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تحليلي بر انسجام نظریه عدالت در خطمشيهاي آموزشي جمهوري اسالمي ایران؛
رویکرد ارزیابي نظریة برنامه


حسن دانایيفرد

دريافت0815/15/11 :


محمدصادق ترابزاده جهرمي

پذيرش0815/10/10 :

چکيده

سازوکار کليدی تحقق اهداف غايي در حوزة آموزش و پرورش ،خطمشيهای عمومي آن
حوزه هستند .عدم اتقان مباني نظری و از سوی ديگر ،عدم انسجام کارکردی اين خطمشيها،
از جمله چالشهای نظام آموزش و پرورش است .بيترديد کيفيت خطمشيهای آموزشي بر
نظريه برنامه چنين خطمشيهايي استوار است .يکي از نظريههای خطمشيهای آموزشي،
نظرية عدالت است .اين بدان معناست که پشتوانة خطمشيهای آموزشي ،نوعي نظرية عدالت
ضمني يا مصرح است.
هدف اين پژوهش تحليل انسجام نظرية عدالت مورد اشاره با روش ارزيابي نظريهة
برنامه است .مدل منتخب در روش ارزيابي نظرية برنامه ،تلفيقي از مدل «تحليل منطق» و
مدل «ماتريس واقعگرا» است .نتاي پژوهش مؤيد آن است که از زاويهة عناصهر مهاهوی
عدالت (نياز ،تالش ،حق ،بيطرفي ،توازن ،مساوات و زمينه) ،شاهد نوعي ضعف انسهجام
نظری بين دو بسته خطمشي آموزشي (دولتي ،غيردولتي) هستيم.
واژگان كليدي

نظريههای عدالت ،ارزيابي نظرية برنامه ،ادارة دولتي مدار  ،غيردولتي مدار

 استاد دانشگاه تربيت مدر

 دانشجوی دکتری مديريت دولتي دانشگاه امام صادق(ع) ،نويسنده مسئول torabzadeh1404@gmail.com
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مقدمه

سير تطور تاريخي نشان ميدهد که عدالت بهعنوان نوعي ارزش ،بازتاب وضهعيت مطلهوب
جوامع بوده است .چگونگي ترسيم اين وضع مطلوب ،مبنهای شهکلگيهری نهادهها ،روابهط،
ساختارها و نظام تعاملي مختلفي در بين افراد بشر شهده اسهت .تحقهق ايهن آرمهان جهز بها
حرکتي هماهنگ در همه عرصههای «عمل اجتماعي» ميسر نخواهد بود؛ زيرا درهمريختگهي
اعمال خطمشي در اين حوزه ،مأخذ موازی کاریها و همينطور انحراف از اههداف و عهدم
اثربخشي از يک سو و خنثي شدن يک اقدام توسط سهاير اقهدامات از سهوی ديگهر اسهت.
وجود يک نظريه واحد موجب خواهد شد که محوريت اقدامات در حهوزه اجهرای عهدالت
حف شده و کليت سيستم ،هدف واحدی را دنبال کند.
يکي از حوزه های اجتماعي عمل عدالت ،حوزه تعليم و تربيهت و بههصهورت خهاص،
نحوه اداره مدار

است که به نحو مستقيم در وضعيت نهايي توزيع بهرهمندیها ،فرصتها

و قدرت در جامعه تأثير ميگذارد و از سويي رشهد فهردی انسهانهها را نيهز متهأثر از خهود
ميسازد .در واقع اداره مدار  ،از دو حيث به عدالت مرتبط است:
 .1حيثيت اول آنکه دسترسي به سطحي از آموزش با کيفيتهي مشهخص ،مهيتوانهد بهر
نحوه زندگي ،شغل و  ...فرد در جامعه تأثير گذاشته و آتيه وی را دستخوش تغيير سازد.
 .2حيثيت دوم آنکه فرد استعدادهای بالقوهای دارد که بخش عمده آن در نظام تعلهيم و
تربيت رسمي مورد توجه قرار گرفته و از طريق سازوکار مدرسه و آموزش و پرورش امکان
شکوفايي مييابد.
تحقق عدالت اجتماعي در اين عرصه ،برنامهريهزیههای کوتهاه و بلندمهدت دقيقهي را
مي طلبد که بر يک خط سير واحد حرکهت کهرده و جهتهي يکسهان را دنبهال کنهد؛ چراکهه
مجموعه اقدامات ساليان متمادی در صورتي که مکمل يکديگر نبوده يا حتهي معهارض ههم
باشند (درهمريختگي) ،هرگز هدف و آرمان نظام تعليم و تربيت را محقق نخواهند سهاخت.
نظام جمهوری اسالمي ايران نيز ملهم از نگاه اسالمي خود ،تحقق عدالت اجتماعي را الزمهه
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حرکت بهسهوی توحيهد دانسهته و چنانکهه از کهالم رهبهران آن برمهيآيهد ،عهدالت اصهلي
جداييناپذير در حرکت انقالب اسالمي است .حال که دههه کنهوني بها عهدالت و پيشهرفت
نامگذاری شده است ،نيل به اين ارزش ،بيشازپيش اهميت يافته است.
موضوع ناهماهنگي در مداخلههای اجتماعي 1را ميتوان از ابعاد گوناگون مورد بررسي
قرار داد :تعارض مباني فلسفي ،تعارض نظريهه برنامهه ،عهدم مالحظهه اقتضهائات اجرايهي،
ناهماهنگ ي در اجرا و ....بخش عظيمي از ناکامي نظام آموزشي ،به عدم شهفافيت فلسهفه يها
مکتب فکری منسجم عقبه خطمشيهای اين نظام است .بيتهوجهي بهه تهدقيق ايهن مکتهب
فکری ،باعث شده است تا مسئوالن در برخورد با دستاوردهای ديگران بهويژه غرب ،بهدون
توجه به آثار و مباني نظری ،اقدام به اقتبا

کرده و چندی بعد ،جامعه را متحمهل مضهرات

آنها کنند (زيباکالم ،1331 ،ص .)155وامگيری اصول ،اهداف و مباني آمهوزش و پهرورش
از کشورهای پيشرفته در گذشته ،آموزش و پرورش ايران را از بنيادهای نظری مؤثر بيبههره
ساخته است .تغييرات پيدرپي نظام آموزشي در هشتاد سهال گذشهته (تقريبهاً ههر  15سهال
يکبار) حکايت از نهاتواني مهديريت نوسهازی آمهوزش و پهرورش و فقهدان روششناسهي
اصالحات آموزشي دارد .فرايند تصميمسازی در مديريت آموزشي معموالً از بهاال بهه پهايين
شکل گرفته است .زيرساختهای فرهنگي ،اجتماعي و تمهيدات جامعهشهناختي اجهرای آن
کمتر مورد توجه قرار گرفتهاند و اغلهب تحهت تهأثير تحهوالت سياسهي ايهران بهوده اسهت
(سههرکارآراني ،1332 ،ص .)373از سههوی ديگههر عههدم حاکميههت يههک نظريههه واحههد در
برنامهريزی موجب شده است تا خطمشيگذاران اين حوزه ،مجموعهای از خهطمشهيهها را
ابالغ کنند که در عمل ناهماهنگي اعمال خطمشهي را بهه دنبهال دارد (نفيسهي و عبهداللهي،
 ،1379ص .)57در مجموع بايد توجه داشت که نبود مبنهای نظهری يکهي از موانهع اجهرای
خطمشيهای دولتي و عدم تحقق اهداف خطمشي است (گيوريهان ،1334 ،ص .)227يکهي
از مهمترين مباني نظری که بايد در خهطمشهيگهذاری مهدنظر قهرار گيهرد ،نظريهه عهدالت
خطمشيهاست که از درهمريختگي اعمال خطمشي عدالت در آن حوزه ممانعت ميکند.

 31اندیشه مدیریت راهبردي ،سال یازدهم ،شماره اول ،بهار و تابستان  ،6931پياپي 16

از جمله مصاديق تشتت در خطمشيهای آموزشي ميتوان به رويکردهای مختلهف بهه
تربيت و تأمين معلم با محدود شدن تدريجي مراکز تربيت معلم در سهالههای 1337-1331
(صافي ،)1337 ،نوسان در مسئله تمرکززدايي و مشارکت در خهطمشهيههای اداره مهدار
(نفيسي و عبداللهي ،1379 ،صص ،)59-57تغييرات خطمشيهای پرورشهي در مهدار

در

قالب حذف يا رونق معاونت پرورشي ،تشتت برنامهريزیهای توسعه در آموزش و پهرورش
در برنامههای مختلف توسعه (عبداللهي1379 ،؛ نفيسي و عبداللهي )1379 ،اشاره داشت.
اين پژوهش به دنبال بررسي عادالنه بودن يا نبودن يک نوع يا ترکيبي از اداره مهدار
نيست بلکه با نشان دادن تعارضهای نظری خطمشيههای اداره مهدار  ،سهعي دارد عهدم
انسجام خطمشيهای ملي اداره مدار

را نشان دهد .در اين مقاله« ،ضهمن بيهان شهواهد و

مستنداتي از عدم انسجام خهطمشهيههای آموزشهي» ،بهه طراحهي الگهوی تحليهل انسهجام
خطمشي ها از منظر عدالت پرداخته شده است .چهارچوب نظهری کهه ايهن پهژوهش بهرای
تحليل درهم ريختگي به کار برده است ،شامل دو بخش عمده است .در بخش اول با بررسي
نظريههای عدالت ،الگوی تحليلي عناصر مهاهوی مفههوم عهدالت بههعنهوان معيهار سهنجش
تدوين و در بخش دوم ،نحوه استخراج نظريه تغيير خط مشي اداره مدار

بيان شده اسهت.

در نهايت نيز نظريه خطمشي بهدستآمده ،در قالب الگوی تحليلهي عناصهر مهاهوی مفههوم
عدالت ،محک خورده و تعارضهای نظری اين دو بيان شهده اسهت .بهه جههت گسهتردگي
خطمشيهای آموزشي ،تنها دو خط مشي اداره دولتي و غيردولتي مدار  ،قلمرو موضهوعي
مقاله را شکل مي دهند؛ بنابراين پيرامون مدار

نمونه دولتي ،استعداد درخشان ،شهاهد و ...

بحث نخواهد شد.
یک .تأملي بر عدالت ،اداره مدارس و انسجام خطمشيهاي آموزشي

پس از انقالب اسالمي و فهور نوعي جريان ناب فکهری کهه سهوگيری خهود را بهه سهمت
حقيقت قرار داده است ،چالشهای فکری عمق بيشتری يافتند و ههر جريهان فکهری همهت
خود را به بازتوليهد و انعکها

نگهاه خهود در سهاخت جامعهه مصهروف داشهت .يکهي از
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حوزههای اصلي که محل نزاع مکاتبي چون ليبراليسم ،سوسياليسم و اسالم در اوايل پيروزی
انقالب شد ،مسهئله اداره مهدار

بهود .نهوع تعريهف ههر مکتهب از عهدالت اجتمهاعي در

حههوزههههای مختلههف از جملههه اداره مههدار  ،بههديلهههای سياسههتي متنههوعي پههيش روی
خطمشي گذاران و مديران جمهوری اسالمي قرار داد .مديريت مدار

نيز هماننهد ههر نهوع

مديريت ديگر در اين فضا دستخوش نزاع شد و بههصهورت ملمهو

را

تحت تأثير قرار داد .اين نزاع در قالبههای مختلفهي از جملهه مهدار

وضهعيت مهدار

دولتهي ،غيردولتهي،

هيئتامنا يي و ...با نگاه مالکيت ،کيفيت تحصيلي ،عدالت آموزشي و دسترسي همگهاني و ...
مطرح شد .اينکه تا چه اندازه عدالت اجتماعي از طريق ايهن مهدار

غيردولتهي يها دولتهي

محقق شده است يا ميشود ،بسته به نوع نظريهای از عدالت اجتماعي است که خطمشي بهر
آن بنا نهاده ميشود.
بر اسا

مصوبه مورخ  1353/12/2شورای انقالب جمههوری اسهالمي ايهران از سهال

 1353تا سال  1313مشارکت بخش خصوصي در آموزش و پرورش منتفي شهد .مهتن ايهن
مصوبه بدين شرح است« :به منظور توزيع عادالنه امکانات آموزشي و بهرهگيهری صهحيا از
تحصيل رايگان طبق اصل  31قانون اساسي جمهوری اسهالمي ايهران بهه وزارت آمهوزش و
پرورش اجازه داده ميشود کليه واحدهای آموزشي غيردولتي را که در تاريخ تصهويب ايهن
قانون داير بوده و با کسب اجازه تأسيس از وزارت آمهوزش و پهرورش اداره مهيشهوند بهر
اسا

آييننامه خاصش از اول تيرماه  1359بهصورت دولتي اداره نمايد»؛ بنابراين در مهدت

مذکور بخش غيردولتي در آموزش و پرورش غيرفعال بوده است .دهه هفتهاد آغهاز فعاليهت
مجدد بخش غيردولتي در آموزش و پرورش با تصويب قانون مدار

غيرانتفاعي و مدار

نمونه دولتي و نمونه مردمي بوده است.
در سال  1333مدار

هيئت امنايي با هدف گسهترش مشهارکت همهه جانبهه مردمهي و

سپردن امور مدرسه به دست خود مردم تأسيس شد و تا سال  1331مرحله آزمايشهي آن در
استانهای مختلف کشور ادامه داشت .اليحه اصالح قانون مدار

غيرانتفاعي در سال 1337
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در مجلس طرح و تعداد زيادی از بندهای آن به تصويب رسيد .در اين قانون برای بسهياری
از مشکالتي که مدار

غيرانتفاعي با آن مواجهه بهودهانهد ،راهحهلههايي ارائهه شهده اسهت

(جعفری ،1339 ،صص.)243-233
همچنين در جهت افزايش مشارکت عمومي در اداره مدار
مردم در تأمين مالي مدار  ،وزارت آموزش و پرورش مدار

و نيز مشارکت اقتصهادی
هيئتامنايي را تأسيس کرد.

مخالفان خصوصيسازی آموزش و پرورش ،عدم شموليت خصوصيسهازی ايهن نههاد
ذيههل اصههل  ،44دامههن زدن بههه شههکاف طبقههاتي و مغههايرت بهها عههدالت اجتمههاعي (اعظههم
بيگي ،1371،ص ،)24تغاير با اصل  31قانون اساسي 2و آموزش رايگان را از داليل مخالفهت
خود ميدانند؛ درحاليکه موافقان ،حرکت بر اسا

ماده  33قانون بخشي از مقررات دولهت

مصوب دیماه  ،31331کاهش بار اجرايي دولت ،مشارکت و تمرکززدايهي (برنجهي،1317 ،
ص ،)35رقابت در خدمات و قوت عملکرد را بهعنهوان دليهل حمايهت از کهاهش مهدار
دولتي ذکر ميکنند (رستمينسب ،1334 ،ص42؛ تسليمي و سجادی.)1331 ،
در شههرايط فعلههي ،غيرانتفههاعي ،مردمههي ،نمونههه دولتههي ،نمونههه فرزانگههان ،پيشههتازان،
هيئت امنايي ،مشارکتي ،تيزهوشان و سرانجام آموزشگاههای شاهد و ايثهارگران عنهوانههايي
هستند که برای مدار

و آموزشگاههای موجود در کشور و جامعه هدف دانشآموزی مورد

استفاده قرار ميگيرند .چندگانگي مديريت در مدار

و آموزشگاهها از جمله مسائلي اسهت

که در دههها و سالهای اخير نظام آموزشي را دچار بحران عهدم بههرهوری کهرده و باعهث
بروز تبعيض و بيعدالتي آموزشي در ميان دانشآموزان شده و در برخي موارد نارضايتيهها
و اعتراضهايي را نيز به دنبال داشته است.
همچنان که بيان شد ،در اين حهوزه نيهز شهاهد نهوعي درههمريختگهي عملهي هسهتيم
بهنحوی که حاکميت متغير يک نوع يا ترکيبي از انواع اداره مدار

در طول زمان بهه علهت

تفاوت فاحش اثرگذاری در توزيع بهرهمندیها موجب درهمريختگي عمل خهطمشهي ملهي
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اداره مدار
مدار

شده و بهعبارت ديگر بايد گفت شاهد يک خطمشي ملي ثابت در حهوزه اداره

نيستيم .مقاله حاضر سعي در اثبات اين مدعا دارد.

دو .پيشينه پژوهش

پژوهش حاضر موضوعات متنوعي را پوشش ميدهد :در حهوزه عهدالت ،ارزيهابي نظريهه و
خطمشيهای آموزشهي تحقيقهات متعهدد داخلهي و خهارجي صهورت پذيرفتهه اسهت ،امها
محوریترين موضوع که پيشينه بر اسا
مدار

آن تنظيم شهده ،عهدالت در خهطمشهيههای اداره

است .با توجه به اين موضوع ترکيبي و محوری به مطالعات ذيل اشاره ميشهود امها

تاکنون پژوهشي که دقيقاً مسئله تحقيق را هدف قرار داده باشد ،يافت نشده است.
 .1پايان نامه «عهدالت در آمهوزش و پهرورش از ديهدگاه اسهالم بها تأکيهد بهر مسهئله
خصوصيسازی مدار » ،نفيسه نجفي ،راهنما :خسرو باقری ،1332 ،تربيت مدر .
مهمترين پژوهش در راستای موضوع پايان نامه است که به بررسي مدار

خصوصي و

دولتي از منظر نظريه عدالت شهيد صدر ميپردازد .مسئله اين پايهان نامهه قضهاوت در مهورد
عادالنه بودن يا نبودن خطمشي خصوصيسازی مدار

است کهه تنهها از دو معيهار نيهاز و

تالش جهت مقايسه استفاده کرده است .اين پژوهش به ارزيهابي نظريهه برنامهه بهه صهورت
مستقيم نپرداخته و به دنبال تبيين درهمريختگي اعمال خطمشي عدالت نيست.
 .2جعفری ،پريوش ،مشارکت بخش خصوصي در آموزش و پرورش ،تههران :عتهرت
نو.1339 ،
اين کتاب در جايگاه موافق خصوصيسازی به بررسي و تبيين ابعاد آن پرداخته است و
تاريخچه مفيدی از خصوصيسازی بعد از انقالب را ارائه ميدهد؛ اما بهه ارزيهابي از حيهث
عدالت نميپردازد .مجموعه پژوهشههای نهافر بهه خصوصهيسهازی در ايهن قالهب جهای
ميگيرند که به ابعاد خصوصيسازی بهصورت محدود ميپردازند.
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 .3مجموعه مقاالت با موضوع فرصتهای برابر آموزشي از قبيهل محمهدبيگي ،اعظهم
(پههاييز و زمسههتان « ،)1371مههدار

غيرانتفههاعي و نقههش آن در ايجههاد فرصههتهههای برابههر

آموزشي» ،تعليم و تربيت ،ش 27و .34-19 ،23
اين پژوهش به بررسي عادالنه بودن يا نبودن خطمشي خصوصيسازی پرداخته و نظهر
مخالفان آن را تشريا مينمايد .تحليلي قوی ارائه کرده اسهت امها الگهوی تحليلهي خاصهي
ندارد .مجموعه اين مقاالت تنها به يک بعد از عدالت پرداختهاند (دسترسي برابر).
 .4مجموعه مقاالت با موضوع جايگهاه و تحليهل خصوصهيسهازی مهدار
برنجي ،محمدرضا (پاييز و زمستان « ،)1317مدار

از قبيهل

غيرانتفاعي کمکي به توسعه آمهوزش و

پرورش» ،تعليم و تربيت ،ش 15و .54-34 ،11
در اين مقاله خصوصيسازی را از دو جههت کمهک مهالي و مشهارکت مهردم در اداره و
نظارت بر مدار

مفيد ارزيابي کرده و تفصهيل خهوبي از خهطمشهي خصوصهيسهازی ارائهه

مينمايد ،اما ارزيابي از حيث عدالت را صورت نميدهد .مجموعه ايهن مقهاالت بهه نقهد فنهي
خصوصيسازی پرداخته و از حيث کمک يا اضرار به آموزش و پرورش وارد تحليل شدهاند.
 .5نفيسي ،عبدالحسين و عبهداللهي حسهين (« ،)1379بهازنگری تجربهه برنامههريهزی
توسعه آموزش و پرورش در ايران ،فنون و شيوههای برنامهريزی (تجربه سهال ههای -1327
 )1373بخش اول» ،فصلنامه تعليم و تربيت ،ش.72-37 ،14
 .1عبداللهي ،حسين ( ،)1379بررسي و تحليل تحوالت ،اهداف ،سياستها و مسهائل
و مشکالت برنامههای توسعه آموزش و پرورش طي سالهای  ،1373-1327فصلنامه تعلهيم
و تربيت ،شماره  .127-113 :14مقالههای از طهرح پژوهشهي (ارزيهابي برنامههههای توسهعه
آموزش و پرورش ايران از نظر فنون برنامهريزی و عملکرد نسبت بهه ههدفههای مصهوب
سالهای  ،1373 ،1373-1327پژوهشکده تعليم و تربيت.
دو پژوهش انتهايي برگرفته از طرح پژوهشي است که اشاره شد .ايهن دو پهژوهش بهه
بررسي و تحليل بسيار دقيقي از خطمشيهای آموزشي خصوصاً برنامههای توسهعه آمهوزش
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و پرورش پرداختهاند و به خوبي خطمشيها را تفصيل دادهاند و توانستهاند درهمريختگي را
به خوبي نشان دهند اما از حيث عدالت به موضوع متمرکز نشده و تنهها اشهارهای بهه مسهئله
تحقيق داشتهاند.
به غير از دو پژوهش آخر ،ههيچيهک از پهژوهشهها بهه دنبهال تبيهين درههمريختگهي
خطمشيها از حيث عدالت نبودهاند .لذا موضوع رساله از ايهن حيهث دارای نهوآوری ،و در
ضمن روش جديدی (ارزيابي نظريه برنامه) را هم به خدمت گرفته است.
 .6نظریههاي عدالت و استخراج عناصر تشکيلدهنده الگوي تحليلي

مفهوم عدالت ،يکي از اساسيترين مفاهيمي است که در مورد چيسهتي آن بسهيار بحهث شهده
است ،ولي اجماعي بر مباحث طرحشده وجود ندارد .عدالت را به انحاء مختلف تعريف کهرده
و شاخصها و معيارهای مختلفي برای طراحي و سنجش آن در مقام نظر و عمل بيان کردهاند.
بررسي مفهوم عدالت و تعريف آن مقدمه ورود به بحث شاخصها و معيارهای عهدالت اسهت
تا بر اسا

آن در گام عملياتي و در پژوهشهای کاربردی ،به برنامههريهزی و اجهرای عهدالت

بپردازيم .عدم شناخت مفهوم ،امکان رشد پژوهشهای کاربردی و خصوصهاً ارزيهابي عادالنهه
بودن امور را سلب ميکند و در واقع ميتوان کليهه پهژوهشههايي را کهه در حهوزة کهاربرد و
ارزيابي عدالت بدون اتخاذ يک تعريف از عدالت صورت پذيرفتهاند ،مردود دانست.
هر تعريف عليرغم تفاوت با سايرين همانند يک نظريه به بعدی از حقيقت اشاره دارد
که نميتوان آن را ناديده گرفت .هر نظريه در شرايطي بهعنوان معيار عدالت به شمار ميرود
و در شرايطي ديگر معيار بيعدالتي .به همين جهت به نظر مهيرسهد کهه اقتضهائات اجهرا،
بهترين راه جمع ميان تعاريف است تا هم از مزايای يک نظريه و تعريف برخوردار شهويم و
هم از اختالف در مباني نظری و اصول آنها غفلت نورزيم .گونههای مختلفي از نظريهههای
عدالت مطرح شده است .از ميان گونهشناسيهای موجود نظريههای عهدالت بهه مههمتهرين
آنها اشاره ميشود.

 81اندیشه مدیریت راهبردي ،سال یازدهم ،شماره اول ،بهار و تابستان  ،6931پياپي 16

 .6-6گونهشناسي بر اساس معيارهاي نياز ،كارامدي ،مسئوليت فردي و زمينه

«جِيمز کونو» 4با بررسي نظريههای عدالت ارائهشده در حوزه اقتصهاد توانسهته بهر اسها

4

محور اصلي نياز ،کارآمدی ،5مسئوليت فردی و زمينهه يهک تقسهيمبنهدی کلهي از مجموعهه
تعاريف و ديدگاهها در حوزه عدالتپژوهي ارائه دهد .محورهای اين طبقهبندی عبهارتانهد
از :نياز و برابری ،کارايي ،تناسب و مسئوليت ،زمينه.
او دو هدف را برای تدوين چنين مطالعه و طبقهبندی مدّ نظهر دارد .اوالً ارائهه تحليلهي
اثباتي 1از نظريه های پيرامون عدالت و ثانياً پيشهنهاد و دفهاع از يهک نظريهه تلفيقهي دربهاره
عدالت که ضمن ترکيب رويکردهای قبلي در اين حوزه بتوانهد ارزشههای واقعهي آنهها را
بهمثابه تلفيقي از  4عنصر مذکور ،تبيين کند (.)Konow, 2003, p.1189
 .1-6گونهشناسي بر اساس مباني نظري

ازآنجاکه زيربنای قضاوت ههای مختلهف انسهاني در مباحهث مختلهف سياسهي ،اقتصهادی و
فرهنگي بحث عدالت است ،بنابراين لهزوم توجهه بهه مبنهای مشهروعيت الزامهات و اصهول
ارزشي و همچنين معيار تشخيص حق يا باطهل بهودن در حهوزهی روابهط اجتمهاعي امهری
شايسته و بايسته خواهد بود .چنين ديدگاهي مبنای تعريف و طبقهبندی نظريهها و بههنهوعي
ايدئولوژیهای مختلف در عرصهی «مبنای عدالت» توسهط توسهلي اسهت (توسهلي،1375 ،
صص .)315-133محورهای اين گونهشناسي عبارتاند از :حقانيت ذاتهي ،احسها گرايهي،
نظريه اشاعره ،قراردادگرايي ،نظريهه بنهای عقاليهي ،طبيعهت گرايهي ،پوزيتيويسهم اخالقهي،
تاريخگرايي ،عملگرايي ،کثرتگرايي.
وی در بحث ارائهشده به دنبال بيان مباني نظری نظريهههای عهدالت بهوده اسهت و بهه
همين خاطر عناصر ماهوی نظريه های عدالت را نيز بيهان کهرده اسهت و در همهين قالهب 1
تعريف کلي از عهدالت را بيهان مهيدارد :اعطهاء کهل ذیحهق حقهه ،شايسهتگي ،مسهاوات،
بيطرفي ،توازن اجتماعي و وضع بايسته.
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 .9-6گونهشناسي تاریخي -مکتبي

اساساً نويسنده اين گونهشناسي در مقام ارائه گونهشناسي نبهوده اسهت بلکهه تنهها برخهي از
مهمترين نظريهها عدالت را در سير تاريخي خود بيان و طبقههبنهدی کهرده اسهت (واعظهي،
 ،1333صص .)11-1ازاينرو معيار طبقهبندی را مهيتهوان دورهههای تهاريخي و مکهاتبي از
حوزه عدالت در نظر گرفهت .ايهن طبقهات عبهارتانهد از :نظريههههای فالسهفه کالسهيک،
نظريههای تجربهگرا در برابر عقلگرا ،نظريه رالز ،اختيارگرايي ،جامعهگرايي.
 .1-6گونهشناسي نظریههاي عدالت سازماني گرینبرگ

اين طبقهبندی در حوزه عدالت سهازماني مطهرح شهده اسهت .نويسهنده سهه عنصهر تنقهيا
ارتباطات نظری بين نظريهها ،پيگيری روندهای پژوهشي و تعيين حوزههای مورد نياز بهرای
پژوهش را از جمله داللتهای چنين گونهشناسي دانسهته اسهت ( .)Greenberg, 1987, p.9او
تالش کرده است که نظريه های جديد عدالت سازماني را در اين طبقهبنهدی مهورد توجهه و
تبيين قرار دهد .اين طبقهبندی شامل دو بعد محتوا-فرايند و منفعل-مؤثر است.
 .5-6گونهشناسي مکاتب فلسفه سياسي

در اين گونه شناسي که توسط جيمز پي .استربا ارائه شده ،شش مکتب مههم فلسهفه سياسهي
غرب مورد بررسي قرار گرفته است .اين مکاتب عبارتاند از :ليبراليسم ،سوسياليسم ،ليبهرال
دموکراسي ،اجتماعگرايي ،تأنيثگرايي ،فرا نوگرايي (پورعزت ،1337 ،صص.)437-431
 .1ساخت الگوي تحليلي ارزیابي عدالت

با مروری بر گونهشناسيهای موجود ،مشهود است که هر گونهشناسي از زاويههای خهاص و بهه
جهت مسئلهای که مدنظر پژوهشگر بوده ،تدوين شده است؛ بنابراين متناسب با هدف پهژوهش-
دستيابي به الگوی تحليلي عناصر ماهوی مفههوم عهدالت -اسهت ،بايهد عناصهر مهاهوی تعريهف
عدالت از متن اين گونهشناسيها ،استخراج و جمع بين همه آنها صورت گيرد .ازآنجاکه برخهي
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از اين مفاهيم تا حد زيادی قابليت تلفيق دارند ،همهه آنهها را ذيهل چنهد مفههوم اساسهي ارائهه
ميکنيم که در حقيقت ميتوان اين مفاهيم را ترکيبي از گونهشناسيهای اول و دوم دانست.
جدول شماره  .6مقوالت و مفاهيم عدالت

مفهوم اصلي

مقوالت

مساوات
نياز
تالش
اعطاء حق
توازن
بيطرفي
زمينه

برابری ،تساوی ،تناسب
نياز
تالش ،تناسب ،استحقاق ،آزادی و شايستگي
اعطاء حق و وضع بايسته
توازن
بيطرفي
زمينه

با توجه به مفاهيم بهدستآمده ميتوان الگوی تحليلي را چنين پيشهنهاد کهرد :بررسهي
نظريه برنامه در دو خطمشي اداره مدار

(دولتي و غيردولتي) از منظر ههر يهک از عناصهر

ماهوی مفهوم عدالت.
جدول شماره  .1تطبيق عناصر مفهوم عدالت و خطمشي اداره مدارس
عناصر ماهوي مفهوم عدالت
خطمشي اداره مدارس

مساوات

نياز

تالش

اعطاء حق

توازن

بيطرفي

زمينه

دولتي

*

*

*

*

*

*

*

غيردولتي

-

-

-

-

-

-

-

هر يک از خانههههای جهدول فهوق نشهاندهنهده جايگهاه ههر مفههوم در ههر يهک از
خطمشيهای اداره مدار

خواهد بود .بر اسا

ايهن الگهو مهيتهوان بههصهورت جزئهي-
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تحليلي هر خطمشي را از حيث برخورد با ابعاد مختلف ارزش عدالت بررسي کرد و مطابق
با نظريه برنامه هر خطمشي ،نوع پاسخگويي خطمشي به تحقق هر مفهوم را مشاهده کرد.
 .9روششناسي پژوهش :ارزشيابي نظریه برنامه

«ارائه بازخور» و «انجام تغييرات مثبت» ،دو هدف عمده ارزيابي 7به حسهاب مهيآينهد .ازآنجاکهه
غايت مداخلههای اجتماعي ،بهبود وضعيت اجتماعي است ،ارزيابي نيز تالش دارد تا ايهن ههدف
را با ارائه بازخور از مداخلههای اجتماعي و ايجاد تغييرات مثبت در آنها تهأمين کنهد (
p.19

Shadish,

 .)1991,در حوزههای مختلفي ميتوان نفوذ مفهوم ارزيابي را مشاهده کهرد .ايهن مفههوم در

ادبيات خطمشيگذاری گاهي بهصورت مجزا بهعنوان يک حوزه از علوم خطمشهي و گهاهي در
حوزه تحليل خطمشي وارد شده است که انواع مختلفي از ارزيابي را در برمهيگيهرد .درايهنبهين
بهصراحت ميتوان گفت که محوريت عناصر ارزيابي يهک مداخلهه اجتمهاعي ،همهان ارزشهيابي
نظريه برنامه است .شناخت و ارزيابي درهمريختگي اعمال خهطمشهي و برنامهه نيهز بههصهورت
مستقيمي به نظريه برنامه بازميگردد؛ زيرا در عمهل ،نظريهه برنامهه اسهت کهه بههعنهوان يکهي از
ابزارهای انسجامبخشي و هماهنگي اعمال خطمشي عمل ميکند.
ارزيابي نظريه برنامه ،دارای رويکردها ،مدل ها و ابعاد مختلفي است .رويکهرد ارزيهابي
نظريه در اين پژوهش ،رويکرد قياسي است .علت انتخاب اين رويکرد ،نوع دادهههای مهورد
استفاده است .اين پژوهش ،مبتني بر اسناد رسمي شامل قوانين و مقررات است.
 .6-9مدلهاي ارزیابي نظریه برنامه

تاکنون گونهشناسيهای مختلفي از مدلها و رويکردهای ارزيابي ارائه شده است 3.بروسل و
چامپان ( )Brouselle & Champagne, 2011, p.72سه مدل کلي برای ارزشيابي نظريهمحهور را
مطرح ساختهاند:
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.1

ل

طق :)9وی بهه شناسهايي عناصهر فعهال برنامهه و نحهوه

(ح

رسيدن به پيامدهای مطلوب ميپهردازد .او در روش خهود از دو اسهتراتژی اصهلي اسهتفاده
ميکند .1 :تحليل اولويتهای تدوينشده در برنامه و  .2تحليل برنامه در حال اجرا.
.2

ل

 :چن

(p.53

 )1990,بحث در مهورد ارزشهيابي نظريههمحهور را بها عبهارت

اقداممحور 11پي ميگيرد و آن را اينگونه آغاز ميکند که در ارزشيابي اقداممحهور دو قالهب
کلي وجود دارد که عبارتاند از هنجاری و عل،ي .ارزشيابي هنجاری در واقع همان ارزشيابي
است که ديگران با تعبير ارزشيابي نظريه تغيير برنامه از آن يهاد مهيکننهد و ارزشهيابي عل،هي
همان ارزشيابي نظريه اقدام برنامه است.
ارزشيابي هنجاری بهعنوان يک استاندارد ارزشي و هنجاری ،فرايند تغيير را قالهبسهازی
ميکند .از سوی ديگر ارزشيابي عل،ي به روند منطقي رسيدن از اقدامات و مداخالت به اههداف
و پيامدهای برنامه اشعار دارد؛ بهعبارت ديگر در ارزشيابي مهيخهواهيم بهدانيم بها چهه نظريهه
تغييری ،اهداف برنامه تأمين ميشود اما ارزشيابي عل،ي پيشفهرضهها و کارکردههای عمليهاتي
برنامه را از زاويه نقد خود ميگذراند ) .(Weiss, 1997, p.69البته يک نکته ضروری اسهت و آن
اينکه در مدل عل،ي ،تنها به بيان عناصر منطق برنامه اکتفا نشده و چرايي سلسلهمراتهب علهل در
مداخالت برنامه و اثرات آن بايد تبيين شود ).(Monroe et. Al, 2005, p.61
.3

لپ

(

ع ) :در نگاه اين دو نويسنده ،اينکه چه اتفهاقي

ميافتد يا اينکه برنامه اجرا ميشود يا خير چندان مهم نيست بلکه بايد ديهد برنامهه بهرای چهه
کسي ،چگونه و به نفع چه کسي اجرا ميشود .در اين مدل به دنبهال ارزيهابي ترکيهب
-پ

ه -

هستيم .به علت جايگاه محوری زمينهه و بررسهي روابهط توزيهع قهدرت در

وضعيت فعلي محيط برنامه ،به اين روش ارزشيابي واقعگرا گفته ميشود .حال اگهر ارزشهيابي
واقعگرا از مستندسازی واقعيت هم بهره بگيرد آن را مرور واقعگرا 11مينامند.
مرور واقعگرا با تحليل منطق شباهتي نيز دارد .ازآنجاکه مرور واقعگرا ،نظريهه اقهدام را
بيان ميدارد ،ميتوان در تحليل منطق از اين نظريه اقدام استفاده کرد .تفاوت عمهده ايهن دو
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نيز در تحليل منطق معکو
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است کهه در ايهن رهيافهت ،تحليهل منطهق بهه دنبهال راهههای

جايگزين ميگردد اما مرور واقعگرا چنين نيست.
به دليل تأکيد موضوع پژوهش بر نظريههای عدالت ،ناگزيريم نظام بهرهمندیههای ههر
برنامه (نافر به عدالت توزيعي) را هدف قرار دهيم .مدلي کهه مهيتوانهد ايهن نظهام توزيهع
قدرت و بهره مندی در برنامه را تبيين نمايد ،مدل پاوسون و تايلي يا همهان مهدل واقهعگهرا
(ماتريس واقعگرا) است .در اين مدل :پيامدها ،سازوکارها و زمينه مورد توجه قرار ميگيهرد.
ازآنجاکه بخش اول تحليل منطهق (تحليهل منطهق مسهتقيم) قابليهت جهايگزيني بها ارزيهابي
واقع گرا دارد ،پس از مزايای هر دو مدل استفاده کرده و با استفاده از تحليل منطهق مسهتقيم،
مدل ماتريس واقعگرا تکميل ميشود.
با توجه به موضوع پژوهش ،گامهای تحليل منطق بدينصورت اصالح شده است :گهام اول
يا تحليل وضعيت ،اجرا شده و دو گام ديگر کنار گذاشته ميشود .گهام دوم يها تحليهل گسهتره و
کانون تمرکز ،اشاره به ارزيابي معقوليت برنامه دارد که از قلمرو موضوعي پژوهش خارج اسهت.
گام سوم يا زنجيره پيامد نيز به دليل اينکه به دنبال ارتباطدهي بهين نظريهه اقهدام و نظريهه تغييهر
است ،کنار گذاشته ميشود چراکه نظريه اقدام نيز از قلمهرو موضهوعي پهژوهش خهارج اسهت و
تنها به نظريه تغيير اشاره شده است؛ بنابراين گامهای تحليل در اين پژوهش چنين است:
 .1استخراج نظريه برنامه هر خطمشي
 .1-1تحليل وضعيت
 .1-1-1شناسايي مسائل و پيامدهای موردنظر خطمشي :در اين گام مسهائل و اههداف
خطمشيها استخراج ميشوند.
 .2-1-1شناسايي عوامل مؤثر بر اين فرايند و سازوکارهای تحقق هر پيامد :در اين گام
عوامل مؤثر بر فرايند تحقق پيامدهای هر خط مشي استخراج خواهند شد .همچنين بازيگران
و ذينفعان کليدی مشخص ميشوند.
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 .3-1-1شناسايي موضع هر خطمشي نسبت به وضعيت محيط اجرای برنامهه :در ايهن
گام نوع نگاه هر خط مشي نسبت به محهيط و جامعهه خهود ،محهل بررسهي قهرار گرفتهه و
بهصورت خاص ،موضع خطمشي نسبت به مناطق و دانشآموزان محروم شناسايي ميشود.
 .4-1-1تکميل ماتريس واقعگرا
 .2ارزيابي درهمريختگي با استفاده از الگوی عناصر ماهوی مفهوم عدالت.
 .1تحليل پژوهش و دستاوردهاي آن
 .6-1نظریه برنامه خطمشيهاي اداره مدارس

در اولين گام نسبت به تبيين نظريه برنامه يا خطمشي ،بايد خهود خهطمشهي را بههصهورت
تفصيلي بيان کرد .مآخذ اصلي در بررسهي خهطمشهيههای اداره مهدار  ،قهوانين و اسهناد
باالدستي اين حهوزه هسهتند .بهرای ايهن منظهور ،قهانون اساسهي ،قهانون تأسهيس مهدار
غيرانتفاعي ،قانون اصالح قانون تأسيس مدار

غيرانتفاعي ،مجموعه مصوبات شورای عالي

آموزش و پرورش ،آييننامه اجرايي قانون تأسهيس و اداره مهدار

غيرانتفهاعي و مجموعهه

اسناد تحول راهبردی آموزش و پرورش ،مآخذ استخراج خطمشي و تفصهيل آن مهيباشهند.
در تبيين نظريه نيز بهتناسب نياز از اين اسناد و نيز واقعيات بيروني جامعه بهصورت پراکنده
استفاده ميشود (واقعياتي که مبتني بر خطمشيهای رسمي هستند).
آنچه که از نظريه عدالت مدنظر است ،بيشتر عدالت توزيعي است که به توزيع بهرهمندیهها
ميپردازد .در اداره مدار  ،بهرهمندیهها عبهارتانهد از :کيفيهت آموزشهي ،دسترسهي آموزشهي،
مشارکت در آموزش و  . ...عوامل مؤثر بر نحوه اداره مدار

که در تعيين وضعيت نهايي توزيهع

بهرهمندیها نقش اساسي دارند را ميتوان در «اهداف اصلي تأسيس اين مهدار »« ،توجهه آنهها
به زمينه و شرايط جامعه» و «عوامل مؤثر داخلي مدار » جستجو کرد.
عوامل مؤثر داخلي نيز عبارتاند از :منابع مهالي مهدار  ،نحهوه انتخهاب يها انتصهاب
مديران و معلمان مدار

و در نهايت گزينش دانشآموزان و نحوه ورود آنهها بهه مدرسهه.
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اين عوامل بر نحوه اداره ،کيفيت ،دسترسي ،انگيهزش و  ...در مهدار

مؤثرنهد .بايهد توجهه

داشت که اين عوامل بهصورت چرخهای بر يکديگر اثر افزايشي يا کاهشي نيز دارنهد .منهابع
مالي تأثير مستقيمي بر نحوه اداره و مشهارکت ذينفعهان مهدار

داشهته و دخيهل در تعيهين

سطحي کيفي ،نوع دانشآموزان ورودی و نيز نوع معلمان مدرسه اسهت .نحهوه انتخهاب يها
انتصاب مدير نيز به علت ميزان توانمنهدی مهديران ،بهر نهوع و کيفيهت اداره و نيهز کيفيهت
مشارکت ذينفعان مؤثر خواهد بود .چگونگي انتخاب يا انتصاب معلمهان ،نيهز سهطا کيفهي
معلمان و نيز کيفيت آموزش ارائهشده را رقم خواههد زد .از سهوی ديگهر ،نحهوه جهذب و
ورود دانش آموزان ،بر تعداد ورودی و بهتبع کيفيت آموزشي تأثير داشهته و از سهوی ديگهر
مسئله تخصيص يا گزينش دانش آموزان بر کيفيهت آموزشهي و وضهعيت مهالي مدرسهه اثهر
عميقي دارد .نوع توجه به زمينه در هر برنامه ،به بهازتوزيع بههرهمنهدی آموزشهي در جامعهه
اشعار داشته و اهداف برنامه نيز بر نوع نگرش اداره مدرسه و نيز جهتدهي به سياستههای
اجرايي مدرسه مؤثر است.
نظريههای اداره مدار

را ميتوان در قالب اشکال ذيل مشاهده کرد:
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عوامل مؤثر

نحوه تخصیص مدیران

سازوکار

اهداف مصوب

تخصیص اجباری
آموزش برابر

نحوه ورود دانشآموزان

تخصیص جغرافیایی
غیرمشروط

آموزش رایگان
دسترسی

تأمین مالی مدارس

نحوه تخصیص معلمان

بودجه سرانه
دولتی

همگانی

تخصیص متوازن
اجباری
انتخاب مدرسه توسط
معلم

هدف غیرمنتظره:
نابرابری آموزشی

شکل شماره  .6نظریه برنامه مدارس دولتي با محوریت عدالت توزیعي

نظريههای برنامه حاصلشده را با الگوی عناصر ماهوی مفهوم عهدالت تطبيهق داده و از
مقايسه اين دو ميتوان تعارضهای نظری را شناخت و به درهمريختگي نظريههای عهدالت
پي برد .علت اينکه تنها به عدالت توزيعي پرداخته مي شود ،اين است که عمده جهتگيهری
خطمشيها بر توزيع قدرت ،بهره مندی و فرصت متمرکز است .از يک سو چون تحصهيل و
برخورداری از تعليم و تربيت مناسب ،يکي از علل دستيابي به بهرهمندیهای اقتصهادی و ...
در جامعه است ،مسئله توزيع نيازمند ضابطهمند شدن و عادالنه شدن اسهت (نجفهي،1332 ،
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ص )23و از سوی ديگر رشد استعدادهای افراد بدون توجه بهه تهأثير در جامعهه و فقهط از
زاويه ديد فردی ،بايد بهصورت عادالنهای دنبال شود.
12

شکل شماره  .1نظریه برنامه اداره غيردولتي مدارس
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 .1-1مقایسه نظریههاي اداره مدارس از منظر عناصر ماهوي مفهوم عدالت
 .6-1-1اداره مدارس و عنصر مساوات

مفهوم مساوات شامل دو نگاه «تساوی» و «تناسب» است؛ در تساوی ،برابهری نههايي وجهود
دارد اما در تناسب ،برابری به نسبت سهم خواههد بهود .آنچهه کهه در اداره مهدار

دولتهي

مشههاهده مههيشههود نگههاه کههامالً تسههاویطلبانههه در ارائههه خههدمات و نيههز وضههعيت نهههايي
بهرهمندیهاست .پيشفرض اين نگاه چنين است که وضعيت اوليهه جامعهه مسهاوی اسهت؛
ازاينرو بايد در توزيع هم مساوی عمل کرد .مدار

دولتي سعي دارند که آموزشي برابهر و

تقريباً يکسان را در قالبي يکسان و در اختيار همگان قرار داده و همه را از سههمي برابهر در
وضعيت نهايي آموزش برخوردار سازند؛ بنابراين بودجه سرانه ،انتصاب مهديران بهر اسها
حف توازن کيفي مدار

و تخصيص اجباری جغرافيايي دانشآموزان بدون لحاظ وضهعيت

مالي يا سطا کيفي اوليه در هنگام ورود به مدرسه را در دستورکار خود دارند .در همه ايهن
موارد سعي در تساویطلبي ديده ميشود اما از جهت ديگر اين سياست تساویطلبانه توسط
نظام داوطلبانه معلمان که معلمان و مهدار
مخدوش شده و معلمان بر اسا

مهيتواننهد آزادانهه يکهديگر را انتخهاب کننهد،

اعتبار و شهرت مدرسهه يها ميهزان پرداختهي فهوقبرنامهه

مدرسه که ميتواند متغير باشد ،ممکن است به تجميع امتيازات و انحصهار آنهها در برخهي
مدار

و محروميت ساير مدار

دامن بزنند و در نتيجه وضعيت متفاوتي از حيهث توزيهع

نهايي خدمات آموزشي را بيافرينند .در واقع به خاطر مزايا ،معلمين و مدار

بها کيفيهت در

يکجا جمع ميشوند و ساير مدار  ،کاهش کيفيت را خواهند ديد.
در نگاه مقابل ،اداره غيردولتي مدار  ،نگاه تساویطلبانه را در پهيش نمهيگيهرد .ايهن
شيوه اداره ،خود را متولي تأمين سطا برابری از آمهوزش و امکانهات آموزشهي و دسترسهي
همگاني ندانسته ،بلکه مي خواهد با فراهم کردن امکانات بيشهتر بهرای کسهاني کهه اسهتعداد
بيشتری دارند ،زمينه رشد مضاعفي را رقم بزند .البته ايهن نکتهه را بايهد افهزود کهه کسهاني
مي توانند از امکانات آموزشي و امکان رشد بهتری بهرهمند شوند که تهوان پرداخهت بهتهری
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هم داشته باشند .نوع برخوردی که اين مدار

39

در توزيع امکانات دارنهد ،مبتنهي بهر مفههوم

تناسب اما از حيث مالي است .در حقيقت افراد بهتناسب آورده مالي خود مهيتواننهد همهان
نسبت از آموزش و امکانات آموزشي را به دسهت آورنهد؛ بنهابراين در عنصهر مسهاوات ،دو
رويکرد جداگانه را شاهد هستيم.
 .1-1-1اداره مدارس و عنصر نياز

نياز در آموزش و پرورش به دو صورت ميتواند معيار باشد (نجفي ،1332 ،ص:)13
 .1اختصاص هزينه و امکانات بيشتر به قشر محروم جهت جبهران کمبودههای آنهان بها
توجه به شرايط خاص محهرومين .از سهوی ديگهر روشهها و برنامههههای تربيتهي ويهژه و
آموزشهای خاص نيز ممکن است ،مورد نياز باشد.
 .2ايجاد آمادگي الزم در افراد برای رفع نيازهايشان مثل برخورداری از شهغل مناسهب.
الزمه اين کار ميتواند تنوع رشته بهتناسب شرايط جغرافيايي باشد.
در اداره دولتي مدار  ،آموزش ارائهشده کامالً استاندارد و فاقد هر نهوع تنهوع اسهت.
تنها چيزی که در اين آموزش امکان تغييهر دارد ،سهطا کيفهي خهدمات فهوقبرنامهه اسهت؛
بنابراين اداره دولتي مدار

نسبت به مسئله نياز ،از حيث نوع آموزش ارائهشده و تناسب بها

نياز متنوع مخاطب ،برخوردی يکسان داشته و نياز همه را يکسان ميبيند.
از جهت توجه به قشر محروم نيز بايد توجه داشت که توجه به قشر محروم نيز از جههت
مالي محل مداقه بوده و ازاينرو ،مدار

دولتي ،همان نوع آموزش را ارائه کرده و تنها تهالش

دارند که دسترسي بيشتری را فراهم سازند .ازآنجاکه مهدار

دولتهي رايگهان اداره مهيشهوند،

بنابراين عنصر نياز در اين خصوص الزم به بررسي نيست؛ چراکه آموزش رايگهان بههصهورت
همگاني و در يک سطا توزيع ميشود .اداره غيردولتي ،متناسب با نيهاز افهراد متفهاوت ،پهيش
ميرود .بر اين اسا  ،مدار

غيردولتي با فراهم کردن ،سهطا خهدمات آموزشهي متفهاوت و

متکثر امکان انتخاب را ايجاد کرده است .البته الزمه اين انتخاب در درجه اول ،امکان پرداخهت
متنافر با سطا خدمات و در درجه بعد ممکن است استعداد تحصهيلي متناسهب باشهد کهه در
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مرحله گزينش توسط بخشي از مدار

غيردولتي مالحظه ميشود؛ بنابراين مدار

غيردولتي،

جامعه را دارای نياز يکسان نميدانند اما نياز را تنها در نيهاز بهه خهدمات آموزشهي مهيبيننهد؛
بنابراين اگر فردی با نياز آموزشي باال ،از حيث مالي هم نيازمند حمايت بهرای تحصهيل باشهد،
در اين مدار
مدار

جايي نخواهد داشت .در مجموع ميتوان گفهت کهه در عنصهر نيهاز نيهز بهين

دولتي و غيردولتي ،شاهد نوعي تعارض هستيم.

 .9-1-1اداره مدارس و عنصر تالش

عنصر تالش اشاره به اين مسئله دارد که با تالش بيشتر ،افراد بايد بيشتر بهرهمند شوند .البته
بايد توجه داشت که معيار تالش زماني ميتواند معيار عدالت باشد که شرايط اوليهه رقابهت
نيز مساوی و برابر باشد .بههرحال ،عنصر تالش به سه صورت قابل بررسي اسهت (نجفهي،
 ،1332صص:)55-54
 .1تالش جهت به دست آوردن امکانات الزم بهرای تعلهيم و تربيهت .ايهن امهر سهبب
ميشود تا مخاطبين امکان دستيابي به فرصتههای بهتهر شهغلي و اجتمهاعي داشهته باشهند؛
بنابراين هر کس که بتواند بهتر امکانات کسب کند ،بيشتر به فرصت رشد دست مييابد.
 .2اما نوع ديگر زماني است که فرد بيشتر در جههت تعلهيم و تربيهت تهالش مهيکنهد.
ازاينرو استحقاق دريافت امکانات بهتر و بيشتر را دارد .پس ههر کهس بيشهتر تهالش کنهد،
استحقاق دريافت امکانات بيشتری مييابد .داللت امر چنين است که :هر کس بيشهتر تهالش
کند ،به او امکانات بيشتری دهيد تا بيشتر رشد کند نه اينکه با پهول بيشهتر ،امکانهات بيشهتر
تهيه کند تا رشد کند؛ بهعبارت ديگر ،تالش زماني معيار است که بر مبنای آگهاهي ،انتخهاب
و اراده باشد نه مبتني بر شرايط محيطي و پول و....
 .3عدهای با عدم تالش از امکانات محروم ميمانند .برخي از آنها چون شهرايط تهالش
را ندارند ،محروم مي مانند .اين دليل آن نيسهت کهه محهروم بماننهد بلکهه بايهد شهرايط عهدم
محروميت و محيط مناسب برای تالش آنها فراهم شود .برای اينکه ابعاد مسئله بيشهتر واضها
گردد ،نسبت محيط ،تالش و استعداد را بررسي ميکنيم (نجفي ،1332 ،صص:)57-51
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يک .استعدادهای ذاتي متفاوت افراد ،در تالشهای مساوی ،نتاي مختلفي دارد؛
دو .در شرايط محيطي نامساوی ،تالش مساوی ،نتيجه مساوی را ندارد؛
سه .اراده و انتخاب نيز تحت تأثير محيط ارزشي ،فرهنگي و هنجاری هستند :اين تأثير،
غيرقابل کنترل است.
پس تالش معيار ناقصي است .اگر سه اشکال فهوق را بخهواهيم کنهار بگهذاريم بههجهای
تالش بايد به شايستگي افراد و تواناييهای بالفعل توجه کنيم که الزمه آن استعدادسنجي افهراد
است .البته باز اين اشکال باقي ميماند که خود شايستگيها هم تحت تأثير محيط است.
پس با وجود هر نوع شايستگي و تالش ،به علت محدوديتي که جامعه ايجاد کرده اسهت
(ناهمگوني افراد) ،اين دو نميتوانند بهتنهايي معيار عدالت باشند بلکه معيارهای ديگهری بايهد
آنها را ياری دهند و اين جبران به خود جامعه برميگردد (نجفي ،1332 ،ص.)11
بههرحال ،اداره دولتي مدار  ،اساساً توجهي بهه مسهئله تهالش نهدارد ،بلکهه در نگهاه
تساوی طلبانه خود ،سعي دارد که رشد بر مبنای توزيع برابهر را فهراهم سهازد .در ايهن نهوع
اداره ،توجهي به تفاوتهای ذاتي و محيطي و نيز شايسهتگي و تهالش دانهشآمهوزان نشهده
است .فرض بر اين است که افراد در شرايط يکساني بوده ،حق يکساني نسبت بهه دريافهت
امکانات دارند و البته هر کس از اين امکانات برابر بيشتر استفاده کند ،فايده بيشتری خواههد
برد که اداره دولتي مهدار

نسهبت بهه آن تکليفهي نهدارد .البتهه بهه علهت نگهاه بههشهدت

تساویطلبانه در اين شيوه اداره مدار  ،مشکالتي بهروز کهرد کهه موجهب فههور مهدار
خاص و نيز مدار

مختص محرومان مستعد شد .عنصر تالش در اينجا تعبيهر بهه اسهتعداد

شد و شايستگي دروني افراد محل بررسهي قهرار گرفهت و ثمهره آن ،فههور مدارسهي مثهل
استعداد درخشان بود که استعدادهای برتر را به خود جذب ميکند .ايهن امهر حاشهيه ای بهر
خاص و يا نمونه و شبانه ،فرع بر اصهل

متن اداره دولتي مدار

است؛ چراکه حجم مدار

اداره دولتي برابر مدار

است؛ بنابراين شاهديم که مدار

دولتي نسبت به تهالش افهراد و
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حقوقي که متناسب آن متوجه مدار

دولتي ميگردد ،بيتوجه هستند و جايگهاهي را بهرای

تالش افراد بهصورت يک اصل ،تعبيه نکردهاند.
مدار

غيردولتي نيز همانند مدار

دولتي ،توجه اساسي بهه مسهئله تهالش اختيهاری

نداشته و اگر هم تمرکزی بر تالش داشته باشند (گزينش دانشآموزان) ،مبتني بر اسهتعدادها
و شايستگيهای آنهاست .در بيان تفصيلي ،مدار
دارند :يکي اينکه ورودی اين مدار

غيردولتي دو برخورد بها مسهئله تهالش

از نظر استعداد تحصيلي بايهد شهرايط خاصهي را دارا

باشند ،ديگر اينکه استعداد تحصيلي بهتر ،از شرايط الزم ورود نيست و تنها امکان پرداخهت
شرط است .در هر دو صورت ،تالش افراد بدين گونه تعبير مهيشهود کهه افهرادی بها تهوان
پرداخت مالي بيشتر که ميتوانند امکانات و خدمات آموزشهي بهتهری را بهه دسهت آورنهد،
فرصت رشد بيشتری خواهند داشت.
در اين مسئله نيز عنصر تالش از سوی هر دو نوع اداره مورد بيتوجهي است .البتهه در
اداره غيردولتي اين بيتوجهي نسبي است .در مسهئله اسهتعداد ،مهدار

غيردولتهي ،اساسهاً

آمادگي بيشتری در فراهم کردن خدمات آموزشي متناسب بها اسهتعدادهای متفهاوت دارنهد.
درحاليکه مدار

دولتي به اين مسئله بهصورت حاشيهای ميپردازند .پس در عنصر تهالش

نيز شاهد نوعي تعارض هستيم.
 .1-1-1اداره مدارس و عنصر اعطاء حق

مفروض عنصر اعطاء حق ،شناسايي حقوق و لزوم اعطای آنهاسهت .در اداره دولتهي ،همهه
افراد جامعه حق دريافت آموزش رايگان و برابر داشته و کسي نبايد در اين امر پا را از حهق
خويش فراتر بگذارد يا اينکه کسي به اين حق دسترسي نداشته باشد .ازاينرو آموزشي برابر
و رايگان که الزمه رشد افراد جامعه است و اين رشهد از حقهوق اوليهه آنهاسهت ،بايهد در
دستر

آنها قرار گيرد.
مدار

غيردولتي ،برای افراد جامعهه ،حهق اسهتفاده از خهدمات آموزشهي متنهوعي را

قائلاند .اين حق با مفهوم حق در مدار

دولتي متفهاوت اسهت .در مهدار

دولتهي ،حهق
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استفاده از آموزش ،نوعي تکليف بر نظام آموزش و پرورش ديده مهيشهود .درحهاليکهه در
مدار

غيردولتي ،اين حق به امکان انتخهاب تعبيهر مهيشهود .مهدار

غيردولتهي در ازای

فراهمسازی خدمات متنوع ،حق انتخابي به ديگران ميدهند که مشروط بهه رعايهت ضهوابط
ورود به مدار

غيردولتي است .در اصطالح ،حق در نظام دولتي به معنای اهليهت انتفهاع و

در نظام غيردولتي به معنای آزادی در فعل يا ترك است؛ بنابراين در عنصر اعطهاء حهق نيهز
شاهد تعارض هستيم.
 .5-1-1اداره مدارس و عنصر توازن

در عنصر توازن ،هدف فعاليت بايد کسب سطحي متعادل از برخورداریها باشد که حد بهاال
و پ ايين آن ،فاصله فاحشي نداشته باشهند .بها توجهه بهه اينکهه اداره دولتهي مهدار  ،نگهاه
تساویطلبانه ای در پيش دارد ،تعادل را به معنای سطا برخورداری برابر از امکانات دانسهته
است .در حقيقت مدار

دولتي تالش دارند که بها نگههداشهتن افهراد پيشهرو و حمايهت از

عقبماندگان ،با توزيع برابر امکانات رشد ،اين تعادل را رقم بزنند .مدار

غيردولتي ،نهتنها

خود را موفف به رعايت توازن و تعادل در ارائه خدمات اجتماعي نميدانند بلکه سهعي در
تنوعبخشي و ايجاد محيط رقابتي توأم با سطوح متغير توزيع امکانهات و خهدمات آموزشهي
دارند که توان مالي عامل تعيينکننده در استفاده از اين محيط متنوع و رقابتي است .پهس در
عنصر توازن نيز شاهد تعارض جدی اين دو خواهيم بود.
 .1-1-1اداره مدارس و عنصر بيطرفي

بيطرفي ،به معنای نتيجه يکسان نيست بلکه بيطرفي به معنای برخورد غيرجانبدارانه است.
نوع نگاه به بيطرفي به نوع تعريف حقهوق طهرفين دعهوا بهازميگهردد .همهانگونهه کهه از
توضيحات پيشين برمي آيد ،چون مدار

دولتي ،ارائه خدمات و امکانات رشهد برابهر را در

دستورکار خود دارند ،بنابراين بيطرفي را که عدم جانبداری است رعايت کرده و عالوه بر
تعامل يکسان ،افراد را به نتيجه يکسان سوق ميدهند .اين مسئله برای کساني که حهق افهراد
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متفاوت را متفاوت ميدانند ،امری تبعيضآميز است اما از نگاه مفروضهای اين شهيوه اداره،
جانبداری رعايت شده است .علت اين نوع تحليل آن است که عنصر بيطرفي در مصهداق
خود ،وابسته به تعريفي است که از حقوق طرفين ارائه ميدهيم و بهعبارت ديگر تابع سهاير
عناصر ماهوی مفهوم عدالت است.
همانگونه که مدار

غيردولتي خود را موفف به رعايهت تعهادل و تهوازن در جامعهه

نمي دانند ،بنابراين حقوقي برابر را در ارائه آموزش به همگان قائهل نيسهتند .ازايهنرو کهامالً
نابرابر عمل ميکنند .اين بدان معني نيست که مدار

غيردولتي تبعيضآميز عمهل مهيکننهد

بلکه در نظام مفهومي اداره غيردولتي ،کساني که بتوانند امکان تحصيل در اين نهوع مهدار
را به دست آورند ،بهتناسب توان پرداخت مهالي ،بهيطرفانهه از خهدمات آموزشهي و بهدون
تبعيض استفاده خواهند کرد .پس در عنصر بيطرفي به علت تفاوت در تعريف ،از يک سهو
ميتوان هر دو را بيطرف دانست که تعارضي بين آنها وجود نخواهد داشت؛ اما بهه لحهاظ
همين تفاوت در تعريف بي طرفي ،بين نظريه اداره دولتي و اداره غيردولتي ،تعهارض جهدی
وجود خواهد داشت.
 .3-1-1اداره مدارس و عنصر زمينه

همانگونه که بيان شد ،اداره دولتي مدار  ،قائل به اقدام واحد برای همگان اسهت؛ چراکهه
جامعه را يکسان مي پندارد .طبيعي است که اگر نگاهي ههم بهه عنصهر زمينهه داشهته باشهد،
نگاهي فرع بر ماجراست؛ به همين علت است که در کنار مدار
خاص نيز مورد توجه قرار گرفتهاند .مدار

معمولي دولتهي ،مهدار

غيردولتي نيز جامعه را دارای نيازهای متفهاوت

و خدمات آموزشي متنوع دانسته و سعي دارد در فضای رقابتي و بر مبنای توان پرداخهت و
تا حدی استعدادهای متنوع ،به اين نيازها پاسخ گويد .اين مدار

برخالف مدار

دولتهي،

جامعه را يکسان ندانسته و البته خود را نيز موفف به پاسخگويي همه نيازها بهه ههر طريهق
نيز نميداند .پس در اين عنصر نيز تعارض جدی بين اين دو نظريه مشاهده ميشود.
نتيجه اين مقايسه را ميتوان در قالب جدول شماره  ،3جمعبندی کرد.

تحليلي بر انسجام نظریه عدالت در خطمشيهاي آموزشي جمهوري اسالمي ایران؛ رویکرد ارزیابي نظریة برنامه

33

همانگونه که مشاهده ميشود به غير از عنصر تالش که تقريباً بيتهوجهي يکسهاني بهه
هسهتيم؛

آن وجود دارد ،در همه عناصر شهاهد تعهارض مواضهع نظريههههای اداره مهدار
بنابراين با توجه به اين تعارضها ،ميتوان درهمريختگي نظری آنها را اثبات کرد.
جدول شماره  .9تحليل عدم انسجام خطمشي اداره مدارس مبتني بر مفاهيم عدالت
موضع خطمشي اداره مدارس نسبت به عناصر ماهوي مفهوم عدالت
عناصر ماهوي

جمعبندي

موضع خطمشي دولتي

موضع خطمشي غيردولتي

مساوات

تساوی

تناسب

تعارض

نياز

نياز يکسان افراد جامعه و
پاسخگويي يکسان

نياز متنوع افراد جامعه و پاسخگويي
متنوع بر اسا توان پرداخت و
استعداد

تعارض

تالش

بيتوجهي کلي به مفهوم
تالش
توجه حاشيهای به امر استعداد

بيتوجهي کلي به مفهوم تالش
توجه نسبي به امر استعداد

تا حدی
تعارض

حق برابر در دسترسي به
آموزش يکسان

حق دسترسي به آموزش متفاوت بر
اسا توان پرداخت و استعداد

تعارض

حق به معنای اهليت انتفاع

حق به معنای اختيار فعل يا ترك

مفهوم عدالت

اعطاء حق

تعادل مبتني بر امکان رشد
توازن

برابر از طريق دسترسي به
آموزش برابر

بيطرفي

زمينه

نگاه بيطرفانه مبتني بر حق
استفاده برابر افراد

عدم توجه کلي به توازن
تأکيد بر فضای متنوع و رقابتي
نگاه بيطرفانه مبتني بر حق دسترسي
به آموزش متنوع با توجه به توان

تعارض

تعارض

تعارض

پرداخت و استعداد

نگاه يکسان به جامعه

نگاه متنوع به جامعه

توجه به تفاوتهای زمينهای
بهصورت حاشيه بر متن

توجه به تفاوتها بهعنوان اصل
حاکم بر ارائه آموزش

تعارض
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 .9-1چندگانگي خطمشي یا تعارض خطمشي

آيا بهصرف متفاوت بودن دو برنامه ،ميتوان قائل به درهمريختگي کلي بود؟ آيها نمهيتهوان
چنين تحليل کرد که نافر به اقتضائات ،تصميم گرفته شده است؟ آيا نميتوان اين مسهئله را
ناشي از تکامل تصميمگيری دانست؟ و در مجموع ،فصل تمايز اقتضاء محوری و تکامهل در
تصميمگيری با عدم انسجام در خطمشي چيست؟ در پاسخ چنين استدالل ميشود:
 .1هر دو برنامه نافر به اهداف و کارکردهايي بهه وجهود آمهدهانهد ،پهس ههر دو نهوع
کارکرد ،مورد نياز و الزم است؛
 .2مسئله اصلي در اين بررسي ،عنصر زمان است .در طول زمان ،بسهته ترکيبهي برنامهه
اداره مدار

(خطمشي ملي اداره مدار ) ،شاهد تغيير تأکيد و تمرکز بر برنامهای خاص يا

ترکيبي خاص بوده که نشان از وضعيتهای نهايي بهرهمندیهای مختلف است؛
 .3اين تغيير در بسته ترکيبي ،متناسب با مقتضيات زمان نبوده و تکاملي نيست:
 .1-3در انسجام خطمشي ،برنامهها بايد مؤيد و پشتيبان يکديگر باشهند :خهطمشهيهها
نبايد ،متضاد ،متعارض و متباين باشند بلکه بايد پشتيبان و همراستا باشند .در واقهع يها بايهد
همراستا و همجهت باشند يا همکار و پشتيبان يکديگر .حالت همراستايي ،زماني اسهت کهه
يک هدف واحد را دنبال کنند اما بر عمليات يکديگر اثری ندارنهد .حالهت پشهتيباني زمهاني
است که با هم ،يک هدف را دنبال کنند اما در يکديگر دخل و تصرف مهيکننهد و عمليهات
اجرايي يکديگر را تسهيل ميکنند.
 .2-3تکامل يک بسته برنامهای در طول زمان ،لزوماً به معنای انسجام نيست .بر همهين
مبنا ،بايد به دو سؤال پاسخ داد:
يک .بر اسا

کدام الگهو يها سهند باالدسهتي ،ايهن تغييهرات و تکامهل نشهانه انسهجام

ميباشند؟ اينکه تکامل بر اسا
وجود ندارد.

انسجام است ،نيازمند دليهل اسهت .چنهين چيهزی در واقهع
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دو .تغيير در برنامه ،در  3دهه گذشته ،به علت مشکالتي بوده است که نهافر بهه اقتضهائات
محيطي نيست بلکه به خاطر نقص در خود برنامه است .اين نقص چنين به اثبات ميرسد:
 .1-1تغيير در برنامه :نقص در برنامه یا انطباق با اقتضائات

اداره دولتي مدار

با هدف تأمين آموزش و پرورش رايگان ،همگاني ،برابهر و در دسهتر

شکل گرفت .در دهه اول ،چنين پنداشته ميشد که اداره دولتي ،پاسخگوی نيهاز آمهوزش و
پرورش ماست .پس مشاهده شد که اين نوع اداره ،ناقص است و ايهن نقهص نهه بهه خهاطر
اقتضائات محيطي و تغييرات زمانه بوده است بلکه نقص ،يک نقص دروني و از خود برنامه
است .مدار

دولتي ،دو نقص عمده داشتند :اول عهدم توجهه بهه تفهاوت اسهتعدادها ،دوم

مشکل تأمين مالي کافي برای تأمين دسترسي رايگان ،همگاني و برابر .ازايهنرو و بها ههدف
کمک به تأمين مالي آموزش و پرورش و نيز کاهش تصدیگری دولتي ،مدار
فهور يافتند .البته اين مدار

غيرانتفهاعي

غيرانتفاعي ،دسترسي به آموزش و پرورش را فراهم ميکردنهد

اما نه رايگان ،نه همگاني (نياز به توان مالي کافي) و نه برابر .پس نسبت بهه اههداف اصهلي
اداره مدار

در جايگاه ضد و مخالف بود .ممکن است بيان شود هرکدام از شيوههای اداره

مدار  ،در حال تأمين دسترسي بخشي از افراد جامعه به خدمات آموزشهي هسهتند :دولتهي
برای کساني که رايگان ميخواهند و غيردولتي برای کساني که توان مالي دارند و نيز تمايهل
به توجه به استعدادهای متفاوت دارند .بايد توجه داشت که اين امر به پديهده «بخهشبنهدی
بازار» منجر ميشود؛ چراکه هنوز مسئله توجه به استعدادهای متفاوت را در مهدار

دولتهي

بهصورت اصلي حل نکردهايم .پس ههمراسهتايي و پشهتيباني از بهين مهيرود .نکتهه دوم در
فهور مدار

غيرانتفاعي اين بود که نسهبت بهه کيفيهت مهدار

رضايتمندی وجود نداشت زيرا مدار

دولتهي در برخهي مهوارد،

دولتي سطحي برابر و همگاني از تعليم و تربيهت را

دنبال مي کردند که در خود ،حدی پايين تا متوسط از کيفيت را دنبال ميکرد .اين نکته نيز به
دليل اقتضائات جامعه نبود ،بلکه نقص در خود خطمشي اداره دولتي مدار

بود.
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نکته مهم اينکه با فهور مدار

غيردولتي ،باز اين مشکل مدار

دولتي رفع نشهد .بلکهه

به بخش بنهدی بهازار دامهن زده شهد .مسهئله قابهل توجهه ايهن اسهت کهه در سيسهتم تکامهل
تصميمگيری اداره مدار  ،بهجای رفع نقص از خود خطمشي به بخشبندی بهازار و تعريهف
طبقات مشتری برای هر خطمشي پرداخته شده است؛ بهعبارت ديگر بهجای اينکه خطمشيها
از هم پشتيباني کنند ،مصرفکننده و مشتری خطمشي را تعريف کرده و امکان دسترسي را بهر
عهده توان خود مشتری قرار داده است .در ابتدا خود خطمشيها ،موفف بهه تهأمين دسترسهي
بودند ،اما اکنون مشتری بايد توان استفاده و بهره بردن را برای خود مهيا سازد.
در مجموع ،بايد گفت که مدار

غيرانتفاعي از ابتدای دهه  71به ياری مدار

دولتهي

آمدند؛ اما مجدداً مشاهده شد که ترکيب اين دو نيز نواقصي را دارد و نياز به تصهميمگيهری
تکاملي است .اين بار هم تغييری در اقتضائات جامعه رخ نداده بهود ،بلکهه هنهوز نقهص در
خود برنامهها ،وجود داشت؛ زيرا اوالً مشکل تأمين مالي خصوصاً برای دسترسي محهرومين،
حل نشد و گزينه مدار

نمونه دولتي و نمونه مردمي و هيئتامنايي طرح شد .ثانيهاً مسهئله

جديدی به نام مشارکت در اداره مدار

طرح شد که برای آن ،مدار

هيئتامنايي پيشهنهاد

شد (البته مسئله مشارکت در پيگيری مسئله پژوهش دخهالتي نهدارد و تنهها از بهاب تکامهل
تصميم گيری مطرح شده است) .ثالثاً مسئله توجه به تفاوتها ،حل نشد ،لذا مدار

استعداد

درخشان و نمونه دولتي و نمونه مردمي برای حل آن وارد عمل شدند .اين بار در توجهه بهه
استعدادها بهجای بخشبندی بازار ،به سراغ رفع نقص خود خطمشي اداره دولتهي برآمدنهد؛
اما اين رفع نقص بدين صورت بود که نقص دروني اداره دولتي حل نشد بلکه نوع ديگهری
از دولتي در کنار قبلي تعبيه شد و باز مشکل اداره دولتي مدار
بسته ترکيبي مدار

باقي ماند.

دولتي ،غيرانتفاعي ،استعداد درخشان ،هيئتامنايي ،نمونه مردمي و

نمونه دولتي و  ...در طول دهههای  71و  ،31مدام دارای تغييراتي بود و هر از مدتي برخهي
از آنها برجسته و برخي مورد کمتوجهي واقع شدند .تغيير در حجم سياستها و اثر عناصر
اين بسته سياستي اداره مدار  ،مسلماً منجر به تهأثيرات و کارکردههای متفهاوت و مختلفهي
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نافر به عدالت شدند .اين وضعيتهای رقم خهورده (ناشهي از اعمهال بسهتهههای مختلهف
سياستي) ،هيچگاه متأثر از تغيير اقتضائات جامعه نبود .در نيمه دوم دهه  31نيز ،حرکهت بهه
سمت مدرسه محوری با تمرکز بر تأمين مهالي بيشهتر نظهام اداره مهدار  ،شهتاب بيشهتری
گرفته است و طبيعتاً ترکيب عناصر بسته سياستي و نحوه اثرگذاری آنها در وضعيت نههايي
بهرهمندیها دچار تغييراتي شده است که نافر به تغييرات زمينه نيست.
نکته مهمتر اينکه بروز سبکهای مختلف اداره مدار

و تغييهر مهداوم آنهها در طهول

زمان ،تأثير مهمي بر «عوامل مؤثر» مطرحشده در نظريه برنامه اداره مدار

دارد .همانگونهه

که در الگوی تحليلي بيان شد ،کارکرد هر شيوه اداره مدرسه نسبت به عدالت متفاوت است.
به علت اينکه بهمرور مدار
مدار

استعداد درخشان و نمونهه (متکهي بهه کيفيهت بهتهر خهود) و

غيرانتفاعي (متکي به نظام انگيزش مالي و تا حدی کيفيت خود) ،مديران و معلمهان

و دانش آموزان بهتری و نيز منابع مالي بيشتری را جذب خود ميکنند ،بهمهرور شهکاف بهين
تعليم و تربيت مدار

دولتي ،غيرانتفاعي و  ...بيشهتر شهده و در نهايهت شهکاف آموزشهي

بزرگي نظير شکاف طبقاتي از حيهث رفهاهي ،در دسترسهي بهه آمهوزش و پهرورش ايجهاد
ميشود و مدار

معمولي را کمکم ضعيف و سطا آموزش همگاني رايگان بهشدت دچهار

نقص خواهد شد؛ بنابراين ،بهمرور زمان ،مدار
دولتي ،در جهت عدم تحقق اهداف مدار

استعداد درخشهان و غيرانتفهاعي و نمونهه

دولتي گام برميدارند و بها ضهعيف شهدن ايهن

مدار  ،عمالً کارکرد آموزشي آن از بين رفته و مدار
بهعبارت ديگر ،گزينههايي که برای کمک به مدار
نقص آن داشتند ،باعث حذف اين مدار

دولتهي بهه محهاق خواهنهد رفهت؛
دولتهي آمهده بودنهد و سهعي در رفهع

خواهند شد.

پس نهتنها در طول زمان ،هم راستايي وجود نخواهد داشت و نهتنها پشهتيباني صهورت
نخواهد گرفت ،بلکه موجب حذف مدار

دولتي و يا حذف کارکرد آموزشي آن ،به علهت

شدت يافتن پديدهای نظير «اقتصهاد تجميهع »13يها در اصهطالحي ابهداعي پديهده «آمهوزش
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تجميع» خواهند شد و اين همان عدم انسجام است .عدم انسجام در حهوزه اداره مهدار

را

ميتوان بهصورت «خورده شدن خطمشي» توسط ساير خطمشيها دنبال کرد.
جمعبندي

در حوزه تعليم و تربيت و بهصورت خاص ،در عرصه اداره مهدار  ،زمهاني شهاهد تحقهق
اهداف خواهيم بود که انسجام عمل اجتماعي را شاهد باشيم .اين عمل اجتماعي در کهارکرد
خود ،بر وضعيت عادالنه مؤثر است و از سوی ديگر ،نظريه عدالت پشتيبان هر برنامه که در
نظريه برنامه آن متجلي است ،ميتواند انسجام برنامه را تحت تأثير قرار دهد.
تطبيق نظريه برنامه هر خطمشي اداره مدار

با عناصر مفههومي عهدالت ،نشهان از آن

دارد که در عرصه عدالت شاهد نوعي چندگانگي سياستي هستيم .ايهن چنهدگانگي ،نمهايش
تکامل تصميم نبوده است و نافر به اقتضائات جامعه ،تغيير سياستي صورت نگرفتهه اسهت.
چندگانگي مشاهدهشده ،ناشي از تالش برای رفهع نقهص درونهي شهيوهههای اداره مهدار
است .البته بايد توجه داشت که اين نقص نيهز بهرای ههر شهيوه اداره مهدار

رفهع نشهد و

بهجای رفع نقص دروني ،عناصر بسته سياستي افزوده شد يا اينکه به بخشبندی بهازار روی
آورده شد؛ بنابراين ،چندگانگي تبديل به تعارض شده است.
اين تغييرات هيچ جهت واحدی را دنبال نکرده است و از انسجام برخهوردار نيسهت و
بهجای اينکه برنامهها در جهت پوشهش نقهص يکهديگر وارد شهوند ،گزينههههای سياسهتي
متنوعي ايجاد شهد کهه هزينهه انتخهاب را بهر عههده ذينفعهان جامعهه (بههصهورت خهاص،
دانش آموزان و اولياء) گذاشت .منطق انسجام ،پشتيباني از يکديگر و رفع تعارض اسهت کهه
اين مهم در تغييرات مذکور محقق نشده است .از سوی ديگر نهتنها ،همراستايي و پشهتيباني
مشاهده نمي شود ،بلکه اگر عنصر زمان را دخيل نماييم ،در طي زمان ،موجب به محاق رفتن
مدار

دولتي خواهند شد.
در ادامه پيشنهادها ارائه ميگردد:

تحليلي بر انسجام نظریه عدالت در خطمشيهاي آموزشي جمهوري اسالمي ایران؛ رویکرد ارزیابي نظریة برنامه

605

 .1انتخاب يک نظريه واحد از عدالت يا ترکيبي از نظريههای عدالت بهعنوان نظريه عدالت
خطمشيهای آموزشي و اعمال آن در تصميمات اين حوزه.
 .2تدوين خط مشي ملي اداره مدار

مبتني بر نظريه مختار عهدالت (يهک نظريهه يها

مجموعهای از نظريهها) بهصورت ترکيبي از اداره مدار

دولتي و غيردولتي.

 .3آسيبشناسي نظام تصهميمگيهری عهالي آمهوزش و پهرورش از حيهث انسهجام در
خطمشيگذاری ،بهطور مثال ،اهتمام به رفع نقايص و عهدم انسهجام درونهي خهطمشهيهها
بهجای افزايش سياستهای آموزشي به مجموعه خطمشيهای گذشته.
 .4لزوم اصالح و بازنگری در سازوکار اداره مدار

غيردولتي مبتني بهر تغييهر شهيوه

تأمين مالي مدار .
 .5لزوم اصالح و بازنگری در نظام توزيع معلمهان و مهديران آمهوزش و پهرورش در
جهت رفع شکاف کيفيت آموزشي و پديده «آموزش تجميع» ههمزمهان بها مالحظهه ارتقهای
کيفيت مدار

و نيز رشد استعدادهای متفاوت دانشآموزان و معلمان.

یادداشتها
1. social interventions
 .2اصل  31قانون اساسي :دولت موفف است وسايل آموزش و پرورش رايگان را برای همه
ملت تا پايان دوره متوسطه فراهم سازد و وسايل تحصيالت عالي را تا سر حد خودکفايي
کشور بهطور رايگان گسترش دهد.
 .3ماده  .33به آموزش و پرورش اجازه ميدهد برای توسعه کمي و کيفي خدمات خود و کاهش
حجم تصدیهای دولت بر اسا

ضوابط و مقررات اين ماده اقدام نمايد.

4. James Konow
5. efficiency
6. positive analysis
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 .7دو واژه ارزيابي  assessmentو ارزشيابي  evaluationغالباً بهجای هم به کار ميروند اما فرايند
ارزشيابي عالوه بر ارزيابي به قضاوت ارزشي نيز ميپردازد که از موضوع اين پژوهش خارج
است و در اين پژوهش ،تنها فرايند ارزيابي مدنظر است.
 .3بايد توجه داشت که در ادبيات اين حوزه ،تعبير رويکرد و مدل از قرابت معنايي برخوردارند
و بهجای هم به کار ميروند.

9. logic analysis
10. action oriented
11. realist review
 .12نظام تعليم و تربيت رسمي در قالب دو طرح ذيل سعي در حمايت از دانشآموزان مستعد
محروم دارد:
يک .طرح رافع (رشد استعدادهای فرزندان علي(ع)) :با هدف تحت پوشش قرار دادن
فرزندان مستعد و محروم از پدر ،امکان تحصيل رايگان يتيمان در مدار

غيرانتفاعي

را فراهم ساخته است.
دو .طرح تخفيف شهريه :تأمين بخشي از شهريه دانشآموزان مستعد و بيبضاعت مدار
غيردولتي.
 .13به بياني ساده و بهطور مثال ،فرض کنيد بنگاههای مختلفي در فضای اقتصادی يک کشور
فعاليت دارند .برای اينکه رشد بيشتر اقتصادی را شاهد باشيم ،منابع بيشتری به بنگاههای
بزرگتر تخصيص ميدهيم تا امکان رشد بيشتری داشته باشند؛ چون فرفيت بيشتری دارند.
بهتبع هرچه اين بنگاهها بزرگتر شوند ،منافعي هم به بنگاههای کوچکتر سرريز خواهد شد.
اين امر هرگز در اقتصاد محقق نشد چون منابع دائماً در بنگاههای بزرگ تجميع شد و قلههايي
شکل گرفتند اما ساير بنگاهها ،کوچک ماندند ،منابعي برای جذب نبود ،فرفيت جذب فراهم
نشد و آنها تبديل به تپهماهورها شدند.
كتابنامه
اعظم بيگي ،علي (« ،)1371مدار

غيرانتفاعي و نقش آن در ايجاد فرصهتههای برابهر آموزشهي»،

تعليم و تربيت ،ش  27و .34-19 ،23
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تربيت ،ش  15و .54-34 ،11
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غيرانتفاعي کمکي بهه توسهعه آمهوزش و پهرورش» ،تعلهيم و

پورعز،ت ،علياصغر ( ،)1337مباني دانش اداره دولت و حکومت (مباني مديريت دولتي) ،تهران :سمت.
تسليمي ،عباسعلي و سجادی ،سيد مهدی (« ،)1331نقدی بر مباني نظهری خصوصهيسهازی مراکهز
آموزش عالي» ،فصلنامه پژوهش و برنامهريزی در آموزش عالي ،ش.21-15 ،21
توسلي ،حسين ( ،)1375مباني نظری عدالت اجتماعي ،تهران :بنياد مستضعفان و جانبازان انقالب اسالمي ،چ.1
جعفری ،پريوش ( ،)1339مشارکت بخش خصوصي در آموزش و پرورش ،تهران :عترت نو.
رستمينسب ،عباسعلي (« ،)1334مباني تاريخي خصوصيسازی مدار

و مراکز آمهوزش عهالي در

ايران قبل و بعد از اسالم» ،نامه علوم انساني ،ش.31-41 ،12
زيباکالم ،فاطمه ( ،)1331مباني فلسفي آموزش و پرورش در ايران ،تهران :حفي .
سرکار آراني ،محمدرضا ( ،)1332اصالحات آموزشي و مدرن سازی؛ با تأکيهد بهر مطالعهه تطبيقهي
آموزش و پرورش ايران و ژاپن ،تهران :روزنگار.
صافي ،احمد (« ،)1337سير تحول تربيتمعلم در آموزش و پرورش معاصر ايران :گذشهته ،حهال و
آينده» ،مجله تعليم و تربيت ،ش.211-173 ،91
عبداللهي ،حسين (« ،)1379بررسي و تحليل تحوالت ،هدفها ،سياسهتهها و مسهائل و مشهکالت
برنامه های توسعه آموزش و پرورش طي سهالههای  ،»1373-1327فصهلنامه تعلهيم و تربيهت،
ش.127-113 ،14
گيوريان ،حسن ( ،)1334تصميمگيری و تعيين خطمشي دولتي ،تهران :يکان.
نجفههي ،نفيسههه (« ،)1332عههدالت در آمههوزش و پههرورش از ديههدگاه اسههالم بهها تأکي هد بههر مسههئله
خصوصيسازی مدار » ،پايان نامه کارشناسي ارشد ،راهنمها :خسهرو بهاقری ،تههران :دانشهگاه
تربيت مدر .
نفيسي ،عبدالحسين و عبداللهي ،حسين (« ،)1379بازنگری تجربه برنامههريهزی توسهعه آمهوزش و
پرورش در ايران؛ فنون و شيوههای برنامهريزی (تجربه سهالههای  -)1373-1327بخهش اول»،
فصلنامه تعليم و تربيت ،ش.72-37 ،14
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واعظي ،احمد ( ،)1333نقد و بررسي نظريههای عدالت ،قم :انتشارات مؤسسه آموزشي و پژوهشهي
امام خميني(ره).
قوانين

آييننامه اجرايي مدار

مصوب .1379

آييننامه توسعه مشارکتهای مردمي به شيوه هيئتامنايي در مدار
آييننامه گسترش مشارکتهای مردمي در مدار
اساسنامه مدار

مصوب .1333

مصوب .1333

و مراکز آموزشي وابسته به دستگاههای دولتي و ساير نهادهای عمومي مصوب .1333

قانون اساسي جمهوری اسالمي ايران.
قانون اصالح قانون تأسيس مدار غيرانتفاعي مصوب .1337
قانون بخشي از مقررات دولت مصوب دیماه .1331
قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ،اجتماعي و فرهنگي جمهوری اسالمي ايران.
قانون تأسيس مدار غيرانتفاعي مصوب .1317
مجموعه مصوبات شورای عالي آموزش و پرورش.
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