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درس و كار و ازدواج تعطيل! براي بي انگيزگي جوانان 
فكري كنيم

   كسري محمديان
 دوستان دوران دانشگاه به همراه فرزندان مان دورهم 
جمع بوديم. اين دوستي و دورهم جمع شدن قدمت 
بيست و چند ساله دارد. بالطبع بچه هاي هر كدام از 
ما االن در سني هستند كه يا وارد دانشگاه شده اند يا 
در دبيرستان در حال تحصيل هستند. در اين جمع 
دوستانه مثل هميش�ه حرف از آينده و تحصيالت و 
سرنوشت بچه ها و... به ميان آمد. بچه هايي كه اكنون 
دانشجو هستند خطاب به بچه هايي كه هنوز محصل 
دبيرس�تان هس�تند، گفتند: »اصاًل براي دانش�گاه 
و درس و كنك�ور خودتونو نكش�يد. آخرش هيچي 
نيست. اين همه دانشگاه تأسيس شده است. اين همه 
صندلي خالي، خالصه يكي از اينها براي شماست. از 
زندگيتون ل�ذت ببريد. اين مام�ان باباها فقط وقت 
و انرژي ش�ما را مي گيرند كه بايد حتمًا ش�ما درس 
بخوانيد تا در فالن دانشگاه مهم درس بخوانيد. اين 
دانش�گاه ها با هم هيچ فرقي ندارند و خالصه اينكه 
درسو بي خيال بشويد و به عشق و حالتون برسيد.« 
اين جمالت و بحثي كه در اي�ن ميان باال گرفت فقط 
نگراني من را نس�بت به پس�رم از هميش�ه بيشتر 
كرد. تمام تالش�م را مي كردم كه به آنه�ا با منطق و 
استدالل بگويم كه اشتباه مي كنند ولي بحث كردن 
بي فايده بود. با هر جمله اي گويا خ�ود را در گرداب 

غرق مي كردم. 
   
 كاهش انگيزه درس خواندن

چه بر سر ارزش درس و دانش��گاه آمده است؟ نسل جوان 
بي انگيزه از تحصيل امروز، دانشگاه را يك وقت تلف كردن 
مي داند. ترجي��ح مي دهد به دنبال لذت ب��ردن از لحظات 
زندگي خود باشد تا وقت گرانبهايش را پشت نيمكت هاي 
دانش��گاه به فنا بدهد! چه فاصله عميقي بين نسل ديروز و 
نسل امروز ايجاد شده است. نسلي كه تمام آينده و سرنوشت 
خود را در گرو درس و تحصيل در دانش��گاه مي دانس��ت با 
نس��لي كه دانش��گاه و تحصيالت برايش يك اصل فرعي 

زندگي نيس��ت. علت اين وضعيت را بايد در چه چيزهايي 
جست وجو كنيم؟ آيا بايد وضعيت خانواده ها را علت بدانيم 
يا وضعيت جامعه را؟ آيا بايد فشارها و سختگيري هايي كه 
خانواده ها براي تحصيل فرزندانش��ان از سنين پايين براي 
ورود به دانش��گاه هاي برتر اعمال مي كنند يا دليل ديگري 
براي اين همه بي انگيزگي و بي ارزش شدن تحصيل وجود 
دارد؟ جالب اينجاست كه هم اكنون همه دانشگاه مي روند 
اما اين دانشگاه رفتن به معناي تالش براي دانش و پژوهش 
نيس��ت. هر كدام از اين داليل هم كه باشد جوانان جامعه 
بسيار بي انگيزه ش��ده اند و اين مي تواند زنگ خطري براي 
سالمت جامعه باشد. آمار افت تحصيلي در بين محصالن 
دختر و پس��ر و همچنين ت��رك تحصيل نش��ان از همان 
بي انگيزگي و بي ارزش شدن درس و تحصيل دارد. داليل 
زيادي مي تواند منجر ب��ه بي انگيزگي تحصيلي ش��ود. از 
بازار كار ضعيف بعد از فراغت از تحصيل گرفته تا وضعيت 
اقتصادي جامعه به طور كلي و ميزان ارزش گذاري جامعه 
براي تحصيالت، همه و همه در ايجاد انگيزه تحصيلي دخيل 
هستند. وضعيت خانوادگي و الگوهاي فرد براي رسيدن به 

موفقيت نيز مي تواند در اين انگيزه سهيم باشد. 
  بدون همسر، بدون كار

اين بي انگيزگي تنها به تحصيل ختم نمي ش��ود. بسياري 
از جوان��ان و نوجوانان امروزي به ي��ك بي حالي و كرختي 
و سس��تي مبتال ش��ده اند. از نوجوانان جامعه مي پرس��يم 
براي چ��ه درس نمي خوانيد و ادام��ه تحصيل نمي دهيد؟ 
مي گويند درس بخوانيم كه چه شود؟! مي گوييم چرا ازدواج 
نمي كنيد؟ مي گويند براي چي ازدواج كنيم؟! خودمون كم 
مشكالت داريم يك مش��كل به مشكالتمان اضافه كنيم؟! 
مي گوييم چرا دنبال كار نمي گردي��د؟ مي گويند كار كو؟ 
و منظورشان اين اس��ت كه هر كاري در شأن آنها نيست. 
ش��رايط بد اقتصادي و اجتماعي جامعه، آين��ده نامعلوم و 
ناامني را براي جوان ما ترس��يم مي كند كه ترس از همين 
عدم امنيت باعث مي شود نس��بت به همه موضوعات مهم 
زندگي بي انگيزه شوند. بنابراين ترس از عدم موفقيت هم 
يكي ديگر از عوامل كرختي و سستي جوان امروزي است. 

 نداشتن هدف يا نرسيدن به هدف؟
اما جامعه شناس��ان يك��ي از داليل مه��م وضعيت روحي 

و نگرش��ي جوان و نوج��وان جامعه را نداش��تن »هدف« 
عنوان مي كنند. بس��ياري از جوانان امروزي سردرگم در 
پيچ و تاب هاي زندگي هس��تند. نمي دانند از زندگي خود 
چه مي خواهند؟ در واقع براي زندگ��ي خود هيچ هدف و 
برنامه اي ندارند؟ همين نداش��تن هدف و برنامه انسان را 
دچار كرختي و بي انگيزگي مي كند. وقتي ش��ما مقصد را 
مشخص نكنيد هيچ تالشي براي رس��يدن نمي كنيد اما 
وقتي نوجوان ما مقصد و هدف خود را دانش��گاه هاي برتر 
كش��ور مش��خص مي كند و تمام تالش خود را هم در راه 
رسدن به مقصد و هدف خود به كار مي گيرد، ولي كنكور و 
سهميه ها و شانس، او را در رسيدن به هدف ناكام مي گذارد 
ديگر چه توقعي مي توانيم از اين جوان س��رخورده داشته 
باشيم كه انگيزه اي براي رس��يدن داشته باشد؟ معضالت 
جامعه و سيستم بد حاكم بر نظام دانشگاهي را بايد يكي 
از مهم ترين عوامل براي سرخوردگي جوان امروزي بدانيم. 
وضعيت كنوني جامعه ش��رايط را براي جوان ما س��خت 
مي كند. وقتي او هدف را مش��خص مي كند براي رسيدن 
به آن هم مي جنگد ولي نظام غلط آموزش��ي مثل سدي 
جلوي راه او را مي گيرد؟ حال او به هدف اصلي خود نرسيده 
ولي وارد دانشگاه شده است. همين سرخوردگي در زمان 
تحصيل در دانشگاه به شدت بروز پيدا مي كند و دانشجوي 
ش��ب امتحاني خلق مي كند. دانش��جويي كه فقط به فكر 
پاس كردن واحدهاي درسي خود است و هيچ تالشي براي 
يادگيري از خود نش��ان نمي دهد. چرا دانش آموزي كه با 
تالش شبانه روزي در كنكور شركت كرده و اينك موفق به 
حضور در دانشگاه شده تالش و پشتكار الزم را براي ادامه 
تحصيل از خود نش��ان نمي دهد؟ كارشناس��ان معتقدند 
عدم انگيزه تحصيلي در بين دانشجويان علت اصلي درس 
نخواندن يا به عبارتي پاس كردن دروس با مطالعه ش��ب 
امتحاني اس��ت و همچني��ن ضعف در »نظام آموزش��ي و 
سيستم دانشگاه« و »روش تدريس اساتيد« را داليل بعدي 
بي انگيزگي دانشجويان عنوان مي كنند. براي بي انگيزگي 
جوانان بايد كاري كرد و به نظر مي رسد اولين گام در اين 

زمينه بايد از خانواده ها آغاز شود.

سبك مراقبت

   حسين گل محمدي
امروز خانواده هاي بس�ياري را در جامعه 
مي بينيم ك�ه كودكاني 20، 30س�اله در 
آنها حضور دارند. فرزندان�ي كه به قول 
معروف سوس�ول بار آمده ان�د و به رغم 
بزرگ ش�دن به لحاظ س�ني و فيزيكي، 
هنوز بچه هستند، شغل ندارند، ازدواج 
نكرده ان�د و از والدين خود پول توجيبي 
مي گيرن�د. بس�ياري از والدين فراموش 
مي كنند ك�ه روزي ك�ودكان آنها بزرگ 
مي ش�وند و م�ردان و زن�ان جامعه خود 
را تش�كيل مي دهند. مردان و زناني كه 
مس�ئوليت هاي جامع�ه خ�ود را بايد به 
عهده بگيرن�د و چرخ جامعه خ�ود را به 
حركت دربياورند. اما نظام سوسول پروري 
كه پايه گذار آن والدين امروزي هستند، 
انسان هاي نازپرورده اي را تحويل جامعه 
داده اند و مي دهن�د كه اص�اًل نمي توان 
به آنها كمت�ر از گل گف�ت. بچه هايي كه 
با يك تلنگر از هم مي پاش�ند. بچه هاي 
نازپ�رورده اي ك�ه در جامع�ه حي�ران 
و س�رگردان هس�تند. بچه هايي كه ياد 
نگرفته اند مس�ئوليت پذير باش�ند. ياد 
نگرفته اند چگونه كار كنند و چگونه براي 
خود درآمدزايي داشته باشند تا مستقل 
باشند. آنها هنوز آويزان جيب پدر خود 
هستند و همچنان اندر خم اولين كوچه 
زندگي خ�ود مانده ان�د! والدين امروزي 
مش�خص نيس�ت بابت ك�دام زجرهاي 
كش�يده در كودكي خود، با فرزندانشان 
اينگون�ه غيرع�ادي برخ�ورد مي كنند. 
والدين�ي كه متهم�ان رديف اول نس�ل 

بي دست و پاي امروزي هستند. 
      
  شازده پروري ممنوع!

ما والدين امروزي بچه هاي خود را روي سرمان 
مي گذاريم. برخورد ما با فرزندمان به گونه اي 
اس��ت كه آنها را يك ش��اهزاده بار مي آوريم 
كه در س��رزمين خود كه همان خانواده است 
حكومت مي كنند. بيچاره كودكان امروزي در 
بين پدر و مادري گير افتاده اند كه تكليفشان 
با خودشان هنوز مشخص نيست. پدر تربيت 
مادر را قبول ندارد، م��ادر تربيت پدر را قبول 
ندارد. پ��در نمي خواهد فرزندش لوس ش��ود 
ولي مادر معترض مي ش��ود و اج��ازه تربيت 
صحيح را به پ��در نمي دهد. حت��ي اگر پدر و 

مادري هم متفق القول نخواهند كه فرزندشان 
لوس بار بيايد مادربزرگ ها مداخله كرده و با 
مهرباني هاي خود بچه ها را لوس مي كنند. به 
همين تربيت ما فرزندان مان را رئيس تربيت 

مي كنيم. 
قديمي ها ضرب المثلي داش��تند ك��ه امروزه 
بيشتر به ش��كل طنز مطرح مي شود اما وقتي 
به آن با دقت بيش��تر نه از س��ر شوخي و طنز 
نگاه مي كنيم پر از حرف و نكته است. »چوب 
معلم گل اس��ت هر كس نخورد ُخل اس��ت.« 
عم��ده تنبيه ه��ا و س��ختگيري هايي كه در 
گذشته چه توسط والدين و چه توسط معلمان 
مدارس ص��ورت مي گرف��ت در جهت تربيت 
صحيح بچه ها بود. اگر پدر خانواده پسر خود 
را در تابستان به سر كاري مي فرستاد درجهت 
تربيت صحيح او براي آين��ده اي بهتر بود. اگر 
مادري دختر خود را وادار به انجام كارهاي خانه 
مي كرد در جهت مسئوليت پذير بار آوردن او 
بود اما امروزه اگر پدري قصد كند فرزند نوجوان 
خود را در فصل تابستان سر كار بفرستد، به او 

انگ هاي مختل��ف از جمله ك��ودك آزاري و 
ك��ودك كار و كار اجباري و... مي چس��بانند. 
امروزه پدر اگر بخواهد تربيت صحيحي براي 
فرزندش داشته باشد همان گونه كه پدرش با 
او رفتار كرده اس��ت او هم با فرزندش داشته 
باشد مادر نمي گذارد يا برعكس مادر بخواهد 
پدر نمي گذارد. در ش��رايط بدت��ر اگر هر دو 
بخواهند يك تربيت صحيح و سالم براي فرزند 
خود داشته باشند جامعه و نگاه هاي خصمانه 
اطرافيان اي��ن اجازه را به آنه��ا نمي دهد. اين 
ترس از نگاه و قضاوت اطرافيان مسبب تربيت 

غلط والدين امروزي است. 
در حالي كه م��ا والدين با اين رفت��ار خود به 
فرزن��دان خود محب��ت نمي كني��م و در حق 
فرزندان خ��ود ظلم بزرگي انج��ام مي دهيم. 
ما اجازه نمي دهيم در كوچك ترين مس��ائل 
خانواده مشاركت داش��ته باشد. هميشه همه 
كارهاي او را انجام مي دهيم. همه تصميمات 
را ما ب��راي او مي گيريم و حتي نظ��ر او را هم 
نمي پرس��يم. ما اعتماد به نفس را از فرزندان 
خود مي گيريم و قدرت تصميم گيري، خالقيت 
و مش��اركت را در آنها مي ُكش��يم. خب با اين 
رويه مشخص است كه نس��ل امروزي زير بار 
ازدواج نمي رود و حاضر نيست مسئوليت يك 
خانواده را بر عهده بگيرد. طبيعتاً سن ازدواج 
باال مي رود. زاد و ولد پايين مي آيد و همين  طور 
دومينووار مشكالت ديگري در جامعه افزايش 

پيدا مي كند. 
  بگذاريم فرزندان مان بزرگ شوند

والدين بايد محبت بي حد و اندازه خود نسبت 
به فرزندانش��ان را كنترل كنن��د. اين يك امر 
طبيعي اس��ت كه هيچ پدر و م��ادري تحمل 
ناراحتي فرزند خود را ندارد. به قول قديمي ها 
هيچ پ��در و م��ادري حاضر نيس��ت يك خار 
كوچك به پاي فرزندش برود اما حاضر اس��ت 
يك ضربه شمشير به پاي خود بزند. نتيجه اين 
افراط و تفريط ها باعث مي شود والدين فرزندي 
را تحويل جامعه دهند كه تنها به درد خودشان 
و اطرافيان خيلي نزدي��ك مانند خاله، عمه و 
مادربزرگ و پدربزرگ بخورد، اما اجتماع قادر 
به تحمل اين كودك نيست. اين نكته را نبايد 
فراموش كنيم كه تربيت فرزند ما بايد از خود 

فرزند ما عزيزتر باشد. 
بنابراين والدي��ن بايد فرزندش��ان را از همان 
كودكي بس��يار آرام با مش��كالت بيرون آشنا 
كنند و راه ه��اي مقابله با آن را ب��ا همان زبان 
كودكي به او ياد دهند. به او ياد دهند كه براي 
انجام هر كاري باي��د قانون و مق��ررات آن را 
رعايت كند. والدين بهتر اس��ت اي��ن تفكر را 
كه فرزندان ما بايد در ش��رايط بهتري نسبت 
به كودكي خ��ود ما زندگي كنن��د را در ذهن 
خود تصحيح كنن��د زيرا همين تفكر اس��ت 
كه باعث مي ش��ود هرچه فرزندشان بخواهد 
بدون چون و چ��را در اختيارش ق��رار دهند. 
طبيعي اس��ت، بچه هايي كه هر چه بخواهند 
به دس��ت مي آورند، بر پدر و مادر خود تسلط 
پيدا مي كنند و هر روز خواسته هاي جديدي از 
آنها دارند. چنين بچه هايي همه چيز را فوري 
و در همان لحظه مي خواهن��د. هيچ مرزي را 
نمي شناسند. بنابراين نه مقاومت را مي آموزند 
و نه عبور از موانع را و نه مفهوم صبر و گذشت 

را مي فهمند. 
والدين بهتر اس��ت با خود تمرين كنند تا اين 
جمله »آنه��ا هنوز خيلي بچه ان��د« را به زبان 
نياورند. در واقع والدين ب��ا اين جمله به خود 
و ديگران اين نكته را القا مي كنند كه نبايد از 
بچه ها توقعي داشت پس تمام كارهاي مربوط 
به فرزندش��ان را انجام مي دهند. در حقيقت 
والدين با اي��ن رفتار به فرزند خود احس��اس 
كوچكي مي دهند، در نتيجه او باور مي كند كه 
ناتوان است. كودك در چنين فضايي فرصت 
تعيين حد و حدود ش��خصي خ��ود را ندارد، 
نمي تواند تجربه شخصي به دست بياورد. ميل 
به يادگيري و تحرك كودك مسدود مي شود. 
در نتيجه با اين شيوه تربيتي، كودكاني ترسو 
و م��ردد بار مي آين��د كه بدون فراهم س��ازي 
خانگي نمي توانند از عهده كارهايشان بربيايند. 
بنابراين ب��ه جاي لوس ك��ردن فرزندان خود 
س��عي كنيم فرزنداني س��الم و صالح تحويل 
جامعه دهيم تا هم خود ب��ه وجود آنها افتخار 
كنيم هم جامعه از داش��تن آنها به خود ببالد. 

اجازه بدهيم فرزندان مان بزرگ شوند.

 كودكان 30 ساله 
در خانواده هاي سوسول پرور!

چرا اجازه بزرگ شدن به فرزندان مان نمي دهيم؟

نگاه

تربيت فرزند ما باي�د از خود فرزند 
م�ا عزيزتر باش�د. بنابراين والدين 
بايد فرزندش�ان را از همان كودكي 
بسيار آرام با مشكالت بيرون آشنا 
كنند و راه هاي مقابله با آن را با همان 
زبان كودكي به او ياد دهند. به او ياد 
دهند كه براي انج�ام هر كاري بايد 
قانون و مق�ررات آن را رعايت كند

سبك تربيت

ايجاد انواع مدارس پولي س�بك تربيتي 
و آموزش مراكز آموزش�ي امروزه دچار 
تحوالت زيادي شده است. مبحث آموزش 
و تربيت در بسياري از اين مدارس رنگ 
باخته اس�ت. دانش آموزي اگر درس هم 
نخواند به واسطه پولي كه پرداخت كرده 
اس�ت حتماً يك نم�ره قبول�ي مي گيرد

مدارس پولكي، بچه هاي پفكي!
نقش مخرب والدين پولدار در نظام آموزشي انتفاعي

  مريم ترابي
هميش�ه وقت�ي والدي�ن از دس�ت بي عرضگ�ي  و 
بي مسئوليتي فرزند خود ناراحت و عصباني هستند 
با فرياد بر سر آنها اين جمله را مي گويند: »پس توي 
مدرسه و دانشگاه به شما چي ياد مي دهند كه هنوز 
نمي تواني اين كار را انجام بده�ي؟« اين طور كه به 
نظر مي آيد اين عبارت هيچ وقت تاريخ انقضا ندارد 
و در همه عصره�ا و دوره ها از زب�ان والدين خطاب 
به فرزندانشان ش�نيده مي ش�ود. در حقيقت همه 
والدين در همه زمان ها و دوره ها از مدارس و مراكز 
آموزش�ي اين توقع را دارند كه راه و رسم زندگي را 
به فرزندانش�ان آموزش دهند و آنها را انسان هاي 
مس�تقل و مس�ئوليت پذيري تربيت كنن�د اما اين 
روزها متأس�فانه تعليم و تربيت پولي خيلي چيزها 

را عوض كرده است. 
      

  وقتي تعليم و تربيت فداي پول مي شود
قديم ترها تقريباً همه مدارس، دولتي بودند و فقير و غني 
در يك س��طح ديده مي ش��دند. مثاًل در مدارس پس��رانه 
همه دانش آموزان موظ��ف بودند با ش��ماره صفر موهاي 
خ��ود را كوتاه كنند. ب��ه قولي كچل كنن��د. اين طور نبود 
كه دانش آموزي كه پدرش پولدار بود با بقيه فرق داش��ته 
باشد و موهايش را كوتاه نكند. همه در يك شرايط يكسان 
آموزش مي ديدند. در واقع سفره اي پهن بود كه همه دور 
آن مي نشستند و هر كس به اندازه هوش و استعدادش از 
اين سفره س��هم خود را برمي داش��ت و همه به يك شكل 
مورد تربي��ت و آموزش قرار مي گرفتند ام��ا روزگار عوض 
شده و آموزش و پرورش هم امروزه مثل خيلي موضوعات 
ديگر پولي شده است. در سيس��تم آموزش پولي امروزه، 
فقير و غني فرس��نگ ها با ه��م فاصله دارند. ام��روزه آن 
دانش آموزي كه پدرش مسئول يا رئيس فالن سازمان است 
با دانش آموزي كه پدرش كارمند ساده همان سازمان است 

در يك مدرسه دولتي با شرايط يكسان درس نمي خوانند. 
بچه  پولدارها به دليل پول زياد گل سرس��بد مدرسه خود 
هستند و در واقع دانش آموزي كه پول دارد در مدرسه براي 
خود پادشاهي مي كند. در واقع با ايجاد انواع مدارس پولي 
سبك تربيتي و آموزش مراكز آموزشي امروزه دچار تحوالت 
زيادي شده است. مبحث آموزش و تربيت در بسياري از اين 
مدارس رن��گ باخته اس��ت. دانش آموزي اگ��ر درس هم 
نخواند به واس��طه پولي كه پرداخت كرده است حتماً يك 
نمره قبولي مي گيرد. خ��ب وقتي به آموزش اهميتي داده 
نمي شود تربيت كه ديگر اصاًل مورد اهميت واقع نمي شود 
و محلي از اعراب ندارد. از آنجايي كه مسئوالن مدارس هم 
دوست دارند مشتريان خود را هميش��ه راضي نگه دارند، 
به همه خواس��ته هاي بجا و نابجاي والدين امروزي درباره 
فرزندانشان جواب مثبت مي دهند تا مبادا فرزند نازپرورده 
آنها دچار مشكلي شود. بدون شك خروجي مدارس پولكي 

چيزي جز بچه هاي پفكي نخواهد بود!
  حكومت پولدارها در مدارس انتفاعي!

به راستي چرا اين گونه شده است؟ چرا والدين در مدارس 
حكومت مي كنند و حرف آخر را مي زنند؟ شايد به اين دليل 
كه والدين امروزي عجيب ترين نسل از والديني هستند كه 
جامعه ما به خود ديده اس��ت. آنها درباره فرزندان شان به 
گونه اي برخورد مي كنند كه گويا فقط فرزند آنها، انس��ان 
و بقيه غيرانس��ان هس��تند. كس��ي جرأت ندارد به فرزند 
آنها بگويد باالي چش��مت ابروس��ت! خب با اين وضعيت 
نبايد انتظار داشت نس��لي كه وارد جامعه مي شود انساني 
مسئوليت پذير و باعرضه باشد. در چنين شرايطي افرادي 
تربيت مي شوند كه حتي نمي توانند گليم زندگي خود را از 
آب بيرون بكشند چه برسد به اينكه بخواهند مسئوليت هاي 
بزرگ زندگي را عهده دار ش��وند. حكوم��ت كردن والدين 
پولدار در مدارس در كنار س��بك غلط آموزش��ي حاكم، 
مش��كل تربيت فرزندان جامعه را دوچندان كرده اس��ت. 
در مدارس ام��روزي به بچه ها آموزش داده نمي ش��ود كه 

چگونه بايد مسئله هاي ساده و پيچيده زندگي خود را حل 
كنند. به آنها مهارت حل مس��ئله آموزش داده نمي شود. 
فقط يك تعداد كتاب درسي با موضوعات درسي كه اصاًل 
معلوم نيست در كجاي زندگي آنها قرار است مورد استفاده 
قرار گيرد آموزش داده مي شود و دانش آموزان هم ملزم به 
حفظ كردن آن  هستند تا بلكه بتوانند در امتحانات آنها را 
جواب دهند. اصاًل هم نمره ورقه امتحاني مهم نيست، زيرا 
به هر حال در كارنامه آنها نمره قبولي داده مي شود. طبيعي 
است اين سبك آموزشي كه فقط به حفظيات بها مي دهد و 
مهارت هاي الزم زندگي را به فراموشي سپرده است و اجازه 
نمي دهد فرزند نازپروده و لوس خانه مهارت هاي الزم را ياد 
بگيرد، نسل تن پرور بدون اعتماد به نفسي را تحويل جامعه 
بدهد. نس��لي كه فقط ادعا دارد، بدون اينكه كوچك ترين 

مهارتي داشته باشد. 
  ...و اما يك نمونه قاطع و موفق!

با تمام واقعيت هاي تلخي كه درب��اره تربيت غلط مراكز 
آموزش��ي وجود دارد، اما هنوز هس��تند مدارسي كه در 
مقابل خواس��ته هاي عجيب والدين ب��ا قاطعيت برخورد 
مي كنند و با تمام مخالفت هاي والدين، محكم و اس��توار 
پاي تمام قوانين حاكم بر مدرس��ه خود ايستاده اند. يكي 
از اين مدارس سختگير مجتمعي آموزشي در شهر تهران 
است كه اتفاقاً جزو بهترين ها و ستاره دارهاي مدارس ايران 
است. براي ورود به اين مركز آموزشي غيرانتفاعي پسرانه 
سر و دست ها شكسته مي ش��ود اما فقط تعداد محدودي 
مجوز ورود به اين مجتمع آموزش��ي را دريافت مي كنند. 
وقتي وارد اين مجموعه آموزشي مي شويم دليل تمام اين 
سختگيري ها روشن مي شود. اين مدرسه كاماًل به شيوه 
40 سال پيش ولي با فناوري هاي امروزي اداره مي شود. 
از كوتاهي موي س��ر بگيريد تا برخورد قاطعانه معلمان، 
شبيه نظام 40 سال پيش آموزشي است. در اين مجتمع 
آموزشي اولين موضوعي كه مطرح مي شود يكسان بودن 
همه دانش آموزان است. هر هفته يك گروه از دانش آموزان، 

مس��ئول نظافت كالس خود و س��رويس هاي بهداشتي 
هستند. هنگام غذا خوردن تقسيم وظايف انجام مي شود 
و هر هفته يكي از دانش آموزان مسئول بخشي از وظايف 
ناهارخوري اس��ت. نظم و انضباط موضوعي اس��ت كه به 
شدت مورد تأكيد واقع مي شود. دانش آموزي كه در زمان 
مقرر در مدرسه حاضر نباشد يا در زمان تعيين شده تكاليف 
خود ارائه نداده باشد حتماً به شيوه مناسب تنبيه  مي شود. 
در كنار تمام اين س��ختگيري هاي تربيتي، س��ختگيري 
آموزش��ي هم وجود دارد كه البته يكي از داليل شاخص 
ستاره دار ش��دن اين مركز آموزشي است. در اين مجتمع 
آموزش��ي همان قدر كه به بحث آم��وزش مباحث علمي 
اهميت داده مي شود، مبحث آموزش مهارت هاي زندگي با 
شدت بيشتري مورد توجه است. والدين دانش آموزان اين 
مجتمع آموزشي هم قطعاً از همان دست والدين عجيب 
امروزي هس��تند ولي چرا اين والدين ق��درت حكومت و 
دخالت كردن در امور اين مدرس��ه ندارند؟ به دليل اينكه 
قوانين و س��ختگيري هاي اولياي مدارس جلوي هرگونه 

دخالت والدين را گرفته است. 
تمام سختگيري هايي كه در اين مدرسه اعمال مي شود 
هر كدام در جهت تربيت و تقويت بخش��ي از رفتارهاي 
يك انسان كامل اس��ت. قانونمند بودن، مسئوليت پذير 
بودن، دفاع از حق خود، منظم و دقيق بودن، خوش قول 
بودن كه هر كدام از اين موارد در موفقيت و عدم موفقيت 
انسان نقش مؤثري دارند در اين مدرسه اعمال مي شود. 
در قديم هم ما والدين امروزي تمام اين سختگيري ها را 
چه در خانه و چه در مدرسه تحمل كرديم ولي اكنون چرا 
درباره فرزندانمان آن قدر ش��ل و وارفته رفتار مي كنيم و 
اين موضوع جاي عالمت سؤال بس��ياري دارد. فراموش 
نكنيم كه هيچ سختگيري در جهت اذيت كردن فرزندان 
ما نيست. اگر خودمان توان تربيت قاطعانه فرزندان مان 
را نداريم حداقل در كار تربيتي مدارس��ي از اين دس��ت 

دخالت نكنيم.


