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مقصـود فراسـتخواه سـال  ١٣٣۵در تبریـز بـه دنیـا آمـد .وی فارغالتحصیل
مقطـع دکتـری برنامهریزی توسـعه آمـوزش عالی از دانشـکده علـوم تربیتی
و روانشناسـی دانشگاه شـهید بهشتی اسـت ،هماكنون عضو هیئت علمی
مؤسسـه پژوهـش و برنامهریـزی آمـوزش عالـی اسـت و در دانشـگاههای
مختلـف تدریـس میکنـد .زمینههـای تدریـس و برنامـۀ پژوهشـی دكتـر
فراسـتخواه شـامل آمـوزش عالـی تطبیقـی ،ارزشـیابی و اعتبارسـنجی،
روشهـای تحقیـق کیفـی ،آموزشپژوهـی و مباحـث تدریـس و یادگیری،
سیاسـتگذاری دانشـگاه و مطالعـات فرهنگـی و اجتماعـی علـم اسـت.
کتابهـای «دانشـگاه و آمـوزش عالـی :منظرهـای جهانـی و مسـئلههای
ایرانی»« ،سرگذشـت و سـوانح دانشـگاه در ایران :بررسـی تاریخی آموزش
عالـی و تحـوالت اقتصـادی ،اجتماعـی ،سیاسـی و فرهنگی مؤثر بـر آن»،
«تاریـخ هشـتاد سـاله دانشـکده فنـی دانشـگاه تهـران»« ،دانشـگاه ایرانی و
مسـئله کیفیـت :جستارگشـایی بـرای نظـام تضمیـن کیفیت آمـوزش عالی
ایـران بـر اسـاس بررسـی تطبیقـی  ۱۶کشـور جهـان»« ،مطالعـات علـم و
آمـوزش عالـی»« ،روش تحقیـق کیفـی در علـوم اجتماعـی بـا تأکیـد بـر
نظریـه برپایه (گرانـدد تئوری)»« ،نظارت و ارزشـیابی در آمـوزش عالی (به
صـورت مشـترک با عباس بـازرگان)»« ،سـرآغاز نواندیشـی معاصـر (دینی
و غیردینـی)» و «ذهـن و همـه چیـز؛ طرحوارههایـی بـرای زندگـی» و «مـا
ایرانیـان» ،از زمـره تألیفـات ایشـان اسـت .وی مقـاالت علمی و پژوهشـی
متعـددی در مجلات معتبـر نيز منتشـر کرده اسـت.

چکیده اثر:

در ایـن کتـاب کوشـش به عمـل آمده تا بـا شـرحی از تاریخ و تبار و سرشـت
نهادیـن دانشـگاه و تحـوالت آن توضیـح داده شـود کـه دانشـگاه بـرای خـود
َ
عالمـی و کلیتـی اسـت و منطق نهادینه و فلسـفهای دارد .بهگونـهای که نه تنها
فعالیـت و مدیریـت و تأمیـن دانشـگاه و گسـترش آن بایـد با منطـق درونی و
قاعدههـای نهادیـن آکادمیـک ،میزان و موزون شـود ،بلکه حتـی تنوع مدلها
و تحـوالت نسـلی و رشـد و تغییـر و توسـعه دانشـگاه نیـز نمیتواند گـزاف و
بیقاعده باشـد .در جوامع توسـعه یافته ،دانشـگاهها در تحولی دائمی هسـتند
و بـا محیـط خـود سـازگاری فعالـی دارند امـا این تحـول بهمعنای آن نیسـت
کـه از دانشـگاهبودن دربیاینـد و گاه و بـیگاه شـوند .ایـن در حالـی اسـت که
ً
علـم در ایـران امـر تصادفـی بـوده و هسـت .تصادفـا یـک پادشـاهی از علم
ً
حمایـت میکـرد و تصادفا یک پادشـاهی حمایـت نمیکرد .از سـوی دیگر،
نهادهـای مسـتقل از حکومـت هم کم مقـدار بودند و هم دوامی نداشـتند .به
ایـن معنـا گاه و بیگاه بودنـد و اغلب به صورت افراد دانشـمند و متفکر ظهور
میکردنـد .از این رو ،در تأسـیس علم و نهادمندی آن مشـکل وجود داشـت.
یعنـی عقال حضور داشـتند ولی سـازمانیابی عقال غایب بود و سـنت نظری
بـرای سـاختن جامعـه آکادمیک شـکل نمیگرفت.

