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 سرمقاله
کارشناس دوره های سوگ در

عال آموزش در کمال گرایی فقر
آرین  نژاد∗ مسعود

بازگشت و «بازبین ضرورت دربارۀ صداهایی که وقتیست چند . ١
صداها این م شود. شنیده « کارشناس دوره های به اه ها دانش
اندیشمندان جانب از نقداً که هستند تازه ای تقریباً دیدگاه های
بیان کشور عال آموزش امروز آسیب شناس پردازان نظریه و
و وسیع دغدغه های فضای در بحث این که هرچند و م شوند
معرض در و است درجریان و گشوده و باز ، علم جامعه متنوع
دارد قرار جم این تالمات و تامالت و نظر و نقد و بحث و کنکاش
وزارت مصادر در چندان تصمیم سازی و بخش اثر دامنه هنوز اما
احتماال و است نداشته فرهنگ انقالب عال شورای و علوم عالیۀ
در که بی فرمان مل خودرو همان صریح، و بی پرده داشت. نخواهد
دستاوردهای و کارکردها و شد پرداخته و ساخته پیش دهه اواسط
از خیل در همچنان داشت کشور عرصه های اغلب در بی نظیری

هدایت تدبیر یا راننده هیچ بدون و نیاز بی عال آموزش بخش های
است! روان و رها خود حال به بیم آوری سقوط سراشیبی در

ری حساب سیاست های و تصمیم ها چرای و چون بی سیطرۀ . ٢
تحصیالت به کشور جوانان همۀ بی منطق فراخوان چون نشده ای
مؤسسات گسیختۀ لجام و سرمشق بی ، پروا بی توسعه ، اه دانش
مدارک فروش ظاهرالصالح مراکز انبوه تکثیر ، عال آموزش
خوشه ای اه های دانش شبه محابای بی توسعۀ و تأسیس ، تحصیل
(و کارشناس دوره های وسیع و تدریج واگذاری و خلق الساعه
و «توسعه بهانۀ به مجموعه ها این به ارشد) کارشناس حت

تکمیل و عال دوره های در تحصیل تهییج و « علم پیشرفت
ل ش به و سراسری اه های دانش در دکتری دوره های در بویژه
و اگه طریق از آزاد اه دانش در کتاب تری و بی حساب رف ش
بهانه ها به جشنواره ای شبه کنکورهای در شرکت تشویق و تبلیغ
درجۀ «ارتقاء یا « دوست «علم چون ظاهرالصالح شعارهای و
محتوایی، توسعه تنها نه تا شدند موجب هم کشور»، علم
و آموزش بهره وری های توسعۀ و کارآمدی ها توسعۀ ، کیف توسعۀ
معرض از کامال « کارشناس های «دوره در بویژه اه دانش تربیت
و اه دانش ، علم نظام حساسیت و اهمیت و نظر و نقد و دید
مقیاس ها و معیارها از بسیاری در ه بل گردند خارج کشور مدیریت

و اکنون برخ که آنقدر کنند تجربه نیز را اری آش ردهای عقب
در « کارشناس دوره های احتضار و کندن «جان از حت یرانه غافل

م گویند! سخن ایران اه های دانش
رصد برای سنجش و ارزشیابی مل نظام هیچ شوربختانه . ٣

آموزش تحوالت و تغییرات یا نشیب و فراز مستند و منظم
موجود کشور عال آموزش مراکز متنوع مجموعۀ و اه ها دانش
آموزش، در شویم مدع که نداریم روشن مستندات ما یعن نیست
به ساله هر که وسیع پهنۀ این از بخش هر بهره وری و یادگیری
و است خبر چه م دهد پوشش را دانشجو میلیون چهار متوسط طور
داشته ایم، رشد آیا هستیم، ونه چ و کاره چه واقعاً ما و م گذرد چه
هر در و چقدر کدام هر و کرده ایم نزول و افول آنکه یا زده ایم درجا
و سست ها و ویژگ ها چه با و چقدر جایی هر در و چقدر بخش
یا اجتماع تحوالت ر دی با را آن ها نسبت احیانا تا توانایی هایی
غیر و سرمایه گذاری ها و سیاست گذاری ها و مدیریت ضعف و قوت
و حفظ احیاناً یا بهبود یا جبران برای شد میسر اگر و بسنجیم آن

بیاندیشیم. تدبیرهایی آن ها بقای
تحصیل سنجش اه، دانش از پیش سطوج در مقابل، نقطۀ در . ۴
بین الملل نظام و نهاد چند توسط آموزش یادگیری ارزیابی و

از برخ با هم ایران پرورش و آموزش سازمان و م شود سنجیده
دارد اری هم ١(PIRLS) «پرلز» و (TIMSS) «تیمز» مانند آن ها
طریق از مستندی و استاندارد داده های گاه از هر به هرحال و
هوا و حال و وضعیت از مستندات و م شوند دریافت ارها راه این
مقایسه های در ما مدارس در یادگیری و آموزش عموم احوال و
البته م آیند. دست به داخل رایج تبلیغات از دور به و بین الملل
نم رسد) نظر به (که نه یا م آیند کاری به ارزیابی ها این آیا اینکه

ریست. دی بحث موضوع خود
محتوای عیار از پرسش فهم و کشف برای آنکه نتیجه . ۵

عال آموزش مراکز در دانشجویان تحصیل یادگیری و آموزش
دسترس در سندی و مقیاس هیچ زمان، گذر در کشور، اه دانش و
دانشجویان یادگیری و آموزش که نم دانیم مثال طور به نیست.
در کشاورزی علوم و انسان علوم ، مهندس پایه، علوم رشته های
1http://www.timsspirls.ir/
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«ادبیات» پایه»، فیزی » ،« عموم «ریاضیات مانند درس هایی
هیچ یعن است بوده ونه چ اخیر دهه چند ط در «تاریخ» یا
موارد این درباره مستدل قضاوت و سنجش ی برای مستندات
و نظر و قول به اتکا جز چاره ای صورت چنین در نداریم. دست در
تا چرا راست نیست. موارد این دربارۀ علم جامعه افواه ارزیابی
روشنگری پایش های چنین دوره ای انجام برای سازوکاری حال به

است؟ نشده فراهم
ریاضیات خانوادۀ مجموعه در تأمل فرصت ی پرسش، این با . ۶
توسعه ای با « ریاض «آموزش رشته آیا که است دوم پرسش طرح
و است داشته تکمیل دوره های در بویژه اه ها دانش از بسیاری در که
نم توانسته است کرده تربیت بسیاری ارشد» «کارشناسان جمله از
دربارۀ الاقل را ارزیابی سنجش از فقدان و فقر چنین نم تواند یا
و کند جبران ،« عموم «ریاض فراگیر درس یادگیری و آموزش
عرضه و فراهم دوره ای و منظم بررس های و مطالعات از مستندات
کشور ریاضیات افول یا رشد سنجش برای قضاوت مبنای تا کند

باشد؟ اه دانش بخش در
از وسیع نگران و بیم امروز اجماع مورد نظر و رأی ی . ٧
در آموزش بهره وری های و یادگیری کاهش و رخوت تند شیب
عمق و سط در آن یرانۀ غافل بروز و کارشناس دوره های اغلب
دوره هاست. این دانش آموختگان و دانشجویان جمعیت از وسیع
کاستن وجود با که م کنند گله علم هیأت اعضای اکثر بی اغراق،
درصد ، درس آزمون های از انتظار سط و دروس کیف و کم از
یادگیری های ریاض دروس در بویژه دانشجویان، از توجه قابل
محتوای و سط که م گویند ایشان از بسیاری دارند. اندک بسیار
و سط از نازل تر بسیار اه دانش دروس آزمون و آموزش
شده درس همان و اه دانش همان پیش سال س بیست محتوای
همه شاید که م رود انتظار روزگار پیشرفت دلیل به آنکه حال است

حت و نشده که م شده بهتر باید یادگیری و آموزش بویژه و چیز
است. گشته وارونه

پذیرش و تأیید مورد ، شفاه گزارش و فرض این اگر حال . ٨
وضعیت این بروز و ظهور موجبات یا دالیل که پرسید باید است
بحران ی این آیا چیست؟ عمیق و وسیع دامنۀ دراین هم آن و
چالش ی این آیا است؟ فوری اعتنای نیازمند و جدی مخاطرۀ و
از ناش این آیا است؟ ناگزیر پیشران گرای تحول بخش  انگیزه
به علم گرایی های آرمان از علم جامعه ساختار و شخصیت تغییر
آموزش که است کارانه محافظه طلبی های عافیت و آندیش مال
خبط و فقر و ضعف دلیل به آیا کرده اند؟ رها را آموزش آرمان و

که است شده رها وادی این در امور مصادر سیاست گذاری های
و کم رنگ چنین را آموزش در گرایی کمال به اعتقاد و آموزش
پرخان سفرۀ شدن رقیق تر و گسترده تر از آیا است؟ کرده رمق بی
متقاضیان از وسیع تری خیل برای اه دانش تحصیالت و آموزش
سیاست استیالی و اثر از که شاید است؟ اه دانش تحصیالت
عرصۀ در رایج سوزی های فرصت و طلبی ها فرصت پیش ها،
پرسش آخر، متهم است؟ شده نتیجه عال آموزش نظام بر عموم
بازار و اشتغال به کم امیدی اقتصادی، نارکارآمدی رکود، اثر سهم از
محتوایی و کیف زنده، رقابت فقدان کنار در حرفه ای آینده و کار

اه هاست. دانش در علم

حاوی پرسش ها این از ی هر که است آن نگارنده تلق . ٩
فراگیرتر و فائق تر بسیار برخ که چند هر هستند نیز پاس از بخش
یا تقصیر چند این ها بر عالوه کاری ترند. و مؤثرتر بسیار برخ و
فهمیده و دیده مرتبه ای در باید که هستند هم ر دی زمینه ساز عامل
جامعۀ موظف و نقادانه حضور ضعف یا فقدان آن ها از ی شوند:
عالیست. آموزش در بحران همه این ظهور و وقوع مراتب در علم
اقبال حت و تسلیم و پذیرش از جنبه هایی بروز ر دی تقصیر
که است تصمیم هایی و ابالغیه ها مقررات، به نسبت علم جامعه
طور به بوده اند. آن ها تعمیق یا بحران ها این پشتیبان و زمینه ساز
کم قدری قیمت به تکمیل دوره های به افراط اقبال و توجه مثال
ساعت های کردن پر که (چرا کارشناس دوره های به کم اعتنایی و
دوره های کم جمعیت تر و کم دردسرتر و ضریب دار دروس در موظف
چه هر کثرت و تعدد هم و بود کالس تر با و ساده تر تکمیل
مطمئن تری مال «دریافت های» پایان نامه ها، سرپرست بیشتر
حقوق پایۀ ضعف از بخش خود حد در که م کرد تضمین را
ر دی زمینه ساز عامل م ساخت!). جبران را علم هیأت اعضای
و بی روح پژوهش های شبه و نویس ها مقاله در رقابت همه گیری
نشر و بسط برای حرفه ای عالقه و عشق سر از نه که بود روان

رف و تکلیف ادای سر از بیشتر ه بل تخصص اندیشه ورزی های
م گرفته اند انجام حقوق و استخدام و سازمان و ادرای تکلیف
همیشه هم علم جامعه خلوت در آن ها علم خلوص و تنزه و

بوده اند. جدل و بحث محل
سویه ی شطرن در که است آن واقعیت این ها همۀ با . ١٠
سر از اغلب علم جامعه ، کارشناس دوره های تحقیر تحمیل و

عرف و حرفه ای و علم زندگ بر که «الجرم هایی» انفعال
م داد، آن ناروای روال های و رویه ها به تن م شد تحمیل ایشان
داالن های به ورود محتوای و مفاد از تبعیت نوع از الجرم هایی
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درجه ارتقاء و وضعیت تبدیل ، استخدام آیین نامه های امتیاز گیر
که اه ها دانش مدیریت ترجیحات و اوامر از الجرم تبعیت عالوۀ به
عالیۀ اهداف از ی اخیر دهه دو ی در را تکمیل دوره های توسعه
دوره های تدریج واگذاری و تخفیف بر و بودند ساخته خود مقدس
و م کردند تأکید و تصریح عال آموزش مراکز ر دی به کارشناس
ترتیب این به دارند، میز روی بر را دستورهایی چنین هم همچنان
که اه هایی دانش علوم، وزارت تکلیف و تجویزی راهبرد در که
باشند داشته تکمیل دوره های در بیشتری کثرت و توجه تمرکز،
م شوند. برخوردار بهتری پشتیبان های از و موجه  ترند و مقرب تر

«دوره های اخیر دهه دو به قریب ط در آنکه نتیجه . ١١
و خفیف و خوار پیش از بیش روز هر و روز به روز « کارشناس
از ی « تکمیل «دوره های در علم درگیری و کار و شدند تحقیر
بقا و امتیاز کسب و برتری و فضیلت معیارهای و مالک ها مهم ترین

ی با که یافت را استادان م شد سادگ به و شدند اه ها دانش در
و بی رقیب امپراطوری خود برای دکتری و ارشد دانشجوی دوجین
بال آن کوچ کرانه های در و ساخته اند فراهم را خوشبخت و آرام
گسترانده اند تمام و تام حق به جانبی و غرور با را خود علم پر و
برنامه های و آموزش و دروس و احوال و سازوکار به نه مقابل، در و
دون کارگزاران به نه و داشته اند کاری کارشناس دوره های درس

آن؟! گذار تکلیف پایۀ
و فکری مایۀ جان کارشناس دوره های که است آن واقعیت . ١٢
کشوری هر تخصص و اجرایی فعالیت های اتفاق به قریب حرفه ای
باشند چنین که هم باید و است یافته توسعه کشورهای در بویژه
چه هر نو نسل های شادابی و جوان رف ش نیروی و فرصت تا چرا
هدایت « مل بخش ثمر و «کار ذخایر گنجینۀ و مخزن به زودتر
رویش های بالفعل و بالقوه توانایی های و انرژی از را جامعه و شوند
همۀ در موفق افراد و مدیران غالب سازند. بهره مند خود نسل

متعارف تحصیالت حرفه ای، و شغل و رشته هر در و کشورها

یادگیری نیازمندی های مابق و دارند کارشناس سط تا حداکثر
حسب و م آموزند کار و حرفه واقع نیازهای و کار محیط در را خود
خود استخدام به را نیاز مورد باالتر مراتب متخصصین معدود مورد،

عال تحصیالت کور استمرار که است آن واقعیت م آورند. در
هدف گذاری و عموم تجویز و تبلیغ و تکمیل دوره های در بویژه
آمیختن برای جوان نسل های زندگ از مهم فرصت های آن نشدۀ
سلب را مخاطره پذیری و بهره وری و اندوزی تجربه و زندگ و کار با
غیر نسل استهالک هزینه های که م سازند سراب هایی و م کنند
این م کنند. وارد کشور مل قوای مجموعه بر را جبران قابل
و تداوم و تکرار حال در کشور این در که سال هاست مهل خطای

است. تهییج و تبلیغ حت
مزمن غفلت و بی تدبیری استمرار با و غم انگیز اوصاف این با . ١٣

عال آموزش و علم مختلف سطوح مدیران و برنامه ریزان عمیق و
اضمحالل سوگوار خود حد در که است بیراه آیا حال کشور، این در
دوره های ضروری ترین از ی ارزش های و اصالت ها تخریب و

یعن کشور متخصص و انسان نیروی  تربیت و آموزش نیاز مورد
و نگران شدت به که است بیراه آیا باشیم؟ کارشناس دوره های

عال آموزش در آرمان خواه و کمال گرایی ست ش و فقر دادخواه
باشیم؟ کشور

پریشان و درمانده احوال بدتر همه از که شاید شرایط این در . ١۴
کادرهای و سراسری اه های دانش در ریاض کارشناس دوره های

عال وزارت کمیته های از ی در که هستند خواب زده ای درمان
و تراکم از زیج و نشسته اند باران بارش دعای و ذکر به علوم
را آن تعال فخر و برم شمارند را درس برنامه های غن سازی
پیرامون، این در که م گوید ایشان برای کس چه م فروشند!

است!؟ خبر چه

سردبیر ∗

ی که تک» «فارس محیط از خبرنامه انتشار نرم افزاری محیط و قالب بندی تغییر دلیل به شماره این انتشار در حد از بیش تأخیر
به است. شونده به روز و جدید نسبتا نگار ‐فارس ریاض ی که «زی پرشین» محیط به است قدیم نسبتا نگار ‐فارس ریاض
محیط بهتر بسیار انات ام از استفاده با که امیدواریم اکنون هم اما گرفت انجام کندی به کار این خبرنامه متنوع صفحه بندی دلیل
زهرا و سمانه خانم ها خبرنامه دفتری کادر کنیم. عرضه بهتری صفحه بندی و چیدمان تنظیم، با را خبرنامه تدریج به بتوانیم جدید

است. تقدیر شایستۀ که دادند خرج به بسیاری زحمت و همت جدید فضای فراگیری و همراه در نیز بختیاری

قاله
سرم




