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مقصـود فراسـتخواه سـال ١٣٣۵ در تبریـز بـه دنیـا آمـد. وی فارغ التحصیل 
مقطـع دكتـری برنامه ریزی توسـعه آمـوزش عالی از دانشـکده علـوم تربیتی 
و روان شناسـی دانشگاه شـهید بهشتی اسـت، هم اكنون عضو هیئت علمی 
مؤسسـه پژوهـش و برنامه ریـزی آمـوزش عالـی اسـت و در دانشـگاه های 
مختلـف تدریـس می كنـد. زمینه هـای تدریـس و برنامـۀ پژوهشـی دكتـر 
اعتبارسـنجی،  و  ارزشـیابی  تطبیقـی،  عالـی  آمـوزش  فراسـتخواه شـامل 
روش هـای تحقیـق كیفـی، آموزش پژوهـی و مباحـث تدریـس و یادگیری، 
سیاسـتگذاری دانشـگاه و مطالعـات فرهنگـی و اجتماعـی علـم اسـت. 
كتاب هـای »دانشـگاه و آمـوزش عالـی: منظرهـای جهانـی و مسـئله های 
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 كیفیـت: جستارگشـایی بـرای نظـام تضمیـن كیفیت آمـوزش عالی 
ایـران بـر اسـاس بررسـی تطبیقـی 1۶ كشـور جهـان«، »مطالعـات علـم و 
آمـوزش عالـی«، »روش تحقیـق كیفـی در علـوم اجتماعـی بـا تأكیـد 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؛ طرح واره هایـی بـرای زندگـی« و »مـا 
ایرانیـان«، از زمـره تألیفـات ایشـان اسـت. وی مقـاالت علمی و پژوهشـی 

متعـددی در مجـالت معتبـر نیز منتشـر كرده اسـت.
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چکیده اثر:
در ایـن كتـاب كوشـش به عمـل آمده تا بـا شـرحی از تاریخ و تبار و سرشـت 
نهادیـن دانشـگاه و تحـوالت آن توضیـح داده شـود كـه دانشـگاه بـرای خـود 
مـی و كلیتـی اسـت و منطق نهادینه و فلسـفه ای دارد. به گونـه ای كه نه تنها 

َ
عال

فعالیـت و مدیریـت و تأمیـن دانشـگاه و گسـترش آن بایـد با منطـق درونی و 
كادمیـک، میزان و موزون شـود، بلکه حتـی تنوع مدل ها  قاعده هـای نهادیـن آ
و تحـوالت نسـلی و رشـد و تغییـر و توسـعه دانشـگاه نیـز نمی تواند گـزاف و 
بی قاعده باشـد. در جوامع توسـعه یافته، دانشـگاه ها در تحولی دائمی هسـتند 
و بـا محیـط خـود سـازگاری فعالـی دارند امـا این تحـول به معنای آن نیسـت 
كـه از دانشـگاه بودن دربیاینـد و گاه و بـی گاه شـوند. ایـن در حالـی اسـت كه 
 یـک پادشـاهی از علم 

ً
علـم در ایـران امـر تصادفـی بـوده و هسـت. تصادفـا

 یک پادشـاهی حمایـت نمی كرد. از سـوی دیگر، 
ً
حمایـت می كـرد و تصادفا

نهادهـای مسـتقل از حکومـت هم كم مقـدار بودند و هم دوامی نداشـتند. به 
ایـن معنـا گاه و بی گاه بودنـد و اغلب به صورت افراد دانشـمند و متفکر ظهور 
می كردنـد. از این رو، در تأسـیس علم و نهادمندی آن مشـکل وجود داشـت. 
یعنـی عقال حضور داشـتند ولی سـازمان یابی عقال غایب بود و سـنت نظری 

كادمیک شـکل نمی گرفت.  بـرای سـاختن جامعـه آ
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