
وقتي گفته مي ش�ود آم�ار دانش آموزان 
نس�بت به اوج آن يك سوم كاهش يافته 
و امروز ب�ه جاي 19 ميليون دانش آموز فقط 13 ميليون 
روانه مدارس خواهند ش�د، تعجب برانگيز خواهد بود 
كه در آس�تانه س�ال تحصيلي جديد از كمبود فضاي 

آموزشي سخن به ميان  آيد. 
بي ترديد تامين كالس و فضاي آموزشي حداقل كاري 
است كه براي فراهم شدن شرايط آموزش و پرورش بايد 
صورت گيرد، يعني سقفي كه معلم و دانش آموز زير آن 
بتوانند قرار گيرند و فرآيند آموزشي و اتفاقات تربيتي 
ميان دانش آموز و معلم روي دهد، چيزي كه تمام كارها 
و برنامه براي آن صورت مي گيرد تا در تعامل دانش آموز 
و معلم و در يك فرصت آموزشي و تربيتي اقدامي مفيد 

و موثر صورت پذيرد. 
حال تصور اينكه ما دچار كمبود فضاي آموزشي باشيم 
بسيار تلخ و دردناك است، اينكه چند روز به آغاز سال 
تحصيلي برخي مناطق از اي�ن معضل در رنج ونگراني 
باش�ند يا مدرسه اي وجود نداشته باش�د يا مخروبه يا 
اس�تيجاري و در معرض تخليه يا اينكه دونوبته باشد، 

قدري باورش سخت است. 
در م�ورد عدم وجود م�دارس در مناط�ق دور افتاده و 
مح�روم و مدارس مخروب�ه و كپري زياد گفته ش�ده و 
شنيده ش�ده اس�ت اما با وجود كاهش چشمگير آمار 
دانش آم�وزي ديگر تصور نمي رفت هن�وز هم مدارس 
دو نوبته داشته باشيم و اينكه به مذاق مسووالن خوش 
آمده باشد و دونوبته بودن را عادي تلقي كنند و به فكر 
تامين فضاي مس�تقل براي مدارس نباشند و از اينكه 
براي والدين و دانش آموزان و معلمان هم عادي ش�ده 
خوشحال باش�ند، در حالي كه اين مدارس هم مغاير با 
عدالت آموزشي است و هم باعث افت كيفيت آموزشي 
مي شود و ازطرفي استاندارد بودن يك فضاي آموزشي 

را غير ممكن مي سازد. 
به همين منظور و در آستانه سال تحصيلي تازه گزارشي 
از حمزه علي نصيري، يكي از معلمان فعال رسانه اي را 
در معرض نقد و نظر مسووالن و فعاالن صنفي و رسانه اي 
حوزه آموزش و پرورش قرار مي دهيم تا بهانه اي باشد 

براي توجه به اين موضوع مغفول مانده. 

مدارس دو نوبته، ارمغان كمبود فضاي آموزشي، 
مهاجرت و ضعف مديريت

ساليان سال است كه در كشور ما شرايطي به وجود آمده كه 
تشكيل مدارس دونوبته را اجتناب ناپذير كرده است. ايده 
ايجاد مدارس دونوبته، تا حدود زيادي زاييده بي برنامگي 
در حوزه فضاي آموزشي و عدم اهتمام به ساخت مدرسه، 

متناسب با آهنگ رشد جمعيت دانش آموزي بوده است. 
سرعت گرفتن سيل مهاجرت از روس��تا به شهر از ابتداي 
دهه 60 به بعد و به هم خوردن توازن جمعيت دانش آموزي 
شهر و روستا نيز در جا ماندن مسووالن از جريان تحوالت 
جمعيتي در آموزش و پرورش و عقب ماندگي آنان در تامين 

فضا و ملزومات آموزشي بي تاثير نبوده است. 
خوب يادم هس��ت وقتي ك��ه در اداره آم��وزش و پرورش 

يكي از مناطق محروم كش��ور مش��غول خدمت بودم، در 
بسياري از مدارس روس��تايي همه س��اله در آستانه آغاز 
تعطيالت تابس��تاني آمار اجمالي دانش آموزان مدارس و 
نيروي مورد نياز هر مدرس��ه را برآورد مي كرديم تا بتوانيم 
نقل و انتقال نيرو و س��اماندهي دانش آموزان و آموزگاران 
را براي سال تحصيلي پيش رو مديريت كنيم. موارد زيادي 
داش��تيم كه آمار واقع��ي دانش آموز در م��دارس در پايان 
شهريور به نصف آمار برآوردي پايان خردادماه همان سال 
و حتي كمتر از نصف، تقليل مي يافت. مثال در تيرماه، پنج 
كالس ابتدايي تك پايه در مدرس��ه اي، دو كالس ابتدايي 
چند پايه در مدرس��ه ديگر، س��ه كالس راهنمايي در يك 
روستا براي سال تحصيلي بعدي پيش بيني مي كرديم و بر 
اساس همان پيش بيني، آموزگار اختصاص مي داديم اما با 
شروع سال تحصيلي با كمال تعجب متوجه مي شديم كه 
مردم در فاصله بين دو س��ال تحصيلي )خرداد تا مهر( بار 
مهاجرت بسته و از روستا رفته اند! با رفتن دانش آموزان از 
مدارس كه تعدادش��ان نيز كم نبود، ما مي مانديم و نيروي 
م��ازاد و كالس هاي خالي از دانش آم��وز. از طرفي، همين 
دانش آموزان با مهاجرت به ش��هرها و حاش��يه شهرها به 
جمعيت دانش آموزي آن مناطق مي پيوستند بدون آنكه 
كمترين امكاناتي به امكانات آموزشي موجود در آن مناطق 
اضافه شود. در كنار پديده مهاجرت يك سويه از روستاها 
به شهرها، ش��يب تند افزايش جمعيت را نيز در دهه هاي 
60 و 70 داشتيم كه افزايش جهشي جمعيت دانش آموزي 
در نقاط شهري و حاشيه شهري را به دنبال داشت. اين بود 
كه همه مدارس شهري و حاشيه ش��هري در آن سال ها و 
ب��ه مدت بيش از دو دهه با خي��ل عظيم مراجعه كنندگان 
مواجه مي شدند و به دليل نبود جا و مكان آموزشي الزم و 
كافي، ناگزير از تشكيل كالس هاي پرجمعيت و مدارسي 

دو شيفته و حتي سه شيفته مي شدند. 
عادي شدن مدارس دونوبته

 البته اين شيوه مديريت جمعيت و فضا در چنين شرايط 
غافلگيران��ه اي نه تنها بد نبود بلكه تحس��ين بر انگيز هم 
بود. اما عادت ك��ردن مدارس و مردم ب��ه اين وضعيت و 
سوءاستفاده فرادس��تان از آن وضعيت اصال خوب نبود. 
عادي شدن مدارس دونوبته در ميان مردم و دولتمردان 
احساس كمبود فضاي آموزش��ي را براي هميشه زايل و 
چرخش كار واحدهاي آموزشي در مدارس دونوبته را به 
پديده اي عادي و قانوني و بي عيب و نقص بدل كرد، بدون 
اينكه كسي يادش بيايد كه مدارس دونوبته مولود ظهور 
واحدهاي آموزش��ي فاقد مكانند. نبايد فراموش كرد كه 
ب��ن مايه ش��كل گيري م��دارس دونوبته در واق��ع ايجاد 
واحدهاي آموزشي بدون س��اختمان و گنجاندن آنها در 
س��اختمان هاي مدارس موجود به ص��ورت نوبتي بوده و 
مبناي عمل آن چيزي جز تقس��يم روز كاري مدارس به 
نيم روز و پذيرش پاره وقت دانش آموزان نبوده و چيزي  دو
جز اين نمي توانسته باشد!! نصف كردن روزكاري مدرسه 
با اس��تقرار دو واحد آموزشي در يك ساختمان به صورت 
نوبتي و گنجاندن دو روز كاري كوتاه و فشرده در يك روز 
و پذيرش پاره وقت دانش آموز، به معني پذيرش پاره وقت 
معلم نيز هس��ت! و اي��ن، يعني بي اعتنايي به پتانس��يل 
عظيم علمي - تربيتي كشور و هدر دادن سرمايه انساني 

در حد وسيع. 

تبعات زيان آور مدارس دو نوبته
تبعات منفي و زيانبار چنين وضعيتي بسيار زياد بوده و البته 
برشماري آن نيز دشوار و مالل آور است. بيان تبعات منفي 
و زيانبار دونوبته سازي مدارس نه تنها ممكن است موجب 
برآش��فتگي و موضعگيري گردانندگان دستگاه آموزش و 
پرورش شود، بلكه ممكن است سبب ناخشنودي بسياري 
از آموزگاران محترم نيز ش��ود. لذا يادآوري اين نكته الزم 
اس��ت كه هدف اين گزارش خرده گيري به كار فرادستان 
زحمتكش عرصه پهناور آموزش و پرورش يا اشكال تراشي 
به خدمات ارزش��مند آم��وزگاران محنت ك��ش مدارس 
نيست؛ بلكه بررسي و بيان اجمالي زيان هاي جبران ناپذير 
دونوبته سازي مدارس در كشور و نقد مختصر اين ايده است. 
باش��د كه مس��ووالن امر گامي عاجل و كارساز براي ايجاد 
فضاي آموزشي الزم و برچيده شدن بساط مدارس دونوبته 

و احياي مدارس دو وقته و تمام وقت بردارند. 
دونوبته س��ازي م��دارس، چيزي جز گنجان��دن دو واحد 
آموزش��ي در يك مدرس��ه نيس��ت. اين كار قطع��ا و قهرا 

بدون اعم��ال انقباض در مدت زمان تش��كيل كالس ها و 
فشرده س��ازي برنامه هاي درس��ي، ممكن و ميسر نبوده و 
نيس��ت. به عبارت ديگر، عملي شدن ايده مدارس دونوبته 
فقط و فقط از طريق كوچك س��ازي ظ��رف زمان آموزش 
امكان پذي��ر ب��وده و ترديدي وج��ود ندارد ك��ه اين ايده 
بر پايه تقليل زمان حضور دانش آموز در واحد آموزش��ي و 
متراكم سازي برنامه هاي درسي شكل گرفته و بعيد به نظر 
مي رس��د كه ارايه دهندگان چنين طرح��ي، براي اجرايي 
شدن آن، راهكاري غير از كوتاه كردن مدت زمان آموزش 
روزانه، مد نظرشان بوده باشد! بنابر اين، روز كاري واحدهاي 
آموزش��ي در مدارس دونوبته از صبح تا ظه��ر يا از ظهر تا 
غروب و به ميزان نصف روز، تعريف شده است و برافراشتن 
تابلوي دو واحد آموزش��ي بر س��ردر يك مدرسه به معني 
قيچي كردن روز و كوچك كردن ظرف زمان و گرفتن نيمي 
از زمان آموزش از هر دو واحد آموزشي است! اين دقيقا به 
معني سلب فرصت فعاليت از دانش آموزان و معلمان در هر 

دو واحد آموزشي مستقر در يك ساختمان است. 
 بي انگيزگي مديران مدارس دونوبته

 و مخروبه شدن اين مدارس 
در مدارس دونوبته دو مدير مدرس��ه وجود دارد كه يكي از 
آنها صبح ت��ا ظهر بر صندلي خدمت مي نش��يند و ديگري 
ظهر تا غروب. يكي صاحب ملك اس��ت و ديگري مستاجر و 
هيچ يك از آنها، آن گونه كه بايد، احساس تعلق خاطر به آن 
صندلي و قلمرو پيراموني آن نداشته و انگيزه و عالقه جدي 
نس��بت به ترميم و تجهيز و غني سازي قلمرو مشترك شان 
ندارند. در و دستگيره هاي شكسته به موقع تعمير نمي شوند! 
ميز و نيمكت شكس��ته و اسقاطي به موقع تعويض و تعمير 
و جايگزين نمي ش��وند. هيچ يك از مديران، خرابكاري هاي 
درون كالس ها و محوطه را به نمايندگي از ش��اگردان خود، 
گ��ردن نمي گيرند و هر دو س��عي در فرافكن��ي دارند. اين 
مدارس كه عمدتا عادي- دولتي اند، چند سالي است كه هيچ 

بودجه اي تحت عنوان سرانه دانش آموزي دريافت نكرده يا 
دريافتي شان بسيار اندك است و از آنها انتظار مي ر ود كه به 
هر نحو ممكن هزينه هاي جاري مدرس��ه را از جيب مردم 
تامين كنند و به صورت خودگردان، اداره شوند. لذا هر مدير 
مدرسه اي، در اين اوضاع بد مالي ناگزير است بدون پشتيباني 
مالي دولت واحد آموزشي تحت مسووليت خود را سرپا نگه 
دارد و به هر طريق ممكن و عمدتا با دراز كردن دس��ت نياز 
به سوي اولياي دانش آموزان نيازهاي مالي مدرسه را تامين 
كند. اما اين كار در روس��تاها و حاش��يه ش��هرها كه عمدتا 
فقيرنشين  هستند بسيار مشكل است. اين است كه معموال 
هيچ يك از مديران واحدهاي آموزشي داير در يك مدرسه 
دونوبته، دست شان به جيب شان نمي رود و پولي را كه عمدتا 
از اولياي دانش آموزان س��تانده اند، براي قلمرو شريك شان 
خرج نمي كنند. بنابراين اس��تهالك بدون جبران، محيط 
مدرسه را هر روز فقيرتر و فقيرتر مي كند و كاستي هاي آن را 
عمق و وسعت بيشتري مي بخشد و همه مي دانيم كه غناي 
محيط تا چه اندازه مي تواند آموزنده باش��د! عالوه بر اين هر 
يك از مديران واحدهاي آموزش��ي داير در مدارس دونوبته 
همانند دانش آموزان و معلمان خود تنها به اندازه نيمي از روز 
كاري اجازه و اختيار حضور و فعاليت در محل خدمت خود 
را دارند و چه بسيار برنامه هايي كه سامان دادن آنها حضوري 
تمام روز مي طلبد تا منتج به نتيجه مطلوب ش��ود. اما مدير 
مدرسه ما در مدارس دونوبته مجبور است صندلي و قلمرو 
خدمت را هر روز سر ساعت معين به ديگري تحويل دهد و 
طرح و برنامه هاي خود را تمام يا نيمه تمام رها و محل خدمت 
خود را ترك كند! در چنين مدارسي فضاسازي براي آموزش 
مطلوب نيز كار دش��واري است و حتي انجام برخي اقدامات 
منجر به تامين كيفيت اصال امكان پذير نيست. مثال اگر در 
يك واحد آموزشي مدير و تيم همراهش ايده و انگيزه تشكيل 
كالس هاي تك موضوعي و تخصصي را داش��ته باش��ند، در 
يك مدرسه دونوبته موفق به اجراي ايده خود نخواهند شد، 
چرا كه ممكن اس��ت واحد آموزشي داير در شيفت مخالف، 
هم مقطع با واحد آموزشي آنها نباش��د، در اين صورت اين 
فضاسازي براي آنها نامطلوب خواهد بود يا شايد مسووالن 
واحد آموزشي داير در شيفت مخالف مشاركت و اهتمام الزم 
جهت تش��كيل چنين كالس ها و همكاري الزم در حفظ و 
نگهداري امكانات آنها را نداشته باشند. عالوه بر همه اينها در 
مدارس دونوبته مديران هر دو واحد آموزشي معموال درگير 
خرابكاري هايي هستند كه دور از چشم آنها و خارج از حيطه 
قدرت و بيرون از قلمرو حكمراني آنها در شيفت مخالف در 
گوشه و كنار مدرسه حادث ش��ده است. مديران واحدهاي 
آموزش��ي در مدارس دونوبته از اينكه مكان مستقلي براي 
پياده كردن ايده هاي آموزش��ي خود ندارن��د، قادر به ايجاد 

تحول در شيوه هاي آموزشي نيز نيستند. 
مدارس دو نوبته و اقدام متناقض تعطيلي پنجشنبه ها

در همين راس��تا به ط��رح تعطيلي م��دارس در روزهاي 
پنجشنبه نيز - كه در زمان وزارت آقاي حاج بابايي مطرح 
و اجرايي شد - انتقاد وارد است. وقتي كه مدارس دونوبته 
تا اين حد در سراسر كش��ور زمان آموزش را تقليل داده و 
فرآيند كار دس��تگاه تعليم و تربي��ت را دچار نقصان كرده 
است، بدون ترديد تعطيلي پنجشنبه ها ظلمي مضاعف به 

نظام آموزشي بوده است! 
هر طور كه بنگريم به اين نتيجه مي رس��يم كه ايده ايجاد 
مدارس دونوبته با وجود نقش مشكل گشايي اش در دوران 
فقر فضاي آموزشي، همچون تير زهرآگيني قلب كيفيت 
آموزشي را نشانه گرفته و فرآيند تربيت را دچار كاستي هاي 

فراواني كرده است. 

اكنون فوري ترين نياز نظام آموزش كش��ور تدارك فضاي 
آموزشي كافي و ترميم وقت آموزش است. به نظر مي رسد 
كه احيا و اعتالي آموزش و پرورش به همان اندازه كه نيازمند 
تخصيص منابع مادي و تزريق امكانات آموزش��ي اس��ت، 
نيازمند اختصاص زمان كافي نيز هست و اين مقدور نيست 
مگر با ايجاد فضاي آموزش��ي كافي در شهرها و روستاها و 
برچيدن بساط مدارس دونوبته و احياي مدارس دووقته و 

تمام روز و ترميم زمان آموزش. 
 مدارس دو نوبته؛ فضاسازي براي آموزش

 يا فرصت سوزي به نام آموزش 
درك اين موضوع كه اس��تراتژي اصلي ايده ايجاد مدارس 
دونوبته، كاستن از زمان آموزش براي افزايش توان پوشش 
بوده، چندان س��خت نيس��ت. نگاهي گذرا بر فعاليت يك 
روزه مدارس دونوبته نشان مي دهد كه نخستين اقدام براي 
اجرايي شدن اين ايده، همان كوتاه كردن زنگ هاي درسي و 
مشغول كردن دانش آموزان با برنامه هاي آموزشي متراكم 
و ناقص و به اصطالح، بزن در رو اس��ت! نيمي از واحدهاي 
آموزش��ي كه در مدارس دو نوبته دايرن��د، در نوبت صبح 
فعالند و نيم ديگر آنها در نوبت ظهر. بيان ديگر اين سخن 
اين اس��ت كه نيمي از واحدهاي آموزش��ي كه در مدارس 
دو نوبت��ه دايرند، قب��ل از ظهر خواب  هس��تند و نيم ديگر 
آنها بع��د از ظهر. معني اين گفته اين اس��ت كه واحدهاي 
آموزش��ي نوبت صبح تا قبل از بيداري واحدهاي آموزشي 
نوبت ظهر بايد به هر طريق ممكن بس��اط كار خود را پهن 
و جمع كنند و فضاي كار را راس س��اعت مقرر در نيمه روز 
تحويل همتاي ظهري خود دهند. ل��ذا تمامي واحدهاي 
آموزش��ي كه در مدارس دونوبته دايرند - چه نوبت صبح 
و چه نوبت ظهر - ناچارن��د به دليل ضيق وقت برنامه هاي 
درس��ي خود را به طور فشرده، با ش��تاب و عجله، به شكل 
كامال تئوري و ناقص و تيت��روار ارايه كنند. آموزگاران نيز 
ناگزيرند تمامي فعاليت هاي درسي خود را به طور فشرده و 

شتابزده دنبال و اجرا كنند. واحدهاي آموزشي نوبت ظهر 
اما عالوه بر محدوديت هايي كه بسان همتاي صبحي خود از 
جنس زمان دارند، با چالش ديگري نيز روبه رو هستند و آن 
اين است كه نوبت بعد از ظهر زمان مناسبي براي آموزش 
نيست! و امر مسلم اينكه آموزش كيفي هرگز با فشردگي و 
شتاب زدگي و خستگي حاصل نخواهد شد و تقريبا محال 
اس��ت كه تعجيل و رفع تكليف به تامين كيفيت بينجامد! 
از اين نظر مي توان ايده ايجاد م��دارس دونوبته را ايده اي 
كامال رندانه و البته فريبكارانه دانست! هرچند كه طراحان 

و مجريان آن چنين نيت و نظري نداشته باشند. 
واضح اس��ت كه گنجاندن دو واحد آموزشي در يك مكان 
و نصف ك��ردن روز كاري در مي��ان آن دو، معنايي غير از 
حفظ ظاهر قضيه در امر پوش��ش تحصيلي ندارد. ظاهرا 
همه چيز درس��ت و بى عيب و نقص اس��ت؛ مدرسه داير 
است، در مدرس��ه به روي همگان باز است، دانش آموزان 
مشغول تحصيل اند، فرزندان مان همه روزه به طور مرتب 
به مدرس��ه مي روند، كالس هاي درس��ي داراي معلم اند، 
برنامه درسي همه روزه در سه زنگ برگزار مي شود كسي 
نمي تواند مدعي شود كه فرزندش به دليل نبود مدرسه از 
تحصيل باز مانده اس��ت. اما هيچ كس متوجه اين نقصان 
بزرگ نمي ش��ود كه همه چيز به طرز ماهرانه اي طراحي 
و كالس هاي درس��ي در واحدهاي آموزش��ي فاقد مكان 
مس��تقل و در فضاهاي عاريه اي گنجانده شده و در ظرف 
زمان ناچيز، به صورت فشرده و متراكم تشكيل مي شوند! 
مردم متوجه نمي شوند كه فرزندان شان به طور نيمه وقت 
در مدرسه پذيرفته شده و سهم شان از مدرسه فقط سرگرم 
شدن به اندازه نصف روز است! بيسوادي دانش آموختگان 
امروزي به عواملي نس��بت داده مي شود كه كاركرد خود 
آن عوام��ل متاثر از ايده معيوب و زيركانه مدارس دونوبته 
است. كس��ي متوجه نمي ش��ود كه اس��تفاده دونوبته از 
مدارس ساده ترين و كم هزينه ترين راهي است كه پوشش 
تحصيلي حداكثري را ممكن س��اخته اما در اين س��ناريو 
آنچه بيش از هرچيز ديگري مدنظ��ر بوده، حفظ ظاهر و 
رفع تكليف بوده و آنچه قرباني شده است همان »آموزش« 
است! بديهي است كه تشكيل كالس هاي درسي استاندارد 
و تدارك جو آموزش��ي پربار و باكيفيت با چنين اوضاعي 
هرگز امكانپذير نبوده و نيس��ت! در چنين مدارسي همه 
فرآيندهاي آموزشي با ش��تاب فزاينده اي اتفاق مي افتد؛ 
تدريس و ارزيابي، تفريح و بازي، تغذيه و تنفس و... همه و 
همه به طور فشرده و شتابان انجام مي  شود و حتي بعضي 
از فعاليت هاي علمي و تربيتي به كلي از برنامه آموزش��ي 
حذف و از اجراي ش��ان -الجرم– چشم پوش��ي مي شود. 
زمان در واحدهاي آموزشي كه در مدارس دونوبته دايرند 
چنان كوتاه اس��ت كه آموزگار همواره مي كوشد تدريس 
كند تا از بودجه بندي عقب نمان��د. فرصتي براي ارزيابي 
از آموخته هاي دانش آموزان و بررس��ي تكاليف شان باقي 
نمي مان��د، مجالي ب��راي بازنگري برنامه هاي درس��ي و 
فعاليت هاي اجرا ش��ده و همراهي دانش آموزان نيازمند 
يا براي دع��وت از اولي��ا و مالقات با آنها متصور نيس��ت. 
جايي ب��راي فعاليت هاي عملي و گردش علمي و پيگيري 
گزارش��ات درس��ي دانش آموزان و بررس��ي پيش��رفت 
تحصيل��ي و ارايه گزارش آن به اولي��ا باقي نمي ماند. نكته 
قابل تاكيد اينكه؛ در جاهايي كه مدارس دونوبته ش��كل 
گرفته، بسيار پرجمعيت هم هستند و كالس هاي درسي 
پر ازدحامي دارند و اگر غير از اين بود، مس��ووالن ما - كه 
نبوغ ش��ان در زمينه صرفه جويي در آموزش و پرورش به 
اوج رس��يده - قطعا كالس هاي درسي را در هم ادغام و دو 

مدرسه صبح و ظهر را در يك نوبت خالصه مي كردند. در 
چنين كالس هاي پرجمعيت و در آن ظرف زمان كوچك 
هيچ آموزگاري فرص��ت پرداختن به فعاليت هاي عملي و 
انج��ام آزمايش و كار با دانش آموزان و بررس��ي تكاليف و 
فعاليت هاي آنان را نداشته و هيچ دانش آموزي نيز مجال 
خودآموزي و خودارزيابي و شانس و فرصت آزمون و خطا 
نخواهد داش��ت! فرصت و مجال كافي براي رس��يدگي به 
مسائل انضباطي و حل مشكالت رفتاري دانش آموزان نيز 
در اختيار مسووالن واحدهاي آموزش��ي نخواهد بود! در 
فضايي كه فرصت و موقعيت آموزش، خلق نشود و امكان 
بازخواست و پيگيري نباشد، همواره سعي خواهدشد به هر 

نحو ممكن، زمان، با مسالمت و بى دردسر بگذرد. 
با اين وصف مدارس دونوبته عالوه بر هدر دادن وقت و انرژي 
ميليون ها دانش آموز و استعدادهاي آنان در بهترين دوران 
زندگي شان – به واسطه سازماندهي فشرده برنامه درسي 
در نص��ف روز و رها كردن آنان در نص��ف ديگر روز - باعث 
معطل ماندن پتانسيل عظيم نيروي آموزشي كشور خواهد 
شد. به جرات مي توان گفت كه ايده مدارس دونوبته با وجود 
داشتن اهداف متعالي و خيرخواهانه، شيوه اي رندانه بوده 
و در ط��ول زمان تا حدودي موضع در پيش گرفته اس��ت. 
شيوه اي كه كامال مقبول واقع شده و با تمام كاستي هايش، 
ساليان س��ال در سراسر كش��ور موفقيت اجرا داشته و به 
س��بكي الينفك از آموزش و پرورش تبديل ش��ده است. 
سبكي كه كسي جرأت و قدرت و استدالل الزم را براي نقد 
و نفي آن نداش��ته و حتي كمتر كسي متوجه كاستي هاي 
عظيم آن بوده است. حتي افراد بسياري اعم از آموزگاران 
شاغل در مدارس و كاركنان شاغل در حوزه هاي ستادي از 
كنار اين كاستي ها سودها برده اند. همچنان كه آورده شد 
همه اين ش��وربختي ها تا حدود زيادي زاييده بي برنامگي 
در حوزه فضاي آموزشي و عدم اهتمام به ساخت مدرسه، 

متناسب با آهنگ رشد جمعيت دانش آموزي بوده است.

گزارش

عادي شدن مدارس 
دونوبته

ع�ادي ش�دن م�دارس 
دونوبته در مي�ان مردم 
و دولتم�ردان احس�اس 
كمبود فضاي آموزش�ي 
را ب�راي هميش�ه زايل و 
چرخ�ش كار واحدهاي 
آموزش�ي در م�دارس 
دونوبته را ب�ه پديده اي 
عادي و قانوني و بي عيب 
و نقص بدل ك�رد، بدون 
اينكه كسي يادش بيايد 
كه مدارس دونوبته مولود 
ظهور واحدهاي آموزشي 

فاقد مكانند.

ميراث دهه شصت
سرعت گرفتن سيل 
مهاجرت از روستا به 
شهر از ابتداي دهه 60 
به بعد و به هم خوردن 
جمعي�ت  ن  ز ا ت�و
دانش آموزي ش�هر و 
روستا نيز در جا ماندن 
مس�ووالن از جريان 
تحوالت جمعيتي در 
آموزش و پ�رورش و 
عقب ماندگي آنان در 
تامين فضا و ملزومات 
بي تاثي�ر  آموزش�ي 

نبوده است. 

 عليرضا 
كمره اي، 

مديركل فعلي 
شهر تهران و 

مديركل سابق 
شهرستان هاي 

تهران: براي 
حذف مدارس 

دو نوبته ساالنه 
نيازمند 100 

واحد آموزشي 
جديد هستيم. 

هم اكنون 
33درصد 

مدارس استان 
تهران دو نوبته 

هستند و 
25درصد 

مدارس نيز 
عمري باالي 

31 سال دارند 
و نيازمند 
تخريب و 
نوسازي 
هستند

حال تصور 
اينكه ما دچار 
كمبود فضاي 

آموزشي 
باشيم بسيار 

تلخ و دردناك 
است، اينكه 
چند روز به 
آغاز سال 
تحصيلي 

برخي مناطق 
از اين معضل 

در رنج 
ونگراني باشند 

يا مدرسه اي 
وجود نداشته 

باشد يا مخروبه 
يا استيجاري 

و در معرض 
تخليه يا اينكه 
دونوبته باشد، 
قدري باورش 

سخت است

مدرسه 8
بحران مدارس چند نوبته

   مرتضي رييسي، رييس سازمان نوسازي، توسعه و تجهيز مدارس كشور: با سرمايه گذاري هايي كه دولت، خيرين و مردم داشته اند از بحراني كه تحت عنوان مدارس چند نوبته از آن ياد مي شد عبور كرديم و امروز كمتر از 10 
درصد مدارس كشور به صورت دو نوبته اداره مي شود. بخشي از مدارس كشور به صورت استيجاري هستند اما وجود همين تعداد كم هم با اين شرايط قابل قبول نيست. مشكل منابع داريم و اگر منابع مالي كافي در اختيارمان 

قرار گيرد قادر هستيم مدارسي را جايگزين مدارس تخريبي و نيازمند به نوسازي كنيم. 
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   حميدرض�ا حاجي بابايي، وزير س�ابق آم�وزش و پرورش 
)فروردي�ن 1390(: تمام مدارس ابتدايي كه در ش�يفت دوم 
فعاليت آموزش�ي دارند، به نوبت صبح منتقل مي ش�وند. در 
حال حاضر تعطيلي روز پنجشنبه مدارس ابتدايي به صورت 
داوطلبانه اس�ت، اما از ابتداي مهرماه سال جاري )1390( به 
صورت اجباري اجرا مي شود و مدارس ابتدايي سراسر كشور 

موظف به اجراي آن هستند. 
ب�ا تدابيري كه اتخاذ ش�ده اس�ت، همه م�دارس ابتدايي به 
نوبت صبح منتقل مي شوند و در مناطقي كه استثنايي وجود 
داشته باش�د، بايد اعالم كنند تا نس�بت به رفع مشكل آنها 

چاره انديشي شود. 
   مرتضي رييسي، رييس سازمان نوسازي، توسعه و تجهيز 
مدارس كشور: با سرمايه گذاري هايي كه دولت، خيرين و مردم 
داشته اند از بحراني كه تحت عنوان مدارس چند نوبته از آن 
ياد مي شد عبور كرديم و امروز كمتر از 10 درصد مدارس كشور 
به صورت دو نوبته اداره مي ش�ود. بخش�ي از مدارس كشور 
به صورت استيجاري هستند اما وجود همين تعداد كم هم با 
اين شرايط قابل قبول نيست. مشكل منابع داريم و اگر منابع 
مالي كافي در اختيارمان قرار گيرد قادر هس�تيم مدارسي را 

جايگزين مدارس تخريبي و نيازمند به نوسازي كنيم. 
   ابراهي�م س�حرخيز، معاون وزي�ر آموزش و پ�رورش: ما 
مي توانستيم تفكيك پايه هاي تحصيلي را در سه سال اول و 
دوم ابتدايي و س�ه سال اول و دوم متوسطه داشته باشيم كه 
در آن صورت مدارس به اجبار دو ش�يفته مي شد اما اين كار 
را خيانت در حق دانش آموز دانس�تيم و سعي داريم با ايجاد 
فضاي مناسب تر تفكيك پايه هاي تحصيلي را داشته باشيم. 
داريوش ورناصري ، رييس سازمان نوسازي، توسعه و تجهيز 
مدارس اس�تان تهران: ح�دود 20 درصد مدارس در اس�تان 
تهران دو نوبته  است كه بايد با برنامه ريزي اين مساله كاهش 
يابد. از علل اصلي كه م�دارس دو نوبته  همچنان وجود دارد 
افزايش جمعيت دانش آموزي و محدود بودن منابع اعتباري 
است كه بايد نسبت به تخصيص اعتبارات توجه ويژه اي شود. 
   عليرضا كمره اي، مديركل فعلي شهر تهران و مديركل سابق 
شهرس�تان هاي تهران: براي حذف مدارس دو نوبته ساالنه 

نيازمند 100 واحد آموزشي جديد هستيم. 
هم اكنون 33درصد مدارس اس�تان تهران دو نوبته هستند 
و 25درصد مدارس نيز عمري باالي 31 سال دارند و نيازمند 

تخريب و نوسازي هستند. 

   غالمرضا نصراهلل پور، مدير آم�وزش و پرورش دزفول: 36 
درصد مدارس اين شهرستان همچنان دونوبته هستند. براي 
ارايه برنامه هاي آموزشي فوق برنامه نياز است تا اين مدارس 
تك نوبته ش�وند. قدمت 116 مدرسه در دزفول به بيش از45 
سال مي رسد و بايد با كمك خيرين بازسازي شوند.  مدارس 

بسياري در جنگ تحميلي تخريب شده اند.
در حال حاضر برخي از مدارس دزفول با بلوك ساخته شده اند 
يا ديوار كشي ندارند ضمن اينكه نسبت به سال گذشته 2 هزار 
دانش آموز به تعداد دانش آموزان دزفول افزوده شده است و 
اين نش�ان مي دهد آموزش وپرورش دزفول هنوز هم نياز به 

كمك خيرين در مدرسه سازي دارد. 
   فرش�ته فهميده، مدير اداره آموزش و پ�رورش ناحيه دو 
كرج: به عل�ت باالبودن تراكم دانش آم�وزي و كمبود فضاي 
آموزش�ي 40 درصد مدارس شهرس�تان فردي�س دو نوبته 
هستند كه مشكالتي را براي اوليا  و دانش آموزان ايجاد كرده 
است. در برخي از مناطق شهرستان فرديس از جمله شهرك 
ارم با كمبود فضاي آموزشي مواجه هستيم. 173 آموزشگاه 
دولتي، 133 آموزشگاه غيردولتي و 118 مركز پيش دبستاني 

در شهرستان فرديس فعاليت آموزشي دارند. 

مدارس دو نوبته در يك نگاه

دانيال شايگان / اعتماد

گروه مدرسه اعتماد

»اعتماد « در آستانه سال تحصيلي جديد بررسي مي كند

 كمبود فضاي آموزشي
 و تهديد عدالت و كيفيت آموزشي

به رغم كاهش يك سوم جمعيت دانش آموزي


