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مقاله پژوهشی
سیاستهای آموزشی و حقوق شهروندی کودکان در ایران
مهدی داودی
دکتری علوم سیاسی -سیاستگذاری عمومی دانشگاه تهران
مهرنوش

ابوذری1

استادیار جزا و جرم شناسی دانشگاه تهران
(تاریخ دریافت - 99/10/8 :تاریخ پذیرش)1400/5/13 :

چکیده
یکی از زمینه های مهم در تحقق حقوق شهروندی و شهروندی اجتماعی ،برقراری عدالت آموزشی در سیاست
های آموزشی می باشد .بررسی سیاستهای آموزشی در کشور ،نشانگر غلبه سیاست های نئولیبرال خاص ایرانی با
تاکید برخصوصی سازی در سیاستهای آموزشی و ایجاد نابرابری در این حوزه است و این ،نشانگر تضاد بین فلسفه
و اهداف سیستم با سیاستهای موجود است .اجرای چنین سیاستی علیرغم تصریح اسناد باالدستی بر چنین حقی،
دارای پیامدهای ناگواری بوده است و در نتیجه آن ،بسیاری از کودکان که در بستر اقتصادی مناسبی قرار نداشتند از
این حق به عنوان یکی از حقوق اولیه و بدیهی اجتماعی و شهروندی خود محروم شده و باعث ایجاد چرخه
نابرابری در بلند مدت و تضعیف و عدم تحقق حقوق شهروندی گردیده است .این مقاله ضمن بررسی ابعاد مختلف
این امر ،درصدد پاسخ به این سؤال می باشد که اجرای سیاست تعدیل اقتصادی ،چه پیامدهایی بر تحقق حق
آموزش به عنوان یکی از حقوق اساسی کودکان در ایران داشته است.
واژگان کلیدی :حقوق شهروندی ،کودکان ،سیاست های آموزشی ،سیاست تعدیل اقتصادی.
 Email: Mhrnshabouzari@ut.ac.irنویسنده مسئول 1-
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مقدمه
حقوق شهروندی به عنوان یکی از اجزای اصلی ادبیات حقوقی سیاسی معاصر ،توجه
سیاستگذاران را به خود جلب نموده است و تحقق و نمود آن ،بازتاب دهنده وضعیت یک جامعه
می باشد .جامعه شناسی تاریخی شهروندی نشان می دهد به موازات گسترش نهادسازی ها و
بسترسازی های ساختاری حقوقی ،سیاسی و اجتماعی ،شاهد شکل گیری سه نوع به هم پیوسته
از شهروندی ،یعنی مدنی ،سیاسی و اجتماعی -رفاهی هستیم .بر پایه چنین دیدگاهی ،داشتن
حقوق کامل مدنی و سیاسی بدون وجود استانداردهایی مشخص از شهروندی اجتماعی امکان
پذیر نیست .بر این اساس ،تحقق شهروندی اجتماعی شرط الزم جهت نیل به حقوق شهروندی
است زیرا وجود امکان فرصت و دسترسی عادالنه به منابع و امکانات رفاهی ،بهداشتی ،آموزشی
به مثابه حقوق اجتماعی فردی یا همان شهروندی اجتماعی فضا و بستر مناسبی را برای تحقق
حقوق شهروندی مهیا می نماید .یکی از زمینه های مهم در تحقق شهروندی اجتماعی برقراری
عدالت آموزشی در سیاست های آموزشی می باشد که در این بین ،آموزش از سال های آغازین
کودکی ،نقش مهمی در ایجاد توانمندی ،تخصص و ارتقا جایگاه و منزلت اجتماعی افراد را دارا
می باشد .آموزش و پرورش ،گسترده ترین حوزه ارتباط مردم و دولت است .آموزش از منظر
سیاستگذاری اجتماعی ،کاالیی عمومی است و دولت مکلف به تأمین آن است .این امر تا آن
اندازه اهمیت دارد که پایههای مشروعیت دولتها ،عمدتاً براساس میزان تحقق عدالت اجتماعی
 که عدالت آموزشی یکی از مهمترین ارکان آن است -مستحکم می شود .ازاینرو ،حکمرانیخوب ،به موضوع آموزش عمومی و رایگان به عنوان یکی از مؤلفه های حقوق شهروندی در
جامعه می نگرد .همه محققان و فعاالن حوزه تعلیم و تربیت معتقدند که تعیین قیمت برای آموزش
سبب از میان رفتن فرصتهای برابر آموزشی میشود .بنابراین به دولت ها توصیه میکنند که از
کاالیی شدن آموزش به ویژه در سطح آموزش عمومی ،پرهیز نمایند .نگاه اقتصادی به امر آموزش،
مبنایی برای تقویت و تداوم نابرابریهای ناعادالنه در جامعه فراهم می کند زیرا فرصت های نابرابر
در مدرسه ،به فرصت های نابرابر در دسترسی به آموزش عالی و سپس به فرصت های نابرابر در
دسترسی به مشاغل منجر شده و نابرابری از نوع تبعیض را در نظام اجتماعی نهادینه می سازد
(حسام و بیات .)2-1 :1395 ،علیرغم این امر ،بررسی سیاستهای آموزشی در کشور نشان میدهد
غالب بودن سیاست های نئولیبرال خاص ایرانی با تاکید برخصوصی سازی در سیاستهای
آموزشی و ایجاد نابرابری در این حوزه؛ در حالی که حتی در لیبرال ترین اقتصادهای دنیا چنین
حوزه هایی را به بخش خصوصی وا نمی گذارند ،باعث ایجاد چرخه نابرابری در بلند مدت و
تضعیف و عدم تحقق حقوق شهروندی گردیده است .در واقع بر مبنای این نگاه ،بازار آزاد،
موثرترین شیوه اداره نظام های آموزشی است که متضمن بیشتر سود میباشد .بدین جهت با
غالب شدن نگاه نئولیبرالی ،شاهد پررنگ شدن نقش بخش خصوصی به عنوان مناسب ترین
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تأمین کننده آموزش به مثابه یک کاال و در نتیجه کنار کشیدن دولت از این حوزه به مثابه یک
وظیفه و خدمت خواهیم بود .بررسی ها نشان می دهد اجرای چنین سیاستهایی ،پیامدهای
گسترده اجتماعی ،اقتصادی ،فرهنگی و ...داشته است .از این رو در این پژوهش اجرای این
سیاست و پیامدهای آن در حوزه حق آموزش بر کودکان مورد توجه قرار خواهد گرفت و به
دنبال پاسخ به این سوال اصلی می باشیم که اجرای سیاست تعدیل اقتصادی در ایران چه
پیامدهایی بر تحقق حق آموزش به عنوان یکی از حقوق اساسی شهروندی داشته است؟ فرضیه
نویسندگان بر این است که اجرای سیاست تعدیل و ..با آسیب به بخش آموزش ،موجب تعمیق
شکاف طبقاتی در جامعه و عدم تحقق شهروندی اجتماعی و در نهایت حقوق شهروندی شده
است .جهت پاسخ به این سوال بر اساس روش توصیفی تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه
ای و نیز استفاده از آمارهای مراکز رسمی و نتایج پژوهش های سایر محققان در این حوزه ،اقدام
خواهیم کرد.
بخش اول :حقوق شهروندی و حق آموزش
 شهروندی اجتماعی و حق آموزشحقوق شهروندی بر سه اصل حقوق مدنی ،حقوق سیاسی و حقوق اجتماعی بنا نهاده شده
است و از ارکان اصلی حقوق بشر محسوب می شود .شهروند در جوامع دموکراتیک به افرادی
اطالق می شود که تابعیت کشوری را دارا می باشند و به تبع این وابستگی از حقوق و مزایایی
برخوردار می شوند که در قانون اساسی و سایر قوانین عادی در آن کشور به تصویب رسیده
است .شهروندی به عنوان یک پایگاه و نقش اجتماعی مدرن فراگیر ،مجموعه ای به هم پیوسته
از حقوق و وظایف برابر همگانی ناظر بر احساس تعلق اجتماعی به جامعه و موثر در مشارکت
همگانی فارغ از تعلقات نژادی ،قومی ،طبقاتی ،فرهنگی و مذهبی است(محسنی.)117 :1389 ،
مفهوم شهروندی در بعد اجتماعی ناظر بر حق مداری انسان مدرن می باشد و قبول حقوق و
وظایف قانونی و سیاسی ناشی از جایگاه شهروندی ،بنیاد اصلی و ایده اساسی این مفهوم است.
بعدها برخورداری از حداقل رفاه مانند حق داشتن سرپناه و حداقل معیشت و نظایر آن به حقوق
شهروندان اضافه شده و در پیوستار زمان ،مفهوم شهروندی اجتماعی از آن سربرآورد (اسماعیلی،
 .)107 :1380شهروندی اجتماعی از جمله مفاهیمی است که در بطن خود مستلزم مداخله مثبت
دولت می باشد ،زیرا تحقق این نوع حقوق در تعهد دولت می باشد؛ مانند حق بر سالمت ،حق
بر کار ،حق بر آموزش ،حق بر تامین اجتماعی .این حقوق در واقع جز اهداف و ارزشهای
اساسی قانون اساسی و در قالب اصول راهنمای سیاست های اقتصادی و اجتماعی قرار میگیرد.
بنابراین مراد از حقوق اجتماعی شهروندی ،آن دسته از حقوق و مقررات عام و اجتماعی است
که به فرد فرصت می دهد تا از خدمات و امکانات در دسترس استفاده کند و مانعی محیط
زندگی و حیات وی را تهدید نکند (موسوی . )20 :1380 ،بر این اساس ،حقوق اجتماعی ناظر
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است بر حق برخورداری از حداقل رفاه اقتصادی و اجتماعی که بهعنوان مزایای مشارکت در
حیات جامعه به افراد تعلق میگیرد .از نظر مارشال ،حقوق اجتماعی به شهروندی محتوای واقعی
می بخشد .زیرا بر پایه منابع عمومی استوار است .مارشال توسعه حقوق اجتماعی را که اصوال
از طریق ایجاد دولت رفاه نهادینه شدند ،را دارای این نیروی بالقوه می داند که به طور قابل
مالحظه ای نظام سرمایه داری را تعدیل کند و بعضی از جنبه های منفی نابرابری بازار را خنثی
نماید (محمدی و شیانی .)58 :1392 ،بر خالف حقوق مدنی و سیاسی ،در خصوص حقوق
اجتماعی ،دخالت دولت برای فراهم آوردن زمینه الزم جهت تحقق این حقوق الزم است .یعنی
دولت ب رای تحقق این حقوق ،نهایت تالش خود را برای استفاده کامل از منابع موجود و قابل
دسترس خود صورت دهد (انصاری .)172 :1393 ،از اینرو جنبه اجتماعی حق آموزش ایجاب
می کند که دولت کنترل آموزش را در جامعه به عنوان یک امر عمومی بر عهده گیرد و
سیاستگذاری ها و برنامه ریزی های الزم را برای موجود بودن ،قابل دسترس بودن ،با کیفیت
بودن و قابل انطباق بودن آموزش با نیازهای کودکان صورت دهد(انصاری.)172 :1393 ،
 حق آموزش در اسناد داخلی و بین المللیحق بر آموزش به عنوان سازنده زیربنایی درک و اندیشه انسان و مجرای تحقق ابعاد دیگر
حقوق شهروندی می باشد که در بسیاری از قوانین داخلی و بین المللی به صراحت با وصفی
آمرانه ذکر شده است .در حقوق داخلی تأکید بر وظایف دولت در آماده سازی امکانات جهت
آموزش و پرورش و تربیت بدنی رایگان برای همه در تمام سطوح و تسهیل و تعمیم آموزش
عالی در بند  3اصل سوم 2و نیز اصل سی ام 3قانون اساسی مورد توجه بوده است .همچنین
منشور حقوق شهروندی به عنوان اولین سند رسمی و جامع حوزه حقوق شهروندی در بند
 104خود بر حق آموزش تاکید دارد .طبق این بند ،شهروندان از حق آموزش برخوردارند.
آموزش ابتدایی اجباری و رایگان است .دولت ،زمینه دسترسی به آموزش رایگان تا پایان دوره
متوسطه را فراهم میسازد و وسایل تحصیالت عالی را تا سرحد نیاز و ضرورت کشور بهطور
رایگان گسترش میدهد .دولت آموزش پایه را برای افراد فاقد آموزش ابتدایی فراهم میآورد.
توجه به آموزش در اسناد بین المللی نیز یکی از اصول جدی و مصرح بوده است .ماده 26
اعالمیه جهانی حقوق بشر اعالم می دارد« :هر کس حق دارد از تعلیم و تربیت استفاده کند .تعلیم
و تربیت باید دست کم در مورد آموزش ابتدایی و اساسی رایگان باشد .تعلیمات فنی و حرفه
ای باید برای همه ممکن باشد .دسترسی به تعلیمات عالیه باید برای همه و بنا به شایستگی هر
 - 2بند سوم ا صل سوم قانون ا سا سی :دولت جمهوری ا سالمی ایران موظف ا ست برای نیل به اهداف مذکور در ا صل دوم،
همه امکانات خود را برای آموزش و پرورش و تربیت بدنی رایگان برای همه در تمام سطوح ،و تسهیل و تعمیم آموزش عالی
به کار برد.
 - 3ا صل  30قانون ا سا سی :دولت موظف ا ست و سایل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متو سطه
فراهم سازد و وسایل تحصیالت عالی را تا سر حد خودکفایی کشور به طور رایگان گسترش دهد.
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کس امکان پذیر باشد.هدف تعلیم و تربیت باید شکوفایی کامل شخصیت بشری و تقویت احترام
به حقوق بشر و آزادی های اساسی باشد .تعلیم و تربیت باید حسن تفاهم و گذشت و دوستی
بین همه ملت ها و همه گروهها از هر نژاد یا هر دین ،همچنین گسترش فعالیتهای ملل متحد را
برای حفظ صلح تسهیل کند .پدر و مادر برای تعیین نوع تعلیم و تربیت فرزند خود حق اولویت
دارند» .از اسناد مهم بین المللی دیگر در این حوزه می توان به کنوانسیون حقوق کودک اشاره
کرد .درمواد  28و  29کنوانسیون مذکور مستقیما به حق آموزش کودک پرداخته شده است
(انصاری .)63 :1393 ،از دیگر اسناد مهم بین المللی در این حوزه می توان به کنفرانس جهانی
آموزش برای همه اشاره کرد .این کنفرانس در نتیجه واقعیت های نگران کننده جهان مبنی بر
عدم دسترسی بیش از صد میلیون کودک به آموزش ابتدایی در سال  1990با شعار «آموزش برای
همه» و با حمایت پنج سازمان بین المللی مهم یعنی یونسکو ،یونیسف ،برنامه عمران ملل متحد،
بانک جهانی و صندوق جمعیت سازمان ملل در جامتین تایلند برگزار شد (انصاری.)67 :1393 ،
بخش دوم :سیاست تعدیل اقتصادی و خصوصی سازی آموزش
 تعدیل اقتصادیتع دیل اقتصادی در تعریف عام خود به نوعی سیاستگذاری اطالق می شود که معطوف به
رساندن یک اقتصاد از شرایط عدم تعادل به تعادل می باشد و راهبرد آن اتکا به نیروهای بازار
است و اعتقاد حاکم بر این رویکرد این است که سیستم بازار یک سیستم خودسامان است و
خود به خود در مقابل تغییرات واکنش مناسب نشان می دهد (مومنی .)113 :1386 ،در این
رویکرد ،بازارها بهترین نتایج و قیمت ها بهترین تخصیص دهنده منابع هستند .هرگونه دخالت
دولتی برای تغییر در آنچه بازارها به وجود می آورند ضد تولیدی است؛ در نتیجه نگاه به دولت
از عامل توسعه به مهمترین مانع توسعه تغییر یافت(سبحانی و ملکی .)35 :1388 ،این دیدگاه،
خصوصی سازی را یک هدف و کمال مطلوب دانسته و خواهان کاهش سهم دولت در تولید
ناخالص داخلی و محدودیت نقش دولت در اقتصاد بود .بدین جهت می توان تعدیل اقتصادی
را به مجموعه برنامه های مورد مشورت ،توصیه و حمایت صندوق بین المللی پول و بانک
جهانی برای رفع عدم تعادلهای اقتصادی در دو بعد داخلی و خارجی در کشورهای در حال
توسعه اطالق نمود .بانک جهانی سیاستهایی را برای رسیدن به اهداف فوق توصیه کرده است و
آن را مبنای تعدیل ساختاری برای اصالحات اقتصادی معرفی نموده است .این اصول عبارتند
از :مهار کسری بودجه ،هدفمند کردن یارانه ها ،اصالح نظام مالیاتی ،آزاد سازی نرخ بهره ،نرخ
ارز رقابتی ،آزادسازی تجاری ،خصوصی سازی ،مقررات زدایی ،آزادسازی سرمایه گذاری
مستقیم خارجی و احترام به حقوق مالکیت .آنها معتقد بودند این اصول بهترین نتایج را به بار
میآورند و قیمت های بازار از طریق سازوکارهای عرضه و تقاضا بهترین جانشین برای تخصیص
دولتی منابع اند ).(Kenneth, 1992
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 تعدیل و خصوصی سازی در آموزشهمانطور که اشاره شد خصوصی سازی از جمله رایج ترین سیاستهای نئولیبرالی در عرصه
آموزش به شمار می رود که با هدف انتقال مدیریت ،تامین منابع مالی و مسئولیت در امر آموزش
از دولتها و نهادها و مؤسسات عمومی به افراد و نهادهای خصوصی را در سه دهه اخیر در بر
می گیرد .طرفداران سیاست خصوصی سازی با استدالالتی نظیر افزایش دامنه آزادی انتخاب
والدین ،افزایش پاسخگویی واحدهای آموزشی در برابر عملکرد خود به والدین ،ارتقای بهره
وری نظام آموزشی ،برابری و یکپارچگی اجتماعی سعی دارند تا توجیهات کافی را برای اجرای
این سیاست فراهم آورند ) .(Torres, 2009: 16از دیگر دالیل طرفداران خصوصی سازی آموزش
می توان به توجه بیشتر به مواردی از قبیل تنگناهای آموزشی ،نرخ رشد جمعیت متقاضی آموزش،
عدم تناسب هزینه های آموزشی با نرخ رشد جمعیت متقاضی ،افت کیفی در مراحل تحصیلی،
افزایش یارانه مربوط به آموزش طبقه فقیر جامعه از راه کاهش هزینه آموزش طبقات مرفه،
شکوفایی استعداد بالقوه جامعه در بخش های فرهنگی ،اجتماعی و نظایر آن و حذف تشکیالت
غیر ضروری و کاهش حجم دولت در بخش آموزش اشاره نمود .از دید موافقان خصوصی
سازی دو تغییر مثبت را در جهت منافع طبقات کم درآمد به بار می آورد .اول اینکه یارانه بیشتری
به طبقات کم درآمد اختصاص می یابد .دوم آنکه افزایش یارانه برای طبقات کم درآمد به رشد
کیفیت آموزشی آنان کمک خواهد کرد (تسنیمی و سجادی .)19 :1380 ،می توان ادعا کرد که
خصوصی سازی آموزش در سه زمینه کلی ذیل ریشه دارد و حامیان بیشتر بر آن تاکید دارند)1 :
توجه بیشتر به تناسب  )2توجه بیشتر به کیفیت  )3مدیریت و سرمایهگذاری منابع(تسنیمی و
سجادی .)21 :1380 ،جان کوب و تری مو معتقدند تنها از طریق خصوصیسازی تعلیم و تربیت
است که نظام فوق از سودمندی و کیفیت بهتر برخوردار می شود .مراکز خصوصی آموزش با
نظارت بازار آزاد ،استقالل در سازماندهی و عدم حاکمیت فرایندهای بروکراتیک دولتی به
سودمندی باالتری دست می یابند ) chub & moeبه نقل از تسنیمی و سجادی.)20-19 :1380 ،
با توجه به مبانی فوق ،حامیان خصوصی سازی آموزش بهبود کیفیت آموزشی ،تحلیل هزینه
فایده ،استقالل در سازماندهی ،حاکمیت خواسته های اکثریت (مردم) به جای دخالت اقلیت
(دولت) ،عدم حاکمیت خواستهای سیاسی و ایدئولوژیک ،امکان بروز توانمندیها ،امکان افزایش
قدرت انتخاب و تصمیم گیری مدیران وانجام بهتر و موثرتر رقابت را به عنوان فواید آن ذکر می
کنند(تسنیمی و سجادی.)28-23 :1380 ،
بخش سوم :خصوصی سازی آموزش در ایران
 سیاستگذاری آموزشی در ایران :تضاد فلسفه و سیاسترعایت عدالت آموزشی از پیش شرط های الزم و ضروری در تحقق عدالت اجتماعی است
و ایجاد فرصتهای آموزشی برابر برای همه شهروندان ازجمله اهداف یک حکمرانی خوب
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محسوب می شود .عموم محققان و پژوهشگران حوزه جامعه شناسی آموزش و پرورش بر این
عقیده اند که نظام آموزش و پرورش رسمی یک کشور باید بتواند نابرابری های بیرون از نهاد
مدرسه را در درون مدرسه به حداقل رسانده و تعدیل کند .این امر فواید بسیاری برای نظام
اجتماعی دارد .ازجمله آنکه انسجام اجتماعی را تقویت کرده و نارضایتی های ناشی از نابرابریهای
ناروا (تبعیض) در جامعه را به سود ثبات و وحدت ،کاهش می دهد(حسام و بیات.)29 :1395 ،
با توجه به آنکه مهمترین آرمان انقالب اسالمی ،ایجاد عدالت و برابری و عدم تبعیض در همه
ارکان جامعه بود ،از ابتدا تالش شد که در همه عرصه های اجتماعی ازجمله آموزش ،نوعی
برابری و عدالت ایجاد شود به طوری که در ماههای نخست انقالب ،ایده دودستگی مدارس از
حیث دولتی و شهریه ای بودن ،ازسوی عموم مردم ،امری مذموم قلمداد می شد (حسام و بیات،
 .)5 :1395در واقع معیار نیاز در حوزه تعلیم و تربیت ایجاب میکند که زمینه الزم جهت ایجاد
توانایی برای رفع نیازها ،برای همه دانش آموزان فراهم و تدابیر و امکانات ویژه ای برای جبران
محرومیت دانش آموزان محروم اتخاذ شود و همه دانش آموزان دارای استحقاق های ذاتی
مساوی در این بعد باشند (نجفی و باقری .)21 :1387 ،بنابراین ایده عدالتگستری اهمیتی
اساسی داشت به گونه ای که براساس مصوبه مورخ  1358/02/12شورای انقالب جمهوری
اسالمی ایران از سال  1358تا سال  1367مشارکت بخش خصوصی در آموزش و پرورش منتفی
شد .4همچنین تاکید اصل  30قانون اساسی بر آموزش عمومی رایگان و اینکه آموزش عالی هم
تا مرز خودکفایی باید رایگان باشد و دولت مکلف است که این مساله را تأمین مالی کند ،داللت
بر اهمیت و ضرورت این امر در مبانی و فلسفه اصلی انقالب اسالمی داشته و تحصیل را به
عنوان حق شهروندی به شمار آورده و مهم تر آنکه آموزش دیدن را نیز تکلیف بهشمار آورده
است .در اهمیت این مساله همین بس که اجرای اصل سی ام در سال های اولیه انقالب اسالمی
چنان مورد توجه و وسواس مسئولین آموزش و پرورش بود که برای وجوه مختصری که در
قبال کارنامه و گواهینامه های تحصیلی ،کتاب ،نوشت افزار و  ...دریافت میشد شبهه مغایرت
با قانون اساسی را داشتند به گونه ای که در سال  1362وزیر آموزش و پرورش طی نامه ای به
شورای نگهبان ،استفسار کرد که با توجه به اصل سی ام قانون اساسی ،آیا دولت باید بابت وسایل
آموزشی و  ..وجهی دریافت نکند؟ (مهرپور .)76 :1390 ،اما علیرغم چنین اهمیتی ،سیاستگذاری
های رسمی آموزش و پرورش در دورة پس از انقالب نشان می دهد به جز دهة نخست ،در سه
دهة بعدی جهت گیری سیاستگذاری ها به سمت تقلیل مسئولیتهای دولت به عنوان متولی اصلی
آموزش در کشور بوده است ،روندی که به تعبیری می توان از آن به عنوان خصوصی سازی
آموزش یاد کرد (کریمیان .)64 :1399 ،نگاهی به سیاست های آموزشی در ایران بعد از انقالب
 - 4به منظور توزیع عادالنه امکانات آموز شی و بهره گیری صحیح از تح صیل رایگان بر طبق ا صل سیام قانون ا سا سی
جمهوری اسالمی ایران به آموزش و پرورش اجازه داده میشود کلیه واحدهای آموزشی غیردولتی را که در تاریخ تصویب این
قانون دایر بودند و با ک سب اجازه تأ سیس از وزارت آموزش و پرورش اداره می شدند ،برا ساس آیین نامه خا صش از اول
تیرماه  1359به صورت دولتی اداره نماید.
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اسالمی نشانگر این است که با پایان جنگ تحمیلی و آغاز برنامه توسعه و کاهش هزینههای
اجتماعی دولت و حذف یارانه ها ،یکی از حوزههای مورد توجه ،حوزه آموزش بوده است.
بنابراین دهه  1370را می توان آغاز فعالیت مجدد بخش غیردولتی در آموزش و پرورش با
تصویب قانون مدارس غیرانتفاعی در مجلس شورای اسالمی نامید (ایروانی و همکاران:1399 ،
 )37که از آن مقطع ،انواعی از سیاستهای تشویقی جهت گسترش مدارس غیرانتفاعی اتخاذ
شده است .ماهیت متناقض این سیاست ها با فلسفه سیستم ،تضاد جالبی را نمایان میکند .برای
مثال ،ایجاد صندوق حمایت از مدارس غیردولتی با استدالل کمبود بودجه می باشد که از محل
منابع عمومی صندوقی برای حمایت از مدارس غیردولتی تأسیس شده است که در سال اول
حدود  2000میلیارد تومان منابع به آن تزریق شده است ،به منظور خصوصیسازی هر چه بیشتر
آموزش عمومی! (امیدی .)1397 ،پیرو این قانون ،اقدامات آموزش و پرورش را میتوان به دو
دستة اصلی تقسیم کرد .1 :سیاست هایی که از جهت ایجابی گسترش نابرابری آموزشی ،تضعیف
مدارس دولتی و تقویت خصوصی شدن آموزش می شوند  .2ناسیاستگذاری هایی که به وجهی
سلبی ،امکان برابری سازی آموزش را منحل می کنند و به تشدید روندهای خصوصی سازی و
بازاری شدن آموزش عمومی دامن می زنند (کریمیان.)65-64 :1399 ،بنابراین مدارس
غیرانتفاعی ،گونه ای از مدارس است که بیشترین بحث پیرامون عدالت و مشارکت را در پی داشته
است و چالشهای اساسی پس از انقالب به اینگونه خاص و مصوبات مربوط به آن باز می گردد.
از اینرو ،دو مبنا و فلسفه اصلی انقالب اسالمی یعنی عدالت گستری و مشارکت مردمی در دهه
های مختلف چهل ساله ،به گونه ای در سیاستگذاری های حوزه آموزشی قرار گرفته اند که
مغایر با هم و در مقابل هم قرار داشته اند و نتایج کامال متضادی با فلسفه اصلی از این سیاست
ها حاصل شده است؛ بدین صورت که:
فلسفه
تحقق عدالت آموزشی
تحقق مشارکت مردمی

سیاست
حذف مدارس ملی ،تأسیس مدرسه های شبانه روزی و نمونه دولتی برای تأمین
فرصت برابر کمی و جبران کاستی برای اقشار ناتوان از دستیابی به فرصت برابر
تأسیس مدارس غیر انتفاعی و غیردولتی؛

پیامد این امر چنان بوده است که گاه مورد اعتراض مراجع اصلی سیاستگذاری در کشور قرار
گرفته است .از جمله ،بیانات رهبری در دیدار معلمان و فرهنگیان مورخه  95/2/13که در آن بر
لزوم نقش آفرینی دولت در مسئله آموزش و پرورش تأکید و همچنین به وضعیت نامعلوم تبدیل
مدارس دولتی به غیرانتفاعی تصریح شده است .5نکته قابل توجه این است که این سیاست در
 - 5یک مطلب هم راجع به این مسائل مدارس موجود خودمان عرض بکنم .خب حاال [اینکه] مسئلهی آموزشوپرورش طبق
قانون اساسی و آنچنانکه انسان درست فکر میکند می فهمد ،یک مسئلهی حاکمیّتی است ،معنایش این نیست که حتماً همهی
بارش باید بر دوش دولت با شد؛ لکن دولت باید در م سئلهی آموزشوپرورش نقشآفرینی کند .اینکه ما مدارس دولتی را مدام
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آموزش عالی نیز مالحظه می گردد ،برای نمونه در حالی که در برنامه پنجم اگرچه به دفعات در
آن از عدالت آموزشی و دسترسی برابر به فرصت های آموزش عالی نام برده شده است ،اما تمام
آنچه در آن دیده می شود ،استفاده از این فرصت برای گسترش آموزش عالی غیررایگان است
(فریدونی و روحانی. )15 :1398 ،
 تعدیل و خصوصی سازی آموزش در ایراندر دوران پس از انقالب اسالمی و طی تغییرات گسترده در حوزه آموزش ،شاهد تنوع و
گوناگونی مدارس بر پایه انواع ویژگیهای انتسابی و اکتسابی هستیم .بیش از بیست نوع مدرسه
در درون نظام آموزش و پرورش رسمی کشور قابل شناسایی هستند .تقسیم بندیها از مرز
تقسیمبندیهای درآمدی و پایگاه اقتصادی خانواده ها فراتر رفته و به تقسیمبندی های منزلتی و
تقسیم بندی بر پایه قدرت و تفاوت گروه های اجتماعی نیز سرایت کرده است (حسام و بیات،
 .)6 :1395این تنوع مدیران و مربیان ،اولیا و حتی پژوهشگران حوزه تعلیم را نیز زیر سؤال« اصل
رعایت عدالت آموزشی » و تربیت را به کلی دچار سردرگمی کرده و عالوه بر آن برده است
(حسام و بیات .)1 :1395 ،نگاهی به روند کلی توسعه مدارس دولتی و غیردولتی از بدو تأسیس
مدارس غیرانتفاعی تاکنون حاکی از آن است که مدارس دولتی از سال  1375تا  1385در مجموع
رشد صعودی بسیار مالیم و کندی داشته و از سال  1386تاکنون به ویژه در سال  1388افت
قابل مالحظه ای در رشد این مدارس رخ داده است .در مقابل ،مدارس غیرانتفاعی از سال 1375
تا  1385رشد ساالنه باالیی را تجربه کرده اند که این رشد به خصوص در سال های  80تا 82
شتاب بیشتری می یابد .از سال  1387تا  1392اما ،رشد ساالنه این مدارس نیز ناچیز و بعضا
منفی می شود (طاهری و سادات )24 :1394 ،اما از سال  92به بعد مجددا شاهد افزایش شدید
این نوع مدارس در کشور هستیم.
آمار مدارس کشور (دولتی و غیر انتفاعی)
نسبت

تعداد

تعداد

نسبت غیر

مدارس

مدارس غیر

انتفاعی به

دولتی

انتفاعی

دولتی

85-1384

112289

8401

7/37

86-1385

110007

8334

7/36

107404

8274

7/50

8179

7/75

9375

9/41

سال

تعداد مدارس

تعداد مدارس

تحصیلی

دولتی

غیر انتفاعی

70-1369

80023

201

0/25

71-1370

83422

511

0/61

72-1371

85851

2225

2/48

87-1386

74-1373

90043

3560

3/84

88-1387

103294

75-1374

92727

4752

4/93

89-1388

95495

غیر انتفاعی
به دولتی

سال
تحصیلی

تبدیل کنیم به غیرانتفاعی ،معلوم نیستتت خیلی این یک کار پختهی درستتتی باشتتد؛ حاال استتمش مدارس غیرانتفاعی استتت امّا
بع ضی از اینها مدارس انتفاعی ا ست ،نه غیرانتفاعی؛ با آن شهریههای کذایی که شنیدهام از بع ضیها میگیرند .سطح مدارس
دولتی را باال ببریم تا رغبت خانوادهها به این مدارس بیشتر بشود).(www.khamenei.ir
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(منبع :مستخرج از سالنامه آماری آموزش و پرورش)10 :1397-98 ،

براساس آمارهای مرکز برنامه ریزی ،منابع انسانی و فناوری اطالعات وزارت آموزش و
پرورش در سال تحصیلی 1395 -1394جمع کل دانش آموزان در سه مقطع ابتدایی ،متوسطه اول
و دوم ،بدون احتساب بزرگساالن و استثنایی و پیش دبستانی و مدارس خارج از کشور تعداد
 12707087نفر بوده است .از این تعداد 1355227 ،دانش آموز در مدارس غیردولتی و تعداد
11351860نفر در مدارس دولتی مشغول به تحصیل بوده اند .تعداد کل مدارس در این سال،
 105968بوده که از این تعداد12954 ،مدرسه غیردولتی و  93014مدرسه دولتی بوده است  .به
عبارت دیگر 12/22درصد مدارس کشور را مدارس غیردولتی تشکیل داده اند که  10/66درصد
دانش آموزان را پوشش می دهند .بر این اساس ده و نیم درصد از کل دانشآموزان کشور در
مدارس غیرانتفاعی مشغول به تحصیل هستند .یعنی از هر بیست دانش آموز ،سه نفر در مدارس
غیردولتی هستند .این میزان آنقدر قابل اهمیت هست که درباره پیامدهای اجتماعی وجود این نوع
مدارس ،تأمل نماییم (حسام و بیات .)17-16 :1395 ،عقب نشینی دولتها در تأمین هزینه های
آموزش ،در اغلب کشورهای جهان یکی از شاخص های گویای حرکت به سمت خصوصی
سازی است .از میان شاخص های بودجه ای ،در تعاریف جهانی ،دو شاخص اهمیت بسیاری
دارند  )1نسبت بودجة آموزش و پرورش به بودجة عمومی دولت )2 ،نسبت بودجة آموزش و
پرورش به تولید ناخالص داخلی  .با توجه به تغییرات ارزش ارز ،تحلیل تاریخی نسبت بودجه
به تولید ناخالص داخلی عمالً بسیار دشوار است ،اما تغییرات سهم بودجة آموزش و پرورش از
بودجة عمومی دولت بر اساس قوانین بودجه امکان پذیر است .تغییرات نسبت بودجه نشان می
دهد به طورکلی ،سهم بودجة آموزش و پرورش از بودجة عمومی دولت در طول سه دهة اخیر
تقریباً به نصف و در برخی سال ها به کمتر از نصف رسیده است .این شاخص در طول یک دهة
اخیر کمتر از  10درصد بوده است و در نسبت با میانگین جهانی ده سال اخیر که باالی  14درصد
بوده است رقم پایینی است (کریمیان.)59 :1399 ،
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منبع( :کریمیان به نقل از مقدسی و همکاران)1397 ،

در نظام سیاستگذاری آموزش و پرورش ،مهمترین نشانگر توجه دولت به رفع نابرابری های
آموزشی ،میزان سرمایه گذاری در آن است .از این جهت ،نسبت بودجة آموزش و پرورش به
بودجة کل مهم ترین شاخص برای ارزیابی عملکرد دولت در رفع فقر و نابرابری است .بودجة
مکفی آموزش و پرورش ،الزمة بهبود کیفیت آموزشی در مدارس دولتی است و می تواند باعث
محدودتر شدن بازار آزاد آموزش و فعالیت بخش خصوصی و درنتیجه کاهش شکاف آموزش
شود .متأسفانه پیگیری روند بودجه بندی کشور در سی سال گذشته نشاندهنده زوال جایگاه
آموزش و پرورش در نظام حکمرانی است که نسبت بودجة آموزش و پرورش به بودجة عمومی
از  20درصد در اوایل دهه  70به 10درصد در سال های اخیر رسیده است (کریمیان.)59 :1399 ،
از سوی دیگر ،بانک جهانی در سال  2018گزارشی منتشر کرد که نشان میداد کشورمان در
خصوصیسازی مدارس متوسطه بین سالهای  1998تا  2017در میان کشورهای دنیا رکورددار
است .طبق این گزارش ،دانشآموزان دوره متوسطه مدارس غیردولتی در کشورمان ظرف 19سال
به 15درصد رسیده است که نشان میدهد که ایران طی سالهای گذشته با شیب تندی در مسیر
خصوصیسازی آموزش عمومی پیش رفته است .طبق این گزارش ،میزان سهم دولت از تأمین
مخارج آموزش عمومی یکی از شاخصهای مهم در این زمینه است که میانگین این شاخص در
اروپا حدود  90درصد و در جهان حدود  87درصد است .و برخی کشورها نظیر ایرلند و فنالند
و نروژ تقریباً  100درصد منابع مالی آموزش عمومی از سوی دولت تأمین میشود ،در حالی که
در ایران بر اساس برآوردهای مختلف بین  60تا  65درصد مخارج آموزش عمومی از سوی
دولت تأمین میشود( .امیدی )1397،همچنین مقایسه درصد بودجه آموزش و پرورش به نسبت
 GDPبر اساس آمار بانک جهانی برای آمریکا  5.5درصد ،فرانسه  5.6درصد ،سوئد  6.6درصد،
کره جنوبی  5درصد و ایران  4.7درصد را نشان می دهد (ابراهیمی مقدم و خوش چهره:1396 ،
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 .)193چنین شاخص هایی بیانگر کاهش اهمیت حوزه آموزش در سیاست های عمومی کشور
می باشد که پیامدهایی را در حوزه حقوق اجتماعی و شهروندی را دارد.
بخش سوم :خصوصی سازی وعدالت آموزشی کودکان در ایران
عدالت آموزشی به معنای یکسانسازی فرصت ها و فضاها و تجهیزات آموزشی برای همه
فراگیران است .مطالعات نشان می دهد که عدالت آموزشی یا ایجاد برابری در نهاد آموزش ،یا
نقطه مقابل آن ،نابرابریهای آموزشی ،سه بُعد دارد .نابرابریهای جغرافیایی ،نابرابریهای جنسیتی و
نابرابریهای ناشی از شرایط اجتماعی و اقتصادی که هرسه عقب ماندگی تحصیلی را موجب می
شوند .عقب ماندگی تحصیلی نیز به مثابه عقب ماندگی از کسب فرصت ها و مزایای اجتماعی
است که به نوبه خود عدالت اجتماعی را به محاق می برد (حسام و بیات .)5-2 :1395 ،عدالت
آموزشی دستیابی متوازن و متعادل به امکانات و فرصت های آموزشی و محتویات آن از لحاظ
کمی و کیفی می باشد که به کاهش فقر آموزشی دست یابد و عدالت تربیتی نیز مجموعه فعالیت
های آموزشی و پرورشی رایج جهت تربیت فرد و تقویت مهارت ها و توانمندی های او در تمام
ساحت های وجودی است و تربیت اخالقی ،هنری ،مذهبی ،زیستی ،جسمی ،فناوری و غیره را
در برمیگیرد که در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش در برنامه توسعه ششم مورد تأکید و
توجه قرار گرفته است .بنابراین  ،سیستم آموزش و پرورش باید متناسب با این نابرابری،
سیاستگذاری و برنامه ریزی کند (ابوذری .)1399 ،سه دهه گسترش مدارس غیرانتفاعی در کشور
نشانگر این مساله است که آموزش ماهیتی اقتصادی و تجاری یافته است که جایگزینی برای
دغدغه کیفیت در آموزش شده است .این امر از یک سو و از سوی دیگر وجود برخی مدارس
دیگر که با هزینه های سنگین و ارائه کیفیت مناسب باعث اثر گذاری بر ماهیت شکاف طبقاتی
در کشور به صورت ساختاری شده اند .همچنین آموزش یکی از محدود عرصه های ایجاد
سرمایه در کشور بوده است و شهروندان با ایجاد سرمایه فرهنگی زمینه های ایجاد سایر ابعاد
سرمایه را فراهم می نمودند .اما غلبه چنین رویکردی عمال مانع تحقق چنین ظرفیتی شده است.
در واقع ایجاد مدارس گوناگون به ایجاد فرصت های نابرابر در سطح آموزش عمومی می انجامد
و این امر به نوبه خود ،نابرابری در دسترسی به تحصیالت عالی و مشاغل پردرآمد را دامن خواهد
زد (حسام و بیات )5 :1395 ،و در چنین شرایطی که متغیرهایی چون پایگاه اقتصادی و اجتماعی
خانواده و میزان هوش و استعداد تحصیلی کودکان مبنای جداسازی آنان در مدارس قرار می گیرد،
نهاد آموزش در جهت تقویت و تداوم نابرابری های اجتماعی(تبعیض) عمل میکند.
(.)CRC Committee, Concluding Observations:Sierra Leone(UN Doc.CRC /C/94,2000),Paras 180-181

درواقع ،نابرابری موجود در نظام آموزشی باعث میشود تا فقرا ،با فرهنگ حاکم بر
خانوادههای فقیر وارد و با همان فرهنگ خارج شوند .خانوادههایی که پولدارترند یا به تعبیر
بوردیو سرمایه اقتصادی و فرهنگی بیشتری دارند ،کودکان خود را به مدارس درجهیک میفرستند
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و خانوادههای کمدرآمد به مدارس ضعیف تر .نتیجه آنکه وارثان اقتصاد ،هنر و سیاست ،همچنان
وارث و مدعی این عرصه میمانند و وارثان فقر هم همچنان فقر را به نسل بعد از خود منتقل
میکنند .نابرابری از طریق مدرسه مدام بازتولید میشود .یعنی نظام آموزشوپرورش به شکل
سمبلیک عدهای را از گردونه فرهیخته شدن و کسب مهارتهای اجتماعی الزم برای زندگی
امروزی کنار می گذارد .گزارش مرکز پژوهش ها و بر اساس مطالعاتی که درباره بازده مدارس
مختلف صورت گرفته است ،نشان میدهد متغیر نوع مدرسه در نابرابری های آموزشی سهیم
است .همچنین ،تحقیقات نشان میدهند سرمایه اقتصادی و فرهنگی خانواده ها در صورتی که
مبنای انتخاب مدارس قرار گیرد ،به بازتولید نابرابری های آموزشی می انجامد .بدیهی است
خانواده هایی با درآمدهای باال و سرمایه اقتصادی نیرومند ،امکان می یابند تا فرزندانشان را در
مدارس با امکانات ویژه ثبت نام کنند .بهره مندی از فرصت های آموزشی نابرابر با کیفیت های
نابرابر ،مسیر تحصیلی و شغلی و به تبع آن پایگاه اجتماعی فرد را در آینده ،تحت تأثیر قرار می
دهد (نظریه تفسیری شماره  13کمیته اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی راجع به حق آموزش ،بند
 .)1999 ،7عالوه بر آن ،اعمال چنین سیاستی ،پیامدهای دیگری بر زندگی حال و آینده کودکان
دارد که خود ناقض حقوق آنان به عنوان شهروندان جامعه می باشد .این پیامدها را چنین میتوان
بر شمرد:
 طبقاتی شدن آموزش :خصوصی سازی در آموزش به نفع مراکز دولتی نیست و کم کم موجبطبقاتی شدن آموزش و تحصیالت و تضعیف مراکز دولتی در جامعه می شود (تسنیمی و
سجادی .)33 :1380 ،پژوهش ها در باب عملکرد مدارس غیرانتفاعی نشان می دهد ،بین دانش
آموزان مدارس دولتی و غیرانتفاعی از نظر پیشینه های تحصیلی ،عملکرد تحصیلی ،پایگاه
اجتماعی و اقتصادی خانواده تفاوت معناداری به نفع دانش آموزان مدارس غیرانتفاعی وجود دارد.
محاسبات سال  1396نشان میدهد که میزان نابرابریهایی که در هزینههای آموزش بین
خانواده های دهک دهم (ثروتمندترین) و فقیرترین دهک وجود دارد ،چیزی حدود یک به
پنجاهوسه است؛ یعنی دهک ثروتمند  53برابر دهک فقیر ،برای آموزش فرزندش هزینه میکند
(امیدی )1397 ،همانگونه که مخالفان وجود مدارس غیرانتفاعی استدالل می کنند ،مدارس
غیرانتفاعی و به عبارت دیگر کاالیی کردن آموزش ،به برخی از طبقات اجتماعی به دلیل
برخورداری از امکانات مالی این توانایی را می دهد که بر آموزش به عنوان یکی از مهمترین مزیت
های اجتماعی مسلط شوند و آموزش با کیفیت را به انحصار در آورند .موضوعی که ناشی از پولی
شدن و کاالیی شدن آموزش عمومی و ضعف سیاستگذاری اجتماعی است .درواقع ،نابرابری های
درآمدی طبقات مختلف جامعه با شدت بسیار بیشتری در نابرابری های بهره مندی از خدمات
آموزشی بروز می کند و از این رهگذر امکان تحرک اجتماعی فرودستان را به شدت مختل می
کند (طاهری و سادات.)25 :1394 ،
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 موفقیت در کنکور و پذیرش در دانشگاه ها :از دیگر پیامدهای خصوصی سازی آموزش برکودکان می توان به موفقیت آنان در آزمون های ورودی دانشگاه ها اشاره نمود .هر چند میتوان
این مولفه را در زمره طبقاتی شدن آموزش بر شمرد ،ولیکن به جهت اهمیت خاص کنکور در
جامعه بصورت مولفه ای جدا مورد توجه قرار گرفته شده است .بر این اساس از آنجا که انتقال
از آموزش عمومی به آموزش عالی از طریق کنکور میسر می شود ،طبقات برخوردارتر امکان
آموزش باکیفیت تر را داشته و رقابت منصفانه محدود می شود و امکان دسترسی به فرصت ها و
مواهب در سطح آموزش عالی نیز محدود می شود .دسترسی به آموزش عالی به نوبه خود،
دسترسی به فرصت های شغلی پردرآمدتر را فراهم می سازد .در اینصورت مالحظه می شود که
دسترسی نابرابر از سطح آموزش عمومی و مدارس غیرانتفاعی (یا سایر مدارس متفاوت) آغاز
شده و دانه های زنجیره شغلی و منزلت اجتماعی و زندگی فردی و خانوادگی فرد را تحت تأثیر
قرار می دهد ) .(Almond: 1991طبق یک پژوهش انجام شده ،مدرک های دانشگاهی در سطح
دهک های مختلف نشان می دهد که نسبت بیشتری از مدارک تحصیلی در سطوح مختلف متعلق
به دهکهای باالتر اقتصادی است .به طوری که بیشترین مدرک کارشناسی ،کارشناسی ارشد و
دکتری به دهک دهم تعلق دارد .نکته مهم دیگر این است که دهک های باال که درآمدهای
بیشتری دارند ،جمعیت کمتری هم دارند؛ بدین معنا که در جمعیت کمتر ،بیشترین مدرک حاصل
شده است (فریدونی و روحانی .)12 :1398 ،همچنین بررسی نتایج تحقیقات صورت گرفته
نشان می دهد درآمد خانواده های دانشجویان مراکز دولتی به مراتب بیشتر از مراکز خصوصی و
غیردولتی است .شواهد حاکی است که امروزه تعدد قابل توجهی از دانشجویانی که برای ادامه
تحصیل مراکز خصوصی را در اولویت قرار می دهند از خانواده های طبقات پایین هستند .زیرا
خانواده های آنها قادر به فراهم آوردن شرایط تحصیلی مناسب برای فرزندانشان در دوره
دبیرستان و ماقبل نبوده و به مدارس بهتر ،کالس های آموزشی و ...دسترسی ندارند(ربیعی و
نظریان .)99 :1391 ،در این ارتباط اظهارات سخنگوی کمیسیون آموزش ،تحقیقات و فناوری
مجلس شورای اسالمی مبنی براینکه فقط  5درصد رتبههای برتر از مدارس دولتی هستند ،مؤید
این امر است ( سایت مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسالمی.)1399 ،
 تبعیض و نقض حقوق کودکان :اجرای چنین سیاستی علیرغم تصریح قانون اساسی مبنی برحق داشتن آموزش رایگان برای کودکان تا پایان دوره متوسطه و نیز تصریح سایر اسناد باالدستی
بر چنین حقی ،دارای پیامدهای ناگواری بوده است و در نتیجه آن ،بسیاری از کودکان که در
بستر اقتصادی مناسبی قرار نداشتند از این حق به عنوان یکی از حقوق اولیه و بدیهی اجتماعی
و شهروندی خود محروم شدند .بررسی تجربه این امر در بیشتر مناطقی که چنین سیاستی دنبال
شده است نمایانگر محرومیت بسیاری از آموزش و در نتیجه سایر پیامدهای ناشی از آن شده
است .چنین تجربه ای نشان داده است شروع برنامه تعدیل موجب شده است که کودکان زیادی
از ا دامه تحصیل محروم شوند و خانواده ها ناچار شده اند که بین کودکان خود در خصوص
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ادامه تحصیل دست به انتخاب بزنند .به عالوه ،کاهش بودجه در زمینه آموزش ،تفرق و پراکندگی
را در جامعه بیشتر کرده است .یعنی کسانی که می توانند فرزندان خود را به مدارس خصوصی
بفرستند و کسانی که ناچارند به علت عدم توان مالی در پرداخت شهریه ها ،فرزندان خود را در
مدارس دولتی فاقد امکانات ثبت نام کنند.
جمع بندی و توصیههای سیاستی
عدالت آموزشی و تربیتی زمانی محقق می شود که فرصت یادگیری برای رشد همه جانبه
انسان فراهم باشد .اگر نظام آموزش و پرورش ما بتواند این فرصت یادگیری را ایجاد کند و یک
انسان چندبعدی تربیت کند ،پس میتوان گفت سیستم ،عادالنه برخورد کرده است ،اما اگر در
هر بعدی کاستی وجود داشته باشد ،بی عدالتی است ،زیرا اجازه رشد از فرد سلب گشته است.
همانطور که آرمان بزرگ انقالب ،تحقق عدالت و برابری اجتماعی بود ،می بایست در سیاست
ها و برنامه های آموزش و پرورش نیز انعکاس می یافت .از سوی دیگر این امر پذیرفته شده
است که نابرابری و تبعیض ،پیش از ورود کودکان به مدرسه در نظام اجتماعی وجود دارد ،اما در
یک فرآیند حکمرانی خردورزانه با ایجاد بستر عادالنه آموزشی ،این شکاف ها تعدیل می شود و
کوشش می گردد تأثیر عامل ثروت و مقام و موقعیت و جنسیت بر کیفیت آموزش و پرورش
کاسته شود .اما بررسی سیاست های آموزشی در کشور نشان می دهد پاسخ نئولیبرالی فعلی به
کاستیهای مدارس دولتی ،کامال در تعارض با فلسفه سیستم میباشد و باعث تبعیض در دسترسی
به کیفیت مناسب آموزشی شده است و این عامل خود به مانعی برای ایجاد سرمایه فرهنگی به
عنوان سرمایه ای که قابلیت تبدیل آن به سرمایه اقتصادی و رفاهی دارد ،شده است .زیرا وجود
و کیفیت مدارس غیرانتفاعی در پیشرفت تحصیلی کودکان اثر مثبت گذاشته و نهایتاً دسترسی به
آموزش عالی را برای کودکانی که که امکان دسترسی به این مدارس را دارند ،امکانپذیرتر می
سازد .از این رو ،چنانچه در بستر محیطی جامعه چنان ظرفیتی فراهم نباشد؛ به لحاظ ساختاری،
امکان ایجاد طبقه متوسط جدید وجود نخواهد داشت و به طور طبیعی موجد اعتراضات اجتماعی
و نارضایتی می شود و این امر خود را در نوعی طرد شدگی اجتماعی نمایان می کند که پیامد
بلند مدت آن این است که افراد جامعه قادر به مشارکت در اجتماع نباشند و افراد و گروه ها به
طور غیرارادی از فرصت مشارکت در امور اجتماعی محروم می شوند .به بیان دیگر ،در این بین
اما کودکان وابسته به اقشار محروم جامعه هستند که از خدمات با کیفیت آموزش رایگان محروم
و از اینرو به آرامی و در سکوت از تحرک مثبت اجتماعی باز می مانند .بر این اساس توجه به
جمعیت فزاینده دانش آموزشی از طبقات مختلف اجتماعی ،کیفیت علمی و استانداردهای
آموزشی جهانی و افزایش بهره وری و بازدهی نیروها از مولفه های مهم سیاستگذاری در این
بخش می باشد .از سوی دیگر تعدد مراکز تصمیم گیری در تأسیس و تکوین مدارس از عواملی
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است که باعث انحراف سیاست ها از فلسفه های اصلی سیستم شده است و ضروری است
مرجع واحدی عهده دار تصمیم گیری و سیاستگذاری در حوزه آموزشی کشور باشد.
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