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حرف اصلي سند تحول، 
تغيير ريل از آموزش 
به تربيت است

اشاره
مهندس علي زرافشــان معاون آموزش متوسطه 
وزارت آموزش وپرورش، چون هميشه، با روي گشاده 
و صميمانه، دعوت ما را براي گفت وگو درباره مهم ترين 
مسائل آموزش وپرورش، به ويژه موضوعات مرتبط با 
دوره دوم متوسطه، از جمله جدول ساعات درسي، 
تأليفات جديد در پايه يازدهم، كّم و كيف برنامه هاي 
آموزش معلمان، ســند تحول بنيادين و چالش و 
معضل كنكور، پذيرفت و دلســوزانه از مشكالت و 
تنگناها سخن گفت. وي همچنين اميدها، موفقيت ها 
و چشــم اندازهاي روشن نظام آموزشي را، البته در 
صورت هشياري و دقت مجريان نظام آموزشي، براي 
تحقق مفاد ســند تحول و راه هاي تبديل آموزش 
به تربيت برشمرد. متن كامل گفت وگو با اين مدير 
ارشد وزارتي را كه بيش از سه دهه سابقة خدمت در 

عرصة تعليم وتربيت را دارد، با هم مي خوانيم.

٭٭٭

 با توجه به گذشــت يك ســال از اجراي دورة 
دوم متوسطه، دورنماي اين دوره را چگونه ارزيابي 

مي كنيد؟
 دورنماي دورة متوسطه در شاخه هاي مختلف متفاوت 
است. در دورة متوسطه، سه شاخه نظري، فني وحرفه اي و 
كاردانش را داريم كه هر كدام از آن ها با توجه به تغييراتي كه 
در دورة متوسطه اتفاق افتاده است، شرايط خاص خودشان 
را دارند. تغييرات شاخه نظري، نسبت به وضع گذشته، در 
حوزة برنامه هاي درسي و اضافه شدن برخي دروس جديد 
است، خصوصًا اينكه اين دروس پاسخگوي برخي از مطالب 
سند تحول است و همان طور كه مي دانيم هدف سند تحول 

هم آماده كردن دانش آموزان براي «حيات طيبه» يا زندگي 
پاك اســت. اين دروس همچنين تاحدي آموزش متوسطه 
را با زندگي فــردي و اجتماعي دانش آموزان پيوند مي زند؛ 
برخي از اين دروس در شاخه فني وحرفه اي و كاردانش هم 
مشترك است، لذا به طور طبيعي همين كاركرد را در آن دو 

شاخة هم خواهد داشت.
قبًال در شاخه نظري، دوره ۱۲ ساله را داشتيم، بچه ها در 
پايه دوازدهم امتحان نهايي مي دادند، االن هم امتحان نهايي 
بــه پايه دوازدهم منتقل خواهد شــد. براي تحقق مطلوب 
برنامة درسي جديد، با چالش هاي جديدي مواجه هستيم. 
البته در شاخة فني وحرفه اي و كاردانش، با توجه به اين كه 
يك دورة ۱۱ ساله به دوره ۱۲ ساله تبديل شده، چشم انداز 
مثبت اســت. زيرا دانش آموزان احتماًال با شايســتگي هاي 
بيشتري براي ورود به بازار كار يا ادامه تحصيل در دوره هاي 
كارداني آماده خواهند شد اما اين كار خالي از چالش نيست 
و ابهاماتي دارد كه در حين عمل آشــكار مي شود. يكي از 
اين چالش ها بحث ۱۲ ساله شدن اين شاخه است و اينكه 
بعد از ۱۲ ســال، مسير ادامه تحصيل و يا بحث ادامه شغل 
بچه ها چه خواهد شد؟ ما جلساتي در اين باره با مجموعه اي 
از ذي نفعــان و همچنين بــا دانشــگاه فني وحرفه اي، كه 
خروجي هاي ما وارد اين دانشــگاه مي شــوند، داشته ايم و 
دو كارگــروه را براي اين كار شــكل داديم يكي «كارگروه 
برنامة درسي» كه در حال طراحي و بازنگري برنامة ۵ سالة 

گفت وگو با مهندس علي زرافشان، معاون آموزش متوسطه

گفت وگو:  هوشنگ غالمي كليات
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آموزش هاي فني وحرفه اي پيوسته اســت تا از نظر برنامه 
درسي مسير روشن باشد و ديگري «كارگروه اجرايي» است 
تا بررسي كند كه نحوه و شرايط ادامه تحصيل دانش آموزان 
چگونه خواهد بود و چه مسيري جلوي راه دانش آموزان قرار 

خواهد گرفت.

 جايگاه دروس جديد مانند آزمايشــگاه، تفكر 
و سواد رســانه اي هنر، كارگاه كارآفريني و توليد، 
انسان و محيط زيســت در جدول دروس دوره دوم 

متوسطه نظري را چگونه مي بينيد؟
 درس تفكر و ســواد رســانه اي، ادامه درسي است كه 
از دورة ابتدايــي تحــت عنوان «تفكر و پژوهش» شــروع 
شــد و در دورة اول متوسطه هم ادامه پيدا كرد و هدفش، 
تقويــت قدرت تفكــر و تعقل دانش آمــوزان در مواجهه با 
مسائل است. اين يكي از نيازهاي امروز جامعة ماست و در 
ادبيات آموزش وپرورش تحت عنوان «تفكر نقاد» از آن ياد 
مي شود و زندگي امروز جوامع بشري با توجه به گستردگي 
و تأثيرگذاري رســانه ها، اين ضرورت را ايجاب كرده است. 
بحث هنر را قبًال در دوره متوسطه نداشتيم ولي اخيراً اضافه 
شده است. همچنين توليد و كارآفريني يكي از موضوعات 
مهم امروزة جامعه ماست. همان طور كه مي دانيد چند سالي 
اســت كه در نامگذاري ســال به «توليد»  توجه مي شود. 
باالخره از يك طرف با نســل جوياي كار روبه رو هستيم و 
از طرف ديگر نيز فرصت هاي شــغلي مان محدود است. راه 
برون رفــت از اين وضع، كارآفريني اســت و ضرورت دارد 
دانش آموزان هم در شاخه هاي فني وحرفه اي و كاردانش، با 
موضوع كارآفريني آشــنا شوند و هم به جاي آنكه به دنبال 

شغل باشند، خودشان كارآفرين باشند.
موضوع مهم ديگر، بحث انســان و محيط زيســت است. 
چالش هاي محيط زيســتي، امروزه جــزو موضوعات ملي 
اســت و البته بين المللي هم شده است و همة دنيا درگير 
آن هســتند. براي اينكه بتوانيم كودكان و نوجوانان امروز 
را آماده كنيم تا در آينده زندگي مناســبي داشــته باشند، 
بايد محيط زيست مناسبي براي آنان آماده سازيم. مي دانيد 
كه مسائل زيست محيطي جامعة ما را تهديد مي كند. مثًال 
خوزســتان امسال وضع دشواري در حوزة ريزگردها داشت 
و مردم با مشــكالت جدي روبه رو شــدند. اكنون مسائل 
زيســت محيطي دغدغة جدي مسئولين كشور شده است. 
بحث آلودگي هوا هم كه جزئي از آن است به چالش ديگري 
تبديل شــده و مردم را تهديد مي كند. لذا بحث انســان و 

محيط زيســت را براي فرهنگ ســازي حفظ محيط زيست 
و جلوگيري از تخريب آن وارد برنامه درســي كرده ايم. اما 
اين گونه درس ها چون جديد هستند هميشه براي استقرار 
با يك چالــش روبه رو مي شــوند، معمــوًال در فصل آخر 
راهنماي برنامه درسي اين دروس، استلزامات برنامه درسي 
مطرح مي شود و مي گويد اجراي مطلوب اين برنامه به چه 
چيزهايي نياز دارد. مثًال استلزامات حوزه آموزش اين است 
كه آزمايشگاه داشته باشيم، كارگروه داشته باشيم و به طور 

كلي امكانات موردنياز اجرا را تهيه كنيم.
اوليــن چالش جدي براي دروس جديد مســئله آموزش 
نيروهاي انســاني متخصص يا حرفــه اي براي تدريس اين 
درس هاســت. چالش دوم كه ويژه كشــور ماســت، بحث 
حاكميت كنكور است، و چون اين دروس معموًال در كنكور 
نقشي ندارند ممكن اســت در مدارس به آن ها توجه الزم  
نشــود. اگر چالش اول كه نيروي انساني است حل نشود، 
چالش دوم خيلي جدي تر مطرح مي شــود، يعني عالوه بر 
خود كنكور، نبود نيروي متخصص براي آموزش اين دروس 
باعث به حاشيه راندن آن ها مي شود. لذا بايد اهتمام جدي  
صورت گيــرد و مدارس و مديران و مســئولين مناطق با 
نظارت هايي كه دارند و برنامه هاي توجيهي كه مي گذارند، 
جايگاه ايــن دروس را، هم در زندگــي تحصيلي و هم در 
زندگي اجتماعي و فردي بچه هــا، و جامعه توضيح دهند. 
به نظر مي آيد برنامه هاي خوبي تدارك ديده شده است كه 
ان شــاءاهللا بتواند اجراي خوب آن هــم تحقق اهداف آن را 

براي جامعه فراهم كند.

 نظر شــما درخصوص تأمين و آموزش دبيران 
دوره دوم متوســطه و برگزاري دوره هاي آموزش 
ضمن خدمت به صورت الكترونيكي براي سال آينده 

به ويژه در دروس جديدالتأليف، چيست؟
 امســال براي پاية يازدهم، نسبت به پاية دهم، شرايط 
ما خيلي مطلوب تر است. ســال گذشته چون جدول مواد 
درســي مقداري با تأخير به تصويب رسيد، تأليف كتاب ها 
و آموزش معلمان هم با مشــكل روبه رو شــد، ولي امسال 
جدول مواد درسي سه پايه همزمان تصويب شد و سازمان 
پژوهش از قبل مي دانســت كه با چه دروسي مواجه است 
و چه كتاب هايي را بايد تأليف كند. اكنون نســبت به سال 

٭ درس تفكر و سواد رسانه اي، ادامه درس 
تفكر و پژوهش در دوره ابتدايي است
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قبل در تأليف كتاب هاي درسي خيلي جلوتر هستيم، چون 
كتاب هاي درسي، حلقه اصلي اتصال بقيه عوامل با يكديگر 
اســت. خوشــبختانه در كارگروهي كه تقريبًا از نيمه دوم 
ســال ۹۵ تشكيل شد و مديريت آن را به معاونت متوسطه 
واگذار كردند، از همة بخش هاي ذيربط دعوت كرديم تا در 
اين كارگروه حضــور يابند آن ها نيز برنامه و تقويم اجرايي 
خودشــان را از مهرماه ۹۵ تا مهرماه ۹۶ آوردند و برنامه اي 
براي اقدامات هنربخش تنظيم شــد. مثًال سازمان پژوهش 
در تأليف كتاب هاي درسي چه اقداماتي را بايد انجام دهد؛ 
معاون آموزش متوسطه در بحث آموزش نيروي انساني چه 
كاري بايــد انجام دهد؛ معاون نوســازي در بخش تأمين و 
تجهيز فضا چه كاري بايد انجام دهد. اين تقسيم كار انجام 
و جداول تهيه شــد و ســپس پيگيري برگزاري دوره هاي 
يك ماهه و دريافت گزارش از پيشــرفت كار صورت گرفت. 
كارگروهي كه بــراي تأمين نيروي انســاني و آموزش آن 
تشــكيل شد، متشــكل از معاونت نيروي انساني، سازمان 
پژوهش و معاونت متوســطه بود كــه برنامه ريزي الزم را 
براي اين كار انجام دادند. با توجه به توســعة فناوري هاي 
جديد اطالعات، براي اينكه بتوانيم از ظرفيت هاي تلويزيون 
تعاملي در آموزش معلمان اســتفاده كنيم از سه سال قبل 
رايزني هايي را به عمل آورديم. اكنون اين روند تقريبًا مراحل 
پاياني خود را طي مي كند. از برخي تجربيات گذشته مانند 
فضاي مجازي نيز اســتفاده مي كنيــم. تجربه آن ها را هم 
داريم. ارزيابي هايي هم كه از معلمان شده نشان مي دهد كه 
سهولت دسترسي به فضاي مجازي سبب مي شود معلمان 
بتوانند بدون مشّقت در منزل خود يادگيري را انجام دهند 
و جواب پرسش ها و مشكالت را بگيرند و اين امكان مي تواند 
ما را در كارمان موفق بدارد. امســال به نظر مي رسد حضور 
رسانه هاي ديداري ـ شنيداري براي آموزش معلمان بتواند 
به ارتقاي كيفيت آموزش معلمان كمك كند. خوشبختانه 
در حوزة  آموزش معلمان اتفاق جديدي رخ داده اســت كه 
شاهد شكل گيري مراكز غيردولتي براي برگزاري برنامه هاي  
آموزش معلمان هستيم. بعضي از آن ها رايگان است و برخي 
نيــز با دريافت مبلغي اجرا مي شــود. آن ها نوعًا از ظرفيت 
فضــاي مجازي براي آموزش معلمان اســتفاده مي كنند و 
گاهي نيز از ظرفيت فضاي حقيقي هم بهره مي برند؛ لذا در 
پاية يازدهم، با نوآوري هايي در حوزه آموزش معلمان روبه رو 

هستيم كه مي تواند به ارتقاي كيفيت يادگيري كمك كند. 
كار خوبي هم كه در سال هاي اخير سازمان پژوهش انجام 
مي دهد، توليد بســته هاي «بر فراز آســمان» است كه در 
اختيار معلمان قرار مي گيــرد. مخصوصًا، با توجه به اينكه 
در دوره دوم متوسطه، معلمان، دروس تخصصي را تدريس 
مي كنند لذا هر معلمي بايد بسته تخصصي خود را دريافت 
كند، توليد اين بســته ها كار را سهل مي كند زيرا معلم در 
طول سال تحصيلي مي تواند براي آمادگي خود به اين بسته 
كه به شكل لوح فشرده يا سي دي ارائه مي شود رجوع كند. 
با توجه به اين توضيحات به نظر مي رسد در حوزه آموزش 

منابع انساني، امسال با وضعيت مطلوبي مواجه شويم.

 شيوه و نحوه برگزاري امتحانات نهايي در دورة 
دوم متوسطه را بيان كنيد.

 با توجه به اينكه ساختار آموزشي ۱۲ ساله شده است، 
طبيعتًا امتحانات نهايي، از پايه سوم پيشين به پايه دوازدهم 
منتقل مي شود، مثل گذشتة دور كه نظام ۶-۳-۳ را داشتيم 
و يا دوره اي كه نظام متوســطه چهار ســاله بود. براساس 
آيين نامه موجود كه ۱۰ يا ۱۱ درس به صورت نهايي برگزار 
مي شــد، امتحانات همين تعداد دروس در پاية دوازدهم به 
شــكل نهايي خواهد بود. در حال حاضــر، عالوه بر دروس 
پايه يازدهم، ۴ درس از دروس دورة پيش دانشگاهي هم به 
صورت نهايي برگزار مي شود، چون قانون پذيرش دانشجو، 
سوابق تحصيلي را يكي از مالك هاي پذيرش دانشجو تعيين 
كرده اســت. سوابق تحصيلي نيز شــامل دروسي است كه 
امتحانات آن ها به صورت نهايي و سراسري برگزار مي شود. 
اين امتحانات، بخشي از آن امتحانات پايه يازدهم به عالوة ۴ 
درس از دورة پيش دانشگاهي است. اكنون اين بحث مطرح 
است كه با حذف دوره پيش دانشــگاهي، بتوانيم برخي از 
دروس پاية يازدهم را به صورت نهايي برگزار كنيم، البته در 
صورتي كه براي سابقه تحصيلي و ورود به دانشگاه ضرورت 
داشته باشد و شوراي پذيرش دانشجو اين ضرورت را تصويب 
كند. در يكي از كميسيون هاي شوراي عالي آموزش وپرورش 
چند بار بحث امتحانات  نهايي مطرح شــده است و اكنون 
روي آن كار مي كننــد، به زودي نتايج آن بايد براي تصويب 
به شــوراي عالي برود تا دانش آموزان پاية يازدهم از همان 
شــروع ســال تحصيلي تكليف خود را بدانند. در اين مورد 
هنوز چيزي قطعي نيست. در حال حاضر، سوابق تحصيلي 
به ميزان ۲۵ درصد در شرايط ورود دانش آموزان به دانشگاه 
تأثير مثبت دارد كه ۲۰ درصد آن به امتحانات پايه يازدهم 

٭ حضور رسانه هاي ديداريـ  شنيداري مي تواند 
به ارتقاي كيفيت آموزش معلمان كمك كند
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و ۵ درصد آن به پيش دانشگاهي اختصاص دارد. اگر شوراي 
پذيرش همان درصد تعيين شده براي پايه يازدهم را كافي 
بداند ما نيز همان را مالك قرار مي دهيم، اما اگر قرار است با 
توجه به قانون حذف دورة پيش دانشگاهي، برخي از دروس 
دوره متوســطه نيز به صورت نهايي برگزار شود، (حاال اين 
برخي مي توانــد دروس پايه دوازدهم باشــد و يا مي تواند 
دروس پايه هاي پايين تر هم باشــد و بايد در شوراي عالي 
آموزش وپرورش تعيين تكليف شــود). بايد تا قبل از شروع 
ســال تحصيلي تكليف اين مسئله روشن شود تا مدارس و 

بچه ها بدانند چه دروسي، به صورت نهايي برگزار مي شود.

 در مورد نحــوة برگزاري كنكــور و چالش ها، و 
آسيب هاي برگزاري آن به شكل فعلي براي دانش آموزان 

نظام جديد آموزش متوسطه، توضيح دهيد.
 مجلس شــوراي اسالمي تاكنون دوبار نسبت به قانون 
كنكور مصوبه داشته است. در مصوبه اول، بحث حذف كنكور 
مطرح شد و ۵ ســال نيز آن مصوبه اجرا شد و اقداماتي از 
جمله تشكيل كارگروه ها و شوراها هم صورت گرفت. بعد از 
۵ سال، مجلس با ارزيابي كه انجام داد، دوباره قانون جديدي 
را تصويب كرد كه عنوان آن «قانون پذيرش دانشجو» است. 
در اين قانون براي پذيرش دانشجو سه راه پيش بيني شده 
اســت. راه  اول، صرفًا بر مبناي ســوابق تحصيلي است و 
معنايش اين است كه بخشي از دانش آموزان فقط بر مبناي 
دروســي كه در مدرســه خوانده اند و نمراتي كه گرفته اند، 
خصوصًا دروســي كــه امتحانات آن ها به صــورت نهايي 
است، پذيرفته مي شــود. در اين قانون پيش بيني شده كه 
ســابقة تحصيلي بايد به نحوي باشد كه ۸۵ درصد ظرفيت 
پذيرش دانشــجو از طريق آن باشد. يعني ظرفيت پذيرش 
دانشگاه هاي ما هر قدر باشد، بايد ۸۵ درصد پذيرش دانشجو 
در آن ها از اين طريق انجام شود. روش دوم، روش پذيرش 
براساس سابقه تحصيلي و دروس عمومي است. روش اول 
براي جاهايي است كه تعداد داوطلب كمتر از ظرفيت باشد 
و روش دوم براي جاهايي اســت كه تعداد داوطلب بيشتر 
از ظرفيت اســت ولي خيلي تراكم داوطلب وجود ندارد. در 
روش ســوم كه روش كنوني و در حال اجرا است، پذيرش 
دانشجو بر مبناي سابقة تحصيلي، دروس عمومي و دروس 
تخصصي اســت اين روش تقريبًا براي ۱۵ درصد ظرفيت 
دانشگاه هاست كه داوطلب زيادي دارد و انتخاب متقاضيان 
صرفًا براساس سابقه تحصيلي امكان پذير نيست. در برخي 
از اين رشــته ها و دانشــگاه ها افرادي كه شركت مي كنند 

تقريبًا سابقه تحصيلي آن ها با هم برابر است، لذا قانون گذار 
پيش بيني كرده است از طريق برگزاري آزمون كنكور اين 
كار صورت گيرد. در حال حاضر دانشــگاه پيام نور، دانشگاه 
آزاد دانشگاه هاي دولتي و اخيراً برخي از دانشگاه هاي شبانه، 
داوطلبان خود را براساس سابقه تحصيلي جذب مي كنند و 
نزديك به ۸۰ درصد ظرفيت اين دانشــگاه ها از اين طريق 
جذب مي شوند. دو سالي هم هست كه برخي از رشته هاي 

روزانه نيز به آن اضافه شده است.
آنچه باعث شــده اين اتفاق بيفتد، ناشــي از تغيير هرم 
جمعيتي كشــور است. در ســال هاي اخير شاهد كاهش 
داوطلب كنكور هستيم براي بسياري از رشته ها نيز داوطلب 
وجود ندارد و از تعدادي صندلي هاي خالي در دانشــگاه ها 
صحبت مي شود. مثًال همين امسال اعالم شد كه در رشته 
رياضي و انســاني ظرفيت هــا تقريبًا دو يــا دو و نيم برابر 
داوطلبان است؛ يعني هركس شركت كند پذيرفته مي شود. 
تازه اين براي دانشــگاه هاي دولتي است. دانشگاه هاي آزاد 
و غيرانتفاعي هم هســتند و ظرفيت خالي بسيار بيشتر از 
اين است. به اين جهت افراد صرفًا براساس سوابق تحصيلي 
مي توانند مراجعه كنند و در رشــته هاي مورد عالقه خود 
ثبت نام كنند. يكي از مزاياي اين شــرايط اين است كه اگر 
در روش فعلي كنكور به يك داوطلب اجازه داده مي شــود 
تا صد رشته را انتخاب كند كه پاسخگوي عالقة او نيست. 
(چون ممكن است فرد حداكثر تا ۱۰ رشته در حوزة انتخاب 
اولش باشــد و بقيه، رشته ها را كه فقط براي دانشگاه رفتن 
انتخاب مي كند و اين، باعث اتالف منابع مي شود.) انتخاب 
رشته براساس سوابق تحصيلي اين امكان را فراهم مي كند 
كه داوطلب در رشــته اي تحصيل كند كه عالقه مند است، 
لذا مي تواند بر مبناي ســوابق تحصيلي به دانشگاه پيام نور، 
آزاد يا غيردولتي برود. اين فرصت مغتنمي است كه جلوي 
اتالف منابع انساني و مالي كشور را مي گيرد. بنابر گزارشي 
كه ســازمان ســنجش اعالم كرده بود، بيش از ۶۰ درصد 
فارغ التحصيالن دانشگاه ها در رشته هاي مربوط به خودشان 
كار نمي كردند. معنايش اين اســت كه ما چهار يا پنج سال 
سرماية كشور را خرج مي كنيم  افرادي را آموزش مي دهيم 
تا ليســانس يا فوق ليسانس بگيرند ولي در نهايت در رشته 
ديگري غير از رشته تحصيلي خود كار مي كنند. اين ها ناشي 

٭ كاهش 7 ميليون نفر جمعيت دانش آموزي 
تأثير خود را امروز در مسئله ورود به آموزش 

عالي نشان مي دهد
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از تغيير هرم جمعيتي كشور و كاهش شديد ميزان داوطلب 
در دانشگاه هاست. به تازگي، يكي از مجموعه هاي دانشگاهي 
كه ظرفيت بيش از ۳۱۰ هزار داوطلب داشــته است، اعالم 
كرده اســت كه تنهــا ۶۰ هزار نفر بــراي ثبت نام مراجعه 
كرده اند، يعني ۲۵۰ هزار نفر آنجا ظرفيت خالي وجود دارد! 
اين همان تغييري است كه در آموزش وپرورش اتفاق افتاد 
و ۱۸/۵ ميليون جمعيت دانش آموز ما در سال هاي دهه ۷۰  
در ســال هاي اخير به ۱۱ ميليون رسيد؛ يعني ۷ ميليون 
جمعيت دانش آمــوزي كاهش پيدا كرد. اين همان كاهش 
دانش آموزي اســت كه امروز به آموزش عالي نيز رســيده 
است كه يك ميليون و پانصد و يك ميليون و هفتصد هزار 
نفر داوطلبان كنكور بودند، در ســال هاي اخير به هشتصد 
هزار نفر رســيده اســت. به تبع اين وضعيت هم به لحاظ 
فرهنگي و اجتماعي تغييري اتفاق افتاده و آن اين اســت 
كه جامعه، خصوصًا پســران، متوجه شــدند كه اگر كسي 
مي خواهد دسترســي به شغل پيدا كند، راه آن تحصيل در 
دانشــگاه نيست. وزارت كار در گزارش اشتغال كشور اعالم 
كرده است كه ۶۷ درصد از شــاغالن كشور داراي مدرك 
ديپلم يا پيش دانشــگاهي هســتند. اين نشان مي دهد كه 
تراكم شغل در دانشگاه و مدرك دانشگاهي نيست، بلكه با 
مدرك متوســطه است. به همين جهت است كه آمار نشان 
مي دهد عليرغم آنكه ما در پاية سوم متوسطه نظري حدود 
۵۵۰ هزار دانش آموز داريم، ولي در دوره پيش دانشــگاهي 
اين تعداد ناگهان به حدود ۴۳۰ هزار دانش آموز كاهش پيدا 
مي كند؛ يعني ۱۲۰ هزار دانش آموز از پاية ســوم نظري به 

دوره پيش دانشگاهي نمي روند.
در واقع اين افراد فكر مي كنند كه با همين ديپلم ســوم 
كه گرفته اند، و حتــي بدون ديپلم، مي توانند وارد بازار كار 
شوند فلذا ترجيح مي دهند مثًال آموزش هاي فني وحرفه اي 
و مهارتي را ياد بگيرند تا سركار بروند و شغلي داشته باشند، 
كه اين مسئله بيشــتر در مورد پسران است، چون اشتغال 
براي پسران جدي تر از دختران است. اثر اين را هم در دورة 
پيش دانشگاهي مي بينيم. نسبت دختران به پسران تغيير 
كرده اســت. (۶۳ درصد پسران)؛ همين را در مورد تركيب 
ورود به دانشگاه هم مي بينيم و اين، نشان مي دهد كه يك 
تغيير فرهنگي اتفاق افتاده كه به نظر من نويدبخش است؛ 

هر چند اين به كنكور ربطي ندارد و شرايط اجتماعي باعث 
آن شده است. نويدبخشي به اين دليل است كه ما پيوسته 
به اين نكته مواجه بوده ايم كه مثًال در گزارشــي كه وزارت 
كار در مورد بيكاري منتشــر مي كند مي گويد: ما با تعداد 
زيادي فارغ التحصيل دانشگاهي كه داراي مدرك تحصيلي 
كارشناسي و باالتر هستند، روبه رو هستيم ولي براي آن ها 
در جامعه شغلي وجود ندارد. بازخورد وزارت كار در گزارشي 
اعالم كرده است كه ۶۳ درصد از افرادي كه براي كسب يك 
مهارت به مراكز فني وحرفه اي مراجعه كرده اند، داراي مدرك 
ليسانس يا باالتر هستند؛ يعني مدرك تحصيلي دارند، ولي 

شغل ندارند، حاال مي روند و يك مهارتي را مي بينند.
امروزه جامعه دانش آموزي ما به اين هوشــمندي رسيده 
اســت كه به جاي آنكه به پيش دانشگاهي برود و بعد از ۴ 
سال وارد دانشگاه شــود و بعد به دنبال كسب يك مهارت 
باشــد؛ همين االن مي رود و يك مهارت كســب مي كند و 
وارد بازار كار مي شــود. در كشورهاي توسعه يافته كه اين 
همه مورد توجه و اشاره هســتند، امروزه اصًال تحصيالت 
آكادميك خيلي جايگاهي ندارد. اينكه شــما در كشور ما 
مي بينيد كنكور دورة دكترا از كنكور دوره ليسانس مشكل تر 
شــده است اين ناشــي از تب مدرك كشــور ما است. در 
كشورهاي توسعه يافته، براي حتي مدرك ليسانس هم اين 
انــدازه داوطلب وجود ندارد. آن ها يك اصطالحي هم دارند 
تحت عنوان «سر ريز شدن مدرك تحصيلي»، و مي گويند 
جامعه نياز به اين همه دكتر و پروفســور و فارغ التحصيل 
نــدارد. جامعه فقط در حد نياز به دكتــر احتياج دارد، لذا 
اگر كســي مدرك دكتري بگيرد، به جاي آنكه آن مدرك 
براي او يك مزيت شــود، يك عامل منفي تلقي مي شــود 
بــه هر كجا مراجعه مي كند و تقاضــاي كار مي دهد، به او 
مي گويند چون مدرك دكترا دارد يك امتياز منفي اســت. 
بنابراين مدرك براي او آفت مي شود و به او مي گويند شما 
كه مدرك دكترا داريد و مي خواهيد كار يك ليســانس را 
انجام دهيد، انتظاراتت در حد دكتراست، در حالي كه همين 
كار را يك ليسانس هم انجام مي دهد. در آنجا افراد بر مبناي 
تجربة عملي و سابقه كاري شان انتخاب مي شوند. وقتي هم 
براي استخدام مي روند از آن ها دربارة مدرك تحصيلي شان 
پرسيده نمي شود بلكه مي پرسند چكار كرده اي؟ چه مهارتي 
بلد هســتي؟ لذا مسئولين ارشد نظام هم به همين دليل تا 
اين اندازه بر مسئله مهارت تأكيد مي كنند. ضمنًا هرم شغلي 
بايد به صورت صحيح وجود داشــته باشد، يعني پاية هرم 
نيروهاي كار باشند كه مستقيمًا به كار مي پردازند؛ در وسط 

٭ بنابر پيش بيني ها، تغيير حركت جمعيت 
دانش آموزي كشور نهايتاً تا 10 سال ديگر به همان 
تعداد 17 ميليون باز مي گردد
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هرم تكنسين ها باشــند كه بر كار آن ها نظارت دارند و در 
رأس هرم نيز كه قســمت كوچك هرم است، كارشناسان 
ارشد قرار گيرند. متأسفانه هرم ما االن برعكس است؛ يعني 
در پايه هرم كارشناسان ارشد و دكترا هستند، در وسط هرم 
جايي كوچكي داريم به نام تكنســين ها كه خيلي هم الغر 
است و آن باال هم نيروهاي كار هستند كه خيلي زيادند. در 
واقع مثل اين اســت كه يك نفر كار كند و صد نفر نظارت 
كنند! اين، واقعيت تلخي است كه بايد برعكس شود. آن صد 

نفر بايد كار كنند و يك نفر بايد نظارت داشته باشد.
ما نبايد همه منابع كشــورمان را در آموزش عالي صرف 
كنيم و بعد شــاهد باشــيم كه ۶۰ درصد كســاني كه از 
اين منابع اســتفاده كرده اند، از چيزهايي كه ياد گرفته  اند 
هيچ اســتفاده نمي كنند؛ يعني صرفًا مدرك ليســانس يا 
فوق ليســانس يا دكترا مي گيرند تا بــه آن ها آقاي دكتر يا 
آقاي مهندس و... بگوينــد. در واقع، همه اين عناوين را به 

همديگر تعارف مي كنند.

 با وجود مســائل و چالش هايي كه مطرح شد، 
راهكارهاي  توسعة همه جانبه و گستردة آموزش هاي 

فني وحرفه اي و مهارتي چيست؟ 
 اقداماتي در جهت توسعة آموزش هاي فني وحرفه اي و 
مهارتي صورت گرفته است. اگر سخنان مقام معظم رهبري 
در روز ۱۷ ارديبهشت هر سال را پيگيري كنيد مي بينيد كه 
در هر سال ايشان روي آموزش هاي مهارتي و فني وحرفه اي 
تأكيد دارند. همين امسال نيز ايشان گفتند من چندين بار 
تأكيد كرده ام ولي باز هم مي گويم، چون آموزش هاي مهارتي 
مهم است. حتي ايشان امسال درباره مدرك گرايي هم سخن 
گفتند كه يعني چه، يك كسي مي رود در دانشگاهي درس 
مي خوانــد كه فقط مدرك بگيــرد! االن يكي از برنامه هاي 
جدي دولت، مسئله اشتغال است. و اخيراً مصوبه اي در مورد 
اشتغال تصويب شــد كه ۹۷۰ هزار شغل را براي سال ۹۶ 
هدف گذاري كرده است. ما نيز، بنابر خواسته دولت، برنامة 
۵ ســاله آموزش هاي فني وحرفه اي را تهيه كرده و خدمت 
وزير ارائه كرده  ايم. البته برنامه  ما نيازمند استلزاماتي از جمله: 
مصوباتي از دولت و مجلس است كه اين ها را بايد وقتي نهايي 
شد از برنامه استخراج كنيم و در مراجع رسمي تصويب كنيم. 
خوشبختانه در برنامه توسعه ششم، هم در بحث هدف گذاري 
بــراي آموزش هاي فني وحرفه اي كه حدود پنجاه درصد آن 
انجام شده است و هم در بحث تجهيزات، براي همه دستگاه ها 
بودجه خوبي ديده شده است. در بحث اشتغال نيز گفته شده 

كه در سه سال اول برنامه، دولت بايد فرصت مهارت آموزي 
را براي همه فراهم كند. از ســال ســوم به بعد، به كارگيري 
نيروها در تمام دستگاه ها، بايد بر مبناي فارغ التحصيالني كه 
گواهي نامة مهارت دارند، باشد. حتي در دورة خدمت سربازي 
نيز براســاس مصوبة مجلس در برنامه ششم توسعه، اشاره 
شده است كه فارغ التحصيالني كه گواهي خدمت دارند بايد 
در جايگاه مهارت و كار خود قرار گيرند. االن فضا خيلي خوب 
است. در همين سال هاي اخير، يك تعدادي جشنواره را در 
بخش فني وحرفه اي برپا كرده ايم. هدف اصلي ما از برگزاري 
اين جشــنواره ها، يكي معرفي توانمندي هاي دانش آموزان 
فني وحرفه اي و كاردانش به جامعه بود و ديگر بگوييم اينكه 
فقط يك المپيادي نيســت كه وقتي وارد فرودگاه مي شود 
در گردنش گل مي اندازد. ما همين ديروز كه از جشــنواره 
هنري بچه هاي فني وحرفه اي خراسان شمالي مي آمديم اوليا 
با بنر و تاج گل آمده بودند و از كســاني كه در سطح ملي، 

در حوزه مهارتي مقام كسب 
نمودند،  اســتقبال  كردند 
كه  تعبيري  همــان  يعني 
مقام معظم رهبري فرموده 
بودنــد مــا بــه پنجه هاي 
قدرتمنــد احتيــاج داريم؛ 
اين ها، همان بچه ها هستند. 
اين تأثيرگــذاري بحمداهللا 
ايجاد شده است؛ ما در بحث 
نيروي دريايي و نيروي كار 
در حــوزة دريــا، اكنون دو 
سال اســت كه يك دريادار 
ايراني در جلســه اختتاميه 
جشنواره ما شركت مي كند. 
او پارسال به كردستان  آمد 
و اعــالم كرد كه نفرات اول 
تا ســوم در نيروي دريايي 
استخدام خواهد شد. امسال 
هم به استان مركزي آمدند 
و اعالم كردند كه همان كار 
پارسال را انجام مي دهند و 

٭ معلم نبايد فقط يك مجري صرف برنامه 
درسي، آن هم به شكل شكسته بسته در يك 

فرصت محدود باشد
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در آگهي استخدامي اعالم كردند. بچه هاي فني وحرفه اي و 
كاردانش چون كار مهارتي كرده اند در اولويت جذب هستند، 
اتفاق هاي خوبي در اين حوزه در كشور، در حال انجام است 
كه اميدواريم اين اتفاق هاي خوب باعث شــود بچه هايي كه 
توانايي مهارتي دارند، فرصت هاي شــغلي بيشتري برايشان 

فراهم شود.

 با شرايطي كه پيشــتر ترسيم كرديد آيا غول 
كنكور حذف مي شود؟

 كنكور خودبه خود در حال حذف شــدن اســت. االن 
براي دانش آموزهايي كه در رشته رياضي و تجربي تحصيل 
مي كنند فرصتي فراهم شــده تا به جز برخي از رشته ها در 
رشته هايي كه رقابت شديدي نيست، پذيرفته شوند. يكي از 
داليل اصلي شركت در كنكور در سال هاي اخير رايگان بودن 
تحصيل در دانشــگاه هاي دولتي است، مشكالت مالي يك 
مسئله جدي براي مردم است. مثًال اگر قرار باشد فرزندتان 
به جاي يك دانشگاه دولتي در يك دانشگاه غيردولتي درس 
بخواند و ســاالنه مبلغ زيادي شــهريه دهد كدام را ترجيح 
مي دهيد؟ تازه دانشــگاه هاي دولتــي تغذيه هم مي دهد و 

امكاناتي چون خوابگاه هم دارند.
يكي از مسائلي كه متقاضي آن هستيم و در شوراي پذيرش 
هم روي آن تأكيد داريم، اين است كه ظرفيت دانشگاه هاي 
دولتي، آزاد شــود و صرفًا بر مبناي سوابق تحصيلي انجام 
گيرد تا بچه هــا بتوانند در آنجا از تحصيل رايگان برخوردار 
شــوند. البته در مورد آن رشــته هاي خاص مثل پزشكي 
تهران، دانشــگاه شريف، دانشــكده فني دانشگاه تهران يا 
ديگر دانشگاه هايي كه خيلي شاخص هستند مي تواند اين 
پذيرش متفاوت باشد. همانگونه كه در گذشته، دانشكدة نفت 
آبادان براي خودش كنكور مســتقل داشت؛ دانشگاه شيراز 
هم همين طور؛ خيلي از دانشگاه ها كنكور مستقل داشتند و 
رقابت خيلي شديد بود؛ علت آن هم اين بود كه فردي كه به 
دانشكده نفت آبادان مي رفت؛ غير از آنكه از نظر علمي بسيار 
قوي بود، از نظر شغلي هم، شغل تضمين شده و با كيفيت 

داشت و در واقع از همان اول كارمند وزارت نفت مي شد. 
به هر حال، ما در برخي از دانشگاه هايمان كه تعداد متقاضي 

براي آنان خيلي زياد است، ناگزير هستيم به روش غربال گري 
دانشــجو انتخاب كنيم. تمام تالش ما آن اســت كه جريان 
عمومي پذيرش دانشجو در كشور به سمت سابقه تحصيلي 
برود و البته اين مسئله و فرصتي كه پيش آمده خيلي بادوام 
نيســت، چون بنابر پيش بيني هاي تغيير حركت جمعيتي 
كشور، نهايتاً تا ۱۰ سال ديگر برمي گرديم به آن ۱۷ ميليون 
نفر دانش آموز و دوباره درخواست زياد براي ورود به دانشگاه، 
اگر طي اين ۱۰ سال، كشور بتواند اين تغيير فرهنگ را كه در 
كشور ايجاد شده است، (توجه به آموزش هاي مهارتي) تقويت 
و فشــار كنكور را كمتر كند، موفق خواهد شد. اما اگر موفق 
نشــود اين تغيير فرهنگي را حفظ كند و فرصت هاي خوب 
شغلي براي بچه هايي كه دنبال آموزش مهارتي مي روند، فراهم 
نشــود، دوباره ممكن است فرهنگ جامعه به سمت دانشگاه 
برگردد، اما اگر اين شــرايط فراهم شــود ما بعد از ۱۰ سال 
خيالمان راحت خواهد بود كه ديگر فشاري به نام كنكور روي 

دوش بچه هايمان نخواهد بود.

 دغدغه كاهش ساعات درس و زمان كم آموزش 
در برخي دروس براي دبيران مشــكل ايجاد كرده 
است و تعطيلي پنج شنبه ها نيز بر اين مشكل افزوده 

است، چه بايد كرد؟
 عليرغم آنكه در تصويب جدول برنامه ســاعات درسي، 
نظر كارشناســي و ضعف هاي اجرايــي آن را بيان كرديم و 
اعالم كرديم كه موضوعات درسي بايد در خدمت آموزش و 
يادگيري باشد نه يادگيري و آموزش در خدمت موضوعات 
درسي، استقبال خوبي از آن در سازمان پژوهش و دفتر تأليف 
نشد. همان بحثي كه در مورد استلزامات اجراي برنامه درسي 
گفتم، وقتي كه ما ۳۵ ساعت درسي را براي ۵ روز هفته در 
نظر مي گيريم، معنايش قرباني كردن برخي از دروس است 
ما اصرار  كرديم جدول برنامه درســي بايد روي ۳۰ ساعت 
بســته شود تا يك جدول برنامه درسي متوازني باشد. بيش 
از ۶ ساعت درسي در مدرسه تحقق نمي يابد. همين جدول 
مواد درسي يا بايد هر روز ۷ ساعت باشد يا بايد بعضي روزها 
۸ ساعت باشد و بعضي روزها ۶ ساعت؛ كه عنوان ۸ ساعت 
آموزش، اين طور مي شود كه بچه ها ساعت ۸ بروند مدرسه 
و ۳ بعدازظهر برگردند در كدام مدرسه مي تواند اجرا شود؟ 
در حالي كه در طول روز بچه ها بايد زماني را استراحت، وقت 
ناهار و... داشته باشند. اين ها آسيب است. در هر حال، ما نظر 
كارشناســي خود در آن زمان گفته ايم و معتقد هستيم كه 

٭ سند تحول فرصت تربيت را طلب مي كند. 
فرصت تربيت بايد اين باشد كه معلم با 
آرامش درس بدهد
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۳۵ ســاعت تدريس براي ۵ روز جوابگو نيست و برگرداندن 
پنج شــنبه ها هم صرفًا براي دورة دوم متوسطه امكان پذير 
نيست، يا بايد همه دوره هاي تحصيلي ۶ روزه شوند كه مثًال 
االن دوره اول متوســطه ۳۰ ساعته شده است؛ يعني ۵ تا ۶ 
ســاعت؛ يعني در ۵ روز بسته شده است يا در دورة ابتدايي، 
۲۵ ساعته شده است ۵ تا پنج ساعت بچه ها در هفته درسي 
مي خوانند لذا چندين بار در مورد برگرداندن پنج شــنبه ها 
بحث شد و حتي پيشنهاد اين بود كه در دورة دوم متوسطه 
اجرا شــود ولي آن هم به داليل مختلف امكان پذير نيست 
و وقتي هم برگرداندن پنج شــنبه ها به داليل كارشناسي و 
نداشــتن امكانات الزم براي ۸ ساعت آموزش در روز ممكن 
نيســت، بايد بپذيريم كه آموزش ما در ۵ روز اتفاق بيفتد. 
بنابراين، با امكانات موجود، آموزش و بهره وري آموزشي افت 
مي كند؛ اضطراب در بچه ها افزايش مي يابد؛ و فشــار روي 
معلمان هم بيشتر مي شود چون مدام نگران هستند كه اين 
محتوا را تمام كنند اما وقت و شــرايط اين امكان را به آن ها 
نمي دهد. در واقع، كارشناسان و همكاران ما در دفتر تأليف 
بايد به اين نكات توجه داشــته باشند، اينكه من ۳۷ ساعت 
۳۷ هفته در اختيارم است، آن هم ۳۷ هفته اي كه روي كاغذ 
نوشته شــده است و هر ساعت آموزش هم ۵۰ دقيقه است 
پس بايد براي آن فكري كنم. اين، حاصلش همان سؤال شما 
مي شود كه، دغدغه شما و معلمان عزيز در سطح مدرسه و 

در كالس مي شود. 

 با توجه به جدول ساعات دروس موجود و محتواي 
توليد شده، به هيچ وجه ارزشيابي درست و اصولي در 

كالس درس انجام نمي شود نظر شما جيست؟
 خوب، به خاطر آن اســت كه فرصتي وجــود ندارد. در 
كالس تراكم دانش آموز اســت، معلم شتاب دارد كه محتوا را 
تمام كند، لذا به نظر مي آيد كه اگر قرار است مسئله اي حل 
شود، ســازمان پژوهش بايد روي موضوعات مهم درسي كار 
كند و اگر برايشان آموزش با كيفيت مهم است، سعي كنند 
ديسيپلين ها و موضوعات درســي در اختيار آموزش باشند، 
نه اينكه آموزش در اختيار ديسيپلين ها، اين موضوع، بسيار 
جدي و مهم اســت. همين ديروز يكي از معاونان وزارتخانه 
زنگ زد و پرســيد كه شنيده ام فالن درس به دروس رياضي 
اضافه شده است، گفتم بله. گفت: ربطي دارد؟ گفتم ربط دارد، 
چون اگر اين درس نبود، مجموعه برنامه درســي مي شد ۳۳ 
ســاعت و دو ســاعت كمتر از ۳۵، و دوستان ما هم بايد يك 

درسي را اضافه مي كردند كه جدول، ۳۵ ساعتش پر مي شد، 
در واقع، اين اتفاق خوب نيست. بنابراين بايد برنامه هاي درسي 
سبك شود تا فرصت تربيت در مدرسه و فرصت تعامل معلم 
و دانش آموز فراهم شود. معلم نبايد يك مجري صرف برنامه 
درسي، آن هم به شكل شكسته بسته در يك فرصت محدود 
باشد. اين بازنگري بايد اتفاق بيفتد و اين بازنگري هم بايد از 
سازمان پژوهش شروع شود. اين باور بايد در سازمان پژوهش 
ايجاد شود كه چه چيز برايش مهم است؟ سند تحول، حرف 
اصلي اش تغيير ريل آموزش وپرورش از آموزش به تربيت است.

در كشور ســنگاپور، وقتي كه در سال ۱۹۹۹، سند تحولي 
مانند سند تحول ما تدوين و توليد شد، يكي از مصوبات آن ها 
اين بود كه محتواي آمــوزش بايد كاهش پيدا كند و فرصت 
براي تربيت، فرصت بــراي تعامل معلم و دانش آموز و فرصت 
براي اولياي دانش آموزان فراهم شــود و اين ها با نگاهي كه ما 
به موضوعات درسي داريم اتفاق نمي افتد. اينكه اگر به شما ۲۲ 
ساعت وقت براي آموزش مي دهند نبايد همه اش آموزش صرف 
باشد. از طريق گروه هاي آموزشي كتاب هاي پايه دهم را ارزيابي 
كرده ايم و نتيجه اش را نيز براي سازمان پژوهش فرستاديم. در 
اكثر دروس، نظر اغلب معلمان اين بود كه محتواها براي آن ۲۲ 
ساعت زياد اســت و اين امر باعث مي شود نه يادگيري خوبي 
انجام شــود، نه حركت به سمت سند تحول اتفاق افتد. سند 
تحول باالخره فرصت تربيت را طلب مي كند. فرصت تربيت هم 
بايد اين باشد كه معلم با آرامش درس بدهد. فرهنگي در زمينه 
آموزش داريم كه آقاي دكتر آراني درباره آن كار و مطرح كردند 
ايشان معتقدند كه: «ما در واقع به جاي آنكه مفاهيم محدود يا 
معدودي را عميق آموزش دهيم، مفاهيم متعددي را كم عمق 
آمــوزش مي دهيم.» لذا اين روند بايد تغيير كند و بچه هاي ما 
مفاهيم را عميق تر ياد بگيرند و البته «چگونه ياد گرفتن» را ياد 
بگيرند، نه فقط «دانش» را. در واقع، امروز با اين همه وسايل و 
امكانات يادگيري و درياي اطالعات آموزشي، دانش آموز اگر ياد 
گرفت چگونه ياد بگيرد، خودش مي تواند راهش را بيابد و به جلو 
رود، لذا آن سؤال شما بسيار مهم است و ما اگر دغدغه كنكور 
داريم خودمان بايد حداقل در داخل آموزش وپرورش قدم هايي 
را براي ارتقاي كيفيت يادگيري برداريم و اين قدم ها از خود ما 

شروع مي شود.
٭٭٭

٭ بچه هاي ما بايد مفاهيم را عميق تر ياد بگيرند 
و ا لبته «چگونه ياد گرفتن» را نه فقط دانش را


