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در دولت های یازدهم و دوازدهم متاســفانه به دالیل مختلــف با تغییرات مکرر 
وزرای آموزش و پرورش مواجه شــده ایم، اما بخشــی از تغییرات متعدد به این 
دلیل بوده اســت که در این دولت ها به ویژه در دولت دوازدهم جایگاه و توجه به 
آموزش و پرورش از آنچه که قبال هم بوده پایین تر آمد، یعنی مســائل دیگری در 
اولویــت باالتری قرار گرفت و آموزش و پــرورش را به پله های پایین تری هل داد.

بنــده بر این عقیده بودم که نســبت به همکاران من و معلم هــا در نظام رتبه بندی و 
ســایر مسائل آموزش و پرورش اجحاف شــده و من نمی توانستم در چشمان همکارانم 
نــگاه کنم و دائمــاً وعده ماه های آینــده را بدهم؛ به همین دلیــل معتقد بودم رفتن 
و اســتعفایم از آمــوزش و پرورش می تواند بــه بهبود شــرایط همکارانم کمک کند.

باید تعریف آموزش و پــرورش در بیان مســئوالن و مطالبه کنندگان این حوزه 
تغییر پیدا کنــد؛ امروزه آموزش و پــرورش را ســوادآموزی تعریف می کنند، 
زمانــی که روحیــه تکنوکراتی بر اداره جامعه حاکم می شــود کســی را موفق 
می دانیم که معادالت ریاضی را به خوبی بلد باشــد و زمانــی که تعریف مان این 
اســت نباید توقع داشــته باشــیم که نگاه به آموزش و پرورش تغییر پیدا کند!

 امروز یکــی از اصلی تریــن موانع موجود 
تربیت دانش آموزان، موسسات  در مســیر 
کنکوری، کالس هــا و کتاب های به اصطالح 
کمک آموزشی و روش های غلط آماده کردن 
برای کنکور اســت. متاسفانه در سایه غول 
کنکور موانع متعددی چون قارچ های سمی 
رشــد کرده که اجازه تربیت را از مدارس و 
محیط های آموزشی گرفته است؛ این قارچ ها 
نخواهند  اجازه  خانواده ها  و  دانش آموزان  به 
داد تا توانایی هایی چــون تعهد اجتماعی، 
ایثــار و فداکاری، توجه به مظلوم و ســایر 
مفاهیم عالی در تعلیم و تربیت را کسب کنند.

تنها کسی که نســبت به مسائل حوزه 
آمــوزش و پرورش دغدغه داشــته و 
دارد شــخص رهبر معظم انقالب است، 
تعلیم  نقش  به  نگاهی عمیق  ایشــان 
و تربیــت کــودکان و نوجوانان دارند 
 و بــا تمام وجود بر ایــن باورند که راه 
برون رفت از مشــکالت امروز و فردای 
جامعه، آموزش و پرورش و توجه به آن است.

با  نماینــدگان مجلــس  متاســفانه 
یک مصوبــه و بــدون در نظر گرفتن 
دِر  افراد  مهارت های  و  شایســتگی ها 
مدارس را به روی هزاران نفر به اصطالح 
معلم باز می کنند تا نیاز نیروی انسانی 
را مرتفع کنند، هیچ کشــوری را پیدا 
نخواهید کرد که نســبت به معلم و به 
کارگیری معلم این قدر بی تفاوت باشد! 

 بررســی عملکرد وزارت آموزش و پرورش در 
دولت های یازدهم و دوازدهم بیانگر رفت و آمد چهار 
وزیر است، در حالی که از ابتدای دولت اصالحات تا 
پایان دولت دهم، پنج وزیر در آموزش و پرورش بر 
مســند کار بودند؛ به نظر می رسد طی 6 سال اخیر 
هیچ برنامه مشخصی برای اداره آموزش و پرورش 
وجود نداشته و ندارد و آموزش و پرورش که وظیفه 
نیروی  باارزش ترین ســرمایه کشور یعنی  تربیت 
انسانی را دارد جزو اولویت ها نبوده است، علت این 

موضوع چیست؟
پاسخ به این سؤال نیازمند مرور یک مقدمه است، هرچند 
این مقدمه بدیهی و تکراری است اما بیان چندباره آن ضرورت 
دارد؛ مسئله آموزش و پرورش یکی از معدود شئونات اجتماعی 
اســت که به نتیجه رســیدن برنامه ها و محقق شدن اهدافش 
مستلزم زمان طوالنی است، بنابراین برنامه های تعلیم و تربیت 
یک فرآیند مســتمر و تدریجی را اقتضا می کند که به تبع آن 
در بدنــه مدیریتی آموزش و پرورش نیز این فرآیند باید وجود 

 رئیس جمهور باید به اندازه »برجام« 
درباره آموزش و پرورش احساس مسئولیت کند

علت استعفای من اجحاف به فرهنگیان در نظام رتبه بندی بود
محسن پورعرب

صحبت از آموزش و پرورش که به میان می آید خاطرات دومین خانه ای که در آن رشد و پرورش یافتیم زنده 
می شود، خانه ای که مدرسه می خوانیمش سهم بسزایی در تعلیم و تربیت افراد جامعه دارد.

با این حال این روزها مدرسه و در رأس آن نظام آموزشی کشور حال و روز خوشی ندارد؛ خبرهای نگران کننده و 
تلخ پیرامون آموزش و پرورش کشور تا اندازه ای افزایش یافته که گواه در اولویت نبودن این حوزه است. کمبود سرانه 
آموزشی، فرسوده بودن کالس های درس، وجود مدارس کپری و کانکسی، تراکم باالی دانش آموزان در کالس های 
درس، نبود اعتبار و بودجه کافی، کمبود معلم و... برخی از مشکالت ریز و درشت و قدیمی آموزش و پرورش است.
به عقیده کارشناســان و صاحب نظران، آموزش و پرورش از نبود یک برنامه مشخص رنج می برد، برنامه ای که 
بتواند طبق یک زمان بندی و به تدریج مشکالت را برطرف کند؛ متأسفانه نحوه مدیریت در آموزش و پرورش طی 
6 سال اخیر به گونه ای بوده که این وزارتخانه پرتالطم ترین روزهای کاری اش را پشت سر گذاشته است. جا به جایی 

چهار وزیر، مهر تاییدی بر این ادعا است.
به همین منظور برای واکاوی ریشه مشکالت آموزش و پرورش به سراغ وزیر سابق آموزش و پرورش، »سیدمحمد 
بطحایی« رفتیم، فردی که پس از 22 ماه حضور در آموزش و پرورش به ناگاه استعفا داد تا ابهام های فراوانی پیرامون 

رفتنش ایجاد شود.متن زیر حاصل دو ساعت گفت وگو با وی است که از نظر شما خوانندگان گرامی می گذرد.

داشته باشد.
بررسی عملکرد آموزش و پرورش در 40 سال انقالب اسالمی 
نشان می دهد هر زمان آموزش و پرورش ثبات مدیریتی داشته، 
دستاوردهایی را نیز کسب کرده است بنابراین بین ثبات مدیریتی 
و موفقیت طرح ها و برنامه های آموزشی و پرورشی همبستگی 

وجود دارد.
همان طور که شــما به این اشکال اشــاره کردید، تغییر و 
جا به جایی متعدد و مکرر وزرای آموزش و پرورش به عنوان یکی 
از حلقه های مدیریتی در نظام آموزش و پرورش کشــور بدون 
هر شــک و شبهه ای به برنامه ها لطمه خواهد زد؛ فردی که به 
عنوان وزیر منصوب می شــود هرچقدر هم که به برنامه های از 
پیش تعیین شده اشراف داشته باشد باز هم یک سری برنامه ها 
و طرح هایــی را برای تحول و موفقیت آموزش و پرورش ایجاد 
می کنــد و به دنبال آن تیــم مدیریتی را که بتواند این طرح و 
برنامه ها را عملیاتی کند انتخاب می کند، با این حال زمانی که 
این تیم تصمیم می گیرد تا به اهدافش دست پیدا کند با تغییر 
وزیر دوباره تیم تغییر پیدا می کند و لطمه های فراوانی به طرح ها 

و برنامه ها وارد می شود.
در دولت های یازدهم و دوازدهم متاسفانه به دالیل مختلف 
با تغییرات مکرر وزرای آموزش و پرورش مواجه شــده ایم، اما 
بخشی از تغییرات متعدد به این دلیل بوده است که در دولت های 
یازدهــم و دوازدهم و به ویژه در دولت دوازدهم جایگاه و توجه 
به آموزش و پرورش حتی از آنچه که قبال هم بوده پایین تر آمد 
یعنی مسائل دیگری در اولویت باالتری قرار گرفت و آموزش و 

پرورش را به پله های پایین تری هل داد.
اینجا الزم اســت یــک نکته مهم مورد توجــه قرار گیرد، 
اینکه معتقدم جایگاه آموزش و پرورش تنزل پیدا کرده و مورد 
غفلت واقع شــده است تنها به معنی بی توجهی به بودجه این 
وزارتخانه نیســت چراکه چه بسا اعداد و ارقام بودجه نسبت به 
گذشته افزایش پیدا کرده باشد؛ متاسفانه هر زمان که مدیران 
و دغدغه مندان حــوزه تعلیم و تربیت از بی توجهی به آموزش 
و پرورش گالیه می کنند، افرادی که کمتر با این حوزه آشــنا 
هستند ذهنشان به سمت بودجه و تخصیص اعتبار می رود، در 
حالی که منظور تنها پول نیست و چه بسا پول بخش کمی از 

بی توجهی و غفلت از آموزش و پرورش را شامل شود.
وقتی صحبت از توجه به آموزش و پرورش می شود مطمئنا 
در گام نخست مستلزم توجه رئیس جمهور، معاونین، نمایندگان 
مجلس و روسای سایر قوا است که به تبع این توجه افکار عمومی 
متوجه آموزش و پرورش می شود. حوزه تعلیم و تربیت از دیده 
نشدن بسیار رنج کشیده است و بسیاری از مشکالتش به دلیل 

عدم توجه است.
آقای دکتر منظورتان از دیده شدن آموزش و پرورش 

را دقیق تر بفرمایید!
آموزش و پرورش باید دغدغه عموم جامعه باشد؛ برای این 
منظور نحوه مواجهه صدا و سیما و رسانه های ارتباط جمعی با 
مســائلی که دغدغه عموم جامعه است را در مقایسه با مسائل 

حوزه آموزش و پرورش در نظر بگیرید. 
ارزشمندترین سرمایه هر کشوری نسل آینده آن است که 
سرمایه هایی چون نفت و گاز هم نمی توانند جایگزین آن شوند 
بنابراین الزم است تا این سرمایه گران بها به عنوان یک دغدغه 

مهم مورد توجه عموم قرار گیرد.
جامعه باید نسبت به مدرسه حساس باشد و این حساسیت 
در واکنش نسبت به تمامی مسائل یک مدرسه باید نمود پیدا 
کند؛ جامعه باید کمی ها و کاستی های مدرسه را مطالبه کنند، 
باید میزان مهارت معلم را مطالبه کنند، باید توان مدیریتی مدیر 

مدرسه را جویا شوند.
اما همان طور که گفتم در گام نخست مسئوالن باید نسبت 
به مدرسه و آموزش و پرورش حساسیت و دغدغه داشته باشند، 
بــه عنوان مثال زمانی که رئیس جمهور یا معاونین و یا ســایر 
مســئوالن برای افتتاح پروژه ای عازم یک شــهر می شوند بین 
راه از یک مدرســه نیز بازدیدی داشته باشند؛ همین سرکشی 
مسئوالن عالی رتبه سبب الگو گرفتن مدیران استانی می شود. 
جالب است بدانید به همان میزان که معیشت مطالبه فرهنگیان 
است، توجه و نگاه به آنان نیز سهم بسیاری از خواسته های این 

قشر را شامل می شود.
به عنوان کســی که بیش از 30 ســال در حوزه آموزش و 

پرورش فعالیت کرده اســت معتقدم توجه به این حوزه، نگرانی 
درباره مسائل و مشکالت مدارس، توجه به مشکالت معلم ها و نگاه 
به نقطه ضعف ها دائما رو به افول است؛ اهمیت آموزش و پرورش 
به اندازه ای است که به عقیده من وزیر آموزش و پرورش باید در 
تمامی جلسات هیئت دولت مورد سؤال رئیس جمهور قرار گیرد.

با این حال تنها کســی که نسبت به مسائل حوزه آموزش 
و پرورش دغدغه داشــته و دارد شــخص رهبر معظم انقالب 
است، ایشــان نگاهی عمیق به نقش تعلیم و تربیت کودکان و 
نوجوانان دارند و با تمــام وجود بر این باورند که راه برون رفت 
 از مشــکالت امروز و فردای جامعــه، آموزش و پرورش و توجه 

به آن است.

با چنین شرایطی به نظر می رسد برای اینکه آموزش 
و پرورش اولویت مسئوالن باشــد و مورد توجه عموم 
جامعه قرار گیرد ابتدا مستلزم یک برنامه مشخص برای 
یک تحول بنیادین است، برنامه ای که بتواند مسئوالن 
و جامعه را با خود همراه کند، البته سندی تحت عنوان 
ســند تحول بنیادین تدوین شده است اما فاز عملیاتی 
شدن آن نمود مشخصی در حوزه تعلیم و تربیت نداشته 
است؛ حاال سؤال اصلی این است که چرا پس از 40 سال 
هنوز نتوانستیم برنامه ای برای تحول عظیم طراحی کنیم؟

مدیران پس از ورود به آموزش و پرورش متاسفانه به دلیل 
گستردگی جریان های روزمره و امورات وزارتخانه، تابع مسائل و 
جریان ها می شوند؛ همین مسئله بزرگ ترین آفت کیفیت بخشی 

به آموزش و پرورش است.
بنــده زمانی که در آموزش و پرورش به عنوان وزیر حضور 

داشــتم دائما این جمله را با خودم مرور می کردم تا بلکه بتوانم 
از گرداب روزمرگی فرار کنــم. آموزش و پرورش همواره دچار 
کمبود بودجه بوده است، آموزش و پرورش همواره دچار مشکالت 
معیشتی معلمان بوده است، آموزش و پرورش همواره با کمبود 
تجهیزات و امکانات آموزشــی رو به رو بوده اســت، آموزش و 
پرورش همواره با مشکالت ایاب و ذهاب دانش آموزان و معلمان 
مواجه بوده است بنابراین مشاهده می کنید که مشکالت و امورات 
روزمره و همیشگی آموزش و پرورش یا همان آفت ها به اندازه ای 

است که مدیران را در خود می بلعد!
زمانی که مدیران توســط آفت ها بلعیده می شوند حتماً و 
حتماً یا ســند تحول بنیادین اجرا نخواهد شــد یا تحت فشار 
افکار عمومی یک الیه بســیار بسیار سطحی از سند تحول اجرا 
می شود؛ بررسی عملکرد وزرای آموزش و پرورش نشان می دهد 

سند تحول بنیادین آن طور که باید اجرا نشده است.
ســنگین بودن موج آفت ها سبب شد تا در دوران مدیریتم 
حدود 15 پروژه مرتبط با ســند تحول را به شــخصه مدیریت 
کنم چراکه حدود 80 درصد انرژی وزارت صرف کارهای روزمره 
می شود بنابراین باید با برنامه ریزی 20 درصد باقی مانده را صرف 

پروژه های استراتژیک کرد.
اما اینکه سؤال کردید چرا فاز عملیاتی سند تحول بنیادین نمود 
مشخصی ندارد باید عرض کنم که سند تحول یک سند استراتژیک 
است و متاسفانه به زبان عمل ترجمه نشده است؛ با اینکه معلم و 
مدیر یک مدرسه این سند مفهومی را می خوانند و درک می کنند 
اما ســؤال اینجاست که مدیران یک مدرسه باید چه کنند تا این 
ســند از روی کاغذ به عرصه عمل انتقال پیدا کند؟ متاسفانه در 
ترجمه سند تحول به زبان عملیاتی ضعیف عمل کردیم؛ همواره 
درباره اهداف متعالی سند تحول صحبت شده است، صحبت هایی 

که به آرزوهای آسمانی تشبیه می شوند!
هیچ کس در بدنه آموزش و پرورش مخالف سند تحول بنیادین 
نیست اما کسی هم نمی داند که چگونه آرزوهای آسمانی سند تحول 
را جامع عمل بپوشاند؛ سند تحول بی عیب و نقص نیست اما انصافا 
به عنوان یکی از کامل ترین اسناد حوزه آموزش و پرورش می تواند 
رشد و تعالی تعلیم و تربیت را تضمین کند. از سوی دیگر همان طور 
که حضرت آقا اشاره کردند سند تحول باید به صورت متوازن و پله به 
پله عملیاتی شود بنابراین نباید توقع داشته باشیم این سند طی یک 
 تا دو سال یا حتی پنج سال مستقر شود و تمامی زیرنظام های آن 

عملیاتی شوند.
آقای دکتر اشاره کردید که تمامی مشکالت آموزش 
و پرورش وابسته به اعتبارها و بودجه نیست، در صورتی 
که طی روزهای اخیر خبرهایی منتشر شده که اگر بودجه 
مورد نیاز سال آینده آموزش و پرورش تامین نشود شاهد 

کاهش 20 درصدی پوشش تحصیلی خواهیم بود.
بحث اعتبار که به آن اشاره کردید؛ از گذشته تا به امروز این 
سؤال چالش همیشگی آموزش و پرورش بوده است که آیا باید 
اعتبار و بودجه الزم تعلق بگیرد تا توجه و دغدغه الزم نســبت 
به آموزش و پرورش ایجاد شــود؟ و یا باید توجه و حساســیت 
جامعه نســبت به آموزش و پرورش را افزایش دهیم تا اعتبارها 
و بودجه آموزش و پرورش افزایش پیدا کند؟ این دوگانه شبیه 

همان مثال معروف مرغ و تخم مرغ است.
به عقیده بنده حالت دوم صحیح است، یعنی باید کاری کنیم 

تا آموزش و پرورش مطالبه و دغدغه جامعه باشد.
چگونه آقای دکتر؟ به قول شما این نگاه و توجه به این 
حوزه دائما رو به افول است، با این شرایط چگونه می توانیم 

ایجاد مطالبه و دغدغه کنیم؟
اگر آموزش و پرورش مطالبه و دغدغه آحاد جامعه باشد مردم 
دیگر اجازه نمی دهند که یک سازمان یا نهاد دولتی یا حاکمیتی 
ساختمان بلندمرتبه ای را بسازد در حالی که در کنار آن ساختمان 
مدرسه ای از نبود امکانات و فضای آموزشی مناسب رنج می برد؛ 
مردم اجازه نخواهند داد که سازمان یا نهادی چندین خودروی 
لوکس را در اختیار داشــته باشد اما یک راهنمای آموزشی که 
وظیفه اش سرکشی به مدارس روستایی است به دلیل عدم وجود 

وسیله نقلیه وظیفه اش را انجام ندهد!
اما پاســخ به سؤال شــما؛ یک راه همان است که قبل تر 

اشاره کردم، رئیس جمهور باید باور داشته باشد که تنها مسئول 
سیاست خارجه نیست، تنها مسئول برجام نیست، رئیس جمهور 
همان قدر که باید درباره برجام پاسخگو باشد به همان میزان باید 
درباره آموزش و پرورش احساس مسئولیت کند و نگران باشد و 
به تبع آن مدیران استانی نیز درباره آموزش و پرورش و مدارس 
احســاس مسئولیت خواهند کرد؛ متاسفانه به استثنای برخی، 
اکثر اســتانداران تنها در مناسبت ها و مراسم های تشریفاتی به 
مدارس ســر می زنند و در این مراسم به بیان جمله های ایده آل 

و تکراری بسنده می کنند.
در گام بعدی باید تعریف آموزش و پرورش در بیان مسئوالن 
و مطالبه کننــدگان این حوزه تغییر پیدا کند؛ امروزه آموزش و 

پرورش را ســوادآموزی تعریف می کننــد، معتقدند آموزش و 
پرورش باید نوشتن و خواندن را آموزش دهد، تاریخ و جغرافیا 
را تعلیم دهد، فرمول های شــیمی و فیزیک را آموزش دهد و 
در نهایت دانش آموزان بتوانند نمره های برتر را کسب کنند! و 
وزیر آموزش و پرورش زمانی موفق است که نمره های خروجی 
مدارس، 20 باشد. در عین حال تلقی و تعریفی که رهبر معظم 
انقالب از آموزش و پرورش دارند با ســوادآموزی متفاوت است 

و خیلی فراتر از سوادآموزی است.
چرا تا به االن نتوانســته ایم به آن تعاریف و ایده آل 

رهبر معظم انقالب نزدیک شویم؟
بخشی از این نتوانستن به اعتقادهای افراد مربوط می شود، 
یعنی آن مدیر ارشد کشور باور و اعتقادش این است که آموزش 

و پرورش سوادآموزی است.
پس اینجا می توانیم نتیجــه بگیریم که اگر نگاه به 
آموزش و پرورش رو به افول بوده ناشــی از اعتقاد رو به 

افول مسئوالن به حوزه تعلیم و تربیت است؟
بله؛ زمانی که روحیه تکنوکراتی بر اداره جامعه حاکم می شود 
کسی را موفق می دانیم که معادالت ریاضی را به خوبی بلد باشد 
و زمانی که تعریفمان این است نباید توقع داشته باشیم که نگاه 

به آموزش و پرورش تغییر پیدا کند!
اینجا جا دارد به یکی از ســخنرانی های رهبر معظم انقالب 
که مربوط به حدود 10 تا 12 ســال پیش است اشاره ای داشته 
باشم، ایشان بیان می کنند که آموزش و پرورش این نیست که 
دانش آموزان را برای قبولی در بهترین رشــته های دانشگاه های 
برتر کشور آماده کنیم، به عبارت دیگر ایشان آموزش و پرورش را 
سوادآموزی نمی دانند بلکه دستگاهی می دانند که وظیفه ساخت 
نســل های آینده را به عهده  دارد نسل هایی که وقتی در جامعه 
قرار می گیرند بتوانند خشــم خودشان را کنترل کنند، تواضع 
و فروتنی داشــته باشند، کشورشان را دوست داشته باشند، به 
محیط خانه و خانواده عالقه مند باشــند و احترام بگزارند؛ این 
تعریف و توقع رهبری از آموزش و پرورش را بارها به همکارانم 
گفته بودم و معتقدم خالصه سند تحول بنیادین همین بیانات 

رهبر معظم انقالب است.
آیا گمان نمی کنید بخش عمده ای از مشکالت کنونی 
آموزش و پرورش و نرســیدن به نقطه مطلوب و مطالبه 
رهبر معظم انقالب از آموزش و پرورش علتش نبود نیروی 
ماهر در بدنه آموزش و پرورش برای تربیت باارزش ترین 

سرمایه کشور است؟
کامال فرمایش شما صحیح است، زمانی که صحبت از تحول 
می کنیم پله اول نیروی انسانی است به ویژه در آموزش و پرورش 

که موضوِع ماموریت، انسان است؛ در نظر بگیرید اگر قرار بود در 
بزرگ ترین کارخانه فوالدسازی کشور تحولی عظیم ایجاد کنیم 
مســئله تجهیزات و ابزارها اولویت داشتند و نیروی انسانی که 
نقش اپراتور را ایفا می کنند به نسبت تجهیزات وزن سبک تری 

را دارند اما در آموزش و پرورش برعکس است.
اگر ده ها و صدها سند تحول با پشتوانه قوی مطالعاتی هم 
نوشــته شود اما در اختیار معلمی قرار گیرد که شایستگی های 
الزم را نداشته باشد هیچوقت ختم به تحول نخواهد شد؛ زمانی 
که صحبت از تحول می کنیم یعنی فردی باشد که دانش کار را 
داشته باشد، مهارت های به کارگیری دانش کسب شده در عمل 
را داشته باشــد و تنها با خواندن کتاب های فنون معلمی نمره 
20 را کســب نکند و از همه مهم تر دارای بینش و نگرش مورد 

انتظار از یک معلمی که در تراز جمهوری اســالمی قرار اســت 
ایفای نقش کند باشد. وجود چنین معلم شایسته ای ساز و کار 

خاصی را می طلبد.
دانشگاه فرهنگیان با مشکالت عدیده ای دست و پنجه 
نرم می کند و در شرایط کنونی هم و غم این دانشگاه تامین 
نیروی انسانی مورد نیاز است؛ اما تامین نیروی انسانی به 
چه قیمتی؟ و با چه کیفیتی؟ آیا امروز توانسته ایم نیروی 
ماهری را تربیت کنیم تا عالوه بر تعلیم نسل آینده وظیفه 

تربیت را نیز به نحو احسنت انجام دهد؟
 امروز در بهترین شــرایط دانشــگاه فرهنگیان به مانند یک 
دانشگاه دولتی درجه چهار یا پنج تلقی می شود که این ایراد به همان 
مسئله »اعتقاد مسئوالن« باز می گردد که اعتقاد و باور این باشد که 
خروجی این دانشگاه باید افرادی باشند که وظیفه تربیت نسل های 
آینده را به عهده دارند. جالب است در این باره به یکی از تجربیاتم 
در سفر به یک کشور خارجی پیشرفته اشاره ای کنم؛ در این سفر 
از وزیر آموزش و پرورش آن کشــور اوضاع حوزه تربیت معلم شان 
را جویا شــدم. نکته حائز اهمیت در توضیحات آن شخص مربوط 
به حضور رئیس جمهور در یکی از دانشگاه های تربیت معلم می شد، 
به گونه ای که در سال سه یا چهار نوبت رئیس جمهور آن کشور که 
باالترین مقام اجرایی کشور است در یکی از دانشگاه های تربیت معلم 
حضور پیدا می کند و یک روز کامل را با افرادی که قرار اســت در 
آینده معلم شوند سپری می کند! این در حالی است که آن کشور 
 به نسبت کشور ما وسیع تر و دارای مسائل عدیده تری در حوزه های 

مختلف است.
به نظر می رسد با این شرایط، آن کشور پیشرفتش را 
مدیون نیروی انسانی ماهری است که تربیت شده همان 

معلم ها هستند؟
بدون شک همین است.

با این تفاسیر، می توانیم نتیجه بگیریم اینکه رهبر 
معظم انقالب تاکید می کنند راه حل گذر از مشکالت در 
داخل کشور است، یعنی تکیه و توجه به توانایی های با 
ارزش ترین سرمایه کشور که همان نیروی انسانی است؟ 

که البته ممکن است در تربیت آن کوتاهی شده باشد!
دقیقا همینطور است. اما دانشگاه فرهنگیان با توجه به شرایط 
فعلیش توانایی تربیت نیروهای شایسته و ماهری که ویژگی هایش 
را عنوان کردم، ندارد. باالخره از یک ساز و کار ناقص نمی توان 
توقع یک خروجی کامل را داشــت، مگر اینکه چشم هایمان را 

ببندیم و بگوییم انشااهلل گربه است!
دانشگاه فرهنگیان با وجود فراز و نشیب هایی که در سال های 
گذشته با آن مواجه بوده است در تالش است تا اثرگذاری مطلوبی 
داشته باشد اما بخش عمده ای از مشکالتش مسائلی است که از 

حیطه اختیاراتش خارج است.

اجــازه بدهید اینجا به یک مشــکل دیگــر در عدم تربیت 
نیروی ماهر اشــاره کنم؛ متاســفانه نمایندگان مجلس با یک 
مصوبه و بدون در نظر گرفتن شایســتگی ها و مهارت های افراد 
دِر مــدارس را به روی هزاران نفر به اصطالح معلم باز می کنند 
تا نیاز نیروی انسانی را مرتفع کنند، منظور بنده این نیست که 
این افراد شایسته نیستند بلکه مفهوم اصلی صحبتم این است که 
متاسفانه ضرورت و اهمیت تربیت نیروی انسانی ماهر را هیچکس 
درک نکرده است و اال مجلس نباید اجازه دهد که کسی بدون 
گذراندن دوره های تخصصی تربیت معلم وارد کالس درس شود!

به عنوان کســی که از کشورهای توســعه یافته و در حال 
توســعه بازدید داشــته ام و باتوجه به اینکه معلم هستم سعی 
کردم بازدید های تخصصی داشــته باشم و به کالس های درس 
رفته ام؛ با توجه به نتایج به دست آورده و فارغ از مبانی سیاسی و 
اقتصادی کشورها )سوسیالیستی و کاپیتالیستی( هیچ کشوری را 
پیدا نخواهید کرد که نسبت به معلم و به کارگیری معلم این قدر 
بی تفاوت باشد! فوق العاده نسبت به فعالیت معلم های فرزندانشان 
و کسی که وظیفه تربیت نسل های آینده را دارد سختگیر و دقیق 
هستند در مقابل بی خیال ترین کشور نسبت به معلم، کشور ما 
است که اجازه می دهد بدون گذراندن هیچ دوره تخصصی وارد 

کالس درس شود.
اجازه بدهید از مبانی و مشکالت ریشه ای آموزش و 
پرورش قــدری فاصله بگیریم و درباره ابهام های دوران 
مدیریتی شما در آموزش و پرورش گفت وگو کنیم. یکی از 
اقدام  های شما تقابل و مبارزه با موسسات کنکوری و کمک 
آموزشی بود تا جایی که نامه هایی را به رهبر معظم انقالب، 
وزرای ارشاد و صمت و سازمان صدا و سیما نوشتید و از 
آنها استمداد همکاری در این مسیر را کردید؛ از سویی 
همان طور که اشاره کرده بودید زورتان به این موسسات 
نرسید و رفتن شما از آموزش و پرورش این شائبه را ایجاد 
کرد که دلیل رفتن شما البی همین موسسات بوده است! 
به نظر می رسد همان طور که پیش تر گفتید نیمی از آن 
20 درصد انرژی که صرف امور استراتژیک کردید، برای 
مبارزه با این موسسات تلف شد، با این شرایط چرا مبارزه 

با این موسسات جزو اولویت های شما بود؟
ما معلم ها معتقدیم نقش ما پاک کردن مسیر تربیت و کنار 
زدن خار و خاشاک است؛ تربیت یک مفهوم تعالی جویانه و رو 
به رشــد است، یعنی خیلی از مواقع نیازی نیست دانش آموزان 
را در مســیر تربیــت هل دهیم بلکه کافی اســت تنها موانع و 
 چاله های موجود در مســیر تربیت را رفع کنیم تا دانش آموزان 

رشد کنند.
با این تعاریف امروزه یکی از اصلی ترین موانع موجود در مسیر 
تربیت دانش آموزان، موسسات کنکوری، کالس ها و کتاب های 
به اصطالح کمک آموزشــی و روش های غلط آماده کردن برای 
کنکور است؛ بنده به عنوان یک معلم و وزیر آموزش و پرورش 
یکی از مهم ترین رسالت های آموزش و پرورش را مبارزه با این 

موسسات و جریان و حذف این موانع می دانستم و می دانم.
متاسفانه کنکور و شیوه گزینش دانش  آموزان باوجود همه 
تالش هایی که صورت گرفته هنوز اصالح نشــده اســت، البته 
دستاوردهای خوبی داشــتیم اما این دستاوردها با تالش هایی 
که صورت گرفته قابل قیاس نیست؛ همچنان سایه غول کنکور 
را ســنگین می بینم و این غول همچنان غول است و تبدیل به 
موجود کوچکی نشده که بتوان آن را کنار زد و بر مسیر تربیت 

دانش آموزان سایه افکنده است.
از سویی همان طور که می دانید تالش هایی برای از بین بردن 
این غول در حال انجام اســت، اما متاســفانه در سایه این غول 
موانع متعددی چون قارچ های سمی رشد کرده که اجازه تربیت 
را از مدارس و محیط های آموزشــی گرفته است؛ این قارچ ها به 
دانش آموزان و خانواده ها اجازه نخواهند داد تا توانایی هایی چون 
تعهد اجتماعی، ایثار و فداکاری، توجه به مظلوم و سایر مفاهیم 

عالی در تعلیم و تربیت را کسب کنند.
این قارچ ها خانواده ها را هم مسموم کرده تا جایی که توقع 
آنها از مدرســه این است که کالس های کنکور برگزار کند و از 
تجارب آموزشگاه های موفق در کنکور استفاده کند تا دانش آموزان 

بتوانند رتبه های برتر کنکور را کســب و در یک دانشگاه ممتاز 
ادامه تحصیل دهند. در ایامی که بنده در وزارت آموزش و پرورش 
بودم یکی از اصلی ترین وظایفم را مقابله با این مسائل می دانستم 
و تنها مدیری که در این مســیر، تاکید می کنم تنها مدیری که 
در این مســیر شفاها و کتباً به بنده کمک کردند شخص مقام 
معظم رهبــری بودند! برای بنده خیلی عجیب بود هر زمانی که 
در محضر ایشان حاضر می شدم پیش از اینکه مطلبی را عنوان 
و گزارشــی را ارائه دهم، گــردش کار کاملی را از عملکرد بنده 
داشتند؛ آنقدری که ایشان به فعالیت ها و عملکرد بنده در آموزش 
و پرورش اشراف داشتند، شاید من نسبت به عملکرد معاونین و 

مدیرانم به این اندازه اشراف نداشتم!

بنابراین نامه ای را محضر ایشــان نوشتم، عالوه بر این آقای 
الریجانی ریاســت محترم مجلس در این باره نیز مکاتبه ای را با 
ایشان داشتند که بنده بعدها فهمیدم، که نتیجه این نامه نگاری، 
تاکیدهای ایشــان به صدا و ســیما و برخی نهادهای دخیل در 
این موضوع شد که با آموزش و پرورش در این مسیر همکاری 
داشته باشند؛ خوشبختانه با تاکیدهای معظم له آثار بسیار خوبی 

در مسیر مبارزه با این موسسات شاهد بودیم.
از ســویی با آقای علی عسگری رئیس سازمان صدا و سیما 
جلســاتی را داشتم، در این جلســات به ایشان عرض کردم که 
کتاب ها و کالس های کمک آموزشــی مانند دارویی برای یک 
بیمار است، آیا تا به حال شما در صدا و سیما تبلیغ آنتی بیوتیک 
داشته اید؟  نداشته اید، چراکه مجاز نیستید و این دارو باید توسط 
پزشــک برای بیمار نیازمند این دارو تجویز شود بنابراین، این 
کتاب و کالس و روش مناســب همه نیست و مخصوص برخی 
از دانش آموزان است؛ خروجی این جلسات خوشبختانه کاهش 
حجم تبلیغ های این موسسات بود اما امروز متاسفانه دوباره این 
تبلیغ های ســیر صعودی وحشتناکی گرفته اند؛ با آقای صالحی 

وزیر ارشــاد نیز گفت وگوهایی داشتم که به ایشان گفتم خیلی 
از کتاب های کمک آموزشی که مجوز انتشار می گیرند به مانند 

سم عمل می کنند.
متاســفانه این تبلیغ ها خانواده ها و دانش آموزان را به یک 
رقابت کاذب تشــویق می کند، حتی اگر شما به خودتان تلقین 
کنید که این کتاب ها و روش ها مناســب نیست و موجب تباه 
شدن فرزند شما خواهد شد و روح و روانش را متالشی می کند 
اما یک حس القایی به شما می گوید که ممکن است در این رقابت 
عقب بمانید پس به فرزندتان اجازه می دهید تا حداقل یکی دو 
کتاب کمک آموزشــی را خریداری کنــد یا در یکی دو کالس 
کمک درسی ثبت نام کند؛ این همان تاثیر قارچ های سمی است.

اما درباره شائبه ای که عنوان کردید باید بگویم که زور این 
موسســات به قدری نبوده و نیســت که بتوانند وزیر آموزش و 
پرورش را جا به جا کنند؛ نه آنها به اندازه ای گردن کلفت هستند 
و نه وزیر آنقدر ضعیف که بخواهند مدیر ارشد آموزش و پرورش 

را از مسیر کار خارج کنند.
اما رفت و آمد وزرای آموزش و پرورش و ثابت ماندن 
این موسســات و جریان ادامه دار کمک آموزشــی ها 

تایید کننده اظهارات شما نیست!
وزرای امروز و دیروز آموزش و پرورش در مسیر مبارزه با این 
موسسات یکپارچه نبودند؛ عالوه بر این هیچ اقدامی از جانب سایر 
مســئوالن و نمایندگان مجلس در تقابل با این موسسات صورت 
نگرفته است. متاسفانه آنطور که باید از آموزش و پرورش و وزیرش 

در مبارزه با این موسسات حمایت نشد.
البته ممکن اســت فعالیت این موسسات در برخی فرآیندها 
اثرگذار بوده باشد اما عامل اصلی رفتن من از آموزش و پرورش نبود.
امروز در نظام تعلیم و تربیت آنقدری که به شاخه های 
نظری توجه می شود به شاخه های فنی و حرفه ای و کار 
و دانش و مشکالت آنها در حوزه امکانات و اساتید ماهر 
توجه نمی شود؛ چقدر توانستید به بهبود فضا و امکانات 
این مدارس و همچنین به عالقه مند کردن دانش آموزان 

به کسب مهارت کمک کنید؟
طی 22 ماهی که در آموزش و پرورش حضور داشتم دو پروژه 
را در این راســتا آغاز کردیم که خوشبختانه با همکاری مدیران 

مدارس و سایر همکاران موفقیت های خوبی را بدست آوردیم.
در پروژه »ایران مهارت« که با همکاری وزارت کار و سازمان 
فنی و حرفه ای آغاز کردیم برای دانش آموزان متوســطه اول به 
تدریج یک مهارت را بر اساس پودمان هایی که تعریف کرده بودیم، 
اجرا کردیم. بر اســاس این برنامه دانش آموزان با توجه به نوع 
مهارت بین 20 تا 50 ساعت را صرف کسب مهارت می کردند، 
مســتحضر هســتید با این زمان نمی توان مهارتی را آموخت، 
بنابراین هدف اصلی این طرح عالقه مند کردن دانش آموزان به 

فعالیت های یدی و عملیاتی بود.
طبق بازدیدهایی که از مدارس مجری این طرح داشتم شور 
و شعف بســیاری را در دانش آموزان در زمان اجرای این طرح 
مشاهده کردم که تصمیمم بر این بود که اگر فعالیتم در آموزش و 
پرورش ادامه پیدا کند بخشی از برنامه درسی را به کسب مهارت 
اختصاص دهم. در دوران مدیریتی ام به دنبال این بودم تا چگالی 
مفاهیم شناختی و اصطالحاً حافظه محور را کاهش و در عوض 

چگالی مهارت آموزی را افزایش دهیم.
یکی دیگر از پروژه ها که آرزوی من و بخشی از همکارانم بود، 
این بود که بخشی از برنامه درسی متوسطه اول )دو ساعت در 
هفته( را در اختیار معلم قرار دادیم که تحت عنوان برنامه ویژه 
مدرسه یا بوم، معروف شد؛ بازدیدها و گزارش ها نشان می داد غالباً 
مدارس در این دو ساعت به سمت مهارت آموزی حرکت کرده اند.
قدم های خوبی برداشــته شد اما خیلی کوچک است، سهم 
عمده زمانی که دانش آموزان در مدارس هستند باید به یادگیری 
مهارت منجر شــود اما متاسفانه در حال حاضر سبد یادگیری 

دانش آموزان سهم عمده اش محفوظات است!
در ایام استعفای شما از وزارت آموزش و پرورش علت 
این موضوع تصمیم شــما برای حضور در مجلس آینده 
اعالم شد که البته با توجه به اتمام زمان و ثبت نام نکردن 
شما این فرضیه صحت نیافت؛ با این شرایط به عنوان سؤال 
پایانی گفت وگو بفرمایید که دلیل اصلی استعفاء و رفتن 

شما از آموزش و پرورش چه بود؟
کسی که لذت کار معلمی را چشیده باشد، معلمی را با هیچ 

کار دیگــری عوض نخواهد کرد؛ زمانــی که از آموزش و پرورش 
خارج شدم اولین پیشنهاد حضور در مجموعه سما و دانشگاه آزاد 
 بود که چون جنس این کار نزدیک به آموزش و پرورش هســت، 

پذیرفتم.
 بنــده بر ایــن عقیده بودم که نســبت به همــکاران من 
و معلم هــا در نظــام رتبــه بندی و ســایر مســائل آموزش 
و پــرورش اجحــاف شــده و من نمی توانســتم در چشــمان 
 همکارانــم نــگاه کنم و دایمــا وعده ماه های آینــده را بدهم؛ 
اســتعفایم  و  رفتــن  بــودم  معتقــد  دلیــل  همیــن   بــه 
 از آمــوزش و پــرورش می تواند بــه بهبود شــرایط همکارانم 

کمک کند.
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