
 

 چالش آموزش در "عصر جديد"

 
 علمي دانشگاه صنعتي اصفهان)  امير هاشمي (عضو هيئت

 
ظاهرا مورد که تلويزيون تحت عنوان "عصر جديد" پخش شد  سهاي از شبکه  در نوروز سال جاري برنامه

به نام محمد ساله  19اين برنامه، نوجواني   19  تقسمقرار گرفته بود. در  هاي زيادي استقبال خانواده
با انجام حرکات نمايشي مورد استقبال داوران برنامه قرار گرفت اله به سر) در برنامه حاضر شد و (کزارع 

از کارهاي نمايشي اين نوجوان، شخصيت  فراتر برنده اين قسمت هم معرفي شد. اماو در نهايت به عنوان 
در  چالششور مورد توجه قرار گرفت که منجر به حساس استقالل) و نگاه او به سيستم آموزشي کااو (

 همين برنامه شد.

آموزش در   بود، از شيوه رشته تدوين و تصويربرداريدبيرستان در   آموز دوره محمد که دانش 
براساس ادعاي  بود.ي اضرنا دروسي مانند تاريخ و رياضي، تدريسو بويژه   اش د عالقهروتخصصي م  زمينه

د. بنابراين محمد خودش شروع به دنشد که براي او کاربردي نبو پيش تدريس ميسال  50او مطالب 
اگران برنامه هم او را تماش  و همه اش کرده بود قهدر زمينه مورد عالآوري مطالب مورد نياز  مطالعه و جمع

  م از ايده(از داوران برنامه) ه در ادامه آقاي دکتر سيد بشير حسينيهمين شيوه تشويق کردند.   به ادامه
  خاني، هم هر چه تالش کرد محمد را راضي به ادامه مجري برنامه، آقاي احسان عليمحمد استقبال کرد. 

 نشد. تحصيل کند، موفق

ترک تحصيل کردند، براي من، به عنوان يک   اشاگران محمد را تشويق به ادامهاي که تم لحظه
 وندش ها خالي از دانشجو مي که به زودي دانشگاه اين دليلنه به اي بود.  کننده ويران  اه، لحظهنشگمعلم دا

ن موزش در کشور در نگاه بينندگانظر من در آن لحظه سيستم رسمي آ؛ بلکه، از و من بيکار خواهم شد
 ارزش جلوه داده شد. اين برنامه (که ظاهرا کم هم نبودند) کم

اين برنامه به مقوله "آموزش" است.  به نظر نگارنده، اين اتفاق ناشي از نگاه احساسي حاضرين در
به قول نلسون چرا هنوز هم براي تشويق به درس خواندن و نخواندن، به يک اندازه، ناآگاه هستيم؟ 



اساس يک توسعه پايدار است. ست. آموزش، صنعتي است که دنيابراي تغيير  ، آموزش برترين سالحماندال
دهند و آموزش  کشور را تشکيل مييک   ستون توسعهنولوژي و نوآوري چهاردر واقع آموزش، علم، تک

 هاست. البته آموزش در کشور ما داراي ايرادات اساسي ستون  اساس بقيه ،تر از آن مترين ستون و مهممه
ايرادات اساسي  تنها بهکل فرايند آموزش  ير سوال بردنکاش در اين برنامه به جاي ز است و اي و جدي

در  شد و نه اينکه سيستم رسمي آموزش پرداخته مي رست استعدادها)(براي مثال عدم هدايت د آن
 کرد. ارزش مي را در نگاه مردم بي کشور

پذيري نيست.  ايي و يا حتي اشتغالز در حقيقت هدف اصلي در يک سيستم آموزشي، اشتغال
ه زميند که در هر ت کنتربي يمهندس مکانيکبراي مثال که  تنيسهدف دستگاه آموزش کشور اين 

ري کشور در نيازهاي جا  ل داشته باشد و بتواند براي همهمکانيک آگاهي کام  تخصصي مرتبط با رشته
گو باشد. هدف اصلي يک سيستم آموزشي تربيت يک نيروي توانمند است که بتواند  مکانيک پاسخ  وزهح

استدالل درست همکاران  و با گيري کند ، تصميمروي يک مسئله يا موضوع فکر کند، تحليل کند
ت بنويسد. تربيت نيرويي است که بتواند درست حرف بزند و درس ،را قانع کند. هدف متخصص خود

تربيت  ،ها و مراجع موجود جستجو کند. هدف آگاهي نداشت بتواند در کتابهمچنين اگر در موضوعي 
خود فکر کند. يک نکته  کردن خدماتواند همواره به بهينه بت ت که نقاد، خالق و نوآور باشد وذهني اس

کاري  وبارهبراي جلوگيري از د مهم در تربيت يک دانشجو، آگاهي يافتن او از منابع خارجي و علم روز دنيا
ا مکانيک هاي مرتبط ب وزهحاي در  . البته يک مهندس مکانيک بايد از علوم پايهوري است و ارتقاي بهره

رت اايد مهببلکه  ،دزود مرتبط را در دانشگاه بياموجوعلوم م  مهولي نياز ندارد هآگاهي داشته باشد 
ت ايجاد شده را حل الآموختن را بياموزد تا بتواند هر جايي و در هر موضوعي از آن استفاده کند و مشک

 کند. 

اين  داشته باشند. را ، تربيت نيروهايي است که تجربه کار گروهيييک هدف مهم در يک سيستم آموزش
دهد. بلکه "محمد" ما بهتر است در سيستم  اتاق رخ نمي کتاب در کنج  اهداف با مطالعه  هدف و بقيه

راي کشورمان باشد. الزم به ذکر رسمي آموزش در کشور حضور داشته باشد تا فردي توانمندتر و مفيدتر ب
کار شود، با توجه به  صص خود مشغول بهنتواند در تخ يزشسيستم آمو التحصيل ست که اگر يک فارغا



(و حتي در زندگي  کار شود غول بهشتواند در هر جايي که م سب  کرده است ميهايي که ک توانمندي
 باشد. فردي با عملکرد قابل دفاعهايي که کسب کرده استفاده کند و  از توانايي ،عادي خود)

در شرايط استرس و اضطراب  اسياز ديدگاه روانشن رسانم که اين نوشتار را با ذکر اين نکته به پايان مي
گيري در اغلب امور احساسي است ولي با اين  تواند ناشي از مشکالت اقتصادي باشد)، تصميم (که مي

و نابودي سيستم آموزش کشور به نفع هيچ کسي نيست، و اين تن رنجور بيش از کم ارزش کردن  وجود
اين حساسيت توجه بيشتري  هم به مسئوالن صداوسيما هر چيز به آرامش و مراقبت نياز دارد. اميدوارم

 .دنکن


