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گزارش <ایران> از تنبی ه توسط معلمان خودسر در مدارس کشور

ریشهیابی تنبیه بدنی دانشآموزان

تلخ ترین خاطرات دوران تحصیل ما !

خبرگزاری آنا

فاطمه امیرقهرمان

تنبیــه بدنــی را شــاید بتــوان قدیمیتریــن معضــل نظــام
آموزشــی کشــور دانســت ،معضلــی کــه خاطــرات تلخــی
از دوران تحصیــل در ذهــن دانشآمــوزان حــک کــرده و
گاه دلزدگــی ازمدرســه را منجــر میشــود امــا چــرا ایــن
معضــل دیریــن حــل شــدنی نیســت؟ شــاید بســیاری از
دانشآمــوزان قدیــم خاطــرات تنبیــه بدنــی را بــه عنــوان
یکــی از تلختریــن بخشهــای ایــام تحصیــل در ذهــن
داشــته باشــند؛ تنبیــه بدنــی در گذشــته نظــام تعلیــم و
تربیــت جزئــی جدایــی ناپذیــر از فرآینــد آمــوزش بــود و
جملــه «چــوب معلــم ُگل اســت» را دانشآمــوزان قدیمــی
خــوب بــه خاطــر دارنــد.

امروزه اگرچــه تنبیه بدنی در نظام
آموزشوپرورش اغلب کشــورهای دنیا
روشی منســوخ به حســاب میآید و
در ایران نیــز تنبیه ،ممنوع و روند این
معضل روبه کاهش اســت اما هنوز هم
هرازگاهی از گوشه و کنار کشور اخباری
درخصوص تنبیه بدنی دانش آموزان به
گوش میرسد ،اخباری که از تنبیه بدنی
تقریباً شدید حدود  4دانشآموز طی سه
مــاه اخیر حکایت دارد که البته صحت
برخی از این اخبار نیز از سوی آموزش و
پرورش مورد تأیید نیست.
اخبار تنبیه بدنی دانشآموزان بارها
از سوی رسانهها منعکس شده است و
مســئوالن آموزش و پرورش نیز هر بار
در برابر انتقادات افکار عمومی از وقوع
این معضل در مدارس کشور ضمن ابراز
تأســف اعالم کردهاند :پرونده معلم در
هیأت رســیدگی به تخلفات اداری در
حال پیگیری است ،اما اینکه این هیأت
چه حکمی را صادرکــرده و این حکم
تــا چهاندازه در عدم وقوع مجدد تنبیه
بدنی بازدارنده است با ابهامات بسیاری
همراه است.
به طور قطع میتوان گفت که یکی
از دالیــل دلزدگی ،مدرســه گریزی و
افت تحصیلی دانشآموزان ،تنبیه بدنی
اســت .حجتاالسالم حســن روحانی
رئیــس جمهوری در مهر ســال  92و
در مراســم بازگشــایی مدارس ضمن
درخواســتهایی از آموزش و پرورش
عنوان کرد :من دیگر از تنبیه جسمی
ســخن نمیگویم که قطعاً دیگر وجود

ندارد ،چنانچــه دولت تدبیر و امید در
هر گوشهای از کشور با چنین پدیدهای
مواجه شد با آن اشد برخورد را خواهد
کرد .شــاید پــس از ســخنان رئیس
جمهوری بود که مســئوالن آموزش و
پرورش از تشکیل کمیته مقابله با تنبیه
بدنی با مســئولیت مدیــرکل ارزیابی
عملکرد و پاســخگویی به شکایات این
وزارتخانه خبــر داده و اعالم کردند که
رصد تنبیــه بدنی در مــدارس روزانه
میشــود اما با گذشت حدود سه سال
از ایــن ماجرا هنوز چنیــن کمیتهای
فعال نشده و هنوز هم تنبیه خودسرانه
توسط معدودی از معلمان ،گاه و بیگاه
خبرساز میشود.
صرفنظر از ضــرورت صدور احکام
بازدارنده از ســوی هیأت رسیدگی به
تخلفات اداری ،بایــد علل وقوع تنبیه
بدنــی -ولو کــم شــمار -در مدارس
کشــور را بررسی کرد ،چه میشود که
یک معلم در برابــر خطای دانش آموز
آستانه تحملش تمام و کنترل خود را
از دســت داده و به تنبیه بدنی متوسل
میشود؟ از سوی دیگر دانشآموزی که
مورد تنبیه بدنی قــرار میگیرد با چه
مشکالتی مواجه میشود؟
محمد رضایی کارشناس آموزش و
پرورش در رابطه بــا دالیل بروز تنبیه
بدنــی در مــدارس میگویــد :عوامل
مختلفی در بروز تنبیه بدنی تأثیرگذار
است از فشــارهای اجتماعی تا کمبود
حقوق ،گاهــی حتی معلــم به دلیل
سیاستهای اتخاذ شده از سوی آموزش

و پرورش به نیروی مازاد تبدیل میشود
برهمین اساس دبیر زیست ممکن است
نیروی مازاد شــده و مجبور باشــد به
عنوان دبیــر ورزش فعالیت کند یا به
دوره ابتدایی برود ،همین مســائل در
کاهش آستانه تحمل معلم و عصبانیت
او تأثیرگذار خواهد بود .وی میافزاید:
معلم باید مهارت ارتباط با دانشآموزان
را بخوبــی بداند چرا که در یک کالس
همه دانشآموزان یکســان نیستند و
برخی دارای خانوادههای آســیب دیده
هســتند یا اینکه پدر و مادر از یکدیگر
جدا شــدهاند بنابراین معلم باید ضمن
شناخت از مســائل دانشآموزان ،نحوه
رفتار بــا دانشآموزانی را که مشــکل
خاصی دارند ،بداند.
ëëدر گزینشهــا بــه مســائل
روانشناسی بیشتر توجه کنیم
کارشناســان معتقدند که در بحث
گزینش بــرای آموزش و پرورش عالوه
بر مســائل عقیدتی باید آشنایی فرد با
مباحث روانشناسی و روشهای معلمی
نیز بررسی شود ،یعنی مشخص شود که
آیا فرد در کالس درس توانایی ارتباط
با دانشآموزان را داشــته و میتواند با
توجه به موقعیتهای مختلف رفتارهای
مناسب را از خود نشان داده و موضوع
را مدیریت کند.
رضایی با تأیید ایــن موضوع به ما
میگویــد :فردی که به عنوان معلم در
آموزش و پرورش گزینش میشود باید
تا حدودی به مهارتهــای ارتباطی و
روانشناختی آشنا باشد ،از سوی دیگر
معلم باید الگویی برای دانشآموزانش
باشــد در حقیقت معلم مانند روحانی
بوده و هرکاری را نمیتواند انجام دهد
بنابراین اگر معلمی دست به خشونت یا
تنبیه بزند به نوعی این رفتار او بر روی
دانش آموزانش تأثیر خواهد داشــت.
معلم باید مهارتهــای خودکنترلی را
بداند تا اگر زمانی نیزحقوقش با تأخیر
پرداخت شد ناراحتی و عصبانیت ناشی
از فشار زندگی را بر سر دانشآموزانش
خالی نکند .اغلب روانشناســان بر این
باورنــد که تنبیه بدنــی بدترین روش
برای اصالح دانشآموز خاطی است چرا
که تنبیه به شخصیت دانشآموز خدشه

وارد کرده و آثار مخربی بر روی روح و
روان او دارد و حتی ممکن است حس
انتقام را در دانش آموز تقویت کند.
مهــدی احمــدی روانشــناس
درخصوص اثــرات مخرب تنبیه بدنی
بر روی دانشآمــوزان عنوان میکند:
باید توجــه داشــت ،دانشآموزی که
تنبیه میشــود از درس و مدرســه و
گاه معلم متنفر شده و همین موضوع
اثرات منفی بســیاری را بر روند ادامه
تحصیل او برجای میگذارد و چه بسا
دانشآموز به خاطر همین مســأله به
ترک تحصیل فکر کرده و آن را عملی
کند .جریمه کــردن و کم کردن نمره
میتواند جایگزین تنبیه بدنی شــود.
معلم زمانی که خشــمگین است نباید
به تنبیه متوسل شود بلکه باید تالش
کرده و خود را کنترل کند ،تنبیه ایجاد
وحشت و ترس از معلم و مدرسه را در
دانشآموز به وجود میآورد.
وی میافزایــد :معلمــی کــه
دانشآموزی را در کالس درس دارد که
کنترلش مشکل است باید به هستههای
مشــاوره مراجعه کــرده و از آنها برای
نحــوه برخورد با چنیــن دانشآموزی
راهنمایی بخواهد ،مشــاوران مدارس
نیز وظیفه دارنــد دانشآموزان دارای
مشکل را شناســایی و آنها را به واحد
مشــاوره معرفی کنند امــا هماکنون
اغلب مشــاوران مدارس درگیر بحث
هدایت تحصیلی هستند و از بهداشت
روان غافل ماندهاند .آموزش و پرورش
تــا چهاندازه برای آشــنایی معلمان با
روشهای روانشــناختی یا مهارتهای
خود کنترلی دورههای آموزشی برگزار
میکند ،آیــا برای معلمانی که تاکنون
چندین بار به تنبیه بدنی اقدام کردهاند
دورههای آموزشی ویژه برگزار میشود؟
انجمــن اولیــا و مربیان تــا چهاندازه
تالش میکند تا با دعــوت از خانواده
دانشآموزانی که مشکل دارند و حضور
معلم به بررسی روشهای تربیتی و حل
مشکل اقدام کند؟
سید رحیم میرشــاهولد مدیرکل
ارزیابــی عملکــرد و پاســخگویی به
شــکایات وزارت آموزشوپــرورش
میگویــد :تمام افرادی کــه به عنوان
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فردی که به عنوان معلم
در آموزش و پرورش
گزینش میشود باید
تاحدودی به مهارتهای
ارتباطی و روانشناختی
آشنا باشد ،از سوی
دیگر معلم باید الگویی
برای دانشآموزانش
باشد در حقیقت معلم
مانند روحانی بوده و
هرکاری را نمیتواند
انجام دهد بنابراین اگر
معلمی دست به خشونت
یا تنبیه بزند به نوعی
این رفتار او بر روی
دانشآموزانش تأثیر
خواهد داشت
معلم وارد آموزش و پرورش میشــوند
و گزینش شــدهاند ،نیت خدمت دارند
اما ممکن اســت براثر اتفاقاتی که در
زندگی فــرد رخ میدهد،دچار تغییر
رفتار شــود البته با برگزاری دورههای
آموزش ضمن خدمت تالش میکنیم
آموزشهــای الزم را بــه معلمان ارائه
دهیــم .وی میافزاید :بــرای برگزاری
دورههــای آموزشــی در رابطــه بــا
روانشناســی یا کنترل خشم نیاز است
تا بحثهای کارشناســی الزم صورت
بگیرد اما تنبیه بدنی فراگیر نیســت و
به صورت موردی بوده اما همین موارد
اندک نیز برای ما مهم است و آموزش
و پــرورش بایــد در ایــن رابطه طرح
مسأله کرده و با کارشناسان تربیتی و
روانشناســی به راهکارهایی برای حل
این معضل بیندیشد.
ëëمعلم هم عصبانی میشود
معلمان امــا از زاویــهای دیگر به
موضوع نگاه میکنند آنها براین باورند

که معلم هم مانند هر انســان دیگری
ممکن اســت عصبانی شــده ،از کوره
دررفته و دســت به تنبیــه دانشآموز
بزند ،کنترل  40دانشآموز با رفتارهای
متفاوت در کالس درس آسان نیست.
حدیدی دبیر یکی از دبیرستانهای
پسرانه شهر تهران معتقد است ،زمانیکه
رفتار نادرســت از سوی یک دانشآموز
بســیار تکرار شــود ،زمینه ناراحتی و
عصبانیت معلم را فراهم میکند و گاه
ممکن اســت معلم کنترل خــود را از
دســت داده و اقدام به تنبیه بدنی کند
البته میپذیرم که تنبیه بدنی حتی کم
آن زیاد اســت ،هر معلم ممکن است
در طول دوران  30سال تدریس خود،
کنترلش را از دســت بدهد و در وقوع
این عصبانیت شرایط محیطی تأثیرگذار
اســت اما تنبیــه بدنی آنقــدر که در
رســانهها منعکس میشود ،در مدارس
کشور شیوع ندارد.
این معلم با طــرح این گله که چرا
خانوادهها خــود را به جای معلمی که
 40دانشآمــوز در کالس درس دارد،
نمیگذارند ،مطــرح میکند :معلم هم
انسان است و ممکن است در شرایطی
کنترل خود را از دست بدهد اما اغلب
معلمــان از فیلترهــای متعددی برای
ورود به آموزشوپرورش گذشــتهاند.
دورههای آموزشی ویژه برای خانوادهها
و دانشآموزان باید برگزار شود چرا که
هماکنون جامعه تحت تأثیر شــرایط
تــک فرزندی اســت و همین موضوع
فعالیــت معلمان را نیز تحت تأثیر قرار
داده است ،دانشآموزی که تک فرزند
است ،ســختی تحمل نکرده ،هرآنچه
خواسته از سوی خانواده در اختیارش
قــرار گرفته و تحمل رفتــار مخالف را
نــدارد ،در کالس درس ممکن اســت
رفتارهای خاصی را داشــته باشــد یا
تحمل انتقاد معلم را نداشته باشد باید
با توجه به این مسائل اقدام به برگزاری
دورههای آموزشــی ویــژه خانوادهها و
دانشآموزان کرد .براساس ضوابط ابالغ
شده از سوی وزارت آموزش و پرورش،
اعمال هر گونه تنبیه بدنی دانشآموزان
در مدارس ممنوع اســت و روشهای
برخورد بــا دانشآموزان خاطی عبارت
اســت از تذکر و اخطار شفاهی ،تغییر
کالس ،اطــاع والدین ،اخراج موقت با
اطالع ولی دانشآموز به مدت حداکثر
 3روز و در نهایــت انتقال به مدرســه
دیگر و در صــورت اعمال تنبیه بدنی،
مدیر مدرسه باید این تخلف را به ادارات
آموزشوپرورش گزارش کند.
با وجود ضوابط ابالغ شــده از سوی
آموزشوپرورش مبنــی بر ممنوعیت
تنبیه بدنی،ایــن موضوع با وجود آنکه
شــیوع باالیی ندارد امــا به عنوان یک
معضــل دیرین در نظام تعلیم و تربیت
کشور شناخته شده و منجر به دلزدگی
دانشآموز از مدرسه میشود ،آموزش
و پرورش نیــز با روشهــای متداول
کنونی در ریشهکنی این معضل توفیقی
نداشته اســت .به نظر میرسد جمعی
از صاحبنظران عرصه تعلیم و تربیت
و روانشناســان باید با ریشهیابی علل و
عوامل بــروز تنبیه بدنی در مدارس به
راهکارها و روشهای عملیاتی برای حل
این معضل دست یابند به عنوان مثال
اگرنیاز به برگزاری دورههای آموزشــی
اســت این دورهها با حضور مشاوران و
کارشناسان مربوطه برگزار شود.

یادداشت
در حرفه معلمی پیش فرضهایی وجود دارد
که اکثریــت معلمها به آنها پایبند هســتند اما
برخی از معلمان آنها را نمیدانند ،مث ً
ال این اصل
ســاده که مدرســه برای تربیت و آموزش دانش
آموزان تأسیس شده است ،از فرط بداهت اغلب
فراموش میشــود یا این اصــل بدیهی که بروز
شیرزادعبداللهی
رفتار خطا از جانب دانش آموزان طبیعی اســت
نادیده گرفته میشود.
از ســالها پیش در آمــوزش و پرورش بحث
داغی جریان دارد که «محور» آموزش و پرورش چیســت ؟ آیا مدرسه،
«محور» اســت یا معلم یا وزیر یا کتاب و...؟ این بحثها انحرافی است.
معلــم و ناظم و مدیــر و مربی و وزیر و ...برای آمــوزش و تربیت دانش
آموزان استخدام شدهاند و برای این کار حقوق میگیرند .عوامل آموزش
و پرورش اگر با اصول اولیه تعلیم و تربیت آشنایی داشته باشند ،میدانند
که غایت ،هدف و مقصد آموزش و پرورش دانش آموزان هستند.
همه عناصر از وزیر تا ســرایدار مدرسه اعتبار خود را از دانش آموزان
میگیرند .هر بحثی که بجــز دانش آموز ،عنصر دیگری را در آموزش و
پــرورش محور و اصل کاری بداند ،انحرافی اســت .اما هرم اعتبار وارونه
شــده ،در اغلب مدارس ،دانش آموز موجودی ترس خورده است .تنبیه
بدنی هرچند در مدارس ممنوع اســت ،اما به شــکلهای مختلف انجام
میشــود .دالیل تنبیه بدنی متنوعند .حداقل سه علت عمده برای تنبیه
بدنــی وجود دارد-1 :اعتقاد به آثار تربیتی تنبیه بدنی بر اســاس برخی
پارادایمها -2.حفظ اقتدار معلم و کارکنان مدرسه از طریق قدرت نمایی
در مقابــل دانش آموز  -3توانایی نداشــتن معلمــان و عوامل اجرایی
مدرسه در مدیریت خشم و جلوگیری از تبدیل آن به پرخاشگری .بیشتر
معلمــان و ناظمها و مدیرانی که دانش آمــوزان را کتک میزنند ،تنبیه
بدنی را ابزار «رو کم کنی» و قدرت نمایی مقابل دانش آموزان میدانند
و از تنبیه بدنی به عنوان راهی برای تثبیت اقتدار خود استفاده میکنند.
برخی هم توانایی مهار خشم خود را ندارند و خشم مدیریت نشده آنها به
شکل پرخاشگری ظاهر میشود .این گروه از معلمان میگویند« :از کوره
در رفتم ...دست خودم نبود ...نمیدانم چرا این اتفاق افتاد ».گستردگی
تنبیه بدنی در مدارس چقدر اســت؟ تنبیه بدنی فقط در شــرایطی که
بــه قتل یا جرح دانش آموز منجر شــود و مدیر و ناظم و رئیس منطقه
نتوانند با واســطهگری و ریش ســفیدی قضیه را حل کنند به رسانهها
کشیده میشود.
اداره کل ارزشــیابی و رســیدگی به شــکایات آموزش و پرورش هم
تاکنون آماری در مورد فراوانی و گســتردگی این پدیده منتشــر نکرده
است .اما دانش آموزان زیادی میتوان پیدا کرد که تجربهای شخصی یا
مشــاهداتی از تنبیه بدنی دارند .برخی معلمان میگویند جرأت نداریم
یک تلنگر به دانش آموز بزنیم رســانهها جوسازی میکنند .تلنگر یعنی
چه ؟ تنبیه بدنی این روزها معنایش دیگر چوب و فلک نیســت .معلمان
ترکه آلبالو در دســت ندارند .ســیلی زدن ،پس گردنی ،کشــیدن مو،
اردنگی ،کشیدن گوشُ ،هل دادن و با کتاب و دفتر توی سر دانش آموز
زدن ،نمونههای آشنای تنبیه بدنی است.
نوعی از گفتمان صنفی و معیشــت محور ،رفتارمعلم را در مدرســه
تابع جبر شــرایط مادی تعریف میکنــد .برخی میگویند« :کالسهای
شــلوغ،دانش آموزان بیتربیت ،گیرا نبودن مباحث درســی و مشکالت
معیشــتی معلــم و ...جبراً باعث میشــود که معلم از کــوره در برود و
دانــش آموز را کتک بزند .پس به جای معلم باید یقه دولت و سیســتم
را گرفت »...این نظر را به ســادگی میتوان رد کرد .در مدارس شــلوغ
حاشیه شهرها ،معلمان بسیاری کار میکنند که دانش آموزان بیتربیت
و درس نخــوان را کتک نمیزنند .معلم ،عامل بیاراده شــرایط و جبر
محیطی نیست.
معلم در تعریف پداگوژیکی ،انســانی آگاه و با شــعور و آموزش دیده
اســت که قدرت تصمیمگیری و واکنش معقــول دارد .اتفاقاً توانایی و
مهارت معلم واقعی در چنین کالسها و مدارسی خود را نشان میدهد.
همه چیز به سلیقه معلم و ناظم بر میگردد .خندیدن ،جنبیدن ،حاضر
جوابی ،شوخ طبعی ،حرف زدن ،انجام ندادن تکلیف و درس بلد نبودن،
برخی معلمان را خشــمگین میکند و ادامه اش کتک زدن است و ...در
علوم تربیتی هیچ کدام از این موارد مســتحق تنبیه نیســتند .مدرسه
یک بنگاه فرهنگی برای تربیت دانش آموز اســت .دولت از محل مالیات
و منابع عمومی که متعلق به مردم اســت برای هر دانش آموز در ســال
حدود  2میلیون و500هزار تومــان هزینه میکند .معلم ،مدیر و ناظم،
رئیس منطقه ،مدیرکل و وزیر حقوق میگیرند که به دانش آموز خدمت
کننــد .آمــوزش و پرورش مثل هر بنــگاه اقتصادی دیگــری و البته با
مالحظات تعلیم و تربیتی ،یک بنگاه مشتری محور است.
اینکه ناظم در مدرســه دانش آموز را کتک بزند مثل این اســت که
کارکنان یک رســتوران مشــتریان را به دلیل تفاوت ذائقه کتک بزنند،
مثل این اســت که پزشــک به بیمارش ،به دلیل بیمارشدن آمپول هوا
تزریق کند .مثل این اســت که مأمور آتش نشانی خانههای مردم را به
آتش بکشد و ....میتوان سیستم را مقصر دانست .میتوان دولت را مقصر
دانســت.می توان جبر شرایط را به عنوان مقصر معرفی کرد.این حرفها
کام ً
ال بیربط نیست.
اما آن کس که دانش آموز را زیر ضرب میگیرد انسانی صاحب اختیار
و شــعور و اراده به نام معلم ،معاون مدرسه ،مدیر و در مواردی سرایدار
مدرســه اســت .به این فرد باید گفت که تنبیه بدنی دانش آموز از نظر
اخالقی ،انسانی ،اداری و قانونی جرم است.

نیم نگاهی به آموزش و پرورش در  3سال گذشته
مهدی بهلولی

آموزگار و کنشگر صنفی

برای ارزیابی کار سه ساله دولت یازدهم در زمینه آموزش و
پرورش بهتر است از سخنان حسن روحانی در پیش از انتخابات
ریاست جمهوری آغاز کنیم .روحانی در تاریخ  13خرداد  92و
توگو با پایگاه خبری «آفتاب» گفت« :در حوزه آموزش
در گف 
چند مســأله اساســی وجود دارد و به این دلیــل که دامنگیر
همه خانوادههاســت ،یعنی اغلب خانوادهــا حداقل یک فرزند
در مدارس دارند ،مســأله خیلی جدی و به لحاظ اســتراتژیک
برای کشــور خیلی مهم است .ببینید ،ســادهترین مسأله این
اســت که اصل سیام قانون اساسی که میگوید «دولت موظف
است وسایل آموزش وپرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان
دوره متوسطه فراهم سازد و وســایل تحصیالت عالی را تا سر
حد خودکفایی کشــور به طور رایگان گسترش دهد» را محقق
نکردهایم .امروز در مدارس دولتی هم از مردم شهریه میگیرند،
حاال اســمش را چیزهای مختلف میگذارنــد .دوم ،عدالت در
آموزش هم رعایت نشده اســت .نمیشود یک عدهای مدارس
دولتی بروند که در ســال گذشته دیدیم به خاطر آتش گرفتن
بخاریهای غیراســتانداردش چه بالیی سر عزیزان مردم آمد و
یک عدهای مدارسی بروند که شهریه هر سال تحصیلیاش بیش

از بیســت میلیون تومان اســت و امکانات خاص به دانشآموز
ارائه میشــود ...آموزش در مدرسه دو طرف اصلی دارد ،معلم و
دانشآموز که این دو بر بســتر امکانات آموزشی ،کتب درسی،
برنامه درســی پنهان ،تأکیدات نظام آموزشــی و شرایط فردی
خودشــان حرکت میکنند .به نظر من ،االن معلمان در شرایط
خوبی نیســتند .بحران اقتصادی بر آنها فشــار وارد میکند و
توان کار کردن را از ایشــان گرفته است .تا زندگی بهتری برای
معلمان خود فراهم نکنیم امکان بهبود کیفیت در آموزش عالی
وجود ندارد .من تصور میکنم جامعه ما تصوری آرمانی از معلم
ســاخته و دائم انتظاراتی از او دارد ،ولی متناسب انتظاراتش به
معلم اهمیــت و امکانات نمیدهد .معلمها بــه اینکه دائم آنها
را بــا عبارات عاشــقانه و ادبی تقدیس کنیم نیــاز ندارند ،باید
مشــکالت اقتصادیشــان را حل کرد ...یکی دیگر از مشکالت
آمــوزش و پرورش اجرای شــتابزده و عجوالنه برخی از مفاد و
بندهای سند تحول نظام آموزشی موجب شده است که تنشها
و ناهماهنگیها در مدارس ما افزایش یابد .بهعنوان مثال طرح
هوشمندســازی مدارس بدون آنکه بنیانهای آن فراهم آید و
ابزارها و آموزشهای الزم با آن مهیا شــود ،به طور نمایشــی
و خودنمایانــه و تنها برای باال بردن آمار و کســب امتیاز برای
مدیران میانی ،در حال اجراست.
توگوی بلند و ارزنده
اینها البته تنها بخش کوچکی از آن گف 
اســت .هم اکنون سخن این است که دولت یازدهم تا چهاندازه
توانســته در این مسیر حرکت کند؟ پاسخ به این پرسش،آسان
نیست .دولت یازدهم در زمینه آموزش و پرورش،مجموعهای از
نقاط قوت و ضعف اســت .در سال  93و پس از هشت سال که
از واپسین گردهماییهای سال  85فرهنگیان روبهروی مجلس

میگذشــت فرهنگیــان معترض،فرصت یافتند کــه بار دیگر
اعتراضهــای خود را به صورت علنی به نمایش بگذارند .گرچه
متأسفانه این گردهماییهای مدنی و خاموش -که در آنها شعار
چندانی داده نشد و بیشتر شعارها بر روی پالکارد و کاغذ نوشته
شده بود -برهم زده شــد و ناتمام ماند اما نفس خود برگزاری
گردهمایی ها ،نشــانی بود از تغییر نسبی فضای دولت یازدهم
نســبت به دولت دهم .اعتراضهای فرهنگیان ،تنها مختص به
یک ســال نخســت دولت یازدهم نبود بلکه ریشه در گذشته
داشــت اما امکان بروز نداشــت .در دولت یازدهم این امکان به
صورت نسبی پدید آمد .از سوی دیگر آموزش و پرورش دولت
یازدهم کوشــید با گروههای صنفی – مدنی فرهنگیان ارتباط
توگو شــود و این برخالف رویه دولت
بگیــرد و با آنها وارد گف 
نهم و دهم بود که به کلی با جامعه مدنی رابطه خوبی نداشــت
و گویا آن را به رســمیت نمیشناخت .آموزش و پرورش دولت
یازدهم،همچنین کوشید از انجام کارهای شتابزده فاصله بگیرد.
در چهار ســال دولت دهم ،شوربختانه شــاهد انجام کارهایی
کارشناســی نشــده و زیان بخش بودیم .علی اصغر فانی،وزیر
آمــوزش و پرورش دولت یازدهم،تالش کــرد از این جو فاصله
بگیرد و آرام و خردمندانه تر رفتار کند .به جرأت میتوان گفت
که تنها کار مثبت و قابل دفاع حاجی بابایی در چهار سال دوران
وزارتش در دولت دهم،راهاندازی بیمه طالیی فرهنگیان بود که
البته انتظار فرهنگیان تقویت این بیمه در دولت یازدهم بود که
متأســفانه انجام نگرفت .از بیمه طالیی فرهنگیان که بگذریم
دیگر کارهای حاجی بابایی ،غیرکارشناسی بود .در زمینه حقوق
و دســتمزد فرهنگیان هم میتوان پذیرفت که دولت یازدهم از
دولت نهم و دهم بهتر عمل کرده است.

در دو دولت نهم و دهم،با درآمد افســانهای دولت از فروش
نفت،ســهم آموزش و پرورش از تولیــد ناخالص داخلی کاهش
چشــمگیر یافت و از حدود سه درصد ســالهای پایانی دولت
اصالحات،به حدود یک درصد در سال  92رسید .سهم آموزش
و پــرورش از بودجه عمومی دولت هم از حدود  15 -14درصد
به حدود  10درصد و حتی زیر آن رسید .در دولت دهم با تورم
باالی حدود  50 – 40درصد افزایش حقوق ســاالنه فرهنگیان
چیــزی حدود  15تا  20درصد افزایــش یافت .این کار خالف
قانون خدمات کشوری بود که بنا به آن بایستی حقوق کارکنان
دولت،دست کم برابر تورم رسمی افزایش یابد.
اما بزرگ ترین انتقادی که به دولت یازدهم در زمینه آموزش
و پرورش وارد اســت دنبال کردن سیاســت غیر کارشناســی
خصوصیســازی آموزش و پرورش اســت؛ سیاستی که حسن

توگوی پیــش از انتخابات  92به
روحانــی نیز در همــان گف 
درســتی و به روشــنی به آن پرداخته بود« :آموزش و پرورش
طبقاتی شــده است و من واقعاً میترســم از روزی که بهترین
دانشگاهها فقط مال فرزندان طبقات باالیی باشد که پول دارند
تا آموزش خصوصی را بخرند .مدارس به دو دســته خوب و بد
تقسیم شدهاند و عدالت آموزشی واقعاً رعایت نمیشود».
سیاســت خصوصیســازی آموزش و پرورش در بهســازی
آموزش و پرورش یک بیراهه است .تجربههای جهانی بسیاری
درســتی این ســخن را نشــان میدهند که در این یادداشت
کوتاه،امکان پرداختن به آنها نیســت .پس از ســه سال که از
دولت یازدهــم میگذرد باز در ایران مدرســه هایی داریم که
دارند شــهریههای  20میلیونی و گاهی حتی بیشتر میگیرند.
همچنین مدرسههایی داریم که سقف باالی سر دانش آموزانش
حصیر است و دیوارهای آنها کاهگلی است .دولت یازدهم بهتر
است در یک سال باقی مانده،از گسترش مدرسههای خصوصی
و پول گرفتن از مردم در مدرســههای دولتی دست بردارد و به
آموزش و پرورش کیفی رایگان برگردد.
دولت یازدهم نباید این ســخنان حسن روحانی را فراموش
کنــد« :یکــی از کارکردهای آموزش و پــرورش باید مبارزه با
شــکاف طبقاتی باشــد .دولت باید از طریق آموزش و پرورش
رایگان شــرایطی برای طبقات ضعیفتر فراهم کند که بتوانند
ضعفهای خود در ســرمایه اقتصادی یــا اجتماعی را از طریق
رشــد در نظام آموزشی و کسب منزلتهای بهتر جبران کنند.
حاال همین آموزش و پرورش خودش طبقاتی و عامل شــکاف
طبقاتی شده است .این نظام منافع گستردهای هم برای افراد و
گروههای خاص دارد».

