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کــه انســان ها بتواننــد بــه کمــک  برخــورداری از آمــوزش یکــی از حقــوق بدیهــی هــر انســانی اســت. یــک حــق بدیهــی 
ــه تعبیــری دیگــر برخــورداری از آمــوزش فرصت هــای زندگــی فــرد را افزایــش  آن زندگــی خــود را بهبــود ببخشــند. ب

می دهــد.
بــا تلقــی بدیهــی بــودن حــق آمــوزش، از یک طــرف برخــورداری از آن را بــرای هــر یــک از شــهروندان و اعضــای 
جامعــه فــارغ از رنــگ، نــژاد، مذهــب، ملیــت و طبقــه الزامــی  مــی دارد و از طــرف دیگــر وجــود بســتر و ســازوکارهای 
کیــد قــرار می دهــد. درحالی کــه متأســفانه خبرهایــی از محــروم  الزم جهــت تحقــق برخــورداری از ایــن حــق مــورد تا
گــوش  شــدن دانشــجویانی از حقــوق بدیهــی خودشــان یعنــی تحصیــل در دانشــگاه بــه دالیلــی غیرقابــل توجیــه بــه 
گفته هــای معــاون آمــوزش ابتدایــی وزیــر آموزش وپــرورش در ســال تحصیلــی 98- می رســد و همچنیــن مطابــق 

کــه در تعــارض بــا بدیهــی بــودن ایــن حــق  کــودک در مقطــع ابتدایــی از تحصیــل بــاز ماندنــد،  97 حــدود 142 هــزار 
اساســی اســت.

ــنیده  ــش ش ــادی پیرامون ی ــای ز ــا صحبت ه ــن روزه ــه ای ک ــت  ــری اس ــم دیگ ــث مه ــز بح ــوزش نی ــدن آم ــی ش کاالی
می شــود. درحالی کــه بــر اســاس اصــل ســی ام قانــون اساســی »دولــت موظــف اســت وســایل آموزش وپــرورش 
رایــگان را بــراي همــه ملــت تــا پایــان دوره متوســطه فراهــم ســازد و وســایل تحصیــات عالــي را تــا ســرحد خودکفائي 
ــپرده  ــی س ــه فراموش ــا ب ــب دولت ه ــد از جان ــر می رس ــه نظ ــه ب ک ــه ای  ــد.« وظیف ــترش ده گس ــگان  ــور رای ــور به ط کش
گســترش مــدارس و دانشــگاه های غیرانتفاعــی، افزایــش ظرفیــت دوره هــای  کــه شــاهد  گونــه ای   شــده اســت، بــه 
کــه آمــوزش را در  کشــور هســتیم. بــه طــوری  کاهــش ظرفیــت دوره هــای روزانــه در دانشــگاه های  شــبانه و پردیــس و 
ــد  ــرای برخــورداری از آن بای کاال نمــوده اســت و شــهروندان ب ــه  ــرار داده و آن را تبدیــل ب مســیر خصوصی ســازی ق

هزینــه پرداخــت نماینــد.
بــرای  ایــن  جهــت  از  آمــوزش  اســت.  آمــوزش  حــوزه  اجتماعــی،  سیاســت گذاری  مهــم  حوزه هــای  از  یکــی 
بــرای  برابــر  آمــوزش  الزم  زیرســاخت های  فراهم ســازی  بــا  کــه  بــوده  توجــه  محــل  اجتماعــی  سیاســت گذاری 
ــوده  ــد نم ــرود را توانمن ــده و مط ــده ش ــیه ران ــه حاش ــراد ب ــش داده، اف کاه ــا را  ــر و نابرابری ه ــوان فق ــهروندان، می ت ش
و بــه جامعــه بازگردانــد و اعضــای جامعــه را قــادر ســاخت تــا اســتعدادها و توانایی هــای خــود را بازشــناخته و 
کــه بســیاری از مســائل و آســیب های  شــکوفا نماینــد و از تمــام ظرفیت هــای خودشــان اســتفاده نماینــد. چــرا 
موجــود اجتماعــی چــه بــه صــورت مســتقیم و چــه بــه صــورت غیــر مســتقیم متاثــر از نبــود برخــورداری از آمــوزش بــا 
کــه بــا اهتمــام و توجــه بــه حــوزه آمــوزش می تــوان از وقــوع، شــیوع  کیفیــت در جامعــه اســت. مســائل و آســیب هایی 

ــود.  ــری نم ــا جلوگی ــترش آن ه گس و 
گردیــد، مــا را بــر آن  کــه پیش تــر دالیــل آن بیــان  اهمیــت بــاالی آمــوزش در حــوزه سیاســت گذاری اجتماعــی، 
یــم. اهتمــام مــا بــر ایــن اســت در ســال پیــش رو  داشــت تــا در ایــن شــماره از نشــریه بــه بحــث آمــوزش در کشــور بپرداز
یــم، امــا  بیشــتر و بهتــر بــه بحــث آمــوزش و نابرابــری پرداختــه و بــه بازگویــی و بازشناســی مســائل ایــن حــوزه بپرداز
ــد، می باشــد؛ از  کــه دغدغــه ی ایــن حــوزه را دارن حرکــت در ایــن مســیر نیازمنــد همراهــی و همــکاری دوســتانی 

یــم. ــرای طــی نمــودن ایــن مســیر دعــوت به عمــل می آور همیــن مجــال از ایشــان ب
کــه همدالنــه نوشــته ها و یادداشــت های خویــش  ــا از تمــام دوســتان و همراهانــی  ــر خــود الزم دانســته ت در انتهــا ب
کمــال تشــکر و  ــد  کمــک نمودن کیفیــت نشــریه  ــه بهبــود  ــرار داده و ب ــرای ایــن شــماره از نشــریه در اختیــار مــا ق را ب

 .ــی را داشــته باشــیم قدردان
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کشــورها مبنــا را قــدرت  یابــی ســطح توســعه یافتگــی  گزارش هــای توســعه انســانی ســازمان ملــل بــرای ارز امــروزه 
انتخــاب انســان ها قــرار می دهــد. بــرای رســیدن بــه قــدرت انتخــاب بیشــتر بــرای انســان ها نیــز، شــرایط محیطــی 
کارکــرد  کنــد تــا قابلیت هــای هــر فــرد بتوانــد بــه  کــه برابــری منصفانــه فرصت هــا را ایجــاد  گونــه ای باشــد  بایــد بــه 
منجــر شــود. ایــن شــاخص توســعه انســانی، خــود از ســه مولفــه تشــکیل می شــود: نخســت برخــورداری انســان ها 
از عمــر طوالنــی و ســامت فیزیکــی، دوم تــوان دانــش و معرفت انــدوزی و ســوم تــوان دسترســی بــه منابــع و 
کــه بــا ایــن نــوع ســنجش،  امکانــات بــرای برخــورداری از ســطح مناســب زندگــی. مفــروض اساســی ایــن اســت 
یکــردی، بــه انســان همزمــان بــه صــورت  گــون توســعه انســانی تامیــن می شــود و ثانیــا در چنیــن رو گونا اوال ابعــاد 

ــزار« و »هــدف« فرآینــد توســعه نگریســته می شــود.  »اب
یکــرد در توســعه انســانی اهمیــت دو مفهــوم را بــه وضــوح نشــان می دهــد: اصالــت آمــوزش انســان ها و  ایــن رو
ــن  ــا ای ــا.  ب ــواع تبعیض ه ــن ان گرفت ــر  ــدون درنظ ــوزش ب ــه آم ــی ب ــی در دسترس ــت اجتماع ــت عدال ــرورت رعای ض
یکــرد توســعۀ انســانی، دیــدگاه هــای متعارضــی بــه وجــود  حــال در تفســیر اصــل برابــری آمــوزش از آغــاز پیدایــش رو
کنــون در بیــش  کــه ا کــرد. شــاهد ایــن امــر را مــی تــوان در ایــن دیــد  کیــد مــی  آمــد و هــر یــک بــر معیــاری از برابــری تأ
کــرده انــد، بیــش از 20 معیــار،  کــه اختصاصــًا بــر وضعیــت نابرابــری آمــوزش تمرکــز  از 20 پایــگاه بیــن المللــی داده 

گرفتــه اســت. بعــد و ســطح بــرای نابرابــری مــد نظــر قــرار 
گفتمانــی  یــف متفــاوت از نابرابــری آمــوزش را در یــک طیــف در نظــر بگیریــم، در یــک ســوی ایــن طیــف  گــر تعار ا
کیــد بــر برابــری آمــوزش را تنهــا در برابــری فرصــت در دسترســی بــه آمــوزش فــارغ از مانــدگاری کودک  کــه تأ قــرار دارد 
ــری هــای  ــری، تنهــا نابراب گیــرد و از ابعــاد نابراب کیفیــت آن و در نهایــت نتایــج آن در نظــر مــی  در نظــام آمــوزش، 

کتســابی) ماننــد جنســیت و معلولیــت و...( را غیــر مشــروع مــی دانــد ؛ و در ســوی دیگــر  ناشــی از عناصــر غیــر ا

نابرابری در آموزش
ورت پایش مستمر ضر

   رضا امیدی   
   فاطمه مقدسی   

   میرشاهین فاطمی   
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کامــل نظــام آمــوزش   ) inclusive(کــه برابــری آمــوزش را بــه معنــی دربرگیرنــده بــودن گفتمانــی قــرار دارنــد  طیــف 
کثــری، بلکــه حفــظ و نگهداشــت و  کنــد. در ایــن نــگاه هــدف نظــام آموزشــی نــه فقــط جــذب حدا فهــم مــی 
ــری هــای ناشــی  ــز تنهــا در نابراب ــری آمــوزش را نی ــر اســت و ابعــاد نابراب ــج آموزشــی براب در نهایــت یادگیــری و نتای
کتســابی نمــی بینــد بلکــه معتقــد اســت آمــوزش بایــد نابرابــری هــای ناشــی از پایــگاه طبقاتــی و  از عناصــر غیــر ا

کنــد. اجتماعــی افــراد را نیــز جبــران 
معیارهــای ســنجش میــزان نابرابــری آمــوزش نیــز بــر همیــن مبنــا، در دو ســوی ایــن طیــف قــرار میگیرنــد، در یــک 
کیــد مــی کننــد و اصطاحــًا میتــوان آنهــا را  کــه بــر برابــری در دسترســی بــه آمــوزش تأ ســو شــاخص هایــی قــرار دارنــد 
کــه بــر مانــدگاری،  شــاخص هــای حداقلــی در برابــری آمــوزش نامیــد و در ســویی دیگــر شــاخص هایــی قــرار دارنــد 
کننــد و اصطاحــًا میتــوان  گــروه هــای اجتماعــی عــاوه بــر دسترســی تمرکــز مــی  موفقیــت و یادگیــری برابــر همــۀ 
کثــری در برابــری آمــوزش دانســت. ابعــاد مــورد توجــه بــرای ســنجش نابرابــری آمــوزش  آنهــا را شــاخص هــای حدا
کلــی نابرابــری هــا هشــت  گیــرد. بــه طــور  نیــز در دو ســر ایــن طیــف بــه صــورت متفاوتــی مــورد توجــه قــرار مــی 
بعــد دارنــد: بعــد جنســیتی، سکونتی)شهری-روســتایی و اســتانی(، وضعیــت اقتصادی-اجتماعــی، قومیــت، 

دیــن، زبــان، ناتوانــی و وضعیــت مهاجــرت.
گــر بخواهیــم دیــدی جامــع داشــته باشــیم، نیــاز اســت  بــرای ســنجش وضعیــت نابرابــری آمــوزش در ایــران نیــز، ا
کنیــم. در ایــن یادداشــت، بــر مبنــای مــروری جامــع بــر پایــگاه هــای دادۀ داخلــی  بــه هــر دو ســر ایــن طیــف نظــر 
ــران  ــری آمــوزش در ای گذشــته و حــال نابراب ــد، وضعیــت  و خارجــی و نیــز محاســبۀ برخــی شــاخص هــای جدی
گرفــت و از میــان ابعــاد نابرابــری آموزشــی، عمدتــًا نابرابــری هــای ناشــی از شــکاف هــای  مــورد بررســی قــرار خواهــد 
ســکونتی) شهری-روســتایی و منطقــه ای( و در مــوارد معــدودی نابرابــری هــای ناشــی از وضعیــت اقتصــادی-

کــه در چهــار ســطح نابرابــری در ســواد، نابرابــری در دسترســی، نابرابــری در  گرفتــه اســت  اجتماعــی مــد نظــر قــرار 
مانــدگاری و نابرابــری در خروجــی هــای یادگیــری بــه آنهــا خواهیــم پرداخــت.

 وضعیت شاخص های نابرابری در سواد
برابــری در ســواد از جملــه شــاخص هــای حداقلــی در حــوزۀ برابــری آمــوزش اســت. بــه ویــژه برابــری در شــاخص 
کــه از مهــم تریــن شــاخص هــای اهــداف توســعه هــزاره اســت، از جانــب  ســواد جمعیــت جــوان)15 تــا 24 ســاله( 
گرفتــه اســت.  بررســی وضعیــت ســواد جمعیــت جــوان در ســه دهــۀ  کشــور هــا مــورد توجــه خــاص قــرار  کثــر  ا

کــه وضعیــت بــی ســوادی اســتانی همچــون سیســتان و بلوچســتان نســبت بــه میانگیــن  گذشــته نشــان میدهــد 
کشــوری تفــاوت بســیاری  گرچــه تغییــر داشــته اســت امــا همچنــان بــا ســایر اســتان هــا و نیــز میانگیــن  کشــوری، ا
کشــوری 15 درصــد، اســتان سیســتان و بلوچســتان 47 درصــد،  دارد. در ســال 70، بــا میانگیــن بــی ســوادی 
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کشــور، سیســتان و بلوچســتان 31 درصــد و در ســال 95،  در ســال ســال 78، بــا وجــود میانگیــن 5 درصــدی 
کشــوری 3 درصــد، سیســتان و بلوچســتان 13 درصــد از جمعیــت جوانــش بــی ســواد بــوده  ــا وجــود میانگیــن  ب

اند)ســالنامۀ آمــاری مرکــز آمــار ایــران(.
کمتــر  کــه بــه وضعیــت تفــاوت ســواد در خانوارهــا مــی پــردازد و خانوارهــای دارای   در شــاخصی فقــر آمــوزش نیــز 
از 5 ســال تحصیــل را معیــار فقــر آمــوزش قــرار میدهــد، اســتان سیســتان و بلوچســتان، در ســطح روســتایی، 
41 درصــد و شــهری، 17 درصــد فقــر آمــوزش داشــته اســت و میانگیــن فقــر آمــوزش در ســه اســتان سیســتان و 
کشــوری دارد)رســتمی و همــکاران،  یــادی بــا میانگیــن  بلوچســتان، یــزد و تهــران و آذربایجــان غربــی فاصلــه ی ز

 .)1395
کــه ایــن شــاخص هــا صرفــًا بــه داشــتن یــا نداشــتن ســواد توجــه مــی  کــه نبایــد از خاطــر بــرد ایــن اســت  نکتــه ای 
گانــه  کــه حداقلــی تریــن شــاخص در ایــن حیطــه اســت و پرداختــن بــه مقولــۀ کــم ســوادی نیــز از اهمیــت جدا کنــد 
کــم ســواد) زیــر ســیکل( هستند)سرشــماری  کــه نیمــی از بزرگســاالن بــا ســواد ،  ای برخــوردار اســت و از آنجــا 

کننــده تــر نیــز خواهــد  گفــت وضعیــت اســتان هــای محــروم تــر، نگــران  نفــوس و مســکن در ســال 95(، مــی تــوان 
شــد.

 وضعیت شاخص های نابرابری در دسترسی
برابــری در دسترســی بــه آمــوزش از جملــه شــاخص هــای حداقلــی در حــوزۀ برابــری آمــوزش اســت. در اینجــا 
پیــش  آمــوزش  بــه  نابرابــری در دسترســی  نابرابــری در دسترســی خواهیــم داشــت،  بــر ســه شــاخص  مــروری 
دبســتانی، نابرابــری در دسترســی بــه آمــوزش ابتدایــی و بازماندگــی تحصیلــی و نابرابــری فرصــت در دسترســی.

کننــدۀ بنیادهــای آمــوزش ســواد پایــه یکــی از مهــم تریــن پایــه هــای آموزشــی  دوره پیــش دبســتانی بــه عنــوان فراهــم 
کشــور جایــگاه قانونــی  در دنیــا بــه حســاب مــی آیــد. متأســفانه ایــن دوره در نظــام آمــوزش اجبــاری و رایــگان 
کل دوران تحصیــل )بــه خصــوص در مناطــق دو زبانــه( باعــث  نــدارد. بــا ایــن حــال تأثیــر ثابــت شــدۀ ایــن دوره بــر 
گــردد.  ــردن افزایــش پوشــش پیــش دبســتان اجــرا  ــاال ب ــرای ب گذشــته برنامــه هایــی ب ــا در 30 ســال  شــده اســت ت
کنونــی نــرخ پیــش دبســتان بــه دلیــل تکثــر متولیــان در ایــن حــوزه، محــل مناقشــه اســت)از  کــه آمــار  در شــرایطی 
گــزارش آمــوزش بــرای  گــزارش آمــوزش بــرای همــه(، طبــق  گــزارش توســعه انســانی تــا 58 درصــد در  42 درصــد در 
همــه)EFA( اختــاف نــرخ پوشــش پیــش دبســتانی میــان مناطــق شــهری و روســتایی، از دهــۀ هشــتاد تــا نــود در 
ایــران تغییــری نداشــته و 15 تــا 20 درصــد فاصلــه میــان ایــن دو منطقــه همــواره برقــرار بــوده اســت. بــا ایــن حــال بــه 
نظــر میرســد در دهــۀ 90 و بــا تصویــب دســتورالعمل پیــش دبســتانی رایــگان در مناطــق دو زبانــه، ایــن شــکاف در 
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کمی جبران خواهد شد. این مناطق 
مقاطــع ابتدائــی و راهنمایــی در ایــران ماننــد بســیاری از کشــورهای جهــان بــه عنــوان دوره الزم التعلیم محســوب 
ــرای بررســی وضعیــت  ــه همیــن دلیــل شــاخص پوشــش مقطــع ابتدائــی از شــاخص های اصلــی ب می شــوند و ب
کــه 51 درصــد بوده  گرچــه میانگیــن کلــی از ســال 50  نابرابــری آموزشــی در ایــران اســت. در رابطــه بــا ایــن شــاخص ا
، تقریبــا بــه 100 نزدیــک شــده اســت، امــا همچنــان شــکاف اســتانی در نــرخ پوشــش مقطــع دبســتان بــارز اســت و 
مناطــق محــروم، مرزنشــین و دو زبانــه ماننــد سیســتان و بلوچســتان، کردســتان و آذربایجــان غربــی در ســال هــای 

کمتریــن نــرخ ثبــت نــام دبســتان را دارا هســتند. اخیــر بــا حــدود 90 درصــد پوشــش تقریبــی، 
گیــری می کنــد. دو  یــه ای دیگــر دسترســی بــه آمــوزش عمومــی را انــدازه  شــاخص بازماندگــی از تحصیــل از زاو
کــه ســه اســتان  پژوهــش ملــی MICS )در دهــۀ هفتــاد(و EPDC)در دهــۀ هشــتاد( در ایــران نشــان مــی دهــد 
کــودکان بازمانــده از  کردســتان، بیــش از بقیــۀ اســتان هــا دارای  سیســتان و بلوچســتان، آذربایجــان غربــی و 
کــه یــک دهــه بعد)ســال 96-95(  تحصیــل در مقطــع ابتدایــی هســتند و محاســبات پژوهشــی در وزارت رفــاه 
کــه بیشــترین نــرخ بازماندگــی  گویــای شــکافی اســتانی اســت و نشــان میدهــد  گرفتــه اســت نیــز همچنــان  انجــام 
از تحصیــل در دوره دبســتان بــا فاصلــه بســیار نســبت بــه ســایر اســتان هــا بــه سیســتان و بلوچســتان تعلــق دارد. 
کــه ایــن نــرخ در ســایر اســتان هــای  بازماندگــی از تحصیــل در ایــن اســتان نزدیــک بــه 9درصــد بــوده، در حالــی 
ــد  ــترین درص ــز بیش ــی نی ــان غرب ــتان و آذربایج ــتان، خوزس ــای لرس ــتان ه ــت. اس ــد اس ــر از 2.6 درص کمت ــور  کش

ــد. ــتان دارن ــتان و بلوچس ــس از سیس ــل را پ ــی از تحصی بازماندگ
کــه نشــان دهنــدۀ عــدم اثرگــذاری شــرایطی همچــون  ــری فرصــت آمــوزش اســت  شــاخص ســوم، شــاخص براب
ــا  ــران تنه ــاخص در ای ــن ش ــت. ای ــوزش اس ــه آم ــی ب ــانس دسترس ــر ش ــینه ب ــا پیش ــد ی ــل تول ــژاد، مح ــیت، ن جنس
کــودکان در  کــه در پایــۀ پنجــم ابتدایــی، 22 درصــد از  بــرای یــک پایــه محاســبه شــده اســت و نشــان میدهــد 

کشــور فرصــت نابرابــری در دسترســی بــه آمــوزش داشــته اند)ایــن شــاخص نســبت بــه ســال 83، ده درصــد بهبــود 
کــه افزایــش میانگیــن تحصیــات والدیــن و ســرانه  داشــته اســت(. در ایــن مطالعــه نشــان داده شــده اســت 

ــدی،1396( ــوری و محم ــت.) ابون ــش داده اس ــودکان را افزای ک ــع  ــه موق ــور ب ــال حض ــوار، احتم ــد خان درآم
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 وضعیت شاخص های نابرابری در ماندگاری یا ادامۀ تحصیل
کشــور در نگــه داری دانش آمــوزان را نشــان مــی دهــد، عبــارت انــد  کــه توانایــی سیســتم آموزشــی  شــاخص هایــی 
از: شــاخص تــرک تحصیــل و نــرخ مانــدگاری، شــاخص تکــرار پایــه، نــرخ ارتقــا، ضریــب نابرابــری و ضریــب جینــی 
کارایــی و شــاخص افــت تحصیلــی. محاســبات  طــول دورۀ تحصیــل، میانگیــن طــول دورۀ تحصیــل، ضریــب 
گــردد و حتــی در برخــی پایــه هــا، داده  ایــن دســته شــاخص هــا، اساســًا بــه صــورت رســمی در ایــران اعــام نمــی 
هــای خــام ســالنامه بــه صــورت غیــر واقعــی اشــتباه اعــام شــده انــد. در متوســطۀ دوم نیــز بــه دلیــل نــدادن بخشــی 
از داده هــا در ســالنامۀ آمــاری، اساســًا امــکان محاســبۀ نــرخ هــا وجــود نــدارد. در اینجــا بــه برخــی یافتــه هــای ایــن 

کــرد. شــاخص هــا اشــاره خواهیــم 
و  سیســتان  کــه  حالــی  در  اســت.  کشــور  کل  بــرای  درصــد   83.7 مانــدگاری،  کلــی  نــرخ   1370 ســال  در 
بــه خــود  را  مانــدگاری  میــزان  کمتریــن  بــا )%76(  و همــدان  آذربایجــان غربــی )%71(  بلوچســتان)%71.6(، 
کل نــرخ مانــدگاری بــه 90.5 ارتقــا یافتــه اســت و ســه اســتان محــروم  اختصــاص داده انــد.در ســال 1378 در 
آذربایجــان  و  غربــی)%82.1(  آذربایجــان  بلوچســتان)%72.7(،  و  سیســتان  ترتیــب  بــه  را  شــاخص  ایــن  در 
کــه بــا وجــود افزایــش نــرخ مانــدگاری تــا  شــرقی)85.4( هســتند و یافتــه هــای مــا در ســال 1395نیــز نشــان میدهــد 
98.9 درصــد در ابتدایــی و 96.6 درصــد در متوســطه اول، شــکاف اســتانی در ایــن مقاطــع همچنــان باالســت 
کهکیلویــه و بویــر احمــد)3.3( در ابتدایــی و  و ســه اســتان سیســتان و بلوچســتان)5.3(، لرســتان)3.5( و 
سیســتان و بلوچســتان)9.7(، آذربایجــان غربــی)5.08( و خراســان شــمالی)5.07( بــه ترتیــب باالتریــن نــرخ هــا 

را در تــرک تحصیــل دارا هســتند.
یکــی دیگــر از شــاخص هــا در حیطــۀ نابرابــری در مانــدگاری، شــاخص ضریــب نابرابــری و ضریــب جینــی اســت 
کنــد. هرچنــد ایــن الگوهــا می تواننــد  ــدگاری طــول دوران تحصیــل را محاســبه مــی  ــع میــزان مان ی کــه نحــوه توز

کمتــر در آمــوزش و پــرورش ایــران مــورد  کشــور باشــند،   گویــای بخشــی از وضعیــت نابرابــری آموزشــی در هــر 
گــزارش توســعه انســانی وضعیــت  کشــوری اعــام مــی شــوند. در  گرفتــه انــد یــا صرفــا بــه صــورت  محاســبه قــرار 
کــه در مقایســه بــا ضریــب 0.25 در میانگین  نابرابــری آمــوزش در ایــران در ســال 95-96،  0.37 اعــام شــده اســت 
کشــورهای توســعه یافتــه، دو تــا ســه برابــر بیشــتر اســت. پژوهــش  جهانــی، یــک و نیــم برابــر بیشــتر و در مقایســه بــا 
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ــا ســطح اســتانی و شــهری  ــر ایــن شــاخص ت گ ــه ا ک ــز نشــان میدهــد  ــران نی ــی در دهــۀ هشــتاد در ای بانــک جهان
کل  کننــده تــری را نیــز نشــان میدهــد) ضریــب نابرابــری آمــوزش در  روســتایی، محاســبه شــود، وضعیــت نگــران 
کــه ایــن شــاخص در مناطــق روســتایی و ویــژه زنــان تــا 55 درصــد نیــز  کشــور در دهــۀ 80 )0.44( اســت، در حالــی 

ــش دارد(.  افزای
 وضعیت شاخص های نابرابری در خروجی های یادگیری

ــد، شــاخص افــت تحصیلــی  ــرورش ان ــری در پیامدهــای آمــوزش و پ ایــن دســته از شــاخص هــا، نشــانگر نابراب
کیفیــت یادگیــری از ایــن جملــه انــد. در ادامــه بــه بررســی برخــی آمــار در شــاخص  و شــاخص هــای مربــوط بــه 
کیفیــت یادگیــری یکــی از  ــه  ــوط ب ــز( خواهیــم پرداخــت. شــاخص هــای مرب کیفیــت یادگیری)تیمــز و پرل هــای 
یــادی مــی تــوان  محتوایــی تریــن شــاخص هــای ســنجش نابرابــری هســتند و بــه همیــن ســبب تفاســیر و نتایــج ز

برداشــت نمــود.
ی نتایــج آزمــون  در بعــد تأثیــر شــکاف طبقاتــی بــر نابرابــری یادگیــری، براســاس پژوهــش وحیــد منــش)2017( بــر رو
ی کشــورهای شــرکت  ســال 2011 آزمــون تیمــز و محاســبه نابرابــری فرصــت در دســتیابی بــه آمــوزش بــا کیفیت بر رو
کشــورها بــا نابرابــری شــدید در  کننــده در ایــن آزمــون )کــه در شــکل 13 نمایــش داده شــده اســت(، ایــران یکــی از 
میــزان یادگیــری مــی باشــد. نتایــج پژوهــش صالحــی اصفهانــی)2013( نیــز نشــان مــی دهــد احتمــال اینکــه یــک 
یاضــی( تیمــز  کــودک 4 ســاله در خانــواده ای بــا باالتریــن امکانــات )دهــک هــای بــاالی اقتصــادی( در امتحــان )ر
کمتریــن  کــه  کودکــی  گیــرد، ۵۵درصــد اســت. در مقایســه شــانس  ســال 2007 در میــان 10 درصــد اول آزمــون قــرار 
ــن  ــری در ای ــن نابراب ــت. همچنی ــد  اس ــا 4 درص ــادی( تنه ــن اقتص ــای پایی ــواده دارد، )دهکه ــت را در خان حمای

گســترش بــوده اســت. آزمــون از ســال 1380 تــا 1390 رو بــه 
مطالعــۀ مقایســه ای مــا از نمــرات دانــش آمــوزان ایرانــی در آزمــون هــای تیمــز و پرلــز در ســالهای 2003، 2007، 2011 

و 2015، نابرابــری میــان شــهر و روســتا و همچنیــن فقیــر و غنــی را بــه وضــوح نشــان داده اســت.
یاضــی آزمــون  گــروه هــای مختلــف در آمــدی در بخــش ر بــرای مثــال نمــودار زیــر نمــرات فرزنــدان خانــواده هــای 

تیمــز نشــان داده شــده اســت. ایــن جــدول نشــان دهنــده رابطــه مســتقیم میــان ســطوح در آمــدی و دســتیابی 
کیفیــت مــی  کــه ثروتمنــدان بیــش از 2 برابــر فقــرا بــه آمــوزش بــا  گویــای آن اســت  کیفیــت اســت و  بــه آمــوزش بــا 
گرفتــن هــر چــه بیشــتر ثروتمنــدان از  گرفــت فاصلــه  کــه مــی تــوان از ایــن آمــار  رســند. همچنیــن نتیجــه دیگــری 
کــه یــک دانــش آمــوز دبســتانی ثروتمنــد 3 تــا 4  فقــرا در ســطوح بــاالی یادگیــری اســت. ایــن بــدان معنــی اســت 
کــه در مقاطــع  برابــر شــانس بیشــتری بــرای موفقیــت در آزمونهــای دشــوار دارد. از ایــن الگوهــا مــی تــوان حــدس زد 
کــم بضاعــت بــرای  باالتــر تحصیــل نیــز ایــن شــکاف وجــود داشــته و حتــی تعمیــق مــی یابــد و تــوان دانــش آمــوزان 
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کمتــر از اقشــار مرفــه خواهــد نمــود.  کنکــور را چندیــن برابــر  رقابــت در آزمونــی ماننــد 

ــر میــزان یادگیــری نیــز یافتــه هــای ایــن آزمــون هــا وضعیتــی مشــابه را  در بعــد تأثیــر شــکاف شــهری- روســتایی ب
ــطوح  ــز در س ــتایی نی ــهری و روس ــکاف ش ــه ش ک ــد  ــی ده ــان م ــز نش ــز نی ــون پرل ــج آزم ــی نتای ــان میدهند.بررس نش
یــاد اســت. بــرای مثــال معــدل نمــرات دانــش آمــوزان دبســتانی شهرنشــین در  مختلــف دشــواری آزمــون، بســیار ز
ســطوح 1، 2 و 3 دشــواری، دو تــا ســه برابــر معــدل دانــش آمــوزان روســتایی اســت. ایــن آمــار حکایــت از آن دارد که 
کــه  کیفیــت یادگیــری در مناطــق شــهری بیــش از دو برابــر مناطــق روســتایی اســت. بــه معنــای دیگــر دانــش آمــوزی 
کــرده و دوران دبســتان را بــه پایــان رســانده اســت، در حالــت عــادی دو برابــر یــک  در یــک شــهر معمولــی زندگــی 

دانــش آمــوز روســتایی مهــارت هــای مربــوط بــه خوانــدن را داراســت.

ــرار  ــابهت 90% تک ــا مش ــز ب ــز نی ــون تیم ــتا، در آزم ــهر و روس ــکاف ش ــورد ش ــاال در م ــای ب ــداول و نموداره ــوی ج الگ
یاضیــات و علــوم در مناطــق شــهری بــه طــور  کیفیــت یادگیــری ر کــه ســطح  شــده اســت. ایــن بدیــن معناســت 
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متوســط بیــش از 2 برابــر مناطــق روســتایی در کشــور اســت. عــاوه بــر ایــن، مقایســه ایــن شــکاف میــان ســال هــای 
کــه علــی رغــم بهبــود نســبی وضعیــت نمــرات دانــش آمــوزان روســتایی،  ــا ســال 1394 نشــان مــی دهــد  1380 ت

کیفیــت یادگیــری طــی ایــن 15 ســال تغییــر چندانــی نکــرده اســت. فاصلــه میــان شــهر و روســتا در 
 کالم آخر

کــه بــه چشــم مــی آیــد،  در یــک مــرور جامــع بــر یافتــه هــای نابرابــری آمــوزش در ایــران، نخســتین نکتــه ای 
کنــون تنهــا بــه صــورت مقطعــی، محــدود  محدودیــت دسترســی بــه اطاعــات اســت و آمــوزش و پــرورش ایــران تا
کشــوری، اطاعاتــی را در اختیــار چنــد پایــگاه بیــن المللــی داده قــرار داده اســت)البته در ایــن  و صرفــًا در ســطح 

کیفیــت یادگیــری، یــک اســتثنا اســت(.  ــگاه بیــن المللــی) IEA ( در حیطــۀ  بیــن پای
کــم تــا ســطح منطقــه ای و شــهری- روســتایی  پایــش مســتمر و ملــی وضعیــت نابرابــری آمــوزش در ایــران، دســت 
کــه تقریبــًا تمامــی شــاخص  کشــور اســت. در شــرایطی  گــذاری آمــوزش در  امــروز یکــی از ضــرورت هــای سیاســت 
کــه وضعیــت آمــوزش در مناطــق مــرزی و اســتان هــای محــروم، بــا میانگین  هــای مــورد بررســی گویــای آن  هســتند 
گــذاران را دچــار فریــب میانگیــن هــا  یــادی دارد، عــدم شــفافیت در ارائــۀ آمــار، سیاســت  کشــوری فاصلــۀ ز هــای 
کمرنــگ تــر مــی ســازد. از دیگــر  کــرد دولــت در حــوزۀ آمــوزش را  گــذاری و هزینــه  کــرد و ضــرورت ســرمایه  خواهــد 
گــر  یــع مخــارج بــدون احتســاب نیازهــای آموزشــی منطقــه هاســت، ا ســو، یکــی از چالــش هــای نظــام آمــوزش، توز
کمبــود هــا  یــع عادالنــه تــر بودجــه متناســب بــا  گــردد، بــه توز کشــور محاســبه  وضعیــت نابرابــری آمــوزش در مناطــق 

 .کــرد کمــک بیشــتری خواهــد  و نیازهــای مناطــق محرومتــر 
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پــرورش  و  آمــوزش  در  خصوصی ســازی  نمــود  اولیــن 
بعــد از جنــگ بــود. دولت هــا بــا توجــه بــه تــوان خــود و 
کــه شــرایط اجتماعــی اجــازه دهــد کوشــیدند  تــا جایــی 
بــه دوش  را  آنهــا  و  کــرده  شــانه خالــی  وظایفشــان  از 
کــه بــه تصریــح اصــل 30  جامعــه بیندازنــد. در صورتــی 
کیفــی و رایــگان دانش آمــوزان  قانــون اساســی، آمــوزش 
ــه اشــکال  ــه عهــدۀ دولــت اســت. ب ــا مقطــع دیپلــم ب ت
مختلــف تــاش شــده تــا ایــن مــورد قانــون اساســی دور 
کار نشــده اند،  زده شــود و هــر جــا موفــق بــه انجــام ایــن 
کرده انــد.  اقــدام  برنامه هــا  و  مصوبــات  قالــب  در 
نمونــه اخیــر مصاحبــه طیبــه ماهــرو زاده و روایتــش از 
چگونگــی تاســیس مــدارس فرهنــگ نشــان می دهــد 
تــا چــه انــدازه باندهــای مافیــای آموزشــی از رانــت بــرای 
ایجــاد مــدارس خصوصــی برخوردارنــد و هــر دولتــی 
ــی  ــدارس خصوص ــود م ــد خ ــرای بان ــه ب ــده و رفت ــه آم ک

ایجــاد نمــوده اســت.
کنــم  اشــاره  متاخرتــر  نمونه هــای  بــه  بخواهــم  گــر  ا
غیرانتفاعــی  اســم  کــه  خصوصــی  مــدارس  از  غیــر 
گفــت.  گذاشــته اند بایــد از مــدارس حمایتــی  یشــان  رو

کــه  می شــود  گفتــه  مدارســی  بــه  حمایتــی  مــدارس 
در آن هــا دولــت از در خریــد خدمــات وارد می شــود 
و در واقــع خدمــات آموزشــی را از بخــش خصوصــی 
کــه دولــت در اصــل پولــی  می خــرد؛ بــه ایــن صــورت 
بــه بخــش خصوصــی می دهــد تــا آنهــا دانش آموزانــی 
کار  کننــد. در ظاهــر  رایــگان ثبت نــام  بــه صــورت  را 
خوبیســت امــا دولــت دیگــر مســئولیتی در ایــن قبــال 
کــه  نــدارد و ایــن بــه عهــده بخــش خصوصــی اســت 
نســبت بــه آمــوزش دانش آمــوزان پاســخگو باشــد. در 
پرداخــت  دولــت  هــم  را  دانش آمــوز  آن  هزینــه  ظاهــر 
کیفیــت آموزشــی و شــرایط  میکنــد امــا نکتــه ی مهــم، 
ــا  ــی م نیروهــای آموزشــی در آن مــدارس اســت. از طرف
یــادی از  بــا بحــران بیــکاری روبــرو هســتیم و تعــداد ز
بیــکار  مختلــف  رشــته های  فارغ التحصیــل  جوانــان 
کــه  کســانی  هســتند و در ایــن زمینــه، پیمانــکاران و 
کــه  ی آموزشــی ای  طــرف قــرارداد دولــت هســتند، نیــرو
کننــد را بــه  کار جــذب  ی  قــرار اســت به عنــوان نیــرو
کننــد، از میــان  جــای اینکــه از بیــن معلمــان انتخــاب 

می گیرنــد.  فارغ التحصیــان  و  بیــکاران  ارتــش 

خصوصی سازی
 و سلب مالکیت عمومی به سود اقلیت

   جعفر ابراهیمی   
   فعال صنفی معلمان   
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گــر چــه بــرای بخشــی از جامعــه شــغل ایجــاد شــود امــا  ا
کــه هــدف پیمانــکار و موســس  مشــکل اینجاســت 
پیگیــری مســاله آموزشــی نیســت و بــدون پاســخگویی 
کار می گــردد  ی  بــه دولــت، به دنبــال ارزان تریــن نیــرو
کــه در مــواردی حقوقشــان 200 و 300 هــزار تومــان در مــاه 
کار اســت یعنــی  4 برابــر زیــر حداقــل  بــرای 40 ســاعت 
مناطــق  در  خصوصــا  کــه  نیروهایــی  اســت.  حقــوق 
کــه تــن بــه ایــن  دورافتــاده و محــروم هســتند ناچارانــد 
کــه حتــی بیمــه  کار سراســر اســتثمار بدهنــد. به طــوری 
کســب می کننــد  ندارنــد. بــا ایــن شــرایط نــه تخصصــی 
و نــه از دوره هــای بازآمــوزی بهــره می برنــد. پیمانــکار 
کثــر رســاندن ســود خــود هســتند و  بــه حدا به دنبــال 
ــدارد. دولــت  مســائل آموزشــی برایشــان موضوعیــت  ن
کار را  کــه ایــن بخــش  ــه دنبــال ایــن اســت  هــم فقــط ب
گــردن بخــش خصوصــی  بــدون نظارتــی درســت بــه 

بینــدازد. 
در  آتش ســوزی  اثــر  در  دانش آمــوز  چندیــن  فــوت 
کــه چنــدی پیــش رخ داد، از  مدرســه ای در زاهــدان 
گفتــه می شــود 12  تبعــات چنیــن وضعیتــی اســت. 
درصــد  ده  و  خصوصــی  بخــش  در  مــدارس  درصــد 
بــه  طریــق  ایــن  از  و  هســتند  حمایتــی  مــدارس  هــم 
گــذار می شــوند و ایــن بــه معنــای  بخــش خصوصــی وا
از  زمینه ســازی دولــت در جهــت ســلب مســئولیت 
خــود اســت. وقتــی چنیــن برنامه هایــی اجــرا می شــود 
کــه زمزمه هایــی هــم در بودجــه  شــاهد ایــن هســتیم 
اجــازه  پــرورش  و  آمــوزش  بــه  کــه  می گیــرد  صــورت 
می دهــد تــا  بهره بــرداری اقتصــادی مــدارس، از طریــق 

رواج دهــد.  را  از محــل خــود،  اجــارۀ بخشــی هایی 
نفروختــه  را  کــه هیــچ بخشــی  ادعــا می کنــد  دولــت 
کــردن زمینه هــای  اســت امــا در عمــل در حــال مهیــا 
ســلب مالکیــت اســت. مگــر ادعــای اینکــه بودجــه ای 
در  کــردن  دســت  و  نــدارد  وجــود  مــدارس  بــرای 
جیــب والدیــن و دانش آمــوزان چیــزی غیــر از ســلب 
کــه در ســازمان  از طرفــی میبینــم  مالکیــت اســت؟ 
مشــارکت های مردمــی و مــدارس غیرانتفاعــی دولــت 
خصوصــی  بخــش  برنامه هــای  از  حمایــت  بــرای 
از  این هــا  می دهــد.  ترتیــب  مالــی  مشــوق های 
کــدام بودجــه تامیــن می شــود؟ اینکــه بخــش  محــل 

بــا  بــه مســیر خــودش ادامــه دهــد  خصوصــی بتوانــد 
مــن  می شــود.  ممکــن  مــردم  و  دانش آمــوزان  بودجــه 
وجــود  اساســی  قانــون   30 اصــل  گــر  ا می کنــم  فکــر 
نداشــت اینهــا دســت بــه فــروش مــدارس هــم می زدنــد 
کننــد  کار را  کــه نمی تواننــد ایــن  امــا در شــرایط فعلــی 
در قالــب برنامــه ششــم توســعه و بودجه هــای ســاالنه 
کــه  اقــدام می کننــد. در نتیجــه، شــاهد ایــن هســتیم 
کثریــت نابرخــوردار جامعــه، آمــوزش بی کیفیــت دارند  ا
کــه بــا اســتانداردهای  و اقلیــت برخــوردار از آموزشــی 
کنکورمحــور همســو اســت، بهــره می برنــد؛  تکنیکــی و 
بهتــری  کاالی  و  پرداخــت  بیشــتری  پــول  کــه  چــرا 

می کننــد.  یافــت  در
نظــام  کلــی  سیاســت  خصوصی ســازی  سیاســت 
آن  و  دولــت  ایــن  بــه  ربطــی  و  اســت  کمیــت  حا و 
تــا  یســین های خصوصی ســازی  تئور و  نــدارد  دولــت 
کــه می تواننــد تــاش می کننــد ایــن را اعمــال  جایــی 
نتیجــۀ  کــه  کارگــران  به ســامان  نــا  وضعیــت  کننــد. 
در  کــه  سیاســت هایی  و  اســت  خصوصی ســازی 
کاال تبدیــل  حــوزه ســامت اعمــال می شــود تــا آن را بــه 
و  آمــوزش  در  پولی ســازی  مختلــف  اشــکال  و  کنــد 
ایــن  آن  و  دارنــد  جهت گیــری  یــک  همــه  پــرورش، 
کــه دولــت وظایــف اجتماعــی خــودش را بــه  اســت 

بینــدازد.  مــردم  دوش 
ــه امــروز خــوب عمــل  ــا ب کل معلمــان ت ــه نظــر مــن در  ب
کــرده و توانســته اند مسائل شــان را بــه روشــنی مطــرح 
کننــد، امــا بخشــی از ایــن مســیر بســتگی بــه تــاش 
ســایر اقشــار اجتماعــی دارد. وقتــی معلمــان از توقــف 
آن  بــه  کیفیت بخشــی  و  آمــوزش  پولی ســازی  رونــد 
توقــف خصوصی ســازی  خواهــان  و  حــرف می زننــد 
کارگــران  کــودکان و منافــع  هســتند در واقــع بــه حقــوق 
را  خــود  مطالبــات  جامعــه  ســود  بــه  و   دارنــد  اشــاره 
جنبش هــای  ســایر  وظیفــه  ایــن  و  می کننــد  مطــرح 
دانشــجویی،   جنبــش  ماننــد  تحول خــواه  و  مترقــی 
کــه صــدای جنبــش معلمــان  کارگــران اســت  زنــان و 
را بشــنوند و همــراه بــا فرهنگیــان بــر مطالبــه "آمــوزش 
کیفــی، مشــارکتی و عادالنــه فاقــد ســویه های  رایــگان،  
ــی"  تبعیــض آمیــز جنســیتی، مذهبــی، قومــی و طبقات
 .کننــد کیــد نماینــد و بــرای تحقــق آن تــاش  تا
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 بدون شک بهترین نظام آموزشی دنیا متعلق به فنالند است.
 اصالحــات فکــری و آموزشــی فنالنــد موجــب تغییــرات اساســی در نظــام آمــوزش و پــرورش ایــن کشــور 

شــده اســت.
 این نظام دانش آموزان را برای امتحان های استاندار شده آماده نمی کند.

 اصــول کلــی آمــوزش فنالنــد و روش هــای مرســوم آن در جهــت تحقــق عدالــت و تســاوی حقــوق شــکل 
گرفته اســت.

ده ویژگی بهترین سیستم آموزشی جهان   

کیمیا غالمی      ترجمه و تلخیص: 

بدون آزمون های استاندار دشده، مدارس خصوصی و استرس!

 چرا آمریکا از آن الگو برداری نمی کند؟
یاضــی  عملکــرد دانــش آمــوزان آمریکایــی در زمینــه ی ر
کشــورهای توســعه یافتــه ســال های  و علــوم در بیــن 
یــادی در حــد متوســط و حتــی پایین تــر بــود. برنامــه ی  ز
در  کــه   )PISA( بین المللــی  دانشــجویان  یابــی  ارز
ارتبــاط بــا ســازمان همــکاری و توســعه ی اقتصــادی 
کــه نشــان  کــرده  )OECD( اســت داده هایــی منتشــر 
یابی هــای  ارز از  بعضــی  در  آمریکایی هــا  می دهــد 
مانده انــد.  عقــب  جــدی  به طــور  آموزشــی  عملکــرد 
اصــاح  بــرای  بســیار  درخواســت های  باوجــود 
یــادی  شــیوه های آمــوزش و پــرورش و عملکــرد، تغییــر ز
از  بســیاری  اســت.  نشــده  ایجــاد  شــیوه ها  ایــن  در 
و  نظــام  همــان  طبــق  خصوصــی  و  دولتــی  مــدارس 
کشــاورزی  کــه زمانــی بــه جوامــع  برنامه هــای قدیمــی 
کمــک می کردنــد، عمــل می کننــد.  و توســعه نیافتــه 
نظــام آمــوزش و پــرورش آمریــکا بــه تغییــری اساســی از 

اولیــن مقطــع تحصیلــی تــا مقطــع دکتــری نیــاز دارد.
 روش های آموزشی در آسیا

ــرار  ــخت گیرانه و تک ــای س ــا روش ه ــردم ب ــیاری از م بس
ــیا  ــرق آس ــردم ش ــی م ــای آموزش ــیوه ه ــات در ش حفظی
کشــورها ماننــد چیــن،  آشــنا هســتند. بســیاری از ایــن 
کشــورها دائمــا  ســنگاپور و ژاپــن در مقایســه بــا بقیــه ی 
یاضــی و علــوم بــه دســت می آورنــد.  رتبــه ی اول را در ر
کــه آمریکایی هــا بایــد  برخــی متخصصــان معتقدنــد 
ــن،  ک کار  ــتر  ــد؛ بیش کنن ــتفاده  ــر اس گی ــدل فرا ــن م از ای
ــام  ــار و ارق ــن! آم ک ــی  ــر زندگ کمت ــوان؛  ــتر درس بخ بیش
کشــورها از مــا جلوتــر هســتند  دروغ نمی گوینــد، ایــن 
امــا شــاید راه بهتــر و ســالم تری بــرای پیشــرفت وجــود 

داشــته باشــد.
کشــور پیشــگامی  فنانــد ازنظــر اصاحــات آموزشــی 
کــه طــی ســال ها تغییــرات جدیــد و ســاده ای  اســت 
ــوزش و  ــام آم ــاب در نظ ــث انق ــه باع ک ــرده  ک ــاد  را ایج
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چهار

سه

دو

یک

پــرورش شــان شــده اســت. آن هــا از ایــاالت متحــده 
برترنــد و در بیــن کشــورهای آســیای شــرقی هــم در حال 
اســت،  راه  ایــن  پیشــتاز  هســتند.فناند  پیشــرفت 
کشــور و روش هــای  کلــی آمــوزش در ایــن  چــون »اصــول 
ی حقــوق  مرســوم آن در جهــت تحقــق عدالــت و تســاو

می کوشــد«.
آموزشــی فنالنــد  بــرای موفقیــت سیســتم    ده دلیــل 

در جهان:
استفاده نکردن از آزمون های استاندارد شده

پوشــی  چشــم  واقــع  در  شــده  اســتاندارد  آزمون هــای 
از قــدرت درک مطلــب دانــش آمــوزان اســت. پاســخ 
دارنــد  مشــخص  پاســخی  کــه  ســؤال هایی  بــه  دادن 
نــه تنهــا موجــب افزایــش مهــارت و خاقیــت دانــش 
را  آن هــا  توانایــی  حداقــل  بلکــه  نمی شــود  آمــوزان 
چنیــن  نتیجــه ی  می دهــد.  نشــان  موضــوع  یــک  در 
خودشــان  کــه  هســتند  آموزانــی  دانــش  سیســتمی 
و  می کننــد  آمــاده  آزمــون  در  قبولــی  بــرای  تنهــا  را 
آمــاده  دادن،  درس  از  هدفشــان  کــه  معلم هایــی 
اســت؛  آزمــون  در  قبولــی  بــرای  آمــوزان  دانــش  کــردن 
وجــود  یادگیــری  بــرای  جایــی  معادلــه ای  چنیــن  در 
نــدارد. از همیــن رو فنانــد آزمــون اســتاندار شــده ای 
"آزمــون  نــام  بــه  آزمونــی  به جــز  نــدارد  همــه  بــرای 
 National Matriculation("دانشــگاه بــه  ورود  ملــی 
آمــوزان  دانــش  بــرای  اختیــاری  آزمونــی  کــه   )Exam
ســال آخــر دبیرســتان اســت. تمــام دانــش آمــوزان در 
ــود و  ــردی خ ــای ف ــه ویژگی ه ــه ب ــا توج ــد ب ــر فنان سراس
به طــور مجــزا و توســط سیســتم نمــره دهــی معلمشــان 
بــا  نیــز  پــرورش  و  آمــوزش  وزارت  می شــوند.  یابــی  ارز
بررســی عملکــرد برخــی مــدارس از نواحــی مختلــف، 
می کنــد. پیگیــری  کلــی  به طــور  را  آن هــا  پیشــرفت 

معلمان ملزم به پاسخگویی نیستند
ــی  ــره ده ــتم نم ــک سیس ــتن ی ــرای داش ــی ب ــچ دلیل هی
ــرای معلمــان وجــود  و طبقــه بنــدی دقیــق و یکســان ب
نــدارد. پاســی ســالبرگ، از مدیــران وزارت آمــوزش و 
کتاب هــای درســی، در  پــرورش فنانــد و نویســنده ی 
کــه جهان چــه چیــزی از تغییرات  پاســخ بــه ایــن ســؤال 
آموزشــی فنانــد می توانــد یــاد بگیــرد می گویــد: »هیــچ 
قــراری مبنــی بــر پاســخگویی در فنانــد وجــود نــدارد 

تــا وقتــی احســاس مســئولیت وجــود دارد پاســخگویی 
بی معنــی اســت.«

مــدرک  بایــد  معلم هــا  همــه ی  کشــور  ایــن  در 
تربیــت  دوره ی  باشــند.  داشــته  ارشــد  کارشناســی 
از ســخت ترین دوره هــای آموزشــی در فنانــد  معلــم 
گذرانــدن آن و صرفــا بــا داشــتن مــدرک  اســت و بــدون 
همچنیــن  شــد.  معلــم  نمی تــوان  ارشــد  کارشناســی 
گرد-اســتاد  شا یــا  آموز-معلــم  دانــش  پویــای  مفهــوم 
کاغــذ  کــه بتــوان آن را بــا چنــد آزمــون و  چیــزی نیســت 

. ســنجید
همکاری به جای رقابت

کــه فضــای  کشــورها  در مقابــل آمریکایی هــا و بقیــه ی 
رقابــت  را ماننــد نظریــه ی دارویــن مســتلزم  آموزشــی 
بــر  فناندی هــا  می کننــد،  تصــور  مانــدن  زنــده  بــرای 
ــوزش  ــول آم ــن اص ــی از مهم تری ــوان یک ــکاری به عن هم
قــول  نقــل  نویســنده ای  از  ســالبرگ  دارنــد.  کیــد  تأ
نمی کننــد«.  رقابــت  واقعــی  »برنده هــای  می کنــد: 
آموزشــی   محیــط  در  را  همــکاری  سیســتمی  چنیــن 

کنــد. مــی  تقویــت  رقابــت  به جــای 
اولویت داشتن اصول

بســیاری از مــدارس ترجیــح می دهنــد نمــرات و درک 
آن هــا  ببرنــد،  بــاال  را  آمــوزان  دانــش  و علــوم  یاضــی  ر
و  دانش آمــوز  چیزهایــی  چــه  کــه  می کننــد  فرامــوش 
می ســازد.  ســالم  و  ســازگار  شــاد،  آموزشــی  محیــط 
نیازمنــد  فنانــد  آموزشــی  نظــام  پیــش  ســال ها 
تغییــرات و اصاحــات جــدی بــود. برنامــه ی آموزشــی 
کــرده  فنانــد بــا ایــده ی بازگشــت بــه اصــول تغییــر پیــدا 
اســت؛ هــدف تــاش بــرای بــاال بــردن نمــرات نیســت 

اســت. آموزشــی عادالنه تــر  بلکــه ســاختن محیــط 
ــه  ــد ب از دهــه ی هشــتاد میــادی، نظــام آموزشــی فنان

ایــن اصــول پایبنــد اســت:
نابرابــری  تعدیــل  بــرای  ابــزاری  مثابــه  بــه  آمــوزش   

عــی جتما ا
 تغذیه ی رایگان برای دانش آموزان

بــرای  پزشکی-بهداشــتی  خدمــات  بــه  دسترســی   
آمــوزان دانــش 

 ارائه ی مشاوره های روانشناسی
 ارائه ی برنامه های راهنمای فردی
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ده

نه

هشت

هفت

شش

شروع مدرسه در سن باالترپنج
می رونــد  مدرســه  بــه  ســالگی  هفــت  از  فناندی هــا 
و فقــط 9 ســال آمــوزش اجبــاری دارنــد و پــس از آن؛ 
کاس نهــم یــا شــانزده ســالگی خودشــان  یعنــی بعــد از 
کــه درس خوانــدن را ادامــه دهنــد  تصمیــم می گیرنــد 
ــا ایــن حــال برخــی دانــش آمــوزان احســاس  ــر. ب ــا خی ی

گیــر افتاده انــد! می کننــد در زنــدان 
مــدرک  داشــتن  بــه  تنهــا  کــه  شــغلی   پیشــنهادهای 

ندارنــد بســتگی  دانشــگاهی 
بســیاری  ]و  آمریــکا  در  آمــوزش  فعلــی  وضعیــت 
باورنکردنــی   طــرز  بــه  ایــران[  ماننــد  دیگــر  کشــورهای 
ایســتا و انعطــاف ناپذیــر اســت. دانــش آمــوزان یــک 
ــد  ــا یــک معلــم جدی دوره ی دوازده ســاله را هــر ســال ب
بــرای  را  آمــوز  دانــش  کاس،  هــر  می کننــد.  ســپری 
کاس ســال بعــد آمــاده می کنــد و نهایتــا بــه آخریــن 
ســال و آخریــن مرحلــه ی تحصیــل می رســند در حالــی 
کــه بســیاری از دانــش آمــوزان نیــازی بــه دانشــگاه رفتــن 
بــی ارزش و بی فایــده ندارنــد. یــک مــدرک  گرفتــن  و 

خواب بیشتر
صبــح   9:45 تــا   9 ســاعت  از  کاس هــا  فنانــد  در 
کــه  می دهنــد  نشــان  تحقیقــات  می شــوند.  شــروع 
ــرای  کاس هــا در ســاعات اولیــه ی روز ب کــردن  ــزار  برگ
ســامت جســمی و روانــی دانــش آمــوزان مضــر اســت. 
 2:45 تــا   2 بیــن  و  می شــوند  شــروع  دیرتــر  کاس هــا 
ــا  کاس ه ــن  ــتراحت بی ــوند و اس ــام می ش ــم تم ــر ه ظه

اســت. طوالنی تــر 
معلم ثابت برای تمام پایه ها

ــرای شــش ســال اول تحصیــل  دانــش آمــوزان اغلــب ب
خــود یــک معلــم دارنــد. طــی ایــن شــش ســال معلــم 
کلمــه  می توانــد نقــش یــک مربــی بــه معنــای واقعــی 
کنــد. همچنیــن  یــا عضــوی از خانــواده ی آن هــا را ایفــا 
و هــر دو  ارتبــاط متقابلــی شــکل می گیــرد  و  اعتمــاد 

یــادی قائل انــد. طــرف بــرای هــم احتــرام ز
فضای آرام تر

کم تــر،  کار در مــدارس فنانــد بــر اســترس  کلــی  روش 
شــده  بنــا  بیشــتر  مراقبــت  و  کم تــر  بندی هــای  گــروه 
کاس  دو  روز  هــر  معمــوال  آمــوزان  دانــش  اســت. 
دارنــد و در چندیــن نوبــت اســتراحت می کننــد، غــذا 

ســرگرمی  و  مختلــف  فعالیت هــای  از  و  می خورنــد 
لــذت می برنــد. در طــول روز بــرای بچه هــا زمان هــای 
پانــزده تــا بیســت دقیقــه ای بــرای نرمــش و هــوا خــوری و 
بــرای معلم هــا هــم زمــان و اتاقــی بــرای اســتراحت بیــن 

گرفتــه شــده اســت. کاس هــا در نظــر 
کم تر تکلیف 

گــزارش ســازمان همــکاری و توســعه اقتصــادی  طبــق 
میــزان  کم تریــن  فنانــدی  آمــوزان  دانــش   )OECD(
دانــش  بــه  نســبت  را  مدرســه  از  خــارج  تکالیــف 
نیــم  کشــورها دارنــد. آن هــا تنهــا روزی  آمــوزان دیگــر 
معلــم  می گذرانــد.  وقــت  تکالیفشــان  بــرای  ســاعت 
کــه بایــد بیاموزنــد  خصوصــی ندارنــد و همــه ی آن چــه 
گرفتــن بهتریــن نمــره،  را بــدون اســترس و تــاش بــرای 
هــر  تکلیــف  اصلی تریــن  بــر  تمرکزشــان  و  می آموزنــد 
 .انســانی یعنــی یادگیــری و رشــد خــود اســت

BigThink :منبع
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مدرسه طبیعت

  محمد عظیمی
کودک و طبیعت    کودک، مدرس و محقق در حوزه     عضو بنیاد 

چرایی و چگونگی

کنونــی  کان شــهرها بــه شــکل  کــه  تــا چنــدي پیــش 
کثــر شــهرها کوچــک بودنــد، عمــده ي  توســعه نیافتــه و ا
ــهری  ــزرگ ش ــاي ب ــا در خانه ه ــتاها و ی ــودکان در روس ک
کــه از  کــودک  پــرورش مي یافتنــد. در چنیــن وضعیتــی 
محیط هــاي بــاز پیرامــون محــل زندگــي و حاشــیه هاي 
تربیــت  شــیوه  دلیــل  بــه  بــوده،  بهره منــد  یســتگاه   ز
کــه بســیاري از اوقــات را دور از چشــم والدیــن  ســنتي 
خودانگیختــه  بازي هــاي  و  کاوش  بــه  مراقبیــن  و 
مشــغول می شــدند، بــر همیــن مبنــا دو زمینــه در هــم 

تنیــده بــراي او فراهــم مي شــد:
1. تعامل با طبیعت؛

2. امکان یادگیري خودانگیخته و ساختار نیافته. 
فرزنــدي  دو  یــا  یــک  خانواده هــاي  در  امــروزه  امــا 
کوچــک  خانه هــاي  و  بــزرگ  شــهرهاي  در  محصــور 
ــه  ک ــي  ــت و والدین ــا طبیع ــه اي ب ــه رابط ــده از هرگون بری
خویــش  کــودکان  بــراي  خلــوت  فرصــت  هیچگونــه 
معــرض  در  را  آنهــا  همــواره  و  نمي کننــد  فراهــم 
آموزشــهاي برنامه ریــزي شــده قــرار مي دهنــد امــکان 
مراقبیــن در طبیعــت  از چشــم  فراغــت دور  نــوع  هــر 
بســیار محــدود گشــته اســت. ایــده ی مدرســه طبیعت 
وهــاب زاده،  عبدالحســین  بســیار  تاش هــای  بــا 

گذشــته در  کشــور از چنــد ســال  بوم شــناس سرشــناس 
گســترش اســت. پروژه ی ســفرهای آقای  یج و  حال ترو
ِکــرم در ســال 1392 بــه عنــوان اولیــن مــدل اجرایــی 
کاوش و  مفهــوم مدرســه طبیعــت در قالــب ســفرهای 
طبیعت گــردی در مشــهد راه انــدازی شــد. بــا موفقیــت 
ایــن ســفرها اولیــن مدرســه طبیعــت در مشــهد و بــا 
ی کنــج در مردادمــاه ســال  کاو نــام مدرســه طبیعــت 
اولیــن  فعالیــت  آغــاز  بــا  کــرد.  کار  بــه  آغــاز   1393
کــودک و  مدرســه طبیعــت خیــل عاقمنــدان حــوزه ی 
ــان متمایــل شــده  ــه ســمت ایــن جری یســت ب محیط ز
ــران  ــهرهای ای ــف در ش ــای مختل گروه ه ــرعت  ــه س و ب
کردنــد و بانــی ایجــاد  فعالیــت در ایــن زمینــه را آغــاز 
حــدود 80 مدرســه تــا اواخــر ســال 97 شــدند. در حــال 
کــه هــدف اصلــی آن تامیــن تجربــه  حاضــر ایــن جریــان 
کــودکان اســت، در بیــن خانواده هــای  ــرای  طبیعــت ب
اســت  امیــد  و  می باشــد  گســترش  حــال  در  ایرانــی 
بــا رفــع موانــع موجــود بــر ســر راه صــدور مجــوز بــرای 
کــودکان  تاســیس مدرســه طبیعــت، شــاهد حضــور 
بی واســطه  و  سرخوشــانه  تجربــه  بــرای  بیشــتری 
طبیعــت و یادگیــری در بســتر طبیعــت از طریــق بــازی 

باشــیم. خودانگیختــه 



20 شماره سوم - آذر ۱۳۹۸سیاست گذاری اجتماعی 

 چیستی مدارس طبیعت و ویژگی های آن
تجربــه  آن  در  کــه  اســت  فضایــي  طبیعــت  مدرســه 
بــا  پویــا،  آزاد،  بصــورت  کــودک  بــراي  طبیعــت 
کمتریــن محدودیتهــا، شــادمان و سرخوشــانه و بــدون 
مي گیــرد.  صــورت  گســترده  و  عریــان  برنامه ریــزي 
مي شــود،  غــرق  تــش  تخیا در  فضــا  ایــن  در  کــودک 
کاوش هــاي آزادانــه مي پــردازد، عناصــر مختلــف  بــه 
بــه  مي دهــد.  شــکل  و  کــرده  دســتکاري  را  محیــط 
اطــراف  موجــودات  و  اشــیا  بــا  رابطــه  در  تــش  تخیا
بــا  یــا  فــردي  صــورت  بــه  مي بخشــد،  جــان  خویــش 
مختلــف  چیزهــاي  خیالــي اش  یــا  واقعــي  دوســتان 
در  او  مي کنــد.  شــادي  و  بــازي  آن هــا  بــا  و  ســاخته 
اهلــي  و  وحشــي  گیاهــان  و  جانــوران  بــا  فضــا  ایــن 
مي کنــد،  لمــس  را  آن هــا  مي شــود،  آشــنا  مختلــف 
نظیــر  مختلــف  طبیعــي  معنــي دار  فعالیت هــاي  در 
تیمــار  باغبانــي،  کــي،  خورا گیاهــان  جمــع آوري 
مختلــف،  مــواد  فــرآوري  غــذا،  تهیــه  حیوانــات، 
ســاختن وســایل و چیزهــا از مــواد طبیعــي و نظایــر آنهــا 
ــه  ــي ب ــا جمع ــردي ی ــورت ف ــه ص ــد و ب ــارکت مي کن مش

مي پــردازد. بــازي 
 هدف و ایده اصلی مدارس طبیعت 

و  نوجوانــی  و  کودکــی  دوران  در  طبیعــت  تجربــه 
مانــدگار  تاثیــری  ســالگی   12 ســنین  تــا  بخصــوص 
حرکتــی،  حســی،  اســتعدادهای  رشــد  بــر  عمیــق  و 
کــودک تــا ایــن ســن نیــاز  عاطفــی و شــناختی فــرد دارد. 
ذاتــی بــه ارتبــاط بی واســطه، آزاد، مســتمر، ملمــوس، 
از جملــه  بــا عناصــر طبیعــت  نــه مجــازی  و  واقعــی 
کمبــود  دارد.   ... و  ک  خــا آب،  گیاهــان،  جانــوران، 
ایــن ارتبــاط میتوانــد بــر رشــد اســتعدادهای پیش گفتــه 
کــودکان ســنین مختلف  تاثیــری جــدی داشــته باشــد. 
ــا یکدیگــر  ــه شــادمان و ســازنده ب ــان ایــن تجرب در جری
کــه ایــن بازی هــا  کاوش، تخیــل و بــازی می پردازنــد  بــه 
و  ظرفیت هــا  رشــد  بــر  پیش گفتــه  اثــرات  بــر  عــاوه 
دارد.  نیرومنــدی  تاثیــر  نیــز  آنــان  اجتماعــی  تجــارب 
از طبیعــت در  یــک تجربــه پربــار  همچنیــن داشــتن 
ایــن ســنین سرنوشت ســاز، بــر دیــدگاه و رفتــار افــراد 
یســت در بزرگســالی  نســبت بــه طبیعــت و محیــط ز
نیــز تاثیــر اثبــات شــده دارد. بــر همیــن مبنــا تامیــن ایــن 

پیشــبرد  بــرای  نوجوانــی  و  کودکــی  در ســنین  تجربــه 
یســت و  ــدار محیــط ز ســامت اجتماعــی و حفــظ پای
طبیعــت ضــرورت تــام و تمــام دارد. در حــوزه ضــرورت 
کــودک بــا طبیعــت مطالعــات  ارتبــاط خودانگیختــه 
کــه می تــوان بــه مــوارد  گرفتــه اســت  متعــددي صــورت 

ــر اشــاره نمــود: زی
قابــل  نقــش  طبیعــت   بــا  کــودک  تعامــل  اینکــه  اول 
شــناختي،  توانمندي هــاي  شــکل گیري  در  توجهــي 
کــودک دارد. از رهگــذر ایــن تعامــل،  عاطفــي و ارزشــي 
دســت ورزي  اســتعداد  خاقیــت،  تخیــل،  قــدرت 
کــرده  اشــیا و توانایي هــاي فیزیکــي و شــناختي او رشــد 
و حــواس پنجگانــه اش حســاس و تقویــت مي گــردد. 
او  اجتماعــي  هــوش  نیــز  جمعــي  دســته  بازي هــاي 
را  اجتماعــي اش  تجربه هــاي  و  مي دهنــد  رشــد  را 
ــا طبیعــت   ــي تعامــل ب ــرات درمان تنــوع مي بخشــند. اث
از  برخــي  تخفیــف  در  حیوانــات،  خصــوص  بــه  و 
ناهنجاري هــاي رفتــاري و شــناختي نظیــر اوتیســم، 
بیش فعالــي، اختــال ســلوک و بي اعتنایــي مقابلــه اي 
چنیــن  پیآمدهــاي  اســت.  شــده  مشــخص  نیــز 
و  بنیــادي اســت  و  پایــدار  مــدت،  تجربــه اي در دراز 
شــکل  بزرگســالي اش  زندگــي  در  را  فــرد  انگیزه هــاي 

مي دهــد.
کــودکان تمایلــي ذاتــي و از نظــر ارثــي از  دیگــر اینکــه 
بــه جهــان  کشــف و اتصــال  بــه  پیــش تعییــن شــده 
یســت گرایی  یــا همــان ز کــه بیوفیلیــا  طبیعــي دارنــد 
گرایشــی مثبــت و یــا منفــی بــه  یســت گرایی  اســت. ز
طبیعــت اســت، یعنــی تمایــل بــه آنچــه بقــا را افزایــش 
دارد،  منفــی  تاثیــر  بقــا  بــر  آنچــه  از  پرهیــز  و  می دهــد 
ــرس از ارتفــاع و  ــا ت ــزاری از مــواد متعفــن، ی همچــون بی

یــا تــرس از مــار و نظایــر آن. 
کــه  اســت  ایــن خصلــت ضــروري  رشــد  منظــور  بــه 
ــان  ــري در جه ــراي یادگی ــبي ب ــاي مناس ــا فرصت ه آنه
کــودکان  گــر جذبــه طبیعــي  طبیعــي داشــته باشــند. ا
زندگــي  اولیــه  ســال هاي  در  طبیعــت  جهــان  بــه 
ــا  ــراي رشــد و نمــو نداشــته باشــد، بیوفوبیــا ی فرصتــي ب
تــرس و بیــزاري از طبیعــت در آنهــا شــکل مي گیــرد. 
یســت گریزي یــا بیوفوبیــا بــه صورت هــاي مختلــف از  ز
احســاس ناخوشــایند و تــرس در مکان هــاي طبیعــي 
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کــه غیرانسان ســاخت و مدیریــت  ــا تحقیــر هــر آنچــه  ت
یســت گریزی  نشــده اســت، بــروز پیــدا می کنــد و ایــن ز
کــه طبیعــت را چیــزی  ــرد  فــرد را بــه ســویی پیــش می ب
یختنــی  ر دور  و  مصــرف  قابــل  منبــع  یــک  از  بیــش 

ــد.  ندان
ی  رو بــر  کرنــل  دانشــگاه  در  گرفتــه  صــورت  پژوهــش 
ــا 90 ســال نشــان می دهــد  دو هــزار نفــر در ســنین 18 ت
در  یســتی  محیط ز مســتقیم  آموزش هــای  کــه  
دیدگاه هــا  بــا  معنــاداری  همبســتگی  هیــچ  کودکــی 
بزرگســالی  در  یســت  محیط ز دوســتدار  رفتارهــای  و 
و  تمــاس  عامــل،  تاثیرگذارتریــن  نداده ا نــد.  نشــان 
کــودک  کــه  تعامــل بــا طبیعــت بکــر بــوده اســت، جایــی 
گیــاه و  ک و آب و  می توانســته بــه حــال خــود بــا خــا
حیــوان ارتبــاط داشــته باشــد. همچنیــن مطالعــات 
یافته  ســاختار کمتــر  زمان هــای  کــه  می دهــد  نشــان 
کــه  بزرگســاالن  کــودکان )زمان هایــی  در برنامــه روزانــه 
بســیار  راهنمــای  خطــوط  و  مســتقیم  ســاختارهای 
کمتــری بــه آن وارد نموده انــد( تعیین کننــده عملکــرد 
اجرایــی خودگــردان آنهاســت. عملکردهــای اجرایــی، 
فکــر  کــه  هســتند  شــناختی  فرآیندهایــی  مجموعــه 
و عمــل را در جهــت حمایــت از رفتارهــای معطــوف 
اجرایــی  عملکردهــای  می کننــد.  تنظیــم  هــدف  بــه 
کودکــی  دوران  طــول  در  چشــمگیر  گونــه ای  بــه 

ســطوح  از  توجهــی  قابــل  میــزان  و  می یابنــد  رشــد 
و  برنامه ریــزی  شــامل  شــناختی  فرآیندهــای  باالتــر 
اطاعــات  ســازماندهی  و  حفــظ  تصمیم گیــری، 
اعمــال  و  احساســات  افــکار،  حــذف  حافظــه،  در 
ــه  ناخواســته و جابجایــی منعطــف از یــک فعالیــت ب

می کننــد. حمایــت  را  آن  ماننــد  و  دیگــر  فعالیتــی 
گذشــته، عملکردهــای اجرایــی  در طــول یــک دهــه ی 
بــه عنــوان پیش گویــی از موفقیــت در طیــف مهمــی از 
ــودکان  ک ــه در  ــه مدرس ــی ورود ب ــامل آمادگ ــا ش پیامده
ــر از  پیش دبســتانی، عملکــرد درســی در مدرســه و فرات
ــه عــاوه مشــاهده  گرفتــه اســت. ب ــرار  آن مــورد توجــه ق
کودکانــی بــا عملکردهــای اجرایــی  کــه  شــده اســت 
مهارت هــای  و  ســامت  توانایــی،  از  ضعیف تــر، 
کمتــری در بزرگســالی برخــوردار بوده انــد.  اجتماعــی 
مــدارس  اصلــی  هــدف  بتــوان  شــاید  بنابرایــن 
تجربــه  و  درک  کــرد:  خاصــه  این گونــه  را  طبیعــت 
کودکــی  سرنوشت ســاز  ســنین  در  طبیعــت  آزادانــه 
امــروزه  اســت.  انســان  هــر  طبیعــی  حقــوق  زمــره  در 
فضاهــای  در  گرفتــار  بــزرگ،  شــهرهای  در  کــودکان 
عقیــم و ســیمانی، از ایــن تجربه هــا بی بهره انــد، لــذا 
مدرســه طبیعــت بــرای جبــران آن، موضوعــی جــدی 
کــه  و ضــروری اســت. مدرســه طبیعــت بیشــتر از آن 
کــه  نهــادی آموزشــی باشــد، نهــادی پرورشــی اســت 
شــناختی،   ( کــودک  جامــع  رشــد  ضرورت هــای 

می ســازد. مهیــا  را  اجتماعــی(  و  عاطفــی  حرکتــی، 
 نحــوه عملکــرد مــدارس طبیعــت و اســتاندارد های 

اجرایــی آن
فعالیــت مــدارس طبیعــت و اســتانداردهای اجرایــی 
مــدارس  اجرایــی  "شــیوه نامه  اســاس  بــر  نهــاد  ایــن 
کــودک و  کــه توســط بنیــاد  بــوده  طبیعــت در ایــران" 
ــن  ــری تعیی ــه پیگی ک ــی  ــر انتفاع ــادی غی ــت )نه طبیع
ایــران  در  طبیعــت  مــدارس  بــرای  قانونــی  جایــگاه 
تنظیــم  و  تهیــه  می باشــد(  آنهــا  عملکــرد  بــر  ناظــر  و 
گردیــده اســت. در ایــن شــیوه نامه بــه تشــریح و تبییــن 
مبانــی  و  پایــه  مفاهیــم  تعریــف  ماننــد:  موضوعاتــی 
طبیعــت،  مــدارس  ویژگی هــای  و  تعریــف  نظــری، 
طبیعــت  مــدارس  انــواع  ویژگی هــای  و  تعریــف 
ثابــت، مدرســه طبیعــت ســیار،  )مــدارس طبیعــت 
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طبیعــت  مدرســه  ســال،   3 زیــر  طبیعــت  مدرســه 
یلــه زار،  روســتایی،  طبیعــت  مدرســه  نوجوانــان، 
طبیعــت  مــدارس  الزامــات  و  اصــول  و  گــردی(  رها

اســت. شــده  پرداختــه 
 جایگاه آموزش در مدارس طبیعت

در  و  اســت  ذاتــی  کودکانــه  تمایــات  کــه  آنجــا  از 
تکویــن  پیرامــون  طبیعــِت  بــا  بی واســطه  تعامــل 
بیــرون  و  درون  از  خــود  طبیعــت  واقــع  در  می یابــد، 
کــودک اســت. از ایــن رو در مدرســه طبیعــت  آمــوزگار 
چــه  ســازمان یافته،  و  مســتقیم  آمــوزش  هیچگونــه 
بــه  یســت محیطی  ز غیــر  چــه  و  یســت محیطی  ز
در مدرســه طبیعــت  کــودک  نمی شــود.  داده  کــودک 
مــورد  در  ناراحت کننــده  اطاعــات  معــرض  در 
گونه هــا،  یســت از جملــه انقــراض  طبیعــت و محیط ز
یســت و  کشــتار حیوانــات، آلودگــی محیط ز شــکار و 
کــه آینــده آن را تهدیــد می کنــد قــرار نمی گیــرد  خطراتــی 
از خــال تجربــه  تنهــا  بــه طبیعــت،  کــه عشــق  چــرا 
ــد. در  ــه می زن کــه در او جوان مســتقیم طبیعــت اســت 
کامــا  یکــرد یاددهی-یادگیــری  مدرســه طبیعــت، رو
کــودک و خــود انگیختــه  داوطلبانــه و برخاســته از میــل 
کــودک  و در نهایــت تــوام بــا احتــرام بــه شــیوه یادگیــری 
کــودکان از ســه الیــه:  اســت. محیــط یادگیــری بــرای 
تشــکیل  یکــی  تکنولوژ و  فرهنگــی  یســتگاهی،  ز
ــا  ــدادی ی ــِن اج که ــتگاه  یس ــه آن ز ــن الی ــردد. اولی می گ
کــه انســان  یســتگاهی  همــان الیــه طبیعــی اســت. ز
الیــه  ایــن  اســت.  یســته   ز آن  در  ســال  هــزار  صدهــا 
یســتگاهی در ذات و فطــرت هــر انســان حــک شــده  ز
ک، چــوب، آب،  و از او جــدا نمی شــود. ســنگ، خــا
یســتگاه اســت.  گیــاه و ... عناصــر ایــن الیــه ز حیــوان و 
اســت.  فرهنگــی  یســتگاه  ز یســتگاه،  ز الیــه  دومیــن 
کــه انســان بــه عنــوان یــک  تقریبــًا 15 هــزار ســال اســت 
از  می کنــد.  زندگــی  تمدن ســاز  و  ابزارســاز  موجــود 
کارگیــری  ی آورد. بــه  کــه بــه یکجــا نشــینی رو زمانــی 
نحــوه ی  مشــاهده ی  محصــوالت،  فــرآوری  ابــزار، 
کاشــت بــذر محصــوالت  تولیــد تخم مــرغ و جوجــه، 
برداشــت  و  داشــت  کاشــت،  کشــاورزی،  مختلــف 
کتــاب، ادبیــات  ــا  ــان از آن، آشــنایی ب گنــدم و تهیــه ن
و موســیقی و داســتان های اســاطیری چــون شــاهنامه 

در  فرهنگــی  یســتگاه  ز تجربــه  مختلــف  وجــوه   ... و 
یســتگاه،  ز الیــه  ســومین  اســت.  طبیعــت  مدرســه 
کــردن  کار  یــک اســت. آشــنایی و  یســتگاه تکنولوژ ز
ــد، دنیــای مجــازی، فیلــم،  ــا ابزارهــای جدی کــودکان ب
یســتگاه  عکــس، نرم افــزار و ... شــکل دهنده تجربــه ز
یــک اســت. بــا غنی ســازی هــر یــک از ایــن ســه  تکنولوژ
ــدود  ــت نامح ــن فرص ــت و تامی ــه طبیع ــه در مدرس الی
کــودکان  بــا  تعامــل  و  سرخوشــی  بــا  تــوام  آزاد  بــازی 
ناهمســال در ایــن الیه هــا، امــکان یادگیــری از طریــق 

کــودکان مهیــا می گــردد. عمــل خــود بــرای 
 چگونگی آموزش در مدارس طبیعت

کــه  مربیــان مدرســه طبیعــت تســهیلگرانی هســتند 
کــودک را  کــودک بــا  کــودک و طبیعــت و  ارتبــاط میــان 
ــر حرکــت  کــودک جلوت تســهیل می کننــد. از خاقیــت 
کنــار و همــراه  نکــرده و همــواره در پشــت ســر او و یــا در 
او قــرار می گیرنــد. او بــذر دانایــی خویــش را در نهــاد 
کــودک نمــی کارد ولــی شــرایط را بــرای رشــد دانــه درون 
کــه  وجــود او را همــوار می ســازد. ســه اصــل مهمــی را 
کــرد  فرامــوش  کــودکان  آمــوزش  خصــوص  در  نبایــد 

از:  عبارت انــد 
ــه  کــودک از الگــوی رشــد و یادگیــری منحصــر ب 1- هــر 

ی می کنــد.  فــردی پیــرو
کــودکان خردســال از راه تجربیــات دســت اول بــا   -2
افــراد و مــواد در محیط هــای طبیعــی آزاد بــه بهتریــن 

شــکل یــاد می گیرنــد. 
کــودک  ــازی خودانگیختــه در رشــد همــه جانبــه  3- ب

بســیار اهمیــت دارد.
 کارکرد مدارس طبیعت 

طــرح مدرســه طبیعــت متکــی بــر شــواهد متقــن علمــی 
دارای فوایــد مشــخص و بســیار در حــوزه رشــد همــه 
از  آنهــا  ســامت  تامیــن  و  کــودکان  ســالم  و  جانبــه 
و  نســلی عاقه منــد  پــرورش  دیگــر  از ســوی  و  یکســو 
یســت اســت. بــه نظــر می رســد بــرای  حافــظ محیط ز
ــازی  ــر از ب ــز موثرت کــودک هیــچ چی رشــد همه جانبــه ی 
و یادگیــری آزاد در محیــط طبیعــی نباشــد. تجربــه ی 
و  حیاتــی  توجــه،  قابــل  نقشــی  طبیعــت  مســتقیم 
ــل جایگزیــن در تکویــن مهارت هــای حرکتــی،  غیرقاب

عاطفــی، شــناختی، ارزشــی و اجتماعــی فــرد ایفــا 
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می کنــد. در مقایســه بــا محیط هــای انسان ســاخت، 
و  مکانــی  مــداوم  )تغییــرات  پویایــی  از  طبیعــت 
زمانــی( چشــمگیری برخــوردار اســت، چنیــن حالتــی 
و  درگیــر  را  کــودک  کنــش  وا و  تشــخیص  هوشــیاری، 
ــر پویایــی دائمــی طبیعــت،  تقویــت می کنــد. عــاوه ب
چالــش  برانگیــز  و  پیش بینــی  غیرقابــل  سرشــت 
کــودک بــه طیــف  کــه  ایــن پویایــی ایجــاب می کنــد 
کنش هــای سازشــی و حــل مســئله مجهــز  وســیعی از وا
بــا اتــکا  کــودک در جریــان تجربــه ی طبیعــت  شــود. 
ــر  ــرد عناص ــوه ي عملک ــه اش از نح ــواس پنجگان ــه ح ب
می رســد  شــخصی  درکــی  بــه  طبیعــت  مختلــف 
همکنشــی ها  ایــن  رهگــذر  از  اوســت.  یگانــه ي  کــه 
دســت ورزي  اســتعداد  خاقیــت،  تخیــل،  قــدرت 
رشــد  او  شــناختی  و  فیزیکــی  توانایی هــاي  و  اشــیا، 
تقویــت  و  حســاس  پنجگانــه اش  حــواس  و  کــرده 
هــوش  نیــز  دســته جمعی  بازی هــاي  می شــوند. 
تجربه هــاي  و  می دهنــد  رشــد  را  او  اجتماعــی 
اجتماعــی را بــرای او تنــوع می بخشــند. مشــاهدات 
ایــن  کــودکان در طــی  کــه  متعــدد مویــد آن هســتند 
بــه  بازی هــا و همکاری هــا روحیــه ی بهتــر و اعتمــاد 
نفــس بیشــتري پیــدا می کننــد و قــدرت تمرکــز آن هــا 
ــر تمامــی دســتاوردهای ذکــر  افزایــش می یابــد. عــاوه ب
شــده، مــدارس طبیعــت می تواننــد نقــش بی بدیــل در 
یســت  پــرورش نســلی دغدغه منــد و حامــی محیط ز
مطالعــات  باشــند.  داشــته  زمیــن  شایســته  فرزنــد  و 
ــه  ک ــرادی  ــه ي اف ــه هم ک ــتند  ــی از آن هس ک ــدد حا متع
ــه موضــوع حفاظــت از طبیعــت  ــا جدیــت و عشــق ب ب
بــا  متنــوع  تعامــل  از  سرشــار  کودکــی  می پردازنــد، 
آخریــن  کتــاب  در  لــو  یچــارد  ر داشــته اند.  طبیعــت 
بــا  طریقــی  بــه  کــودك  گــر  ا می گویــد:  جنــگل  کــودك 
طبیعــت ارتبــاط بی واســطه و مســتقل نداشــته باشــد 
نخواهــد  آن  بــه  نســبت  عشــقی  آینــده  در  احتمــاال 
گونه هــاي در  بــراي حفاظــت از پارک هــا و  داشــت و 
خطــر انقــراض راي نخواهــد داد. در بررســی پیشــینه ی 
بــا  مرتبــط  نــه  لزومــا  زمینه هــاي  در  موفــق،  آدم هــاي 
ــاري  ــه ی پرب ــان تجرب ــه ایش ک ــم  ــز می بینی ــت، نی طبیع
در  طبیعــت  خودانگیختــه ی  و  بی واســطه  لمــس  از 
ــه ی عاطفــی در  ــر ایــن تجرب گ ــد، ا کودکــی خویــش دارن

کــه بــا دوران مدرســه ابتدایــی  دوره ی حســاس کودکــی 
همپــوش اســت، بــه خوبــی تحقــق پیــدا نکنــد، عــاوه 
گــوار فــردي و اجتماعــی،  بــر بســیاري پی آمدهــاي نا
در  طبیعــی  منابــع  و  طبیعــت  از  حفاظــت  آمــوزش 
گــر  ا باشــد  جامــع  کــه  هــم  انــدازه  هــر  بــه  بزرگســالی 
ــرد  گاهــی و اطاعــات ف ــر میــزان آ چــه ممکــن اســت ب
بیافزایــد امــا تغییــرات رفتــاري قابــل توجــه، مناســب و 

کــرد.  ي ایجــاد نخواهــد  پایــدار در و
امــروز  یســتی  محیط ز عدیــده  مســائل  بــه  توجــه  بــا 
گرایشــات حامی  کشــور، نیــاز بــه پــرورش نســل آینــده بــا 

اســت.  انکارناپذیــر  یســتی  محیط ز
طبیعــت  مدرســه  دســتاوردهای  خصــوص  در 
کــه مدرســه  کــه در طــول ســالیان اخیــر  گفــت  بایــد 
کــرده اســت  طبیعــت فعالیــت خــود را در ایــران شــروع 
یادگیــری  و  رشــد  حــوزه  در  پژوهــش  بــه  عاقمنــدان 
از  بخشــی  و  پیوســته اند  جریــان  ایــن  بــه  نیــز  کــودک 
ادعاهــای موجــود را بــا پژوهش هــای خــود مــورد بررســی 
غالــب  در  مطالعــات  ایــن  نتایــج  کــه  داده انــد  قــرار 
کارشناســی ارشــد و  چنــد رســاله دکتــری، پایان نامــه 
کشــور منعکــس  مقــاالت متعــدد در داخــل و خــارج از 

اســت. گردیــده 
کودکان و خانواده ها با مدارس طبیعت  مواجهه 

شــاید انعــکاس بازخوردهــای والدیــن خــود بهتریــن 
که  شــاهد باشــد. در ادامــه چنــد نمونــه از ایــن تاثیــرات 
ــاز نشــر می گــردد: گردیــده، ب توســط والدیــن منعکــس 

"قبــل مدرســه دختــر مــن بــه هیــچ عنــوان نمی تونســت 
کثیفــش  کــه در طبیعــت  یــا هــر چیــزی  و  ک  بــا خــا
کا خیلــی مشــکل داشــت  کنــه  می کــرد ارتبــاط برقــرار 
کنــارش ســعی  بــا حضــور در  و مــن هــر چــی خــودم 
کــه باهــاش همــراه باشــم و بــا هــم در طبیعــت  می کــردم 
کنیــم و یــا بــا بچه هــای اقــوام در طبیعــت بــازی  بــازی 
اینکــه  تــا  قبــول نمی کــرد  بــه هیــچ عنــوان  ولــی  کنــه 
کــه  کــرد بــه طــوری  مدرســه طبیعــت مشــکل مــا رو حــل 
ک بــازی  مرســانا بیشــتر اوقــات در مدرســه مشــغول خا
بــود و ایــن بــرای مــن تغییــری چشــمگیر بــود" )مرســانا، 

ــاله(. 4 س
ی رزا از نظــر  "بزرگتریــن و بهتریــن تاثیــر مدرســه بــر رو
ــا  کج ــه و  ــه چگون ک ــود  ــده ب ــه رزا فهمی ک ــود  ــن ب ــن ای م



24 شماره سوم - آذر ۱۳۹۸سیاست گذاری اجتماعی 

کنــه  میتونــه از توانایی هــای بدنــی خــودش اســتفاده 
و در واقــع بــه قابلیت هــای اســتفاده از بــدن خــودش 
کــه در  ــود. اتفــاق خیلــی خــوب دیگــه ای  گاه شــده ب آ
کنــار همــه جریانــات خــوب جــاری مدرســه افتــاد ایــن 
کــه رزا بــرای ســاعت های حضــورش در مدرســه  بــود 
کــه  لحظــه شــماری می کــرد و مدرســه تنهــا جایــی بــود 
همیشــه دوســت داشــت بــره و همیشــه موقــع برگشــت 
کــه میــام مدرســه  از مدرســه ســوال می کــرد میشــه فــردا 
تــا شــب بمونــم و ایــن برخــاف تجربــه قبلیــش )حضــور 
کــه همیشــه بــا ناراحتــی می رفــت  کــودک( بــود  در مهــد 
ــواع و اقســام  ــه مهــد ان ــرای نرفتــن ب و موقــع رفتــن هــم ب

مریضی هــا میومــد ســراغش" )رزا، 5 ســاله(.
منــو  دســت  می بــردم  جایــی  رو  کــوروش  "وقتــی 
کنــه، بلــد  ــازی  می گرفــت و جــدا نمی شــد بلــد نبــود ب
کنــه، امــا اآلن اعتمــاد بــه نفــس  نبــود دوســت پیــدا 
شــده،  جســور  فوق العــاده  گرفتــه،  باالیــی  خیلــی 
بــه  خــودش  حــق  از  شــده،  اجتماعــی  فوق العــاده 
و  بــا طبیعــت  رابطــه خوبــی  و  دفــاع می کنــه  خوبــی 
یــش چنــد برابــر شــده تــوی  کنجکاو حیوانــات داره. 
کنــدوکاو می پــردازه، حتــی بــه همســاالن  طبیعــت بــه 
دیگــه در مــورد طبیعــت و حیوانــات اطاعــات میــده، 
لباســاش  و  دســتاش  آلودگــی  بــه  نســبت  کــم  یــه 
کامــا برطــرف شــده در واقــع  وســواس داشــت اون هــم 
کامــا نتــرس شــده تــو دل همــه چــی میــره. جســور و 

ســاله(  4 )کــوروش،  شــده"  محکــم 
کــرد  "رابطــه ی بهتــری بــا طبیعــت و حیوانــات پیــدا 
ــا دوســتاش میشــه  کــه از طریــق تعامــل ب گرفــت  ــاد  و ی

یتــا، 8 ســاله( بیشــتر لــذت بــرد" )در
بخــش  در  طبیعــت  کــه  کــرد  عنــوان  بایــد  آخــر  در 
یــخ تکامــل انســان یکــی از مهم تریــن  عمــده ای از تار
کــودک در طــی ســال های  کــه  زمینه هایــی بــوده اســت 
کار دارد.  ــر و  ــا آن س ــود ب ــوغ خ ــذار بل ــاس و تاثیرگ حس
ــه مســتقیم  کــه تجرب گــر بگوییــم  گــزاف نباشــد ا شــاید 
تاثیرگذارتریــن  از  یکــی  طبیعــت  مســتقیم  غیــر  و 
و حتــی  کــی  ادرا عناصــر رشــد جســمانی، عاطفــی، 
اخاقــی انســان بــوده و احتمــاال در آینــده نیــز چنیــن 
اهمیــت  و  تاثیــر  از  مــا  علمــی  گاهــی  آ بــود.  خواهــد 
کودکــی بــه طــور  طبیعــت در طــی مراحــل مختلــف 

اهمیتــی  اســت.  ضعیــف  و  کنــده  پرا چشــمگیری 
کــودک،  پــرورش  نظیــر  کــه می توانــد در عرصه هایــی 
طراحــی  و  زمیــن  کاربــردی  برنامه ریــزی  آمــوزش، 
محیط هــا )چــه طبیعــی و چــه انسان ســاخت( تاثیــر 
رشــدی- شــرایط  در  باشــد.  داشــته  فوق العــاده ای 
ــی  ــی واقع ــراد از زندگ ــن اف ــه در ذه ــی آنچ کنون ــی  تربیت
نقــش بســته اســت، تنهــا تصویــری تک بعــدی، تکــه 
بــه  مــدارس ســنتی  اســت.  کلیــت  از  و عــاری  تکــه 
و  ) ثابــت  کارکردهــای سنتی شــان  و  علــت ســاختار 
ــرایط و  ــا ش ــتند ب ــادر نیس ــودن( ق ــاف ب ــل انعط ــر قاب غی
قابلیت هــای مغــز ســازگار و منطبــق شــوند. محیــط 
گــردد و نــه اینکــه مغــز را بــا کاس یا  بایــد بــا مغــز ســازگار 
مــکان ســازگار نمــود. بایــد بــرای ایجــاد بافــت مســاعد 
ــرای  ــی ب ــیوه ای طبیع ــتر و ش ــودکان و بس ک ــد  ــرای رش ب
ی،  کــودک و غرایــز فطــری او )کنجــکاو یادگیــری ذات 
ــرای  ــودک ب ک ــات  ــری( و تمای ــی و جمع پذی بازی گوش
ارتبــاط بــا طبیعــت و فضــای بیــرون را بــه رســمیت 
برشــمرده  ویژگی هــای  ایــن  بــه  توجــه  بــا  بشناســیم. 
کــه محصــول دســتاوردهای علــوم  شــده و شــناختی 
بــه  اســت؛ مدرســه طبیعــت  کــودک  تجربــی دربــاره 
عنوانــی بدیلــی بــرای نظــام آمــوزش اجبــاری رســمی 
یــخ بــه نظــر  کــه بیشــتر محصــول تار )تــا 11-12 ســالگی( 
 تــا محصــول علــم، معرفــی می گــردد.  می رســد 
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تحصیل 
مهاجران افغانستانی 

در ایران
  حسینی 

   دانش آموز سال دوازدهم   
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ایــران  در  افغانســتانی  مهاجــران  مشــکات  از  یکــی 
کــودکان  کــودکان در مــدارس اســت. پیش تــر  تحصیــل 
طبــق قانــون بــا پرداخــت هزینــه در مــدارس ثبت نــام 
کــه اقامــت نداشــتند یــا در  می شــدند و آن هایــی هــم 
مــدارس خودگــردان آمــوزش می دیدنــد یــا از تحصیــل 
بازمی ماندنــد. در ســال های اخیــر بــا دســتور آیــت اهلل 
اینکــه  بــر  مبنــی  اردیبهشــت ماه 1394  در  خامنــه ای 
کــه  مهاجرینــی  حتــی  افغانســتانی  کــودک  »هیــچ 
حضــور  ایــران  در  بی مــدرک  و  غیرقانونــی  به صــورت 
ــد  ــد از تحصیــل بازبماننــد و همــۀ آن هــا بای دارنــد، نبای
ثبت نــام  زمینــۀ  شــوند«  ثبت نــام  ایرانــی  مــدارس  در 
ایــران  مــدارس  در  افغانســتانی  کــودکان  از  بســیاری 
مهیــا شــد و عــده ای از آن هــا توانســتند از حــق تحصیــل 
برخــوردار شــوند. در ســال 1396 حــدود 360  هــزار نفــر 
کــودکان افغانســتانی در 25 هــزار و 490 مدرســۀ ایــران  از 
تحصیــل می کردنــد و تــا ســقف 10 درصــد می تواننــد در 
مــدارس فنــی و حرفــه ای بــه تحصیــات ادامــه دهنــد. 
هزینــۀ تحصیــل هــر دانش آمــوز در یــک ســال تحصیلــی 
حــدود 1 میلیــون و 800 هــزار و در هنرســتان بیــش از 2 
کل  ــد  ــدود 10 درص ــه ح ک ــود  ــی می ش ــون پیش بین میلی
هزینه هــای تحصیــل ایــن افــراد را در ایــران کمیســاریای 
طبــق  را  مابقــی  و  ملــل  ســازمان  پناهنــدگان  عالــی 
مصوبــه دولــت در ســال 1393 جمهــوری اســامی ایران 
پرداخــت می کنــد. طبــق اصــل 138 قانــون اساســی 
بــرای افــراد فاقــد مــدرک هویتــی کارت ویــژه ای بــا عنــوان 

»کارت حمایــت تحصیلــی« صــادر می شــود.
در  افغانســتان  اتبــاع  بــرای  دانشــگاهی  تحصیــات 
ایــران رایــگان نیســت و بســیاری از دانشــجویان بــرای 
متعــددی  مشــکات  بــا  دانشــگاهی  تحصیــات 
روبــه رو هســتند. هزینه هــای بــاالی تحصیــل، مشــکل 
کار  ســابقه ی  نداشــتن  اقامتــی،  روادیــد  تمدیــد 
بازگشــت  بــرای  ایــران  در  تحصیــات  پایــان  از  بعــد 
صــدور  عــدم  دانشــجویی،  بیمــه  افغانســتان،  بــه 
بــرای صــدور آن و  گواهی نامــه و عملکــرد ســلیقه ای 
عــدم تخصیــص بودجــه ای مشــخص بــرای ارگان  های 
فعالیت هــای  انجــام  جهــت  مهاجــران  بــه  مربــوط 
کــه  فرهنگــی و ... ازجملــه مشــکات اصلــی  هســتند 

درگیرنــد. آن  بــا  دانشــجویان 

نشــان  شــد  منتشــر   1395 ســال  در  کــه  آمــاری 
ــه بیــش از 11 هــزار دانشــجوی افغانســتانی  ک می دهــد 
تحصیل انــد.  بــه  مشــغول  ایــران  دانشــگاه های  در 
در  تحصیــل  بــرای  ایــران  در  افغانســتانی  مهاجــران 
ــه دانشــجویی  ــد مــدرک اقامتــی خــود را ب دانشــگاه بای
گذشــته پــس از اتمــام تحصیــات  تغییــر دهنــد. در 
پاســپورت تحصیلــی فاقــد اعتبــار بــود و دانشــجوی 
کشــورش بازمی گشــت  فارغ التحصیــل شــده بایــد بــه 
صــورت  اخیــر  ســال های  در  کــه  اصاحاتــی  بــا  امــا 
اقامــت  مــدرک  دارای  دانشــجویان  اســت،  گرفتــه 
گذرنامــۀ  تحصیــل  از  پــس  می تواننــد  ایــران   در 
دهنــد.  تغییــر  عــادی  بــه  را  خــود  دانشــجویی 
را  برنامه هایــی   )MOI( مهاجــرت  ســازمان  هرچنــد 
از  اســتفاده  بــرای  تحصیل کرده هــا  بازگشــت  بــرای 
تخصــص آن هــا در افغانســتان در دســت دارد، امــا بــه 
تی همچــون نبــود زیرســاخت ها بــرای  دلیــل مشــکا
در  نشــدن  اســتخدام  تخصص-شــان،  در  فعالیــت 
افغانســتان بــه خاطــر فســاد و قومیت گرایــی و وجــود 
ناامنــی و تهدیــد جانــی، بســیاری از فارغ التحصیــان 

می کننــد. صرف نظــر  امــر  ایــن  از 
 رشته های ممنوعه

رشــته های  در  افغانســتانی  دانشــجویان  تحصیــل 
از  اســتخدامی  تعهــد  بــه  منجــر  کــه  دانشــگاهی 
ســمت دولــت می شــود، ممنــوع اســت و آن هــا فقــط 
ممنوعــه  رشــته های  به جــز  رشــته هایی  در  می تواننــد 
بــرای  کــه جــزء مناطــق ممنوعــه  و در دانشــگاه هایی 
رشــته های  کننــد.  تحصیــل  نباشــند،  افغانســتانی ها 
فیزیــک  اتمــی،  فیزیــک  از:  عبارت انــد  ممنوعــه 
هســته ای، فیزیــک مولکولــی )پاســما(، فیزیــک ذرات 
بنیــادی، مهندســی پاســما، مهندســی ایمنــی )گرایــش 
بازرســی فنــی و حفاظــت هواپیمــا(، مهندســی تعمیــر و 
نگهــداری )هلی کوپتــر و هواپیمــا(، مهندســی هوافضــا، 
مهندســی هوانــوردی )خلبانــی، ناوبــری هواپیما، تعمیر 
و نگهــداری هواپیمــا، خلبانــی هلی کوپتــر و مراقبــت 
هواپیمایــی،  الکترونیــک  نظامــی،  علــوم  پــرواز(، 
گرایــش   )ITI( مخابــرات هواپیمــا، فنــاوری اطاعــات
مخابــرات امــن، مهندســی فنــاوری ماهــواره، مهندســی 

 کامپیوتــر )گرایــش رایانــش امــن(. 
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معلمان

ک رضایی     رونا
   علی رضا چمن زار    

کیمیا غالمی      عکاس: 

ود در متن اما مطر

کلیــات خواســته های   معلمــان چــه می خواهنــد؟ 
آن هــا چیســت؟

را  معلمــان   مطالبــات  کلــی  به طــور  بخواهیــم  گــر  ا
وجــه  یــک  کنیــم،  گذشــته دســته بندی  دو دهــه  در 
و معیشــتی  رفاهــی  بــه وضعیــت  ناظــر  از مطالبــات 
ــاالی خــط  معلمــان اســت، مثــل حقــوق و دســتمزد ب
وجــه  و  معلمــان  معیشــت  وضعیــت  و  بیمــه  فقــر، 
کــه فراتــر از وضعیــت  دیگــر مطالبــات آموزشــی اســت 
و  دانش آمــوزان  وضعیــت  بــه  ناظــر  معلمــان،  خــود 
آموزشــی،  مطالبــات  ذیــل  اســت.  آموزشــی  فضــای 
خــاص  جهت گیــری  کــه  می گــردد  طــرح  مســائلی 
وضعیــت  یــک  بــه  معطــوف  و  داشــته  را  خــود 
دانش آمــوز،  و  معلــم  وضعیــت  از  فــارغ  اجتماعــی، 

چــون  ماننــد  جامعه انــد،  کل  منافــع  بــا  ارتبــاط  در 
ــد خصوصی ســازی و پولی ســازی آمــوزش.  توقــف رون
اســت.  کلــی  دســته بندی  یــک  دســته بندی،  ایــن 
ــرار  ــان ق ــی معلم ــات آموزش ــل مطالب ــه ذی ک ــی  مطالبات
کاس هــای  آموزشــی،  فضــای  مســئله  بــه  می گیرنــد 
کــه در حــال  اســتاندارد و محتــوای آموزشــی برمی گــردد 
کــودکان منطبــق نبــوده و همچنیــن  حاضــر بــا نیازهــای 
یــا عــدم مشــارکت معلمــان و  پاییــن بــودن ســطح و 

آموزشــی. تصمیم ســازی ها  در  دانش آمــوزان 
سیاســت گذاری های  در  معلمــان  مشــارکت   
آموزشــی در چــه جایگاهــی قــرار داشــته و بــه چــه شــکل 

می کنــد؟ پیــدا  تحقــق  مشــارکت  ایــن 
در ســاختار آمــوزش و پــرورش نقشــی بــرای معلمــان 

ح شد: در مصاحبه با جعفر ابراهیمی، فعال صنفی معلمان مطر

از  یکــی  به عنــوان  معلمــان  اســت.  بــوده  چالش برانگیــز  همــواره  نهادهــای  از  یکــی  ایــران  آموزش وپــرورش   
کشــور، بســیاری از مشــکالت معیشــتی و اداری را از ســر می گذراننــد. اعتراضــات  ذی نفعــان در سیســتم آموزشــی 
ــی  ــت. از طرف ــر هس ــواره در خط ــا هم ــغلی آن ه ــت ش ــود و امنی ــرکوب می ش ــف س ــای مختل ــه راه ه ــا ب ــی آن ه صنف
به عنــوان اولیــن حلقــه ارتباطــی بــا دانش آمــوزان، اطالعــات دقیقــی در مــورد وضعیــت فعلــی آن هــا و همچنیــن 
ــی،  ــر ابراهیم ــا جعف ــن رو ب ــد. ازای کنن ــه  ــد ارائ ــتره جامعــه می توانن گس ــوزش در  ــی آم ــت گذاری فعل ــرات سیاس تأثی

کــه در ادامــه می خوانیــد. کردیــم  فعــال صنفــی معلمــان مصاحبــه ای 
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تعریــف شــده اســت؛ مثــا در مدرســه، شــورای مدرســه 
کــه معلمــان می تواننــد  و شــورای دبیــران وجــود داشــته 
ــرای مدرســه داشــته  کــرده و مصوباتــی ب جلســه برگــزار 
در  چیــز  همــه  نهایــت  در  و  عمــل  در  ولــی  باشــند، 
فاقــد  کــه  تعییــن می شــود  بــاال  از  پــرورش  و  آمــوزش 

کارایــی اســت. 
نماینــده  به همــراه  مدرســه  در  معلمــان  نماینــده 
و مدیــر مدرســه دارای حــق  و مربیــان  اولیــا  انجمــن 
در  و  می کننــد  امضــا  فقــط  آن هــا  امــا  بــوده  امضــا 
کان نقشــی ندارنــد. خــود مدیــر  تصمیم ســازی های 
مســئول  تنهــا  و  نــدارد  ویــژه ای  نقــش  هــم  مدرســه 
اجــرای بخشــنامه های آمــوزش و پــرورش اســت. ایــن 
کــه مســئلۀ مشــارکت در  امــر از آنجــا ناشــی می شــود 
آمــوزش و پــرورش از ســوی ذی نفغــان یــک امــر صــوری 

می شــود. تلقــی  نمایشــی  و 
 مشارکت دانش آموزان چطور و چگونه است؟

تعریــف  هــم  دانش آمــوزی  شــوراهای  مــدارس  در 
پشــتوانۀ  بــدون  و  نمایشــی  هــم  آن هــا  امــا  شــده اند 
گزارش هایــی بــرای  ــرای ارائــۀ  گاهانــه اســت و فقــط ب آ
کار  ــه  ــرای جامعــه بین المللــی ب ــا ب مصــارف داخلــی ی
ــه  ک ــند  ــته باش ــن را داش ــای ای ــد ادع ــا بتوانن ــد ت می آین
دانش آمــوزان  شــورای  و  دبیــران  شــورای  مــا  مــدارس 
ــل  ــه عام ــه ب ــر مدرس ــاون و مدی ــه مع ک ــور  دارد. همانط
کــرده،  پــرورش تقلیــل پیــدا  و  آمــوزش  اداره  اجرایــی 
ــه عامــل اجرایــی معــاون و  شــورای دانش آمــوزی هــم ب

بــدل می شــود. مدیــر مدرســه 
میــزان  بــه  بســته  و  خــود  کاس  حیطــۀ  در  معلمــان 
آزادی هایــی داشــته  توانمندی هایشــان،  و  خاقیــت 
کار  بــه  منفــی  یــا  مثبــت  شــکلی  بــه  می تواننــد  کــه 
کــه خــود خصلت هــای دموکراتیــک  ببرنــد. معلمانــی 
دانش آمــوزان  به نفــع  فضــا  ایــن  از  دارنــد  توانســته 
ــه  ک ــد  کنن ــق  ــارکتی خل ــی مش ــرده و فضای ک ــتفاده  اس
یــداد هــم بــا موانعــی روبــه رو اســت. بــرای  البتــه ایــن رو
کــه توانمنــد باشــید نمی توانیــد  مثــال شــما هرچقــدر 
بــا اصــول مشــارکتی اداره  را  نفــره  کاس چهــل  یــک 
کــه نیازمنــد عقــب  کــه نمی تــوان نظمــی را  کنیــد. چــرا 
ایجــاد  را  اســت  درســی  ســرفصل های  از  نمانــدن 
معلــم  هــم  بــاز  امــا  اســت  فــراوان  مشــکات  کــرد. 

کارهایــی را پیــش ببــرد. آزادی عمــل  خــاق می توانــد 
و  می شــود  باعــث  را  دانش آمــوز  عمــل  آزادی  معلــم، 
ــی خصلت هــای اســتبدادی داشــته باشــد  گــر معلم ا
کاس را بــه ســمت بســته شــدن، پیــش می بــرد. در کل 
کــه  کــه تأثیــرات خوبــی را هــم  ــر ایــن اســت  ــاور مــن ب ب
کمانــی  معلــم می توانــد داشــته باشــد تأثیــرات رنگیــن 
ــوان عنــوان  ــدگار نیســتند. در مجمــوع می ت ــوده و مان ب
ــه  ــازی مشــارکت فعاالن ــان درتصمیم س ــه معلم ک ــرد  ک
کنــون در شــورای عالــی  ندارنــد. به عنــوان نمونــه هم ا
ســه  اســت  بنــا  بــار،  اولیــن  بــرای  پــرورش  و  آمــوزش 
کــه بــا عــدم  نماینــده از ســوی معلمــان انتخــاب شــود 
ــه رو  کثریــت فعالیــن صنفــی و معلمــان روب اســتقبال ا
کــه هــر چقــدر بخواهیــد معلمــان  شــده اســت، چــرا 
و  فــرم  کــه  ایــن ســاختار  بــه  نمایشــی،  بــه شــکلی  را 
محتــوای آن از پیــش تعییــن شــده اســت، تزریــق کنیــد 
بی فایــده خواهــد بــود. مــن نیــز بــه همکارانــم توصیــه 
کــه فکــر می کنــم دولــت  کننــد چــرا  نمی کنــم مشــارکت 
و مســئولین )در تمــام دوره  هــا( به خاطــر بی کفایتــی، 
ســاختن  شــریک  به دنبــال  مدیریــت  ســوء  و  فســاد 
کارآمــدی خــود باشــند. مشــابه ایــن امــر  معلمــان در نا
کــه بــه غــارت رفــت  در صنــدوق ذخیــره فرهنگیــان 
نیــز مشــاهده می شــد. آمدنــد و  نماینــدۀ معلمــان را 
کردنــد. مــا تحریــم  در صنــدوق ذخیــرۀ فرهنگیــان وارد 
کــه معتقدیــم اول بایــد  کردیــم و مشــارکت نکردیــم چــرا 
ســاختار صنــدوق اصــاح و از پاییــن بــه بــاال چیــده 
کــه شــما  کننــد. ایــن  شــده و بعــد معلمــان مشــارکت 
ســه نفــر را به صــورت صــوری نماینــده معلمــان قــرار 
دهیــد و بعــد غــارت صنــدوق را بــا حضور آن هــا توجیه 
ــت و  ــکات اس ــردن و دور زدن مش ک ــی  ــد، فرافکن کنی
کشــاندن پــای معلمــان بــه مدیریــت غارتگرانــه اســت. 
مشــارکت  حداقــل  معلمــان  کــه  ایــن  مجمــوع،  در 
کــه  آموزشــی  نظــام  ســاختار  بــه  بر می گــردد  دارنــد  را 
ســاختاری متمرکــز، غیرمشــارکتی، غیردموکراتیــک و 
از بــاال بــه پاییــن اســت. معلمــان بــا وجــود تاش هــای 
بســیار و به دلیــل محدودیت هــا نمی تواننــد خــارج از 

ــد. ــل نماین ــته عم ــاختار بس ــن س ای
کنکــور شانســی بــرای برقــرار عدالــت در آمــوزش   آیــا 

ــا می کنــد؟ ــی مهی عال
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کنکــور برخــاف آنچــه درمــوردش بــا عنــوان فرصــت 
نابرابــر  فرصــت  یــک  واقــع  در  می شــود،  تبلیــغ  برابــر 
گفتــه  کــه بــه جامعــه  کنکــور دروغ بزرگی ســت  اســت. 
کشــور در  ــر اینکــه دانش آمــوزان تمــام  می شــود مبنــی ب
یــک روز خــاص یــک آزمــون داده و بــه همــه فرصــت 

برابــر بــرای ورود بــه دانشــگاه داده می شــود.
کــه  کنکــور اســت   مســاله مهــم فرصت هــای قبــل از 
کنکــور  بســیار ناعادالنــه تقســیم شــده اند موفقیــت در 
ــد  ــرای خری ــوان مالــی دانش آمــوز ب ــه میــزان ت بســتگی ب
کنکــور اســت و افــراد مختلــف  تکنیک هــا و ملزومــات 
کاالهــای آموزشــی الزم بــرای رد شــدن از  بــرای خریــد 

کنکــور تــوان برابــر ندارنــد.   ســد 
مدرســه  از  بعــد  ســاعت های  در  کــه  دانش آموزانــی 
درســی  کتاب هــای  ندارنــد  فرصــت  و  می کننــد  کار 
ــد؟  ــر برخوردارن ــت براب ــور از فرص ــد چط ــود را بخوانن خ
کار  و  هســتند  کارگــر  طبقــه  از  کــه  دانش آموزانــی  یــا 
کاالیــی مثــل  هــم نمی کننــد چطــور می تواننــد بهــای 
کنکــور، جلســات تســت و نکتــه  کتاب هــای  کاس و 

کننــد؟ و ... چنــد ده میلیونــی را پرداخــت 
در  برخــی  کــه  می شــود  مشــاهده  هــم  اســتثنائاتی 
دانشــگاه های  در  می تواننــد  هــم  شــرایط  همیــن 
کــه خیلــی محــدود اســت.  ــر قبــول شــوند  خــوب و برت
آمــوزش  درصــد   ۸۵ امــروز  اینکــه  دیگــر  مهــم  نکتــه 
کنکــور رقابــت عمــًا بــر ســر  عالــی پولــی شــده و در 
باقــی  روزانــه  رشــته های  در  کــه  اســت  درصــدی   15
مانــده اســت. بطحایــی، وزیــر آمــوزش و پــرورش، مــژده 
کــه معنــی اش  کنکــور حــذف می شــود  کــه  داده بــود 
یــد و در  یــد می توانیــد برو گــر شــما پــول دار ایــن بــود، ا
کنکــور  ــه  کــرده و دیگــر نیــازی ب ــام  هــر رشــته ای ثبت ن
کــه پــول  کــه درســت اســت. هــر فــرد  دادن نیســت، 
علمــی اش  تــوان  از  مســتقل  می توانــد  باشــد  داشــته 
کنــد و از ایــن نظــر همیــن حــاال  ــام  در دانشــگاه ثبت ن
کل  کــرد  ــوان عنــوان  کنکــور برداشــته شــده و می ت هــم 

آمــوزش عالــی در حــال پولــی شــدن اســت.
وجــود  عمومــی  آمــوزش  در  کــه  نابرابــری  شــرایط 
کــه  کســانی  دارد، در آمــوزش عالــی بازتولیــد شــده و 
برخــوردار  مناســبی  عمومــی  آمــوزش  امکانــات  از 
نیســتند، نمی تواننــد در آمــوزش عالــی موفــق باشــند. 

کــه شــاید می توانســتند، بــا وجــود  کمــی هــم  تعــداد 
چــه  هــر  شــدن  کاالیــی  و  تکنیکــی  سیاســت های 
به طــوری  می شــوند،  خــارج  دور  از  کنکــور  بیشــتر 
از  کنکــور  یــم  می رو جلوتــر  مســیر  ایــن  در  هرچــه  کــه 
کیفــی، تهــی و تبدیــل بــه یــک فــن  محتــوای آموزشــی و 
کــس پــول داشــته باشــد  کــه هــر  و تکنیــک می شــود 
کنکــور  را خریــده و در  فــن و تکنیــک  ایــن  می توانــد 

باشــد. موفــق 
ــون  ــدارس را چ ــام م ــواع و اقس ــا ان ــی، م ــش دولت در بخ
ــاهد و  ــان، ش ــدارس تیزهوش ــی، م ــه دولت ــدارس نمون م
یــم. در ســال های اخیــر هــم مدارســی بــا عنــوان  ... دار
کــه روشــن نیســت هیئــت  هیئــت امنایــی ایجــاد شــده 
امنایشــان بــه چــه شــکل تعییــن می شــود. همیــن حــاال 
کــه ماهــی  یــم  مــا مدرســه دولتــی هیئــت امنایــی را دار
ــن  ــه ای ــد و ب ــت می کنن یاف ــهریه در ــان ش ــون توم 4 میلی
کارگــری  خانــواده  یــک  از  کــه  دانش آمــوزی  شــکل، 
مدرســه  مــا  حســاب  ایــن  بــا  می شــود.  طــرد  می آیــد 
یــم و حــاال قــرار اســت ایــن مــدارس  دولتــی رایــگان ندار
گــر بــدون کیفیت بخشــی  ادغــام شــوند. مســاله ادغــام ا
گیــرد، زمینــه رشــد مــدارس  و رایــگان بــودن صــورت 
خصوصــی خواهــد شــد. همیــن حــاال هم یکــی از علل 
کیفیت زدایــی از مــدارس  رشــد مــدارس خصوصــی 
گــر ایــن مصوبــه مجلــس بــه همیــن  دولتــی اســت و ا
کــوچ دانش آمــوزان بــه  گــردد زمینه هــای  شــکل اجــرا 
خصوصــی  مــدارس  و  می شــود  بیشــتر  مــدارس  ایــن 
خودشــان  ســمت  بــه  را  دانش آمــوزان  و  معلمــان 
می کشــند. در حــال حاضــر در مــدارس دولتــی شــاهد 
کــه در برخــی مــدارس ســطح نمــرات  ایــن هســتیم  
ــر  ــدارس دیگ ــی م ــن و در برخ ــیار پایی ــوزان بس دانش آم
فراهــم  زمینــه  یــج  به تدر ترتیــب  ایــن  بــه  باالســت. 
و  آمــوزش  از ســمت  اجتماعــی  نابرابــری  تــا  می شــود 

ــود.  ــد ش ــتری بازتولی ــدت بیش ــا ش ــرورش ب پ
هفتــم،  پایه هــای  و  اول  متوســطه  کــه  دانش آمــوزی 
بــا  عــادی  دولتــی  مدرســه  یــک  در  را  نهــم  و  هشــتم 
را  خوبــی  نمــرات  و  می خوانــد  خــاص  مشــکات 
کار و دانــش  کســب نمی کنــد، بــه اجبــار بــه مــدارس 
فرســتاده می شــود و بایــد آنجــا بــا امکانــات نامناســب 
و غیراســتاندارد درس بخوانــد. ایــن هدایت تحصیلی 
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بــه  آمــوز  از ورود دانــش  اجبــاری و ناعادالنــه، پیــش 
کار و دانــش، حســی بــه او منتقــل می کنــد  مــدارس 
بــر اینکــه توانایــی نداشــته و انتظــار بیشــتری  مبنــی 
هــم از او نیســت. بنابرایــن ایــن دانش آمــوزان عــاوه بــر 
اینکــه امکانــات خوبــی ندارنــد انگیــزه خــود را هــم از 

می دهنــد. دســت 
یــک  پــای  رد  می تــوان  مــوارد  ایــن  همــه  در 
کــه می کوشــد  کــرد  سیاســت گذاری غلــط را مشــاهده 
گــردن  کــرده و آن را هــر چــه بیشــتر بــه  کــم  بــار دولــت را 
خانواده هــا و جامعــه بینــدازد. فکــر می کنیــد اتفاقــی 
کــه در جایــی مثــل شــهریار هنرســتان موســیقی  اســت 
یــم، چــون دانش آمــوزان ایــن شهرســتان عاقــه ای  ندار
ندارنــد؟ خیــر اینطــور نیســت و ایــن برنامه ریــزی شــده 
کار و دانــش  کــه در ایــن منطقــه فقــط مــدارس  اســت 
کل شهرســتانی مثــل  ــا فنــی و حرفــه ای باشــد و در  و ی
شــهریار از توابــع تهــران بــا آن همــه اســتعداد، هنرســتان 

موســیقی نــدارد.
 بــه نظــر مــن، همــه ایــن مــوارد از نــگاه بــاال بــه پاییــن 
بوجــود می آیــد مدرســه در ذات خــودش در تمــام دنیــا 
کننــدۀ برابــری اســت ولــی اینجــا  یــک نهــاد بازتولیــد 
کارکــرد را دارد.  کامــًا آشــکار ایــن  مدرســه به صــورت 
کســانی  بگویــد  اینکــه  از  نــدارد  ابایــی  کســی  اینجــا 
بیشــتری  پــول  کــه  برخوردارنــد  بهتــری  خدمــات  از 
کــه  کرده انــد. در همیــن راســتا مــا می بینیــم  پرداخــت 
کــرده  کم کــم حســاب متمرکــز بــرای مــدارس تعریــف 
اســت،  شــدن  بــازاری  نمــاد  کــه  کارتخوان هایــی،  و 
ــکال  ــه اش ــوزان ب ــا از دانش آم ــدند ت ــدارس وارد ش ــه م ب
ایــن طریــق پرداخت هــا  از  و  پــول بگیرنــد  مختلــف 
کســی بهانــه ای بــرای پرداخــت  آســان شــده و دیگــر 
ادامــه  به شــدت  رونــد  ایــن  باشــد.  نداشــته  نکــردن 
منســجم  ی  نیــرو یــک  اینکــه  مگــر  داشــت  خواهــد 
اجتماعــی جلــوی ایــن تعــرض ایســتاده و از حقــوق 
فعــاالن حقــوق  کنــد.  دفــاع  و دانش آمــوزان  کــودکان 
خیابــان  و  کار  کــودکان  بــا  ارتبــاط  در  کــه  کــودک 
فعالیــت می کننــد بایــد بداننــد، یکــی از مســائل مهــم، 
اجتماعی شــان  ی  نیــرو گــر  ا و  اســت  آمــوزش  مســاله 
بگذارنــد،  مدرســه  مســاله  و  آمــوزش  بخــش  در  را 
ــه  ــان ب کــودکان را از خیاب می تواننــد بخــش اعظمــی از 

مدرســه بازگرداننــد. ایــن حرکــت بایــد بــه یــک حرکــت 
جمعــی تبدیــل شــود.  

نهــاد  یــک  مدرســه  فعلــی،  غالــب  نــگاه  مطابــق 
کــودکان را برای زندگــی آماده  کــه قــرار باشــد  اجتماعــی 
ــا  ــه آن ه ــواد را ب ــطحی از س ــد س ــه بای ــت بلک ــد نیس کن
کنــد  کنــد، مدیریت شــان  بیامــوزد، جامعه پذیرشــان 
ــرار اســت طبقــه مســلط در جامعــه  کــه ق ــا نظمــی  ــا ب ت
همــه  چــرا  شــوند.  همســو  می کنــد  اعمــال  آن هــا  بــر 
چیــز مدرســه هــم تعطیــل شــود، مراســم صبحگاهــش 
هیــچ  خبــردار  و  نظــام  جلــو  از  نمی شــود؟  تعطیــل 
موقــع تعطیــل نمی شــود؟ مســائل انضباطــی تعطیــل 
و  خاقیــت  بــرای  جــدی ای  فکــر  هیــچ  نمی شــود؟ 
کــودکان نمی شــود و مــا هــر روز شــاهد ســرکوب  شــادی 

هســتیم. دانش آمــوزان  کودکــی 
 آیــا بــرای طــرد افــراد از چرخــه  ی آمــوزش و مدرســه 
گــر وجــود دارد عملکــردش بــه  مکانیســمی وجــود دارد؟ ا

چــه نحــوی اســت؟
کــه بخشــی  یــم  مــا در آمــوزش و پــرورش مکانیســمی دار
از جامعــه را طــرد می کنــد. در واقــع بــه آن هــا برچســب 
تعــداد  مثــال  بــرای  می کنــد.  حذفشــان  و  می زنــد 
بلوچســتان  و  سیســتان  مناطــق  در  کــودک  یــادی  ز
بی شناســنامه  مختلفــی،  دالیــل  بــه  بنــا  کــه  یــم  دار
هســتند. آن هــا اصــا فرصــت و اجــازه ورود بــه مدرســه 
کــه بخواهنــد بعــد بازمانــده شــوند. را پیــدا نمی کننــد 
کــه از چرخــه تحصیــل طــرد می شــوند، چنــد   کودکانــی 
کــودکان در نقــاط دور  از  دســته هســتند. یک دســته 
کــه امکانــات آموزشــی وجــود نــدارد، اصــًا وارد  افتــاده 
بــرای  کــودک بایــد   چرخــه آمــوزش نمی شــوند. مثــًا 
ــرود  ــه روســتای دیگــر ب ــه مدرســه از روســتایی ب رفتــن ب
می شــوند  چرخــه  وارد  کــه  آنهایــی  نمی تواننــد.  کــه 
هــم بنــا بــه دالیــل مختلــف دیگــری از چرخــه حــذف 
می شــوند. یکــی از دالیــل آن فقــر و تنگدســتی اســت 
از  بعضــی  امکانــات.  نداشــتن  و  طبقاتــی  مســاله  و 
ایــن افــراد هــم بــه خاطــر افــت تحصیلــی و بــه خاطــر 
اینکــه سیســتم آموزشــی بــه آن هــا َبرچســب تنبــل و ... 
و  کننــد  ادامــه داده و پیشــرفت  می زنــد، نمی تواننــد 
تــرک  نــدارد  جذابیــت  برای شــان  درس  دیگــر  چــون 
کــه مدرســه  تحصیــل می کننــد. یکــی از ویژگی هــای 
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و  باشــد  داشــته  بایــد 
کــه هــر  نــدارد ایــن اســت 
مدرســه بایــد یــک واحــد 
مشــاوره داشــته باشــد و 
روانشناســی  کمــک  بــا 
ایــن  مــددکاری،  و 
مدرســه  بــه  را  کــودکان 
جــذب و وضعیت شــان 
تــا  کنــد  پیگیــری  را 
مثــًا  گــر  ا شــود  معلــوم 
ثبت نــام  امســال 
چــه  دلیلــش  نکردنــد 
چیــزی  چنیــن  بــوده؟ 
و  نــدارد  وجــود  کنــون  ا
هــم  وظیفــه ای  هیــچ 
تعریــف  راســتا  ایــن  در 
معلمــی  گــر  ا و  نشــده 
هــم  کنــد  پیگیــری 
از  و  فــردی  به صــورت 
طریــق دوســتان بچه هــا 
ایــن  از  پیــش  اســت. 
مشــاوران  می توانســتند 
انجــام  را  کار  ایــن 
دهنــد امــا چنــد ســالی 
از  مشــاوران  اســت 
دوم  متوســطه  مقطــع 
حــذف شــده اند و فقــط 
مشــاور  اول  متوســطه 
هــم  گــر  ا تــازه  کــه  دارد 
آنقــدر  باشــد  توانمنــد 
بروکراتیــک  کارهــای 
کار اصلــی  کــه از  هســت 
از  یکــی  می مانــد.  بــاز 

و  بــودن  بــه بی کیفیــت  مــا  اعتراض هــای همیشــگی 
پولــی شــدن مــدارس در مقــام یکــی از دالیــل اصلــی 

اســت. تحصیــل  از  بازماندگــی 
آموزشــی  نیازهــای  بــا  آموزشــی  ارتباطــی   محتــوای 

دارد؟

ایــن  پــرورش  و  آمــوزش   بــا  مــا  بحث هــای  از  یکــی 
کــه از مــا معلمــان انتظــار مــی رود  کــه محتوایــی  اســت 
و  دانش آمــوزان  نیازهــای  بــا  چقــدر  بدهیــم  درس 
به عنــوان  دارد؟  همخوانــی  معلمــان  توانایی هــای 
مثــال نظــام آموزشــی تغییــر می کنــد و وزیــر می گویــد 
 U« را  درس شــان  کاس هــای  معلمــان  اســت  بهتــر 



33 شماره سوم - آذر ۱۳۹۸سیاست گذاری اجتماعی 

کننــد. معلــم چطــور می توانــد درکاســی  شــکل« برگــزار 
کــه 40 نفــر دانش آمــوز دارد و میــز و صندلیــش بــه شــکل 
دولــت  کنــد؟  کاری  چنیــن  اســت،  قبلــی  ســنتی 
کــه بعــد از تغییــر  کاس هــای ضمــن خدمــت را  حتــی 
کتاب هــا برگــزار می شــد و بــرای معلمــان دارای جنبــۀ 
کــرده و به جایــش دوره هــای  آموزشــی داشــته را حــدف 
ایــن  حتــی  مــواردی  در  کــه  می کنــد  برگــزار  مجــازی 
دوره هــای مجــازی هــم پولــی شــده اند. یعنــی برگــزاری 
دولــت  وظایــف  از  کــه  خدمــت  ضمــن  دوره هــای 

هســت حــذف شــده اســت.
کــه  حــاال  تــا  بــودم  دانش آمــوز  مــن  کــه   60 دهــه  از 
ــوزش  ــری را آم ــه های مطه ــب اندیش ــده ام مرت ــم ش معل
کــه بــه دردمــان نمیخــورد و اصًا پاســخگوی  می دهنــد 
کــه اصــا  نیازهــای امــروز نیســت یــا مباحــث فقهــی 
کــه محتــوای  کســانی  ربطــی بــه آمــوزش ندارنــد. چــون 
آموزشــی را تهیــه می کننــد اصــا شــناختی از نیازهــای 
کــودکان ســرزمینی دیگــر  کــودکان ندارنــد و انــگار بــرای 
گــر قصــد ایــن باشــد  برنامه ریــزی می کننــد. و حتــی ا
کــه بــه شــیوه دیگــری عمــل شــود هــم امکانــش نیســت 

چــون اهدافــی از پیــش تعییــن شــده وجــود دارد.
 آیــا تشــکل های صنفــی مطالبــه مشــارکت در تدویــن 

محتــوای آموزشــی را داشــته اند؟ 
از  را  صنفــی  تشــکل های  بیانیه هــای  گــر  ا بلــه، 
خواســته ها  از  یکــی  کنیــد  بررســی  قبــل  ســال های 
کــه در تدویــن محتــوای آموزشــی  همیشــه ایــن بــوده 
مشــارکت فعاالنــه داشــته باشــیم. مشــارکت فعاالنــه 
کــه متنــش شــبیه  کتابــی  کــه  بــه ایــن معنــا نیســت 
اســت،  حکومتــی  احــزاب  بعضــی  سیاســی  بیانیــه 
بــه  بــا معلم هــا  را  گاهــی برخــی متــون  عــوض شــود. 
کلمــه  کــه مثــًا ایــن  ک می گذارنــد و می پرســند  اشــترا
را چــه کار کنیــم. ایــن مشــارکت معلمــان نیســت. شــما 
کــه امــروز بــه مدرســه مــی رود  بایــد بدانیــد دانش آمــوزی 
کــه ده ســال پیــش مدرســه  نیازهایــش، بــا دانش آمــوزی 
کــرده متفــاوت اســت و دارای نیازهــای خــاص  را تمــام 

خــود اســت.
آموزشــی  آموزشــی متمرکــز، محتــوای  برنامه ریــزی  در 
یــک بــار بــرای همیشــه تدویــن می شــود و فرقــی هــم 
کــه قــرار اســت ایــن محتــوا در بلوچســتان اهــل  نــدارد 

گیــان یــا تهــران،  کردســتان یــا  تســنن ارائــه شــود یــا در 
ــدارد. ــود ن ــارکت وج ــه مش ــادی ب ــون اعتق ــرا؟ چ چ

را  خــود  دانش آمــوزان  نظــرات  بتواننــد  معلم هــا  بایــد 
کننــد امــا  یافــت  بــرای طراحــی محتــوای آموزشــی در
مگــر در یــک سیســتم آموزشــی یــک طرفــه و مونولــوگ، 
کــه معلــم ســخنران اســت، می تــوان نظــر دانش آمــوز 
گــر بخواهیــم واقعــًا بــه  کــرد؟ بــه نظــر مــن ا را جــذب 
یــم.  یــم بــه یــک انقــاب آموزشــی نیــاز دار این هــا بپرداز
کلمــه  ــا ایــن تغییــر و تحــول بــه معنــای واقعــی  یعنــی ت
گونــه  زیــر و رو، نظــام آموزشــی مــا را زیــر و رو نکنــد، هــر 
تغییــری فرمالیتــه و معطــوف بــه پوشــاندن و نــه حــل 

مشــکات اســت.
کجا شروع شود؟  اصالح این ساختار باید از 

ســایر  تغییــر  از  مســتقل  ســاختار  ایــن  اصــاح 
کان اقتصــادی، سیاســی و اجتماعــی  ســاختارهای 
نیســت و پیگیــری حــل هــر یــک از معضــات، مــا را 
ــه ســاختار معیــوب سیاســی و اقتصــادی می رســاند  ب
کنــد. امــا نقــش نظــام آموزشــی بــه دلیــل  کــه بایــد تغییــر 
بازتولیدکننــده بــودن آن در ایــن میــان مشــهودتر اســت. 
می تواننــد  صنفــی  فعــاالن  و  معلمــان  مــن  نظــر  بــه 
عزیمتــگاه خودشــان را ســاختار نظــام آموزشــی قــرار 
کان را  کنــار مطالباتشــان تغییــر ســاختار  داده و در 

کننــد. مطــرح 
یــم.  دار پیــش رو  کارســختی  عمــًا  اوصــاف  ایــن  بــا 
ــا تغییــر ســاختار یــک  کنیــم ب کــه فکــر  اینطــور نیســت 
ــی را  ــام آموزش ــاختار نظ ــم س ــه می توانی ــد مدرس ــا چن ی
تغییــر دهیــم و بعــد از تغییــر ســاختار نظــام آموزشــی 
تمــام  در  بایــد  یــم.  برو دیگــه  ســاختارهای  ســراغ 
جمعــی  حرکتــی  کان،  حــوزه  به خصــوص  حوزه هــا 

بــرای تغییــر وجــود داشــته باشــد.
 دستاوردها و موانع جنبش معلمان چیست؟

می پذیــرد  پــرورش  و  آمــوزش  وزارت  کنــون  ا کــه  ایــن 
کــه ســه نفــر از نماینــدگان حتــی بــه صــورت صــوری از 
معلمــان باشــند جــزو دســتاوردهای معلمــان اســت 
کــه مــا مشــارکت معلمــان  کافــی نیســت. چــرا  ولــی 
کــه  کــردن در جلســاتی می دانیــم  از شــرکت  فراتــر  را 
در آن هــا همــه چیــز از قبــل تعییــن شــده اســت. بــه 
بــه  پاییــن  از  و  فعاالنــه  بایــد  مشــارکت  ایــن  مــا  نظــر 



34 شماره سوم - آذر ۱۳۹۸سیاست گذاری اجتماعی 

کــه حــل مســاله معلمــان  ــه ایــن دلیــل  ــاال باشــد. و ب ب
اقشــار اجتماعــی  از  بســیاری دیگــر  بــا حــل مســائل 
پیونــد خــورده، مــا بیشــتر بــا مقاومــت و ســرکوب روبــه رو 
کــه مطالبــات و  بوده ایــم. بــا ایــن حــال باعــث نشــده 
خواســته های جنبــش معلمــان فرامــوش شــود. یکــی 
و  عینــی  برخــی  نظــر  از  شــاید  کــه  دســتاوردهایی  از 
بیــن  در  مطالبــات  شــدن  گیــر  فرا نباشــد،  ملمــوس 
معلمــان اســت. بــرای مثــال ده ســال پیــش فعــاالن 
کــز اســتان ها بودنــد امــا  صنفــی افــراد محــدودی در مرا
کــه  گاهــی صنفــی معلمــان و امکاناتــی  امــروز بــه مــدد آ
فضــای مجــازی در اختیارشــان قــرار داده، قدم هــای 
خوبــی در راه متشــکل شــدن و شبکه ســازی برداشــته 
کــه نمی تــوان مطالبــات معلمــان  شــده اســت. از آنجــا 
کــرد، زمانــی می تــوان از  را از مطالبــات جامعــه جــدا 
کــه  گفــت  ســخن  معلمــان  مطالبــات  حــل  امــکان 

همــراه بــا مطالبــات جامعــه مطــرح شــود.
توانســته اند  معلمــان  کــه  بــوده  ایــن  دیگــر  دســتاورد 
کننــد  تــا حــدودی مطالبــات خودشــان را اجتماعــی 
بــه  پــرورش  و  آمــوزش  و  از ســطح مدرســه  را  آن هــا  و 
جاهــای دیگــر چــون دانشــگاه ببرنــد. امــروز بســیاری 
یکــرد عدالت خواهانــه هــم  کــه رو از فعــاالن صنفــی 
دارنــد مســاله خودشــان را جــدا از مســاله دانشــجویانی 
آموزشــی  و  صنفــی  مســِال  درگیــر  دانشــگاه  در  کــه 

نمی بیننــد. هســتند، 
میــان  تشــکل یابی  بــرای  تــاش   و  گاهی بخشــی  آ
معلمــان البتــه بــا موانــع ســرکوب هــم روبــرو بوده اســت. 
شــاید بســط مطالبــات بــه الیه هــای دیگــر اجتمــاع، 
کیفیــت  بهبــود  و  معلمــان  حقــوق  افزایــش  مثــل 
آموزشــی بــه دســتاوردی عینــی و ملمــوس بــدل نشــده 
کــه بســته و ایزولــه  اســت، امــا معلمــان را از صنفــی 
کــه  کــرده و تبدیــل بــه صنفــی نمــوده  بــودده، خــارج 
هــم نگاه هــای دیگــران بــه آن هــا دوختــه شــده و هــم 
کــه ببیننــد  خــود معلمــان بــه جامعــه نــگاه می کننــد 
شــدن  بــرآورده  بــرای  می تواننــد  بخش هایــی  چــه  از 

بگیرنــد. کمــک  مطالباتشــان 
کانــون صنفــی و انجمن هــای صنفــی معلمــان اغلــب 
گرفته انــد و مســتقل  کشــور مجــوز فعالیــت  از وزارت 
خارجــی  و  داخلــی  دولتــی،  رســمی،  جریانــات  از 

حفــظ  را  مســتقل  خــط  ایــن  آن هــا  می کننــد.  عمــل 
کــه روز بــه روز مســتقل تر شــوند و  کوشــیده اند  کــرده و 
یــادی از ســمت دولت هــا در  به طــور مســتمر بــا موانــع ز
زنــدان  دوره هــای مختلــف روبــرو شــده اند. حبــس، 
فشــار  رایــج  شــیوه های  از  فعــاالن صنفــی  احضــار  و 
بــه ایــن تشــکل ها اســت، تــا آن هــا را از میــدان بــه  در 
کــه  اســت  ایــن  معلمــان  مشــکات  از  یکــی  کننــد. 
کــرده و اجــازه  دولت هــا در برخــورد بــا آن هــا تخلــف 
کــه  کــه پروانــه فعالیــت بــرای تشــکل هایی  نمی دهنــد 

کرده انــد صــادر شــود. مجمــع برگــزار 
کوچــک ســازی می دهــد امــا در جایــی  دولــت شــعار 
آنجــا  و  می کنــد  دخالــت  کنــد،  دخالــت  نبایــد  کــه 
ــۀ  ــد حضــور داشــته باشــد، نیســت؛ مثــا از ارائ ــه بای ک
خالــی  شــانه  محــروم  مناطــق  در  آموزشــی  خدمــات 
ســخت  و  ســفت  تشــکل ها  امــور  در  ولــی  می کنــد 
مداخلــه می کنــد. بــا ایــن وجــود معلم هــا اســیر ایــن 
و  اســتانی  تشــکل های  قالــب  در  و  نشــده   قضیــه 
تشــکل ها،  همیــن  و  می کننــد  فعالیــت  شهرســتانی 
شــورای هماهنگــی تشــکل های صنفــی فرهنگیــان را 
کــه یــک تشــکیات سراســری اســت  تشــکیل داده انــد 
و  معلمــان  مســائل  دربــاره  سراســری  تصمیمــات  و 
کشــور می گیــرد مثــل اعتراضــات  کل  دانش آمــوزان در 
کــه اخبــارش در رســانه ها منعکــس  و تحصن هایــی 

شــده اســت.
در نشســت مجمــع فوق العــاده شــورای هماهنگــی در 
گام به ســمت تشــکل یابی مســتقل  مهر 98، شــورا یک 
برداشــت و در اساســنامه خــود شــرط عضویــت را بــرای 
کانون هــا و انجمن هــای صنفــی داشــتن اساســنامه، 
صنــدوق و اعضــا دانســت و معیــار داشــتن مجــوز از 

دولــت حــذف شــد. 
شــورا،  اعضــای  حبــس  و  دســتگیری  حــال  ایــن  بــا 
اتهامــات امنیتــی و تهدیــد بــه لغــو مجــوز تشــکل های 
کمیــت  کــه حا از جملــه حربه هایــی اســت  صنفــی 
کنــد  تــاش می کنــد از طریــق آن هــا شــورا را بی عمــل 
ــا نفــوذ در برخــی  و وقتــی موفــق نمی شــود، می کوشــد ب
بگــذارد  تاثیــر  شــورا  مســتقل  مواضــع  بــر  تشــکل ها، 
شــورا  در  را  شــقه  و  شــکاف  انشــعاب،  بتوانــد  گــر  ا  و 

  .به وجود آورد
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بازاِر دانشگاه
   علی رضا چمن زار    

کشــور، خصوصــًا از  گســترده  مــوج خصوصی ســازی 
کشــور را  دهــه هفتــاد بــه بعــد، بســیاری از حوزه هــای 
بــا  یــادی  ز مــوارد  و در  قــرار داده  تحت الشــعاع خــود 
اســتحاله آن حوزه هــا، اهــداف آن هــا را نیــز تغییــر داده 
قابل تأمــل  دانشــگاه ها  کمــی  گســترش  ســیر  اســت. 
دانشــگاه   13 حــدود   ،40 دهــه  ابتــدای  در  اســت. 
در  رقــم  ایــن  اســت.  می کــرده  فعالیــت  کشــور  در 
ــه  ــای ده ــا انته ــگاه و ت ــه 156 دانش ــه 50، ب ــدای ده ابت
60، بــه 208 دانشــگاه رســیده اســت امــا بــا توجــه بــه 
در  رقــم  ایــن  دانشــگاه ها،  گســترش  سیاســت های 
ایــن  در  می رســد.  دانشــگاه   2800 بــه   1394 ســال 
یادداشــت به صــورت مشــخص نهــاد آمــوزش عالــی 
نهادهــای  از مهم تریــن  یکــی  به عنــوان  را  و دانشــگاه 
و  کشــور  اجتماعی-اقتصــادی  توســعه  در  تأثیرگــذار 
کــردن نابرابری بررســی  کــم  همچنیــن یکــی از ابزارهــای 

خواهیــم نمــود.
کــه هزینه هــای دانشــگاه را دولــت  تأمیــن  در شــرایطی 
دانشــگاه  کــه  داشــت  انتظــار  نمی تــوان  می کننــد 
کنونــی  به عنــوان نهــادی مســتقل بتوانــد، در شــرایط 

کنــد. بــا ایــن پیش فــرض آشــنا، دولت هــا  ایفــای نقــش 
از  را  خــود  کوچک ســازی  دیگــری،  از  پــس  یکــی 
کــه  کردنــد. امــا چیــزی  آمــوزش عمومــی و عالــی شــروع 
ــام  ــگاه ها در مق ــه دانش ک ــت  ــن اس ــم ای ــاهد آن بودی ش
سیاســتی همچنــان دولتــی ماندنــد، امــا تبدیــل بــه 
کــه  بــازاری اقتصــادی بــرای دولت هــا شــدند. نهــادی 
کــردن فاصله هــای  کــم  قــرار بــود بــه تحــرک اجتماعــی و 
کــه تنهــا  کنــد، تبدیــل بــه بــازاری شــد  کمــک  طبقاتــی 
ــی اســت. ــه آن برخــورداری از شــرایط مال شــرط ورود ب

ایــران، ۸۵  گفتــه وزیــر فعلــی آموزش وپــرورش  طبــق 
بــه  نیــازی  از ظرفیــت دانشــگاه های موجــود  درصــد 
گفتــه، در بهتریــن  کنکــور نــدارد. طبــق ایــن  شــرکت در 
می تواننــد  دانشــجویان  از  درصــد   15 فقــط  حالــت 
کننــد.  تحصیــل  دولتــی  دانشــگاه های  در  رایــگان 
آخریــن  در  بازمی گردیــم.  وزیــر  گفتــه  ایــن  بــه  جلوتــر 
آمــار وزارت علــوم، دانشــجویان روزانــه تنهــا 7 درصــد 
می دهنــد  تشــکیل  را  دانشــگاه ها  کل  جمعیــت 
)خبــر آنایــن(. دانشــجویان روزانــه، بــه اســم تحصیــل 
رایــگان مشــغول بــه تحصیــل هســتند، امــا هــر تــرم بایــد 
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پرداخــت  هزینــه  دانشــگاه  رفاهــی  خدمــات  بابــت 
و  خوابــگاه  هزینــه  شــامل  رفاهــی  خدمــات  نماینــد. 
بــه  درصــد   10 حــدودًا  هرســاله  کــه  می شــود  تغذیــه 
ــجویی  ــاه دانش ــدوق رف ــود. صن ــزوده می ش ــغ آن اف مبل
کــه ذیــل وزارت علــوم فعالیــت می کنــد، وظیفــه اعــام 
ــر  ــه را بصــورت سراســری ب هزینه هــای خوابــگاه و تغذی

دارد.  عهــده 
بــه ســخن وزیــر فعلــی آموزش وپــرورش بازمی گردیــم. 
کــه از اســتحاله هــدف آمــوزش عمومــی و عالــی  زمانــی 
کاس هــای  می تــوان  می کنیــم،  صحبــت  بــازار  در 
کنکــوری از اول ابتدایــی تــا انتهــای  تقویتــی، تســتی و 
کــه دانش آمــوزان را از  کــرد  دوره متوســطه را یــادآوری 
فنــون  یادگیــری  ســمت  بــه  کاربــردی  علــِم  آموختــن 
کنکــوری، از همــان ابتــدای مســیر تحصیلــی، هدایــت 
را  باالیــی  هزینه هــای  کــه  آموزشــگاه هایی  می کنــد. 
ــوان بســیاری از افــراد نیســت  کــه در ت طلــب می کننــد 
و خروجــی آن بــه تیتــر خبــری »۶۰% پذیرفته شــدگاِن 
دو دانشــگاه دولتــی شــهر تهــران متعلــق بــه ســه دهــک 
بــاالی درآمــدی جامعــه« منجــر می شــود. به بیان دیگــر 
افــراد ثروتمنــد جامعــه، به واســطه برخــورداری مالــی، 
کــه  کرســی هایی  کرســی های دانشــگاه را می رباینــد. 
داوطلبــان عضــو دهک هــای پاییــن جامعــه ســهمی 
کــه از برخــورداری شــرط اولیــه آن  از آن ندارنــد، چــرا 

یعنــی شــرایط مالــی مناســب بی بهره انــد. 
راه  در  دانشــگاه ها  ســرمایه داری،  سیســتم های  در 
پژوهشــی  و  علمــی  مســیر  بــازار،  هــدف  بــه  رســیدن 

به صــورت  مســیر  ایــن  می کننــد.  مشــخص  را  خــود 
مشــخص بــا اقدامــات پژوهشــی شــناخت نیازهــای 
ی در آن، در مقــام مشــاور  بــازار و امکان هــای پیشــرو
ــازار به منظــور پیشــبرد سیاســت های آن و همچنیــن  ب
هــدف  مــورد  متخصــص  ی  نیــرو بــر  ســرمایه گذاری 
بــا آن  ایــران  امــا آنچــه در  دانشــگاه انجــام می شــود. 
روبــرو هســتیم، رونوشــتی ناقــص و متناقــض از نســخه 
بــرای  ایرانــی  دانشــگاه های  اســت.  ســرمایه داری 
کــه در اختیــار دارد، آمــوزش  کاالیــی  درآمدزایــی، تنهــا 
و  اســت  فضیلــت  مــدرک،  کــه  فضایــی  در  اســت. 
شــود،  شــناخته  آن  بــا  اســت  قــرار  بســیاری  هویــت 
باشــد.  داشــته  یــادی  ز مشــتریان  کاال می توانــد  ایــن 
نمی شــود  نیــز  آمــوزش  ایــن  کیفیــت  بــر  نظارتــی  امــا 
ــوای  ــت و محت ــان، ماهی ــن می ــم در ای ــئله مه ــرا مس زی
دانشــجویان  هزینه هــای  بــر  عــاوه  نیســت.  آمــوزش 
دانشــگاه ها  شــبانه  دانشــجویان  هزینه هــای  روزانــه، 
کــه هــر تــرم نیــز باالتــر مــی رود.  نیــز بســیار بــاال اســت 
ماجــرا بــرای دانشــجویان پردیــس هــم همیــن اســت. 
کشــور  برتــر  دانشــگاه های  پردیــس  هزینه هــای  بــه 
دانشــگاه ها  ســایت  از  آمــار  ایــن  یــم.  بینداز نگاهــی 
برداشــته  شــده و مربــوط بــه هزینــه تحصیــل در پردیــس 

هســت.  انســانی  علــوم  رشــته های 
ــرای  کنیــد؛ دانشــجو، هزینــه باالیــی را ب فضــا را تصــور 
ــردازد، پــس انتظــار دارد همچــون  تحصیــل خــود می پ
کاال  کیفیــت از آن  کاالهــای دیگــر بــدون دردســر و با
کنــد و مــدرک خــود را بگیــرد. پــس در اولیــن  اســتفاده 
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کیفیتــی دانشــگاه، جایــگاه  یابــی  گام، پروســه های ارز
ــه ضــد ارزش  خــود را از دســت داده و ارزش علمــی، ب
کیفیتــی  اســتانداردهای  تغییــر  می شــود.  تبدیــل 
کــه اســاتیدی  کادمیــک، بــه آن ســو هدایــت می شــود  آ
کار و عهــد آموزشــی خــود  کیفیــت  کــه همچنــان بــر 
فشــار  تحــت   دانشــجویان  توســط  هســتند،  وفــادار 
یابــی بیشــتر  قرارگرفتــه و ســازمان ها نیــز به منظــور بازار
بــرای محصــول آموزشــی خــود و جــذب دانشــجویان 
بیشــتر، به جــای همراهــی بــا اســتاد، او را تحــت  فشــار 
ــد  کارآم ــاتید نا ــروه اس گ ــا را در  ــرور آن ه ــرار داده و به م ق
ــرد  ــام ب ــوان ن ــادی را می ت ی ــد. مثال هــای ز ــرار می دهن ق
گذشــته، بــه همیــن دلیــل، یــا مجبــور  کــه در ســال های 
یــس  یــه درســی خــود شــده، یــا عطــای تدر بــه تغییــر رو
سیســتم  از  و  بخشــیده  لقایــش  بــه  را  بی کیفیــت 

گذاشــته  شــده اند. کنــار  آموزشــی 
شــدن  مک دونالدیــزه  اســتانداردها،  تغییــر  مــورد  در 
کاظمــی قــرض می گیــرم. مک دونالــدی  را از عبــاس 
کــه همــه اقشــار جامعــه  شــدن بــه ایــن معنــا اســت 
به صــورت  و  ســریع  خیلــی  را  کاالیــی  بتواننــد 
یافــت  اســتاندارد شــده و بــا مشــخصه های یکســان در
کیفــی باالیــی نیــز برخــوردار  کــه البتــه از ســطح  کننــد 
رســیده  به جایــی  اســتانداردها  تغییــر  ایــن  نیســت. 

ــه 5 میلیــون دانشــجوی فعلــی،  کــه از نزدیــک ب اســت 
فارغ التحصیانــی بــا مــدرک لیســانس و فوق لیســانس 
کــه از دانشــی  و دکتــری تحویــل جامعــه داده می شــود 
در ســطح مدرکشــان، برخــوردار نیســتند. بی کیفیتــی 
کــه وزارت علــوم در توجیــه طــرح  آمــوزش تــا آنجاســت 
کارورزی، دلیــل خــود را مهــارت نداشــتن  موســوم بــه 
کــه ذیــل ســیابس های  دانشــجویانی مطــرح می کنــد 
آمــوزش  ســال   4 از  بیــش  خــودش،  تعریف شــده 

دیده انــد.
بســیاری  بــودن  قــراردادی  دلیــل  بــه  دیگــر،  ســوی  از 
آن هــا،  شــدن  رســمی  طوالنــی  رونــد  و  اســتادان  از 
یــس  اســاتیدی محافظــه کار در فضــای دانشــگاهی تدر
اســتانداردهای  از  تبعیــت  بــه  مجبــور  کــه  می کننــد 
جدیــد دانشــگاهی  هســتند. بخشــی دیگــر از اســتادان 
کادمیک و علمــی، آن چنان  کــه بــه دور از فضــای آ هــم 
ــته اند  گش ــرق  ــازی غ ــی و رزومه س ــه مقاله نویس در ورط
کــه آموزش نســلی دیگر  اســت  کــه رســالت علمــی خــود 
کرده انــد. پروژه هــای پژوهشــی درآمــدزا را  را فرامــوش 
کــه دانشــگاه و اســتادان را  نیــز نبایــد از قلــم انداخــت 
کمیتــی و دولتــی  ــرای نهادهــای حا ــی ب ــه پیمانکاران ب

ــزاری مهــر( کــرده اســت. )خبرگ تبدیــل 
قانعــی راد و همکارانــش، تغییــرات رابطــه نســل جدیــد 
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تولیــدات  برمی شــمارند.  این گونــه  را  دانشــگاهیان 
ایــن  هــدف  امــا  اســت،  شــده  بیشــتر  دانشــگاهی 
کســب  بلکــه  علــم،  و  دانــش  نفــس  نــه  تولیــدات، 
امتیــاز و ارتقــای دانشــگاهی اســت و همکاری هــای 
کتــاب و مقالــه اغلــب صــوری و  شــکل گرفته در قالــب 
بــه آن فرهنــگ جدیــد رزومه ســازی می گویــد. در نســل 
گردپروری و  اول اســتادان، امــکان بیشــتری بــرای شــا
شــکل گیری مفهوم اســتاد وجود داشــته، اما در فضای 
و  اســتادان  ارتقــای  آیین نامه هــای  تغییــر  بــا  و  فعلــی 
افزایــش میــزان دانشــجویان، در دســترس بــودن اســتاد 
بــه یکــی از مهم تریــن مســائل دانشــجویان تبدیــل  شــده 
کاهــش  دانشــجو  و  اســتاد  میــان  تعامــات  اســت. 
آن هــا منفعت گرایانــه  میــان  رابطــه ی  و شــکل   یافتــه 
و ســودگرایانه شــده اســت. از یــک ســو دیگــر هــدف 
تحقیقــات، کشــف حقیقــت نیســت و از ســوی دیگــر، 
ــرا شــده اند.  ــرا و مدرک گ ــز بیشــتر نمره گ دانشــجویان نی
جــای  ارتقــاء،  آیین نامــه ای  فرهنــگ  درنهایــت،  و 
گرفتــه و همــه این هــا  فرهنــگ آرمانــی دانشــگاهی را 
ــد  ــازاری در بیــن نســل جدی موجــب ســلطه فرهنــگ ب

دانشــگاهیان شــده اســت.
شــدن  تجــاری  منفــی  پیامدهــای  درنهایــت 
کتــاب حکایــت دانشــگاه  دانشــگاه ها را می تــوان از 
گرفــت. او از افزایــش  نوشــته حســن محدثــی بــه امانــت 
نابرابــری اجتماعــی، مدرک گرایــی،  ناتوانــی در آفرینش 
در  ناتوانــی  و  جامعــه  از  دانشــگاه  گسســت  علمــی، 
کــردن علــم، ابتــذال و فســاد دانشــگاه نــام  کاربــردی 
کــه مــدرک به عنــوان  می بــرد. محدثــی معتقــد اســت 
ــازار هســت  ــه ب گران قیمــت در حــال عرضــه ب کاالیــی 
ایــن  دولتــی  دانشــگاه های  در  شــبانه  دوره هــای  و 
فرصــت را در اختیــار اقشــار مرفــه قرار داده اســت. قشــر 
کــه روزی قــرار بــود از دروازه دانشــگاه با نابرابری  محــروم 
انتخــاب نکــرده خویــش بجنگــد، محروم تــر از پیــش 
گرفتــن مــدرک بــه خاطــر مــدرک بــه هدفــی  می شــود. 
همگانــی تبدیل شــده اســت. فرایندهــای آموزشــی و 
پژوهشــی دانشــگاه اســتانداردهای خــود را از دســت 
 داده انــد و در حــال صــوری شــدن و مناســکی شــدن 
هســتند، به عبــارت  دیگــر مدرک محــوری جایگزیــن 
بــه  ورود  معیــار  تغییــر  اســت.  شــده  دانش محــوری 

ــه پــول، باعــث شــده  دانشــگاه از صاحیــت علمــی ب
کــه افــراد بــدون داشــتن صاحیــت  بــه آن وارد شــوند. از 
آن ســو، بــه دلیــل هزینه هــای بــاالی اســتخدام هیئــت  
کثــر دانشــگاه ها از اســاتید مدعــو اســتفاده  علمــی، ا
هزینه هــای  دارنــد.  پایین تــری  حقــوق  کــه  می کننــد 
کان شــهرها باعــث شــده  بــاالی زندگــی، خصوصــًا در 
کثــر اســاتید در طــول هفتــه بــا مشــاغل دیگــری نیــز  کــه ا
درگیــر باشــند. از ایــن  رو مطالعــه، تحقیــق، پژوهــش و 
کار زندگــی علمــی آنــان خــارج  حتــی ترجمــه از دســتور 
می تــوان  را  وضعیــت  صورت بنــدی  ایــن  می شــود. 
کــه  دانشــجویی  دانســت.  دانشــگاهی  فســاد  شــروع 
پرداخــت  را  آن  هزینــه  و  اســت  آمــده  مــدرک  بــرای 
و  زحمــت  بــدون  کــه  اســت  آن  دنبــال  بــه  می کنــد، 
دســتیابی بــه شایســتگی الزم  هــر چــه ســریع تر بــه آن 
برســد و در ایــن راه از همــه ابزارهــا و راهکارهــا اســتفاده 
مــورد  ســخت گیر  اســتاد  میــان  ایــن  در  می کنــد. 
گرفتــه و عمــًا پایبنــدی بــه حرفــه ای بــه  مؤاخــذه قــرار 
ارزش  ضــد  بــه  دانشــگاهی،  علمــی  اســتانداردهای 
تبدیــل  می شــود. روابــط جــای ضوابــط نشســته و انــواع 
راهبردهــای فســادآمیز را بیــن رابطــه استاد-دانشــجو 
در  راحتــی  بــه  را  آن  مصادیــق  کــه  می دهــد  شــکل 

 .همیــن حوالــی می تــوان دیــد
منابع:

دوره  دانشــجویان  دانشــگاه ها:  داخلــی  آیین نامــه   
خبــر:  آنالین/کــد  بدهند/خبــر  پــول  بایــد  هــم  روزانــه 

812570
قدرت یابــی  دولــت؛  و  دانشــگاه  بــازی  پــروژه   
 8 مهــر/  خبرگــزاری   / مهدیــار  میثــم  بوروکرات هــا. 

4553508 خبــر:  کــد   /97 اســفند 
دانشــگاه،  حکایــت   ،)1392( حســن  محدثــی،   
اجتماعــی و  فرهنگــی  مطالعــات  پژوهشــکده  تهــران؛ 
کاظمــی )1397(، دانشــگاه؛ از نردبــان تــا  عبــاس   
و  فرهنگــی  مطالعــات  پژوهشــکده  تهــران؛  ســایبان، 

اجتماعــی
 قانعــی راد، محمــد امیــن؛ ملکــی، امیــر؛ محمــدی، 
زهــرا )1393(، مطالعــه دگرگونــی فرهنگــی در ســه نســل 
دانشــگاهی؛ )مطالعــه مــوردی: اســاتید علــوم اجتماعــی 

دانشــگاه های تهــران(، بهــار، دوره پانزدهــم، شــماره 1
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گذشــته خبرهایــی دربــاره  ی خصوصی ســازی  در ســال 
بســیاری  نگرانــی  باعــث  پزشــکی  رشــته های 
ورود  از  نگرانــی  کشــور شــد.  پزشــکی  به ویــژه جامعــه 
افــراد  کارآمــدی  نا پزشــکی،  جامعــه  بــه  مادی گرایــان 
عرضــه  افزایــش  خصوصــی،  بخــش  در  آموزش دیــده 
کار در ایــن زمینــه، ازجملــه  ی  نســبت بــه تقاضــای نیــرو
مطــرح  مخالفــان  کــه  بــود  دغدغه هایــی  مهم تریــن 
کردنــد. خبرهــا پیرامــون خصوصی ســازی رشــته های 
کــه دربــاره  ی  گاهــی اعتراضاتــی  پزشــکی و نگرانی  هــا و 
دربــاره  ی  جســت  وجو  بــه  را  مــا  ذهــن  دارد،  وجــود  آن 
کــه در ســایر رشــته های دانشــگاهی  اتفاقاتــی مشــابه 

می کنــد. معطــوف  اســت،  داده  رخ 
بعــد از انقــاب اســامی افزایــش تقاضــای اجتماعــی 
مؤسســات  و  دانشــگاه ها  بــه  ورود  بــرای  اقتصــادی  و 
بودجــه  و   جنــگ  هزینه هــای  وجــود  عالــی،  آمــوزش 
را  مســئوالن  عالــی،  آمــوزش  گســترش  بــرای  کافــی  نا
و  اســامی  آزاد  دانشــگاه  ایجــاد  بــا  تــا  داشــت  آن  بــر 
یافــت هزینه هــای تحصیلــی از دانشــجویان زمینــه  در
کننــد. ســپس بــا  را بــرای ورود بخــش غیردولتــی فراهــم 
تصویــب آیین نامــه تأســیس دانشــگاه ها و مؤسســات 
آمــوزش عالــی غیردولتــی       - غیرانتفاعــی ســعی شــد راه 

ــرای ســرمایه گذاری و مشــارکت بخــش خصوصــی در  ب
آمــوزش عالــی بــاز شــود؛ امــا ایــن رونــد خصوصی ســازی 
آمــوزش عالــی در کشــور در     عمــل نتایــج مطلوبی داشــته 
حــوزه  در  غیردولتــی  مؤسســات  ایجــاد  اســت.  مثــًا 
کــه  ــه  رشــته های فنــی و علــوم انســانی نتوانســت آن گون
ــرف  ــا را برط ــن حوزه ه ــور در ای کش ــای  ــاید نیازه بایدوش
ــات در  ــترش تحقیق گس ــات،  ــن مؤسس ــه ای ک ــد؛ چرا کن
ی ماهــر و متخصــص  حوزه هــای مذکــور و تربیــت نیــرو
یــت مهــم  را در دســتورکار داشــتند امــا نه تنهــا ایــن مأمور
گســترده ای  محقــق نشــد؛ بلکــه باعــث تزریــق حجــم 
مــدارک مختلــف  بــا  فارغ التحصیــان دانشــگاهی  از 
نه تنهــا  کــه  فارغ  التحصیانــی  شــد.  جامعــه  بــه 
و  بیــکاری  افزایــش  بلکــه  نبودنــد  متخصــص  ی  نیــرو
درخواســت مشــاغل  به اصطــاح »پشــت  میزنشــینی« را 

در جامعــه دامــن می  زدنــد.
گروه هایــی  از  یکــی  دراین بیــن  کــرد  بایــد خاطرنشــان 
آمــوزش  خصوصی ســازی  از  را  آســیب  بیشــترین  کــه 
کــه  عالــی دیدنــد دانشــجویان و فارغ التحصیانی  انــد 
نــه بــا اتــکا بــر منابــع مالــی بلکــه بــا تکیــه بــر تــاش خــود 
در عرصه هــای علمــی بــه تخصــص دســت یافته انــد 
آمــوزش  خصوصــِی  بخــش  فارغ التحصیــان  کــه  چرا

خصوصی سازی آموزش عالی 
در ایران

  مهسا صفی صمغ آبادی 
کارشناس ارشد برنامه ریزی توسعه ی منطقه ای       
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و  آموزشــی  ضعیــف  ســطح  دلیــل  بــه  عمدتــًا  عالــی 
کیفیــت پاییــن مهارت هــای خــود، بازدهــی الزم بــرای 
یــاد آن هــا  کار را ندارنــد امــا بااین وجــود تعــداد ز بــازار 
زده  هــم  بــر  را  کار  بــازار  در  تقاضــا  و  عرضــه  تعــادل 
خصوصی ســازِی  می رســد  نظــر  بــه  بنابرایــن  اســت؛ 
کشــور اصــِل رعایــِت عدالــت را در  آمــوزش عالــی در 
اجتماعــی،  محیــط  و  آموزشــی  نظــام  میــان  رابطــه  ی 
کــرده اســت. از ایــن  اقتصــادي و سیاســی مخــدوش 
سیاســت  بــه  ایــران،  در  سیاســت  گذاران  رهگــذر، 
دانشــگاه های  تأســیس  یعنــی  »مســتقیم«  توســعه 
کــه  موضوعــی  بااین حــال  شــدند.  متوســل  بیشــتر 
آموزشــی  کیفیــت  مســئله  نگرفــت،  قــرار  موردتوجــه 
اجتماعــی،  محیــط  بــا  آموزشــی  نظــام  الزم  ارتبــاط  و 
شــکاف  آن  نتایــج  کــه  بــود  سیاســی  و  اقتصــادي 
عــدم  عالــی،  آمــوزش  نظــام  تقاضــاي  و  عرضــه  بیــن 
کارایــی فارغ التحصیــان، جدایــی محتــواي آموزشــی 
افزایــش  و  جمعــی  و  فــردي  نیازهــاي  و  واقعیــات  بــا 

اســت. تحصیلــی  نابرابری هــای 
کــه  درمی یابیــم  به آســانی  وضعیــت  ایــن  بررســی  بــا 
مــا  کشــور  عالــی  آمــوزش  در  خصوصی ســازی  رونــد 
بــه بازاندیشــی در نظــر و اصــاح در عمــل دارد.  نیــاز 

ــطح  ــترش س گس ــش و  ــرای افزای ــدام ب ــه اق ــل از هرگون قب
خصوصی ســازی در آمــوزش عالــی نیازمنــد اصــاح در 
یکــرد سیاســت گذاران  کنونــی آن هســتیم. رو وضعیــت 
متمرکــز  کیفــی  ابعــاد  بــر  بیشــتر  بایــد  بخــش  ایــن  در 
گــردد. آمــوزش عالــی  کمرنــگ  کمــی،  یکــرد  شــود و رو
خصوصــی نیــز بــرای اســتمرار بقــای خــود مجبــور بــه 
هزینــه  کاهــش  و  فعالیــت  کیفیــت  و  ســطح  ارتقــای 

اســت.
عالــی  آمــوزش  خصوصی ســازی  اینکــه  آخــر  کام 
ــه  ک ــت  ــدی اس ــزی نظام من ــه و برنامه ری ــد مطالع نیازمن
کاســتی ها و همچنیــن پیامدهــای نامطلــوب  بتوانــد 
از  قبــل  تــا  دهــد.  کاهــش  و  کــرده  شناســایی  را  خــود 
بخشــیدن  وســعت  بــرای  تــاش  هرگونــه  اقــدام  ایــن 
مشــکات  بــه  منجــر  خصوصــی  عالــی  آمــوزش  بــه 
بــا  آموزشــی  نظــام  ارتبــاط  در  عمیق تــر  و  گســترده تر 
محیــط اجتماعــی، اقتصــادي و سیاســی خواهــد شــد. 
خصوصی ســازی افسارگســیخته و بــدون نیازســنجی و 
ــدار،  در خــارج از چارچــوب چشــم اندازهای توســعه پای
در هیــچ عرصــه ای، نه تنهــا منجــر بــه بهبــود ســطح رفــاه 
و عدالــت اجتماعــی نمی شــود بلکــه رفــاه و عدالــت 
 می انــدازد.  مخاطــره  بــه  به شــدت  را  اجتماعــی 
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کــه خیلــی وقــت پیــش می بایســت می ترکیــد،  بغضــی 
بــه تازگــی صــدای فغــان دکتــر نعمــت اهلل فاضلــی اســتاد 
از  تمجیــد  مراســم  در  انسان شناســی  حــوزه  برجســته 
زحمــات چندیــن ســاله دکتــر مهــر محمــدی را همــه 
رزومــه  جهــت  از  کــه  محمــدی  مهــر  دکتــر  شــنیدیم. 
کــه  علمــی قابــل دفــاع و ســتایش اســت، امــا از آنجــا 
خــود بــه شــخصه 4 ســال تحــت مدیریــت ایشــان در 
اســت  بهتــر  کــرده ام  تحصیــل  فرهنگیــان  دانشــگاه 
بگویــم نــه تنهــا مــن بلکــه چنــد هــزار نفــر دیگــر در دوره 
بــه  برگردیــم  و  یــم  بگذر و ســاختند.  ایشــان ســوختند 
کــرد. موضــوع اصلــی، ایــن ســخنرانی مــرا وادار بــه فکــر 

مجــال  دیگــر  کــه  شــده  به گونــه ای  وضعیــت  گویــی 
نمانــده  باقــی  برجســته  اســاتید  بــرای  فعالیــت  و  کار 
گاهــی خبــر خداحافظــی یکــی از  اســت. هــر از چنــد 
یــس  ممنوع التدر دیگــری،  شــدن  بازنشســته  اســاتید، 
شــدن آن یکــی و ... را می شــنویم. وقتــی بیشــتر دقــت 
گذشــته در زمینــه علــوم انســانی  می کنیــم در یــک دهــه 
کشــور بــا یــک خانــه تکانــی مواجــه  در دانشــگاه های 
اصلی تریــن  جامعــه،  هــر  در  کــه  اســاتیدی  بوده ایــم. 
کنــار  ســرمایه اجتماعــی محســوب شــده، بــه راحتــی 
ملــی  بودجــه  از  ســال  ســالیان  کــه  کســانی  رفته انــد، 
کشــور بتوانــد بــا تکیــه بــر  بــرای ایشــان هزینــه شــد تــا 

دانــش علمــی و تــوان تجربــی آنــان مســیر رشــد و توســعه 
بــه طــور اخــص در حــوزه علــوم انســانی  را بپیمایــد و 
حــال  یابــد،  دســت  فکــری  نوزایــی  یــک  بــه  کشــور 

شــده اند. خانه نشــین 
اجتماعــی  علــوم  حــوزه  در  دنیــا  سراســر  در  اساســا 
دانشــگاه ها را بــا اســاتید و مکاتب شــان می شناســند 
)مکتــب فرانکفــورت: هورکهایمــر، مکتــب بیرمنــگام: 
دانشــگاه های  بــه  وقتــی  امــا  ...(؛  و  هــال  اســتورات 
مکتب ســازی  تنهــا  نــه  یــم  می انداز نگاهــی  داخلــی 
و  ســبک  صاحــب  اســاتید  بلکــه  نکرده ایــم 
صاحب نظــری بــرای خــود باقــی نگذاشــته و همــه را تــار 

کرده ایــم. مــار  و 
نخبــگان  کــه  زده ایــم  رقــم  گونــه ای  بــه  را  شــرایط 
به جای شــان  و  تــرک  را  میــدان  اجبــار  بــه  کادمیــک  آ
مــا دســت بــه ســتایش شــبه نخبــگان زده ایــم. مــدام در 
رتبه بندی هــای  در  و صعــود  تولیــد علــم  از  تریبون هــا 
از  بــه  حــال  تــا  آیــا  امــا  رانده ایــم،  ســخن  بین المللــی 
چــرا  علــم  تولیــد  همــه  ایــن  بــا  کــه  پرســیده ایم  خــود 
کــودک آزاری،  مســائل اجتماعــی نظیــر: طــاق، اعتیــاد، 
 ... و  خوابــی  گــور  خیابانــی،  خشــونت های  فحشــا، 
کاهــش پیــدا نکــرده بلکــه روز بــه روز بــر دامنــه و  نه تنهــا 
وســعت آن افــزوده شــده اســت؟ از ســویی دیگــر زمانــی  

هیئت علمی یا هیئت میلی
نقد وضعیت آنومیک جامعه آکادمیک  
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کــه آمــار ســرقت علمــی از مقــاالت و پایان نامه هــا در 
بلنــد  اســامی  می شــود  منتشــر  بین المللــی  عرصــه 
باالیــی از شــبه نخبــگان اســتاد شــده ی دانشــگاه های 

می درخشــد! آن  بــاالی  بــر  داخلــی 
یســمان نامرئــی  کمــی دقــت بتــوان ردپــای ر شــاید بــا 
کــردن علــم، دانشــگاه و  کــه ســعی در تخطئــه  را دیــد 
گویــای  نخبــگان را دارد. احتمــاال ذکــر مثالــی در اینجــا 
پــاره ای از برخوردهــای میلــی و ســلیقه ای باشــد؛ وقتــی 
ی  ــر رو ــال 97 ب ــد س ــی ارش کارشناس ــور  کنک ــج  ــه نتای ک
گرفــت شــاهد آن بودیــم  درگاه ســازمان ســنجش قــرار 
کارشناســی نقشــی پررنگ  کــه در دوره  کــه دانشــجویانی 
در فعالیت هــای صنفــی بــر عهــده داشــتند بــه جــای 
ــه  ــا جملــه ی، شــما ب ــج انتخــاب رشــته ب مشــاهده نتای
رو  بــه  رو  نشــده اید  پذیرفتــه  پرونــده  در  نقــص  دلیــل 
گونــه برخوردهــای پادگانــی  کــه ایــن   گردیدنــد. بمانــد 
گفتمان هــای پــر خطــر و هزینه ســاز بــرای  باعــث تولیــد 
پذیــرش  در  غربالگــری  ســو  یــک  از  می گــردد.  کشــور 
گزینشــی بــرای رشــته های خــاص و  دانشــجو، شــرایط 
کســازی دانشــگاه ها از اســاتید  ...، و از طــرف دیگــر پا
کــه وارد یــک  گونــه ای رقــم زده  آوانــگارد اوضــاع را بــه 
کــه هیــچ ســاز  ــی  گفتمان چرخــه جمــود فکــری شــویم. 
مخالفــی را بــر نمی تابــد بــه غایــت نتایجــی بهتــر از ایــن 

ــی آورد. ــان نم ــه ارمغ ب
واژه آنومــی را بــرای نخســتین مرتبــه پــدر علــم جامعــه 
نزدیکتریــن  گرفــت.  کار  بــه  دورکیــم  امیــل  شناســی، 
کــه  اســت  وضعیتــی  آنومــی،  معنــای  ســاده ترین  و 
هنجــاری  هیــچ  و  باختــه  رنــگ  اخاقــی  ارزش هــای 
کادمیــک  جایگزیــن آن نشــده اســت. حــال جامعــه آ
مــا بــه اوج دوران آنومیــک خــود رســیده اســت. اســاتید 
کــه وقتــی بــه رزومــه علمی شــان دقــت می کنــی  انتســابی 
کــه در تولیــد آنهــا کمترین  انبانــی از مطالــب را می بینــی 
نقشــی نداشــته اند بلکــه تنهــا نقش شــان سوء اســتفاده 
از دانشــجو بــه انحــای مختلــف: وادارکــردن، تطمیــع 
و  پروژه هــا  نــگارش  بــه   ... و  کــردن  تهدیــد  کــردن، 
دادن  نشــان  بــرای  مصداقــی  بوده اســت،  مقــاالت 
پاشــی  فرو اســت.  نابه ســامان  اوضــاع  ایــن  از  بخشــی 
کــه احســاس  دقیقــا در همیــن نقطــه اســت دانشــجویی 
کــه  می کنــد توســط اســتادش فریــب خــورده، اســتادی 

بــه خــود اجــازه داده بــه شــکلی ظریــف دانشــجویش 
ــچ  ــجو( هی ــا او )دانش ــه طبع ــد، در نتیج کن ــتثمار  را اس

هنجــار و ارزشــی را قابــل اعتنــا نمی دانــد.
ــگاه جنســیت زده  بعــد دیگــر ایــن وضعیــت آنومیــک ن
وقتــی  متاســفانه  اســت.  ســلطه  بــه  شــده  زده  گــره  و 
تصــور  اولیــن  می کنیــم  صحبــت  جنســی  مســائل  از 
گرفتــه در ذهنمــان بــه ســوی تجــاوز و انحرافــات  شــکل 
جنســی مــی رود، حــال آنکــه چــه بســیار خشــونت های 
کــه در دانشــگاه و مابیــن  نمادیــن، بــه تعبیــر بوردیویــی، 
روابــط استاد-دانشــجویی رخ می دهــد. در ایــن زمینــه 
صدمــات  بیشــترین  کــه  دختران انــد  و  زنــان  ایــن 
ــط  ــی و اجتماعــی را تحمــل می کننــد. رواب روحــی، روان
پنهانــی و خــارج از اصــول حرفــه ای برخــی از اســاتید، 
دختــران را در اوایــل جوانــی بــا بحران هــای عاطفــی و 
و  مزمــن  افســردگی های  کــه  می ســازد  روبــه رو  هویتــی 
دل زده گی هــای علمــی را بــرای ایشــان به دنبــال دارد، 
دانشــگاهی  جامعــه  ارزشــی-اخاقی  قضاوت هــای 
کــه جزئــی از عــرف ایــن  و برچســب زدن هــای متعــدد 
ایــن  دســتاوردهای  از  بخشــی  اســت،  شــده  محیــط 

می باشــد. کادمیــک  آ نابســامانی 
بــه  مربــوط  آنومیــک  وضعیــت  ایــن  دیگــر  وجــه 
روش  اســت.  تک بعــدی  تفکــر  و  جزم اندیشــی 
از  گذاشــتن  فراتــر  پــا  اجــازه هیچ گونــه  کــه  اندیشــه ای 
بــه  را  خــود  توســط  ذهنــی  شــده  تعییــن  محــدوده ی 
ایــن  بــه صــورت انتزاعــی  دانشــجو نمی دهــد و عمــا 

می کنــد: تکــرار  را  جملــه 
کنــی  کنــی و آن طــور صحبــت  تــو بایســتی آن  طــور فکــر 

 .کــه مــن می خواهــم
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مختلفــی  فمینیســتی  دیدگاه هــای  آمــوزش  حــوزه  در 
کــه همــه ایــن جریان هــا از آمــوزش زنــان  وجــود دارد؛ 
دفــاع می کننــد. ولــی نــوع برخوردشــان بــا ایــن مســئله 
و نــوع برنامه هــا، دفاعیــات و راهکارهــای پیشــنهادی 
در ایــن رابطــه متفــاوت اســت. اوج دفــاع فمینیســت 
کلیــه  کنوانســیون محــو  از آمــوزش و تحصیــل زنــان »در 
اشــکال تبعیــض علیــه زنــان در ســال 1979 میــادی بــه 

ثمــر نشســت«.
گرایش هــا )فمینیســت های  نــوع جبهه گیــری هــر یــک از 
لیبــرال ـ مارکسیســم ـ رادیــکال ـ سوســیال( در برابــر امــر 
ایــن  فلســفی  جهان بینــی  و  نظــرات  از  زنــان  آمــوزش 

می شــود. تغذیــه  گرایش هــا، 
فمینیست های لیبرال

لیبــرال معاصــر،  آرمان هــای فمینیســت های  از  یکــی 
کــه ویژگی هــای  تحّقــق نوعــی جامعــه دو جنســی اســت 
مردانــه و زنــان را بــا اختافــات اغراق آمیــز روان شــناختی 
فمینیســت ها  از  گــروه  ایــن  گــر  ا نمی دهنــد.  نشــان 
بخواهنــد بــا ایــن آرمــان، بــه دفــاع از آمــوزش و تحصیــل 
بــرای  را  یکســانی  آموزشــی  اهــداف  بپردازنــد،  زنــان 
از  دفــاع  بــرای  و  خواهنــد  طّراحــی  پســران  و  دختــران 
آمــوزش زنــان، از طــرح مســئله امکانــات آموزشــی برابــر، 

کــرد زیــرا معتقدنــد: »نقش هــای  جانــب داری خواهنــد 
یــخ  جنســیتی، محصــول روابــط اجتماعــی در طــول تار
طــرح  بــا  بنابرایــن  طبیعــی«؛  ودیعه هــای  نــه  اســت، 
الگــوی  طــرح  و  درســی  واحــد  برنامه هــای  و  رشــته ها 
تربیتــی واحــد بــرای دختــران و پســران و حــذف مطالبــی 
جنســیتی  نقش هــای  معنــای  درســی،  کتــب  در  کــه 
را القــاء می کنــد، ســعی می کننــد زنــان و مــردان را در 
آمــوزش بــه یــک الگــو نزدیــک نمــوده و جایــگاه آمــوزش 

ــر نماینــد. ــا مــردان براب ــان را ب زن
فمینیست های مارکسیسم

اقتصــادی  نظریــات  بــه  فمینیســت ها  از  دســته  ایــن 
یــادی داده و همه چیــز را از منظــر فلســفه  خــود بهــای ز
و  آمــوزش  مســئله  بــه  وقتــی  می بیننــد،  مارکسیســتی 
آن  در  نیــز  را  مســئله  ایــن  می رســند،  زنــان  تحصیــل 
مبــارزه  اصــول  یعنــی  می کننــد،  تفســیر  کلــی  جریــان 
از  دفــاع  بــرای  مبــارزه  و  زنــان  حقــوق  از  دفــاع  بــرای 
آمــوزش و تحصیــل زنــان را، تابعــی از مبــارزه طبقاتــی 
می پندارنــد. در نتیجــه مارکسیســت های فمینیســم، 
بــرای دفــاع از حقــوق زن، آن هــا را از محیــط خانــه بــه 
کار عمومــی جامعــه منتقــل می کننــد تــا بــرای رهایــی بــا 
ســرمایه داری و نظــام بورژوایــی بجنگنــد و بــرای آمــوزش 

زنان کجای نظام آموزشی 
قرار دارند؟

  سارا نوری 
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زنــان نیــز برنامه هایــی در ایــن راســتا ارائــه می دهنــد.
فمینیســت های مارکسیســت در نقــد آمــوزش جامعــه 
ایــن  در  جنســیت  کــه  می کننــد  بیــان  ســرمایه داری 
اســت  کار  ی  نیــرو بازتولیــد  فرآینــد  از  بخشــی  نظــام 
ــه  ــع ب ــان مطیــع و قان ــه وظیفــه آن خلــق لشــکری از زن ک
ی خصوصــی بــه  کم درآمــد و همچنیــن قلمــرو مشــاغل 

مســئولیت زنــان اســت.
فمینیست های رادیکال

کیدشــان  تأ کــه بیشــترین  رادیــکال  »فمینیســت های 
دهــه  اواخــر  در  اســت.  مردســاالرانه  فرهنــگ  نقــد  بــر 
شــصت بــه وجــود آمدنــد بیــش از هــر چیــز در ایــن پدیــده 
بــر احساســات و روابــط شــخصی تکیه دارنــد.« آن هــا 
جنســیت«  »دیالکتیــک  در  را  یــخ  تار حرکــت  موتــور 

ط بــر زنــان(.
ّ
می بیننــد. )در تــاش مــردان بــرای تســل

از دیــدگاه ایــن فمینیســت ها و چنیــن ســطح تقابلــی 
کــه  گرفــت  بیــن دو جنــس مــرد و زن می تــوان نتیجــه 
یشــه فرودســتی زنــان از نــگاه آن هــا، نه تنهــا در مرحلــه  ر
وضــع قوانیــن، بلکــه در همــه جوانــب، ناشــی از خــوی 
در  معتقدنــد  آن هــا  اســت.  مــردان  ســلطه جویی 
ــوزش داده  ــدارس آم ــه در م ک ــی  ــاالر دانش ــع مردس جوام
می شــود. بازتــاب مفروضــات مردســاالرانه اســت نظــام 
آموزشــی شــکل مردانــه دارد و صرفــًا در خدمــت بازتولید 
تفاوت هــای جنســیتی اســت. در نظــام آموزشــی موجود 
نمی تــوان بــه برابــری دســت یافــت و زنــان بایــد بــه دنبــال 
دانــش و شــیوه های یادگیــری و خــاص خــود باشــند. 
زنــان،  آموزشــی  درســی  محتــوای  در  بایــد  نتیجــه  در 
کــه فرودســتی زنــان را در رابطــه  دروســی طراحــی شــود 
ــا ایــن دو نهــاد بــه ایشــان تفهیــم نمایــد و نــوع اهــداف  ب
کــه در دراز مــدت  آمــوزش زنــان بایــد به گونــه ای باشــد 
بتوانــد جنــس زن را در مقابــل جنــس مــرد بــه پیــروزی و 

ــاند. ــبی برس ــی نس موفقیت
فمینیست های سوسیالیسم

در  را  ســرمایه داری  نظــام  کــه  همان قــدر  جریــان  ایــن 
می دانــد،  مؤثــر  مــرد  و  زن  آموزشــی  جایــگاه  تبعیــض 
بــه همــان انــدازه معتقــد اســت نظــام جنســیتی و خــود 
طبیعــت مردســاالری مــردان نیــز در ایــن امــر مقّصرنــد. 
بررســی های  در  سوسیالیســت  فمینیســت های 
زنــان، ضمــن طــرح تمایــز طبقاتــی،  بــر  از ســتم  خــود 

ــر مناســبات جنســیت دارنــد. اغلــب  کیــد خاصــی ب تا
نســبت  جنســیتی  مناســبات  کــه  دارنــد  بــاور  آن هــا 
یــا  و  دارد  و  داشــته  اولویــت  طبقاتــی  مناســبات  بــه 
دســتکم هــر دو ایــن مناســبات هم تــراز هســتند. ایــن 
گرایانــه از موقعیــت  دیــدگاه بیشــتر بــه برداشــت ذات 
کــه اغلــب شــکاف  زنــان نزدیــک اســت یعنــی درکــی 
طبقاتــی در میــان زنــان را نادیــده می گیــرد. فمینیســم 
بــودن  کــه تحــت ســتم  ایــن اســت  بــر  سوسیالیســتی 
یــخ  زنــان در دنیــای مــدرن، به طــوری جــدا نشــدنی بــا تار
مطالبــات  نتیجــه  در  اســت،  وابســته  ســرمایه داری 
ارتباطــات  بایــد  تغییــرات،  بــا  رابطــه  در  فمینیســتی 
ســاختاری بیــن پدرســاالری و ســرمایه داری را هــدف 

قــرار دهــد.
گویــای ایــن اســت  یســته فعــاالن حــوزه زنــان  تجربــه ز
کــه نظــام آموزشــی بازتــاب نوعــی جهان بینــی مردانــه 
ــد هنرمنــدان  ــاد می گیرن ــان و مــردان ی کــه زن اســت. چرا
بــزرگ  شناســان  جامعــه  و  نویســندگان  دانشــمندان 
همگــی مــرد بودنــد. مــردان در تمامــی حوزه هــای دانــش 
می تــوان  به نــدرت  و  می شــوند  تصویــر  زنــان  از  برتــر 
بازتابــی از تجربیــات زندگــی زنــان در ایــن دانــش یافــت.

زنــان عــاوه بــر آنکــه در نظــام آموزشــی امتیازاتــی کمتری 
ایدئولوژی هــای  بــه  شــدن  تســلیم  و  فرودســتی  دارنــد 
نظــام  همیــن  در  نیــز  را  زنانگــی  و  مردانگــی  مســلط 
در  کــه  می گیرنــد  یــاد  زنــان  مثــال  بــرای  می آموزنــد. 
یاضــی و علــوم خــود را ناتوان تــر از مــردان  درس هــای ر
رشــته های  بــه  را  زنــان  ببیننــد  بی اســتعداد  حتــی  یــا 
کــه تصــور می شــود برایشــان مناســب تر اســت  خاصــی 
هدایــت می کننــد و از ایــن راه فرصت هــای شغلی شــان 
کاهــش می یابــد. در ایــن الگــو دانــش  در بــازار به شــدت 
یــا  مردانــه  برچســب  کــه  مجــزا  رشــته های  به صــورت 

می شــود. بســته بندی  می خورنــد  زنانــه 
و  نمی رونــد  دانشــگاه  بــه  هــم  زنــان  از  دیگــر  گروهــی 
تــاش آن هــا بــرای آمادگــی بــرای وظایــف زنــان اســت 
زنــان  بــه  جامعــه  و  خانــواده  و  آموزشــی  نظــام  در  کــه 
گفتــه می شــود: ســرانجام دختــر ازدواج و تحــت تکلــف 
مــرد درآمــدن اســت؛ و رفته رفتــه تــاش و موفقیــت در 
و  می کنــد  تحصیــل  جایگزیــن  را  خانگــی  نقش هــای 
کســب  در نتیجــه وقتــی زنــان بخواهنــد و ناچــار شــوند 
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جــز  دیگــری  راه  شــوند  کار  بــازار  وارد  و  کننــد  درآمــد 
آتیــه  بــدون  و  کم درآمــد  و  بــی ارزش  پذیــرش مشــاغل 
کــه  نداشــته باشــند. نقــش خانــواده و نظــام آموزشــی 
کلیشــه  کتاب هــای درســی هــم نقش هــای  حتــی در 
شــدٔه جنســیتی را تصویــر می کنــد، آماده ســازی زنــان 
بــرای  و  کار  ثانویــه  بــازار  در  کم درآمــد  مشــاغل  بــرای 

اســت. خانــه داری 
سلســله مراتب آموزشــی نیــز به شــدت مردانــه باقیمانــده 
یــم  اســت هرچــه در سلســله مراتب ها آموزشــی باالتــر برو
ســلطه مــردان بیشــتر می شــود درصورتی کــه تعــداد زنــان 
کمتــر از مــردان اســت و در  اســتاد دانشــگاه به مراتــب 
یــم؛ بنابرایــن  یاســت به نــدرت بــه زنــان برمی خور رده ر
مــردان  را  آموزشــی  بلندمرتبــه  مناصــب  کــه  الگوهــا 
در اختیــار دارنــد تأییــدی بــر الگوهــای موجــود در هــر 
کــه دسترســی  تــا زمانــی  جــای دیگــر جامعــه اســت. 
گــروه  یــک  بــرای  مختلــف  حوزه هــای  در  کنتــرل  و 
بیشــتر  گــروه  آن  طبیعتــًا  باشــد  امکان پذیــر  جنســی 
کــدام از جنس هــا را در نهادهــای  می توانــد نقــش هــر 
به این ترتیــب  کنــد.  تعریــف  جامعــه  درشــت  و  ریــز 

کــدام  کــه تصمیــم می گیــرد هــر  جنــس غالــب اســت 
کار  از جنس هــای دیگــر در نهادهــای آموزشــی و بــازار 
ــه  ــود ب ــوژی خ ــق ایدئول ــا تزری ــد و ب ــم ببینن ــه تعلی چگون
تقســیم کار  ایــن  بتوانــد  مختلــف  جنس هــای  اذهــان 

کنــد. جنســی را حفــظ 
بــا  کــه  می رســد  نظــر  بــه  امــر  ظاهــر  در  کنــون  ا گرچــه  ا
ی برابــری بیشــتر ای پدیــد  آمــوزش و دسترســی مســاو
آمــده اســت امــا وضعیــت تحصیلــی زنــان محصــول 
جنــس پرســتی سیســتم آموزشــی اســت. در عمــل زنــان 
ــه حوزه هــای درســی خاصــی هدایــت  کــه ب از ایــن نظــر 
گرفتــه نمی شــود  می شــوند و مشــارکت ایشــان جــدی 
همچنــان متضــرر می شــوند و ایــن ناشــی از الیه هــای 
کــه در مــورد زنــان اعمــال  پنهــان برنامــه آموزشــی اســت 

می شــود.
بازآفرینــی  را  جنســیتی  تقســیم های  آموزشــی  نظــام 
بــرای  نه تنهــا  را  زنــان  کــه  اســت  بســتری  و  می کنــد 
پذیــرش  بــرای  بلکــه  کار  ی  نیــرو در  جایگاهشــان 
تقســیم کار جنســی آمــاده می ســازد. ایــن مســئله باعــث 
رقابــت  آموزشــی  نظــام  بازنــده  کــه  زنــان  کــه  می شــود 



48 شماره سوم - آذر ۱۳۹۸سیاست گذاری اجتماعی 

ــه تعریــف خاصــی از زنانگــی را ملکــه  ــد چگون موجودن
پرداختــه همیــن  و  کــه ســاخته  ذهــن خــود می کننــد 

اســت. نظــام 
حضــور  بــرای  رقابــت  و  تقاضــا  عالــی،  آمــوزش  کــز  مرا
مشــارکت  و  حضــور  فرصــت  دانشــگاه،  در  زنــان 
کــز  اجتماعــی آن هــا را افزایــش داده و حضــور زنــان در مرا
دانشــگاهی و شــغلی بســتر جدیــد برســاخت هویــت 
بــرای  تــازه  هویت هــای  اســت؛  داده  شــکل  را  آن هــا 
متعــادل ســاختن خــود بــا محیــط اجتماعــی. ایــن در 
کــه توقعــات خانوادگــی و ســنتی جامعــه از  حالــی ســت 
زنــان، آن هــا را بیشــتر در نقش هــای مــادری و همســری 
کلیشــه ای ســنتی را از آنــان  کــرده و نقش هــای  تعریــف 
می خواهــد امــا بســترهای جدیــد، انتظــارات متفاوتــی را 

کــرده اســت. بــه نقش هــای جدیــد اضافــه 
راهبردهــای  به عنــوان  را  اشــتغال  و  تحصیــل  زنــان 
ــت،  ــارزه و رقاب ــزار مب ــه اب ــود و به مثاب ــداف خ ــق اه تحق
به عنــوان مســیری بــرای ارتقــا، آینده نگــری و اســتقال 
زنــان  اشــتغال در ذهنیــت  کرده انــد.  انتخــاب  مالــی 
یــت ارتقــای تــوان مالــی و اســتقال مالــی  بیشــتر بــر محور
اســت زنــان عامــل تغییــر و تحــول اساســی در ســبک 
زندگــی خــود را مرهــون حضــور در دانشــگاه می بیننــد. 
زنــان  اســتقال  و  قــدرت  توانایــی،  موضــوع  واقــع  در 
کــه درنهایــت بتوانــد ســعی بهبــود روابــط اجتماعــی، 
در  زنــان  نگــرش  بــودن  متفــاوت  و  گاهــی  آ افزایــش 
زندگــی باشــد، منــوط بــه تحصیــل و اشــتغال اســت. 
به کارگیــری  زمینــٔه  در  زنــان  عالــی  آمــوزش  و  اشــتغال 
توانایی هــا و اســتعدادهای نهفتــه آنــان نیــز مؤثــر اســت. 
گرفتــن از  ــان نوعــی فاصلــه  ــودن زن تحصیــل و شــاغل ب
کــه از طریــق آن هــا  کلیشــه ای موجــود اســت  نقش هــای 
می تواننــد مشــارکت خــود در اجتمــاع را آســان نماینــد و 
ارتقــا اجتماعــی یابنــد و احســاس رضایــت بیشــتری از 

زندگــی خــود داشــته باشــند.
شــاهد  همچنــان  جهــان  یکــم،  و  بیســت  قــرن  در 
ــرمایه  ــکال س ــیاری از اش ــیتی در بس ــای جنس تفاوت ه
وجــود  بــا  یونســکو،  آمــار  اســاس  بــر  اســت.  انســانی 
کشــور جهــان، مقــدار  آنکــه در دهــه 90 نزدیــک بــه 40 
ســرعت  از  مــردان  بــا  مقایســه  در  زنــان  ســوادآموزی 
از  ســوم  دو  هنــوز  اســت،  بــوده  برخــوردار  بیشــتری 

ایــن  می دهنــد.  تشــکیل  زنــان  را  جهــان  بی ســوادان 
ــا  گوی ــوص را  ــن خص ــرمایه گذاری در ای ــرورت س ــر ض ام

. د می شــو
ســرمایه گذاری در آمــوزش زنــان شــکاف جنســیتی را 
کاهــش می دهــد. ایــن امــر موجــب افزایــش مشــارکت 
ــی  ــکاف جنس ــدر از ش ــود. هرق کار می ش ــازار  ــان در ب زن
پیشــرفت  زمینــه  شــود  کاســته  آموزشــی  نظــام  در 
گســترش می یابــد. تحصیــات بیشــتر زنــان  اقتصــادی 
کار می شــود و  موجــب مشــارکت بیشــتر آنــان در بــازار 
کــه  کمــک می کنــد. عاملــی دیگــر  بــه اســتقال زنــان 
می کنــد،  توجیــه  را  زنــان  آمــوزش  در  ســرمایه گذاری 
زندگــی.  بــر  زنــان  تحصیــات  مثبــت  خارجــی  آثــار 

آن هاســت. اجتماعــی  و  خصوصــی 
الزم  زمینــه  زنــان  آمــوزش  در  ســرمایه گذاری  افزایــش 
را بــرای رشــد اقتصــادی باالتــر و رفــاه اجتماعــی زنــان 
شــکان  هــر  در  جنســیتی  تبعیــض  می ســازد.  مهیــا 
کــه زنــان نتواننــد فعاالنــه در جامعــه  ســبب می شــود 
ــارکت  ــور و مش ــه حض ک ــا  ــد. از آنج ــت بپردازن ــه فعالی ب
می توانــد  کار  بالقــوه  ی  نیــرو از  نیمــی  حکــم  در  زنــان 
نقــش مؤثــری در پیشــرفت جامعــه داشــته باشــد از بیــن 
بــردن تفاوت هــا و شــکاف های جنســی در بخش هــای 
بــه  نه تنهــا  آموزش وپــرورش  نیــز  و  اقتصــادی  گــون  گونا
می انجامــد.  باالتــر  کارایــی  بــه  بلکــه  بیشــتر  برابــری 
کشــورهای جنــوب شــرق آســیا نشــان داده  تجربه هــای 
موجــب  زنــان  آمــوزش  در  ســرمایه گذاری  کــه  اســت 
افزایــش تولیــد اجتماعــی می شــود و زمینــه را بــرای رشــد 

و توســعه بیشــتر فراهــم می ســازد.
منابع:

در  زنــان  هویتــی  تحــوالت  نویافتــه  -انگیزش هــای 
رحمانــی جبــار  طیبی نیــا،  مهــدی  عالــی،  آمــوزش 

-اهمیــت ســرمایه گذاری در آمــوزش زنــان، مصطفــی 
عمــادزاده

-نقــش آمــوزش زنــان در توســعه پایــدار انســانی، ایــران 
غــازی، رضــا مختــاری ملک آبــادی

فلســفی  خاســتگاه های  بــه  تطبیقــی  یکــردی  -رو
مســائل اجتماعــی زنــان در اســام و فمینیســم، مهدیــه 

مســتقیمی ســادات 
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هایــش  سیســتم  خــرده  و  سیســتم  منظرکارکــردی  از 
ــه  ــا ب ــد ام ــرار بگیرن ــا در خدمــت بشــر ق خلــق میشــوند ت
هویتــی  هایــش  سیســتم  خــرده  و  سیســتم  ایــن  مــرور 
گــر قــرار  مســتقل از افــراد جامعــه بــه دســت مــی آورنــد و ا
بــود وســیله ای باشــند تــا جامعــه را بــه اهــداف خاصــی 
ــر  ــوند. دیگ ــدف میش ــه ه ــل ب ــود تبدی ــانند،حال خ برس
تنهــا  و  نیســت  اهمیــت  حائــز  سیســتم  کارکردهــای 
دغدغــه  موجــود  وضعیــت  حفــظ  و  سیســتم  بقــای 
گفتمانــی  نــگاه  یــک  در  شــرایطی  چنیــن  در  اســت. 
سیســتم  آن  گفتمــان  کــه  بــود  ایــن  شــاهد  میتــوان 
کنــد. تــا ســوژه مــورد نظــر خــودش را خلــق  میکوشــد 

کــه بــرای بقــای سیســتم الزم است.دانشــگاه  ســوژه ای 

کــه  بــه مثابــه یــک خــرده سیســتم از سیســتم بــزرگ تــری 
ــر عهــده  ــراد یــک جامعــه را ب وظیفــه تعلیــم و تربیــت اف
کــه  دارد نیــز از ایــن مســاله تبعیــت میکند.دانشــگاه 
کــه در آن افــراد دانــش آموختــه  قــرار بــود محلــی باشــد 
گفتمــان  کــه بــا ایجــاد  شــوند،تبدیل میشــود بــه فضایــی 
مــدرک محــور و معــدل محــور دســت بــه تولیــد انبــوه 
کســب دانــش  ــه فقــط  کــه هدفــش ن ــد  ســوژه ای مــی زن
کســب مــدرک و اخــذ معــدل  کار بســتن آن،کــه  و بــه 
بــاال میشــود.در چنیــن شــرایطی تعــداد دانشــگاه هــا 
کــه ســابق میشــد آن هــا را  افزایــش مــی یابــد و افــرادی 
کــه خــود را بــا منزلــت اجتماعــی  طبقــه متوســط بنامیــم 
ــد. ــون میکن ــد را دگرگ ــز میکردن ــان متمای تش و تحصیا

دانشگاه 
و ساخت سوژه 
متناسب با خود

  نیلوفر نادری 
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کــه داشــتن مــدرک تحصیلــی وجــه  طبقــه متوســطی 
یــا بود،حــال  تمایــز او از طبقــه بــورژوازی و طبقــه پرولتار
و  هویتــی  لحــاظ  بــه  را  خــودش  بتوانــد  کــه  آن  بــرای 
دسترســی  قابــل  منبــع  دیگــر  کنــد  اجتماعی،متمایــز 
کــه بکوشــد تــا شــبیه طبقــه فرادســت  نــدارد جــز ایــن 
مصــرف  گفتمــان  ســمت  بــه  رو  ایــن  شــود،از  خــود 
ی مــی آورد تــا بــا اســتفاده از برنــد هــای روز  گرایــی رو
بتوانــد  هــا  ایــن  امثــال  و  کچــری  ال جهان،غذاهــای 
کند.آســیب  متمایــز  فرودســتش  طبقــه  از  را  خــودش 
گفتمــان افزایــش تعــداد دانشــگاه هــا دارد  کــه  دیگــری 
کــه ورود بــه دانشــگاه و خــروج از آن آســان  ایــن اســت 
کــس ســرمایه اقتصــادی داشــته  کــه هــر  میشــود چــرا 
باشــد میتوانــد وارد دانشــگاه شــود در چنیــن حالتــی 
گــر  کــه ا شــاهد رشــد روز افــزون متخصصینــی هســتیم 
ــد امــا در عمــل متخصــص  چــه مــدرک تحصیلــی دارن
ــری  کــه اســاس برت نیستند.دانشــگاه معــدل محــور نیــز 
گذاشــته اســت بــا خلــق  دادن بــه دانشــجو را معــدل 
کتــاب اســت و  کــه ســرش در  کار  ســوژه ای محافظــه 
ــا باالتریــن نمــره دانشــگاه را از آن خــود  تــاش میکنــد ت
کند،آســیب بزرگــی بــه بدنــه جامعــه میزنــد. دانشــگاه 
بایــد مکانــی باشــد تــا عــاوه بــر فضــای رقابتــی بــر ســر 
جامعــه  بــه  ورود  بــرای  را  نمره،افــراد  کســب  و  معــدل 
برتــر  ک  مــا کــه  دانشــجویی  کنــد.  آمــاده  کار  بــازار  و 
کمــی ســنجیده میشــود  ــر اســاس معیارهــای  بودنــش ب
هــم  دانشــگاه  نمادیــن  نظــم  حافــظ  بایــد  طرفــی  از  و 
ــه یــک فــرد انتقــادی  باشــد نمیتوانــد در عرصــه عمــل ب
گــر تبدیــل شــود،در چنیــن حالتــی فضــای  و مطالبــه 
میدهــد  رقابتــی  فضــای  بــه  را  خــود  جــای  مشــارکتی 
کــه قــرار  و افــراد دچــار بیگانگــی از هــم میشــوند چــرا 
کننــد و مطالبــه  نیســت در یــک فضــای مشــارکتی رشــد 
کــم  گونــه اعتــراض بــه شــرایط حا کــه هــر  گــر باشــند چــرا 
ممکــن اســت در آینــده برایشــان مشــکل آفریــن باشــد 
کســب معــدل بــاال را نیــز  و حتــی تــاش آن هــا بــرای 
کــه در ایــن فضــا همــه رقیــب همنــد  کند.چــرا  ذائــل 
و همبســته نیســتند و ایــن مســاله در دانشــکده هــای 
از  بیشــتر  میتوانــد  اجتماعــی  علــوم  و  سیاســی  علــوم 
که اساســا  ســایر دانشــکده هــا فاجعــه بــه بــار بیــاورد چــرا 
دانشــجوی اینگونــه رشــته هــا بایــد ذهنــی بــاز و خــاق 

کــردن محیــط اطرافــش فشــل  داشــته باشــد و در نقــد 
نمانــد تــا بعــدا بتوانــد از وضعیــت موجــود پلــی پیــدا 
ــه وضعیــت مطلــوب خــود برســاند. ــا جامعــه را ب کنــد ت

کادمیــک ایــن روزهــای مــا بــه  بــه نظــر میرســد فضــای آ
گســترش ابعــاد و ســازو  کــه در پــی  گونــه ای شــده اســت 
کــه  بــرگ هــای خــودش دســت بــه خلــق ســوژه ای میزنــد 
کــه  بعــد تــر هــا بــه ضــرر جامعــه تمــام میشــود.گفتمانی 
گونــه انــد بلکــه اســاتیدش  نــه تنهــا دانــش جویانــش ایــن 
هــم دچــار رخــوت شــده انــد و بــر اســاس معیارهــای 
کمــی مثــل تعــداد پژوهــش هــای انجــام شــده در طــول 
ــن  ــوای ای ــه محت ــی ب کس ــوند و  ــتایش میش ــک دوره س ی
پژوهــش هــا و دســتاوردهای آنــان توجــه خاصــی نــدارد.

مــا  آموزشــی  نظــام  بقــا طلــب  و  کمــی محــور  یکــرد  رو
کــه بعــدا آســیب  ایــن روزهــا نســلی را پــرورش مــی دهــد 
کــه  هایــش بــرای جامعــه مشــخص میشود.ســوژه هایــی 
ــا وجــود مــدارک عالیــه  وقتــی در جامعــه رهــا میشــوند ب
کــردن و نقــد شــدن را بلــد نیســتند،افرادی  نحــوه نقــد 
کــه  انــد  گرفتــه  یــاد  فراینــد جامعــه پذیریشــان  کــه در 
بــرای حفــظ منافــع فــردی خــود و حفــظ شــرایط موجــود 
ک هایشــان فــرو ببرنــد و حقــوق هایشــان  سرشــان را در ال
کــه یــک جامعــه  را بگیرند.مســاله اساســی اینجاســت 
گــر مــدام بــا چالــش و نقــد رو بــه رو نشــود ایســتا میمانــد  ا
و پیشــرفت نمیکند.افــراد جایــگاه هایشــان را هــم چــون 
کســب جایــگاه باالتــر بیشــتر  بــت میپرســتند و بــرای 
گفتمــان طلــب میکنــد  کــه  شــبیه آن ســوژه ای میشــوند 
کــه همــه جــا ســایه خــودش را پهــن  و قــدرت مویرگــی 
کــه بعدترهــا  کــرده اســت را احســاس نمیکنند.افــرادی 
کســب یــک جایــگاه  کــه بــه خاطــر  ی عاقــه  نــه از رو
ــه  ــای مطالب ــد و در فض ــی آورن ی م ــود رو ــاغل خ ــه مش ب
گــر مانعــی بــرای دگــر اندیشــان  گــری در بهتریــن حالــت ا
میگیرنــد.  یــاد  را  گرفتــن  مجانــی  ســواری  نشــوند، 
یــخ بپیوندند و آن  میگذارنــد عــده ای فــدا شــوند و بــه تار
هــا از نتیجــه حاصــل شــده از فعالیــت آن هــا اســتفاده 
ــد  کــه میتوان ــه عنــوان فضایــی  کاش دانشــگاه ب کننــد. 
حکــم یــک بدنــه مدنــی را بــرای جامعــه داشــته باشــد 
گاه و فعــال و  ــا دانشــجویان آ ــی را شــکل دهــد ت گفتمان
کیفیــت تحویــل جامعــه بدهــد و هــدف اصلــی اش  بــا 
 .را بقــای فرهنــگ و دانــش بدانــد نــه بقــای خــود
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آثــار  مهم تریــن  از  یکــی  دانشــگاهی  انســان  کتــاب 
فرانســوی  انسان شــناس  و  جامعه شــناس  بوردیــو، 
کتــاب در ســال 1998 توســط دانشــگاه  اســت. ایــن 
کتــاب،  اســتنفورد بــه چــاپ رســیده اســت. او در ایــن 
یــخ  تار بررســی  یکــی  کــه  می بــرد؛  جلــو  را  زمینــه  دو 
کادمیــک  آ تحــوالت  دیگــری  و  دانشــگاهی  خــاص 

اســت.
نــگارش  بــه  رســالت  دربــاره ی  خــود  مقدمــه ی  در  او 
از  مــن  »هــدف  می نویســد:  چنیــن  کتابــش  درآوردن 
ایــن  دانشــگاهی  دنیــای  جامعه شــناختی  تحلیــل 
عالی تریــن  یعنــی  دانشــگاهی،  انســان  کــه  اســت 
را  کننــده در میــان طبقه بندی کننــدگان  طبقه بنــدی 
بیانــدازم«. دام  بــه  او  خــود  طبقه بندی هــای  تــور  در 

کــه نمی خواهــد  او در ادامــه بــه ایــن موضــوع اشــاره دارد 
نــگاه  دانشــگاه  میــدان  بــه  انسان شــناس  به مثابــه ی 
کــه انسان شــناس ســعی می کنــد  کنــد. از آن  جهــت 
میــان خــود و موضــوع فاصلــه را بــردارد و از درون بــه 

مســئله بپــردازد بلکــه در تــاش اســت به مثابــه ی یــک 
کــه  موضوعــی  و  بپــردازد  موضــوع  بــه  جامعه شــناس 
برایــش آشــنا و مأنــوس اســت را می خواهــد نامأنــوس 

بدانــد و بی واســطه آنچــه هســت را بازشناســد. 
را  جامعه شناســی  غایــت  و  پیشــرفت  راه  بوردیــو 
اســتدالل های  و  نقــد  بــرای  فضایــی  ایجــاد  در 
آن  پــی  در  بوردیــو  آنچــه  می دانــد.  جامعه شــناختی 
اســت نقــد نازپــروردگان فضــای دانشــگاهی اســت و از 
کــه ادعــای عینیت بخشــی علمــی  طرفــی نقــد فضایــی 
دارد. بوردیــو در ایــن اثــر نســبت بــه دیگــر آثــار دربــاره ی 
اســت  پرداختــه  موضــوع  بــه  رادیکال تــر  دانشــگاه ها 
کتــاب بــه  نقــد خــود به عنــوان یــک  گویــی در ایــن  و 

اســت. پرداختــه  دانشــگاهی 
دانــش  و  قــدرت  بیــن  رابطــه ی  دانشــگاهی  انســان   
انســان  کتــاب  بــا   بوردیــو  می گــذارد.  نمایــش  بــه  را 
دانشــگاهی فرصــت پرســیدن از چگونگــی روش هــای 
در  را  آن هــا  پذیــرش  و  دانشــمندان  فکــری  و  تحقیــق 

معرفی کتاب 

انسان دانشگاهی 
پی یر بوردیو

  افرا حامدزاده 
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کــه   کیــد دارد  فضــای دانشــگاه بــه وجــود مــی آورد. او تا
اقتــدار علمــی و عینــی بــودن ویژگــی ذاتــی فــرد نیســت 
بلکــه نتیجــه ی خــواص ســاخته شــده ی علمــی اســت 
کــه بــا توجــه بــه موقعیــت  ســاختاری دانشــگاهی بــه 
وجــود می آیــد. آنچــه از نظــر او دنیــای دانشــگاهی بــر 
ســر آن رقابــت دارد یافتــن حقیقــت دنیــای اجتماعــی 

و دانشــگاهی اســت. 
کتــاب انســان دانشــگاهی  حســن چاوشــیان مترجــم 
ایرانــی  اندیشــه گرای  جامعه شناســی  دارد  اعتقــاد 
کرختــی شــده اســت و آمــوزش عالــی بــه نحــو  دچــار 
در  را  بوردیــو  او  نمی اندیشــد.  نظام منــدی  و  جــدی 
کــه بــه  نقــد  قــرن حاضــر از ایــن جهــت مهــم می دانــد 

ســاختار پرداختــه اســت )در 
بیشــتر  توجهــات  کــه  زمانــی 
کنــش جــذب  بــه ســمت نقــد 
شــده اســت(.  از طرفــی ایــن 
کــه  می شــود  مطــرح  ســوال 
نســبتی  چــه  بوردیــو  بــا  مــا 
کنیــم،  برقــرار  می توانیــم  را 
کــه مــا  چاوشــیان اعتقــاد دارد 
ایرانــی  جامعه شناســی  علــم 
یــم بلکــه تنهــا خوانــش و  ندار
ــی  ــم جامعه شناس ــوزش عل آم
کاری  یــم و تنها  را در ایــران دار
از  معرفــت  فقــر  ایــن  در  کــه 
دســت مــا برمی آیــد ترجمــه ی 

آثــار آن هــا اســت.
نــام  خــود  کتــاب  در  بوردیــو 

کادمیکوس" را برای انســان دانشــگاهی گذارده  "هومو آ
یــاد هوموســاپینس ها  بــا دیــدن آن  کــه  اســت، نامــی 
کــه نوعــی از انســان ها بودنــد )انســان های خردمنــد( 
افتــاد. خــود بوردیــو در محاصبــه اش بــا نشــریه ی نــوول 
ــن  ــاب ای ــدش از انتخ ــد: »قص ــه می گوی ــور فرانس ابزروات
نــام فکاهــی بــوده اســت، یعنــی بــه دنبــال نــام بامــزه ای 
ــه یکســری  ــا دیــدن آن ب کــه ب ــرای آن می گشــته اســت  ب
گویــی دانشــگاهیان  کــه  ویژگی هــا اشــاره داشــته باشــد 
مــا بــه صــورت ابــدی اســیر آن هــا هســتند«. از نظــر او 
کــه در انســان دانشــگاهی وجــود  برخــی از ویژگی هایــی 

ــو  ــد بوردی ــت. قص ــی اس ــای ژنتیک ــبیه ویژگی ه دارد ش
را  ایــن ویژگی هــا  اوال  کــه  ایــن اســت  کتــاب  ایــن  در 
جمعیت شــناختی  تحلیــل  در  ثانیــا  دهــد،  نشــان 
کــه چگونــه ایــن ویژگی هــا بــه موقعیت هــا  نشــان دهــد 
گــره خــورده  و منافــع سیاســی و اجتماعــی ایــن افــراد 

ــت. اس
بــه  پی نوشــت  یــک  و  بخــش  پنــج  در  کتــاب  ایــن 
ضــرورت  بــه  اول  بخــش  در  اســت.  آمــده  در  نــگارش 
بــه تضــاد  کتــاب اشــاره دارد، در بخــش دوم  نــگارش 
و  ســرمایه  انــواع  بــه  ســوم  بخــش  در  دانشــکده ها، 
از  دفــاع  بــه  چهــارم  بخــش  در  قــدرت،  شــکل های 
اجمــاع و برهــم خــوردن تعادل هــا و در بخــش پنجــم بــه 
بحران هــای نظــام دانشــگاهی 
اصلــی  معضــل  می پــردازد. 
و  چالش هــا  کتــاب  ایــن 
مناســبات درون دانشــگاهی 
او  اســت.   2002 ســال  تــا 
مســائل مختلفــی را دربــاره ی 
در  دانشــگاهی  چالش هــای 
فضــای مــدرن مطــرح می کنــد 
ــه زمــان و مــکان  کــه محــدود ب
بــرای  کتــاب  ایــن  نیســت. 
ک فضاهــای دانشــگاهی  ادرا
فهــم  در  آن  چالش هــای  و 
کمک  مناســبات دانشــگاهی 
اســت. به طور مثال از مســائل 
کتــاب  در  شــده  پرداختــه 
ازدیــاد  بیــن  رابطــه ی  بررســی 
اعتبــار  کســب  آن،  ارزش  تنــزل  و  دانشــگاهی  مــدرک 
رابطــه ی  علمــی،  شــخصیت های  بــه  بســته  گفته هــا 
از  و  رشــته های تحصیلــی  اســاتید،  ســاختار طبقاتــی 
ــث  ــی و مباح ــوم اجتماع ــه عل ــن ب ــر پرداخت ــه مهمت هم
کــه بوردیــو از  روش شــناختی در آن از موضوعاتــی اســت 

اســت. آورده  میــان  بــه  ســخن  آن 
ک بهتــر  کمکــی اســت بــرای ادرا کتــاب   خوانــدن ایــن 
از آنچــه در فضــای دانشــگاهی ایــران در حــال رخ دادن 
کادمیــک  کــه مشــکات آن از فضــای جهانــی آ اســت 

 .دور نیســت
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