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یادداشت

پا ککردن صورت مساله
از قهرمان شنای المپیک میپرسند ،شما برای اینکه به این جایگاه برسی ،از کجا شروع کردی؟
شنا گر گفت :زمین خا کی!
راســت کار شــوهر عمههاســت که دوســت دارند با بذلهگوییهای خودشان نبض مجلس
این جوک
ِ
را دســت بگیرند .اما یهکم بیشــتر که دقت میکنی ،میبینی اصال جواب آن شــنا گر قهرمان ،خندهدار
نیست ،بلکه کامال دقیق است .یعنی ا گر با دویدن در زمین خا کی شروع نمیکرد ،بدنش آمادگی برای
محمد کفیلی شنا در آن سطح رو نداشت.
یک آدم برای رســیدن به موفقیت ،زمینی برای رســیدن به محصول خوب و حتی قانونی برای رســیدن
به نتیجه مورد نظر ،نیاز به زمین خا کی دارد .حاال این زمین خا کی را میشود به ظرفیت درونی ،استعداد ،وجود شرایط
الزم برای رشد یا ضمانتی برای اجرای قانون جدید تعریف کرد.
قطعا درباره تغییر و تحوالت جدید کنکور که از دو سال دیگر اعمال میشود اطالع دارید!
براساس مصوبه شورای انقالب فرهنگی ،از سال  ،۱۴۰۲سوابق تحصیلی  ۶۰درصد و کنکور دروس تخصصی  ۴۰درصد از
معیار سازمان سنجش برای پذیرش در دانشگاهها خواهد بود.
کنکور از این سال برای دروس تخصصی دو بار در سال برگزار میشود و نتایجی از سوابق تحصیلی ،که به دروس عمومی
برمیگردد ،و کنکور اختصاصی تا دو سال برای دانشآموزان اعتبار خواهد داشت.
در ضمن برای کنکور یهای ســال  ۱۴۰۱هم کنکور مانند گذشــته یک بار برگزار میشــود اما تاثیر ســوابق تحصیلی ،به
۴۰درصد افزایش پیدا میکند.
تمام این تغییرات میتوانســت موجب تحول در روند پذیرش دانشــگاهها شــود و دانشآموزان را از دغدغه و تســت و
اضطراب کنکور دور کند ،ولی شرایطی که فراهم شده یعنی فقط حجم اضطراب نوجوانان کنکوری را به جای متمرکزکردن
در چند ماه قبل از کنکور را به بازه یک سال تقسیم کردهاند .اصال باید دید
ضمانتــی بــرای اجرای دقیق قانون جدید ،یعنی نظارت کامل بر نمرات
که  ۶۰درصد تاثیر در پذیرش را دارند ،وجود دارد؟
بــه جــای اینکــه اصل مســاله کــه رفع بیعدالتــی در آموزش ،رشــد
سرســامآور مافیاهای آموزشــی و وضعیت روحی کنکور یها و عدم
تعلیم در نوجوانان است بررسی شود ،کل ماجرا به نحوه
و فرم جدیدی از کنکور تقلیل یافته است.
مثــل اینکــه مقداری نمک روی فرش ریخته باشــد
و مــا بــه جای جمعکردن آن با پخش و پالکردن
بین تار و پود فرش ،صورتمساله را پا ک کنیم!
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خط تولید ماشین تستزنی ،نمیخوابد

در ارتبــاط بــا ماجرای کنکور دو مســاله
وجــود دارد؛ یکی تعویق و برگزاری کنکور
در شرایط کرونا و دیگری تصمیم جدید
شورای عالی انقالب فرهنگی است.
کشــور ما از چهار پیک خطرنا ک بیماری
ابوالقاسم
کرونــا گذشــته و در بحــث مهــار ایــن
رحمانی
دبیر اجتماعی بیمــاری نســبتا ناموفق بوده اســت و
فرهیختگان روند وا کسیناســیون هم کــه تا به االن
کند پیشــرفته است ،منطقا کنکور نباید برگزار شود .حال
با لغو نشدن کنکور ،انگار مطالبات دانشآموزان بهدلیل
اینکــه اولویــت با آنها نیســت و در ایــن تصمیمگیر یها
جایی ندارند ،اهمیتی ندارد.
تشــخیص واقعیــت یا تقلبی بــودن جریانات و مطالبات
دانشآموزان کنکوری ،برای مســؤوالن ،زیاد هم سخت
نیست چرا که آنها میتوانستند در سایت سنجش ،بعد از
وارد کردن کد داوطلبیشان در نظرسنجی سایت شرکت
کنند و مخالفت خود را از این وضعیت اعالم کنند.
اولیــن مــورد و مهمتریــن نکتــه ،بیتوجهی به
نوجوانهــا و ســامت آنهاســت ،و مــورد
دوم این اســت که همیــن خردهمطالبات
موجــود ،توســط مســؤوالن تکذیــب یــا
غیرواقعی تشخیص داده میشود؛ انگار
هویتی بــرای نوجوان قائل نیســتند.
بعــد از بحــث بــه تعویــق نیفتــادن
کنکــور سراســری  ،۱۴۰۰قانــون
جدید کنکور از ســال  ۱۴۰۲اهمیت
باالیی دارد .به نظرم صحبت درباره
مصوبه جدید شورای عالی انقالب
فرهنگــی ،کمــی زود اســت ،چرا که

هنــوز جزئیات آن اعالم نشــده اما ا گــر بخواهیم نظرات
و صحبتهــای آقــای عاملی ،دبیرشــورای عالی انقالب
فرهنگــی ،را بگوییــم ،میتوانیــم بــه دو مســاله مهــم
کــه همــواره حواشــی را بــه همــراه داشــته ،یعنــی تاثیر
۶۰درصــدی ســوابق تحصیلــی و برگــزاری دومرحلــهای
کنکور اشاره کنیم.
برگزاری دو کنکور در یکســال قطعا اتفاق مثبتی اســت،
زیرا یک نفر بعد از یکســال درس خواندن ممکن اســت
در آزمــون بــه هر دلیلــی موفق نشــود و نتیجه مطلوبی
نگیــرد ،اینکــه دوبــاره فرصت آزمــون وجــود دارد ،اتفاق
مثبتی است.
امــا تاثیر ۶۰درصدی ســوابق تحصیلی در شــرایط فعلی
مثبــت نیســت ،چــرا که رقابــت بار دیگر بر ســر  ۴۰درصد
باقیمانــده میرســد و مــا بهتر از هرکســی میدانیم که
امتحانات نهایی اســتاندارد نیســت و نمرهها شفافیت
ندارند .به نظرم این راه عالج کنکور نیســت ،از آن مهمتر
مگــر تمام کشــور ما یــک فرآیند آموزشــی را طی میکند؟
مگــر پیــش از کنکور تمام دانشآموزان شــرایط مطلوب
و برابری را دارند؟
طبیعتــا تــا وقتــی که فرصــت تحصیل برابــر ،حاصل
نشــود ،قطعــا تاثیــر ســوابق تحصیلــی جــز اینکه
باعــث افزایــش بیعدالتــی در آموزش
میشــود ،دیگــر هیــچ تاثیــر
مثبتــی ندارد .این روزها با
وجود ایــن قوانین خارج
از فهــم ،دانــش آمــوز از
رونــد تدریــس فقط به
ماشینتستزنیبرای
جامعه تبدیل میشود.

پایان یک مرثیه
شــمــا خــوانــنــده
د ر د د ل یــــــــک
عطیه ضرابی
دانـــــــشآمـــــــوز
دوازدهــــمــــی به
نمایندگی از همه
همسنوسا لهایش هستید .ح ــدودا  12سال
از شــروع اولین روز مدرسهمان میگذرد .تا حاال
غولهای زیادی را پشت سر گذاشتهایم؛ از حفظ
کــردن جــدو لضــرب گرفته تا نوشتن با خودکار و
بــیــدار شــدن از خــواب شیرین در صبح روزهــای
شنبه گرفته ،تا زنگهای ورزشــی که با بغض به
دبیران ریاضی و علوم قرض دادهایم .در کالسهای
هنر ،هنر وقتتلفکردن یــاد گرفتیم! زنگهای
تفریحمان را به ور قزدن کتاب ساعت بعد گذراندیم
و ناخنهایمان را از استرس به دندان کشیدیم.
هر وقت دفتر و کتابهایمان را به مادر و پدرها
نشان دادیم تا فالن مساله را برای ما حل کنند ،با
چشمهای متعجب یک دانشآموز «نظام قدیم»
مواجه شدیم.
به کرونا رسیدیم و امتحانات نهایی دستشان
را گذاشتهاند بیخ گلویمان که در موج چهارم باید
برای امتحانات حضوری ،به مدرسه برویم .تا همین
چند هفته پیش ،مثل اسپند روی آتش باال و پایین
میپریدیم و حقبهجانب میگفتیم :نباید امتحانات
بهصورت حضوری برگزار شوند اما زور صدای ما به
گوش مسؤوالن نرسید و حاال باید درگیر استرس
برگزاری کنکور حضوری باشیم.
در ام ــت ــح ــان ــات ن ــه ــای ــی بــــا چــش ـمهــایــمــان
دنــبــال نــشــان ـههــایــی از رعــایــت پــروتــک ـلهــای
بهداشتی میگشتیم و با اغماض ،شاید وجود
یکضدعفونیکننده در جلسه امتحان ،آرا ممــان
مـیکــرد .حــاال که ایــن غــولهــای کوچک و بــزرگ را
برایتان یادآوری کردم و یک آه میکشید ،باید بگویم
که دقیقا امروز سر جلسه غول مرحله آخر هستم.
نوکمدادهایم را برای جنگ با کنکور تیز کردهام،
ی که از اول دبستان ،ما را با یادش بزرگ کردند
کنکور 
و تستها را مثل نقلونبات به خوردمان دادهاند،
که شاید در ایــن مسابقه بــزرگ ،جــزو نفرات اول
باشیم و آیندهمان را تضمین کنیم.
بــه مــا گفتهاند رتــبــه کنکور تضمین اســـت ،به
مغزهایمان یاد دادهاند که راهی جز قبولی در کنکور
برای موفقیت نیست.
ما بعد از این 12سال ،با برچسب رتبه و دانشگاهمان
شناخته میشویم و کسی به مهارتی که از مدرسه
یاد نگرفتهایم توجهی نمیکند.
ما جوانهای چاق و افسردهای میشویم که کنکور
به جامعه تقدیم میکند و زمانی که فامیلهای
هفتپشت غریبه و همسایهها از ما رقم رتبه را
میپرسند به ماهرترین پیچانندههای دنیا تبدیل
میشویم .ما همانی میشویم که چهار سال بعد
با مدرکی که قرار است گوشهای از اتاقمان خا ک
بخورد از در دانشگاه بیرون میآییم و میگوییم:
خــب؟ همین؟ و آ نوقـــت اســت کــه میفهمیم
زندگی چیزی که مدرسه و نگاه و حــرف مــردم از
مــا میخواست نــبــوده .باید دنــبــال دلم ــان راه
میافتادیم ،نه آن چیزی که جامعه مــدر کگــرا،
12سال ما را برایش آموزش داد؛ بدون هیچ پرورشی.
دارم به سا لهای بعد فکر میکنم .آرزو میکنم
دیگر هیچ دانشآموز سال آخــری ،از تما مشدن
مــدرس ـهاش مثل مــن خوشحال نباشد و حس
تباهکردن 12سال از زندگی ،یقهاش را نگیرد.

6-3-3
ضمیمه نوجوان
شماره  10 62تیر 1400

با تشکر از
امیرحسین
علینیافرد

3

