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آموزشوپرورشدردولتیازدهمیکوزارتخانهپرحاشیه
بود  ،چــرا که از همــان روزهــای اول دولت ،مجلســیها این
هدی هاشمی
وزارتخانه را زیر ذره بین بردند تا جایی که در طول ســه ســال
خبرنگار
دولــت اعتــدال 4 ،کارت زرد نصیب علی اصغــر فانی وزیر
ســابق این وزارتخانهشــد .اگرچه قراربــود در اواخر مهر ماه
امسالفانی برای باردوماســتیضاحشودتادر مقابل نمایندگانمجلسازعملکردشدفاعکنداماعمروزارتشبهرو
در رویی با بهارستان نشــینها قد نداد و پیش از آنکه پایش به مجلس باز شود خودش به استعفا تن داد تا «فخرالدین
دانشآشتیانی»تنها8ماهماندهبهپایانکاردولتیازدهمبرصندلیاینوزارتخانهتکیهزند.طبقهچهارمساختمان
شــهیدرجاییمحلقرارماباوزیرآموزشوپرورشبود.وزیریکهباجدیتوصراحتپاســخمیدهدوباکیازکسی
ندارد.اوهمانروزهاییکهوزارتخانهراازوزیرســابقتحویلگرفتبهخوبیمیدانســتکهاینوزارتخانهباکســری
بودجهوکمبوداعتبارومطالباتپرداختنشدهمعلمانروبهرواست.البتهخودشمیگوید«پرورش»گمشدهاین
روزهایمدارسکشــوراستکهمسئوالنآموزشیدراینسالهانسبتبهآنکوتاهیکردهاند.موضوعیکهبهگفته
دانشآشتیانیفقدانشموجبافزایشآسیبهایاجتماعیدربینبرخیازدانشآموزانشدهاست.برایهمین
تأکیدمیکنددراینمدتباقیماندهازدولتیازدهمفقطمیخواهدبهموضوعتعلیموتربیتدرمدارسبپردازد.

طی سه ماهی که شما مسئولیت وزارت آموزش و پرورش
را برعهــده گرفتیــد ،چه مشــکلی در وزارتخانه ذهن شــما
را درگیر کرده اســت که باید بــرای آن برنامهریزی عاجلی
کنید؟
مهمترین مشــکل مــا کارکرد نظــام تعلیم و تربیــت در مدارس
اســت .متأســفانه کارکــرد آمــوزش و پــرورش بیشــتر در حــوزه
آموزش بوده است .در این سالها اگر بحث برنامهریزی آموزشی
داشــتیم ،بیشــترین بحث ما این بود که فارغالتحصیالنی داشته
باشــیم کــه بتواننــد در جامعــه کارکــرد بهتــری داشــته باشــند.

بنابرایــن فکرمیکنــم یکــی از چالشهایــی کــه در نظــام تعلیم
و تربیــت با آن روبهرو هســتیم این اســت کــه فارغالتحصیلهای
مــا تأثیرگــذاری که بایــد در جامعه داشــته باشــند  ،ندارند .توجه
کنیــد کــه متخصصــان اقتصــادی کشــورها وقتــی میخواهنــد
درباره توســعه اقتصادی کشــوری حرف بزنند ،میگویند کشوری
میتواند به توســعه فکر کند که زیرســاختهایش درســت باشد.
برای زیرساختها مهمترین مسألهای که مطرح میشود ،نظام
تعلیم و تربیت است .علت هم این است که کارکرد نظام تعلیم
و تربیــت و مأموریت مدرســه تنها مســائل و محتوای آموزشــی و

کتابهای درســی نیســت بلکــه آن دانش و مهارتهــای زندگی
است که به دانشآموز منتقلشود .بنابراین هم اکنون مهمترین
مســأله ما این است که کارکرد واقعی مدرسه را تعریف کنیم و در
نهایــت باید دید که این نگاه و کارکــرد چگونه تحقق پیدا میکند.
ببینیــد یکــی از مهمترین مســائل ما این اســت که حتــی خیلی از
خانوادهها هم درباره اهداف فرســتادن فرزندانشــان به مدارس
چیــزی نمیداننــد .خیلیهــا میگوینــد میآید تا باســواد شــود،
شیمی ،فیزیک و ریاضی یاد بگیرد .آنها نمیدانند که فرزندشان
به مدرسه میآید تا پرورش پیدا کند ،تا مهارت زندگی یاد بگیرد.
آنها نمیدانند که مدرسه رفتن فقط برای با سواد شدن نیست .با
این همه به نظرم میرسد که باید یک آگاهی و بینشی در جامعه
مطرح شــود و اولیا را نســبت به کارکرد مدرسه آشنا کنیم و به آنها
بگوییــم که تربیت و پــرورش کودکان برای ما مهمتــر از یادگیری
ریاضی و فیزیک است.
یعنی شما از مدیران خواسته اید که در مدارس به موضوع
تربیت و پرورش کودکان بیشتر بپردازند؟
بلــه دقیقــاً .در ایــن مــدت بیشــتر بحثهایــم دربــاره مباحــث
پرورشــی و بینشی بوده اســت .در این ســه ماه با مدیران استانها
جلســات مختلفــی را برگــزار کــردم و بــا رؤســای مناطــق هــم
جلســاتی را گذاشــتم .همچنیــن در هــر اســتانی کــه مــیروم،
میخواهــم بــا جمعــی از معلمان و مدیــران مــدارس صحبت
کنــم .هدفــم ایــن اســت ابتــدا ایــن نگــرش را در بیــن همکارانم
جابینــدازم کــه مدرســه فقط جای یــاد گرفتــن فیزیــک ،ریاضی
و ادبیــات نیســت ،بلکه مدرســه جایگاهی اســت کــه دانشآموز
باید تربیت شــود ،یاد بگیرد با مشــکالت زندگــی چگونه برخورد
کنــد .ببینید مــن همچنان بر این باورم که در این ســالها ســلطه
آموزش موجب شــده که پرورش در مدارس کشــور کمرنگ شود

