جلوه هایی از سیطره کج کارکردها و نارسایی های نظام آموزش عالی کشور
*1

بیت اهلل محمودی

چکیده
کم اهمیت جلوه دادن ارزش های اخالق اجتماعی در مقایسه با ارزش و باورهای اخالق فردی
یکی از شاخص های منفی و بسیار مهم نظام آموزش عالی است که به نوعی عامل اصلی
بحران نارسایی و ناکارآمدی دانشگاههای کشور را به دنبال داشته است .شواهد تجربه شده
در جوامع دانشگاهی و پژوهشی کشور نشان می دهد ناهنجاری های اخالقی زیادی در
فرهنگ نظام آموزش عالی کشور وجود دارد که برخی از این نارسایی ها آنقدر تکرار ،عادی و
مرسوم شده اند که حتی بسیاری از دانشگاهیان و البته مدیران ارشد نظام آموزش عالی نیز
این رویه ها را بخشی از فرایند توسعه پژوهشی و آموزشی کشور می دانند و به ناهنجار بودن
آنان اعتقادی ندارند .این کج کارکردهای اخالقی به مرور اصالت وجودی دانشگاه را که همان
ویژگی های ناب و اصیل اخالقی و ارتقای توسعه فردی و اجتماعی جامعه است را به سمت
چالش ها و بحران های بزرگی رهنمود کرده است .در این مقاله  5نارسایی شامل غلبه کمیت
گرایی بر کیفیت ،فرهنگ فست فودی در نظام پژوهشی ،همرنگی در اخالق اجتماعی دانشگاه،
نگاه مصرفی و کاالگون به دانشجو و پست گرایی در خرده فرهنگ استادی دانشگاه مورد
تحلیل و بررسی نقادانه بر پایه تجربه زیسته نگارنده در محیط های دانشگاهی کشور قرار
گرفته است.
کلید واژهها :آموزش عالی ،منفعت گرایی ،اخالق اجتماعی

 -1عضو هیأت علمی دانشگاه شهرکرد -رایانامه b.mahmoudi@@ut.ac.ir :
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مقدمه
برداشت و تلقی فطری و وجدانی از بسیاری مسائل بین همه ما انسان ها با تفاوت های مختلف
فکری ،سیاسی و صنفی یکسان است .جایی که حقیقت این مسائل با منافع و بهره شخصی
و گروهی ما درگیر نمی شود .اما زمانی که سطح مسائل به حوزه منفعت و سودبری ما ورود
پیدا می کند ،برداشت ها و تلقی ها متفاوت و البته متناقض می شود .عمکردهای دانشگاه نیز
از این دست موارد است .انتظار عمومی از مراکز آموزشی در تمرکز برای رشد مهارت های
شناختی و کسب دانش از طریق وقف نمودن وقت و هزینه عمومی است و بر همین اساس
هر جایی که در این فرایند یاددهی و یادگیری ،منفعت شخصی سیستم آموزشی و متولیان
آموزش بر منفعت عمومی پیشی می گیرد به عنوان نارسایی و کج کارکردهای نظام آموزشی
تلقی می شود .رشد بی رویه و توسعه بی ضابطه آموزش عالی طی یک دهه اخیر در کشور،
زمینه و بسترهای نامتعارفی را برای بهره گیری های سازمانی و شخصی از فرایند آموزش
عالی کشور فراهم نموده است .به گونه ای که در یک نگاه اجمالی به تضادهای بسیار جدی
بین این رشد ناهمگون و رسالت های ذاتی آموزش عالی برخورد می کنیم .در این نوشتار بر
مبنای تجربه زیسته نویسنده در طی حدود  20سال زندگی دانشگاهی ،برخی از مهمترین شیوه
های مرسوم کج کارکردهای موجود در فرایند و بدنه آموزش عالی کشور مورد تحلیل قرار
گرفته است.
 -1غلبه کمیت گرایی بر کیفیت آموزش عالی
ارائه آمار تولیدات کمی و جایگاه محصوالت علمی برای نشان دادن موفقیت مدیریت در
دانشگاهها و وزارت علوم ،شکلی از تقابل منعفت بر وجدان است .آمارها نشان می دهد ایران
رتبه  16تولید علم در دنیا و در سال  201۷در بین  25کشور برتر تولید کننده علم ،کشور ما
با رشد نسبی  ۸.۹درصد رتبه اول رشد علمی را کسب کرده است .اما کدام وجدان بیدار
دانشگاهی نمی داند کیفیت ما در آموزش عالی فاصله ها با این آمار و ارقام فاصله دارد! ایران
در شاخص مهارت فارغ التحصیالن دانشگاهی از میان  1۴0کشور دنیا رتبه  121را در سال
 201۸کسب کرده است.
بهره گیری منفعت طلبانه از بستر قانونی استقالل دانشگاهها از طریق مصوب نمودن توسعه
کمی دانشکده ها و پردیس ها برای جلب رضایت سیاسیون محلی شیوه دیگری بر ماجرای
رجحان کمیت بر کیفیت است .چند مصوبه هیأت امناء را می توان نام برد که دانشگاه خود را
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موظف نموده است ضمن توسعه کمی ،کیفیت آموزش و فرایندهای یاددهی و یادگیری را
ارتقاء دهد؟!
هر چند تعبیر و تفسیر آموزش عالی از دانشگاههای نسل اول تا چهارم بسیار قابل نقد است
اما مگر نه این است که برای تحقق دانشگاه نسل سوم و چهارم برای داشتن دانشگاهی
کارآفرین و موثر در جامعه نیازمند تمرکز بر کیفیت آموزش عالی و پرورش دانشجویانی هستیم
که کارآفرین و اثرگذار اجتماعی باشند .آیا مقررات و آئین نامه های استخدامی ،ارتقای مرتبه
و ترفیع پایه با این هدف و رویکرد وزارت علوم هم راستا هستند؟ چرا در آئین نامه ارتقای
مرتبه اعضای هیأت علمی کمترین اهمیت به کیفیت آموزش و فرایند های یاددهی و یادگیری
است؟! کدام عضو هیأت علمی است که هر روز با این تناقض آشکار درونی (آموزش بهینه
دانشجو) و بیرونی (تولید هر چه بیشتر مقاله) خود دست و پنجه نرم نمی کند .بی شک تدریس
انواع دروس و پذیرش زیاد دانشجو در تحصیالت تکمیلی ،بر کیفیت تدریس و راهنمایی و
مشاوره پایان نامه ها و در نهایت خروجی آنها اثرگزار است .ساعت ها اعضای هیأت علمی در
خصوص بی انگیزگی و کیفیت دانشجوها و بی ارزش شدن علم افسوس می خورند و ناله سر
می کنند ،اما در عمل برای تصاحب دروس و دانشجوی بیشتر چه داستان هایی که در
گروههای آموزشی و دانشکده ها درست نمی کنند!
 -2فرهنگ فست فودی پژوهش در نظام پژوهشی
از جمله ناهنجاری های مرسوم در فرهنگ موجود پژوهشی کشور می توان به مصرف گرایی
پژوهش ،مشارکت گریزی پژوهشگران ،حاشیه ای شدن اخالق حرفه ای پژوهش ،غلبه
سیستم بروکراتیک آموزش عالی ،تقلیدگرایی و روزمرگی بر روح غالب پژوهش ها ،فقدان
تفکر انتقادی و مولد در پژوهش ،پنهان کاری پژوهشی ،عدم اعتماد جامعه به بروندادهای
پژوهشی ،دولتی بودن پژوهش ،منفعت گرایی پژوهشگران ،عدم گفتمان پژوهشی ،نبود زمینه
های پرسشگری و کاوشگری و  ...اشاره کرد.
یکی از جلوه های بسیار منفی و مخرب فرهنگ موجود پژوهش در کشور ،تالشی ولع گونه
برای سریع به نتیجه و به اتمام رساندن مطالعات و پژوهش هاست .این ولع در کلیه فرایندهای
انجام یک پژوهش دیده می شود ،در انتخاب موضوع پژوهش ،در تهیه پروپزال های پژوهشی،
در جمع آوری داده ها ،در تجزیه و تحلیل داده ها و در نهایت در فرایند تولید خروجی و
محصوالت پژوهش از جمله گزارش ها و اسناد علمی ،پایان نامه های دانشجویی ،کتاب و
مقاالت نیز خود را نشان می دهد .کمیت گرایی و رقابت همه جانبه دانشگاهیان برای تولید

جلوه هایی از سیطره کج کارکردها و نارسایی های نظام آموزش ...

590

هر چه بیشتر مقاله و بهره مندی از مزایای انتشار ان ،همچنین رقابت مراکز تحقیقاتی برای
اخذ پروژه های بیشتر و خالی نمودن ظرفیت های خود ،انگیزه زیادی را برای هر چه سریعتر
به نتیجه رساندن پژوهش ها ایجاد کرده است .در این مسیر است که زمینه بسیاری از
ناهنجاری هایی که به آنها اشاره شد بوجود می آید .در واقع در فرهنگ پژوهش فست فودی،
اخالق حرفه ای ،تف کر انتقادی ،کارگروهی و گفتمان پژوهشی به شدت تحت تأثیر قرار می
گیرد و به مرور به حاشیه رانده می شود.
به همین دلیل است که خروجی های پژوهشی این فرهنگ فست فودی ،تناسب چندانی با
نیازهای جامعه ندارد و قادر به فهم و حل مسائل کشور نیست .چراکه تأمل الزم در فرایند
های پژوهشی انجام نمی گیرد و تمام ابزارها از جمله امکانات مالی و فنی ،توان کارشناسی،
حتی روش شناسی ها نیز در خدمت سریع به اتمام رساندن پژوهش به کار می رود .به نوعی
می توان گفت در فرهنگ امروز پژوهش کشور ،هر پژوهشی که زودتر به اتمام برسد نشان
دهنده موفقیت و ارزش آن پژوهش است و بر عکس پژوهشی که با تأمالت کارشناسی بیشتر
در زمان طوالنی تر به اتمام برسد پروژه ای ناموفق تلقی می شود .این در حالی است که هیچ
گونه ارزیابی که نشان دهد پژوهش های تولیدی چقدر می توانند مسئله ای که باعث طرح
آن پژوهش شد را فهم پذیر و راه حل های دست یافتنی برای آن تجویز کنند ،وجود ندارد.
بسیاری معتقدند سهم ناچیز و کمتر از  0/5درصد تولید ناخالص ملی در بخش پژوهش ،باعث
عدم کارایی این بخش در فرایند توسعه کشور شده است و باید این نرخ به سهم پژوهش در
کشورهای توسعه یافته نزدیک شود ،اما به نظر می رسد افزایش بودجه های پژوهشی در
شرایط کنونی ،صرفا به افزایش و رشد چند برابری ناهنجارهای فرهنگ فست فودی پژوهش
کمک می کند و در کارایی و اثر بخشی پژوهش ها تأثیر چندانی نخواهد داشت .در جامعه
دانشگاهی که فرهنگ کتابخوانی و گفتگوی علمی در آن جایگاهی ندارد ،تزریق پول بیشتر
صرفا زمینه فساد علمی بیشتری را مهیا می کند .فرهنگ فست فودی پژوهش ،نه تنها قادر
به فهم و حل مسائل و بحران های کشور نبوده و نیست ،بلکه با تسری ناهنجاری هایی که
در جامعه دانشگاهی و پژوهشی به وجود آورده است ،امروزه خود مسئله و بحران جدی نظام
آموزش عالی و پژوهشی کشور است .گویی عجله ای بیمارگون در کالبد دانشگاه ،مراکز
تحقیقاتی ،شرکت های مشاوره و پژوهشگران نهادینه شده است .عجله ای که جز به منافع
فردی و سازمانی به چیزی اجازه تأمل نمی دهد.
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 -3همرنگی در اخالق اجتماعی جامعه دانشگاهی
روانشناسان اجتماعی همرنگی یا همنوایی  Conformityرا به دو شکل معرفی می کنند.
همنوایی اطالعاتی :که شخص به دلیل عدم آگاهی احساس می کند نظر جمع صحیح است
و به آن عمل می کند و همنوایی هنجاری :هنگامی که فرد به دلیل جلوگیری از پیامدها و
آسیب های ناشی از عدم همنوایی ،همراه جمع می شود .امروزه در جامعه همکاران دانشگاهی
می توان هر دو شکل یاد شده بخصوص شیوه دوم را به وضوح مشاهده و تجربه کرد .برخی
از شکل های رایج همرنگی در جامعه دانشگاهی شامل موارد زیر است:
 همرنگی با جمع مدیران ،مسئوالن و تصمیم گیران به دلیل واهمه از دست دادن موقعیت ومنافع اداری
 همرنگی با جمع و جو بی تفاوتی و سکوت به دلیل واهمه از بدست نیاوردن حقوق آموزشی-پژوهشی و اداری
 همرنگی با جمع و جو علمی رشته تخصصی به دلیل ترس از انزوا و تردشدگی علمی همرنگی با جمع و جو فرهنگی به دلیل ترس از انزوا و تردشدگی اجتماعی همرنگی با جمع و جو سیاسی به دلیل ترس از انزوا و تردشدگی سیاسیبه گواه دانشگاه پژوهان ،اصلی ترین ویژگی دانشگاه اصالت وجودی و استقالل نهادی در همه
اجزاء آن به خصوص در جامعه استادی است .استقالل اندیشه و بینش در رفتار اجتماعی هر
استاد ،الزمه حیات پویای وی در فضای جامعه آکادمیک است .اما وضعیت کنونی و غالب این
اجتماع ،همرنگی با جماعتی است که فضلیت دانشگاهی و استادی را در بی تفاوتی با مسائل
جامعه و نکوهش تفکر انتقادی و کنشگری علمی و اجتماعی می دانند .این روحیه غالب
همرنگی موجب شکل گیری شخصیت های کاذب و دروغین اجتماعی شده است .کذب بودن
شخصیت های ساختگی را براحتی می توان در گفتگوی های دوستانه و غیر رسمی حس کرد،
جایی که شخص خود واقعی خویش را ابراز می کند و تأکید دارد که اون چیزی نیست و نمی
خواهد باشد که در اجتماع دانشگاهی نشان می دهد اما مجبور است و مأمور .تالش خواسته
یا ناخواسته نهاد سیاستگذاری آموزش عالی برای یکدست سازی و همرنگی جامعه دانشگاهی
از طریق ابالغ آئین نامه ها و دستورالعمل های دستوری خود زمینه ساز اصلی این چالش
بزرگ اجتماعی جامعه دانشگاهی ماست .همین رویه موجود همرنگی و تشویق اساتید جوان
توسط پیشکسوتان برای همرنگ شدن با جمع ،باعث خلق هزاران دانشیار و استاد تمامی شده
است که از نظر اندیشه و کارکرد علمی و اجتماعی نمی توان تمایزی خاصی بین آنها قائل
شد.
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 -4نگاه مصرفی و کاالگون به دانشجو
پذیرش در دانشگاه و دانشجو شدن بی تردید از شیرین ترین و خاطره انگیزترین لحظات
زندگی است .اما دانشجو بودن و تجربه زیست در دانشگاه و مرور گذشته های دانشجویی
چندان برای همه رنگی ،شیرین و هیجان انگیز نیست .تلخی تجربه های این دوران صرفا
حسی حزن انگیز و موقتی نیست ،بلکه حاکی از زخم های عمیق و سرپوشیده و عیانی است
که دیگر درمانی برای آنها پیدا نیست .تجربه محیط جدید و بزرگ آموزشی ،دوستان و معاشرت
های جدید ،مدرسانی جدید ،زندگی خوابگاهی و  ،...بدون هیچ تردیدی هدف و انگیزه اصیل
دانشجویی برای ورود به دانشگاه برای هیچ دانشجویی نبوده است و نیست .شور دانشجویی
در زمان ورود و حضور در دانشگاه صرفا و تنها برای مواجهه با خود آکادمیک دانشجوست که
هیجان و تپش دارد .حال اما سوال اساسی اینجاست که دانشگاه و نظام آموزش عالی با این
شور و خود آکادمیک چه کرده است و چه می کند؟
او با این ذهنیت بحق و صحیحی که در دانشگاه به دلیل مفهوم و رسالت آن ،همه چیز باید
به اندازه در جای و زمان خود قرار داشته باشد وارد دانشگاه می شود و به مرور حس و لمس
می کند که این اصل و تئوری چندان جایگاهی ندارد و می تواند و می شود هر چیزی در هر
زمانی و مکانی در جایی باشد که نباید باشد .او به آهستگی در حال گم کردن چیزهای زیادی
است که با خود از فطرت ،خانواده و گاها از مدرسه به دانشگاه آورده است :شور و انگیزه
دانشجویی ،پویایی و امید به آینده ،صداقت و شجاعت و  . ...او به شکل اعجاب آوری شاهد
از بین رفتن قبح اعمال و نابهنجاری هایی است که چاشنی و برچسب هیأت علمی ،کارمند و
مدیر بودن می تواند به آنها وجاهت حرفه ای و اخالقی نیز بدهد.
او به مرور می فهمد که خود و هویت دانشجویی اش را نیز از دستش ربوده اند و ابزار دست
طمع و منفعت ارکان دانشگاه شده است .او متوجه می شود صرفا باید باشد تا منافع از قبل
پیش بینی شده تحقق یابند .او باید باشد تا چراغ رشد و تعالی فیزیکی دانشگاه ،مدیران و
استادان آن روشن بماند .او می ماند و می بیند زخم هایی را که به روح پاک و معصومش روا
داشته اند .او به ظاهر ساکت و متین اما در دورن آشفته و حیران نظاره گر رشد هیوالهای
علمی در اطراف و نمو خطرناک بذر ریاکاری و هیوالگری در وجود خویش است .او می داند
که کاالیی است مصرفی و در خدمت و اختیار اهداف دانشگاه و مانند هر کاالی دیگر زمان
مصرفی دارد و برای اینکه دچار پرت شدگی علمی نشود باید هر چه زودتر خدمات خود را
ارائه و صحنه دانشگاه را ترک نماید برای ورود کاالهای جدید .چرا که بیشتر ماندش در محیط
دانشگاه دیگر سودی ندارد و اگر به هر دلیلی مجبور به ماندگاری بیشتری شد خدمت مالی را
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باید به سایر خدمات دان شجویی خود اضافه کند و به تعبیر دانشگاهی اش تمدید ترم کند با
پرداخت شهریه مصوب! او می داند حتی تالش هایی که برای توانمندی علمی و اجرایی اش
می شود صرفا به خاطر این است که بتواند خدمات بیشتری را نصیب دانشگاه و استادانش
کند.
 -5پست گرایی در خرده فرهنگ استادی دانشگاه
رویکرد مدیریت گرایی ( )Managerialismدر نظام آموزش عالی کشور عالوه بر به حاشیه
بردن بسیاری از اهداف و رسالت های اصیل دانشگاهی ،منجر به اصالت بخشی بسیاری از
کج کارکردهایی است که رفته رفته می رود تا همه فضای دانشگاه را در سیطره خود در آورد.
مدیریت گرایی در تمام ارکان و سطوح آموزش عالی باعث شده است تالش همکاران
دانشگاهی برای مشارکت و سهیم شدن در این رویکرد در قالب تصدی پست های مدیریتی
به شکل بسیار غیر متعارفی رونق یابد .پست دوستی و تالش برای کسب قدرت اجرایی و
اداری و پس از آن تالشی بی امان تر برای حفظ این جایگاه در هر سازمانی امری است
نابهنجار که اگر در محیط دانشگاهی و توسط استادان دانشگاه صورت گیرد قبح آن چندین
برابر است .اما این فرهنگ هر چند در خفای دانشگاهی نکوهش می شود اما در عیان آن با
تمام قوا جاری و ساری است .نظام اداری آموزش عالی در قالب آئین نامه های استخدامی و
ارتقای اعضای هیأت علمی ،رویکرد پست گرایی اساتید را به نوعی وجاهت قانونی داده است
و امتیازاتی برای آن در نظر گرفته که هر شخصی را وسوسه ورود به عرصه خدمت رسانی می
کند! مزایای مادی اختصاص یافته به مدیران در آئین نامه استخدامی اعضای هیأت علمی
خود گواه این مدعاست .ماده  :26موضوع کسر واحد موظفی تدریس مدیران ،ماده  :53موضوع
اعطای دو پایه تشویقی مدیریتی ،ماده  :5۹موضوع حق مسئولیت پست های مدیریتی ،ماده
 :۷۹موضوع اعطای مادام العمر مزایای باالترین مرتبه علمی برای مسئولین سیاسی و ماده
 :101موضوع حق مدیریت در حقوق بازنشستگی.
عدم استقالل نهادی دانشگاه و نفوذ سیاسیون بر فضای مدیریتی آن ،باعث شده دست های
فراوانی از اعضای هیأت علمی برای کسب جایگاه تصمیم گیری و قدرت به سوی سیاسیون
و قدرت های بیرون دانشگاه دراز باشد .دست هایی که پس از دریافت مسئولیت اختیار چندان
جدی از خود ندارند و در تالش اند در کنار روزمرگی های اداری دانشگاه ،منافع شخصی و از
همه مهمتر منافع قدرتی که به آن توسل یافته اند را به نوعی مدیریت کنند و از به اصطالح
منزلت اجتماعی خویش لذت ببرند ،منزلتی آلوده به بی حرمتی به هویت و اصالت استادی.
تثبیت بروکراسی سلسله مراتبی و نظام مدیریت هیأت امنایی دانشگاهها موجب شده است
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بسیاری از تصمیمات مهم و کلیدی در اختیار مدیران باشد و از طرفی عدم شایسته ساالری
در انتخاب مدیران و پایین بودن سطح نظارت و پاسخگویی بر عملکردهای مدیریتی ،خود
انگیزه و رغبت بسیاری را برای تصدی پست های مدیریتی ایجاد می کند .انگیزه ای که هر
ابزار دم دست و دور دستی را وسیله ای می کند برای کسب قدرت.
تسری پست گرایی استادان تنها محدود به مدیریت در دانشگاه نیست .این سیطره می کوشد
در همه سطوح سازمان های اجرایی نقشی در خدمت به منفعت خویش ایفا نماید .یکی از
گالیه های مستمر بخش های دانشگاهی از سازمان های اجرایی عدم استفاده سازمان ها از
توان مدیریتی اعضای هیأت علمی است .گویا دانشگاه یکی از رسالت های خود را توزیع
اساتید مدیر برای مدیریت در بخش های اجرایی می داند .وظیفه ذاتی دانشگاه و استادی
دانشگاه تنها تربیت انسان های خالق و کارآمد از طریق باز اندیشی انتقادی علم ،دانشگاه و
جامعه است نه تالش های شبانه روزی برای عهده دار شدن مسئولیت های اجرایی .مهیا
کردن بستر توسعه ذهنی و خود انگیختگی و خود شکوفایی دانشجویان به شکل طبیعی منجر
به کشف استعدادهای مدیریتی نیز می شود نه اینکه حالت عکس آن یعنی مدیریت اجرایی
استادان منجر به پرورش صحیح دانشجویان شود.
نتیجه گیری
هدف و رسالت اصیل علم شناخت ،تفسیر و تحلیل واقعیت های پیرامونی انسان و در سایه
این شناخت به تعبیر مارکس تغییر جهان برای زیستی بهتر است .تغییر جهان از طریق علم
جز با پرورش و توسعه اذهان فراگیران علم و در نتیجه آن شکل گیری خالقیت و نوآوری
امکان پذیر نیست .عملیات بسط و توسعه ذهن در جریان آموزش علم توسط انسان دانشگاهی
عالوه بر اینکه توانمندی فنی ،تخصصی و حرفه ای آن را شکل می دهد ،بلکه مهمتر از آن
ویژگی های هنجاری و متعالی وی را نیز سامان و ارتقاء می بخشد .وقتی رویکرد غالب در
دانشگاه توسعه منفعت گرایی است در نتیجه انتظاراتی که جامعه نیز از دانشگاه دارد بر همین
منوال طرح ریزی می شود .با قاطعیت می توان گفت تلقی و هدف عمومی و قالب جامعه و
خانواده های ایرانی از علم و فراگیری آن در دانشگاه ،به زمینه سازی برای کسب شغل و
درآمدی مناسب و همچنین کسب جایگاه و منزلت اجتماعی مطلوب از طریق اخذ مدرک،
محدود می شود و سوال بزرگ و قابل تأمل اینجاست که براستی چرا جامعه ما انتظار بحق و
بدیهی خود از علم و دانشگاه برای پرورش دانشجویانی متفکر ،خالق ،اجتماعی ،جسور و البته
فرهیخته را از دست داده است و آن را پیگیری و مطالبه نمی کند؟! تنزل و افول جایگاه علم
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و دانشگاه در افکار عمومی آسیب ها ،خطرات و بحران های فراوانی را متوجه جامعه امروز ما
کرده است.
از آنجاکه دانشگاه به تبع تلقی جامعه از آن توزیع مدرک را سرلوحه وظایف خود می داند ،لذا
به نقش های بدیل و انسانی خود توجهی جدی ندارد و امروزه با بحران هایی چون فرسایش
سرمایه انسانی ،بی هویتی و اصالت وجودی در جامعه روبرو هستیم.
مادام که دانشگاه فارغ التحصیالنی خالق ،با مهارت و متناسب را به جامعه تحویل ندهد،
صرف مدرک گرایی جامعه را با سیل عظیمی از بیکاران تحصیل کرده با مدارک تحصیلی
مختلف مواجه کرده است .در واقع چون تمرکز جامعه بر تحصیل در رشته های دارای بازارکار
است ،رقابت و تجارتی بزرگ و نامتعارف برای تحصیل در این رشته ها ایجاد شده است.
بازارکاری که البته در شرایط نرمال و طبیعی جامعه شکل نگرفته است وگرنه در کشور در حال
توسعه ما به مهندس به مراتب بیشتر از پزشک نیاز هست .این در حالی است که سودای درآمد
سرشار از پزشکی ،هر خانواده ای را سالها درگیر فرایند قبولی فرزندان خود در این رشته می
کند.
تمرکز و رقابت جامعه برای تحصیل در رشته های خاص ،باعث شده است برای بسیاری از
رشته های دانشگاهی متقاضی وجود نداشته و یا بسیار اندک باشد .هر چند توسعه بی رویه
مراکز دانشگاهی در این امر دخیل بوده است اما چگونه امکان پذیر است جامعه ای که نیازمند
توسعه در بخش های مختلف است ،به تنها محدود رشته های خاص و به اصطالح دارای بازار
کار نیاز داشته باشد و به پرورش دانشجویان و فارغ التحصیل نمودن آنها در سایر رشته های
تخصصی نیازی نداشته باشد؟ آیا در آینده نزدیک با فقر نیروی متخصص و توانمند در رشته
های علوم انسانی ،فنی ،علوم پایه ،کشاورزی و منابع طبیعی روبرو نخواهیم بود؟!
تمرکز اصلی و انبوه تقاضای ورود به رشته های پزشکی که نظام آموزشی آن در اختیار وزارت
بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی است ،عمال نشان می دهد دانشگاه در مجموعه وزارت
علوم ،تحقیقات و فناوری در حالت رکود تقاضا و ورودی دانشجو قرار گرفته است .اگر تعداد
داوطلبین واقعی کنکور برای رشته های گروه پزشکی را از سایر رشته ها جدا کنیم و البته
محدودیت های انتخاب این گروه رشته را برای داوطلبین مختلف در نظر نگیریم ،به نظر می
رسد تقاضای واقعی برای ورود به رشته های مجموعه وزارت عتف حتی به کمتر از  20درصد
کل داوطلبین برسد .در واقع از مجموع  ۴6۷رشته دانشگاهی موجود در فرایند انتخاب رشته
در کنکور سراسری ۴۴۷ ،رشته (معادل  ۹6درصد رشته های دانشگاهی) که مربوط به رشته
های وزارت عتف است تقاضای بسیار اندکی برای تحصیل در آنها دیده می شود .اما به نظر
می رسد بزرگترین چالشی که تلقی فعلی جامعه از دانشگاه ایجاد کرده است ،بی اعتمادی
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مفرط از علم و دانشگاه برای حل مشکالت و مسائل عدیده جامعه است .پیوند نخوردن حوزه
های مختلف علمی با مشکالت اقتصادی ،اجتماعی و زیست محیطی جامعه به نوعی احساس
سرخوردگی از علم و دانشگاه برای یاری رساندن به مشکالت مردم را ایجاد کرده است.
مشکالتی که هر روز بزرگتر می شوند و دانشگاهی که هر روز منزوی تر.

