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  چکیده

هاي اقتصادي و اجتماعی را جبران کند و در بافت  تواند تأثیر نابرابري یک سیستم آموزشی عادالنه می

. نظر از پیشینه و زمینه خود بیشترین بهره را ببرند آموزش به افراد اجازه دهد از آموزش و تعلیم صرف

سازي  واسطه خصوصی ما بهموجب قانون اساسی در ایران، آموزش تا سطح متوسطه رایگان است ا به

بر همین اساس، . تنها محقق نشده بلکه سبب بازتولید نابرابري آموزشی گردیده است این امر نه

توافق، بوردیو و نظریه / چهارچوب نظري این پژوهش، نظرات بولز و جینتیس؛ ایده ناسازگاري

بینش انتقادي نسبت به نابرابري اپل؛ پداگوژي انتقادي بوده که همه آنها یک . بازتولید؛ مایکل دبیلو

بنابراین، تجارب مدیران مدارس متوسطه شهر سنندج را مبناي تحلیل نظري و . دهند آموزشی ارائه می

اي چگونگی بازتولید نابرابري آموزشی قرار دادیم  اي، علی، مداخله تجربی براي تشریح وضعیت زمینه

ها از  وتحلیل داده به به عمل آمد و براي تجزیهنفر از مدیران آموزشی مصاح 30موجب آن با  که به

هاي تحصیل  نتایج نشان داد که افزایش هزینه. ها استفاده شد اي داده تکنیک تحلیل مداوم و مقایسه

سپاري آموزش دولتی و کاهش عدالت آموزشی  اي توأمان با برون عنوان ایجادکننده شرایط زمینه به

همچنین اقتصادمحور شدن مدارس . اند ي آموزشی عمل کردهعنوان شرایط علی ایجاد نابرابر به

گر در ایجاد تمایز بخشی آموزشی در سطح فردي، خانوادگی و  عنوان شرایط مداخله خصوصی به

براي جلوگیري و ممانعت از . اي شهري دیگر عامل و پیامد این نابرابري آموزشی است منطقه-فضایی

مثابه بازتولید نابرابري و تمایز بخشی، مدیران آموزشی  هسازي آموزش ب پیامدهاي حاصل از خصوصی

آموزان و والدین و جبران کمبودهاي آموزشی  در مدارس به اتخاذ راهبردهاي تقویت تعامل با دانش
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  طرح مسئله. 1

برابري و عدالت آموزشی عبارت است از یک فرایند که به دنبال توزیع یا بازتوزیع منابع، 

هاي تربیتی و  ها و عوامل محدودیت ها و امکانات؛ به چالش کشیدن ریشه فرصت

هاي افراد با استفاده از کشف استعدادهاي خود براي  هاي آموزشی، تقویت توانایی ناعدالتی

تالش براي جلب رضایت افراد از طریق توزیع امکانات آموزشی رسیدن به خودمختاري، 

هاي  با توجه به این تعریف، لزوم توجه به آموزش در برنامه). Rossiter, 2008: 3(باشد  می

اندازهاي آتی جهانی و کشوري، یکی از محورهاي اساسی قلمداد  اي و چشم توسعه

ود را درزمینه آموزش، تضمین هاي خ صندوق توسعه ملل متحد، هدف برنامه. شود می

العمر براي همه، ایجاد  هاي یادگیري مادام آموزش باکیفیت، برابر، فراگیر و ترویج فرصت

روزرسانی امکانات آموزشی مناسب، تأمین فضاهاي یادگیري مؤثر و افزایش فراوان  و به

).Undp, 2014(بینی نموده است  تأمین معلمان واجد شرایط، پیش

ها  ها در دستیابی به توزیع عادالنه امکانات و تخصص ره از دغدغه دولتآموزش هموا 

آموزش . هاي عمومی قرار داشته است ترین سیاست بوده است و به همین دلیل در زمره مهم

ها را  دهد، چراکه موقعیت آن بضاعت را ارتقاء می درآمد و بی وري افراد کم عمومی، بهره

هاي درآمدي و  توان شکاف درنتیجه از طریق آموزش میبخشد و  در بازار کار بهبود می

علیزاده، (گذارد یافتگی کشور تأثیر می رفاهی را کاهش داد که این خود بر درجه توسعه

/ 11/ 25قانون هشتاد مصوبه (در کشور ایران، این امر خود را در قانون اساسی ). 24: 1392

، سند تحول )ام آن هست سی ترین اصل آن اصل مجلس شوراي اسالمی که مهم 1366

ساله توسعه  هاي پنج ویژه قانون برنامه اي به هاي توسعه ، برنامه1404وپرورش  بنیادین آموزش

و سند برنامه درسی ملی جمهوري اسالمی ایران، مجموعه مصوبات شوراي عالی 

  . دهد نشان می... وپرورش و آموزش

نوزدهم و بیستم قانون اساسی، همه هاي  اصل سوم و اصل 15و  14، 1بر اساس بندهاي 

نظر از  هاي تربیتی و آموزشی را، صرف آحاد کشور باید حق دسترسی برابر به فرصت

همچنین این . و خانوادگی و اجتماعی داشته باشند) مانند جسمی(هاي فردي  محدودیت
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ید میثاق نامه جهانی حقوق کودك نیز مورد تأک 28اعالمیه حقوق بشر و  26حق در ماده 

هاي اقتصادي و  تواند تأثیر نابرابري چون یک سیستم آموزشی عادالنه می. قرار گرفته است

نظر  اجتماعی را جبران کند و در بافت آموزش به افراد اجازه دهد از آموزش و تعلیم صرف

اگر عدالت تربیتی وجود نداشته باشد، تحرك . از پیشینه و زمینه خود بیشترین بهره را ببرند

عی کاهش و انسداد طبقاتی به وجود خواهد آمد و رشد اقتصادي با انباشتگی ثروت اجتما

  ). Rao & Jani, 2008: 137(در دستان ثروتمندان از شکل طبیعی خارج خواهد شد 

داده در آن، امروزه به شکل محسوسی  هایی که تغییرات روي باوجوداین، یکی از عرصه

، 57آموزشی که پس از انقالب . مر آموزش استشود، ا در زندگی اجتماعی ما احساس می

موجب قانون اساسی جدید تا دوره متوسطه رایگان اعالم شد؛ اما هرچه جامعه ایران از  به

اندك،  شرایط سیاسی خاص اوایل انقالب به سمت نوعی ثبات سیاسی حرکت کرد، اندك

از مجموعه  رنگ باخت و ظهور مدارس غیرانتفاعی، نمودي آموزش عمومی رایگان هم

. داد تغییراتی ساختاري بود که خبر از آغاز نوعی تغییر رویکرد در شیوه اداره جامعه می

هاي موجود  توان با نگاهی به داده تغییر رویکردي که نتایج گوناگون آن را امروزه می

هاي قراردادهاي استخدامی معلمین و اساتید  از موقتی سازي. درباره آموزش، مشاهده کرد

هاي خصوصی و  ها از بخش عمومی و ملی آموزش به بخش گاه تا کوچاندن آندانش

  . طورکلی، واگذاري امر آموزش به منطق بازار غیرانتفاعی و به

هاي کشور، از  علمی در دانشگاه دهد که سهم آموزشگران غیر هیئت آمارها نشان می

یک شیب صعودي رسیده و سپس با  85درصد در سال  44به  75درصد در سال  32حدود 

همچنین در سطوح ). 85: 1395ذاکري، (یافته است  افزایش 92درصد در سال  73تند، به 

تر آموزش، مطابق آماري که مدیرکل امور کودکان و نوجوانان سازمان بهزیستی ارائه  پایین

مهد در اختیار بخش  16هزار مهدکودك موجود در سراسر ایران، تنها  17داد، از میان 

: 1395به نقل از غزنویان، : نفریه(ست و مابقی به بخش خصوصی واگذارشده است دولتی ا

91.(  
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در طول تحقیق به (تري وجود دارد  دست، به شکل بسیار تفصیلی آمار و ارقامی ازاین

ویژه این علوم انسانی و اجتماعی هستند  دهد، اکنون به که نشان می) ها اشاره خواهد شد آن

طورکلی، موجودیتشان به خطر افتاده است و متعاقب  تر شدن دانش بهکه در کارزار بازاري

آن، بینش انتقادي نهفته در همین علوم است که باید، مسئله را هر چه بیشتر روشن کند و با 

چراکه این علوم، در شرایط . خلق مفاهیمی متناسب، به مقاومت در برابر آن برخیزد

یا باید میدان . رو خواهند شد راه روبه بندي کاالیی آموزش، با دو حاکمیت صورت

کننده عملکرد نیروهاي  فرهنگی جامعه را ترك کنند و یا در بهترین حالت، نقش تسهیل

  .را بر عهده گیرند» بازار«

تر از حوزه خود آموزش است و به  پیامدهاي طبقاتی شدن آموزش، بسیار گسترده 

نظام » کژ کارکردي«تقلیل به  وجه قابل چهی آفریند که به شکلی سیستماتیک، مسائلی را می

سازي آموزش و نه  هاي خود مسئله خصوصی دیگر، نه ریشه عبارتی به. آموزشی نیستند

طورکلی،  شوند که به پیامدهاي آن، محدود به چرخه آموزش نیستند و موجب مسائلی می

شدن با شواهدي رو  رو شکل روبه ازاین. کنند هاي زندگی اجتماعی را درگیر می رویه تمام

کنند  خود، چیزي را تبیین نمی خودي آمارها به. باره وجود دارد حائز اهمیت است که دراین

توان  گر، نمی اي از مفاهیم تبیین ها در یک نظم تئوریک و مجموعه و بدون قرار دادن آن

نماید که در مرحله اول یک  ها استنباط کرد؛ بنابراین، ضروري می چیزي را از آن

اي » مسئله«بندي مناسب از خود موضوع مورد مطالعه ارائه داد و بتوان از آن  صورت

  .ساخت که قابلیت تحلیل و بررسی را داشته باشد

جامعه امروز ایران، به شکلی ساختاري و نهادي درگیر این مناسبات شده و نمودهاي  

ویژه نهاد  به. هاي مختلف زندگی اجتماعی مشاهده کرد توان در عرصه مختلف آن را می

تاکنون، به شکلی بسیار سریع، مناسبات کاالیی بر آن  60آموزش که از اواخر دهه 

هاي نهم و دهم تعداد مراکز آموزش  طبق آمار رسمی فقط طی دولت. فرما شده است حکم
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مرکز رسیده است 2468مرکز به  1300عالی کشور دو برابر شده و از 
1

از این تعداد تنها . 

هاي پولی  واحد آموزشی انواعی از آموزش 2327زشی دولتی هستند و بقیه واحد آمو 141

واحد آموزشی دولتی هم بخشی از دانشجویان را  141ضمن آنکه همان . دهند را ارائه می

درصد از  14دهد فقط  آمار رسمی وزارت علوم نشان می. کنند صورت پولی پذیرش می به

درصد بقیه در  86موزش رایگان برخوردارند و هزار دانشجوي کشور از آ 800میلیون و  3

آموزانی  در سطح آموزش عمومی نیز جمعیت دانش. دهند ازاي دریافت آموزش پول می

نوعی در ازاي دریافت خدمات  که در مدارس غیردولتی مشغول به تحصیل بوده و به

بر بالغ 1394-1393کنند در سال  اي همچون آموزش عمومی هزینه پرداخت می عمومی

  ). 1394وپرورش،  سالنامه آماري آموزش(شده است  نفر تخمین زده 1300784

 1389،76/7آموزان در سال  کل دانش آموزان غیردولتی به عالوه بر این نسبت دانش

سالنامه آماري (درصد رسیده است  45/10به  1394درصد بوده است که این نسبت در سال 

درصدي  8,7مدارس غیردولتی رشدي  1395فقط در سال ). 1394وپرورش،  آموزش

این خبر را مدیرکل مدارس و مراکز غیردولتی وزارت . نسبت به سال قبل پیداکرده است

مدرسه در کشور  366هزار و  109از «: وپرورش، حسن مسعودي بیان کرده است آموزش

درصد و مدارس  87مدرسه غیردولتی است که سهم مدارس دولتی  457هزار و  140

تبع رشد قارچ گونه مدارس غیردولتی  در شهر سنندج هم به. 2»درصد است 13ولتی غیرد

که به نظر محصول تمایز آموزشی در جامعه مصرفی از یکسو و تبلیغات گسترده از سوي 

مدرسه،  770بدین معنا که از میان . دیگر است همانند الگوي کشوري رو به تزاید است

  . مدرسه آن غیردولتی هستند 300

مدرسه  65مدرسه دولتی در مقابل  202، 1398ین وضعیت براي مقطع متوسطه در سال ا

گونه مدارس، پولی بدون آن و تالش براي افزایش  غیردولتی است که وجه بارز این

رسانی مدارس  از سویی دیگر، سطح خدمات. نابرابري آموزشی در همه ابعاد آن است

                                                  
  ).1397(آمارها برگرفته از سایت خبرگزاري ایسنا . 1

  ).1395(وپرورش  رسانی وزارت آموزش پایگاه اطالع. 2
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آموزان و  یش گرایش معلمان، اولیاي دانشغیردولتی به نسبت مدارس دولتی سبب افزا

این امر توأمان با موج زیاد تبلیغات، افزایش . آموزان به این مدارس شده است دانش

وقت است که  برنامه و همچنین افزایش معلمان خصوصی و پاره هاي تقویتی و فوق کالس

همین شرایط . آموزان توان شرکت در این مدارس را دارا هستند صرفًا گروهی از دانش

عنوان یک کاال براي ایجاد نابرابري و طبقاتی نمودن  سبب گردیده است آموزش به

افزایش گرایش به مدارس غیردولتی و غیرانتفاعی، رواج . آموزش مدنظر قرار گیرد

افزارهاي آموزشی و استفاده از تکنولوژي پیشرفته آموزشی در مدارس و منزل براي  نرم

آموزان دیگر و همچنین گرایش به آموزش  عدم دسترسی دانش آموزان و برخی از دانش

از نمودهایی ... هاي کنکور و  ها، شرکت در آزمون بدون یادگیري و تکنیکال شدن آزمون

  .باشد رؤیت می است که در سطح شهر سنندج قابل

توان گفت که مولد و  وپرورش در استان کردستان می با توجه به پیشینه تاریخی آموزش

وپرورش بوده  طورکلی آموزش و پروش، دولت و نهاد آموزش کننده مدارس و به هادار

چنین است اما مراکز غیردولتی در چند سال اخیر  این امر اکنون هم). 1380سجادي، (است 

وجود، شهر سنندج داراي  بااین. اند رنگ نموده وپرورش را کم سیطره دولت و نهاد آموزش

مدرسه  300مدرسه دولتی و  470مدرسه،  770که از میان است  2و  1دو ناحیه آموزشی 

 267، 1398تعداد مدارس مقطع متوسطه دخترانه و پسرانه در سال . باشند غیردولتی می

همچنین در این مدارس . باشند مدرسه غیردولتی می 65مدرسه دولتی و  202مدرسه که 

ها در هر دو نوع از  آن مدیر آموزشی مشغول فعالیت هستند که به برخی از 280تعداد 

؛ 1395وپرورش،  رسانی آموزش برگرفته از سایت اطالع. (باشند مدارس مشغول کار می

  ).1398: سایت آموزش پرورش استان کردستان

عنوان یک راهکار مبتنی بر یک  سازي آموزش به اما مسئله مهم در ارتباط با خصوصی 

هاي جدید مبتنی بر  سیاسی معاصر روش به این صورت که گفتمان. تغییر رویه اساسی است

اي حرفه –هاي اداري  عنوان جایگزینی کارآمد و مؤثر براي رژیم رقابت و سود به
1

قبلی  

                                                  
1. bureau-professional regimes
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دهی  مبتنی بر سنجش و برنامه که فضاي آموزش عمومی پنجاه تا صدسال گذشته را سازمان

نتیک جلوه داده صورت آرمانی و رما به 1»امر خصوصی«. شوند کرد، در نظر گرفته می می

اي گذشته مبتنی بر تأمین رفاه عمومی  حرفه _هاي اداري که رژیم شود، درحالی می

شود  ؛ بنابراین چنین استدالل می)Ball, 2005: 22(گیرند  روز مورد تقبیح قرار می روزبه

هاي آموزش  حل مشکالت و نارسایی عنوان راه اي به طور فزاینده سازي به که خصوصی

).23: همان(شود  عمومی دیده

هاي آن در امر آموزش به سمتی  قدر مسلم فضاي حاکم بر جامعه امروز ایران و سیاست

تري  صورت گسترده ها و امروزه به رود که منطق رقابت، عمیقاً به سازوکار دانشگاه پیش می

هاي حاکم در  توان در گفتمان تغییر این روند را می. تا سطح مدارس نفوذ پیداکرده است

-1368(ترتیب که در برنامه اول توسعه  این به. اي آموزشی رصد نمود هاي توسعه برنامه

اي گرایی، آموزش انقالبی و دموکراتیزه  استقالل انسانی، حرفه -هاي  ، گفتمان)1372

حاکم بودند که اندیشه عدالت محور و دموکراتیزه شدن جامعه را مدنظر  -کردن آموزش

ها با  هاي دولتی فاصله بین این گفتمان تدریج و با تغییر ایدئولوژياما به. دادند قرار می

هاي خاص  تدریج با تکنولوژي هاي توسعه آموزشی به گفتمان. هاي بعد ایجاد شد گفتمان

بندي گفتمانی ظاهر شدند که حکایت از تغییر  هایی مرتبط با صورت خود و با تبدیل سوژه

  .وند عدالت آموزشی دارندتدریجی به سمت سیطره بازار و کاهش ر

-هاي آموزش اسالمی ، که در آن گفتمان)1394-1390(نگاهی به برنامه پنجم توسعه 

گرایی اقتصادي حاکم هستند، مؤید این تغییر است  ایرانی، رفاه آموزشی خاص و عقالنی

این روند از یک تغییر بنیادینی حکایت دارد که در آن آموزش ). 1390حبیب پور گتابی، (

کنشی بازار و دولت برساخت کرده است که مشخصه آن  اي از برهم ه عرصهب

تواند چنین  با این اوصاف، پرسش بنیادین پژوهش حاضر، می. سازي آن است خصوصی

شود و این  سازي چگونه باعث بازتولید نابرابري در حوزه آموزشی می باشد که خصوصی

گیري آن  اي در شکل امل علی و مداخلهمراتب چه عو داده است؟ به امر در چه شرایطی رخ

                                                  
1. The private
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نقش داشته و پیامدهاي آنچه بوده است؟ مدیران آموزشی در مدارس چه راهبردهایی را 

  کنند؟ براي مقابله با این پیامدها اتخاذ نموده و چه راهکارهایی را پیشنهاد می

  

  رویکرد نظري پژوهش. 2

برابري آموزشی برگرفته از نظریات توان گفت که بیشتر مطالعات درزمینه نا جرئت می به 

همچنین بسیاري از مطالعات جدید در . مارکسیستی و رویکرد چپ به این مسئله است

وحوش ارتباط کاالیی شدن آموزش  حوزه نابرابري آموزشی در کشورهاي مختلف حول

با ها  توان گفت اکثر آن بندي کلی می باشند که در یک جمع هاي نئولیبرالیستی می باسیاست

مراتب این امر سبب  در نظر داشتن مفروضه بنیادین اینکه آموزش کاال شده است و به

ها داشته و راهکارهایی را  نابرابري در عرصه آموزش شده است سعی در نقد این سیاست

ها از نظر تئوري برگرفته از دیدگاه انتقادي بوده و به  بیشتر پژوهشدهند؛ بنابراین ارائه می

در این پژوهش، با توجه به ماهیت و هدف پژوهش از . اند در آموزش پرداخته نقد نابرابري

تر و فراتر از تحلیل طبقاتی به  شود که نگاه گسترده هایی استفاده می نظریات نئومارکسیست

  .اند ویژه نابرابري آموزشی داشته مبحث نابرابري و به

نابرابري  شرایطی باعثدرك این نکته مهم است که چه بوردیو و نظریه بازتولید؛ 

شود و چگونه بازتولید خواهد شد؟ و اینکه کاالیی شدن علم در چه بستري اتفاق  می

این امر مهم، فضاي اجتماعی را . شود تبع آن سبب نابرابري آموزشی می افتد که به می

شده و با پایگاه  کند که در آن نابرابري مفروض و طبیعی جلوه داده ترسیم می

صادياقت_اجتماعی
1

نهادهاي آموزشی به بازتولید . هاي اجتماعی مرتبط است افراد و گروه 

نحوه توزیع سرمایه فرهنگی و از طریق آن به بازتولید ساختار فضاي اجتماعی یا به تعبیر 

این ). 54: 1393بوردیو، (کنند  تر به بازتولید ترکیب طبقات اجتماعی کمک می شده شناخته

ها یا طبقات  اي تربیتی میدان آموزش بازتابی از منافع گروهه امر بیانگر آن است کنش

                                                  
1. Social -Economic Status
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ها یا طبقاتی که  حاکم هستند که تمایل به بازتولید توزیع نابرابر سرمایه فرهنگی میان گروه

باشند و بدین ترتیب ساختار اجتماعی را  ساکن فضاي اجتماعی موردنظر هستند، می

وپرورش  گذاري در آموزش راین سرمایهبناب). 164: 1396جنکینز، (کند  بازتولید می

ویژه راهبردهاي وراثت و جانشینی  یابد که دیگر راهبردهاي بازتولید به هنگامی افزایش می

صورت نسبی از کارآمدي و درآمدزایی  اند، به که راه انتقال مستقیم سرمایه اقتصادي

  ). 55: 1393بوردیو، (کمتري برخوردار باشند 

این . عنوان میانجی موقعیت و تصاحب باید در نظر گرفته شود هبنابراین نقش آموزش ب

هاي برابر در آموزش و پیشرفت شغلی، باید این مسئله را تأمین  به آن معنا است که فرصت

از سوي . کند که فرزند هر خانواده، یک شانس عادالنه براي موفقیت اقتصادي داشته باشد

الش کنند تا براي فرزندانشان بهترین آینده دارند که ت دیگر، والدین نیز وظیفه و حق

این دو مسئله، ممکن است متعارض به نظر برسند، ولی معموالً . اقتصادي امن را تأمین کنند

یک ارتباط معنادار بین موفقیت اقتصادي والدین و فرزندان وجود دارد، زیرا بسیاري از 

زندانشان آماده کنند و فقط هاي مناسبی براي آینده فر کنند موقعیت والدین، تالش می

ها در مقایسه با فرزندانشان، برتر یا فروتر  ها هستند که موقعیت اقتصادي آن اقلیتی از خانواده

هاي  توجه نیز وجود دارد که معموًال فرزندان خانواده است؛ در مقابل، این گرایش قابل

پایین خواهند یافت  هایی با درآمدهاي هاي پایین توزیع درآمد، موقعیت مستقر در الیه

)Bowles at all, 2005: 1 .(  

راستاي این وضعیت عمل کرده  عنوان نهاد آموزشی، هم باوجود این، کارکرد مدرسه به

این امر که با مفهوم . کند عنوان یک کاال عرضه و نابرابري را بازتولید می و آموزش را به

ظر دارد که در آن با آموزش اي اجتماعی را در ن فهم است، عرصه کاالیی آموزش قابل

سازي  شود و غالبًا این استدالل مطرح است که خصوصی عنوان یک کاال برخورد می به

بوردیو . هاي آموزش عمومی باید در نظر گرفته شود حل مشکالت و نارسایی عنوان راه به

 بر آن است که سلطه منطق بازار و حاکم شدن ایدئولوژي نئولیبرالیسم، سبب به حاشیه
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هاي سود حاکم بر روابط و  جاي آن ایده هاي اجتماعی شده است و به راندن ارزش

  ).31: 1387بوردیو، (مناسبات اجتماعی گردیده است 

  

  توافق/ بولز و جینتیس؛ ایده ناسازگاري

ساموئل باولز و هربرت جینتیس
1

در اثر معروف خود با عنوان تحصیل در آمریکاي  

هاي بانفوذ و طبقات حاکم، نظام آموزشی  اند که گروه دهنشان دا) 1976(داري  سرمایه

توافق/ ها در این کتاب ایده ناسازگاري آن. اند آمریکا را تولید و حفظ نموده
2

را مطرح  

این مفهوم درصد توضیح این نکته است که بین تولید و روابط اجتماعی حیات . اند نموده

این نظر هستند که مدارس نیروي کار  آنان همچنین بر. آموزشی نوعی رابطه وجود دارد

بر اساس نظر . کنند هاي موردنیاز آماده می ها و نگرش ها، شخصیت اقتصاد را با مهارت

یابد؛  ها و فرهنگ طبقه باال و متوسط، از طریق زندگی آموزشی چیرگی می ها، ارزش آن

ست، استدالل گرفته ا ها بر اساس تحقیقاتی که در خصوص نابرابري انجام بنابراین آن

 _وپرورش، عامل قدرتمند و مؤثري براي ایجاد برابري اجتماعی کنند که آموزش می

وپرورش نوین را باید بیشتر پاسخی به نیازهاي  ها آموزش اقتصادي نبوده و لذا به نظر آن

  . داري صنعتی، تلقی کرد سرمایه

دهند که  می، نشان )2011(هاي برابر  همچنین در کتاب شانس باولز و جینتیس

هایی که داراي موقعیت فرو دستانه هستند، شانس کمتري براي کسب امنیت  خانواده

عنوان میانجی  ها، آموزش را در این میان به آن. اقتصادي و تصاحب موقعیت برتر دارند

ساالري براي شهروندان جوامع  شایسته. گیرند موقعیت و تصاحب آن در نظر می

هاي  این به آن معنا است که فرصت. هاي زیادي است زشدموکراتیک مدرن، داراي ار

برابر در آموزش و پیشرفت شغلی، باید این مسئله را تأمین کند که فرزند هر خانواده، یک 

از سوي دیگر، والدین نیز وظیفه و . شانس عادالنه براي موفقیت اقتصادي داشته باشد
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این . آینده اقتصادي امن را تأمین کننددارند که تالش کنند تا براي فرزندانشان بهترین  حق

دو مسئله، ممکن است متعارض به نظر برسند، ولی معموالً یک ارتباط معنادار بین موفقیت 

هاي  کنند موقعیت اقتصادي والدین و فرزندان وجود دارد، زیرا بسیاري از والدین، تالش می

ها هستند که موقعیت  خانواده مناسبی براي آینده فرزندانشان آماده کنند و فقط اقلیتی از

ها در مقایسه با فرزندانشان، برتر یا فروتر است؛ در مقابل، این گرایش  اقتصادي آن

هاي پایین توزیع  هاي مستقر در الیه توجه نیز وجود دارد که معموًال فرزندان خانواده قابل

Bowles(هایی با درآمدهاي پایین خواهند یافت  درآمد، موقعیت & Gintis and

Osborne Groves, 2005: 1(  

  

  ؛ پداگوژي انتقادي1اپل. مایکل دبیلو

پردازانی است که به نقد جدي نظام آموزشی و تعلیم  ترین نظریه پل ازجمله برجستهمایکل ا

اي را مورد  هاي آموزشی ها و برنامه با دیدگاهی انتقادي، سیاست اپل. پردازد و تربیت می

او معتقد است . دهد که در خدمت قدرت و ایدئولوژي حاکم هستند نقد و چالش قرار می

ایدئولوژي خود را که همان ایدئولوژي نئولیبرال باشد، بر سایر کشورهایی همچون آمریکا 

هایی را پیاده کنند که  کنند که برنامه ها را وادار می کنند و آن کشورهاي جهان تحمیل می

ها، حوزه آموزش است که اپ؛ توجه  ازجمله این حوزه. دارانه باشد در جهت منافع سرمایه

با » تواند جامعه را تغییر دهد؟ آیا آموزش می«خود  در کتاب مهم اپل .زیادي به آن دارد

پردازد که منتقد سرسخت نظام آموزشی  هاي کسانی می رویکردي انتقادي به بسط دیدگاه

» روشنفکران مردمی«را  فریره، ژیرو، کاونتس، مک الرناو کسانی مانند . حاکم هستند

  . هستند» پژوهشگران منتقد آموزش«داند که  می

دار نیستند بلکه  تنها دانش و آموزش خنثی و غیر جهت اگوژي انتقادي او، نهبر اساس پد

هدف پداگوژي انتقادي . اجتناب ناپذیري سیاسی و ایدئولوژیک هستند طور غیرقابل به

                                                  
1. Apple, M
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طور  عدالتی و ستمی است که ممکن است به خودآگاهی انتقادي و رهایی بخشی از بی

هاي عمدتًا فرودست اجتماع روا داشته  گروه سیستماتیک یا غیر سیستماتیک بر گروه یا

ها را به سمت نقد  آن» آگاهی بخشی انتقادي افراد«درواقع، پداگوژي انتقادي با . شده است

بر اساس این پارادایم فکري، گسترش یا فقدان . کند اجتماعی براي رهایی بخشی مشتاق می

نژادپرستی، دموکراسی، خشونت، هاي اقتصادي،  هاي نظیر عدالت اجتماعی، نابرابري مقوله

ها و فرایندهاي یادگیري و تدریس در  فساد، تبعیض از انواع آن و غیره با فلسفه، سیاست

  .مدرسه و دانشگاه درهم تافته هستند

معتقد است ساختار اقتصادي نابرابر موجود، آثار آموزش در زمینه تغییر و تحول  اپل

ها،  به نظر وي، اتحادیه. کند سانی را خنثی میجامعه به سمت مدل مطلوب، پاسخگو و ان

منبع بسیار قدرتمندي براي ایجاد تغییر در جامعه از طریق » هاي نامتمرکز اتحادیه«ویژه  به

. ها را خفه کرده است آموزش هستند؛ ولی نظم و ساختار اقتصادي نابرابر موجود اتحادیه

نیرومندي براي تغییر و ) و موتور(جمن هاي کارگري در امریکا که ان عنوان نمونه، جنبش به

محیط کار » شرایط فیزیکی«و » فرایند کار کارگران«، »حقوق افراد«بهبودي وضعیت 

ها را به  داري و نظام اقتصادي نئولیبرالیسم آن هستند؛ لیکن استانداردهاي رژیم سرمایه

الً آموزش باید از ، وي نیز معتقد است اصوفریرهبا استناد به رویکرد   .حاشیه رانده است

کنش زیر سؤال «آموزش باید جامعه را به سمت . آغاز شود» وگوي انتقادي گفت«یک 

  ).57: 1395اپل، (هدایت کند » بردن

نظریات در مورد نابرابري آموزشی در چهارچوب نظریه مارکسیستی و نگاه به نا 

هاي مختلف  عه به شیوهعدالتی در سطح آموزشی حاکی از تولید و بازتولید نابرابري در جام

ها و عملکردهایی که نقش دوگانه در این میان  ترین راه عنوان یکی از مهم آموزش به. است

در این میان، سویه نگاه نظریات . دارد، همواره مورد مداقه نظري و تجربی قرارگرفته است

  .اند داشتههاي نابرابري آموزشی  مورداشاره بیشتر جنبه انتقادي داشته و به تحلیل سویه
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  مطالعات پیشین -2-1

با تأکید بر مقطع (کاالیی شدن آموزش «اي با عنوان  نامه ، در پایان)1394(اکبري، علی 

 که با روش کیفی انجام داده است و از تحلیل تاریخی و تحلیل اسناد استفاده» )ابتدایی

شده است و این امر را به  رسد که آموزش به کاال تبدیل نموده است به این نتیجه می

گیري سازوکار نئولیبرالیسم در  هاي شکل بر همین اساس زمینه. دهد نئولیبرالیسم پیوند می

شده است که عمده نتایج  و پیامدهاي آن شرح داده وپرورش را بررسی کرده آموزش

گذاري  وپرورش هرساله با کسري بودجه و عدم توان در سیاست آموزش_1: اند از عبارت

عنوان  مشارکت مردم به_2. مواجه بوده و توان رقابت براي بهبود آموزش را دارا نیست

یافته و  رشها مختلف مشارکتی در بخش آموزشی گست بخش خصوصی در قالب طرح

کنکور و رقابت براي موفقیت  _3. دولت نیز نقش خود را در این حوزه محدود کرده است

. ها در شهرهاي بزرگ متمرکزشده است در آن هدف آموزش شده و امکانات این موسسه

  .یافته است هاي اقتصادي اجتماعی گسترش در نهایت نابرابري

، با )1394(توان در کار اباذري و پرنیان  نمونه دیگر از سیطره بازار بر آموزش را می

استقرار آموزشی مکتب نیاوران تاریخچه ایجاد نهادهاي دولتِی آموزش مدیریت و «عنوان 

گرفته  ها و اسناد دانشگاهی انجام این پژوهش با استفاده از مصاحبه. ، دید»اقتصاد بازار آزاد

نیاوران، به تربیت سه نسل از است و بر آن است که با واکاوي چگونگی استقرار مکتب 

. بپردازد MBAهایی همچون  ها بر اساس منطق بازار و استقرار رشته دانشجویان دانشگاه

دهد که اگرچه سوداي تبدیل موسسه  نتایج این پژوهش با این سؤال خود را نشان می

ی طرح طور که هدف ابتدای یافته است، اما آیا موسسه آن نیاوران به اتاق فکر دولت تحقق

  توجیهی تأسیس آن بود تبدیل به مرکز فکري طراحی توسعه کشور نیز شده است؟

هاي محمد مالجو  توان در ایده نمونه دیگري از بررسی کاالیی شدن آموزش را می

ام  کند که پس از انقالب با گسست از اصل سی استدالل می مالجو. ، پیگیري کرد)1394(

آموزش عالی کاالیی گشته است؛ اما معتقد است که  هاي متفاوت، قانون اساسی در دوره

حل این وضعیت رجوع به  از دید وي راه. آموزش عالی به حد اعالء کاالیی نگشته است
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هاي تعدیل ساختاري به دلیل  نص قانون اساسی است، به این صورت که اجراي سیاست

رسد که  ه نظر میب. تضاد با نص قانون اساسی در آموزش عالی باید کنار گذاشته شوند

که کاالیی شدن  درحالی. کاهد شدن فرو می اي این وضعیت را به مبحث شهریه مالجو

آموزش عالی تنها منحصر به بحث پرداخت شهریه نیست، چراکه در اقتصاد کاالیی تولید 

براي کسب نفع و سود است، فرایندي که بر هرگونه فعالیت دانشگاهی سایه افکنده است؛ 

  ...ها و نامه نویسی گرفته تا خریدوفروش پایان مقالهاز فرایند 

هاي  بررسی اثر سیاست«، در مقاله )1396(ابونوري، اسماعیل و محمدي، علیرضا 

به مطالعه برآورد اثر متغیرهاي سیاستی » هاي آموزشی در ایران اقتصادي بر نابرابري فرصت

عنوان یکی از ارکان اصلی  بههاي آموزشی  موقع به آموزش و برابري فرصت بر دسترسی به

دهند که سکونت در مناطق شهري، میزان تحصیالت  ها نشان می یافته. اند توسعه پرداخته

موقع کودك  سرپرست خانوار، میزان درآمد خانوار و مالکیت مسکن با احتمال حضور به

احتمال سال در خانواده با  15در پایه متناسب رابطه مستقیم و افزایش شمار کودکان زیر 

همچنین مقایسه احتمال . موقع کودك در پایه متناسب رابطه معکوس دارند حضور به

دسترسی و شاخص فرصت انسانی پیش و پس از انجام سناریوهاي سیاستی داللت بر آن 

موقع  هاي کشور، احتمال دسترسی به دارد که کاهش نرخ فقر و کاهش شدت فقر در استان

  .بخشند آموزشی را بهبود میهاي  به تحصیل و توزیع فرصت

 هاي مدیران و بازنمایی برداشت«نامه خود با عنوان  در پایان، )1398(خلیلی تجره، شیوا 

هاي  رهاي جبرانی آنان در مواجهه با نابرابريهاي آموزشی و راهکا معلمان از نابرابري

عنوان یک عامل  هاي آموزشی به ، با روش روایت نگاري در پی درك نابرابري»آموزشی

این کار با . شده براي رفع آن بوده است مهم در تعلیم و تربیت و بررسی راهکارهاي استفاده

نفر از معلمین و  17ها، با  داده گیري هدفمند و در نظر گرفتن اشباع نظري استفاده از نمونه

هاي این پژوهش حاکی از آن است که  یافته. شده است مدیران شهرستان سنندج انجام

عنوان محرومیت از اشتیاق تحصیلی و نابرابري  هاي آموزشی را به معلمان و مدیران نابرابري

حداقل در عدالت توزیعی برداشت کرده بودند و سعی در ایجاد شرایط مطلوب و به 
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گستري  هاي آموزشی و عدالت رساندن این امر داشتند از طرف دیگر بر ابرسازي فرصت

  .بردند هاي آموزشی به کار می ها در مواجهه با نابرابري راهکارهاي جبرانی بود که آن

یانگ
1

کاالیی سازي آموزش و تأثیرات آن در کشورهاي «، در پژوهش )2006(

هاي نئولیبرالیستی حاکم در  با نقد غالب شدن سیاست »با تمرکز بر چین: توسعه درحال

توسعه به نقد آموزشی و  ها از سوي کشورهاي درحال کشورهاي غربی و اتخاذ آن سیاست

نتایج حاکی از آن است که در پی . پردازد تبع، کاالیی شدن آموزش در کشور چین می به

ري از کودکان را از حق کند و بسیا سودجویی پایه و اساس آموزش چین را متزلزل می

هاي آموزش چینی دیرینه را  ها، برخی از سنت همچنین این سیاست. کند تحصیل محروم می

آموز و معلم، اهداف آموزشی و نگرش نسبت به  کشد، ازجمله روابط دانش به چالش می

  .دانش تحصیالت در سنت کنفوسیوس که بسیار ارزشمند بودند

گارت
2

تحلیل ساختارهاي نابرابري آموزشی در «نوان ، در پژوهشی با ع)2009(

سال پیش در 55نتایج این پژوهش حاکی از آن است که در. انجام داده است »آمریکا

آمریکا تبعیض نژادي در آموزش را برخالف قانون اساسی اعالم کردند و در این مسیر 

ی صرف شده است؛ هاي کالن وسفید هزینه آموز سیاه براي رفع نابرابري آموزش براي دانش

اما تاکنون آن انتظارات برآورده نشده است و هنوز شاهد آن هستیم که براي افراد 

شود و این افراد از خدمات  درآمد و غیر سفیدپوست آموزش باکیفیت پایین ارائه می کم

منظور حذف نابرابري موجود در سیستم  به نظر وي به. اند برنامه محروم آموزشی فوق

  .شرایط اقتصادي و اجتماعی افراد نیز موردتوجه قرار گیرد آموزشی، باید

شکري
3

به بررسی تأثیر » وپرورش در انگلستان کاالیی شدن آموزش«، در مقاله )2017(

این مقاله استداللی را . پردازد عنوان مشتري می کاالیی شدن آموزش بر رفتار دانشجویان به

برانگیز فکري آموزش در نظر  جنبه چالشعنوان یک کاال  کند در آن آموزش به مطرح می

                                                  
1. Yang
2. Garret
3. Shukry
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تواند کمی شود و فقط  کند که می اي تبدیل می در عوض، دانش را به جنبه. شود گرفته نمی

هاي نئولیبرالی پیوند داده و  محقق این امر را به سیاست. شود براي ایجاد اشتغال استفاده می

مدت را  کننده، لذت کوتاه مصرفعنوان  آموزان به کند که در نظر گرفتن دانش پیشنهاد می

دهید؛ بنابراین کاالیی سازي آموزش  مدت، اولویت می هاي ماندگار طوالنی جاي ارزش به

  .باید متوقف شود

توجهی در حوزه بازتولید نابرابري آموزشی با رویکرد انتقادي  هاي قابل پژوهش

ود را در مواجهه صورت نگرفته است؛ بنابراین پژوهش حاضر بخش فراوانی از نوآوري خ

هاي صورت گرفته کاالیی شدن و  در اکثر پژوهش. کند با پیشینه پژوهش مشخص می

شده است و جامعیت موردنظر این پژوهش  سیطره منطق بازار عمومًا با آموزش ارتباط داده

این امر در چند سال اخیر، در مورد سیطره بازار بر آموزش عالی رواج داشته . اند را نداشته

وپرورش کمتر  گیرد اما در مورد آموزش و مباحث جدید و غالبًا انتقادي را در برمیاست 

ها، سعی بر نقد وضع  این پژوهش با در نظر داشتن این پژوهش. این امر اتفاق افتاده است

هاي انتقادي به نسبت نابرابري آموزشی انجام  موجود دارد و این کار را با استفاده از دیدگاه

  .داده است

  شناسی پژوهش روش -3

 هبنابراین با توجه به اهداف و موضوع موردبحث از روش کیفی و ذیل آن از روش و نظری

 موقعیتجاي جامعه آماري بزرگ، با یک  ، به»اي نظریه زمینه«در .کنیم اي استفاده می زمینه

این  در. خاص سروکار داریم؛ بنابراین ما در پی مطالعه و بررسی آن موقعیت خواهیم بود

هسازي و نقش خالقیت محقق در پیشبرد پژوهش از نسخ پژوهش، با توجه به مفهوم

همچنین . شود است، استفاده میگالسر که بیشتر وامدار نظریات  1»ام کالسیک تی جی«

اي، پیامدها و  اي، علی، مداخله ها و در نظر گرفتن شرایط زمینه بخشیدن به یافته جهت نظم

  .استفاده خواهد شد 2»ام سیستماتیک تی جی«از نسخه راهبردها 

                                                  
1. CL - GTM
2. SY- GTM
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و  3»هدفمند«باشد،  2»معرف آماري«که  جاي این به» جی تی ام«در  1»چهارچوب نمونه«

هاي منتخب و تجارب  گیري هدفمند جهت افزایش فهم از افراد، گروه نمونه. است 4»نظري«

  . شده است ها و مفاهیم طراحی تجارب و یا براي توسعه تئوري

ها، مؤسسات یا  انتخاب موارد غنی از اطالعات که شامل افراد گروهپژوهشگران با 

کنند، به این مهم  رفتارهایی است که بینش کاملی را نسبت به سؤال پژوهش فراهم می

نظري بودن به این معنا که کفایت ). Devers and Frankel, 2000: 103(یابند  دست می

براي همین است که . ظري برساند، دارا باشدالزم را براي اینکه محقق را به سطح انتزاع ن

گیري نظري، فرآیندي تکرارشونده نمونه
5

است تا به حدي از کفایت برسد که ما را به  

دیگر،  عبارت به. اي معتبر برساند هاي فرضیه سطح انتزاع نظري و اکتشاف نظریه یا گزاره

که بتوانیم سازه مفهومی  هاي مختلفی از موضوع و مسئله را به دست بدهد رویدادها و برش

  .خود را توسعه دهیم و موقعیت محل تحقیق را بازنمایی کنیم

اي دو صفت که آن را از سایر  ها با توجه به ماهیت نظریه زمینه روش تحلیل داده

کند، دوشادوش بودن و نا خطی بودن و پیچش حلزونی نسبتی  هاي تحقیق متمایز می روش

کند؛ بنابراین در این روش هم فرایند  ها برقرار می ل دادهها و تحلی میان گردآوري داده

مرحله و  به ها مرحله داده. گردآوري و هم تحلیل، کامًال تدریجی تکوینی و پلکانی است

تحلیل مداوم و «ها  پاي آن طور غیرخطی پا به شوند و به طور مداوم گردآوري و ثبت می به

پردازي از  مفهوم). 148: 1397فراستخواه، (پذیرد صورت می) CCDA(» ها اي داده مقایسه

  . رود وتحلیل به شمار می ها اولین قدم تجزیه داده

عنوان روش تحلیل اطالعات، فرایند  اي به فرایند اصلی در تکنیک نظریه زمینه

هاي اصلی و روابط بین  هاي خام، استخراج مفاهیم و مقوله بندي داده کدگذاري، طبقه

                                                  
1. simple frame
2. representative sample
3. Purposive sample
4. theoretical sample
5. iterative
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تئوري محقق ساخته است که با توجه به شرایط و موقعیت  ها، در چارچوب یک آن

تواند تغییر داده شود، از اول  این شیوه بارها می. کند پژوهش نسبت به ارائه آن اقدام می

بر این اساس، براي تحلیل . وار یا چرخشی را طی کند دوباره شروع شود و فرایندي دایره

کدگذاري . 1: از سه شیوه کدگذاري شاملاي  اطالعات در این شیوه، یعنی نظریه زمینه

باز
1

کدگذاري محوري. 2: 
2

کدگذاري انتخابی. 3و  
3

 ,Cohen and all(شود  استفاده می 

2007: 439.(  

اند که درباره پدیده محوري  اشتراوس و کوربین انواع طبقاتی را مشخص کرده 

این طبقات شامل شرایط علّی. توان شکل داد می
4

دیدهعواملی که موجب پ(
5

محوري  

ها یا راهبردها اند، استراتژي شده
6

، شرایط )شده در پاسخ به پدیده محورياقدامات اتخاذ(

گر مداخله
7

و زمینه 
8

و ) گذارند ها تأثیر می عوامل وضعیتی عام و خاص که براي استراتژي(

پیامدها
9

). 88: 1394کراسول، (شوند  می) ها کارگیري استراتژي نتایج حاصل از به(

موجب آن مدل پارادامیک دیگر؛ به عبارت هب
10

شود که از آن پدیده محوري که  حاصل می 

علل و موجبات اصلی که پدیده . شود کنیم، استخراج می از موقعیت و زمینه، اکتشاف می

  ).موجبات علی(شود  ها ناشی می مقوله اصلی آن) مورد اکتشاف،

زنند؟  هایی می رفتاري و تاکتیک کنشگران بر اثر موجبات علی دست به چه راهبردهاي

کنند؟ و چه تدابیر و ترفندها و شگردهایی به اقتضاي  هایی مبادرت می به چه اعمال و شیوه

اي  و شرایط زمینه) راهبردها(گیرند؟  ها و شرایطی که در آن قرار دارند در پیش می زمینه

و ) هاي خاص زمینه(رند؟ گذا ها بر پدیده اصلی تأثیر می که موجبات در آن شرایط و زمینه

                                                  
1. Open coding
2. Axial coding
3. Selective coding
4. Causal Conditions
5. Phenomenon
6. Strategies/
7. Intervening Condition
8. Context
9. Consequences
10. Paradigm model
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اي خاص، با چه عوامل عمومی محیطی تعدیل  همچنین تأثیر موجبات علی و زمینه

رسیم که مجموع  درنهایت به پیامدهاي می) اي و مداخله کننده عوامل واسطه(شوند؟  می

شوند  اي است که به نتایج و پیامدهایی منتهی می موجبات علی و راهبردهاي اتخاذشده

  ).101-100: 1398اه، فراستخو(

این موضوع، ناشی از (هاي کیفی، بیشتر بحث اعتبار مطرح است تا پایایی  در پژوهش 

ها  ترین روش یکی از مهم) هاي پژوهش کیفی است ماهیت هستی شناختی و فلسفی روش

هاي مستقیمی از پاسخگویان است؛  قول اي، ارائه نقل در تحلیل متون نظریه زمینه

ها تالش و  ها یا سال تر آنچه محقق طی ماه سوي درك سریع که خواننده را بههایی  قول نقل

بنابراین، با توجه به ). Bernard, 2006: 503(کنند  تفکر به دست آورده، هدایت می

شود و راهبرد مصاحبه در این  موقعیت و ماهیت پژوهش حاضر از ابزار مصاحبه استفاده می

ترتیب، بر اساس سؤاالت و اهداف پژوهش،  این به. استیافته  پژوهش، مصاحبه نیمه ساخت

گیري  ها و جهت شونده گردد و سپس با توجه به پاسخ مصاحبه سؤاالت کلی مطرح می

ترتیب  این به. شد تا به اشباع نظري برسیم ها سؤاالت متناسب دیگري پرسیده می ها، از آن آن

با توجه به فرایند کار، ممکن . یمها به دست نیاور که داده و اطالعات جدید از مصاحبه

و سؤاالت با در نظر داشتن . دقیقه متغیر باشد 90دقیقه تا  60ها از  است زمان مصاحبه

بنابراین، . باشند تغییر و تعدیل می شوندگان قابل دهی مصاحبه اطالعات، آگاهی و جهت

ی صورت خواهد تمرکز پژوهشگر بیشتر بر مسیر مصاحبه، با توجه به اهداف و سؤاالت اصل

  .گرفت
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  هاي پژوهش یافته -4

  شوندگان مشخصات مصاحبه-1جدول 

کدمصاحبه

شونده 
نوع مدرسهسمت و سابقه مدیریتمدرك تحصیلیسنجنس

دولتیسال 3/ مدیر دبیرستان پسرانهکارشناسی ارشد34مرد1

غیردولتیسال 9/ ه مدیر دبیرستان پسرانکارشناسی ارشد36مرد2

دولتیسال 12/ مدیر دبیرستان پسرانه کارشناسی56مرد3

دولتیسال 14/ مدیر دبیرستان پسرانه کارشناسی52مرد4

دولتیسال 3/ مدیر دبیرستان دخترانه کارشناسی ارشد35زن5

دولتیسال 6/ مدیر دبیرستان پسرانه کارشناسی39مرد6

غیردولتیسال 5/ مدیر دبیرستان پسرانهناسیکارش41مرد  7

دولتیسال 5/ مدیر دبیرستان دخترانه کارشناسی42زن8

غیردولتی وابسته به دانشگاهسال 3/ مدیر دبیرستان دخترانه کارشناسی ارشد51زن9

دولتیسال 6/ مدیر دبیرستان دخترانه کارشناسی38زن10

غیردولتیسال 2/ مدیر دبیرستان پسرانه کارشناسی ارشد43مرد11

دولتی شاهد هوشمندسال 5/مدیر دبیرستان دخترانه کارشناسی ارشد50زن12

نمونه دولتیسال 6/مدیر دبیرستان پسرانهکارشناسی ارشد47مرد13

دولتیسال 6/مدیر دبیرستان دخترانهکارشناسی ارشد49زن14

تیزهوشانسال 3/مدیر دبیرستان پسرانهکارشناسی ارشد51مرد15

دولتیسال 6/مدیر دبیرستان پسرانهدکتري52مرد16

دولتیسال 4/مدیر دبیرستان پسرانهکارشناسی52مرد  17

نمونه دولتیسال 6/مدیر دبیرستان دخترانهکارشناسی50زن18

لتی هوشمنددبیرستان دوسال 3/مدیر دبیرستان پسرانهکارشناسی47مرد19

دولتی استعدادهاي درخشانسال 5/مدیر دبیرستان دخترانهکارشناسی52زن20

غیردولتیسال 3/مدیر دبیرستان دخترانهکارشناسی ارشد46زن21

غیردولتیسال 3/مدیر دبیرستان پسرانهدکتري39مرد22

غیردولتیسال 5/مدیر دبیرستان دخترانهکارشناسی50زن23

دولتیسال 10/مدیر دبیرستان پسرانهلیسانس45مرد24

دولتیسال 17/مدیر دبیرستان پسرانهکارشناسی ارشد51مرد25

غیردولتی سماسال 4/مدیر دبیرستان دخترانهکارشناسی50زن26

دولتی روستاییسال 29/مدیر دبیرستان دخترانهکارشناسی54زن27

دولتی روستاییسال 15/یر دبیرستان پسرانهمدکارشناسی ارشد51مرد28

روزي دولتی شبانهسال 20/مدیر دبیرستان دخترانهکارشناسی51زن29

  دولتی روستایی  سال 23/مدیر دبیرستان دخترانه  کاردانی  47  زن30
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ها، حدود  در یک روند کلی، سیر انجام کار بدین شیوه است که با توجه به مصاحبه

ها استخراج گردید  مقوله هسته از مصاحبه 1مقوله ثانویه و  4قوله اولیه و م 14مفهوم،  300

این کار براي تبیین بیشتر مقوالت . بریم و بر اساس مقوالت ثانویه کار تحلیل را پیش می

اي ترسیم  ها، مدل پارادامیک نظریه زمینه سر آخر با توجه به یافته. هسته انجام خواهد شد

  ها به شرح زیر است؛ ایج حاصل از مصاحبهبنابراین، نت. شود می
  

ها اي مستخرج از مصاحبه مفاهیم، مقوالت اولیه، ثانویه و هسته-2جدول 

/ شرایط

پیامدها و 

  راهبردها

  مفاهیم
مقوالت 

  اولیه

مقوالت 

  ثانویه

مقوالت 

  اي هسته

ط زمینه
شرای

 
ي

ا
  

، کنکورجزواتوها آموزشی، کتابهاي پکیجافزایش باالي 

شهریه مدارس، ناتوانی در پرداخت هزینه مدرسه،  افزایش

آموزان، ازدواج زودهنگام دختران به دلیل  ترك تحصیل دانش

ترك تحصیل، افزایش سطح انتظارات، استفاده برخی از 

آموزان از موبایل و لب تاب، عدم توان مالی برخی  دانش

والدین، تورم شدید اقتصادي و به حاشیه رانی آموزش، کاهش 

خرید مردم، کاهش خرید کتاب و کاالهاي آموزشی و  شدید

ها،  هاي فرهنگی در بسیاري از خانواده فرهنگی، ضعف سرمایه

  گران شدن مایحتاج مدرسه

افزایش 

هزینه خرید 

کاالهاي 

آموزشی و 

  فرهنگی

افزایش 

هاي  هزینه

  تحصیل

ی
ص

صو
خ

 
به

ش 
وز

آم
ي 

از
س

 
ی

ش
خ

ز ب
مای

و ت
ي 

بر
را

ناب
د 

ولی
زت

 با
به

مثا
  

قر تشدید ف

  ها خانواده

افزایش 

  ها شهریه

ی
ط عل

شرای
  

اعتنایی به مدرسه، اتالف منابع  کاهش کیفیت مدارس دولتی بی

دهی مدارس دولتی، نبود برنامه  بها براي آزمودن سازمان گران

آموزان  منسجم، نبود راهبردي مناسب، عدم توجه کافی دانش

م انجام هاي مدرسه، عد توجهی به برنامه به مدرسه، بی

هاشون،  رنگ شدن دغدغه والدین به آموزش بچه تکالیف، کم

آموزان با آموزش، نبود هماهنگی بین  کاهش درگیر بودن دانش

مدارس و والدین، تشدید آموزش خصوصی در وضعیت 

گسترش ویروس کرونا، کاهش کارکردهاي مدرسه، کاهش 

رنگ  آموزان، نبود دروس ورزشی، کم حس یادگیري دانش

گیري روابط معلم و  آموزش دروس مهارتی، عدم شکلشدن 

صورت مداوم و منسجم، ضعف ارزیابی  آموز به دانش

رنگ شدن مباحث پرورشی،  آموزان، ضعف یادگیري، کم دانش

توجهی به  آموزان، بی برخی دانشضعف در پایه تحصیلی

کاهش سطح 

آموزش 

  عمومی

سپاري  نبرو

آموزش 

دولتی و 

کاهش 

عدالت 

  آموزشی

صدمات 

آموزشی 

نابرابري بر 

یادگیري 

  آموزان دانش

کاهش 

فرصت 

آموزشی 

  برابر
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بر بودن  آموزان، کمبود معلم، هزینه مسائل اخالقی دانش

وها خواستهت، براي دکتري درس خواندن، آموزش براي دول

تحصیل، کاهش دسترسی به امکانات آموزشی، مالی منافع

امنا، هیئتمدارسوابسته،رایگان، مدارسآموزشکاهش 

کالس، کاهش تحصیلیهاي هزینه کمک، کاهش دولتینمونه

در مدارس دولتی، کاهش  تقویتیهاي کالسوجبرانی

آموزان برخی  در دانش مجازييفضاواینترنتبهدسترسی

ها،، نبود انگیزه براي تحصیل، هدر رفتن  مناطق ازجمله حاشیه

هاي  هزینه و وقت در مدارس دولتی، نارضایتی از آموزش

سپاري  تر، توجیه برون فعلی و تقاضا براي آموزش کیفی

  آموزش دولتی، نبود ارزیابی درست از عملکرد مدارس

سپاري  برون

آموزش 

  دولتی

خله
ط مدا

شرای
 

ي
ا

  

هاي فشرده آموزشی، خرج کردن براي  توجه به خرید لوح

ت و عدم آموزان به اینترن آموزش، دسترسی برخی از دانش

دسترسی برخی دیگر، معلم خصوصی گرفتن، ترك تحصیل 

آموزان، کمک کردن والدین طبقات باال به  برخی از دانش

توجهی والدین فقیر نسبت به آموزش، عدم  هایشان، بی بچه

بضاعت، گرایش به  هاي فقیر و بی خرج کردن خانواده

هاي غیرانتفاعی، افزایش مؤسسات آموزشی در سطح  مدرسه

اي با آموزش خصوصی، گرفتن  ر، جانشینی آموزش مدرسهشه

برنامه،  هاي فوق هاي تقویتی، کالس معلم خصوصی، کالس

اختصاص هزینه به کاالهاي فرهنگی و آموزشی، تمایز 

ها، گرایش به مراکز  ها و فرق قائل شدن میان بچه خانواده

هاي کنکور، سیاست  کالس خصوصی، ترغیب به رفتن بی

غیردولتی، گسترش آموزش خصوصی،  گسترش مدارس

به مدارس  پولدارومتمکنهاي خانوادهفرزندانرغبت 

هاي کالسمدارس،  بیشتروتر عمیقشکاف خصوصی،

مشاورهاي، مراکزوخصوصی، دفاترهاي کنکور، کالس

آموزشی، هاي بستهاي مشاورهمراکزخصوصی،هاي کالس

، جذب معلمان رکنکوجزواتوها آموزشی، کتابهاي پکیج

کارآزموده و مجرب به مدارس غیرانتفاعی، عدم تخصیص 

  ارزش شدن معلمین، کافی و الزم بودجه به مدارس دولتی، کم

گرایش به 

هاي  مدرسه

  غیرانتفاعی

اقتصادمحور 

شدن مدارس 

  خصوصی

افزایش 

تدریس 

  خصوصی

کاالیی شدن 

  آموزش

غالب شدن 

مدارس 

  غیرانتفاعی

پیام
دها

آموزان، تمایز قائل شدن بین  هوش و ذکاوت برخی دانش  

آموزان، ذاتی جلوه دادن هوش به طبقه اجتماعی،  دانش

آموزان، توجیه نابرابري با دالیل  برخی دانش برتراستعداد

ذاتی کردن 

توانایی 

  آموزشی

تمایز بخشی 

آموزشی در 

سطح فردي، 
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در مناطق باال  تر مجربدبیران هاي فردي هوشی و توانایی

ن شهر، امکانات آموزشی بیشتر در محالت ثروتمند نشی

مناطق باال شهر  جذبنوعی بهکارآزمودهومجربمعلمان

ها، عدم سنخیت  میشن، کمبود معلم متخصص در حاشیه

معلمان با واحدهاي درسی در مناطق حاشیه شهر، تفاوت 

هاي متوسط  الگوهاي تدریس در برخی مدارس، توجه خانواده

هاي  هاي آن، اختالفات و بدرفتاري و باال به آموزش و هزینه

والدین در مناطق فقیر و حاشیه، عدم کنترل والدین نسبت به 

هاي فضایی در  وضعیت تحصیلی فرزندانشان، نبود سیاست

  حوزه آموزش،

تمایز 

  ها خانواده

خانوادگی و 

  اي منطقه

نابرابري 

فضایی 

آموزشی در 

مناطق 

  هرمختلف ش

راهبردها
  

هاي  صورت رایگان، ایجاد برنامه آموزش رایگان، تهیه کتب به

هاي جبرانی، تقویت روحیه  آموزشی، برقراري کالس

آموزان، برگزاري  آموزان، افزایش کمک مالی به دانش دانش

آموزان ضعیف،  هاي آزمایشی، توجه به دانش آزمون

آموزان،  انشها، آموزش آنالین، پشتیبانی از د برنامه فوق

گیري مداوم، ایجاد مشارکت گروهی، تعامل پایدار با  ارتباط

آموزان،  آموزان و والدین، گفتگو، هدیه دادن به دانش دانش

هاي جبرانی، معرفی  مشاوره رایگان، برگزاري کالس

  ها، بضاعت به خیریه آموزان بی دانش

آموزش 

  آنالین

تقویت تعامل 

و جبران 

کمبودهاي 

  آموزشی
عامل پایدار ت

با 

آموزان  دانش

  و والدین

برگزاري 

هاي  کالس

  جبرانی

  )1399(هاي پژوهش  یافته

  

  هاي پژوهش یافته -3

  هاي تحصیل اي؛ افزایش هزینه شرایط زمینه -3-1

ها  ها و افزایش شهریه افزایش هزینه خرید کاالهاي آموزشی و فرهنگی، تشدید فقر خانواده

ها براي آموزش فرزندانشان و  رابطه با وضعیت توان مالی خانواده مقوالتی هستند که در

این . همچنین وضعیت آموزشی در شرایط اقتصادي موجود در جامعه به دست آمدند

اند که سایر عوامل مبتنی بر آن زمینه بازتولید نابرابري  اي را رقم زده عوامل شرایط زمینه

ان، با بیان این نکته که وضعیت اقتصادي شوندگ مصاحبه. اند آموزشی را فراهم نموده

موجود، تأثیر زیادي بر روند آموزش گذاشته است بر این نکته هم پافشاري نمودند که 
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شده است و کاالهاي آموزشی و فرهنگی در سبد خرید خانوار در  آموزش به حاشیه رانده

ازجمله  شوندگان بر فقر شدید در برخی مناطق مصاحبه. حال کاهش پیدا کردن است

یکی از . بینند حاشیه شهر تأکیددارند که در این وضعیت بیشترین آسیب را می

  :گوید باره می شوندگان دراین مصاحبه

هـایی اسـت کـه رو دسـت      به نظر من در این شرایط آموزش و تحصیل یکـی از هزینـه  

ي خیلی زیاد هاي جار االن هزینه... هاي زیادي براشون داره هاي فقیر مونده و هزینه خانواده

ها هرروز بیشتر میشه و متأسفانه این قضیه روي آموزش تاثیرگذاشـته   شده و فقر در خانواده

میزان خرید کاالهاي آموزشی و فرهنگی کم شده، میـزان کتـاب خریـد کـم شـده،      . است

... ها نیسـت  به نظر من آموزش در اولویت خانواده... آموزش مجازي جاي همه رو گرفته و

  ).ساله؛ مدیر دبیرستان دخترانه 51، 9نده کد شو مصاحبه(

ترین شرایطی که باعث شده است نابرابري آموزشی در شهر سنندج اتفاق  یکی از مهم

هایی که وضعیت  این امر سبب شده است خانواده. هاي تحصیل است بیافتد، افزایش هزینه

انند و بر روي آن مالی بهتري دارند، آموزش را دستمایه صعود و تحرك اجتماعی خود بد

وپرورش از طریق برنامه اقتصاددانان  کند که آموزش مطرح می بوردیو .گذاري کنند سرمایه

او بر اساس رویکرد . کند درسی پنهان نقش اساسی در بازتولید فرهنگ گروه مسلط ایفا می

خوبی ایفا  توانند کارکرد تخصصی خود را به هاي اجتماعی هنگامی می بوردیو، میدان

هاي درون میدانی مناسب مانند عادتواره نهادي،  که باید از ویژگی ایند که عالوه بر آننم

باید . منطق میدان، سرمایه مورد منازعه و هماهنگی میان تولید و مصرف برخوردار باشند

نسبت به میدان قدرت نیز داراي استقالل نسبی باشند و از جایگاه مناسبی برخوردار باشند 

هاي اجتماعی ازجمله میدان  در چنین شرایطی است که میدان). 86-87: 1387بوردیو، (

هاي اجماعی  ترین میدان مهم. توانند کارکرد تخصصی خود را ایفا نمایند آموزش می

گرنفل، (میدان قدرت، میدان اقتصاد، میدان، میدان آموزش و میدان هنر : اند از عبارت

1393 :36.(  
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لف موجود در جامعه، در حال تأثیرگذاري متقابل بر هاي مخت ، میدانبوردیوازنظر 

ها نیز نوعی کشمکش وجود دارد؛ بنابراین میدان  بین آن یکدیگر هستند و در حقیقت

هایی مانند میدان آموزشی دانشگاهی و میدان آموزشی  توان به زیر میدان آموزشی را می

توان گفت که  پس می. ودش بندي کرد؛ که خود از سرمایه فرهنگی ناشی می مدارس تقسیم

در این رقابت، . در چارچوب قوانین میدان آموزشی بین کنشگران رقابت وجود دارد

بیشتري ) چه ازلحاظ کمی و چه ازلحاظ کیفی(کنشگرانی که از ترکیب و حجم سرمایه 

ترند؛ اما از  برخوردار باشند، در دستیابی به اهداف میدان آموزشی و افزودن سرمایه موفق

هایی که ازنظر سرمایه فرهنگی ضعیف هستند، غالبًا ازنظر سرمایه  ی دیگر خانوادهسوی

هاي  شوندگان، آموزش داراي هزینه رغم مصاحبه به. اقتصادي هم در وضعیت بهتري نیستند

شود؛ و این امر براي  ها افزوده می زیادي است که هرروز هم بر حجم این هزینه

ها را نیز  کم، میزان و حجم دستیابی به سرمایه فرهنگی آنهاي با سرمایه اقتصادي  خانواده

  :دهد کاهش می

هـا تمایـل    رنگ می شـه و حتـی برخـی از خـانواده     بینی که هرروز آموزش کم االن می

هـایی   ها معموالً، خانواده این خانواده. ویژه در مقاطع باالتري دارند کمتري براي آموزش به

زور از پـس   هـا بـه   بینـیم خـانواده   ین شـرایط اقتصـادي مـی   در ا. هستند که ازنظر مالی فقیرن

هـاي تحصـیل هـم کـه متأسـفانه       هزینـه . هاي جاري خود برمیان و واقعاً تحـت فشـارن   هزینه

هـاي   چیز با پول خریده میشه و این هزینـه  همه. خواد خیلی زیاد شده و توان مالی زیادي می

سـاله؛   35، 5شـونده کـد    مصاحبه... (هیابد و نظارتی هم برشون نمیش هم هرروز افزایش می

  ).مدیر دبیرستان دخترانه

هاي اخیر که  توان گفت نابرابري آموزشی در سال هاي پژوهش، می بر اساس یافته

وضعیت اقتصادي کشور رو به وخامت گذاشته است، تشدید شده است و این امر را 

صیل، ترك تحصیل و آموزان و گرایش به تح توان در وضعیت مدارس، وضعیت دانش می

هاي آموزشی دید؛ بنابراین  طبقاتی شدن آموزش و خصوصی شدن آن و باال رفتن هزینه

هایی که باعث ایجاد بازتولید نابرابري آموزشی در شهر سنندج است، افزایش  یکی از زمینه

  .هاي تحصیلی بوده است هزینه
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  موزشیسپاري آموزش دولتی و کاهش عدالت آ شرایط علی؛ برون-3-2

توان گفت که دسترسی همه  با توجه به آنچه در مورد عدالت آموزشی مطرح شد، می

بنابراین عدالت آموزشی با برابري . به آموزش یکسان از ملزومات دسترسی به آن است

برابري آموزشی بر . کند برابر تأکید می _ها و امکانات آموزشی ارز بوده و بر فرصت هم

هاي اجتماعی و  زشی متمرکز است که به خلق برابِر تمام گروههاي آمو برابرسازي فرصت

این ). Geoffrey & Maritza, 2010: 115(هاي آموزشی اشاره دارد  به استفاده از فرصت

عنوان وظیفه حکمرانی خود  ها موردتوجه قرار گرفته و آن را به امر همواره توسط دولت

اي تفاوت داشته  هاي توسعه ها و برنامه ذاريگ این امر به فراخور سیاست. اند قلمداد نموده

شده است در دست گرفتن مدیریت و حوزه  اما آنچه که همواره موردپذیرش واقع. است

هاي پژوهش و در بحث از  در رابطه با مصاحبه. عملکرد دولت در زمینه آموزش بوده است

صدمات وضعیت عدالت آموزشی در شهر سنندج، مقوالت کاهش سطح آموزش عمومی، 

سپاري  آموزان، کاهش فرصت آموزشی برابر و برون آموزشی نابرابري بر یادگیري دانش

این مقوالت بر شرایط حکایت دارند که در آن آموزش . آموزش دولتی استخراج گردید

. ها و امکانات آموزشی براي همه در دسترس نیستند عمومی روبه اضمحالل است و فرصت

یافته  ر تأکید دارند که آموزش عمومی در سطح جامعه کاهششوندگان بر این ام مصاحبه

روایت یکی از . نشینی کرده است است و دولت از وظایف خود در این حوزه عقب

  :باره چنین است شوندگان دراین مصاحبه

. به نظر من آنچه مهم است، کـاهش دغدغـه مـردم و دولـت بـه نسـبت آمـوزش اسـت        

زش علـم کـم شـده اسـت، خـب ایـن نکتـه خیلـی         گرایش بـه بـازار زیـاد شـده اسـت و ار     

هاي آموزشی براي همه یکسـان نیسـت و آمـوزش بـراي      تاثیرگذاره که امکانات و فرصت

قـبالً ایـن امـر فقـط مربـوط بـه       . همه به صورت مقدور نیست اونم آموزش در سـطح بـاالتر  

است؛ یعنـی   دانشگاه رفتن بود اما اآلن تدریجاً به سطح متوسطه و حتی راهنمایی هم رسیده

سـاله، مـدیر    41، 7شـونده کـد    مصـاحبه ... (تـر اومـده   اآلن ترك تحصـیل بـه مقـاطع پـایین    

  ).پسرانهدبیرستان
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شوندگان با تأکید بر این امر که آموزش عمومی براي همه اقشار جامعه مهم و  مصاحبه

 .هاي آموزشی تأکیددارند ضروري است، بر لزوم توجه به دسترسی به امکانات و فرصت

ها در سطح  عنوان راهی براي جبران نابرابري لزوم توجه به این امر است که آموزش را به

اي بخواهد در جهت بسط  چنانچه جامعه. جامعه و دستیابی به عدالت تبدیل نموده است

. هاي آموزشی را کاهش دهد عدالت آموزشی حرکت کند، ناگزیر است نابرابري فرصت

نظران و  اصالحی، همواره موردتوجه صاحب عنوان یک حرکت این ضرورت به

هاي آموزشی از  چراکه نابرابري. اندرکاران آموزشی کشورهاي گوناگون بوده است دست

هاي درون سیستم تحصیلی شود و از سوي دیگر، نظام  تواند موجب ایجاد زیان سو می یک

  ). 24: 1383دهقان، (اجتماعی را دچار بحران سازد 

یابی به  اي بخواهد در جهت بسط عدالت آموزشی و دست ه جامعهبا این وصف، چنانچ 

. هاي آموزشی را کاهش دهد برابري آموزشی حرکت کند، ناگزیر است نابرابري فرصت

نظران و  عنوان یک حرکت اصالحی، همواره موردتوجه صاحب این ضرورت به

ت موجود در اندرکاران آموزشی کشورهاي گوناگون بوده است؛ اما آنچه از وضعی دست

عنوان کارگزار و متولی اصلی آموزش، دست به  نظام آموزشی ایران پیداست، دولت به

شد، به بخش  عنوان وظیفه دولت تلقی می به این صورت که آنچه به. سپاري زده است برون

شوندگان قرار گرفت و  این نکته بارها مورد تأکید مصاحبه. خصوصی واگذار نموده است

یکی از . عاملی مهم در کاهش عدالت آموزشی قلمداد نمودند عنوان آن را به

  :گوید باره چنین می شوندگان دراین مصاحبه

آنچه واضح است این نکته است که دولت خـود را از بـار مسـئولیت در قبـال آمـوزش      

کـم جـاي    هـا را آوردن تـا کـم    به نظر من االن مدارس غیرانتفاعی و این. معاف کرده است

االن آموزش . واقعاً این به نفع طبقه کارگر و ضعیف جامعه نیست. ا بگیرندمدارس دولتی ر

تونند اونو بـه   عنوان یک کاال داره خریدوفروش میشه و کسانی که پول نداشته باشند نمی به

هایی که وضعشون خوبه به دنبـال آمـوزش تـا درجـات      در مقابل هم خانواده... دست بیارن

  ).ساله؛ مدیر دبیرستان پسرانه 36، 2ه کد شوند مصاحبه... (باالتر میرن
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  اي؛ اقتصادمحور شدن مدارس خصوصی شرایط مداخله -3-3

چیزي نیست که بیگانه . آموزش بخشی از جامعه استگوید می مایکل اپلهمچنان که 

اي از نهادها و مجموعه مهمی از  درواقع، آموزش مجموعه کلیدي. یا بیرون از جامعه باشد

ارهاي وک ها، کسب اندازه مغازه آموزش درست به. و شخصی است روابط اجتماعی

ها، مزارع، نهادهاي مربوط به  ، کارخانه)فست فود(هاي غذاي فوري  کوچک، نمایندگی

ها، کار بی جیره و مواجب  هاي بیمه، بانک هاي حقوقی، شرکت مراقبت بهداشتی، شرکت

م و قدرت با یکدیگر تعامل دارند، ها مرد داري و بسیاري جاهاي دیگر که در آن در خانه

دهند آموزش قطعاً  براي جامعه مهم است؛ اما چیزهاي دیگري هم هست که نشان می

عنوان یک نام  او مدارس را به. اي از نهادها و رفتارهاي بیرون از جامعه نیست مجموعه

توجه به  ها با این نقش). 38: 1395اپل، (گیرند  هاي متعددي بر عهده می برد که نقش می

وضوح  تغییراتی که در چند سال اخیر به. کند هاي جامعه تغییر می شرایط و موقعیت

. تشخیص است و تأثیرات زیادي برجاي گذاشته است افزایش مدارس غیرانتفاعی است قابل

نامه  آئین(ها به تصویب رسیده است  قوانین تأسیس آن 1367گرچه این مدارس از سال 

قانون تأسیس مدارس غیرانتفاعی مصوب  12تفاعی موضوع ماده استقرار مدارس غیران

سپاري و  اما این مدارس به فراخور برون) مجلس شوراي اسالمی 5/3/1367

ها، در چند سال اخیر  با توجه به روایت. سازي آموزشی در حال افزایش هستند خصوصی

آموزش رایگان را با یافته و این امر وجود مدارس دولتی و  گرایش به این مدارس افزایش

  :گوید باره می شوندگان دراین یکی از مصاحبه. اند چالش مواجه نموده

سـپاري آمـوزش    کـاري دولـت و بـرون    آنچه باعث شده این مدارس افزایش یابـد کـم  

مراتـب بـاال    آموزش االن مثل قدیم نیست که همه بتواننـد راحـت درس بخـونن و بـه    . است

انـد کـه فقـط یـک عـده بتواننـد بـاال         شده راي آن درستاین مدارس ب. تحرك داشته باشند

... هـاي شـاخی مثـل پزشـکی و مهندسـی و      تازه اونم در رشته. بروند و تحرکی داشته باشند

  ).ساله؛ مدیر دبیرستان پسرانه 52، 17شونده کد  مصاحبه(
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شود افزایش مدارس غیرانتفاعی توجیه شود،  هایی که باعث می معموالً استدالل 

شوندگان از  ها است؛ اما روایت مصاحبه هاي باالي مدارس دولتی و ناکارآمدي آنهزینه

رابطه . این امر حاکی از کاالیی شدن آموزش و تسلط روابط بازاري بر آموزش است

ها با یکدیگر و  شدن به معیار اصلی انتخاب و نحوه ارتباط گفتمان بازاري در حال تبدیل

بنابراین چنین استدالل ). Bernstein, 1996(هاست  آنها و تحقیقات  همچنین شیوه فرم

هاي  حل مشکالت و نارسایی عنوان راه اي به طور فزاینده سازي به شود که خصوصی می

شوندگان عدم تخصیص کافی و الزم  مصاحبه). Ball, 2005(آموزش عمومی دیده شود 

ش عمومی و رایگان توجهی به آموز ارزش شدن معلمین و کم بودجه به مدارس دولتی، کم

شوندگان با ابراز تأسف از این وضعیت -یکی از مصاحبه. دانند را پیامدهاي این وضعیت می

  :گوید می

االن شـما  ... شخصه دارم اذیت میشم که هرروز دارم با این وضـعیت کنـار میـایم    من به

هم  داده و مدرسه دولتی همش تقبیح میشه و دولت بینید معلم ارزش خودش رو ازدست می

تبلیغات زیادي بـراي مـدارس غیرانتفـاعی،    ... رنگ کنه  کنه ارزش مدارس رو کم سعی می

هـا   میشه که فقـط بـه بچـه   ... ها و  هاي مشاوره تحصیلی و آزمون هاي کنکور، کالس کالس

، 11شـونده کـد    مصـاحبه (دهند که تست حل کنند و یک سري تکنیک یاد بگیرنـد   یاد می

  ).پسرانهساله؛ مدیر دبیرستان  43

آموزش . ها بارها بدان اشاره شد، کاالیی شدن آموزش است اما آنچه در مصاحبه

توان گفت آموزش  می. همچون کاالیی لوکس و طبقاتی شده نمود پیداکرده است

عنوان مشتریان در معرض  آموزان به دانش مایکل اپل،شود و به تعبیر  خریدوفروش می

اند که با ترفندهایی  هایی چنین مکان ر او مدارس همبه تعبی. گیرند خریدوفروش قرار می

هاي  یابند و خود با شتاب به جایگاه سرعت به بازار راه می هاي کوینی به چون برنامه

کودکان در داخل این مدارس همانند ). 139: 1395اپل، (شوند  سوددهی تبدیل می

کانال تلویزیونی [1، مانند کانال »اصالحات«براي تبلیغ درباره » مخاطبان اسیر«

  ). 40: همان(شوند  روز خریدوفروش می ، روزبه]متحده آمریکا ایاالت
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عنوان مقوله موردبحث قرار  اما آنچه باعث شده است مقوله بنگاهی شدن مدارس به 

گیرد که  اي شکل می رابطه معادالتی. ها در مبادالتی شدن آموزش است گیرد نقش آن

طورکلی هدفی اقتصادي  شود و هدف به سود محاسبه می_هعنوان هزین ها به فعالیت آن

شود، هدف و  عنوان یک کاال در نظر گرفته می خواهد شد؛ بنابراین زمانی که آموزش به

 :Mirowsky, 2017(شود  پتانسیل مرتبط با آموزش توسط عوامل اقتصادي تعریف می

عنوان  رار دادن دانش بهرویکرد مبتنی بر بازار نسبت به آموزش منجر به مفروض ق). 201

شود، مبادله این کاال با مقایسه هزینه مرتبط با کسب مدرك و سود مالی که  یک کاال می

 ,Hawkins(شود  گیري می آورند اندازه ها و درجاتی که در آینده به دست می این مرتبه

2007: 34.(  

  

-پیامدها؛ تمایز بخشی آموزشی در سطح فردي، خانوادگی و فضایی-3-4

  اي شهري منطقه

ها و فرهنگ طبقه باال و متوسط، از طریق زندگی  ، ارزشباولز و جینتیسبر اساس نظر 

ها بر اساس تحقیقاتی که در خصوص نابرابري  یابد؛ بنابراین آن آموزشی چیرگی می

وپرورش، عامل قدرتمند و مؤثري براي  کنند که آموزش گرفته است، استدالل می انجام

وپرورش نوین را باید  ها آموزش اقتصادي نبوده و لذا به نظر آن_تماعیایجاد برابري اج

این . )Gintis & Bowles, 2005(داري صنعتی، تلقی کرد بیشتر پاسخی به نیازهاي سرمایه

عنوان یک  به این صورت که آموزش به. بررسی است امر در ابعاد مختلف اجتماعی قابل

اي  این بازتولید در سطح فردي، خانوادگی و منطقه. کند یمعیار تمایز، نابرابري را بازتولید م

پردازان مانند بوردیو، اپل و باولز و گینتیس این  در نظریه. شناسایی است و حتی باالتر قابل

هرچند که تمایز در این ابعاد، . دهد امر بیشتر در سطح خانوادگی و باالتر خود را نشان می

به نظر بوردیو بازتولید نابرابري . شود سبب میتفاوت و تمایز در سطح فردي را هم 

صورت پنهان  این تحمیل معموًال نرم و به. شود واسطه نوعی تحمیل انجام می آموزشی به

  . گیرد صورت می
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قرارگاه اصلی . نامد موازات آن این تمایز را خشونت نمادین می این تحمیل و به بوردیو

تحمیل خودسري فرهنگی بر سه نوع . است »فعالیت پرورشی و تربیتی«خشونت نمادین 

آموزش پراکنده که در جریان تعامل با اعضاي ذیصالح تشکل اجتماعی موردنظر : است

، آموزش خانوادگی )توان به گروه هماالن غیررسمی اشاره کرد براي مثال می(دهد  رخ می

در مناسک  توان هاي آن را می که مثال(که نیاز به توضیح ندارد و آموزش نهادي شده 

توانایی آن _نیروي نمادین هر عاملیت تربیتی و پرورشی ). گذار سنی یا در مدارس یافت

: 1396جنکینز، (آن در ساختار روابط قدرت است » وزن«تابع  _آمیز معنا در تلقین موفقیت

شوندگان بر این تمایزات فرهنگی، اقتصادي و اجتماعی مناطق شهري  مصاحبه). 166

عنوان  این امر به. شود، تمایزات در حوزه آموزشی محسوس باشد سبب می تأکیددارند که

  ها واقع شد؛ ترین پیامد مورد تأکید آن مهم

آباد، شالمان و شهرك سعدي گـرایش   بینیم مناطق باال شهر ازجمله مبارك اینکه ما می

بـراي  به مدارس غیرانتفاعی، خرید کاالهاي فرهنگی و توجه به رتبه کنکور و خرج کردن 

دهـد آمـوزش چقـدر بـراي حفـظ       دارند نشان مـی ... به دست آوردن مدرك دانشگاهی و 

کنند در همه چی خودشـون رو   ها سعی می خانواده. ها ضروري است جایگاه خانوادگی آن

... هاشــون بــه مــدارس و گــرفتن معلــم خصوصــی و  متمــایز کننــد حتــی در فرســتادن بچــه 

  ).دبیرستان پسرانه ساله؛ مدیر 43، 11شونده کد  مصاحبه(

هاي  داند که در آن سرمایه میدان آموزشی را میدانی می بوردیوبا توجه به این، 

اقتصادي، فرهنگی و اجتماعی در آن نقش دارند اما در این نظام، سرمایه فرهنگی دست باال 

هاي  دهد نابرابري در توانمندي ویژه امکان می مفهوم سرمایه فرهنگی به. را خواهد داشت

براي این کار کافی است . تحصیلی کودکان در طبقات مختلف اجتماعی فهم شود

، یعنی امتیازات که کودکان طبقات مختلف و خرده طبقات در ارتباط »موفقیت تحصیلی«

راستاي این وضعیت  عنوان نهاد آموزشی، هم وجود، کارکرد مدرسه به بااین. قرار داده شوند

این امر که . کند یک کاال عرضه و نابرابري را بازتولید میعنوان  عمل کرده و آموزش را به

اي اجتماعی را در نظر دارد که در آن با  فهم است، عرصه با مفهوم کاالیی آموزش قابل
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شود و غالباً این استدالل مطرح است که  عنوان یک کاال برخورد می آموزش به

ش عمومی باید در نظر هاي آموز حل مشکالت و نارسایی عنوان راه سازي به خصوصی

بوردیو بر آن است که سلطه منطق بازار و حاکم شدن ایدئولوژي نئولیبرالیسم، . گرفته شود

هاي سود حاکم بر  جاي آن ایده هاي اجتماعی شده است و به سبب به حاشیه راندن ارزش

  ).32: 1387بوردیو، (روابط و مناسبات اجتماعی گردیده است 

هاي آموزشی در سطح شهر سنندج،  کی از تمایزات و تفاوتهمچنان که اشاره شد، ی 

هاي آموزشی  اي است که سبب شده است امکانات و فرصت هاي فضایی و منطقه تفاوت

به این صورت که در مناطق مختلف شهر شاهد نابرابري در توزیع دسترسی به . نابرابر باشد

وندگان امکانات آموزشی در ش به استدالل مصاحبه. هاي آموزشی هستیم امکانات و فرصت

هاي  این امر سبب شده است فرصت. اندازه کافی موجود نیست مناطق حاشیه شهر سنندج به

امکاناتی ازجمله وجود مدارس پسرانه و دخترانه . آموزشی هم کمتر در دسترس باشد

به که سبب ... ویژه در سطح متوسطه، امکانات فرهنگی مانند کتابخانه و مراکز ورزشی و به

شوندگان  یکی از مصاحبه. نشینان شده است حاشیه راندگی آموزش و طرد نهادي حاشیه

  :گوید باره می دراین

آمـوزان بسـیار    در مناطق حاشیه ازجمله شهرك نایسر، امکانات به نسـبت تعـداد دانـش   

امکانات ورزشـی  . کنند هایی که تدریس می ها هم تخصص ندارن در حوزه معلم. کم است

کننـد کـه    هاي فقیر هم اونجا زندگی مـی  قاعدتاً خانواده. هم که خیلی کم استو فرهنگی 

بینـیم خیلـی    االن می. کنند شون نیست و کمتر به آموزش توجه می آموزش اولویت زندگی

ایـن  ... کننـد و ادامـه نمیـدن    ویژه دخترا در همون سنین پایین ترك تحصیل مـی  ها به از بچه

سـاله؛ مـدیر دبیرسـتان     52، 17شونده کد  مصاحبه(ها  روي بچهنابرابري خیلی تأثیر گذاشته 

  .)پسرانه

مدارس غیردولتی، (ها، انواعی از مدارس ازجمله دولتی و خصوصی  بر اساس یافته

در شهر سنندج وجود ) امنایی مدارس خاص مانند تیزهوشان، وابسته به دانشگاه و هیئت

. دهند ز بخشی در سطح شهر را نشان میبندي ملموسی از تمای بندي و درجه دارد که سطح
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ها  ها، گرایش به مدارس خاص در شهر مناطق باالشهري سنندج افزایش یافته بر اساس داده

  :گوید باره می شوندگان دراین یکی از مصاحبه. است

گذارانه همچـون پـوز و افـاده     چیز ارزش عنوان یک در چند سال اخیر مدارس خاص به

شـون هـم    شهریه... هاشون به این مدارس دارن م گرایش فرستادن بچهها ه خانواده. دراومده

شـونده   مصاحبه... (معموالً هزینه و شهریه زیادي هم دارن... هرچه باشه رو پرداخت میکنن

  ).ساله؛ مدیر دبیرستان پسرانه 39، 6کد 

  

  راهبردها؛ تقویت تعامل و جبران کمبودهاي آموزشی -3-5

زنند؟  هایی می دست به چه راهبردهاي رفتاري و تاکتیک کنشگران براثر موجبات علی

کنند؟ و چه تدابیر و ترفندها و شگردهایی به اقتضاي  هایی مبادرت می به چه اعمال و شیوه

). 101-100: 1398فراستخواه، (گیرند؟  ها و شرایطی که در آن قرار دارند در پیش می زمینه

آموزشی در مدارس دستمایه تحلیل قرار داده ها، تجارب مدیران  براي پاسخ به این پرسش

این اقدامات براي . اند زده مدیران آموزشی در مدارس به اقدامات متعددي دست. شد

در اینجا سعی شد . اند سازي آموزش اتخاذشده کاهش پیامدهاي و جلوگیري از خصوصی

ین، برگزاري آموزان و والد با برکشیدن مقوالت آموزش آنالین و تعامل پایدار با دانش

مدیران آموزشی، ارتباط مداوم و . وتحلیل واقع شود هاي جبرانی این امر مورد تجزیه کالس

همچنین برگزاري . اند ها قرار داده آموزان و والدین آن مستمر را سرلوحه کار خود با دانش

آموزان  هاي تقویتی، ایجاد بستر مشاوره و مشارکت گروهی و کمک مالی به دانش کالس

یکی از مدیران . اند عنوان کارهاي عملی خود در سطح مدارس انجام داده بضاعت را به بی

  :گوید در مورد کارهاي خود در مدارس براي کاهش نابرابري آموزشی چنین می

آمـوزان و   ما همیشه سعیمون بر آن بوده تعامل خوب و پایداري را مابین مدرسه، دانـش 

ث میشه از نزدیک با اونـا و مشکالتشـون درگیـر بشـیم و     این تعامل باع. والدین برقرار کنیم

هـاي   ما در چنـد سـال اخیـر سـعی کـردیم کـالس      . ها بربیایم جهت کمک و حمایت از آن

آمـوزان را بــه همکـاري بــاهم تشـویق کنــیم و     دانــش. برنامــه و تقـویتی برگــزار کنـیم   فـوق 
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را تـا جـایی کـه     آموزشی سعی کردیم وسایل کمک. هاي زیادي هم بهشون دادیم مشاوره

  ).ساله؛ مدیر دبیرستان پسرانه 1،34شونده کد  مصاحبه(امکان داشته براشون تهیه کنیم 

شوندگان بر لزوم توجه دولتی به مقوله برابري آموزشی و  الزم به ذکر است که مصاحبه

ها راهکار اصلی تقویت و جبران  آن. عدالت در همه سطوح آموزشی تأکید نمودند

ها و  ها، سیاست زشی را باال بردن سطح عدالت آموزشی با ایجاد برنامهکمبودهاي آمو

بنابراین و با . دانند ویژه در مناطق حاشیه و فقیر شهري می راهبردهاي حمایتی و مؤثر به

توان چنین  هاي پژوهش، مدل پارادامیک در مورد موضوع موردبحث را می توجه به یافته

  :نشان داد

  
  هاي پژوهش اي مأخذ از یافته مدل پارادامیک نظریه زمینه -1نمودار 

  اي زمینهشرایط 

 هاي هزینهشیافزا

لیتحص

  شرایط علی

و یآموزش دولت سپاري برون

یکاهش عدالت آموزش

  اي مداخلهشرایط 

شدن مدارس  اقتصادمحور

یخصوص

  مقوله هسته

آموزش  سازي خصوصی

و  ينابرابر دیبازتول مثابه به

یبخش زیتما

  راهبردها

تقویت تعامل و جبران کمبودهاي (

)آموزشی

  پیامدها

تمایز بخشی آموزشی در سطح فردي، (

)اي منطقه- فضاییخانوادگی و 
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  گیري بحث و نتیجه -4

سازي در عرصه آموزش چگونه  سؤال اساسی پژوهش، بر این امر استوار بود که خصوصی

سازي در  در چند سال اخیر روند خصوصی. شود و در چه شرایطی منجر به نابرابري می

نگاه غالب . اي اساسی از یک تغییر رویه در مدارس حکایت دارد سئلهعنوان م آموزش به

چنین شده است که مدارس دولتی که آموزش رایگان را مبنا قرار داده بودند، توسط 

سازي آموزش را از دید  شده و به همین سبب خصوصی مدارس خصوصی به حاشیه رانده

آموزان و والدین  پروش و دانشمدیران آموزشی که در گیرودار و واسط نهاد آموزش و 

براي پاسخ به این سؤال کلی، از مبانی . آنها هستند، موردبحث و بررسی قرار دادیم

بر . اي که در حوزه نابرابري و خصوصی شدن آموزش، وجود دارد استفاده نمودیم نظري

؛ مایکل توافق، بوردیو و نظریه بازتولید/ اساس آن، نظرات بولز و جینتیس؛ ایده ناسازگاري

اپل؛ پداگوژي انتقادي مورد خوانش نظري قرار داده که این نظریات آنها را در . دبیلو

هایی که  پژوهش. چهارچوب یک بینش انتقادي براي تحلیل وضعیت موجود بکار بردیم

اند بیشتر متأثر از رویکرد مارکسیستی و انتقادي هستند  موضوع موردبحث را بررسی نموده

راستا با خصوصی  سازي آموزشی را هم توان گفت آنها خصوصی لی میکه در یک نگاه ک

هاي اجتماعی و اقتصادي دانسته و بر این امر تأکید دارند که آموزش  شدن در تمامی عرصه

  .نباید در راستاي خصوصی شدن قرار بگیرد

 توان گفت آموزش به دلیل ماهیت و کارکردهایش باید ابزاري با توجه به نتایج آنها می

اما پژوهش حاضر با مفروض قرار دادن این . براي عدالت و برابري در سطح جامعه باشد

سازي  نکته بیان داشت که آموزش نابرابر شده است و سبب این نابرابري، خصوصی

ها با بینش نظري انتقادي  ها و توأمانی آن هاي حاصل از مصاحبه با توجه به یافته. باشد می

توان گفت همخوانی و چفت و بسط نظري و تجربی  ي آموزشی میمأخذ از نظریات نابرابر

این امر سبب گردیده است وضعیت . ها و نظریات وجود دارد هاي حاصل از مصاحبه داده

مثابه امر پروبلماتیک آموزشی در شهر سنندج به
1

توان  به این معنا که می. گر شود جلوه 

                                                  
1. problematics
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ها و با  با تحلیل یافته. کند ي کمک میآموزش به میانجی خصوصی شدن به بازتولید نابرابر

شده در رابطه با موضوع موردبحث این هاي انجام دستمایه قرار دادن مبانی نظري و پیشینه

  . شود امر بهتر و بیشتر روشن می

ها به مقوالت  هاي مصاحبه در این پژوهش سعی شده است مفاهیم مستخرج از یافته

بیشتري در راستاي ماهیت و اهداف پژوهش به دست  پذیري تقلیل داده شود تا قدرت تبیین

اي وضعیت  اي، علی و مداخله اي به شرایط زمینه همچنین با استفاده از نظریه زمینه. دهند

هاي عرصه آموزش و  عنوان میانجی نابرابري آموزشی از نگاه مدیران آموزشی به

هاي نهادي آموزان و سیاست هاي میدان آموزشی در بین اولیا، دانش واسطه

ها پیامدهاي این وضعیت و همچنین  همچنین از دید آن. وپرورش پرداخته شد آموزش

اي ایجاد ها در بخش شرایط زمینه یافته. ها موردبررسی واقع شد راهبردهاي اتخاذشده آن

هاي تحصیل زمینه  شده در بحث نابرابري آموزشی حاکی از آن است که افزایش هزینه

  .در شهر سنندج فراهم نموده است نابرابري آموزشی را

یافته است و این امر را  هاي تحصیل در مدارس افزایش بر اساس نظر مدیران هزینه 

آموزان و گرایش به تحصیل، ترك تحصیل و  توان در وضعیت مدارس، وضعیت دانش می

همچنین . هاي آموزشی دید طبقاتی شدن آموزش و خصوصی شدن آن و باال رفتن هزینه

دهد چه  اي است که نشان می سپاري آموزش دولتی و کاهش عدالت آموزشی مقولهبرون

سپاري آموزش که  بر این اساس، برون. شرایط علی موجب نابرابري آموزشی شده است

زمان با کاهش تعهدات دولتی نسبت به آموزش عمومی بوده است سبب گردیده  هم

یگري بر این امر تأثیر گذاشته است موازات آن، شرایط د به. عدالت آموزشی کاهش یابد

این امر خود را در . که ذیل عنوان مورد بنگاهی شدن مدارس خصوصی بحث قرار داده شد

امنایی  افزایش مدارس غیردولتی، مدارس خاص مانند تیزهوشان، وابسته به دانشگاه و هیئت

غیرانتفاعی  شود افزایش مدارس هایی باعث می در شرایط کنونی استدالل. دهد نشان می

ها است؛ اما روایت  هاي باالي مدارس دولتی و ناکارآمدي آن توجیه شود، هزینه
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شوندگان از این امر حاکی از کاالیی شدن آموزش و تسلط روابط بازاري بر  مصاحبه

  . آموزش است

بندي ملموسی از تمایز بخشی  بندي و درجه دهند که سطح این عوامل و شرایط نشان می

نوبه خود سبب بازتولید نابرابري آموزشی  شهر سنندج وجود دارد که بهآموزشی در 

ترین پیامد را که تمایز بخشی آموزشی در سطح فردي،  همین شرایط، مهم. شود می

نابرابري در سطوح فردي و . کنند اي شهري را بازتولید می منطقه-خانوادگی و فضایی

وجود دارد که این نابرابري در  اي شهري در حوزه آموزشی منطقه-خانوادگی و فضاي

عنوان  با این اوصاف آموزش به. گر است هاي آموزشی جلوه دسترسی به امکانات و فرصت

کند؛ بنابراین مدیران  شود که نابرابري در جامعه را بازتولید می یک امري نگریسته می

ترین  ؛ که مهماند آموزشی راهبردهایی براي مقابله با این امر در سطح مدارس اتخاذ نموده

  .ها تقویت تعامل و جبران کمبودهاي آموزشی در مدارس دولتی است آن
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