5هزار و  204آموزش�گاه
علم�ي آزاد در كش�ور
در بح�ث كالسه�اي تقويت�ي
فعاليت ميكنن�د همچنين حدود
 400ه�زار دانشآم�وز در اي�ن
كالسها حضور دارند و باالترين
رقم ش�هريه اي�ن كالسها هم
طب�ق مصوب�ه وزارت آموزش و
پرورش  7هزار تومان است كه
ساالنه بر اساساس برآوردهاي
آم�وزش و پرورش گردش مالي
اي�ن مؤسس�ات 900ميلي�ارد
تومان است

آموزشگاههای خصوصی در نقطه کور نظارت

گردش 900میلیاردی پول
در بازار سیاه آموزش
هدي هاشمي
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كه نمايانگر نداشتن احساس مسئوليت
انس��انها در برابر محيط زيست است.
اين نوع نداش��تن احساس مسئوليت
در س��طح جهاني نيز ديده ميش��ود،
اين در حالي اس��ت كه همه كشورها
از حفاظ��ت محيط زيس��ت صحبت
ميكنند .ريختن زبال��ه در خيابان يا

جدول ســـودوکو

5 6 7 3

هر چه جمعيت ش�هرها
بيشتر ميشود ،مجاورت
فيزيكي افزاي�ش مييابد و به
دنبال آن س�ر و صداي حاصل
از جمعي�ت و همچني�ن
اتومبيله�ا آلودگ�ي صوت�ي
بيش�تري ب�ه وج�ود م�يآورد.
محقق�ان در پژوهشهاي خود
ب�ه اين نتيجه دس�ت يافتهاند
كه پرخاش�گري ،متناس�ب با
ش�دت و م�دت س�ر و ص�دا
افزايش مييابد

دريا و معابر آبها در ش��هرها نه تنها
به س�لامتي ديگران آسيب ميرساند
بلكه س�لامت خودمان را نيز به خطر
مياندازد .همچنين بايد گفت آلودگي
ه��وا و محيط زيس��ت ن��ه تنها باعث
آسيب به سالمت جسمي ما ميشود
بلكه باعث آس��يب به س�لامت رواني
افراد نيز خواهد شد .ريختن زبالهها در
س��طل زباله نه تنها در خيابان وظيفه
اوليه هر يك از ما است بلكه بايد اين
وظيفه را به كودكان خود نيز بياموزيم.
م��واردي كه گفته ش��د مثالهايي از
اقدامهايي است كه ميتوانيم با رعايت
آن به حفظ محيط زيست كمك كنيم
و همچنين باعث كاهش آلودگي هوا
شويم .از ديگر استرس زاهاي محيطي
ميتوان ب��ه افزايش جمعيت و تراكم
باالي ش��هرها اش��اره كرد كه س��بب
ايجاد احساس ازدحام ميشود.
در واقع ازدحام را ميتوان به عنوان
عاملي اس��ترس زا دانس��ت كه باعث
تهديد قلمرو انس��ان ميشود .افزايش
جمعيت شهرهاي بزرگ سبب افزايش
اتومبيلها نيز ميشود كه باعث آلودگي
بيشتر خواهد شد .آلودگي صوتي يكي
ديگر از استرس زاهاي محيطي است
و باعث ايجاد استرس در افراد ميشود.
آلودگي صوتي در اثر ازدحام جمعيت
به وجود ميآيد .در واقع بايد گفت هر
چه جمعيت ش��هرها بيشتر ميشود،

مج��اورت فيزيكي افزاي��ش مييابد و
به دنبال آن س��ر و ص��داي حاصل از
جمعيت و همچنين اتومبيلها آلودگي
صوتي بيش��تري به وجود م��يآورد.
محقق��ان در پژوهشهاي خود به اين
نتيجه دست يافتهاند كه پرخاشگري،
متناسب با ش��دت و مدت سر و صدا
افزايش مييابد.
از ديگر اس��ترس زاهاي محيطي
ميت��وان ب��ه گرم��ا و رطوب��ت ب��اال
اش��اره ك��رد .پژوهش��گران ب��ه اين
نتيج��ه دس��ت يافتهان��د ك��ه ميان
رفت��ار اجتماع��ي و گرماي ش��ديد و
همچنين رفتار اجتماع��ي و رطوبت
هوا رابطه وج��ود دارد ،مث ً
ال محققان
ب��ر اس��اس پژوهشهاي انجام ش��ده
بين گرماي هوا و رفتار پرخاش��گرانه
بازيكنان بيسبال رابطه پيدا كردهاند.
همچني��ن در رطوب��ت ب��االي ه��وا،
رفتار پرخاش��گرانه رانندگان افزايش
مييابد.
بر اس��اس مواردي كه بيان ش��د،
براي دس��تيابي به س�لامت رواني و
داشتن روح و رواني سالمتر و همچنين
سالمت جسمي بايد از استرس زاهاي
محيطي دوري كنيم و اين امر در گرو
تالش و كوشش همه ما انسانهاست.
همچنين بايد به محيط زيست خود
احت��رام بگذاريم و حق��وق ديگران را
محترم شماريم.

ميگيرد هميشه با استانداردهاي آموزشي
و انتظارات معلمان فاصله دارد».
وي ميگوي��د« :اي��ن آموزشه��ا
تثبيتكنن��ده مدارس هس��تند در حالي
ك��ه به نظ��رم كالسهاي تس��ت كنكور
لزومي ندارد كه در جامعه برگزار ش��ود و
در كن��ار كالسهاي گروهي ش��ايد براي
خيليها تأثيرگذار باشد ،با اين حال شايد
 ۸۰تا  ۹۰درصد كتابهاي آموزش��ي كه
در اي��ن كالسها ارائه ميش��ود ضرورتي
نداشته باشند ،شايد تغييري كه با حذف
كالسه��اي كنك��ور رخ میدهد كمتر از
 5تا  ۱۰درصد است اما عوارض و مشكالت
ناشي از اين رشد بيرويه كالسهاي كنكور
نظير مشكالت اقتصادي براي خانوادهها،
مش��كالت اجتماعي ،مشكالت استرس و
روحي و رواني و دهها عوارض ديگر بسيار
بيشتر از تأثير آن اس��ت .قطعاً زماني كه
اصل و فرع را اشتباه تشخیص دهیم خود
به خود اصل كالسهاي آموزشي با مشكل
مواجه ميشوند و افراد تصور ميكنند اگر
به اين كالسها بروند اتفاق چش��مگيري
خواهد افتاد».
وي درباره مش��كالت آموزشگاههاي
خصوصي به خانوادهها هش��دار ميدهد و
ميگويد« :در مدارس دانشآموزان همسن
و سال هستند اما در آموزشگاهها اين اتفاق
نميافتد و ممكن است افراد گروه دوستي
غير همسن و سال خود را داشته باشند و
البته دانشآموزان با دوگانگي رفتار معلمان
مواجه ش��وند و البته با تفكيك جنسيتي
هم مواجه نيس��تند و همين آثار سوء بر
دانشآم��وز دارد .خانوادهه��ا باي��د درباره
موضوعات مختلف اين چنيني با فرزندان
خود صحبت كنند».
1946
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نويسنده :شيرين كسرائي

مس��ائل آموزش��ي و مالي اين مؤسسات
را م��ورد بررس��ي قرار دهند .مؤسس��ات
آموزش��ي آزاد از لحاظ ش��هريه ،محتوا،
دوره تحصيلي و نيروي انساني طبقهبندي
ش��دهاند و شدت نظارت بر اين مؤسسات
از تذكر شفاهي ،كتبي تا انحالل كامل در

در مدارس دانشآموزان
همسن و سال هستند اما
در آموزش�گاهها اي�ن اتف�اق
نميافت�د و ممك�ن اس�ت افراد
گروه دوستي غير همسن و سال
خ�ود را داش�ته باش�ند و البت�ه
دانشآموزان ب�ا دوگانگي رفتار
معلم�ان مواجه ش�وند و البته با
تفكي�ك جنس�يتي ه�م مواج�ه
نيس�تند و همي�ن آث�ار س�وء بر
دانشآموز دارد
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وي درب��اره نظارت بر آموزش��گاههاي
خصوصي اظهار ميكند« :امسال به طور
جدي بحث نظ��ارت بر آموزش��گاههاي
خصوص��ي را پيگيري ميكني��م .البته از
سال گذشته اقدام به شناسنامه دار كردن
آموزش��گاههاي خصوصي كردهايم و اداره

كل آموزش و پرورش در س��ال گذش��ته
مؤسسات علمي آموزشي آزاد را ساماندهي
كرده است و به ازاي هر  20آموزشگاه يك
كارشناس بر فعاليت اين مؤسسات نظارت
ميكند و اين كارشناسان موظفند در ماه،
 2ب��ار از اين آموزش��گاهها بازديد كرده و

نظر گرفته شده است ».وي درباره پلمب
برخي از مؤسس��ات خصوصي ميگويد:
«مكاتباتي ب��ا اداره اماكن درباره برخي از
مؤسسات آموزشي داشتهايم و متأسفانه
برخي از اين مؤسسات از سوي اداره اماكن
پلمب نشدهاند انتظار ما اين است زماني
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توجو و تالش نيس�ت فقط كافي است يك كاربر
نيازي به جس� 
اينترنت باشيد تا در گوشه و كنار سايتها متوجه تبليغات خوش
آب و رنگ مؤسسات يا آموزشگاههاي خصوصي شوید همهشان
با آب و تاب تمام شيوههاي نوين علميشان را تبليغ ميكنند و
مخاطب را خواس�ته یا ناخواسته به سمت سايت خود راهنمايي
ميكنن�د .همه اين تبليغات بيانگر آن اس�ت كه این مؤسس�ه
آموزشي بهترين و با سابقهترين مؤسسه در كشور است و حتی
آنها خود را نخس�تين مبتكر ش�يوه آموزش�ي در كشور عنوان
ميكنند البته وقتی نگاه كلي به اين س�ايتها داش�ته باش�يد
عكس تعدادي از داوطلبان كنكور كه رتبههاي خوب دانشگاهها
را كس�ب كردهاند در این سايت ها ثبت شده است و با جمالتي

به مخاطب القا ميكنند كه برترينهاي كنكور با اين مؤسس�ات
توانس�تهاند رتبههاي باال را كس�ب كنند .مؤسساتي كه خود را
تاپ نش�ان ميدهند و قول قبول�ي صددرصد كنكور با رتبههاي
باال را به مخاطبان ميدهند .وقتي يكي از آنها در س�الهاي دور
كارش را آغاز كرد و البته صدا و س�يما و روزنامهها نيز تبليغات
مختلفش را پوش�ش دادند فهمیدند با داشتن مؤسسه آموزشي
ميتوانند درآمد میلیاردی داش�ته باشند به همین دلیل به فكر
تأس�يس مؤسس�ات خصوصي افتادند .خيلي از اين مؤسس�ات
تضمين كردند سد كنكور را با كالسهايي كه برگزار ميكنند از
بين ميبرند و حاال شاهديم كه صدها مؤسسه مجوز دار و بدون
مجوز در كشور فعاليت ميكنند.

7

بيش��تر از آموزش��گاههاي مجاز در شهر
تهران اس��ت هش��دار دادهاند .بر اس��اس
اع�لام وزارت آموزش و پرورش در ش��هر
تهران  845مؤسسه آموزشي آزاد ،شامل
 602آموزشگاه آزاد زبان انگليسي و 243
آموزشگاه علمي در ش��هر تهران فعاليت
ميكنند .درحال حاضر  845آموزش��گاه
آزاد مج��وزدار و  950آموزش��گاه آزاد
غيرمجاز در سطح شهر تهران مشغول به
فعاليت هستند ،بر اين اساس سال گذشته
80پروندهمربوطبهآموزشگاههايغيرمجاز
به مراجع قضايي ارسال شده است .از اين
تعداد حدود  32آموزشگاه غيرمجاز پلمب
و حدود  17مورد تمكين كردند و مراحل
آخر اخذ پروانه را ميگذرانند.
 ëآمـــوزش�گــاههاي خصوصي
شناسنامهدارميشوند
آم��وزش خارج از چرخ��ه مدارس در
سالهاي اخير همواره مورد بحث و تبادل
نظر بوده است و تعداد زيادي از خانوادهها و
دانشآموزان به آموزشهايي كه در مدرسه
ارائه ميش��ود ،بسنده نميكنند و خود را
نيازمند آموزشه��اي تكميلي ميبينند.
مجتب�ي زينيوند مدي��ر كل مدارس
غيردولت��ي وزارت آم��وزش و پرورش در
اين باره ب��ه «ایران» ميگوي��د 5« :هزار
و  204آموزش��گاه علمي آزاد در كش��ور
در بح��ث كالسه��اي تقويت��ي فعاليت
ميكنن��د همچني��ن ح��دود  400هزار
دانشآموز در اي��ن كالسها حضور دارند
و باالترين رقم ش��هريه اين كالسها هم
طبق مصوب��ه وزارت آم��وزش و پرورش
7هزار تومان است كه ساالنه بر اساساس
برآوردهاي آموزش و پرورش گردش مالي
اين مؤسسات 900ميليارد تومان است».

سالمت روان در سايه مراقبت از محيط زيست
اس��ترس ي��ا عكسالعمله��اي
عاطفي منف��ي در ما انس��انها ،علل
زيادي ميتواند داش��ته باشد .يكي از
مهمترين آنها عوامل محيطي اس��ت.
استرسزاهاي محيطي موجب آسيب
به س�لامت افراد ميشود و آثار ديگر
آن ،اي��ن اس��ت ك��ه ب��ر كار و روابط
اجتماع��ي افراد تأثي��ر منفي بر جاي
ميگذارد.
يكي از مهمترين اس��ترس زاهاي
محيطي را ميتوان آلودگي هوا دانست.
برخي گازهايي كه به حالت طبيعي در
جو وجود دارد ،با حفظ گرما در حدود
 15درجه سانتيگراد ،زندگي روي كره
زمي��ن را ممكن ميس��ازد .اين گازها
شامل بخشي از امواج مادون قرمز است
كه زمين را گرم ميكنند .در طبيعت
تنها يك درصد جو از اين گازها تشكيل
ميشود و تغيير در مقدار آن ،حتي به
مقدار اندك ميتوان��د دگرگونيهاي
مهمي را به هم��راه آورد .فعاليتهاي
انساني ،سبب انتش��ار گازها ميشود،
مث ً
ال صنعتي شدن ،دي اكسيد كربن
را افزايش داده است.
بنابر این الزم است اطالعات مربوط
به س��الم نگهداش��تن محيط به همه
اف��راد از جمله ك��ودكان آموزش داده
ش��ود ،مث ً
ال كاش��تن نهال و درخت از
اقدامهايي اس��ت كه از انتشار گازهاي
گلخانهاي جلوگيري ميكند .همچنين
بايد از ريزش مواد آلوده به دريا در اثر
تصادف كش��تيهاي نفتي جلوگيري
ش��ود .براي داش��تن محيطي تميز و
سالم و همچنين هوايي پاك كه حق
طبيعي همه انسانهاست ،همه مردم
بايد تالش كنند.
افزايش جمعيت ش��هرها ،افزايش
تع��داد اتومبيله��ا و دود حاص��ل از
اتومبيله��ا تأثي��ر بس��يار مخربي بر
سالمت جسمي و رواني همه ما خواهد
داش��ت .تخريب جنگلها و فضاهاي
س��بز و تبديل آن به س��اختمانهاي
بلند ،باع��ث محروم كردن انس��انها
از فضاي س��بز و درختان كه ريههاي
زمين هستند ميش��ود .نكته مهمي
كه بايد به آن اشاره كرد اين است كه
فضاهاي سبز نقش مهمي در سالمت
رواني ما دارد و باعث نش��اط و طراوت
روح و روان آدم��ي ميش��ود .ريختن
زبالهه��ا در خيابان و كن��ار جادهها و
س��احل و درياها و ريختن مواد زائد به
جويه��ا و همچنين ريختن فضوالت
كارخانهها به درياها نمونههايي هستند

ك��ه اداره كل آموزش و پ��رورش با اماكن
درباره تخطيهاي يك مؤسس��ه آموزشي
نامهنگاري ميكند اين اداره سريع جلوي
فعاليت اين مؤسسه را بگيرد در صورتي كه
پروسه پلمب آموزشگاههاي آزاد غيرمجاز
طوالني است و  7ماه طول ميكشد البته
به شرط اينكه مستمراً يك كارشناس اين
موضوع را پيگيري كند؛ اين درحالي است
كه افراد براحتي طي  24س��اعت شركتي
را ثبت ميكنند و بع��د بدون آنكه مجوز
آموزش و پرورش را دريافت كنند اقدام به
تشكيل كالسهاي آموزشي ميكنند».
 ëگــ�ردش مــال�ي ميلي�اردي
آموزشگاهها
 150ميليون نفر س��اعت دانشآموز
تهران��ي در س��ال از خدمات مؤسس��ات
آموزشي آزاد اس��تفاده ميكنند .گردش
مالي در اين مؤسس��ات اعم از رس��مي و
غيررسمي در تهران  500ميليارد تومان
برآورد ميش��ود .موضوع اين است كه آيا
وجود آموزش��گاههاي خصوص��ي و آزاد
كه در آنها همه درسهاي دبيرس��تان در
قالبهاي مختلفي تدريس و ارائه ميشود
ممكن است به تنبل شدن سيستم آموزش
رسمي منجر شود و معلمان و دانشآموزان
ناخودآگاه حس كنند ،بيشك ضرورتي
هست تا بخش��ي از بار آموزشي مدارس
به عه��ده اين مراكز گذاش��ته ش��ود .تا
آنجا كه بس��ياري از دانشآموزان با وضع
مالي نه چندان مناسب خانواده حاضرند
شهريههاي چندصدهزارتوماني يا ميليوني
را براي شركت در اين كالسها بپردازند.
دكتر ن��ادر جهانآرا كارش��ناس تعليم و
تربيت با اش��اره به این م��وارد ميگويد:
«موض��وع بهروزش��دن نظام آم��وزش و
پ��رورش و تطبيق آن با نيازهاي امروزي،
از اهميت خاصي برخوردار است و وقتي
كه دانشآموز از نظام آموزش��ي حاكم بر
م��دارس ،نيازهاي خ��ود را تأمين نكند،
باي��د به ش��كلي عقبماندگي ناش��ي از
كمبودهاي آموزش و پ��رورش را جبران
كن��د و تنها راهحلي ك��ه در جامعه ما به
اي��ن دانشآموزان ارائه ميش��ود اين راه
است .اما در اصل نميتوان گفت ضعف در
سيستم آموزشي منجر به اين امر ميشود
زي��را هي��چ دادهاي مبني ب��ر اينكه اين
كالسها و روند آموزش خارج از چارچوب
مدرسه بتواند منجر به پيشرفت درسي و
كس��ب نمره بهتر در امتحان شود وجود
ن��دارد و از آنجا كه اي��ن آموزشها خارج
از محدوده مدرس��ه و آنچه خواست نظام
آموزشي كش��ور و معلمان است ،صورت
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محله يا منطقهاي نيست كه تعدادی
از كالسهاي تقويتي ،تك درس ،كنكور،
آزاد و خصوصي در آن وجود نداشته باشد
البته هر كدام هم شيوه كار متفاوت خود را
دارند ،شيوهاي كه خودشان ميگويند آنها
را متمايزت��ر از ديگري ميكند اما وقتي با
هر كدام از اين مؤسسات آزاد و خصوصي
تماس ميگيريد متوجه ميشويد فقط نوع
بيان آنها متفاوت اس��ت چرا كه در نهايت
ي��ك معلم س��ر كالس خصوصي يا نيمه
گروهي حاضر ميش��ود و با همان شيوه
معلمان مدارس درس را تدريس ميكند.
البته اي��ن روزها خيلي از دانشآموزان
هس��تند كه طعم حض��ور در كالسهاي
مختل��ف آموزش��گاههاي خصوص��ي را
چش��يدند فرق��ي نميكن��د در خانواده
ثروتمندي باشند يا در خانواده متوسط يا
كم درآمد .اي��ن روزها خيلي از خانوادهها
هستند كه براي بهتر شدن وضعيت علمي
فرزندانشانهزينهميكننديابرايشانمعلم
خصوصي ميگيرند يا آنها را به مؤسسات
آزاد و خصوص��ي ميس��پارند .قبول��ي
صددرصد تضميني ،برگزاري دس��ت كم
 ۴۰دوره آزم��ون ب��ه ش��يوهاي خ��اص،
بيشترين ساعات آموزش��ي ،برنامهريزي
حتي براي تعطيالت و روزهاي س��ال نو،
مشاوره خصوصي ،حضور استادان باتجربه،
كالسهاي آمادگي امتحانات و تست زني
و ...اين فهرس��ت ميتواند همچنان ادامه
پيدا كند .اين تبليغات در حالي در سطح
جامعه پخش ش��ده اس��ت كه مسئوالن
وزارت آموزش و پرورش به خانوادهها درباره
فريب آموزش��گاههاي خصوصي هش��دار
دادهاند و تأكيد كردهاند« :آمار قبوليهاي
اين مؤسسات و آموزشگاههاي آزاد صحت
ندارد و خانوادهها فريب اين آموزشگاهها را
نخورند >.موضوعي كه اسفندیار چهاربند
مدير كل آموزش و پرورش ش��هر تهران
آن را تأكيد ميكن��د و البته به خانوادهها
درباره تدريس خصوصي در آموزش��گاهها
نيز هش��دار ميدهد و ميگويد« :اساس��اً
تدريس خصوصي را قب��ول نداريم ،آن را
توصيه نميكنيم و بشدت منع ميكنيم.
در تدريس خصوصي امكان نظارت وجود
ن��دارد و نميتوان عوارض ناش��ي از آن را
بهط��ور قانوني پيگيري كرد .بس��ياري از
اين مدرس��ان ،دانش��جو يا فارغالتحصيل
رشتههايي دیگر هس��تند و در روزنامهها
ب��راي تدريس آگهي ميدهن��د بنابراين
خانوادهه��ا در اين باره هش��يار باش��ند> .
البته مس��ئوالن آموزش و پرورش نسبت
به آموزش��گاههاي غيرمجاز كه تعدادشان
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