
حکایت خصوصیزاسیون 
تعلیم و تربیت

مــدارس غیردولتی با دخالت بازیگران مختلف  و یک 
بازنمایی خاص از مسئله برای تصمیم گیران، حضور خود را 

ضرورت بخشیده اند.

سید علیرضا سجادیه
پژوهشگر هسته عدالت پژوهی مرکز رشد

دانشجوی دکتری مدیریت دولتی دانشگاه امام صادق؟ع؟

عرصه تعلیم و تربیت به جهت ماهیت انسانی و دینی آن 
جزو دغدغه های اصلی نخبگان و دلسوزان هر کشوری 
که تغییرات آن تبعات مختلف و  خواهد بود. مسئله ای 
متنوعی را با خود به همراه دارد. بعد از پیروزی انقالب 
اسالمی و در این 40 سال، حوزه آموزش وپرورش به عنوان 
کلیدی تعلیم و تربیت  یگران اصلی و متولی  یکی از باز
یت ها، برنامه ها،  یادی در مأمور شاهد فرازوفرودهای ز
آیین نامه ها و نظامات مختلف آموزشی بوده است. در 
میان انبوهی از مسائل، شاید موضوع »مدارس غیردولتی« 
یکی از بحث انگیزترین و مهم ترین تغییرات در عرصه 

کشور قابل ذکر باشد. نظام آموزشی 
سابقه فعالیت مدارس غیردولتی به پیش از انقالب 
کشور را  کمتر از 10% مــدارس  که  اسالمی بازمی گردد 
تشکیل می دادند و البته با تعمیم آموزش رایگان به دوره 
راهنمایی، رو به تعطیلی گذاشتند. بعد از انقالب، بنا به 
تصمیم شورای انقالب همه مدارس غیردولتی منحل و به 
دولت سپرده شدند. در این بین تعداد بسیار محدودی 
از این مدارس به دلیل وابستگی به افراد خاص ]1[ تن به 
تعطیلی ندادند. این امر کشمکش هایی را میان وزارت 
آموزش وپرورش و مدارس مذکور به وجود آورد تا نهایتًا 
که در آن قرار بود  گام اول برای تهیه قانونی برداشته شد 

نحوه مشارکت مردم در آموزش وپرورش مشخص شده و 
در ذیل آن درباره مدارس خاص نیز تعیین تکلیف شود.
قانون مذکور طی یک ماده واحده دولت را موظف به 
ارائه الیحه »مشارکت مردم در امر آموزش وپرورش« ]2[ 
می کرد که البته نخست وزیر وقت الیحه »تأسیس مدارس 

کرد. غیرانتفاعی« را به مجلس ارائه 
یخ 1367/3/5 عماًل نوعی  با تصویب این الیحه در تار
جدیدی از مدارس به نام غیرانتفاعی وارد سیستم و 
نظام آموزشی کشور شد. ]3[ پیشنهاد اصالح این قانون 
در سال 1381 مطرح و نهایتًا در سال 1387 به عنوان 
کز  کز آموزشی و مرا »قانون تأسیس و اداره مدارس، مرا
پرورشی غیردولتی« به تصویب مجلس رسید. عالوه 
بر اجرای 5 ساله آزمایشی این قانون، 3 سال )2+1( نیز 

مهلت آن تمدید شد. ]4[
کنار  گر این روایت صرفًا خطی و مبتنی بر روند قانونی را  ا
یم، می توان با لنزها و زوایای دیگری هم به چنین  بگذار
کرد. در حوزه ادبیات خط مشی گذاری،  مسیری نگاه 
مجموعه نظریات فرآیند خط مشی عمومی ]5[ تالش 
دارند تا این چارچوب های نظری را تولید و آن ها را در مورد 
)Case(های مختلف بکار ببرند. یکی از این قالب ها، به 
یکرد جریانات چندگانه ]6[ شهرت یافته است.  نام رو
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به طور خالصه آنکه این نظریه بیان می کند هر خط مشی 
از تالقی سه جریان طبیعی مسئله )Problem(، سیاست 
)Politics( و خط مشی )Policy( در عرصه اداره امور 
عمومی به وجود می آیند. به این معنا که ما همیشه جریان 
و انبوهی از مسئله ها را در فضای جامعه با خود داریم. از 
طرف دیگر جریان و انبوهی از خط مشی ها )چه قدیمی 
و چه جدید( برای حل آن ها توسط افراد و دستگاه های 
مختلف تولید می شوند؛ اما چه می شود که در یک زمان 
خاص یک راه حل ]7[ خاص از بین این همه راه حل 
برای یک مسئله خاص انتخاب می شود؟ آیا فرآیندی 
کم  کاماًل عقالنی و محاسباتی دقیق بر این انتخاب حا
است؟ نظریه فوق موافقت و همزمانی راه حل، مسئله 
و سیاست یک مسئول یا دولت را عامل انتخاب یک 

خط مشی تعریف می کند.
نگاه به سیر طی شده و حواشی تصویب قانون مدارس 
غیردولتی داللت ها و مشابهت هایی با پیش فرض های 
نظریه جریانات چندگانه دارد به گونه ای که برخی از ابعاد 

مغفول آن قابل توجیه و تفسیر خواهد بود.
1- از حیث مسائل و مشکالت، عرصه آموزش وپرورش نیز 
همانند سایر عرصه های اجرایی کشور دارای دغدغه ها 
که هر روز به اشکال مختلف  و چالش های فراوان است 
کمبود  ظهور و بروز می یابد. طیفی از مسائل همچون 
معلم، ظرفیت اندک دانشگاه فرهنگیان، محتوای کتب 
کنکور، تحول در آموزش وپرورش، سند  درسی، بودجه، 
2030 و... از جمله برجسته های آن هستند. در این میان 
کلیدواژه رایج و همیشگی در بین مسئوالن قبلی و حاضر 
کمبود منابع مالی است  این وزارتخانه کسری بودجه و 
کمبودها همچون  ]8[ و در ادامه لیستی از تبعات این 
کاهش انگیزه معلمان، نارضایتی والدین، قانون گریزی 
مدارس، تمرکز بر دغدغه مالی به جای تربیت بیان می شود 
کثری به موانع بیرونی و  و البته این مسئله به شکل حدا
کمتر به عناصر و عوامل درونی ارجاع داده می شود. ]9[

2- از نظر جریان سیاسی و با نگاهی به گفته های مصرح 
مسئوالن در این دولت و متولیان بخش آموزش وپرورش 

به طور خاص، نوعی دیدگاه خصوصی سازی و استفاده 
از مکانیسم های بخش خصوصی بــرای اداره بخش 
که با عبارات زیبایی  کم است. اندیشه ای  دولتی حا
چون »کوچک سازی«، »مشارکت عمومی« و »کارایی« 
تزیین و تقدیس می شود ]10[. آبشخور این دیدگاه هم 
ی را با خود دارد و هم سویه  سویه اقتصاد سرمایه دار
مدیریت دولتی نوین را به ذهن متبادر می کند. پارادایمی 
که از زمــان نخست وزیری تاچر و  از مدیریت دولتی 
یگان آغاز و به دوران تاچریسم و  ی ر یاست جمهور ر
یگانیسم معروف شد. طی این دوره بخش اعظمی از  ر
بنگاه های اقتصادی و غیراقتصادی به دلیل بار مالی 
گذار  شدید و هزینه های دولت به بخش خصوصی وا
کنند و هم اثربخشی  کارایی بهتری پیدا  شدند تا هم 
گرچه مزایایی را با  بیشتری داشته باشند. این دیدگاه ا
کمیت  خود به همراه داشت اما عیب بزرگی همچون »حا
کرده  ارزش های پولی در خدمات عمومی« را پایه گذاری 
و مکانیسم عرضه و تقاضای بازاری را بر همه بخش های 
که پیامدهای ویرانگری  کم می کند. نگرشی  جامعه حا
برای عرصه های فرهنگی و اجتماعی بر جای گذاشت.
3- از منظر جریان راه حــل هــا نیز، آمــوزش وپــرورش از 
ــورای عالی  گون )دولـــت، مجلس، ش گونا مجراهای 
آموزش وپرورش، معاونت های مختلف وزارتخانه( با 
برنامه ها و راه حل های مختلف برای حل مشکل بودجه و 
دیگر مسائل خود روبرو بوده است. یکی از این راه حل ها 
گذاری مدارس به بخش خصوصی  )از قدیم االیام( وا
کسری بودجه  کاهش حجم  کاهش بار مالی و  بــرای 
که در مقاطع مختلف  آموزش وپرورش است. راه حلی 
عمر قانون »تأسیس و اداره مدارس غیردولتی« توسط 
گرفته و  مسئوالن ذی ربط مورد تحسین و تمجید قرار 

محسنات آن در اذهان پررنگ شده است:
ایجاد سازوکار رقابت بین مدارس  ▪  

افزایش کیفیت و دسترسی آموزشی )عدالت آموزشی(  ▪  

؟ع؟
مرکز رشد دانشگاه امام صادق
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عدالت آموزشی

کلیدواژه رایج و همیشگی در بین مسئوالن قبلی و 
کمبود منابع  کسری بودجه و  حاضر این وزارتخانه 

مالی است



بهبود سطح معیشت معلمان  ▪  
کاهش بار مالی دولت و...  ▪  

یکی از عناصر مهم در نظریه جریانات چندگانه وجود 
فرد یا سازمانی به منظور استفاده از فضای تداخل سه 
جریان مسئله، سیاست و خط مشی در راستای اهداف 
که به نام »کارآفرین خط مشی« معرفی شده  خود است 
کارآفرین بازنمایی خاص از  کارکرد اصلی این  است. 
مسئله و استفاده از اطالعات و شواهد میدانی )که 
به طور طبیعی او دسترسی وسیعی به آن ها دارد( برای 

تأیید این بازنمایی خاص است.
مطابق با ادعــای ابتدای این نوشته، مسئله مدارس 
کاماًل عقالیی و معمول بلکه  غیردولتی نه در یک روند 
ناشی از بازنمایی خاص از مسئله برای تصمیم گیران و 
دخالت بازیگران مختلف اتفاق افتاده است. صرف نظر 
از تغییر اسم این نوع مدارس از غیرانتفاعی به غیردولتی 
کیدی بر انتفاعی بودن اکثریت چنین  که در بطن خود تأ
مدارسی دارد، ما با یک تصویرسازی منفی از وضعیت 

کم، دانش آموزان بی تربیت،  مدارس دولتی )شلوغ، پرترا
معلمان بی کیفیت و...( و از سمت دیگر تصویری بسیار 
مثبت از مدارس غیردولتی )امکانات بسیار خوب، 
کالس های خلوت، معلمان قــوی، قبولی های بسیار 
کنکور و...( مواجه هستیم. این تصویرسازی  یاد در  ز
کرده و لزوم  به طور طبیعی هر فردی را به خود جذب 
تبدیل مدارس دولتی به غیردولتی را تصدیق می کند.

کسری بودجه به شکلی بسیار  از سوی دیگر مسئله 
که انتظار  بحرانی و فاجعه آمیز مطرح می شود به گونه ای 
نوعی ورشکستگی در صورت عدم تحقق چنین قانونی 
تی همچون وجود نیروی مازاد  می رود و صحبتی از مشکال
ستادی، بهره وری پایین سیستم اداری، حجیم بودن 
ساختار اداری و... سخنی به میان نمی آید ]11[. عالوه بر 
این قانون به حدی کلی نوشته شده است که همه در وهله 
اول با آن موافق هستند اما همه ابزارهای اجرایی سازی 
این قانون عماًل در دست مسئوالن آموزش وپرورش باقی 
می ماند و هیچ توضیح بیشتری پیرامون سازوکارهای 
نظارتی و اجرایی قانونی در آن قابل رصد نیست. نکته 
دیگر آنکه به طور طبیعی ادامه دادن هر قانونی باید پس 
کاملی از تأثیرات مثبت و منفی آن  از ارزشیابی جامع و 
گزارشی در سطح نخبگانی  مورد بحث قرار گیرد. چنین 

شکل شماره 1
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کارآفرین خط مشی بازنمایی خاص از  کارکرد اصلی 
مسئله و استفاده از اطالعات و شواهد میدانی )که 
به طور طبیعی او دسترسی وسیعی به آنها دارد( برای 

تأیید این بازنمایی خاص است.



مشاهده نشده است و همه چیز در یک حالت محرمانه 
و سریعی پیش می رود. مشابه با سایر رفتارهای سیاسی 
دیگر، مسائل مهم دیگری همچون معیشت معلمان و 
رضایت والدین به طور صددرصدی به تصویب این 
گره می خورد! و در نهایت، همه این ها  قانون و اجرای آن 
ذیل عنوان و برچسب زیبایی به نام »مشارکت مردمی« 
گرچه امری مثبت و الزم را به  که ا تزیین می شود. قالبی 
ذهن متبادر می کند اما این مفهوم چندبعدی و مهم 

را به صرف »مشارکت مالی« تفسیر و تقلیل می دهد.
این نحوه تعریف مسئله مدارس غیردولتی، مشخصًا با 
مدیریت رئیس سازمان توسعه مدارس و مشارکت های 
که متولی اصلی  مردمی پیگیری شده است. سازمانی 

تأسیس، اداره و نظارت بر چنین مدارسی است.
که در باب  ک و مبهمی   در چنین وضعیت آشوبنا
آثار و پیامدهای چنین مدارسی وجود دارد، تالقی سه 
گفته شده موجبات طی شدن فرآیند آزمایشی  جریان 
این قانون و تبدیل آن به یک قانون دائمی را فراهم آورده 
است. تالقی ای که می توان به طور خالصه آن را بصورت 

شکل 1 نشان داد.
گرچه با تصویب  مسیر قطار حرکت مدارس غیردولتی ا
ی دائمی  یــل گــذار قانونش در آذرمــاه 1395 به یک ر
تبدیل شد، اما تبعات و اثرات منفی آن بر نظام تعلیم 
کشور هنوز باقی و روزبه روز نیز تشدید  و تربیت رسمی 
خواهد شد. بهتر است یک بار و به دور از هیاهوی 
یابی دقیق و جامع نگاهی  رسانه ای و سیاسی، با ارز
یم  کارکرد فعلی آن ها بینداز به فلسفه این نوع مدارس و 
ینی مانند  و این نسبت را به طور دقیق بسنجیم. عناو
مــشــارکــت مــردمــی، عــدالــت آمــوزشــی، دســتــرســی به 
یف و  امکانات و... بسیار ارزشمند اما نیازمند تعر
شاخص هایی برای تبیین دقیق خود هستند. تبیینی 
که جای خالی آن هنوز پس از 30 سال از تولد این نوع 

از مدارس احساس می شود.

پی نوشت

]1[. هم به معنای مثبت و هم به معنای منفی
]2[. در طی همین سال ها و در بیانات رهبر معظم انقالب مفهوم مشارکت مردمی 

و نگاه اصیل به آن نیز تبیین شده است:
کنترل و  »بنده موافق با سرمایه گذاری مردم در بخش آموزش وپرورش هستم؛ البته با 
نظارت کامل دست مدیران آموزش وپرورش، مسئوالن آموزش وپرورش، چه برنامه های 
درسی، چه بقیه تنظیمات و امور، نمی شود دولت اسالمی بر همه  جوانب فرهنگ 
این کشور نظارت نداشته باشد... باید حواستان جمع باشد. زیر نظارت خودمان، 
زیر اشراف دولت جمهوری اسالمی و مسئوالن آموزش وپرورش، اما با سرمایه های 

مردم، با کمک مردم )1363/05/11(«.
که من موافقم با مدارس غیرانتفاعی ملی،  »آموزش وپرورش نباید فقط بگوید 
کند تا این چنین مدارسی به وجود بیاید؛ کسانی بیایند  بلکه بایستی زمینه سازی 
کنند. البته برای انتفاع نباید باشد، اینجا دکان نیست.  کار  کنند،  سرمایه گذاری 
اگر بنا شد به آموزش وپرورش به عنوان دکان، به چشم یک وسیله  سودبخش و سودده 
نگاه بشود، یقینًا فسادآمیز و فسادانگیز خواهد بود. محیط آموزش وپرورش را فاسد 

می کند، ارزش و اعتبار علم را از بین می برد )1366/02/12(«.
]3[. در دو سال اول تأسیس این مدارس، 20 واحد آموزشی، حدود 30 هزار نفر را 

تحت پوشش خود قرار دادند.
]4[. آمار فوق تا سال 1394، به یک میلیون و 575 هزار و 680 نفر رسید )معادل 

افزایشی 23 درصدی(
]5[. Public Policy Process
]6[. Multiple Streams Approach

]7[. بخوانید »خط مشی«
]8[. »توسعه مشارکت« ها در آموزش وپرورش یک ضرورت بنیادین است یعنی 
آموزش وپرورش صرفًا با تکیه بر بودجه دولتی نمی تواند به کیفیت بخشی برسد و از 
این رو، این سیاست در آموزش وپرورش دولت اتخاذ شده است. )صحبت های 
گردهمایی روسای ادارات مشارکت های  آقانی فانی- وزیر وقت آموزش وپرورش در 

کارشناسان مسئول و شورای مؤسسان مدارس غیردولتی( مردمی، 
]9[. 99 درصد بودجه صرف حقوق دادن می شود )نشست خبری آقای فانی وزیر 

وقت آموزش وپرورش در اردوگاه شهید باهنر؛ 1393/10/14(
]10[. »نکته دوم آموزش وپرورش از حالت دولتی بودن محض به تدریج و قدم به قدم 
که بیش از 10 درصد مدارس ما اآلن  باید خارج شود. این آمار خیلی خوب بود 
غیردولتی است این باید بیشتر شود. این یک طرف قصه است طرف دیگر قصه 
این که ما آموزش وپرورش را خرید خدمت می خواهیم ما می خواهیم یک عده جوان و 
نوجوان را تربیت و عالم کنیم و مهارت زندگی را بهشان یاد بدهیم و اخالق اسالمی 
کنیم، چه اشکالی دارد. حتی مدرسه را  هم بیاموزیم. خب این را خرید خدمت 
کنیم به یک جمعی مثل تعاونی  ما به آن ها بدهیم ما مدرسه خودمان را واگذار 
معلمان، یک عده ای جمع می شوند می گویند ما حاضریم در این مدرسه خودمان 
کردند با کیفیت باالتر، شما  گر تربیت  کنیم خب ا در سال 200 تا دانش آموز تربیت 
کردید  کنید. هدایت و نظارت به عهده شماست اگر نظارت و هدایت  هم نظارت 
و نتیجه بهتر و ارزان تری شد چه می خواهید دیگر، ما یک دانش آموز تربیت شده با 
قیمت ارزانتر می خواهیم. ما می خواهیم یک دانش آموز اگر هزینه سرانه اش در سال 
گفتیم  یک میلیون تومان است و جایی آمد برای ما و با او قرارداد خدمت بستیم و 
100 تا دانش آموز به شما می دهیم و به جای یک میلیون، 700 هزار تومان می دهیم و 
کرد، دولت پولش را می دهد ما به دنبال هزینه کمتر و کیفیت باالتر  او بهتر تربیت 
کار می کند و باید برنامه ریزی  هستیم. حاال روی این مسائل آموزش وپرورش، فکر و 

کنیم )سخنان رئیس جمهوری در آیین نکوداشت معلم؛ 1394/02/14(«.
]11[. سخنان امروزی مسئوالن آموزش وپرورش در ادامه همان رویکردهای پیشینیان 

http://www.ghatreh.com/news/nn43474290 :خود است

؟ع؟
مرکز رشد دانشگاه امام صادق

92

عدالت آموزشی


