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آموزش کنونی 
ما قادر به تأمین 
سرمایه انسانی 
به مفهوم کامل 
خود نیست 
و مهم تر از 
این قادر به 
تأمین سرمایه 
اجتماعی در 
جامعه نیست 
و نمی تواند 
شکاف ها و 
فاصله های 
طبقاتی، قومی، 
فرهنگی و 
اجتماعی را 
در زمینه های 
مختلف جبران 
کند.

نظام رده بندی مدارس 
تخریبگر «سرمایه انسانی»

بــر  افراطــی  درحال حاضــر در نظــام آموزشــی مان به طــور 

«علم آمــوزی» تمرکز داریــم و از برخی مأموریت هــای کلیدی یک 

ســاختار آموزشــی مطلوب به ویژه آموزش مهارت زندگی جمعی 

 ،IQ مسالمت آمیز، غافلیم. جداسازی دانش آموزان برحسب سطح

سیاســت مخربی اســت که با دورکردن دانش آموزان از یک محیط 

اجتماعی واقعی، این وضعیت نامطلوب را تشدید می کند.

مفهومی کــه به نظرم جامعه ایرانی درگیر آن شــده و می تواند 

مشــکالت زیادی را هم در عرصه ســرمایه انســانی و هم سرمایه 

اجتماعی ایجاد کند این اســت که آمــوزش کنونی ما قادر به تأمین 

ســرمایه انسانی به مفهوم کامل خود نیست و مهم تر از این قادر به 

تأمین ســرمایه اجتماعی در جامعه نیســت و نمی تواند شکاف ها و 

فاصله هــای طبقاتی، قومی، فرهنگــی و اجتماعی را در زمینه های 

مختلف جبران کند.

بــه مفاهیمی که در باال شــرح دادم school segregation گفته 

می شــود به معنــی «تمایز و جدایی مدرســه ای» که بــه دو پدیده 

چندپاره شــدن دانش (knowledge segregation) و چندپاره شدن 

جامعه (social segregation) منجر می شود.

تمایز مدرســه ای بــه چه معناســت؟ در وضعیــت کنونی یک 

نظام رده بندی شــده مدارس وجود دارد که انــواع مدارس دولتی، 

نمونه دولتــی، غیرانتفاعی، اســتعدادهای درخشــان و مانند آن را 

دربر می گیرد و کارکرد اساســی چنین نظامی، طبقه بندی کردن افراد 

جامعه از همان ابتدای کودکی است.

ایده اولیه تشکیل مدرسه چه هدفی داشت؟
زمانی که ایده لزوم وجود مدرســه توســط مصلحان سیاســی- 

اجتماعی و اندیشــمندان پایه گذاری شد، مدرســه کانونی بود برای 

تمریــن برابری و همبســتگی اجتماعــی، تمرین اعتمــاد متقابل و 

فراهــم آوردن زمینه ای بــرای تعامل بین افرادی که طبیعتا ریشــه 

طبقاتی، قومی، زبانی و دینی متفاوتی دارند، به پدر و مادرانی تعلق 

دارند با تحصیالت و ثروت متفاوت و قرار بود مدرســه کانونی باشد 

برای پایه گذاری یک جامعه عادالنه. تا جایی  که ادبیات شــکل گیری 

مدرســه نشــان می دهد مدرسه باید ماکتی باشــد برای شکل دادن 

به یــک جامعه ایــده آل و کانونی برای تکوین جامعه انســانی تر و 

نهــادی که جامعــه را دموکراتیزه می کند. یکــی از کارکردهایی که 

نظام مدرســه همواره داشــته و باید داشته باشــد کمک به تعدیل 

نابرابری های اجتماعی اســت، نظام آموزشی باید نهادی برای قیام 

مشروع علیه نابرابری ، تفاوت و طبقه بندی بین افراد باشد.

اگر مدرســه نتواند ایده برابری و عدالت را نه در کتاب ها بلکه در 

عمــل بیاموزد باید در انتظار واکنش هایــی در جامعه بود. در عمل 

پدیــده تمایــز مدرســه ای (school segregation) مهم ترین برنامه 

درسی پنهانی است که به همه دانش آموزان کشور تزریق می شود، 

به ایــن معنی که برخی انســان ها از بقیه برتر هســتند و زمانی که 

این برتری با مقوالتی مانند هوش، اســتعداد و رشته تحصیل پیوند 

می یابد منجر بــه نوعی تمایز نژادی مدرن می شــود، اگر بخواهیم 

تمایــز نژادی را در دنیای مدرن تعریف کنیم عمدتا در این گروه قرار 

دارد؛ یعنی طبقه اجتماعی به عالوه موضوع هوش با یکدیگر پیوند 

می خورد و برخی به عنوان افراد هوشــمندتِر جامعه باید از امکانات 

و مدارس ویژه ای برخوردار باشند.

school segre-) امــروزه در جامعه، مســئله تمایز مدرســه ای

gation) با عناویــن زیبایی مانند برخورداری از کیفیت آموزشــی و 

نخبه پروری رواج یافته و تحت مفاهیمی مانند اینکه باید به نخبگان 

و اســتعدادهای درخشــان توجه کرد، باید رقابت علمی را گسترش 

داد و به توسعه علم و فناوری کشور کمک کرد و سرمایه اجتماعی 

را گســترش داد، توجیه می شود؛ و با چنین عناوینی رابطه ای برقرار 

می کنند بین کسانی  که استعدادهای درخشان تر هستند که باید کنار 

هم جمع شوند، درس بیشــتری بخوانند تا به بقیه افراد جامعه در 

رقابت با آنها ســختی وارد نشود و بعد بتوانند به دانشمندان کشور 

تبدیل شوند، اما این روند یک حس برتری در افراد تزریق می کند؛ این 

حس که ازنظر علمی، ژنتیکی و هوشی، برتری هایی نسبت به افراد 

نرمال جامعه دارم که باید از آنها جدا و متمایز باشم. همان طور که 

شرح دادم این قضیه به ایده اولیه تشکیل مدرسه ربطی ندارد بلکه 

به آنچه در واقعیت مدرسه اتفاق می افتد مربوط است.

آنچه در واقعیت مدارس رخ می دهد
واقعیت مدرســه آن چیزی اســت که در رقابت های اجتماعی– 

اقتصادی شــکل می گیرید و تحت حاکمیت یک سویه بوروکراسی و 

صنعت قــرار دارد؛ زیرا صنعت و صنعت گرایی به انســان ها صرفا 

محمدامین قانعى راد
رئیس انجمن جامعه شناسى ایران
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به عنــوان عامالن تولید می نگرد و این عامالن تولید هرچه ســریع تر 

و با تقســیم کار بیشــتر بتوانند عمل کنند بهره وری جامعه بیشــتر 

می شــود؛ یعنی می خواهنــد آموزش را در خدمت بهــره وری قرار 

دهند. در حالی که افزایش بهره وری فقط یکی از کارکردهای آموزش 

اســت و مهم ترین کارکرد آن ایجاد ســرمایه اجتماعی و پیوند بین 

انســان های متفاوت اســت که بتوانند یک زیرســاخت اجتماعی را 

بسازند.

اما آنچه در واقعیت رخ می دهد این اســت که دولت در برخورد 

با مدرســه می خواهد بــرای خود نیــروی اداری تربیت کند، بخش 

صنعــت نیز می خواهــد نیروهای کارا تربیت شــود کــه بهره وری 

بیشــتری داشته باشند و این رویکرد به صورت تقسیم کار کارخانه ای 

باید از همان ابتدا به شــکل تفکیک رشته های مختلف خود را نشان 

دهد. به عقیده من این تقســیم کار و تخصصی شــدن زودهنگام که 

به دانش آموزان دبیرســتان تحمیل می شود یکی از مشکالتی است 

که در عرصه آموزش با آن مواجه هســتیم. این رویکرد دارای تأخر 

فرهنگی اســت یعنی به زمانی تعلق دارد که مدرســه و آموزش را 

فقط به معنی آموزش علوم می دانستند و علم را IQ و مجموعه ای 

از داشته های علمی؛ بنابراین مدرسه یک رویکرد فردگرایانه و رقابتی 

نســبت به آموزش مطرح می کرد، در آموزش به معنی علم آموزی، 

افراد برحســب IQ طبقه بندی می شوند و IQ تنها نوع هوش تلقی 

می شود؛ در صورتی که هوش انواع متنوعی دارد که جامعه انسانی 

به همه آنها نیازمند اســت و این غیرعادالنه اســت اگر با تعریف و 

اعمــال آموزش ناصحیــح جامعه ای را از ظرفیــت این هوش های 

متعدد محروم کنیم.

آموزش در ایران همگام با جهان تغییر نکرده
امــروزه ایده اصلی آموزش، آموزش زندگی مدنی اســت، یعنی 

تغییری در روند آموزش در ســطح جهانــی به وجود آمده که هنوز 

وارد ایران نشده است، ما هنوز 

فکر می کنیم دبیرستان محلی 

است برای کالس کنکور رفتن و 

محلی  در حالی که  تســت زدن 

اســت کــه بایــد در آن افراد 

بیاموزنــد، بــا یکدیگــر ارتباط 

داشــته باشــند و ایــن ارتباط 

اســت که جریان های مختلف 

اندیشه و روابط بین پایگاه های 

مختلــف اجتماعــی را برقرار 

را  افراد  پیــش داوری  می کند، 

نسبت به یکدیگر کاهش داده 

و نوعــی ارتبــاط صلح آمیز و 

انســانی را بین افــراد مختلف 

جامعه برقرار می کند.

مدرســه رده بندی شــده در 

شرایط کنونی، پیش داوری های 

تقویت  و  تثبیــت  را  اجتماعی 

تداوم  بــرای  کانونی  و  کــرده 

اجتماعــی  بی عدالتی هــای 

اســت و به نحوی ذهن انسان 

را طبقه بندی می کند که با رده بندی های طبقاتی همگون و ســازگار 

است.

در حد طرح مسئله باقی می مانم و می گویم صرف دسترسی به 

آموزش نوعی عدالت صوری اســت، اینکه مثال در روستاها و عشایر 

کالس درس بســازیم و بعد در آمارها بیان کنیم میزان دسترسی به 

آمــوزش باال رفته، می تواند نوعی عدالت صــوری را تأمین کند، اما 

باید دنبال عدالت محتوایی باشــیم و آن تأمین دسترسی کیفی همه 

کودکان به آموزش اســت؛ اما باید توجه کرد که این دسترسی کیفی 

دچار یک نظام طبقه بندی شده مدرسه ای نشود که عواقب آن را در 

رفتار روزمره گروه های مختلف اجتماعی می توان دید.

گذشــته از مناطق محروم که ادعــا می کنیم تحت بی عدالتی 

آموزشــی قرار دارند من معتقدم بســیاری از اقشار تحصیل کرده 

که به ظاهر از امکانات آموزشــی بسیار مناسبی برخوردار بوده اند 

نیــز تحت بی عدالتی آموزشــی قرار دارند، برای مثــال امروزه از 

ظرفیت علوم انســانی در حوزه اداره جامعه استفاده نمی شود، 

مهندســانی که در معتبرترین دانشگاه ها تحصیل می کنند نیز این 

بی عدالتی را همراه دارند؛ زیرا از تاریخ، ادبیات، ســینما، هنر و ... 

چیزی نمی دانند. این تمایز و طبقه بندی در ســطح جامعه اجازه 

نمی دهد سرمایه انســانی به صورت یک کل، تکوین یابد و نوعی 

صف  بندی رشــته ای و عــدم جریان دانش در ابعــاد گوناگون را 

ایجاد می کند که می تواند در بلند مدت آســیب زا باشد، کمااینکه 

تاکنون نیز آســیب زا بوده، مثال اینکه رشــد علمی کشــور تبدیل 

شــده به رشــد تولید مقاله و جداکردن افــراد مختلف جامعه و 

توســعه نوعی نگرش نــژادی مدرن بین افــرادی که در مدارس 

برتــر درس می خوانند و حس حقــارت در دانش آموزان مدارس 

معمولی، در حالی که این دو گروه می توانستند در کنار هم بوده و 

از ظرفیت های یکدیگر استفاده کنند.

دبستان نواب صفوى جاسک

امروزه ایده اصلی 
آموزش، آموزش 

زندگی مدنی 
است، یعنی 

تغییری در روند 
آموزش در سطح 

جهانی به وجود 
آمده که هنوز 

وارد ایران نشده 
است
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گمان عمومی 
این است که 
طبقات ثروتمند، 
خیلی اهل 
تحصیل نیستند 
و تحصیل 
مربوط به 
طبقات متوسط 
است اما داده ها 
این را نشان 
نمی دهد.

نابرابری های آموزشی در حال تشدید است
پژوهش ها درزمینه نابرابری های آموزشی چه نکاتی را در بر دارند؟

نظــام تصمیم گیــری و سیاســت گذاری ما کمتر بــه پژوهش ها و 

مطالعات کارشناســی در قلمرو موضوع های آموزش توجه دارد؛ و با 

وجود تأکید بر لزوم پژوهش و مطالعه، کمتر شــاهد الغای تصمیمی 

به دلیل مغایرت با یافته های علمی هستیم.

برای مثال بعید به نظر می رســد که ســازمان هدفمندی یارانه ها، 

وزارت اقتصاد و دارایی، کارگروه تحول اقتصادی و دیگر ســازمان های 

ذی ربط یا مجلس در خصوص آثــار افزایش قیمت حامل های انرژی 

بر موضوع تقاضــا و عرضه آموزش یا برابری فرصت های آموزشــی 

توجهی خاص نشان داده باشند.

در شــرایط معمــول، تغییــر در قیمت آموزش با تغییر در ســطح 

عمومی قیمت ها ســازگار و متناسب اســت و طبیعی است که وقتی 

قیمت همه کاالها افزایش می یابــد، قیمت آموزش هم باال برود؛ اما 

نکته مهم این است که تغییر سطح عمومی قیمت ها و قیمت آموزش 

چه تأثیری بر ســهم هزینه های آموزشی در ترکیب مخارج مصرفی و 

به اصطالح سبد هزینه خانوارها دارد؟ از سویی خانوارها با درآمدهای 

متفــاوت و متعلق به طبقات درآمدی مختلف، چــه رفتاری در قبال 

افزایش قیمت آموزش و افزایش ســطح عمومی قیمت ها دارند؟ اگر 

بر این اســاس بخواهیم موضوع را بررســی کنیم، باید از ابزار تحلیلی 

ویــژه ای اســتفاده کنیم و ابزار تحلیــل چنین موضوعــی در اقتصاد، 

کشــش های قیمتی و درآمدی هســتند که باید بــرای آموزش برآورد 

شــوند. البته برای ارائه تصویری شفاف تر، الزم است تا رفتار خانوارها 

به تفکیك طبقــات مختلف درآمــدی تحلیل شــوند، به عبارت دیگر 

کشــش ها برای هر طبقه به طور جداگانه محاسبه شوند. بنابر کشش 

قیمتی، اگر قیمت کاالی آموزش یک درصد تغییر کند، رفتار خانواده ها 

در قبال این تغییر چگونه خواهد بود و تا چه میزان از مخارج آموزشی 

در ســبد هزینه خانوارها کاسته خواهد شد. کشش درآمدی نیز درباره 

ایــن بحث می کند که وقتــی درآمد خانواده ای یــک درصد کاهش یا 

افزایش یابد، آنان چه تغییری در هزینه های آموزشی خود می دهند.

در پژوهشــی، اطالعــات بودجه خانــوار در ســال های ۸۳ تا ۸۶ 

اســتفاده و بر مبنای این چهار سال، رفتار اقتصادی خانوارها در حوزه 

آمــوزش مورد تحلیل قرار گرفت. طبقه بنــدی خانوارها به ۱۰ گروه و 

تعیین دهک های درآمدی، به واســطه برون زابــودن تعداد گروه ها و 

فقدان مبانی نظری انتقادهایی وارد اســت که بــرای گریز از عوارض 

آن بر اســاس روشــی نوین و تشــابه رفتاری از جنبه اختصاص منابع 

به آمــوزش، خانوارهای شــهری، در پنــج گروه طبقه بندی شــدند. 

در واقع طبقه بندی بر پایه این روش درون زا بود و بر اســاس مشابهت 

رفتار خانوارهای نمونه، در پنج گروه با تعداد نابرابر تقســیم شــدند. 

بر این اســاس، ۱۵٫۷ درصد افراد جامعــه در طبقه اول قرار گرفتند که 

کمتریــن درآمــد را دارند. ۲۲ درصــد در طبقه دوم و بــا عنوان گروه 

متوســط پایین، ۲۸٫۵ درصد در طبقه سوم متوسط و ۲۵٫۸ درصد در 

طبقه چهارم به عنوان گروه متوســط بــاال و پردرآمدترین افراد هم که 

هشت درصد جامعه را تشکیل می دهند در طبقه پنجم قرار گرفتند.

البته گروه متوســط پائین به طبقه پایین ترین گروه درآمدی و طبقه 

چهــارم به باالترین طبقه در آمدی نزدیك هســتند، البته این عناوین از 

سوی محقق اطالق شده است و می تواند با برداشت عمومی از طبقه 

متوسط سازگار نباشــد؛ اما نکته بســیار مهم، نابرابری شدیدی است 

کــه در مخارج مصرفی این خانوارها به چشــم می خــورد. پایین ترین 

طبقه درآمدی که بیش از ۱۵ درصد جامعه را تشــکیل می دهد، فقط 

۱٫۴ درصــد از کل مخارج خانوارها را به خــود اختصاص می دهد اما 

باالترین گروه درآمدی یعنی هشــت درصد از جمعیت، ۳۴ درصد کل 

مخارج مصرفی جامعه را به خود اختصاص داده اند. این یعنی طبقه 

پنجم، نزدیک به ۴۵ برابر طبقه اول هزینه می کند که نشان از نابرابری 

شدید دارد(جدول شماره۱).

یک نکته جالب دیگــر تعداد فرزندان خانوار اســت. خالف آنچه 

تصور می شود که فقرا فرزندان بیشتری دارند، اطالعات نشان می دهد 

نسبت فرزندان طبقه اول ۱٫۵۶ نفر است اما در طبقه پنجم این نسبت 

به ۲٫۲ نفر می رسد (جدول شماره۲).

نســبت شاغالن به تحصیل هم نابرابری را نشان می دهد. در طبقه 

اول تعــداد شــاغالن تحصیل در خانوار به یک نفر هم نمی رســد اما 

در طبقــه پنجم، نزدیک به دو نفر از افــراد خانواده تحصیل می کنند. 

درباره ســطح ســواد هم همین طور اســت و هر چه به سمت طبقات 

باال حرکت می کنیم، میزان باسوادی بیشتر می شود. گمان عمومی این 

است که طبقات ثروتمند، خیلی اهل تحصیل نیستند و تحصیل مربوط 

به طبقات متوســط اســت اما داده ها این را نشــان نمی دهد(جدول 

شماره۲).

قبل از پاسخ به این سؤال، الزم است به یک بحث مهم توجه کنیم. 

عبداهللا انصارى
اقتصاددان
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آموزش عالی 
به ویژه در 

سال های اخیر 
با روی آوردن 
به اخذ شهریه 

بخش عمده سهم 
مخارج آموزشی 
در سبد خانوار را 
به زیان آموزش 
عمومی به خود 
اختصاص داده 

است

مــا معموال نابرابری در مخارج مصرفــی را مورد توجه قرار می دهیم 

که البته مهم اســت اما شدیدتر از آن نابرابری در هزینه هاي آموزشی 

خانوارهاســت. برای روشن شــدن بحث، به این نکتــه توجه کنید که 

از کل مخارج آموزشــی خانوارها، طبقه اول تنها ۰٫۵۷ درصد ســهم 

دارند اما ســهم آنــان از کل مخــارج مصرفی ۱٫۴۳ اســت. نابرابری 

مخارج آموزشــی در میان طبقات خانوارها چشــمگیر اســت. سهم 

هزینه آموزشــی خانوارهای طبقه اول از مجموع هزینه های آموزشی 

خانوارهای نمونه در حدود ۰٫۶ درصد اســت، در حالی که خانوارهای 

طبقه مذکور ۱۵٫۷ از صد کل خانوارها را تشــکیل می دهند. در مقابل 

خانوارهــای طبقه پنجم کــه ۸٫۱ درصــد از کل خانوارها را شــامل 

می شوند، ۲۴٫۵ درصد از مجموع مخارج آموزشی خانوارها را به خود 

اختصاص داده اند. میانگین ســهم مخارج آموزشی خانوارهای نمونه 

نیز ۵٫۶ درصد است. متوســط هزینه آموزش خانوارهای طبقه پنجم 

بیش از ۸۱ برابر متوســط هزینه آموزشــی خانوارهای طبقه اول، ۱۸ 

برابــر خانوارهای طبقه دوم و ۵٫۲ برابر خانوارهای طبقه ســوم و ۱٫۴ 

برابر خانوارهای طبقه چهارم است (جدول شماره۳).

گفته می شــود که آموزش، راهی برای تغییر طبقه افراد جامعه و 

ابزاری برای توزیع برابر درآمد است؛ یعنی افراد با تحصیل، می توانند 

طبقه اقتصادی خود را تغییــر دهند؛ اما چنین نابرابری در هزینه های 

آموزشــی می تواند به تثبیــت و نهادینه کــردن نابرابری های درآمدی 

منجر شــود. در هنگام تصویب قانون هدفمندی یارانه ها ادعا می شد 

که این قانون، برای نزدیك شدن به عدالت و کاستن از نابرابری هاست 

که اگر با دقت بیشتر و به طور اصولی به موضوع نابرابری ها پرداخته و 

مالحظه می شد که شدت نابرابری آموزشی به مراتب بیشتر از نابرابری 

در مخارج مصرفی و شیوه اصولی کاستن از نابرابری ها، توانمند سازی 

و تقویت سرمایه انسانی و اجتماعی است، شاید باید به جای پرداخت 

یارانــه نقدی به توســعه کمــی و کیفی فرصت های آموزشــی روی 

می آوردیم. همــه، این عبارت معروف را شــنیده ایم که به جای دادن 

ماهی به فرد نیازمند، ماهیگیری را باید به او آموخت.

همچنیــن معلوم شــد که ســهم هزینه های خوراکــی مربوط به 

خانوارهای طبقه اول تا پنجم با روندی نزولی از ۲۹٫۱ درصد در طبقه 

اول به ۲٫۶ درصد در طبقه پنجم کاهش می یابد. ســهم هزینه مسکن 

۳۴٫۱۶ درصد برای طبقه اول به ۲٫۸ درصد برای طبقه پنجم می رسد. 

در مقابل سهم سایر هزینه ها برای خانوارهای متعلق به طبقه اول تا 

پنجم با روندی فزاینده به ترتیب از ۲۸ به ۸۷٫۶ درصد رســیده است. 

سهم هزینه های آموزشی خانوارهای متعلق به طبقات اول تا چهارم 

با رونــدی فزاینده به ترتیــب از دو درصد برای طبقه اول به هشــت 

درصد برای طبقه چهارم افزایش ولی برای طبقه پنجم به حدود پنج 

درصد کاهش می یابد (جدول شماره۴).

همچنین یافته ها نشان داد که مشتری عمده آموزش دولتی، طبقات 

محروم انــد و بالعکس، طبقات پردرآمد بیشــتر از آموزش خصوصی 

اســتفاده می کنند. کم درآمدترین خانوارهای شــهری به طور متوسط 

۵۴ درصد از مجموع مخارج آموزشــی خود را به تهیه نوشــت افزار 

و ملزومــات تحصیل و پس از آن بــرای تأمین خدمات آموزش دولتی 

(۳۲ درصد) اختصاص داده اند. خانوارهای متوســط و متوسط به باال، 

مشــتری آموزش عالی هســتند (جدول شــماره۵). نکته دیگر اینکه 

آموزش عالی به ویژه در ســال های اخیر با روی آوردن به اخذ شــهریه 

بخش عمده سهم مخارج آموزشی در سبد خانوار را به زیان آموزش 

متوسطمجموع طبقاتطبقه پنجمطبقه چهارمطبقه سومطبقه دومطبقه اولشاخص/طبقه

-------15/721/928/525/88/1100نسبت خانوارهاي هر طبقه از مجموع خانوارها (درصد)

--------------1/435/516/242/334/5سهم هزینه هر طبقه از هزینه کل خانوارها (درصد)

متوسط طبقاتکلطبقه پنجمطبقه چهارمطبقه سومطبقه دومطبقه اولشاخص/طبقه

-------15/721/928/525/88/1100نسبت از کل خانوارها (درصد)

75-------5971/676/782/885/7نسبت سرپرستان خانوار شاغل (درصد)

67/7-------586466/874/775/6نسبت مالکان منزل مسکونی  (درصد)

21/4-------1/66/671740/952/4نسبت خانوارهاي داراي رایانه  (درصد)

4/14-------3/424/14/24/474/36متوسط اندازه خانوار (نفر)

2/095-------1/562/092/122/352/23متوسط نسبت فرزندان هر خانوار (نفر)

1/37-------0/951/391/281/621/68متوسط نسبت شاغالن به تحصیل در خانوار (نفر)

0/130/0940/3060/872/660/57نسبت خانوارهاي با سرپرست داراي مدرك فوق لیسانس (درصد)

0/0120/120/110/4917/40/33نسبت خانوارهاي با سرپرست داراي مدرك دکتري و باالتر (درصد)

جدول 3: مخارج آموزشی خانوارهاي نمونه به تفکیک طبقات پنج گانه 

متوسطکلطبقه پنجمطبقه چهارمطبقه سومطبقه دومطبقه اولطبقه /شاخص ها                      

----0/573/7516/4354/7724/48100سهم هزینه آموزشی هر طبقه از مجموع هزینه آموزش طبقات (درصد)

-----4/075/328/239/024/767/12سهم هزینه آموزش هر طبقه از مجموع هزینه طبقات (درصد)

--------------1/435/516/242/334/5سهم هزینه هر طبقه از هزینه کل خانوارها(اعم از آموزشی و غیر آموزشی) (درصد)

جدول شماره1

جدول شماره2
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عمومی به خود اختصاص داده اســت. درواقــع چون آموزش عالی 

مشــمول اصل ۳۰ قانون اساسی نمی شــود، از چنین امکانی استفاده 

کرده اســت و طبیعی است که افراد متمول، ســهم بیشتری را به آن 

اختصاص دهند و نابرابری در فرصت های آموزشی را توسعه دهند.

انتظــار ما بر این بوده اســت که محاســبه کشــش های قیمتی و 

درآمدی برای ما روشــن کند که آموزش برای کــدام گروه از خانوارها 

لوکس و برای کدام ضروری اســت. در شــرایطی کــه درآمد خانواده 

یک درصد کاهش یابد، مخارج آموزشــی خانــوار بیش از یک درصد 

کم شــود، آموزش برای آن خانواده کاالی لوکس اســت و اگر مخارج 

آموزشی کمتر از یک درصد کاهش یابد، آموزش برای آن خانوار کاالی 

ضروری است. پس از تخمین تابع تقاضای آموزش به تفکیك طبقات 

پنج گانه کشــش های درآمدی و قیمتی برآورد شــدند که معلوم شد 

آموزش بــرای طبقات اول تا ســوم لوکس اســت. به عبارت دیگر اگر 

درآمد مردم محروم و متوســط به طور متوسط یك درصد کاهش پیدا 

کند، آنان مخارج آموزشی خود را به میزانی بیش از یك درصد کاهش 

می دهند. منظور از کاهش درآمد، تنها کاهش درآمد اســمی نیســت 

بلکه درآمد واقعی یا همان قدرت خرید اســت که می تواند با فزونی 

نرخ تورم نسبت به افزایش در نرخ اسمی دستمزد واقع شود.

به نظــر می آید که می توان نتایــج تحقیق را تعمیــم داد و گفت 

درحال حاضر طبقه محروم در حال خارج شــدن از بازار آموزش است، 

چنان که تورم مستمر و شــدید در چند سال اخیر قدرت خرید بسیاری 

از گروه هــای مــردم را کاهش داده و این به آن معناســت که طبقات 

کم درآمــد که آموزش برای آنــان جنبه کاالی لوکس را دارد، ســهم 

مخارج آموزشی در سبد هزینه خود را کم می کنند. کاستن از این سهم 

می تواند در اشکال گوناگونی محقق شود. می دانید که آموزش رایگان 

در ایــران به معنی رایگان بودن هزینه های ســازمانی آموزش اســت؛ 

یعنــی دولت هزینه اجاره محل و آب و برق مدرســه و حقوق معلم 

و کارکنــان را می دهد و هزینه های جانبــی آموزش بر عهده خانوار ها 

اســت. پس ممکن است در مسیر کاســتن از مخارج آموزشی ابتدا از 

حذف کمک به مدرســه آغاز و به کاهش یا حذف هزینه ایاب و ذهاب 

و استفاده از کالس های تقویتی و ملزومات و تجهیزات کمک آموزشی 

تــا ترك تحصیل دانش آمــوزان و ممانعت از ادامــه تحصیل فرزندان 

دختر منجر شود. از ســویی ممکن است خانوارهایی از این سه طبقه 

متوسط و کم درآمد که مشتری مدارس غیرانتفاعی هستند، از تحصیل 

در چنین مدارسی منصرف شوند. به هر حال انتظار داریم که با کاهش 

قدرت خرید طبقات محروم و متوســط، آنان بــرای جبران هزینه های 

ضروری مانند خوراک و مسکن، مخارج آموزشی خود را کاهش دهند. 

تــورم بر وزارت آموزش وپرورش نیز کــه متولی ارائه آموزش عمومی 

است می تواند در اشکالی از قبیل کاهش هزینه کرد خانوارها، افزایش 

تراکم دانش آموزان در مدارس دولتی، تعطیلی مدارس غیردولتی در 

مناطق متوسط و شهرهای کوچك کشــور، کاهش میزان کمك مالی 

والدیــن به مدارس، تنزل ســطح کارایی و بازدهی نظام آموزشــی به 

واسطه کاهش استفاده خانوارها از خدمات آموزشی مکمل ارائه شده 

از ســوی مراکز آموزشــی غیر دولتی، ناکامی در افزایش نرخ پوشش 

و مانــدگاری تحصیلــی و کاهــش بودجه واقعــی آموزش وپرورش 

تأثیر منفی داشــته باشــد. وقتی به هر دلیل تورم ایجاد شود، سرجمع 

هزینه های آموزشــی خانوارها کم می شــود اما دارای عوارض منفی 

یکســان و برابر بر خانوارها نیســت. برای خانوارهــای طبقات چهارم 

و پنجــم که آموزش برای آنها جنبه ضــروری دارد، انتظار می رود که 

از هزینه هــای غیرضروری متنوع و متعددی کاســته و مانع از کاهش 

هزینه های آموزشــی خود شــوند. به طــور مثال در هنــگام مواجهه 

بــا کاهش در آمد واقعی خود از ســایر هزینه هــای غیرضروری مانند 

ســفرهای خارج از کشــور می کاهند، اما اجازه کاهش معنادار و قابل 

توجه در سطح برخورداری از خدمات آموزشی را نمی دهند.

محاسبه کشــش قیمتی آموزش، به صورت روشــن تری نشان داد 

که آموزش برای خانوارهای کم درآمد باکشــش و بــرای خانوارهای 

برخوردار از درآمد باال بی کشــش است. نتایج نشان دادند که تقاضای 

خانوارهای متعلق به طبقات پایین، متوســط پایین و متوسط درآمدی 

نســبت به تغییر در قیمت آموزش حســاس اســت و افزایش قیمت 

آموزش به میزان یك درصد، مخارج آموزش خانوارهای شهری مذکور 

را به میزانــی بیش از یك درصد کاهش خواهــد داد که البته کاهش 

ســهم طبقات کم درآمد و متوسط پایین بســیار بیشتر از طبقه متوسط 

اســت؛ یعنی مهم ترین قربانی افزایش قیمــت آموزش، خانواده های 

محروم هســتند. طبق یافته های تحقیق اگــر قیمت آموزش در قالب 

افزایش بهای اقالمی چون شهریه مدارس غیردولتی، بهای ملزومات 

و نوشــت افزار، هزینه های جنبی مانند سرویس مدارس و از این قبیل 

افزایش پیدا کند، شــدیدترین واکنش را خانوارهای طبقه اول نشــان 

می دهند. در مقابل ضرایب کشش تقاضای طبقات درآمدی باالترین و 

متوسط باال نشان داد که افزایش قیمت آموزش به کاهش نسبتا اندك 

تقاضای آموزش از جانب طبقات مذکور منجر شــده و بنابراین سهم 

طبقات درآمدی مذکور را در مقایسه با طبقات دیگر ارتقا خواهد داد.

ایــن یافته یک پیام روشــن دارد و آن بازی نکردن با قیمت آموزش 

اســت؛ زیرا واکنش طبقات محروم به آن شدید و بالفاصله است. در 

مقابل برای طبقه متوسط باال و باال، تقاضای آموزش بی کشش است و 

هر اندازه قیمت آموزش افزایش یا بد، این خانوارها از سهم آموزش در 

ســبد هزینه های خود به میزان قابل توجهی کم نمی کنند. خانوارهای 

مرفه با کاســتن از مخارج مربوط به کاالهای لوکس، منابع الزم برای 

تداوم بهره مندی خود از مخارج آموزشی را فراهم می کنند.

جدول 4: ترکیب سهم انواع مخارج درسبدهزینه خانوارهاي شهري متعلق به طبقات پنج گانه درطی سال هاي1383تا1386

هزینه  سایر کاالها و خدماتهزینه بهداشتیهزینه مسکنهزینه پوشاكهزینه خوراکیهزینه آموزشینسبت خانوارها از کلنسبت(درصد)/ طبقه

15/73/930332/4624/7اول

21/94/919/33/218/72/951دوم

28/5811/42/4111/965/3سوم

25/81061/861/474/8چهارم

8/16/92/70/92/81/185/6پنجم

تورم مستمر و 
شدید در چند 
سال اخیر قدرت 
خرید بسیاری 
از گروه های 
مردم را کاهش 
داده و این به 
آن معناست 
که طبقات 
کم درآمد که 
آموزش برای 
آنان جنبه کاالی 
لوکس را دارد، 
سهم مخارج 
آموزشی در سبد 
هزینه خود را کم 
می کنند.
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متأســفانه هنوز ارزیابی ای از تأثیر هدفمندشدن یارانه ها بر مخارج 

آموزشــی خانوارها در دســترس نیســت، چنان که هنوز اعداد و ارقام 

بودجه خانوار مربوط به ســال های پس از افزایش قیمت حامل های 

انرژی منتشــر نشــده و بنابراین نمی توان اظهارنظر قطعی در این باره 

داشت. هدفمندی یارانه ها چند اثر داشت؛ افزایش نرخ تورم و کاهش 

درآمد واقعی خانوارهــا، افزایش درآمد واقعــی خانوارهای طبقات 

متوسط به پائین به دلیل دریافت یارانه نقدی و افزایش قیمت آموزش 

همانند با دیگر کاالها.

 اگــر درآمد واقعی مرفه تریــن گروه خانوارها کم شــود، این گروه 

کمترین تغییر را در برنامه های آموزشــی فرزندانشــان ایجاد می کنند 

و حتی االمکان از هزینه های آموزشــی خانــوار نمی کاهند. آنان خرج 

مسکن و خوراکشان تثبیت شــده است و سهم عمده ای از درآمدشان 

صرف اســتفاده از کاالها و خدمات لوکس می شود. این طبقه با وقوع 

تــورم، بااینکه تا حــدودی از قدرت خریدش کاســته می شــود اما از 

محــل تقلیل مخارج لوکس خود مانند ســفر خارجی امکان می دهد 

تا خدشــه ای به تحصیــل دانش آموزش وارد نشــود. وضعیت طبقه 

خانوارهای متوسط نزدیك به مرفه نیز تقریبا مشابه خانوارهای مرفه 

اســت؛ اما شرایط طبقات کم در آمد، متوســط و متوسط پائین متفاوت 

اســت و این گروه ها بیشترین لطمه را از تورم خواهند خورد. بر مبنای 

یافته هــای برگرفته از برآورد کشــش های درآمدی، بــرای این گروه ها 

تــدارك کاالهای ضــروری (از قبیل اجاره خانــه) در قیاس با آموزش 

اهمیت بیشــتر و اولویت دارد و به اصطالح برای آنان آموزش، کاالی 

لوکس و اقالمی مانند مســکن و مواد غذایی جنبــه ضروری دارد. بر 

 اســاس نتایج تحقیقــات اخیر، می توان انتظار داشــت کــه در قالب 

سیاســت هدفمندی یارانه هــا، پرداخت یارانه نقدی بــه خانوار های 

کم درآمد (دهك های اول و دوم) ســبب شــود که خانوار های مذکور 

به واســطه تأثیر مثبت یارانه ها بر درآمدشان، بتوانند مخارج بیشتری 

صرف آموزش فرزندانشــان کنند. در مقابل طبقات متوســط، متوسط 

پایین و باال و مرفه در مقایســه با شرایط پیش از اجرای هدفمندسازی 

یارانه هــا به دلیــل غلبه اثر تورمی سیاســت مذکور بــر یارانه نقدی، 

قدرت خریدشــان کاهش یافته و هر گروه متناسب با کشش درآمدی 

مربوطه از میزان مخارج آموزشی خود خواهند کاست. به طور خالصه 

پیش بینی می شود که پیاده ســازی سیاست هدفمندسازی یارانه ها در 

ابتدا ســبب شده باشد تا میزان منابعی که از سوی خانوارهای متعلق 

بــه دهك هــای اول و دوم گروه های شــهری به آمــوزش اختصاص 

می یابد افزایش یابد، ولی با غلبه اثر تورمی ناشی از افزایش نرخ تورم 

ناشــی از افزایش حجم نقدینگی و جهش نــرخ ارز، اثر مثبت یارانه 

نقدی خنثی و در نهایت با کاهش قدرت خرید خانوارهای کم درآمد و 

متوسط مخارج آموزشی آنان کاهش یابد.

افزایــش قیمت آموزش نیز از ســویی دیگر ســبب کاهش مخارج 

آموزشــی خانوارها می شــود کــه بنا بر اظهــارات عنوان شــده تأثیر 

معناداری بر خانوارهای مرفه ندارد اما مخارج آموزشــی خانوارهای 

کم درآمد را به شدت کاهش می دهد.

بدیهی اســت که اگر دولت نتواند افزایش نرخ ارز و تورم را کنترل 

کند و ســطح عمومی قیمت ها و قیمــت آموزش بیش از این افزایش 

پیدا کنند افزایش نابرابری ها شتاب بیشتری خواهد گرفت.

از دیگر عوارض منفی می توان به کاهش دستمزد واقعی معلمان 

که بر انگیزه آنان مؤثر است و از این طریق کاهش کارایی آنان، کیفیت 

آموزش در مدارس دولتی را با کاســتی بیشتر روبه رو خواهد کرد و از 

این مسیر باعث تشدید نابرابری های آموزشی خواهد شد، اشاره کرد.

وزارت آموزش وپرورش الزم است که فرصت تعویق اجرای قانون 

هدفمندی را مغتنم شــمرده و سیاســت گذاران کالن کشور را متقاعد 

کند که در هنگام تدوین سیاســت های اقتصــادی، به پیامدهای آن بر 

آموزش وپــرورش توجــه و در قوانین، آنان را لحــاظ کنند. اهم موارد 

تجدید نظر در قانون هدفمند سازی یارانه ها عبارت خواهد بود از عدم 

پرداخت یارانــه نقدی و اختصاص منابع حاصله به تقویت ســرمایه 

انسانی در کشــور و به ویژه بهبود کیفیت خدمات آموزشی و پرورشی. 

پیش نیــاز بهبود کیفیت نیز ایجاد تحــول در وضعیت جبران خدمات 

معلمــان و ایجاد انگیزه بیشــتر برای همــکاری و همراهی فعال در 

تحول نظام آموزشی است.

و در پایان باید اشــاره کرد که اولین و مهم ترین تأثیر کاهش مخارج 

آموزشــی، خود را در تشــکیل سرمایه انسانی نشــان می دهد. یکی از 

مهم ترین ارکان ســرمایه انســانی بحث آموزش است. وقتی آموزش 

به هر دلیلی کاهــش یابد یا کیفیت خود را از دســت دهد یا ناعادالنه 

توزیع شود، تکوین سرمایه انسانی جامعه مختل می شود.

بحث دوم نابرابری درآمدی اســت. با افزایش هزینه های آموزشی 

از یک طرف و کاهش قدرت خریــد ازطرف دیگر، خانوارهای کم درآمد 

ناچار می شــوند هزینه آموزش خود را کاهش دهند؛ پس احتماال هم 

کمیت و هم کیفیت تحصیل آنان کاهش می یابد. روشن است که این 

گروه در آینده برای یافتن شــغل بهتر هم با مشکل مواجه می شوند و 

این چرخه نابرابری ها مدام خــود را بازتولید می کند. زمانی که دولت 

از عدالت ســخن می گوید، باید توجه داشــته باشد که آموزش یکی از 

عوامل تشــدید یا کاهش نابرابری است و ســؤال کلیدی این است که 

افزایش هزینه های مدارس ناشــی از افزایش بهای حامل های انرژی 

و نرخ ارز که قطعا توســط دولت تأمین نشده و بنا بر اظهارات، دولت 

اعتبــارات خود در ســال جاری را کاهش داده و خواهــد داد، از کدام 

محل پوشــش داده شده اســت؟ این بدان معناست که مدیر مدارس 

باید اضافه مخارج را از والدین بگیرند.

جدول 5: ترکیب انواع هزینه هاي آموزشی خانوارهاي شهري به تفکیک طبقات پنج گانه 

 گروه هاي خدمات  وکاالهاي آموزشی
طبقه

آموزش
عمومی دولتی

آموزش
عمومی خصوصی

آموزش
عالی

آموزش
تقویتی عمومی

آموزش
تقویتی عالی

آموزش
سطح بندي نشده

ملزومات و 
نوشت افزار آموزشی

31/93/27/32/40/051/1554اول

19/510/634/25/30/975/923/5دوم

7/811/860/63/80/54/610/9سوم

415/565/540/74/36چهارم

3/5225950/54/85/2پنجم

سؤال کلیدی این 
است که افزایش 

هزینه های 
مدارس ناشی 

از افزایش بهای 
حامل های انرژی 

و نرخ ارز که قطعا 
توسط دولت 
تأمین نشده و 

بنا بر اظهارات، 
دولت اعتبارات 

خود در سال 
جاری را کاهش 

داده و خواهد 
داد، از کدام محل 
پوشش داده شده 

است ؟
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از برگزارکنندگان 
این همایش 
و توجهشان 
به موضوع 
مهم «توسعه 
و عدالت 
آموزشي»تقدیر 
و تشکر 
مي کنم. قصد 
دارم در چهار 
محور نکاتي را 
بیانکنم؛ ابتدا 
به تعریف 
فقرآموزشي از 
زوایاي مختلف 
مي پردازم، 
سپس علل آن 
را بیان کرده ودر 
پایان به پیامدها 
و راهکارها 
اشاره مي کنم.

فقر آموزشي: 
ریشه ها و پیامدها

اولین پیامد مهم کوتاه مدت فقر آموزشی، افزایش احتمال وقوع 

انواع ناهنجاری ها و جرائم اجتماعی است؛ رشد جرائم اجتماعی 

و نیز رشد تکدی گری رابطه مستقیمی با فقر آموزشی دارد. دومین 

پیامد نیز تضعیف پایه اساســی تحوالت توسعه ای بلندمدت یعنی 

«سرمایه انسانی» است.

ابعاد مختلف فقر آموزشي
اولین جنبه از فقر آموزشــي که در بدو امر به نظر مي رسد، ترك 

تحصیل از مدرسه در ســن تحصیل و آموزش است. بر مبناي این 

شــاخص، فقر آموزشــي در جامعه ما عمیق اســت. بیش از یك 

میلیون کودك در رده ســني شــش تا ۱۳ و دو میلیــون و ۲۰۰ هزار 

کودك و نوجوان در رده ســني ۱۴ تا ۱۸ تــرك تحصیل کرده اند که 

درمجموع مي شود سه میلیون و ۲۰۰ هزار نفر. این تقریبا ۲۰ درصد 

از کل جامعه آماري موردنظر اســت کــه در مقاطع مختلف ترك 

تحصیل کرده اند.

دومین جنبه از فقر آموزشــي، مرتبط با کیفیت ضعیف آموزش 

اســت. درصد زیاد دیگري که ترك تحصیل نمي کنند به دلیل نبود 

زیرساخت هاي آموزشي مناسب، با فقر آموزشي مواجه مي شوند. 

اتفاقاتی که در مکان هایي مانند شــین آباد کردستان یا آن روستایي 

که انگشتان کودکان الي ابزار عهد عتیق مورد استفاده براي عبور از 

رودخانه قطع شد، مصادیقي از کمبود شدید امکانات آموزشي در 

برخي از مناطق کشــور است. تحصیل و آموزش در چنین شرایطي 

هم براي کودکان سخت است و هم براي آموزگاران.

ســومین جنبه فقر آموزشــي، مرتبط با محتواي نظام آموزشي 

است. نظام آموزشي ما به کودکان چه مي آموزد؟ آنچه به کودکان 

آموخته نمي شود حقوق شهروندي و لزوم رعایت آن است. آنچه 

آموخته نمي شــود کار گروهي و تمرین مداراکردن با هم است. در 

مهدکودك هاي ژاپن ۹ صندلي مي گذارند و به بچه ها مي گویند اگر 

کســي بدون صندلي بماند همه بازنده هســتید. بچه ها به گونه اي 

روي صندلي ها مي نشــینند که همه، جــا بگیرند. بعد یك صندلي 

کم کرده و همان حرف را مي زنند. بازي ادامه پیدا مي کند تا جایي 

کــه چهار یا پنج صندلــي باقي مي ماند و بچه ها ناچار مي شــوند 

که به هر صورتي شــده گروهي بر روي صندلي ها بنشینند. ما چه 

مي کنیم؟ ۹صندلي مي گذاریم و به ۱۰ کودك مي گوییم اگر کســي 

جا پیدا نکند بازنده اســت. بازي که شروع مي شود همه با حداکثر 

تالش سعي مي کنند فقط جایي براي خود پیدا کنند. نتیجه، تقویت 

فردگرایي افراطي و تضعیف کار گروهي اســت. نظام آموزشي ما 

نه تنها حقوق شــهروندي و کار گروهــي را آموزش نمي دهد بلکه 

تا جایي که مي تواند اســترس و اضطراب و دل شــوره نیز چه براي 

دانش آمــوزان و چه بــراي والدین آنان تولیــد مي کند. همین طور 

کنترل هــای بیش از انــدازه موجب شــده که کــودکان و نوجوانان 

احساس شادی و فرح بخشــي از حضور در مدرسه نداشته باشند. 

فشار درسي براي کسب نمره هاي باالتر و آمادگي بیشتر براي ورود 

به کنکور که از ابتداي دوره راهنمایي شــروع مي شــود مدرسه را 

براي کودکان به قفس تبدیل مي کند.

چهارمین جنبه فقر آموزشــي را مي توان بر مبناي رابطه ابزاري 

نظــام اداري آموزش و پــرورش با دبیران و معلمــان تعریف کرد. 

وقتي این رابطه صحیح نیســت و با آمــوزگاران و دبیران به عنوان 

پیچ و مهره برخورد مي شــود، آنان انگیــزه الزم براي تأمین محیط 

مناســب و انتقال قوي مطالب را نخواهند داشــت. خودشان نیز 

احســاس خواهند کرد که در شرایط نامناســبي مشغول فعالیت 

هســتند. چندي پیش براي یکي از آشــنایان ما که از دبیران بسیار 

خوب مدارس تهران هســتند اتفاقي افتاد و کمرشــان آسیب دید. 

پزشــك معالج گفته بود نیاز به یك اســتراحت مطلق چهارماهه 

دارید درغیراین صورت احتمال قطع نخاع و فلج شدن وجود دارد. 

وي براي گرفتن مرخصي استعالجي پیش پزشك آموزش و پرورش 

رفته بود. پزشك با دیدن عکس ها گفته بود به شش ماه استراحت 

مطلق نیــاز داریــد درغیراین صورت دچار مشــکل جدی خواهید 

شــد. وي درخواســت مي کند که این گواهي را در نامه اي به اداره 

آموزش و پرورش منطقه اعالم کند. پزشــك مي پرسد دبیر هستید؟ 

و وقتي پاســخ مثبت  می شــنود امتناع مي کنــد و مي گوید به جاي 

مرخصي استعالجي شش ماهه، بهتر است عمل کنید و بعد از دو 

هفته ســر کالس باز گردید و در برابر چرایي چنین تجویزي مي گوید 

مرخصي اســتعالجي شــش ماهه براي آموزش و پرورش بار مالي 

دارد. دبیري که مي تواند با مرخصي شش ماهه بهبود پیدا کند باید 

على دینى ترکمانى
استادیار مؤسسه مطالعات و پژوهش هاى بازرگانى
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تن به عملي تقریبا خطرناك دهد تا براي آموزش و پرورش مشــکل 

مالي پیش نیایــد. با این نگاه ابزاري به نیروي کار، چگونه مي توان 

نظام آموزشي خوبي داشت که ماحصل آن غناي آموزش و ارتقاي 

کرامت آدمي باشد؟

جنبه پنجم فقر آموزشــي مرتبط با فرار مغزهاست. مطالعات 

مختلف انجام شــده، نشــان مي دهد که متوسط ضریب هوشي در 

جامعه ما کاهش یافته اســت؛ باید نیز چنین باشــد. چرا که وقتي 

افــراد باهوش تر مهاجرت کرده و در کشــورهاي دیگر زندگي خود 

را ادامه مي دهند، تأثیــر مثبتي را که مي توانند در بازتولید کودکان 

با هوش تــر بگذارند نیز با خود مي برند. چنین خروجي بر متوســط 

ضریب هوشــي جامعه اثر منفي خارجي دارد. فرار مغزها موجب 

غربالگري اجتماعي در جهت منفي مي شود.

علل فقر آموزشی
این موارد در اصل اجزاي مختلف مرتبط به هم هســتند که کل 

واحدي را تشــکیل مي دهند. این کل واحــد، در چارچوب رویکرد 

توسعه اي بنده، همانا حکمراني ضعیف و ناکارآمدي دولت است. 

این حکمراني ضعیف، خود را به اشکال مختلفي بازتاب مي دهد. 

ضعف مدیریت نیروي انســاني یکي از جنبه هاي آن اســت؛ توزیع 

نامناســب جغرافیایي امکانات زندگي در ســطح کشور جنبه دیگر 

آن است؛ نبود انطباق با شــرایط روز و در نتیجه اعمال کنترل هاي 

بیش ازانــدازه در مدارس و به نوعــي فــراري دادن دانش آموزان 

جنبه دیگر آن اســت؛ رابطه نابرابر قــدرت میان نهادهاي ذي ربط 

با آموزش و پرورش و ســایر دســتگاه ها، جنبه دیگر آن اســت که 

موجب تخصیص کم منابع به فصــل آموزش و پرورش در بودجه 

مي شــود؛ رابطه نابرابر میان مناطق مختلف کشور در جذب منابع 

تخصیص یافتــه نیز جنبه دیگر آن اســت که موجــب محرومیت 

عمیق استان هایي مانند سیستان و بلوچستان، کهگیلویه وبویراحمد، 

ایالم و ... مي شود؛ استفاده نکردن از سرآمدان جامعه در حوزه های 

مختلف از جمله ادبیات، روان شناســي، جامعه شناســي، پزشکي، 

ورزشي و غیره در تدوین مطالب درسی و نظام آموزشي جنبه دیگر 

آن اســت؛ بي توجهي به نخبگان و فرار مغزها نیز جنبه دیگري از 

این کل واحد اســت. اگر این کل یعني نظام حکمراني اصالح شود 

در این صورت نظام آموزشــي از تمام زوایایي که عرض کردم بهبود 

پیدا کرده و کژکارکردي هایش اصالح مي شود.

پیامدهای فقر آموزشی
پیامدهــاي آنچه به عنــوان فقر آموزشــي از زوایــاي مختلف 

تعریف کردم چیســت؟ اولین پیامد مهــم کوتاه مدت آن، افزایش 

احتمــال ابتالی افراد به جرائم اجتماعي اســت؛ جرائم اجتماعي 

و تکدي گري رابطه مســتقیمي با فقر آموزشي دارد. دومین پیامد 

مهم آن تضعیف پایه اساســي تحوالت توسعه اي بلندمدت یعني 

ســرمایه انساني اســت. تحوالت فناورانه، منبع اصلي پایدارسازي 

رشد و توسعه در بلندمدت اســت. عامل اصلي تحوالت فناورانه 

نیز ســرمایه انســاني است، ســرمایه انســاني قوي فقط مرتبط با 

تحصیالت عالي نیست، بلکه بخش مهمي از آن در دوران کودکي 

و نوجواني شــکل مي گیرد. اگر نظام آموزشــي پیش از دانشــگاه 

توانایي شخصیت سازي قوي را نداشته باشد، اثر آموزش در مراحل 

بعدي افت مي کند. ســومین پیامد مهم فقر آموزشــی نیز کاهش 

همبســتگي اجتماعي و شکل گیري نیروهاي گریز از مرکز در مناطق 

پیراموني و حاشــیه اي کشور است. فقر آموزشــي شدید به ویژه بر 

مبناي شاخص امکانات آموزشي به معناي نبود عدالت اجتماعي 

اســت. نبود عدالت اجتماعي نیز به تعبیر فیلسوف سیاسي بزرگ، 

جــان راولــز، به معنــاي نبود فضیلــت اخالقــي در عرصه نظام 

اجتماعي اســت. در چنین شــرایطي، بخشــي از جامعه احساس 

مطلوبي از حضور در جامعه نخواهند داشــت و ســوداي خروج 

از آن را در ســر خواهند پرورد. از اینجا مي توانم آخرین پیامد مهم 

فقر آموزشــي را کاهش همبســتگي اجتماعي و تضعیف سرمایه 

اجتماعي ذکر کنم که بر رشد اقتصادي تأثیر منفي مي گذارد و مانع 

پایدارسازي فرایند توسعه مي شود.

راهکارها
راهکار اساســي اول از این قرار اســت: اصــالح و ارتقاي نظام 

حکمرانــی بر مبناي این شــعار راهبردي که «جهانــي فکر کن و 

ملــي عمل کن». ما باید الزامات زندگي در دنیاي مدرن را به خوبي 

درك کرده و بر مبناي آن قواعد نهادي رســمي جامعه را ســامان 

دهیــم. در این صــورت، هــم محیط شــادتر و مناســب تري براي 

دانش آموزان فراهم مي شود، هم محتواي دروس در جهت مثبت 

تغییر پیدا مي کند و هم با توجه خاص به اصل شایسته ســاالري و 

تخصص گرایي به نیروهاي کیفي انگیزه بیشتري برای خدمتگزاري 

به دانش آمــوزان داده مي شــود، همین طور با چنیــن توجهي از 

شایسته ترین نیروها در تدوین نظام آموزشي استفاده و از مهاجرت 

آنان جلوگیري مي گردد.

راهکار اساســي دوم این اســت کــه رابطه قــدرت، چه میان 

نهادهاي مرتبط با آموزش وپرورش و ســایر دستگاه ها و چه میان 

مناطق محروم و کالن شــهرها، باید اصالح شود تا سهم بیشتري از 

بودجه به فصل آموزش و پرورش و مناطق محروم اختصاص یابد.

 و راهکار اساسي سوم این است: میدان دادن بیشتر به نهادهاي 

غیر دولتي که به عنوان حلقه واســط میان دولت و مردم هســتند. 

تقویت و رشــد این نهادها به معناي تأمین منابــع مالي مورد نیاز 

بــراي زیرساخت ســازي در مناطق محــروم اســت. درعین حال، 

به معناي شــکل دادن به سازوکار اعتراضي مناسبي براي انعکاس 

صــداي دانش آمــوزان و دبیــران نزد مســئوالن ذي ربط اســت. 

نهادهاي غیردولتي در اصل مي توانند در مقام نیروي فشاِر سازنده 

و متوازن کننده برای اصالح کژکارکردي هاي دروني نظام آموزشي 

عمل کنند.

رابطه قدرت، چه 
میان نهادهاي 

مرتبط با 
آموزش وپرورش 
و سایر دستگاه ها 

و چه میان 
مناطق محروم و 

کالن شهرها، باید 
اصالح شود تا 

سهم بیشتري از 
بودجه به فصل 

آموزش و پرورش 
و مناطق محروم 

اختصاص یابد
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در سال های 
اخیر در رشد 
پوشش واقعی 
دستاوردهای 
خوبی داشته ایم 
به طوری که 
در دوره اول 
متوسطه پوشش 
واقعی۹۴٫۳ 
است و در دوره 
دوم متوسطه 
۸۲٫۲۴ درصد 
است. پس در 
بحث دسترسی 
به مدرسه 
آموزش وپرورش 
توفیق داشته 
است

علي زرافشان 
چند و چون فقر آموزشی

با تکیه بر آمارهای موجود

 عدالت به معنای فقرزدایی آموزشــی چــه در حوزه کمی و چه در   �
حوزه کیفی را در دو دهه اخیر چگونه ارزیابی می کنید؟

دربــاره بخــش اول کــه در ادبیــات آموزش و پــرورش از آن با عنوان 

دسترسی به آموزش صحبت به میان می آید، خوشبختانه آموزش وپرورش 

ما امروزه در شرایط نسبتا خوبی قرار گرفته است. با توجه به تغییراتی که 

در دو دهه اخیر صورت گرفته است در دوره دبستان بیش از ۹۸٫۵ درصد 

دانش آموزان کشــور االن در مدرسه حضور دارند که این عدد نرخ ثبت نام 

خالص اســت و دوره متوسطه اول نرخ ثبت نام ما ۹۴ درصد است. ما دو 

اصطالح در آموزش وپرورش داریم؛ نرخ پوشش واقعی که دانش آموزان 

گروه ســنی که امروز در مدرســه حضور دارند؛ برای مثــال دانش آموزان 

دبســتانی شش تا ۱۱ ساله که امروز در مدارس هستند نرخ پوشش واقعی 

را شــکل می دهنــد؛ ولی ممکن اســت بعضی از دانش آمــوزان با تأخیر 

وارد مدرســه شوند یا ســال های تدریس را به موقع پشت سر نگذارند و یا 

از جهش تحصیلی اســتفاده کنند. عدد پوشــش واقعی زیر ۱۰۰ اســت و 

هر چه که به ۱۰۰ نزدیک باشــد نشــان دهنده موفقیت نظام تعلیم وتربیت 

اســت. نزدیک بودن این عدد به ۱۰۰ نشــان دهنده این اســت که در زمانی 

کــه دانش آموز باید در گروه ســنی خود تحصیل کند، در مدرســه حضور 

یافته اســت. اصطالح دیگر پوشش ظاهری اســت که باالی ۱۰۰ است و 

هر چقدر به ۱۰۰ نزدیک باشــد باز هم نشــان موفقیت اســت. برای مثال 

کودک هشت ســاله بازمانده از تحصیل که در شش سالگی به مدرسه نرفته 

و با دو ســال تأخیر وارد شده اســت در پوشش ظاهری به حساب می آید. 

در سال های اخیر در رشد پوشــش واقعی دستاوردهای خوبی داشته ایم 

به طوری که در دوره اول متوســطه پوشش واقعی ۹۴٫۳ است و در دوره 

دوم متوســطه ۸۲٫۲۴ درصد اســت. پس در بحث دسترســی به مدرسه 

آموزش وپرورش توفیق داشته است.

  دسترسی به مدرســه در استان های مختلف، مخصوصا استان های   �
محروم، به چه شکل است؟

البته درواقع توزیع کشــوری در اســتان های مختلف به طور مســاوی 

نیســت. وقتــی می گوییم پوشــش متوســطه اول ۹۴٫۳ درصد اســت، 

سیستان وبلوچستان را نیز با پوشش ۷۱٫۱۹ درصد داریم که البته این استان 

یک استثناســت؛ یعنی تقریبا همه استان های ما دارای نرخ پوشش باالی 

۹۰ درصد هســت به غیر از آذربایجان غربی که ۸۹٫۳۹ است که این استان 

هم نزدیک ۹۰ درصد است. وقتی از دسترسی به مدرسه صحبت می کنیم 

یک عملکرد ملی داریم که پوشــش آن ۹۴ درصد است؛ ولی چون بحث 

ما عدالت آموزشــی اســت باید به سیستان وبلوچســتان به شکل موردی 

بپردازیم. اگر چه ما بیش از دو دهه است که به شکل موردی به این استان 

پرداخته ایم و درصد پوششی که هم اکنون ایجاد شده است ناشی از همین 

تالش هاست. ما با توجه به معاونت مناطق محروم ریاست جمهوری، این 

اســتان را به طور خاص زیر نظر داشته ایم. برای مثال سیستان وبلوچستان 

تنها اســتانی است که کتاب درسی را به طور رایگان دریافت می کنند یا در 

توزیع منابع و امکانات امتیازهای خاصی برای این استان قائل هستیم. پس 

در ســطح ملی دسترسی به مدرســه موفقیت آمیز بوده است در حالی که 

اســتان سیستان وبلوچستان باید به طور خاص بررسی شود. وقتی صحبت 

از عدالت آموزشــی می شــود نباید حرف کلی زد. در این مقطع زمانی، ما 

دیگر نباید به دنبال توســعه ملی باشیم و باید به سمت توسعه منطقه ای 

برویــم؛ یعنی مناطقی را که با میانگین های ملــی یا حتی با میانگین های 

استانی فاصله دارند، مورد توجه قرار دهیم.

 تاکنون در راستای توسعه منطقه ای فعالیتی انجام شده است؟  �
در یکی از جلســات شــورای معاونــان وزارتخانه کــه بحث عدالت 

آموزشــی و محرومیت زدایی مطرح بود، پیشــنهاد طرح معرفی «مناطق 

الزم التوجــه» به جای «مدارس الزم التوجه» را مطــرح کردیم که درواقع 

فقط چند منطقه هســتند که با شــاخص های ملی فاصله بســیار دارند و 

نیاز به توجه خاصی دارند. ضمن اینکه کارگروهی در وزارتخانه با ریاست 

آقای دکتر فانی تشــکیل شده اســت که به طور ویژه به مسائل محرومیت 

آموزشی می پردازد.

 علت این را که در بعضی از استان های کشور نرخ حضور در مدارس   �
از میانگین های استانی و ملی کمتر است، چه می دانید؟

اگر به نحوه توزیع منابع مختلف انســانی، اقتصادی و علمی در کشور 

توجه شــود مشاهده می شــود این توزیع با نبوِد تعادل مواجه است و این 

نبوِد تعادل، آموزش وپرورش را نیز به خود مبتال کرده اســت؛ بنابراین این 

عوامل محیطی تأثیرگذار هســتند در اینکه آموزش و  پرورش نتواند عدالت 

آموزشــی را ایجاد و فقر آموزشی را برطرف کند. در این بخش با یک سری 

زینب وکیل: در روزگاری که نبود آمار و دقت نداشــتن در گفتار، مشکلی همه گیر 
است، جناب آقای مهندس زرافشــان با ارائه آمارهایی دقیق از چگونگی حضور 
دانش آموزان ایرانی در مدارس گفتند. از ایشان درباره تبعیض جنسیتی و عوامل 
مؤثر بر آن و نقش نهادهای غیردولتی در رســیدن به عدالت آموزشی پرسیدیم. 
امید آن است که همه مسئوالن موضوع دسترسی به آمار و بیان آن را امری جدی 

و مهم تلقی کنند.
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به شکل کودکان 
کار، کودکان 

خیابانی و 
اشتغاالت 
مخصوص 

بخش هایی 
از کشور مانند 

کوله بری و 
مبادالت مرزی 

باعث شده 
درآمد روزانه 

یک دانش آموز 
آن قدر باشد که 

تعلیم وتربیت 
برایشفاقد اهمیت 

و ارزش شود، 
این عامل باعث 

می شود که اگرچه 
امکانات آموزشی 

را تأمین کرده 
و در دسترس 

قرار می دهیم اما 
مطالبه ای برای 

آن به وجود نیاید

موانع فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی مواجه هســتیم که در بحث موانع 

اقتصادی مهم ترین بحث، اشــتغال کودکان است. این روزها ما با پدیده ای 

که چند ســالی اســت در فضای بین المللی تعلیم وتربیت مطرح اســت 

با عنوان کودکان کار و خیابانی، به شــکل چشــم گیرتری در سطح شهر و 

کشــور خود مواجه هستیم. اشتغال کودکان، به شکل کودکان کار، کودکان 

خیابانــی و اشــتغاالت مخصوص بخش هایی از کشــور مانند کوله بری و 

مبادالت مرزی باعث شــده درآمد روزانه یک دانش آموز آن قدر باشــد که 

تعلیم وتربیت برایش فاقد اهمیت و ارزش شود، این عامل باعث می شود 

که اگرچه امکانات آموزشی را تأمین کرده و در دسترس قرار می دهیم اما 

مطالبــه ای برای آن به وجود نیاید. عامل محیطی دیگر در زمینه مســائل 

فرهنگی و اجتماعی که مانع از ادامه تحصیل نوجوانان می شــود، ازدواج 

زود هنگام دختران است.

 آیا آماری به تفکیک جنســیت برای حضــور دانش آموزان وجود   �
دارد؟ و آیا راهی برای دوری از تبعیض جنســیتی به وجود آمده در نظر 

گرفته شده است؟
البته در دسترســی شــاخص دیگری هم مورد بررسی قرار می گیرد که 

دسترســی طبق تفکیک جنســیت پســران و دختران اســت. در دنیا و در 

کشــورهای در حال توسعه این نسبت معموال نزدیک به هم نیست و سهم 

دختران از دسترسی، معموال پایین تر است؛ اما در کشور ما خوشبختانه که 

بحث فرهنگ اســالمی نیز از آن حمایت کرده این نســبت معموال نزدیک 

به هم اســت، برای مثال در دوره دبستان که ما نرخ ۹۸٫۵ درصد را داریم 

۱٫۵ درصد اختالف پوشــش دختران و پســران داریم که یکی از دالیل آن 

ترکیب جنسیتی آمار پسران نســبت به دختران در کل آمار ایران است که 

پسران حدود ۱٫۵ درصد بیشتر است که بافت جمعیتی دانش آموزان پسر 

و دختر به یک توازنی می رســد. در سطح ملی فاصله جنسیتی دختران و 

پسران در متوسطه اول حدودا سه  درصد است یعنی پسران ۹۵٫۸۵ است 

و دختران ۹۲٫۱۷. اســتان سیستان وبلوچستان در اینجا نیز یک استثناست 

به طوری که پوشــش حضور پســران ۷۹٫۶۶ و دختران ۶۲٫۹۹ اســت که 

اختالف حدود ۱۷ درصد است. در دوره متوسطه دوم در سطح ملی برای 

پسران ۸۴٫۸۵ درصد و برای دختران ۷۹٫۵۶ درصد است در حالی که برای 

اســتان سیستان وبلوچســتان در این مقطع تحصیلی پوشش پسران ۶۲٫۷ 

درصد و دختران ۴۴٫۳ درصد اســت. این نابرابری جنســیتی بیشتر مربوط 

به مناطقی اســت که در آنها محدودیت های بومی و فرهنگی برای ورود 

دختران بــه دوره های باالتر تحصیلی مطرح اســت. برطرف کردن بخش 

عمده ای از این موانع نیازمند اقدام ســایر ارگان ها به جز آموزش و پرورش 

اســت؛ مثال باید در بخش اشتغال، وزارت کار به کودکان کار بپردازد یا در 

بحث ازدواج زود هنگام دختران، نهادهای فرهنگی به خصوص نهادهای 

محلــی فرهنگی و مذهبی ورود یابند تا با برطرف کــردن این موانع، افراد 

بتوانند از امکاناتی که آموزش و پرورش برای تحصیل آماده کرده بهره مند 

شوند.

 دولت برای تســهیل و آسان کردن مشــارکت بخش خصوصی با   �
هدف فقرزدایی آموزشی چه کاری می تواند انجام بدهد و تابه حال چه 

کرده است؟
بزرگ ترین نماد این گونه مشــارکت، خیرین مدرسه ساز هستند که حتی 

بقیه سازمان ها هم در پی الگوبرداری از این موضوع، خیرین بیمارستان ساز 

و خیرین خوابگاه ساز را ایجاد کرده اند. خوشبختانه هم اکنون سهم خیرین 

در توســعه فضای آموزشی چشمگیر است. درواقع یعنی هر بودجه ای را 

کــه دولت برای این موضوع اختصاص می دهد بیش از ۵۰ درصد دیگر را 

نیز خیرین به عهده دارند.

 آیا دامنه فعالیت خیرین فقط در حیطه مدرسه سازی است؟  �
آقای دکتر فانی سال قبل در مجمع خیرین پیشنهاد دادند که دامنه 

فعالیت خیرین گسترده تر شــود و به جای تمرکز بر ساختمان سازی در 

سایر جنبه های آموزش نیز مشارکت رخ بدهد. برای مثال مجمع خیرین 

مدارس شبانه روزی روی مدرسه سازی دیگر تمرکز زیادی ندارند و بلکه 

در مدرســه ساخته شده وارد می شــوند و کار آماده سازی و نرم افزاری 

انجــام می دهنــد و مدرســه را از لحاظ ســطح علمی و تربیتی رشــد 

می دهند. مثال دیگر «خیرین اندیشه ساز» در استان سیستان وبلوچستان 

اســت که با هدف ارائه خدمات آموزشــی و تربیتی و حتی پزشکی در 

مدارس از پیش ساخته شــده، شــروع بــه فعالیت کرده انــد. این گونه 

فعالیت ها در اســتان سیستان وبلوچستان بســیار تأثیرگذار بوده است 

به طوری که این اســتان امسال در کنکور سراســری یک رتبه یک رقمی 

داشت. در استان خراســان جنوبی مجموعه خیرین جامعه یاوری که 

با همت مرحوم کاشانی شکل گرفت، در زمینه هایی مانند قصه خوانی 

برای کودکان پیش دبســتانی، تجهیــز کارگاه های آموزشــی و ارتقای 

صالحیت های حرفــه ای معلمان فعالیت دارند. ایــن عوامل، عدالت 

آموزشــی را از طریق افزایش کیفیت آموزش به دنبال دارد. درنتیجه، 

زمینه برای مشــارکت در زمینه هایی غیر از ســاخت مدرسه نیز فراهم 

است. قولی از دکتر حافظی، رئیس مجمع خیرین، هست که می گفتند 

من دیگر مدرسه نمی سازم و خیر می سازم. آقای دکتر فانی نیز با تنوع 

نوع کاری خیرین همراه و موافق هستند.
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حداکثر ۱۰ در 
صد خانوارهای 
ایرانی توان 
مالی یا تمایل 
به ثبت نام 
فرزندان خود را 
در مدارس غیر 
انتفاعی دارند 
.اما در یک دهه 
اخیر ،مدارس 
غیر انتفاعی 
سعی کرده اند 
با ارائه انواع 
خدمات ضروری 
و غیر ضروری 
،حاشیه سود 
خود را از همین 
تعداد دانش 
آموز ،به حداکثر 
برسانند.

عدالت آموزشي، دستاورد
سیاستگزاري اجتماعي 

 

۱. به تعبیر مایکل والزر، مجموعه ای از موهبت های اجتماعی 

در جامعه وجود دارد و بی عدالتی، محصول انحصار در دسترسی 

بــه این موهبت هاســت. بــه نظر او، بر اســاس ایــن موهبت ها، 

حوزه های مختلفی در جامعه شــکل می گیرد و مأموریت اصلی 

دولت این اســت تا با ایجاد نرده هایی نمادین، از سیطره یک حوزه 

بــر حوزه دیگر جلوگیــری کند؛ به  عبارت دیگر، دولــت نباید اجازه 

دهد برخورداری از ثروِت بیشتر (به عنوان یک موهبت)، به تسلط 

بر ســایر موهبت های اجتماعی (نظیر آموزش و بهداشت) منجر 

شــود؛ از این رو، به باور والزر بــدون دخالت دولت، امکان برقراری 

عدالت- حتی در معنای حداقلی آن- نیز وجود ندارد. 

۲. در ایران از دهه ۱۳۷۰ و در راســتای سیاســت کوچک سازی 

دولــت، به تدریــج واگــذاری خدمــات اجتماعی نظیــر آموزش و 

بهداشــت به بخش خصوصــی مجدداً در دســتور کار دولت قرار 

گرفت. از این دوره، تأســیس مــدارس غیرانتفاعی به عنوان یکی از 

شاخص های توســعه بخش آموزش در برنامه های توسعه مدنظر 

قرار گرفت. این بــه آن معنا بود که افزایش تعــداد دانش آموزان 

تحت پوشش مدارس غیرانتفاعی، یکی از نشانه های توسعه یافتگی 

بخــش آموزش وپرورش عمومی اســت! این رونــد ادامه یافت و 

امروزه حدود ۱۰ درصــد دانش آموزان در این گونه مدارس آموزش 

می بیننــد و این میزان در چندســاله اخیر تقریبا ثابت مانده اســت؛ 

به بیان دیگر به نظر می رسد حداکثر ۱۰ درصد خانوارهای ایرانی توان 

مالــی یا تمایل به ثبت نام فرزندان خــود را در مدارس غیرانتفاعی 

دارنــد؛ اما در یک دهــه اخیر، مدارس غیرانتفاعی ســعی کرده اند 

با ارائه انواع خدمات ضروری و غیرضروری، حاشــیه ســود خود را 

از همین تعداد دانش آموز، به حداکثر برســانند؛ ازاین رو، شاهد آن 

هســتیم که امروزه در کالن شــهری مانند تهران، شهریه ثبت نام در 

برخــی مدارس غیرانتفاعی در مقاطع ابتدایی تا متوســطه، بین ۱۰ 

تا بیش از ۲۰ میلیون تومان اســت و بدیهی اســت که صرفا برخی 

خانوارهای الیه باالی طبقه متوسط، همچنین خانوارهای دو دهک 

پردرآمد، توان تأمین مالی چنین مدارســی را دارند. نکته بارزی که 

دراین زمینه وجود دارد، رابطه مســتقیم افزایش شــهریه مدارس 

غیرانتفاعی با افزایش شهریه مدارس دولتی است، به طوری که گویا 

دراین زمینه مدارس دولتی بدون آنکه خدمات اضافه تری نســبت 

به قبل ارائه دهند، والدین را مکلف می کنند مشــارکت بیشتری در 

تأمین مخارج مدرسه داشته باشند. 

۳. بنــا به گفتــه مســئوالن وزارت آموزش وپــرورش، بیش از 

۹۷ درصــد بودجــه ســاالنه وزارتخانه، صرف حقــوق و مزایای 

پرســنلی می شود. براین اســاس، کمتر از ســه درصد بودجه این 

وزارتخانه، بودجه عملیاتی اســت و صــرف راهبری و نگهداری 

مدارس در ســطح کشور می شود. بدیهی اســت هزینه عملیاتی 

آموزش وپــرورش به مراتب بیش از این میزان اســت و به عبارتی، 

مابه التفــاوت آن از جیب خانوارها پرداخت می شــود. شــواهد 

نشــان می دهد پرداخــت از جیب خانوارها بــرای آموزش مدام، 

رو به افزایش بوده اســت. مدارس دولتی با شــیوه های ابتکاری، 

هرســاله تالش می کنند در ابتدا و در طول سال تحصیلی، مبالغی 

را از خانواده دانش آموزان دریافت کنند؛ بابت کســری مدرسه در 

پرداخت قبض آب و برق و گاز، حقوق و مزایای ســرایدار مدرسه، 

انجام تعمیرات ساختمان، خرید تجهیزات و... که همه این موارد، 

تحت عنوان «مشــارکت مردم» تعبیر می شود، درحالی که حداقل 

شــرایط الزم برای مشارکت همین مردم در سیاست های آموزشی 

و نظارت بر مدیریت مدارس فراهم نیســت. درواقع، هرگاه مردم 

در چنیــن حوزه هایی به مشــارکت فراخوانده می شــوند، منظور 

برعهده گرفتن بخشی از تأمین مالی است.

۴. چنــدی پیــش مدیــرکل آموزش وپرورش شــهر تهــران با 

اشــاره به اینکه حدود ۸۴۵ آموزشــگاه آزاِد مجاز و بیش از ۹۵۰ 

آموزشــگاه غیرمجاز در شــهر تهران فعالیت دارند، گفت: گردش 

مالی ســاالنه آنها حــدود چهارهزارو ۵۰۰ میلیــارد تومان برآورد 

می شــود. ایشان همچنین تأکید داشتند که ۶۵ درصد فعالیت این 

مؤسســات مربوط به کنکور و ۳۵ درصد نیز مربوط به المپیادها و 

کالس های جبرانی اســت. از متن خبر این گونه برداشت می شود 

که مبالغ بــرآوردی، صرفا مربوط به آموزشــگاه های علمی آزاد 

(کنکور و جبرانی) اســت. اگر عدد چهارهزارو ۵۰۰  میلیارد تومان 

را در نظــر بگیریم، ایــن رقم معادل ۱۵ درصــد کل بودجه فصل 

آمــوزش (آموزش وپرورش و آموزش عالــی) و حدود ۲۲ درصد 

بودجــه وزارت آموزش وپــرورش در ســال ۱۳۹۳ اســت که این 

رضا امیدى
دکتراي رفاه اجتماعی
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پژوهش های 
مختلف نشان 

داده است بین 
افزایش در 

آمدهای مالیاتی 
و سطح رفاهی 
جامعه ،رابطه 

معناداری وجود 
ندارد ؛حتی بنا 
بر نتایج برخی 

پژوهش ها ،نظام 
مالیاتی به گونه 
ای است که به 
نابرابری دامن 

می زند .

موضوع، فقط درباره شــهر تهران اســت. اگر فرض کنیم در بقیه 

کشــور نیز درمجموع، رقمی معادل شهر تهران دراین زمینه هزینه 

شــود (این یک برآورد حداقلی است)، و اگر به آن ارقام پرداختی 

بابت شهریه مدرسه، لوازم التحریر و کتاب، معلم خصوصی، انواع 

کتاب های کمک آموزشی که به تدریج در مقاطع مختلف تحصیلی 

اجباری شــده است و... را نیز اضافه کنیم، مبلغ پرداختی از جیب 

خانوارها برای آموزش فرزندان، مبلغ بســیار هنگفتی می شود. با 

ایــن وضعیت، میزان پرداخت از جیب در حوزه آموزش، به مراتب 

بیش از میزان پرداخت از جیب در حوزه بهداشت و درمان خواهد 

بود. 

۵. آموزش، از منظر سیاســت گذاری اجتماعی، کاالیی عمومی 

اســت و دولت مکلف به تأمین آن است. طبق اصل سی ام قانون 

اساســی ایران نیز دولت موظف اســت وســایل آموزش وپرورش 

رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوســطه فراهم کند. این 

مســئله در کشوری که بنا بر آمار رســمی، بیش از ۱۰ میلیون نفر 

بی ســواد و حدود ۲۰ میلیون نفر کم ســواد دارد و میانگین سطح 

تحصیــالت افراد حدود هفت ســال اســت، بســیار حائز اهمیت 

اســت. آمار ۳٫۵ میلیــون نفر بازمانــده از تحصیل و نــرخ پایین 

پوشــش تحصیلی واقعی در مقطع متوســطه، بیشــتر، از سطح 

پایین دسترسی به امکانات آموزشــی ناشی می شود. این نداشتن 

دسترســی می تواند ناشــی از کمبود امکانات و زیرســاخت های 

فیزیکی یا فقر خانوارها باشــد. این در شــرایطی اســت که برخی 

از طبقــات اجتماعی، به دلیل برخــورداری از امکانات مالی، توان 

آن  را یافته انــد که بر آموزش به عنوان یکــی از مهم ترین مواهب 

اجتماعی، مسلط شوند و آموزش باکیفیت را به انحصار درآورند؛ 

موضوعی که ناشی از پولی شــدن و کاالیی شدن آموزش عمومی 

از یک ســو و ضعف سیاســت گذاری اجتماعی در ایران از ســوی 

دیگر است. مثال روشــن این وضعیت، انتقال از آموزش عمومی 

بــه آموزش عالی از طریق کنکور اســت. در این وضعیت، طبقات 

برخوردارتر امکان می یابند از طریق کالس های کنکور و مدرســان 

خصوصی، کرســی های باکیفیت تری را در دانشــگاه های دولتی 

به دســت آورند؛ به بیان ساده، پولی شــدن آموزش، امکان رقابت 

منصفانه را برای دسترســی به فرصت هــا و مواهب اجتماعی از 

بین می برد.  این مســائل به نوبه خود، از یک ســو نقش آموزش را 

در تحــرک اجتماعی طبقات پایین کم اثــر می کند و به طبقات باال 

امکان می دهد فرصت های اجتماعی و اقتصادی هرچه بیشــتری 

را خریداری کنند و از ســوی دیگر، به چرخه فقر و مطرودشــدن 

طبقات پایین دامن می زند و آن  را تداوم می دهد. 

این وضعیت، نتیجه فاصله گرفتن هرچه بیشــتر دولت از تأمین 

مالــی آموزش و خدمات اجتماعی و رفاهی اســت. حاکم شــدن 

منطق اقتصادی بر مناسبات و سیاست های توسعه ای نباید تا این 

اندازه به حوزه اجتماعی تعمیم یابد. دولت طبق قوانین، ازجمله 

قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی، موظف است در 

وجه «جبرانی»، پیامدهای منفی ناشی از سیاست های اقتصادی و 

توســعه ای خود را جبران کند و در وجه «پیشگیرانه» از وارد آمدن 

هرگونه آثار منفی سیاســت های اقتصادی و توسعه ای و تدوین و 

پیشــبرد چنین سیاســت هایی جلوگیری کند. دولت مکلف است 

بــا ایجاد نرده های نمادیــن، فرصت های برخــورداری از مواهب 

اجتماعی را برای همگان فراهم کند.

۶. همــواره محدودیت منابع مالی به عنــوان مهم ترین دلیل یا 

بهانــه دولت ها برای کم توجهی به بودجه حوزه آموزش وپرورش 

معرفی می شود؛ اما واقعیت این است که «آموزش» باید اولویت 

نخســت دولت در تأمین مالی باشد. با نگاهی به مجموعه قوانین 

بودجه ســنواتی می تــوان دریافت نظام اولویت بنــدی دولت در 

تخصیص منابع بســیار ناهمســو بــا مطالبات اجتماعی اســت؛ 

بنابراین:

الف) در گام نخســت دولت باید نظــام اولویت بندی بودجه را 

به طور اساسی اصالح کند. 

ب) منبع مالی دیگری که باید به آن توجه کرد، مالیات اســت. 

پژوهش های مختلف نشــان داده اســت بین افزایش درآمدهای 

مالیاتی و سطح رفاهی جامعه، رابطه معناداری وجود ندارد؛ حتی 

بنا بر نتایج برخی پژوهش ها، نظام مالیاتی به گونه ای است که به 

نابرابری دامن می زند. این مســئله با ضعف نظام اولویت بندی در 

تخصیص منابع کامال هم راستاست؛ به عبارت دیگر، منابعی مانند 

منابع مالیاتــی، وقتی در یک نظام اولویت بندی نادرســت هزینه 

می شــود، بدیهی اســت که نمی تواند اثر مثبتی بر شــاخص های 

رفاهی داشته باشد. 

ج) موضوع سومی که باید به آن توجه کرد، ضرورت واگذاری 

بخشــی از منابع نهادهای فرادولتی برای تأمیــن حوزه رفاهی و 

اجتماعی اســت. این نهادها براســاس احکامی که به موجب آن 

تأسیس شده اند، مأموریت فقرزدایی دارند؛ ازاین رو باید تمام توان 

خــود را صرف این حوزه کنند. اگر فقــر خانوارها به عنوان یکی از 

مهم ترین دالیل دسترسی پایین به امکانات آموزشی است، بنابراین 

کل نهادهــای حاکمیتــی موظف اند منابع خــود را با هماهنگی 

دولت و همسو با سیاست های دولت در این حوزه به کار گیرند. 

د) موضــوع چهــارم، ضــرورت اختصاِص بخشــی از بودجه 

عمرانی به آموزش وپرورش و حوزه اجتماعی اســت. دولت های 

مختلف همواره تالش می کنند با باالبردن سهم بودجه عمرانی از 

بودجه عمومی دولت، نشان دهند در راستای کوچک سازی دولت 

و رشد اقتصادی حرکت می کنند؛ برای مثال، در سال ۱۳۹۴ بیش از 

۴۰۰ هزار میلیارد ریال از بودجه عمومی دولت به بخش عمرانی 

اختصاص یافته است؛ اما این رقم را از چند منظر می توان بررسی 

کرد. بنا بر گزارش های رســمی سازمان مدیریت و برنامه ریزی، در 

وضعیت عادی، توان اجرائی کشــور به این اندازه نیست و بخشی 

از افزایــش بودجه عمرانی به تورم در بخش ساخت وســاز منجر 

می شــود، بخشی نیز معموال در پایان ســال مالی در قالب متمم 

یا اصالحیه بودجه، به بودجه هزینه ای منتقل می شــود. مســئله 

دیگری که در ارتباط با بودجه عمرانی حائز اهمیت اســت، اینکه 

پوشیده نیســت که تعداد بســیاری از پروژه های نیمه تمام کشور 

بــدون اولویت بندی های توســعه ای و نیازهای کشــور تصویب و 

عملیاتی شــده اند و برخی نیز صرفا براســاس مقاصد سیاســی 

نخبگان سیاســی تصویــب و اجرائی شــده اند و این گونه پروژه ها 

نه تنها آثار توسعه ای به دنبال ندارد، بلکه می تواند ضدتوسعه ای 

و ضد محیط زیست باشــد؛ ازاین رو در کوتاه مدت الزم است نظام 

برنامه ریزی کشــور، نگاه واقع بینانه تری به بودجه عمرانی داشته 

باشد و بخشی از آن  را به حوزه اجتماعی و رفاهی انتقال دهد.  
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پذیرش اصل 
احترام به 
فرهنگ هاست 
که عدالت 
آموزشی را 
تسهیل و 
امکان پذیر 
خواهد کرد و 
مانع از اعمال 
تبعیض و 
تحقیر علیه 
فرهنگ های 
جوامع و 
اقلیت ها خواهد 
شد

تکثر فرهنگی براي عدالت آموزشی

مقدمه
یکــی از مهم تریــن دغدغه های بشــر در طــول تاریــخ زندگی 

اجتماعی اش همواره این بوده اســت که هر نظــام اجتماعی برای 

تداوم خویش نیازمند پیش نیازها و خرده نظام هایی است که ساختار 

و کارکردهای گوناگونی داشــته باشــند و در بخش های مختلف در 

خدمت اســتمرار و مانایی نظــام اجتماعی قرار گیرنــد؛ به گونه ای 

که بــا وجود آنها نظام نیز پابرجا بمانــد. در این زمینه، عالمان علوم 

اجتماعــی به امور و عوامل متعددی از جمله ویژگی های جمعیتی، 

بی تفاوت نبودن مــردم، وجود نظارت اجتماعــی، توافق اجتماعی، 

داشــتن روش مناسب برای برخورد با محیط، نظام ارتباطی کارآمد، 

نقش های تفکیک شــده و قشــربندی اجتماعی، خانــواده، اهداف 

مشترک، نظام فرهنگی ارزشی که از نسلی به نسل دیگر منتقل شود 

و ... اشاره می کنند (ریتزر، ۱۳۷۷: ۱۲۷-۱۳۰).

بدیهی اســت بخش عمده ای از ضرورت هــا و پیش نیازهایی که 

ذکر آن رفــت و تداوم زندگی اجتماعی را تضمیــن می کنند، آن گاه 

تحقــق می یابنــد که جامعه دارای یک نظام آموزشــی مناســب و 

کارآمدی باشد که امکان دســت یابی به اهداف فوق را فراهم کند؛ 

اما بــا وجود ضــرورت انکارناپذیر نظام آموزشــی آن را می توان از 

جنبه های گوناگون بررســی و ارزشیابی کرد. می توان بررسی کرد که 

آیا مطالب و محتوای کتاب های درسی در جهت گسترش و دستیابی 

به توسعه است یا نه؟ آیا الگوهای متنوع فرهنگی جامعه را حفظ و 

به طور مناسب به نسل های بعدی منتقل می کند یا نه؟ عالوه بر این، 

از لحاظ میزان پیشــرفت تحصیلی و ایجاد روحیه و فرهنگ پژوهش 

و ... نیز نظام های آموزشی قابل ارزیابی هستند.

رابطــه میان عدالــت و آمــوزش را می توان از دو منظــر متفاوت 

نگریســت: اول اینکه آموزش و متونی که در کالس های درسی توسط 

معلمــان تدریس می شــود چه کمکــی به گســترش عدالت که یک 

دستاورد مهم بشری است، می کند و دوم آنکه آموزش چگونه عادالنه 

خواهد بود؟ آنچه در این نوشــتار بررسی و تجزیه و تحلیل می شود این 

است که با توجه به نقش بی بدیل فرهنگ در زندگی اجتماعی و تکثر 

و تنوع آن در بیشــتر جوامع به طــور عام و ایران به طور خاص و توجه 

به عدالت به عنوان یک ارزش اساســی انسانی، نظام آموزشی چگونه 

می توانــد عادالنه باشــد؟ به عبارت دیگر در این نوشــتار این پرســش 

مطرح می شود که عدالت آموزشی با چه شرایطی در ایرانی که دارای 

فرهنگ ها و هویت های مختلف و متنوع است، تحقق می یابد؟

عدالت آموزشی چیست؟
اگرچه تعریف عدالت بســیار دشوار اســت با وجود این به مثابه 

یکی از مهم ترین فضیلت های زندگی اجتماعی بشر، در حوزه های 

مختلف مالک و معیار درســتی به شمار می آید. حوزه آموزش نیز 

از این قاعده مستثنا نیســت؛ بنابراین یکی از مباحث مهم در زمینه 

نظام آموزشی و یکی از بنیان های مشروعیت آن، عدالت آموزشی 

اســت. «رالز» برای تبیین معنا و مبنای عدالت، آزمایشــی را انجام 

می دهــد و بر این باور اســت کــه پس از انجــام آزمایش انتخاب 

 (The Veil of Ignorance) «اصول عدالت از «پس پرده بی خبری

در نهایت بــر دو اصل تأکید می کنند: اصــل آزادی های برابر مانند 

آزادی بیان و دین و اصل برابری اجتماعی و اقتصادی. البته برابری 

اجتماعی و اقتصادی به معنای توزیع برابر درآمدها و ثروت نیست 

(ســندل، ۱۳۹۴: ۱۸۷). وی معتقد اســت اصل اول مقدم بر اصل 

دوم اســت و نابرابری هــای اجتماعــی و اقتصادی را به شــرطی 

پذیرفتنــی می داند «که این نابرابری ها بایــد مختص به مناصب و 

مقام هایی باشند که تحت شرایط برابری منصفانه فرصت ها، باب 

آنها به روی همگان گشوده اســت؛ دوم اینکه این نابرابری ها باید 

بیشــترین ســود را برای محروم ترین اعضای جامعه داشته باشد». 

(رالز، ۱۳۸۳: ۸۴). بر این مبنا می توان از عدالت آموزشــی که این 

نیز به نوبه خود از پیچیدگی خاصی برخوردار است، سخن به میان 

آورد و آن را بررســی کرد؛ به این معنی که اگر قرار اســت نابرابری 

در این زمینه وجود داشته باشد باید به نفع آنانی باشد که در مناطق 

محروم زندگی می کنند.

برخی عدالت آموزشــی را مســاوی با داشــتن فرصت های برابر 

و یکســان آموزشــی در میــان اعضای جامعــه می داننــد و آن را 

بر این اســاس تعریف می کننــد؛ اما این تعریف کــه مبتنی بر دیدگاه 

مردم گرایانــه (Populist view) اســت چندان پذیرفتنی نیســت و 

تعاریفی دیگر ارائه شــده اســت که اتفاقا بر نابرابری میان کسانی 

که از امکانات آموزشــی بهره مند خواهند شد، تأکید دارد. در دیدگاه 

نخبه گرایانه (Elitism view) دولت موظف است استعداد تحصیلی 

افراد را در نظر بگیرد و بر اســاس آن به کسانی که استعداد بیشتری 

دارند، امکانات آموزشــی بیشــتری اختصاص دهد. در رویکرد سوم 

برابــری «بین نســلی» مد نظر اســت و به این معنا اســت که تالش 

می شود به گونه ای امکانات آموزشی شود تا نابرابری آموزشی از یک 

نسل به نســل دیگر منتقل نشــود (معدن دار آرانی و سرکار آرانی، 

۱۳۸۸: ۳۳۶-۳۳۴). گروه مشــاوران یونســکو، وجود فرصت برابر 

در دســتیابی دختران و پســران، اقلیت های مذهبی و مردم مناطق 

مختلف کشــور را از مصادیق عدالت آموزشی قلمداد کرده  اند (به 

نقل از: بابادی عکاشــه، شــریف و جمشــیدیان، فصلنامه علمی- 

پژوهشی رفاه اجتماعی: ۲۸۹).

خالد توکلى
دکتراي جامعه شناس
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عدالت آموزشی 
دو ُبعد متفاوت 

دارد: ُبعدی 
از آن شامل 

توزیع عادالنه 
امکانات یا میزان 

بهره مندی برابر از 
امکانات آموزشی 
در مناطق مختلف 

کشور می شود 
و ُبعد دیگر 

آن در برگیرنده 
چگونگی توجه 
به تنوع و تکثر 

فرهنگی در یک 
جامعه متکثر 

است.

همچنان که مالحظه می شــود رویکرد گروه مشاوران یونسکو تا 

حدی متفاوت با دیگر رویکردهایی است که عدالت آموزشی را مورد 

مداقه قرار داده اند. در رویکرد یونســکو بر وجود فرصت برابر برای 

اقشــار و گروه های مختلف جنســیتی، دینی و منطقه ای تأکید شده 

اســت در حالی که در رویکردهای دیگر صرفا به فرد یا به عبارت دیگر 

دانش آموز فارغ از عواملی چون جنسیت، دین و محل زندگی اشاره 

می شود. در حقیقت می توان به عوامل فوق، «فرهنگ» را نیز اضافه 

کــرد؛ بدین معنی که آیا در محتوای کتاب های درســی، اســتخدام 

افراد، توزیع امکانات آموزشی و تفاوت های فرهنگی لحاظ می شود 

و به طور یکسان و برابر به آنها پرداخته می شود؟

بســیاری از اندیشــمندان در اعتراض به سیاســت یکسان سازی 

فرهنگی به این نتیجه رســیدند که فرهنگ های مختلف و گروه های 

اقلیــت نیــز دارای عناصــر و ایده هایی جالب توجــه و تأمل برانگیز 

هســتند که نباید به بهانه آموزش متمرکز، آنهــا را نابود کرد؛ بلکه 

بایــد از تجربیــات فرهنگی جوامع مختلف بهره بــرد و تفاوت های 

فرهنگی ملت ها را به رسمیت شناخت. در واقع پذیرش اصل احترام 

به فرهنگ هاست که عدالت آموزشی را تسهیل و امکان پذیر خواهد 

کــرد و مانع از اعمال تبعیض و تحقیــر علیه فرهنگ های جوامع و 

اقلیت ها خواهد شــد. دانشمندان حوزه مطالعات فرهنگی این باور 

را ساخته وپرداخته کردند که مسیر تاریخ و به  تبع آن تجربه توسعه، 

تحت تأثیر خاســتگاه های ملی و فرهنگی متفاوت می تواند مسیرها 

و تجربه هــای متفاوتی داشــته باشــد؛ از این ادعا می تــوان نتیجه 

گرفت که نظام آموزشــی بر همین منوال، باید تنوع فرهنگ ها را به 

رسمیت بشناسد و برای پرورش و حفظ الگوهای ارزشی و هنجاری 

آن تالش کند. ایشــان به طور کلی نشــان داده بودنــد چگونه تاریخ 

می تواند به عنوان چیزی متکثر، در پیچ و تاب ها و تنش های دیدگاه ها، 

داســتان ها و زمان هــا و مکان های متفــاوت و گاه مقایســه ناپذیر 

مجددا صورت بندی شود و مســیری متفاوت و حتی منحصر به فرد 

را در پی گیــرد (یانگ،۱۳۹۰: ۲۰). درباره اهمیــت فرهنگ- به ویژه 

پســت مدرن ها- معتقدند معناهای فرهنگی فقط در «مغز و ذهن» 

قرار ندارند، بلکه اعمال اجتماعی را نظم و ســامان می بخشند، در 

رفتارهــای ما تأثیــر می گذارند و در نتیجه آثــار واقعی عملی دارند 

(هــال، ۱۳۹۱: ۱۸). عالوه بر این، فرهنگ به مثابــه فرایندی اصلی یا 

سازنده تعریف می شــود که ازلحاظ شــکل دادن فاعالن اجتماعی 

و رویدادهــای تاریخی به اندازه زیربنــای اقتصادی یا مادی اهمیت 

دارد و بازتاب صرف رویدادها نیست (همان: ۲۴). «هال» بر این باور 

اســت که فرهنگ دارای یک نقشه مفهومی مشترک است که شیوه 

تفســیر مشترکی از نشــانه های یک زبان، ارائه و امکان مبادله معنا 

میان افراد را ممکن می کند (همان: ۳۹).

«نراقــی» در تعریــف حق تعیین سرنوشــت بــرای اقلیت ها به 

دو ســطح اشــاره می کند: «ســطح فردی کــه از ایــن حیث هیچ 

تفاوتی میان شــهروندان، از جهت شــهروند بودن، وجــود ندارد؛ و 

ســطح گروهی که از ایــن حیث، اقوام به صفــت گروهی خود باید 

واجد حقوق ویژه ای باشــند که لزوما از طریــق تأمین حقوق فردی 

افراد آن قوم به مثابه شــهروندان احقاق نمی شــود». ازنظر وی در 

ســطح گروهی، حق تعیین سرنوشت، مســتلزم حق «حفظ هویت 

فرهنگی» و حق «خودگردانی» اســت. نراقی بر این باور اســت که 

حفــظ هویت فرهنگی، در واقــع برای صیانــت از «خودگروهی» و 

تداوم و تعالی بخشــیدن به آن است. فرهنگ قوم، نقش مهمی در 

هویت آفرینی و معنابخشــی به زندگی گروهی قــوم دارد. ازجمله 

پیامدهای مهم به رسمیت شناختن این حق، حق تحصیل فرزندان به 

زبان مادری  ایشان است. بر اساس حق خودگردانی، از جمله حقوق 

اساســی «خودگروهی» آن اســت که بتواند به نحــو مؤثر در تعیین 

سرنوشــت خود و تدبیر اموری که بر زندگــی او تأثیر جدی می نهد 

نقش مؤثر داشــته باشــد. به عبارت دیگر «حق خودگردانی»، به این 

معناســت که قوم به صفت گروهی بتوانند مقدرات «خودگروهی» 

خود را آن چنان که با شرایط و ارزش های ویژه ایشان تناسب بیشتری 

دارد، تدبیر کنند.

با این اوصاف عدالت آموزشی دو ُبعد متفاوت دارد: ُبعدی از آن 

شــامل توزیع عادالنه امکانات یا میــزان بهره مندی برابر از امکانات 

آموزشی در مناطق مختلف کشور می شود و ُبعد دیگر آن در برگیرنده 

چگونگی توجه به تنوع و تکثر فرهنگی در یک جامعه متکثر است. 

تکثر را می توان بر اساس عوامل مختلف تبیین کرد. قومیت، مذهب، 

جغرافیا و ... هرکدام می تواند مبنای تبعیض واقع شــوند. بر اساس 

این تعریف، در این نوشــتار موانع تحقق عدالت آموزشی در ایران با 

توجه به تنوع قومیتی و متغیر های زبانی، مذهبی و میزان باسوادی 

بررسی می شود.

زبان مادری
یکــی از راه های توجه به تنوع فرهنگــی و در نظر گرفتن آن برای 

تحقق عدالت آموزشی، فراهم آوردن امکان آموزش به زبان مادری 

برای تمامی کســانی است که دارای فرهنگ و در نتیجه زبان مادری 

خاص خویش هســتند. دالیل عمده ای دربــاره اهمیت زبان مادری 

و نقش آن در گســترش و ایجاد عدالت آموزشــی در جامعه وجود 

دارد. «ملکیــان» بر این باور اســت که «وقتی ما زبــان مادری را از 

انسان ها دریغ می کنیم، بر وفق همه نظام های ارزش گذاری، مرتکب 

خطا می شــویم؛ یعنی هم ازلحاظ نظــام ارزش گذاری حقوقی، هم 

ازلحاظ نظام ارزش گذاری اخالقــی، هم ازلحاظ نظام  ارزش گذاری 

زیبایی شناســانه و هم ازلحاظ نظام ارزش گذاری مصلحت اندیشانه؛ 

یعنــی در همه نظام هــای ارزش گذاری اجازه نداریــم زبان مادری 

دیگــران را از آنها بگیریم یا محدودیت برای کاربرد زبان مادری آنها 

ایجاد کنیم». وی استدالل می کند از آنجایی که آموزش به زبان مادری 

برای انسان ها متضمن ایجاد محدودیت برای آزادی دیگران نیست، 

بنابراین نمی توان به لحاظ حقوقی، آزادی در دســتیابی به آموزش 

زبان مادری را از انســان ها دریغ داشــت. ملکیان از منظر اخالقی با 

توجــه به چهار رهیافــت، آموزش زبان مــادری را توجیه می کند و 

در نتیجه منــع آن را غیر اخالقی تلقی می کنــد؛ در رهیافت اول به 

وجه ســلبی قاعده زرین اخالق اســتناد می کند. بر حسب این قاعده 

که عبارت اســت از «با دیگران چنــان رفتاری نکن که خوش نداری 

دیگران با تــو چنان رفتاری را بکنند» اکثریــت می باید برای اقلیت، 

درزمینه آمــوزش زبان مــادری، محدودیت ایجاد نکنــد. رهیافت 

اخالقی دوم این اســت که درد و رنج غیــرالزم به هیچ کس چه به 

خودمان و چه به دیگری وارد نکنیم؛ حال از آنجایی که محروم کردن 

انسان ها از کاربرد زبان مادری، یعنی تحمیل یک درد و رنج غیرالزم 

بر آنها، بنابراین از این جهت نیز توجه نکردن به تنوع زبانی در موضوع 

آموزش، غیر اخالقی و در نتیجه غیر عادالنه اســت. در رهیافت سوم 

اخالقــی با توجه به اینکه امکان انــدراج محمول اخالقی منفی در 
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دانش آموزانی 
که امکان 
آموزش زبان 
مادری خود 
را ندارند 
درزمینهرقابت 
با دیگران، 
خط شروع 
برابری ندارند و 
درنتیجه برای 
دستیابی به 
موقعیت های 
ممتاز اجتماعی 
در آینده با 
مشکالتی مواجه 
خواهند شد.

آموزش زبان مــادری وجود ندارد بنابراین ایجاد ممنوعیت برای آن 

توجیه اخالقی ندارد. رهیافت آخر اینکه هیچ کدام از احکام اخالقی 

جهان روا را که همــه مکتب ها قبول دارند، مجوز اینکه جلو کاربرد 

زبان مــادری انســان ها را به هر عنوانی بگیرید، نمی دهنــد و اتفاقا 

برعکــس، مخالف هرگونــه محرومیت بشــر از آزادی زبان مادری 

هســتند (مصاحبه با روزنامه شــرق، شــماره ۲۲۴۲). ایــن نگاه به 

عدالت یک نگاه حداقلی اســت و صرفا به اختصاص امکانات برابر 

به زبان های مختلف تأکید ورزیده است در حالی که بر اساس اصولی 

که رالز درباره عدالت آورده اســت آن گاه عدالت ممکن می شود که 

امکانات به صورت نابرابر اما به نفع اقلیت ها توزیع و فراهم شود. در 

نظام آموزشــی ما این وضعیت کامال برعکس اســت و اگر نابرابری 

وجود دارد- که هست- به نفع زبان های مادری اقلیت ها نیست.

عالوه بر این، بســیاری از اندیشــمندان و عالمان علوم اجتماعی 

معتقدند که زبان از اهمیت ویژه ای برخوردار است و از آن به عنوان 

عنصــر اصلی یــک فرهنگ و هویت انســان ها یــاد می کنند. ازنظر 

«هربرت میــد» زبان، موجب می شــود نوع بشــر از حیوانات دیگر 

متمایز شــود، انســان را قادر به واکنش در برابر نمادهای جسمانی 

و واژه ها می کند و به وجودآورنده ذهن اســت (ریتزر، ۱۳۷۷: ۲۷۵). 

«هــال» نیز بر ویژگــی منحصر به فرد و جایگاه محــوری زبان تأکید 

دارد که از یک ســو به واسطه آن می توانیم معناهای مشترکی داشته 

باشیم و از ســوی دیگر از طریق زبان به مثابه یک رسانه ممتاز است 

که تولید و مبادله معنا ممکن و میســر می شود (هال: ۱۵). از این رو 

اســت که نابودی هر زبان معادل نابودی یک فرهنگ قلمداد شده 

است و در واقع برای پیشگیری از وقوع این ضایعه است که یونسکو 

روز دوم اســفند، برابر با ۲۱ فوریه را به منظور حفظ و کمک به تنوع 

زبانــی و فرهنگی به عنــوان «روز جهانی زبان مــادری» نام گذاری 

کرده و بر همین منوال مجمع عمومی ســازمان ملل متحد نیز سال 

۲۰۰۸ را ســال جهانی زبان ها نام گذاری کرد. درحقیقت از این جهت 

نیز آمــوزش زبان مادری اهمیت خاصی دارد؛ بــه این معنی که با 

آمــوزش زبان مادری بــه حفظ و تداوم فرهنگ ها یاری می رســد و 

در نتیجه جهان از وجــود معانی خاص آن فرهنگ محروم نخواهد 

شــد و هویت های مختلف و متنوع که جهان را زیباتر می کنند از بین 

نخواهند رفت. در یک جامعه و برای یک نظام سیاســی، رواداشتن 

تبعیض میان زبان هــا، فرهنگ ها و هویت هــای مختلف با عدالت 

هم خوانــی ندارد و آموزش زمانی عادالنه خواهد بود که به حفظ و 

تقویت زبان ها و فرهنگ ها مدد برســاند. از زاویه و منظر دیگری نیز 

می توان به ضرورت عدالت آموزشــی و آمــوزش زبان مادری نگاه 

کرد: یک نظام سیاســی کارآمد و خوب همواره تالش می کند بدون 

تنازل، تمامی اصول مندرج در قانون به ویژه قانون اساســی را اجرا 

کند. در اصل ۱۵ قانون اساســی ایــران از لزوم توجه به زبان مادری 

و آموزش ادبیات آن در مدارس ســخن به میان آمده اســت. از این 

جنبه نیز بر عدالت نظام سیاســی خدشــه وارد می آید اگر به قانون 

اساسی بی توجهی شود یا به صورت گزینشی اجرای آن مد نظر قرار 

گرفته شود.

نکته آخر که ضــرورت توجه به آموزش زبان مادری را به لحاظ 

رعایت عدالت در نظام آموزشــی توجیه می کند اســتداللی اســت 

که روان شناســان و کارشناسان آموزشــی ارائه کرده اند. بسیاری از 

روان شناســان معتقدند که زبان مادری عزت نفس ایجاد و فراگیری 

زبان های دیگر را تســهیل می کند. کارشناسان آموزشی نیز معتقدند 

که نبود آموزش زبان مادری موجب تضعیف اعتماد به نفس کودک 

و در نتیجه افت تحصیلی وی خواهد شــد و موجب مي شــود فقط 

بخش اندکی از دروس را بفهمد. بدیهی اســت چنین دانش آموزی 

که عزت نفس ندارد و اعتماد به نفس خود را از دســت داده و فقط 

بخشی از مطالب درسی را فراگرفته است ناتوان از تحقیق و بررسی 

و تجزیه و تحلیــل محتــوای دروس خواهد بود و تفکــر انتقادی در 

دانش آموزان تقویت نخواهد شد. دانش آموزانی که امکان آموزش 

زبان مادری خــود را ندارند درزمینه رقابت با دیگران، خط شــروع 

برابــری ندارند و درنتیجه برای دســتیابی بــه موقعیت های ممتاز 

اجتماعی در آینده با مشکالتی مواجه خواهند شد.

بی سوادی
به دلیل اینکه آمار و اطالعات شــفاف و مشخصی از وضعیت و 

چگونگی توزیع امکانات آموزشی وجود ندارد، به یکی از نشانه های 

فقدان عدالت آموزشی که وجود بی سوادی در مناطق یا یک منطقه 

خاص اســت، اشاره می شــود. بر اســاس آماری که رئیس نهضت 

ســوادآموزی ارائه کرده اســت باالترین درصد باســوادان در کشور 

مربوط به تهران، مازندران، اصفهان و ســمنان هســتند و پایین ترین 

درصد باســوادی در اســتان های سیستان و بلوچســتان، کردســتان، 

آذربایجان غربی، کرمان و خراســان شمالی است. مالحظه می شود 

استان هایی که به لحاظ اقتصادی برخوردارتر هستند و زبان مادری 

آنها آموزش داده نمی شود به همان نسبت باسواد بیشتری دارند.

کتاب ضمیمه
کتاب ضمیمــه دینی در مدارس، مخصوص مناطقی اســت که 

اکثریــت جمعیت آنجا پیرو مذهب اهل ســنت هســتند. این کتاب 

ظاهرا بــرای برقراری عدالــت و احترام به تفــاوت و تنوع مذهبی 

که در کشــور وجود دارد، ازلحاظ فقهی بر اســاس فقه اهل سنت 

تدوین شــده اســت و در مدارس تدریس می شــود. تا اینجای کار تا 

حدی عدالت آموزشی رعایت شده اســت اما نکته اینجاست که از 

متون و محتوای ضمیمه که مختص دانش آموزان اهل سنت است 

در کنکور، پرسشــی مطرح نمی شــود و دانش آموزانی که در دوران 

دبیرســتان در کالس، کتاب ضمیمه را خوانده  انــد برای کنکور باید 

کتاب اصلی را مطالعه کنند و به این ترتیب در سؤاالت کنکور اثری از 

مطالب مندرج در ضمیمه دیده نمی شود.
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توسعه توسط 
افراد یك جامعه 

و با هدف 
بهگشت اجتماعي 

در جریان 
است؛ اما این 
امر باید داراي 

ویژگي هایي 
باشد که بخش 

عمده آن توسط 
آموزش وپرورش 

در آنان ایجاد 
مي شود

نابرابری های آموزشی، روی دیگر سکه عدالت آموزشی
«نگاهی از زاویه توسعه و بهگشت 

اجتماعی»

در نگاه به نقش آموزش وپرورش در جامعه پذیري نســل جدید 

و تبدیل نسل نوباوه به انســان هاي بالغی که در نهایت مي بایست 

در موقعیت ها و پایگاه هاي مختلــف اجتماعي ایفاي نقش کنند، 

درمي یابیــم که نظام آموزشــي مي تواند و باید در فرایند توســعه 

مؤثر باشــد. در طي ایــن اثرگذاري ها، آموزش وپــرورش مطلوب، 

انسان هایي را باید جامعه پذیر نماید که بتوانند از سویي،  توسعه و 

بازسازي را بپذیرند و از سوي دیگر در فرایند آن فعاالنه حضور یابند 

و از عهده چنین امري برآیند.

به عبارت دیگــر با هر مفهوم و تعبیري از توســعه -چه مفهوم 

رشــدگرایانه و چه مفاهیم متمایل به توســعه انســاني یا توسعه 

پایدار و...- ناچار از پذیرش این واقعیت هســتیم که توســعه براي 

ارتقای زندگي انسان ها در ابعاد مختلف و همچنین به وسیله خود 

آنهــا باید به فرجام برســد؛ یا به اختصار، چنیــن مي توان گفت که 

توسعه توســط افراد یك جامعه و با هدف بهگشت اجتماعي در 

جریان اســت؛ اما این امر باید داراي ویژگي هایي باشــد که بخش 

عمده آن توســط آموزش وپرورش در آنان ایجاد مي شــود. راجرز 

ایــن دســته از متغیرهاي فردي را با نظام شــخصیتي و ســاختار 

فرهنگي، مرتبط دانســته و تغییر در آنها را جزء تغییرات در اندیشه 

و نظــر فرض مي کند که فرد آنهــا را جدید و نو مي پندارد؛ بنابراین 

انسان ها توســط آموزش و پرورش، براي پذیرش توسعه و نوسازي 

آماده مي شوند (روکس برو، ۱۳۷۰: ۵۳). آموزش و پرورش کارآمد 

کــه بتواند از عهده چنین نقش خطیري برآید باید در ســطح خرد 

بتواند دو دســته از کارکردهاي مهم را تحقق بخشد: الف) کارکرد 

مهارت آموزي، انتقال و تولید دانش؛ ب) ایجاد و انتقال هنجارها و 

ارزش هاي پیش نیاز توسعه.

دسته نخست از کارکردهاي فوق، معطوف به آموزش مهارت ها 

و تخصص هاي مختلف به افــراد جامعه و انتقال میراث دانش و 

علمي بشر است. این میراث باید از نسلي به نسل دیگر منتقل شده 

و با انباشت آن زمینه هاي زایندگي و تولید فزاینده دانش را فراهم 

کند. تحقق چنین کارکردهایي نیازمند پوشــش تحصیلي مناســب 

و همگاني کــردن آموزش هاي عمومي و تخصصي اســت. ناگفته 

پیداست که آموزش و پرورش و توسعه کمي آن پایه و مبناي تحقق 

چنین کارکردي توسط آموزش عالي یا آموزش فني و حرفه اي است.

آموزش و پرورش، خرده نظام بااهمیت جامعه
اگر جامعه را متشــکل از خرده نظام هایی تصور کنیم که هر یک 

در کنش متقابل با ســایر زیرنظام ها، حیات نظام اجتماعی را میسر 

ساخته و امکان زندگی جمعی افراد را فراهم می کنند، در این صورت 

آموزش و پرورش در شکل موجود آن، یکی از خرده نظام های بسیار 

با اهمیت اســت. همان گونه که اشــاره شــد، آموزش و پرورش در 

کنار کارکردهای آشــکار مانند تولید و انتقال دانش، مهارت آموزی 

و تعبیــه و انتقال ارزش ها و هنجارهای اجتماعی در نســل جدید، 

کارکردهای پنهان دیگری نیز دارد که خواسته یا ناخواسته می تواند 

جامعه را از این چشم انداز متأثر سازد. یکی از این کارکردهای پنهان 

تأثیر بر نابرابری های اجتماعی اســت؛ همچنان که در سوی دیگر، 

نابرابری های اجتماعی نیز می تواند آموزش وپرورش را متأثر سازد 

و این از ویژگی تعامالت خرده نظامی اســت؛ اما نابرابری اجتماعی 

نیز همانند بســیاری از مفاهیم موجــود در علوم رفتاری، در ورای 

ظاهری ساده و روشن، از پیچیدگی مفهومی خاص خود برخوردار 

بوده و ابعاد متنوعی دارد.

تنوع ابعــاد نابرابری هــای اجتماعی به گونه اي اســت که گاه 

در شــمار انواع نابرابري هــاي اجتماعي بــه کلیدواژه هایي چون 

نابرابــري طبقاتــي، قومي، قشــري، نــژادي، جنســیتي، فضایي 

(منطقــه اي)، دینــي، فرهنگــي، پایگاهي، اقتصــادي، تحصیلي، 

منزلتي و امثال آن بر مي خوریم؛ اما واقعیت آن اســت که مجموع 

نابرابري هــاي پیش گفته از یك مبناي واحد براي تعریف و تفکیك 

محدوده موضوعي برخوردار نیســتند. به عبارت دیگر برخي از این 

دســته بندی ها از نابرابري به تفاوت در منابع ارزشمند ارجاع داده 

شــده و برخی دیگر به ظرف هایي اشــاره دارند که مظروف منابع 

ارزشــمند در آنها تعبیه مي شــوند. به بیان دیگر، اگر نابرابري هاي 

اجتماعــي در قالــب مظروف هایي مشــتمل بر منابع ارزشــمند 

دسته بندي شــوند، مفاهیمي چون «ثروت»، «قدرت»، «تخصص» 

و «منزلت» مي توانند در این دســته بندي قرار گرفته و بســیاري از 

اشــکال نابرابري را پوشــش دهند؛ به طوري کــه این مظروف هاي 

اصلي و بنیادي در هر ظرفي قرار بگیرند، بسته به تنوع ظرف هاي 

مختلف، اشــکال متعددي به خود خواهنــد گرفت. به عنوان مثال 

ظرف هایــي چــون نابرابري طبقاتــي، نژادي، جنســیتي، فضایي، 

دینــي و امثــال آن چیزي جز میزان هــاي متفاوت از داشــته ها و 

منابع ارزشــمند مذکور در خود جاي نداده اند. این منابع به صورت 

ترکیبي و تلفیقي در انــواع نابرابري هاي اجتماعي حضور دارند و 

معموال در یك نگاه دوقطبی، هر یك از اشکال نابرابري به دو قطِب 

حسین دهقان
دکترى جامعه شناسى، عضو هیأت رئیسه 

انجمن جامعه شناسى آموزش و پرورش ایران
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 آموزش و پرورش 
کارآمد که بتواند از 
عهده چنین نقش 
خطیري برآید 
باید در سطح خرد 
بتواند دو دسته از 
کارکردهاي مهم 
را تحقق بخشد: 
الف) کارکرد 
مهارت آموزي، 
انتقال و تولید 
دانش؛ ب) ایجاد 
و انتقال هنجارها 
و ارزش هاي 
پیش نیاز توسعه

برخوردار و غیربرخوردار از منابع ارزشــمند قابل تفکیک هســتند. 

هر چند که تفکیك دوقطبي فقط براي ساده سازی مفهومي به کار 

مي رود و ممکن اســت در رتبه بندي انــواع نابرابري ها، طیف هاي 

متعدد و مراتب متنوع از نابرابري قابل تشخیص باشند.

اما تساوی گرایی و برابري فرصت ها روی دیگر سکه نابرابری ها 

اســت که نوعي نگاه انســان گرایانه و عدالت خواهانــه را با خود 

به همــراه دارد. از این ویژگی غالبا به عنوان یك شــاخص جامعه 

توســعه یافته یاد می شــود؛ جامعه اي که در آن مردم در کنار رفاه 

و آزادي، عدالــت و برابــري را هم خواهند داشــت. در این تعبیر، 

برابري فرصت ها و عدالت خواهي یك ارزش محســوب مي شــود 

که آموزش و پــرورش می تواند آن را در نظام شــخصیتي انســاِن 

توسعه یافته تعبیه کند اما در ُبعد خرد، برابري فرصت هاي آموزشي 

ابزار و ســازوکاري است که موجب شکوفاشدن اندیشه هاي خالق 

شــده و امکان پرورش قابلیت را براي همه به طور مســاوي تأمین 

مي کند. تســاوي فرصت هاي آموزشــي متضمن عدالت اجتماعي 

بیشتری اســت، چرا که نظام آموزشــي نوین در ُبعد جهاني نقش 

زیــادی در قرار دادن افــراد در موقعیت هاي شــغلي گوناگون ایفا 

مي کنــد. این نظام، افراد را بر اســاس توانایي ها، دارایي ها و منابع 

ارزشمندشان دســته بندي  کرده و آنها را به جریان هایی از آموزش 

که ظرفیت شان را رشد دهد هدایت مي کند؛ اما در کنار توانایي هاي 

دانش آموز بسیاري از عوامل دیگر، موفقیت های وي را تحت تأثیر 

قرار مي دهند؛ عواملي مانند انــواع نابرابري هاي طبقاتي، نژادي، 

جنسي و فضایی.

ابعاد نابرابری های آموزشی
مالحظه می شــود کــه آموزش وپرورش با انــواع نابرابری های 

اجتماعی، روابط تعاملی داشــته و ضمن تأثیر بر آنها، در بسیاری 

از مــوارد نیز می تواند از آنها متأثر شــود. از چنین تعاملی بعضا با 

واژه مســتقلی به نام «نابرابری های آموزشــی» یاد می شود. ابعاد 

نابرابرهای آموزشــی می توان به صورت خالصــه مورد توجه قرار 

داد.

• آموزش وپرورش و نابرابری جنسیتي: نابرابري جنسیتي، چهره 
دیگــري از انــواع نابرابري هــاي اجتماعي اســت. از همین زاویه  

جامعه شناســان مي خواهند نشــان دهند که نابرابري و شــکاف 

حاصــل از اختالف بیــن زن و مرد، ناشــي از نقش هاي اجتماعي 

است که هر جنس در فرایند جامعه پذیري کسب و دروني مي کند 

و نه به واســطه تفاوت هاي صرفــا زیست شــناختي آنها. مبحث 

آموزش و پــرورش و نابرابري هاي جنســیتي در پی بررســي نقش 

آموزش وپرورش در تولید، بازتولید، تشــدید یا کاهش نابرابري هاي 

جنسیتي است.

• آموزش وپــرورش و نابرابــری فرهنگــي: بوردیــو به عنــوان 
دانشــمندی که این مفهوم را عرضه کرد، مدعی است همان گونه 

که گروه هاي اجتماعي در ســرمایه مادي خود بــا یکدیگر تفاوت 

دارند در ســالیق ارزشــمند، مهارت ها و مجموعــه اطالعاتي که 

براي رمزگذاري و تفســیر موقعیت هاي اجتماعي چون تحصیل و 

کار مورد اســتفاده قرار مي دهند، نیز متفاوت هستند. این تفاوت ها 

نوعــی از دارایی یا ســرمایه را مشــخص می کند کــه از آن به نام 

سرمایه فرهنگی یاد می شود. به این ترتیب آنهایی که داراي سرمایه 

فرهنگي غني هســتند در قیاس با کســاني که ســرمایه فرهنگي 

زیادي ندارند، از امکانات آموزشي استفاده بهتری کرده و با محیط 

آموزشي انطباق باالتري خواهند داشت (ر.ک.دهقان، حسین،۱۳۸۱ 

.(۱۹۹۴,Teese ,۱۹۹۷ ,Crook) الف) و

• آموزش وپــرورش و نابرابری قومي و نــژادي: وجه دیگری از 
نابرابری اجتماعی در شــکل نابرابری های قومی ظاهر می شــود 

که معموال به صورت اجتماع قومیت های یکســان در یک منطقه 

جغرافیایی واحد اســت؛ این نوع از نابرابری، همپوشــانی باالیی با 

نابرابــری فضایی پیدا می کند. یافته های پژوهشــی توضیح دهنده 

نابرابري آموزشي در ابعاد منطقه اي و قومی مانند مناطق دو زبانه، 

شــهري و روســتایي، مناطق محــروم و مرفه کــه در ابعاد الف) 

شــانس ورود به نظام آموزشــي، ب) برخورداري از منابع درونداد 

نظام آموزشــي و ج) عملکرد یا بازده نظام آموزشــي، این نوع از 

نابرابری ها خود را نشــان می دهند (دهقان، ۱۳۸۶ و اســماعیلی 

سرخ، ۱۳۸۶).

• آموزش وپــرورش و نابرابری فضایی: توزیع نابرابر فرصت ها و 
مواضع اجتماعي در فضا را می تــوان به صورت مختصر، نابرابري 

فضایي تعریــف کرد. وجه پراهمیت دیگــر از نابرابری فضایی اما 

موضوعی اســت که در تفــاوت مناطق مختلف در دسترســی به 

امکانات و تسهیالت آموزشی بروز و نمود دارد. در بسیاری از نقاط 

جهــان و از جمله در ایران چنین تفاوت هایی را می توان در حرکت 

از شــهر به روســتا و همچنین از مناطق مرکزی بــه نقاط مرزی و 

حاشیه ای مالحظه کرد.

• آموزش وپــرورش و نابرابری های طبقاتــی: نابرابری طبقاتی 
یکــی از مهم ترین ابعاد نابرابری های اجتماعی اســت که از تاریخ 

مفهومــی و نظــرِی قابــل توجهی برخــوردار اســت. تأثیر طبقه 

اجتماعی بر عملکرد تحصیلی در این محدوده موضوعی به عنوان 

نمونــه توضیح می دهد که چگونه طبقــه اجتماعی با تأثیرگذاری 

بر متغیرهای واســطه ای نهایتا موفقیت تحصیلی دانش آموزان را 

تحت تأثیر قرار می دهد (ر.ک.دهقان، حسین،۱۳۸۱ ب). 

رابطه طبقه اجتماعی با پیشرفت تحصیلی کودک
عمده  کارهاي  انجام شــده  و مباحث  منتشره ، ناظر بر تحقیقات  

وســیع  میداني  یا تجربي  است  که  به  ارتباط  بین  نابرابري  با آموزش  

پرداخته انــد. کار کلمن  یکي  از پژوهش هاي  کالســیك  اســت که  

در این زمینه  در دهه  ۱۹۶۰ در آمریکا انجام  شد. قانون  حقوِق مدني  
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اما تساوی گرایی 
و برابري 

فرصت ها روی 
دیگر سکه 

نابرابری ها است 
که نوعي نگاه 

انسان گرایانه و 
عدالت خواهانه 

را با خود به همراه 
دارد

ســال  ۱۹۶۴، وزیر آموزش  وپرورش  ایاالت  متحده  را ملزم  کرد که  درباره  

نابرابري هاي  آموزشــي  ناشي  از اختالفات  مربوط  به  زمینه هاي  قومي ، 

مذهبي  و ملي  گزارش  بدهد؛ بنابراین به این منظور جیمز کلمن  که  یك  

جامعه  شناس  بود، به  ســمت  مدیر برنامه  تحقیق  منصوب  شد. نتایج  

تحقیقات  وي  در سال  ۱۹۶۶، پس  از گسترده ترین  مطالعات  پژوهشي  که  

تا آن  زمان  در جامعه  شناســي  انجام  شده  بود، حاوي  اطالعاتي  درباره  

نزدیك  به  نیم میلیون  دانش  آموز، منتشر شد (گیدنز، ۱۳۷۳:۴۵۴). وی  

که  سمت  اســتادي  دانشگاه  جان  هاپکینز را به  عهده  داشت  در مدتي  

بیش  از دو سال ، اطالعات  مذکور را از بیش  از ۴۰  هزار مدرسه ، ۶۰  هزار 

معلــم  و ۵۷۰ هزار دانش  آموز جمع  آوري  کــرد. کلمن  و همکاران  او  

که  در پي  علل  دسترسي نداشتن  دانش  آموزان  به  فرصت هاي  آموزشي  

بودند نتوانســتند نشــان  دهند که  به  دانش  آموزان  موفق تر، آموزشي  

بهتــر از بقیه  داده  مي شــود؛ به عــالوه ، آنها به  این  نتیجه  نیز دســت  

یافتند که  ویژگي هاي  مدرســه ، اثر مثبت  و سنجش پذیری  بر پیشرفت  

تحصیلي  دانش آموزان  نداشــته  اســت . تنها خصوصیتــي  که  ارتباط  

پایداري  با عملکرد تحصیلي  داشــت ، طبقــه  اجتماعي  دانش آموزان  

بــود؛ یعني  کودکان  طبقه  متوســط  و باالتر موفق تــر از کودکان  طبقه  

محــروم  بودند؛ به  عبارت دیگر، طبقه  اجتماعي  کودك ، مهم ترین  عامل  

تأثیر گذار در پیشرفت  تحصیلي  دانش  آموزان  بود.

اگــر در ادامــه به رابطــه  بین  دو متغیــر نابرابری هــای طبقاتی و 

عملکرد تحصیلی بپردازیم، به این ســؤال مي رسیم که  نوع  این  رابطه  

چگونه  اســت ؟ مثال آیا رابطه اي  خطي  بین  دو متغیر برقرار اســت  یا 

خیر؟ و ســؤال  دوم  آنکه  متغیرهاي  بینابیني ، کــه  اثر طبقه  اجتماعي  

را بــر عملکــرد تحصیلي  منتقــل  مي کنند چــه  چیزهایي  هســتند؟ 

پرسش  اول  را مطالعات  انجام شــده  تاکنون  چنین  پاسخ  مي دهند که  

نوعــي  ارتباط  منحني  بین  آن دو وجود دارد یعني  در طبقه  متوســط ، 

موفقیت  تحصیلي  باالتري  نسبت  به  دو طبقه  دیگر به  چشم  مي خورد 

و به عبارت دیگر نیاز به  موفقیت  در این  طبقه  بیشــتر اســت  (ر.ك .گي  

روشــه ، ۱۳۶۶: ۱۹۱). خود این  پاسخ ، پرسش  بعدي  را در پي  دارد و آن  

این است  که  چرا چنین  رابطه اي  برقرار است ؟ چراکه  اگر ارتباط  خطي  

بود، یعني  به  میزاني  که  پایگاه  طبقاتي  فرد افزایش  مي یافت ، عملکرد 

تحصیلــي  وي  نیز باال مي رفت ، شــاید پاســخي  قانع  کننده  مي نمود و 

آن  اینکه  امکانات  و تســهیالت  آموزشي  بیشــتري  براي  واجدین  طبقه  

باال نســبت به دانش آمــوزان طبقه  پایین  مهیا اســت. ولي  اگر رابطه  

غیر خطي  باشد، پاسخ  آن  تأمل  بیشتري  الزم  خواهد داشت . برای یافتن 

پاســخ در ادامه، نگاه  گذرایي  به  برخي  از نظریــات  مرتبط می تواند تا 

حدی کار گشا باشد.

 خرده  فرهنگ  طبقات 
برخي  از محققان  مالحظه  کرده اند که  استنباط  افراد از موفقیت  

اجتماعــي  به طــور میانگین  در رابطه  با طبقــه  اجتماعي  که  به  آن  

متعلق انــد، تغییر مي کند؛ مثال در طبقــات  کم  بضاعت ، افراد غالبا 

تصــور مي کنند موفقیت  بســتگي  بــه  عواملي  دارد کــه  کنترل  آن  

از اختیــار فرد خارج  اســت . موفقیت  در اینجا، جــز در طبقات  باال 

غالبا به عنوان  محصول  شــانس  یا سرنوشــت  مالحظه  مي شــود. 

از طرف  دیگــر، طبقــات  کم  بضاعت ، در بیشــتر مــوارد مفهومي  از 

موفقیت  اجتماعي  ابراز مي کنند کــه  مي توان  آن  را وجه  اقتصادي  

موفقیت  تعریف  کرد. براي  آنان  موفقیت  اجتماعي  مبتني  بر تحصیل  

مال  و ثروت  است  تا تحقیق  آرزوهاي  دور و عمیق  شخصي . حاصل  

این  بحث  آن است  که  تمایل  به  تحصیل  در طبقات  پایین  ضعیف تر 

اســت ، چرا که  فرد طبقه  بــاال در پي  تحقیق  آرزوهاي  شــخصي  و 

ارتقا با تکیه  بر توانایي  خود اســت  درحالي که  فرد طبقات  پایین  که  

ممکن  است  فکر کند آینده اش  در هر حال  از اختیارش  خارج  بوده  و 

موفقیــت  را موضوعی  مربوط  به  قضا و قدر بداند، عنایت  کمتري  به  

تحصیل  خواهد داشت  (بودن ، ۱۳۶۴: ۲۱۶).

در همین  جا باید افزود که  تئوري  ِاســنادها در روانشناســي  نیز 

توجیــه  مشــابهی  دارد و مدعي  اســت  اگر شــخصي  موفقیت ها 

و شکســت هاي خود  را به  عوامل  ثابت ، مســتمر و بیروني  نسبت  

دهد در این  صورت  دچــار نوعي  انفعال  در مقابل  مســائل  خواهد 

شــد. خالصه  اینکه  نگرش هاي  این گونه  که  از آن  به  خرده  فرهنگ  

طبقات  تعبیر مي شــود، بیانگر این  موضوع  هستند که  طبقات  پایین  

ارزش  کمتري  براي  تحصیل  و آموزش  قائل  خواهند بود.

نظریه  قالب هاي  زباني  برنشتاین 
برنشتاین  معتقد است  که  کودکان  طبقات  مختلف  از قالب  های 

زباني  متفاوت  استفاده  مي کنند و این  تفاوت  در استفاده  از شکل هاي  

نمادین  مختلــف  در زبان  باعــث  تفاوت  در توســعه  قابلیت هاي  

هوشــي  آنان  شــده  و همچنین  بر عملکــرد تحصیلــي  آنها تأثیر 

مي گذارد. توجه  وي  بیشتر به  تفاوت هاي  انتظام یافته  در شیوه هاي  

کاربرد زبان  معطوف  اســت ، به ویژه  در مقایسه  بین  کودکان  فقیرتر 

و ثروتمندتر. برنشــتاین  مي گوید گفتار کودکان  طبقه  پایین  یك  زبان  

محدود را نشان  مي دهد، شیوه اي  در کاربرد زبان  که  داراي  بسیاري  

پیش  فرض هاي  بیان نشــده  است  که  گویندگان  انتظار دارند دیگران  

بدانند. زبانِ  محدود نوعي  گفتار اســت  کــه  با محیط  فرهنگي  یك  

اجتماع  یا محله  طبقه  پایین  پیوند دارد. بسیاري  از افراد طبقه  پایین  

در یك  فرهنگ  نیرومند خانوادگي  یا همسایگي ، که  در آن  ارزش ها 

و هنجارها بدیهي  و مســلم  انگاشته  شده  و در زبان  بیان  نمي شود، 

زندگــي  مي کنند. پدران و مادران  طبقه  پاییــن  به  تربیت  اجتماعي  

فرزندان شان  به  طور مستقیم  و با استفاده  از پاداش  یا سرزنش  براي  

تصحیح  رفتار گرایش  دارند. زبان  در یك  قالب  بندي  محدود، بیشتر 

بــراي  ارتباط  پیرامون  تجربه  عملي  مناســب  اســت  تا براي  بحث  

درباره اندیشه ها، فرایندها یا روابط  انتزاعي تر. 

برعکس ، تکامل  زباني  کودکان  طبقه  متوســط ، از نظر برنشتاین ، 

متضمن  فراگیري  یك  زبان  بسط  یافته  است؛  یعني  شیوه سخنگویي  

کــه  در آن  معاني  واژه ها مي توانــد فردیت  یافته  و با وضعیت هاي  

خاص  متناسب  شود. شیوه هایي  که  کودکان  طبقه  متوسط  به  کمك  

آنها کاربرد زبان  را یاد مي گیرند، کمتر به  زمینه هاي  خاص  محدود 

مي شود و کودك  آســان تر مي تواند اندیشه هاي  انتزاعي  را تعمیم  

داده  و بیــان  کند. بدین  ســان  کودکاني  که  زبان  گفتاري  بســط  یافته  

را فراگرفته انــد، به  گفته  وي ، بیشــتر از کودکاني  که  از قالب  زماني  

محدود اســتفاده  مي کنند، تقاضاهاي  آموزش  و پرورش  رســمي  را 

برآورده  مي کنند و آسان تر در محیط  مدرسه  انطباق پیدا مي کنند.

شــواهد و مطالعــات  بعدي  حکایــت  از تأییــد و بعضا رد نظر 

برنشــتاین  دارنــد. به طوري که  جون  تــاف ، بارباراتیــزارد و مارتین  

هیــوز در پژوهش هاي  خــود، یافته هاي  برنشــتاین  را تأیید کردند. 

درحالي که  یافته هاي  حاصل  از تحقیقات  بعدی، ادعاي  برنشــتاین  

را تأییــد نمي کنند مانند البوو در۱۹۷۸. (گیدنز ۱۳۷۳: ۲۵۶-۲۵۸) 

ولــي  تا آنجایي  که  بــه  جامعه  ما مربوط  اســت،  به نظر مي رســد 
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رابري 
فرصت هاي 
آموزشي ابزار 
و سازوکاري 
است که موجب 
شکوفاشدن 
اندیشه هاي 
خالق شده و 
امکان پرورش 
قابلیت را براي 
همه به طور 
مساوي تأمین 
مي کند

یافته هاي  برنشتاین  با قاطعیت  قابل  تعمیم  در ایران  نباشد. چرا که  

اصوال زبان  و قالب های زباني  بسیار متکي  به  فرهنگ هاي  مختلف  

و محلي  بوده  و با خود بار فرهنگي  و ارزش  جوامع  زاینده  را حمل  

مي کنــد و بنابراین یافته هاي  مبتني  بر آن  نیز عموما حوزه  شــمول  

منطقه  اي  دارد تا جهاني .

انتخاب  عقالني 
ســومین  نگاِه نظری که  مي تواند به عنوان  یــك  مبناي  تئوریك  

بــراي  توضیح  رابطه  بین  پایگاه  طبقاتــي  و عملکرد تحصیلي  قرار 

گیرد، نظریه انتخاب  عقالني  است  که  در اصل  ریشه  در علم  اقتصاد 

دارد ولي  در دهه  حاضر در حوزه  تئوریك  جامعه شناسي  وارد شده  

اســت ، بنیان  این  نظریه  مبتني  بر این  واقعیت  اســت  که  پدیده هاي  

اجتماعي،  حاصل  افعال  آدمیان  اســت  و آدمیان  هم  فاعالني  عالم  

و قاصدند که  کنش  آنها مســبِو به  دلیل  و ســنجش  عاقالنه  است . 

چنانچــه  بخواهیم  به  عناصر اصلي  نظریه  انتخاب  عقالني  اشــاره  

کنیم ، باید از مفاهیم  فایده ، احتمال  و قواعد تصمیم گیري  نام  ببریم  

که  در آن  فرد هنگام  دست  زدن  به  کنش  خاص ، میزان  فایده  مترتب  

بر آن  و احتمال  دستیابي  به  سود یا زیان  را در نظر گرفته  و تصمیم  

خاصي  را اتخاذ خواهد کرد.

حال  با این  مختصر مي توان  آن را چنین  تعریف  کرد: کار فاعالني  

عاقالنه  اســت  که  در چارچوب  اعتقادات شــان  نســبت  به  شقوق 

ممکنه  و عواقب  محتمله  شقوق، شقي  را برگزینند که  براي  رسیدن  

به  غایاتشان  بهترین  راه  ممکن  باشد.

بــا توجه  به  تئوري  مذکور ســعي  مي شــود پاســخي  براي  این  

پرســش  پیدا شــود که  چرا دانش آموزان  طبقه  متوسط  یا خانواده  

آنهــا تحصیل  را ترجیح  داده  و آموزش  را در اولویت هاي  خود قرار 

مي دهند و نسبت  به  آن  انگیزه  بیشتري  داشته  و تصمیم  به  خواندن  

مي گیرند در حالي که  طبقه  پایین  احتمــاال این گونه  عمل  نمي کنند 

یا حداقل  با چنین  اولویت  و شــدتي  به دنبال  تحصیل  نیســتند. به 

نظر می رســد احتماالت  ممکن  را در خصوص  رویکرد به  تحصیل  

از سوي  فرد و ســرمایه  گذاري  عاطفي ، اقتصادي  و زماني ، خانواده  

وي  را در ســه  طبقه  پایین ، متوســط  و باال از دیدگاه  نظریه انتخاب  

عقالنــي  می تــوان تبیین کرد. بــا در نظر گرفتن  این  اصــل  از نظریه 

انتخاب  عقالني  که  رفتار انســان ها هدفدار و ســنجیده  بوده  و در 

چند راهي هــا براي  رفتن  به  هر راهي  ســود و زیان را بر محور خود 

و خودخواهي  محاســبه  کرده  و آن گاه  دســت  به  انتخاب  مي زنند 

(پیشین:۶۶ و۶۴)، این  نتیجه گیري  قابل  طرح  خواهد بود که  از بین  

افراد ســه  طبقه ، طبقه  متوسط  باالترین  گرایش  و سرمایه گذاري  را 

در موضوع آموزش  خواهنــد کرد و طبقه  باال و پایین  نیز به  ترتیب  

در رده هــاي  بعدي  جاي  خواهند گرفت  و بنابراین همین  ترتیب  نیز 

براي  عملکرد تحصیلي  سه  طبقه  قابل  تصور و مفرض  خواهد بود.

به این ترتیــب مالحظه می شــود که موضوع عدالت آموزشــی 

که در این نوشــته به عنــوان دریچه ای به توســعه فراگیر و پایدار 

در نظر گرفته شــده اســت، در روی دیگر، نابرابری های آموزشی را 

در خود نهفته دارد. نابرابری هایــی که دارای ابعادی متنوع و گاه 

پیچیده است. شــناخت زوایای مختلف نابرابری های آموزشی گام 

نخست در برنامه ریزی برای رفع آن محسوب می شود. در برخی از 

موارد مانند نابرابری های طبقاتی و نســبت آن با آموزش و پرورش، 

پیچیدگی در حدی اســت که فقط تهیــه و توزیع عادالنه امکانات 

و تســهیالت آموزشــِی بهتر نمی تواند چاره مشکل باشد. در چنین 

مواردی، راه حل به مطالعات بایسته و برنامه های دراز مدت نیازمند 

است. امید که نوشته هایی از این دست آغازی بر این راه مثمر و البته 

ضروری باشد.
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منظور از تساوی 
جنسیتی، آزادی 

انتخاب برای 
انجام آن چیزی 

است که در توان 
افراد است. 

زنان و مردان 
در توانایی های 
جسمی،یکسان 

نبوده و قادر 
به انجام 

کارهاییکسان، 
به علت وجود 

تفاوت در 
فیزیولوژی 

جسمانی خویش، 
نیستند.

عدالت آموزشی و جنسیت

عدالت و برابری آموزشــی را از ابعاد مختلف می توان بررسی و 

مطالعه کرد. این نوشــتار به مقوله جنســیت و نابرابری های مرتبط 

در حوزه آموزش می پردازد؛ بنابراین در ابتدا با هدف یکسان ســازی 

تعاریف مورد نظر از عدالت آموزشــی و نابرابری جنســیتی، تعریف 

این مفاهیم ارائه می شود. تعریف برابری و عدالت در آموزش، طبق 

مکاتب کنونی این گونه اســت که کودکان با ســطح برابر اســتعداد 

و تمایل یکســان برای یاد گیری و آموزش مهارت ها باید در شــرایط 

یکســان آموزش دیده و در شرایط یکســان بتوانند در جامعه برای 

کســب موقعیت های برتر رقابت کنند. طبق تعریف فوق قرار دادن 

کودکان در شــرایط ناهمســان تحصیلی بر اســاس جنسیت، نژاد، 

قومیت و وضعیت مالی همگی از ابعاد مختلف نا عدالتی شــمرده 

می شــود. در این نوشــتار، تأکید روی مقوله نابرابری جنســیتی در 

آموزش و عواقب مترتب بر آن است.

طبق تعریــف، نابرابری یا تبعیض جنســیتی به هر نــوع رفتار یا 

نگرش نابرابر به افراد بر اســاس جنســیت فرد گفته می شــود (بر 

اســاس مســتندات مورد مطالعه از ایــن دو واژه به صورت معادل 

استفاده می شود). تبعیض جنسیتی به طور تاریخی و فرهنگی بیشتر 

در جهت فرودست کردن زنان به کار رفته است و سبب پیدایش اولیه 

شــکاف جنسیتی شده است. شکاف جنسیتی، طبق تعریف، اختالف 

نامتجانس و ناهمگون بین دو جنس زن و مرد است. وجود اختالف 

در دختران و پســران در مســائلی چــون یادگیری علــوم و ریاضی 

برگرفته از محیط جامعه و شــرایط حاکم بر آن است. این اختالف، 

حاکی از وجود اختالف در فیزیولوژی و توانمندتر بودن پسران نیست. 

زمانی که والدین با رفتارهای یکســان جنسیتی کودکان را در مراحل 

آموزش همراهی کنند، این اختالفات دیگر وجود نخواهد داشــت. 

وقتی تعریف شــود که ریاضیات علم پســرانه و زیست شناسی علم 

دخترانه است، طبیعتا این اختالفات در قدرت یادگیری به کودك القا 

شده و بر زندگی وی اثر می گذارد. پایه ریزی وجود اختالف بین زنان و 

مردان حتی به زمان قبل از آموزش های رسمی که به آن اشاره شد 

سپیده کاوه
پژوهشگر اقتصاد اجتماعی
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افزایش سطح 
تحصیالت 
زنان از دو 
مجرای مختلف 
می تواند روی 
رشد اقتصادی 
اثرگذار 
باشد؛ اول از 
طریق کاهش 
باروری های 
ناخواسته؛ 
دوم از طریق 
افزایش 
بهره وری در 
کارهای با 
دستمزد و 
بی دستمزد برای 
زنان.

برمی گردد. بازی های کودکانه و نوع اســباب بازی هایی که به صورت 

معمــول در اختیــار کودکان دختر و پســر قرار می گیــرد، القاکننده 

وظایف و نقش های از پیش  تعیین شــده و تبعیض آمیز برای کودکان 

اســت. اســباب بازی های عضالنی و قوی حس استقالل و قدرت را 

در پسران شــکل می دهد و در نقطه مقابل اسباب بازی های ظریف 

و شــکننده القا کننده وابســتگی و حس ضعف به دختران هستند؛ 

بنابراین وجود تفاوت در توانایی های ذهنی و فکری از ابتدا در کودک 

شکل می گیرد. اشاره به این نکته ضروری است که منظور از تساوی 

جنسیتی، آزادی انتخاب برای انجام آن چیزی است که در توان افراد 

اســت. زنان و مردان در توانایی های جسمی، یکسان نبوده و قادر به 

انجام کارهای یکسان، به علت وجود تفاوت در فیزیولوژی جسمانی 

خویش، نیستند.

نابرابری جنسیتی، مســئله ای حاد و پایدار در کشورها، خصوصا 

کشــورهای در حال توســعه، اســت و در ملیت هایی کــه نابرابری 

جنســیتی، در خانوار امری بنیادین اســت بیشــتر دیده می شود. در 

محیــط اقتصادی که زنان، دســتمزد مد نظرشــان را دریافت نکنند 

یا به صــورت تلویحی و ضمنی فقط برای اشــتغال در مشــاغل با 

دســتمزد پایین استخدام شوند، تمایل کمتری به مشارکت در نیروی 

کار خواهند داشت. از طرفی به همین دلیل در چنین جامعه ای میزان 

ســرمایه گذاری درباره زنان، از جمله ســرمایه گذاری در آموزش نیز، 

کاهــش پیدا خواهد کرد؛ زیرا در آینده بازدهی مناســب را نخواهند 

داشــت. از طرف دیگر کارفرمایان نیز تمایل به استخدام نیروهایی با 

سرمایه انسانی پایین تر و با بازده کمتر (به دلیل سرمایه گذاری کمتر 

خانوارها برای آموزش دختران) ندارند و این، سبب افزایش تبعیض 

جنسیتی می شود. به طور  خالصه می توان گفت وجود تبعیض علیه 

زنان در ابعاد مختلف بر روی یکدیگر اثرگذار بوده و سبب ایجاد یك 

دور باطل می شود.

تبعیض در آموزش، ســبب تبعیض در میزان مشارکت در نیروی 

کار و اســتخدام می شود. تبعیض در میزان مشارکت، سبب تبعیض 

در اســتخدام و تبعیض در آمــوزش می شــود و ... به طور خالصه 

می توان گفت که وجود تفکرات و قوانین تبعیض آمیز در جامعه بر 

عملکرد خود زنان و تمایل واقعی زنان به استقالل مالی و مشارکت 

در نیــروی کار نیز تأثیر دارد و عملکــرد (متأثر از جامعه) خود زنان 

نیز می تواند سبب تشدید تبعیض شــود. ساختار دیگری که عاملی 

برای نابرابری لحاظ می شــود، ماندگاری و تداوم وجود تبعیض های 

جنســیتی اســت؛ حتی در شــرایطی که زنان دارای ســطوح باالی 

تحصیالتی هستند.

نابرابری جنسیتی در آموزش
تبعیــض در آموزش بــه معنای دسترسی نداشــتن یکســان به 

امکانات آموزشــی، برای زنان و مردان است. این نوع تبعیض سبب 

کاهش متوسط سرمایه انسانی در جامعه شده و به عملکرد اقتصاد 

صدمه وارد می کند. حذف دختران با توانایی بیشتر و جذب پسران با 

توانایی کمتر به صورت جایگزین، سبب کاهش نرخ بازگشت آموزش 

می شــود. باید اشاره کرد که آموزش زنان دارای اثرات جانبی باالیی 

برای ســایر متغیرهای اثرگذار بر روی رشــد اقتصادی نیز هســت؛ 

از جمله این متغیرها، می توان به شاخص های «میزان آموزش نسل 

بعــد»، «نرخ بــاروی» و «مرگ ومیر کودکان» اشــاره کرد. همچنین 

در بســیاری از کشورهای در حال توســعه و صادرات محور، افزایش 

تحصیالت زنان می تواند زمینه ساز اســتفاده هرچه بهتر و مؤثرتر از 

مزیت صادرات باشد.

همچنیــن این نظــر وجود دارد که شکســت بازار ســبب ایجاد 

محدودیــت در آمــوزش دختران شــده که بــا روند توســعه، این 

محدودیت ها مرتفع شده است و داشتن تشکیالت مشوق تحصیالت 

دختران (در جهت عکس موارد شکســت بازار) یک بازی برد- برد 

برای زنان و اقتصاد اســت. نکته مهم، درک رابطه منطقی و متقابل 

بین برابری های جنســیتی و پیشرفت اســت. تحصیالت بیشتر زنان 

ســبب افزایش درآمد ملی شــده و درآمد بیشتر، ســبب هدایت به 

سمت برابری بیشتر در آموزش و سایر جنبه ها می شود.

بسیاری از اقتصاددانان بیان می کنند که افزایش سطح تحصیالت 

زنــان از دو مجرای مختلــف می تواند روی رشــد اقتصادی اثرگذار 

باشــد؛ اول از طریــق کاهش باروری های ناخواســته؛ دوم از طریق 

افزایش بهره وری در کارهای بادســتمزد و بی دســتمزد برای زنان. 

این دو عامل، دارای اثر مثبت بر رشــد اقتصادی است ولی اگر زنان 

تحصیل کرده به مشــاغل پایین تــر که نیاز به تحصیالتشــان ندارند 

به  کار گمارده شــوند، این اثر افزایش بهــره وری کل، خنثی خواهد 

شــد. برخی دیگر نیز بیان می دارند که اثرگــذاری میزان تحصیالت 

زنان از دو ُبعد دارای اهمیت اســت: اول اینکه تبعیض در شــانس 

دسترســی دختران و پسران به تحصیالت، ســبب می شود که نرخ 

بازگشت آموزش دختران از پسران باالتر باشد. این موضوع در نهایت 

کاهش سرمایه انسانی و در نتیجه کاهش رشد اقتصادی را به دنبال 

خواهد داشــت؛ دوم اینکه تحصیالت بیشتر برای زنان سبب کاهش 

مرگ ومیر کودکان و افزایش سطح آموزش نسل بعد خواهد شد.

تبعات اقتصادی بی عدالتی و تبعیض جنسیتی در آموزش
از دید اقتصاد اولین اثر نامناسب تبعیض، کاهش رشد اقتصادی 

کشورهاست. در مطالعات اقتصادی منظور از تبعیض، نبود شانس 

برابر برای دستیابی به امکانات الزم برای رشد، تعالی و توانمندسازی 

است؛ ازجمله امکانات بهداشتی، آموزشی، استخدامی، دستمزدی، 

قدرت چانه زنــی در خانواده و ... . انواع تبعیض و باالخص تبعیض 

جنســیتی علیه زنان به معنــای نبود تخصیص یکســان منابع بین 

گروه های مشابه است. رابطه بین رشد اقتصادی و تبعیض جنسیتی 

در ســال های اخیر، یکی از موضوعاتی اســت که سیاســت گذاران 

اقتصادی- اجتماعی دربــاره آن بحث می کردند. اگر این باور وجود 

داشته باشد که تمامی ویژگی ها به صورت یکسان بین دو جنس زن 

و مرد تقسیم شده اســت، می توان به هر گونه تبعیض به دید ایجاد 

اختالل در منابع نگریست و اثر آن را بر روی رشد اقتصادی کشورها 

بررســی کرد. تخصیص نیافتن یکسان منابع در گروه ها، اگر بر اساس 

منطق و محاسبات خاصی نباشد، همه جا به معنای تبعیض است. 

مثال مختصــر و ملموس تبعیض، کمتر هزینه کردن برای تحصیالت 

دختران اســت، با این منطق که دختران جزء سرمایه  هاي ماندگار در 

خانواده ها نیستند.

دالیل کاهش رشــد اقتصادی به  دلیل وجود بی عدالتی جنسیتی 
در آموزش را این گونه می توان بیان کرد

الف- عامل ایجاد انحراف و خطا در تخصیص منابع به  علت تبعیض 
در آموزش

اگر این باور وجود داشــته باشــد که توانایی های درونی یکسانی 

در وجود دختران و پســران قرار داده شده، پس هرگونه تبعیض در 
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در مقاطع ابتدایی 
آموزش دختران 

و پسران، به 
نسبت تقریبا 

برابر، به تحصیل 
مشغول اند و 

در مقاطع باالتر 
برابری جنسیتی تا 

حدود ۹۰ درصد 
(نسبت زنان به 

مردان) افزایش 
یافته است

آموزش، سبب کاهش متوسط توانایی کسانی که در جامعه آموزش 

دیده انــد، می شــود، این موضوع ســبب کاهش بهره وری ســرمایه 

انسانی در اقتصاد و درنتیجه کاهش رشد اقتصادی می شود.

ب- اثرات جانبی مستقیم تبعیض ها در آموزش
تبعیض جنســیتی کمتر به معنای تعداد بیشتر زنان آموزش دیده 

در مقایسه با مردان است. اگر این باور را داشته باشیم که آثارجانبِی 

مثبِت باال رفتن سطح تحصیالت زنان بر کیفیِت کلِی آموزش بیشتر 

از آثار جانبِی مثبِت باال رفتن سطِح تحصیالت مردان بر کیفیِت کلِی 

آموزش- یا حداقل به آن میزان- است، پس کاهش تبعیض، سبب 

افزایش کیفیت کلی آموزش جامعه شــده و بر رشــد اقتصادی اثر 

مثبت خواهد داشت.

آثــار جانبِی مثبِت بــاال رفتن تحصیالت زنان به دو دلیل بیشــتر 

است: یکی به  دلیل مهیاسازی بستر بهتری برای آموزش نسل بعدی 

و دیگری به  علت ایجاد مشــوق ها و رقابت های داخل خانواده بین 

فرزندان و همســر. الزم به ذکر است که سرمایه انسانی بیشتری که 

از این راه محقق شــده است به دو طریق می تواند رشد اقتصادی را 

تقویت کند: اول با افزایش بهره وری نیروی کار و دوم با افزایش نرخ 

بازگشت سرمایه فیزیکی.

آموزشی  عدالت  برقراری  در زمینه  بین المللی  نهادهای  فعالیت 
جنسیتی

در این راستا، به کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان که در 

سال ۱۹۷۹ در ســازمان ملل تصویب و شروع به فعالیت کرده بود، 

می توان اشــاره کرد. طبق مفاد این کنوانسیون کشورهایی که به این 

برنامه ملحق می شدند موظف به انجام موارد زیر بودند:

۱- قانونی کــردن برابری زنان و مردان در نظام حقوقی کشــور و 

حذف کلیه قوانین مبتنی بر تبعیض علیه زنان

۲- وضــع قوانین ضد تبعیض و برقراری ســاختارهای قانونی و 

رسمی و تنبیهی علیه تبعیض گذاران

۳- حصول اطمینان از حذف هر نوع تبعیض توســط اشــخاص، 

مؤسسات و نهادها

این کنوانســیون سعی در برقراری شــرایطی داشت که زنان حق 

و شــانس یکســان در دسترســی به کلیه حقوق فردی و اجتماعی 

از جمله شــرکت در انتخابات، داشــتن حق رأی، بهداشت، آموزش، 

مشارکت در اقتصاد و نیروی کار و ... داشته باشند.

در ســـال ۲۰۰۰ نیز در اجـالس جهانی آموزش، کشورهای عضو، 

متعهد به اجرای برنامه آموزش برای همـه شدنـد؛ در ایـن برنامـه 

مقـــرر شد تـا سـال ۲۰۱۵ عـدالت جنسیتی در دسترسی به آموزش 

محقق شود. بالفاصـــله سـند دیگـری بـا عنـوان آرمان ها و اهداف 

توســعه هزاره در سازمان ملل به تصویب اعضا رســـید که یکی از 

اهداف آن، حذف بی عدالتی جنسیتی در آموزش ابتدایی و راهنمایی 

تـا سـال ۲۰۰۵ و در تمام سطوح تحصیلی تا سال ۲۰۱۵ بوده است.

کشــورهای زیــادی از این فعالیت هــا تبعیت کرده و ســعی در 

رفع تبعیض علیه زنان داشــته اند. خوشــبختانه آمــوزش از اولین 

جنبه هایی اســت کــه رفع تبعیــض در آن در کشــورها امکان پذیر 

است. به عنوان مثال درکشــور تانزانیا درحال حاضر میزان مشارکت 

دختران در تحصیالت ابتدایی از پســران پیشی گرفته و تعداد زنانی 

که در پارلمان کشــور هســتند تقریبا در چند سال اخیر جزء بیشترین 

درصد مشارکت زنان در دنیا است؛ ولی در همین کشور هنوز قوانین 

تبعیضی از جمله لزوم نداشــتن کســب موافقت دختر برای ازدواج، 

در  صــورت موافقــت پدر دختر و دامــاد وجود دارد. ســایر قوانین 

تبعیض آمیز ازجمله قانون چندهمسری برای مردان، حق حضانت 

و اداره فرزنــد توســط پــدر، انتقال نیافتن تابعیت کشــور از زنان به 

همسران غیر تانزانیایی و ... نیز به قوت خود باقی هستند؛ ولی آنچه 

مهم است سیر تغییرات در این کشور است. با تداوم برابری جنسیتی 

در آموزش، زنان خود ســبب ایجاد تغییر در قوانین مربوطه خواهند 

بود. زنان با دســتیابی به دانش و تخصص باالتر ضمن یافتن قدر و 

منزلت انسانی خود به آنچه امروزه برابری جنسیتی نامیده می شود، 

دست خواهند یافت.

ذکر مثال کشور تانزانیا به عنوان یک کشور فقیر و سطح رفاه پایین 

شــهروندان، به خوبی اثــرات مثبت رفع نابرابری های جنســیتی در 

آموزش را نشان می دهد. کشور ایران نیز در زمینه آموزش، از الگوی 

مشــابهی پیروی کرده است. افزایش مشارکت زنان در کلیه مقاطع 

تحصیلی در دهه های اخیر حاکی از رفع تبعیض های ســنتی علیه 

آموزش زنــان در ایران دارد. در مقاطع ابتدایــی آموزش دختران و 

پســران، به نسبت تقریبا برابر، به تحصیل مشــغول اند و در مقاطع 

باالتر برابری جنســیتی تا حدود ۹۰ درصد (نســبت زنان به مردان) 

افزایش یافته است.

توسعه  برنامه های  و  قوانین  در  جنسیتی  عدالت  موضوع  بررسی 
کشور

بر اســاس اصــل ۳۰ قانون اساســی، دولت ایران موظف شــده 

است تا وسایل آموزش وپرورش رایگـــان را برای همه ملت (بدون 

توجه به جنسیت) تا پایان دوره متوسطه تحصیلی فـــراهم کنـــد. 

در برنامه هــای اول و دوم توســـعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی 

کشور، مواردی که به صراحت بر موضـــوع عـــدالت جنسـیتی در 

آمـوزش تأکید داشـته باشـــد و راهبردهای مشخص برای آن ارائه 

کند، وجـــود نداشـته اســـت. در قـانون ســـوم توسعه اقتصادی، 

اجتمـــاعی و فرهنگـــی کشـــور، بر گســترش عدالت اجتماعی و 

فراهم کــردن امکان اســتفاده عادالنه اقشــار مختلــف جامعه از 

کاالها و خدمات فرهنگی، ورزشــی و  هنری و آموزشــی تأکید شده 

و به منظــور ایجاد تعادل و کاهش نابرابری ها، مرکز امور مشــارکت 

زنان ریاست جمهوری موظف شده در جهت زمینه سازی برای ایفای 

نقش مناسب زنان در توســعه کشور و تقویت  نهاد خانواده، ضمن 

انجــام مطالعــات الزم با همــکاری دســتگاه های اجرایی ذی ربط 

اقدامــات الزم را به عمــل آورد ه و با بهره گیــری از اصول و مبانی 

اسالمی و با درنظر گرفتن تحوالت آینده جامعه، نیازهای آموزشی و 

فرهنگی و ورزشی خاص زنان را  شناسایی کرده و طرح های مناسب 

را برحســب مورد از طریق دستگاه های اجرایی ذی ربط تهیه و برای 

تصویب به مراجع مربوط پیشنهاد کند. همچنین طرح های الزم برای 

افزایش فرصت های اشتغال زنان و ارتقای شغلی آنان در چارچوب 

تمهیدات پیش بینی شده در این قانون و متضمن  اصالحات ضروری 

در امور اداری و حقوقی را تهیه و به منظور تصویب به هیأت وزیران 

ارائه کند؛ بنابراین به مواردی چون محـــدودیت مشـــارکت زنـان 

در ســطوح مدیریتی و تصمیم گیری در نظام آموزشــی کشور، عدم 

تناسب جنسـیت معلمـــان با دانش آموزان، کمبود مربیان آموزش 

فنی و حرفــه ای به ویژه زنان، بی توجهی به نقش ارزشــیابی عدالت 

جنســیتی در نظام آموزشــی ایران و نقش مطلوب زن در محتوای 
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در مجمـوع 
مقاطع 
تحصیلی، 
بی عدالتی 
جنسیتی در 
آموزش و به 
ضرر دختران 
در وضـعیت 
متوسـط نسبت 
به تحقق هدف 
عدالت جنسیتی 
در آموزش 
وجود دارد. 

برخی از کتب درسی توسط این برنامه توجه شد. در ایـــن راســـتا، 

راهکارهـــایی چون اصـالح و متناسـب سـازی فضاهای آموزشی با 

توجه به شـرایط جغرافیـایی، لحـــاظ کردن جنسـیت در دوره های 

تحصیلــی، ایجاد شــبانه روزی ها بــرای دوره راهنمایی بــا تأکید بر 

آمـوزش دختـــران، ایجـــاد مرکز تربیت مربی و مؤسسات آموزش 

فنی و حرفه ای ویژه زنان و تأمین امکانات آمـوزش های فنی و حرفه ای 

از طریق استفاده از مراکز شبانه روزی خـــاص زنـان و مـردان مـورد 

توجه قرار گرفت. در قانون برنامه چهـــارم توســـعه اقتصـــادی، 

اجتمـاعی و فرهنگـی کشور، مـواردی در خصوص توجه به آموزش 

دختران گنجانده شــده است و به موضوع دسترسی به فرصت های 

برابر آموزشی به ویژه برای دختران، تأکید شـــده اسـت. در این راستا 

تضمین دسترســی به فرصت های برابر آموزشــی به ویژه در مناطق 

کمتر توســعه یافته، گســترش دانش، مهــارت و ارتقــای بهره وری 

ســرمایه های انســانی به ویژه برای دختران و توســعه کمی و کیفی 

آموزش عمومی، فراهم کردن امکانات مناسب برای رفع محرومیت 

آموزشی از طریق گسترش مدارس شبانه روزی، آموزش از راه دور و 

رسانه ای و تأمین تغذیه، آمدوشــد و بهداشت دانش آموزان و سایر 

هزینه هــای مربوط به مدارس شــبانه روزی و نیز ایجاد و گســترش 

اماکن و فضاهای آموزشــی، پرورشی و ورزشــی به تناسب جنسیت 

مد نظر بوده است. همچنین بـــر اجباری کردن آموزش تا پایان دوره 

راهنمایی نیز تأکید شد. در قانون برنامه پنجم توسعه نیز بـر تضـمین 

دسترسی به فرصت های عادالنه آموزشی به تناسب جنسیت و نیـاز 

منـــاطق بـه ویـــژه در مناطق کمتر توســعه یافته و رفع محرومیت 

آموزشی تأکید شده و آمده است که وزارت آموزش وپرورش موظف 

است به منظور تضمین دسترســی به فرصت های عادالنه آموزشی 

به تناسب جنسیت و نیاز مناطق به ویژه در مناطق کمتر توسعه یافته 

و رفع محرومیت آموزشی، نسبت به آموزش از راه دور و رسانه ای و 

سایر موارد همچون برنامه چهارم توسعه اقدام کند.

نتایج تحقیقات در ارتباط با عدالت آموزشی جنسیتی در ایران
در تحقیقــی که ارزشــیابی تحقــق عدالت جنســیتی در نظام 

آموزشــی ایران به عنوان یکی از مهم ترین اهداف ملی و بین المللی 

توسط محمد آتشک و با روش تحقیـــق تحلیـــل ثانویـه داده های 

سرشــماری ســال ۱۳۹۰ انجام شده، بیان شده اســت نتایج تحلیل 

داده ها حاکی از آن اسـت کـه در مقطـع ابتـدایی عـدالت جنسـیتی 

در آموزش رخ داده است؛ در مقطع راهنمایی بـی عـدالتی جنسـیتی 

در آمـوزش و بـه ضـرر دختران مشاهده می شود و در وضعیت دور 

از تحقق هدف عـــدالت جنسـیتی در آمـــوزش هستیم. در مقطع 

متوسطه بـی عـــدالتی جنسـیتی در آمـــوزش و بـه ضـرر دختـران 

در وضعیت متوســط نســبت به تحقق هدف عدالت جنســیتی در 

آموزش وجـــود دارد. بـــرخالف مقاطع راهنمایی و متوســطه در 

مقطع پیش دانشگاهی بی عدالتی جنسیتی در آمـــوزش و به ضرر 

پســران در وضعیت دور از تحقق هدف عدالت جنسیتی در آموزش 

وجـــود دارد. در مقطع آموزش عالی بـی عـــدالتی جنســـیتی در 

آمـوزش و بـه ضـرر دختـران در وضـعیت متوسط نسبت به تحقق 

هدف عدالت جنسیتی در آموزش مشاهده می شـــود. در مجمـــوع 

مقاطع تحصیلی، بی عدالتی جنسیتی در آموزش و به ضرر دختران 

در وضـــعیت متوســـط نسبت به تحقق هدف عدالت جنسیتی در 

آموزش وجــود دارد. به بیان دیگــر فقط در مقطــع ابتدایی برابری 

جنســیتی حاصل شده اســـت و در مقـــاطع راهنمایی، متوسطه 

و آموزش عالی بی عـــدالتی بـــه ضـــرر دختـــران و فقط در دوره 

پـیش دانشگاهی بی عدالتی به ضرر پسران وجود دارد (در ایران در 

سال ۱۳۸۴ برای اولـین بـــار بـر اجباری کردن آموزش تا پایان دوره 

راهنمایی تأکید شد).

 نتایج بررسی مطالعات وی حـاکی از آن اسـت کـه عوامـل مؤثر 

بـــر بـی عـــدالتی جنسیتی در آموزش در ایران را می توان در چهار 

دسته عوامل خـانوادگی، آموزشـی، اجتمـاعی و اقتصادی به شرح 

زیر طبقه بندی کرد:

الف- عوامل خانوادگی: شــامل اندازه خانــوار و تعداد فرزندان، 

درآمد پدر و مادر، تحصیالت پدر و مادر، فرهنگ و ســنت های حاکم 

بر خانواده

ب- عوامل آموزشــی: شــامل قوانین آموزش از جمله اجباری یا 

غیراجباری بودن دوره ها

ج- عوامل اجتماعی: شامل طبقـــه اجتماعی و اقتصادی، محل 

زندگی (شهر یا روستا)، وضعیت تأهل

د- عوامل اقتصادی: شامل سهم بودجه تخصیصی بـه آمـوزش 

از منظـــر بودجـــه هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای، ورود 

زود هنگام به بازار کار، اختالف جنسیتی دستمزد

پیشنهادها به سیاست گذاران و تصمیم سازان
بــر اســـاس مطالعات صـورت گرفتـــه پیشـــنهاد مـی شـــود، 

صداوســیما و ســایر رســانه ها در زمینــه آگاه کــردن جامعــه و 

خانواده هــا به اهمیت و لزوم آموزش دختران در راســتای برقراری 

عدالت آموزشــی، برنامه های مناســبی را داشته باشند. معاونـــت 

برنامه ریــزی و نظـــارت راهبــردی رئیس جمهور به عنــوان متولی 

تدوین برنامـه های توسـعه و تخصـیص دهنـده بودجه دستگاه های 

اجرایی با حساسـیت بیشـتری بـه موضوع برقراری عدالت آموزشی 

جنســیتی توجه کند. شــورای عالی آموزش وپرورش و شورای عالی 

انقالب فرهنگی در زمینه تدوین قـــوانین در راستای برقراری عدالت 

جنسیتی، سیاست گذاری های مناسب و الزم انجام دهند، همچنـین 

با تجدید نظر درباره قوانین مرتبط با ســن کار توســط وزارت تعاون، 

کار و رفاه اجتماعی، ســن قانونی کار تا پایان دوره آموزش وپرورش 

افزایــش یابد. همچنین قوه قضائیه و مجلس شــورای اســالمی با 

در نظر گرفتن تمامی شــرایط اجتماعی، با تدوین قوانینی سن قانونی 

ازدواج را افزایش دهند.
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در عوض 
معلمانی که 

به هر دلیل 
عملکرد آموزشی 

خوبی ندارند 
به عنوان یک 

تنبیهیا مجازات 
به مدارس مناطق 

حاشیه ای یا 
محروم فرستاده 

(تبعید) می شوند.

عدالت آموزشی، یک چالش فراگیر

عدالت همیشه مفهوم و آرمانی اساسی برای مددکاران اجتماعی 

بوده اســت. این آرمان در کار با کودکان و به خصوص کودکان کار و 

محروم نیز چالشــی اساسی اســت؛ زمانی که آرمان تو با کاری که 

می کنی در چالش پیچیــده ای قرار می گیرد و تو نمی دانی کاری که 

می کنی چقدر به تحقق آرمان تو نزدیک است. اینکه به جای تالش 

برای لغو هرگونه کار کودک و مبارزه برای تحقق و گسترش عدالت، 

تمــام توانت را بگــذاری روی اینکه کودکی که باید روزانه هشــت 

ساعت کار کند شش  ساعت کار کند و دو ساعتش را هم بنشیند سر 

کالسی و الفبا و ریاضی بخواند. اینکه همه تالشت این باشد که نکند 

کودک یا نوجوانی سر کارش، سر چهارراه یا در کارگاه مورد زورگویی 

و آزار واقع شود، اینکه اگر روزی کودکی سر کالس حاضر نشد تلفن 

برداری و زنگ بزنی و علت را بدانی که نکند ترک تحصیل کند، اینکه 

اگر کودکی در خانه کتک می خورد به مالقات خانواده اش بروی که 

علــت چه بــوده و حاال باید چه کرد؟ اینکه یک مربی که از دســت 

شاگردش به ستوه آمده بیاید سراغت و راهکار بخواهد، اینکه نگران 

باشی نوجوانی که دچار افت تحصیلی شده در آستانه ترک تحصیل 

قرار گرفته است.

آنچه در پی می آیــد نتیجه فعالیت حرفــه ای نگارنده به عنوان 

مددکار اجتماعی اســت کــه دغدغه آموزش کــودکان و نوجوانان 

به خصوص محرومان را دارد و نیز نتیجه تالقی و برهم کنش دانش 

مددکاری اجتماعی در عرصه عمل اجتماعی است.

ســال ۹۱، در زلزله آذربایجان همراه جمعی از داوطلبان به قصد 

امدادرســانی در منطقه بودیم؛ در اکثر روســتاها با کودکانی مواجه 

شــدیم که فقط تا پایان مقطع ابتدایــی تحصیل می کردند. دختران 

بعد از پایان مقطع ابتدایی به کارهای خانه و به خصوص قالی بافی 

و پســران به کارهایی مانند کشاورزی و دامداری و چوپانی مشغول 

می شدند. مدرســه راهنمایی از برخی از این روستاها گاه بیش از ۱۰ 

کیلومتر فاصله داشــت و رفت وآمد به آن نیازمند وســیله نقلیه ای 

بود که حاضر باشد جاده خاکی را در زمستان بپیماید و نیز هزینه ای 

که طلب می کــرد عموما از عهــده والدین خارج می شــد. والدین 

بچه هــا اظهار کردند که بعد از لغو یارانه بنزین و افزایش قیمت آن 

و به تبع آن، افزایش هزینــه ایاب وذهاب، ادامه تحصیل در مقاطع 

باالتــر از عهده خانواده ها خارج شــد، همچنیــن خانواده هایی که 

به ســختی قادر به پرداخت این هزینه بودند نیز در اولویت بندی بین 

فرزندان ترجیح می دادند پسرانشــان برای ادامه تحصیل به روستای 

مجاور یا حتی شهر اعزام شــود. این مسئله در سیستان وبلوچستان 

نیز بارها مشــاهده شــد؛ در مناطق روســتایی هزینــه رفت و آمد به 

مــدارس بعد از مقطع ابتدایی برای فرزندان، جزء نیازهای اساســی 

و اولیه محســوب نمی شــود و در جایی که هزینه خوراک و پوشــاک 

خانواده و نیز تأمین بهداشــت و ســالمت کلیه درآمــد خانوارها را 

به خــود اختصاص می دهد رفتن به مدرســه در مقطع متوســطه 

برای اکثر کودکان روســتایی در مناطق محروم نوعی کاالی لوکس 

محسوب می شود. نگارنده همین موضوع را درباره مناطق روستایی 

هرمزگان، کهگیلویه و بویراحمد، بوشــهر، ایالم، کردستان و کرمانشاه 

نیز به دفعات از منابع موثق شنیده است.

مســئله دیگــری کــه در حــوزه آمــوزش و عدالت، چالشــی 

اساســی اســت، کیفیت آموزشی اســت. بر کسی پوشــیده نیست 

کــه درحال حاضر دانش آمــوزان مناطق بهره مند و مرفه یا نســبتا 

مرفه ازنظــر عملکرد تحصیلی در وضعیت بهتری به ســر می برند. 

هزینــه ای که والدین طبقه متوســط و باالی جامعــه برای آموزش 

کودکانشــان می کننــد از عهده خانواده هایی با متوســط درآمد یک  

میلیون تومان و کمتر خارج اســت. معمــوال معلمانی که عملکرد 

بهتری در آموزش دارند یا ازنظر ارزشــیابی های کیفیت کار، درجات 

باالیــی دارند در مدارس مناطق بهره منــد و حتی غیرانتفاعی ها به 

تدریــس می پردازند تا هم ازنظر درآمدی تأمین شــوند و هم ازنظر 

روانی در کار با دانش آموزانی که به  نظر مستعد و با پشتکار می رسند 

ارضای روانی بیشتری کسب کنند. در عوض معلمانی که به هر دلیل 

عملکرد آموزشــی خوبی ندارند به عنوان یک تنبیــه یا مجازات به 

مدارس مناطق حاشــیه ای یا محروم فرســتاده (تبعید) می شوند. 

این معلمان در کار با دانش آموزانی که محرومیت و حاشیه نشــینی 

تأثیرات سوئی را رویشان گذاشته، به خاطر نداشتن مهارت و آموزش 

کافی اقدام به رفتارهای عموما خشونت آمیز یا غیرمسئوالنه کرده و 

چرخه محرومیت، خشونت، نبود آموزش صحیح، ناکامی و مجددا 

محرومیت را بازتولید می کنند.

کــودکان و نوجوانانــی که تحــت تأثیر فقــر، انگیــزه و امید به 

پیشــرفت و تحصیل در آنها کمرنگ اســت و بــا توجه به وضعیت 

تحرک طبقاتی جامعه ای که در آن به سر می برند چشم انداز روشنی 

پیــش روی خود نمی بینند در تعامل بــا معلمانی که خود به نوعی 

طردشــدگان نظام آموزشی هستند، دچار یأس و سرخوردگی شده و 

زینب آژیراك
کارشناس ارشد مددکارى اجتماعى
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توسعه و 
عدالت آموزشی 
مفاهیمی زیبا 
و سانتی مانتال 
نیستند؛ آنها 
اصولی اساسی و 
نیازهای ضروری 
جامعه برای 
کاهش و حل 
مسائل اجتماعی 
هستند

دچار افت تحصیلی و ترک تحصیل می شوند.

نگاهــی به آمــار ۱۸میلیون نفــری جمعیت حاشیه نشــینی که 

در شــهریورماه امسال توســط وزارت رفاه اعالم شــد زنگ خطری 

جدی برای آینده جامعه را به صدا درمی آورد. باید در نظر داشــت 

که حاشیه نشــینی فقط به معنی زاغه نشــینی نیســت، بســیاری از 

مناطق مرکزی و اصلی شــهرها نیز انباشــته از جمعیتی است که 

به شــدت درگیر محرومیت و احســاس بی عدالتی است و مشاهده 

اختالف طبقاتی که در حال تبدیل شــدن به شکاف طبقاتی است به 

دو پاره شــدن جامعه به دو قشــر فقیر و غنی دامن می زند. امکانات 

شــهری و رفاهی و خدماتــی، عموما در مناطق حاشــیه ای همراه 

با بی نظمی، کیفیت پایین و نابرابر توزیع می شــود. مشــخصه دیگر 

مناطق حاشیه ای، حضور و فعالیت مشاغل غیرقانونی و نامشروعی 

اســت که به دلیــل درآمد بــاال، افــراد را جذب می کنــد. نوجوان 

۱۵ســاله ای را در نظر بگیرید که در ســال اول دبیرســتان با نمرات 

پایینی دچار افت تحصیلی شده است، وضعیت شغلی و اقتصادی 

خانواده اش چشــم انداز روشــنی برای رفاه به او نمی دهد، والدین 

او کارگرانی هســتند که به صورت قرارداد یک ساله مشغول به کارند 

و امنیــت شــغلی نیز ندارند، منزلــی اجاره ای و کوچــک در اختیار 

دارند، در دبیرســتانی درس می خواند که عموم دانش آموزانش را 

نوجوانانی در ســطح او تشــکیل می دهند که بــا روش های تربیتی 

مبتنی بر زور و قدرت نمایی رشــد کرده و خشــونت به عنوان راهبرد 

بقایشــان انتخاب شده، معلمان دبیرســتان با پیش فرض اینکه این 

دانش آموزان فاقد آینده و امید به پیشرفت اند در تدریس شان دچار 

یأس و ســرخوردگی هستند و همین مســئله باعث ایجاد و تقویت 

هویت شکســت در دانش آموزان و معلمان شده و کیفیت آموزشی 

بیش از پیش کاهش پیدا می کند. کادر اداری دبیرستان، با پیش فرض 

اینکــه این نوجوانــان همگی خشــونت ورز و نافرمان انــد از روش 

برخورد یک ســویه و از باال و مبتنی بر اعمال قدرت استفاده کرده و 

راه تعامل را بسته و نوجوانان را در نقش حاشیه ای بودنشان تثبیت 

می کنند؛ هیچ مشــاور یا روان شناســی معموال تالشی برای آموزش 

مهارت های زندگی به منظــور افزایش تاب آوری و کاهش رفتارهای 

پرخطر در این دانش آموزان را انجام نمی دهد. دانش آموزان معموال 

در وضعیت نابســامانی که در آن قــرار دارند تنها و رها شــده اند. 

سیاســت های اقتصادی_ اجتماعی دولت ها نیز عموما به افزایش 

تورم منجر شده و درآمد خانواده های این نوجوانان در برابر مخارج 

زندگی به تراز منفی می رســد و نوجوانان با انباشتی از خواسته ها و 

نیازهایی مواجه می شوند که نظام خانواده و نظام درآمدی مشروع، 

توانایی پاســخ گویی به آن را ندارد. ارزش های جامعه کل که توسط 

رســانه ها تبلیغ می شــود و شــامل رفاه و پیشــرفت و تحصیالت و 

طبقات اجتماعی باالست، اجتماعات حاشیه ای را تحت فشار روانی 

قرار داده و نوجوانان، آگاهانه یا ناخودآگاه به ســوی ارضای نیازها 

و رســیدن به ارزش های جامعه مسلط و مرفه حرکت کرده و چون 

ابزارهای مشــروع جامعه مانند کار شــرافتمندانه و درآمد مشروع 

والدیــن در برابر این بمب نیازها کارایی خود را از دســت داده، خود 

فرد دســت به تمهید راهبردهای جدیدی می زند که می تواند شامل 

ترک تحصیل و رفتن به بازار کار شود و چون مشاغل رسمی و قانونی 

همچنان با کمبود درآمد مواجه اند، روی آوردن نوجوانان به مشاغل 

کاذب و غیرقانونی دور از ذهن نیست.

 در مقابــل نوجوانی را در نظر بگیرید از طبقه متوســط یا مرفه 

جامعه که توســط والدینشــان در دبیرســتانی غیرانتفاعی و ممتاز 

ثبت نام شده اند؛ چنین مدارســی به خاطر امتیازات مادی باالیی که 

بــرای معلمان قائل اند معموال معلمانی را جذب می کنند که از نظر 

کیفیت کار آموزش، عملکرد و بازدهي باالیی دارند. عالوه بر ساعات 

عــادی و معمول آموزشــی، چنین مدارســی معمــوال کالس های 

فوق برنامه ای هم برای دانش آموزان در نظر می گیرند که از عملکرد 

درسی دانش آموزان اطمینان حاصل کنند. والدین این دانش آموزان 

با توجه به ســطح درآمدی باالیی که دارند مجبور به اولویت بندی 

نیازهایشــان بر مبنای خوراک، پوشــاک، مســکن و آموزش نیستند. 

ارزش هــای کلی جامعه شــامل رفاه، پیشــرفت و ادامه تحصیل با 

ابزارهایی که در اختیار دارند -شــامل امکانات اقتصادی_اجتماعی 

خوب و مناســب- در هماهنگی کامل به سر می برد. در این مدارس 

معموال مشــاوران و روان شناســانی برای بررســی وضعیت روانی 

اجتماعی دانش آمــوزان حضور دارند که مســائل روانی اجتماعی 

احتمالی دانش آموزان حل و فصل شــود و در پایان ادامه تحصیل و 

تحصیــالت عالیه برای چنین دانش آموزانی نــه امید که موضوعی 

مسلم و وظیفه ای عادی به شمار می رود.

توســعه و عدالت آموزشی مفاهیمی زیبا و سانتی مانتال نیستند؛ 

آنها اصولی اساســی و نیازهای ضروری جامعه برای کاهش و حل 

مسائل اجتماعی هستند. الزم به ذکر است که مسائل اجتماعی مانند 

فقر و نابرابری و حاشیه نشــینی اگر با رویکردهای جامعه شناسانه و 

روان شناسانه ارزیابی دقیق نشــود و اگر برنامه های جامع و دقیقی 

بــرای کاهــش آنها تهیــه و اجرائی نشــود، تبدیل بــه بحران های 

اجتماعی خواهد شــد که انســجام اجتماعی را به خطر انداخته و 

جامعه را به ســوی فروپاشی خواهد برد. تعهد به برقراری عدالت، 

نه یک شــعار و آرمان صرف که یک ضرورت اساســی و مهم است 

کــه اگر به دیدی واقع گرایانه به آن نگریســته شــود می تواند منجر 

به توقف رشد مسائل و آســیب های اجتماعی شود. این موضوع بر 

عهده دولت اســت که با یاری گرفتن از متخصصان جامعه شــناس 

و روانشــناس و مــددکاران اجتماعی به مطالعــه وضعیت واقعی 

جامعه پرداخته و هرچه ســریع تر نسبت به کاهش و حل مسائل و 

آســیب های اجتماعی موجود اقدام کند. در کار با مسائل اجتماعی 

نیاز بــه آرمانی کلی و عملکــردی واقع گرایانــه و حداکثری طلب 

می شود.

نظام آموزش وپــرورش به عنوان نهادی که وظیفه جامعه پذیری 

ثانویــه افــراد جامعه را بــر عهده دارد در بروز و تشــدید مســائل 

اجتماعــی نقشــی اساســی دارد و در صورتی که نتواند خــود را با 

مســائل روز جامعه هماهنگ کند و واقع گرایانــه و عمل گرایانه به 

بازتعریــف وظایفش نپردازد جزء اولین مقصران در آســیب پذیري 

احتمالی جامعــه در آینده خواهد بود. همچنان که اگر دولت ها به 

این نهاد به عنوان ســربار دولــت و مصرف کننده صرف بودجه نگاه 

کننــد و درصدد صرفه جویی های بی رویه در آموزش وپرورش برآیند 

این نهاد بیش از پیش تضعیف می شود. دولت ها باید در نظر بگیرند 

هر هزینه ای در نهــاد آموزش وپرورش در واقع یک ســرمایه گذاری 

بلند مدت با بازده مؤثر و تضمینی اســت که نســلی تربیت شــوند 

به منظــور برعهده گرفتن نقش ها و وظایفی که جامعه را به ســوی 

برابری و رفاه همگانی سوق دهند.
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معموال در 
بودجه ریزي 
آموزش وپرورش 
و پیش بیني 
بودجه هاي 
سنواتي میزان 
کسري هاي 
سنوات قبل دیده 
نمي شود

گفت و  گو با سید محمد بطحایي
تمرکززدایی ناتمام

 مهم ترین مطالبه وزارتخانه در بودجه ۹۵ و برنامه ششم چیست؟  �
ممنون از فرصتي که گذاشــتید و امیدوارم درج این مباحث و مطالب در 

نشریه وزین «شرق» منتج به این شود که افکار عمومي و آحاد مردم شناخت 

دقیق تري را نسبت به وزارت آموزش وپرورش و چالش هاي فراروي آن پیدا 

کنند. از یك قضاوت ساده سؤال شما را پاسخ مي دهم. یکي از مشکالت مزمن 

در نظام بودجه ریزي آموزش وپرورش که مربوط به چند سال قبل هم نیست 

و متأســفانه یك مشکل مزمن است، این اســت که معموال در بودجه ریزي 

آموزش وپرورش و پیش بیني بودجه هاي سنواتي میزان کسري هاي سنوات 

قبل دیده نمي شود؛ یعني این گونه مفروض مي شود که کسري هاي مربوط 

به سنوات قبل، از محل بودجه هاي جاري تأمین و پرداخت خواهد شد. این 

براي دستگاهي که حدود ۹۹ درصد از بودجه اش هزینه هاي پرسنلي است 

آن چنــان پیکره نظام بودجه آموزش وپــرورش را متخلل مي کند که باعث 

مي شود دســت اندرکاران نظام بودجه آموزش وپرورش دائما به حل و فصل 

مسائل روزمره بپردازند و نه کارهاي دیگر. یعني اصال به کارهاي استراتژیك 

مجال اندیشــیدن پیدا نمي کنند. جالب اینجاســت وقتي من این مسئله را 

مطرح مي کنم منظورم کســري هایي اســت که مورد تأیید سازمان مدیریت 

هم هست، نه کســري هایي که مورد ادعاي وزارت آموزش وپرورش است؛ 

یعني حتي کسري هایي که سازمان مدیریت بر اساس چارچوب ها و نظامات 

خود تعییــن مي کند هم در نظام بودجه اي دیده نمي شــود. به همین دلیل 

وقتي شــما برمي گردید و نیمرخ میزان عملکــرد بودجه با بودجه مصوب 

را در ســال هاي گذشته مقایســه مي کنیم همواره فاصله بین این دو وجود 

داشــته و متأســفانه این فاصله مدام در حال افزایش است؛ بنابراین اولین 

مشکل ما این است و به دنبال این هستیم که حتي اگر دوستانمان در سازمان 

مدیریت متقاعد شوند در بودجه سال ۹۵ یك ردیف اختصاصي براي تأمین 

کســري هاي بودجه یعني آنچه تا به حــال عقب افتاده اســت، یك ردیف 

اعتباري خاص براي این موضوع پیش بیني کنیم که وقتي سال ۹۵ را شروع 

مي کنیــم بدانیم چه مقدار اعتبار داریم و در کنار اعتبار جاري مان چه میزان 

اعتبار براي کســري هاي ســنوات قبل داریم. به نظرم این مدل یك انضباط 

بودجه اي را بر آموزش وپرورش حاکم خواهد کرد؛ یعني مقید خواهیم شد 

که از محل بودجه جاري مان یعني بودجه ســنواتي سال ۹۵ مشخصا براي 

برنامــه تمرکززدائی تدوین شــد اما دراســتانه اجرا متوقف 
شــد.این یکی از عبارتهای کلیدی معاون توســعه مدیریت 
و پشــتیبانی وزارت آموزش و پــرورش در گفتگو با ویژه نامه 
عدالت آموزشــی اســت.وی در زمان یکســاعته گفتگو که 
باوجود انبوه مشــغله های کاری و مدیریتی انجام شد کسری 
بودجه ۴۵۰۰ میلیارد تومانی وزارتخانه درسال ۱۳۹۴،طراحی 
و اجرای نظام انگیزش و ارتقاء بهروری، طبقه بندی مدارس 
ازحیث برخــورداری از اســتانداردهای کیفــی و محیطی، 
سیاســتهای ارتقاء رفاه عمومی معلمان و .... بخش مهمی از 
سیاســتهائی است که ســید محمد بطحائی قائم مقام وزیر و 
مدیر کل دفتر وزارتي بعنــوان اقدامات تامین کننده عدالت 

آموزشی معرفی می کند. 
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این براي 
دستگاهي که 

حدود ۹۹ درصد 
از بودجه اش 

هزینه هاي 
پرسنلي است 

آن چنان پیکره 
نظام بودجه 

آموزش وپرورش 
را متخلل مي کند 

که باعث مي شود 
دست اندرکاران 

نظام بودجه 
آموزش وپرورش 

دائما به 
حل و فصل مسائل 
روزمره بپردازند و 

نه کارهاي دیگر

برنامه هایي که با سازمان مدیریت به توافق رسیده ایم هزینه کنیم. این گامي 

جدي براي انضباط بودجه اي اســت. نبایــد از برنامه ها اعتباري را که براي 

کسري هاي سال قبل بخواهیم تأمین کنیم جدا کنیم. این مهم ترین موضوع 

است که در بودجه ۹۵ به دنبال آن هستیم.

 رقم کسري تان چقدر است؟  �
بســته به اینکه چه اقالمي را جزء کســري حســاب کنیم پاسخ متفاوت 

اســت. بعضي دوستان ما در رسانه هاي مختلف مصاحبه مي کنند و به این 

نکته ظریف توجه نمي کنند؛ مثال وقتي آقاي وزیر در مصاحبه اي مي فرمایند 

ما پنج هزار میلیارد تومان کســري داریم، منظورشــان مطالباتي اســت که 

بخشي شامل مطالبات پرســنلي، مدارس قلع و قمعي، احکام دادگاه ها که 

مالــکان احکامي را گرفته اند و مدرســه را مي خواهند یا از وجوه آب و برق 

و گاز و هزینه هاي جاري مدرســه که به وزارت نیرو بدهکار هســتیم شامل 

مي  شــود. بنابراین عدد دقیقي که بخواهم در سال جاري عرض کنم به نظر 

مي آید حدود هزار و ۵۰ میلیارد تومان فقط پاداش بازنشســتگان ســال ۹۳ 

را بدهکار هســتیم و این در حالي است که قریب ۶۵۰ میلیارد تومان هم از 

بودجه ســال ۹۵ را هم براي مطالبات ســال قبل تنخواه گرفته ایم؛ درواقع 

درحال حاضر هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان از مطالبات سال قبلمان براي این دو 

مورد کســر داریم. پیش بیني من براي سال جدید ۴۵۰۰ میلیارد تومان است 

که مشتمل بر همه اقالم بدهي است که باید پرداخت کنیم.

 در مورد برنامه ششم هم توضیح بفرمایید.  �
یکي از مهم ترین هدف هاي ما در برنامه ششــم بحث عدالت آموزشي 

اســت. فاصله بین کیفیت مدارس را در مناطق مختلف باید کاهش دهیم 

و مدارســي که از کیفیت پایین تري برخوردارند بتوانند به میانگین کشــوري 

نزدیك شوند. این به نوعي یکي از مصادیق عدالت آموزشي تلقي مي شود. 

در کنار این موضوع نیاز داریم یکسري اختیارات و اجازه هایي را از قانون گذار 

بگیریم که با استفاده از آن بتوانیم تمرکز خودمان را در تصمیم گیري کاهش 

دهیم و بهره وري منابع را افزایش دهیم. درحال حاضر تالش هایي که براي 

ارتقاي بهره وري داریم بخش عمده اي به دلیل قوانین دســت و پاگیر باعث 

مي شــود نتوانیم در این حــوزه گام هاي جدي برداریم یــا در زمینه کاهش 

تمرکز هم در راســتاي ارتقاي بهره وري اســت. باید تمرکز را کاهش دهیم 

که بهــره وري باال برود. تمرکز شــدید در تصمیم گیري باعث شــده کارایي 

منابع انســاني، فیزیکي و کالبدي متأســفانه کاهش پیدا کند. باید صادقانه 

عرض کنم که توانایي آموزش وپرورش در ســطح مناطق آموزش وپرورش 

و سطح اســتان ها اگر بیش از ستاد نباشــد کمتر هم نیست. متأسفانه این 

حلقه بسیار بسته و سنگیني که در حوزه تصمیم گیري نظامات مختلف در 

آموزش وپــرورش ایجاد کرده ایم باعث تلف شــدن بخش عمده اي از منابع 

شــده. هدر رفتن منابع ازیک طرف و نســخه هاي واحد و یکسان براي همه 

مناطق با اقتضائات متفاوت باعث مي شود خالقیت و نوآوري در حل مسائل 

کاهــش پیدا کند. بنابراین هم بهره وري به دلیل تمرکز شــدید پایین آمده و 

هــم خالقیت و نــوآوري براي یافتن راه هاي جدید در برون رفت از مســائل 

آموزش وپرورش کور شــده و اجازه بروز و ظهور پیدا نمي کند. در بســیاري 

از مناطق حتي مناطق دورافتاده که به ظاهر این طور تلقي مي شــود که در 

این منطقه نیروي انساني توانمندي که بتواند تصمیم گیري کند نداریم اما از 

نزدیــك که مراجعه کنیم مي بینیم آن چنان نیروي مبتکر و عالقه مند وجود 

دارد که در بسیاري از زمینه ها نیازي ندارند صبر کنند تا ما از ستاد نسخه هاي 

حل مســائل را تهیه کرده و برایشان بفرستیم؛ فقط باید این اختیار را به آنها 

داد تا براي حل مســئله تصمیم و عمل کنند. در برنامه ششم به دنبال این 

هســتیم که اگر قانون گذار به ما اجازه دهد اعتبارات دولتي هر منطقه را در 

اختیار خودش قرار دهیم و با اختیاراتي که دارد بتواند در مشارکت و افزایش 

بهره وري منابع مورد نیاز خود را به دست بیاورد و آموزش وپرورش را از این 

گره کور و مزمن که در آن گیر کرده نجات دهد.

 بحث مالي را اشــاره کردید که کاهش تمرکز به سود ماست. در بحث   �
منابع انساني چطور؟ وقتي اختیارات منابع انساني در مرکز تصمیم گیري 
مي شود فشارهاي مناطق که در یك سیستم پارلماني به صورت استیضاح 
مطرح مي شود باال مي رود و بي ثباتي در مدیریت کالن ایجاد مي کند. البته 
ممکن اســت منافعي هم داشته باشــد. آیا کاهش تمرکز در حوزه منابع 

انساني هم هست؟
وقتي از کاهش یا نبود تمرکز صحبت مي کنیم باید به یك اصل بسیار مهم 

توجه کنیم که همواره جلوي چشممان باشد؛ اصل توازن اختیار با مسئولیت؛ 

یعني این اصل تا به حال همه تالش هایي که در سال هاي گذشته براي کاهش 

تمرکز شــروع کرده و گاهي تا جایي هم جلو رفته ایم کم توجهي به این اصل 

باعث شــده تالش ها عقیم بماند. این اصل مي گوید شــما وقتي اختیار را به 

یك مرجع پایین تر تفویض کردید، متوازن با اختیار باید مســئولیت هم داشته 

باشــد. به عبارت دیگر وقتي ضوابط به کارگیري و ســازماندهي نیروي انساني 

را به مناطق تفویض کردیم تا اینجاي کار خیلي پســندیده اســت و به نوعي 

روشــنفکرمآبانه اســت اما بخش دوم؛ اینکه آن منطقه آیا در قبال خطاهاي 

تصمیم خودش هم مســئول خواهد بود یا وزیر باید جواب گو باشد؟ در نظام 

سیاسي کشــورمان متأســفانه به این اصل کمتر توجه کرده ایم. دوباره تأکید 

مي کنــم این نکته بــه نظر بنده یکي از مهم ترین علــل ناکامي ما در تفویض 

اختیار اســت. خاطرتان هست در ســال هاي قبل در دولت هاي ششم، هفتم 

تالش هایي براي تفویض اختیار و کاهش تمرکز اتفاق افتاد اما به تدریج دوباره 

متمرکز شدند. یکي از دالیل این بود که به محض اینکه در یك استان یا مدرسه، 

یك مدیر مدرسه که اختیاري براي تصمیم گیري در یك زمینه را داشت، وقتي 

خطا مي کرد به جاي اینکه پاســخ گو باشــد، وزیر آموزش وپرورش باید پاسخ 

مي داد و مسئولیت کماکان روي دوش وزیر بود. این در ساختار سیاسي کشور 

ما باید مورد توجه و اصالح قرار بگیرد. ممکن اســت وزیر را مورد سؤال قرار 

دهیــم که تو چرا این اختیار را به فردي فاقــد صالحیت دادي اما اگر آن فرد 

صالحیت داشــت و در تصمیم گیري خطا کرد خودش باید پاســخ گو باشــد. 

این نکته بســیار مهمي در کاهش تمرکز است و اگر به آن توجه کنیم همان 

مسیري را مي رویم که افراد قبلي هم رفتند. کاهش تمرکز در کشور ما خیلي 

هزینه بر بوده اعم از هزینه هاي انساني و مالي فراوان و خیلي عمر کشور را به 

خود مصروف داشته است. اگر به این آسیب شناسي توجه نکنیم دوباره همان 

مســیر قبلي را که طي شده و موفق نشده اند اجرا خواهیم کرد و تا جایي هم 

موفق مي شــویم، اما باز هم برمي گردیــم. یکي از نکاتي که در کاهش تمرکز 

خیلي به آن توجه مي کنیم این اســت که شــما ممکن است بخواهید تمرکز 

را کم کنید و اختیارات را از ســطوح باالتر به سطوح پایین تر تفویض کنید اما 

معلوم نیست کساني که در ســطوح پایین تر هستند این اختیارات را بپذیرند. 

دادن اختیارات یك حرکت اســت و پذیرفتن اختیارات ۵۰ درصد کار اســت. 

قبــال به این مورد توجه نمي کردیم؛ مثال ما بخشــنامه هایي را تهیه مي کنیم، 

کما اینکه قبال هم این کار را کردیم، مثال بخشــنامه اي سه صفحه ای را تهیه 

کردیــم و گفتیم از فردا مواردي که ذکر کرده ایم را در ســتاد انجام نمي دهیم 

و مواردي را به عهده استان و منطقه گذاشتیم. معلوم نیست نیروهاي ما در 

استان این اختیارات را بپذیرند و از آنها به نفع پیشرفت هدف ها استفاده کنند 

کمااینکه امروز بعد از گذشت حدود ۱۰، ۱۱ سال از بخشنامه اي که عرض کردم 

فرستادیم، به تدریج همه بندها مجددا برگشت چون رئیس منطقه مي گفت 

من این اختیار را دارم اما اگر شــما بخواهید تصمیم بگیرید چه کار مي کنید؟ 
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فاصله بین 
کیفیت مدارس 
را در مناطق 
مختلف باید 
کاهش دهیم 
و مدارسي 
که از کیفیت 
پایین تري 
برخوردارند 
بتوانند به 
میانگین کشوري 
نزدیك شوند. 
این به نوعي 
یکي از مصادیق 
عدالت آموزشي 
تلقي مي شود

در واقع غیرمســتقیم مي خواست ما را درگیر راه حل انتخابي کند. (زمان آقاي 

حاجــي مطالعه خیلي جدي صورت گرفت که چه نوع وظایفي را مي توانیم 

از حوزه ســتادي جدا کرده و به اســتان بدهیم و چه وظایفي را از استان جدا 

کرده به منطقه و مدرســه بدهیم. بخشنامه مفصلي حاصل این مطالعه بود 

که به چندین مورد اشاره شــد و براي استان هاي دوره هاي آموزشي گذاشته 

شــد و کار شــروع شد اما در ســال هاي بعد به دلیل نپذیرفتن اختیار از سوي 

مراجع مربوط مجددا اختیارات به سطوح قبلي خودش برگشت؛ یعني اختیار 

را پس زدند. مجددا بخش عمده اختیارات در رأس هرم و در ســتاد متمرکز 

شــد.) تأکید مي کنم که ویژگي هاي فرهنگ ســازماني در آموزش وپرورش با 

فرهنگ سازماني در دیگر سازمان ها خیلي متفاوت است. اگر فکر کردیم با یك 

بخشنامه توانستیم تمرکز را کاهش دهیم کامال خطاست. شروع با بخشنامه 

اســت اما پیش نیازهایي را اقتضا مي کند که حتما باید به آنها توجه کنیم در 

غیر این صورت حرکت جدید هم مثل حرکت هاي قبلي با شکســت و ناکامي 

مواجه خواهد شد.

 به بحث عدالت آموزشي برگردیم. اینکه عدالت در کمیت به مقدار   �
خوبي برقرار شــده و باید روي شــکاف کیفي کار کنیم. به نظر مي آید دو 
آیتم قابل تأمل اســت. پیشــنهادي که جــزء جمع بندي هاي کنفرانس 
اول توسعه واحدهاي آموزشــي بود این بود که به لحاظ سخت افزاري، 
آموزش وپرورش یك آیین نامه شفاف منتشــر کند و مدارس را به چهار 
 ICT درجه تقسیم کند به لحاظ اســتاندارد سالمت، کالبدي، استاندارد
 و فناوري اطالعات و اســتاندارد تفریحي و ورزشــي که هر ســال آمار 
شفاف را منتشــر کند. نظرتان در این مورد چیست؟ آقاي فاني گفتند ما 
شفافیت آماري را خیلي دوســت داریم و توضیح بیشتري ندادند. دوم 
اینکه ســاختاري مشابه وزارت بهداشت یا کشتي راني و حمل و نقل بوده 
و هست، مشــوق هاي مالي را در نظر بگیریم که افراد قوي تر در مناطق 

محروم تر مشغول به کار شوند.
عدالت آموزشــي یك بحث بســیار قدیمي اســت و متأســفانه گاهي 

از آن اســتفاده ابــزاري مي شــود. گاهي بــراي اینکه وانمــود کنیم نظام 

آموزش وپرورش مترقي داریم از واژه بســیار وزین و اصیل عدالت آموزشي 

اســتفاده مي کنیم؛ اما واقعیت این اســت که در زمینه عدالت آموزشي به 

معناي حداقل کیفیت برابر در مدارس هستیم. چون پوشش تحصیلي ما در 

مناطق مختلف به ویژه در دوره آموزش عمومي در سطح نسبتا قابل قبولي 

در مقایســه با کشورهاي دیگر اســت، اما مي خواهم بگویم این نابرابري در 

کیفیت آموزشــي هم یکي از مصادیق دقیق عدالت آموزشــي است. وقتي 

وارد یك مدرســه برخوردار در یك منطقه مي شــوید امکانات اعم از نیروي 

آموزشي و سایر منابع با یك مدرسه دیگر که در یك منطقه دورتر است برابر 

نیســت اما هر دو اینها تابلو مدرســه و نیمکت و میز و معلم دارد اما وقتي 

تفاوت ها خیلي زیاد اســت بنابراین ظاهرا ممکن اســت اینها با هم تفاوتي 

نداشته باشند اما الیه زیرپوســتي نظام آموزشي ما نابرابري زیادي دارد. در 

منطقه سیستان و بلوچستان بودم و به شهرستان میرجاوه سر زدم، متأسفانه 

بخشــي از نبود اطالعاتي که اشــاره کردید اعم از اطالعات کمي و کیفي این 

اســت که مردمي که معموال در مناطق کم برخوردار هســتند چون به آن 

وضعیت قانع هســتند در نتیجه گزارش هاي شــفافي به جز مجاري رسمي 

منعکس نمي شود. حتي رســانه هاي ارتباط جمعي هم به نظرم در ایفاي 

این وظیفه خوب عمل نمي کنند؛ مثال اگر یك مدرسه در منطقه مرفه تهران 

به دلیل خرابي شوفاژ سرد باشد بالفاصله تمام خبرهاي مندرج در رسانه ها 

منتقل مي  شود که شش نفر از دانش آموزان این منطقه سرما خورده اند؛ اما 

وقتي به شهرستان هاي میرجاوه، سراوان و خاش مراجعه مي کنید مي بینید 

بچه هــا در حداقل امکانات آموزشــي و کیفیت نیروي انســاني در مضیقه 

هستند اما هیچ عکس العملي اتفاق نمي  افتد. این یکی از دالیلي است که 

حکومت و حاکمیت، ِاشــراف کافي را بر ابعاد آشــکار و پیداي این موضوع 

پیدا نمي کند و از این منظر رسانه هاي ارتباط جمعي رسالت بزرگي دارند که 

باید این نابرابري ها را نشان دهند. اگر مدارسمان را طیفي از مدارسي که در 

منطقه قرمز هستند (منظور مدارسي که حداقل امکانات را ندارند) مناطقي 

که در منطقه ســفید هســتند (بینابین امکاناتي را دارند) و مدارسي که در 

منطقه سبز هستند (مناطق پیشرفته) طبقه بندي کنیم این نیمرخ دائما در 

گزارش هاي ساالنه آموزش وپرورش منتشر شود.

 درحال حاضــر وزارت راه تقاضاي بودجه کرده اســت و جاد ه هاي   �
کشور را ازنظر کارایي و شــرایط به پنج درجه تقسیم کرده اند. اگر وزارت 
آموزش وپرورش گزارش علني به تفکیك استان ها بدهد بودجه اي را که 

مي خواهد دریافت کند هم خیلي شفاف خواهد بود.
این خأل را تأیید مي کنم. البته طرح هایي از گذشــته قرار بود شروع شود 

اما انجام نشد. رتبه بندي مدارس به نوعي همان طبقه بندي کردن بر اساس 

مؤلفاتي بود که اشاره کردید. باید بدانیم از ۱۰۵ هزار مدرسه چند درصد در 

مناطق خطر هستند و اگر اعتباراتمان کم است باید اعتبارات را در آن مناطق 

متمرکــز کنیم. بایــد بدانیم چند درصد از مدارس هســتند که در آنها جاي 

خالي دولت را اولیا پر کرده اند و مي توانیم فعال ذهنمان را از آنها جدا کنیم 

و به مدارس مناطق خطر بپردازیم؛ البته این طبقه بندي را در اختیار نداریم. 

در ابتــداي عرایضم گفتم حدود ۹۹ درصد از اعتبــارات ما عینا هزینه هاي 

پرسنلي است یعني متأســفانه اعتباراتي نداریم که بتوانیم به منطقه قرمز 

بیشتر توجه کنیم این بدترین شرایط براي نظام آموزش وپرورش است. از این 

فرصت استفاده مي کنم و مي  گویم براي اینکه آموزش وپرورش را وادار کنیم 

ولو شــده اعتبارات اندك را صرف منطقه قرمز کنــد و دولت را متوجه این 

وضعیت کنیم که در نظام آموزش وپرورش کشــور مدارسي ولو کم هستند 

که از حداقل امکانات بي بهره هســتند؛ راه این است که یك ردیف اعتباري 

جداگانه و مستقل در قانون بودجه براي توسعه عدالت آموزشي پیش بیني 

کنیم؛ اما وجود ردیف اعتباري مســتقل باعث خواهد شد آموزش وپرورش 

در پایان هر سال مالي مکلف به ارائه گزارش عملکرد باشد. شاید به عنوان 

یك مدیر مالي اداري، گفتِن این حرف برایم سنگین باشد که بگویم ولو اینکه 

از ردیف هــاي دیگر آموزش وپرورش این پول جدا شــود و در ردیف اعتباري 

مســتقلي قرار بگیرد ارزش این را دارد که به مناطق کم برخوردار یا عدالت 

آموزشي و توسعه کیفیت آموزشي توجه کنیم و به عنوان یك موضوع جدي 

از جایي آغاز کنیم.

 فرض کنید سازمان مدیریت ردیف بودجه مستقل را قبول کند و منابع   �
مالي پایداري هم ارائه کند. آیا از اینکه آمار مدارس تولید شود و به تفکیك 

استان ها اعالم شود حمایت مي کنید.
دقیقا. سال گذشته کاري را شروع کردیم که در نیمه راه متوقف شد. حتما 

اطالع دارید که در بســیاري از کشورهاي پیشرفته همه ساله گزارش ساالنه 

تهیه مي شود که سند رسمي است و مبناي رجوع براي گزارش هاي مختلف 

در آن زمینه اســت. حدود یك سال روي چارچوب این گزارش کار کردیم که 

این گزارش ســاالنه بتواند چهره روشــني را از عملکرد آموزش وپرورش هر 

ســال ارائه دهد. ببینیم هر سال نسبت به سال قبل چه شرایطي داریم. این 

طرح به دالیلي متوقف مانده اســت. سؤال شما را با قوت تأیید مي کنم که 

برنامه ریزي در آموزش وپرورش درحال حاضر از نبود چنین گزارش هایي در 

رنج است و قضاوت هاي عیني را به قضاوت هاي ذهني تبدیل مي کند و راه 

ادعاها را باز مي کند.


