اثیرالزامات اقتصادی قرارگرفته است؟

کنکور ،نقطه پایانی نظام آموزش مدرسهای از دبستان
تا دبیرستان اســت .مرحلهای از زندگی که گویا همه
تالشها و هزینههای آموزشــی معطــوف به قبولی و
پیروزی در آن است .به جرات میتوان گفت کسی وجود
ندارد که سودای ورود به دانشگاه را داشته باشد و «سد
کنکور» برای او بهعنوان یک «دغدغه» تعریف نشود ،اما
این سد آموزشی ،دایره وسیعی از موضوعات ،با تبعات و
وجوه مختلف را در بر میگیرد؛ وجوهی که از یک بازار
گســترده مالی تا انواع اختالالت روانی و حتی مصرف
داروهای آرامبخش را شــامل میشود .طی سالهای
اخیر با تغییر جهتگیری نظام اقتصادی کشور به یک
نظام بازارمحور ،نظام آموزشی نیز به میزان قابلتوجهی
تحت سیطره نیروی بازار ،نه بهعنوان دستی پنهان ،بلکه
دستی کامال آشکار و تعیینکننده قرار گرفته است .اگر
تا دیروز موفقیت تحصیلی فقط بــه خود دانشآموز و
تالشهای فردی او بستگی داشــت ،امروز این گزاره،
افسانهای بیش نیســت و امکانات و برخورداریهای
طبقاتی ،اجتماعی و محیطی تاثیــر قابلتوجهی در
این موفقیت دارند .آمارها نیــز گویای همین واقعیت
است .نفرات برتر کنکور سراسری افرادی هستند که
یا از امکانات آموزشــی نخبگان تحصیلی در مدارس
تیزهوشــان برخوردارند یا اعضای طبقات اقتصادی
فرادست هستند که به تعبیر عامیانهتر ،دستشان به
دهانشان میرســد .نهتنها برخورداری از کالسها و
کتابهای آموزشی تستزنی و آموزش کنکور ،نیازمند
برخورداری از سطح اقتصادی معینی است ،بلکه مدارس
متوسطه نیز در قبولی کنکور سهم ویژهای دارند .مدارس
دولتی عموما شلوغ و بیکیفیت هستند ،از کمبود معلم
رنج میبرند و امکانات آموزشــی و کمکآموزشی در
آنها محدود اســت .بهعبارت دیگر ،این نوع مدارس
بیشتر فضاهای نظارتی برای کنترل دانشآموزان در
ساعتهایی از روز هستند تا اینکه فضایی برای آموزش و
یادگیری مهارتهای زندگی باشند .طبیعی است که در
نظام اجتماعی کنونی طبقات برخوردار ،مدارس خود
را دارند .مدارس غیرانتفاعی سالیانه مبالغ هنگفتی از
خانوادهها دریافت میکنند تا همان امکاناتی را در اختیار
دانشآموزان قرار دهند که هم طبق قانوناساسی و هم
بر اساس موازین حقوقبشر جزو حقوق اولیه و طبیعی
هر شهروندی اســت ،اما چه ایرادی دارد طبقاتی که
امکانات اقتصادی در اختیار دارند مبلغ بیشتری برای
آموزش بپردازند و از کیفیت آموزشی بهتری برخوردار
شــوند؟ ابتدا باید ایراد را در کارکرد آموزش در جامعه
جستوجو کنیم .یکی از کارکردهای آموزش بهویژه
برای طبقات کمتربرخوردار ،تحرک طبقاتی و رسیدن
به پایگاه اجتماعی باالتر برای داشتن شغلی بهتر است.
روزگاری تالش فردی دانشآموز ،بدون توجه به سطح
طبقاتی خانواده ،امکانپذیر بود .اما امروز این نوع تحرک
طبقاتی هر روز به حاشیه میرود و کارکرد نظام آموزشی
به کژکارکردی تبدیل شــده که بازخورد آن بهجای
تحرک طبقاتی ،بازتولید طبقاتی اســت؛ بازتولیدی
که مانع تغییر افراد برای برونرفت از محدودیتهای
طبقاتیشان میشود.
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