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 آموزشی درسی و ریزيبرنامهتنوع یا یکسانی در 

  1نژادمسعود آرین

 چکیده
هاي همیشه مطرح و حساس فرهنگ ملی در هر کشوري و از جمله کشور ما آمـوزش و محتـواي   یکی از مسئله 

دامنـۀ ایـن    هاي تخصصی و دانشـگاهی اسـت. در  تا دوره ايپایههاي تحصیلی از سطح عمومی و زشی دورهآمو
براي هر یک » تنوع و تکثر درسی و آموزشی«یا » ریزي یکسانبرنامه«عناوین مورد توجه موضوع  بحث یکی از

عتقد است که فرصت تنوع بخشیدن به است. نگارنده م بارهدر اینهاست. این نوشته نقد و نظري یا تمام این حوزه
ـ    هاي درسی و آموزشی، در چارچوببرنامه هـايویـژه در حـوزة آمـوزش   هها و مناسبات روشـن و شـفاف ملـی، ب

بـرگ هسـتند    ها ریـز و پرشـاخ و  و نیازمندي هاعالقهها، دانشگاهی که رویکردها، تخصص تخصصی و پیشرفته
-گـاه ها و تجلیعمیق علم، خالقیت و کارآمدیست و یکی از مصداقیکی از مسیرهاي خالق و پیشران توسعه و ت

هـايروشـن در زمینـۀ آمـوزش    گـذاري هـدف بـا ایـن   ». هـا استقالل علمی دانشگاه«انتظار از  اعتماد به وهاي 
ی در حـوزة فرهنـگ و آمـوزش    تخصصی، رویکرد این نوشته، بیشتر یک نگاه و تفسیر دانشگاهیست تـا مضـمون  

ق به پیش از دانشگاه است) و بنابراین تنها در این چارچوب قابل ارزیـابی و نقـد اسـت. در ایـن     که متعلعمومی (
هـا و  هاي عمومی تنها از براي توجـه بـه مثـال   هایی در حوزة آموزشگاه متن به تجربهبههاي گاهمحدوده، اشاره

تفسیري. در فرصت ایـن نقـد و    گیري تحلیلی وي عینی و آشنا و در دسترس است و نه تمرکز و هدفهامصداق
در هر موقعیـت و  » ریزي درسی و آموزشیبخشی در برنامهتنوع«هاي موضعی بررسی این فرض مهم که تناسب

پیشنهاد و تشریح  مناسبشرشته و تخصصی باید توسط اهل فن خود سنجیده و سود و زیان و راهکارهاي اجرایی 
، یـک فـرض هـم آن اسـت کـه لـوازم، مقتضـیات و        گووگفتاین  شوند، مورد تردید نیست. نتیجه آنکه در طرح

گوهاي متفـاوتی  ومالت و گفتأهاي مورد نیاز حوزة عمل و اجرا، خود بحث و موضوع مستقلی نیازمند تتخصص
 است.

 آموزش. ریزي درسی، دانشگاه، دانش،برنامه کلیدواژگان:
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   مقدمه و بیان مسئله
ـ   نگارنده عضوي از جامعه ریاضی کش ثر از تـالش وسـیع   أور است و انگیزة اصلی وي در ایـن نوشـته مت

که بخش بزرگی از این جامعه براي اصالح و تغییر برنامـه آموزشـی دورة کارشناسـی     ایستسالهچندین 
شود بـا بازخوردهـاي مناسـب و مثبتـی از جانـب مراجـع       ریاضی به کار بست و به شرحی که اشاره می

ریـزي درسـی   از سـوي کمیتـۀ برنامـه    1389ن برنامۀ این رشته در سال گیر مواجه نگشت. آخریتصمیم
ها ابالغ گشت و در طی قریب هفت سال پس از آن تـا کنـون تـالش انتقـادي     وزارت علوم به دانشگاه

وسیعی از طریق تمام مجاري ممکن و رسمی انجام گرفت تا بلکه صداي انتقادي گسـتردة ایـن جامعـه    
و دیگـر مسـائل    بوروکراسـی اگر اصالح برنامه در یک بازة نسلی به دلیل  علمی شنیده شود ودر نهایت

هاي واحد و یکسان درسـی بـراي   الاقل تمرکز و تکلیف به برنامه شودموجود در وزارت علوم میسر نمی
-. اما این پیگیريشودپرسابقه و موفق دانشگاهی رفع  هايهاي مستقل بخشاحترام و اعتماد به تجربه

تر در بر نداشـت!  هاي هر چه غلیظها، برخوردها  و تمرکزگراییتر شدن رویهاي جز سختجهها هیچ نتی
سـازي،  این تجربه به نگارنده آموخت که جامعه علمی ما در این زمینه بیش از هر چیز نیازمنـد فرهنـگ  

ه نوشـتاري و  فاقد هر گونه سابق تقریباًهایی و عقبۀ چنین اندیشه نظریستگوهاي وورزي و گفتاندیشه
عناوین و تعابیري موجود است با تعریف و انتظار و رویکرد دیگریسـت (بـه    چنین، هماستنادیست و اگر 

نوشـته  جـی گـالن    » ریزي درسی براي تدریس و یـادگیري بهتـر  برنامه«طور مثال نگاه کنید به کتاب 
، که بحث آن بر 1377وي، نژاد، انتشارات آستان قدس رضسیلور و دیگران، ترجمۀ دکتر غالمرضا خوي

هاي مختلف آموزشی و تشریح و ارزیابی آنهاست). این نوشته در تالش است تـا در حـد خـود    سر روش
 مقدمه و مدخلی نظري و انگیزه بخش دراین باره فراهم آورد.

 درآستانه
بتکرانـه  نظام آموزشی ایران را صمد بهرنگـی در کتـاب نـوآور و م    هايشناسیآسیبترین یکی از قدیمی

). وي در ایـن کتـاب   1344انجـام داد (بهرنگـی،   » کندوکاوي در مسائل تربیتی ایـران «خود با نام  زمان
آموز روسـتایی و شـهري یـا    شود براي دانشآورد تا نشان دهد که نمیهاي خیلی ساده و آشنایی میمثال

-جمله از اوست کـه مـی   هاي درسی واحدي نوشت. اینفقیر و غنی و یا این سر و آن سر مملکت کتاب
هـاي ابتـدایی   هاي درسی به خصـوص کتـاب  لیف کتابأدهد که باید در تنشان نمی اینهاآیا تمام «گوید: 

توجـه بـه فاصـله    ». اي نوشـت؟ اقتضاهاي محلی را هم در نظر داشت و براي هر استانی کتاب جداگانـه 
ـ  هاي درسی ودنیاي واقعی و دنیاي ترسیم شده در کتاب عـالوة توجـه بـه نیازهـا، اهـداف و      هآموزشی ب

-اجتماعی، بخشـ    هاي تعلیم و تربیت براي بهبود کارآمدي و مهارت در زندگی و تربیت فرهنگیآرمان
هاي ظریف بهرنگی در این کتاب تاریخی با زبان و لحن خاص زمان خود است بینیهاي دیگري از نکته

تـرین  و تربیت جهان هـم شـاید کـه یکـی از قـدیمی      که همچنان هم بسیار خواندنیست. در تاریخ تعلیم
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اندیشمند قرن نوزدهم فرانسه باشد. الو معتقـد بـود در   » 1رابرت الو« توجهاتی از اینگونه متعلق به آراء 
هر برنامه آموزشی باید تناسب مخاطب و شرایطش را در نظر داشـت و از دیکتـه یـک شـکل الگوهـاي      

ریـزي درسـی،   گالن، برنامـه  (زادگان و رعایا پرهیز کرد آشکار اشراف ویژه در تفاوتهتربیتی و آموزشی ب
 :1385هاي اجتماعی مدرنی چون پلورالیسم یا تکثرگرایی (مک لنان، بعدها این توجه در دل اندیشه). 12
تري یافت. این نظریه فرصت ظهور و حضور تنوع و تکثر شناختی و بنیادهاي نظري قوي) جایگاه جامعه6

شمارد و بر همین اساس، تنوع و تکثر هاي توسعه میفرهنگی و اجتماعی را یکی از نیازها و زمینهفکري، 
هاي متنوع در کنـار هـم   تزاحم افکار و فرهنگدرسی و آموزشی را یکی از مبانی مقدم نشاط و حضور بی

 داند. می
یـا امکـان فرصـت  درأمل به معنی عمومی و کالن خود و ت» ریزي درسیبرنامه«موضوع  این نوشته بر

هـا یـاهاي درسی و آموزشی در ایران معاصر تمرکـز دارد. بررسـی سـودمندي   حضور تنوع و تکثر برنامه
هـا وهاي حقوقی، عرفی، ملی و محلی آن از دیگر بخشهاي محتمل استقرار این روش با تناسبآسیب
هاي این کندوکاو کوتاه و اجمالی است.  جنبه

 هاوانهها و پشتزمینه
در دوران قاجار تا به حال (سازمان اسناد ملی، وب سایت)، جـدا از  » وزارت علوم و معارف«سیس أاز بدو ت

معارف دینی داشتند، تا زمـانی کـه    هاي سنتی در آموزش ترکیبی از علوم قدیم وخانهاستقاللی که مکتب
، )1388سنتی را گرفتند (کتیرایـی،   هايخانههاي دولتی به تدریج جاي مکتبدر دورة پهلوي اول مدرسه
هاي آموزش رسمی در ایـران بـوده   محور فعالیت» کتاب و برنامه درسی واحد«همیشه آموزش بر اساس 

انعطاف آموزشی دار و طوالنی، در دنیاي امروز، یکسانی بیاین سنت سابقه با وجود). 1379است (آقازاده، 
هاي جمعی و سازمانی و رعایـت همـۀ اصـول    فرض نظارتشود و با و درسی در هیچ مقطعی تجویز نمی

موضوعه ملی (مانند زبان مشترك و واحد یا منافع ملی مشترك و واحد)، میدان وسیعی براي فرصت تنوع 
شود. این یعنی آموزش در بعد ملی به صورت متمرکـز بـا   بخشیدن به محتواي آموزشی در نظر گرفته می

بسیاري از کشورهاي توسعه یافته کمـابیش رایـج    که در مدلیستد. این شوبرنامه و روش واحد اداره نمی
هاي بسیار محدود تجربۀ تنوع آموزشی در دهه پنجـاه  است حال آنکه آموزش در کشور ما به رغم فرصت

رار بر ایـن داشـته و دارد کـه    ها)، همواره ق(هم در سطح آموزش پیش از دانشگاه و هم در سطح دانشگاه
هـاي   خانهریزي و کتاب نویسی در وزارتیکدست و متمرکز باشد و ستادهاي متعدد برنامه یکسان، کامالً

ناپذیر مقـدس و شـبهه   شان حفظ و حراست از این اصل و بنیاد تخطیهاي اصلیآموزشی یکی از مشغله
 ایدئولوژیک بوده و هست.

1  . Robert Lowe Viscount (1811-1892)
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 هاخاستگاه 
یکدسـت آموزشـی در کشـور مـا متنـوع و       هـاي یکسـان و  هاي فکري تجویز برنامـه ها و زمینهخاستگاه

روکراتیـک و تـاریخی   وتـا سـازوکارهاي سـنتی، ب   » عـدالت آموزشـی  «گوناگونند از ادعا و آرزوي تحقق 
در محتواي » استانداردگرایی«در همه چیز از جمله در آموزش، از اعتقاد و استناد به اصل » تمرکزگرایی«

بر همـه چیـز آمـوزش مـا     » کنکور«به نام  ايپدیدهکه  هاییآموزشی تا مالحظات الجرم نظام ارزشیابی
عوامـل ند. برخی مالحظـات و اوجه و تحلیل این نوشتههاي اصلی مورد تتحمیل کرده است. اینها مدخل

ثر دیگر هم موجودند که به دلیل فقدان شفافیت در تیررس بررسی دقیق مقدورات این یادداشـت قـرار   ؤم
پردازیم.نمی آنهابه  اياشارهگیرند بنابراین جز در حد نمی

زمینـه و   در کشور ما بویژه در بخش آمـوزش عـالی، بـی   » تنوع گرایی آموزشی«باید خاطر نشان کرد که 
استقالل علمـی  «الاقل در حد شعار و کلیات نظري معتقدینی دارد براي همین هم واژة  عقبه نیست وبی

ها و رهنمودهاي مسـئولین و مـدیران عـالی    نرانیاز باب اظهار فضل هم شده مرتب در سخ» هادانشگاه
ها و هایی هم با این عنوان و زمینه فکري به دانشگاهشود. حتی گاهی مصوبهرتبه آموزش عالی تکرار می

-، چارچوب تدوین1394-، بخشنامه اجرایی1379-شوند (آیین نامه واگذاريمراکز آموزش عالی ابالغ می
هاي تودرتوي ساختار اداري و عملکردي نظام آموزش عالی، چه اهماهنگیبا وجود این به دلیل ن .)1394

هاي سـتادي و  ها، مقررات و رویهدر بعد مدیریتی و چه از جهت همراه نشدن این مفاهیم با دیگر مصوبه
 اسـتقالل و ابتکـار عمـل علمـی و    «یابنـد و  هایی برد و عمق چندانی نمیاجرایی، چنین تمناها و ابالغیه

کننـد. از ایـن   حتی در سطوح باالي دانشگاهی ما، مفهوم و مصداق واقعی و روشنی پیـدا نمـی  » زشیآمو
واحد و یکسـانی را در   تقریباًها و محتواي ها، روشهاي ما رشتههمه دانشگاه روست که هم اکنون تقریباً

ویژگـی آموزشـی   یـک بـه سـنت، سـبک و     هـیچ  کنند و تقریباًهاي درسی و آموزشی خود اجرا میبرنامه
هاي مستقل خود یا برد و تماس متفاوت اجتماعی خود، شناخته و متمـایز  خاصی، بر آمده از میدان تجربه

هویت، نقش و اثر مستقل است. بـه ایـن    ،اصالت ازیافتگی بخشی شوند، چیزي که در پهناي توسعهنمی
 ارا هم چندان جـدي و بـا مسـم   درآموزش عالی کشور » آمایش سرزمین«توان شعار ترتیب است که نمی

-مبهم و مغشوش و مورد مناقشه کامالًتلقی کرد چرا که موضوعیت و مصداق و حوزة عمل و اجراي آن 
ها مدعی همه چیـز و بـه سـبکی و سـیاقی واحـد      همۀ دانشگاه تقریباً وهاي جدي و جدلی فراوان است 

 هستند.

 برخی از مالحظات دیگر
در جامعـه مـا   » وحدت و یکسانی آموزشی«هاي فرهنگی، اجتماعی و تاریخی ها و خاستگاهیکی از ریشه

ها (بـا  دهد تا افراد و جمعیتاست. این معنی اجازه می» تَکثرگرایی اجتماعی«هاي مفهومی مایهفقدان بن
هاي شخصی و جمعی خود هم، به نحو اعـالن شـده و   همۀ مالحظات ملی) بتوانند به مقتضاي مصلحت
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هـاي   منـدي هـا و بهـره  هاي رشد و توسعه تواناییار و آشکاري در جامعه حاضر باشند و فرصتدشناسنامه
به سادگی قابل استقرار  این معنی و این تجربهاجتماعی و نسلی خود را سازماندهی، معرفی و طلب کنند. 

والت مقتضیات طبیعی تحقـق و حضـور خـود را در سـیر تحـ     » تکثرگرایی«برداري نیست چرا که و بهره
رو آزمون یا تجربه تنوع و استقالل آموزشی بـه  دارد و از این بزرگ ملیتوسعه و تجربیات تاریخی جامعه 

 برقراري چنین مقدمۀ دور از دسترسی متوقف نیست. 
در بخش آموزش عـالی فـراهم نبـودن مقـدمات     » تنوع آموزشی«از مشکالت و موانع تجربۀ  یکی دیگر

است. این یعنی اگر هم در دانشگاهی شرایط فکري و هاي مدیریتی دانشگاههحقوقی و قانونی در سازمان
هاي حقوقی و تکلیفـی  اي از استقالل آموزشی فراهم باشد مقدمات و پشتوانهمدیریتی مناسبی براي جنبه

 شوند. هایی پشتیبانی نمیکنند و چنین ظرفیتآموزش با این انتظار همراهی نمی
ها سوي این هدف در دانشگاهفقدان رشد و بلوغ فردي و سازمانی متناسب و همیکی دیگر از موانع مهم، 

ـ  ربط است که چیزي متهاي مدیریتی ذيو سازمان ز و تشـخیص و  ناظر با ضعف اعتماد به نفـس در تمی
ایست. پوشیده و پنهان نیست کـه رشـد و بلـوغ سـازمانی از آن     شناسی حرفهپذیري و مسئولیتمسئولیت
 انـد نکردههاي علمی، آموزشی و مدیریتی ما به طور طبیعی رشد مهمی است که در محیط خیلی چیزهاي

ها قیمومیت تکلیفی و نصب سنت شدة مدیران حضور سنگین سال زیراو موجود نیستند یا نایاب و نادرند 
فته است. حال هایی را در نظام آموزش عالی ما گرها یا انرژيبدون کارنامه، تمام تاب و توان چنین انگیزه

ـ اگرجایی هم، مدیر برجسته و موفقی بر مسند یا کرسی ریاستی باشد ترجیح عاقال اش ایـن اسـت کـه    هن
 هاي متفاوتی نزدیک نشود. خطر نکند و به حوزة چنین تجربه

هاي علمی بلند در ادامۀ این سلسله از موانع ریز و درشت، باید به خالء حضور شور و شوق آرزوها و آرمان
هاي امروزي ما اغلب ازانه و بلند نظرانه در مراکز علمی کشور هم اشاره کرد. پنهان نیست که دانشگاهپرو

بخش خالقیت، شادابی و زایندگی علمـی  هاي حیاتکم سویی در فراق حضور جریان ولتألهاي بیچشمه
کم روح و کـم جـانِ    ها و دستاوردهايآماري داده يو مدیریتی هستند که فقط تکالیف رفع تکلیفی ارتقا

-و وراي آن یا معطل کنندو راهبردهاي ناپخته باال دستی خود اجابت و اجرا میشبهه علمی را به دستور 
 اند.تعطیل و بدون حواس اند و نظر و موضعی ندارند و یا تقریباً

 در نقطۀ مقابل
ـ    » تکثرگرایـی آموزشـی  «نقطۀ مقابل » تمرکزگرایی آموزشی« ارز تمرکزگرایـی  اسـت. ویژگـی مهـم و ب

ن خود از معلم و مدیر رستی و تولیت ساختاري، همۀ مخاطباآموزشی در همه جا آن است که با نوعی سرپ
خواهد و نـه  را تا حد زیادي مطیع و منقاد و سربه زیر و حرف شنو می دانشگاهی مدیرمدرسه تا مدرس و 

حسب مورد و موضوع، بتواند و مجاز  گو و مسئول، کهگر، پاسخمختار، مستقل، خالق، جستجوگر، پرسش
 و تصرفی هم در محتوا و البته شفاف و پاسخگو و مستدل انجام دهد. ازهمین روسـت کـه در   دخلباشد 

چون و چراي تمرکزگرایی، همه منتظرند تا تکلیفشـان در کـار، تکلیـف و رفـع      سیطرة فضاي غالب و بی
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عهده سازمان و سازوکار متولی و  همۀ مسئولیت هم بر تکلیف، معلوم و ابالغ شود. در این شرایط، طبیعتاً
هـایی در  که اغلب در دسترس پرسش و پاسخ هـیچ مخاطـب و منتقـدي نیسـت. چنـین رویـه       آمریست

دهنـد، منتقـدین   هاي مطلوب خود را مـی و میوه اندنشستهتمدنی، به خوبی به بار  نشینهحاشیکشورهاي 
رو اغلب آنهایی بتکارعمل و خالقیت، به هر حال زیاد است. از اینفهمند که دردسرهاي اهم به تدریج می

هـاي  را با مخاطرة نوآوري »دردسر«بیهاي آرام طلبی حاشیهاند عافیتکه بر صندلی و مسندي تکیه زده
»!بندند نمی کند دستارسري را که درد نمی«کنند و متفاوت عوض نمی

هـاي  یی آموزشی به نحویست که در چارچوب آن فرصت تجربهاین نوشته پیگیر بازخوانی نظریه تکثرگرا
انـدوزي از  پذیري و تجربـه قراولی، مسئولیتاي چون بازاندیشی، نوآوري، متفاوت بودن، پیشبلوغ گرایانه

هاي وسیع آموزش علمی فرهنگی کشور به کلی حذف نشود یا بیش از اندازه، محـدود، محصـور و   عرصه
تعهدات ملی مورد «. در این نگرش، التزام به شودحظات مبهم و تعریف نشده نها و مالمشروط به احتیاط

» دیدگاه یا رفتار مدارگریز یـا مدارسـتیزي  «محفوظ است و هیچ  کامالً» هاي قانونیچارچوب«و » اجماع
 شود.تشویق یا تبلیغ نمی

 رویکرد
کان انعطـاف، تنـوع و اسـتقالل    هایی براي اصالت امنظر گرفتن فرصت یعنی در» تنوع و تکثر آموزشی«

و » شـفاف بـودن  «، »مسـئولیت «، »صـالحیت «عمل در شرایط متفاوت آموزشی، بنا بر اصـول صـریح   
در این تعریف، تنوع و تکثر آموزشی به برهم زدن استانداردها، ضایع شدن حقوق فردي و ». پاسخگویی«

ابسامانی علمـی و آموزشـی راهـی    جمعی، زیر سوال بردن حق نظارت جمعی ومدیریتی و هرج و مرج و ن
کند که اجماع نظـر   اعتالي نوعی از بلوغ علمی اجتماعی مدیریت شده دنبال می ندارد و مدلی را در مسیر

-و تجربۀ محلی و میدانی، مبناي عمل و انتخاب آن باشد. درعرصه نظام دانشگاهی، این رویکرد، تجربـه 
که درمرتبه نخست از لحاظ علمی و عمومی، شـفاف  شناسد موزشی را وقتی به رسمیت میآهاي مستقل 

 صالحیتی قرار نگیرند. اعتمادي یا بیدر معرض شُبهه بی طبیعتاًو قابل دفاع باشند و 
با این مقدمۀ به اندازة کافی صریح و روشن، اکنون به معرفی و تشـریح چهـار مرجـع و خاسـتگاه اصـلی      

و صالح و عیار و خلوص ادعایی هـر یـک را در    تا خیر پردازیممی» ساز و متمرکز آموزشینظام یکسان«
کند تا شأن نظري تکثرگرایی آموزشی میدان یک چالش جدي و واقعی بازشناسیم. این مطالعه کمک می

 .شویمرا با روشنی بیشتري دریابیم و براي رودررویی با مواضع تمرکزگرایی آماده 

 عدالت آموزشی 
 کشـور  در هـر کشـوري و از جملـه در    عمـومی  ریزي آموزش برنامه هاي مهمیکی از مدخل این مفهوم،

 تحصـیل  از آموزش و انتظـار  »سازيیکسان« اصلی و رایج دیدگاه مبناياوقات  ، اغلبماست. این معیار
-بهرهاست با این استدالل ساده، طبیعی وحتی موجه که همۀ فرزندان یک سرزمین همانطور که سزاوار 
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-نـد سـزاوار بهـره   ام، آسایش و رفاه مادي و معنوياز حداقل امنیت، عزت، احتراآبرومند و برابري  مندي
علمی آموزشی مورد نیاز و ضروري زندگی عصري و  هاي برابرمندي برابر و یکسان دسترسی به فرصت

هاي عمومی تحصیلی (از ابتداي دبستان تا پایـان دوره متوسـطه)   هستند. حال چون دوره نسلی خود نیز
هـاي نـو هسـتند    اي و اساسـی بـه نسـل   مسئول انتقال چنین بخشی از فرهنگ و دانـش پایـه  متولی و 

تبعیض و یکسان براي همۀ افـراد عرضـه   کند تا اینگونه خدمات، به صورتی ملی، بیحکم می» عدالت«
ند. براي اجراي این هدف، هم ضروریست تا هم شرایط و هم محتواي آموزشی یکسـانی (کـه تـا ده    شو

استثناء در مقطع آموزش عمومی) براي همۀ مخـاطبین،   گرایی بی شد به دولتیال پیش تعبیر میپانزده س
آن اسـت  » عدالت آموزشی«د. مدخل استداللی مهم دیگر منتج از اصل شوتهیه، عرضه، ابالغ و تکلیف 

درعین حال مبنایی براي تحکیم پیوندها و وحدت تاریخی و فرهنگی همـۀ  » آموزش عمومی«که چون 
ها و ساکنین و فرزندان یک سرزمین است نباید تمایز و تبعیض و تفاوتی در ابالغ و بیان حقوق و ویژگی

 اي بـراي طـرح و  عین حـال پشـتوانه   در» یکسانی و وحدت آموزشی«هاي ملی رخ دهد پس همبستگی
 ست.اتقویت سرشت و سرنوشت مشترك و تاریخی یک ملت نیز 

 استانداردگرایی 
هاي عمـومی و  همۀ مراتب آموزش» یکسانی و وحدت«یکی دیگراز بنیادهاي فکري » اییاستانداردگر«

هـر بسـتۀ آموزشـی بایـد یـک حـداقل        یعنی در» استانداردگرایی«تخصصی از مدرسه تا دانشگاه است. 
هـاي فرهنگـی،   در زمینه محتواي کمی، کیفی و عرفی موجود باشد (از هر نظر مورد توجه و توافقی مثالً

مین نیازهـاي عصـري، تربیتـی،    أو منظور مورد اجماعی مانند ت گذاريهدف هر عی و علمی و بنابراجتما
هاي حداقل«اي و تخصصی) تا سزاوار یک رتبه و مدرك و گواهی ملی باشد. حال چون بعد از این حرفه

ا بـه  هـ ماند درست آنست که این حداقلفرصت عمومی دیگري براي آموزش باقی نمی عمالً» محتوایی
شود برنامۀ واحد و یکسان آموزشی. به این و این می شودصورت یکسان و یکدستی به همه افراد عرضه 

 اسـتانداردگرایی محتواي آموزشی نتیجه الجرم و گریزناپذیر نظریۀ » یکدست و یک شکل بودن«ترتیب 
» عدالت آموزشـی «صل هاي دانشگاهی به غیر از ارجاع به ااین راهبرد براي دوره است. ترجمه و تفسیر

در مرتبـه کارشناسـی فیزیـک،     آموختگی از یک رشته دانشگاهی مثالًبه این معنی است که براي دانش
گرفته شود تا نوعی  ریاضیات، روانشناسی، حقوق یا عمران باید حداقلی از دانش و کارآمدي تخصصی فرا

ها در همـه  آموزشی براي این رشته علمی تحقق پذیرد و همین یعنی یکسانی و یکدستی» استاندارد«از 
 مراکز علمی کشور. 

 تمرکزگرایی
در امر آموزش و تعلیم و تربیـت، بـر وجاهـت و حقانیـت اصـل      » تمرکزگرایی«مبناي نظري و عقیدتی 

هـا بـه اسـتناد    براي اتخاذ بهترین تصـمیم » مرکز محوري«فراگیرتري استوار است و آن اصل یا اصالت 
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آن است که همه یا اکثر » تمرکزگرایی« امور است. یک دلیل و استناد مهم دیگراشراف بر جمیع جوانب 
-شناخته می» هاي حاکمیتیتصمیم«هاي عمومی و تخصصی از مصادیق هاي مربوط به آموزشتصمیم

» هاي حاکمیتی باید منبعث از رأي، تشخیص و تـرجیح مصـادر حـاکمیتی باشـند    تصمیم«شوند و چون 
هاي درسی کالن و کشوري هم معلوم و ریزيهاي مهم حوزة آن از جمله برنامهتکلیف آموزش وتصمیم
که صاحب اختیارات حاکمیتی در این حوزه است اتخـاذ شـوند و   » مرجع واحدي«معین است که باید در 

توان این دو اعتقاد یا دو حکـم  می کامالًي و نظر واحد باشند. البته اطبیعی است که یک ر صورتایندر 
بـا الزامـات آن همراهـی کـرد،      اخیر دربارة مسئولیت و اختیارات نظام و حاکمیت ملی را پـذیرفت و کلی 

شناسـند و بـه   مصالح ملی حوزه آمـوزش را مـی   عمقی وربط با چه دامنه مسئله آن است که مصادر ذي
هـاي  تصمیم«هاي آموزشی در زمرة گیريانواعی از تصمیم چه دقیقاًتر آنست که مل خیلی مهمأعالوه ت

 جهتی برانگیخته نشوند.هاي ملی بیشوند تا براي فرصت هر تصمیمی حساسیتمحسوب می» حاکمیتی
هاي اول انقالب برخی معتقد بودند دولت بـه  شود که در سالما دیده می در سابقه و تجربۀ تاریخ معاصر

ی و حتـی مواضـع و   عنوان نمایندة حاکمیت موظف به تصدي و تکفـل تمـام مواضـع تولیـدي، مـالکیت     
هاي اقتصاد و فرهنگ کشور است چـرا کـه بهداشـت، سـالمت و     هاي خدماتی در تمام عرصهمسئولیت

توانند صالح اقتصادي و روحی و فکري و اخالقی مردم بخش مهمی از مسئولیت حاکمیت است که نمی
ویر فراگیـري از  گذشت و تجربه و روزگار به همـه آموخـت کـه چنـین تصـ      ها. سالبه غیر سپرده شوند

گرایی حاکمیت درست نیست و قرار نیست دولت در همه این مواضع، مالک، متولی، گري و تکفلتصدي
تـرین وجهـی   تـرین و عمـومی  متصدي، کارفرماي مستقیم و حتی غیرمستقیم باشد بلکـه بایـد در کلـی   

هاي زیادي پس از که تا سالگذار و ناظر و حکَم باشد. بر مبناي اینگونه تصورات از حاکمیت بود سیاست
هاي اقتصادي و هاي آموزش عالی و آموزش و پرورش و هم بسیاري از بخشانقالب تمام عرصه فعالیت

و دسـتاوردها   هاوريبهره برآینددولتی یا نیمه دولتی شدند اما نه تنها  فرهنگی و خدماتی در کشور تقریباً
تغییراتـی کـه درایـن تلقـی و تصـور رخ داده،       وجـود  بـا مثبت نشدند که اغلب منفی گشتند. اکنون هم 

درسی، در هر دو حوزة دانشگاهی و پیش از آن، درب  ریزيبرنامههاي آموزشی و همچنان درغالب بخش
هـاي متـولی، اکثـرچرخـد و سـازمان  هاي تمرکز و استیالي ستادي دولت و حاکمیت میبر همان پاشنه

ریزي درسی و محتواي آموزشی را در زمـرة حقـوق، تکـالیف و    ههاي جامع آموزشی از جمله برنامتصمیم
دانند بلکه آن شمارند و نه تنها هیچ تحول و تردیدي را مباح نمیچون و چراي خود میهاي بیمسئولیت

 کنند. گري تفسیر مینوعی هرج و مرج و ستیزه هم ارزرا 

 کنکور
» کنکور«ما موضوعی به نام » آموزشی سازستیکدنظام «ثر ؤهاي پنهان وخاموش و بسیار میکی ازعلت

و  ریـزي برنامـه تمرکـز در   کـه دیگـري  و عذر ظاهرالصالح  بهانه آموزشی، عدالت» آرمان«است. بعد از 
 آموزشی را در کشور ما موجه، طبیعی و حتی مورد درخواست عـام و خـاص سـاخته اسـت     سازيیکسان
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بـراي گـذر از یـک مقطـع بـه       مقاطع تحصیلی ۀمدر سرفصل ه »کنکور«فراگیري با نام  آزمون حضور
بنابر دامنۀ به تدریج وسعت یافته و به تدریج عمیق شدة کنکور و فلسـفه، فرهنـگ و   است.  مقطع باالتر

به یک شکل  و تحت لواي یک نام  تبلیغاتی که پیرامون آن ساخته و پرداخته شده است، همه باید دقیقاً
هـاي  ه وقت یک چنین سنجش و ارزیابی اصلی و مهمی، از فرصـت و محتوا و روش، آموزش ببینند تا ب

اسـت. عـذر» عـدالت آموزشـی  «یادگیري و آموزشی یکسانی برخوردار باشند و این در واقـع بخشـی از   
هـاي آموزشـی   فقط به اتکـاي دوره  ،کنکورو یکسان و گریزناپذیر که آزمون واحد آن است  ظاهرالصالح

واقعیت آنست که  میسر است. واحد و یکساندرسی هاي ها و برنامهرفصلو س مواد ریزیکسان با واحد و 
حـد و حصـر آموزشـی، روحـی و مـالی      به غیر از مصائب بی چند لبه است چرا که تیغۀیک  کنکور واقعاً

اش بر گُرده همۀ اجزاء آموزش و پرورش و اقتصاد کشور، با حضـور بـه   کنندهسنگین و به شدت منحرف
گرایـیسـازي و تمرکز سیاست یکسـان جایگزینش (در شرایط امروز) در عین حال  بی تدریج تحمیل شدة

 گریـز قابـل غیرضروري و  انسانی و اخالقی بلکه حتی از نظر ی و تجربیاجرایاز نظر نه فقط را  آموزشی
 علمـی  مسیر یک یک فرایند و ۀ افراد،کند که هم حضور کنکور ایجاب می ساخته است. در واقع وجود و

طـی کننـد تـا امکـان     دانشگاه در گذر از هر مرحله به مرحله دیگر  دررا از مدرسه تا دانشگاه و  زشیآمو
» آموزشی عدالت« ضرورت و اصل آرمانی و مقدم بهبنا  تحصیلی سرفصلی در هر آزمونچنین برگزاري 

در مقابـل   انـدن مبه کنکـور و تسـلیم    آمیزدالتعه نگا در یک ارزیابی اجمالی باید گفت که باشد. فراهم
هـاي آموزشـی در کشـور ماسـت.     خالقیـت  تنگ شدن فضاي ات جديموجبیکی از ماهیت مخرب آن،

، »اشايهویـت و کلیشـه  نظام ارزشیابی یک شـکل، سـطحی، بـی   «کنکور در فراگیري تحمیلی خود با 
ق و هـاي خـال  هاي کیفـی و رقابـت  نگري دراغلب فرایندهاي آموزشی، ارزشیابیدار سطحیعامل ریشه

کنکور در امـر آمـوزش کشـور     سوزمانخانههاي برانگیزاننده علمی است. پرداختن به همۀ جوانب و آفت
 هاي وسیع و عمیق کنکور درزاییها دادشان از آسیبخواهد اما چون امروزه همۀ طرفتأمل مستقلی می

چند بدون یک شـناخت و   ند (هررطانی آن از نظام آموزشی کشورخواهان ریشه کنی غدة س آمده و مثالً
ریـزياصالتی کنکور در تأسی به وحدت آموزشی و برنامهثر)، این اجماع نظر براي بیؤراهبرد عمیق و م
 درسی کافیست. 

 یک ارزیابی کوتاه
-و شیوه ساز آموزشیهاي یکساندیدگاه ، باید توجه داشت که»عدالت آموزشی«با همۀ ارزش و اهمیت 

در غفلـت از تنـوع و    متعـددي  هـاي عدالتیبیموجب  ژه در نظام دانشگاهی) خودویه (ب هاآنهاي اجراي 
هاي رسمی . در حوزة آموزشاندازه مهم و اساسی استکه بی شودمخاطبین میمجریان و تفاوت ذیحق 

 شااجرائیوسیع عملی و  به غیر از فواید »یکسانمتمرکز و ریزي درسی برنامه « اي و دانشگاهیمدرسه
شـوند کـه بنـا بـه     موجب میرا قابل احتراز چندي  جديهاي آسیبدر عین حال  انکار نیست)، بلقا(که 

قـاطع و   اسـتیالي  .عدالت و عدالت آموزشی باید به نحوي دیده و مراعات شوند ناپذیرخدشههمان اصل 
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ل مختار فرصت رشد و استقال ،به غیر از اینکه در برخی مواضع آموزشی نگریکسانهاي یهروانعطاف بی
به نـوعی منفعـل و   گیرد و همه را میو آشنا با شرایط و مقتضیات موضعی بالغ  مجریان ازو مسئوالنه را 

ها و تجربه گونیگونهفرصت تنوع و تکثر و ، سازدمتولیان میو تفسیر تصمیم ر رأي و چشم انتظامقلد و 
و ایـن هـم خـود بخـش      کنـد یسـلب مـ   هاي علمی و فکـري از خیلی از صاحبان صالحیت ها رااعتماد

 .)16 :1389اي از رعایت حق و عدالت است (شهشهانی، شایسته

 هایی به چند تجربه اشاره
گشت موجب  اوایل انقالب جامعه در عدالت اجتماعی ها و تفسیرها از امر آموزش وتلقی گونههمین دقیقاً

، 1379 گو با عبدالحسین مصـحفی، وفتگو آموزشی ( درسییکسان  هايبرنامهتا براي استقرار شرایط و 
هاي فرهنگی مستقل و آبرومنـد چنـدي (در مقطـع آمـوزش متوسـطه) بـا       گروه حیات ) فرصت بقا و10

هـاي فرهنگـی   مجموعـه  هاي علمی خوب و با صالحیتی سلب شـوند و بـه تـدریج   ها و سازمانپیشینه
نند آن در تهران و بـه طـور مشـابه در    خوارزمی، جاویدان، مرجان و ما آموزشی موفقی چون البرز، هدف،

 بسـیاري عشق و عالقه  ،با زحمت ها غالباخیلی از شهرهاي دیگر مضمحل یا منحل شوند. این مجموعه
لقاسـم قربـانی،   ااز فرهیختگانی همچون محمد علـی مجتهـدي، احمـد بیرشـک، پرویـز شـهریاري، ابو      

از صـاحبان شـناخته شـدة     آنهـا ننـد  هـا و ما  عبدالحسین مصحفی، محمد حقوقی، محمد هادي شـفیعی 
هر و  شدندتشکیل شده یا اداره و مدیریت میهایی طوالنی  در طی سالهاي علمی و فرهنگی صالحیت

-و تعلیم و تربیت سـرلوحه فعالیـت   آموزش امر در اي راو شجاعانه پیشقراوالنه آموزشی هاي تجربهیک 
خود را در دبیرستان مرجان تهران به پایان بـرد و   . نگارنده تحصیالت متوسطهدهاي خود قرار داده بودن

هاي درسی مانند زبان انگلیسی، ادبیات فارسی و به خوبی به خاطر دارد که در این مدرسه برخی از کتاب
ها یـا مراجـع رسـمی) در اصـالت و     هاي رسمی متفاوت بودند اما کسی هم (از خانوادهریاضیات با  کتاب

چون و چرایی بـراي   هاي رسمی، تکلیف بی کرد یعنی کتابدرسی تردید نمیکیفیت محتوایی این منابع 
بـود کـه فاضـل و ادیبـی     » محمد حقوقی«همه جا نبود. دبیر ادبیات سال پایانی این دوره از تحصیل ما 

بسیار فراتر از حد مدرس یک کتاب درسی بود و جاي چنین کسانی در آموزش و پرورش امروز ما بسـیار  
هـاي عمـومی و   پنجـاه شمسـی، سـخنرانی    دهـه خاطر دارم که در این دبیرستان متعلق به خالیست. به 

 اي را درشـد و در حـد خـود فضـاي فرهنگـی فرهیختـه      هفتگی ممتازي در کتابخانۀ مدرسه برگزار مـی 
» مسعود کیمیـایی «شنایی رو در رو و اثرگذاري را با آآفرید و نگارنده تجربۀ دیدار و مجموعه مدرسه می

هـاي  نویس در آن دوران تجربه کرد. چنین اسـتقالل عملـی در برنامـه   رمان» نادر ابراهیمی«نماگر و سی
هم نادر است. تردید نیست که گسترش  هاي کشوردرسی و آموزشی، امروزه حتی در بسیاري از دانشگاه

شـدن جدي آموزش عمومی در سطح ملی یکی از دستاوردهاي ارزنده پس از انقالب است امـا شکسـته  
هاي فرهنگی خصوصی متعددي در تمـام سـطح   آموزش عمومی کشور که در گروه قراوالنپیشپرو بال 

هاي قابل توجه و تلخ این تجربـه بـود و تـالش بـراي بازیـابی و      ناکامی کردند یکی ازفعالیت می کشور
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هـاي  سـال  »غیرانتفـاعی هـاي  مـدارس و دبیرسـتان  «سیس نهاد جایگزین أسسات با تؤاحیاي اینگونه م
 .در پـیش رو دارد  هـا  آن سال گذاريزیادي را تا رسیدن به سطح استانداردهاي علمی، سازمانی و سرمایه

در  کشـور  سطح آمـوزش  کاهش معدل ،نبود »عدالت«سازي اي از یکسانچنین تجربهفایده نتیجه آنکه 
 .بودو متفاوت بودن  اهنگیپیش، و زدودن جسارت نوآوري هاکاستن از سطح رقابت

هاي عینی و مثالی این نوشته و این بحث را هایی به آن موضوع و مصداقتجربۀ خاص دیگري که اشاره
سازد تجربۀ جامعه ریاضی کشور در طی یک دهه اخیر است. تالش براي تغییـر  تر میتر و ملموسروشن

، »اضـیات محـض  ری«شـامل  » علوم ریاضی«هاي متنوع زیر مجموعه هاي قدیمی رشتهو اصالح برنامه
کمیتـۀ  «از اواسـط دهـه هشـتاد در    » علوم نظري کـامپیوتر «و » آمار و احتمال«، »ریاضیات کاربردي«

 1389د. در شهریور مـاه  شریزي آموزشی وزارت عتف آغاز زیر مجموعه ستاد برنامه» درسی يریزبرنامه
واجه شـد کـه بـدون هـیچ     چون و چراي برنامه درسی جدیدي مناگهان جامعه ریاضی کشور با ابالغ بی

و  ه اصطالح پایلوتی به صـورت نهـایی  معرفی عمومی، مشورت جمعی و رعایت سنت دورة آزمایشی و ب
-هاي متنوع و وسیعی (شامل نامـه نویسـی  . از آن پس تالششدبراي اجراي سرتاسري در کشور ابالغ 

متعـدد  در مجـامع علمـی)     هاي جمعی، انتشار نقدهاي متعدد و برگزاري میزگردهاي انتقادي و عمومی
انجام گرفت تا بلکه اصالحاتی در اصول این برنامه که فقـط سـلیقه و تشـخیص اعضـاي یـک کمیتـۀ       

هیچ ماحصل اجرایـی و ایجـابی    تقریباًها کوچک را به همراه داشت صورت گیرد. نتیجۀ همۀ این تالش
 کامالًنشینند خود را در وزارت میمثبتی دربر نداشت چرا که کسانی که بر کرسی اقتدار تمرکز تصمیمی 

هـا تحمیـل   اشان را به اسم مصوبات رسمی و قانونی بـر دانشـگاه  شخصی هايدیدگاهبینند که محق می
هاي بزرگ و ها به سر نیامده است؟! اگرحتی دانشگاهکنند. اما آیا دوران تکلیف چنین منویاتی به دانشگاه

-الحدیدهاي آموزشی و علمی خود درمانده و منفعل و بـی پر سابقۀ کشورهم براي اجراي کوچکترین ص
هـاپذیري و شکوفایی اعتماد به نفس و بلوغ علمـی در دانشـگاه  اختیار باشند آیا امیدي به رشد مسئولیت

 توان داشت؟ می

 هادانشگاه
احـد  هاي وتا نسخه شددر امر آموزش دانشگاهی به تدریج موجب  سازیکسانپس از انقالب همین رویۀ 

ها و مواد درسی بـراي تمـام   برنامه يها و ریز و درشت همۀ اجزاو یکسان آموزشی در نام و عنوان رشته
ریزي واحد و یکسان آموزشی تا مرز انتشار ها و مراکز آموزش عالی تدارك و ابالغ شوند و برنامهدانشگاه

خسـت در ذیـل سـتاد انقـالب     ریزي آموزشـی ن هاي برنامههاي واحد درسی هم پیش رود و کمیتهکتاب
هـاهاي وزارت علوم نقش قیم مآب آموزش در دانشگاهها و کمیتهفرهنگی و پس از آن در زیر مجموعه

هاي کشور مانند دانشگاه صـنعتی  را بر عهده گیرند. این درحالی بود که پیش از انقالب برخی از دانشگاه
پهلوي سابق)، دانشگاه شهید بهشتی (ملی سابق)، ( شریف تهران (صنعتی آریامهر سابق)، دانشگاه شیراز

ها (ماننـد  هاي کوچک آن سال) و حتی برخی ازدانشگاه1380دانشگاه مازندران (رضا شاه سابق) (بهزاد، 
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اي در امـر  مستقل و ارزنـده  هاي علمی نسبتاًدانشگاه کرمان که نگارنده دانشجوي آن بود) داراي تجربه
 يآبرومنـد  المللـی نسـبتاً  بـین ها در سطح بودند و تحصیل در این دانشگاه برنامه ریزي درسی و آموزشی

 شد. برگزار می
پذیري علمی که استقالل، مسئولیت شدموجب ن» سازيحد و مرز یکسانروند وسیع و بی«ماحصل آنکه 

تـا دقراولی تجربی در مراکز علمی ما تقویت شوند یا پیشرفتی کنند بلکه هر تفـاوتی برچیـده شـ   پیشو 
هـاي  محقق شـوند. هـم اکنـون یکـی از نتیجـه     » استانداردسازي«و » عدالت آموزشی«اهدافی از انواع 

دار همان مخرب این روند آن است که محتواي آموزشی براي دانشجوي نخبه یک دانشگاه مطرح و رتبه
هـاي  عالیتاست که براي دانشجوي ضعیف یک دانشگاه دورافتاده و ضعیف، براي یک شیفته و مستعد ف

مجرب و برجسته، همان است  علمی کادرافتاده با  دار و جاعلمی و نظري در یک دانشگاه تراز اول ریشه
سسـه  ؤمانده از کسب وکار و پیشه که از سر ناچاري و بیکـاري بـه یـک دانشـگاه یـا م     که براي یک جا

 هاي یکسانی معمـوالً امهضعیف بدون کادر موجه و بدون چارچوب و بدون سنت آمده است. در چنین برن
و پیشه و  هایی هماهنگ با تحوالت روزآمد فضاي علمی و محیط کسب و کارهیچ فرصتی براي انعطاف

در جایی ذکر شـود بیشـتر از آنکـه     شود و اگر هم کالمی از این نوعحرفه و نیاز بازار و جامعه دیده نمی
ت و بهتـرین گـواه آن سرنوشـت امـروز     صـوري و نمایشـی اسـ    ،واقعی و عملیاتی باشد صلب ،محتوایی
از عهدة هیچ ابتکار عملی در صحنۀ تحول و شکوفایی علمی و توسعه  عمالًهاي کشور است که دانشگاه

هاي ابالغی، بروز و ظهور دیگري آیند و جز تبعیت صوري از مفاد برنامهاجتماعی اقتصادي کشور بر نمی
ها و حتـی یکسـانی متـون درسـی اغلـب      ع اجزاء و ریز برنامهها، یکسانی قاطندارند. عناوین واحد رشته

نشاط و بی انـدازة همـه چیـز اسـت. حـال آنچـه از ماحصـل  ایـن         هاي کشور گواه یکدستی بیدانشگاه
انعطاف در سنت دانشگاهی امروز کشور فـراهم و بـرهم انباشـته    وسیع و بی سازيیکسانتمرکزگرایی و 

هـا وتحرکی در تنوع بخشیدن به آموزش و تنوع بخشیدن به رشـته یشده، ترس و نگرانی از نوآوري، ب
هـاي علمـی، تخصصـی و اجتمـاعی     هـا و مهـارت  کارآمدي مسئولیتنبود جسارت در پذیرش پرسش از 

طبیعی است که وقتی معیارهـاي انتخـاب و گـزینش ورودي     کامالًآموختگان است. به این ترتیب دانش
هاي آموزشی هـم بـه نحـو تـام و تمـامی تکلیفـی، سـهم        ت و برنامهدانشجویان (به نحوي) تکلیفی اس

 مسئولیت چندانی هم متوجه استاد و دانشگاه نباشد که نیست!

  یک پرسش
هـاي درسـی   برنامـه  شود، آیامهمی مطرح می پرسشبا این مقدمۀ مفصل، هم اکنون و به طور طبیعی  

آیا برنامۀ  اند؟ مثالًمتکثرند یا یکسان و یک شکلکشورهاي توسعه یافته متنوع و  هاي دانشگاهمدارس و 
هاي مختلف آمریکا و در دانشگاه شناسی و روانشناسیهایی مانند ریاضیات، فیزیک، جامعهآموزشی رشته

 و هـاي علمـی در فرهنـگ آکادمیـک    مفـاهیم و تجربـه   ،یا معـدلی از موضـوعات  اروپا مانند هم هستند 
و  آموزدبیند و میمی را آنهاموجهی  که دانشجوي هر دانشگاه ضرنددانشگاهی این کشورها به نحوي حا
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اي به اصالت تحصیل و آموزش او به همان معدل کافی است تا ضمن رعایت مالحظات موضعی، خدشه
هاي دانشگاه متبوعش وارد ها و اصالتها، سنتآموخته یک رشته تخصصی متکی به سلیقهعنوان دانش

تعلیمـی تـا هـاي سـلیقه  وتوانند بسـیار متنـوع باشـند از سـبک و سـیاق      مینشود ( مالحظات موضعی 
در چـارچوب و   نیازهايمالحظات تجربه شدة مربوط به بازار کار مورد انتظار تا فرصت بخشی به ذوق و 

ریـزي) تنـوعی از برنامـه   4 :1394 و زنگنـه،  91، 1389مورد احترام). به عنوان مثال مراجع (مومنـایی،  
 د.نکنهاي مختلف آمریکا و اروپا معرفی و مقایسه میه ریاضی را در دانشگاهدرسی رشت

تصـویر سـخت و   هر از چند گاهی  و تأسی، اندوزيتجربهمتاسفانه ما در نظام دانشگاهی خود، به هنگام 
به عنـوان یـک    منجمدي نسخهاي را چون هاي صاحب رتبهي دانشگاهپویا و هاي شناورهاز برنام صلبی

-گیریم و آن را به همه تکلیف میي کشور، از صدر تا ذیل، در نظر میهابراي همه دانشگاه مه واحدبرنا
هاي سال. بـه ایـن   ابتکار یک مدل از خودرو براي سالکنیم درست همانند ورود، مونتاژ و حتی تولید بی

ه تصـادف، فرصـت و   ماند تا یکی دو دهه بعد که مدیري، بترتیب آن برنامه درسی (آن مدل خودرو) می
ما از یـادگیري آن   واقعاًآنچه صادر کند! در این میدان  اجراییدرحال رخصت تغییر و تحولی را در برنامۀ 

-هاي فراوانی که برنامهبه رغم زحمت .هایستبرنامهچنین  متحول و متکثر ،اغلب غافلیم شخصیت آزاد
 بـراي  زمـانی در چند مقطـع   وزارت علوم هاي تخصصیو کمیته ستاد انقالب فرهنگیهاي کمیتهریزان 
یادگـار و   بـر عهـده داشـتند و دارنـد     هادانشگاه درسی یکدست و یکنواختهاي برنامه و تصویب تدوین

آموزشـی   -علمی، هویـت مسـتقل و پاسـخگویی علمـی     بلوغ ما، ي امروزهادانشگاه درمیراث این نگاه 
سـطح   از مرحلـه ایـن  با  متناسب هاست کهمدت ریزي درسی یکسانبرنامهواقعیت این است که نیست. 

 سـوي  ودر مسـیر و سـمت    هـایی برنامـه  چنـین نیست.  ي ماها دانشگاه تجربه و ترکیب نیروهاي علمی
هـاي  یابی دانشگاه. در عین حال البته که باید اذعان کرد هدایت و راهدندارن قرار اي یابنده رشد و متحول

اي هم نیست. ئول در زمینۀ آموزش، به هیچ وجه کار سهل و سادهما به یک فضاي مختار و متولی و مس
اي صاحب اختیارات ویژه» هاي گروه یکدانشگاه«ها به عنوان در طی چند سال اخیر تعدادي از دانشگاه

) 1394بخشنامه اجرایی،  4و 1اند (تصریح شده دربند هاي جدید شدهایجاد رشته ریزي درسی ودر برنامه
) است. تجربه و 1394هاي مندرج درابالغیۀ (چارچوب تدوین، اختیارات مشروط به محدودیت ، البته این

تماس شخصی نگارنده در رشتۀ تخصصی خود (ریاضیات) و مشاهداتی کـه در آشـنایی بـا همکـارانی از     
دهد که خبر و استقبالی از این فرصت (هر چند به طور جدي محـدود شـده)   ها دارد نشان میدیگر رشته

بسـیار بـه کنـدي پـیش      نشودویژه اگر پشتیبانی از آن ترویج و تقویت هنیست و تحوالتی از این دست ب
 خواهند رفت.

 گیرينتیجه
هایی را فراهم هاي متعددي که چنین فرصتنامهدر پاسخ به این نقد و نظرها، برخی ممکن است به آیین

مستقل را  ریزيبرنامهبراي  آنهابرداري مناسب از هتحرکی و عدم بهراند اشاره کنند و مسئولیت بیساخته



٤٤ 

نامـه  آیـین «نـد از:  انامه اصـلی در ایـن زمینـه عبـارت    ها و دانشگاهیان واگذار کنند. سه آیینبه دانشگاه
بخشنامه «به امضاي وزیر، 1379، ابالغ شده درسال »های به دانشگاهریزي درسواگذاري اختیارات برنامه

ابالغ شده از سـوي معـاون آموزشـی وزارت در سـال     » هاویض اختیار به دانشگاهاجرایی در خصوص تف
از سوي وزیر ابـالغ گشـت.    1394که در سال » هاي درسیچارچوب تدوین و بازنگري برنامه«و  1394

. چند دلیل مانع این )1: 1394 نژاد،آریناین نوشته میسر نیست ( فرصت درها نامهتشریح دقیق این آیین
درسی اسـت یکـی از دالیـل     ریزيبرنامه درو تجربه و فاصله گرفتن از قیمومیت مرکزي وزارت تحرك 

ها در گشایش فضاي مدیریت دانشگاه ویژههبت علمی و ئکاري وسیع و رایج اعضاي هیعادت و محافظه
-نامهینهاي قانونی این آیها و ظرفیتهاي ظریفی در واژهچنین تجربیاتی است، دیگري وجود پیچ و خم

هـاي  طلب حـوزه کند و دیگري رفتار تفوقهاست که میدان آزادي عمل را بسیار محدود و پر دردسر می
هایی را بخشی از حقوق اصیل و سزاوار ستادي وزارت در مراکز و مناصب مختلف است که چنین فرصت

م معضل کنکور اسـت کـه   کنند. در نهایت ههاي متعددي آن را سلب میدانند و به بهانهها نمیدانشگاه
-هاي دانشگاهی (و هم پیش دانشگاهی) را هـم ناپذیري سمت و سوي پنهان همۀ آموزشبه شکل چاره

اهریمنی خود ساخته است و یکسانی و یکدستی الجرمی را تحمیل کـرده   سوي اهداف و الزامات حضور
ستند و پیگیر جامعـه علمـی،   گوهاي موها نیست و تا گفتهر حال این داستان به این سادگی در واست 
نامـه،  نامه و بخـش اي فکري و فرهنگی براي چنین انتظارهایی فراهم نسازد صرف وجود چند آیینعقبه
گشاید و باید توجه داشـت  درسی و آموزشی نمی ریزيبرنامههاي کور شدة موجود در اي از انبوه گرهگره

رهبـري   احیانـاً مـل مراکـز علمـی در همراهـی و     هاي ابتکار عکه این هدف، یکی از  بزرگترین فرصت
ما هاي جهانی است. ماحصل سخن این است: حضور در عرصه تحوالت مورد نیاز و استقبال جامعه براي

و ماحصلی راهبـردي و واقعـی    ستدرجا، این روند، نوعی رژة سخت و رویم به پیش نمی سازيیکسانبا 
. این شـیوه، پنجـره روشـنی رو بـه     هستیم کنونیی باشد که اجاآن دو گام بعد از رژهاین  حتی اگر ندارد
 هاي دیگري را هم باید گشود.اي از استقالل علمی و دانشگاهی کشور ندارد، پنجره آینده
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