
  

  سردبير نامه
شرايط كشور ما در سالهاي اخير چنان بوده . شود كه مقارن با انتخابات رياست جمهوري است شر ميتنماين شماره فصلنامه در فصلي 

هنوز ثبات سيستماتيك بر نظام متأسفانه واين بدان معناست كه  رسدبه نظر ميهاي قبلي  سازتر از دوره كه هر دوره انتخابات سرنوشت
  . العاده روي سرنوشت كشور بگذارد تواند تأثيرات مثبت يا منفي فوق اداري ما حاكم نيست و تصميمات فردي اشخاص مي

دهـه   3-2در . نيـز هسـت  رسد انتخابات دوره يازدهم رياست جمهوري، فرصتي براي ارزيابي نظام آمـوزش عـالي كشـور     به نظر مي
مـا  . اسـت   گذاري عظيمي روي توسعه آموزش عالي داشته و سطح پوشش آن را افزايش چشمگيري داده گذشته، جامعه ايراني سرمايه

اما همواره اين سوال را هـم در گوشـه ذهـن خـود     . آموختگان دانشگاهي خود بباليم توانيم به رشد تعداد دانشجويان و دانش امروز مي
است به توسعه ذهني دانش آموختگان و كـل جامعـه ايرانـي      كيفيت وعمق دارد و چقدر توانسته ه ميزانواقع چدر كه اين رشد داريم 

  منجر شود؟ 
بايد ببينيم جامعه ايراني كه اكنون ميانگين سطح تحصيالت آن بسـيار  . يابي براي اين سوال، همين انتخابات است هاي پاسخ يكي از راه
هـاي   دهـد؟ وعـده   مي اهميتدهد؟ چقدر به ظواهر توجه دارد؟ چقدر به معيارهاي قوميتي  تر راي مي است، چه ميزان پخته  باالتر رفته

چقدر براي آن مهم است؟ و باالخره اينكه چقدر به سوابق ) بويژه در مورد موضوعات كوتاه مدت اقتصادي(زودگذر و شعارهاي تند 
   گرايي و نگاه بلند مدت نامزدها راي خواهد داد؟ مديريتي، پختگي، توسعه
درخـواهيم يافـت كـه نظـام      ،ها و اقدامات و تبليغات زودگـذر اقنـاع كـرد    توان مردم ايران را با شعارها، وعده اگر شاهد باشيم كه مي

طبيعتـاً رشـد بـيش از    . كند و تأثيري بر توسعه واقعي روح و ذهن آحاد جامعه نـدارد  آموزش عالي ما صرفاً به صدور مدرك اكتفا مي
  . اي براي كشور نخواهد داشت پيش چنين نظامي هم خيلي فايده

دهـد و   نشـان مـي  ) از دوران مشـروطيت بـه ايـن سـو     ويـژه بـه (كه جامعه ايراني رفتاري متفاوت با گذشته خود  اما اگر مشاهده كنيم
هـاي خـود اميـدوار     توانيم به گذشته و آينـده دانشـگاه   گيرد مي اي را در نظر مي هاي عميق، بلند مدت و توسعه موضوعات و شاخص

  .باشيم
 .كنيم اي عميق، پويا و پايدار آرزو مي يزمان، توسعهبراي كشور و جامعه ايراني و تك تك مردم عز

  


