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گفت وگو از: نصراهلل دادار
عکاس: غالم رضا بهرامی

م��������ع��������اون وزي��������ر 
و رئیس سازمان پژوهش و برنامه ريزی
معلم رش���د  ب��ا  گ��ف��ت وگ��و  در  عالی  شورای  در  تصویب  از  پس  آموزش وپرورش  بنیادین  تحول  سند 

آموزش وپرورش و شورای عالی انقالب فرهنگی، اینک وارد مرحلة اجرایی خود 
شده است. سندی که همسو با برنامة چشم انداز 1404 طراحی شده و قرار 
است موجب تغییرات و تحوالت وسیعی در آموزش وپرورش و نظام تعلیم و 

تربیت کشور شود.
توجه داشته باشیم که اطالع رسانی صحیح دربارة این سند و آگاه سازی معلمان 
)که مهم ترین نقش و وظیفه را در اجرای آن دارند( و سایر دست اندرکاران 
اجرایی و حتی خانواده های دانش آموزان، اهمیت زیادی در موفقیت آن دارد. 
اتفاقاً یکی از نکات مهمی که می تواند در اجرای موفقیت آمیز آن خلل ایجاد 

کند، کمبود اطالعات معلمان از مفاد سند و چگونگی و نحوة اجرای آن است.
این ضرورت موجب شد که مجلة رشد معلم گفت وگویی باحجت االسالم 
دکترمحی الدین بهرام محمدیان، معاون وزیر و  رئیس محترم سازمان پژوهش و 

برنامه ریزی آموزشی داشته باشد.
آنچه در پی می آید، حاصل نشست دوساعتة ما با وی  دربارة سند تحول و نحوة 

اجرای آن در سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی است.

گفت و گو
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 طبق سند چشم انداز قرار است در سال 1404 كشور 
به اهداف بلندی دس��ت پيدا كند، از جمله: جايگاه 
اوِل اقتصادی، علمی و فناوری در س��طح منطقه، با 
هويت اسالمی و انقالبی؛ الهام بخشی در جهان اسالم 

و دارای تعامل سازنده و مؤثر در روابط بين الملل.
اين جايگاه كلی كشور است كه در سند چشم انداز آمده 
است و بدون شک ده ها دستگاه، وزارت خانه، نهاد و 
س��ازمان بايد كار كنند تا ايران به اين اهداف دست 
يابد. به نظر ش��ما جايگاه و نق��ش آموزش وپرورش 

برای تحقق اين اهداف چيست؟
 در آموزش وپرورش مؤلفه های مؤثر متعددی وجود دارد. 
ــتگاه تعليم و  اگر بخواهم دقيق تر بيان کنم باید بگویم که دس
تربيت، رکن رکيِن توسعة اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است 
و هر کاری که در کشور بخواهد به سرانجام برسد باید از متن 

آموزش وپرورش عبور کند.
ــه حوزه حرف اول را  ــه اعتقاد من آموزش وپرورش در س ب

می زند: ملت سازی، نظام سازی و دولت سازی.
ــت که یک ملت  اول، ملت س��ازی. با آموزش وپرورش اس
ــکل می گيرد. در نتيجه همة افراد هویت ملی  یا امت واحد ش
ــتگی واحد اجتماعی ایجاد  پيدا می کنند و همبستگی و پيوس
می شود. در آن اوایل، ملت سازی در نظام وظيفه شکل می گرفت. 
یعنی وقتی افراد به سربازی می رفتند، به آن ها می گفتند بگویيد 
ــعار واحد داریم. بنابراین،  ــتيم و یک پرچم و ش ما ایرانی هس
ــکل می گرفت. اما امروزه این هویت   ملت سازی تازه آن جا ش
ــجام ملی در آموزش وپرورش اتفاق می افتد.  واحد ملی و انس
زبان های گوناگون، نژادهای گوناگون، اقوام و طبقات همه در 

آموزش وپرورش متحد می شوند و یک مفهوم را می آموزند.
دوم، نظام سازی. کل نظام های سياسی اجتماعی و فرهنگی و 

بهداشتی ما با آموزش وپرورش است که شکل می گيرند.
ــی در آموزش وپرورش  ــت و اقتصاد همگ فرهنگ، سياس
شکل می گيرند. االن ما دستگاه های متعددی داریم که وظایف 
متنوعی را عهده دارند، مثاًل بهداشت و درمان با وظيفة مشخص، 
هدفی را تعقيب می کند. اما برای رسيدن به هدف نياز است که 
ــرورش نقش ایفا کند؛ هم به معنای اینکه مفاهيم را  آموزش وپ
منتقل کند، هم به این معنا که بتواند  آن ها را نهادینه کند و حتی 
تحت پوشش قرار دهد. مثاًل مسواک زدن یک شعار است، اما 
ــواک زدن یک جزء از  در آموزش وپرورش اتفاق می افتد. مس
ــتی است. خوردن شير هم جزئی از نظام بهداشتی  نظام بهداش
است و این ها همه در آموزش وپرورش آموخته می شوند. نظام 
مالياتی و ترافيک )رانندگی( هم همين طور در آموزش وپرورش 
ساخته می شوند. آموزش وپرورش نهادی است  که می تواند همة 
ــازی کند. نقش بی بدیل برای  این ها را در خود بارور و نظام س

آموزش وپرورش است که هيچ نهاد دیگری همانند او نيست.
ــام فرمودند:  ــره دولت س��ازی. زمانی حضرت ام و باالخ
ــازد.« یعنی  ــگاه خوب می س ــرورش خوب، دانش »آموزش وپ
ــکل بگيرد، خروجی های آن که  اگر آموزش وپرورش خوب ش
ورودی های دانشگاه هستند، دانشگاه را خوب می سازند. بعد 
ــت که دولت خوب می سازد.«  ــگاهِ خوب اس فرمودند: »دانش
خروجی های دانشگاه کارگزاران اجتماعی خواهند شد، چه در 

نهاد دولت و چه در بخش غيردولتی. یعنی ارکان حاکميت اینجا 
شکل می گيرند.

 سند چشم انداز حدوداً اوايل دهة هشتاد ابالغ شد. به 
نظر شما، طی اين مدت كه حداقل يک سوم از زمان 
آن گذشته است، چقدر اين سند در آموزش وپرورش 
دنبال شده است؟ آيا تحوالت هفت هشت سال اخير 

در آموزش وپرورش پاسخگوی اين مسئله هست؟
ــاخص های فعلی   من االن ارزیابی دقيقی ندارم که با ش
ــد و نمی توانم بگویم به چه مقدار توانسته ایم به  هماهنگ باش
ــت یابيم، اما حرکت آموزش وپرورش در سال های  هدف دس
ــت. برای مثال، زمانی  ــمت تعالی بوده اس بعد از انقالب به س
فقط نزدیک به 60 درصد دانش آموزان الزم التعليم تحت پوشش 
ــماری قبل از انقالب، یعنی سال های  بودند. طبق آخرین سرش
55-54، نزدیک 40 درصد از کودکان الزم التعليم تحت پوشش 
ــم نزدیک 93 درصد از  ــد، ولی امروز ما می توانيم بگویي نبودن
بچه ها یا فراتر از آن و با سرشماری جدید، 97 درصد از بچه های 

الزم التعليم، تحت پوشش کامل هستند و این یک تعالی است.
به هر حال، از سال 85، ما این معنا را دریافتيم که باید با سند 
حرکت کرد. این موضوع باعث شد سند تحول راهبردی یا سند 

ملی آموزش وپرورش تدوین شود.
از سال قبل به این طرف که این سند رسماً ابالغ و کار شروع 
ــد، ما در حال برنامه ریزی هستيم که در مؤلفه ها تغيير ایجاد  ش
کنيم. اميدواریم ان شاءاهلل تا پایان فرصت چشم انداز، یعنی سال 
ــند چشم انداز  1404، بتوانيم اولين خروجی ها را که با خود س
متناسب هستند، از دانش آموزان داشته باشيم، یعنی دانش   آموزانی 
داشته باشيم که دارای ویژگی کمال جویی باشند، مؤمن و متدین 
ــدن به مرزهای دانش خطرپذیر باشند و  ــند، در نزدیک ش باش
ــر خروجی های ما یعنی  ــند. اگ مهارت هایی را یاد گرفته باش
ــند، هم در ميدان اشتغال و بازار کار  دانش آموزان این گونه باش
جهشی فوق العاده خواهيم داشت، هم در ورود به مراکز علمی و 
دانشگاه هایمان. من معتقدم، مطابق با همين چشم اندازی که برای 
آموزش وپرورش طراحی کرده ایم، اگر بتوانيم در سال 1404 به 
خروجی های اول آن دست پيدا کنيم، یقيناً ورودی های دانشگاه 
ــال 1391 و  ــازار کار ما تفاوت معناداری با ورودی های س و ب

بازارکار این سال خواهند داشت.

 در س��ند چشم انداز آمده است كه كشور بايد هويت 
اس��المی و انقالبی داش��ته باش��د و در جهان اسالم 
الهام بخش باشد. در سند تحول آموزش وپرورش كه 
از س��ال قبل در حال اجراست، چه عناصری وجود 
دارد ك��ه ما بتوانيم اين هويت اس��المی و انقالبی را 
براس��اس آن برنامه ري��زی كنيم و در جهان اس��الم 
الهام بخش شويم؛ توجه داشته باشيم كه تحوالت در 
منطقة خاورميانه هم ش��روع شده و كشورهای ديگر 
نس��بت به ما منفعل نيس��تند. اگر تا سال گذشته هم 
می توانستيم بگوييم كه آن ها منفعل هستند، االن ديگر 

فعال شده اند.
ــی در جهان اسالم به اعتقاد من ميدان رقابتی   الهام بخش
نيست که ما بگویيم اگر امروز جهان اسالم بيدار شده، پس آن ها 
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می خواهند بر ما اثر بگذارند و ما باید در مقابل آن ها نوع دیگری 
برخورد کنيم. اساساً در خيزش منطقه ای که اتفاق افتاده، انقالب 

اسالمی و اندیشة اسالمی الهام بخش بوده است.
به ویژه این که با وجود همة فشارهایی که در منطقه و دنيا بر 
ما وارد کردند و نمی خواستند ما به فناوری های باال دست پيدا 
کنيم، ما به آن ها رسيدیم؛ مثاًل به سلول های بنيادین، فناوری های 
هسته ای، نانوفناوری و فناوری های زیستی )بيوتکنولوژی(. دنيا 
هم چشمش باز بود و بر ما فشار وارد کرد. اما ما روی یک نکته 
راسخ بودیم، آن هم ایمان اسالمی و اعتماد به هویت و انسجام 
ملی بوده و هست. االن شعارهایی که در منطقه گفته می شود و 
مردم کشورهای گوناگون می گویند، نوعی بازگشت به خویشتن 
است. مصری ها شعار اسالمی می دهند، ليبی و دیگران هم همين 
ــی کشور در منطقه براساس تفکر  را می گویند. پس الهام بخش

اسالمی شروع شده است.
 به نظر شما اين الهام بخشی يكطرفه است؟

 نه. الهام بخشی چندجانبه است. اساساً عالم انسانی، عالم 
پذیرش تأثيرات متقابل است. هر کسی که فرهنگ بالنده داشته 
ــتر خو اهد بود. ما زمانی انقالب کردیم که  باشد، تأثيرش بيش
کشورهای دیگر منطقة ما روحية انقالبی گری ما را نداشتند. اما 
نمونة عينی یعنی کشور ما را دیدند که شعارش ایمان اسالمی و 
اعتماد ملی تکيه گاهش است و در حال پيشرفت و دستيابی به 
جایگاه های علمی و فناورانه و اقتصادی است. ما جزو یکی از 
اقتصادهای بالنده در منطقه می شویم، نه این که فشار اقتصادی بر 
ما نيست، بلکه با وجود همة این فشارها و تحریم ها ما اقتصاد 

بالنده پيدا می کنيم.
می بينيد که کشور با وجود همة دشمنی ها ایستاده است. نه 
اینکه این تأثير خلق الساعه است و امسال اتفاق افتاده، بلکه در این 
30 سالی که انقالب شروع شده، این ارزش ها بوده، اما در هفت 
سال اخير شتاب بيشتری گرفته است. در این شتاب گرفتن که 
ما براساس سند چشم انداز برای خودمان تعيين هدف کرده ایم، 
در آموزش وپرورش هم همين اتفاق افتاد. یعنی شعارهای درون 
آموزش وپرورش هم منفعالنه نيست، فعال است. شعار فعلی ما 
در آموزش وپرورش این است که نظام آموزشی مان را براساس 
نظریة اسالمی تعليم و تربيت بازسازی کنيم. این شعار جدید 
ــد که ما برای آموزش وپرورش فلسفه  ــت. همين باعث ش اس
طراحی کنيم. البته آموزش وپرورش مدرن از زمان مشروطيت در 
کشور ما رسوخ کرده، اما بر فلسفه و هویت خودی مبتنی نبوده 
ــت. ما در این سال ها به این جا رسيده ایم که نظریة اسالمی  اس
تعليم و تربيت می تواند به عنوان نظریه ای رقيب برای نظریه های 
ــود، به آن ها تنه بزند و بر آن ها اثرگذار باشد و  دیگر مطرح ش

چون زنده است از نقاط قوت دیگران بهره مند شود.
 آي��ا نظريه پردازی آن ها در آينده بر نظريه های الگوی 

پيشرفت ايرانی- اسالمی ما تأثير می گذارد؟
 بله. یقيناً نقاط قوت آن ها بر ما هم تأثير خواهد گذاشت؛ 
ــرفت ما  ــتيم. اما الگوی پيش همچنان که ما بر آن ها تأثير گذاش
اسالمی-ایرانی است؛ یقيناً با زیست بوم هایی که کشورهای دیگر 
ــد، آن ها هم روش های خود را طراحی خواهند  در منطقه دارن

کرد.
اما در عين حال ما یک قدم جلوتر هستيم و باید سعی کنيم 
ــت که رویش و زایش  ــود و الزمه اش این اس توقف ایجاد نش

ــرورش و در قاعدة ملی اتفاق بيفتد. وقتی  در خود آموزش وپ
در ارکان این اتفاق بيفتد، رأس هرم هم خود را نشان می دهد.

 آق��ای دكت��ر! ش��ما اش��اره كردي��د ب��ه جاي��گاه 
آموزش وپرورش و جايگاهی كه االن مدنظر است و 
قرار اس��ت حرف اول را در سه حوزة »ملت سازی، 
دولت سازی و نظام سازی« بزند، سؤال من اين است 
كه آيا مجموعة نظام، نه تنها آموزش وپرورش، به اين 

جايگاه توجه دارد؟
  آيا شما توانسته ايد اين انديشه را به ساير بخش های 
نظام منتق��ل كنيد؟ چون قطعاً ش��ما تنها به صورت 
جزي��ره ای نمی تواني��د اي��ن اهداف و س��ند تحول 
و برنامه ه��ای جدي��دی را ك��ه تصوي��ب كرده ايد، 
محق��ق كنيد. آيا همين نگاه در س��اير بخش های ما 
نس��بت به آموزش وپرورش به وجود آمده است؟ در 
سال های گذشته، در سازمان برنامه، وقتی صحبت از 
آموزش وپرورش می ش��د، اساساً به عنوان دستگاهی 
مصرف كننده از آن ياد می شد و راغب نبودند بودجة 
كافی به همة بخش های آموزش وپرورش اختصاص 
بدهند. صحبت اين بود كه آموزش وپرورش خودش 
بايد مس��ائلش را ح��ل كند. آيا االن اي��ن ديدگاه و 
جهت گيری در مجموعة نظام به وجود آمده يا توسعه 

پيدا كرده است؟
ــه اعتقاد من امروز جامعة مدیران و برنامه ریزان ایرانی   ب
ــيدن به این بلوغ هستند که سرمایه گذاری در نهاد  در حال رس
آموزش وپرورش پربازده ترین سرمایه گذاری است. به حساب 
ریاضی این فهم را پيدا کرده اند. شاید برخی از اعضای دستگاه 
ــا را فهم نکنند، یعنی در حرف این را  حکومتی هنوز این معن
بگویند، اما در عمل کمی متفاوت عمل کنند، اما امروزه تقریبًا 
ــور  ــتگاه اجرایی و بخش های کش ــتگاه قانون گذاری، دس دس

 
حرکت 

آموزش وپرورش 
در سال های بعد 

از انقالب به سمت 
تعالی بوده است. 
برای مثال، زمانی 

فقط نزدیک به 60 
درصد دانش آموزان 
الزم التعلیم تحت 

پوشش بودند. طبق 
آخرین سرشماری 

قبل از انقالب، یعنی 
سال های 54-55، 

نزدیک 40 درصد از 
کودکان الزم التعلیم 

تحت پوشش 
نبودند، ولی امروز 

ما می توانیم بگوییم 
نزدیک 93 درصد 

از بچه ها یا فراتر از 
آن و با سرشماری 
جدید، 97 درصد 

از بچه های 
الزم التعلیم، تحت 

پوشش کامل 
هستند و این 

یک تعالی است 
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ــيده اند.  ــای برنامه ریزی و بودجه ای به این فهم رس در حوزه ه
ــاخص ها همه روی  ــه آمارها و ش ــت ک ــل آن هم این اس دلي
ــرورش تأکيد می کنند و انتظارات و توقعاتی هم که  آموزش وپ
امروزه برای آموزش وپرورش مطرح می کنند، نشان می دهند که 

این کار از آموزش وپرورش برمی آید.
ــورای عالی آموزش وپرورش  ــال قبل که در ش من چند س
ــه کميسيون  ــبتی به مجلس رفته بودم. در دو س بودم به مناس
ــؤال کردم اینکه شما از  ــتان صحبت کردم. از آقایان س با دوس
ــن دانش آموزان  ــرورش انتظار دارید قرص آهن بي آموزش وپ
ــت و درمان  ــع کند، درحالی که این وظيفة وزارت بهداش توزی
است، از کجا ناشی می شود؟ چرا می گویيد واکسيناسيون را باید 
ــد؟ چرا ادارة راهنمایی و رانندگی  آموزش وپرورش ترویج کن

می گوید هميار پليس باید از دانش آموزان انتخاب شود؟
بعضی از آقایان می گفتند برای اینکه آموزش وپرورش می تواند 
این کار را انجام دهد. پس آموزش وپرورش رکن است. اگر به 
آموزش وپرورش به عنوان جایگاه سرمایه گذاری نگاه کنيد، تغيير 
رفتار ایجاد می شود. اگر بگویيد آموزش وپرورش مصرفی است 
و پول در اختيارش نگذارید که دیگر آموزش وپرورش متعالی 

به وجود نمی آید!
مثال دیگر اتفاقی است که همين امسال افتاد؛ زمانی که من 
ــی به دنبال اعتبار آن بودم، دو  برای تأمين کاغذ کتاب های درس
ــنهاد مطرح بود: یکی اینکه یارانة کاغذ کتاب های درسی  پيش
حذف شود؛ حتی همکاران سازمانی خود من هم موافق بودند، 
ــی باید یارانه  اما دولت موافق نبود و می گفت برای کتاب درس
داد. نه تنها باید یارانه داد و ارز آن را تأمين کرد، بلکه حتی وقتی 
بخش صنعت یا بازرگانی گفت ارز کتاب درسی را ردیف سه 
بگذاریم، سياست گذار آن را نپذیرفت و گفت که ارز مرجع باید 
بگيرد. یعنی کتاب درسی جزو کاالهای اساسی مثل نان و دارو 
ــت. این نشان نمی دهد که این مجموعه در حال رسيدن به  اس

بلوغ است و مصرفی نيست؟!

 آيا شما فكر نمی كنيد اين موضوعی بديهی است و 
دولت ها نمی توانند از اين خدمات سر باز بزنند؛ كما 

اين كه در دهه های گذشته هم كمک كرده اند!
 نه، زمانی در این بدیهی تردید وجود داشت، االن نه تنها 

تردید نيست، بلکه روی آن تأکيد می شود.
 منظورم اين است كه بودجة كتاب درسی را، چه قبل 
از انقالب و چه بعد از انقالب، هميشه تأمين می كردند، حتی 

قبل از انقالب كتاب را رايگان به ما می دادند.
دكترمحمديان: کتاب رایگان نبود، هميشه پشت جلد قيمت 

داشت.
 دورة ما كتاب های ابتدايی، البته تا سال چهارم، رايگان 
بود، ش��ايد زمان ش��ما نبود، اما زمان ما رايگان بود. 
بعد برای اولين بار شد پنج ريال و كم كم اضافه شد. 
منظور اين است كه توجه به آموزش وپرورش در اين 
حد بوده است. ما انتظارات بيشتری بايد داشته باشيم.

 بله، ولی سؤال اصلی این است که آیا نگرش نسبت به 
آموزش وپرورش از مصرفی بودن تغيير کرده است یا نه؟ که پاسخ 
ــت. االن به آموزش وپرورش از منظر سرمایه گذاری  مثبت اس
نگریسته می شود. در سند تحول و سياست گذاری های کالن، 
ــرمایه گذاری در آموزش وپرورش را پربازده می بيند،  نه تنها س
بلکه می گویند آموزش وپرورش دستگاه مولد سرمایة اجتماعی 
است. این تصریح می شود. توليد چيست؟ سرمایة اجتماعی و 
ــرمایة فرهنگی یعنی همان انجام دولت سازی و نهادسازی.  س
ــور، به اعتقاد  ــکالت این کش ــه عبارت دیگر، کليد حل مش ب
من، آموزش وپرورش است. این معنا در ذهن سياست مداران، 
ــدن است، هرچند  برنامه ریزان و بودجه ریزان در حال ایجاد ش
ممکن است این تغيير نگرش در بعضی جاها بطئی و کند باشد 

اما به نفع آموزش وپرورش در حال پيشرفت است.
 آقای دكتر! نش��انة اينكه معلمان در جامعه هم رديف 
استادان دانشگاه، فناوران و پژوهشگران قرار گرفته اند، 

چيست؟ 
ــند مکتوب تبدیل شود. البته شاید   وقتی این معنا به س
ــد تا افکار عمومی را هوادار این معنا  یکی دو سال طول بکش
ــت گذاری و  ــم. اما این انتخاب اتفاق افتاده و مرجع سياس کني
قانون گذاری پذیرفته است که نگاه به معلم همانند نگاه به بخش 
خدماتی مانند کارگر و کارمند نباشد. یعنی فکر کردن معلم و 
برنامه ریزی برای حضور در کالس را برایش ساعت کار حساب 
ــاعت کار می کند. معلم مثل استاد دانشگاه  کنند. نگویند 44 س
ــی و آموزشی اش هم باید با  و پژوهشگر، کار فکری، پژوهش
ــاب شود.اميدواریم در سه یا چهار سال آینده که زمان  هم حس
ــدن سند تحول است، بتوانيم همين هدف را پيش  عملياتی ش
ــاهد باشيم که ان شاءاهلل  ــال آینده باید ش ببریم. یعنی در پنج س
ــته باشند، مرجعيت علمی و  معلمان ما فرصت مطالعاتی داش
فرهنگی به آن ها برگردد و جایگاه اجتماعی آن ها ترميم شود. 
اگر جایگاه اجتماعی ترميم شود، معيشت آن ها هم ترميم خواهد 

شد. این ها حلقه های به هم پيوسته اند.
وقتی من نتوانم معيشت معلم را تأمين کنم، چون او فرصت 

آموزشی ندارد، مرجعيت علمی پيدا نمی کند.

 
در پنج سال آینده 

باید شاهد باشیم که 
ان شاءاهلل معلمان 

ما فرصت مطالعاتی 
داشته باشند، 

مرجعیت علمی و 
فرهنگی به آن ها 
برگردد و جایگاه 

اجتماعی آن ها ترمیم 
شود. اگر جایگاه 

اجتماعی ترمیم شود، 
معیشت آن ها هم 
ترمیم خواهد شد 
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ــویم  ــرف دیگر، اگر این جایگاه را برای معلم قائل نش از ط
ــه او فرصت آموزش ندهيم، مرجعيت اجتماعی هم ندارد؛  و ب
یعنی اگر دانش آموز ببيند معلم فقط یک شب از او جلوتر است، 
ارزشی برای او قائل نمی شود و دیگر این معلم منزلت اجتماعی 
ــت. همة این حلقه ها به هم پيوسته اند، اگر بتوانيم  نخواهد داش
ــند دیده  از آن طرف فاصله ها را کم کنيم که این موضوع در س
شده و از این طرف بتوانيم برای او منزلت اجتماعی ایجاد کنيم 
و فرصت مطالعاتی، پژوهشی و تحقيقی به او بدهيم، باید شاهد 
باشيم در پنج سال آینده در این جایگاه تفاوت معناداری ایجاد 

شده باشد.
ــال آینده در سال 1404 باید معلم ها را با درجات  در 13 س
ــان بشناسيم و این باید اتفاق بيفتد. ما باید  و رتبه های علمی ش
جهت را در این مورد این گونه بگذاریم که برای معلم ها هميشه 
ارزشيابی حرفه ای- مهارتی اتفاق بيفتد و رتبه بندی مهارتی باشد 

تا معلم قدم به قدم جلوتر از مراتب قبلی حرکت کند.
اگر بتوانيم هر ساله این چنين رتبه بندی داشته باشيم، خواهيم 

توانست در سال 1404 شاهد تحول در جامعة معلم ها باشيم. 
 معلم ها دوس��ت دارند بدانند براس��اس سند تحول 
بنيادين، در سازمان پژوهش و برنامه ريزی آموزشی، 
چه تحوالتی صورت گرفته و آيا اين تحول در تأليف 

كتاب های درسی آغاز شده است؟
ــيار مشتاق بودم در گفت وگو با شما   نکته ای که من بس
ــودم مطرح کنم، این بود که اوالً تأکيد  و همکاران فرهنگی خ
ــور اصلی تحول در  ــورزم بر این نکته که موت ــم و اصرار ب کن
آموزش وپرورش معلم ها هستند. یعنی اگر سند تحولی نوشته 
شود و به تصویب هم برسد، تا وقتی معلم اراده نکند، تحولی 
اتفاق نمی افتد. شاید بارها این خاطره را گفته باشم و بعضی از 
دوستان هم شنيده باشند: زمانی من در بازدید از کشور شوروی 
ــتم. سؤال کردم  ــابق، با وزیر آموزش آنجا گفت وگویی داش س
مشکل شما در پروستریکا )اصالحات اقتصادی( چيست؟ در 

زمان گورباچف بود.
ــداد، فکر کردم  ــرد و فوراً جواب ن ــر آموزش تأملی ک وزی
ــؤال را خوب مطرح نکرده ام، خواستم دوباره مطرح کنم که  س
گفت، فهميدم و پاسخ داد: »تغيير نگرش معلم ها«؛ اگر معلم ها 
ــت )اصالحات اداری  ــند گالسنوس ــتریکا همراه باش با پروس
اجتماعی( موفق است وگرنه موفق نيست. ما در انقالب اسالمی 
خودمان هم این موضوع را دیدیم. وقتی فرهنگيان جزو عناصر 
اصلی مسير انقالب شدند، انقالب پيروز شد؛ انقالب اجتماعی. 
ــت اگر بتوانيم  ــی اس ــن تحول به اعتقاد من انقالب آموزش ای
خوب انجام دهيم. و این انقالب آموزشی- تربيتی زمانی به ثمر 
ــد که معلم ها خودشان تحول را بخواهند. یعنی نگرش  می رس
معلم ها با نگرش مربوط به خود سند همسو شود؛ سند فقط یک 

متن مکتوب است.
ما براساس سند تحول راهبردی در مؤلفة برنامه ریزی درسی، 
سند دیگری را توليد کردیم که سند برنامة درسی ملی است. این 
سند هم مانند سند تحول، هدف غایی برای آموزش وپرورش 
ــت که دستيابی به مراتبی از حيات طيبه  را این فرض کرده اس
ــت. یعنی مجموعة نظام آموزشی،  ــطة دانش آموزان اس به واس
تعليم وتربيت، معلم، شاگرد، مدیران، برنامه ریزان درسی، مؤلفان 
کتاب درسی، همه و همه تالششان این است که دانش آموزان ما 

به مراتبی از حيات طيبه دست یابند.
 جناب عالی از معلم ها خيلی صحبت به ميان آورديد 
كه صحيح اس��ت و ش��كی هم در آن نيست. حتی 
اگر ما نخواهيم معلم تاثيرگذار باشد، باز هم هست. 
همگی ما معل��م بوده ايم و اين را به خوبی می دانيم. 
اين ك��ه می فرماييد ما به معلم خيلی بها می دهيم هم 
درس��ت اس��ت، اما آيا در عمل هم به نظرات آن ها 
توجه می كنيم؟ مثاًل امس��ال كالس ششم را به  جای 
اول راهنماي��ی داري��م كه نارضايتی های بس��ياری 
به وجود آورده است. مثاًل به معلم راهنمايی گفته اند 
باي��د ابتداي��ی تدريس كنی، س��اعات كارش زياد 
بوده و كم ش��ده، مدرس��ه كالس نداشته  و گفته اند 
باي��د كتابخانه را به كالس تبديل كنيد و... همة اين 

حرف ها اين موضوع را زير سؤال می برد.
 یقيناً در بروز و آغاز هر تحول مشکالتی پيش می آید. 
ــما همين انقالب اسالمی را در نظر بگيرید. زمانی که نظام  ش
شاهنشاهی را تغيير دادیم، آیا همه چيز با هم درست شد؟ با 
این حال، من هم به این معتقدم که معلم هم باید احساس کند 
فعال است و هم باید فعال باشد. اما در عين حال وقتی تحولی 
ــور  اتفاق می افتد، یقيناً نامالیماتی هم بروز می کند. ما در کش
ــام آموزش وپرورش ایجاد  ــی چند دوره تغييراتی را در نظ ط
ــه مبنایی نبوده، ما در دورة راهنمایی  کرده ایم. تغييرات هميش
ــال های 1351 و 52، همان سال هایی که من به  احتماالً در س

راهنمایی رفتم هم این مشکالت را داشته ایم. 
دكتر كاردان می گفت: طرح راهنمایی را در سال 1344 به 
من سپردند و من هم طراحی کردم و نوشتم. وقتی به مرحلة 
ــت. بعد هم طرح را از من  ــيد گفتند تا اینجا بس اس اجرا رس

گرفتند و گفتند بده به دیگران.
ــه من گفت. البته کاری  ــن را خود آقای دكتر كاردان ب ای
ــود که دیگران طراحی کرده  بودند. ما این نظرات را از صفر  ب
ــا صد مثل توليد خودروی ملی، خودمان طراحی کردیم، نه  ت
مستشار داریم و نه دیگرانی. حتی در همين سازمان پژوهش 
خدا رحمت کند دكتر اميری راد را که پيش از انقالب ریيس 
ــازمان آمدم،  ــازمان پژوهش بود. زمانی که من به س همين س
ــود و من رفتم عيادت  ــان بود. وی مریض ب اواخر عمر ایش
ایشان در بيمارستان. در نيم ساعتی که صحبت کردیم، ایشان از 
خاطرات خود برای من گفتند که چگونه ریيس سازمان شدند 
ــته  و اهميت آن را برای من بازگو کردند. با همان تعابير گذش
ــازمان  ــد: »اعالحضرت مرا صدا زدند و گفتند این س فرمودن
پژوهش عهده دار انقالب آموزشی است یا نوسازی آموزشی. 

من چند مستشار در اینجا داشتم.«
ــن نمی خواهم آن طرف را نقب بزنم. اما این اتفاقات در  م
آغاز هر تحول قابل پيش بينی است. نمی گویم نيست، ما باید 
ــد. ما در آموزش وپرورش بعد  کاری کنيم که به حداقل برس
ــاهد نظام جدید متوسطه بودیم. چند سال طول  از انقالب ش
کشيد و لطمات هم دید. اما صحبت این است که بنای ما این 
ــی  ــی به اجبار بياید. بنا هم نبود کس نبود که در آغاز کار، کس
آموزش نبيند. در بعضی جاها افرادی آموزش دیدند. براساس 
ــم ابتدایی طراحی کرده ایم  آمار جدید، ما 60هزار کالس شش
ــتيم. معلمان  ــاً 60هزار معلم در پایة دوم ابتدایی داش و تقریب

 
زمانی من در 

بازدید از کشور 
شوروی سابق، با 
وزیر آموزش آنجا 

گفت وگویی داشتم. 
سؤال کردم مشکل 
شما در پروستاریکا 

)اصالحات اقتصادی( 
چیست؟

 در زمان گورباچف 
بود. وزیر آموزش 
تأملی کرد و فوراً 
جواب نداد. فکر 

کردم سؤال را خوب 
مطرح نکرده ام، 
خواستم دوباره 
مطرح کنم که 

گفت، فهمیدم و 
پاسخ داد: »تغییر 
نگرش معلم ها« 
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ــر جای خود بودند. معلمان دوم را هم گفتيم بيایند  اول که س
تدریس کنند، معلم پایة ششم را که پایة جدیدی است، گفتيم 
ــتقبال کردند. در نتيجه  از معلمان پایة پنجم بياوریم. آن ها اس
پایة اول راهنمایی را ما نداشتيم. معلمان این پایه باید یک سال 
ــال اگر داوطلب  ــدند. به آن ها گفتيم این یک س تعطيل می ش
ــتند، پایة ششم تدریس کنند، اما آموزش ببينند. بعضی از  هس
معلم ها از این فرصت استفاده کردند و گفتند ما می آیيم. برخی 

هم نيامدند و خواستار انتقال شدند و... .

  جايگاه آموزش های فنی وحرفه ای را در سند تحول 
چگونه می بينيد؟

ــال های اخير این است که  یکی از هدف گذاری ها در س
ــال  ــته های فنی وحرفه ای را باال ببریم. لذا امس ما ظرفيت رش
ــال به 35  ــرورش از 25 درصد در این چند س در آموزش وپ
ــيدیم و هدف این است که به 50 درصد برسانيم.  درصد رس
یعنی 50 درصد بچه های ما از دورة راهنمایی به فنی وحرفه ای 
بروند. 50 درصد باقی مانده هم باید معلوم شود کجا می روند. 
علوم انسانی؛ علوم و معارف اسالمی، علوم تجربی یا ریاضی 
فيزیک؟ وقتی ما نتوانيم در کشور عدالت آموزشی ایجاد کنيم 
ــتا یا در روستا هنرستان نباشد،  ــتيم به روس و امکانات بفرس
دانش آموز باید کجا برود؟ حتماً علوم انسانی. پس ما اول باید 
برویم در آنجا هنرستان مرکزی ایجاد کنيم و به او امکان دهيم 

تا به هنرستان برود. این کار اتفاق می افتد و هزینه بر است.
ما امسال برای فنی وحرفه ای سراغ 50 درصد می رویم. در 
ــت گذاری کند،  ــن حال خود فنی وحرفه ای هم باید سياس عي
ــته ها؟ بين کامپيوتر و چوب و حسابداری که  اما در کدام رش
همگی فنی وحرفه ای اند کدام یک مورد نياز است؟ دوباره باید 
ــاغل بومی و قطبی را پيش بينی کنيم. در  ــته و ش آمایش داش
ــته ای، در آذربایجان، یزد و بوشهر هر کدام  مازندران چه رش

چه رشته ای؟
زمانی که آقای صالحی ریيس انرژی اتمی بود، من با ایشان 
ــم آموزش وپرورش  ــتم. فرمودند: »من می خواه مالقاتی داش
برای من چند نفر را در رشتة جوش زیر آب تربيت کند. من 
ــگاه، آن هم در دورة فوق ليسانس  گفتم این رشته را در دانش
ــی داریم. ایشان فرمود: ما به مهندس نياز نداریم، ما به  مهندس

کسانی در حد تکنسين زیر آب نياز داریم.

  آق��ای دكت��ر بحثی هم درب��ارة وضعيت مطالعه و 
كتابخوانی در كش��ور وج��ود دارد كه مورد توجه 
مقام معظم رهبری و بس��ياری از انديشمندان كشور 
اس��ت، ش��ما اطالع داريد كه االن وضعيت مطالعه 
و كتابخوانی در جامعة ما مناس��ب نيست و چندی 
پيش هم مقام معظم رهبری در اين زمينه تذكر دادند. 
عده ای معتقدند ك��ه آموزش وپرورش در اين زمينه 
كوتاهی كرده است و كتاب های درسی، به خصوص 
در س��ال های اول ابتدايی، جذاب نيست تا موجب 
رش��د عالقه به خواندن كتاب در بچه ها و در نتيجه 
رش��د فرهنگ جامعه ش��ود. نظر ش��ما در اين باره 

چيست؟
 من به خود کتاب درسی معتقد نيستم، رفتار نظام تعليم 

و تربيت می تواند به این نتيجه بينجامد. ما نرخ کتاب خوانی مان 
در کشور کم است. اما رفتارهای نظام تعليم وتربيت ما خيلی 
این نرخ را افزایش نمی دهد. ما دانش آموز را به خواندن کتاب 
ــی و کمک آموزشی )حل المسائل( مجبور می کنيم. این  درس

رفتار نامناسب است.
ــياری از افراد از معلم و خانواده ها  شاید بارها دیده اید بس
ــری را مطالعه می کند می گویند  ــی دانش آموز کتاب دیگ وقت
ــت را بخوان، یک وقت کتاب درسی می ماند. پس کتاب  درس
می خواند، اما همان کتاب درسی است. خواندن کتاب درسی 
هم ظرفيتی می خواهد، یک بار، دوبار، سه بار. اگر بيشتر از این 

بخواند دل زده می شود.
ــبد آموزشی شان کم نيست.  عمدة خانواده های ما هزینة س
ــی رسمی متمرکز است. به همين  اما عمدتاً روی کتاب درس
ــت که ما می گویيم نظام تعليم وتربيت باید اصالح  جهت اس
ــاختن بستة آموزشی است،  ــود که یکی از کارها متنوع س ش
مثل مجالت یعنی در کنار کتاب درسی باید مجله باشد. یعنی 
رسانة دیگری را وارد کنيم که نه شکل و شمایل و نه موضوع 
و جلدش شبيه کتاب درسی باشد. جدید باشد. در عين حال 
آموزنده هم باشد. در بستة آموزشی می تواند کتاب الکترونيک 

هم موجود باشد.
به طور کلی، شاید بتوانيم بگویيم که االن انفجار اطالعاتی 
شدید است. ما از کمبود مطالعه و از حيث وسعت اطالعات 
نمی هراسيم که کم شده ، بلکه عمق دانش کم است. اطالعات 
االن زیاد است، اما دانش و عمق آن کم است. انصافاً االن وقتی 
با بچه ها صحبت می کنی، از هر موضوعی حرف بزنی، شمه ای 
ــی ملی به آن  یا حرفی از آن می دانند. اما آنچه در برنامة درس
توجه کرده ایم تعقل و خالقيت است. کپی برداری زیاد شده و 

در واقع حکمت کم شده است.
  تنها كتاب و آثار مكتوب اس��ت كه به شما اجازه 
و فرص��ت می دهد دربارة آن فكر كنيد. در حالی كه 

رسانه های ديگر چنين اجازه ای را نمی دهند.
 البته این نتيجة فاصلة بين نسل ها و نسل جدید است. 
مثاًل من می گویم از بوی کاغذ لذت می برم. ولی نسل جدید 
ــای جامع مثل لغت نامه،  ــن هرچه هم از این نرم افزاره نه. م
ــتفاده  ــت، حوصله ندارم از آن  ها اس روایی و حدیثی آمده اس
ــاس لذت دیگری دارم. این  کنم. اما از ورق زدن کتاب احس
ــرعت را باال برده اند و به قول گنون، امروز بازار  نرم افزارها س

توليد انبوه است.
ولی با همة این ها من معتقدم که باید مواظبت کنيم. باوجود 
ورود رسانه های متنوع آموزشی و وسایل فناوری اطالعات و 
ــی، نقش معلم را کم نکنيم. به او توجه و  ارتباطات و آموزش

مرجعيت او را حفظ کنيم.
ــت. ما بحث  ــند تحول بنيادین به دنبال آن مرجعيت اس س
ــه و تا  ــته ایم. اما هميش ــازی را هم داش فناوری و هوشمندس
به حال مراقب  این بوده ایم که نقش معلم حذف نشود و اگر 
ــده اش، به عنوان اسوه، راهبر  بتوانيم معلم را با نقش ترميم ش
آموزشی، پژوهشگر و هدایت گر، مجموعاً، ببينيم، ولو اینکه 
آرمانی هست، آموزش وپرورش ما جهش می کند؛ اما اگر حد 

معلم را به مبصر کالس تنزل بدهيم، این اتفاق نمی افتد.

 
 یکی از 

هدف گذاری ها در 
سال های اخیر 
این است که ما 

ظرفیت رشته های 
فنی وحرفه ای را 

باالببریم. لذا امسال 
در آموزش وپرورش 

از 25 درصد در 
این چند سال به 

35 درصد رسیدیم 
و هدف این است 
که به 50 درصد 

برسانیم. یعنی 50 
درصد بچه های ما 
از دورة راهنمایی 
به فنی وحرفه ای 
بروند. 50 درصد 

باقی مانده هم باید 
معلوم شود کجا 
می روند. علوم 
انسانی؛ علوم و 
معارف اسالمی، 
علوم تجربی یا 
ریاضی فیزیک؟ 
 


