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از د هــه ی 1990 میالد ی، بیکاری فارغ  التحصیالن 
د انشگاهی به عنوان یك معضل اساسی د ر کشورهای 
خاورمیانه شناخته شد ه است؛ مانند  بسیاری از این 
کشورها، د ر کشور ما نیز این معضل، به علت افزایش 
ظرفیت د انشــگاه ها طی 30 ســال گذشــته، ابعاد  
نگران کنند ه ای به خود  گرفته اســت. د ر این نوشته 
می کوشیم با نگاهی به وضعیت د انشجویان رشته های 
فنی و مهند سی د انشگاه های برجسته ی ایران و افق 
زند گی حرفه ای پیش روی آنها، تأثیر این شرایط بر 
ایشان را بررسی کنیم. آنچه باعث می شود  تأکید  ویژه 
بر این بخش از آموزش عالی موجه بنماید ، این نیست 
که وضعیت اشــتغال برای رشته های علوم انسانی و 
هنر، نسبت به رشته های فنی بهتر است. موجه بود ن 
چنین تأکید ی اساساً به خاطر جایگاه ممتازی است 
که این مراکز از حیث تخصیص منابع و جذب بهترین 
د انش آموختگان د وره ی د بیرســتان،  سهم بیشتری 
به خود  اختصاص د اد ه انــد . چنین جایگاهی از د ید  
سیستم منطقاً باید  با کارکرد های کالن همراه باشد ، 

وگرنه وضعیت به نحوی شگفت انگیز پاراد وکسیکال 
خواهد  بود . عالوه بر جایگاه ممتاز د انشکد ه های فنی 
برجسته ی د ولتی د ر نظام آموزش عالی و د ر ارتباط 
با این جایگاه، د انش آموختگان فنی و مهند ســی د ر 
کشــور ما مهم ترین بخش پد ید ه ی فرار مغزها را 
نیز رقم می زنند . همین واقعیت ضرورت عطف توجه 
خاص به وضعیت این د انشگاه ها را د وچند ان می کند . 
بیکاری فزایند ه ی د ارند گان مد ارک مهند سی د ر افق 
پیش روي د انشــجویان این رشته ها قبل از هر چیز 
ابهام وضعیت را تشــد ید  می کنــد ، زیرا معنایی جز 
به محاق رفتن روزافزون بخش مهمی از مسیرهای 
آزمود ه، مشــروع و به هنجار د ر زند گی حرفه ای آنها 

ند ارد .
آموزش عالی د ر رشــته های فنی و مهند ســی بنا 
به تعریف، د ارای یك هد ف اصلی بود ه اســت: فراهم 
آورد ن امکان احــراز مهارت های ضروری برای افراد ، 
به منظور تســهیل ورود  آنها به بــازار کار. د ر صورت 
برآورد ه شد ن این هد ف، د انشــجویان این رشته ها 
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پیچید ه ، مبهم و آســیب زا تبد یل می شود . د ر این میان رشته های فنی و مهند سی به د لیل اختصاص هزینه باال 
به این رشته ها و جایگاه ویژه ای که برای آن ها نسبت به سایر علوم وجود  د ارد  بیشتر مورد  توجه قرار گرفته اند . 
بنابراین نویســند ه به این موضوع می پرد ازد  که این علوم از لحاظ کارکــرد ی د ر چه جایگاهی قرار د ارند  و آیا 
برنامه ریزان به نسبت هزینه های اقتصاد ی و جایگاه اجتماعی این علوم، توانسته اند  د ر تحقق بخشید ن هرچه 

مناسب تر و بهتر برای زند گی حرفه ای د انش آموختگان فنی و مهند سی موفق باشند ؟
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می د اننــد  که پس از فارغ  التحصیل شد نشــان یك 
زند گی حرفه ای خواهند  د اشــت، که رئوس کلی آن 
مشخص و حد اقل بهره شان از آن تضمین شد ه است. 
تنها د ر این صورت اطالق عنوان "مهند س" به کسانی 
که د وره ی کارشناسی را د ر چنین رشته هایی به اتمام 

رسانید ه اند ، بی معنا نخواهد  بود .
مشــخص شــد ن کلیات زند گی حرفه ای اساساً 
شــبیه به شــرایطی اســت که به عنوان مثال، یك 
د ند ان پزشــك پس از اتمام تحصیالتش د ر د وره ی 
د کترای عمومی د ارد . حد اقل های زند گی شــغلی او 
هم از حیث معیشــت و هم از لحاظ هنجار بخشی 
کلی به زند گی اش، تا همین  جا مشخص شــد ه است. 
او با پشتوانه ی تحصیالت د انشگاهی خود ، می تواند  
نسبتاً آسان مشغول به کار بشــود  و احتماالً با این 
احساس مواجه نخواهد  شد  که ممکن است همه ی 
آنچه د ر د وره ی تحصیل خود  د ر د انشــگاه به د ست 
آورد ه، د ر رویارویی با واقعیت های بیرون از د انشــگاه 

فاقد  ارزش باشد . به عالوه این که با مد رکي که د ارد ، 
بیرون از د انشــگاه چه کار باید  کند ، کمتر او را د چار 
سرد رگمی می کند . مسئله برای او شکل تحقق هرچه 
بیشــتر و بهتر یك زند گی حرفه ای مشخص را پید ا 
می کند ، که به نحو فراگیر د ر میان هم رشــته ای ها 
و همکارانش مشــروع و عاقالنه تلقی می شود . البته 
الزم به تذکر است که د ر اینجا د رباره ی نمود  ویژه و 
پراهمیت یك فرآیند  کلی، میان بخشی از د انشجویان 
کشــور، یعنی د انشجویان فنی و مهند سی، صحبت 
می کنیم. این فرآیند  حتی روی شرایط د انشجویان 
رشته های علوم پزشکی هم تأثیرات جد ی می گذارد ، 
که نمود  اصلی آن را می توانیم د ر افزایش حیرت  آور 
تعد اد  ورود ی های د انشکد ه های پزشکی، د اروسازی 
و د ند ان پزشــکی، از میانه ی د هه ی 80، د ر سراســر 
کشور و گریزناپذیر شد ن مهاجرت شغلی به شهرهای 
کوچك، برای بخش رو به رشد ی از فارغ التحصیالن 

جوان این رشته ها، ببینیم.

Allan Gorman 
A Nice Day for a Ride 
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به طور خالصه با این که طي 10 سال اخیر شرایط 
حرفه ای محصالن رشته ای همچون د ند ان پزشکی هم 
تحت تأثیر روند  کلی ای که آموزش عالی د ر کشــور 
ما از د هه ی 1380 تاکنون طی کرد ه، قرار د اشــته 
است، وضعیت د انشگاه های صنعتی و د انشکد ه های 
فنی د انشگاه های د ولتی برتر سراسر کشور به مراتب 
وخیم تر بود ه اســت. د ر این مراکز مشــخص شد ن 
رئوس کلی و تضمین شد ن حد اقل بهره های زند گی 
حرفه ای برای کســانی که وارد  رشته های مهند سی 
می شــوند  به جای قاعد ه د ر حال تبد یل شد ن به یك 
استثنا اســت. برای بهترین د انشجویان این رشته ها 
موفقیت به معنای فراهم شــد ن امــکان مهاجرت 
به آمریکا، کاناد ا یا کشــورهای اروپــای غربی برای 
اد امــه ی تحصیل و زند گی اســت. آنها تحصیل د ر 
مقطع کارشناســی را به منزله ی فرصتی برای ایجاد  
صالحیت آکاد میک خود ، با هد ف پذیرفته شد ن د ر 

یك د انشگاه بهتر می فهمند .
آیند ه ای که عموماً برای د انشــجویان برجسته د ر 
رشته های مورد  بحث ما موفقیت آمیز قلمد اد  می شود ، 
نمی تواند  د ر د اخل ایــران تحقق یابد . یعنی یکی از 
معــد ود  تصمیم هایی که به عنوان انتخاب د رســت، 
مشروعیت هنجاری پید ا کرد ه است و بخش مهمی از 
امکانات محد ود  رهایی از بالتکلیفي را معین می سازد ، 
اساساً نمی تواند  از نگاه سیستم براي این د انشگاه ها 
کارکرد ی به شــمار آید . د ر واقع اکثر د انشــجویان 
د انشگاه های د ولتي می پذیرند  که موفقیت د ر د رجه 

ی اول یعني پذیرش گرفتن از د انشگاه های خارجي. 
به  این ترتیب، مهاجرت کساني که شرایط گوناگون 
براي عملي ســاختن این تصمیم را د ارا هســتند ، 
تصمیمی عقالنی به نظر می رســد . اگر آسان شد ن 
این تصمیم را با ســرد رگمی و بالتکلیفی کسي که 
می خواهد  پس از اتمام د وره ی کارشناسی وارد  بازار 
کار بشــود  مقایســه کنیم، بر ما آشکار می شود  که 
معنای اجتماعی »مقصر نبود ن کسانی که می روند « 
د ر ارتبــاط با کارآمد ی بخش بزرگی از مؤسســات 

آموزش عالی د ولتی کشورمان چیست.
برای بسیاری از د انشــجویان که مستقیماً د رگیر 
مهاجرت نیســتند ، هد ف اصلــی به جای مهند س 
شد ن، ارتقاء معد ل و موفقیت د ر آزمون کارشناسی 

ارشد  است، به این امید  که شاید  مقطع تحصیلی باالتر 
بتواند  چیزی را به آنها بد هد  که د ر د وره ی کارشناسی 
از آن بی بهره بود ند . البته همان گونه که از شــواهد  
پید است این گروه نیز د ر صورت فراهم آمد ن شرایط 
الزم، همچنــان به مهاجرت  تمایل د ارند . وجه تمایز 
اصلی بخش رو به رشد ی از این د انشجویان، نسبت به 
گروهی که هد فش مهاجرت تحصیلی بالفاصله پس 
از اخذ مد رک کارشناســی است، ابهام بیشتر آیند ه 

ی حرفه ای است، نه د اشتن برنامه ای مشخص برای 
کار کرد ن با مد رکی باالتر د ر د اخل کشــور. افزایش 
آمار مهاجرت د ارند گان مد رک کارشناسی ارشد  د ر 
رشــته های فنی، که رفته  رفته پد ید ه ای ملموس و 
آشنا می شود ، به خوبی این واقعیت را بازمی نماید . با 
عطف توجه به افزایش شد ید  میزان پذیرش د انشجو 
د ر مقاطع تحصیالت تکمیلی از انتهاي د هه ی 80، 
می توان د ید  کــه چگونه تعــد اد  روزافزونی از فارغ 
 التحصیالن رشته های فنی و مهند سی امکان آن را 
پید ا می کنند  که اتخاذ تصمیمات اساسی و ورود  به 
زند گی واقعی را حد اقل به مد ت د و سال به تعویق 

بیند ازند .
به عنــوان جمع بنــد ی و نتیجه گیــری می توانیم 
واقعیت اجتماعی ای را شناسایی کنیم که بی هنجاری 
و ســرد رگمی را به شــکلی روزافزون بــه مؤلفه ی 
تعیین کنند ه ی تجربه ی زند گی براي د انشجویان برتر 
رشــته  های فنی د ر کشور ما بد ل می سازد . عالوه بر 
یك مکانیسم هنجارساز اصلی، که د ر قالب معقول و 
مشروع قلمد اد  شد ن مهاجرت تحصیلی و نهایتاً شغلی 
به خارج از کشور آشکار می شود ، عمد ه ی راهکارهای 
د یگر برای مواجهه ی د انشــجو با این شــرایط، د ر 
کلی ترین وجوهشان، معنایي جز »به تعویق اند اختن 
تصمیمات اساسی« ند ارند . به  این ترتیب، همان طور 
که تحوالت 20 ســال اخیر بهترین د انشــکد ه های 
فنی کشور به خوبی نشــان د اد ه است، صرف هزینه 
برای افزایش کیفیت و ارتقاء ســطح علمی آموزش 
مهند سی د ر د انشگاه های د ولتي، بد ون توجه به این 
سطح بنیاد ین از د ید گاه سیستم ضرورتاً عقیم باقي 
خواهــد  ماند ، چراکه با فرض ثابت ماند ن مؤلفه های 
د یگر، نتیجه ای جز باال رفتن آمار خروج ســرمایه 

انسانی از کشور را به د نبال نخواهد  د اشت■


