
دكتر مقصود فراست خواه

اشــاره
جامعة ايران طي دهه هاي گذشــته در ابعــاد مختلف دچار 
تغییر و تحول شــده است. تحوالت جمعیتي، رشد شهرنشیني 
و مهم تر از همه، توســعة آموزش، میزان آگاهي و اطالعات نیز 
امكانات ارتباطي تبادل اطالعات و مقايســة اجتماعي با ديگر 
جوامع را افزايش داده و میل به موفقیت و پیشرفت را بین مردم 
باال برده اســت. اين تغییر و تحوالت بر مطالبات جامعه براي 
مشاركت اجتماعي در تعیین سرنوشت و حل مسائل و مشكالت 
گريبان گیر هر جامعه افزوده اســت. اما ساختارهاي اجتماعي 
متناسب با تحول مردم و جامعه متحول نشده اند. به تعبیر ديگر، 
محتواي جامعه عوض شــده، اما شكل و ساختار آن ثابت مانده 
اســت. چنین وضعیتي و استفاده نكردن از ظرفیت هاي جامعة 
آموزش ديده، به مســئلة مشــاركت و تناقضات و آسیب هاي 
مختلفي دامن مي زند و جامعه اي بي قرار، ناهمگن و متناقض را 

شكل مي دهد.
دكتر مقصود فراســتخواه، جامعه شــناس و استاد »مؤسسة 
پژوهش و برنامه ريزي آموزش عالي« اين موضوع را طي گفتاري 
كه چندي پیش در »مؤسسة رحمان« داشت، مورد بررسي قرار 

داد. آنچه از نظرتان مي گذرد، متن اين گفتار است.
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آموزش ديده

نخســت بايــد بگويــم، مدت هاســت مفهومــي ذهن مــرا دچار 
چالــش كــرده و موجب دغدغة خاطر من شــده اســت. اين مفهوم
»تودة بحراني« است و با اين پرسش مواجه هستم كه آيا: جامعة ايران 

دچار چنين وضعيتي است؟

تودة بحراني
مفهوم تــودة بحراني متعلق به جامعه شناســي »پويايي شناســي 
اجتماعــي« )Social dynamics( اســت. منظور از تــودة بحراني 
)bigcall mass( در جامعه شناسي اين است كه وقتي ِجرمي بزرگ 
مي شــود، مواد و مصالح رشد مي كنند، و ظرفيت ها بيشتر مي شوند و 
قصد دارند آثار تازه اي بروز بدهند، دچار وضعيت بحراني مي شــود. يا 
وقتي موجوديتي در جامعه چگالي اش رشــد مي كند، مواد، مصالح و 
محتويات آن، از جمله آگاهي ها، ارتباطات، شهرنشــيني و امور ديگر، 
به دليل تغيير چگالي مي خواهند از خودشــان آثــار و صفات تازه اي 
نشــان بدهند، چون صفات جمعيتي آن دچار تغيير شده است، اگر 
شــرايط به گونه اي فراهم نشــود كه بتواند آثار تازه را بروز بدهد، آن 

جامعه دچار بحران مي شود.
بــه گمان بنده، اگر تغييرات اجتماعي در چنين جامعه اي مديريت 
نشود و براي ظهور اســتعدادهاي تازه )مانند نوجوان به بلوغ رسيده 
كه قصد نشــان دادن رفتارهاي نــو را دارد(، فرصت تازه و منظمي 
ايجاد نشــود و ساختارهاي موجود نتوانند به آن سرويس بدهند، آن 
را بفهمند و سيستم رسمي و ساختار سياست گذاري و مديريت با آن 
تغييرات بيگانه باشد و ناســازگاري داشته باشد، جامعه دچار بحران 
مي شــود. چرا كه جامعه و ظرفيت هاي آن سال هاست معطل مانده. 

يعني اندام هاي حركتي آن محدود شده اند.

اندام هاي مشاركتي
در جامعــة ايران، اندام هاي مشــاركتي به گونه اي اســت كه عاقالن 
هســتند، اما عقالنيت نيســت پديدة خيلي عجيب  و پيچيده اي است. 
حتي گاهي اين ظرفيت ها قطع مي شــوند و درك نمي شوند. چه بايد 
بكنيم تا به خود جامعه بازگرديم؟ ما امروز بايد از هم كنشي و هم انديشي 
اســتفاده كنيم تا جامعة معطل مانده به خود برگردد، رها نشود، ظهور 

آموزش زياد،
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پيدا كند و بتواند متناســب با تغييــرات درون، خودش را محقق كند. 
براي آنكه مورد ايراد واقع نشويم، به يك مثال علمي توجه كنيد. صفات 
جمعيتي تغيير پيدا كرده اســت و مديريت نمي شــود، به گونه اي كه 
جامعه طرحي ناتمام شــده اســت. البته 200 سال است كه جامعة ما 
طرح ناتمام است و در دوره هاي اخير نيز وضعيت پيچيده تر شده است.
شهرنشــيني در ايران به 70 تا 80 درصد رســيده اســت. در نظر 
بگيريد در افغانستان شهرنشــيني 23 درصد است كه مي تواند براي 
مــا مقياس باشــد. بنابراين از اين جهت جامعة ما متفاوت اســت. با 
توجه به تجربة چندين دهه اي و ســده ای جوامع اروپايي كه اين امر 
را به خوبي تجربه كرده اند، حال بايد ســؤال كرد: اين افزايش ميزان 
شهرنشيني چه سختي ها و بدبختي هايي دارد؟ ما شهرنشيني داريم، 
بدون شهرنشــيني. يعني ساختارهاي روســتايي بدون شهر جامعه 
مي خواهد پويايي هاي شهرنشيني را از خود نشان بدهد، ولي به دليل 
نبود مديريت و سياست هاي شهري و مدني، شهر فرصت ظهور ندارد.

مكان هاي عمومي شــهر، فضاي اجتماعي، زيســت جهان شــهر، 
نهادهــاي مدني، حوزة عمومي كه عقالنيــت در آن اتفاق مي افتد تا 
شــهر بتواند خودش را اداره و مديريت كنــد، محل ظهور ندارند. در 
آمريكا شهرنشيني 82 درصد است و در اينجا طي چهار دورة رياست 
جمهوري آقايــان علی اکبر هاشمي رفسنجاني، محمد خاتمي، 
محمود احمدي نژاد و حسن روحاني، با توجه به بررسي هايي كه 
تاكنون صورت گرفته اند، درصد شهرنشيني بسيار باال رفته است و اين 

تغييرات رخ داده اند.

ُبعد خانواده
جامعــه اضطراب ها و تنش هايي دارد، اما منشــأ ايــن اضطراب ها 
چيست؟ بنا بر بررسي هاي صورت گرفته، خانواده نهاد مهمي است و 
جزو يكي دو نهادي اســت كه در ايران دوام آورده، حفظ شده، اما زير 

و رو نشده است. اندازة خانواده در كشور از 5 به 3 كاهش پيدا كرده و 
ساختار آن عوض شده است.

امروز كاركرد پيشــين »اجتماعي ســازي بچه هــا« را در خانواده 
نمي بينيم، پدرســاالري خيلــي تغيير پيدا كــرده و كاركرد خانواده 
كم رنگ شده اســت. امروز خانواده نمي تواند با وضعيت سنتي بچه ها 
را اجتماعــي بار بياورد. به همين دليــل بچه ها را به آموزش وپرورش 
مي ســپارند. هر چنــد معلم هاي بســيار خوب و مربيــان و مديران 
خوبــي در  آموزش وپرورش وجود دارند، امــا نمي توانند از عهدة اين 
مســئوليت بربيايند. چون نظام آموزشــي، حافظه گرا و خرده بين و 
كميت نگر است؛ به گونه اي كه رقابت هاي فردي را بين بچه ها به شكل 
بــدي دامن مي زنــد. البته پدر و مادرها هم در آن دخيل هســتند و 
پدر، مادر و ما متهميم. اگر سيســتم ها درســت شوند، پدر و مادرها 
هم متوجه خواهند شــد كه چه بايد بكنند. از طرف ديگر، رســانه ها 
نيز در انحصار سيســتم هســتند و نمي توانند نقش اجتماعي خود را 
در جهت تربيت شــهروند ايفا كنند. لذا بچه ها اجتماعي نمي شــوند.

فرايند اجتماعي شدن فرزندان
بچه ها چه بايد بكنند، در حالي كه جثه هاي آن ها بزرگ مي شــود، 
نحوة ارتباطات و تحصيالتشــان عوض شــده و جو و پارادايم جامعه 
تغيير كرده اســت. با اين تغييرات، بچه ها سراغ انبوهي از رسانه هاي 
غيررســمي و شــبكه هاي اجتماعي مي روند. اين شبكه ها و رسانه ها 
ظرفيت اجتماعي مهمي هســتند، اما چون ســرويس صحيحي ارائه 
نمي شــود و مديريت درســتي صورت نمي گيرد، يك دوئل به وجود 
مي آيــد كه حاصل آن »فيلترينگ« از بــاال، و »مصرف ديجيتال« از 
پايين است. من به عنوان يك جوان پيام شبكه ها را »اليك« مي كنم تا 
ديده شوم. بنابراين هستم، چرا چون فيلتر و قدغن است. يعني دوئلي 

در جامعه به وجود مي آيد.



تصور كنيد در جامعه اي كه تلگرام ممنوع اســت، 40 ميليون كاربر 
دارد. معلوم نيست چه مي خواهد بشود. چگونه مي شود كه 40 ميليون 
نفر از جمله بنده، از تلگرام اســتفاده مي كنيم، در حالي كه مي دانيم 
استفاده از آن مانند عبور كردن از چراغ قرمز و برخالف سياست هاي 

رسمي است. اين فاصله ناشي از چيست؟
اين كدام سياســت است و چيست؟ با وجود چنين مسائلي، تأمل و 

بازانديشي در سياست هاي رسانه اي ديده نمي شود.
در آخرين مطلبي كه دربارة اوقات فراغت مردم هر سه ماه از طرف 
مركــز آمار ايران ارائه مي شــود، ديدم كه ايراني هــا در روز به صورت 
ميانگين دو ساعت و ده دقيقه از وقت خود را صرف رسانه ها مي كنند؛ 
از سيســتان و بلوچستان تا آ ذربايجان غربي. ضريب نفوذ اينترنت نيز 
كه در اواخر دهة  1370 حدود چهار درصد بود، در حال حاضر به 80 
درصد افزايش پيدا كرده اســت. چرا چنين شــده است؟ اين پرسش 

خيلي بزرگي است. اما در مقابل سياست ها معكوس هستند.
دخالت هايي كه از ســوي قوا دربارة قطــع يا وصل اينترنت صورت 
مي گيرد نيز از مشــكالت وارده هســتند. رســانه خيلي مهم است، 

به طوري كه مي گويند انقالب مشروطه انقالب تلگراف ها بود.
اين اهميت رسانه است كه وقتي تلگراف به وجود مي آيد، مرجعيت 
بزرگ در جهان اسالم به وجود آمد. همان طور كه دربارة راديو مي گويند: 
اگــر راديو به ايران نيامده بود، نهضت ملي نمي توانســت پيش برود.
باســوادي جمعيت شش سال به باالي كشــور بيش از 80 درصد 
اســت كه به خاطر مبنايي بودن بحث، با كيفيت آن كاري نخواهيم 
داشــت. برخي شهرهاي ما تا 95 درصد با سواد دارند و در كشور 14 
ميليون تحصيل كردة ســطح عالي وجود دارد. در حالي كه حدود 10 
ميليون بي ســواد هم داريم. چگونه مي شود يك جامعه، 14 ميليون 
تحصيل كردة دورة عالي و 10 ميليون نفر بي سواد داشته باشد؟ چنين 
 )Polarize( »جامعه اي در تحوالت همگن نيست و قطبي و »پالريزه

است، چون تغييرات مديريت نمي شوند.
چرا مــردم بــه تحصيل اهميــت مي دهنــد و 14 ميليــون نفر 
تحصيالت عالي دارند؟ اين يك تقاضاي اجتماعي اســت كه براساس 
پس زمينه هاي تمدني و فرهنگي، پويايي هاي جامعه و تمايل خانواده ها 
براي ســرمايه گذاري استاني روي فرزندانشان شكل گرفته است. پناه 

بردن به درس خواندن و دانشگاه رفتن، براي رها شدن و براي تحرك 
اجتماعي است. مي گويند برويم درس بخوانيم، دنيا را ببينيم، تحركي 
داشــته باشيم و وضعيت درآمدي مان را بهبود ببخشيم. اما در همين 
موج، بچه هايي كه درس مي خوانند، غرق مي شوند، آموزش عالي پولي 

مي شود، و داستان هاي ديگر.
زماني كه انقالب كرديم، متوســط ســواد 2/6 كالس بود و مردمي 
)بزرگ ساالني( كه انقالب كردند، به طور متوسط دو كالس و نيم درس 
خوانده بودند. اما در حال حاضر اين شــاخص  چهار برابر شده است؛ 
يعني 10 كالس درس خوانده اند. طي چهار دهه، كه براساس شاخص 
جهاني »يونسكو« كه مشخص مي كند بزرگ ساالن يك كشور چقدر 
درس خوانده اند، االن چهار برابر شــده است. طي چهار دهه، شاخص 

كالس رفتن مردم رشد كرده كه خيلي مهم است.

چرا مشاركت هاي اجتماعي؟ چالش ها كدام اند؟
در ادامــه، تيتر روي مفهــوم تودة بحراني تمركز خواهم داشــت. 

مي خواهم بگويم چرا تودة بحراني شده است؟
آموزش را در نظر بگيريد كه به طور متوسط، با توجه به واريانس هاي 
8، 9، 10 اســت. اما با اين وضعيت نابرابري در آموزش زياد اســت. 
شاخص نابرابري آموزشي در كشور ما 37/3 درصد است، در حالي كه 
در كشورهايي كه با آن ها هم گروه هستيم، اين شاخص به طور متوسط 
16/7 است. يعني شاخص برابري آموزشي كشورهاي همتاي ما 16/7 
اســت، در حالي كه ما در شــاخص 37/3 قرار داريم. 14 ميليون نفر 
تحصيالت عالي هســتند و 10 ميليون بي سواد داريم. اين نابرابري و 

شكاف آموزشي موجب تعارض و تنش اجتماعي شده است.
در نظر بگيريد، از نظر شهرنشــيني ما شاهد تغييرات جهش وار به 
واســطة رسانه ها و پرتاب شــدن به يك دنياي به شدت جهاني شده 
و در رقابت هســتيم. مردمي با اين وضعيت خواهان تحرك اجتماعي 
هستند، اما نظام مشاركت اجتماعي به طور نهادينه، مستقر نشده است 
و به طور رســمي مورد حمايت، تشويق و توسعه قرار نمي گيرد. يعني 

داريم نسبت به مواهب و داشته هايمان كفران نعمت مي كنيم.

پنجرة جمعیتي
در حال حاضر، گروه سني 15 سال تا 65 سال ما به ميزاني رسيده 
است كه به آن مي گوييم پنجرة جمعيتي. پنجرة جمعيتي يك فرصت 
 )Momentum( طاليي اســت، يك نيروي فزاينده و يــك مومنتوم
اســت. چون براي هر كشــوري فقط در يك دوره اتفاق مي افتد. اين 
پنجره براي هر كشور و جامعه مشاركت، خالقيت، اشتغال، كارآفريني، 
توسعه، نقد، هنر، فكر، فرهنگ، مدنيت، و توسعه را در پي مي آورد. به 
نظرم از اين پنجره نيز خوب استفاده نمي كنيم و به تعبير من، اين ها 
منشأ چالش ها هســتند. يعني روندهايي كه وجود دارند، هم داستان، 
هم زمان، هم افزا و هم گرا نيستند كه نتيجة عقب ماندگي ساختارها و 

سياست هاست.
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