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  )مالك اشتر يدانشگاه صنعت يات علميعضو ه(محمد مونسان 

  

  

- دانش آموزان و خانواده يكنكور بر رو يو مال يروح يدر مورد تبعات منف ياديز ير، صحبتهاياخ يدر سالها

 يگريان مدت، شكل ديد بلكه در منكنيارائه شده نه تنها مشكل را حل نم يهاراه حل يآنها شده است ول يها

بر اساس معدل است كه آن  ينيگزيحذف كنكور و جا ،ارائه شده يهااز راه حل يكي. دنكنيجاد مياز معضالت را ا

ع امتحان و در نو ياريره تفاوت بسيو غ يزهوشان و نمونه مردمي، تيرانتفاعيو غ يدولت يرستانهاين دبيقطعا ب

ج يد نمره را ترويو خر يعدالت يب يبه نوع ،خود ن روش در بطنيا يعني. كسب نمره و معدل وجود خواهد داشت

  . خواهد كرد



افراد و  يتمام يط عادالنه رقابت برايجاد شرايت بزرگ دارد و آن ايك مزيب، يرغم تمام معايوجود كنكور، عل

ن را دارند يران هم شانس ايا ين روستاهايترن و دور افتادهيكه افراد در محرومتر ياشهرها است به گونه يتمام

      .  رفته شونديران پذيتهران و ا يهان دانشگاهيبهتر كه در

ل به هنرستان شوند يران تبديا يرستانهايدرصد دب 60 كه حداقل ن هستيا و غول كنكور ايتنها راه مقابله با ماف

 يهنرورزا ي يآموزش شغل يل به هنرسراهايتبد) و آزاد يدولت(ران يا يدرصد دانشگاه ها 60ب ين ترتيو به هم

  .شونده آن يشب يزيچا ي

ه ساخته شده يالت عاليتحص يا همه برايم؟ آينهمه دانشگاه و دانشجو دارينست چرا اصال ايا يواقعا سوال اصل

ك انتگرال ساده بلد ي يم كه حتيد كرديتول يداين زير مهندسياخ ين شده كه در سالهايجه كار اينت!!! اند؟

ش يافزا يرا به حد...) و  يرانتفاعيام نور و غيو پ يآزاد و دولت(ت دانشگاه ها يچرا؟ چون ظرف!! رنديستند بگين

م كه يدهيل جامعه ميكار تحويبعد از چند سال هم ب. يشود با هر رتبه ايم كه هركس ثبت نام كند قبول ميداد

  .يعلوم انسان يخورند بخصوص در رشته هاينم يچ درديبه ه

روند كه در مناطق اطراف منزل آنها هنرستان وجود يرستان ميل به سمت دبين دلياز دانش آموزان به ا ياريبس

، اغلب دوستان به دنبال رفتن به هنرستان در تهران ييان دوره راهنماياد دارم كه بعد از پايبنده شخصا به . ندارد

ار يرش بسيت پذيشد كه آنهم ظرفيافت ميك هنرستان يرستان، به ندرت يدب ياديتعداد ز ير ازاد يبودند ول

  . كردنديرستان ثبت نام ميداشت لذا اغلب باالجبار در دب يمحدود

 ج نمود و در همان دوران هنرستان به دانش آموزانيهنرستانها را ترود يجاد اشتغال بايو ا يكاريكاهش ب يبرا

در . كردل يتكم) هنرستانها يبرا يليالت تكميبه منزله تحص(اد داد و آن را در مرحله هنرسراها يو حرفه شغل 

 يو سواالت كنكور و كالسها يتست زن يو كتابها كنكور يكالسهاگر خودبخود معضل و بساط ينصورت ديا

كسب و  افت مجوزيدر يبرا همه مشاغلجاد كرد كه يرا ا يستميتوان به تبع آن، سيم. شونديجمع م يخصوص

ستم يل، سيل، برق اتومبياتومب يكيمكانمربوطه باشند مانند  يورز و هنر يهنرستانالت يتحص يد دارايباكار 

 يهارات دستگاهيساختمان، تعم ساتيتاس ساختمان، يبرقكار ، يل برقيل، وسايرات موبايتعمل، ياتومب يصوت

 يو برا ....، يشگري، آرايي، بناينجار يحتو  ياهان سنتي، گيتجرب يها، دندانسازهاداروخانه يچاپ، نسخه خوان

.  ...و  يبهداشتو  يشيآراو خدمات  يدست يو هنرها ياطين مربوطه مانند خياشتغال آفر يبانوان هم رشته ها

با امكانات مناسب را فراهم نمود كه قطعا  يتخصص يهاتوان هنرستانيفوق م يهاك از شاخهيهر يبرا يعني

  .موجود به هنرستان ندارد يرستانهايدب يكيزيف يل فضايز تبدج يراه



- يدر اصناف م يداشتند و آنها را به شاگرديل باز ميفرزندان پسر خود را از تحص ،هااز خانواده يدر گذشته برخ

ر درس و اشتغال از هم جدا يگر مسي، ديتخصص يج هنرستانهايبا ترو ياموزند وليب ياگماشتند تا شغل وحرفه

  .  نخواهد بود و كامال منطبق خواهند بود

سال زمان  10كردن آن مرحله به مرحله بوده و حداقل  ييگرفته شود، اجرا يمين تصمين امروز چنياگر هم

جاد امكانات ين گرفته تا ايبرد چراكه همه ساختار آموزش و پرورش، از ساختار جذب معلم و آموزش معلميم

 يل مختلط در فضاهايبا توجه به جاذبه تحص ياز طرف. د متحول شوديدر هنرستانها با يو تخصص يگاهكار

ا ي يا هنرورزي يآموزش شغل يه دانشگاه با نام هنرسراهايشب ييكند كه فضاهايجاب مياجوانان  يبرا يآموزش

 يجاد فضاهايبه ا يازيز نيمورد نن يا يبرا. جاد شونديا چهار ساله ايدو ساله  يهادوره يه آن برايشب يزيچ

ن يا .ل به هنرسرا شونديد تبديموجود با يردولتيو غ يدولت يهااز دانشگاه يست بلكه بخشين يديجد يكيزيف

هم  ين سال متوقف شود چراكه حتيچند يها برادر دانشگاه يات علميكند كه روند جذب هيجاب ميمسئله ا

و كمبود دانشجو مواجه  يات علميها، با مازاد ههدف دانشگاهيخته و بيلجام گس يل توسعه كميز بدلياكنون ن

   .  هستند

كالن علم و  ياستهايبه س يد باشد بستگيها چقدر باها به هنرستانرستانيك كشور، نسبت تعداد دبينكه در يا

نقش پررنگ و  يوركا و آلمان و ژاپن كه در صنعت و فنايمانند آمر ييمثال كشورها. در هر كشور دارد يفناور

كنند و يحركت نم يكه در مرز دانش و فناور ييكشورها يدارند ول هارستانيرو دب ييشرو دارند، تمركز بااليپ

ف يتكل. كننديمهنرستانها  يرو يخوب يگذارهيت دارد تمركز و سرمايآنها اولو يجوانان برا يجاد اشتغال برايا

اس يران در مقيوجود دارد مثال ا يفيت سرگردان و بالتكليك وضعيست و ين معلوم نين بيران متاسفانه در ايا

بعد از (د كننده مهندس در جهان است ين توليسوم يندارد ول يدات صنعتيدر تول يت مناسبي، وضعيجهان

ران بدون يدر واقع ا. !!كنديد ميو فرانسه، مهندس تول يشتر از ژاپن و كره جنوبيب يو حت) كايه و آمريروس

كار در سطح جامعه يل بيرود و فقط فارغ التحصيش ميبه پ يو دانشگاه ياالت مدرسهيدر تحص يخاص ياستراتژ

 يهارستانها و دانشگاهيدرصد دب 60د حداقل يباده ساله  يك بازه زمانيدر نست كه يل بنده ايتحل. كنديع ميتوز

ت يرستان و دانشگاه هدايش آموزان به سمت دبدرصد دان 40ل شوند و حداكثر يران به هنرستان و هنرسرا تبديا

       .شوند

هست مانند  زين يارينقاط قوت بس يور داراككنست چراكه يحذف كنكور ممكن ند نمود كه يد تاكيدر انتها با

لذا راه حل، . ر هستيا كم نظيدر دن يزين چيدر همه نقاط كشور كه چنو رقابت عادالنه  يجاد عدالت آموزشيا



كنكور با  يكاهش تقاضا يعنير آن هست يم و تدبيست بلكه ترمين) حذف كنكور(پاك كردن صورت مسئله 

  .هات دانش آموزان به سمت هنرستانيهدا

 


