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  علل عدم تقريب اذهان نظرورزان و عملگران در نظام برنامه درسي ايران
  1دكتر جواد حاتمي

  

نگارنده قصد . نوشتار حاضر ناظر به تحليل وقايع علمي و عملي نظام برنامه درسي در ايران است
مه درسي كشور را كالبد شكافي و دارد، عوامل مؤثر بر عدم تقريب حوزه نظر و عمل در نظام برنا

تبيين نمايد و در نهايت، راهكارهاي علمي و علمي براي كاهش اين فاصله و ايجاد كنش متعامل 
اي در هاي فرهنگي و اجتماعي و سياسي عديدهاگر چه زمينه. ارائه نمايدها  كنشگران اين عرصه

هاي حاضر وصف، داليل موجد شكافالبروز و ظهور مسائل موجود در اين زمينه دخيل هستند، مع
عدم باورمندي علمي كنشگران حوزه ) توان اين صورت دسته بندي كرد؛ الفرا مي در اين حوزه

عدم  )ج. در كشور هاي درسيبرنامه در حوزه نظامنبود سيستم نظارت و ارزيابي ) ب. عمل
ارائه راهكارهاي عملي از ضعف          ًو نهايتا ) د. ذهني كنشگران حوزه نظر و عمل هماهنگي و همسازي
تمام نهادهاي آموزشي در ممالك مترقي برخوردار از خدمات دانشگاهي . سوي اساتيد دانشگاه

دهند، موتور محرك مراكز علمي به لحاظ سفارش خدماتي كه به دانشگاهها مي واسطهه هستند و ب
ي در دانشگاه را شكل عمل، موضوعات پژوهش باشند و در اغلب موارد مسائل مهم عرصهمالي مي

اين پديده در شرايطي قابل ظهور است كه يك نهاد ارزياب، محصوالت و دستاوردهاي . دهندمي
هاي رقيب نيز در اين نظام برنامه درسي را مورد ارزيابي مداوم قرار دهد و گذشته از اين، عامل

اوت در خصوص در حال حاضر، هيچ مركز و مرجع رسمي براي قض. عرصه حضور داشته باشند
ناپذيري هاي درسي در ايران وجود ندارد و فقدان چنين نظامي، خسارات نامحسوس و جبرانبرنامه

مسئله غامض ديگر در نظام برنامه درسي ايران، نبود يك . به نظام آموزشي كشور وارد كرده است
اين عدم البته آسيب شناسي . هماهنگي و سازواري بين نظروزان و كنشگران حوزه عمل است

اند، اما به هر حال طلبد و عواملي متعددي در ايجاد آن دخيل بودهسازواري بحث موسعي را مي
واقعيت امر اين است كه هماهنگي و همسازي در اين دو عرصه وجود نداشته و به نوعي هر دو قشر 

وزي در ظريهها در خصوص نهايي كه دانشگاهبا تمام ظرفيت. كنندنيازي به يكديگر مياحساس بي
              ً               شود و يا اساسا  قابليت الزم را كارهاي تحقيقاتي به عمل منجر نمي حيطه برنامه درسي دارند، عمده

هاي عملياتي ندارند و اين يك ايراد جدي براي نظام دانشگاهي محسوب براي تبديل به نسخه
  .شود مي
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