از محصالن مدارس عادی دولتی ،شانس کسب رتبههای برتر کنکور
را دارند ،به خوبی گواه یک واقعیت ناخوشــایند است« .بیعدالتی
آموزشی» واقعیت ناگواریاست که سالهاست با پیدایش مدارس
غیرانتفاعی و پولی ،داد دغدغهمندان آموزش کیفــی را درآورده و
فعاالن و کارشناســانی که به «حقوق حقه مردم» در قانون اساسی
معتقدند را به انتقادات بسیار واداشته است .نتایج کنکور  98نشان
میدهد بیعدالتی و تبعیض در توزیع شــانس و فرصت موفقیت و
بهروزی اجتماعی و اقتصادی ،منحصر به شاغالن ،نیروی کار و فعاالن
اقتصادی نیست ،بلکه کودکان ،نوجوانان و به عبارتی دانشآموزان را
نیز که هنوز خودشان مستقال وارد معاش اقتصادی نشدهاند ،دربر
میگیرد .به عبارت دقیقتر ،اگر «موفقیت تحصیلی» را یک فرصت
اجتماعی در نظر بگیریم ،در توزیع این فرصت ،مشــابه بسیاری از
فرصتها و امکانات اجتماعی و اقتصادی دیگر« ،رانت» دخالت آشکار
دارد؛ رانتی که تنها نصیب فرزندان طبقات فرادست میشود؛ آنهایی
که والدینشــان تمکن مالی الزم برای پرداخت شهریههای بعضا
نامتعارف در بخش خصوصی آموزش را دارند.
این رانت با گســترش قارچگون ه مدارس غیرانتفاعی در کشور گره
خورده است؛ مدارســی که اقبال روزافزون مردم به خود را مدیون
خدمات القایی و بعضا ناکارآمدی هستند که به مقوله «کنکور» به
عنوان تنها فرصت پیشرفت تحصیلی گره خوردهاند.
بر اساس سالنامه آماری وزارت آموزش و پرورش ،در سال تحصیلی
 ۱۳۹۵-96حدود  ۱۴درصد مدارس غیردولتی هستند .این جدای
از انواع پولیسازیها و تجاریســازیهای گستردهای است که در
مدارس دولتی جریان دارد .البته گزارش بانک جهانی در سال ۲۰۱۷
نشان میدهد میزان دانشآموزان دوره متوسطه مدارس غیردولتی در
کشورمان طی  ۱۹سال به  ۱۵درصد رسیده است .این گزارش نشان
میدهد رشد مثبت این شــاخص در ایران بسیار بیشتر از میانگین
جهانی اســت؛ در واقع بیش از  ۱۴درصد مدارس کشور ،غیردولتی
هســتند و حدود  ۱۵درصد دانشآموزان در مدارس غیردولتی یا
خصوصی درس میخوانند .این در حالی است که در انگلستان ،در
پایان دوره نخستوزیری تاچر که شدیدترین روند خصوصیسازی در
حوزه آموزش عمومی رخ داد ،تنها حدود ۱۰درصد مدارس خصوصی
شدند .هر چند مدتی بعد در دولت تونی بلر این میزان کاهش یافت
و در اوایل دهه  ۲۰۰۰به حدود  ۷درصد رســید .بنابراین ما دو برابر
سرزمینی که مهد تاچریسم و به تبع آن نئولیبرالیسم نهادینه شده،
مدرسه خصوصی داریم.
آمار جالبتر ،مقایسه تعداد مدارس غیردولتی در ایران با آمریکاست؛
کشوری که امروزه بزرگترین صادرکنند ه اندیشههای آزادسازی و
لیبرالیسم نوین است .بر اســاس گزارش بانک جهانی ،نرخ مدارس
خصوصی در آمریکا فقط ۶درصد است .به عبارت دیگر ،ما با دارا بودن
آمار  14یا  15درصدی مدارس غیردولتی ،تقریبا  2.5برابر آمریکا در
«خصوصیسازی آموزش» پیشروی کردهایم.
چرا خصوصیسازی آموزش با سرعت بســیار و اینچنین شتابان
در دســتور کار قرار گرفته اســت؟ چه گروهها و افــرادی از روند
خصوصیسازی آموزش منتفع شدهاند و چرا مقاومت موثری از جانب
جامع ه ذینفعان -معلمان ،دانشآموزان و خانوارهای کمدرآمدتر-
صورت نگرفته است .جعفر ابراهیمی (فعال صنفی معلمان) با استناد
به آمارهایی که نشاندهنده تحصیل حدود  11درصد دانشآموزان
در مدارس غیردولتی است ،از «خواصی» یاد میکند که دولتیزدایی
از بخش آموزش به نفعشان تمام شده و به «قلمرو رفاه» میگوید:
«در دهههای گذشته ،روندی که با بروز پدیدهای به نام کالسهای
کنکور و فوقبرنامه کلید خورد و همهگیر شد ،به شکلگیری مافیای

کالسهای آموزشــی خارج از چارچوب دروس رســمی انجامید.
مافیایی که از آبشخور دغدغه خانوادهها برای قبولی فرزندانشان در
کنکور آب میخورد؛ پیامد این خدمات فوق برنام ه ارائه شده در بخش
خصوصی که به نوعی «آموزش پولی نسل اول» را شکل دادند ،مدارس
غیرانتفاعی یا غیردولتی و سپس مدارس گونهگون پولی دیگر بود که
مدعی شدند این دست خدمات و کالسها را در قالب سیالبس درسی
یا کمکدرسی خود به دانشآموزان ارائه میدهند و میتوانند نتایج
بهتری را در قبولی کنکور تضمین کنند .همین تبلیغات ،خانوادهها
را به سمت ثبتنام در بخش خصوصی سوق داد .این گرایش و صرف
هزینههای هنگفت در بخش خصوصی آموزش ،گاهی با کاستن از
سایر هزینههای اصلی خانوار همراه بوده اما به هر حال نتایج کنکور
امسال نشان میدهد که همپیوندی کنکور ،مدارس بخش خصوصی و
کالسهای فوقبرنامه آمادگی برای کنکور ،جواب داده است و اکثریت
قبولیهای رده باالی کنکور ،متعلق به دانشآموزان اینگونه مدارس
هستند .همین نتایج باز هم خانوادههای متوسط و یا حتی زیر متوسط
بیشتری را ترغیب خواهد کرد تا با کاستن از هزین ه بخشهای مختلف
زندگی و ثبتنام در مدارس غیرانتفاعی ،پلی به سمت موفقیت برای
فرزندانشان خریداری کنند».
در شرایطی که بخش اعظم خدمات ارائه شده توسط بخش خصوصی
آموزش ،جزو «خدمات القایی آموزشــی» دســتهبندی میشود،
بزرگنمایی اهمیت این خدمــات ،راه موفقیت تحصیلی را تنها در
خرج کردن پول برای آموزش کاالیی منحصر میداند و این انحصار،
دشواریهایمضاعفبرایخانوارهایمتعلقبهطبق هکارگرومزدبگیر
به وجود میآورد؛ آنچنان که میکائیل صدیقــی فعال کارگری و
رئیس انجمن صنفی کارگران ساختمانی مریوان و سروآباد میگوید
این مساله محدود به شهرهای بزرگ نیســت و در شهرستانهای
کوچک نیز خانوادههای کارگری از سبد معیشتی خود کم میکنند تا
فرزندانشان بتوانند از امکانات آموزشی و کمکآموزشی پولی استفاده
کنند .همه این اقدامات به امید قبولی در کنکور و امید برای تحرک
اجتماعی و رسیدن به جایگاه شغلی و مالی مناسبتر صورت میگیرد.
صدیقی به «قلمرو رفاه» میگوید« :خانوادههای کارگری بسیاری را
میشناسم که نیمی از سال نانآور خانواده بیکار است و برای یافتن کار
فصلی ،راهی شهرهای بزرگ میشود یا رنج مهاجرت اجباری را به تن
میخرد و برای کار به کردستان عراق میرود ،اما همین خانوادهها هم
حاضر نیستند فرزندانشان را در مدارس دولتی ثبت نام کنند؛ چراکه
معتقدند با ثبتنام در مدارس دولتی امکان موفقیت را از فرزندانشان
ســلب میکنند؛ الجرم ناتوانی در پرداخت هزینههای چندالیه و
افزایش یابنده آموزش بخش خصوصی برای طبقات فرودست ،حرمان
و سرشکستگی اجتماعی به بار میآورد».
در این بین ،گردش مالی بخش خصوصی آموزش ،هنگفت و شایان
توجه است .براساس آخرین آمار وزارت آموزشوپرورش 88.5،درصد
دانشآموزان در مدارس دولتی و  11.5درصد در مدارس غیردولتی
درس میخوانند .حتی اگر 11درصد از 14میلیون دانشآموز کشور را
مبنا بگیریم و هر کدام از آنها به طور میانگین امسال ۶میلیون تومان
شهریه بدهد ،گردش مالی شهریه مدارس غیرانتفاعی به ۹هزار و۲۴۰
میلیارد تومان میرسد .این در حالی است که کل بودجه آموزش و
پرورش در ســال  ۳۵ ،۹۷هزار و  ۹۸۴میلیارد تومان بود و امسال به
 ۵۶هزار میلیارد تومان رسیدهاســت .در واقع گردش مالی شهریه
مدارس غیرانتفاعی ،حدود 25درصد بودجه ساالنه آموزش و پرورش
است .این پول کالن نصیب همانهایی میشود که وانمود میکنند
مسیر موفقیت در کنکور از ثبتنام در مدارس خصوصی میگذرد
که متاسفانه نتایج کنکور نیز به درستی همین ادعا را ثابت میکند.
شماره  52و  53مرداد و شهریور 1398

بر اساس گزارش
بانک جهانی ،نرخ
مدارس خصوصی
در آمریکا فقط
 ۶درصد است.
به عبارت دیگر،
ما با دارا بودن
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