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رییس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسالمی :

بساط کنکور جمع شود  /مدارس دولتی از مدارس غیرانتفاعی بهترند

رییــس کمیســیون آمــوزش و تحقیقــات مجلــس شــورای
اســامی بــا تاکیــد بــر لــزوم حــذف کنکــور گفــت :مجلــس در
حــال آمــاده کــردن طرحــی بــرای حــذف کنکــور اســت چــون
تــا زمانــی کــه بســاط کنکــور جمــع نشــود بســاط موسســات
و آموزشــگاه هــای کنکــور هــم جمــع نخواهــد شــد .
محمــد مهــدی زاهــدی کــه در کارنامــهاش ســکانداری
وزارت علــوم در ســالهای  ۸۴تــا  ۸۸و چهــار ســال ریاســت
کمیســیون آمــوزش و تحقیقــات مجلــس در دوره نهــم و ســه
ســال ریاســت ایــن کمیســیون در دوره دهــم را دارد ،بــا
حضــور در ایســنا در گفتوگویــی دربــاره راههــای مقابلــه
بــا مافیــای کنکــور و تعییــن تکلیــف آن گفــت :بنــده از
ســال  ۸۶تاکنــون یعنــی از دوران داشــتن مســئولیت در
وزارت علــوم درگیــر موضــوع کنکــور هســتم .آن زمــان
بــه ایــن نتیجــه رســیدیم کــه بایــد کنکــور حــذف شــود
لــذا بــا هماهنگیهــای صــورت گرفتــه بــا مجلــس هفتــم
بــرای ارائــه طرحــی دربــاره حــذف کنکــور ،مصــوب شــد
کــه اجــرای آزمونهــای اســتاندارد بــرای ســه ســال آخــر
دبیرســتان برگــزار شــود تــا نمــرات مــاک عمــل بــرای
جایگزینــی کنکــور باشــد .امــروز بعــد از گذشــت  ۱۱ســال از
ایــن مصوبــه ،ایــن آزمــون تنهــا بــرای کالس یازدهــم برگــزار
میشــود و بــرای کالسهــای دهــم و دوازدهــم عملیاتــی
نشــده اســت.
وی ادامــه داد :بــا اجــرا نشــدن کامــل آزمــون اســتاندارد
میتــوان ســه حالــت را نتیجــه گرفــت ،سســیتم آمــوزش
و پــرورش نمــی توانــد ،تســامح مــی کنــد یــا اینکــه بــه

دلیــل رخنــه برخــی عوامــل نفــوذی از بیــرون تفکــری ایجــاد
شــده کــه آمــوزش و پــرورش توانایــی برگــزای کامــل ایــن
آزمونهــا را نــدارد.
زاهــدی توضیــح داد :قبــول نــدارم کــه آمــوزش و پــرورش
توانایــی انجــام برگــزاری ایــن آزمــون را نــدارد؛ چــون دارای
امکانــات زیــاد و نیــروی انســانی خــوب ،متدیــن و کارا
و فضــای مناســب اســت .ایــن احتمــال وجــود دارد کــه
فشــارهای بیرونــی بــه آمــوزش و پــرورش باعــث شــده کــه
دســت بــه عصــا راه رفتــه و تســامح بــه خــرج دهــد ،یقیــن
دارم ایــن دو موضــوع بــه نوعــی بــا هــم مرتبــط هســتند
یعنــی تفکــری از بیــرون بــه آمــوزش و پــرورش القــا مــی
کنــد کــه بگویــد انجــام کامــل آزمــون هــای اســتاندارد
خطرنــاک اســت.
وی اضافــه کــرد :القائــات ایــن چنینــی بــه آمــوزش و پــرورش
میشــود کــه مگــر میتوانــد ســواالت آزمــون را بــرای هــر
ســه مقطــع قرنطینــه کنــد و لــو نــرود؟ ایــن القائــات باعــث
تــرس و وحشــت شــده و آمــوزش و پــرورش نســبت بــه
گذشــته بیــش از انــدازه دســت بــه عصــا راه مــیرود و در
توســعه آزمــون اســتاندارد کوتاهــی میکنــد .یقینــا در
صــورت اجــرای کامــل آزمــون اســتاندارد امــروز کنکــور
حــذف شــده بــود.
رئیــس کمیســیون آمــوزش و تحقیقــات مجلــس در جمــع
بنــدی بــا تاکیــد بــر اینکــه علــت اصلــی حــذف نشــدن
کنکــور عــدم برگــزاری آزمــون اســتاندارد در ســه مقطــع
پایانــی دبیرســتان اســت ،گفــت :البتــه یــک از ســواالت
اساســی ایــن اســت کــه آیــا آزمــون اســتاندارد میتوانــد
بــرای انتخــاب رشــتههای پرطرفــدار تعییــن تکلیــف کنــد؟
نمونــه آن رشــته پزشــکی دانشــگاه تهــران ،رشــته حقــوق

سرپرست وزارت آموزش و پرورش؛

کاهش تنوع مدارس باعث ارتقا عملکرد تحصیلی دانش آموزان می شود
سرپرســت وزارت آمــوزش و پــرورش ،گفــت :یکــی از
مــواردی کــه قصــد داریــم بــه ســمت اصــاح آن حرکــت
کنیــم ،تنــوع مــدارس اســت.
بــه گــزارش خبرگــزاری مهر ،ســیدجواد حســینی ،در حاشــیه
مراســم قدردانــی از رتبههــای برتــر کنکــور سراســری در
جمــع خبرنــگاران در پاســخ بــه ســوالی دربــاره راهکارهــای
تحقــق عدالــت آموزشــی و جبــران جامانــدن دانشآمــوزان
مــدارس دولتــی عــادی از گردونــه رقابــت نفــرات برتــر
کنکــور سراســری  ۹۸گفــت ۱۰۷ :هــزار مدرســه در کشــور
داریــم کــه بــه  ۲۴نــوع مدرســه تقســیم میشــود .یکــی از
مــواردی کــه بــه ســمت اصــاح آن حرکــت میکنیــم تنــوع
مــدارس و تــاش بــرای کاهــش آن اســت کــه هــم اقدامــی
بهرهورانــه اســت و هــم عدالــت آموزشــی را در پــی دارد و

عملکــرد تحصیلــی را ارتقــا میدهــد.
سرپرســت وزارت آمــوزش و پــرورش اضافــه کــرد :تحلیــل
وضــع مــدارس از روی آمــار رتبههــای دهگانــه اول کنکــور
در  ۵رشــته ،تحلیــل درســتی نیســت .رتبههــای اول
کنکــور بــه عملکــرد مــدارس و مدیــران آمــوزش و پــرورش
ارتباطــی نــدارد بلکــه بــه اســتعداد شــخصی و تــاش خــود
دانشآمــوزان مربــوط اســت .بــرای نمونــه ،بیــش از ۲۰
ســال اســت کــه میانگیــن رتبــه قبولیهــای اســتان یــزد
در کنکــور باالتــر و در جایــگاه اول اســت امــا امســال دو
دانشآمــوز در نفــرات برتــر داشــت.
حســینی ادامــه داد :اگــر بخواهیــم عملکــرد مناطــق را
بررســی کنیــم بایــد بــه میانگیــن قبولــی در کنکــور توجــه
کنیــم ،هرچنــد همیــن شــاخص هــم شــاخص جــدی و

دانشــگاه شــهید بهشــتی و یــا رشــته بــرق و فیزیــک دانشــگاه
شــریف اســت .ابهــام ایــن اســت کــه اگــر ظرفیــت یکــی از
ایــن رشــتهها در ایــن دانشــگاهها  ۱۰۰نفــر باشــد آیــا
آزمــون اســتاندارد مالکــی بــرای ورود صــد متقاضــی بــه ایــن
دانشــگاهها اســت؟
زاهــدی ادامــه داد :بــرای رفــع ایــن ابهــام میتــوان شــرایطی
را تعییــن کــرد کــه نیــازی بــه کنکــور بــرای همــه نباشــد
چــون بــرای ایــن رشــته هــا کمتــر از  ۵۰هــزار نفــر متقاضــی
وجــود دارد .شــرایط آن اســت کــه مثــا بیــن متقاضیــان
رشــته پزشــکی بــا معــدل بیشــتر از  ۱۹.۵آزمونــی توســط
دانشــگاهها برگــزار شــود کــه بــا ایــن کار هــم پاالیــش
صــورت گرفتــه و هــم دیگــر نیــازی بــه برگــزاری کنکــور
بــرای یــک میلیــون متقاضــی وجــود نــدارد.
زاهــدی بــا اشــاره بــه تاکیــدات مقــام معظــم رهبــری دربــاره
تعییــن تکلیــف کنکــور گفــت :همیــن االن هــم اقداماتــی
بــرای حــذف کنکــور صــورت گرفتــه بــه طــوری کــه امســال
بیــش از  ۸۵درصــد کل ظرفیــت پذیــرش دانشــگاههای
کشــور بــر اســاس نمــرات بــه دســت آمــده از آزمــون
اســتاندارد در کالس یازدهــم مدرســه اســت یعنــی  ۸۵درصــد
رشــته محــل هــا نیــازی بــه شــرکت در کنکــور نــدارد کــه
ایــن شــامل اکثــر رشــتههای دانشــگاه هــای آزاد ،غیرانتفاعــی
و پیــام نــور و خیلــی از رشــتههای دانشــگاه هــای دولتــی مــی
شــود .بحــث مــا ایــن اســت کــه بــه طــور کلــی کنکــور حــذف
شــود یعنــی همــان طــور کــه امســال  ۸۵درصــد از داوطلبــان
میتواننــد از طریــق غیــر کنکــور پذیــرش شــوند بــه تدریــج
بــه ســمت حــذف کنکــور بــرای رشــتههای پرداوطلــب رویــم
تــا دیگــر الزامــی بــرای برگــزاری کنکــور نباشــد و خــود
دانشــگاهها آزمــون برگــزار کننــد.
واقعــی بــرای ســنجش عملکــرد تحصیلــی مــدارس نیســت.
او گفــت :طــرح مــدارس ،مناطــق ،اســتانها و دانشآمــوزان
الزمالتوجــه را بــا توزیــع ترجیحــی بودجــه در دســتور کار
داریــم .بــه عنــوان مثــال بودجــه دانشآمــوزان عشــایری ســه
برابــر دانشآمــوزان عــادی اســت و بایــد مناطــق الزمالتوجــه
بیــش از پیــش مــورد توجــه قــرار بگیرنــد .همچیــن امــکان
دسترســی بــه بســترهای دیجیتالــی آمــوزش بایــد فراهــم
شــود .سرپرســت وزارت آمــوزش و پــرورش افــزود :بــا
وزیــر ارتباطــات تفاهمنامــهای در راســتای هوشمندســازی
مــدارس بهویــژه در مناطــق روســتایی و شــهرهای زیــر ۲۰
هــزار نفــر جمعیــت منعقــد کردیــم کــه میتوانــد در جهــت
عدالــت آموزشــی بــه مــا کمــک کنــد.
او اضافــه کــرد :در مناطــق شــهری بــه ازای هــر ۱۰۰
دانشآمــوز ۷ ،کامپیوتــر و در مناطــق نابرخــوردار نیــم
کامپیوتــر وجــود دارد .اخیــرا کمیتــهای بــرای شناســایی
محرومتریــن مناطــق و کمــک بــه آنهــا تشــکیل شــده
اســت.

رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران:

چالشهای مددکاری اجتماعی در ایران شناسایی می شود

رئیــس انجمــن مــددکاران اجتماعــی ایــران بــا اشــاره بــه
فراخــوان ملــی شناســایی چالشهــای پیــش روی مــددکاری
اجتماعــی در ایــران و راهکارهــای رفــع ایــن چالشهــا گفــت:
در نظــر داریــم از طریــق ایــن فراخــوان ضمــن شناســایی
چالشهــا بــه دنبــال شناســایی راهکارهــا باشــیم.
سیدحســن موســوی چلــک در گفــت و گــو بــا ایرنــا افــزود:
بــا توجــه بــه قدمــت علمــی  ۶۲ســاله مــددکاری اجتماعــی در
ایــران و تغییراتــی کــه در حــوزه نیازهــا ،موضوعــات و گــروه
هــای هــدف مــددکاری اجتماعــی صــورت گرفتــه اســت و
همچنیــن بــا نگاهــی بــه موضوعــات آینــده حــوزه اجتماعــی
کشــور و موانعــی کــه بــرای توســعه کمــی و کیفــی ایــن حرفــه
وجــود دارد ،در نظــر داریــم چالــش هــای حــوزه مــددکاری
اجتماعــی را شناســایی کنیــم.
وی اضافــه کــرد :ایــن فراخــوان بــا توجــه بــه اهمیــت
اســتفاده از خــرد جمعــی و ایجــاد فرصــت بــرای مشــارکت
اعضــای انجمــن ،اســاتید ،پیشکســوتان ،مدیــران اجتماعــی،

پژوهشــگران اجتماعــی ،دانشــجویان و حتــی فعالیــت ســایر
حرفــه هــا کــه مــی تواننــد تجــارب خــود را در اختیــار مــا
قــرار دهنــد ،اعــام شــده اســت .رئیــس انجمــن مــددکاران
اجتماعــی ایــران گفــت :بــه علــت تعریــف جدیــدی کــه از
مــددکاری اجتماعــی در جهــان ارائــه شــده اســت ،بررســی
شــیوه هــای جدیــد و نویــن کار در این حــوزه و تغییــرات را در
ســطوح مختلــف آموزشــی ،اجرایــی ،سیاســتگزاری ،مدیریتــی
و ســاختاری را اجتنــاب ناپذیــر کــرده اســت .موســوی چلــک
افــزود :در تعریــف جدیــد مــددکاری اجتماعــی کــه در نشســت
عمومــی فدراســیون جهانــی و مجمــع عمومــی انجمــن بیــن
المللــی مــدارس مــددکاری اجتماعــی بــه تصویــب رســیده،
مــددکاری اجتماعــی یــک حرفــه کاربــردی و رشــته تحصیلــی
دانشــگاهی اســت کــه توســعه و تغییــر اجتماعــی ،انســجام
اجتماعــی و توانمندســازی و آزادســازی افــراد را تســهیل
میکنــد .وی ادامــه داد :عدالــت اجتماعــی ،حقــوق بشــر،
مســئولیت جمعــی و احتــرام بــه تفاوتهــا در مــددکاری
اجتماعــی اساســی ،اصــول اساســی هســتند .مــددکاری
اجتماعــی ،بــا تکیــه بــر علــوم اجتماعــی ،علــوم انســانی و
دانــش بومــی ،افــراد و ســاختارها را در مقابلــه بــا چالشهــای

زندگــی و ارتقــای رفــاه و بهزیســتی درگیــر میکنــد؛ بنابرایــن
منطقــی اســت کــه مــا هــم در ایــران در راســتای تغییــرات
پذیرفتــه شــده در حــوزه مــددکاری اجتماعــی بــه دنبــال ایــن
باشــیم کــه بازنگــری در ایــن حــوزه را انجــام دهیــم .کمیســر
اخــاق فدراســیون جهانــی مــددکاران اجتماعــی ایــران یــادآور
شــد :در ایــن فراخــوان ملــی ســه محــور اصلــی امــور صنفــی
مــددکاری اجتماعــی ،آموزشــی و پژوهشــی و سیاســتگزاری
اجتماعــی مــورد توجــه قــرار گرفتــه و انتظــار داریــم بــا
مشــارکت همــه افــراد ذیربــط بتوانیــم در ترســیم چشــم انــداز
آینــده مــددکاری اجتماعــی در ایــران هوشــمندانه تــر عمــل
و حتــی بتوانیــم الگویــی بــه جامعــه جهانــی ارائــه کنیــم کــه
بــرای تحقــق مولفــه هــای اساســی تعریــف جدیــد چگونــه
مــی تــوان عمــل کــرد .رئیــس انجمــن مــددکاران اجتماعــی
ایــران در ادامــه بــه برخــی مشــکالت مــددکاری اجتماعــی
در ایــران از جملــه نداشــتن قانــون ســازمان نظــام مــددکاری
اجتماعــی اشــاره کــرد و گفــت :ایــن قانــون ،پشــتوانه قــوی
بــرای حمایــت هــای صنفــی از جامعــه مــددکاری اجتماعــی
و همچنیــن نظــارت بــر کیفیــت خدماتــی اســت کــه بــه
خدمــت گیرنــدگان ارائــه مــی شــود.
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گفتوگو با تهمینه حدادی :

برای بچه همهچیز میخرند اما الالیی نمیخوانند
تهمینــه حــدادی میگویــد:
بــا خانوادههایــی مواجــه
هســتیم کــه بــرای نوزادشــان
همــه چیــز میخرنــد،
حتــی چیزهایــی کــه شــاید
احتیــاج نداشــته باشــند ،امــا
بــرای آنهــا قصــه و الالیــی نمیخواننــد.
ن نویســنده و تصویرگــر کتابهــای کــودک و نوجــوان
ایــ 
در گفتوگــو بــا ایســنا ،دربــاره ضــرورت حفــظ و نگهــداری
الالییهــا و انتقــال آنهــا بــه نســلهای بعــدی اظهــار
کــرد :مســئلهای کــه وجــود دارد بایــد ببینیــم پــدر و مادرهــا
چقــدر بــا الالیــی و قصــه آشــنایی دارنــد و نســبت بــه آنهــا
آگاه هســتند .همیشــه گفتــه میشــود آمــوزش و پــرورش
و کانــون پــرورش فکــری کــودکان و نوجوانــان یکســری
وظیفــه برعهــده دارنــد و بایــد آنهــا را انجــام بدهنــد؛
امــا واقعیــت ایــن اســت کــه یــک حلقــه گمشــده وجــود
دارد کــه آن هــم والدیــن اســت .مــا عموم ـاً بــه معلمــان و
شــاگردان آمــوزش میدهیــم امــا پــدر و مادرهایــی داریــم
کــه اهمیــت ادبیــات و قصــه و الالیــی را نمیداننــد و
نهــادی وجــود نــدارد کــه بــه آنهــا آمــوزش بدهــد .مــا بــا
والدینــی مواجــه هســتیم کــه تــا حــدودی بــا ادبیــات آشــنا
شــدهاند امــا ایــن تکــرار برایشــان وجــود نداشــته تــا بــه
اهمیــت ادبیــات ،قصــه و الالیــی پــی ببرنــد .از طــرف دیگــر،
رســانههایی وجــود داشــته کــه اهمیــت ادبیــات را بــرای
آنهــا کمرنگتــر کــرده اســت.
او در ادامــه گفــت :در واقــع بــا خانوادههایــی مواجــه
هســتیم کــه بســتر تربیتــی خانوادگیشــان فرهنگــی و
ادبــی نیســت؛ مادرانــی کــه همــه چیــز بــرای نوزادشــان
میخرنــد ،چیزهایــی کــه شــاید احتیــاج نداشــته باشــد،
امــا بــا شــعر و ادبیــات آشــنایی ندارنــد .مــا بــا کودکانــی
روبــهرو هســتیم کــه پــدر و مادرهایشــان بــرای آنهــا
قصــه و الالیــی نمیخواننــد و هیچیــک را بلــد نیســتند.
جامعهشــناس نیســتم امــا اینهــا را میبینــم و نمیدانــم
حلقــه مفقــوده چیســت .آیــا بــرای فرزنــدآوری ،خانوادههــا
بــه ایــن نکتـ ه توجــه دارنــد کــه خوانــدن قصــه چقــدر بــرای
بچههــا مهــم اســت؟ آیــا آمــوزش پــدر و مادرهــا دغدغــه
مدیــران ماســت؟ بــه نظــرم ایــن آمــوزش بــه عنــوان مهــارت
فرزنــدآوری نادیــده گرفتــه میشــود و ضــرورت آن درک
نمیشــود.
تهمینــه حــدادی ســپس بیــان کــرد :مســئله ایــن اســت
حتــی اگــر نویســندها و مترجمــان بــه ایــن موضوعــات
بپردازنــد و شــروع بــه بازآفرینــی و بازنویســی کننــد تــا نیــاز
مخاطبــان را پاســخ بدهنــد ،آیــا والدیــن از آنهــا اســتقبال
میکننــد یــا نــه؟ خریــد کتــاب توســط والدیــن بیشــتر بــر
حســب مدگرایــی اســت ،حتــی اگــر در کتابفروشــی بــه
آنهــا کتابهایــی ماننــد الالیــی پیشــنهاد شــود ،ترجیــح
میدهنــد ســراغ چنیــن موضوعاتــی نرونــد.
نویســنده «جاروبرقــی جادویــی» و «پشــت بــام همــه
چیــزدار» تأکیــد کــرد :کلیتــی بــه نــام ادبیــات و قصــه
فرامــوش شــده اســت .بــه نظــرم پــدر و مادرهــا بایــد
آمــوزش ببیننــد و در آنهــا ایــن نیــاز و ضــرورت بــه وجــود
بیایــد .یــک چیزهایــی هســت کــه بــرای کــودکان و نــوزادان
ضــروری نیســت امــا والدیــن میخرنــد چــون از لحــاظ
ذهنــی احســاس میکننــد کــه اینهــا ضــروری اســت امــا
بــرای قصــه و الالیــی چنیــن چیــزی وجــود نــدارد .بــه نظــرم
مهــم اســت ســلیقهها را طــوری پــرورش بدهیــم تــا بتوانیــم
الالییهــا را احیــا کنیــم و خانوادههــا فکــر کننــد ضــروری
اســت بــرای کــودکان خــود الالیــی قدیمــی بگوینــد ،زیــرا
محتواهایــی دارد کــه از قبــل وجــود داشــته و امتحــان خــود
را پــس داده اســت.
حــدادی ســپس دربــاره تاثیرگــذاری الالییهــا ،بــا بیــان
اینکــه در ایــن زمینــه بســیار صحبــت شــده اســت،
گفــت :مــن بــه عنــوان مخاطــب و کســی کــه بــا دوســتان
ادبیاتــی کار کــرده و در فضاهــای فرهنگــی حضــور داشــته،
فکــر میکنــم پــدر و مادرهــا شــیوه مکالمــه بــا کــودکان
خــود را بلــد نیســتند .یکــی دیگــر از کارکردهــای قصــه و
الالیــی ،ایجــاد راهــی بــرای ایجــاد گفتوگــو میــان پــدر و
مادرهاســت .همچنیــن الالیــی مهــارت شــنیداری کــودکان را
تقویــت میکنــد و حتــی میتوانــد مهــارت زبانــی کــودکان
را افزایــش و بــه آنهــا کلمــه یــاد بدهــد.

