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توسعه یعنی عدالت
در «آموزش انسان محور»

عدالت، یا افقی است یا عمودی. عدالت افقی در آموزش یعنی 
همان تعداد صندلی و کالس و معلم و ســایر امکانات آموزشــی 
که شــهرها دارند و روســتاها هم باید داشــته باشــند (به نسبت 
جمعیت شان)؛ اما عدالت عمودی می گوید تفاوت ها را لحاظ کن و 
به نسبت فقر آموزشی شان، بیشتر روی روستاها سرمایه گذاری کن. 
نظام آموزشــی ما ازنظر ظاهری، حتی عدالت افقی را هم برآورده 
نکرده اســت چه رســد به عدالت عمودی؛ اما داستان بی عدالتی 
آموزشی در ایران بسیار عمیق تر است. نظام آموزشی ما با غفلت از 
تقویت «توانایی توسعه» در کودکان ما، به گسترش یک بی عدالتی 

بین نسلی دامن زده است.
«توســعه» یعنــی رفتن به ســوی یــک «جامعه انســانی» که 
مســائلش را با بیشــترین مشــارکت و با کمترین هزینه حل و فصل 
می کند؛ خواه مســئله تولید باشــد، خواه مشکل توزیع باشد، خواه 
چالش سیاســی باشــد و خواه بحــران اجتماعی. توســعه یعنی 
حاکمیت تدریجی «عقالنیت جمعی» بــر فرایندهای اجتماعی و 

اقتصادی (به جای حاکمیت سنت یا فرمان بر این فرایندها).
حاکمیت عقالنیت با تقویــت هم زمان دو ُبعد ذهنی ما تحقق 
می یابد: ُبعــد حافظه ای ذهن و ُبعد تحلیلی ذهن. ُبعد حافظه ای 
ذهــن آن را به یک ابزار ذخیره اطالعات یا یک ماشــین حافظه دار 
تبدیــل می کند. ُبعــد تحلیلی ذهن آن را به ماشــین پردازشــگر، 
محاســبه گر و تحلیل گر تبدیــل می کند. ُبعد تحلیلــی ذهن نیز با 
دو ابــزار تقویت می شــود و تکامل می یابد: آمــوزش و پرورش. با 
آمــوزش صرف و بدون پرورش، ذهن صرفا تبدیل به یک ماشــین 
حافظه داِر پردازشگر و محاســبه گر می شود. پرورش است که این 
ماشــین حافظه دار محاســبه گر را «جنبه انســانی» می بخشد. اگر 
«جنبه انســانی» ذهن آدمی پرورش و تکامل نیابد، انسان ها فقط 
عقل فردی شــان رشــد می کند که می تواند آنها را به ماشین های 

محاســبه گر خطرناکی هم تبدیــل کند. در واقع بــدون «پرورش» 
امکان درک و تحقق «عقالنیت جمعی»  را از ذهن انسان گرفته ایم 

و بنابراین توانایی تحقق «توسعه» را از او گرفته ایم.
ما با غفلت از پرورش جنبه انســانی ذهن کودکانمان (پرورش) 
توانایــی آنان را در مشــارکت در فرایند توســعه از بیــن برده ایم. 
کودک ما وقتی آموزشــش تمام می شــود، در بهتریــن حالت اگر 
آموزش شان خوب بوده باشد،  به ماشین های حافظه دار محاسبه گر 
تبدیل می شــود. پس وقتــی رانندگی می کند، فقــط گاز می دهد 
چون می داند (مغزش محاســبه می کند) کــه با گاز دادن زودتر به 
مقصد می رســد اما توانایی درک این را که «ترافیک یک سیســتم 
کنش متقابل جمعی اســت که فقط با مشــارکت و مراقبت همه، 
محقق می شــود»  نــدارد. همچنیــن وقتی وارد عرصه سیاســت 
می شــود، وعده های تهی می دهد چون می داند با وعده بیشتر رأی 
بیشــتری کسب می کند اما توانایی درک این را ندارد که دموکراسی 
یــک «بازی تکراری» اســت که اگر بر فریب بنا شــود، وارد چرخه 
تخریب خواهد شــد؛ بنابراین هر نظام آموزشی که صرفا بر تقویت 
ُبعد حافظه ای ذهن همراه با گســترش توانایی محاسبه گری ذهن 
کودکان ما بنا شــود، نه تنها به عنوان یک موتور ضد توســعه عمل 

می کند بلکه در حال تکثیر یک بی عدالتی تاریخی است.
قاعــده عدالت می گویــد در جوامع انســانی در این کره خاکی، 
محــور هرگونه سیاســت یا ســرمایه گذاری باید انســان و تقویت 
جنبه انســانی او باشد نه چیز دیگر. افزایش ثروت، قدرت، شهرت، 
فناوری، رفاه و نظایر اینها، همگی ذیل انســان و بر محوریت انسان 
معنی می دهــد. افزایش اینها بدون اینکه جنبه انســانی انســان 
نیز همگام بــا آنها تقویت و تکامل یابد، نوعــی هدر دهی منابع و 

مصداق بی عدالتی است.
در نظام آموزشی، همه ســامانه ها و فناوری ها و سخت افزارها 
و نرم افزارها باید در خدمت «انســان» باشــد نه «آموزش» صرف. 
قرار اســت آموزش، خودش ابزاری برای بهروزی انســان ها باشد 
پــس نبایــد در آمــوزش، جنبه های «انســان» افراد و مناســبات، 
فراموش شود. آموزش هایی که فقط روی تقویت حافظه و ارتقای 
محاســبه گری انسان متمرکز می شوند و جنبه انسانی ذهن او را به 

محسن رنانى
هیأت علمى اقتصاد دانشگاه اصفهان

سرمقاله
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سرمقاله
فراموشی می ســپارند، در بطن خود نوعی بی عدالتی دارند؛ زیرا بر 
بخش غیر انســانی ذهن متمرکزند. بخش غیر انسانی ذهن همان 
است که ربات هم دارد، حیوان هم دارد. بخش انسانی ذهن همان 
توانایی اندیشــیدن خودآگاهانه و تمییــز دادن و انتخاب کردن های 
«اجتماعی» اســت کــه ربات و حیوان ندارنــد. تمرکز ِصرف نظام 
آموزشی بر ُبعد حافظه ای و محاسبه گرانه ذهن افراد بدون توجه 
به ُبعد «اندیشــه انســانی» آنها، افراد را به ربات های بی احساس 
یا حیوانات موذی تبدیل می کند. متأســفانه در ایران، ســازماندهی 
نظام آموزشــی ما بر محور بهره هوشــی (IQ) است؛ یعنی تمرکز 
بــر «هوش منطقی» که از نوع تمرکز بر ســخت افزار مغز یا تمرکز 
بر بخش حافظه ای مغز اســت. برای ارتقای جنبه انسانی ذهن یا 
همان «پرورش» باید بر هوش اجتماعی (EQ) افراد متمرکز شویم.
خیلی ســاده وقتی فــردی تا حد قابل قبولــی دارای این چهار 
توانایی باشــد می گوییم او از هوش اجتماعی مناســبی برخوردار 
اســت: ۱) توانایی در ایجاد روابط بین فردی انسانی و صمیمانه با 
دیگران؛ ۲) توانایی گفت وگو و مذاکره برای حل مســائل اختالفی؛ 
۳) توانایی سازماندهی و مدیریت گروه؛ ۴) و نهایتا توانایی شناخت 
و تحلیــل عواطف و عالیــق دیگران در جهت برقــراری ارتباطات 
انســانی بهتر. در واقع ما انســان ها موجودات اجتماعی هســتیم 
که با دو دســته موانع و محدودیت ها رو به رو هســتیم. نخســت 
محدودیت های طبیعی و فیزیکی و دوم محدودیت های اجتماعی. 
ما برای رفع این دو دســته محدودیت بــه دو گونه توانایی فکری 
و رفتــاری نیازمندیــم. هوش منطقی به تنهایی فقــط توانایی حل 
محدودیت های طبیعی را به ما می بخشــد؛ مثــال اینکه چه کنیم 
که آب بدون نیاز به مصرف انرژی از عمق زمین به ســطح بیاید، با 
هوش منطقی به آن می توان پاســخ داد (حفر قنات)؛ اما پاسخ به 
این سؤال که من به عنوان مدیر چگونه در اعضای گروه حس تعهد 
و تعلق به گروه را ایجاد کنم،  از عهده بهره  هوشــی من به تنهایی 
ساخته نیست. بهره هوشــی حتمًا باید با هوش اجتماعی ترکیب 
شــود تا چنین پدیده ای محقق شــود و من بتوانم به اعضای گروه، 

حس تعلق مشترک ببخشم.
آی کیو یا بهره هوشی، یک توانایی است مانند همه توانایی های 
دیگر ما که قرار اســت در خدمت بهروزی انسان باشد. انسانی که 
هوش اجتماعی پایینی دارد هر چه بهره هوشــی باالیی هم داشته 
باشد بهروزی اش افزایش نمی یابد و به بهروزی دیگران هم کمکی 
نمی کند. حتی گاهی بهره هوشــی باال، وقتــی با هوش اجتماعی 
ترکیــب نشــود، با تقویــت ُبعد محاســبه گری انســان ها موجب 
رقابت های شــدید و مخــرب و رفتارهای غیرانســانی تر میان آنها 
خواهد شد. بهره هوشی به تنهایی موجب بهبود بهره وری فعالیت  
انســان ها در برابر محدودیت های طبیعی و فیزیکی می شــود، اما 
به تنهایــی بهره وری آنان را در مناســبات با یکدیگــر باال نمی برد. 
بــرای این منظور، نیازمند حضور «هــوش اجتماعی» در کنار بهره 
هوشی هستیم. کوتاه سخن اینکه زندگی انسانی تر نیازمند «هوش 

اجتماعی» باالتر است.
نظام آموزشــی ما بر تقویت و استفاده حداکثری از بهره هوشی 
متمرکز شــده اســت، در حالی که تحقق عدالت، مشروط به توجه 
متناســب، به جنبه اجتماعی و مناســبات انســانی ذهن (هوش 
اجتماعی) نیز هست. نظام آموزشــی ما حافظه را تقویت می کند 

ولی هوش اجتماعی یعنی آموزش «توانایی زیست انسانی» را رها 
کرده اســت. نظام آموزشــی ما هدفش «دانشمند سازی» جوانان 
ماست، نه «توانمندسازی» آنان. نظام آموزشی عادالنه که نظامي 
هم دانشمند ســازی می کند هم توانمندســازی در غیر این صورت 
در چنیــن نظامی هر چه دانش بیشــتری در ذهن کــودکان تزریق 
شــود آنان به ربات های محاســبه گر و تحلیل گــر دقیق تری تبدیل 
می شوند اما از یک زندگی انسانی پرمحتوا و دلپذیر دورتر می شوند. 
به این ترتیب دانش آموزان ما یا تبدیل به ماشین حافظه می شوند و 
یا تبدیل به دانشــمندان بی رحم و بی اخالق. چنین نظام آموزشی 
در دوره های بین نســلی به عنوان یک ماشین مولد بی عدالتی عمل 
می کند. نابودی طبیعت و محیط زیســت (به عنوان میراث مشترک 
بین نســلی) حاصل غلبه «هوش منطقی» بــر «هوش اجتماعی»  

بوده است.
در یــک کالم، توســعه به معنی ارتقای بهــره وری جوامع در 
فعالیت های اقتصــادی خود همراه با بهبود کیفیت مناســبات 
انسانی و اجتماعی اســت. وقتی فقط بهره وری در فعالیت های 
اقتصادی رخ می دهد، اصطالحا می گوییم «رشد اقتصادی» رخ 
داده اســت؛ اما توســعه وقتی رخ می دهد که ُبعد دوم (بهبود 
کیفیت مناســبات انسانی و اجتماعی) نیز رخ بدهد و تحقق ُبعد 
دوم توســعه نیازمند یک نظام آموزشی «انسان محور» است که 
در کنار «هوش منطقی» ، بر «هوش اجتماعی» افراد نیز متمرکز 
شــود. از این منظر نظام آموزشی ما اکنون یک نظام «ناعادالنه» 
اســت چراکه تقریبا همه امکانات و منابع خود را برای بســط و 
آموزش کاربرد بهتر «هوش منطقی» افراد به کار گرفته اســت و 
ســهم برنامه های معطوف به ارتقای «هوش اجتماعی»  در آن 
بســیار پایین اســت. با تداوم این وضعیت، امیدی به رخ نمودن 
ُبعد دوم توسعه (بهبود کیفیت مناســبات انسانی و اجتماعی) 
نخواهد بــود؛ بنابراین تا زمانی کــه در تخصیص منابع در نظام 
آموزشــی ما عدالت میان «هوش منطقی»  و «هوش اجتماعی»  
رعایت نشــود، امیدی به راه افتادن قطار توسعه در افقی نزدیک 

نخواهد بود.
در یک کالم عدالت آموزشی یعنی:

حرکــت از نظــام آموزشــی «حافظه محــور» به نظام آموزشــی 
«رابطه محور».

عبــور از نظــام آموزشــی «دانش محــور» بــه نظــام آموزشــی 
«انسان محور».

دستیابی به «عدالت عمودی» پس از «عدالت افقی».
تحــول از نظــام آموزشــی «مدرســه محور» به نظام آموزشــی 

«جامعه محور».
اهتمام به «توانمندسازی» نه «دانشمندسازی».

اهتمام به «آموزش اندیشیدن»  نه «آموزش اندیشه ها».
و بدانیم که:

«توسعه»، از توسعه «شخصیت» افراد آغاز می شود، نه از توسعه 
«دانش» آنان یا توسعه «فناوری».

توسعه از خانه و کودکستان و دبستان شروع می شود نه از خیابان 
و کارخانه.

توســعه از ســرمایه گذاری بــر «انســان ها» آغــاز می شــود نــه 
سرمایه گذاری بر «نیازهای انسان ها».
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کسب وکاربهبود محیط 
قانون ارزش افزوده بازنگری   

با انتشار اولین ترجمه از 
«سرمایه در قرن بیست ویکم»

تازه ترین گزارش و ارزیابی ها از

بیم ها و امیدها در

توماس پیکتی در ایران

با آثار و گفتارهایی از: محمد اسکندری . محسن ایزدخواه . علی دینی ترکمانی . احمد سیف . امیر سیاح . عباس شاکری . غالمحسین شافعی . علیرضا طاری بخش  
                                            محمد طبیبیان . ناصر فکوهی . مسعود کرباسیان . محسن رنانی . محمدرضا معینی . فرشاد مومنی . حسن میرشجاعیان . احمد میدری

 از ناموزونی فضایی 
تا نابرابری اقتصادی و اجتماعی

بررسی زمینه ها، ابعاد و پیامدهای ناموزونی 
توسعه منطقه ای در ایران

 نهادها، نظام برنامه ریزی 
و توسعه منطقه ای

وزیر کشور در گفت وگو با «شرق»: 
منطقه ای ناموزونی 

اما مدیریت پذیر ریشه دار 

توسعه منطقه ای 
از آرمان تاعمل

با آثار و گفتارهایی از: کمال اطهاری، ابراهیم توفیق،حبیب جباری، احمد خرم، محسن رنانی، محمدحسین شریف زادگان، مظفر صرافی، علی عبدالعلی زاده، میکاییل عظیمی 
محمدحسین عمادی، محمدحسین فروزان مهر، محمود کتابچی، علی ماهر، بایزید مردوخی، شریف مطوف، حسن معصومی اشکوری، حسین نصیری، بهروز هادی زنوز، میثم هاشم خانی

هدفمندسازی 
هدفمند یارانه ها
اشتغال عمومی، کاهش مرارت
خروج از چرخه فقر

چالش ها و چشم انداز 
نظام تامین اجتماعی

ائتالف فراگیر اجتماعی 
برای فقرزدایی و رفاه

با آثار و گفتارهایی از: محمود اسالمیان . کمال اطهاری .  سهیال پروین . محمد ستاری فر . علی اصغر سعیدی . محمدحسین شریف زادگان . حسین راغفر . علی ربیعی . پویا عالء الدینی 
محمد فاضلی . ابوالحسن فیروزآبادی . معصومه قاراخانی . روزبه کردونی . بایزید مردوخی . غالمرضا مصباحی مقدم . فرشاد مومنی . احمد میدری . سید تقی نوربخش . الیاس نادران

عدالت و رفاه
در نگاه امام (ره)

در مورد  فقرزدایی و  رفاهمقام معظم رهبری رهنمودهای

دولت تدبیر و امید گفتمان رفاهی

با نوشتار و گفتارهایی از: کیومرث اشتریان، حبیب جباری، اسفندیار جهانگرد، غالمحسین دوانی، عبدالرضا رحمانی فضلی، محسن رنانی، بهروز زنوز، محمود سریع القلم 
علیرضا علوی تبار، حسین عظیمی، میکائیل عظیمی، محمد قاسمی، غالمرضا کاظمیان، بایزید مردوخی، فرشاد مومنی، محمد سعید نوری نائینی، علی نصیری اقدم

برنامه ششم توسعهچالش ها و چشم انداز 
ســریع القلــم : توسعه، محصول دولت توسعه گرا

رنــانی : برنامه ریزی به مثابه آیین نوروزی

 با نوشــتار و گفتارهایی از: حســام الدین آشــنا، معصومه ابتکار،علیمراد اکبری، ابراهیم بای سالمی، ســید محمد بهشــتی، محمد بنی حبیب،میترا توفیق،حمیدرضا جانباز،عباســقلی جهانی، سید محمود حسینی
 پیروز حناچی، هادی خانیکی، علی اصغر سمســار یزدی، علی رضاقلی، فاطمه ظفرنژاد، محمدحسین عمادی،میکائیل عظیمی، جعفر غفاری شیروان،محمد فاضلی،هدایت فهمی، محمدامین قانعی راد، ستارمحمودی

کاوه مدنی،سیدحسن کاظمی، روزبه کردونی، علی کریمی مله،کاوه معصومی، فرشاد مومنی، مهدی فصیحی هرندی،انوش نوری اسفندیاری، علیرضا نوزری پور، محمد سعید نوری نائینی، سید مختار هاشمی

ویــژه  «بــحــران آب درایــران»

                                                                                             امنیت برمدار آب
                                                                   بحران درحکمرانی آب  

                                             بحران آب، توهم یا واقعی
                    بحران آب، مسـاله ای اجتماعی  

   بازبینی درمدیریت و تخصیص آب

    زندگی زاینده رود 
           آب در گلوگاه اقتصاد

                    درباره آب گفتگو کنیم
                           حکایت آب درگذر تـاریخ

                                  محیط زیست قربانی بحران آب

آبدرجستجویایران
انتـظارآب تدبیردر

با نوشتار و گفتارهایی از: سکینه اشرفی، محسن ایزدخواه، محمدحسین بحرینیان، رضا برکتین، پرویز پیران، ژاله حساس خواه، احسان سلطانی، ژاله شادی طلب، نادره شاملو
عباس شاکری، فیروزه صابر، حسین عمادی، میکائیل عظیمی، محمدحسین فاضل زرندی، معصومه قاراخانی، زهراکریمی، شهین دخت مالوردی، بایزید مردوخی، فرشاد مومنی

۶ دهه 
تکاپو برای 
صنعت ملی

یادنامه 
به مناسبت دهمین سالگرد

میرمصطفی عالی نسب 

دانش آموختگاِن خانه نشین
بررسی چند و چون و پیامدهای کاهش مشارکت اقتصادی زنان

صنعت 
در جست وجوی 

استراتژی
بازخوانی تجربه صنعت داری 

بدون استراتژی
صنعتی 

با آثار و گفتارهایی از: عالء الدین ازوجی، محمد ایرانمنش، جعفر خیرخواهان، علی دینی ترکمانی، سهراب دل انگیزان، بهروز هادی زنوز، علی ربیعی، حسن زیبائی
جواد صالحی اصفهانی، حسن طائی، علی عرب مازار یزدی، محمدرضا فرهادی پور، زهرا کریمی، هما کریمی راد، محمدرضا معینی، سید محمد سعید نوری نائینی، خسرو نورمحمدی

عالء الدین ازوجی، محمد ایرانمنش، جعفر خیرخواهان، علی دینی ترکمانی، سهراب دلانگیزان، بهروز هادی زنوز، علی ربیعی، حسن زیبائی با آثار و گفتارهایی از:
جواد صالحی اصفهانی، حسن طائی، علی عرب مازار یزدی، محمدرضا فرهادیپور، زهرا کریمی، هما کریمیراد، محمدرضا معینی، سید محمد سعید نوری نائینی، خسرو نورمحمدی

بهبود مناسبات جهانیدولت کارآمد

نامٔه دکتر حسین عظیمییاد

بازخوانی دکتر بهروز  زنوز 
از ضرورت های رشد اقتصادی

بلند مدت ایران

اقتصاددان هنرمند

چالش ها و چشم انداز  اشتغال و بیکاری
کار ایران زیر تخته سنگ بازار

چشم انداز اقتصاد جهانی
و باثبات رشد آرام 

در شماره آینده :در شماره آینده :ویژه نامه اقتصادی شرقویژه نامه اقتصادی شرق

بررسی بررسی 
چشم انداز توسعه خوزستانچشم انداز توسعه خوزستان

خوزستانخوزستان

از همه اندیشمندان و کارشناسان عزیز دعوت می شود آثار نوشتاری خود را برای انتشار در این مجموعه
به آدرس ایمیل sharghmonthly@gmail.com  ارسال نمایند

تلفن تماس : ۸۸۶۵۴۳۹۰   (داخلی ۱۵۲ )
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بازگشت به آرمان عدالت
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برای ایرانیان 
مشروطه خواه، 
«نان بدون 
آزادی» و 
«پیشرفت 
بدون عدالت» 
و «استقالل 
بدون پیشرفت»، 
تصورپذیر نبود، 
درحالی که امروزه 
باید بر ده ها 
نظریه در زمینه 
توسعه و استناد 
به اطالعات و 
آمار دهه های 
گذشته و بیان 
نمونه های متعدد 
از کشورهای 
در حال توسعه ای 
که تا چند دهه 
قبل، یا هم تراز 
ما بودند یا چند 
گام عقب تر و حاال 
بسی پیشرفته تر 
شده  اند

عدالت اجتماعی و مخالفانش

از ۱۵۰ ســال پیش که مــراودات و تعامــالت ایرانیان بــا تمدن جدید 
غرب، آنــان را به فکِر یافتــن برون رفت از وضعیت اسفبارشــان انداخت، 
خواسته های شــان در چهــار مطالبه ملــی تبلور یافت: اســتقالل، آزادی، 
عدالت و پیشرفت. شاید درست تر باشد بگوییم مطالبه اخیر- یعنی آرزوی 
پیشرفت در زندگی فردی و اجتماعی همانند دیگر ملت ها- شهروند ایرانی 
را به سوی ابزارها و لوازم آن رهنمون شد و عدالت و آزادی را در حاکمیت 
قانون جســت وجو کرد تا از رهگذر نوین سازی فرایندهای تصمیم گیری در 
عرصه های سیاســی و واداشــتن قدرت به پاسخ گویی، اســتقالل کشور از 
نفوذ و بلکه مداخله قدرت های بیگانه را به دست آورد. نکته درخور توجه 
اینکه روشــنفکران و عالمان آزادی خواه که پا به نهضت مشروطه خواهی 
گذاشــتند، هر چهار مطالبه ملی را در ارتباط با یکدیگر می دانســتند. برای 
ایرانیان مشــروطه خواه، «نان بدون آزادی» و «پیشــرفت بدون عدالت» و 
«استقالل بدون پیشــرفت»، تصورپذیر نبود، درحالی که امروزه باید بر ده ها 
نظریه در زمینه توسعه و استناد به اطالعات و آمار دهه های گذشته و بیان 
نمونه های متعدد از کشــورهای در حال توســعه ای که تا چند دهه قبل، یا 
هم تراز ما بودند یا چند گام عقب تر و حاال بســی پیشــرفته تر شده  اند، برای 

اقناع مسئوالن امر متوسل شد.
در زمینه عدالت خواهی، مشــروطه خواهان به بســط آن در حوزه های 
مختلف همت گماردند. تشکیل عدالتخانه، از نخستین خواسته های مردم 
شــد و با شکل گیری مجلس شــورای ملی و آغاز قانون گذاری، زمینه برای 
حاکمیت قانون فراهم شــد، هرچند اســتقرار کامل قانون و اجرای قانون 
اساســی تا همین امروز هم تحقق نیافت. با این همه، تالش برای نوســازی 
نظــام تعلیم و تربیــت، از همان زمان در کانون توجــه تحول خواهان قرار 
گرفت و با خارج کردن آن از انحصار متموالن و شــاهزادگان، به شکل گیری 
نظام آموزش عمومی برای همه طبقات اجتماعی منجر شد. در همین راستا، 
آموزش وپرورش دختران نیز با همه دشــواری هایی که داشــت و با وجود 
مخالفت متحجران و ترس از مقدس مآبان، به سرعت گسترش یافت و حِق 
آموختن، از حقوق مسلم شهروندان به شمار آمد. بدین سان، آرمان عدالت 
اجتماعی در شــکل برابرخواهی طبقاتی و ســپس برابرخواهی جنسیتی 
عیان شــد. صدالبته این به آن معنا نیســت که مفاهیمی مانند عدالت در 
یک صدسالی که از نهضت مشــروطه خواهی گذشته، متحول نشده است. 
زمانی عدالت خواهــی در انحصار معتقدان به مذهب مارکس -که گاه به 
همسایه شمالی چشم داشــتند و گاه به گرته برداری از تجربه انقالب چین 
و ســپس جنگ های پارتیزانی جنوب شرق آســیا و آمریکای التین و آفریقا 
مشغول بودند- درآمد و سایه آن پدرخواندگی، آن چنان ماندگار شد که این 
روزها هر سخنی از عدالت خواهی با خطر انگ چپ زدگی، مارکس گرایی و 

آرمان گرایی غیرواقع بینانه روبه رو می شود.
امــا فــارغ از هیاهوهــای تبلیغاتــی، زمان آن رســیده که بــا جدیتی 
بیش ازپیش به مباحث نظری و تجربه های معاصر و موفق عدالت خواهی 
در کشــورهای توســعه یافته و درحال توســعه پرداخت تا بتوان گام های 
اســتوارتری برای توســعه همه جانبه، متــوازن و مبتنی بــر الگوی بومی 
برداشــت. این خود نیازمند درک مفهوم عدالت است. عدالت را قراردادن 
شــیء در جای بایســته خود تعریف می کردند. این تعریف، هرچند بیانگر 
حقیقتی مهم اســت، اما به خودی خود به کار تشخیص و تمایز امر عادالنه 
از امــر ناعادالنه نمی آید، چراکه معیار «بایســتگی» چنان مبهم و نامتعین 
اســت که تمام توش و توان این تعریف را به اضمحالل می کشاند. ازاین رو 
بیش از دوهزار ســال است که اندیشــمندان این حوزه، برای یافتن معیار یا 
مجموعه ای از معیارهای عام و جهان شــمول و ثابت، تکاپو می کنند. فهم 

عدالت به مثابه انصاف، دستاورد یکی از این تالش هاست.
عدالت، به هر معنایی که فهمیده شــود، موضوعی اســت که در حوزه 
اخالق مطرح می شــود، چراکه اخالق با قواعد بایســته تنظیم کننده روابط 
آدمی با خویشــتِن خویش، جامعه و طبیعت سروکار دارد؛ به بیان دیگر، اگر 
بتــوان معارف انســانی را در دو قلمرو (نه ضرورتا بــه طور کامل منفک) 
«هست و نیست» و «باید و نباید» تصور کرد، بحث درباره عدالت به قلمرو 
دوم تعلق دارد. ماهیــت مباحث اخالقی اما، در دوره های گوناگون حیات 
اجتماعی بشــر تحول یافته اســت. در دوره پیشــاتجدد، اخــالق عمدتا با 
حســن و قبح فاعلی سروکار داشــت، درحالی که در دوره متجدد، حسن و 
قبح فعلی بیشتر مورد توجه قرار گرفت. بر همین اساس، در سپهر معرفتی 
پیشــامدرن، هرگاه صحبــت از برپایی عدالت بود، توصیف انســان عادل و 
به ویــژه حاکم عــادل در کانون توجه بــود، درحالی که با گســترش علوم 
اجتماعــی و درک عمیق تر از نقش و کارکردهــای نهادهای اجتماعی در 
شــکل گیری زندگی فردی و اجتماعی، اکنون ســخن از نهادهای اجتماعی 
عادالنه یا ناعادالنه، محور نظریه های عدالت قرار گرفته اســت. نظریه های 
عدالت اجتماعی غالبا با توزیع عادالنه ثروت، فرصت ها و منزلت اجتماعی 
ســروکار داشته اند. هدف این است که افراد بتوانند نقش اجتماعی خود را 
به خوبی ایفا کنند و آنچه را شایســته آن هســتند از جامعه دریافت کنند. 
عدالت اجتماعی بــه تعیین نظام حقوق و تکالیــف در نهادهای مختلف 
اجتماعی می پردازد. این نهادها می توانند گسترده و شامل تعلیم و تربیت، 
بهداشت و درمان، تأمین اجتماعی، حقوق کار، خدمات اجتماعی، مالیات، 
مقــررات بازار و مانند آن باشــند تا توزیــع عادالنــه بهره مندی ها، برابری 

فرصت ها و مانند آن را تأمین کنند.
هر بحثــی درباره عدالت، یقینا شــامل مفهومی از برابری اســت؛ چه 
به طــور صریــح و چه به طــور ضمنی. اختالف نظــر میــان نظریه پردازان 
عدالت اجتماعی، با توجه به تفســیری اســت که از برابری ارائه می کنند و 
حــدود و رابطه دوجانبه و چندجانبــه آن با دیگر ارزش های اخالقی مانند 
آزادی و کرامت انســانی. اینکه چه تفسیری از مفهوم برابری در هر نظریه 
عدالت اجتماعی اتخاذ می شــود، بیش از هرچیز به مفهوم انســان (ُبعد 

سیدعلیرضا حسینى بهشتى
استادیار دانشگاه تربیت مدرس
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نداشتِن 
دسترسی آسان 

به تسهیالت و 
امکانات آموزشی 

در میان اقشار 
تهی دست، به 
انسداد تحرک 
اجتماعی آنان 

می انجامد. این 
خود به انسداد 

چرخش طبیعی 
نخبگان سیاسی، 

عدم تحقق 
شایسته ساالری و 
بازتولید نابرابری 

منتهی می شود.

هستی شــناختی)، عقالنیــت (ُبعد معرفت شــناختی) و منظومه ارزش ها 
(ُبعد علم االخالقی) بســتگی دارد که هر نظریه به آن متکی اســت؛ برای 
مثال، طیف نظریه های سوسیالیســتی غالبا به اصالــت جامعه، عقالنیت 
ابزاری و اولویت برابری نسبت به آزادی، و طیف نظریه های لیبرال غالبا به 
اصالت فرد، عقالنیت هم اندیشانه و اولویت آزادی بر برابری تأکید می کنند. 
بر این  اســاس اســت که می توان از نظریه های عدالت اجتماعی سازگار با 
الگوی زیست مسلمانی سخن راند، هرچند مسلمانان در این زمینه تاکنون 

کمتر به نحو شایسته به این حوزه پرداخته اند.
قصد این نوشــتار کوتاه این نیســت که به معرفی نظریه های گوناگون 
در زمینــه عدالت اجتماعی بپردازد، اما می تــوان به طورکلی، این نظریه ها 
را به لحاظ گونه شــناختی از یکدیگر بازشــناخت؛ برای نمونه، می توان از 
عدالــت اجتماعی مفهومی منفی یا ســلبی، یا مفهومــی اثباتی یا ایجابی 
اراده کرد. مفهوم ســلبی عدالت اجتماعی مؤید این اصل است که حقوق 
افراد باید محترم شــمرده شــود؛ این همان چیزی اســت که هرگاه بحث 
عدالت اجتماعی مطرح می شــود، نخســتین و بدیهی ترین مفهومی است 
که به ذهن متبادر می شــود و عدالت را در مقابل بی عدالتی قرار می دهد. 
بر این اساس، بایسته است یک نظام سیاسی، اجتماعی و اقتصادی به وجود 
آید کــه از تضییع حق افراد جلوگیری کند. گاه نیز ممکن اســت مفهومی 
ایجابــی از عدالت اجتماعی در نظر باشــد، بدین معنا که به تبیین آنچه به 
عنوان روابط عادالنه میان افراد درک، تصور یا پیشــنهاد می شود پرداخته و 
نظام مند و نهادینه شود. زمانی که سخن از مفهوم سلبی عدالت اجتماعی 
باشد دیگر مسائلی مانند توزیع عادالنه ثروت یا توزیع مجدد منابع مالی در 
جامعه مطرح نیست؛ بلکه هدف عدالت اجتماعی، جلوگیری از تجاوز به 
حریم خصوصی افراد اســت؛ چه این تجاوز از طرف دولت ها باشد و چه از 
طرف مردم؛ اما زمانی که مفهوم ایجابی از عدالت اجتماعی مدنظر اســت 

می توان صحبت از توزیع مجدد ثروت ها کرد.
همچنیــن، مفهوم عدالــت اجتماعی ممکن اســت، محافظه کارانه یا 
اصالح طلبانه باشــد. اگر مفهومی سلبی از عدالت اراده شود، خود به خود 
به یک مفهوم محافظه کارانه از عدالت اجتماعی منتج می شود؛ مثاًل وقتی 
گفتــه می شــود در فعالیت های اقتصادی، بخش خصوصــی باید به طور 
کامل از دخالت بخش دولتی مصون باشــد، سخن از اصالح نیست، بلکه 
مقصود، حفظ وضع طبیعی بازار است؛ اما اگر مفهومی ایجابی از عدالت 
اجتماعی مدنظر باشــد، اصالح طلبانه خواهد بــود؛ مانند زمانی که توزیع 
بهره مندی ها به گونه ای باشــد که به افرادی که کمتریــن بهره را می برند، 
بیشترین نفع ممکن برسد («اصل تفاوت» در نظریه عدالت به مثابه انصاف 

جان رالز). 
نظریه های عدالت، می تواننــد حاوی مفهومی اقلی یا اکثری از عدالت 
اجتماعی باشــند. اگر انتظار از نظریه عدالت اجتماعی فقط این باشد که از 
شهروندان در مقابل دخالت ها و تجاوزاتی که حکومت ها (به ویژه دولت ها 
و حکومت هــای مدرن) به خاطر کارکردشــان اعمــال می کنند دفاع کند، 
مفهومی اقلی از عدالت اجتماعی مطرح است. انتظار از عدالت اجتماعی 
اما، ممکن اســت برپایی جامعه ای عادالنه باشــد تا عدالت اجتماعی در 
هرگونه رابطه بین انســان ها و در هر زمینه ای، تبلور و حضور داشته باشد. 

اینجاست که سروکار با یک مفهوم اکثری است.
نیز باید توجه داشــت که مفهــوم عدالت اجتماعی ممکن اســت گاه 
سیاســی باشــد و گاه اجتماعی؛ یعنی یا به ارتباط شــهروندان با حکومت 
مربوط شــود یــا به روابط بیــن اعضای جامعــه در گروه هــای کوچک تر 
اجتماعی مانند خانواده. تعیین صفت اجتماعی یا سیاسی برای یک نظریه 

عدالت اجتماعی، بیش از هر چیز به رویکرد آن نســبت به امر سیاســی و 
تعریفی که از آن ارائه می کند، بستگی دارد. بحث درباره عدالت اجتماعی، 
می توانــد در حوزه هــای مختلف نیز مطرح شــود؛ ماننــد نظریه هایی که 
بــر رفع تبعیض های جنســیتی تأکیــد می کنند یا نظریه هایــی که با هدف 
به رسمیت شــناختن تنوع و تعــدد فرهنگی و رفع تبعیــض از اقلیت های 

دینی، مذهبی یا قومی شکل گرفته اند.
عدالت آموزشی، به طور قطع، یکی از مهم ترین مسائل مطرح در حوزه 
مباحث عدالت اجتماعی اســت. با پیروزی انقالب اســالمی ایران در سال 
۱۳۵۷ و به هنگام تدوین قانون اساســی جمهوری اســالمی ایران، به این 
موضوع توجه شد. بندهای دوم و سوم اصل سوم قانون اساسی بر وظیفه 
دولت در باالبردن ســطح آگاهی های عمومــی از طریق آموزش وپرورش 
رایگان بــرای همه ایرانیان تأکید می کند. بند نهــم همان اصل نیز به رفع 
تبعیض های ناروا در همه زمینه های مادی و معنوی اشــاره دارد که قطعا 
امکانات آموزشی را نیز دربر می گیرد. اصل سی ام به صراحت به این موضوع 
پرداخته اســت. نکته درخورتوجه اینکه بنا بر آنچه در مشــروح مذاکرات 
مجلــس خبرگان آمــده، هیچ کس در مخالفت با تأمیــن آموزش وپرورش 
رایگان تا پایان دوره متوسطه، سخن نمی گوید. اصل مهم دیگری که به طور 
ضمنی به همین موضوع مربوط می شــود، اصل بیست و هشتم است که بر 
حق شــهروندان برای انتخاب شــغلی که به آن تمایل دارند تأکید می کند. 
ارتباط این اصل با موضوع آموزش وپرورش همگانی از آن روست که سطح 
تحصیالت از عوامل مؤثر در تحرک شــغلی است. کارکرد اولیه تحصیالت 
رسمی در تحرک اجتماعی این است که مهارت های الزم را برای ورود فرد 
به بــازار کار فراهم  می کند. تکمیل تحصیالت هم به طور مناســب فرد را 
در رقابت با دیگران برای دســت یافتن به یک شغل خاص در یک موقعیت 
ممتاز قرار می دهد. به بیان دیگر، نداشــتِن دسترســی آسان به تسهیالت و 
امکانات آموزشــی در میان اقشار تهی دســت، به انسداد تحرک اجتماعی 
آنان می انجامد و این خود به انســداد چرخش طبیعی نخبگان سیاســی، 
عدم تحقق شایسته ســاالری و بازتولید نابرابری منتهی می شود. تأکید جان 
رالز، نظریه پرداز مهم قرن بیســتم در زمینه عدالت اجتماعی، در اصل دوم 
نظریه عدالت به مثابه انصاف مبنی بر آزادی همه شهروندان در دستیابی 
به مناصب و مقامات در همین راستا صورت می گیرد. کاالیی و تجاری شدن 
آمــوزش، زمینه برای حاکمیت معیارهای اختصاصی و انتســابی به جای 
معیارهای عام و اکتســابی می شــود و طبقات بهره مندتر با برخورداری از 
امکانات و فرصت های نابرابر بیشــتر، اجازه حضور شایسته ها یا کسانی که 
با تخصص و معیارهای اکتسابی، شایستگی کسب مناصب مدیریتی را پیدا 

 می کنند، نمی دهند.
با وجود تأکیدهــای مکرر معماران نظام جمهوری اســالمی در قانون 
اساســی در برقراری عدالت آموزشی، متأســفانه با پایان جنگ تحمیلی و 
آغاز دوران ســازندگی به بعد، این مهم نه تنها به فراموشــی ســپرده شد، 
بلکه با تشــویق و تمهید گســترش نظام آموزش وپرورش، چه در سطوح 
ابتدایی و متوســطه و چه در سطح آموزش عالی، ایده عدالت آموزشی به 
محاق رفت. امروزه دولت که با کمبود شــدید منابع مالی در تأمین بودجه 
کشــور، ازجمله آموزش وپرورش روبه رو شده اســت، خواهان از میان رفتن 
آموزش رایگان اســت. بررسی روند توسعه در کشورهای درحال توسعه ای 
که به تازگی به جرگه کشورهای توســعه یافته وارد شده  اند، نشان می دهد 
که دولت ها مجبورند برای ایجاد زمینه الزم برای رشد اقتصادی هزینه کنند 
و به بازسازی زیرساخت های توســعه ای بپردازند که در میان آنها، توسعه 

عدالت آموزشی از اولویتی بس باال برخوردار است.
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عدالت آموزشی
شرط نخست توسعه یافتگی

برای بســیاری از کسانی که از واژگانی مانند «مدرنیته» (معادل 
آن «تجدد»)، «توسعه» و «پیشرفت» صحبت می کنند، این واژگان 
بیــش از هر چیــزی تصویری نادرســت را بازمی نمایند که نه فقط 
«مدرن» و «پیشــرفته» نیست، بلکه در نقطه ای قرار دارد که تاریخ 
مــدرن علیه آن شــورید و آن را به حاشــیه راند تــا بتواند جوامع 
دموکراتیک را تأسیس کند. در این معنا، تصویر نادرست و انحرافی 
به گونه ای نخبه گرایی (elitism) اســتناد می کند که از خصوصیات 
جوامع باستانی در سراســر جهان تا دوران روشنگری و فرارسیدن 

انقالب های سیاسی مدرن بود.
باســتانی ترین و ســنتی ترین شــکل نخبه گرایی و اشرافی گری 
را باید در جوامع موســوم به هند واروپایی و در نظام کاســتی آنها 
دید. سه کاســت یا گروه  بزرگ و ســخت اجتماعی که نفوذناپذیر 
بوده و در آنها موقعیت های یک نســل، مســتقیما به نسل بعدی 
منتقل می شدند، در این جوامع ساختار اصلی را تشکیل می دادند: 
جنگجویان، روحانیــون و کشــاورزان. اکثریت قریب به اتفاق مردم 
در کاست کشاورزان قرار داشــتند که از کمترین امتیازها برخوردار 
بودنــد؛ چه ازلحاظ ثــروت زمینی و چه ازلحاظ اعتبــار و توانایی 
مفــروض ارتباط با عالــم متافیزیک. این در حالی بود که کاســت 
جنگجویان و روحانیون که اقلیتی کوچک در حد ۱۰ درصد جامعه 
بودنــد، همه قدرت هــا و ثروت ها و فرهنگ اصلــی جامعه را در 
دســت خود داشــتند. «نخبگان» و «بزرگان»، آنها که می توانستند 
از آموزش و هنر و شــناخت برخوردار شوند، در این کاست ها قرار 
داشــتند و ســایر مردم از تمام این امکانات محــروم بودند و فقط 
می توانســتند بــا چیزهایی که در تمــاس بودنــد و عمدتا رابطه 
نزدیکشــان با طبیعت، یک فرهنگ «مردمی» (فرهنگ عامه) برای 
خود بســازند که بر شناخت مردمی (ethnoscience)، مهارت های 
حرفه ای، سنت شفاهی روایی و حافظه گروهی استوار بود. همین 

موقعیت به صورت های دیگری در ســایر جوامع نیز وجود داشت 
و تا زمانی کــه انقالب های دموکراتیک در قــرون ۱۸ و ۱۹ زندگی 
انســان ها را تغییر دادند، وضعیت به همین شــکل ادامه داشت؛ 
یعنی آموزش و فرهنگ امــوری ممتاز و در اختیار گروه محدودی 
از کنشــگران اجتماعی بودند. اصل بر اشــرافی گری، نخبه پروری، 
سلســه مراتب های ســخت اجتماعی و نابرابری همه با یکدیگر و 

نبود تحرک اجتماعی از یک نسل به نسل دیگر بود.
امــا از زمانی که دولت های مدرن تأســیس شــدند، نخســتین 
اقدامشان تالش برای تأســیس و ساختن «ملت» یعنی گردآوردن 
مــردم در یــک مفهوم انتزاعی بود که دارای شــناخت و دانشــی 
مشــترک و فرهنگی باشــد که بر اســاس آن بتواند به رسالتی که 
این دولت ها برای خود در نظر گرفتــه بودند، یعنی برخورداری از 
«مشــروعیت» از پایه اجتماعی برای اعمال قدرت خود، برســند. 
آموزش باید می توانســت به همه مردم امکان دهد که با گسترش 
فرهنــگ و توزیع بهتر ثروت بتوانند شــانس بیشــتری برای تحرک 
اجتماعــی یعنی تغییر و بهترشــدن وضعیت خــود از زمان تولد 
تا زمان مرگ و از یک نســل به نســل دیگر پیدا کنند. اصل برابری 
همه مردم، به هنگام زاده شــدن و برابــری در مقابل قانون و حق 
برخــورداری از امتیــازات به صــورت کمابیش برابر، بــرای همه 
«شــهروندان»، مهم ترین و محوری ترین شرط های تشکیل جامعه 
مدرن دموکراتیک بودند. اصولــی که بیش و پیش از هر کجا خود 
را در آموزش رایگان و اجباری برای همه کنشــگران و ســپس در 
برخورداری از امتیازاتی چون مسکن، حمل و نقل، بهداشت، اوقات 
فراغت و ... نشان می دادند و در بسیاری از قوانین اساسی مؤسس 
دولت های جهان امروز هنوز موجودند، هرچند به اجرا درنمی آیند.
البته روشــن اســت که این صورت مســئله و موقعیتی آرمانی 
بود که هنوز، ۲۰۰ ســال پس از شــروع دولت های ملی، به تحقق 
درنیامده اســت. جوامع موســوم به دموکراتیک هرگز نتوانســتند 
تحرک اجتماعی را بــه واقعیتی کامل و فراگیر تبدیل کنند و توزیع 
ثــروت و امتیازات را به حدی آرمانی برســانند؛ اما در این راه، البته 
بســیار با هم متفاوت بودند. با وجود ایــن، از زمانی که انقالب های 
دموکراتیــک، دولت - ملت هــا را ایجــاد کردنــد و جنبش هــای 

ناصر فکوهى
استاد انسان شناسى دانشگاه تهران

تا زمانی که 
انقالب های 
دموکراتیک در 
قرون ۱۸ و ۱۹ 
زندگی انسان ها 
را تغییر دادند، 
وضعیت به 
همین شکل 
ادامه داش؛یعنی 
آموزش و فرهنگ 
اموری ممتاز 
و در اختیار 
گروه محدودی 
از کنشگران 
اجتماعی 
بودند. اصل بر 
اشرافی گری، 
نخبه پروری، 
سلسه مراتب های 
سخت اجتماعی 
و نابرابری همه 
با یکدیگر و نبود 
تحرک اجتماعی 
از یک نسل به 
نسل دیگر بود
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ضد استعمار و اســتقالل طلب دولت های جهان سومی را در برابر 
استعمار پیشــین بر پا کردند، همه دولت ها خواســته یا ناخواسته 
و به صورت پیوســته در برابــر این واقعیت قــرار گرفته و می گیرند 
که در صورت زیر ســؤال رفتن توانایی شــان در بازتولید «ملت» -از 
خالل مدیریت مناســب و بازتوزیع امتیازات اجتماعی- خود را زیر 
ســؤال برده و شرایط شورش و فروپاشــی خویش را ایجاد کنند و 

به عبارت دیگر شرایط بازگشت به پیش از دولت ملی را.
موقعیت هایی که شــاید بتوان آنهــا را نزدیک ترین وضعیت به 
شعارهای آرمانی دانست، در دوره ای ۳۰ ساله از ۱۹۵۰ تا ۱۹۸۰ که 
به سال های طالیی دولت های رفاه شــهرت دارند. در این سال ها، 
دســت کم در اروپای شــرقی و آمریکا، شــاهد اجرای برنامه های 
دموکراتیکــی بودیم که بیشــترین رفاه را برای همــه مردم ایجاد 
می کردنــد؛ در حالی که تالش آن بود که از حجم دو قشــر فقیر و 
بســیار ثروتمند به سود اقشــار درآمدی متوسط کاسته شود؛ اما از 
آغاز سال های دهه ۱۹۸۰ با پدیده «انقالب محافظه کارانه» روبه رو 
شد که در برابر شرایط دشــوار اقتصادیِ ناشی از مشکالت درونی 
ســرمایه داری، انگشــت اتهام را به ســوی برنامه هــای اجتماعی 
می گرفــت. نماد معروف ایــن انحراف دو حکومــت بودند که از 
منفورترین حکومت های دوران معاصر به شمار می آیند: حکومت 
مــارگارت تاچــر در بریتانیا و حکومــت رونالد ریــگان در آمریکا. 
تاچر در بریتانیا توانســت کمــر اتحادیه های کارگــری را که بیش 
از یک قرن محور دســتاوردهای اجتماعی بودند، بشــکند و راه را 
بــر خصوصی کردن های گســترده در حوزه هایی مانند ســالمت و 
بهداشــت و آموزش، حمل ونقل و مسکن باز کند. نتیجه نیز روشن 
است؛ جامعه انگلیس با سقوط گسترده وضعیت فقیرترین اقشار 
روبه رو شــد و امروز زندگی گران و فشــار بر اقشــار پایین در حال 
کوچک کردن هر چه بیشــتر اقشار متوســط به سود ثروتمند تر شدن 
اقلیــت کوچکی در جامعه هســتند کــه باالترین ثروت هــا را در 
دســتان خود متمرکز کرده  اند و در کنار این فرایند البته گســترش 
و بزرگ شــدن گروه هــای فقیر و محــروم جامعــه بریتانیا. همین 
وضعیت به صورتی بحرانی تر و عمیق تر در آمریکا دیده می شــود. 
نظام آموزش پیش دانشــگاهی و دانشــگاهی بیشترین ضربه را در 
آمریکا خورده اســت و نظام های دیگری چون حمل و نقل، سالمت 
و بهداشــت و امنیت نیز به صورتی جبران ناپذیر ســقوط کرده اند. 
در هر دو مورد، آنچه شــاید بتوان گفــت به صورتی چرخه ای، فقر 
و انحرافــات اجتماعی و نابســامانی و تخریب بافت های شــهری 
را افزایش داده اســت، سقوط نظام آموزشــیِ  پیش دانشگاهی و 
دانشگاهی بوده است. اقشار فقیر با کاهش سخت کیفیت آموزش 
در دبستان و دبیرســتان و با ازمیان رفتن شانس شان برای راه یافتن 
به تحصیالت عالی مناسب، هر چه بیشتر امواجی را ساختند که به 

سایر حوزه های اجتماعی سرایت و آنها را تخریب کردند.
بــه  این ترتیب بود که اصل ســنجش و ارزیابــی میانگین (گروه 
متوســط) موقعیــت یک جامعــه در هر حوزه هر چه بیشــتر جای 
خود را بــه رقابت میــان «بهترین» ها و حــذف «ضعیف ترین» ها 
داد. ایــن فرایند یک داروینیســم اجتماعی جدید بــود که خود را 
با اســتدالل هایی از همان دســت توجیه می کــرد: اینکه جامعه 
عرصه ای اســت برای آنکه همه کنشگران با یکدیگر رقابت کنند و 
هرکسی بهتر بتواند با شرایط، خود را وفق دهد از «حقی طبیعی» 

برای بقا برخوردار باشــد و دیگران نیز «به ناچــار» از میان بروند یا 
حاشیه ای شوند. طبقه بندی ها، رقابت ها، مسابقات علمی و هنری 
و فرهنگــی، رقابت های اقتصادی و انعکاس حساب شــده آنها در 
نظام های رســانه ای، ســاختارهای ایدئولوژیک و اتوپیایی جدیدی 
را ســاختند که باید اهمیت عدالت را زیر ســؤال برده و به جای آن 
«برتری داشــتن»، «نخبه بودن»، «برنده شــدن» و «موفقیت» را به 
عناصر ســنجش و ارزیابی وضعیت یک جامعه تبدیل می کردند و 
این گفتمان را به ویــژه در میان همه مردم درونی می کردند: اینکه 
هرکســی به فکر «موفقیت» فرزندان خود و سپس خود باشد و نه 
به فکــر بهتر کردن منافع عمومی و وضعیت همگی؛ گویی این دو 
با یکدیگر تضاد دارند و یا اصوال بدون یکدیگر امکان پذیر هســتند. 
این نوع از فرد گرایی انحرافی، در بیش از ســه دهه توانست چنان 
با اســتدالل های ایدئولوژیک، خــود را جا بیندازد کــه امروز برای 
اثبات خالف آن باید همه توجیه های جهان را برای حتی کســانی 
که شانس اندکی برای پیشــرفت اجتماعی دارند، آورد. حتی فقرا 
نیز امروز تصور می کنند که هرلحظه ممکن است به «موفقیت»ی 
غیرمنتظره برســند و بنابراین به جای آنکه به فکر دیگرانی باشــند 

که هیچ کاری برای آنها از دستشــان بر نمی آید، بهتر است به فکر 
خودشان باشند تا گلیم خودشان را از آب بیرون بکشند.

آنچــه البته ازنظــر تاریخی امکان می داد این گونه اســتدالل ها 
ایدئولوژی هــای  بیفتنــد،  بتواننــد بیش از پیــش مطــرح و جــا 
توتالیتاریســتی کمونیستی و فاشیستی قرن بیستم بودند؛ از یک سو، 
با سوءاســتفاده از مفهوم برابری میان همه انســان ها و نفی کامل 
مفهوم تفاوت -در کمونیسم- و از سوی دیگر با تجلیل مبالغه آمیز 
از مفهوم برتری گروهی از انسان ها از گروه های دیگر و مطلق کردن 
مفهوم سلسله مراتب و تفاوت -در فاشیسم- هم برابر طلبی و هم 
سیاســت های مبتنی بر آن بی اعتبار شــدند و هم نیاز به مدیریت 

سلسله مراتب و تفاوت در جامعه به مثابه پدیده هایی ذاتی.
در تاریخ کشور ما، مدرنیته ای که از آغاز قرن با انقالب مشروطه 
تــالش برای تغییرات را ایجاد کرد، ابتدا راه دموکراســی فرهنگی 
و اقتصــادی را پیــش گرفت، اما به ســرعت به دلیل فشــارهای 
ســاختاری درونــی و فشــارهای ژئوپلیتیک بیرونــی، راه تبعیض 
و اشــرافی گری را پیــش گرفت. با ورود درآمدهــای نفتی از دهه 
۱۳۴۰، نابرابری های اجتماعی و توزیع بســیار آشفته و غیرعقالنی 
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در تاریخ کشور ما، 
مدرنیته ای که از 
آغاز قرن با انقالب 
مشروطه تالش 
برای تغییرات را 
ایجاد کرد، ابتدا 
راه دموکراسی 
فرهنگی و 
اقتصادی را 
پیش گرفت، 
اما به سرعت به 
دلیل فشارهای 
ساختاری درونی و 
فشارهایژئوپلیتیک 
بیرونی، راه 
تبعیض و 
اشرافی گری را 
پیش گرفت

توســعه، تشدید شــد و این موضوع یکی از دالیل اساسی انقالب 
اسالمی ۱۳۵۷ بود. شعار برابری و استقالل از مهم ترین شعارهای 
انقالب بودند و می توان گفت که در دهه نخست انقالب با وجود 
تمام نقصان های ناشــی از فروپاشی ساختار پیشین دولتی و جنگ 
تحمیلی، در این جهت پیش می رفتند؛ اما متأســفانه از دهه ۱۳۷۰ 
ما به صورتی تقریبا بدون وقفه سیاســت های لیبرالی و نولیبرالی 
را دنبال کرده ایــم و در نتیجه راه نابرابری پیــش  گرفته ایم؛ راهی 
کــه در دولت های نهم و دهــم به اوج خود رســید. نتیجه آنکه 
امــروز واژگانی چون اختالس، ســودجویی، فســاد و ... تبدیل به 
پر مصرف ترین واژگان در رســانه ها شده  اند و دو سال پس از تغییر 
دولت قبلی، همچنان در رسانه ها رواج دارند. دولت یازدهم البته 
با شــعار اعتدال و عدالت اجتماعــی روی کار آمد و گمان ما این 
است که این شــعار فقط زمانی می تواند جدی گرفته شود که در 
عمل از نخبه گرایی و اشــرافی گری فاصله بگیرد و به سوی توزیع 
مناســب امتیازات دموکراتیک حرکت کند، بدون آنکه الزم باشــد 
از ســازوکارهای یک بازار عقالنیت یافته و یک اقتصاد بازار مبتنی 
بــر عدالت اجتماعی فاصله بگیرد. چنین کاری در عرضه آموزش 
می تواند و باید از یک ســو با باالبردن کیفیــت و کاهش کمیت در 
نظــام آموزش عالی انجام بگیرد و از ســوی دیگر با حفظ کمیت و 

باالبردن کیفیت در نظام آموزش پیش از دانشگاه.
عدالت آموزشــی، همچون برقراری عدالت در سایر زمینه ها 
به ویژه بهداشــت و درمان، مســکن، حمل و نقل، فراغت و ... نیاز 
به ســه شرط اساسی دارد: نخســت فاصله گرفتن از نخبه گرایی 
به عنــوان هدف اصلــی و به عنــوان عامل ســنجش وضعیت 
توســعه. این در نهایت آن قــدر اهمیت ندارد که چــه تعداد از 
دانش آموزان ما در المپیک های جهانی علمی برنده شــده  اند یا 
در مسابقات ملی و استانی و ... چه افتخاراتی داشته ایم تا اینکه 
وضعیت عمومی ما در هر یک از زمینه های تحصیلی چیســت؟ 
وضعیت هر موقعیت توسعه را نه از بهترین نمونه های آن، بلکه 
با بررسی بدترین نمونه های آن می سنجند: وقتی ما می خواهیم 
ببینیم آیا یک شــهر خوب اداره می شــود یا نه، ســراغ محالت 
گران قیمت و شــیک آن نمی رویم بلکه سراغ فقیرترین نقاطش 
می رویم. وضعیت هتل داری کشور را نمی توان از چند هتل بزرگ 
و پنج ســتاره فهمید بلکه باید سراغ مســافرخانه های شهرهای 
کوچک رفت؛ بنابراین باید از این نوع تفکر که خود یک ایدئولوژی 
خطرناک و مخرب (نخبه گرایی) اســت، فاصله گرفت. اینکه ما 
فرزنــدان خــود را دائما در کالس های ویــژه، کالس های کنکور، 
آموزشــگاه های خــاص و ... وارد کنیم که به اصطالح برایشــان 
«کیفیــت» ایجاد کنیم، ایــن کیفیت نوعی از نخبه گرایی اســت 
که در بهترین حالت ســبب خواهد شــد که کسانی به این وسیله 
تربیت می شــوند در اولین فرصت از کشــور مهاجرت کنند. البته 
ایــن مهاجرت اگر ممکن شــود بــرای کشــورهای مقصد، مفید 
است؛ زیرا بدون هزینه کردن، نیروهای کارآمد به دست آورده  اند؛ 
امــا برای ما جــز فقِر بیشــتر در زمینه فرهنگی، امتیــازی ندارد. 
رقابت برای «درخشــان» و «نمونه»شــدن، نه در این حوزه و نه 
در هیچ حــوزه فرهنگی، هیچ تأثیر واقعــی روی فرهنگ ندارد، 
مگر آنکه همه وسایل دیگر این رشد هم فراهم شده باشد. مهم 
آن اســت که بتوانیم ســطح عمومی را تا حد ممکن در سراسر 

کشــور و به خصوص در مناطق محروم و آنها که امکان رسیدن 
به تحصیالت باال را ندارند و مشــکالت زندگی شان بیشتر است، 

باال ببریم.
دومین شــرط، فاصله گرفتن از کمیت گرایی است که به گونه ای 
فریــب دادن خــود و دیگــران اســت اینکــه ما همه جا مدرســه 
داشــته باشــیم و همه به مدرســه بروند، بدون آنکه این فرایند با 
ســرمایه گذاری کافی و الزم همراه باشــد، به خودی خود ارزشــی 
ندارد و هیچ دردی را درمان نمی کند، جز تبلیغات برای مســئوالن 
مربوطه و شانه خالی کردن از زیر بار مسئولیت های واقعی. آموزش 
عمومی باید بهترین کیفیت ممکن را داشــته باشد؛ به خصوص در 
شــهرهای کوچک و روستاها که سایر شــرایط زندگی، تحصیل را 
ســخت تر می کند. افزون بر این باید به صورت جدی و در یک اقدام 
ملی و پر ارزش، اعتبار و شــأن آموزگاران را به رســمیت شناخت و 
آنهــا را در یکی از باالترین رده های اجتماعی قــرار داد. به نظر ما 
هیچ دلیلی وجود ندارد که آموزگاران دســتمزدی برابر با استادان 
دانشگاهی هم رده خود نداشته باشند. در دهه های ۱۳۴۰ و ۱۳۵۰، 
بســیاری از کسانی که می توانســتند در دانشــگاه ها تدریس کنند 
در دبیرســتان های معتبر تدریس می کردنــد. این موضوع هنوز در 
کشورهای توسعه یافته ای مانند فرانسه و آلمان نیز دیده می شود.

و سرانجام سومین شــرط، فاصله گرفتن دولت از سیاست های 
نولیبرالــی و جلوگیری از شــکل گرفتن یک بازار تحصیلی اســت 
که هر جا شــکل گرفته اســت فاجعه به بــار آورده. امروز یکی از 
بزرگ تریــن فجایعی که میراث نولیبرالیســم در بریتانیا و آمریکا بر 
جای گذاشته است، دانشــجویان مقروض است که گاه برای تمام 
عمر باید هزینه وام هایی را که برای تحصیل گرفته  اند پس از پایان 
تحصیل پرداخت کنند و نتیجه، بزرگ شــدن بازارهای ســوداگرانه 
تحصیلی در این کشــورها و ســقوط نظام های آموزش وپرورش و 
دانشگاهی دولتی است. در کشور ما سال های سال است که کنکور 
بزرگ ترین ضربه را به علم می زند و بیشترین بودجه را روانه جیب 
سوداگران و تاجران تحصیلی می کند. سیاست های نادرست وزارت 
علوم در طول دولت های مختلف سبب شده است که این بال امروز 
در زمینه دانشــگاه با شکل گرفتن بازار تحصیلی، فروش و تقلب در 
مقــاالت به اصطالح علمی شــکل بگیرد. حجم بازار ســوداگرانه 
تحصیلی در ایران، سرســام آور اســت. رشد ســرطان وار مدارس 
«ویژه» بسیار گران قیمت برای اقشار تازه به دوران رسیده و نوکیسه، 
حیرت آور است. این در حالی اســت که مدارس دولتی -همچون 
بیمارســتان ها، حمل ونقل و...عمومی- موقعیت هاي نامناســبي 
را تجربه می کنند. نولیبرالیســم هرگــز نمی تواند جز فاجعه به بار 
بیاورد اما برای پوشاندن این فجایع، همیشه گروهی «افتخارات» و 
«جوایز» و «نخبگان» و «نوابغ» یا ویترینی برای به نمایش گذاشــتن 

دارد.
در یــک کالم، اگر ما خواســتار ورود به جهان مدرن و داشــتن 
جایگاهی باشــیم که شایســته تمدن دیرینه ایران است، باید بیش  
و پیش  از  هر چیز آموزش وپــرورش خود را جدی بگیریم و عدالت 
آموزشــی را در آن برقرار کنیم؛ اینجــا دروازه همه موقعیت های 

توسعه یافتگی دیگر است.
و باز مهم است که برای آموزگاران اعتبار اجتماعی ای که واقعا 

در شأن آنهاست یعنی باال ترین خد را به رسمیت بشناسیم.
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جهان مدرن 
همیشه تحت 

تأثیر سه آرمان 
اصلي بوده 

است: «آزادي 
فردي»، «برابري 

اجتماعي» و 
«هم بستگي 

جمعي». این سه 
آرمان با شعار 

انقالب فرانسه 
به نوعي جهان گیر 

شده است. 
حساسیت نسبت 
به این آرمان ها، 

نشان دهنده 
دغدغه هاي مدرن 

انسان هاست

گفت وگو  با علیرضا علوي تبار
برابري؛ آرماني که نباید فراموش شود

نخستین ســؤال من این اســت که چرا برخي از روشنفکران   �
و فعاالن سیاســي و اجتماعي این قدر دربــاره برابري و نابرابري 
حساس هســتند؟ آیا همان طور که برخي ادعا مي کنند، مي توان 
این توجــه را با بهره گیري از مفهوم اخالقي «حســادت» توضیح 

داد؟
بهره گیــري از مفهــوم «حســادت» مي توانــد منجر بــه خطاي 
«هم ارز گرفتن انگیزه و انگیخته» شــده و با نفی انگیزه انسان ها براي 
پرداختن به برابــري، انگیخته توجه به برابــري را بي ارزش قلمداد 
کنند. به جاي فروافتادن در چنین مغالطه هایي، بهتر است به توضیح 
خود طرفداران برابــري توجه کنیم. مي توان در دفــاع از برابري (و 
نفي نابرابري) چند اســتدالل اصلي آورد؛ نخســتین دلیل، توجه به 
یکي از اصلي ترین آرمان هاي مدرن بشــر است. جهان مدرن همیشه 
تحت تأثیر ســه آرمان اصلي بوده اســت: «آزادي فردي»، «برابري 
اجتماعي» و «هم بســتگي جمعي». این ســه آرمان با شعار انقالب 
فرانســه به نوعي جهان گیر شــده اســت. حساسیت نســبت به این 
آرمان ها، نشان دهنده دغدغه هاي مدرن انسان هاست. دلیل دوم، به 
تصور ما از حقوق مدرن برمي گردد. در یك طبقه بندي کلي مي توان 
حقوق انســان ها را به سه گروه اصلي تقسیم کرد: ۱) حقوق مدني- 
سیاســي ۲) حقوق اقتصادي- اجتماعي ۳) حقوق فرهنگي. تقریبا 
امروزه همه جریان هاي مدرن، حقوق مدني- سیاســي انســان ها را 
به رسمیت مي شناســند. مقاومت اصلي در برابر حقوق اقتصادي- 
اجتماعي اســت؛ زیرا پذیرش این حقوق منجر بــه نوعي فراتر رفتن 
از نظــم خودجوش بازار شــده و پاي حکومت را بــه میان مي آورد. 
برآورده کردن این حقوق بدون حداقلي از برابري امکان پذیر نیســت. 
یکــي از دالیل توجه به برابــري، پذیرش همین حقــوق اقتصادي- 
اجتماعي براي انسان هاست. سومین دلیل به یك تحلیل بازمي گردد. 
همه درباره نامطلوب بودن سه مشکل اجتماعي، یعنی «فقر، جرم و 
بیماري» اتفاق نظر دارند. طرفداران برابري به گونه اي موجه و معتبر 
نشان مي دهند که میان «نابرابري اجتماعي» و این سه مشکل اصلي 
رابطه علت و معلولي وجود دارد و نابرابري بیشتر به افزایش هر سه 

مشکل مي انجامد.
مي خواهــم عرض کنــم براي توضیح حساســیت بــه برابري و 
نابرابري، کمك گرفتن از مفهوم حســادت نادرست و بي فایده است. 
دلبستگي به مدرنیت، پذیرش حقوق اقتصادي- اجتماعي شهروندان 
و تــالش نظري براي کاهش دردهاي اجتماعي براي توضیح دفاع از 

برابري اجتماعي کافي است.
اگر از بحث انگیزه توجه به مفهــوم «برابري» بگذریم، برخي   �

این مفهوم را مبهم و بــدون داللت منطقي و مفهومي قابل قبول 
مي دانند. فکر مي کنید مي توان به تصور روشــني از مفهوم برابري 

و نابرابري رسید؟

به نظر من در این زمینه طبقه بندي فیتز پتریك به درك بهتر کمك 
مي کند. او طبقه بندي زیر را ارائه مي دهد.

یکي از انواع این برابري (برابري فرصت هاي دسترسي به منابع) 
ظاهــرًا امروز مورد قبول همه اســت. یکي دیگــر از آنها (برابري در 
برخورداري از رفاه) به دلیل ســاختار رواني و عاطفي متفاوت افراد 
امروز کمتر بررسي می شــود و همه پذیرفته اند که یك فرصت برابر 
رفاهي ممکن اســت منجــر به میزان هاي متفاوتــي از رفاه در افراد 
مختلف شــود. اختالف بر ســر دو نوع دیگر برابري است (برابري در 
برخــورداري از منابع و برابري فرصت هاي رفاهــي)؛ بنابراین گمان 
مي کنــم تفکیك میان «فرصــت» و «نتیجه» از یك ســو و «منابع» و 
«رفاه» از سوي دیگر مي تواند به روشن شدن مفهوم برابري کمك کند.

 با روشن شــدن مفهــوم برابري بالفاصله این پرســش پیش   �
مي آید که چــه رابطه اي میان برابري و مفهــوم مبهم تر! عدالت 

اجتماعي وجود دارد؟
ابهــام در مفهوم عدالت اجتماعي به این واقعیت بازمي گردد که 
زندگي اجتماعي یك «فرایند» و ازاین رو «پویا» است؛ بنابراین مي توان 
زندگــي اجتماعي آدمیان را در «مراحل» و «موقعیت ها»ي گوناگون 
مطالعه و بررسي کرد. مهم ترین مشکل در تعریف عدالت اجتماعي 
این اســت که افراد مي کوشــند تا تعریفي از عدالت اجتماعي ارائه 
کنند که براي همه مراحل و موقعیت هاي زندگي اجتماعي ما کاربرد 
داشته باشــد. این به گمان من منشأ ابهام اســت. براي اینکه بحث 

علیرضا علوي تبار کارشناسي خود را در زمینه «اقتصاد نظري» 
از شیراز، کارشناسي ارشــد خود را در زمینه «علوم اقتصادي» 
از اصفهــان و دکتراي خود را در زمینــه «اداره امور عمومي- 
گرایش خط مشــي گذاري عمومي» از تهران گرفته است. او 
در حال حاضر عضو هیأت علمي دانشکده محیط زیست است.
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یك تعریف 
روشن از عدالت 
اجتماعي 
بایستي در چهار 
زمینه (موقعیت 
یا مرحله) 
قواعد راهنماي 
مشخصي داشته 
باشد: ۱) توزیع 
مواهب اولیه 
۲) رویه هاي 
اجتماعي ۳) 
قوانین موضوعه 
۴) توزیع 
نهایي منابع 
(مطلوب هاي) 
کمیاب اجتماعي

روشن تر شــود بیایید با هم انگاره ساده شــده اي از زندگي اجتماعي 
را در نظــر بگیریــم. زندگي اجتماعــي، مجموعــه اي از کنش هاي 
متقابل انســان ها در چارچوب ســاختارها و رویه هاي مشخص و بر 
مبناي قواعد معیني اســت که در فرایندهایي به توزیع منابع کمیاب 
اجتماعي مي انجامد. در واقع بر مبناي این انگاره ساده شــده مي توان 
سه موقعیت متفاوت را در زندگي اجتماعي انسان ها در نظر گرفت:

الف) موقعیت پیش از شروع تعامل هاي اجتماعي.
ب) رویه ها، روندها و ســازوکارهایي که تعامل اجتماعي از طریق 

آنها و طي آنها صورت مي گیرد.
پ) وضعیت پایاني که نشــان دهنده شکل خاصي از توزیع منابع 

(مطلوب ها)ي کمیاب اجتماعي است.
با توجه به تفکیك این ســه موقعیت به نظر مي رســد مي توان از 
عدالت اجتماعي در سه زمینه مختلف پرسش کرد. نخست در زمینه 
«عادالنه بــودن توزیع مواهب اولیه» (مربوط به موقعیت الف). دوم 
در زمینــه «عادالنه بــودن رویه ها و قواعد تنظیــم کنش های متقابل 
اجتماعــی» (مربوط به موقعیت ب). ســوم درزمینه «عادالنه بودن 

توزیع در وضعیت پایاني» (مربوط به موقعیت پ).
دلیل تفاوت تحلیل ها و تفسیرها از عدالت اجتماعي تأکیدي است 
که افراد مختلف هرکدام به یکي از این موقعیت ها (با مراحل زندگي 
جمعي) مي کنند. بدون آنکه بخواهم وارد بحث مفصل شوم به نظر 
مي رسد که یك تعریف روشــن از عدالت اجتماعي بایستي در چهار 
زمینه (موقعیت یا مرحله) قواعد راهنماي مشــخصي داشته باشد: 
۱) توزیع مواهب اولیه ۲) رویه هاي اجتماعي ۳) قوانین موضوعه ۴) 

توزیع نهایي منابع (مطلوب هاي) کمیاب اجتماعي.
برابــري (و نابرابري) به طور مشــخص در زمینه های یك و چهار 
معنا پیدا مي  کنــد. توزیع مواهب اولیه را مي توان بر اســاس معیار 
برابــري، ارزیابي انتقادي کــرد. در زمینه توزیع نهایــي منابع کمیاب 
اجتماعــي نیز مي تــوان از معیارهایــي مانند «برابــري»، «نابرابري 
عادالنــه و قابل قبــول» و «برخورداري همگانــي از امکان برآوردن 

نیازهاي اساسي» بهره گرفت.
قواعدي مانند «انصاف» یا «آشکار بودن فرایند اتخاذ تصمیم هاي 
عمومي» یا «مردم ســاالري مشــارکتي» در دو مرحلــه دیگر کاربرد 

دارند.
 اگر اشتباه نکنم از اصطالح «نابرابري عادالنه» استفاده کردید.   �

مي توانید قدري توضیح دهید؟
نابرابري عادالنه (یا قابل قبول یا موجه)، نابرابري ای است که رفع 
یا کاهش آن موجب بدتر شــدن وضعیت گروه هاي نازل و فرودست 
جامعه مي شود. در واقع این اصطالح مي خواهد بگوید فقط نابرابري 
موجه و قابل قبول، آن نابرابري اســت که به مصلحت همگان باشد 

و غیر از این و بیش  از این پذیرفته نیست.
 فکر مي کنیــد بعــد از به بن بست رســیدن نظام هاي مدعي   �

برابري و ورشکستگي ایدئولوژي هاي این نظام ها، باز هم مي توان 
به گونه اي موجه، از برابري و عدالت اجتماعي دفاع کرد؟

براي پاسخ به این سؤال توجه شما را به چند نکته جلب مي کنم.
اول اینکــه باید میــان «قواعد راهنمــاي عدالــت اجتماعي» با 
«ســازوکارهاي تحقق عدالــت اجتماعي» تمایز قائل شــد. برابري 
یك قاعده راهنماســت؛ اما ســازوکار تحقق آن با توجه به امکانات 
و مقتضیــات زمان و مکان انتخاب مي شــود و کاماًل متغیر اســت؛ 

به طور مثال سوسیالیسم و دولتي کردن مالکیت منابع تولید فقط یك 
«سازوکار» براي تحقق برابري است و ممکن است در شرایط دیگري 

شما از سازوکار دیگري بهره بگیرید.
دوم اینکه درست است که نظام هاي مدعي برابري ورشکست شده 
و به بن بست رسیدند اما مگر جایگزین آنها چه ُگلي به سر بشریت زده 
اســت! نگاهي به وضعیت جهاني کــه در آن زندگي مي کنیم به ویژه 
در کشــورهاي توسعه یافته بیندازید، بهره کشــي یك سویه و مخرب از 
مــردم و منابع کشــورهاي فرودســت، تبعیض هــاي بیمارگونه علیه 
گروه هاي اقلیت، ناتواني در کنترل آلودگي محیط زیســت و تهي سازي 
منابع طبیعي، ســوداگري و بیگانگي اجتماعي تحقیرکننده، بي ثباتي 
متغیرهــاي کالن اقتصادي و بحران هاي گاه و بیگاه ناشــي از آن، جرم 
و بیماري، خاص شــدن فعالیت هاي سیاسي به فعالیت عده اي خاص 
و ... ؛ هیــچ کارنامه  افتخارآمیزي وجود نــدارد. به ویژه توجه کنید که 
هزینه سطح باالي تولید و سود و رفاه در کشورهاي صنعتي را بخش 
دیگري از مردم جهان تأمین مي کنند. من نمي خواهم از «بحران معنا» 

که ناشي از غلبه شعار «همه چیز براي هیچ» است، حرفي بزنم.
ســوم اینکــه اغلــب مشــکالتي کــه جوامــع صنعتي بــا آن 
دست به گریبان هســتند، همان چیزهایي است که در اقتصاد خرد به 
آن مــوارد «درماندگي بازار» مي گویند. در اقتصاد خرد متعارف به ما 
مي آموزند که ســازوکار بازار قادر به حل این مشکالت (یا حل بهینه 
این مشــکالت) نیست. اصرار بر حل این مســائل از طریق بازار، خود 

نوعي ایدئولوژیك کردن مسائل است.
خالصه تاریخ بشــر، تاریخ تالش هاي موفق و ناموفق او براي حل 
مشــکالت است. بدون ترس باید از گذشته آموخت؛ اما نباید از ترس 
خطاکردن به فلــج فکري و عملي دچار شــد. نابرابري، هزینه هاي 
آشــکار و پنهان زیادي به بشــر تحمیل کرده اســت. هزینه هایي که 
بســیار بیشتر از خیلي از هزینه هاي دیگر است و نمي توان و نباید آن 

را نادیده گرفت و بي توجه از کنار آن گذشت.
 آیا توزیع مجددي کــه در حکومت هاي رفاهــي (یا به تعبیر   �

برخي دولت هاي رفاهي) صــورت مي  گیرد براي کاهش نابرابري 
کافي نیست؟

آنچه حکومت هاي رفاهــي انجام مي دهند «توزیع مجدد افقي» 
اســت. توزیع مجــدد افقي یعني در طــول زندگي خودتــان از ایام 
ثروتمندي شــما مي  گیرد و به ایــام فقیرتر بودنتان مي دهد (از طریق 
نظام بازنشســتگي و تأمیــن اجتماعي) یا اینکه از مشــاغل کم خطر 
مالیات مي گیرد و به مشــاغل پرخطــر یارانه مي دهد. در این نظام ها 
«توزیع مجدد عمــودي» یعني توزیع مجدد میان اقشــار ثروتمند و 
فقیر اهمیت نســبتا کمي دارد. از این رو این نظام ها جایگزین مناسبی 
بــراي نابرابري هاي موجود نیســتند. به نظر مي رســد باید از نوعي 
«مردم ســاالري اجتماعي ریشــه نگر» دفــاع کرد کــه توزیع مجدد 
عمــودي را نیز در برنامه خود مي گذارنــد. به ویژه در جوامعي مانند 
جوامع ما که فقر و طرد اجتماعي ناشــي از نابرابري، بسیار چشمگیر 

است.
  نکته دیگري دارید که در پایان بگویید؟  �

حرف هاي زیادي براي گفتن هست، بماند براي وقت دیگري! فقط 
تأکید مي کنم برابري، آرماني اســت که نبایــد آن را فراموش کرد. ما 
بایــد یك بار دیگر در کنار دفاع از «آزادي فردي» توجه همگان را به 

«برابري اجتماعي» و «همبستگي جمعي» جلب کنیم.
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آموزش فراگیر
برای توسعه انسان مدار
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ولی گسترش 
پوشش 
آموزشی، 
برخالف انتظار 
به افزایش 
بهره وری، 
خالقیت و 
نوآوری و به تبع 
آن رشد تولید 
در ایران منجر 
نشده است. 
به نظر می رسد 
که تأکید بر 
رشد کمی شمار 
دانش آموزان و 
ایجاد مدارس 
در سراسر کشور 
به هدف اصلی 
تبدیل شده 
و به کیفیت 
آموزش و 
ضرورت تشویق 
پرسشگری و 
پرورش خالقیت 
و نوآوری 
دردانش آموزان 
توجه نشده 
است.

رابطه بغرنج آموزش و توسعه

در اینکه ســرمایه انســانی و ارتبــاط میان افــراد یک جامعه 
(ســرمایه اجتماعی) نقش تعیین کننده ای در فرایند توسعه ایفا 
می کند، اختالف نظر چندانی میان کارشناســان و سیاست گذاران 
وجــود ندارد؛ مســئله اصلی یافتــن راهکارهای مناســب برای 
ارتقای ســطح و بهبود کیفیــت این سرمایه هاســت. برای مثال، 
ایران در نیم قرن گذشــته به نحو چشمگیری امکانات آموزشی در 
مقاطع مختلف تحصیلی را افزایش داده اســت. در ســال ۱۳۹۰ 
پوشــش ثبت نام در مقاطــع ابتدایی معــادل ۹۸٫۷ درصد و در 
دوره اول متوســطه ۹۴ درصد بوده اســت که در میان کشورهای 
درحال توســعه شاخص خوبی به حســاب می آید. ولی گسترش 
پوشش آموزشــی، برخالف انتظار به افزایش بهره وری، خالقیت 
و نوآوری و به تبع آن رشــد تولید در ایران منجر نشــده است. به 
نظر می رســد که تأکید بر رشد کمی شــمار دانش آموزان و ایجاد 
مدارس در سراســر کشور به هدف اصلی تبدیل شده و به کیفیت 
آموزش و ضرورت تشویق پرسشگری و پرورش خالقیت و نوآوری 

در دانش آموزان توجه نشده است.
ایران برای توســعه نظام آموزشی کارآمد به معلمان و مربیانی 
نیازمند است که با انگیزه و عالقه در کالس های درس حاضر شوند. 
افــرادي که در تأمین حداقل نیازهای زندگی ناتوانند قطعا قادر به 
ایجاد تحرک فکری و پرورش تفکر نوین در دانش آموزان نیســتند. 
معلمان خســته و بی عالقه امکان طرح پرســش را از دانش آموز 
می گیرنــد. به گفته دبیر محترم، جناب آقــای هرمز انصاری، نظام 
آموزشــی به کارخانــه ای مبدل می شــود که درخت هــای تناور 
اســتعداد کودکان و دانش آموزان را به چوب کبریت های کوچک و 

یک اندازه تبدیل می کند.
انتظــار می رفت که بــا افزایش شــمار مــدارس خصوصی و 
سبک شــدن بار مالی آموزش دولتی، کیفیــت مدارس دولتی ارتقا 
یابد؛ ولــی این انتظار تحقق نیافت. امــروزه مدارس خصوصی، با 
هزینه هــای ثبت نام باال، بهترین آموزش را برای موفقیت در کنکور 
ارائه می کنند ولی در این مدارس نیز عموما شــکوفایی خالقیت و 

نوآوری نوجوانان در دستور کار قرار ندارد.
برای ایجاد تحولی جدی در نظام آموزشی ایران باید شیوه های 
آموزشی، نحوه استخدام معلمان و حقوق پرداختی به آنان تغییر 
کند وگرنه با گســترش مؤسسات آموزشــی بر مبنای ساختارهای 
موجود، دســتاوردی فراتر از آنچه تاکنون به دست آمده نخواهیم 

داشت.
وضعیت نظام آموزشی ایران در برنامه ششم

دولــت تدبیرو امید با وعده های ایجاد تحول در نظام آموزشــی 
و افزایش کارایی و اثربخشــی این نظام کار خــود را آغاز کرد ولی 
تاکنــون حرکت جدی برای اصالح تنگناهای نظام آموزشــی بروز 
نداده اســت. معلمان همچنان از وضعیت معیشتی خود ناراضی 
هســتند، شــیوه ها و کیفیت آموزشــی و شــاخص های استخدام 

معلمان و مربیان تغییری نکرده است.
به ســبب وجود کســر بودجــه و اولویت مهار تــورم، دولت از 
افزایش حقوق فرهنگیان اجتناب کرده است. بودجه فعالیت های 
کمک آموزشی و خارج از برنامه تقریبا صفر است. به نظر نمی رسد 
که در طول برنامه ششــم، با توجه به محدودیت شدید درآمدهای 
نفتی و به تبع آن کاهش منابع درآمدی دولت، تحولی در امکانات 

آموزشی و وضعیت حقوق معلمان حادث شود.
در ارتبــاط با تغییر شــیوه های آموزشــی و تالش بــرای بهبود 
کیفیــت آموزش در مقاطع مختلــف تحصیلی نیز عزمی جدی در 
دولت دیده نمی شــود. در مقابل با جلب توجه خیرین مدرسه ساز 
به مناطق محروم کشور از یک سو و کاهش نرخ رشد جمعیت و به 
تبع آن کاهش جمعیت دانش آموزی کشــور، تأمین مالی گسترش 

کمی امکانات آموزشی امکان پذیر خواهد بود.
راهکار توسعه نظام آموزشی کارآمد

تأکیــد بــر حفــظ مطالــب درســی و بی توجهی بــه ضرورت 
پــرورش توان اســتدالل و نوآوری مانعی جدی بر ســر راه ارتقای 
سطح ســرمایه انســانی و اجتماعی در ایران است. به همین خاطر 
مهم ترین راهکار دســتیابی به عدالت آموزشــی توجه هم زمان به 
گسترش کمی و کیفی آموزش است. در این راستا باید شیوه آموزش 
و مالک های انتخــاب معلمان به نحو جدی تغییــر کند تا افرادی 
باانگیــزه به آموزش کودکان و نوجوانان گمارده شــوند؛ معلمانی 
که دانش آموزان را به پرسشگری تشویق کنند و خالقیت را در میان 

فرزندان ایران شکوفا کنند.

زهرا کریمى
عضو هیأت علمى دانشگاه مازندران
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توسعه انساني یعني توانمند سازي
بازخواني کارکرد مستقیم و غیر مستقیم آموزش در توسعه

برای توســعه، مفاهیم گوناگونی بیان شــده اســت کــه در عین 
برخورداری از ویژگی های مشــترک، تفاوت هایی اساسی نیز با یکدیگر 
دارند. به عنوان نمونه پاره ای از دیدگاه ها تأکیدشان فقط بر معیارهای 
کمی، مانند تولید ناخالص داخلی اســت و به طبقه بندی کشورها بر 
اســاس این معیار اقدام می کنند. عقاید جدیدتری هم وجود دارد که 
جنبه های انســانی را در مفاهیم توســعه وارد کرده اند و بر این اساس 
 (HDI) به ســاختن ســنجه های جدیدی مانند معیار توسعه انسانی
پرداخته اند. این مکتوب از این مالحظات فراتر می رود و توسعه را به 
مفهوم گسترش آزادی های انسان برمی گزیند. این دیدگاه که به وسیله 
آمارتیاســن، برنده جایزه نوبل اقتصاد، عرضه شــده و توســعه یافته 
است، آزادی را، هم هدف، هم وســیله و هم معیار سنجش توسعه 

می داند.
در ادبیات جدید اقتصادی در رشته توسعه، دو مفهوم رایج وجود 
دارد که ارتباطی تنگاتنگ با هم دارند: «سرمایه انسانی» و «توانمندی 
انسان». در دوران معاصر، نگاه به انباشت سرمایه از منظر فیزیکی، به 
نگاه به آن به شکل فرایندی که در آن بهره وری کیفی انسان به عنوان 
یک کلیت به حســاب می آید، در حال تغییر است. انسان می تواند در 
زمان از طریق آموزش و یادگیری و مهارت اندوزی از بهره وری بیشتری 
برخوردار شده و تأثیر ژرف تری بر توسعه و پیشرفت اقتصادی داشته 
باشد. گرچه، این هر دو دیدگاه، به انسانیت توجه می کند، اما با وجود 
تشــابهات، تفاوت هایی نیز دارند. با قبول اینکه ساده ســازی، همواره 
خطر کاهش دقت را به همراه دارد، می توان گفت که سرمایه انسانی 
به «مســئولیت انســان» توجه می کند ولی دیدگاه توانمندی انســان 
هــم بر توان اصلی، یعنی «آزادی در سامان بخشــیدن به یک زندگی 
ارزشمند» و هم به افزایش گزینه های واقعی در دسترس انسان تأکید 

می کند. واضح است که این دو دیدگاه، با هم ارتباطی نزدیک دارند.
هر انســان توان انجــام کارهای گوناگونــی را دارد. این گوناگونی، 
از تفــاوت در ویژگی هــای شــخصی، زمینه های اجتماعی، شــرایط 
اقتصادی و جز اینها، حاصل می شــود. البته انســان عمال این توان را 
هنگامی بــه کار می بندد که به لحاظ منطقی آن را ارزشــمند بداند. 

این ارزشمند بودن، یا ارزش گذاری توسط هر شخص، بر دو پایه استوار 
اســت: اول آنکه عمــل مورد نظر به طور مســتقیم زندگــی او را غنا 
می بخشد؛ مانند تغذیه خوب که منجر به سالمتی می شود؛ دوم آنکه 
عمل، به طور غیرمســتقیم و با واسطه به او نفع می رساند؛ مثال تولید 
محصول مرغوب تــر و در نتیجه افزایش قیمــت محصول و افزایش 

درآمد.
«سرمایه انســانی» می توانست چنان تعریف شــود که این هردو 
منفعــت را دربــر گیرد. ولــی در عمل، طوری تعریف شــده اســت 
که فقط ارزش های غیرمســتقیم را شــامل می شــود. ولــی دیدگاه 
«توانمندی انســان» گســتره ای فراخ تر دارد و هردو جزء را به حساب 
می آورد. آموزش، مثال روشن و مصداق شفافی از دیدگاه دوم، یعنی 

«توانمندی انسان» است.
آموزش، افراد را در تولید کاالهــا کارآمدتر می کند و این کارآمدی 
بیشــتر، هم به ارزش تولید در کل اقتصاد منجر می شود و هم درآمد 
شــخص آموزش دیــده را باال می برد؛ اما همین شــخص، حتی بدون 
افزایش درآمد شــخصی هم از آموزش ســود خواهد برد؛ زیرا امکان 
مطالعــه، برقراری ارتباط، مهارت در مباحثه و انتخاب های آگاهانه تر 
را به دســت مــی آورد، عالوه بر ایــن، از طرف دیگران هــم جدی تر و 

محترم تر به حساب می آید که خود ارزشی گران بها است.
به عبارت ساده تر، فواید آموزش، فراتر از نقش آن به عنوان «سرمایه 
انســانی» در تولید کاالســت. دیدگاه گســترده «توانمندی انســان» 
نقش های اضافی ذکر شــده در باال را هم به حساب می آورد و برایش 
ارزش تعیین می کند؛ بنابراین این دو دیدگاه در عین تشابه، متفاوت اند.
طرفــه آنکه، این دیدگاه وســیع که به نظر بســیار نــو می نماید، 
بازگشتی اســت به برداشتی جامع از توســعه اقتصادی و اجتماعی 
که به ویژه از ســوی آدام اسمیت، هم در کتاب «ثروت ملل» و هم در 
نظریه «عواطف اخالقی» حمایت شده است. آدام اسمیت در هنگام 
بحث دربــاره مؤلفه های تولید، گرچه بر نقش آموزش، تقســیم کار، 
یادگیری در حین عمل و کســب مهارت تأکید داشته است، اما تقویت 
و گســترش توانمندی های انســان در مدیریت یک زندگانی ارزشمند، 
از جمله کارایی بیشــتر را در تحلیل های خــود دارای نقش محوری 

قلمداد کرده است.
آمارتیاسن می گوید: «اعتقاد آدام اسمیت به قدرت و تأثیر آموزش 
و یادگیری بسیار جدی بود. درباره بحثی که امروزه نیز پیرامون نقش 
«طبیعــت» و «تربیت» جریان دارد، اســمیت به نحوی آشــتی ناپذیر 

سیدمحمدسعید نورى نائینى
اقتصاددان، عضو هیات علمى دانشگاه

 شهید بهشتى

آدام اسمیت 
در هنگام بحث 

درباره مؤلفه های 
تولید،گرچه بر 
نقش آموزش، 

تقسیم کار، 
یادگیری در حین 

عمل و کسب 
مهارت تأکید 

داشته است، اما 
تقویت و گسترش 

توانمندی های 
انسان در 

مدیریتیک 
زندگانی ارزشمند، 

از جمله کارایی 
بیشتر را در 

تحلیل های خود 
دارای نقش 

محوری قلمداد 
کرده است.
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استفاده از 
مفهوم «سرمایه 
انسانی» گام 
بلندی است 
در جهت 
درک بیشتر 
ظرفیت انسان 
در توسعه، 
ولی هنوز در 
چارچوب 
عوامل تولید و 
توسعه محدود 
است و نیاز به 
تکمیل شدن 
دارد. مفهوم 
«توانمندی های 
انسان» این 
تکامل را ممکن 
می کند و انسان 
را از عامل تولید، 
به هدف توسعه 
اعتال می بخشد.

و حتی دگماتیــک تربیت گرا بود و این اعتقاد بــا اعتماد فراوان او به 
توانمندی های انسان، سازگار است».

اسمیت گفته است:
«تفاوت هــای موجود در اســتعدادهای طبیعی افــراد گوناگون، 
درواقع بســیار کمتر از آن اســت که ما از آن آگاهیم و تیزهوشی های 
متفاوتــی کــه افراد بالــغ را در حرفه هــای متفاوت از بقیــه متمایز 
می کند در بســیاری موارد معلول تأثیر تقســیم کار است نه علت آن، 
تفاوت های موجود بین شــخصیت های کامال نامتشابه، مثاًل بین یک 
فیلســوف و یک باربر ســاده در خیابان، نه چندان حاصل طبیعت که 
حاصل عادات، رسوم و آموزش است. آن گاه که این دو به این دنیا گام 
نهادند و در طول شش تا هشت ســال اولیه حیاتشان، احتماال بسیار 

همسان بودند و نه پدر و مادرشان و نه هم بازی هایشان، نمی توانستند 
تفاوت های عمده ای در آنها مشاهده کنند».

دقــت بفرماییــد که نکتــه ظریفی کــه در این بیان نهفته اســت 
و این نوشــته نیز به دنبال روشــن کردن آن اســت و آن اینکه تفاوت 
بیــن دو دیــدگاه، از نــوِع تفاوت بین وســیله و هدف اســت. دیدگاه 
«سرمایه انســانی» انسان را به عنوان یک ســرمایه، یعنی یک وسیله 
توسعه و پیشــرفت درنظر می گیرد؛ در حالی که دیدگاه دیگر، عالوه بر 
به حساب آوردن این توان انســان، او را به عنوان یک هدف توسعه نیز 
مطرح می کند. این تفاوت، تأثیر عملی مهمی بر سیاست های توسعه 
دارد. گرچه توســعه و پیشــرفت اقتصادی، زندگی رضایت بخش تر و 
اســتفاده از گزینه های فراوان تری را برای مــردم فراهم می کند، ولی 
آموزش بیشــتر، عالوه بر ایفای همین نقش، آزادی بیشتر و مؤثرتری 

در بهره مندی از زندگی ایجاد می کند که خود هدف زندگی ماست.
جان کالم آنکه، اســتفاده از مفهوم «ســرمایه انسانی» گام بلندی 
اســت در جهت درک بیشتر ظرفیت انسان در توســعه، ولی هنوز در 
چارچوب عوامل تولید و توســعه محدود است و نیاز به تکمیل شدن 
دارد. مفهوم «توانمندی های انســان» ایــن تکامل را ممکن می کند و 

انسان را از عامل تولید، به هدف توسعه اعتال می بخشد.
برای درک بهتر و استفاده مطلوب تر از نقش توانمندی های انسان 

باید بر سه نکته مهم توجه کنیم:
۱. نقش مستقیم آن بر رفاه و آزادی

۲. نقش غیرمستقیم آن از طریق تأثیر بر تغییرات اجتماعی
۳. نقش غیرمستقیم آن از طریق تأثیر بر تولید اقتصادی

دیدگاه ســرمایه انسانی فقط به نقش سوم تأکید دارد؛ در حالی که 
دیدگاه توانمندی ها که آموزش، یکی از ارکان اصلی آن است، هر سه 

نقش و تأثیر را در بر می گیرد.
اینجاســت که نقش آموزش و مخصوصا آموزش های عمومی و 
ابتدایی روشــن می شود و موضوع عدالت آموزشی، اهمیتی برجسته 

می یابد.
پژوهش هــای بســیاری نشــان داده انــد کــه بــازده اقتصــادی 
از  باالتــر  بســیار  آمــوزش،  ســرمایه گذاری در 
از  یکــی  اســت.  دیگــر  ســرمایه گذاری های 
ویژگی های ســرمایه گذاری در آموزش آن است 
که تابع قانون بازده نزولی نیســت. بر اساس این 
قانون هرچه از نهاده ای بیشــتر اســتفاده کنیم 
بازدهی آن کاهش می یابد؛ ابتدا بازده صعودی 
اســت، ســپس نزولی می شــود. ولی همچنان 
مثبت است؛ ولی سرانجام اگر زیاد از آن استفاده 
شــود، دچار بازده منفی خواهد شد. آموزش از 
این قانون مســتثنا اســت و بازدهی اش نزولی و 
منفی نمی شود. این به دلیل وجود همان دو اثر 

شماره ۱ و ۲ است که در باال گفته شد.
پژوهش ها این نکته را هم نشــان داده اند که 
بازدهــي آموزش در مراتب پایین تر (دبســتان و 
دبیرستان) بسیار بیشــتر از بازدهی مراتب باالتر 
(دانشــگاه) است و سود حاصل از آن به ویژه در 
دوره دبستان بیشترین و تأثیرش قوی ترین است.

مــن این بازدهــی قابل توجــه آموزش های 
عمومی و ابتدایی را به دلیل همان دو موضوع نادیده گرفته شــده ای 
می دانم که در وصف رویکرد «توانمندی های انسان» بیان شد؛ یعنی 
نقش مســتقیم این نوع آموزش ها بر رفاه و مخصوصا در شناخت و 
مطالبه آزادی و نقش غیرمســتقیم آن بر تغییــرات اجتماعی. برای 
اینکــه تمام افراد جامعــه به ناآزادی های خویش آگاه باشــند و در 
پی مطالبه و کســب آن برآیند، آگاهی و آموزش، دو رکن اساســی و 
مهم اســت. اگر این آگاهی از هنگام ورود به زندگی اجتماعی (مثال 
ورود به دبســتان) فراهم نشــود و همگان به طور  یکسان و برابر به 
آن دسترسی نداشته باشند، بدون تردید عدالت اجتماعی خدشه دار 
می شود. تفاوت بین فیلســوف و باربر از همین جا آغاز می شود و اگر 
نمی خواهیم چنین شــود، باید از آغاز، راه پیدایشش را سد کنیم. باید 
آموزش های عمومی و ابتدایی را در سطحی کاماًل فراگیر با محتوایی 
اندیشیده و تأثیرگذار فراهم کنیم. باید امکانات آموزشی برابر، فارغ از 
ســن و جنس و نژاد و قومیت و جز اینها در دسترس همه باشد. این 
وظیفه ای اســت که قانون اساسی نیز بر آن مهر تأیید و تصویب زده 
است. دولت های پس از انقالب نیز در پوشش فراگیر آموزش ابتدایی 
و عمومی خوب عمل کرده اند و کارنامه خوبی هم دارند. ولی آیا در 
تهیه محتوا با توجه به نقش بسیار مهم آن در سرنوشت آینده ایران 

و ایرانی هم موفق بوده ایم؟
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از این رو، 
عدالت آموزشی 

فرصت های 
تازه ای از 

درک جدیدی 
از آموزش را 
برای جامعه 

فراهم می کندکه 
اصلی ترین 

بخش آن برابری 
فرصت است؛ 

چیزی که در 
برنامه های 

توسعه محور 
به عنوان اصول 

بنیادینبه آن 
 شود؛ بنابراین 
باید با نگاهی 
تازه، عدالت 

آموزشی را تبیین 
کرد!

عدالت آموزشی 
فرصتی تازه برای توسعه پایدار

دانش و آگاهی نعمتی اســت که فقط برای انســان و فقط از سوی 
انســان امــکان بهره برداری و نشــر وجود دارد و عدالــت که مفهومی 
انتزاعی و فلســفی اســت نیز زمینه نشر و تولید آن اســت. درواقع اگر 
عدالت را که از معدود مفاهیمی اســت که توانسته بستری برای تحقق 
و عملی شــدن در زندگی بشــری پیدا کند، در کنار دانش و آموزش قرار 
دهیم ترکیبی بنیادین، برای توسعه به دست می آوریم. ازاین رو در تبیین 
عدالت آموزشــی و نتایج آن ضروری است با نگاهی دیگر آن را تحلیل 
کنیم. در رویکردهای توسعه گرا همواره برنامه ریزان و تصمیم سازان به 
عدالت توجــه کرده و آنها در جای جای برنامه هــا با توجه به ضرورت 
و الــزام تاریخی همواره به  دنبال عملیاتی کــردن آن در همه عرصه ها 
بودند. آنها از یک ســو به دنبال جامه عمل پوشاندن به ایده آل های دیرین 
بشری و از سوی دیگر به امید نهادینه کردن عدالت در روابط اجتماعی در 
تالش برای ایجاد آینده ای روشن هستند. دراین میان عدالت آموزشی نیز 
که بستری از نهادینگی عدالت را در بر دارد، تبیینی دوسویه از رسیدن به 
توســعه و ایجاد زیرساخت های توسعه است. عدالت آموزشی به دلیل 
کاربرد اصلی آن در تربیت منابع انســانی و ایجاد شــرایط عادالنه برای 
بهره گیری از آموزش، بســتری مطلوب برای ورود به عرصه توســعه را 

فراهم می کند.
به عبارت دیگر اگرچه عدالت آموزشــی از جنس توســعه اســت اما 
بــه دلیل آنکه موضــوع آموزش و عدالــت هــر دو از مفاهیم پایه ای 
توســعه هســتند، به عنوان مصرف کننده توســعه نیز مــورد توجه اند. 
درواقع ازآنجاکه آموزش از ارکان اصلی توســعه یافتگی اســت در کنار 
پایه دیگر آن یعنی عدالت، مفهومی متعادل برای آینده روشــن جوامع 

در حال توسعه فراهم می کند.
از ایــن رو، عدالت آموزشــی فرصت هــای تــازه ای از درک جدیدی 
از آمــوزش را بــرای جامعه فراهــم می کند کــه اصلی ترین بخش آن 
برابری فرصت اســت؛ چیزی که در برنامه های توســعه محور به عنوان 
اصول بنیادین به آن توجه می شــود؛ بنابراین باید با نگاهی تازه، عدالت 
آموزشی را تبیین کرد! و این پرسش را پاسخ داد که «آیا عدالت آموزشی 
صدایی است در سکوت یا صدایی است در میان فریادهای مختلف؟!»

این ســؤال ازاین رو نیازمند پاسخ اســت که اگر عدالت و آموزش را 
تک صــدای مورد نیاز توســعه در جامعه بدانیم! و فقــط به آن گوش 
دهیم! و امکان ادامه حیات را فقط با آن بدانیم! برنامه ریزی را از جنس 
توســعه خطی یا به عبارتی رشــد را که در ســال های دهه ۷۰ بسیاری 
از کشــورها در پی آن بودند انتخاب کرده ایم. نظریه پردازان دهه ۱۹۵۰ 
و ۱۹۶۰، فرایند توســعه را به عنوان یک رشــته از مراحل تناوبی رشــد 
اقتصادی که تمام کشــورها بایــد از آن عبور کنند، می دانســته اند. این 
نظریه اساســا یک نظریه اقتصادی توســعه بود که بر طبق آن، اندازه و 
ترکیب صحیح پس انداز (و ســرمایه گذاری) و کمک خارجی الزم بود تا 
کشورهای جهان سوم، راه رشد اقتصادی را که ازنظر تاریخی به وسیله 
کشــورهای توســعه یافته، پیموده شــده بود طی کننــد و به این ترتیب، 
توســعه مترادف با رشــد اقتصادی شــد. از جمله این نظریات می توان 
به «مراحل رشــد روســتو» (پنج مرحله رشــد از جامعه سنتی به یک 
جامعه توســعه یافته دارای مصرف انبوه) و «مدل رشد هارود-دومار» 
(لزوم پس انداز ملی و ســپس سرمایه گذاری در راســتای تولید و رشد 
کشــور)  اشاره کرد. در حالی که توسعه اصوال به تکامل عقالنی، مادی و 
معنوی خرده نظام های فرهنگی، اقتصادی، سیاســی و اجتماعی نظام 
اجتماعی_فرهنگی یک کشــور مشخص اشــاره دارد که دو نوع نگرش 

نسبت به تعریف توسعه آن را با خود همراه دارد:
۱. نگرش بر اســاس رشد اقتصادی: مشخصه نگرش نخست، نظریه 
رشــد اقتصادی و ارزش هایی اســت که رشــد اقتصادی بر آنها استوار 
اســت. از این دیدگاه، توســعه عبارت اســت از «افزایش سریع و پایدار 
تولید سرانه ناخالص ملی (داخلی) که احتماال با کوشش برای کاهش 
نابرابــری درآمدهای ناشــی از ایــن افزایش، همراه می شــود». در این 
نگرش، تولید ثروت، نقش اساســی دارد و ارزش های دیگری همچون 
معرفت، عرفان، اخالق، قدرت، هم بستگی، اعتمادبه نفس و آزادی فرد، 

نقش مهمی ندارند.
۲. نگرش بر اســاس آزادی فــردی: نگرش دوم برخــالف نگرش 
نخســت، توســعه را فرایندی بــرای رشــد آزادی فــرد در دنبال کردن 
هدف های ارزشــمند خود می داند. در این نگــرش، جایگاه ثروت مادی 
و اقتصادی، صرفا یکی از کارکردهای نظام ارزشــی اســت و فرهنگ در 
نظام های سکوالر و دین و فرهنگ دینی در نظام های دینی، تعیین کننده 

پیشرفت اجتماعی و اقتصادی است.
در ایــن نوع برنامه ریزی فرایند اقدام یک ســویه بدون توجه به ابعاد 
گوناگــون پذیرش این مفهوم یعنــی آزادی، عدالت آموزشــی صورت 

زهرا نژادبهرام
 دکتراى علوم سیاسى و کارشناس اجتماعى
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عدالت کارکردی 
و چندصدایی 
همان تصویر 
واقعی از 
عدالت است که 
می تواند در کنار 
سایر جنبه های 
زندگی، فضای 
متعادلی برای 
تحول و توسعه 
اجتماعی ایجاد 
کند.

می پذیرد؛ در این رویکرد برنامه ریز و تصمیم گیر در پیله عدالت غوطه ور 
شــدند و آن هم فقــط از جنس آموزشــی! اما اگر عدالت آموزشــی را 
صدایی در میان دیگر فریادها ببینیم درواقع توســعه چند جانبه یا پایدار 

را مد نظر قرار داده ایم.
عدالت کارکردی و چندصدایی همان تصویر واقعی از عدالت است 
که می تواند در کنار سایر جنبه های زندگی، فضای متعادلی برای تحول 
و توسعه اجتماعی ایجاد کند. درواقع اگر عدالت آموزشی را از دو محور 
هدف و وســیله بررسی کنیم دو نوع دیدگاه را نمایندگی کرده ایم که در 
رویکرد نخســت دیدگاه لیبرالی و در رویکرد دوم دیدگاه سوسیالیســتی 
اســت. این دو دیدگاه در دو مقطع زمانی توانسته  اند بخشی از مشکالت 
اجتماعی جوامعی را که آنها را برگزیده  اند برطرف کنند اما آیا کشور ما 

نیز لزوم بر انتخاب دارد؟!
این ســؤالی اســت که الزامات اصلی آن، بازخوانی شــرایط کنونی 
کشــور و انتظارات آینده از آن است! کشــور ما به دلیل جمعیت جوان 
و برخورداری از افــزون بر ۲۲ میلیون خانوار و گســتردگی و پراکندگی 
نیازمند نگاهی دوباره به عدالت آموزشــی فارغ از رویکردهای متداول 

است.
ایران با جمعیت ۷۶ میلیونی که به طور نسبی ۳۰ در صد در روستا ها 
ســاکن هســتند و ۷۰ درصد در شــهرها با تصاویر دیگــری از ضرورت 
عدالت آموزشــی روبرو اســت. عدالت آموزشــی شــهری- روستایی، 
عدالت آموزشی جنسیتی، عدالت آموزشی در مقاطع تحصیلی و حتی 

دانشگاهی و ... .
در این تصویر عدالت آموزشــی در برخی اشــکال به صورت هدف و 
در برخی دیگر به صورت وســیله قابل رهگیری است؛ اما رویکرد اصلی 
به آن در کشــور بیشتر وسیله محور اســت. وقتی آزادی انتخاب، اقدام 
و تفکر را به عنوان زیر ســاخت اولیه عدالــت در نظر بگیریم، می توان با 
رویکرد آزاد محورانه به سوی عدالت آموزشی در ابعاد ذکر شده حرکت 
کنیــم. ازاین رو به نظر می رســد آنچه بیش از هر چیز در بســتر عدالت 
آموزشی مورد نیاز است نهادینه شدن کلید واژه آزادی در تصمیم، برنامه 
و اجراســت. در این نگاه، برنامه ریز با رویکــرد آزادی برنامه ای منطبق 
بر عدالت آموزشــی را برای بخش های مختلف تدوین می کند. آن گونه 
 olpc که شــاید بتوان با کمی تعدیل در خصوص اقــدام برنامه جهانی
برای توســعه عدالت آموزشی که با توزیع لپ  تاپ  های کوچک در میان 
کودکان آفریقایی در ســال ۲۰۰۸ دیده شــد و آثار آن بهره گیری بسیاری 
از کودکان از این وســیله و آشنایی آنها با سیســتم ها ارتباطی مختلف 

 olpc بود کــه در نهایت منجر به توســعه آموزشــی آنها شــد. (طرح
جهانی با عنــوان هر کودک یک لپ تاپ در یک اقــدام فراگیر به منظور 
توسعه آموزشی با همکاری شرکت های بزرگ کامپیوتری و تشکل های 

غیردولتی در سال ۲۰۰۶ فعال شد).
به عبارت دیگــر برنامه ریز اگر حق انتخاب و تصمیــم را برای برنامه 
آموزشــی در نظر بگیرد و اگر بداند که ضروری اســت ظرفیت های الزم 
برای انتخاب را در اختیار همه گروه ها قرار بدهد و اگر الزام داشته باشد 
تسهیالت الزم برای بهره گیری از این ظرفیت ها را ایجاد کند، توانایی آن 
را دارد کــه برنامه ای مبتنی بر عدالت را با رویکرد آزاد محورانه طراحی 

کند.
دراین میــان واگذار کردن تصمیــم به ذی نفعان بــرای بهره گیری از 
برنامه و به کارگیری آن نیز فرصتی برای نهادینه شــدن عدالت اســت؛ 
چراکــه عدالت آموزشــی مبتنی بر اجبار شــاید در کوتاه مــدت بتواند 
نتایجی را در بر داشته باشد اما در بلندمدت به دلیل ذات اجبار منجر به 
واکنش هایی از جنس مقاومت و تخریب می شود. چیزی که شاید بتوان 
آن را در کشورهای سوسیالیستی در ابعاد گوناگون که درنهایت منجر به 

فروپاشی نظام سیاسی آنها شد، مشاهده کرد.
به عبارت دیگــر در صــورت نهادینه شــدن رویکــرد آزادی محورانه 
عدالت می توان به دو اتفاق توجه کرد؛ نخســت آنکه در زندگی انسانی 
احساس غبن و ترس و وحشت و استرس از روابط فردی و جمعی کمتر 
ایجــاد می شــود و دوم آنکه در این فضا عدالت از یــک رویکرد فانتزی 
کوتاه مدت به اتفاقی نهادینه شــده در روابط اجتماعی مبدل می شــود. 
ازاین رو می توان عدالت آموزشی را فرصتی برای بازنگری سیاست های 
کالن برنامه ریزی در کشــور و رویکردهای اصلی برای چشــم انداز های 
بلند فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی جامعه دانســت. نگاه انسان محور 
توســعه پایدار در ســه دهه اخیر در جامعه جهانی، نــگاه به جامعه 
انســان محورانه را نهادینه کرده و توانســته فرصت هــای تازه ای برای 
جامعه انســانی در تمامــی ابعاد ایجاد کند. به عبارت دیگر رســیدن به 
توســعه را در قالب آمار و ارقام اقتصادی تعریف نکرده و برای توسعه 
انســان و نیازهــای او و الزامات او مبنــای فعالیت قرار گرفته اســت. 
مهم ترین شــاخص در این زندگی انسانی در این جامعه انسان محورانه 
عدالت اســت و جدی ترین آنها عدالت در الیه های زیرســاختی جامعه 

است یعنی آموزش، جنسیت و ... .
ازا ین رو برای رسیدن به عدالت آموزشی که بخش بزرگی از زیر بنای 
توسعه است الزم است توزیع عدالت را سهمیه بندی نکنیم و به صورت 
ســاری و جاری برای همه جامعــه روان کنیم تا همــه بتوانند از آن به 
 هر  اندازه که می توانند بهره ببرند. عدالت آموزشــی سهمیه بندی شــده 
فاصله بلندی تا آزادی دارد و حق انتخاب و تصمیم را از انسان می گیرد؛ 
بنابراین نخســتین راهکار دســتیابی به عدالت آموزشی در جوامعی از 
جنس جامعه در حال توســعه فرهنگ محور و دین مــدار، بهره گیری از 
ظرفیت هــای دوگانه فرهنگ و دین به همراه تســری زیرســاخت های 

تکنولوژی های ارتباطی جدید در همه نقاط است.
عدالت آموزشــی فقط در توزیع کتب و فضای کسب دانش نیست؛ 
بلکــه عدالت آموزشــی در بهره گیری از اســتادان باتجربه و نهادهای 
آموزشــی فعال در بخش های توسعه یافته کشور اســت. ازاین رو الزم 
اســت تا بــا ابزارهای انقالب ارتباطی که کشــور ما را هــم در بر گرفته 
نگاهی دیگر برای توســعه زیرســاخت های ارتباطی و بهره گیری از آن 

داشته باشیم.
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بحث کیفیت 
آموزشی، روح 

حاکم بر سند 
تحول بنیادی در 
آموزش وپرورش 

کشور استو راهبرد 
اصلی ای که 

آموزش وپرورش 
در دولت یازدهم 

اعالم کرده 
کیفیت بخشی 

است

مصاحبه با دکتر علی اصغر  فانی
عدالت بر مدار کیفیت آموزشي

 بنا بر آنکه شما نیز همواره بر ایده عدالت آموزشی تأکید داشته اید،   �
به نظر می رســد که ما در حیطه کمیت عدالت آموزشی دستاوردهای 
خوبی داشــته ایم و در دو سال اخیر نیز این دســتاوردها بهبود یافته 
و چندی پیش شــما در تأکیدی ارزشــمند عنوان فرمودید که با وجود 
مضیقه هــای انســانی و بودجــه ای آموزش وپرورش حتــی مدارس 
تک دانش آمــوز نیز تعطیل نخواهند شــد. حال اگــر بخواهیم یک پله 
باالتر در محرومیت زدایی آموزشــی قدم بگذاریم، محرومیت زدایی از 
کیفیت آموزش اســت؛ و اینکه ما حداقلی از کیفیت آموزش را تعریف 
کنیم و مطمئن باشیم همه به آن دسترسی دارند. آموزش وپرورش چه 
برنامه هایی برای محرومیت زدایی از کیفیت آموزش در دو سال آینده 

در دولت تدبیروامید در دست دارد؟
همان طور کــه فرمودید در بحث کمی توفیقات خوبی داشــته ایم، ما 
بحث انســداد مبادی بی ســوادی را به عنوان یک سیاست دنبال کرده ایم 
و حاصل، آن شد که بســیاری از کودکان خارج از مدرسه را ما به مدارس 
آورده ایــم و االن هــم به دنبال این هســتیم که در حاشــیه دولت ضمن 
توافقــی بــا وزارت کار و امور اجتماعی و در برنامــه ای، کودکان کار را به 
مدارس وارد کنیم و همین طور جمهوری اســالمی ایران موفقیت هایی در 
پــروژه جهانی آموزش برای همه داشــته اســت. در دولت یازدهم تحت 
پوشــش متوسطه یک و متوسطه دو نســبت به قبل، بیش از چهار یا پنج 
درصد رشد تحت پوشش داشته و در پیش دبستانی ۱۴ درصد بوده است.

همان طــور که اشــاره کردید بحــث کیفیت آموزشــی، روح حاکم بر 
ســند تحول بنیادی در آموزش وپرورش کشــور اســت و راهبرد اصلی ای 
کــه آموزش وپرورش در دولت یازدهم اعالم کرده کیفیت بخشــی اســت 
و ایــن برنامه قابلیت تحقق در یک  ســال را ندارد و شــش عامل آموزش 
در کیفیت بخشــی آموزشــی مؤثرند: معلمان، مدیریــت، محتوا و برنامه 
کتاب های درســی، فضا و تجهیزات آموزشــی، منابع مالی، ارزشــیابی و 
پژوهــش؛ و اینها زیرســاخت ها و زیرنظام های آموزشــی هســتند که اگر 
هر کدام از این اجزا بهینه بشــود و از آن مهم تــر ترکیب این اجزای بهینه 

است که توانایی باالبردن کیفیت آموزش را به همراه دارد.
یکی از سیاســت های مهم ما در دولت یازدهــم بحث ارتقای کیفیت 
مدیریت آموزشــگاهی بوده اســت، اما با وجود توفیقات، نمی توان گفت 

به غایت موردنظر رسیده ایم.
از جملــه اقدامــات آموزش وپــرورش بــرای ارتقای شایســتگی ها و 
مهارت های حرفه ای معلمان می توان به تعلیم  و تربیت نیروی انســانی، 
رســیدگی به دانشــگاه فرهنگیــان، تجدیدنظــر در محتــوا و برنامه های 
تربیت معلم، بحث بهســازی نیروی انســانی، آموزش های ضمن خدمت 
معلمان، تقویــت گروه های آموزشــی در آموزش وپرورش بــرای انتقال 
تجربیات معلمان به همکاران اشاره کرد. البته در کنار ارتقای شایستگی ها 
انگیــزه معلمان از جملــه نکات کلیدی اســت، چراکه اگر مــا همکاران 
شایسته ای به لحاظ مهارتی داشته باشیم و هم انگیزه برای ارائه خدمات، 
می تواننــد به صورت بنیادی این خدمات را عرضــه کنند. بحث رتبه بندی 
معلمان و تالش برای رفع تبعیضی که بین حقوق معلم و ســایر کارکنان 
دولت وجود دارد از جمله اقدامات انگیزشی برای همکاران فرهنگی بوده 
است. در حوزه فضا و تجهیزات آموزشی در سال، براي نخستین بار، جاری 
صد میلیــارد تومان اعتبار از بودجه دولتی و بدون در نظر گرفتن بودجه ای 
که از ســایر منابع در اختیار آموزش و پرورش قرار دارد، به تجهیز مدارس 
اختصاص پیدا کرد. در حوزه فضاهای آموزشــی نیز در سال جاری ۱۳۴۰ 
میلیارد تومان اعتبار به بخش نوسازی تخصیص داده شده است که شامل 

نوسازی، مقاوم سازی، تخریب  و بازسازی می شود.
در یکی از سیاست های در دست اقدام شورای آموزش وپرورش استان 
که با همکاری اســتانداری ها به نتیجه رسیده اســت، توافق شده  که هر 
میــزان از بودجه عمرانی اســتان کــه برای تجهیزات آموزشــی و فضای 
آموزشــی و فضای عمرانی آموزش وپرورش اختصاص پیدا می کند، ما از 
بودجه ملی نیز به همان میزان کمک خواهیم کرد. نتیجه این سیاست این 
خواهد بود که ما که ۱۳۴۰ میلیارد تومان بودجه داریم؛ همین میزان را نیز 
از اعتبارات دیگر جذب می کنیم؛ یعنی ما برای ســال جاری ۲۶۸۰ میلیارد 

علی اصغر فانی وزیر شصت ســاله آموزش و پرورش دولت یازدهم دارای دکترای مدیریت و عضوهیات علمی دانشگاه تربیت مدرس 
است و سالها در ســطوح مختلف این وزارتخانه از ادارات کل اســتانی   تا معاونت و قائم مقامی و سرپرستی این وزارتخانه را برعهده 
داشته و یکی از ریشــه دارترین وزیران آموزش و پرورش بشمار می رود. همانند همه وزیران گذشته آموزش و پرورش در ایران، بخش 
مهمی از زمان، برنامه ها و سیاستها و ذهن و ادبیات وزیر کنونی بر تامین مالی و امور پشتیبانی و تامین و تجهیز مدارس و کالسهای درس 
و نیز امور رفاهی معلمان و کارکنان وزارت آموزش و پرورش اســت.باهمه تالشها و اقدامات گسترده انجام شده توسط دولت و خیرین 
مدرسه ساز در سه دهه پس از انقالب، همچنان یک سوم مدارس دائر غیراستاندارد هستند.فانی بهبود کیفیت، دیپلماسی آموزشی فعال 

در عرصه جهانی و نیز شفافیت در آمار و اطالعات عملکردی را محورهای اصلی باورها و سیاست های خود اعالم می کند.    
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سهم بودجه 
آموزش وپرورش 
از کل بودجه 
دولت از ۱٫۹ 
درصد که در 
دولت قبل بوده 
است، از سال 
۹۲ به ۱۱٫۲درصد 
افزایش پیدا 
کرده است؛یعنی 
ظرف دو سال 
اخیر، سهم بودجه 
آموزش وپرورش 
از بودجه دولت 
۲٫۱ درصد رشد 
داشته است

تومان در دســت داریم که حاصل اعتبار خودمان و اعتبار استان هاست و 
می توانیم آن را به بحث فضا و تجهیزات اختصاص دهیم.

از ســویی قریب به هشــت هزار کالس درس، امسال یا تا اول مهر یا تا 
پایان ســال تحویل داده خواهد شد. در کنار این امسال خیرین مدرسه ساز 
حدود ۸۰۰ میلیارد تومان هم تعهد اختصاص به مدرسه سازی را در دست 

دارند.
با وجود این یک سوم فضاهای آموزشــی ما در کشور استاندارد نیست 
و این در حالی اســت که در ابتدای انقالب یک ســوم اســتاندارد بودند و 
درحال حاضر یک سوم فضاها استاندارد نیستند که نیازمند اعتباری متمرکز 
دارند که در رایزنی با دولت به دنبال آن هســتیم که در یک اعتبار متمرکز 

اشکاالت فضاهای موجود را بر طرف کنیم.
از آنجایــی که کتاب های درســی و محتواهای آموزشــی می تواند در 
کیفیت بخشی مؤثر باشــند، من باید این نکته را عرض کنم که ما هر ساله، 
برای مثال امســال پایه پنجم و پایه نهم، کتاب های جدیدالتألیف داریم و 
هدف تغییر و اصالح محتوای کتب با رویکرد افزایش کیفیت بوده اســت. 
از این رو یکی از سیاســت های ما تبادل اطالعات و همچنین اعتبار بخشــی 
میان مؤلفان کتب درســی با معلمان به عنوان کســانی اســت که در کف 
کالس تجربــه دارند. این تعامل بین دانشــگاهیان و معلمان می تواند در 

بهبود کیفیت آموزشی مؤثر باشد.
روش های ارزیابی آموزشــی مانند سبک برگزاری امتحانات، امتحانات 
توصیفــی و غیر توصیفــی و طرح درس های نوین و اتــکا به فعالیت های 

دانش آموزان نیز می تواند در بهبود کیفیت آموزشی مؤثر باشد.
بحث اعتبارات نیز که از جمله موارد مورد بحث است و بسیار هم مؤثر 
است، اعتبارات آموزش وپرورش در دولت یازدهم در دو سال اخیر، حدودا 

یک ونیم برابر شــده اســت و این افزایش یک و نیم برابری در دو سال اخیر 
یک پیام دارد و آن این اســت که دولت، در میــان اولویت هایش، اولویت 

آموزش وپرورش را تشخیص داده است.
ســهم بودجه آموزش وپرورش از کل بودجه دولت از ۱٫۹ درصد که در 
دولت قبل بوده اســت، از سال ۹۲ به ۱۱٫۲ درصد افزایش پیدا کرده است؛ 
یعنی ظرف دو ســال اخیر، سهم بودجه آموزش وپرورش از بودجه دولت 
۲٫۱ درصد رشد داشته اســت؛ که خود این موضوع حاکی از اهمیت نهاد 
آموزش وپرورش برای دولت اســت؛ اما با وجود این، کفایت نمی کند و ما 
امیدواریم در برنامه ششم توسعه هم بتوانیم سهم آموزش وپرورش را از 
GDP و از بودجه عمومی دولت افزایش بدهیم و هم با اتخاذ روش های 
اساســی و اصولی در هزینه کرد بودجه بهــره وری را در آموزش وپرورش 
افزایــش بدهیم؛ چنان که در این دو ســال در بهــره وری تجربیات خوبی 
داشــته ایم و توســعه بخش غیردولتی را در آموزش وپرورش در دو سال 
اخیر دنبال کرده ایم؛ به طوری که ســهم دانش آموزان غیردولتی در ابتدای 
دولت یازدهم ۸٫۵ درصد بوده اســت، در حالی کــه درحال حاضر به ۱۱٫۲ 
درصد رسیده است؛ یعنی با یک رشــد ۲٫۷ درصد در سهم دانش آموزان 
در بخش غیردولتی مواجه بوده ایم که این خود نشــان دهنده این اســت 
که آموزش وپــرورش در بهره وری و افزایش بخش غیردولتی موفق بوده، 
چرا که هرچه ســهم بخش غیردولتی افزایش پیدا کنــد اعتبارات دولتی 
بــه بخش دولتی اختصاص یافته و بــه تبع آن با کیفیت آموزش وپرورش 

مواجه هستیم.
 از سویی شما به صورت مبســوط جایگاه منزلتی معلمان را مطرح   �

کردید و هــم بحث بودجه ای را. حال مــا می خواهیم کمی به مباحث 
غیربودجه ای با جهت گیری در مناطق محروم تر و فرزندان خانواده های 
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ما به دنبال 
مخفی نگاه داشتن 

آمار و اطالعات 
آمارها نیستیمو 

بدیهی است که 
هر شاخص و یا 

شاخص هایی که 
بتواند وضعیت 

آموزش وپرورش 
ما را بهتر به 

خودمان و دنیا 
نشان دهد از آن 
استقبال می کنیم

کم درآمدتر بپردازیم. یکی از ارکان غیربودجه ای بحث پژوهش  هاست 
که در سطح وزارتخانه و یا خارج آن طرح می شود و برای پژوهش هم 
ماده خام خوب بسیار حائز اهمیت است، در غیر این صورت ممکن است 
پژوهش به صورت مغرضانه و یا در سطح نتیجه با مشکل مواجه باشد؛ 
و ماده خوب برای پژوهش آمار خوب اســت و از سویی می توان گفت 
که آموزش وپرورش بالعکس بحثی مانند تورم خیلی آمارپذیر نیست و 
مؤلفه هایش بسیار پیچیده و متعدد اســت و حدود ۱۰، ۱۵ سال است 
که کشورها آمارهای OECD می دهند و به طور ساالنه بین ۱۷۰ تا ۱۸۰ 
شــاخص را برای ســنجش وضعیت آموزش وپرورش لحاظ می کنند و 
گزارش کاملی را از وضعیت آموزشــی کودکان و نوجوانان روی سایت 
منتشــر می کنند؛ و درحال حاضر در کشــورهای اطراف ما آذربایجان، 
ارمنســتان، ترکیه، عربســتان، امارات و قطر کشــورهایی هستند که 
به صــورت داوطلبانه به ســاختار آماری OECD پیوســته  اند چرا که 
عضویت در این ساختار آماری، کامال داوطلبانه است. حال پیوستن به 
این ساختار آماری و به واقع همگام با گشایش ساختار سیاسی می تواند 
بخشــی از ارتباط در زمینه های پژوهشــی باشــد، حال چه با پیوستن 
به این ســامانه آماری یا ساختار آمار مشــابهی توسط خود وزارتخانه 
تعریف شود و آموزش وپرورش تبدیل به یک وزارتخانه پیشرو در زمینه 
تولید آمار بشود و چه به لحاظ ارائه گزارش و یک استاندارد پنج بعدی 
تعریف کرده و مثال مانند آنها که می گویند اســتاندارد سالمت مدارس، 
کالبد مــدارس، امکانات کمک آموزشــی و یا تفریحی ورزشــی و ذیل 
هر کدام این تعداد مداری درجه اول تا ســوم وجود دارد و حتی خود 
آموزش وپرورش بتواند یک ســاختار آماری جزئیات دقیق و متناسب 
ارائه کند. این رویکرد را شــما چگونه ارزیابی می کنید؟ و آیا در دو سال 
آینده همچنان رویکرد آموزش وپرورش به ســمت محدودیت شــدید 
در انتشــار آمار پیش خواهد رفــت؟ یا آنکه خیر، همانند بســیاری از 
کشــورهای جهان که در ۱۰ سال اخیر به سمت شفافیت سازی رفته  اند، 

راه ایران نیز به این سو خواهد بود؟
سیاســت ما در عرصه بین الملل، توســعه دیپلماسی آموزشی است و 
این را قبال اعالم کرده ایم که در پی دیپلماســی سیاســی، ما نیز در توسعه 
دیپلماســی آموزشــی پیش قدم خواهیم بــود و در طرح آمــوزش برای 
همــه، گزارش جمهوری اســالمی، یکــی از گزارش های خوب شــناخته 
شــد و در ســایت یونسکو و ســایت های وابســته قرار گرفت. ما به دنبال 
مخفی نگاه داشتن آمارها و اطالعات نیستیم و بدیهی است که هر شاخص 
و یا شــاخص هایی کــه بتواند وضعیــت آموزش وپرورش مــا را بهتر به 
خودمان و دنیا نشــان دهد از آن استقبال می کنیم و با اطالعاتی که من از 
آموزش وپرورش دارم و در مقایســه با کشورهایی که شما نام بردید ما اگر 

وضعیت مان از آنها بهتر نباشد، پایین تر نیست.
 بله آقای دکتــر، البته عرض من این نبود کــه وضعیت ما پایین تر   �

اســت، بلکه عرض کردم که درحال حاضــر آذربایجان، از جمله همان 
کشورهایی اســت که به OECD پیوسته و هر ســال آمارها را منتشر 
می کند. در حالی که ما در ایران فقط تعداد دو یا سه آمار را اعالم رسمی 
می کنیــم و اتفاقا در صورت اعالم، وضعیت بهتر ما نســبت به آنها به 

چشم می آید.
بله درست اســت، ما درحال حاضر در توسعه آموزش وپرورش استان، 
در حوزه روســتایی و عشایری از بسیاری از کشورهایی که وضعیتی مشابه 
ما را دارند وضعیت بهتری داریم. در همین ســال جاری در المپیاد نجوم 
و اخترفیزیک در دنیا اول شــده ایم و یا در ســایر رشــته ها، همانند ریاضی 

و زیست شناســی و کامپیوتر و فیزیک و شــیمی نیز رتبه های تک رقمی را 
به  دســت آورده و تمام دانش آموزان تیم های المپیادی مدال گرفته اند و 
از این رو اســتقبال می کنیم که در سال های آینده با لحاظ کردن قواعد نظام 
جمهوری اســالمی بتوانیم در این شــاخص ها هم اطالعاتی را در اختیار 

قرار دهیم.
 یعنی شما از توسعه انتشــار آمار رسمی آموزش وپرورش استقبال   �

می کنید؟
بله. همان طور که عرض کردم کامال.

 ممنون می شوم که در خصوص بحث توسعه آموزشی در پساتحریم   �
کمی توضیح ارائه بفرمایید؟

خوشــبختانه مــا در جمهــوری اســالمی تجربیات مؤثــر و خوبی در 
دســت داریم که می توانیم با انتقال این تجربیات به ســایر کشورها زمینه 
فرصت استفاده از این تجربیات را برای آنان نیز فراهم کنیم تا از تجربیات 
جمهوری اســالمی اســتفاده کنند. چنــد ماه پیش در نشســتی با حضور 
یونیســف و یونسکو گزارشــی از EAF (آموزش برای همه) ارائه کردیم و 
آنان معتقد بودند که ایران با توجه به پیشرفتی که داشته است، می تواند 

در سطح منطقه و بین الملل حرفی برای ارائه داشته باشد.
ســال گذشــته بعد از کنفرانس اول، یکی از مطالبات ما در بیانیه   �

کنفرانس لحاظ کردن بخش ویژه توســعه عدالت آموزشــی کودکان و 
نوجوانان بود و در این راستا در پایان بند کیفیت بخشی، عنوان «توسعه 
و عدالت آموزشی» لحاظ شــد و بودجه اختصاص گرفت.  حال نحوه 
هزینه این بودجه به چه صورت اســت؟ البته ردیف بودجه ای بســیار 

ناچیز ۵۰ میلیارد تومانی؟
البته بیشتر است. ۳۰۰ میلیارد است.

 بله ۳۰۰ میلیارد تومان است که بنا بر نظر سازمان برنامه وبودجه ۵۰   �
میلیارد آن مختص توســعه و عدالت آموزشی است و ۲۵۰ میلیارد آن 

برای کیفیت بخشی است.
بله البته آنچه به صورت کلی تصویب شــده است همان ۳۰۰ میلیارد 
است و باید توجه داشــت که عدالت آموزشی یک برنامه نیست که برای 
آن بودجه ای لحاظ شــود، بلکه عدالت آموزشــی یک رویکرد اســت که 
بــر کل فعالیت های آموزش وپرورش ســایه می اندازد؛ یعنــی کل اعتبار 
آموزش وپرورش به رویکرد عدالت آموزشی اختصاص دارد و رویکردی که 
آموزش وپرورش دنبال می کند، رویکرد عدالت آموزشــی و رویکرد توسعه 

کیفیت آموزش است.
  درست اســت؛ اگر بخواهیم عدالت آموزشــی را توجه بیشتر به   �

مناطق حاشیه ای و دورافتاده در نظر بگیریم. به طور خاص برای مناطق 
محروم تر و استان های محروم تر، آموزش وپرورش چه سیاست هایی را 

در دست دارد؟
ما همان طور که قبال نیز اعالم کرده ایم ۱۱۰ مدرسه با یک دانش آموز 
در کشور دایر هســتند؛ رویکرد کلی آموزش وپرورش این است که هیچ 
دانش آموزی بیرون از مدرسه نباشد و ممکن است هزینه این ایده هزار 
میلیارد تومان بودجه را به خود اختصاص دهد؛ با وجود این ما مدافع 
و مجری این ایــده خواهیم بود. یقینا در توزیــع امکانات، فضا، نیروی 
انسانی و ... باید رویکرد عدالت آموزشی، خود را نشان دهد و در برنامه 
ششــم توسعه هم بحث عدالت آموزشــی در جای جای برنامه پررنگ 
اســت، چرا که ســند تحول دارای دو پیام است: اول عدالت آموزشی و 
دیگری ارتقای کیفیت آموزشی و سایر راهکارها ذیل این دو پیام اصلی 

قرار دارد.
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پدر کتاب ایران
گفت وگوی اختصاصی 

با کارآفرین ملی ایران و بنیانگذار 
انتشارات بین المللی گاج 

آقای ابوالفضل جوکارقهرودی: مردی که در آســتانه ۴۰ســالگی، عنوان پدر کتاب و کارآفرین ملی را به خود اختصاص داده، صبح ها 
مانند همکاران خود، کارت می زند و وارد دفتر کارش می شــود. لبخند جزئی از ارکان صورتش اســت و وقتی ناراحت می شــود، بازهم 
لبخند می زند. اینجا همه چیز فرهنگی اســت. در اتاقش کتابخانه ای عظیم خودنمایی می کند. انتشارات بین المللی گاج در سال ۱۳۸۱، 
فعالیت خود را در حوزه نشــر آموزشی و با هدف ایجاد فرصت های برابر در آموزش آغاز کرد و درحال حاضر به عنوان پرتیراژترین ناشر 
کشور مشغول فعالیت است. گستره فعالیت گاج از مقطع پیش دبستانی تا کارشناسی ارشد است و در این راستا بیش از هزار عنوان کتاب 
چاپ کرده است، برای چاپ این عناوین که ساالنه در شمارگان حدود ۱۰ میلیون جلد به چاپ می رسند، بیش از ۸۰۰ مؤلف و ویراستار با 
۹۵۰ کارمند اداری در بخش های مختلف و ۵۲۰ نمایندگی و عوامل توزیع، مشــغول فعالیت هستند. از افتخارات این انتشارات می توان 

به موارد زیر اشاره کرد:
 دریافت تندیس چهارمین جشنواره کارآفرینان برتر به عنوان کارآفرین برتر استان تهران در سال ۱۳۸۷

 دریافت تندیس چهارمین جشنواره کارآفرینان برتر به عنوان کارآفرین ملی در سال ۱۳۸۸
 ناشر برگزیده کتاب سال جمهوری اسالمی ایران در سال ۱۳۸۵

 ناشر برگزیده بیست ویکمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران در سال ۱۳۸۷
 ناشر برگزیده بیست ویکمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران در سال ۱۳۸۸
 ناشر برگزیده بیست ویکمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران در سال ۱۳۹۳

 تقدیرشده از سوی سازمان حفاظت محیط  زیست به علت استفاده از کاغذ و مرکب خاص در تولید کتاب های گاج، به دلیل سازگاری 
با محیط زیست در سال ۱۳۸۸

 دریافت تندیس دیموند بلورین، به دلیل کسب رتبه اول در نظام توزیع و پخش کتاب در کشور در سال ۱۳۸۸
 منتخب نمایشــگاه بین المللی کتاب LEIPZIG در سال ۲۰۰۹ به عنوان ناشر جذاب ترین کتاب کودک جهان به خاطر چاپ کتاب «یک 

قدم مورچه ای»
 عضو سالن EPP (انجمن ناشران آموزشی جهان) به عنوان تنها ناشر ایرانی

 دریافت لوح و تندیس کنفرانس ملی خالقیت شناسی، مدیریت و مهندسی نوآوری در سال ۱۳۸۸
 دریافت لوح و تندیس جشنواره ملی قهرمانان صنعت در سال ۱۳۸۸

 دستیابی به رکورد پرمخاطب ترین غرفه کتاب ایران در هشت سال متوالی از سال ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۳
 دریافت ۱۰ جلد گواهینامه ثبت اختراعات در حوزه آموزش کشور ار سال ۱۳۸۵ تا ۱۳۸۷

 ناشر منتخب جشنواره کتاب های آموزشی رشد وزارت آموزش وپرورش
 دریافت لوح و تندیس بزرگ ترین طرح ملی ســپاس به عنوان نخســتین ناشــر کشــور در میان ۱۰ برند برتر و محبوب در خدمات و 

مشتری مداری در سال ۱۳۹۰
 دریافت تندیس طالیی و لوح افتخار در پنجمین جشنواره رسانه های دیجیتال در سال ۱۳۹۰ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی

 کسب گواهینامه و تندیس حمایت از حقوق مصرف کنندگان در ۴ سال متوالی از سال ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۲
همچنیــن اهدای بیش از دو میلیون جلد کتاب به دانش آموزان نقاط کم برخوردار در سراســر کشــور و تجهیز کتابخانه های مدارس 
عمومی سراســر کشور، از جمله خدمات و فعالیت های انتشارات گاج است. این انتشــارات با نام ابوالفضل جوکار قهرودی، بنیانگذار 
آن، گره خورده است و خدمات منحصر به فردی که چه در گذشته و چه اکنون ارائه می شود، همگی حاصل نگاه و منش ایشان است.

در ادامه گفت وگو با ایشان را می خوانید.
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  دوران کودکی شما چگونه گذشت؟  �
من متولد ســال ۱۳۵۴ در محله سرآسیاب دوالب واقع در منطقه 
۱۴ تهران هستم. از کالس اول راهنمایی، از روز اول تعطیالت مدرسه 

تا روز آخر، دو نوبت کار می کردم. 
  چه شد که وارد حوزه آموزش شدید؟  �

بعد از اتمام دوران دبیرستان و هم زمان با ورود به دانشگاه به طور 
جــدی تدریس را آغاز کــردم. البته قبل از آن در دوران دبیرســتان به 
همکالســی ها و بچه های محل به صورت پراکنده، در دروس مختلف 
کمک می کردم. به درس شیمی خیلی عالقه داشتم. به یاد دارم سال 
۱۳۷۲ که دیپلم گرفتم به دفتر نمایندگی روزنامه رفتم و تقاضای چاپ 

۱۰ نوبت آگهی تدریس شیمی دادم.
  چه شــد که از تدریس خصوصی به ایده تأســیس آموزشگاه   �

رسیدید؟
بعــد از چند روز به این فکر افتادم، تلفن معلم ها را در هر درس با 
ســابقه تدریس، نشــانی منزل و... بگیرم و یک بانک اطالعاتی درست 
کنم. بعد از گذشت پنج، شش روز یک بانک اطالعاتی حدود ۲۰۰ نفره 
از معلمــان و دبیران دروس مختلف تهــران، تهیه کردم و به این فکر 
افتادم که با این معلم ها می توانم یک آموزشــگاه تدریس خصوصی 
راه اندازی کنم؛ تا پایان ســال ۷۳ به این شــیوه کار می کردم. سال ۷۴ 
تصمیــم گرفتــم دفتری اجاره کنــم و این کار را به صــورت حرفه ای 
انجام دهم و عمال یک آموزشــگاه تأســیس کنم. آموزشگاهی به نام 
«اندیشمندان» را تأسیس کردم. شرایط کاری در آن مقطع خیلی خوب 
بود. بعد از یکی، دو ســال،  شــعبه دوم آموزشــگاه را در سعادت آباد 

تأسیس کردم. 
  بعد از تأســیس اندیشــمندان،  همچنان تدریس می کردید یا   �

صرفا مدیریت آموزشگاه ها را عهده دار بودید؟
خیر. من شــخصا تا ســال ۱۳۸۵ تدریس هم می کــردم. در همان 
ســال های ۷۴ و ۷۵ هــم که آموزشــگاه داشــتم عالوه بــر مدیریت 
آموزشــگاه، در آموزشــگاه ها و مدارس مناطقــه ۱۴، ۱، ۲ و ۳ تهران، 
شــیمی کنکور را تدریس می کردم و گاها به عنــوان دبیر پروازی برای 
کالس های نکته، تست و جمع بندی به شهرهای یزد و اصفهان دعوت 
می شــدم و در یک ســال به بیش از هزار نفر شــیمی درس می دادم. 
همــواره مفاهیم شــیمی را بــه زبان ســاده، با طنز و شــعر آمیخته 
می کردم تا یادگیری آن برای دانش آموزان راحت تر باشــد؛ چون اکثر 
دانش آمــوزان رابطه خوبی با درس شــیمی نداشــتند و از این درس 
فراری بودند، ولی تعداد زیــادی از همین دانش آموزان، بعد از مدتی 
که شیمی برای شان جذاب می شد، موقع انتخاب رشته دانشگاهی به 
دنبال رشته های شیمی محور مانند پلیمر، نفت، پتروشیمی و... بودند. 

  چه شد از تدریس و آموزش به سمت نشر و کتاب و انتشارات   �
گاج حرکت کردید؟

چــون خودم جزء دانش آموزان مناطــق کم برخوردار تهران بودم و 
امکانات آموزشی در مدارس ما ضعیف بود، همواره در طول تدریس، 
عالقه داشــتم،  آنچه را که در درس شیمی می دانم به نفرات بیشتری 
انتقال دهم؛ مثال به جای سالی هزار دانش آموز، یک صد هزار نفر، بلکه 
بیشــتر از آن بهره ببرند و ایــن کار فقط از طریق تألیف یک کتاب جامع 
و خــوب امکان پذیر بود، ولی به دلیل مشــغله زیــاد تدریس، هیچ گاه 
فرصت نمی کردم ایــن کار را به صورت جدی انجام دهم و تألیف یک 
کتاب به گونه ای که دانش آموزان را از کالس درس تا حد امکان بی نیاز 

کند، کار دشواری اســت. هم تجربه تدریس می خواهد و هم حوصله 
زیــاد. تا اینکه در ســال ۱۳۷۹، در یکی از روزهایی کــه به عنوان دبیر 
پروازی برای تدریس به یزد می رفتم. دوست فرهیخته و عزیزی به نام 
آقای مهندس حمید قندهاری از من خواستند یک روز هم در دبیرستان 
بهاباد که در ۲۰۰کیلومتری شــهر یزد است برای تدریس و رفع اشکال 
درس شــیمی بروم. من هم با کمال میل پذیرفتم. وقتی با بچه های آن 
روســتا مواجه شدم؛ دیدم امکانات آموزشی در آنجا تقریبا صفر است، 
ولی شــوق اشتیاق به یادگیری در چشــمان تک تک آنها دیده می شد. 
آنها به صورت شــبانه روزی با کتاب های آموزشــی، آن هم به صورت 
محدود، خودشــان را بــرای کنکور آماده می کردند. تیم های ســه نفره 
تشــکیل داده بودند؛ مثال کتاب آموزشــی فیزیک دو روز در اختیار یک 
تیم بود و ســایر کتاب ها در اختیار تیم های دیگر و به صورت چرخشی 
از این تعداد محدود کتاب اســتفاده می کردند. بعد از بازگشت از یزد و 
مشاهده اثربخشی کتاب های آموزشی در روند تحصیلی دانش آموزان 
در نقاط کم برخوردار، بی درنگ شــروع به تألیف کتاب شــیمی به زبان 
ســاده کردم و ســعی کردم تمامی تجارب دوران تدریســم را به زبانی 
شیوا و آســان برای دانش آموزان به رشته تحریر درآورم. به گونه ای که 
یک دانش آموز بدون نیاز به معلم شــیمی بتواند این درس را بیاموزد. 
تألیف این کتاب حدودا یک سال طول کشید. برای چاپ کتاب به ناشران 
زیادی مراجعه کردم، ولی همگی می گفتند این کتاب فروش نمی رود، 
چون سهم مطالب آموزشی آن نسبت به پرسش های چارگزینه ای آن 
بیشتر است. در آن مقطع، کتاب های تست و فروش خوبی داشتند و به 
نوعی ابزار کار معلمان کنکــور بودند؛ ولی من اعتقادم غیر از این بود؛ 
چون هدفم از تألیف این کتاب، آموزش به دانش  آموزان به زبان ســاده 
بود. خصوصا دانش آموزان نقاط کم برخوردار که از امکانات آموزشــی 
کنکور کم بهره یــا بی بهره بودند. این کتاب آن قدر با اســتقبال روبه رو 
شــد که دبیران و دانش آموزان خواهان ســایر تألیف چنین کتابی برای 
دروس با این شــیوه نگارش، یعنی توضیح مفاهیم درس به زبان ساده 
به همراه پرسش های چهارگزینه ای بودند و من برای پاسخ گویی به این 
نیاز، تصمیم گرفتم از مهاجرت صرف نظر کنم و در شهریور سال ۱۳۸۱، 

مجوز انتشارات بین المللی گاج را گرفتم. 
  به نظرتان در دستیابی به هدف تان موفق بوده اید؟  �

مــن از آغاز تأســیس گاج، یک هدف اساســی را بــرای خودم در 
نظــر گرفتم و آن «توســعه عدالت آموزشــی» بود. بــه عبارت دیگر، 
دوســت داشــتم تمام دانش آموزان بتوانند تا حد امــکان از امکانات 
آموزشی یکسان برخوردار باشــند. اینکه تمامی امکانات آموزشی در 
کالن شــهرها مستقر است و دانش آموزان شهرهای کوچک و روستاها 
و دانش آموزان کم بضاعت شــهرهای بزرگ از این امکانات برخوردار 
نبودنــد، همواره موجــب به هم ریختگی ام بود و یک کتاب آموزشــی 
جامع تنها راهکار ارزانی اســت که می تواند عدالت آموزشی را برقرار 
کند. من همواره به مؤلفان خود در گاج گفته ام که تمام توان و تجربه 
خود را بــه کار گیرید و آنچه را می دانید و بــرای دانش آموزان الزم و 
مفید اســت به زبان ســاده و با یک طبقه بندی منحصر به فرد به رشته 
تحریر درآورید و از مطرح کردن مفاهیم و مطالب خارج از کتاب درسی 
اجتناب کنید، مگر آنکه آن مطلب در یادگیری مفاهیم کتاب درسی به 

صورت مستقیم تأثیرگذار باشد. 
  شما بنیان گذار انتشارات گاج هستید. درحال حاضر سمت شما   �

در گاج چیست؟

من از آغاز 
تأسیس گاج، یک 

هدف اساسی 
را برای خودم 
در نظر گرفتم 
و آن «توسعه 

عدالت آموزشی» 
بود. به عبارت 

دیگر دوست 
داشتم تمام 

دانش آموزان 
بتوانند تا حد 

امکان از امکانات 
آموزشی یکسان 
برخوردار باشند.
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به نظر من در 
کشوری مثل 
ایران که رهبر 
فرهیخته  آن، 
خود به عنوان 
یک کتاب شناس 
و نویسنده 
حرفه ای، به 
این میزان به 
امر کتاب و 
کتاب خوانی 
تأکید دارند و 
تقریبا در تمام 
نمایشگاه های 
کتاب شخصا 
حضور پیدا 
می کنند. 

تا ســال ۱۳۹۰ مدیریت گاج با من بود؛ یعنی هم رئیس هیأت مدیره 
بودم و هم مدیرعامل، ولی با مطالعه تاریخچه شــرکت های بزرگ در 
دنیا به این نتیجه رســیدم که رهبری با مدیریت، تفاوت های اساســی 
دارد و هر شــرکت باید یک رهبر داشــته باشــد و یک مدیر. رهبری و 
مدیریت، الزم و ملزوم یکدیگرنــد، رهبری کردن مکمل مدیریت کردن 
است و نه جایگزین آن. کار یک مدیر، طراحی سازمان است و رهبر بین 
ارکان این سازمان همسوسازی (مفاهمه) می کند. معموال ساختارهای 
رسمی به کار مدیران می آیند و ساختار غیررسمی به کار رهبران. یکی 
از مهم ترین دالیلی که در ایران طول عمر شــرکت ها کوتاه اســت این 
اســت که این دو وظیفه مهم را یک نفر انجام می دهد و عمال سیستم 
قائم به فرد می شــود و با نبود آن مدیریت سیستم ضعیف می شود یا 
کال از بیــن می رود اما در دنیای مدیریــت امروز، این دو مقوله کامال از 
هم جدا هســتند و هریک کارکرد خــود را دارند و می بینیم که در دنیا 
خیلی از شرکت های بزرگ، طول عمر سه رقمی دارند. بنابراین از برادر 
خود آقای مهندس محمد جــوکار تقاضا کردم که مدیریت مجموعه 
را بپذیرند. ایشــان متولد ســال ۱۳۶۳ و فارغ التحصیل رشته پلیمر از 
دانشگاه صنعتی امیرکبیر هستند. در مدیریت با وسواس و دقت زیادی 
کارها را انجام می دهند و در این ســه ســال بسیار موفق بوده اند و من 
در طــول این مدت به هیچ عنوان در امور داخلی و جزئی گاج دخالت 

نداشته ام و صرفا در سیاست های کالن با ایشان هم بحث می شوم. 
   کتاب های گاج برای چه مقاطع تحصیلی طراحی شده اند و   �

چه شمارگانی دارند؟
ما از مقطع پیش دبســتانی تا کارشناسی ارشــد کتاب داریم و چند 
ســالی اســت که پرتیراژترین ناشر کشور هســتیم. در مجموع حدودا 
ســالی ۱۰ میلیــون جلد کتــاب تولید می کنیــم که بین پنــج میلیون 

دانش آموز توزیع می شود.
  ممکن است شما هم روزی مانند کانون فرهنگی آموزش، گاج   �

را وقف کنید؟ و نظر شما در مورد وقف کردن کانون چیست؟
کار آقای مهندس قلم چی قابل تقدیر اســت، ایشان از پیش کسوتان 
حوزه آموزش هســتند و تقریبا از ســال ۷۰ در همین حوزه به صورت 
جدی و شــبانه روزی کار می کنند و خدمــات زیادی به دانش آموزان و 
مدارس ارائــه داده اند، به نظر من آقای قلم چی و امثال ایشــان قبل 
از آنکه مؤسسه خود و ســاختمان آن را وقف کنند، خودشان را وقف 
آمــوزش کرده اند که این موضوع باارزش تر اســت، من در ماه رمضان 
امســال نیــت کردم که ان شــاءاهللا در ۲۰ ســال آینده صد مدرســه و 

کتابخانه در سراسر کشور و در نقاط کم برخوردار تأسیس کنم. 
  آموزش وپــرورش همواره منتقد جدی کتاب های آموزشــی و   �

کمک آموزشی بوده اســت. به نظر شما این نقد به حوزه کتاب های 
آموزشی وارد است؟

برداشــت شــما درســت نیســت. ســازمان تألیف کتب درســی 
آموزش وپــرورش، منتقد ناشــرانی اســت کــه به تولیــد کتاب های 
حل المســائل مشــغول اند و این نقد کامال بجا و درســت اســت. در 
حقیقــت تولید این کتاب ها، دانش آمــوزان را از فکرکردن باز می دارد 
و آنها را تنبل می کند و اساســا این کتاب ها آموزشــی نیستند. ولی به 
حوزه کتاب های آموزشــی نه تنها نقدی ندارد بلکه از آنها حمایت نیز 
می کند. در طول این چند ســال، ده ها جلــد از کتاب های گاج منتخب 
جشنواره رشد آموزش وپرورش شده اند. از سوی دیگر آموزش وپرورش 
در انتشــارات مدرســه به تولید کتاب های آموزشــی و کمک آموزشی 

مشغول است و با ناشران بخش خصوصی رقابت می کند. 
  اگر شــما ناشر آموزشی نبودید، مثال ناشــر کتاب های عمومی   �

بودید، می توانستید ساالنه ۱۰ میلیون جلد کتاب چاپ کنید؟
قطعا نه، بازار نشــر آموزشی با نشر در سایر حوزه ها کامال متفاوت 
است. خرید کتاب های آموزشــی برای یک دانش آموز یا دانشجو، یک 
ضرورت اســت ولی درمورد ســایر کتاب ها این طور نیست، کال در دنیا 

کتاب های آموزشی از فروش خوبی برخوردارند. 
  در دنیا ســایر کتاب ها نیز از فروش خوبی برخوردارند، چرا در   �

ایران این گونه نیست؟
این موضوع از دو منظر قابل بحث اســت؛ یکی اینکه اساسا سرانه 
مطالعه در کشــور پایین است و کتاب در سبد نیازهای خانواده عمدتا 
جایی ندارد که البته این بی علت نیست و دوم اینکه مسئوالن فرهنگی 
در کشــور ضعیف عمل می کنند. قیمت کتاب در ایران به نسبت درآمد 
متوســط هر ایرانی، گران است، هرچند نســبت به سایر کشورها ارزان 
است و گاهی در کتاب های هم حجم و مشابه، تا یک سوم قیمت است. 
دوم اینکه؛ کتاب در دسترس مردم نیست. مهم ترین مشکل نشر کشور، 
توزیع و ویترین کتاب اســت. اگر کتاب در دســترس باشد، مردم کتاب 

می خرند. 
نکته ســوم اینکه، اطالع رســانی در حوزه کتاب ضعیف است، به 
عبارت دیگر هزینه تبلیغات در ایران باالست و برای ناشر توجیه ندارد 
که کتاب های خود را از طریق صداوســیما، جراید و تبلیغات محیطی 
ســطح شــهر معرفی کند. البته در ســال های اخیر برای تبلیغ کتاب، 
تخفیف هایی قائل شــده اند ولی به هیچ عنوان کافی نیســت. بنابراین 

مخاطب از وجود کتاب های خوب، بی اطالع است. 
نکته چهارم، نبود اهتمام مســئوالن کشــوری به امر ترویج کتاب و 
کتابخوانی در مردم یا حداقل مجموعه تحت مســئولیت خود است. 
نکته پنجم که خیلی جالب اســت، کاهش شدید اعتبارات حوزه نشر 
کشــور است! به نظر من در کشــوری مثل ایران که رهبر فرهیخته  آن، 
خود به عنوان یک کتاب شــناس و نویســنده حرفه ای، به این میزان به 
امر کتــاب و کتاب خوانی تأکید دارند و تقریبا در تمام نمایشــگاه های 
کتاب شــخصا حضور پیدا می کنند و پیگیر فعالیت ناشــران هستند و 
در کشــوری که سه هزارو ۵۰۰ ناشــر فعال در طول یک سال ۷۰ هزار 
عنوان کتاب را در شمارگان بیش از ۱۵۰ میلیون نسخه با گردش مالی 
بالــغ بر هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان چاپ می کنند، ما باید وزارت کتاب  و 

کتاب خوانی داشته باشیم.
  مطالب شما قابل توجه و تأمل هســتند؛ آیا تابه حال آنها را با   �

مسئوالن وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی مطرح کرده اید؟
بله، در اســفندماه ســال ۹۲ دیــداری با جناب آقــای دکتر جنتی، 
وزیر محترم فرهنگ، داشــتم و مطالب خود را بیان کردم و ایشــان نیز 
اســتقبال کردند و فرمودند پیشــنهادهای خود را به صورت مکتوب و 
مبســوط به من ارائه دهید و در فروردین ماه ســال جاری در یک نامه 
۱۲صفحه ای، ۴۹ مورد از مسائل و مشکالت حوزه چاپ و نشر را که به 

ذهنم می رسید برایشان مکتوب و ارسال کردم. 
  آیا اقدامی انجام داده اند؟  �

خبر ندارم؛ البته این مســائل کار چند ماه و یک  سال نیستند، خیلی 
از این مســائل زیربنایی است ولی باید از یک جا برنامه ریزی بلندمدت 
و مدیریت جهادی شروع شــود. کار فرهنگی دشواری ها و مالحظات 

خاص خودش را دارد. 
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حسین عبده تبریزی در گفت وگو با ویژه نامه اقتصادی «شرق»
بودجه مدرسه محور؛ تمرکززدایی در امر آموزش

مدرک گرایی به دلیل نبود تناسب سطح آموزش با فضای کاری است

اعظم پویان: در ســال های اخیر یکی از دغدغه های اساســی برنامه ریزان آموزشــی، تمرکززدایی از نظام آموزش وپرورش است. در 
شــرایطی که بخش عمده ای از تصمیم گیری ها بر عهده وزارت آموزش وپرورش اســت بحث های بســیار زیادی درزمینه تعیین سطح 
تفویض، برای واگذاری اختیار تصمیم گیری به عناصر غیردولتی وجود دارد. این موضوع نه تنها منجر به کنترل و نظارت بیشــتر خواهد 
شــد بلکه زمینه افزایش کارایی نظام آموزشــی و پرورشی کشــور را فراهم می کند. در همین راســتا یکی از سیاست های اعالم شده از 
ســوی وزارت آموزش وپرورش دولت یازدهم برای تمرکز زدایی، واگذاری اختیار بیشتر در حوزه امور مالی و بودجه به مدیران مدارس 
است. اگرچه پیاده سازی چنین سیاستی منجر به برداشــتن گام بزرگی جهت پرکردن جای خالی «مدرسه محوری» در سیستم مدیریتی 
آموزش وپرورش است اما این موضوع نیازمند شناخت صحیح از اصول و الزامات مربوطه است. حسین عبده تبریزی، مشاور مدیریت و 
تأمین مالی عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی در گفت وگو با ماهنامه اقتصادی «شرق» با تأکید بر واگذاری تصمیم ها به عناصر مردمی 
خطری جدی را نیز گوشزد می کند. وی پیشنهاد می کند برای باالبردن کارایی مدرسه باید انجمنی از اولیا و چند معتمد محل که سابقه کار 
فرهنگی داشته  اند بر کار بودجه ای مدارس نظارت داشته باشند و مدیران مدارس، خود را موظف بدانند که به این افراد گزارش کار ارائه 
کنند. در واقع بزرگ بودن وزارت آموزش وپرورش مانع بزرگی اســت برای داشتن نظارت دقیق و صحیح بر امور بودجه ریزی که توسط 
مدیران مدارس انجام می شود. عبده تبریزی فعال کردن شورای شــهر برای حضور در برنامه ریزی های آموزشی را به عنوان یک راهکار 

عملیاتی برای تمرکززدایی پیشنهاد می کند.
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مسئله مهم 
این است که 
ما نمی توانیم 
با کارایی که 
یک دوم کشور 
ترکیه است 
همان ارزشی را 
خلق کنیم که 
آن کشور برای 
خود خلق کرده 
است

 شما جایگاه تمرکز آموزشی در سیستم آموزش وپرورش را   �
تا چه حد در راستای عدالت آموزشی ارزیابی می کنید؟

اگــر تمرکززدایی برای باالبردن بهــره وری و افزایش کیفیت و 
سطح توان آموزشی در کل کشور باشد قطعا در به حرکت درآوردن 
نیروی دانش آموزی به ســمت هدف هایی که در جامعه در نظر 
گرفته خواهد شــد موفق عمل خواهد کرد و درنتیجه به سمت 
عدالت آموزشــی حرکت خواهیم کرد؛ بنابراین عنصر اساســی 
کیفیت است و ارتقای کیفیت ناخودآگاه امر آموزش را به سمِت 
نبوِد تمرکز هدایت می کند. ناگفته نماند که ظرفیت های فیزیکی 
هم باید مساوی تقسیم شود زیرا در یک کار مشارکتی ارزش های 
بهتری خلق شــده و مردم خودشان بهتر کمک می کنند. من فکر 
می کنــم در این صورت ظرفیت های آموزشــی هم بهتر تقســیم 
می شــود. درواقع وقتی کیفیت باال می رود خــودش به عدالت 
کمک می کنــد و از این نظر در همه حوزه هایی کــه ما از عدالت 
صحبــت می کنیم می توانیم تقســیم بندی هایی انجام دهیم که 

ببینیم تمرکز چگونه به این داســتان کمک می کند. پس موضوع 
اصلی تمرکززدایی برای محقق شــدن عدالت آموزشــی کیفیت 

است.
 وضعیــت تمرکــز آموزشــی در ایــران تــا چــه حد به   �

استانداردهای بین المللی نزدیک است؟
طبیعی است که آنچه در موضوع تمرکز باید به آن توجه شود 
بحث اخذ تصمیم اســت؛ یعنی چه تصمیماتــی باقی می ماند 
بــرای دولت و بــرای مرکز و چه تصمیماتی توزیع می شــود. در 
ســاختار سیاسی ما علی االصول این تصمیمات باید به شوراهای 
شــهر توزیع شــود و از آنجا به مناطق آموزش وپرورش گسترش 
یابد؛ برای مثال، نظام آموزشــی کشــور ســوئیس این گونه اداره 
می شود که ازنظر آموزش به شش منطقه تقسیم شده است. در 
این شــش منطقه تصمیماتی به آنها واگذار شده است. در کشور 
ایــران نیز می توان این گونه تقســیم بندی انجــام داد. برای مثال 
می توان گفت به جای ۳۲ منطقه، هفت منطقه داشــته باشــیم 

زیرا می خواهیم نظام کنترلی را ســاده تر کنیم. درنتیجه مناطقی 
را که شبیه هم هســتند در کنار هم قرار دهیم. در این صورت این 
تقســیم بندی کمک می کند تا تندروی نشــود و کســی نیاید یک 
منطقه را محور قرار دهد و کل ایران به فراموشــی سپرده شود. 
البته این مسئله بحث های سیاسی دارد و من دانش سیاسی آن 
را نــدارم و افــرادی که این دانش را دارند باید روی این مســئله 
کار کنند؛ اما مهم این است که باالخره یک تقسیم بندی مدیریت 
شود تا شش یا هفت حوزه تقسیم شده داشته باشیم و بعد نقش 
وزیر، کنترل آن چند حوزه باشد. خود وزارتخانه هم ممکن است 
نیروهای ســتادی خود را تقسیم کرده و بخشی را در این حوزه ها 
توزیــع کنــد و در مرکز، برخــی از نیروهای فکــری را نگه دارد. 
نیروهایی که قرار است محتوا را حفظ کنند و قدرت را نگه دارند؛ 
برای مثال روی برخی از امتحانات مرکزی مایل باشــند قدرت را 
حفظ کنند و ارزشــیابی را تمرکز بدهند. بایــد توجه کرد که این 
تقســیم بندی که اتفاق می افتد نهایت کار نیست. مهم این است 
که از اینجا به بعد چه تقسیمی باید صورت بگیرد. 
چه تقسیم هایی در سطح منطقه باید گرفته شود و 
بعد از سطح منطقه به مدرســه چه تصمیم هایی 
گرفته شــود. به هرحال مشــارکت در اداره مدرسه 
بسیار مهم اســت و محور این موضوع، باید بودجه 
مدرسه باشــد. بودجه مدرسه باید به طور مشخص 
در مدرسه تصمیم گرفته شود. آن بخشی از بودجه 
که مربوط به مدرســه اســت می توانــد به مجمع 
عمومی گزارش داده شــود. مجمع عمومی ترکیبی 
از اولیا و معتمدین محل است. همچنین آن بخشی 
که کمک مردمی به بودجه است باید صد در صد آن 
توسط اولیا تصمیم گیری شود. در واقع مدرسه باید 
در قبال پولی که از دولــت و مردم می گیرد در یک 
مجمعی پاسخ گو باشــد و بهترین جای آن مجمع 
اولیاســت. حتی دولــت می تواند بــرای مجموعه 
اداری که بــرای مدیریت مدرســه انتخاب می کند 
از مجمع متشــکل از اولیا کمک بگیــرد. البته چند 
معتمــد محــل که ســابقه فرهنگی دارنــد در این 
مجمع حضور داشــته باشــند تا نوعی پایداری در آن دیده شود. 
این افراد قرار اســت سال ها در مدرسه حضور داشته باشند پس 
باید بودجه مدرســه با محوریت این افراد برنامه ریزی شود؛ زیرا 
در ســطح مرکزی فرصت بررسی این بودجه وجود ندارد. در این 
جریان پاســخ گویی اتفــاق می افتد که منجر بــه تمرکززدایی در 

موضوع آموزش وپرورش خواهد شد.
 درحالی که ســاختار دولــت به گونه ای اســت که در آن   �

به شدت تمرکزگرایی دیده می شود، چگونه در بحث تخصیص 
بودجه از سوی دولت می توان انتظار تمرکززدایی داشت؟

یک بخشــی از ایــن تمرکززدایــی در اختصــاص بودجه به 
وزارتخانه های مختلف اجبار اســت. درواقع در شــرایط کنونی 
بودجه های کشــور ایران کاهش یافته اســت پــس درنتیجه از 
ضیافت های اقتصادی ما کم شــده است. دراین صورت همه ما 
باید خود را برای کار بیشــتر آماده کنیم. مســئله مهم این است 
که ما نمی توانیم با کارایی که یک دوم کشــور ترکیه است همان 
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می توان در 
داخل مدارس 

برنامه های 
ویژه ای داشت 

و زبان های 
محلی را تدریس 

کرد یا مسئله 
کتاب های درسی 

و تعطیالت را 
می توان در مرکز 

نگه داشت و 
مابقی را توزیع 

کرد

ارزشــی را خلق کنیم که آن کشــور برای خود خلق کرده است. 
درواقــع اصال امکان نــدارد چنیــن اتفاقی بیفتد پــس مجبور 
هســتیم در همه حوزه ها به ســمت کارایی بیشتر حرکت کنیم. 
کارایی بیشــتر نیز در گرو برنامه ریزی با نــگاه تمرکززدایی در امر 

بودجه گذاری ها است.
 تمرکز، ســطوح مختلفی دارد. اگر در ســطوح مختلف به   �

بحث تمرکززدایی نگاه کنیم مانند مناطق نواحی و مدارس آیا 
ممکن اســت تمرکز گرایی در بخش هایی، تأثیرگذاری بیشتری 

داشته باشد؟
این ســطح بندی که شما می گویید دولتی اســت و ما باید به 
دنبال تعریف عناصر مردمی در ســطوح مختلف باشــیم. برای 
مثال وقتی می گویم شــورای شهر، در آن تقســیم بندی صورت  
گرفته و یک انتخابی رخ داده است؛ همان طور که دولت انتخاب 
شده است. اگر بخواهیم تقسیم بندی استانی داشته باشیم بسیار 
خوب اســت که آن افراد نیز انتخابی باشــند. برای مثال رئیس 

آموزش وپرورش منطقه غرب در آن شــش یا هفت 
منطقه ای که تقســیم بندی را انجام داده ایم باید با 
رأی مردمی انتخاب شــود. در اینجاست که حضور 
شورای شهر برای انتخاب این افراد اهمیت خاصی 

پیدا می کند.
 با تأســیس مدارس غیر انتفاعی که به صورت   �

هیأت امنایــی اداره می شــوند آموزش وپرورش 
ســعی کرده اســت به نوعی مردمی تر، موضوع 
آموزش را پیش ببرد. ایــن می تواند مصداقی از 

تمرکززدایی در سیستم آموزش وپرورش باشد.
ایــن درســت نیســت. حتــی اگــر مــدارس ما 
هیأت امنایی اداره شــوند اما باز هم باید دید برنامه 
از کجــا گرفته می شــود. همچنین منشــأ مقررات 
از کجاســت. قطعا همه اینها مرکزی اســت؛ یعنی 
عمده تصمیمــات به وزارتخانــه برمی گردد و باید 
این شکســته شــود؛ یعنی وزیر نباید درگیر حداقل 
۹۰ درصد این گونه تصمیم ها باشــد. فقط ۱۰ درصد 
از این گونــه امور مدارس باید به ســطح وزارتخانه 

بیاید. آن هم مســائلی که ازنظر امنیتی، اجتماعی و تعادل های 
حکومــت داری مــورد عالقــه حاکمیت اســت باید در ســطح 
وزارتخانــه مطرح شــود. در ادامه ۲۰ درصد آن برود در ســطح 
حوزه هایی که تقسیم شده است و عنصر مردمی در مواردی از آن 
دیده می شــود. بعد از آن پایین تر رفته و در سطح منطقه مطرح 
شــود. درواقع بایــد به گونه ای برنامه ریزی شــود که مدارس در 
انتخاب مناطق نقش داشته باشند نه اینکه دوباره اینها از طرف 
مرکز تصمیم گیری شده باشد. پس می توانیم عناصر مشارکتی و 
انتخابی در این چارچوب تعریف کنیم. ما تجربیات جهانی داریم 
که چگونه این قدرت توزیع می شود. مسئله قابل تأمل این است 
کــه ما عنصر مشــارکت را داریم؛ زیرا والدین عالقه مند هســتند 
به خاطر سرمایه اصلی زندگی شان در این فرایند مشارکت داشته 
باشــند. پس باید راه های مشارکت را پیدا کنیم. راه ساده اش این 
است که ۹۰ درصد کار به دســت شورای شهر باشد. حال اینکه 
عملکرد شــورای شــهر خوب اســت یا بد باید در جای دیگری 

بررسی شود. حتی ممکن است با این واگذاری وظایف به شورای 
شهر آن حالت کاسب کارانه  که صرفا به دنبال ساختمان سازی و 
مجوز دادن باشــند کاهش پیدا کند. در این صورت شوراهای شهر 
به وظایف آموزشــی خود نیز فکر می کننــد و درنتیجه عناصری 
که مردم برای شورای شهر انتخاب می کنند اصالح خواهند شد. 
همچنین در قانون، تقســیم کاری اتفــاق می افتد که چند نفر در 
شورای شهر مسئول کار مهندســی باشند و چند نفر مسئول کار 
فرهنگی و همه اینها باید در قانون مشــخص شود پس عملکرد 

بد شورای شهر این تئوری را به خطر نمی اندازد.
در این شــرایط ۱۰ درصدی از تصمیمات کــه آثار ملی دارد و 
در تعادل های سیاســی و امنیتی کشور مؤثر هستند یا جنبه های 
ارزشــي برای انقالب دارد طبعا آنها را می توانیم در مرکز حفظ 
کنیم اما قطعا درصدی از تصمیمــات را می توانیم به پایین تر از 
دولت ارجــاع دهیم؛ برای مثال در توزیع و تأمین فضای فیزیکی 
یا انتخاب و گزینش و چیزهایی از این دســت دلیل ندارد دولت در 

آن دخالــت کند و یک نهادی کارفرمای یــک جمعیت میلیونی 
باشد. این سیستم در هیچ کجای دنیا جواب نداده است؛ بنابراین 
می توانیــم ایــن بحث هــا را داخل سیســتم توزیع کنیــم و این 
تصمیم هــا تا پایین برود و دیگر وزارتخانــه درگیر این تصمیم ها 
نباشــد. همچنین می توان در داخل مــدارس برنامه های ویژه ای 
داشــت و زبان های محلــی را تدریس کرد یا مســئله کتاب های 
درســی و تعطیالت را می توان در مرکز نگه داشــت و مابقی را 

توزیع کرد.
 جایگاه معلم ها در بحث عدالت آموزشی در کجا قرار دارد.   �

آیا تمرکززدایی در ســطح مدارس می تواند به توانمندشــدن 
معلمان و افزایش سهم و قدرت آنها کمک کند؟

در اینجا باید دو بحث را مد نظر داشت. یکی افرادی هستند که 
به عنوان معلم قرار است در کار تدریس و آموزش توانمند باشند 
و دیگری معلمانی هســتند که در نظــام اداری آموزش وپرورش 
کار می کنند. درباره بحث اول متأسفانه به دلیل نوع حقوقی که 
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به معلمان ما پرداخت می شــود درحال حاضر ما ضعیف ترین ها 
را در سیســتم آموزش وپرورش داریم؛ یعنی وقتی به کنکور نگاه 
می کنید ممکن اســت حتی یک نفر هم نرود معلم شــود و این 
ضعف نظام آموزشــی است. گفت وگویی با آقای مسجدجامعی 
داشتم و ایشان عضو هیأت امنای مجموعه تربیت معلم بودند و 
می گفتند «همین که گفتنــد عنوان تربیت معلم را باید تغییر داد 
به نام خوارزمی، این نشــان دهنده این است که جایگاه اجتماعی 
آن از بین رفته اســت که ما دست به این نوع تغییرات می زنیم». 
درواقع این بســیار بد اســت که ما به  جایی رســیده ایم که خود 
دستگاه آموزش و پرورش حاضر نیست از اسم معلم استفاده کند 
و این نشان می دهد که ما شأن این کار را کاهش داده ایم؛ بنابراین 
ما باید پرداختی ها به معلمان را تقویت کنیم. همچنین ســعی 
شود کسانی که وارد آموزش وپرورش می شوند نیروهای قوی تری 
به لحاظ هوش و اســتعداد باشند تا کســانی که همین جوری به 
اســتخدام آموزش وپرورش درمی آیند. بحــث آموزش هم مهم 
اســت؛ یعنی آموزش در حین خدمت باید تقویت شود و این نوع 
مقررات را می توان در مرکز، تنظیم و تعیین و مشخص کرد. مهم 
است که معلم تا چه حد باید خودش را آماده نگه دارد و در چه 
سمینارهایی شرکت کند. متأسفانه ما کمتر می بینیم سمیناری را 
که معلم در آن اجبار موضوع داشــته باشــد و شرکت کند. پس 
اینکــه معلم خود را به روز نگــه دارد یک حوزه آموزش در حین 
خدمت است که باید روی آن کار کنیم. یک بخش دیگری که باید 
به آن توجه کرد آموزش های تخصصی است که از دانشگاه های 
دیگر می گیریم. درواقع یکــی از حوزه های مهم که باید دغدغه 
مسئوالن باشد این است که چگونه کیفیت آموزش را باال ببریم؛ 
اما موضوع دوم این اســت که بخشــی از معلم ها و کسانی که 
به بخش اداری سیســتم آموزشی راه پیدا می کنند گاهی از قشر 
معلم هســتند. این کار غلطی اســت؛ نباید از کسانی که تدریس 
می کنند برای این بخش نیرو جذب کرد بلکه باید از رشــته های 

مربوط مانند روابط عمومی و رشته های مشابه که مربوط به اجرا 
و اداره کردن اســت اســتفاده کرد. اگر این افراد بیایند در دستگاه 

شاهد اداره بهتر سیستم آموزش وپرورش خواهیم بود.
 تمرکززدایی را در کشــور با چــه محدودیت ها و موانعی   �

روبه رو است؟
تمرکززدایی معموال مخالفانی دارد و آن هم از ســوی کسانی 
اســت که قدرت در دستشــان دارند. باید از کسانی که قدرت در 
دستشــان اســت بخواهیم از اسب پیاده شــوند و اینکه رضایت 
بدهند که این امر به نفع کشــور اســت؛ بنابراین توزیع قدرت از 
ســوی صاحبان قدرت کمی زمان خواهد برد. این موضوع هیچ 
محدودیتــی نــدارد. همچنین ازنظر اقتصادی به نفع ماســت و 
ازنظر کارایی به صالح است و ازنظر کیفیت و هزینه خوب است. 
پس روشــن است که مخالفان آن کســانی هستند که همیشه از 
حرکت به ســمت وضعیت جدید مقداری ترس دارند. برای حل 
این ترس ها باید تجارب جهانی را پیش بکشــیم و نشــان دهیم 
که ســطح تجربه و دانش از ما بهتر اســت. به نظر می رســد ما 
از دنیا در حال عقب افتادن هســتیم و حتی ازنظر آی کیو با تمام 
اظهارنظرهایی که وجــود دارد چندان موقعیت ممتازی نداریم. 
همســایگان ما در حال جلو افتادن از ما هستند. پس این کیفیت 
باید تغییر کنند. دانشــگاه های ما تبدیل به یک ماشین وحشتناک 
مدرک سازی شــده اند. آنچه در تمام کشــورهای دنیا باب است 
این اســت که پس از اتمام مقطع مدرســه درصدی به ســر کار 
رفتــه و درصدی گرایش به آموزش عالــی دارند. یکی از دالیلی 
که این همه گرایش به آموزش عالی هســت، این است که سطح 
آموزش های ما متناســب با فضای کار نیســت و این باید اصالح 

شود.
 درحال حاضر چــه الزامات نهادی، سیاســی و قانونی در   �

بحث تمرکززدایی نیاز است که اتفاق بیفتد؟
آنچه تاکنون اتفاق افتاده است سیاستی بوده و طبیعی است 
که این سطح باید باالتر برود و به ساختارها 
و نهاد ها برســیم. باید ببینیــم چه تغییرات 
ساختاری در آموزش وپرورش ضرورت دارد 
که صــورت بگیــرد. وقتــی می گوییم عدم 
تمرکز، یک تغییر ساختاری است. حال وقتی 
این را گفتیم الزام آن چه تغییراتی است که 
باید صورت بگیرد. شــورای منطقه ای است 
یا چه نهادهایی باید شــکل بگیرند؛ بنابراین 
مــا وقتی مرتــب در آموزش وپرورش تغییر 
ایجــاد می کنیم قطعا این تغییر ســاختاری 
نیســت که تغییر نهــادی هم الزم باشــد؛ 
بلکه تغییرات، یک تغییر سیاســتی اســت. 
برای مثال می گوییم اگر چهار ساعت بوده، 
می شــود شــش ســاعت یا تعداد معلم را 
کم و زیاد می کنیم؛ در حالی که باید استراتژی 
تغییــر کنــد و ایــن متضمن این اســت که 
ســاختارها تغییر کند و در آن حوزه به نظر 
می رســد شــاید تغییرات ما در یکــی یا دو 

مرحله بوده است.


