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 مقدمه

پذیر نظام  ژة منقاد و فرمانعنوان یک ساز و برگ ایدئولوژیک برای تولید سو مدرسه به

دیگر خبری از گردیده است.   توان های نئولیبرالی کم فشار سیاستزیر ، حاکم

سوادی صفر هم ارزشی  خواهی و ارزش آگاهی و سواد نیست! دیگر حتی نرخ بی آرمان

های بورژوازی، و  آرمان لفنون متفاوت است...اندارد و اوضاع مدرسه با زمان رُشدیه و دار

که  توهماتیت، دموکراسی و باقی ش، بهداخواهانه آن، از سواد های مترقی ژست

کرد، امروز دیگر نه رنگ و  قند آب می اش متوسطداشت و حداقل در دل طبقه  زمانی

داری در انکشاف خود، دیگر فرصتی  که سرمایهچرا اش را!  بوی سابق را دارد و نه رونق

اند.  معنی شده هایی نگذاشته! و همه در برابر سود خصوصی، بی برای چنین رویاپردازی

ثروتی که قرار نیست خود را با  است. هسرمایمانده  تنها معنی امروز، تنها رویای باقی

ترین معنای حیات  چیز دیگری توجیه کند. ثروت برای ثروت! این تنها معنا و صادقانه

سرمایه است! رویابافان طبقه متوسطی نیز هرقدر به بزک دوزک این نظام با شعارهای 

اما در  پردازند، مدنی و دیگر اراجیف آن بیشتر می بشری و جامعه دوستانه و حقوق انسان

 فروشند...  واقعیت همه را به پول سیاهی می

 ترین شکل از این نظام آموزشی و مناسبات عریان ه است. و اینواماند نیز مدرسه

و  ؛ سیستمی غیربهینه، با اسراف و اتالف باالی توان انسانیاست آن اجتماعی حاکم بر

به  اند و رفتههواردرمدارس تقریباً از همه نظر پوسیده و ز. در تحقق اهدافش مفلس

آموز و معلم و کادر در آن راضی دید. همه به  توان شخص آگاهی را از دانش سختی می

و  اند و وقت دور هم جمع شده زندگی برحسب ضرورتتنها  نالند و گویا طریقی می

به خود  که یباالی مدرسه با جمعیت ماجرا نیست. گیرند! البته این همة هم را می انرژی

را به  هاهای زیادی از زندگی افراد و خانواده طور میانگین سالهب ،کرده استمشغول 

این موضوع به همان میزان که در واماندگی و افالس  سازد. مربوط ساخته و می خود
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ی براای است بالغ و مخوف وسوسه کننده و هولناک باشد،تواند مأیوسمدارس، می

 . ایجاد یک بازار بزرگ

کنم نشان دهم که این گسترش بازار در حوزه آموزش، چگونه با  متن تالش میدر این 

یازد. این  دست های مختلف کند به تولید ارزش در عرصه چیز سعی می کردن همه کاالیی

های نظام آموزشی را بیش از پیش مورد هجوم خود قرار  وضعیتی است که تمام عرصه

هایی از این گستره بازارها بگویم،  نمونه قصد دارم با نشان دادنداده است. همچنین 

تاکید تمام قوا بر نظام آموزشی به عنوان یک ارزش مصرفی، نه فقط یک اشتباه در 

بورژایی است که سعی در به انقیادِ سرمایه درآوردن  خرده ایرویکرد، که ادامة پروپاگاند

 ها دارد.  کارگران و به خصوص معلم

ثروت اجتماعاتی که در آنها تولید » نوشته است، "سرمایه"کارل مارکس در آغاز کتاب 

کاالهایی  «شود گر می جلوه« ه عظیمی از کاالتود»داری حکمفرماست به شکل  سرمایه

داری  و یک ارزش مبادله. در سرمایهکه دارای دو ارزش است. یک ارزش مصرف 

زند و به تولید  بازتولید مناسبات را حد میاست که منطق  ارزش مبادلهپیشرفته این 

انجامد. این حجم از ثروت یا تودة  سازی گسترده می عظیم کاال و همچنین کاالیی

تواند تنها در بازارهای کوچک محلی یا جمعه بازارها و ... جای  دیگر نمی عظیم کاالها

مختلفی گرفته است. های  شکل کاالها تر شده و به نسبتِ بگیرد. بازارها هر روز گسترده

کنند. نظامی که قرار  یاد می« نظام بازار»داری به عنوان  ای از سرمایه که عده طوری

های بازار مثل رقابت، عدالت اجتماعی، آزادی و رفاه را برای اجتماعات  است با ویژگی

خورد که دولت برای حفظ بازار  انسانی به ارمغان بیاورد. اما دائم با مشکالتی برمی

 شود.  ع و رجوع آن میکار رف به تدس

ها و  سنت ریها اس که بنده سمیکه برخالف فئودال میکن یم تیاشاره کفا نیبه ا جا نیا در

! مراد یرا در بازار آزاد گذاشته است. آر زیهمه چ یدار هیسرما ،و ارباب بودند نیزم

و . دیخر یبرا زیفروش، همه چ یبرا زیهمه چاست.  نیا یاز آزاد یدار هیسرما
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تواند حضور داشته باشد. در این بازار  می کاالعنوان  در این بین همه چیز تنها به

گسترده حتی خود خریدار و فروشنده نیز همچون کاالیی، توسط دالالن، قابل خرید و 

بر خود  یمتی. کارگران هم آزادند خود را در بازار عرضه کنند و آزادند هر قفروش است

بلکه کارگران باید زیر فشار گرسنگی و آنها را بخرد.  ستیور نمجب یبگذارند. اما کس

بازار آزاد! در منطق گی مدرن تن دهند. این یعنی:  های حیات، به این برده حداقل

 ندیفرا کیمناسبات در  نیتمام جوانب خارج از ا دارانه، هیسرما دیگسترش مناسبات تول

 سرمایه ن منطق انکشافِی. اندیآ یمولد درم یخود، به شکل رمولدیاز شکل غ یخیتار

 .شود یرا مشمول م یانسان اتیح یها تمام جنبه

های  به خود گرفته و هر لحظه نیز عرصهای  شکل گسترده ، در شرایط کنونی،بازار

را کاالیی انسانی روابط  شاپیش همةکند. وضعیتی که پی بیشتری را در خود منکشف می

چیز غیر از کاال )یعنی چیزی که قابل خرید و  در بازار قابل ارائه باشد و هیچ کرده تا

ها و  روژهها و پ شناسد. تمام طرح باشد( را به رسمیت نمی حامل ارزشفروش و 

از میدان صورت  در غیر این ،گوی بازار باشند ، پیش از هر چیز باید پاسخاه برنامه

 افتند.  می اجتماعی بیرون

بازار ". بخشی از این بازار بزرگ است "رستة دانش"یدان بزرگی است و م "بازار"

 آنچه در اینجا مهم است،. است بازار دانش هاینیز یکی از مهمترین عرصه "مدرسه

 و اجتماع ی مختلف در یک تاریخبازارها بودنِ منطق پیشروی و عمل دریکسان

مدخلی است به شناخت  ،مشخص است؛ اشکال و محتوایِ متفاوت هر رسته و حوزه

  یافتة آنچه در جریان است.یافته و کلیتتکامل

بر  ، دولت، مجلس و وزارت آموزش و پرورش،های توسعه در این وضعیت اصرار برنامه

، خود هم نتیجه ای کردن آموزش و پرورش «سرمایه»زی و درآمدزایی و سا خصوصی

. از این منظر است که آنتشدید چنین گسترشی در منطق بازار است و هم ابزاری برای 

دولت عالقمند »: کند میاظهار )سخنگوی وقت دولت(  "نوبخت محمدباقر" وقتی 
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با  یتیمامور نیچن یمشکالت آموزش و پرورش در کنارش باشد و برا ةنیاست در زم

از مجموعه  دیبلکه با م؛یببر شیاز پ یکار میتوان ینم یفرهنگ ونیلیم کیحدود 

و البته منظورش استفاده  ؛«میدانش آموز استفاده کن ونیلیم 13 یبرا یشتریب

شدن مدارس است.  «ای غیرهزینه» رسی و  سود های این نیروی بزرگ برای به رفیتظ

وجه از  چیبه ه»اقدام اظهار داشت:  نیدر دفاع از ا زیآموزش و پرورش ن ریوزو یا وقتی 

یا وقتی  .«میکن ینم ینیعقب نش یبه بخش خصوص یمدارس دولت تیریمد یواگذار

به  یمدارس دولت یدر دفاع از واگذار زیبرنامه و بودجه مجلس ن ونیسیکم یسخنگو

بار آموزش و پرورش  نیاول یامسال برا»: کند که میاظهار  یردولتیموسسان مدارس غ

 دیدو مدرسه را به صورت خر ای کی یطرح را شروع کرده و در هر شهرستان نیا

 بخشی از گیری بازار مدرسه، که های شکل اینها نه سرچشمه 1.«کند یخدمات اداره م

رونق آنند. بازاری شلوغ و پرتنش، که با تاریخی مشخص، ابزارهای انکشاف جدید و 

 خیرین» تشویقوزیر از  گیرد. کار می به خود برای چرخش چرخ بازاررا مختلفی 

آموزان و  که دانش کند صحبت می بودجههای ویژة  «جویی صرفه»و  «ساز مدرسه

، با هایی سخت ، صندلیپیکردرُ  های شلوغ و بی کالسمعلمان به خوبی آن را در 

آن را  ،های حقوق داقلها و ح التدریس امکانات حداقلی، و مسائل مربوط به پرداختی حق

 2کنند. لمس می

 

                                                           
 ییشکوفا ینو برا یو پرورش در انتظار فصل آموزش ؛93کشور در سال  تیو ترب میتعلایرنا،  1
کالس درس توسط  5/7 روزانهبه طور متوسط بعد از انقالب در » آموزش و پرورش: وقت ریوز 2
هزار همکار  25ما امسال »شد:  ادآوری یو .«ساخته و به آموزش و پرورش اهداء شده است نیریخ

هزار دانش آموز به تعداد دانش آموزان کشور اضافه شده  200حال  نیاما در ع میبازنشسته دار یفرهنگ
موفق  یانسان یروین یاما با سامانده میبود یفرهنگ یرویهزار ن 40حدود  ازمندیما ن طیشرا نیکه با ا

کد خبر: 17:22  ،1393بهمن  14یرنا،ا .«میرا جبران کن روین یکسر نیبدون استخدام ا میشد
81491021  
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 بازارِ مدیریتِ مدارس

 ،آموزان دانش مالی والدینِبر مشارکت  ،رورشپو از طرف دولت و آموزش اصرار این همه

 شود باعث می وکند  می ایجاد مدارس دولتی بازار برای "اقتصادی جذابی ظرفیت"

گیرد، و این عجیب است که  برای رسیدن به مدیریت و معاونت رقابتی شدیدی شکل

نسبت به دبیری، با توجه به  سمتِ مدیریت حقوقِ هزار تومان افزایشِ 400 – 300تنها 

 های بسیار آن، چرا ها و مسئولیت خصوص تابستان ایش ساعت کاری در هفته و بهافز

موضوعی که تنها با یک حساب و کتاب ساده قابل فهم ! باشداینقدر جذاب  تواند می

 . شود می

عنوان کمک تحت –هزار تومان  350نفری، از هر خانواده  700وقتی در یک مدرسة 

دریافت شود،  -توان دارند اجباری است آموزان که به مدرسه، که برای اکثریت دانش

 جنوبِ دولتی مناطقِ مدارسِ تجربة) شود!! میلیون تومان می 245 حدود مبلغ کل آن

تبدیل می   با ورود به بازارهای دیگر مالی، به سرمایهپول  انباشتِاین معموالً .(تهران

 شوند.

 بزرگ ةاز سرمای ،یکی از مدارس دولتی شرق تهراندر  ،های گذشته لبه یاد دارم سا 

وساز مسکن استفاده  ، در ساختهای کنکور برگزاری کالساز حاصل  ةانباشت شد

آوری شده  پول جمع از ارزش"گذاری در بازار  با سرمایهدولتی دیگری  ة. یا مدرسشد می

 !!"کرد محافظت می

 

 جانبی های بازار

های آمادگی و  و دوره  آموزشی های کمک ها، کتاب افزارها، بازی بازارهای فروش نرم

سالگی( و در واقع از بدو تولد کودک آغاز  6مهدکودک، پیش از شروع مدرسه )یعنی 
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های  دبستانی و دبستان، دوره متوسطه اول و دوم و در ادامه کالس گردد و با پیش می

 مقاطع دکترا تاآموزشی و...  هنری، کمکهای گوناگون  قسام آموزشگاهکنکور و انواع و ا

 دار است. مهاجرت و غیره ادامه برای، آمادگی  دانشگاه و پست دکترای

دارهای  این گستره بزرگ در ادبیات جا افتاده بازار امروز، مافیای خود را دارد و سرمایه

های هر روز در این زمینه  تا انکشاف گرفته ها گذاری سیاستاز بزرگ و کوچکی پشت 

 ضور دارند.ح

 

 آموز بازار خرید و فروش دانش

بازاری که سعی در  .است «آموز دانش»رونق خرید و فروش ، یکی از ابعاد این انکشاف 

  .شود تر می با پایان سال تحصیلی گرم و آموز و سرمایه بیشتر دارد جذب دانش

مدرسه های بازاریابی است که  آموز، تنها بخشی از تکنیک این شکل از جذب دانش

گیرد. در بازار هم همواره خریدار و فروشنده توسط  برای فروش خدمات خود به کار می

 شوند. دالالن خرید و فروش می

موضوع از این قرار است که مدارس آموز،  اما در مورد بازار خرید و فروش دانش

آموز داشته باشند و یا به  توانند درآمدی از دانش غیرانتفاعی یا دیگر مدارسی که می

 برایدنبال برندسازی از مدرسه خود و کسب رتبه و افتخارات هستند، به خصوص 

های مختلفی پیدا  اند که شکل وجودآورده هرقابت شدیدی ب 3«آموز پایه دانش»جذب 

خرید و یافته است. این  حیاتی برای مدارسهای اخیر شکلی  و در سال کرده است

                                                           
باشند.  ها می دبستانی ها یا پیش که برای دبستان سال اولی باشد. های یک مقطع می منظور ورودی 3

 برای متوسطه اول، منظور هفتمی است و برای متوسطه دوم: دهمی ها شامل می شود.
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حد شناخت به برخی از آنها  هایی است که به اختصار و در و ویژگی فروش دارای ابعاد

 پردازیم. می

 

 مدارس  بندی بازار سطح

مدارس امروز واست های مختلف تغییراتی به خود دیده  تنوع مدارس در ایران در سال

سازند که انتخاب در بازار را به  این تنوع طیفی را می نیز از تنوع باالیی برخوردارند.

ز بیشتری روی تر این سطوح نیاز به تمرک خود ببرند. بررسی دقیق ممکن باالترین حد

در سطوح  ها را توان آن از تنوع مدارس میدر یک بررسی ساده  وضوع دارد. این م

 18منوی »به  که ،بندی رسمی آموزش و پرورش در تقسیم کرد. بندی مختلف تقسیم

 ریغ» ،«یمدارس دولت»مدارس شامل نیا :از مدارس کشور معروف است «مدلی

 معارف» ،«یبدن تیترب» ،«ییامنا أتیه» ،«یدولت نمونه» ،«زهوشانیت» ،«یدولت

وابسته به  مدارس» ،«بزرگساالن» ،«ییآموزان استثنا دانش» ،«ثارگرانیا» ،«یاسالم

شبانه  مدارس» ،«یمدارس سماء وابسته به دانشگاه آزاد اسالم» ،«مختلف ینهادها

غیر از این  است.« شبانه»و « مدارس هوشمند» ،«ماندگار»،«راه دور از» ،«یروز

لفی هم توسط موسسات خصوصی و غیررسمی مخت های بندی ، رتبهرسمیبندی  سطح

 هایی بندی طبقهنیز محلی شفاهی و  و فارغ از آن به شکل ها از مدارس شده سایت

های  ها شاخص بندی این طبقه است. مرسوم بازار عامالنوجود دارد که بین مشتریان و 

دهند که تمام نیروهای مختلف درگیر در این میدان، در  مختلفی را مبنا قرار می

 ها نقشی فعال دارند. سروشکل دادن به آن

برندسازی هستند در  های فضای مجازی که به اصطالح مشغول به استفاده از بازاریابی

 این زمینه بسیارکارآمد است.
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 آموز  دانش قیمت

، ای که در پی نام و افتخار )و البته درآمد باال( هستند غیرانتفاعی و ویژهدولتی، مدارس 

. در مدارس از به مواد اولیه مناسب وجود دارددانند که برای برداشت خوب، نی می

ورودی سال اول  انآموز درصد دانشتا صد غیرانتفاعی این موضوع جا افتاده که هشتاد

 های جدی جهت ها استاندارها و آزمون اغلب آند شد. پس نتا پایان دوره حفظ خواه

 آموز بیشتر و از طرفی کیفیت باالتر تعداد دانش هرچه جذب ورودی قوی دارند. حال

، سود را باالتر خواهد برد. چرا که استفاده حداکثری از ظرفیت را در پی خواهد باشد

 20کند. معلمی که در کالس  دت متفاوت مینه به درآمد را به شداشت و نسبت هزی

. از نفره 40یا حتی  نفره 5گیرد که در کالس  دهد همان حقوقی را می فره درس مین

آید. همچنین کیفیت باالی  کادر آموزشی و غیره نیز پایین میهای  طرفی هزینه

 ،تر و آرامتر  خوان آموز درس تر و در کل دانش وز، یعنی معدل باالتر، حافظه قویآم دانش

کالس روباتیک، کامپیوتر،  .تر های تقویتی را گرم کند و بازار کالس تر میفضا را رقابتی

های  تا بتوان استعدادهای آن نابغه یدآ زبان، المپیاد، همه امکاناتی است که بوجود می

اشند. البته که برنده ب دکی در رقابت با اطرافیانکوچک بیشتر کشف شود و از همین کو

د و بهترین تبلیغ نیز ده مراقبتی و کنترلی را نیز کاهش میهای  چنین فضایی هزینه

 ویترینی از جوایزِآید، همراه با  بردها میها در بنرها و بیل سم آنهستند. نام مدرسه پای ا

 ای، استانی و کشوری. منطقه

کنندة کاال یا خدمات  حامل یا مصرف یا همان-دانش آموز در اینجا 

ثیر ف است و این در قیمت آن تأهای مختل دارای کیفیت -قابل مبادله آموزشی

، معدل بیست ست:اهای مختلفی  کاال دارای استانداردِ بندی کیفیت گذارد. این درجه می

  . آزمون المپیاد و ... برنده های آزمایشی،رتبة باال در آزمون
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 کاال: یهانامهضمانت

بندی شده و  مانند هرکاالی دیگری درجهموزان آ دانشدر این سیستم 

گردند و با هزار  آن حذف می کاالهای فاسد از .شوند گذاری می ارزش

، آموز و اولیا دانشهای مختلف درسی و انضباطی با  نامه و قراردادتعهد

ها باید اطمینان دهند  آن یآموزان و اولیا . دانشکنند سالمت کاال را تضمین می

که به لحاظ جسمی، روحی، رفتاری و مالی نسبت به مدرسه متعهدند. این تعهدات اولیه 

توجهی مورد  شود و در صورت بی گوشزد می «آموزان خاطی دانش»در طول سال به 

  گیرد. قرار می مواخذه

آموزان دارای  ان از استعدادهای درخشان تا دانشآموز چنین دانش هم

ای معلولیت هستند، شرایط استثنایی که به لحاظ ذهنی یا بدنی دار

ها به  این برچسب. گردند خورند و بعد در بازار ارائه می برچسب مشخص می

های  آموزان بین رشته د و دانششو ری نیز در هدایت تحصیلی انجام میت شکل جزئی

ی؛ و علوم انسان اتیادب ةرشت ،کیزیو ف یاضیر ،یتجرب علومشوند؛ توزیع میمختلف 

ح هدایت تحصیلی طری. رشته علوم و معارف اسالم؛ و کاردانش یا و حرفه یشاخه فن

آموزان به  کید برای هدایت دانشدر آن، که تأهای جدید  گذاری به خصوص با سیاست

های فنی هنرستان و کاردانش است، فضای دولتی را محدودتر کرده و  سمت رشته

 همین دلیل مدارس غیردولتی باز کرده است. بهای انتخاب در عرصة بهتری را برای فض

 نیاز به صرفِ است و تنها ممکنرسمی  های خشک استعدادیابیِ از برچسب رهایی

است.  زادشدن به بازار آتنها راه عبور از این برچسب متوسل بیشتر دارد، چرا که هزینة

 به عبارت دیگر برای اینکه خارج .گذاشت گران بازار گردن باید به تصمیمات تنظیم لذا

مدارس دولتی خارج شد. )جالب اینکه  تحصیلی رفتار شود، باید از چرخة تروال هدای از

های مختلف  آموزان را بین رشته سیستم هدایت تحصیلی نیز به شکلی طبقاتی، دانش
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تر بیشتر به  های ضعیف آموزان محله تحصیلی تقسیم کرده و به عنوان مثال دانش

 شوند.( ای و کاردانش ترغیب و هدایت می وحرفه شکال مختلف به سمت فنیاَ

 

 دانش آموزان خرید و فروشِ مکانیزمِ

ها و پخش  س مختلف چه در تلویزیون و دیگر رسانهرحتماً حجم تبلیغات وسیع مدا

تبلیغات اگرچه خود اهمیت  این دست اید. کت و ... را در سطح شهر دیدهانواع بنر و ترا

است و نه بهترین آن. اصوالً  موجود آموز دارد ولی نه تنها راه سزایی در جذب دانش هب

 بند بازدوهای دیگری چون  عمول( از راهطور م مدارس )حداقل در سطح تهران، به

  کنند. آموز استفاده می ارسال دانشجذب و برای ، و سرایدارها و معاونین مدیران

)چه دولتی و چه  با یک مدرسه در سطح دبستانعنوان مثال یک مدرسه راهنمایی  به

 ،به آن مدرسه ی ابتدایی آموزان فارغ التحصیل دوره ی ارسال دانشبرا غیرانتفاعی(

آموزان را به آن  شدان ،و آن مدرسه نیز به شکل پیشنهاد و یا ترغیب ،بندد می قرارداد

بر اساس –رود مبلغی  آموزی که به آن مدرسه می ی هر دانشاو به از دفرست مدرسه می

آموزان در ارتباط  )مدیری که شش سال با اولیای دانش .کندمیدریافت  -عرف معمول

است، شناختی نسبی از حدود نفوذ کالم خود بر اولیای مختلف دارد. در این بین او 

ای را  آموز مدرسه تواند برای آینده تحصیلی دانش آید که می نظر می بهترین فردی به

سال آینده آن  درصد از هزینه ثبت نام 20تواند تا  میحق الزحمه وی  اما .(معرفی کند

تماماً سود تلقی  متعارفِ مدرسه، ظرفیتِ مزید بر آموز دانشهر باشد. چرا که  آموز دانش

 4شود. می

                                                           
 دهند. میسری تنها معنی سود بیشتر  برای مدرسه میزبان، تعداد باالتر از حد سربه 4
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ب نص البته ممکن است مبالغی نیز توسط مدیران مدارس میزبان برای کسب اجازة

تراکت گرفته شود، معموالً مبالغی برای هماهنگی با مدارس  پخشتبلیغات و حتی 

تا در همان زمان  شود می آموزان داده زمان تحویل کارنامه به دانش دانستن یگر براید

 آموز حضور داشته باشند.  در جلوی درب مدرسه برای جذب دانش

پرورش که  و در مناطق آموزش )چهره(« نام به» توان از افرادِ در سطح دیگری نیز می

)مثالً مشاورین  روند کمک گرفت ها می درسه نزد آناولیاء جهت راهنمایی در انتخاب م

تواند این  مدارس، یا مسئولین تربیتی و معاونین آموزشی، یا حتی یک دبیر خوش نام می

یک  یایبهترین فضا را در کالس برای معرفیِ الق. دبیران مدارس، (کندنقش را ایفا 

 باشند. کتاب برخوردار میسسه یا مؤ

های خاص آموزشی،  آموزان به بنگاه دیگر برای جذب و هدایت دانش های شیوهیکی از 

سنجی، استعدادهای درخشان یگان و برگزاری امتحانات استعدادهای را برگزاری مشاوره

سسات ؤهای المپیاد )چه رایگان و چه با هزینه( است، اصوالً تمامی م و یا آزمون

آموزان و  دانش تماس های آوردن شمارههای مختلف بدلیل بدست آزمون زاریبرگ

آموزان و داشتن پشتیبانی و مشاوره، به بزرگترین  برگزاری جلسات با اولیاء و دانش

ها  اند. آن آموزان به اصطالح نخبه تبدیل شده خصوص دانش آموز، به دالالن دانش

 سسات بزرگؤبا مدارس و م ها را  نخبگان، آنکنند و پس از شناسایی  آزمونی برگزار می

طوری که با  رود،  آموزان نیز پیش می د دانشدایره معامالت تا خو کنند. معامله می

 مشاوره ن مشاوره بهداد، هر سال برای استفاده در تبلیغاتآموزان موفق در کنکور  دانش

 شود. قراردادهایی بسته می ،آموز جذب دانشو  تر آموزان سال پایین به دانش

این است که در  مهم نکتة ،آموز در این روزها است های عام جذب دانش ها شکل این

 ها، خصوص مدارس غیرانتفاعی و نمونه تم هیچ محدودیتی برای مدارس، بهاین سیس

 آموز وجود ندارد. برای جذب دانش
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 هولدینگ آموزشی

تر خود به  آمد، بازار مدرسه در شکل متکامل به اختصار آنچه در باال در ادامه منطقِ

بسیاری از مدارس که . است آمدههای آموزش( در مین )هولدینگهای تأ شکل زنجیره

مین أهای ت ین راه توسعه را در ایجاد زنجیرهدارای انباشت مالی بیشتر هستند، بهتر

مفید، ، یانرژی اتم خرد، شکل مدارس بزرگی مثل فرهنگ، سالم، بینند. به این  می

کنند. این مدارس از پیش دبستان  می «زنجیره مدارس»سیس اقدام به تأ ...مهدوی، 

حفظ کار الزم تنها  ،دانشگاه آموز به د دانشتا ورومشتری کرده و نام و جذب  بتث

 که کار بسیار سختی نیست. در این گونه مدارس به شکل مشخصی ،نیروها است

ها  خوانی با همکالسی و هم اقتصادی -اجتماعی مصاحبه با اولیاء برای سنجش طبقة

 گیرد.  نظر قرار میهای آتی مد و ظرفیت مالی الزم برای سال گرفتهصورت 

 شود: داده می این موضوع اینگونه توضیح بازار در ادبیات جدیدِ

کنند،  از آنجایی که مشتریان غالبا از ارزش و کیفیت خدماتی که دریافت می

برابر هزینه حفظ مشتری موجود  5هزینه جذب یک مشتری راضی نیستند و 

ها مجبورند که موجبات رضایت مشتریان را فراهم آورند، زیرا  است، شرکت

کند،  رضایت مشتری مزایایی دارد، از جمله مشتریان را از رقبا دور می

های نواقص را کاهش دهد،  تواند مزایای پایداری را ایجاد کند، هزینه می

دهان را  به جذب مشتریان جدید را کاهش دهد، تبلیغات دهان های هزینه

 5افزایش دهد و تداوم حمایت و وفاداری را تشویق کند.

                                                           
 .1396. تهران: انتشارات سخنوران. عیتوز یکانال ها یتینارضا لیبر دال ی: نگاه1396 د؛یسع مان،یپ 5
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گیرانه، نه تنها بد نیست بلکه به شدت  رس فیلترهای مختلف و سختگونه مدا در این

 دوستانِ ینِتر کند که قرار است نزدیک شود، چرا که اطمینانی ایجاد می مثبت درک می

د. این نباشتراز و حتی تراز باالیِ جامعه طبقه و همهای هم، از خانوادهفرزندانشان

ر آموزان همچنان اصرار د التحصیلی دانش ها بعد از فارغ مدارس متعهدانه حتی سال

 شده تحقق پیدا کنند. بینی حفظ روابط دارند، تا نتایج پیش

 

 ههای یک مدرسه غیرانتفاعی برای نمونبرخی هزینه

شود، در پنج روزِ  هشت ساعت کالس محاسبه می حداقل در روز یک کالس دبیرستان

 98-97شود. برای سال تحصیلی  ار میساعت کالس برگز 40کاری. پس در هفته 

. برای کنترل و تتومان اسهزار  20 تا 10 باال حدود ساعتی بیشتر قراردادهای دستِ

معاون آموزشی، یک معاون تربیتی و یک کالس نیاز به یک مدیر، حداکثر دو  9هدایت 

هزینه  (ماه)در  تومان میلیون 12 میلیون تا 9بین  دفتردار، یک سرایدار است. که تقریباً

برد. حال اگر بگوییم هزینه آب، برق و تلفن و گاز هم روی هم نزدیک به ماهی  می

سی تا چهل د راه اندازی یک مدرسه چیزی حدو شود. تا اینجا هزینةهزار تومان ب 500

 9که مناسب یک مدرسه  مکانکرایه  ینةشده است. اما هز )در ماه( تومانمیلیون 

. اما از مناطق شمالی تهران باشد را در اینترنت پیدا کردمباشد و البته بیشتر هم  کالسِ

چیزی حدود در خیابان سمیه  اتاقِ 13هفتصد متری و  برای یک خانةبه طور متوسط 

نفر و باقی مخارجِ  15ینه کار بیش از از دوبرابر هز ترشود. که بیش میلیون می 90ماهی 

 1080=12*90به این ترتیب هزینة کل در طول سال معادل  راه اندازی مدرسه است!

 میلیون تومان است. 1350میلیون تومان، در مجموع  270= 9*30میلیون تومان + 
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تولید شده  اضافیِ ادی از ارزشِزمین سهم زی )اجاره( نکته بسیار مهم این است که رانت

مدرسه است؛  مولدِ گرانکارآن به دوش  ورِدهد و جُ در مدرسه را به خود اختصاص می

 لمان، کادر، سرایدار و .... مع یعنی

-8آموز در مناطق متوسط و باال، بین با محاسبه درآمد کلیِ مدرسه، به ازای هر دانش

برای رسیدن به وضعیت میلیون تومان(،  11میلیون تومان در سال )به طور متوسط  15

نام تعدادی  به این ترتیب ثبت کند.( کفایت می1350/11آموز )دانش 123سری سربه

به  خالص رسیدن به سود سری و نی عبور از وضعیت سربهیع نفر(، 123بیشتر از این )

افزایش درآمد )افزایش تعرفة ورودی( و کاهش  عالوه بر اینکه .ازای هر نفر بیشتر

 نجامند.توانند به افزایش کلی سود بیا میها، امکانات و ...( هزینه )کاهش حقوق

 

 جایگاه معلمان در این بازار

کار  شود. معلمان همچون باقی کارگران جز نیروی در بازار عرضه می نیروی کار معلم

خود را به کار بیاندازند، باید در یک مدرسه  خود هیچ ندارند و برای اینکه بتوانند نیروی

ای که مالکیت آن در  اختیار معلمان نیست و به همین دلیل  استخدام شوند. مدرسه

خصوص برای معلمان  د. این موضوع بهنبرای کار باید نیروی خویش را بفروش

دچار اضطراب  ماه که برای قرارداد سال بعدخرداد تر است. هر سال غیرانتفاعی ملموس

زنی برای بیمه و قرارداد  در چانه زند،شود تا سرنوشت سال آینده را رقم ب و پریشانی می

و روزکاری و درس و غیره تمام توان خود را در مقابل نگاه معاون یا مدیر و یا رئیس 

 گذارد.  مدرسه غیرانتفاعی روی میز می

دلیل کار  ای خوب است به دانند که اگر مدرسه ها خوب می معلم

سسه یا مدرسه باشد که نیروی کار خود را به آن مؤ میکاری  نیروی

د، آن در و دیوار و تجهیزات توان ننبو هاها و کادر فروخته است. اگر معلم
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آموزشی نداشتند. همین طور هیچ سودی برای آن مدرسه به بار 

دانند  گرفت. معلمان می ای شکل نمی د. هیچ انباشت سرمایهدنآور نمی

نیروی کار در منظور استثمار ) که سرمایه حاصل انباشت کار مرده

برای استثمار کار زنده است. اما با  (را بوجود آوردهکه سرمایه گذشته 

این وجود هر سال تمام آن سرمایه و افتخارات و عناوین بر سر نیروی 

که در این  شما همین»شود تا بگوید  دفاع و منفردی کوبیده می کار بی

توانیم  تان کافیست! ما نمی کاریشوی برای رزومه  مدرسه مشغول می

  «بیش از این حد به شما حقوق بدهیم!

تر و با وجود ارتش ذخیره کاری  بازار خرید و فروش نیروی کار معلمی هر روز پر رونق

هر روز ست، ابیکار زیادی که امروز در بازار  کردة که به واسطه نیروی تحصیل

تر و امنیت شغلی آنان کمتر و دست  کار معلمی ارزان رو، نیروی تر و از همین رقابتپر

 شود.  تر می داران صاحبان سرمایه قوی باالی کارفرمایان و سرمایه

 کنند شده کار میکاری کسانی که در آموزش خصوصی شرایطِطبق آنچه گفتیم، 

کار خود چیزی برای فروش ندارد از نظر حقوق  نیروی معلمی که جز است. کاالیی شده

 شود. کار در وضعیت وخیمی گرفتار می کشیِ مزایا و امنیت شغلی و میزان بهرهو 

، اگر آگاهی خود را از موقعیت خود، مدرسه خط تولید آموزشبه عنوان کارگران  انمعلم

 تعرفةکه  ای در مدرسه دریسدانند ت میبه خوبی شند، آموز از دست نداده با و دانش

! معلم باید متغیر است، به چه معنی است میلیون 70تا ن میلیون توما 5از  نام در آن ثبت

ها به اندازه حقوق یکسال وی به  آموزانی در کالس کار کند که هر کدام از آن با دانش

آموز از یک  مدرسه پرداخت کرده است و با توجه به تفاوت قرارداد بسته شده با دانش

موز برای حضور در این بازار آ سو و معلم از سوی دیگر، تقریباً همیشه قدرت دانش
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بود! و این از طرف مدیر  بها باید مراقب کاالیی چنان گرانبیشتر است تا معلم. چرا که 

 د.شو ها و دیگر کارکنان گوشزد می مآموز، مدام به معل مدرسه و حتی خود دانش

و تحقیرآمیزی است، پذیرش اصول و تجربه تلخ  ة استخدام،مصاحب برای هر معلمی

های تستی مرتب و ارزشیابی  فر هر مدرسه که جایگاهی برای کنکور و آزمونقِرو

و را از زبان انگلیسی کند و از طرفی تمام توانایی ا معلمان به صورت ماهانه را ردیف می

هیچ ارتباطی »د که نگوی کید میزند. در آخر هم به تأ را محک می استعدادها و هنرها و

از )« و تنها باید درستان را بدهید و از کالس بیایید بیرونآموزان نباید بگیرید  با دانش

آموزشی را آموز بپردازد و انحصار ابزار  که مبادا معلم به کار خصوصی با دانش ترس آن

 (آموزشی شود.که در اختیار مدرسه است بشکند و رقیب آن سیستم 

دولتی معلمان به  سمان مدارس دولتی نیز خیلی متفاوت نیست. در مداروضعیت معل

شوند. اول بر اساس دورة تحصیلی، یعنی معلم دبستان یا دبیر  چند تیپ کلی تقسیم می

دروسی مثل ریاضی، اساس رشته درسی، یعنی ره اول یا دوم دبیرستانی. بعد بردو

بعد فیزیک، یا علوم و از این دست یا دبیر هنر و ادبیات و اجتماعی و دین و زندگی و.... 

س بندی و گروه شغلی که در حکم اسا منطقه و مدرسه، و در نهایت رتبه براساس

در این بازار کامالً را فراهم کند؛ تواند امکان درآمدزایی بیشتری  کاری است می سابقه

است که معلمی برای تعریف از خود، از ادبیات بازاریابی جدید استفاده کند و عادی 

 «.کنم ام، پس با هر قیمتی کار نمی من در آموزش برند شده»بگوید 

های تقویتی، کالس خصوصی و یا فروش جزوه و کتاب برای  برگزاری کالس مثالًیا 

نوع  ،فر است. همچنینبرخی دروس و سطوح و مدارس بیشتر و برای برخی کمتر یا ص

شغل  ی کهانمعلم گذار است؛ ثیرها در مدرسه بسیار تأ ز در رفتار آنشغل دوم معلمان نی

در  تحریرفروشی، فعالیتمسکن، لوازم بنگاهکار در  دومی، مثلِ بسازبفروشی،
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اسنپ، پادویی  رانندة خرید و فروش سکه و دالر و بورس دارند، یا ،های هرمی بازاریابی

 6کنند. با هم فرق می و غیره کنند می دیگران مغازة

 

 گیری  نتیجه

 «ارزش مصرفی»شود، تنها  هر بار که صحبت از دانش و مدرسه و دانشگاه میمعموالً 

شده یا  کم و هرفت ازدست «آموزشیِ کیفیت»ای که در  شود. ارزش مصرفی آن دیده می

ارزش  دارایشود. آموزش مانند هر کاالی دیگری  بازیافته یا به اوج رسیده مطرح می

 . سته نیز ای مبادله

بازار خرید و فروش ، از ایم ه آن اشاره کردهکه در باال باین گستره از بازارهایی 

 نظام سرمایه موزش، در بازار بزرگ تودرتویآموز، در کنار بازار مدرسه و بازار آ دانش

را برای  های مختلف اجتماعی و طبیعی تواند عرصه که تا آنجاکه می ابل فهم استق

در نظر نگرفتن مناسبات سرمایه و دید  ،بلعد و انباشت آن در خود می سودرساندن به 

های خاص، منجر به نگاه درخودمانده و تقلیل  محدود به ارزش مصرفی یا سیاست

 . شود ای می یافته

های  از این نسبت طرف و خارج هم بی« علم و دانش»از طرف دیگر هم باید گفت که 

کاالیی شدن »توان از  تواند وجود داشته باشد. به عبارت دیگر نمی مشخص طبقاتی نمی

تواند غیراجتماعی  علم نمی طبقاتی صحبت نکرد.« علم»کرد و از یک  صحبت« آموزش

تواند از شناختی صحبت کند که در خالء شکل  باشد و اجتماعی که طبقاتی است، نمی

تنها شیمی، فیزیک و ریاضی، پزشکی و ... نیز وقتی بورژوایی است، گرفته است. حتی 

 اند. اندوزی عامل سرکوب و انقیاد و ثروتوقتی مفید است که 

                                                           
 یابی معلمان همواره مد نظر قرار گرفته شود. این موضوع باید در تشکل 6
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مثالً اینکه ایران  ها، ی نسبتکنند با قطع کردن بسیار ها و افرادی سعی می اما گروه

تمام داری نیست! یا با گفتن اینکه  داری نیست یا شکل درستی از سرمایه هنوز سرمایه

های فالن دولت است و  پولی شدن آموزش هست مربوط به سیاست آنچه به عنوان

یا  ها، دولت بعدی بهتر عمل خواهد کرد، یا اینکه مشکل اصلی در فساد است و دزدی

آن را به نقدی  کنند سعی می گری ضعیف نهادهای مدنی و ... طالبهم عدم دموکراسی و

 تقلیلصرف  گذاری و یک رژیم سیاسی مدار، یا یک نوع سیاست یک سیاستدر مقابل 

رو است که  از آن "شدن نظام دانش پولی"برای این به اصطالح منتقدان فریاد از دهند. 

تا  ،دار شود خدشه و آکادمیک پژوهشی طرف مراکز علمی و بی -اصطالح به– وجهة

کشان جا  بتوانند همزمان هم از توبره بخورند و هم خود را دردمند کارگران و زحمت

گرایانة خود یک برنامة مبارزه با فساد، یا یک دولت دموکرات  بزنند و از جایگاه نخبه

تحمل  کارگر برای آوری بیشتر طبقه کارگر یا سیاستی برای تاب بورژوا اما حامی طبقه

های سال است که  که سال است در حالیهای نئولیبرالی تجویز کنند. این  بیشتر سیاست

هایی دید که دائم از  زیر پروژه توان میهای علمی دانشگاهی، را  اسامی هیئت

د و بابت گوین سازی و رفع فساد می در شفاف معجزه آسای آنسازی و نتایج  خصوصی

 د.رندرآمدهای پولی بسیاری هم داآن 

ارس و دانشگاه غیرانتفاعی و بروزش لزوماً در مد نتیجه ونظام طبقاتی در آموزش 

. پس وقتی محدود و نیستبه این فضاها محدود  ، و تنهااست شدن آموزش نبوده پولی

ارها شود، بهتر است به جای آنکه فریب شع های مشخص مطرح می شعاری و با برچسب

 ،آیندمند به نظر می جویانه، یا انسانی و دغدغهکلماتی که عدالت-و کلمات را بخوریم 

 نورپردازانی به سمت خودِ نمایش شعارها ها را از روی صحنةژکتوروپرنخست، 

مشغولند بچرخانیم و ببینیم  در دانشگاه یا دیگر نهادهای بورژواییکه  )روشنفکران(

. باید دید چگونه برند سود میآن  ةوحشیان وتازِنظام طبقاتیِ موجود و تاختاز چگونه 

های  در نصایح و کارشناسی تواندخود، میساحت قدسی  ی مانند دانشگاه، با حفظِنهاد

آنکه  .در برابر وضع موجود را تجویز کندگری پذیری و مصالحه انعطاف هایِزمینهخود 
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شدن نیز  پولیداند که پیش از  ، خود میآورد برمی «شدن دانش و آموزش پولی» فریادِ

نظام آموزش طبقاتی بوده است و بدون آنکه اسم پول را بشنوی و قیافه پول را ببینی، 

 خورده است. آن بوی پول به مشام می بالقوه و بالفعل های در تمام گوشه گوشه

میدانی است که یکی از « بازارِ دانش»بازارها، استیالی عریانِ  سرمایه و در عصر

بازارِ »تواند نام  شود. این بازار که می وزش و پرورش تشکیل میهای آن ذیل آم رَسته

مدارس بوجود نیامده است، اما با هر چه  "شدن خصوصی"نیز به خود بگیرد، با « مدرسه

شدن مدارس و با انکشاف هر چه بیشتر تمام ابعاد این بازار، شکل بلوغ تر خصوصی

طرف  یکاز  بوجود آورده است؛ای را  د. این موضوع شرایط ویژهیابمی یتر یافته

بیشتر  هایی برای درآمدزاییِ های مداوم برای بازکردن عرصه های پیاپی و پیگیری طرح

شدن، مدیریت گو های بحران مالی، کمبود بودجه، ناتوانی در اداره، پاسخ واژهبا کلیدکه 

حامیان تر و ... ]از طرف وزیر و برخی نمایندگان مجلس و دیگر  کارآمد، کار دلسوزانه

 دادوفریادِ )کامل کنندة( طرف دیگر . ازشود سازی[ مدام در گوش شنیده می خصوصی

شدن،  که پولیشود  را شامل می...[  حسینی،ای مشخص ]سالمت، مالجو، راغفر،  عده

های نئولیبرالی تکفیر  با بِرَند سیاست سرمایه های در انقیادِ ، همچون چپرانت، فساد

، ارزش «ارزش مصرفی آموزش»در حقیقت این گروه با انحراف افکار به سمت  .کنند 

که از  همزمان وکنند  مناسبات اجتماعی حاکم بر آن را از نظرها پنهان میمبادله و 

کنند و  شدن حمایت می گویند باز از خصوصی شدن بد می و خصولتی  شدن خصوصی

هایی هستند که تندترین  ها ضد نئولیبرال این] .کنندخصوصیِ واقعی را پیشنهاد می

از  آن حمایتِو ای  ایدئولوژی تنش آفرین منطقه نقدِ ،انتقاداتشان به جمهوری اسالمی

دادن پول به "لبنان و سوریه و عراق است. روی دیگر نقد پولی شدن آموزش آنها، 

-وار این دسته چپ حماقتاست. این است ابتذال و کوته نظری  "نیروهای منطقه

 [رفت...گی و حماقت را ساده گ بورژواها. و البته نباید این حجم از ساده



 

21 
 

باید در این مورد هوشیار و آگاه عمل کنند و با هر  7معلمان های واقعیِ  و تشکل انمعلم

رد خام نداشته باشد. بلکه با ا منتقد و دلسوز جا می زند، برخوفرد و گروهی که خود ر

سرمایه نسبت به تضاد اصلی  هوشیاری برآمده از درک مادی مناسبات اجتماعی حاکم

نماهایی که مصداق شریک دزد و این دلسوزنماها و متقد یعنی کار و سرمایه، با آن،

کنند رگ خواب همراهی آنان را  می  سعیکشان  اند و با دلسوزی از زحمت رفیق قافله

ضد فساد و ضدنئولیبرالِ ضدتنش با آمریکا و  ،ای دموکراتیکه بدست آورند و نسخه

تجویزها بیش از آنکه منافع طبقه کارگر را در پی ، تمام این کنند اروپا را تجویز می

شان از غارت و استثمار  داشته باشد، خواسته بخشی از نیروهای بورژوازی است که دست

یعنی « مردم»گردند که باید به دست  تر است و بدنبال فرجی می و استعمار بسته

ر یک ماهیت تواند د ه است و میاکثریتی که هوشیاری طبقاتی خود را از دست داد

هوشیاری  شوند. ، گشودهدر صحنه حاضر «ملت»و  «شهروند»، «مردم»چون  انتزاعی

و بیداری کامل و ایستادگی بر تضاد کار و سرمایه تنها مالک درست طبقه کارگر برای 

 رسیدن به شناخت صحیح و پیگیری منافع خود است.

 1398 مهر

 علی عسکرنژاد

                                                           
برای  معلمی، زمینه های صنفی معلمان و فاصله افتادن از بدنة د تشکلهای شدی متاسفانه طی سرکوب 7

ها با  جبران این ضعف فراهم شده تا در جهت ها )مانند کانون صنفی معلمان ایران( برخی از تشکل
در کنار و   های صنفی خود را از دست داده تمام ویژگیبا معلمان  «مجازیرابطه »ایجاد یک 

ینه بسیاری خطاهای بعدی . چنین اشتباهی زمدنقرار بگیر طلب و انحرافیِ کارگری فرصتهایی  جریان
یابی  د بلکه چون نمادی از تشکلنمعلمان باش ند نمایندةتوان را نیز فراهم کرده است و نه تنها دیگر نمی

های صنفی قدرت و مشروعیت  تشکل د.نکن یابی را در معلمان تضعیف می تشکل شکست خورده، روحیة
با  نفی با رابطه مجازی و تلگرام که بعضاًالت صگیرند و جایگزینی این تشک خود را از بدنه خود می

های  رو شده است، نشان از نفوذ سیاست هم روبه« فرنگیس بختیاری»استقبال شدید بعضی افراد مثل 
بورژوایی و ضدکارگری به صفوف کارگران است. موضوعی که باید در فرصتی دیگر و در جای خود به 

 دقت بررسی شود.


