سرپرست معاونت
پژوهش و فناوري
دانشگاه فرهنگيان:

ساختار فرسوده
تعليم و تربيت
بايد متحول شود

سرپرست معاونت پژوهش و فناوري دانشگاه فرهنگيان گفت :تا ساختار
فرسوده تعليم و تربيت متحول نشود ،معلم پژوهي و کار گروهي محقق
نخواهد شد.به گزارش گروه آموزش و پرورش خبرگزاري فارس ،علي باقر
طاهري نيا سرپرست معاونت پژوهش و فناوري دانشگاه فرهنگيان با اشاره
به توجه ويژه و عنايت رهبر معظم انقالب اسالمي به دانشگاه فرهنگيان،
اين امر را از امتيازات اين دانشگاه برشمرد و اظهار کرد :حضور ارزشمند
مقام معظم رهبري در دانشگاه فرهنگيان براي اين خانواده منزلت آفريد،
ولي بيش از منزلت ،مسئوليت آفريد که به اقتضاي آن بايد با تمام توشه و
توان خود به ميدان بياييم.
وي با بيان اينکه اگر دانشگاه فرهنگيان در راستاي رسالت و اجراي سند تحول

آموزشي

توفيق يابد ،نظام تعليم و تربيت متحول خواهد شد ،افزود :معلم پژوهشي با
تغيير در شيوه هاي آموزشي معنا مي يابد و تا ساختار فرسوده تعليم و تربيت
متحول نشود ،معلم پژوهي و کار گروهي محقق نخواهد شد.
طاهري نيا با اشاره به دانشگاه ،دولت ،جامعه و صنعت به عنوان اضالع پژوهش
در دانشگاه هاي کشور ،خاطر نشان کرد :باور عميق به نقش بيبديل دانشگاه
فرهنگيان در تغيير و تحول ،از داليل پذيرش اين مسئوليت سنگين بود.
سرپرست معاونت پژوهش و فناوري دانشگاه فرهنگيان ،ارتقاي شاخصهاي کيفي
و سطح توانمندي علمي و پژوهشي مدرسان ،هيئت علمي و دانشجومعلمان و
نيز تبديل رويکرد پژوهش به پژوهش مسئله محور و کيفيت محور را نشانه
توفيق و از برنامه هاي پژوهش در دانشگاه دانست.

نگاه »

چرا برخي دانشآموزان
حال تحقيق ندارند؟
ِ

»
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گفتگو با مهندس فرشيدي ،وزير اسبق آموزش و پرورش

ش و پرورش نه پول دارد ،نه زور
آموز 

اشاره:
ش و پرورش
مهندس محمود فرشيدي از معدود وزيران آموز 
است که با پايان وزارت به حرفه معلمي بازگشته است .وي
که فردي از پيکره آموزش و پرورش بود ،مراحل رشد را
ش و پرورش شد.
پله پله طي کرد و عهده دار وزارت آموز 
شو
وي با روي کار آمدن دولت نهم عهد ه دار وزارت آموز 
پرورش شد .شخصيت آرام فرشيدي مانع از آن بود که اقدامات
مهمي که در دوران صدارتش انجام شد در بوق و کرنا شود اما
طرحهاي مهمي مانند مقاومسازي مدارس با اختصاص رقم
باور نکردني  4ميليارد دالر از سوي هيئت دولت ،سروسامان
دادن به وضعيت ناگوار نيروهاي حقالتدريس و احيا و بازسازي
معاونت پرورشي و تربيت بدني در دوره وي انجام شد ،اگرچه
حواشي و برخي کجسليقگيها عمر وزارتش را کوتاه کرد و
خيلي زود به مدرسه ،جايي که خانه اول و آخر خود ميداند،
بازگشت .متن زير حاصل بيش از  2ساعت همکالمي خبرنگار
ش
«وطن امروز» با مهندس محمود فرشيدي ،وزير اسبق آموز 
ش
و پرورش است که نکات مهمي از موضوعات مرتبط با آموز 
و پرورش را در بر دارد؛
* آقاي فرشيدي! درد مزمن ،نخنما شده و کهنه کمبود
ش و پرورش را ميخراشد
اعتبارات همچنان چهره آموز 
و معلوم نيست چرا هيچ زماني ،چه آنگاه که دولت از
مواهب درآمدهاي سرشار برخوردار بوده و چه در زمان
عسرت ،اين گرفتاريها گريبان وزارتخانه را رها نميکند.
در ريشه يابي فقر مالي اين وزارتخانه چه عواملي را
ميتوان دخيل دانست؟
ش و پرورش را ريشهيابي کنيم؛ يکي
 بايد فقر مالي آموز از داليل مهم ،گستردگي حوزه فعاليتهاست .اين وزارتخانه
 13ميليون دانشآموز را که يکششم جمعيت کشور را تشکيل
ميدهد  12سال و روزي  8ساعت تحت پوشش دارد .نکته بعد
پراکندگي حوزه مسئوليت از نظر جغرافيايي است .در برخي
نقاط دورافتاده کشور تنها نماينده نظام و حاکميت يک خانم
معلم يا آقاي معلم است که همزمان نماينده آن روستا يا مشاور
کدخدا و در مجموع مرجع مشکالت مردم است .همچنين تعدد
مسئوليتها را نبايد از نظر دور داشت .يادم هست زماني که
براي سرکشي و بازديد در تبريز بودم خانم معلمهاي جواني
که براي حضور در مناطق دورافتاده استان مثل ورزقا ن انتخاب
ميشدند ،جيره غذايي ميبردند و تا چند ماه به دليل صعبالعبور
بودن و برف و يخبندان نميتوانستند خانوادههايشان را ببينند.
ش و پرورش است،
خيلي از کارهاي جنبي روي دوش آموز 
ش و پرورش است؛
براي مثال بخش مهم کنکور بر عهده آموز 
از تخصيص حوزهها گرفته تا مراقبان و کادر برگزاري و به
طور معمول هم تخلفاتي مثل لو رفتن پرسشها مربوط به
ش و پرورش نيست و در جاهاي ديگر لو ميرود!
حوزه آموز 
همينطور انتخابات که حوزه برگزاري ،مسئول صندوق ،کادر
شو
اجرايي و حتي ناظران صندوق از پرسنل زحمتکش آموز 
پرورش هستند .بحث هميار پليس يا طرحهاي وزارت بهداشت،
آموزشهاي شهروندي شهرداريها ،برنامههاي کميته امداد و
ش
بهزيستي و بسياري ديگر ،همه وظايفي است که به آموز 
و پرورش محول شده بدون اينکه لوازمش ديده شده باشد.
بودج ه هايش را ساير نهادها ميگيرند اما کار بر دوش همکاران
ش و پرورش است .همه هم انتظار دارند .نکته ديگر
ما در آموز 
ش و پرورش است .در دوره متوسطه
بحث تخصصي بودن آموز 
تخصصهاي گوناگون نياز است يا دوره ابتدايي يا هنرستانها
ويژگيهاي خاص خود را دارد که معلم و مربيان حتما بايد
تخصصهاي الزم را داشته باشند و بسياري موارد ديگر.
* البته به نظر ميرسد اين روزها کمتر به تخصصگرايي
توجه ميشود ،براي مثال در همين طرح  3-3-6به دليل
کمبود نيرو ،شاهد حضور دبيراني بدون تجربه الزم در
دورههاي ابتدايي يا متوسطه بوديم؟
 بله ،بخش مهمي از افت تحصيلي هم بهدليل کمرنگ شدنهمان نگاه تخصصگرايي است ،البته با متوازن شدن پايهها

اين مشکل کمتر شده است .اما برگرديم به پرسش نخست
ش
شما؛ نکته مهم ديگري که درباره تنگناهاي بودجهاي آموز 
و پرورش ميتوان برشمرد ،نگاهي است که از دوران اصالحات
بر اين وزارتخانه سايه افکند .در آن دوره نوعي تقسيمبندي بين
سازمانها انجام شد با اين فرض که دستگاهها  2دسته هستند؛
ش و پرورش در
يا توليدکننده يا مصرفکننده .در اين نگاه آموز 
حد يک بنگاه اقتصادي خدماتي نزول کرد؛ دستگاهي که پول
و بودجه را ميبلعد و درآمدي خلق نميکند .بر اساس همين
ش و پرورش،
پيشفرض خانمانسوز پايه بودجهبندي آموز 
ضعيف بسته شد.
* تنگناهاي معيشتي و دشواريهاي زندگي ،عرصه را
بر فعاالن و تالشگران عرصه تعليم و تربيت تنگ کرده
به گونهاي که بر اساس برآوردهاي دولت که قابل دسترس
است سطح رضايت شغلي بين معلمان ،معاونان ،مربيان،
کارمندان و پرسنل وزارتخانه در پايينترين حد بين
سازمانهاي دولتي است .در نظام ما که داعيه فرهنگي
دارد و به تربيت دانشآموزاني با معيارهاي نظام اسالمي
همت گماشته ،اين بيانگيزگي چه آسيبهايي را متوجه
نسل آيندهساز ميکند؟
 بسيار آسيبزاست .آثار و شواهدش هم در جامعه هويداست.اما اگر بخواهيم مشکل را ريشهاي بررسي کنيم به همان نگاهي
ش و پرورش را در حد
مرتبط ميشود که عرض کردم ،آموز 
يک بنگاه زيا ن ده اقتصادي تنزل دادهاند .بعد هم بنا را بر
اين گذاشتند که هرچه بيشتر بودجه را به بنگاههاي مولد
تزريق کنند و بودجه سازمانهاي خدماتي يا مصرفي بهزعم
خودشان را تا حد امکان کاهش دهند .اين البته همزمان
بود با خأل چهرههاي تاثيرگذار فرهنگي در ساختار حاکميت
مانند شهيد بهشتي ،شهيد باهنر و شهيد رجايي .در نبود اين
ش و پرورش بود و
شخصيتها که جملگي خاستگاهشان آموز 
درد تعليم و تربيت داشتند ،کار بهدست افرادي افتاد که نگاه
ش و پرورش داشتند ،البته
اقتصادي کوتهبينانهاي به آموز 
ش و پرورش
چهرههاي اصيل و استوانههاي نظام نگاهشان به آموز 

ش و پ�رورش در ح�د ي�ک بن�گاه
در دوران اصالح�ات ،ن�گاه ب�ه آم�وز 
اقتصاديخدماتينزولکرد

آموزش و پرورش را دستگاهي مي دانند که پول و بودجه را ميبلعد و درآمدي
خلقنميکند

ش و پرورش ،پايه بودجهبندي آن از اول ،ضعيف
بر اساس نگاه غلط به آموز 
بستهشد
ش و پرورش نيمي از پرسنل دولت را در اختيار دارد اما وزيرش با وزير
آموز 
فالن وزارتخانه که در نهايت2-3هزار نفر پرسنل دارد ،داراي يک رأي است!

»

ت گذاريها به گونهاي باشد که با آمدن و رفتن دولتها و وزرا،
بايد سياس 
مدارسبهآزمايشگاهتبديلنشوند

اين گونه نيست .نگاه رهبر معظم انقالب اين گونه نيست،
ايشان چندين سال است تاکيد دارند که اين سازمان مولد
ش و پرورش،
سرمايه اجتماعي است و هزينه کردن در آموز 
سرمايهگذاري است .نکته مهمي که البته نبايد از نظر دور
داشت ،به ساختار دولت و مجلس مرتبط ميشود ،اين دو نهاد
مهم اجرايي و تقنيني هر  4سال در معرض آراي مردم قرار
ش و پرورش ديربازده است
ميگيرند .به طور طبيعي کار آموز 
و دولتها و نمايندگان بيشتر ميخواهند کار عمراني کنند تا
آن را به مردم نشان دهند و راي بگيرند! بنابراين دولتها و
نمايندگان به سمت کارهاي عمراني ميروند.
* آقاي فرشيدي! با اين تفاصيل ،راهکار چيست؟

راهکارهاي کاهش و جلوگيري
از مدرسه هراسي

صفي اهلل ملکي  -دکتراي جامعه شناسي
آموزش و پرورش يک سرمايه و نهاد اجتماعي مي باشد که با همه ارگانها و نهادهاي رسمي
و غيررسمي به صورت مستقيم يا غيرمستقيم تعامل دارد .شوراي عالي آموزش و پرورش با بيش
از  50سال قدمت تاريخي ( )1345باالترين مرجع سياستگذاري و قانونگذاري در حوزه آموزش
و پرورش بوده اما نقش نظارتي اين شورا به مصوبات خود مثل سند تحول بنيادين و چشمانداز
 20ساله آموزش و پرورش بسيار کمرنگ و ضعيف مي باشد .لذا عمال کارايي خود را در تحقق اهداف
نظام آموزش و پرورش از دست داده که شايد يکي از علل آن فردمحوري و سليقهاي بودن يعني
تصويب مفاد و قوانين براي خوشايندي وزير وقت بوده و نه دورانديشي و مصلحت نظام که آسيب
جدي در طول  40سال اخير به نظام آموزش و پرورش وارد کرده است ،البته داليل و علل متعدد
ديگري نيز دارد که بايد آسيبشناسي پژوهشي و علمي گردد .يکي از مصوبات شوراي عالي آيين
نامه اجرايي مدارس که در ششصد و پنجاه و دومين جلسه شوراي سال  1379تصويب و سپس
در سالهاي بعد اصالح و به مدارس کشور ابالغ گرديد ،ماده  74و  75و  76در خصوص تنبيه در
مدارس مي باشد که در اين مقاله مورد تحليل و ارائه راهکار قرار گرفته که البته مفاد ديگري از
آيين نامه اجرايي مدارس وجود دارد که باعث مدرسه هراسي دانشآموزان مي گردد که ا ن شاء اهلل
در مقاالت و تحليلهاي علمي و پژوهشي ديگر ارائه خواهد شد.
* تنبيه
طبق ماده  74قصور و سهلانگاري دانشآموزان نسبت به انجام وظايف خود تخلف محسوب ميشود.
مدير ،شوراي مدرسه ،معاونان و مربيان موظفند قبل از اعمال هر گونه تنبيه از وضع و موقعيت
محصل آگاهي يابند و در جستجوي انگيزه و علت تخلف برآيند و نسبت به رفع آن اقدام کنند .اگر
کودک از انجام تکاليف مدرسه اجتناب ميکند يا ميگويد که نمي تواند آنها را انجام دهد نياز به
کمک براي افزايش توان شنيدن و تمرکز دارد .اولين کاري که بايد انجام دهيد اين است که علت را
بيابيد .براي اين کار مي توانيد از محيط مدرسه و معلم
شروع کنيد .مطمئن شويد که معلم ،مدير ،همکالسيها و حتي فضاي کالس هيچ کدام موجب آزردگي

»

تا زماني که در کالن ماجرا نگاه دولتها و مجلس
اين گونه است همچون گذشته در بر همان پاشنه خواهد
چرخيد و مشکالت و آالم نظام تعليم و تربيت کاهش
نمييابد؟
 بسياري از کارشناسان به اين نتيجه رسيدهاند که جنسآموزشوپروش متفاوت با ساير وزارتخانههاست .بايد با نگاه
حاکميتي به اين وزارتخانه نگريست تا جايگاهش ارتقا پيدا
شو
کند ،مانند قوهقضائيه يا صداوسيما .به واقع هم آموز 
پرورش شأنش باالتر از ساير وزارتخانههاست ،وزارتخانههاي
ديگر حتي وزارت علوم ،کاال و خدمات براي انسان عرضه
ميکنند اما اين وزارتخانه انسان تربيت ميکند ،بنابراين ساير
وزارتخانهها در طول
ش و پرورش هستند و نه در عرض آن ،و با توجه به اين
آموز 
ش و پرورش ديربازده است بايد سياستگذاريها
نکته که آموز 
به گونهاي باشد که با آمدن و رفتن دولتها و وزرا ،مدارس به
آزمايشگاه تبديل نشوند .تا همين حاال هم سليقههاي متفاوت
دولتها و وزيران آسيبهاي مهلکي به نظام تعليم و تربيت ما
وارد آورده است .با وجود همه حساسيتهايي که اشاره شد ،با
ش و پرورش يکي از  22عضو هيئت
ترتيبات کنوني ،وزير آموز 
شو
دولت است ،در اقليت محض و مظلوم! در حالي که آموز 
پرورش نيمي از پرسنل دولت را در اختيار دارد
اما وزيرش با وزير فالن وزارتخانه که در نهايت  2-3هزار نفر
پرسنل دارد داراي يک رأي است!
* جنابعالي به خوبي ميدانيد يکي از مهمترين عواملي
که فرهنگيان ما را آزار ميدهد تبعيض آشکاري است
که دولت در حق فرهنگيان روا ميدارد .در حالي که ساير
کارکنان دولت از مواهبي چون بيمههاي تکميلي کارآمد،
کارانه ،اضافه کار ،بنهاي خريد ،امکانات تفريحي و اقامتي
برخوردارند و شرايط زيست آبرومندانه برايشان فراهم
است ،در اين وزارتخانه از حداقلها هم خبري نيست.
به راستي چرا اين همه تبعيض در دستگاههاي دولتي
ش و پرورش
به چشم ميخورد در حالي که عائله آموز 

 40درصد دولت را تشکيل ميدهد؟
 دسترسي سازمانها به منابع مالي کشور متفاوت است ،منشأتبعيضها بيشتر به همين عامل مرتبط ميشود .بانکها،
موسسات مالي و برخي وزارتخانههاي برخوردار را اگر بررسي
کنيم ،دوسوم بودجه و گردش مالي در اختيار آنهاست .سازوکار
سازمانهاي نظارتي در کشور ما به گونهاي است که به طور
معمول آنچه مورد بررسي واقع ميشود بودجه عمومي است که
يکسوم درآمدها را شامل ميشود نه دوسومي که در اختيار
بانکها و وزارتخانههاي درآمدزاست .اين سازمانها بر اساس
ساز و کاري که براي خود تعريف کردهاند از منابعي که دارند
ابتدا براي کارکنان خود برداشت ميکنند مانند وزارت نفت،

بانکها ،وزارت نيرو و امثالهم .هر سال در پايان کار هيئت دولت
به طور معمول بحث ميشود که سازمانها از منابعي که در
اختيار دارند به کارکنانشان پاداش و مزايا و خالصه امکاناتي
اختصاص دهند و به طور معمول هم اين اتفاق ميافتد .ميماند
ش و پرورش که به منابع اختصاصي دسترسي ندارد و
آموز 
اتکايش به بودجه عمومي است ،همين ميشود که کارکنان
آن سازمانها بهرهمند ميشوند و سفره همکاران فرهنگي
خالي ميماند .البته به تازگي نمايندگان پيشنهادي دادهاند
شو
که يک درصد از درآمدهاي اختصاصي دستگاهها به آموز 
پرورش داده شود ،طرح خوبي است به شرطي که اجرا شود و
فرهنگيان هم مطالبه کنند ،اين خيلي مهم است.
* تجربه نشان داده سازمانهايي که بدين شکل مکلف
ش و پرورش
ميشوند سهمي از درآمدهايشان را به آموز 
يزنند.
فالحيليازپرداختهاسربازم 
اختصاصدهندبهلطاي 
تجربه شهرداريها نمونه خوبي است ،گزارشهاي متعددي
داريم که در مناطق گوناگون بهجاي اينکه شهرداريها
ش و پرورش را از محل درآمدهايشان بدهند
سهم آموز 
اين تکليف قانوني را مستقيم از مردم تحت عنوان حق
ش و پرورش ميگيرند و متاسفانه همان را هم به
آموز 
ش و پرورش نميدهند ،در حقيقت اين تکليف
آموز 
ش و پرورش دوا نکرد که
قانوني نهتنها دردي از آموز 
محلي شد براي کسب درآمد اين دستگاهها؟!
 همين يک درصد که عرض کردم حدود  6-7هزار ميلياردتومان ميشود و خب کمک خوبي است .عرض کردم دستگاههاي
نظارتي بايد بيشتر درباره درآمدهاي سازمانها ورود کنند اما
مورد خاصي که اشاره کرديد مگر بانکها درآمدهايشان از
کجاست؟ از سپردههاي مردم .خودشان واسطهاي بيش نيستند،
يا همين شهرداريها از مردم ميگيرند ،خودشان که چيزي
ندارند .بنابراين وقتي تکليف قانوني ميشود بايد تبعيت کنند
شو
به شرط نظارت دقيق و مطالبه پي گيرانه وزارت آموز 
پرورش و فرهنگيان .ضمن اينکه همه اين موسسات و نهادها
ش و پرورش تربيت ميکند ،بنابراين
نيروي انسانيشان را آموز 
ش و پرورش
دولت موظف است پي گيري کند تا درآمدهاي آموز 
از اين محل محقق شود.
* آقاي فرشيدي ،اميدوارم از اين پرسش ناراحت
نشويد اما اين شايعه که دولت افرادي را براي هدايت
ش و پرورش برميگزيند که حرف گوشکن
سکان آموز 
باشند و با حداقلها امور وزارتخانه را بگردانند تا چه
حد صحت دارد؟
 رئيسجمهور بايد از شخصيت و روحيه بااليي برخوردارباشد که وزيري انتخاب کند در حد و قواره رئيس دولت.
براي مثال در دوره شهيد رجايي سراغ شهيد باهنر رفتند که
وزنهاي بود ،يا اوايل انقالب بنده شنيدم سراغ شهيد مطهري
ش و پرورش .موضوع بعد اختيارات
رفتند براي مسئوليت آموز 

کودک نشده است .بعد از آن سراغ خود او برويد و ببينيد آيا او ناتواني يا اختالل در يادگيري دارد يا
صرفا نمي تواند تمرکز کند؟ هر کدام از اين عوامل نياز به راهکارهاي متفاوتي دارد.
* راهکارها:
 -1اتاق تکليف درست کنيد :اگر مي توانيد براي کودک يک فضاي آرام و کنترل شده براي انجام
تکاليف اختصاص دهيد .حواستان باشد که در اين فضا هيچ وسيلهاي که باعث حواسپرتي کودک
شود نبايد وجود داشته باشد يا اگر وسايل و تصاويري قبال بوده ،ثابت باشد و تغيير و تحولي در
فضاي فيزيکي اتاق کودک صورت نگيرد.
 -2به او کمک کنيد :هر زمان که کودکتان از شما کمک خواست ،به او کمک کنيد .به او بگوييد
که اين چالشي است که او بايد بتواند از عهده آن بربيايد و مي تواند روي شما هم حساب کند .يکي
از کمکهاي شما مي تواند اين باشد که درباره موضوعي از درس که او ابراز بيعالقگي ميکند او
را راهنمايي و تشويق کنيد.
 -3جايزه بگذاريد :اگر کارهايش را به خوبي انجام داد يا زماني که به يک سوال سخت پاسخ داد،
جايزهاي هر چند کوچک برايش در نظر بگيريد .حتي اگر جايزهاي که مي گيريد ناچيز و کمارزش
باشد به سيستم پاداشدهي ادامه دهيد.
 -4زمان تعيين کنيد :حواستان باشد که زمان ديروقت را براي انجام تکاليف در نظر نگيريد و
کمي بعد از آمدن از مدرسه و استراحت ،برنامهريزي و زمان بندي کنيد که تکاليفش را انجام دهد.
راهنمايي اش کنيد اگر مشق را به ديروقت موکول کند ،کودک خسته خواهد شد و تمرکزش را
براي مطالعه از دست خواهد داد.
 -5از همکالسيها کمک بگيريد :اگر دوست يا همسايهاي داريد که همسن کودکتا ن و درسخوان
است ،مي توانيد از او کمک بگيريد و در هفته يکي دو برنامه بچينيد که آنها با هم درس بخوانند تا
کم کم فرزندتان به درس عالقه پيدا کند.
 -6قاطع باشيد :با لحن قاطع اما مهربان به فرزندتان بگوييد که نمي تواند با کوچکترين بهانهاي
مدرسه رفتن را تعطيل کند .به همين منظور برايش قانون بگذاريد؛ براي مثال اگر بهانه بيماري را
براي نرفتن به مدرسه عنوان کرد ،بگوييد که حتما بايد تب باال يا عالئم روشني از بيماري (مراجعه
به پزشک) يا يک دليل قانع کننده و درست داشته باشد تا بتواند به مدرسه نرود.
ي عالقگي ايجاد کند :اگر فرزندتان زماني که ديکته مينويسد يکي
 -7نداشتن تمرکز مي تواند ب 
دو کلمه را جا مياندازد يا نقطهها و سرکشها را کم و زياد ميگذارد يا کتاب و دفترهايش را گم
مي کند و بايد به دنبال آنها بگردد ،فرزند شما از کمبود تمرکز رنج ميبرد .اين وضعيت در صورتي
که ادامه پيدا کند باعث کاهش عالقه کودک به تحصيل ميشود .تمرکز پايين به معناي آن است که
کودک توانايي تداوم و نگه داشتن توجه خود را به روي هدف تعيين شده نداشته باشد و با کوچکترين
محرکهاي محيطي هنگام انجام تمرين مبتال به حواسپرتي و دچار افت عملکرد شود .اين دسته از
کودکان از فضاي مدرسه خسته شده ،هر روز براي نرفتن به مدرسه بهانهتراشي ميکنند.
 -8به عوامل محيطي توجه کنيد :بايد توجه داشت که هر شيطنتي اختالل در تمرکز نيست .گاهي
اوقات به طور واقعي در محيط کالس حجم صداهاي جانبي باالست يا کودک در کنار دانشآموزي
نشسته که بسيار شلوغ است و باعث حواسپرتياش مي شود يا به خاطر جثه ريزش از توجه معلم
دور ميماند ،بنابراين بايد در نظر داشته باشيد که اول به فاکتورهاي محيطي توجه کنيد .والدين
عزيز بايد بدانند که راههاي عالقهمند کردن کودکان به مطالعه و فضاي آموزشي بدون افزايش تمرکز
کودک امکان ندارد ،چرا که اين يک قانون علمي است که انسانها به موضوعي بيشتر عالق ه مند
مي شوند که به آن تسلط و تمرکز بيشتري داشته باشند.
 -9به اين توصيهها عمل کنيد :قبل از ورود کودک به مقطع پيشدبستاني ،از توانايي و مهارت او در
انجام بازيهاي واقعي مطمئن شويد و وقت بيشتري را به بازيهايي که چشم و دست درآن درگير
پ بازي).
ميشوند ،اختصاص دهيد (مثل تو 
 -9-1زماني که کودک نقاشي ميکند ،توجه کنيد که رنگآميزي او کامل و با دقت باشد .اين کار

و ساليق روساي جمهور است .همين حاال هم بحث کردند
که در اين دوره بهداشت و سياست خارجه در اولويت است،
حرفي از تعليم و تربيت به ميان نيامد .روساي جمهور در کل
نسبت به همه دستگاهها چنين نگاهي دارند ،حاال بستگي
به شخصيتشان هم دارد ،در مجموع ترجيح ميدهند وزير
ش و پرورش شخصي باشد که نگاه معلمي داشته باشد و
آموز 
قدري در ساختار حکومت نباشد .اين کمابيش هست.
انسان َ
البته نبايد به مردم آدرس غلط داد! نگاه امام راحل (ره) به
ش و پرورش تا آنجا بود که کار معلمي را شغل انبياء
آموز 
عليهم السالم ميدانست و رهبر معظم انقالب هم اين دستگاه
را مولد سرمايه اجتماعي ميدانند؛ اين نگاهها تعارف که نيست،
دولتها باورمند نيستند .با اين وضعيت روزبهروز شاهد افول
ش و پرورش هستيم کما اينکه در جامعه آثار بيتوجهي
آموز 
ش و پرورش را ميبينيم.
به آموز 
ش
* شما با توجه به سالها حضور در سطوح گوناگون آموز 
و پرورش و تجربه مديريت کالن در اين وزارتخانه چه
راهکارهايي جهت ارائه خدمات رفاهي به فرهنگيان يا
مزايايي که برخي ارگانها به کارکنان خود اختصاص
ميدهند پيشنهاد ميکنيد؟
ش و پرورش هم پول ندارد ،هم زور ندارد! قوانين خوبي
 آموز داريم که اگر اجرا شود ،کمک ميکند .مشکل اينجاست که
ش و پرورش در
اجرا نميشود .مطابق قانون شوراهاي آموز 
زمينه مسکن ،معلمان در اولويت هستند .مثال قانوني بود که
اگر پيمانکاري  200خانه ساخت بايد يک مدرسه هم بسازد،
اين قانون با البي پيمانکاران انجام نميشد .در دوران وزارت
بنده از همين قانون استفاده شد و حساب مسکن پرديس را
بلوکه کرديم ،چون نساختند .قوانين هست اما اجرا نميشود.
يا بنياد مسکن موظف شده طبق قانون ،فرهنگيان را در اولويت
قرار دهد اما نهتنها در اولويت قرار نميدهد بلکه براي آنها
کاري نميکند .پس يک نکته استفاده از ظرفيتهاي قانوني
است .همچنين دولت براي تحصيل فرهنگيان يا فرزندان آنها
شو
ميتواند تسهيالتي درنظر بگيرد .در قانون آمده آموز 
پرورش به ازاي هر حمايتي که ميکند ميتواند امتياز بگيرد.
االن برخي نهادها در برخي مدارس غيرانتفاعي ورود ميکنند
و با استفاده از تب جامعه پولهايي ميبرند ،خب حاال که شما
ميآييد و در پرتو مظلوميت معلمان سرمايهگذاري ميکنيد و
ميبريد ،به معلمان و فرزندانشان خدماتي ارائه کنيد .مدارس
برجستهاي هستند که از امتيازاتي مثل وامهاي کمبهره دولتي
استفاده ميکنند .ميشود طبق قانوني که اشاره کردم اين مراکز
را موظف کرد در قبال وام و کمکهايي که ميگيرند تسهيالتي
را براي فرهنگيان و فرزندانشان قائل شوند .نکته ديگر ،مدارسي
است که اين روزها در شرايط مناسبي هستند ،براي مثال در
بافت تجاري هستند يا در جوار بازار قرار گرفتهاند؛ ميشود
از اين مدارس در جهت درآمدزايي استفاده کرد.

را با بازي و شوخي همراه کنيد و از تذکر افراطي بپرهيزيد.
 -9-2هميشه در وسط خانه ميزي را به عنوان ميز مطالعه و گفتگو قرار دهيد و قبل از اينکه کودک
موضوعي را در کالس درس ياد بگيرد دربارهاش صحبت و گفتگو کنيد و کتابها و فيلمهاي مرتبط
را به او نشان دهيد .اينکه بتوانيد کاربرد آن موضوع را در زندگي روزمره مورد بحث قرار دهيد،
کنجکاوي و عالق ه مندي کودک را به فراگيري آن مطلب بيشتر خواهيد کرد و در اين صورت کار
معلم در اين زمينه آسانتر خواهد شد.
 -9-3از اينکه کودک را بارها صدا کنيد ،خودداري کنيد .فعال شدن بيش از حد والدين و تکرار
وظايف براي کودک صرفا به افزايش نقطه ضعف او و در نهايت کاهش اعتماد به نفس در او منجر
خواهد شد .بنابراين راههايي را به کار بگيريد که در آن بيشتر کودک فعال شود.
 -9-4در صورتي که کودکتان به واسطه عدم تمرکز دچار افت تحصيلي شده است حتما با روانشناس
کودک در اين مورد گفتگو کنيد.
* نتيجه
ترس از مدرسه يکي از اختاللهاي رواني بين  3تا  5درصد دانشآموزان در دوران مدرسه است که
در کودکان دبستاني بيشتر ديده مي شود و عوامل اجتماعي و اکتسابي در آن تاثير دارد .بسياري از
کودکان هنگام جدا شدن از والدين ناراحت مي شوند بخصوص در خانوادههايي که حمايت افراطي
از کودک انجام ميشود .حمايت افراطي اين پيام را به کودک ميدهد« :محيط خطرناک است و
تو ناتواني!»
برخي کودکان هنگام جداشدن از مادر اضطراب بسيار شديدي پيدا ميکنند .گاهي کودک در خانه
هم مانند سايه مادرش را دنبال ميکند تا به اين وسيله بر اضطراب خود غلبه کند .چنين کودکاني
به جدا شدن از مادر و خانه ،تمايلي نشان نميدهند چون به شدت به مادر وابستهاند .اضطراب جدايي
ي اشتهايي ،دردهاي شکمي ،حالت تهوع ،مشکالت خواب ،سردرد و
به صورتهاي گوناگون مانند ب 
کابوسهاي شبانه ،خود را نشان ميدهد.
در صورت بروز عالئم اضطراب جدايي در نوجوانان ،بايد بررسي و درمان ،جديتر باشد زيرا در برخي
موارد عالئم اوليه افسردگي نوجوانان همين اضطراب جدايي است.
* علل هراس از مدرسه
کودک به جزئيات همه قوانين و مقررات مدرسه واقف نيست و تهديد و ترساندن او مي تواند
مشکلآفرين باشد .بنابراين هرگز به او نگوييد« :اگر غذا نخوري به معلمتان خواهم گفت ».هراس از
مدرسه ،ترس شديدي است که فقط در مورد مدرسه وجود دارد و کودک در مکانهاي ديگر ميتواند
دوري از مادر را تحمل کند .اين ترس ميتواند از بخش خاصي از مدرسه ،عملکرد تحصيلي يا محيط
مدرسه يا در اثر تجربه اتفاقهاي ناخوشايند ،مانند آزار ديدن از دوستان در مدرسه يا مشکالتي در
مسير خانه تا مدرسه يا قوانين و مقررات مدرسه باشد .در اين موارد پي بردن به علت هراس ،براي
اقدامهاي درماني ،ضروري است.
* راهحل هراس از مدرسه
براي اينکه ترس فرزندمان را از درس و مدرسه از بين ببريم ،ميتوانيم از روشهاي زير کمک
بگيريم:
 -1برخورد مناسب با کودک در منزل:
چنين کودکاني به نظر ديگران در مورد خود حساس هستند ،از سرزنش و مقايسه و تحقير فرزندتان
براي رفتارهايي که دارد پرهيز کنيد .دوست داشتن او را مشروط به مدرسه رفتن نکنيد و وقتي از
مدرسه رفتن اجتناب ميکند ،پيامهاي هيجاني مانند «من ديگر مادرت نيستم» به او ندهيد و مسئله
را شخصي نکنيد .کودک نبايد حس کند براي خوشحالي مادر بايد به مدرسه برود .دليل مدرسه رفتن
را براي کودک مي توان يک قانون اجتماعي بيان کرد .روابط خانوادگي نيز بايد اصالح شود .الزم است
که با همسرتان در مورد لزوم حضور کودک در مدرسه ،همسو و هماهنگ باشيد.
 -2معرفي تجربه جديدي به نام مدرسه رفتن:

تحقيق و پژوهش ،چند سالي است به مدارس کشيده شده است ،اما
برخي دانشآموزان به جاي اينکه تحقيقات خود را در البه الي کتابها
جستجو کنند ،با پرداخت مبلغي ناچيز به کافي نتها ،کار تحقيقاتي خود
را انجام ميدهند.
به گزارش فارس ،تحقيق و پژوهش در شاخههاي مختلف علوم ،مهمترين
رکن دستيابي به دانش است؛ به شکلي که تنها با پرداختن به آن ميتوانيم
به مسائل مختلف علمي و راهحلهاي مربوط به آن دست يابيم.
اين موضوع امري مرسوم در بين دانشجويان رشتههاي مختلف است و هر
دانشجو متناسب با رشته تحصيلي خود در برنامه آموزشي تدوين شده
مرتبط ،تحقيقاتي را ولو بر اساس اجبار اساتيد انجام ميدهد و گشت و
گذار در دنياي کتاب و فضاي مجازي براي رسيدن به مطلب علمي ،جزء
برنام ه درسي دانشجويان قرار دارد.
اين رويه و عادت مطلوب آموزشي چند سالي است که به چرخه نظام آموزش
و پرورش نيز وارد شده و تحقيق در خصوص محتواي دروس ،به ويژه دروس
پايه در بين دانشآموزان متداول شده است.
در اين ميان ،چند عامل به عنوان نکات مهم و ضروري در فرايند تحقيق و
پژوهش در بين دانشآموزان وجود دارد که قابل توجه و تامل است؛
اول اينکه؛ معلمان و دبيران دروس مختلف که پروژههاي تحقيقي را در
قالب محتواهاي دروس به دانشآموزان ارائه ميکنند ،بايد خود به دانش و
مهارت الزم در حوزه تحقيق اشراف مطلوبي داشته باشند.
دوم اينکه؛ برخي از دانشآموزان هنگامي که با درخواست انجام تحقيق در
موضوعي خاص از سوي معلمان خود روبهرو ميشوند ،اولين مکاني که به
ذهن آنها براي عملي کردن اين خواسته ميرسد ،جستجوي چند دقيقهاي
و آسان اينترنتي در خانه و يا کافينتهاست؛ به شکلي که با دادن مبلغي
ناچيز از سوي برخي دانشآموزان به متصدي کافي نت ،تحقيقي آماده و
بدون زحمت براي آنها آماده ميشود؛ بيآنکه اندک زماني صرف جستجوي
آن در البهالي کتابها در کتابخانهها صرف شده باشد و به واسطه اين نياز،
ساعاتي را ولو از روي اجبار به مطالعه بپردازند.
در نتيجه ،ما حصل اين به اصطالح تحقيق! غذاي آمادهاي است که هيچ
زحمتي براي تهيه آن کشيده نشده و صرفاً براي کسب رضايت معلم و
گرفتن نمره انجام ميشود.
ثمره اين نوع نگاه ،اين امر نامطلوب است که دانشآموز هيچ اطالعات
علمي در موضوعات مختلف مورد پژوهش کسب نکرده و موضوع تحقيق
در ذهن او ماندگار نميشود.
با توجه به شرح ياد شده ،ضروري است که آموزش و پرورش بحث انجام
تحقيق در دروس مختلف و پايههاي مختلف تحصيلي را به صورت نظاممند
و اصولي در نظام آموزشي تهيه و تدوين کند و معلمان را در اين خصوص
آموزش دهد .با بها دادن به آن و آموزش علمي ،روش تحقيق و در نظر
گرفتن مشوقها و امتيازات ويژه براي دانشآموزان ،آنها را به انجام تحقيق
تشويق و ترغيب کند تا امر تحقيق و پژوهش به فرهنگي عملي در بين
دانشآموزان تبديل شود و آنها از همين دوره تحصيلي و قبل از ورود به
دانشگاه با تحقيق و پژوهش آشنا شوند؛ چرا که از قبل انجام آن ،بسياري
از ابهامات علمي مشخص شده و بسياري از استعدادهاي بالقوه کودکان و
نوجوانان کشف ميشود.
ابوالقاسم جامه بزرگ کارشناس آموزش و پرورش ،در خصوص ضرورت توجه
معلمان و دانشآموزان به تحقيق ،اظهار داشت :اگر ميخواهيم دانشآموز،
پژوهشگر باشد که بايد باشد و معلم پژوهنده باشد و در مدرسه پژوهش
کند ،اين کار بايد از ابتدا که فرد درس ميخواند انجام شود.
جامه بزرگ با تاکيد بر اينکه معلمان نبايد تکاليفي را به دانشآموزان بدهند
که آنها مجبور باشند از والدين خود کمک بگيرند ،گفت :در اين شرايط والدين
اين تکاليف را انجام ميدهند و در نهايت نيز معلم آن را قبول ميکند.

کارشناس آموزش و پرورش با بيان اينکه بايد تکاليفي به عنوان پژوهش
به دانشآموزان داده شود که در حد توانايي آنها باشد ،عنوان کرد :بايد
در کنار هر درس ،پژوهش صورت گيرد و اين موضوع به تناسب دوره
تحصيلي باشد.
س و جو و
جامه بزرگ بيان داشت :دانشآموز بايد به جاي حل مسئله ،پر 
کتابها را جستجو کند و به جاي انجام تکليف ،سرش را به داخل کتابهاي
کتابخانه ببرد؛ ضمن اينکه اگر در کنار هر درس ،پژوهش و تحقيق باشد،
اين به يک عادت تبديل ميشود.

پيش از شروع مدرسه،حتي هنگام ثبتنام ،کودک را با خود به مدرسه ببريد .فضاي داخل مدرسه
را به او نشان دهيد و مربي و ناظم مدرسه را معرفي کنيد تا آمادگي و آشنايي الزم را به دست بياورد.
در مواردي که کودک از محيط فيزيکي مدرسه وحشت دارد ،گذراندن ساعتهايي لذتبخش در
مدرسه ميتواند به کاهش ترس او کمک کند ،پس در روز تعطيل ،ساعتي را در مدرسه با يادآوري
خاطرههاي خوب و شاد مدرس ه تان ،به بازي با او بگذرانيد و اجازه دهيد نقاط مختلف را جستجو
کند و به ايمن بودن محيط پي ببرد .با او در مورد مشکالت مدرسه نرفتن يا به دست نياوردن شغل
مناسب در صورت مدرسه نرفتن ،صحبت نکنيد .با آرامش ،کودکان را به مدرسه بفرستيد و از تاکيد
و سفارشهاي مختلف بپرهيزيد .توجه داشته باشيد که اضطراب والدين به فرزندان منتقل مي شود.
اگر کودک را خودتان به مدرسه ميبريد ،بهتر است براي تغيير شرايط ،مراقب ديگر که اغلب پدر
است ،اين وظيفه را به عهده بگيرد.
 -3دادن مسئوليت به کودک:
به او توانايي مراقبت از خود در مدرسه را بياموزيد ،مثال چگونه ميتواند در مدرسه به تنهايي به
دستشويي برود .بايد بررسي کنيد کودک در مدرسه مشکلي نداشته باشد و مورد آزار ديگران قرار
نگيرد .آسان جلوه دادن مقررات مدرسه و وجود مربياي که ارتباط خوبي با کودک برقرارکند به
آسان شدن حضور او در مدرسه کمک ميکند .عوامل ناراحتکننده مانند تنبيه و توبيخ در مدرسه
را بايد از بين برد .کودک نبايد به علت گريه کردن ،تمسخر شود و مربيان مدرسه نبايد او را به علت
گريهکردن به خانه بفرستند.
حتي اگر کودک ،سردرد و ساير عالئم اضطراب را نشان داد ،بايد به مدرسه برود زيرا در اين صورت
به تدريج عالئم فروکش خواهند کرد .اگر اجازه دهيد در منزل بماند به احتمال قوي عالئمش تثبيت
خواهند شد اما الزم است مدير و معلم را در جريان وضعيت او قرار دهيد چون اين کودکان به توجه
خاص نياز دارند .داشتن مهارت ارتباطي مناسب و دوستيابي باعث کسب تجربههاي مثبت وي
ت اجتماعي به کودک ،کمک کنيد بتواند بهتر ارتباط برقرار کند و نيازهايش
ميشود .با دادن مسئولي 
را بيان کند .داشتن مسئوليتي در کالس درس ،حضور او را در مدرسه هدفمند خواهد کرد.
 -4دادن آزادي به کودک براي بروز احساسات:
وقتي کودک از مدرسه به منزل برميگردد ،حتما بايد يکي از اعضاي خانواده در کنار او باشد .پس از
انجام تکاليف و درس خواندن ،اجازه دهيد اوقات فراغت ،بازي و استراحت داشته باشد .او مي تواند
در بازي دليل ترسش از مدرسه را از زبان عروسکش بيان کند و دانستن اين علت به حل مشکل وي
کمک خواهد کرد .اجازه دهيد کودک درباره احساسش در مورد مدرسه صحبت کند.
برخي والدين تحمل ديدن احساسات منفي مثل ناراحتي و اضطراب را در فرزندشان ندارند و اجازه
بيان آن را به فرزندشان نميدهند در حالي که کودکان به دليل قدرت کمتر تحمل استرس ،ممکن
س نخواني ،به معلمت ميگويم ».کودک را
است اين عالئم را بيشتر نشان دهند .به او نگوييد«:اگر در 
براي مدرسه رفتن تشويق کنيد و از ترساندن و تنبيه استفاده نکنيد .اگر در خانه ماند ،اجازه بازي و
تماشاي تلويزيون را در ساعتهايي که بايد در مدرسه باشد ،به وي ندهيد و ضمنا خود را از گرفتن
مشورت از معلم و اولياء مدرسه بينياز نبينيد.
* نتيجهگيري:
آنچه که مسلم است براي جلوگيري از تنبيههاي انضباطي در مدارس طبق آئين نامه اجرايي مدارس که
راهکارهاي آن در ماده  79مبني بر تذکر و اخطار ،شفاهي و کتبي ،تغيير کالس ،اخراج از مدرسه آورده
ش آموز افزايش يابد تا با حفظ حرمت ،هر سه
است بايد تعامل مثلث سه ضلعي مدرسه ،خانواده و دان 
بسترسازي مناسب براي خود کنترلي دانشآموز ،هدايت و رهبري (مديريت) انضباطي مدرسه و تفاهم
و توافق والدين با قوانين و مقررات مدرسه فراهم شود تا با مساعي والدين علتيابي و مشکلشناسي
صورت گيرد و با اعمال روشهاي درست تشويقي ،نظم و انضباط بدون دلهره و اضطراب بلکه با عالقه
و انگيزه دانشآموزان فراهم گردد تا آيندهسازان کشور با حفظ سالمتي جسمي و رواني فردي ،تامين
صلح ،امنيت ،توسعه اجتماعي (رعايت حقوق ديگران و حدود آزاديها) باشند.

