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 چکیده
 هایمطالعات برنامه. آموزان نیستای برای بهبود دستاوردهای دانشهای تحصیلی استراتژی ثابت شدهکوپن

های های تحصیلی نسبت به موفقیتدهد که خطرات سیستمهای ایاالت متحده نشان میالمللی کوپن و برنامهبین

 چربد. التحصیلی میها و دستاوردهای محدودش در نرخ فارغناچیز آن در نمرات آزمون

* 

ووس ایده اختصاص بودجه آموزش عمومی از طریق  ، وزیر جدید آموزش ایاالت متحده، از حامیان سرسخت0بتسی د 

د نام فرزندان خودهد تا از پول مدارس دولتی برای ثبتکوپن به مدارس خصوصی است که این امکان را به والدین می

ارائه « انتخاب مدرسه»ها تحت عنوان در مدارس خصوصی، از جمله در مدارس مذهبی استفاده کنند. این کوپن

کند دهد، رقابت ایجاد میهای بیشتری در مورد محل تحصیل فرزندشان میکه به والدین انتخاب ایشوند؛ نظریهمی

بخشد )مدارس چارتری، اگرچه به لحاظ فنی از نظر بودجه و مقررات و بنابراین عملکرد مدارس ضعیف را نیز ارتقا می

لیدی در بحث استدالل انتخاب به شمار های کها مشابه مدارس دولتی هستند اما یکی دیگر از مولفهحاکم بر آن

راتژی کارگیری استهای اصلی سیاستی برای دووس هستند(. نامزدی و تایید دووس در این سمت، بهروند و از اولویتمی

های آموزشی برای دانش های بهبود مدارس در جهت افزایش خروجیسازی را در جدال میان سایر استراتژیخصوصی

 دید کرده است. آموزان و مدارس تش

ها، به این بحث عمق ببخشد. مطالعات مربوط به بندی شواهد مبتنی بر کوپناین گزارش به دنبال آن است تا با جمع

های فلوریدا، های مقیاس وسیع در چندین شهر ایاالت متحده از جمله ایالتمحور، حتی در برنامههای کوپنبرنامه

وزان و آمهای محدودی را در پیشرفت دانشیلی و هند در بهترین حالت پیشرفتایندیانا، لوئیزیانا و همچنین در ش

که  رسدها افزایش یافته است هم به نظر میدهد. در موارد معدودی که نمرات آزمونعملکرد منطقه تحصیلی نشان می

اصلی باشد.  های دیگری از جمله افزایش مسئولیت پذیری عمومی و نه رقابت میان مدارس خصوصی محرکمحرک

های مدارس خصوصی که در چندین مطالعه آموزان استفاده کننده از کوپنهمچنین نرخ باالی فرسودگی میان دانش

هایی ایجاد کرده است. دومین برنامه بزرگ و بلند مدت کوپنی در ایاالت متحده در میلواکی به آن اشاره شده، نگرانی

آموزان چه در مدارس خصوصی و چه در مدارس ستاوردهای تحصیلی دانشنیز هیچ مدرک محکمی گواه بر تفاوت در د

 دهد.عمومی به دست نمی

                                                           
1 Betsy DeVos 
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التحصیلی از دبیرستان و های کوچک در مدارس کوپنی است )نرخ فارغای که شواهد حاکی از پیشرفتدر تنها حوزه

وزان آمرد نتیجه مدارسی است که دانشای وجود ندارد که نشان دهد آیا این دستاونام در دانشگاه( نیز هیچ دادهثبت

ان التحصیلی از دبیرستها است. همچنین نرخ فارقکنند یا حاصل عملکرد مثبت آنتر را حذف میبا عملکرد ضعیف

اصل هایی بسیار چشمگیرتر از تاثیر ناچیز حسال گذشته در مدارس دولتی بسیار پیشرفت کرده است؛ پیشرفت 01در 

 پنی.از حضور در مدارس کو

بخشند )نمرات آموزان را بهبود میها به طور قابل توجهی دستاوردهای دانشفقدان شواهد مبنی بر این که کوپن

التحصیلی حکایت دارند، نشان ها بر نرخ فارغها( در کنار شواهدی که در بهترین حالت از تاثیر ناچیز کوپنآزمون

آموزشی به جای اولویت دادن به برابری و مسئولیت پذیری عمومی،  دهد که یک ترجیح ایدئولوژیک به نفع بازارهایمی

ل های موجود، ایدئولوژی دلیراند. با توجه به ریسکهای کوپنی را به پیش میهمان نیرویی است که گسترش برنامه

 کافی برای تغییر به سمت کوپنی شدن نیست. این خطرات شامل افزایش تبعیض و جداسازی در مدارس، از دست

های تجربه موقعیتدادن امکان یک تجربه آموزشی مشترک است و امکان این مسئله که یک موجی از معلمان جوان کم

 تر در مدارسدرآمد در مدارس خصوصی را پر کنند، امنیت شغلی و مزایایی را که روزی به معلمان باتجربهشغلی کم

 گرفت از میان خواهد برد.عمومی تعلق می

آموزان در زمینه  خدمات آموزشی بهتر عالی به همه والدین و دانش« انتخاب»دهد که دادن یک ن میاین گزارش نشا

ها انجام شود؛ با ارائه فهرستی از است که با حمایت و تقویت مدارس عمومی در همسایگی هریک از آن

ائه آموزان، ار و تابستانی دانش های بعد از مدرسههای اثبات شده از آموزش ابتدایی گرفته تا برنامهگذاریسیاست

آموزان. همه آموزش ضمن خدمت پیشرفته به معلمان و همچنین یک برنامه پیشرفته برای ارتقای سالمت و تغذیه دانش

 آموزان کوپنی )اگر اصال بازدهیاین موارد، بازدهی بسیار باالتری از بازدهی ناچیز تخمین زده شده برای برنامه دانش

 آورد.ه ارمغان میداشته باشد( ب
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 مقدمه
دهد که دستاوردهای سال گذشته نشان می 52های آموزشی در ایاالت متحده در طی تحقیقات گسترده درباره کوپن

ای است که حاوی مقدار مشخصی از آموزان در بهترین حالت ناچیز است. یک کوپن آموزشی در واقع گواهینامهدانش

ای به انتخاب خودشان  که این کوپن را قبول کند از توانند در هر مدرسهآموزان میبودجه عمومی است و والدین دانش

گر ای به برنامه دیها از برنامهپذیرند(. مقررات حول کوپنها را میآن استفاده کنند )معموال مدارس خصوصی این کوپن

 متفاوت است.

مدارس دولتی و « انحصار»ها شکستن از کوپن مطرح کرد، هدف 0(0522همان طور که در ابتدا میلتون فریدمن )

شود. فریدمن و ها برای مدرسه فرزندانشان است که شامل مدارس خصوصی هم میافزایش قدرت انتخاب خانواده

کنند که یک بازار آموزشی که شامل مدارس خصوصی است که در زمینه مالی با ها  استدالل میدیگر حامیان کوپن

تر به مخاطب ارائه و  نیازهای مصرف کننده را به شیوه تواند در نهایت تحصیل را ارزانکند مییمدارس دولتی رقابت م

موثرتری برآورده کند چرا که آموزش خصوصی از آموزش دولتی کارآمدتر است. مقررات بیشتری برای مدارس چارتری 

ایالت، یک شهرستان یا یک ناحیه  نسبت به مدارس کوپنی خصوصی وجود دارد زیرا مدارس چارتری باید توسط یک

آموزشی از دریافت بودجه تنظیم مقررات شوند و همچنین مشمول پاسخگویی عمومی هستند. اما ماهیت این مدارس 

کماکان خصوصی است. در واقع، مبنای فلسفی استداللی که پشت تشکیل مدارس چارتری است با مدارس خصوصی 

وصی مصرف کننده و حساس به هزینه )مدارس چارتری( در رقابت با مدارس یکسان است؛ از جمله این که مدارس خص

 (.70551دهند )چاب و مو، ها ارائه میدولتی، بهترین آموزش را به اکثر خانواده

های کوپنی در میلواکی، کلیولند، نیویورک، واشنگتن دی سی، دیتون، اوهایو، و ایالت های فلوریدا، ایندیانا، برنامه

درآمد طراحی شده است. موزان کمآها برای دانشها در این شهرها و ایالتو غیره انجام شده است. تمام طرح لوئیزیانا

های کوپنی وجود دارد که به شدت مورد بررسی قرار فراگیر برای طرح-اما در کشورهای دیگر مثل شیلی مشمولیت ملی

، 3ایوان و کرنویآموزان )برای مورد شیلی به مکدانش گرفت و نتایج مشابهی داشت: اثرات ناچیزی بر دستاوردهای

هایی ها آزمایشها به دقت ارزیابی شدند. برخی از این مطالعات بر روی کوپنمراجعه کنید(. بسیاری از این طرح 5111

به  هاکنند و در طی این آزمایشها فرزندان خود را داوطلب حضور در مدارس خصوصی میهستند که در آن خانواده

ر های دیگگیرد در حالی که خانوادهها به طور تصادفی کوپن برای حضور در مدرسه خصوصی تعلق میبرخی خانواده

امل آموزان را شها اغلب تعداد کمی از دانشروند. آزمایششان به مدارس دولتی میکنند و فرزندانکوپنی دریافت نمی

 0ند.روآموزان در یک مدرسه خصوصی به شمار میین اثر حضور دانششوند اما روشی بسیار قابل اعتماد برای تخممی

                                                           
1 Milton Friedman 

2 Chubb and Moe 

3 McEwan and Carnoy 2000 

های حاضر در این آزمایش،  تمایل خود را برای فرستادن فرزندانشان به مدارس خصوصی با داوطلب شدن از آن جایی که همه خانواده  0

شود که  ثها به دانش آموزان در این آزمایش باعبرای کوپن به طور ضمنی اعالم کردند، در عمل انتظار می رود که تخصیص تصادفی کوپن
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زان را آموها به طور قابل توجهی دستاوردهای دانشتحقیقات حاکی از آن نیست که کوپن
 بهبود می بخشد

دارس مآموزان از طریق تامین مالی دولتی برای حضور در کنند که ارائه فرصت به دانشها استدالل میمدافعان کوپن

خصوصی به جای مدارس دولتی در دو سطح دستاوردهای قابل توجهی به همراه دارد: اول دستاوردهای فردی 

آموزانی که در مدارس دولتی آموزان از حضور در یک مدرسه کارآمدتر )خصوصی( و دوم سود بیشتری که دانشدانش

 شود.مدارس دولتی میبرند که باعث پیشرفت باقی مانند از رقابت با مدارس خصوصی می

هایی بر روی ، آزمایش0551دهند. در اواخر دهه بیشتر مطالعات در این حوزه، ادعای اول را مورد آزمایش قرار می

(. آزمایش 51110های کوپنی در شهرهای واشنگتن، دی سی، و دیتون، اوهایو انجام شد )هوول و همکاران برنامه

های دوم تا پنجم را در مدارس خصوصی رآمدی بود که از طریق کوپن کالسدآموزان کمنیویورک، که شامل دانش

آموزان کوپنی پیشرفت قابل توجهی را گذرانده بودند، تنها آزمایشی بود که بعد از سه سال برای هر گروه از این دانش

س تحصیلی نمایان شد پوست فقط در یک کالآموزان سیاهها  برای دانشها نشان داد و این پیشرفتدر نمرات آزمون

زده تر نشان داد که این دستاوردها بیش از اندازه واقعی تخمین های دقیق(. با این حال، بررسی5111)مایر و همکاران، 

مورد تحلیل، لحاظ نشده  آموزان در نمونهشده بود و به لحاظ آماری معنادار نبودند چرا که بخشی از گروه پایه دانش

بزرگی به بار آورد « هایخسارت»ها در دیتون و واشنگتن دی. سی چنان (. این آزمایش51127، بودند )کروگر و ژو

آموزان کوپنی که این مدارس را در طول دوره آزمایشی ترک کردند( که هیچ تخمین معتبری از آثار و پیامدهای )دانش

 توان استنتاج کرد.های کوپنی نمیبرنامه

 توسط کنگره تامین مالی و در سال یک طرح کوپنی متاخرتر در 
 
واشنگتن دی. سی )برنامه بورسیه فرصت( مستقیما

آموزانی که برای درآمد بودند. به تعدادی از دانشآموزان کماجرای آن آغاز شد. جامعه هدف این برنامه نیز دانش 5112

ت که گرفارس خصوصی تعلق میهایی برای مدمشارکت در این برنامه داوطلب شده بودند به صورت تصادفی کوپن

ها تعلق گرفت در دو گروه مورد ارزیابی قرار آموزانی که کوپن به آنها مدارس مذهبی/کاتولیک بودند. دانشبیشتر آن

وارد شدند(. این ارزیابی هیچ  5112هایی که در سال وارد این برنامه شدند و آن 5112آموزانی که در سال گفتند )دانش

از  التحصیلیی در نمرات خواندن یا ریاضی در میان این افراد این نمونه نشان نداد اما نرخ فارغپیشرفت چشمگیر

آموزان کالس نهم یا باالتر به میزان قابل توجهی بیشتر بود و بنابراین توانستند در دوره انجام دبیرستان در میان دانش

ترین بخش برنامه بورسیه فرصت، (. با این حال، جالب5102التحصیل شوند )ولف و همکاران، این ارزیابی نیز فارغ

 011تا  51آموزان برای شرکت در حدود صندلی( بود که از طریق این برنامه به دانش 0011های نسبتا کمی )موقعیت

هزار  01واشنگتن دی. سی حدود  5112مدرسه خصوصی  ناحیه در طول دوره ارزیابی اختصاص داده شد )در سال ،

                                                           
انداز تحصیلی فرزندانشان ارتباط متقابلی نداشته باشد. انگیزه والدین، منبع اصلی ها برای بهبود چشموضعیت کوپن با انگیزه خانواده

 سوگیری در این آزمایش در برآورد اثرات مدرسه بر عملکرد تحصیلی دانش آموزان است.

1 Howell et al. 

2 Krueger and Zhu 
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کرنوی، ها )کنندگان کوپنلتی و چارتری داشت( و همچنین نرخ باالی اقدام به تغییر مدرسه در میان دریافتمدرسه دو

5115.) 

ندیانا در شوند. برنامه ایهای ایندیانا و لوئیزیانا اجرا میهای کوپنی مورد ارزیابی قرار گرفته، در ایالتترین برنامهتازه

کند. درآمد تا متوسط برای حضور در مدارس خصوصی ارائه میآموزان کمبه دانشهایی را آغاز شد و کوپن 5100سال 

آموز هزار دانش 22توانند کوپن تامین شده توسط بودجه عمومی را به بودجه خصوصی ضمیمه کنند. حدود والدین می

 آموزان کوپنی را در طینشکوپن دریافت کردند. یک ارزیابی بر برنامه ایندیانا، نمرات دا 5100تا  5102های در سال

 تری در ریاضی و خواندن درکرد و به طور چشمگیری نتایج ضعیفهای زمانی مشابه با مدارس دولتی مقایسه میروند

(.  یک برنامه کوپنی ایالتی در 5102آموزان کوپنی نشان داد )برای دیدن خالصه این ارزیابی: دینارسکی، میان دانش

درآمد را نیز جامعه هدف خود قرار داد، در حال حاضر نزدیک به آموزان کمآغاز شد و دانش 5110لوئیزیانا که در سال 

روند. این برنامه هم مورد ارزیابی قرار گرفت. پژوهشگران از آموز کوپنی دارد که به مدارس خصوصی میدانش 0111

آموزان کوپنی  مدارس خصوصی در آزمون دانشیک روش شبه تجربی استفاده کردند و باز در این مورد نیز دریافتند  که 

کردند ایالتی نمرات بسیار کمتری در ریاضی و خواندن نسبت به گروه کنترلی که در مدارس دولتی لوئیزیانا تحصیل می

 (.5102به دست آوردند )دینارسکی، 

ها را از اعتمادترین تخمینقابل آزمایش نیویورک، دومین آزمایش ایالت واشنگتن دی. سی و  ارزیابی برنامه لوئیزیانا،

اقل ها حددهد. با وجود این، حامیان کوپنآموزان در زمینه خواندن و ریاضی به دست میها بر عملکرد دانشتاثیر کوپن

کنند، شهری که دومین برنامه های هدفمند )با جامعه هدف مشخص( بر برنامه شهر میلواکی  تمرکز میدر مورد کوپن

شروع شده است( در آن اجرا  0551ترین برنامه کوپنی در حال اجرا )که از دهه عد از ایندیانا( و طوالنیبزرگ کشور )ب

 0MPCPیا « برنامه انتخاب والدین میلواکی»های آموز با استفاده از کوپنهزار دانش 50شود. در حال حاضر حدود می

هم به مدارس دولتی میلواکی )که شامل مدارس آموز هزار دانش 02کنند و حدود در مدارس خصوصی تحصیل می

ها از روند؛ این مقدار )همراه با واشنگتن، دی سی، و نیواورلئان( یکی از کوچکترین سهمشود( میچارتری هم می

سال است که یک منطقه انتخابی برای  51نام در مدارس سنتی دولتی در سراسر کشور است. میلواکی تقریبا ثبت

توانند از بین مدارس دولتی سنتی، مدارس دولتی مگنتی، مدارس آموزان میشود )یعنی دانشتحصیل محسوب می

مدارس خصوصی کوپنی انتخاب کنند  7چارتری )اگر چنین مدارس در دسترس باشد( و در صورت واجد شرایط بودن

ای در یک نفر در مدرسهآموز فقط (. در نتیجه از هر چهار دانش5110که کجا تحصیل کنند( )کرنوی و همکاران، 

وزان داشته آمتوجهی بر پیشرفت دانشمحدوده محله خود تحصیل می کند. اگر انتخاب محل تحصیل تأثیر مثبت قابل

آموزان باشد، میلواکی باید در میان نواحی تحصیلی شهری باالترین امتیاز را در سراسر کشور به دست آورد. دانش
                                                           

1 Milwaukee Parental Choice Program 

درصد خط فقر فدرال  002شد که درآمد خانوار زیر در اصل، واجد شرایط بودن برای اخذ کوپن در میلواکی بر اساس این تعیین می  7

برای  درصد واجد شرایط 551درصد زیر خط فقر و  211باشد. در حال حاضر این درصد افزایش یافته است به طوری که امروز خانوار باید 

ن های اضافی از دریافت کنندگاهای خصوصی باشد که مجاز به دریافت هزینهدریافت معافیت از پرداخت شهریه در آن گروه از دبیرستان

 کوپن هستند.
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آموزان مدارس دولتی آموزان مدارس دولتی این ایالت پیشی بگیرند و دانشانشمدارس خصوصی میلواکی باید از د

 سنتی باید به دلیل رقابت شدید مدارس خصوصی و چارتری دستاوردهای بزرگی کسب کرده باشند.

بار تآفریقایی-دهد. دانشجویان آمریکاییبا این حال، هیچ یک از این موارد، مدارس میلواکی را به خوبی توضیح نمی

 دو سوم دانشجویان میلواکی را تشکیل می دهند، دریافت کنندگان اصلی این کوپن ها هستند. بنابراین 
 
که تقریبا

 Bو  Aهای در این ناحیه تحصیلی اهمیت دارد. شکل« انتخاب»ها در ارزیابی تاثیر کلی عامل عملکرد تحصیلی آن

های ریاضی و ( در مهارت0NAEPابی ملی فرآیند آموزشی )پوست کالس هشتمی را در ارزیآموزان سیاهنمرات دانش

پوست کالس هشتمی در آموزان سیاهکند. دانشناحیه تحصیلی شهری در یاالت متحده مقایسه می 02خواندن در 

آموزان در همه شهرها به جز دیترویت )منطقه شهری دیگری که عامل تری نسبت به دانشمیلواکی نمرات ریاضی پایین

پوست کالس هشتمی میلواکی آموزان سیاهانتخاب مدرسه در آن در سطح باالیی قرار دارد( کسب کردند. دانشقدرت 

پوست کالس آموزان سیاهها نسبت به دانشتری از خود نشان دادند. آندر مهارت خواندن حتی عملکرد ضعیف

این که در نمودار نشان داده نشده است اما ترین نمرات را کسب کردند. با ناحیه تحصیلی دیگر پایین 05هشتمی در 

 دهد. شهر دیگر نیز همین الگو را نشان می 02ها برای کالس چهارمی NAEPبررسی نمرات 

آموزان سایر تری نسبت به دانشپایین NAEPآموزان میلواکی در ابتدا حتی نمرات این امکان وجود دارد که دانش

، نمرات به مراتب 0550، پس از اجرای طرح کوپن فعلی در سال 5111ه مناطق شهری کسب کردند و از اوایل ده

 توانیم این فرضیه را با استفاده ازآموزان سایر مناطق به دست آوردند. با وجود این، ما نمیبیشتری نسبت به دانش

تحصیلی در  عنوان ناحیهبه 5102و  5100، 5115های آزمایش کنیم زیرا میلواکی تنها در سال NAEPهای داده

NAEP در آزمون ایالتی ویسکانسین در مقطع  5110تا  5110آموزان مدارس دولتی میلواکی از سال شرکت کرد. دانش

 و در بین سوم و چهارم در مهارت ریاضی نمرات خیلی باالیی کسب کردند اما از آن زمان تا کنون پیشرفتی نکرده

اند. بنابراین با توجه به این که تنها نمرات یت چشمگیری رقم نزدهدر مهارت خواندن موفق 51100تا  5110های سال

ها آموزان میلواکی فقط در ریاضیات بود و تنها به مدت یک سال دوام داشت، این استدالل که کوپنقابل توجه دانش

 میلواکی را به یک ناحیه تحصیلی پربازده تبدیل کردند استدالل ضعیفی است.

آموزان در مدارس خصوصی و اثرات رقابت بر عملکرد در مورد پیشرفت عملکرد دانش مطالعات سیستماتیک تر

آموزان را در مدارس دولتی دهد که اگر کوپن ها یادگیری دانشآموزان مدارس دولتی به همین ترتیب نشان میدانش

انشگاهیان را مسئول کرد ، گروهی از د5112میلواکی بهبود بخشیده است، در عین حال آثار آن ناچیز است. در سال 

( نسبت به MPCPآموزان آموزان کوپنی که در مدارس خصوصی تحصیل می کنند )دانشتا ارزیابی کنند که آیا دانش

های خواندن و ریاضیات در یک ( نمرات باالتری در مهارتMPSدانش آموزان مشابه در مدارس دولتی سنتی میلواکی )

ای از مدارس خصوصی که های ایالتی ویسکانسین را بر روی نمونهوهشگران آزموناند. پژ دوره چهار ساله کسب کرده

                                                           
1 National Assessment of Educational Process 
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لتی آموزان را با نمونه مشابهی در مدارس دوبا شرکت در این ارزیابی موافقت کرده بودند برگزار کرده و نتایج ساالنه دانش

 مقایسه کردند.

ها در طی سه در هیچ یک از مهارت MPSو  MPCP آموزاندهد که تفاوت معناداری در نمرات دانشنتایج نشان می

گذار ایالت (، قانون5100-5101(. در سال تحصیلی چهارم )5105سال اول ارزیابی وجود ندارد )ویته و همکاران، 

کردند ملزم به شرکت در آزمون ایالتی آموزان کوپنی را پذیرش میویسکانسین تمام مدارس خصوصی که دانش

آموزان های ریاضی و خواندن بیشتر از دانشدر مهارت MPCPآموزان آن سال، نمرات دانش ویسکانسین کرد. در

(. با این حال، پژوهشگران هشدار دادند که بیشتر این تفاوت 2. شکل 5150مدارس دولتی مشابه بود )ویته و همکاران، 

در مدارس خصوصی بوده باشد،  MPCPدر نمرات )اگر نگوییم همه آن( بیش از آن که حاصل حضور دانش آموزان 

گذار در آن سال بوده است.  نویسندگان این ایده را مطرح حاصل اقدامات پاسخگوکننده اعمال شده توسط قانون

کردند که معیار قرار دادن نتایج آزمون ویسکانسین )آزمون مدارس دولتی( که برای اولین بار در مدارس خصوصی برگزار 

 ها کمک کرد. های برنامه درسی سوق داد که به افزایش نمرات آنمت افزایش سرفصلشد، این مدارس را به سمی

های کوپنی وسیع ایالتی در ایالت فلوریدا، همین تاثیر اقدامات پاسخگو کننده مورد در واقع، در ارزیابی یکی از برنامه

های بر اساس نمرات آزمون Fتا  Aرا از  آغاز شد مدارس دولتی 0555که از سال  +Aمشاهده قرار گرفت. برنامه فلوریدا 

آموزان در مدارسی که دو سال متمادی از چهار سال را بندی کرد. دانشها رتبهساالنه و امتیازهای کسب شده در آزمون

برای  «های فرصتبورسیه»هایی به نام کنند )مدارس با شکست مزمن( واجد شرایط دریافت کوپندریافت می Fرتبه 

هایی که در یک سال های دریافتی در عمل بسیار اندک بود زیرا مدرسهدارس خصوصی بودند. تعداد کوپنحضور در م

( 5110گرفتند در طول سال بعد پیشرفت چشمگیری داشتند. یک مطالعه )گرین، لقب می Fهای به عنوان مدرسه

نسبت داده است « هاتهدید کوپن»را به مسئله  Dهای را در مقایسه با مدرسه Fهای موسوم به نتایج بسیار باالتر مدرسه

آموزان به مدارس خصوصی رقیب(. با این حال، مطالعه دوم نشان داد که یک )به عبارت دیگر، تهدید  باختن دانش

د کوپن توصیف کرده اما تهدی« با عملکرد بسیار ضعیف»ها را طرح سابق پاسخگوسازی مشابه در فلوریدا که این مدرسه

فلوریدا در مدارس با رتبه پایین رقم زد  +Aدر برنامه  Fهای هایی به اندازه پیشرفت مدرسهکرده بود، پیشرفترا حذف 

ه خوردها به عنوان شکستگیرد که داغ زدن بر مدارس با برچسب زدن به آن(. مطالعه دوم نتیجه می5112)فیلیو و رز، 

 ها است. بنابراین افزایش پاسخگوسازی عمومی و نه رقابتر آنیا با عملکرد ضعیف، علت احتمالی برای پیشرفت بیشت

 هایی با عملکرد ضعیف است.ها در مدرسههای خصوصی، ساز و کار موثرتری برای افزایش نمرات آزمونبا مدرسه

 تیهای دولآموزان در مدرسههای دولتی با مدارس خصوصی را بر پیشرفت دانشمطالعات دیگری تاثیر رقابت مدرسه

( نشان دادند که طی دو سال پس از تصمیم 5112( و چاکرابارتی )5112اند. هاکسبی )سنتی میلواکی تخمین زده

های تامین شده با بودجه عمومی برای شرکت مبنی بر اجازه استفاده از کوپن 0550دادگاه عالی ویسکانسین در سال 

در مقایسه با مدارس مشابه ویسکانسین در خارج از ها در مدارس دولتی میلواکی در مدارس مذهبی، نمرات آزمون

س آموزان مدارهای بعدی نتایج فردی دانشمیلواکی به میزان قابل توجهی افزایش یافت. با این حال، من در پژوهش

با بسیاری از مدارس  5112-5115و سال تحصیلی  5115-5110ها طی سال تحصیلی دولتی میلواکی را در آزمون
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آموزان در مدارس دولتی که با چند مدرسه خصوصی پذیرند و با دانشآموزان کوپنی را میکه دانشخصوصی اطراف 

های کوپنی ارائه می دهند مقایسه کردم. این مطالعه هیچ تاثیر قابل توجهی از رقابت شان که صندلیرقیب در نزدیکی

های ها در مدرسهوه بر این، نمرات آزمون(. عال5110بیشتر مدارس کوپنی خصوصی نشان نداد )کرنوی و همکاران، 

مرات شده در نپیشرفت مشاهده»دهد که های بعد کاهش یافت. این نتایج متناقض نشان میدولتی میلواکی در سال

 5111-0555و  55-0550های تر کوپن در سالهای مدارس دولتی  مرتبط با اجرای طرح بسیار گستردهآزمون

 MPCP(. مشارکت در برنامه 2، 5110)اولیه( افزایش رقابت بوده است )کرنوی و همکاران، احتماال پاسخی به تهدید 

آموز هزار دانش 2افزایش یافت و طی چهار سال پس از آن نیز  5111-0550های آموز در طی سالهزار دانش 2به 

 معنای افزایش رقابت از سوی مدارس رغم افزایش اقبال در دریافت کوپن )که بهدیگر به آن افزوده شد. با این حال، علی

دهد که های بعد حاصل نشد. به عبارت دیگر، این مطالعات نشان میهای بیشتری طی سالخصوصی است( پیشرفت

 شود، اما این ترقی لزوما پایدار نیست.آموزان در مدارس دولتی میها یک بار موجب افزایش پیشرفت دانشتهدید کوپن

ها این است که ناحیه تحصیلی دولتی میلواکی یش نیافتن نمرات مدارس دولتی در آزمونیک دلیل احتمالی افزا

(MPSDاقدام تهاجمی در برابر مدرسه )نامی خود را از آموزان ثبتهایی که دانشهای دولتی با عملکرد ضعیف یا آن

س دولتی مبنی بر این که ممکن است سیگنال کافی به مدار MPSDدهند مرتکب نشده است. این یعنی که دست می

شود، ارسال نکرده باشد. اما مسئله این نیست. ها منجر به سازماندهی مجدد یا تعطیلی مدرسه میمدیریت ضعیف آن

مبنی بر این که مدیریت ضعیف عواقبی را به همراه خواهد داشت به اندازه کافی قوی بود، زیرا از اوایل  MPSDسیگنال 

 های دولتی کرده است.سازی مدرسهیکپارچه شروع به بستن و 5111دهه 

کنند، دریافتند که رقابت با مدارس خصوصی های در حال اجرا در مناطق دیگر را بررسی میاگر پژوهشگرانی که برنامه

شود، نتایج به دست آمده در میلواکی یک استثنا خواهد آموزان مدارس دولتی میمنجر به افزایش پایدار عملکرد دانش

یدند که گیری نرسو بنابراین باید با شرایط خاص آن در میلواکی توضیح داده شود. اما پژوهشگران به این نتیجهبود 

آموزان مدارس دولتی منجر های خصوصی در موارد دیگر به جز میلواکی به افزایش پایدار عملکرد دانشرقابت مدرسه

را به مرحله اجرا درآورد، هیچ اثری از مفید بودن  0500سال شده باشد. مطالعات در شیلی که یک برنامه ملی کوپن در 

(. و مرور کلی مطالعات در 5112آموزان مدارس دولتی نشان نداد )هسیه و اوریکویال، عامل رقابت بر عملکرد دانش

یلد و لوین، فدهد که رقابت تأثیر مثبتی دارد اما این تاثیر اندک است )بلمورد تأثیر رقابت بر نتایج آموزشی نشان می

5115.) 

آموزان مدارس دولتی در جوامع روستایی که در آن بر اساس اخیرا، یک آزمایش بزرگ مقیاس در هند، عملکرد دانش

هایی که این گیرد با آنهایی برای حضور در مدارس خصوصی تعلق میها کوپنآموزان به برخی از آنعملکرد دانش

آموزان (. برآوردها تفاوت معناداری را در عملکرد دانش5102یداهاران و سوندرارامان امکان را ندارند مقایسه کرد )مورال

در این دو نوع اجتماع نشان نداد. در حالی که به طور حتم دالیلی برای تردید در این ایده وجود دارد که کشورهای 

با مدارس خصوصی منجر به افزایش  ترین شواهد را مبنی بر این که عامل رقابتبسیار متفاوت با ایاالت متحده قوی
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کنند، فقدان مطالعات داخلی درباره این موضوع، شود ارائه میهای دولتی نمیآموزان در مدرسهپایدار عملکرد دانش

 سازد.تر را غیرممکن میهای قویمقایسه

 

 دالتحصیلی و رفتن به کالج وجود دار ها برای افزایش نرخ فارغهای مؤثرتری از کوپنراه
رود در حالی که شواهد های دولتی همچنان در سطح ایالتی و فدرال جلو میسازی مدارس با هزینهچرا ایده خصوصی

 های خصوصی و نه افزایش رقابتهای دولتی به مدرسهتجربی آشکارا به یک پاسخ اشاره می کنند: نه حرکت از مدرسه

کند. به عنوان مثال، آموزان ایجاد نمیای دانشبا مدارس خصوصی، هیچ یک پیشرفت چشمگیری در دستاورده

کنند که افزایش دسترسی به مدارس با مدیریت و تحت روی این موضوع پافشاری می« انتخاب مدرسه»حامیان ایده 

دهد: های کوپنی نتایج دیگری را نشان میبخشد اما مطالعات برنامهمالکیت خصوصی، پیشرفت تحصیلی را بهبود می

اهده های مشآید احتماال بیشتر نتیجه افزایش یا افزایشهایی به دست میها در چنین برنامهمرات آزمونزمانی که ن

 ها است.شده در پاسخگویی مدرسه

شود که مطالعات نرخ نسبتا باالتر سازی به این دلیل به عنوان یک سیاست آموزشی مطرح میآیا خصوصی

اند؟ این ادعا به دالیل آموزان مدارس خصوصی نشان دادهرا برای دانشالتحصیلی و حضور چهارساله در کالج فارغ

 متعدد یک توجیه مشکوک برای چنین گذار رادیکالی از سیاست های مستقیم بهبود مدارس دولتی است.

اد هکند. همان پژوهشگرانی که پیشندانیم چرا نرخ فارغ التحصیلی در این مدارس افزایش پیدا میاول این که، ما نمی

ها شده است، تفاوت در نرخ ها باعث تفاوت در نمره آزموندهند معرفی اقدامات پاسخگوکننده به جای کوپنمی

آموزان کالس هشتم و نهم در نمونه میلواکی برآورد التحصیلی در دبیرستان و حضور در کالج را نیز برای دانشفارغ

التحصیل شوند )اما در یشتر محتمل است که به موقع فارغقدری ب MPCPآموزان ها دریافتند که دانشکردند. آن

بودی التحصیلی در مدارس کوپنی بهالتحصیل شدن در سال پنجم را نیز مبنا قرار دهیم،  نرخ کلی فارغصورتی که فارغ

د و ها معنادار اما کوچک هستن(. تفاوت5102چشمگیری ندارد( و در کالج چهارساله شرکت کنند )کوئن و همکاران، 

در برنامه کوپن واشنگتن دی. سی مشاهده شد مطابقت دارند )ولف و  5112التحصیلی که در سال با نرخ باالتر فارغ

 (.5102همکاران، 

ه تواند نتیجه عوامل بسیاری باشد، از جملهای خصوصی میآموزان دبیرستانالتحصیلی به موقع دانشنرخ باالتر فارغ

انگیزه و تمرکز بیشتر برخی مدارس خصوصی بر کمک به آموزان کمای اخراج دانشهای خصوصی بر تمایل دبیرستان

نند اما ها را شناسایی کهای چهارساله. پژوهشگران میلواکی نتوانستند دالیل این تفاوتآموزان برای ورود به کالجدانش

لی التحصیاین خاطر نرخ فارغ هم به لحاظ اهداف پژوهشی و هم سیاستی مهم است که بفهمیم که آیا این مدارس به

کارگیری کردارهای ها حاصل بهکنند یا این تفاوتآموزان با عملکرد ضعیف را حذف میدهند که دانشرا افزایش می

 مثبت است.
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سال گذشته نرخ فارغ التحصیلی از دبیرستان در بخش آموزشی دولتی به شدت افزایش یافته است  01دوم، در 

 های گزارش شده توسط مورنین بسیار چشمگیرتر از تاثیر ناچیز برآورد شده بر نرخایش(. افز 5102)مورنین، 

 التحصیلی ناشی از حضور در مدارس کوپنی است. فارغ

داد گذاری  بیشتر بر تعالتحصیلی و همچنین نرخ شرکت در کالج چهارساله با کمی سرمایهسوم، افزایش نرخ فارغ

تی به های دولها، کار نسبتا آسانی خواهد بود. گسترش یارانهدولتی و آموزش بهتر آن هایمشاوران کالج در دبیرستان

و از دست  0های منفی بالقوه دارد: مانند افزایش تبعیض و جداسازی در مدارسمدارس خصوصی به اندازه کافی جنبه

ادیکال برای دستیابی به دادن تجربه آموزشی مشترک ارائه شده توسط مدارس دولتی. پیش بردن این اصالحات ر 

 رسد.افزایشی اندک در نرخ فارغ التحصیلی از دبیرستان کاری غیر منطقی به نظر می

 های پنهانی دارند، از جمله کاستن از فرصت دسترسی به آموزش های کوپنی هزینهبرنامه
ها برای شود این است که هزینه کوپنمحور ارائه میهای انتخابها و برنامهاستدالل دیگری که اغلب برای دفاع  از کوپن

آموز از آموزش دولتی سنتی کمتر است. )این استدالل در مورد مدارس چارتری نیز صدق می کند(. با وجود هر دانش

ا هزینه توانند بهای کوپنی و بیشتر مدارس چارتری میهایی دارد. برنامهاین، این استدالل مبتنی بر هزینه کاستی

های دولتی شود، پایدار نخواهد های کوپنی جایگزین بخش عمده آموزشند به دالیلی که اگر برنامهکمتری اجرا شو

تر دارند که آموزان پرهزینههای متعددی برای جلوگیری از حضور دانشبود. اول این که مدارس کوپنی خصوصی راه

ن است که مدارس کوپنی حتی در صورت نیاز ها ایترین این راهها برای مدارس دولتی در دسترس نیست. مهماین راه

 عذر دانشکشی، میآموزان از طریق قرعهبه پذیرش دانش
 
آموزانی را که عملکرد خوبی ندارند یا به اندازه توانند بعدا

 7کافی با مأموریت مدرسه مطابقت ندارند، بخواهند.

 ازمان های مذهبی یارانه دریافت می کنند.دوم این که، برخی از معلمان و کارکنان مدارس خصوصی مذهبی توسط س

تر و بدون وعده استخدام دائم از بازار کار سوم، بسیاری از مدارس کوپنی )و چارتری( با استخدام معلمان بسیار جوان

 برند.بهره می« آزاد و رایگان»

 چارتری به این معنی است های مربوط به معلمان در مدارس خصوصی اعم از کوپنی یاکنترل هزینه« سودجویانه»جنبه 

که میزان عرضه جوانانی که وارد حرفه معلمی می شوند توسط ساختار درآمدی و سیستم تصدی در آموزش دولتی حفظ 

گذرانند. از آن جایی که های الزم برای دریافت حق تدریس را میمی شود. بدون این ساختار، افراد کمتری آموزش

انداز استخدامی و دریافت یک مستمری قابل قبول با فراهم مشاغل پایین است، چشمدرآمد معلمی در مقایسه با سایر 

دیده، عموما با درآمدی حتی کند. این سیل معلمان جوان و آموزشکردن امنیت شغلی، درآمد کم او را جبران می

تجربه در دسترس مدارس تر از بخش دولتی و بدون وعده استخدام یا مستمری در آینده اما با امکان آموزش و پایین

ر معلمان تهای پایینکوپنی و چارتری هستند. بنابراین، نظام استخدامی آموزش دولتی و نظام حقوق و دستمزد، هزینه
                                                           

1 Bifulco and Ladd 2006, in North Carolina; Hsieh and Urquiola 2006, in Chile 

2 Benveniste, Carnoy, and Rothstein 2003 
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های به عبارت دیگر، برای این که مدارس خصوصی هزینه 0دهند.می« یارانه»را به مدارس خصوصی و مدارس چارتری 

 دولتی ضروری است که به معلمان حقوق معقول )اما هنوز کم(  پرداخت کمتری داشته باشند، بقای یک س
 
یستم عمدتا

 کرده و نردبانی برای معلمان به سوی ترفیع و امنیت شغلی بنا کند.

( تخمین زد که 0550چهارم، بنا کردن و نگهداری یک برنامه کوپن کار ارزانی نیست. یک مطالعه )لوین و درایور، 

رسانی به آموز، اطالعونقل دانشآموزان اضافی، نگهداری سوابق، حملها )اسکان دانشکوپن های مرتبط باهزینه

 درصد یا بیشتر افزایش دهد. 52های آموزش عمومی را تا تواند هزینهوالدین و حل اختالف( می

تر برای بهبود یادگیری شدههای اثباتسازی، توجهات را از روشحمایت از خصوصی
 کاهدمی آموزاندانش

 آموزان را بهبودها به طور چشمگیری نمرات دانشفقدان شواهد مبنی بر این که کوپن« هزینه کمتر»اگر استدالل 

حصیلی( دارند التها در بهترین حالت تأثیر نسبتا کمی بر پیشرفت تحصیلی )نرخ فارغکند و آنبخشد، جبران نمیمی

پاسخ این است: ایدئولوژی. به گفته هنری لوین، ویلیام اچ  ای دارد؟سازی چه فایدهپس حمایت از خصوصی

های ، استاد اقتصاد و آموزش در کالج معلمان دانشگاه کلمبیا، بحث در مورد کوپن ها بر اساس تفاوت7کیلپاتریک

ی که هایایدئولوژیک بین کسانی است که به انتخاب فردی و در نتیجه بازارهای آموزشی اهمیت بیشتری می دهند و آن

کنند پذیری و پاسخگویی عمومی می دهند و بنابراین از آموزش عمومی حمایت میاهمیت بیشتری به برابری، اشتراک

 (.5115)لوین 

ه هایی تلقی شود کتوجهی به اجرای برنامهتواند به عنوان عامل بیها و مدارس چارتری میفشار برای حمایت از کوپن

آموزان را بهبود بخشند. بسیاری از تغییرات سیاستی دیگر هستند که احتماال بازدهی توانند یادگیری دانشواقعا می

گذاری بیشتر بر کیفیت عالی آموزش پیش از خدمت معلمان سازی دارند. سرمایهبسیار باالتری نسبت به خصوصی

های بعد از مدرسه نامه(، بر بر 5110(، بر آموزش در سنین ابتدایی کودکی  )هکمن و مستوف 5115)بوید و همکاران 

آموزان در داخل و خارج از مدرسه، و بر وضع استانداردهای عالی و تابستان، بر برنامه های بهبود سالمت و تغذیه دانش

(، همگی بازدهی باالتری نسبت به 5110های درسی ریاضی، خواندن و علوم )اشمیت و همکاران در برنامه

جود هرگونه دستاوردی( برآورد شده برای دانش آموزان کوپنی و چارتری دارند. دستاوردهای بسیار ناچیز )در صورت و

سوتا، کارولینای شمالی و تگزاس های ایاالت متحده مانند ماساچوست، مینهواقعیت این است که برخی از ایالت
                                                           

استدالل می کنند که قیمت واقعی معلمان  Teach for All’s Wendy Koppمانند « موقت»حامیان ایده معلمی به عنوان یک شغل   0

د ای، کاری است که تا ح باید حتی کمتر از آنچه که هست باشد، زیرا تدریس، مانند نجاری، و بر خالف پزشکی، حقوق یا فوتبال حرفه

دهد که هفته تمرین و در حین کار قابل یادگیری است. گرچه برخی از مطالعات نشان می 0اش هم در طول نهایتا زیادی ذاتی است و بقیه

ای زاویه (، اما از5115دیده جوان است )بوید و همکاران، تقریبا به خوبی معلمان آموزش Teach for Allعملکرد معلمان شبکه جهانی 

آموزان دارد و این تأثیر فقط پس از گذشت پنج سال اول به شدت افزایش می یابد )لد تر، تجربه تدریس تأثیر مثبتی بر پیشرفت دانشکلی

 (.5102و سورنسن، 

2 Henry Levin, William H. Kilpatrick 
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س دولتی از مزایای آن آموزان مداردنبال کردند و دانش 0551و  0501های اصالحات مبتنی بر بازدهی باال را در دهه

آموزان فنالندی آموزان در ماساچوست نمراتی به خوبی دانش(. دانش5102بهره بردند )کرنوی، گارسیا و خاونسون، 

حتی نمره  PISA( کسب کرده و در آزمون خواندن PISAآموزان )المللی دانشدر آزمون ریاضی برنامه ارزیابی بین

یک مطالعه توسط سازمان همکاری اقتصادی و توسعه در کشورهای عضو  PISAند. کنها کسب میباالتری نسبت به آن

 کند.ساله را در زمینه ریاضیات، علوم و خواندن ارزیابی می 02و غیرعضو است و عملکرد تحصیلی نوجوانان 

 گیرینتیجه
ده است. او نقش مهمی وزیر آموزش جدید دونالد ترامپ، از حامیان متعهد آموزش خصوصی و مذهبی بو 0بتسی دووس

در تالش برای گسترش مدارس چارتری در ایالت خود یعنی میشیگان ایفا کرده است. گسترش مدارس چارتری به 

های دیترویت یا میشیگان برای بهبود عملکرد ضعیف سیستم آموزشی راکدشان کمکی نکرده است )کرنوی، ایالت

ل در مورد سیاست آموزشی در سیستم به وضوح فدرال ما تقریبا (. دولت فدرا5102، هریس 5102گارسیا و خاونسون، 

جمهور ئیسکار و ر ها مسئول هستند. با این حال دووس با پشتیبانی یک کنگره محافظهحرفی برای گفتن ندارد. ایالت

سترش ای گانجامند بر آموزان میهایی که بیشتر به بهبود یادگیری دانشتواند به جای اختصاص بودجه به برنامهمی

کند. لحن وزیر آموزش و پرورش در صورتی که نسبت به دولتی کردن  ها تامین بودجهآموزش کوپنی و چارتری در ایالت

تواند بر حقوق و مزایای معلمان فشار نزولی وارد کند و در نتیجه های معلمان تحقیرآمیز باشد،  میمدارس و اتحادیه

عنوان یک شغل را کاهش دهد و کمبود معلمان را به یک مسئله بدل کند. دووس  انگیزه جوانان برای انتخاب معلمی به

آموزان ها را از اجرای اصالحات در مدارس دولتی که موجب بهبود یادگیری دانشتواند بسیاری از ایالتهمچنین می

 شود، منصرف کند. می

ای خواهند آموزش دولتی را به شیوهه میهایی کتواند برای ایالتاز سوی دیگر، انتصاب دووس در این سمت می

یشتری گذاری کنند، انگیزه ببخش باشد سرمایهانداز بلندتر که نتیجههای با چشمدار بهبود بخشند و در برنامهمعنی

ی بنا هایتوانند سیستمها با اتکا به شواهدی مانند آن چه که در این گزارش ارائه شده است، میایجاد کند. آن ایالت

رسه سیستمی است که هر خانواده و هر مد« انتخابی»نند که در مقیاس وسیع اثبات کند که بهترین سیستم آموزشی ک

 بخشد.دولتی محلی را بهبود می
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 51- یاجتماع استیرفاه و س 51

 



 

 
 
 
 
 

 

 آموزانناکام در بهبود دستاورد دانش یاستراتژ ؛یلیتحص یهاکوپن

 یکارنو نی: مارتسندهینو
 (یاقتصاد یگذاراستیپژوهشگر موسسه س )استاد آموزش و اقتصاد دانشگاه استنفورد و

 گلرخ انازی: آرمترجم
 11- یاجتماع استیرفاه و س مجموعه

 140101شماره مسلسل:  – 187کد گزارش:
 مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه جهاد دانشگاهی
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