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اشاره
به مناســبت ادامــة رونــد تغييــر و تحوالت 
برنامه هاي درسي در راســتاي سند تحول بنيادين 
آموزش وپرورش و ســند برنامة درسي ملي، به ويژه 
تغييرات برنامه هاي درســي دورة دوم متوسطه در 
سال هاي اخير، گفت وگويي با آقاي دكتر محي الدين 
بهرام محمديان معاون وزير و رئيس سازمان پژوهش 
و برنامه ريزي آموزشــي تدارك ديده شــد. در اين 
گفت وگو ايشــان به موضوعات مهمي از جمله نقش 
و جايگاه رويكرد فطــرت گرايي توحيدي در برنامة 
درســي ملي جمهوري اســالمي ايران، چالش هاي 
كنكور و نحوة ورود دانش آموزان جديد به تحصيالت 

برنامه هاي  تكميلي، جايگاه دروس جديد در جدول 
درسي دورة دوم متوسطه، آموزشدبيران اين دوره و 
برگزاري آموزش هاي الكترونيكي نكات قابل توجهي 
را بيان فرمودنــد كه متن كامل گفت وگو را در ادامه 

مي خوانيم.

 دربـاره نقش و جايگاه رويكرد فطرت گرايي  
اسـالمي  جمهـوري  ملـي  درسـي  برنامـه  در 

ايـران توضيـح دهيـد؟
برنامه درســي ملي جمهوري اسالمي ايران يكي از سندهاي 
قابل تأمل و بديع نظام تعليم وتربيت كشور است كه ذيل سند 
تحول بنيادين تدوين و طراحي شده است. در سال هاي اخير كه 
كتاب هاي درسي تجديد تأليف شده است، براساس نظام آموزشي 
۶ـ۳ـ۳، است. در اين سند، رويكرد جهت گيري برنامه هاي درسي، 
دستيابي به حيات طيبه اســت و به عنوان هدف سند تحول و 

برنامه درسي لحاظ شده است.
فطرت گرايي و شــكوفايي فطرت يعني توجــه به مميزة 
انســاني بشر، كه او را از ســاير موجودات متفاوت مي كند و 
تميز مي دهد. موضوع حيات در همه عالم 
وجود دارد. در جمــاد، در حيوان، در گياه 
و... و هركدام از اين ها، به نوعي، در فصلي 
و جنسي مشترك هستند. وقتي به انسان 
و حيوان مي رســيم، يــك فصل و جنس 
مشتركي را نام مي برند كه ما به آن حيوان 
ناطق مي گوييــم. ناطق بودن، باز هم ناظر 
بر حيوانيت انسان است. اما در نگاه فلسفه 
اسالمي و تفكر اسالمي، فراتر از ناطق بودن 
بحث فطرت است. چون فطرت انحصارش به نطق و عقالنيت 
نيست، بلكه فراتر از آن است تفاوت فطرت با غرايز كه گاهي 
به صورت مشترك استفاده مي شود در اين است كه هر دوي 
اين ها به صورت ذاتي وجود دارند و اكتســابي نيســتند بلكه 
غيراكتسابي هســتند. هم غرايز غيراكتسابي و غيرآموختني 
هستند و هم فطريات. انسان و حيوان در حوزة غرايز از جايي 
نمي آموزند، بلكه از درون خودشان مي جوشد. بخشي از اين 
امور غيراكتســابي كه در وجود و سرشــت انسان و حيوان 
هســت، منحصراً مربوط به انسان و بخشي نيز مشترك بين 
انسان و حيوان است. از آنچه كه مشترك بين انسان و حيوان 
است، به تعبير ما غريزه است؛ مثل خوردن، آشاميدن، توليد 

نسل، ادامه نسل كه اين ها جزو غرايز انسان است. 
هم انســان و هم حيوان همه اين غرايز را دارند. يكي ديگر 
از ويژگــي مشــترك غرايز و فطريات اين اســت كه از بين 

هـدف، حيـات طيبـه
مروري بر چشم انداز سند تحول و برنامه درسي ملي

گفت وگو:  هوشنگ غالمي كليات

گفت وگو با دكتر محي الدين بهرام محمديان 
معاون وزير و  رئيس سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشي
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نمي روند. هميشــه هســتند، ولي قابليت تضعيف، تحريف، 
و تعطيل دارند. يعني مي شــود پاســخ به غريزه و فطرت را 
تعطيــل، تضعيف يــا تحريف كرد؛ اما آنكه مختص انســان 
است، «فطرت» است  فطرت در حيات طبيعي انسان سبب 
مي شــود او از ســاير حيوانات متفاوت و ممتاز باشد. فطرت 
نمودها و تجلّياتي دارد. اين نمودها و تجلّيات زيبايي گرايي، 
ميل به بقا، كمال گرايي، حس پرسشگري و كنجكاوي، است 
كه انســان را به تعالي و رشد مي رساند. انسان سالم غرايز را 
در خدمت فطرت مي گيرد، يعني در تفكر اسالمي، شكوفايي 
فطرت در اين است كه از غرايز براي پيشبرد و كمال و تعالي 

استفاده شود.
عمدة فلســفه هاي موجود يا برخــي از آن ها فطرت را در 

خدمت غريزه مي گيرند.
اگر زندگي انســان براســاس نطق باطني باشد، با كمك 
فطرت مي تواند حياتــش را حيات معقول كند و اگر در آن، 
كمال را به معناي معنوي خــودش تعريف كند، اين حيات 
«حيات معنايي» مي شــود؛ اما اگر انسان بتواند حسب نظر 
اسالمي، عقالنيت را با قداست ايماني در وجود خودش ارتقا 

و تجلي بدهد، به «حيات طيبه» دست مي يابد.
چند نوع حيات داريم: حيات جمادي، حيات  نباتي، حيات 
حيواني، حيات عقالني، حيات معنايي و حيات طيبه. حيات 
طيبه ناشــي از مراحل ايمان اســت، يعني از مراتب باالتر 
حيات اســت. عقالنيت و معنويت در حيات طيبه است، ولي 
در اين حيات چيزي بيشتري به نام «گرايش ايماني به مبدأ 
حقيقي» وجود دارد. لذا آنچه كه در ســند تحول، به عنوان 
دستيابي به مراتبي از حيات طيبه و در برنامة درسي با عنوان 
رويكرد شكوفايي فطرت مطرح است، اين است كه ما به آن 
حيات طيبه دســت يابيم؛ يعني هم حيــات عقالني داريم، 
هم حيات معنايي و هم حيات حيواني كه در همة انســان ها 
و حيوانات مشــترك است و بخشــي از غرايز ما را تشكيل 
مي دهد. در برنامه درســي، رويكرد ما شكوفا كردن فطرت 
اســت. اين رويكرد براي اين است كه عملكرد و دستيابي به 
هدفمان را عملياتي كنيم. مــا اين ها را به پنج عنصر تفكر، 
ايمان، علم، عقــل و اخالق معنا كرديم. به عبارتي، اين پنج 
عنصر،  ترجمة عملي و ذاتي شــكوفايي فطرت است كه بايد 
در يكي از عرصه هاي ارتباط با خويشــتن، ارتباط با خداوند 
متعــال، ارتباط با خلق خدا و ارتبــاط با خلقت با محوريت 
رابطه با خداوند شكوفا شوند. ارتباط اين ها  به صورت شبكه اي 
است. يعني انسان مي تواند ارتباط خود با هستي يا وجود را 
ارتباط شــبكه اي ببيند در واقع با خدا، خلق و خلقت ارتباط 
داشــته باشــد. يعني در يك عملياتي، با خود و خدا ارتباط 

داشته باشــد، در مرحلة بعد ارتباطش با خلق و خدا باشد و 
در مراحل ديگر ارتباطش با خلقت و خدا باشد كه اين شبكه 

را ذيل ارتباط با خدا حركت مي دهد. 
در برنامة درسي ملي، شكوفايي فطرت يعني التزام داشتن 
به عقل، به قداســت معنوي ايمان، به اينكه راه پرسشگري 
و دستيابي به حقايق عالم بســته نيست. رويكرد شكوفايي 
فطرت يعني آنچه را كه آموخته ايم به كار ببنديم، و التزام به 
فطرت يعني اينكه ملزم باشيم اخالقي عمل كنيم، يعني آن 
زيباگرايي كه در فطرت انســان وجود دارد، تجلي پيدا كند. 
بر همين اساس اســت كه مي بينيم حيوان غذاي خود را به 
چنگ مي آورد ولي اخالقي عمل نمي كند. چون ممكن است 
حيوان ديگري را بكشــد تا شــكم خود را سير كند. حيوان 
در غريزة جنسي هم اخالقي عمل نمي كند. ولي انسان بايد 
در همــه اين ها، اخالقي عمل كند و زيباترين وجه را بگيرد. 
اگــر غريزه را در خدمت فطرت بياورد، اين زيبايي و پاســخ 
دادن هــاي معمول، مقدس و بهينه و در فرايند شــكوفايي 
اســت، ولي اگر فطرت را در خدمت غريزه قرار دهد و غريزه 
بر او تجلي پيدا كند، چه بســا زيبا باشد ولي اخالقي نباشد 
مثًال خوردن و آشــاميدن يك رفتاري غريزي است. حيوان 
و انســان فرقشان در اين اســت كه اگر غذاي حيوان را در 
آخورش بريزيد مي خورد، در توبره بريزيد مي خورد، در جاي 
كثيف باشد مي خورد، در جاي تميز هم باشد مي خورد. براي 
او فرقي نمي كند كه محل اقامتش كاشــي كاري شده باشد، 
يا سياه و دوداندود، ولي انسان اين چنين نيست. سفره آرايي 
مي كند و زحمت مي كشــد تا آن غذايش را زيبا كند، يعني 
آن زيباگرايي را روي آن اعمال و پياده مي كند. انســان هر 
نوع غذايي را نمي خورد، به ظرف غذا و به فرم غذايش توجه 
مي كنــد. لذا مي بينيم كه در طي تاريخ هرچه جلو آمده ايم، 

غذاهاي انسان متنوع تر و جديدتر شده است. 
براي حيوان تفاوت نمي كند كه غريزه جنسي اش را در كجا 
ارضا كند؛ ارضاي غريزه برايش مهم است. ولي انسان نسبت 
به اين رفتارها چارچوب دارد، غريزه اش را كنترل مي كند كه 

در خلوت باشد.
انســان، زيبايي را با غريزه پيوند مي زند. در انســان غريزه 
و فطرت به هم كمك مي كنند. زماني اصل بر اين مي شــود 
كه فطرت را به نفع غريزه كنــار بزنيم؛ يعني ما غذايمان را 
مدام زيبا كنيم كه اشــتهايمان باز شــود و غريزه مان پاسخ 

ما نيم رخ روان شناختي دانش آموز را بايد در 
توليد برنامه درسي ترسيم كنيم
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بگيــرد. زمان ديگر غريزه در خدمت فطــرت قرار مي گيرد. 
فطرت انســان ميل به خلود و جاودانگــي دارد. براي اينكه 
بقا داشــته باشد توالد و تناســل مي كند. اين در خدمت آن 
است. يا كار علمي مي كند و كار خيري انجام مي دهد تا قوام 
پيدا كند. ميل خلودش در اينجاســت كه نسبت به خداوند 
متعال تعلق خاطر دارد و غرايزش را با قدسّيت گره مي زند. 
لذا مي بينيم كه مثًال حتي عمل جنســي اش را با بســم اهللا 
الرحمن الرحيم شروع مي كند، زيرا مي خواهد اين رفتار هم 
با نام خدا قداست پيدا كند و فطري و معنوي شود. او برايش 
اطفاء غريزه جنسي يك عمل صرفًا حيواني نيست. آن هايي 
كه غريزه گرا هســتند برايشان فرق نمي كند ولي آنكه انسان 
اســت و حيات معقول و حيات طيبه مي خواهد جور ديگري 

عمل مي كند. 
منظور ما از طرح رويكرد شــكوفايي فطرت و حيات طيبه 
اين است كه انســان از حيوان ممتاز شود. انسان اسالمي از 
آن انساني كه فقط عقالني عمل مي كند، ممتاز شود. انسان 
اسالمي از كســاني كه معنويت را بدون خدا قبول كرده اند، 
ممتاز شود. در واقع اگرچه هم غريزه پرستان و هم هندوهايي 
كه مرتاضي مي كنند معنويت دارند، ولي منظور ما معنويتي 
است كه به فطرت الهي يا توحيدي تعلق خاطر داشته باشد. 
برنامه درسي ما بايد با پنج عنصر تعقل، ايمان، علم، عمل و 
اخالق و چهار عرصــة خود، خدا، خلق و خلقت ارتباط پيدا 
كند. لذا در برنامه هاي درسي، چه در دورة ابتدايي و چه در 
دورة اول و دوم متوسطه، به تناسب موضوع، بايد در مفاهيم 
آموزشي، درسي و تربيتي خودمان با اين الگو، رابطة متناظر 
و شــبكه اي برقرار كنيم. الگوي هدف گــذاري ما در برنامة  
درسي، شبكه پنج عنصر و چهار عرصه در حوزه هاي تربيت و 
يادگيري يا ساحت هاي تعليم وتربيت است. يعني اين شبكه 
بايد به واقعيت تبديل شود. يك متغير مهم ديگري كه اينجا 
خودنمايي مي كند متغير دانش آموز اســت، به معناي كسي 
كه مي خواهد به رشــد فكري، عاطفي و رواني برسد. در اين 
فرايند بايد نيم رخ روان شناختي دانش آموز را در توليد برنامه 
ترســيم و به  آن توجه كنيم. در دورة ابتدايي، ۶ ســال اول، 
دانش آموز ما ويژگي هاي روان شناختي خاصي دارد كه عمدتًا 
به احســاس و عاطفه بســتگي دارد. لذا آنجا بايد فطرت را 
در ارتباط با احســاس و عاطفه اش شكوفا كرد. در دورة اول 
متوسطه يا در سال هاي آخر دورة  ابتدايي، يك نوع عقالنيت 

و چون و چرا كردن، نوعي استقالل گرايي و استدالل خواهي 
در او ظهور مي كند. لذا برنامه درســي بايد در پاسخ به اين 
تجليات روان شناختي تنظيم شود تا بتواند پنج عنصر را ارتقا 

دهد و چهار عرصه را موّسع كند. 
در دوره دوم متوســطه، اين معنا به كمال انتخاب و اختيار 
رســيده اســت يعني غير از  آنكه بايد به سؤاالت عقالني او 
پاسخ داد، بايد به ارزيابي انتخاب او هم احترام گذاشت. يعني 
او مي خواهد دو امر عقالني را در كنار هم بگذارد و برگزيند. 
در ايــن برگزيدن، ما بايد زمينه را فراهم كنيم تا به تجلّيات 
فطري، مانند پاســخ دادن به كنجكاوي، توسعة علم و اقناع 
كردن ذهن او توجه كنيم. به نظر من، در دوره متوسطه، يك 
كار آموزشي ـ تربيتي كه منطبق با فطرت باشد، كاري است 
كــه بتواند ذهن ها را قانع، قلب ها را آرام و عمل ها را تصحيح 
كند. يعني اقدام مبتني بر اخــالق اتفاق بيفتد. هر رفتاري 
كه توانست اين سه مسئله را با همديگر انجام دهد، رفتاري 
تربيتي ـ فرهنگي، اقدام آموزشي و پرورشي و مقبول است. 
اما اگر چنين نشــد اين كارها ابتر است. هرچند ما اسمش 
را كار فرهنگي، كار علمي و آموزشــي بگذاريم. كار علمي و 
آموزشي بايد پيامدهايش اثربخشي در اقدام و عمل مخاطب 
يا دانش آموز باشــد. لذا اگر كسي بگويد كار فرهنگي كرديم 
مثًال صد باب كتابخانه درست كرديم، خوب مي گوييم: «ثم 
ماذا؟» بعد چه؟! هزار تا ســينما درســت كرديم، كار هنري 
كرديم، «ثم ماذا؟» آيا به اقناع ذهني دانش آموز انجاميده و 
پرسش هاي او را جواب داده است؟ به آرامش باطني او كمك 
كرده اســت؟ و يا رفتارهاي فردي و اجتماعي او را مبتني بر 

عقالنيت و ايمان تصحيح كرده است؟
اگر چنين اســت موفق بوده ايم. در برنامه درســي، الگوي 
ارزشيابي بايد مطابق الگوي هدف گذاري آن باشد. در صورت 
تحقــق اين امر برنامه موفق درســي اســت، يعني در عين 
پاســخگويي به ســؤاالت باال هدف ها نيز محقق شود وگرنه 
تنها كتاب درسي نوشــتن، اقدام آموزشي ـ تربيتي نيست. 
بايد مؤلفه هــاي مختلف تعليم وتربيت ماننــد معلم، كتاب، 
فضــا و تجهيزات، همه، كمك كنند تا دانش آموز وقتي دورة 
مدرسه را به پايان مي رساند. «برونداد» نهايي اش يك انسان 
واجــد مراتبي از حيات طيبه باشــد. حيات طيبه هم يعني 
اينكه ذهنش مســتدل و قانع، قلبش آرام و رفتارش، زيبا و 

اخالقي باشد.

 درمـورد چالش هاي كنكـور و تدابير نحوه 
ورود دانـش آمـوزان جديـد بـه تحصيـالت 

تكميلـي توضيـح دهيد.
«كنكور، نظام آموزشــي كشور را بي اعتبار كرده، به صورت 

كار آموزشي  ـ  تربيتي منطبق با فطرت، كاري 
است كه ذهن ها را قانع، قلب ها را آرام و 
عمل ها را صحيح كند
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يك مافيا درآمده و نمي گذارد كارها درســت انجام شــود. 
كنكور همچون دندان فاســدي است كه قابل ترميم نيست، 
بايد كنده شود. زيرا امروز اهداف تربيتي مندرج در دورة دوم 

متوسطه را تعطيل كرده است».
سال هاســت كه در مــورد كنكور، حــرف مي زنم. بعضي 
وقت ها راه كارهايي براي حذف اين آزمون پيشنهاد كرده ام؛ 
چه زماني كه دبير كل شــوراي عالي آموزش وپرورش بودم؛ 
كه ســوابقش هم موجود اســت، و چه زماني كه به سازمان 
پژوهش آمدم. براي حذف كنكور يك عزم جدي مي خواهيم، 
اما آن عزم فعًال وجود ندارد. مجلس و دولت، يعني آن هايي 
كه قانون حــذف كنكور را تصويب كرده انــد و آن هايي كه 
بايــد اجرا كننــد، مي دانند كه گروه هاي فشــار، و به تعبير 
من گروه هاي مافياي كنكور، نمي گذارند كار درســت شود؛ 
مگــر آنكه مجلس و دولت محترم بگويند: «َو َلو بلِّغ ما بََلغ» 
. ما تصميم داريم كنكور حذف شــود و هرچه شــد، بشود 
ولي حذف كنيــد. كنكور تبعات و خطراتي مثل كال س هاي 
كنكور، آموزشگاه هاي كنكوري كه براي تمرين ها و آشنايي با 
تست ها مي گذارند و... دارد كه اعتبار آموزش وپرورش رسمي 

را پايين مي آورد. 
كنكور يك اعتبار دروغين و پوشــالي به مؤسسه ها و مراكز 
آموزشــي مي دهد و اغلب دانش آموزان با مهارت تست زني 
توانســته اند به دانشــگاه ورود پيدا كنند. معلوم نيست همة 
كساني كه به دانشگاه وارد مي شوند، و اين رتبه ها را مي گيرند 
محصول علمي مؤسســه ها و مراكز آموزشــي باشند. ضايعة 
بعدي كنكور اين است كه اهداف تربيتي دورة دوم متوسطه 
دستخوش كنكور مي شود، به عبارتي، اهداف تربيتي مندرج 
در دورة دوم متوسطه تحريف و حتي تعطيل مي شود. مشكل 
ديگــر، تبديل افتخار واقعي به افتخار بدلي در قبولي كنكور 
است. يعني ما نخبگي و برتري را فقط در كنكور مي بينيم، در 
حالي كه دانش آموزان ما داراي استعدادهاي متنوع هستند و 
مي توانند برگزيدگان و نخبگان دانش آموزي در حوزة ادبيات، 
حوزة ورزش، حوزة هنر، حوزة فّناوري و كار هم باشــند. اما 

همه اين ها تحت الشعاع كنكور و پذيرش در دانشگاه است.
مدرسه بايد بتواند بگويد من چند نفر قهرمان ورزشي، دارم، 
چند نفر هنرمند تربيت كرده ام و چند نفر تربيت شده اند كه 
اين ها دست هايشان ورزيده است و مي توانند كار كنند؟ ولي 
ما هيچ كدام از اين ها را در آمار و ارقام نداريم؛ فقط مي گوييم 
قبولي دانشگاه، آن هم فقط در چند رشته و در چند دانشگاه. 
متأسفانه دامنة  اين افتخارهاي كاذب به مسئولين مي رسد. 
وقتــي مي خواهند بگويند كه ما خوب كار كرديم، مي گويند 
رتبه ما در كنكور فالن بوده و االن فالن شــده اســت. من 
نمي گويم زحمت و تالش آموزشــي صورت نگرفته است، اما 

كنكور به يك معضل تبديل شده و دندان فاسدي 
است كه بايد كنده شود و ترميم شدني نيست
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باالخره برخي خودشــان به دنبال همين مؤسسات و مراكز 
هســتند. آخرين جمله اي كه مي توانم در باب كنكور بگويم، 
اين است كه كنكور يك بيماري مسري است كه تنها به دوره 
متوسطه محدود نمانده و دامن گير دوره هاي قبلي آموزشيـ  

تربيتي هم شده و به آن ها سرايت كرده است. 
«ما به دنبال آن هســتيم كه اصًال كنكور را حذف كنيم، به 
دنبال آموزش تست نيستيم. بلكه مي خواهيم مهارت را آموزش 
دهيم. آموزش مهارت اين نيســت كه بگوييم نثر چيســت؟ 
يا اين است و آن نيســت. بلكه بايد بنويسم تا مهارت نوشتن 
نثر را پيدا كنم. لذا عنصر اول تفكر و عنصر دوم، عمل اســت. 
وقتي شما نويسندگي را مطرح مي كنيد بايد بگوييد دانش آموز 
بنويسد و شعر بسرايد. كنكور مهارت زندگي نيست، فقط مهارت 
تست زدن است و في نفسه خودش موضوعيت ندارد. حاال اگر 
ادبياتش در اختيار موضوع قرار بگيرد چيز ديگري اســت. شما 
نمي توانيد فالن نويسندة اديب را كه هيچ قرابت فكري با شما 
ندارد و به ارزش هاي شما هم اعتقاد نداشته باشد، انكار كنيد و 
بگوييد ادبيات او پايين است ولي حاال شما فرض كنيد كه كنكور 
را تست زدن بگيريد، بعد از كنكور، كارايي تست كجاست؟ اين 
دانش آموز چه موقع مي خواهد دوباره اين چهار جوابي را به كار 
بگيرد؟ چهار سال تســت مي زند تا مهارت كنكور را به دست 
آورد، برود دانشگاه، بعد از اينكه وارد دانشگاه مي شود اين مهارت 
به دردش نمي خورد. چيزي  يك بار مصرف اســت. به نظر من، 
كنكور، اصًال يك مسابقه نيست. هركس كنكور را طراحي كرده، 
يك معضل طراحي كرده اســت. مثل قرعه كشي است. يعني 
زماني ما نمي دانيم چيزي را به چه كسي بدهيم؛ به اين بدهيم 
يا به آن؟ قرعه كشــي راه حق نيســت بلكه راه حل است! قرعه 
مي كشيم و مي پرسيم كه طرفين راضي هستيد؟ قرعه مي كشيم 
كه به هر كس اصابت كرد به او بدهيم. اين يك راه حل اســت، 

راه حق نيست! 
ما سرنوشــت انســان ها را بــه كنكور گــره زده ايم مثل 
آيين نامه رانندگي، فرد يك بار بايد امتحان علمي بدهد تا از 
پايه دوازدهم به دانشــگاه ارتقا پيدا كند، و به قولي، امتحان 
آيين نامه اش را قبول شــده است، حاال مي خواهد يقين كند 
كه در كدام دانشگاه درس بخواند و به تعبير ديگر ماشينش 
را در كدام دانشــگاه براند، كنكور امتحان شهر است. فردي 
بايد ۳ بار بيايد امتحان بدهد، اگر توانست و قبول شد، وارد 

شود وگرنه برود جاي ديگر.

در ســال هاي اخير كنكورمان به رشــته تجربي اختصاص 
دارد. ۵۰۰ هزار نفر داوطلب رشــته پزشــكي هســتند! آيا 
۵۰۰ هزار نفر پزشــك مي خواهيم؟ معلوم است كه نه. نظام 
برنامه ريزي معيوب است. فرض كنيم كه همه اين ها استعداد 
پزشــك شدن را دارند، آيا كشــور كشش ۵۰۰ هزار پزشك 
را دارد؟ چرا برنامه ريزان ما چشــم انداز ۲۰ ساله آيندة بازار 
كار را نمي دهند؟ االن اين بازار كار در مورد جذب پزشــكي 
هم يك گول زنك است، وزارت بهداشت و درمان و آمـوزش 
پـــزشكي در اين  ســال ها انصافًا زرنگي و چيره دستي كرد. 
وزير محترم بهداشت طرح اجراي نظام سالمت را اجرا كرد. 
نظام ســالمت معلوم كرد كه چقدر پزشك خانواده و چقدر 
تخــت مي خواهد، اين ها را افزايش داد، يك عده را براي ۳۰ 
سال آينده اســتخدام كرد، معلوم نيست كه ده سال آينده 
هم همين قدر بخواهد. االن همه چشم دوخته اند كه پزشكي 
مي رويم، پزشكي نشد، دندان پزشكي مي رويم، دندان پزشكي 
نشد، داروســازي يا علوم آزمايشگاهي مي رويم، زماني همه 
اين ها پر مي شود، چه اتفاقي مي افتد؟ اگر مي توانستند مثل 
هند عمل كنند يعني زماني كه پزشك زياد شد. صادر  كنند 
حرفي نبود. نظام ديپلماســي ، نظام كار، وزارت تعاون و رفاه 
ما چقدر از كشــورهاي ديگر پذيرش گرفته اند كه برايشان 
پزشك صادر كنند؟ اگر روي اين موضوع كار شود هم وجهة 
علمي كشــور ما را باال مي برد و هم به كار صادرات و واردات  
رونق مي بخشد. در زمينه هاي ديگر مانند فني وحرفه اي هم 
مي توانيم صادرات داشته باشــيم. ما االن در فني وحرفه اي 
به دنبال آن هســتيم كه نظام و اســتانداردهاي آيسسكو را 
وارد كنيم، يعني صنعتكار ما براساس آيسسكو آموزش ببيند 
تا فردا بتواند در عراق، تركيه، لبنان و ســوريه، افغانســتان، 
پاكستان و چين برود از مدرك فناوري و مهارت بين المللي 
استفاده كند، اين مي شود صادرات نيروي كار. ما نبايد اجازه 
دهيم ديپلم، ليســانس و فوق ليســانس مان همه فلج، بدون 
مهارت و بدون كار شــوند. اين بي اعتبارسازي نظام آموزشي 

كشور است.

 جايـگاه دروس جديـد در جـدول برنامـة  
درسـي دورة دوم متوسـطة را تبيين كنيد.

مــا همــه درس هــا و عناوين درســي را بســتر تحقيق 
الگوي هدف گــذاري برنامه درســي ملي مي دانيــم. البته 
تقســيم بندي هاي: رويكرد شــكوفايي فطرت، دستيابي به 
مراتبــي از حيــات طيبه، پنج عنصر و چهــار عرصه، حصر 
عقلي است، يعني تقســيم بندي هاي عقالني است. اما آنچه 
ما مي خواهيم اين است كه براي اين ها بستري درست كنيم 
تا محقق شود. تقسيم بندي هاي ما اعتباري است. در برنامه 

ما نبايد اجازه دهيم ديپلم، ليسانس و 
فوق ليسانس هاي ما بدون مهارت و كار شوند، 
اين بي اعتبارسازي نظام آموزشي كشور است
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درســي جمهوري اسالمي ايران و در برنامه درسي ملي، ۱۱ 
حوزه تربيت و يادگيري پيش بيني كرديم. اين تقســيمات 
ممكن اســت در كشوري ۱۳ حوزه باشد و در كشوري ديگر 
۱۰ حوزه؛ چه بســا در ســال هاي بعد در برنامه تجديدنظر 
كنيم و اين ۱۱ حوزه به ۹ حوزه يا ۱۲ حوزه تغيير يابد. اين  
تقســيم بندي ها فرق نمي كند؛ زيرا اعتباري است و از حيث 
اعتباري بودن و موضوع و مخاطب تقسيم شده است. ما ۱۱ 

حوزة يادگيري ـ تربيتي پيش بيني كرديم كه شامل:
۱. حكمت و معارف اســالمي؛ ۲. قرآن و عربي؛ ۳. زبان و 
ادبيات فارســي؛ ۴. فرهنگ و هنر؛ ۵. سالمت و تربيت بدني؛ 
۶. كار و فناوري؛ ۷. علوم انســاني و مطالعات اجتماعي؛ ۸. 
رياضيــات؛ ۹. علوم تجربي؛ ۱۰. زبان هاي خارجي؛ ۱۱. آداب 
و مهارت هاي زندگي و بنيان خانواده اســت. اين يازده حوزة 
تربيــت و يادگيري را در دورة  ابتدايي به صورت تلفيقي ارائه 
مي كنيم چون نمي خواهيم و امكان هم ندارد هركدام از اين 
حوزه ها به يك كتاب درسي تبديل شود. اين ها مجموعه اي 
هستند كه بسترهاي متوازني را بايد ايجاد كنند. يعني وقتي 
ادبيات فارســي را ارائه مي كنيم، در دلش هم علوم باشد هم 
معارف اسالمي. اين تلفيقي است. لذا مي بينيد كه كتاب هاي 
درسي اين دوره محدودتر است و بيش از ۵ـ۶ عنوان نيست. 
اما به دوره متوسطه كه مي رســيم بخشي از اين ها نيازمند 
توسعه مفهوم اســت. در توســعة مفهوم، ضرورت دارد كه 
بعضي را بيشــتر توضيح دهيم مثــًال در آداب و مهارت هاي 
زندگي امكان دارد بخشي از آن را در علوم و فنون و بخشي 

از آن را در اخالق ارائه دهيم.
در اين دوره، برنامه درسي ملي، به شدت نيازمند پاسكاري 
در حوزه هاي ياددهي ـ يادگيري اســت. البته با اين معنا و 
شــرط كه موقعيت هاي ياددهي ـ يادگيري را ايجاد كنيم. 
يعني ۱۱ حوزة تربيت و يادگيــري با فراهم آوردن عناوين 
دروس متعدد و فضاهاي متعدد، مي خواهد موقعيت ياددهي 
ـ يادگيــري و تربيتــي ايجاد كند. لذا كتــاب براي ما اصل 
نيست. مي خواهيم با كتاب موقعيت يادگيري ايجاد كنيم. لذا 
در بعضي از اين ها، عنوان هاي درسي تازه اي مثل آزمايشگاه 
را ايجاد كرديم كه در برنامه هاي سابق نبوده يا كم رنگ بوده 
اســت. يكي از عوامل و عناصر شكوفايي فطرت، عمل است. 
بخشي از اين عمل، اقدامات اخالقي است. مثل عمل عبادي، 
عمل سياسي و برخي نيز عمل علمي است، يعني عمل هايي 
اســت كه در حوزة علــم اتفاق مي افتد. مثــًال وقتي كه ياد 
مي گيريم خداوند متعــال در بين پديده هايش قانون گذاري 
كرده و يك سنتي را گذاشته؛ يا يك پديده و فنومن طبيعي 
وجود دارد كه آب در صد درجه جوش مي آيد، اين يك قاعده 
است و ما مي خواهيم. اين قاعدة صد درجه جوش آمدن آب 

را دانش آموز استقراء كند و ببيند آيا همه جا صد درجه است 
يا بسته به مكان تفاوت دارد؟

اين آزمايش اگر در هر جا تحت شرايط يكسان انجام شود 
نقطة جوش آب صد درجه است، پس از اين استقرا مي گوييم 
صد درجه؛ قانوني اســت كــه خداوند متعــال در طبيعت 
گذاشته است. آزمايش، مفاهيم ذهني را به نمونه هاي عيني 
تبديل مي كند و مي تواند قضاوت ها را صحيح تر و ســريع تر 
كند. ما نيازمند بوديم كه به آزمايشــگاه بها دهيم. حاال نوع 
آزمايشگاه متناســب با شرايط مي تواند فرق كند. يك موقع 
مي تواند آزمايشگاه كوچك و عيني باشد، زماني مي تواند يك 

آزمايشگاه بزرگ يا حتي يك آزمايشگاه مجازي باشد.
يكي از بحث هاي، جديد ما تفكر اســت كــه در برنامه هاي 
درسي قبلي نداشته ايم ولي حاال در پاية  اول تا ششم بحث تفكر 
را تلفيقي آورده ايم. در پاية ششم كتاب تفكر و پژوهش را مطرح 
كرديم. در دورة اول متوسطه، دو سال تفكر و سبك زندگي را 
آورديم، يعني زندگي ما بايد مبتني بر تفكر و عقالنيت باشد. 
در پاية دهم، كتاب جديدي به نام تفكر و سواد رسانه اي آمده 
است. سؤال اين اســت چرا تفكر را در رابطه با سواد رسانه اي 
مطرح كرديم؟ در جواب بايد گفــت: چون در جامعة امروزي 

بايد همه عوامل و عناصر كمك كنند تا برونداد 
نهايي، دانش آموز يك انسان واحد با مراتبي از 

حيات طيبه باشد
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بحث رسانه يك پديدة فراگيري شده است كه خودش نيازمند 
يك سواد و دانش است، و اين سواد و دانش نيز بايد مبتني بر 
تفكر باشــد. حاال ما بايد هم امكان انديشيدن را برايش فراهم 
كنيم و هم روش انديشيدن را، بنابراين بايد تفكر سواد رسانه اي 
را بــه او بياموزيم. به عنوان يك الگو، بايد به دانش آموزمان ياد 
بدهيم، كه هر خبري را كه مي شنود، اعّم از خبر سياسي، خبر 
علمي، خبر تاريخي و... بپرسد كه منبع اين خبر كجاست؟ چرا 
توليد شده است؟ چگونه توليد شده است؟ اصلش چيست؟ و 
اگر اين چيســتي و چرايي و چگونگي را بتواند جواب دهد آن 
وقت مي فهمد كه پشت خبر چه غرض هايي مي تواند باشد و آيا 

براي او مفيد است يا مضر.
امروزه در جامعة ما، با يك پديده اي به نام سوءظن و بدبيني 
مردم نســبت به يكديگر و امور، مواجه هســتيم. خيلي از ما 
هميشــه نيمة خالي ليوان را مي بينيم. هــر كس در نگاه اول 
مي گويد چرا خالي است. شايد در انسان اين نگاه غلبه داشته 
باشد. در روايات داريم كه حضرت امام محمد باقر(ع) با تعدادي 
از صحابه مي رفتند، به جايي رسيدند. يك الشه سگ را ديدند. 
هر كس دماغش را گرفت و گفــت چه بوي گندي دارد! امام 
فرمود چــرا اين طور مي گوييد؟! چرا نگفتيد اين عجب هيكل 
تنومندي دارد. وقتي زنده بوده چه حيوان باوفايي بوده است! و... 
يعني توصيف تان كامل باشد، چرا منفي مي بينيد. نگاه هنري، 
يعني نگاه زيباشناسانه و نگاه زيباشناسانه يعني پاسخ دادن به 
آن نياز فطري يعني دوســت داشتن زيبايي ها. اگر بتوانيم در 
جامعه، اين نگاه را ياد بدهيم و اين گرايش را تقويت كنيم كه 
در زندگي زيبايي ها را ببينند، زيبايي ها را بشناسنند و در خلق 
زيبايي ها ايفاي ســهم كنند، آن وقت مي توانيم جامعه را زيبا 
ببينيم؛ در نتيجه سوءظن هايمان كاهش پيدا مي كند و خانه ها 

و زندگي هايمان هم درست مي شود.
در ارتباط با حيات طيبه و شكوفايي فطرت، به حوزة تربيت 
و يادگيــري فرهنگ و هنر مي رســيم. در اين حوزة تربيت و 
يادگيــري، به درس هنر مي پردازيم. اما هنــر را در دورة دوم 
متوسطه از آن جهت كه دانش آموز ما نقاشي كند و خط بكشد 
نمي بينيم، بلكه به نوعي فلسفة هنر را داريم به او القا مي كنيم 
كه ماهّيت هنر چيست؟ مكانيسم خلق هنر چيست؟ چرا بايد 
از هنر و زيبايي ها اســتفاده كنيــم؟ يا به تعبيري، آن گرايش 

زيباشناختي و زيبايي شناسانه ما بايد چگونه باشد؟ بحث كارگاه 
توليد و كارآفريني و محيط  زيســت هم در همين مورد تفسير 
مي شــود، مثًال االن يكي از پديده هاي خطرناك كه در زندگي 
انســان ها خودنمايي و انسان ها را تهديد مي كند، از بين رفتن 
محيط  زيست است. آيا انسان در قبال اين محيط  زيستي كه از 
آن بهره برداري مي كند، مسئوليت هم دارد يا نه؟ آيا هر كس 
بايد به اندازه قدرتش از محيط  زيســت بهره مند شود حتي اگر 
براي نســل هاي آينده هم نماَند؟! آيا در استفاده و بهره گيري 
از محيط زيست آزادي كامل داريم يا محيط  زيست سرمايه اي 
است كه همة نسل هاي بشري بايد از آن بهره مند شوند؟ روشن 
است كه ما بايد به اين سرمايه بيفزاييم. بحثمان اين است كه 
اگرچه در كودكي به محيط زيست توجه داريم، ولي دانش آموز 
ما بايد بداند كه با محيط زيست و اين پديده ها چگونه برخورد 
كند. البته امسال، كتاب محيط زيست جديد است و نمي توانم 
ادعــا كنم كه بهترين كتاب براي اين درس اســت و بي نقص 
خواهد بود. بايد حتمًا صاحب نظران نظر دهند و ما اين كتاب را 
مواظبت كنيم تا به دام زمين شناسي محض، جغرافياي محض 

و زيست شناسي محض نيفتد.
اين دانش و كتاب بايد يك دانش بين رشته اي و نيم نگاهي به 
جغرافيا، زمين و زيست داشته باشد. بيشتر يك كتاب انساني 
است تا اينكه يك كتاب فني از جنس شناخت طبيعت باشد. 
به عبارت ديگر مي خواهد رفتارهاي انسان در برابر طبيعت را 
تنظيم كند و به اين نكته بايد توجه كنيم. اقدام و آرزوي ما اين 
است. اگر محتواي كتاب ما غير از اين بود همكاران بايد نسبت 
به رسيدن به اين معنا كمك كنند. اين كتاب را زيست شناسي 
ننوشتيم كه دبير زيست شناســي فكر كند متعلق به اوست، 
جغرافيا ننوشتيم كه بگوييم متعلق به دبيران جغرافياست، يا 
طوري ننوشتيم كه بگوييم متعلق به دبيران شيمي يا فيزيك 
اســت. بلكه مجموعة دانش بين رشــته اي اســت. چه بسا در 
سال هاي آينده بتوانيم پيشنهاد كنيم كه براي دوره دكتري و 
ارشد اين رشته نيز در دانشگاه فرهنگيان اقدامي انجام گيرد. 
اين، يك دانش انســاني و به تعبيري زيست شناسي جمعي و 

جامعه شناختي زيستي است كه بايد به آن توجه كنيم.

 نظـر شـما دربـارة آمـوزش دبيـران دوره 
آموزش  هـاي  برگـزاري  و  متوسـطه  دوم 

چيسـت؟ الكترونيكـي 
بــا آموزش هاي ضمن خدمــت به صــورت الكترونيك و 
به صورت محض، موافق و همراه نيســتم. اما متأسفانه يك 
سري مســائل و مشــكالتي در اجرا هســت كه مجبوريم 
آموزش هايمــان را الكترونيكي اجرا كنيــم. بخش آموزش 

نگاه هنري، يعني نگاه زيباشناسانه و نگاه 
زيباشناسانه يعني پاسخ دادن به آن نياز فطري 
يعني دوست داشتن زيبايي
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معلمان مــا فقط آموزش نيســت، بلكه تربيــت معلم نيز 
اســت. بايد به اين مســئله توجه كنيم كه «تربيت  معلم» 
را به «آمــوزش معلم» تبديل نكنيم. لــذا در تربيت معلم، 
گفت وگوهاي بين معلمــان، بين   مؤلف و معلم، گفت وگوي 
بين اســتاد و معلم، گفت وگوي شبكه اي معلمان با يكديگر 
و ديــدن رفتارهاي هم مي تواند آن هــا را در توانمندي هاي 
حرفــه اي خود باال ببــرد و تربيت كنــد. االن، به ضرورت، 
نيازمند هستيم كه بخشي از آموزش هايمان به صورت ضمن 
خدمت مجازي اجرا شــود. از معلمان محترم درخواســت 
مي كنم اگر اين آموزش ها پاســخگوي نيازهاي آن ها نبود، 
نســبت به ارتقاي ســطح دانش و مهارت هاي خودشان در 
تيم هاي مشــتركي كه با همكارانشان تشــكيل مي دهند، 
دانش و فنــون معلمي خود را افزايش دهند. ما پيشــنهاد 
كرديم كه مدرسان استاني حضوري تربيت شوند تا در حين 
تنظيم و اجراي برنامه ها، بتوانند از معلماني كه اين درس ها 
را گرفته اند پشــتيباني كنند. البته در گروه هاي درسي هم 
يك ســامانة پشــتيباني را طراحي خواهيم كرد كه بتوانيم 
اين كار را انجام دهيــم، ولي گفت وگوي جدي من با مركز 
آموزش نيروي انساني اين بوده است كه فرصتي فراهم شود 
تا همكاراني را كه دروس جديد را انتخاب مي كنند به صورت 
مداوم آموزش دهيم و فاصله بين برنامه قصد شــده و اجرا 

شده زياد نباشد.
اساســًا يكي از خطــرات پيش روي ما اين اســت كه عدم 
آموزش، به ناكارآمدي برنامه تفسير شود؛ يعني اگر يك درس 
و برنامة تربيتي خوب عرضه نشود و افراد به متغيرات مختلف 
توجه نكنند  شــايد اين گونه قضاوت شود كه برنامه ناكارآمد 
بوده است. هم معلمان و هم بيروني ها ممكن است اين فكر را 
بكنند و بگويند چرا سند تحول تغييراتي ايجاد نكرد؟ لذا بايد 
به الزامات حســن اجراي برنامه هم پاي بند باشيم. الزامات هم 
اين اســت كه ما برنامه درســي خوب و تربيت معلم حرفه اي 
داشته باشيم؛ يعني معلمي كه بتواند نقش پژوهشگر و الگو را 
ايفا كند. همچنين مديريت آموزشي ما به عنوان راهبر آموزشي 
عمــل كند. در واقع هم لوازم و تجهيزات تدريس دروس و هم 
قوانين و مقررات بايد براســاس اين سند فراهم شود. هميشه 
دوست داشتم بخش هاي ديگر نيز پا به پاي برنامة درسي جلو 
بيايند ولي اين طور نشد و انصافًا در اجراي سند تحول، برنامة  

درسي ملي غريب مانده است.
تأليف كتاب هاي درســي را در راســتاي برنامة درسي ملي 
اجرايي كرديم، آن هم نه به ارادة شــخصي مان، بلكه بر حسب 
تصويب برنامه و ابالغ آن از طرف شوراي عالي آموزش وپرورش. 
در راستاي اين اجرا، همپاي ما، يا به موازات ما و يا در تعقيب 

حركت برنامة  درســي، معلم به اندازة الزم تربيت نشد، فضا و 
تجهيزات نيز به همان اندازه فراهم نگرديد و متعاقب آن اجراي 
قوانين و مقررات مربوط به برنامه درسي ملي آن قدر اشاعه پيدا 
نكرد. مثًال ما در دورة ابتدايي، نظام دوري را پيش بيني كرديم 
كه دو تا سه سال داشته باشــيم، ولي اين اتفاق نيفتاد. ما در 
برنامه درســي ملي، رويكرد فعال در توليد محتوا را پيشنهاد 
كرديم. جلســات آموزشي ۴۵ دقيقهـ  ۵۰ دقيقه اي را در دوره 
ابتدايي پيشنهاد كرديم كه اين ۴۵ دقيقهـ  ۵۰ دقيقه در اجرا 
تغييــر يافت و كيفيت آموزش جلســات پايين آمد. ظاهراً در 
عمل دو وقت ۳۵ دقيقه و دو ۴۵ دقيقه (۹۰ دقيقه) است، در 
طول ۹۰ دقيقه نه تنها دانش آموز ابتدايي، بلكه دانش آموز دورة 
اول متوســطه نيز نمي تواند از وقت درست استفاده كند. ما در 
دانشگاه هم اين حوصله را نداريم، معلم هم توانايي آن را ندارد، 
مخصوصًا معلماني كه باالتر از ۲۰ سال سابقه خدمت دارند، به 

نوعي فرسودگي سراغ آن ها رفته است.
درســت اســت كه خبرگي دارند، با تجربه هســتند، اما 
اســتعداد بدني آن ها كفايت نمي كنــد كه ۷۰ دقيقه يا ۹۰ 
دقيقه ســر كالس صحبت يا يك فعاليت را راهبري كنند. 
تراكم كالس ها هم با برنامه متناسب نشد، لذا در اين زمينه 
نيــز غربت داريم. اما ناچار بوديم ايــن برنامه را اجرا كنيم؛ 
برنامــه را صفر تا صد نكرديم ولي گفتيــم هر مقداري كه 
عملياتي شود اجرا مي كنيم مجدداً تأكيد مي كنم كه حتمًا 

بايد مراقبت ها بيشتر شود.
در برگــزاري دوره هاي ضمن خدمت، برنامه درســي ملي 
بايد خوب تبيين شــود، در سال هاي گذشته و در كالس هاي 
آموزشي مفاد محتواي برنامه سند تحول خوب تبيين نشد و 
دبيران و معلمان ما با سند آشنا نشدند، و سند تا حدودي ابتر 
و غريب مانده اســت، ما نســبت به اين چارچوب بايد متعهد 
و ملتزم باشــيم. آشنايي با برنامه درسي ملي يك امر ضروري 
است. مقام معظم رهبري چند سال قبل فرمودند كه اين سند 
در حد مدرسه هم بايد نفوذ پيدا كند. معلم و مدرسه بدانند كه 
سند تحول از آنان چه مي خواهد. لذا تبيين و آموزش صحيح و 
كامل آن يك ضرورت است. بعضي وقت ها به اين ضرورت توجه 
كرده ايم و بعضي وقت ها هم تنگناهاي مالي، و مديريتي باعث 
مي شود كه به اين ضرورت توجه نشود. اين ضعف وجود دارد و 

بايد اقرار كنم كه اين ضعف از ما است.
٭٭٭

بايد به اين مسئله توجه كنيم كه «تربيت 
معلم» را به «آموزش معلم» تبديل نكنيم


