
با توج�ه به تأكيد قانون اساس�ي ما بر مس�ئله آموزش 
رايگان آيا مدارس غيرانتفاعي عدالت آموزشي را زير 

سؤال نمي برند؟
خصوصي ش��دن آموزش، درمان و هر چيزي كه براي مردم حياتي 
اس��ت موجب مي ش��ود تا اختالف طبقاتي ايجاد ش��ود. امروز تمام 
رتبه ه��اي زير هزار كنك��ور دانش آم��وزان م��دارس غيرانتفاعي يا 
سمپاد هس��تند و بچه هاي مدارس دولتي، هيچ سهمي از رتبه ها و 
دانش��گاه هاي برتر ندارند. دليل اين ماجرا اين نيس��ت كه بچه هاي 
مدارس دولتي كم هوش هستند بلكه دليل آن اين است كه بچه هاي 
مدارس دولتي پول ندارند. حتي اگر پول هم داشته باشند در شهرها 
و مناطقي زندگي مي كنند كه مجموع��ه مدارس غيرانتفاعي وجود 
ندارد ت��ا بتوانند اين افراد هم در دانش��گاه هاي خوب قبول ش��وند. 
بنابراين هر جايي كه كاالي عموم��ي همچون آموزش و درمان را به 
محل كاس��بي و س��رمايه داري تبديل كنيم اختالف طبقاتي ايجاد 
مي شود. امروز فاصله بين برخي استان هاي محروم با تهران در حوزه 
آموزش 57 برابر است و اين مسئله در دولت آقاي روحاني از 40 برابر 
به 57 برابر رس��يده و 17پله صعود داشته است. مفهومش اين است 
كه ما هرچه بيش��تر آموزش را خصوصي كنيم چه در قالب مدارس 
غيرانتفاعي، چه بسته هاي حمايتي، چه معلمان خريد خدمت و هزار 
جور خصوصي سازي ديگري كه در آموزش و پرورش انجام مي شود، 
در حقيقت نابرابري ايجاد كرده ايم و به آنهايي كه پول كمتري دارند 
س��هم كمتري از آموزش با كيفيت داده ايم. اي��ن كار خالف قانون 

اساسي است. 
 قانون حمايت از مدارس غيرانتفاعي هم كه تصويب ش��د در مرحله 
نخست با 14 ايراد اساس��ي فقهي، حقوقي و قانوني از سوي شوراي 

نگهبان مواجه شد اما متأسفانه در مراحل بعدي تصويب شد. 
آقاي دكتر حس�يني! آمار و ارقام�ي از مديران دولتي 
كه همزم�ان مدرس�ه غيرانتفاع�ي هم دارند منتش�ر 
ش�ده كه نش�ان مي دهد اين مدارس با وج�ود آنكه با 
اصل قانون اساس�ي مبني بر آموزش راي�گان در تضاد 
هستند گسترش پيدا كنند و در عمل با توسعه نابرابري 
آموزشي منجر به تعميق شكاف هاي طبقاتي شده و اين 
نابرابري ها را بازتوليد كنند. شما چقدر اين تضاد منافع 
را در ادامه و حتي گس�ترش مدارس غي�ر انتفاعي در 

مناطق برخوردار همچون پايتخت مؤثر مي دانيد؟
البته در همه خصوصي سازي ها اين تضاد منافع را مي بينيم كه افرادي 
كه پشت ميز دولت نشسته اند با مديران بخش خصوصي در ارتباطند. 
اين مسئله اما در حوزه آموزش مدارس غيرانتفاعي باعث چند اتفاق 
شده است؛نخستين مورد اينكه نظارت بر مدارس غيرانتفاعي به طرز 

فاجعه آميزي پايين آمده است. 
 من به صراحت به شما عرض مي كنم كه 4درصد درآمدهاي مدارس 
غيرانتفاعي را به س��ازمان م��دارس غيرانتفاعي آم��وزش و پرورش 

مي دهن��د و اگر اين 
مدارس از مردم پول 
نگيرند آن س��ازمان 
نمي ش��ود.  اداره 
اي��ن  بنابراي��ن، 
سازماني كه از محل 
درآم��د اين مدارس 
اس��تفاده مي كن��د 
چگون��ه مي خواهد 
بر آنها نظارت كند؟ 
اين قانون 4درصد به 
صورت رسمي وجود 
دارد. به همين دليل 
نخستين مسئله اين 
اس��ت ك��ه نظارت 
آموزش و پرورش بر 
مدارس غيرانتفاعي 

به شدت كاهش پيدا كرده است. مسئله دوم اين است كه اين مدارس 
هر كاري كه دوس��ت دارند مي كنند. در روزهاي نخست بازگشايي 
مدارس بنا شد تا دانش آموزان س��ر كالس هاي درسي حاضر شوند. 
اين بازگش��ايي زودتر از موعد هم به دليل نظ��ام مالي در آموزش و 
پرورش كشور بود، بسياري از مدارس غير انتفاعي در تهران همچنان 
آنالين هستند، چون خانواده ها راضي نبودند حضور دانش آموزان در 
مدارس را  اجرا نكردند.  مدارس خصوصی هر كاري دلشان بخواهد 

مي كنند چون پول دارند. 
 نكته سوم اين اس��ت كه تنها افرادي مي توانند مدرسه غيرانتفاعي 
تأس��يس كنند كه مدير آموزش و پرورش باش��ند و اي��ن در قانون 
هم آمده است كه افراد متقاضي تأس��يس مدارس غير انتفاعي بايد 
سابقه مديريت در آموزش و پرورش داش��ته باشند. به همين دليل 

بس��ياري از مديران كل آموزش و پرورش و وزرا و امثال آنها مدرسه 
غيرانتفاعي دارند، در حالي كه داش��تن مدرس��ه غير انتفاعي براي 
كسي كه مي خواهد بر عملكرد مدارس غير انتفاعي نظارت كند اوج 

تعارض منافع است. 
آيا همين تعارض منافع و مدرسه داري مدير و مسئوالن 
دولت موجب گسترده تر ش�دن مدارس غير انتفاعي و 

ادامه اين روند خالف قانون اساسي نيست؟ 
بله، م��دارس غيردولتی توس��عه نيافته اند. اما در مناط��ق برخوردار 
همچون ته��ران 70 درصد مدارس غيرانتفاعي  ق��رار دارند، اما چرا 
در خراس��ان، برازجان و سيستان و بلوچس��تان اين مدارس توسعه 
پيدا نمي كند و هر روز مدارس آنه��ا تبديل به خريد خدمت و امثال 
آن مي ش��ود كه موجب كيفيت هاي پايين تر آموزشي خواهد شد و 

وضعيت شان را بدتر مي كند؟
ش�ما در مصاحبه گفته بوديد مردم كش�ورمان ساالنه 
۴۰هزار ميلي�ارد توم�ان هزينه آموزش فرزندانش�ان 
مي كنند كه از اين ميزان ۲۰ هزار ميليارد تومان مربوط 
به مدارس غير انتفاعي است؛ در اين باره توضيح دهيد. 
بله،   اين آمار مربوط به سال گذشته است. در سال 98 مردم ايران 40 
هزار ميليارد تومان پول پرداخت كردند. در اين ميان مردم به مدارس 
دولتي 10هزار ميليارد تومان پول دادند؛ يعن��ي تقريباً به 90 درصد 
مدارس كش��ور به اين ميزان پول دادند، درحالي كه دريافتي مدارس 
خصوصي ۲0 هزار ميلي��ارد تومان بود و آنها درص��د كمي از آموزش 
كشور هستند. هشت تا 10 هزار ميليارد توماني كه به مافياي كنكور 
در سال گذشته پرداخته شده اس��ت را نيز اضافه كنيد و ببينيد مردم 
ايران براي اينكه فرزندان آموزش ببينند حدود 40 هزار ميليارد تومان 
پول پرداخت كردند. اين در حالي است كه آموزش نسبت به 10 سال 
گذشته كيفيت كمتري دارد و اين پايان خصوصي سازي آموزش و پولي 

كردن آموزش در سيستم آموزش ايران است. 
آقاي دكتر حس�يني! با اين اوصاف مدرس�ه و آموزش و 
پرورش به جاي آنك�ه محفلي براي كاهش ش�كاف هاي 
طبقاتي و نابرابري اجتماعي باش�د به دليل عدم عدالت 
آموزشي خود به محفلي براي تعميق و تشديد اين شكاف ها 
تبديل شده است. از نگاه شما به عنوان يكي از كارشناسان 
اين حوزه آيا امكان اين وجود دارد تا مدارس دولتي تقويت 
شوند و اين ش�كاف طبقاتي در آموزش و تربيت باالخره 
جايي متوقف ش�ود و به روح قانون اساس�ي بازگرديم و 

آموزش رايگان براي همه اجرايي شود؟
باالترين مقام رسمي كشور كه رهبر معظم انقالب باشند در سخنراني 
اخيرشان در ديدار با مديران و معلمان مدارس گفتند مدارس دولتي 
بايد با كيفيت ش��وند و نبايد خانواده ها حس كنند وقتي فرزندش��ان 
را به مدرسه غير دولتي مي فرس��تند به جايي بي پناه فرستاده اند. من 
مي خواهم بگويم در حال حاضر كه بچه هاي م��دارس دولتي بي پناه 
هستند؛ آنان نه كنكور 
قب��ول مي ش��وند و 
ن��ه پروتكل ه��اي 
بهداشتي درباره شان 
رعاي��ت مي ش��ود، 
اما وقت��ي باالترين 
مقام رس��مي كشور 
مي گويد اين شرايط 
باي��د اصالح ش��ود، 
نمي دانم آيا آموزش 
و پ��رورش ب��ه اين 
صحبت هاي رهبري 
گوش مي كند يا تنها 
به شعار دادن بسنده 

مي نمايد. 
نظر ش�ما درباره 
مدارس س�مپاد و 
استعداد درخشان چيست؟ آيا اين مدارس و اين شيوه 
آموزش هم مي تواند بخش�ي از اين ش�كاف آموزشي و 

بي عدالتي آموزشي باشد؟
در لحظه اي كه پول مي گيرند بله. مدارس سمپاد نبايد از مردم پول 
بگيرند و رهبري گفته اند بايد س��ازمان سمپاد، س��ازماني باشد كه 
نخبگان را شناسايي  كند. سؤال من اين است مگر در مناطق محروم 
و در ميان كس��اني كه پول ندارند نخبه نداريم؟ اما من نمي دانم چرا 
سمپاد به عنوان يك ارگان دولتي پول مي گيرد. همين نابرابري هاي 
آموزشي موجب شده است درحالي كه در سال هاي گذشته در ميان 
دانش آموزان مناطق محروم هم رتبه هاي برتر كنكور را شاهد باشيم 
اما حاال دس��تيابي به اين رتبه ه��ا براي اين بچه ها ديگ��ر امكانپذير 

نباشد. 
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تنوع مدارس و تقسيم بندي دانش آموزان به دانش آموزاني با 
استعدادهاي عادي و دانش آموزاني با استعدادهاي درخشان 
يكي از موضوعاتي اس�ت كه از ديرباز با موافقان و مخالفاني 
همراه بوده اس�ت و هر كدام از موافق�ان و مخالفان هم براي 
خودشان اس�تدالل هايي در رد يا تأييد اين ماجرا داشته اند. 
اما يك�ي از مهم تري�ن س�ؤاالت در مواجهه ب�ا المپياد هاي 
علم�ي و م�دارس اس�تعدادهاي درخش�ان اي�ن اس�ت كه 
اگر اين م�دارس و اين المپيادها نباش�ند، چگون�ه مي توان 
اس�تعدادهاي درخش�ان را شناس�ايي كرد؟ از س�وي ديگر 
اينكه آيا تافته جدا بافته كردن دانش آموزاني كه اس�تعداد 
تحصيلي بيش�تري دارند منجر ب�ه ايجاد تضاد نمي ش�ود؟

محمد داوري كارش��ناس حوزه آموزش در پاس��خ به اين سؤال 
»جوان« مي گوي��د: »وقتي  فرص��ت و امكانات محدود اس��ت و 
متقاضيان نامحدود، شما مجبور به گزينش و انتخاب هستيد.« 
از نگاه وي تضاد بي��ن فرصت ها، موقعيت ها و انتظارات مس��ئله 
پيچيده اي است كه به اين راحتي ها نمي توان برايش راه حل ارائه 
كرد و بعضي وقت ها فلسفي- اخالقي است. اما اگر بخواهيم به اين 
ماجرا از منظر عدالت آموزشي نگاه كنيم با اين تعريف از عدالت 
آموزشي كه عدالت آموزشي فراهم سازي حداكثر امكانات براي 
حداكثر افراد است؛ مدارس سمپاد تيزهوشان با عدالت آموزشي 
مغاي��رت دارد، اما از آنجايي كه اس��تعداد هاي جامعه ثروت ملي 
هستند كه بايد شكوفا شوند، منطقي در اين مدارس نهفته است 

كه بايد به آنها بها داد و بايد وجود داشته باشند. 
  مالحظاتي پيرامون مدارس سمپاد

اين كارش��ناس حوزه آموزش در عين حالي ك��ه وجود مدارس 
سمپاد و استعداد درخشان را تأييد مي كند معتقد است مالحظاتي 
درباره اين مدارس وجود دارد. وي درباره اين مالحظات اينگونه 
توضيح مي دهد: »تفكيك استعدادها در مقاطع پايين به ويژه در 
دوره راهنمايي گذشته يا متوسطه اول كه بسيار مورد بحث است و 
بنا بر حذف بود توجيه بيشتري دارد، چراكه ما در آموزش عمومي 
هدفمان افزايش دانش و اطالعات عمومي براي تربيت شهروندان 
توانمند است. اينجا محل استعداديابي نيست بلكه محل آموزش 
و تربيت است. بنابراين، اين مدارس اگر هم توجيه داشته باشد تا 
حدي در متوس��طه دوم توجيه دارد، اما در متوسطه اول توجيه 

ندارد و هم با اص��ول تربيت و آموزش عمومي مغاير اس��ت و هم 
مغايرت جدي با عدالت آموزشي دارد.« 

  محيط تربيتي بايد نماينده واقعيت محيط بيروني باشد
به گفته داوري اصل تربيتي ديگري هم وجود دارد كه كالس ها و 
محيط مدرسه و محيط تربيتي بايد نماينده واقعيت محيط بيروني 
باشد. يعني بايد انواع و اقسام دانش آموزان با استعدادهاي مختلف 
را در كنار همديگر داشته باشيم. بنابراين در يك كالس ۲0 - ۳0 
نفره ۳تا 4درصد نيازمند توانمندسازي هستند و همين حدود هم 
ضعيف اند. آن درصدي كه اس��تعداد باالتري دارند براي تقويت 
استعدادهايشان نيازمند آموزش هاي بيشتر و آن گروه ضعيف هم 
نيازمند توانمند سازي هستند. اين دو مقوله يعني توانمندسازي 
دانش آموزان ضعيف و كمك به پيش��رفت دانش آموزان قوي تر 
بايد در همان سيستم عادي ديده شود. وي تأكيد مي كند: »خود 
اين دانش آموزان ه��م وقتي در كنار همديگر باش��ند، مي توانند 
به همديگر كمك كنند. يعني هم از بعد اص��ول تعليم و تربيت،  
هم از نظر اهداف تعليم و تربيت، هم از بع��د اخالقي و هم از بعد 
عدالت آموزشي اين مغايرت را به ويژه در دوره متوسطه اول شاهد 
هستيم. اما در متوس��طه دوم كه تقريباً مي توان گفت يك دوره 
نسبي مدارس استعداد درخشان  استعدادسنجي اوليه براي دوره 
تخصصي در دانشگاه هاست شايد كمي توجيه داشته باشد. البته 
آن هم در صورتي كه باز اين فرصت براي همه به شكل برابر وجود 
باشد و نحوه گزينش و آزمون هاي آن اين امكان را بدهد كه واقعاً 

فردي كه با استعداد است اين فرصت را داشته باشد.«

  شيوه كنوني، گزينش با اس�تعداد واقعي را وارد مدارس 
سمپاد نمي كند

داوري با انتقاد از شيوه كنوني پذيرش دانش آموزان در مدارس سمپاد 
مي افزايد: »در حال حاضر شعبده هاي آموزشي و كالس هاي تقويتي 
يا به روايتي مافياي آموزش، شعبده بازي هايي شده كه با استعداد به 
معناي واقعي وارد اين مدارس نمي شود بلكه با اطالعات و دانش باال يا 
ماهر در تست زني و آزمون دادن وارد اين مدارس مي شود. اين همان 
ايرادي است كه به كنكور و به اين آزمون ها هم وارد است. در نتيجه 
اينجا هم نتيجه عملي نشان مي دهد گزينش��ي كه اتفاق مي افتد، 
گزينش عادالنه نيست و اس��تعدادهاي زيادي در روستاها و شهرها 
هستند كه به دليل همان شرايط آموزش دوره ابتدايي و راهنمايي 

نتوانستند وارد اين مدارس شوند.«
  لزوم توجه مديريت شده به المپيادها 

بحث افت كش��ور در حوزه المپيادهاي علمي در سطوح بين المللي 
هم موضوع ديگري اس��ت كه در حوزه دانش آموزان با استعدادهاي 
درخشان مطرح اس��ت. اينجا هم دو نگاه مطرح مي ش��ود؛ در نگاه 
نخس��ت برخي معتقدند در اين المپيادها محافل علمي مطرح دنيا 
نخبگان ما را شناس��ايي مي كنند و به س��مت خود مي كش��ند اما 
نظر گروه ديگر اين اس��ت كه اين المپيادها بايد باشد تا استعدادها 
شناسايي شود. خانم مريم ميرزاخاني يكي از استعدادهايي است كه 
در همين المپيادها و مدارس تيزهوشان شناسايي شد و حاال يكي 
از افتخارات ايران و افتخار علمي دنياست. اما نگاه سومي هم وجود 
دارد؛ اينكه آيا اگر اين المپيادها و مدارس تيزهوشان نبود امثال مريم 
ميرزاخاني شناسايي مي شدند و آيا صرف شناسايي اين افراد مي تواند 
كمك كند؟  اگر مريم ميرزاخاني افتخار دنياي علم رياضيات شده 
است، رشد و پرورش استعداد وي به محيط مناسب باز نمي گردد؟ به 
معناي صريح تر كالم اگر مريم ميرزاخاني در ايران مي ماند آيا باز هم 

چهره اي جهاني مي شد؟
داوري در پاسخ به اين سؤاالت مي گويد: »اين هم خيلي پيچيده است 
و هر دو قضيه قابليت بحث است؛ اوالً المپيادها يك جنبه رقابتي و يك 
جنبه آموزشي و تعامل دارد. المپيادها فرصت تعامالت علمي است اما 
از جنبه رقابتي كه مي تواند ايجاد كند باز مثبت است، اما درباره جنبه 
شناسايي استعدادها از طريق المپيادها بايد گفت اين دليل موجهي 
نيست كه چون ممكن است استعدادهاي درخشان ما كه از اين طريق 
شناسايي مي شوند به مراكز علمي جهاني معرفي و از سوي آنها جذب 
ش��وند، آنها را از اين فرصت محروم كنيم.« وي در عين حال معتقد 
است در مجموع، باز هم چون فضاي المپيادها فضاي نخبه گرايي است، 
رشد عمومي را مختل مي كند. يعني دانش آموز وقتي موفقيت هاي باال 
را  دست نيافتني مي داند، بُعد انگيزشي اش براي موفقيت هاي متوسط 
كم مي شود. بنابراين الزم است به اين مسئله توجه شود اما خيلي روي 
آن مانور داده نشود تا فضاي انگيزش��ي و رقابتي براي موفقيت هاي 

متوسط و عمومي گرفته نشود. 
  بي اعتمادي از فرآيند مديريت المپيادها

 داوري در پاسخ به اين س��ؤال كه دليل كمرنگ شدن موفقيت هاي 
دانش آموزان مان در س��ال هاي اخير در المپيادها را چه مي دانيد؟ 
مي گويد: »شايد مهم ترين دليل كمرنگ شدن موفقيت دانش آموزان 
ما در المپيادها اين باشد كه سيس��تم شناسايي و جذب و رقابت به 
گونه اي اس��ت كه انگيزه افراد را كاهش داده و تصور بر اين است كه 
سيستمي حاكم است كه افراد موفق به آن مرحله راه پيدا نمي كنند. 
در واقع مي توان گفت يك بي اعتمادي از فرآيند مديريت المپياد ها 
شكل گرفته است كه به نظر من اين مهم ترين دليل كمرنگ شدن 
دانش آموزان ما در حوزه المپيادهاس��ت. البت��ه داليل ديگري هم 

مي تواند داشته باشد.«

اين نخس�تين باري نيس�ت كه مقام معظ�م رهبري در دي�دار با 
مسئوالن نظام آموزش و پرورش درباره پديده نفوذ و اجراي سند 
۲۰3۰ در بخش هايي از اين وزارتخانه هشدار مي دهند. اين در حالي 
است كه سند تحول بنيادين آموزش و پرورش سندي بومي است كه 
بايد معيار و زيربناي موضوع آموزش و پرورش در كشورمان باشد و 
ما با وجود اين سند نيازي به سندي غير بومي و غير همخوان با اصول 
و ارزش هاي ايراني- اسالمي نداريم. ولي همچنان ۲۰3۰ بي سر و صدا 
در برخي مدارس در حال اجراست و اين مسئله هشدارهاي پياپي 
مقام معظم رهبري را در پي داشته اس�ت. اما موانع اجرايي شدن 

س�ند تحول بنيادين آموزش و 
پرورش چيس�ت و چ�را بايد 
مطالبه اين مهم ب�ه يكي از 
مطالب�ات رهب�ري در همه 
ديدارهايش�ان با مسئوالن 
آموزش و پرورش و معلمان 
تبديل ش�ود؟ براي پاس�خ 
به اين س�ؤال سراغ حسين 
احم�دي، مع�اون اس�بق 
آم�وزش عموم�ي وزارت 
آموزش و پرورش مي رويم. 

وي در پاسخ به اين سؤال كه 
دليل بي توجهي به سند تحول 
و جايگزيني عملي آن با ۲0۳0 

چيست و چه پشت پرده هايي دارد 
به »جوان« مي گويد: »وقتي س��ند تح��ول آموزش و 

پرورش نوشته ش��د وزير آموزش و پرورش وقت اين سند را با مسائل 
ايدئولوژي، اعتقادي و مذهبي ترميم كردند. اين نگاه ايدئولوژيك سند به 
مذاق برخي  دوستان در آموزش و پرورش كه خيلي نمي خواهند آموزش 
و پرورش جهت گيري مذهبي داشته باشد، خوش نيامد. بنابراين از سال 
91 كه سند رونمايي شد مورد بي مهري قرار گرفت و مسئوالن چندان 
همتي براي اجراي آن نداشتند. به خصوص اينكه دولت هم آنچنان كه 

بايد و شايد اعتقادي به موارد ايدئولوژيك تحول نداشت.«
وي با اشاره به اينكه سازمان هاي بين المللي از كانال هاي مختلف نظير 
صندوق بين المللي پول، يونسكو، يونيسف و سازمان بهداشت جهاني 
از ابتدا در مدارس ما دخالت داشتند، مي افزايد: »اين سازمان ها تالش 
مي كردند تا برخي مسائلي كه فرهنگ ما با آنها چندان سنخيتي ندارد 
را عادي جلوه دهند. بر همين اساس و با مداخالت سازمان هاي جهاني 

سند ۲0۳0 از آموزش و پرورش ما سر در آورد. از آن جايي كه دولت هم با 
سند تحول چندان همراهي نداشت، با همراهي كارگروه هايي در وزارت 
علوم، وزارت بهداشت و وزارت آموزش و پرورش و پس از چند ماه حركت 
چراغ خاموش، به يكباره سند ۲0۳0 را در سال 95 و 9۶ رونمايي كردند، 
اما بعد از اعتراضات مردمي و فرمايشات مقام معظم رهبري در رابطه با 
دخالت بيگانگان و در قالب اين سندها، اجراي سند ۲0۳0 مقداري كنار 
گذاشته شد. با وجود اين بسياري از افكار و رسوبات افكاري كه در اين 
سند وجود داشت در ميان برخي مس��ئوالن و كساني كه طراح ۲0۳0 

بودند، موجب شد تا اين سند دوباره اجرايي شود.« 
 تدوي�ن نش�دن آيي�ن نامه 

اجرايي سند تحول 
معاون اس��بق آموزش عمومي 
وزارت آم��وزش و پ��رورش 
تصريح مي كند: »من كس��اني 
را مي شناسم كه در زمان تدوين 
س��ند ۲0۳0 به دنبال اجرايي 
كردن اين سند بودند و همين 
افراد در حال حاضر در آموزش 
و پ��رورش ما مس��ئوليت هاي 
كالن دارند.« از نگاه وي وقتي 
اين اف��راد در آموزش و پرورش 
نفوذ دارند، س��ندي مثل سند 
تحول را س��ندي ايدئولوژيك 
مي دانند و معتقدند نبايد نگاه 
ايدئولوژي در مدارس داشت و با افكار 
تسامح و تساهل و ليبرال دموكراسي غربي گرايي، مانع 
از اين شدند كه آموزش و پرورش س��ند تحول را دنبال كند. بنابراين 
زيرنظام هايي را طراحي كردند كه اين زيرنظام ها با سند تحول مطابقت 
نداشت. وي معتقد است زيرنظام هاي س��ند تحول همچون زير نظام 
تربيت معلم يا زير نظام تخصيص منابع با سند تحول زاويه دارد.  احمدي 
در اين باره مي افزايد: »سند تحول شش زير نظام دارد، اما زيرنظام هايي 
كه تصويب شده است با خود س��ند تحول در يك مسير نيست و زاويه 
دارد. بنابراين در حال حاضر سند تحول نتوانسته است به بار بنشيند به 
همين دليل هم رهبري هر سال در اين زمينه به خاطر اجرايي نشدن 

سند تحول گاليه دارند.«
به گفته وي سال 95 مقام معظم رهبري هشدار دادند تنها 10درصد 
س��ند تحول پياده ش��ده اس��ت، در حالي كه بايد حداقل 80 درصد 
آن پياده ش��ده باش��د، اما هنوز هم برخي آقايان دلبسته سند ۲0۳0 

هستند و اين افراد در رده هاي باالي آموزش و پرورش حضور دارند و 
همچنان معتقدند ۲0۳0 سند خوبي است. كساني كه ۲0۳0 را سند 
خوبي مي دانند مسلماً از سند تحول دل كنده اند و همين موجب شده 
است آنها نتوانند براي سند تحول راهكار ارائه بدهند و معلمان را با آن 
آشنا كنند. احمدي تصريح مي كند: »بنابراين نكته ديگري كه مانع از 
اجرايي شدن سند تحول بنيادين آموزش و پرورش شده اين است كه 
بايد سند به زبان مدرسه طراحي شود. ما قبول داريم كه سند مقداري 
آرماني و ش��امل كليات اس��ت. به همين دليل الزم است سند به زبان 
اجرايي دربيايد و مفاهيم كلي و ارزشي آن تبيين و براي آن آيين نامه 

اجرايي تدوين شود.«
 بازنگري نشدن سند تحول پس از 1۰ سال 

به گفته احمدي اكنون آيين نامه اجرايي براي اجراي سند تحول تدوين 
نشده است. اين نقص طي سال هاي اخير باقيمانده و مشكل اينجاست 
كه طبق توصيه اساسي كه در پايان سند آمده است، اين سند بايد هر 
پنج سال مورد بازبيني قرار بگيرد. در حالي كه از سال 90 تاكنون 10 
سال سپري شده و اين بازبيني اتفاق نيفتاده است. اين در شرايطي است 
كه در آن زمان  فضاي مجازي اينترنت و شبكه هاي اجتماعي يكصدم 
اكنون نبود. در حال حاضر اينترنت و موبايل صدها كاربرد دارد. يا در بحث 
اقتصاد، ما شاهد تحوالت اقتصادي، اجتماعي و سياسي متعدد هستيم. 
بنابراين الزم است با بازنگري سند، تمامي تحوالت در اين سند اعمال 

شود، اما اين كار هم انجام نشد. 
 نفوذ مديران غربزده در بدنه نظام آموزشي 

اكبري در پاسخ به اين سؤال كه مقصر عدم بازبيني سند و تدوين نشدن 
آيين نامه اجرايي آن كيست؟ مي گويد:» هم شوراي عالي انقالب فرهنگي 
و هم شوراي عالي آموزش و پرورش در اين زمينه قصور كرده اند. شوراي 
عالي آموزش و پرورش بايد به ش��وراي عالي انقالب فرهنگي گزارش 
مي داد كه كجا سند اجرايي شده است كجا اجرايي نشده و دليل آن چه 
بوده است.« وي تصريح مي كند: »شوراي عالي انقالب فرهنگي هم در 
اين باره حساسيتي نشان نداده است. بنابراين سند تصويب شده است اما 
نه راهكار اجرايي براي آن تدوين شده و نه مورد بازبيني قرار گرفته است. 

حضرت آقا هم به موضوع بازنگري اشاره داشتند. 
بر همين اساس هم شاهد خلئي هستيم كه موجب شده است به جاي 

سند تحول شاهد اجرايي شدن سند ۲0۳0 باشيم.« 
اكبري معتقد است برخي سردمداران آموزش و پرورش تحصيلكردگان 
و افرادي هستند كه از آبشخور غربي تغذيه مي شوند و چندان باوري به 
مسائل اعتقادي ندارند و معتقدند نبايد مسائل اعتقادي و مذهبي را وارد 
آموزش و پرورش كرد و بايد در مس��ائل آموزش و پرورش از فرهنگ و 

تجربه هاي غربي استفاده نمود. 

قانون، تكلي�ف صدور مج�وز و نظ�ارت و محتوا و بس�ياري از 
جزئيات ديگر درباره مهدهاي كودك را روش�ن كرده اس�ت اما 
خانواده هايي كه ناگزيرند فرزندانشان را به اين مكان ها بسپارند 
با نگراني هاي متع�ددي مواجه  هس�تند. آم�وزش محتواهاي 
نامناس�ب، رق�ص و بس�ياري از موضوعات نه چندان مناس�ب 
موضوعي است كه مي تواند نماي كاملي از رهاشدگي مهدهاي 
كودك را به تصوير بكش�د. اين در حالي اس�ت كه هفت س�ال 
نخس�ت زندگي طاليي تري�ن دوران براي آم�وزش و پرورش و 
شكل گيري شخصيت انسان هاست و همين مسئله حساسيت 
مهدهاي كودك و دوره پيش دبس�تاني را بيش از پيش روش�ن 
مي كند. وضعيت نابس�امان مهدهاي كودك اما با واكنش جدي 
مقام معظم رهب�ري همراه بود و ايش�ان در ديدار اخيرش�ان با 
رؤسا و مديران آموزش و پرورش با اشاره به رهاشدگي مهدهاي 
كودك تصريح كردند:»مهد كودك ها هم ذيل آموزش و پرورش 
است.« ايشان با تأكيد بر پايان بگومگوها در اداره مهدهاي كودك 
افزودن�د: »مهد كودك فقط يك مركز خدماتي نيس�ت كه بچه 
را حفظ كنند و خدمت بدهند بلكه به يك معنا مركز آموزش�ي 
و پرورش�ي اس�ت.« در پي اين تأكيد و تصريح رهبر انقالب بر 
مسئوليت آموزش و پرورش در امر اداره مهدهاي كودك سراغ 
وحيد قبادي دانا، رئيس سازمان بهزيستي رفتيم تا در گفت وگو 
با وي مسئله رهاشدگي مهدهاي كودك و برنامه هاي بهزيستي 
ب�راي واگذاري مهده�ا به آم�وزش و پ�رورش را واكاوي كنيم. 

آقاي دكتر قبادي دانا! از س�ال هاي پيش از يك طرف 
ميان بهزيس�تي و آم�وزش و پرورش اخت�الف نظر بر 
س�ر اداره مهدهاي كودك وجود دارد و از س�وي ديگر 
با چالش هايي در اين حوزه مواجه هس�تيم. دليل اين 
اختالف نظر تاريخي و چندين ساله سازمان بهزيستي و 

آموزش و پرورش براي اداره مهدكودك ها چه بود؟
 طبق ماده ۲۶ قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت و ماده 57 
قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه كشور، مجوز صدور و تأسيس 
مهدهاي كش��ور بر عهده بهزيستي گذاشته ش��ده است. همچنين 
طبق تبصره ۲ ماده ۲ قانون تأس��يس مراكز آموزش��ي و پرورش��ي 
غيردولتي موضوع آم��وزش و پرورش و مهدهاي ك��ودك به عهده 
وزارت آموزش و پرورش گذاشته شده است. همچنين موضوع نظارت 
بر امر آموزش و پرورش در مهدهاي ك��ودك بر عهده اين وزارتخانه 

و وظيفه صدور مجوز و برنامه براي آنها به عهده س��ازمان بهزيستي 
گذاشته شده است. 

 بر اين مبنا در سال هاي گذشته با توجه به موارد پيش گفته در قانون، 
اختالف نظرهايي بين متوليان امر در س��ازمان بهزيس��تي و وزارت 
آموزش و پرورش وجود داش��ته اس��ت كه وقتي آيين نامه اجرايي 
تبصره۲ ماده۲  قانون تأسيس مراكز آموزشي و پرورشي غيردولتي در 
كميسيون اجتماعي دولت مورد بررسي قرار گرفت و در هيئت وزيران 
به تصويب رسيد، توضيحات الزم و تقسيم وظايف الزم در ارتباط با 
موضوع اين بخش از قانون در آنجا به تفصيل ذكر ش��د و جلس��ات 

متعددي بين دستگاه هاي مربوط برقرار بود و اين ادامه دارد. 
با توجه به قوانين موجود مجوز تأسيس مهدكودك ها به 
عهده سازمان بهزيستي و مسئوليت تدارك محتواي 
آموزشي آنها به عهده وزارت آموزش و پرورش است و 
آيين نامه هايي در اين رابطه وجود دارد. با وجود تأكيدات 
قانوني اما بحث رهاشدگي مهدكودك ها موضوعي است 
كه براي همه ما به نوعي ملموس اس�ت. شما به عنوان 
رئيس س�ازمان بهزيس�تي دليل چالش هاي�ي كه در 

مهدهاي كودك وجود دارد را چه مي بينيد؟ 
متأسفانه در برخي مهدهاي كودك تخلفاتي صورت گرفت و مسائل و 
مشكالتي وجود داشت كه باعث شد مهدهاي كودك بيش از اينكه به 

عنوان يك كانون تربيتي و پرورشي براي رشد و استعداديابي و تعالي 
همه جانبه كودكان باشد، به عنوان يك مركز خدماتي در نظر گرفته 
شود.   به عنوان مثال تعرفه شهريه مهدهاي كودك توسط مجموعه 
حمايت از حقوق توليدكنندگان و مصرف كنندگان در وزارت صمت 
هرس��ال قيمت گذاري و اين باعث مي ش��ود يك ن��گاه خدماتي به 

مجموعه مهدهاي كودك در كشور وجود داشته باشد. 
 طبق فرمايش��ات مقام معظم رهبري در ديدار با مجموعه مديران 
وزارت آموزش و پرورش و ابراز نگراني و نارضايتي ايشان از وضعيت 
مهدهاي كودك و رها بودن آنها اين رهاش��دگي در برخي مهدهاي 
كودك در سال هاي اخير مشاهده شده و يكي از مشكالتي است كه 
ايش��ان به طور دقيق به آن پرداخته اند و يكي از معضالت و مسائل 

استراتژيك و اساسي براي مهدهاي كودك است. 
آيا مي توان گفت حضور دو متولي در حوزه اداره مهدهاي 
كودك باعث بروز چالش هاي بيش�تر و رهاشدگي اين 

نهاد مهم شده است؟
به نظر مي رسد وجود دو متولي براي اداره مهدهاي كودك باعث شده 
است  مجموعه ها هيچ كدام نتوانند به طور دقيق به وظايف خودشان 
عمل كنند. همچنين ساير مجموعه ها غير از دو مجموعه بهزيستي 
و آموزش و پرورش مانند شهرداري ها، ادارات و دستگاه هاي مختلف 
همچون وزارت فرهنگ و ارشاد و بسياري از مجموعه هاي ديگر تحت 

عنوان مجموعه هاي بازي يا مجموعه هاي سرگرمي يا مجموعه هاي 
نگهداري كودكان مجوز صادر مي كنند كه اين هم باعث شده است 
تش��ويش و بي نظمي بيش��تري در مديريت امور مهدهاي كودك 

مشاهده شود. 
البته سازمان بهزيستي پيش از اين، موضوع را با عزيزان در شوراي 

عالي انقالب فرهنگي در ميان گذاشته است. 
 م��ا در مرداد ماه طرح س��ازمان بهزيس��تي را به عن��وان »تحول 
مهدهاي كودك« و تبدي��ل آنها از »مركز نگه��داري« به »مركز 
فرهنگي، تربيتي رش��د و تعال��ي همه جانبه كودكان ب��ا تأكيد بر 
توانمندسازي و ارتقاي همه جانبه مهدهاي كودك«  تقديم شوراي 
عالي انقالب فرهنگي كرديم. آنجا هم براي اينكه تكليف مهدهاي 
كودك مشخص شود، بحث شده است يك متولي مسئوليت صفر 
تا صد مهدهاي كودك را عهده دار و پاسخگوي مسائل باشد و بتواند 

برنامه هاي مدون و از پيش تعيين شده داشته باشد. 
با عنايت به صحبت هاي مقام معظم رهبري در خصوص 
لزوم واگذاري مهدكودك به آموزش و پرورش و تأكيد بر 
مسئله آموزش در مهدهاي كودك، سازمان بهزيستي 
ب�راي تفوي�ض وظيف�ه وزارت آموزش و پ�رورش چه 
برنامه هايي دارد؟ آي�ا در اين باره ب�ا وزارت آموزش و 

پرورش تعامل داشته ايد؟
ما هم در بهزيس��تي ب��ه دنبال اين هس��تيم كه ان ش��اءاهلل بتوانيم 
دغدغه هاي مقام معظم رهبري را مرتفع كنيم. بر اين اس��اس اوالً با 
دستگاه متولي اين امر يعني آموزش و پرورش، بگومگويي نخواهيم 
داشت. اما انتظار داريم ساير دس��تگاه ها هم فرمايشات رهبر معظم 

انقالب را نصب العين قرار دهند. 
 ما تاكنون طبق قانون، مس��ئوليت صدور مجوز تأسيس مهدهاي 
كودك را به عهده داش��تيم اما هم اكنون آماده هس��تيم در صورت 
تصميم گي��ري نهادهاي باالدس��تي مانند ش��وراي عال��ي انقالب 
فرهنگي، مس��ئوليت صدور مجوزهاي محتواي كودك را هم مثل 
بقيه قسمت هايي كه به عهده آموزش و پرورش گذاشته شده است با 

شرايط قانوني واگذار كنيم تا يك متولي براي اين امر باشد. 
 البته اگر تصميم بر اين باش��د كه مسئوليت مهدهاي كودك به عهده 
سازمان بهزيستي گذاشته شود، در آن صورت هم آماده هستيم تا با ايجاد 
يك تحول در ساختار سازمان و برنامه و سياست هاي مهدهاي كودك  
شاهد بهبود وضعيت موجود باشيم و شرايطي ايجاد كنيم كه نگراني ها و 
دغدغه هاي مقام معظم رهبري هم نسبت به مهدهاي كودك رفع شود. 

مدارس غير دولتي
 عامل بازتوليد و گسترش فاصله طبقاتي

  كبري فرشچي 
وجهه هاي گوناگون��ي از »نابرابري« وجود دارد. ه��ر كدام از اين 
وجهه ها آثار و تبعاتي بر زندگي فرد و جامعه خواهند داش��ت، اما 
نابرابري آموزشي زيرساخت و بنيادي براي س��اير نابرابري ها در 
يك جامعه اس��ت. به همين دليل حتي كش��ورهايي با نظام هاي 
ليبرالي و نئوليبرالي هم چندان اقبالي به خصوصي سازي آموزش 
و سالمت ندارند. نابرابري هاي آموزشي در بُعد اجتماعي، موجب 
مي شود استعدادهاي برتر جامعه كه در بخش هاي كم برخوردار و 
خانواده هاي فقير متولد شده اند هرگز فرصت شكوفايي پيدا نكنند 
و در نتيجه جامعه بخشي از اس��تعدادهاي پنهان در قشر متوسط 
و ضعيف خود را از دس��ت مي دهد. اما از بعد فردي هم تحصيالت 
و آموزش در زندگي آينده يك فرد تأثير غير قابل انكاري دارد. بر 
اين اساس اگر دانش آموزان يك جامعه به واسطه طبقه اقتصادي 
– اجتماعي خود از عدالت آموزش��ي برخوردار نباشند اين مسئله 
تمام زندگي و انتخاب هاي بعدي پيش روي آنها را تحت  تأثير قرار 
مي دهد. در چنين ش��رايطي انگار يك چرخه ش��كل مي گيرد و 
نابرابري آموزشي موجب مي شود تا ساير نابرابري ها و بي عدالتي ها 

تشديد و بازتوليد شود. 
نتايج مطالعه اي كه س��ال 9۶ در دفتر مطالعات اجتماعي وزارت 
رفاه انجام شد نش��ان مي دهد سهم س��ه دهك  باالي درآمدي از 
ظرفيت 15رش��ته  منتخب دو دانش��گاه شهيد بهش��تي و عالمه 
طباطبايي تقريباً شش برابر دهك هاي كم درآمد است... 40درصد 
دانش آموختگان ساكن در پردرآمدترين دهك اقتصادي درست 
يك س��ال بعد از اتمام تحصيالت، شاغل ش��ده  و به نسبت ساير 
دانشجويان درآمد بيشتري هم كس��ب كرده اند... دانشجويان سه 
دهك باالي درآمدي بالفاصله پس از فارغ التحصيلي استخدام )نه  
به معناي اشتغال( مي شوند و ميزاني از درآمد را )به طور ميانگين از 
۲50هزار تومان تا 550 هزار تومان( كسب مي كنند، اما در مقابل 
سهم سه دهك پايين درآمدي تقريباً صفر است. تفاوت در درآمد 
دانش آموختگان ساكن دهك هاي درآمدي در حالت اشتغال هم 
بسيار زياد است. جالب اينجاست با اينكه دانش آموختگان دهك 
دهم پس از اشتغال، به طور متوسط ماهانه يك ميليون و 400 هزار 
تومان درآمد كسب مي كنند، درآمد فارغ التحصيالن دهك هاي اول 

تا سوم، همچنان صفر است!
اين آمار نشان مي دهد دانشجويان عضو دهك هاي پايين در يك 
دانشگاه، پس از فارغ التحصيلي نسبت به دانشجويان همان دانشگاه 
كه در دهك هاي باال هستند، فرصت هاي بسيار كمتري براي درآمد 
و شغل پيدا مي كنند، در حالي كه اين دانشجويان از لحاظ هوش 
و استعداد در يك گروه جاي مي گيرند، اما نابرابري هاي اقتصادي 

مانع پيشرفت آنها در ساير مراحل زندگي مي شود. 
بر اساس پژوهشي كه در انگلستان انجام شده است، طبق گزارشات 
آم��اري دانش آموزاني كه در مدارس خصوص��ي درس خوانده اند 
هفت برابر بيشتر از س��اير دانش آموزان در دانشگاه هاي آكسفورد 
و كمبريج پذيرش مي ش��وند. اين رون��د خود را در ب��ازار كار هم 
نشان مي دهد؛ كس��اني كه در مدارس خصوصي درس خوانده اند 
در باالترين رده هاي شغلي انگلستان قرار مي گيرند؛ ۶5 درصد از 
قضات عالي رتبه، 5۲ درصد از ديپلمات ها و ۲9درصد از قانونگذاران 
و نمايندگان مجلس از بين اين افراد هستند. مدرسه »ايتون« در 
بين فارغ التحصيالن خود تاكنون ۲0 نخس��ت وزير داشته است. 

جانسون نخست وزير كنوني نيز از فارغ التحصيالن ايتون است. 
در ايران هم چند سالي مي شود گس��ترش مدارس غير انتفاعي و 
نابرابري آموزشي ناشي از ش��كاف هاي طبقاتي به شكلي عيان تر 
از هميشه خود را در نتايج كنكور سراسري دانشگاه ها نشان داده 
اس��ت. نتايج كنكور 98 اما اوج نمايش اين نابرابري آموزشي بود. 
نتايج اين كنكور نشان داد رتبه هاي زير هزار را عموماً دانش آموزان 
تحصيلكرده در مدارس غير دولتي كسب كرده اند و سهم مدارس 
دولتي از رتبه هاي برتر كنكور كه صندلي رشته هاي پر متقاضي در 

دانشگاه هاي برتر را به نام خود مي كنند تقريباً هيچ بود!
اين نتايج از تعميق ش��كاف آموزشي در كش��ور حكايت داشت؛ 
شكافي كه به افزايش بيش��تر فاصله هاي طبقاتي و بازتوليد فقر و 

نابرابري منتهي خواهد شد. 
اين در حالي است كه بر اساس اصل ۳ و ۳0 قانون اساسي جمهوري 
اسالمي ايران، دولت  موظف  است  وسايل  آموزش  و پرورش  رايگان  
را براي  همه  ملت  تا پايان  دوره  متوس��طه  فراهم  س��ازد و وسايل  
تحصيالت  عالي  را تا س��ر حد خودكفايي  كش��ور به  ط��ور رايگان  
گسترش  دهد. عالوه بر اين س��ال 58 شوراي انقالب مدارس ملي 
)غير دولتي( بر جاي مانده از دوران پهلوي را در راستاي دسترسي 
به عدالت توزيعي و توجه به اقش��ار محروم جامعه حذف كرد، اما 
تنها 9س��ال بعد يعني در 5 خرداد سال ۶7 مجلس قانون مدارس 
غير انتفاعي را با وجود تضاد با روح قانون اساسي به تصويب رساند؛ 
قانوني كه بهانه تصويبش كمك به دولت براي پوش��ش كيفي تر 
آموزش ب��راي دانش آموزاني بود كه در م��دارس دولتي تحصيل 
مي كنند! اما نتايج كنكور س��ال گذشته نش��ان داد اين قانون نه 
فقط به چنين هدفي دست نيافته بلكه در مسير معكوس حركت 

كرده است. 
گره خوردن برخورداري از يك آموزش خوب و با كيفيت با تمكن 
مالي و پول عامل اساسي در ايجاد اين شكاف و بي عدالتي تربيتي 
كيفي است و نظام آموزشي كه بايد عامل توسعه عدالت اجتماعي 
باشد، عامل مهم و ريشه اي در بازتوليد و گسترش فاصله طبقاتي 
مي شود.  وقتي برخورداري از تربيت رسمي و عمومي با كيفيت در 
اين كش��ور با عواملي چون قدرت و تمكن مالي خانواده ها و محل 
سكونت، قدرت سياسي، اجتماعي و پش��تيباني مناسب از ناحيه 
خانواده گره بخورد، بخش گس��ترده تري از جامعه ك��ه ناگزير از 
تحصيل در مدارس بي كيفيت دولتي هس��تند فرصت و موقعيت 
برخورداري از يك آموزش و تربيت مناس��ب و متعالي براي رشد 
فردي و اجتماعي را از دس��ت مي دهند. بنابراين گ��روه زيادي از 
دانش آموزان جامعه آمادگي براي مشاركت در يك حيات اجتماعي 
مناسب را نخواهند داشت و اين موجب مي شود رشد و تعالي كلي 

جامعه تحت تأثير قرار بگيرد. 
يك واقعيت غير قابل انكار و كمتر مورد توجه واقع شده اين است 
كه وقتي فقر و نابرابري از يك حدي عبور مي كند، ديگر تنها اقشار 
ضعيف جامعه نيس��تند كه ش��رايط زندگي نامناس��بي را تجربه 
مي كنند بلكه اين نابرابري و بي عدالتي چرخه اي را ايجاد مي كند 
كه منجر به شكل گيري و بازتوليد آسيب هاي اجتماعي خواهد شد. 

چنين شرايطي بقاي ثروتمندان را هم تهديد خواهد كرد! 
شايد همين استدالل جوامع ليبرالي را هم بر آن داشته است تا از 

خصوصي سازي آموزش تا حد امكان چشم پوشي كنند. 

تکرار چرخه معيوب شکاف آموزشي با قانون!
   زهرا چيذري 

آموزش و پرورش يكي از زيربنايي ترين نهادها در هر كشوري است كه مسئوليت 
تربيت نيروي انساني و رشد و تعالي اجتماعي را به عهده دارد. به همين دليل اين 
ساختار در همه دنيا از اهميت ويژه اي برخوردار است و آسيب هاي آن مي تواند 
چندين نس�ل يك جامعه را با چالش مواجه س�ازد. از اين رو هم در تمام دنيا بر 
مسئله دسترسي به آموزش همگاني تأكيد ويژه اي وجود دارد و هم اساس بحث 
آموزش و پرورش رايگان براي در دسترس قرار دادن آموزش و تربيت براي همگان 
از اولويت هاست. شخصيت افراد در سنين كودكي شكل مي گيرد و برخورداري از 

آموزش و تربيت مناسب در كودكي مي تواند موثر باشد. 
در ايران هم طبق قانون اساسي بايد همه آحاد جامعه  از دسترسي رايگان به آموزش 
و پرورش برخوردار باشند. بنابراين عدالت آموزشي يكي از مهم ترين موضوعاتي 
است كه مي تواند به شناسايي استعدادهاي درخشان منتهي و مانع از اين شود كه فقر 
و طبقه اجتماعي سرنوشت و آينده افراد را رقم بزند. با تمام اينها اما نظام آموزشي ما 

از برخي چالش هاي زيربنايي رنج مي برد. مهدهاي كودك و پيش دبستاني با تمام 
اهميتي كه در شكل گيري ش�خصيت افراد دارد و به رغم داشتن دو متولي به حال 
خود رها شده و س�ند تحول بنيادين آموزش و پرورش با وجود تأكيدات چند باره 
رهبر انقالب هنوز اجرايي نشده است و در اين خأل،  اس�ناد غير بومي و در تضاد با 
فرهنگ و ارزش هاي ايراني – اس�المي همچون سند ۲۰3۰ جاي آن را گرفته اند. از 
همه اينها مهم تر بحث نابرابري هاي آموزشي گسترده اي است كه با رشد و توسعه 
مدارس غير دولتي و ويژه در جامعه شكل گرفته است؛ مدارسي كه اصلي ترين شرط 
راه يابي به آنها توانايي پرداخت شهريه است و همين مسئله هم موجب شده است 
تنها طبقات باالي اجتماع و ساكنان مناطق مرفه در كالنشهرها بتوانند فرزندانشان 
را به مدارس غير دولتي بفرستند. خروجي اين بي عدالتي آموزشي آمار قابل تأمل 
پذيرفته ش�دگان كنكورهاي سراسري دانشگاه هاس�ت كه دانش آموزان مدارس 
دولتي هيچ س�همي در رتبه هاي برتر آن ندارند و اين يعن�ي در درازمدت طبقات 
متوسط و ضعيف جامعه هيچ سهمي از دانشگاه ها و رشته هاي برتر نخواهند داشت. 

بر اين اساس هم رهبر معظم انقالب در ديدار اخيرش�ان با رؤسا و مديران آموزش 
و پرورش بر موضوع عدالت آموزشي تأكيد كردند. ايشان تصريح كردند: »مراقب 
باشيم مدارس دولتي جوري نباشد كه دانش آموزي كه در مدارس دولتي تحصيل 
مي كند، احساس كند كه مثالً فرض كنيد امكان قبولي اش در كنكور كمتر است؛ اين 
]طور[ نبايد باشد. يعني بايد ما سطح مدارس دولتي را هم از لحاظ آموزش و هم از 
لحاظ پرورش، طوري باال بياوريم كه خود آن دانش آموز احساس اعتماد كند، خانواده  
او هم كه مي خواهند اين فرزند را بفرستند به مدرسه  دولتي، احساس نكنند كه دارند 

او را به جايي بي پناه مي فرستند و رها مي كنند؛ اين جوري نبايد باشد. 
بايد به مدارس دولتي به معناي واقعي كلمه رس�يدگي بش�ود.« لزوم شناسايي 
استعدادهاي درخش�ان و جدي گرفتن المپيادها، واگذاري مهدهاي كودك به 
آموزش و پرورش و هشدار درباره اجراي س�ند ۲۰3۰ و لزوم اجرايي شدن سند 
تحول بنيادين آموزش و پرورش از ديگر محورهاي اين ديدار بود. در اين ويژه نامه 

بنا داريم مطالبات رهبري را در اين محورها مورد واكاوي قرار دهيم. 

کار مهدکودک ها را چندمتولي بودن خراب کرده است
رئيس سازمان بهزيستي در گفت وگو با »جوان«: آماده واگذاري مهدهاي كودك به آموزش و پرورش هستيم

وج�ود دو متولي ب�راي اداره مهدهاي كودك 
باع�ث ش�ده اس�ت  مجموعه ه�ا هيچ كدام 
نتوانند ب�ه طور دقي�ق به وظايف خودش�ان 
عمل كنن�د. همچنين س�اير مجموعه ها غير 
از دو مجموعه بهزيس�تي و آموزش و پرورش 
مانن�د ش�هرداري ها، ادارات و دس�تگاه هاي 
مختلف  مجوز صادر مي كنند كه اين هم باعث 
شده اس�ت تش�ويش و بي نظمي بيشتري در 
مديريت امور مهدهاي كودك مشاهده شود. 

و  موقعيت ه�ا  فرصت ه�ا،  بي�ن  تض�اد 
انتظ�ارات مس�ئله پيچي�ده اي اس�ت ك�ه 
به اي�ن راحتي ه�ا نمي ت�وان براي�ش راه حل 
ارائه ك�رد . اگ�ر بخواهي�م  از منظ�ر عدالت 
آموزش�ي ن�گاه كني�م م�دارس س�مپاد 
تيزهوشان با عدالت آموزش�ي مغايرت دارد

چالش نابرابري مدارس دولتي و غيردولتي
 در گفت وگو با دكتر سيد مجيد حسيني

 فاصله تهران 
 با برخي نقاط کشور  
57 برابر است!
 ۷۰ درصد مدارس غيرانتفاعي
 در تهران قرار دارند

نتايج كنكور سال 98 شوكي بزرگ به بدنه نظام آموزشي كشور 
بود. در ميان پذيرفته ش�دگان كنكور سراسري با رتبه زير هزار 
حتي يك نفر از دانش آموزان مدارس دولتي هم ديده نمي ش�د! 
اين مسئله نش�ان داد به رغم تأكيد قانون اساسي كشورمان بر 
برخورداري تمامي آحاد جامعه از آم�وزش و پرورش رايگان و با 
كيفيت، در نظام آموزش�ي ما درآمد، منطقه جغرافيايي و طبقه 
اجتماع�ي يك�ي از معيارهاي اصل�ي دريافت آم�وزش كيفي و 
برخورداري از تربيت و پرورش متعالي شده است. با اين اوصاف 
روزبه روز ش�اهد تنزل كيفي مدارس دولتي و دانش آموزان اين 
مدارس كه از اقشار متوسط و ضعيف جامعه هستند خواهيم بود 
و در مقابل طبقات متمول جامع�ه مي توانند با صرف هزينه هاي 
بيشتر فرزندانشان را به مدارسي بسپارند كه آينده شغلي شان 
را هم تضمي�ن مي كن�د و انتخاب هاي بهتري را پيش رويش�ان 
مي گذارد. اين روند به جايي رس�يده اس�ت كه در عمل اقشار و 

طبقات اجتماعي ضعيف از تحصيل در دانش�گاه ها و رشته هاي 
برتر محروم مي مانند. تض�اد اين اتفاق با روح قانون اساس�ي و 
روح انقالب اس�المي موضوعي اس�ت كه ض�رورت بازنگري در 
ساختارهاي فعلي نظام آموزش و پرورش را جدي تر مي كند؛ امري 
كه مورد تأكيد و مطالبه رهبر معظم انقالب هم بوده و هست، اما در 
اين ميان تعارض منافع برخي مديران مانع از اين بازنگري مي شود 
و اصالح روندهاي موجود را با چال�ش مواجه مي كند. طبق آمار 
رسمي وزير آموزش و پرورش ۲۲5 مدير مدارس دولتي همزمان 
مدرسه غيرانتفاعي دارند! ظاهراً اين كار كاماًل هم قانوني است و 
يكي از شروط صدور مجوز مدارس غيرانتفاعي سوابق مديريتي 
در آموزش و پرورش است. با چنين اوصافي آيا مي توان به اصالح 
نابرابري هاي آموزشي ناش�ي از مدارس خاص و غير دولتي اميد 
بست؟ براي پاسخ به اين سؤال سراغ دكتر سيدمجيد حسيني، 

استاديار دانشگاه تهران رفته و با وي به گفت وگو نشسته ايم. 

نفوذ مديران غربزده، مانع اجراي سند تحول
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بررسي بايدها و نبايدهاي مدارس سمپاد و المپيادها

بها دادن به سمپاد به دليل حفظ ثروت ملی است


