
ایران ریاض انجمن خبرنامه
١٣٩۶ زمستان و پاییز ٢

 سرمقاله

اه دانش و مدرسه مسئله های از برخ
آرین نژاد∗ مسعود

اشاره.
از حمایت در ایران آمار انجمن و ایران ریاض انجمن نامه های
مطرح موضوع های از ی وقت چند که ١ سمپاد آزمون های حذف
واکنش های و بود مدرسه و آموزش حوزۀ در جامعه توجه مورد و

برخ بازخوان برای را موجه و بجا مناسبت برانگیخت، را متنوع
مسئله هایی م آورد، فراهم اه دانش و مدرسه بی شمار مسئله های از
و بحث اصل طرفین و ذینفعان از ی عنوان به ما برای که
و مدرسه نهاد دو مشترک آرمان هستند! مهم بسیار دعوا شاید

تاریخ تجربه ترویج و آموزش و انسان نیروی تربیت برای اه دانش
محور ، نسل بهتر همزیست و عصری زندگ برای روز دانش و
مسئله ها که است اه دانش و مدرسه بین مشترک همسویی های
موجبات از ی خود این و م آفریند فراوان مشترک مصال و
است دو هر این جانب از رری م نقادانه بازخوان های و بازاندیش ها
و پرسش ها از برخ یادآوری نوشته. این مأموریت های از ی و
مطرح نهاد دو این از ی هر به خطاب گاه به گاه که انتقادهایی
عین در آن ها بایستۀ و شایسته اه جای و حقوق از دفاع و م شود

عرف فعالیت های دامنۀ استقالل رعایت با توأمان، تعاون و رقابت
این گذرای و اجمال توجه مورد ابواب ر دی از ، ی هر تخصص و

بین الملل آزمون های از گزارش زمینه، همین در هستند. یادداشت
برگزار نیز ایران در که (تیمز) آموزان دانش ریاض سواد سنجش
هم، انجمن» «اخبار بخش در است. آمده شماره همین در م شود
و نمایندگان ساالنه همایش در شرکت کنندگان دیدگاه از گزارش
مشترک مسئله های به توجه که شده منتشر تخصص کمیسیون های
محوری مضمون ی ، ریاض اُفت بحران جمله از اه، دانش و مدرسه

است. آن

مدخل.
نرفتۀ «راه العبور صعب گردنه های و خم ها و پیچ معطل و گرفتار اگر
مؤثر، و نافذ تدبیرهای امور، و مواض از خیل در و هستیم توسعه»

کارآمدی و دانا انسان نیروهای و واف و کاف ورزی های اندیشه
ران دی به و باشد یادمان به هستیم، اشتباه و خطا از پر و نداریم
اگر نیست! اه دانش و مدرسه گردن بر تقصیرها همۀ که وییم ب هم
م کنیم، مضمحل و فرسوده را خود معنوی و مادی عقبه های و منابع
نیروهای م کنیم، تخریب یا ضعیف را خود اجتماع سرمایه های
گوشه گیری و عزلت به مجبور یا سرخورده و دلسرد را خود انسان
کار و اجباری مهاجرت های آوارۀ و رانده نیز را بسیاری م کنیم
هم ران دی به و باشد یادمان به م کنیم غربت دیار در اقامت و
به اگر نیست! اه دانش و مدرسه گردن بر تقصیرها همۀ که وییم ب
یا بست بن که سویی و سمت در گاه م رویم، کژراهه و بیراهه

حت و سماجت آن پی در پی تکرار و برتداوم و م رانیم است پرتگاه
فرسایش و استهالک و کندی با م دهیم، خرج به لجاجت و تعصب
میز روی بر هزینه ها با متناسب آورده هایی م کنیم، طریق ط بسیار
از ی هیچ برای و نم گذاریم تاریخ مان و سرنوشت و نسل ها زندگ
نه نقد، فرصت نه ، پاس نه خود، کالن و خُرد ست های ش و ناکام ها
یادمان به نم گذاریم، باق تردیدی و تأمل حق نه و پرسش مجال
و مدرسه گردن بر تقصیرها همۀ که وییم ب هم ران دی به و باشد

نیست! اه دانش

آستانه.
و چپ از خیل ها عریضه، نبودن خال برای و دیوار کوتاه سر از البته

گاه و م کوبند اه دانش بویژه و بینوا مظلوم دو این گردن بر راست
انحراف در را کشور ناکام های همۀ العلل علت و م دهند دشنامشان
دو این اگر که م گویند و م دانند اه دانش و مدرسه نارکارآمدی و
چیزمان همه بشوند یا م بودند صال و کارآمد اه دانش بویژه و کانون،
و ساده اغلب البته فرافکن ها م شود! یا م بود وفا ش و آباد و برقرار
داوری به خود مقدر وقت به  هم تاریخ نیستند، آور مسئولیت و آسانند
پاس ها، نیز اه دانش و مدرسه مقابل، در و اکنون اما نشست، خواهد

دارند! را خود نقادانۀ وه های ش و گالیه ها

است. آمده شماره همین در نامه ها این متن ١
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. اجمال نگاه ی در
تربیت پایانه های مهم ترین از اه» «دانش که است درست . ١
و نظری علوم در تخصص برای انسان نیروی توسعه و
آراء رغم به و این وجود با است کشور نیاز مورد کاربردی
نیست. اه دانش برعهدۀ تنها هدف این تأمین مسئولیت ، برخ
نامیده اه دانش تقصیرهای و ضعف ها آنچه در ناگفته بخش
بنیادی تر و مهمتر آن از و «مدرسه» نقش و سهم م شود
نهایی کیفیت بر جامعه» عین شرایط و «فرهنگ نقش و سهم
١٢ چون و چند و شیوه ها یادگیری، عادت های است. محصول
باورها، مایۀ جان از زمینه ای در عموم مدرسه آموزش سال

مهم بخش مسیر، در و ن مم راه های و امیدها سنت ها،
دانش آموختگان کارکردی و وجودی ماهیت و شخصیت  از
پرداختۀ و ساخته آلیاژهای حال، هر در و م سازند را اه دانش
زیوری و ظرف اه، دانش داالن از گذر صرف به کوره ها، این
سر از هیچ وجه به اشاره این نم شوند! ر دی نوع و جنس از
دادن نشان برای نیست، افکن مسئولیت و تقصیریابی نوع
بسیار موقعیت و نقش دربارۀ موجود قدرگذارِ کم  نگاه ضعف
ل ش در میدان ها و فرصت ها ر دی از برخ و مدرسه مؤثر

پاس در اینرو از است. کشور آینده و امروز جوانان احوال ده
مطرح اه دانش به خطاب که تیزی و تند انتقادهای انواع همۀ به
در آنچه از برخ تشریح و بازخوان مقدور، قدر به م شوند

است! مقتنم فرصت م گذرد پیرامون

عموم برای و وسیع تقاضای معن به گرایی» «مدرک . ٢
، قدیم بیماری ی هیبت در اه دانش باالتر چه هر مدارک
به اخیر دهه دو در که ما کشور در فراگیر و مزمن ریشه دار،
تهاجم شده و متورم ملتهب، بی سابقه ای و عجیب ل ش
و آفرین نقش ساز، فرهنگ اه جای تا است گشته موجب
در ر دی تربیت فرهنگ نهاد های و مدرسه» «نهاد آینده ساز
پردۀ پشت در کشور نیاز مورد انسان نیروی توسعه و تربیت
ناکارآمدی های و کوتاه ها ضعف ها، از نابجا و بجا انتقادهای
و مهم عوامل از ی نشود. دیده روشن و خوبی به اه دانش
آموختگان «دانش وسیع و موکد فراخوان گرایی، مدرک مؤثر
مبالغه آمیزی آرمان جستجوی در اه» «دانش سوی به مدرسه»

است. آینده» دروازه های «تمام چون

کامال اه دانش به ورود اقبال که شود تصور است ن مم . ٣
خود جوانان نم برند، اه دانش به زور به را کس و اختیاریست

را اه دانش راه دانش، عال مراتب به عشق و جویی علم سر از
از ی عال تحصیالت سط افزایش بعالوه م گزینند. بر
از است عموم جامعه دانش و فرهنگ زمینه های ارتقاء عوامل
حمایت و تشویق شایسته ، عموم عالقۀ و تمایل این رو این
است. توسعه و رشد برای فرصت ی حال عین در و جانبه همه

چند وسیع تقالی و موج که چرا نیست درست تصور این البته . ۴
تنها ، اه دانش به ورود برای کنون دهه بویژه و اخیر دهه
و کار فرصت های فقدان به الجرم و ن مم واکنش و چاره
مفر ی نقش در اه، دانش ، شرایط چنین در است. اشتغال
و (متعارف مقدوری ل ش هر به ناپذیر چاره نسل گریزگاه یا
گنجایش تا یافت گسترش فت انگیزی ش سرعت با نامتعارف)

باشد. داشته را بزرگ نسل رانش واق در و فراخوان چنین

آموزش مراکز تعداد است: آسان داده، رخ آنچه آماری شرح . ۵
سال در واحد ٢٢٣ از ساله ۴٠ گیری آمار فاصلۀ ی در عال
از بیش است، رسیده ١٣٩۵ سال در واحد ٢٨٠٠ به ١٣۵۵
سال در نفر هزار ١٧٠ از کشور دانشجویی جمعیت برابر. ١٢
است، رسیده ١٣٩۵ سال در نفر میلیون چهارونیم به ١٣۵۵
و دو تقریباً کشور جمعیت فاصله این در برابر. ٢۵ از بیش
ثروت اصل شاخص یعن « مل سرانۀ «درآمد و برابر نیم
داشته کاهش درصد ٣٠ حدود در اجتماع برخورداری و مل
نیروی توسعه رتبه عال آموزش انفجاری گسترش است!
،١٣٩۵ سال در است. نداده ارتقا چندان نیز را ایران انسان
۶٩ ‐ام اه جای در ایران ، انسان توسعه شاخص های نظر از
توسعه بی ارتباط است. بوده خاورمیانه ٨ ‐ام اه جای و جهان
نکته نیز کار بازار و اشتغال فرصت های رشد با عال آموزش
آماری داده های و عرف تجربه های که است مهم بسیار
بسیار خصوص و دولت سرمایۀ یعن این دارد. بسیار مستند
و کارشناسان تا م شود خرج کشور عال آموزش در زیادی
ار بی یا است قرار آن ها اکثر که شوند تربیت متخصصین
و آموزش با بی ربط کار به یا شوند منزوی و سرخورده و بمانند
مهاجرت و گریز برای منفذی دنبال به یا و بپردازند تخصصشان
مخمصه های گرفتاری و گیر در که نماند ناگفته ردند!؟ ب

نیستند. آسان و ساده دردها این چاره ساری موجود، بزرگ

آموزش گسیختۀ عنان گسترش یعن این ها همۀ مجموع، در . ۶
جمعیت بی ضابطۀ و ناگهان افزایش آن تبع به و عال
و توسعه سوی و سمت در اه دانش دانش آموختگان
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و نیست و نبوده کشور اجتماع اقتصادی هدفگذاری های
و هزینه ها با بی منطق گسترش همین امروز آنکه فت ش

موان از ی خود آن بر مترتب معنوی و مادی متنوع تعهدات
چاره اندیش چون این، وجود با و است کشور توسعه جدی

در حدت و قوت با روال و رویه همان نیست موجود ری دی
هستند. تأکید و تداوم حال

گریز هدف گسترش این ماندگار و ناگوار پیامد ده ها از ی . ٧
موقعیت ی از پیش از بیش اه دانش که است آن ابن الوقت و
سرکوچه ای و دست دم توده وار موقعیت ی به نخبه گرا خاص
معاش، و پیشه و کار از وامانده معصوم خالیق تا یافت تقلیل

اجتماع و نسل ناکام های و معطل ها همۀ ین تس برای
تسالیی شاید تا بدوند مدرک پی در هم صباح چند ی خود،
ستون، آن به ستون این از و خواست خدا که شاید یا شود حاصل
بی بهره، یا بهره کم گردونۀ این در رو این از شود! حاصل فرج

ول معطل اند! حت و معطل خیل ها دانشجو، و استاد از

در اه دانش به ورود یا اه دانش تحصیالت تقاضای هنجار . ٨
جمعیت درصد ۵٠ از کمتر چیزی یافته توسعه کشورهای
درصد ۵٠ از بیش یعن این است. مدرسه دانش آموختگان
پایان به عموم را تحصیالت سال ١٢ که دانش آموختگان
مدت کوتاه آموزش ی از پس یا مستقیم طور به یا م برند
تحصیل ادامه و م شوند اشتغال و کار بازار جذب حرفه ای،
حرفۀ در آمادگ برای صرفاً اه دانش در هم جمعیت این مابق
ری های حساب تمام رعایت با شده ای هدفگذاری تخصص
وی ال اکنون هم م دهد. رخ متعارف و معقول زمان و مادی
اکثریت تقاضای ما جامعه در اه دانش به ورود تقاضای جمعیت
پوشش درصد که آنقدر است مدرسه آموختگان دانش مطلق
بیش حت سال ٢۵ تا ١٨ سنین برای ما عال آموزش کنون
که آنست واقعیت است. آلمان چون یافته ای توسعه کشور از
انگیزه هیچ واقعا مدرسه، معصوم آموختگان دانش از بسیاری
از بعد تکمیل و اه دانش تحصیالت ادامه برای عالقه ای و
مدرسه است. فرد هر انسان حقوق از ی این و ندارند آن
این قضا از و است رسم آموزش دورۀ غایت اینان برای
مدرسه و هست هم کشور توسعه روند همسوی کامال انتظار،
برنامه ریزی باید خود از ارزنده ای انتظار و تفسیر چنین برای
برای آمادگاه صرفاً است اکنون چنانچه نه شود مدیریت و

اه. دانش به ورود

هدفگذاری اصالح برای ضروری مقدمۀ ی اوصاف، این با . ٩
وقت مدرسه تعلیم  و تربیت ظرفیت های بهره وری بهبود و

از نیم  الاقل جذب نشاط و شادابی مل اقتصاد که است
باشد داشته سال هر برای را مدرسه دانش آموختگان جمعیت
چنین نیازهای مطابق را خود هم، مدرسه متقابل، طور به تا
سازد آماده و اصالح و بازتعریف اشتغال و کار فرصت های

ی نشود. مدرسه ای آموزش آرمان تمام رفتن، اه دانش و
استعداد و عالقه سر از و طبیع توزیع امید، این تحقق ماحصل
اکنون هم که آنچه است اه دانش رشته های در دانشجویان

صورت چنین در است. بی درمان آسیب و آفت هزاران دچار
بخش های اری هم با هم اه دانش در آموزی مهارت ضعف
فردی تالش های و رقابت ها و اه دانش کار نیروی متقاض
که است ترتیب این به م شود. مرتف آموختگان دانش
مولد انسان نیروی توسعه و رشد در نهاد دو این مؤثر کارکرد

بود. خواهد رصدپذیر و محسوس کشور توسعه در مؤثر و

بخش عمومیت و گسترش یافته، توسعه دنیای کجای هیج در . ١٠
« عال آموزش «گسترش واق در و اه دانش آموزش به
چرا نم گیرد انجام « عموم فرهنگ و دانش «توسعه برای

اجتماع پویش سازوکارهای ر دی دل از نیاز، این تأمین که
خواهد بازده تر پر و هزینه تر کم دسترس تر، در جامعه فرهنگ
آموزش شدۀ برنامه ریزی و اصل هدفگذاری هم اصوال و بود
و کارکرد چنین نباید و نیست کارکردی چنین برای عال
و گسترده مسئولیت از و کرد تبلیغ و تلقین را انتظاری
مانند جامعه تخصص حت و کانون بخش های ر دی متنوع
و مذهبی نهادهای ، علم انجمن های رسانه ها، خانواده ها،
اعتالی «چرخه در تفریح و ورزش ، فرهنگ مستقل مراکز
سرنوشت در را نقششان و سهم و کرد غفلت فرهنگ» و علم
به اه دانش و مدرسه از شمرد. اندک جامعه آحاد جمع و فردی
اقتدارشان و قوت و تحرک عرصۀ و میدان و توان و تاب اندازۀ

داشت. انتظار باید

هدف گریزی ها. هدفگذاری ها،
ترین عال و آخرین پرورش» و آموزش بنیادین تحول «سند . ١
در که است پرورش و آموزش راهبردی و دست باال سند
و رسید فرهنگ انقالب شورای تصویب به ١٣٩٠ مهرماه
و تحوالت راهبر و راهنما محور تاریخ، آن از باید قرار، از
«تحول سند این نام آنکه با باشد. نهاد این فعالیت های
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آن تاب و آب پر اعالم و تصویب از پس اما است بنیادین»
از خبری و نشانه هیچ عمال دهم تحول دولت وزیر دست به

موجه چندان نه سن جابجایی  جز مدعایی تحول تغییرات
سال ١٢ «سند» این در است. نداده رخ تحصیل ترتیب در
(دوره است شده تقسیم ساله سه دورۀ چهار عموم به آموزش
اکنون هم تفسیم بندی، این با چهارم!). و سوم دوم، اول،
اول دورۀ یا سوم دورۀ ، دوم و اول دورۀ دو شامل ابتدایی دورۀ
و نهم و هشتم هفتم، سال های آموزان دانش شامل متوسطه
سال های دانش آموزان شامل متوسطه دوم دورۀ یا چهارم دورۀ
ششم سال دانش آموز یعن این است. دوازهم و یازدهم دهم،
م رود ابتدایی به م رفت راهنمایی دورۀ به این از پیش که
م کند بخش آسیب و زیاد را دوره این پوشش سن فاصلۀ و

مقط به بود دبیرستان در پیشتر که نهم سال آموزان دانش و
همین! م رود، راهنمایی یا سوم

حيات مراتب تحقق از «جلوه اي عنوان به «مدرسه» سند این در . ٢
طيبه، حيات «تحقق برای محمل تربيت» و «تعليم و طيبه»
شده هدف گذاری « ايران اسالم تمدن و جهان عدل جامعه
راهبردهای بر بنا ، عموم آموزش سال دوازده مأموریت است.
آشنا و معاد به معتقد و مؤمن موحد، انسان «تربيت سند این
و ران دي خود، خدا، برابر در وظايف و مسئوليت ها به متعهد و
ستيز، ظلم جو، صل و خواه عدالت عاقل، و جو حقيقت طبيعت،
و جم گرا مهرورز، دوست، وطن و ايثارگر و شجاع جهادگر،
تحقق جهت در ر تالش و منتظر و مدار واليت انديش، جهان
عزت دارای و خودباور اميدوار، و اراده با ، جهان عدل ومت ح
آزاد و ر انتخاب حيا، با و پاكدامن توانا، و دانا امانتدار، نفس،
مقتصد و كارآفرين و ، خالق اسالم اخالق به متخلق منش،
ورود آمادۀ و پذير نظم و مدار قانون بانشاط، و سالم ماهر، و
نظام اساس بر اجتماع و خانوادگ فردی، شايسته زندگ به

است. « اسالم معيار

پر ، آسمان ، کل ادبیات این به رغم که است آن واقعیت . ٣
فاقد «سند» این ، ‐ایدئولوژی آرمان البته و برق و زرق
راهبری های ملموس، و روشن و دقیق شناس های آسیب
و تحقق پذیر هدف گذاری های و معین زمان و زمین

عملیات کارهایی دستور با عصری این و امروزی رانه سنجش
وست. پاسخ و

و خالق نقش ما امروزی شرایط در مدرسه که آنست واقعیت . ۴

اقتصاد و فرهنگ ، زندگ به بخش رونق چرخۀ در مؤثری
محور و مبنا مدرسه ای، آموزش های محتوای که چرا ندارد
تعامالت نیاز مورد دانستن های و زندگ مهارت های یادگیری

فرهنگ فراگیر نهاد ی مدرسه نیست. امروز اجتماع
پیش آموزش و نو نسل های فرهنگ به انتقال برای تربیت

عرف زندگ نیاز مورد اجتماع و آوری فن ، علم نیازهای
دانش است. خود تناسب های و فرصت قدر به عصری و
آداب رسم باید آموزش سال ١٢ از پس مدرسه آموختگان
و تاریخ بیاموزند، را اجتماع و فردی حقوق و شهروندی

مبان با بشناسند، را جهان و خود عموم جامعه فرهنگ
ریاضیات جمله از و امروز دنیای ارتباط و شناخت ، علم
شوند، آشنا تحلیل اندیشۀ و ری حساب مبنای عنوان به
اعتماد به نفس با و یرند ب جدی را خود استعداد های و ذوقیات
و زندگ واقع صحنه های به ورود آماده آموخته هایی چنین

گردند. مسئولیت پذیری

پشتوانه بی انتظارهای همه آن تحمیل از بعد آنکه ماحصل . ۵
فلسفه باف همه آن شعار، همه آن ، عموم آموزش نظام به

هم ، نویس واژه و پردازی معنا ، نویس انشا همه آن و
خوب چندان ما پرورش و آموزش احوال و روزگار اکنون

احوال ناخوش این پردۀ ی نیست! سالم و خوش و
بی رویۀ گسترش که است وسیع آموزش نابسامان و التهاب
ورودی آزمون های بیزینس و سمپاد آزمون های و مدارس
آموزان دانش و عموم افکنده آموزش متن در مدرسه ها اغلب
است، داده قرار مستمر اضطراب و فشار در را خانواده ها و
کنکور آموزش وسیع جوالن احوال ناخوش این پردۀ ی

آموزش هدفگذاری های عموم و آموزش عرصه در محور
در سیما و صدا غالب تبلیغات عالوۀ به آن با متناسب
ناخوش این پردۀ ی است، آن با همراه سوی و سمت
عدالت فقر ، غیرانتفاع مدارس گسترش نابسامان احوال
آموزش نیاز مورد پشتیبان های در شدید کمبود و آموزش
ملت آحاد اساس حقوق جمله از که است ان رای عموم

احوال ناخوش این پردۀ ی است، اساس قانون استناد به
تنش و فرهنگیان اه دانش تأسیس همین تصور، رغم به

و اه دانش این منتظر غیر هدفگذاری های تالق که است
زمینه در متخصص نیروی تربیت برای سراسری اه های دانش
ناخوش این پردۀ ی است، آورده پیش پایه علوم کارشناس

استخدام دیوار ظالمانۀ حت و ناعادالنه کشیدن احوال
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به تعلق صرف به آن انحصار و پرورش و آموزش دور  به
پردۀ ی نهایت، در و است فرهنگیان اه دانش دانش آموختگان
اه جای از فرهنگیان وسیع ناخرسندی احوال ناخوش این ر دی
مهم موقعیت این مراتب سلسله تمام در خود حضور ارزش و

گراست. توسعه
که بخش تنها دنیا، کشورهای اغلب در که است آن واقعیت . ۶
قوت به و کرده تمام حفظ به را خود اقتدار حریم دولت
بخش فعالیت دامنه ان است. رای عموم آموزش است حاضر
در بویژه کشورها عموم این آموزش عرصۀ در خصوص
آنکه حال است درصد ده از کمتر یافته توسعه کشورهای
عموم کشور آموزش درصد ١١ از بیش آمارها آخرین بنابر
در نفر هزار دویست و میلیون ی بر بال جمعیت با ما
آفات به آلودگ با مدرسه ای آموزش خصوص بخش ذیل
سرانۀ با کشوری در آنهم دارد قرار مال بسیار آسیب های و
داری میدان و استیال اگر حال فقیری. نسبت به مل درآمد
فضای رهبری حت و ل ده ش در را کنکوری مؤسسات
باید جدیست هم خیل که یریم ب جدی عموم کشور آموزش

خصوص بخش دست در عموم ما آموزش غالب که گفت
خود ویژۀ تربیت و آموزش ، مال مطام با کنکور از متاثر

است.
(جدول ١٣٩٧ بودجه الیجه در « عال آموزش «فصل سهم . ٧
پرورش و آموزش «فصل سهم برابر ۶ حدود در  (۶ شمارۀ
تمرکز دنیا کشورهای اغلب در آنکه حال است، « عموم
ان رای عموم و پرورش و آموزش به معطوف عمدتا دولت ها
کشورهای در هم پرورش و آموزش بودجه نسبت است.
کمتر بودجه این ایران در که حال در و است متفاوت مختلف
کشورهای در سهم این است عموم دولت بودجه درصد ٨ از

بودجه درصد ٢٠ تا حت توسعه حال در حت و یافته توسعه
بسیار ما کشور در هم مدارس سرانه بودجه م رسد. نیز
زیر با تهران اه دانش بودجه که است جالب و است اندک
بیش تنهایی به تومان) میلیارد ۶٠٠ حدود ) مجموعه هایش
کشور دولت مدارس تمام سرانه برای گرفته تعلق بودجه از
همین برای است. دانش آموز میلیون نیم و دوازده از بیش با
هزینه های تأمین در نم توانند اولیا که نشین فقیر مناطق در
این است. اسفناک بسیار وضعیت کنند کم مدرسه به جاری
نامتناسب پرداخت و عموم آموزش حقوق رعایت عدم یعن
بهبود برای کاف اندازۀ به ما یعن این  . عال آموزش حوزۀ به
نگران و نم کنیم هزینه ان رای عموم  آموزش شاخص های

نیستیم. آن ناگوار پی آمد های

آموزش از بعد توسعه یافته کشورهای در که است آن واقعیت . ٨
اهمیت که است پژوهش بخش نخست ، عموم پرورش و
بر روشن به آن اهداف که پژوهش هم آن دارد ویژه ای
این در م شوند. تعریف اقتصادی معین راهبردهای اساس

وسیع و مستقیم سرمایه گذاری دولت آنکه از بیش کشورها،
حمایت های و پشتیبان ها به باشد، داشته عال آموزش در
که شدیدی کاست های رغم به ایران در م پردازد. قانون
عیار و دامنه و ان رای عموم و پرورش و آموزش زمینه در
در وسیع حمایت های و هزینه دارد وجود آن پوشش و عدالت
برای چندان بهره وری آنکه حال م شود عال آموزش بخش
تجدیدنظر نیازمند آن نابجای تناسب های و ندارد کشور توسعه

است. مؤثر و جدی

∗سردبیر


