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 ات حیرت افرابیز اتب و تب رومی ا                                                           عشق است که رد جانت هر کیفیت انگیزد                                  

 اقبال الهوری 
دان ارجمندی که از همه معلمان و استا اردیبهشت، ماه معلمان و مربیان و استادان است و فرصتی است برای یادآوری و قدردانی

کنم. اما در این ماه خجسته را تبریک عرض میمناسبت ن کوشند؛ به همه استادان ارجمند ایاند و میشیدهعاشقانه در این راه کو

از این ؛ است تولد استاد ارجمند جناب آقای دکتر عباس بازرگان در هفتمین روز اردیبهشتمناسبت دیگری نیز داریم و آن 

 علوم تربیتیشجویان رشته به ویژه دان دیگر، و بسیاریکه معلم بزرگی برای من  ایشانبه با عرض تبریک کنم و تقارن استفاده می

ری و دیدار کاهمهمراهی،  داشته است که فرصت آشنایی، شاگردی، الطف بزرگی به مگویم که را شکر می، خداوند مهربان بوده اند

  .میداده است؛ امیدوارم قدردان لحظات آن باش ارا به م چنین استادانی

                                                           
1 - https://www.isna.ir/news/8802-05364/%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%85-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-

%D8%AF%D9%83%D8%AA%D8%B1-%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-

%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%AF-

%D8%AF%D9%83%D8%AA%D8%B1 
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طوالنی افتخار شاگردی،  هایی نسبتاًبرای اینجانب که سالنوشتن درباره استاد ارجمند جناب آقای دکتر عباس بازرگان، به ویژه 

زیرا از سهل است سهل و ممتنع.  تامری اس خاری که دارد،، عالوه بر افتامهمکاری و زیست علمی و کاری در کنار ایشان را داشته

رخدادهای متعدد، متنوع و ارزشمندی و گذاری ثیرتأ ،ام، حرکت، جوششدر همه لحظات زندگی ایشان که شاهد آن بودهیک طرف 

بیم آن است که بیان کند و ممتنع است زیرا ای را برای بیان آنها فراهم میاندوخته ارزشمند و گستردهبنابراین جریان داشته است، 

در این مجال،  .گرددگویی و تعارف و تملق هایی چون زیاده، یا دچار پیرایههای ایشان را آشکار نکندارزش تالش ،قاصر به شایستگی

کنم و امیدوارم بیان میایشان  های تخصصیحوزه، کارها و اقدامات برجسته و هاویژگی :موضوع کلی سهبر اساس را مطالب 

  نشیند.ببر دل خوانندگان محترم  خیزد،از آنجایی که از دل برمی

است که از وجود ایشان  شوریآموز زندگی جناب آقای دکتر بازرگان، های درسترین ویژگییکی از مهمموضوع اول، ویژگی ها؛

. این عشق عشقتوان دانست جز منشأ این شور را چه مینشیند. تراود، به طوری که در نخستین دیدار به چشم هر شاهدی میمی

م بر اساس تجربه و یتوانشود اما میکجاست به سادگی میسر نمی ازو شور دانستن این که این عشق  از کجاست و معطوف چیست؟

در عین آگاهی  ؛ ساختن ایرانایران است، ساختن ایران چیست؛ عشق به مشاهده زیست این جان عاشق بگوییم که این عشق معطوف

مین جوانان این سرزمین، عشق به تأن و عشق به کودکا اش؛ایران و مردم روی، برای آبادانی و سربلندی های پیشاز همه دشواری

و کاربرد  های دانش و پیشرفت علم در ایرانن به قلهرسید، به علم و عشق به دانشگاهآموزش با کیفیت و شایسته برای همه آنان؛ 

های به ظاهر با وجود کمبودها و مانع خستگی ناپذیر ،یدن؛ عشق به کوشها در زندگی فردی و اجتماعیهای علمی و آموختهیافته

عشق به آموختن به هر دو معنای الزم و متعدی آن، مند؛ عالقه تالشگرانعشق و محبت به داوطلبانه و  عشق به تالشو  پایانبی

های دانش تازهتا ایران و جهان و آموختن از دیگران، از حکمتی از ادبیات ؛ اگر مشتاق باشند دیگرانبه های خویش آموختن آموخته

 عشق به کار  ؛ های بین المللی در صورت ضرورتها و کنفرانسهای علمی در جهان و به روز شدن از طریق حضور در نشستو نوآوری

عشق به بهبود کیفیت عشق به زبان فارسی و آموزش آن؛  ؛دارای اعتبار هایپژوهشبه  و تدریس با کیفیتبه درست در حرفه خود، 

عشق به خرد، به فهم درست، به زندگی  کیفیت آموزش از ابتدایی تا عالی؛، عشق به بهبود هادر همه عرصه ایرانزندگی مردم 

و در یک کلمه عشق به زندگی، زندگی همراه با شور، خرد و اندکی طنز؛  خردمندانه، عشق به جاری شدن علم و عقل در زندگی؛

 کند.های واال هدایت میان را در جهت آرمانای است که ایش، شعلهکیفیتتوان گفت عشق به می

روزی بعد از اتمام آورند. به یاد می ،رای برخی یا همه موارد باالبشواهدی را گمان اند بیدر کنار ایشان کار و زندگی کرده کسانی که

مرکز قصد به تهران  دانشگاهاز ساختمان مرکزی گشتیم؛ باز میدر زمینه کیفیت دانشگاه تهران بخش نه چندان رضایتای جلسه

در  ؛رفتیممیالبته به سرعت قدم زنان مرکزی دانشگاه از پردیس ر آن زمان در بلوار کشاورز قرار داشت ارزیابی کیفیت دانشگاه که د

دانشگاه دانید آینده اینجا چه خواهد شد؟ گفتم: اینجا؟ یعنی پای ایشان گام بردارم، پرسیدند آیا میکردم همحالی که سعی می

ایران؛ در حالی که در اندیشه پاسخ بودم گفتند: آینده دانشگاه تهران و ایران همان کارهایی  ، ....دانشگاه تهرانبله، تهران؟ گفتند: 

  دهیم.است که من و شما امروز انجام می

های دانشگاه تهران؛ گردآوری دانشکدگانا و هدر تقریبا همه دانشکده «های یادگیریطراحی تجربه»های متعدد برگزاری کارگاه

ت علمی قرار دادن آنها؛ پایه گذاری و ن و انتشار و در اختیار اعضای هیأهای تدریس برخی از استادان برجسته دانشگاه تهراتجربه
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دانشگاه تهران به یادگیری در دانشگاه تهران که در زمان ریاست ایشان در مرکز ارزیابی کیفیت -گیری شبکه کیفیت تدریسشکل

 هاست. کیفیت آموزش در سطح دانشگاه آموزش و ارتقاءهایی از عشق و اشتیاق ایشان به نمونه ،انجام رسید

سه مورد آن که است  هاییدارای ویژگی های ایشانطراحی و اجرای پروژه؛ دوم، کارهای ایشان در آموزش عالی استموضوع 

 هاآناند، به طوری که پیگیر بوده ،خود ،از صفر تا صدانجام آنها را و  هستند هاآنایده خود مبتکر  اوالًاز نظر اینجانب بسیار مهم است: 

 روندهای کاری و بسیار  هایو پیچ و خمدر مصدر امور کشور و آموزش عالی های مختلف های مختلف با وجود گرایشرا در دوره

ها این پروژهد؛ و دوم نبایست خودد بر پای نکه بتوان رسانندمیرا به حدی  هامادری آند، همچون نای نداراداری ما که با تغییر میانه

و چه بسا همزمان با های علمی آن حوزه در جهان با پیشرفتسو و نگاه آینده نگرانه ایشان و هم مبتنی بر پیش بینی علمی معموالً

اند؛ نگاهی مثال به سابقه آغاز مطرح شدهاز کشورهای نظیر و منطقه تر در بسیاری از مواقع پیشکشورهای پیشرفته از نظر علمی و 

وسعتی به است که  هااین پروژهدامنه سومین ویژگی، های ارزیابی درونی در جهان، ایران و منطقه موید آن خواهد بود. اجرای طرح

نظام گذاری . پایهنده شده او در سراسر کشور گسترداز محدوده یک دانشگاه فراتر رفته اند و همواره گستردگی ایران را در نظر داشته

های مستمری است ترین اقدامات اثرگذار و ماندگار ایشان است و امروزه از جمله فعالیتاز قدیمی اطالعات آماری آموزش عالی کشور

توانیم به ارزیابی کیفیت آموزش عالی و اجرای می در همین زمینه گیرد.ریزی آموزش عالی انجام میکه در موسسه پژوهش و برنامه

پس ها اشاره کنیم که از علوم پزشکی آغاز شد و های آموزشی دانشگاههای ارزیابی درونی و در مواردی ارزیابی بیرونی در گروهطرح

گیری مرکز شکل شود. هدر عرصه آموزش مهندسی گستردامید است که  شد و متوقف اجرای آن در بیش از هزار گروه آموزشی از

های کشور الگو برداری شد و جایگاه ارزیابی کیفیت دانشگاه تهران نمونه دیگری از دستاوردهایی است که در بسیاری از دانشگاه

  های کشور کسب کرد.دانشگاهو ارزیابی کیفیت  ساختار مدیریتای در شایسته

؛ بنیان گذاری مرکز ارزیابی کیفیت دانشگاه تهران به عنوان الگویی برای تندسه گانة باال هسهای اقدامات ایشان دارای ویژگیهمه 

های ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاهی در کشور که در حال حاضر به صورت ساالنه های کشور؛ بنیان گذاری کنفرانسدانشگاه

ستمر رگزار گردید؛ و مراقبت شخصی و هدایت مبه میزبانی دانشگاه کردستان ب 1400شود و پانزدهمین کنفرانس در سال برگزار می

سیس دبیرخانه دائمی برای حفظ و تداوم آن از اقداماتی است که با هدف اشاعه فرهنگ ارزیابی و سال و تأ 17آن در طی بیش از 

توجه بیشتر  رشته تحقیقات آموزشی با هدفدوره کارشناسی ارشد سیس تأاند. انجام شده نهادینه کردن آن در آموزش عالی کشور

کارشناسی های آموختگان رشتهو تخصصی به مسائل تعلیم و تربیت از جمله و به ویژه آموزش و پرورش کشور و جهت دهی دانش

رشته سنجش  سیستأ؛ علوم تربیتی در مسیر توجه به مسائل واقعی تعلیم و تربیت و کوشش در جهت رفع آنها از طریق پژوهش

از  ،در دانشکدگان فنی دانشگاه تهرانآموزش مهندسی  دوره کارشناسی ارشد رشتههمکاری در اجرای  و آموزش در دوره دکتری

های ایشان در جهت بدیهی است که فعالیت نوین و مورد نیاز کشور بوده است. هایهای ماندگار ایشان در توسعه رشتهفعالیت دیگر

به موارد باال نیست و هرگاه فرصتی برای اثرگذاری باشد، آن را قدر           یاری رساندن به ارتقای کیفیت آموزش عالی، تنها محدود 

می شمارند. در همین زمینه، شایسته است به نقش برجسته ایشان در همکاری و راهبری انجمن آموزش مهندسی ایران و نیز موسسه 

ای برجسته از عمل دانشمندی دانست که باید نمونه همه این اقدامات را ارزشیابی آموزش مهندسی، از آغاز تا کنون، اشاره کنیم.

 داند به دانش بدون عمل بسنده نکند.خود را موظف می
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اگرچه آمار تخصص ایشان است اما آمار را به شکل کاربردی به ویژه برای کمک به  .است سوم حوزه تخصصی استادموضوع 

در تدریس، تحقیق  ایشاندو قلمروی علمی است که  ،رزشیابی آموزشیروش پژوهش و ادانند. یت علوم تربیتی مفیدتر میکیف یارتقا

اند. در زمینه روش پژوهش، در کنار تحقیق و انتشار مقاالت تحقیقی و های اخیر بیشترین اشتغال را داشتهو توسعه آنها در سال

های روشه نیز همسو با توسعه های پژوهش کیفی و آمیختدرباره روش، این درس و رشته تدوین منابع ارزشمند جهت آموزش

های روش تحقیق کمی، کیفی و درسها سالاند و خود، لیف و انتشار منابع علمی اثرگذار اقدام کردهپژوهش کیفی در جهان به تأ

 .اندتدریس کردههای علوم اجتماعی، رفتاری و علوم انسانی سطوح عالی دانشگاهی در میان دانشجویان رشته به ویژه دررا  آمیخته

ند، ابه عمل آوردهعلوم پزشکی، و  های فنی مهندسیتوسعه تدریس روش تحقیق در میان رشتههایی نیز به منظور تالش اینعالوه بر 

کیفیت آموزش مهندسی،  ییید بسیاری از متخصصان آموزش مهندسی و کوشندگان در جهت ارتقاتوان گفت به تأبه طوری که می

 زمینهدر  شود.کید میمهندسی بیش از گذشته تأ-های فنیههای روش تحقیق برای دانشجویان رشتامروزه بر ضرورت آموزش درس

وه بر عال تا کنون ادامه داشته است و های پیش از انقالب اسالمی و در دانشگاه همدانسالاستاد از تالش دانش ارزشیابی آموزشی، 

 عالوه بر توجه به جنبه نظری این آثار موضوع  .اندلیف و منتشر کردهتأمخاطبی را ع علمی بسیار پر مقاالت متعدد پژوهشی، مناب

های ارزیابی و کاربردی کردن هر چه بیشتر اجرای طرحدر زمینه  ، نظارت و ارزیابی، ارزیابی درونی و بیرونی،مبحث ارزشیابی آموزشی

 نیز بوده است.آنها 

خود و همه اعضای محترم انجمن آموزش مهندسی یادآوری کنم. هنگامی که به ای را به دانم که نکتهدر این فرصت وظیفه خود می

یابیم که برخی از کارها و اقدامات ارزشمند نگریم در بسیاری از مواقع با افسوس درمیهای صورت گرفته بزرگان جامعه خود میتالش

و قدر ندانستن ارزش آنها توسط مسئوالن و مدیران توجهی که با تالش، فداکاری و زحمات بسیار به بار نشسته بودند به جهت بی

های علمی و تخصصی به ویژه انجمن آموزش مهندسی به جهت جایگاه علمی خود رسد انجمنبعدی از میان رفته است. به نظر می

نشمندان و هایی موثر در جهت پاسداری و حفظ میراث علمی و فرهنگی ایجاد شده توسط داو حضور متخصصان مختلف بتواند گام

 بهترین راه برای ارتقاء و تضمین کیفیت در کشورمان خواهد بود. ،نظران کشور بردارد که این خودصاحب

توان از جناب آقای دکتر عباس بازرگان سخن گفت و سخنانی از پاستور را به یاد نیاورد که در دفتر کار ایشان نظر هر دانشجو نمی

 کند: و استادی را به خود جلب می

های بی حاصل آلوده شوید و نه بگذارید که بعضی در هر حرفه و شغلی که هستید نه اجازه دهید که به بدبینی»

اند. در آرامش حاکم بر س و نا امیدی بکشأآید، شما را به یسف بار که برای هر ملتی پیش میألحظات ت

ام؟ سپس برای یادگیری خود چه کرده نخست از خود بپرسید: من. هایتان زندگی کنیدها و کتابخانهآزمایشگاه

ام؟ و این پرسش را آنقدر ادامه دهید تا به این روید بپرسید: من برای کشورم چه کردههمچنان که پیش تر می

بخش و هیجان انگیز برسید که شاید سهم کوچکی در پیشرفت و اعتالی بشریت داشته اید. اما احساس شادی

شویم هرکدام هایمان نزدیک مییمان بدهد یا ندهد، هنگامی که به پایان تالشهاهر پاداشی که زندگی به تالش

  «ام انجام داده ام.از ما باید حق آن را داشته باشیم که با صدای بلند بگوییم من آنچه در توان داشته

 


