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سبك آموزش

آخر خط كنكور 98 و موج ديگري از بيكاران 5سال آينده

مدال افتخار آويزان روي ديوار

نگاه

دل توي دلشان نيست تا سايت سازمان سنجش باز شود و 
دخترشان نتيجه سال ها تالش و درس خواندنش را با يك 
رتبه عالي بگيرد. منتظرند تا با يك جيغ و هوراي حس��ابي 
موفقيتش را جش��ن بگيرند. آن قدر به نتيجه پيروزمندانه 
اميدوارن��د كه ق��رار مهماني ف��ردا با دوس��ت و فاميل هم 
گذاش��ته اند. بعد از كلي انتظار كشنده كه تمام كنكوري ها 
در آن لحظه طعمش را مي چشند، س��ايت باز مي شود. نه 
خبري از جيغ هست نه هورا. بايد يكي زنگ بزند و مهماني 
را كنس��ل كند. او آن قدر رتبه اش باالست كه حتي مجاز به 
انتخاب رشته نيست. قلبش مي گيرد و مادر خانه، در جا غش 
مي كند. باورش نمي شود. پس تكليف آن همه درس خواندن 
و تالش چه مي ش��ود؟ تكليف آن همه هزين��ه اي كه براي 
چهار سال دبيرستان متحمل شده اند؟ از خيلي خواسته ها 
گذشته اند، خيلي سفرها نرفته اند و اولويتشان فقط نتيجه 
كنكور بود. حاال تكليفشان چه مي شود؟ مادر كه غش كرده، 
پدر هم مات و غمگين سعي دارد خشمش را فرودهد و در آن 
لحظه هاي دشوار حامي دخترش باشد. مي داند اين نتيجه 
حقش نبوده اس��ت، اما حاال ديگر كار از كار گذشته و بايد 
تقدير را پذيرفت. به چش��م هم زدني خانه شان از شادي به 
اندوه و ماتم مي رس��د و هر كس زنگ مي زند براي تبريك، 
فقط نواي گريه و ناله شان را مي شنود. او با يك اشتباه انساني 

اينچنين آرزوهاي زيبايش بر باد رفت. كدام اشتباه؟!
او در سالن كنكور نشس��ت و با تمام مهارت هايي كه براي 
تس��ت زني فراگرفته بود نفس عميق كش��يد و آماده  يك 
نبرد علمي شد. بايد بي وقفه سؤال ها را پاسخ مي داد. چيزي 
تا رتبه دو رقمي نمانده بود. همه را پاس��خ داد. يكي پس از 
ديگري، اما همان اول به مراقب سالن گفت كه پاسخنامه 
متعلق به او نيس��ت. پس��وند خانوادگي اش جا افتاده بود. 

مراقب جوان گفت اش��كال ندارد. بعد هم پاسخنامه اصلي 
را روي صندلي خال��ي پيدا كرد. حاال نزدي��ك پايان وقت 
پاس��خنامه پيدا ش��ده بود و او تمام پاس��خ ها را توي برگه 
اشتباه نوشته بود. مراقب دلش را قرص كرد كه هر دو برگه 
را ضميمه مي كند كه معلوم باش��د مال يك نفر است، اما 
معلوم نش��د چه اتفاقي افتاد. فراموش كرد ضميمه كند يا 
ترس��يد از خطايي كه در س��الن رخ داده بود.  آنچه رخ داد 
اين بود كه پاسخنامه اصلي كه فقط چند تست براي احراز 
هويت و شناس��ايي خطش زده بود در سيس��تم سنجش 
تصحيح شد و هرگز معلوم نش��د چه باليي سر پاسخنامه 

آمده است و  آن رتبه خوش رنگ و لعاب طاليي خواسته يا 
ناخواسته نصيب چه كسي شده است؟ متأسفانه در چنين 
رويداد علمي مهمي كه سرنوشت جوان هاي بسياري تعيين 
مي شود، دوربين هاي مدار بسته سالن امتحان خراب بود و 
هرگز مشخص نشد در سالن چه رخ داده است. به رغم همه 
شكايت ها و پيگيري هاي خانواده اش راه به جايي نبرد و يك 
سال از بهترين س��ال هاي عمرش جا ماند. رتبه طاليي كه 
استاد مشاورش دو رقمي تخمين زده بود تبديل شد به يك 
هيوال در ذهنش كه او را از همه چيز بيزار كرد. آن قدر افسرده 
شد كه والدينش قيد رتبه و طعنه هاي مردم را زدند و فقط 
مراقب سالمتي اش بودند. بايد اين بدبيني ترميم مي شد. 
بايد تمام اين راه رفت��ه را از نو مي رفت. درس��ت وقتي كه 
دوستانش پشت ميزهاي دانشگاه نشستند او بايد از نو شروع  
و يك سال ديگر براي چيزي كه حقش بود تالش مي كرد. او 
حق خودش را از دست داده بود و درست در همان ايام خبر 
فروش كرسي هاي پزش��كي آتش به جانش انداخت. تا آن 
موقع فكر مي كرد بدشانس ترين آدم روي كره زمين است 
اما در گير و دار شكايت و پيگيري هايشان دانست اتفاقات و 
اشتباهات زيادي در مسير كنكور رخ مي دهد كه سرنوشت 
خيلي از دانش آموزان را دستخوش تغيير مي كند. چند نفر 
دچار اين اشتباهات مي ش��وند؟ مسير چند جوان به لطف 
اشتباهات و خطاهاي آزمون كنكور به بيراهه مي رود؟ چند 
نفر كه پولشان بيشتر است با رانت و تباني بر سكوي پيروزي 
مي نشينند؟ مگر علم خريدني است؟ مگر مي شود سواد را 
خريد؟! اصاًل االن رتبه خريد و بعد هم مدرك خريد و بعد 
هم بهترين مطب ه��ا را دايركرد. پس تكليف بي س��وادي 
اين افراد و جان مردم چه مي شود؟! پس تكليف خطاهاي 

پزشكي مكرر چه مي شود؟!

كوتاه مثل زندگي

   باالخره كنكور 98 هم به آخر خط رسيد. اين همان كنكوري است كه چهار سال تمام 
خواب را بر دانش آموز حرام مي كند. زندگي را  در صندوقچه امانات مي گذارد و فارغ از 
هرگونه شادي و جنب و جوشي فقط درس مي خواند. اول دبيرستان كه مي رود زندگي 
را متوقف مي كند و فقط شب و روزش مي شود حبس شدن در اتاق و خواندن درس به 

اميد رسيدن به آرزوهايش كه حتماً بايد از خط مقدم كنكور گذشت. 
با روش�ن ش�دن تكليف قبول ش�ده هاي دانش�گاه تعداد زي�ادي دكت�ر، مهندس، 
دندانپزشك و... به جامعه ايران افزوده مي شود. اينها قرار است بازار كار پنج تا 10 سال 
آينده را در دست بگيرند و از همين حاال بايد به فكر اشتغالشان بود. از همين انتخاب 
رشته هاي تاپ مي شود حدس زد با چه حجمي از افراد تحصيلكرده مواجه خواهيم بود 

كه قرار است به جرگه بيكارها بپيوندند. 

    بيكاري يا بيگاري فارغ التحصيالن؟! 
مهندسي را مي شناس��م كه با معدل باال در يك 
اداره، خدم��ات يك آبدارچ��ي را ارائه مي دهد. 
حس��ابداري را مي شناسم كه از س��ربيكاري به 
دستفروش��ي روي آورده است. چند وقت پيش 
يكي از افرادي ك��ه از باربري براي اثاث كش��ي 
منزل ما آمده ب��ود مثل بلبل انگليس��ي حرف 
مي زد و متوجه شدم ليس��انس زبان دارد. يكي 
از فاميل هايمان ليسانس اس��ت و زندگي اش با 
نظافت منزل ديگران مي گذرد. خيلي از رشته ها 
كه حتي خود دانشجو از روز اول انتخاب رشته 
مي داند بازار كار ندارد فقط به صرف تحصيالت 
دانشگاهي يا چشم و هم چشمي وارد يك مسير 
مي ش��ود كه به بيكاري و س��رخوردگي منجر 
مي  گردد. بعضي ها هم اصرار دارند هر رشته اي 

به هر قيمتي ش��ده بخوانند تا مشمول خدمت 
سربازي نشوند و آن را به تعويق بيندازند. 

    مدال هاي�ي ك�ه روي دي�وار آوي�زان 
مي شوند

كلي وقت و سرمايه هزينه كرده  است اما به وقت 
درو كردن دس��تش در پوس��ت گردو مي ماند. 
مدرك ليسانس مثل يك مدال افتخار روي ديوار 
اتاقش جا خوش مي كند و مي رود دنبال يك لقمه 
نان. اگر خانواده اش اوضاع مالي روبه راهي داشته 
باشد ورود به بازار كار خصوصي و تجارت بهترين 
گزينه است. كافي است كمي سرمايه در دست 
و بالش باشد! اما اگر پولدار نباشد و هيچ تكيه گاه 
مالي نداشته باشد بايد بنشيند و خدا خدا كند 
تا باالخره يكي از همين سال هاي نه چندان دور 
در آزمون استخدامي يك اداره يا سازمان قبول 
شود و بشود حقوق بگير دولت. اين ايده آل ترين 

وضعيت اشتغال براي يك جوان است. 
    در آرزوي كارمن�دي و حق�وق بگيري 

دولت
حقوق كارمندي از يك بازاري خيلي كمتر است 
اما تب كارمند بودن و پشت ميزنشيني جوان ها 
برمي گردد به سياست هاي غلط اشتغال. كارمند 
بودن چه مزيتي دارد كه جوان ها تش��نه تجربه 
كردنش هس��تند؟ جز اينكه يك حقوق ماهانه 
معمولي مي گيرند، يك بيم��ه درماني و گاهي 

بن هاي مختلف. 
چرا يك ج��وان باي��د دغدغه اش بيمه ش��دن 

باش��د؟به هر قيمتي ش��ده خودش را به جايي 
وصل كند تا بيمه اش رد شود و بتواند آينده نسبتاً 
مطمئني را با آن مستمري بازنشستگي بگذراند؟ 
چرا يك ج��وان به كارمندي هم قانع نيس��ت و 
اكثرشان دنبال يك شغل دوم هستند؟ چرا اغلب 
كارمندهاي جوان كه قراردادي يا شركتي يك 
سازمان هستند مسافركشي مي كنند يا به خريد 

و فروش مشغولند؟
آيا واقع��اً جوان ها تش��نه اين رؤياها هس��تند 
كه عطش دانش��گاه رفتن دارند كه اگر رش��ته 
دلخواهشان را قبول نش��وند دچار افسردگي و 
ضعف اعصاب و غيره مي شوند؟خودمان بر بهتر 
بودن كارمندي صحه گذاشتيم. وقتي براي هر 
كاري از جمله وام گرفتن مجبور ش��ديم ضامن 
كارمند بياوريم. وقتي در خواستگاري ها سؤال 
كرديم ش��غل ثابت آقاي داماد چيست؟ وقتي 
ايام عيد به كارمندها پاداش و بن خريد داديم اما 
كارگرها و شغل هاي آزاد محروم از اين حمايت 
ش��دند. اصل فرق كارمند و كارگر در يك اداره 
چيس��ت؟ جز اينكه كارمند حقوق بگير دولت 
اس��ت و تا موعد بازنشستگي بيخ ريش سازمان 
است اما يك مهندس كه زير نظر پيمانكار است 
حقوق كارگ��ري مي گيرد و بيم��ه اش كارگري 
محس��وب مي ش��ود و بي توجه به تحصيالتش 
امنيت ش��غلي ندارد و هر لحظه ممكن اس��ت 
سازمان يا پيمانكار عذرش را بخواهد يا تعديل 
نيرو كند. جمله اي كه اين روزها زياد مي شنويم، 
يعني هر كس ك��ه وارد كار خصوصي ش��د اگر 
خودش كارفرما نباش��د امنيت ش��غلي ندارد و 
نمي تواند براي زندگي اهداف بلندمدت از جمله 

هدف مالي مشخص كند. 
    چ�را فن�ي حرفه اي ه�ا را تحوي�ل 

نمي گيريم؟
چرا در نظام كاري كش��ور به افراد فني بها داده 
نمي شود؟ مگر خودمان هنرستان را نساختيم 
و آن را مرك��ز پ��رورش اس��تعدادهاي عمل��ي 
نگذاشتيم؟يا مثاًل كار و دانشي ها؟! مگر اين همه 
دانشگاه علمي كاربردي راه نينداختيم كه همه 
امكان تحصيل داشته باشند؟ مگر براي شاغل ها 
امكان ادامه تحصيل نگذاش��تيم پس چرا افراد 
فني سازمان و ش��ركت ها گاهي تجربه اي بيش 
از يك مهندس جوان دارند ك��ه فقط با تئوري 

مهندس شده است؟ 
    سخني با شما مخاطب اين نوشته

دوس��ت عزيزي كه اي��ن مطل��ب را مي خواني! 
نمي دانم در ليست قبول ش��ده هاي كنكور 98 
هستي يا نه، اما بدان كه اين اول يا آخر راه نيست. 
درس خواندن فقط يكي از راه هاي خوشبختي 
و عاقبت بخيري )البته در ايران( است. خالقيت 
و تالش مي تواند تو را فراتر از يك كارمند موفق 
كند. اگر مهندسي صنايع مي خواني حتماً به بازار 
كارت فكر كرده اي يا اگر مهندسي معدن قبول 
ش��ده اي حتماً براي خودت برنامه هاي مهمي 
داري كه اين ريسك را كرده اي. فقط يادت باشد 
هر كجا قبول ش��دي و هر دانشگاهي كه رفتي، 
فرقي ندارد، اصل اول انس��انيت است. كالس و 
اسم و رسم مهندس ش��دن و پز دادن در فاميل 
تب يك ماهه است و زود سرد مي شود. مهم اين 
است كه دوام بياوري و از همان اول تحصيل، فكر 
آينده باش��ي و به صرف م��درك گرفتن منتظر 
آينده ننش��يني. آينده خود تويي كه با همت و 
تالش مي س��ازي. فقط يادت باشد هر رشته اي 
كه قبول شدي هر قدر كه براي تحصيلت هزينه 
كردي بعدها در شغلت نخواهي يك شبه آن را 
جبران كني، نخواهي ره صد ساله را يك شبه طي 
كني و وجدان كاري يا اخالق و انسانيت را زير پا 
بگذاري. اگر هم قبول نشدي خيلي غصه نخور. 
االن در هر شهر و روس��تاي كشور يك دانشگاه 
دولتي يا خصوصي داير اس��ت و كسي از نعمت 

درس خواندن محروم نمي ماند. 

روايت تراژديك كنكور در اين روزهاي اشك و لبخند

آزموني فرهنگي كه تبديل به كاسبي شد 
  مرضيه باميري

نظام آموزشي هر كشوري ضامن بقا و پيشرفت آن كشور 
اس�ت. هر جامعه اي كه بخواهد به رشد و تكنولوژي هاي 
برتر دنيا دست يابد الزم اس�ت كه فرهنگي دانش بنيان 
داشته باش�د. الزم اس�ت كه دانايي را مالك برتري قرار 
دهد. ايدئولوژي دانش و دانشگاه محور، مجموعه رفتارها 
و خرده فرهنگ هاي ديگري از جمله كنكور در حول خود 
ش�كل مي دهد. براي انتخاب دانش برتر چاره اي نيست 
جز گزينش افراد در يك س�طح علمي برابر. بايد دس�ت 
به انتخاب زد و اين مهم ميس�ر نمي ش�ود مگر با آزمون 
كنكور كه سال هاست در آموزش ما جا خوش كرده است 
و هر سال بدون تغيير اساسي فرهنگ فقط شكل و رنگ 

عوض مي كند. 
      

   فرهنگ كنكور تبديل به تجارت شد
سال ها قبل كنكور پيش از آنكه فرهنگ به يك صنعت غول آسا 
تغيير كند، شكل ديگري داشت. افراد خوب درس مي خواندند و 
سال آخر به تست زني روي مي آوردند. خانواده هاي معمولي اميد 
بيشتري براي قبول شدن فرزندش��ان داشتند تا درس بخواند و 
براي خودش كسي بش��ود. آن روزها كنكور براي تعيين سطح 
شايستگي ها بود، بنابر اين نتيجه ها واقعي بودند. انتخاب بر اساس 
شايستگي افراد صورت مي گرفت و حتي كرسي دانشگاه هاي برتر 
و تراز اول در اختيار دانش آموزان باهوش ب��ود. از آنجايي كه در 
كشور ما آينده اقتصادي و كاري و حتي ازدواج ها در گرو مدرك 
دانشگاهي است پر واضح است كه اين مسابقه ترسناك و دلهره آور 
هر روز رونق بيشتري بگيرد. اولين مؤسسه هاي كمك آموزشي 
كنكور و برگزاري آزمون هاي آزمايش��ي به خوبي توانستند اين 
مهم را اجرا كنند و قاپ دانش آموزان را براي شركت در اين ماراتن 
سخت بدزدند. بعد از آن فرهنگ كنكور تبديل به يك تجارت و 
صنعت شد و امروز يكي از پرطرفدارترين و پول آورترين كسب و 
كارهاي كشور است. يكباره همه نگران آينده  فرزند ما شدند. همه 
دلشان خواست راه و رسم موفقيت را بياموزند و تجربه هايشان را 
به كنكوري هاي جديد منتقل كنند. كم كم كتاب هاي آموزشي از 
كل كتاب هاي ديگر بيشتر شد و حجم زيادي از درآمد نمايشگاه 
كتاب در گرو فروش محصوالت مؤسسات كنكور قرار گرفت. كم كم 
دلربايي ها و چشم و هم چشمي خانواده ها آغاز شد. مهم نبود كه 
پسر يا دخترشان از پس كنكور برآيد، مهم آمادگي قبل از آزمون 

بود كه بايد به هر نحوي شده حاصل مي شد. 
    استعدادها خريدني شد

كم كم هوش و توان بچه ها با پول قابل خريدن ش��د. هر كه پول 
بيشتر خرج مي كرد شانس بيشتري براي پيروزي داشت. چون 
كتاب ها به تدريج هنرشان را از دس��ت دادند و براي ياد گرفتن 
هنر تست زني كه بيشتر شبيه مسابقات تندخواني و تست هوش 
است چاره اي نبود جز كتاب هاي مهارت كه آن هم در انحصار يك 
عده است. كم كم بي عدالتي هاي آموزش��ي آغاز شد. كالس ها و 
مهارت هاي كنكور در ش��هرهاي بزرگ برگزار مي ش��د و رقباي 
شهرها و روستاها فقط به دانش كتاب ها اكتفا مي كردند. به تدريج 
تب كتاب هاي آموزشي از خانه به مدرسه ها و كالس هاي درس 
رس��يد و معلم ها بر اس��تفاده از دوره هاي آموزشي و آزمون هاي 
آمادگي تأكيد كردند. كم كم كالس هاي آمادگي كنكور در شهرها 
قوت گرفت. خيلي سريع رشد كرد و تبديل به يك غول بزرگ شد 
كه فقط عاشق پول بود و با هزينه بيشتر مهارت بيشتر را ياد مي داد. 
سؤال همان سؤال و درس همان درس كتاب بود كه از جنوب تا 
شمال ايران يك شكل داشت اما همه چيز برمي گشت به همان 
فوت كوزه گري در كنترل زمان و مهارت تست زني كه هر كه با پول 

خريده بود موفق مي شد. 
    كنكور مهم ترين دغدغه خانواده ها شد

به تدريج كنكور همه چيزمان شد. مالك برتري آدم ها شد كنكور 
و قبول ش��دن در اين آزمون. خانواده ها برايش��ان حكم مرگ و 
زندگي داش��ت. خانواده هايي كه كنكوري داشتند مدتي تارك 
دنيا مي شدند و قيد تمام خوش��ي ها و تفريحات را مي زدند تا با 
يك سال س��ختي و تالش به آرماني كه آرزو دارند دست يابند. 
كم كم كنكور رابطه ها را تحت الشعاع قرار داد و روي خانه ها يك 
تابلوي بزرگ ورود ممنوع نصب شد تا دونده ملتهب اين ماراتن 
دور از هر هياهويي فكرش را فقط متمرك��ز روي پيروزي كند. 
كم كم مهارت هاي زندگي و اجتماعي فداي كنكور شد. بچه ها 
بهترين سال هاي عمرشان را كه مي ش��د به نشاط،سرگرمي و 
خالقيت هاي جمعي بپردازند سرشان را در انبوه كتاب ها فرو بردند 
و فقط معجون هاي گاه و بيگاه مادر نيروبخش آن لحظه هاي پر 
استرس بود. هر وقت خواستند كتاب غيردرسي بخوانند گفتند 
بگذار كنكور قبول شوي كلي وقت براي كتاب خواندن هست. هر 
وقت هوس سينما يا تئاتر كردند از طرف خانواده منع شدند كه 
مبادا حواسش��ان به پيرامون رنگارنگ پرت شود و از مسابقه جا 
بمانند. اصاًل از يك جايي به بعد كنكور و قبول شدن در آن شد 

ويترين فرهنگ و تمدن خانواده ها و اسباب چشم و هم چشمي ها. 
ديگر خانواده ها هنگام احوالپرس��ي درب��اره كالس هاي كنكور 
و مؤسس��ه هاي گران تر و سي دي هاي اس��اتيد برجسته حرف 
مي زدند. بچه ها ابزاري شدند براي برآوردن آرزوهاي والدين. همه 
قرار بود دكتر و مهندس شوند. اگر غير از اين بود صداي والدين 
در مي آمد. شاكي مي شدند از آن همه هزينه اي كه كرده و نتيجه 
دلخواهش��ان را نگرفته بودند. رقابت براي تصاحب رشته هاي 
مهندسي و پزشكي بود. حتي رشته تحصيلي فرزندان شد آلت 
دست والدين براي فخرفروش��ي. غرور در نگاهشان موج مي زد 
وقتي مي گفتند تجربي. خيلي از دانش آموزان موفق با معدل هاي 
باال عالقه ش��ان پزشكي و مهندس��ي نبود. مي خواستند قاضي 
شوند. دوست داشتند روانشناس ش��وند يا يك جامعه شناس، 
اما زمان تعيين رشته، پدر و مادر خودشان را به هر دري زدند تا 
او با معدل باال رياضي يا تجربي بخواند. طوري به او القا كردند كه 
انگار كم هوش ها مي روند انساني بخوانند. حتي مشاور مدرسه 
نپرسيد چه كاري دوست دارد بلكه به والدين پيشنهاد داد با توجه 
به رتبه  باال حيف است انساني يا هنرستان برود. تبعيض ها توقع 
را باال برد. همه نگاهشان خيره ماند روي انتخاب هاي پزشكي و 
مهندسي در بهترين دانشگاه ها. آنهايي هم كه جيب پدرشان پر از 
اندوخته هاي مغزشان بود عين آب خوردن صندلي دانشگاه را در 
بهترين رشته ها براي فرزندانشان خريدند و از همان اول تكليف 

دكترهاي بچه پولدار آينده را معلوم كردند. 
    سن كنكور به زير 10 سال رسيد!

تب كنكور دارد ب��ه دوران ابتدايي مي رس��د. از همان كالس 
اول كتاب هاي كمك آموزش��ي رنگارنگ برايشان مي خريم و 
معلم ها هم س��ي دي و كتاب هاي بهتر را كه كارايي بيشتري 

دارند معرفي مي كنند. 
يادمان مي رود كه دوره ابتدايي براي آموختن و بازي كردن است، 
براي رسيدن به درك اينكه چرا درس خواندن و تحصيل علم مهم 
است. سيستم آموزشي را از نمره به توصيفي تغيير دادند تا ترس و 
اضطراب بچه ها را كم كنند و فرزندان اين سرزمين فارغ از هياهوي 
دنياي بزرگسالي بچگي و دنياي لذتبخش پيرامونشان را كشف 
كنند. آنها شايد حرف گوش كن باشند و به سازهاي ما برقصند، 
شايد در كالس هاي مختلف شركت و براي ما افتخارآفريني كنند 
اما  به حال دوستاني كه در كوچه با فراغت توپ بازي مي كنند غبطه 
مي خورند. شايد براي ما دانشمندان كوچكي باشند كه مدام در 
كالس و مدرسه تشويقشان كنند اما آنها براي هميشه كودكي شان 

را با همه بچگي كردن ها و هيجاناتش از ما طلب مي كنند. 
 خانواده ها نمي گذارند بچه ها كودكي كنند. از همان اول كه حرف 
زدن مي آموزند با انواع فلش كارت ها و برنامه هاي آموزشي سرگرم 
مي شوند تا زمان كنكور. خيلي تلخ است، اما پايه هاي اين فرهنگ 
از خردسالي آغاز مي ش��ود. وقتي اصرار داريم كودكمان فراتر از 
س��نش واژه بياموزد. وقتي مي خواهيم واژه اي انگليسي را براي 
كالس بيشتر در فاميل بياموزد. وقتي به جاي گل بازي و خاله بازي 

با دوستانش او را به كالس چرتكه مي فرستيم. 
باور كنيد كودكان آرزوهاي مستجاب شده ما نيستند. خودشان 
آرزو و توانايي هايش را دارند كه به وقتش براي آنها تالش مي كنند. 
دور ذهنشان نمي شود ديوار كشيد. نمي توان از آنها كسي ساخت 

كه ما دوست داريم. بايد آني بشوند كه هستند و توانش را دارند. 
    شاگرد متوسط بودن بهتر است

نمي دانم اين همه دانش آموخته قرار است كدام صندلي يا ميز را 
در بازار كار تصاحب كنند؟ آيا كشور به مشاور، معلم،روانشناس و 
گرافيست نيازي ندارد؟ آيا يك مكانيك خوب بهتر از يك پزشك 
اجباري بي سواد نيست؟ آيا در هر شغلي نبايد شايستگي هاي همان 
شغل را كسب كرد؟ معلم خوب، كارمند خوب، حسابدار خوب و... 
سخن »جك ما« ششمين مرد ثروتمند جهان برايم جالب بود: »به 
پسرم گفتم نيازي نيست جزو سه شاگرد برتر كالس باشد. شاگرد 
متوسط بودن خوب است! زيرا فقط شاگردان متوسط وقت خالي 

دارند تا مهارت هاي ديگر هم بياموزند.«
پس براي موفق شدن و انس��ان بهتر بودن، كنكور فقط يك 
گزينه است. راه هاي زيادي براي موفق شدن هست. چه بسا 
كودكاني كه علم را در محيط پيرامونشان مي آموزند و تجربه 
كردن را بيش از حفظ كردن طوطي وار درس ها دوست دارند. 
شايد شاگرد اول نباشند اما قطعاً در آينده اي نه چندان دور فرد 
خالق و موفقي خواهند شد. نگاهي به دوران تحصيل خودتان 
بيندازيد. احتماالً بچه هاي پر ش��ر و شور كالس كه به جاي 
شاگرد اول بودن مدام در كارهاي جمعي شركت مي كردند و 
در مسابقات مختلف مقام مي آوردند در آينده موفق تر شدند. 
چون آنها از زندگي شان در هر زمان و مقطعي بهترين استقاده 
را بردند. به وقتش كودكي كردند و به وقتش جواني. چيزي كه 
براي نابغه هاي تيزهوش كم اتفاق مي افتد و مدام از اين كالس 
به كالس ديگر سرگردانند. آنها با شركت در كالس هاي فوق 
برنامه آداب اجتماعي، سخنوري و خيلي از مهارت هاي ديگر را 

براي زندگي مي آموزند. آنها اغلبشان باهوشند. 

كالس و اس�م و رس�م مهن�دس 
ش�دن و پ�ز دادن در فامي�ل 
تب يك ماهه اس�ت و زود س�رد 
مي ش�ود. مهم اين است كه دوام 
بياوري و از هم�ان اول تحصيل، 
فكر آينده باشي و به صرف مدرك 
گرفتن منتظ�ر آينده ننش�يني

چرا در نظام كاري كشور به افراد 
فن�ي به�ا داده نمي ش�ود؟ مگر 
خودمان هنرس�تان را نساختيم 
و آن را مركز پرورش استعدادهاي 
عملي نگذاش�تيم؟يا مث�اًل كار و 
دانشي ها؟! مگر اين همه دانشگاه 
علمي كاربردي راه نينداختيم كه 
همه امكان تحصيل داشته باشند؟

اين همه دانش آموخته قرار اس�ت كدام 
صندلي يا ميز را در بازار كار تصاحب كنند؟ 
آيا كشور به مش�اور، معلم،روانشناس و 
گرافيس�ت نياز ندارد؟ آيا يك مكانيك 
خ�وب بهت�ر از ي�ك پزش�ك اجب�اري 
بي سواد نيس�ت؟ آيا در هر شغلي نبايد 
شايس�تگي هاي همان ش�غل را كس�ب 
كرد؟ معلم خوب، كارمند خوب، حسابدار 
خوب و... پس براي موفق ش�دن و انسان 
بهتر بودن، كنكور فقط يك گزينه است. 
راه هاي زيادي براي موفق ش�دن هست

فكر مي ك�رد بدش�انس ترين آدم روي 
كره زمين اس�ت اما در گير و دار شكايت 
و پيگيري هايش�ان دانس�ت اتفاقات و 
اش�تباهات زي�ادي در مس�ير كنك�ور 
رخ مي ده�د ك�ه سرنوش�ت خيل�ي از 
دانش آموزان را دستخوش تغيير مي كند

آرزوي برباد رفته يك كنكوري
خطايي كه رتبه 2رقمي را مردود كرد


