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چكيده:
پژوه�ش حاضر به بررس�ی نقش نهادها، س�ازمان ها و افراد در متوقف س�اختن م�دارس غیردولتی 
)غیرانتفاع�ي س�ابق( از نظر مؤسس�ان و كارشناس�ان و ارائة يك تحلی�ل معنايي ب�راي آن مي پردازد. 
يافته ه�ای كیفی از طريق مصاحبة هدفمند با س�ه گروه، ش�امل مؤسس�ان فعال، مؤسس�ان غیرفعال و 
كارشناس�ان دفاتر م�دارس غیردولتی در 4 منطقة جغرافیايي كش�ور جمع آوری گردي�د. تحلیل نتايج 
مصاحبة عمیق هدفمند، تهیة يك مدل معنايي برای ارائة توضیحی بر علل درخواست براي متوقف نمودن 
فعالی�ت مدارس غیردولتی با تأكید بر نقش نهادها، س�ازمان ها و افراد اس�ت. براس�اس مدل، پیامد اين 
نقش مداخله گرانه بروز پديدة "مدارس رقیب" است. همچنین مدل مبین آن است كه مؤسسان مدارس 
غیردولتي براي مقابله با اين نقش مداخله گرانه به س�ه راهبرد متفاوت پذيرش، مقاومت و تس�لیم روي 
آورده اند. اين س�ه راهبرد با عنايت به تئوري هاي مرتبط با چهار حوزة اقتصادي، س�ازماني، مديريتي و 
آموزش�ي قابل تبیین اس�ت و نشان مي دهد كه مؤسس�ان مدارس غیردولتی در حال حاضر عمدتًا دچار 

وضعیتي به نام "بی ثباتی نسبی" شده اند. 

بررسي نقش نهادها، سازمان ها و افراد در توقف 
مدارس غیردولتی از نظر مؤسسان و كارشناسان:  

بازسازی معنایی
عباس معدن دار آرانی*

مدارسغيردولتی،بازسازیمعنايي،نهاد،سازمانكليدواژهها:

ï تاريخ پذيرش مقاله: 92/11/26 ï تاريخ شروع بررسي: 92/6/16  ï تاريخ دريافت مقاله: 92/4/15 

rie2000@gmail.com..................................................................................................................................... استاديار دانشگاه لرستان *

مقدمه
در طي دو دهة پايانی قرن بیس��تم و در راس��تاي سیاست "كوچك س��ازي نظام دولتي"، بسیاری از 
کش��ورهای جهان ش��اهد واگ��ذاری فعالیت ه��ای اقتصادي دولتي ب��ه بخش خصوص��ی بودند. روند 
خصوصي س��ازي به حوزة فعالیت هاي آموزشي نیز تسري يافته و ابعاد گوناگون آن در معرض توجه و 
عالقة سرمايه گذاران خصوصي قرار گرفت. نظام آموزشي ايران نیز از اين روند متأثر شد، به نحوي كه 
تأسیس مدارس غیرانتفاعي � كه اخیرًا اين نام به غیردولتی تغییر يافته � در اواخر دهة 60 خورشیدي را 
مي توان نشانگر نخستین اقدام در جهت پژوهش اين سیاست دانست. پي آمد عینی اتخاذ اين سیاست 
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بعد از دو دهه، تأس��یس و راه اندازی بیش از 16000 مدرس��ة غیردولتی، پوش��ش تحصیلی بیش از يك 
میلیون فراگیر و ايجاد 100 هزار فرصت شغلي بود )دفتر پشتیبانی و توسعة مدارس غیردولتی، 1388(. 
طبیعي است كه همچون هر فعالیت اقتصادی ديگر، گذشت زمان اثرات مثبت و منفی متفاوتي بر سیاست 
خصوصي سازي آموزش و به ويژه بر تداوم و چگونگي فعالیت "مدارس غیردولتی" به عنوان "بنگاه هايی 
اقتصادی" گذاش��ته اس��ت؛ به طوري كه با ورود به دهة س��وم فعالیت اين مدارس الزم اس��ت همچون 
سايرفعالیت های اقتصادی، همة ابعاد، فرصت ها و چالش هاي پیش روي اين مراكز آموزشي مورد بررسي 
و ارزيابی دقیق قرار گیرد و خط مش هاي نويني توسط برنامه ريزان و سیاست گزاران نظام آموزشي اتخاذ 
ش��ود )انصاری، 1384(. آشكار اس��ت كه بی توجهی و غفلت از ضرورت ها و بايد و نبايد های محیطی 
تداوم حیات اين مدارس را به چالش خواهد کشید. اين فراز و نشیب ها عمدتًا متأثر از نقش عوامل متعدد 
اقتصادي، س��ازماني، مديريتي و آموزشي اس��ت كه هر يك بايد به تفكیك مورد بررسي و ارزيابي قرار 
گیرند. در اين میان نمي توان نقش و تأثیر نهادها، سازمان ها و افراد را در تداوم فعالیت مدارس غیردولتي 
ناديده انگاش��ت2. در سال هاي اخیر دست اندركاران نظام آموزش��ي شاهد بروز پديده اي به نام " توقف 
مدارس غیردولتي " مي باش��ند، بدين معني كه در يك روند روبه رشد بسیاري از مؤسسان فعلي مدارس، 
متقاضي تعطیلي و توقف فعالیت مدرسة خود از طريق قانوني شده اند. بر اين اساس هدف مقالة حاضر 

بررسي تأثیر نهادها، سازمان ها و افراد اثر گذار بر بروز پديدة مذكور است. 

پيشينةپژوهش
در س��ال های اخیر و با تش��ديد بحران های اقتصادی همچون تورم و رکود ادواري، دست اندرکاران 
و سیاس��ت گذاران آموزشی ش��اهد بروز و تش��ديد پديده "توقف مدارس غیردولتی" مي باشند. بررسي 
نظريه هاي مرتبط با چهار حوزة اصلي مؤثر بر بروز بحران توقف مدارس يعني اقتصاد، سازمان، مديريت 
و آم��وزش و مددگیري از معدود پژوهش هاي قبل��ي مي تواند تا حدودي به درك و تحلیل چرايي نقش 
نهادها، س��ازمان ها و افراد در تس��ريع روند توقف اين مدارس ياري رس��اند. اولین چالش يعني چالش 
اقتص��ادی را می ت��وان از منظر تئوری های اقتصاد خرد و اقتصاد کالن مورد بررس��ی ق��رار داد. از منظر 
اقتص��اد خرد، تئوری عرضه و تقاضا و تئوری رفتار مصرف کننده مورد توجه اس��ت. براس��اس تئوری 
نخست، آموزش به عنوان يک کاال تا حد زيادی متأثر از قانون عرضه و تقاضا هم برای عرضه کننده و هم 
مصرف کننده می باش��د )ويس3، 1995(. آمار مبین آن اس��ت که در طی يک دهة اخیر )دهة 80( تقاضاي 
تأس��یس مدارس غیردولتی روندي صعودی را داش��ته اس��ت، به نحوي كه در بعضی از اس��تان هايی که 
بیش��ترين تعداد مدارس متوقف شده را داشته اند، صدور مجوز تأسیس اين مدارس نیز 3 برابر افزايش 
يافته اس��ت )دفتر پشتیبانی و توس��عه مدارس غیردولتی، 1390(. براساس نظرية دوم يعنی نظرية رفتار 
مصرف کننده، بايد به رفتار والدين -به عنوان کسانی که نقش اصلی را در انتخاب مدرسه برای فرزندان 
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خ��ود دارند- نیز توجه كرد، چرا که قانون نزولی مطلوبیت نهاي��ی، به ويژه با عنايت به مصرف کاالهای 
ديگر، برای خانواده ها حائزاهمیت است )نادري، 1383(. از منظر اقتصاد کالن بايد به نقش و تأثیر دولت 
در روند خصوصی سازی آموزش توجه كرد. در واقع هیچ تحلیلی نمی تواند بدون شناخت موضع و نگاه 
نظام سیاسی به خصوصی شدن مدارس، مبتنی بر واقعیت باشد. شناخت سیاست های اصلی و همچنین 
چرخش های موجود در سیاس��ت ها، در پی آمدوش��د دولت های مختلف، می تواند کلید ش��ناخت نقش 
نهادها، سازمان ها و افراد در رونق يا رکود فعالیت هاي اقتصادي در حوزة آموزش باشد )هیگ، گارنیه و 
فولر4، 1988(. دومین چالش يعني چالش سازماني را می توان از منظر دو نظريه مديريت علمی و سیستمی 
مورد بررسی قرار داد. از منظر نظريه مديريت علمی، مدارس غیردولتی به عنوان سازمان های خصوصی 
تا حد زيادی متأثر از عملکرد سازمان های دولتی و به ويژه سازمان آموزش و پرورش هستند. يافته های 
پژوهشي قبلي مؤيد آن است که رابطة موجود بین اين دو گروه، مبتنی بر اصول حاکم بر نظريه مديريت 
علمی نیست، چرا كه عدم سازگاری و هماهنگی بین سازمان های دولتی با مدارس غیردولتی، سردرگمی 
مؤسس��ان و کارشناسان، فرديت طلبی به جای همکاری و کاهش بازده سازمانی را مي توان از نشانه هاي 
اصلي فقدان روابط مبتني بر مديريت علمي بین مؤسسان مدارس غیردولتي با دست اندركاران سازماني 
دانس��ت )گل پرور، 1383؛ پیامی خانقاه، 1383؛ محمدی نائینی، 1386(. از منظر نظريه سیس��تمی، نظام 
آموزشی به عنوان يک سیستم، و مدارس غیردولتی به عنوان جزئي از اين سیستم، به شدت متأثر از سیستم 
کالن جامعه، به ويژه دو سیس��تم قوی تر سیاست و اقتصاد است و لذا مي توان نقش نهاد ها، سازمان ها و 
افراد را در قبال مدارس غیردولتي متأثر از عملكرد سیس��تم كالن جامعه دانست )عظیمي آراني، 1385(. 
سومین چالش ناشي از مسائل مديريتي است كه با عنايت به نظريه مک گريگور، نظرية تعارض، و نظرية 
سیس��تم های مديريت مي توان علل توقف مدارس غیردولتي و نقش نهاد ها، س��ازمان ها و افراد را تبیین 
نمود و باالخره چهارمین چالش عمده و مؤثر بر توقف مدارس غیردولتي، چالش های آموزشی هستند. 
اين چالش ها را می توان از منظر نظرية کیفیت آموزشی و نظرية تجهیزات آموزشی مورد بررسی قرار داد. 
از منظر نظريه کیفیت آموزشی بايد گفت والدين دانش آموزان مدارس غیردولتی به امر آموزش بسیار بها 
مي دهند و به ويژه نسبت به نشانگر های کیفیت داخلی حساس اند )فالحي، 1388(. از نظر نظرية تجهیزات 
آموزش��ی نیز، ناکامی مدارس متوقف ش��ده را مي توان در فقدان تجهیزات کافی مدرسه و نقش نهاد ها، 

سازمان ها و افراد را در اين خصوص جستجو كرد. 

بيانمسئله
هدف پژوهش حاضر بررسی نقش نهادها، سازمان ها و افراد در فرايند متوقف شدن فعالیت مدارس 
غیردولتی و ارائة يك مدل معنايي براي آن است. مدارس غیر انتفاعي )غیردولتی( كه فعالیت رسمي خود 
را بعد از تقريبًا يك دهه توقف، يعني پس از انحالل مدارس ملي قبل از انقالب، از سال 1368 با تصويب 
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مجلس شوراي اسالمي آغاز كردند، زمان انجام اين پژوهش شامل با بیش از 16 هزار مدرسه اند. علي رغم 
اين رشد كمي، در سال هاي اخیر دست اندرکاران مدارس غیردولتی شاهد بروز تقاضاي روزافزون "اخذ 
مجوز برای توقف مدرسه" از جانب مؤسسان اين مدارس بوده اند. به نحوی که گزارش دفتر پشتیبانی و 
توسعة مدارس غیردولتی )1390( نشان مي دهد در طي سال تحصیلی 90- 89، در کل کشور -و در همة 
دوره هاي تحصیلي- 457 مدرس��ة غیردولتی فعالیت خود را متوقف كرده اند. ش��واهد تجربي و بررسي 
پژوهش هاي پیش��ین مبین آن است كه عوامل متعددي از آغاز بر روند تأسیس، توسعه و توقف مدارس 
غیردولتي اثر گذار بوده اند. در اين بین نمي توان نقش نهادهاي اجتماعي، سازمان هاي دولتي و اشخاص 
حقیقي/ حقوقي را ناديده انگاش��ت. براي بررسي نظام مند اين اثر گذاري، ديدگاه هاي سه گروه مؤسسان 
فعال –كه در حال حاضر داراي مدرسه غیردولتي هستند-، مؤسسان غیرفعال– كه در حال حاضر مدرسه 
خ��ود را به ص��ورت دائم يا موقت تعطیل كرده اند-، و کارشناس��ان دفاتر مدارس غیردولتی در س��ازمان 
آموزش و پرورش مناطق مختلف كش��ور مورد بررسي قرار مي گیرد. در اين پژوهش، انتخاب اين افراد 
بر بنیان اين تفكر شكل گرفته است كه آن ها داراي تجربه مستقیم و شخصي از روند تأسیس، فعالیت و 
توقف مدارس غیردولتي بوده اند و لذا بهتر مي توانند به پرسش پژوهش يعني "نقش و اثر گذاري نهاد ها، 

سازمان ها و افراد را بر روند توقف مدارس چگونه ارزيابي مي كنید"، پاسخ دهند. 

روشپژوهش
در پژوهش حاضر از روش نظريه زمینه اي5 كه روش��ي كیفي اس��ت، اس��تفاده می شود. فرض اصلي 
در نظرية مذكور اين اس��ت كه "واقعیت اجتماعي" در بین افراد مورد مباحثه قرار مي گیرد، يعني از نظر 
اجتماعي ساخته مي شود و لذا مي تواند پیوسته در حال تغییر و ظهور باشد )محمدپور، 1390، ص.317(. 
بر اين اس��اس منظور از بازس��ازي معنايي، ارائة يك مفهوم بنیاني ب��راي تبیین و توضیح وضع موجود 
پديدة اجتماعِي مورد مطالعه است، به نحوي كه با بیان آن، درك و احساس واحدي در ذهن و روان همة 
شنوندگان و افراد آشنا با آن پديده ايجاد شود. بنابراين در پژوهش حاضر تالش مي گردد اين مفهوم بنیاني 
با نام "هس��ته اصلي" به گونه اي تدوين شود كه مبین احساس واقعي همة مصاحبه شوندگان و تجلي يك 

"احساس معنايي مشترك" در بین آنان نسبت به وضع فعلي مدارس غیردولتي باشد. 

روشنمونهگيري
طبیعي اس��ت كه براي شناس��ايي علل توقف مدارس غیردولتي بايد به كس��اني كه در طي سال هاي 
گذشته به نحوي با اين مدارس سر و كار داشته و از فراز و فرود هاي آن آگاه هستند، مراجعه كرد. بر اين 
اس��اس سه گروه مؤسسان فعال، مؤسس��ان غیرفعال و كارشناسان دفاتر مدارس غیردولتي براي شركت 
در اين پژوهش انتخاب ش��دند. نمونة آماري به روش طبقه ای نسبی به شرح زير انتخاب شده است: در 
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مرحلة نخست از بین 31 استان كشور، 10 استان به ترتیب فراوانی موارد توقف مدارس انتخاب شدند. در 
مرحلة دوم از بین 10 استان منتخب، 4 استان اصفهان، خراسان رضوی و شهرستان های تهران و لرستان 
به صورت تصادفي س��اده و در مرحلة س��وم از بین س��ه گروه مذكور و با بهره گیري از روش نمونه گیري 
هدفمند، تعداد 32 نفر براي شركت در مصاحبة عمیق )از هر استان 2 کارشناس دفاتر مدارس غیردولتی، 

3 مؤسس فعال و 3 مؤسس غیرفعال( انتخاب شدند.

جمعآوريوتحليلدادهها
در مطالع��ات كیف��ي، جمع آوري و تحلیل داده ها به طور همزمان انجام مي ش��ود تا به پیدايش نظرية 
مس��تقر در داده ها كمك كنند )آلن6، 2003(. در اين راس��تا محقق تالش مي كند فرايند هاي مسلط را در 
بستر اجتماعي از نگاه سوژه ها كشف كرده و پژوهش خود را به توضیح محض داده ها و واحد هاي مورد 
بررس��ي محدود نسازد. داده هاي گردآوري شده در اين فرايند از زواياي مختلف با هم مقايسه مي شوند 
)محمدپور، 1390(. در اين حالت تكنیك عمدة مورد اس��تفاده براي جمع آوري داده ها، مصاحبة عمیق 
است. به منظور جمع آوري داده ها از تكنیك سوم مصاحبة عمیق پیشنهادي پاتون7 )2001( به نام مصاحبة 
باز اس��تاندارد استفاده ش��د. در اين تكنیك، محقق با استفاده از "مفاهیم حساس8" ايده هاي اولیه مرتبط 
با موضوع مطالعه را انتخاب و با طرح آن ها، داده هاي جمع آوري ش��ده را كد گذاري مي كند)محمدپور، 
1390(. در پژوهش حاضر اين كدها در جدول ش��ماره 1 با واژة "مفاهیم" مش��خص ش��ده اند. زماني كه 
مفاهیم به سطح “ اشباع9“ برسند، مقوله ها شكل گرفته و سپس در مرحلة نهايي "مقولة هسته" كه وضع 
جاري موضوع يا پديدة مورد بررس��ي را به شیوه اي جامع نش��ان مي دهد، شكل مي گیرد. ساختار اصلي 
تحلیل داده ها در نظرية زمینه اي بر مب���ناي س��ه شیوة كدگذاري باز، محوري و كدگذاري انتخابي است 
كه در مجموع باعث تشكیل مدل "بازسازي معنايي" با عنايت به نظريه هاي مطرح شده در بخش پیشینة 

پژوهش شده است.

تحليليافتهها
يافته ه��ای تحقیق حاصل مصاحبه های عمیق پژوهش��گر با 32 نفر از مؤسس��ان فع��ال، غیرفعال و 
کارشناس��ان فعلی مدارس غیردولتی اس��ت که به صورت گروهی و در فضايی کاماًل دوستانه با مشارکت 
فعال افراد صورت پذيرفته اس��ت. زمان جلسات مصاحبه -که محقق محدوديت زمانی برای آن در نظر 
نگرفته بود- در هر يک از اين مراکز بیش از 4 ساعت بود که مصاحبه شوندگان در طی اين مدت به طرح 
ديدگاه های خود پرداختند. همان گونه كه قباًل ذكر گرديد پرس��ش اصلی پژوهش اين اس��ت و س��ه گروه 
مصاحبه ش��ونده نقش و اثر گذاري نهاد ها، س��ازمان ها و افراد را بر روند توقف مدارس چگونه ارزيابي 
مي كنند. تجزيه و تحلیل محتوايي مصاحبه ها باعث اس��تخراج 28 مفهوم اولیه در مرحلة کدگذاری باز، 
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4  مقولة عمده در مرحلة کدگذاری محوری و 1 مقولة محوری هس��ته در مرحلة کدگذاری گزينشی شد 
)جدول ش��ماره 1(. قبل از بح��ث در خصوص يافته هاي جدول مذكور الزم اس��ت واژه هايي همچون 
مفاهیم، مقوله هاي چهارگانه و مقولة هس��ته توضیح داده ش��ود. با عنايت به موض��وع مقاله، در بدو امر 
ش��ركت كنندگان در پژوهش به 28 مفهوم اش��اره كردند. اين مفاهیم "مفاهیم حساس��ي" هستند كه نشان 
مي دهند در هر مرحله چه تصوري نسبت به موضوع مورد مطالعه در ذهن مصاحبه شوندگان وجود دارد. 
15 مفهوم اول نشان مي دهد كه چه نهاد ها، سازمان ها و افرادي در توقف مدارس غیردولتي داراي "نقش 
حس��اس" هس��تند. اين 15 مفهوم، باعث شكل گیري نخس��تین مقوله با نام "مقولة اثرگذار" شده است تا 
دخالت آنان را در فراگرد ادارة مدارس غیردولتي به نمايش گذارد. نقش حس��اس اين 15 مقوله، به زعم 
مصاحبه ش��وندگان، باعث ايجاد پديده يا مقوله اي به نام "ورود رقبا" ش��ده است كه دربردارندة 5 مفهوم 
اس��ت. در مرحلة بعدي سومین مقوله به نام "راهبرد ها" شكل مي گیرد كه خود را در سه مفهوم به نمايش 
مي گذارد. پیامدهاي راهبرد هاي انتخابي توسط مؤسسان مدارس غیردولتي، مقولة چهارم را ايجاد مي كند. 
تركیب نهايي مقوله هاي چهارگانه باعث انتخاب مقولة محوري "هسته" مي شود. تشكیل مفاهیم به صورت 
باز توس��ط مصاحبه ش��وندگان صورت مي گیرد، اما دو كد گذاري بعدي، يعني كد گذاري هاي محوری و 

انتخاب 1 مقولة محوری هسته، بر عهدة پژوهشگر است. 

با عنايت به مفاهیم مندرج در جدول ش��مارة 1، يافته هاي پژوهش به تفكیك و به ش��رح زير ارائه 
مي گردد: 

اثرگ��ذاران: در پژوهش حاضر اثرگذار به مجموعه ای از نهاد ها، س��ازمان ها و افراد اش��اره دارد که 
در يک روند طبیعی بايد باعث تس��ريع فعالیت اقتصادی موصوف ش��وند. اگرچه بین صاحب نظران و 
انديشمندان علوم اجتماعي در مورد مفهوم و كاربرد اصطالحاتي همچون نهاد، سازمان و شخص، توافق 
كامل وجود ندارد ولي چون بدون مطالعة اين مفاهیم، شناخت جامعه و روابط و رويدادهاي دروني آن 
دشوار است، كاربرد آن نیز اجتناب ناپذير است )گیدنز، 1390(. لذا تحلیل محتوايي مصاحبه ها مبین ذكر 
نام 15 نهاد، سازمان و شخص بر روند فعالیت يا توقف مدارس غیردولتي از سوي شركت كنندگان است 

كه آنان را با نام "اثرگذار" به شرح زير تقسیم بندي مي كنیم: 
نهاد: دولت، مجلس شورای اسالمی، شورای عالی آموزش و پرورش، شهرداری ها 

س��ازمان: وزارت آموزش و پرورش، دفاتر مدارس غیردولتي، س��ازمان تجهیز و نوس��ازی مدارس، 
بانک ها، وزارت کار و امور اجتماعی، وزارت بازرگانی 

شخص: وزير آموزش و پرورش، مؤسس، كارشناس، مدير، معلم 
چگونگي اثرگذاري: در بررسي اينكه "چگونه اين نهاد ها، سازمان ها و افراد بر روند توقف مدارس 
غیردولتي تأثیر گذاشته اند" بايد به آنچه كه آن را "چگونگي اثر گذاري" مي نامیم، توجه كرد. تحلیل محتوايي 
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 جدول1   نتايج مراحل سه گانة كد گذاري باز، محوري و انتخابي                                                                                                                                                                                

مقولة هستهمقوله هامفاهیم 

هیأت دولت
مجلس شورای اسالمی

شورای عالی آموزش و پرورش
شهرداري ها

وزارت آموزش و پرورش 
دفاتر مدارس غیردولتي

سازمان تجهیز و نوسازی مدارس 
بانک ها 

وزارت کار و امور اجتماعی 
وزارت بازرگانی 

وزير آموزش و پرورش
كاركنان ادارات آموزش و پرورش

مؤسس
مدير 
معلم 

بی ثباتی نسبیعوامل اثرگذار

مدارس هیئت امنايي 
مدارس تیزهوشان 

مدارس نمونه مردمی 
مدارس شاهد 
مدارس دولتی 

پديده: ورود رقبا

پذيرش 
مقاومت 

تسلیم

راهبردها

کاهش تعداد دانش آموز 
افزايش ناامیدی برای سرمايه گذاری 

فشار بر والدين برای پرداخت شهريه 
کاهش کیفیت آموزشی 

کاهش حق التدريس 

پیامدها

1تعداد مقوالت:              4تعداد مفاهیم:                       28
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مصاحبه ها مبین چگونگي اثرگذاري بر روند توقف مدارس غیردولتي به تفكیك عامل و به ش��رح زير 
است: 

الف. نهاد ها شامل 
1. دولت: تجزيه و تحلیل مصاحبه هاي افراد شركت كننده مبین آن است كه معمواًل آنان به صورت کل، 
مجموعة هیئت دولت را -و به ويژه دولتی که به نام رئیس جمهور حاکم شناخته می شود- مدنظر قرار 
داده اند. لذا بسته به دورة زمانی، آنان از دولت آقايان هاشمی رفسنجانی، خاتمی و احمدی نژاد ياد 
می کنند که عمده تحول در حوزة خصوصی س��ازی آموزش همزمان با رياست جمهوري آنان رخ 

داده است. اين امر در گفتار يکی از مصاحبه شوندگان بارز است:

» در اوايل دهة 70 که من مدرسه را تأسیس و راه اندازی کرده بودم يک روز در دفتر مدرسه نشسته 
بودم که ديدم زنگ زدند بیا مینی بوس برای مدرسه بگیر ... در دورة خاتمی مشوقی نبود، هل دادنی 

هم نبود. به نظر می رسد اين دولت شوقی برای کمک به مدارس غیردولتی ندارد«. 

همچنین اين مفهوم گاهی برای همة دولت ها به کار می رود: 

»  از اول تأس��یس مدارس هم مش��خص نبود تا کج��ا دولت بايد دخالت کند. معلوم نیس��ت ما 
خصوصی هستیم يا دولتی. اگر خصوصی هستیم چرا هر روز دولت در کار ما دخالت می کند. من 
اگر شهريه را گران گفتم چرا دولت نمی گذارد مردم خودشان انتخاب کنند و بچه شان را ببرند اين 

همه مدرسه دولتي و غیردولتی«. 

با اين وجود در اکثر موارد به علت زمان انجام مصاحبه ها )س��ال 1390(، منظور اکثر شرکت كنندگان 
از واژة دولت، دولت آقای احمدی نژاد اس��ت. بر اين اساس بسیاری از مؤسسان و کارشناسان معتقدند 
که دولت، مصوبات مجلس و حتی مصوبات خودش را هم در خصوص مدارس غیردولتی اجرا نمی کند 
-همچ��ون ماده 14 قانون واگذاری مدارس دولتی به افراد يا بخش خصوصی يا قانون صندوق حمايت 
از مؤسس��ان که 4 س��ال از تصويب آن گذش��ته اس��ت- ولی دولت يک بند آن را هم اجرا نکرده است. 
عالوه بر اين می توان از نقش دولت در عدم به رسمیت شناختن حق مالکیت مؤسسان بر مدرسه بعد از 
گذش��ت س��ال ها نام برد، موضوعی که میراث دولت های گذشته است. در اين مورد قانون گذار با ابهام با 
موضوع برخورد کرده و دولت نیز بالتکلیف است. همچنین به زعم بسیاری از مصاحبه شوندگان بايد از 
تصويب قوانین بر له مدارس دولتی و علیه مدارس غیردولتی نام برد. برای نمونه در حالی که دولت برای 
مدارس دولتی 50 درصد معافیت در قیمت حامل های انرژی در نظر گرفته اس��ت، مدارس غیردولتی را 
از اين امتیاز محروم کرده است. به عنوان آخرين مورد بايد به سیاست کالن دولت در خصوص مدارس 
غیردولتی نیز عنايت داشت. براساس سیاست فعلی و در راستای کوچک سازی دولت، دفتر مدارس دولتی 
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در حوزة ستادی وزارت متبوع نیز از بعد ساختار سازمانی کوچک تر شده است، در حالی که بسیاری از 
مصاحبه شوندگان خواستار تأسیس سازمان مجزايي برای مدارس غیردولتی بوده و در نگاه مقايسه ای، اين 
پرسش را مطرح می کنند که چرا برای کودکان استثنائي، سازماني مجزا و عريض و طويل وجود دارد در 

حالی که گستره و ابعاد مدارس غیردولتی خیلی بیشتر از سازمان مذکور است. 

2. مجلس ش��ورای اسالمی: تحلیل مصاحبه ها نشان مي دهد، كه به ويژه در سال هاي اخیر، عملكرد 
مجلس شوراي اسالمي از نظر مصاحبه شوندگان در سطح مطلوب نبوده است. در واقع علی رغم 
اينک��ه مجلس مصوباتی به نفع روند خصوصی س��ازی آموزش بر بنی��ان پژوهش اصل 44 قانون 
اساسی داشته است -به عنوان مثال ماده 13 که دولت را موظف به همکاری در واگذاری فضاهای 
آموزش��ی به بخش خصوصی می کند- ولی چندان پیگیر اجرايي ش��دن مصوبات خود نبوده و در 

برابر عدم همكاري دولت به صورت انفعالي برخورد كرده است. 

3. ش��ورای عالی آموزش و پرورش: اگرچه بررس��ي عملکرد نهاد قانون گذار و مؤثر ش��ورای عالی 
آم��وزش و پرورش ب��ر روند فعالیت مدارس غیردولتي خود محتاج پژوهش جداگانه اي اس��ت، 
ولي به زعم تعدادی از مصاحبه شوندگان، وزير آموزش و پرورش به عنوان قدرت برتر بر عملکرد 
اين ش��ورا تأثیر گذاشته و عاليق خود را صورت قانونی می بخشد. به عنوان نمونه بايد از تصمیم 
وزيروقت حمیدرضا حاجي بابايي برای تعطیلی ناگهانی روز های پنج شنبه و يک شیفته کردن مدارس 
ياد کرد. به زعم بسیاری از مصاحبه شوندگان تعطیلی روز های پنج شنبه بدون هیچ گونه پیش بینی و 
اتخاذ تمهیدات الزم و تحت تأثیر فش��ار وزير ص��ورت پذيرفت که اين امر باعث بروز ناراحتی 
برای بس��یاری از معلمانی ش��د که با حق التدريس روزهای پنج شنبه، بخشی از هزينه های زندگی 
خود را تأمین می کردند. موضوع ديگر به تصمیم اخیر وزارت آموزش و پرورش -متأثر از س��ند 
تح��ول راهبردی- برمی گردد، بدين صورت که بدون زمینه س��ازی های الزم ناگهان س��اختار نظام 
آموزش��ی را تغییر داده و يک س��ال از دورة راهنمايي کاسته و به دورة ابتدايي افزوده است، بدون 
اينكه ش��وراي عالي آموزش و پرورش بر اين امر نظارتي داش��ته باشد. در اين خصوص يکی از 

مصاحبه شوندگان می گويد: 

» اين تغییر بیش��ترين ضربه را تا سه س��ال آينده به من که مدرسة راهنمايي دارم می زند چرا که 
بخش��ی از دانش آموزانم را از دس��ت می دهم. از سوی ديگر چون تمهید درستی صورت نگرفته 
هر روز وزارت آموزش و پرورش بخشنامه ای صادر می کند تا کاستی های طرح را رفع کند. االن 
بخشنامه کرده اند که معلمان راهنمايي داوطلبانه از اين دوره به دور  ابتدايی بروند ولی هیچکس 

متقاضی انتقال به دور  ابتدايی نیست«. 
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4. شهرداري ها: عملکرد شهرداری ها نیز مورد توجه مصاحبه شوندگان قرار گرفته است. به عنوان مثال 
شهرداری ها، مدارس غیردولتی را مراکزي تجاری محسوب مي كنند و فرقي بین "بوتیک با مدرسه" 
قائل نیستند. همچنین در تعیین کاربری زمین برای فضاهای آموزشی کمک چندانی نکرده و جديت 
الزم را برای واگذاری زمین براي تأسیس مدرسه يا پیگیری اجرای مصوبات خود ندارند. به عنوان 
مثال در اين رابطه می توان از عملکرد نهاد "آستان قدس رضوی" ياد کرد. اين امر در صحبت يکی 

از مصاحبه شوندگان نمود می يابد: 

»  در مش��هد، آس��تان قدس برای خودش يک دولت است. شهرداری هر جا را کاربری آموزشی 
اعالم کرده، آستان قدس ديواری دور آن کشیده و اجازه نمی دهد که مدرسه شود«. 

 البته بايد اشاره کرد که واگذاری زمین با کاربری آموزشی به اشخاص خود دارای ابعاد چندگانه ای 
است. اول اينکه دولت موظف به واگذاری زمین با کاربری آموزشی به افراد متقاضی است، ولی در بعضی 
از مناطق کشور، مصاحبه شوندگان اقدام جدی از طرف نهادهای ذيربط مشاهده نکرده اند. دوم اينکه در 
بعضی از مناطق، دولت زمین را به افراد واگذار کرده است، ولی متصرف نتوانسته است مدرسه را بسازد. 

به عنوان مثال، يکی از مصاحبه شوندگان می گويد: 

»  در مرکز اس��تان 11 نفر بیش از 10 سال است که زمین گرفته اند ولی مدرسه در آن نساخته اند، 
دولت هم زمین را پس نگرفته اس��ت در حالی که طبق قانون بايد ظرف 2 س��ال تکلیف زمین را 

مشخص کند«. 

س��وم بعضی از مؤسس��ان طبق قانون تعهد خود را در خصوص اس��تفاده آموزشی از مدرسه انجام 
داده اند و می توانند سند مالکیت خود را دريافت کنند، ولی دولت اقدامی در واگذاری سند انجام نمی دهد 

که اين امر باعث کاهش انگیزه در سرمايه گذاران جديد می شود.

ب. سازمان ها شامل: 
1. وزارت آموزش و پرورش: در بسیاری از موارد مصاحبه شوندگان حجم گسترده ای از سخنان خود 
را معطوف به عملکرد و سیاست های اين وزارت خانه كرده اند. از مؤثرترين موضوعاتی که مؤيد 
نقش وزارت آموزش و پرورش به ويژه در سطح ستادی است، می توان به موضوعاتی همچون تنوع 
بخشنامه ها و سردرگمی هرساله ادارات کل آموزش و پرورش و واحد های تابعه، دخالت در تعیین 
ش��هريه بدون مدنظر قرار دادن واقعیات محیطی و اقتصادی، دادن مجوز بی رويه برای تأس��یس 
مدارس جديد، عدم رعايت فاصله بین مدارس و کاهش اين فاصله، و ارزيابی پراکنده و سلیقه ای 
از عملکرد مدارس اشاره کرد. هر يک از اين موارد به صورت مفصل در جمالت مصاحبه کنندگان 
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قابل پیگیری است. به عنوان نمونه وزارت آموزش و پرورش رعايت فاصله 1 کیلومتری -بین دو 
مدرس��ة غیردولتی- را به 250 متر برای جنس موافق و 500 متر برای جنس مخالف کاهش داده 

است. اين موضوع در کالم يکی از مصاحبه شوندگان مشهود است: 

 » عالم و آدم می دانند تعداد بچه مدرسه ای ها کم شده است، ولی آموزش و پرورش هر روز مجوز 
تأسیس مدرسه جديد بغل گوش مدرسه ما می دهد. من از کجا بايد دانش آموز پیدا کنم تا بتوانم 

هزينه های مختلف را بپردازم«. 

يکی ديگر از موضوعات بس��یار چالش برانگیز بین وزارت آموزش و پرورش با مؤسس��ان مدارس 
غیردولتی، موضوع تعیین نرخ شهريه است. در واقع اين موضوع خود ابعاد متعددی دارد که مستلزم انجام 
پژوهشی جداگانه است. اين گونه به نظر می رسد که دولت در خصوص تعیین میزان شهريه نگرانی دارد و 
لذا خود را موظف به دخالت در آن می داند. اين نگرانی در اساس بدون توجه دولت به اصول حاکم بر 
فضای کسب وکار در بخش خصوصی، رقابت های اقتصادی و حق مشتری در انتخاب کاالی بهتر است 
)معدن دار آراني و سركار آراني، 1388(. در نتیجه دولت به صورت غیر واقعی شهريه های يکسانی را برای 
کلیة مدارس غیردولتی در سطح استان تعیین می کند. يکی از مصاحبه شوندگان با بیش از 44 سال سابقه 

آموزشی و کار فرهنگی می گويد: 

»  وزارت آموزش و پرورش بین دوغ و دوش��اب تفاوتی قائل نیس��ت و برای همه مدارس نرخ 
يکسان تعیین کرده است. من با فضای آموزشی بسیار خوب که با وام ساخته ام بايد با کسی که 

خانه ای را اجاره کرده شهريه يکسان بگیرم«. 

در واق��ع وزارت آموزش و پرورش برای تعیین ش��هريه، يک لوح فش��رده در دفتر مرکزی مدارس 
غیردولتی تهیه کرده اس��ت که مبنای آن ش��هرية س��ال قبل همراه با افزايش س��الیانه حداکثر 20 درصد 
اس��ت. برای افزايش شهريه در س��ال جديد يکی از عوامل مؤثر، افزايش درجه بندی مدرسه نسبت به 
س��ال قبل اس��ت که تا حد 5 درصد شهريه را پوش��ش می دهد. جالب اينکه در بعضی استان ها، ادارات 
آموزش و پرورش که بايد مجری تعیین درجه بندی مدارس باش��ند اين وظیفه را انجام نداده و مدارس 
مجبور شده اند حداکثر افزايش شهريه را تا حد 15 درصد داشته باشند. لذا در عمل بسیاری از مدارس 
علی رغم تورم س��االنه نمی توانند بیش از 10 درصد ش��هريه خود را افزايش دهند. عالوه بر اين، در لوح 
فش��ردة مذکور، هزينه های مدارس ش��امل آب، برق و .... برای مدارس احداثی ش��امل اقساط بانکی و 
اس��تهالک ساختمان نمی ش��ود. همچنین در خصوص تعیین نرخ شهريه می توان مصاحبه شوندگان را به 
دو گروه اکثريت و اقلیت تقسیم نمود. اکثريت آنان اعتقاد دارند که بسیاری از خانواده ها توان اقتصادی 
الزم برای پرداخت ش��هرية مصوب را ندارند و با زحمت بسیار، تأخیر فراوان و مکاتبات و تماس های 
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متعدد، مؤسس می تواند شهريه را جمع آوری کند. از سوی ديگر بعضی از مصاحبه شوندگان معتقدند که با 
توجه به وام های کالنی که آنان برای ساخت مدرسه دريافت کرده اند و فشار بانک برای دريافت اقساط و 
همچنین علی رغم اينکه بعضی از والدين به خاطر اشتهار خوب مدرسه حاضر هستند مبلغ شهريه بیشتری 

بپردازند، آنان قادر به دريافت شهريه باالتر از حد مصوب نیستند: 

»  آموزش و پرورش دست و پای ما را بسته و ما را انداخته تو آب و می گويد حاال شنا کن. از يک 
طرف من بايد اقساط سنگین بپردازم و از طرف ديگر شهريه را نمی توانم زياد کنم«. 

البته بین مصاحبه ش��وندگان اين توافق جمعی وجود دارد که شهرية فعلی آنان تناسبی با سطح تورم 
اقتصادی موجود نداشته و آنان قادر به پرداخت هزينه ها در صورت تداوم اين وضعیت نخواهند بود: 

» طبق قانون بايد برای تعیین ش��هريه با مؤسسان مش��ورت شود، ولی آموزش و پرورش به اين 
موضوع اصاًل عنايتی ندارد«. 

همچنین، 

»  وزارت متب��وع از يک س��و نرخ حق التدريس دبیران را افزايش داده اس��ت و از س��وی ديگر 
به علت مازاد نیروی انسانی، خود حق التدريس نمی پردازد. يعني وزارت خانه شهريه را پايین و 

حق التدريس را باال براورد می کند. در اين وضعیت من مؤسس مستاصل می شوم«. 

2. دفات��ر م��دارس غیردولتي: گروه مصاحبه ش��ونده به اتفاق از هم��کاری صمیمانه دفاتر مدارس 
غیردولتی و کارشناسان آن ياد می كردند. با اين وجود اکثريت آنان معتقدند که بخشنامه های متعدد 
و پی درپی که توس��ط واحدهای مختلف س��ازمان آموزش و پرورش مناطق صادر می ش��ود دائما 
مؤسس را مجبور به انجام وظايف و تکالیف جديدی می سازد و بر اين اساس ، رويه واحدی در 
کشور مشاهده نمی شود. اين امر باعث شده است که بعضًا نگاه کارشناسان آموزش و پرورش به 
مدارس غیردولتی به امری شخصی و متکی بر تفسیر کارشناس از قانون و بخشنامه مبدل شود. لذا 
عمده ترين ايرادی را که اکثريت مصاحبه شوندگان به دفاتر مدارس غیردولتی داشتند می توان مربوط 
به "صدور مجوز های بی رويه، بدون کارشناسی دقیق و بی توجه به واقعیات محیطی" دانست. به زعم 
بسیاری از مصاحبه شوندگان صدور مجوز بی رويه تأسیس مدارس غیردولتی همچون شمشیری دو 
دم عمل می کند. از يک سو، اين شمشیر بر مدارس موجود از طريق کاهش تعداد دانش آموز صدمه 
می زند و از سوی ديگر مدرسه جديد به علت عدم توانايي الزمه برای رقابت با مدارس قديمی تر، 
به ورطه شکست افتاده و مؤسس ناآشنا را گرفتار صدمات فراوان اقتصادی/ اجتماعی می كند. البته 
در مقام دفاع، کارشناسان معتقدند که قانون، اجازه تأسیس مدرسه را به کسانی که شرائط الزمه را 
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دارند می دهد، چرا که دولت از سرمايه گذاری بخش خصوصی استقبال می کند. بر عكس، مؤسسان 
بر مدنظر قرار دادن شرايط واقعی برای صدور مجوز اصرار مي ورزند. 

3. س��ازمان تجهیز و نوس��ازی م��دارس: گروه ديگری که در حوزة س��ازمانی باي��د از آن ياد كرد 
س��ازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس اس��ت که عملکرد کارشناسان آن اعتراض بسیاری از 
مصاحبه ش��وندگان را به دنبال داش��ته اس��ت. از آنجايي كه كالس هاي اکثريت مدارس غیردولتی 
در مکان های اس��تیجاری، به ويژه منازل مس��کونی، تش��كیل می شود، س��ازمان نوسازی براساس 
دس��تورالعمل های قانونی خويش در پی آن است که مدارس، حداقل شرايط استاندارد را رعايت 
کنند در صورتی که مؤسس��ان طالب نگاه های "مبتنی بر واقعیت" توس��ط کارشناسان اين سازمان 

هستند. به عنوان مثال، يکی از مصاحبه شوندگان می گويد: 

»  مدرسه من را 5 سال قبل، سازمان نوسازی 150 نفر دانش آموز مجوز داده بود اما امسال آن را 
به 50 دانش آموز تقلیل داده اس��ت. اين س��ازمان دائم بر اجرای قانون ضد زلزله تأکید می کند در 
صورتی که بسیاری از مدارس دولتی آن را اجرا نکرده اند. پس چرا بر آن ها فشاری نمی آورند«. 

4. وزارت کار و امور اجتماعی، وزارت بازرگانی و بانک ها: اين سازمان ها را بايد آخرين گروهی 
دانس��ت که عملکرد آنان بر توقف مدارس غیردولتی مؤثر بوده اس��ت.از يک سو وزارت کار در 
خصوص پرداخت حق بیمه نیروهای آزاد، مؤس��س را تحت فشار قرار داده و به ويژه در صورت 
بروز اختالف فی مابین مؤس��س با نیروی آزاد، عمومًا از نیروهای آزاد پشتیبانی می کند. همچنین 
وزارت بازرگانی با نگاهی تجاری - همچون شهرداری ها - به مدارس توجه و هر گونه پرداخت 
اضافی شهريه را به منزلة نوعی گران فروشی تلقی كرده و مؤسسان را که افرادی فرهنگی هستند به 
دادگاه و تشکیل پرونده فرا می خواند. اين همه در حالی است که بانک ها نیز هیچ گونه مساعدت 
جدی در خصوص پرداخت وام با بهرة کم به مؤسس��ان نداش��ته و اقساط خود را توام با جريمه 

ديرکرد دريافت می کنند، به نحوی که يکی از مؤسسان می گويد:

»  من نمی توانم مدرسه ام را مجهز به وسائلی کنم که بهره بانکی وام آن زياد است. بنابر اين برای 
خريد تجهیزات يک نفر هم در لرستان طالب دريافت وام نیست«. 

ج. اشخاص شامل
1. وزي��ر آموزش و پرورش: طبیعی اس��ت که در نظام های سیاس��ی مبتنی ب��ر آراي مردم، انتخاب 
رئیس جمهور و نمايندگان مجلس می تواند تا حدودی مبین گرايش غالب اجتماعی باشد. در اين 
راستا سیاست های احزاب حمايت کننده از رئیس جمهور يا خط مش و سیاست های انتخابی وی بر 
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کلیة شئونات مملکتی اثرگذار است. به همین دلیل، انتخاب هر وزير مؤيد کاربست ايده هايی است 
که رئیس دولت نیز از آن حمايت می کند. لذا می توان تغییر وزرای آموزش و پرورش را در چند 
س��اله اخیر مبین تغییر در رويه ها و سیاست های آموزشی رياست جمهور وقت دانست. از سوی 
ديگر در ايران، ش��واهد علمی برای اثبات اين ادعا وجود ندارد و در نتیجه سیاست های هر وزير 
را می توان تا حد زيادی متأثر از گرايش و ساليق شخصی يا تشخیص ضرورت هايی دانست که 
اقدام عاجل وي را ضروري ساخته است. به همین دلیل در خصوص نگرش وزراي سابق آموزش 
و پرورش نسبت به مدارس غیردولتی شواهد مکتوب چندانی وجود ندارد. با اين وجود می توان 
عملکرد هر وزير را در اين خصوص به تفکیک مورد بررسی قرار داد. براي مثال آنچه که در خالل 
مصاحبه ها مشهود است آنکه به نظر می رسد وزرای مختلف در دولت آقای احمدي نژاد، از رويه 
واح��دی در قبال مدارس غیردولتی تبعیت نکرده و خط مش های آنان دچار اوج و حضیض هايی 
بوده است. به زعم مصاحبه شوندگان، وضع مدارس غیردولتی در دورة وزارت آقای فرشیدی نسبتًا 
آرام، در دورة آقای علی احمدی با پیدايش احس��اس صدور دس��تور تعطیل ناگهانی کلیة مدارس 
غیردولتی بس��یار مش��وش، و در دورة آقای حاج بابايي به علت احساس مخالفت تدريجی توأم با 
پش��تیبانی وزير از اقداماتی همچون تأسیس مدارس هیئت امنايي و تیزهوشان، توأم با بالتکلیفی 
اس��ت. در اين مورد به علت تقارن زمانی پژوهش ب��ا دورة وزارت حمیدرضا حاج بابايي به ارائة 
دل نگرانی های مش��خص تری می پردازيم که به زعم بعضی از مصاحبه شوندگان عاملی برای فشار 
بیش��تر بر مدارس غیردولتی اس��ت. اولین موردی که باالتفاق در همة مصاحبه ها مش��هود است 
مخالفت با اتخاذ سیاست گسترش مدارس تیزهوشان در جوار مدارس غیردولتی است. اين امر در 

سخن يکی از مصاحبه شوندگان بدين گونه تجلی می يابد: 

»آقای وزير در جوار هر مدرس��ة غیردولتی، بهترين مدارس دولتی را گرفته و مدرسه تیزهوشان 
تأس��یس کرده اس��ت به نحوی که امس��ال 20 نفر از دانش آموزان خوب مدرسه بنده جذب اين 
مدرس��ه ش��ده اند در حالی که من سال ها برای[ آموزش] آن ها زحمت کشیده ام. با اين وضع من 

بايد مدرسه ام را ببندم«. 

همچنین بايد از تأس��یس مدارس هیئت امنايي ياد کرد که به نظر بس��یاری از مصاحبه شوندگان روند 
گسترش آن در دورة وزارت آقای حاج بابايي شتاب بیشتری به خود گرفته است. يکی از مصاحبه شوندگان 

می گويد: 

» اگر قرار اس��ت همة مدارس دولتی را بدون هیچ تغییری در برنامه، معلم و کیفیت آموزش��ی، 
هیئ��ت امناي��ی کنیم و از مردم پول بگیريم، من چرا بايد هزار جور فعالیت فوق برنامه بگذارم تا 

دانش آموز جذب کنم«. 
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يا 
» دولت دکانی در برابر دکان ما زده و می خواهد فرمالیته امور را خصوصی س��ازی کند. اين رقابتی 

ناعادالنه است که توسط وزير تشويق می شود«. 

البته بعضی از مصاحبه شوندگان که عمدتًا کارشناسان دفاتر مدارس غیردولتی هستند موضع دوگانه ای 
در اين خصوص دارند. به زعم تعدادی از آن ها، دولت می توانست با گسترش کمک به مدارس غیردولتی، 
هزينه های کمتری را متقبل شود و سیاست توسعة مدارس تیزهوشان و هیئت امنايی را بر خالف اصل 
44 می دانند. بر عکس عده ای از آنان معتقدند که مدارس هیئت امنايی و تیز هوش��ان با محدوديت های 
بیشتری روبه رو بوده و توانايي رقابت با مدارس غیردولتی را ندارند. ضمن اينکه مدارس غیردولتی خوب 

بايد از رقابت هم استقبال کنند. 

2. مؤسس: نقش مؤسسان را در روند توقف مدارس غیردولتي مي توان از دو بعد اقتصادي و مديريتي 
مورد بررس��ي قرار داد. تجزيه و تحلیل مصاحبه نش��ان داد که ضعف مالي مؤسس و تالش براي 
تأس��یس مدرس��ه از طريق بهره گیري از وام، فقدان تجربه انجام فعالیت هاي اقتصادي و مشورت 
اندک مؤسس با افراد خبره، تأسیس مدرسه در منطقه نامناسب از جهت جذب دانش آموز، ناتواني 
مؤس��س در جذب مدير و دبیران خوش نام و دريافت ش��هريه کمتر از ش��هريه مصوب مهم ترين 
عواملي هس��تند كه باعث توقف مدارس مي شوند. به عنوان مثال مي توان به توانمندی مؤسس در 
تشخیص منطقة جغرافیايي مناسب برای تأسیس مدرسه اشاره کرد. تجربه مصاحبه شوندگان مؤيد 
آن اس��ت که اکثر مدارس متوقف ش��ده دارای دو ويژگی عمده اند. اول تأس��یس در منطقه ای که 
اکثريت والدين از قشر ضعیف و كم درآمدند و لذا قادر به پرداخت شهريه نمی باشند و دوم فقدان 

توانايي مالی مؤسس. در اين راستا يکی از مؤسسان غیرفعال می گويد: 
» بعد از 30 سال معلمی نمی توانستم از بچه ها جدا شوم. در منطقه ضعیفی با توصیه کارشناس 
اداره، مدرسه را راه اندازی کردم. سال اول شهريه را قسط بندی کردم، سال دوم والدين شهريه را 
نپرداختند، کرايه هم اضافه شد. همکاران بايد بیمه می شدند و بدشانسی در نزديکی مدرسه من 
مدرس��ه دولتی مخروبه ای بود که س��ال بعد آن را خراب و ساختمان نويي ساختند. با 27 میلیون 

تومان ضرر، مدرسه را تعطیل کردم«. 

همچنین بايد از فقدان تجربه در فعالیت هاي اقتصادي و مشورت اندک مؤسس با افراد خبره ياد كرد، 
چنانچه نظر دو تن از كارشناسان مبین اين موضوع است: 

» اگر مدارس چالشی دارند به خاطر اين است که افرادی آمده اند که توقع دارند بدون کار خوب، 
يک شبه ره صد ساله بروند.... مردم دنبال کار خوب و قشنگ می روند«. 
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يا 
» مؤسسی که 10 سال پیش مدرسه زده است امروز ديگر نمی تواند با همان انديشه پیش برود...... 
مؤسسی که نشسته و حاضر نیست رقبايش را بشناسد معلوم است شکست می خورد ... مؤسس 

خالقیت ندارد«. 

بر اين اساس، بسیاري از کارشناسان دفاتر مدارس غیردولتي معتقدند كه: 

» اکثر مدارس متوقف شده متعلق به مؤسسانی است که توان اقتصادی آن ها ضعیف است و در 
س��اختمان های مسکونی استیجاری، مدرسه را تأس��یس کرده اند. آن ها دير يا زود بايد از گردونه 

خارج می شدند«. 

3. كاركنان: آشكار است كه بررسي نقش كاركنان دواير مختلف سازمان آموزش و پرورش نیازمند 
انجام پژوهش��ی جداگانه اس��ت تا ابعاد و زوايای آن بیشتر روشن و مشخص گردد. با اين وجود 
در خالل صحبت هاي مصاحبه ش��وندگان به دفعات به نقش منفي آنان اش��اره ش��ده است. اولین 
موردي را كه در اين خصوص مي توان ذكر كرد تعارض ديدگاه بعضی از مؤسسان با کارشناسان در 
خصوص مجوز تأسیس مدارس است. بعضی از مؤسسان با تأسیس شعبه جديد مدارس غیردولتی 

مخالف و آن را ناشی از رانت های اداری می دانند. يکی از مؤسسان می گويد: 

» رابطه بازی باعث شده که يک مؤسس چند تا شعبه زده و 20 مدرسه ديگر را به خطر اندازد«. 

در برابر، نگاه کارشناس متفاوت است: 

» طبق قانون هر کس که ش��رائط را دارا بود ما مجوز می دهیم ...کس��ی که خوب و با شتاب پیش 
می رود و درخواس��ت ش��عبه ديگر می کند نمی توانیم جلو او را بگیريم. بايد او را تشويق کنیم و 

نبايد از رقابت ترسید«. 

عام��ل دوم عدم همكاري بعضي از كاركنان دواير مختلف با مدارس غیردولتي و كاربس��ت نظرات 
شخصي در امور اين مدارس است. 

4. مدير و معلم: نقش و جايگاه رهبري آموزشي و معلمان خوب در ارتقاي كیفیت نظام آموزشي بر 
هیچ كس پوش��یده نیست. لذا بسیاري از مصاحبه شوندگان اگرچه نقش بارزي براي اين دو عامل 
در روند توقف مدارس قائل نبودند، ولي وجود مدير قوي و خوش نام و معلمان توانمند و موفق 

را شرط الزم كسب موفقیت و تداوم فعالیت اين مدارس تلقي مي كردند: 
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» االن 3 معلم من باعث جذب 40 درصد دانش آموزان به مدرسه شده اند. آن ها تجربه و اشتهار 
خوبی دارند و البته من هم حق التدريس خوبی می پردازم«. 

 از س��وي ديگر در تبیین ع��دم موفقیت بعضي از مدارس در جذب دبیر خوب، يکی از مؤسس��ان 
غیرفعال معتقد است: 

» دبیر خوب حق التدريس خوبی هم بايد دريافت کند در حالی که من توان پرداخت آن را با اين 
شهريه ها ندارم. از سوی ديگر مدارس بزرگ که دانش آموز بیشتری دارند، می توانند شهريه بهتری 

نیز بپردازند«. 

البته بعضي از مصاحبه كنندگان معتقد بودند در سال هاي اخیر وزارت آموزش و پرورش با افزايش 
میزان حق التدريس، مؤسسان را دچار مشکل کرده است. 

» از يک سو آموزش و پرورش حق التدريس دبیران را افزايش می دهد و از سوی ديگر خودش 
به هیچ معلمی کالس بیش از حد موظف نمی دهد تا مجبور به پرداخت حق التدريس شود. لذا اين 

وسط، فقط ما ضرر می کنیم«. 

يكي از مس��ائل ديگري كه باعث تس��ريع روند توقف مدارس غیردولتي مي شود دردسر هاي فراوان 
مؤسس��ان در جذب نیروهاي آزاد اس��ت، چرا كه روندي طوالنی برای اخذ گزينش و تأيید صالحیت 
عمومی اين نیروها وجود دارد. جالب اينکه براس��اس بخش نامه وزارتي، حتی فرهنگیان بازنشس��ته که 
30 س��ال از عمر خود را در نظام آموزش و پرورش گذرانده اند، بايد برای تدريس در مدارس از جنبه 
صالحیت عمومی تأيید شوند. عالوه بر اين آموزش نیروهاي آزاد برای تدريس به موضوعی دردسرساز 
برای مؤسسان مبدل شده است، چرا که نظام يکپارچه و مدونی در اين خصوص وجود ندارد. همچنین 
در خصوص استخدام نیروهای آزاد، دولت تکلیف را مشخص نکرده است. اين موضوع در سخن يکی 

از مصاحبه شوندگان مشهود است: 

» من يک نیروی آزاد خانم دارم که با درجة فوق لیسانس 7 سال است در مدرسه من کار می کند 
و بس��یار هم معلم موفقی است. وزارت آموزش و پرورش نیروهای نهضت سواد آموزی را با 5 
سال سابقه استخدام می کند، اين تبعیض است. يک امتیاز به ديگران بدهید يک امتیاز هم به ما«. 

پديده: اطالعات حاصله از تحلیل مصاحبه ها بیانگر ضرورت پاسخ دادن به اين پرسش است كه "چه 
مدارس��ي جايگزين مدارس غیردولتي مي شوند؟". يافته ها حاكي از بروز پديدة "تأسیس مدارس رقیب" 
و تأثیر آن بر توقف مدارس غیردولتی از نظر مصاحبه ش��وندگان است. به زعم مصاحبه شوندگان تأسیس 
انواع مدارسی همچون نمونه مردمی، شاهد، و تیزهوشان باعث شد که بخشی از مشتريان بالقوه مدارس 
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غیردولتی، جذب اين مراكز آموزشي شوند. اما موضوعي كه بیش از هر امر ديگر خاطر مؤسسان مدارس 
غیردولتي را آزرده اس��ت، تبديل مدارس دولتي به مدارس هیئت امنايي در سال هاي اخیر توسط دولت 
اس��ت. به همین دلیل اكثر مصاحبه شوندگان آن را "خصوصي س��ازي غیرواقعي و رقابت نابرابر دولت با 

بخش خصوصی" پنداشته و به شدت با تأسیس اين مدارس مخالف هستند. 

راهبرد ها: راهبرد را می توان به مثابه تالشي برنامه ريزي شده، همه جانبه و هدفمند براي ساخت آينده 
بر بنیاد منافعي خاص تعريف كرد )بريس��ون10، 1998(. بايد اذعان كرد که تدوين راهبرد ها به عنوان يک 
مؤلفه مبتنی بر درک تفسیر مصاحبه شوندگان از پیش بینی وضع آينده مدارس غیردولتی و راه کار پیشنهادی 
آنان برای حل و فصل مشکالت است. بر اين اساس در پاسخ به اين پرسش كه "راهبرد مؤسسان مدارس 
غیردولتي در مقابله با مشكالت چیست؟" مي توان به سه راهبرد "پذيرش وضع موجود و رضايت به كسب 
حداقل س��ود"، راهبرد "مقاومت" از طريق برگزاري برنامه های مكمل همچون آموزش زبان و کامپیوتر، 
اردو هاي تفريحي، اجارة سالن ورزشی و تبلیغات براي جذب بیشتر دانش آموزان و خانواده هاي آنان و 

راهبرد "تسلیم" يعني قبول ضرر و زيان و توقف فعالیت مدرسه اشاره كرد. 

پیامد ها: در پاس��خ به اين پرس��ش كه "پیامدهاي توقف مدارس غیردولتي چه بوده اس��ت؟" تحلیل 
مصاحبه ها نش��ان مي ده��د كه مي توان به تصمیم��ات کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدتی اش��اره كرد که 
دس��ت اندرکاران مدارس غیردولتی برای مقابله با نقش مداخله گرايانه نهادها، س��ازمان ها و افراد اتخاذ 

مي كنند. بعضي از رايج ترين پیامد ها عبارتند از: 
1. افزايش تعداد دانش آموز از طريق نمره دهی غیرواقعی؛

2. افزايش برنامه های مکمل و فوق برنامه برای کسب منابع مالی جديد؛
3. فشار بر والدين برای پرداخت شهريه بیشتر؛

4. کاهش کیفیت آموزشی از طريق کاهش خريد تجهیزات و اقالم مورد نیاز؛ 
5. کاهش حق التدريس معلمان؛
6. بستن مدرسه به طور موقت؛

7. تداوم فعالیت با ضرردهی و اصطالحًا از کیسه خوردن؛
8. توقف کامل. 

مفهوم اصلی يا هس��ته: اثرات حاصل از روابط متقابل مؤلفه هاي مندرج در جدول ش��ماره 1 باعث 
ش��ده اس��ت که در يک بازس��ازی معنايي از روند توقف مدارس غیردولتی، دريابیم که ادراک و تفسیر 
دست اندرکاران اين مدارس منتج به خلق يك مفهوم اصلی يا "هسته" به نام "بی ثباتی نسبی" شده است. 
بی ثباتی نس��بی، مبین حاالت احساسی و ذهنی حاکم بر مصاحبه شوندگان از بعد تحلیل و ترسیم نقش 
نهاد ها، س��ازمان ها و افراد در روند توقف مدارس غیردولتي است )پرسش اصلي پژوهش(. اين مفهوم، 
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بیانگر آن اس��ت که اکثريت اين افراد باور چندانی به چشم اندازي مطمئن و روشن برای سرمايه گذاری 
در بخش آموزش ندادند و وضع خود را دچار نوعي "بی ثباتی نسبی" از بعد تداوم فعالیت در اين حوزه، 

ارزيابی می کنند. 

بحثونتيجهگيري
مفاهیم و مقوالت به دس��ت آمده مندرج در جدول شماره 1، فعالیت هاي كنش گران 
اي��ن عرصه يعني، دس��ت اندرکاران مدارس غیردولتی، را در بافت و بس��تري ترس��یم 
مي كند كه در آن به تلفیق انديش��ه و كنش يعني بازانديش��ي در مورد رفتار خود، ش��یوة 
فعالیت اقتصادی و تداوم يا توقف مدارس غیردولتی مي پردازند. مدل بازسازي معنايي 
دربردارندة 4 بخش عوامل اثرگذار، پديدة ورود رقبا، راهبرد ها و پیامدها است )نمودار 
ش��ماره 1(. در اين راس��تا پژوهش حاضر از يافته ه��اي پژوهش هاي خارجي همچون 
دس��اي11، دوبي12، وننم��ن13و بن جري14 )2008(، هرم��ا15 )2009( و بونار16 )2012( و 
در اي��ران از پژوهش هاي عظیمی )1385(، جوادی )1385(، مصری )1387(، و اورنگ 
)1390( و نظريه هاي حاكم بر اقتصاد كالن پش��تیبانی مي كند كه نشان مي دهند شناخت 
سیاس��ت های اصلی دولت ها و همچنین چرخش های موج��ود در آن ها می تواند کلید 
شناخت فراز و فرود هايی باشد که بعضًا باعث رونق يا رکود فعالیت هاي اقتصادي بخش 
خصوصي می گردند. به همین علت مصاحبه ش��وندگان دائمًا ب��ر نقش اثر گذار نهاد ها و 
سازمان هاي دولتي در توقف مدارس غیردولتي تأكید مي ورزند. اين اثرگذاري به وضوح 
در بروز پديده "مدارس رقیب" قابل مشاهده است. پژوهش حاضر نشان داد كه مدارس 
رقیب –و به ويژه در سال هاي اخیر تأسیس مدارس هیئت امنايی- عرصه را بر مؤسسان 
تنگ ساخته اند. البته كاربست واژه "مدارس رقیب" بدين معنا نیست كه لزومًا اين مدارس 
وضعیت بهتري نس��بت به مدارس غیردولتي دارند، بلكه نشان دهندة اين موضوع است 
كه عملكرد اين نهاد ها، سازمان ها و افراد – با اين طیف گسترده –  كه خودشان نیز متأثر 
از عوامل اقتصادي، س��ازماني، مديريتي و اجتماعي گوناگون هستند، از نظر سوژه هاي 
پژوهش )مصاحبه شوندگان( باعث كاهش تعداد متقاضیان ثبت نام در مدارس غیردولتي 
شده است. يافته هاي پژوهش حاضر از منظر نظريه هاي اقتصاد خرد يعني نظريه عرضه و 
تقاضا و نظريه رفتار مصرف کننده نیز قابل تبیین است، بدين نحو كه مصاحبه شوندگان از 
يك سو از عرضه بیش از حد مدارس غیردولتي )صدور مجوز بي رويه( و از سوي ديگر 
از كاه��ش نرخ تقاضا )كاهش تعداد دانش آم��وز و اوضاع بد اقتصادي خانواده ها براي 
پرداخت شهريه( گاليه مي كنند. همچنین از يافته هاي پژوهش مي توان اين گونه استنباط 



فصلنامه نوآوری های آمـوزشـی

بررسي نقش نهادها، سازمان ها و افراد در توقف مدارس غیردولتی از نظر مؤسسان و كارشناسان: بازسازی معنایی

ی
ش

وه
پژ

ـ 
ی 

لم
 ع

یة
شر

ن

ë شمارة51 
ë سال سيزدهم 

ë پایيز1393
92

ك��رد كه از بین عوام��ل اثرگذار، در بین نهادها، دولت و از مجموع س��ازمان ها، وزارت 
آم��وزش و پرورش و از بین اف��راد، وزير آموزش و پرورش به نظر مصاحبه ش��وندگان 
بیشترين نقش مداخله اي را در ايجاد وضع موجود مدارس غیردولتي بر عهده دارند. در 
سه بعد سازماني، مديريتي و آموزشي نیز يافته هاي پژوهش از طريق نظريه هاي مرتبط 
قابل درك است. براي مثال از بعد سازماني، مصاحبه گران به عدم هماهنگي بین نهاد ها و 
سازمان هاي مختلف اشاره مي كنند )حركت هاي متعارض دولت، مجلس، وزارت متبوع، 
و ساير وزارت خانه هاي مرتبط در نحوة برخورد با مدارس غیردولتي(. از بعد مديريتي 
هر س��ه گروه مصاحبه ش��وندگان با عنايت به نظريه هايی همچون نظرية تعارض اذعان 
دارند كه مواردی همچون تفاوت در هدف، تفاوت های ادراکی، ابهام در رابطه با حیطة 
مديريت، سبک مديريت، ضعف در ارتباطات، تفاوت در منافع و تفاوت های شخصیتی 
را می توان از علل مشترک مديريتي دانست كه باعث شكست مؤسس مدارس غیردولتي 
مي ش��ود )امیر کبیری، 1377(. از بعد چالش های آموزش��ی يافته هاي پژوهش پشتیبان 
هر دو نظريه تجهیزات آموزش��ي و كیفیت آموزش��ي است، چرا كه از يك سو بسیاري 
از مدارس متوقف ش��ده از بعد تجهیزات آموزش��ي دچار تنگنا بوده اند و از بعد كیفیت 
آموزش��ي نیز توانمندي رقابت با مدارس بهتر را نداشته اند. در نتیجه از بعد مديريتي و 
آموزشي، شكس��ت اقتصادي مؤسسان مدارس غیردولتي روندي كامال طبیعي است كه 
در ديگ��ر حوزه ه��اي رقابتي اقتصاد نیز رخ مي دهد )جعف��ری، 1389(. لذا با عنايت به 
يافته هاي پژوهش مي توان با اطمینان بااليي مقولة هس��ته به دس��ت آمده يعني "بی ثباتی 
نس��بی" را به عنوان مقوله اي كلي مطرح كرد كه مق��والت فرعي و مفاهیم زير مجموعه  
را تا حد زيادي پوش��ش مي دهد )نمودار 1(. در يك جمع بندي كلي و با توجه به مدل 
بازسازی معنايی روند توقف مدارس غیردولتی می توان يافته های پژوهش را به صورت 

زير خالصه کرد: 
1. همة مصاحبه شوندگان به بستر تاريخی تحول مدارس غیردولتی و فراز و نشیب های 
آن توجه دارند و دائمًا وضع گذش��ته، حال و آينده اين مدارس را با نگاهی تطبیقی 

مورد توجه قرار می دهند. 
2. اکثريت مصاحبه شوندگان بر نقش عوامل اثرگذار بر روند توقف مدارس غیردولتي 

تأكید دارند و خواهان تغییر در عملكرد آنان هستند. 
3. اکثريت مصاحبه ش��وندگان اتف��اق نظر دارند که حجم س��رمايه گذاری دولت برای 
نوس��ازی و بازسازی مدارس باعث شده است که وضع ظاهری مدارس دولتی بهتر 
از مدارس غیردولتی باش��د. آنان همراهی اين عامل را با تغییر وضع مدارس دولتی 
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به هیئت امنايي، باعث شکست بیشتر سرمايه گذاری بخش خصوصی در امر آموزش 
می دانند. 

4. علی رغم اينکه بس��یاری از مصاحبه ش��وندگان هنوز تداوم کمک های دولتی را الزم 
می دانن��د، ول��ی اين باور روز به روز در بین آنان قوی تر می ش��ود که محدوديت های 
موج��ود و افزاي��ش رقابت بین مدارس، جذابیت های اقتص��ادی اين حوزه را برای 

سرمايه گذاران بالقوه با شتابی فزاينده کاهش می دهد. 
5. با عنايت به نکات قبلی، مصاحبه شوندگان خروج مؤسسان ضعیف را امری طبیعی 
قلمداد می کنند. با اين وجود، آنان معتقدند که دولت بايد از دخالت در تعیین شهريه 

خودداری کرده و آن را نیز به امری رقابتی مبدل سازد. 

پيشنهادها
با توجه به يافته هاي پژوهش، پیش��نهاد هاي زير براي كاهش و تعديل نقش نهادها، 

سازمان ها و افراد در روند توقف مدارس غیردولتي ارائه مي گردد: 
1. كاهش نقش دولت به نقش نظارتي و تعیین الگوي شهريه بر بنیان واقعیات محیطي 

هر استان 
2. كاهش صدور مجوز تأس��یس مدارس جديد توس��ط وزارت آموزش و پرورش با 

عنايت به كاهش تعداد دانش آموز در كشور 
3. كمك دولت به تأس��یس صندوق حمايت از توسعة مدارس غیردولتی موضوع ماده 
13 "قانون تأس��یس و اداره مدارس غیردولتی" مصوبة 15/ 2/ 1387 مجلس شورای 

اسالمی 
4. تعیین و تأمین منابع مالی بانک ها برای اجرای ماده 10 قانون مذكور

5. تصوي��ب آيین نامة جديد مبنی بر افزاي��ش فاصلة بین مدارس در هر دو جنس به 1 
کیلومتر 

6. اعزام مجدد نیروهای مازاد آموزش و پرورش به مدارس غیردولتی با اولويت اجرا 
در شهرستان ها و استان های کمترتوسعه يافته 

7. حذف ضوابط علمی و گزينشی موضوع ماده 23 برای فرهنگیان بازنشسته شاغل در 
مدارس غیردولتی 

8. تأس��یس بانک اطالعاتی "مؤسسان موفق" براساس معیار های عینی جهت معرفی به 
سرمايه گذاران بالقوه.



فصلنامه نوآوری های آمـوزشـی

بررسي نقش نهادها، سازمان ها و افراد در توقف مدارس غیردولتی از نظر مؤسسان و كارشناسان: بازسازی معنایی

ی
ش

وه
پژ

ـ 
ی 

لم
 ع

یة
شر

ن

ë شمارة51 
ë سال سيزدهم 

ë پایيز1393
94

 نمودار 1   مدل بازسازی معنايی روند توقف مدارس غیردولتی                                                                                                                                                                                

عواملاثرگذار
1.نهادها

2.سازمانها
3.افراد

پديده:ورودرقبا
مدارسدولتی/هيأتامنايی

نمونهمردمی/شاهد
وغيره

استراتژی:
پذيرش
مقاومت
تسليم

هسته:
بیثباتینسبی

پيامدها
كاهشتعداددانشآموز،افزايش
فشاربروالدين،توقفموقت،

توقفدائمی،ساير
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