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  سرمقاله

Editorial  
  

  ضرورت بازانديشي آموزش دانشگاهي
Rethinking university educations 

  
   هـاي آمـوزش و انتقـال دانـش و مهـارت را در سـطوح تحـصيالت عـالي                    اگر بخـواهيم دوره      

هـا و   اي كـه دانـش    يكـم، دوره  : باشـد رسد كه سه دوره قابل تميـز        بندي كنيم به نظر مي    تقسيم
 يـا پوينـدگان علـم و فـن منتقـل      شمار از دانشجويان     از طريق استاد به تعدادي انگشت      هامهارت

هاي مربـوط   آموزي و مهارت  برداري از رفتارهاي استاد مسير علم     پويي و گرته  شد و اينان با ره    مي
 در اين . رسيدند همگان گشته به رتبه استادي و اشتهار مي        كردند و تعدادي نيز سرآمد    را دنبال مي  

دوره استاد الگوي تمام عيار نگرشي و رفتاري بود و به ويژه حكيمان و پزشكان چگونگي رفتار با                  
ها به شـاگردان خـويش      هاي فردي و اجتماعي را به طور مستقيم در چارچوب آموزه          بيمار و منش  

  .دادندياد مي
يـا بـه تعبيـر     خـاص    گـذاري نهادهـاي   از طريق بنيـان   آموزي     دومين دوره زماني است كه علم     

 در  بـراي مثـال،   .  و البته در همه كشورها در يك زمان حادث نـشد           شدامروزي دانشگاه انجام مي   
 سال پيش آكادمي بنياد نهاد و در كـشورهاي اسـالمي هـزار              2400افالطون حدود   يونان باستان   

ـ  در اين دوره طوالني كه افكار و آموزه. ها رسميت يافتند سال بعد دانشگاه   ثير سـيطره  أها تحـت ت
 توزيـع و    ،سازينهادهاي مذهبي يا حكومتي قرار داشت نهادهاي دانشگاهي مسؤول توليد، ذخيره          

پس از دوره رنـسانس يـا دوره نـورايش      .هاي علمي به دانشجويان شدند     و مهارت  هاانتقال دانش 
ز رشـد و توسـعه      آزاد و ا  كليسا  اي اروپايي از قيد     هروي داد دانشگاه  كه  انقالبي  با   ،فكري در اروپا  

بسيار برخوردار شدند و شكل جديد و نويني يافتند كه تا عصر حاضر برقرار است و دانشگاه نمـاد                   
  . رودپيشرفت، توسعه و رشد جوامع به شمار مي

است كه توليد و توزيع علم و       ) سومين دوره ( نوين   ايظهور دوره هاي اخير جهان شاهد     در دهه    
 هاي آموزش مجـازي مؤسسهها، افراد،   ها بلكه از طريق شركت    نشگاه نه فقط از طريق دا     آوريفن

 مراكـز   وهـا شود و اين كـار كـه زمـاني در انحـصار دانـشگاه           هاي غير دولتي انجام مي    و سازمان 
در .  ارتباطات در اختيار و اراده همگان قـرار گرفتـه اسـت            آوريفن به ياري    ،تحقيقاتي وابسته بود  

اخـذ پـذيرش وارد   هـاي ورودي و  ها به فـردي كـه از طريـق آزمـون    عصر حاضر واژه دانشجو تن   
تواند از تحصيالت مي  بلكه هر فردي با هر سطحي       . شودشده است، محدود نمي    يمؤسسه آموزش 

 به همين لحـاظ فراگيـري       . و خود را آموزش دهد     با بهايي نازل به اطالعات تخصصي دست يابد       
در اين عـصر    .  يافته و كارايي آن بارز گشته است       هاي مهارتي كوتاه مدت اهميت بسزايي     آموزش

بـسيار رقـابتي و     اشخاص حقيقـي در فـضايي       و  هاي توليدي و خدماتي     ها و شركت  همه سازمان 
 موارد نسبت به آموزش و اطالعات       اكثرها در    و دانشگاه  اندآكنده از اطالعات گوناگون قرار گرفته     
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هاي آمريكايي  شركت2002ورد شده است كه در سال  برآ.گيرند در پس اين قافله قرار ميآمدروز
  ميليارد دالر صرف حفظ و ارتقـاي دانـش، مهـارت و توانمنـدي كاركنـان و مـديران خـود            8/56

هـاي  ماننـد دانـشگاه  ) Corporate University(هـاي سـازماني   توسعه سريع دانشگاه. اندكرده
هاي  و بسياري ديگر در دهه     ددونالكم الكتريك، دانشگاه    جنرالني، مؤسسه توسعه مديريت     سدي

 سـال   15در  . ها اسـت  ها به درون سازمان   اخير نشانگر اهميت انتقال مركزيت آموزش از دانشگاه       
رود تا پايـان    هاي سازماني از چهارصد به دوهزار واحد رسيده است و انتظار مي           اخير تعداد دانشگاه  

هـاي نـوين جايگـاه مـديريت         كه در سازمان   ايبه گونه . به سه هزار و هفتصد واحد برسد       2010
   .توسعه يافته است) Chief learning officer( يادگيري مدير ارشدمنابع انساني به 

توانند نقش سنتي خـويش     ها مي هاي آينده دانشگاه  آيد كه آيا در سال    حال اين سؤال پيش مي       
ـ               نقـش خـود را خواهـد       ازخور علمـي    را حفظ كنند؟ يا در ميدان رقابت توليد، توزيع يا توسـعه و ب

. شـود نقش دانشگاه به توليد و توزيع علمي محدود نمينكته شايان توجه اين است كه       اما   ؟باخت
ها و معمـاري فرهنگـي    ها، منش دانشگاه در بهترين حالت مسؤول بازپروري و بازسازي شخصيت        

 دوام و قـوام     ،را اسـتحكام  فرهنگـي    -تواند ساختار اجتماعي  است و از اين طريق مي     جامعه جوان   
هاي اخير به لحاظ تعديل و اشاعه الگوهاي رفتـاري    رسد نقش دانشگاه در سال    به نظر مي  . بخشد

مـستقيم بـا بيمـاران سـر و كـار دارد،           به طور   كه  هاي بسيار كاربردي مثل پزشكي      حتي در رشته  
  .بسيار كم رنگ شده است

 رقابت با سـاير داوطلبـان كـه معمـوالً از عاليـق              هاي ما دانشجو در      در حال حاضر در دانشگاه    
 پيـشينه تحـصيلي   اي خويش شناخت كـافي ندارنـد و بـا            حرفه  شغلي و آينده   يهاواقعي، فرصت 

باشـد و بـا     هاي پيش از دانـشگاه نمـي      در سال ناقصي كه قادر به شكوفا نمودن استعدادهاي آنها         
هاي داخلي كه آن هم معموالً شوند، در آزمونهاي چهارجوابي وارد دانشگاه مي    در آزمون  فقيتمو

آموختـه  ها دانش كنند و با گذراندن همان آزمون     اي است فرايندهاي آموزش را طي مي      چهارگزينه
 فراينـد   در ايـن   .شـوند هاي تحصيالت تكميلي مي   دورهشده و بخشي از آنها به همين شيوه وارد          

گيرد و بخش عظيمي از وقت دانشجويان بـه محفوظـات      لي بين استاد و دانشجو صورت نمي      تعام
رفتـاري  تعامل  هاي  هاي يادگيري و شيوه   ها شيوه در حالي كه اگر دانشگاه    . شودسپري مي نظري  

 .انـد  رسالت خويش را انجـام داده ،آموزي دانشجويان قرار دهند    علم  و كار گروهي را اساس تجربه    
ور شده و رشد و بالندگي شخصيتي و علمي را زايـش خواهـد              رورت است كه آموزش با    در اين ص  

  .كرد
هـاي آينـده      در دوران ما آموزش و پرورش به عنوان مؤثرترين ابزار جوامع براي ورود به چالش              

  . دنياي فردا شكل خواهد گرفت در پرتو آموزش و پرورش وشناخته شده است 
عامل مؤثر در دگرگوني طرز نگرش رفتار بشري اسـت كـه در مـسير               ترين     تعليم و تربيت مهم   

 افـزايش  ،هـاي شـغلي  فرصـت  تأمين ،رشد اقتصادي، بهبود كيفيت زندگي، ايجاد دانش و مهارت   
  .شودتوليد جامعه و سرمايه اجتماعي به كار گرفته ميظرفيت 

وانمندي را خواهد داشـت تـا       هاي آينده اين ت      تعليم و تربيت پايدار به مفهوم وسيع خود در دهه         
 ابزاري قابل اعتماد پل مستحكمي بين كالس درس و جامعه و بين دانشگاه و بـازار بنـا                    مثابه به
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هـاي   فدريكو مايور بـا مطالعـه و بررسـي   يت مدير به يونسكو1993هم از اين روي در سال    . كند
ص داد و چاره را در آن تشخيرا هاي كيفيت آموزش ها و شيوهروشهمه جانبه مشكل ناكارآمدي 

در نخستين گام آموخته شود و آن را مبتني بر چهـار پايـه تعريـف                » هاي آموختن شيوه«يافت تا   
  : كرد

    يادگيري زندگي كردن با هم -1
 يادگيري دانستن -2
 يادگيري عمل كردن -3
 يادگيري بودن -4

هـاي سـنتي    وشبا ر  شود؟   به راستي در كدامين مقطع آموزشي، موارد باال به درستي لحاظ مي           
هاي آموزشـي   توان دست يافت؟ چقدر سيستم    هاي باال مي  آموزش دانشگاهي به كدام يك از پايه      

هاي يـادگيري، يـادگيري     قادر به ياددهي زندگي كردن با هم، ياددهي شيوه        ها  دانشگاهو به ويژه    
  هستند؟» بودن«دانستن و يادگيري 

سخت ستم آموزش عالي، نسل جوان را در كوراني         يابيم كه سي  درمي   با نگاهي به فرزندان خود      
دارد و  نگـاه مـي   بلومزني و حداكثر در سطح اول و دوم حيطه شناختي        هاي محض تست  از رقابت 

هاي فكري و ارتباطي آنها را به دست        ها و مهارت   شخصيت ،هادر حيطه پرورش و يادگيري منش     
  .سپاردتقدير و رويدادها مي

مقطـع  سيـستم آموزشـي از      هاي ويژه   هاي يادگيري از رسالت   اددهي شيوه رسد كه ي     به نظر مي  
سـوادان آينـده   بي«: طور كه تافلر حدود دو دهه قبل چنين گفت       همان .ابتدايي تا دانشگاهي است   

داننـد چگونـه يـاد      دانند بلكـه آنهـايي هـستند كـه نمـي          آنهايي نيستند كه خواندن و نوشتن نمي      
قرن بيست و يكم نگرش به آمـوزش متفـاوت بـا گذشـته      اي آغازين   هاكنون و در سال   » .بگيرند
اگر زبـان   : گويدخانم مارشال كه رييس يك مؤسسه رهبري در آمريكا است مي          براي مثال   . است

توانند خالق و مبلغ باشند، اگر زبان هاي ما نمي  در آموزش فرمايشي باشد، سازمان    ما   يهاسازمان
هاي ما  سازمان باشند، اگر زبان خطي و محاسباتي باشد،         پوياتوانند  هاي ما نمي   باشد سازمان  ايستا
ها ، سازمان در غياب زبان آفريننده،توانند شاداب و آفريننده باشد و اگر زبان ما در كنترل باشدنمي
هـاي  او معتقـد اسـت كـه روش   . توانند زنده بمانند و به كانون پرفروغ يادگيري تبديل شـوند       نمي

اي و مشاركت جو باشند و شاگرد را در پژوهش يـاري            پذير، قابل فهم، شبكه   نرمشيادگيري بايد   
  .دهند

بايـست  هاي رفته و با نگاه به آينـده مـي         هاي ما با بازنگري راه       با اشاره به اين مطالب دانشگاه     
 قبـولي را دگرگـون      ، نمـره و    امتحـان  ، كالس درس سنتي   ،مسير يكنواخت و تكراري واحدگيري    

  . استي اجتماعي و يادگيري كار با همديگرها اين خود نيازمند بازسازي انديشهسازند كه
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