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گزارش به سفارش معاونت رفاه اجتماعی و توسط پژوهشگران تهیه شده و همه نظرات ارائه شده در این  این 
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ْفلی ِمَن الَّذیَن ال حیَلَة لَُهْم، َبَقِة السُّ اللَّ اللَّ ِفی الطَّ
خدا را خدا را در طبقه پایین اجتماع، از آنان که راه چاره ندارند،

ْمنی، ِمَن الَْمساکیِن َو الُْمْحتاجیَن َو اَْهِل الُْبْؤسی َو الزَّ
و از کارافتادگان و نیازمندان و دچارشدگان به زیان و سختی و صاحبان امراضی که از پا 

درآمده اند،

َبَقِة قانِعاً َو ُمْعَتّراً. َفاِنَّ فی هِذِه الطَّ
در میان اینان کسانی هستند که روی سؤال و اظهار حاجت دارند و کسانی که عفت نفسشان 

مانع از سؤال است.

َواْحَفْظ لِلِّ َما اْسَتْحَفَظک ِمْن َحقِِّه فیِهْم
بنابراین آنچه را که خداوند در مورد آنان از حفظ حقوق از تو خواسته به حفظ آن پرداز.
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خالصۀ مدیریتی

نابرابــری در آمــوزش و پــرورش در ابعــاد و حوزه هــای مختلــف قابل بررســی و ارزیابی اســت. نابرابــری در دسترســی به آموزش 

که دسترســی بــه آموزش نه تنهــا حق آحاد جامعــه و یکی از  کیفیــت مهم تریــن وجــه از نابرابــری در آمــوزش و پرورش اســت، چرا با

ابعاد اصلی رفاه اجتماعی، بلکه خود عامل نابرابری در دیگر حوزه های اجتماعی ازجمله بهداشــت، اشــتغال، منزلت اجتماعی و 

درآمد اقتصادی است. به همین دلیل هرگونه برنامه ریزی برای رفع فقر و نابرابری بدون توجه به دسترسی آحاد ملت به آموزش 

کیفیت عقیم و غیرممکن است. با

گســترش  کیفیت آموزش، روزبه روز در حال  کشــور در رفع فقر، نابرابری آموزشــی یــا همان نابرابری در  علی رغــم عملکرد مثبت 

کالن سیاست های خصوصی سازی بدانیم. است و این مسئله را می توانیم پیامد 

مهم ترین مؤلفه ها و شاخص های برابری در آموزش
گون دارند. همچنین در پایش های بین المللی، شاخص اختصاصی برای اندازه گیری  گونا فقر و نابرابری در آموزش مؤلفه های 

کشورها تدوین شده است. نابرابری آموزشی در 

مؤلفه هــا و شــاخص های نابرابــری در منابــع: نســبت معلمــان واجــد شــرایط؛ ســرانۀ فضــای آمــوزش؛ و نســبت   ●

معلــم بــه دانش آمــوز میــزان ســاعت آمــوزش در یــک ســال؛

کالن نابرابری در سواد: شاخص سواد جمعیت جوان؛ و شاخص فقر آموزش )آلکایر فوستر(؛  ● شاخص های 

مؤلفه هــا و شــاخص های نابرابــری در دسترســی بــه آمــوزش: پوشــش پیش دبســتانی؛ پوشــش واقعــی مقطــع   ●

ابتدایــی؛ بازماندگــی تحصیلــی؛ شــاخص برابــری فرصــت دسترســی؛ و شــاخص ضریــب جینــی پوشــش تحصیلــی.

خ ارتقــا؛ شــاخص   ● خ تکــرار پایــه؛ نــر خ تــرک تحصیــل؛ نــر شــاخص های نابرابــری در مانــدگاری یــا ادامــۀ تحصیــل: نــر

خ افــت تحصیلــی. کارآیــی؛ و نــر میانگیــن طــول دورۀ تحصیــل؛ شــاخص ضریــب جینــی؛ شــاخص ضریــب 

کیفیــت یادگیــری )تیمــز و پرلــز(؛ میــزان قبولــی امتحانــات   ● نابرابــری در خروجی هــای یادگیــری:  شــاخص های 

نهایــی؛ و شــکاف نمــرات امتحانــات نهایــی.

دالیل سیاست گذارانه نابرابری آموزشی
کاهــش معنــادار )50 درصــدی( ســهم آموزش و پــرورش از  سیاســت های خصوصی ســازی در آمــوزش عمومــی و به مــوازات آن 

کــه تقاضای عمومی بــرای آموزش با  گســترش نابرابری های آموزشــی اند. بی شــک زمانی  کشــور اصلی ترین علل  بودجــۀ عمومــی 

کیفیت آموزش  کاالیی خصوصی تبدیل می شــود و آنگاه ثروت افراد و خانواده هــا تعیین کنندۀ  کیفیــت برآورده نشــود، آمــوزش به 

دریافتی آن ها خواهد بود. این سیاســت ها خود ناشــی از دو علت دیگرند: 1. بی توجهی به آموزش و پرورش در عالی ترین ســطوح 
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کشور؛ و 2. وجود تعارض منافع در بخش های سیاست گذار آموزش و پرورش. سیاست گذاری اقتصادی 

کیفیــت نیروی انســانی در آمــوزش و پرورش؛  برخــی دیگــر از دالیــل بســط نابرابــری در آمــوزش عبــارت اســت از: بی توجهی به 

گزارش های آماری دربارۀ شاخص های نابرابری آموزشی؛  غیراجباری بودن و رایگان نبودن آموزش های پیش دبستانی؛ عدم ارائۀ 

و بی توجهی جامعۀ مدنی به حوزۀ آموزش.

تعارض منافع
کارآیــی اداری اســت، یکی از  تعــارض منافــع در نظــام آمــوزش و پــرورش عــالوه بــر آنکــه فســادزا و باعــث از میــان رفتــن نظــم و 

گذشــته، تعــارض منافع افــراد تصمیم گیر و  اصلی تریــن دالیــل بی توجهی به نابرابری آموزشــی اســت. به طور خاص در ســی ســال 

کانون توجه  گفتمان برابری آموزشــی از  کارآمدی،  نفوذ بخش خصوصی در برنامه ها و تصمیم ســازی ها، باعث شــده اســت به نام 

گیرد. گذاشته شود و در حاشیه قرار  کنار  کشور  سیاست گذاری 

ج از آن قرار  گلوگاه هــای تعــارض منافــع در ارتبــاط بــا آموزش و پــرورش، هم در درون نظــام اداری آموزش و پــرورش و هم خــار

که برخی  کشور هستند  دارد. مجلس شــورای اســالمی، وزارت ارشاد و صداوســیما نهادهایی در بیرون از دستگاه آموزش عمومی 

کشــور در تعارض قرار می گیرد. در درون نظام آموزش و پرورش نیز بخش های زیر محل وقوع تعارض  منافعشــان با منافع آموزش 

منافع اند:

1.   بخش های تصمیم گیری مانند شورای عالی آموزش و پرورش؛

2.   بخش های اقتصادی مانند سازمان نوسازی مدارس؛

3.   بخش های اداری مرتبط با بخش خصوصی مانند سازمان مدارس غیردولتی و مشارکت های مردمی؛

4.   مدرسه.

اهم توصیه های سیاستی
الزم اســت مؤلفه هــا و شــاخص های نابرابــری به طــور ســاالنه ســنجیده و و ارزیابــی شــوند و آمــوزش و پــرورش بــر   ●

کوتاه مــدت، میان مــدت و بلندمــدت بــرای رفــع فقــر و نابرابــری را تدویــن می کنــد. اســاس آن برنامه هــای 

ــا شــاخص نابرابــری از   ● در موضــوع فقــر و نابرابــری بایــد بــرای شــفافیت در تصمیم گیــری و اجــرا شــاخص های فقــر ب

کنــار رفــع فقــر، توجــه بــه نابرابــری آموزشــی نیــز در سیاســت گذاری ها و مطالبه گــری مــورد  یکدیگــر تفکیــک شــوند تــا در 

گیــرد. توجــه قــرار 

کــه بــرای فهــم   ● خصوصی ســازی سیاســت زیربنایــی موجــد نابرابــری در آمــوزش اســت. یکــی از مهم تریــن داده هایــی 

کل آمــوزش عمومــی«  ج  گیــرد »محاســبه مخــار کــه بایــد مــورد توجــه قــرار  کاالیــی شــدن و پولــی شــدن آمــوزش  میــزان 

کلــی از میــزان نابرابری هــا در  ــی  ــد درک ــا بودجــه آمــوزش و پــرورش می توان ــرآورد ایــن رقــم در مقایســه ب کشــور اســت. ب

آمــوزش عمومــی در اختیــار سیاســت گذاران قــرار دهــد.
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بــر رده هــای سیاســت گذاری، مهم تریــن جایگاه هــای وقــوع تعــارض منافــع   ● در موضــوع تعــارض منافــع عــالوه 

ــذا بایــد  ــا بخــش خصوصــی آمــوزش در ارتبــاط  هســتند؛ ل کــه به نوعــی ب مربــوط بــه معاونت هــا و ســازمان هایی اســت 

گــذاری شــود و محدودیت هایــی قــرار داده شــود. بــرای حضــور افــراد در ایــن بخش هــا قاعــده 

مهم تریــن تعارضــات منافــع در بیــرون از نظــام اداری آمــوزش و پــرورش در نهادهــای قانون گــذار، به خصــوص   ●

مجلــس شــورای اســالمی قابــل رصــد اســت. نماینــدگان مجلــس شــورای اســالمی بــا وضــع قوانیــن اســتخدامی برخــالف 

کالن آمــوزش و پــرورش باعــث شــده اند در ســال های اخیــر بیــش از نیمــی از نیــروی  اســناد باالدســتی و سیاســت های 

انســانی آمــوزش و پــرورش بــدون رقابــت و احــراز شایســتگی تخصصــی بــه اســتخدام دولــت درآینــد؛ بنابرایــن بــرای ایــن 

مشــکل بایــد عالجــی فــوری اندیشــیده شــود.

توجــه بــه ظرفیــت نهادهــای مدنــی در پــرورش ذی نفعــان اجتماعــی آمــوزش و پــرورش و ایجــاد جریان هــای   ●

کشــور و به تبــع  مطالبه گــر باعــث خواهــد شــد در بلندمــدت آمــوزش و پــرورش بــه مســئله ای جــدی در حــوزۀ عمومــی 

آن نــزد سیاســت گذاران بــدل شــود.
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1- مقدمه و طرح مسئله: بازشناسی نابرابری آموزشی از عدالت آموزشی

گفتــن از نابرابــری و فقــر، الجــرم، مــا را متوجــه مفهــوم »عدالــت« می کنــد. عدالت یکــی از مهم تریــن مفاهیم نظــری برای  ســخن 

سامان بخشــی به زندگی فردی و اجتماعی بوده اســت و تعابیر مختلفی دربارۀ آن وجود دارد. در این مجال، بدون آنکه بخواهیم 

ح و بســط تعابیر مختلــف عدالت بپردازیم بــه تفکیک مفهومی عبارت عــام »عدالت در آموزش و پــرورش« از عبارت خاص  بــه شــر

کنیم. هرچند این تفکیک در بستر علوم  »نابرابری و فقر آموزش عمومی« خواهیم پرداخت تا بتوانیم موضوع پژوهش را دقیق تر 

کشور تا حدی اغتشاش معنایی دربارۀ آن وجود دارد. اجتماعی امری شناخته شده است، لیکن در حوزۀ تعلیم و تربیت 

گون آن را  گونا کــه بخش های مختلف آموزش و پــرورش و موضوعات  کلی اســت  عدالــت در آمــوزش و پــرورش، مفهومی عام و 

دربــر می گیــرد. نظــام آموزش و پرورش مشــمول نظام سیاســت گذاری، نظــام برنامه ریــزی و تدوین محتوای درســی، نظام تأمین 

که در درون هریک می توان معیارهایی برای عدالت  منابع انســانی، نظام اداری، مدرســه و خرده نظام های متعدد دیگری اســت 

کرد. برای نمونه در نظام تأمین منابع انســانی آموزش و پرورش، عدالت می تواند در نظام عادالنۀ پرداخت معلمان  جســت وجو 

کتب درســی، بازنمایی عادالنــۀ هویت و جنســیت در محتوای  جســت وجو شــود. همچنیــن یکــی از مصادیــق عدالت در تدویــن 

آموزشی است. به طور خالصه در هریک از نظام ها و خرده نظام های زیرمجموعۀ آموزش و پرورش، مصداق ها و معیارهایی برای 

گسترۀ وسیعی از  که می توانند ارزیابی شــوند. بدین ترتیب مفهوم عدالت آموزشــی مشــمول  عادالنه بودن قابل برشــمردن اســت 

که هریک از آن هــا مقصودی متفاوت را پیش روی عدالت پژوهی قرار می دهند. این وســعت و شــمول  مصادیــق عدالــت می شــود 

که متخصصان حوزه های مختلف بر آن سوار می کنند ما را بر آن می دارد  معنای عدالت در آموزش و پرورش و تفسیرهای متفاوتی 

کنیم. تا مفاهیم برابری و نابرابری آموزشی و فقر آموزشی را از این مجموعه متمایز 

که به طور مشــخص به برقراری عدالت در اهداف نهایی آموزش و پرورش اشــاره  برابری و نابرابری آموزشــی مفاهیمی هســتند 

کیفیت به وسعت جامعه  که در باال نیز اشاره شد، هدف غایی نظام آموزش و پرورش عمومی ارائۀ آموزش با می کنند. همان طور 

کیفیتی  گون جامعــه بتوانند آموزش های مدرســه ای را با  گونا کــه دارا و نــدار، ســالم و معلول، مرد و زن، قومیت ها و اقشــار  اســت 

کنند؛1 لذا منظور از فقر آموزشــی، فقدان حداقل های آموزشــی برای بخشــی از جامعه اســت و  مناســب و به طور یکســان دریافت 

که در نوع و میزان بهره مندی از آموزش عمومی میان  نابرابری آموزشی مفهومی عام تر دارد و مشمول همۀ شکاف هایی می شود 

گرفتن سطحی از بهره مندی  اقشار مختلف وجود دارد. در عین حال، باید توجه داشت تفکیک میان فقر و نابرابری نیازمند در نظر 

که  حداقلی است. تعیین چنین سطحی در سنجش نابرابری در موضوع های مختلف نیازمند تعریفی از پیش تعیین شده است 

می تواند بنا به شرایط هر جامعه متفاوت باشد. برای نمونه در تفسیر اصل 30 قانون اساسی2 ممکن است دسترسی به مدرسه و 

کاملــی دربــارۀ ادبیــات علمــی ایــن حــوزه ارائــه شــده اســت )ن  کــه وزارت رفــاه در موضــوع نابرابــری آموزشــی در ســال 1397 انجــام داده اســت بحــث نســبتًا  1-  در پژوهشــی 
ح شــده در آن پژوهــش و در پــی آن می آیــد و لــذا از تکــرار آن مطالــب خــودداری می کنیــم. ک: مقدســی و همــکاران، 1397(. ایــن مقدمــه ناظــر بــه مباحــث طر

2-  دولــت موظــف اســت وســایل آمــوزش و پــرورش رایــگان را بــرای همــۀ ملــت تــا پایــان دورۀ متوســطه فراهــم ســازد و وســایل تحصیــالت عالــی را تــا ســر حــد خودکفایــی 
گســترش دهــد. کشــور به طــور رایــگان 
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کوچکی  که در این صورت، فقر آموزشی به معنای دسترسی نداشتن به آموزش رسمی است و جمعیت  آموزش را معیار قرار دهیم 

که تعیین خواهیم  کیفیت را معیار قرار دهیم، آنگاه بنا به معیارهایی  گر فراتر برویم و آموزش با کشورمان را شامل می شود، اما ا در 

کرد جمعیت بیشتری مشمول آن خواهند شد.

1.1. فقر و نابرابری آموزشی، صورت مسئله ای متفاوت از فقر
در ادبیــات مربــوط به فقر و نابرابری، معمواًل ابتدا ســخن از حقوق اولیۀ هر انســان به میان می آیــد؛ برای نمونه، حق حیات، 

حــق انتخــاب، حــق ســالمتی، حــق دسترســی به غذا و مســکن و حــق آموزش. در ایــن نگاه، آنچــه معیار فقــر قرار می گیــرد تأمین 

حداقل هاست، اما آموزش با هریک از این حقوق اولیه تفاوت اساسی دارد. آموزش فراتر از اهمیت بنیادین آن، تأثیرات ثانویه بر 

که مبنای نظریه های توســعۀ انسانی شده است  منفعت های اجتماعی و اقتصادی افراد دارد و همین مزیت های آموزشــی اســت 

.)11 :2018 ,UNESCO and Others(

که تأثیر آموزش را بر ارتقای اقتصادی افراد می ســنجند، نشــان می دهند  مطالعات متأخرتر بر مفهوم بازده اقتصادی آموزش 

که حداقلی ترین شــاخص برابری آموزشــی اســت، تأثیر زیادی بر ارتقای اقتصادی  دیگر صرف ســوادآموزی و ورود به نظام آموزش 

کــه مزیــت رقابتــی بــرای فــرد ایجــاد می کند  کســب مهارت هــای نویــن اســت  کیفیــت و چگونگــی آمــوزش و  کنــون  افــراد نــدارد و ا

کما اینکه در رویکرد قابلیتی به فقر نیز آموزش به مثابه ابزار قدرت یابی افراد برای تغییر شرایط زندگی و  )پیکتی،1396: 75-74(. 

کیفیت آموزش اهمیت  ایجاد توانایی انتخاب و تصمیم گیری فهم می شود و بدین معنا نه صرف دستیابی به آموزش، بلکه نوع و 

بیشتری پیدا می کند. بر این اساس بهره مندی آموزشی به عنوان ابزاری مهم برای ارتقای اجتماعی معنایی متفاوت پیدا می کند؛ 

گر  به نحوی که دستیابی به حداقل ها بدون توجه به نابرابری های آموزشی شاخصی درست از فقر ارائه نخواهد داد. برای نمونه ا

که یک  وجود مدرســه و خانۀ بهداشــت در یک روســتا را مبنای بهره مندی و فقر آموزشــی و بهداشــتی قرار دهیم، حداقل هایی 

که تأثیری بر دسترسی به دیگر  کالنشــهرها مقایســه نمی شــود، چرا خانۀ بهداشــت تأمین می کند با بیمارســتان های خصوصی در 

منافــع اقتصــادی و اجتماعــی افراد ندارد. بدیــن ترتیب با اندکی اغماض می توانیــم بگوییم فقر و نابرابری در بهداشــت از یکدیگر 

کنترل شــده اســت، ولی حداقل های ارائه شــده در یک مدرســۀ روســتایی  تفکیک پذیرنــد و هرچنــد نابرابــری وجود دارد، اما فقر 

که مفهوم نابرابری  کند. در اینجاســت  درنهایت و در عرصۀ ارتقای اجتماعی باید بتواند با خدمات یک مدرســۀ غیردولتی رقابت 

و فقــر در آموزش درهم تنیده می شــود و سیاســت گذار را مجبور بــه اتخاذ رویکرد برابری خواهانه تری در ارائۀ خدمات آموزشــی )در 

مقایسه با دیگر عرصه های خدمات عمومی( می کند.

کرد تا حد ممکن  با این مقدمه در این پژوهش ضمن در نظر داشتن مرز مبهم میان فقر و نابرابری در آموزش، سعی خواهیم 

کنیم و برخی شــاخص های مرتبط  عرصه هــای فقــر و نابرابــری را بر مبنای تفســیری به روزشــده از اصل 30 قانون اساســی تفکیک 

گزارش، به تفکیــک عملیاتی عرصه های فقر و نابرابــری خواهیم پرداخت و با  کنیم؛ لــذا در بخش اول  بــا هریــک از آن هــا را معرفی 

کرد. استفاده از مفهوم عام نابرابری، معرف ها و شاخص های این حوزه را احصا خواهیم 
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گزارش های پیشین مرتبط با شاخص های نابرابری و فقر در آموزش عمومی 2.1. پژوهش ها و 
گون به طور مســتقیم و غیرمســتقیم ســنجیده شــده اند. داده های  گونا گزارش هــای  فقــر و نابرابــری آموزشــی در پژوهش هــا و 

پایۀ مربوط به ســنجش شــاخص ها معمواًل از طریق ســالنامۀ آماری آموزش و پرورش و داده های مرکز آمار ایران تأمین می شــود، 

کنند. در ادامــه، برخی از  گاه پژوهشــگران ممکــن اســت از پایگاه هــای دادۀ دیگــری )همچــون بانک مرکــزی( نیز اســتفاده  لیکــن 

که به موضوع نابرابری در آموزش عمومی پرداخته اند. کرد  پژوهش هایی را مرور خواهم 

پژوهش های مرتبط با ارزیابی برابری آموزشی در ایران نسبتًا گسترده اند و بیشتر آن ها به پشتوانۀ سازمان های دولتی تهیه شده اند. 

کتاب، پایان نامه یا اســناد پژوهشــی ســازمانی هســتند و عمدتًا ســازمان ها و پژوهشگاه های  گزارش های ملی،  این پژوهش ها در قالب 

وابسته به آموزش و پرورش و سازمان برنامه و بودجه آن ها را انجام داده اند. با این حال، برخی سازمان های مردم نهاد نظیر »مؤسسۀ 

رحمان« و »مؤسسۀ حامیان فردا« نیز در ارزیابی وضعیت برابری در آموزش و پرورش، اقداماتی انجام داده اند.

کــه از منظر  کردیم  کــز مربوط به پژوهش هــای آموزش را بررســی  کشــور و مرا گــردآوری اطالعــات، پایگاه هــای دادۀ مهــم  بــرای 

که به آن ها توجه شده اند عبارت اند  وظیفۀ سازمانی به تصدی امر آموزش عمومی در ایران نزدیک اند. در این بین، پایگاه هایی 

کتابخانۀ پژوهشــگاه  کتابخانۀ پژوهشــگاه آمــوزش و پرورش،  کتابخانــۀ ســازمان برنامه ریــزی و بودجه،  کتابخانــۀ ملــی ایــران،  از: 

کتابخانۀ مرکز اســتراتژی مجمع تشــخیص مصلحت نظام.  کتابخانۀ مرکز پژوهش های مجلس شــورای اســالمی و  آمــوزش عالــی، 

که  ک(  همچنین پایگاه اینترنتی »گنج«، پایگاه اطالعات علمی ایران وابسته به پژوهشگاه علوم و فّناوری اطالعات ایران )ایراندا

گزارش های مرکز پژوهش های  حاوی پایان نامه های دانشگاهی است نیز بررسی شد. در ادامه با توجه به موضوع پژوهش، صرفًا 

کرد.  مجلس دربارۀ شاخص های فقر و نابرابری را مرور خواهیم 

گزارش های مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی در ارتباط با موضوع نابرابری 1.2.1 نمایی از 
کشــور دربارۀ مســائل  کنون به عنوان بازوی علمی قوۀ قانون گذار  که از ســال 1373 تا مرکز پژوهش های مجلس نهادی اســت 

گزارش های سیاســتی لزومًا به روش شناسی پژوهش های  کرده اســت. این  گونی تهیه و منتشــر  گونا گزارش های  آموزش و پرورش 

کارهای  کاربردی و مناسبی را در اختیار سیاست گذاران قرار می دهند. در میان  علمی پایبند نیستند، اما اطالعات و بررسی های 

که  گزارش های بســیاری دربارۀ مســائل آموزش و پــرورش وجود دارد. در این پژوهش، پس از بررســی تمام این اســناد  ایــن مرکــز، 

مشتمل بر بیش از یکصد سند است، حدود سی سند مرتبط با مسئلۀ برابری بررسی دقیق تر شد و برخی اطالعات و شاخص های 

گزارش ها  مرتبط با نابرابری آموزشی از آن ها استخراج شد. در بخش بعدی به تفصیل شاخص ها و داده های استخراج شده از این 

بررسی خواهد شد.

گذرا  گزارش هــای مرکز پژوهش هــای مجلــس در این بــاره نگاهی  پیــش از بررســی مفصــل شــاخص های نابرابــری آموزشــی به 

که در  گزارش ها  گزارش مربوط به حوزۀ آمــوزش و پرورش، تعــدادی از  خواهیــم داشــت. در ایــن بررســی از میان نزدیک به یکصــد 

ارتباط با موضوع مورد نظر ما بودند انتخاب شدند و ضمن استنتاج برخی شاخص ها، اهم نتایج آن ها استخراج شد.
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گزارش های مرکز پژوهش های مجلس دربارۀ نابرابری آموزشی جدول 1: مرور مهم ترین یافته ها و شاخص ها از 

گزارش نتایجشاخص های قابل استنتاجتهیه کنندهنام 

ارزیابی دو شاخص از 
آموزش و پرورش در 

برنامۀ اول
1373

معاونت پژوهشی
3300427

- شاخص ارتقای تحصیلی و افت تحصیلی: 
درصد قبولی و مردودی در هر پایه و مقایسۀ 

بین سال های 1368 و 1371.
-شاخص عملکرد مدارس غیرانتفاعی: 

افزایش تعداد مدارس غیرانتفاعی.

قبولی در پایه های مختلف و میزان رشد شاخص در جداولی بررسی    
شده اند.

کمتر از      
ً
در دورۀ راهنمایی و مقطع چهارم دبیرستان آمار قبولی نسبتا

سایر پایه هاست. همچنین به جز سال چهارم دبیرستان، رشد در آمار 
قبولی رخ داده است.

گزارش ادعا شده است آمار قبولی در مدارس دولتی نیز به موازات     در این 
افزایش مدارس غیرانتفاعی بهبود یافته است.

بررسی شاخص های 
آموزش و پرورش به 
تفکیک استان های 
کشور )دربارۀ بودجه 

)1374

1600477

-نرخ باسوادی استانی؛
-شکاف جنسیتی باسوادی؛

-سهم استان ها از دانش آموز در مقاطع 
تحصیلی مختلف )نسبت به جمعیت(.
-نرخ پوشش تحصیلی: دسترسی به 

مدرسه.
-نرخ پوشش فنی و حرفه ای.
-نسبت دانش آموز به معلم.

کالس هر دوره. کم  -تعداد و ترا

کردستان،     -استان های فقیر در این زمینه: سیستان و بلوچستان، 
آذربایجان غربی و هرمزگان.

کمترین.    -سیستان و بلوچستان و آذربایجان غربی 
-ایالم و خوزستان بیشترین.   
-شاخص پوشش تحصیلی در متوسطه برخی استان ها مانند سیستان و    

بلوچستان و هرمزگان نزدیک به 20 درصد است.
کشور این شاخص نرخ پوشش تحصیلی 30 است: متوسطه 22،     کل  -در 

راهنمایی 28 و فنی و حرفه ای 13.
-در استان های سیستان و بلوچستان، تهران، لرستان، خوزستان،    

کردستان، ایالم این نسبت بیشتر از متوسط است؛ یعنی  آذربایجان غربی، 
کمبود معلم در آن ها وجود دارد.

کالس ابتدایی 29 نفر، راهنمایی 33، دبیرستان 32 و فنی و     کم  -ترا
حرفه ای 28.

کم بیش از     -تهران، خوزستان، آذربایجان غربی و شرقی و اصفهان ترا
متوسط دارند.

تجزیه وتحلیلی در 
بودجه های آموزش و 

پرورش
1374

1601120

- سهم بودجۀ آموزش و پرورش از بودجۀ 
عمومی

- سهم استان ها از بودجه
- نرخ پوشش ابتدایی

-در برنامۀ اول توسعه، سهم آ و پ از بودجۀ عمومی )1373-1368(    
19.6 درصد بوده است، ولی در برنامۀ دوم )1373-1378( 11.4 درصد بوده 

است.
که نباید به      اخطار داده می شود 

ً
گزارش صراحتا  همچنین در این 

بودجه های دولتی برای آموزش و پرورش امید بست.
 از 75 درصد به 96 درصد پس از انقالب رسیده است.   

اعتبارات آموزش و 
پرورش در دو برنامۀ 

توسعۀ
اردیبهشت 1375

- سهم بودجه از بودجۀ عمومی.3201364
در برنامۀ اول توسعه )1368-1373( این سهم 18.6 درصد بوده است،    

گزارش قبلی دارد.  ولی در برنامۀ دوم )1373-1378( 11.4 درصد مغایرت با 
همچنین نسبت آن در سال 1375، 10.8 درصد است.

کارنامۀ آموزش و 
پرورش و همسنجی آن 
با اهداف دو برنامه

1376

1602511
کم کالس و نسبت معلم- - شاخص ترا

دانش آموز.
- شاخص تحصیالت معلمان.

تعداد دانش آموزان روستایی، غیرانتفاعی و تعداد کالس های اضافه شده    
به تفکیک جنسیت ذکر شده است و دالیل نرسیدن به اهداف برنامه در 

آن مشخص و تبیین شده است.

ارزیابی بخش آموزش 
و پرورش برنامۀ اول 

 و دوم
اردیبهشت 1378

دفتر بررسی های 
اقتصادی
2404289

- نسبت دانش آموز به کالس.
-نرخ سواد )6 تا 35 سال(

-نسبت دانش آموز به کالس و معلم.
- مدرک معلمان.

- تحقق بودجۀ آ و پ.

در برنامۀ اول محقق شده است )85 درصد(.   
در برنامۀ اول محقق شده است، ولی در برنامۀ دوم نه.   

راهکارهای عملی برای 
توسعۀ آموزش و پرورش

1378

خدمات پژوهشی
1304701

- نرخ ماندگاری و ترک تحصیل.
- نرخ تکرار پایه.

- سهم دبیران متخصص.
- گسترش و امکانات آموزش فنی و حرفه ای.

کلیات تغییر     که چگونه طرح  گزارش ابتدا شرح داده می شود  در این 
نظام آموزشی به تغییر نظام آموزشی متوسطه تبدیل شد. سپس به ارزیابی 

نظام جدید، شوراهای دانش آموزی و قانون شوراهای آموزش و پرورش 
می پردازد.
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گزارش نتایجشاخص های قابل استنتاجتهیه کنندهنام 

تأثیر ارتباطات بر رشد و 
توسعۀ آموزش

1379

دفتر مطالعات 
سیاسی و 

اجتماعی، سام 
آرام

.GDP سهم بودجۀ آ و پ از -
- نرخ پوشش پیش دبستان.

- دسترسی به رایانه.

بررسی مشکالت و 
تنگناهای

بودجه ای آموزش و 
پرورش
1381

- نسبت بودجۀ اختصاصی و عمومی.

در بررسی عملکرد بودجه مشاهده می شود از سال های 1376 تا 1380    
کاهش یافته است.  سهم 24 درصدی آ و پ از بودجۀ عمومی به 21 درصد 

گزارش ها در این زمینه ناهمخوان است( )درصدها با دیگر 
به نظر می رسد بخشی از این ناهماهنگی به تغییر شیوۀ بودجه ریزی    

کشور و بخشی دیگر به شیوۀ محاسبۀ بودجۀ آ و پ مربوط است. در این 
گزارش ادعا می شود 30 درصد بودجۀ آ و پ از طریق درآمدهای اختصاصی 
گزارش اصالحاتی در شیوۀ بودجه ریزی  تأمین می شود. پیشنهاد مهم این 

آموزش و پرورش است.

نگاهی به مدارس 
خاص
1382

- پوشش خالص آموزش ابتدایی.
- متوسط سواد تحصیلی افراد غیرمحصل.

- بی سوادی مطلق.
کم سواد. -افراد 

کشور. -نرخ سواد در 
-پوشش تحصیلی زنان و اقلیت ها.

کمیت مدارس خاص. -کیفیت و 

97.5 درصد   
5 سال   
حدود 10 میلیون نفر - 1/4 میلیون نفر زیر چهل سال.   
حدود 10 میلیون نفر- 1.7 میلیون نفر زیر چهل سال.   
حدود 85 درصد.   

آشنایی اجمالی با:
حوزۀ آموزش و پرورش

1383

حمید صراف، 
کوروش بزرگی و 
فروغ صالح

گزارش آورده  شاخص های بسیاری در این 
شده است. برخی از این شاخص ها در 

گزارش های دیگر دیده نمی شود.
-ضریب بهره برداری از کالس ابتدایی و 

)دونوبته ها(.
-نسبت مدارس نمونۀ مردمی به تعداد 

دانش آموز.
-سرانۀ فضای ورزشی.

کلی از وضعیت آ و پ در برنامه های توسعه و شاخص ها     گزارش شرح  این 
و قوانین مربوط به آن ارائه داده است.

به ترتیب 139 درصد در دبستان، 158 درصد در راهنمایی و 157 درصد    
دبیرستان.

آموزش و پرورش و 
نقش دولت
در تأمین آن

1383

همکاران: 
کورش بزرگی ـ 
محمدابراهیم 

محمدی

- نرخ باسوادی سال 82
- مقایسۀ جمعیت بازمانده از تحصیل 

ابتدایی در سال 1375 و 1382.
- نرخ ثبت نام خالص در دورۀ ابتدایی در 

سال 1375 و 1382.
-جمعیت جوان بی سواد 1375.

-نرخ ثبت نام دورۀ راهنمایی در 1375 و 
.1382

-نرخ ثبت نام دورۀ دبیرستان در 1375 و 
1382

هزینه-فرصت تحصیل.

86 درصد.   
سال 1382: 18 درصد از زنان )5 میلیون نفر( و 11 درصد از مردان )3.3    

میلیون نفر( باالی شش سال بی سواد بوده اند.
کردستان بیشترین بی سواد را داشته اند: 20     سیستان و بلوچستان و 

درصد و 24.3 درصد.
کودک بازمانده از تحصیل در سال 1382.    کودک و 200 هزار  یک میلیون 
90.3 درصد و 97 درصد.   
جمعیت: 6-25 سال: بازماندگان از تحصیل در سال 1375، 1.7 میلیون    

نفر بوده است.
برای دختران بیشتر است   
69.7 درصد و 85 درصد.   
47.8 درصد در برابر 54 درصد.   

بررسی وضعیت 
پیش دبستان

1385

-نرخ پوشش پیش دبستانی شهری، روستایی 
کودکان پنج ساله 1385-1384.

-نرخ پوشش پیش دبستانی کل 1385-1384.
-پوشش دولتی پیش دبستان شهری، 

کل 1385-1384. روستایی و 
کم کالس های پیش دبستان. -متوسط ترا

56.7 درصد در برابر 34.7 درصد.   
48.8 درصد.   
پیش بینی سال 1388 در برنامۀ چهارم: 58 درصد.   
88 درصد پوشش پیش دبستانی در شهرها دولتی است. این آمار برای    

کل 91.6 درصد پوشش پیش دبستانی در  روستاها 99.6 درصد است؛ و در 
این سال دولتی بوده است.

حدود بیست نفر.   

بحران منابع مالی آ و پ
1387

کیا عالءالدین 
-محمد قاسمی

-سرانۀ دانش آموزی بودجۀ آموزش و پرورش 
کشور.

کاهش سهم آ و پ از بودجه، طی     گزارش شیب نزولی  در جدولی از این 
پانزده سال 1370 تا 1385 نشان داده شده است.
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بررسی الیحۀ بودجۀ 
1388
1387-

در این سال سهم بودجه به میزان زیادی افت داشته است.   

وضعیت موجود 
آموزش های فنی و 
حرفه ای در ایران 
کشورهای  و برخی 

توسعه یافته
1388

محمود 
محمدعلی-حمید 

صراف

-شکاف شهری-روستایی در آموزش فنی و 
حرفه ای.

کل سال 1386-1387: 330 هزار و 381 نفر.    آمار 
آمار روستایی: 173 هزار و 46 نفر.   
کمتر از 5 درصد آموزش ها به جمعیت 30 درصدی روستایی تعلق دارد.   

نگاهی به ساماندهی 
زمان آموزش در دورۀ 

ابتدایی
1390

-ساعات زمان آموزشی در یک سال 
تحصیلی.

کشورهای     میانگین ساعات تحصیلی دانش آموزان در یک سال در 
دنیا حدود هزار ساعت است، درحالی که تعداد این ساعات در ایران در 

 با محاسبۀ نسبی این ساعات 
ً
دبستان 600 الی 650 ساعت است. احتماال

در دورۀ راهنمایی و دبیرستان 750 الی 850 ساعت است.

بررسی وضعیت 
پوشش تحصیلی 
و ریشه کن کردن 

کشور بی سوادی در 
1390

حسین پوزش 
شیرازی

-نرخ بی سوادی در بازه های سنی مختلف.
-نرخ پوشش تحصیلی.

-نرخ بازماندگی از تحصیل.

کل بی سوادان ده سال به باال در سال 1390، 7.5 میلیون نفر     تعداد 
است، ولی 2.5 میلیون نفر از آن ها در میانگین سنی 10 تا 49 سال هستند، 

شاخص نرخ باسوادی بزرگساالن باالی پانزده
کشورهای     که از بخش اعظم  سال در سال 1389، 82 درصد است 

منطقه آمار پایین تری است.
نرخ پوشش واقعی تحصیلی دورۀ ابتدایی در سال 1385، 88.5 درصد    

است. در دورۀ راهنمایی 72.7 درصد و در دورۀ دبیرستان به 48.5 درصد 
کاهش می یابد.

گروه سنی 6 تا 17 سال بر اساس     کودکان بازمانده از تحصیل در  جمعیت 
سرشماری 1385، 3 میلیون نفر است.

بررسی وضعیت 
پیش دبستانی )با 

کید بر اسناد قانونی  تأ
و وظایف سازمان 
بهزیستی و وزارت 
آموزش و پرورش(

1392

لطف اهلل عباسی،
حسن پوزش 

شیرازی
کز دولتی از آموزش پیش دبستان. - سهم مرا

آمار سال 1390-1391 نشان می دهد مشارکت دولت در آموزش    
پیش دبستان تنها برای صدور مجوز بوده است. طبق آمار در این سال 

کز دولتی پیش دبستانی به صفر رسیده اند. مرا
مقایسۀ این رقم با پوشش 90 درصدی دولت در پیش دبستانی در سال    

1384-1385 نشان از شانه خالی  کردن دولت در این زمینه دارد.

جایگاه آموزش و 
پرورش در برنامه های 

توسعۀ
1394

کشوری 4.95.   -سرانۀ فضای آموزشی. متوسط 
مقایسۀ استانی موجود نیست.   

با نمایندگان مردم 
در مجلس دهم، 19: 
معرفی بخش آموزش و 

پرورش
1395

لطف اهلل عباسی-
موسی بیات

- شاخص نابرابری آموزشی )UNDP( -سال 
.1394

کسب نمرۀ 0.433 از یک در جایگاه 12     بر اساس این شاخص ایران با 
منطقه قرار دارد.

کستان و افغانستان قرار     در همین زمینه پس از ایران، سوریه، عراق، پا
دارند.

گرجستان، ازبکستان، قرقیزستان،     در مقابل، کشورهای اسرائیل، اردن، 
قزاقستان، ترکیه و رژیم صهیونیستی در وضعیتی بهتر از ایران قرار 

گرفته اند.

بررسی مسئلۀ 
»بازماندگی از تحصیل« 
و »بی سوادی« در نظام 
آموزش پرورش ایران

1397

موسی بیات-
فرحناز حسام

که     گزارش به تفصیل دربارۀ بی سوادی و بازماندگی از تحصیل  این 
کاربردی و  دو شاخص مهم فقر آموزشی هستند، داده ها و آمارهای 

کرده است و در متن این پژوهش به داده های آن  گردآوری  به روزشده ای 
کرد. اشاره خواهیم 



2. فقر و نابرابری در آموزش و پرورش

18

2- شاخص های فقر و نابرابری آموزشی و مرور برخی داده ها

پس از مرور پیشــینه های پژوهشــی موجود شاخص های عمدۀ نابرابری آموزشی در سطوح مختلف، شناسایی و دسته بندی 

که به عنوان متغیر وابســته در آمار سنجیده می شــود. در مقابل، بستر تغییرات  شــدند. در هســتۀ هر شــاخص یک معیار قرار دارد 

متغیرهای مســتقل عبارت اند از جغرافیای بین المللی، جغرافیای ملی، جنســیت، قومیت، توانایی های جسمانی و توانایی های 

فردی. همچنین هریک از این شــاخص ها ممکن اســت در ارتباط با یک تعریف اســتاندارد فقر یا برابری آموزشــی معنی دار شود یا 

کار برده شود. آنکه برای سنجش نابرابری به 

1.2. شاخص های فقر و نابرابری آموزشی3
کرد. برخی این  شــاخص های بســیاری برای ســنجش نابرابری در ابعاد و حوزه های مختلف آموزش و پرورش می توان تعیین 

کیفیت آموزش و  شــاخص ها منابــع را می ســنجند، برخی فرآیندهــای آموزش، برخی میزان دسترســی به آموزش و تعدادی دیگــر 

کار برده شوند.  گون می توانند برای اهداف متفاوت به  گونا گستردگی، شاخص های  نتایج آن را بررسی می کنند. به دلیل همین 

در جدول زیر دسته بندی از مهم ترین این شاخص ها ارائه شده است.

جدول 2: حوزه ها و شاخص ها در حوزۀ نابرابری آموزشی )برگرفته از پژوهش وزارت رفاه در این حوزه )مقدسی و همکاران، 1397، با اندکی تغییر(.

شاخص های نابرابری در 
منابع

شاخص های کالن 
نابرابری در سواد

شاخص های نابرابری در 
دسترسی به آموزش

شاخص های نابرابری در 
ماندگاری یا ادامۀ تحصیل

شاخص های نابرابری در 
خروجی های یادگیری

-شاخص نسبت معلمان 
واجد شرایط.

-شاخص سرانۀ فضای 
آموزش.

-شاخص نسبت معلم به 
دانش آموز.

-شاخص میزان ساعت 
آموزش در یک سال.

شاخص سواد جمعیت 
جوان

شاخص پوشش 
شاخص کیفیت یادگیری )تیمز شاخص ترک تحصیل.پیش دبستانی.

و پرلز(.

شاخص فقر آموزش 
)آلکایر فوستر(

شاخص پوشش واقعی مقطع 
شاخص میزان قبولی امتحانات شاخص تکرار پایه.ابتدایی.

نهایی.

شاخص نرخ ارتقا.شاخص بازماندگی تحصیلی.

شاخص شکاف نمرات امتحانات 
نهایی.

شاخص برابری فرصت 
دسترسی.

شاخص میانگین طول دورۀ 
تحصیل.

شاخص ضریب جینی پوشش 
تحصیلی.

شاخص ضریب جینی تعداد 
سال های تحصیل.

شاخص ضریب کارآیی.

شاخص افت تحصیلی.

ــی  ــا برخ ــت تنه ــده اس ــعی ش ــا س ــذا در اینج ــت؛ ل ــاره اس ــن ب ــاه در ی ــال 1397 وزارت رف ــش س ــه از پژوه ــاخص ها برگرفت ــش ش ــده در بخ گردآوری ش ــات  ــتر اطالع 3-  بیش
کاســتی ها برطــرف شــوند و طبقه بندی هــا بهبــود یابنــد )نــک: مقدســی و همــکاران، 1397(.
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که برآوردی  کالن توجه شده است؛ یعنی شاخص هایی  کثر شاخص های  که مشاهده می شود در این جدول به ا همان طور 

کــه هرچند جزئی تــر به نظر  کلــی از عملکــرد نظــام آمــوزش و پــرورش ارائــه می دهند. بــا این حال شــاخص هایی نیز وجــود دارند 

می رســند، اهمیــت بســیاری در ســنجش فقــر و نابرابری دارنــد. برای نمونه، امروز در سراســر جهان به پوشــش و تعداد ســنوات 

کالن آموزش و پــرورش تأثیر مســتقیم دارد.4 با  که بــر دیگر شــاخص های عملکــردی  پیش دبســتانی توجــه جــدی می شــود، چرا

کمتر مورد توجه قرار می گیرد. از ســوی دیگر  کافی در ســنجش عملکرد آموزش و پرورش  این حال به دلیل نبود پشــتوانۀ قانونی 

کار تأثیر  که بر مهارت های پس از دورۀ تحصیل و جذب در بازار  آموزش های فنی و حرفه ای حوزه ای در آموزش و پرورش اســت 

کز به سرمایه گذاری های جدی نیاز دارد و به همین دلیل توزیع عادالنۀ آن ها می تواند شاخصی  مستقیم دارد. تأسیس این مرا

که  مهم در سنجش عملکرد آموزش و پرورش به حساب آید. با این توضیح مقدماتی به توضیح شاخص هایی خواهیم پرداخت 

در جدول باال ذکر شده اند. 

1.1.2 شاخص نسبت معلمان واجد شرایط
کیفیت معلمان اســتفاده می شــود. درواقع در این شــاخص سنجیده می شــود چه میزانی از  این شــاخص به منظور ســنجش 

که تحصیالت عالــی باالتری دارند،  کــه معلمانی  معلمــان تحصیــالت عالــی دارند؛ البته پیش فرض اصلی این شــاخص این اســت 

غ از درســتی یا نادرســتی این پیش فــرض، برای ایــن پژوهش نابرابــری در توزیع  کیفیــت آموزشــی بهتــری نیــز ارائــه می دهنــد. فار

کیفیت  معلمــان بــا مــدارک تحصیلــی متفــاوت در مناطــق مختلف اهمیــت دارد. با این حــال به نظر می رســد با توجه به مســئلۀ 

آموزش دانشگاه های غیردولتی و همچنین اهمیت مهارت ها و انگیزه های معلمی، مدرک تحصیلی یگانه معیار سنجش نابرابری 

در این زمینه نیست.

2.1.2. شاخص های مرتبط با سواد
شاخص نرخ بی سوادی

بر اساس سرشماری سال 1395 بی سوادی جمعیت 10 تا 50 ساله، 2 میلیون و 692 هزار و 387 نفر است. همچنین جمعیت 

خ بی سوادی را در چهل سال  جوان بی سواد 431 هزار و 513 نفر اعالم شده است. طبق همین آمار رسمی ایران توانسته است نر

گفت عملکــرد آموزش و پرورش در رفع بی ســوادی بدون نقص  کاهش دهد. با وجود ایــن، هنوز نمی توان  گذشــته تــا حــد خوبــی 

بوده است. جدول خالصه ای از این عملکرد را نشان می دهد.

 A World Ready« کــودکان بــا نــام گزارشــی اختصاصــی دربــارۀ وضعیــت آمــوزش در ســال های اولیــن زندگــی  گذشــته  4-  بــه دلیــل اهمیــت ایــن موضــوع یونیســف ســال 
گزارش هــای ایــن ســازمان دربــارۀ موضــوع عــام آمــوزش نیــز همــاره یــک ســرفصل مهــم بــه آموزش هــای پیــش از دبســتان  گفتــه نمانــد در  کــرده اســت. نا to Learn« تهیــه 

اختصــاص دارد.



2. فقر و نابرابری در آموزش و پرورش

20

گذشته )مرکز ملی آمار( جدول 3: بی سوادی در رده های سنی مختلف طی 30 سال 

کشور )داده های خام هزینه و درآمد سال 1397-مرکز آمار ایران( جدول 4: نرخ باسوادی در 

کشور 87.5 درصد و شکاف باسوادی زنان و مردان نزدیک به 8  کل در  بر اساس آمار به روزشدۀ مرکز ملی آمار در سال 1397، نرخ باسوادی 
درصد است.

شکاف مرد و زن زن مرد کل

%7.71 %83.67 %91.38 %87.53 کشور

% 6.01 %87.74 %93.75 % 90.75 مناطق شهری

% 12.68 %71.4 %84.08 % 77.69 مناطق روستایی

گویای فاصلۀ استان های  کشور را نشان می دهد. ارقام این جدول  خ باسوادی در استان های مختلف  همچنین جدول زیر نر

کشور است.  گیالن با متوسط باسوادی  کردستان، خراســان جنوبی، اردبیل، زنجان، آذربایجان غربی و  سیســتان و بلوچســتان، 

کردستان، اردبیل و خراسان جنوبی بیش  همچنین در زمینۀ نابرابری جنسیتی باسوادی نیز استان های سیستان و بلوچستان، 

از 12 درصد شکاف دارند.
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جدول 5: نرخ باسوادی استانی )داده های خام هزینه و درآمد سال 1397-مرکز آمار ایران(

خ باسوادیاستان خ باسوادیاستاننر نر

83.21 %ایالم85.91 %مرکزی

86.82 %کهگیلویه و بویراحمد82.03 %گیالن

88.82 %بوشهر87.73 %مازندران

82.73 %زنجان83.86 %آذربایجان شرقی

88.74 %سمنان82.83 %آذربایجان غربی

91.84 %یزد84.00%کرمانشاه

87.01 %هرمزگان88.09 %خوزستان

93.39 %تهران88.82 %فارس

82.93 %اردبیل87.01 %کرمان

91.11 %قم89.14 %خراسان رضوی

86.49 %قزوین86.45 %اصفهان

83.61%گلستان%79.37سیستان و بلوچستان

86.16%خراسان شمالی82.63%کردستان

82.82%خراسان جنوبی83.35%همدان

94.12%البرز84.66%چهارمحال و بختیاری

83.78%لرستان

شاخص های نابرابری در سواد

که نهادهای سنجش نابرابری  نابرابری در سواد، مشمول مجموعه شاخص هایی دربارۀ اندازه گیری نابرابری آموزشی می شود 

برای تعیین نابرابری در آموزش از آن ها اســتفاده می کنند. ازجمله این شــاخص ها می توان به شــاخص تعیین شــدۀ آلکایر فوســتر 

گذران ســال های تحصیل معیار مقایســه و تعیین  کرد. در تمام این شــاخص ها، متوســط  و شــاخص ضریب جینی آموزش اشــاره 

کرده اند  که رستمی و همکاران در سال 1395 در وزارت رفاه بر اساس روش آلکایر و فوستر تهیه  گزارشی  نابرابری قرار می گیرد. در 

کالس ســواد  کمتر از هشــت  کودک شــش تا هجده ســال با  که اعضای آن ها بیشــتر از پنج ســال تحصیل نکرده اند یا  خانوارهایی 

)متناســب با ســن( دارند دچار فقر آموزشــی نامیده شــده اند. بر این اساس خانواده های استان سیســتان و بلوچستان بیشترین 

آسیب را در ُبعد آموزش )17 درصد در خانوارهای شهری و 41 درصد در خانوارهای روستایی( دارند. پس از آن ها در ُبعد روستایی 

کمترین آسیب  کرمان و سمنان بیشترین میزان فقر آموزش را دارند. از سوی دیگر  به ترتیب یزد و تهران و در ُبعد شهری به ترتیب 

در ُبعــد آمــوزش در مناطق شــهری به اســتان البرز )3 درصد( و در مناطق روســتایی به بوشــهر )11 درصد( تعلــق دارد. به طورکلی، 

کشوری دارد. میانگین فقر آموزش در چهار استان سیستان و بلوچستان، یزد، تهران و آذربایجان غربی فاصلۀ زیادی با میانگین 
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نمودار 1: درصد شاخص فقر آموزش در مناطق شهری در سال 1395)رستمی و همکاران(

که حســن زاده و راغفر انجام داده اند، مقایســۀ وضعیت تاریخی شــاخص ســواد در طول ســه دهه نشــان  در پژوهــش دیگــری 

کشــوری شــاخص تغییر چشــمگیری داشــته اســت، اما شــکاف منطقه ای و شهری-روســتایی در آن همچنان  می دهد میانگین 

کشــور، شــکاف منطقه ای فقر آموزش بین  کلی فقر آموزش در طول ســه دهه در  کاهش  به قوت قبل باقی اســت. درواقع علی رغم 
کمتربرخوردار بیشتر شده است.5 استان های برخوردار و 

نمودار 2: روند شکاف منطقه ای در فقر آموزش از سال 1363-1390: شهری روستایی )حسن زاده و راغفر، 1392(

گلســتان، خراســان رضــوی، خراســان شــمالی. ســمنان؛ منطقــه  5-  منطقــه 1: آذربایجــان غربــی، آذربایجــان شــرقی و اردبیــل؛ منطقــه 2: اســتان های شــمالی؛ منطقــه 3: 
4: سیســتان و بلوچســتان، خراســان جنوبــی و هرمــزگان؛ منطقــه 5: اســتان تهــران؛ منطقــه 6: قــم، مرکــزی، قزویــن، منطقــه 7: اصفهــان، یــزد و فــارس؛ منطقــه 8: 

کردســتان و زنجــان. کرمانشــاه، همــدان،  کهگیلویــه و بویراحمــد، چهارمحــال و بختیــاری و خوزســتان؛ و منطقــه 9: لرســتان، ایــالم،  بوشــهر، 
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3.1.2. شاخص های نابرابری در دسترسی به آموزش
شاخص پوشش پیش دبستانی

کیفیت تحصیلی مقاطع بعدی نیز تأثیرگذار  که میزان آن در  شاخص پوشش پیش دبستانی از مهم ترین شاخص هایی است 

گســترش هدفمنــد آموزش  کمــک به  کیفیــت آمــوزش در ایران  گــزارش بانــک جهانــی یکــی از راه هــای مهــم بهبــود  اســت. طبــق 

که در ســال 2003 در ایران تولید شــده است معتقد اســت: »تأثیر مثبت دورۀ پیش دبستانی بر  گزارش  پیش دبســتانی اســت. این 

کرد. مطالعۀ پرلز ســال در ســال 2001 تأثیر آموزش  بهبــود میــزان تحصیــالت و شکســتن چرخــۀ فقر را می توان در مــورد ایران ثابت 

کرده اســت. ایران در زمینۀ مهارت خواندن و نوشــتن در مقایســه با 24  پیش دبســتانی بر پیشــرفت خواندن و نوشــتن را بررســی 

کشــور از آخر رتبۀ ســوم را دارد، اما تنها یک ســال آموزش پیش دبســتانی، میانگین پیشــرفت در امتیاز مهارت خواندن و نوشــتن 

در آزمــون پرلــز را 11 درصــد افزایــش داده اســت«. همچنین اهمیت ویژۀ این دوره بــرای نوآموزان ایران مربوط بــه مناطق دوزبانه 

گذراندن دورۀ پیش دبســتانی اســت. مقطع پیش دبســتان  کشــور در فقدان  کــودکان مقطــع ابتدایی ایــن مناطق از  و مشــکالت 

طبق قانون در ایران دو ســال پیش از آغاز دورۀ ابتدایی اســت، اما تحصیل در این دوره از نظر قانونی اجباری و رایگان نیســت و 

کید شود مشارکت دولت  خانواده ها به شکل اختیاری و با هزینۀ خود در این مقطع ثبت نام می کنند. در همین باره الزم است تأ

در پوشش دورۀ پیش دبستانی نزدیک به »صفر« است.

= شاخص پوشش پیش دبستانی
     

تأثیر ثابت شدۀ این دوره بر کل دوران تحصیل )به ویژه در مناطق دوزبانه( باعث شده است تا در سی سال گذشته برنامه هایی 

خ پیش دبستانی به دلیل تکثر متولیان در این حوزه  کنونی نر که آمار  برای افزایش پوشــش پیش دبســتان اجرا شــود. در شرایطی 
گزارش توسعۀ انسانی تا 58 درصد در »گزارش آموزش برای همه«(.6 محل مناقشه است )از 42 درصد در 

خ پوشش پیش دبستانی میان مناطق شهری و روستایی، از دهۀ 80 تا 90 در ایران  گزارش آموزش برای همه، اختالف نر طبق 

خ ثبت نام خالص  گزارش، نــر تغییــری نداشــته و 15 تــا 20 درصــد فاصله میان ایــن دو منطقه همواره برقرار بوده اســت. در همین 

خ ثبت نام ناخالص در سال 1391، 35 درصد اعالم شده  خ ثبت نام ناخالص در سال 1378، 15 درصد و نر ارائه نشده است، اما نر

کشورهای عرب درصد پایین تری است. با این حال به نظر می رسد در دهۀ  کشورهای منطقه و  است. این درصد نسبت به دیگر 

کمی جبران خواهد شد. 90 و با تصویب دستورالعمل پیش دبستانی رایگان در مناطق دوزبانه، این شکاف در این مناطق 

کــه دولت تقریبًا هیچ مشــارکتی در ارائۀ این آموزش ها  نکتــۀ نگران کننــده اما دربارۀ آموزش پیش دبســتانی در ایران آن اســت 

گزارش نگارش شــدۀ ســال 1392 مرکز پژوهش های مجلس، ســهم دولت از آموزش دورۀ پیش دبســتان صفر اعالم شده  ندارد. در 

که دولت برخی سیاســت ها را برای ارائۀ آمــوزش رایگان در این مقطــع از طریق خرید خدمت از  اســت؛ البتــه ایــن بدان معناســت 

بخش خصوصی انجام می دهد.

6-  EFA)Education For All(
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کل شاخص پوشش واقعی مقطع ابتدایی و 

گویا برای بررســی وضعیت عدالت آموزشــی در ایران اســت. مقاطع ابتدایی  شــاخص پوشــش مقطع ابتدایی از شــاخص های 

کشــورهای جهان به عنوان دورۀ الزم التعلیم محســوب می شوند. به همین دلیل  و دورۀ اول متوســطه در ایران مانند بســیاری از 

کل  که نیز سواد  پوشش این مقاطع از اولویت های آموزش ایران بوده است. همچنین اهمیت پوشش ابتدایی در شاخص دیگر 

کشور است اثر مستقیم دارد، اما برای محاسبۀ پوشش تحصیلی در هر دوره ای دو شاخص وجود دارد: جمعیت 

که در آن  پوشش تحصیلی ظاهری: این شاخص برای دورۀ تحصیلی معین، از تقسیم تعداد دانش آموزان یک دورۀ تحصیلی 

کرده اند و در سن متعارف و خاص همان دورۀ تحصیلی قرار دارند بر تعداد جمعیت در سن متعارف همان  دورۀ تحصیلی ثبت نام 

کند. که به دلیل وجود تکرار پایه و وقفۀ تحصیلی ممکن است از عدد 100 نیز تجاوز  دوره، ضربدر 100 به دست می آید 

کــه در آن دورۀ تحصیلی  پوشــش تحصیلــی واقعــی: این شــاخص بــرای دورۀ تحصیلی معین از تقســیم تعــداد دانش آموزانــی 

کرده انــد و در ســن متعارف همان دورۀ تحصیلی قــرار دارند بر تعداد جمعیت الزم التعلیم یا در ســن متعارف همان دورۀ  ثبت نــام 

تحصیلــی، منهــای مــردودان مشــغول بــه تحصیــل در آن ضربدر 100 به دســت می آیــد. درصد اشــتغال به تحصیل واقعــی همواره 

کمتــر یا مســاوی 100 خواهد بود. تفاضل درصد اشــتغال به تحصیل واقعی از 100 نشــان می دهــد چه درصدی از جمعیت  عــددی 

در سن متعارف یک دورۀ تحصیلی از تحصیل در مدارس محروم اند یا به دلیل داشتن سابقۀ تکرار پایه، وقفۀ تحصیلی یا جهش 

که  کل در سال 1395، معادل 92.11 درصد است  خ پوشش تحصیلی  تحصیلی در دورۀ دیگری تحصیل می کنند. بر اساس آمار نر

در مقایسه با سال 1365 رشدی 25 درصدی را نشان می دهد.

جدول 6: مقایسۀ نرخ پوشش تحصیلی خالص )به نقل از مرکز پژوهش های مجلس، 1397(7

کشــورهای جهان به عنوان دورۀ الزم التعلیم محســوب می شــوند و به  مقاطع ابتدایی و راهنمایی در ایران، مانند بســیاری از 

همین دلیل شاخص پوشش تحصیلی ظاهری مقطع ابتدایی یکی از شاخص ها برای بررسی وضعیت نابرابری آموزشی در ایران 

که 51 درصد بوده تقریبًا به 100 نزدیک شــده اســت، اما همچنان  کلی از ســال 1350  گرچه میانگین  اســت. دربارۀ این شــاخص ا

خ پوشــش مقطع دبســتان بارز اســت و مناطق محروم، مرزنشــین و دوزبانه مانند سیســتان و بلوچســتان،  شــکاف اســتانی در نر

خ ثبت نام دبســتان را دارند. بر  کمترین نــر کردســتان و آذربایجــان غربــی در ســال های اخیــر بــا حدود 90 درصد پوشــش تقریبــی، 

7-  »بررسی مسئلۀ »بازماندگی از تحصیل« و »بی سوادی« در نظام آموزش و پرورش ایران«، 1397.
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خ پوشش دورۀ ابتدایی در ایران 98.71 درصد است. این رقم در مناطق شهری 98.80 درصد  اساس داده های مرکز آمار ایران، نر

که نشــان دهندۀ نبود شــکاف میان شــهر و روســتا در این زمینه است. در جدول زیر،  و در مناطق روســتایی 98.49 درصد اســت 

کشور نشان داده شده است. این جدول نشان دهندۀ شکاف معنادار وضعیت استان  خ پوشــش دورۀ ابتدایی در اســتان های  نر

کشور در این زمینه است. سیستان و بلوچستان با دیگر استان های 

جدول 7: نرخ پوشش تحصیلی ظاهری دورۀ ابتدایی استانی در سال 1397 )داده های خام هزینه و درآمد سال 1397-مرکز آمار ایران(

خ پوشش ابتداییاستان خ پوشش ابتداییاستاننر نر

98.82 %ایالم97.82%مرکزی

99.74%کهگیلویه و بویراحمد99.17%گیالن

97.05 %بوشهر99.23%مازندران

99.69 %زنجان99.80 %آذربایجان شرقی

96.89 %سمنان99.40آذربایجان غربی

97.44 %یزد99.76 %کرمانشاه

98.18 %هرمزگان99.5 %خوزستان

99.08 %تهران98.49%فارس

99.49 %اردبیل99.25 %کرمان

99.37 %قم98.57 %خراسان رضوی

98.05 %قزوین99.93 %اصفهان

98.58 %گلستان93.12 %سیستان و بلوچستان

98.72 %خراسان شمالی98.92 %کردستان

99.81 %خراسان جنوبی99.95 %همدان

99.6 %البرز98.24 %چهارمحال و بختیاری

99.25 %لرستان

خ پوشــش تحصیلی واقعی )بــا حذف مــردودان( درصــد پایین تری از پوشــش ابتدایــی و راهنمایی را نشــان  بــا ایــن حــال، نــر

می دهد.

جدول 8: نرخ پوشش تحصیلی واقعی در سه مقطع در سال 1385)مرکز پژوهش های مجلس، 1390: 1(

خ پوشش واقعی تحصیلیمقطع تحصیلی نر

88.5مقطع ابتدایی

72.7مقطع راهنمایی

48.5مقطع دبیرستان
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شاخص بازماندگی تحصیلی

کردند: »مرکز  دو مرکز بین المللی، شاخص های مرتبط با بازماندگی تحصیلی را در دو مقطع دهۀ 70 و دهۀ 80 در ایران بررسی 

گزارشی با عنوان  بین المللی میکس«؛ و »مرکز بین المللی داده و سیاســت آموزش8«. مرکز داده و سیاســت آموزش در ســال 1386 

که در  کودکان بازمانــده از تحصیل معیار قــرار داد: »کودکانی  کرد و در آن تعریف زیــر را برای  »بازماندگــی تحصیلــی در ایــران« ارائــه 

بازۀ سنی هفت تا چهارده سال در حال تحصیل در مدرسه نبودند یا به جای تحصیل در مدرسه در مهدکودک مشغول تحصیل 

کودکان بازۀ سنی هفت تا  کودکان در سرشــماری خانوار با جمعیت  بودند. شــیوۀ ســنجش بر اســاس مقایسۀ یافته های جمعیت 

چهارده سال )بر اساس ماه تولد در ثبت احوال( است«.

که یک دهه بعد )ســال 1395- در زمینۀ نابرابری و فقر اســتانی مربوط به این شــاخص، محاســبات پژوهشــی در وزارت رفاه 

خ بازماندگی از تحصیل در دورۀ  گویای شــکاف اســتانی است و نشان می دهد بیشترین نر گرفته اســت نیز همچنان  1396( انجام 

دبستان با فاصلۀ بسیار نسبت به دیگر استان ها به سیستان و بلوچستان تعلق دارد. بازماندگی از تحصیل در این استان نزدیک 

کمتر از 2.6 درصد اســت. اســتان های لرســتان، خوزســتان و  کشــور  خ در دیگر اســتان های  بــه 9 درصــد بــوده، درحالی کــه این نر

آذربایجان غربی نیز بیشترین درصد بازماندگی از تحصیل را پس از سیستان و بلوچستان دارند.

گزارشی مدعی است با وجود میانگین حدوداً 80 درصدی پوشش تحصیلی واقعی جمعیت  مرکز پژوهش های مجلس نیز در 

گروه سنی مشمول تحصیل  گفت بر اساس سرشماری سال 1385، بالغ بر 3 میلیون نفر از افراد  سنی شش تا هفده ساله می توان 

گزارش متأخرتر  در بیرون مدرســه قرار دارند و به آموزش دسترســی ندارند )مرکز پژوهش های مجلس، 1390: 25(. با این حال در 

که بخشی  کودکان بازمانده از تحصیل به طورکلی 747 هزار و 911 نفر است  مرکز پژوهش ها، بر اساس آمار سال 1395-1396 تعداد 

کرده اند )مرکز پژوهش های مجلس، 97(. از آن ها اصاًل وارد مدرسه نشده اند و برخی دیگر ترک تحصیل 

شاخص برابری فرصت

که نتایج نابرابری به  ح می کند  کتاب برابری فرصت اســاس این ایده را مطر نظریۀ برابری فرصت ایدۀ اصلی رومر اســت. او در 

کنترلی بر آن ها ندارد، مانند جنســیت، نژاد و محل  که وی هیچ گونه  دو مؤلفه تقســیم می شــود: 1. نابرابری ناشــی از شــرایط فرد 

که نتایج آن متأثر از انتخاب فرد است. در این چارچوب نابرابری ناشی از شرایط،  تولد تحصیالت؛ و 2. نابرابری ناشی از تالش فرد 

کاهش امید  ناعادالنه و نابرابری ناشــی از تالش عادالنه تلقی می شــود. نابرابری فرصت در آموزش، موجب اتالف اســتعداد افراد و 

کاهش نابرابری فرصت آموزشــی می توان عالوه بر بهبود توزیع آموزش، ابعاد دیگری مانند رفاه،  گیر می شــود. با  به شــکوفایی فرا

درآمد، مشارکت عمومی و بهداشت را نیز بهبود بخشید. در اینجا، مقصود از برابری فرصت آموزشی، بی تأثیری شرایطی همچون 

کودک هستند و بر شانس دسترسی او تأثیر دارند.  کنترل  ج از  که همگی خار جنسیت، نژاد، محل تولد یا پیشینۀ خانوادگی است 

که این شاخص ها به طور مستقیم سیاست گذاران را از مقدار ضروری  مزیت به کارگیری این روش نسبت به دیگر روش ها این است 

گاه می ســازد؛ بنابراین  گروه های محروم بــرای توزیع منصفانــه فرصت ها آ گروه هــای برخوردار بــه  انتقــال فرصت هــای آموزشــی از 

8-  EPDC )The Education Policy and Data Cente(
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کارآمدی شــرایطی همچون جنســیت، نــژاد، محل تولد یا پیشــینۀ خانوادگی بر  شــاخص برابــری فرصت آموزش، نشــان دهندۀ نا

شــانس دسترســی به آموزش اســت. این شــاخص در ایران تنها برای یک پایه محاسبه شده است و نشــان می دهد در پایۀ پنجم 

کشــور فرصت نابرابری در دسترســی به آموزش داشــته اند )این شــاخص نســبت به سال 1383،  کودکان در  ابتدایی، 22 درصد از 

10 درصد بهبود داشــته اســت(. در این مطالعه نشــان داده شده اســت افزایش میانگین تحصیالت والدین و سرانۀ درآمد خانوار، 

کودکان را افزایش داده است )ابونوری و محمدی،1396(. احتمال حضور به موقع 

ضریب جینی پوشش تحصیلی

استفاده از ضریب جینی پوشش تحصیلی برای نشان دادن میزان نابرابری پوشش تحصیلی درمجموع آموزش های عمومی 

و متوســطه در استان هاســت. ضریــب جینی از مقایســۀ نســبت تجمعی تعــداد دانش آموزان هر اســتان به مجمــوع دانش آموزان 

گروه ســنی  گروه ســنی مربوطه در هر اســتان به جمعیت  کشــور بــرای آمــوزش مــورد نظر با نســبت تجمعی تعداد افراد الزم التعلیم 

کوچک تر باشد، توزیع  کشــور به دســت می آید. مقدار این ضریب بین »صفر و یک« متغیر اســت و هرچه مقدار آن  کل  ذی ربط در 

که نفیسی در سال  گرفته اســت. در پژوهشــی  دانش آموزان بین اســتان ها با توجه به افراد الزم التعلیم اســتان متناســب تر صورت 

کوچک اســت و این خود نشــانۀ توزیع نســبتًا برابر  1372 و 1376 انجــام داده نشــان داده اســت: »اواًل، مقــدار ایــن ضرایب خیلی 

کاهش  کلیۀ ســطوح آموزش های عمومی و متوســطه  آموزش در استان هاســت؛ و ثانیًا، ضریب جینی به جز آموزش ابتدایی برای 

کشــور اســت«. درمجموع برای ســه مقطع ضریب  کاهش نابرابری در پوشــش تحصیلی بین اســتان های  که نمایانگر  یافته اســت 

جینی در سال 1372 برابر با 0.0488 است و در سال 1378 به 0.0491 رسیده است.

دسترسی به آموزش های آنالین

کرونا باعث شــروع تغییری مهم در ابزارها و شــیوه های آموزش و حرکت به ســمت پارادایم آموزش آنالین شــده  شــیوع ویروس 

است. ابعاد تغییرات ناشی از این رخداد تاریخی هنوز ناشناخته است، ولی از همین ابتدا اهمیت دسترسی به آموزش های از راه 

گرفته اســت. این دسترســی شــامل مؤلفه هایی ازجمله دسترســی به وســیلۀ دیجیتال متناسب، دسترسی  دور در مرکز توجه قرار 

کالس های آنالین و سواد دیجیتال است. تعریف شاخص ها در این حوزه هنوز به نقطۀ وفاق  به اینترنت پرسرعت، دسترسی به 

نرســیده اســت و بحث هــا دربــارۀ آن ادامه دارد، لیکن علی الحســاب می توان به دسترســی آســان به وســایل دیجیتــال متصل به 

کرد. در ایران این عدد هنوز به طور دقیق اعالم نشــده اســت. در این باره،  کید  اینترنت به عنوان شــرط اولیۀ این نوع از آموزش تأ

که از 60 تا 85 درصد در نوســان اســت. در آخرین اظهارنظر مســئوالن آموزش و  کنون اعالم شــده اســت  برآوردها و آمار مختلفی تا

کنند.9 با این حال چنین  پرورش، 78 درصد دانش آموزان توانسته اند به سامانۀ شاد آموزش و پرورش وارد شوند و از آن استفاده 

آمارهایی نشان نمی دهند به چه میزان دسترسی به این آموزش ها برای دانش آموزان آسان و مؤثر بوده است. آنچه مسّلم است 

کشور به حداقل امکانات است. کمتربرخوردار  دسترسی نداشتن بسیاری از دانش آموزان در مناطق 

9-  https://www.seratnews.com/fa/news/504648
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4.1.2. شاخص های نابرابری در ماندگاری یا ادامۀ تحصیل
شاخص ترک تحصیل

کشــور در نگهــداری دانش آمــوزان اســت. میــزان تــرک تحصیــل  خ تــرک تحصیــل نشــان دهندۀ توانایــی سیســتم آمــوزش  نــر

که نظام آموزشــی به دلیل بی کفایتی متحمل آن می شــود. بر اســاس برخــی از تحقیقات، ترک  نشــان دهندۀ میــزان اتالفــی اســت 

کند و دچار بی سوادی شود.  که فرد آموزش های پیشین را نیز فراموش  تحصیل حتی در برخی از پایه های ابتدایی سبب می شود 

خ  خ معکوس نر خ ماندگاری )این نر یافته های پژوهش وزارت رفاه )مقدسی و همکاران، 1397( نشان می دهد با وجود افزایش نر

ترک تحصیل اســت( تا 98.9 درصد در ابتدایی و 96.6 درصد در متوســطۀ اول، شــکاف اســتانی در این مقاطع همچنان باالست 

کهگیلویه و بویراحمد )3.3( در ابتدایی و سیســتان و بلوچســتان  و ســه اســتان سیســتان و بلوچســتان )5.3(، لرســتان )3.5( و 

خ ها را در ترک تحصیل دارند. نکتۀ مهم دیگر در  )9.7(، آذربایجان غربی )5.08( و خراســان شــمالی )5.07( به ترتیب باالترین نر

گزارش مرکــز پژوهش های مجلس در  کشــور اســت. بر اســاس  کودکان فاقد مدرک هویتی در مناطق مختلف  ایــن رابطــه موضــوع 

که باید آن ها را به آمار رســمی بازماندگی  کودکان ایرانی فاقد شناســنامه 400 هزار تا یک میلیون نفرند  ســال 1397 برآورد می شــود 

کید می شود آمار بازماندگی از تحصیل در ایران آن چنان مغشوش است  گزارش تأ کنیم. عالوه بر این در همین  از تحصیل اضافه 
کرد.10 کتفا  گزارش های رسمی در این باره ا که نباید تنها به 

شاخص ضریب جینی تعداد سال های تحصیل

از ایــن شــاخص عمدتــًا دو نهــاد بین المللــی »بانــک جهانــی« و »برنامــۀ پیشــرفت و توســعۀ ملل متحد یــا برنامۀ عمــران ملل 

گزارش توســعۀ انسانی، شاخصی با عنوان »نابرابری آموزش اتکینسون«  متحد«11 اســتفاده می کنند. برنامۀ عمران ملل متحد در 

که در آن توزیع تعداد ســال های تحصیل بر اســاس سرشــماری خانوار محاسبه می شود. ضریب جینی آموزش بانک  ارائه می کند 

گروه های ســنی مختلــف را برحســب توزیع منطقه ای محاســبه  جهانــی نیــز بــه همیــن شــکل اختالف تعداد ســال های تحصیــل 

که در مقایسه  گزارش توسعۀ انسانی وضعیت نابرابری آموزش در ایران در سال 1395-1396، 0.37 اعالم شده است  می کند. در 

کشــورهای توســعه یافته 2 تا 3 برابر بیشتر است. وضعیت این  با ضریب 0.25 در میانگین جهانی، 1.5 برابر بیشــتر و در مقایســه با 

گزارش شده است. شاخص از سال 2013 تا 2017 به صورت ثابت 

5.1.2. شاخص های مرتبط با تکرار پایه
کارآیی  که نشــان دهندۀ میزان اتالف نظام آموزشــی اســت. عدم  تکرار پایه یا ثبت نام دانش آموزان مردودی شــاخصی اســت 

درونــی ســبب افزایــش هزینه هــای نظام آموزشــی می شــود و یکــی از نتایــج آن دانش آمــوزان تکرار پایه ای هســتند. تغییــرات این 

کیفیت تحصیلی است  گون و مقایسۀ آن ها با یکدیگر نشان دهندۀ شکاف  گونا شاخص در مناطق مختلف و در مقاطع تحصیلی 

10-  یکی از ساختارهای قانونی مرتبط با این مسئله، اجباری نبودن دورۀ دوم متوسطه در ایران است.
11-  UNDP)United Nations Development Programme(
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کیفیت آموزش نظر داشــته باشــد.  کاهش هزینه به افزایش  و توجــه به آن ســبب می شــود سیاســت گذار برای افزایش بهــره وری و 

کرد تا وضعیت آموزشی حاد در نقاط خاص شناسایی شوند. کمک خواهند  شاخص های مرتبط با این موضوع به طور خاص 

 شاخص نرخ ارتقای دانش آموزان به تفکیک مقاطع و پایه های تحصیلی )شکاف منطقه ای در سال 1395-1396(

کســر دانش آمــوزان تکــرار پایــۀ ثبت نام شــده از تعــداد دانش آمــوزان ثبت نام شــده در پایۀ مورد نظر به دســت  ایــن شــاخص از 

خ ارتقا در مقطــع ابتدایی در  می آیــد. محاســبۀ مقدســی و همکاران نشــان می دهد در ســال تحصیلــی 1395-1396، باالترین نــر

خ ارتقا به اســتان های سیســتان و بلوچســتان،  میان اســتان ها به ســه اســتان، تهران، البرز و مازندران تعلق دارد و پایین ترین نر

خ ارتقای  خ ارتقای 102 درصد و سیستان و بلوچستان با نر کهگیلویه و بویراحمد و خراسان شمالی تعلق دارد. استان تهران با نر

کهگیلویه  90 درصد بیش از 10 درصد اختالف دارند. در حوزۀ شــکاف جنســیتی نیز دو اســتان دارای بیشترین شکاف عبارت اند از 

کهگیلویه و بویراحمد پسران 2 درصد بیش از دختران ارتقای آموزشی در مقطع ابتدایی دارند  و بویراحمد و هرمزگان. در استان 

خ ارتقای دختران بیش از پســران است )96 به  و نســبت 96 درصد به 94 درصد اســت و در اســتان هرمزگان با اختالف 2 درصد، نر

خ ارتقای اســتان ها به ترتیب تعلق دارد به اســتان های تهران )100 درصد(، البرز  98 درصد(. در حوزۀ متوســطۀ اول نیز باالترین نر

خ ارتقا به استان های سیستان و بلوچستان )88 درصد(، خراسان شمالی  )99 درصد( و مازندران )98.6 درصد( و پایین ترین نر

)93.6 درصــد(، آذربایجــان غربی )93.8 درصد( تعلق دارد. شــکاف جنســیتی در مقطع متوســطۀ اول نیز در اســتان سیســتان و 

خ ارتقای تحصیلی پسران بیش از دختران بوده است. کردستان )2.6 درصد( و نر بلوچستان )2.8 درصد(، در استان 

شاخص میانگین طول دورۀ تحصیل

که  که میزان اتالف را نشــان می دهد. در این شــاخص تمام مواردی  این شــاخص نیز ازجمله مهم ترین شــاخص هایی اســت 

ک ایده آل فراغــت از تحصیل در هر دورۀ تعداد ســال های آن مقطع  اتــالف هزینــه نیز به شــکل مســتتر لحاظ می شــود. درواقع مال

خ تکــرار پایه و ترک تحصیل میــزان تخطی از  اســت. ایــن شــاخص تعییــن می کند محاســبۀ اینکه به شــکل میانگین با توجــه به نر

کرد: ایده آل چقدر است. برای محاسبه آن باید از فرمول زیر اقدام 

گزارش  غ التحصیالن شش ساله  در این زمینه، محاســبۀ آماری مربوط به ســال های اخیر انجام نشــده است، ولیکن تعداد فار

ملــی ارزیابــی و تحلیــل عملکــرد دورۀ آمــوزش و پــرورش عمومی در دهۀ 1380 )مؤسســۀ فرهنگــی منادی تربیــت معاونت آموزش 

که از  غ التحصیالن در دورۀ ابتدایی است؛ به گونه ای  کاهش ساالنۀ مدت تحصیل فار عمومی و امور تربیتی، 1382( نشان دهندۀ 

5.39 در سال تحصیلی 1370-1371 به 5.19 در سال تحصیلی 1379-1380 رسیده است
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کارآیی و نسبت اتالف شاخص ضریب 

کند تا به آن پایه برســد ضربدر تعداد  که هر دانش آموز باید طی  کارآیی هر پایۀ تحصیلی عبارت اســت از: تعداد ســال هایی  ضریب 

کارآیی  غ التحصیل شــده اند تقســیم بر مجمــوع تعداد دانش آموز واقعی تــا پایۀ مورد نظر. شــاخص ضریب  کــه از پایــۀ قبل فار افــرادی 

کارآتر خواهد بود. شــاخص نســبت اتــالف دقیقًا  کمتــر از یــک اســت و هرچقدر به عدد یک نزدیک تر باشــد سیســتم آموزشــی  همــواره 

که تمام دانش آموزان یک دورۀ تحصیلی خاص بدون  کارآیی اســت. نســبت ایده آل وقتی حاصل اســت  نقطۀ مقابل شــاخص ضریب 

هیچ گونه تکرار یا وفاتی دوره را به پایان برســانند. بدیهی اســت هرگونه افزایشــی در نســبت مزبور به معنی افزایش هزینه های آموزشی 

کارآمدی  که در اثر عملکرد ضعیف نظام آموزشی حاصل می شود؛ بنابراین میزان این شاخص هرچه بیشتر از یک باشد نشانۀ نا است 

کشور  کل  گزارش ســیمای توســعۀ آموزشــی اســتان ها در دهۀ 70، »در ســال 1370 دورۀ آموزش ابتدایی در  سیســتم اســت. بر اســاس 

کارآیی را داشــتند به ترتیب سیســتان و بلوچســتان  کمترین  کــه  کارآیی داشــته اســت«. در این ســال اســتان هایی  حــدود 80 درصــد 

کارآیی سیستم آموزشی در سطح  )66.5%(، آذربایجان غربی )70.2%( و هرمزگان )70.4%( هستند. بر همین اساس »در سال 1378 

کشور افزایش یافته و این ضریب بیش از 90 درصد است. سه استان آخر در این سال به ترتیب سیستان و بلوچستان )74%(، اردبیل 

)84.3%( و آذربایجان شرقی )84.3%( هستند«)دفتر همکاری های علمی بین المللی آموزش و پرورش و یونیسف، 1381(.

شاخص افت تحصیلی

گرفته شــده اســت و آموزش و پــرورش را به  کاربــرد اصطــالح افــت تحصیلــی یا اتــالف در آموزش و پــرورش از زبان اقتصاددانان 

کرده و نتیجۀ مطلوب  که باید به محصول نهایی تبدیل می شــد تلف  که بخشــی از ســرمایه و مواد اولیه را  صنعتی تشــبیه می کند 

کاربرد اصطالح قصور و واماندگی در تحصیل مطلوب تر است. وقتی صحبت از افت تحصیلی می شود  را به بار نیاورده است؛ البته 

منظور تکرار پایۀ تحصیلی در یک دوره و ترک تحصیل پیش از پایان دوره اســت )ســهرابی، 1373(؛ به عبارت دیگر افت تحصیلی 

شامل جنبه های مختلف شکست تحصیلی، چون غیبت مطلق از مدرسه، ترک تحصیل پیش از موعد مقرر، تکرار پایۀ تحصیلی، 

کیفیت نازل تحصیالت می شــود. منظــور از افت تحصیلی  نســبت میــان ســنوات تحصیلی دانش آموز و ســال های مقرر آمــوزش و 

کاهش عملکرد تحصیلی و درسی دانش آموز از سطح رضایت بخش به سطح نامطلوب است.

کیفیت( 6.1.2. شاخص های نابرابری در خروجی های یادگیری )قبولی و 
نمرات آزمون تیمز و پرلز؛ شکاف منطقه ای، طبقاتی و جنسیتی

مطالعــۀ بین المللــی رونــد آمــوزش ریاضیات و علــوم )تیمز( و مطالعۀ بین المللی پیشــرفت ســواد خواندن )پرلــز(، از مهم ترین و 

کشــور  که عملکــرد تحصیلی دانش آموزان بیش از 60  وســیع ترین مطالعــات تطبیقــی در قلمرو ارزشــیابی پیشــرفت تحصیلی اســت 

کشور جمهوری اسالمی ایران نیز از سال 1370 شمسی برابر با 1991  جهان را در دروس ریاضیات، علوم و سواد خواندن می سنجد. 

کنون در شــش مطالعة تیمــز در فاصلة ســال های 1995، 1999، 2003،  کرد و تا میــالدی رســمًا همــکاری خــود را با ایــن انجمن آغاز 

کرده است. 2007، 2011، 2015 و پیشرفتۀ تیمز 2008 و نیز در سه مطالعۀ پرلز در فاصلة سال های 2001، 2006، 2011 و 2016 شرکت 
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این آزمون ها عالوه بر سنجش سطح یادگیری، اطالعاتی را دربارۀ محل سکونت، سطح سواد والدین، وضعیت مالی خانواده، 

میزان مکالمه به زبان فارســی و جنســیت از ســه دسته دانش آموزان، معلمان و والدین استخراج می کنند و عملکرد دانش آموزان 

را در چهار سطح، یک )آسان ترین سطح(، دو )نسبتًا آسان(، سه )نسبتًا سخت(، چهار )سخت ترین سطح( می سنجند. به دلیل 

کادر زیر آورده شده است: اهمیت مسئله، بخشی از یافته های پژوهشی وزارت رفاه )مقدسی و همکاران، 1397( در این باره در 

مطالعۀ مقایســه ای ما از نمرات دانش آموزان ایرانی در آزمون های تیمز و پرلز در ســال های 2003، 2007، 2011 و 2015، نابرابری 

میــان شــهر و روســتا و همچنیــن فقیــر و غنــی را به وضــوح نشــان داده اســت. برای مثــال، نمــودار زیر نمــرات فرزنــدان خانواده های 

گروه هــای مختلــف درآمــدی در بخــش ریاضی آزمون تیمز نشــان داده شــده اســت. این جدول نشــان دهندۀ رابطۀ مســتقیم میان 

کیفیت  که ثروتمنــدان بیش از 2 برابــر فقرا به آمــوزش با گویای آن اســت  کیفیت اســت و  ســطوح درآمــدی و دســتیابی بــه آمــوزش با

گرفتــن هرچه بیشــتر ثروتمندان از فقرا در ســطوح باالی  گرفت فاصله  که می تــوان از این آمــار  می رســند. همچنیــن نتیجــۀ دیگــری 

که یک دانش آموز دبستانی ثروتمند 3 تا 4 برابر شانس بیشتری برای موفقیت در آزمون های  یادگیری است. این بدان معنی است 

که در مقاطع باالتر تحصیل نیز این شــکاف وجــود دارد و حتی تعمیق می یابد و توان  دشــوار دارد. از ایــن الگوهــا می توان حدس زد 

کرد. کمتر از اقشار مرفه خواهد  کنکور را چندین برابر  کم بضاعت برای رقابت در آزمونی مانند  دانش آموزان 

نمودار 3: مقایسۀ نتایج درس ریاضی دانش آموزان ایرانی طی چهار دورۀ آزمون تیمز به تفکیک طبقۀ درآمدی )مقدسی و همکاران، 1397(.

در بعد تأثیر شــکاف شهری-روســتایی بر میزان یادگیری، یافته های این آزمون ها نیز وضعیتی مشابه را نشان می دهند. بررسی نتایج 

آزمون پرلز نیز نشان می دهد شکاف شهری- روستایی نیز در سطوح مختلف دشواری آزمون، بسیار زیاد است. برای نمونه، معدل نمرات 

دانش آموزان دبستانی شهرنشین در سطوح 1، 2 و 3 دشواری، 2 تا 3 برابر معدل دانش آموزان روستایی است. این آمار حکایت از آن دارد 

که در یک شهر معمولی زندگی  کیفیت یادگیری در مناطق شــهری بیش از 2 برابر مناطق روســتایی اســت. به معنای دیگر دانش آموزی  که 

کرده و دوران دبستان را به پایان رسانده است، در حالت عادی 2 برابر یک دانش آموز روستایی مهارت های مربوط به خواندن را دارد.
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جدول 9: مقایسۀ آزمون پرلز از مهارت های خواندن مقطع دبستان )سطح 1 و 2(، مقدسی و همکاران، 1397

سطح 2سطح 1سطح

نمرۀ روستایینمرۀ شهرینمرۀ روستایینمرۀ شهریشهری یا روستایی/سال

78524521سال 2001

74524223سال 2006

83655529سال 2011

الگوی جداول و نمودارهای باال در مورد شــکاف شــهر و روســتا، در آزمون تیمز نیز با مشــابهت 90 درصد تکرار شــده اســت. این بدین 

کشور است.  کیفیت یادگیری ریاضیات و علوم در مناطق شــهری به طور متوســط بیش از 2 برابر مناطق روســتایی در  که ســطح  معناســت 

عالوه بر این، مقایســۀ این شــکاف بین ســال های 1380 تا ســال 1394 نشــان می دهد علی رغم بهبود نســبی وضعیت نمرات دانش آموزان 

کیفیت یادگیری طی این پانزده سال تغییر چندانی نکرده است. روستایی، فاصلۀ میان شهر و روستا در 

ع از نتایج امتحانات نهایی: شکاف نمرات شاخص های منتز

امتحانات نهایی و مقایســۀ نتایج آن میان شــهر و روستا، اســتان های برخوردار و نابرخوردار و مدارس دولتی و غیردولتی ابزار 

کیفیت آموزش عمومی است. با این حال این آمار جزو اطالعات طبقه بندی شدۀ آموزش و پرورش  مناسبی برای ارزیابی نابرابری 

است و به آن دسترسی وجود ندارد.

7.1.2. دربارۀ نحوۀ به کارگیری شاخص ها
گونی برای ســنجش ابعاد مختلف  گونا که بر شــاخص های مختلف در حوزۀ نابرابری آموزشــی داشــتیم مســیرهای  در مروری 

نابرابــری آموزشــی معرفــی شــده اســت. در حــوزۀ سیاســت گذاری به کارگیــری این شــاخص ها باید بر اســاس اولویت هــا و برآمده از 

کشــور باشــد. در بخش جمع بنــدی پژوهش، در جدولی ایــن اولویت ها به عنوان توصیه ای سیاســتی  واقعیــات آمــوزش و پرورش 

ارائه  شده است.

کاستی های آماری و داده ای  .2.2
گون درون و بیــرون از نهاد آموزش و پــرورش، آمار و  گونا گزارش هــای مجلس و پژوهش هــای  علی رغــم ارائــۀ ســالنامۀ آمــاری، 

که در زیر به آن خواهیم پرداخت. کاستی هایی دارد  اطالعات مرتبط با نابرابری آموزشی در ایران 

گونی دربارۀ  گونا مســئولیت تولیــد داده هــا دربارۀ آموزش و پرورش بر عهدۀ ادارۀ آمار این وزارتخانه اســت و ســاالنه داده هــای 
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کارمندان و فضاهای آموزشــی به تفکیک اســتانی، شهری و روستایی در آن  تعداد و عملکرد دانش آموزان، مشــخصات معلمان و 

که علی رغم اهمیت آن ها یا محاسبه نمی شوند یا آنکه علی رغم محاسبه  منتشر می شود. با وجود این، آمار و اطالعاتی وجود دارد 

منتشــر نمی شــوند و محرمانه می مانند. در ذیل، به طور خالصه به برخی نقصان ها در حوزۀ آمار خواهیم پرداخت. همچنین در 

بخش پایانی پژوهش، بر اســاس یافته های این بخش جدولی پیشــنهادی برای پایش مهم ترین داده ها و آمارهای مرتبط با فقر 

آموزشی ارائه شده است.

گســترۀ  کل آموزش عمومی: یکی از مهم ترین مقیاس ها برای ســنجش عملکرد رفاهی دولت ها و فهم  1- عدم محاســبۀ مخارج 

ج آموزش عمومی است. این محاسبه به پژوهشگران و سیاست گذاران  کل مخار کاالیی شــدن آموزش، داشــتن برآوردی معتبر از 

اجــازه می دهــد از میــزان مشــارکت دولــت و مردم در هزینه های آموزش درکی جامع داشــته باشــند و برای بهبــود آن به نفع مردم 

ج کل محاسبه می شود و مبنای تصمیم گیری ها  کنون در حوزۀ بهداشت و درمان در کشور، مخار خط مشی هایی تنظیم کنند. هم ا

قرار می گیرد و الزم اســت برای شــفاف شــدن اقتصاد حوزۀ آموزش عمومی این اتفاق دربارۀ هزینه های مردم در آموزش و پرورش 

خ دهد. نیز ر

که یافته های  گاه داده های غیررسمی وجود دارد  که اشاره شد در حوزۀ آموزش و پرورش،  2. تعارض داده ها و آمارها: همان طور 

کودکان بازمانده از تحصیل اســت. آمار  آمــاری رســمی را زیــر ســؤال می برد. بــرای نمونه یکی از آمار مهــم در این حوزه، مربوط بــه 

کودک را بازمانده از تحصیل می داند، درحالی که با انجام محاســبات ســادۀ  وزارت آمــوزش و پــرورش در ایــن باره حــدود 800 هزار 

آماری این تعداد تا 3 میلیون نفر شمرده می شود )رجوع شود به مرکز پژوهش های مجلس، 1397(.

گزارش هــای اختصاصــی در زمینۀ فقر و  گــزارش دوره ای توســط دولــت یا مجلس دربــارۀ نابرابری هــا: تهیۀ  3. منتشــر نکــردن 

کردن امکان مطالبه گری و سیاست گذاری در این حوزه است. نابرابری اولین اقدام ضروری برای فراهم 

4. برآورد نکردن مخارج ملی آموزش: مهم ترین غفلت آماری دربارۀ سیاســت گذاری اجتماعی آموزش و پرورش عدم محاســبۀ 

گرفته شــود و نظام  ج ملــی آموزش اســت. فقــدان این آمــار باعث می شــود مهم ترین بنیان هــای اقتصادی آمــوزش نادیده  مخــار

کمک می کند تا هزینه های دولــت در آموزش عمومی را با هزینه های بخش  ج ملی آموزش  برنامه ریــزی مختــل شــود. برآورد مخار

کار ببندیم. کنیم و در محاسبۀ نابرابری ها به  خصوصی مقایسه 
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3- تعارض منافع و فقر و نابرابری

که برای آن برشــمرده  گون اســت،12 اما یکی از دالیل مهمی  گونا فقر و نابرابری در آموزش و پرورش، برآمده از زمینه ها و وقایع 

که در سطوح مختلف تصمیم گیری و اجرای  می شود وجود ساختارهای مولد تعارض منافع است. تعارض منافع پدیده ای است 

گروهی نامشروع می شود. در برخی موارد و زمانی  وظایف یک سازمان موجب انحراف عملکردها به سمت تأمین منافع فردی و 

که یک  کافی وجود نداشــته باشــند، مکانیســم های مولد تعــارض منافــع می توانند چنان قدرتمند شــوند  کــه قوانیــن و اقدامات 

کشور ما به دلیل ساختارهای قانونی متداخل و نبود مکانیسم های نظارتی مؤثر، امکان رخداد  سیستم را به بیراهه بکشانند. در 

کاالیی شــدن خدمات آموزشــی تعارض  گســترش  تعارض منافع در بخش های مختلف وجود دارد و در حوزۀ آموزش نیز به دلیل 

کاالیی شــدن آموزش به عنوان دو مؤلفۀ هم افزا در نظام  کرده اســت. بدین ترتیب تعارض منافع و  منافع وســعت بیشــتری پیدا 

کشــور باعث شــده اند هدف اساســی برابری و عدالت آموزش روزبه روز به نفع منافع ریز و درشــت ذی نفعان بازار  آموزش عمومی 

آموزش به حاشیه رود.

1.3. تعارض منافع در آموزش و پرورش13
کار  که برای نشــان دادن تعــارض میان وظایف و دیگــر تمایالت یک فرد یا ســازمان به  تعــارض منافــع عبارتــی تخصصی اســت 

کــه یکی مربوط  که شــخص یــا ســازمان در آن، میان دو تمایلــی قرار می گیرد  مــی رود. ایــن مفهــوم عبارت از موقعیت هایی اســت 

بــه منافــع ســازمان مــورد نظر و دیگری تأمین کنندۀ منافع نامشــروع و متضاد با اهداف ســازمان مرجع اســت. در دهه های اخیر، 

کیفیت حکمرانی سعی  موضوع تعارض منافع به عنوان مقوله ای مهم در حکمرانی شــناخته شــده اســت و دولت ها برای افزایش 

کارآمدی  کاهش دهند و از این طریق فســاد و نا کرده انــد بــا ایجاد شــفافیت و وضع قوانین ریســک موقعیت هــای تعارض منافع را 

کاهش دهند. دولت را 

که به تعارض منافع منجر می شوند متفاوت است؛ به عبارت دیگر تعارض منافع علل مختلفی دارد. این علل درون زا  عالئقی 

ج از وظایف و مقررات  و برون زا هســتند. در علل درون زا، افراد، ســازمان ها یا مؤسســات دولتی یا خصوصی به دالیل شخصی خار

کاری خویش درگیر تعارض منافع می شــوند: 1. ارتباطات ســهامداری یا مالکیت شــرکت های مرتبط با تصمیم گیری؛ 2. اشــتغال 

هم زمان در دو بخش خصوصی و دولتی؛ 3. ارتباطات خویشاوندی؛ 4. ارتباطات پساشغلی و مسئلۀ درب گردان؛ و 5. انگیزه های 

سیاسی، منطقه ای و سلیقه ای و اقتصادی )برای مثال دریافت هدیه و رشوه(.

در علــل بــرون زا یــا نهادی، اشــخاص یا ســازمان ها و مؤسســات دولتی و خصوصــی به چهار دلیــل عمده درگیر تعــارض منافع 

می شوند: 1. اتحاد قاعده گذار و مجری قواعد؛ 2. اتحاد ناظر و منظور؛ 3. تعارض درآمدها و وظایف یک شخص یا سازمان )برای 

12-  در بخش مرور سیاست ها و جمع بندی به این عوامل خواهیم پرداخت.
کریمیــان اســتفاده  13-  در بخــش تعــارض منافــع از داده هــای مقالــۀ »گلوگاه هــای تعــارض منافــع در نظــام آمــوزش و پــرورش ایــران« بــه قلــم فاطمــه مقدســی و جــالل 

ــو بــه چــاپ رســیده اســت گفت وگ کــه در شــمارۀ 81 فصلنامــۀ فرهنگی -اجتماعــی  شــده اســت 
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کشــف قاچاق تأمین شــود، می تواند زمینه ای برای تعارض منافع شــود(؛ و 4. تعارض وظایف  گــر درآمــد نیروی انتظامی از  مثــال ا
)برای نمونه تعارض میان وظایف ملی و استانی نمایندگان مجلس(.14

خ بدهد: همچنین تعارض منافع در جایگاه های مختلفی می تواند ر

جایگاه اختیار قانون گذاری، سیاست گذاری و تعیین استانداردها؛  ●

جایگاه اختیار نظارت، ارزیابی، قضاوت و صحه گذاری؛  ●

جایگاه اختیار ارائۀ مشورت؛  ●

جایگاه اختیار انتخاب نیروی انسانی؛  ●

جایگاه اختیار انجام معامالت و خریدوفروش اموال؛  ●

جایگاه اختیار ارائۀ مجوزها.  ●

1.1.3. تعارض منافع و نابرابری و فقر آموزشی
که مطالعات مربوط به تعارض منافع بیشــتر در حوزه های مربوط به شــفافیت حکمرانی انجام شــده اســت، موضوعی  از آنجا 

کاهش نابرابری های اجتماعی  که به طور مســتقیم در ارتباط با فقر و نابرابری به آن توجه شــود. با این حال با توجه اینکه  نیســت 

که به طورکلی می تواند  یکی از اهداف هر نوع حکمرانی خوب است، می توان پیشگیری از مداخلۀ تعارض منافع را عاملی دانست 

گســترش نابرابری و ابزاری برای رســیدن به برابری بیشــتر باشــد. همچنین به طور مشــخص رصد تعارض منافع در  مانعی در برابر 

کنند. در همین زمینه،  کنند و حق افراد شایســته را پایمال  ســازمان های دولتی خود باعث می شــود ناشایســتگان نتوانند رشــد 

گســترۀ  فهــم و شناســایی تعــارض منافــع در آموزش و پرورش باید با توجه به اهداف عالی آموزش و پرورش بررســی شــود تا بتوان 

که به نابرابری در آموزش و پرورش دامن می زند  کرد. پیش از برشمردن تعارض منافعی  وسیع تعارض ها در این باره را شناسایی 

بــه یــک تقســیم بندی اولیــه دربــارۀ تعــارض منافع نیــاز داریم. تعــارض منافع در این بــاره ابتدا بــه دو بخش بیــرون و درون حوزۀ 

اختیارات وزارت آموزش و پرورش تقسیم می شود. منظور از تعارض های بیرونی، عملکردهایی در بیرون از ساختار وزارت آموزش 

کــه منافــع عالی آمــوزش و پرورش را بــرای نیل به اهــداف دانی تر به خطر می انــدازد. این تعارض ها ممکن اســت  و پــرورش اســت 

گســترده باشــند، ولی در حیطۀ مطالعۀ ما قرار نمی گیرند. در مقابل، عمدۀ تعارض منافع در درون نظام آموزش و پرورش شــکل 

که در ســاختارهای  کاهش یابند، اما مهم تر آن اســت  می گیرد. این تعارض ها ممکن اســت با شفافیت بخشــی و نظارت تا حدی 

بررسی شده راه های پیشگیرانه دربارۀ آن ها ارائه شود.

14-  مرکز پژوهش های مجلس، معاونت پژوهش های اقتصادی، 1396، تعارض منافع: 1. دسته بندی و مفهوم سازی؛ 2. راهکارهای پیشگیری و مدیریت.
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شکل 1: تعارض منافع در ارتباط با نظام آموزش و پرورش ایران

بیشتر تعارض ها در این حوزه مربوط به درون نظام آموزش و پرورش است. در شکل زیر عمدۀ گلوگاه های تعارض در آموزش و پرورش 

که تأثیر قابل توجهی بر نابرابری در این حوزه دارند. نشان داده شده است. در ادامه به مواردی از این تعارض منافع خواهیم پرداخت 

شکل 2: تعارض منافع درون نظام آموزش و پرورش
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2.3. انواع تعارض منافع در آموزش و پرورش
گروه های فشار در حوزۀ سیاست گذاری  .1.2.3

کشــور را به ســمت و سوی  گروه های مختلفی در سیاســت های آموزش و پرورش اثرگذارند و می توانند سیاســت های آموزشــی 

گروه ها عبارت اند از: نمایندگان مجلس و احزاب سیاســی؛ بخــش خصوصی آموزش؛ و  افزایــش نابرابــری ســوق دهند. عمــدۀ این 

برخی تصمیم سازان در دولت.

یکی از مهم ترین جایگاه های تعارض، منافع جایگاه قانون گذاری، سیاست گذاری و تعیین استانداردهاست. سیاست گذاران 

کش  کشا کانون  و مدیران آموزش و پرورش هماره در معرض فشارهای بازیگران قدرتمند عرصۀ سیاست و اقتصادند و می توانند 

گروه های فشار می توانند منافع  گیرند؛ لذا همانند بسیاری از عرصه های تصمیم گیری،  تمایالت سیاسی و اقتصادی مختلف قرار 

گروه ها مشروع است؛ مثاًل حزب یا  گاه قدرت و البی این  کنند.  خود را در رده های باالی تصمیم گیری به آموزش و پرورش تحمیل 

کم معمواًل تمایل دارند افرادی نزدیک به جبهۀ فکری خود را در جایگاه وزیر، معاون وزیر یا مدیرکل بنشانند یا اینکه  احزاب حا

گروه ها با منافع اساســی نظام آموزش  به نوعی بر قانون گذاری ها در مجلس تأثیر بگذارند. در بســیاری از موارد خواســته های این 

گاه در  گروه های فشــار معمواًل در پی منافع سیاســی )شخصی-ســازمانی( یــا اقتصادی اند، اما  و پــرورش در تعــارض قرار می گیرد. 

خــود دولــت نیــز برخی سیاســت ها را به آموزش و پرورش تحمیل می شــود؛ لذا در این ســطح، عمدتًا در دو جایــگاه تعارض منافع 

که نابرابری در آموزش و پرورش  وجود دار: 1. قانون گذاری؛ و 2. انتخاب نیروی انسانی. در این میان، دو جایگاه تعارض منافعی 

را تشدید می کنند عبارت اند از:

تعارض منافع بخش خصوصی آ و پ با منافع آ و پ در تنظیم قوانین

گانه  کنکور ممکن است به طور جدا کسب وکارهای مرتبط با  کمک آموزشی و   مؤسسان مدارس غیردولتی بزرگ، ناشران بزرگ 

یا ائتالفی به افراد یا بخش های سیاســت گذار آموزش و پرورش نزدیک شــوند. معمواًل ورود آن ها به این حوزه برای تأثیرگذاری بر 

تصویب یا رد قانون ها و آیین نامه های مهم آموزش و پرورش است.

یکــی از تعــارض منافــع آشــکار در این عرصــه، مالکیت مدیــران رده باالی آموزش و پــرورش در مدارس غیردولتی اســت. برخی 

ح هایی همچون »قانون تأســیس مدارس و آموزشــگاه های غیردولتی«،15 »صنــدوق حمایت از مدارس غیردولتی«،  معتقدنــد طر

ح فــروش صندلی« و  ح حــذف مــدارس تیزهوشــان و نمونــۀ مردمــی«، »طــر ح خریــد خدمــات از مــدارس غیردولتــی«، »طــر »طــر

کثر  ک آموزش و پرورش به مؤسســان مدارس غیردولتی« به دلیــل درآمیخته بودن منافع ا »آیین نامه هــای مربــوط بــه فروش امال

مدیــران بــا منافــع مدارس غیردولتی اســت؛ لــذا برخی متخصصان پیشــنهاد می کنند شــرط انتخــاب مدیران آمــوزش و پرورش، 

ذی نفع نبودن آن ها از مدارس غیردولتی باشد.

یکی از اعضای شورای عالی آموزش و پرورش از البی سندیکای مدارس غیردولتی با وزیر آموزش و پرورش برای حذف مدارس 

تیزهوشان و نمونۀ مردمی می گوید:

15-  مصوب 1395.
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کــه در یــک دورۀ هــم وزیــر و هــم خانــوادۀ وی مدرســۀ غیرانتفاعــی دارنــد، بخــش اعظمــی از اعضــای  »در شــرایطی 

شورای عالی انقالب فرهنگی مستقیم یا با واسطه مدیر یکی از مجموعه های بزرگ مدارس غیردولتی هستند، چطور 

گفت؟ مثاًل یکی از نمونه ها را ببینید. داستانی این اواخر راه افتاد، بحث  می توان از استقالل آموزش و پروش سخن 

کنیم. چرا؟ چون بچه ها درگیر استرس می شن،  گفتند ما اینا رو باید جمع  حذف مدارس تیزهوشان و نمونۀ دولتی. 

ح را بردند در  کنکور درست بشه. طر که وجود این مدارس باعث شده بازاری برای مؤسسات  استدالل دوم این بود 

که با  که در عمل افتاد این بود  کردند. خود وزیر پشــت این قضیه بود. اتفاقی  شــورای عالی آموزش و پرورش تصویب 

کار تقاضا برای مدارس غیرانتفاعی را برد باال. من یادم هست زمان وزیر قبلی، در جلسه ای با حضور سندیکای  این 

که من مدارس ســمپاد و نمونۀ دولتی  گفت آقای وزیر به ما قول داده  غیردولتی ها، رئیس صنفشــان برگشــت به من 

گرفته، وزیر به ما قول  که آموزش و پرورش آمده آن ها را  رو جمع می کنم، آن ها می گفتند این ها مشتریان ما هستند 
که این ها را جمع می کند.«16 داده است 

وی در نمونــه ای دیگــر دلیل راه انــدازی صندوق حمایت از مدارس غیردولتی )مصوب ســال 1396( را نفوذ مدارس غیردولتی 

کمک به این  که بر اســاس آن دولت موظف اســت ســاالنه بین 10 درصد تا 50 درصد هزینۀ سرانۀ دانش آموزی را در قالب  می داند 

کند: صندوق تزریق 

»ایــن عامــل خود می تواند به منبع رانت و فســاد بدل شــود، در غیــر این صورت این حمایت به جای داده شــدن به 

که فرزندانشان را در مدارس  که بدون ضابطه قیمت گذاری می کنند باید به والدینی داده می شد  مدارس غیردولتی 

غیردولتــی می گذارنــد، چــون آن هــا عماًل هم بــرای آموزش و پــرورش مالیات پرداخــت می کنند و هــم مجبورند برای 
کیفیت هزینۀ بیشتری داشته باشند«.17 دریافت آموزش با

گفت وگو با یکی وزرای پیشین وزارت آموزش و پرورش دربارۀ طرح فروش صندلی مدارس غیردولتی به آموزش و پرورش، وی  در 
کردیم.18 اشاره می کند با اجرای طرح فروش صندلی از انحالل مدرسه غیرانتفاعی به دلیل ناتوانی مالی برای ادارۀ مدرسه جلوگیری 

این شــواهد دربارۀ مدارس غیردولتی ممکن اســت به گونه ای دیگر دربارۀ دیگر بخش های خصوصی آموزش مانند مؤسســات 

کمک آموزشی مصداق داشته باشد. برای نمونه احمد میدری، معاون اجتماعی وزیر رفاه، معتقد است سیاست  کنکور و ناشران 
کمک آموزشی تنظیم شده است.19 کتب  کتب درسی در جهت منافع ناشران  تغییرات مدام در 

که رد پایی از نفــوذ منافع بخش خصوصی در  در ایــن میــان، قوانیــن و آیین نامه های مهمی در آمــوزش و پرورش وجود دارند 

آن ها به چشم می خورد.

گفت وگو با یکی اعضای شورای عالی آموزش و پرورش تابستان، 1397.   -16
17-  همان.

گفت وگو با یکی از وزرای سابق آموزش و پرورش، پاییز 1397.   -18
19-  https://www.isna.ir/news/96111710269/
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شکل 3: قوانین و آیین نامه های حامی خصوصی سازی آموزش

بــا ایــن حال برای شناســایی البــی و جنب وجوش های بخــش خصوصی برای تأثیرگذاری بر سیاســت ها رجــوع به تصمیمات 

کرد. شناخته شــده ترین و شــاید مؤثرترین این  کافی نیســت، بلکه باید ناسیاســت های مهم این عرصه را نیز موشــکافی  و قوانین 

کنکور اســت. مســلمًا بخش مهمی از این بی  تصمیمی بــه البی ها و قدرت بازیگران  ناسیاســت ها تــالش نکردن برای حل معضل 

کنکور بازمی گردد. بازار بزرگ 

خ می دهد. این مســئله یکــی از مهم ترین  موضــوع دخالــت بخــش خصوصــی آمــوزش از طرق مختلفــی در آموزش و پــرورش ر

کار چندان دشــواری نیســت. در موضوع  گشــایندۀ نابرابری هــا در آمــوزش و پــرورش اســت و فهــم ایــن تأثیــر  عرصه هــای فســاد و 

کم توجهی به مدارس دولتی برتر و تالش برای حذف آن هاست. در  مدارس خصوصی یکی از نابرابری های برآمده از این تعارض، 

کیفیت خوبی برای حمایت از استعدادها برخوردار نیستند، مدارس نمونه و استعدادهای  که مدارس دولتی ما عمدتًا از  شرایطی 

کنند.  کیفیت را برای فرزندانشان فراهم  کم بتوانند آموزشی نسبتًا با که با وسع مالی  درخشان تنها مرجع خانواده هایی هستند 

کشــور نشــان داده اســت. از سوی دیگر نیز حضور  این تعارض اخیراً به وضوح خود را در نزاع های سیاســت گذاری آموزش و پرورش 
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کنکور به رقابتی نابرابر تبدیل شود  کنکور باعث شده است به مرور  دیگر بخش های خصوصی آموزش در تصمیم ها به ویژه در بازار 

کنکور دسترسی داشته باشند.  کالس های خاص آموزش  که به  کسانی باشد  کنکور بیشتر در اختیار  که دسترسی به رتبه های برتر 

کشور اختصاص خواهد داشت. کشور عمدتًا به چند مدرسه خاص در  که رتبه های زیر 1000  این بدین معناست 

کافی:  تعارض بخش های سیاست گذار اقتصادی در دولت با آ و پ در تخصیص اعتبارات 

کردن  کیفیت نیروی انسانی و امکانات آموزش دولتی دارد. با توجه به آنکه فراهم  بودجۀ آموزش و پرورش تأثیر مستقیمی بر 

کشورهای جهان وظیفۀ دولت محسوب می شود، تغییرات بودجۀ آموزش و پرورش  آموزش عمومی رایگان در ایران و بسیاری از 

کافی برخوردار نباشند، در مقایسه با بخش خصوصی آموزش  کیفیت  گر مدارس دولتی از  کیفیت آموزش تأثیر مستقیم دارد. ا بر 

کســانی بتوانند از امتیازات آموزش عمومی بیشــترین بهره را ببرند  ضعیف و ضعیف تر می شــوند. این رخداد نیز باعث خواهد شــد 

که توان مالی برای استفاده از خدمات بخش خصوصی را داشته باشند.

کاهش هرچه بیشتر هزینه های آموزش عمومی است و به همین دلیل مهم ترین  گرایش اقتصادی دولت ها،  در همین رابطه 

ج ترین نهادهای  تعــارض آمــوزش و پرورش با دولت بر ســر بودجۀ آموزش و پرورش اســت. آموزش و پرورش به عنــوان یکی از پرخر

که از نظر ایــن نهادها هزینه کــرد در آموزش  کشــور قــرار دارد، چرا کم لطفــی تصمیم گیران اصلی  کشــور معمــواًل در معــرض  عمومــی 

و پــرورش ســرمایه گذاری بــه حســاب نمی آیــد و لــذا بایــد در آن نهایت صرفه جویی شــود. به همیــن علت می توانیــم منافع عمدۀ 

نهادهــای تصمیم گیــر اقتصــادی دولت را در تعارض با آموزش و پرورش بدانیم. در همین بــاره برخی اوقات این نهادها با نفوذ در 

کاهش بار مالی دولت و خصوصی ســازی در آموزش و پرورش را  انتخــاب وزیــر و معاونــان وزیــر، دیدگاه های اقتصادی معطوف بــه 

بــه ایــن ســازمان تحمیل می کنند. مشــخص ترین این بخش هــا معاونت برنامه ریزی و پشــتیبانی و همچنین ســازمان حمایت از 

مدارس غیردولتی اســت. در حال حاضر انتخاب معاونان وزیر در بخش های مذکور و حتی شــخص وزیر به شــدت به نظر مدیران 

اقتصادی وابسته است. در حال حاضر یکی از عجیب ترین انتصابات آموزش و پرورش مربوط به معاونت برنامه ریزی و پشتیبانی 

که مســئولیت چانه زنی با دولت برای بودجۀ آموزش و پرورش را بر عهده دارد. معاون فعلی مدیر ســابق  آموزش و پرورش اســت 

گزینه ای بــرای دفاع از  بخــش آمــوزش و پــرورش در ســازمان برنامه و بودجه اســت و چه تعــارض منافعی آشــکارتر از حضور چنین 

کم کم در این  کرده اند و  حــق آمــوزش و پــرورش. این تعــارض منافع را رهبران اقتصادی دولت هــا در بدنۀ آموزش و پرورش ایجــاد 

وزارتخانــه نهادینــه می شــود. نتیجه این گونه فشــارها را در مقایســۀ وضعیت بودجه ریزی بخش های بهداشــت و آمــوزش عالی با 

کنیم. این دو بخش در دولت به دلیل استقالل و قدرت چانه زنی بیشتر، بودجه و امکانات  آموزش و پرورش می توانیم مشاهده 

به مراتب بهتری را به سمت خود روانه می کنند.

2.2.3. تعارض منافع در تعامل نظام اداری آموزش و پرورش با بخش خصوصی
گاه رقابت اســت.  رابطــۀ آمــوزش و پــرورش با ذی نفعان بخش خصوصــی آموزش از نوع قاعده گذاری، اعطای مجوز، نظارت و 

کالن این تعارض منافع در حوزۀ سیاســت گذاری و قوانین بررســی شد. به همین دلیل بسته به نوع ارتباط  در بخش قبلی اقســام 
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هریک از انواع ذی نفعان بخش خصوصی با بدنۀ آموزش و پرورش، شکل تعارض متفاوت است.

تعارض منافع در ارتباط با مدارس غیردولتی

مــدارس غیردولتــی به عنــوان یکــی از قدیمی ترین بخش های خصوصــی آموزش و پرورش، خــود انواع متفاوتــی دارند. به نظر 

می رســد ســه نــوع مدرســۀ غیردولتــی وجــود دارد: 1. مدارس غیردولتی بزرگ وابســته به اشــخاص حکومتی پیشــین یــا فعلی؛ 2. 

کوچک وابسته به اشخاص. مدارس غیردولتی بزرگ وابسته به دستگاه های دولتی یا حکومتی؛ و 3. مدارس غیردولتی 

قــدرت و نفــوذ هریــک از این ســه دســته متفاوت اســت. در اینجا با تمرکز بر ســه حوزۀ صــدور یا لغو مجوز، اعطای تســهیالت و 

نظارت، بر شرایط امکان ایجاد تعارض نگاهی خواهیم انداخت.

 صدور یا لغو مجوز

صــدور مجــوز مــدارس غیردولتی تنهــا با عضویت بدنۀ آموزش و پرورش در مؤسســان امکان پذیر اســت و همین امر از یک ســو 

گســتردۀ مدیران آموزش و پرورش و از دیگر ســو افزایش دامنۀ نفوذ بخش خصوصی بر آموزش و پرورش شده است  موجب فســاد 

که بعضًا یک مدیر بازنشسته ده ها مجوز مدرسۀ غیردولتی دریافت می کند و به افراد می فروشد و این یکی از بارزترین  تا بدان جا 

کرد: گفت وگو عنوان  گردان در نظام آموزشی است. مدیر سه مدرسۀ غیردولتی ورشکسته در تهران در  نمونه های پدیدۀ درب 

که باید حتمًا مجــوز را به یک نفر آموزش و پرورشــی بدهند،  »در قوانیــن مــدارس غیرانتفاعــی ایــن موضوع وجــود دارد 

که بخــش خصوصی در حیطــۀ آموزش و پرورش، خــودش را به بدنــۀ وزارت آموزش و  ایــن نــوع برخــورد باعث می شــود 

پرورش بچسباند و از اینجا ردوبدل شدن پول و فساد هم شروع می شود. ما در سال 1358 دو مدرسه در خیابان نفت 

کار را  که البته این  کردیم. مجوز فعالیت ما را در آخرین روزهای شــروع ســال؛ یعنی 30 شهریور دادند  و جردن تأســیس 

با قصد قبلی انجام دادند. پس از اعطای مجوز در تاریخ یکم مهر، برای بازدید به مدرســه آمدند و دوم مهر مســئوالن 

گردان مدرســه شــما این قدر زیاد اســت؟ شــما چطور توانســته اید از ســی ام تا دوم  گفتند چرا تعداد شــا کردند و  را صدا 

کردند. من به آموزش و پرورش رفتم  کنید؟ به همین دلیل هم روز هفتم، مجوز مدرسه را تعلیق  گرد جمع  این قدر شا

که در مــدارس دیگر هرکدام به یک نفر در آموزش و پرورش وصل شــده اند و ما موازنه را به هم  کــردم و فهمیــدم  و دعــوا 
کردند«.20 که ما در آن منطقه بودیم، بارها مجوز ما را به همین دلیل تعلیق  زده بودیم و در این پنج سالی 

اعطای تسهیالت به مؤسسان »دولتی« مدارس غیردولتی

کالن آموزش و پرورش پیش از انقالب بوده  کاســتن از حجم مدارس دولتی یکی از سیاســت های  توســعۀ مدارس غیردولتی و 

گرفته اســت. دولت در دهۀ 70 با رسمیت بخشــی قانونی به این گونه  اســت، اما این امر در دوره هایی با شــتاب بیشــتری صورت 

کوشــید فرصت را برای ســرمایه گذاری بخــش خصوصی در  گذاری زمین  مــدارس و اعطــای تســهیالت، معافیت هــای مالیاتــی و وا

20-  مدیر اسبق سه مدرسۀ غیردولتی و یک مؤسسۀ آموزش های آزاد و مدیر فعلی یکی از انتشارات معروف ناشران آموزشی، تابستان 1397.
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که بیش  گسترش دهد و در طول سه دهه، سهم آن ها را از 5 درصد به نزدیک 14 درصد از مدارس افزایش دهد،21 آماری  آموزش 

کشور دنیا در زمینۀ آموزش است. از میانگین جهانی و همپای خصوصی ترین 

گفت وگویی عنــوان مــی دارد این گونه حمایت ها چگونه به رشــد  یکــی از اعضــای هیئت علمــی پژوهشــکده تعلیــم و تربیــت در 

بخش خصوصی غیررقابتی و رانتی با سرمایه و ثروت زیاد منجر شده است:

»مــدارس غیردولتــی در پنــج ســال اول معاف از مالیات هســتند. خیلی از مدارس غیردولتی در این ســه دهه زمین و 

کردند و خیلی از خود آموزش و پرورشــی های ســتادی و دســتگاه ها مثــاًل وزارت صنعت و  کم بهــره دریافــت  وام هــای 

معــدن )مــدارس توســعه و تجارت( جزئــی از آن ها بودند. این قســم حمایت هــا به ویژه در تهران موجب شــکل گیری 

که  کننــد تا بدان حد  که انحصــاری می توانند قیمت گذاری  گروهــی از مدارس غیردولتی بســیار قدرتمند شــده اســت 

کند«. دیگر حتی شخص وزیر هم نمی تواند آن ها را مهار 

کارکنــان آمــوزش و پــرورش می تواننــد از تســهیالت  بــر اســاس مــادۀ 10 قانــون مــدارس غیردولتــی مصــوب مجلــس در 1395، 

کنند: کم بهره ای در زمینۀ خرید زمین، ساختمان، احداث بنا، تجهیزات و تعمیرات مدارس غیردولتی استفاده 

کشور موظف اند طبق قانون عملیات بانکی بدون ربا با معرفی وزارت آموزش و پرورش از 35 درصد تا 50  »بانک های 

کارکنان دولت و دارای سابقه آموزشی  که از  کز آموزشی و پرورشی غیردولتی را  درصد نیاز مالی مؤسسان مدارس و مرا

هستند برای تهیه یا توسعۀ فضای آموزشی و پرورشی و تأمین تجهیزات و امکانات مورد نیاز به صورت قرض الحسنه 

کنند«. و برای سایر اشخاص از دیگر منابع اعتبارات بانکی تأمین 

کارکنــان مأمــور به صــدور مجوز، نظــارت و عقد قراردادها نیــز در معرض تعــارض منافع قرار دارنــد و لذا باید  در همیــن عرصــه، 

که به فســاد دامن زده  گرفته شــود. یکــی از اقدامات شــایع در این بخــش  تمهیداتــی بــرای شفاف ســازی عملکــرد ایشــان در نظر 

کارکنان و مســئوالن بخش نظارت و اعطای مجوز به  گزارش ها دامنۀ شــیوع آن بســیار وســیع است اعطای هدیه به  اســت و بنا بر 

مدارس غیردولتی اســت. این هدایا معمواًل برای نادیده گرفتن تخلفات، عدم مانع تراشــی یا حذف رقبا توسط مدارس غیردولتی 

کارکنان بخش های مشارکت مردمی پرداخت می شود. به مسئوالن و 

گردش مالی غیرشفاف و عدم نظارت مالی

خ های مصــوب وزارت آموزش و پــرورش تعیین  طبــق قانــون مــدارس غیردولتــی، ایــن مدارس موظف اند شــهریه را مطابــق نر

کنند، اما آموزش و پرورش عماًل برای نظارت در این زمینه قدرتی ندارد:

»مهم ترین بحث مقررات گذاری بر مدارس غیردولتی، تعیین شهریه است. آموزش و پرورش نظارت را سپرده است به مناطق و 

کارشناسان خریداری می شوند. در قانون مدارس غیردولتی  کارشناس مالی مسئول منطقه است، اما معمواًل این  مسئولش هم 

که این قانون تصویب شده  کند. از سالی  که آموزش پرورش باید حســاب تمام مدارس غیردولتی را داشــته باشد و نظارت  هســت 
یک بار هم اتفاق نیفتاده و اصاًل آن ها بیالن مالی نمی دهند«.22

21-  سالنامۀ آماری آموزش و پرورش.
گفت وگو با یکی اعضای شورای عالی آموزش و پرورش، تابستان، 1397.   -22
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که در باالتریــن مقادیر به 30 الی  کمترین میزان شــهریه 17 الی 18 میلیون تومان اســت  »در مــدارس غیردولتــی تهــران تقریبــًا 

که دانش آموز بعدازظهر هم بماند یا نه، برای بعدازظهر یا پانســیون مطالعاتی یا  40 میلیون هم می رســد. این ها جدا از این اســت 
کنند«.23 گانه پول پرداخت  کتاب و اردوی عید باید به صورت جدا

 تعارض منافع در ارتباط با ناشران آموزشی

که به کرات، هم در  خ می دهد. نکته ای  دیگر نقطۀ تعارض منافع در سازمان پژوهش و برنامه ریزی درسی و بخش تألیف آن ر

گفت وگو با اعضای بخش خصوصی نشــر یادآوری می شــد، خریداری شــدن نیروها از  گفت وگو با اعضای ســازمان پژوهش و هم در 

کتاب بود: گرفته تا مؤلف  تایپیست و چاپخانه 

کارمندان ردۀ  کتاب هــا را از  کتب درســی ارتباط ندارنــد. این ها  »ناشــران آموزشــی به صورت مســتقیم با دفتــر تألیف 

کتاب های درسی را  که  گر خیلی دیر بخواهند بگیرند از چاپخانه؛ یعنی چاپخانه ای  پایین می گیرند مثاًل تایپیست یا ا

کتاب  که به چاپخانه می رود تا ســی دی  گاج و قلمچی را هم چاپ می کند. مســئول چاپی  کتاب های  چاپ می کند، 

فیزیک را برای چاپ تحویل دهد، یک نســخه را به ناشــران می فروشــد. تایپیســت های دفتر تألیف هم مبالغ زیادی 

کتاب ها، حتی قبل از اینکه روی ســایت  دریافت می کنند. مثاًل فصلی 50 میلیون تومان پول می گیرند. چون نســخۀ 

کتاب ها را از تایپیست ها می گیرد. چون رقابت است،  گاج احتمااًل  بیاید، اول به دســت تایپیســت ها می رســد و مثاًل 

گاج و خیلی سبز، هر دو خواهان فصل یک فیزیک هستند، تایپیست نگاه می کند ببیند هریک از این ها حاضر  مثاًل 

کتب درســی هم پول دریافت می کنند. مثاًل در حال حاضر در  اســت چقدر پول بدهد. به عالوه تایپیســت ها، مؤلفان 

کتاب درسی فیزیک  کتاب درســی هفته ای یک جلســه یک ســاعت و نیمه به مؤسســه می آید و  گاج مؤلف  مؤسســۀ 

دوازدهــم را به صــورت فصلــی می آورد و بابت هر جلســه 2 میلیون تومان پول دریافت می کنــد. دریافت این مبالغ به 

کمک درســی هم در بازار باشــد.  کتاب  کتاب درســی به بازار می آید، یــک هفته پس از آن  کــه وقتی  خاطــر ایــن اســت 

کتاب  کمک درســی مقطــع دوازدهم را به صــورت چاپ کرده و آمــاده دارد، درحالی که  کتاب های  گاج  در حــال حاضــر 

گاج بسیار به دردسر بیفتد و آن هم زمانی  که  درسی اش هنوز وارد بازار نشده است و همین مسئله یک بار باعث شد 
کتاب درسی در بازار بود«.24 کتاب هایش زودتر از  که یکی از  بود 

گرچه این عامل می تواند موجب  کتب درســی را به صورت ســاالنه تغییر می دهد. ا یکی دیگر از حوزه های تعارض، دفتر تألیف 

کتــب شــود، عمــاًل هزینۀ زیادی را به دولت تحمیل می کند و در مقابل ناشــران آموزشــی بزرگ از ایــن موضوع منتفع  به روزرســانی 

گفت وگویی تلویزیونی اعالم می کند: می شوند. معاون وزیر رفاه در 

کتاب درســی هرساله 1300 میلیارد تومان هزینه به دولت  کتب درســی را تغییر می دهیم. چاپ  »در ایران ما هر ســال 

گفت وگو با مؤلف و طراح سؤال مؤسسات »گاج«، »خیلی سبز« و »گزینۀ دو«، تابستان 1397.   -23
24-  همان.
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کتب منتفع می شــود. از یک ســو امــکان آموزش در  تحمیــل می کنــد، درحالی کــه بخــش خصوصــی از قبل ایــن تغییر 

کمک درســی هر ســال غیرقابل استفاده  کتب درســی و  کتاب تســلط یابد،  خانواده از بین می رود، معلم نمی تواند بر 

کمک آموزشــی و  کتاب های جدید  می شــوند و امــکان انتقــال از افــراد به یکدیگــر وجود نــدارد و از طرف دیگر نیاز بــه 

کتاب های جدید مسلط اند بیشتر می شود«. که به  معلم های خصوصی 

کتب  کوچک دارد و عمدتًا ناچارند ســاالنه ضرر مالی زیادی بــرای نفروختن  کتــاب هزینۀ زیادی برای ناشــران آموزشــی  تغییــر 

کامل چرخۀ تولیدشان، از چاپ تا پخش، از این موضوع برای  کنترل بودن  کنند، اما ناشران آموزشی بزرگ به دلیل در  پرداخت 

فروش بیشتر آثار استفاده می کنند:

کتابش را بهبود بخشــد، اما مؤسســاتی  که دفتر تألیف می خواهد  کوچک ســاالنه به این دلیل اســت  »این تغییرات 

کنند. آن ها مهر ســال جدید را  گاج و قلمچــی و خیلــی ســبز می خواهند به بهانۀ این تغییر فروششــان را بیشــتر  مثــل 

کتاب ها  کرده باشد، با چاپ آن مهر روی  کتاب تغییر  گر فقط یک واو هم در آخر  کتاب هایشان می زنند؛ یعنی ا روی 

کارشان را پیش می برند.

کتاب برای انتشــارات   کتاب اســت. درصورتی که چاپ  گرفتــن هزینۀ چاپ  کــه شــما می بینید صرفــًا با در نظر  ضــرری 

که نمی زنند. از آن به نوعی دیگر  که باقی مانده و فروش نرفته است آتش  کتابی را  بزرگ آن قدرها هزینه ندارد، چون 

کتب مرجوعی به  کتاب ها را خمیر می کنند و به دســتمال کاغذی تبدیل می کنند و در زمینۀ فروش  پول درمی آورند. 
خریداران هم در بازار قدرت فروش زیادی دارند«.25

 تعارض منافع در ارتباط با مؤسسات آزمون های آزمایشی

در حوزۀ مؤسسات آزمون، آموزش و پرورش برای رقابت با این مؤسسات برای بهره مندی از منافع بازار آموزش به طور رسمی 

کنکور  وارد ایــن بــازار شــده یــا از آن ســهم خواهی می کنــد و به طــور رســمی 5 درصــد از درآمدهای مؤسســات آزمون های آموزشــی 

سراسری را دریافت می کند. این حضور باعث می شود سازمان دچار تعارضی در منافع شود، به نحوی که منافع اقتصادی حاصل 

گیرد. همچنین  کاالیی شدن آموزش قرار  از بازار آزاد آموزش در تضاد با وظیفۀ آموزش و پرورش برای بسط عدالت آموزشی و عدم 

گرفته است و هم  کمک آموزشــی، همچون »مرآت«، هم در تعارض با وظایف سازمان قرار  آموزش و پرورش با تأســیس مؤسســات 

کرده است: گردانندگان آن ایجاد  بستری برای استفاده از رانت برای 

گیر نمی دهد؟ شما یک وزیر یا معاون وزیر در آموزش  »چرا دیگر آموزش و پرورش به مؤسســات آزمون های آزمایشــی 
گیر بدهد، چون پول می گیرند و خودشان سهم می برند«.26 که به آزمون  و پرورش پیدا نمی کنید 

25-  همان.
26-  مدیر اسبق سه مدرسۀ غیردولتی و یک مؤسسۀ آموزش های آزاد و مدیر فعلی یکی از انتشارات معروف ناشران آموزشی، تابستان 1397.
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تعارض منافع در ارتباط با آموزشگاه ها

که هزینۀ مدارس غیردولتی برای خانواده ها زیاد است، رونق زیادی همچنان دارد و  کوچک  آموزشگاه ها به ویژه در شهرهای 

کالس های آموزشی خصوصی بفرستند. از دو جنبه می توان به  گزینش شده بچه ها را بر سر  خانواده ها ترجیح می دهند به صورت 

که خود آموزش و پرورش از آموزشگاه ها می گیرد و عماًل خود  مسئله تعارض منافع آموزشگاه ها پرداخت: نخست، درصدی است 

را به ذی نفع بخش خصوصی تبدیل می کند؛ و دوم عدم نظارت بر قیمت گذاری آموزشگاه ها و پذیرفتن پدیدۀ دو دفتری است.

خ های مصوب پایینی برای ما مشــخص می کرد. ما به آموزش و  که من آموزشــگاه آزاد داشــتم، آموزش و پرورش نر »در زمانی 

ج از  کار خار کنیم، آموزش و پرورش هــم درصد خودش را بگیرد. می گفت نه این  که ما مبالغ بیشــتری دریافت  پــرورش می گفتیــم 

کنند، اما مجوز آموزش و پرورش را دریافت  کالس برگزار  که زیرزمینی  قانون اســت. به خاطر همین، اوایل همه ترجیح می دادند 

که همه دو دفتر دارند،  گیر نمی دادند. می دانســتند  که دیگر  که بعدها افتاد این بود  نکنند، چون دردســرش بیشــتر بود. اتفاقی 

که در آن قیمت های آموزش و پرورش را ردیف می کنند و بر اســاس آن به آموزش و پرورش هم  یک دفتر آموزش و پرورشــی دارند 
که در آن قیمت های خودشان قرار دارد«.27 درصد می دهند و یک دفتر شخصی هم دارند 

مــرور مــوارد بــاال به ما نشــان می دهد چگونه آمــوزش و پرورش می توانــد در ارتباط با بخش خصوصی از وظایــف اصلی خود فاصله 

بگیرد. به طورکلی آموزش و پرورش به نوعی بخش خصوصی را شریک خود به حساب می آورد و این به دالیل پیوندهای فردی و نهادی 

میان آن هاست. بدیهی است وجود منافع و چنین روابط تنگاتنگی میان این دو بخش باعث می شود خواسته های بخش خصوصی 

که بتواند  گیرد شرایطی فراهم می آید  گسترش فعالیت ها فراهم شود. بخش خصوصی وقتی رقیب یک بخش دولتی ضعیف قرار  برای 

گسترش بخش خصوصی در  کاالی خود بپردازد. بدین ترتیب منافع آموزش و پرورش در ارتباط با  هرچه بیشتر به جلب مشتری برای 

که از هر طرف عمق آن بیشتر می شود. کیفیت آموزش دولتی باعث ایجاد شکاف غنی و فقیر در این حوزه می شود؛ شکافی  کنار 

گذاری ها تعارض منافع در ارتباط با برون سپاری ها و وا

که آمــوزش و پــرورش معامالت قانونــی با بخش  یکــی دیگــر از حوزه هــای ایجــاد تعــارض منافع مربــوط به جایگاه هایی اســت 

کجا پولی میان این دو بخش ردوبدل شود جایگاه وقوع تعارض منافع است. خصوصی دارد. هر 

خرید خدمات آموزشی

خرید خدمات آموزشی از سال 1393 در آموزش و پرورش آغاز شده است و با مخالفت های بسیاری در زمینۀ عدالت آموزشی 

که به چنین تصمیم گیری منجر شــده اســت )و به آن پرداخته شــد(، در اجرا نیز  روبه رو شــده اســت. جدا از سیاســت گذاری هایی 

تعارض هــا منافعــی را ایجــاد می کنــد. برای نمونه در این رویــۀ جدید، موقعیتی برای مؤسســان مدارس غیردولتــی به وجود آمده 

کننــد. در این  ح را به ســوی خــود هدایت  کــه در رقابــت و البی گــری بــا بخــش اداری آمــوزش و پــرورش منافع مالــی این طر اســت 

کارمنــدان و مدیــران اداری در موقعیت های تعارض منافع قــرار می گیرند. هرچند این رویــه در ابتدای خود قرار  وضعیــت مســلمًا 

گسترش آن در آینده موجب ایجاد حوزۀ بزرگی از تعارض منافع خواهد شد. دارد 

گفت وگو با مشاور وزیر آموزش و پرورش در دولت ششم، زمستان 1397.   -27
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گذاری امالک آموزش و پرورش وا

گرفته اســت قرار اســت شــکل جدیدی به خود بگیرد. وزارت آموزش  که در ســال های اخیر در آموزش و پرورش اوج  این اقدام 

ک آموزش و پــرورش از طریق فروش یا اجارۀ اموال مازاد آموزش  که به دنبال اســتفادۀ بهینه از امال و پــرورش و مجلــس مدعی اند 

گسترش فعالیت های اقتصادی ادارات و مناطق آموزش و پرورش  و پرورش هســتند. ســوا از درســتی یا نادرستی اصل این اقدام، 

که الزم اســت به آن توجه شــود و ذی نفع بودن آموزش و  در این جهت، بســتر بســیار حاصلخیزی برای فســاد فراهم خواهد آورد 

پرورش به اجاره و فروش بی رویه و بی ضابطه منجر خواهد شد و عماًل منافع بلندمدت آموزش و پرورش به محاق می رود.

کن ورزشــی آموزشــی در شــهر  گفت وگویی به موارد زیادی از اجاره دهی مدارس و اما کانــون صنفی معلمان در  یکــی از اعضــای 

که  که آموزش و پــرورش تعداد زیادی اســتخر در اختیار دارد  کــرد. در همین بــاره یکی از مــوارد تعجب برانگیز آن بود  تهــران اشــاره 

کنند: بیشتر آن ها در اجارۀ بخش خصوصی است و معلمان نمی توانند از آن ها استفاده 

که ما داریم این اســت  گزارشــی  »در دولــت یازدهــم علنــًا این موضوع اجاره داری و فروش شــروع شــد. در حال حاضر 

کدشت، فضای مدرسه را به بازار  که عماًل در همۀ شهرســتان های اســتان تهران این اجاره داری انجام می شود. در پا

کتاب فروشــی شــدند. حیاط تنها فضای ورزشــی  روز اجــاره داده بودنــد و بــا فشــار معلم ها مجبــور به اجاره دادن به 

که در منطقۀ  کامل دارم  بچه هاست. تقریبًا صد درصد فضاهای ورزشی مدارس را اجارۀ ساالنه داده اند، من اطالع 

که سالن ورزشی، سالن  کباتان هست  12 تمام اســتخرها و ســالن های ورزشــی اجاره داده شده است. دو مدرسه در ا

که من آنجا بودم اجاره داده شده بود و بالکل امکان  کنفرانس و سالن غذاخوری دارد. این سالن ها در طول دو سالی 

که اصاًل ما تا زمان دولت دهم نمی دانستیم  استفاده وجود نداشت. آموزش و پرورش در ایران هفتصد استخر دارد 

وجود دارد، نه دانش آموز از آن اســتفاده می کند و نه معلم. ســایر اردوگاه های آموزش و پرورش هم به همین شــکل، 
گذار می شوند«.28 کمی برای دانش آموزان استفاده می شود و الباقی یا اجاره یا وا بخش 

یکی دیگر از فعاالن صنفی معتقد است انحالل مدارس دولتی به دلیل تعداد دانش آموز نیست، بلکه به دلیل ذی نفع بودن 

تمایل به اجاره دادن مدارس خوش دسترسی است:

ح  »در منطقــه ســه تهران ســاالنه دو الی ســه مدرســۀ دولتی به بهانــه اینکه دانش آمــوز ندارند منحل می شــوند. طر

کار باید با توافق رئیس اداره انجام  که این  فروش مدارس، به نظر من بیشتر یک بهانه است و اصرار هم بر این است 

که در  کسی  کســی می تواند باشد؟  کســانی می دهد؟ مثاًل مدیر مدرســه نوآور چه  شــود. رئیس اداره مدارس را به چه 

مدرسه »فرزانگان 6« بوده است؛ یعنی مدیر فرزانگان 6 را زودتر از موعد بازنشست می کند. مدرسه نوآور منطقه سه 

کنار متروی شــریعتی با مســاحت  کوچک را در جردن اجاره می کند، بعد مدرســه مبین  را بــه او می دهــد و یــک جای 

کرایه می دهند«29. بیش از هزار متر را با چنان موقعیت خوبی به او 

کانون صنفی معلمان، زمستان 1397. گفت وگو با دو عضو رسمی    -28
کانون صنفی معلمان، زمستان 1397. گفت وگو با دو عضو رسمی    -29
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آموزش های از راه دور دیجیتال

کرده اســت. بســیاری از  کرونــا در سرتاســر جهــان فصل جدیدی را آغاز  آموزش هــای از راه دور پــس از دورۀ همه گیــری ویــروس 

مــدارس، معلمــان و دانش آمــوزان بــرای اولین بار با مزیت های این پارادایم جدید آموزشــی آشــنا شــده اند و بخش هــای دولتی و 

خصوصــی آمــوزش هــر دو بــه دنبال توســعۀ زیرســاخت ها و محتواهای مناســب بــرای این فضــای جدید هســتند. در حال حاضر 

گون آموزش و پرورش  گونا که به نظر می رسد در چند سال آینده ابعاد  به سرعت در آموزش و پرورش تغییراتی در حال انجام است 

کــرد. به دنبال ایــن تغییرات حیطه هــای جدیدی از تعارض منافــع در محیط جدید آموزشــی ایران و  عمومــی را متحــول خواهــد 

که توجه به آن ها به ویژه در ابتدای ایجاد  جهان به وجود خواهد آمد. در حال حاضر نشــانه هایی از این تغییر ظاهر شــده اســت 

کند. ساختارها و رویه های آموزش از راه دور می تواند از ایجاد دره های عمیق فساد و نابرابری در آینده جلوگیری 

کنار چند ســامانۀ خصوصی بســترهای دیجیتــال آمــوزش از راه دور را فراهم  در حــال حاضــر در ایــران ســامانۀ دولتــی شــاد در 

کرده اند. این بسترها هرکدام بر روی امکان های خاصی از راه دور متمرکزند. برگزاری کالس های برخط، تولید محتواهای دیجیتال 

آموزشی، تبادل داده ها و ارزشیابی برخط برخی از این امکان ها هستند. آنچه در آینده در زمینۀ تعارض منافع و نابرابری اهمیت 

خواهد یافت، در وهلۀ اول شــیوۀ مشــارکت بخش خصوصی در این آموزش هاســت. پرواضح اســت این بخش به زودی با قدرت 

کاالیی شــدن آموزش در  هرچــه تمام تــر وارد عرصــه تولید محتواها و نرم افزارهای آموزشــی خواهد شــد و بدیــن ترتیب با توجه به 

که  گذشته، بستر جدیدی برای نابرابری های آموزشی منفعت بخش خصوصی آموزش ایجاد خواهد شد.30 همان طور  سال های 

در بخش هــای قبلــی توضیح داده شــد منافع بخش خصوصی به راحتی می تواند موجب انحراف در سیاســت گذاری های عمومی 

شود.

در همین زمینه، وزارت آموزش و پرورش در همین ابتدای ایجاد شبکۀ شاد مجبور شده است برای تأمین هزینه های طراحی 

کند. هرچند به ظاهر این قرارداد تأمین کنندۀ  کشــور قرارداد امضا  نرم افزاری و تأمین ســخت افزار با یکی از اپراتورهای تلفن همراه 

کرده است. بی شک شرکت طرف قرارداد آموزش  منافع دو طرف است، لیکن از همین ابتدا شبکۀ شاد را به بستری تجاری تبدیل 

که باعث خواهد شــد نقشــی محوری در سیاســت گذاری های مربوط به  کرده اســت  و پرورش امتیازهایی را در این زمینه دریافت 

گفته های وزیر آموزش و پرورش شبکۀ شاد قرار است با حضور بخش خصوصی آموزش  کند. عالوه بر این، طبق  شبکۀ شاد پیدا 

که  کرد در ســال های آینده این بســتر شــامل مجموع امکانات متنوع آموزشی باشد  به حیات خود ادامه دهد و لذا می توان تصور 

کرد. با پول قابل خریداری است و هر امکان منافع اقتصادی یک یا چند شرکت خصوصی را تأمین خواهد 

کید شــود این ســخنان صرفًا تبیین برخی وقایع آینده با توجه وضعیت حال است و اصل مشارکت بخش  باز هم الزم اســت تأ

خصوصی را زیر ســؤال نمی برد. مقصود اصلی این پیش بینی جلب توجه تصمیم گیران به شــیوۀ مشــارکت دادن بخش خصوصی 

در این فضای جدید اســت. به طور خاص دربارۀ شــبکۀ شــاد، آموزش و پرورش می تواند با واســطه شــدن میان بخش خصوصی 

کند. کاربران شاد، از پولی شدن خدمات در این سامانه جلوگیری  ذی نفع و 

ــد به طــور دقیــق  ــی درنهایــت بای ــرد، ول ک کاالهــای آموزشــی نیــز فراهــم خواهــد  کاهــش قیمــت  ــرای  ــد آموزش هــای از راه دور دیجیتــال امکان هایــی را ب 30-  بــدون تردی
گروه هایــی توانســته اند از ایــن امکان هــای جدیــد بیشــتر بهره منــد شــوند. بررســی شــود چــه 
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منتشر نکردن اطالعات مربوط به نابرابری

آمارهای اعالم شــدۀ وزارت آموزش و پرورش در زمینۀ ترک تحصیل، بازماندگی از تحصیل، محرومیت از تحصیل و همین طور 

آســیب های فــردی و اجتماعــی درون مدارس، عمومًا فاصلۀ زیادی با برآوردهای غیررســمی این حوزه هــا دارد و آموزش و پرورش 

گــزارش اســفندماه مرکز  هیــچ گاه خــود را بــه شفاف ســازی و ارائــۀ آمــار دقیــق در ایــن حوزه هــا موظــف نمی دانــد. بــرای نمونــه در 

خ بازماندگی از تحصیل از شش ســالگی تا هجده ســالگی، 2 میلیون و 300 هزار نفر اعالم شــد، درحالی که  پژوهش های مجلس، نر

کرده بود31 و آمارهای غیررسمی تا 3 میلیون نفر نیز برآورد شده اند. خ را 700 هزار نفر اعالم  آموزش و پرورش این نر

کنون موظف به تولید ســاالنۀ آن بوده اســت، ســالنامۀ آماری  کــه وزارت آمــوزش و پــرورش، از پیــش از انقــالب تا  تنهــا آمــاری 

کارکنان به تفکیک پایه ها،  که در آن داده های خام تعداد دانش آموزان، معلمان و  آموزش و پرورش در سطح ملی و استانی است 

مدارس و مناطق اعالم می شــود. عالوه بر مســئلۀ منتشــر نکردن آزاد این ســالنامه های آماری، مســائلی دربارۀ احتمال مخدوش 

ح است: بودن برخی داده های این سالنامه ها نیز مطر

کردیم،  خ ترک تحصیل از دبستان تا متوسطه به صورت تاریخی از داده های سالنامه ها استفاده  »ما برای محاسبۀ شاخص نر

خ این شــاخص برخالف ســایر پایه ها در برخی پایه ها منفی درمی آمد. وقتی با مدیران یکی از مناطق تماس  به صورت عجیبی نر

خ مشــغوالن به  خ نهضت ســوادآموزی را هم با نر کــه بعضًا در اســتان ها برای مــورد مؤاخذه قرار نگرفتــن، نر گفتند  گرفتیــم بــه مــا 

خ ترک تحصیل در مقطع  تحصیــل یکــی می کننــد و همین آمار را مخدوش می کند. یکی دیگر از موارد امکان ناپذیری محاســبۀ نــر

گفته می شــود بیشــترین میزان ترک تحصیل در مقطع متوســطۀ دوم اســت، بــه دلیل اعالم  کــه  متوســطۀ دوم بــود. در شــرایطی 
خ وجود ندارد«.32 نشدن یکی از شاخص ها در سالنامه، عماًل امکان محاسبۀ این نر

یکی از اعضای پژوهشکدۀ تعلیم و تربیت می گوید:

کنند، آمارها را نگه  که چرا آمار را رایگان در اختیار بگذاریــم و دیگران پژوهش  »در دورۀ اخیــر بــه ایــن نتیجه رســیدند 

می داریــم و می فروشــیم. بــه همیــن خاطــر، اآلن دسترســی ما هم به آمار عماًل ســخت شــده اســت چه برســد به فرد 

بیرونی«.

که در هر دورۀ  کالن وزارتخانه باشــند  به نظر می رســد ذی نفعان اصلی در حوزۀ منتشــر نکردن آمار، مدیران رده های میانی و 

بنا بر منافع سیاسی، از انتشار آمار می گریزند. با این حال مسئلۀ انتشار آمار به حساسیت مردم و نهادهای بین المللی بر وضعیت 

گــره می خــورد و عماًل شفاف ســازی را غیرممکن می کنــد. بخش عمــده ای از این آمار نشــان دهندۀ عملکرد  آمــوزش و پــرورش نیــز 

کیفیت آموزش اســت و عدم دسترســی به آن ها باعث ایجادنشــدن دغدغه در  وزارت آموزش و پرورش در برابرســازی فرصت ها و 

میان مردم و سیاست گذاران برای رفع نابرابری آموزشی خواهد شد.

31-  مرکز پژوهش های مجلس، »گزارش بررسی مسائل بازماندگی تحصیل و بی سوادی در نظام آموزش و پرورش ایران«، 1397.
کنشــگران سیاســت گذاری آمــوزش و پــرورش در ایــران از منظــر عدالــت آموزشــی«، پژوهشــکده تأمیــن  کریمیــان، جــالل: »پژوهــش تحلیــل  32-  مقدســی، فاطمــه، 

.1397 اجتماعــی، 
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3.2.3. تعارض منافع در مدرسه
تعــارض منافــع در خردتریــن ســطح نظام آموزش و پــرورش؛ یعنی درون مدارس نیز اهمیت بســیاری دارد. در ســطح مدارس 

کمک به مدرســه؛ و در درجۀ  کرد: نخســت، جلب مشــارکت های مردمی تحت عنوان  دولتی به دو دســته تعارض می توان اشــاره 

کادر آموزشی و معلمان با منافع عمومی آموزش و پرورش. بعد، تعارض منافع مدیران، 

کمک به مدرسه

کمک های مردمی به مدارس و فعالیت های فوق برنامه مدارس دولتی،  در ســال های اخیر و با روند رو به رشــد اجباری سازی 

که به لحــاظ قانونی  کرده اســت. در شــرایطی  حســاب های بانکــی مــدارس را بــه منبــع غیررســمی بودجــۀ آموزش و پــرورش بدل 

مدارس دولتی حق دریافت شهریه از خانواده ها را ندارند، اما بنا بر اظهار مشاور وزیر، مدارس دولتی در سال 1397 بالغ بر 100 هزار 

که تقریبًا معادل 30 درصد بودجۀ آموزش و پرورش در همان سال است. این پرداخت ها  کرده اند33  میلیارد ریال شهریه دریافت 

در ظاهر با نام مشارکت داوطلبانه انجام می شود، اما درواقع خانواده ها مجبور به پرداخت اند، زیرا در غیر این صورت، مدارس از 

کمک به مدرســه وجود ندارد و مدیران به صورت سلیقه ای  خ قانونی برای  ثبت نام فرزندشــان ممانعت می کنند، عالوه بر این، نر

در این زمینه اعمال نظر می کنند:

»کمک به مدرســه یک اجبار اســت. من ده ســال پیش در مدرســه دولتی در تهران از دانش آموزانم پرســیدم چقدر 

گفت آقا این پول  گفــت 700 هزار تومان. بعد یکی از بچه هــا  گفتنــد 100 هزار تومان، ولی یکی  هزینــه می دهیــد. همــه 

شــیطنت هایش را می دهــد؛ یعنــی پــدر بچــه بایــد پول بیشــتری بــده تا بچــه اش در مدرســه دولتی تحمل بشــه، اما 
که نداشتند بالفاصله اخراج می شدند، به ویژه بچه های افغانستانی«.34 بچه هایی داشتیم 

کمک هــای مردمی مخالــف علنی نداشــته و عمدتًا با اســتناد به قانون شــوراها  گرچــه هیــچ گاه بــا دریافت  آمــوزش و پــرورش ا

کرده است، با این حال تالش هایی برای مدیریت دریافت های مالی داشته  کمک ها با اصل 30 قانون اساسی را نفی  مغایرت این 

که مســئولیت نظارت را بر عهده دارند،  کارشناســان مالی مناطق  که همگی دچار مســئلۀ تعارض منافع مدیران شــده اند.  اســت 

عمدتًا خریداری می شوند.

»مــدارس دولتــی هــم اغلب دو دفتره اند. مدارس به حســابدار مالی مناطق پولی میدن و اونــا میان دفترهای اینا رو 

گفته  که با مدارس می بندن. اصاًل همین مجاوری، دو ســال پیش  کارشــناس دارن  می نویســند. هر منطقه چند تا 
گذاشته بود، یکی برای خودش می کشید و یکی برای مدرسه«.35 که دو تا دستگاه پوز  گرفتیم  که یه مدیری رو  بود 

که چند ســالی اســت به دلیل حسابرســی بر دریافتی های مدارس دولتی وضع شــده است  ح حســاب یکپارچۀ مدارس نیز  طر

33-  https://www.tasnimnews.com/fa/news/1397/02/24/1725602
کانون صنفی معلمان، زمستان 1397. گفت وگو با یکی از اعضای رسمی    -34

گفت وگو با یکی اعضای شورای عالی آموزش و پرورش، تابستان 1397.   -35
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عماًل به دلیل سرپیچی مدیران دولتی از اعالم آمار منتهی به شکست است:

که مدارس ثبــت می کنند و ما به روز مبالغ را داریم،  گفت  کرد و  »آمــوزش و پــرورش حســاب یکپارچۀ مدارس را ایجاد 

کردیم، ببینیم واقعًا در عمل چه می کنند. مدیر یک مدرســه تیزهوشــان را  امــا مــا در شــورا یک بار از مدیران دعــوت 

که اآلن در حساب ما چند میلیارد پول هست و آموزش و پرورش اصاًل خبر ندارد، مدیر  هم دعوت بود، توضیح داد 

کند، بخواهد  کنترل  که بتواند  اطالعات غلط وارد می کند یا اصاًل وارد نمی کند. آموزش و پرورش هم تشکیالتی ندارد 
هم بازرسینش را می خرند«.36

کارساز نبوده است: نظارت انجمن های اولیا و مربیان هم در این زمینه 

کنند، اما  گردش مالــی مدارس دولتی انتخــاب  کرد انجمــن اولیا یک ناظر برای حسابرســی  آمــوزش و پــرورش اعــالم 

که مثاًل بچه اش مشــکل آمــوزش دارد و دوباره  در عمــل چــه اتفاقــی افتاد؟ عمومًا یک نفر به تقلب انتخاب می شــود 

سیستم به هم می ریزد.

مدیران-معلمان و مشاوران دولتی-خصوصی

کنــار فعالیــت دولتی، بــرای معلمان و مدیــران موجب تعارض منافع شــخصی و دولتی آن ها می شــود.  فعالیــت خصوصــی در 

کــه هم زمــان در مدرســۀ خصوصــی امتیازی دارد با عملکردش در ســمت دولتی تعــارض منافع دارد. در ایــن موارد حتی  مدیــری 

کنکــور خوبی بیاورد هم اتفاق  که پیش بینی می شــود مدال المپیاد یا رتبۀ  به عبارتــی »ســرقت دانش آمــوز« یا »فروش دانش آموز« 

که مدیران مدارس دولتی، ســاالنه فهرســتی از دانش آموزان مســتعد خود را به مــدارس غیردولتی  می افتــد و بدین صــورت اســت 

طرف قراردادشــان اعالم می کنند.37 عالوه بر این، مدیران مدارس دولتی برخی از ســاعات مدرســه به ویژه پایۀ پیش دانشگاهی را 

کمک درسی اجاره می دهند: کتب  کمک آموزشی و ناشران  به مشاوران آموزشی، مؤسسات 

کنکــور صبح را  کالس  کنکور بعدازظهــر یا  کالس  مــدارس دولتــی هم مشــاور آموزشــی اســتخدام می کنند و مشــاور یــا 

برایشــان می چیند. مشــاورهای آموزشی در حال حاضر شبیه سلبریتی های سینما هستند؛ یعنی یک سری آدم های 

که بچه ها را به خودشــان جذب می کنند. این اتفاق بیشــتر هم در مدارس  خوش تیپ و مدل و خوش بیانی هســتند 

کالس جذب به وجود آمده است.  کالســی به اسم  که در خردادماه  دخترانه روی می دهد. هفت هشــت ســال اســت 

فرآینــد جــذب بچه ها برای ثبت نام در آموزشــگاه های آزاد و حتی مدارس غیرانتفاعی بــا امتحانات نهایی خرداد و با 

استفاده از مشاورها صورت می گیرد.

عالوه بر مدیران، معلمان نیز درگیر پروســۀ تعارض منافع اند. بخشــی از معلمان رســمی آموزش و پرورش به دلیل پایین بودن 

36-  همان.
گروه اجتماعی شبکۀ افق، سال 1396. 37-  مستند »مدارس غیردولتی«، منتشرشده از 
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کافی برای رجوع به  کامــل و جامع تدریس نمی کند تا دانش آموزان انگیــزه و دلیل  کالس درس درســی را  پایــۀ حقوق معلمی، ســر 

کز  کمک آموزشی و مرا کتاب های  تدریس خصوصی همین معلم داشته باشند. عالوه بر این بعضًا معلمان بخشی از شبکۀ فروش 

کنکورند:

کرده  گاج در حال حاضر یک سیستم ایجاد  کتاب های ناشران آموزشی را در مدارس دولتی معرفی می کند.  معلم ها 

کتاب برای دانش آموزانم می خواهم، درصدی  کند و بگوید من این تعداد  گر معلمی به مؤسســه مراجعه  که ا اســت 

کتاب 50  گر دویست تا  که مثاًل دویست دانش آموز دارد، ا هم به معلم داده می شود؛ یعنی یک معلم مدرسه دولتی 

هزارتومانی بفروشــد 10 میلیون تومان می شــود، درصدی از این مبلغ؛ یعنی مثاًل یک میلیون تومان را معلم دریافت 

که دانش آموزان می توانند با استفاده از آن  کدهایی داده اند  کرده اند و به معلم ها  کارت هایی درست  می کند، حتی 

کنند و تخفیف بیشــتری بگیرند. در این صورت، هــم دانش آموز تخفیف بیشــتری می گیرد و هم  کــد از ســایت خریــد 

معلم درصد دریافت می کند.

تعــارض منافــع در درون مدرســه نیز همچــون دیگر بخش ها، در وهلۀ اول در ارتباط با منافع بخش خصوصی شــکل می گیرد؛ 

البته اهالی مدرســه نیز ممکن اســت منافع شــخصی خود را بر منافع آموزش و پرورش ترجیح دهند. در هر صورت آنچه دوباره در 

گســترش نابرابری  خ می دهــد درنهایت تضعیف بخش دولتی آمــوزش در برابر بخش خصوصی آموزش و به دنبال آن  ایــن میــان ر

کــم معلمان در مقایســه با دیگر  که چگونه درآمد بســیار  آموزشــی اســت. در ایــن میــان، به وضــوح این موضــوع توجیه پذیر اســت 

کارشــان و همچنیــن نبود نظام تشــویقی مناســب برای معلمان، آن ها را به ســویی ســوق  کارمنــدان دولــت و بــا توجــه به ســختی 

که به ناچار منافع شخصی را به منفعت عمومی ترجیح دهند. می دهد 

4.2.3. سازمان های اقتصادی آموزش و پرورش
هرچنــد آمــوزش و پــرورش یــک نهــاد غیراقتصــادی اســت و وظیفــۀ آن آمــوزش عمومــی اســت، به دلیــل مقتضیــات مختلف 

که قراردادها  مستقیم و غیرمستقیم در فعالیت های اقتصادی و عمرانی شرکت دارد. دو نهاد بزرگ زیرمجموعۀ آموزش و پرورش 

و فعالیت هــای بــزرگ اقتصــادی در آن هــا در حجــم باال در حال انجام اســت و لذا محمــل تعارض منافع اند: یکــی صندوق ذخیرۀ 

فرهنگیان؛ و دیگری سازمان توسعه و نوسازی مدارس است.

صندوق ذخیرۀ فرهنگیان

 حجم ســرمایه های دفتری صندوق ذخیرۀ فرهنگیان حدود 5 هزار میلیارد تومان اســت و ســهامداری چندین شــرکت بزرگ 

کرده اســت. به همین دلیل این صندوق همواره بســتر  کشــور تبدیل  در ایــن مجموعــه آن را بــه یکــی از نهادهای بزرگ اقتصادی 

ایجاد منفعت برای تبهکاران سیاســی و اقتصادی بوده اســت. بســیاری از تخلفات صورت گرفته در این مجموعه حاصل مجموع 

کرده است. برای نمونه یکی از  گرفته تا نمایندگان مجلس و مدیران این صندوق را آلوده  که از شخص وزیر  تعارض منافعی است 
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گروه های حامی وزیر، اعطای امتیاز عضویت هیئت مدیره یا مدیرعاملی به آن هاست. درخواست های برخی نمایندگان مجلس و 

کشور سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس 

ایــن ســازمان نیــز همانند صنــدوق ذخیرۀ فرهنگیــان با دریافت ســاالنه حدود 2 هزار میلیــارد تومان بودجــه )مطابق بودجۀ 

1398( و معــادل 5 درصــد بودجــۀ وزارت آمــوزش و پرورش یک نهاد اقتصادی بزرگ به حســاب می آید. ایــن نهاد به دلیل جذب 

گاه و بیگاه تخلفات  گون قرار دارد.  گونا که در معرض فســادهای  بودجه های ملی عمرانی و منابع مالی خیرین، ســازمانی اســت 

کارکنان این نهاد در رسانه ها بازتاب داده می شود. عالوه بر بودجۀ دولتی، این سازمان ساالنه حدود 1000 میلیارد  پیمانکاران یا 

کمــک خیریــن مدرسه ســاز بهره مند می شــود. به همیــن ترتیب این ســازمان همچون صنــدوق ذخیــرۀ فرهنگیان یک  تومــان از 

نهاد مســتعد برای سوءاســتفاده منفعت طلبان است و احتمال تعارض منافع در برخی جایگاه های مربوط به آن بسیار باالست. 

گروه هــا و افراد سیاســی پرقدرت به دنبال داشــتن ســهم در انتصابات ایــن مجموعه هســتند. به عالوه  بــه همیــن خاطــر معمــواًل 

این ســازمان به دلیل ارتباط با خیرین مدرسه ســاز به طور مضاعف در معرض سوءاســتفاده های شخصی است. معافیت مالیاتی 

کار خیر  کالن مالیاتی و تطمیع و پرداخت مبالغ نامشــروع تحــت عنوان  خیریــن مدرسه ســاز در صــورت عدم نظــارت به فرارهــای 

گر خیرین نیمی از هزینۀ ســاخت یک مدرســه را بدهند،  که ا خ داد قاعده ای وضع شــد  منجر می شــود یا چنان که در دولت دهم ر

گروهی  کار را به دست پیمانکاران می سپارد و همین عامل موجب شکل گیری  دولت هزینۀ ساخت نیمۀ دیگر را تأمین می کند و 
از پیمانکاران مرتبط با بدنۀ سازمان شد و بخش عظیمی از پروژه ها نیمه تمام رها شد.38

اعــالم تعــارض منافــع احتمالــی مدیــران ایــن دو نهــاد اقتصــادی وزارتخانــه، تعییــن ســازوکار شــفاف بــرای انتخــاب مدیــران 

کمک از خیرین امکان هایی برای پیشگیری از تعارض  غیرذی نفع و مســتقل، تعیین ســازوکارهای نظارت و شــفافیت در دریافت 

منافع هستند.

3.3. تعارض منافع و فقر
که در این مجال بدان ها پرداخته شد، هریک بر موضوع فقر و نابرابری تأثیر مستقیمی داشته اند. در جدول زیر  تعارض هایی 

به صورت خالصه به دسته بندی انواع این تعارض ها، ارتباطشان با فقر و راهکارهای پیشگیری از آن پرداخته ایم.

38-  همان
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جدول 10: انواع تعارض منافع مؤثر بر فقر و نابرابری آموزشی

راهکارارتباط با فقر و نابرابری در بخشجایگاهمصداق تعارض منافع نوع تعارض منافع

فردی

ارتباط 
سهامداری 
یا مالکیت با 
موضوعات 
تصمیم گیری

 برخی اهالی مدرسه به جذب 
گردان برتر برای  مشتری و شا

مدارس غیردولتی رو می آورند.
گذاری یا خرید خدمت  در جریان وا

کارمندان خود  آموزشی برخی از 
صاحب مدرسه غیردولتی هستند 

و ممکن است ذی نفع باشند.
یک مدرسه دولتی با مبلغی کمتر 
از ارزش واقعی می تواند در اختیار 
صاحبان مدارس غیردولتی قرار 

 گیرد.
عمدۀ مسئوالن رده باالی آموزش 

و پرورش سهامدار یا ذی نفع 
در مدارس غیردولتی و یا دیگر 
بخش های خصوصی آموزش  و 

پرورش  هستند.

اختیار نظارت، ارزیابی، 
قضاوت و صحه گذاری.
اختیار انجام معامالت و 

خریدوفروش اموال.
اختیار قانون گذاری، 

سیاست گذاری و تعیین 
استانداردها

تفکیک محیطی میان دانش آموز 
کیفیت  کاستن از  قوی و ضعیف و 

مدارس دولتی
کردن دانش آموزان نمونه به   وادار 

کنکور. شرکت در رقابت بازار 

ساختمان مدرسه دولتی در 
گرفته  اختیار بخش خصوصی قرار 
و از ظرفیت مدارس دولتی به نفع 
کاسته می شود. مدارس غیردولتی 
گرایش به گسترش سیاست های 

خصوصی سازی در میان 
سیاست گذاران

تدوین منشور پیشگیری از 
تعارض منافع در مدارس و ابالغ 
آن )همچون برخی مدارس در 

جهان(
کردن قوانین و  سخت گیرانه 

گذاری  آیین نامه های مرتبط با وا
مدارس غیردولتی و نظارت 

جدی تر بر آن ها.
گذاری هرگونه فروش اموال  وا

آموزش و پرورش به وزارت 
اقتصاد

تدوین قانون برای عدم 
سهامداری وزیر، معاونان، 
کل در بخش های  مدیران 

سیاست گذار و ناظر آموزش و 
پرورش در مدارس خصوصی

اشتغال 
هم زمان 
خصوصی-
عمومی

 برخی معلمان برای منفعت 
گرد  اقتصادی یا جذب شا

کم کاری  خصوصی در کالس 
می کنند یا نمره فروشی می کنند.
برخی اهالی مدرسه به جذب 
گردان برتر برای  مشتری و شا

مدارس غیردولتی رو می آورند.

 تبعیض به ضرر دانش آموزان 
کم بضاعت.

کیفیت مدارس دولتی به  کاهش 
دلیل خروج دانش آموزان مستعد.

تدوین منشور پیشگیری از 
تعارض منافع در مدارس و ابالغ 
آن )همچون برخی مدارس در 

جهان(
)جلوگیری از حضور ذی نفعان 
بخش خصوصی در مدرسه 
با توجه به درآمدهای پایین 
معلمان توصیه نمی شود(.

 در نظارت بر مدارس غیردولتی با رابطۀ مالی
اعطای هدایا تخلفات زیادی رخ 

می دهد.
فساد مالی در میان اولیای 

مدرسه ازجمله مدیر، معاونان، 
انجمن اولیا و مربیان؛

تبلیغ کتاب یا آموزشگاه در 
مدرسه؛

تبانی پیمانکاران ساختمانی و 
فعاالن اقتصادی )برای دریافت 

معافیت های اقتصادی( با 
کارمندان و مدیران.

ممکن است تغییرات کتب 
آموزشی به خواست ناشران 
کمک آموزشی انجام شود.

کارمندان  گاه رخ داده است برخی 
به نفع منافع یک ناشر عملی 
غیرقانونی را مرتکب شده اند.

تصمیم گیران آموزش و پرورش در 
 خود 

ً
کثرا زمینۀ خصوصی سازی ا

مؤسسۀ خصوصی آموزشی دارند.
در سازمان نوسازی و تجهیز 
مدارس با توجه به بودجۀ 3 

هزار میلیاردی این سازمان )با 
احتساب مشارکت خیرین( 

امکان شکل گیری روابط مالی 
میان کارفرما و پیمانکار بسیار 

زیاد است.

اختیار نظارت، ارزیابی، 
قضاوت و صحه گذاری

اختیار انجام معامالت و 
خریدوفروش اموال؛

اختیار انجام معامالت و 
خریدوفروش اموال؛
اختیار ارائۀ مجوزها.
اختیار قانون گذاری، 

سیاست گذاری و تعیین 
استانداردها.

 دربارۀ شکاف بین 
ً
 تخلفات عمدتا

شهریه رسمی و واقعی این مدارس 
است.

درآمدزایی از مدارس دولتی وقتی 
به رویه معمول تبدیل شود، 
گسترش پولی شدن  موجب 

آموزش می شود.
کاالیی شدن و رقابت برای  تشدید 

کیفیت. دسترسی به آموزش با
کنکور به شکاف  تأمین منافع بازار 

آموزشی دامن می زند.
گرایش به گسترش سیاست های 

خصوصی سازی در میان 
سیاست گذاران

بخش عمده ای از بودجۀ اختصاص 
داده شده برای تجهیز و نوسازی 
مدارس به ویژه در مناطق محروم 

می تواند به راحتی به جیب 
متخلفان اداری برود.

کارآتر درون سازمانی و  نظارت 
برون سازمانی

نظارت سیستماتیک بر درآمد 
مدارس و شفافیت بخشی به 

امور مالی مدرسه )این راهکار در 
حال انجام بوده است، لیکن با 
مشکالتی مواجه شده است(.

کتب  نظارت بر ارکان تدوین 
درسی و جلوگیری از فعالیت 

شاغالن دفتر تألیف در بخش 
خصوصی.

تدوین قانون برای عدم 
سهامداری وزیر، معاونان، 
کل در بخش های  مدیران 

سیاست گذار و ناظر آموزش و 
پرورش در مدارس خصوصی.
 ورود دقیق سازمان بازرسی و 
قوه قضائیه برای نظارت بر این 

سازمان مهم.
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راهکارارتباط با فقر و نابرابری در بخشجایگاهمصداق تعارض منافع نوع تعارض منافع

فردی

ارتباط 
خویشاوندی

شرکت های وابسته به صندوق 
ذخیرۀ فرهنگیان جایگاه 

وابستگان برخی مدیران و 
نمایندگان مجلس اند.

اختیار نظارت، ارزیابی، 
قضاوت و صحه گذاری.

 ارتباط غیرمستقیم با نابرابری 
)درگیر شدن وزارت آموزش و 

پرورش به فسادهای ناشی از این 
رخدادها و احتمال هزینه کرد منابع 
آ و پ برای جبران ضرر فسادهای 

اقتصادی(.

 تدوین قاعده و نظارت از طرف 
کشور. کل  سازمان بازرسی 

ارتباط 
پساشغلی 
گردان( )درب 

تأسیس مؤسسات 
کمک آموزشی و خصوصی 
کارمندان آموزش و  توسط 

پرورش

اختیار نظارت، ارزیابی، 
قضاوت و صحه گذاری

 
گسترش منافع  احتمال دخالت در 

بخش خصوصی.
تدوین آیین نامۀ درون سازمانی 

و ایجاد مکانیسم نظارت در 
سازمان.

انگیزه های 
سیاسی، 
منطقه ای و 
سلیقه ای

البی نمایندگان مجلس برای 
نصب مدیران

اختیار نظارت، ارزیابی، 
قضاوت و صحه گذاری

 اختالل در نظام تصمیم گیری و 
کاهش  اداره آموزش و پرورش و 

کیفیت آموزش در مدارس

پیشنهاد تدوین الیحه توسط 
دولت یا قوه قضائیه برای 
چارچوب بخشی به دامنۀ 

اختیارات نمایندگان.

نهادی

اتحاد 
قاعده گذار و 

مجری

   

اتحاد ناظر و 
نظارت شونده

   

تضاد درآمد و 
وظایف

 مدرسه مجبور به تخلف قانونی 
می شود و از مردم پول دریافت 

می کند.
در جریان فروش و اجارۀ اموال 

غیرمنقول آموزش و پرورش 
بسیاری از امکانات خود را 

از دست خواهد داد، ولی به 
دلیل مشکالت مالی مجبور به 

فروش آن هاست.
آموزش و پرورش به همکاری با 
مؤسسات آزمون های آزمایشی 

و کمک آموزشی می پردازد، 
که از این راه درآمدزایی  چرا

می کند.
در زمینۀ آموزش های آنالین 

کاهش  آموزش و پرورش برای 
هزینه های وارد مشارکت با یکی 

از شرکت های بزرگ مخابراتی 
شده است. این مشارکت 
در آینده مسیر شکل گیری 

آموزش های از راه دور را به سوی 
منافع بخش خصوصی هدایت 

کرد. خواهد 

 گسترش بازار آموزش به نفع 
طبقات مرفه.

کاهش امکانات دولتی در آموزش.

گسترش بازار کمک آموزشی رقابت 
نابرابر میان دارا و ندار ایجاد 

می کند.
 گسترش بازار آموزش به نفع 

طبقات مرفه تر جامعه.

افزایش اعتبارات مدارس در 
بودجه.

کردن کمک اختیاری به  قانونمند 
کمک های  مدارس و جلوگیری از 

اجباری.
افزایش منابع آموزش و پرورش.
تصحیح قواعد مالیاتی در این 

زمینه
 آموزش و پرورش نباید 

در مسائل اساسی مربوط 
به آموزش های از راه دور، 
بخش های اقتصادی را به 

گیرد، بلکه در عوض در  مشارکت 
ازای دریافت خدمات هزینه های 

کند. آن را پرداخت 

آموزش و پرورش بخشی از آمار تضاد وظایف
مهم در ارزیابی عملکرد خود را 
منتشر نمی کند یا آمار مغشوش 
ارائه می دهد، ازجمله نمرات 

امتحانات نهایی.

دسترسی نداشتن به اطالعات 
کیفی در  کّمی و  دربارۀ نابرابری 
آموزش موجب تشدید نابرابری 

می شود.

 الزام ادارۀ آمار و روابط عمومی 
آموزش و پرورش به انتشار اهم 
آمار و اطالعات ساالنه در این 

حوزه.
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4.3. مدیریت تعارض منافع یا جلوگیری از مکانیسم های تعارض آفرین
گفت وگو با فعاالن مدنی و مدیران استخراج شده اند.  که از  ح شده در این مقاله، عمده تعارض هایی بودند  تعارض های مطر

گــر از منظری  کنند. ا قطعــًا مجلــس و دولــت در مقــام قانون گــذار، می تواننــد با مقررات گذاری ســطحی ایــن تعارض هــا را مدیریت 

کالن تــر در تعریــف تعــارض به موضــوع بنگریم، آموزش و پرورش همــواره در جایگاه های مهم سیاســت گذاری محل تعارض منافع 

گروه های ذی نفع از محدودۀ غیرمشــروع آن به طور شــفاف جدا نشــود، هیــچ گاه آموزش و  گــر محــدودۀ مشــروع فعالیت  اســت و ا

کند. پرورش نخواهد توانست مسیری راهبردی برای آینده خود ترسیم 

که در این میان باید مدنظر داشــت در بســیاری از عناوین  مطابق آنچه در جدول نیز به آن اشــاره شــده اســت، نکتۀ ویژه تری 

مذکور مقررات گذاری با ناتوانی واقعی دولت در مقابل بخش خصوصی قدرتمند همراه بود و به این خاطر، مسئلۀ مهم پرسش از 

گسترش تجاری سازی  گفتیم، دولت ها به مسئلۀ مدیریت تعارض منافع در دنیا به دلیل  زمینه های مولد تعارض است. چنان که 

کشــورها نیز با  کــه در لیبرال ترین  کرده اند، امــا حوزۀ آموزش ازجمله حوزه هایی اســت  بخــش عمومــی در ســال های اخیــر، توجه  

که اساسًا چرا در ایران،  کم به سمت خصوصی شدن39 حرکت می کند. حال پرسش اینجاست  حساسیت زیاد و با سرعتی بسیار 

کاهــش بودجۀ بخش  وضعیــت تجاری ســازی و خصوصی ســازی آموزش و پرورش چنین روند شــتابنده ای داشــته اســت. شــیب 

که نســبت بودجۀ آمــوزش و پــرورش از بودجۀ دولت در طول ســه دهــه از 19 درصد بــه 10 درصد  دولتــی تــا بــدان حــد بوده اســت 

کنکور و بودجۀ  کاهش یافته اســت )امیدی و دیگران، 1398( و در همان حال وزیر اســبق آموزش و پرورش، از برابری بودجۀ بازار 

گر بخواهیم از منظری انتقادی و نه صرفًا تکنیکال به مسئلۀ تعارض منافع بنگریم،  آموزش و پرورش سخن می گوید؛40 بنابراین ا

کــرد. مبارزه با تعارض  گرچــه مقررات گــذاری در پاره ای موارد مؤثر اســت، مکانیســم بازتولید تعارض منافع را باید از بنیاد بررســی  ا

منافــع صرفــًا بــا رویکــرد مدیریت ســازمان و با برقــراری پاره ای تنظیمات امکان پذیر نیســت، بلکه به شــیوه ای رادیــکال به اصالح 

کنترل روند خصوصی سازی در آموزش و پرورش نیاز دارد. ساختارهای نابرابری ساز و مولد تعارض منافع از طریق 

گذاری تصدی مدارس دولتی به بخش خصوصی پیمانکار اتفاق می افتد. کاهش منابع، بلکه صرفًا در وا 39-  این خصوصی سازی نه در 
40-  snn.ir/0031ea
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4- مرور تحوالت سیاستی آموزش و پرورش از دریچۀ نابرابری آموزشی

1.4. مرور سیاست های آموزشی پیش از انقالب در ارتباط با آموزش همگانی و برابری آموزشی

جدول 11: سیاست های آموزشی مرتبط با نابرابری آموزشی پیش از انقالب

ح دورهدورۀ تاریخی شر

کتاب تا پیش از مشروطه در این دوره، عمدۀ مدارس خصوصی بودند و بخش اعظم آن ها را مدارس خارجی تشکیل می دادند و در آن ها همه چیز از تهیه و چاپ 
کنترل مدرسه بود )قاجارگر،1380: 45(. نحوۀ آموزش و زبان در 

پس از مشروطه تا 
ابتدای دهۀ 30

کردند. در این  گرفت و مدارس دولتی و خصوصی از یک نظام واحد تبعیت  با تأسیس مجلس در ایران، آموزش عمومی شکل قانونی به خود 
کرد: کاهش یافت و در مقابل، بخش دولتی آموزش توسعه پیدا  دوره، مدارس خصوصی با محدودیت های قانونی روبه رو شدند و رشد آن ها 

-تصویب متمم قانون اساسی مشروطه )1285(:1 »تأسیس مدارس به مخارج دولتی و ملتی و تحصیل اجباری باید مطابق قانون وزارت علوم و 
معارف مقرر شود و تمام مدارس و مکاتب باید در تحت ریاست عالیه و مراقبت وزارت علوم و معارف باشد«)مادۀ 19(.

-تأسیس وزارت معارف )1289( و تصویب قانون اساسی معارف )1290(:2 مطابق این قانون:
تحصیالت ابتدایی اجباری شد: »تعلیمات ابتداییه برای عموم ایرانیان اجباری است«)مادۀ 3(. »هر کس مکلف است اطفال خود را از سن 

هفت به تحصیل معلومات ابتداییه بفرستد«)مادۀ 5(.
مدارس دولتی و غیردولتی به صورت رسمی از یکدیگر مستقل شدند و مدارس غیردولتی با عنوان مدارس غیررسمی به رسمیت شناخته شدند: 

که بانی  که از طرف دولت دایر شده باشد، غیررسمی آن است  »مکاتب و مدارس بر دو قسمت است: رسمی و غیررسمی: رسمی آن است 
مخصوص داشته باشد«)مادۀ 8(.

 برای فقرا هستند: »مخارج مدارس غیرمجانی دولتی 
ً
مطابق این قانون مدارس غیردولتی مجاز به دریافت شهریه بوده و مدارس دولتی صرفا

کسری داشته باشد، بر عهدۀ دولت است«)مادۀ 24( و »مکاتب و مدارس  گردان اخذ می شود و چنانچه  که از شا از محل حق التعلیمی است 
 عدم بضاعت آن ها از طرف مأموران رسمی محلی 

ً
که رسما که به خرج دولت اداره می شود فقط برای تمتع اطفال فقرا و اشخاصی است  مجانی 

تصدیق شده باشد«)مادۀ 25(.
کار مدارس و برنامه های آموزشی در  گردش  -تصویب قانون شورای عالی فرهنگ )اسفند 1300(: بر اساس این قانون آیین نامه امتحانات، نحوۀ 

تمام مدارس یکنواخت شد و تنوع فعالیت های مدارس ملی یا خصوصی به شدت محدود شد )قاجارگر، 1380: 34(.
که به تأمین  -افزایش بودجۀ آموزش و پرورش: در دوران حکومت رضاشاه، بودجۀ آموزش و پرورش ما بین سال های 1304 تا 1320، 12 برابر شد 

اعتبارات ساخت مدارس مدرن به همراه افزایش 4 برابری تعداد دانش آموزان منجر شد )مسکوب، 1391: 306(.
کشور سهم چشمگیری بود. در سال 1303-1304، حدود 36 درصد دانش آموزان  کل آموزش  - در ابتدای این دوره، سهم مدارس خصوصی از 

مدارس ابتدایی و 65 درصد دانش آموزان دبیرستانی در مدارس غیردولتی تحصیل می کردند و رفته رفته با افزایش سرمایه گذاری دولت و افزایش 
کل مدارس و در مقطع دبیرستان  که در سال 1332-1333 در مقطع ابتدایی به 7 درصد از  کرد تا بدان جا  مدارس دولتی، نسبت مدارس تغییر 

به 17 تا 18 درصد رسید )امیری، 1345: 2(.

دهۀ 30

کشور، سرمایه گذاری دولت  کاهش درآمدهای نفتی ناشی از ملی شدن صنعت نفت و اثرات جنگ جهانی دوم و جنگ های داخلی  در اثر 
کرد. طبق قانون خرداد 1335 تعیین  که سهولت بیشتری برای تأسیس مدارس غیردولتی ایجاد  کاهش یافت و مقرراتی وضع شد  بر آموزش 
گذار شد و همین امر موجب رشد مدارس ملی یا خصوصی شد )قاجارگر،  صالحیت مؤسسان مدارس غیردولتی به شورای فرهنگ محل وا

)35 :1380

دهۀ 40

کل مخارج بود )مسکوب، 1391: 314(. با این حال بخشی از این  در برنامۀ سوم توسعه )1341 تا 1346( بودجۀ آموزش و پرورش 9 درصد 
که هدف گذاری امور فرهنگی به سمت تقویت بخش خصوصی آموزش هم زمان با  بودجه صرف توسعۀ بخش خصوصی آموزش می شد، چرا

کمتر از نصف هزینۀ هر محصل در مدارس غیردولتی  گزارش سازمان برنامه و بودجه، »دولت اندکی  که مطابق  بخش دولتی آن بود تا بدان جا 
که امکان  که »مدارس غیردولتی آن چنان توسعه یابند  را در قالب حمایت از مدارس غیردولتی تأمین می کرد« و هدف گذاری بدان سمت بود 

تحصیل و تربیت فرزندان طبقات مرفه در آن ها فراهم شود«)امیری، 1345(.
کمبود نیروی  که هدف آن جبران  در این دهه، یکی از مهم ترین سیاست ها در جهت تقویت برابری اجرای طرح سپاه دانش در سال 1341 بود 
انسانی آموزشی در روستاها و مناطق دورافتاده روستایی بود. در سال 1341 شمار نوآموزان دبستان های روستایی، 83 هزار نفر بود و در سال 
که در سال  گروه های سنی 6 تا 14 سال؛ در نخستین سرشماری سال 1335، 9 درصد بود  1353 به 598 هزار نفر رسید. آمار باسوادی در میان 

1350 به بیش از 35 درصد و در سال 1355 به 44 درصد رسید )قائنی و محمدی، 1394: 67(.
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دهۀ 50

-افزایش میزان بودجۀ آموزش در برنامۀ چهارم و پنجم توسعۀ پیش از انقالب: در برنامۀ چهارم توسعه )1347-1352( میزان بودجۀ آموزش 
کل مخارج دولت رسید )مسکوب، 1391: 315(. میزان بودجۀ آموزش و پرورش در  و پرورش 2 برابر شد و به 35 میلیارد ریال؛ یعنی 7 درصد از 

برنامۀ پنجم توسعه )1352-1357( با توجه به افزایش قیمت نفت تا 15 الی 20 برابر بودجه اختصاص یافته در برنامۀ قبلی افزایش یافت )همان: 
.)318

کرد و  گسترش آموزش عمومی رایگان آغاز  در دهۀ 50 و هم زمان با رشد اقتصادی و افزایش قیمت نفت، حکومت دوباره تالشی را برای 
کردن مدارس غیردولتی یا ملی بود: گی این دوره، دولتی  مهم ترین ویژ

گی بارز  که دو ویژ کودکستان به باال  کشور از  کودکان و دانش آموزان  کلیۀ  -فرمان اسفندماه 1352 محمدرضا شاه پهلوی دربارۀ تحصیل رایگان 
داشت:

کودکستان تا آخر  کودکان و دانش آموزان مملکت را از  کلیۀ  کردن آموزش عمومی تا مقطع راهنمایی: »دولت وسایل تحصیلی رایگان  رایگان 
دورۀ راهنمایی تحصیلی فراهم سازد«.

کردن آن ها: »برای اجرای این امر دولت می تواند از طریق خرید مدارس ابتدایی و  خرید مدارس غیردولتی ابتدایی و راهنمایی و دولتی 
راهنمایی غیردولتی یا با پرداخت حق تحصیل دانش آموزان طبق برنامه مصوب وزارت آموزش و پرورش به مدارس غیردولتی برابر مقررات 

خاصی اقدام نماید«.3
کردن آموزش عمومی دو سال بعد تا مقطع دبیرستان و دانشگاه به شرط سپردن تعهد خدمت در قالب اصل پانزدهم انقالب  فرمان رایگان 
کنون که دولت موفق به اجرای فرمان مورخ اول اسفندماه 1352 شده است و وسایل تحصیل رایگان برای همۀ  شاه و ملت تکمیل شد: »ا

کودکستان تا پایان دورۀ راهنمایی فراهم شده و ادامۀ تحصیالت دورۀ دبیرستان و دانشگاه نیز به شرط سپردن  نوباوگان و نوجوانان، از سطح 
که  تعهد خدمت پس از فراغت از تحصیل رایگان است، لذا اصل تحصیالت رایگان به شرط سپردن تعهد خدمت را بر اساس مقررات و ضوابطی 

تصویب شده به عنوان اصل پانزدهم انقالب شاه و ملت اعالم می داریم«.4

2.4. مرور سیاست های آموزشی پس از انقالب

جدول 12: سیاست های آموزشی مرتبط با نابرابری آموزشی پس از انقالب اسالمی
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 دهۀ 60

- انحالل مدارس ملی )1358(: پس از انقالب اسالمی در سال 1358 شورای انقالب به منظور »توزیع عادالنۀ امکانات آموزشی« و از بین بردن 
گردید  کرد و تمام مدارس خصوصی )ملی( منحل  تبعیض، الیحه ای قانونی راجع به ادارۀ واحدهای آموزشی غیردولتی به صورت دولتی تصویب 

)حاضری و آریان راد،1396: 156(.
که در سال 1352 تا پایان دورۀ راهنمایی بود و در مقاطع باالتر تحصیل رایگان  - تصویب اصل 30 قانون اساسی )1358(: دورۀ رایگان تحصیل 

به شرط تعهد خدمت منوط شده بود، پس از تصویب اصل 30، تحصیل رایگان بدون هیچ گونه شرطی تا پایان دورۀ متوسطه برای همگان 
افزایش یافت: »دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همۀ ملت تا پایان دورۀ متوسطه فراهم سازد«.

-مصوبۀ هیئت دولت مبنی بر فعالیت مدارس غیرانتفاعی اسالمی )1359(: در سال 1359 بر اساس پیشنهاد شورای نظام آموزش و پرورش 
عمومی، ستاد انقالب فرهنگی تنها به مدارس خصوصی اسالمی با شروط خاص اجازه فعالیت داد )قاجارگر، 1380(.

گیری آموزش های فنی و حرفه ای برای  کاد )1361(: اشتغال دانش آموزان در واحدهای تولیدی و خدماتی طبق قانون الزام فرا - اجرای طرح 
کار )قاراخانی، 1390: 71(. اشتغال به 

- اعالم عدم مغایرت فعالیت مدارس و دانشگاه های غیردولتی )ملی( با اصل 30 قانون اساسی توسط شورای نگهبان در سال 1365: »با توجه 
به اینکه از اصل سی ام قانون اساسی دولتی بودن آموزش و پرورش و ممنوعیت تأسیس مدارس و دانشگاه های ملی استفاده نمی شود، چنانچه 

کشور آزاد اعالم شود، اضطرار دولت به دریافت شهریه مرتفع می گردد و چنانچه با تأسیس مدارس  تأسیس مدارس و آموزشگاه های ملی در 
ملی رفع اضطرار نشود، تفسیر قانون اساسی قابل بررسی خواهد بود«.5

-تصویب قانون تأسیس مدارس غیرانتفاعی در سال 1367: قانون مدارس غیرانتفاعی علی رغم تعارض های بسیار در مجلس به سه دلیل عمده 
گرچه در اولین قانون  تصویب شد: حمایت امام خمینی از مشارکت مردم در آموزش؛ افزایش جمعیت دانش آموزی؛ و مشکالت مالی دولت. ا

گرفته  کودکان مستمند و محروم به مدارس غیرانتفاعی توجهاتی شد، اما هیچ ضمانت اجرایی برای آن در نظر  مدارس غیرانتفاعی برای راه یافتن 
که مطابق آن مدارس غیردولتی  کرات مجلس به نقل از حاضری و آریان راد، 1396: 162-163( و درنهایت بعدها »طرح رافع«  نشد )صورت مذا

کودکان محروم باید در نظر می گرفتند به رانتی برای نزدیکان مسئوالن دولتی تبدیل شد.  سهمیه ای برای 
ً
الزاما
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دهۀ 70

کمک مردم و فروش امالک: تصویب قانون  - تصویب قانون شوراهای آموزش و پرورش و ظهور پدیدۀ کسب درآمد مدارس دولتی از طریق 
کرد و شرایط قانونی ظهور دو پدیدۀ  تشکیل شوراهای آموزش و پرورش در سال 1372 اجازۀ تفسیری جدید از اصل 30 قانون اساسی فراهم 

کردند در صورت  »کمک به مدرسه« و »فروش امالک و اراضی آموزش و پرورش« را به وجود آورد. مطابق این قانون مدارس دولتی اختیار پیدا 
کمک ها و خودیاری از اولیای  کند: »دریافت  نیاز برای تأمین منابع مالی آموزش و پرورش از والدین البته به صورت داوطلبانه جذب منابع مالی 

که داوطلبانه پرداخت نمایند«. عالوه بر این »وجوه حاصل از ارائۀ خدمات آموزشی و پرورشی  دانش آموزان و مردم در صورتی مجاز است 
فوق برنامه« به عنوان یکی از منابع درآمد مدارس دولتی به رسمیت شناخته شد.6

-تأسیس مدارس، نمونۀ دولتی؛

دهۀ 80

- اصالح قانون تأسیس مدارس غیرانتفاعی مصوب 1367 در سال 1387: بر اساس این اصالحیه چند رویداد مهم رخ داد: 1. تغییر نام مدارس 
غیرانتفاعی به مدارس غیردولتی؛ 2. »سازمان مدارس غیردولتی و توسعۀ مشارکت های مردمی« وابسته به وزارت آموزش و پرورش تأسیس 
کز آموزشی غیردولتی را دریافت می شود و در اختیار »سازمان  می گردد )مادۀ 2( و ساالنه معادل 5 درصد تا 15 درصد از شهریۀ دریافتی از مرا

مدارس غیردولتی و توسعۀ مشارکت های مردمی« قرار می گیرد )مادۀ 28(؛ 3. عالوه بر این، با تأسیس صندوق حمایت از توسعۀ مدارس 
کرد: »به منظور حمایت از مؤسسان مدارس غیردولتی با اولویت  غیردولتی، حمایت دولت از بخش خصوصی آموزش را به یک وظیفه تبدیل 

مناطق محروم، وزارت آموزش و پرورش موظف است با مشارکت مؤسسان و بخش غیردولتی، »صندوق حمایت از توسعۀ مدارس غیردولتی« را 
کند. دولت موظف است هرساله و تا سقف 50 درصد از قیمت تمام شدۀ سرانۀ ساالنۀ دانش آموزی  به صورت مؤسسۀ عمومی غیردولتی ایجاد 
کشور پیش بینی  کل  کمک در الیحۀ بودجۀ ساالنۀ  کل دانش آموزان شاغل به تحصیل در مدارس غیردولتی در قالب  در بخش دولتی را به ازای 

کند«)مادۀ 13(.7
- تأسیس مدارس هیئت امنایی؛

کردن مدارس خاص دولتی نظیر نمونۀ مردمی، تیزهوشان و هیئت امنایی؛ - شهریه ای 
- تصویب اصول و چارچوب برنامه و فعالیت های آموزشی و پرورشی دورۀ پیش دبستانی: مطابق این قانون »دورۀ آموزش پیش از دبستان 

 دوره ای غیررایگان است.
ً
به عنوان آموزش غیررسمی، با مشارکت مردم و نهادهای غیردولتی اجرا می شود« و بنابراین دورۀ پیش دبستانی قانونا

دهۀ 90

- ابالغ طرح بستۀ حمایتی از مدارس غیردولتی در تیرماه 1393 و در سال های ابتدایی دولت یازدهم طرح بستۀ حمایتی آموزش و پرورش از 
مدارس غیردولتی با محوریت حمایت از مدارس غیردولتی و خرید خدمات آموزشی از مدارس غیرانتفاعی به ادارات مناطق آموزش و پرورش 
ابالغ می شود. دو مورد از اقدامات اصلی این طرح تکمیل ظرفیت مدارس غیردولتی با خرید خدمت آموزشی و مشارکت با بخش غیردولتی 

کاستن بار مالی آموزش و پرورش و تأمین نیروی انسانی  در ادارۀ مدارس دولتی است و به صراحت اعالم می شود هدف مهم اجرای آن 
غیراستخدامی در مناطق محروم است )سازمان  مدارس غیردولتی و توسعۀ مشارکت های مردمی، 1396(.

که به اختصار آن ها را »خرید صندلی« و »خرید خدمت« می نامند، به طور جدی و با ابالغ بستۀ حمایتی  گفته شده در باال  بنا بر این دو سیاست 
مدارس غیردولتی توسط وزیر آموزش و پرورش از سال تحصیلی 1393-1394 آغاز شد. آموزش و پرورش از طریق اجرای این دو طرح و با حمایت 

کند. از مدارس غیردولتی قصد داشت در منابع خود صرفه جویی 
کودکان مهاجر غیرقانونی در مدارس دولتی )1392(؛ - ابالغ طرح فرمان رهبری و آغاز به پذیرش 

- افزایش اجاره داری و فروش امالک آموزش و پرورش از سال 1392؛
- آغاز اجرای طرح خرید خدمات در سال 1393-1394؛8

کز آموزشی و پرورشی غیردولتی )1395(: قانون جدید مدارس غیردولتی، به دولت اختیار بیشتری  - تصویب قانون تأسیس و ادارۀ مدارس و مرا
گذاری و فروش امالک آموزش و پرورش به مدارس غیردولتی داد: »به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده می شود مطابق قوانین و  در زمینۀ وا

گذاری ها در هر محل  کند... وا گذار  مقررات، زمین و ساختمان های مازاد بر نیاز خود را به صورت اجاره یا فروش به مؤسسان مدارس غیردولتی وا
کید دوباره ای بر  که دسترسی مردم به مدارس دولتی در آن محل دچار خلل نشود«)مادۀ 12(.9 عالوه بر این، این قانون تأ مشروط بر آن است 

کرد. راه اندازی صندوق حمایت از توسعۀ مدارس غیردولتی 
- اجرای طرح آموزش پیش دبستانی رایگان برای مناطق دوزبانه و عشایری )قانون بودجۀ 1395(: مطابق این ابالغیه، دورۀ پیش دبستانی در 

کشور رایگان بوده و دریافت وجه تحت عنوان شهریه یا وجه ثبت نام ممنوع است  مناطق دارای ضریب محرومیت 9 و مناطق عشایری در سراسر 
و دورۀ پیش دبستانی در این مناطق به صورت دوساله اجباری است.

کیفیت آموزش  کرد در راستای حذف رقابت و افزایش  - اقدام به حذف مدارس تیزهوشان و نمونۀ دولتی )1396(: دولت در سال 1396 اعالم 
به ویژه در دوران ابتدایی، مدارس دورۀ راهنمایی تیزهوشان و نمونۀ مردمی ها به مرور منحل می شوند و به مدارس دولتی تبدیل خواهند شد. 
که با دخالت شورای عالی انقالب فرهنگی این طرح متوقف شد و علی رغم  قرار بود در سال 1397 پذیرش پایۀ هفتم تیزهوشان صورت نگیرد 

تالش دوبارۀ مجلس برای اجرای این طرح، در آبان 1398 با مخالفت شورای نگهبان، عماًل این طرح ملغی شد.
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3.4. برخی آمارهای مرتبط با سیاست گذاری
1.3.4. روند تغییرات بودجۀ آموزش و پرورش و مقایسه با وضعیت جهانی

در نظام سیاســت گذاری آموزش و پرورش، مهم ترین نشــانگر توجه دولت به رفع نابرابری های آموزشــی، میزان سرمایه گذاری 

کل مهم ترین شــاخص برای ارزیابــی عملکرد دولت در رفع  در آن اســت. از ایــن جهــت نســبت بودجۀ آموزش و پرورش به بودجۀ 

کیفیت آموزشــی در مــدارس دولتــی اســت و می تواند باعث  فقــر و نابرابــری اســت. بودجــۀ مکفــی آمــوزش و پــرورش الزمــۀ بهبود 

کاهش شکاف آموزش خواهد شد. متأسفانه پیگیری روند  محدودتر شدن بازار آزاد آموزش و فعالیت بخش خصوصی و درنتیجه 

که نسبت بودجۀ  گذشــته نشــان دهندۀ زوال جایگاه آموزش و پرورش در نظام حکمرانی اســت  کشــور در ســی ســال  بودجه ریزی 

آموزش و پرورش به بودجۀ عمومی از 20 درصد در اوایل دهۀ 70 به 10 درصد در سال های اخیر رسیده است.

نمودار 4: نسبت بودجۀ آموزش و پرورش به بودجۀ عمومی دولت در سه دهۀ اخیر

)مقدسی و همکاران، 1397(

گویای حرکت به ســمت  کشــورهای جهان یکی از شــاخص های  عقب نشــینی دولت ها در تأمین هزینه های آموزش، در اغلب 

خصوصی ســازی اســت. از میان شاخص های بودجه ای، در تعاریف جهانی، دو شاخص اهمیت بسیاری دارند: 1. نسبت بودجۀ 

آموزش و پرورش به بودجۀ عمومی دولت، دوم، نسبت بودجۀ آموزش و پرورش به تولید ناخالص داخلی.41 با توجه به تغییرات 

ارزش ارز، تحلیل تاریخی نســبت بودجه به تولید ناخالص داخلی عماًل بســیار دشــوار اســت، اما تغییرات ســهم بودجۀ آموزش و 

پــرورش از بودجــۀ عمومی دولت بر اســاس قوانین بودجه امکان پذیر اســت. تغییرات نســبت بودجه نشــان می دهــد به طورکلی، 

کمتر از نصف  ســهم بودجۀ آموزش و پرورش از بودجۀ عمومی دولت در طول ســه دهۀ اخیر تقریبًا به نصف و در برخی ســال ها به 

که  کمتر از 10 درصد بوده اســت و در نســبت با میانگین جهانی ده ســال اخیر  رســیده اســت. این شــاخص در طول یک دهۀ اخیر 

باالی 14 درصد بوده است )سایت بانک جهانی(42 رقم پایینی است.

41-  GDP )Gross Domestic Product - GDP(
42-  https://data.worldbank.org/indicator/SE.XPD.TOTL.GB.ZS
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جدول 13: برخی آمار دربارۀ هزینه های آموزشی دولت ها

)گزارش پایش جهانی آموزش، یونسکو، 2019، ص 236(

2.3.4. مقایسۀ بودجۀ آموزش و پرورش و آموزش عالی
کشــور به طور متوســط 7 درصد تولید ناخالص ســرانه  کنون هزینۀ ســرانۀ آموزش ابتدایی در  بر اســاس آمار و ارقام موجود هم ا

کشــورهای  ملی اســت و این رقم برای آموزش متوســطه 10 درصد و برای آموزش عالی 63 درصد اســت. ارقام متناظر این آمار در 

کمتری را نشــان می دهد. این آمار نشــان می دهــد برای یک  کــه واریانس  توســعه یافته، 19 درصــد، 21 درصــد و 34 درصــد اســت 

کشــورهای توســعه یافته  ج می شــود، درحالی که این نســبت در  دانشــجو در آموزش عالی حدود 7 برابر یک دانش آموز ابتدایی خر

کمتر از 2 برابر است )احمدی و همکاران، 1395(.

3.3.4. سهم دولت از مخارج آموزش عمومی
کل هزینه های  گویای دیگری دربارۀ هزینه های دولت در آموزش عمومی و نسبت آن با فقر و نابرابری سهم دولت از  شاخص 

کشورهای مرفه بیش از 80 درصد هزینه های آموزش  گزارش یونسکو در سال 2019 نشان می دهد دولت در  آموزش عمومی است. 

کشورهای فقیر حدود 60 درصد است. کشورهای با درآمد متوسط باالی 70 درصد و در  عمومی را متقبل می شود. این عدد در 
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نمودار 5: درصد مشارکت دولت ها در هزینه های آموزش عمومی

گزارش پایش جهانی آموزش، یونسکو، 2019، ص 236( )برگرفته از 

کشــور محاســبه  که حســاب ملی آموزش در آمار رســمی  کنون آمار و اطالعاتی در این باره منتشــر نشــده اســت، چرا در ایران تا

کرده ایم برآوردی مناســب از حســاب ملی آمــوزش ارائه دهیم و در مقایســۀ آن با  نمی شــود. بــه همیــن خاطر در جدول زیر ســعی 

کنیم. عمــدۀ هزینه های مــردم در این  بودجــۀ آمــوزش و پــرورش ســهم مشــارکت دولــت را در هزینه های آمــوزش عمومــی تعیین 

کمک های مردمی به مدارس، مشارکت خیرین، شهریۀ مدارس غیردولتی، هزینه های  زمینه را می توان از جمع هزینه هایی نظیر 

کرد. در این  کمک آموزشــی و همچنین درآمد آموزش های خصوصی فردی و آموزشــگاهی محاســبه  کتاب هــا و محتواهای  خریــد 

میان، به جز درآمد معلمان خصوصی، برآورد دیگر موارد با دقت نسبتًا باالیی قابل محاسبه است. در همین زمینه در جدول زیر 

کرده ایم. ج غیردولتی در حوزۀ آموزش را بر اساس اطالعات غیررسمی موجود محاسبه  برآوردی تقریبی از مخار

جدول 14: تخمین هزینه های ملی آموزش عمومی

واقع بینانهحداقلعنوان

8000 میلیارد تومان650011 میلیارد تومان10کمک های مردمی به مدارس

700 میلیارد تومان )سال مشارکت خیرین
12)1392

1000 میلیارد تومان )سال 1397(
)غیررسمی(

11.200 میلیارد تومان700014 میلیارد تومان13شهریه مدارس غیردولتی
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واقع بینانهحداقلعنوان

کتاب ها و محتواهای کمک آموزشی 1000 میلیارد تومانهزینه های خرید 
1300 میلیارد تومان15)مقدسی و دیگران، 2019(

کنکور و  درآمد آموزش های خصوصی فردی و مشاورۀ 
آموزشگاه های کنکور

15000 میلیارد تومان
)مقدسی و دیگران، 2019(

20000 میلیارد تومان
)مقدسی و دیگران، 2019(

1500 میلیارد تومان50017 میلیارد تومان16آموزشگاه های زبان

43 میلیارد تومان30.700 میلیارد تومانمجموع

کل هزینه های آموزش عمومی در سال  نسبت هزینه به 
139818

38 درصد مردم
62 درصد دولت

46 درصد سهم مردم
54 درصد سهم دولت

کشــورهای  ایــن برآوردهــا نشــان می دهــد در بهترین حالت ســهم دولــت از هزینه های آمــوزش 62 درصد اســت. این عدد در 

کشــورهای با درآمد متوسط )که مشابه با ایران هستند( حداقل 70 درصد  توســعه یافته نزدیک به 85 درصد اســت. همچنین در 

.)236 :2019 ,UNESCO( هزینه های آموزش عمومی را دولت ها تأمین می کنند

4.4. تحلیل نهایی سیاست ها: از رفع بی سوادی تا خصوصی سازی-همنشینی تناقض آمیز مبارزه با فقر 
گسترش نابرابری و 

دستاوردهای آموزش و پرورش عمومی در مبارزه با فقر آموزشی در ایران پیش و پس از انقالب این گونه خالصه می شود:

ح سپاه  گسترش مدارس دولتی و اجرای طر 1.  افزایش هزینه کرد دولت در امر آموزش در دوران پهلوی به ویژه در زمینۀ 

کرد )جــدول پاییــن(. در مناطق  کلــی جامعه و رفــع نابرابری آمــوزش ایجاد  دانــش تغییــرات زیــادی در ســطح ســواد 

شهرنشــین تــا ســال 1357، ســطح ســواد مردان به 74 درصد و ســطح ســواد زنــان به 55 درصد رســید. بــا این حال 

که  همچنان نســبت ســوادآموزی میان زنان و مردان و میان مناطق روســتایی و شهری بســیار نابرابر بود تا بدان جا 

در مناطق روســتایی تنها 43 درصد مردان و 17 درصد برای زنان بودند و بیش از نیمی از مردان روســتایی و نزدیک 

گذشته بی سواد بودند )مسکوب، 1391: 319(. به 80 درصد زنان روستایی همچون 

کــردن تمامی مدارس،  2.  در زمینــۀ بهره منــدی از آمــوزش رایــگان نیــز در ســال های پایانــی حکومت پهلوی و بــا دولتی 

کشــور در همــۀ مقاطــع، 6 میلیــون و 400  در ســال تحصیلــی 1354-1353 از تعــداد 6 میلیــون و 900 نفــر دانش آمــوز 

کثریت قریب بــه  اتفاق دانش آمــوزان دبیرســتان های غیردولتی نیز  نفــر از مزایــای آمــوزش رایــگان بهره مند شــدند و ا

کنفرانس ارزیابی  مانند دانش آموزان دیگر با دادن تعهد خدمت از برنامه تحصیل رایگان برخوردار شدند )هشتمین 

انقالب آموزشی رامسر، 1354، صص 53-51(.

پس از انقالب

1. دو شاخص درصد پوشش تحصیلی و میزان باسوادی می توانند به طورکلی تصویری از تغییرات روند آموزش پیش و پس از .   1
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که در سن متعارف و خاص یک دورۀ تحصیلی اند،  کلیۀ افرادی اســت  خ پوشــش تحصیلی خالص شــامل  کند. نر انقالب ارائه 

از 41 درصد در دهۀ 40 به 92 درصد در دهۀ 90 رسیده است:

جدول 15: مقایسۀ درصد پوشش تحصیلی 1345-1395 )مرکز آمار ایران، سرشماری های عمومی نفوس و مسکن(

درصد پوشش تحصیلی خالصجمعیت دانش آموزانجمعیت الزم التعلیم

13457.182.0282.966.92841.72

136515.017.9389.944.98566.22

139512.929.21711.909.47892.11

گویای تغییر چشــمگیر پیش و پس از انقالب اســت و از 15 درصد به 87  خ بی ســوادی نیز روند تغییرات  2. در شــاخص نر

درصد ارتقا یافته است:

کشور 1335-1395 )مرکز آمار ایران، سرشماری های عمومی نفوس و مسکن( جدول 16: مقایسۀ درصد افراد باسواد در 

133513451355136513701375138513901395

22.440.185.97180.684.788.788.491مرد

817.935.552.167.174.280.381.184.2زن

15.129.447.561.874.179.584.684.787.6کل

گسترش بازار آموزش و جایگزینی نابرابری به جای فقر 1.4.4. نقش تعارض منافع در 
خ رشــد  دســتاوردهای نظام آموزش و پرورش ایران در افزایش چشــمگیر پوشــش تحصیلی با توجه به وســعت جغرافیایی و نر

جمعیــت در مقایســه بــا وضعیت منطقۀ خاورمیانه بســیار نمونه و  تحســین برانگیز اســت و بی شــک این جهــش اجتماعی پیامد 

که به موازات فقرزدایی از  گذشــته نشــان می دهد  وجهۀ اجتماعی انقالب اســالمی اســت. با وجود این سیاســت های ســی ســال 

گســترش یافته اســت. جدول زیر نشــان  چهــرۀ آمــوزش عمومــی، نابرابری در این حیطه به دلیل سیاســت های خصوصی ســازی 

کل  خ رشــد  خ رشــد این مدارس همواره از نر خ رشــد جمعیت مدارس دولتی در طول ســه دهه عمدتًا منفی بوده و نر می دهد نر

کمتر بوده است. جمعیت دانش آموزی 
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کل جمعیت دانش آموزی با نرخ رشد جمعیت دانش آموزی مدارس دولتی و غیردولتی نمودار 6: مقایسۀ نرخ رشد 

)مقدسی و همکاران، 1397(

کاهشــی بودجۀ آمــوزش و پرورش پــس از انقالب قطعًا  کیفیت بخشــی در مدارس دولتــی و به طورکلی روند  کــم بــودن بودجــۀ 

گرایش دولت به عقب نشــینی از مســئولیت هایش در ارائــۀ آموزش عمومی  گویای  می توانــد دلیلــی برای این رشــد نکردن باشــد و 

بــرای همــگان اســت. در مقابــل امــا جمعیت مــدارس غیردولتی در طول ســه دهه )به جز معدود ســال ها(، پیوســته رشــد مثبتی 

داشــته اســت، چندان که نسبت جمعیت مدارس غیردولتی به کل جمعیت در طول این سه دهه از 3.72 درصد در سال 1375-

1376 به 11.46 درصد در ســال 1395-1396 افزایش داشــته اســت )مقدســی و همکاران، 1397: 28(. دلیل این رشــد مثبت در 

کّمی توســعه بخش آموزش »نســبت  که از اولین برنامۀ توســعه )1266-1362( تا امروز یکی از اهداف  طول ســه دهه، این اســت 

دانش آموزان غیرانتفاعی به کل دانش آموزان« بوده است.

گسترش  کاالیی شــدن آموزش به مرور رخدادها و سیاست های دیگری به  گســترش مدارس خصوصی و با آغاز روند  به موازات 

کاالیــی شــدن دامــن زدنــد.43 بــرای تحلیــل تأثیــر سیاســت های آمــوزش و پــرورش بــر نابرابــری الزم اســت به صورت  ایــن فرآینــد 

کنیم.  کــه سیاســت گذار آن را نادیده می گیــرد( توجه  توأمــان بــه سیاســت گذاری ها و ناسیاســت گذاری ها )به عبارتــی، حوزه هایی 

سیاســت گذاری های رســمی آمــوزش و پــرورش در دورۀ پس از انقالب نشــان می دهد به جز در دهۀ نخســت انقالب، در ســه دهۀ 

کشــور بوده است،  بعدی جهت گیری سیاســت گذاری ها به ســمت تقلیل مســئولیت های دولت به عنوان متولی اصلی آموزش در 
کرد.44 که به تعبیری می توان از آن به عنوان خصوصی سازی آموزش یاد  روندی 

که از جهت  کرد: 1. سیاست هایی  به طورکلی اقدامات آموزش و پرورش در سال های اخیر را می توان به دو دستۀ اصلی تقسیم 

ایجابی گسترش نابرابری آموزشی، تضعیف مدارس دولتی و تقویت خصوصی شدن آموزش می شوند؛ و 2. ناسیاست گذاری هایی 

43-  در بخش قبلی نشان دادیم چگونه بخش خصوصی آموزش 40 تا 50 درصد هزینه های آموزش عمومی را به خود اختصاص داده اند.
کیــد دارنــد سیاست هایشــان بــه  کشــورها تعبیــر خصوصی ســازی آشــکارا اعــالم و اجــرا نمی شــود، بلکــه دولت هــا تأ 44-  در آمــوزش و پــرورش ایــران، همچــون بســیاری 

کــردن آمــوزش عمومــی نیســت. هــدف خصوصــی 
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که به وجهی ســلبی، امکان برابری ســازی آموزش را منحل می کنند و به تشــدید روندهای خصوصی ســازی و بازاری شدن آموزش 

عمومی دامن می زنند. در شکل زیر مروری بر این دو دسته مقوالت داریم:

شکل 4: سیاست ها و ناسیاست های مولد نابرابری آموزشی

 

گســترش  کــه تعارض ها در نظــام آموزش عمومی را از اساســی ترین دالیل  مــرور ایــن سیاســت ها، تأییدکنندۀ رویکردی اســت 

که بر تصویب و اجرای سیاست ها  نابرابری به  حساب می آورد. آموزش و پرورش در درون نظام خویش، درگیر تعارض منافعی است 

و ناسیاســت های مولــد نابرابــری مؤثــر اســت و برای فهم چیســتی و چرایی سیاســت ها، نمی تــوان نقش این تعارض هــا را نادیده 

گســتردۀ بخــش خصوصی آموزش )اعم از مدیران مدارس غیردولتی، ناشــران آموزشــی، مدیران آموزشــگاه های آزاد  گرفــت. نفوذ 

کنکورهــای آزمایشــی و معلمــان خصوصــی( در حوزه های سیاســت گذار، نظــام اداری-بروکراتیک آمــوزش و پرورش،  و مؤسســات 

ســازمان های اقتصادی آموزش و پرورش و حتی در زیرین ترین ســطح؛ یعنی، مدارس منشــأ شکل گیری این تعارض هاست؛ البته 

در معنایی وسیع تر از تعارض منافع، عالوه بر بخش خصوصی، بخش هایی از دولت نیز در تقابل با منافع آموزش عمل می کنند و 

کشورهای هم تراز خود را نشان می دهد. این حقیقت در مقایسۀ بودجۀ آموزش و پرورش در ایران با دیگر 
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5- جمع بندی و توصیه های سیاستی

1.5. مرور یافته ها
گزاره خالصه می شود: کرده ایم در دو  کنون مرور  برآیند آنچه تا

1.  ایــران در رفــع فقر آموزشــی به ویژه پس از انقالب رشــد چشــمگیری داشــته اســت؛ به طوری که توانســته اســت ســطح 

گروه های حاشــیه ای و مناطق  پوشــش تحصیلی را در دورۀ دبســتان به 98 درصد برســاند. با وجود این، هنوز برخی 

کنده بــه برنامه های منطقه ای منعطــف و تأثیرگذار  کشــوری فاصله زیــادی دارند. این فقــر پرا مرزنشــین از میانگیــن 

نیاز دارد و الزم اســت آموزش و پرورش با توجه ویژه به این جزیره های فقر و پایش مداوم وضعیت آن ها پروژه هایی 
کند.45 متمرکز برای ایجاد دسترسی های اولیۀ آموزشی در این بخش ها تعریف 

کیفیت آمــوزش روزبه روز در حال  کشــور در رفع فقر، نابرابری آموزشــی یا همان نابرابــری در  2.  علی رغــم عملکــرد مثبــت 

گرایش به  کالن سیاســت های خصوصی ســازی بدانیم. ریشــه یابی  گســترش اســت و این مســئله را می توانیم پیامد 

که این پدیده حاصل اولویت داشتن منافع  خصوصی ســازی در آموزش و پرورش ایران ما را به این نتیجه می رســاند 

گروه ها و افراد در دولت و بیرون دولت بر منافع عالی آموزش و پرورش اســت. به واقع در تبیین ارتباط فقر و نابرابری 

کنیم و به  گذر  گــر از الیۀ اولیۀ تعارض منافــع  که ا بــا تعــارض منافــع در آمــوزش و پرورش به این جمع بندی رســیدیم 

کنیم، با مهم ترین ریشــه نابرابری در آموزش و پرورش روبه رو می شــویم؛ اولویت داشــتن  کالن تــر منافــع نظر  ســطوح 

منافع منتفعان خصوصی سازی )خزانۀ دولت و بخش خصوصی( بر منافع عالی آموزش و پرورش.

گون سیاستی گونا 2.5. پیشنهادهایی در حوزه های 
که بتواند هر دو دسته دغدغه  بدین ترتیب هرگونه سیاست گذاری در حوزۀ فقر و نابرابری به دو مجموعه سیاست ها نیاز دارد 

کشور در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش به  را پوشش دهد. در پایان پژوهش پس از مروری بر چشم انداز تأمین مالی آموزش 

ارائۀ پیشنهادهایی برای مقابله با فقر و نابرابری در آموزش و پرورش بر مبنای تفکیک میان سیاست های رفع فقر و سیاست های 

مقابله با نابرابری خواهیم پرداخت.

1.2.5. محقق ساختن اهداف سند تحول بنیادین آموزش و پرورش در تأمین مالی: ضرورت تغییر در نگرش 
حکمرانان

گرفت  کــه دربــارۀ ســرمایه گذاری دولــت در آموزش و پــرورش عمومــی انجام شــد، می توان نتیجــه  بــا توجــه بــه مقایســه هایی 

کشــور به مســائل آموزش و پرورش اســت. آموزش  کشــور بی توجهی سیاســت گذاران  علت العلــل نابرابری هــا در آمــوزش و پــرورش 

 ســهمی بــرای بهبــود خدمــات آمــوزش عمومــی در مناطــق محــروم اختصــاص داده می شــود، لیکــن تعریــف مشــخصی از مســائل و 
ً

45-  در لوایــح ســاالنۀ بودجــه معمــوال
کــودکان  گروه هــا و مناطــق دچــار محرومیــت در برنامه هــای اجرایــی وجــود نــدارد. بــرای نمونــه آمــوزش و پــرورش هیــچ گاه خــود طرحــی بــرای شناســایی  گیــر بــه  نگاهــی فرا

بازمانــده از تحصیــل نــدارد.
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کمبــود بهره وری بخــش دولتی و  و پــرورش در ایــران در ســال های اخیــر وبــال جان دولت محســوب می شــود و دولت هــا به بهانۀ 

کشور تنظیم می کنند. بر اساس اهداف توسعه پایدار46 مهم ترین  مشکالت اقتصادی، بودجه ای حداقلی برای آموزش و پرورش 

کشــورها میــزان هزینه کرد  ســرمایه گذاری در آمــوزش و پــروش را بایــد دولت هــا انجــام دهند و بــا توجه به شــرایط متفاوت اقتصاد 

:)235 :2019 ,UNESCO( کند کشورها در آموزش و پرورش عمومی باید یکی از دو شاخص زیر را عملی 

کشور به آموزش و پرورش؛ 1. اختصاص 4 تا 6 درصد تولید ناخالص داخلی 

2. اختصاص 15 تا 20 درصد از بودجۀ عمومی دولت به آموزش و پرورش.

خوشــبختانه به این هدف در زیرنظام تأمین مالی ســند تحول بنیادین آموزش و پرورش نیز توجه شــده اســت. بر اساس این 

ســند، چشــم انداز منابع مالی آموزش و پرورش اختصاص حداقل 5 درصد از تولید ناخالص داخلی و 20 درصد از بودجۀ عمومی 

کشــور بــه آمــوزش و پرورش اســت. همچنین در اقدامات تعیین شــده برای تحقق ســند در 1404 دســتورالعمل مشــخصی در این 

زمینه ارائه شده است:

بــا همــکاری ســازمان برنامــه و بودجــه نســبت بــه افزایش ســهم اعتبــارات آمــوزش و پــرورش از بودجه با اســتفاده از 

که  ســازوکارهای مختلــف )ازجمله تعیین ســهم از اعتبــارات موضوع مالیات بــر ارزش افزوده( به گونه ای اقــدام نماید 

ســهم اعتبــارات وزارت آمــوزش و پرورش عالوه بر برخورداری از ضرایب رشــد ناشــی از افزایــش دانش آموزان و تعدیل 

خ تــورم، ســاالنه بــه میــزان حداقل یک درصد نســبت به ســال پایــه )1397( تــا پایان برنامــۀ هفتم افزایــش یابد47  نــر

)شورای عالی آموزش و پرورش، 1397(.

که سیاســت گذار خواهان بازگشــت به بودجۀ  ایــن بنــد مهم از ســند تحول آموزش و پرورش نشــان دهندۀ این موضوع اســت 

مکفی برای آموزش و پرورش اســت. با این محاســبه بودجه های ســاالنه فعلی آموزش و پرورش 30 تا 50 درصد از حد تعیین شده 

فاصله دارند و با ادامۀ این وضعیت نمی توان به رفع فقر و نابرابری آموزشی اندیشید.

2.2.5. سیاست های رفع فقر آموزشی
پیشگیری از بازماندگی از تحصیل و ترک تحصیل

گروه ها و مناطقی اختصاص داده شــده است  کشــور، بخشــی از هزینه های دولت به  کنون در برنامه ریزی های بودجه ای  هم ا

کــه از حداقــل حمایت هــای آموزشــی برخوردار نیســتند. با این حال الزم اســت بــه این برنامه هــا هدفمندتر توجه شــود. در حال 

گزارش مفصلی  کودکان بازمانده از تحصیل ارائه می شود. اخیراً مرکز پژوهش های مجلس،  حاضر، آمارهای مختلفی دربارۀ تعداد 

کودکان بیرون از مدرســه بر اســاس ســالنامۀ آمــاری آموزش و  گزارش، تعداد  کرده اســت. بر اســاس این  کودکان تهیه  دربــارۀ ایــن 

46-  SDGs( Sustainable Development Goals)
47-  اقدامات اساسی 4، بند »ز«.
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کودکان به مدرسه دسترسی ندارند و برخی  پرورش یک میلیون و 738 هزار و 751 نفر است )بیات و حسام، 1397(. برخی از این 

دیگر به دالیل خانوادگی و اجتماعی مجبور به ترک مدرسه شده اند.

گــزارش   ● کــودکان بازمانــده از تحصیــل: در  تعییــن نهــادی غیــر از آمــوزش و پــرورش بــرای ارائــۀ آمــار دربــارۀ تعــداد 

ــرای حــل مشــکل بازماندگــی از تحصیــل،  کــه نخســتین قــدم ب کیــد شــده اســت  ــر ایــن حقیقــت تأ ــاال، ب ذکرشــده در ب

کــه آمــوزش و پــرورش عالقــه بــه شناســایی  ــه آمــار دقیــق و بــدون ســوگیری در ایــن زمینــه اســت. از آنجــا  دسترســی ب

کــودکان را بایــد نهــاد دیگــری انجــام دهــد تــا در آمــوزش و پــرورش  کــودکان بازمانــده از تحصیــل نــدارد، بــرآورد آمــار ایــن 

تعــارض وظیفــه در ایــن بــاره بــه وجــود نیایــد.

کــودکان:   ● کــودکان ترک تحصیل کــرده بــه مــدارس و حمایــت از ایــن  تدویــن برنامه هــای بلندمــدت بــرای بازگردانــدن 

کشــور نــدارد و معمــواًل اقداماتــی مقطعــی در ایــن  کــودکان بازمانــده و ترک تحصیل کــرده متولــی مشــخصی در  معضــل 

گذشــته بــه در وزارت رفــاه طرحــی بــرای شناســایی و حمایــت از  گرفتــه اســت. بــرای مثــال در چنــد ســال  ــاره انجــام  ب

ــک  ــار ی ــت. آم ــوده اس ــئله نب ــخگوی مس ــن پاس ــد، لیک کار آم ــه  ــدی ب ــا ح ــه ت ک ــد  ــاز ش ــل آغ ــده از تحصی ــودکان بازمان ک

کــودکان و نوجوانــان از  کــودکان بیــرون از مدرســه بــه معنــای بیــرون مانــدن بیــش از 10 درصــد  میلیــون و 700 هــزار نفــری 

کــه عــالوه بــر موضوعــی تربیتــی، معضلــی اجتماعــی نیــز بــه حســاب می آیــد؛ لــذا در مرحلــۀ اول بایــد نهــاد  مدرســه اســت 

مســئول در ایــن موضــوع به  صراحــت تعییــن شــود و ســپس برنامــه ای ملــی و بیــن بخشــی بــرای پیشــگیری از بازماندگــی 

کــودکان به ویــژه تــا دورۀ اول متوســطه تنظیــم شــود. از تحصیــل 

کم برخــوردار و تغییــر   ● اختصــاص بخشــی از بودجــۀ عمومــی و درآمدهــای مالیاتــی بــرای توســعۀ مــدارس در مناطــق 

رویه هــای بهره گیــری از مــدارس خریــد خدمــت: )شناســایی نقــاط بســیار محــروم و برنامه ریــزی ویــژه بــرای آن هــا، ارائــۀ 

گرفتــار نشــدن در دام میانگین هــا( آمــار و اطالعــات نشــان دهندۀ  ــرای  ــه ب گان آمــار آموزشــی ایــن مناطــق به طــور جدا

کشــور مطلــوب نیســت. ایــن مشــکل در  کــه پوشــش تحصیلــی به ویــژه در دورۀ متوســطه در برخــی مناطــق  آن اســت 

کشــور اســت و برخــی  کندگــی جمعیتــی دارد بیشــتر از ســایر نقــاط  کــه وســعت زیــاد و پرا اســتان سیســتان و بلوچســتان 

کشــور نیــز در ایــن زمینــه بــه توجــه بیشــتری نیــاز دارنــد. وزارت آمــوزش و پــرورش بــا توجــه بــه  دیگــر از اســتان های 

گــذاری مــدارس دولتــی بــه بخــش  محدودیت هــای مالــی خــود، بــرای حــل ایــن مشــکل در پنــج ســال اخیــر اقــدام بــه وا

ــرقی  ــوب ش ــوب و جن ــق جن ــم را در مناط ــود معل کمب ــل  ــت معض ــته اس ــدودی توانس ــا ح ــه ت ک ــت  ــرده اس ک ــی  خصوص

گرفتــه شــده در آن  کار  کــه اواًل معلمــان بــه  ح به گونــه ای اســت  کنــد. بــا ایــن حــال شــیوۀ انجــام ایــن طــر کشــور برطــرف 

گرفتــه می شــوند.  کار  کالس را ندیده انــد و در ثانــی بــا حقــوق و مزایــای حداقلــی بــه  کافــی بــرای ورود بــه  آموزش هــای 

ایــن رویــه، تبعیضــی آشــکار در حــق معلمــان و دانش آمــوزان ایــن مناطــق اســت و نیــاز اســت وزارت آمــوزش و پــرورش 

گیــرد. کســری نیــروی انســانی خــود در پیــش  ضمــن اصــالح ایــن مشــکالت، سیاســت بلندمدتــی را بــرای تأمیــن 
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 جدول 17: مقایسۀ نرخ بازماندگی از تحصیل در استان سمنان و سیستان و بلوچستان

 

منبع: سالنامۀ آماری آ و پ، به نقل از )بیات و دیگران، 1397(

مبارزه با بی سوادی

علی رغم آنکه طبق برنامۀ ســازمان نهضت ســوادآموزی قرار بود تا پایان ســال 139948 بی ســوادی در جمعیت 10 الی 49 ســاله 

کشــور وجود دارد )درگاه ملی آمار،  کنون نزدیک به 2 میلیون و 800 هزار بی ســواد در این دورۀ سنی در  ریشــه کن شــده باشــد، هم ا

کشــور محســوب می شــود و الزم اســت به این موضوع جدی تر پرداخته  سرشــماری ســال 1395(. این رقم ناامیدکننده ای برای 

شــود. متأســفانه برخالف ســال های پس از انقالب، بی ســوادی موضوعی جدی برای سیاست گذاران محســوب نمی شود، غافل 

کشــور رویکردی  از آنکه در حوزه های دیگر ازجمله خانواده و اشــتغال تأثیرات جدی دارد؛49 لذا باید برنامه های ریشــه کنی فقر در 

جدید تدوین و اجرا شود. ازجمله مهم ترین راه حل ها در این زمینه، سیاست گذاری غیرمتمرکز و منطقه ای )حکیم زاده و دیگران، 

1394( و همچنین تقویت مشارکت نهادهای مردمی در مقابله با بی سوادی است )غفاری و دارایی، 1397(.

گسترش نابرابری آموزشی 3.2.5. سیاست های پیشگیری از 
کیفیت مدارس دولتی افزایش 

که خصوصی سازی مدارس در ایران با هدف  در مرور سیاست های مرتبط با فقر و نابرابری آموزشی در ایران، نشان داده شد 

کاســتن بار دولت در آموزش عمومی اجرا شــده اســت و تقریبًا این سیاســت نیز به نتیجه رسیده است. با این حال از ابتدا قرار بود 

کیفیت آن ها را در پی داشــته باشــد، اما  گســترش مدارس غیردولتی ســهم مدارس دولتی باشــد و افزایش  صرفه جویی حاصل از 

خ داده اســت. دو نمود بارز این رخداد نارضایتی معلمان از وضعیت شغلی شــان و  ایــن امــر عمــاًل اتفــاق نیفتاده، بلکه عکس آن ر

که در حوزۀ آموزش عمومی به بخش خصوصی اجازۀ فعالیت داده  همچنین نارضایتی خانواده ها از مدارس دولتی است. زمانی 

کیفیت مناسبی را در مقایسه با مدارس غیردولتی ارائه دهند؛  کنند تا بتوانند  می شود باید به موازات آن مدارس دولتی را توانمند 

در غیر این صورت، شکاف و نابرابری آموزشی به وجود می آید. در همین زمینه، نظام رتبه بندی مدارس و اختصاص بودجه های 

48-  این هدف گذاری ابتدا مربوط به سال 1394 بوده است )سند ریشه کنی بی سوادی( و سپس به 1399 منتقل شده است.
49-  به خصوص آنکه با توجه به تعاریف چندبعدی از بی سوادی، بسیاری از باسوادان سنتی نیز از مهارت های اولیه برای زندگی برخوردار نیستند.
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کیفیت مدارس اســت. عالوه بر این مهم ترین سیاســت در این زمینه،  اضافه بر ســازمان به مدارس برتر یکی از راهکارهای ارتقای 

کیفیت نیروی انسانی در مدارس است. ازجملۀ این سیاست ها می تواند اجرای صحیح  تدوین برنامه های منسجم برای افزایش 

کافی به آن باشد. ح رتبه بندی معلمان از طریق تخصیص بودجۀ  طر

گسترش آموزش های پیش دبستانی

با توجه به اهمیت آموزش های پیش از دبستان در ارتقای بازدهی آموزشی دوران مدرسه نیاز است با اولویت مناطق دوزبانه 

و محروم، قوانینی برای اجباری و رایگان شدن آموزش پیش دبستانی )حداقل در دورۀ دوم( تدوین شود. این مهم از آن روست 

کودکان این خانواده ها معمواًل آموزش های مقدماتی در رابطه با مهارت های اولیۀ زبان فارســی و ســایر مهارت های مورد نیاز  که 

بــرای آمــوزش را فرانمی گیرنــد و نتیجــۀ ایــن ناآمادگی افت تحصیلــی و ترک  تحصیلــی در دوران تحصیل اســت. در همین زمینه بر 

اســاس ســالنامۀ آمــاری 1396-1397 وزارت آموزش و پرورش بیشــترین آمار تــرک تحصیل در دورۀ ابتدایی به اســتان هایی نظیر 

کرمان اختصاص دارد. در همین زمینه هرچند دولت در  آذربایجان غربی، خراســان رضوی، هرمزگان، سیســتان و بلوچســتان و 

گســترش پوشــش پیش دبســتان در مناطق دوزبانه انجام داده است، الزم است آمار دقیقی از  پنج ســال اخیر تالش هایی را برای 

کشور تهیه  شود و بر اساس آن قوانین و مقرراتی تنظیم شود. در حال حاضر،  وضعیت آموزش پیش از دبستان در مناطق مختلف 

گســترش خدمات بخــش خصوصی انجام می دهد، ولــی در بلندمدت الزم  گســترش پیش دبســتانی را از طریق  آمــوزش و پرورش 

کوتاه مدت نیز  کشــورهای پیشــرو در آموزش، قانونی برای اجباری و رایگان شدن پیش دبســتانی تنظیم شود. در  اســت همچون 

گسترش آموزش های پیش دبستانی در مناطق محروم  کشور، بندهای ویژه ای برای  می توان در قوانین توسعۀ پنج ساله و بودجۀ 

کرد. و دوزبانه تنظیم 

کنکور ساماندهی 

آزمون سراســری ورود به دانشــگاه و پدیده های وابســته به آن تأثیر بســزایی بر فرآیندها و نتایج معطوف به برابری در آموزش 

کرده اســت و ســایر بازارهای آموزشــی )ازجمله  کنکور بــازار بزرگ در حــوزۀ آموزش ایجاد  کردیــم  کــه قباًل اشــاره  دارنــد. همان طــور 

مدارس غیردولتی و انواع دیگر آموزش های خصوصی( نیز متأثر از آن  هســتند. نگارنده قصد ندارد مانند بســیاری از اهالی آموزش 

کشــور و  گره بزند، لیکــن تأثیر همه جانبــۀ آن بر غایات آموزش عمومی  کنکــور  کاســتی های آمــوزش و پــرورش را به  و پــرورش تمــام 

کنکور و تقاضای اجتماعی معطوف به  درنهایت ایجاد رقابت نابرابر آموزشی میان دارا و ندار انکارناپذیر است. ساماندهی مسئلۀ 

کاهش  کنکور در تصمیم گیری های مختلف اقدامی مهم در جهت  کاهش قدرت ذی نفعان اقتصاد  رشته های خاص دانشگاهی و 

کنکور منجر شــود، نابرابری های  کوچک تر شــدن بازار  نابرابری آموزشــی خواهد بود. بدیهی اســت هرچقدر سیاســت ها بتواند به 

گســترش آموزش هــای فنی و  کم تــر و محدودتــر خواهد بود. یکــی از این سیاســت ها می تواند  ک نیــز  ناشــی از ایــن رقابــت ســهمنا

کشور باشد تا تقاضا به سمت این آموزش ها هدایت شود. کار در  کردن این آموزش ها بر بازار  حرفه ای و اثرگذار 
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هدایت مسئوالنه روند توسعۀ آموزش های از راه دور دیجیتال

آموزش های از راه دور، هم از منظر فقر و هم نابرابری عرصۀ جدیدی در آموزش عمومی به وجود آورده است؛ لذا سیاست گذاران 

کنند، اما مهم تر از آمار مربوط به دسترســی به آموزش ها، توجه  باید به تعیین شــاخص های دسترســی واقعی و بهبود آن ها توجه 

گســترش آموزش هــای از راه دور اســت. آمــوزش آنالیــن تیغــی دولبه اســت. از یک ســو می توانــد ابزار  و مداخلــۀ منطقــی در شــیوۀ 

گسترش  کاالیی ســازی آموزش را فرســنگ ها  کیفی باشــد و از ســوی دیگر ممکن اســت مرزهای  کردن آموزش های  دســترس پذیر 

دهد.

4.2.5. سیاست های جانبی
شفافیت آماری و تولید و پایش مستمر داده های مرتبط با فقر و نابرابری

کردن فضای سیاست گذاری  که دربارۀ تعارض منافع داده شــد به اهمیت نقش آمار معتبر و شــفاف، در روشــن  در توضیحاتی 

گرفتن آمارهای ســاالنۀ وزارت آموزش و پــرورش در اختیار عموم مردم باعث  آموزشــی پرداختیــم. در همــان راســتا، در اختیار قرار 

گیــرد. همان طور  خواهــد شــد ابــزار اولیــه بــرای پایــش وضعیت نابرابــری در اختیــار نهادها و افــراد ذی نفع آمــوزش و پــرورش قرار 

ح آن رفــت در زمینــۀ فقــر و نابرابری الزم اســت شــاخص ها و موضوعــات فقــر و نابرابری را بــرای حوزۀ  کــه در ابتــدای پژوهــش شــر

کرده ایــم مجموعه ای از  کنــون مرور  کنیــم. در جــدول زیر بر همین اســاس و با توجــه به آنچه تا سیاســت گذاری تعریــف و تفکیــک 

شاخص ها و موضوعات دارای اولویت در حوزۀ فقر و نابرابری آورده شده است. پیشنهاد سیاستی این پژوهش پایش مستمر این 

حوزه ها توســط یک نهاد سیاســت گذار و ارائۀ آن به سیاســت گذاران و مردم اســت. بر این اساس موضوعات مرتبط با فقر مواردی 

کــه رســیدگی بــه آن ها ضرورت فــوری دارد و نیاز بــه اختصاص پروژه هــای هدفمند در مناطــق دچار فقــر دارد. در مقابل  هســتند 

گیرتر و بلندمدت تر نیاز دارد. کالن تر، فرا مقوالت مرتبط با نابرابری، مقوله ای عام تر از فقر به حساب می آید و به سیاست های 
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جدول 18: مهم ترین داده ها و مقوالت مرتبط با پایش فقر و نابرابری

گروه های خالصۀ وضعیتضرورتنام شاخص یا موضوع نقاط یا 
محروم

مقایسۀ 
مقایسۀ وضعیت ملیاستانی

منطقه ای
مقایسۀ 

بین المللی

فقر آموزشپوشش پیش دبستانی
 نه چندان مناسب

پوشش پیش دبستانی 2 
نزدیک به 70 درصد

مناطق دوزبانه
مناطق کم درآمد

روستاها


پوشش مقاطع تحصیلی به 
مناسب در مقطع ابتداییفقر آموزشتفکیک

 مناسب در متوسطه
ً
نسبتا



پوشش آموزش های فنی و 
فقر آموزشحرفه ای

نه چندان مناسب
پوشش فنی و حرفه ای در 
شهرها 3 برابر روستاهاست.

مناطق کم درآمد
روستاها



دسترسی رایگان و آسان به 
شکاف میان مناطق برخوردار فقر آموزشآموزش های از راه دور دیجیتال

و نابرخوردار
مناطق کم درآمد

روستاها


نیازمند توجهفقر آموزشبازماندگی از تحصیل
کودکان فاقد هویت
مناطق محروم و 

کم درآمد


نیازمند توجهفقر آموزشترک تحصیل
مناطق محروم و 

کم درآمد

فقر آموزش فقر آموزش )خانواده(
نامطلوب)کمتر از 5 سال(

مناطق محروم و 
کم درآمد

نامطلوبنابرابریضریب جینی آموزش

تأثیر نابرابری درآمدی در 
نامطلوبنابرابرییافته های تیمز و پرلز

سهم دولت از هزینه های آموزش 
بسیار نامطلوبنابرابریعمومی

سهم آموزش و پرورش از
بسیار نامطلوبنابرابریبودجۀ عمومی

مشارکت دادن سازمان های مردم نهاد در تصمیم سازی ها

که نظام سیاسی به دالیل مختلف قادر به انجام آن نیست.  کاســتی هایی است  کارکرد ذاتی ســازمان های مردم نهاد پوشــش 

گرفته شــده اند، درحالی که مشارکت این  کار  کاهش بار دولت ها در امور مالی و اجرایی به  کشــور ما عمدتًا برای  این ســازمان ها در 

کودک ســمن های بســیاری فعالیت دارند.  کنون در حوزه های مرتبط با  گرفته شــود. هم ا نهادها در نظارت و پایش باید جدی تر 

کار تمرکز دارند و برای نمونه در شهر تهران بالغ بر 10  کودکان بازمانده از تحصیل و  برخی از این سازمان ها به طور خاص بر مسائل 

کودکان در معرض آسیب موردی  کار و در معرض آسیب را حمایت می کنند. تجربۀ این سمن ها در آموزش و مددکاری  کودک  هزار 

کودکان بازمانده از تحصیل و آمار ترک تحصیل دانش آموزان به  کاســتن از تعداد  که آموزش و پرورش فاقد آن بوده و برای  اســت 
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گرفتن این ظرفیت مردمی نکرده اســت؛  کار  آن نیاز دارد. علی رغم این موضوع آموزش و پرورش تا به حال تالشــی جدی برای به 

که در حوزه های مرتبط با نابرابری آموزشی فعال اند یکی از راه های مؤثر برای  لذا بهره مندی از تجارب سازمان های مردم نهادی 

کاهش نابرابری است. پایش و تصمیم سازی در حوزۀ 

کمتربرخوردار حمایت های اجتماعی از خانواده های 

آمــوزش و پــرورش به عنــوان یــک نهــاد اجتماعی متأثــر از دیگر بخش هــای جامعه اســت. پرداختن بــه این تأثیــر و تأثر مجالی 

که شــرط الزم هر تعریف از برابری اســت الزم اســت به طور ویژه  گانه می طلبد، لیکن در موضوع رفع بازماندگی و ترک تحصیل  جدا

توجــه شــود. در ایــن بــاره آموزش و پــرورش باید ارتباطی دائمــی و همه جانبه تــر با نهادهای حــوزۀ رفاه و رفــع محرومیت ازجمله 

کودکان بازمانده از تحصیل می انجامد  کند. این رابطۀ رفت و برگشــتی از یک ســو به شناسایی بهتر  کمیتۀ امداد و بهزیســتی برقرار 

گفته نماند در ســال های اخیر  کند. نا کودکان خانواده های محروم ایجاد  و ازســوی دیگر می تواند بســتری برای حمایت تحصیلی 

کنده ای در این زمینه انجام شده است. تالش های پرا

گذر از قانون نویسی غیرمسئوالنه به برنامه ریزی عملیاتی

کشــور ما سال هاســت دچار تعدد نهادهای قانون گذار و سندرم قانون نویســی است. این چالش همچون دیگر حوزه ها دامان 

کشور بیش از هر حوزۀ  که با توجه به حساســیت های فرهنگی موجود در  گرفته اســت، با این تفاوت  کشــور را نیز  آموزش و پرورش 

دیگر نهادهای قانون گذار دارد. ازجمله می توان به شــورای عالی انقالب فرهنگی، شــورای عالی آموزش و پرورش و مجلس شورای 

کرد. این ســه نهــاد بدون هیچ رده بنــدی سلســه مراتبی در حال تولیــد قانون برای آمــوزش و پرورش  اســالمی در ایــن بــاره اشــاره 

کاماًل با یکدیگر در تعارض قرار می گیرند. گاه  که نه تنها با هم در هماهنگی نیستند، بلکه  هستند 

ج اســت.  کنــار ایــن قوانیــن متکثــر، بســیاری از سیاســت های آمــوزش و پــرورش عمــاًل از یــد تصمیم گیــری مدیــران آن خار در 

کشــور از طریق تدوین قوانین پنج ســالۀ توســعه، قوانین ســاالنۀ بودجه و  ســازمان برنامه و بودجه و ســازمان اداری اســتخدامی 

کرده اند. بدین ترتیــب در آموزش و  تعییــن سیاســت های اســتخدامی بســیاری از برنامه هــای آموزش و پــرورش را از پیش معلــوم 

که باعث می شــود نارضایتی  گاه متضاد( و بودجه و امکانات حداقلی مواجهیم  کمال طلبانه )و  پــرورش بــا حجــم زیادی از قوانین 

گزارشی دربارۀ بازماندگی از تحصیل و  کند. برای نمونه، مرکز پژوهش های مجلس در سال 1397 در  کارآمدی ها افزایش پیدا  و نا

بی سوادی می نویسد:

کردن آموزش امری  کسب  شده نشان می دهد تدوین سیاست ها و قوانین در زمینۀ اجباری  که تا به امروز  تجربه ای 

که فرصت هــای تحصیلی و امکانات و زیرســاخت های الزم توســط نهادهای  کافی نیســت. تــا زمانی  الزم اســت، امــا 

کردن آموزش حکمی غیرقابل اجرا و تشــریفاتی  کشــور فراهم نباشــد، اجباری  آموزشــی برای همگان و در همۀ نقاط 

خواهد بود )بیات و دیگران، 1397(.
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در همیــن راســتا، الزم اســت تــا بخش های برنامه ریــز آموزش و پرورش هرســاله در حوزۀ رفــع نابرابری برنامه های مشــخص و 

واقع بینانه ای با توجه به واقعیات میدانی و امکانات ارائه دهند.

مشارکت دادن مردم در مطالبه گری از آموزش و پرورش

کالن  کشور ما از ضعف توجه سیاست گذاران و همچنین ضعف در برنامه ریزی و اجرا رنج می برد. در الگوی  آموزش و پرورش در 

کنار دولت و بخش خصوصی( برای تأثیرگذاری بر  سیاست گذاری، همواره از جامعۀ مدنی به عنوان یکی از سه ذی نفع اصلی )در 

روندهای سیاســتی نام برده می شــود. ذی نفعان این بخش می توانند به تنهایی یا در ائتالف با ســایر ذی نفعان، شرایط محیطی 

کشــور مــا علی رغم  کنند. شــرایط  سیاســت گذاری ها را تغییــر دهنــد و به ویــژه بــا ایجــاد تقاضــا بــرای تغییــر، نقش مهــم خود را ایفا 

دوره ای از تأثیرگــذاری انقــالب اســالمی، تحــت تأثیــر تمرکــز بیــش از حد دولت بــر فرآیندها و تصمیم ها به شــدت به ســمت انفعال 

که در بســیاری از حوزه ها ازجمله حوزۀ رفاه عمومی شــیوه ها و  کرده اســت. این موضوع باعث شــده اســت  بخش عمومی حرکت 

که قباًل اشــاره شــد بازیابی این مشــارکت در ســطح  کنده باشــد. همان طور  روندهای مطالبه گری و مشــارکت مردم فاقد الگو و پرا

اجرایی با مشــارکت دادن ســازمان های مردم نهاد مرتبط با حوزۀ آموزش در تصمیم ســازی ها مرتبط اســت، لیکن در زمینۀ ایجاد 

تقاضای عمومی نیاز است سیاست های دیگری نیز پیاده شود. ایجاد حساسیت از طریق اجباری شدن انتشار برخی آمارها یکی 

از راه های مشــارکت دادن جدی مردم و جامعۀ مدنی در تغییر نگرش سیاســت گذاران در حوزۀ آموزش اســت؛ لذا به نظر می رســد 

تولید و دسترســی به داده های آماری و خط مشــی های مشــخص رســانه ای در حوزۀ نابرابری و فقر آموزشــی یکی از سیاســت های 

ویژه برای ارتقای برابری در آموزش و پرورش است.

رفع تعارض های نهادی در آموزش و پرورش

گزارش به تفصیل به موارد تعارض منافع و راه های رفع آن در آموزش و پرورش پرداخته شد. در اینجا به طور خاص به  در متن 

نهادی ترین تعارض های مرتبط با نابرابری و فقر در آموزش اشــاره ای دوباره الزم اســت. بی توجهی دولت به اهمیت ارائۀ آموزش 

کیفیــت بــرای آحــاد مــردم و بــه دنبال آن ترویج انواع شــیوه های خصوصی ســازی در آموزش و پــرورش زمینۀ اصلــی نابرابری در  با

کمیتی  که باید از طریق اجماعی حا آموزش است. این وضعیت خود برآمده از تعارضی نهادی میان وظایف مختلف دولت است 

برطرف شود.
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شکل 5: خالصه راهکارهای رفع فقر و نابرابری آموزشی
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گزارش های منتشر شده معاونت رفاه اجتماعی

وضعیت فقر و نابرابری در ایران در دوره 8 ساله 1384 تا 1391؛ )دفتر مطالعات رفاه اجتماعی()آذرماه 92(. 1

گذاری بیمه های درمان به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی؛ )دفتر بیمه های سالمت()آذرماه 92(. 2 نقدی بر وا

کشورها؛ )دفتر بیمه های سالمت()آذرماه 92(. 3 نقدی بر ادغام سازمان های بیمه گر در وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی: تجربه سایر 

نقد و بررسی داده های سالنامه آماری در حوزه آسیب های اجتماعی؛ )دفتر امور آسیب های اجتماعی()دیماه 92(. 4

تحلیل محتوای اخبار آسیب های اجتماعی در رسانه ها؛ )دفتر امور آسیب های اجتماعی()دیماه 92(. 5

کشور بین سال های 84 و 91؛ )دفتر امور آسیب های اجتماعی()دیماه 92(. 6 بررسی وضعیت طالق در 

گفتمان رهبر معظم انقالب پیرامون سبک زندگی، تعاون و اقتصاد مقاومتی؛ )دفتر امور آسیب های اجتماعی()دی ماه 92(. 7 نگاهی به 

کن در محله های فقیرنشین همگام با هدفمندسازی یارانه ها؛ )دفتر مطالعات رفاه اجتماعی()بهمن ماه 92(. 8 توانمندسازی خانوارهای سا

کاهش فقر در ایران؛ )دفتر مطالعات رفاه اجتماعی()اسفند 92(. 9 برنامه راهبردی 

طرح جامع ظرفیت سازی سازمان های مردم نهاد در حوزه رفاه و تأمین اجتماعی؛ )دفتر مطالعات رفاه اجتماعی()اسفند 92(. 10

ک در آمریکا )SNAP(؛ )دفتر مطالعات رفاه اجتماعی()اسفند 92(. 11 برنامه یارانه خورا

مشروط سازی دریافت یارانه نقدی به انجام آزمایشات رایگان پزشکی؛ )دفتر مطالعات رفاه اجتماعی()اردیبهشت ماه 93(. 12

پتانسیل تحقق نیافته ایران، مخزن استعدادهای بهره برداری نشده؛ )دفتر مطالعات رفاه اجتماعی()خرداد ماه 93(. 13

نگاهی به پدیده سوء مصرف مواد مخدر در ایران؛ )دفتر امور آسیب های اجتماعی()خرداد ماه 93(. 14

شکل گیری دولت رفاه و سرمایه داری هماهنگ در ژاپن و آلمان؛ )دفتر مطالعات رفاه اجتماعی()تیرماه 93(. 15

مشارکت اجتماعات محلی در شناسایی فقرا؛ )دفتر مطالعات رفاه اجتماعی()تیرماه 93(. 16

گرسنگی و وضعیت ایران؛ )دفتر مطالعات رفاه اجتماعی()تیرماه 93(. 17 نگاهی به شاخص جهانی 

طراحی پرسشنامه برای شناسایی خانوارهای فقیر؛)دفتر مطالعات رفاه اجتماعی()مرداد ماه 93(. 18

کودک 2012: پیشرفت ها، چالش ها و نابرابری؛)دفتر مطالعات رفاه اجتماعی()مردادماه 93(. 19 شاخص رشد و تکامل 

بررسی پدیده خودکشی در ایران؛ )دفتر امور آسیب های اجتماعی()شهریورماه 93(. 20

شاخص امنیت غذایی جهانی سال 2014؛ )معاونت رفاه اجتماعی()شهریورماه 93(. 21

برنامه های حمایت اجتماعی در ترکیه؛)دفتر مطالعات رفاه اجتماعی()مهر ماه 93(. 22

کودکان با روش فقر چند بعدی؛)معاونت رفاه اجتماعی با همکاری سازمان بهزیستی کشور()آبان ماه 93(. 23 اندازه گیری وسعت و اجزای فقر 

ج از کشور؛)معاونت رفاه اجتماعی با همکاری . 24 ج از کشور فیلیپین و مقررات استخدام و اشتغال کارگران در خار نقش سازمان اشتغال در خار

کارآفرینی()آذرماه 94( معاونت اشتغال و 

رتبه بندی سازمان بهزیستی از نظر شاخص های توانمندی زنان سرپرست خانوار کشور؛)دفتر مطالعات رفاه اجتماعی()مرداد ماه 93(. 25

اشتغال عمومی؛ راهکار مقابله با بیکاری در شرایط رکود تورمی؛)معاونت رفاه اجتماعی با همکاری معاونت اشتغال و کارآفرینی()اردیبهشت ماه 94(. 26
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برنامۀ مشاغل عمومی در آفریقای جنوبی؛)معاونت رفاه اجتماعی()خرداد ماه 94(. 27

کودکان؛)دفتر بیمه های اجتماعی()تیرماه 94(. 28 حمایت اجتماعی در جهان: حمایت اجتماعی از 

کشورهای منطقه؛ )دفتر مطالعات رفاه اجتماعی()مهر ماه 94(. 29 بررسی شاخص موفقیت لگاتوم در سال 2014 و مقایسه وضعیت ایران با 

بررسی شاخص پیشرفت اجتماعی در سال 2014؛)دفتر مطالعات رفاه اجتماعی()آبان ماه 94(. 30

الزامات تدوین برنامه ششم توسعه؛)دفتر بیمه های سالمت()آبان ماه 94(. 31

گزارش جهانی نشاط در سال 2013؛)دفتر مطالعات رفاه اجتماعی()دی ماه 94(. 32

کیفیت زندگی در جهان در سال 2016؛)دفتر مطالعات رفاه اجتماعی()شهریور ماه 95(. 33 گزارش شاخص 

گرسنگی و وضعیت ایران در سال 2015؛)دفتر مطالعات رفاه اجتماعی()مهر ماه 95(. 34 گزارش شاخص جهانی 

تاریخچه ادغام و انتزاع بیمه ها از وزارت بهداشت؛)دفتر بیمه های سالمت()مهر ماه 95(. 35

بررسی اثرات اعمال معافیت های حق بیمه سهم کارفرمایی و نقد جایگاه آن در برنامه های توسعه؛)دفتر بیمه های اجتماعی()خردادماه 95(. 36

کودک 2015؛)دفتر مطالعات رفاه اجتماعی()آذرماه 95(. 37 شاخص توسعه 

گزارش توسعه زیرساخت های رفاهی در ایران طی سال های 2016-2014؛)دفتر مطالعات رفاه اجتماعی()دی ماه 95(. 38

طبقه بندی استاندارد رفاه اجتماعی؛)دفتر مطالعات رفاه اجتماعی()آذرماه 96(. 39

نظام نهادی تور ایمنی اجتماعی؛)دفتر مطالعات رفاه اجتماعی()آذرماه 96(. 40

کستان؛)دفتر مطالعات رفاه اجتماعی()خرداد 1397(. 41 کاهش فقر پا سند راهبرد 

گزارش صندوق بین المللی پول، منتشر شده در آوریل 2020 )اردیبهشت  1399(. 42 چشم انداز اقتصادی جهان در سال 2020، خالصۀ 

وضعیت رفاه و مصرف خانوارهای ایرانی در سال 1398  و ضرورت اصالحات اقتصادی؛)دفتر مطالعات رفاه اجتماعی( )اسفند 1398(. 43

تبیین و تحلیل فقر و نابرابری در بخش مالی؛ )دفتر مطالعات رفاه اجتماعی()تیر 1399(. 44

عدالت آموزشی در ایران؛ )معاونت رفاه اجتماعی()بهار  1399(. 45

کید بر عدالت آموزشی؛ )معاونت رفاه اجتماعی()بهار  1399(. 46 تحلیل سیاست گذاری آموزش در ایران با تأ

کار ؛ )معاونت رفاه اجتماعی()خرداد 1399(. 47 کسب و  کتاب راهنمای برنامه ملی 

پول های محلی؛ ابزاری برای توانمندسازی و مقابله  با رکود و نابرابری منطقه ای؛ )معاونت رفاه اجتماعی()خرداد 1399(. 48

کانادا: حمایت از شهروندان و مشاغل( . 49 کووید-19  کرونا )برنامۀ پاسخگویی اقتصادی  کانادا برای مقابله با تبعات بیماری  برنامۀ دولت 

)دفتر مطالعات رفاه اجتماعی()بهار 1399(

کرونا؛ )دفتر مطالعات رفاه اجتماعی()بهار 1399(. 50 کشورهای مختلف برای مقابله با  سیاست های اتخاذشده در 

مداخله دولت های عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی )OECD( در بازار اجاره مسکن ؛ )معاونت رفاه اجتماعی()خرداد 1399(. 51

کرونا ؛ )دفتر مطالعات رفاه اجتماعی()بهار 1399(. 52 کمک 2 تریلیون دالری سنای امریکا برای مقابله با  جزئیات بستۀ 
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آموزش عمومی بر ســرمایۀ اقتصادی و اجتماعی افراد و گروه ها در جامعه تأثیری مســتقیم داشــته 
است و نقشی ویژه در کاستن از شکاف های اجتماعی دارد. به همین دلیل در سیاست گذاری های 

کاهش نابرابری توجه می شود عمومی به آموزش و پرورش توأمان به عنوان هدف و ابزار 
کرده اســت؛ با وجود این، در کشور ما این  گونی پیدا  گونا نابرابری آموزشــی در دنیای امروز ابعاد 
بخش از نابرابری در ساده ترین معنای آن؛ یعنی »عدم دسترسی به آموزش« توجه سیاستمداران 
کرده اســت. طــی روندی سی ســاله، ابعاد پنهان تر نابرابری آموزشــی در ســایۀ  را بــه خــود جلب 
بی توجهــی دولت ها و گســترش بــازار خصوصی آموزش روزبه روز کوه یــخ بی عدالتی را تنومندتر 

کوه یخ برای جامعه دیدنی است. کرده است و تنها نوک قلۀ این 
گام برای پرداختن به نابرابری آموزشــی، شفاف ســازی و تنقیح ابعاد  به همین ســبب نخســتین 
پنهــان آن بــرای جامعــه و سیاســت گذاران اســت. امــروز در پــی بی توجهی دولت ها بــه مدارس 
که بیشــتر با پول قابل خریداری اســت  کمیاب تبدیل شــده  کاالیی  کیفیت به  دولتی، آموزش با
کمتر مرفه جامعه به آن دسترسی ندارند. در مقابل، این وضعیت منافع  و بخش بزرگی از اقشار 
بسیاری را برای سرمایه گذاران در بخش خصوصی آموزش به وجود آورده است. در دو دهۀ اخیر 
فعــاالن بــازار آمــوزش عمومــی تبدیل به ذی نفعانــی قدرتمنــد در عرصۀ آموزش و پرورش کشــور 
شده اند و منافع خود را در سطوح مختلف سیاستگذاری، برنامه ریزی و اجرا در آموزش و پرورش 
کشور پیگیری می کنند. به همین سبب امروز حل معضل نابرابری آموزشی بسیار پیچیده تر شده 
اســت و لــذا عــالوه بر لــزوم تغییر نگــرش سیاســتمداران بــرای ســرمایه گذاری بلندمــدت در این 
حوزه نیازمند اتخاذ سیاســت هایی برای پیشــگیری از تعارض منافع بخش خصوصی با اهداف 

عدالت جویانۀ نظام آموزش عمومی است.


