
سازمان نظام علوم تربیتی: یک فرصت یا یک تهدید؟
۱۴۰۰ مرداد ۲۵سخنرانی در همایش انجمن مطالعات برنامه ی درسی هرمزگان، 

《همایش چشم انداز تاسیس سازمان علوم تربیتی》
___________________________

البته این نشست با پیش فرض "فرصتی" برپا شده است. این نوع تفسیر از تاسیس
سازمان مورد بحث کامال روشن است. خاصه اش این است که با تاسیس این سازمان،

اگر شکل بگیرد، عالوه بر تاثیر کوتاه مدت و میان مدت که در زمینه ی سامان دادن به
حرف و مشاغل مرتبط با تخصص های گوناگون تعلیم و تربیت دارد و از این مجرا

) هویت حرفه ای بخشیدن به دانش آموختگان این رشته راcertification( یعنی 
هدف می گیرد،  در بلند مدت نیز پیامدهای خوشایندی در جهت ارتقاء جایگاه و منزلت

اجتماعی علوم تربیتی ایفا می کند و حیثیت دانشی و حرفه ای برای آن فراهم می کند.
و واقعا اگر نگاه جامعه به این حوزه ی تخصصی چرخشی اینچنینی را تجربه کند و

علوم تربیتی دیگر رشته ای به اصطالح صغیر یا دربرگیرنده ی مجموعه ای از سلیقه های
فاقد بنیان های موجه عقالنی و تجربی تصور نشود، حتما جامعه ی ایرانی منتفع

خواهد شد و جریان توسعه در کشور هم با برداشته شدن این مانع نگرشی و فرهنگی
شتاب بیشتری خواهد گرفت . در واقع یک عامل بازدارنده  و البته مغفول مانده  برای

توسعه با تاسیس نهادی به نام سازمان نظام علوم تربیتی (درباره ی نام نکته ی اصالحی
دارم که در پاورقی می گویم) تدریجا و البته در سایه ی عملکرد آن از میان برداشته

می شود.
اما "تهدید" چگونه ممکن است اتفاق بیفتد؟ یا سرکنگبین چگونه ممکن است صفرا

فزاید؟ 
تاسیس یک نهاد قانونی که نمونه و نظیر هایی هم در کشور دارد، معرف نقش آفرینی
جامعه ی مدنی در عرصه ی تنظیم سیاست ها و همچنین نشانه ی به رسمیت شناختن

بلوغ صنفی در تشخیص خیر و شر رشته و صالحیت های کنشگران آن است چه آسیبی
را ممکن است در بطن خود پرورش دهد که نهایتا تاریخ قضاوتی منفی درباره ی این
نهاد و مروجان ایده ی تاسیس آن داشته باشد؟ هرچه دقیق تر به این سوال پرداخته

شود عین مصلحت است و باید به تحلیل هایی که از این جنس ( یعنی ناظر به تفسید
تهدیدی) هستند اهمیت ویژه داد. در زبان انگلیسی به این سوال و افرادی که این گونه

 گفته می شود و در گردش کارdevil's advocate (۱)سوال ها را مطرح می کنند 
سیاستگذاری حتما مرحله ای برای شنیدن و تامل درباره ی این نوع تحلیل ها در نظر

گرفته می شود تا خروجی از اتقان و استحکام بیشتری برخوردار باشد. اگر این صداها
شنیده نشود، عالوه بر محروم شدن این نهاد از بصیرت های بالقوه مغتنم و مفید، 



می تواند به انرژی منفی تبدیل شود و به شقاق و شکاف در میان جامعه ی تخصصی
علوم تربیتی دامن بزند که از مصادیق پیامدهای ناگوار این اقدام است. یعنی عده ای

از همان ابتدا علم مخالفت با آن را به دست خواهند گرفت و در نتیجه اصل سیاست و
نهاد نوپای معلول آن با مسایل ریز و درشت روبرو خواهد شد.

اما، همچنان که تاکید شد، فلسفه ی شنیدن صداهای موید پیش فرض تهدید، مسدود
کردن حداکثری مسیرهای آسیب زننده به رشد و تکامل این نهاد در مرحله ی  تدوین

اساسنامه است. به مصادیقی از این دست اشاره می کنم:
⏮یکی از این موارد که شاید مهم ترین مورد هم باشد به امکان برگزاری انتخابات آزاد
در این نهاد مربوط می شود. بدین معنا که هر کس که دارای شان هیات علمی است باید

بتواند آزادانه در انتخابات برای حضور در شورای مرکزی یا هیات اجرایی یا هر نهاد
راهبری انتخابی دیگر شرکت کند و در نتیجه نمایندگان واقعی جامعه ی علمی در این
مجامع حضور داشته باشند. تجربه ی سازمان های مشابه به ویژه نظام پزشکی از این
جهت قابل مطالعه است. این نهاد اگر قرار است از جنس جامعه ی مدنی باشد، قهرا

باید این امکان در ساختارش دیده شده باشد و گرنه شوراهای غیر منتخب ممکن است
تصمیماتی اتخاد کنند که نتیجه همان قضاوت منفی تاریخی بشود. تایید صالحیت ها و

صدور گواهی نامه ی صالحیت برای متقاضیان هم منحصرا باید وابسته به اراده ی
مراجع درون سازمانی که اعضای آن در یک فرایند آزاد و دمکراتیک انتخاب شده اند

باشد و مراجع بیرونی عمدتا نقش مشورتی و تا حد امکان نظارتی داشته باشند.
⏮نکته ی دیگری که از باب مثال می توانم مطرح بکنم به موضوع "اخالق حرفه ای

کنشگران" یا ارائه دهندگان خدمت(در ظرفیت فردی یا سازمانی) باز می گردد که قرار
است با تایید این نهاد در بخش خصوصی پا به عرصه ی ارایه ی خدمات اجتماعی( به
بخش خصوصی یا دولتی) بگذارند. عملکرد سازمان بیش از هر چیز از این زوایه زیر

ذره بین قرار خواهد گرفت و قصور و تقصیر کنشگران به پای سازمان و اصحاب رشته
نوشته خواهد شد. پس سخت گیری هرچه تمام تر در این زمینه چه در مرحله ی صدور
گواهینامه ی صالحیت حرفه ای و چه پس از آن نشانه  ای از پختگی و صیانت از بقاء

سازمان است .
نکته یا مصداق پایانی:  در زمینه ی صورتبندی حوزه ی عمل یا عاملیت (خدمت)

سازمان به نظرم هنوز به پختگی الزم دست پیدا نکرده ایم و اساسنامه  از این جنبه ی
اساسی نیاز با بازبینی و اصالح دارد. پیچیدگی های خاصی مطرح است، مثال تمایز

میان انواع خدمت دهندگان و خدمت گیرندگان الزم است.... اگر به تبیین دقیق حوزه
یا جغرافیای عاملیت سازمان اهتمام نورزیم، باز هم می تواند تهدیدکننده باشد. 

انواع خدمت دهندگان( قهرا در بخش خصوصی و غیر رسمی) ؟ فرد و سازمان که 



موضوع دریافت گواهی صالحیت هستند.
انواع خدمت گیرندگان؟ حتما از نوع دولتی هم هستند(این هم خود شامل دریافت

خدمت پروژه ای/ موردی و استخدامی/ بلند مدت) می شود و  منحصر به بهره برداران
بخش خصوصی نیستند( بهره برداران بخش خصوصی در مقیاس فردی یا سازمانی/

موسسه ای)
چرا این تمایز مهم است؟ چون پیش نیاز پاسخ به این پرسش اساسی سیاستی است

که آیا مطالبه ی گواهینامه ی صالحیت حرفه ای خدمت دهندگان از سوی
خدمت گیرندگان در همه ی موارد و کیس ها باید الزامی باشد؟ یا ممکن است در

کیس هایی الزامی و در کیس هایی هم داوطلبانه یا توصیه ای باشد؟!
⏮نتیجه گیری:

ما در این حرکت باید در مرز خوف و رجاء حرکت کنیم . یک پا در سرزمین رجاء و
امیدواری و پایی دیگر در سرزمین خوف و نگرانی داشته باشیم.

رجاء که با نگاه فرصتی تالئم دارد و خوف که ناشی از نگاه تهدیدی سرچشمه
می گیرد.

باالخره پیشنهاد می شود برای صیانت از سالمت سازمان، نظارت عالی بر سازمان به
شورایی متشکل از نمایندگان استانی دانشگاه های کشور سپرده شود. این شورا

به نوعی افکار عمومی علوم تربیتی در کشور را نمایندگی می کند و با ارائه گزارش های
ساالنه  ی خود که در اختیار عموم مردم و رسانه ها نیز قرار داده می شود ضعف ها و

قوت ها را بر شمرده و پیشنهادهای اصالحی به مراجع تصمیم گیری درون سازمان ارائه
می کند.

⏮پاورقی:

) درباره ی عنوان:۱
سازمان نظام علوم تربیتی کژتابی دارد. ما به دنبال سامان دادن به "علوم تربیتی"

نیستیم. همچنانکه در حوزه ی پزشکی عنوان سازمان نظام علوم پزشکی نیست. بهتر
است عنوان ماموریت را که سامان دادن به مشاغل و حرف تعلیم و تربیتی است را

پوشش دهد. 
(2)someone who pretends, in an argument or discussion, to be
against an idea or plan that a lot of people support, in order to
make people discuss and consider it in more detail:




