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  ی داره یسرمامدرسه در جامعه    ی است که ذات  ی رونیب  ی لیتحم   ی عمدتاً محصول تضادها   دولتی زوال آموزش  

دارانه یعنی نئولیبرالیسم ، هجوم به  حاکمیت نوع جدیدی از انباشت سرمایه   ه علت ب  حاضر در عصر  .  است 

ها  هجوم شرکت شد بیشتر شده است.  حوزه دولتی یاد می   عنوانبه   هاآن تر از  هایی که پیشبرخی از حوزه 

  در سطح و  «  هیچ کودکی جا نماند » طرح    متحدهاالت یاکه در    یآموزان، معلمان و مدارس دولتبه دانش 

به  بلکه  نماینده جهانی آن است، به علت ناکامی مدارس نیست  «  1جنبش جهانی بهسازی آموزش »انی  جه

آموزش    سازیوبازاری    سازیداری است که در حال حاضر خصوصی های رو به رشد سرمایه ناکامی   علت 

 داند. حل اساسی برای بهبود امراض خود می را راه  دولتی 

داری  نقد خصوصی و بازاری شدن آموزش به معنای این نیست که از آموزش دولتی در جامعه سرمایه 

در خدمت دولت است و راهی است برای بازتولید    درهرصورت داری  دفاع شود. آموزش در جامعه سرمایه 

 دارانه در جامعه. روابط سرمایه 

*** 

های نئولیبرالی قرار  یکی از نهادهایی بود که زودتر از سایر نهادها مورد هجوم سیاست   وپرورش موزش آ

های  رنامه ب  پیش از پایان جنگ و شروع ،  1367در سال    تصویب قانون مدارس غیرانتفاعی  با  گرفت.  

 
1 - Global education reform movement)GERM) 

پسی سالبرگ از این عنوان برای اشاره به این شرایط استفاده  در انگلیسی به معنای میکروب هم هست.  germ یواژه

 . که همچون میکروبی به جان آموزش افتاده است است کند. به نظر انتخاب درستی برای نشان دادن این وضعیتمی



ساختاری شدن  تعدیل  بازاری  روند  برنامه   وپرورشآموزش ،  شد.  ساختاری شروع  تعدیل  سرعت    های 

ظهور مدارس غیرانتفاعی نمونه بارزی از خصوصی و بازاری شدن آموزش    بیشتری به این روند بخشید. 

شدن آموزش، مدارس خاص هستند. در اینجا سعی در بررسی مدارس  های دیگری از بازاری بود. اما جلوه 

 دو نمونه از این مدارس هستیم.  عنوان به نمونه و تیزهوشان  

   . کارکردند شروع به  1365مدارس نمونه در سال 

 

 )برحسب هزار(مدارس نمونه آموزان  روند تغییرات دانش  :1 نمودار

بیشتر شده  ی اخیر  در طی دهه   این مدارسآموزان  دهد که تعداد دانشروند تغییرات مدارس نمونه نشان می 

سال    کهی طور به ؛  است  دانش   1.5،  1389در  کل  از  داشتند  درصد  حضور  نمونه  مدارس  در  آموزان 

   درصد است.  2، 1398این آمار برای سال  کهیدرحال

فقط دو مركز    انقالب   ، از بدو پیروزي تأسیس سازمان ملّی پرورش استعدادهای درخشان )سمپاد(از    قبل

  نمود و در سال مي   فعالیت   استثنایي   دفتر كودكان   تحت پوشش  كه   وجود داشت   در تهران   ان تیزهوش  آموزشي 



 امكان   هرلحظه   كه   داشت )این دو مركز فرزانگان و عالمه حلي تهران بودند(   آموز دانش   ۸۰۲جمعاً    ۶۶

ادغام انحالل   عادي   این   و  مراكز  در  مركز  داشت   دو  وجود  سال    .نیز  اساس   1366در   ی بند جمع  بر 

و    وزیر نخست  از  –اي  جواد اژه  – وزیر  نخست اجتماعي   فرهنگي   معاون   درخواست   به   سازمان   ی امنائت ی ه

آیت  حمایت  خامنه با  تصویب ايهللا  با  عالي   ی اواحدهماده   ،  »سمپاد«فرهنگي   انقالب   درشوراي    جایگاه  ، 

   . پیدا نمود  ی ترمستحکم 

 

 

 

 )برحسب هزار(  استعداد درخشان مدارس آموزان  دانش روند تغییرات  :2 نمودار

 



بیشتر شده  ی اخیر  در طی دهه   این مدارسآموزان  دهد که تعداد دانشروند تغییرات مدارس نمونه نشان می 

ً یتقر   1388در سال    آموزاناز کل دانش مدارس استعداد درخشان    آموزاندانش تعداد    کهی طوربه ؛    است    با

ً ی تقر1398در سال    کهی درحالدرصد بوده است،    5/0 آموزان در مدارس استعداد  درصد از کل دانش   1  با

 .  کردند تحصیل می درخشان  

 دانیم؟ آموزش می  شدن  یبازار ای از  اما چرا این مدارس را جلوه

باید به این نکته توجه کرد که این مدارس علی  آموزان شهریه دریافت  رغم مالکیت دولتی از دانشابتدا 

آمارهایی  شود. تأمین می   آموزان دانش های مستقیم از جیب مدارس طریق پرداخت هزینه اداره این   کنند. می

میزان تقریبی شهریه این مدارس است. البته الزم به ذکر است که این شهریه    شدهارائه که در جداول زیر  

 با توجه به شهر و منطقه آموزشی متفاوت است. 

 

 

 

1400نمونه  میزان تقریبی شهریه مدارس   

 حداکثر مبلغ شهریه  حداقل مبلغ شهریه  مقطع تحصیلی 

 هزار تومان  400میلیون و  8 هزار تومان  200میلیون و  4 دوره متوسطه اول 

 میلیون تومان  12 هزار تومان  500میلیون و  4 متوسطه دوم  دوره

1400میزان تقریبی شهریه مدارس تیزهوشان   



 

موفقیت  های ورودی این مدارس است.  ی دیگری که باید به آن توجه داشت نحوه قبولی در آزمون مسئله 

م خصوصی  ، داشتن معل های بخش خصوصی کالسرفتن به  به میزان زیادی به  ها  آموز در این آزمون دانش

به این مدارس    یاب یراه  جه یدرنت پولی در مدارس وابسته است.    برنامه فوق های  گذراندن کالس   طورن یهم و  

 آموزان است. و توان پرداخت هزینه این مدارس وابسته به وضعیت اقتصادی دانش 

کنند.  همچنین این مدارس با جذب معلمان برتر، مدارس عادی دولتی را از داشتن چنین معلمانی محروم می 

  با جذب شوند.  محروم آموزانی  شود که مدارس دولتی از چنین دانش آموزان برتر نیز باعث می جذب دانش 

هایی که کیفیت و وضعیت آموزشی برایشان مهم هست  معترض یعنی آن خانواده  آموزان، نیروهای این دانش 

مدارس دولتی عادی از نیروی اعتراضی    عمالً و   کنند نیز از مدارس دولتی به این مدارس خاص کوچ می 

   شود.مدارس دولتی عادی بسیار کم می  فشار بر دولت برای بهتر شدن کیفیت  جه یدرنت شوند؛ خالی می 

خوبی  شاخص  برای بررسی کیفیت بهتراین مدارس و تضعیف کیفیت مدارس دولتی عادی، شاید کنکور  

در    هم داشتند.  1398هزار کنکور در سال    3000این مدارس سهم باالیی هم در بین نفرات زیر  باشد.  

با تأکید بر    1399و تحلیل آماری کنکور    یبررسبا عنوان »  وپرورش آموزش گزارشی که توسط وزارت  

به    آموزشی   ی گانه ۵  ی هابرتر گروه   ی ه هزار رتب  ۳پراکنش  است،    شدهانجام برابری و عدالت آموزشی«  

و    ۳۱  کی تفک پذ   ی آموزش  ۀ منطق  ۷۳۵استان  آمار  است.  آمده  اساس   شدگان رفته یکشور    ت، یجنس   بر 

مبلغ شهریه حداقل   مقطع تحصیلی   حداکثر مبلغ شهریه  

 تومان   ونی لیم 8 هزار تومان   500و   ونی لیم 4 دوره متوسطه اول 

 هزار تومان   200و   ون ی لیم 10 هزار تومان   500و   ونی لیم 6 متوسطه دوم  دوره



در ادامه به برخی از نتایج این گزارش متناسب با    است.  شدهارائه   زیو نوع مدرسه ن   ، ییروستا/یشهر

 اندازیم. موضوع این پژوهش نگاهی می 

 

  دوازدهم ه یپا  ی آموزشدانش  ت یبرتر با جمع  یها رتبه تناسب سهم انواع مدارس از  زان یم :1 جدول

 ی در سه گروه آموزش

 

 

  ی آموزدانش   ت یبرابر سهم جمع   ۱۱درخشان    یاستعدادهاهمچنان که در جدول فوق آمده است؛ مدارس  

دوازدهم کشور(. مدارس    ه یپا  عت جمی  ٪ 5/3قبال  در ها رتبه   ٪ ۳۹اند )حائز آورده  به دست خود، رتبه برتر  

)با    ی ردولتیبرابر، و مدارس غ  ۳( در حدود  ت جمعی  ٪ ۹  قبال   در   هارتبه   از   ٪5/24)با داشتن  ی نمونه دولت 

ً ی تقر(  ت جمعی  ٪  19قبال  در  ها رتبه   از   ٪ ۱۹داشتن   ، رتبه برتر  شانی آموزدانش  ت یبا سهم جمع   ی مساو  با



داشتن  )با    یی امنائت یه است. مدارس    ۱۰۰۰  ر یتناسب ز  ن ی ا  زان یانواع مدارس، م  ی مابق  ی . برااند داشته

ً ی تقر(  ت جمعی  ٪۵  قبال  در  هارتبه از    2%    داشتن    با  ( و شاهد ت جمعی  ٪۱۰در قبال    هارتبه   از6%   با

  ی مدارس دولت  یتناسب برا  نی. ا اند آورده  به دست رتبه برتر    شان ی آموزدانش  ت ینصف سهم جمع   اندازهبه 

  شان ی آموزدانش   ت یجمع  2/0سهم  اندازهبه   ی عاد   یدانش آموزان مدارس دولت  یعنیاست.    2/0ازکمتر    ی عاد 

درصد( را    ۵۴دوازدهم )   هیپا   ت یحجم جمع   نی شتری ب   ی دولت  یمدارس عاد .  اند آورده  به دست رتبه برتر  

 اند.کشور را به خود اختصاص داده ۳۰۰۰ ر یز ی هارتبه  دهم ک یاما کمتر از  دهند ی مپوشش 

 

 آموزی مدارسها به جمعیت دانش میزان تناسب رتبه  :3 نمودار

 



هایی که متقاضی زیادی دارند سهم کسانی است  برتر و رشته  ی هادانشگاه مشخص است که حتی قبولی در 

تا حد زیادی بستگی وضعیت اقتصادی فرد    ها آن که در این مدارس تحصیل کردند. مدارسی که قبولی در  

 کند.  آموزان را تعیین می درواقع این طبقه است که تا حد زیادی دانشگاه، رتبه و شغل آینده دانش  2دارد. 

که آن    ابد یی مدار تکامل  ه سرمای   طبقه  الزامات   جهت   در  یداره یسرما آموزش در    ،3س ینت ی گ  بولز و   ازنظر

  ن ی ا  ا ی،  نامند ی مآن را اصل تطابق    سندگان یامر در آنچه نو  ن ی. ا کند ی مو انباشت    د یتول  ی ازهایرا تابع ن 

با روابط اجتماع   یاجتماع   روابط تصور که » مطابقت    یداره ی سرمادر جامعه    د یتول   یآموزش« معموالً 

برای خدمت به تولید است و تقسیم سلسله مراتبی کار در سیستم    آموزش بنابراین،  .  شود آشکار میدارد،  

را   میتولیدی  جامعه    یی ابتدا  الت یتحص   اصلی هدف  هم    رون ی ازاکند.  همانندسازی  در  متوسطه  و 

فرآ   -د ی تول   یکار برا  ی روین  ای   کارگران  جاد یا-  یداره یسرما توسط    ند یو هم  کار درون خود مدرسه که 

امری    هستند.  تری در سطح کالن   د یاساساً مشروط به روابط تول،  شود ی مانجام    وپرورشآموزش کارگران  

 . کند: تولید نیروی کار ماهرکه دلیل ایجاد مدارس نمونه و تیزهوشان را مشخص می

آموزانی که  پیش از پایان بحث باید به این موضوع اشاره شود که تعدد مدارس خاص باعث شده که دانش 

ه مدارس  های باالی مدارس غیردولتی برنیایند ب موفق به پذیرش در این مدارس نشوند اگر از پس هزینه 

و شاهد خواهند رفت. این مدارس نیز کیفیت باالتری نسبت به مدارس    ییامنائت ی ه  ازجملهخاص دیگری  

ای هستند و مدارس شاهد هم در اختیار فرزندان شهدا و  که شهریه  ییامنائت ی هعادی دولتی دارند. مدارس 

 جانبازان هستند. 

 
 برتر یهارتبه سومکیمختلف نابرابر است؛ شهر تهران در حدود  یهااستان برتر کشور در  یهارتبه عیتوزحتی  - 2

ً  کهی درحالاست  دادهی جارا در خود  کشور   ۳را داراست به اندازه   دوازدهم  هیپا یآموزدانش تی درصد جمع  ۱۰  صرفا
برتر را به خود اختصاص   یدرصد رتبه ها 5/0و بلوچستان تنها  ستانیاش رتبه برتر دارد. استان س یتی برابر سهم جمع

رتبه   اشیتیجمعسهم  0/ 15 اندازهبه)دوازدهم را داراست  هیپا یآموزدانش تیدرصد جمع  5/3از شیب کهیداده، در حال

 برتر دارد(.
3 - Schooling in Capitalist America(1988) 



 

 بندیجمع 

های  سیاست   ؛قرارگرفته است های نئولیبرال  مورد هجمه سیاست   1970ی  از ابتدای دهه  پرورش وآموزش 

انی  شدن آموزش در جهان شده است. در ایران نیز همچون وضعیت جه که منجر به خصوصی و بازاری

است که در این    نمونههای آن همین مدارس تیزهوشان و  شدن آموزش هستیم که یکی از جلوه شاهد بازاری 

، نیازمند این  و تبدیل مدرسه به بنگاه اقتصادی شدن آموزشبازاری   مقابله با. برای پرداخته شد مقاله به آن 

همگانی تبدیل شود و دولت به وظایف خود برای  ای  البه آموزش رایگان به مطعالوه بر اینکه  هستیم که  

های  مرکز پژوهش   گزارش)بر اساس آخرین    تنوع و تعدد مدارس  ؛ایجاد آموزش رایگان و همگانی عمل کند 

از بین    همین مدارس نمونه و تیزهوشان  ازجمله  ، بیست نوع مدرسه در ایران داریم( 1395مجلس در سال  

 برود.  

 


