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از ایــن نظــر ما حــاال درگیــر مســائل و مشــکالت بســیاری در بین
نوجوانان هستیم.
دقیقاًهمینطور اســت به طور قطــع موضوع پرورش یکی
از موضوعات مورد عالقه شما است ،در برنامههایتان هم
این موضوع مشــخص اســت اما هم اکنون هم آنطور که
باید و شــاید در مدارس به این موضوع توجهی نمیشود،
شــما فکر میکنید برنامه شــما در این بخش بــه زمان نیاز
دارد یــا اینکه بــه خاطر حساســیتهایی کــه در آموزش و
پــرورش وجــود دارد،
کســانی میخواهنــد
کــه فقــط وزارتخانــه بر
مسائل آموزشی تمرکز
کند؟
من فکر نمیکنم که حساسیت
وجود داشته باشد و البته کسی
هم از مــا چیزی را نمیخواهد.
ببینید مــا در این ســالها فقط
از معلــم ریاضــی خواســتیم
بــرود ســر کالس درس و فقــط
ریاضــی آمــوزش دهــد ،وقتی
بــه ایــن معلــم میگوییــم کــه
آیــا شــما مســئولیت تربیــت
دانشآمــوزان را برعهــده
دارید ،میگوید نه ،مســئولیت
پــرورش بــا شــخص دیگــری
اســت .نخســتین موضــوع این
اســت کــه بایــد ایــن مســأله را
نهادینه کنیــم که بحث تربیت
جــدای از فرآیندهــای کالس
درس نیســت ،مســئولیتش
بــا همــه معلمــان مــدارس
اســت ،بــرای همین هم اســت
کــه بخوبــی در ســند تحــول به
این مســأله اشــاره شــده که نام
معلــم بــه مربــی تغییــر پیــدا
کند .مربی کســی اســت که کمــک میکند بچهها رشــد کنند .یکی
از مأموریتهایش هم این اســت که دانــش مثالً ریاضی را هم به
دانشآموزانش یاد دهد.
خــب هم اکنون شــما بــا برخــی از معلمــان بیانگیزهای
روبــهرو هســتید که حتــی انگیــزه کافــی بــرای درسهای
خودشــان ندارند ،چطور میخواهید که آنهــا به موضوع
پرورش دانشآموزان رسیدگی کنند؟
بله در جریان این موضوعات هم هســتم و در دانشگاه فرهنگیان
هم این موضوع مطرح شــد .این مرکز آموزشــی بایــد دراین باره
فعالیــت بیشــتری داشــته باشــد .همــه معلمان مکلف هســتند
همین رویکرد را در مدارس داشــته باشــند .ما هــم وظیفه داریم
که به این موضوع توجه بیشــتری داشته باشــیم .درباره معلمان
هــم باید بگویم که وقتی بــا معلمان در مدارس صحبت میکنم
برخیهــا از ایــن موضوع ابراز خوشــحالی میکننــد .مطمئنم که
آنها همکاری الزم را خواهند داشت.
بله برخــی از معلمــان در کنــار تدریسشــان مهارتهای
زندگــی را هــم بــه دانشآمــوزان آمــوزش میدهنــد کــه
تعدادشان هم بســیار اندک اســت اما همین معلم وقتی
میخواهد موضــوع اجتماعی را بــه دانشآموز آموزش
دهد حراســت او را صدا میزند و از معلم میخواهد فقط
مباحث آموزشی را در کالس درس ارائه دهد.
این مســائل در برخی مناطق وجود دارد .همه به دنبال این موضوع
هســتیم که سند تحول به طور واقعی اجرا شود .این حساسیتهایی
کــه شــما عنــوان میکنیــد البتــه امــکان دارد در برخی نقــاط وجود
داشــته باشــد که ما باید ســعی کنیم این نوع نگــرش را از بین ببریم
و البتــه یکی از برنامههای مــن در وزارتخانه این بوده که نگاه امنیتی
به آموزش و پرورش را اصالح کنم ،تا جایی که توانستم در این مدت
ایــن موضــوع را اصــاح کردم بــا این حــال حاکمیت چنیــن نگاهی
بــه معلــم را نمیخواهد .سیاســتهای کالن دولــت و وزارتخانه بر
این است که نگاه امنیتی روی معلم نباشد.
بــرای همیــن بوده کــه شــما تغییــر و تحولــی در معاونت
پرورشی داشته اید؟ در حقیقت این معاونت در سالهای

گذشــته فقط تورهای سیاسی و نمایشــی برگزار میکرده و
منتقدان این حوزه میگویند که جای مشــاوره به شدت در
این معاونت خالی مانده است.
اتفاقــاً بــه نکتــه خوبــی اشــاره کردیــد یکــی ازدالیلی کــه موجب
شــد تــا ایــن حــوزه را بــه آقــای دکتــر فیــض بدهــم این اســت که
مســئولیت معاونت پرورشــی فقط برگزاری اردو نیست .توقعم
از معاونــت پرورشــی ایــن اســت کــه در کنــار معاونان آموزشــی
برنامــهای مدون برای تربیت دانشآموزان داشــته باشــد .بحث
تربیــت جــدای از سیســتم
آموزشــی نیســت .مــا باید
با برخی از
مشــاورههای تخصصــی
دانشآموزان
بــه دانشآمــوزان و اولیای
آنها بدهیم .خیلــی از اولیا
درگیر آسیب
هــم نمیداننــد چگونــه
صحبتهایی داشتیم
بــا فرزندشــان و مدرســه
بیشتر دانشآموزان
فرزندشــان ارتبــاط برقــرار
درگیر آسیب،
کنند.
نوجوانان
یعنــی تعــداد مشــاورها را
النفسی
ضعیف
زیاد میکنید؟
هستند که همین
یــک معلــم بــا توجــه بــه
تخصصهایــی کــه در
نداشتن اعتماد
دانشگاه فرهنگیان میبیند،
به نفس آنها را وارد
خــودش یک مشــاور اســت.
حوزههایی کرده که
مــا نمیخواهیم هم مشــاور
برایشان خطرساز
داشــته باشــیم هــم معلم.
همچنین
شده است.
مــا معلمانــی را تربیــت
آموزان
ش
بیشتر دان
میکنیــم کــه در بحــث
مشــاوره هم دخالت داشته
که درگیر آسیب
باشند.
اجتماعی میشوند
یعنــی شــما میخواهیــد
حالت یأس و
مشــاوره را در مــدارس
ناامیدی نسبت به
حذف کنید؟
زندگی و آینده دارند
خیــر ،اصــاً .بحــث مــن
ً
اصــا این نیســت که بحث
مشــاوره در مدارس حذف
شــود .اما بحث کالن تربیت توســط همه معلمان داخل مدرسه
شــکل گیــرد و در کنــارش مشــاوران تخصصی را میگــذارم برای
افرادی که مشکل و مسأله دارند .من میگویم بحث تربیت فقط
مسئولیتش با مشاورها نیســت .با این حال اعتقاد ویژهای هم به
گسترش مشاوره تخصصی در مدارس دارم.
البته که معلم بــه تنهایی نمیتواند این همه آســیبهای
اجتماعی که بین دانشآموزان شایع شده است را کاهش
دهد .توجــه کنید که رهبر معظم انقالب امســال با جمعی
از مســئوالن کشــوری دیدار داشــتند و در آنجــا زنگ خطر
آسیبهای اجتماعی را به صدا درآوردند .این موضوع در
مدارس هم دیده میشــود .شما چه برنامهای برای کاهش
آسیبهای اجتماعی دارید؟
مــا دو رویکــرد میتوانیــم نســبت به این مســأله داشــته باشــیم.
بــرای دانشآمــوزان درگیــر آســیب ،سیســتم مجزای آموزشــی
بگذاریــم امــا باید بدانیــم که با ایــن آموزشها دانــش آموزان ما
واکســینه نمیشــوند .بنده معتقدم این موضوع بــا این راهکارها
حل نمیشــود .اگر بخواهیم از آســیبهای اجتماعی پیشــگیری
کنیــم ،بایــد علتیابی درســتی از این موضوع داشــته باشــیم .با
برخی از دانشآموزان درگیر آسیب ،صحبتهایی داشتیم که به
این نتیجه رســیدیم بیشــتر دانشآموزان درگیر آسیب نوجوانان
ضعیفالنفسی هستند که همین نداشتن اعتماد به نفس آنها را
وارد حوزههایی کرده که برایشــان خطرساز شده است .همچنین
بیشتر دانشآموزان که درگیر آســیب اجتماعی میشوند حالت
یــأس و ناامیــدی نســبت بــه زندگــی و آینــده دارنــد .متأســفانه
دانشآموزان ما وقتی با بحران روبهرو میشــوند ،نمیتوانند آن
را حل کنند .پس در اینجا جای خالی مهارتهای اجتماعی دیده
میشــود .این مهارتها در کالس درس باید تدریس شــود .آقای
معلــم و مربــی یکــی از وظایفــش این اســت که اعتمــاد به نفس
دانشآموز را باال ببرد و روشهای حل مسأله را آموزش دهد.
به نظرم این موضوع بیشتر شعاری است تا اجرایی،هم اکنون
برخی دانشآموزان در وضعیت خوبی به سر نمیبرند.
بــه هر حال باید قبول کنیم که این موضوع زمانبر اســت و یکی دو

سال آینده حل نمیشود .روال تعلیم و تربیت پروسهای طوالنی
مدت اســت .ما به جای اینکه بخواهیم ســریع نتیجهگرا باشــیم،
باید بپذیریم فرایند رسیدن به مسأله چگونه است.
آقای دکتر! ســن آســیبهای اجتماعی پایین آمده است
تا موضوع آســیبهای اجتماعی مطرح میشــود وزارت
آموزش و پرورش ســکوت میکند و حرفهایی میزند که
با واقعیت مدارس همخوانی ندارد.
اصالً اینگونه نیست؛ ما نسبت به این مسأله احساس مسئولیت
میکنیــم و بایــد هــم پاســخگو باشــیم .یکــی از دســتگاههایی که
میتوانــد آســیبهای اجتماعی را تقلیل دهــد ،وزارت آموزش و
پرورش اســت .ببینید یکــی از علل فراری بــودن دانشآموزان از
مدرســه همین حجم کتاب درسی اســت .من به عنوان وزیر باید
در باره این موضوع فعالیت کنم.
آقای دانش آشتیانی شما چقدر از واقعیت مدارس کشور
باخبر هستید؟
اطالع زیــادی دارم ،اما نبایــد برای کاهش آســیبها راهکارهای
کوتــاه مــدت را در نظــر بگیریم نگرانــی من این اســت که صورت
مســأله را بــا راهحلهــای کوتاهمــدت پــاککنیم .این ریشــهیابی
نیســت و مســائل ادامه پیدا میکند در شــرایط فعلی نباید اقدام
کوتاهمدت داشته باشیم.
درباره تنبیه در مدارس چطور؟ هر روز از گوشه و کنار کشور
خبرهایــی مبنــی بــر آزار و اذیــت دانشآموزان از ســوی
معلم میشــنویم .سیاستهای بازدارنده شما برای تنبیه
در مدارس چیست؟
پاســخ به این ســؤال را بــا بیانات رئیــس جمهوری آغــاز میکنم
کــه بارهــا تأکید کردنــد« :آشــنایی با قانــون و قانونمــداری باید از
مدرســه آغاز شــود .دانشآموزان باید بداننــد از احترام و کرامت
برخــوردار هســتند .دانشآموزان بایــد بدانند از عواطــف مدیر و
معلم بهطور یکســان برخوردار هســتند .تمامی دانشآموزان از
امنیــت جســمانی و امنیت روحی در مدرســه برخوردار هســتند.
هیــچ معلمی نباید به دانشآموزان توهین کند .اگر در گوشــهای
از کشــور ،دولــت تدبیــر و امیــد مواجــه با تنبیه بدنی شــود با اشــد
مجــازات با آن برخــورد میکند .باید دانشآموزان با حقوقشــان
آشنا باشند و در کنار آن تکالیفشان ،تکلیف نظم کالس ،تکلیف
احتــرام به معلم ،تکلیف درســت درس خواندن و تکلیف آن که
در داخــل کالس بــه همکالســی احتــرام بگذارند ،تکلیــف آن که
یــک دانشآموز حق ندارد با همکالســی خود به دعوا و مشــاجره
بپردازد .آموزش و پرورش گســترهای به بزرگی ایران دارد و با اکثر
قریب به اتفاق جامعه در ارتباط است.
نزدیــک بــه یــک میلیــون فرهنگــی در ســطح کشــور در ســطوح
مختلف آموزش و پرورش به خدمت مشــغول هستند ،بنابراین
به صورت منطقی در گســترهای به این وســعت و بــا این فراوانی،
هیچوقــت نمیتوانیــم یــک امــر مطلــق داشــته باشــیم و بر آن
پافشــاری کنیــم ،یعنــی نمیتوانیــم بگوییــم به صــورت مطلق
و در هیــچ مدرســهای و در هیچجــای کشــور هیــچ تنبیهــی اتفاق
نمیافتد .قوانین پیشبینی شــده نشــان میدهد که تنبیه سابقه
تاریخــی دارد و پدیدهای نیســت که منحصر به مدارس ما شــود.
قوانیــن مربوط به تشــویق و تنبیــه در مدارس جهــان وجود دارد.
بــدون شــک تالش ما این اســت که همه بــا هم کمک کنیــم که با
نگاهی واقعبینانــه ،تنبیه انضباطی در دانشآمــوزان به حداقل
برســد .درخصــوص تنبیــه بدنی هــم اعتقــاد راســخ دارم که این
امــر برخالف اصــول تعلیــم و تربیــت و قوانین موجــود آموزش
و پــرورش اســت .ایــن یک واقعیت اســت کــه اکثریــت معلمان
مــا مزین بــه اخــاق اســامی و ارزشهــای انســانی و آراســته به
فرهیختگی و فرهنگی بودن هستند و با رعایت اصول و دلسوزی و
مهربانی به امر آموزش و تربیت دانشآموزان مشغول هستند.
خیلــی اوقات ما چهــره ظاهری معلــم را میبینیم امــا دریافتی
از آن نمیتوانیــم داشــته باشــیم .معلمهــا بــا همــه وجودشــان
بــرای بچهها کار میکننــد .معلم از وضع تحصیلی ،از مشــکالت
خانوادگــی دانشآمــوز ،در تنهایــی خــود رنــج میبــرد ،غصــه
میخــورد ،هیچکــس اینهــا را نمیبینــد .معلــم بــرای آرامــش
بچههــا ،پیگیریهایــی خــارج از کالس دارد ،دلســوزی میکنــد،
اما کســی به اینها نمیپــردازد .پرداختن به این کارهــا که در هیچ
دســتورالعمل ،آییننامه و بخشــنامهای بر معلم تکلیف نشده،
شایســته قدردانی اســت .اما متأســفانه با وجــود این همــه ایثار،
گاهــی تنبیه بدنی هم در مدارس دیده میشــود که قابل پذیرش
نیست.
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