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ﺗﻮزﯾﻊ ﻧﺎﻋﺎدﻻﻧﻪ اﻣﮑﺎﻧﺎت آﻣﻮزﺷﯽ در ﻣﺪارس اﯾﺮان

آرام ﻇﺎﻫﺮی
ﺑﯽ ﺷﮏ اﯾﺮان ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از
ﮐﺸﻮرﻫﺎي ﭘﺮﺟﻤﻌﯿﺖ در ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ،
داراي دﺳﺘﮕﺎه آﻣﻮزﺷﯽ اي اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺳﺎﻻﻧﻪ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻣﯿﻠﯿﻮن داﻧﺶ آﻣﻮز
در آن ﺑﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻣﯿﭙﺮدازﻧﺪ و در
اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﻧﺒﻮد اﻣﮑﺎﻧﺎت آﻣﻮزﺷﯽ
ﻣﻨﺎﺳﺐ و اﺳﺘﺎﻧﺪارد در اﮐﺜﺮ ﻣﺪارس
و ﺗﻮزﯾﻊ ﻧﺎﻋﺎدﻻﻧﻪ اﻣﮑﺎﻧﺎت آﻣﻮزﺷﯽ
اﺳﺘﺎﻧﺪارد و ﺑﻪ روز در ﺑﯿﻦ آﻧﻬﺎ،
ﺟﺎﯾﯽ ﺑﺮاي ﺑﺤﺚ و ﻧﻘﺪ ﻣﻮﺷﮑﺎﻓﺎﻧﻪ
ﻣﯽ ﮔﺬارد .از ﻫﻤﯿﻦ ﺟﻬﺖ ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ
اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻋﻮاﻣﻞ و دﻻﯾﻞ
اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺤﺮان ﻫﺎﯾﯽ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﻮد
ﮐﻪ ﮔﻮﯾﺎ ﻣﺴﺌﻮﻻن ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻧﻪ ﭼﺸﻤﯽ
ﺑﺮاي دﯾﺪن و ﻧﻪ ﮔﻮﺷﯽ ﺑﺮاي
ﺷﻨﯿﺪن آن دارﻧﺪ و ﺑﺎ وﻋﺪه
وﻋﯿﺪﻫﺎي ﺑﺪور از ﭘﺎﯾﺒﻨﺪي و ﻋﻤﻞ
ﮐﺮدن ﺑﻪ آﻧﻬﺎ روزﮔﺎر ﻣﯽ ﮔﺬراﻧﻨﺪ.
اﻣﺮوزه ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻓﺮﺳﻮدﮔﯽ ﺑﺎﻓﺖ
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ و وﺳﺎﯾﻞ آﻣﻮزﺷﯽ در
ﻣﺪارس ﺷﺎﻫﺪ ﺗﻮزﯾﻊ ﻧﺎﻋﺎدﻻﻧﻪ
اﻣﮑﺎﻧﺎت آﻣﻮزﺷﯽ در ﺑﯿﻦ ﻣﺪارس
ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﻣﺸﮑﻼت
ﻣﻬﻢ در راه ﺗﺤﺼﯿﻞ داﻧﺶ آﻣﻮزان و
ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎي آﻧﻬﺎﺳﺖ .ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ
ﮔﺴﺘﺮش ﻣﺘﻮازن و ﻋﺎدﻻﻧﻪ اﻣﮑﺎﻧﺎت
آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﺮاي ﺗﻤﺎﻣﯽ داﻧﺶ آﻣﻮزان
اﻣﺮي ﺿﺮوري اﺳﺖ ،ﺑﻪ وﺟﻮد
آوردن زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ ﻫﺎي ﻻزم ﺑﺮاي
ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ اﻣﮑﺎﻧﺎت آﻣﻮزﺷﯽ
ﻫﻢ اﻣﺮي ﮐﺎﻣﻼٌ ﺿﺮوري ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ
ﮐﻪ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﻧﻈﺎم آﻣﻮزﺷﯽ در
ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﯽ در ﺗﻤﺎﻣﯽ آﻧﻬﺎ ،اﻋﻢ
از زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ ﻫﺎ و ﺗﻬﯿﻪ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻻزم
ﺑﺮاي آﻣﻮزش ﺻﺤﯿﺢ ،ﭘﻮﯾﺎ و ﺑﺎ ﺑﺎزده
ﻣﺜﺒﺖ ﺷﮑﺴﺖ ﺧﻮرده اﺳﺖ؛ ﭼﺮاﮐﻪ
ﮔﺰارش ﻫﺎ ﺣﺎﮐﯽ از آن اﺳﺖ ﻫﺮ
ﺳﺎل ﺳﻄﺢ ﺳﻮاد ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﮔﺎن
داﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎ ﮐﻪ ﻫﻤﺎن داﻧﺶ آﻣﻮزان
ﻣﺪارس اﯾﺮان ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﭘﺎﯾﯿﻦ و ﭘﺎﯾﯿﻦ
ﺗﺮ ﻣﯽ آﯾﺪ و اﯾﻦ روﻧﺪ در ﮐﺎﻫﺶ
ﺑﺎر ﻋﻠﻤﯽ داﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
اﻓﺰاﯾﺶ اﻧﺴﺎﻧﻬﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻣﺪرك ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ
ﺑﺎﻻ وﻟﯽ ﮐﻢ ﺳﻮاد ﮐﻪ دﭼﺎر ﺗﻮﻫﻢ
ﻋﻠﻢ زدﮔﯽ ﺷﺪه اﻧﺪ ،ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﮐﻤﺒﻮد وﺗﻮزﯾﻊ ﻧﺎﻫﻤﮕﻮن
اﻣﮑﺎﻧﺎت آﻣﻮزﺷﯽ در اﮐﺜﺮ ﻣﺪارس
ﮐﺸﻮر ﺷﺎﻫﺪ اﻓﺖ ﮐﯿﻔﯿﯿﺖ آﻣﻮزﺷﯽ و

ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﭘﺎﯾﯿﻦ آﻣﺪن ﺳﻄﺢ ﺳﻮاد
داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﻮد و اﯾﻦ اﻣﺮ
ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه اﻫﻤﯿﯿﺖ و ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺧﺎص
اﻣﮑﺎﻧﺎت آﻣﻮزﺷﯽ در ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن ﺳﻄﺢ
ﺳﻮاد داﻧﺶ آﻣﻮزان و ﺗﺴﻬﯿﻞ اﻣﺮ
آﻣﻮزش ﺑﺎ ﺑﺎزده ﻣﺜﺒﺖ اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ
ﻣﯽ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﺑﺮرﺳﯽ و ﮐﻨﺪﮐﺎو
درﺑﺎره ي ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﯽ ﭼﻮن ﮐﻤﺒﻮد
ﻓﻀﺎي آﻣﻮزﺷﯽ ،ﮐﻤﯿﯿﺖ و ﮐﯿﻔﯿﯿﺖ
اﻣﮑﺎﻧﺎت آﻣﻮزﺷﯽ و ﻧﺤﻮه ﺗﻮزﯾﻊ
آن ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ و ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ
ﭼﺸﻢ ﭘﻮﺷﯽ اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺧﺒﺮﮔﺰاري ﻫﺎي اﯾﺮان،
ﺑﯿﺶ از  20ﻧﻮع ﻣﺪرﺳﻪ در ﻧﻈﺎم
آﻣﻮزﺷﯽ ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﯽ وﺟﻮد
دارد .ﮐﻪ ﻫﺮﮐﺪام از اﯾﻦ ﻣﺪارس ﺑﺎ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﮐﻪ دارﻧﺪ ،ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ
ﻃﺒﻘﻪ ﺧﺎﺻﯽ از ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﺮﺧﯽ
از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺧﺒﺮي در اﯾﺮان از اﯾﻦ
ﺣﮑﺎﯾﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ،ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺑﻨﺪي
ﺗﻨﻮع ﻣﺪارس در ﻧﻈﺎم آﻣﻮزﺷﯽ
ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﯽ از ﻣﺮز ﺗﻘﺴﯿﻢ
ﺑﻨﺪي ﻫﺎي درآﻣﺪي و ﭘﺎﯾﮕﺎه
اﻗﺘﺼﺎدي ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎ ﻓﺮاﺗﺮ
رﻓﺘﻪ و ﺑﻪ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺑﻨﺪي ﻫﺎي
ﻣﻨﺰﻟﺘﯽ و ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺑﻨﺪي ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ
ﻗﺪرت ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻧﻈﺎﻣﯽ و
ﺗﻔﺎوت ﮔﺮوه ﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
ﺳﺮاﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ .آري در
ﺟﺎﻣﻌﻪ اي ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ،ﺗﺤﺼﯿﻞ در
ﻧﻈﺎم آﻣﻮزﺷﯽ ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ دور از
اﻧﺘﻈﺎر ﻧﯿﺴﺖ و اﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪه ﺷﻮم
دﯾﺮ ﯾﺎ زود ﭘﯿﺎﻣﺪ ﻫﺎي وﯾﺮاﻧﮕﺮي را
در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ ﺟﺎي ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺬاﺷﺖ.
ﻫﻤﯿﻦ ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎي ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮ در ﻣﺪارس
ﺑﺮاي داﻧﺶ آﻣﻮزان ،ﺑﻪ ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎي
ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮ در دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ
و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎي ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮ در

دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺑﺮاي آﻧﻬﺎ ﻣﻨﺠﺮ
ﺷﺪه و ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮي از ﻧﻮع ﺗﺒﻌﯿﺾ را در
ﻧﻈﺎم اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﻬﺎدﯾﻨﻪ ﻣﯽ ﺳﺎزد .ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﻫﻨﮕﺎم ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻦ از
ﺗﺤﺼﯿﻼت داﻧﺶ آﻣﻮزان ،ﺑﺤﺚ
ﻣﺪارس دوﻟﺘﯽ و ﻏﯿﺮ دوﻟﺘﯽ
)ﺧﺼﻮﺻﯽ( ﺑﻪ ﻣﯿﺎن ﻣﯽ آﯾﺪ ،و ﻫﻤﯿﻦ
ﻣﺪارس ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻧﻤﺎدي از وﺟﻮد
ﺗﺒﻌﯿﺾ و ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮي ﻗﻠﻤﺪاد ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﯾﮑﯽ از ﻣﺴﺌﻮﻻن ﻧﻈﺎم آﻣﻮزﺷﯽ
ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﯽ در ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﺎ
ﺧﺒﺮﮔﺰاري ﻣﻬﺮ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ :ﻣﻌﺪود
اﻣﮑﺎﻧﺎت آﻣﻮزﺷﯽ در ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺳﻠﯿﻘﻪ اي،
ﻣﺪﯾﺮﯾﯿﺖ و اﯾﺠﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ و اﯾﻦ
ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻀﯿﯿﻊ ﺣﻘﻮق آﻣﻮزﺷﯽ و اﯾﺠﺎد
ﻣﺤﺪودﯾﺖ آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﯿﺸﻮد؛ اﮔﺮﭼﻪ
ﺳﺨﻨﺎن اﯾﻦ ﻣﻘﺎم آﻣﻮزﺷﯽ در ﺗﺎﯾﯿﺪ
وﺿﻊ اﺳﻒ ﺑﺎر ﻣﻮﺟﻮد دور از ﺣﻘﯿﻘﺖ
ﻧﯿﺴﺖ ،اﻣﺎ ﻧﺒﻮد ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز
روﺷﻦ در ﺟﻬﺖ رﻓﻊ ﺗﺒﻌﯿﺾ ﻫﺎي

ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎي ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮ در ﻣﺪارس ﺑﺮاي
داﻧﺶ آﻣﻮزان ،ﺑﻪ ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎي ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮ
در دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ
ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎي ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮ در دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ
ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺑﺮاي آﻧﻬﺎ ﻣﻨﺠﺮ ﺷﺪه و ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮي
از ﻧﻮع ﺗﺒﻌﯿﺾ را در ﻧﻈﺎم اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
ﻧﻬﺎدﯾﻨﻪ ﻣﯽ ﺳﺎزد.
آﻣﻮزﺷﯽ اﺳﺘﺎﻧﺪارد و ﺑﻪ روز ﺑﺎ ﺻﺮف
ﻫﺰﯾﻨﻪ )ﺷﻬﺮﯾﻪ( ﮐﻪ ﻃﺒﻌﺎٌ ﺧﺎﻧﻮاده
ﻫﺎي ﻣﺘﻤﮑﻦ از ﻋﻬﺪه آن ﺑﺮ ﻣﯽ
آﯾﻨﺪ ،ﻧﻮﻋﯽ ﺗﺒﻌﯿﺾ و ﻧﺎﻋﺪاﻟﺘﯽ
آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽ آﯾﺪ .داﻧﺶ

ﺷﻌﺎر ﺳﺮدﻣﺪاران ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﯽ

ﻫﻤﻮاره ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ ،اﯾﺮان را
ﺳﺮاﺳﺮ ﻣﺪرﺳﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ
ﮔﺴﺘﺮده در ﻧﻈﺎم آﻣﻮزﺷﯽ
ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﯽ ،از ﻣﻌﺪود ﺣﻘﺎﯾﻘﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺴﺌﻮﻻن ﻧﻈﺎم ﺑﻪ آن ﭘﯽ
ﻧﺒﺮده اﻧﺪ و ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻧﻤﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻪ
آن ﭘﯽ ﺑﺒﺮﻧﺪ.
ﺑﺮﺧﻮرداري از ﻓﻀﺎ و اﻣﮑﺎﻧﺎت

آﻣﻮزان ﻋﺸﺎﯾﺮ و روﺳﺘﺎﯾﯽ اي را
در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ﮐﻪ در ﻓﺼﻮل ﺳﺮد و
ﮔﺮم از وﺳﺎﯾﻞ ﮔﺮﻣﺎﯾﺸﯽ و
ﺳﺮﻣﺎﯾﺸﯽ ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و ﮔﺎﻫﺎٌ
ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮﻫﺎ ﺑﺎ ﭘﺎي ﭘﯿﺎده ﺧﻮد را ﺑﻪ
ﻣﺪارس ﮐﺎه ﮔﻠﯿﺸﺎن ﻣﯿﺮﺳﺎﻧﻨﺪ؛

ﻣﺪارﺳﯽ ﻏﯿﺮ اﯾﻤﻦ و ﺑﻌﻀﺎٌ ﮐﭙﺮي ﮐﻪ
ﺷﺮاﯾﻂ ﺟﻮي ﻧﺎﻣﺴﺎﻋﺪ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ
ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻌﻄﯿﻠﯽ آﻧﻬﺎ ﻣﯽ ﺷﻮد .داﻧﺶ
آﻣﻮزان اﺳﺘﺎن ﻫﺎ و ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻫﺎي
ﺣﺎﺷﯿﻪ اﯾﺮان را در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ﮐﻪ
ﺣﺘﯽ ﺑﺎ ﺻﺮف ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎي ﭼﻨﺪ ﺻﺪ
ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ در ﻣﺎه ﺑﺮاي ﻣﺪارس
دوﻟﺘﯽ ﻋﺎدي ﮐﻪ ﻃﺒﻖ ﻣﺎده ﺳﯽ ام
ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺗﺤﺼﯿﻞ در آﻧﻬﺎ
راﯾﮕﺎن ﺑﺎﺷﺪ ،از ﺑﺮﺧﻮرداري از
اﺑﺘﺪاﯾﯽ ﺗﺮﯾﻦ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﻨﺎﺳﺐ
آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ وﺳﺎﯾﻞ ﺻﻤﻌﯽ و
ﺑﺼﺮي ،آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﻫﺎي اﯾﻤﻦ و
اﺳﺘﺎﻧﺪارد و ﺑﻪ روز ،ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎي
ﻓﻌﺎل و ﮐﺎرﮔﺎه ﻫﺎي ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮي
و  ...ﻣﺤﺮوم ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﭼﻨﺪ ﺷﺎﺧﺺ ﻣﯽ
ﺗﻮان ﻧﺸﺎن داد ﻧﺎ ﺑﺮاﺑﺮي در آﻣﻮزش
ﺑﻪ ﭼﻪ ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﻣﯿﺰان
ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪي ﻃﺒﻘﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﺎﻣﻌﻪ از
آﻣﻮزش در ﭼﻪ ﺣﺪي اﺳﺖ؟ و اﯾﻨﮑﻪ
ﮐﯿﻔﯿﯿﺖ آﻣﻮزش در ﺑﯿﻦ ﻣﺪارس ﺑﻪ

ﭼﻪ ﻧﺤﻮي اﺳﺖ؟ ﭼﺮا ﻣﺪارس
ﻓﺮادﺳﺘﺎن ﺑﺎ ﻣﺪارس ﻓﺮودﺳﺘﺎن
ﺗﻔﺎوت دارد؟ و اﯾﻨﮑﻪ ﭼﺮا ﻣﻌﻠﻤﺎن
ﺧﻮب ،ﻋﻤﺪﺗﺎٌ در ﻣﺪارس ﻓﺮادﺳﺘﺎن
ﺧﺪﻣﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ؟ در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﯾﮑﯽ
از ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎ ،ﻣﯿﺰان اﻣﮑﺎﻧﺎت و
ﺗﺠﻬﯿﺰات آﻣﻮزﺷﯽ اﺳﺖ .ﺑﻪ اﯾﻦ
ﺧﺎﻃﺮ ﮐﻪ ﺗﻔﺎوت ﺑﺴﯿﺎري در ﺑﯿﻦ
ﻣﺪارس از ﻟﺤﺎظ ﺑﺮﺧﻮرداري از
اﻣﮑﺎﻧﺎت آﻣﻮزﺷﯽ وﺟﻮد دارد .اﯾﻦ
ﺗﻔﺎوت ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ در ﻣﯿﺎن ﻣﺪارس
دوﻟﺘﯽ و ﺧﺼﻮﺻﯽ وﺟﻮد دارد ﺑﻠﮑﻪ
در ﻣﯿﺎن ﻣﺪارس دوﻟﺘﯽ ﻫﻢ ﺑﺴﯿﺎر
ﻓﺎﺣﺶ اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﺴﯿﺎري از از ﺻﺎﺣﺐ ﻧﻈﺮان
در اﻣﺮ آﻣﻮزش در اﯾﺮان ،آﻣﻮزش
در ﻧﻈﺎم ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﯽ ﮐﺎﻻﯾﯽ
ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺑﯿﺶ ﻧﯿﺴﺖ .آﻣﺎرﻫﺎ از
ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺑﯽ ﺳﻮاد ده ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮي
ﺣﮑﺎﯾﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ؛ اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ
اﺳﺖ ،ﺷﻌﺎر ﺳﺮدﻣﺪاران ﺟﻤﻬﻮري
اﺳﻼﻣﯽ ﻫﻤﻮاره ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﻮده اﺳﺖ
ﮐﻪ ،اﯾﺮان را ﺳﺮاﺳﺮ ﻣﺪرﺳﻪ ﻣﯽ
ﮐﻨﯿﻢ! .ﺷﺎﯾﺪ اﯾﺮان را ﺳﺮاﺳﺮ ﻣﺪرﺳﻪ
ﮐﺮده ﺑﺎﺷﻨﺪ اﻣﺎ ﻧﺘﺎﯾﺞ و آﻣﺎر و ارﻗﺎم
ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ي اﯾﻦ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﮐﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ آﻣﻮزﺷﯽ ﺟﻤﻬﻮري
اﺳﻼﻣﯽ از ﺗﺒﻌﯿﺾ ﻫﺎ و ﻧﺎﻋﺪاﻟﺘﯽ ﻫﺎي
ﻣﻮﺟﻮد در ﮐﻞ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺟﻤﻬﻮري
اﺳﻼﻣﯽ در اﻣﺎن ﻧﻤﺎﻧﺪه اﺳﺖ و
ﮐﺎراﯾﯽ آن روز ﺑﻪ روز ﺑﯿﺸﺘﺮ زﯾﺮ
ﺳﻮال ﻣﯽ رود.
وﺟﻮد ﭘﻨﺞ ﻧﻮع ﻣﺪرﺳﻪ دوﻟﺘﯽ ﺑﺎ
اﻣﮑﺎﻧﺎت آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﺘﻔﺎوت ﭼﻪ از
ﻟﺤﺎظ ﮐﻤﯽ و ﭼﻪ از ﻟﺤﺎظ ﮐﯿﻔﯽ،
ﯾﮏ ﻧﻮع ﺗﺮاژدي اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن
ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ ﻧﻮع از اﯾﻦ ﻣﺪارس دوﻟﺘﯽ،
ﮐﻪ ﻣﺪرﺳﻪ دوﻟﺘﯽ ﻋﺎدي اﺳﺖ ،ﺣﻖ
درﯾﺎﻓﺖ ﺷﻬﺮﯾﻪ را ﻧﺪارﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ دوﻟﺖ در ﭘﺮداﺧﺖ
ﺳﺮاﻧﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻣﺸﮑﻼت
اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻞ ﻣﻮاﺟﻪ اﺳﺖ ،ﺣﺘﯽ
اﯾﻦ ﻣﺪارس ﻫﻢ ﺑﻪ ﻧﺎﭼﺎر ﻣﺒﻠﻐﯽ را
ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﻣﺪرﺳﻪ از
داﻧﺶ آﻣﻮزان و ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎي آﻧﺎن
درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﻃﺒﻖ اﺧﺒﺎر
ﺷﻨﯿﺪه ﺷﺪه ﮔﺎﻫﺎٌ در ﺻﻮرت ﭘﺮداﺧﺖ
ﻧﮑﺮدن آن ،داﻧﺶ آﻣﻮز را از اداﻣﻪ
ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻣﺤﺮوم ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺪارس دوﻟﺘﯽ ﻣﺠﺎزﻧﺪ ﺗﺎ ﺳﻘﻒ
ﭼﻬﺎر ﻣﯿﻠﯿﻮن و ﻧﻬﺼﺪ ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن
ﺷﻬﺮﯾﻪ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﻨﺪ .در ﻣﺪارس
ﻏﯿﺮ دوﻟﺘﯽ ﻫﻢ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻣﮑﺎﻧﺎت
ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﺪه ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎي ﺷﻬﺮﯾﻪ ﻟﮕﺎم
ﮔﺴﯿﺨﺘﻪ اﻧﺪ و از ﺷﻬﺮﯾﻪ ﻫﺎي ﭼﻨﺪ
ده ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﯽ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﻫﻤﯿﻦ ﺗﺒﻌﯿﺾ ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﯽ و
ﻧﺎﻋﺪاﻟﺘﯽ ﻫﺎ در دﺳﺘﺮس ﺑﻮدن
اﻣﮑﺎﻧﺎت آﻣﻮزﺷﯽ در ﻣﺮﺣﻠﻪ
اداﻣﻪ در

5

