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 چکیده

 
        از منظـر     ی تـ  ی     ت ترب          آن با عدال   ي        و سازگار   ی       رانتفاع ی       مدارس غ     جاد ی       فلسفه ا      بررسی                     هدف اصلی این پژوهش، 

تحلیلـی و   -                                           بـراي دسـتیابی بـه ایـن هـدف از روش پـژوهش توصـیفی          .    باشـد  ی مـ    ت ی     و ترب   م ی           متخصصان تعل

                                   که ایجاد مدارس غیرانتفاعی در مبـانی            نشان داد            به دست آمده   یافته هاي بهره گرفته شد.هرمنوتیک انتقادي 

                                    ن با گنجاندن طرح رافع سعی در عادالنه      مسئوال          هرچند که      دارد،                                     خود با اصول عدالت اجتماعی ناسازگاري 

    کـه                                                 نتـایج حاصـل از مصـاحبه بـا متخصصـان حـاکی از آن اسـت                همچنـین،       انـد.                      ساختن این مدارس داشته

                                                                               چون جلب مشارکت والدین در امر تعلیم و تربیت فقـط در شـکل ظـاهري و تـأمین منـابع مـالی           یی  ها   هدف

   ن ی  تـر    مهـم    از                             ر عمـل تحقـق پیـدا نکـرده اسـت.                                                  آموزش محقق شده و هدف افزایش کیفیت آمـوزش نیـز د  

                                                  بازتولید طبقات اجتمـاعی، شـکاف طبقـاتی، توجـه بـه ظـاهر          به       توان ی م                                نقدهاي وارد به مدارس غیرانتفاعی 

   .          اشاره نمود        آموزان                    روانی براي سایر دانش      آثار        آموزش و 

  عدالت تربیتی، مدارس غیرانتفاعی، هرمنوتیک انتقاديهاي کلیدي: واژه

                                                
 Behboud.yarigholi@yahoo.com ،استادیار دانشگاه شهید مدنی آذربایجان.  1

بررسی فلسفه ایجاد مدارس غیرانتفاعی و سازگاري آن با عدالت تربیتی از منظر  ).1392(بهبود ، قلییاري

  .195 -210)، 2( 3،نامه مبانی تعلیم و تربیتپژوهش .: رویکردي هرمنوتیکیمتخصصان تعلیم و تربیت
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  مقدمه

کـارگیري  ترین نهاد اجتماعی در ایفاي رسالت خویش نیازمنـد بـه  آموزش و پرورش در حکم مهم

آن به شرایط فرهنگی و نگرش جامعـه بـه    نیتأممنابع فکري، مالی، حمایتی و معنوي قابل توجهی است که 

کـه   ییدادهایگیرندگان حوزه تعلیم و تربیت رسمی کشور بستگی دارد. از جمله تغییرات و روویژه تصمیم

هـاي پـس از انقـالب اسـالمی تجربـه کـرده اسـت، فعالیـت مـدارس          نظام آموزشی کشور ما در طـول سـال  

 بـر اسـاس  غیرانتفاعی در کنار مدارس دولتی است. این مدارس زیر نظر وزارت آموزش و پرورش کشـور،  

ها و نتفاعی با وجود فرضشوند. مدارس غیراهاي آن، اما با مشارکت مالی مردم اداره میو سیاست هاهدف

هاي آموزش و پرورش از طریـق  آزادسازي بخشی از هزینه ه منظورها، باصول زیربنایی قوانین مربوط به آن

 ریـ غهـاي  هاي مرفه شکل گرفت که هدف آن رسیدگی بیشتر به فرزندان خـانواده آنها به خانواده واگذاري

). 1379(عبـاس زاده،   تکیه بر توان مردم صورت گرفتو در نتیجه ارتقاي سطح آموزش و پرورش با  مرفه

از ایـن کـه در    جـدایی نیز براي مدارس غیرانتفـاعی مطـرح اسـت کـه      ییهایکاستو  هاتیمز، به طور کلی

کدام نظام آموزشی و در چه شرایطی در حـال اجراسـت، بایـد مـورد توجـه قـرار بگیـرد. مزایـاي مـدارس          

  بندي کرد: توان دستهمیچنین خالصه غیرانتفاعی را به طور 

پذیري: با توجه به افزایش اختیارات مـدیران مـدارس غیرانتفـاعی نسـبت بـه مـدارس       نوآوري و انعطاف )1

هاي این مدارس به سمتی پیش رود کـه متناسـب بـا نیازهـاي     برنامه که شودیمامکان فراهم این دولتی، 

 آموزان باشد.دانش

کننـد تـا   آمـوزان فـراهم مـی   عی این امکان را براي والدین دانـش افزایش میزان انتخاب: مدارس غیرانتفا )2

هـا و  بتوانند از میان مدارس غیرانتفاعی و همچنین مدارس دولتی، مرکز آموزشی که متناسـب بـا ارزش  

 باشد را انتخاب نمایند. ها امکانات مورد نظر آن

ستمرار مرکز آموزشی خود جـذب  را براي اآموزانی افزایش رقابت: مدارس غیرانتفاعی مجبورند دانش )3

 امکانات خود را نیز افزایش دهند. ناگزیر باید در رقابت با سایر مدارسنمایند، از این رو، 

آمـوزان هماننـد مشـتري    : مدارس غیرانتفاعی بـه والـدین و دانـش   ه کنندگانگویی نسبت به مراجعپاسخ )4

 ). 1،2005(مادسن گو باشندا پاسخهنسبت به نیازها و عالیق آن ، بایستیرواز این .نگرندمی

ها نیز از اهمیت فراوانی برخوردار اسـت کـه   آن يهایکاستمدارس غیرانتفاعی توجه به  يهاتیمزدر کنار 

  عبارتند از:ها ترین آنبرخی از مهم

                                                
1 .Madsen 
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آمـوزان طبقـه   دانـش زمینـه ورود  هزینـه آموزشـی    گـرفتن افزایش نابرابري: مدارس غیرانتفاعی به دلیل  )1

 .کنندیمرا فراهم به باال  متوسط

 بیشـتر آموزان  طبقه مرفه سروکار دارد و : مدارس غیرانتفاعی با جمعیتی از دانشپایین انسجام اجتماعی )2

 یهـم خـوان  گیرد که با گفتمان غالـب در جامعـه   هاي خاصی در این مدارس مورد توجه قرار میارزش

 الزم را ندارد.

باط آموزشی در مدارس غیرانتفاعی نسبت به مـدارس  ضان مقررات آموزشی ضعیف: کاهش مقررات و )3

و  1هـاي آموزشـی بـا مشـکالتی مواجـه شـوند(گالر      د تـا معلمـان در اجـراي برنامـه    شـو دولتی سبب مـی 

  ).2006همکاران،

شـود و بـا   تعلیم و تربیت یک فرد در اجتماع، دارایی ارزشـمندي بـراي او محسـوب مـی     آنجاکهاز 

و نیازمند آن اسـت کـه    شودیماي برخوردار و تربیت، توزیع آن از اهمیت ویژه توجه به اهمیت ذاتی تعلیم

گیـري  ). اهمیت این امـر منجـر بـه شـکل    2،2010ابعاد مختلف آن به دقت مورد تحلیل قرار گیرد (والتنبرگ

جـا کـه عـدالت    ) معتقد است از آن2008( 3هوسیجبحثی چالش برانگیز به نام عدالت تربیتی شده است. بر

هـاي نهـاد تعلـیم و تربیـت     گـذاري آیـد، سیاسـت  به عنوان نخستین فضیلت نهادهاي اجتماعی به حساب مـی 

هـا در درون نظـام آموزشـی و    رفـع نـابرابري   عـدالت و همانند سایر نهادهاي اجتماعی باید بر اساس اصـول  

لت و عـدالت تربیتـی   . اما نباید از نظر پنهـان داشـت کـه مفهـوم عـدا     صورت بگیردجامعه بیرون از آن یعنی 

چون برابـري و   ییهامفهوماي نیستند که به آسانی در عرصه عمل قابل تحقق باشند؛ زیرا با هاي سادهارزش

  سازد. گذاران آموزشی مشکل میکه کار را براي سیاست اندآزادي در ارتباط

برخی محققان زان، آموبا توجه به اهمیت عدالت تربیتی و نقش آن در ساختار جامعه و آینده دانش

بـاقري و نجفـی   . به طور نمونه، اندپرداختهمدارس غیرانتفاعی از نقطه نظر عدالت تربیتی  به بررسی عملکرد

سـازي  عدالت در آموزش و پرورش از دیدگاه اسالم با تاکید بر خصوصـی «ا عنوان در مطالعه اي ب )1378(

هاي تالش، نیاز و استحقاقند. ت اجتماعی پرداختو مطهري درباره عدال صدر دیشهبه بررسی آراء » مدارس

بـر   ونـد  مورد توجه قرار گرفتمهم عدالت معیارهاي  به عنوان مندي افراد از امکانات و منابعذاتی جهت بهره

محققـان بـر ایـن     بیـان شـدند.  هاي معیارهاي تالش و نیاز در امر توزیع امکانات آموزشی داللت ،اساس آن

ارتقـاء سـطح    بنـابراین، . باشـند معیارهاي تالش و نیاز در تناقض می با خصوصی سارباورند که عملکرد مد

                                                
1 . Geller 
2 . Waltenberg 
3 . Brighouse 
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آمـوزان بـا   دانـش  يپاسخگواي که کیفی آموزش در مدارس دولتی، انتخاب محتواي کتاب درسی به گونه

جهت کاهش اثرات ناعادالنه مدارس خصوصی  به عنوان راهکارهایی ،هاي متفاوت باشدو توانایی هاعالقه

  یشنهاد شدند.پ

ــیمحمــد ب ــري) در 1370(یگ ــه دیگ ــا  مطالع ــوان ب ــش آن در ایجــاد  «عن ــاعی و نق ــدارس غیرانتف                                    م

   در                   وارد بـر ایـن مـدارس            نقـدهاي   و    ی       رانتفـاع  ی غ                           به بررسی عوامل ایجاد مدارس   »             برابر آموزشی   ي  ها    فرصت

                                               هاي خارجی نیز نشان از وجود دغدغه مغایرت عملکـرد                                  عدالت اقتصادي پرداخته است. پژوهش   با         مغایرت

                                    ) ضمن انتقاد از چنین مدارسی بر لزوم     2002 (  1         ، هاپکینز                   دارند. به طور نمونه                           این مدارس با عدالت اجتماعی 

    کـه            معتقـد اسـت        ) نیـز      2004 (  هـوس یجبر     کند.                                                     گسترش تعلیم و تربیت جبرانی براي اقشار محروم تاکید می

       آموزان                             گذاري و ایجاد تفاوت بین دانش                                                    نظارت دولت بر کارکرد چنین مدارسی جهت جلوگیري از ارزش

بـا عنـوان    گزارشـی ) در 2005و همکـاران (  2                                               مدارس غیرانتفـاعی و مـدارس دولتـی ضـروري اسـت. بـویلز      

معتقدند این مدارس بـر بنیـاد    به انتقاد از فرایند آموزش در مدارس خصوصی پرداخته و 3»مدارس یا بازار؟«

 .اندشدهگذاري سود و منفعت بنیان

                           کارکردها و نتایج آن طی بیش    ،                                                  در این پژوهش به بررسی فلسفه ایجاد مدارس غیرانتفاعی          بنابراین، 

   در             مـورد تاکیـد                               و سازگاري آن با عدالت تربیتی      شده                                              از دو دهه در نظام آموزش و پرورش کشور پرداخته

        متخصصـان          دیـدگاه                                                          و پرورش و دیگر اسناد مصوب در نظام تعلیم و تربیت و همچنـین                  سند تحول آموزش

                       این پژوهش عبارتند از:      اصلی   ي  ها    سؤال                                                      حوزه تعلیم و تربیت مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است. 

 باشد؟ایجاد مدارس غیرانتفاعی تا چه اندازه با عدالت اجتماعی سازگار می يهاهدففلسفه و  )1

مدارس غیرانتفاعی در دو دهه اخیـر محقـق    يهاهدفتا چه اندازه متخصصان تعلیم و تربیت  هدیدگااز  )2

 شده است؟

 ؟کدامندو کارکردهاي مدارس غیرانتفاعی در کشور ما  هاهدف نقدهاي وارد )3

  

  روش پژوهش

ایجاد مدارس غیرانتفـاعی از روش توصـیفی و    يهاهدفدر این پژوهش به منظور بررسی فلسفه و 

میزان انطبـاق آن   ،هاي مصوب درباره مدارس غیرانتفاعینامهلی استفاده شد که با استناد به اسناد و آیینتحلی

                                                
1 . Hopkins 
2 . Boyles  
3 . Schools or Markets?  
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اطالعـات،   ياز روش جمـع آور  بـراي ایـن منظـور،     با عدالت اجتماعی مورد بررسی و تحلیل قرار گرفـت. 

ابخانه، اسناد و مدارك است. حوزه کار محقق کت ،ياکتابخانه قیاستفاده شد. در تحق ياسناد –يکتابخانه ا

بـه منظـور    ،همچنـین  .کتـاب و اسـناد مکتـوب اسـت     يبه محتـوا  يروش داشتن نگاه انتقاد نیگام مهم در ا

ــزان تحقــق بررســی  ــر  نقــدهايمــدارس غیرانتفــاعی در دو دهــه اخیــر و   يهــاهــدفمی و  هــاهــدفوارد ب

 مـه ینمصـاحبه عمیـق   بـا اسـتفاده از   ي انتفـاعی، از روش تحقیـق هرمنوتیـک انتقـاد    کارکردهاي مدارس غیر

                                                                     هرمنوتیک انتقادي، فهم بر بنیاد نقد است. در ایـن روش پژوهشـگر در جسـتجوي     استفاده شد.یافته  ساختار

     ).     2003 ،1          شود (هافمن                                      اي است که از سوي دیگران توصیف و نقد می         فهم پدیده

                   بـا چنـد اسـتاد متخصـص           هایی                      این پژوهش، نخست مصاحبه          مورد نظر                        در روش هرمنوتیک انتقادي 

               افـزایش آگـاهی و        ضـمن         این امـر       آمد.                                  و عملکرد مدارس غیرانتفاعی به عمل     ها   هدف                جهت نقد و بررسی 

            وارد بـر ایـن           نقـدهاي         روشـنگري        موجـب    ،                         و عملکرد مـدارس غیرانتفـاعی      ها   هدف                    دانش پژوهشگر درباره 

   )    2003                   شد. به باور هافمن (    شور                                 بهبود عملکرد آن در نظام آموزشی ک    جهت                           مدارس و راهکارهاي احتمالی 

                 د که ممکن اسـت بـه     شو        ایجاد می              مصاحبه شونده         ن محقق و                  متقابل پایداري بی       رابطه                     در هرمنوتیک انتقادي، 

     هـا و                                          شـود و در بیشـتر مـوارد نیـز احتمـال خلـق ایـده                    مشـترکی منجـر     ي                              ایجاد فهم، تفسیر و اصـول کـاربرد  

                نیز وجود دارد.      جدید    هاي    روش

  

  هاافتهی

                                                  ها و اصول تاسـیس مـدارس غیرانتفـاعی پرداختـه شـده و بـه                               ن بخش، نخست به بررسی هدف     در ای

      مـدارس     ي  هـا    هدف                       . در ادامه، میزان تحقق    شود ی م                                                     نتایج حاصل از تحلیل اسناد و قوانین مربوط به آن اشاره 

   .  رد ی گ ی م   ر                                                                    غیرانتفاعی در دو دهه اخیر از منظر متخصصان تعلیم و تربیت مورد بحث قرا

  

  و اصول تاسیس مدارس غیرانتفاعی اههدف

تبصره به تصویب رسید  15ماده و  21، قانون مدارس غیر انتفاعی در قالب 1367در خرداد ماه سال 

 1و مدارس خصوصی به از سرگیري فعالیت مجدد خود چند سال پس از انقالب نائل آمدنـد. مطـابق مـاده    

مدارس غیر انتفاعی در ، 5/3/67المی در مورخ جلس شوراي اسقانون تاسیس مدارس غیرانتفاعی مصوب م

هـا و  ، ضـوابط، برنامـه  هـا هـدف هاي مردمی و مطابق که از محل مشارکت شوندیمزمره مدارسی محسوب 

خانـه مـذکور احـداث و اداره    هاي عمومی وزارت آموزش و پرورش و تحـت نظـارت وزارت  دستورالعمل

                                                
1 . Haffman 
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کور، صـرف انحصـاري درآمـد حاصـله مـدارس در جهـت       . منظور از غیرانتفاعی بودن مدارس مذشوندیم

هاي آموزشی، هر سـاله بـه   سطح و هزینه ،نامهاساسباشد. مطابق هاي جاري و توسعه آتی مدارس میهزینه

پرداخـت شـهریه تحصـیلی از     ،د. بنابراینشوو تایید آموزش و پرورش تعیین می مؤسسانیا  مؤسسپیشنهاد 

باشد. از جمله قـوانین مـدارس غیرانتفـاعی    ورود به مدارس غیر انتفاعی میجمله شروط اولیه ثبت نام جهت 

                              طرح رافع شـماري از دانـش آمـوزان          طریق    ازباشد. جهت اعمال عدالت تربیتی طرحی به نام طرح رافع می

                                                                     به صورت رایگان جذب مدارس غیرانتفاعی شوند. ثبت نام این دانش آمـوزان در          توانند  می                 یتیم و بااستعداد 

                                                                                      ارس غیرانتفاعی در ازاي اعزام معلم از سوي آموزش و پرورش به ایـن مـدارس اسـت بـه نحـوي کـه بـا          مد

           درصـد تخفیـف       50             دانش آموز با    6                                                دانش آموز بدون اخذ شهریه و یا با اعزام یک نیرو،    3               اعزام یک نیرو، 

   .1    شوند  می                                      شهریه در مدارس غیرانتفاعی مشغول تحصیل 

                                                       تاسیس مدارس غیرانتفاعی بر نظارت وزارت آموزش و پرورش بـر                          جا که در ماده یک قانون     از آن

      کنتـرل     ،                                                                                    مدارس غیرانتفاعی اشاره شده است، برخی کارشناسان معتقدند که در تعریـف ایـن مـاده از قـانون    

                      ش مورد توجه اسـت و ایـن                                 با مشارکت مردم در آموزش و پرور            مدارس توأم                       وزارت آموزش و پرورش بر 

          آمـوزان بـا                                               نگرفتـه و میـان انتظـارات و نیازهـاي مـردم و دانـش            صورت       مناسبی              کنون به صورت          مشارکت تا

            تاسـیس مـدارس      ،        بنـابراین    .                         همـوار شـکاف وجـود داشـته اسـت        ،   دهـد                          چه آموزش و پـرورش ارائـه مـی     آن

                                                                             توان به منزله پلی بر شکاف موجود میان آموزش و پرورش رسمی و نیازهاي متنـوع مـردم                   غیرانتفاعی را می

      ).      1370 ، ی گ ی      محمد ب   ؛    1387            دانست(برنجی،      رایج                           مکی به توسعه آموزش و پرورش             تلقی کرد و ک

                                                                        شرایط اقتصادي جامعه در زمان تصویب این طرح نیـز بایـد مـورد توجـه قـرار گیـرد.                    عالوه براین،

به علت محدودیت منابع مالی  1367کشور ما در زمان تصویب قانون تاسیس مدارس غیر انتفاعی یعنی سال 

ورش که ناشی از افزایش جمعیت دانش آموزان، تورم ناشی از هشت سـال جنـگ تحمیلـی و    آموزش و پر

اگرچـه   برآمد.جلب منابع مالی از جانب مردم در امر آموزش و پرورش  درصدد دولت بود، کاهش درآمد

ی مدارس غیـر انتفـاع   اما ،تواند راه هاي دیگري هم داشته باشدبع مالی براي آموزش و پرورش میاجلب من

. مدارس غیـر انتفـاعی بـا پـذیرش مسـوولیت آمـوزش و پـرورش فرزنـدان         ه حل علمی و ممکن بودیک را

هـاي آمـوزش و پـرورش را از دوش دولـت     تواند بخشـی از هزینـه  هاي مرفه با هزینه خود آنان، میخانواده

ه زان غیرمرفه بـ تواند امکانات مالی آزاد شده را در خدمت آموزش و پرورش دانش آموبردارد و دولت می

  .کار گیرد و از این طریق سطح آموزش و پرورش کل فرزندان کشور را در شرایط ناگوار باال ببرد

                                                
  5/3/1367یس مدارس غیرانتفاعی مصوب . قانون تاس1 
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             هـزار نفـر) در       88                                           درصد کل دانش آمـوزان کشـور (یعنـی یـک میلیـون و         7                 در حال حاضر حدود 

                توسـعه کشـور بایـد                 برنامه چهـارم        اساس    بر    که      درحالی       کنند،  می      تحصیل          انتفاعی         مدرسه غیر     809       هزار و   15

     خـاطر    ه                       ایـن در شـرایطی اسـت کـه بـ       .   ابـد  ی            درصد افزایش     10                         درصد و در برنامه پنجم به    8 / 2             این میزان به 

                                  هزار صـندلی خـالی در ایـن مـدارس وجـود           400                                                  کیفیت، هزینه و شهریه باالي مدارس غیر دولتی، بیش از 

              یـاد شـده محـروم       ي  هـا         آموزشـگاه    بـه                                           بسیاري از دانش آموزان از تحصیل و دسترسـی       دلیل               دارد و به همین 

  .1   اند     مانده

اعی و به منظور بررسی و تحلیل میزان انطباق کارکرد مدارس غیرانتفاعی با عـدالت اجتمـ  در ادامه، 

برخی قوانین تصویب شده در زمینه آموزش و پرورش عمومی و  معرفی بهاسناد مصوب آموزش و پرورش 

  پرداخته شده است. عدالت تربیتی 

نظري تحول بنیادین در نظام تعلیم و تربیت رسمی عمومی جمهـوري اسـالمی ایـران مصـوب     مبانی 

در بخش حـق بـر تربیـت در     ،آیدترین سند نظام آموزش و پرورش کشور به حساب میکه مهم 1390سال 

زاده و (صـادق کندرا بیـان مـی  هـاي تربیتـی   حـق دسترسـی برابـر بـه فرصـت     اولین موضـوع حقـوق تربیتـی،    

بایـد حـق   قانون اساسی، همه آحاد کشور   3نوزدهم و اصل 2بر اساس بند نه اصل سوم ،. همچنینن)همکارا

هـاي فـردي و خـانوادگی و    نظـر از محـدودیت  را صـرف  هـاي تربیتـی و آموزشـی   دسترسی برابر به فرصت

  اجتماعی داشته باشند.  

هـا  حکومـت  کـه  داردمـی بیـان  م و تربیت رسمی از دیدگاه اسالم ) در فلسفه تعلی1386( الهديعلم

هاي طبقـاتی، مـالی، جنسـی، قـومی و نـژادي در حـوزه آمـوزش و پـرورش         باید براي حذف واقعی تبعیض

  کنند.  برخورداري یکسان و برابر از حق بر آموزش و پرورش را تضمینتالش کنند و 

           اك همـه ایـن                                                                          در بررسی قوانین و اسناد نظام آموزشی و قانون اساسی کشـور آنچـه کـه وجـه اشـتر     

                                               آموزان به تعلیم و تربیت است و هیچ مزیت اجتمـاعی                          حق دسترسی برابر همه دانش   ،   شود              اسناد محسوب می

      آنکـه                                                                 نفی کننده این برابري در دسترسـی بـه آمـوزش و پـرورش یکسـان باشـد. حـال           د    توان             و اقتصادي نمی

                                                      مدارس غیرانتفاعی از ابتدا با این اصل در تضاد هستند.  

                                                
  باشد.رسانی وزارت آموزش و پرورش می. آمار ارائه شده برگرفته از پایگاه جامع اطالع١ 

  .هاي مادي و معنويزمینه ، در تمامرفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادالنه براي همه.  2 

  .، نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بودبرخوردارند و رنگوق مساوي مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حق. ٣ 
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                             وضـعیت اقتصـادي و اجتمـاعی زمـان              ، بررسـی                                 ارتباط با تاسیس مـدارس غیرانتفـاعی             بحث دوم در 

                                                                                        تصویب قانون مدارس غیرانتفاعی و لزوم جذب منابع مالی از مردم  اسـت. ضـمن توجـه بـه ایـن اصـل کـه        

      شـرایط            از یـک سـو،                                                        کننده این قوانین نیست، باید به این نکتـه توجـه داشـت کـه                          شرایط فعلی کشور توجیه

                                                                        تواند دلیلی بر نادیده گرفتن اصول عدالت اجتماعی در تعلیم و تربیت باشد کـه                مقطعی کشور نمی        اقتصادي 

                                               اگر هدف از تاسیس این مدارس، پرداخت هزینه آموزش              از سوي دیگر،      رود.              ها از بین نمی              آثار آن تا سال

             آنـان بـه طبقـه                                    هـا و اختصـاص هزینـه آمـوزش و پـرورش                                   آموزان طبقه مرفه توسط خانواده            و پرورش دانش

                                               هـاي مرفـه، کودکـان آنـان را هماننـد سـایر کودکـان در                                    توان با اخذ شهریه از خـانواده         باشد، می        محروم می

    ).    1370          (محمدبیگی،      باشد                                                           مدارس عادي تعلیم داد و نیازي به تاسیس مدارس غیر انتفاعی نمی

    

  ان تعلیم و تربیتمدارس غیر انتفاعی در دو دهه اخیر از منظر متخصص يهاهدفمیزان تحقق 

بـا سـه تـن از     ،تصـریح شـده بـراي مـدارس غیرانتفـاعی      يهـا هـدف به منظور بررسی میزان تحقـق  

   : عبارتند ازشد. نتایج حاصل از این مصاحبه حول سه محور زیر مصاحبه متخصصان حوزه تعلیم و تربیت 

                و اداره مـدارس و                  گـذاري در ایجـاد                                                      توسعه مشارکت مردم در آموزش و پرورش و حمایـت از سـرمایه   )1

  .                               مراکز پرورشی یا آموزشی غیردولتی

                     طریق اجراي طرح رافع.                                کمک به برقراري عدالت تربیتی از )2

                                   ایجاد تنوع در ارائه آموزش و پرورش. )3

  

                 گـذاري در ایجـاد و                                                       توسعه مشارکت مردم در آموزش و پرورش و حمایت از سـرمایه   :    اول     محور 

        یردولتی                                      اداره مدارس و مراکز پرورشی یا آموزشی غ
  

                     گیـري از تـوان اقتصـادي                                                                    به منظور مقابله با کمبود منابع مالی در آموزش و پرورش و براي بهره «  :  1     متخصص

                                                                                        طبقه مرفه، مدارس غیرانتفاعی با دالیلی همچون مشارکت مردم در امر آموزش و پـرورش تاسـیس شـدند.    

                                  طبقه مرفه در امر آموزش و پرورش به                                           شود این است که آیا استفاده از منابع مالی                      سؤالی که اینجا مطرح می

                                          آید؟ هدف توسـعه مشـارکت مـردم در امـر تعلـیم و                                                    معناي توسعه مشارکت در تعلیم و تربیت به حساب می

                            به دلیل ساختار نظام آموزش و      اما   .    شوند           باید رعایت                                رد که در کنار تأمین منابع مالی                      تربیت خود الزاماتی دا

     »                                بلکه قابلیت تحقق نیز نداشته است.   ،   است                                 پرورش این امر نه تنها محقق نشده

                                                  مشارکت مردم در امر آموزش و پرورش تنهـا از طریـق کمـک       که     رسد          به نظر می          این متخصص           از دیدگاه 

                                                                                  مالی به آن قابل تحقق نیست و این امر در مدارس غیرانتفاعی نیز به وقوع نپیوسته است.
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                               زش و پـرورش دارنـد بـا برداشـتی کـه                                            برداشتی کـه والـدین از مشـارکت در امـر آمـو      «  :  2     متخصص

            قبـال پرداخـت                                                            کنند، متفاوت است. اگر به صورت صریح بیـان کنـیم، والـدین در                         مسئوالن به آن استناد می

            انگارانـه بـر                                                                                    هزینه آموزش و پرورش فرزندان خود، خواستار آموزش با کیفیت باال هستند و نوعی نگـاه نفـع  

          بلکـه نـوعی      ،                                        ن مشارکت مردم در امر آمـوزش و پـرورش دانسـت      توا                                  آنها حاکم است. این نوع نگاه را نمی

                                                                                        سرمایه گذاري براي فرزندان خود بدون در نظر گرفتن شعارهایی چون کمک به توسعه آموزش و پرورش 

     »     باشد.                                                         و یا پرداخت هزینه فرزندان خود براي یاري به کودکان فقیر می

    بـا      کنـد  ی مـ      بیان                    م در آموزش و پرورش                        چه اصل توسعه مشارکت مرد           به تفاوت آن               در این دیدگاه، 

     فقط             دهد که نباید                                              کند و به نوعی واقعیت امر را مورد توجه قرار می        اشاره می   ،    افتد                     آن چه در عمل اتفاق می

                                 به یک اصل شعارگونه اکتفا کنیم.  

                                                                         بهتر است عنوان کنیم مشارکت قشر مرفـه در تعلـیم و تربیـت فرزنـدان خودشـان و نـه        «   : 3     متخصص

   ،                                                                                  ردم در توسعه آموزش و پرورش. اگر عنوان نخست را انتخاب کنیم بله این اتفـاق افتـاده اسـت           مشارکت م

   .                                                                                     ولی اینکه به صورت کلی در آموزش و پرورش مشارکتی صورت گرفته است یا خیر این جاي بحث دارد

              یـا از آمـوزش و        کننـد                      هاي بانکی استفاده می                                                   این مدارس به دلیل این که به بهانه هاي مختلفی از وام        معتقدم

                                               مشـارکتی در امـر توسـعه آمـوزش و پـرورش از طریـق ایـن                    بـه طـورکلی،     ،     گیرنـد                      پرورش نیز امکاناتی می

   »                      مدارس صورت نگرفته است.

   ،                                        مصوب با آن چه کـه در عمـل اتفـاق افتـاده اسـت        ي  ها   هدف                         نیز به فاصله بین نظریه و             این دیدگاه

        اسـتفاده                                            هاي بانکی به بهانـه تاسـیس و یـا توسـعه مـدارس         وام             این مدارس از                     . با تاکید بر اینکه    کند        اشاره می

                                                       هدف توسعه مشارکت مردم در آموزش و پرورش رخ نداده است.    ،  که ی     درحال  .     کنند ی م

                      اثر توسعه مشارکت مردم    ،                            توان چنین نتیجه گرفت که نخست          متخصصان می   ي  ها    دگاه ی د           با توجه به 

    هـاي                       طلبانـه از سـوي خـانواده                        در عمل به نتایج منفعـت                                            در امر توسعه آموزش و پرورش محقق نشده است و 

          هایشـان را                     آمـوزان توسـط خـانواده                                تقبل هزینـه آمـوزش و پـرورش دانـش          آنکه                       مرفه منجر شده است؛ دوم 

              کلمه دانست.      خاص                     توان مشارکت به معناي    نمی

  

                                     عدالت تربیتی از طریق اجراي طرح رافع   ي                محور دوم: برقرار

                                                     شود این است که آیا با اجراي یک طرح محدودي بـه نـام طـرح              که مطرح می   ی    سؤال «   : 1     متخصص

     ایـم؟                    عدالتی را حـذف کـرده                                      ناشی از مدارس غیرانتفاعی در زمینه بی          پیامدهاي                    توانیم ادعا کنیم که        رافع می

    هـاي                                           مـدارس غیرانتفـاعی نـوعی توجیـه بـراي نـابرابري            نامـه     اسـاس                        رسد گنجانـدن ایـن طـرح در             به نظر می
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                                    رسد این طرح در صورت اجراي واقعی نیـز                                                  شی حاصل از وجود مدارس غیرانتفاعی است و به نظر می    آموز

   »                                     تواند به عدالت تربیتی واقعی کمکی کند.   نمی

      تنها                        کند و معتقد است این طرح                          و فراگیر بودن آن اشاره می      رافع                   به عدم جامعیت طرح            این دیدگاه

       رود.           به شمار می                                        ابزاري براي عادالنه جلوه داده این مدارس

                          از قبیـل نداشـتن ردیـف بودجـه        ي  ار ی  بس    هاي                                    طرحی به نام طرح رافع در عمل با چالش «   : 2     متخصص

         . بـه نظـر            مواجـه اسـت                بضـاعت و غیـره           آمـوزان بـی          نام دانش                                         مستقل و یا ممانعت مدارس غیرانتفاعی از ثبت

   »                                    رسد در عمل کارایی چندانی نداشته است.  می

        ایـن طـرح                         در مـدارس غیرانتفـاعی،            طـرح رافـع                  به مشـکالت اجرایـی     ه                        در این دیدگاه، ضمن اشار

   .   شود ی م     تلقی           ناکارآمد

                    آیا در عرصه نظر ایـن        آنکه     نخست    .           توان پرداخت                               از دو منظر به موضوع طرح رافع می «   : 3     متخصص

    ست؟                                                در دو دهه اخیر این طرح تا چه اندازه موفق بوده ا      آنکه            باشد؟ و دوم                            طرح منطقی، عادالنه و جامع می

                                   از جمله این که تکلیف مناطق روستایی    .                                        اول باید گفت که این طرح داراي نواقصی است      سؤال           در پاسخ به 

                                             شود و یا این که ایـن طـرح افـراد خیلـی محـدودي را           چه می   ،                              جا مدارس غیرانتفاعی وجود ندارد        که در آن

                          معتقـدم بـه نـدرت ایـن طـرح بـه               دوم نیز       سؤال                                 و مسائلی از این قبیل. در پاسخ به      دهد ی م              تحت پوشش قرار 

     »     کنند.                                                              شود و به دلیل عدم نظارت، معلمان فرزندان خود را شامل این طرح می                  صورت واقعی اجرا می

          ها از این                                      را ناقص دانسته به برخی از سوء استفاده      رافع                               نیز در هردو بعد نظر و عمل طرح           این دیدگاه 

       کند.                    طرح در عمل اشاره می

         . بـه نظـر       دارد    یی  هـا  ی    کاسـت                   در عرصه نظر و عمـل       رافع     طرح               ین سه دیدگاه                    به طورکلی، بر اساس ا

              هنگـام عملیـاتی               سختی کـار را     ،    باشد       داشته                       که در عرصه نظر معایبی                  از جمله طرح رافع             رسد هر طرحی  می

        ایـن طـرح      ،                     . بر اساس نظر متخصصـان    شود               استفاده ابزاري       از آن           ممکن است  و             خواهد نمود        دوچندان     شدن 

                         عدالت تربیتی کمکی کند.        اجراي                              عی اجرا نشده است تا بتواند به            به صورت واق

  

                                             محور سوم: ایجاد تنوع در ارائه آموزش و پرورش

                 مدارس غیرانتفاعی    ي  ها   هدف                                                بحث ایجاد تنوع در ارائه آموزش و پرورش که یکی از  «   : 1     متخصص

                بیان شود. مدارس        آشکار                                        شده است. تنوع در چه چیزي، باید به صورت    یی  ها          سوء برداشت       ، دچار         بیان شده

                                                                                         غیرانتفاعی به عنوان بخشی از نظام آموزش و پرورش کشور ملـزم بـه رعایـت اصـول و مـوازین و مقـررات       

        تـوان هـر             آمـوزان نمـی                                                                      تعیین شده از سوي آموزش و پرورش هستند و با صرف خواست والدین و یا دانـش 
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    هـاي                              نظـر مـن ایـن تنـوع مربـوط بـه روش         از    ،                                                   موضوع درسی را با هر روشی در این مدارس ارائه کرد. پس

            تري نسـبت بـه                 هاي آموزشی غنی                       من این مدارس داراي محیط       عقیده        شود. به                       آموزش و محیط آموزشی می

      »                  مدارس عمومی هستند.

                        هـاي وزارت آمـوزش و پـرورش                        غیرانتفـاعی از برنامـه         مـدارس    ي  رو ی پ               به بحث بنیادین             این دیدگاه

                  در ایـن صـورت مـدارس       .           اتفـاق بیفتـد         توانـد  ی مـ                  نهـا در نـوع آمـوزش                          کند و معتقد اسـت تنـوع ت          اشاره می

        کنند.         ارائه می               با تنوع بیشتر    یی  ها     آموزش           غیرانتفاعی 

                                                                           تنوع در مدارس غیرانتفاعی منجر به افزایش امکانات آموزشی و محیط پربارتري شـده   «  :  2     متخصص

                                  مدارس غیرانتفاعی در دوره دبیرستان                      به عنوان مثال تمرکز   .                        آموزان پاسخ داده شده است                 و به نیازهاي دانش

        در مـورد            هرچنـد کـه     .    باشـد                                      نشانگر توجه به نیازهاي دانش آموزان می        باشد که                       یشتر معطوف به کنکور می ب

     »        بحث شود.       بیشتر                              درست و یا اشتباه بودن آن باید 

     دارد                    مدارس دولتـی اذعـان                در مقایسه با                                        به وجود تنوع آموزشی در مدارس غیرانتفاعی             این دیدگاه

                 قرار گرفته است.          مورد توجه                توسط این مدارس        آموزان             نیازهاي دانش    است         و معتقد 

           هـاي درسـی و                                                               باید از دو بعد به این موضوع توجـه شـود: یکـی بحـث تنـوع در برنامـه       «   : 3     متخصص

            پذیر نیسـت و                                                                          هاي گوناگون که این امر به دلیل تمرکزگرایی در آموزش و پرورش کشور ما امکان     سرفصل

                            ظاهرسازي بیشتر نخواهـد بـود و          وگرنه     طلبد            نیازهایی می                                    تنوع در نوع ارائه آموزش که آن هم پیش       دیگري

                                             باید به این امر توجه شـود کـه آیـا معلمـان مـدارس         ،                     انجامد. به عنوان مثال              شدن کالس درس می       تجملی   به 

                 شوند را دارنـد یـا       ه می                                      هاي تدریس مختلف که در مدارس دولتی ارائ                                   غیرانتفاعی توانایی ارائه درس با روش

               اتفـاق نیفتـاده              آن بـوده اسـت           مؤسسـان                                              رسد تنوعی که در ابتداي تاسیس این مدارس مدنظر               خیر. به نظر می

       است. 

                                          هاي اصلی آموزش بـه دلیـل تمرکزگرایـی در نظـام             و برنامه    ها   هدف        تنوع در                     بر اساس این دیدگاه، 

                                           هاي تدریس قابل اجـرا اسـت کـه از نظـر ایشـان در                         در نوع آموزش و شیوه       ، اما                        آموزشی ایران امکان ندارد

       شود.                    سطح مطلوبی اجرا نمی

                                     ایجاد تنوع در آموزش و پرورش ایران کـه        خصوص   در                                     سه دیدگاه یاد شده حاکی از آن است که 

                    هر چند نامطلوب صـورت      یی  ها   تالش      باشد،                                کننده قانون مدارس غیرانتفاعی می                     مورد توجه اعضاي تصویب

        از طریـق                            آیا تنوع در آموزش و پـرورش             این است که      شود ی م        که مطرح    ی    سؤال         ین اساس،     بر ا     است.       گرفته 

      رضـایت                    فقط به منظـور جلـب                                               ، علمی، عقالنی و بر اساس اصول تربیتی است و یا                       ایجاد مدارس غیرانتفاعی
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                          ایـن موضـوع نیازمنـد بررسـی و        .                         آموز بیشتر صورت گرفته است        جذب دانش   و                     آموزان و والدین آنها     دانش

        باشد.         تحلیل می

  

                                          غیرانتفاعی از منظر متخصصان تعلیم و تربیت              کارکرد مدارس        وارد بر         نقدهاي

                     مدارس غیرانتفاعی حـول                                        هاي صورت گرفته در خصوص نقدهاي وارد بر         مصاحبه               نتایج حاصل از

   ی  نگ     و فره   ی      اجتماع   ي     امدها ی پ   ی  اب ی   ارز  و                                                   ارزیابی فرایند آموزش و پرورش در مدارس غیرانتفاعی          دو محور 

                         شناسی مدارس غیرانتفـاعی و                                    در محور نخست به لحاظ درونی به آسیب              استخراج شدند.   ی        رانتفاع ی       مدارس غ

        پرداختـه                           آمـوزان و بـه طـورکلی جامعـه         دانش        در بین          این مدارس                  پیامدهاي ناشی از                    محور دوم به آثار و    در 

     .     شود ی م

                                          فرایند آموزش و پرورش در مدارس غیرانتفاعی     نقد  :    اول     محور 

                                                                               فرایند آموزش، ارزشیابی و حتی ارتقاء به پایه باالتر در مدارس غیرانتفاعی بـا مـدارس    «   : 1   خصص  مت

                                                                                   هایی دارد. از این منظر باید هم نکات مثبت و هم نکات منفی آن اشاره شود. از نکـات مثبـت              دولتی تفاوت

                ، اردوهـاي علمـی،                  هاي تدریس متنوع                              وجود امکانات آموزشی بیشتر، روش   ،                         فرایند آموزش در این مدارس

                                      کنم این است که در مدارس غیرانتفـاعی از                                         باشد. نکته منفی که به صورت کلی اشاره می                فرهنگی و .... می

                       کــه ایــن خــود نشــانگر برخــی    م یــ ا    بــوده     آمــوز                                              بـدو تاســیس تــاکنون کمتــر شــاهد تکــرار پایــه یــک دانــش 

   » .    هاست     موضوع

                            و پرورش نسبت به مـدارس دولتـی         موزش     امر آ                                 ضمن تایید وجوه مثبت این مدارس در             این دیدگاه

      توانـد                                                                          کند که نیازمند بررسی و تحلیل است.  عدم تکرار پایه در مدارس غیرانتفاعی مـی            اي اشاره می       به نکته

                        هایی که در نوع ارزشیابی    ضعف                               ي آموزش در آن باشد و هم نشانه                                 هم بیانگر قوت این مدارس و سطح باال

                 آن وجود دارد.  

                                                         کمبود امکانات آموزشـی بـه عنـوان موضـوعی کـه اکثـر مـدارس مـا بـه               ئله  مس       معتقدم  «   : 2     متخصص

                                                                                  خصــوص در منــاطق محــروم بــا آن مواجــه هســتند، در ایــن مــدارس وجــود نــدارد و میــزان عــدم موفقیــت  

      ي را                  رسد؛ اما نکـات دیگـر                اند، به صفر می                                                  آموزانی که به این دلیل از ضعف آموزشی برخوردار بوده    دانش

                           در مدارس باید اجـرا شـود، در             به ضرورت   که          انضباطی                            از جمله این که آن نوع نظم و    .                باید در نظر گرفت

       آمـوزان              که بـراي دانـش     ی   های                    در برخی مواقع برنامه    که   ن ی ا   تر                                       مدارس غیرانتفاعی وجود ندارد. موضوع مهم

       آمـوزان    نـش   دا           جلـب رضـایت          به خـاطر       فقط                                شود، فاقد مبناي علمی و تربیتی و                برنامه ارائه می            به عنوان فوق

       »     گیرد.       صورت می
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                                 از سـطح بـاالیی نسـبت بـه مـدارس دولتـی                   غیرانتفـاعی                          امکانات آموزشی در مـدارس               از این منظر،

              توانـد منجـر بـه                                                       آموز محور بودن بیش از حـد ایـن مـدارس در برخـی مـوارد مـی                            برخوردار است؛ اما دانش

     د.   شو      موزان  آ            در قبال دانش    تر               و یا انعطاف بیش   ی   علم   ر ی غ    هاي             اجراي برنامه

                                                                       من ضمن تایید کیفیت باالي آموزش در مدارس غیرانتفاعی نسبت به مـدارس دولتـی،    «   : 3     متخصص

                                قرار دهم. اکثر مـدارس غیرانتفـاعی        نقد                                                           خواهم بر بعد ارزشیابی در این مدارس تاکید کنم و آن را مورد  می

                    اداره آمـوزش و پـرورش                هـایی کـه توسـط                                              هاي مکرر به منظـور کسـب نتیجـه الزم بـراي آزمـون          آزمون    بر

                         آمـوزي بـود کـه تـا پایـه پـنج                                                 کنند و یا موردي که من با آن مواجه شدم دانـش               گیرد، تاکید می       صورت می

     کمتـر      او                                                                                    ابتدایی با معدل باال در مدرسه غیرانتفاعی تحصیل کرده بود، در صورتی که میزان ضریب هوشـی  

                                        د از ابـراز آن خـودداري کـرده بودنـد. پـس بـه                                      مدرسه فقط به دلیل منفعت مـالی خـو          مسئوالن      بود و       80   از 

     »                               لحاظ ارزشیابی داراي مشکالتی است.

       : نخسـت    رد یـ  گ ی مـ      قـرار        سؤال                   و دو نکته مهم مورد      شده                        بر موضوع ارزشیابی تاکید               در این دیدگاه 

           گیـرد و دوم                                  در این صورت آمـوزش واقعـی صـورت نمـی        که           براي آزمون      فقط       آموزان                آماده کردن دانش

    .    سازد ی م               را تردید مواجه    ها                                         آموزان که در برخی موارد اعتبار این آزمون         یابی دانش           ضعف در ارزش

              نسبت به مدارس             غیرانتفاعی                            کیفیت امکانات آموزشی مدارس              این سه دیدگاه        براساس            به طورکلی، 

                                          هایی در آموزش این مدارس غافل شـد. از جملـه                       اما نباید از وجود ضعف   ،                            دولتی در سطح باالیی قرار دارد

            هـاي مختلـف،            بـراي آزمـون         آمـوزان      دانـش                       و تاکیـد بـر آمـاده کـردن                            محور بودن فراینـد آمـوزش          آزمون

                        زان و معتبر نبـودن نتـایج      آمو                             هاي مدارس براي جلب رضایت دانش            معمول برنامه                 پذیري بیش از حد      انعطاف

                      آموزشی در این مدارس.        رزشیابی  ا

  

                  مدارس غیرانتفاعی                                             محور دوم:  ارزیابی پیامدهاي اجتماعی و فرهنگی 

                                ) از پیامـدهاي نامناسـب اجتمـاعی و        1377       ؛حاضـري،     1380     پویـا،       (قاسـمی     هـا      پـژوهش      برخـی        نتایج 

       جامعه                                              ترین دلیل آنها پیامدهاي ناعادالنه این مدارس در                                           فرهنگی مدارس غیرانتفاعی حکایت دارند و عمده

                        امـدهاي اجتمـاعی و فرهنگـی      پی                        مصـاحبه شـوندگان در خصـوص      ي  ها    دگاه ی د            در ادامه به             از این رو،     است. 

       شود.   می       اشاره                 مدارس غیرانتفاعی 

را کتمان کنیم که جامعه نسـبت بـه ایـن مـدارس  نگرشـی منفـی دارد.        ئلهنباید این مس« :1متخصص

ترین آن مغایرت عملکرد این مدارس با شـعارهاي  دالیل مختلفی براي این نگرش قابل تصور است که مهم

تـر، امکانـات   ساختار این مدارس باعث جـذب معلمـان موفـق    به طور طبیعی. است مسئوالنمحورانه عدالت
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آمـوزان در امـر تعلـیم و تربیـت. برونـداد      آموزشی بهتر و غیره شده است و این امر یعنی نابرابري بین دانـش 

خـود در مـدارس    آمـوزان همسـطح  تر نسبت بـه دانـش  آموزانی موفقچنین مدارسی نیز به طور طبیعی دانش

بـا روح   کهآموز نه بر اساس تالش و کوشش خود بلکه به دلیل امکانات بهتر ی است و این یعنی دانشدولت

   »عدالت ناسازگار است.

به ویژه با نقطه ضعف آن  نیترمهمبا عدالت غیرانتفاعی عملکرد مدارس  دوگانگی در این دیدگاه،

  . دیآیمدر نظر گرفتن آثار سوء آن در جامعه شمار 

کـنم  اي اشاره میفراوانی که به این مدارس وارد است، تنها به نکته نقدهايمن از میان « :2متخصص

بنـدي اجتمـاعی در میـان    که به نظر من در کوتاه مدت نیز آثار آن حذف نخواهد شد و آن ایجاد یک طبقه

ن مـدارس  آمـوزانی کـه وارد ایـ   آموزان توسط مدارس غیرانتفاعی است. توجه داشته باشید کـه دانـش  دانش

آموزان این مدارس خود روند و به مرور زمان دانشهاي مرفه جامعه به شمار میاز خانواده     ًاصوال  ،شوندمی

بینند و یک نوع اعتماد به نفـس  آموزان میرا در سطح باالتري از نظر موقعیت اجتماعی نسبت به سایر دانش

زاتـرین پیامـدهاي ایـن مـدارس     یکی از آسیب یتشناخرواناین از بعد  کهگیرد غیرواقعی در آنها شکل می

   »است.

یعنـی ایجـاد فاصـله طبقـاتی بـین       مـدارس غیرانتفـاعی  آثـار منفـی    نیتـر مهمبه یکی از  این دیدگاه

  .کندیمدر طوالنی مدت اشاره سوء آن  و اثراتآموزان دانش

نسبت بـه پیامـدهاي   پیامدهاي منفی اجتماعی و فرهنگی مدارس غیرانتفاعی از نظر من  « :3متخصص

مثبت آن بیشتر است. توجه داشته باشید اگر ما وجود این مدارس را به دالیلـی توجیـه کـرده و قـانون آن را     

                                                                          ً              ایم، این امر دلیلی بر درستی و عملکرد مطلـوب ایـن مـدارس نیسـت. ایـن مـدارس صـرفا        نیز مصوب کرده

کنند. حتـی در  به سود مالی خود فکر می قطفآن  مؤسسان کهیدرحال ،کشندعنوان غیرانتفاعی را یدك می

مجـوز آن را گرفتـه و مثـل یـک کـاالي       ،برخی موارد فردي که واجد شرایط تاسـیس ایـن مـدارس اسـت    

طلبانه حاکم بر ایـن مـدارس،   کند. معتقدم که نگاه منفعتاقتصادي مدیریت آن را به افراد دیگر واگذار می

  ».آن را از رسالت اصلی خودش دور کرده است

ایـن مـدارس    کـه  شودیمنقد وارد شده و تاکید نوع نگرش حاکم بر این مدارس  در این دیدگاه به

  شود که با روح تعلیم و تربیت فاصله دارد. یک تجارت پرسود محسوب می تنهابراي متولیان آن 

پیامـدهاي   ،مغـایرت بـا عـدالت اجتمـاعی    کـه   چنـین بیـان کـرد   تـوان  بندي کلـی مـی  در یک جمع

 نیتــرمهـم از مـدارس   نیـ بــر اطلبانـه حـاکم   روح اقتصــادي و منفعـت  و آمـوزان شـناختی بـراي دانـش   روان
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تواند آثار غیرقابل جبرانی بـر نگـرش مـردم    می یکهر  که روندیمبه شمار هاي مدارس غیرانتفاعی ضعف

بـه آثـار مثبـت     نسبت به تعلیم و تربیت و حتی دولت داشته باشند. به طورکلی آثار منفی این مدارس نسـبت 

توان اظهـار داشـت کـه درآمـد حاصـل از ایـن نـوع مـدارس بـراي وزارت آمـوزش و           آن بیشتر است و می

هاي منفی و پیامدهاي اجتماعی، فرهنگی و روانی ناخوشایندي که داشته اسـت  پرورش در مقایسه با نگرش

  چندان قابل توجه و توجیه نیست.   

 

 گیرينتیجه

   ي  هـا  ه ی   توج   از    ی ی   جدا                                            که فلسفه ایجاد مدارس غیرانتفاعی و عملکرد آن     اد د                 نتایج پژوهش نشان     

            تاســیس مــدارس    ،                                       طــرح رافــع، بــا عــدالت ناســازگار اســت. همچنــین       ماننــد     طرحــی            و گنجانــدن        اقتصــادي 

      تنهـا                  تـوان چنـین گفـت کـه             باشـد. مـی                                                            غیرانتفاعی با اسناد آموزش و پرورش و قانون اساسـی در تضـاد مـی   

                                             را قانع به تصـویب قـانون مـدارس غیرانتفـاعی کـرده              مسئوالن   ،                شرایط بد اقتصادي                    موقعیت جنگی کشور و

   ي  هـا    هـدف                 شود. میزان تحقق                                                                              است و تا به امروز نه تنها ادامه داشته بلکه بر تعداد آنها روز به روز افزوده می

   اط  ب           است. در ارت                        چندان موفقیت آمیز نبوده                 مصاحبه شوندگان                    دهه اخیر نیز از نظر                         مدارس غیرانتفاعی در دو

      کننـده             نتـایج توجیـه      کـه           توان گفت                                                             با عملکرد آموزشی و پیامدهاي فرهنگی و اجتماعی این مدارس نیز می

                                                    عدم وجود یک تفکر نظام مند از سـوي متولیـان رسـمی مـدارس         رسد                                 وجود این مدارس نیستند. به نظر می

                                 اتی نوین بر مبنـاي یافتـه هـاي علمـی                                                   وزارت آموزش و پرورش و عدم توانایی در ارائه خدم   در            غیرانتفاعی 

    دا یـ      دسـت پ    ه یـ        شـده اول    ی نـ  ی ب ش ی پ   ي  ها      به هدف     رفت ی                چنان که انتظار م  آن                  مدارس غیرانتفاعی             باعث شده تا

                     عادالنه منابع و یا به    ع ی       باز توز           محملی براي       آنکه                         رسد آموزش و پرورش به جاي          به نظر می        همچنین،         نکنند.

      مـدارس          مؤسسـان         هـدفی کـه     -                          الت اقتصـادي و اجتمـاعی باشـد                                   عبارت دیگر ابـزاري جهـت برقـراري عـد    

                                        هاي مرفـه از طریـق مـدارس غیرانتفـاعی هزینـه                      دارند که خانواده               کنند و اظهار می                        غیرانتفاعی بدان اشاره می

       خـود بـا     -                                              پردازند و این مدارس جهت تحقق عدالت اجتماعی اسـت                                آموزش و پرورش فرزندان خود را می

      کند.             عدالتی کمک می                    رانتفاعی به تشدید بی                      ایجاد و گسترش مدارس غی

              شـود و برخـی از                                                                        با توجه به اینکه بیش از دو دهه از زمان تصـویب مـدارس غیرانتفـاعی سـپري مـی     

                                       آموز و کمبود منابع مالی دولت مرتفع شده                                            دالیل وجود این مدارس از جمله جمعیت باالي دانش   ن ی  تر   مهم

                                                  این مدارس را مورد ارزشیابی و تحلیل عمیق قـرار دهنـد      ي  ها   هدف                                 است، نیاز است که مسئوالن عملکرد و 

                                                                                       و در صورت ضرورت متولیان امر بـه تجدیـد نظـر در وجـود چنـین مدارسـی و یـا بـازنگري در قـوانین آن          

             بپردازند.   
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