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پرونده

وقتی کم کم داشتیم یک فهمی از دنیایی دور و اطراف 
پیدا می کردیم، با سوال های:»چند سال دیگر می روی 
می روی  ان شاءاهلل  جان  »خاله  جان؟«  عمو  مدرسه 
مدرسه بزرگ می شوی سواد یاد می گیری« با مدرسه 
آشنا شدیم. البته خیلی هایمان به واسطه ی خواهر یا 
برادر بزرگ تر قبل از هفت سالگی آشنایی عمیق تری با 

مفهوم مدرسه داشته ایم.
برای غالب ما_ دانشجویان شریف_ چهارسال_ پنج سال 
ابتدایی، احتماال سال های لذت بخشی بوده. سال هایی 
که به واسطه ی باالتر بودن هوش منطقی، درس ها را 

زودتر یادمی گرفتیم. 

اما این خوشی خیلی ادامه نداشت، چون بسیاری از 
ما باید سال پنجم) برای ورودی های ۹۸ سال ششم( را 
برای قبولی در مدرسه ی تیزهوشان، بیش تر از حالت 
عادی درس می خواندیم، استرس برای قبولی و استفاده 
از امکانات آموزشی با کیفیت تر ،همان موقع ها برای 
اولین بار درون ما متبلور شد. البته به شخصه شک دارم، 
چه قدر آن استرس واقعی بود؛ اما در استرس داشتنم 
شک ندارم. دلیل اصلیش همان بود که گفتم، اما این 
هنر خانواده و مدرسه و معلم و کالس های تیزهوشان 
استاد فالنیست که چگونه این دلیل را در ذهن کودک 
هم منطقی جلوه دهند. حال، روز اعالم نتایج امتحان 
تیزهوشان، اگر قبول شده بودیم که هیچ اما اگر نه، 
سرخوردگی و افسردگی و تلقین خنگ بودن تا مدت ها 

گریبان گیرمان بود.
اگر خانواده متمول بودند، ما را در یکی از این مدارس 
غیر انتفاعی می نوشتند که یا کودک را همچون فلزی 
می دیدند که با افزونه های غیر انسانی "درس" و روش 
تست زنی و ...) آن هم چندین سال قبل از کنکور( به 
آلیاژی بی روح تبدیل کنند، که از استعدادهای انسانیش 
بیشتر این را در یاد دارد که وقتی بین دو گزینه شک 
را  صحیح  گزینه ی  بیشتری  احتمال  با  چطور  کرد، 

انتخاب کند.
اگر هم نه، این مدارس غیر انتفاعی انقدر هم خشک 
و بی روح نبودند، بعضی به دانش آموز همانند یک عضو 
حزب سیاسیشان یا ترویج گر نگاه های شاذ مذهبیشان  

در آینده نگاه می کردند.
مشکل اینجاست کمتر جایی به »رشد انسان« فکر 

می کرد. 
نیت صحیح  با  مدارس  این  از  بسیاری  قطعا  البته 
تاسیس شده اند، و شاید تعدادی هنوز روش انسانی 

خود را حفظ کرده باشند.
این ها همه برای مدارس غیر دولتی بود، بهتر است 
داغیست  که  نشود،  گفته  دولتی  مدارس  اوضاع  از 

سنگین تر از داغ مدارس غیردولتی بر جان ها.
از اوضاع به شدت ضعیف آموزش )با اینکه مذموم 
است این روش تدریس، اما فی الحال شر الزم( بگوییم؟ 
یا اوضاع وحشت ناک و رها شده ی تربیتی و اخالقی در 

آن ها؟
به معلمین زحمت کش آن مدارس توهین نمی کنم، 
آنان قطعا بیش  از توانشان زحمت می کشند و از همه 

بیش تر داغ دیده اند، مشکل جای دیگریست.
برفرض مدرسه ای هم وجود داشت که نه به کودک 
به عنوان ماشین تست زنی نگاه می کرد، نه پتانسیل 
مبلغ  سیاسی_مذهبی، کیفیت قابل قبولی هم در 
آموزش می داشت )شاید مانند مدارس سمپاد( باز هم 
این سوال مطرح می شود: »دارید چه چیزی تربیت 
می کنید؟« »به ابن کودک چه چیزی تدریس می کنید؟ 

در کجای زندگی به دردش می خورد؟«
»انسان تربیت می کنید یا موتور کار؟«

به طور ویژه درباره ی مدارس سمپاد این سوال پیش 
می آید: »چرا قبل از اینکه این کودک خود را بشناسد، 

استعدادش را تبدیل به هویت او می کنید؟«
و هزاران سوال دیگر، که تازه تا قبل از کنکور در ذهن ما، 

شاید بهتر باشد گفته شود، در قلب ما شکل می گیرد.
کنکور که داستانی جداست... دانشگاه که داستانی 
غم انگیزتر است. مسئله از اشکال در شناخت می آید، 
از اشکال در شناخت انسان. اشکال در بی ربط بودن مبانی 
با ساختارهای آموزشی، اشکال در دخالت دولت در تمام 

امور، اشکال در برای سرمایه تربیت کردن و ...
اشکالی ندارد بگذارید آخرین شماره ی میدان انقالب در 
این سال مجازی هم، آه از تعلیم و تربیت باشد. و شاید 

کمی راه کار.
حاللمان کنید، که شاید پایان سالی کامتان کمی تلخ 

شود.
حاللمان کنید...

سرمقاله

**
فنالند، کشوری در شمال شرقی اروپا و هم مرز با 
مدت  به  این کشور  است.  نروژ  و  روسیه، سوئد 
صدها سال جزئی از امپراتوری سوئد بود، تا این که 
پس از شکست سوئد از امپراتوری روسیه در اوایل 
قرن نوزدهم، به جزئی خود مختار از روسیه بدل 
شد. با وقوع انقالب بلشویکی در روسیه و تشکیل 
استقالل  کامل  طور  به  روسیه  از  فنالند  شوروی، 
یافتن جنگ  پایان  از  فنالند پس  چند  یافت. هر 
ایاالت متحده که  از کمک های مالی  دوم جهانی، 
تحت عنوان طرح مارشال به کشور های بلوک غرب 
ایام،  همان  از  ولی  نگشت،  بهره مند  میشد،  اعطا 
فنالند  می شد.  دسته بندی  غرب  بلوک  در  همواره 
اسکاندیناوی  حوزه  در  کشور  دو  ایسلند  کنار  در 

هستند که نظام سیاسی آنها جمهوری ست.

اساسًا صحبت در مورد امر آموزش در کشور فنالند، 
اقتصادی-اجتماعی  مدل  گرفتن  نظر  در  بدون 
مدل  خالصه،  طور  به  نیست.  ممکن  نوردیک، 
اقتصادی  نظام  از  خاصی  قسم  نوردیک  اقتصادی 
نسبتا  دولتی  بخش  یک  سرمایه داری ست، شامل 
بزرگ که حدود 30 درصد نیروی کار را به خدمت 
گرفته است و یک بخش خصوصی. در این مدل، 
کارگری،  متعدد  سندیکاهای  و  مختلف  اصناف 

آموزشی  نظام  وثیق  پیوستگی  و  ارتباط  امروزه 
بر  کشور،  یک  اقتصادی  و  اجتماعی  وضعیت  با 
کسی پوشیده نیست. دولت ها اگر نتوانند تأثیر 
کنند،  کمرنگ  تحصیالتشان  در  را  افراد  پیشینه 
افرادی که سابقًا از امکانات اقتصادی قابل توجه و 
شأن اجتماعی به نسبت باالتری برخوردار بوده اند، 
با احتمال باالیی می توانند تحصیالت عالی خود را 
با بهترین کیفیت طی کنند و مشاغل تعیین کننده 
در  که  افراد  این  بگیرند.  اختیار  در  را  حساس  و 
خود  برای  خاصی  اجتماعی  طبیعتًا شان  حال  این 
قائل هستند، با کسانی با شرایط مشابه خود نیز 
ازدواج خواهند کرد و همین وضعیت، در نسل بعد 
با شدت بیشتری تکرار خواهد شد. در طرف دیگر، 
افرادی که به دلیل مشکالت اقتصادی از تحصیل 
را  قابلیت های خود  نمی توانند  مانده اند، هرگز  باز 
بشناسند و صالحیت کسب مشاغل موثر را کسب 
کنند. با ادامه این وضع، به مرور دو چرخه موازی 
نابرابری در  ایجاد می شود که وضعیت  در جامعه 
جامعه را تشدید می کند. وضعی که اگر دولت ها 
برایش چاره ای نیندیشند، جامعه را دو پاره می کند 
و مشکالت عدیده ای رقم می زند. به همین جهت 
آن  در  که  جایی ست  آموزش،  معتقدند  بسیاری 
پیگیری ایده بازار به شکست قطعی می انجامد و 
باید تا حد توان از کاالیی شدن آن پیشگیری کرد. 
به  اقدام  نکته،  این  فهم  با  متعددی  کشورهای 
به  ما  و  کرده اند  خود  آموزشی  سیستم  اصالح 
سیستم  نوشته  این  در  داریم  بنا  نمونه،  عنوان 

آموزشی کشور فنالند را بررسی کنیم. 

عدالت به سبک اسکاندیناوی

ورودی 96 مهندسی شیمی

ورودی 97 مهندسی عمران

نوشته ی مهدی دیزانی 

نوشته ی محمد طه علی نژاد 

بررسی مدل آموزشی کشور فنالند

سالهاست  که  ها  کشور  این  در 
سیاست دولت رفاه پیگیری می شود، 
دولت با وضع مالیات های سنگین و 
پلکانی بر درآمدها و تامین بودجه از 
این راه، خدمات رفاهی متعددی ارائه 
می کند که خدمات گسترده بیمه ای و آموزشی از 

جمله آنهاست



دو

پرونده
خصوصی  بخش  مقابل  در  باالیی  چانه زنی  قدرت 
حمایت  در  را  رتبه  باالترین  امر،  همین  و  دارند 
اسکاندیناوی  کشورهای  برای  کارگران  حقوق  از 
که  کشورها  این  در  است.  آورده  ارمغان  به 
سال هاست سیاست دولت رفاه پیگیری می شود، 
بر  پلکانی  و  سنگین  مالیات های  وضع  با  دولت 
درآمدها و تأمین بودجه از این راه، خدمات رفاهی 
متعددی ارائه می کند که خدمات گسترده بیمه ای 
و آموزشی از جمله آنهاست. این مدل در طی سی 
اقتصادی  برابری  طرز محسوسی  به  گذشته  سال 
و جنسیتی را در این کشورها افزایش داده و این 
اساس  بر  جهان  کشورهای  صدر  در  را  کشور ها 

شاخص توسعه انسانی )HDI( قرار داده است.
عنوان  به  که  فنالند  پرورش  و  آموزش  سیستم 
کارآمدترین نظام آموزشی جهان معرفی می شود، 
اول  بخش  است.  شده  تشکیل  بخش  چهار  از 
که  دارد،  نام  روزانه  مراقبت  و  برنامه ریزی  نظام 
مطابق آن این امکان برای والدین فنالندی فراهم 
است تا کودکانشان را از بدو تولد تا پنج سالگی 
کودک های  مهد  به  هزینه ای  هیچ  تقبل  بدون 
خاصی بسپارند. تکمیل کننده این دوره، یک پیش 
آن ها  که  است  کودکان  برای  ساله  یک  دبستانی 
ستون  می کند.  آماده  مدرسه  به  رفتن  برای  را 
فقرات آموزش و پرورش فنالند، دوره ای نه ساله 
می نامند،  ابتدایی  تحصیالت  را  آن  که  است 
بخش  تنها  بخش،  چهار  آن  میان  از  که  دوره ای 
که  اجباری  دوره  این  می آید.  حساب  به  اجباری 
کمتر  سال  سه  می یابد،  پایان  سالگی  شانزده  در 
جزو  و  ماست  کشور  اجباری  تحصیالت  دوره  از 
کشورهای  میان  مدت  کوتاه  تحصیلی  دوره های 
ذکر  دوره،  این  مورد  در  می آید.  به حساب  جهان 
که  این  اول  نکته  است.  توجه  قابل  نکته  چند 
و  ناهار  تحصیل،  جز  به  شد  اشاره  که  همانگونه 
دانش آموزان   بهداشت  و  سالمت  پایش  خدمات 
بر  عالوه  است؛  رایگان  کاماًل  مدرسه  در  فنالندی 
مصمم اند  فنالند  آموزش  وزارت  مسئولین  این 
بودجه بیشتری را به مناطق کمتر توسعه یافته و 
روستایی تخصیص دهند، سیاستی که به تبعیض 
نکته  است.  شده  معروف  معکوس  یا  مثبت 
عجیب در سیستم آموزشی فنالند این است که 
هر چند تأسیس مدارس خصوصی در این کشور 
قانونی است، ولی دریافت شهریه و حتی آزمون 
ورودی در این مدارس اکیدًا ممنوع است. الزم به 
ذکر است عمده مدارس خصوصی فنالند مدارس 
مذهبی هستند. نکته بعدی این که مزایا و شأن 
اجتماعی باالی آموزگاری، باعث شده این شغل در 
فنالند متقاضیان بسیاری داشته باشد و تنها کمتر 
پذیرفته  شغل  این  برای  متقاضیان  درصد  ده  از 
با  و  میالدی  هفتاد  دهه  اصالحات  از  بعد  شوند. 
رغبت نخبگان به این شغل، کیفیت آموزش کشور 
از  غیر  یافت.  بهبود  توجهی  قابل  طرز  به  فنالند 
درخواست  نیاز  پیش  که  ارشد  کارشناسی  مدرک 
به  از شروع  باید پیش  این شغل است، معلمان 
کار یک دوره آموزشی پنج ساله را بگذرانند. دقت 
در جذب و آموزش معلمان، وزارت آموزش فنالند 
را از تأسیس تشکیالت عریض و طویل ارزش یابی 
معلمان  است.  کرده  بی نیاز  معلمان  بر  نظارت  و 

دانش آموزانی که در مدارس فنی حرفه ای تحصیل 
و  پلی تکنیک  دانشگاه های  در  می توانند  کرده اند، 
مؤسسات تکنولوژی ادامه تحصیل دهند و مدرک 
کارشناسی و ارشد بگیرند. دانشگاه های دیگر هم 
دانشجویان  میزبان  می توانند  دکتری،  مقطع  تا 
فنالندی در رشته های غیرفنی باشند، هر چند به 
ندرت در فنالند کسی به تحصیل در مقاطع باالتر از 
کارشناسی می اندیشد. بیش از هفتاد درصد مردم 
رقم  این  که  دارند  دیپلم  باالی  تحصیالت  فنالند 

بسیار باالتر از متوسط اتحادیه اروپاست.
هر چند فنالند با اصالحات مکرر نظام آموزشی اش 
در پنجاه سال گذشته، هم اکنون برای مردم خود 
رفاه را به ارمغان آورده و رتبه سوم کیفیت زندگی 
نیست  معنا  این  به  نوشته  این  ولی  داراست،  را 
که ایران می تواند فنالند را به صورت تمام و کمال 
بودجه  که  نکنیم  فراموش  دهد.  قرار  خود  الگوی 
نفر  میلیون   5 با  فنالند  کشور  در  آموزش  وزارت 
جمعیت، حدود 12 میلیارد دالر است، حدود چهار 
برابر ایران با 80 میلیون نفر جمعیت. تفاوت های 
مشکل  این  به  نیز  را  مذهبی  و  فرهنگی  بنیادین 
بیافزایید. کمترین چیزی که ما از فنالند می توانیم 
بیاموزیم، ابتدا جسارت عبور از سیستم آموزشی 
کهنه و کارمندپروری ست که دانش آموزان را ابدًا 
علمی،  هر  از  و  نمی آزماید  تخصصی  هیچ  برای 
اندکی به او می آموزد تا او را برای کنکور آماده کند، 
کنکوری که در پس آن نیز خبری نیست، و سپس 
شروع حرکتی ملی برای اصالح نابرابری در آموزش 
آن  الوقوع  قریب  اجتماعی  مشکالت  از  تا  است 
در امان بمانیم، حرکتی که قطعًا اصلی ترین پیش 
خواهد  همراه  اقتصادی  عمیق  اصالحات  آن  نیاز 

بود. 

منابع:
www.oecd.org

ویکی پدیای انگلیسی
مجله خانواده مفید

خود  تدریس  روش  و  ارائه  در  کاملی  استقالل 
محدود  امر  این  در  را  آن ها  قانونی  هیچ  و  دارند 
نمی کند. در مدارس، معلم هر پایه با دانش آموزان 
خود از سال اول تا ششم همراه است و در شش 
ثابت  معمواًل  دانش آموزان  معلم های  اول،  سال 
باقی می مانند، ولی در سه سال بعدی، معلم هر 
است  ذکر  به  الزم  می شود.  جدا  تخصصی  درس 
در شش سال اول هیچ امتحانی از دانش آموزان 
گرفته نمی شود و هیچ رنکینگی بین آن ها وجود 
دیگر   2016 سال  از  آموزشی  نظام  این  در  ندارد. 
دروسی همانند تاریخ و جغرافیا، ریاضیات و علوم 
آموزش  متد  بلکه  نمی شود،  داده  آموزش  تجربی 
مطابق  است.  شده  گرفته  پیش  در  پدیده محور 
این متد، مثاًل پدیده ای همانند رشد و جا افتادن 
اجتماعی،  شبکه های  از  مردم  عمومی  استفاده 
بررسی  مورد  دانش آموزان  و  معلم  انتخاب  با 
با  دانش آموزان  تاریخی،  منظر  از  می گیرد.  قرار 
در  اتفاقات سیاسی ای که  و  علمی  پیشرفت های 
آشنا  بوده اند،  موثر  اجتماعی  شبکه های  تکامل 
می شوند. از منظر ادبیات و زبان شناسی، اثراتی 
که سیستم ارتباطی این شبکه ها بر زبان و ادبیات 
و  آمار  کمک  با  و  می کنند  بررسی  را  گذاشته اند 
علوم اجتماعی، میزان اثرات استفاده از تلفن های 
مورد  را  زندگی  گوناگون  جنبه های  بر  را  همراه 

مطالعه قرار می دهند. 

پس از این دوره ی نه ساله دانش آموزان مخیرند از 
بین دبیرستان عالی که در فنالندیLUKIO  نامیده 
انتخاب  را  یکی  فنی حرفه ای،  مدارس  یا  می شود 
کنند. این دوره اختیاری سه سال به طول می انجامد 
و در پایان آن، تنها آزمون استاندارد و هماهنگ 
می کند.  مشخص  را  دانش آموزان  نمره  فنالند، 

در مدارس، معلم هر پایه با دانش 
ششم  تا  اول  سال  از  خود  آموزان 
اول،  سال  شش  در  و  است  همراه 
معموال  آموزان  دانش  معلم های 
در  ولی  می مانند،  باقی  ثابت 
جدا  تخصصی  درس  هر  معلم  بعدی،  سال  سه 

می شود.



پرونده

سه

موعد  در  کنکور  برگزاری  روزها  این  داغ  بحث 
ماه  یک  تقریبا  اما  است،  آن  تعویق  یا  مقرر 
بود؛  پیش مساله ی اصلی دانشجوها چیز دیگری 
زمان  آن  در  کیفی!  یا  عددی  نمره دهی  سیستم 
تلگرامی  تا گروه های  توییتر گرفته  از  جا،  در هر 
همه درباره این موضوع نظر می دادند و به بحث 
با دیگران می پرداختند؛ اما غیر از چند توییت از 
سوی اساتید و حضور دو استاد در برنامه روزنامه 
نشد.  شنیده  اساتید  از  نظری  هیچ  شریف، 
دانشگاه هم تنها تشکیل شده ی از دو قشر استاد 
از  نباید  مبحثی  چنین  در  پس  دانشجوست،  و 
اساتید غافل شد. در نتیجه ما هم بر آن شدیم 
تا با مکاتبه ایمیلی با چند تن از اساتید، تا جای 
سطح  در  و  کرده  جمع آوری  را  نظرات  این  ممکن 

دانشگاه بازتاب دهیم.

برای گرفتن نظر اساتید چند سوال صریح از آنها 
شفاف  و  صریح  را  نظرشان  نیز  آنها  تا  پرسیدیم 
تاثیرات  به  مربوط  اول  کنند. سوال  بیان  ما  برای 
تعهدنامه عدم تقلب و چرایی اجبار تعهدنامه برای 
دانشجویان و ارسال توصیه نامه برای اساتید، بود. 
در سوال دوم از اساتید پرسیدیم که با توجه به 
ارزیابی  شیوه  در  تغییراتی  آیا  ترم،  این  شرایط 
دانشجویاِن خود اعمال کرده اند یا خیر؛ مثال اینکه 
با تغییر رویکرد در درس به جای سنجش مهارت 
حل مساله ی دانشجویان در امتحان، با روش های 
شاید  بسنجند.  را  آنها  فهم  میزان  جایگزین 
مهم ترین سوال، سوال سوم بود که در آن از هر 
استاد در مورد موافقت یا عدم موافقت با اعمال 
روش نمره دهی عددی در این ترم و اهمیت عدالت 
در  پرسیدیم.  دانشگاه  اعتبار  مقابل  در  آموزشی 
سوال آخر نیز نظر آنها را درباره مناسب بودن یا 
از  فارغ  دانشجویان،  کنونی  ارزیابی  روش  نبودن 

شرایط این ترم ویژه، جویا شدیم.
به  جوابی  هیچ  اساتید  از  تعدادی  همیشه  مثل 
به  پاسخ گویی  عدم  سنت  و  ندادند  ما  ایمیل 

دیگری  تعداد  نشکستند.  را  دانشجویان  ایمیل 
نیز به دلیل پر بودن وقت شان و فشردگی کارها، 
معذرت خواستند و نتوانستند پاسخ سوال های ما 
را بدهند. در نهایت پنج تن از اساتید لطف کردند 
و جوابی در ایمیل ما فرستادند. در ادامه به صورت 
مختصر، به نکات کلِی پاسخ های هر یک اشاره ای 
تلگرامی  کانال  در  پاسخ ها  این  اصل  می نماییم. 
نظرتان جالب  به  اگر  و  دارد  انقالب وجود  میدان 
کانال  در  را  استاد  هر  کامل  متن  می توانید  آمد، 

مشاهده کنید.
می توانید  استاد  هر  نام  روی  بر  کلیک  با  )تنها 

مصاحبه ی کامل را بخوانید.(

اولین و جنجالی ترین پاسخ متعلق به دکتر مالئک، 
ایشان تعهدنامه  دانشکده هوافضا، است.  استاد 
عدم تقلب را یک شکست بزرگ برای تمام سیستم 
آموزشی و دانشگاه و حتی تشکل ها و انجمن های 
عدم  نشان دهنده  که  چرا  می دانند،  دانشجویی 
تعالی سیستم و دانشجویان است و این تعهدنامه 
را کاری کامال بیهوده به حساب می آورند چون اصال 
حقیقت  در  نیست؛  اصلی  مشکل  برای  حلی  راه 
اصال مشکل به درستی شناسایی نشده که راه حل 
معتقدند  ایشان  همچنین  کنیم.  ارائه  آن  برای 
دانشجویان باید سیستم ارزیابی را انتخاب کنند، 
آخر  تا  کارنامه  و  هستند  آنها  اصلی  ذینفع  زیرا 
سیستم  درباره  استادان.  با  نه  آنهاست،  با  عمر 
آموزشی فعلی نیز ایشان می گویند که یقینا نیاز 
به تغییرات جدی دارد، اما این کار اصال کار ساده ای 
نیست و به راحتی درباره آن نمی توان اظهار نظر 
کرد. پاسخ دوم برای استاد دانشکده فیزیک، دکتر 
سامان مقیمی است. در ابتدا ایشان از این گالیه 
صرفا  تا  شده  محلی  دانشگاه  انگار  که  می کنند 
و  بگیرند  نمره  و  بدهند  نمره  امتحان  دانشجویان 
اصل هدف به حاشیه رفته است، به همین علت 
نمی دانند.  مهم  زیاد  را  مساله  این  به  پرداختن 
درباره تعهدنامه می گویند که این همه حساسیت 
احتماال به خاطر سابقه نداشتن این حرکت است، 
وگرنه ما در شرایط مختلف تعداد زیادی از این نوع 
تعهدها می دهیم، بدون اینکه حساسیتی داشته 

رد/قبول  نمره  معتقدند  ایشان  همچنین  باشیم. 
تغییر  و  نمی کند  آموزشی کمک  عدالت  به  لزوما 
به این شیوه ممکن است باز هم حقوق بعضی را 
ضایع کند. در آخر و در مورد سیستم فعلی و نیاز 
به تغییر هم می گویند نیاز به تغییر وجود دارد، 
اما این تغییر یک کار تخصصی است و همچنین 

باید تدریجی باشد.

در  فیزیک،  دانشکده  دیگر  استاد  بهرامپور،  دکتر 
عنوان  صفر  تقریبا  را  تعهدنامه  تاثیر  خود  پاسخ 
باید  که  است  این  ایشان  نظر  همچنین  کردند. 
سیستم ارزیابی مبتنی بر امتحان را حذف کنیم 
هم  چون  بگردیم،  آن  برای  جایگزین  دنبال  به  و 
و هم  داده  از دست  را  کارکرد خودش  روش  این 
دانشجوها  برای سنجش  دیگر معدل مالک خوبی 
صفایی،  عمار  دکتر  نیست.  دانشگاه  از  خارج  در 
مساله  را  تعهدنامه  خود  عمران،  دانشکده  استاد 
علت  دنبال  به  باید  می گویند  و  نمی دانند  مهمی 
منجر  که  باشیم  دانشگاه مان  در  تقلب  ریشه ای 
سیستم  با  ایشان  می شود.  تعهدنامه  این  به 
نمره دهی عددی در ترمی که گذشت موافق بودند 
انتخاب  این  علت  تنها  را  دانشگاه  اعتبار  حفظ  و 
نمی دانند و عللی همچون حفظ انگیزه دانشجویان 
را نیز ذکر می کنند. در پاسخ آخر نیز دکتر خزائی، 
استاد دانشکده ریاضی، نمره دهی کیفی را حتی در 
حالت عادی به سیستم فعلی ترجیح می دهند، اما 
این تغییر  به  امیدی  با توجه به شرایط دانشگاه 
ندارند. اعتقاد ایشان بر این است که با نمره دهی 
مساله  پرجمعیت،  دروس  در  خصوص  به  عددی، 

عدالت کامال پایمال می شود.

داشتند  هم  با  توجهی  قابل  تفاوت های  پاسخ ها 
دانشجویان  ارزیابی  مساله  می دهد  نشان  این  و 
نکته  است.  اختالف  محل  هم  اساتید  بین  در 
نظرها  اظهار  سبک  این  باید  که  است  این  مهم 
دانشجویان  و  اساتید  بین  و  باشد  داشته  ادامه 
دیالوگ بیشتری حول این مساله و مسائل مشابه 
شکل بگیرد تا با مرور زمان بستر الزم برای ایجاد 

تغییرات مهم شکل بگیرد.

مروری بر حرف استاد

ورودی 96 مهندسی صنایع
نوشته ی سید علی هاشمی 
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مصاحبه

چهار

جمله ی  از  آموزشی  عدالت  خصوصًا  و  عدالت 
مفاهیمی است که همواره چالش زا و مورد بحِث 
محفل های عدالت خواهانه بوده، و در مواردی هم 
فضاهای آکادمیک و حتی بدنه ی اجتماع را درگیر 
اجتماعی،  شبکه های  همه گیری  با  است.  کرده 
افراد متعددی تریبون دار عدالت خواهی شده اند و 
گفتمان سازی این مباحث در بین مردم، از طریق 
تریبون های مجازی به راحتی صورت گرفته است. 
عرصه  این  فعاالن  از  یکی  به سراغ  میان  این  در 
ایشان  نظرات  با  و گفتی کوتاه،  با گپ  تا  رفتیم 
حسینی،  مجید  سید  دکتر  شویم.  آشنا  بیشتر 
پرسروصدا  و  جنجالی  سخنرانی های  با  بیشتر  که 
و  است  تهران  دانشگاه  استاد  می شود،  شناخته 
این  دارد.  هم  پرطرفداری  اینستاگرامی  الیو های 
شما و این هم چند سوال  و جواب در باب عدالت 

آموزشی از ایشان:
- آقای دکتر، ضمن عرض سالم و ادب، در مقدمه ی 
بحث بفرمایید معنای عدالت از نظر شما چیست؟

عدالت از منظر من یعنی اینکه همه ی استعدادها 
برای  موقعیت ها  همه ی  و  توان ها  همه ی  و 
انسان ها از یک جای مشخص شروع بشود؛ افراد از 
جاهای متعددی برای رقابت اجتماعی شروع نکنند. 
یکی از قعر چاه و جدول آغاز نکند و دیگری از نوک 
برج سفید. عدالت یعنی همه ی آدم ها از هر جنس 
اجازه  منزلت،  و  وضعیت  و  دین  و  قوم  و  رنگ  و 
را  از یک نقطه رقابت اجتماعی  داشته باشند که 

آغاز کنند.
همه ی  آغاز  آموزشی،  مقوله ی  در  عدالت 
عدالت های دیگر است؛ چون آغاز رقابت اجتماعی 

از نقطه ی برابر، آموزش است.
عدالت  ابعاد  سایر  با  آموزشی  عدالت  ارتباط   -
عدالت  بحث  در  اگر  و  است؟  چگونه  دقیقًا 
آموزشی پیشرفت کردیم، آیا می توانیم بگوییم 

ما در مقوله ی عدالت پیشرفت کرده ایم؟
از  می توانید  شما  اینکه  یعنی  آموزشی  عدالت 
فرزند  یا یک  فرزند معلم  یا یک  کارگر  فرزند  یک 
طبقه پایین، تبدیل شوید به یک کسی که تحرک 
باال  طبقات  به  و  پیدا می کند  اجتماعی  ارتقای  و 
می رود. این است که رابطه ی عدالت آموزشی با 
اگر شما  پایه ای است.  رابطه ای  بقیه ی عدالت ها 
در آموزش عدالت نداشته باشید، مفهومش این 
یک  به  می شوید  تبدیل  عمر  پایان  تا  که  است 
کارگر فصلی و از پدری که کارگر است، فقر به ارث 
می برید! اما اگر آموزِش باکیفیت و برابر و عادالنه 
می شود  که  می بینید  شما  باشد،  داشته  وجود 
و  نخبه  فرد  یک  پایین،  طبقه ی  یک  استعداد  از 

برجسته ساخت.
- کدام کشورها در این حوزه پیشتازند؟ مالک این 

پیشتازی چیست؟
و  باکیفیت ترین  جهانی  رنکینگ های  مطابق 
مربوط  جهان  آموزشِی  سیستم  عادالنه ترین 
یعنی  است؛  نروژ  و  سوئد  فنالند،  کشورهای  به 
کشور های نوردیک. آنجا، هم مدارس رایگان است، 
و هم کیفیت آموزشی به لحاظ رنکینگ های تیمز 
و  باکیفیت  این مدارِس  اینکه،  و هم  اول است، 
رایگان، برای همگان در کشورهای نوردیک موجود 

و برقرار است.
- مصادیق یک نظام آموزشِی عادالنه در آموزش  و 

پرورش، و در آموزش عالی چیست؟
مصداق نظام آموزش عادالنه در آموزش و پرورش، 
و  نگیرد  پول  که  مدرسه ای  است.  رایگان  مدرسه 
خدمات آموزشی را در عین حال که رایگان است، 
در  آموزشی  عدالت  دهد. مصداق  ارائه  باکیفیت 
برای  باکیفیت  و  رایگان  دانشگاه  عالی،  آموزش 
که  دانشگاهی  است؛  بااستعداد  آدم های  همه  ی 

بابت آموزش باکیفیت پول نمی گیرد.
تا  بگیرد  باید صورت  اقدامات ساختاری ای  - چه 

به عدالت آموزشی در کشورمان نزدیک شویم؟
این  آموزشی  نظام  در  ساختاری  اقدام  مهم ترین 
فروش  قابل  و  بودن  کاال  از  را  آموزش  که  است 
و  کاالیی  ایران ،  در  آموزش  بیاوریم.  در  بودن 
فروشی شده؛ و تا زمانی که آموزش به عنوان یک 
سرمایه داران  اختیار  در  کاالست،  عمومی  خدمت 
اقدام  مهم ترین  است.  ممتاز  و  برنده  طبقه ی  و 
دیگر  که  است  این  آموزشی،  نظام  در  ساختاری 
خدمت  یک  بلکه  نباشد؛  عمومی  کاالی  آموزش 
از طریق نهاد های عمومی، مثل  عمومی باشد که 

شهرداری، اداره و مدیریت بشود.
آموزِش  سمت  به  ما  کشور  در  آموزش  اگر   -
منحصرًا دولتی برود، به عدالت آموزشی نزدیک تر 

می شویم؟
موفق  که  کشورهایی  همه ی  در  عمومی  آموزش 
بوده است )مثل فنالند، سوئد، نروژ، آلمان، کانادا، 
در  حتی  است.  دولتی  آموزش  و...(  سنگاپور، 
ژاپن که مشاهده می کنیم که کشوری به شدت 
سرمایه دارانه است، آموزش دولتی را می بینیم که 
باکیفیت است! حداقل نهاد آموزش در بسیاری از 
کشورهای صنعتی و غیر صنعتی پذیرفته  شده و 

می بایست توسط نهاد عمومی ارائه شود.
- مقایسه ی نظام آموزشی ما با کشورهای پیشرو 
مقایسه  این  آسیب های  دارد؟  خوبی هایی  چه 

چیست؟
ببینید، بحث مقایسه با نظام های آموزشی طبیعتًا 
درمان،  نظام  مثل  دیگر  نظام های  همه ی  برای 
نظام مسکن، و... مطرح است. ما در سیاست های 
می شویم  متوجه  مقایسه  طریق  از  مقایسه ای 
نظام های  برای  آلترنتیوهایی  یا  جایگزین  چه  که 
اجتماعی ما وجود دارد. در سیاست های مقایسه ای، 
توضیح می دهیم که همه ی نظام ها ضعف دارند؛ 
اما هر کدام، بخشی از قوت ها را هم دارا هستند؛ 
و ما از طریق مقایسه می توانیم ضعف و قوت های 

نظام های اجتماعی خودمان را بفهمیم.
تحول  به  نیاز  آموزشی  عدالت  تحقق  برای  آیا   -
جدی داریم )مثاًل تغییر ساختار( یا با وضع موجود 

هم می توان آسیب زدایی کرد؟
و  آموزش  قواعد  در  بنیادین  تحول  به  نیاز  ما 
پرورش، قواعد مدرسه، و قواعد نظام آموزش عالی 
داریم. هیچ راهی ]جز این[ نداریم؛ وگرنه تا زمانی 

که قاعده، بازی سرمایه دارانه است، ما باخته ایم!
نهایتًا  که  بنیادین،  تحول  این  در  مردم  نقش   -
منجر به تحقق عدالت آموزشی می شود، چیست؟

نقش مردم در عدالت آموزشی طرح مطالبات جدید 
است. پولی شدن آموزش، تبدیل به امری طبیعی 
جاافتاده ای  امر  یک  که  انگار  یعنی  است؛  شده 
ما  و  بگیرند؛  پول  ما  از  آموزش  بابت  که  است 
اینکه  علی رغم  و  می دهیم  که  مالیاتی  علی رغم 
کشور بودجه دارد، یک کاالی عمومی را از دولت و 
وابستگان دولت )که مدارس غیر انتفاعی هستند( 
این  که  است  این  مردم  اصلی  نقش  می خریم. 

غیر طبیعی  و  بیندازند  از شکل  را  نابرابری عمیق 
کنند. این نابرابری درحقیقت طبیعت ثانویه ی ما 
بابت  باید  که  پذیرفته ایم  همه  ما  و  است  شده 
آموزش پول خرج کنیم. مردم مهم ترین کاری که 
کاالیی  و  پول  پرداخت  که  است  این  بکنند  باید 
شدن آموزش را از شکل و قیافه بیندازند و نشان 
بدهند که این حق ماست که از تحصیل و آموزش 

رایگان برخوردار باشیم.
نقشی  چه  راستا  این  در  دانش آموزان  والدین   -

دارند؟
است  این  دانش آموزان  والدین  نقش  مهم ترین 
که از رویاسازی و فشار به بچه، و تولید استرس 
روانی  فشار  این  -هرچند  نامناسب  روانِی  فشار  و 
نامناسب را جامعه هم ایجاد می کند- برحذر باشند.

وظیفه ی نهادهای ترویجی در این  باره چیست؟
متأسفانه نهاد های ترویجی باألخص صداوسیمای 
مافیای  عاملین  به  تبدیل شده  اسالمی  جمهوری 
کنکور! روزانه ده ها پیام بازرگانی را به نفع مافیا و 
به ضرر دانش آموزان و دانشجویان پشت کنکوری 
میلیارد ها  تلویزیون  متأسفانه  می کنند.  منتشر 
تومان از مافیای کنکور پول می گیرد؛ و درحقیقت 
باعث می شود این موضوع عمق بیشتری در جان 

خانواده ها و جامعه پیدا کند.
- دانشجو ها چه نقشی در تحقق این مهم دارند؟

انداختن  شکل   از  در  دانشجویی  جنبش  نقش 
ساختار تبعیض آمیز، اول است!

در کتاب گفتارهایی برای رهایی نویسنده توضیح 
که  است  دانشجو  طبقه ی  تنها  این  که  می دهد 
می تواند تبدیل به یک جنبش ضد بی عدالتی شود؛ 
و  قراردادهای موقت  دلیل  به  کارگر  چون طبقه ی 
وابستگی به کارفرما، امکان اعتراض ندارد. طبقه ی 
برنده و وابسته به دولت هم که شرایط به نفعش 
است و اعتراضی نمی کند! تنها دانشجو است که 
می تواند اعتراض کند و ما تنها راه مان برای این کار 
)اعتراض علیه ساختارهای تبعیض آمیز( دعوت از 

دانشجویان برای مبارزه با بی عدالتی است.
- وظیفه ی مجلس چیست؟

است  قوانینی  تغییر  طبیعتًا  مجلس  وظیفۀ 
بخش های  در  آموزشی  سرمایه دارِی  نفع  به  که 
مختلف نظم آموزشی، نظم آموزش عالی، و نظم 
تربیت بدنی ما وضع شده است. وظیفه ی مجلس، 
ملغی کردن قوانین سرمایه داری و اجرای قوانینی 

برابری خواهانه است.
- جایگاه مدارس سمپاد و یا دانشگاه های دولتی 
آموزشی  عدالت  رد  یا  تحقق  در  کشور  برتر 

چیست؟
برتر  دولتی  دانشگاه های  از  سمپاد  حساب 
را  نهادی که یک عده  به عنوان  جداست. سمپاد 
ایزوله می کند و به آنها نخبه می گوید و به بقیه 
نمی گوید، مورد انتقاد است؛ حداقل ساختار سمپاد 
ساختاری انتقادآمیز است. نخبگی به معنایی  که 
به  نخبگی ای که  با معنای  سمپاد تعریف می کند 
به  سمپاد  است.  متفاوت  می خورد،  جامعه  درد 
آمریکا  و  غرب  برای  نیرو سازی  و  نخبه سازی  نهاد 
تبدیل شده است. از طرفی اما دانشگاه های برتر 
اند.  باکیفیت  رایگان  آموزش  تولید  دولتی، محل 
هرچند که در دانشگاه های دولتی هم امروزه ترم 
دانشگاه  به هرحال  اما  است؛  پولی شده  تابستان 
دولتی تنها محل امید ما به اجرایی شدن عدالت 

آموزشی است.
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دولت ها  کرونا،  ویروس  همه گیری  با  همزمان 
اقداماتی  تا  گرفتند  تصمیم   ناگزیر  جوامع،  و 
پیش گیرانه برای کاهش میزان شیوع این ویروس 
ناشناخته انجام دهند. یکی از بدیهی ترین های این 
اقدامات، کاهش حضور افراد در فضاهای آموزشی 
بود! در اغلب کشورهای دنیا، مدارس، محیط های 

آموزشی، و دانشگاه ها تعطیل شدند.
و  ویروس  این  ناشناختگی  به  توجه  با  ابتدا  در 
رفتارهای غیرقابل پیش بینِی آن، به نظر می رسید 
نیست؛ پس  زودگذر  با آن یک چالش  ما  چالش 
نیاز به تدبیر در این زمینه کاماًل احساس می شد. 
با گذشت زمان، تجربه ی ما بر روی این گزاره صّحه 

گذاشت.
راه حلی  باید  آموزش  خأل  پرکردن  برای  پس 
فضای  توسعه ی  به  توجه  با  می شد.  اندیشیده 
اینترنت  بستر  در  آموزش  گزینه  بهترین  مجازی، 
بود. حال شیوه ی نوینی از آموزش شکل گرفت که 
آموزش سنتی را به صورت جدی به چالش کشید. 
با یک شیوه ی جدید در آموزش مواجهیم که  ما 
در دوران پساکرونا قطعًا آموزش ما را تحت تأثیر 
قرار خواهد داد. اما این تغییر در کشور ما چگونه 

رخ داده است؟
مدارس  در  مجازی  آموزش  به  مختصر  ابتدا 
می پردازیم و سپس به صورت تفصیلی به آموزش 
خواهیم  عالی  مراکز  و  دانشگاه ها  در  ارزیابی  و 

پرداخت.
1. مدارس

برای جبران مشکالت ناشی از نبود آموزش، همگام 
با سایر کشورها، شبکه های سیما بسیج شدند تا 
آموزش در بستر تلوزیون ادامه  پیدا کند. سپس 
با معرفی نرم افزار موبایلی شاد، فضایی تحت نظر 
آموزش و پرورش ابداع شد تا در امر اموزش خللی 

ایجاد نگردد.
چرا  گرفت!  نیک  فال  به  می توان  را  اتفاق  این 
سیما  شبکه های  بستر  در  آموزش  رشد  با  که 
همه جای  در  افراد،  همه ی  بود  امیدوار  می توان 
کشور از سطح معقول و استاندارد تعریف شده در 
آموزش بهره مند شود؛ هرچند مطمئن هستیم که 
در  آموزش  اینکه  نیست. ضمن  کافی  اقدام  این 
بستر نرم افزار شاد این امکان را فراهم می کند تا 
کارآمدی معلمان و شیوه ی آموزش مجازی، مورد 

رصد قرار گیرد.
البته در کنار همه ی این موارد که از فواید آموزش 
که  دارد  وجود  نیز  نگرانی هایی  هستند،  مجازی 

کاماًل هم به جاست! مثاًل:

چه چیزی تضمین می کند که دانش آموز حتمًا از 
این آموزش استفاده کنند؟

قرارگرفتن تلفن همراه در اختیار کودکان چه اثرات 
مخربی بر سالمت جسمانی و روحی آن ها خواهد 

گذاشت؟
که  کند  تضمین  می تواند  ارزیابی  نحوه ی  کدام 

آموزش به درستی انجام شده  است؟

سنین  در  امروزی  شیوه ی  به  مجازی  آموزش 
والدین  حضور  نیازمند  کاماًل  دبستان  و  پایین تر 
این  در  والدین  که  ندارد  وجود  تضمینی  و  است 

زمینه بتوانند به فرزندشان کمک کنند.
و  پدر  هم  که  خانواده  هایی  برای  مجازی  آموزش 

هم مادر شاغل اند به چه صورت انجام می شود؟
یک  تعریف  برای  سواالت  این  به  مناسب  جواب 

نظام آموزشی مجازی کارآمد بسیار ره گشاست.
2. دانشگاه و مراکز علمی

آموزش در بستر فضای اینترنت برای دانشگاهیان 
مسئله ی غریبی نیست! احتمااًل شما نیز تجربه ی 
آموزش  فعلی  عصر  از  پیش  را  آن  از  استفاده  
مجازی هم داشته اید. اما باید پذیرفت: آموزش به 
این شکل، با این گستردگی، تجربه ی جدیدی بود.

مناطق  در  اینترنتی  زیرساخت های  نبود 
آموزش  اصلی  موانع  از  یکی  کمترتوسعه یافته، 
اینترنت،  سرسام آور  هزینه ی  است.  مجازی 
آموزش  که  سراسری  دانشگاه های  برای  حتی 
تلفن  و  رایانه  است، همچنین  بوده  رایگان  آن ها 
همراه مناسب برای دانشجویان، یک مشکل بزرگ 
مناسب  ابزار  تأمین  کرده  است.  ایجاد  اقتصادی 
برای آموزش که بهترین عملکرد را برای اساتید رقم 
بزنند نیز چالشی است که نیازمند تفکر و خالقیت 
مشکل  آموزش،  شیوه ی  این  در  همچنین  است. 
برای واحد های عملی و کارگاهی پدید آمد،  جدی 

چرا که یادگیری این دروس نیازمند حضور دانشجو 
است که در این شرایط ریسک بزرگی است.

اما روی دیگر سکه چیز دیگری است! سال ها است 
بهبود  دنبال  به  آموزش  عرصه ی  دغدغه مندان 
اگر  آموزشی اند.  عدالت  تحقق  و  آموزش  شرایط 
بر اساس انصاف بخواهیم ارزیابی کنیم، قدم های 
بلندی در این راستا برداشته شده  است و تقریبًا 
در تمام نقاط ایران امکان آموزش وجود دارد؛ اما 
نیست.  برابر  همه   برای  آموزش  کیفیت  و  سطح 
بیم آن می رود که بسیاری از استعدادها به دلیل 

نبود شرایط عادالنه از دست بروند.
که  کرد  فراهم  را  امکان  این  مجازی  آموزش  اما 
از هر نقطه از جهان به بهترین آموزش ها امکان 
کتابخانه ها  از  بسیاری  و  شود  فراهم  دسترسی 
قرار  افراد  اختیار  در  را  خود  کتاب های  رایگان 
میان  این  از  جغرافیا  جبر  ترتیب  بدین  بدهند. 
از  مجدد  استفاده  ی  و  امکان ضبط  شد.  برداشته 
محدودیت های  به  راجع  افراد  مشکالت  آموزش، 
زمان را برطرف کرد. همچنین امکان بهره مندی از 
آموزش به صورت مطلوب و باکیفیت برای کسانی 
اختالالت  جسمانی،  ضعف  دچار  علت  هر  به  که 
حضوری  آموزش  برای  و  هستند   ... و  یادگیری 

محدودیت دارند، فراهم شد.
شیوه های  آینده  در  تا  باشیم  منتظر  باید  پس 
جدید تدریس تدوین گردد؛ البته این منوط بر آن 
ابزارهای  و  شود  فراهم  الزم  زیرساخت  که  است 
کارآمدتری در زمینه تدریس به اساتید داده  شود. 
ارتباط  که  نیست  پوشیده  هیچ کس  بر  هرچند 
چهره به چهره و فضای صمیمی کالس در این حالت 

وجود ندارد.
بحث  به  راجع  کردیم  ارائه  باال  در  که  مطالبی 
آموزش و تدریس بود؛ اما دغدغه ی مهم دیگری 
ارزیابی  است! تصور من  دارد که آن بحث  وجود 
از این موضوع آن است که فارغ از بحث آموزش 
اشکال  ارزیابی ها  بودِن  استانداردی  تک  مجازی، 
برای  چطور  است.  ما  کشور  در  آموزش  اساسی 
پیچید؟  نسخه  یک  می توان  مختلف  محتوا های 
ها  درس  همه ی  برای  نمره  بر  مبتنی  ارزیابی  آیا 
الزم است؟ اصاًل شکل مرسوم امتحان گرفتن برای 
همه ی درس ها اتفاق درستی است؟ شاید بهترین 

راه حل تغییر رویکرد در نحوه ی ارزیابی است!
زمان  با  آزمون های  تجربه ی  شما  همه ی  قطعًا 
قصد  به  اساتید  داشته اید.   را  مجازی  کوتاه 
کاهش تقلب، امتحان های سخت با زمان کم را به 
عنوان راه حل ارائه دادند. به عالوه، در طول ترم نیز 
تعدد آزمونک ها، تمرین ها، و پروژه ها، فشار درسی 

را چندین برابر کرده  است.
به نظر می رسد که الزم است متناسب با محتوای 
بازتعریف  نیز  آن  ارزیابی  استاندارد  درس  هر 
با پدیده  قرار نیست  بار  این صورت هر  شود. در 
تکرارِی تعهدنامه روبه رو شویم! تعهدنامه هایی که 
کلماتی  تنها  بیندازیم  نگاه  به آن ها  اگر صادقانه 
هستند که امضایی بر پای شان زده شده  است و 

ارزش دیگری ندارد!
به  ماست،  مهمان  کرونا  که  روزگاری  در  شاید 
شیوه ی جدیدی در آموزش و ارزیابی رسیدیم که 
در آن آموزش در بهترین کیفیت خود با کمترین 
به  ارزیابی ها  و  شود  ارائه  هزینه  و  زمان  صرف 
منظور سنجش دانش و آگاهی فرد انجام بشود؛ 
و  ورقه ی  کاغذ  پرکردن  برای  تنها عددی  اینکه  نه 
روزی  امیدوارم  باشد.  کاذب  رقابت های  ایجاد 
آموزش و ارزیابی ما به این بلوغ برسد که در مقابل 
تکنولوژی  انعطاف به خرج دهد و یادگیری اصولی 

و کارآمد، تمام هّم و غّم آن باشد.

پرونده

ورودی 97 مهندسی هوافضا
به کوشش فاطمه سادات رضوی

چه کنیم با َمجاز؟

مطالبی که در باال ارائه کردیم راجع 
به بحث آموزش و تدریس بود؛ اما 
دغدغه ی مهم دیگری وجود دارد که 
من  تصور  است!  ارزیابی   بحث  آن 
فارغ  که  است  آن  موضوع  این  از 
بودِن  استانداردی  تک  مجازی،  آموزش  بحث  از 
ما  کشور  در  آموزش  اساسی  اشکال  ارزیابی ها 
است. چطور برای محتوا های مختلف می توان یک 
برای  نمره  بر  مبتنی  ارزیابی  آیا  پیچید؟  نسخه 
اصاًل شکل مرسوم  همه ی درس ها الزم است؟ 
اتفاق  درس ها  همه ی  برای  گرفتن  امتحان 
درستی است؟ شاید بهترین راه حل تغییر رویکرد 

در نحوه ی ارزیابی است!



شش

پرونده

همه چیز از یک پرسش و پاسخ ساده شروع شد. 
از او می پرسم که کالس چندم است. و او در حالی 
که گونه هایش سرخ می شود و با شوقی کودکانه 
مرا می نگرد، پاسخ می دهد که دانش آموز پایه ی 
اول است و این سؤال را در ذهنم پررنگ می کند 
و  او  برای  ترکیب سه کلمه اِی طالیی  این  »آیا  که 
امثال او همان معنایی را دارد که ما از آن برداشت 

می کنیم؟«.
دانش آموز  یک  خود  که  می افتم  زمانی  یاد 
خانه مان  نزدیک  ما  مدرسه ی  بودم.  اول  پایه ی 
یک  نبود؛  هم  غریب  و  عجیب  و  غیردولتی  بود. 
حیاطی  با  معمولی  و  دولتی  دخترانه ی  مدرسه ی 
بزرگ که شاهد تک تک ساعت های ورزش  بسیار 
نیمکت هایش  و  بود  ما  حال  و  و شور  دوندگی  و 
که  دانش آموزانی  می داد.  سرزندگی  و  نشاط  بوی 
همگی لباس یک شکل به تن داشتند و معلمی که 
تنها پایه ی اول را تدریس می کرد. اما به راستی او 
نیز با فکرکردن به پایه ی اول، همین ها را در ذهن 
مجسم می کند؟! توصیفات من از مدرسه ی دوران 
او یک رویای کودکانه بیش  برای  کودکی ام قطعًا 
نخواهد  محقق  هم  هیچ گاه  احتمااًل  که  نیست 
می بیند  متری   12 کانکس  یک  را  مدرسه  او  شد. 
با  با سنین مختلف  پسرانی  و  دختران  آن  در  که 
لباس های متفاوت روی نیمکت های رنگ و رو رفته 
را می کشند  انتظار معلمی  و  کنار هم می نشینند 
اینجا  بدهد.  درس  آن ها  همه ی  به  و  بیاید  تا 
اول مخصوص کالس  زنگ  دیگری ست.  جور  روال 
اولی هاست و همه باید به درس های آن ها گوش 
امال  را معلم به کالس دومی ها  بدهند. زنگ دوم 
می گوید و زنگ سوم برای کالس سومی ها ریاضی 
و چه کسی  آخر!  تا  . همینطور   ... و  حل می کند 
فکر می کند که تنها اختصاص یک زنگ در هر روز 
با درس و  تازه  بازیگوشی که  اولی های  به کالس 
کتاب و قلم آشنا شده اند، کافی ست؟ و یک معلم 
به  طور همزمان امکان تمرکز بر چند پایه درسی را 

دارد؟ یکی؟ دوتا؟ شش تا؟
جایی که او در آن زندگی می کند، به خاطر نبودن 
امکانات کافی، شرایط بد اقلیمی و آب  و هوایی و 

... زندگی سخت است و بسیاری از معلمان باتجربه 
و کاردان، به خاطر این شرایط حاضر به زندگی در 
و  نیستند  آن  مدارس  در  تدریس  و  منطقه  این 
اغلب از معلمان کم تجربه )یا حتی بی تجربه( برای 
حتی  می شود.  استفاده  دانش آموزان  به  تدریس 
داشتن  الزاِم  مانند  ضروری  و  ساده  شروط  برخی 
در مدارس مقطع  برای تدریس  مدرک کارشناسی 
رعایت  اینجا  بعضًا  هم  معلمان  برای  ابتدایی 
نمی شود. به راستی فاتحه ی چنین مدل تدریسی 

را نباید خواند؟

ابتدایی ست  مقطع  خب  که  کنید  فکر  شاید 
کمتری  اهمیت(  از  نه  )و  جدیت  از  درس ها  و 
برخوردارند و این شیوه هم چندان شیوه ی بدی به 
نظر نمی رسد. اما قصه به همین جا ختم نمی شود. 
خود  دوم  و  اول  متوسطه ی  مقاطع  در  تحصیل 
می کند،  زندگی  او  که  جایی  بزرگتری ست.  دردسر 
یافت  نزدیکی شان  در  متوسطه  مدارس  اغلب 
به  باید  مقاطع  این  در  تحصیل  برای  و  نمی شود 
محل دیگری بروند که از خانه شان کیلومترها دورتر 
است. ُبعد مسافت و نبود امکاناتی مانند آنچه ما 
دیگر مشکالت،  و  سرویس مدرسه می خوانیمش 
موجب می شود تا او راه چاره را در ادامه ی تحصیل 
در  اقامت  و سختِی  بیابد  شبانه روزی  مدارس  در 
خوابگاه را به جان بخرد. صرف نظر از این که فضا 
و امکانات برخی خوابگاه ها برای نوجوانان 12 تا 18 
و  خانواده  از  دوری  نیست، سختی  مناسب  ساله 
تحصیل به تنهایی در دوران نوجوانی که اوج نیاز او 
و دوستانش به حضور و حمایت و محبت خانواده 
و  روحی  جبران ناپذیر  آسیب های  می تواند  است، 
روانی را برایشان به دنبال داشته باشد. ضمن اینکه 
خانواده ها  برخی  بر  حاکم  غلط  فرهنگ  دلیل  به 
و  امکان  هرگز  او  شبیه  دختراِن  بعضًا  کشور،  در 
فرصت حضور در این مدارس شبانه روزی و ادامه ی 

ورودی 95 شیمی
نوشته ی مبینا فالحی

محرومین، از آموزش هم محروم اند...

تحصیل بیش از مقطع ابتدایی را نمی یابند.

با همه ی این تفاسیر، وقتی نوبت به کارزار کنکور 
شود،  سنجیده  دیگران  هم چون  باید  او  می رسد، 
علی رغم  و  کند  آنان شرکت  با  مشابه  آزمونی  در 
سهمیه ی نواحی، به دلیل کیفیت اندک آموزشی 
برای  مراتب شانس کمتری  به  دیده،  12 سال  که 
داشته باشد.  کشور  مطرح  دانشگاه های  در  قبولی 
از  در یکی  او  تاکنون متوجه شده اید که  بی شک 
مناطق محروم کشور زندگی کرده و درس می خواند. 
پیداست.  ناگفته  که خود  معنای محرومیت هم 
او قطعًا در جنگ نابرابر علم و ثروت هم دستش 
خالی ست و پولی هم ندارد که با آن وارد رقابت 
کالس ها و دوره های کنکور و جمع بندی و تست زنی 
و ... بشود و این مسئله ناخودآگاه حضورش را در 
کم سوتر  را  امیدش  چراغ  و  کمرنگ تر  این صحنه 

می کند.

وضعیت  است،  نگران کننده  پیش  از  بیش  آنچه 
آموزش در این روزهای کرونایی  ست که به دلیل 
عدم امکان برگزاری کالس های حضوری، بسترهای 
و  معلمین  استقبال  مورد  آموزش  برای  مجازی 
مهم ترین  از  یکی  گرفته اند.  قرار  دانش آموزان 
قطعًا  که  هم  مجازی  آموزش  بر  اثرگذار  ارکان 
دسترسی به اینترنت است. حال آن که در بسیاری 
از این مناطق حتی گوشی های تلفن همراه آنتن 
... ! اگرچه در این  ندارند چه برسد به اینترنت و 
عرصه تلویزیون ملی پیشگام شده و تمام تالش 
خود را برای برگزاری کالس های درسی دانش آموزان 
این  اگر  و  نیست  کافی  قطعًا  اما  می دهد  انجام 
درسی  افت  باعث  شدت  به  یابد،  ادامه  روند 
دانش آموزان در مناطق محروم کشور خواهد شد.

رسیدگی های  و  همت  با  سال ها  این  در  اگرچه 
وضعیت  جهادی  گروه های  حضور  با  و  مسئولین 
آموزش در این مناطق بسیار بهتر شده است، اما 
تا رسیدن به نقطه ی مطلوب فاصله ی زیادی دارد 
۴1 سال هنوز  از گذشت  بعد  و جمهوری اسالمی 
موفق به تحقق عدالت آموزشی در مناطق محروم 
نشده است. به عنوان دانشجویان دانشگاه شریف 
می بینیم  الزم  خود  بر  کرونایی  روزهای  این  در 
محرومی  خانواده های  فرزندان  به  امکان  حد  در 
در  می شناسیم،  و  می بینیم  اطراف مان  در  که 
بر  دردی  هم  کرونا  تا  کنیم  کمک  درس هایشان 
دردهای بی پایان آنان نیفزاید. امید است با تالش 
روز  هر  مردم  همکاری  با  و  مسئولین  پشتکار  و 
بیش از پیش شاهد پیشرفت حوزه ی آموزش در 
روزی  امید  به  و  باشیم  محروم کشورمان  مناطق 
کشور  از  نقطه ای  هر  در  نوجوانان  و  کودکان  که 
داشته  را  باکیفیت  تحصیِل  برای  مشابه  امکانات 

باشند.

آیا عدالت آموزشی در مناطق محروم کشور محقق شده است؟

اما به راستی او نیز با فکرکردن به 
ذهن  در  را  همین ها  اول،  پایه ی 
از  من  توصیفات  می کند؟!  مجسم 
مدرسه ی دوران کودکی ام قطعًا برای 
احتمااًل  که  نیست  بیش  کودکانه  رویای  یک  او 

هیچ گاه هم محقق نخواهد شد

صرف نظر از این که فضا و امکانات 
نوجوانان  برای  خوابگاه ها  برخی 
نیست،  مناسب  ساله   ۱۸ تا   ۱۲
تحصیل  و  خانواده  از  دوری  سختی 
و  او  نیاز  اوج  که  نوجوانی  دوران  در  تنهایی  به 
دوستانش به حضور و حمایت و محبت خانواده 
است، می تواند آسیب های جبران ناپذیر روحی و 

روانی را برایشان به دنبال داشته باشد

اثرگذار  ارکان  مهم ترین  از  یکی 
قطعًا  که  هم  مجازی  آموزش  بر 
حال  است.  اینترنت  به  دسترسی 
آن که در بسیاری از این مناطق حتی 
گوشی های تلفن همراه آنتن ندارند چه برسد به 

اینترنت و ... !



به یک مرکز ذیل  تبدیل  بودجه مستقل،  ردیف  با 
معاونت های وزارت آموزش و پرورش شد، قصه ی 
مفصلی است که از حوصله ی این متن خارج است. 
)برای کسب اطالعات بیشتر در این مورد، تماشای 
مستند »مرثیه ای برای یک رویا« توصیه می شود.( 
اما با این حال، یکی از جدی ترین انتقاد هایی که 
مسئله ی  است،  بوده  مطرح  سمپاد  به  همواره 

»عدالت آموزشی« است.

انتقاد، به حدی دامنه دار و جدی بوده است  این 
طی  اسالمی،  شورای  مجلس   ،۹8 سال  در  که 
مصوبه ای رأی به پایان ماجرای تنوع مدارس داد تا 
پس از این فقط دو نوع مدارس دولتی و غیردولتی 
در کشور داشته باشیم. این مصوبه که در راستای 
اصلی اش،  هدف  شد،  تصویب  آموزشی  عدالت 
حذف مدارس سمپاد و نمونه دولتی بود. البته این 
مصوبه از سوی شورای نگهبان با اشکاالتی مواجه 
بنیادی،  اهلل  حجت  شد.  برگردانده  مجلس  به  و 
عضو دانشگاه فرهنگیان، در گفتگویی با تسنیم در 
همان زمان ها در دفاع از این مصوبه چنین گفت: 
عدالت  نتوانسته ایم  سال   ۴0 این  طول  در  »ما 
حداقلی را در کشور تأمین کنیم. حال آیا منصفانه 
خاص  مدارس  به  را  فراتری  اختیارات  که  است 
روستایی  مدرسه ی  یک  اما  بدهیم،  غیردولتی  یا 
برای گرفتن سرویس مناسب هم اختیار نداشته 
و  آموزش  وزیر  فانی،  علی اصغر  مثاًل  یا  باشد؟«. 
پرورش وقت، در سال ۹5 در گفتگویی در شبکه ی 
خبر، علت کیفیت نسبتًا پایین مدارس دولتی را 

سمپاد و عدالت آموزشی! مسئله این است...
در هفته ای که گذشت، خبری کوتاه منتشر شد: 
کامپیوتر  فارغ التحصیالن  )از  یاوری  الهام  دکتر 
پرورش  ملی  سازمان  ریاست  به  شریف(، 
استعداد های درخشان یا همان »سمپاد« منصوب 
عجیبی  اتفاق  که  این  »خب!  بگویید  شاید  شد. 
برای  خبری  چنین  پیش تر  که  همان طور  نیست! 
خانم دکتر مهاجرانی منتشر شد. و پیش تر از آن 
آن  از  پیش ترتر  و  دکتر شجاعی.  آقای  برای  هم 
از آن هم  و پیش ترترتر  برای خانم سوئزی.  هم 

برای رئیس قبلی!«.
اگر  اما  باشد،  همینطور  هم  اول  نگاه  در  شاید 
کمی دقیق تر نگاه کنیم، متوجه یک فرق کوچک 
خوِن دل خوردن  حاصل  که  کوچکی  فرق  می شویم؛ 
فارغ التحصیالن  و  آموزان  دانش  از  عظیمی  خیل 
و دبیران جدید و قدیم این مجموعه است: فرق 
آن  که  است  این  در  قبلی ها  با  جدید  حکم  این 
قبلی ها، ریاست »مرکز« ملی پرورش استعداد های 
یکی،  این  و  بود  جوان  پژوهان  دانش  و  درخشان 
درخشان!  های  استعداد  پرورش  ملی  »سازمان« 
حکمی که آخرین بار در سال 1366، برای آقای جواد 
اژه ای صادر شد و حاال پس از کلی تالِش تعدادی 
از دغدغه مندان این مدارس، با حکم شورای عالی 
انقالب فرهنگی در سال گذشته، مرکز دوباره تبدیل 

به سازمان شد.
سمپاد از همان بدو تأسیسش، مورد نقد و هجمه 
تا  داشت.  قرار  متفاوتی  افراد  تخریب  بعضًا  و 
جایی که رهبر انقالب، چندین بار در طی سال های 
به  گاه  را،  مجموعه  این  از  خود  حمایت  مختلف 
صورت علنی و گاه در لفافه، ابراز می کردند. اینکه 
و  بودند  چه  ناحق  بعضًا  و  حق  بعضًا  انتقاد های 
این که چه شد که سال 66 این سازمان تأسیس 
شد و بعدها چه بر سرش آمد که از یک سازمان 

هفت

مصاحبه

وجود مدارس خاص می داند. حال سؤال اصلی این 
است که به راستی نسبت مدارس سمپاد با عدالت 

آموزشی چیست؟
ورودی مدارس سمپاد، از طریق آزمون های ورودی 
در انتهای دوره ابتدایی و متوسطه ی اول مشخص 
از  به عقیده ی بسیاری  می شوند. آزمون هایی که 
آزمون هایی  اوقات،  اکثر  آموزشی،  کارشناسان 
طوری  بوده اند؛  حفظیات  از  دور  به  و  استاندارد 
که شرکت در کالس های کمک آموزشی هم کمک 
و  نمی کند  دانش آموزان  قبولی  به  زیادی  چندان 
واقعًا هوش )یا حداقل هوش ریاضی(، اصلی ترین 
مدارس  این  در  دانش آموزی  حضور  برای  عامل 
این گزینش  تربیتِی  اثرات  است. )مسائلی مانند 
مانند خودبرتر بینِی بعضی برگزیدگان یا سرخوردگی 
این  در  که  است؛  بحث  قابل  قبول نشدگان  برخی 
متن به آن ها نمی پردازیم.( اتفاقی که در مدارس 
می افتاد هم تأیید کننده ی همین نکته بود. طوری 
از این  که شخصًا در دوران تحصیل خود در یکی 
از  خانواده اش  که  داشتم  هم کالسی ای  مدارس، 
نظر اقتصادی، شرایط بسیار ضعیفی داشتند و بغل 
دستی اش، پدرش مالک یکی از پاساژ های نزدیک 
هیئت  مجوز  پیرو  سمپاد،  مدارس  بود!  مدرسه 
امنای سازمان ملی پرورش استعداد های درخشان، 
شهریه های  نصف  تا  حداکثر  داشتند  اجازه 
مدارس غیرانتفاعی را به صورت داوطلبانه از اولیا 
درخواست کنند. به شکلی که در یک دوره، ممکن 
بود شخصی ریالی برای تحصیل فرزندش پرداخت 
نکند و شخص دیگری چندین برابر دیگران، هزینه 
که  اینجاست  هم  مهم  نکته ی  و  کند.  پرداخت 
فرزند این دو نفر در یک نیمکت درس می خواندند 
و یک معلم بهشان درس می داد. البته متأسفانه 
چند سالی است که وزارت آموزش و پرورش، برای 
است  کرده  تعیین  مصوب  شهریه  مدارس  این 
پای  گرد  به  هم  مصوب  همین شهریه  البته  که 

مدارس غیرانتفاعی نمی رسد!
به خاطر می آورم که در سال پیش دانشگاهی ام که 
در تهران، مدرسه ی غیرانتفاعی خوب با شهریه ی 
زیر 20 میلیون تومان پیدا نمی شد، کل شهریه ی 
میلیون   8 از  کمتر  چیزی  پیش دانشگاهی،  سال 
معلمین  که  بود  حالی  در  اتفاق  این  بود.  تومان 
سرسام آوری  غیرانتفاعی های  از  اگر  ما،  مدرسه ی 
مانند »انرژی اتمی« و »عالمه ی طباطبایی« قوی تر 
نبودند، چیزی هم کم نداشتند! این رقم برای شهر 
دیگر حتی به زیر یک میلیون تومان هم می رسد 

)سال ۹6(.
حال بیایم دوباره نگاه کنیم و از خود سؤال کنیم: 
عدالت  منافی  سمپاد،  مدارس  وجود  واقعًا  آیا 
آموزشی  نظام  در  اینکه  آیا  است؟  آموزشی 
مدارس  با  مقایسه  در  دولتی  مدارس  )که  ما 
امکانی  دارند(،  چشم گیری  ضعف های  غیردولتی، 
به  افراد  این  اینکه  )ولو  باشد  محیا  عده ای  برای 
ناحق و غیردقیق انتخاب شده باشند؛ که این خود 
مسئله ای جدا است و باید برای اصالح آن تالش 
شود.( که بتوانند از امکانات آموزشی باال، ولی با 
هزینه ی نه چندان باال استفاده کنند، منافی عدالت 

آموزشی است یا مقوی آن؟

سمپاد و عدالت آموزشی! 
مسئله این است...

ورودی 97 مهندسی مکانیک
نوشته ی صدرا علیبک 

سازمان  امنای  هیئت  مجوز  پیرو 
ملی پرورش استعداد های درخشان، 
نصف  تا  حداکثر  داشتند  اجازه 
غیرانتفاعی  مدارس  شهریه های 
اولیا  از  داوطلبانه  صورت  به  را 
دوره،  یک  در  که  شکلی  به  کنند.  درخواست 
ممکن بود شخصی ریالی برای تحصیل فرزندش 
برابر  چندین  دیگری  شخص  و  نکند  پرداخت 

دیگران، هزینه پرداخت کند.



پرونده

هشت

آقای  سراغ  به  پنجم،  ماه  هفتم  روز  سه شنبه، 
فارغ التحصیل  سمپاد،  امنای  هیئت  عضو  آزین، 
متفاوت  مدرسه ی  مدیر  حلی،  عالمه ی  مدرسه ی 
سراج )پیشنهاد می دهم حتمًا درباره ی این مدرسه 
در اینترنت جست و جو کنید.( و مدیر اندیشکده ی 

برهان، رفتیم.
اولین  ایشان شدیم،  ایشان  کار  محل  وارد  وقتی 
داخلی  معماری  کرد،  جلب  را  ما  توجه  که  چیزی 
عجیب آن جا بود: تمام اتاق ها شیشه ای بودند و 

سعی شده  بود محیط ها هرچه بازتر باشند.
از آنجایی که ایشان سابقه ی تدریس در مدرسه ی 
عالمه ی حلی را داشت، از گذشته شناختی بین ما 
بود و توانستیم راحت و صمیمی سؤال های خود را 

مطرح کنیم و پاسخ های دقیق و مفصل بگیریم.
تمرکز  با  ایشان  با  ما  پاسخ  و  پرسش  ادامه،  در 
بر دوگانه ی »تربیت برای انسان شدن« و »تدریس 
برای نیروی کار نظام اقتصادی شدن« شروع شد 
و با سؤال هایی درباره ی تربیت نخبگان، و تحلیلی 
از شرایط اجتماعی و نوع ایده آل ساختار آموزش و 

پرورش پیش رفت.
- می شود توصیفی از نظام آموزش و پرورش ما 
و هدفی که دانش آموزان را برای آن رشد می دهد 

ارائه کنید؟
در عمل آموزش و پرورش ما خیلی خیلی در خدمت 
نظام اقتصادی است؛ خواسته یا ناخواسته. اما در 
حرف، نه خب حرف های زیبایی هم می زنیم؛ اما تا 

عمل بسیار فاصله وجود دارد.
تنظیم  را  سیستم  مبنا  یک  از  ما  که  زمانی  کاًل 
نمی کنیم بیاوریم باال، این انتظار بیهوده ای است 
مبنا  آن  دلخواِه  سیستم،  آن  ثمره ی  و  میوه  که 
نظام  طراحی  در  اساسًا  بگویم  می خواهم  باشد. 
نظر  در  مبنایی  همچین  ما،  پرورش  و  آموزش 
هست  هم  آقا  کالم  در  این  نشده  است .  گرفته 
و  گرفته ایم  غرب  از  را  آموزشی مان  نظام  ما  که 
موزه  داخل  نخورد  آن  به  دست  که  چیزی  مانند 

نگه داشته ایم.

سیستم  در  اقتصادی  نگاه  می زنم:  مثال  چند 
تفاوت  ما  دیگر  که  دارد،  غلبه  آنقدر  ما  آموزشی 
علی السویه،  هردو،  به  و  نیستیم  قائل  جنسیتی 
ما  معلمی،  در  یا  نگاه می کنیم.  کار  نیروی  مانند 
و  استاد  نگاه  نه  است  تدریس  روشمان  اساسًا 

شاگردی که یک نگاه انسانی ست.
اینجا یک دید ماشینی و صنعتی کاماًل غلبه دارد. 
در برنامه ی درسی نیز همینطور، محتوا محتوایی 
نیست که رشد انسانی را هدف بگیرد؛ هدِف آن 
این است که دانش ها و مهارت هایی را به بچه ها 
می خورد.  دردشان  به  کار  بازار  در  که  کند  تزریق 
خانواده ها  که  است  این  پیامدهایش  از  یکی 
فرزندشان.  مدرک  برای  کنند  خرج  پول  حاضرند 
از  کند  کسب  درآمد  است  قرار  فرزند  چون  چرا؟ 
انسان  تربیت  برای  رشد،  چرخه ی  این  مدرک.  آن 

طراحی نشده است.
که  امثالهم  و  کنکوری  مؤسسات  به  می رسیم 
و  نیست.  انسانی  رشد  عنوان  هیچ  به  هدفشان 
این چیزیست که سیستم ناخودآگاه نتیجه داده 
و در راستای همان غلبه ی نگاه های اقتصادیست.

- می شود انسانی که این سیستم تربیت می کند 
را توصیف کنید؟

راستش را بخواهید آموزش و پرورش فعلی خیلی 
هم  کرونا  ایام  این  در  نمی کند.  تربیت  را  کسی 
مردم خیلی بهتر متوجه شدند که مدارس بود و 
نبودش خیلی تفاوت ایجاد نمی کند. ]در[ واقعیت، 
این نظام آموزشی همچون مرده ایست که ما راجع 
نظام  درباره ی  باید  نداریم.  خاصی  حرف  آن  به 
آموزشی  نظام  یا  کنیم  صحبت  آینده  آموزشی 
گذشته؛ چون در حال حاضر ما در شرایط گذار به 
سر می بریم، و نظام آموزشی مشخصی وجود ندارد 

که درباره ی آن صحبت کنیم.
نظام آموزشی گذشته تالش می کرد که دانش آموز 
اقتصادی  به درد نظام  به نحوی تربیت کند که  را 
بخورند، در واقع در آن سیستم اصالت با سرمایه 
بوده  است. حتی رشته ی علوم انسانی نیز در این 
اقتصاد  به  معطوف  شدت  به  نگاهش  سیستم 

است.
توصیف  که  شکل  این  به  آینده  آموزشی  نظام 

همین  به  ]ناچار[  نیز  دنیا  و  بود.  خواهد  می کنم 
معمول  طبق  متأسفانه  )ما  پیش  می رود.  سمت 
می کند،  چه   دنیا  ببینیم  تا  می ایستیم  خوابیم؛ 
آن  کنیم.  تقلید  صرفًا  نظامی  فاصله ی  یک  با  و 
کاًل  آینده  آموزشی  نظام  ناقص.(  شکل  به  هم 
نیز  و  انسان ها  تفاوت  که  می رود  این سمت  به 
رابطه ی فردی مربی و دانش آموز بیشتر به رسمیت 
شناخته شود. خانواده موضوعیت پیدا می کند. و 
نیاز محور است؛ یعنی آن  چیزی که دانش آموز )با 
توجه به شرایط جغرافیایی و اجتماعی( به آن نیاز 
به یک  واقع  در  داده می شود. پس  آموزش  دارد 

معنا نظام آموزشی انسانی تر خواهد شد.
البته به این معنا نیست که کسانی تالش نکنند 
سابق  مدل  کنند؛  پیدا  سیطره  سیستم  این  به 
طراحی شده تر بوده است و جریانات قدرت تسلط 
کم تر  مدل  این  که  حاال  اما  داشته اند؛  بیشتری 
که  می کنند  فکر  این ها  بود،  خواهد  طراحی شده 
چطور به روش های پیچیده تر و مخفی تری به این 

نظام آموزشی مسلط  شوند .
- گفتید که در شرایط گذار به سر می بریم و به 
طی  دارد  را  مسیری  یک  جهان  نیز  کلی  صورت 
برای  را  مسیری  چه  ما  باالدستی  اسناد  می کند، 

نظام آموزش و پرورش مشخص کرده اند؟
آموزش  تحول  سند  داریم،  که  سندی  مهم ترین 
داریم.  هم  دیگری  سندهای  است.  پرورش  و 
مبانی  الیه  در  انسجام  اواًل  سند  این  متأسفانه 
ندارد؛ چون افراد مختلفی آن را نوشته اند که اصاًل 
با هم اختالفات مبنایی دارند. مثاًل یکی فلسفه ی 
ندارد.  قبول  اصاًل  یکی  دارد،  قبول  را  اسالمی 
همین طور تربیت اسالمی و... . خب طبیعی است 
نوشته  باشند  هم  کنار  در  افراد  این  که  سندی 

خیلی انسجام نداشته باشد.
به  منجر  که  نیست  سندی  اصاًل  اینکه  دیگر 
عملیات شود. مثاًل سند 2030 کاماًل حرکت برانگیز 
است و روی زمین جریان ایجاد می کند؛ جهت دهی 
و سازمان دهی می کند. ]اما[ جنس سند تحول ما 
این نیست. ]بلکه[ گردآوری تمام حرف های ]ظاهرًا[ 
را  کنار هم است. شما می توانید هر کاری  خوب 
به این سند استناد کنید. خب این یعنی در واقع 
را هدف  و چیزی  ندارد  این سند خاصیت خاصی 

نگرفته  است.

- خب با اجازه وارد بحث سمپاد و تربیت نخبگان 
امنای سمپاد هستید.  شویم: شما عضو هیئت 
اگر بگذارید قبل از شروع بحث بپرسم چرا هنوز 

رئیس سمپاد تعیین نشده است؟
داستان ها:  این  دارد  پیچیدگی  خیلی  متأسفانه 
مسائل پشت پرده و ... . آقای وزیر خیلی صادقانه 
ایجاد  چالش هایی  منتها  بودند؛  کار  پای  خوب  و 
شد که تا به حال به تعویق افتاده. اما إن شاءاهلل 

به زودی مشخص می شود.

ما انسان تربیت نمی کنیم!

ورودی 97 ریاضی
به کوشش ابوالفضل حاجی زاده 

مصاحبه با دکتر محمد آزین درباره ی واقعیات و آرمان ها در 

تعلیم و تربیت و صحبتی پیرامون مدارس سمپاد

تالش  گذشته  آموزشی  نظام 
نحوی  به  را  دانش آموز  که  می کرد 
تربیت کند که به درد نظام اقتصادی 
سیستم  آن  در  واقع  در  بخورند، 
اصالت با سرمایه بوده  است. حتی رشته ی علوم 
شدت  به  نگاهش  سیستم  این  در  نیز  انسانی 

معطوف به اقتصاد است.



- پس برویم سراغ سؤال های اصلی، ابتدائًا اصاًل 
و  دارند؟  جداگانه  تربیت  به  نیاز  نخبگان  چرا 
اصاًل این طور سنجش برای نخبه بودن آیا صحیح 

است؟
ببینید، این یک دعوای طوالنی ست که خیلی هم 
پاسخ  جهت  این  از  نشده؛  یافت  برایش  پاسخی 
وقتی  کنیم.  قبول  ما  بباید  که  ندارد  مشخصی 
باید  بحث می کنیم،  انسانی  درباره ی یک موضوع 
در  یعنی  شرایط  کنیم .  لحاظ  را  مختلف  شرایط 
مجموع، ظرفیت ها و محدودیت ها؛ و دعواها سر 
این است که یا شرایط در نظر گرفته نمی شود، یا 

هرکس از ظن خودش شرایط را تفسیر می کند.
مطلوِب  حالت  که  می رسد  نظر  به  حال  هر  در 
قدری  به  ما  که  است  این  تربیت  و  تعلیم 
کنیم  غنی  را  تربیت  موقعیت های  و  زمینه ها 
باشند،  دسترس  در  همه جا  علی السویه  این ها  و 
بستر  همان  در  یکسان  شرایط  در  همه کسی  که 
را  استعدادهایش  بتواند  خودش  زندگی  طبیعی 
شکوفا کند. این حتی فراتر از مدرسه است. یعنی 
در آینده ای که مدرسه نخواهیم داشت، بسترهای 
در  کم کم  مدرسه  باشند.  این شکل  به  باید  رشد 
آموزش  جای  مدرسه  است.  به حاشیه رفتن  حال 
موضوعیت  از  کم کم  این،  وقتی  و  است  صنعتی 
فردی؛  آموزش های  به  می رود  اولویت  می افتد، 
پیدا  موضوعیت  شاگردی  و  استاد  رابطه ی 
می کند، خانواده موضوعیت پیدا می کند، و نیاز ها 

موضوعیت دارند.

مثاًل قدیم اینطور نبوده است که المپیاد بدهند، 
آزمون بدهند؛ ]در عوض[ در یک سیستم طبیعِی 
توزیع شده آدم ها طبق نیازشان باال می آمدند. نه 
رویش  بوده. سیستم  اعتباری  نه  و  بوده  مدرکی 

نظارت نیست و دارد کارش را انجام می دهد.
اینجا بحث است که »آیا ما خودمان را قوی کرده ایم 
رویارویی کنیم؟«. یک  این عرصه  بتوانیم در  که 
مسلمان  اندیشمندان  بوده؛  رویارویی  این  زمان 
آنقدر قوی بوده اند که جریان از این سمت بوده 
است. و دولت اسالمی هم این را کنترل نمی کرده 
حوزه های  در  عمدتًا  اسالمی  حکومت های  است. 
اقتصاد  دولتی می کرده اند.  کار  نظامی،  و  امنیتی 
مردمی بوده؛ تعلیم و تربیت مردمی بوده؛ خدمات 
امور  این  متولی  دولت  بوده.  مردمی  اجتماعی 
باشند.  قوی  مردم  که  می شده  باعث  این  نبوده. 
ما در حوزه ی تجارت قوی بودیم؛ در حوزه ی علم و 
فناوری قوی بودیم؛ در حوزه ی فکری قوی بودیم؛ 
حاال که دولتی شده ایم و دولت متولی این امور 

شده، و به خصوص بعد از انقالب علوم تربیت
و دین حاکمیتی شده، این ها همه

تضعیف شده اند؛ حوزه ضعیف
 شده است؛ متفکرین ضعیف 

شدند؛ خانواده نقش تربیتی اش 
تضعیف شده؛ مردم آویزان دولت

 شده اند. تا مردم را آزاد نکنید،

که  نیست  کسی  االن  نمی شوند.  توانمند  این ها 
تربیتی  جریان  یک  آنجا  و  عراق  برود  اینجا  از 
و  خودرأیی  دچار  آنقدر  ما  چون  چرا؟  کند.  ایجاد 
حساب  آدم  را  خودمان  که  شده ایم  خودباوری 
آدم های  خیر.  را  همسایه  کشورهای  و  می کنیم 
فعال ما فکر نمی کنند که می توانند در کشورهای 
عالمه ی  که  حالی  در  دهند؛  انجام  کاری  همسایه 
حلی، از یه جایی به جای دیگری می رفت تا دوتا 
]اینطور  چرا  انجام دهد.  کاری  یک  یا  ببیند  استاد 
شده[؟ چون جمهوری اسالمی روی همه ی این ها 
»ارتباط  دولت،  معنای  به  انداخته.  را  هیمنه اش 
خارج با من مردم؛ شما بنشینید کارتان را بکنید.«. 
این ها باعث شده است تا ما آدم های قوی تربیت 
واقعِی  فضای  یک  مقدم  طهرانی  شهید  نکنیم. 
رشد محقق کرد؛ یک سیستم تربیتی که طی این 
اینکه  دلیل  به  بزرگ می شوند.  آدم ها  عملی،  کار 
خیلی از کارها را دولت متکلف شده است، مردم 
االن  عراق  نکرده اند و ضعیف شده اند.  پیدا  ورود 
و  ندارد  مرغ  تخم  شانه ی  کردن  درست  توانایی 
که همین  در صورتی  کند.  وارد  عربستان  از  باید 
بازیافتی  کاغذهای  با  دانش آموز ها  را  شانه ها 
می توانند درست کنند. اصاًل برای ما مهم نیست 
چنین  در  شیعه،  کشور  یک  همسایه مان،  که 
وضعیتی هست؛ بزرگ فکر نمی کنیم. ]باید[ تربیت 
همزمان  دارد  که  تدریج  به  کنیم.  توزیع شده  را 
هم  را  خودمان  تربیتی  نگاه  می افتد،  اتفاق  این 
تصحیح کنیم. در نگاه اسالمی و رسالت، تربیْت 
کمال و قرب الهی است؛ تقوا...، عبودیت...، این ها 

همه وجوه یک چیز است.
بقیه ی  خدا؛  و  هستی  تو  می گوید  دینی  تربیت 
تعامالتی  در  تو  و  هستند.  خدا  آیات  موجودات، 
که با این ها داری یا در ابتالئاتی که در نسبت با 
داری  داری؛  تعامل  خدا  جلوه های  با  داری،  این ها 
نیست؛  کار  در  هم  »خود«ای  دیگر  می کنی.  رشد 
سیر  مسیِر  این  در  و  نیست.  خدا  جز  چیزی 
إلی الحق، همه ی این عوامل دنیوی، علم و فناوری 
و جاه و قدرت و ثروت و ...، این ها همه می شوند 
»جلوه های الهی«. و اگر تعامل من با این ها چیزی 
از جنس یک جلوه ی الهی بود، آن موقع این باعث 
من  دست  در  ابزارهایی  این ها  و  می شود.  کمال 
آن  دیگر  کردم،  گیر  این ها  در  من  اگر  هستند. 

نمی شود. دچار ارباب هایی می شوم غیر از خدا.
در واقع آن نگاه تربیتی اسالمی می خواهد انسان 
را آزاد تر کند؛ دائمًا می خواهد حجاب ها را بردارد؛ 
محضر  در  حضور  از  مستقیم تری  درک  می خواهد 
خداوند بدهد. نظامات مادی
 به طور کلی انسان را
 از این دور می کنند.
 هرچند در یک سطحی

 به هر حال این ها دارند 
انسانی تر می شوند؛ 
یعنی تفاوت های فردی را 
به رسمیت می شناسند.
 و این هم به ناچار است؛
 وقتی ارتباط زیاد می شود،
 آگاهی ها به اشتراک

سلطه  نظام  آن  حال  هر  به  می شوند.  گذاشته   
نمی تواند مثل قدیم سلطه اش را حفظ کند؛ ]باید 

خیلی پیچیده تر و پنهان تر انجام دهد.[
فارغ التحصیالن  برگردیم به بحث سمپاد،  - خب 
چه تفاوتی با باقی مردم پیدا می کنند؟ چه چیز 

متفاوتی را تجربه می کنند؟
مهم ترین اتفاقی که برای بچه های سمپاد تهران 
قدیم اتفاق می افتاد، این بود که در جمعی قرار 
)به  بودند  مستعد تری  بچه های  که  می گرفتند 
معنای استعداد در هوش منطقی، نه هوش های 
دیگر لزومًا(. این جمع هم یک اثر واقعی داشت، 
و هم یک اثر روانی و ذهنی داشت: بچه ها حس 
می کردند که باهوشند؛ تیزهوشند؛ یک اعتماد به 
از جهت  می کرد  کمک  این  می کردند.  پیدا  نفس 
روانی راحت تر از بقیه ی بچه ها به موفقیت برسند. 
جمع  یک  در  شما  وقتی  که  است  این  اثر  دیگر 
مستعد قرار می گیرد، احتمال موفقیت باال می رود؛ 
یعنی هم افزایی ای که این آدم های مستعد با هم 
باالتر  موفقیت شان  احتمال  می شود  باعث  دارند، 

برود.

مهم ترین  از  یکی  البته.  داشته  هم  آسیب هایی 
نظام  آسیب های  که  است  این  هایش  آسیب 
آموزشی مدرن، در سمپاد تشدید می شده؛ یعنی 
رسمیت  به  را  انسان  مدرن  آموزشی  نظام  اگر 
استعدادهای  می کند  سعی  و  نمی شناسد 
تشدید  را  این  سمپاد  بدهد،  بها  را  مادی شان 
تربیت  را  آزادتر  انسان های  لزومًا  می کند: سمپاد 
را  بودند  مستعد تر  که  انسان هایی  بلکه  نمی کرد 
سریع تر جذب این نظام می کرد و در نتیجه آنها 
اقتصادی و  نظام  به  می توانستند بیشتر خدمات 
اجتماعی بدهند. چنین آدم هایی را تربیت می کرد.

کردیم.  بررسی  جنبه  یک  از  فقط  االن  ما  البته 
طوطی  بقال  است؛  بقال  و  طوطی  داستان  شبیه 
داشته  نگه  در قفس  استعدادهایش  خاطر  به  را 
است. منتها این قفس در نظام های اجتماعی پیدا 
نیست. ]که گویا[ استعداد من در این نظام بیشتر 
از آنکه برای خودم باشد، برای آن نظام است. این 
کنار خوبی  دارد،  استعدادیابی سریعی که سمپاد 
اینکه  از  قبل  آدم ها  دارد:  دارد، آسیبی  هایی که 
پیدا  را  استعدادهایشان  بکنند،  پیدا  را  خودشان 

می کنند.
نقطه ی قوتی که مدرسه ی سمپاد دارد این است 
مدرسه حضور  در  متنوعی  نگاه های  با  بچه ها  که 
دارند. نسبت به خیلی از مدارس غیر دولتی، بچه ها 
دور  می بینند  مختلفی  دیدگاه های  تنوع  خیلی 
خودشان. و آزاداندیشی در بچه های فارغ التحصیل 
سمپاد یک چیز تقویت شده است. اما این لزومًا 
صرفًا  اتفاق  این  چون  نیست؛  آزادگی  معنای  به 

پرونده

نه

یکی از مهم ترین آسیب هایش این 
است که آسیب های نظام آموزشی 
می شده؛  تشدید  سمپاد  در  مدرن، 
مدرن  آموزشی  نظام  اگر  یعنی 
نمی شناسد  رسمیت  به  را  انسان 
بها  را  مادی شان  استعدادهای  می کند  سعی  و 
سمپاد  می کند.  تشدید  را  این  سمپاد  بدهد، 
بلکه  نمی کرد  تربیت  را  آزادتر  انسان های  لزومًا 
انسان هایی که مستعد تر بودند را سریع تر جذب 
این نظام می کرد و در نتیجه آنها می توانستند 
اجتماعی  و  اقتصادی  نظام  به  خدمات  بیشتر 

بدهند.

مدرسه کم کم در حال به حاشیه رفتن 
است. مدرسه جای آموزش صنعتی 
از  کم کم  این،  وقتی  و  است 
موضوعیت می افتد، اولویت می رود 
رابطه ی استاد و شاگردی  به آموزش های فردی؛ 
موضوعیت پیدا می کند، خانواده موضوعیت پیدا 

می کند، و آنجا نیاز ها موضوعیت دارند.



ده

اندیشه است.
نظام  کل  ایراد  شد،  گفته  سمپاد  از  که  ایرادی 
است که در سمپاد ضریب می خورد. برای مسئله ی 
صحنه  کف  باید  می شود،  مطرح  که  بی عدالتی 
بررسی اش کرد. کار مطالعاتی نیاز دارد. یک وقت 
این  با  داری  که  باهوشی  بچه های  تعداد  این 
گستره ی جغرافیایی، اگر بین بچه های دیگر پخش 
این ها  اصل  در  و  نمی افتد  خاصی  اتفاق  بشوند، 
حذف می شوند. پس در اینجا سمپاد خوب است. 
»راهکاِر جداسازی«. با توجه به شرایط فعلی، بهتر 
است که یک تعدادی را جداسازی بکنیم که یک 
سری مسائل کشور را حل کنند. و بعد این کم کم 
متأسفانه  آنقدر  عمومی مان  آموزش  ما  باز شود. 
کیفیت ندارد که همه بتوانند به صورت مطلوب 
تربیت  چریکی  را  عده ای  باید[  ]پس  کنند.  رشد 
کنیم تا این ها مسائلی را حل کنند، بعد دایره را باز 
کنیم. االن ]اما[ ما فقط داریم جداسازی می کنیم. 
این  اصاًل  هم؛  بعدش  و  نکرده ایم.  مطالعاتی  کار 
بچه ها تربیت نمی شوند که مشکالت کشور را حل 

کنند.

مسئله ی دیگری که در سمپاد هست، این است 
قرار  معیار  باید  را  منطقی  هوش  فقط  آیا  که 
دهیم؟ یا باید سمپاد های مختلف داشته باشیم؟ 
وجود  که  محدودیت هایی  به  توجه  با  امیدواریم 
مسائل  این  به  بتواند  جدید  دور  در  دارد، سمپاد 
سن  در  نخبگی  امر  متولی  سمپاد،  کند.  فکر 
حاال مسئله جدید سمپاد  و  است.  آموزی  دانش 
نکنیم؟«،  یا  بکنیم  این  است که »چقدر تفکیک 
»وقتی  قرار دهیم؟«،  معیار  را  استعداد ها  »کدام 
مسائل  با  این ها  نسبت  می شوند  فارغ التحصیل 
کشور چه می شود؟«، »در دانشگاه چه کسی آن ها 
را دنبال می کند؟«، »بعد از دانشگاه چه کسی دنبال 
می کند؟«. سمپاد باید یک اندیشکده داشته باشد 
برای  و  باشد  ارتباط  در  دیگر  اندیشکده های  با  یا 
دیگر،  سال  چند  شاید  کند.  پیدا  راهکار  مسائل 
باشد.  نداشته  وجود  سمپادی  مدرسه ی  دیگر 
سمپاد متولی امر نخبگی است؛ ]اما[ شاید لزومی 
باشد.  نداشته  وجود  نخبگی  این  برای  مدرسه  به 
ممکن است ]مثاًل[ به این نتیجه برسد که با یک 
برنامه ی آموزش مجازی در همان مدارس عمومی 

این کار را انجام دهد.
اتفاقی افتاده است در کل نظام تعلیم و تربیت؛ و 
در سمپاد ضریب خورده. کاًل تمایل به علوم انسانی، 
تمایل به حل مسئله ی دوری از مدرک گرایی، در ده 
می آید  دارد  و  است؛  مطرح  گذشته  سال  پانزده 
اجتماعی  اتفاق  نیست؛  سمپاد  ذات  این  جلو. 

است.
سمپاد  ورودی  مستعد،  بچه های  اینکه  بعد  مورد 
]اما  شدند و بعدش جاهای مختلف کار می کنند؛ 
اگر[ سمپاد نمی آمدند ]هم[ شاید همین طوری بود؛ 
ببینیم  باید  آن طرف ها  بود.  مستعدی  آدم  چون 
چند درصد کسانی که فارغ التحصیل سمپاد شدند، 
نگاه های  با  و  هستند  اجتماعی  کارهای  مشغول 

معنادار تر اند.
در عموم جا ها، محرومیتی به شکل پنهان داریم. 
یاد  درستی  به  را  فارسی  زبان  دانش آموز  مثاًل 
نمی گیرد و یا مثال های دیگر. در مناطق محروم به 
طریق اولی تر. نظام های توزیع شده این مشکل را 
هم حل می کنند. پیش بینی ما این است که 23 
سال آینده 10 یا 15 درصد از بچه های ما به راحتی 
مدرک  و  می خوانند  درس  خارجی  پلترفرم های  در 
می گیرند. ]این در شکِل[ دانشجویی چند سال است 
که شروع شده است. کرونا هم این را به شدت 
به شدت  و غیره هم  یونسکو  تسریع کرده است. 
پای کار اند. شرکت های بزرگ را جمع کرده اند. وقتی 
مثاًل  علتی  هر  به  یا  و  است  محدود  ما  منابع 
سوءمدیریت، منابع را نمی توانیم تخصیص دهیم. 
از روستاهای ما ]مثاًل[  آموزش که هیچ، تعدادی 
برای  نمی صرفد  نفر  فالن  برای  چون  ندارند،  آب 
کاًل  روستا  مثاًل[  ]یا  کنیم.  کشی  لوله  روستا  آن 
پنج نفر دانش آموز دارد؛ نمی صرفد مدرسه بزنیم. 
کاری که باید بکنیم این است که باید برویم به 
سمت آموزش های مجازی و شبه مجازی، یا سبک 
است.  ترکیبی  آینده  آموزش  شاگرد.  و  استاد 
همه اش مجازی نیست؛ همه اش حضوری نیست. 
برنامه  آموزش  کرونا  از  قبل  یاسان  آکادمی  مثاًل 
پروژه داشتند و  نویسی داشتند. یک ماه بچه ها 
هفته ی آخر همه ی بچه ها حضوری جمع می شدند 
و رویداد برگزار می کردند. خانواده به شدت پررنگ 
می شود. می شود محلی برای رشد. االن متأسفانه 
خانواده محل رشد نیست. ]در آموزش توزیع شده، 
ما[ بچه ها، بسته های آموزشی را دریافت می کنیم 
و شب ها قبل از نماز یا بعد از نماز جمع می شویم 
را که در طول روز خواندیم به  با هم چیزهایی  و 
بحث می گذاریم. آخر هفته با هم کوه می رویم. 
برویم  با هم  تا شب  از صبح  در طول هفته  چرا 
کنار خانواده  در  را در طول هفته  این ها  مدرسه؟ 
پوشش می دهیم. یک برنامه هایی می گذاریم که 
ارتباط اجتماعی مان تقویت شود. در مدرسه، بچه 
تخته  پای  مطالب  فهمیدن  برای  را  وقتش  اکثر 
می گذارد. این که نشد ارتباط اجتماعی. ]در فرضی 
هزینه ها  می شود؛  بهینه تر  امور  گفتیم[  ما  که 
توزیع شده تر  می شود؛  مردمی تر  می آید؛  پایین 
می شود. ارتباط اجتماعی در مسجد اتفاق می افتد؛ 
در کوه اتفاق می افتد؛ نه در پای تخته. تدریس 
می رود روی فضای مجازی در فضای مجازی. باز هم 
دارم.  را  دانش آموزانم  من  است.  و شاگرد  استاد 
من به طور منحصربه فرد ضعف ها و قوت های بچه 
محتوا  آن ها  به  آن ها  طبق  و  می شناسم  را   ها 

می دهم.
خیلی ممنونم از وقتی گذاشتید.

متأسفانه  مدرسه  ساختار  می کنند.  کار  انقالبی 
کارش این نیست که شما را دغدغه مند به مسائل 
در  معمواًل  دغدغه  این  عوض[  ]در  بکند.  انقالب 
جمع دوستان، خانواده، یا توسط بعضی از معلمان 

شکل می گیرد.
با  شما  نظر  به  که  است  این  بنده  آخر  سؤال   -
و  دادید،  ارائه   موجود  وضع  از  که  توصیفاتی 
و  سنجش  نوع  چه  باشد،  باید  که  چیزی  آن 

ارزشیابی ای عادالنه و نیکوست؟
هدف  می دهیم.  انجام  هدف  طبق  را  سنجش 
شما  وقتی  است.  مسئله  حل  توحیدی  نظام  در 
مسئله ای  با  کنید،  احقاق  را  حقی  می خواهید 
مواجه هستید. چون در نظام توحیدی علم قابل 
به  راجع  وقتی  واقع  در  نیست.  خالق  از  تفکیک 
با  واقع  در  می کنید،  صحبت  هم  برنامه نویسی 
به آن صحبت  راجع  نگاه توحیدی می توانید  یک 
به  اتصالش  نمی شود؛  عوض  محتوایش  کنید. 
چه  مدل،  این  در  می کند.  پیدا  موضوعیت  خالق 
بخواهی یک مسئله ی نظری حل کنی، چه بخواهی 
یک مسئله ی عملی حل کنی، باألخره باید مسئله 
اینجا می شود که چقدر خوب  حل کنی. سنجش 
نانوا  بخواهی  اگر  کنی.  حل  را  مسئله  توانستی 
شوی، در همان جا سنجیده می شوی؛ اگر بخواهی 
می شوی؛  سنجیده  همان جا  در  شوی،  ریاضی دان 
اگر قرار است موشک بسازی، در همان جا سنجیده 
می شوی. سنجش از روی حالت دانش می آید روی 
حالت مهارت و توانایی حل مسئله و انجام وظیفه. 
مدیریت  و  می کند  پیدا  را  خودش  هرکسی  و 
استعداد  کجا  »من  می کند.  تنظیم  و  می کند 
دارم؟«، »من کجا عالقه دارم؟«، »...پس این حوزه 
یک   ولو  بپردازم«؛  بهش  می خواهم  را  مسائل  از 
به  مدرک  ما  زمانی  یک  باشد.  معیشتی  مسئله ی 
این معنا نداشتیم. کسی که مجتهد است، یعنی 
توانایی  که  این  ندارد.  موضوعیتی  مدرک؟  چی 
اعتبار  کم کم  االن  دارد.  موضوعیت  دارد  اجتهاد 
مدرک باال آمده است. »آدم های تهِی با مدرک«. 
سیستم های توزیع شده کاری که می کنند، از بین 
بردن این حالت است. مدرک های صنعتی را ضعیف 
اساس  بر  باید  اساسًا  سنجش  بنابراین  می کنند. 

آن چیزی باشد که واقعیست.
بحث  مدرن،  دنیای  در  به شدت مطرح  بحِث  یک 
اگر  است:  خورده گواهینامه ها  و  خورده مدرک ها 
یک  داری.  خرده مدرک ای  کرده ای،  حفظ  سوره ای 
بچه ممکن است در طول دوران تحصیلش هزارتا 
سفت  بلدی  پیچ  کند.  کسب  خورده گواهینامه 
کنی،  حل  بلدی  معادله  خورده مدرک[.  ]یک  کنی، 
]یک خورده مدرک[. این طوری مدرک هایی که داریم 
خیلی به واقعیت نزدیک تر است. »ریاضی« یعنی 
 ... و  دو«  در  دو  »ضرب  نیست.[  ]مشخص  چه؟ 

پرونده

پیش بینی ما این است که ۲۳ سال 
آینده ۱۰ یا ۱۵ درصد از بچه های ما 
خارجی  پلترفرم های  در  راحتی  به 
درس می خوانند و مدرک می گیرند. 
که  است  سال  چند  دانشجویی  شکِل[  در  ]این 
شدت  به  را  این  هم  کرونا  است.  شده  شروع 

تسریع کرده است.
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یازده

پرونده

در این نوشتار سعی بر این بوده است که به بررسی 
آموزشی  عدالت  بر  آن  تاثیر  و  غیرانتفاعی  مدارس 

بپردازیم:
ابتدا به بیان تاریخچه برخی اتفاقات در زمینه عدالت 
آموزشی می پردازیم. سر رشته این اتفاقات را که بگیریم 
اساسی:»دولت  قانون   30 اصل  تصویب  به  می رسیم 
موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان برای همه 
تا  عالی  تحصیالت  و  متوسطه  دوره  پایان  تا  را  ملت 

خودکفایی کشور به طور رایگان گسترش دهد«.
این اصل با این نگاه که توزیع این امکان نباید به امکانات 
وابسته شود، تصویب شد.  و ثروت  فردی مثل قدرت 
همچنین انقالبیون برای رفع نابرابری های گذشته، ساز 
و کار جبرانی مثل نهضت سواد آموزی، جهاد سازندگی و 
بنیاد مسکن و... ایجاد کردند که الحق به موفقیت های 
بی نظیری دست یافتند. در پی این نگاه و طبق مصوبه 
شورای انقالب در سال 58 مدارس خصوصی ملغی اعالم 

شدند.
بعد می رسیم به دهه 60؛ آن جا که دولت از طرفی درگیر 
هزینه ها و خسارات جنگ و تحریم و فشار اقتصادی است 
و از طرفی کودکان دهه شصتی که در انفجار جمعیت 
حاصل از امید و نشاط بعد از انقالب متولد شده اند، حاال 
به سن مدرسه رسیده اند. این اتفاقات دست به دست 
هم دادند تا مجلس در تاریخ 5 خرداد 67 برای تقویت 
مدارس دولتی و کمک به دولت برای پوشش بهتر آموزش 
برای دانش آموزان مدارس دولتی اجازه تاسیس و فعالیت 

مدارس غیر انتفاعی داده شد.
سالها گذشت. دیگر نه از جنگ خبری بود نه از انفجار 
جمعیت اما گویا مدارس غیرانتفاعی زیر زبان مسئولین 
امر مزه کرده بود و»راهکار شرایط اضطرار« به »رویه شرایط 
عادی« تبدیل شد. از طرفی دیگر عزم راسخی در راستای 
تحول فرم آموزش و مدیریت صحیح بودجه در جهت 
بهره وری  بهبود  و  پرورش  و  آموزش  کیفیت  افزایش 
دانش آموزان مدارس دولتی دیده نشد. البته کم بودن 
بودجه بخش آموزشی )درمقابل هزینه های کارکنان( هم 
مزید بر علت شد. کمبود بودجه شاید در کیفیت آموزش 
هم از جهت انگیزه فرهنگیان و هم از جهت امکانات 
آموزشی موثر باشد اما مسئله مهم تر از مسئله مالی، 

مسئله مدیریتی است.
البته نویسنده این جمالت هرگز منکر تالش های خالصانه 
فرهنگیان نیست ولی اختالف کیفیت مدارس دولتی و 

غیرانتفاعی در حد باالیی دیده می شود.
شاهد مثالمان هم می شود اینکه در سال ۹8 مدارس 
دولتی سهم بسیار کمی در میان رتبه های برتر کنکور 
دارند در حالیکه قسمت اعظم دانش  آموزان را تشکیل 
می دهند. نکته جالب توجه اینکه کنکور، این غول بی شاخ 
و دم هم نابرابری شرایط آموزشی را به وضوح درک کرده 
و آن را به رسمیت می شناسد؛ پس سهمیه های مناطق 

سه گانه و محروم و... را در نظر می گیرد.
یک نظام آموزشی صحیح موظف است آموزش و پرورش 

را طوری تنظیم کند که هرکس استعداد، مهارت و اراده ای 
دارد، ابتدا آن را بشناسد سپس آن استعداد را پرورش 
داده و پیشرفت خود و جامعه را در "رقابتی عادالنه" رقم 
بزند نه اینکه به دلیل داشتن امکان رشد نابرابر مدام 
مجبور به منظور کردن محدودیت ها و سهمیه ها برای 

افراد باشد.
حتی در نئولیبرال ترین کشورها هم، آموزش و درمان یا 
هیچ وقت خصوصی نمی شوند یا در رتبه های آخر قرار 

می گیرند.
ابتدایی  قطعات  )خصوصی(  درمان  و  آموزش  واقع  در 
دومینوی بی عدالتی و شکاف طبقاتی اند که با کاالیی 
دامن  طبقاتی  شکاف  به  دومینووار  و  می ریزند  شدن 
نابرابری ها دوباره مولد خودشان را  البته این  می زنند و 
بار پولدارها نه امکانات  تقویت می کنند. در واقع این 
رفاهی بیشتر نسبت به مستضعفین، که آینده آنها را 

می خرند.
اگر بخواهم با مثال توضیح دهم دو ماشین مسابقه را در 
نظر بگیرید که یکی نقص فنی دارد و دومی که سالم است 
شروع به خریدن قطعات حیاتی ماشین اولی برای بهبود 
عملکرد خود می کند و از قضا تعمیرکار اولی در ماشین 
دوم نشسته و به سرعت می تازد. بعد این دو ماشین را در 
یک پیست باهم مقایسه می کنیم و انتظار داریم قدرت 
موتورها مقایسه شود! بعد هم بگوییم مادامی که پول 
ماشین دوم از راه حالل و با پرداخت وجوهات شرعی تهیه 

شده باشد، مشکلی وجود ندارد.
اتفاقی که مدارس غیرانتفاعی رقم می زنند این است که 
آموزش را با کیفیتی ویژه در مقابل آموزش کم کیفیت 
دولتی عرضه می کنند و این گونه می شود که هر کس 
به دنبال آموزش با کیفیت جهت ایجاد امکان رشد برای 

فرزندش باشد باید »آن را بخرد«.

در این بازی کسی هم که »پول«الزم را ندارد از این امکان 
رشد بی بهره می ماند. بازنده بزرگ این بازی جامعه است 
که فقط از بخشی از استعدادهایش بهره می برد و بخش 

اعظمی از آن هرگز آشکار نمی شود.
مدرسه  فلسفه  اگر  حتی  که  است  این  دیگر  مسئله 
غیرانتفاعی صحیح باشد، ابتدا حکومت باید کیفیت مورد 
نیاز و مطلوب هر ایرانی در مقوله آموزش را به طور دولتی 
و همگانی تامین کند بعد اگر کسی تمایل به برنامه های 
اضافه داشت به مدارس غیرانتفاعی برود اما در شرایط 
حاضر افراد برای داشتن کیفیت الزم به این مدارس پناه 
می برند. عده ای برای دست یابی به این امکان رشد، هزینه 

این مدارس را به سختی تهیه می کنند و قشر مستضعف 
جامعه از این امکان رشد برابر برخوردار نیست. در همین 
از طبقه  آموز  این هستیم که یک دانش  حال شاهد 
مرفه، حقوق دوسال یک کارگر را برای شهریه یکساله اش 
می پردازد؛ بدون درنظر گرفتن هزینه های فوق برنامه ها و 

اردوها.
کسانی هم که باید متولی آموزش عمومی و کم کردن این 
شکاف باشند خود صاحبان مدارس زنجیره ای شدند و حاال 
می توانید بگویید که شرایط، قوانین و حمایت ها فرصت 

رشد را بیشتر به کدام مدارس می دهد.
مسئله دیگری که وجود دارد اینکه مدارس غیرانتفاعی 
تا  هستند  مناسب  بستری  و  ایزوله  کامال  محیط 
سرمایه داران غیرمذهبی نسل بعدی خودشان را تربیت 
می کنند، مذهبی ها هم. از قضا گروه های سیاسی هم در 
حال بازتولید خودشان در مدارس غیرانتفاعی شان هستند.

عده ای از مدارس غیرانتفاعی دفاع می کنند و کیفیت 
پایین مدارس دولتی را علت وجود این مدارس می دانند؛ 
حال آن که خود یا حزب شان در حالی متولی و مدافع 
مدارس غیرانتفاعی اند که از مسئوالن امر آموزش یا 
تالیف کتب درسی بوده اند و یا رفقای سیاسی شان سکان 
هدایت دولت و به تبع آن آموزش و پرورش را در دست 
داشتند. عجیب اینکه این عده به جای پاسخگویی عملکرد 
ضعیف خود چنان طلبکارانه از آموزش و پرورش انتقاد 

می کنند که گویی فرازمینی متولی امر آموزش بوده اند.
برخی هم معتقدند مدارس دولتی از نظر تربیت مذهبی 
قوی نیستند و نمی توانند فرزندان ما را مذهبی بار بیاورند. 
باز همان مسئله که مگر متولیان مذهب همان فرازمینی ها 
بودند؟ و مگر نه اینکه االن در حکومت اسالمی باید سعی 

بر تربیت دینی افراد باشد؟

این مدارس گویا چندان اختالفی هم بین  در موضوع 
از  همانطور  طرفی ها  این  ندارد.  وجود  سیاسی  احزاب 
مدارس غیرانتفاعی حمایت می کنند که آن طرفی ها. البته 
این موضوع به اینکه گروه های سیاسی مدارس زنجیره ای 

غیرانتفاعی دارند، ارتباطی ندارد!
تفاوت شان هم می شود این که یکی سفر خارج از کشور 
می برد و ریش ندارند. در دیگری سفر زیارتی و هیئت 

هفتگی دارند و ریش می گذارند. 
به طور اتفاقی هم شاهد این هستیم که کثیری از این 
دردانه های باباحاجی در سن بیست و چندسالگی و به دلیل 
شایستگی های فراوان مدیر مسئول فالن روزنامه و هیئت 
و  پاک  فرزندان  این  البته  می شوند.  اداره  فالن  مدیره 
شایسته مدیریت، از حال مردم مستضعف بی خبر نیستند؛ 
اردو جنوب تا  اقال سالی یکبار جهادی می روند و حتی 
سرمای زمستان را حس کنند و بتوانند بنا به گفته شهید 
مظلوم بهشتی، نمایندگان خوبی برای مردم باشند و به 
مدیرانی تبدیل شوند که برای عدالت و پیشرفت کشور 

تالش کنند.
در بهترین حالت می توان گفت کسانی که این مدل را 
طراحی کرده اند، از سر دلسوزی برای انقالب اما ناآگاهانه 

این کار را انجام دادند.  
عدو شود سبب خیر...

در واقع آموزش و درمان )خصوصی( 
قطعات ابتدایی دومینوی بی عدالتی 
کاالیی  با  که  اند  طبقاتی  شکاف  و 
به  دومینووار  و  می ریزند  شدن 
شکاف طبقاتی دامن می زنند و البته 
تقویت  را  خودشان  مولد  دوباره  نابرابری ها  این 
امکانات  نه  پولدارها  بار  این  واقع  در  می کنند. 
رفاهی بیشتر نسبت به مستضعفین، که آینده 

آنها را می خرند.

مسئله دیگری که وجود دارد اینکه 
کامال  محیط  غیرانتفاعی  مدارس 
هستند  مناسب  بستری  و  ایزوله 
نسل  غیرمذهبی  سرمایه داران  تا 
می کنند،  تربیت  را  خودشان  بعدی 
مذهبی ها هم. از قضا گروه های سیاسی هم در 
حال بازتولید خودشان در مدارس غیرانتفاعی شان 

هستند.

کامال انتفاعی
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مرادم از تربیت، از آهن ماشین ساختن است و از بشر آدم 
آفریدن.

مرادم از انسان، موجود اجتماعی ابزار ساز و یا حیوان ناطق 
و انتخاب کننده و آزاد و خالق نیست، که این ها همه تعریف 
و  اجتماعی  و  فردی  غرایض  و  استعدادها  است.این  بشر 

عالی توضیح آدم نیست.
آدم کسی است که بر تمام استعدادهایش حکومت دارد و 

رهبری دارد و به آن ها جهت می دهد.
نیست.  قبیله ای  و  قومی  و  بدنی  تربیت  تربیت،  از  مرادم 
مرادم این است که استعدادهای بشر تا حد انسانی رشد 

کند.
مرادم از انسان موجودیست که از سطح غرایز باال آمده و 

در حد وظیفه و انتخاب زندگی می کند.
خوراک او، پوشاک او، دوستی او، نشستن او و برخاستن و 

حرکت او، از هوس ها، از غریزه الهام نمی گیرند.
و  نمی کند  ایجاد  موجی  او  روح  وسعت  در  هیچ چیز  و 
حرکتی  او  در  او  خدای  از  وظیفه ای  هم  آن  و  وظیفه  جز 

نمی آفریند.

علی صفایی حائری
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