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تراکم فروشی۳۰سال گذشته 
پایتخت به اندازه کل تاریخ آن است

رئیس شورای اسالمی شــهر تهران گفت:  در 
طول ۳۰سال گذشــته به اندازه کل تاریخ تهران 
در معابر شــهری آن تراکم فروشــی انجام شده و 
ساختمان های ۲یا ۳طبقه به 5یا ۶طبقه افزایش 
یافته است. به گزارش ایرنا، محسن هاشمی افزود:  
متاسفانه تراکم فروشی ها بر اســاس تقاضا اتفاق 
افتاده است نه بر اساس الگوی حمل ونقل عمومی. 
او اظهارکرد:  سیاست شهرسازی در تهران و سایر 
کالنشهرها طی دهه های اخیر دچار انحراف بزرگ 
شــده و آن بی توجهی به الزامات توسعه مبتنی بر 
حمل ونقل عمومی است. هاشمی تاکید کرد:  توسعه 
مبتنی بر حمل ونقل عمومی تالش می کند رابطه 
متعادل و متناســب بین بارگذاری و کریدورهای 
حمل ونقل برقرار ســازد تا عرضه و تقاضای سفر 
به صورت متناسب و متعادل توزیع شود و گره های 
ترافیکی ایجاد نکند. او ادامــه داد:  یک خط مترو 
روزانه ظرفیــت یک میلیون ســفر را دارد و این به 
اندازه یک بزرگراه 5۰خط رفت و 5۰خط برگشت 
است. هاشمی با اشاره به ضرورت توسعه حمل ونقل 
عمومی عنوان کرد:  اگر هم ما می خواستیم مجوز 
ساخت برج بدهیم باید در کنار خط مترو می دادیم 
نه در حاشیه یک خیابان ۲۰یا ۳۰متری مجوز برج 

۳۰یا ۲۰طبقه بدهیم.
    

دستگیری ۱۸۷سارق، زورگیر و 
محکوم فراری در پایتخت 

رئیس پلیس پایتخت از دستگیری ۱۸۷سارق، 
زورگیر و محکوم فــراری در پایتخــت خبر داد. 
به گزارش ایســنا، سردار حســین رحیمی گفت: 
همــکاران من پس از حــدود یک مــاه انجام کار 
اطالعاتی و پلیســی و جمع آوری ادله و شــواهد 
چهارمین مرحله از طرح کاشــف را به مرحله اجرا 
درآوردند که در جریان آن ۱۸۷ســارق، زورگیر و 
مجرم فراری دستگیر شدند. او با بیان اینکه در اجرای 
این طرح ۴۷باند متالشی شــد ادامه داد:۱۱باند 
مربوط به ســرقت به عنف نظیر زورگیری و کیف 
قاپی، ۱5باند مربوط به ســرقت از منازل، ۱۰باند 
مربوط به سرقت خودرو و لوازم خودرو و دو باند نیز 
مربوط به جعل و کالهبرداری بودند.همچنین یک 
باند سه نفره که تهدید به اسیدپاشی کرده بودند از 
سوی ماموران دستگیر شــدند. رحیمی درباره ی 
وضعیت دختربچه ی ۲۱ماهه ای که اواخر تابستان 
امسال در منطقه قلعه نو شهرری مفقود شد گفت: از 
همان ساعات اولیه اعالم خبر مفقودی این دختربچه 
تیم های ویژه از پلیس آگاهی رسیدگی به موضوع را 
در دستور کار خود قرار داده و رسیدگی به این پرونده 
همچنان ادامه دارد. او با بیــان اینکه توقع داریم تا 
خانواده این دختربچه با پلیس همکاری بیشتری 
کنند اعالم کرد: بررسی ها و سرنخ هایی که ما از این 
پرونده به دست آوردیم حاکی از آن است که بحث 

ربایش این دختربچه منتفی است.
    

آخرین جزئیات از ابالغ طرح 
خشونت زدایی از مدارس

معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش وپرورش 
گفت: ســرزش کردن، تخریب کردن، برچســب 
زدن، مقایسه کردن و ناامید کردن دانش آموزان و 
آثار نامناســب روحی وروانی آن بیشتر از خشونت 
فیزیکی است. به گزارش میزان، رضوان حکیم زاده 
درباره آخرین جزئیات از ابالغ طرح خشونت زدایی از 
مدارس که مقرر بود مهرماه در مدارس اجرایی شود 
اعالم کرد: بر اساس آخرین اقدامات این طرح ابتدای 
آبان ماه در مدارس ابتدایی اجرایی خواهد شد. او با 
اشاره به اجرای بسته توانمندسازی آموزگاران در 
مدارس اظهار کرد: یکی از برنامه های مهم ما طرح 
خشونت زدایی همه جانبه از محیط مدارس با تأکید 
بر کرامت انسانی دانش آموزان است تا دانش، نگرش و 
مهارت های الزم را در مربیان ایجاد کنیم. حکیم زاده 
گفت: مدرسه یک بعد روانی اجتماعی آکادمیک دارد 
و باید با کودکان متناسب با شرایط خودشان رفتار 
کرد. در همین راستا کودکان باید در فضای مدارس 

احساس شادابی و نشاط داشته باشند. 

از گوشه و کنار

ریحانه جوالیی

بار اول نیســت که مجلس شورای 
اســالمی تصمیمات عجیب و غریب 
می گیرد. این بار اما تعدادی از نمایندگان 
مجلس با خط ونشــان کشیدن برای 
تدریس زبان انگلیســی در مدارس به 
دنبال آن هستند قانونی تصویب کنند 
کــه زبان انگلیســی از دروس مدارس 

حذف شود.
قضیه از این قرار است که 5۷ نماینده 
مجلس طرح یک فوریتی »رفع انحصار 
از زبان انگلیسی در نظام آموزش همگانی 
کشور« را به هیأت رئیسه مجلس ارسال 
کردند. بر اســاس این طــرح آموزش 
زبان  انگلیسی از برنامه مدارس حذف 
و اختیاری اعالم شده و دانش آموزانی 
که تمایل دارند به زبان انگلیسی مسلط 
شــوند برای یادگیــری می توانند به 

آموزشگاه های آزاد مراجعه کنند.
این طرح درحالی مطرح می شود که 
زبان انگلیسی یکی از مهم ترین دروس در 
مدارس است، اما بر اساس چنین طرحی 
دانش آموزان الزم نیســت به صورت 
اجباری زبان یاد بگیرند و از سوی یگر 
واضح است که زبان انگلیسی به عنوان 
زبان بین المللی مورد اســتفاده عموم 
مردم جهان است و در بسیاری از کشورها 

به راحتی صحبت می شود.
زبان انگلیسی دلیل ضعف درسی 

دانش آموزان
بر اساس این طرح قرار است آموزش 
تمامی زبان های انگلیسی و غیرانگلیسی 
اختیاری، از محیط مدرســه خارج و به 
آموزشگاه های آزاد ســپرده شود. در 
این میــان هزینه آمــوزش یادگیری 
زبان انگلیســی نیز به عهده دانش آموز 

خواهد بود.

کارشناسان تعلیم وتربیت این طرح 
را غیرکارشناسی می دانند و معتقدند 
در طرح نمایندگان برای حذف آموزش 
زبان انگلیســی در مدارس که موجب 
خصوصی سازی آن می شود، بوی مافیا 
به مشام می رســد و این طرح بازی در 
زمین مافیای آموزش است که می خواهد 
آموزش را از ســیطره دولت خارج و به 
بخش خصوصی بکشــاند و با ناکارآمد 
جلــوه دادن آموزش وپرورش خصوصاً 
در امر آمــوزش زبان انگلیســی برای 
خود مافیایی مشــابه مافیای کنکور 

درست کند.
استدالل نمایندگانی که الیحه حذف 
آموزش زبان انگلیسی در مدارس را امضا 
کردند، در نوع خود جالب و قابل توجه 
است. آنها می گویند تمام دانش آموزانی 
که اکنون موظف بــه گذراندن درس 
زبان انگلیسی هستند، عالقه به تحصیل 
در دانشــگاه ندارند، بنابراین اجبار در 
زبان انگلیسی می تواند در ضعف تحصیل 
این گروه از دانش آموزان تاثیرگذار باشد.

دالیل و چرایی این نمایندگان برای 
حذف زبان انگلیسی این ذهنیت را ایجاد 
می کند که گویا برخــی از نمایندگان 
مجلس نیاز به زبان انگلیســی را فقط 
محدود به دانشگاه و تحصیل در دانشگاه 
می دانند. گویا از نظر آنان افرادی که به 
هر دلیلی تمایل به تحصیل در دانشگاه 
ندارند هیچ برخــورد و مــراوده ای با 
جهان خارج نخواهد داشت و نیازی به 

زبان انگلیسی احساس نخواهند کرد.
با این حــال نماینــدگان در ادامه 
پیشنهاد کرده اند که در مناطق دورافتاده 
و محروم کــه »به هیچ عنــوان امکان 
برقراری آموزشــگاه های آزاد« فراهم 
نیســت، آموزش وپرورش با همکاری 
یکی از دانشگاه های مجری طرح »امکان 
آموزش فشرده یک یا دو زبان فقط برای 
دانش آموزان شــاخه نظری« را فراهم 

کند.  این در حالی  اســت که اصل ۳۰ 
قانون اساسی می گوید: »دولت موظف 
است وسایل آموزش وپرورش رایگان را 
برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه 
فراهم سازد و وسایل تحصیالت عالی 
را تا ســر حد خودکفایی کشور به طور 

رایگان گسترش دهد.«
این تصمیم اخیر نمایندگان مجلس 
برای مســئوالن آموزش وپرورش هم 
گنگ و نامشــخص اســت. به گزارش 
روزنامه ایران دست اندرکاران آموزش و 
پرورش گفته اند: »ما نمی دانیم که دقیقاً 
نمایندگان می خواهند چه اقدامی انجام 
دهند. در بسیاری از شهرها بخصوص 
اســتان های محروم ما آموزشگاه های 
زبان نداریم. باید در این باره شفاف سازی 

شود.«
مخالفت مجلس با رئیس جمهور

تمام تصمیمات اخیر درحالی گرفته 
شــد که چندی پیش حسن روحانی، 
رئیس جمهــور گفته بود بــا توجه به 
امکانات و خواســت مــردم باید زبان 
خارجی در ایران تدریس شود تا شغل 

بیشتری برای جوانان ایجاد کند. 
اردیبهشت امســال بود که حسن 
روحانی در دیدار بــا جمعی از معلمان 
گفت: »ما هرچــه بتوانیم جوانان خود 
را به زبان های بیشــتر دنیا آشنا کنیم 
دریچه ای جدید از علــم و دانش و فهم 
جهانی و شــناخت را بــر روی آنها باز 

کرده ایم.« 
بنابر گفته های روحانی، در جلسه 
شورای عالی انقالب فرهنگی این سوال 
مطرح شد که چرا در اروپا دانش آموزان 
بجز زبان رایج آن کشور باید دو زبان دیگر 
را یاد بگیرند، اما ایران در این زمینه یک 

گام عقب تر است.
بازتاب گسترده حذف 

زبان انگلیسی در رسانه ها
طرح نمایندگان مجلس در جهت 

حذف زبان انگلیســی از برنامه درسی 
مدارس بازتاب گسترده ای در رسانه های 
اجتماعی داشته است. کیفیت آموزش 
زبان های خارجی )انگلیسی و عربی( در 
سیستم آموزشی سا ل هاست که مورد 

انتقاد است.
کمتر دانش آموزی تنهــا به یاری 
آموزش در مدرســه، به زبان انگلیسی 
یا عربی مسلط می شود. از آن گذشته، 
گفتــه نماینــدگان در مــورد »عدم 
نیــاز دانش آمــوزان فنی وحرفه ای به 
زبان انگلیســی« هم جای پرســش 
دارد. تمامی رشــته های فنی، از جمله 
کامپیوتر، برق و مکانیک اصطالحات 
انگلیسی دارند و توانایی دانش آموز در 
خواندن و درک آنها بر کســی پوشیده 

نیست. 
واگــذاری وظیفــه آمــوزش 
زبان انگلیسی به آموزشگاه ها بسیاری 
از دانش آموزان را از حــق آموزش این 
زبان مهم بین المللی محروم و آن را به 
کاالیی تجاری تبدیل می کند. مسئوالن 
آموزش وپروش می گویند برای آموزش 
این زبان، استاندارد بین المللی را با توجه 
به مسائل بومی و فرهنگی ایران در نظر 
می گیرند و واگذاری آموزش این زبان به 
بخش خصوصی از این چارچوب خارج 

می شود.
محمد نیک نژاد، کارشناس تعلیم و 
تربیت هم با بیان این که مطرح کردن این 

بحث ها به ضرر دانش آموزان است، بیان 
کرد: استاندارد بین المللی برای آموزش 
زبان هــای مختلف در دنیــا به عنوان 
الگو وجــود دارد و ما از این اســتاندارد 
بین المللی استفاده کردیم. در عین حال 
مسائل بومی و فرهنگی خودمان را در 
کتب دیده و رعایــت کرده ایم اما حاال 
نمایندگان می خواهنــد درس به این 
مهمی را که برای همــه دانش آموزان 
مهم است حذف کنند، این کار به سود 

دانش آموزان نیست.
او به مشــکالت یادگیری زبان در 
مدارس اشــاره کرد و گفــت: برخی 
نمایندگان می گویند که دانش آموزان 
در مدرســه زبان یاد نمی گیرند برای 
همین باید این درس حذف شــود. این 
استدالل درست نیست. اول اینکه وقت 
کافی برای آموزش زبان انگلیســی در 
مدارس وجود ندارد. ۹۰دقیقه آموزش 
در هفته برای یک محصل دبیرستانی 
اصاًل کافی نیســت و البته تراکم باالی 
کالس موجب می شــود تا معلم نتواند 
آموزش اصولی داشــته باشد، بنابراین 
مجلس باید برای این مسائل برنامه ریزی 

داشته باشد.«
حذف زبان انگلیســی در مدارس با 
واکنش های زیادی از ســوی کاربران 
مجازی مواجه شد. بسیاری از کاربران 
از اهمیت این زبان نوشــته اند و عده ای 
گفتند در کشورهای دیگر از سه سالگی 
آموزش زبان انگلیسی را شروع می کنند، 
اما در ایران همان آموزش های دست وپا 

شکسته را هم حذف می کنند. 
زبان انگلیسی ابزاری برای 
شستشوی مغزی جوانان! 

درحالی  برخی از نمایندگان مجلس 
کمرهمت به قلع وقمع زبان انگلیسی در 
مدارس بسته اند که به گفته کارشناسان 
هم اکنون بیــش از ۶۰درصد مطالب 
علمی در دنیا به انگلیسی منتشر می شود 
و این زبان به اصلی ترین وسیله ارتباطی 
گویشی و نوشتاری بین المللی تبدیل 
شده اســت. محدود کردن یادگیری 
زبان انگلیســی به پویایی ارتباط ما با 
دنیای کنونی و حضــور ایران در جهان 

امروز لطمه می زند.
برخی معتقدند این طرح که موجب 
تحیر و تعجب کارشناسان آموزشی نیز 
شده است، می تواند دالیل غیرآموزشی 
هم داشته باشد. برخی از مسئوالن تصور 
می کنند آشنایی نسل جوان با زبان های 
بیگانه از جمله انگلیسی، باعث می شود 
که آنان ساده تر به دام تهاجم فرهنگی 
قرار بگیرند و آن کشورها از زبان انگلیسی 
به عنوان ابزاری برای شستشوی مغزی 
و تربیت نســل جوان بهره بگیرند و در 
این شــرایط دیگر تربیت نسل جوان با 
نظام ارزشی و ایدئولوژی کشور مشکل 

خواهد بود.
از سوی دیگر در رابطه با این تصمیم 
مجلس شورای اســالمی، بسیاری از 

کارشناســان حوزه آموزش وپرورش 
معتقدند این تصمیم مجلس اشــتباه 
اســت و عدالت آموزشــی را زیر سوال 
می برد. همچنین نمایندگان موظفند 
در این ناعدالتی آموزشــی پاسخگوی 

مردم باشند. 
از دست رفتن تنها فرصت آموزش

فارغ از تصمیمات نمایندگان مجلس 
باید به این موضوع اشاره کرد کرد که در 
میان مردم، به انــدازه زیادی ضعف در 
زبان انگلیسی دیده می شود و حاال تصور 
کنید اصلی ترین فرصتی که در اختیار 
افراد برای آشنایی با زبان انگلیسی است، 
در مدرســه از آنها گرفته می شود، اما 
خوب اســت فراموش نکنیم غالب پدر 
و مادرهایــی که فرزندانشــان را برای 
تحصیل روانه مدارس دولتی می کنند، 
از کدام قشر اقتصادی هستند و خوب 
است کمی به هزینه های هنگفت کالس 
زبان خارج از مدرســه هم فکر کنیم و 
بــه روزی فکر کنیم که پــدر و مادری 
به هر دلیلی هزینــه کالس کذایی را 
نداشته باشــد و آن فرزند یک کالم از 
زبان بین الملل دنیــا نداند و بعدتر وارد 
دانشــگاه شــود و هجمه ای از واژگان 
بیگانه مقابلش قرار بگیرد و آن وقت این 
سوال مطرح می شــود که پس تکلیف 
او که می خواســت به دانشگاه برود چه 
و آن موقع البد چنین شــائبه ای پیش 
می آید که گویا اولویت با آنهایی بوده که 
نمی خواستند دانشگاه بروند؛ و خالصه 
 هزار اما و اگر دیگر که نشان از پای لنگ 

چنین طرحی است.
تمام حرف این اســت کــه گرچه 
ناکارآمــدی آمــوزش در مــدارس را 
همه ما تجربه کرده ایم و کارشناســان 
زیادی از آن گفته انــد، اما وقتی حرف 
چنین طرحی به میــان می آید، بحث 
تبعیض مطرح می شــود و یاد اقشــار 
ضعیف و ساکنان روستاها و شهرهای 
کوچکی می افتیم که امکان حضور در 
آموزشگاه های آزاد را ندارند و در مقابل 
حضور در آموزشــگاه های معتبر برای 
خانواده ها مرفه عادی است و وقتی این 
موضوع چالشی می شود که این دو گروه 
از دانش آموزان باید در کنکور سراسری 
و دیگر مراحل تحصیلــی با هم رقابت 
داشته باشند و آنجاست که جوابی برای 

آن نداریم!

طرح حذف زبان انگلیسی از دروس مدارس به مجلس رفت؛

بازی در زمین مافیای آموزش

بررسی

یک روان شــناس دالیل تمایل نوجوانان به تنهایی و پناه 
بردن به فضای مجازی را تشریح کرد و به ارائه راهکارهایی برای 

افزایش ارتباطات اجتماعی آنها پرداخت.
به گزارش ایسنا، حمیرا آزادمنش با اشاره به دالیل تمایل 
بیشتر نوجوانان به تنهایی و پناه بردن به فضای مجازی گفت: 
تنهایی ممکن است حالت بین فردی داشته باشد که از ضعف 
مهارت های ارتباطی و ندانســتن روش های درست انتقاد و 
ارتباط نشات می گیرد. نوع دیگری از تنهایی درونی است که در 
این حالت فرد دائما احساسات خود را سرکوب و از برون ریزی 
آنها جلوگیری می کند. همچنین در حالتی دیگر، فرد هویت 
منســجم و روابط اجتماعی مطلوبی دارد اما باز هم احساس 
تنهایی می کند .این نوع حس، تنهایی وجودی است که درباره 
رابطه فرد با دنیا رخ می دهد.وی ادامه داد: در دوره نوجوانی  فرد 
کوله باری به نام تنهایی دارد کــه در داخل آن باید بی هویتی، 
تعارضات و تضادهای فکری را جای دهد و این کوله بار بر دوش او 
سنگینی می کند. وقتی که فرد از طریق انسان های مهم زندگی 
نیازهای خود را تامین نکرده و کنش و واکنش خوبی را دریافت 

نکند، به ناچار به جایی پناه می برد تا این بار را خالی کند.

این روانشناس که در یک برنامه رادیویی صحبت می کرد، 
با اشــاره به دالیل الگوبرداری نوجوانــان از فضای مجازی و 
روش های ایجاد هویت مستقل در آنها نیز تصریح کرد: زمانی 
که نیازهای روانی و اجتماعی یک نوجوان با آن همه تعارضات 
درونی و حس تنهایی در خانواده تامین نشــود، از آنچه که در 
فضای مجازی می بیند الگو برداری می کند. اگر ما منابع هویتی 
درستی را در جامعه عرضه کرده و در رسانه های عمومی مانند 
صدا و سیما از الگوهای آزاد اندیش اســتفاده کنیم، نوجوان 
احساس می کند می تواند آزادانه نظر خود را بیان و نظر دیگران 
را نیز دریافت کند. اینجاســت می تواند  به یک منبع هویتی 

درست نزدیک شود.
یوسف خدابنده لو درمانگر کلینیک سالمت ذهن سازمان 
فضای مجازی سراج نیز در پاسخ به این ســوال که روابط در 
فضای مجازی چگونه سبب تنهایی در نوجوان می شود؟ گفت: 
در فضای مجازی روابط متعددی داریم که عمق و صمیمیت 
آنها به شدت پایین است. در این فضا به محض دلخوری افراد 
یکدیگر را حذف می کنند، یعنی نوجوان به راحتی در این فضا 
به دست دیگران کنار گذاشته می شود و مجالی برای آموختن 

مهارت تحمل و بردباری نمی یابد. در واقع به دلیل این ویژگی ها 
نوجوان روابط گسترده اما ســطحی پیدا می کند که می تواند 

منجر به احساس تنهایی در نوجوان شوند.
وی افزود: از سوی دیگر نوجوان در این فضا دائما به دنبال 
الیک و تایید گرفتن از دیگران اســت و از فعالیت های روزمره 
زندگی دور شده و هرچه بیشتر در الک تنهایی خود فرو می رود.

این پژوهشــگر ضمن ارائه راهکاری بــرای والدین برای 
کنترل منطقی برنامه نوجوانان نیز توضیح داد: والدین به دلیل 
عالقه ای که به فرزندانشان دارند، محدودیت هایی برای آنها 
ایجاد می کنند که البته تربیت درســت در فرزندپروری هم 
حکم می کند تا حداکثر محبت و قانونگذاری را در نظر بگیریم. 
والدین فرزندان چون به آســیب های فضای مجازی آگاهی 
دارند، علیرغم تمام ویژگی های مثبت ایــن فضا، فرزندان را 

محدود می کنند که از نظر فرزندان ممنوعیت است.

وی افزود: برای اینکه فرزندان هم به صالح دید والدین آگاه 
شوند و این موضوع را به چشم یک برنامه و نه ممانعت ببینند، 

باید الزاماتی را رعایت کرد.
 نخست اینکه پدر و مادر دانش الزم در این زمینه را کسب 
کنند و با فرزندان خود وارد فضای مجازی شــوند. یعنی وب 
گردی های مشترکی با فرزندان داشته باشند. این کار عالوه بر 
اینکه والدین را با مشکالت و آسیب های این فضا آشنا می کند، 
احساس همدلی و صمیمیت میان نوجوان و خانواده را افزایش 

می دهد.
خدابنده لو توضیح داد: این رابطه منجر به طرح سوال هایی 
از سوی والدین و پاسخ آنها توسط فرزندان می شود که به مرور 
روابط بین اعضای خانواده را با گفــت و گو عجین و از تنهایی 
جلوگیری می کند. والدین نباید تنهــا ویژگی منفی این فضا 
را گوشزد کنند بلکه مزایای اســتفاده از این تکنولوژی را نیز 
یادآور شــوند. این برخورد آگاهانه و عادالنه روابط میان آنها 
را مســتحکم تر می کند و سبب می شــود این نگاه به عنوان 

محدودیت صرف از بین برود.
این پژوهشــگر تاکید کرد: فعالیت نوجوانان نباید در اتاق 
در بسته و به دور از دید والدین باشد. ابزارهای استفاده باید در 
جایی باشد که پدرو مادر بتوانند هرازگاهی فرزند خود را ببینند 

و رفتار او را تحت نظر داشته باشند.

چرا نوجوانان به فضای مجازی پناه می برند؟

57 نماینده مجلس طرح 
یک فوریتی »رفع انحصار 

از زبان انگلیسی در نظام 
آموزش همگانی کشور« 
را به هیأت رئیسه مجلس 

ارسال کردند. بر اساس این 
طرح آموزش زبان  انگلیسی 

از برنامه مدارس حذف و 
اختیاری اعالم شده است

برخی مسئوالن تصور 
می کنند آشنایی 

نسل جوان با زبان های 
بیگانه از جمله انگلیسی، 

باعث می شود که آنان 
ساده تر به دام تهاجم 

فرهنگی بیافتند
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