قلمرورفاه

کنکـور

پانوشت
. 1بماند که اهلفن از اغراض
افشاگران مافیا و سخنان پرشور
آنها در دفاع از حق آموزش
باخبرند و اگر فرداروزی آنان
را در رقابت بر سر کرسیهای
مجلس یا حتی کابینه ببینند
تعجب نمیکنند وگرنه که :کجا
بودند تا حاال؟
 .2یک راهحل که البته به
دلیل تعارض منافع ذینفعان
عملی نمیشود ،میتواند
محدود کردن واردات و
فشار به تولیدکنندگان برای
افزایش کیفیت باشد ،طوری
که آالیندگی موتورها بسیار
کمتر شود.
 .3برای تحلیلی درخشان در
ن باره ،نک« .از پول کثیف
ای 
تا مواد مخدر :تحلیلی بر
استراتژی بقای مساله» ،علی
حاجلی ،شرق ۲۳ ،فروردینماه
سال  ،۱۳۹۴شمار ه ،۲۲۷۳
ص ۱۶
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میفرستد تا کله اسب زیر لحاف مخالفان بگذارند و مهمتر از آن،
از یاد نبریم که مافیا به یک گروه کوچک و منسجم اشاره دارد،
اما ما در هر یک از این حوزهها با جمعیتهای عظیم و متکثری
ن دلیلی ضروری
روبهرو هستیم که یگانه وجه اشتراکشان داشت 
برای بقای آن مساله است.
۳
با این مقدمه مفصل ،اکنون وقت آن است که نگاهی به گستره
ســامانه کنکور و جمعیتهایی که درگیر خود کرده بیندازیم.
نخست بگویم که این ســامانه صرفا در سالهای آغازین حیات
خود به کنکور کارشناسی محدود بود و بعدها ،بهتناسب تغییرات
جمعیتی و ضرورتهای بازار آموزش ،از دو سو رشد کرد و ریشه
دواند :از سویی ،آزمونهای کارشناســی ارشد و دکترا اهمیت
یافتند و از سوی دیگر آمادگیهای پیش از کنکور کارشناسی تا
مقطع دبستان و پیشدبستانی هم دامن گستردند.
به این قرار ،در دهههای اخیر ،مهمترین نهادهای شکلدهنده و
بهرهگیر از کنکور را باید در صنعت آموزش یافت :موسسههای
بزرگ آموزشی و کمکآموزشی (اصطالحا غولهای کنکوری،
همان نامهای آشنا و شــریف!) ،موسسههای آموزشی کوچک
یا متوسط پراکنده در سطح شــهرها و شهرستانها ،مدارس
غیرانتفاعی و ویژه ،ناشران کمکدرسی و آموزشی و دستآخر
انبوه معلمان خصوصی و مشاوران تحصیلی .جمعیتهایی که
در این صنعت درگیر شدهاند عمدتا فرهنگیان (معلمان مدارس
و مدرسان دانشگاهها) یا جوانان تحصیلکردهای بودهاند که بازار
کار بهجز آموزش کنکور ،در دیگری به رویشان نگشوده است.
چند صنعت و نهاد جانبی هم پای ســفره کنکور نشســتهاند.
مهمترینشان صنعت چاپ ،نشــر و توزیع کتابهای درسی و
کمکدرسی است که با شمارگان میلیونی ،سالهاست حجم
تولیدش چند برابر کل تولیدات غیردرسی در بازار کتاب است.
این بخش جمعیت زیاد و متنوعی شامل چاپچیها ،صحافان،
عرضهکنندگان کاغذ و مقوا ،پخشکنندگان کتاب و ...را مشغول
ن هم در شرایطی که بازار معمول کتاب در ایران
به کار کرده ،آ 
ســالبهســال آب میرود و به طور مثال ،تیراژ رمانها و آثار
اجتماعی به عدد شــرمآور و حیرتانگیز  ۲۲۰و  ۳۳۰رسیده
است .پس به یک معنا ،کنکور نجاتبخش صنعت چاپو نشر
کتاب شده و اگر نباشد فقط تنهای نحیف و بیرمق از این صنعت
باقی میماند.
در همان حوالی ،صنعت تبلیغات نیز پای خوان کنکور نشسته
است .مشــاوران و طراحان تبلیغاتی ،اتوبوسرانی ،شهرداری و
نهادهایی که فضاهای تبلیغاتی ســطح شهر را اجاره میدهند
و حتی فدراسیونهای ورزشی که تبلیغات حاشیه زمین را به
موسسههای کنکوری میفروشند ،همگی توانستهاند در بازار
کنکور مشتریان ثابت و مهمی برای خود دستوپا کنند.
متصل به صنعت تبلیغات ،صداوســیما هم تبدیل به ذینفع
مهمی شده است .جدا از انبوه آگهیها و زیرنویسهای تبلیغاتی
ریز و درشــتی که از موسســههای کنکوری و آموزشی پخش
میکند ،خودش هم آستین باال زده و برنامه میسازد و آزمون
برگزار میکند و جزوه و کتــاب هم بیرون میدهــد و رابطه
تنگاتنگی با مشاوران و مدرســان برقرار کرده وانگارنهانگار که
یک نهاد ملی و متعلق به مردم باشد ،رسما در جبهه کارگزاران
کنکور پا سفت کرده است.
صنعت دیگری که با کنکور پیوند گرفته «صنعت سالمت» است.
پزشکان،روانپزشکان ،مشاوران بالینی ،متخصصان تغذیه و ...در
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تمام طول سال مشغول رســیدگی به عمدهترین آسیب روانی
ناشی از کنکور ،یعنی اضطراب و نیز آماده و قبراق نگهداشتن
مراجعان کنکوری هستند و در تبلیغات هم ید طوالیی دارند.
دستآخر ،میرســیم به نهادهای رسمی برگزارکننده کنکور
(سازمان ســنجش و مرکز آزمون دانشــگاه آزاد) .اگر روزی
کنکور برچیده شود ،معلوم نیست تکلیف سازمان سنجش چه
میشود  ،با آن دستگاه عریضو طویلی که برآورده است و با آن
همه انباشت تجربه و ســازوکارهای دقیقی که برای برگزاری
آزمونهای پرشمار و متعدد ساالنه در چنته دارد.
همانطور کــه میبینیم ،جمعیتی که بهواســطه این نهادها
درگیر مســاله کنکور شده بســیار پرشــمار و متنوع است و
هرگونه سیاســت حذف کنکور در واقع حکم به رکود مالی و
ت میدهد .بنابراین ،بقای
بیکاری و بحران معیشتی این جمعی 
این جمعیتگروگان «بقای مســاله کنکور» شده و این فشار
اجتماعی  -که عمدتا از مجرای البیهای کارگزاران کنکور به
سیاستگذاران منتقل میشود - 4قریب دو دهه است که خالصی
از کنکــور را بهرغم تصویب مکرر قوانین ناممکن کرده اســت
(معتقدان به وجود مافیای کنکور،در بهترین حالت ،تا همین
جای ماجرا را میبینند و نشان میدهند) اما نباید فقط به این بعد
و کارکرد بسنده کنیم .تفاوتی هست میان مساله کنکور و مساله
موتورسیکلتها که پیشتر شرح دادم و صرفا معطوف به معیشت
بود .وقت آن است که به کارویژهای بپردازیم که وعدهاش را در
آغاز متن دادم.
۴
ســامانه کنکور عهدهدار اداره دو گروه بزرگ جمعیتی اســت:
 -1کنکوریها و خانوادههاشان -2 ،کارگزاران صنعت آموزش.
این دو گروه به دو شــیوه متفاوت و مکمل اداره میشوند :اولی
مشغلهمند اما دومی به اشتغال و تولیدی گماشته میشود که
الزمه مشغول نگاهداشتن جمعیت اول است (هم تولید محتوای
آموزشی و هم تولید ضرورتها و توجیهات وجود کنکور) .درباره
گروه دوم پیشتر سخن گفتم و باز هم اشارهای خواهم کرد.
اما گروه اول :چندین و چند نســل از نوجوانــان و جوانان این
سرزمین زندگیشان کنکوری شده اســت؛ یعنی از نخستین
سالهای تحصیل مسیری دشــوار را پیش چشم داشتهاند که
شو
گذار موفقیتآمیز از آن با توشــهای که نظام رسمی آموز 
پرورش برایشان مهیاکرده ناممکن بوده است .این جمعیت
ناچار شــده تا با تندادن به انواع تکنولوژیهــای قدرت ابعاد
گوناگون وجود خود را در یک ،بهزبان جامعهشناسی« ،سوژه
کنکوری» خالصه کند و موجودی تکساحتی شود :از نظارت
مستمر گرفته (مانند آن موسسهای که پشتیبان میگمارد تا
روند پیشــرفت افراد را نظارت کند) تا اعمال دقیق دستورات
بههنجارساز در غیرانتفاعیها و تدابیر انضباطی افراطی مانند
ج نشدن کنکوریها از فرم مطلوب،
اردوهای نوروزی برای خار 
تا خودنظارتگری هر روز با دفترچههای برنامهریزی این یا آن
موسسه .این نســلهای متوالی امکان بالیدن در فضایی فارغ
از اضطراب و رقابــت (و تکروی) را از دســت دادهاند و ضمیر
کنجکاوشان فرصت پرسشــگری ،نقد و یادگیری بسیاری از
ضروریات زندگی اجتماعی را از دســت داده و فقط روی یک
دغدغه متمرکز شده و بنابراین این نسلها سوژههای سیاسی
مطیعتر و سربهزیرتر و سرخوردهتری بودهاند  -در قیاس با آنچه
میتوانست در یک نظام آموزشی پژوهشمحور (و پرسشگر) و
فارغ از کنکور در وجودشان محقق شود.

