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 چکیده

های دانشگاهی تا برخی سطوح هایی که از گروهبا وجود سه دهه تقلای ارزیابی و همه فعالیت

رای نیامده و آبی از آن ب سیاستی در ایران صورت گرفته است، هنوز نوِر کیفیت دانشگاه در مدیریتی و

ست، انگیز اهد آن یکی دو تا نیست. کیفیت دانشگاه ایرانی همچنان بحثجامعه ما نجوشیده است. شوا

 چرا؟ 

 9ند؛ البته در سمنان هست دانشجو جمعیت کشور ما چهار نفر نفر طبق آخرین آمارها در هر صد

 15-11 رنفر. مجموع تحصیلکردگان ایرانی بالغ ب 5 نفر و در یزد کمی نیز بیش از 5نفر، در تهران 

نفر. با این  11مان و نه بزرگسالان!( بیش از )کل جمعیت نی از هر صد نفر جمعیتشود یعمیلیون می

یا دارد. همین الان نزدیک به  نفر از هر صد ایرانی به نحوی تحصیلات عالی داشته و 02حساب حدود 

هزار هیأت علمی تمام وقت  92هزار دانشجوی کارشناسی ارشد و  522هزار دانشجوی دکتری،  052

 انشگاه یا مؤسسه آموزش عالی کشور هستند.در صدها د

پایداری، شرایط  در توسعه واکنون از این مخرج بزرگ آموزش عالی، ببینیم وضعیت صورت ما  

پذیری جهانی، کیفیت زندگی و نیکبختی از چه قرار است؟ در اینجا اقلیمی، رفاه اجتماعی، رقابت

ر توان تجربه کرد؟ اگهای دانشگاهی را کجا میامبینیم. پس کیفیت نظای میهای نگران کنندهنشانه

 زندگی بکنیم علتش در کجاست؟ توانیم کیفیت را لمس  ونمی

شود که سیّالۀ کیفیت جویی میای پیهای مفقودهدر مقاله حاضر این معما با تأمل در حلقه  

ت، قانونیِ کیفی ۀ نهادی واندازند مانند فقدان حلقۀ اجتماعی کیفیت، حلقدانشگاه ایرانی را از کار می

های واسط های، حلقالمللی کیفیت، حلقۀ حرفهحلقۀ سرزمینیِ کیفیت، حلقۀ سفارش کیفیت، حلقۀ بین
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ها را ایجاد و  توان این حلقهو بقیه. راه حل چیست؟ پرسش نهایی مقاله، حل این معماست. چگونه می

( بحث حاضر در تیپ خاصی از کنشگران مرزی ندازهاااندازِ  راه)راه انداز راترین راهفعال کرد. اصلی

)میان دانشگاه و دولت، میان مرکز کشور و همه مناطق  کند. کنشگرانی در منطقۀ میانیجویی میپی

ها جهان، میان دانشگاه کار، میان ایران و جامعه، میان دانشگاه و دنیای کسب و سرزمین، میان دانشگاه و

آل آن بررسی های ایدهزندگی و ...( که تیپ حرفه، علم و میان علم و ساختار، با هم، میان عاملیت و

 های اجرایی.شود با توصیهمی
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