صادرات نخبه؛
کارکر د اصلی دانشکدههای فنی

کارآمدی یا ناکارآمدی آموزش علوم فنی و مهندسی در دانشگاههای ایران

▐مصطفی آقایی▌ سردرگمی ،ناامیدی ،اضطراب و بیکاری فارغالتحصیالن دانشگاهی روز به روز به مسئلهای
ده ،مبهم و آســیبزا تبدیل میشود .در این میان رشتههای فنی و مهندسی به دلیل اختصاص هزینه باال
پیچی 
به این رشتهها و جایگاه ویژهای که برای آنها نسبت به سایر علوم وجو د دار د بیشتر مور د توجه قرار گرفتهاند.
د و آیا
بنابراین نویســنده به این موضوع میپرداز د که این علوم از لحاظ کارکــردی در چه جایگاهی قرار دارن 
د در تحقق بخشیدن هرچه
اجتماعی این علوم ،توانستهان 
برنامهریزان به نسبت هزینههای اقتصادی و جایگاه

مناسبتر و بهتر برای زندگی حرفهای دانشآموختگان فنی و مهندسی موفق باشند؟

از دهــهی  ۱۹۹۰میالدی ،بیکاری فارغالتحصیالن
دانشگاهی بهعنوان یک معضل اساسی در کشورهای
خاورمیانه شناخته شده است؛ مانن د بسیاری از این
کشورها ،در کشور ما نیز این معضل ،به علت افزایش
ظرفيت دانشــگاهها طی  ۳۰ســال گذشــته ،ابعاد
نگرانکنن دهای به خو د گرفته اســت .در این نوشته
میکوشیم با نگاهی به وضعیت دانشجویان رشتههای
فنی و مهندسی دانشگاههای برجستهی ایران و افق
زندگی حرفهای پیش روی آنها ،تأثیر این شرایط بر
ایشان را بررسی کنیم .آنچه باعث میشو د تأکی د ویژه
بر این بخش از آموزش عالی موجه بنماید ،این نیست
که وضعیت اشــتغال برای رشتههای علوم انسانی و
هنر ،نسبت به رشتههای فنی بهتر است .موجه بودن
چنین تأکیدی اساساً به خاطر جایگاه ممتازی است
که این مراکز از حیث تخصیص منابع و جذب بهترین
دانشآموختگان دورهی دبیرســتان ،سهم بیشتری
به خو د اختصاص دا دهانــد .چنین جایگاهی از دید
سیستم منطقاً بای د با کارکردهای کالن همراه باشد،

وگرنه وضعیت به نحوی شگفتانگیز پارادوکسیکال
خواه د بود .عالوه بر جایگاه ممتاز دانشک دههای فنی
برجستهی دولتی در نظام آموزش عالی و در ارتباط
با این جایگاه ،دانشآموختگان فنی و مهندســی در
کشــور ما مهمترین بخش پدی دهی فرار مغزها را
نیز رقم میزنند .همین واقعیت ضرورت عطف توجه
خاص به وضعیت این دانشگاهها را دوچندان میکند.
بيكاری فزاين دهی دارندگان مدارك مهندسی در افق
پيش روي دانشــجويان اين رشتهها قبل از هر چيز
ابهام وضعیت را تشــدي د میكنــد ،زیرا معنايی جز
به محاق رفتن روزافزون بخش مهمی از مسيرهای
آزموده ،مشــروع و بههنجار در زندگی حرفهای آنها
ندارد.
آموزش عالی در رشــتههای فنی و مهندســی بنا
به تعریف ،دارای یک هدف اصلی بوده اســت :فراهم
آوردن امکان احــراز مهارتهای ضروری برای افراد،
بهمنظور تســهیل ورو د آنها به بــازار کار .در صورت
برآورده شدن این هدف ،دانشــجویان این رشتهها
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یداننــ د که پس از فارغالتحصیل شدنشــان یک
م
زندگی حرفهای خواهن د داشــت ،که رئوس کلی آن
مشخص و حداقل بهرهشان از آن تضمین شده است.
تنها در این صورت اطالق عنوان "مهندس" به کسانی
که دورهی کارشناسی را در چنین رشتههایی به اتمام
رسانی دهاند ،بیمعنا نخواه د بود.
مشــخص شــدن كليات زندگی حرفهای اساساً
شــبیه به شــرایطی اســت که بهعنوانمثال ،یک
دندانپزشــک پس از اتمام تحصیالتش در دورهی
دکترای عمومی دارد .حداقلهای زندگی شــغلی او
هم از حیث معیشــت و هم از لحاظ هنجار بخشی
کلی به زندگیاش ،تا همینجا مشخصشــده است.
او با پشتوانهی تحصیالت دانشگاهی خود ،میتواند
نسبتاً آسان مشغول به کار بشــو د و احتماالً با این
احساس مواجه نخواه د ش د که ممكن است همهی
آنچه در دورهی تحصیل خو د در دانشــگاه به دست
آورده ،در رویارویی با واقعیتهای بیرون از دانشــگاه
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فاق د ارزش باشد .بهعالوه این که با مدركي كه دارد،
بيرون از دانشــگاه چهکار باي د كند ،كمتر او را دچار
سردرگمی میکند .مسئله برای او شكل تحقق هرچه
بيشــتر و بهتر يك زندگی حرفهای مشخص را پيدا
میكند ،كه به نحو فراگير در ميان هم رشــتهایها
و همکارانش مشــروع و عاقالنه تلقی میشود .البته
الزم به تذکر است که در اینجا دربارهی نمو د ویژه و
پراهمیت یک فرآین د کلی ،میان بخشی از دانشجویان
کشــور ،یعنی دانشجویان فنی و مهندسی ،صحبت
میکنیم .این فرآیند حتی روی شرایط دانشجويان
رشتههای علوم پزشكی هم تأثیرات جدی میگذارد،
که نمو د اصلی آن را میتوانیم در افزایش حیرتآور
تعدا د ورو دیهای دانشک دههای پزشكی ،داروسازی
و دندانپزشــكی ،از میانهی دههی  ،۸۰در سراســر
کشور و گریزناپذیر شدن مهاجرت شغلی به شهرهای
کوچک ،برای بخش رو به رشدی از فارغالتحصیالن
جوان این رشتهها ،ببینیم.

بهطور خالصه با اینکه طي  ١٠سال اخیر شرایط
حرفهای محصالن رشتهای همچون دندانپزشکی هم
تحت تأثیر رون د کلیای که آموزش عالی در کشــور
ما از دههی  ۱۳۸۰تاکنون طی کرده ،قرار داشــته
است ،وضعیت دانشگاههای صنعتی و دانشک دههای
فنی دانشگاههای دولتی برتر سراسر کشور بهمراتب
وخیمتر بوده اســت .در این مراکز مشــخص شدن
رئوس کلی و تضمين شدن حداقل بهرههای زندگی
حرفهای برای کســانی که وار د رشتههای مهندسی
میشــون د بهجای قاعده در حال تبدیلشدن به یک
استثنا اســت .برای بهترین دانشجویان این رشتهها
موفقیت به معنای فراهم شــدن امــکان مهاجرت
به آمریکا ،کانادا یا کشــورهای اروپــای غربی برای
ادامــهی تحصیل و زندگی اســت .آنها تحصیل در
مقطع کارشناســی را بهمنزلهی فرصتی برای ایجاد
صالحیتآکادمیک خود ،با هدف پذیرفته شدن در
یک دانشگاه بهتر میفهمند.
آین دهای كه عموماً برای دانشــجويان برجسته در
رشتههای مور د بحث ما موفقیتآمیز قلمدا د میشود،
نمیتوان د در داخل ايــران تحقق يابد .يعنی يكی از
معــدو د تصمیمهایی كه بهعنوان انتخاب درســت،
مشروعيت هنجاری پيدا كرده است و بخش مهمی از
امكانات محدو د رهایی از بالتكليفي را معين میسازد،
اساساً نمیتوان د از نگاه سيستم براي اين دانشگاهها
كاركردی به شــمار آيد .در واقع اكثر دانشــجويان
دانشگاههای دولتي میپذيرن د كه موفقيت در درجه
ی اول يعني پذيرش گرفتن از دانشگاههای خارجي.
بهاینترتیب ،مهاجرت كساني كه شرايط گوناگون
براي عملي ســاختن اين تصميم را دارا هســتند،
تصميمی عقالنی به نظر میرســد .اگر آسان شدن
اين تصميم را با ســردرگمی و بالتكليفی كسي كه
میخواه د پس از اتمام دورهی كارشناسی وار د بازار
كار بشــو د مقايســه كنيم ،بر ما آشكار میشو د كه
معنای اجتماعی «مقصر نبودن كسانی كه میروند»
در ارتبــاط با كارآمدی بخش بزرگی از مؤسســات
آموزش عالی دولتی کشورمان چیست.
برای بسیاری از دانشــجویان که مستقیماً درگیر
مهاجرت نیســتند ،هدف اصلــی بهجای مهندس
شدن ،ارتقاء معدل و موفقيت در آزمون کارشناسی

ارش د است ،به این امی د که شای د مقطع تحصیلی باالتر
بتوان د چیزی را به آنها بده د که در دورهی کارشناسی
از آن بیبهره بودند .البته همانگونه که از شــواهد
پیداست این گروه نیز در صورت فراهم آمدن شرایط
الزم ،همچنــان به مهاجرتتمایل دارند .وجه تمايز
اصلی بخش رو به رشدی از اين دانشجويان ،نسبت به
گروهی كه هدفش مهاجرت تحصيلی بالفاصله پس
از اخذ مدرك كارشناســی است ،ابهام بیشتر آين ده
ی حرفهای است ،نه داشتن برنامهای مشخص برای
كار كردن با مدركی باالتر در داخل كشــور .افزایش
آمار مهاجرت دارندگان مدرک کارشناسی ارش د در
رشــتههای فنی ،که رفت ه رفته پدی دهای ملموس و
آشنا میشود ،بهخوبی این واقعیت را بازمینماید .با
عطف توجه به افزایش شدی د میزان پذیرش دانشجو
در مقاطع تحصیالت تکمیلی از انتهاي دههی ،٨٠
میتوان دی د کــه چگونه تعــدا د روزافزونی از فارغ
التحصیالن رشتههای فنی و مهندسی امكان آن را
پيدا میكنن د که اتخاذ تصمیمات اساسی و ورو د به
زندگی واقعی را حداقل به مدت دو سال به تعویق
بيندازند.
بهعنــوان جمعبنــدی و نتیجهگیــری میتوانيم
واقعيت اجتماعیای را شناسايی كنيم كه بیهنجاری
و ســردرگمی را به شــكلی روزافزون بــه مؤلفهی
تعیینکنن دهی تجربهی زندگی براي دانشجويان برتر
رشــتههای فنی در كشور ما بدل میسازد .عالوه بر
يك مكانيسم هنجارساز اصلی ،كه در قالب معقول و با توجه به افزایش
مشروع قلمدا د شدن مهاجرت تحصيلی و نهايتاً شغلی شدی د میزان پذیرش
دانشجو در مقاطع
به خارج از كشور آشكار میشود ،عم دهی راهكارهای
تحصیالتتکمیلی
ديگر برای مواجههی دانشــجو با اين شــرايط ،در از انتهاي دههی
کلیترین وجوهشان ،معنايي جز «به تعويق انداختن  ،٨٠میتوان دید
تصميمات اساسی» ندارند .بهاینترتیب ،همانطور که چگونه تعداد
كه تحوالت  ٢٠ســال اخير بهترين دانشــک دههای روزافزونی از فارغ
فنی كشور بهخوبی نشــان داده است ،صرف هزينه التحصیالنرشتههای
برای افزايش كيفيت و ارتقاء ســطح علمی آموزش فنی و مهندسی امكان
آن را پيدا میكنند
مهندسی در دانشگاههای دولتي ،بدون توجه به اين
که اتخاذ تصمیمات
سطح بنيادين از ديدگاه سيستم ضرورتاً عقيم باقي اساسی و ورو د به
خواهــ د ماند ،چراکه با فرض ثابت ماندن مؤلفههای زندگی واقعی را
ديگر ،نتيجهای جز باال رفتن آمار خروج ســرمايه حداقل به مدت دو
سال به تعویق بيندازن د
انسانی از كشور را به دنبال نخواه د داشت■
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