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مدرسه
سخن و قلم معلم

 نگاه -1 ديدگاه

مطالبات فرهنگيان مطالبه كل جامعه است 
  مصطفي تحسين ٭/ 

مدت هاست بحثي به عنوان مطالبات فرهنگيان مطرح است كه تصور درست و كاملي از 
آن وجود ندارد و هركس به قدر وسع خود آن را تفسير مي كند. 

ضروري اس��ت برآيند اين تفس��ير ها را به صورت كوتاه و گذرا جمع بن��دي كرد. با اين 
جمع بندي به اين نتيجه رسيدم كه خواسته معلمان مطالبات كل جامعه است ولي چون 
از زبان معلمان بيان مي شود به حساب مطالبات معلمان نوشته مي شود البته اين به حساب 
گذاش��تن زياد هم نادرس��ت نيس��ت زيرا جامعه آموزش و پرورش ايران تنها با احتساب 
خانوارهاي فرهنگي و جمعيت دانش آموزي به مرز 40 ميليون نفر مي رس��د، يعني نصف 
جامعه. تصور نادرس��تي از منابع مختلف به اذهان عمومي القا مي ش��ود كه گويا مطالبات 
معلمان تنها حقوق حقه پرداخت نشده سنوات گذش��ته است، سنتي كه دولت ها همواره 

پيروان راستين آن بوده اند. 
بايد بگويم كه اين نوع ارايه از اساس غلط است زيرا جامعه معلمان حتي در اين شرايط 
بحران اقتصادي از اين ش��هامت برخوردار بوده و هس��تند كه معوقات را ببخشند به شرط 
اينكه در آينده تبعيضي نباشد. مطالبات معلمان در مرحله اول رفع تبعيض پرداخت مزايا 
به كاركنان دولت است. همه يك حكم داشته باشند و تمام دريافتي ها محدود به همان حكم 
باشد. زيرا زيادند كساني كه يك حكم دارند و چند دريافتي. حاال معلمان خواهان شفافيتي 
هستند كه كل جامعه خواهان آن است. معلمان به عنوان جامعه تحصيلكرده و متخصص 
كش��ور خأل ها را تش��خيص داده اند كه اصالح آنها ضروري مي نمايد. امروز كمتر خانواده 
ايراني را مي توان س��راغ داشت كه يك فارغ التحصيل بيكار نداش��ته باشد. اگر پاي سخن 
كارشناسان نشسته باشيم به خوبي قابل درك است كه بيكاري ناشي از عدم مهارت هاي الزم 
فارغ التحصيالن و  بي  برنامگي درهدايت تحصيلي است. كمتر كسي است كه در بطن جامعه 
بوده و اين جمله را نشنيده باشد كه امروز؛ درس خواندن ديگر ارزش ندارد. خواسته معلمان 

اصالح اين موارد است. 
اگر فارغ التحصيالن از جايگاهي كه تحصيالت براي ش��ان ايجاد كرده خرسند باشند 
جايگاه معلمي خود به خود ارتقا مي يابد. البته زماني فارغ  التحصيل خرسند وجود خواهد 

داشت كه موارد زير از مطالبات جامعه كه معلمان بيان كننده آن هستند، برآورد شوند: 
1-  تدوين محتواي آموزشي مناسب براي منابع درسي. 

2-  ارزيابي واقعي آموخته هاي فراگير به جاي ارايه كارنامه تحصيلي فاقد هرگونه پشتوانه 
يادگيري. 

3-  تدوين آيين نامه انضباطي مدارس با راهكاري اجرايي و ضمانت اجرا. 
4-  تعيين رشته براي فراگيران براساس سند آمايش سرزمين، عاليق و توانايي هاي 

فراگيران. 
5-  تهيه امكانات مناسب مورد نياز برنامه درسي. 

6-  خارج شدن از بحث صرفا كمي و آماري در اجراي برنامه هاي آموزشي و توجه به 
كيفيت اين كميت ها زيرا اگر هيچ كس نداند خود معلمان از صحت و سقم اين آمارها و 

كميت ها آگاهند. 
7-   انتصاب و انتخاب مديران كارآمد فارغ از هم عقيده و هم جهت بودن. از مدير مدرسه 

گرفته تا وزير. 
8-  تعيين شاخص هاي مشهود موفقيت نظام آموزشي بر مبناي اسناد باال دستي. 

9-  عدالت آموزشي. 
10-  گزينش مناسب معلمان. 

11-  فعاليت تشكل ها و كانون هاي صنفي با آزادي و استقالل كامل برمبناي منافع ملي. 
خالصه اينكه هيچ يك از موارد فوق بدون وجود معلم عالقه مند و كارا محقق نخواهد 
شد. صدالبته كه صرف حضورفردي به نام و در مقام معلم در كالس كافي نيست بلكه بايد 

معلم داراي صالحيت بوده و دل و دماغ كاركردن داشته باشد. 
معلم چند شغله بدهكار با ذهن آشفته بحران زده و تخريب شده مطمئنا نيروي انساني 
موفق و كارآمدي تربيت نخواهد كرد تا دستيابي به سند چشم انداز 1404 براي مان متصور 
 باشد. وضع موجود جامعه نتيجه عملكرد نامناس��ب معلمان نبوده زيرا معلمان تا به حال 
سر س��وزني از وظايف خود قصور نكرده اند. اگر هم قصوري بوده نتيجه عمل گزينشگران 
بوده كه افراد فاقد صالحيت معلمي را به آموزش و پرورش راه داده اند. معلمان كامال به اين 

عملكرد نامناسب واقف بوده و بارها به نمايندگي از جامعه خواهان توقف اين عمل شده اند. 
گره تمام موارد فوق و تمام كاستي موجود جامعه كه بزرگ و كوچك از آن ناالن هستند 
فقط به دست آموزش و پرورش پويا باز خواهد ش��د. ركن اصلي و اساسي آموزش و پرورش 
هم معلم است. گفتني است، معلمي عشق است شغل نيست. بله درست است كه معلم بايد 
عاشق كارش باشد ولي كار هم بايد جذبه اي براي عشق ورزيدن داشته باشد مهم ترين جذبه 

كار به اعتقاد عموم تامين نيازهاي مادي و معنوي است. 
آموزش و پرورش اگر پويا بود نتيجه تحقيق ها چنين نمي شد كه از 120 نفر دانش آموز 
فارغ التحصيل هنرستان فقط 15 نفر توانستند  در رشته تحصيلي خود طرح توجيهي شغلي 

تدوين كنند و 105 نفر ديگر به داليل:
 1- عدم شناخت و عالقه به رشته انتخابي

 2- عدم مهارت شغلي كافي به دليل نبود امكانات الزم در كارگاه هاي هنرستان 
3- عدم دانش كارآفريني و مديريت كسب و كار

4- نبود محتواي آموزشي مناسب، فقط برگه اي به عنوان ديپلم دريافت كرده اند. 
ما معلمان عضوي از اين جامعه هستيم و درد اين مشكالت براي ما مضاعف است. براي 
يك معلم خيلي دردناك  اس��ت كه بش��نود كه درس خواندن ديگر ارزش ندارد. استنباط 
شخصي من ازاين جمله اين اس��ت كه علمي كه آموخته ام ديگر كاربرد ندارد و تا به امروز 
زندگي ام دور باطل بوده اس��ت. ولي وقتي با عينك علم و تجربه  نگاه مي كنم، مي بينم كه 
پشت اين جمله به تفكري گرم است كه مي گويد در جايي كه همه فارغ التحصيل مي شوند، 
براي استخدام، سفارش مهم تر از سواد است. اين است خواسته حقيقي معلمان: اين وضع 
بايد اصالح شود ما معلمان سخنگوي فضول جامعه ش��ديم ودايه مهربان تر از جامعه. آن 
وقت مي گويند مطالبات معلمان چندرغاز حقوق پرداخت نشده به ديون واصل شده ارزش 
گذشته است. رسانه نبايد خوش قلبي و زيباكالمي صرف مدنظرش باشد و بايد از دردهاي 
عميق گزارش دهد. از حقوق كودك خوش زبان و حرافي بنويس��د كه جم��ع 2و 3 را بعد 
سه سال نشستن پشت صندلي هاي سخت و غيراستاندارد نمي دانست. زيرا در كالسي با 
جمعيت 20 نفري چه چيز را مي شود ياد گرفت، آن هم با پدر و مادري كه سواد ندارند. رسانه 

آزاديخواه بايد بافت واقعي و زيرپوستي جامعه را گزارش دهد. 
٭فوق ليسانس زبان شناسي و معلم شاغل در شهرستان مريوان

در روزگاري ن��ه خيل��ي دور 
اگر قرار ب��ود تصويري از يك 
معلم در داس��تاني، طرحي، 
 تئاتر يا نمايش��ي خلق شود 
بدون ش��ك آن معل��م يا در 
ح��ال مطالع��ه كتاب��ي بود 
ي��ا مش��غول خوان��دن يك 
روزنام��ه، در روزگاري ك��ه 
رس��انه ها بس��يار محدود بودند و كم مخاطب، معلم ها 
در واقع رس��انه هاي بزرگ جامعه خود بودند، براي يك 
معلم يك وظيفه خاص تعريف نش��ده ب��ود، حداقل در 
عرف كار معلم��ي چنين تعريفي وجود نداش��ت، معلم 
بايد دايره المعارفي از علوم منق��ول و غيرمنقول مي بود 
تا مخاطبان خ��ود را از جه��ان پيرامون آگاه س��ازد، او 
كنار وظيفه تعليم بايد مش��اور دلس��وزي هم مي شد تا 
شاگردانش مانند پدر و مادر و حتي در مواردي دلسوزتر 
از آنها به او پناه بياورند، معلم درواقع موتور جست وجوي 
امني بود كه كاربرانش نه در فضاي مجازي كه در زندگي 
واقعي كليد واژه هاي خود را به او مي س��پردند تا او نه هر 
اطالعات خ��وب و بدي ك��ه آن كليد واژه مي توانس��ت 
داشته باش��د بلكه تنها اطالعات راهگش��اي كاربران را 
براي آنها باز مي كرد. شايد سخن گزاف نگفته باشيم اگر 
بگوييم معلم مي تواند ابر رس��انه هوشمند انسان سازي 
باش��د كه هرگز جايگزي��ن تكنولوژيك ب��راي او وجود 
ندارد، اما چرا امروز اين رس��انه رو به خاموش��ي مي رود؟ 

اگر نگاه جه��ان مدرن به ش��غل معلمي هيچ ك��دام از 
تناس��باتي را كه در س��طور باال ذك��ر آن آم��د، نديده و 
تجربه نك��رده، حرجي نيس��ت زيرا مقصود آنه��ا از اين 
شغل، رسيدن به انساني اس��ت كه باالترين دغدغه اش 
دس��تيابي به آزادي هاي فردي و لذت هاي مادي اس��ت 
اما تمدن ش��رق و در راس آن فرهنگ و مدنيت ايراني از 
همان هزاره اول ش��كل گيري ضمن احت��رام ويژه براي 
آزادي هاي فردي و لذت هاي مش��روع مادي و انس��اني، 
بش��ر را موجودي فرازميني مي ديد كه به ناچار در زمين 
جاي گرفته  است. اين نگاه، نگاهي است كه شايد جايي 
در فلسفه مدرن غرب نداشته و اگر هم وجودي پيدا كرده 
بي شك رخنه اي است كه انديشه هاي شرق و ايراني در 
فلس��فه غرب به وجود آورده، براي همين است كه نگاه 
ش��رق و غرب به موضوع معلمي، نگاهي متفاوت است. 
 اين نگاه متفاوت حتي در فرهنگ ژاپن كه سال هاس��ت 
تحت س��يطره غرب و فلس��فه مدرن قرار گرفته نيز به 
روشني پيداست و همه پژوهش هاي معلمي نيز مويد اين 
نكته است كه ژاپني ها اعتبار و شخصيت جهاني خود را 
مديون پافشاري ها و اصرار رهبران آنها بر حفظ فرهنگ 
شرقي خود هستند، كشوري كه در پايان جنگ جهاني 
دوم بجز چند جزيره س��وخته چيزي نداشت با تكيه بر 
فرهنگ تعليم و تربيت كه منبعث از نگاه شرقي به جايگاه 

و تاثير معلم اس��ت، سر به آس��مان تكنولوژي، صنعت 
و علم مي س��ايد و به طعنه به همه جهان مي گويد، من 
هرچه دارم از روش معلمي ام دارم. ايران عزيز ما هم تا آن 
هنگام كه معلم و معلمي را در جايگاه رفيع انسان سازي 
مي ديد و ارج و قرب او را هم متناسب با جايگاهش پاس 
مي داش��ت از ثمرات اين پاسداشت، بهره ها برد و سرآمد 
علم و فرهنگ و مدني��ت روزگار خود ش��د و هرگاه اين 
نگاه تنزل پيدا كرد، چيزي براي افتخار كردن نداش��ت. 
اين را حتي اسكندر و جانش��ينان سلوكي اش و چنگيز 
و اس��الف  او  فهميدند كه اگر قرار است اين كشور بزرگ 
را شايسته اداره كنند بايد دس��ت به دامان معلمان اين 
مرزوبوم ش��وند و اين گونه بود كه نظاميه ه��ا و مدارس 
علمي بي نظي��ري پديد آمد ت��ا تاريخ گواه��ي دهد كه 
)قدرت واقعي در س��الح و نيروي نظامي نيست بلكه در 
نظام تعليم و تربيت اس��ت«. لطيفه تاريخ اينجاست كه 
صاحبان قدرت اشغالگر، توسط همان نظام تعليم و تربيت 
آنچنان استحاله شدند كه خيلي شبيه بيگانگان نبودند 
و چنان ش��عر و ادب و فرهنگ ايراني در نسوج آنها ريشه 
دوانده بود كه سخت است آنها را از ساير ايرانيان متمايز 
 ساخت، اما نكته اسفبار ماجرا اينكه در ميان همه حاكمان 
ايران��ي تب��ار اين كش��ور ش��ايد به تع��داد انگش��تان 
دس��ت كس��اني را مي ت��وان ياف��ت ت��ا اي��ن درس 

ب��زرگ تاري��خ را فهمي��ده باش��ند ك��ه » ق��درت 
در س��الح و ني��روي نظام��ي نيس��ت بلك��ه در نظ��ام 
 تعلي��م و تربيت اس��ت« و آنان ك��ه مانند امي��ر كبير، 
ميرزاي فراهاني و عباس ميرزا خواستند تا از اين عبرت 
تاريخي به خوبي اس��تفاده كنند مانند فجر صبحگاهي 
عمر كوتاهي داشتند و از ميان آن همه نظاميه و مكاتب 
علمي، حاصل حاكمان ايراني تب��ار فقط يك دارالفنون 
بود، كه همين هم كم نبود اگر قدرش را مي دانس��تيم و 
اگر به نظام تعلي��م و تربيت ايراني، مجال ب��روز و ظهور 
مي داديم. از آن هنگام كه نظام آموزشي رسمي در ايران 
عزيز شكل گرفت، معلم فراز و نشيب هاي فراواني را پشت 
سر گذاشت اما در همه اين فراز و فرود ها اعتبار اجتماعي 
او، موتور محرك بسيار پر قدرتي بود كه خيلي از نواقص 
و نامهرباني ها را پوش��ش م��ي داد و از آزاري ك��ه بر روح 
مهربان او وارد مي آمد، مي كاس��ت اين اعتبار اجتماعي 
ثروتي نبود كه يك شبه حاصل ش��ده باشد، تاريخي به 
گستردگي تاريخ مدنيت ايران داش��ت از آن هنگام كه 
پادشاهان هخامنشي فرزندان خود را به تعظيم و تكريم 
معلمان ش��ان وصيت مي كردند، از آن هنگام كه پدران 
ايراني حاضر بودند هرچه اندوخت��ه زندگي دارند به پاي 
معلم بريزند تا فرزندان شان از دانايي و علم بهره اي گيرند 
و از زماني كه معلمان بزرگ اين سرزمين مانند ابن سينا و 

ابوريحان و سعدي خواب و خور بر خود حرام كرده و همه 
جهان را براي يافتن نكته اي بيشتر زير پا گذاشتند، اين 
اعتبار شكل گرفت اما امروز به لطف رسانه هاي بي شمار 
مكتوب و الكترونيك نه تنها چيزي بر آن اعتبار و اعتماد 
اجتماعي افزوده نشد بلكه خيلي از رسانه ها تيغي شدند 
تا بر پيكر نحيف اين اعتبار باقي مانده فرود آيند و كار را 
تمام كنند و اسطوره ابر رس��انه انسان ساز را به بايگاني 

تاريخ   بسپارند. 
سال هاست كه صفحه مخصوص آموزش و پرورش 
خيلي از روزنامه ها تبديل شده به صفحه آموزش )تو خود 
حديث مفصل بخوان از اين مجمل( و همين صفحه نيز 

اغلب كاهنده اعتبار معلم است نه افزاينده. 
 آنها كه با نظ��ام ژورناليس��تي دو دهه اخي��ر ايران 
آش��ناترند به خوبي مي دانن��د، مجرب ترين خبرنگاران 
و نويس��ندگان در س��رويس هاي سياس��ي و اقتصادي 
مورد اس��تفاده قرار مي گيرند و در سرويس هاي مربوط 
به آموزش يا آموزش و پرورش )اگر وجود داش��ته باشد 
و به س��رويس اجتماعي ملحق نشده باش��د( معموال از 
خبرنگاران و نويسندگان كمتر مطرح استفاده مي شود، 
يعني هر چيز را با متر سياس��ت و اقتص��اد اندازه گيري 
 كنيم، ب��دون آنكه بدانيم سياس��ت، اقتص��اد و صنعت 
همه و همه  از كارخانه  نظام تعليم و تربيت  بيرون مي آيد. 
    ٭مدير سابق روابط عمومي
 آموزش و پرورش شهر تهران و عضو شوراي 
مركزي انجمن اسالمي معلمان

معلم،ابررسانهايكهخاموشميشود

پاپايي، معاون رسانه اي مركز اطالع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش:

بدون سانسور تمام مطالب را به دست وزير آموزش و پرورش مي رسانيم
رس��ول پاپايي، معاون مرك��ز اطالع رس��اني و روابط 
عموم��ي وزارت آم��وزش و پ��رورش را مردم س��راي امن 
توصيف كرد و اي��ن مركز را در مديريت جديد همس��و با 
رويكرد امنيت فرهنگي محلي براي ارتباط و تعامل معلمان 

و اوليا با مسووالن آموزش و پرورش دانست.
معاون رسانه اي مركز اطالع رس��اني و روابط عمومي 
وزارت آموزش و پرورش در نشس��ت هم انديشي رسانه اي 
در روزنامه اعتماد با موضوع »رس��انه و آموزش و پرورش« 
درادامه ضمن تقدير از برگزاركنندگان اين نشست، گفت: 
آموزش و پرورش به ش��دت با رس��انه درگير است. آنقدر 
حساسيت روي مسايل وجود دارد كه گاهي يك موضوع 
كوچك مانند ت��ور آنتالياي فرهنگيان كه برگزار نش��ده 
تبديل به يك سونامي رسانه اي مي شود؛ بنابراين كساني كه 
مي گويند رسانه ها بايد با آموزش و پرورش خود را بيشتر 
درگير كنند، بدانن��د كه اين درگيري و ارتباط به ش��دت 
وجود دارد و ما همه روزه بدون سانس��ور مطالب منعكس 
شده را به دست شخص وزير و ساير مسووالن مي رسانيم 
چرا كه معتقديم آنها بايداز واقعيت هاي جامعه معلمان و 

نظرات اوليا و دانش آموزان مطلع شوند.
پاپايي در بخش ديگري از سخنان خود گفت: برگزاري 

چنين نشس��ت هايي كه باعث مي ش��ود م��ا از نزديك با 
نويسندگاني كه گاهي خيلي گزنده هم آموزش و پرورش 
را نقد مي كنند، برخورد داشته باشيم، بسيار مفيد و ارزنده 
است و اين نشست را هم آغاز خوبي براي تعامالت فعاالن 
رس��انه اي در حوزه آموزش و پرورش مي دانم.ايش��ان در 
ارتباط با موضوع نشست يعني رسانه و آموزشي و پرورش 
به دو رسانه مركز اطالع رساني وزارتخانه اشاره كرد و گفت: 
با آغاز به كار تيم جديد در اين مركز ابتدا رويكرد هفته نامه 
»نگاه« كه در واقع يك رسانه داخلي است را تغيير داديد؛ 
به عنوان نمونه در آخرين ش��ماره اي��ن هفته نامه پيش از 
آغاز به كار م��ا  در 12 صفحه، 21 عكس از وزير كار ش��ده 

بود كه نشان مي داد اين نشريه و رسانه وزارت محور است نه 
مدرسه محور، بنابراين ما تصميم گرفتيم هفته نامه نگاه را 
تبديل كنيم به تريبوني براي معلمان و پلي قرار دهيم ميان 
معلمان و مسووالن كه خوشبختانه مورد تاييد وزير هم قرار 
گرفت.رسول پاپايي در همين زمينه افزود: سايت وزارتخانه 
و مركز اطالع رس��اني هم به عنوان يك رسانه پرمخاطب 
دچار تحول شده است و اين س��ايت كه گاهي روزانه بالغ 
بر يك ميليون و 200 هزار بازديدكننده دارد با رويكردي 
 تعاملي از حالت يك طرفه خارج ش��ده اس��ت. س��توني 
تحت عن��وان دي��دگاه راه ان��دازي ش��ده ك��ه مطالب و 
ديدگاه ه��اي حتي منتق��دان و مخالفان سياس��ت هاي 
وزارتخانه نيز در آنجا منعكس مي ش��ود. معاون رسانه اي 
مرك��ز اطالع رس��اني و رواب��ط عموم��ي وزارت آموزش 
و پ��رورش در بخ��ش پاياني گف��ت:  ع��دم بهره مندي از 
طيف هاي مختلف فك��ري و زنان نويس��نده در اين حوزه 
و توجه بيش از حد به تش��كل ها از جمله ضعف هاي اين 
صفحه اس��ت. اميدواريم رسانه ها و فعاالن رس��انه اي در 
امنيتي كه با سياس��ت تغيير فرهن��گ امنيتي به امنيت 
فرهنگي اعالم و اجرا ش��ده اس��ت، بتوانند به حل مسائل 

آموزش و پرورش ياري رسانند. 

ب�ه  س�ال ها  اينك�ه  از  مدرس�ه|پس  گ�روه 
 س�كوت و بي خبري گذش�ت چند ماهي اس�ت 
آموزش و پ�رورش تيتر رس�انه ها ش�ده و مورد 
توجه اصحاب رس�انه قرار گرفته است. اينكه آيا 
اين اتفاق خوب است يا بد و به نفع نظام آموزشي 
كش�ور خواهد بود يا نه؟ پرسشي اس�ت كه بايد 
با ورق زدن روزنامه ها و گش�ت و گ�ذار در فضاي 
مجازي و ديدن و ش�نيدن برنامه هاي رسانه هاي 
صوتي و تصويري به قضاوت نشس�ت. معلمان به 
عنوان كليدي ترين عنصر آموزشي ضمن اعتراض 
و ابراز نارضايت�ي از اوضاع آم�وزش و پرورش به 
شدت از رسانه ها گله مند هستند. آنها مي گويند 
ما تعجب مي كنيم و تاس�ف مي خوريم كه فضاي 
رس�انه ها پر مي ش�ود از اخبار و گزارش هايي كه 
ش�ايد براي 10 درصد مردم هم اهميتي ندارد اما 

موضوعات آموزش و پرورش كه به طور مستقيم 
با ده ها ميليون معل�م، دانش آم�وز و اوليا مرتبط 
است و حياتي ترين و اساسي ترين مساله زندگي 
آنهاس�ت مورد كم توجهي يا بي توجهي رسانه ها 
قرار مي گيرد. گ�ذر و نظري كوتاه ب�ه صفحه اول 
روزنامه ها حتي در روزهايي كه ب�ه نام معلم رقم 
خورده گ�واه و مصداق اي�ن ناراحت�ي و اعتراض 
معلمان اس�ت. دري�غ از يك تيتر نخس�ت مگر 
اينكه مقامات عالي ابراز نظري بفرمايند و به لطف 
جايگاه حقوقي آنها معلم در سال يك بار تيتر شود 
و در صفحه نخست روزنامه ها جاي گيرد. مسائل 
آموزش و پرورش بدون رسانه اي شدن به دغدغه 
عمومي و اولويت ملي تبديل نخواهد شد چراكه 
اين رسانه ها هستند كه مي توانند افكار عمومي 
و نگراني هاي مسووالن را تحت تاثير قرار دهند. 

دكتر ن��ادر هوش��منديار با اش��اره به پيش��ينه 
تاريخي آموزش و پرورش در ايران و غلبه اش��رافيت 
در مقاطعي از تاريخ و طبقاتي ب��ودن آموزش گفت: 
 بايد با تحقي��ق و مطالعه به ريش��ه يابي مش��كالت

 آموزش و پرورش پرداخته ش��ود. متاس��فانه امروزه 
اكثر افراد گرفتار شعارزدگي ش��ده اند و به جاي پيدا 
كردن ريشه ها و علل مش��كالت و ارايه راهكار عملي 

فقط سطحي به شعار دادن مي پردازند.
اين اس��تاد دانش��گاه و فعال رس��انه اي در جمع 
معلمان حاضر در نشس��ت هم انديش��ي رسانه اي با 
موضوع »رسانه و آموزش و پرورش« ضمن بيان اين 
مطلب افزود: در آموزش و پرورش بايد به اين پرسش 

پاسخ داده ش��ود كه چگونه مي توانيم نيروي انساني 
مناسب تربيت كنيم تا سرمايه اجتماعي ما افزايش 
يابد؟ چراكه محور توس��عه آموزش و ش��كل گيري 

سرمايه اجتماعي نيز در گروي  آموزش است.
وي اف��زود: باي��د رس��انه ها روش��نگري كنند و 
بپرسند كه چرا درآمدهاي نجومي نفت در سال هاي 
 اخير صرف آموزش و توس��عه نشده است؟ چه بر سر 
آموزش و پ��رورش آمد؟ چرا پ��س از جنگ چاره اي 

براي نظام آموزشي انديشيده نشد؟
اين محقق و نويس��نده در پاي��ان ضمن تاكيد بر 
رابطه اقتص��اد و آموزش و پرورش گفت: متاس��فانه 
متخص��ص و محق��ق در اي��ن ح��وزه نداري��م تا با 
ريشه يابي مسائل به ارايه راهكار بپردازند. كشورهاي 
توسعه يافته بزرگ ترين س��رمايه گذاري را در حوزه 

آموزش و پرورش انجام داده اند.

هوشمنديار، استاد دانشگاه:
سرمايه اجتماعي نيازمند توسعه بر محور آموزش است

دبير ش��وراي هماهنگ��ي كانون هاي صنفي 
معلمان در نشس��ت هم انديش��ي رس��انه اي با 
انتقاد ش��ديد از  رس��انه ها به دليل عدم ورود به 
حوزه آموزش و پرورش گفت: چرا نبايد مسائل 
اين حوزه به صورت ش��فاف در رس��انه ها مطرح 
شود؟ چرا رس��انه ها از پرداختن به برخي موارد 
مي ترس��ند؟ با مالحظه و ترس كه نمي شود كار 
رس��انه اي كرد، وظيفه رس��انه بيان مش��كالت 

جامعه است. 
علي اكب��ر باغان��ي در ادام��ه س��خنان خود 
 در اي��ن نشس��ت افزود: س��هم خان��واده بزرگ 

آموزش و پرورش ب��ا 13 ميلي��ون دانش آموز و 
يك ميليون فرهنگي كه به ع��الوه خانواده هاي 

آنان بيش از س��ه چه��ارم جمعيت كش��ور را به 
خود اختصاص مي دهند از رس��انه ملي بس��يار 
ناچيز اس��ت. ن��ه تنها رس��انه مل��ي بلكه حتي 
رسانه هاي داخلي آموزش و پرورش هم چندان 
توجه ندارند. اين فعال صنفي معلمان همچنين 
گفت: فلسفه كار رسانه ها رشد و تعالي و توسعه 
است و كدام دس��تگاه، نهاد و سازمان در توسعه 
كشور حياتي تر و اساسي تر از آموزش و پرورش 
اس��ت بنابراين اگ��ر به دنبال رش��د و  توس��عه 
هس��تيم بايد رس��انه ها مس��ائل اين حوزه را در 

اولويت قرار دهند. 

علي اكبر باغاني، دبير شوراي هماهنگي كانون هاي صنفي معلمان:
رسانه ها بايد شجاعانه به مسائل آموزش و پرورش بپردازند

يكي از مهم ترين رس��الت هاي جامع��ه مطبوعاتي و 
رس��انه اي كه به حق ركن چهارم دموكراسي ناميده شده، 
ديدن نقاط ضعف يا مواضع ضعف جامعه اس��ت. انعكاس 
اين نقاط انگيزه اي خواهد بود تا مسووالن اجرايي، بيشتر 
متوجه اهميت كارش��ان باشند. هر چه رس��انه ها بيشتر 
 اين رسالت خود را مد نظر داش��ته باشند، بي شك بيشتر 

مورد استقبال صاحبان خرد و انديشه خواهند بود. 
سيد رازي طبيب از معلمان پيشكسوت و فعال صنفي و 
مدني در اين نشست ضمن بيان اين مطلب افزود: خواست 
معلمان اقتدار و جايگاه مورد انتظار آنهاست. معلم جايگاه 

خود را از دست داده است.
  اين معلم بازنشس��ته كه 50سال س��ابقه تدريس و 
15سال سابقه فعاليت صنفي ومدني را در كارنامه خود دارد، 
گفت: معلم بايد بداند چگونه رسالت هاي خود را در مواضع 
گوناكون ايفا كند و مثل يك پدربايد بتواند مضرات سيگار 
كش��يدن، اعتياد و هزاران منكر را به دانش آموز گوش��زد 
كند و هزاران معروف را به او بنماياند. به او مش��كالت ورود 

به چرخه هاي اقتصادي و سياس��ي را تذكر دهد ودر واقع 
درس زندگي بدهد. اگر معلم نسبت به ورود به اين مقوالت 
در عمل نهي شود كي مي تواند به اين حوزه ها وارد شود؟ و 
امانتداري و دلسوزي را هم مراعات كند! مگر رسالت هاي 
معلمان فقط آموزش فيزيك، ش��يمي و رياضيات است؟ 
مع االسف اين گونه رسالت ها با دخالت هاي بيجاي ديگران 
از او سلب شده است. طبيب در پايان سخنان خود با اشاره 
به موضوع نشست يعني رسانه وآموزش وپرورش افزود: بر 

 عهده مسووالن وفعاالن رسانه هاست كه اين جايگاه را زير 
ذره  بين ب��رده و به بحث بگذارن��د و اين گمش��ده ها را به 
صاحبان اصلي ش��ان باز گردانند. ك��دام جامعه مي تواند 
بدون اعمال اقتدار قاضي، بسامان شود! نارضايتي در جامعه 
معلمان، ناشي از گمكرده هاي آنان است! معلمان خواهان 
اقتداراز دست رفته خود هس��تند. با توجه به رسالت هاي 
مورد انتظار جامعه از قشر معلم كه بس��يار هم سنگين و 
مشكل اس��ت، اين نارضايتي ها بايد از بين برود. در ضمن 
سيدرازي طبيب با اعالم اينكه خوددر سال1340در ميدان 
بهارستان تهران شاهد به شهادت رسيدن دكتر ابوالحسن 
خانعلي، ش��هيد صنفي مبارزات معلمان به دست سرگرد 
شهرستاني تفنگ به دست رژيم استبدادي بوده از اين معلم 
شهيد در سالروز ش��هادتش تجليل كرد. وي از رسانه ها به 
خاطر بي توجهي به اين معلم فداكار ك��ه با نثار خون خود 
دولتي را س��اقط كرد و نماينده معلمان را بركرسي وزارت 
نش��اند گله كرد و خواس��تار توجه به نمادهاي تاريخي 

معلمان شد. 

سيد رازي طبيب،  معلم  پيشكسوت و فعال صنفي و مدني:
رسانه ها جايگاه معلمان را در جامعه احيا كنند

در نشست هم انديشي رسانه اي
عنصر آموزش اساس��ي ترين عنصر يك دستگاه، 
سازمان و نهاد اس��ت كه موجب رشد، ترقي، بالندگي 
و پويايي آن به منظور تحقق اهداف مورد نظر خواهد 
شد. هر سازماني كه به آموزش كم توجه بوده با شكست 

مواجه شده است.
الياس حضرتي، صاح��ب امتياز و مديرمس��وول 
روزنامه اعتماد در نشس��ت هم انديش��ي رس��انه اي با 
موضوع »رس��انه و آموزش و پرورش« ضمن بيان اين 
مطلب افزود: ما به اهميت و جايگاه آموزش و پرورش 
باور ج��دي داري��م و مي دانيم محور توس��عه پايدار و 
همه جانبه آموزش و پرورش است. توسعه بدون اولويت 
اين بخش به س��رانجام نخواهد رس��يد. تجربه بشري 
نشان از اين واقعيت دارد كه ش��اخص آموزش يكي از 
متغيرهاي كامال مرتبط و معنادار با توسعه است. به اين 
معنا كه بدون توجه به آموزش و در اولويت قرار دادن آن 

نمي توان به توسعه دست يافت.
ايش��ان در ادام��ه س��خنان خ��ود خط��اب ب��ه 
 معلمان حاضر در نشس��ت گف��ت: باور ما ب��ه جايگاه 
آموزش و پرورش ما را بر آن داش��ت تا صفحه اي به نام 
مدرسه به طور ويژه براي پرداختن به مسايل اين حوزه 
اختصاص دهيم و مي خواهيم با مشاركت شما فعاالن 
عرصه قلم، تريبون معلمان باش��يم تا صداي شما را به 

گوش مسووالن،   برسانيم.
حضرتي افزود: اختصاص يك صفحه ويژه آموزش 
و پرورش در ي��ك روزنامه پرتيراژي مث��ل »اعتماد« 
فرصتي اس��ت كه بايد معلمان از آن اس��تقبال كنند 
و اين تريبون را كه متعلق به خود آنهاس��ت با منطق و 

استدالل و نظرات كارشناسانه ارتقا دهند.
مديرمسوول »اعتماد« در ادامه سخنان خود در 
اين نشس��ت كه در محل دفتر روزنامه اعتماد برگزار 
ش��ده بود، گفت: روزنامه اعتماد بخش دولتي نيست 
و از دولت هم هيچ بودجه و اعتباري دريافت نمي كند 
بنابراين از لح��اظ اداري وظيفه اي ن��دارد كه به طور 
اختصاصي در بخش آموزش و پ��رورش كار كند اما 

رس��الت روزنامه نگاري و وظيفه اخالقي و انساني ما 
حكم مي كند به اين بخش كه سرنوشت س��از است 

توجه ويژه داشته باشيم.
ايش��ان افزود: البته ما براي س��اير بخش ها نظير 
دانش��گاه، ديپلماسي و نس��ل چهارم نيز صفحه هاي 
اختصاصي گذاشتيم تا به دليل اهميت اين موضوعات 
همكاران ما در روزنامه با تمركز به طور ويژه كار كنند و 
مطالبي كيفي، تازه و مورد نياز مخاطبان اين بخش ها را 

تهيه و منتشر سازند.
الياس حضرتي در بخش ديگري از سخنان خود به 
حساسيت كار رسانه اي اشاره كرد و در ارتباط با موضوع 
نشست يعني »رسانه و آموزش و پرورش« گفت: بنده 
در عرصه هاي مختلف تجربه كاري دارم؛ از فرماندهي 
و مديريت در عرصه جنگ تا وكالت در عرصه مجلس و 
بعد هم فعاليت در عرصه رسانه اي اما با جرات مي گويم 
كار رس��انه اي از همه اينها سخت تر و حساس تر است. 
روزنامه نگاري در كش��ور ما مثل راه رفت��ن بر ميدان 
مين است حتي از آن هم س��خت تر چرا كه در ميدان 
مين ش��ما از عاليمي مثل جابه جايي خاك يا گياه و 
درخت و بوته ها مي تواني��د احتمال بدهيد اينجا مين 
كاشته شده است اما در ميدان رسانه آنقدر سليقه اي 
با ما برخورد مي ش��ود كه نمي دانيم چ��ه خطراتي در 
مس��ير كار ما وجود دارد و گاهي شگفت زده مي شويم 
از اين برخورده��اي س��ليقه اي. بنابراي��ن در عرصه 
آموزش و پرورش نيز وقتي كار رسانه اي مي شود همين 
حساسيت ها را بايد رعايت كرد تا موجب آسيب به خود 
و ديگران نش��ويم چرا كه زنده ماندن ما بر هر چيزي 
اولويت دارد؛ اگر نباش��يم همين چند گام كوچك هم 

برداشته   نخواهد  شد.
وي در ادامه همين مطلب افزود: در انتشار مطلب 

الياس حضرتي ، مديرمسوول »اعتماد«:
ميخواهيمتريبونمعلمانباشيم

عليرضا   راه پيما٭

در نشست هم انديشي رسانه اي »اعتماد« به بحث گذاشته شد 

نقش  رسانه ها  و چشم انداز آموزش   و  پرورش كشور 

در مدارس را به روي خبرنگاران و فعاالن رسانه اي باز كنيد 
محمدرض��ا نيك نژاد، نويس��نده و فع��ال صنفي و 
مدني معلمان با انتقاد ش��ديد از فضاي بس��ته به ويژه 
محدوديت دسترس��ي خبرنگاران و فعاالن رس��انه اي 
به محيط هاي آموزش��ي  ب��ه خبرنگار گروه مدرس��ه 
گفت: متاس��فانه در مدارس به روي خبرنگاران حوزه 
اجتماع��ي و بخ��ش آموزش و پرورش بس��ته اس��ت. 
خبرن��گاران اگ��ر بخواهند گ��زارش يا خب��ري تهيه 
كنند عب��ور از هفت خ��وان بروكراس��ي اداري آنها را 
 از ادامه كار پش��يمان مي س��ازد اين محدوديت ها مانع انعكاس واقعيت هاي 

آموزش و پرورش در رسانه ها شده است. 
بنابراي��ن الزم اس��ت مس��ووالن آم��وزش و پرورش ب��ه وي��ژه در روابط 
 عمومي ها تدابيري بينديش��ند كه ارتباط خبرنگاران و فعاالن رسانه اي حوزه 

آموزش و پرورش با مراكز آموزشي تسهيل شود.
اين معلم  در پاس��خ به اين س��وال كه چه انتق��ادي به فعاالن رس��انه اي 
و  مدني حوزه آموزش و پرورش وارد اس��ت؟ گفت: متاس��فانه ما همواره يا به 
دليل كندروي ها يا برخي مواقع به دلي��ل تندروي ها، فرصت هايي را كه پيش 
مي آيد از دس��ت مي دهيم. نبايد فراموش كنيم كه اس��تمرار كار رسانه اي در 
حوزه آموزش و پ��رورش نيازمند برخورد متعادل و نگرش همه جانبه اس��ت. 
نيك نژاد در پاسخ به اين پرسش كه صفحه مدرسه »اعتماد« را چگونه ارزيابي 
مي كنيد، اين گونه پاسخ داد كه در پرداختن به تش��كل ها افراطي عمل شده 
است.  وي خواس��تار توجه و  تمركز بر مدارس و معلمان فعال در كالس هاي 
درس ش��د. او تاكيد كرد كه كار معلمان بيان مس��ائل و مشكالت است و اين 

كارشناسان هستند كه با شنيدن اين مسائل بايد راهكار ارايه دهند. 

محمدرضا   نيك نژاد



غلب��ه فرهنگ ش��فاهي ب��ر فرهن��گ كتبي 
موجب عق��ب ماندن جامع��ه معلم��ان از قافله 
رس��انه اي ش��ده اس��ت. معلمان كمت��ر قلم به 
دس��ت مي گيرند و از مس��ائل آموزش و پرورش 

مي نويسند. 
علي پورس��ليمان، مدير س��ايت سخن معلم 
در نشس��ت هم انديش��ي رس��انه اي ضمن بيان 
اين مطلب اف��زود: متاس��فانه معلم��ان جامعه 
ما نيز همانند س��اير اقش��ار فقط در تعامل هاي 
خود ب��ه بيان گل��ه و ش��كايت مي پردازن��د و با 
احس��اس و هيجان مطالب را س��طحي و بدون 
اس��تناد و اس��تدالل بيان مي كنند. اي��ن فعال 

رس��انه اي خطاب به معلمان گفت باي��د قلم به 
دس��ت بگيريد و مس��ائل آموزش و پرورش را با 
تامل و دق��ت در رس��انه ها منعك��س كنيد چرا 

كه  بدون حض��ور پررنگ و قوي ش��ما اميدي به 
حل مس��ائل نمي توان داشت. متاس��فانه تعداد 
اندكي از معلمان در عرصه رس��انه حضور دارند 
كه ب��ه چهره هاي تكراري روزنامه ها و س��ايت ها 
تبديل شده اند و اين زيبنده جامعه تحصيلكرده 

معلمين نيست. 
پورسليمان در پايان س��خنان خود از روزنامه 
اعتماد خواس��ت با جسارت بيش��تري به مسائل 
آموزش و پرورش ورود كن��د و اين توجه ويژه اي 
را كه با راه اندازي صفحه مدرسه نشان داده است 
با جرات و جس��ارت ادامه دهد و رسالت خود به 

مجموعه آموزش و پرورش را به انجام برساند. 
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وقتي معلم تيتر يك نمي شود!
مي گويند رسانه ها آيينه وضع جامعه هستند. روزنامه نگاران 
گوش ها و چشم هاي شان براي سوژه هاي خبرساز تيز مي شود. 
اهالي حوزه رسانه به موضوعاتي مي پردازند كه مطالبه عمومي تر 
باشد. تحليلگران به نقد و بررسي مسائل مهم روز مي پردازند و 
مديران و مس��ووالن هم از اولويت هاي خود سخن مي گويند و 
مهم تر از همه سياستگذاران و استراتژيست ها در عرصه مديريت 
همه را ب��ه اولويت هاي موردنظ��ر خود متوجه مي س��ازند و به 

انحراف ها، كم توجهي و بي توجهي ها هشدار مي دهند و اين گونه صفحه روزنامه ها و فضاي 
رسانه ها پر مي ش��ود از خبر، گزارش، گزارش خبري، يادداشت، گفت وگو و غيره. در قاعده 
كار ژورناليستي سوژه  محوري حرف نخست را مي زند. پيدا كردن سوژه هاي ناب و سبقت 
گرفتن از رقباي رسانه اي و پيشتاز شدن در انعكاس آن ذهن هر روزنامه نگار و فعال رسانه اي 
را همواره درگير مي كند و در اين راستا به اين مي انديشد كه چه سوژه اي مخاطب بيشتري 

دارد و كدام تيتر چشم ها را خيره  و مخاطب را به پيگيري ابعاد آن سوژه ترغيب مي كند.
مناسبت ها يا به عبارتي زمان يكي از متغيرهاي موردنظر در كار رسانه اي است به اين 
معنا كه يك روزنامه نگار پس از پيدا كردن يك سوژه مهم به دنبال آن است كه در بستر زماني 
مربوطه به آن بپردازد يا به عبارتي در انعكاس آن تناسب زماني را مدنظر داشته باشد. تعجيل 
يا تاخير هر دو به كار صدمه مي زند و به اين بعد آسيب مي رساند چرا كه مخاطب در ظرف 
زماني سوژه ها را پيگيري مي كند به همين دليل اصطالح خبر يا مطلب سوخته اينجا معنا 
پيدا مي كند يعني مطلبي كه زمان آن سپري شده يا اصطالح مطلب خام براي موضوعي به 

كار مي رود كه هنوز زمان آن فرانرسيده است.
براي س��وژه معلم دو روز در تقويم، بستر زماني اختصاصي اين س��وژه است؛ يكي 12 
ارديبهشت كه در تقويم جمهوري اسالمي ايران به عنوان روز ملي معلم نامگذاري شده است 
و ديگري پنج اكتبر كه روز جهاني معلم است. به طور معمول پس از انقالب و نامگذاري اين 
روز به نام معلم پنج اكتبر كم رنگ شد و سال به سال بر رنگ معلمي در روز 12 ارديبهشت 
افزوده ش��د.  در دهه اول به دليل نقش معلمان در شكل گيري انقالب و تزريق نيروي فعال 
معلمي به بدنه مديريت دولت در نهادها و دستگاه هاي مختلف و رسيدن معلمان به مناصب 
و جايگاه هاي كالن مديريتي، فضاي رسانه اي هم توجه ويژه اي به معلم داشت. آنقدر معلم و 
معلمي جايگاه پيدا كرد كه پسوند »مقدس« روي آن گذاشته شد و او را در جايگاه »رسالت« 
نشاندند و نه تنها در روز معلم بلكه در مناس��بت ها و به بهانه هاي مختلف » معلم تيتر يك 

رسانه ها«    شد.
حضور معلم��ان در عرصه دف��اع و حتي فرمانده��ي و مديريت جبهه ه��اي جنگ بر 
اين جايگاه مي اف��زود. وقتي يك مدير مدرس��ه اي را تعطيل مي كرد و ب��ه همراه معلمان 
و دانش آموزان راهي جبهه مي شد ش��كي نبود كه در آن فضا مورد تحسين و تكريم افكار 

عمومي و مسووالن قرار مي گيرد. 
واژه »معلم شهيد« و »دانش آموز شهيد« معلم را به تيتر همه روزه آن روزها تبديل كرده 
بود و شعار »معلم شهيدم راهت ادامه دارد« در مدارس و خيابان هاي شهر و روستا طنين انداز 
بود. بر سر گلزار شهدا كه مي رفتي بر سنگ مزار بس��ياري از شهدا نام »معلم« خودنمايي 
مي كرد.  جنگ كه به پايان رسيد و دوران سازندگي آغاز شد شور انقالبي به توان مديريتي 
تبديل شد و مسووالن و مديران عزم خود را جزم كردند تا ضمن جبران خرابي ها راه »توسعه 
همه جانبه و پايدار« را در پيش گيرند؛ راهي كه در آن مسير آموزش و پرورش به طور خاص و 
تعليم و تربيت به طور عام براي تربيت نيروي انساني توسعه گرا بايد در اولويت قرار مي گرفت. 

در اين شرايط تحولي در عرصه آموزشي كشور ايجاد شد. هم آموزش عالي و هم آموزش 
و پرورش با رويكرد تربيت نيروي انساني مورد نياز، برنامه هايي را تدوين و تغييراتي را ايجاد 
كردند. حاال هر چند معلم كمتر تيتر رسانه ها مي شد اما با رنگ و بوي متفاوت. تغييراتي كه 
در دوره وزارت دكتر محمدعلي نجفي ايجاد شد معلم را به جايگاه حرفه اي خود نزديك كرد 
هر چند معلمان گزينش شده دهه اول در كنار معلماني كه گزينش شده قبل از انقالب بودند 
دوگانه آشتي ناپذيري را ايجاد كرده بودند اما كاهش رويكرد سياسي كمي از تنش هاي اين 
دوگانگي در دهه دوم كاست. معلم در دوره اصالحات از جنس ديگري مورد توجه قرار گرفت. 
فضاي پس از دوم خرداد جامعه معلمي را كه از فعاالن آن تحول بودند مورد توجه جدي قرار 
داد. شكل گيري چند تشكل معلمي در سال هاي آخر دهه 70 »معلم فعال صنفي« را تيتر 
روزنامه ها و رسانه  ها كرد؛ معلمي كه حاال با اين پسوند عالوه بر وظيفه معلمي يك رسالت 
مدني و ملي را هم بر دوش خود احس��اس مي كرد.  اما دوره هشت س��اله رياست جمهوري 
احمدي نژاد بسياري از آنچه را در هشت سال قبل س��اخته شده بود خراب كرد. نخستين 
وزير آموزش و پرورش او يعني فرشيدي بود كه گفت: »فكر كردن به تشكل ها براي ما حرام 
است؛ من يك معلم به صورت فردي را بر معلم عضو تشكل ترجيح مي دهم.« اين حرف او در 
برخوردهاي گسترده با اعتراضات معلمي در سال 85 عينيت يافت و معلم تيتر يك شد اما با 
توهين و افترا به او. اكنون كه دولت يازدهم سال سوم خود را در پيش دارد با چالش مشكالت 
معلمان و معضالت حرفه اي معلم روبه رو است؛ چالشي كه در غيبت رسانه ها و كم توجهي به 
آن روزبه روز عميق تر مي شود و به نظر مي رسد تا زماني كه معلم حداقل در روز معلم تيتر يك 

نشود و آموزش و پرورش در اولويت قرار نگيرد اين داستان غم انگيز ادامه دارد.
٭مسوول گروه  صفحه مدرسه
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مدرسه
مشق نخست

نقدونظر

نگاه -2 

تعامل رسانه اي و چالش هاي آموزش وپرورش
از مرداد 93 )روزخبرنگار( كه دكتر فاني، وزير آموزش و پرورش 
دولت تدبير و اميد از خبرنگاران، تشكيل انجمن تخصصي در 
حوزه آموزش و پرورش را طلب كردند تاكنون روزنامه اعتماد 
با تشكيل گروه مدرسه و طراحي صفحه مدرسه در كنار ديگر 
رسانه ها قرار گرفت، فرهيختگان نيز منتظر چنين هم انديشي 
بودند. همچنان كه امروز تشكيل و تقويت نهاد هاي بين المللي 
داخلي، ارتب��اط با نهاد هاي بين الملل��ي خارجي )منطقه اي و 
فرامنطق��ه اي( در چارچوب قوانين جمهوري اس��المي ايران 

و پذيرش كنوانسيون ها در افق ديد انديش��مندان نمايان است، براي رسيدن به اين مهم 
تشكيل انجمن تخصصي يا كارگروه تخصصي ضرورت دارد. 

اين كارگروه تخصصي از نمايندگان نهاد هاي مدني، نمايندگان رسانه، كارشناسان 
آموزش وپرورش و از همه مهم تر فرهيختگان جامعه در تمام رش��ته ها مي تواند تشكيل 
ش��ود. برقراري ارتباط فرهيختگان جامعه با فعاالن رس��انه اي هم از وظايف اصلي و هنر 

رسانه هاست. 
بررسي چالش ها و ارايه راهكار ها براي اصالح آموزش و پرورش و زندگي مسالمت آميز، 
 آمادگي همكاري با ديگران، آموزش از طريق رس��انه، پرورش نوآوري و خالقيت بيشتر 

از جمله وظايف اين كارگروه مي تواند باشد. 
دولت تدبير و اميد در ابتداي كار خود 750 چالش و مس��اله در آم��وزش و پرورش را 
شناسايي كرده و در پنج دسته )سياست راهبردي، ساماندهي و بهسازي نيروي انساني، 
ارتقاي مديريت آموزش��گاهي، عملياتي كردن بودجه و تمركززدايي( با حفظ اولويت به 
صورت نقشه اجرايي در اختيار آموزش و پرورش گذاشته است. از طرفي جهت پاسخگويي 
به مطالبات فرهنگيان طي چند ماه گذش��ته، كارگروهي از طرف دولت منتخب مردم 
تعيين شده است. اكنون وظيفه تش��كل هاي مدني به ويژه تش��كل هاي مدني فعال در 
آموزش و پرورش و فعاالن رس��انه ها در اين حوزه به عنوان ركن چهارم دموكراسي است 
كه با تشكيل كارگروه هاي تخصصي و تعامل سازنده به اين مسائل بپردازند و راهكار خود 
را براي رفع اين چالش ها ارايه دهند. رس��انه ها وظيفه دارند با طرح چالش هاي آموزش و 
پرورش و ايجاد عزم فراگي��ر، نظر تمامي نخبگان جامعه )معلمان، دانش��گاهيان، علما 
و دانش��مندان، اصحاب رسانه، پزش��كان، حقوقدانان، صنعتگران، هنرمندان، كارگران، 
كش��اورزان، ورزش��كاران، محققان، نيرو هاي نظامي و انتظامي و...( را به سوي آموزش و 
پرورش معطوف كنند، تا باحضور گسترده تر نخبگان اين كارگروه ها، تخصصي تر و پرقدرت 
راهكارهاي مناس��ب را ارايه كنند. قابل ذكر اس��ت نهاد هاي مدني و رسانه ها بايد مراقب 
باشند كه آينده اين هم انديشي ها، نهاد ها، بنياد ها و... هم سرنوشت نهاد مدني »انجمن 
اوليا و مربيان« نش��ود. اين نهاد مدني ظرفيت آن را داشت كه به عنوان حلقه واسط بين 
مردم و مسووالن خيلي بيشتر نقش آفريني كند. ولي متاسفانه آموزش و پرورش ما از همه 

ظرفيت هاي اين نهاد مدني بهره نبرده و به حداقل پسنده كرده است. 
اميد است كه تشكيل كارگروه هاي تخصصي و تعامالت رسانه اي منشا خير و اثرات 
فراوان باشد و نمايندگان تشكل هاي مدني و رسانه در ايفاي رسالت خود سربلند باشند . 

٭ فعال رسانه اي حوزه آموزش و پرورش و عضو شوراي مركزي سازمان 
معلمان ايران

جوام��ع  در  رس��انه ها 
عن��وان  ب��ه  ام��روزي 
رك��ن  چهارمي��ن 
دموكراس��ي ش��ناخته 
نق��ش  و  ش��ده اند 
مش��اركت  در  مهم��ي 
م��ردم، توس��عه علمي، 
مش��روعيت حكوم��ت، 

اتحاد ملي و تغييرات اجتماعي ايفا مي كنند. 
مطبوع��ات براس��اس تغيي��رات و تح��والت 
اجتماعي به طرح مشكالت و مسائل اجتماعي 
چ��ون ت��ورم، جهاني ش��دن، جامع��ه مدني، 
ترافيك، اح��زاب، اعتي��اد، مي��راث فرهنگي، 
ماليات، بانك، بررس��ي، بيمه، پرداخته و براي 
هر يك از اين مسائل به اطالع رساني يا ارتقاي 

فرهنگي در اين حوزه ها دست مي زنند. 
در واقع مطبوعات دو كاركرد مهم و موثر در 

عرصه افكار عمومي دارند كه عبارتند از: 
نقشاطالعرساني

 وظيفه اساسي رس��انه هاي همگاني مجهز 
كردن اف��راد به آگاهي هايي اس��ت ك��ه براي 
زندگي در جه��ان در حال تغيير ني��از دارند و 
اطالعات مورد نياز افراد با هم متفاوت اس��ت. 
هوش��يار س��اختن و عالقه مند ك��ردن مردم 
به مس��ائل تعلي��م و تربيت به حل مش��كالت 

اجتماعي و اقتصادي منجر مي شود و در نتيجه 
به مشاركت مردمي منجر مي شود. رسانه هاي 
همگان��ي مي توانند با تهيه و انتش��ار خبرهاي 
علمي و فرهنگي در حوزه آم��وزش و پرورش، 
افق دي��د مردمي را گس��ترش داده و با ش��كل 
دادن به افكار عمومي و گس��ترش انديشه هاي 

جمعي، توسعه اقتصادي را هموارتر كنند. 

نقشآموزشي
 مطبوع��ات، ظرفي��ت گس��ترده اي ب��راي 
آموزش ه��اي عموم��ي دارن��د. نقش��ي ك��ه 
مطبوعات در ايجاد تغيير ي��ا تقويت هنجارها، 
ارزش ه��ا و نگرش ه��ا ايفاء مي كنن��د، مكمل 
آموزش هاي رسمي و مدرسه اي است كه حتمًا 
پس از فراغ��ت از تحصيل مخاطبان را ش��امل 
مي ش��ود كه با توجه به ميزان نفوذ مطبوعات 
در جامعه، اين رس��انه مكت��وب توانايي تغيير 
در نظام هاي ارزش��ي و هنجاره��اي فرهنگي 
مخاطب��ان خ��ود را دارد و قادر اس��ت فرآيند 
اجتماعي ش��دن ثانويه را پيش برد و لذا آن را 
آموزش هاي موازي يا آموزش هاي غيررس��مي 
ناميده ان��د. محرك ه��اي م��ورد اس��تفاده در 

آموزش رسانه اي به گونه اي نامحسوس و از راه 
تاثير گذاري و النه گزيني در ناهوشيار مخاطب 
عمل مي كند و لذا آثار آن آتي و ثابت اس��ت و 
جزئي از رگه هاي شخصيت مخاطبان مي شود. 
البته در اين مقوله بايد ب��ه اين نكته اذعان 
كرد كه گرچه مطبوعات و رس��انه هاي كشور، 
تالش خويش را براي اطالع رس��اني در عرصه 
آموزش و پرورش به كارگرفته يا مي گيرند، اما 
توفيق درخور و شايسته اي حاصل نشده است. 
به راس��تي چرا اين مهم اتفاق نيفتاد و چگونه 

مي توان بدان دست يافت؟ 
رسانه ها و مطبوعات باديد حزبي و جناحي 
و سياسي به مسائل آموزش و پرورش نگريسته 
يا مي نگرند ولي آموزش و پرورش مس��اله ملي 
است؛ سياس��ت زدگي حاكم بر فضاي جامعه، 
مطبوعات را نيز سياس��ت زده كرده است و به 
همين علت، متاس��فانه نتوانس��ته است درصد 
بااليي از فضاي اختصاص يافت��ه به مطبوعات 
را به خ��ود اختص��اص ده��د و ان��دك فضاي 
اختصاص يافته در فض��اي مطبوعات، آلوده به 
سياست و غرض ورزي شده و اصل خبر و متن 
واقعيت، همراه حاشيه ها ش��ده و در اين راستا 

رسانه هاي خبري از منظر بدبيني يا خوشبيني 
ب��ه داس��تان كش��دار فرهنگي��ان پرداخته و 
درنهايت تحليل هايي س��اده و كمتر ريشه دار 

ارايه مي شود. 
اكثر رس��انه ها در عرصه آموزش و پرورش 
در س��طح توصيف و خبر باقي مانده و كمتر به 

مرحله تحليل و كنكاش مي پردازند. 
حداكث��ر ده درص��د از مطال��ب مربوط به 
آموزش و پ��رورش در صفحه ي��ك روزنامه ها 
چاپ مي ش��ود و مطبوعات بيش��تر به مسائل 
اقتصادي آم��وزش و پ��رورش پرداخت��ه و در 
كمترين صورت، ديگر مسائل فرهنگي را مورد 

توجه قرار مي دهند. 
روزنامه ن��گاران و خبرن��گاران و فع��االن 
خبري در ح��وزه آم��وزش و پ��رورش را غالبًا 
افرادي جوان و عالقه مند تش��كيل داده، كه در 
ابتداي راه خبرس��ازي و دنياي خبر هس��تند. 
لذا الزم اس��ت براي تقويت مبح��ث آموزش و 
پرورش در مطبوعات مس��اله آموزش اصحاب 
 رس��انه و تربيت خبرن��گاران متخصص جدي 

گرفته شود. 
رس��انه ها در ط��رح مس��ائل اجتماع��ي، 

فرهنگي و اقتص��ادي... مي توانند از نگاه، تعليم 
و تربيت به موضوع��ات فوق بپردازن��د و براي 

نهادينه شدن مسائل فرهنگي تالش كنند. 
روزمرگي و س��طحي نگري بر مطبوعات در 
پردازش تعلي��م و تربيت، يكي از آس��يب هاي 

رسانه هاي ايران است. 
آم��وزش و پ��رورش، جايگاه شايس��ته اي 
در مطبوعات به دس��ت نياورده اند، بس��ياري 
از مطبوع��ات اي��ن مس��اله را درك نك��رده و 
مس��ووالن رابطه مناس��بي با اصحاب رس��انه 
برقرار نكرده، و به دغدغه هايش��ان پاسخ نداده 

يا نمي  دهند. 
آموزش وپرورش ورس��انه ها هر دو محصول 
جامع��ه غربي هس��تند و در واق��ع وارداتي اند. 
لذا تالش در هر دو الزم اس��ت تا هم آموزش و 
پرورش مدرن به جايگاه خويش دس��ت يافته و 
هم رس��انه ها به عنوان ركن چهارم دموكراسي 
مطرح ش��وند تا با آسيب شناسي هر دو و تالش 
در هر دو زمينه ش��اهد افق هاي مثبتي در اين 

خصوص باشيم.
البته باي��د بداني��م كه تالش ب��راي قدرت 
معلمان و مرجعي��ت آم��وزگاران، تالش براي 

ارتقاي مطبوعات نيز هست.
٭   معلم وروزنامه نگار
منبع سايت سخن معلم

فراموشينقشآموزشيرسانهها

شهيندخت    ميان دشتي٭

ثقفي، مسوول روابط عمومي آموزش و پرورش تهران:

صدا و سيما با آموزش و پرورش گزينشي برخورد نكند
صدا و س��يما به عنوان رس��انه ملي در نشس��ت 
هم انديش��ي رس��انه اي مورد انتقاد مس��وول روابط 
عموم��ي آموزش و پرورش ق��رار گرفت. ايش��ان در 
سخنان خود با ابراز نارضايتي نسبت به عملكرد صدا 
و س��يما در حوزه آموزش و پرورش گفت: متاس��فانه 
صدا و سيما به ويژه بخش سيما به صورت گزينشي 
مس��ايل آموزش و پرورش را منعكس مي كند. رسانه 
ملي وظيفه دارد كه منصفانه و همه جانبه اين مسايل 
را پوشش دهد البته راديو عملكرد بهتري دارد هرچند 
خبرنگاران صدا و س��يما با برخوردهاي تند و همراه 
با عصبانيت به طرح مس��ايل مي پردازند اما وقتي ما 
مواردي را مطرح مي كنيم به عنوان مثال مي گوييم 
كه معلمان از رسانه اي شدن مطالبات خود گله مند 
هس��تند باز هم توجهي ندارن��د و كوچك ترين خبر 
اقتصادي مانن��د پرداخت معوقات را هم، رس��انه اي 

مي كنند.
مس��عود ثقفي در ادامه س��خنان خود با اشاره به 
نقش و جايگاه روابط عموم��ي گفت: ما خود را روابط 
عمومي ادامه مردم در حاكمي��ت مي دانيم نه ادامه 
حاكميت در مردم. بنابراي��ن آزادي، تحمل و نقادي 

را الزمه كار خود دانس��ته و براي نهادينه ش��دن اين 
ضرورت ه��ا بايد تمرين كني��م و به خ��ود و ديگران 
فرصت بدهيم. ما از نظر فرهنگ��ي و تاريخي گرفتار 
معضل پنهان كاري هستيم كه بايد براي آن چاره اي 

انديشيد.
اين فعال رس��انه اي در ح��وزه آموزش و پرورش 
به محدوديت ه��ا و معذوريت هاي كار رس��انه اي در 
اين حوزه اش��اره كرد و افزود: حاكميت ملي، امنيت 
مل��ي و عفت  عمومي س��ه خ��ط قرم��ز در فعاليت 
رسانه اي بايد باشد و ما هم با اين معيارها در مجموعه 

آموزش و پرورش فعاليت مي كنيم.

ثقفي در بخ��ش ديگري از س��خنان خود گفت: 
روابط عمومي پديده اي مدرن اس��ت كه وارد جامعه 
ما شده است و متاس��فانه فعاالن اين عرصه شناخت 
درستي از فلسفه و جايگاه و كاركرد اين نهاد رسانه اي 
ندارند. در شرايط فعلي گس��تردگي رسانه ها به ويژه 
در حوزه سايبري كار را بسيار حساس و دشوار كرده 
است و حضور مس��تمر همراه با دقت و هوشياري را 
مي طلب��د بنابراين انج��ام پژوهش و دس��تيابي به 
راهكارهاي دقيق و علمي يك ضرورت اجتناب ناپذير 

است.
مس��وول روابط عمومي آموزش و پرورش ش��هر 
تهران در پاي��ان از عملك��رد رس��انه هاي مخالف و 
منتقد دولت انتقاد كرد و برخ��ورد مغرضانه و به دور 
از استناد و استدالل آنها با دولت تدبير و اميد را مغاير 
با اخالق رس��انه اي و ب��ه دور از انصاف دانس��ت. وي 
اختصاص صفحه ويژه آموزش و پ��رورش در روزنامه 
اعتماد به نام »مدرس��ه« را گام موثر براي توس��عه و 
تعميق آموزش و پرورش در جامعه دانس��ته و از اين 
اقدام تجليل كرد. ايش��ان با نقد اين صفحه خواستار 
همه جانبه نگري آن به مسايل آموزش و پرورش شد.

مهدي   خليلي٭

هشدار رس�انه ها به اوضاع نابس�امان آموزش و 
پرورش در ابعاد مختلف يك رسالت حرفه اي براي 

آنان است. 
اينكه چرا رسانه ها به طور عام و صدا و سيما و 
مطبوعات به طور خاص به اين مساله ملي و مهم و 
سرنوشت ساز نمي پردازند پرسشي است كه ذهن 
ما را هم در گروه مدرسه »اعتماد« به خود مشغول 
س�اخته اس�ت و حال كه چندي اس�ت با صفحه 
مدرسه به طور ويژه و تنگاتنگ با موضوع رسانه 
و آموزش و پرورش درگير شديم بيشتر براي مان 
اين پرسش مطرح مي شود. به همين دليل و پس از 
پنج ماه كه از آغاز به كار صفحه مدرسه مي گذرد، 
بر آن شديم با دعوت از فعاالن رسانه اي و صنفي و 
مدني در حوزه آموزش و پرورش پيرامون »رسانه و 
آموزش و پرورش« به بحث و گفت وگو و تبادل نظر 

بپردازيم تا زواياي پنهان اين موضوع كمي گشوده 
ش�ود.با حضور مدير مسوول، س�ردبير و اعضاي 
گروه مدرسه روزنامه اعتماد و دعوت از مسووالن 
روابط عمومي و اطالع رساني آموزش و پرورش و 
معلمان حاضر در عرصه رسانه و جمعي از فعاالن 
تشكل هاي معلمي نشس�تي را برگزار كرديم كه 
در اين نشست تعدادي از حاضران به ايراد سخن 
پرداختند و برخي هم با ارايه يادداش�ت، نظرات 
خود را ابراز داش�تند كه در صفحه مدرسه امروز 
براي اط�الع  خوانن�دگان محت�رم و عالقمندان 
ب�ه ح�وزه تعلي�م و  تربيت ب�ه ويژه كس�اني كه 

دغدغه هاي آموزشي دارند، آورده شده است.
اميد مي رود با جهش�ي در جاي�گاه و ارتباط 
رسانه با آموزش و پرورش گامي براي حل مسايل 

اين دستگاه  و نهاد  سرنوشت ساز  برداشته شود.

علي پورسليمان،  مدير سايت سخن معلم:
با فرهنگ شفاهي نمي شود به قدرت رسانه اي تبديل شد

در حاش��يه نشس��ت هم انديش��ي رسانه اي 
ب��ا موض��وع »رس��انه و آم��وزش و پ��رورش« 
نمايش��گاهي از بنرهاي صفحه مدرسه كه طي 

چند ماه گذشته منتشر شده بود برگزار شد.
اين نمايش��گاه مورد اس��تقبال حاضران در 
نشس��ت قرار گرفت كه ضمن ديدن صفحه هاي 
مدرس��ه به بحث و گفت وگو در مورد موضوعات 

كارشده در اين صفحه پرداختند.
اعضاي گروه مدرس��ه »اعتماد« با حضور در 
كنار بازديدكنندگان به پرسش هاي آنان پاسخ 
داده و از نظرات و ديدگاه هاي فعاالن رس��انه اي 

حوزه آموزش و پرورش نس��بت ب��ه مطالب اين 
صفحه آگاه شدند.

نق��د و بررس��ي صفح��ه مدرس��ه يك��ي از 
بخش هاي اين نشس��ت ب��ود كه پ��س از انجام 
س��خنراني ها ب��ا حضور معلم��ان نويس��نده به 
وي��ژه فع��االن عرص��ه رس��انه هاي مج��ازي و 

يادداشت نويسان چند روزنامه صورت پذيرفت.
منتقدي��ن خواس��تار همه جانبه گراي��ي در 
مسايل آموزش و پرورش ش��ده و از تمركز بيش 
از حد بر موضوع معل��م و كم توجهي ب��ه اوليا و 
دانش آم��وزان به عنوان عناصر اصلي آموزش��ي 
انتقاد كردند و آمادگي خ��ود را براي همكاري با 

صفحه مدرسه اعالم كردند.

حاضران در نشست هم انديشي
از نمايشگاه صفحه مدرسه بازديد كردند

در دنياي مدرن، آموزش و پرورش از انحصار 
خانواده خارج شده و دو نهاد مدرن يعني رسانه 
و مدرس��ه نيز وارد اين عرصه ش��ده اس��ت كه 
دست اندركاران اين حوزه بايد به نقش و جايگاه 

اين سه ضلعي توجه داشته باشند. 
روزبهان��ي، معلم و فعال رس��انه اي با اش��اره 
به اين مطلب در نشس��ت »رس��انه و آموزش و 
پرورش« گفت: متاس��فانه واگرايي در اين س��ه 
نهاد، تعليم و تربي��ت را با بح��ران مواجه كرده 

است.
 رسانه بر ارزش ها و هنجارهاي پراكنده خود 
تاكيد دارد و مدرس��ه متكي بر دس��تورالعمل ها 
و سياس��ت هاي متمرك��ز و وزارتخان��ه اص��رار 
م��ي ورزد و خانواده نيز س��از ديگ��ري مي زند و 
اين س��ازهاي ناهمس��از چالش ها و بحران هاي 
 عميق و گسترده اي را در نظام آموزشي ما ايجاد

 كرده است. 

روزبهان��ي در ادامه س��خنان خ��ود در جمع 
معلم��ان و فع��االن صنف��ي و رس��انه اي افزود: 
همگراي��ي بين اي��ن س��ه ضلع ي��ك ضرورت 
اس��ت بنابراين رس��انه ها وظيفه دارن��د در اين 
راس��تا عمل كنند تا ش��كاف و فاصله مخرب و 
آسيب زاي ايجاد ش��ده كاهش يابد تا كودكان و 

نوجوانان قرباني اين بحران ها نشوند.
اين نويس��نده و كارش��ناس حوزه آموزش و 

پرورش در بخش پاياني س��خنان خود پيرامون 
نقد صفح��ه مدرس��ه »اعتماد« ضم��ن تاكيد 
بر اس��تفاده از روزنه هاي ايجاد ش��ده مانند اين 
صفحه گفت: تاكنون اين صفحه بيشتر متمركز 
ب��ر معلمان ب��وده اس��ت در حالي ك��ه آموزش 
و پ��رورش ابع��اد گوناگون��ي دارد و معلم يكي 
 از عناصر و معلم��ي يكي از ابعاد آن اس��ت بايد 
با همه جانبه گرايي، اين صفحه بتواند تصويري 

جامع از مسايل اين حوزه ارايه دهد.
وي اف��زود: اعض��اي گ��روه صفحه مدرس��ه 
بايد به س��اير موضوعات به ويژه موضوعاتي كه 
اولويت دارد از قبيل مس��ايل مربوط به مدارس 
به خصوص  اراي��ه نظرات پيرام��ون تحقق يك 
مدرسه ايده آل را در دس��تور كار صفحه مدرسه 
»اعتماد« ق��رار دهن��د و اين رس��انه معلمان و 
مسووالن را به چالش بكشاند تا پويايي و تحرك 

در مجموعه ايجاد شود.

محمد روزبهاني، معلم و فعال رسانه اي:
رسانه، مدرسه و خانواده نيازمند همگرايي هستند

در نشست هم انديشي رسانه اي

الياس حضرتي ، مديرمسوول »اعتماد«:
ميخواهيمتريبونمعلمانباشيم

ما سه دسته مالحظه بيشتر نداريم يكي اينكه با لحاظ 
شرايط تمام تالش مان را مي كنيم كه روزنامه تعطيل 
نشود و نكته دوم اينكه با افراد مرتبط خارج از مرزها كار 
نخواهيم كرد و نكته سوم رعايت اخالق رسانه اي است 
يعني دوري از توهين، تحقير و تمس��خر و به عبارتي 

پايبندي به ادب و احترام.
مديرمس��وول روزنامه اعتم��اد همچنين گفت: 
روزنامه ، جاي محاكمه افراد نيست. ما بايد واقعيت ها را 
منعكس كنيم و قضاوت را به مردم بسپاريم و براي اينكه 
مردم بتوانند به درستي و عادالنه قضاوت كنند وظيفه 
داريم كه با انصاف و به صورت مس��تند و با ارايه داليل 
به موضوع��ات بپردازيم. در زمينه آم��وزش و پرورش 
هم ما نمي گوييم مث��ال نبايد از آقاي فان��ي به عنوان 
وزير انتقاد ك��رد بلكه حرف ما اين اس��ت كه با نگاهي 
همه جانبه هم دولت و هم حاكميت و از آن س��و مردم 
را هم به نقد بكشيم تا در اين همه جانبه گرايي راهكار 
جامع براي مس��ائل آموزش و پرورش يافته شود. فاني 
كه در قفس قرار گرفته و دس��ت و پايش بسته است را 
چگونه مي شود يك جانبه به باد  انتقاد گرفت. در زمينه 
آموزش و پرورش رسانه ها بايد روشنگري كنند و نشان 
دهند كه ريشه مسائل اين دستگاه بزرگ و انسان ساز 
كجاست و چگونه مي شود آن را برطرف ساخت. ايشان 
در اين بخش از سخنان خود افزود: الزمه كار رسانه اي 
در عرصه آموزش و پرورش احساس امنيت كارورزان 
اين حوزه است. معلم نويس��نده بايد دستش نلرزد و با 
امنيت خاطر و با اطمينان از اينكه به خاطر نقد مسائل 
اين حوزه مورد تهديد قرار نمي گيرد دست به قلم ببرد 
و به توصيف و تبيين مشكالت معلمان و دانش آموزان 
بپردازد تا رس��انه ها همچون آيين��ه بتوانند تصويري 
واقعي و به دور از ترس و سانسور را در زمينه آموزش و 

پرورش به مسووالن و مردم ارايه دهند.
صاحب امتياز و مديرمس��وول روزنام��ه اعتماد در 
بخش پاياني سخنان خود در اين نشست گفت: من از 
گروه صفحه مدرسه تشكر مي كنم كه براي نخستين بار 
نشس��تي را برگزار كردند تا مخاطبان و صاحب نظران 
اين ح��وزه بياين��د و كار روزنامه را به نقد بكش��ند. ما 
پيش از اين تجربه نشس��ت هاي كوچك و چندنفره را 
در حوزه هاي ديگر داشتيم اما اين تجربه جديد است. 
اميدواري��م در آينده با حضور وزير آم��وزش و پرورش 

نشست دوم را برگزار كنيم.
ايشان افزود: مي خواهيم عالوه بر اينكه به معلمان 
بگوييم ما تريبون شما هس��تيم به مسووالن آموزش 
و پرورش و ش��خص وزير هم بگوييم م��ا مي خواهيم 
به ش��ما كمك كنيم ما را از خودتان بدانيد، معلمان را 
بيگانه فرض نكنيد، آنها بيش از هر كس��ي با دردهاي 
اين مجموعه آشنايي دارند و معلمان صاحب نظر براي 
درمان دردها نيز راهكار دارند بنابراين رسانه مي تواند 
پلي باش��د براي ارتباط ميان بدنه معلم��ان و مديران 
و كارشناس��ان و صاحب نظران اين ح��وزه. اميدواريم 
صفحه مدرسه در رسالت خود با ياري معلمان نويسنده 
و كارشناس��ان حوزه تعليم و تربي��ت و فعاالن صنفي 

تشكل ها ياريگر آموزش و پرورش كشور باشد.

سعيد  شهسوارزاده٭

در نشست هم انديشي رسانه اي »اعتماد« به بحث گذاشته شد 

نقش  رسانه ها  و چشم انداز آموزش   و  پرورش كشور 
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