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عکاس: پيمان حامدی بهتاش

اشاره
آنچه در پی می آيد، گزارش گفت وگويی اســت که با 
مهندس مهدی عالمی، رئيس ادارة فناوري و گروه های 
آموزشی دورة متوسطه استان آذربايجان شرقی و نمايندة 

مجله های رشد در اين استان انجام داده ايم.
مهندس مهدی عالمی متولد سال 1359 در هشترود 
اســت. وی با رتبة 162 در کنکور سراسری، در رشتة 
»کارشناســی نرم افزار« در دانشگاه تهران پذيرفته 
شد و مدرک کارشناســی ارشد همين رشته را نيز از 
دانشگاه آزاد واحد شبســتر دريافت کرد. عالمی از 
ســال 1382 به عنوان هنرآموز درس های رايانه جذب 
آموزش وپرورش شد و بيش از يازده سال در شهرهای 
مراغه و هشــترود و ناحية 2 تبريز در هنرستان های 
فنی وحرفه ای و کاردانش مشغول تدريس بوده است. 
ايشان پس از آن، سرگروه آموزشــی رشتة رايانه و 
سپس مدير گروه رشته های فنی وحرفه ای و کاردانش، 
و کارشناس مسئول ادارة فناوري و گروه های آموزشی 
دورة متوسطه اســتان آذربايجان شرقی شد و اکنون 
رئيس ادارة تکنولوژی و گروه های آموزشی متوسطه اين 

استان و نمايندة مجله های رشد در استان است.
مهندس عالمی قبل از ورود به آموزش وپرورش، به 
مدت يک ســال عضو هيئت علمی و معاون آموزشی 

دانشگاه آزاد واحد شبستر بوده است.

در گفت وگو با مهندس مهدی عالمی 
رئيس اداره فناوري و 

گروه های آموزشی متوسطه 
استان آذربايجان شرقی
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چالشهای
آموزشهای

فنیوحرفهای
وکاردانش



é آقای مهندس! شما مجموعًا چند سال 
و چه درس هايی را در هنرستان تدريس 

کرده ايد؟
è من يازده ســال در هنرســتان های سه منطقه 
و ناحية اســتان آذربايجان شــرقی، يعنی هشترود، 
مراغه و ناحية 2 تبريــز تدريس کرده ام. درس های 
تخصصی رايانــه را تدريس کرده ام؛ درس هايی مثل 
برنامه نويســی،  ايجاد بانک اطالعاتی و شــبکه.  در 
مراغه و هشترود در هنرستان فنی وحرفه ای تدريس 
می کــردم. در تبريز به انتخاب خودم به هنرســتان 
کاردانش رفتم؛ چون می خواســتم اين بخش را هم 
تجربه کنم. تصور عمومی اين است که دانش  آموزان 
ضعيف تر به کاردانش می روند، ولی نظر علمی ما اين 
نيست. فنی وحرفه ای کمی علمی تر از کاردانش است 

و کاردانش مهارتی تر است.
شرح وظايف کاردانش »تربيت کارگر ماهر« است. 
ما به کســی که از نظر تحصيلی به سمت کاردانش 
هدايت شــده است، با اين ديد نگاه می کنيم که اين 
دانش آمــوز با گرفتن ديپلم مهارتی ياد می گيرد که 
می تواند با آن مهارت، کارگر ماهری شــود. معمواًل 
ما ادامة تحصيــل را برای آن ها خوب نمی دانيم؛ هر 
چند راه باز اســت. ولی شاخة فنی وحرفه ای کنکور 
دارد و دانش آمــوزان می توانند ادامة تحصيل دهند. 
درس هــای نهايی هم دارنــد، در حالی که کاردانش 
درس های نهايی ندارد. به طــور کلی، دانش آموزان 
کاردانش بيشتر مهارت می آموزند تا اينکه سرکالس 
باشــند. زمانی طرح کاد در مدرسه ها برگزار می شد. 
شــاخة کاردانش از همان طرح  کاد شکل گرفت که 

هدف کلی آن مهارت آموزی بود.

é شــما به عنوان هنرآموزی که ســابقة 
را  هنرستان ها  در  تدريس  ســال  يازده 
دارد، ارزيابی تــان از وضعيــت آموزش 
کاردانش در کشــور  و  فنی وحرفــه ای 

چيست؟
è بــه نظر مــن هدايت تحصيلی ما غلط اســت. 
باورم بر اين اســت که ما مشکل بزرگی داريم و آن 
ناآگاهی خانواده ها در حوزة آموزش های هنرستانی 
اســت. متأسفانه عرفی وجود دارد که نمی توانيم آن 
را بشکنيم. عرف اين است که دانش آموز باهوش در 
رشــتة رياضی فيزيک ادامة تحصيل بدهد. يا کسی 
که می خواهد آيندة شــغلی اش تضمين شود، رشتة 
تجربی را انتخاب کند. دانش آموزی هم که معدلش 

کمتر اســت، رشــتة علوم انســانی را انتخاب کند. 
دانش آموزانی هم که جايی در دبيرســتان ندارند به 

هنرستان های فنی وحرفه ای و کاردانش بروند.
من خــودم عالقه مند بودم که زمــان ثبت نام در 
مدرسه حضور داشته باشم. دانش آموزی با معدل 9 
برای ثبت نام به هنرستان می آمد. اين دانش آموز به 
توجه نياز دارد بايد با او حرف زد. شايد نمی تواند در 
درس های نظری موفق باشــد، ولی مطمئنًا استعداد 
فنی دارد. مدير مدرســه هم پيشنهاد می کند، مثاًل 
به رشــتة جوش کاری برود. ما به رشتة جوش کاری 

سطحی نگاه می کنيم.
مشــاوران، مديران و خانواده های ما تصور غلطی 
دارند و فکــر می کنند چون دانش  آموزی معدلش 9 
اســت، نمی تواند برق ياد بگيرد، پس بايد تراشکاری 
را انتخاب کند. در حالی که تراش کاری خود يک علم 
است و اطالعات رياضی و فنی الزم دارد. البته نکتة 
مثبت در هنرستان اين اســت که رشته های بسيار 
متعددی دارد و راه برای ايجاد رشــته های ديگر هم 
باز اســت. مثاًل ما در استان رشتة چرم نداريم، ولی 
اگر اداره تشخيص دهد می توانيم اين رشته را اضافه 
کنيم. اکنون هم پيگير هســتيم که اين رشته ايجاد 

شود. ظرفيت آن را هم داريم.
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آفتی که آموزش 
هنرستانی را 
تهدید می کند، 
ناآگاهی خانواده ها، 
نبود مشاورة 
صحیح و فقدان 
هدایت تحصیلی 
مناسب است



رشــتة کاردانــش انعطــاف دارد. مثاًل مســئول 
آموزش وپرورش اســتان می توانــد تصميم بگيرد، 
رشــته ای را که اصاًل وجود نــدارد ـ مانند پنل های 
خورشــيدی ـ در هنرســتان را ه انــدازی کند. ولی 
معمواًل مشاوران مدرسه ها مطلع نيستند. مشاوران 
وظيفه دارند دانش آموز را اســتعداديابی کنند. االن 
در آموزش وپرورش به دانش آمــوزان فنی وحرفه ای 
به عنوان ســربار نگاه می شود، اين در حالی است که 
برای افق 1404 تئوری ديگری ترســيم شده است. 
شش سال پيش، در زمان وزارت آقای حاجی بابايی، 
به نيابت از اســتان در جلســه ای که در وزارتخانه 
تشکيل شد، شرکت کردم. در آن جلسه عنوان شد 
که براســاس افق 1404،  هدايــت تحصيلی ما بايد 
60 درصد به طرف رشته های هنرستانی باشد و 40 
درصد رشــته های نظری. االن اين رقم در استان ما 
38 درصد است که گاهی هم با اجبار حاصل می شود.

دانش آمــوز را از همــه جــا که جــواب می کنند، 
به هنرســتان پنــاه می برد. مديران و مشــاوران هم 
دانش آموز را به رشــته ای که هنوز کالس پر نشــده،  
مانند رشــتة چوب، هدايت می کنند. دانش آموز بعد 
از يک ســال می فهمد که اصاًل به اين رشته عالقه ای 
ندارد. گرچه رشــتة چوب بازار خوبی دارد، ولی وقتی 

دانش آموز عالقه ای نداشته باشد، فايده ای ندارد. االن 
در سطح اســتان ما،  آمار هدايت تحصيلی به سمت 
فنی وحرفه ای و کاردانش 38 درصد است، اما اين آمار 
را به زور شالق افزايش می دهيم نه با آگاهی. يکی از 
دوســتان می گفت: مشاور هنگام انتخاب رشته گفته 
است فنی وحرفه ای چيزی شبيه به نهضت است. اين 
نگاه مشاور ما به فنی وحرفه ای است. آفتی که آموزش 
هنرستانی را تهديد می کند، ناآگاهی خانواده ها، نبود 
مشــاورة صحيح و فقدان هدايت تحصيلی مناســب 
است. االن هدايت تحصيلی براساس معدل است. اگر 
معدل دانش آموز پايين باشد، او را به فنی وحرفه ای و 
کاردانش می فرستند. به همين دليل است که هنرجو 
هم خود به اين باور رســيده اســت کــه من چيزی 

نمی شوم و فقط آمده ام ديپلم بگيرم.

é اين مسئله را چطور حل کنيم؟ به خاطر 
دارم هنرجويی در مشهد در رشتة چوب 
مشغول به تحصيل بود. اين دانش آموز در 
او  اما هنرآموز  بود،  درس رياضی ضعيف 
آنقدر به او اعتماد به نفس می دهد که االن 
همان دانش آموز يکی از تاجران بزرگ و 

معروف چوب در مشهد است.
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مهم ترین رسالت 
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è اين قاعده نيست، استثناست. روية کلی ما اين 
نيســت. ما اخيراً برنامه ای را پيش بينی کرده ايم که 
براساس آن، سرگروه های کاردانش و فنی وحرفه ای 
بايد به مدرســه های متوســطة اول برونــد و برای 
دانش آموزان پاية نهم که برای انتخاب رشــته آماده 
می شوند، دربارة آيندة شغلی و رشتة تحصيلی شان 
صحبت کنند. با اين کار حداقل دانش آموزان آگاهی 
کســب می کنند. به نظر من اين کار نتايج مطلوبی 
دارد. مدرسه ها دوست ندارند دانش آموزان به سمت 

آموزش های فنی وحرفه ای و هنرستان بروند.

é شما با کدام قسمت از معاونت هماهنگ 
مدرسه های  به  که ســرگروه ها  می کنيد 

متوسطة اول بروند؟
è مــا برنامة تعالی مديريت داريم. در واقع مناطق 
را از اين حيــث ارزيابی می کنيم که چقدر برنامه را 
عملياتی می کنند. در ســطح استان اين کار را انجام 
می دهيــم و از مناطق هم می خواهيم که آن را اجرا 
کنند. اين کاری اســت که از دست ما برمی آيد. در 
ادارة خودمان نزديک به چهل شاخص برای ارزيابی 
نواحی مــان از نظــر عملکرد آموزشــی داريم. يکی 
از شــاخص ها اين اســت که هر ناحيه چقدر وقت 
گذاشته است تا از سرگروه های استانی برای حضور 
در مدرسه های متوسطة اول دعوت کند. به نظر من 

اين کار مفيد بوده است.

داريد.  ارتباط  آموزشی  با قسمت  é شما 
در ادارة کل چه قســمت های ديگری در 
اين کار دخيل هســتند؟ آيا شــما بايد 

انجام اين کار را ابالغ کنيد؟
è همان طــور کــه می دانيــد، ما ســرگروه های 
اســتانی داريم که در سطح استان فعاليت می کنند. 
همچنيــن 39 منطقه و ناحيه داريــم که هر کدام 
سرگروه های خاص خود را دارند. يعنی 39 سرگروه 
زير نظر سرگروه استان هستند. سرگروه استان برای 
ســرگروه های نواحی و مناطق برنامه می نويسد و به 
آن ها ابالغ می کند تــا هر کدام در چند کالس پاية 
نهم حاضر شــوند و دربارة رشــتة خودشان توضيح 

دهند.

é به نظرتان چه کارهای ديگری می توان 
برای توسعة آموزش های فنی وحرفه ای و 

کاردانش درکشور انجام داد؟

è کار ديگــری را که می توان انجــام داد، خارج از 
حوزة معاونت آموزشی است و شايد بيشتر در حوزة 
کارهای معاونت پرورشی باشــد. چون اين معاونت 
بيشــتر با »انجمن اوليــا و مربيان« و مشــاوران و 
خانواده  ها ارتباط دارد. بعدی که اين معاونت بيشتر 
می تواند در رابطه با آن کار کند، بعد آگاهی خانواده 
است. تا خانواده آگاهی پيدا نکند و رفتن فرزندش به 

هنرستان را عيب نداند، موضوع حل نمی شود.
دانش آموزی خودش بيشــتر به يادگيری مهارت 
عالقــه دارد تا درس های نظــری، ولی خانواده مانع 
می شود و فکر می کند فرزندش از دست رفته است. 
مهم ترين رســالت حوزة معاونت پرورشــی و امور 
تربيتی آگاه کردن مشــاوران و خانواده هاست. اين 
معاونــت بايد خانواده ها را آگاه کند. خانواده ها هم با 
هم در تعامل هستند. هر منطقه و ناحيه ای می تواند 

از فرصت فضای مجازی هم استفاده کند.
مثاًل در شــهری مانند جلفا که وسعت زيادی هم 
ندارد، خود هنرســتان می تواند کانالی ايجاد کند و 
خانواده ها را دعوت کند. مثاًل مشخص کند که امسال 
پنجاه دانش آموز پاية نهم داريم که مســير خود را 
انتخاب می کنند. چه اشکالی دارد، کسی که همين 
مسير را رفته و تجربه کرده است، صفر تا صد آموزش 
هنرســتان را به خانواده ها توضيح دهد. اين آگاهی 

باعث می شود مشکل به شکل ريشه ای حل شود. 
واقعيــت  اين اســت که اکنــون دانش آمــوزان، 
ضعيف هدايت می شــوند و اين درست نيست. ما به 
تفاوت های فردی دانش آمــوزان احترام می گذاريم، 
ولی سياســت های آموزش وپــرورش در اين مورد 
تناقض دارد. وقتی مدرسه های خاص ايجاد می کنيد، 
دانش آموزان را غربال می کنيد، دانش آموزانی را که 
سطح هوش بااليی دارند، به مدرسه های تيزهوشان، 
نمونة دولتی و هيئت  امنايی می فرستيد، در نهايت 
دانش آمــوزی که به رشــتة تجربی مدرســة عادی 
می رسد، دانش آموز ضعيفی است. به فنی و حرفه ای 
و کاردانــش هم که می رســيم، دانش آموز از لحاظ 
آموختــن درس هــای نظری در ســطح دانش آموز 

استثنايی است. 
االن هنرآموزان ما در هنرستان ها به مبصر کالس 
تبديل شده اند. يعنی فضای هنرستان ها در اين حد 
خاص شــده است. ممکن اســت دانش آموزی وارد 
هنرستان شود که در پاية نهم فقط در درس ضعيف 
بوده، ولی وقتی وارد هنرستان می شود، اخالق را هم 

از دست می دهد.
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نونگاشت کردن 
کتاب ها زمانی 
مفید است که 
فضا و تجهیزات 
متناسب با آن را 
هم  داشته باشیم



همکاران ما در هنرســتان ها زجر می کشــند و به 
همين دليل حداکثر انتظاری هم که از آن ها داريم، 

اين است که اغتشاشی در کالسشان ايجاد نشود.
مــا دانش آموزان را الــک می کنيــم و در نهايت 
دانش آموزانــی را که چيزی در چنته ندارند، به يک 
جا می فرستيم. حاال شما حال و روز مدير، معاون و 
هنرآموزان را حســاب کنيد. ما خودمان اين نظام را 

پياده کرده ايم. 
خيلی زمان می برد تا دانش  آموزی با معدل 18 در 
هنرســتان ثبت نام کند و از اول پاية دهم کامپيوتر 
بخواند. دانش آموز ما اول 4 ســال فيزيک، رياضی و 
شيمی می خواند و پس از آن تحصيل در رشتة رايانه 

را شروع می کند.
چه اشــکال دارد که از همان پاية دهم، شيمی را 
حذف کنيــم و دانش آموز به اين نتيجه برســد که 
می خواهد مســيرش را از االن برای دانشگاه و آينده 

انتخاب کند. 
وقتی دانش آموزی مثاًل به برق عالقه دارد، بگذاريم 
در همان مسير درس بخواند. چرا بايد شيمی يا ... را 

به او تحميل کنيم؟

که  داريد  آقای مهندس شــما اطالع   é
کتاب های درســی رخ  تحولی جدی در 
داده اســت و کتاب ها در دو ســه سال 
اخير نونگاشت شــده اند. اين تحول در 
کتاب های حوزة رايانه چگونه بوده است؟

è به نظر من مؤثر نبوده است. من به واسطة اينکه 
متولی رشته های ديگر هم هستم، عرض می کنم که 
بزرگ ترين چالش، دغدغه و مشکل اساسی ما همين 
موضوع است. اصلی ترين شاخصی که هنرستان بايد 
برای تربيت نيروی متخصص داشــته باشــد، فضا و 
تجهيزات است. ما فضاها و تجهيزات ثابتی داريم که 
سال های قبل تهيه شده اند. مثاًل يک رايانة ابتدايی 
در هنرستانی هست که سال های پيش کار می  کرد. 
ما کتاب ها را نونگاشت کرده ايم، ولی در تجهيزاتمان 
که بستر آموزش است، کاری نکرده ايم. شايد نزديک 
به ده سال اســت که تجهيزاتی به هنرستان های ما 
نرفته است. رايانه های ما در حد ويندوز 98 هستند. 
اکثر رايانه های مدرســه ها همين طورند. ما هر سال 
نرم افزارهــا را ارتقــا داده ايم، ولی هيــچ کدام روی 
سيستم ها نصب نمی شوند. هنرآموز و هنرجو با اين 
وضعيت چه کار کنند؟ فقط با کتاب می توان چيزی 
آموخت؟ نونگاشت کردن کتاب ها زمانی مفيد است 

که فضا و تجهيزات متناســب با آن را هم  داشــته 
باشيم.

با دالر فعلی قيمت هر رايانه حدود هشت ميليون 
تومان است. با اين وضعيت آموزش وپرورش و با اين 
قيمت، نمی توانيم برای هر هنرستان ده رايانه تهيه 
کنيم. فلسفة هنرســتان مهارت است. شما ممکن 
است در تراش کاری به روزترين روش های تراش کاری 
را درس بدهيد، اما وقتی دستگاه CNC در مدرسه 
نيست، دانش آموز فقط عکسش را در کتاب می بيند. 
يا در هنرســتان کشــاورزی خبری از دام نيســت. 
خروجی چنين هنرســتانی چه می تواند باشد؟ همة 

متوليان امر هم در جريان ايــن موضوع قرار دارند. 
کتاب ها بسيار مفيد و پرمحتوا هستند، به شرط آنکه 

هنرجو مطالب را لمس کند.

é به لحاظ مقايسه، آيا نسبت به کتاب های 
قبلی بهتر شده اند؟

è بله، به روزتر شــده اند. از اين لحــاظ از مؤلفان 
متشــکريم. چون مســائل مهارتی هر روز پيشرفت 
می کنند. در حوزة رايانه که هر دقيقه پيش می رود. 
مثالً  زمانی که من رايانــه تدريس می کردم، برنامة 
ويژوال بيســيک« در برنامه نويســی مرسوم بود، در 
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é يعنی تغييرات کتاب ها بدون بســتر و 
امکانات مناسب انجام گرفته اند؟

è بله، ما اســتخری با دو مســئول و نجات غريق 
داريم. قباًل 200 نفر به اســتخر می آمدند و امسال 
100 نفر ديگر هم اضافه شده اند؛ اما با همان فضا و 
همان تعداد مســئول. اگر بتوانيم استخر را بزرگ تر 
کنيــم و ناجی ها را هم بيشــتر کنيم، خيلی خوب 
است، ولی وقتی امکانات همان است، به همان 200 

نفر هم لطمه زده ايم.

é آخرين نکته ای که فکر می کنيد بايد به 
آن اشاره کنيد، چيست؟

è ما ســمينار و کنفرانــس برگــزار می کنيم تا 
آموزش های هنرستانی اعتال پيدا کنند، ولی من در 
متوليانی که االن دغدغه دارند، اراده ای نمی بينم که 
هدايت تحصيلی به ســمت آموزش های هنرستانی 
برود. تا وقتی به آموزش های هنرستانی باور نداشته 
باشــيم، نمی توانيم با شــعار کار را پيش ببريم. من 
اراده ای در نظام نمی بينم. چــون می توانيم ببينيم 
چند درصد مسئوالن راضی می شوند، فرزند خودشان 
به هنرســتان برود. من به عنوان متولی امر، بايد، به 
کاری که در پيش گرفته ام  ايمان داشته باشم. وقتی 
چنين ايمان و اراده ای نيست، در عمل هم خروجی 

هنرستان های ما همين است که شاهد هستيم.

حالی که االن منســوخ شــده و برنامة »سی شارپ« 
جايگزين آن شده اســت. مؤلفان اين موضوعات را 
لحاظ کرده انــد، ولی ادارة کل نوســازی و معاونت 
فنی وحرفــه ای و کاردانش در وزارتخانه براســاس 
محدوديتی که دارند، نتوانسته اند تجهيزاتی را که با 

کتاب ها منطبق هستند، وارد مدرسه کنند.

é با آمدن نظام 3 ـ 3ـ 6، هنرستان سه 
موضوع  اين  دربارة  نظرتان  شــد.  ساله 

چيست؟
è در هنرســتان هــدف ما مهارت اســت. وقتی 
دانش آمــوز به جای دو ســال، ســه ســال مهارت 
می آموزد، خيلی خوب اســت. اما نکات ديگری هم 
هستند. ما ســال قبل پاية دوازدهم نداشتيم. وقتی 
استقرار پاية دوازدهم اتفاق افتاد، به دانش آموزان ما 
اضافه شد، ولی ما کالس اضافه نکرديم. استخداممان 
هم بســيار ناچيز  بود. به طوری که مجبور شــديم 
سرپرست بخش را که شــرح وظيفة مجزايی دارد، 
به کالس بفرستيم. درحالی که سرپرست بخش بايد 
در کارگاه آماده باشــد و کارگاه را ســرپا نگه دارد. 
وقتی سرپرست نباشــد، کارگاه به هم ريخته است 
و دستگاه ها از بين می روند. ما معاونان را هم مجبور 
کرديم، در کالس تدريس کنند؛ معاونانی که وظيفة 
نظارتی دارند و متخصص نيستند. يعنی ما مقدمه ای 
را که شــامل فضا، تجهيزات و نيروی انسانی است، 

فراهم نکرده ايم. 
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سرپرست بخش 
باید در کارگاه 
آماده باشد و 
کارگاه را سرپا 
نگه دارد. وقتی 
سرپرست نباشد، 
کارگاه به هم 
ریخته است و 
دستگاه ها از بین 
می روند


