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که در عین همگانی بودن  را فراهم می کند، الزم است 
دسترسی ها، توازن در کیفیت آموزش ارائه شده نیز رعایت 
شود تا در آینده شاهد شکاف های عمیق اجتماعی 
که  نباشیم. این دغدغه آن چنان شدت داشته است 
کرده اند. لذا نابرابری و  این توازن را به برابری منصرف 
تبعیض جنسیتی، قومی، نژادی، فرهنگی، سیاسی، 
کیفیت آموزشی، به  اقتصادی و ... را در دسترسی به 
هر نحو ممکن آماج نقد و حمله قرار داده اند. در قانون 
اساسی جمهوری اسالمی ایران نیز بر وظیفه حکومت در 
کید شده است.  تأمین آموزش رایگان، برابر و همگانی تأ
در واقع در این اصل سعی شده است تا محرومیت 
به خاطر تفاوت ها به فرصت و دسترسی برابر تبدیل 
کالن سوم سند  شود. همچنین راهکار 9/2 از هدف 
ی و  که بر بومی ساز تحول بنیادین آموزش وپرورش نیز 
کید دارد،  EFA« تأ اجرای برنامه »آموزش برای همه 
متوجه فرصت ها و دسترسی های برابر شده است. 
البته سایر راهکارهای مهم سند تحول نیز به همین 

نکته اشاره دارد.

تالقی عدالت و آموزش
که آینده فرد و  آموزش زیرساخت جامعه آتی است چرا
جامعه به تبعیت از آموزش و نظام آموزشی آن دستخوش 
تغییر خواهد شد. شاید بتوان به دو صورت بین عدالت 

کرد: و آموزش ارتباط برقرار 
عدالت در رشد تربیتی فرد و جامعه. 1
کیفیت و تأثیر . 2 عدالت در دسترسی به آموزش با

این آموزش در برخورداری از مواهب آتی
تصور اولیه از عدالت آموزشی، عدالت در دسترسی 
کیفیت است. در واقع عمده تالش  همگانی به آموزش با
در تحقق عدالت آموزشی و اسنادی چون سند آموزش 
که برای همه اقشار نیازمند به آموزش،  2030 آن است 
کنند؛ اما نکته مهم آن است  دسترسی همگانی ایجاد 
کیفیت الزم  که آموزش عرضه شده به همگان باید از 
نیز برخوردار باشد. در واقع دسترسی به آموزش هایی 
کیفیت الزم را ندارند، دسترسی محسوب  که حقیقتًا 
نمی شوند. از سوی دیگر به جهت آنکه آموزش امکان 
دستیابی به فرصت ها و موقعیت های آتی اجتماعی و 
ی بر شکل گیری طبقات اجتماعی-اقتصادی  اثرگذار
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که مدارس دولتی در پوشش این  آموزان بوده است. چرا
کافی ندارند. خأل، توان 

که هر دو تصور قبل  همچنین عنصر دیگری وجود دارد 
از عدالت را نیازمند بازنگری می کند. توجه به اینکه 
انسان ها در عین اینکه متفاوت اند اما به حیث نفسانی 
گیرند.  باید دارای تربیتی متعادل و همه جانبه قــرار 
بخشی از جنبه های حیات اجتماعی افراد بشر، نیازمند 

آموزش های ثابت یا مشترکی است.

میدان نزاع عدالت آموزشی
با این مفهوم پردازی از عدالت در امر آموزش، می توان 
کلیدی در  که بین شش عنصر  به جمع بندی رسید 
کــرد. این چند عنصر در  عدالت آموزشی باید جمع 
سایر عرصه های اجتماعی غیر از آمــوزش نیز چالش 

کرده اند. )نمودار 1( ایجاد 
کیفیت برابر حداقلی   قطعًا دسترسی همگانی به یک 
قابل قبول، شرط الزم عدالت آموزشی است؛ اما باید 
که منظور از برابری، برابری در همه افراد  توجه داشت 
گر تفاوت آموزش برای  یک طبقه است. به طور مثال ا
دو جنسیت را پذیرفتیم، همه افــراد هر طبقه باید از 
کیفیت برابر بــرخــوردار باشند. نه اینکه  دسترسی و 
آموزش دختران و پسران، یکسان باشد. از سوی دیگر 
به جهت تنوع استعدادها و خواست ها، باید زمینه 
که در این قسمت  رشد متفاوت فراهم شود. مشکلی 
که می خواهیم با تأسیس مدارس  وجود دارد آن است 
کار را انجام دهیم؛ از مدارس استعداد  متفاوت، این 
گرفته تا مدارس غیردولتی. درحالی که به نظر  درخشان 

چالش قابلیت در برخورداری از فرصت های برابر
در همین بخش به نکته دیگری هم باید توجه کرد. فرض 
کیفیت برابر همگانی می تواند،  که آموزش با آن است 
شکاف های طبقاتی آتی اجتماع و نیز تبعیض های آتی را 
خنثی و رفع کند. این در حالی است که عنصر »فرصت 
و دسترسی« دارای یک خأل جدی است: توانمندی و 
قابلیت استفاده از فرصت ها در همگان یکسان نیست. 
که با برابر شدن فرصت ها،  در واقع فرض بر این است 
شرایط حرکت همه برابر می شود درحالی که شرایط اولیه 
رقابت برابر نیست. ازاین رو بی عدالتی همچنان تداوم 

خواهد یافت.

چالش یکسان انگاری آموزش و عدم 
توجه به رشد متفاوت و متوازن

از سوی دیگر آنچه موجب می شود تا این تصور اولیه، 
ساده انگارانه به ذهن آید و دچار چالش های نظری و 
که  عملی شود، توجه به بعد دیگری از عدالت است 
بیشتر جنبه انفسی دارد و البته تبلور آفاقی هم پیدا 
می کند. توجه به اینکه استعداد افراد، مسیر رشد افراد، 
قابلیت های افراد متفاوت است و در امر آموزش باید به 
این تنوع احترام گذاشت موجب می شود که تصور ساده 
کیفیت آموزشی« مخدوش و  از »دسترسی همگانی به 
دچار چالش شود. هر فرد به جهت عالیق و زمینه های 
طبیعی یا انتخابی متفاوت، نیازمند یا عالقه مند به رشد 
کیفیت  که  در یک زمینه متفاوت است. ازاین روست 
آموزشی برابر به معنی سرکوب بخشی از استعدادهای 
که آموزش  متفاوت همگانی است. پس باید پذیرفت 
همگانی برابر، قطعًا مخالف رشد افراد و استعدادهای 
آنان است. یکی از توجیهات تأسیس مدارس غیردولتی 
در ایران، لزوم توجه به تنوع خواست ها و نیازهای دانش 
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که با برابر شدن فرصت ها، شرایط  فرض بر این است 
حرکت همه برابر می شود درحالی که شرایط اولیه 
رقابت برابر نیست. ازایــن رو بی عدالتی همچنان 

تداوم خواهد یافت.



سابق به آن ها غیرانتفاعی گفته می شد( همواره در حال 
گرچه مرز مسئله تنوع آموزشی  جنگ با یکدیگر بودند. 
هنوز مبهم و غیراجماعی است اما همواره یکی از دالیل 
پرداختن به آن ها، مسئله عدالت اجتماعی بوده است. 
یکی از مهم ترین اشکال این دعوا، چالش مدارس دولتی 
و غیردولتی است. دسترسی به آموزش رایگان، همگانی 
و برابر ادعای مدارس دولتی عادی است و از این منظر 
خود را عادالنه می خواند. از سوی دیگر، مدارس غیردولتی 
با ادعای لزوم توجه به استعدادهای متفاوت، خود را 
مدعی برقراری عدالت آموزشی می دانند. درحالی که 
به نظر می رسد بازی در این زمینه و طرفداری از یک 
جانب چالش، خود نشان از وجود یک مشکل بزرگ 

است: مشکل فهم ناقص و نادرست مسئله.
کرد: یه عدالت آموزشی دنبال  مسئله را باید از همان زاو

توجه به رشد استعدادها به تناسب همان استعدادها. . 1
این امر پذیرش تنوع را الزامی می سازد.

یع عادالنه مواهب اجتماعی و دسترسی به . 2 توز
موقعیت های اجتماعی

چالش عدالت در نسخه مدارس دولتی و غیردولتی
مدارس دولتی متهم به ارائه نسخه یکسان آموزشی به 
استعدادهای متفاوت هستند درحالی که مسئله اصلی 
این مدارس، بعد دوم عدالت آموزشی است؛ یعنی 
تالش دارد تا با ارائه آموزش استاندارد همگانی و برابر، اثر 
آموزش در دستیابی به موقعیت ها و بهره مندی ها را برابر 
ی،  کند؛ اما از سوی دیگر به دلیل همان استانداردساز
یب تنوع استعدادی اســت. در چنین  در حال تخر
موقعیتی، مدارس غیردولتی با ادعای توجه به تنوع 
استعدادها بــه تخطئه مـــدارس دولــتــی پرداختند. 
گر با دقت به ماهیت این مدارس دقت  درحالی که ا

یس و کالس داری به نحوی باشد  گر شیوه تدر می رسد ا
که در عین حضور یکسان همه دانش آموزان در کالس، 
به تفاوت های فردی آن ها توجه شده و رشد داده شوند، 
ی حل خواهد شد. لکن چالش  مشکل تا حد بسیار
ما در اینجا، نبود معلمانی با چنین نگرش و بینش و 
مهارتی است. نباید دانش آموزان را از طبیعت متکثر 
کرد بلکه در همین بافت اجتماعی متکثر  خود جدا 
کار باعث  کرد. این  کیفیت آموزشی متفاوتی ارائه  باید 
یادی تأمین شود و  که عنصر توازن نیز تا حد ز می شود 

رشد همه جانبه فردی و اجتماعی رقم بخورد.

نسبت سنجی تنوع مدارس و عدالت آموزشی
یکی از چالش های انقالب اسالمی در دهه های مختلف 
پس از پیروزی، مسئله مدارس دولتی و غیردولتی یا در 
معنایی وسیع تر، چالش تنوع مدارس بود. مدارس دولتی 
)عادی، استعداد درخشان، نمونه دولتی، نمونه مردمی، 
هیات امنایی، شاهد، ایثارگر، بزرگسال، از راه دور، 
عشایری، خارج از کشور، تطبیقی و ...( و غیردولتی )که 

کلیدی در عدالت آموزشی نمودار 1: شش عنصر 
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کرد  نباید دانش آموزان را از طبیعت متکثر خود جدا 
کیفیت  بلکه در همین بافت اجتماعی متکثر باید 

کرد. آموزشی متفاوتی ارائه 



راه حل نزاع اداره دولتی و غیردولتی مدارس
کرد؟ برای این سؤال دو  که چه باید  اما سؤال این است 

نوع پاسخ وجود دارد:

پاسخ ایده آل:
 تنوع آموزشی محترم است اما بین تنوع مدارس و تنوع 
کرد. در همه مدارس باید به  آموزشی باید تفکیک ایجاد 
تنوع آموزشی احترام گذاشت. اساس این نگاه به برخورد 
متفاوت معلم و برنامه درسی با دانش آموزان به تناسب 
تفاوت هایشان است. توجه به استعدادهای متفاوت 
که در سطح افــراد محل جستجو هستند، در همان 
سطح باید پاسخ داده شوند. در واقع همه مدارس باید 
مبتنی بر یک برنامه درسی منعطف و معلمان توانمند، 
به تربیت و آموزش دانش آموزان متناسب با اقتضائات 
که جای خالی چنین  کنند. پرواضح است  آنان اقدام 
معلمان و چنین برنامه درسی بسیار محسوس است. 
که داللت گیری از این پاسخ به سمت  بدیهی است 
آزادسازی آموزش در مدارس، سوءتفاهمی بیش نیست. 

پاسخ ممکن در راستای پاسخ ایده آل: 
مدیریت تنوع مدارس بر اساس تنظیم گری انگیزه ها. این 
پاسخ، یک مدیریت کنترل شده است. در واقع بر اساس 

کنیم، تناقضاتی یافت می شوند. مدارس غیردولتی 
در مقایسه با مدارس دولتی به تنوع احترام می گذارند 
کالن مقایسه بین مدارس دولتی و  اما صرفًا در سطح 
غیردولتی و نیز در سطح مقایسه بین مدرسه ای غیردولتی 
)یعنی دو مدرسه غیردولتی(. درحالی که اساسًا در 
ن مدرسه ای، مدارس غیردولتی نیز همان  سطح درو
نگاه یکسان انگارانه را دنبال می کنند؛ یعنی به طور 
مثال، یک مدرسه غیردولتی، یک نوع برنامه درسی 
که البته با مدارس غیردولتی دیگر متفاوت و  واحد را 
با مدارس دولتی نیز متفاوت است در پیش می گیرد. 
درحالی که قــرار بــود به تنوع استعداد دانــش آمــوزان 
یه بعد دوم عدالت آموزشی نیز مدارس  بپردازد. از زاو
غیردولتی به دلیل استفاده از مکانیسم بازار و مبتنی 
کامل )که البته وجود خارجی چنین  بر مفهوم رقابت 
کمیت  کنون به اثبات نرسیده است(، حا فضایی تا
یع آموزش و بهره مندی بیشتر طبقه مرفهین  پول در توز
که این  گفت  را رقم زده است. در بهترین حالت باید 
مکانیسم بین افــراد دارای استطاعت مالی مدارس 
غیردولتی به ایجاد رقابت علمی مــی پــردازد. لذا با 
بخش بندی بازار، عماًل افراد فاقد استطاعت را حذف 
که اوال اصل  کار موجب شده است  کرده است. این 
کافی، رقابت برایش آزاد« تثبیت شود و  که پولش  »هر 
ثانیًا در طی زمان، به جهت جاذبه انگیزه های مالی در 
مدارس غیردولتی، نوعی انتقال و جابجایی مدیران، 
معلمان و دانش آموزان بهتر به سوی مدارس غیردولتی 
کلید بخورد؛ به عبارت دیگر در عمل،  از سایر مدارس 
سایر مدارس را می بلعد. سایر مدارس در عین اینکه 
کیفیتی برای ارائه ندارند. اشکال  وجود دارند اما دیگر 
اصلی در حکمرانی بازار آموزش است. توجه به سایر 
ساختارهای ممکن حکمرانی از قبیل سلسله مراتب، 
ی جدید، مفری برای این  شبکه و ... یا خلق ساختار

اشکال است.
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اشکال اصلی در حکمرانی بــازار آمــوزش است. 
توجه به سایر ساختارهای ممکن حکمرانی از قبیل 
سلسله مراتب، شبکه و ... یا خلق ساختاری جدید، 

مفری برای این اشکال است.



راه حــل ادعایی، پاسخی بــرای چالش های مختلف 
نظام آموزش وپرورش کشور است؛ چالش هایی از قبیل:

1. اداره دولتی- غیردولتی. 
2. مالکیت مدرسه. 

3. مشارکت در آموزش. 
4. تنوع آموزشی. 

5. عدالت آموزشی. 
6. تمرکز-عدم تمرکز. 

به نظر می رسد وجه مشترک عمده این برچسب ها، 
چالش در مدیریت انگیزه و رفتار ذی نفعان آموزش کشور 
است. تنظیم گری، مدعی کاهش چنین چالشی است. 

تقریر محل نزاع؛ مسئله اصلی
الزم اســت تا بــه صــورت شفاف، نــزاع اصلی مــدارس 
کنیم. مدارس دولتی به  دولتی- غیردولتی را تعریف 
دنبال ارائه آموزش رایگان، همگانی، در دسترس و برابر 
به همه افــراد در سن آمــوزش رسمی عمومی هستند. 
بــرای این امر تقریبًا همه چیز از مسیر دولــت تمهید و 
اداره می شود. مدارس غیردولتی با هدف ایجاد تنوع در 
آموزش، وارد صحنه شده اند ولی با استفاده از مکانیسم 
کیفیت آموزشی را با خود همراه  بازار و انگیزش مالی، 
کرده اند. این مدارس نه تنها بین خود، بازار آموزش ایجاد 
کرده اند بلکه بین خود و مدارس دولتی، نیز نوعی نزاع 
کیفیت بخش به وجــود آورده انـــد. این  بر سر عناصر 
کیفیت بیشتر را به پرداخت شهریه این  مــدارس اواًل 
کرده اند و بدین ترتیب به جای توجه به  مدارس منوط 
منافع عمومی، با بخش بندی بازار، به مشتریان خویش 
توجه دارند. ثانیًا با استفاده از قدرت مانور در انگیزش 
که در نسخه مدارس دولتی وجود ندارد، مدیران،  مالی 
کیفیت را از مدارس دولتی  کادر آموزشی با معلمان و 
کرده اند. پس با خورده شدن  به سمت خویش جذب 
کیفیت باالتری  خط مشی اداره دولتی مدارس، اساسًا 

انگیزه های مختلف در تأسیس و مدیریت مدارس و 
نیز بر اساس توانمندی متفاوت سرمایه انسانی و مادی 
آنان، حکومت به تخصیص اختیارات در حوزه های 
مختلف حکمرانی مدرسه می پردازد. تفصیل این نسخه 
در قالب پیشنهاد »تشکیل سازمان تنظیم مقررات 
آموزش عمومی غیردولتی« به کمیسیون تعلیم و تربیت 
شورای عالی انقالب فرهنگی بیان شده است. اداره و 
مالکیت دولتی یا غیردولتی مدارس دارای مدافعان و 
که  مخالفان سرسختی است. مجموعه راه حل هایی 
کنون برای این چالش مطرح شده است، در فضای  تا
انتخاب بین یکی از این دو یا تمرکز بر رونق یکی از این 
دو بوده است. با باور به ناعادالنه بودن هر دو سبک 
اداره مدارس، به نظر می رسد پاسخ و راه حل مناسب، 
تغییر زمین بازی از شیوه سنتی »دولتی-غیردولتی« به 

کشور است. »تنظیم گری آموزش« در 
در تنظیم گری آموزش به جای ارائه نسخه های کلیشه ای 
تعمیم یافته برای همگان هر نوع از متقاضیان تأسیس و 
اداره مدارس به صور مختلفی مدیریت می شوند. ارائه 
نسخه های غیرمنعطف برای عموم متقاضیان نامطلوب 
و موجب نارضایتی است. در تنظیم گری، سه عنصر 
»تصمیم گیری، اجرا و نظارت« ناظر به عناصر مختلف 
مؤثر در ارائه و انتقال آموزش به جامعه هدف، متناسب 
با تفاوت در شرایط و صالحیت متقاضیان، به اشکال 
مختلفی توزیع می شود. برای حداقل صالحیت ها، شیوه 
استاندارد دولتی و برای صالحیت های باالتر، به تناسب 
رشد صالحیت ها، اختیارات بیشتری تفویض می شود. 
مالکیت، تأمین مالی، مدیریت منابع انسانی، برنامه 
درسی، جذب و اخراج دانش آموز و ... عناصری هستند 
که به  تناسب شرایط متقاضیان تأسیس و اداره مدارس، 
اختیارات تصمیم گیری، اجرا و نظارت در مورد آن ها، 

کنترل می شود. گذار و  وا
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یه چنین مدارسی،  گسترش بی رو امر خصوصًا با 
شدت یافته است.

کیفیت به دلیل انتقال دانش آموز،  3. کاهش سطح 
کیفیت به مــدارس غیردولتی در  معلم و مدیر با

بازار آموزش
کیفیت اکنون در رقابت مدارس دولتی  بنابراین آموزش با
غیرعادی و مدارس غیردولتی در حال انتقال و ارائه 
گردونه آموزش  است و اساسًا مدارس دولتی عادی از 
کنکور نیز به دلیل هماهنگی  حذف می شوند. پدیده 
این دو نوع مــدارس، عامل دیگری بر حذف مدارس 
دولتی عادی شده است؛ اما چگونه می توان این بسته 
گری چگونه می تواند  مشکالت را سامان داد؟ تنظیم 

کند؟ این »ابر مسئله« را حل 

کارآمدی تنظیم گری آموزش؛ حرکت 
به سمت تنوع بخشی به آموزش

چالش های مختلفی از قبیل عدالت آموزشی، دسترسی 
کیفیت، تنوع آموزشی،  آموزش، یکسان انگاری، آموزش با
توجه به استعدادهای مختلف، مشارکت در اداره مدارس، 
کمبود بودجه و ... در نظام آموزش وپرورش باعث شده 
است که مجموعه ای از راهکارهای مختلف برای پاسخ 
که بیشتر خود  به هر چالش ایجاد شود. این چالش ها را 
را در قالب نزاع مدارس دولتی-غیردولتی نشان می دهند 
یشه ای »مدیریت و تنظیم انگیزه  می توان به مسئله ر
کرد. در واقع چالش اصلی  و رفتار ذی نفعان« مرجوع 
نظام آموزش وپرورش جمهوری اسالمی ایران، نقص در 

تنظیم گری انگیزه و رفتار است.
که در جواب به این چالش ها  پاسخ های مختلفی نیز 
طرح  شده اند، همگی دارای یک ضعف مشترک هستند: 
پاسخ یکسان و استاندارد در قالب نسخه های بلندمدت. 
عدم انعطاف و عدم تناسب با ذهنیت و خصائص 
ذی نفعان مختلف باعث می شود که موجی از نارضایتی 
کارآمدی، نسخه های یکسان انگاری شده  کنار عدم  در 

کارآمدی بکشاند. را به نا

در مدارس دولتی عادی وجود ندارد مگر اینکه جذب 
کالم، نزاع مدارس  غیردولتی شده است. پس در یک 
دولتی- غیردولتی را باید در »هژمونی انگیزش مالی و 
مکانیسم بازار مدارس غیردولتی« دید. این هژمونی در 
کیفیت آموزشی را با یکدیگر هم راستا  طی زمان، پول و 
کارکرد خارج  و همراه ساخته و عماًل مدارس دولتی را از 
کرده است. در چنین شرایطی، تمامی تالش ها برای 
کیفیت بخشی به مدارس دولتی که متکی بر مدیر، معلم و 
کادر آموزشی بهتر باشد، شکست خورده است؛ چراکه در 
بازار آموزش، به مدارس غیردولتی منتقل می شوند. پس 
عماًل شکست این هژمونی تنها راهکار حل نزاع است.

اما مسئله نزاع مدارس دولتی-غیردولتی را نباید محدود 
به این هژمونی دانست. بلکه باید مسئله را کمی دقیق تر، 
کرد. در بسته سیاستی اداره  عمیق تر و گسترده تر تحلیل 
مدارس که شامل انواع مدارس )دولتی عادی، استعداد 
درخشان، نمونه دولتی، هیأت امنایی، غیردولتی و ...( 
است، دو مؤلفه وجود دارند که باعث بروز جنگ آموزشی 

در بسته سیاستی شده اند: 
1. مدرسه غیردولتی )غیرانتفاعی سابق(، با هژمونی 
انگیزش مالی و هم راستایی آموزش با قدرت مالی 

از یک طرف، 
2. مدارس خاص )استعداد درخشان، نمونه دولتی 
و شاهد( با نفی تنوع در حال رشد طبیعی، نخبه 
زدایی از سطح عمومی آموزش مدارس و ایجاد 

قطب های رشد. 
پس مدارس دولتی عادی از سه جهت در حال هجمه 

هستند:
1. نقص ذاتی خود در ایجاد تنوع آموزشی به دلیل 
کمیت نسخه استاندارد یکسان و غیرمنعطف  حا

در آموزش
کیفیت به دلیل انتقال دانش آموز،  کاهش سطح   .2
کیفیت به سایر انواع مدارس دولتی  معلم و مدیر با
)استعداد درخشان، شاهد، نمونه دولتی(؛ این 

؟ع؟
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که هر  شیوه اداره مدارس به شکل دولتی و غیردولتی 
یک خاستگاه و انتظارات متفاوتی را یدک می کشد، در 
کارکردی، به معضل نسخه های  عین داشتن تعارضات 
پایدار غیرمنعطف دچار هستند. درحالی که انتظارات 
یادی، با تغییر  مختلف نظام آموزشی را می توان تا حد ز
سبک از این شیوه رایج به تنظیم گری انگیزه ها تأمین کرد. 
هدف تنظیم گری، جهت دهی رفتارها به سمت تحقق 
ارزش هاست و دراین بین، معمواًل وسیله ها، تقدس و 
ارزش ذاتی ندارند. لذا قابلیت انعطاف و متناسب سازی 

با اقتضائات به شدت وجود دارد.
که برای مواجهه با مدارس دولتی خاص  قطعًا اقداماتی 
)استعداد درخشان، نمونه دولتی، شاهد( صورت 
کیفیت زا را به  گر نتواند به خوبی، عناصر  می گیرد ا
کند، این عناصر به مدارس  مدارس دولتی عادی منتقل 
غیردولتی تزریق خواهند شد. پس تنظیم گری باید به 
که همزمان همه میدان جنگ آموزش را  نحوی باشد 
گستره و حجم مدارس دولتی  کند: تحدید  هدایت 
کارکرد مقصود و معقول خویش(،  خاص )تا سر حد 
ایجاد امکان تنوع آمــوزش در مــدارس دولتی عادی 
به شرط تحقق یا وجود ظرفیت، شکستن هژمونی مالی 
مدارس غیردولتی؛ هر سه محور، بسیار دشوار و توأم با 

مشکالت اما ممکن هستند.

مدارس غیردولتی برای تأمین هزینه های خود اقدام به 
گر این هزینه ها به نحوی  دریافت شهریه می کنند. حال ا
دیگر تأمین شود، این هژمونی تضعیف می شود؛ اما 
هزینه ها کدم اند؟ هزینه زمین، هزینه های اداره، حقوق 
و دستمزد، برنامه های توسعه ای درسی. تعهد دولت به 
کاربری )چه اینکه خود تأمین  تأمین زمین غیرقابل تغییر 
کند و چه اینکه با تنظیم گری خویش از سایر منابع 
کند(، سرانه دانش آموزی دولت بعالوه امکان  یافت  در
کنار  تأمین مالی از بیرون مدرسه، حذف فوق برنامه در 
گانه برای مدارس )در  امکان طراحی برنامه درسی جدا
صورت وجود شرایط( که منجر به حذف هزینه فوق برنامه 
و جایگزین شدن با دروس قبل می شود، مشارکت مالی 
دانش آموز )نه شهریه( با احیای واقعی رابطه مدرسه و 
انجمن اولیاء و مربیان، اختیاردهی به معلم و ارتقای 
که  شأن معلم، تنوع بخشی به آموزش درون مدرسه ای 
منجر به نفی امکان مقایسه در منابع مالی و بلکه ایجاد 
رقابت آموزشی می شود؛ از جمله راهکارهای تضعیف 

این هژمونی است.
بنابراین تمرکز در جایی بله و در جایی خیر. منابع 
مالی و مالکیت مدرسه با استفاده از سرانه و تأمین 
مالی غیر دانش آموزی؛ مشارکت در مدیریت مدرسه و 
کاهش هزینه با اختیاردهی، تنوع آموزشی و مسئله  نیز 
انسجام راهبردی با استفاده از تنظیم گری کف و سقف 

ارزش ها تحقق می یابد.
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که همزمان همه  تنظیم گری باید به نحوی باشد 
کند. میدان جنگ آموزش را هدایت 


