود داشت، های مختلف طی دههتربیتی در رشته تعلیمی وهایی که بر سر راه حفظ اهداف مشترک با وجود دشواری

ویان را و دانشج اشندبهای خاصی ایمان داشته ایدئال ها وی از اساتید به آرمانعمومی گواهی در تأیید این مسئله است که چنانچه تعداد

اساتید، این مسئله  با گذشت زمان و روی کار آمدن نسل جدید .ها را بهبود بخشیدتوان کیفیت آموزش تودهدهند، میبه پذیرش آنها سوق 

منطقی فتن انسجام رهای دوران پس از جنگ معتقد بودند. با از بین ها و آرمانالدئعلمی به همان ایتاپیش آمد که این نسل اعضای هی

تدریس واحدهای عمومی به  ها اعتماد نداشتند برایرا که به آن اساتیدیتا  دها شمه تبدیل به فرصتی برای دپارتمانابرنامه درسی، این برن

بات ر هاروارد همگی ضردآمیز همزمان با آنها های نژادی در امریکا و تحوالت خشونتکار گرفته و از سر خود باز کنند. جنگ ویتنام، نزاع

 .کشیدهای آخرش را میای که داشت نفسمرگباری بر پیکر برنامه درسی وارد کردند؛ برنامه

 جامعه آزاد کیدر  یآموزش عمومی پس از کتاب آموزش عموم

مجدد ه بازبینی علمی هاروارد، در پاسخ به عدم انسجام برنامه آموزش عمومی اقدام بتاهنری روسوفسکی، مدیر امور هی 1۹۷4در سال 

های اخیر در دهه ای که درتغییرات گسترده»د ننآموزش دوره کارشناسی کرد. او در توضیح علت اقدام خود و نیاز موجود، از مسائلی ما

آنکه جانشین ، بیاندها و عقاید قدیمی از بین رفتهآید مجموعه ارزشاین مسئله که به نظر می»و « تحقیقات پیشرفته پدید آمده است

سهم  کارشناسی شجویانرسد دانو این ایده که به نظر می« ماناستفاده مؤثر از منابع نیاز به »و نیز از« برای آنها پدید بیایدمناسبی 

 یاد کرده بود.« اندشده است دریافت نکرده یکای از آنچه در سال های اخیر به منابع فکری و آکادممنصفانه

د در ملزومات آن در حدود چهار طول کشید و سه سال دیگر هم طول کشید تا واحدهای جدی طراحی برنامه درسی جدید و به رأی گذاشتن

شد بسیار مختلفی می هایکه به شیوه مسمایی بود، چراقیقت نام بیه در حسی )کآنها ایجاد شده و به اجرا گذاشته شوند. هسته برنامه در

گذراند ت حیطه میبود. هر دانشجو باید مجموعه مشخصی از واحدها را در هش واحدهای الزامی را گذراند( شامل ده حیطه از دروس مختلف

و تعداد  دشد. بعدها حیطه یازدهمی هم به این مجموعه اضافه شتر بود حذف میای که به رشته تخصصی دانشجو نزدیکو دو حیطه

 واحدهای الزامی به هفت واحد رسید. 
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ز بین اعضای هیات اساتید بزرگی را ا درسی الهام بخشی را ایجاد کرد و واحدهای ای، همهت مانند آموزش عمومی، برنامه درسی هستدرس

سیاری از بشد، معرفی کرد. با وجودی که سخنرانی عرضه می ههای عمومی دانشگاه، که تدریس در آنها به شیوبه کالس درس علمی

امید کننده بود. بسیاری از نا اتیدبرنامه از ابتدا هم برای دانشجویان و هم اسای عالی از کار در آمدند ولی این واحدهای برنامه درسی هسته

فقدان  بود. محدودی متمرکز شدهنظام آموزش عمومی حالتی تخصصی داشت و بر حیط  ای برخالفهستهدرسی مه انواحدهای نظام بر

 ایاگانهجدل بخش ای بدبین کرده بود. این برنامه شامبه برنامه درسی هسته نسبتچهارچوب انسجام بخش فکری از ابتدا دانشجویان را 

های از سایر بخش زمان، در عمل، فهم اخالقیشد ولی هممی اهمیت داده «هاارزش»نام داشت. در تئوری به « استدالل اخالقی»بود که 

ها از د نداشت که ارزشبلکه اصوال فهمی از این مسئله وجو م نبود،بر برنامه حاک« منطق کلی»شد. در اینجا نه تنها هیچ ای جدا میهسته

 آیند.حقایق، و حقایق، علمی پدید می

هایی د را وادار ساخت درسای را یک موفقیت در نظر گرفت. این برنامه اساتینظر از بدبینی دانشجویان و اساتید باید برنامه درسی هستهصرف

ها با ؤسای دانشکدهیک نظام بوروکراسی هوشیار از همکارانشان قرار دارد. رئیس دانشگاه و ر دانستند تحت نظارترا تدریس کنند که می

تیب بسیاری از واحدهای ای یک افتخار است و به این ترایفای نقش تام سایر توانستند اساتید را متقاعد کنند تدریس در برنامه درسی هسته

شجویان، به عنوان یک ای به ویژه برای دانوجود آمدند. با این حال برنامه درسی هسته درسی خوب و البته در کنارشان چند واحد ضعیف به

داد و دیگر هر کسی  ها را از دستهای بعدی حیات خود حمایت رؤسای دانشکدهرسید. این برنامه در دورهمعنا به نظر میبرنامه درسی بی

دیران هاروارد، مشد. با از دست دادن حمایت افتخاری برای کسی محسوب نمیتوانست در آن تدریس کند. تدریس در این برنامه دیگر می

شد، ذاشته میگهایشان بر نقاط ضعف این برنامه که تا پیش از این مسکوت شکست خورد زیرا آنها در سخنرانی ایبرنامه درسی هسته

 کردند.تمرکز می

*** 

تر م بلندپروازانهه 1۹۷۰و  1۹4۰های دهه ای منتشر کرد که حتی از طرحازبینیگزارش ب 2۰۰2ویلیام کربی از مدیران هاروارد، در سال 

هم در برنامه گنجانده به عنوان هدفی م« ارتباط مستقیم آموزشی بین استاد و دانشجو»بود در وظایف بازبینی صورت گرفته بود و مشاوره و 

ائل مهمی بود که در هم از دیگر مس« سواد علمی»نی آغاز به کارش بود. شده بود که این موضوع خود بازتاب پیام رئیس دانشگاه در سخنرا

ظاری متواضعانه به نظر های بیان شده در سخنرانی رئیس دانشگاه، انتطلبیاین برنامه مورد تأکید قرار گرفته بود، که در مقایسه با جاه

ای را های علمیشرفتالتحصیالن این دانشگاه قادرند پیتمامی فارغبخشی از وظیفه ما این خواهد بود که اطمینان حاصل کنیم »رسید: می

 .«کرده، بر آنها مسلط شده، و با این تغییر و تحوالت کار کنند که در حال تغییر دادن جهان هستند درک

ه و با اشاره به گذشته رک کردتر را دالمللیتر و بینکربی و بندیکت گراس، رئیس کالج کارشناسی هاروارد نیاز به یک برنامه درسی جهانی

هاروارد را به مثابه  ویانوع بود که چطور باید دانشجبه دنبال تعیین این موض 1۹4۰همان گونه که کتاب قرمز در دهه »هاروارد اعالم کردند: 

را به  وان دانشجویانتر مییک جامعه آزاد تربیت کرد، امروزه ما هم باید به دنبال یافتن پاسخی برای این پرسش باشیم که چطو شهروندان

 «عنوان شهروندان جامعه جهانی تربیت کرد؟

های انتخابی که دواح :کرد نوع جدیدی از واحدهای آموزشی ارائه شودهایی که از طرح بازبینی کربی تهیه شده بود پیشنهاد میگزارش

حدها صیف این واتو«. زیادی از دانشجویان فراهم آورد فکری مشترکی را برای تعدادبیشتری را جذب کرده و تجربه دانشجویان »بتواند 

و  «هچحدهای یکپاروا»، «واحدهای مختصر»بعدها به نامیدند و « واردهارهای کالج واحد»کننده داشت. در ابتدا آنها را تحریک حالتی

جه بازبینی نتی .نبود همراه فکریروشن در پیشرفت با علمیپیشرفت در شناخت موضوعات  معروف شدند. با این همه، «حدهای مدخلوا»

و گزارشی که در  معروف شد امید اندکی برای یافتن پاسخی مثبت باقی گذاشته بود« های خالیبطری»که به  2۰۰5برنامه درسی در بهار 

رسشی که در پکرد که سامرز که خود به منتشر شد به این نکته اشاره می« آموزش عمومی»و با تأخیر فراوان در خصوص  2۰۰5پاییز 

از بزرگی و اهمیت  مطرح شده بود پاسخی نداد نتوانسته بود الهام بخش اساتید باشد تا معنایی را که خود« بزرگی»خصوص معنا و مصداق 

 آثار علمی و ادبی دارند ارائه دهند. 
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یده بود. های مشترک، و حتی آرزوهای مشترک دست کشرزشبرنامه آموزش عمومی پیشنهاد شده به طور کلی از ایده دانش مشترک، ا

رساند نشگاه این پیام را میتر از دانستن مسائل دیگر است، در واقع دابدون اذعان به اینکه دانستن برخی مسائل برای دانشجویان هاروارد مهم

 د و نه از شکسپیر.نه از ژن و کروموزوم چیزی بدانتواند در قرن بیست ویکم فردی تحصیل کرده و فرهیخته باشد بدون اینکه که کسی می

 ذریم،از اینکه بگ این برنامه پیشنهادی الزام گرفتن درس آیین نگارش و درس زبان خارجی را برای دانشجویان سال اولی حفظ کرده است.

 گرد «المللیمهم بین تجربه»توان از یک تنها دانش مشترکی که این برنامه برای دانشجویان در نظر گرفته این است که هر چیزی را که می

زندگی در جامعه جهانی  آورد، به دانشجویان ارائه کنیم که در واقع بازمانده یک دعوت دراماتیک اولیه برای آماده ساختن دانشجویان برای

ر برنامه درسی هاروارد یافته است د ای را که در دموکراسی آمریکا تجسمتوان اثری از آرمان آزادی بشر و فلسفهامروزه به زحمت میاست. 

معه فراهم کند وفادار های قبلی به آنچه، طبق کتاب قرمز، برنامه درسی کالج باید برای جایافت. برنامه درسی جدید حتی کمتر از برنامه

 دهد.نمیای در هاروارد حتی به دانشجویان حق انتخاب کافی در شناخت کشور خودشان را هم است. برنامه درسی هسته

*** 

 گردگی در فرهنگ دیالتحصیلی مشتاقند تجربه زنکشاند، بعضی دانشجویان پس از فارغموختن درباره جهان، دانشجویان را به دو جهت میآ

روارد ها که دانشجویان زا دسته آن. کنند کار این صرف دهاروارد دارن که در را لمس کنند، ولی بسیاری مایل نیستند یکی دو ترم از زمانی را

 کربی شوند که های تنگدست خود مبهوت گوشه و کنایه دلپذیرخانوادهتصور مکن است ورای م دانندمی آموزشی هایفرصت اوج نقطه را

ج از کشور ممکن البته تحصیل در خار. «داسپورت داشته باشیپشود که اگر قرار است به کالج هاروارد بروید خیلی خوب می»است گفته 

ه دیگری از جهان شان در نقطهای دیگری که مراکز اصلی آموزشالملل، ادبیات، علوم سیاسی و یا رشتهدانشجویان تاریخ بیناست برای 

یان برای دانشجو واقع شده معقول باشد، ولی برای دانشجوی کارشناسی بیوشیمی یا ریاضیات هیچ جایی در جهان بهتر از هاروارد نیست.

رج از کشور هم این ه خارج حالتی تجربی دارد نه آکادمیک. اصل و اساس اصرار جدید هاروارد بر تحصیل در خاها جاذبه رفتن باین حوزه

 کند؛ رسد این کار فرصت تجربه خوبی را برای دانشجویان فراهم میاست که به نظر می

ه با یادگیری تجربی کند و همواراش توجیه مییپژوهشتسهیالت  ها وعلمی، کتابخانهتاکه شهریه باالیش را بر مبنای کیفیت هی هاروارد

ی ذ مدرک کارشناستجربه زندگی در خارج از کشور برای اخ کندخدمات اجتماعی مخالف بوده است، حاال پیشنهاد می هایی مانندرشتهدر 

 رهرفا گذراندن یک دوصالمللی )و نه داشت یک تجربه عمده بینشمرده شود. گزارش بازبینی برنامه درسی تقریبا به صراحت بیان می الزامی

نشجویان هاروارد تحصیلی در خارج از کشور( چیزی است که هر دانشجوی هاروارد بدان احتیاج دارد. این گزارش حتی با این ایده که دا

ه زندگی در یک آنچگوید ای تحصیلی را در آکسفورد یا کمبریج بگذرانند هم به شدت مخالفت کرده و میبرای برآوردن این توقع دوره

 توان کسب کرد.یآموزد، در هیچ تجربه مشابهی در انگلستان یا استرالیا نمفرهنگ غیر آنگلوفون یا جامعه جهان سومی به دانشجو می

های ته داشتن تجربههای بیگانه خواهد شد. البقواعد برنامه درسی پیشنهادی، این تجربه زندگی در خارج جایگزین واحد درسی فرهنگ تحت

ین نیست که آیا سفر یا ای از مسائل را به افراد بیاموزد که به هیچ شکل دیگر قابل آموختن نیست. حال پرسش اتواند پارهالمللی میبین

توان از منابع می ای است کههایی سازنده است یا خیر بلکه بر سر این است که آیا این بهترین استفادهتحصیل در خارج از کشور تجربه

در « صالحیت جهانی»اد ام هم دانشجویان و هم والدین آنها نسبت به این ایده که ایجتا جایی که من دیده موجود کرد. ارزش پراکنده و با

احدهای درسی در وهای دنیا باید از طریق جایگزین کردن تجربه زندگی در خارج از کشور یا ارائه دانشجویان یکی از بهترین دانشگاه

 اند.تری دارند بدبین بودهی باشد که رتبه پایینهایدانشگاه
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 رتباط، رقابت، همکاریافصل سوم : 

 

 های سرآمدی عیب

ا آزمون ریکم تصمیم گرفتم روش جدیدی  کردم، در سال سی وهایم را تدریس میپس از آنکه در طول سی سال به یک شکل خاص درس

هند بدون آنکه کاری به هایشان را انجام دهایشان را حل کنند و پروژههرکدام به تنهایی مسئلهکنم. به جای اینکه از دانشجویان بخواهم 

شان را السیکروش متضاد آن را امتحان کردم. هر دانشجویی یک شریک درس داشت و دو عضو یک گروه، کار  داشته باشند، کار یکدیگر

های حلر مورد راهدبر اینکه  کنند، مشروط خواهد کارکه دلشان می رتند هر طوتوانسها میکردند. اعضای تیمبه صورت مشترک ارایه می

 مشورت نکنند. های دیگرخود با گروه

ی این بودند که امتحان پراضی بودند، به ویژه دانشجویانی که تنها در  شواز این رای هشیار کننده بود. برخی دانشجویان این مسئله تجربه

ای برآورد نمره غافل هرانند و نیز دانشجویانی که به قدری درگیر موضوعات بحث بودند که از استراتژی و تاکتیککمی را به خوبی بگذ درس

نار آمدند. دسته سومی هم کدیدند، اما به تدریج با آن ماندند. برخی دانشجویان به این شیوه برآورد بدگمان شدند زیرا آن را غیر معمول می

 ه آن خشمگین بودند.تعارف نسبت ببودند که بی

آکادمیک، به یمن درخشش  هایند. اساتید در بیشتر رشتهاای که اساتید دارای این وصفاند؛ بیش از آن اندازهدانشجویان حیواناتی اجتماعی

توانند ادعا کنند یمآورد، چیزی است که آنها ارمغان می ها و کشفیاتی که بیشترین شهرت را برای آنها بهشوند. نوشتهفردی شکوفا می

هایی فعالند که هصاحب منحصر و مطلق آن هستند. از این جهت اساتید با بیشتر دانشجویان و با بیشتر کسانی که در حوزه مشاغل و حرف

 کنند. بیشتر دانشجویان هم رو به همان سو دارند، تفاوت می

 

 نقش تعلیم و تربیتی زندگی اقامتی

ه از دهان او خارج کالول در مقام رئیس دانشگاه هاروارد جانشین چارلز ویلیام الیوت شد، نخستین کالمی لورنس  1۹۰۹که در سال هنگامی

 به نیست قرار که بود کارشناسی دوره دانشجویان جایگاه عنوان به دانشگاه بر تأکید و جامعه از عضوی عنوان به دانشجو مقام بر تأکید دش

جویان این مقطع این بود که قرار دادن آموزش دوره کارشناسی زیر نفوذ تحقیقات علمی برای دانش. سخن الول بپیوندند آکادمیک حرفه

د دانشجو با پیش ص بود که در آن چند ییهاهای مسکونی و خوابگاهحل الول برای این مشکل ایجاد خانهراههای اجتماعی دارد. هزینه

 .کنندیمتشکیل دهند که در آن دانشجو و استاد و مربی در کنار هم زندگی ای را های زندهجماعت تها و سوابق متفاوزمینه

 تا گذشت هادهه. بود درست اصل در بسته هم اقامتی جامعه درباره او ایده بود، نگرانه کوته اجتماعی وحدت مورد در الول نگرش اگرچه

 زندگی به بوستون طقهمن اهل ثروتمند کمتر دانشجویان. باشد کالج در حاضر دانشجوهای مختلف هاینسبت ندهاننمای واقعا هاروارد خوابگاه

 این همه با. بگیرند ریتمجلل هایآپارتمان خوابگاه، به رفتن جای به دادند، ترجیح ثروتمندتر دانشجویان و دادند ادامه خود هایخانه در

 اندیشروشن اهدانشگ رئیس از بیش دانشجویان جماعت عمل در. بود دانشجویان بیشتر برای مطلوبی محل هاروارد الول زمان در اوصاف،

 .داشتند باز ذهنی و بودند

یک چیزند، هرگز بنا  ها بنا بر شباهت خانوادگی است و خوابگاه و دانشگاه دو قسمت ازهای آکسفورد و کمبریج که در آنبرخالف دانشگاه

تر کلمه آموزشططی قتر و عمیباشططد. با وجود این، هدف آنها در معنای گسططتردههای هاروارد جایی برای آموزش آکادمیک نبوده که خوابگاه

 بوده است.

ولی تکمیل تغییراتی  ه،گذاری کالج صورت گرفتای که از زمان پایهترین تجربهبرنامه خوابگاه تجربه مهمی است، از بعضی جهات شاید بزرگ

جو نشان دهند و در ات همگی به دنبال آن بودند که توجه فردی بیشتری به دانشهای زیاد در جریان بوده است. این تغییراست که در سال

نمایی باشد. این یت و راهاموزی دانشجو بیشتر تحت هدآهای خودش متکی کنند؛ در پی این بودند که خودهمان حال او را بیشتر به تالش

های دبیرستانی ضای بچهفت؛ به این معنا که حال و هوای دانشگاه با امر در دانشجویان کارشناسی دربردارنده رفتاری حاکی از بلوغ فکری اس

ن جایی امکان دارد خواهد میل به پیشرفت فکر، بدن و شخصیت را عمق بیشتر بدهد و ایای اخالقی است. میفرق دارد. مسئله کالج مسئله

 القی است.که فرد در فضایی مناسب آن زندگی کند. خوابگاه ابزاری اجتماعی برای هدفی اخ
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 خرده یک رتقایا یا بودن راحت مبنای بر دیگران از خود سازیداهای خوابگاهی که تابع تمایل طبیعی دانشجویان به جتشکیل دادن تیم

ها نیز به در خوابگاه طرح و برنامه جای دادن افراد کنند.رستد پناهگاه خود برای تا شودمی داده افراد به که است امتیازی است، فرهنگ

دهد و اهمیت های آموزشی در تعارض قرار میای است که آزادی انتخاب را با ضرورتریزی درسی به گونهشکلی دیگر، همچون برنامه

پوشی کنند ن زمینه چشمداند. دانشجویان هم گرچه مایل به این نیستند که از آزادی انتخاب خود در ایآموزش را برتر از آزادی انتخاب می

یمی داشته باشد و خواهان های تام که مسئولیتی در خوابگاهها واقفند. من هرگز کسی را ندیدهآموزشی توزیع رندوم در خوابگاهاما به ارزش 

ت جدی روبه رو برچیده شدن بساط آنها نباشد، ولی این کار به لحاظ سیاسی دشوار است و وقتی شکل بگیرد برانداختن آنها با مخالف

ا بر هم زد و آن را ردهد اگر بشود شیوه توزیع تیمی هایی مثل پرینستون نشان میری در نظام خوابگاهی دانشگاههای جاشود. بهسازیمی

ک قومیتی و ملی و آیند که به جداسازی خود بر اساس معیارهای اشترانمی از نو مهندسی کرد، پس از آن دیگر دانشجویان در پی این بر

به صورت رندوم و » ها بر ارزش تعلیمی و تربیتی توزیع دانشجویانخواهد تا کالجار زیادی پول میغیره رو کنند. فقط کمی جرئت و مقد

این دیوارها را در کالج  ها ارزش فروریختنپافشاری کنند، ولی اگر امریکایی« ای به هم ندارندعالقهخانه کردن آنها با کسانی که هیچهم

 آیند.شوند، این دیوارها پایین نمیصیلی به آن وارد میالتحنیاموزند، در دنیایی که پس از فارغ

 

 رابطه استاد دانشجو در کالج متکی به تدریس از نوع سخنرانی 

 اقتصادی را  -عیای ایجاد کرد که خطوط سوابق اجتمادانشجویی همبستهکه جامعه اگر چه دشواری غلبه ناپذیری نیست  ،این دشوار است

گویند مشتاق تماس تر است. دانشجویان میاز این هم مشکل بزندد را بر هم استا -ای که تقسیم دانشجو همبستهساختن جامعه قطع کند. 

تواند های پژوهش محور نمیبرند، با وجود این هیچ یک از دانشگاهکنند از تماس با دانشجویان لذت میهستند، اساتید هم اظهار میاساتید  با

 رده است.کاستاد را حل  -اط دانشجو حقیقتا ادعا کند مشکل ارتب

های سر بحث خرخره استاندارد بر گذرد، یک لولوهای درس مبتنی بر سخنرانی که عمده کالس به درس دادن یک طرفه استاد میکالس

ا اند آنها رتوانستهها نمیهایی ضرورتی عملی بوده، دانشگاهکه وجود چنین کالس بوده است، ولی از آنجا دانشجو -ناظر به تماس استاد 

 اند. براندازند ولی گاه همچون مایه افتخار و گاه همچون مایه شرمساری به آنها نگریسته

های کنند. درسارچه نیز میبلکه دانش را در هم ادغام و یکپ . کنندمیمنتقل های جوان دهند و به نسلها نه فقط دانش را تعمیم میدانشگاه

وچک متفاوت است اما های کآموزش در قالب گروهبته از دهند. این شیوه البهترین حالت هر دو کار را انجام میروش سخنرانی در  بهى کمت

 .تر از آن نیستفرودست

ر طول یک ساعت های کوچک که بتوان آن را دانتهایی از آموزهدر بهترین حالت هم تدریس با شیوه سخنرانی عبارت نیست از رشته بی

که طوری دهد؛ بههای یک کتاب است که هر قسمت بعد جدیدی به آنچه در قسمت قبلی مطرح شده میبیشتر شبیه فصلگنجانید بلکه 

خوب بیان شده  در پایان ترم دانشجو بتواند حس رضایتی از این تجربه به مثابه یک کل داشته باشد. یک درس خوب فقط درسی نیست که

ای خت شدهبی نیست که خوب نگارش یافته باشد. درس و کتاب خوب آن است که تصور پرداباشد، همان طور که یک کتاب خوب فقط کتا

ه آن درس به اتمام پشت آن باشد. دانشجو ممکن است در پایان ترم از کالسی بیرون آید و ذهنش بسیار روشن شده باشد بدون اینکه برنام

 رسیده باشد و همه مطالب گفته شده باشد، و بر عکس.

از شیرین و نرم  شود. خوب درس دادن چیزی بیشبرداشت میآن  تفسیری فراگیرتر از آنی دارد که معموال از« خوب درس دادن»بنابراین 

رس در د برآورد هایپرسشنامهکه « ترکیبروشن و خوش  ایسخنرانی»سخن گفتن و کالس را بیدار نگه داشتن است؛ بیش از عرضه 

  پنج امتیاز بدهد.خواهد برای آن به اساتید از یک تا دانشجویان می هاروارد از

کند، اما به ناچار شواهد برای قضاوت در مورد توانایی هاروارد در مورد توانایی و مهارت تدریس افراد در هنگام استخدام و ارتقا قضاوت می

وانهاده  علمیهیاتاس گروهی از همکاران تدریس کسی که به تازگی مدرک دکتری خود را گرفته محدود است. این کار اغلب به احس

ای گزارش تحقیق تز متقاضی، درباره قدرت تدریس او هم نظر بدهند. از نظر هاروارد، شود که پس از بررسی ارائه سنگین پنجاه دقیقهمی

متری دارد تا قضاوتی که گیری کشود، دقت و سختتدریس مناسب الزمه ارتقاست، اما فرایندی که ضمن آن این قدرت تدریس برآورد می

به عنوان نخستین راهنمای کمیت تحصیالت کارشناسی  های ارتقا، از دفترچهگیرد. کمیتهدرباره قدرت تحقیق و پژوهش فرد صورت می

دهد قرار میها را مورد استناد کنند. این دفترچه راهنما برآوردهای دانشجویان از درسمنبع اطالعات درباره کیفیت تدریس فرد استفاده می
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آوری شده است؛ یعنی کمک به دانشجویان برای اینکه چه درسی را بردارند. به دانشجویان گفته نشده که اصال برای منظور دیگری جمع

« منظوری»اساتید داشته باشند و  هدهند ممکن است نقشی اساسی در تصمیم دربارها انجام میاین برآوردی که با عالمت زدن در پرسشنامه

 ای به استفاده از آن درباره وضع استخدامی اساتید نکرده است.اشاره دهمآن آاز این پرسشنامه در خود  که

ها نقش اصلی دارد ، کالجدن اساتیدعاملی که در به شهرت رسان»گرفت: امریکا این طور نتیجه ها در درباره کالج 18۷8 سال در پیمایشی

ریس نامناسب دا برای تکند بسا که او رهای نوآورانه مستعد میهایی که کسی را برای انجام پژوهشتفکر و تألیف ابداعی است؛ اما کیفیت

تفاوت ک معلم بییآید که یک پژوهشگر بزرگ در سطح اعتبار و شهرت ملی تنها کند. به همین دلیل غالبا این گفته درست از کار در می

 . «است

خواهند طرح طور می رشوند تا هعلمی معموال به خود وانهاده میتادات پژوهشی، اعضای جدید هیبا توجه به اتکای اعتبار اساتید به تولی

مکارانشان چندان هدرس خود را بریزند که احتماال بر اساس همان الگویی است که به خود آنها در دوران دانشجویی درس داده شده است. 

خواهند به زیرا نمی های جدیدی را در سر بپرورانندبهتر شدن بگذارند، یا طرح درسکنند که وقت بیشتری برای معلم آنها را تشویق نمی

هایی از توجه به رد نمونهکنند در ارتقای آنان کارساز نیست. با وجود این هاروادادن می آنان یادآور شوند وقتی که صرف یادگیری بهتر یاد

 تخدام آنها دارد که نتایج آن معلوم است. مندی در اسانگیزه و ایجاد مشوق برای اساتید و قاعده

عیاری برای های خوب و باالبردن کیفیت تدریس، به خودی خود، یک کار با ارزش فکری است. حال اگر همچون مانداختن درسبه راه

از درس و دانشگاه ری بیشتهم دارد که دانشجویان در دراز مدت نصیب  علمی مورد توجه قرار بگیرد، این فایده راتااستخدام و ارتقای هی

 ببرند. 

اهی هم خبر دارد هد در دسترسی دانشجویان کارشناسی باشند و هر دانشگدکند و قول ر دانشگاهی کیفیت باالی اساتیدش را تبلیغ میه

یشتر باشد، آنها هم از ب های بزرگنتظار از دانشگاها هر چه در این باره ،اندکه دانشجویان همواره از عدم دسترسی مناسب به اساتید شاکی

ی برای هرگونه امید ای،علمی آن به پژوهشگران حرفهتادر قرن بیستم، با گسترش زیاد هاروارد و تبدیل هیترند. امیدکننده این نظر نا

عداد یش تحاکی از این است که با افزا 1۹5۰برقراری چنین ارتباطی میان استاد و دانشجو محکوم به شکست شد. گزارشی در سال 

 ای به آموزش انبوه به وجود آمده است. علمی، تمایل تازهتادانشجویان و عدم افزایش متناسب در تعداد اعضای هی

 

 زندگی فوق برنامه درسی؛ فضایی برای تعلیم و تربیت دانشجویان

ال درجه باالیی از رضایت را نسبت به کلیه وجوه زندگی دانشگاهی دانشجو معمو -هاروارد به رغم اعتراض به کافی نبودن مقدار تماس استاد  

هتر از تجارب بشان در هاروارد درسی کنند تجارب زندگی فراها اظهار میدهند. در عین حال به شکل ثابت در پیمایششان نشان می

کنند ولی برای درس می اند که دانشجویان وقت زیادی صرف امور پیش پا افتاده. مدیران دانشگاه دیرزمانی از این نگران بودهآکادمیک است

 دهند. گذارند و اهمیت نمیمینها از حضور در دانشگاه است، آن قدر که باید وقت که هدف اصلی آن بحث و

 رفتارشان لکه منش وزند بای نمیهای بیرون کالس دانشجویان به نمرات آنها صدمهالیتدهد، فعهای در دسترس نشان میتا جایی که داده

گشت اتهام به خودسری و تر رفت، معموال انبا وجود این، به مجرد اینکه موفقیت دانشجو از حدود مورد انتظار پاییندهد. ا هم بهبود میر

امه چیزی از سنخ های فوق برنعلمی به او عرضه کرده است؛ فعالیتتاآموزشی که هیرود نه به کیفیت ضعیف گری دانشجو نشانه میهرزه

اه وظیفه دانشگ خوانند راضی نیستند،هایی که میشود. اگر دانشجویان از درسارزش و موجب حواس پرتی نمایانده میهای بیسرگرمی

ه آنچه دانشجویان واقعا آلود بهای فوق درسی آنها بزند. نگاه اخمامهاست که زندگی آکادمیک آنها را تعمیر و ترمیم کند نه اینکه از برن

 دوست دارند راه درستی برای اصالح و بهتر کردن آنها نیست.

ه صورت دسته جمعی شود با هم ارتباط بگیرند و بدهند که موجب میهای فرادرسی عالقه نشان میدانشجویان برای این بیشتر به فعالیت

کند. سانی فراهم میترین تمایل انی برای این مهممی فعالیت کنند، اما زندگی آکادمیک و کاروبار و درس و مشق فرصت کبرای هدف مشترک

، مأموریت تحصیلی و برده که توجه به این امر، در گذشته ملتفت اهمیت کارهای فوق برنامه بوده و گمان نمیکههاروارد هم، اگر نه این

ز ضمن فعالیت آکادمیک هرگ یباو تقر دهندم میکند. آنچه دانشجویان هنگام کار فوق برنامه تقریبا همیشه انجاآموزشی آن را دچار نقص می

 . است غایب دمیکی است که جدا از زندگی آکامعدهند، همکاری با دانشجویان دیگر است. فعالیت فوق برنامه فعالیتی جخود انجام نمی
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 کنندمی ماستخال التحصیالن هاروارد راباشد. صاحب کارانی که فارغ همکاریتر است که بیشتر در گرو دانش و یادگیری به شرطی جذاب

سیده سانی که نقشاند که در میان جوانانی که آنقدر باهوش بودهبه این نتیجه ر شوند، ک شی  اند که در هاروارد پذیرش  مهمی در تیم ورز

شگاهی یا شجویی د دان شتهدیگر کارهای گروهی دان ست آوردها سی به د سانی که نمرات خوب در د در محیط کار توانناند میاند بیش از ک

 باشند.موفق 

اند، برتری اهمیت کار دههای کلیدی نهفته است، بربیشتر اساتید تراز اول که بازی آکادمیک را که در آن استقالل، ابتکار، و خالقیت ارزش

اروارد از یکی از ههای جمعی در محرومیت توجهی به قدرت رهبری ناشی از فعالیتشناسند. این بیگروهی بر کار فردی را به رسمیت نمی

 حاصل محور هشپژو دانشگاه یک پیشرفت که ندارند توجه علمیتاهی اعضای .های پرورش مهارت رهبری نقش داشته استترین برنامهقوی

ی آرزوها و اجتماعی ایهریشه تمامی با دانشجویی بدنه و دارند، العمرمادام تعهد زمینه این در که ایحرفه پژوهشگران: است دسته دو کار

 شود.خالصه نمی ای که در درس خواندنحرفه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 گروه ربانمه رزیی -مدرییت ربانمه ، بودجه و نظارت راهبردی

2۶ 

 

 راهنمایی: ابدی معمایفصل چهارم : 

 

ود. او ابتدا خیلی نظری کامپیوتر، خیلی پایین آمده ب اش از درس من، مبانیچند سال پیش دانشجویی را به دفترم فراخواندم چون نمره

اند، به دانستهمی های نخست نوعی دوره کردن مطالبی است که از قبلخوب شروع کرده بود، اما برای بسیاری از دانشجویان درس در هفته

ن درباره مهای چه او کمتر به پرسشهر  .کند رسیده نتوانسته همراهیتر خود ان کردم وقتی درس به مراحل مشکلن گمهمین جهت م

 علت از من فهم به یکمک هیچ که کردن پیش و پس شدم. بعد از کلیمی ترنگران و ترکالفه من داد،می پاسخ است نفهمیده را کداماینکه 

از انتزاعیات ریاضی  بحث ما یک مرتبه اند.فتهراست و این را به کسی نگ کرده پیدا ناخواسته بچه که آمد حرف به نکرد، عاقبت او مشکل

حرف بزند. هیچ ش چطور با دوستدانست دانست چگونه این را به پدر و مادرش بگوید. حتی نمینمی ها. اوآدمدرغلتید به زندگی واقعی 

نند، هر در عمق، در کفرار کردند از فکر آن برای همین هم، در سطح، هر دو سعی می ر کنند.دانستند چطور درباره این مسئله فککدام نمی

 بردند.آشوب و بی قراری به سر می

دانشجویان  علمی آشکارتر است. برای همین هم راهنماییتاتوصیه کردن درست برای جایی است که خط اختالف میان دانشجویان و هی

هایشان ا و خواستهکه ممکن است استعدادهاند شان رسیدهای از زندگیهای آکادمیک سطح باال و به مرحلهدشوار است. آنها به موقعیت

 اساتید گاهی نیست. ای در گیرند که به سادگی قابل تفکیک از مسائل دانشهای شخصیها با بحرانحتی بر خودشان هم معلوم نباشد. جوان

 به توجه با. اندهگذراند هادانشگاه در را (آن همه نه اگر) خود کاری عمربیشتر که هستند باریکی حوزه در دیده آموزش متخصصان اغلب

. دارند مشکالت و مسائل این در دانشجویان به کمک برای محدودی امکان اند،نداشته زندگی از ایگسترده و غنی تجربه خودشان اینکه

 که هاییسرفصل هب موضوع فروکاستن با حتی ندارند؛ هم را آکادمیک موضوعات مورد در باال خبرگی با نظر اظهار شایستگی اساتید بیشتر

 مسائل درباره را آنها نداشده استخدام آن یاددادن برای یا اندخوانده را درسش آنچه از چیز هیچ اولی، طریق به. دارند رشته سر آن در خود

 و خردمندی با هک استادی تصویر این، وجود با. شود انتخاب تلفن دفترچه از رندوم طور به که کندنمی کسی از ترکاردان زندگی شخصی

 .است بوده دانشجویان از نسل هر آرمان کند،می راهنمایی را دانشجویان مهارت

داشته نانشجویانشان های دوران نوجوانی دای به بازبینی اضطراباند ممکن است عالقهها کردهساتیدی که عمرشان را وقف پیگیری ایدها

درگیر درک  اعتنا باشند.زیادی به رشته خودشان ندارد هم بیربط  آکادمیکی کهباشند و حتی ممکن است نسبت به پیگیری مطالعات 

نگاهی به فهرست  نیازمند چیزی بیش از انداختنکه های مفید به او فرایندی طوالنی است دانشجوی لیسانس شدن با هدف دادن راهنمایی

م تغییر نکرده هسال گذشته را نداشته و حتی منشا مشکالتش  راهنمایی دانشجو در هاروارد در صدنظام های دانشجوست. امتحان نمرات

شنهادها متقاضی یک شد، تمامی پیآماده می 2۰۰5اش در سال وارد برای بحث و نظر درباره برنامه درسی تازهاینکه هار است. هم زمان با

ن گزارش دهد. کسانی آبود بعدا درباره  قرارشد که ای عنوان میحل مشکل راهنمایی همیشه همچون وظیفه کمیته نظام راهنمایی بهتر بود،

داشتند که دانشجویان باره سخن چندانی نکردند، در اینپذیرتری پیشنهاد میکرد نظام درسی هاروارد برنامه درسی انعطافکه در جهت به

گیری بیشتر به دانشجو یعنی واگذاری تصمیم توانند از این وضع انعطاف پذیرتر بهتر استفاده کنند. چون انعطاف بیشتر در برنامهچطور می

ن داد، توصیه کرد که با ضعف نظام راهنمایی محتمل است مشکل او را بیشتر کند. هنگامی که کمیته راهنمایی گزارش نهایی خود را بیرو

نکه دانشجوها باید چه در مورد ای راهنماهای بیشتری به کار گرفته شوند و یک رئیس راهنما مسئولیت نظام راهنمایی را بر عهده گیرد، اما

و  تعلیمکادمیک، هایی چون راهنمایی آتواند به قسمتمشکل راهنمایی می جنس توصیه و راهنمایی را دریافت کنند، یک کلمه هم نگفت.

 مشکلیست و بروز نیست، چون احوال دانشجویان از هم جدا نی شسته رفته، بندی خیلیتربیت اخالقی و خودشناسی تجزیه شود. این تقسیم

  .کندهای دیگر را هم متأثر میقسمت ،در یک قسمت
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 راهنمایی آکادمیک

ز استادان را در مقام که اگر هر کس دیگری به جکنیم این است  باره نقلای در ایندهندهدهنده یا ظاهرا تکاناگر قرار باشد سخن تکان

جویان بر آن اتفاق نظر علمی و دانشتانظام راهنمایی یکی از معدود موضوعاتی رئیس و هیبگماریم بهتر است. ناکارآمدی دانشگاه  راهنما در

سال اولی راهنمایانی  توجهی از دانشجویانر قابل شما»کند حاضر در کمیته بررسی برنامه درسی هاروارد اعتراف می تیددارند. یکی از اسا

مربوط است خوب  اجتماعی، همه چیزهایی که به زندگی در محیط دانشگاه و خوابگاهدارند که تجربه آکادمیک چندانی ندارند. از منظر 

 «.سان بهتری برویمسراغ ک هایی بردارد، بایدباره که در مورد انتخاب برنامه درسی بهتر است دانشجو چه درسرود، اما در اینپیش می

ه سومی هم برای این کند، اما قطعبه چالش بدل می نتخاب رشته راا و دانشجویان بخشی از آن چیزی است که علمیهیاتدر  اختالف دید

 ،د براون، امکان خطا وجود نداردیا برنامه درسی تعلیم و تربیت آزا الیوتهای برنامه درسی. در برنامه تماما ها و الزامپازل وجود دارد: ضرورت

مچون توزیع های درسی که مخلوطی از این دو است، هبرنامه ها شود، اماممکن است انتخاب بد موجب از دست دادن برخی فرصت فقط

ای دانشجو را ملزم مهکنند. چنین برناازده موضوع درسی هاروارد یا هفت موضوع پرینستون، هر دو نوع مشکل را ایجاد مییالزامی برنامه 

رسی درباره میلتون حتما باید میان درسی درباره دانته و د هایی را انتخاب کند که طبق برنامه باید یکی از آنها را بگذراند، مثالکند درسمی

یا این درس برای فالن آیکی را بردارد. درس دانته برای همه انتخاب بهتر نیست، و یک استاد رشته علوم اگر مشاور باشید بعید است بداند 

جو تصورش این باشد که کند اگر دانشبهتر کار می (ابیاز واحدهای الزامی و انتخ)دانشجو بهتر است یا نه. دوم، یک برنامه درسی ترکیبی 

طمینان کافی اکنند منطقی باشد مگر وقتی راهنمای دانشکده بگوید منطقی است. وقتی راهنماها منطقی است، و دانشجویان تصور نمی

کنند این دروس می چرا فکر فت کهشود ایراد گرخوب است، دیگر به دانشجوها نمی دانشجویاننداشته باشند که برنامه دانشگاهی برای 

رش از روی آن آسان پای از روی مانع اداری است؛ آن هم مانعی که چنان خمیده است که کمترین توقع ممکن را دارد و الزامی پرش بیهوده

 است.

 راهنمایی اخالقی

از پذیرش این هم شرمسار  سازی برای آن دارد وینهشود، عالقه اندکی به زمهاروارد دارد پاورچین از تعلیم و تربیت اخالقی دور میامروزه 

اخالقی شهروندان و  ما کماکان از مسئولیت خود در تعلیم و تربیت»کند است. گزارشی عمومی از بررسی برنامه درسی جاری قویا اعالم می

اه محو شده است. دیگر کردند از تخته سیمیتر تدریس ها پیشبا وجود این، بیشتر قواعد رفتار اخالقی که کالج. «رهبران مسئول باخبریم

ان کمک کنند ها در اینکه به دانشجویشود، برای همین هم کالجاجماع و اتفاق نظری بر این نیست که چه چیزی منش خوب محسوب می

د، ارتباطش با شستون ، فرد هرگادون که بعد رئیس بخش پذیرش دانشگاه پرین2۰۰1اند. در سال میل شدهتری باشند بیهای خوبتا آدم

دهیم که منش خود را یسازیم یا اینکه به آنان تذکر مدانم آیا ما منش آنها را میمن نمی»دانشجویان را در کالج این طور توصیف کرد: 

واجه اطعیت متر با تشویق به برخاستن و قدرت به خرج دادن و قهای جزئی در زندگی دانشجویان که پیشزمین خوردن« ارتقا دهند؟

دن و تطبیق با شرایط دیگر انواع راحت کر زمانی یاپوشی از قواعد و محدودیت ی درباره معالجه و درمان، چشمهایتوصیه شد، اینک بامی

 شود. روبه رو می

موعه دروسی کوشند فکر کردن اخالقی و موضوعات اخالقی را در کالس تدریس کنند. برنامه درسی مرکزی هاروارد با داشتن مجها میکالج

های معنوی دقیقا همین کار را های معنوی و پرینستون با مجموعه دروسی به نام فکر اخالقی و ارزشدرباره استدالل عقالنی و ارزش

ای اخالقی را به شکلی کامال غیر منتظره برای توان سوار کرد این است که مسئلهبنا به تجربه من تنها حقه کارآمدی که می .کنندمی

دانشجویان مطرح کنیم تا درس اخالق و اندیشیدن به آن با واقعیت زندگی گره بخورد. برای نمونه من در درس خودم، مبانی نظری کامپیوتر، 

گذار رشته علوم کامپیوتری، الن تورینگ اختصاص دادم. هنگامی که این داستان کوتاه در پنج دقیقه از وقت را به داستان تلخ زندگی بنیان

انداخت، نه برای اینکه داستان خیلی جذاب و اخالقی مورد بحث خیلی مخالفت برانگیز بود بلکه به شد سکوتی سایه میمن نقل میکالس 

ای بود که دانشجویان و اساتید طبق آن با هم بود که جایش نبود و برای همین هم ناقض قاعده شدهاین دلیل که داستان در جایی نقل 
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غیر منتظره بود، برای همین هم فقط ی برایشان اصال منتظر چنین بحثی نبودند و این به کلنان کالسی چویان در کردند. دانشجبازی می

 و از بهت در آمدند.  م نفس راحتی کشیدندوقتی به بحث ریاضیات تورینگ بازگشت

های خودشان یمن را بفهمند که با تصمترین وظیفه راهنما، حتی راهنمای آکادمیک این است که به دانشجویان کمک کند تا خودشامهم

ان عجیب باشد. روان بگیرند حتی اگر برای دیگر خواهندهای که میتصمیمرودررو شوند و مسئولیت آن را بپذیرند؛ کمک کنند تا بتوانند 

تکنیک راهنمایی کارآمد  عنوان یکتر بگوید، گاهی به گرداند تا منظور خود را روشنبه او برمیمبهم فرد را  درمانی فردمحور، که هر اظهار

شکلی  های او درفتهبازتاب دادن گالنه به فردی که به طلب راهنمایی آمده و همد و با گوش کردن مهربانانهتواند فقط است. راهنما می

 و نوجوانی، ناسیشنروا هودیدادن نیازمند داشتن درجاتی از درک ش کردن و اندرزراهنمایی همراه با اندکی طرفداری به او کمک کند.

ا دارد. اگر نتوانند ود که مضمونی بیش از حدود تخصص آنهشمی پرسیده سؤالی اساتید از که زمانی. است دوش بر باری و اخالقی مسئولیتی

خواهد ودداری هایی خفهمد و از طرح مجدد چنین پرسشدورتر از حدود تخصص خود را بینند و پاسخی در خور بدهند دانشجو این را می

 شود. گوهای دانشجو و استاد راهنما مطرح میوهایی با مضمون اخالقی کماکان در گفتبا همه این اوصاف پرسش کرد.

*** 

ا غمگین است و دهد دانشجوی گریان حتمآکادمی چه سیر تحولی داشته که اینک باید برای اساتید بروشوری فرستاده شود که توضیح می

توانند مشاوران نی میاساتید فقط زما شناسی و مشاوره هدایت کنند؟ای در امر روانجویی را به سوی افراد حرفهکند چنین دانشتوصیه می

رد توجه بیشتری گمامی خوب تلقی شوند که دانشگاه به شخصیت فردی، صداقت اخالقی و فرزانگی و دانایی کسانی که به عنوان استاد بر

انتظار داریم زندگی دانشجویان  تری را طالبیم، اگر واقعا از اساتیدنزدیک علمیهیات -رابطه دانشجو  واقعاتر بگویم: اگر ما معطوف کند. صریح

ه مقام استادی منصوب برا ن را داریم که کسانی هایشان این دیدر این صورت به دانشجویان و خانواده ،را هدایت کنند و نه فقط درسشان را

 ارتباطی صمیمی داشته باشند. م با فرزندان مایکنیم که بتوانیم از آنها بخواه

ای برای نظیم برنامهتشوند با خویی ستایش برانگیز گزینش نمیوخلقبا معیار برخورداری از  علمیهیاتسازگار کردن این واقعیت که 

سی طالق را رسوایی کو زمانه دیگر  در این دورهگرچه  ای دارد. به طور مثال،برقراری رابط بهتر میان استاد و دانشجو، دردسرهای جدی

یا جای این حدس نیست کند، اما در مورد کسی که سابقه سه یا چهار طالق در کارنامه خود دارد چه؟ اگر استادی این طور باشد آتلقی نمی

خودش با سنگدلی  هایچهب که چنین کسی به قدر کافی فرزانه نیست تا بتواند راهنمای دانشجویان لیسانس باشد؟ در مورد استادی که با

هایشان را با این توقع به ها بچهشود، اما خانوادهها البته جرم نیست و در میان بسیاری از مردمان دیگر هم یافت میکند چه؟ اینرفتار می

 هایی مهربان و اخالقی باشند.فرستند که کسانی که قرار است آنها را راهنمایی و نصیحت کنند، انسانکالج می

ستخدام برای اهایی که تمرکزشان بر تحقیق و نه تدریس است تقریبا الگوی واحدی را برای بررسی صالحیت متقاضیان تمامی دانشگاه

هروندی آکادمی استخدام بندند. خط مشی هاروارد این است که اساتید بر مبنای تدریس، پژوهش و تعهدات ناظر به شبه کار می علمیهیات

یرون دانشگاه است. بای های دانشگاه و شرکت در اجتماعات حرفهگیرند؛ منظور از شهروندی آکادمی مشارکت در کمیتهیشوند و ارتقا ممی

قع چنانچه این شود. در وااش چگونه باشد اصال در معیارهای گزینش داخل نمیفارغ از مجرم نبودن، اینکه شخصیت فرد و رفتار شخصی

د ایراد قرار بگیرد زیرا تواند خالف نظم مرسوم دانسته شود و حتی از منظر قانونی مورارتقا مطرح شود میمعیارها در یک جلسه استخدام یا 

ای حرفه است رفتار ممکن البته استاد جذب هایکمیته. اندبوده نشنیده آن درباره چیزی رهتواند طرح معیاری برای سنجش اساتید با می

تواند چرت زدن، می کالس بهنامزدها را در نظر بگیرند. دزدی علمی، کار پیش از اندازه از دانشجویان فوق لیسانس و دکتری یا رهاکردن 

  ارتکاب برخی جرایم نه.های عدم صالحیت دانسته شود اما نشانه

 گماشته شود راهی پیدا کنند بهتر است توقع علمیهیاتمقام عضو  بهتوانند برای مالحظه شخصیت کسی که قرار است ها نمیگر دانشگاها

دانشجو ممکن است استادی را در مقام تدریس و ارائه سمینار  باشد کهخود را از رابطه استاد و دانشجو پایین بیاورند. اگر این حقیقت داشته 

دارد هم آن برتری کارساز باشد، بهتر است به این امر اذعان  نیازبسیار سطح باال ببیند اما نباید توقع کند که در موقعی که به راهنمایی 

شود خوشبخت است زیرا تعداد زیادی از این اساتید وجود ندارد. هر دانشجویی که از جانب یک استاد فرزانه با خوشرویی راهنمایی میکنیم. 
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تواند راهی برای جبران این نقیصه دهد که دانشگاه میرا با یادآوری این نکته پایان می علمیهیاتاندیشه خود درباره راهنمایی اعضای  باک

شوند هم بر اهمیت داشتن شخصیت کسانی که منصوب می (های دیگری )به جز استخدام و ارتقای اساتیدتواند از راهدانشگاه می» :پیدا کند

گذارند همچون رؤسای بخش اداری، مربیان ر میثساتید که بر زندگی دانشجویان اتأکید کند. از جمله اینکه در گماردن کسانی غیر از ا

های ناظر به استخدام شغل مربیگری در واقع اعالمیه .بر عنصر شخصیت در آنها مواظبت کند« ها، و بسیاری دیگرخوابگاه ایورزشی، روس

« به عنوان فرد و ورزشکار باال ببرند و استعدادهای خود راها یتظرف کمک کردن به دانشجویان ورزشکار برای اینکه»وظایفی چون  معموال از

های علمی، های ورزشی، بر عکس دپارتمانبرند. برای همین است که مربیان فوتبال بهترین راهنما برای دانشجویان هستند. دپارتماننام می

 کنند.نه زندگی جوانان را هدایت کنند توجه میهنگام تصمیم درباره استخدام، به شخصیت، اخالق و اینکه برگزیدگان چگو
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 ها باال می رود؟ چرا نمره فصل پنجم:

 

آور کند خفتد اعطا میهای ممتازی که هاروارها و رتبهطی هشت سال ریاست من بر کالج کارشناسی هاروارد چیزی ندیدم که به اندازه نمره

ها مورد تورم نمره در»هم  او رئیس دانشگاه، آقای سامرز، اظهار داشتخواند. « مضحک»باشد؛ امری که یکی از رؤسای دانشگاه پیل آن را 

هشدار داده که  علمییاته ضایو به اع «های ممتاز و دادن نمره باال را خوش نداشتهاعطای رتبه زون بهها نگران بوده و تمایل روزافو رتبه

هد بود. بیرون دانشگاه سخن تر به نفع آنها خواگیرانهدهی سختگیرانه است. او به دانشجویان اطمینان داد نمرهاستانداردهای هاروارد آسان

 «.ام دهدانش انجمبادا کاری به زیان دانشجوی »گیرانه و راحت هاروارد بود و دانشگاه نگران این بود کهدهی آساناز چگونگی نمره

سوی دانشگاه  دهی خودش تحقیق و بررسی انجام داد، در بهار بعد گزارش مالیمی ازپس از یک سال که هاروارد در مورد وضعیت نمره

شهود بود، تبریکی بود ها شد، اما آنچه در این میان مهای رسمی توسط هاروارد آماده و خوراک رسانهمنتشر شد، نظرات داده شد، اطالعیه

گزارشی در مورد نمرات  کرد. دفعه بعدکه برخی اقدامات را در ارتباط با این مسئله مهم انجام داد است نثار خودش میروارد از اینکه ها

ذشته باال رفت و به بعد، نمرات درست همچون گ لاند. اما ساای تنزل کردشد اعالم کرد نمرات تا اندازهوجود داشت که بر اساس آن می

 تا آن زمان بود رسید و سال بعد نیز این افزایش همچنان ادامه یافت. از آنچهسطحی باالتر 

ری و سرآمدی ای است که های برتر مبتنی بر منافعی است که برای دنیای بیرون دانشگاه دارد؛ نمرات باال نشان برتدهی دانشگاهشیوه نمره

انشجویان و، از نظر بیند که به تک تک دپذیر خود را در قالب نمراتی میشکلی روشن و عینی گرفته است. جنون برتری طلبی تجلی اندازه

؛ بنابراین باالرفتن شود. کار نمره این است که نشان استاندارد آکادمیک باشدها، در نهایت به مؤسسه آموزشی داده میمتوسط سطح نمره

 شود. نمرات نشانگر افول استانداردها محسوب می

 ؟ روندها باال میچرا نمره

رتبه شگاه نیز، اعطای درجه و دانند، اما حتی در دنیای بیرون از دانمی استانداردهابرخی منتقدان افزایش نمرات در دانشگاه را ناشی از افول 

یروهای اجتماعی پیچیده و نتواند نتیجه می« تورم»است.  معیار شدهباالتر نباید بدین معنا باشد که عمل امتیاز دهی تهی مایه و بیبهتر و 

های دانشجویان به همعنا شدن استانداردها نیست، چرا برای بیش از یک قرن نمرپس اگر افزایش نمرات ناشی از بی ای باشد.تنیدهدرهم 

 طور مرتب افزایش یافته است؟ پاسخ مشخصی برای این پرسش نیست، اما چند توجیه مناسب وجود دارد.

اساتید را تحت فشار قرار  دباشاال ها خیلی بکند و زمانیکه نمرهها را بازبینی میگاهی مدیریت دانشگاه نمره :سوی دانشجویان فشار از

ماند. گاهی هم برعکس، فشار از سوی دانشجویان است که ها برای مدتی متعادل میگیرد نمرهدهد؛ سپس با نظارتی که صورت میمی

شود تغییر نمرات نمی که به نظر آنها خیلی پایین هستند و نه خیلی باال شکایت دارند. اعتراض دانشجویان منجر بههمیشه به خاطر نمراتی 

تغییر کند، اما قدرت این  شود، ممکن است دریکی دو مورد نمرهه داده میای که هر سالها هزار  نمره، از میان دهدرو اگر تغییری صورت گی

از سوی رؤسای دانشگاه ی پراکنده و موقت تهزاران دانشجو از فشاری که همراه با تردید و به صور انب تک تک اینجفشار صعودی فزاینده از 

اعتراض دانشجویان  پاسخگویشده هرگز  نظرهای تجدیدبیشتر است. حتی اگر آن نمرهشود، بسی می ها در جهت عکس واردو دانشکده

 گیران تبدیل شود. دهی آسانانشجویان ممکن است یک ترم یا یک سال بعد، به عادت نمرهنباشد، خاطره اساتید از رنج و ناراحتی د

ا به این خاطر که دانشجویی ای را تنهدهی است. البته این اشتباه است که نمرهدانشگاه دشمن ثبات و تعادل در نمره، لزوم روابط بهتر دانشجو

اعتراض نکنند نیز نادرست  اندازه دادن نمره های باال به همه دانشجویان برای اینکه آنها اصالرا خوشحال کرده باشیم تغییر دهیم. به همین 

ند دانشجویان ساتید انتظار دارها از اها و دانشکدهدانشگاه راین، روسایبعالوه .خواهند دانشجویان را خوشحال کننداست اما اساتید مصرانه می

 سازند.  را خوشحال
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پذیری قرار دارند. هنگامیکه یک استاد تازه کار از دانشگاه اعضای تازه کار دانشگاه در موقعیت آسیب :و احکام استخدامیرزیابی دانشجو ا

شود، بحث درباره رتبه آموزشی او صرفا وابسته به کند، یا هنگامیکه موضوع ترفیع این استاد مطرح میهاروارد تقاضای رسمی شدن می

پرسی دانشجویان درباره کیفیت تدریس او صورت گرفته است. حتی با وجود اینکه ارزشیابی دانشجویان از دروس، امتیازی است که از همه 

گیرد، فشار برای کسب رتبه خوب موجب های احتمالی آنها صورت میهای نهایی خود را بدانند یعنی پیش از اعتراضپیش از اینکه نمره

دهد شناخته شود؛ زیرا معموال ارزیابی مطلوب و دلخواه د که به عنوان استادی که سخت نمره میشود استاد تازه کار از این پرهیز کنمی

های دانشجویی در احکام های باال دارد. برای کاستن از این منبع فشار فزاینده روی نمرات، نقش ارزیابیاساتید رابطه مستقیمی با نمره

ارز آن و دیگر اشکال ارزیابی آموزشی جایگزین شود؛ حرکتی که با کمی تالش بیشتر استخدامی و ارتقای اساتید باید با مشاهدات هم 

 تری را نیز برای ارزیابی بهتر اساتید تولید خواهد کرد.اطالعات صحیح

التحصیالن ارغبا وجود اینکه کیفیت علمی دانشجویان کالج، به این دلیل که امروزه تعداد بیشتری از ف :دانشجویان اکنون بهتر از قبل هستند

زیرا ذخیره  شوند، به طور کلی کاهش پیدا کرده، اما کیفیت علمی دانشجویان هاروارد بهتر شده است،های امریکایی وارد کالج میدبیرستان

 پذیرش این سبب شده که دانشگاه با مشکل پسندی بیشتری دانشجویان رابوده و ورودی یا گروه داوطلبان ورود به آن دائما رو به افزایش 

باشد، اما این میزان افزایش نمره با میزان پیشرفت دانشجویان  هکند. پیشرفت در بدنه دانشجویی ممکن است موجب افزایش نمرات شد

ی طرفداری پرشور از نقش آفرینی مطلق آن برای رؤسای تتر، اغراق در مورد اهمیت این عامل یا حتناسب ندارد. بدون تحلیلی دقیق

 ن است. ساآها دانشکده

ها را توضیح های درس با تعداد دانشجوی کمتر نیز بخشی از میزان افزایش در نمرهتغییر جهت به سمت کالس :ترهای کوچککالس

تر باالتر است؛ شاید به این دلیل های کوچککالس دهد نمرات دردهی انجام شده نشان میهای نمرهدهد. همه مطالعاتی که روی شیوهمی

 شناسند. های جمع و جورتر دانشجویان و اساتید یکدیگر را بهتر میکه در کالس

آنها و بهبود سطح کیفی  تحصیلیدهند برای پیشرفت وضعیت ترم به دانشجویان خود درس می طول خوب که در معلمان :تدریس بهتر

های الگو برای حلآنها راه ،نویسنددانشجویان میهای های مقالهنویسکشند. آنها نظر خود را روی پیشتکالیف و آثارشان سخت زحمت می

دهند تا اشتباهاتشان را تکرار نکنند. این اساتید همیشه با دانشجویان جلسه کنند و در اختیار دانشجویان قرار میمسائل ریاضی تهیه می

یسند. اگر دانشجویان در پایان ترم در مقایسه با دارند تا به آنها کمک کنند که دریابند چگونه فکر کنند، چگونه استدالل کنند و چگونه بنو

اند؛ بنابراین طبیعی است با شود اساتید کار تدریس خود را به درستی انجام ندادهابتدای ترم کاری با کیفیت برتر نداشته باشند معلوم می

واقعیت  رسدهای باال را کمتر از حدی که به نظر میفروتنانه نمره علمیهیاتهای دانشجویان نیز باال رود. اعضای افزایش تالش اساتید، نمره

 .دهندداشته است، به حاصل کار خودشان نسبت می

دهی مستلزم این است که ا شود زیاد است زیرا نمرههسبب تورم نمرهدهی خود احتمال اینکه مقیاس نمره :بندی نمراتتنوع زیاد در دسته

ها خیلی دسته هنگامیکه این دهد. اختصاص یر ثابت و معینی دارندهایی از نمره که مقادرا به دسته عملکرد های ذهنی روی کیفیتداوری

 ند. یش دارتعدادی از آنها گراتنها به استفاده از  دهندگانزیاد باشند، نمره

یعنی علوم انسانی، علوم اجتماعی  های تحصیلیدهی در سه حوزه اصلی رشتههای نمرهتفاوت معناداری میان شیوه :مورد خاص علوم انسانی

شود. در حوزه علوم انسانی تمایل به جداسازی کیفیت نوشتار از و علوم طبیعی وجود دارد و باالترین نمرات در حوزه علوم انسانی دیده می

های دانشجویان را مقالهاولی است.  مستقل ازکیفیت اندیشه است، و اختصاص نمرات به دانشجویان بر اساس قضاوت و داوری روی دومی 

دهند، و بعضی از آنها می و نمره خواننددانشجویان تحصیالت تکمیلی که حکم کمک استاد را دارند، می مانبیشتر دستیاران آموزشی، یا ه

 نابسامانی این. بدهند یینپا نمره شده نوشته بد اینکه دلیل به پردازی خوبی داردپژوهشی یا نظریه ای را که محتوایبا دارند که مقالهااز این 

های با سطح علمی پایین های علوم انسانی زمانیکه هاروارد درها را به روی دانشجویانی که بیشتر از دبیرستانلهمقا ارزیابی در آشفتگی و

 جایی که کیفیت آموزش نوشتن نیز در آنجا ضعیف است بیشتر شده است. ،آمده بودند باز کرد
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ینی، که حداقل عوجود دارد که هیچ بخشی از علوم انسانی از چیزی نزدیک به استانداردهای مبتنی بر حقیقت همچنین این حقیقت ساده 

نسانی استاد برای اای از قضاوت ذهنی شخصی و همدلی مند نیست. آمیزهگهگاهی درون همه علوم و یا در برخی از آنها وجود دارد، بهره

 د نمرات علوم انسانی نقش قابل توجهی داشته باشد.مندانشجو ممکن است در اریب صعودی نظام

دهند، اما در عین حال خودشان گیرانه مورد عتاب قرار میدهی آسانمدیران هاروارد گاهی اوقات اساتید را برای نمره :های مختلطنشانه

با دانشجویان و در  ی مهربانی کردنفرصتی براترساند. اساتید از هر گیرانه دانشجویان را میدهی سختگاهی بر این باورند که شیوه نمره

 کنند.های باال را لغو کند استقبال میدادنای که اردوکشی برای مبارزه با نمرهعین حال از هر نشانه
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 ارزیابی به مثابه آموزش فصل ششم:

 

دهند. منتقدان ره میگیرد این است که چرا اصال اساتید نمقرار میدر میانه این همه هیاهو در مورد تورم نمره، آنچه کمتر مورد توجه 

دهی، هنوز هیچ اجماعی ظام نمرهها اندیشه و بحث در مورد نکنند، اما بعد از دهههایشان را با اطمینان همراه با خشم و تهدید ابراز میانتقاد

و نامتناقض، که  دون توافق روی اهداف، پیروی از یک معیار همسازکنند. بدر این مورد وجود ندارد که منتقدان به چه هدفی خدمت می

شناسی نخواهد داشت ای برای بهبود آموزش دوره کاردهی فایدههمگان در مورد آن توافق داشته باشند، غیر ممکن است. تثبیت نظام نمره

ها تقاعد شوند اگر نمرهدهند، مگر اینکه ممی دوم قرار هتر، در موقعیت درجرا نسبت به مسائل آموزشی مهم «نمره تورم»و اساتید همچنان 

 .شان را که همان آموزش است بهتر انجام خواهند دادشغل اصلی ، آنهادوپایین نگه داشته ش

ادن به دانشجویان د( نمره 1استدالل اساسی استفاده شده است:  چهارها، برای توجیه ارزیابی دانشجویان بر اساس نمره از طی این سال

ویان سبب ساز تشخیص ( نمره دادن به دانشج2تر کار کنند و با اطالع از حاصل کارشان فارغ از دلواپسی باشند؛ سخت هاشود آنمی بموج

( نمره دادن به 3د؛ سازترین دانشجویان را فراهم میشود و نیز امکان دریافت بهترین کارها از بهسرآمدی و اعطای نشان برتری ممکن می

ان بهتر هستند معلوم خواهند بدانند کدام دانشجویان از دیگرشود رتبه دانشجویان برای افراد بیرون دانشگاه که میدانشجویان باعث می

 شود بیشتر یاد بگیرند.( نمره دادن به دانشجویان موجب می4شود؛ و در نهایت 

ی فدام از آنها وجهی مناند؛ البته گاهی برخی از آنها بیشتر از سایرین مشهودند. هرکاین چهار رشته دلیل در هم تنیده شده در طول زمان

ه الیه منفی فقط مدت الیه مثبت آن مهم باشد. کشف دوبار ازر شترسد این وجه کمتر یا بیدارد، و بسته به حال و هوای زمانه به نظر می

مکن است این وجه به است، در غیر این صورت م ذیرپ دهد امکانز اینکه انگار قدیمی درباره ارزیابی خود را نشان میزمانی طوالنی پس ا

 شود.سادگی فراموش 

تر اساتید جایگاه آموزشی زمان، ارزیابی دانشجویان بیش از آنکه نقش نوعی گواهی بردار و عملکرد آنان را داشته باشد، در نظر بیش با گذشت

ده عاقالنه از تشویق و تنبیه از آن، دانشجویانشان را از طریق استفا استفادهای است که معلمان با . برای این اساتید، نمره ابزار محرکهافتی

رای تحریک بدهی دخیل است، مانند ترجیح پاداش بر تنبیه های ذهنی که در نمرهکنند. قضاوتبه یادگیری هرچه بیشتر وادار می

 شود.ات سبب میواقعی و عینی کیفیت علمی دانشجویان با هم ترکیب شده و روند صعودی ماندگاری را در نمر بهبوددانشجویان، و نیز 

 استدالل سخت کوشی 

ه دانشجو ملزم تون درسی و درس پس دادن در مواد درسی کطی دو قرن اولیه پس از تأسیس هاروارد، آموزش عبارت بود از: حفظ کردن م

هم و کاربردی در جامعه های مبه گرفتن آن بود. این نظام نه به این منظور که جوانی را که تازه وارد دانشگاه شده برای به دست گیری نقش

امعه آن روزگار طراحی جهای مناسب شئونات آنها در زادگان برای کسب مقامآماده کند، بلکه اساسا برای دادن تأییدیه و اعتبار به اشراف

های بولی نبود. آزمونگیرانه و بی چون و چرا، اما نشان عالی آکادمیک ارزش مقشده بود. حضور در کالس اجباری بود و مقررات دقیق، سخت

شان عالی آکادمیک ندائمی، به جای اینکه  تالش و پشتکاردهد.  عادت کوشیگرفت تا دانشجویان را به سختهمیشگی بدین منظور انجام می

 .شدبود که محترم شمرده می د، ارزشیباش

 معایب استدالل سخت کوشی

نند بلکه چون داردشان که سخت کار کمیا نه برای اینکه و ،کوشی ارزیابی این است که دانشجویان از آن متنفرندمشکل نظریه سخت

ی که دانشجویان شود. زمانیادگیری دور میاز اهداف  نظام غیر منعطف ارزیابی به راحتی کند. کار بیهوده انجام دهند.مجبورشان می

یان دو رقیبی مکالس درس به بازی دست بدهند، هم به درستی کاری که باید برای موفقیت انجام دهند از  دف واعتمادشان را هم به ه

ه در نقد این روش ک اسدید و انعطاف ناپذیر منتقدان خود را بر این اسهای شگیریحامیان سخت شود که به هم بدگمان هستند.تبدیل می

 :کندنه استدالل میدهند؛ در این باره منسفیلد این گوکنند، مورد تمسخر قرار میبه احساسات دانشجویان نسبت به نمراتشان اشاره می
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جویانی است که دانش وزش، پژوهششده است. بنابراین تشخیص، هدف از آم س ناشیتورم نمره از تأکید آموزش امریکایی بر مقوله عزت نف

دهی فشار ست. نظام نمرها یرحمانه و غیر انسانگیرانه، بیدادن سختبه آنها، یا نمرهدادن در نتیجه نمرهاحساس لیاقت و توانمندی کنند؛ 

 .نظام، نظامی مبتنی بر قضاوت استکند. این رقابت را تشویق میهمدلی،  کند و به جایروحی ایجاد می

کند و همت ش کمک میبه ایجاد یک انحراف ضد تحقیق و پژوه»استفاده از اهرم نمره برای اینکه دانشجویان را به تالش کردن وادار کنیم 

کند. این گونه است می گیریمند برای مطالعه جلوآورد و از استقرار روحیه مشتاق و انگیزهدانشجویان را تا حد تالش برای نمره پایین می

وان از آن نمره شوند که بتشود، یعنی دروس بر این اساس انتخاب میدهی، انتخاب نابخردانه دروس تشویق میکه توسط این نظام نمره

یاز به رنج و که ن افتدامروزه تقلب در دروستی اتفاق می«. کندباالیی گرفت و نیز به رشد و افزایش تقلب در میان دانشجویان کمک می

شان ت و هم دردیمعنی اساند بازی ای که باید در آن شرکت کنند بیزحمت زیاد یا به عبارتی جان کندن دارد زیرا دانشجویان فهمیده

 کند.نسبت به هم آنها را به تقلب تشویق می

ود دانشجویان شدهی برای اینکه باعث نمرهکوشی طاقت فرسا ضد آموزشی بودن آن است. اتکا به استدالل بنیادی در برابر منطق سخت

ها القا شود یادگیری سخت کار کنند، شیوه تدریس بدی است. نباید در کالجی مثل هاروارد دانشجویان نیازی به این داشته باشند که به آن

که آنها را به  درس این باشدمهم است و مطالعه و تحصیل ارزشمند. اگر تنها روش برای وادار کردن دانشجویان به مطالعه سخت در یک 

هایی از به بخش استاد باید سعی کند با ارتباط دادن درس .نمرات بد تهدید کنیم، احتماال در روش تدریس آن درس ایرادی وجود دارد

تر، جالبرا  گیرد، آنای است که دروس دانشگاهی در آن قرار میدانش و تجربه بشری که فراتر از محدوده تنگ قوانین خشک و رسمی

واهد تدریس کند خاست که استاد میچیزی  تر تدریس کند. اگر این شیوه غیر ممکن است، شاید این درسانگیزتر و هیجانسرگرم کننده

  گیرد. ر قرار میفشا، تحت ای ارائه نشده استکنندهتحصیلی که برای آن هیچ منطق متقاعد ک الزامانجام ی دانشجو برای است نه آنچه

 استدالل سرآمدی

 افتخار هبه من اعطا کرد هارواردباشد؟ من به رتبه باالترین امتیاز که نتواند مخالف سرآمدی و برتری باشد یا اینکه در پی آن چه کسی می 

اساسی و مهم برای الل . اما به عنوان استدمفتخرند هایشانرتبه به یقین طور به امتیاز باالترین رتبه دارندگان دیگر که چنان کنم،می

ز آن سرشار از عوارض ها در تشویق دانشجویان به کسب نشان برتری یا نومیدی ادهی، باید گفت قدرت نمرههای نمرهها و استراتژیسیاست

 شود.جانبی مضری است که طی این قرون تشخیص داده شده و البته دوباره فراموش می

به طور قطع معلم مایل »دهی قرار دارد. در سخن منسفیلد، های جدید از نمرهس بیشتر ارزیابیاستدالل مبتنی بر نقش نمره در برتری، در پ

این «. د متمایز سازداست به تعداد اندکی از بهترین شاگردانش طوری نمره دهد که آنها را از دیگرانی که جزر یک چهارم برتر کالس هستن

یگری بود از اسارت این دن برتر هاروارد درجه باالترین امتیاز را دریافت کردند، مثال الزام و اطمینان از اینکه فقط پنج درصد دانشجویا

ازمند رسم خط تقسیمی دانشگاه درجزئیات نظامی که اتفاقا با نیات بسیار خوبی هم ایجاد شده است. هرچند ایجاد این محدودیت در واقع نی

 یاس قرار داشتند نداشت.تر روی این مقدانشجویانی که بیست پله باال در یا پایینهای تحصیلی بود که تفاوت معناداری با دیگر میان معدل

 معایب استدالل سرآمدی

بینی نشده دارد. مقوله انتزاعی باارزش )در این های پیشپیام همیشهدهی شود. نظام رتبهانتخاب درس یک بازی استراتژی می ایراد اول: 

شود، دانشجویان که ضوابط این محاسبه تعیین میمحض این یابد، اما بهخاصی تجلی عینی مییمحاسبه عددآکادمیک( به واسطه ی مورد، برتر

. آنچه بنا بود روشی برای کشف و بازشناسی برتری برندمییابند که از آنها برای بهتر کردن امتیازاتشان بهره می های گریزروزنه در آن

معنی م و ابزار تحریک برای کسب برتری آکادمیک شد، در نهایت در حال تبدیل شدن به بازی بیتبدیل به نوعی الهاسپس آکادمیک باشد و 

 کاری خواهد بود.تر باشد، فرصت بهتری برای زرنگی و دغلسازی نمرات است؛ و هر چه سنجش خشنبیشینه

کند این افتخار شامل حال آنها را تعریف می« برتری»دانند بر اساس ضوابطی که نشان برتری و افتخار، دانشجویانی را که می ایراد دوم:

شود، تحریک نخواهد کرد. خوب و بجاست که بهترین دانشجویان را برای کسب برتری تحریک کنیم، اما طبق ضوابط این تعریف، بیشتر نمی
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ارات آکادمیک قرار دارند، تجلیل از کسانی دانشجویان بهترین و استثنایی نیستند. برای آنهایی که بیرون از زمین مسابقه کسب برترین افتخ

 امری کامال نامربوط و بیگانه با آنهاست. ،شوند و امکان حضور در این مسابقه را دارندها محسوب میکه جزر برترین

های عملکرد معدلمحاسبات مربوط به برتری نسبت به قضیه تقلب، دقت الزم را ندارد. مشکالت بسیار زیادی در ارتباط با  یراد سوم:ا

رسد معدل های تحصیلی از نظر علمی تحصیلی به عنوان ابزار سنجش وجود دارد که الزم است جدی گرفته شوند. در نگاه اول، به نظر می

ها را بگیرند، و این تعداد به قدر کافی بزرگ است که سبک هایی واقعی و دقیق باشد. همه دانشجویان باید همان تعداد از درسسنجش

افتخار هستند؛ افتخارات  جدوا گیرندمی دهی خاص هیچ استادی نتواند نتایج واقعی را چندان منحرف کند. آنهایی که باالی خط قرارنمره

مبتنی بر ریاضیاتی دقیق و مطمئن ارزیابی  کند. ایندر رقم چهارم یا پنجم اعشار باهم فرق می های آنهامعدل شامل حال آنهایی که زیر خط

 های گوناگون است.اما این دقت، دقت مورد انتظار نیست. در یک نظام انتخابی، معدل دانشجویان متفاوت، میانگین نمرات در درساست. 

ن باشد؛ به عبارتی اگر هدف ما ارزیابی عینی و واقعی برتری است، آموزش و تدریس با این شیوه نباید مالک ارزیابی یادگیری دانشجویا

اید این اجازه را داشته باشند ها باشد. اساتید نبهای آنآموزیم نباید مالک میزان یادگیری و آموختهآنچه با تدریس به دانشجویان می بیارزیا

صوص مورد بازخواست خ برای نمره دادن به دانشجویان بدون این که در این اساتیددلیل مجاز بودن دانشجویانشان نمره بدهند.  که خود به

مرات مالک ارزیابی ننباید  این است که اساسا احساس از قضاوت نسبت به دیگران تواناترند، بلکه ر تفکیکند این نیست که آنها دواقع شو

 هدف نیست.  ابزاری مناسب ایندر نظر گرفته شود، چون 

 استدالل گواهینامه

ستیم، و دنیایی هآنجایی که در حال تولید یک محصول  شود ازطبق منطق مبتنی بر صدور گواهی و اعتبارنامه در حوزه آموزش، گفته می

ویان نمره بدهیم. در این دهیم از ما توقع دارد گواهی دهیم چه کسی بهتر از دیگری است، باید به دانشجکه ما این فراورده را تحویل آن می

گوید حتی اگر ور میکادیالک است. استدالل مزب نظریه، دانشجویان تقریبا شبیه اتومبیل هستند و تورم نمره شبیه تحویل شورلت با پالک

کند؛ استخدام نمی پذیرد و سیتی بانک هرکسی راسطح دانشجویان به طور کلی بهتر هم شده باشد، باالخره دانشکده پزشکی هرکسی را نمی

اند ند، در نهایت دانشجویانرا از دست بده اعتبار و باورپذیری خود ماها هستند؛ بنابراین اگر نمرات ها هم دنبال بهترینآنها در میان خوب

 که بهای آن را پرداخت خواهند کرد.

 ایمعایب استدالل گواهینامه

ی راست. زماناستدالل سرآمدی را به همراه چند عیب خاص خودش دا بمنطق مبتنی بر ضرورت نمره برای صدور گواهینامه بیشتر معای 

خار، دروغین نیستند، اما مان استفاده برای تعیین حائزین افتزشوند، کمتر از ای استفاده میحرفههای در دانشکدهها برای پذیرش رتبه که

 شود. دانشگاه عاری از صداقت است، نتایج بد آن بیشتر میبیرون از  وقتی دنیای

م اهمیت محدودی به ها از قدینگاهدهند تا خود هاروارد. بحقیقت این است که استخدام کنندگان توجه کمتری به نمرات هاروارد نشان می

بی در خصوص اند که اصال ربطی به قضیه تورم نمرات نداشته است. نماینده یک شرکت فنی توضیح جالدادهنمرات هاروارد نشان می

نشگاه بوده است. نش دااستراتژی استخدام خود به من عرضه کرد: نمرات باال در جاهایی مثل هاروارد در واقع تأیید مجدد قضاوت ادارۀ گزی

مرات عالی یا نهای بزرگ دیگر پذیرش شده باشد از پیش شاخص مهمی بر کیفیت دانشجو است و کسب اینکه کسی در هاروارد یا دانشگاه

ون مشکل کار دست کم نداشتن نمرات خیلی بد، نشان این است که نه تنها دانشجو باهوش بوده بلکه در طول چهار سال با جدیت و بد

 ست.کرده ا

ست؟ آنها از این بابت دغدغه ابا این اوصاف، چرا استدالل به نفع نمره با اتکا به ضرورت صدور اعتبارنامه تا این اندازه بین دانشجویان رایج 

 و د، پدر و مادرهاانهای قدیم است. بیشتر دانشجویانی که در هاروارد پذیرش شدهدارند زیرا اطالعاتشان در این مورد متعلق به زمان

 رند،انیاز د جایی چون هاروارد ای است که برای ورود بهاعتبارنامه نمره تنهااند که آموزی این طور به آنها القا کردهدارسشان در زمان دانشم

 گیرد.پذیرش دانشجو در نظر می را نیز برای در حالیکه این حقیقت نداشته و هاروارد عوامل متعدد دیگری
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ن نباشند که آهایی که بیشترین اهمیت را دارد تا جایی که توان دارند تالش کنند و نگران این بوده که در درستوصیه من به دانشجویان 

م: برخی با شنیدن این نفس راحتی گیرند. در برابر این توصیه معموال یکی از این دو واکنش را شاهد ای میهای دیگر چه نمرهدر درس

اند که از میان مسئوالن کسی چنین چراغ سبزی نشان بدهد؛ بعضی کردهاند اما باور نمیانی داشتهکشند، گویی خودشان هم چنین گممی

 ام.اند نقش بر زمین کردهشناختهخورند گویی من با این کار مبانی تنها نظمی در این جهان را که آنها میهم جا می

 استدالل آموزشی 

ای برای استفاده در بیرون دانشگاه نگاه نکنند. از گواهینامه مد شدن یاآهمچون ابزاری برای سردهند به نمره بسیاری از اساتید ترجیح می

شود، به سادگی بخشی از ابزار ما برای درس نظر آنان صدها نمره که به کارهای مختلف یک فرد در طول یک درس یا در پایان ترم داد می

کنیم. ما دانشجویان را با این هدف می با نمره بد اظهارمان از او دهیم و ناامیدیمی دادن است. ما تالش دانشجو را با نمره خوب پاداش

دهند یا در امر نمره طول ترم به دانشجو اختصاص نمیی در بر این مبنا، اساتیدی که نمرات متعدد ه دارد.اندازیم که بدانند غفلت هزینمی

استدالل آموزشی به نفع نمره به ندرت در همین حد باقی مانده  اند.می را زمین گذاشتهکنند، وظیفه مهم معلمیکاهلی اعالم نمرات دادن و 

تواند آنها را تعریف کند. سرآمدی آکادمیک گیری نمیهیچ ابزار اندازه گرفته است: دانشجویان بشرند وتری مایه میبلکه غالبا از اصل اساسی

 آورند.که فقط تعداد معدودی از آنها به حرفه آکادمیک رو می شود دانشجویائی میان در ارزش باالترین دباید بزرگ دانسته شود ولی نبای
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تجاوز ت،یاستقالل، مسئول:  هفتم فصل  

 

به رفتند، شوند. دانشجویان وقتی به کالج میها بزرگ میها در مورد کالج این است که جایی است که در آن بچهترین ایدهیکی از قدیمی

ها قواعدی را به کار شدند. کالجست پدر و مادرشان رها میدکردند، در واقع از زیر هایی که خوابگاه هم داشت و در آن اقامت میویژه کالج

انتقال از کنترل پدر و مادر به استقالل شخصی  فاصلهکرد و هم چهارچوبی برای رفتار دانشجویان در را برقرار می هم نظمیبستند که می

 است انتظار مورد آنان از فردی رفتار نوع چه گفتندمی دانشجویان به و کردندمی عرضه را روش و منش الها شکل ایدهکالجکرد. فراهم می

 بگیرند یاد تا. کردندمی کمک دانشجویان به شیوه این به. دادندمی قرار بازخواست مورد کردندمی سرپیچی قواعد این از که را کسانی و

مداری که عوارض فرهنگ مشتریترکیبی از  ببرفتارشان را بر عهده بگیرند. امروزه بسیاری از این امور به س ت زندگی خود و نتایجمسئولی

خواهیم دانشجو را راضی می . چونباشد، و نیز در راستای تالش برای سرآمدی، از دست رفته است مطابق میل دانشجو در آن، دانشگاه باید

کنیم برآورده ما تالش می وری است کهف انتظارات از مملو دانشجو ذهن چون. است کرده خطا بگوییم توانیم به اونمیو خوشحال نگه داریم 

کنند که مادرهایشان جد و جهد می پدر وهای دورتری را نگاه کنند. چون دانشجویان و د و افقگوییم سرشان را باال بیاورنکنیم، به آنها نمی

 دارند.بزرگ شوند آنها را در حالت کودک نگاه می

هاروارد پنهان کنند. دانشجویانی که به  خواهند آن راپدر و مادرها دیگر تمایل ندارند عیب و ایرادهای فرزندانشان برطرف شود؛ بلکه می

رود بیشتر دانشجویان را خوشحال می ها انتظارپدر و مادر ندارند و گویا از این ناراضی هم نیستند. از کالج چندانی ازآیند، دیگر استقالل می

 بهتر کنند.کنند تا اینکه آنها را 

ی هاها به انسانترسازی برای تبدیل بچهاست: به جای تشویق و بس ک جهتهدف دانشجویان، پدر و مادرها و مسئوالن دانشگاه همه در ی

چیزی در انتظار است؟ آیا چنین دانشجویانی وقتی  یر چهبر سر راه آنان مانع تراشی و ایجاد محدودیت کنند؛ اما انتهای این مس بالغ،

شد، قبول مسئولیت کنند؟ آنها ای که به دست آنها سپرده خواهد شان چه بکنند و چگونه در جامعهدانند با زندگیالتحصیل شوند میفارغ

دهند، و از اینکه های اندکی برای خودشان صورت میدانند معنی قبول مسئولیت برای کارهای خودشان چیست؟ آنها انتخابحتی نمی

 دیگران به جای آنها تصمیم بگیرند نگران نیستند. آنها قصد بزرگ و بالغ شدن ندارند و گویا همه هم از این راضی هستند.

 رآمدی و فرهنگ مشتری مداریس

اند چون پدر و مادرهایشان هم به اند، و بیشتر آنان به این موقعیت رسیدهدانشجویان هاروارد اهل رقابت و حرکت به سمت سرآمدی بوده

ملموس و مادی و های اند روی هدفاند. پدر و مادرها و دانشجویان هر دو عادت کردهکردهاند و هم حمایتشان میآوردهآنها فشار می

باره که چه چیزی در دراز مدت برای دانشجویان خوب است، تبدیل شدن  های غریزی متمرکز شوند. در غیاب فکر دقیق در اینخواسته

 انگیزد.نمی کالج به فروشگاهی بزرگ هم مخالفتی را بر

دانند، برای این هدف باید چه مسیری کنند مییا گمان می دانند،خواهند سرآمد باشند، و پدر و مادرهای هاروارد میدانشجویان هاروارد می

شود باید تا جایی که ممکن را طی کنند. تصور آنها این است که نباید هیچ عیب و نقص آشکاری در کار باشد؛ هر نمره آزمونی که ثبت می

است یا منفی، یا اعالم و تبلیغ شود یا رد آن محو شود. است باال باشد. اطالعات درباره این امور هم باید کنترل شود، و بسته به اینکه مثبت 

داند اداره پذیرش هاروارد برای این نوع رفتارهای پدر و مادرانه مورد سرزنش بوده، چراکه هر کسی که با دانشجویان هاروارد آشنا باشد می

و باید از پیش معلوم بوده باشد. مشاوران راهنمای د شان هرالعادههای فوقبسیاری از آنها هستند که نقص کارشان به موازات شایستگی

کنند عالی به نظر بیایند، نقاط ضعف پذیرش میتقاضای  ها زیر فشار پدر و مادرها برای اینکه وقتی فرزندانشان برای کالجتحصیلی دبیرستان

دهند تا برای مرحله ها هم همین شیوه را ادامه میجکالکنند و گذارند و به این شکل انتظاراتی را از آنها ایجاد میآموزان را سرپوش میدانش

 بعد، که وارد شدن به بازار اشتغال است، مشکلی برای دانشجویانشان پیش نیاید.

 



 

 گروه ربانمه رزیی -مدرییت ربانمه ، بودجه و نظارت راهبردی

38 

 

پا تر تعلیم و تربیت را زیر اهداف مهم هر چه باشد حال ریشه آن نباشد، اشپدر و مادرها که فرزندشان عیب و نقصی در پروندهاین انتظار 

شوند همان قدر عالی باشند که زمانی اگر مقصد هاروارد از تعلیم و تربیت این باشد که دانشجویان عالمی که از دانشگاه خارج می گذارد.می

هایم با پدر و مادرهای دانشجویان سال اولی، در خالل مراسم تر در مالقاتکه به آن وارد شده بودند، صدمه و ناامیدی قطعی است. من پیش

ها قرار خواهند گرفت. گفتم خود را برای این آماده کنند که نیمی از فرزندانشان در نیمه پایین کالسفته ورود دانشجویان جدید، میآخر ه

دانشجویان  دار نبوده است.شدند سخن من خیلی هم خندهکردند متوجه میها را دریافت میخندیدند اما وقتی اولین نمرهآنها در سپتامبر می

اند. ممکن است امروزه تعداد بیشتری اعتراض و بر آن بیشتر هم پافشاری کنند اما در هر حال اعتراض هایشان شاکی بودهاز نمرههمیشه 

زنند تا در مورد نمره به نمره چیز نوبری نیست. آنچه جدید است این است که پدر و مادرها به طور عادی و به وفور به اساتید زنگ می

ای به راه بیندازند. گاهی هم در مقام ارائه توضیح و خواهند به حمایت از فرزند خود مبارزها صحبت کنند. گاهی آنها میفرزندانشان با آنه

 آیند که کاری است که چنانچه الزم باشد خود دانشجو باید انجام دهد. پوزش بر می

 کندانتظام راهش را از آموزش جدا می

گران نباید بدانند ندارد، بیشترین چیزی که از نظر رشد که دیست کم به شکلی نموده شود که عیبی نقص نموده شود، یا دبیای اگر بچه

شود. توان امید برد این است که در طول چهار سال تحصیل در کمبریج خدشه جدیدی بر او اضافه یا از او کشف نمیاو می موردشخصیتی در 

باالترین درجه رشد نوجوانی پیش از رسیدن به بلوغ بزرگسالی قرار دارند. عالوه بر این خودشان دانشجویان سال اولی از منظر مراحل رشد در 

التحصیلی چگونه باید به نظر بیایند و چه تصویری از خود به نمایش بگذارند. سیر رشد آنها و پدر و مادرشان از این آگاهند که پس از فارغ

اند چه باشد، یا دانشجوی سال اول ای که از قبل تدارک دیدهشوند، بسته به اینکه برنامه التحصیلقطعی و جبری است. از کالج که فارغ

پیوندند، اما هر چه باشد بعید است یک داستان نویس خوب از کار درآیند. ها میشوند یا به قسمت جلب سرمایه بانکحقوق یا پزشکی می

روی بازآفرینی بنیادی خود نیست؛ جایی برای اجرای اهداف از پیش تعیین شده  کالج جایی برای کشف خود نیست، جایی برای باز بودن به

 است.

ای به التحصیل هم باید عالی باشند. آنها باید با کارنامهخرى و فارغآاند به عنوان سال از آنجا که دانشجویان به عنوان سال اولی عالی بوده

اند. هر ه شدند، با این تفاوت که فقط یک پله دیگر هم از نردبان تحصیالت باالتر رفتههمان خوبی از دانشگاه بروند که با آن وارد دانشگا

انصافی یا خرابکاری دیگران باشد. اگر به دانشجو فشار بیاوریم که عیب و ایرادی که در طول این مسیر کشف شود باید نتیجه بدفهمی یا بی

شویم. رشد شخصیت و تربیت اخالقی در چنین شرایطی غیرممکن رو میا مقاومت روبهبه خودش نگاه کند و منشأ رفتارش را آنجا پیدا کند ب

 شود.می

اند همین شیوه را در کالج های خود، که مبادا چیز بدی در آن درج شود، عادت کردهپدر و مادرهایی که به کنترل کارنامه دبیرستان بچه

بینم که این طور فرزندان خود را به صادق نبودن تشویق ی از نسل خودم را میشوم که افراددهند. من از این ناراحت میهم ادامه می

ای شکل دادن به شخصیت دانشگاه اقتدار اخالقی خود را بر های هاروارد نیست.خانواده مداراما مشکل فقط با فرهنگ مشتریکنند. می

است. هاروارد به  یشخر آرزوهااما ایمنی و سالمتی آ سالمت باشند،خواهد دانشجویانش ایمن و وارد میدست داده است. هاردانشجویان از 

 چیست. بودنخوب  ین نپرداخته که معنای یک آدمشکلی تفصیلی به ا

*** 

 ت مدیره کالجااواخر قرن نوزدهم است. هی بازمانده که اختیار دارد منحصر به فردی برای انتظام و انضباط دانشجویان درهاروارد ساختار 

 ، قواعد مربوط به نزاع و درگیریثبت نام، قواعد مربوط به سرقت علمیکند؛ از جمله قواعد نحوۀ در کالج نظارت میبر اجرای قواعد  هاروارد

که در کنار دانشجویان منزل دارند و زندگی ها دانشگاه و دانشکدههای بارت است از تعدادی از رؤسای جوان بخشبدنی، ترکیب آن ع

که این یک دادگاه درست و حسابی است پندارند اغلب این طور می تر و نیز یکی دو استاد. دانشجویانمسن از روسای کنند، و چند تنمی

دانسته است؛ بهترین اخالق عملی می مور آموزشما خود را ت در قسمت عمده تاریخشادر حالیکه این هی پردازد.های جدی میجرمکه به 

کنند حرف خود را با زور فیزیکی پیش ببرند وادارد می کنند یا سعیگویند یا تقلب میی را که دروغ میکه دانشجویان برای این شانس کالج
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فکر کنید؛ فکر نه فقط درباره عواقب کاری که  مشابه کمی شود، پیش از انجام کاریتر میدانشگاه، وقتی که موانع جدیپس از در زندگی 

 ی از چگونه شخصیتی است.آن عمل حاک ه کهکنند بلکه در این بارمی

کند و بیشتر ناظر به پاسخ دادن به شرایط فردی اندازی، نظام انضباطی کالج فقط به طور اتفاقی مجازات ربط پیدا میاز چنین چشم

نوجوانی و اوایل بزرگسالی یعنی هنگامی که تحت حمایت کالج هستند  اخردانشجویان است؛ به شکلی که آنها بتوانند امورشان را در طول او

کند. تقریبا تمامی دانشجویان هاروارد به خوبی پیش برند. نظام انضباطی برای بیرون ریختن افراد ناباب نیست اگرچه گاهی این کار را هم می

 .های مولد خود را پیش ببرندروند تا زندگیشوند و میالتحصیل میفارغ

ها این ایده قدیمی را تهدید دانشجویان است تا آموختن به آن کردن مدار امروز که در آن وظیفه کالج بیشتر خوشحالفرهنگ مشتری

های بهتری تبدیل کند. این آسان است که با دانشجویان طوری رفتار کنیم که نشان دهد کند نظام انضباطی باید دانشجویان را به آدممی

ها بیفتد تا اینکه مندی آنها بر سر زبانها چقدر ممکن است از کار ما ناراحت شوند و چقدر امکان دارد داستان گلهکه آن دغدغه این است

های کند تا سرنخکه نظام اداری کالج همواره تالش خود را می این باشد که آنها به یادگیری چه چیزهایی نیاز دارند. از آنجا فکرمان در پی

شود تا در مورد اینکه دانشجو ان را به دست آورد، سوابق تحصیلی و پیشینه خانوادگی و رفتارهای قبلی به کمک گرفته میرفتار دانشجوی

گیری شود؛ با این همه اطالعات شخصی به یادگیری چه چیزی نیازمند است و چگونه این یادگیری به بهترین وجه قابل انجام است تصمیم

ید برای اینکه آای از آن به دست تواند به سادگی فقط برای این مورد استفاده قرار گیرد که بهانهطالعات میت، این اادر دسترس اعضای هی

تواند برای سرقت علمی خود بهانه بیاورد گور کنند. دانشجوی چینی میوالی چنین سوابقی گمبه جای حل مشکل مورد نظر آن را در البه

 شوده میرفتگتر ول بوده است؛ خطای دانشجوی هاروارد که ویراستار روزنامه کریمسون هم هست آسانکه این کار در فرهنگ بومی او متدا

ور آحتیاطتواند از آن علیه نظام اداری دانشگاه استفاده کند اآن فرد می ای کهقدرت رسانهدانشجویی که چنین جایگاهی ندارد، چراکه تا 

که گناهکار  شوددانشجویان دوره کارشناسی به جرایمی تبدیل می هایی از خالفهست بسیارمدت به امور وقتیکه فقط نگاه کوتاهاست. 

نکردن  دهد، و آن عبارت است از برخوردسی را از دست میکارشناگاه از راه دیگری هم اقتدار اخالقی خود بر دانشجویان دوره دانش ندارد.

 .شودنشجویان کارشناسی برخورد میخالفکار با همان سفت و سختی که با همان دا اساتید با

 تجاوز در هاروارد

وقتی دانشجویی به تجاوز به دانشجوی دیگری متهم  د.دهواقعیتی در زندگی در کالج هست که الگوی مهد کودک در مورد آن جواب نمی

های وخیمی دارد و برای همین جامعه مایل کند. جرم تجاوز پیامشود، هر قضاوتی که کالج در مورد آن انجام دهد، دو طرف را راضی نمیمی

تربیتی هاروارد امروزه در رسیدگی به موارد وقوع تجاوز خود را  های تعلیمی وبه فوریت وارد عمل شود. ناتوانی بتوانداست نظام حقوقی 

وامل اقتدار را در آنها تقویت و به بپذیرند، میل وابستگی به ع خود رادهد. کالج به جای اینکه به دانشجویان یاد بدهد مسئولیت می نشان

 کند.مسئولیتی خلق میفضایی از بی ین تربیتا

سخت است زیرا اغلب شاهدی به جز خود طرفین اصلی دعوای وجود  آناز نگاه قوانین دولتی و ایالتی تجاوز جرمی است که پیگرد قانون 

آسان کرده است که آیا فرد مظنون همانی است که عمل مورد بحث  تشخیص این راهای پزشکی قانونی جنایی ندارد. پیشرفت در بررسی

داده یا نه، اما در موارد تجاوز در کالج فرد متهم معموال شناخته شده است تردید و انکاری در اصل واقعه وجود ندارد که تشخیص  جامرا ان

ه است یا خیر. ابهامات ناظر به این رضایت در فضایی هویت الزم باشد مشکل اصلی این است که آیا عمل جنسی از سر رضایت دو طرف بود

اند سرعت ها کوشیدهاند. برخی کالجتر از بعضی دیگر پیشرفت کردهگیرد که در آن بعضی ساختارهای جامعه سریعاجتماعی صورت می

تر کنند و این کار را گیرانهت را سختجامعه را در دستیابی به حقوق برابر زنان افزایش دهند و موضوع رضایت یا عدم رضایت زن در مقارب

رود. خوشبختانه یا بدبختانه، هاروارد از این نظر از زمانه عقب مانده است و دهند که از کدهای قانونی فراتر میبا اشاعۀ قواعدی انجام می

 در گذشته پیرو بوده است نه پیشگام.زنان هم البته تعجبی هم ندارد چون در مورد تحصیالت 
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افتد تجاوز جایگاه منحصر به فردی دارد. این تنها جرمی است که دو وصف را با هم دارد میان جرایمی که در پردیس دانشگاه اتفاق میدر 

زندان طوالنی مدت باشد؛ و اینکه پیگرد قانونی آن بدون همکاری  «مجازات»جرم بسیار سنگینی که اگر در دادگاه اثبات شود ممکن است 

 وال نشدنی است.قربانی معم دیج

 هعلی خشم شدن برانگیخته برای زیادی هایفرجه دولت، و هاروارد، جامعه متهم، شاکی، منافع از اعم منافع میان ظریف تعادلی برقراری

 دهیسامان آن اجرای برای انضباطی نظام اساسا که است تربیت و تعلیم فرصت شودمی فراهم برایش زمینه کمتر آنچه. کندمی ایجاد دانشگاه

 دولت اختیار در که هاییاندازه و حد در تواند،نمی هرگز کالج که است متجاوز مجازات خواهندمی حامیانشان و قربانیان آنچه. است دهش

 هنگامیکهر نباشد. گناهکا اگر ویژه به است؛ مجازات از فراریا دست کم  خود گناهیبی اثبات دنبال متهم است بدیهی. دهد صورت است

اعتمادی شخص شود و آنچه هست بیمحو می یی کالجدرباره تجاوز حکم صادر کند، آرمان قدیمی صداقت در نظام قضاکالج  شودمی الزم

تعیین دقیق این بشود که چه کسی  گیرمیلی گناهکار به اعتراف به گناه خود است. هرچه کالج بیشتر دربیقضایی و  گناه به رسیدگیبی

گیرند کمتر یاد می وشود، و به همین نسبت هم آن دکرده است، بیشتر دشمن هر دو دانشجو )متهم و شاکی( می چه کاری با چه کسی

 مسئولیت ایمنی و آسایش خود را خود به عهده گیرند.

نه پایدار. هاروارد  کند. اما وضعیتی که در آن قرار دارد نه خوب است ودر حال حاضر هاروارد نسبت به قضیه تجاوز دورهای آرام را سپری می

کند نظام بهتری از قانون کند که گویی آنها در قبال سالمت و امنیت خودشان مسئولیتی ندارند. همچنین تالش میزنان چنان برخورد می با

 .کند و فراموش کرده است که وظیفه او آموزش است نه عدالت جنایی ستو دادگاه را در

  ی کردن با جامعههای هاروارد در زرنگها و شکستتالش

اینکه در فالن مورد یک تجاوز اتفاق افتاده، چیزی است که اثباتش سخت است. این همه سروصدا برای درخواست اصالح در رسیدگی 

ف انصا« ارتقای»کننده بوده باشد کم است. پیشنهادهایی که به منظور انضباطی در هاروارد برای این است که مواردی از این مدعا که متقاعد

تر در هاروارد متداول بوده و تر از آنچه پیشتر کند؛ آسانگیرد همه ابزارهایی است تا اثبات تجاوزگری کسی را آسانو عدالت صورت می

 تر از آنچه در دادگاه متداول است.آسان

اساتید کالج کسانی نیستند که  :کرد مطرح هاروارد اقتدار حدود هحدود یک قرن و نیم پیش یکی از رؤسای هاروارد نکته ای اساسی دربار

رات بتوانند به تخطی جدی از قانون رسیدگی کنند. قدرت این را ندارند که شهود را به جایگاه احضار کنند یا از آنها بخواهند برای صدق اظها

توانند انجام دهند ت کاری که میخود قسم بخورند؛ اگر هم داشته باشند قدرت این را ندارند که مجازاتی را در حق مقصر اجرا کنند. نهای

دهد. بدین از کالج است. محروم کردن کسی از مدرک هاروارد پاسخ مناسبی به جرمی نیست که جامعه آن را با زندان پاسخ می اخراج فرد

ه مجرم صورت دهد؟ تواند کار بسیار کمی علیترتیب چرا بعضی این قدر مشتاق و مصرند که هاروارد داخل این امور بشود در حالی که می

آید، و اینکه آنها امید دارند با تمرکز توجه روی پاسخ کالج به جای تر از دادگاه به دست میعلت این است که متقاعد کردن در کالج راحت

ای شود دغدغه تر کنند. اینکه در فالن مورد به یک زن تجاوز شده و خاطی باید مجازاتتوجه به عمل مهاجم، حوزه تقصیر و مقصر را گسترده

ای است داد علیه نظم مستقر به پا شود، دغدغه ای برای جیغ واست و اینکه از رفتار دانشگاه یا رئیس و اساتید آن در قبال این پدیده بهانه

 فراگیرتر.
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 دانشجویان و پولفصل هشتم : 

 

ترین ها شده است. مهمدهنده به تصمیمات در دانشگاهنیروی شکلای گونه اصول تعلیمی و تربیتی معتبر، پول به طور فزاینده هردر غیاب 

تغییر ور متمرکز است. نتیجه نهایی این آسودتوجه بر کارهای شود اما جویان با قول و قرارهای صوری رفع و رجوع میو نیازهای دانش عالیق

 بیشتری پول ولی داردمی برهزینه البته پژوهش. شودمی دانشگاه تلقی اصلی کارکرد که است پژوهش با تربیت و تعلیم جایگزینی فرهنگی

 .آوردمی همراه به

کند، البته منافع مستقیمی هم برای دانشجویان دارد از جمله امکانات بهتر و پول برنامه آموزشی و پیگیری تحصیل علم را کج و معوج می

سر بهترین دانشجویان، زندگی را برای آن دانشجویانی که برنده این  ها بررسد رقابت میان دانشگاهبه ویژه کمک مالی بیشتر. به نظر می

کند. حتی اگر بودجه بیشتری برای پژوهش گذاشته شود، آیا این طور نیست که دانشجویان هم، از منافعی که این رقابت هستند بهتر می

دانشجویان از منافع و ضررهای این پول چنان ناهماهنگ متأسفانه تجربه  برند؟آورند، سهم منصفانه خود را میها به دانشگاه میپژوهش

 ای ندارد.تعلیمی و تربیتی است که افزایش امکانات مالی دانشگاه هیچ دستاورد سازگار

عنوی رسیده باشد. تقدس و پارسایی زندگی فکری شغل دانشگاهی را مها تدریس در هاروارد شبیه این بود که کسی به مسند معلم قدیم

 آنها بیشتر اما کنندنمی دریافت کمی حقوق هاروارد اساتید داد. البتهکسانی که آن را به مشاغل سودآور ترجیح داده بودند شرف میبرای 

هایی که تخصص آن ارزش بازاری آورند. اساتید در رشته تدس به بیشتری پول وکالت، و تجارت به مربوط مشاغل سراغ رفتن با توانندمی

هایی که برای دانشگاه سودآور است تشویق کنند. هاروارد هم اساتید را به رفتن سراغ فعالیتمشاوره اضافه درآمد دریافت می یقدارد از طر

کنند کشفیات هاروارد به بخش صنعت فروخته ای دارد که با ولع کمک میپیشرفت فناوری بیش از ده نفر نیروی حرفه ره جدیدکند. ادامی

 شود.دانشگاه و مخترعان تسهیم میشود که سود آن میان 

های پژوهش علمی و فنی آن وارد وری از نوآوری اساتید تاکنون زیان چندانی به برنامههای هاروارد برای بهرهرسد تالشاگرچه به نظر نمی

هزینه علمی احتماال درآمد قابل های پرشود بر این است که پروژههایی که برای مبارزه با کسری بودجه ریخته میکرده باشد، ولی بنای طرح

 معناست.هایی که کاربری عملی کمتری دارند، وسوسه پول به شدت بیتوجهی به بار خواهند آورد. با وجود این، در نظر اساتید رشته

ه خود مشغول شوند، دانشجویان در مقایسه با استادان، زمان کمتری با دانشگاه درگیر هستند و همه آنچه انتظار دارند این است که در حرف

التحصیلی شغلی داشته باشند؛ به ویژه از وقتی که هاروارد موانع را برچیده و دانشجویان فقیر را هم به طور رایگان یا دست کم پس از فارغ

آن، چه چیزی آیند در حالی که دست کم نیم نگاهی هم به این دارند که، پس از بیرون رفتن از پذیرد بیشتر دانشجویانش به کالج میمی

دهند شوند، آنچه آموزش میخود وانهاده می تدبیر منتظر آنهاست و هر چه اساتید در امر چگونگی تعلیم و تربیت بیشتر به حال خود و

 کمتر مفید خواهد بود.

چون های علوم انسانی بیشتر مایه دردسر و ناراحتی بوده است. رشته درگری در دانشجویان لیسانس به ویژه ایدغدغه اشتغال و حرفه

 قربانی ترینبزرگ علوم از رشته این است، آشکار کمتر شودمی ختهموآ کالج در که چیزهایی سایر با مقایسه در انسانی علوم مندیفایده

 گیری دارد تا علوم انسانی. به سوی علوم پایه و علوم اجتماعی جهت انتخاب رشته دانشجویان به دالیل شغلی بیشتر الگو است. گاه بازارشدان

این هستند که  ای گری و دغدغه اشتغال علیه دانشجویان نامنصفانه است. دانشجویان هاروارد به سادگی خواهاندر واقع ایراد اتهام حرفه

توانند بند چطور میاکنند تا دریدارند، برای همین هم فکر میدانند به شغل احتیاج نها میآدر شغل همچون هر چیز دیگری بهترین باشند. 

دهد. چه کسی قرار است به آنها بگوید بهترین شغل چیست؟ اساتید نه، چون بهترین شعل را داشته باشند. حال هر چه این بهترین معنا می

 اند.بیشتر آنها خودشان هرگز شغلی غیر استادی نداشته

 و حرفه هادارتر هم بود اینک، هم در هاروارد به یک اداره نیرومندتر مشاوره شغلی توسعه پیدا کرده است. یشاداره قدیمی کاریابی که پ

دهد که آن را به کار بندد، ولی مدیریت حل میبرد. این اداره به کسی راهک دیگری کار خود را پیش میآکادمی غیر هادار هر مثل هم شغل



 

 گروه ربانمه رزیی -مدرییت ربانمه ، بودجه و نظارت راهبردی

42 

 

کنندها بسیار گیرد. از آنجا که استخداماینکه ماهیت دنیای بیرون از کالج چیست فقط اندکی جدی می های آن را در مورددانشگاه پیام

کنند و در پی دانشجویان سال ها از اول اکتبر محوطه دانشگاه را پر میعالقه دارند دانشجویان هاروارد را به کار بگمارند، نمایندگان شرکت

 التحصیالن را فراهمهای الزم در باالترین مقاصد شغلی فارغبرای بسیاری از دانشجویان هاروارد آموزش . این مأموران استخدامدگردنآخر می

 شوند، ویگذاری بانکی مهای مربوط به جلب مردم به سرمایهفعالیتمشاوره یا  هایدر نتیجه بسیاری از دانشجویان وارد شغلکنند. می

. شودمی شناخته موفقیت هم و گیردمی کار به را دانشجویان ذهنی و اجتماعی هایمهارت هم آوردمی پول هم که است هاییشغل هااین

 بسیاری از بهترین دوستان مشغول همین امور هستند؛ ولی اقتصادی که همه مردمان تیز ندارم، هاشغل ردیف این به اعتراضی هیچ نم

 نخواهد پایید.گذاری بانکی، دیری هوشش با مشاور بشوند یا مسئول سرمایه

کنند روزه است. دانشجویانی که کمک هزینه تحصیلی دریافت می های شغلی کماکان واقعیت زندگی هرارتباط میان آموزش علمی و فرصت

های علوم گیرند و کمتر محتمل است رشتههای علوم طبیعی را برگزیند تا دانشجویانی که چنین کمکی نمیبیشتر محتمل است رشته

شود کند اما ناپدید نمیالتحصیل شدند، یعنی در میان دانشجویان فوق لیسانس، این تفاوت کاهش پیدا میانتخاب کنند. وقتی فارغ انسانی را

درصد از آنانی که چنین کمکی را  23شوند، در برابر های علوم متمرکز میگیرند در رشتهدرصد از دانشجویانی که کمک هزینه می 2۷)

درصد از آنانی که این کمک  24کنند، در برابر های علوم انسانی رو میگیرند به رشتهدرصد از دانشجویانی که کمک می 21گیرند؛ و نمی

 کنند(.مالی را دریافت نمی

 امالتحصیلی به شغل نیاز دارند، هنگهاروارد هرگز به طور جدی زیر بار پذیرفتن این واقعیت نرفت که بیشتر دانشجویانی که پس از فارغ

های هاروارد نسبت به مطالعات مربوط به شغل و کاربرد کنند. دودلیشان، هدف خود را پنهان میانتخاب درس و پیشبرد زندگی دانشگاهی

 .دارد وجود هم هنوز و بوده دابرای دانشجویان لیسانس، و اساسا نسبت به هرگونه پیشرفت در تخصص، از ابت

 در هدهند و بپرورند ک پیشرفت را شانفکری توانایی که آیندنمی کالج به قصد معموال با این دهستن ریقهای فدانشجویانی که از دبیرستان

 اند،شده بزرگ دح در معدودی هایکتاب و بانک در اندکی پول با که دانشجویانی رسد.نظر می به طبیعی شانزادهاعیان هایهمکالسی نظر

 گیرسخت هایکالجبه  را آنها که آکادمیگی طلبیجاه زیرا است، مرتبط حرفه انتخاب د که باآورنای روی میهگرایش به نامتناسبی طور به

 .است اننع هم مالی انتظارات از حدودی با کم دست یا یلما طلبیجاه با آورده پسند مشکل و

 همچونهای ساز رشتهتحصیلی بروند که زمینه هایگرایش آن سمت ه مایلند بهدانشجویان کم بضاعت که به آنها آزادی انتخاب داده شد

جویان داوطلب دانشها ساز آنها هستند. در این رشتهزمینه یدآاند یا به نظر میمهندسیتجارت، حقوق، پزشکی، کامپیوتر، علوم زیستی، و 

لیبرال است،  «تعلیم و تربیت»در تقابل با استناد به اینکه با  ،رگی برسند؛ یعنی به تخصصی که اساتید هارواردبمرحله خ کنند بهتالش می

دهند که برای آن های فوق لیسانس انجام میمدرسه ل و ورود به غبرای شت ابموفقیت در رق منظورها این کار را به آنکنند. مخالفت می

  ساز است.تر یک رشته سرنوشتداشتن دانش عمیق

های عالیق اش هنوز برداشتی را که از تعلیم و تربیت لیبرال دارد با واقعیتشدههاروارد پس از یک و نیم قرن از برنامه درسی تدوین 

 صورتناهمسازند. انتخاب واحدهایی که از سوی دانشجویان کم بضاعت  دانشجویان همساز نکرده و حتی اعتراف نکرده این دو با همدیگر

تعلیم و تربیت کالج  سازد.گرایی دانشجویان را آشکار میعملت و های استادان درباره هدف تحصیالپردازیگیرد آشفتگی میان سخنمی

جهات  است که از بعضی زندگی را بچرخانند، بلکه تعلیم و تربیت خوب چیزی بیش از آن کفقط برای این نیست که افراد آماده شوند ی

 گسترده و از بعضی جهات عمیق باشد؛ 

 آمادگی و تخصص دنبال تحصیالت، فده برای دیگری عقالنی هنشجویان که در غیاب هر گزینهای دا، با تحقیر انگیزهکندمیاروارد تالش ه

 طور این شود ملتفت اگر کند ارائه دارزشمن تحصیالتی دوباره تواندمی هاروارد. کند پرت است لخت اینکه از را هاحواس هستند، حرفه برای

بفهمد دانشجویان باید فرصت یادگیری چیزهای  ارزش یادگیری دارد، و نیز اساتید هاروارد خواستند آموزش بدهند چیزی هر که نیست

ای باشد برای بازسازی تعلیم و تربیت تواند مقدمهآوری این اصول ساده میدهند داشته باشند. جمعمفیدی را که اساتید اهمیتی به آن نمی

 .کندولد آماده میآرمانی که دانشجویان را برای زندگی کردن مثل یک شهروند مسئول و م
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 پول و دانشگاهی ورزش:  نهمفصل 

 

و و عینکی  دانشجویی ریشگشتم یکی از دانشجویان جلوی من را گرفت؛ می نگامیکه داشتم از یک جلسه با هیئت مدیره اداری دانشگاه بره

 تعداد ورزشکاران دانشگاه را کم کنند؟ حقیقت دخواهنهای دانشجویی بود. از من پرسید آیا حقیقت دارد که مییکی از خوابگاهیر که مد

هر برای  های ورزشیاند سقف تعداد پذیرشداشت. مجله کریمسون به درستی گزارش داده بود رؤسای دانشگاه آیوی لیگ تصمیم گرفته

دهد تعجب ئله توجه نشان میدیدم این دانشجو به مسورودی را از سی و پنج نفر به سی و یا حتی بیست و پنج نفر برسانند. از اینکه می

 کردم، به یاد نداشتم او را در هیچ یک از مسابقات ورزشی دیده باشم. او پاسخ داد:

کنند. ورزشکاران تنها افرادی در اینجا هستند که باختن را این خیلی بد است. ورزشکارها چیزهایی زیادی را به این مجموعه اضافه می

 «.بلدند

کنند و تعدادی بسیار کمتر در یکی از تیم های اول دانشگاه بازی می صیالتشاندانشجویان هاروارد در مقطعی از تحدر حدود بیست درصد 

کنند. به ندرت ورزشی معمولی بازی میهای در  یکی از تیمبینند و تعدادی بیش از این آمار هم از این هم برای ورزش آموزش ویژه می

ترین مسابقه ورزشی یعنی شرکت در یکی از رویدادهای ورزشی هاروارد خیلی سخت باشد. حتی مهم آید پیدا کردن بلیط برایپیش می

شود. ها مرسوم است، عامل وحدت در پردیس دانشگاه نمیهای فوتبال هاروارد و پیل، هم آن طور که در برخی کالجمسابقه فوتبال بین تیم

های رئیس دانشگاه و رئیس دانشکده، در خصوص ارزش ها مشغول هستند. کلیشهورزشورزشکاران دانشگاه در سطوح و انواع گوناگونی از 

رد و ویژگی مهمی را درباره ورزشکاران هاروارد از نظر دور نگه داشته است: اینکه ورزشکاران دانشگاه هم مثل اورزش، حالتی حداکثری د

 های استعداد به تعالی برسند.اند که دست کم در یکی از این زمینهسایر دانشجویان استعدادهای مختلفی دارند و خود را وقف این کرده

گریزی هم از آنها نیست: تمرکز کند و راهها وجود دارد که با مسائل دانشگاهی تداخل میهای ورزشی بین کالجدو مسئله در خصوص برنامه

 ها، تاریخ رابطه متقابل این دو عامل است.ورزش در دانشگاه کند. تاریخچهورزش بر رقابت و برد است؛ و پول در ورزش نقش مهمی ایفا می

دهند در حالیکه کنند: ورزشکاران بیش از اندازه به برنده شدن اهمیت میمنتقدان این دو عامل بنیادی را به قانونی علیه ورزش تبدیل می

دند و توجه و عالقه کافی به احوال فکری خود ندارند. این دو باید برای لذت بردن بازی کنند. آنها بیش از اندازه به پول در آوردن عالقه من

پیوندند. این مبنایی است انتقاد زیر عنوان آماتوریسم ورزشی و تصور اینکه ورزش را باید برای لذت بردن بازی کرد و نه برای پول به هم می

 سازد.ها را میکه سیستم نظارتی ورزش در کالج

شود. اول، سوخت حرکت همه چیز است. با این حال تنها در ورزش است که رقابت افراطی امر مذمومی تلقی میهای تراز رقابت در دانشگاه

هاست و اگر در در ورزش هم مثل هر حیطه رقابتی دیگری، موفقیت از آن افراد مستعد و با تجربه است. رقابت عامل بهبود و حفظ توانایی

از سوی  های آکادمیک است.های ورزشی هم درست مثل رقابتتوان گفت رقابتترتیب می سطح عالی باشد عامل سرآمدی است. به این

آور و برای کنندگان هیجاناند. مسابقات برای شرکتهای تراز اول خود منبع شادمانیهای ورزشی در دانشگاهتوان گفت رقابتدیگر می

 کنند برایبرند زیرا احساس میای با یک حریف ضعیف لذت نمیمسابقه کننده است. حتی برندگان هم از برنده شدن درتماشاچیان سرگرم

 .اند. رقابت به تنهایی و جدا از پیروزی رضایت آفرین استه چالش کشیده نشدهبهتر بازی کردن ب

ای ایوی لیگ، بازیکنان هانگیزه برای برنده شدن و لذت بردن با هم متناقض نیستند و باید آنها را در حالت تعادل نگه داشت. در دانشگاه

کنند منوط به فعالیت های مالی که دریافت میکند که کمک هزینهکنند بلکه به این خاطر هم بازی میبرای تفریح و لذت بردن بازی نمی

کنند، ولی میدهند تحقیر از اساتید، ورزشکاران را به خاطر اهمیت زیادی که به تمرین و عالی بودن و برنده شدن میبعضی  است.  یورزش

توانند شباهت خواهند درست مثل خود آنها برای افتخارات آکادمیک به رقابت بپردازند. این اساتید نمیهمین اساتید از دانشجویانشان می

کوشند هایی که ورزشکاران برای پیروزی در آنها میاند و بازیهایی را که خودشان برای برنده شدن در آنها تالش کردهموجود بین بازی

ای شان به شکل رقابت تصویر شود متنفرند، های حرفه. در واقع اساتید از اینکه فعالیت(ببینند )مگر اینکه خودشان هم ورزشکار بوده باشند
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و کنند فقط دارند برای رسیدن به کمال کنند. آنها فکر میهرچند اگر جوایز اکادمیکی به آنها تعلق بگیرد هرگز در قبول آن تردید نمی

گیرند. در حقیقت این دو نوع رقابت، رقابت علمی و رقابت ورزشی، کوشند و گاهی هم به این خاطر مورد تأیید و تمجید قرار میسرآمدی می

های ورزشی به رقابتی بودن خود اذعان دارند و موفقیت در کنند به هم شباهت دارد. با این تفاوت که رقابتبیش از آنچه اساتید فکر می

 هم واضح است و ابهامی ندارد.آنها 

گری، آموزش، امکانات و تسهیالت موجب بهبود گردد. صرف هزینه برای مربیمی دومین تحریف آکادمیک درباره ورزش به مسئله پول بر

ها ین دانشگاههای ورزشی بهای ورزشی نقش واضحی دارد، کل ساختار رقابتشود. به رغم اینکه پول در پرورش مهارتکارایی ورزشکاران می

 پول از را ورزشکاران باید آماتوری ورزش هایدئالبر مبنای این افسانه ساخته و پرداخته شده که برای ساختن ورزشکارانی خوب و تحقق ای

عنوان شود و ورزشکاران نباید به آن نزدیک شوند وگرنه جایگاه خود را به چیز بدی تلقی می پول در ورزش دانشگاهی نگه داشت. دور

های لبته اهدای کمکا. کند نقضدهند. قواعد پیچیده است و ممکن است کسی به طور غیر عمدی قوانین را ورزشکار آماتور از دست می

 .شودخالف حمایت از ورزشکاران موجب نارضایتی نمیبر های ورزشیمالی برای حمایت از برنامه

کلیدی در تبدیل هاروارد به یک دانشگاه پژوهش محور بزرگ داشت. او همچنین نقش چارلز ویلیام الیوت در نقش رئیس دانشگاه نقشی 

مهمی در آوردن آماتوریسم به آمریکا داشت. به عنوان رئیس دانشگاه چهل سال تالش کرد مقرراتی را وضع کند که مانع هرگونه رقابت 

 ها شرکت کرده بود.این در آن هایی که خودش پیش ازورزشی بین کالسی در میان دانشجویان شود؛ رقابت

های دانشگاهی تفریحی سالم برای شناسیم. ورزشخالصه خواسته الیوت همان چیزی است که ما امروزه به عنوان نظریه استاندارد می

برود بد شود که سبب تشویق تمرین جسمی شود و اگر از این حد فراتر دانشجویان معمولی هستند، رقابت تنها تا جایی خوب محسوب می

  هشدار داده بود: 1882خواهد بود؛ حتی رایحه پول هم ورزش دانشگاهی را لکه دار خواهد کرد. او در سال 

ها بوده و توافقی وجود دارد مبنی بر اینکه توجه روزافزونی که در بیست و پنج سال گذشته به ورزش شده است در کل به نفع دانشگاه

به طرز معقولی افزایش یافته و تصویر دانشجوی ایدئال از جوانی خمیده، ضعیف و بیمار به فردی قوی، میانگین آمادگی جسمانی دانشجویان 

 الزم ورزش به توجه جلب برای دمحکم، و سالم تغییر پیدا کرده است، ولی بر سر این مسئله هم توافق وجود دارد که رقابت ورزشی هرچن

های ورزشی خاصی حفظ کرد. روح ورزش و رقابت حدودهم در احتیاط با را آن باید و شود کشیده افراط به سرعت به تواندمی اما است،

رقابت  ای که برای گذران زندگی و کسب شهرت بهورزشکاران حرفه هکند و نه روحیدانشگاه باید روح آماتوری باشد که برای لذت رقابت می

 پردازند. می

از طریق  «اعاده بازی» امیدهای بوئن برایشد. شکست مواجه کامال با  «کنندگرم میآماتورهایی که خودشان را سر»تصور الیوت از 

 «اعاده»هیچ چیزی برای  درازمدت چندان موثر نیفتاد.کنند هم در معمولی که تنها برای لذت بردن بازی میآن به دانشجویان  بازگرداندن

گاه واقعیت ها توجه شده باشد هیچبه بازی لذت بردناز دوران آماتوری خالص که در آن صرفا به خاطر الیوت و بوئن  وجود نداشت. تصور

برند. این تصور که التحصیالن از آن لذت میآید در حالی که دانشجویان و فارغگاهی خوششان نمیدانشاساتید از ورزش  نداشته است.

های اصالحات ورزشی شده کند موجب ایجاد جنبشها منحرف میداف آموزشی دانشگاههای جدی ورزشی توجه دانشجویان را از اهرقابت

های فوتبالشان های تحقیقاتی جدید با تیماند. دانشگاههای پژوهش محور همزمان با رشد کردههای دانشگاهی و دانشگاهولی ورزش است.

وقتشان را صرف مطالعه کرده باشند. درست از زمانی که ل نشجویان کفکر نیست که در آنها داانحراف یافته معابدی برای اذهان مت هنسخ

ها که تا آن زمان آموزش دانشجویان کارشناسی بود دستخوش تغییر شد، دانشجویان کارشناسی هم برای لذت بردن مأموریت اصلی دانشگاه

های تخصصی آکادمیک و دانشگاه و انزوای اساتید در حیطههای ورزشی از ابتدا واکنشی انسانی به اندازه بزرگ به ورزش روی آوردند. بازی

 شان بود.تحقیقاتی

مانند از خودگذشتگی، استقامت، انگیزه، پایداری، مصمم بودن در  هایینظریه استاندارد با فروکاستن ورزش به استعدادی ذاتی، ویژگی 

گیرد و حتی به هوش تحلیلی و ترکیبی ورزشکاران و ران نادیده میطلبی پرشور برای دستیابی به کمال را در ورزشکاپیگیری اهداف، و جاه

هایی است که در رسیدن به موفقیت در ها، همان ویژگیتوجه است. اینتوانایی آنها در چیدن استراتژی و تخصیص منابع محدود انسانی بی
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ح هم دخیل است. ورزش در بهترین حالت در جهانی های دیگر حتى در دستیابی به دستاوردهای آکادمیک و هنری در باالترین سطوحیطه

توانند جدای از ابتذال زندگی معمولی به طور موقت در کنار هم ساکن شوند. کند که در آن شانس و مهارت میموازی و باشکوه عمل می

کند. هدف یادگیری و هنر را نابود می کشاند که جوایز آکادمیک ارزش وجوایز مالی ورزش را همان قدر به فساد می های رقابتی وبلندپروازی

تواند زیبایی خاصی باشد که رضایت عمیقی را به تواند چیزی بیش از سرگرمی باشد؛ میای میپیگیری موفقیت و سرآمدی در هر حیطه

 کند.روح انسان هدیه می
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 نتیجه گیری

 

سن شهرت در سرآمدی را به قیمت فراموش حهاروارد کوشیده است در بسیاری چیزها بهترین باشد و اغلب هم موفق شده است؛ اما این 

تری به دست آورده است. رهبران هاروارد اجازه داده اند ماموریت دانشگاه از تعلیم و تربیت به رضایت مشتری تغییر کند. کردن مقاصد مهم

 هاروارد دیگر شهری بر روی تپه نیست بلکه فقط یک برند است.برای آنها 

کند دیگر نسبتی با آن خوف پیوریتنی ندارد که نگران بودند مبادا فرزندانشان از راهنمایی آنچه هاروارد امروزه به عنوان آموزش عرضه می

رفاه واقعی دانشگاه ما و کشور ما دست در دست هم  گفت سالمت وهای باسواد محروم بمانند؛ و نه با آن عقیده هیگینسون که میکشیش

دچار رکود شود. به این شکل،  اس تمدن ممکن استاس .است؛ یا با نگرانی کتاب قرمز دایر بر اینکه اگر هاروارد کارش را خوب انجام ندهد

 ببخشد. که ذهن و روح انسانی را آزادی هددنمی فقط نامی مانده است. هاروارد دیگر چیزی تعلیمتعلیم و تربیت لیبرال از آرمان قدیمی 

که هایی را ستند تا حدود زیادی باید همان درسسه سال مطالعه و بررسی روی برنامه دانشجویان افرادی آزاد ه، پس از 2۰۰5در سال 

 .خودشان دوست دارند بخوانند

دهد. بنا بر چنین و کارآمدی و قابلیت استخدام نمیآنچه اینک هاروارد از آموزش لیبرال منظور کرده است آموزشی است که به دانشج

ای هایی که برای دنیای کسب و کار فایدهه شامل درسنآموزش دوره کارشناسی نه باید زیاده پیشرفته و نه خیلی تخصصی باشد و  ،نگاهی

است. بیش از اندازه متخصص شدن در هر  کوشندگان آماتور آموخته لیبرال چیزی در حد آرمان اعیانیداشته باشد. تصور هاروارد از دانش

آموخته بتواند از پس انجام آن برآید، چندان خوشایند نیست. بهتر است دانشجویان به شکلی وسیع آموزش مهارتی، در حدی که دانش

 نند.کعمومی ببینند؛ بنابراین خط سیر مشخصی را نباید طلب کرد زیرا دانشجویان مقابل هر نوع درس الزامی مقاومت می

دهد که هرچه دلشان خواست درس بدهند. یکی از اساتید ای که این طور تعریف شده باشد به اساتید هم این فرجه را میآموزش کارشناسی

برای قانع کردن من در این خصوص گفت خوبی این برنامه این است که دیگر اساتید مجبور نیستند به دانشجویانی درس بدهند که درسشان 

هایی است که خیلی گیرند، اغلب همانهایی که دانشجویان بیشترین چیز را از آن یاد میخواهند، ولی مسئله این است که درسرا نمی

ام کرد رغبتی به برداشتن آن ندارند مگر اینکه به آن ملزم شوند. دروس عمومی فلسفه غرب که برداشتم کمک زیادی به من در راه زندگی

در تکنولوژی اطالعات و جامعه ارائه کردم برای بسیاری از دانشجویانم نقش مهمی داشت. اگر قرار باشد اساتید  و درس عمومی الزامی که

تواند این پسندند بدهند، هاروارد دیگر نمیها را میپسندند به دانشجویانی که آن درسهایی را که میوظیفه خود را این بدانند که درس

شود ارضای خاطر دانشجویان در یاد کارشان می ،برال را به نسل بعد منتقل کند، تحقق بخشد؛ به جای اینایدئال قدیمی را، که آموزش لی

اینکه اساتید مختلف هر کدام چه  مفید و روشنگرناخوشایند اما فهم  ن ازویافاصله گرفتن دانشج دانند، وچیزهایی که می دادن بیشتر همان

شود نه به تعهد درازمدت نسبت به فرو کاسته می های آسان میان اساتیدموزش لیبرال به مصالحآاهمیتی به کدام درس و به این ترتیب 

که اینان قرار است در خدمت آن باشند. حتی اگر قرار باشد معیار فقط ای پیشرفت دانشجویان و پیشرفت جامعه پیشرفت دانشجویان و

نمرات باال مقرر کرده  شزرتواند متفاوت باشد. هاروارد به منظور حفظ اشرایط میهم بسته به برتری  سرآمدی باشد، معنای این سرآمدی و

بیش از نیمی از کالس نباید با درجه بسیار عالی درسی را بگذرانند. پیامد این امر ممکن است این باشد که دانشجویان هاروارد به طور 

کند که ها حفظ میابل این فایده را دارد که ما را از شماتت رسانهرفت شوند تا پیشرفت، ولی در مق متوسط در تحصیالت خود دچار پس

مطرح شد اساسا برنامه تعلق درجه بسیار عالی به کسی  2۰۰5دهیم. بر اساس پیشنهادی که در سال چرا زیاد از اندازه نمره بسیار عالی می

هایی را برای تشویق داشت،می شرفته یک رشته را از میان بردر پی سطوح پی های رفتنزهنگیهاروارد داشت اباید حذف شود. در زمانی که 

گویا اصال ترغیب دانشجویان وادی داشته باشد. سه هم کور« رشته فرعی»دانشجو در یک  کرد؛ به این شکل که هرذوق گرایی پیشنهاد می

است سبب  ممکن آموخته هارواردو انتظارات ماست. این کاهش توقعات از دانش ترغیب کارستان کنند ورایه کاری مستعد هاروارد به اینک

 را یگرددانشجویان متقابال هم نداشته باشند. محدودشدن انتظارات آموزشی اساتید و شود اساتید هم شوق زیادی به تعلیم و تربیت آنها

 .دهند انجام مایلند، که را چه هر. بگذارند اینکه از خوشحالند دو هر کند،می تقویت
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آورد. آنها ممکن است هم در امور تحصیلی و هم در امور فوق برنامه دهد ولی آنها را خردمند بار نمیهاروارد به دانشجویان درس می

پنج یا ده شان با هم هماهنگی ندارد. تعداد کمی هستند که های تحصیلیای از خود نشان دهند، ولی مجموعه فعالیتالعادههای فوقبرتری

التحصیلی بتوانند به این سؤال ساده پاسخ بدهند که مهم ترین چیزی که هاروارد به شما یاد داد چه بود. پدر و مادرها سال پس از فارغ

 تر از چگونگی پارک دوبله و یا تراز پرداخت یک حساب را به خاطر بیاورند.هایشان پس از فراغت از تحصیل چیزهایی مهمامیدوارند بچه

های شرایط زندگی انسانی، یا دست کم آنچه را یک دانشگاه خوب همچون پدر و مادر خوب باید به دانشجویانش کمک کند تا پیچیدگی

هایی اند، درک کنند. دانشگاه خوب دانشجویانش را به طرح پرسشافراد با درک و فهم معقول و متداول درباره مشکالت زندگی تجربه کرده

هم مهم است و هم دردسرساز. یکی از لوازم برای تبدیل به یک فرد آموزش دیده بالغ مسئول در بهترین سنت فکری کند که تشویق می

 بشری عبارت است از رویارویی شخصی با مشکالت بنیادی زندگی.

د. بله، با توجه به های متفاوت چیز متفاوتی باشکسی ممکن است استدالل کند یک دانشگاه بزرگ مدرن پژوهش محور باید به چشم آدم

ارائه فهرستی است که بدنه دانشجویی  رودکه از نظر آموزش از آن انتظار میارد شاید بهترین چیزی های دیگری که از آن وجود ددرخواست

 تریایی کافه نظریه این. باشند داشته را خودشان انتخاب بتوانند هرکدام مختلف استعدادهای با چندملیتی، قومیتی، دچن فرهنگی، دچن

قضاوت درباره اینکه تخصص برخی اساتید برای کند، و از می خودداری است دیگر بعضی از بیشتر چیزها بعضی ارزش اینکه قبول از آموزش

اساسی مورد اتکای ما در اوضاع ناهموار  اخالق که معیارهای خی دیگر است، آیا دارد. از این منظر، شخصیت وشهروندان مهم تر از بر آموزش

 مسئله دانشگاه نیست. است، ابدا ندگیز

 مداری رااند که فرهنگ مصرفی و مشتریها نبودهاند. این دانشگاهاند اجتماعیبعضی عوامل که دانشگاه را به وضعی ناهماهنگ دچار کرده

تابعی از همان نیروهای اقتصادی هستند که اند، بلکه کردهنها دلبخواهی شهریه خود را گران اند. دانشگاهاند، بلکه مقهور آن شدهکرده ایجاد

های بزرگ موقعیت مهمی کند. دانشگاهگذارند. تقصیر دانشگاه این است که در مقابل این نیروها مقاومت نمینیز اثر می هابر مؤسسۀ

بر سر آموزش مصالحه نکنند، در عمل با  خیزند وبراند به مقابله با این نیروها توانستهمن آن مییاند، اما با وجود چنین امکانی که به داشته

از  بسیاری آموزش در آن نقش یمن به د.تواند مقاومت کنتر از بقیه میاند. در این میان هاروارد که بهترین آنان است آسانآن همراه شده

 ر گذاشتن بر جامعه دارد.دهد نیرویی عظیم برای اثهایی که میجامعه شوند، هاروارد با درس دهکسانی که قرار است رهبران آین

ها پیرو جماعت باشد. هاروارد جدید بر این اروارد هم مثل سایر دانشگاههخواهند وارد را در دست دارند مینیروهایی که اینک کنترل هار

شان بسیار اندک است، کار کنند، مثال مرکزی اختصاصی برای زنان دارند یا دروس الزامیاعتقاد است که اگر جاهای دیگر کار خاصی می

 فرد به منحصر که کنیم حفظ را اصولی تا شویم جماعت همرنگ که است ترآسان این. باشد طور همان باید هم اینجاکنند و درستی می

 نشود همسو متداول جریان با کندمی اقتضا اندیشیده. هاروارد باید اراده این را داشته باشد که وقتی مالحظات است بوده آن به هاروارد بودن

تر ناظر به فکر کردن انتقادی، مستقل، و هماهنگ، بر هر عضوی از خانواده هاروارد نتخاب خودش را داشته باشد. این اراده، و اراده بزرگا و

 ضروری است.

 یا مستقیم دموکراسی یک اساس بر هاروارد اداره. است قوی مدیریت دگردد. هاروارد نیازمنشگاه بر میقضیه بیش از همه به مدیریت دان

 که خواهدمی ریاستی هاروارد. باشد عمومی آرای معدل تابع تواندنمی دانشگاه این در هاگیریتصمیم. نیست نمایندگی دموکراسی حتى

راسی و متکی به چند این منافی پاسخگو بودن نیست چون هاروارد یک اتوک م پیرو آن باشند نه او پیرو دیگران. هراحترا و اعتماد با دیگران

حاکمیت مطلق فرد هم نیست. در واقع بیشتر به یک مؤسسه فعالیت داوطلبانه شبیه است. دانشجویان هاروارد مجبور به بودن در اینجا 

شجویان های دیگر قدومشان را مبارک خواهند انگاشت، اگر بخواهند جای دیگری بروند. هر چند داناند و دانشگاهنیستند، آنها داوطلبانه آمده

شان بیش از زور دانشگاه در اعمال فشار بر آنهاست. آنان به به صرف ثبت نام در هاروارد تابع قواعد آن هستند اما نیروی مقاومت انفعالی

کنند و حاصلی شایسته به بار خواهند آورد؛ فقط اگر انگیزه چنین کاری را داشته باشند، و به اهمیت و فایده آن چیزی خوبی تحصیل می

 شود باور داشته باشند.که از آنان خواسته می

شود. برای اساتیدی که از هم همه داوطلب هستند. اساتید برجسته، به یک اشاره برایشان هر جای دیگری شغل پیدا می علمیهیاتاعضای 

شود آنها را برای همین هم نمی برند، به ویژه اساتید رسمی مجازات عملی اندکی وجود دارد،رئیس دانشگاه و رئیس دانشکده فرمان نمی
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کنند کار درستی است نه اینکه کنند به این دلیل است که خودشان فکر میوادار به اطاعت از چیزی کرد. تقریبا هر کاری که اساتید می

 چون کسی از ردهای باالتر به آنها گفته باید آن کار را انجام دهند.

وظیفه خود را مثل هر کارمند دیگری انجام دهند، توان ملزم کرد می اند. این افراد راانه آمدهمندان و کارکنان دانشگاه هم داوطلبحتی کار

شان نشان دهند و چنان باشند که امور بهتر پیش برود. در هر گیرند احتمال دارد چهره انسانیدر ارتباط با دانشجویان قرار میوقتی  اما

 کند.از هاروارد هم مشکلی ایجاد نمی حال وفاداری آنها فاقد ارزش است، و رفتنشان

موضوع بسیار مهم دیگر، زیان محاسبه ناپذیر هاروارد در از دست دادن بسیاری از نیروهای عالی رتبه اداری بود که کار خود را از جنس  

کردند و می شی کالج فکرزکردند. آنها با دقت و وجدان کاری به اهداف آمودانستند و آن را شغلی و تخصصی واال محسوب میآموزش می

ها از پس تحقق آن اهداف برآید. آنها درک عمیقی از این اینکه بخش تحت امر آنها چگونه باید کار کند که در هماهنگی با سایر بخش

نسنجیده که های کند، در فهم دانشجویان تیز بودند، و نسبت به ریسک کردن و گرفتن تصمیمداشتند که چه علتی چه معلولی ایجاد می

عالقه بودند. آنها عناصر ناپیدای یک تالش جمعی بودند و توجهشان به مشکالت عمیق ممکن بود در کوتاه مدت به مصلحت هم باشد، بی

دند، زیرا های راستین امور تعلیم و تربیتی بودند. آنها از هاروارد رفتند، یا مجبور به ترک آن شایو دنباله دار بود. به تعبیر دیگر آنها حرفه

 آبرا  سنجشود تا بشود ها پوشیده میشود، نقص و عیبمناسب الگوی جدید دانشگاه خرده فروش نبودند که در آن دستورات صادر می

 روند.خانه می به «ای به دانشجویان خوشحالخدمات حرفه»من یها هم به کرد، و مشتری

* * * 

دانشجویان کارشناسی باید مطابق با استاندارد آموزشی باشد. در مورد  هاست. هرگونه تصمیمی دربار علمیهیاتترین وظایف متوجه مهم

م دهیم ها، برنامه درسی، صرف نظر از اینکه چه انتخابی صورت گرفته باشد، این سؤال پرسیدنی است: اگر ما این کار را انجاها، نمرهکالس

اند؟ تنها در صورتی که اعضای توان گفت بهتر آموزش دیدهاز آن چه یاد خواهند گرفت و آیا میپس از چهار سال دانشجویان هاروارد  مثال

ای صورت گیرد، تغییراتی که امیدوار بود تغییرات خردمندانه تواندرگیر این ماجرا شوند که هدف از تغییرات چیست، می علمیهیات

هم به وضعیتی در  علمیهیاتبا یک مدیریت خوب، جامعه.  اجرای نقششان درهاروارد را هم سر آمد کند و هم آماده موختگان آدانش

 .های مردمیمجموعه کالج را یک سازمان آموزشی ببیند، نه جایی برای اعتراض که خواهد آمد

ا در خود کمک کند تا حس مشترک مسئولیت تعلیمی و تربیتی برای دانشجویان کارشناسی ر علمیهیاترئیس آینده هاروارد باید به 

دهیم، زیرا آنها امید جهان هستند. ما باید برنامه بپرورند. هیچ بدنه دانشجویی بهتری در هیچ کجا نیست که ما اساتید به آنها درس می

هایی یاد گذاریم. باید درسها، و پژوهشگرانی تبدیل کند که خود ما به آنها احترام میایدرسی طراحی کنیم که آنها را به شهروندان، حرفه

دهد. اما هرگز دیگر به زمان کتاب سرخ باز نخواهیم گشت؛ هنگامی که بگیرند که ما عقیده داریم موقعیتی برای بهبود جهان به آنها می

های یکسانی بگیرند. این اندازه از وحدت روش حتی در آن زمان هم چندان کردند همه دانشجویان باید درسگمان می علمیهیاتاعضای 

باید راهی بیابد تا  علمیهیاتنپایید، ولی تفاوت هنگفتی وجود دارد بین آن یگانگی ناممکن و این بی در و پیکری مطلق حال حاضر. دیری 

باید یاد  مابند مردمان تحصیل کرده و متمدن در قرن بیست و یکیدر جویان بتوانند هایی را برای خود قائل شود؛ به نحویکه دانشاولویت

 بگیرند.

وجود دارد که توجه بیشتری به دانشجویان  علمیهیاتهم نیاز به تغییر دارند. حسن نیت قابل توجهی در میان اعضای  علمیهیاتی اعضا

شود حسن نیت خوب به عمل ترجمه های فرهنگی هم هست که مانع میکارشناسی نشان دهند. در عین حال حجم قابل توجهی از اختالف

تفاوتی نسبت به دانشجویان هایی که به بید با تشویق مدیران دانشگاه با سرعت عملی شود. اساتید دپارتمانتوانشود. برخی تغییرات می

هایی که برنامه درسی کارشناسی مشهورند، حتی اگر استاد رسمی باشند، مشمول همان برنامه سازماندهی مجدد خواهند بود که به بخش

مدت، تدریس باید جزر مهمی از معیارهای استخدام اساتید باشد، نه یک شاخص فرعی. جامعه  بسامانی ندارند کاربسته شده است. در دراز

امنا هم بر آن توانند نقشی در اعمال فشار برای چنین تغییری داشته باشند و هیئتالتحصیالن، پدر و مادرها و دانشجویان همه میفارغ

ایجاد شود؛ سازوکارهایی شبیه آنچه برای ارزیابی آثار پژوهشی نامزدهای پست استاد  تأکید کند. باید ابزارهای دقیقی برای ارزشیابی تدریس
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به چیزی بیش از مهارت در سخنرانی و اداره سمینارها نیاز دارد. ما باید راهی بیابیم « تدریس»تر از این، شود. بنیادیرسمی به کار بسته می

شود شخصیت یک استاد زیر سؤال برود جریمه کنیم. ریم، و رفتارهایی را که باعث میبرای اینکه شخصیت خوب در میان اساتید را ارج بگذا

تر از عمل است، اما نظام فعلی چنان هرگونه قضاوت با توجه به خطر کج روی و تعصب، سخن گفتن از برآورد شخصیت در حرف آسان

نیفتادن به توهم قضاوت آسان درباره شخصیت افراد  ضمن در کوشدکند که گویا بناکردن نظامی که میدرباره شخصیت فردی را انکار می

 راه این کار را به کلی مسدود نکند نشدنی است.

های مشاوره و درمان برای دانشجویان کارشناسی باید مسئولیت خود را با کسانی که به شکلی کمتر کلینیکی توانایی معالجه سرانجام بخش

ای وجود ندارد. توصیه به دانشجویان که به کلیسا بروند راه حل درخوری کنند. برای این تغییر برنامهو روح دانشجویان را دارند تقسیم  قلب

حل است؛ هر چند به حلی است. پیوستن به خدمات اجتماعی هم برای برخی یک راهنیست؛ هرچند کلیسا هم برای برخی دانشجویان راه

های معنوی. فرصت مطالعه و بررسی در قالب آموزند تا ارزشرهایی بیشتر مدیریت میای و فنی شده که دانشجویان از چنین کاقدری حرفه

ای برای دانشجویان هاروارد است؛ به عنوان مثال بسیاری از فعاالن خوشنام خدمات اجتماعی در امتیاز ویژه« دنیای واقعی»تجربه خاص 

دریس متون پیچیده و مورد اختالف نظر اعم از ادبی و فلسفی برای مؤسسه امور سیاسی هاروارد، گروه های مطالعه و بررسی دارند. ت

ای را برایشان مطرح کند که در طول قرنها چنین های انگیزانندهتواند همان اهمیتی را داشته باشد و همان سؤالدانشجویان امروز می

 گیرد.جود دارد که بیشترین نمره هم به آن تعلق میکرده است؛ مشروط بر اینکه آنها این طور بار نیایند که تنها یک پاسخ درست ومی

ای باشد جوی سرآمدی نباید بهانهوگر باشد، اما جستزند. سرآمدی باید ارزشی هدایتهیچ کدام از این پیشنهادها ضرری به سرآمدی نمی

هایی رود درسممنوع شود و از آنان انتظار میدر موضوعات بسیار باریک باید  علمیهیاتبرای نادیده گرفتن هر چیز دیگری. تحقیقات اعضای 

گوید سرآمدی نباید با منحصر به فرد بودن اشتباه شود. ارائه کنند که حوزه فراگیرتری از تفکر انسانی را شامل شود. لیندسی. واترز می

ک حوزه هم متخصص باشند. این ایدئال های زیادی آگاهی داشته باشند و البته در یالتحصیالن ایدئال باید در حوزهاساتید همچون فارغ

اساتید باید توانایی این را داشته باشند که چیزهایی را درس بدهند که دانشجویان  .علمیهیاتارزیابی سرآمدی اعضای  باید مبنایی باشد برای

چیزی را که درس دادن آن مورد نیاز است بلد نیستند باید بروند یاد بگیرند تا بتوانند  علمیهیاتاحتیاج دارند یاد بگیرند. چنانچه اعضای 

 آن را تدریس کنند.

ای سخت و کارآمد برای تعلیم و تربیت دوره کارشناسی، و رهیافتی به تعلیم و تربیت که نوجوانان وابسته را به افراد بالغ ترتیب دادن هسته

گردد. مدیران دانشگاه باید به فرایند کشف خود در میان دانشجویان باور می به موضوع مدیریت دانشگاه بازو عاقل تبدیل کند، در نهایت 

، مربیان، مسئوالن، مشاوران و درمان گرانی را که اهمیت این موضوع را علمیهیاتداشته باشند و این باور را عملیاتی کنند. آنها باید 

های درک، بلوغ، این منظور مدیران باید خودشان به اندازه سرآمدی پژوهشی، نمونه مجسم ارزش فهمند حمایت و تقدیر کنند. برایمی

قدرت شخصیت و مهربانی و همدلی با دیگران باشند. برای راهبری دانشگاهی که قرار است دانشجویان مستعد سال اولی را به دانش 

ها باشند، مدیران خودشان باید خردمند، پخته و نیک نهاد باشند نه اینکه فقط گر بهترین انسانآموختگانی تبدیل کند که در آینده نمایان

که باهوش، باروری بامهارت و متخصص باشند. پدر و مادرها و اساتید و اعضای هیئت امنا و تمامی خانواده دانشگاه باید در قضاوت درباره این

 .ایم یا نه سخنی داشته باشندآیا به این استاندارد نائل شده

ها و اعمال دانشگاه، هر لحظه در حال یاد گرفتن درسی هستیم؛ هر چند با امور با یادآوری این مطلب در دانشگاه در هر کدام از تصمیم

ها در جلساتی که دائما متغیری مواجه باشیم. هاروارد جای بهتری خواهد بود اگر در طرح مباحث در مذاکرات میان مدیران و دپارتمان

ها های آغاز ترم، صدایی این را به یاد حضار بیاورد که اینکنند، در سخنرانیاساتید یا مدیران و یا رئیس دانشگاه را انتخاب می ،هاکمیته

اهداف واقعی مأموریت ما هستند. این یک بازی برای بهتر در سر خط خبرها آمدن یا گرفتن بودجه بیشتر یا برنده شدن جوایز بیشتر برای 

 های خود را خوب انجام دهیم.ها هم قابل تحقق است، اگر ما مسئولیتنشجویان نیست. هرچند تمامی ایناساتید یا دا

رود وقتی که یک کالج تنبلی هایی از این است که چگونه اوضاع به بیراهه میمشکالتی که در این صفحات مورد بحث قرار دادیم فقط نمونه

تر است و دانشجویانش را تحت فشار که تصمیم بگیرند چه چیزی برای درس دادن مهم گذاردکند؛ وقتی اساتیدش را تحت فشار نمی

شود که به جای آنکه محافظ یادگرفتن تبدیل می تر آموزشی به سمت سرآمدی را برگزیند. نمره به یک اعتبار مستقلگذارد که راه سختنمی
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مشی دانشجویان و اساتید را مشغول و خوشحال نگه دارد، در حالی که خطشود که باشد، مخرب آن است. برنامه درسی به چیزی تبدیل می

شوند که باید راضی و خشنود شوند، تا اینکه تشویق شوند روی اقتصاد دانشگاه هم رو به راه رشد باشد. دانشجویان به مشتریانی تبدیل می

ها مشکالتی است که هاروارد را شوند. اینو ورزشکاران منزوی میشود پای خود بایستند. ورزش به فعالیتی با خود بیگانه کننده تبدیل می

های پژوهش محور بزرگ دیگر را هم به همین شکل درآشفته است و اگر وضع هاروارد به دردسر انداخته است. بیشتر این مشکالت دانشگاه

 ای غلط موفقیت بوده است.هاز این نظر بدتر است، به این دلیل است که هاروارد به شکل کارآمدتری پیگیر راه

 تواند الهام بخش دانشجویانش باشد تا آن فلسفه زندگی را در پیش گیرند که کرامت و شرف را به امور انسانی واردهاروارد بار دیگر می

ط هاروارد، بلکه این مأموریت شکست بخورد، نه فقباشد و اگر در  هادهد ملتفت این ارزش، بدان شرط که در هر کاری که انجام میکندمی

 ملت و تمدن بشری آسیب خواهد دید.

 


