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 مطابق ســند تحول بنیادیــن آموزش وپرورش  �
و چشــم اندازی که تعریف شــده، قرار اســت در 
ســال ۱۴۰۴ آموزش وپــرورش ما کجا قــرار بگیرد 

و اکنون کجاست؟ 
زمانی  که ســند تدوین می شــد، چنــد پیش فرض
وجود داشــت که ما تا پایان راه بــه این پیش فرض ها
نیاز داریم و باید پیگیری شود. یکی از پیش فرض ها این
بود که ایجاد تحول در آموزش وپرورش کاری نیســت
که آموزش وپرورش به تنهایی از پس آن بر بیاید و نیاز
به یک عزم ملی و همراهی سایر ارگان ها دارد. جامعه
باید چند چیز را بپذیرد تا این عزم ملی شکل بگیرد. اول
اینکه بپذیرند توسعه کشور از مدارس و دانش آموزان
شــروع می شــود و اگر این باور ایجاد شود، به توسعه
اقتصادی، سیاســی و اجتماعی می رســیم. هم دلیل
کارشناســی دارد و هم تجربه جهانــی این را می گوید
که باید از بچه ها شــروع کنیم. در زندگی شــخصی ما
این بــاور وجــود دارد و همه ما به عنوان پــدر و مادر
اولویت را به فرزندمــان می دهیم اما، در نگاه جمعی
این گونه نیســتیم و فکر نمی کنیم اول به مدرســه ها و
معلمان و دانش آموزان برسیم، بعد برویم پارک و هتل
و... بســازیم. این اســت که در و دیوار مدرسه تناسبی
با مؤسســه ها و حتی مؤسســه های دولتی ندارد. باید
باور کنیم نقطه آغاز توســعه، مدرســه است. داگالس
نــورث، اقتصــاددان از ایــن منظــر تحلیــل می کند و
می گوید اگر می خواهید ببینید کشــوری توســعه یافته
هســت یا خیر، بروید ببینید در مدرسه هایش چه خبر
اســت و در آنجا ســراغ دانش آمــوزان ابتدایی بروید.
اگر پرسشــگری و خالقیت و کارآفرینــی و صبوری یاد
می گیرنــد، این کشــور توســعه یافته اســت. این نگاه

در کشور ما نیست.
پیش فــرض دوم ایــن بــود کــه آموزش وپرورش
موجود وافی به مقصود نیســت و کارآیی الزم را ندارد
و به شــدت نیازمند درمان است و باید به لحاظ ذهنی

آمادگی تغییر را داشته باشیم.
پیش فرض ســوم ایــن بود کــه اگــر می خواهیم
تحول ایجاد کنیم مطلوبمان را در طرح های گذشــته
جســت وجو نکنیم و یک نــگاه آینده پژوهانه داشــته
باشــیم. پس باید مهارتــی به دانش آمــوز بدهیم که
آینده بتواند از آن اســتفاده کند. این گونه اســت که به
اذعان بســیاری از متخصصان سند تحول خوب تنظیم
شده اســت؛ به خصوص اگر آن را با اسناد مشابهی که
در کشــور وجود دارد، مقایسه کنیم؛ قطعا سند تحول
رتبه باالیی نســبت به بقیه ســندها که در کشور وجود
دارد، می گیرد اما اجرای ســند تحول موضوع دیگری

است. الزامات و زیرساخت هاست
که باید شــکل بگیرد. یکی از این
زیرســاخت ها همیــن عــزم ملی
بود که شــکل نگرفــت، با وجود
اینکــه ما بســیار تــالش کردیم.
بود مهم  خانواده هــا  همراهــی 
و پذیــرش تغییــر و هزینه هــای
تغییر که شــکل نگرفــت. در این
تغییــر باید هزینه پرداخت شــود
و ممکن اســت برخی داشــته ها
از دســت بــرود امــا ایــن الزمه
تغییر اســت تا به نتیجه برســد.
در تحول قرار اســت ســاختمان

۷۰، ۸۰ ســاله آموزش وپرورش بازتولید شود، پس باید
جامعه و خانــواده صبوری کنند. یک نمونه اش همین
حذف آزمون های زاید اســت که تحمل نشد. ما هر جا
می خواهیــم دســت بزنیم و تکانی بدهیــم، می بینیم
عده ای دودســتی چســبیده اند و اجازه نمی دهند. در
هر صــورت با اطالعی که از ســتاد و اســتان ها دارم،
فکر می کنم سیســتم به ســمت ایجاد تحول حرکت
می کند اما کند می رود و ســرعتش آن چیزی نیســت
که ما طراحــان و مجریان پیش بینی می کردیم. ســیر
تکاملی است و وضع امروز ما از شش ماه پیش بسیار
بهتر اســت. فرهنگ و بــاورش در جامعه و مخاطبان
به وجود آمده و االن ســند تحول به یک فهم مشترک

تبدیل شــده اســت. در گذشته هرکســی از ظن خود
آموزش وپرورش را تعریــف می کرد اما اکنون همه به

سند ارجاع می دهند و این دستاورد مهمی است.
 دلیل کندی پیشرفت سند تحول چه بود؟  �

عنصــری کــه باعث ایــن ســرعت کند شــد و در
مقاطعــی از زمان حتی متوقف شــد، تغییرات پیاپی و
توجیه ناپذیر وزرای آموزش وپرورش بود. نظام مدیریتی
آموزش وپرورش با تحول همراهی نمی کند زیرا تحول
امری بلندمدت اســت و یک مدیر حــاذق می خواهد
تا باالســر کار باشــد و گام بــه گام کار را جلو ببرد. این
نقش رئیس دســتگاه یعنی وزیر اســت که متأسفانه
معموال دولت ها مســتعجل اند و در نتیجه وزیر ناگزیر
اســت کاری کند که مشهود باشــد و بتواند عرضه کند
تا اگر نماینده مجلســی خواست استیضاح کند، بتواند
ارائــه دهد. ایــن از آفت های جدی اســت که البته در
ســند راه حل برای این مشکل داشــتیم اما نتوانستیم
در مراجع باالتر به تصویب برســانیم. برای مثال مدیر
مدرســه را مطرح کردیم و حکم کلی آن آماده شد اما
در مراجع تصویب کننده، تصویب نشد. به همین دلیل
با رفت وآمد وزیر، مدیرکل ها تغییر می کنند و حتی مدیر

مدرسه جابه جا می شود و همین آسیب می زند.
 می فرمایید سند به یک فهم مشترک تبدیل شده  �

و همه به ســند ارجاع می دهند؛ پس باید به لحاظ 
محتوا و روش بســیار کامل باشــد. آیا سند تحول 

درون خودش ضمانت اجرا دارد؟ 
از نظــر متدولوژی نســبت به اســناد مشــابه، من 
مدعــی ام در فرایند تدوین بســیار کامل تدوین شــده؛ 
البتــه وحی منزل نیســت و کار بشــر اســت و همین 
امروز اگر دســت اندرکاران ســند بخواهند مجددا سند 
را بنویســند با دانش جدید می نویســند اما در مقایسه 
با ســایر اســناد نقاط قوت فراوانــی دارد. اما اینکه آیا 
الزامی باشــد کــه رفت وآمــد وزرا تأثیر نگــذارد، باید 
بگویم ما یک مشــکل فرهنگــی در کشــور داریم. ما 
برنامه محــور حرکت نمی کنیم و شــخص محور جلو 
می رویم. همیشــه برنامه ها وابسته به اشخاص است. 
بنابراین برنامه هایی که خوب تدوین و تنظیم شود هم 
این  نمی شود.  اجرا  معموال خوب 
بــه آموزش وپرورش  فقط مربوط 
نیســت؛ ما پنــج برنامه توســعه
پیش از انقالب و شش برنامه بعد
از انقــالب داشــته ایم در واقع ۱۱
برنامه در کشــور تدوین و تصویب
شده که در خوشبینانه ترین حالت
تا ۴۰ کارشناســان معتقدنــد ۳۰ 
درصــد آن عملی شــده اســت.
مشکل اجراســت؛ چون فردمحور
هســتیم و عمــری افــراد بــر ما

حاکمیت کرده اند.
�  یکی از نکات قوت ســند این 
بود که کمیته های مختلفی برای تدوین ســند فعال 
بودند و یک خرد جمعی بر آن حاکم بوده، چه شده 

که وقتی به اجرا می رسیم، مشکل داریم؟ 
مرحله اجرا جدا از تدوین و سیاســت گذاری است.
در اجــرا تصمیم گیر تدوین کنندگان نیســتند و مجریان
دیگری هــا بودند. خیلی ســعی شــد با همــان خرد
جمعی کار جلو برود اما نشــد زیــرا آموزش وپرورش
مــا بــا آســیب های روزمره خــودش روبه روســت و
مدیــر وقت تــالش می کنــد امــروزش را اداره کند و
پــول آب و برقــش را جــور کند یا حقــوق معلمش
را پرداخــت کنــد و... . همه اینها باعث شــد فرصت
اندیشــه به تحول نداشته باشــد. در واقع بی ثباتی در

مدیریــت یکی از عوامل اســت و عوامل دیگر شــامل 
عــدم روحیــه برنامه گرایــی و مشــکالت اقتصــادی 
آموزش وپرورش اســت که مشکالت روزمره ای را برای 
مدیران ایجاد کرده اســت. اقتصــاد آموزش وپرورش 
دســت وزیر نیســت و یک عزم ملــی می طلبد تا حل 
شــود. تا نظام و حاکمیت و دولت نخواهند مشکالت 
آموزش وپرورش از نظر اقتصادی حل شــود یا نتوانند، 
مشــکل آموزش وپرورش حل نمی شــود. در جاهایی 
که دولت هــای مختلــف اولویتی داشــتند در همین 
بی پولی کشــور، منابع آن تأمین شــد مثل بهداشت در 
دولت اخیر، چون اولویت دولت بود. در نظام آموزشی 
پیش دبســتانی تا آموزش عالی وقت تخصیص منابع 
دیده می شــود آموزش وپرورش در اولویت نیســت و 
نتیجه این می شــود که ســهم آموزش عالی افزایش 
یافته و ســهم آموزش وپرورش کاهش داشــته است. 
در نتیجــه اکنــون دانشــگاه هایی داریم کــه صندلی 
دارند و آدم برای نشســتن ندارند و در آموزش وپرورش 
آدم داریــم و صندلی نداریــم و روی زمین دانش آموز 
درس می خوانــد. همــه در محافــل مختلــف به این 
باور رســیده اند که رشد دانشــگاه ها و آموزش عالی از 
نظــر کیفی و کمــی قابل توجیه علمی و کارشناســی 
نیســت اما انجام شــد و این اســت که االن مهندس

 بی کار زیاد داریم. 
 شــما از همان ابتدا که نوشــتن سند شروع شد  �

مدیر طرح بودید و از فرازونشــیب هایی که بر سند 
رفته، آگاه هســتید. به نظر شــما تا چه اندازه سند 

اجرائی شده است؟ 
من در شــورای عالــی آموزش وپرورش هســتم که
نقــش اجرائی ندارد. فقط نقش سیاســت گذاری دارد
و وزارتخانــه نقــش اجرائی دارد. مشــابه مناســبات

مجلس و دولت اســت. آیا هرآنچــه مجلس تصویب 
می کند تماما دولت ها اجرا می کنند. نه این گونه نیست. 
مسئله این است مجریان نگران اولویت هایشان هستند. 
اولویت شان تحول نیست. دغدغه های اقتصادی دارند. 
مدیران ما در این شــرایط درگیر روزشــان هســتند. من 
تحوالت ســند را پیگیری می کنم و سعی کرده ام از هر 
تغییری حتی اگر منفی باشــد، فرصت مثبت بســازم. 
این ســند اول ملی بود و تبدیل به ســند تحول شد. ما 
این تغییر را دادیم. ما در یک تحلیل کارشناســی به این 
واژه رسیدیم وگرنه این سند با همان کارکرد ملی هنوز 
ملی اســت، اما با تغییر وزیر ســند تحول بنیادین نشده 
اســت. نقدهایی به ســند وارد اســت و این سند حرف 
آخر نیســت و این ادعا یعنی دگماتیسم اما همین سند 
پیام هــای مثبت و تحول آفرینی دارد که اگر اجرا شــود 
آموزش وپــرورش را واقعا متحول می کند. بســیاری به 
من می گویند در فصل هشــتم آمده هر پنج ســال سند 
اصالح شود. من می گویم قبول، ولی اول اجرا کن بعد 
اصــالح کن. دوباره بــه چرخه سندنویســی می افتیم. 
اینکــه هنوز اجــرا نشــده بخواهیم یک تیــم بگذاریم 
و دوباره ســند بنویســیم، راهــی به جایــی نمی بریم. 
و در فراینــد اجرا اشــکاالت را  بایــد همیــن را اجــرا 

برطرف کنیم. 
 ســال ۸۸ برای ســند تحول، یک تاریخ خاص  �

است؛ سالی که سند ملی به وزیر دولت دهم تحویل 
داده شد و سال ۹۰ سندی با عنوان سند تحول ارائه 
دادند. ایشان این تحول را در تغییر ۷۰درصدی سند 
می دانند. به زعم نویسندگان اصلی سند و بسیاری 
از کارشناسان، سند از مسیر اصلی اش منحرف شده 

است. نظر شما چیست؟ 
تدوین کننــدگان یکــی  دارد؛  قســمت  دو  بحــث 

اصلی ســند هســتند و دیگری منتقدانی که از حاشیه
به ســند نــگاه می کننــد. تدوین کننــدگان اصلی بعد
از گفت وگوهایــی کــه داشــتیم امــروز نمی گویند ۷۰
درصد ســند تغییر کرده و اکنون همان ها همراه ســند 
هستند. دوره های آموزشــی که برگزار می کنیم، همین
تدوین کننــدگان اصلی تدریس می کنند. وقتی ســندی
تدوین می شــود، مرجع تصویب کننده حق قانونی اش
اســت کــه اصالحاتــی انجام دهــد و هیــچ طرح و
برنامه ای نیســت که همانی که تدوین شــده، تصویب
شــود. وقتی سند وارد شــورای عالی آموزش وپرورش
می شد خود تدوین کنندگان اصلی بودند که نظرشان را
طرح می کردند و تغییراتی که الزم بود انجام می شــد.
شــورای عالی آموزش وپرورش ۳۵ جلســه داشت و
سند را تصویب کرد ســپس وارد شورای عالی انقالب
فرهنگی شــد. آنجا نیز کارگروه های مختلف و افراد و
تخصص هــای مختلف آن را بررســی کردند. در همه
این محافل ســند می توانســت کم و زیاد شــود و من
مدعی ام سند نســبت به اسناد مشــابه کمترین تغییر
را داشت. ســند تحول بنیادین آموزش وپرورش وقتی
وارد صحن علنی شــورای عالی انقالب فرهنگی شــد
۲۲ هدف داشــت و وقتی از شورا بیرون آمد ۲۳ هدف
داشت. جالب است که نقشه مهندسی فرهنگی کشور
که دبیرخانه شــورای عالی فرهنگی تدوین کرد با ۴۳
هدف رفت شورا و با ۱۳ هدف بیرون آمد. ببینید چقدر
تغییر کرد. تازه این نقشــه را کارشناسان شورای عالی
انقــالب فرهنگی خودشــان تنظیم کــرده بودند. این
موضوع طبیعی اســت. پس تغییرات آن چنان نبوده و
دیگر افرادی هم که اشاره می کنند ۷۰ درصد تغییر رخ
داده، من تأیید نمی کنم. زمانــی که جابه جایی وزیران
را داشتیم با ســند تدوین شده نهایی مواجه بودند. من
تغییــر را نفــی نمی کنم اما ماهیت ســند تغییر نکرد.
می گفتند ســند ســکوالر بود و ما دینی کردیم. کجای
سند سکوالر بود. مبانی نظری سند را متخصصان بنام
تدویــن کردند و این اتهامی بود که عده ای در جریانات
سیاســی طرح می کردنــد. در بحث های کارشناســی
تغییرات را قبول دارم، ولی این درصد نیســت و تغییر

به گونــه ای نبود که ماهیت ســند
تغییر کند. ضمنا این تغییرات قبل
از ســال ۸۸ انجام شــد. در یکی
از مالقات هایــی که به مناســبت
هفته معلم با مقام معظم رهبری 
داشــتیم، وزیر محترم وقت درباره 
ســند گزارش دادند و حضرت آقا 
فرمودنــد این کارها خوب اســت 
ولی من به دنبال تحولی از ســنخ 
دیگری هســتم و این شــد که ما 
به دنبال تغییرات جدی ریشــه ای 
اساســی رفتیــم. ســند تحول  و 
مدعی تغییر ریشــه ای است. قبل

از تغییر نام از ســند ملی به ســند تحول، ما فلســفه
آموزش وپرورش داشتیم.

 در هر بند از سند عبارت «معیار نظام اسالمی»  �
آورده شده است؛ آیا این باعث اسالمی شدن سند 

می شود؟ 
بیشــترین بار معنایی ســند، در مبانی نظری ســند
اســت. مبانی نظری کــه فلســفه آموزش وپرورش را
تعیین کرده اســت، قبــل از تغییر نام و بعــد از تغییر
نام تغییر آن چنانــی ندارد. در واقع هوشــیاری دادند
که آنچه در مبانی نظــری آمد از جنس تحول بنیادین
باشد. آنها که فلسفه تعلیم وتربیت را تنظیم می کردند
متوجه بودند که برای افراد دین دار و نه مردمی بی دین

سند می نویسند و بنابراین تغییر ماهوی ریشه ای وجود
ندارد و در فرایند تصویب عبارت «معیار نظام اسالمی»
بیشتر تکرار شــد و فقط برای بیان یک مطالبه بود. اگر
حذف شــود معنایش این نیســت برای نظام سکوالر
نوشته شــده بلکــه برای اینکــه خط گم نشــود تأکید
مضاعفی وجود دارد نه اینکه برای نظام کفر نوشــته
شود و بعد آقایان این را نوشته اند تا برای نظام اسالمی

کارکرد داشته باشد و این یک سطحی نگری است.
 زیادبودن تکرار این واژه ضد خودش نیست؟  �

قبــول دارم بــه دلیــل حساســیتی کــه مراجــع
تصویب کننده داشتند زیاد تکرار شده است، اما معنایش
این نیســت کــه اگر این واژه نبــود آن جمله و حکم و
راهــکار و بحث برای جامعه غیردینی باشــد. درواقع
پیش فرض همین بود که برای جامعه ایرانی و اسالمی
نوشــته می شــود. آموزش وپرورش مقولــه فرهنگی
اســت و در بستر فرهنگی ایران جریان پیدا می کند. هر
فرهنگ اقتضائات خاص خودش را دارد پس نمی شود
آموزش وپرورش را از کشورهای دیگر کپی کرد و اینجا
آورد. چون هر کشــور فرهنگ خــاص خودش را دارد.
ما در کشــور چندفرهنگی زندگی می کنیم. ســند این
کار را کــرده و حتی اقتضائات اســتانی را لحاظ کرده
است. اکنون این قانون اســت و الزم االجراست و بعد
اگر نیاز به اصالح باشد، برمی گردیم. خیلی از کشورها
آمدند و سند ما را دیدند، تحسین کردند، ترجمه کردند
و بردند و اکنون اســتفاده می کنند. من به آن دوستان
هم می گفتم شــما عیــن چنین چیــزی را نمی توانید

اجرائی کنید.
 چه کشورهایی بردند؟  �

مثال از کشــور لبنان گروهی به دیــدار من آمدند و
نســخه عربی را نشان دادند و گفتند ما سند تحول شما
را ترجمه کرده ایم. بدون اطالع ما این کار را کرده بودند.

 در آن کشور ها این سند در بعد اجرا جواب داده  �
است؟ 

خیر؛ آنجا هم مشــکالت خاص خودشــان را دارند
اما مسئله این است که این روزها در کشور ما همه چیز
سیاسی شــده و ما دیگر هم افزایی نداریم. بیش از حد
کشور و قضاوت هایمان سیاسی شده است درحالی که
باید مالک های ما فرهنگی شود و با فرهنگ مشترکمان
با هم صحبت کنیم. اشــتراک های خود را نمی بینیم و
۱۰ درصــد اختالف را آن قدر پررنــگ کردیم که حاضر
نیســتیم کنار هم بنشینیم و صحبت کنیم. سند مدعی

است رویکردش فرهنگی است و نه سیاسی.
  مقام معظم رهبری در دیــدار با فرهنگیان در  �

اردیبهشت، از اجرائی نشدن سند شکایت کردند. آیا 
از آن زمان تحــرک خاصی اتفاق 
افتاده اســت تا اجرائی شدن سند 

جدی گرفته شود؟ 
به زعــم من پرچمــدار تحول
رهبــری آموزش وپــرورش  در 
هســتند. خودشــان بیش از همه
به این مهم تأکید داشــتند که این
آموزش وپرورش ما وارداتی است
و متناسب با کشور اسالمی نیست
و همین موتور محرکه نویسندگان
در جریــان اســت.  ســند شــده 
هستند. هم  ســند  اجرائی شــدن 
اعالم برنامه هایشان  در  وزرا  همه 
کردند، می خواهند ســند را اجرائی کنند. اما همه آنها
امتیازات یکسانی نمی گیرند، برخی بیشتر تالش کردند
و برخی کمتر. آقــای بطحایی ســاختارهای مدیریتی
جدیدی ایجاد کرده اســت و هر هفته برای سند وقت
می گذارند و این امیدوارکننده است. البته تأکید می کنم
اجرای ســند به همراهــی همه دســتگاه ها نیاز دارد.
فهــم عمومی باید ارتقا پیدا کند و خانواده ها مطالبات
جدیدی از ما داشته باشند. اگر این حس در همه ما به
وجــود بیاید و به قول مرحوم دکترعظیمی، پنج ســال
هرچه داریم خرج بچه هایمان کنیم، آن وقت می بینیم
ساحت های ششگانه اجرا می شود؛ این را ما هنوز باور

نداریم.

چرایی اجرانشدن سند از نگاه مدیر طرح سند تحول بنیادین آموزش وپرورش

پشت پرده تغییر سند ملی به سند تحول بنیادین

دیگر افرادی هم که اشاره می کنند 
۷۰ درصد تغییر رخ داده، من تأیید 

نمی کنم. زمانی که جابه جایی وزیران 
را داشتیم با سند تدوین شده نهایی 

مواجه بودند. من تغییر را نفی 
نمی کنم اما ماهیت سند تغییر نکرد. 
می گفتند سند سکوالر بود و ما دینی 

کردیم. کجای سند سکوالر بود. مبانی 
نظری سند را متخصصان بنام تدوین 
کردند و این اتهامی بود که عده ای در 

جریانات سیاسی طرح می کردند

 در یکی از مالقات هایی که 
به مناسبت هفته معلم با مقام معظم 

رهبری داشتیم، وزیر محترم وقت سند 
گزارش دادند و حضرت آقا فرمودند 

این کارها خوب است ولی من به دنبال 
تحولی از سنخ دیگری هستم و این شد 
که ما به دنبال تغییرات جدی ریشه ای 

و  اساسی رفتیم. سند تحول مدعی 
تغییر ریشه ای است. قبل از تغییر نام 
از سند ملی به سند تحول، ما فلسفه 

آموزش وپرورش داشتیم

مردم سفیدپوســت ۹- نوعی ماشــین چــاپ خودکار-
غلبــه و چیرگی ۱۰- بزک- پیشــینه- از الفبای فارســی
۱۱- پرنده ای شناگر- دوتایی- نام غالم سلطان محمود-
نیمکاسه! ۱۲- موی صورت مردان- کاملکردن- هاون

فدراسیون   ۱۳- حماقت- نوعی آرایش موی ســر ۱۴-
را با تیرزدن- شهری ســایه کســی جهانی بســکتبال-
در هندوســتان ۱۵- مهربان- بخشــش، عطا- صنعت

جهانگردی. 
افقی: 

۱- پنجمیــن پیشــوای مســلمانان کــه ســالروز
شــهادتش را تســلیت می گوییم- عظمت ۲- شــهر
توت- بازماندگان- خیالباف ۳- مترسک- از نامهای
دخترانــه- گل خیری ۴- شــجاع و جنگجــو- نامی
درهم ریخته ادعــا ۵- دریانــورد- برای بلدرچیــن-
۶- چین وچروک پوست- نوعی پارچه ضخیم و خشن
که آب در آن نفوذ نمی کند- الغر و ضعیف ۷- جانور
خیالی ترسناک- وســیله ای برای انتقال صدا- مقابل
دباغی نشده  روز ۸- نهایی- عالج کردن- پوســت خام
آبشــار کوچک- بستر ۱۰- شکوه و ۹- مادر ورزش ها-
جالل- نگهبان- از واجبات نمــاز ۱۱- قابل خواندن-
شــرکتی کــه ســرمایه آن متعلق به چند نفر اســت
۱۲- بزرگ ترین جزیــره خلیج فارس- الزم و ضروری-
روی قــاب پنجــره می اندازنــد ۱۳- اربــاب- دعا به
درگاه خدا- آغشــته به رنگ ۱۴- ساکن قطب  شمال -
داستانی نوشــته علی موذنی- خاک سرخ ۱۵- شهر
زیارتی- نام یک گروه مذهبی شیعی که بنیان گذار آن

نواب صفوی بود.
عمودی: 

۱- بــاغ افالطون- تومور- بازی حرام ۲- کاشــف
نوا- اسکلت فلزی قانون وراثت- گوشه ای در دستگاه
اصلی ماشین ۳- از رشته های پزشکی- بیماری عفونی
حاد کــودکان ۴- قابل خوردن- خدای هندو- پایتخت
اوکراین ۵- مغز ســر- واحد پول روسیه- گوشه ای در
دستگاه شور- باب روز ۶- صبر و شکیبایی- آسودگی-
خباز ۷- نوعی ســس ســاالد- از نیرو های ســه گانه
نژاد بزرگی از بزرگــواری- ارتش ۸- از لوازم التحریر-
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۶۶

زمان پیشنهادی: ۲۰ دقیقه 
سودوکو
سودوکو Sudoku یك واژه ترکیبي 
ژاپني به معناي عددهاي بي تکرار 
است و امروزه به جدولي از اعداد 
گفته مي شود که به عنوان یك 
سرگرمي رایج در نشریات کشورهاي 
مختلف به چاپ مي رسد. 

زمان پیشنهادی: ۴۰ دقیقه
قانون هاي حل جدول سودوکو:
۱- در هر سطر و ستون باید اعداد یك 
تا ۹ نوشته شود. بدیهي است که هیچ 
عددي نباید تکرار شود. 
۲- در هر مربع ۳×۳ اعداد یك تا 
۹ باید نوشته شود و در نتیجه هیچ 
عددي نباید تکرار شود.

2179 سخت سودوکو

ساده 2179 سودوکو

اعظم پویان

سند تحول بنیادین آموزش وپرورش که در راســتای سند چشم انداز ۲۰ سال کشور نوشته شد، همچون بسیاری 
از اسناد باالدســتی در مرحله اجرا با فرازونشیب های بسیاری روبه رو شد. ســندی که در نیمه راه نوشته شدن 
دستخوش تغییرات مدیریتی در وزارت آموزش وپرورش می شود و در زمان حاجی بابایی، وزیر آموزش وپرورش 
دولت دهم، از سند ملی به سند تحول تغییر ماهیت می دهد و به گفته نویسندگان اصلی سند، از مسیر اصلی اش 
منحرف می شــود و به زعم بســیاری از کارشناســان همین انحراف مانع جدی اجرائی شدن سند است. مهدی 
نویدادهم، دبیرکل شــورای عالی آموزش وپرورش که از ابتدای شروع نوشتن سند به عنوان مدیر طرح سند، از 
زمان تصویب سند تا امروز پا به پای تمام وزرا در کنار سند بوده، اعتقادی به انحراف سند از مسیر اصلی اش ندارد 
و اجرائی نشــدن ســند را به عوامل دیگری ربط می دهد. نویدادهم که این روزها زمزمه بازگشتش به دانشگاه 
شهید رجایی به گوش می رسد، در گفت وگو با «شرق» از پشت پرده تبدیل شدن سند ملی به سند تحول بنیادین 

آموزش وپرورش سخن می گوید. 




