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آمـوزش عمومـی در ۳۰ سـال گذشـته در ایـاالت متحده از وضعیت مسـاعدی برخوردار نبوده اسـت. کیفیت و نتایج 
آموزش هـا در مـدارس دولتـی بـه شـدت مورد انتقـاد قرار گرفته اسـت. نتایـج ضعیف دانـش آمـوزان آمریکایی در 
آزمون هـای بیـن المللـی در مقایسـه با سـایر کشـورها و همچنین میـزان نرخ رو به رشـد ترک تحصیل باعث شـده 
اسـت کـه نوعـی اجماع بر سـر ضرورت ایجاد اصالحات در سیسـتم آموزشـی ایـاالت متحده در سـطح محلی و ملی 
و در بیـن دموکرات هـا و جمهـوری خواهـان شـکل گیـرد. نخسـتین اقدام جـدی در زمینـه اصالحی به زمـان رونالد 
ریـگان برمـی گـردد کـه در آن رئیـس جمهـور وقـت کمیسـیونی را برای بررسـی وضعیت آمـوزش در کشـور تعیین 
کـرد. نتیجـه کار کمیسـیون گزارشـی بـه شـدت انتقادی بود تحـت عنوان ملتـی در خطـر   کـه در آن از تهدیدی که 
کیفیـت متوسـط و فرسـوده آمـوزش بـرای آینـده ملـت آمریـکا آیجـاد می کنـد سـخن بـه میان آمـده بود. بـا این 
گـزارش، نحـوه ایجـاد اصالحـات آموزشـی در صدر مباحـث و مناظرات ملـی قرار گرفـت دولت های متفـاوت هم با 
بـا توجـه بـه اهمیـت بحـث اقدامـات متفاوتـی را در ایـن زمینه صـورت دادند کـه قانون معـروف هیـچ کودکی از 
تحصیـل بـاز نمی مانـد۲ یکـی از ایـن اقدامات محسـوب می شـود. مـورد مهـم مطروحه در کنـار اقدامـات اصالحی 
و درسـت بـودن یـا نبـودن آن هـا عبـارت بـود از مطـرح شـدن حـق انتخـاب در بیـن انـواع مـدارس. بـا توجـه به 
ضعـف مـدارس دولتی سـه نوع مدرسـه دیگـر ایجاد شـدند که هر کـدام متقاضیان خود را داشـتند، مـدارس واچر، 
مـدارس چارتـر و مدرسـه در منـزل. رویکردهای متفاوت باعث می شـد که تصمیـم گیرندگان ایالتی و فدرال و سـایر 
مراکـز قانـون گـذار در مقابـل یکدیگـر قـرار بگیرنـد. در ادامـه بـه سـیر تحوالت در سیسـتم آموزشـی ایـالت متحده 

خواهیـم پرداخت. 
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ایـن قانـون در سـال ۲۰۰۲ توسـط ادوارد کنـدی و جرج 
میلـر، دموکرات هـای عضو کنگـره و مجلـس نمایندگان، 
مطـرح شـد و بعـد از تصویـب در دولـت جـرج بـوش 
بـه اجـرا درآمـد. بـر مبنـای ایـن قانـون، مدارسـی کـه 
پیشـرفت سـاالنه کافـی نداشـته باشـند ذیـل عناویـن 
کیفیـت ضعیـف آموزشـی و کاهـش بودجه فـدرال قرار 
می گیرنـد. ایـن قانون بـا واکنش شـدید ایالت ها همراه 
بـود کـه معتقـد بودنـد دولـت فـدرال بـر خـالف قانون 
اساسـی در امـور مربـوط بـه ایـاالت مداخلـه می کنـد. 
مسـائل ایجـاد شـده در پـی اجـرای ایـن قانـون باعث 
گردیـد کـه ۵ سـال بعـد خـود کنـدی و میلـر در صـدد 
ایجـاد تغییـرات در این قانـون برآیند. عـدم تامین مالی 
کافـی توسـط وزارت آمـوزش، عـدم توجـه بـه دانـش 
آمـوزان کـم درآمـد، مهاجـر و اسـتثنایی، تاکیـد افراطی 
بـر اسـتانداردهای امتحانـی و عملـی نشـدن وعده های 
اختصـاص بودجـه توسـط دولـت فـدرال از جملـه ایـن 

بودند.  مسـائل 

قانون معروف هیچ کودکی از تحصیل 
باز نمی ماند 
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بـروز نگرانی هـا در پـی انتشـار گـزارش ملتـی در خطـر 
امتحانـی  مکانیسـم های  مختلـف  ایـاالت  شـد  باعـث 
بـرای سـنجش توانایـی دانـش آمـوزان تـدارک ببیننـد. 
فلسـفه شـکل گیـری جنبـش امتحـان گیـری ایـن بـود 
کـه مـدراس دولتی بایـد در قبال عملکردشـان پاسـخگو 
باشـند. در کنـار جنبش امتحـان گیری، سیاسـت گذاران 
آموزشـی برنامـه درسـی واحـد در حوزه هـای مختلـف 
تدویـن کردند تـا اطمینـان  حتصل کنند دانـش آموزان 

مـواد درسـی یکسـانی را آمـوزش می بیننـد. 4 

از  شـدیدا  اقلیت هـا  رهبـران  و  دبیـری  اتحادیه هـای 
سیسـتم امتحانـی اسـتاندارد انتقـاد کردنـد. اسـتدالل 
آن هـا ایـن بـود کـه در حـق اقلیت هـا، دانـش آمـوزان 
معلـول و آن هایـی کـه تـرس از امتحـان دارنـد جفـا 
می شـود. تاکیـد بـر مـواد درسـی یکسـان نیـز باعـث 
می شـود معلمـان صرفـا بـرای امتحـان تدریـس کننـد. 
علـی رغـم همه این انتقـادات، موافقان سیسـتم امتحان 
گیـری اسـتاندارد موضـع خـود را بـر کرسـی نشـاندند. 
آن هـا بـر ایـن باورنـد کـه اتـکا بـه ارزیابی هـای ذهنی 
معلم هـا نمی توانـد روش قابـل قبولـی بـرای سـنجش 
توانمنـدی دانش آموزان باشـد. انگیزه اصلی در پیشـبرد 
برنامـه امتحـان گیری اسـتاندارد عملکـرد ضعیف دانش 
آمـوزان آمریکایـی در مقایسـه بـا دانـش آمـوزان سـایر 
کشـورهای در حـال رقابـت با ایـاالت متحده می باشـد.

جنبش امتحانی و حواشی آن
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1.سیستم واچر

ایـن مـورد نیـز در ایـن بین به یکـی از بحث هـای دامنه 
دار در ایـاالت متحـده تبدیـل شـد. قضیـه از ایـن قـرار 
اسـت کـه در ایـن جنبـش کـه از پشـتیبانی والدیـن، 
جامعـه بـازاری و اصالحطلبـان آموزشـی محافظـه کار 
برخـوردار اسـت واچر هـای اعتبـاری در اختیـار والدیـن 
قـرار می گیرنـد تـا بتواننـد فرزندانشـان را در مـدارس 
خصوصـی یـا دینـی ثبـت نـام نماینـد. ایـن واچرهـا 
و  خصوصـی  مـدارس  هزینه هـای  از  عمـده ای  بخـش 
دینـی را تحـت پوشـش قـرار می دهـد. تاکنـون اعمـال 
سیسـتم واچـری به صـورت محدود صورت گرفته اسـت 
و انگیـزه چندانـی هـم بـرای توسـعه ایـن روش وجـود 
نـدارد. اجـرای ایـن روش با موانـع حقوقی نیـز یرخورده 
اسـت. مخالفـان بـر ایـن باورنـد کـه سیسـتم واچـری 
دکتریـن جدایـی دولـت و کلیسـا را نقـض می کنـد و از 
بودجـه عمومـی بـرای توسـعه مـدارس دینـی اسـتفاده 
می گـردد. 7 دیـوان عالـی نیـز در مـواردی بـر لـه و در 
مـواردی علیـه سیسـتم واچـری رای صـادر کرده اسـت. 

2.مدارس چارتری

مـورد دوم مطروحـه عبـارت اسـت از مـدارس چارتـری. 
مـدارس چارتـری مـدارس دولتـی غیر دینی هسـتند که 
بـه دانـش آمـوزان و والدین حق انتخـاب می دهند و به 
گونه سـاختاردهی شـده اند کـه از مدارس سـنتی دولتی 
متمایـز هسـتند. مقـررات کمتـر، نوآوری های آموزشـی، 
خودمختـاری بیشـتر، مشـارکت والدیـن و مسـئولیت 
پذیـری از شـاخصه های مهـم مـدارس چارتری هسـتند. 
در ایـن طرح، چارتری برای یک مدت مشـخص )معموال 

حق انتخاب مدرسه 

سـه تـا پنج سـال( از طـرف ایالت بـه یک مدرسـه اعطا 
می شـود و مدرسـه بایـد در این بـازه زمانی نشـان دهد 
که به اهدافی که در اسـتفاده از چارتر وعده داده رسـیده 
اسـت. آزادی عمـل بیشـتر در قبال ارتقـا کیفیت آموزش 
و مسـئولیت پذیـری در مورد نتایج ویژگـی مهم مدارس 
چارتـر می باشـد. ایـن مـدارس اغلب بـر روی یک حیطه 
خـاص همچـون مطالعات بیـن المللی، زیسـت محیطی 
و یـا موسـیقی تمرکـز می کننـد و افـرادی کـه مایـل بـه 
دریافـت آمـوزش بیشـتر در حوزه هـای خـاص هسـتند 

جـذب ایـن مدارس می شـوند. 

مـدارس چارتـری همـواره مـورد حمایـت دولت هـا قرار 
گرفتـه اسـت. کلینتن در یک سـخنرانی در سـال ۱۹۹۷ از 
تاسـیس ۳۰۰۰ مدرسـه چارتـری سـخن بـه میـان آورد. 
جـرج بـوش با اختصـاص بودجـه ای ۱۰۰ میلیـون دالری 
از ایـن طـرح حمایـت کـرد. اوبامـا هـم از طرفـداران 
سرسـخت مـدارس چارتـری بـود. بـا ایـن حـال گفتنی 
اسـت کـه با وجود رشـد سـریع مـدارس چارتری، سـهم 

۶ درصـدی بـه لحـاظ تعـداد در بیـن مـدارس دارند. 

3.مدرسه در خانه

مدرسـه در خانـه نیـز به سـرعت روند رو به رشـدی را در 
جامعـه آمریـکا تجربه کـرد. آمـار وزارت آمـوزش ایاالت 
متحـده نشـان می دهد کـه از سـال ۱۹۹۹ تا سـال ۲۰۰۳ 
تعـداد دانـش آمـوزان آمـوزش دیـده بـا ایـن روش از 
۸۵۰ هـزار نفـر بـه ۱/۱ میلیون نفـر افزایش یافته اسـت. 
از سـال ۲۰۱۲ نیـز تعداد دانـش آموزان مدرسـه در منزل 
بـه ۸/۱ میلیـون نفر رسـیده و هر سـاله رشـد متوسـط ۲ 
درصـدی تجربـه کـرده اسـت. انتقـادات زیـادی هـم در 
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مـورد مدرسـه در منـزل صـورت گرفته اسـت که بیشـتر 
ناظـر بـر کیفیـت آمـوزش والدیـن، اجتماعـی نشـدن 
دانـش آمـوزان و تاکیـد افراطـی بـر جنبه هـای دینـی 
می باشـند.10 امـا خروجی کار نشـان می دهـد که دانش 
آمـوزان تحصیـل کرده بـه ایـن روش عملکـرد خوبی در 
آزمون هـای اسـتاندارد دارند مشـکلی در ورود به کالج و 

موفقیـت در آن ندارنـد. 
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در مـورد ضـرورت ایجاد اصالحـات آموزشـی در مدارس 
در جامعـه آمریـکا اتفـاق نظر وجـود دارد امـا روش های 
انجـام ایـن اصالحـات محل بحـث و اختالف می باشـد. 
بـا  اقدامـات یکپارچـه کننـده در سـطح ملـی معمـوال 
واکنـش مقامـات ایالتـی مواجـه می گـردد کـه نمونـه 
اعمـال دروس  امتحانـی و  آن در مـورد مکانیسـم های 
مشـترک سراسـری مشـاهده گردید. در ایـن میان برخی 
از مـردم منتظر نتیجه دادن اصالحـات در مدارس دولتی 
نمانـده و بـه مـدارس واچـری، چارتر و مدرسـه در منزل 
روی آوردنـد. در هـر صـورت تصویـر کلـی از وضعیـت 
آمـوزش در جامعـه آمریکا حاکی از آن اسـت که تصمیم 
گیرنـدگان متعـدد در ایـن زمینه به کنشـگری می پردازند 
و اصطالحـات بـه تدریـج و بـا کندی و همراه با سـعی و 

خطـا پیـش خواهـد رفت. 
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