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برای کنکور  95سنوات سال سوم متوسطه تأثیر داده خواهد شد

اجتماعی

8

شماره 4603

برای کنکور  95صرفاً س��نوات سال سوم متوسطه تأثیر داده
خواهد شد اما در صورت تصویب دو فوریت طرح اصالح قانون
سنجش و پذیرش دانشجو  ،آموزشوپرورش مکلف است سوابق
تحصیلی سه سال آخر متوسطه را که به صورت نهایی برگزار
میشود به شورای س��نجش و پذیرش اعالم کند .بهگزارش
خبرآنالی��ن ،محمد روش��ن معاون حقوق��ی و امور مجلس
وزارت علوم درباره تکلی��ف تاثیر معدل در کنکور  95گفت:
درصورت تصویب دو فوریت طرح اصالح قانون سنجش و پذیرش دانشجو،
آموزشوپرورش مکلف است سوابق تحصیلی سه سال آخر متوسطه را که
به صورت نهایی برگزار میشود به شورای سنجش و پذیرش اعالم کند تا

این ش��ورا با توجه به این سوابق و آزمون عمومی و تخصصی
نمرات و رتبههای اشخاص شرکتکننده در آزمون را به آنها
اعالم کند .او گفت :در این صورت با اصالح عبارتی که صورت
خواهد گرفت شورای سنجش و پذیرش در مورد میزان و نحوه
تأثیر هر یک از عوامل سابقه تحصیلی متناسب با تحت پوشش
قرار گرفتن امتحانات نهایی دوره سهساله آخر متوسطه آزمون
عمومی و اختصاصی در سنجش میتواند برنامهریزی کند و
نمرات و رتبههای اشخاص شرکتکننده در آزمون را مطابق قانون به آنها
اعالم کند.روشن ادامه داد :با این تفاسیر برای کنکور  95صرفاً سنوات سال
سوم متوسطه تأثیر داده خواهد شد.

روي خط آفتاب

88318556-88318555

 18درصد دختران ایرانی قلیان میکشند

دبیرکل جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات ایران به مصرف
قلیان در بین مردم به خصوص نسل جوان اشاره کرد و گفت:
 18درصد دختران ایرانی قلیان میکشند که رقم قابل تاملی
است .محمدرضا مس��جدی تهران افزود :براساس مطالعهای،
 43درص��د دختران و  64درصد پس��ران گفتهاند كه گاهی
قلیان مصرف میكردن��د كه به احتمال زیاد برخی از آنها به
دام اعتی��اد میافتند .وی بااش��اره به اینكه توتون قلیان اصال
استاندارد ندارد،اظهاركرد :اغلب توتون قلیانی كه در ایران مصرف میشود
از توتونهای خراب س��یگار تهیه میشود كه باید معدوم شود ،اما آنها را
پ��س از تركیب با م��واد افزودنی مختلف در اختیار م��ردم قرار میدهند.

دبیركل جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات ایران تاكید كرد
كه موضوع قلیان و بیماریهای ناشی از آن در  10تا  20سال
آینده در كش��ور به موضوع بسیار جدی تبدیل خواهد شد و
مس��ئوالن از همین حاال باید به فكر چاره باشند .به گزارش
عصرایران ،وی با اش��اره به اینكه در كش��ور ما تقریبا  12تا
14درصد افراد س��یگار مصرف میكنند اظهار كرد :در ایران
ح��دود 22درصد م��ردان و 3درصد خانمها س��یگار مصرف
میكنند.مسجدی با اشاره به اینكه 15درصد پسران دبیرستانی گفتهاند
روزانه سیگار مصرف میكنند ،افزود 51 :درصد دانش آموزان سابقه مصرف
قلیان و 31درصد سابقه مصرف سیگار دارند.

در برنامه ششم و بودجه 95

سیاستهای کالن محیطزیست

پيام كوتاه 3000141427

aloaftab@gmail.com

توجه به رفاه و آسایش دیگران و سهیم شدن در
غم و رنجش��ان،منافع و مزایای قابل توجهی به دنبال
دارد .برعک��س تمرکز به مناف��ع خویش و بی توجهی
به خواستههای مردم جز ضرر و زیان فرجامی ندارد.
0935...

| میثم پاشایی|

س��الروز شکس��ت حمله نظامی ش��یطان بزرگ،
آمری��کای جنایتکار در طبس گرامی باد .قطعا و یقینا
مؤمنین و مؤمناتی که دین خدا را یاری کنند ،خداوند
عالمیان نیز آنها را یاری خواهدکرد .این واقعه مصداق
نصرت الهی بود.

مدرس دانشگاه

0938...

انس��انها ب��رای اعتال و ع��زت نیاز ب��ه ارزیابی و
سنجش اعمال و کردار خودشان توسط خود و دیگران
هستند ،تا بدینوسیله رذایل اخالقی و شیطانی را پاک
و برصفات پسندیده و خداپسند خود بیفزایند.
0935...

س�لام .آق��ای رئیس جمه��ور روحانی 3س��ال
مس��ئولیت ش��ما گذش��ت هی��چ اقدامی ب��راي حل
مش��کالت روس��تاهای کش��ور انجام ندادید روستای
ینگیجه و سینار از توابع شهرستان ماهنشان از استان
زنجان را دریابید این روستا از نعمت گاز محروم است.
از ش��ما تقاضا داریم که این روستا را هم از نعمت گاز
محروم نکنید لطفا اقداماتی انجام دهید .با تشکر اهالی
روستای ینگیجه و سینار
0936...

ای نام��زد ای وکی��ل ای س��رورمان/آن وعده که
دادهای تو ش��د باورمان/آن وعده ک��ه دادی نگرفتیم
ولی/فکرش به خدا نمی رود از سرمان
…0911

ب��ا آغاز گرمای بهاری،عل��ف های هرزی در جای
آبخوری درختان می روید و در صورت نچیدن مستمر،
علف ه��ا عاملی برای عدم رش��د مطلوب و مناس��ب
درختان و در نهایت باعث خش��ک شدن تدریجی آنها
میشود.
0938...

کاش یک زمانی بش��ه این همه که برای دریافت
مالیات كه صداوس��یما تبلیغ میکند بگویند جوانان
بیایید به ش��ما کار بدهیم ازدواج بکنید خانه بخرید،
ماشین بخرید دولت از شما حمایت میکند.
0911...

سالم .آقای وزیر هفته معلم بر شما مبارک باد .من
یک بازنشسته در س��ال 91هستم ما حدود بیست نفر
هستیم که هنوز ذخیره مرخصی خود را به علت کمکاری
آموزش وپرورش منطقه یا استان نگرفتهایم ما به این پول
نیازداریم لطفا رسیدگی فرمایید .از فومن
0911...

سالم .االن غروب  95/2/11است هنوز از حقوق
م��ا بازنشس��تگان فرهنگی خبری نیست،مس��ئوالن
سفرههایش��ان پر و پیمان است کجا ميتوانند به فکر
ما باش��ند.فقط زمانی که به رای م��ا نیاز دارند کرمی
مینمایند!! از قزوین.
0912...

س�لام .دو روز اس��ت ادامه مطالب که در صفحه
اول اس��ت آدرس غلط م��ی دهید ،به صفحه مورد نظر
مراجعه می کنم بقیه نیست ،لطفا دقت كنيد .در ضمن
پیامها رو نصفه و نیمه چاپ نکنید ،متعاقبا پیام قبلی رو
میفرستم تا بدانید توهینی در آن نبوده.
آفتاب ي�زد :در صورت امكان عن�وان بفرماييد
پيام شما مربوط به كدام مطلب است.
0912...

انتظار ویژه می رود حوزه خدمات سازمان حمایت از
مصرفکنندگان صرفا در زمینه رسیدگی به نرخ و قیمت
کاالها نباش��د،بلکه بررسی سالمت و کیفیت کاالها نیز
جزء وظایف خطیر سازمان فوق است.
0938...

س�لام.آقای عبداهلل نوری ما به لیس��ت امید رای
دادیم ولی قرار نیس��ت مدیران احمدی نژاد س��ر کار
باشند.
0914...

قس��مت زیادی از پوکياس��تخوان باپیاده روی و
مصرف شیر قابل حل است.
0935...

لطف��ا یک بار دیگر نتیجه انتخابات تهران را برای
آقای ژاپن اسالمی تکرار کنید.
0910...

ببینید آقای هاش��می بزرگ  20س��ال پیش چه
انس��انهای بزرگ و فرهیخت��ه ای را انتخاب نموده،
مانند آقایان ترکان ،زنگنه و ...که هنوز هم در آسمان
خالقیت ،راستی ،درستی و پاکی میدرخشند.
0910...

آرامش واقع��ی و صلح جهانی پایدار،تنها در پرتو
آرامش باطن میسر است.
0935...

پیام های مردمی در صفحات15-8-6-2

برنام��ه شش��م به لح��اظ اینک��ه بالفاصله پ��س از ابالغ
سیاس��تهای کل��ی رهب��ر معظ��م انق�لاب در ح��وزه
محیطزیست ،همچنین بعد از اعالم برنامه مشارکت ملی
جمهوری اسالمی ایران در خصوص کاهش انتشار گازهای
گلخان��های تدوین و تصویب میش��ود ،از اهمیت بس��یار
باالیی برخوردار اس��ت.آنچه به عن��وان تهیه الیحه برنامه
در دولت یازدهم دنبال ش��د ،تشکیل شوراهای بخشی و
فرابخشی بودجه درخصوص محیطزیست بود که شورای
مربوط��ه با برگزاری جلس��ات متعدد و بس��یار زیاد ،ابتدا
وضعیت محیطزیست کش��ور را احصا و سپس SWOT
که ش��امل نقاط قوت و ضعف ،فرصتها و تهدیدهاست را
مشخص کرد و در نهایت پیشنهادهای خود را برای ستاد
برنامه و نیز بخشهای مرتبط با محیطزیست ارسال کرد.
در شورای برنامه محیطزیست به ریاست دکتر ابتکار معاون
رئیس جمهوری و رئیس س��ازمان حفاظت محیطزیست،
تمامی دس��تگاههای مرتبط ،تعدادی از استادان برگزیده
دانشگاهها و نیز دو نفر از نمایندگان تشکلهای مردم نهاد
حضور داش��تند ،همچنین این شورا به فراخور موضوعات
مطروح��ه در جلس��ات ،کارگروههای تخصصی تش��کیل
داده و از نظ��رات مدیران اس��تانی نیز بهرهمند میش��د.
آنچه در الیحه برنامه شش��م توس��عه آمده اس��ت ،شامل
دو قس��مت اس��ناد و احکام اس��ت .کتابچه اسناد ،حاوی
دو قسمت فرابخش و بخش است که فرابخشها درخصوص
سهمحور؛ محیط اقتصادی ،اقتصاد کالن و جمعیت ،آمایش
محیطزیس��ت و نظام اداری است ،بنابراین پیشنهادهای
شورای برنامه محیطزیست هم در بخش و هم در فرابخش
لحاظ شده است .احکام برنامه در سه قسمت احکام دائمی
که در مجلس در حال بررسی است ،احکام برنامه ششم و
احکامی که به تصویب دولت میرسد ،پیگیری شده است.
در احکام پیش��نهادی برنامه شش��م یک حکم به صورت
مشخص به محیطزیست پرداخته و در آن آمده است که
به منظور تحقق اهداف مندرج در اصل  50قانون اساسی
مبن��ی بر جلوگی��ری از تخریب و آلودگی محیطزیس��ت
و بهرهمن��دی از محیطزیس��ت مطلوب مندرج در س��ند
چش��م انداز ،همچنین اجرای سیاس��تهای کلی ابالغی
محیطزیس��ت ،تمامی دس��تگاههای اجرایی و بخشهای
خصوصی و تعاونی ،نهادهای عمومی غیر دولتی مکلفاند
ب��رای طرحهای عمده خود نس��بت ب��ه ارزیابی راهبردی
محیطزیس��ت ( )SEAو ارزیابی اثرات زیس��ت محیطی
( )EIAاقدام کنند .آنها موظف و مکلفاند ،سیاس��تها،
برنامهها و طرحهای خود را بر اس��اس شاخصها ،ضوابط
و معیارهای پایداری محیطزیس��ت ب��ه اجرا درآورند .این
ماده به نوعی در برگیرنده تمامی اهداف اسناد باالدستی و

نگاه

نحوه برخورد با
موتورسواران متخلف
| علي اكبر فرقاني|

در ميان مأموران پرتالش راهنمايي و رانندگي متأس��فانه
برخي از آنان ،رفتار نادرستي با موتورسواران دارند و حتي
در شرايطي كه كاله ايمني بر سر دارند و پشت خط عابر،
منتظرسبزشدنچراغراهنماييهستند،بهسراغموتورسوار
ميروند و وسيله نقليهاش را خاموش ميكنند و سوئيچ آن را
برميدارند تا آنجا كه رهگذراني كه شاهد صحن ه هستند،
گمان ميكنند راكب ،سارق يا آدمكش است!
رس��يدگي به تخلف موتورسيكلتس��واران ،كار بس��يار
پسنديدهاي است ،اما در اين مورد نقصهايي وجود دارد
كه بايد بهطور جدي و اساسي رفع شود ،به اين ترتيب
ك��ه راهنمايي و رانندگي ابتدا مق��ررات را خود رعايت
كند و س��پس راكبان موتورسيكلت را به رعايت قوانين
راهنمايي و رانندگي ،ملزم كند.
ب��راي اطالع از نقاي��ص مقررات راهنماي��ي و رانندگي

ماهی�ت مس�ائل محیطزیس�ت بهگونهای
است که برنامه ریزی برای رفع چالشهای
ای�ن ح�وزه ،همچنی�ن نتیجهگی�ری از
اقدام�ات و برنامهریزیه�ا در بلندم�دت
و بهص�ورت تدریجی اس�ت ،بس�یاری از
اقدام�ات و برنامهه�ا در س�طوح مختلف
سیاستگذاری ،برنامه ریزی ،اجرا ،نظارت
و جلب مشارکت مردم طی دو سال گذشته
توس�ط دول�ت یازده�م در زمین�ه رف�ع
چالشه�ای محیطزیس�ت در حوزهه�ای
مختل�ف همچ�ون تاالبه�ا و دریاچهه�ا
ص�ورت گرفت�ه که اگرچ�ه برخ�ی اثرات
مثب�ت ای�ن اقدامات قابل مش�اهده اس�ت،
اما به دلیل تعدد و گس�تردگی مشکالت و
نتیجه گی�ری تدریجی همچنان تا حصول
نتیجه کامل ،فاصله داریم

دربرگیرن��ده اس��ناد فرودس��تی مانند شاخصهاس��ت.
همچنین در این ماده ،تهیه آیین نامه به پیشنهاد سازمان
محیطزیست و با همکاری دستگاههای مرتبط ظرف شش
ماه باید به تصویب هیئت وزیران برسد .افزون بر این ماده،
در یک س��وم دیگر از مواد اح��کام نیز ،مباحث مربوط به
محیطزیست لحاظ شده است که این احکام عبارتند از:
• عوارض آالیندگی (موضوع تبصره  1ماده )38
• قانون مالیات بر ارزش افزوده
• تس��هیالت مال��ی خارج��ی ب��ا توجی��ه اقتص��ادی و
زیستمحیطی
• افزایش قیمت آب و استفاده آن در کاهش شدت انرژی،
آلودگی هوا و بهرهوری
• رهاس��ازی حقابههای زیس��ت محیطی ب��رای پایداری
سرزمین
• توسعه ندادن س��طح کشت و افزایش عملکرد در واحد
سطح و رعایت الگوی کشت مناسب با منطقه
• ارتقای شاخص بهرهوری آب
• اقدام برای احیا و تقویت منابع آبهای زیرزمینی
• توسعه کشت گلخانه ای
• پرداخ��ت نک��ردن هرگونه یارانه ب��ه محصوالت خالف
الگوی کشت
• تغییر ضوابط قیمتگذاری و بهای آب مصرفی متخلفان
م��واردي را ي��ادآوري ميكن��م .مأم��وران راهنمايي و
رانندگي موتورسيكلت كساني را كه گواهينامه نداشته
باشند ،توقيف و به پاركينگ منتقل ميكنند .راكب بايد
نام و نشاني يكي از دوستان و آشنايانش را كه گواهينامه
موتورس��يكلت دارد ،معرفي كند و مراحل دشوار اداري
براي ترخيص موتورسيكلت طي شود .هزينههايي مانند
انتقال موتورس��يكلت با خودروهاي بهاصطالح «كفي»،
جداگان��ه از راكبان متخلف اخذ ميش��ود ،هزينههاي
جانبي مانند تهيه كپ��ي و مراجعه راكب به پليس10+
براي اس��تعالم قبضهاي جريمه كه قب ً
ال  2000تومان
بود و حاال  3800تومان ش��ده اس��ت ،بماند از اينكه به
بهانه نداش��تن پول خُ رد  4000ه��زار تومان ميگيرند!
از اينها گذش��ته بستگي به اين دارد كه موتورسيكلت
به كدام پاركينگ منتقل ش��ده اس��ت .اگر به پاركينگ
خليجفارس ببرند ،راكب بايد مسافت طوالني طي كند تا
به آن محل برسد .هزينه پاركينگ به ازاي شبهايي كه
موتورسيكلت توقيف است ،جاي خود دارد .تا اين جاي
مطلب براي آن دس��ته از راكبان ك��ه مقررات را ناديده
ميگيرند و مأموران هم پيگيري ميكنند ،خوب است،
اما اينكه راكب پس از ترخيص موتورس��يكلت ،با اينكه
هنوز گواهينامه نگرفته اس��ت ،از هم��ان ابتدا مرتكب

همچنین در احکام دائمی که در مجلس ش��ورای اسالمی
در حال بررس��ی است مباحث مهمی چون ارزیابی زیست
محیطی در حال بررس��ی اس��ت.در مجموع برنامه ششم
توس��عه مؤید و مکمل تالشها و عزم جدی دولت یازدهم
ب��رای حفظ و بهبود محیطزیس��ت کش��ور اس��ت و این
موضوع شایس��ته قدردانی است .نظر به اینکه در مجلس
ش��ورای اسالمی در آس��تانه تصویب برنامه ششم توسعه،
همچنین بودجه سال 95قرار داریم نیازمندیم نگاه ویژهای
به محیطزیست و اعتبارات سازمان حفاظت محیطزیست
داش��ته باشند ،زیرا یکی از مهم ترین دغدغههای سازمان
حفاظ��ت محیطزیس��ت ،انع��کاس ابالغ سیاس��تهای
کالن محیطزیس��ت نظام توس��ط مقام معظم رهبری در
برنامه شش��م و بودجه  95است .ابالغ سیاستهای کالن
محیطزیس��ت کشور توس��ط مقام معظم رهبری پشتوانه
بس��یار محکمی برای محیطزیست است ،زیرا اگر تا امروز
برخی مس��ئوالن همچنان نس��بت به جای��گاه و اهمیت
محیطزیس��ت تردی��د داش��تند و به دالی��ل مختلف در
مباحث بودجهای و برنامهای کشور از محیطزیست غفلت
میکردند ،پس از ابالغ سیاس��تهای کالن توس��ط مقام
معظم رهبری و تاکیدات ایش��ان در اسفند سال گذشته،
تکلیف و خط مشی روشن و واضحی در حوزه محیطزیست
برای تمامي مس��ئوالن ایجاد شده اس��ت.ماهیت مسائل
محیطزیس��ت به گونهای اس��ت که برنامهریزی برای رفع
چالشهای این حوزه ،همچنی��ن نتیجهگیری از اقدامات
و برنام��ه ریزیه��ا در بلندم��دت و به ص��ورت تدریجی
اس��ت ،بس��یاری از اقدامات و برنامهها در سطوح مختلف
سیاس��ت گ��ذاری ،برنامه ری��زی ،اجرا ،نظ��ارت و جلب
مشارکت مردم طی دو سال گذشته توسط دولت یازدهم
در زمین��ه رفع چالشه��ای محیطزیس��ت در حوزههای
مختل��ف همچون تاالبها و دریاچهه��ا صورت گرفته که
اگرچه برخی اثرات مثبت این اقدامات قابل مشاهده است،
اما به دلیل تعدد و گس��تردگی مش��کالت و نتیجه گیری
تدریج��ی همچنان تا حصول نتیج��ه کامل ،فاصله داریم.
بحرانهای محیطزیستی دیر بروز میکنند و این به دلیل
قدرت بازیابی و خودپاالیی طبیعت است که البته محدود
اس��ت و اگر فش��ار از حدی بیشتر باش��د این خصلت نیز
توانایی بروز ندارد و بحرانهای متعدد محیطزیس��ت بروز
خواهد کرد.چهار الیحه زیست محیطی که در نوبت طرح
مجلس قرار دارد ،یکی از این لوایح ،الیحه هوای پاک است
ک��ه در آن ،موضوعات مهمی همچون عمر خودروها مورد
توجه و بررسی قرار گرفته است و همکاری نمایندگان در
اولویت بخشی به این لوایح و بررسی و تصویب آنها کمک
بزرگی به محیطزیست کشور خواهد بود.
تخل��ف ديگري ميش��ود ك��ه آن ه��م رانندگي بدون
داش��تن گواهينامه موتورسيكلت اس��ت و مأموران هم
بر حسب وظيفه ،دوباره موتورسيكلت را ميخوابانند! در
حالي كه اين يك نقص آش��كار در راهنمايي و رانندگي
اس��ت به دلي��ل اينكه اوالً بايد قانون��ي را وضع كنند تا
فروش موتورسيكلت به وس��يله فروشندگان به افرادي
كه گواهينامه موتورس��يكلت ندارند ،ممنوع ش��ود و در
صورتي كه راكب بدون گواهينامه س��وار موتورسيكلت
ش��د و موتورس��يكلت هم به پاركينگ انتق��ال يافت،
راكب��ان را مل��زم به دريافت گواهينام��ه كنند و پس از
ارائه گواهينامه ،موتورسيكلت را تحويل دهند .همچنين
ض��رورت دارد مراكز تعلیم راهنماي��ي و رانندگي براي
موتورس��يكلتها افزايش يابد ،زيرا در حال حاضر مراكز
آموزش و ارائه گواهينامههاي موتورسيكلت معدود است
و كالسهايي كه براي راكبان گذاشتهاند ،موجب اتالف
وقت و به نوعي دلزدگي راكبان موتورسيكلتها ميشود
و اين مس��ئله باعث شده است برخي از آنان از مراجعه
براي دريافت گواهينامه سر باز زنند .مأموران راهنمايي
و رانندگ��ي هم نبايد همه راكبان را به چش��م خالفكار
ببينن��د و ب��ا رفتارهاي خاص خود ،موج��ب نارضايتي
رانندگاني شوند كه مقررات را رعايت ميكنند.

دیدگاه

کنکور ،دور باطل
جزوههای کهنه
| سيد افشين طباطبايي|
محقق

کنکور پدیده اجتماعی تلقی میش��ود که از لحاظ اجتماعی،
اقتصادی ،روانی ،فردی و خانوادگی بس��یاری از افراد را درگیر
خود ساخته است .کنکور به حلق ه اتصال میان نظام آموزش و
پرورش و نظام دانشگاهی تبدیل شده است.
پژوهشه��ا نش��ان میدهد در این ش��یوه سرنوش��ت علمی
دانشآموز طی س��ه تا چهار س��اعت ،آن هم با استرس فراوان
تعیین میش��ود .در جوامع پیش��رفته برای ارزش��یابی سطح
علمی افراد س��از و کارهای منطقیتر و دقیقتری تعریف شده
است .روش آزمون سراس��ری امروز در دنیا دیگر کارآیی خود
را از دس��ت داده اس��ت و مانعی دست و پاگیر و ناعادالنه برای
شناسایی درست استعدادها و تواناییهای افراد است.
ما باید از ش��یوههای نوینی که در موسسات علمی بزرگ برای
استعدادیابی افراد بهکار میرود الگوبرداری کنیم .آزمون کنکور،
امروز به خاطرهای تلخ و پُر اس��ترس برای بس��یاری از افراد در
نسلهای مختلف تبدیل شده است .درصد کمی از افراد با عبور
از این گذرگاه در مس��یر درستی از رشد و توسع ه استعدادهای
فردی خود قرار گرفتهاند و درصد بسیاری اگر چه در دانشگاه
پذیرفته ش��دهاند ،ولی این پذی��رش و ادام ه تحصیل آنها در
مسیر تواناییهای بالقوهشان نبوده یا اینکه اصال موفق به ورود
به دانشگاه نشدهاند .تمام این موارد نشان میدهد آزمون ورودی
دانشگاه نتوانسته است سازوکار درستی برای قرار دادن افراد در
جایگاه درست خود باشد.
با نگاهی اجمالی به ش��یوه جذب دانشجو در موسسات علمی
معتب��ر و بزرگ دنیا متوجه میش��ویم این دانش��گاهها از چه
روشهایی اس��تفاده میکنند .درکشورهای پیشرفته به لحاظ
علمی افراد متناسب با عالقه و استعداد احتمالی که معموال خود
تخمین میزنند ،وارد موسسات علمی و دانشگاهی میشوند و
داستان از همین جا آغاز میشود ،برخالف کشور ما که ورود به
دانشگاه کار دشواری است ( خصوصا در سالهای گذشته!) اما
خروج از دانشگاه با سهولت بیشتری انجام میگيرد ،اما در این
کشورها ورود به دانشگاه آسان و خروج از آن بسیار دشوار است.
در واقع در کش��ورهای دیگر وقتی فرد وارد دانش��گاه میشود
ش��رایط آنقدر دشوار است و اس��اتید بهقدری از دانشجو کار
میکش��ند و به او تکالیف و پروژهه��ای خالقان ه علمی واگذار
میکنند که دانشجو تنها در صورت قابلیت و صالحیت کافی در
این فضا ماندگار خواهد شد ،در غیر این صورت باید عقبنشینی
کند .در این کشورها دانشجو به معنای واقعی باید جوینده دانش
باشد ،نه متقاضی نمره و مدرک.
برگزاری آزمون سراسری دانش��گاه و بار ارزشی که در جامعه
پیدا کرده ،بر شیوه تدریس معلمان در مدارس و دبیرستانها
نیز تاثیر منفی گذاشته است و دانش آموزان را از انجام کارهای
خالقانه نظیر فعالیته��ای آزمایش��گاهی ،کارگاهی ،هنری،
ورزش��ی و ...دور كرده ،و همگی را صرفا به رقابت و پیروزی در
این عرصه سوق داده است.
از طرفی کنکور س��بب رونق گرفتن بازاري به نام کالسهای
کنکور شده است که بعضا خانوادهها هزینههای زیادی را صرف
آن کرده و میکنند .این موسس��ات س��وای تبلیغات گسترده
بهخاطر جذب مش��تری بیش��تر ،از دانشآموزان ماشینهای
تستزنی میسازند که س��عی دارند با آموزشهای آنچنانی و
باال بردن سرعت و تکرار مداوم تستها ،تنها رکوردهای ایشان
را مثل ورزشکاران افزایش دهند .در حالی که باال رفتن مهارت
در تست زنی به معنای باال رفتن کیفیت دانش در فرد نیست و
این مهارت نشان از عمق دانش هیچکس ندارد.
اگر به تاریخ زندگی بزرگان علم نگاهی بیندازیم ،متوجه خواهیم
شد که هیچ کدام به این شکل تحصیل نکردهاند و اساسا چنین
دانشی را قبول نداشتهاند .کنکور فضای رقابت ناسالمی ایجاد
کرده که فرزندان ما را از تولید و بازتولید دانش��ی خالقانه جدا
میکند .کنکور همان دور باطل جزوههای کهنه و بیخالقیت
است .کنکور چه تعریف و چش��ماندازی از آینده به افراد داده
است؟ این تعریف تا چه اندازه درست بوده است؟
وقتی کنکور ارزشش در جامعه آن قدر زیاد میشود که به تنها
راه برای ورود به مراکز دانش��گاهی و به دس��ت آوردن منزلت
علمی و اجتماعی و ثروت تبديل میشود ،طبیعتا تعریف افراد
از آینده هم تعریفی مطلق و تک بعدی میشود و در واقع به
دانشآموزان فرصت داده نمیش��ود آینده را به شکل دیگری
برای خود ترس��یم کنند .گویی تنها فرصتی که به اجبار با هر
سطح کیفیت و به هر قیمتی باید آن را به دست آورند همین
راه و همین ش��یوه است و بس .این نوع تعریف سبب میشود
فرد به پرورش عناصر دیگر روانیاش نظیر هیجانات عاطفی و
احساسات کمتر اهمیت دهد .در ده ه پنجاه میالدی کارشناسان
و محقق��ان متوجه ش��دند علیرغم هوش علمی بس��یاری از
دانش��جویان دانش��گاه هاروارد آنان در زندگی اجتماعی ،افراد
چندان موفقی نبودند .دلیلش هم این بود که محیط آموزشی و
دانشگاهی صرفا توانسته بود  IQآنها را رشد دهد و نسبت به
 EQیا همان هوش هیجانیشان بیتفاوت بود .یعنی مهندسی
درستی نسبت به این رشد اتفاق نیفتاده بود.
ما باید با برداش��تن س��د کنکور اج��ازه دهیم اف��راد تعریف
متفاوتتری از آینده و موفقیت داشته باشند .تعریفی که آنها را
به مهارت ،خالقیت و رشد هوش هیجانی برساند نه اینکه آنها
را در یک امر و آن هم تست زنی و ورود به دانشگاه ماهر سازد.
کنکور میتواند بر سلسله اعصاب و روان دانشآموز و خانوادهاش
تاثیر منفی و استرسزا داشته باشد .دانشآموز و دانشجو باید
نگاهی گام به گام و پیوسته به موفقیت تحصیلی خود داشته
باش��د .در غیر این صورت برداش��تن قدمهای بلند آن هم در
آخرین لحظات کار دش��وار و پرفشاری است ،که ممکن است
فرد را دچار بیماری و استرس کند .نگاه و نگرش خانوادهها هم
به مسئله کنکور میتواند در باال یا پایین آمدن میزان استرس
دانشآموزان موثر باش��د .خانوادهای ک��ه این موضوع را حاد یا
بغرنج میکند و میخواهد تمام آمال و آرزوهای خود را با عبور
فرزندش از این س��د بهدس��ت آورد طبیعتا استرس زیادی در
فرزندش ایجاد میکند.

