
t oseei r ani . i r
شهرنوشت6

وزیر آموزش و پرورش در گفت وگو با ایلنا:

آمار مصرف مواد مخدر 
دانش آموزان را اعالم نمی کنم

وزیر آموزش و پرورش گفت: درصد استفاده از 
مواد مخدر در میان دانش آموزان آنطور نیست که 
بگوییم خیلی باال رفته باشد. این درصد بسیار کم 
است، اما من درصد آن را تعمدا ذکر نمی کنم، زیرا 
به هر حال یک سری مسائل تربیتی در راستای این 

موضوع وجود دارد.
سید محمد بطحایی در گفت وگو با خبرنگار ایلنا 
درباره مصرف مواد مخدر یا قرص های روانگردان 
از ســوی دانش آموزان گفت: درصد آســیب های 
اجتماعی در مدارس مانند جامعه نیست، اگرچه 
آســیب های اجتماعی در جامعه رو به تزاید است، 
اما در مدارس این گونه نیســت وریشه گرفتاری 
دانش آموزانی که مبتال به هر گونه آسیب  اجتماعی 
به ویژه مواد مخدر می شوند، عموما در خانواده است.

وزیر آموزش و پرورش خاطرنشــان کرد: مردم 
به هیچ عنوان نباید نگران این مســاله باشــند، از 
طرفی ما نیز نباید با ارائه اطالعات ناکافی و ناصحیح 
مردم را نگران کنیم. در حقیقت همانطور که گفته 
شد،  شــیوع هنجارها و آســیب های اجتماعی از 
جمله اعتیاد و مصرف مواد مخدر و سیگار در میان 
دانش آموزان شیب کمتری به نسبت جامعه دارد و 
بسیار کنترل شده است. بطحایی در خصوص رصد 
کردن دانش آموزانی که درگیر اعتیاد و یا هر گونه 
آسیب های اجتماعی شده اند، گفت: خوشبختانه 
از سال ۹۷ بر اساس برنامه ای که در حوزه متوسطه 
اول و دوم به اجرا  درآوریم، به طور مداوم  نشانه های 
ابتالی دانش آموزان به آسیب های اجتماعی را رصد 
می کنیم و این رصد هم از طریق طرح نماد صورت 

می گیرد.
وی اضافه کرد: برنامه دیگــری هم داریم که بر 
مبنای آن همه دانش آموزان رصد می شوند. قریب 
به سه میلیون دانش آموز در سال ۹۷ تحت پوشش 
این برنامه قرار گرفتند و به هیچ عنوان جای نگرانی 
از طرف والدین وجود ندارد، البته ما باید هوشیارانه 

عمل کنیم.
وزیر آموزش و پرورش با اشــاره به اقداماتی که 
بعد از مشــاهده هر نوع ناهنجاری یا آسیب در بین 
دانش آموزان باید انجــام داد، گفت: در مواقعی که 
نشانه های بروز ناهنجاری را در دانش آموز دیدیم، 
باید بالفاصله آن شخص به مجاری طرح نماد معرفی 
 شــوند تا بعد کارهای دیگر برای حل مساله دنبال 
شوند، اما همانطور که می دانید طرح نماد شمولیت 
خیلی کمی دارد، از این رو ما یک برنامه دیگری که 
در حقیقت رصد رفتارهای منجر به آســیب های 

اجتماعی در بین بچه ها هست را اجرا می کنیم.

وی با اشاره به علت ریشه ای آسیب های اجتماعی 
و اعتیاد در میان دانش آمــوزان گفت: این را تاکید 
می کنم که متاسفانه ریشه گرفتاری دانش آموزانی 
که مبتال به هر گونه آسیب  اجتماعی به ویژه مواد 
مخدر می شــوند عموما در خانواده است. به عنوان 
مثال در حوزه اعتیاد یا پدر یا مــادر و یا هردو دچار 
اعتیاد هســتند که موجب می شــود، فرزندشان 
نیز درگیر شــوند و در واقع مشکالت از آنجا نشات 
می گیرد. البته این دلیل نمی شــود ما نســبت به 
مشکالت و آسیب ها بی تفاوت باشیم، بنابراین به 
آن ورود پیدا کردیم و در حال رصد هستیم و کامال 

تالش می کنیم که جریان را کنترل کنیم.
وزیر آموزش و پرورش در پاســخ به این سوال 
که به نظر می رسد، بخش رسیدگی به آسیب های 
اجتماعی در آموزش و پرورش اولویتی برای این گونه 
مسائل قائل نیست و اینکه چرا نظارتی در مدارس 
وجود ندارد تا دانش آموزان مواد مخدر و قرص با خود 
به مدرسه حمل نکنند؟ گفت: ما که نمی توانیم در 
مقابل مدرسه دانش آموزان را تفتیش کنیم و اجازه 
این کار را نیز نداریم. آنچه که ما را متوجه این مشکل 
می کند، نشانه هایی اســت که از بچه ها می بینیم. 
تعداد کسانی که با خودشــان مواد مخدر یا قرص 
روانگردان به  داخل مدرســه می برند، اندک بوده و 
اصل قابل توجه نیست. بطحایی ادامه داد: نگرانی 
ما مربوط به دانش آموزانی اســت که درگیر اعتیاد 
شده اند نه آنهایی که با خودشان مواد مخدر داخل 
مدرسه می برند. ما ۱۴ میلیون دانش آموز در مدارس 
داریم و ممکن است از این تعداد ۱۰ تا ۲۰ دانش آموز 
به دالیلی که گفتم و عموما مشــکالت خانوادگی 
درگیر این اختالالت شوند، اما این وظیفه ما است 
که وضعیت دانش آموزانی که درگیر اعتیاد شده اند 
را دنبال کنیم و با دستگاه های ذیربط نیز در این مورد 

همکاری داشته باشیم.

از گوشه و کنار

آسو محمدی

»بچه های ما در دوران دبیرستان 
زبان خارجــی می خوانند، برای مثال 
عربی و انگلیســی یا هر زبان دیگری. 
وقتی دبیرســتان تمام می شود بلدند 
دو دقیقه صحبت کنند؟ من نمی خوام 
یک ساعت حرف بزنند، فقط دو دقیقه! 
ســوال یک خارجی یا یــک عرب را 
می توانند جواب بدهند؟ این چه  جور 
تعلیم و تربیتی اســت؟ این چه سبک 
تدریسی است؟ از اول شروع به آموزش 
گرامر می کنیم. مگر بچه ها فارســی 
یاد می گیرنــد از گرامر یاد می گیرند؟ 
مگر مادری که می خواهد به بچه اش 
آموزش بدهد از گرامر شروع می کند؟ 
تمام آموزش درس هــای خارجی از 
گرامر شروع می شود. ما باید یک اقدام 
اساسی در مدارس شروع کنیم. چه کار 

باید کرد؟«
این بخشی از صحبت های حسن 
روحانــی، رئیس جمهــور، دو روز 
پــس از روز معلم در حضور شــماری 
از آموزگاران اســت. روحانی با انتقاد 
از وزارت آموزش  وپــرورش درزمینه 
تدریس زبان های خارجی این سوال 
اساسی را مطرح کرد: »چرا دانش آموز 
ما نمی تواند به زبان خارجی صحبت 

کند؟«
این سوالی که سال هاست بی جواب 
مانده است. بیش از ۴۰سال است که 
این سیستم ناکارآمد آموزش زبان های 
خارجی در کشــور پیاده می شود، اما 
چرا کک کســی نمی گــزد! جدای از 
هزینه های میلیاردی آموزش وپرورش 
واقعا چرا تغییری در نظام آموزشی ما 
رخ نمی دهد؟ کارشناســان آموزشی 
کجا هســتند؟ بودجه هــای وزارت 
عریض وطویل آموزش وپرورش صرف 

چه می شود؟

کارشناســان معتقدند که اراده ای 
برای ارتقای آموزش و یادگیری زبان 
انگلیسی در کشور وجود ندارد، چراکه 
برخی می گویند آمــوزش زبان های 
خارجی باعث گرایــش دانش آموزان 
به فرهنگ غربی به ویژه کشــورهای 
انگلیسی زبان می شود. دو سال پیش 
بود که همین تفکر باعث شد تا آموزش 
زبان انگلیسی در تمام مدارس دولتی 
و غیردولتی در مقطع ابتدایی تعطیل 
شــود. این در حالی اســت که برخی 
کارشناسان آموزشی معتقدند آموزش 

زبان باید از مقطع ابتدایی آغاز شود. 
 خواندن، نوشتن، 

حرف زدن و شنیدن
اما روی دیگر ســکه مؤسســات 
خصوصی هستند که از این ناکارآمدی 
و از این غلفت استفاده کرده و پول های 
کالنی از آمــوزش زبان های خارجی 
به ویژه زبان انگلیسی به جیب می زنند 
و والدین دانش آموزان هم مخالفتی با 
پرداخت این مبالغ ندارند و حتی آن را 
برای آینده فرزند خود الزم و ضروری 
می دانند. برای پاسخ به این چرایی ها 
ســراغ چند معلم رفتیم و بــا آنها این 
موضوع را مطرح کردیم. »محســن 
ربیعی«، معلم زبان انگلیســی در این 
باره با اشاره به این که سیستم آموزشی 
ما در آموزش زبان های خارجی کاماًل 
ناکارآمد است، به »توســعه ایرانی« 
می گوید: در زبان انگلیسی ما با چهار 
مهارت خواندن، نوشــتن، حرف زدن 
و شنیدن مواجهیم و اگر می خواهیم 
دانش  آموز بتواند خوب بشنود و خوب 
حرف بزند باید از همان مقطع ابتدایی و 
راهنمایی یادگیری دو مهارت شنیدن 
و حرف زدن را شروع کند تا در مقطع 
دبیرستان روی مهارت های نوشتن و 
خواندن تمرکز شود. در حال حاضر هیچ 
برنامه مدونی در مقاطع مختلف وجود 
ندارد و دانش آموز در مقاطع مختلف 

کامالً بالتکلیف است.

استفاده از فیلم های آموزشی و 
انیمیشن ها

در این میان بحث هوشمندسازی 
مدارس چند سالی اســت که مطرح 
شده اســت. این معلم زبان انگلیسی 
معتقــد اســت در حــال حاضــر 
هوشمندسازی مدارس فقط با هدف 
جذب دانش آموز انجام می شود. زیرا 
مدارسی که هوشمندسازی شده اند، 
اکثراً سیستم های غیرکاربردی دارند 
یا به دالیل مختلــف همچون وجود 
مشکل در سیستم یا مهارت نداشتن 
معلم، مورد استفاده قرار نمی گیرند. 
این در حالی است که هوشمند بودن 
مدارس و وجود سیستم های سمعی 
و بصری می تواند کمک بسیار زیادی 
به تدریس زبان کند. او ادامه می دهد: 
اســتفاده از فیلم هــای آموزشــی و 
انیمیشن های مناسب زبان که به وفور 
در کتاب فروشی ها وجود دارد کمک 
شایانی به یادگیری می کند. حتی به 
نظر من استفاده از فیلم های آموزشی 
باعث ایجاد عالقه می شــود و با ایجاد 
عالقه، بقیه راه را خــود دانش آموز با 

اشتیاق می رود.
»مینا پهلون«، معلــم زبان عربی 
اســت که البته معتقد است در کشور 
ما وقتــی دانش آموزان از مدرســه 
فارغ التحصیــل می شــوند، در هیچ 
زمینه ای تبحر کافی ندارند و این مسئله 

فقط مربوط به درس زبان عربی 
نیست. البته در موارد خاص 

برخی دانش آموزان در ریاضی یا دروس 
دیگر کامالً مسلط هستند؛ اما از آنجا که 
زبان انگلیسی همراه با تکلم است و از 
این طریق دانش آموز ارزیابی می شود، 

نمود بیشتری دارد.
دانش آموزان در هیچ زمینه ای 

مهارت ندارند
او به »توســعه ایرانــی« توضیح 
می دهد: جدا از این مسئله، موضوعی 
که در رابطه با آموزش زبان در کشور 
وجــود دارد این اســت کــه گویا در 
سیستم آموزشی کشــور اراده الزم 
برای آموزش و یادگیری زبان خارجی 
وجود ندارد. چون بر اساس تصورات 
موجود، همــراه با آمــوزش زبان به 
شیوه های متفاوتی که در جریان است، 
فرهنگ بیگانه وارد کشور می شود و 
دانش آموزان خــودآگاه و ناخودآگاه 

جذب آن فرهنگ می شــوند. از نظر 
من این تصور نابجا اســت و اینکه ما 
بخواهیم با بی اعتنایی به آموزش مثال 
زبان انگلیســی در مدارس با تهاجم 
فرهنگی مقابله کنیم غلط اســت و 
مطمئناً می توان روش های مؤثرتری 
در مدارس و خانــواده اتخاذ کرد. این 
دبیر اضافه کرد: بــا اینکه آن طور که 
باید و شــاید درباره آموزش زبان در 
مدارس ســرمایه گذاری نمی شود، 
ناخودآگاه می بینیم این فرهنگ برای 
برخی دانش آموزان و جوانان ما نسبتاً 
جذاب شده است، پس مشکل جای 
دیگر است و ما نمی توانیم این موضوع 
را به نبود انگیزه در دانش آموز نسبت 
بدهیم. در راستای همین تفکر غلط 
سیستم آموزشــی، تالش چندانی 
برای گســترش و ایجــاد روش های 
آموزشی و ایجاد زیرساخت های الزم 
برای آموزش زبان انگلیســی انجام 
نمی شود. پهلوان می گوید: متأسفانه 
اغلب دبیران ما چارچوبی برای آموزش 
زبان دارند که بیشتر روی پایه گرامر 
کار می کنند، به ویژه که این موضوع در 

گذشته خیلی رایج بوده است.
زمان تدریس زبان های خارجی 

کم است
این دبیر عربــی توضیح می دهد: 
کتاب های عربی که در گذشــته در 
مدارس کشور تدریس می شد، رویکرد 
قواعدمحــور داشــتند و معلمان در 
سیستم آموزشی ملزم بودند به قواعد 
بپردازند و با توجه به کنکور و امتحانات، 
آنچه برای دانش آموزان و معلمان مهم 
بود تسلط بر همین قواعد بود. البته او 
اضافه می کند که در کتاب های جدید 
بیشــتر روی ترجمه و مکالمه تمرکز 
شده است که البته این میزان مکالمه 
برای دانش آموزان الزم هســت، اما 
کافی نیست. به همین دلیل نمی توان 
از دانش آموزان انتظار داشت که بعد از 
فارغ التحصیلی بتوانند عربی صحبت 
کننــد، چراکه کتاب بر اســاس این 
هدف نوشته نشده اســت. او در ادامه 
صحبت های خود به اختصاص ندادن 
زمان مناســب به تدریس زبان های 
خارجی از جمله عربی اشاره می کند. 
به گفته او، گاه زمان الزم برای این که 
یک بار کامل از روی متن عربی خوانده 
شود تا دانش آموز قرائت صحیح را یاد 

بگیرد نداریم.
باید مهارت گفت وگو در معلمان 

تقویت شود
»حســین محدثی«، دبیــر زبان 
فرانسه است. او در این باره به »توسعه 
ایرانی« می گویــد: دبیر بایــد دوره 
آموزشــی بگذراند و انگیزه های الزم 
در او ایجاد شود و خودش به درس ها 
مسلط باشد تا ما انتظار داشته باشیم 
خروجی مناسبی از آموزش او ببینیم. 
من فکر می کنم اگر معلم های ما مسلط 
باشند انگیزه الزم برای یادگیری زبان 
در دانش آموزان وجود دارند. دبیران 
باید در دوره های آموزشــی کاربردی 

نه به شکل دوره های آموزشی متداول 
فعلی که صرفاً برای بازنشســتگی و 
ارتقای حقوق باشد، شرکت کنند. باید 
مهارت گفت وگو در همکاران ما تقویت 
شود. پس ســرمایه گذاری اصلی باید 
روی دبیران صورت گیــرد، حتی اگر 
الزم شود دبیران برای مدت کوتاهی 
به کشورهای انگلیسی زبان فرستاده 

شوند.
به گفته او در حــال حاضر به دلیل 
نقایص متعدد کتاب های درسی، این 
کتاب ها در مدارس خاص و تیزهوشان 
در حاشــیه هســتند و کتاب هــای 
کامل دیگری که بــه افزایش مهارت 
دانش آمــوز کمک می کنــد به آن ها 
معرفی می شود. او به ضرورت دیگری 
به نام ایجاد امکانات ســمعی و بصری 
در تمام مدارس کشور اشاره می کند. 
محدثی می گوید: در حــال حاضر با 
وجــود این که در کتاب های درســی 
مباحث شنیداری وجود دارد، گاه حتی 
ســی دی های مربوط به آن به دست 
معلمان و دانش آموزان نمی رسد و اگر 
هم برسد به دلیل نبود سیستم سمعی 

و بصری عمالً غیرقابل استفاده است.
محدثــی همچنین بــه موضوع 
اختصاص ســاعات کم برای تدریس 
زبان اشــاره می کنــد و می گوید که 
دانش آموزان هفته ای یک جلســه به 
مدت 85 دقیقه سر کالس زبان هستند 
و ایــن زمان به هیچ وجه پاســخگوی 
نیاز معلم و دانش آمــوز برای یاددهی 
و یادگیری نیســت و حداقل دو تا سه 
برابر این زمان برای خروجی یادگیری 

مناسب الزم است.
همه دستگاه ها همکاری کنند

او معتقد است عالوه بر وظایفی که 
معلم و سیستم آموزشی در امر آموزش 
صحیــح و کاربردی زبان انگلیســی 
دارند، ســایر نهادها و دستگاه ها هم 
باید دست به کار شوند. به ویژه سازمان 
صداوسیما  با ویژگی منحصربه فردی 
همچون مخاطبان فراوان در رده های 
ســنی مختلف، قطعــاً می تواند گام 
بزرگی در این زمینه بردارد. صداوسیما 
می تواند با ایجاد شبکه هایی که فیلم ها، 
انیمیشن ها و برنامه هایی به زبان اصلی 
پخش می کنند عالوه بر دانش آموزان، 
برای آموزش بزرگســاالن نیز مفید 

باشد.

»توسعه ایرانی« عدم کارآمدی آموزش زبان های خارجی را در مدارس بررسی می کند

دریغ از دو دقیقه مکالمه

یادداشت

فائزه ناصح، دکترای روانشناسی عمومی 

پســرم قرار اســت در آینده مهندس شود! 
دخترمان می خواهد خانوم دکتر شــود! پسرم 
خیلی به رشته هوا و فضا عالقه مند است؛ از همون 
بچگی دخترم خیلی خوب می توانست از عهده 
هر نقشی در اجرای نمایش ها بر آید و می خواهد 
بازیگر معروفی شود؛ پسرم عالقه خاصی به جراح 
شدن دارد و عالقه مند است متخصص مغز و اعصاب 
شود! این جمالت و هزاران جمله دیگر شبیه به هم 
را به کرات از زبان پــدران و مادران درباره انتخاب 

شغل آینده فرزندانشان شنیده اید؛ والدینی که 
به نوعی به دنبال محقق ساختن آمال و آرزوهای 
خویش در فرزند ان هســتند. براستی آیا والدین 
آگاه هستند با ترســیم رویای مشاغلی که هیچ 
دورنمایی درباره آن در ذهن کودک وجود ندارد، 
چه هزینه های سنگینی را بر روان، ذهن و فکر وی 

بارگزاری می کنند!؟ 
به باور کارشناسان بســیاری از پدر و مادرها، 
رؤیاهای محقق نشده خود را در آینده فرزندانشان 
جست و جو می کنند. بسیاری از آنان هم معتقدند 
که چشم انداز زندگی بزرگسالی فرزندان را باید از 
همان دوران کودکی ترسیم کرد تا به زبان خودشان 
»بچه، هدف داشته باشد«. در این راستا هنگامی که 

از کودکان و نوجوانان چنین خانواده هایی سوال 
مهم »در آینده می خواهی چه کاره بشــوی« را 
می پرسی، تحت تاثیر القائات والدین، خانواده   و 
همچنین رویا پردازی های کودکانه  بدون اندک 
درنگی مشاغلی چون پزشکی، خلبانی، وکالت، 
مهندسی و ... را به زبان می آورند. از این رو می توان 
گفت آرزوی هر کودکی برای داشــتن مشاغلی 
چون پزشکی و مهندســی و دنبال کردن آنها در 
دوران نوجوانی نشان دهنده تاثیر اصرار والدین و 
تلقین های آنان است که معتقدند اگرفرزندان این 
مشاغل را انتخاب کنند، آینده خویش را تضمین 
کرده اند؛ و دیگر مجبور نیستند یک عمر همچون 
والدین خویش با اندک  حقوقــی زندگی کنند. 
در حقیقت والدین با رفتار ها و ثبت نام فرزندان در 
کالس های متعدد آمادگی برای دروس مربوط به 
مشاغل نام برده این جوانه را در ذهنشان می کارند 
که خوشبختی و رفاه فقط و فقط در گرو یک دسته 

از مشاغل خاص می باشد.

با توجه به تحقیقات و پژوهش های روانشناسی 
می توان گفت آن دسته از نوجوانانی که تحت تاثیر 
صحبت های والدین، عالیق و استعداد های خویش 
را زیر پا می گذارند و آنها را نادیده می گیرند، درواقع 
همچون قربانیانی هستند که در جاده ای بی انتها 
در حال حرکت اند و به جای آنکه از مقصد و مقصود 
خویش لذت ببرند، تنها لحظه شماری می کنند تا 
به پایان راه نزدیک شوند. از منظر آسیب شناسی نیز 
باید خاطر نشان کرد از همین روست، که گهگاهی 
در جامعه با افراد و دانشجویانی مواجه می شویم 
که رشته دانشگاهی که در آن درس خوانده اند با 
شغلی که در آن ارتزاق می کنند کامال مغایر است. 
پرسش اساسی آن است که تا به کی این تفکرات 
نادرست باید قربانی بگیرد و دانشجو با بی میلی 
در رشــته ای درس بخواند که ذره ای به آن عالقه 
ندارند و در نهایت همینطور به خیل عظیم افراد 

فارغ التحصیل بدون تخصص اضافه کند!؟ 
ضروریســت والدین در نظر بگیرند با تعیین 

یک شغل مشخص برای آینده فرزند، یک »گره 
روانی« در ذهن وی ایجاد می کنند و به این ترتیب 
فرصت های زیادی را که می توانسته برای کشف 
دنیای درونــی و عالقه مندی های خویش صرف 
کند را از وی سلب می کنند. از اینرو نوجواِن گرفتار 
در این تله ذهنی، تمام زندگی و رویاهایش حول 
یک شغل یا رشــته تحصیلی خاص تحمیلی از 
سوی والدین می چرخد؛ بنابراین چنین کودک 
یا نوجوانی از اتفاقات و پیشامد هایی که به فراخور 
سنین مختلف در مسیر رشد و تحول می توانست 
تجربه کند، محروم می ماند.  بــه والدین تاکید 
می شود که از ترسیم آینده اجباری برای فرزندان 
خویش اجتناب کنند. بهتر است فرزندان را با این 
ذهنیت پرورش دهند که همه مشــاغل خوب و 
ضروری هستند و فرقی نمی کند که چه شغلی را 
برگزینند؛ مهم این است شغلی را انتخاب کنند 
که توانایی و پتانسیل انجام آن را داشته باشند و 
بتوانند پتانسیل های بالقوه خویش را بالفعل کنند. 

عواقب اصرار والدین بر ترسیم اجباری شغل فرزندان 

یا مهندس و پزشک باش؛ یا هیچ!

در حال حاضر با این که 
در کتاب های درسی 

انگلیسی و عربی، مباحث 
شنیداری وجود دارد، گاه 
حتی سی دی های مربوط 

به آن به دست معلمان و 
دانش آموزان نمی رسد و 

اگر هم برسد به دلیل نبود 
سیستم سمعی و بصری 
عمالً غیرقابل استفاده 

است

دانش آموزان هفته ای یک 
جلسه به مدت 85 دقیقه 

سر کالس زبان هستند 
و این زمان به هیچ وجه 
پاسخگوی نیاز معلم و 

دانش آموز برای یاددهی و 
یادگیری نیست و حداقل 

دو تا سه برابر این زمان برای 
خروجی یادگیری مناسب 

الزم است
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