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گزارش شب هولناک برفی
عبدالحمید حسین نیا

تلگرام 09128197782

برخ��ی از کاس��بها و خانوادهه��ا
ب��ه جای اینک��ه زبالهه��ا را در مخازن
زبال��ه تخلی��ه کنن��د ،در ج��وی آب
س��رازیر میکنن��د و باع��ث آبگرفتگی
جویه��ا و زحم��ت ف��راوان رفتگران
زحمتکش ش��هرداری و تکثیر موشها
میشوند .هموطن عزیز و گرامی! لطفاً
زبالههایتان را در مخازن زباله بگذارید و از ریختن آنها در جویها جدا
خودداری کنید!
هنوز عید نشده ،برخی فروشندگان،
قیم��ت آجیله��ا را افزای��ش داده اند.
خواهشمند اس��ت بازرس��ان تعزیرات
حکومت��ی برای پیش��گیری از اجحاف
به مشتریان طرح مبارزه با گرانفروشان
و بازدی��د از خش��کبار و قنادیها را در
اولویت کارشان قرار دهند.
جوابیه 1

جوابیه مترو به یک پیام مردمی

احترام��ا در خصوص مطلب مندرج در آن روزنامه ،چهارش��نبه  25بهمن 1396
صفحه  2با مضمون :میزان حقوق پرسنل جدید مترو .ضمن تشکر از این مسافر
گرامی به اطالع میرساند :از سال  1380نظام مزد شرکت مطابق طرح طبقهبندی
مشاغل که به تصویب وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی رسیده محاسبه و پرداخت
میشود و به طور مستمر توسط نهادهای نظارتی تحت کنترل است.

جوابیه 2

جوابیه مترو به یک پیام مردمی

احتراما در خصوص مطلب مندرج در آن روزنامه ،پنجش��نبه م��ورخ 96/11/26
صفحه  11با مضمون :درخواست اعزام قطار خالی ،ضمن تشکر از این مسافر محترم
به اطالع میرس��اند :در مواردی که س��رویسهای معمول در یک ایستگاه خاص
پاسخگوی تقاضای مسافران نباشد ،براساس شرایط و پس از انجام هماهنگیهای
الزم ،اقدام به برنامهریزی و اعزام قطار فوقالعاده خواهد شد .ان شاءاهلل با افزایش
ن��اوگان و تجهیزات فن��ی و در نهایت کاهش فاصله حرک��ت قطارها در خطوط
مترو،رضایت مسافران گرامی بیش از پیش حاصل گردد.

جوابیه 3

جوابیه مترو به یک پیام مردمی

10

باشگاه نویسندگان

دیدگاه خود در مورد مطالب و گزارش اصلی این صفحه را به صورت پیامک با شماره  3000141428در میان بگذارید.

احتراما در خصوص مطلب مندرج در آن روزنامه ،س��ه شنبه مورخ 1396/11/24
صفحه  11با مضمون :مشکل در مسیر عبور مسافران ایستگاه شهید حقانی ،ضمن
تش��کر از این مسافر محترم به اطالع میرساند :محدوده تحت اختیار ایستگاه در
محوطه ایستگاه ش��هید حقانی ،فقط ساختمان ورودی است و محوطه از مسجد
خرمشهر تا بزرگراه شهید حقانی در تملک و مالکیت شخصی شرکت اطلس پارس
(بانک انصار) میباشد ،با این وجود ایستگاه جهت تکریم ارباب رجوع و مشتریمداری
اقدام به نظافت محوطه مینماید و حتی در روزهای برفی ،شن پاشی و برف روبی را
تا دسترسی به پایانه اتوبوسرانی و موزه دفاع مقدس انجام داده است.

ش��نبه هفتم بهمن ماه  ،96از مطب که درآمدم
هشت و نیم شب بود.در میدان بازار دوم نازی آباد
به خودرو که رس��یدم دیدم روی شیشهها برف
نشسته .با آستین پالتو برفهای خودرو را تکاندم
و استارت زدم .بخار روی شیشه نشسته بود و با
روش��ن کردن بخاری هم برطرف نمیشد و من
ناچارا ً شیشههای خودرو را باز گذاشتم .فاصله مطب در نازی آباد تا منزل
من در چیتگر ،دریاچه شهدای خلیج فارس حدود چهل کیلومتر بود.
معموال نازی آباد هوای گرمسیریتر از سایر محالت تهران دارد .من باید
پیش بینی میکردم که وقتی در نازی آباد برف میبارد ببین جاهای دیگر
چه خبرهایی هست.
به بزرگراه آزادگان که رس��یدم بارش بی امان برف ،هم سنگینتر شد و
هم عصبانیتر!
برف پاک کنها دیگر قادر به روفتن برف از روی شیشه نبودند و در میان
برف شیشه ،گیر میکردند .از سوی دیگر بخار نشسته بر شیشه جلویی
دید مرا میگرفت و مانع از حرکت من به سمت جلو میشد .هوا مه گرفته
و گلولههای درشت برف سراسیمه و پرشتاب میبارید.
یک نیش ترمز مس��اوی بود با ُس��رخوردن خودرو در بزرگ��راه آزادگان
که همواره بس��تر تردد کامیونها و تریلیها تا خودروهای شخصی بود.
گذاشتم به دنده یک و دو ،نرسیده به پل ساوه برف چنان سنگین شد که
دید من فقط به وسعت محدودی که میان برفهای گیر کرده در برف
روبهای خودرو به تنگنا افتاده بود که ناگهان دیدم از پش��ت خودرویی
لغزنده به ش��دت به من کوبیده و مرا چند متر به جلو ُهل داد .در میان
انبوه برف و سوز و سرما و مصیبت هم من پیاده شدم هم راننده متخلف.
بر س��ر و پوستین هر دوی ما غباری س��نگین از برف نشسته ،صندوق
عقب را ورانداز کردم و س��پر عقب که چند جا تورفتگی پیدا کرده بود.
آیا چارهای بود که گذشت نکنم .پلیس را از کجا پیدا میکردیم؟ نگاهی
به آسمان انداختم ،پس از آن همه خشکسالی و اینک آنچه که آسمان،
در این همه مدت در خود تلنبار داش��ت و ناگهان از ش��کم خود خالی
کرده بود.
رو کردم به آسمان بغض کرده مه آلود و دستم را به دعا :که خدایا ...و زیر
لب آیه الکرسی میخواندم .میدانستم یک نیش ترمز مساوی با برخورد
قهرآمیز با یک خودرو سرگردان دیگر آن هم در این هیاهوی برف که خَ ر
بیار و باقالی بار کن .تمام حاشیه بزرگراه صفی بود از رانندگان در راه مانده
با خودروهایش��ان همچون قشون شکست خورده که یا قادر به حرکت
نبودند یا زنجیر چرخ میبستند یا سپر عقب شان کنده و آویزان شده بود.
ب��رف پ��اک کن خودرو من در می��ان تودهای از برف س��نگین که روی
شیشه نشسته بود گیر کرده بود و قادر به روفتن آن نبود و من از پنجره
بخارگرفته کوچک در میان دو برف پاک کن راه فراروی خود را به زحمت
تشخیص میدادم .با خود گفتم که اگر از آزادگان وارد بزرگراه کرج شوم،
مرا از این مخمصه به س��مت س��عادت ابدی سوق خواهد داد! تو نگو که
در بزرگراه کرج محش��ر دیگری برپا بود .خودروهای سبک و سنگین در
دو طرف بزرگراه در هم گیر کرده و هر چند دقیقه یک تکانی میخوردند
با خود گفتم :امش��ب تا صبح ،در این ش��ب بی انته��ا ،در ضیافت برف
مهم��ان خواهیم بود .با چه بدبختی از کنار گ��ذر ایران خودرو در رفتم.
چنان برفی در گرفته بود که جنگل چیتگر را نمیش��د تش��خیص داد،
تم��ام درختهای کاج زیر تلی از برف مدفون ش��ده ب��ود در راه میانبر
ایران خودرو ـ پیکان شهر سابق ـ هم دیدم صفی طوالنی از خودروهای
گیرکرده؛ با زحمت و با تالش خود را به جلو رساندم مشاهده نمودم در
سرباالیی مشرف تا میدان هر خودرو که میرسد بوکسباد میکند .نوبت
به من که رسید من هم بوکسباد کردم رفتم راست آمدم چپ ،دور خود
چرخیدم و الستیکها روی جاده لغزنده پرگاز میچرخید و صدای واهمه
سر میدادند.
از آن مخمص��ه ه��م درآمدم و به منطقه جنگلی رس��یدم که فقط زوزه
دهشتناک روباه و گرکها را میشنیدم .همسرم زنگ زد:
ـ کجا گیر کردی؟ چرا یک زنگ نمیزنی که نگران احوالت شده ام.
او نمیدانس��ت که در این چهار س��اعت در سپید راه بی پایان من فقط
نفسها را در سینه حبس کرده و دو مشتی فرمان را چسبیده بودم و مرا
یارای دست بردن به گوشی نبود :
شب تاریک ،بیم موج و گردابی چنین حایل
کجا دانند حال ما سبکباران ساحلها.

حیدر بایزیدی=کارشناس ارشد علوم تربیتی
این روزها حذف آزمونهای ورودی دانشآموزان دوره
دبستان به متوسطه اول و کنار رفتن تدریجی مدارس
س��مپاد ،جامعه آم��وزش و پرورش را ج��ان تازهای
بخشیده اس��ت.به جرات میتوان گفت این تصمیم
ارزش��مند و منطقی وزارت آموزش و پرورش تا این
تاریخ مهم ترین و بهترین عملکرد این وزارتخانه در
دولت تدبیر و امید بوده است که حرکتی اساسی در
راستای سند تحول بنیادین و برنامه درسی ملی در
نظام آموزش و پرورش است.اما نکته مهمی که وزیر
محترم آموزش و پرورش به آن اشاره کرد؛جایگزین
کردن برنامه شهاب جهت شناسایی استعدادهای برتر
در مدارس بود که کمتر در جامعه آموزش و پرورش و
رسانههای آموزشی به آن پرداخته شد ،در این مقوله
برآنیم ضمن پرداختن به عملکرد س��مپاد و حذف
تدریجی این مدارس به رویکردهای برنامه شهاب و
چالشهای پیش روی این طرح نیز بپردازیم.
در مورد عملکرد س��مپاد (س��ازمان مل��ی پرورش
استعدادهای درخش��ان) در طول سی سال گذشته
میتوان سوال و جوابهای متعددی را مطرح کرد اما
واقعیت این اس��ت که ما در طول ایام گذشته با یک
انحراف سی س��اله(از تاریخ تاسیس در سال )1366
آموزش��ی و پرورشی مواجه بوده ایم ،گواه این سخن
آن اس��ت که دانشآموزان و اولیا امروز از خبر حذف
استفاده از کتب کمک آموزشی و حذف آزمونهای
ورودی نمونه دولتی و تیز هوشان ابراز رضایت زیادی
دارند چراکه دانشآموزان فرصت تجربه کردن کودکی
را پی��دا میکنند و دیگر خ��ود را درگیر رقابتهای
ساختگینخواهندکرد.
دوره تحصیالت دانشآموزی (به ویژه دوره ابتدایی) به
واسطه روح مستعد و آماده فراگیر بهترین دوره برای
رشد و نهادینه شدن ارزشهاست این در حالی است
که با وجود مدارس تیز هوشان و نمونه دولتی نقطه
مطلوب و آرمانی برای دانشآموزان و اولیا در مقطع
ابتدایی پذیرش در آزمونهای تیز هوشان و مدارس
نمونهتبدیلمیشود.
در مرحله بعد تیپ ای��ده آل دانشآموز درس خوان
بهعنوان فردی تصور میش��ود که خ��ود را از دید و
بازدیدهای خانوادگی ،جشنها ،رفتن به مسافرت و...
محروم کرده و صرفا بر مطالعات درسی متمرکز است،
دانشآموز هم که به نوعی جدا سازی خود خواسته
رضایت داده به جای حضور در جمع خانوادهها ،تنها
به صرف وقت در اتاق خود میاندیشند و میکوشند
ب��ا درس خواندن از هراس س��رزنشهای خانواده یا
انتظارات فامیل هر چه بیش��تر خود را به تیپ یک
درسخوان ایده آل نزدیک کند ،نتیجه آنکه در پایان
دوره متوس��طه اول از یک سو شاهد از دست رفتن
فرصتها برای رشد ارزشها و شکل گرفتن شخصیت
دانشآموز هس��تیم و از س��وی دیگ��ر باید منتظر
عواقب ناش��ی از نهادینه ش��دن اضطراب در وجود
دانشآموزانباشیم.
همچنین درس��ت از زمانی که خانوادهها با افتخار از
قبولی فرزندان خود در مدارس تیز هوشان و نمونه یاد
میکنند نوعی احساس برتری در دانشآموز به وجود
میآورد که نتیجه آن اعتماد به نفس کاذبی است که
صرفا به لطف حضور در کالسهای متعدد تقویتی و
تست زنی ،توانستهاند بر سد ستبر چنین آزمونهایی
فایق آیند و در نهایت رشد اجتماعی دانشآموز که از
کارکردهای مهم آموزش و پرورش میباشد با پرورش
نوعی غرور کاذب عمال به بیراهه میرود.
پ��رورش قوه تعق��ل و ظهور تفک��ر در دانشآموزان
از دیگر کارکردهای آموزش و پرورش اس��ت که در
مدارس سمپاد به راحتی با تاکید فزاینده بر علوم پایه

و به حاش��یه راندن عامدانه علوم انسانی و اجتماعی،
به فراموشی سپرده میشود ،اندک دروس تعاملی و
خالق مانند تربیت بدنی ،انش��ا و هنر به سادگی قر
بانی کمبود وقت دروس علوم پایه مانند ریاضی و علوم
تجربی میشود و به جای پرورش خالقیت و تفکر اخذ
نمرات باال در اولویت قرار میگیرد.
کاهش اس��ترس خانوادهها ،کاه��ش اضطرابهای
وحش��تناک دانشآم��وزان ،افزایش تعل��ق و پیوند
دانشآموزان نس��بت به مدرس��ه ،رش��د هیجانات
مثبت مانند؛ ش��ادی ،لذت ،امیدواری ،خوشبینی...،
دانشآموزان ،کاهش اختالالت روانی و رفتاری مانند؛
تیکهای عصبی ،افسردگی ،پرخاشگری ...،از دیگر
مهمترین دس��تاوردهای حذف آزمونهای مدارس
نمونه و تیز هوش��ان میباش��د که از یک سو وزارت
آم��وزش و پرورش باید با جدیت بر حذف آنها تاکید
کند و از س��وی دیگر به منظ��ور جلوگیری کردن از
ایزوله کردن و جدا س��ازی دانشآموزان با هر ضریب
هوشی از شرایط عادی و جاری زندگی ،باید برنامهای
م��دون و جامع در راس��تای هدایت اس��تعدادهای
تحصیلی ارائه کند ،در همین راستا طرح شناسایی و
هدایت استعدادهای برتر (شهاب) از سوی بنیاد ملی
نخبگان به آموزش و پرورش ارائه شده که قرار است
در قالب این طرح دانشآموزان دارای اس��تعدادهای
گوناگون شناس��ایی و متناس��ب با تواناییهایشان
در هم��ان مدارس تحت پوش��ش و م��ورد هدایت
قرارگیرند.
نظر به اینکه بهعنوان مدرس طرح ش��هاب وظیفه
توانمندسازی همکارانم را در منطقه عهده دار هستم
الزم دانس��تم چند نکته در م��ورد این طرح ،جهت
روشن شدن اذهان عمومی و والدین ارائه نمایم:
 طرح شهاب در اکثر مناطق و استانها از پایه چهارمبه صورت چراغ خاموش شروع شده و به صورت برنامه
در حال اجرا میباشد.
 برنامه شهاب وظیفهای اضافه شده به وظایف طبیعیآموزش و پرورش نیست بلکه وظیفهای فراموش شده
از وظایف طبیعی آموزش و پرورش است که از جانب
بنیاد ملی نخبگان یاد آوری میشود.
 در برنامه شهاب ،شناسایی ،برخالف مدارس سمپادبه معنی پیدا کردن تعدادمح��دودی از دانشآموزان
دارای هوشهای برتر نیس��ت بلکه ش��ناخت ویژه
تکت��ک دانشآم��وزان و کس��ب توانای��ی توصیف
ویژگیها و تفاوتها ی ایشان به ویژه از منظر استعداد
مدنظراست.
 در برنامه شهاب ،هدایت برخالف مدارس سمپاد بهمعنی دادن امتیازات ویژه به دانشآموزان دارای هوش
و استعداد برتر نیست بلکه آشنا کردن خود دانشآموز
و افراد پیرامون از استعدادهای دانشآموز ،نشان دادن
راههای ممکن و موجود برای پرورش آنها و برداشتن
موانع پیش رو برای حرکت در مسیر نخبگی است.
 مقایس��ه افراد در برنامه ش��هاب از نظر استعداد بادیگران مد نظر نیس��ت بلکه مالک برتری استعداد
یا اس��تعدادهای برتر هر فرد در مفایس��ه با س��ایر
استعدادهای خود دانشآموز مد نظر است و حوزههای
هوشی در برنامه شهاب شامل استعدادهای کالمی-
بیانی ،ریاضی -منطقی ،هنری -موسیقایی ،فضایی-
بصری ،حرکتی  -بدن��ی ،اجتماعی ،علوم تجربی و
فرهنگدینیمیباشد.
با خصوصیات و اوصاف ذکر ش��ده ،جایگزین کردن
برنامه شهاب به جای مدارس سمپاد ،اگر چه در ظاهر
نوید خوبی برای تحقق عدالت آموزشی و اجرایی شدن
سند تحول بنیادین است اما واقعیت این است که برای
اجرای شدن هر طرح و برنامه ای در تمام ارگانها و

نهادها ،اول زیر ساختها و امکانات آن طرح یا برنامه
باید مهیا شود.ولی به نظر میرسد برنامه شهاب هم به
مانند سایر برنامههای ارائه شده در آموزش و پرورش
قبل از آنکه تمهیدات و زیر ساختها فراهم شود در
مدارس اجرا ش��ده و هر روز بر مشکالت این برنامه
اضافهمیشود.
از مهم ترین بسترهای الزم اجرایی شدن بهینه این
برنامه توانمندس��ازی درست معلمان است ،معلمان
باید به این توانمندی برسند که استعدادهای متنوع
ومتفاوت دانشآموزان را شناس��ایی و به رس��میت
بشناسند و در راستای این استعدادها به دانشآموزان
آموزش بدهند اما به نظر میرس��د سی و دو ساعت
دوره آموزش ضمن خدمت برای معلمان به هیچ وجه
نمیتواند مبنای توانمند شدن معلمان برای اجرای
برنامهشهابباشد.
محتوی کتابهای درسی و برنامه درسی ما در حال
حاضر در راستای برنامه شهاب نیست ،سمت و سوی
بیشترکتابهایدرسیبهسمتبهرسمیتشناختن
یک یا دونوع استعداد است در حالیکه همانطورکه
قبال اش��اره ش��د در برنامه ش��هاب تمام استعدادها
مدنظراست.
آموزش و پرورش غیر متمرکز میتواند بهعنوان یک
عنصر برانگیزنده در راستای اجرای برنامه شناسایی
و کشف اس��تعدادها ،عملکرد معلم را تسهیل کند
درحالیکه متمرکز و الزامی بودن برنامههای آموزش و
پرورش در بسیاری از موارد عامل بازدارنده در راستای
برنامه شهاب است.
تعدد برنامهه��ا در آموزش و پ��رورش مخصوصا در
آموزش ابتدایی مانع از اجرای درس��ت برنامه شهاب
خواهد ش��د با نگاه اجمالی به گویههای س��نجش
اس��تعداد و اهداف برنامه ش��هاب میتوان به راحتی
برنامه ارزش��یابی توصیفی را در برنامه شهاب تلفیق
کرد و نگرانی معلمان از افزایش حجم کارهای اجرایی
مدارس کاست.
عدم در نظر گرفتن شرایط کالسهای چند پایه دوره
ابتدایی و مناطق روستایی ،آگاهی کم همکاران نسبت
به مسائل روان شناسی دانشآموز و مفاهیم استعداد،
هوش و ...کندی فرآیند تغییر نگرشها و پایین بودن
انگیزه در بین برخی همکاران به دالیل متعدد از جمله
وضعیت معیشتی و اقتصادی ،تراکم باالی آمار باالی
دانشآموزی در کالسهای درس ،تجربه تلخ همکاران
از طرحها و برنامههای بیسرانجام گذشته و تعمیم
آن به برنامه شهاب ،وجود ابهام در برخی از گویههای
ابزار شناسایی و دش��واری ثبت اطالعات در سامانه
مربوطه ،تبیین و توجیه نادرست برنامه شهاب برای
اولیا و عدم مشارکت و همراهی آنها در اجرای برنامه
شهاب را میتوان از مهمترین چالشهای پیش روی
برنامه شهاب دانست اما علیرغم تمام این مشکالت،
شهاب مخالف تقسیمبندی دانشآموزان به دو گروه با
هوش و کم هوش است ،این برنامه داستان بیاستعداد
بودن برخی دانشآموزان و مستعد بودن عدهای دیگر
را تخیلی میداند جدا از اینکه بایستی به نگرانیهای
موجهومنطقیدرزمینهحذفمدارسسمپاداهمیت
داد.اما در پایان باید بپذیریم حذف آزمونها ی ورودی
مدارس سمپاد یک تغییر بزرگ در آموزش و پرورش
است و اجرای چنین تغییر بزرگی هم بسیار دشوار و
هممیتواندهزینههایگزافیبرایبسیاریازنیروهای
ستادی و خط مقدم داشته باشد اما این نکته کلیدی
را فراموش نکنیم که حذف تدریجی مدارس سمپاد
و آزمونهای ورودی برای ورود به مدارس متوس��طه
اول میتواند پایهگذار حذف ش��عبده کنکور با تمام
شعبههایشباشد.

