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گفت و گو: نصراهللا دادار

دوره ي راهنمايي
بي مسما و بي نشان!

اشاره
عنوان «دوره ي راهنمايي»، بي مسـّما و بي نشان 
اسـت. اين جملـه را دكتر علي اصغـر احمدي، عضو 
برجسته ي «كميته ي  سـاختار برنامه ي درسي ملي» 
گفت. حدود يك سـاعت و انـدي پاي صحبت دكتر 
احمدي، اسـتاد دانشـگاه و متخصص روان شناسي 
عمومي نشسـتيم تا ايشـان ضمن ارائـه ي ديدگاه 
خود درباره ي دوره ي راهنمايي تحصيلي، جايگاه اين 
دوره ي تحصيلي را در برنامه ي درسـي ملي و تغيير و 
تحوالتي كه براساس برنامه ي درسي ملي پيدا مي كند، 
شرح دهد. وي گفت: «قبل از پيروزي انقالب اسالمي 
و زماني كه دوره ي راهنمايي تحصيلي تشـكيل شد، 
هدف اين بود كه ضمن استعدادسنجي دانش آموزان، 
آن ها به رشته هاي خاصي هدايت شوند. ولي در طول 
سال هاي گذشته اين هدف تحقق نيافت و ما در عمل 
هيـچ گاه در هدايت تحصيلي دانش آمـوزان توفيقي 

نداشته ايم...»
متـن كامل اين گفت وگو را در ادامه تقديم شـما 
مخاطبـان عزيز مجله ي «رشـد آمـوزش راهنمايي 

تحصيلي» مي كنيم.

� آيـا بيـن «برنامـه ي درسـي ملي» با «سـند ملي 
آموزش و پرورش» تفاوتي وجود دارد؟

ــي ملي در حقيقت يك برنامه است؛ برنامه اي  � برنامه ي درس
كه ما به آن احتياج داريم. برنامه اي كه ياددهي ـ   يادگيري، يعني 
ــند ملي  مهم ترين هدف ما در آموزش و پرورش را در بردارد. اما س
آموزش و پرورش يادآور تالش هاي گوناگوني است كه در زمينه ي 
تغيير نظام، پيوسته در آموزش و پرورش انجام شده و به نتيجه ي 
ــت. مثًال تغيير نظامي كه در زمان آقاي  ــده اس مطلوب نائل نش
اكرمي شروع شد، بسيار ناقص و نامنسجم به اجرا درآمد. از نظر 
من، برنامه ي سند ملي در ادامه ي همين موضوع است كه تاكنون 

نتيجه اي در بر نداشته است.
� مهم تريـن نقـدي كـه بر وضـع موجـود دوره ي 

راهنمايي داريد، چيست؟
� سؤال شما در راستاي كاري است كه ما در «كميته ي ساختار» 
انجام مي دهيم. شوراي تدوين برنامه ي درسي ملي از چند كميته 
تشكيل مي شود كه كميته ي ساختار به مسئوليت بنده اداره مي شود. 

در اين كميته، يكي از مسئوليت هاي ما، تعيين دوره هاست.
ــياري شد. يكي  درباره ي دوره هاي تحصيلي بحث هاي بس
ــتاني بود و اين كه بايد جزو  از بحث ها در مورد دوره ي پيش دبس
دوره هاي رسمي آموزش و پرورش باشد و در مصوبات ما هم آمده 
است. در مورد دوره ي متوسطه هم قائل به اين بوديم كه صحبت 
ــدارد. منظور از تخصص،  ــاره ي تخصص در اين دوره معنا ن درب

رشته ي تحصيلي، مثًال رشته ي رياضي يا رشته ي انساني است.
ــنهاد ما براي دوره ي راهنمايي اين بود كه عنواني  اما پيش
ــته باشيم، بلكه براي دبيرستان دو دوره ي  به نام راهنمايي نداش
متوسطه ي اول و دوم قائل شويم. اين تغيير، يكي از پيشنهادهاي 

مهم ما براي اين دوره بود.

                       پاي صحبت دكتر علي اصغر احمدي
مسئول كميته ي ساختار تدوين برنامه ي درسي ملي
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� دليل پيشنهاد حذف عنوان راهنمايي و تبديل آن به 
دوره ي متوسطه ي اول چه بود؟

ــي كه دوره ي  ــت. زمان ــوان دوره ي راهنمايي بي مسماس � عن
ــد، منظور اين بود كه بچه ها در اين دوره  ــكيل ش راهنمايي تش
ــخص شود و هويت  ــنجي شوند، قابليت هايشان مش استعدادس
اوليه پيدا كنند. بر همين اساس هم به سمت رشته هاي خاصي 
ــير زندگي شان را تا انتها مشخص كند. ما  هدايت شوند كه مس
معتقديم، چنين برنامه اي در سال هاي گذشته محقق نشده است 
ــرايط امروز، اين اجازه را  و قابليت هاي نوجوانان مخصوصًا در ش
نمي دهد تا چنين برنامه اي صورت گيرد. ما معتقديم، تعيين خط 
سير زندگي، تحصيل و شغل نوجوان، تا زمان ورود به دانشگاه هم 
امكان پذير نيست. يعني اگر فردي در دوره اي رشته ي رياضي را 
مي خواند، به اين معنا نيست كه در همين زمينه قابليت، استعداد 
و توانمندي دارد. بلكه ممكن است به ساير زمينه ها گرايش پيدا 

كند.
بحث «هويت يابي» كه يكي از مهم ترين ويژگي هاي دوره ي 
نوجواني است، يعني فرد بايد بداند كيست، چيست، و كجا مي رود، 
ــد دوره ي نوجواني  ــت. بعضي مي گوين امروز به تأخير افتاده اس
طوالني شده است و برخي نيز مي گويند ويژگي هاي اين دوره تا 
انتهاي تحصيالت دانشگاهي استمرار پيدا كرده است. نوجواني پل 
گذار از كودكي به بزرگ سالي است. اين پل در زندگي هاي ساده ي 

گذشته خيلي كوتاه مدت بود، اما االن طوالني مدت شده است.
ــتقالل فردي  ــالي، اس يكي از ويژگي هاي دوره ي بزرگ س
است، اما استقالل بچه هاي ما، مخصوصًا آن هايي كه خوب درس 
مي خوانند، به تأخير افتاده است. براي مثال، فردي درسش تمام 
شده و آزمون كنكور را هم داده، اما خانواده نگران است كه مبادا 
اگر اين فرزند وارد جامعه شود، مشكل برايش به وجود آيد. يعني 
خانواده اعتماد نمي كند كه فرزندش ساعت ۱۰ شب به خانه برگردد 

يعني اين نوجوان يا جوان را به قدر كافي مستقل نمي دانند.
خالصه مي توان گفت، با توجه به شرايط امروز، «هويت جويي» 
بين نوجوانان به تأخير افتاده است. بر همين مبنا گفيم كه دوره ي 
راهنمايي، بي نشان است. در سال ۱۳۴۶، رشته ي مشاوره كه اولين 
دوره ي آن در دانش سراي عالي، يعني دانشگاه تربيت  معلم داير 

شد، با دوره ي فوق ليسانس مشاوره آغاز شد. 
تربيت فوق ليسانس مشاوره براي اين بود كه هدايت تحصيلي 
ــامان دهي كنند. اما رشته ي مشاوره، بعد از انقالب اسالمي  را س

تعطيل شد. البته آموزش و پرورش دوباره  آن را احيا كرد.
ــتان مربوط  ــته به دوره ي دبيرس در حال حاضر انتخاب رش
ــال اول را عمومي مي خوانند و بعد  از يك سال، يعني  است. س
در سال دوم دبيرستان، انتخاب رشته مي كنند. يعني ما نتوانستيم 
انتخاب رشته را در دوره ي راهنمايي انجام دهيم و به همين دليل، 
آن را به دبيرستان آورديم. پس ما در عمل هيچ گاه در كار هدايت 
تحصيلي دانش آموزان توفيقي نداشتيم و نام دوره ي  راهنمايي با 
مسما نبود. به همين داليل گفتيم كه دبيرستان و دوره ي ما قبل 

آن پيوست هايي داشته باشند.

� در برنامه ي فعلي، زمان انتخاب رشـته مشخص 
است؛ سال دوم دبيرستان. براساس برنامه ي درسي 
ملي، دانش آموزان در چه سالي و چگونه انتخاب رشته 

مي كنند؟
� در برنامه ي درسي ملي هم چنين روندي وجود دارد. يعني به مرور 
زمان بين دانش آموز تفكيك اتفاق مي افتد. شخصيت هاي متفاوت 
شكل مي گيرند و تمايز ايجاد مي شود. اين تمايز در روند عادي و طي 
دوره ي تحصيلي، بدون اين كه اسم آن را راهنمايي بگذاريم، تحقق 
پيدا مي كند. براي مثال، دانش آموزي رياضيات را بهتر درك مي كند 
و يا ديگري به مسائل فيزيك عالقه مند است. اين ها به خودي خود 

مشخص و در نمرات دانش آموز منعكس مي شوند.
ما در اين ساختار معتقديم، دانش آموزان حتي به اين مقدار 
تفكيك كه بگوييم گروهي به رشته ي رياضي وفيزيك و عده اي 
ديگر به رشته ي تجربي بروند، نرسيده ايم. به اين دليل، پيشنهاد 

ــود، نه ديپلم اختصاصي. ديپلم عمومي يعني  ما ديپلم عمومي ب
ــته ي رياضي مي شود كه نمره ي درس  اين كه شخصي وارد رش
ــت؛ در حالي  رياضي خوبي دارد، اما در درس فيزيك ضعيف اس
كه فيزيك هم از دروس اصلي رشته ي رياضي است. يا در درس 
رياضي، دانش آموز رياضي گسسته را به خوبي درك مي كند، اما 
در هندسه ضعيف است. يعني تفكيك ها اين طور نيستند كه الزامًا 
ــه رشته ي نظري و دو  ــته ـ  س تمامي دانش آموزان را در پنج رش
رشته ي فني وحرفه اي و كاردانشـ  قرار دهيم بلكه تفكيك بسيار 

زيادتر است.
بچه ها بايد دروس مشتركي را بگذارنند و گرايش هايي پيدا 
كنند، اما گرايش ها به تعداد پنج رشته محدود نشوند. اگر به اين 
شكل باشد، فرد درمي يابد كه عالقه اش را دنبال كرده، نه اين كه 

رشته اي به او تحميل شده است.
� در ساختار جديد، جايگاه دوره ي راهنمايي، دوره ي 
اول متوسطه است. اين دوره چه ويژگي هاي دارد و در 
آن چه كارهايي انجام مي شـود؟ آيا تغيير مورد بحث 

شكلي و ظاهري نيست؟ آيا اهداف مشخصي دارد؟
ــت. وقتي از ما مي پرسند  � ببينيد، عنوان راهنمايي معنا نداش
ــم اين دوره راهنمايي است، دليل قانع كننده اي نداشتيم  چرا اس
ــن دوره، به عالوه ي يك  ــت كه اي و نداريم. نكته ي بعد اين اس

زماني كه دوره ي راهنمايي 
تشكيـل شد، منظور اين 
بود كه بچه ها در اين دوره 
استعـدادسنـجي شـوند، 
قابليت هـايشان مشخص 
شـود و هويـت اوليه پيدا 
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سال دبيرستان را به عنوان دوره ي آموزش عمومي در نظر گرفته 
بوديم. آموزش عمومي رسالت اصلي وزرات آموزش و پرورش است. 
آموزش عمومي به اين معناست كه ما بايد شهروندي مطلوب براي 

كشور تربيت كنيم، اما در اين موفق نبوديم.
انتقادي كه در سال هاي اخير زياد مطرح مي شود اين است 
كه بچه ها درس مي خوانند، ولي براي ورود به اجتماع آماده نيستند. 
ما معتقديم كه امروزه بايد زمان خيلي زيادتري را صرف آن كنيم 
كه بچه ها براي زندگي واقعي و اجتماعي آماده شوند. آن ها بايد 
ــت، نحوه ي رفتار با  ــه ي اجتماعي، نحوه ي رفتار با دوس در حيط
جامعه و يا خانواده را بياموزند. در حال حاضر، از يك طرف رشته 
تعيين مي كنيم و از طرف ديگر بچه ها براي زندگي واقعي تربيت 

نمي شوند.
ما طبق مصوبه ي خودمان، دوره ي آموزش عمومي را شش 
سال ابتدايي، سه سال متوسطه ي اول و دو سال دبيرستان در نظر 
گرفتيم كه جمعًا ۱۱ سال مي شود. اما به اين نتيجه رسيديم كه 
آموزش عمومي امروز بايد خيلي طوالني تر باشد. به خصوص با 
توجه به رشد فناوري، پچيده تر شدن روابط اجتماعي و مسائلي از 
اين قبيل، به زمان بيشتري نياز داريم. در شرايط كنوني، همه ي 
ــوب درس مي خواند و چه  ــوزان، چه دانش آموزي كه خ دانش آم
برعكس، براي زندگي كردن آماده نيستند. مخصوصًا پسران كه 
قربانيان اين نظام هستند و به اشكال گوناگون آسيب مي بينند. 
دامنه ي اين مشكل به دختران نيز مي رسد. پس ما بيشتر احتياج 
ــي را تقويت كنيم، نه اين كه دانش آموز  داريم كه آموزش عموم
ــگاه آماده كنيم. در اصل، رسالت  را از دوره ي  ابتدايي براي دانش
ــو و بعد  ــرورش آماده كردن فرد براي زندگي از يك س آموزش و پ
آماده كردن ماده ي خام براي دستگاه هايي است كه مي خواهند 

نيرو تربيت كنند.

� آيا مسئوليت معلمان دوره ي راهنمايي با برنامه ي 
درسي ملي تغيير مي كند؟

� اگر اين برنامه عملياتي شود، بله. اما اين برنامه به اين سرعت 
و به اين سادگي عملياتي نمي شود. الزم به ذكر است، كميته ي ما 
در مورد ساختار موجود قرار است جلسه تشكيل دهد و نظر نهايي 
ــيده  ــان كند. يعني از نظر كميته ي تدوين، كار به انتها نرس را بي

است.
� در صورت عملياتي شدن برنامه و يا نظام جديد، 
چه تغييراتي در برنامه ي درسـي و محتـواي دوره  ي 

راهنمايي انجام مي شود؟
ــترين تغييرات متوجه دروس و در جهت تطابق افراد با  � بيش
زندگي واقعي شان خواهد بود. يعني به جاي اين كه دانش آموزان 
فقط در فضاي مدرسه اي درس بخوانند، در فضاهايي گسترده قرار 
مي گيرند. حتي ممكن است برنامه يا اردويي باشد كه پدر و مادرها 
بتوانند در آن شركت كنند. االن در مسائل مذهبي، آموزش هاي ما 

بريده از مسائل مذهبي جامعه است و به تغييراتي نياز دارد.
� بخش سـاختار اثراتي روي ساير بخش ها دارد. 
فكر مي كنيد معلمـان دوره ي راهنمايـي چگونه بايد 

براي برنامه ي جديد آمادگي و آگاهي پيدا كنند؟
ــا افراد را براي زندگي واقعي آماده مي كنند، پس  � اين دوره ه
معلم بايد آموزش هايي در اين جهت ببيند. امروزه بچه ها در برخي 
بخش ها، جلوتر از معلمان حركت مي كنند. مثًال، اگر معلم بخواهد 
براي زمان آينده خودش را آماده كند، قطعًا مي بايد ارتباط بسيار 
ــته باشد؛ حتي با استفاده از  تنگاتنگي با فناوري هاي جديد داش
ابزارهايي به ظاهر ساده. االن بچه ها با سن كم، به راحتي استفاده 
از اين ابزارها را كشف مي كنند، اما معلمان ديرتر به آن پي مي برند. 
معلمان به زمان خاصي براي كاركردن با فناوري هاي جديد احتياج 
دارند. معلم آينده مي بايد در زمينه ي سازگاري هاي دانش آموز با 
خانواده اش، تشكيل خانواده و... اطالعاتي داشته باشد. معلم آينده 

بايد با فضاهاي مجازي مثل اينترنت آشنا باشد.
� اشـاره كرديد، عنوان برخي دروس تغيير مي كند. 

اين تغيير شامل چه دروسي مي شود؟
� به طور مثال، مهارت هاي زندگي به عنوان درس اصلي در نظر 
گرفته مي شود. خالقيت، پديده اي است كه در آينده، زيادتر از امروز 
به آن احتياج داريم. خالقيت در كتاب هاي درسي بسيار ضعيف 
ــده است. امروزه ما دادن اطالعات به بچه ها را خيانت  مطرح ش
ــكل ما اطالعات نيست. مثًال براي دانستن  مي دانيم، چون مش
مباحث تخصصي ديني و مذهبي، متخصصان دين ما بايد پاسخ 
ــد، بلكه  دهند معلم آينده نمي تواند انتقال دهنده ي اطالعات باش
بايد فني را به دانش آموزان آموزش دهد تا از اطالعات به خوبي 
استفاده كنند يا ياد بگيرند چگونه و از كجا اطالعات كسب كنند.

كـنـونـي،  شـرايـط  در 
همـه ي دانش آمـوزان، چه 
دانش آموزي كه خوب درس 
مي خوانـد و چـه برعكس، 
بـراي زندگي كـردن آماده 
نيستند. مخصوصًا پسران 
كـه قربانيـان ايـن نظـام 
هستند و به اشكال گوناگون 
آسـيب مي بيننـد. دامنه ي 
اين مشـكل به دختران نيز 
مي رسـد. پـس ما بيشـتر 
احتيـاج داريم كـه آموزش 

عمومي را تقويت كنيم


