
نصراهلل دادار/عکاس: مجتبي گرگي

گفت وگو

 زند گي نامه ي آقاي محمد ديمه ور
 آقاي محمد ديمه ور در سال 1344 شمسي در بيرجند متولد شد. پس از 
گذراندن دوران تحصيالت ابتدايي و متوسطه در دانشگاه ادامه ي تحصيل داد.

آخرين مدرك تحصيلي ايشان، كارشناسي ارشد در رشته ي زمين شناسي 
اقتصادي از دانشگاه تربيت مدرس است.

  سوابق آموزشي و اجرايي
 از سال 1368 به استخدام وزارت آموزش وپرورش درآمد و دبير دبيرستان هاي 
بيرجند شد. هم زمان با دبيري، در مراكز تربيت معلم آن وقت الزهرا)س( و 

باهنر نيز تدريس مي كرد. 
سپس مسئوليت آموزش وپرورش شهرستان بيرجند را برعهده گرفت و به 

مدت سه سال در اين پست سازماني انجام وظيفه كرد. 

پس از آن، به مدت سه سال، مدير كل آموزش وپرورش استان سمنان شد و 
سپس مديركل آموزش فني وحرفه اي استان خراسان )قبل از تقسيم شدن 
به سه استان فعلي(. ايشان بعد از تقسيم خراسان به سه استان )رضوي، 
شمالي و جنوبي( مدير كل آموزش وپرورش استان خراسان جنوبي شد و 
از سال 1392 تا 1395 هم به مدت سه سال معاون آموزش ابتدايي وزارت 

آموزش وپرورش شد.
پس از معاونت آموزش ابتدايي، دوباره به دانشگاه فرهنگيانـ  واحد بيرجند 
)مراكز تربيت معلم استان خراسان جنوبي( آمد و به كارهاي آموزشي و 

پژوهشي پرداخت و اين راه همچنان ادامه دارد.
آقاي ديمه ور يكي از مؤلفان كتاب هاي درس پژوهي و آموزشي چند پايه است 

كه معاونت آموزش ابتدايي وزارت آموزش وپرورش به چاپ رسانده است.

بازتعريِف  تربیِت  متوازن

گفت وگو با آقاي محمد ديمه ور، معاون پيشين آموزش  ابتدايي وزارت 
آموزش وپرورش و مدرس فعلي دانشگاه فرهنگيان بيرجند
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 آقـاي ديمـه ور، بيـش از 28 سـال اسـت كـه جناب 
ن  و گوناگـ حوزه هـاي  در  آموزش وپـرورش،  در  عالـي 
مشـغول به كار هسـتيد، آمـوزش  ابتدايي چـه نقش  و 

جايگاهـي در توسـعه ي كشـور دارد؟
 هدف گذاري هـا در دوره ي ابتدايـي به صـورت كالن ايـن اسـت 
كـه بايـد به دنبـال ايجاد، توسـعه وتقويت شايسـتگي هاي پايه و 
مهارت هاي اساسـي زندگي باشـيم. ما در دوره ي ابتدايي چيزي 
بـا عنـوان آموزش محض رياضي و سـاير علـوم تخصصي نداريم 
و همـه ي درس هـا ابزار شـكل گيري مهارت ها و شايسـتگي هاي 
پايـه هسـتند. از همين حيث اسـت كـه آموزش ابتدايي بسـيار 
اهميـت دارد. اگـر دوره ي يـك يا دو سـاله ي پيش از دبسـتان را 
بـه دوره ي شـش سـاله ي دبسـتان اضافـه كنيـد، در طـول اين 
دوره ي هفـت هشـت سـاله، آنچـه بايد مركـز توجه قـرار گيرد، 
و  نوآمـوزان  دانش آمـوزان،  شايسـتگي هاي  تقويـت   و  توسـعه 

كودكان اسـت.
 منظور از شايستگي ها چيست؟

 براسـاس سـند برنامـه ي درسـي، يك حـوزه از شايسـتگي هاي 
پايـه، حـوزه ي »ايمـان« اسـت. بخشـي از ايـن شايسـتگي ها به 
رشـد باورهـاي مذهبـي معطـوف مي شـود و بخشـي بـه رشـد 
تعلـق خاطـر بـه خداونـد تبـارك و تعالـي. همان چيـزي كه در 
سـند حيـات طيبـه، قرب الي اهلل ذكر شـده اسـت. يكـي  ديگر از 
شايسـتگي هاي پايـه »عمـل« اسـت. تـا چـه حـد دانش آموزان 
نيـاز دارنـد انجـام دادن، فعاليـت  كـردن يـا بـه تعبيـر امـروزي 
منابـع درسـي و غيردرسـي، مهارت هـاي زندگـي را بدانند. مثاًل 
مهارت هايـي كـه يك انسـان سـالم براي داشـتن زندگي سـالم 
نيـاز دارد، چيسـت؟ مـا به آمـوزش انواع مهارت هـاي تفكر مثل 

خـالق، انتقـادي و واگرا نيـاز داريم. ما طـرح مهارت هاي زندگي 
ايرانـي- اسـالمي را در مـدارس ابتدايـي، بـراي آمـوزش سـبك 
زندگـي و نـوع تعامـل و زيسـتن در فضـاي فرهنگـي اجتماعي 
جمهـوري اسـالمي داريـم. شايسـتگي بعـدي علم اسـت. البته 
علـم بـه معناي خـاص آن بـراي دوره ي ابتدايي خيلي مناسـب 
نيسـت. منظـور ما از علم،  خـردورزي، خردگرايي و تعقل اسـت. 
بچه هـا بايد نسـبت بـه پديده هاي محيطي و اتفاقـات موجود در 
جهان وكل دنيا شـناخت داشـته باشـند و حوزه هـاي مكانيكي، 
فيزيكـي، علـوم زيسـتي، علـوم زميـن و آنچـه را در كتاب هـاي 

علـوم  ابتدايي آمده اسـت، بشناسـند.
موارد ذكر شـده بخشـي از شايسـتگي هايي هسـتند كـه بچه ها 
بايـد به آن ها دسـت پيدا كننـد. منتها همه ي اين شايسـتگي ها 
بايد به تربيت فردي داراي زيسـت مسـلماني متـوازن در جامعه 
كمـك كننـد. يعني ما به گونـه اي تربيت شـويم و زندگي كنيم 
كـه مسـلمان بـودن مـا و باورهـاي اعتقـادي مـا در رفتارمـان 

تجلي پيـدا كند.
 بـراي اينكـه نقـش آمـوزش ابتدايـي در توسـعه ي 

كشـور پررنگ  تـر شـود، چـه توصيه هايـي داريـد؟
بخواهـد  تعليم وتربيـت رسـمي  نظـام  اگـر  مـن،  اعتقـاد  بـه   
محاسـبه ي  لحـاظ  بـه  را  خـود  سـرمايه گذاري  بزرگ تريـن 
ابتدايـي  اثربخشـي و كارامـدي انجـام دهـد، بايـد در دوره ي 
بكنـد.  را  كار  ايـن  پيش دبسـتاني،  دوره ي  در  به خصـوص  و 
حتـي تجربـه ي شـخصي مـن مي گويـد كـه پيش دبسـتاني از 
دوره ي ابتدايـي مهم تـر اسـت. متأسـفانه در حـال حاضـر در 
كشـور مـا كمتريـن توجه و عنايـت بـه دوره ي ابتدايـي صورت 
مي پذيـرد. يعنـي آن قدر كه يـك كارگاه فني وحرفـه اي در فالن 
هنرسـتان حائـز  اهميت اسـت، مـدارس ابتدايي اهميـت ندارند. 
اهميـت كارگاه بـه جـاي خـودش محفـوظ، چـون مـا به دنبـال 
مهارت آمـوزي هسـتيم و حتمـًا بايد فرزندانمـان آن مهارت ها را 
يـاد بگيرنـد، ولـي در تـرازوي نگاه مـا، كفه ها برابر نيسـتند. من 
معتقـدم، تـا زماني كه به زيرسـاخت هاي توسـعه توجـه نكنيم، 
توسـعه اتفـاق نمي افتـد و مهم تريـن زيرسـاخت توسـعه آدم ها 
هسـتند. فضـاي فعلـي بيانگـر دسـت نيافتنـي بودن توسـعه ي 
همه جانبـه اسـت، زيـرا بـه دوره ي ابتدايـي، توجهـي كـه بايـد 

بشـود، نمي شـود.
اگـر مـا بخواهيـم توسـعه ي ملـي را رقـم بزنيـم و در منطقـه 
رتبـه ي اول را از شـاخص هاي بين المللـي كسـب كنيـم، بايـد 
ابتدايـي شـروع كنيـم و زمينـه ي آموزش وپـرورش  از دوره ي 
بـا كيفيـت دوره ي ابتدايـي و پيش دبسـتاني را فراهـم سـازيم. 
نكتـه ي ديگـري كـه بايـد به آن اشـاره كنـم، اين اسـت كه اگر 
آموزش وپـرورش بخواهـد مقـّوم برنامـه ي توسـعه باشـد، بايـد 

گفت وگوي اين شماره ي مجله در حوزه ي آموزش  ابتدايي 
و توسعه، به آقاي محمد ديمه ور، معاون آموزش  ابتدايي 

وزارت آموزش وپرورش در طول  سال هاي 1392 تا 1395، 
اختصاص پيدا كرده است. او هم  اينك در دانشگاه 

فرهنگيان به تدريس مشغول است.
آقاي ديمه ور آموزش را امري فرهنگي مي داند و معتقد 

است تا زماني كه ما به آموزش با ديد فرهنگ نگاه نكنيم 
و تلقي ما از آموزش كاري اجرايي باشد، گرفتاري ها، 

كمبودها و كاستي هاي اجرايي ، حتي در تحقق اهداف 
يادگيري، به  قوت خود باقي  است و در آن صورت، 

فاصله ي ما با توسعه زياد خواهد بود.
آنچه در پي مي آيد، حاصل گفت وگوي ما با ايشان است: 
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اهـداف كالن توسـعه ي ملـي بـا اهـداف كالن آموزش وپـرورش 
و سـند تحـول هم خواني داشـته باشـند. شـما نمي توانيد سـند 
توسـعه ي ملي يا برنامه ي پنج سـاله ي توسـعه ي ملـي را طوري 
طراحـي كنيـد كـه مسـير جداگانـه اي را از نظـام تعليم وتربيت 
كشـور طـي كنـد و هر كـدام به مسـير جداگانـه اي بـرود. آنچه 
را سـند تحـول مي ناميـم، نمي توانـد و نبايـد زير يـك برنامه ي 
توسـعه ي ميـان مـدت پنج سـاله باشـد، بلكـه بايـد جـزو روح 
حاكـم برنامـه باشـد. اهـداف موجـود در سـند تحـول )جـدا از 
نقـدي كـه بـر آن داريـم(، بايـد بـر روح برنامه ي توسـعه حاكم 
باشـد؛ در حالي كـه ما عكـس آن عمل مي كنيـم. برنامه اي براي 
بخش هـاي گوناگـون كشـور، مثـل حـوزه ي فضاي شهرسـازي، 
مي نويسـيم، در صورتي كـه امـروزه طرح هايـي در سـطح شـهر 
انجـام مي شـوند كـه هيچ گونـه ارتباطـي بـا زندگـي و فرهنـگ 

ندارند. مـردم 
االن آنچـه در مدرسـه دربـاره ي خانـواده مي گوييـم، اگـر بـا 
مواجـه  و  مخالـف  اجتمـاع،  بخش هـاي  سـاير  در  رفتارمـان 

نباشـند، حداقـل زاويـه ي جـدي بـا هـم دارنـد.
 ما درك درستي از تربيت متوازن داريم؟

نكتـه ي ديگـري كه بايـد به آن بپردازم، اين اسـت كـه ما درك 
درسـتي از تربيـت متـوازن نداريم. وقتي تربيـت را به عنوان يك 
مفهـوم جامـع در نظـر مي گيريـم، همان قـدر كـه تربيـت بدني 
و جسـمي برايمـان مهـم اسـت، بايد تربيـت علمـي و اجتماعي 
هـم برايمـان مهـم باشـد و همان قدر كـه تربيت علمـي برايمان 
مهـم اسـت، تربيت اخالقـي و اعتقـادي برايمان مهم باشـد. اما 
آيـا اين هـا در كشـور مـا به طور متـوازن اجرا مي شـوند؟ پاسـخ 
مـن خير اسـت. چـون درك درسـتي از توازن در تربيـت نداريم 
و فقـط در برخـي مـوارد، يـك بعـد از تربيـت را رشـد داده ايـم. 
مثـاًل در دوره ي متوسـطه كـه امـروز كم كـم بـه دوره ي ابتدايي 
هم كشـيده شـده اسـت، نگاه به كنكور به شـدت پررنگ شـده 
اسـت، يعنـي آنچـه خـودش را بيشـتر نشـان مي دهـد، تربيـت 

علمـي اسـت و حتـي مهارت ها كنـار زده شـده اند.
 محتـواي كتاب هـاي درسـي دوره ي ابتدايـي چقدر 
بچه ها را به سـمت اسـتقالل و رشـد و توسـعه ي كشور 

مي كند؟ هدايـت 

به خصـوص  تأليـف  دفتـر  عزيـزان  تمـام  بـه  احتـرام  ضمـن 
دوسـتاني كـه در گـروه تأليـف كتاب هـاي ابتدايـي مشـغول به 
كارنـد، بايـد عـرض كنـم، برنامـه ي درسـي ابتدايـي و تأليـف 
كتاب هـاي درسـي در دوره ي ابتدايـي كمي با عجله انجام شـد.

در سـال 1391، براسـاس سـند تحـول، بالفاصلـه تغييـر در 
كتاب هـاي درسـي پايه ي ششـم و بعـد از آن پايـه ي دوم انجام 
شـد و بعـد از آنهـا تغييـرات پايـه بـه پايـه اعمـال شـدند. ايـن 
تغييـرات تا حـدودي با عجله صـورت گرفتنـد.  در اين تعجيل، 
برخـي اولويت هـا و برخي مسـائل بـا اهميتي كه بايد برجسـته 
مي شـدند بـه توجـه جـدي و بازنگـري در محتـوا و شـيوه ي 
تدويـن منابـع آموزشـي نيـاز دارنـد. بنابرايـن، به اعتقـاد من: 

1. كتاب هاي درسي به بازنگري نياز دارند. 
2. بـراي تأليـف كتاب هاي درسـي، ضروري اسـت چنـد تأليفي 

داشـته باشـيم تا از حالـت تك تأليفي خارج شـويم.
3. نتايـج تأثيـرات كتاب هاي درسـي فعلي در توسـعه ي آموزش 
بررسـي شـود و بـه خروجي هـاي دوره ي ابتدايـي توجـه شـود. 

ببينيـم آيـا اهـداف محقق شـده اند يـا نه؟
بچه هـا  متـوازن  بـراي رشـد  آيـا كتاب هـاي درسـي موجـود 
مناسـب هسـتند يا خيـر؟ يعني همان انـدازه كه بـه كتاب هاي 
فارسـي و رياضـي توجـه شـده اسـت، بـه آمـوزش مهارت هـاي 

زندگـي، هنـر و تربيـت بدنـي نيـز توجه شـده اسـت؟
4. در همـه ي كشـورها، موضوعات يادگيـري در دوره ي ابتدايي 
تلفيقـي هسـتند. يعنـي حوزه هاي يادگيـري رياضيـات، علوم و 

... در هـم آميخته انـد.
بررسـي شـود آيا ايـن كار در كتاب هـاي درسـي دوره ي ابتدايي 
مـورد توجـه قـرار گرفتـه اسـت؟ مـا از آمـوزش تلفيقي سـخن 
مي گوييـم، ولـي كماكان موضوعات درسـي كتاب هـا از هم جدا 
هسـتند. نكتـه ي ديگر در رابطه با كتاب هاي درسـي اين اسـت 
كـه بـراي نمونه، ما درسـي به عنوان كار و فنـاوري را وارد پايه ي 
ششـم كرده ايـم كـه در عمل بيش از يك كتاب درسـي نيسـت 
و ابـزار اجـراي ايـن بخـش از برنامه ي درسـي اصـاًل در مدارس 
وجـود ندارد. چند سـالي كـه در وزارتخانه بوديـم، تالش زيادي 
كرديـم كـه درصـدي از مـدارس از امكانـات الزم بـراي تدريس 
ايـن كتـاب برخوردار شـوند، اما هنـوز 50 تـا 60 درصد مدارس 
امكانـات الزم بـراي تدريـس ايـن كتـاب را ندارنـد. االن زمـان 
مناسـبي اسـت كـه تيم هـاي جديـد بـا نگاهـي نقادانـه دسـت 
بـه كار شـوند و محتـواي كتاب هـاي درسـي را بررسـي كننـد. 
االن سـاعات درسـي هـم خودش محل سـؤال اسـت. چـرا براي 
يـك درسـي مثـاًل سـه سـاعت و بـراي درس ديگـر دو سـاعت 
و بـراي برخـي ديگـر از درس هـا زمـان كمتـري در نظـر گرفته 

شـده است؟

شما نمي توانيد سند توسعه ي ملي یا برنامه ي 
پنج ساله ي توسعه ي ملي را طوري طراحي كنيد كه 
مسير جداگانه اي را از نظام تعليم وتربيت كشور طي 
كند و هر كدام به مسير جداگانه اي برود
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 نظرتان دربـاره ي روش ارزشـيابي در دوره ي ابتدايي 
؟ چيست

اگـر ارزشـيابي توصيفي درسـت انجام شـود و معلم بـراي انجام 
آن بـه درسـتي آمـوزش داده شـود و ابـزار مناسـب بـراي انجام 
آن در مـدارس باشـد، از جملـه فضاي فيزيكـي، كالس، آموزش 
خانـواده و ... فراهـم باشـد، روش ارزشـيابي توصيفـي بسـيار 

مناسـب تر از ارزشـيابي هاي كمـي و نتيجه گـر خواهـد بـود.
  فـرض كنيـد در همين شـرايط و با هميـن امكانات، 
معلـم يـك مدرسـه ي ابتدايـي باشـيد، بـراي اينكـه 
بچه هـا در آينده سـرپاي خود و مسـتقل تربيت شـوند 
و در جهـت رشـد و توسـعه ي كشـور بهـره وري بااليي 

داشـته باشـند، چـه مي كنيد؟
خـدا مي دانـد ايـن جملـه اي را كـه مي خواهـم بگويم، شـعاري 
آموزش وپـرورش  در  كـه  مسـئوليت هايي  دليـل  بـه  نيسـت، 
داشـتم و ارتباطـي كـه به عنوان رئيـس اداره با معلمان داشـتم، 
مـن هـم همـان كاري را مي كردم كـه خيلي از معلمـان ابتدايي 
انجـام مي دهنـد. بـاور دارم كه بخـش عمده ي معلمـان ابتدايي 
مـا از جانشـان مايـه مي گذارنـد و اصـالً  كاري بـه بحث هـاي ما 

ندارنـد و آنچـه را مي داننـد درسـت اسـت انجـام مي دهند. 
اگـر چيـزي را نمي داننـد، مقصـر مـا هسـتيم كـه بـه آن هـا 
نگفته ايـم. اگـر امـكان اجـرا كـردن برخـي كارهـا را ندارنـد، به 
دليـل ايـن اسـت كـه مـا امـكان را برايشـان فراهـم نكرده ايـم. 
تعـداد قليلـي هسـتند كـه طبـق توقـع ما بـه وظايفشـان عمل 
نمي كننـد، ولـي بخش عمـده ي معلم ها كارشـان را خوب انجام 

مي دهنـد.
در پاسـخ بـه سـؤال شـما، اگـر من جـاي هـر كـدام از معلمان 
ابتدايـي بـودم، اول سـعي مي كـردم خـودم را به عنـوان معلمي 
حرفـه اي )به صـورت اعـم( آمـاده كنـم و دوره هايـي را كـه بايد، 
بگذرانـم و آموزش هـا و مهارت هايـي را كـه بايـد، كسـب كنـم. 
طرحـي در دوره ي ابتدايـي بـود كـه كارش بـه سـامان نرسـيد. 
قـرار بـود نقـش مشـاوره اي معلمـان را پررنگ تـر ببينيـم. مـا 

معلمـان بايـد همه جانبه نگـري را در خودمـان ايجـاد كنيم و به 
روزامـدي توجه كنيم. ايـن روزامدي را بايد هـم در فعاليت هاي 
تدريـس و هـم در ارتباط با خانواده و دانش آموز داشـته باشـيم. 
محيـط يادگيـري را بـه كالس درس و مدرسـه محـدود نكنيم. 
تـالش كنيم محيط هـاي اثرگذار ديگـري، به خصـوص خانواده، 
را فراهـم كنيـم. اگـر در دوره ي ابتدايـي ايـن اتفـاق نيفتـد، 
يادگيـري ناقـص خواهـد بـود. بخشـي از ارزشـيابي بازخـوردي 
اسـت كـه خانـواده مي گيـرد. به هميـن دليـل، بايـد بـا خانواده 
ارتبـاط مناسـب برقـرار كنيم. من اگـر معلم بـودم، حتماً  تالش 
مي كـردم يادگيـري مادام العمـري بـراي خـودم و دانش آموزانم 
فراهـم كنـم. سـعي مي كردم بـه بچه هـا ماهي گيري يـاد بدهم. 
خيلـي به دنبـال محفوظات نبـودم و از روش هـاي تدريس فعال 
اسـتفاده مي كردم. با اكسـير محبت در كالس ها وارد مي شـدم. 
ارتبـاط بـا خانـواده را، بـه خصـوص نقـش مهـم مـادران را در 
تربيـت فرزنـدان جـدي مي گرفتـم. يكـي از يافته هـاي مهـم 
پايـه ي  از  رياضـي،  درس  در  كـه  بچه هايـي  مي دهـد،  نشـان 
چهـارم تـا هشـتم، موفـق بوده انـد، بيشـتر موفقيتشـان حاصل 
كار و تـالش مـادران باسـواد آن هـا در خانـه بوده اسـت و كمك 
آن هـا در يادگيـري فرزندانشـان. بنابراين، نبايـد از نقش  تربيتي 

و يادگيـري و مربيگـري پـدران و مـادران غفلـت كرد.
 بـا سـپاس از شـما كـه وقتـي بـراي ايـن گفت و گو 

اختصـاص داديد.

اگر ما بخواهيم توسعه ي ملي را رقم بزنيم و در 
منطقه رتبه ي اول را از شاخص هاي بين المللي 

كسب كنيم، باید از دوره ي ابتدایي شروع كنيم و 
زمينه ي آموزش وپرورش با كيفيت دوره ي ابتدایي 

و پيش دبستاني را فراهم سازیم
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