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یک توئيت

تکرارفاجعهآموزشیدرمدارسدولتی

سهممدارسغیردولتیدررتبههایبرترکنکور،امسالهمتکرارشدوبه 97.5درصد،یعنیبیشترینمیزانطیسالهایاخیر
رسیدوغصهکمکیفیتیوبیپناهیمدارسدولتیرا نمایانترکرد.عضوشورایعالیآموزشوپرورشبهخراسانمیگوید
دولتومجلسبایدبرایرفعاینبیعدالتیآموزشیچارهایبیندیشند

رسانه های جهان
هــیــل :شــرایــط
هــــمــــهگــــیــــری
ک ــرون ــا ب ــا ســویــه
جـــــدیـــــدBA.5
بیمارستا نهای
ژاپـــــن را تحت
فشار قرار داده است .ژاپن در طول
همهگیری وضعیت نسبت ًا خوبی
داشته است ،با حدود  32000مرگ
در میان جمعیت  126میلیونی .اما
اخیر ًا بیش از 200هزار مورد ابتال به
کووید 19در روز  -بیش از هر کشور
دیگری  -با شیوع سویه  BA.5گزارش
شده است.
فــــرانــــس :24
دمای شدید اروپا
در هــفــت ـههــای
اخیر بــه افزایش
نـــرخ ذوب بــرف
در یخچا لهای
طبیعی آلپ منجر شده است .عواقب
دمای شدید ،به طور فزایند های در
کو ههای آلــپ قابل مشاهده است،
جــایــی کــه یخچا لهای طبیعی به
دلیل نازکی و انــدازه کوچکشان،
آســیــبپــذیــر هــســتــنــد .ب ــر اس ــاس
دادههـــای رویــتــرز ،در اروپـــا ،دمای
شدید هوا منجر به ذوب شدن سریعتر
و زودتر پوشش برف در یخچا لهای
آلپ شده که از زمان شروع نظارت در
 60سال پیش بیسابقه بوده است.

مصطفی عبدالهی -مردادماه هر سال بعد
از تحسین رتبههای برتر کنکور سراسری و
پرسوجویرمزورازموفقیتآنها،یکواقعیت
تلخ دوباره خودنمایی میکند؛ واقعیتی که از
حضور پررنگ محصالن مــدارس ویژه و سهم
بسیار کم دانــشآمــوزان مــدارس دولتی در
بین رتبههای برتر کنکور حکایت دارد.قبول
داریم که برخی دانش آموزان ،استعدادهای
ویـــژهای دارن ــد و بــا ورود بــه م ــدارس خــاص،
استعدادشان پرورش مییابد تا در کنکور هم
حضور درخشانی داشته باشند اما اینکه هر
سالوهرسال،رتبههایبرترکنکوردرتصاحب
آنهــا باشد کمی تامل برانگیز اســت؛ بیشتر
از این جهت که جای خالی مــدارس دولتی و
محصالن این مدارس را پررنگتر میکند.
▪کنکور 1401؛ فقط  2.5درصد

بررسی سهم دانشآموزان مدارس دولتی در
بین رتبههای برتر سالهای اخیر ،همیشه یک
روایت ثابت دارد و در کنکور  1401هم ،طبق
آماری که فرهیختگان از  40رتبه برتر منتشر
کــرده ،بــاز همین اتفاق تکرار شــده و محقق
نشدن عدالت آموزشی را اثبات کرده است:
دانـــش آمــــوزان مـــدارس اســتــعــدادهــای
درخشان 29:رتبه( 10رتبهبرترعلومتجربی،
 6رتبه برتر ریاضی 6 ،رتبه برتر علوم انسانی5 ،
رتبه برتر زبان خارجه 2 ،رتبه برتر هنر)
غیرانتفاعی ها 9:رتبه ( 4رتبه برتر ریاضی3،
رتبه برتر علوم انسانی 2،رتبه برتر هنر)
نمونه دولتی هــا :یــک رتبه (رتــبــه  5علوم
انسانی)
دولتی ها :یک رتبه (رتبه یک هنر)
▪ 90درصد رتبه های برتر ،ساکن مراکز
استان ها

البتهآمارامسال،استداللهایدیگریهمبرای
نبودعدالتآموزشیدرکشوردارد،ازجمله:
کنکور  1401کمترین نــفــرات بــرتــر را از
شهرهایکوچکومدارسدولتیداشت.
 90درصــد برترینهای کنکور امسال
محصل مراکز استانها بودند که 38
درصد آنها هم تهرانیها هستند.تمامی
 10رتبه برتر کنکور امسال تجربی ،دانش
آموزان مدارس استعدادهای درخشان
بودند.
▪ارزیابی رتبه های زیر 3هزار

ﺻﻔﺤﻪ ﺁﺭﺍﯾﯽ

ﻭﺍﺣﺪ ﺻﻔﺤﻪ ﺁﺭﺍﯾﯽ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﺧﺮﺍﺳﺎﻥ
ﺳﻔﺎﺭﺵ ﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮﺩ
۰ ۵ ۱ ۳ ۷۰ ۰ ۹ ۳ ۹ ۰
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برخی این استدالل را مطرح میکنند که
مالک قرار دادن  40رتبه برتر ،به تنهایی
برای نگران شدن درباره عدالت آموزشی
کافینیستوبایدجمعیتآماریبیشتری
را بررسی کرد؛ اما واقعیت این است که
این کار هم در سالهای قبل انجام شده
و مصداقش ارزیابی کنکور سال 99است

که نتایج روشنی داشته و باز هم نبود عدالت
آموزشی را ثابت کرده است.
▪رهبر انقالب :باید به مدارس دولتی به
معنای واقعی کلمه رسیدگی بشود

ایــجــاد تحول اســاســی در مـــدارس دولتی،
مــطــالــبـهای اســت کــه رهــبــر معظم انقالب
هم بارها بر آن تاکید داشتهاند؛ مصداقش
بــیــانــات شــهــریــورمــاه ســال  99در ارتــبــاط
تصویری با رؤسا و مدیران آموزش و پرورش،
کــه فــرمــودنــد« :یــک نکته در بــاب عدالت
آمــوزشــی ،بــحــث مــدارس دولــتــی اســت که
مراقب باشیم مدارس دولتی جوری نباشد
که دانشآموزی که در مدارس دولتی تحصیل
میکند ،احساس کند که مث ً
ال فرض کنید
امــکــان قــبــولـیاش در کنکور کمتر اســت؛
ایــن [طـــور] نباید بــاشــد .یعنی بایستی ما
سطح مدارس دولتی را ،هم از لحاظ آموزش
و هم از لحاظ پرورش ،جوری باال بیاوریم که
خــود آن دان ـشآمــوز احساس اعتماد کند،
خانواد ه او هم که میخواهند این فرزند را
بفرستند به مدرسه دولتی ،احساس نکنند
که دارند او را به یک جایی بیپناه میفرستند
و رها میکنند؛ این جوری نباید باشد .باید
بــه مــدارس دولــتــی بــه معنای واقــعــی کلمه
رسیدگی بشود».
▪تغییر کنکور کمک می کند؟

هرچند گفته میشود با تغییرات کنکور و
افزایش تاثیر سابقه تحصیلی ،به سمت عدالت
آموزشی حرکت خواهیم کرد اما باز هم وقتی
سطح آموزش در مدارس کامال متفاوت است،
نباید خیلی به نتیجهبخشبودن تغییر شیوه
سنجش امیدوار بود؛ و این یعنی احتماال باز هم
بسیاری از خانوادهها پرداخت شهریههای 30
تا 70میلیون تومانی را به جان خواهند خرید تا
به درست یا غلط ،شاید برای فرزندشان آینده
بهتری رقم بخورد.

سهم مدارس مختلف در رتبه های برتر کنکور سال های اخیر (درصد)
توضیحات

دولتی

نمونه دولتی

غیرانتفاعی

سمپاد

از بین  40رتبه برتر

% 2.5

% 2.5

% 22.5

% 72.5

کنکور 1401

از بین  30رتبه برتر

%6

% 10

% 17

% 67

کنکور 1400

از بین  39رتبه برتر

%5

% 10

% 18

% 67

کنکور 1399

از بین  30رتبه برتر

%3

% 13

% 14

% 70

کنکور 1398

جدول شماره یک  /آمارها از گزارش های رسمی خبرگزاری ها و روزنامه ها استخراج شده است
سهم از رتبه های

میزان دانش آموزان

نوع مدرسه

زیر 3هزار کنکور

به نسبت کل کشور

 37.3درصد

 3.2درصد

استعدادهای درخشان

 18.6درصد

 13.6درصد

غیرانتفاعی

 21.7درصد

 8.3درصد

نمونه دولتی

 17درصد

 61درصد

دولتی

جدول شماره  / 2پایش کنکور سال  – 1399منبع :ایرنا

عضو شورای عالی آموزش و پرورش در گفت و گو با خراسان:

دولت و مجلس برای وضعیت تلخ عدالت آموزشی فکر چاره باشند
دکتر «مهدی نوید ادهم» عضو شورای عالی آموزش و پرورش به
خراسان میگوید :نتایج کنکور یکی از شاخصها و هشدارهایی
است که نشان میدهد عدالت آموزشی در کشور برقرار نیست و
باید برای آن فکر جدی کرد .وی تصریح میکند :یک راهکار برای
توسعه عدالت آموزشی ،در نظر گرفتن امتیازات ویژه برای حضور
معلمان توانمند و باتجربه در مناطق محروم است؛ اما این فقط
یک راهحل است و به تنهایی کارآمد نخواهد بود .دبیرکل سابق
شورای عالی آموزش و پرورش افزود :عدالت آموزشی تک عاملی نیست و نیازمند اقدامات
متعددی از جمله ایجاد عدالت اقتصادی در کشور است که راهکار ملی میخواهد و همه
نهادهای سیاستگذار و اثرگذار به ویژه دولت و مجلس باید برای تحقق آن برنامهریزی
کنند تا به تبع آن ،عدالت آموزشی به ویژه با نگاه به مدارس دولتی بسط پیدا کند.

۹
گزیده

سخنگوی دولت :به متولدان
 ۱۴۰۰و  ۱۴۰۱یک میلیون سهام
تعلق میگیرد
  سخنگوی دولــت گفت :مبلغی بهعنوان سهام
از صندوقهای سرمایهگذاری به متولدان سال
 ،۱۴۰۰یک میلیون تومان و به متولدان ،۱۴۰۱
یک و نیم میلیون تومان تعلق خواهد گرفت .علی
بهادری جهرمی دیروز چهارشنبه در حاشیه جلسه
هیئت دولــت از اعطای بسته حمایتی دولــت به
خانوادهها برای فرزندآوری اشاره و بیان کرد :این
مصوبه مقرر میکند سهامی معادل یک میلیون
تومانبرای متولدان سال ۱۴۰۰ومعادلیکونیم
میلیون تومان برای فرزندان متولد سال ،۱۴۰۱از
سبد صندوقهای سرمایهگذاری به نوزادان متولد
این دو سال واگذار شود .دولت مقرر کرد متناسب
با تورم ساالنه در سالهای آتی این واگذاری سهام
استمرار یابد .وی ادامه داد :همچنین در این جلسه
بهمنظورحمایتموثرازمسئلهحلمشکالتزائران
محترم اماکن مقدس کشور ،کارگروه ملی زیارت
با ارتقای جایگاه به شورای ملی زیارت تبدیل شد و
شورای ملی زیارت به ریاست شخص رئیسجمهور
و عضویت برخی از اعضای مرتبط دولت از جمله
وزیرفرهنگوارشاداسالمی،وزیرمیراثفرهنگی،
وزیرکشورووزیرکاروعضویتتولیتآستانمقدس
رضوی،آستان شاهچراغ وآستانحضرتمعصومه
و آستان حضرت عبدالعظیم حسنی و استانداران
استانهایی که میزبان اصلی زائ ــران در کشور
هستند ،تشکیل شود .دبیر شورای ملی زیارت نیز
استاندارخراسانرضویخواهدبود.
سخنگوی دولت افزود :با توجه به حوادث طبیعی
اخیر و سیل ،وزیــر اقتصاد پیشنهاد تخصیص
منابعی بــه صــنــدوق ملی حـــوادث طبیعی را
داشتند که امروز در جلسه هیئت وزیران گزارش
کارشناسی ارائه شد و هیئت وزیران مصوب کرد
که با تخصیص منابعی صندوق حوادث طبیعی را
احیا کند تا پرداخت خسارت با محوریت صنعت
بیمه فراهم شــود .ایــن یک ن ــوآوری با توجه به
ظرفیتهای اقتصادی موجود است .وی اضافه
کرد :برای سال  ،۱۴۰۱مبلغ  ۲۵هزار میلیارد
ریــال به این صندوق تخصیص یافت تا جبران
خسارات را به صورت بیمه شده در سال جاری
حمایت کند.

