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کتاب روایتی از کالس های درس دانشگاهی
 ,آنگونه که عباس کااظمی در مددماه آورده
است ,بخشای از گارارپ پژوهشای م

ا

است که از سال  1393آغازشده و باه دنباال
تحدیق درباره کالس های درس و نارضاایتی
اسااتادان و دانشاانویان از کااالس اساات
دانشاانویانی کااه از محتااوای کااالسهااا
ناراضاایانااد و اسااتادانی کااه باایرغبتاای
دانشنویان به کاالس و درس آنهاا را آزار
میدهد
برخی از این گ تارها ,افراد از تنربه زیسته خود سخن گ تاهاناد و در برخای دیگار,
تحلی ها ,ایدهها و نظرات خود درباره کالس درس دانشگاهی را بیان کردهاناد هماه
آنها از تنربه تدریس خود نمیگویناد ,بلکاه بعیای از آنهاا ,ایادههاایی عرضاه
میکنند.
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دکتر مد ود فراستخواه که سابده حیور در دانشگاه را از دهه ش ت بهعنوان مربای
آموزشیار در دانشگاه تبریر دارد معتدد است که ما باید کالس درس را بهعناوان یا
برساخته اجتماعی ببینیم نه واقعیتی صرفاً فنی و پداگوژی

درعینحاال از م ااهیمی

دیگر مانند کالس بهمثابه فیا ,محیط ,موقعیت ,رویکرد ,زننیاره ,تنرباه ,سیساتم و
میدان مبادله نیر یاد میکند به نظر او کالس ی

فیاسات "وقتای شاما باه کاالس

میروید ,درواقع خودتان شرکت و همکاری میکنید در ی
سپهر هنناری ,سپهر عاط ی و ی

فیایی که این فیا یا

ساپهر ارتبااطی اسات مخرنای از معاانی اسات,

مخرنی از معانی ذخیرهشده" 16/
به نظر او کالس موقعی کالس است که در آن ,ی

فیای گ توگویی گارم وجاود

دارد و یادگیری و اکتشاف برانگیر است ,دلگرمکننده اسات و دلیاری دانساتن را باه
بچهها میدهد" 18/
فراستخواه معتدد است که ما باید تحوالت محیطای در کاالس را در نظار بگیاریم و
خود را با آن سازگار کنیم" ,وقتی دگرگونی محیطی رخ میدهاد ,گوناههاا مندار
میشوند ,یعنی گونههایی از معلمهاا و گوناههاایی از دانشانو مندار
دایناسورها مندر

مایشاوند

شدهاند این تغییر محیطی است " 18 /

این تغییرات ازجمله عبارت اند از تغییر آدمها ,انسانیهایی که دیگر رعیات نیساتد و
سخن میگوییم اشیاء نیر تغییر میکنند تخته و کالس تبدی به وایات بارد و تختاه
هوشمند شده است
ما امروز با انسانهایی سروکار داریم که با هایپر تکست کار میکنند و بهطور متوساط
هر سه دقیده ی بار از فعالیتی به ن ع فعالیت دیگر من رف میشاوند به تعبیاری کاه
فراستخواه از ساروخانی ند میکند ,ما امروز دیگر با مسئله کمیابی اطالعات مواجاه
نیستیم بلکه با کمیابی توجه مواجهیم
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شهروندند عالوه بر آن گ تمان تغییر کرده است اماروز ماا از گ تماان حداور بشار
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کالس بهعنوان موقعیت  ,از م اهیم دیگری است که فراستخواه به آن مایپاردازد باه
نظر او کالس باید موقعیت ناپایداری باشد که ما در آن به دنبال تعادل جویی هساتیم
و این با مسئله ایناد میشود موقعیتی پایدار که دانشنو به دنبال مدرک و اساتاد باه
دنبال مرتبه و حدور است ,موقعیت پایدار ولی بیارزپ است موقعیتی کاه تنهاا باه
وظی ههای مشخص عم میشود
کالس بهمثابه رویکرد,به رویکرد یادگیری در کالس اشاره دارد دیدگاهی کاه داناش
را ساختنی میداند یا دیدگاهی که ضبط کردنی
کالس بهمثابه زننیره ,زننیرهای است از فرایندها و فراوردههاا آیاا بچاههاا از ایان
کالس خرسند شدند؟ دز این زننیره ارزیش کالس جه ارزشی را به جامعه پیشانهاد
میکند؟ اولین چیر در این زننیره ارزپ رضایتی داشت دومین مسئله این است کاه
یا یادگیری ات ار افتاده است به نظر او در این زننیره باید ببینم که آیا ن چه که یااد
میدهیم در عم به کار دانشنو میآید
کالس بهمثابه تنربه ,یادگیری به معنای معنا بخشی باه تنرباه آیاا کاالسهاای ماا
نسبتی با زندگی معمول دانشنویان دارد؟
کالس بهمثابه سیستم کالس بخشی از خرده سیستم دانشگاهی است دانشانویی کاه
هیچ احساسی از آینده شغلیاپ ندارد همان احساس در کالس  ,کالس را میساازد
کالس اآلن بهعنوان میدان مبادله است کالس میادان عرضاه و تداضاسات دانشانو
شهریه میپردازد و انتظار کاالی دانش را دارد ولای وقتای پاول مایدهاد انتظاارپ
برآورده نمیشود میشود بازار مکاره ,استادی و شاگردی آرماانی از باین رفتاه ولای
خای آن را بازار واقعی نگرفته است ی

بازار مکاره است

حسین ابراهیمآبادی عیو هیئاتعلمای پژوهشاکده مطالعاات فرهنگای و اجتمااعی
دومین کسی است که باه ت اویر کاالس پرداختاه اسات او عادمتغییار کاالس در
سااالهااای اخیاار را بااه دلی ا آن م ایدانااد کااه آمااوزپوپاارورپ و دانشااگاه مث ا
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ساختهشدن کالس با آن احساس بیکاری دانشنو ساخته میشود
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الکپشتهایی هستند که هم کند هستند هم سختجان تغییارات باا سارعت ات اار
میافتد ولی کالس درس به همان صورت است به نظر او حکومتها هم چون ن اع
خود را در آن میبینند مای نیستند که ساختارها را تغییر دهند اکناون باه اعتدااد او
کالس و مسیر جامعه مت اوت است درعینحال الگویی جاایگرین بارای کاالس هام
وجود ندارد او کالس را در شرایط کنونی دیگر تنها موقعیت یاادگیری نیسات بلکاه
چهبسا در آن یادگیری رخ ندهد بهعالوه دانشگاه تبدی به صنعت شده است و مانند
فرایندی صنعتی مدرک میدهد
سوم فرهنگ آموزپ تغییر کرده است فناوری اطالعات فرهنگای یاادگیری را تغییار
داده است تغییری که به نظر او وزارت علوم نمایخواهاد آن را بپذیریاد و تنهاا باا
سختگیری میخواهد روال قب را ح ظ کند در ادامه او تنربه خود از کالسهاای
سنتی و وب محور را بیان میکند
اسماعی خلیلی همکار پژوهشی پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتمااعی در گ تاار
سااوم درباااره تاااریخ کااالس درس در ایااران پیشااامدرن را بررساای ماایکنااد
آموزپوپارورپ در دوران مادهاا ,هخامنشایان ,مادارس یوناان ,دوران سالوکی ,و
مدارس عاالی و جنادیشااپور در دوران پیشاامدرن ازجملاه ایان مباحاه هساتند
همچنین او درباره سنت مباحثه که بهزعم او از زماان هخامنشایان پایاهگاذاری شاده
درباره آموزپوپرورپ ع ر جدید در ایران ,بحه میکند مباحه این بخش و نیر
بخش قبلی چندان سنخیتی با مباحه مطرحشده در سایر ف ا هاای کتااب نادارد و
بهتر این بود که این بحه حذف میشد
پرویر اجاللی مدیر گروه جامعهشناسی فیلم و سینمای اننمن جامعهشناسی ایاران در
این بخش به تنربه کالس داری خود میپردازد در این میان باه مشاکالت تادریس
آموزپ علوم اجتماعی در دانشگاههای ایران اشاره میکناد باه نظار او ماا چاون در
دبیرستان به دانشآموز تاریخ درس نمیدهیم دانشنوی ما نمیتواند علاوم اجتمااعی
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را ب همند چون باید تاریخ معاصر غرب را بداند عالوه بر آن باید عربی بلد باشد یاا
زبان انگلیسی را به بداند ولی در هردو دانشنوی ما لنگ است عالوه بار آن عادهای
به تأثیر اجتماف در رفتار بارور ندارند لذا تأکیاد بار روانشناسای و فلسا ه مایکناد
دانشاانوی علااوم اجتماااعی بااه نظاار ا بایااد اطالعااات عمااومیاپ خااوب باشااد و
دانشنویان فعلی اصالً اطالعاات عماومی ندارناد همچناین ماا باا دانشانویانی در
دانشگاه آزاد روبرو هستیم که موقعیتهای مختلف دارند در ایننا اجاللی به برخای
از این نمونهها در دانشگاه آزاد اشاره میکند
منوچهر آشتیانی پژوهشگر علوم اجتماعی به بازخوانی تنربه دانشنویی در فرانسه و
آلمان در سالهای دور میپردازد او در سال  1331دانشانوی دانشاگاه تهاران شاده
است و شاگرد کسانی چون عالمه قروینی و فروزان فر و بسایاری از صااحن ناماان
دیگر بوده است سپس در دورههای شاگرد نامورانی چاون گاورویچ و ریماون آرون
بوده است
به نظر او حتی در زمان اوج دانشگاه تهران استادان عمله فکری بودهاند و حکومت از
فکر استادان است اده میکرده است ولی در فرانسه و آلماان ا مایگویاد گاورویچ و
گادامر ساعت شش صبح میآمدند و در اتاقشان در دانشگاه و تا دوازده شن زنادگی
میکردند بعد میرفتند منرل دانشگاه خانه آنها بود و در کالس هام باهانادازه هماه
میکردند سیاستمداران به دیدار آنها میآمدند او نظار یونساکو دربااره دانشاگاه را
ذکر میکند که بر اساساً آن دانشگاه باید نخست داناش را در حاد اعلای گساترپ و
ارتدا بدهد یعنی کار دانشگاه توزیع علم است دوم انتدال تمام میراث فرهنگ ماادی
و معنوی و تمدنی و فرهنگی از نسا فعلای باه نسا آیناده ساوم دفااف متاداوم و
پیگیرانه از حدانیت علم علیه خرافات بایستد علیه دگماتیسم بایستد
ویرایش الزم دارد
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مهرمحمدی که بنا به بیان خود ,بهطورجدی در بخش دکتاری بیشاتر تادریس کارده
است معتدد است که آموزپ عالی باید به رشته آموزپ پژوهی توجه کناد و معتداد
است که وزارت علوم به این موضوف توجه کاافی نکارده اسات رشاتهای کاه خاود
آموزپ ,موضوف آن است و به آموزپ بهعنوان مدولهای تخ

ی نگااه مایکناد او

درعینحال اقدام پژوهی را ات ار خوبی میداند اگر در آموزپ عالی امکان تحدق آن
فراهم شود استاد آموزپ پژوه ازنظر او استادی است که از طریق اقدام پژوهی ندش
در تولید دانش آموزپ داشته باشد و آن را تبدی به دانش عماومی کناد باه لحاا
اجرایی او در دانشگاه فرهنگیان ,اعیای هیئتعلمی تازهکار را موظف کرده است که
پس از  4سال رساله آموزشی ارائه کنند در این میان او از دانشگاههای علوم پرشکی
تددیر میکند که در این زمینه به نظر او پیشارو هساتند و باا تأسایس مراکار توساعه
آموزپ به امر آموزپ و نوآوری در آن توجاه کاافی کاردهاناد مهرمحمادی ارائاه
دروس آموزشی را کافی نمیداند؛ مانند آنچه در تربیات مادرس باا ارائاه  20واحاد
تربیتی اننام میشد
مهرمحمدی از مکتن پراکتیکال دفاف میکند ,مکتبی که به دنبال آن است که نظریههاا
را در عم بسنند و به ورطه نظریه زدگی یا عم زدگی نی تد بهتارین روپ بارای
تحدق این امر به نظر او اقدام پژوهی استادان است
دست ما باید پس از چندی به صورتی درآید که این کالس ,کالس ما باشد و به ناام
ما ثبت شود؛ از حیه نوآوریهای م هومی یا عملی که در آن اننام میدهیم
سارا شریعتی که جامعهشناسی دین درس مایدهاد باه دلیا ایانکاه در فرانساه در
مدارس کاتولی

درسخوانده است و در ایران جامعاهشناسای دیان درس مایدهاد

تنربهاپ را از صحبت درباره دین آغاز میکند نخست اینکاه او مایگویاد الگاوی
واحدی درباره آموزپ دین در اروپا وجود ندارد چنانکاه آماوزپ دیان در فرانساه
اصالً وجود ندارد درحالیکه در بلژی
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مهرمحمدی معتدد است که باید ما کالس را اختراف کنیم یعنی نحوه اداره کاالس باه
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است دوم اینکه در فرانسه مدرسه جانشین کلیساست لذا مدرسه خیلی مهم است و
هر آموزشی باید در مدرسه اننام شود دیگر اینکه در فرانسه هناوز دربااره ایانکاه
مدرسه مح آموزپ است یا پرورپ ,اختالف نظر وجاود دارد نظاام فرانساه نظاام
الئیتسه است ,نظامی که علیه اشرافیت و روحانیت به وجود آماد و درواقاع انداالب
مردم علیه آنها بود "الئی

یعنی کسی که جرء مردم معمولی است بنابراین نظاامی

که اینها به وجود آوردند اسمش را گذاشتند الئیسیته یعنی نظام مردم احمادیناژاد
وقتی رئیسجمهور شد دریکی از روزنامههای فرانسوی نوشتند پیروزی یا
در برابر ی

روحانی ,ی

الئیا

نظامی 231/

در فردای اندالب فرانسه تمام امتیازات لغو شد و اعالم شد که هیچ دینی به رسامیت
شناخته نمیشود و بعداً هم اولین جایی که الئیسیته تحدق یافت آماوزپ پارورپ
بود تمام تعلیمات دینی از مدارس برداشته شد و همه کشیشان هم از مدارس بیارون
رفتند اما پس از دهههای ه تاد و هشتاد مندداً جنبشهای معناوی در اروپاا مطارح
شدند و مسلمانان هم که در اروپا بودند در بحههای علاوم اجتمااعی وارد شادند و
دین را بهعنوان عام تعیینکننده جامعه اروپایی مطرح کردند بعدها هام کاه بحاه
بنیادگرایی مطرح شد این سؤال عنوان شد که ما که دین را آموزپ نمیدهیم چطاور
است که افراد به بنیادگرای عالقهمناد مایشاوند ازجملاه گارارپهاایی تهیاه شاد
داریم بهعنوان دین اعتدادی و دینی بهعنوان فرهنگ به نظر او ماا باه دیان باهعناوان
فرهنگی در آموزپ باید توجه کنیم چون به همان میران که از دین باهمثاباه فرهناگ
اطالف کمتری داشته باشند به همان میران تع ن و پیشداوری خواهند داشت
در ایران همه مدارس مذهبی هستند گرچه میگویند ما مدارس غیرمذهبی و ماذهبی
داریم ولی عمالً مدارس مذهبی متعلق باه طبداه خاصای هساتند درعاینحاال ایان
مدارس از فرهنگ عمومی چندان اطالعی ندارند و آن را ترویج نمیکنند نتاایج ایان
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مدارس هم معلوم نیست در حوزه دیندار کردن بچهها چه میران است برخی از این
مدارس فدط مهاجر تربیت میکنند
به نظر شریعتی در جوامع سکوالر ات اقی که افتاده اسات ,انتاراف فرهناگ جامعاه از
دین است که درواقاع عن ار اساسای و حیااتی فرهناگ را فراماوپ کارده اسات و
درنتینه جامعهای بیهویت ایناد کرده است در جوامع دینی هم که دینمحور اسات
از فرهنگ غاف شدهاند و درنهایت بهصورت ایدئولوژی دین را ت ویر کردهاند
به نظر شریعتی عمومی کردن دین باعه شده است که تمایر از بین برود مانند اینکاه
شما در مشهد آمدهاید و میگویید همه جای مشهد حارم اسات دیگار حارم معناای
خودپ را از دست میدهد چون وقتی حرم محدود بهجاای خاصای باود ,افاراد در
آننا آدابی را مراعات میکردند ولی حاالت آن آداب مراعات نمیشود
"جوامع سکوالر جوامعی هستند که به هیچ تبااری ارجااف نمایدهناد ,جواماع غیار
سکوالر جوامعی هستند که تبار و حافظه تاریخ مشخ ی دارند" 248/
پیشنهاد شریعتی مانند پدرپ این است که تعلیمات دینی از مدارس حاذف شاود تاا
دین ح ظ شود
او معتدد است که مدرسه نباید وظی ه پارورپ را هام عهادهدار باشاد تربیات بایاد
خانواده محور باشد و بخشی از تعلیم و تربیت را باه عهاده خاانواده بایاد گذاشات
اخالر موقعیت مدار است مدارس جروهای در باب اخالر میدهند نه اینکه بچههاا
را اخالقی کنند
ساسان فاطمی عیو هیئتت علمی دانشگاه تهران از تنربههای خاود در کاالسهاای
هنر گ ته است به نظر او رشتههای هنر در ایاران دچاار تنااق

اناد در کشاورهایی

مانند فرانسه  ,آلمان ,و روسیه بحه مشخص است فرد پانج ساال مایرود جاایی و
پس از پنج سال خواننده ,نوازنده یا صاحن حرفهای دیگر میشود و اگار بخواهاد
پژوهش کند میرود دانشگاه در رشته موسیدی و اه پژوهش میشود ولی در ایاران
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ملغمه و شترمرغ پلنگی درستشده است که واویالست معموالً دانشنویانی به رشته
هنر میآیند که توانایی کمتری در نوشتن و خواندن دارند و باه دلیا اینکاه مباحاه
رشته هر ترکیبی از سواد و عما اسات فارد دچاار مشاک مایشاود درعاینحاال
دانشنویان هنر نظم گریرند سر کالس بلند میشوند و از کالس بیرون میروند دیر
میآیند ,اصالنمی آیند و امثال اینها
درعینحال به نظر فاطمی کسانی که به دانشگاه میآیند ,ت وری که از دانشگاه دارند
غلط است آن ها فکر میکنند که اگر به دانشگاه بیایند بتهوون میشاوند درحاالیکاه
دانشگاه مح پژوهش است و نه مح نوازنده باار آوردن افاراد همچناین دانشاگاه
باید بر سنتهای کالسی

خود پافشاری کند و دانشنو اگر میخواهد ابتکاار داشاته

باشد باید آن را در خارج از دانشگاه تمرین کند
کیوان علی محمدی از تنربههای خود در دانشگاه هنر میگوید او معتداد اسات کاه
در دانشااگاه کااالس تعیااینکننااده نیساات بلکااه ساااختار دانشااگاه ,وزارت علااوم,
ت میمگیرندگان تعیینکنندهاند دانشگاهی که از استاد حیور تماموقت میخواهاد و
او را تبدی به ی

کارمند میکند وزارت علومی که میخواهد دانشگاه  ,دانشاگاه و

مح آموزپ تئوری باشد یا مح تمرین عملی علی محمادی از تنرباههاای تلاخ
خود در دانشگاه آزاد هم میگوید از تنربه دفاف  32ن ر در چهار ساعت هر ن ار ده
گرفته است بدون داشتن ی

عیو هیئتعلمی در دانشگاه آزاد هیچ ضابطهای بارای

پذیرپ دانشنو وجود ندارد
حسینعلی نوذری از تنربه ی عمر تدریس در دانشگاه آزاد مایگویاد او کاه ساابده
تدریس در دانشگاه را پیش و پس از اندالب دارد معتدد است که به دانشاگاه آزاد تاا
قب از ورود در آن نددهای اساسی داشته است ولی اآلن بهگونهای دیگر باه موضاوف
مینگرد او معتدد است که در دانشگاه آزاد به دلی اینکه دانشنو پاول مایپاردازد,
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کمی روابط استاد و دانشنو مخت شده است و گاه حیور برخی از افراد از نهادهای
دولتی مرید بر علت میشود 316/
از طرفی دانشگاه آزاد مسئله سن را ح کرده است و شما میتوانید در کناار پیرمارد
ش تساله جوان بیستساله را هم ببینید از ساویی رواباط دانشانویان باا یکادیگر
بسیار بیشتر است بخ وص روابط دانشنویان دختر و پسر
همچنین دانشگاه آزاد توانسته دانشنویان دختر بیشاتری را جاذب کنادو دختاران از
امتیاز دانشگاه بیشتر بهرهور شوند
دکتر خستو هم کمی درباره چگونگی عالقهاپ باه معلمای و تاأثیر معلام دبیرساتان
میگوید و بعد به نحوه تدریسش اشاره میکند به نظر او اولین جلسه کاالس بسایار
مهم است او کالس را به صورتی اداره مایکناد کاه دانشانو از اول تکلای ش را باا
مباحه کالس بداند طرح درس او مشخص است ولی باهصاورت ساخت و صالن
نیست همچنین سعی میکند که کالس بهصورت دیالوگ باشد ولی دیالوگی کاه بار
اساس متن شک بگیرد و نه دیالوگی که بهصورت دورهمای پیادا کناد او همچناین
فیلم و رمان را یکی از امکانات گ توگو میداند به نظر دکتار خساتو نبایاد انتظاار
اقتدار استاد در دوران حاضر را مانند گذشته داشته باشیم ,چون اقتادار بسایار کساان
مانند گذشته نیست در ادامه او از برخی تنربههای تدریس خود میگوید
میکند و از تنربههای خود میگوید او میگوید که در دانشگاههای علمی کااربردی
 ,تلدی عموم که افراد تنب بدون کنکور به این دانشگاه میروند موجن مایشاود کاه
دانشنو از ابتدا با تلدی خاصی از خود و دانشگاه به کالس بیاید البته باه نظار او در
این دانشگاهها ,سیستم بیش از افراد تأثیرگذار است به نظر او دانشنویان در مدایساه
با سالهای قب ازنظر اطالعات عمومی بهتر شدهاند ولی سیستم توان بازسازی خاود
را نداشته است و هنوز نتوانسته است خاود را ازلحاا علمای و انتشاار کتاابهاای
جدید ,بروز کند 358/
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سیستم نتوانسته تددم و تأخر دروس را بهخوبی اننام دهد نیر گاه ت میمهایی مانناد
جداسازی کالسهای دختر و پسر را میگیرد که مشک را بیشتر میکند
به نظر او ,دانشگاه به دلی محدودیت امکانات نتوانسته بر اساس کاربردی باودن کاه
فلس ه تأسیس آن بوده است ,عم کناد در اداماه م ااحبه او باه تیاش دانشانویان
دانشگاههای علمی کاربردی ,کار جمعای دانشانویی در دانشاگاه ,و رابطاه اساتاد و
دانشنو در دانشگاه علمی کاربردی اشاره میکند
فرزانه زحلی دیگر استاد دانشگاه علمی کاربردی در رشته هنر ,مریت این دانشاگاه را
تنوف انواف گرایشها در رشتههای مختلف بهخ وص در رشته خود میداند ,ماثالً او
اشاره میکند که ما در این دانشگاه ,رشته کاردانی بدلکاری داریم
به نظر او در کالسهای رشته او ,بحه دانش مطرح نیست و نمیتوان با ی

الگاوی

از پیش تعیینشده سر کاالس رفات و بایاد بتاوان جنباههاای هیناانی دانشانو را
برانگیخت تا به خالقیت بیشتری دستیافت
او از تعام احساسی بین دانشنویان و استادان سخن مایگویاد و معتداد اسات کاه
استادان مرد بیشتر در دام ارتباط با دانشنویان دختر میافتند و گاه هم بدشان نمیآید
که بگویند او چند عاشق سینهچاک دارد
از ویژگیهای دیگر این مراکر علمی کاربردی گستره دانشنویان آن اسات کاه هماه
همچنین جرئت دانشنویان امروز بهطورکلی کاه بسایار بیشاتر از دانشانویان دوران
گذشته است و بهسادگی درباره استادانشان اظهارنظر میکنند
مسعود کیان ازجمله مدرسان دیگر دانشگاه علمی کاربردی است که تنربههای خاود
را گرارپ میکند او گذشته دانشنویی خود با دانشنویان اآلن را مدایسه مایکناد و
میگوید درگذشته استادان احترام داشتند و ما هم کتاب زیاد میخواندیم اماروز ایان
احترام نیست و دانشنو بیشتر عالقهمند به جروه است درگذشته استادان باا فنّااوری
روز آشنا نبودند و امروز استادان بهصورت دائم از پاورپوینت است اده میکنند اماروز
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دانشگاه علمی کاربردی بیشتر دانشنو محور شده است چاون دانشانو اگار راضای
باشد ترم بعد چهار ن ر دیگر را هم با خودپ میآورد دیگر اینکاه دانشاگاه علمای
کاربردی قرار بود که ایناد شغ کند ولی چون اغلن دانشنویان کارمند هستند نیااز
به شغ چندان حس نمیشود البته در سالهای اخیر که کارمندان مادرک گرفتاهاناد
شاید با دانشنویان جدید مسئله شغ بیشتر مطرح شود 400/
استادان در گذشته رفاه بیشتر ,تدریس کمتر ,فرصت مطالعاه بیشاتر داشاتند و اماروز
استادان علمی کاربردی ,رفاه کمتر ,تدریس بیشتر دارند و فاقد فرصت
مشک دیگری که این استاد دانشگاه علمای کااربردی باه آن اشااره مایکناد وجاود
مسئولینی اسات کاه در مراکار علمای کااربری مایآیناد و درس مایدهناد و عماالً
فرصتهای شغلی را برای دیگران محدودمی کنند
من با است اده از فناوری چندان موافق نیستم بخ وص درر رشته ما که به نظرم زباان
بدن و لحن کالم بسیار مؤثر است
دیگر اینکه دانشنوی زمان ما دانشنوی بااور باود ولای دانشانوی اآلن دانشانوی
ش

است

ابراهیم توفیق که چندترمی پس از اخذ مدرک دکتری در آلمان تدریس کرده اسات و
از سال  1385در ایران تدریس را آغاز کرده اسات از تنرباه بسایار خوشاایندپ باا

به نظر توفیق پارهای از استادان ایرانی دانشنویان ,را جدی نمیگیرند و کالس را باه
نوف به گذران وقت تبدی میکنند در این کالسها دیگر گ توگو بیمعنی میشاود
و استاد دانشنو را کسی میداند که باید فدط بشنود 417/
به نظر توفیق وقتی در نظام ذهنی استاد دانشنو ,اینگونه تعریف شاد ,دیگار فرایناد
تدریس از پایین شک نمیگیرد و گ توگویی صورت نمیپاذیرد بلکاه بایاد اساتاد
بگوید و دانشنو بشنود به نظر توفیق  ,دانشنو هم با عدالنیت خاص خاود باا ایان
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کالسها برخورد میکند ,سؤال نمیکند ,وقت میگذراند توفیق مایگویاد اگار ایان
ذهنیت را تغییر دهیم در بهترین حالت بیست درصد دانشنویان هم درگیار شاوند از
کالس لذت خواهیم برد419/
به نظر توفیق در سالهای دهه پنناه به دلی وجود آدمهای مسالط مانناد پااریری ,و
احمد اشرف ,فیای مونولوگی بود که افراد ترجیح میدادند بشنوند ولی اماروز اگار
همچنان این فیا برقرار سات به دلی ایان اسات کاه اساتاد داناش الزم را نادارد و
ناگریر به سمت استبداد رأی در کالس میرود احمد اشرف میتوانست اگر دانشنو
سؤال کند جوابش را بدهد ولی امروز استادی شاید نداشته باشیم که جواب دانشانو
را بدهد صورت شکلی سلسلهمراتن مانده است ولی روح آن وجود ندارد
توفیق میگوید به نظر او کالسی موفق است که مسئلهای را طرح کند مسائلهای کاه
احیاناً دانشنو آن را قب از ورود به کالس درک کارده اسات و مایتاوان دربااره آن
سؤال کرد و بحه نه کالسهایی که دانشی آماده را به دانشنو تحوی مایدهایم و
حساسیت او نسبت به مسائ را رفع میکنیم
به نظر او این کالسهاست که ایناد وجد میکند
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