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برای تامین دارو و تجهیزات 
پزشکی دچار مشکل هستیم

معاون بهداشــت وزارت بهداشــت ادعای 
عدم تحریم ایــران در حوزه های دارویی، غذایی 
و کاالهای بشردوســتانه را »مضحک« خواند. 
علیرضا رئیسی، معاون بهداشت وزارت بهداشت 
در گفت وگو با ایلنا، با تاکید بر اینکه تحریم های 
آمریکا شــامل تحریم های داروئی نیز می شوند، 
گفت: اینکه گفته شــود، ایران را در دارو، غذا یا 
کاالهای بشردوســتانه تحریم نکرده اند، ادعائی 
مضحک است. درست است که دارو و تجهیزات 
پزشکی در ظاهر امر جزو لیست کاالهای تحریمی 
قرار نگرفته است، اما زمانی که نمی توانیم انتقال 
ارز را برای تامین آنها انجام بدهیم، تحریم وجود 
دارد. همچنین ما حتی نمی توانیم انتقال کاال را 
درست انجام بدهیم، بنابراین محروم شدن کشور 
ما از دسترســی به کاالهای داروئی و تجهیزات 
پزشکی صورت پذیرفته است. وی افزود: عمال در 
زمینه داروئی تحریم وجود دارد. ما برای انتقال 
ارز بــرای تامین دارو و تجهیزات دچار مشــکل 
هســتیم، حتی ما برای عبور گمرکی و ترخیص 
کاالها از گمرک های آنها نیز دچار مشکل هستیم 
و در پرداخــت ارز به شــرکت ها نیز به مشــکل 

برخورده ایم، عمال تحریم شده ایم.
    

 زابل همچنان بر مدار 
گرد و خاک

مدیرکل پیش بینی و هشــدار سریع سازمان 
هواشناسی با اشاره به بارش باران در استان های 
مازندران، گیالن و اردبیــل از وقوع پدیده گرد و 
خاک در نواحی شرقی کشــور به ویژه زابل طی 
پنج  روز آینده خبر داد. احد وظیفه در گفت وگو با 
ایسنا، اعالم کرد: براساس تحلیل آخرین خروجی 
مدل های هواشناسی، برای روزهای چهارشنبه 
تا جمعه )23 تا 25 مردادماه( در نواحی شــمال 
غرب، غــرب، دامنه هــای زاگــرس مرکزی و 
بخش هایی از هرمزگان، جنوب شــرق فارس و 
جنوب کرمان افزایش ابــر، بارش باران گاهی به 
صورت رگبار و رعد و برق و وزش باد شدید موقت 
پیش بینی می شود. مدیرکل پیش بینی و هشدار 
سریع سازمان هواشناســی گفت: طی پنج روز 
آینده به ویژه امروز و فردا )سه شنبه و چهارشنبه 
22 و 23 مردادماه( برای نواحی شرقی کشور به 
ویژه منطقــه زابل وزش باد شــدید و در مناطق 
مستعد خیزش گرد و خاک پیش بینی می شود. 
همچنین در همین مدت برای شمال یزد، شرق 
کرمان، شــمال و شــرق اصفهان و قم وزش باد 
شدید موقت و کاهش دید افقی و کیفیت هوا دور 

از انتظار نیست.
    

تقاضا برای دوچرخه سواری در 
تهران رو به افزایش است

شــهردار تهران گفت: آمارها نشان می دهد 
دوچرخه سواری و تقاضا برای آن در تهران رو به 
افزایش اســت، اما هنوز نمی توانیم به طور قطع 
بگوییم که این افزایش چه میزان بوده اســت. به 
گزارش مهــر، پیروز حناچی که صبــح امروز به 
سیاق تمام سه شنبه های دیگر از میدان توحید تا 
محل کارش در خیابان بهشت را با دوچرخه طی 
کرد، با حضور در پارک شهر در جمع خبرنگاران 
گفت: آمارها نشــان می دهد دوچرخه سواری و 
تقاضا برای آن در تهران رو به افزایش است. وی با 
اشاره به این که سهم دوچرخه سواری در تهران 
هنوز زیر ١ درصد اســت، گفت: با این وجود باید 
بدانیم که اضافه شدن هر دوچرخه سوار به شهر به 
معنای کم شدن یک خودروی شخصی از چرخه 

آلودگی پایتخت است. 

از گوشه و کنار

آسو محمدی

مدارس جعبه سیاه جامعه هستند؛ 
هر چه در جامعه امروز داریم محصول 
مدارس دیروز و هرچــه در جامعه فردا 
خواهیم داشت محصول مدارس امروز 
است. نتایج کنکور امسال یک واقعیت را 
به ما نشان می دهد؛ ۶۰ درصد رتبه های 
برتر متعلق به تهران هستند و ۴۰ درصد 
دیگر استان ها در مدارس خاص تحصیل 
کرده اند. این آمار نشــان می دهد که 
رتبه های برتر امسال از آِن کسانی است 
که هزینه مالی بیشتری برای موفقیت 
در کنکور پرداخت کرده اند، کسانی که 
به جای مدارس دولتی در مدارس خاص 
یا مدارس غیرانتفاعی درس خوانده اند و 
این یعنی موفقیت در کنکور با وضعیت 
مالی افراد گره خورده است. سوالی که در 
این بین به وجود می آید این است که آیا 
مدارس دولتی رو به زوال رفته اند یا اینکه 
مدارس غیردولتی عملکرد خوبی در این 

راستا داشته اند؟
نگاهی به آمارهای کنکور امســال 
شاید این واقعیت را که مدارس دولتی 
قافیه را به مدارس غبرانتفاعی باخته اند، 
بیشــتر نشــان می دهد. »بیش از ۷۰ 
درصد رتبه های برتر کنکور امسال در 
رشــته های ریاضی، تجربی و انسانی 
دانش آموزان ســمپاد هستند. سهم 
غیرانتفاعی هــا ١۴ درصــد و نمونــه 
دولتی ها ١3 درصد اســت.  ۹١ درصد 
نفرات برتــر شهرســتانی در مدارس 
ســمپاد درس خوانده انــد و تنهــا ۹ 

درصد آنــان در مــدارس غیرانتفاعی 
و دولتی تحصیــل کرده اند. ۶۶ درصد 
دانش آموزان تهرانی کــه جزو نفرات 
برتر کنکــور ۹۸ هســتند در مدارس 
غیرانتفاعــی و نمونــه دولتی درس 
خوانده اند و 33 درصد آنان دانش آموزان 
مدارس سمپاد هستند.« این ها آماری 
اســت که در رابطه با کنکور ســال ۹۸ 
منتشر شده اســت؛ آماری که نشان از 
مرگ مدرسه و سیستم معیوب وزارت 

آموزش و پرورش دارد.
ناکارآمدی مدارس دولتی

بدون تردید منظور از مرگ مدرسه 
تعطیلی آن یا پایین کشــیدن کرکره 
آن نیست؛ بلکه منظور ناکارآمد بودن 
و ثمربخش نبودن آن است. برای مثال 
دانش آموزان ســال ها در مدرســه در 
کالس درســی به نام زبان انگلیســی 
حاضر می شــوند و آن را می خوانند و 
پاس می کنند، اما بــرای یادگیری این 
زبان ناچار دســت به دامن کالس های 
خصوصی و بیرون از مدرسه می شوند، 
فقــط زبــان انگلیســی نیســت که 
دانش آموزان را روانه کالس های بیرون 
از مدارس می کند، کامپیوتر هم به همین 
منوال است. نقاشی، هنر، کالس های 
کنکــور و.... فــارغ از ناکارآمد بودن در 
این زمینه، مدارس از کشف و پرورش 
استعدادهای کودکان و نوجوانان عاجز 
مانده اند، به نحوی که نه تنها آن را کشف 
نمی کنند، بلکه در مواردی حتی به آن 
صدمه می زنند. افــزون بر این، موضوع 
مدارس امــروزی با نیازهــای واقعی 
دانش آموزان نیز فاصله ای طوالنی دارد.

روشن اســت که تعریف مدارس به 
مثابه فضا یا مکانی کــه در آن تجربه ها 
و فرآیندهای یادگیــری و یاددهی رخ 
می دهد، طی یکی دو دهه اخیر در کشور 
دستخوش تغییرات زیادی شده است و 
آموزشگاه های خصوصی یا کتاب های 
کمک آموزشــی که مافیای عظیمی 
هم پشت آن سنگر گرفته به حدی در 
نظام آموزشی کشور ریشه دوانده است 
که می رود مفهوم مدرســه را از معنی 
تهی و اثربخشی و کارآمدی آن را دچار 

تردید کنند. 
 آموزشگاه های خصوصی 

حرف اول را می زنند
در طول تاریخ در کشــور ما مدرسه 
تنها تامین کننــده نیازهــای واقعی 
آموزشی دانش آموزان بود و دانش آموز 
بعد از فراغت از تحصیــل بدون نیاز به 
آموزش هــای موسســه های بیرون از 
چارچــوب نظام آمــوزش و پرورش یا 
کتاب های کمک آموزشــی در کنکور 
شرکت می کردند یا در بازار کار جذب 
می شدند، اما امروزه می  توان ادعا کرد که 
کارکرد مدارس به همان آموزش خواندن 
و نوشتن محدود شده است و جالب است 
برای همین کارکرد نیز کتاب های کمک 
آموزشی به کمک این سیستم عریض و 

طویل آمده اند.
بدیهی است که مدارس به معنای 
نهادی اجتماعــی همــواره دارای دو 
کارکرد مهم بوده است، کارکرد آموزشی 
و کارکرد تربیتی. اما بــا نیم نگاهی به 
وضعیت آموزشی کشور با این واقعیت 
روبرو می شــویم که آمــوزش بیش از 

آنکه در نظام مدرســه ای رخ دهد، در 
آموزشــگاه های خصوصی یا در دست 
ناشــران کتاب های کمک آموزشی با 
گردش مالی میلیاردها تومان در سال 
رخ می دهد. در رابطه با کارکرد تربیتی 
نیز وضع به همین منوال است. به نحوی 
که دیگر دولت نمی تواند مانند گذشته 
قدرت همه جانبه ای بــرای کنترل و 
نظارت داشته باشد. ماجرای استقبال 
از آهنگ »جنتلمن« ساســی مانکن 
در مدارس ایران کــه چند وقت پیش 
خبرساز شــد و واکنش های متفاوت و 
زیادی را به همراه داشت، مثال روشنی 

از این ماجراست.
 بی عدالتی آموزشی و 

گسترش مدارس خصوصی
اما چه کســانی دســت بر گلوی 
مــدارس گذاشــته و حیــات آن را به 
خطــر انداخته اند؟ کارشناســان این 

حــوزه معتقدند: همه کســانی که بر 
اداره مــدارس به شــیوه کنونی اصرار 
دارند از سیاســت گذاران ارشد نظام تا 
مقامات دولتی گرفته تا اولیا و مربیان 
دانش آموزان همه و همه در جایگاه آمر 
یا عامل، متهم هستند. برای بررسی این 
موضوع با حســام رشیدی، کارشناس 
آموزش و پرورش به گفت و گو نشستیم. 
رشیدی در پاســخ به این پرسش 
که چرا دانش آموزانی کــه در مدارس 
دولتــی درس می خوانند در رتبه های 
برتر کنکور جایی ندارند، و آیا مدارس 
دولتی بــه ســمت زوال می روند، به 
»توسعه ایرانی« می گوید: این موضوع 
برمی گردد به بی عدالتی آموزشــی که 
به مرور زمان چهره زشت خودش را به 
نمایش می گذارد، این اتفاقی که افتاده 
پیامد سیاســت هایی اســت که در دو 
دهه گذشته در آموزش و پرورش اجرا 
شده و این سیاســت ها غالبا در جهت 
گســترش مدارس خصوصی رخ داده 
است؛ یک سیاست کلی وجود دارد که 
پیش از این در خفــا در حال انجام بود، 
اما درحال حاضر متاســفانه به صورت 
علنی اتفاق می افتد و آن هم این است 
که مدیرانــی کــه در وزارت آموزش و 
پرورش بر سر کار می آیند از سطح کالن 
گرفته تا مدیران میانی، همگی به دلیل 
فشار هایی که به آن ها اعمال می شود یا به 
دلیل باورهای نهادینه شده ای که دارند 
اعتقادشان بر این است که باید آموزش و 
پرورش خصوصی و مدارس غیردولتی 

را گسترش دهند. 
 دست شان تا آرنج

 در جیب مردم است
این کارشــناس می افزاید: از طرف 
دیگر یک سیاست مبنایی هم دولت ها 
دارند و آن این است که آموزش و پرورش 
بودجه زیادی را مصــرف می کند و ما 
باید این بودجه را بهینه ســازی کنیم. 
به همین دلیل هم هر ســال می بینیم 
که بخش کوچکــی از افزایش بودجه 
دولت شامل آموزش و پرورش می شود 
و به همین دلیل هــم در دو دهه اخیر 
شاهدیم که بودجه آموزش و پرورش با 
اینکه از نظر عدد و رقم افزایش داشــته 
اما با توجه به تورم و افزایش قیمت های 
موجود، این بودجه عقب گرد داشــته 
است! البته این یک سیاست کلی است 
که آمــد و رفت دولت هــا خیلی در آن 
تاثیری ندارد؛ همین موضوع سبب شده 
تا در مدارس مشارکت های خانواده ها 
را صرفا به مســائل مالی وصل کنند. ما 
امروز عمال در آمــوزش و پرورش هیچ 
مدرسه دولتی نداریم! به نظر من تفاوت 
مدارس با یکدیگر هیچ ربطی به کیفیت 

آموزشــی ندارد و تنها تفاوت مدارس 
دولتی با مدارس غیردولتی و ســمپاد 
و غیرانتفاعــی در نحوه و مقــدار پول 
گرفتن خالصه می شود. یعنی در یک 
نوع مدرسه بخش ســودبرنده آموزش 
فقط نوک انگشتش را در جیب مردم فرو 
کرده است و در نوع دیگر مدرسه دستش 

تا آرنج در جیب مردم است.
وی ادامه می دهــد: به همین دلیل 
هم می گویم در حال حاضر تقریبا مردم 
هســتند که هزینه آموزش و پرورش 
را می دهند. این اتفاق که در کشــور ما 
با توجه به اهداف انقالب اســالمی که 
یکی از مهم ترین آنها عدالت آموزشی 
بود، رخ داده یک فاجعه است. ما در دهه 
اول انقالب عدالت آموزشی را به گواه و 
تایید خیلی از کارشناسان به خوبی اجرا 
کردیم اما بعد کم کم شــکاف آموزشی 
و شکاف طبقاتی در آموزش و پرورش 
به شدت افزایش پیدا کرد و به هر حال 
کســی هم که گندم می کارد جو درو 
نمی کند! وقتی سیاســت ها، طبقاتی 
کردن آموزش است باید امروز هم این 

چهره را ببینیم.
 مدارس به طور یکسان 
امکانات داشته باشند

رشیدی توصیه می کند: باید مدارس 
به طور یکسان امکانات داشته باشند و 
انواع مدرسه اصال وجود نداشته باشد. 
این موضوع هم با اهداف آموزش نوین که 
در حال حاضر در کشور های توسعه یافته 
در حال انجام است مطابقت دارد و هم با 
اصل 3۰ قانون اساسی که اصلی مترقی 
است و ما ۴۰ ســال پیش آن را تصویب 
کردیم و در حال حاضر دور زده می شود 
بیشــتر هم خوانی دارد و به نوعی هم با 
این شکل از عدالت اجتماعی که امروز 
شاهد آن هســتیم به شدت مخالفت 
می کند. باید امکانات آموزشــی برای 
همه دانش آموزان، چه پولدار و چه فقیر 

یکسان شود.

»توسعه ایرانی« نتایج کنکور مدارس دولتی و سمپاد را بررسی می کند

شکاف آموزشی یا شکاف طبقاتی؟! 

یادداشت

فائزه ناصح، دکترای روانشناسی عمومی 

ترس یکی از مهمترین مفاهیمی است که 
آدمی در طول زندگی برای بقا و مصون نگه 
داشتن خویش از خطرات احتمالی محیطی 
به کررات تجربه اش می کنــد. از اینرو همه 
انســان ها در طول حیات با انواع مختلفی از 
ترس ها دست به گریبان هســتند؛ به بیانی 
دیگر آدمی هرگاه از فرصتی استفاده  کند و به 
قلمروی ناشناخته ای قدم گذارد و یا به طرز 
جدیدی با دنیایی بدیع برخورد کند، هراس 
را تجربه می نماید. در بســیاری از مواقع این 
هراس مانع از آن می شــود تا آدمی بتواند با 
زندگی خود به پیش حرکت کنــد. از اینرو 
ترس های افراد گاها ممکن است مانعی برای 
دســتیابی به موفقیت های آنان تلقی شوند؛ 
ترس هایی که همچون خــوره ذهن و روان 
فرد را درگیر می کنند و ســبب می شوند تا 
فرد شکســت را تجربه کند و از دستیابی به 
اهداف و مقاصد خویش بــاز بماند. بنابراین 

هر کسی حداقل یکبار با ترس هایی همچون 
ترس از مرگ، تنهایی، ترس از تغییر، ترس 
از دوست داشــتتنی نبودن، ترس از دست 
دادن، ترس از قضاوت شدن، ترس از نرسیدن 
به موفقیت و ... روبرو شــده اســت و چه بسا 
برخی از افراد هســتند که با این ترس های 
مختل کننــده روزگار می گذرانند و زندگی 
می کنند. در واقع وقتــی این مدل از ترس ها 
بر روح و جسم آدمی نفوذ پیدا می کنند، وی 
را از انجام اعمــال و رفتار های روتین زندگی 
باز می ستانند به طوریکه در چنین شرایطی 
فرد توانایی خویش را برای عملکرد مثبت و 

حرکت رو به جلو از دست می دهد.
روانشناسان معتقدند »ترس« می تواند به 
عنوان تنها دشمن درونی انسان تلقی شود که 
در ضمیر نا خود آگاه جا خوش کرده و با نفوذ 
در زندگانی شخص، ســبب تضعیف روحیه 
وی می شــود، به گونه ای که فرد نمی تواند 
هیچ کنترلی بر اعمال و رفتار خویش داشته 
باشد، زیرا خود را تسلیم ترس هایش می کند. 
بنابراین به لحاظ روانشناسی می توان گفت 

ریشه بســیاری از مسائل و مشــکالتی که 
آدمی با آنها دســت و پنجه نرم می کند، در 
مفهوم »ترس« نهفته اســت. بر این اساس 
شناختن ترس ها و ریشــه یابی کردن عللی 
که سبب پدید آیی این احساس ناخوشایند 
و مختل کننده شده است نخستین گام برای 
مواجهه و روبرو شــدن فرد بــا ترس هایش 

محسوب می شود.
»ترس« در حقیقت یکی از ساز و کار های 
حیاتی بقاســت کــه در زمره یکــی از چند 
احساس بنیادین و فطری انسانی قرار دارد؛ 
»ترس« معموال احساســی نا خوشایند اما 
طبیعی است که در واکنش به خطرات واقعی 
و یا پاســخ به یک محرک منفی خاص ایجاد 
می شود تا به این ترتیب فرد بتواند از خود در 
برابر خطرات پیــش رو محافظت نماید؛ ولی 
اگر به این احساس نا خوشــایند بیش از حد 
بها داده شــود به گونه ای کــه عملکرد های 
اجتماعی، شغلی، تحصیلی فرد مختل شوند 
و شخص نتواند خود را با شرایط جدید وفق 
دهد، تبدیل به اختالل و بیماری می شــود 

که بر این اســاس فرد باید در جهت پیدایش 
ریشه های اصلی ترس ها و احساسات منفی 
خویش درصدد درمــان باشــد. با توجه به 
تحقیقات و پژوهش های روانشناسی می توان 
گفت علت اصلــی ایجاد »تــرس« مربوط 
به اتفاقات و حوادثی که شــخص در دوران 
کودکی ونوجوانی خویش تجربه کرده است 
که اغلب آنها بر اثر روش هــای غلط تربیتی 
والدین، شکل گرفته است. به گونه ای که حتی 
در دوران بزرگسالی نیز آثار و پیامد های منفی 
و ناخوشایند ترس های دوران کودکی جسم، 
روان و ذهن فرد را تســخیر کرده و همچون 
سِد معبر، مسیر حرکت به سمت موفقیت و 

پیشرفت را از وی سلب کرده است.
پیرو مطالب ذکر شــده بجــز روش ها و 
الگوهای غلط فرزند پروری کــه والدین در 
تربیت فرزند خویش بــه کار می برند عوامل 
دیگری همچون تنبیه های نا درست، سابقه 
ژنتیکی و خانوادگی، اختالالت مغزی، عوامل 
عاطفی و روانی، بهره گیــری از مواد مخدر، 
نداشتن اطالع و آگاهی، عدم تسلط و کنترل 
بر موقعیت های مبهم و نا شناخته و همچنین 
تجارب منفــی دوران طفولیــت و کودکی 
از اصلی ترین مواردی هســتند که ســبب 
پیدایــش و ظهور ترس هــای بیمار گون در 
وجود فرد می شــوند. روانشناســان با توجه 

بر نتایج تحقیقــات و پژوهش ها معتقدند از 
بهترین راه های مقابله بــا هراس ها در کنار 
تقویت اعتماد به نفس، بازســازی تصورات 
ذهنی و تجربه عوامل ترس زا، تقویت ایمان، 
توجه کردن به نکات مثبــت، ارائه الگوهای 
مناسب، ایجاد عالقه و انگیزه، آموزش مقابله 
و دفاع، تغییر محیط، از بین بردن زمینه های 
ترس، ایستادن در برابر ترس ها و روبرو شدن 

با آنهاست. 
البته نکته حائز اهمیت آن است که تالش 
برای از بین بردن احســاس ترس و سرکوب 
کردن آن امری بی فایده محسوب می شود، 
چراکه فرد باید در ابتدا ریشــه اصلی و منشا 
ترس های خویش را شناسایی کند. بنابراین 
راهکار مؤثر آن است که درگام نخست فرد با 
عزمی راســخ تصمیم بگیرد که با ترس های 
خویش مواجه شــود؛ ســپس با مراجعه به 
متخصصان روانشناس در جهت ریشه یابی 
علــل و عوامل بوجود آوردنــده هراس های 
خویش، گامی رو به جلو در جهت پیشــرفت 
و بهبــودی ســالمت روان خویــش بردارد 
که در این صــورت می تواند بــا به کار بردن 
رهنمود هــای روانشناســان و مشــاوران 
به تدریــج از احســاس یــأس و درماندگی 
مختل کننده برخاسته از ترس های خویش 

در زندگی رهایی یابد.

نقش ترس در زندگی روانی-اجتماعی انسان

بیش از ۷۰ درصد رتبه های 
برتر کنکور امسال در 

رشته های ریاضی، تجربی و 
انسانی دانش آموزان سمپاد 

هستند.  ۹۱ درصد نفرات 
برتر شهرستانی در مدارس 
سمپاد درس خوانده اند. ۶۶ 
درصد دانش آموزان تهرانی 

که جزو نفرات برتر کنکور 
۹۸ هستند در مدارس 

غیرانتفاعی و نمونه دولتی 
درس خوانده اند

به نظر من تفاوت مدارس 
با یکدیگر هیچ ربطی به 
کیفیت آموزشی ندارد و 

تنها تفاوت مدارس دولتی با 
مدارس غیردولتی و سمپاد 

و غیرانتفاعی در نحوه و 
مقدار پول گرفتن خالصه 

می شود. بعضی مدارس 
فقط نوک انگشت شان را 
در جیب مردم فرو کرده و 
بعضی دیگر دست شان تا 
آرنج در جیب مردم است
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