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گسترش مدارس غیردولتی و کاالیی شدن ماهیت آموزش رسمی چه عواقبی در پی خواهد داشت؟

صادق فرامرزی :هر ساله و با نزدیک شدن به آغاز
س��ال تحصیلی ،مساله شهریه مدارس غیردولتی
و رقمهای��ی ک��ه بعضی از این مدارس به ش��کل
نجومی درخواست میکنند تبدیل به موضوع روز
میش��ود و با گذش��ت مدت زمانی کوتاه و چند
مصاحبه از مس��ؤوالن آموزشوپ��رورش در باب
نگران نبودن مردم و رس��یدگی به آن در اس��رع
وقت پروندهاش بدون رسیدگی مختومه میشود
تا سال بعد دوباره مجموعهای از این مباحث طرح
شده و پاسخهای سالهای قبل تکرار شوند.
وجود یک فاصله چش��مگیر می��ان رقمهای
اعالم��ی آموزشوپرورش درباره س��قف دریافتی
م��دارس غیردولت��ی و اخب��اری ک��ه حاک��ی از
دریاف��ت رقمهایی به مرات��ب باالتر و حتی چند
برابری بوده اس��ت ،همه حکای��ت از آن دارد که
بهرغم طرح ش��دن چندباره این مساله و شنیدن
پاس��خهای تک��راری ،هن��وز ی��ک خودمختاری
مشهود و ملموس��ی در فضای مدارس غیردولتی
وج��ود دارد ک��ه مانع از قانونمند ش��دن میزان
دریافتی ش��هریهها میش��ود .رقمهای دریافتی
باالتر از میزان معین ش��ده از یکس��و و ش��فاف
نب��ودن اس��تانداردهای تعیینکننده کیفیت این
مدارس از س��وی دیگر ،همیش��ه این سوال را به
وجود آورده اس��ت که آیا نظارتی صحیح نسبت
به مدارس غیردولتی وجود دارد یا دولت صرفا به
بهانه آنکه تمایل به گس��ترش مدارس غیردولتی
و برداش��تن بار این مس��ؤولیت از شانههای خود
دارد با باز گذاش��تن دس��ت این مدارس در حال
تشویق غیرمستقیم باقی متقاضیان برای تاسیس
این مدارس است؟

مبنای چه معیاری میتوان رقم دریافتی مدارس
را معی��ن کرد و برخی را در چارچوب کف میزان
معین ش��ده و برخی را در چارچوب سقف میزان
معین ش��ده قرار داد .محمد طهرانیان ،مدیرکل
مراک��ز و م��دارس غیردولتی کش��ور در این باره
گفت« :وقتی میخواهیم شهریه مدارس را تعیین
■■حد دریافتی مدارس غیردولتی چقدر است؟ کنیم چند آیتم هس��ت که بر اس��اس قانونهای
در حال��ی که تابس��تان امس��ال نی��ز همانند رسمی کش��ور آنها را در سامانه اعمال میکنیم.
سالهای گذشته با شنیدن خبرهایی از رقمهای یکی از آنها اجارهبهاس��ت .امسال بر اساس اعالم
بسیار باالی درخواستی بعضی مدارس غیردولتی نظر رئیس اتحادیه امالک کشور که در فروردین
آغاز ش��د و مش��اهدات حکایت از تعدد مدارس اعالم شد15 ،درصد افزایش اجارهبها اعمال شده
غیردولت��یای دارد ک��ه با رقمهای درخواس��تی اس��ت .در حوزه هزینه و دستمزد  19/5درصد بر
ب��االی 20میلی��ون توم��ان اق��دام ب��ه ثبتنام اساس قانون کار افزایش داشتهایم .بر اساس اعالم
دانشآم��وزان میکنن��د و حتی طب��ق گزارش بانک مرکزی هم در سال گذشته  9/5درصد تورم
چندی پیش روزنامه رس��می دولت « 4مدرس��ه داشتهایم که اینها مبنا قرار گرفت و بر اساس این
خ��اص در حدود  40ت��ا 100میلی��ون تومان از درصدها شهریه مدارس غیردولتی تعیین شد».
در نظر گرفت��ن  13متغیر برای تعیین کف و
خانوادهها ش��هریه دریاف��ت میکنند» اما باز هم
مس��ؤوالن آموزشوپرورش با اع�لام آنکه مانع از س��قف میزان دریافتی مدارس غیردولتی هرچند
دریافت چنین رقمهایی میشوند خبر از برخورد گویای نظاممند ش��دن نسبی س��ازوکار شهریه
با مدارس متخلف دادند و مدعی آن شدند که اگر مدارس غیردولتی اس��ت اما عدم برخورد جدی
رقمهای دریافتی بیش از آنچه اعالم ش��ده است ،با مدارس متخلف و بویژه آن دس��ته از مدارسی
باش��د اقدام به بازپسگیری آن میکنند .در این که به پشتوانه سابقه و شناخته شده بودنشان تا
حدی مستقل از این سازوکار
مورد مجتبی زینیوند ،معاون
وزیر و رئیس سازمان مدارس تشویقهایدولتیومشروعیتبخشی عمل میکنند مانع از آن شده
غیردولت��ی و مش��ارکتهای ب�ه رون�د گس�ترش نف�وذ م�دارس که حدود تعیین شده جلوی
مردم��ی آموزشوپ��رورش غیردولتی فارغ از آنکه کنترل نظارتی رشد سرسامآور قیمت مدارس
گف��ت« :ناظران مقی��م را در دول�ت و وزارت آموزشوپ�رورش ب�ه غیردولتی را بگیرد.
برخ��ی م��دارس غیردولتی عنوان مهمترین نه�اد نظارتی به این ■■دولت استقبال میکند!
«آموزشوپ��رورش بای��د
مش��خص و مس��تقر کردیم مدارس را کاهش میدهد و زمینهساز
ت��ا ش��هریههای اضافی اخذ ق�وام یافت�ن ش�هریههای نجومی در از حال��ت دولتی بودن محض
شده را برگردانند» .زینیوند مدارس خاص طبقات فرادست جامعه خ��ود بتدریج و ق��دم به قدم
همچنین اع�لام کرد نزدیک میشود ،تحصیالت به عنوان مهمترین خارج ش��ود .اینک��ه بیش از
ب��ه 600میلی��ون توم��ان از عام�ل ارتقای طبقات�ی را نیز مختص  10درصد مدارس غیردولتی
شهریههای اضافی اخذ شده خانوارهایی میکن�د که در این رقابت است خبر خوبی است اما باید
ای��ن آمار افزای��ش پیدا کند.
توس��ط م��دارس متخلف به هزینهبیشتریمیکنند
ثبتنامکنن��دگان بازگردانده
همچنین ما میتوانیم آموزش
شده اس��ت .رقم  600میلیون تومانی بازگردانده را خرید خدمت کنیم ».این جمله مهمترین بخش
ش��ده هرچند به عبارتی گوی��ای وجود نظارت و از س��خنرانی حسن روحانی در روز معلم سال94
برخ��ورد با مدارس متخلف اس��ت اما از س��وی و تا حدودی نشاندهنده مشی کلی دولت تدبیر
دیگ��ر با توجه به پایین بودن میزان این دریافتی و امید پیرامون مس��اله خصوصیس��ازی آموزش
میتوان فرضیه عدم برخورد با تعداد قابل توجهی بوده است که در سطح شعار نیز باقی نمانده و در
از مدارس متخلف را قطعی دانست.
وادی عمل نیز تا حدودی محقق ش��ده است؛ در
در حال��ی ک��ه ب��ر اس��اس اع�لام رس��می حالی که در آغاز دولت یازدهم نزدیک به 8درصد
آموزشوپرورش در سال گذشته کمترین شهریه دانشآموزان کش��ور در مدارس غیردولتی درس
دوره ابتدای��ی یک میلی��ون و  870هزار تومان و میخواندن��د امروز این رق��م به نزدیک 12درصد
بیش��ترین  6میلیون و  295هزار تومان ،در دوره رسیده است به گونهای که تنها در سال  94شاهد
متوس��طه اول کمترین شهریه  3میلیون و  200رشد 23درصدی دانشآموزان مشغول به تحصیل
هزار تومان و بیش��ترین 7میلی��ون و  500هزار در مدارس غیردولتی بودهایم.
تومان ،در دوره متوس��طه دوم کمترین ش��هریه
همچنین در حالی که در برنامه پنجم توسعه
 3میلیون و 800هزار تومان و بیشترین 9میلیون باید محص�لان مدارس غیردولت��ی به 10درصد
و  500ه��زار توم��ان و کمتری��ن ش��هریه دوره میرس��یدند ما ش��اهد آن بودیم ک��ه رقم فوق
پیش دانش��گاهی  5میلیون تومان و بیش��ترین در پای��ان آن برنامه به نزدیک 12درصد رس��ید
 12میلی��ون تومان بوده اس��ت ،زینیوند خبر از و با توجه به ش��تاب دولت در گس��ترش مدارس
رش��د  13/5درص��دی این ارقام در س��ال جاری غیردولتی میتوان انتظار آن را داشت که فراتر از
داد و گفت« :در تهران میانگین افزایش ش��هریه پیشبینی 15درصدی برنامه شش��م ،ما در پایان
 13درصد اس��ت که میانگین افزایش شهریه در ای��ن برنامه تعداد بیش��تری از دانشآموزان را در
ابتدای��ی  15درصد ،در متوس��طه اول  13درصد مدارس غیردولتی داشته باشیم.
و متوس��طه دوم  11درصد اس��ت» .وی در ادامه
از س��وی دیگر مجلس شورای اسالمی نیز در
حداکثر شهریه امس��ال در مدارس غیردولتی را خ��رداد  94با تصویب م��اده واحده الیحه دائمی
 7میلیون و 140هزار تومان ،در دوره متوس��طه ش��دن قانون اص�لاح قان��ون تاس��یس مدارس
اول7میلیون و 848هزار تومان و در دوره متوسطه غیرانتفاعی ،این قان��ون را دائمی کرد و زمینه را
دوم 10میلیون و 134هزار تومان دانست و نسبت برای گس��ترش بیش از پیش مدارس غیردولتی
به هرگونه تخطی از این ارقام هشدار داد.
و کاه��ش دانشآموزان��ی که در م��دارس دولتی
با قبول این ارقام توسط رئیس سازمان مدارس مش��غول ب��ه تحصیل هس��تند فراه��م آورد .هر
غیردولتی و چشمپوشی از مصادیق متعددی که چند مدارس غیردولتی نزدیک به  3دهه اس��ت
حکایتگ��ر نقض این ارق��ام در مدارس غیردولتی که با برخورداری از پش��توانه قانونی توانس��تهاند
است ،س��والی که مطرح میشود این است که بر تاسیس ش��ده و سپس گس��ترش پیدا کنند اما

بهای نابرابری!

تاریخچه مدارس غیردولتی!

س�ابقه م�دارس غیردولت�ی در ای�ران ،به قبل
از انقلاب باز میگ�ردد و عمری نس�بتا برابر با
س�ابقه نهاد آم�وزش مدرن در کش�ورمان دارد
اما ب�ا پیروزی انقالب اسلامی و فراگیر ش�دن
اندیشههای مبتنی بر عدالت اجتماعی و حمایت
از طبقات مس�تضعف ،روند آم�وزش غیردولتی
متوقف ش�د ولی با گذشت چند سال از پیروزی
انقلاب و مطرح ش�دن دوب�اره مقول�ه آموزش
غیردولتی ،نظ�رات متفاوتی در این مورد مطرح
ش�د و سرانجام بعد از دوره  10ساله تعطیلی این
م�دارس در ابتدای انقالب ،مدارس غیردولتی از
س�ال  1368با عنوان «غیرانتفاع�ی» دوباره به
نظام آموزش�ی ایران بازگشتند .مجلس شورای
اسلامی در سال  ،1367آییننامه اجرایی قانون
تأس�یس مدارس غیرانتفاعی و در تیرماه 1367
طرح تشکیل مدارس غیرانتفاعی را تصویب کرد
و نخس�تین مدارس غیرانتفاع�ی پس از انقالب
از س�ال تحصیل�ی  68-69فعالیت خود را آغاز
کردند که تا به امروز ادامه داش�ته است .مطابق
این قانون منظور از غیرانتفاعی بودن آن اس�ت
که درآم�د حاصله صرف ًا صرف هزینههای جاری
و توس�عه آتی مدارس ش�ود« .کاظ�م اکرمی»
وزیر اس�بق آموزشوپرورش درباره شکلگیری
نخس�تین مدارس غیردولتی اینگونه میگوید:
«فضای�ی که وجود داش�ت این ب�ود که مدارس
عل�وی و نی�کان ،یک مق�دار مق�ررات دولت و
وزارتخان�ه را اجرا نمیکردند .این مدارس ،کاری
که خودش�ان میخواس�تند انج�ام میدادند و
رفتاری که خودش�ان صالح میدانس�تند انجام
میدادند ،س�واالت امتحانی را خودش�ان طرح
میکردن�د و ی�ک ن�وع آزادی و خودمخت�اری
برای خودشان قائل بودند .بنده  2نفر از معاونان
وزارتخان�ه را ک�ه از معلمان مع�روف تهران هم
بودن�د ،ب�ه عنوان مس�ؤول آن م�دارس تعیین
ک�ردم و به آنها حکم دادم .این  2نفر رفتند ولی
مسؤوالن آن مدارس ،آنها را نپذیرفتند .موقعیت
خ�وب اخالقی این  2مدرس�ه را قبول داش�تم.
میدانس�تم با انتخابی که نسبت به بچهها دارند
نکات اخالقی خوبی دارند ام�ا از اینکه قانون را
اج�را نمیکردند نگران بودم .بع�د هم ،حوادثی
در ی�ک مدرس�ه در منطقه  12ته�ران رخ داد و
آن مدرس�ه به تبعیت از این  2مدرسه ،از انجام

آنچ��ه نباید مورد غفلت قرار بگیرد آن اس��ت که
گس��ترش م��دارس خصوصی نباید باعث فش��ار
آمدن ب��ه خانوادههایی ش��ود ک��ه در چارچوب
حقوق شهروندی خود در قانون اساسی باید حق
اس��تفاده از آموزش رایگان را داشته باشند .اصل
سیام قانون اساسی جمهوری اسالمی با اشاره به
اینکه «دولت موظف است وسایل آموزشوپرورش
رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوس��طه
فراهم سازد و وسایل تحصیالت عالی را تا سر حد
خودکفایی کشور به طور رایگان گسترش دهد»

دس�تورات وزارت آموزشوپ�رورش و مصوبات
شورای عالی آموزشوپرورش سر باز میزد .افراد
خاصی به آن مدرسه رفتند و اخبار آن مدرسه به
روزنامهها کش�ید .یک�ی از نمایندگان مجلس که
س�ابقه آموزش و پرورشی داش�ت به دفاع از این
وضعیت برخاست .درباره اینکه این وقایع چگونه
به سمع حضرت امام(ره) رسانده شد؛ یک روز عید
بود که مس�ؤوالن به خدمت حضرت امام رسیده
بودند و جمع زیادی از مردم در حس�ینیه جماران
جمع بودن�د .ام�ام(ره) در صحبتهایی فرمودند
مردم را در کارها مش�ارکت دهید و تاکید کردند
مردم را در آموزشوپرورش مش�ارکت دهید .یک
جمله هم داش�تند که این مشارکت به نفع اقشار
محروم و مستضعف تمام شود .وقتی ما از حسینیه
جماران بی�رون آمدیم ،من دیدم برخی افراد یک
ج�وری ن�گاه میکنند ک�ه انگار م�ن مخالف این
وضعیت هس�تم .در آن زمان ،دولت هم مشکالت
مالی داش�ت .آن موق�ع آقای مهاجران�ی ،معاون
پارلمان�ی نخس�توزیر ب�ود و فرمای�ش حضرت
امام(ره) مورد استفاده آقای مهاجرانی قرار گرفت.
دولت ما را موظف کرد که الیحهای برای تاس�یس
مدارس غیرانتفاعی و خصوصی تهیه کنیم .البته
ما هم در وزارت آموزشوپ�رورش ،الیحه را تهیه
کردیم .در دولت وقت گفته شد این الیحه طوری
باید نوشته شود که مردمی که خودشان میتوانند
مدرسه تشکیل بدهند آزاد باشند و بتوانند این کار
را انج�ام بدهند .این صحبت مطرح بود که مردم،
خودشان این مدارس غیرانتفاعی را اداره میکنند
و این به نفع دولت و وزارت آموزشوپرورش است.
از قبل از انقالب ،دولت یک بدهکاری به معلمان،
مجموع�ا در ح�د  70میلیون تومان داش�ت .هر
چقدر به آقای نخس�توزیر میگفتم که این حق
معلم�ان را بپردازیم ،میگفت ه�ر کس میگوید
بگو جنگ اس�ت و دولت پول ندارد» .در  2س�ال
اول اجرای آن  20واحد آموزش�ی حدودا  30هزار
دانشآموز را در س�طح کشور تحت پوشش قرار
داد اما با گذشت زمان مدارس غیردولتی تبدیل به
یکی از مهمترین بخشهای آموزشوپرورش شد
و در سالهای اخیر نزدیک به 12درصد از جمعیت
دانشآموزان کش�ور در این مدارس مش�غول به
تحصیل ش�دهاند و طبق برنامه ششم توسعه این
درصد باید تا پایان برنامه به عدد  15برسد.

ح��ق تحصیل رایگان در پایان دوره متوس��طه را
برای تمام ش��هروندان تعیین کرده است و حتی
تاکید بر این اصل باعث آن ش��د که در  10سال
اول پس از انقالب راه برای مدارس غیردولتی باز
نشود .تمایل اقتصادی دولت یازدهم و دوازدهم به
گسترش آموزش خصوصی و کم شدن مسؤولیت
دول��ت در این حیط��ه هرچند تض��ادی با قانون
رسمی کشور نداش��ته و ندارد اما تحریک کردن
روند آموزش��ی کشور به س��مت گسترش مراکز
غیردولت��ی از طرف دولت و ن��ه تقاضای جامعه

باعث میش��ود آموزش رسمی نیز تبدیل به یکی
از مهمترین چالشهای اقتصادی مردمی شود که
اکثریت آنان تمایل و درخواستی برای این گزینه
ندارند.
در ایران از دهه  70بخش خصوصی با تصویب
قانون مدارس غیرانتفاعی و نمونه دولتی و نمونه
مردمی فعالی��ت خود را آغاز ک��رد و اصلیترین
دلیل ورود بخ��ش خصوصی به ح��وزه آموزش،
بودج��ه ناکاف��ی وزارت آموزشوپ��رورش ب��رای
همگانی ک��ردن آموزش عنوان ش��ده اس��ت به
طوری که در س��الهای پ��س از جنگ تحمیلی،
آموزشوپ��رورش باید برای بی��ش از  18میلیون
دانشآم��وز امکان��ات آم��وزش رای��گان را ایجاد
میکرد .در س��الهای اخیر نی��ز کاهش بار مالی
و تامین بخش��ی از منابع مال��ی آموزشوپرورش
همچن��ان اصلیترین دلیل دولته��ا برای اجازه
ورود بخش خصوصی به این عرصه است .در سال
 92بیش از  98درصد بودجه این وزارتخانه صرف
پرداخت حقوق معلمان شده است و عم ً
ال اعتبار
ناچیزی برای زیرس��اختهای آموزشی اختصاص
داده شده است.

تربیت در نخس��تینموضوع حقوق تربیتی ،حق
دسترس��ی برابر ب��ه فرصتهای تربیت��ی را بیان
میکن��د ،همچنین بر اس��اس بند  9اصل س��وم
و اصل نوزدهم قانون اساس��ی همه آحاد کش��ور
باید حق دسترس��ی برابر به فرصتهای تربیتی و
آموزش��ی را صرف نظر از محدودیتهای فردی و
خانوادگی و اجتماعی داش��ته باش��ند که همگی
اینها در تضاد معنایی با شکاف موجود در سیستم
آموزش��ی مبتنی بر خصوصیس��ازی مش��اهده
میشود.
■■کاالسازی آموزش و آینده عدالت

هرچند غال��ب واکنشها و مواض��ع پیرامون
مس��اله م��دارس غیردولتی معطوف ب��ه کنترل
ش��هریه این مدارس بوده است و در غالب موارد
نیز با شکس��ت مواجه شده است اما تمایل نهایی
دولت و روند سیاس��تگذاری کش��ور به س��مت
افزایش مدارس غیردولتی به بهانه رش��د کیفیت
و کم ش��دن مس��ؤولیت مالی دولت نس��بت به
بزرگترین وزارتخانه کشور خبر از تبدیل بیش از
پی��ش آموزش به «کاال» در میان مخارج عمومی
خانوارهای��ی دارد که اگر بخواهند فرزندش��ان به
درصدی قابل قب��ول از امکان موفقیت تحصیلی
■■فرصتها و تهدیدهای تنوع مدارس
برس��د ،ناگزیرن��د او را ب��ه
ای��روان مس��عودیاصل،
قائممقام مرک��ز پژوهشهای تمای�ل اقتص�ادی دول�ت یازده�م س��مت م��دارس غیردولتی
مجل��س ش��ورای اس�لامی و دوازده�م ب�ه گس�ترش آم�وزش رهنمون کنند .تش��ویقهای
چندی پیش با اشاره به تنوع خصوص�ی و ک�م ش�دن مس�ؤولیت دولت��ی و مشروعیتبخش��ی
گونههای مدارس کشور سخن دولت در این حیط�ه هرچند تضادی ب��ه رون��د گس��ترش نف��وذ
از  22نوع مدرسهای که مرجع با قانون رسمی کشور نداشته و ندارد م��دارس غیردولتی ف��ارغ از
برخ��ی از آنان نه��ادی غیر از اما تحریک روند آموزش�ی کش�ور به آنک��ه کنت��رل نظارتی دولت
وزارت آموزشوپ��رورش بوده س�مت گس�ترش مراکز غیردولتی از و وزارت آموزشوپ��رورش به
است ،به میان آورد .وی در این طرف دولت و نه تقاضای جامعه ،باعث عنوان مهمترین نهاد نظارتی
مورد گفت 22 :نوع مدرس��ه میشود آموزش رسمی نیز تبدیل به ب��ه ای��ن م��دارس را کاهش
داریم که مبنای ش��کلگیری یکی از مهمترین چالشهای اقتصادی میده��د و زمینهس��از قوام
آنها  7مرجع مجلس ،شورای مردمی شود که اکثریت آنان تمایل و یافت��ن ش��هریههای نجومی
در م��دارس خ��اص طبقات
عال��ی اداری ،ش��ورای عال��ی درخواستی برای این گزینه ندارند
فناوری ،ش��ورای عالی انقالب
فرادس��ت جامعه میش��ود،
فرهنگی ،شورای عالی آموزشوپرورش ،شخصیت تحصیالت ب��ه عن��وان مهمترین عام��ل ارتقای
حقوق��ی وزی��ر آموزشوپ��رورش و وزارتخان��ه و طبقاتی را نیز مختص خانوارهایی میکند که در
مجلس بودهاند .به عنوان مثال مبنای شکلگیری این رقابت هزینه بیشتری میکنند.
مدارس غیردولتی مجلس است .مدارس آموزش
اصالت پیدا کردن «جایگاه اقتصادی خانواده»
از راه دور و شاهد را شورای عالی انقالب فرهنگی ب��ه جای «اس��تعداد و تالش ف��ردی» دانشآموز
تصویب کرده اس��ت .مدرس��ه هوش��مند مصوبه در موفقی��ت تحصیلی عالوه ب��ر آنکه روند ارتقای
شورای عالی فناوری است و مدارس شبانهروزی ،آموزشی را با ضربات جبرانناپذیری مواجه میکند،
عش��ایری ،هیات امنایی ،نمون��ه دولتی ،ورزش ،باعث میشود عدالت آموزشی به عنوان یک ارزش
کاردانش و ...مصوبه شورای عالی آموزشوپرورش اجتماع��ی در مناس��بات ب��ازاری کاالی آموزش
هستند.
بیاعتبار شود .تجربه غالب کشورهای توسعهیافته
تن��وع این م��دارس هرچن��د گوی��ای وجود با سیس��تمهای اقتصادی مختلف گویای آن است
بسترهایی متعدد در زمینه آموزشی و باز گذاشتن که همیش��ه از «آم��وزش غیردولتی» ب��ه عنوان
دست دانشآموزان و اولیای آنها در انتخاب طرق مکمل و مقوم آموزش دولتی اس��تفاده میشود و
مختلف تحصیل رسمی اس��ت اما هشداردهنده با مقاب��ل هم قرار دادن این دو هیچگاه س��عی بر
این مس��اله نیز اس��ت که روند آموزش��ی کشور آن نمیش��ود که آموزش دولتی(حداقل در سطح
تبدیل ب��ه بخشهای محدود و ب��ا کیفیت برای آموزشوپرورش) قربانی آموزش پولی شود.
اقلیتی خاص و بخش رس��می دولتی با کیفیتی
تمایل دولت یازدهم و دوازدهم به گس��ترش
پایین برای اکثر دانشآم��وزان طبقات محروم و آموزش غیردولتی و تضعیف بخش دولتی آموزش
متوسط شده است .شکاف عظیم موجود در نتایج چه در س��طح آموزشوپ��رورش (با تقویت کردن
کنکور دانشآموزان مدارس غیردولتی با مدارس ایده مدارس غیردولتی) و چه در س��طح آموزش
دولتی گویای آن است که هرچند به وجود آمدن عالی (ب��ا ایده دانش��جویان پولی دانش��گاههای
حق انتخ��اب جهت تحصیل در مدارس گوناگون سراس��ری) بیش از هر چیز با بخش��یدن ماهیت
باعث ش��ده دس��ت دانشآموزان و خانوادهش��ان کاالیی به آموزش به عنوان مهمترین نهاد موثر در
برای انتخاب شرایط تحصیلی باز باشد اما همین پرورش نیروی انسانی باعث میشود در آیندهای
مساله خود علت نابرابر شدن میدان رقابت جهت نزدیک بیش از پیش ش��اهد ضع��ف در پرورش
ارتقای تحصیلی به نفع طبقات فرادس��ت جامعه نیروی انس��انی کارآمد باش��یم .زمانی که بخش
شده است.
عمدهای از دانشآموزان به عنوان اس��تعدادهای
مبان��ی نظری تحول بنیادین در نظام تعلیم و بالق��وه جامعه در چارچوب نظ��ام بازاری آموزش
تربیت رس��می عمومی جمهوری اس�لامی ایران از تقویت استعدادهایشان محروم شوند ،نخبگان
مصوب سال  90که مهمترین سند نظام آموزش اجتماع��ی از میان ی��ک اقلیت ب��ا ظرفیتهای
و پرورش کشور به حساب میآید ،در بخش حق محدود انتخاب خواهند شد.

