
 

 

 608-39، صص16 پياپي، 6931، سال یازدهم، شماره اول، بهار و تابستان اندیشه مدیریت راهبردي
 

 ؛هاي آموزشي جمهوري اسالمي ایرانمشيتحليلي بر انسجام نظریه عدالت در خط

 برنامه ةنظری رویکرد ارزیابي

  11/15/0815دريافت:                                                                                                      فردیيدانا حسن

  10/10/0815يرش: پذ                                                                              يجهرم زادهتراب محمدصادق

 چکيده

های عمومي آن مشيآموزش و پرورش، خط ةسازوکار کليدی تحقق اهداف غايي در حوز

ها، مشيعدم انسجام کارکردی اين خط ،حوزه هستند. عدم اتقان مباني نظری و از سوی ديگر
های آموزشي بر مشيترديد کيفيت خطهای نظام آموزش و پرورش است. بياز جمله چالش

های آموزشي، مشيهای خطهايي استوار است. يکي از نظريهمشيظريه برنامه چنين خطن
عدالت  ةهای آموزشي، نوعي نظريمشيخط ةعدالت است. اين بدان معناست که پشتوان ةنظري

 ضمني يا مصرح است. 
 ةعدالت مورد اشاره با روش ارزيابي نظريه  ةهدف اين پژوهش تحليل انسجام نظري

و « تحليل منطق»برنامه، تلفيقي از مدل  ةت. مدل منتخب در روش ارزيابي نظريبرنامه اس
عناصهر مهاهوی    ةيد آن است که از زاويه ؤنتاي  پژوهش م است.« گراماتريس واقع»مدل 

عدالت )نياز، تالش، حق، بيطرفي، توازن، مساوات و زمينه(، شاهد نوعي ضعف انسهجام  
 لتي، غيردولتي( هستيم.مشي آموزشي )دونظری بين دو بسته خط

 كليدي واژگان

 دولتي مدار ، غيردولتي مدار  ةبرنامه، ادار ةهای عدالت، ارزيابي نظرينظريه

                                                 
 مدر  تيترب دانشگاه استاد 
 مسئول سندهينو ،)ع(صادق امام دانشگاه يدولت تيريمد یدکتر یدانشجو   torabzadeh1404@gmail.com 
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 مقدمه

نوعي ارزش، بازتاب وضهعيت مطلهوب    عنوانبهدهد که عدالت سير تطور تاريخي نشان مي
، روابهط،  گيهری نهادهها  جوامع بوده است. چگونگي ترسيم اين وضع مطلوب، مبنهای شهکل  

ساختارها و نظام تعاملي مختلفي در بين افراد بشر شهده اسهت. تحقهق ايهن آرمهان جهز بها        
ريختگهي  درهم؛ زيرا ميسر نخواهد بود« عمل اجتماعي»های حرکتي هماهنگ در همه عرصه

انحراف از اههداف و عهدم    طورنيهمها و موازی کاری مأخذمشي در اين حوزه، اعمال خط
و و خنثي شدن يک اقدام توسط سهاير اقهدامات از سهوی ديگهر اسهت.      اثربخشي از يک س

وجود يک نظريه واحد موجب خواهد شد که محوريت اقدامات در حهوزه اجهرای عهدالت    
 حف  شده و کليت سيستم، هدف واحدی را دنبال کند.

خهاص،   صهورت بهه های اجتماعي عمل عدالت، حوزه تعليم و تربيهت و  يکي از حوزه
ها ها، فرصتمندیار  است که به نحو مستقيم در وضعيت نهايي توزيع بهرهنحوه اداره مد

از خهود   متهأثر هها را نيهز   گذارد و از سويي رشهد فهردی انسهان   مي ريتأثو قدرت در جامعه 
 سازد. در واقع اداره مدار ، از دو حيث به عدالت مرتبط است:مي

توانهد بهر   مشهخص، مهي  دسترسي به سطحي از آموزش با کيفيتهي   آنکهحيثيت اول  .1
 گذاشته و آتيه وی را دستخوش تغيير سازد. ريتأثنحوه زندگي، شغل و ... فرد در جامعه 

ای دارد که بخش عمده آن در نظام تعلهيم و  فرد استعدادهای بالقوه آنکهحيثيت دوم  .2
تربيت رسمي مورد توجه قرار گرفته و از طريق سازوکار مدرسه و آموزش و پرورش امکان 

 يابد.ايي ميشکوف

دقيقهي را   بلندمهدت ههای کوتهاه و   ريهزی تحقق عدالت اجتماعي در اين عرصه، برنامه
طلبد که بر يک خط سير واحد حرکهت کهرده و جهتهي يکسهان را دنبهال کنهد؛ چراکهه        مي

مجموعه اقدامات ساليان متمادی در صورتي که مکمل يکديگر نبوده يا حتهي معهارض ههم    
گز هدف و آرمان نظام تعليم و تربيت را محقق نخواهند سهاخت.  ي(، هرختگيردرهمباشند )

نظام جمهوری اسالمي ايران نيز ملهم از نگاه اسالمي خود، تحقق عدالت اجتماعي را الزمهه  
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آيهد، عهدالت اصهلي    ی توحيهد دانسهته و چنانکهه از کهالم رهبهران آن برمهي      سهو بهحرکت 
ه دههه کنهوني بها عهدالت و پيشهرفت      ناپذير در حرکت انقالب اسالمي است. حال کجدايي
 اهميت يافته است. شيازپشيبی شده است، نيل به اين ارزش، گذارنام

توان از ابعاد گوناگون مورد بررسي را مي 1های اجتماعيموضوع ناهماهنگي در مداخله
قرار داد: تعارض مباني فلسفي، تعارض نظريهه برنامهه، عهدم مالحظهه اقتضهائات اجرايهي،       

ي در اجرا و.... بخش عظيمي از ناکامي نظام آموزشي، به عدم شهفافيت فلسهفه يها    ناهماهنگ
تهوجهي بهه تهدقيق ايهن مکتهب      های اين نظام است. بيمشيمکتب فکری منسجم عقبه خط
غرب، بهدون   ژهيوبهدر برخورد با دستاوردهای ديگران  مسئوالنفکری، باعث شده است تا 

به اقتبا  کرده و چندی بعد، جامعه را متحمهل مضهرات    توجه به آثار و مباني نظری، اقدام
گيری اصول، اهداف و مباني آمهوزش و پهرورش   (. وام155، ص1331ها کنند )زيباکالم، آن

بههره  بي مؤثراز کشورهای پيشرفته در گذشته، آموزش و پرورش ايران را از بنيادهای نظری 
سهال   15ههر   بهاً يتقرسهال گذشهته )   ي نظام آموزشي در هشتاددرپيپساخته است. تغييرات 

شناسهي  ( حکايت از نهاتواني مهديريت نوسهازی آمهوزش و پهرورش و فقهدان روش      بارکي
از بهاال بهه پهايين     معموالًدر مديريت آموزشي سازی تصميم فراينداصالحات آموزشي دارد. 

 ي اجهرای آن شهناخت جامعههای فرهنگي، اجتماعي و تمهيدات شکل گرفته است. زيرساخت
تحهوالت سياسهي ايهران بهوده اسهت       ريتهأث اند و اغلهب تحهت   کمتر مورد توجه قرار گرفته

(. از سههوی ديگههر عههدم حاکميههت يههک نظريههه واحههد در    373، ص1332)سههرکارآراني، 
هها را  مشهي ای از خهط گذاران اين حوزه، مجموعهمشيريزی موجب شده است تا خطبرنامه

مشهي را بهه دنبهال دارد )نفيسهي و عبهداللهي،      خط ابالغ کنند که در عمل ناهماهنگي اعمال
(. در مجموع بايد توجه داشت که نبود مبنهای نظهری يکهي از موانهع اجهرای      57، ص1379
(. يکهي  227، ص1334مشي است )گيوريهان،  های دولتي و عدم تحقق اهداف خطمشيخط

ريهه عهدالت   گهذاری مهدنظر قهرار گيهرد، نظ    مشهي ترين مباني نظری که بايد در خهط از مهم
 کند.مشي عدالت در آن حوزه ممانعت ميريختگي اعمال خطهاست که از درهممشيخط
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توان به رويکردهای مختلهف بهه   های آموزشي ميمشياز جمله مصاديق تشتت در خط
 1337-1331ی هها سهال معلم با محدود شدن تدريجي مراکز تربيت معلم در  نيتأمتربيت و 
 ههای اداره مهدار   مشهي خهط  در مشارکت و تمرکززدايي مسئله در نوسان(، 1337)صافي، 

 مهدار  در های پرورشهي در  مشيخط تغييرات(، 59-57، صص1379)نفيسي و عبداللهي، 
های توسعه در آموزش و پهرورش  ريزی، تشتت برنامهپرورشي معاونت رونق يا حذف قالب

 ( اشاره داشت.1379؛ نفيسي و عبداللهي، 1379ي، های مختلف توسعه )عبداللهدر برنامه
اين پژوهش به دنبال بررسي عادالنه بودن يا نبودن يک نوع يا ترکيبي از اداره مهدار   

اداره مهدار ، سهعي دارد عهدم     یهها مشيخطهای نظری نيست بلکه با نشان دادن تعارض
ضهمن بيهان شهواهد و    »مقاله، ملي اداره مدار  را نشان دهد. در اين  یهامشيانسجام خط

، بهه طراحهي الگهوی تحليهل انسهجام      «ههای آموزشهي  مشهي مستنداتي از عدم انسجام خهط 
ها از منظر عدالت پرداخته شده است. چهارچوب نظهری کهه ايهن پهژوهش بهرای       مشيخط

ريختگي به کار برده است، شامل دو بخش عمده است. در بخش اول با بررسي تحليل درهم
معيهار سهنجش    عنهوان بهه الت، الگوی تحليلي عناصر مهاهوی مفههوم عهدالت    های عدنظريه

مشي اداره مدار  بيان شده اسهت.  تدوين و در بخش دوم، نحوه استخراج نظريه تغيير خط
، در قالب الگوی تحليلهي عناصهر مهاهوی مفههوم     آمدهدستبهمشي در نهايت نيز نظريه خط

گسهتردگي  دو بيان شهده اسهت. بهه جههت      اين های نظریعدالت، محک خورده و تعارض
مشي اداره دولتي و غيردولتي مدار ، قلمرو موضهوعي  ، تنها دو خطهای آموزشيمشيخط

 ... و شهاهد  درخشان، استعداد دولتي، نمونه مدار  پيرامون بنابراين؛ دهندمقاله را شکل مي
 شد. نخواهد بحث

 هاي آموزشيمشيطبر عدالت، اداره مدارس و انسجام خ يتأملیک. 

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

خود را به بازتوليهد و انعکها  نگهاه خهود در سهاخت جامعهه مصهروف داشهت. يکهي از          
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مکاتبي چون ليبراليسم، سوسياليسم و اسالم در اوايل پيروزی  های اصلي که محل نزاعحوزه
انقالب شد، مسهئله اداره مهدار  بهود. نهوع تعريهف ههر مکتهب از عهدالت اجتمهاعي در          

هههای سياسههتي متنههوعي پههيش روی  هههای مختلههف از جملههه اداره مههدار ، بههديل حههوزه
نيز هماننهد ههر نهوع    گذاران و مديران جمهوری اسالمي قرار داد. مديريت مدار  مشيخط

ملمهو  وضهعيت مهدار  را     صهورت بهه مديريت ديگر در اين فضا دستخوش نزاع شد و 
، غيردولتهي ، دولتهي  مهدار  مختلفهي از جملهه    یهها قرار داد. اين نزاع در قالب ريتأثتحت 

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

 بهر ي مشخطای از عدالت اجتماعي است که شود، بسته به نوع نظريهمحقق شده است يا مي
 شود.مي نهاده بنا آن

 سهال  از رانيه ا ياسهالم  یجمههور  انقالب یشورا 2/12/1353 مورخ مصوبه اسا  بر
 ايهن  مهتن . شهد  يمنتف پرورش و آموزش در يخصوص بخش مشارکت 1313 سال تا 1353
 از ايصهح  یريه گبهره و يآموزش امکانات عادالنه عيتوزمنظور به» است: شرح بدين مصوبه
 و آمهوزش  وزارت بهه  رانيه ا ياسهالم  یجمهور ياساس قانون 31 اصل طبق گانيرا ليتحص

 نيه ا بيتصهو  خيتار در که را يردولتيغ يآموزش یواحدها هيکل شوديم داده اجازه پرورش
 بهر  شهوند يمه  اداره پهرورش  و آمهوزش  وزارت از سيتأس اجازه کسب با و بوده ريدا قانون
 مهدت  در نيبنابرا؛ «دينما اداره يدولتصورت هب 1359 رماهيت اول از خاصش نامهنييآ اسا 
 تيه فعال آغهاز  هفتهاد  دهه .است بوده رفعاليغ پرورش و آموزش در يردولتيغ بخش مذکور
 مدار  و يرانتفاعيغ مدار  قانون بيتصو با پرورش و آموزش در يردولتيغ بخش مجدد
 .است بوده يمردم نمونه و يدولت نمونه
 و يمردمه جانبهه  همهه  مشهارکت  گسهترش  هدف با يياامنئتيه مدار  1333 سال در
 در آن يشه يآزما مرحله 1331 سال تا و شد سيتأس مردم خود دست به مدرسه امور سپردن
 1337 سال در يرانتفاعيغ مدار  قانون اصالح حهيال .داشت ادامه کشور مختلف یهااستان
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 یاريبسه  یبرا قانون نيا در. ديرس بيتصو به آن یبندها از یاديز تعداد و طرح مجلس در
 اسهت  شهده  ارائهه  ييهها حهل راه ،انهد بهوده  مواجهه  آن با يرانتفاعيغ مدار  که يمشکالت از

 (.243-233، صص1339)جعفری، 
همچنين در جهت افزايش مشارکت عمومي در اداره مدار  و نيز مشارکت اقتصهادی  

 کرد. سيتأسرا يي مناائتيهمالي مدار ، وزارت آموزش و پرورش مدار   نيتأممردم در 
ايهن نههاد   سهازی  سازی آموزش و پرورش، عدم شموليت خصوصيمخالفان خصوصي

، دامههن زدن بههه شههکاف طبقههاتي و مغههايرت بهها عههدالت اجتمههاعي )اعظههم  44ذيههل اصههل 
و آموزش رايگان را از داليل مخالفهت   2قانون اساسي 31(، تغاير با اصل 24، ص1371بيگي،

قانون بخشي از مقررات دولهت   33حرکت بر اسا  ماده  ،موافقان کهدرحالي؛ دانندخود مي
، 1317، کاهش بار اجرايي دولت، مشارکت و تمرکززدايهي )برنجهي،   13313 ماهیدمصوب 

دليهل حمايهت از کهاهش مهدار       عنهوان به(، رقابت در خدمات و قوت عملکرد را 35ص
 (.1331دی، ؛ تسليمي و سجا42، ص1334نسب، کنند )رستميدولتي ذکر مي

 پيشههتازان، فرزانگههان، نمونههه دولتههي، نمونههه مردمههي، غيرانتفههاعي،در شههرايط فعلههي، 
 ههايي عنهوان  ايثهارگران  و شاهد هایآموزشگاه سرانجام و تيزهوشان مشارکتي، ،ييامنائتيه

 مورد آموزیدانش هدف جامعه و کشور در موجود هایآموزشگاه و مدار  برای که هستند
 اسهت  يمسائل جمله از هاآموزشگاه و مدار  در مديريت چندگانگي. گيرندمي قرار استفاده

 باعهث  و کهرده  وریبههره  عهدم  بحران دچار را آموزشي نظام اخير هایسال و هادهه در که
 هها نارضايتي موارد برخي در و شده آموزاندانش ميان در آموزشي عدالتيبي و تبعيض بروز

 .است داشته الدنب به نيز را ييهاو اعتراض
عملهي هسهتيم   ريختگهي  درههم بيان شد، در اين حهوزه نيهز شهاهد نهوعي      همچنان که

حاکميت متغير يک نوع يا ترکيبي از انواع اداره مدار  در طول زمان بهه علهت    که ینحوبه
مشهي ملهي   ريختگي عمل خهط ها موجب درهممندیتفاوت فاحش اثرگذاری در توزيع بهره
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در حهوزه اداره  مشي ملي ثابت يک خطبايد گفت شاهد  گريدعبارت بهو  هاداره مدار  شد
 دارد. مدعا اين اثبات در سعي حاضر مقالهمدار  نيستيم. 

 پژوهش نهيشيپدو. 

 و نظريهه  ارزيهابي  عهدالت،  حهوزه  در دهد:مي پوشش را متنوعي موضوعات حاضر پژوهش
 امها  ،اسهت  پذيرفتهه  صهورت  خهارجي  و داخلهي  متعهدد  تحقيقهات  آموزشهي  هایمشيخط

 اداره ههای مشهي خهط  در عهدالت  شهده،  تنظيم آن اسا  بر پيشينه که موضوع ترينمحوری
 امها  شهود مي اشاره ذيل مطالعات به محوری و ترکيبي موضوع اين به توجه با .است مدار 
 است. نشده يافت باشد، داده قرار هدف را تحقيق مسئله قاًيدق که پژوهشي تاکنون
 مسهئله  بهر  ديه تأک بها  اسهالم  ديهدگاه  از و پهرورش  آمهوزش  در عهدالت » نامهانيپا .1
 مدر . تربيت ،1332 باقری، خسرو راهنما: نجفي، نفيسه ،«مدار ی سازيخصوص

 و خصوصي مدار  بررسي به که است نامهانيپا موضوع راستای در پژوهش ترينمهم
 مهورد  در قضهاوت  نامهه انيه پا اين همسئل پردازد.مي صدر شهيد عدالت نظريه منظر از دولتي
 و نيهاز  معيهار  دو از تنهها  کهه  است مدار  سازیخصوصي مشيخط نبودن يا بودن عادالنه
 صهورت بهه  برنامهه  نظريهه  ارزيهابي  به پژوهش اين است. کرده استفاده مقايسه جهت تالش
 نيست. عدالت مشيخط اعمالي ختگيردرهم تبيين دنبال به و نپرداخته مستقيم

 عتهرت  تههران:  پرورش، و آموزش در خصوصي بخش مشارکت پريوش، فری،جع .2
 .1339 نو،

 و است پرداخته آن ابعاد تبيين و بررسي بهی سازيخصوص موافق جايگاه در کتاب اين
 حيهث  از ارزيهابي  بهه  اما؛ دهدمي ارائه را انقالب از بعد سازیخصوصي از مفيدی تاريخچه
 جهای  قالهب  ايهن  در سهازی خصوصهي  بهه  نهافر  ههای پژوهش مجموعه پردازد.نمي عدالت
 پردازند.مي محدود صورتبه سازیخصوصي ابعاد به که گيرندمي
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 اعظهم ، محمهدبيگي  ليه قب از آموزشي برابر هایفرصت موضوع با مقاالت مجموعه .3
 برابههر هههایفرصههت ايجههاد در آن نقههش و غيرانتفههاعي مههدار »، (1371زمسههتان  و )پههاييز
 .34-19 ،23 و 27ش ،تربيت و تعليم ،«آموزشي
 نظهر  و پرداخته سازیخصوصي مشيخط نبودن يا بودن عادالنه بررسي به پژوهش اين
 خاصهي  تحليلهي  الگهوی  امها  اسهت  هکرد ارائه قوی تحليلي نمايد.مي تشريا را آن مخالفان
 برابر(. )دسترسي اندپرداخته عدالت از بعد يک به تنها مقاالت اين مجموعه ندارد.

 ليه قب از مهدار   سهازی خصوصهي  تحليهل  و جايگهاه  موضوع با مقاالت وعهمجم .4
 و آمهوزش  توسعه به کمکي غيرانتفاعي مدار » ،(1317 زمستان و پاييز) محمدرضا، برنجي
 .54-34 ،11و  15ش ،تربيت و تعليم ،«پرورش
 و اداره در مهردم  مشهارکت  و مهالي  کمهک  جههت  دو از را سازیخصوصي مقاله اين در
 ارائهه  سهازی خصوصهي  مشهي خهط  از خهوبي  تفصهيل  و هکرد ارزيابي مفيد مدار  رب نظارت
 فنهي  نقهد  بهه  مقهاالت  ايهن  مجموعه دهد.نمي صورت را عدالت حيث از ارزيابي اما ،نمايدمي

 اند.شده تحليل وارد پرورش و آموزش به اضرار يا کمک حيث از و پرداخته سازیخصوصي

 ريهزی برنامهه  تجربهه  بهازنگری » ،(1379) نحسهي  عبهداللهي  و عبدالحسين ،نفيسي .5
-1327 یهها سهال  )تجربه ريزیبرنامه هایشيوه و فنون ايران، در پرورش و آموزش توسعه
 .72-37 ،14ش ،تربيت و تعليم فصلنامه ،«اول بخش (1373
 مسهائل  و هاسياست اهداف، تحوالت، تحليل و بررسي ،(1379) حسين ،عبداللهي .1

 تعلهيم  فصلنامه ،1373-1327 هایسال طي پرورش و آموزش وسعهت هایبرنامه مشکالت و
 توسهعه  ههای برنامهه  )ارزيهابي  پژوهشهي  طهرح  از ایمقالهه  .127-113 :14 شماره تربيت، و

 مصهوب  ههای ههدف  بهه  نسبت عملکرد و ريزیبرنامه فنون نظر از ايران پرورش و آموزش
 تربيت. و تعليم پژوهشکده ،1373 ،1373-1327 هایسال

 بهه  پهژوهش  دو ايهن  شد. اشاره که است پژوهشي طرح از برگرفته انتهايي پژوهش ود
 آمهوزش  توسهعه  هایبرنامه خصوصاً آموزشي هایمشيخط از دقيقي بسيار تحليل و بررسي
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 را ريختگيدرهم اندتوانسته و اندداده تفصيل را هامشيخطي خوببه و اندپرداخته پرورش و
 مسهئله  بهه  ایاشهاره  تنهها  و نشده متمرکز موضوع به عدالت حيث از اما دهند نشاني خوببه

 اند.داشته تحقيق

 ريختگهي درههم  تبيهين  دنبهال  بهه  هها پهژوهش  از کيه چيهه  آخر، پژوهش دو از غير به
، و در نهوآوری  دارای حيهث  ايهن  از رساله موضوع لذا اند.نبوده عدالت حيث از هامشيخط
 است. گرفته خدمت به هم را برنامه( نظريه )ارزيابي جديدی روش ضمن

 الگوي تحليلي دهندهليتشک عناصر استخراجهاي عدالت و . نظریه6

ترين مفاهيمي است که در مورد چيسهتي آن بسهيار بحهث شهده     مفهوم عدالت، يکي از اساسي
وجود ندارد. عدالت را به انحاء مختلف تعريف کهرده   شدهطرحولي اجماعي بر مباحث  ،است

اند. ها و معيارهای مختلفي برای طراحي و سنجش آن در مقام نظر و عمل بيان کردهو شاخص
ها و معيارهای عهدالت اسهت   بررسي مفهوم عدالت و تعريف آن مقدمه ورود به بحث شاخص

ريهزی و اجهرای عهدالت    های کاربردی، به برنامهه آن در گام عملياتي و در پژوهش بر اسا تا 
ارزيهابي عادالنهه    خصوصهاً های کاربردی و پژوهش رشدهوم، امکان بپردازيم. عدم شناخت مف

کهاربرد و   ةههايي را کهه در حهوز   توان کليهه پهژوهش  و در واقع مي کندميبودن امور را سلب 
 مردود دانست. ،انديک تعريف از عدالت صورت پذيرفته اتخاذارزيابي عدالت بدون 
رين همانند يک نظريه به بعدی از حقيقت اشاره دارد رغم تفاوت با سايهر تعريف علي

رود معيار عدالت به شمار مي عنوانبهتوان آن را ناديده گرفت. هر نظريه در شرايطي که نمي
رسهد کهه اقتضهائات اجهرا،     عدالتي. به همين جهت به نظر مهي و در شرايطي ديگر معيار بي

است تا هم از مزايای يک نظريه و تعريف برخوردار شهويم و   فتعاري ميان جمعبهترين راه 
ههای  های مختلفي از نظريهها غفلت نورزيم. گونههم از اختالف در مباني نظری و اصول آن
تهرين  های عهدالت بهه مههم   های موجود نظريهشناسيعدالت مطرح شده است. از ميان گونه

 شود.ها اشاره ميآن
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 بر اساس معيارهاي نياز، كارامدي، مسئوليت فردي و زمينه شناسي. گونه6-6

 4در حوزه اقتصهاد توانسهته بهر اسها       شدهارائههای عدالت با بررسي نظريه 4«کونوجِيمز »
بنهدی کلهي از مجموعهه    ، مسئوليت فردی و زمينهه يهک تقسهيم   5محور اصلي نياز، کارآمدی

 انهد عبهارت بندی ه دهد. محورهای اين طبقهپژوهي ارائها در حوزه عدالتتعاريف و ديدگاه
 از: نياز و برابری، کارايي، تناسب و مسئوليت، زمينه.

تحليلهي   ارائهه بندی مدّ نظهر دارد. اوالً  و طبقه او دو هدف را برای تدوين چنين مطالعه
دربهاره   های پيرامون عدالت و ثانياً پيشهنهاد و دفهاع از يهک نظريهه تلفيقهي     از نظريه 1اثباتي

هها را  ههای واقعهي آن  عدالت که ضمن ترکيب رويکردهای قبلي در اين حوزه بتوانهد ارزش 
 (.Konow, 2003, p.1189) عنصر مذکور، تبيين کند 4تلفيقي از  مثابهبه

 مباني نظري بر اساسشناسي . گونه6-1

و ههای مختلهف انسهاني در مباحهث مختلهف سياسهي، اقتصهادی        زيربنای قضاوت ازآنجاکه
فرهنگي بحث عدالت است، بنابراين لهزوم توجهه بهه مبنهای مشهروعيت الزامهات و اصهول        

ی روابهط اجتمهاعي امهری    ارزشي و همچنين معيار تشخيص حق يا باطهل بهودن در حهوزه   
ي نهوع بهه ها و بندی نظريهشايسته و بايسته خواهد بود. چنين ديدگاهي مبنای تعريف و طبقه

، 1375)توسهلي،   اسهت توسهط توسهلي   « مبنای عدالت»ی ههای مختلف در عرصايدئولوژی
گرايهي،  از: حقانيت ذاتهي، احسها    اندعبارتشناسي (. محورهای اين گونه315-133صص

گرايهي، پوزيتيويسهم اخالقهي،    نظريه اشاعره، قراردادگرايي، نظريهه بنهای عقاليهي، طبيعهت    
 گرايي.گرايي، کثرتگرايي، عملتاريخ

ههای عهدالت بهوده اسهت و بهه      به دنبال بيان مباني نظری نظريه هشدارائهوی در بحث 
 1های عدالت را نيز بيهان کهرده اسهت و در همهين قالهب      همين خاطر عناصر ماهوی نظريه

حقهه، شايسهتگي، مسهاوات،     حهق یذدارد: اعطهاء کهل   تعريف کلي از عهدالت را بيهان مهي   
 اجتماعي و وضع بايسته. توازني، طرفيب
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 مکتبي -سي تاریخيشنا. گونه6-9

شناسي نبهوده اسهت بلکهه تنهها برخهي از      شناسي در مقام ارائه گونهاساساً نويسنده اين گونه
بنهدی کهرده اسهت )واعظهي،     ها عدالت را در سير تاريخي خود بيان و طبقهه ترين نظريهمهم
ز ههای تهاريخي و مکهاتبي ا   تهوان دوره بندی را مهي معيار طبقه رونيازا (.11-1، صص1333

ههای فالسهفه کالسهيک،    از: نظريهه  انهد عبهارت حوزه عدالت در نظر گرفهت. ايهن طبقهات    
 گرايي.گرا، نظريه رالز، اختيارگرايي، جامعهگرا در برابر عقلهای تجربهنظريه

 هاي عدالت سازماني گرینبرگشناسي نظریه. گونه6-1

ه سهه عنصهر تنقهيا    عدالت سهازماني مطهرح شهده اسهت. نويسهند      بندی در حوزهاين طبقه
های مورد نياز بهرای  ها، پيگيری روندهای پژوهشي و تعيين حوزهارتباطات نظری بين نظريه
(. او Greenberg, 1987, p.9شناسي دانسهته اسهت )  های چنين گونهپژوهش را از جمله داللت

 بنهدی مهورد توجهه و   های جديد عدالت سازماني را در اين طبقهاست که نظريه کردهتالش 
 است. مؤثر-و منفعل فرايند-بندی شامل دو بعد محتواتبيين قرار دهد. اين طبقه

 اسي مکاتب فلسفه سياسينش. گونه6-5

شناسي که توسط جيمز پي. استربا ارائه شده، شش مکتب مههم فلسهفه سياسهي    در اين گونه
ليسم، ليبهرال  از: ليبراليسم، سوسيا اندعبارتغرب مورد بررسي قرار گرفته است. اين مکاتب 

 (.437-431، صص1337يي، فرا نوگرايي )پورعزت، گراثيتأنگرايي، دموکراسي، اجتماع

 ارزیابي عدالتالگوي تحليلي  ساخت. 1

ای خهاص و بهه   شناسي از زاويهه های موجود، مشهود است که هر گونهشناسيبا مروری بر گونه
 -بنابراين متناسب با هدف پهژوهش ؛ تای که مدنظر پژوهشگر بوده، تدوين شده اسجهت مسئله

اسهت، بايهد عناصهر مهاهوی تعريهف       -دستيابي به الگوی تحليلي عناصر ماهوی مفههوم عهدالت  
برخهي   ازآنجاکهها صورت گيرد. ها، استخراج و جمع بين همه آنشناسيعدالت از متن اين گونه
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ل چنهد مفههوم اساسهي ارائهه     هها را ذيه  همهه آن  ،از اين مفاهيم تا حد زيادی قابليت تلفيق دارند
 های اول و دوم دانست.شناسيترکيبي از گونه را مفاهيم اينتوان کنيم که در حقيقت ميمي

 . مقوالت و مفاهيم عدالت6 شماره جدول

 مقوالت مفهوم اصلي

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

 يطرفيب يطرفيب
 زمينه زمينه

 

توان الگوی تحليلي را چنين پيشهنهاد کهرد: بررسهي    مي آمدهدستبهبا توجه به مفاهيم 
مشي اداره مدار  )دولتي و غيردولتي( از منظر ههر يهک از عناصهر    نظريه برنامه در دو خط
 ماهوی مفهوم عدالت.

 ي اداره مدارسمشخط. تطبيق عناصر مفهوم عدالت و 1 شماره جدول

 عناصر ماهوي مفهوم عدالت 

 زمينه يطرفيب توازن اعطاء حق تالش نياز مساوات ي اداره مدارسمشخط

 * * * * * * * دولتي

 - - - - - - - غيردولتي

 

از  جايگهاه ههر مفههوم در ههر يهک      دهنهده نشهان ههای جهدول فهوق    هر يک از خانهه 
 -جزئهي  صهورت بهه تهوان  های اداره مدار  خواهد بود. بر اسا  ايهن الگهو مهي   مشيخط
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مشي را از حيث برخورد با ابعاد مختلف ارزش عدالت بررسي کرد و مطابق تحليلي هر خط
 مشي به تحقق هر مفهوم را مشاهده کرد.مشي، نوع پاسخگويي خطبا نظريه برنامه هر خط

 نظریه برنامهزشيابي ارشناسي پژوهش: . روش9

آينهد. ازآنجاکهه   به حسهاب مهي   7، دو هدف عمده ارزيابي«انجام تغييرات مثبت»و  «ارائه بازخور»
اجتماعي، بهبود وضعيت اجتماعي است، ارزيابي نيز تالش دارد تا ايهن ههدف   های مداخلهغايت 

 ,Shadishکنهد )  نيها تهأم آناجتماعي و ايجاد تغييرات مثبت در  هایهرا با ارائه بازخور از مداخل

1991, p.19 .)توان نفوذ مفهوم ارزيابي را مشاهده کهرد. ايهن مفههوم در    های مختلفي ميدر حوزه
در ي و گهاهي  مشه خطيک حوزه از علوم  عنوانبهمجزا صورت بهگاهي گذاری مشيادبيات خط

 نيبه نيه . درارديه گيبرمه  را دراز ارزيابي مختلفي است که انواع مشي وارد شده حوزه تحليل خط
يابي شه توان گفت که محوريت عناصر ارزيابي يهک مداخلهه اجتمهاعي، همهان ارز    صراحت ميبه

صهورت  بهه نيهز  مشهي و برنامهه   ريختگي اعمال خهط شناخت و ارزيابي درهم. نظريه برنامه است
ن يکهي از  عنهوا در عمهل، نظريهه برنامهه اسهت کهه بهه      زيرا  گردد؛يمستقيمي به نظريه برنامه بازم

 کند.مشي عمل ميبخشي و هماهنگي اعمال خطابزارهای انسجام
ها و ابعاد مختلفي است. رويکهرد ارزيهابي   نظريه برنامه، دارای رويکردها، مدلارزيابي 

ههای مهورد   نظريه در اين پژوهش، رويکرد قياسي است. علت انتخاب اين رويکرد، نوع داده
 .استشامل قوانين و مقررات  بر اسناد رسميمبتني استفاده است. اين پژوهش، 

 نظریه برنامهارزیابي هاي مدل. 9-6

بروسل و  3.ارزيابي ارائه شده استو رويکردهای  هامدلهای مختلفي از شناسيتاکنون گونه
را محهور  نظريهارزشيابي سه مدل کلي برای ( Brouselle & Champagne, 2011, p.72چامپان )

 ند:امطرح ساخته
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: وی بهه شناسهايي عناصهر فعهال برنامهه و نحهوه       (9) ح      طق            ل . 1
از دو اسهتراتژی اصهلي اسهتفاده    در روش خهود  پهردازد. او  رسيدن به پيامدهای مطلوب مي

 . تحليل برنامه در حال اجرا.2 و شده در برنامههای تدويناولويت . تحليل1کند: مي
عبهارت  را بها  محهور  بحث در مهورد ارزشهيابي نظريهه    (p.53 ,1990): چن     ل . 2
دو قالهب   محهور در ارزشيابي اقدام کند کهآغاز مي گونهنيگيرد و آن را اپي مي 11محوراقدام

ارزشيابي هنجاری در واقع همان ارزشيابي ي. هنجاری و عل،از  اندعبارتکلي وجود دارد که 
کننهد و ارزشهيابي عل،هي    ير برنامه از آن يهاد مهي  است که ديگران با تعبير ارزشيابي نظريه تغي
 همان ارزشيابي نظريه اقدام برنامه است.

 سهازی قالهب تغيير را  فرايندارزشي و هنجاری،  استاندارديک  عنوانهنجاری بهارزشيابي 
به روند منطقي رسيدن از اقدامات و مداخالت به اههداف  ي عل،کند. از سوی ديگر ارزشيابي مي

خهواهيم بهدانيم بها چهه نظريهه      در ارزشيابي مهي  گريدعبارت ؛ بهبرنامه اشعار دارد و پيامدهای
ي اتيه عملهها و کارکردههای   فهرض پيشي عل،ارزشيابي شود اما مي نياهداف برنامه تأمتغييری، 

البته يک نکته ضروری اسهت و آن  . (Weiss, 1997, p.69) گذراندبرنامه را از زاويه نقد خود مي
مراتهب علهل در   چرايي سلسلهتنها به بيان عناصر منطق برنامه اکتفا نشده و ي، دل عل،در ماينکه 

 .(Monroe et. Al, 2005, p.61)بايد تبيين شود مداخالت برنامه و اثرات آن 
اينکه چه اتفهاقي  در نگاه اين دو نويسنده، : (               ع)پ                ل . 3
چندان مهم نيست بلکه بايد ديهد برنامهه بهرای چهه     يا خير شود جرا ميبرنامه ا يا اينکه افتدمي
 -    ه  ترکيهب   شود. در اين مدل به دنبهال ارزيهابي  به نفع چه کسي اجرا مي و چگونه ،کسي

هستيم. به علت جايگاه محوری زمينهه و بررسهي روابهط توزيهع قهدرت در       پ     -       
اگهر ارزشهيابي   شود. حال گرا گفته ميزشيابي واقعوضعيت فعلي محيط برنامه، به اين روش ار

 نامند.مي 11گرارا مرور واقعگرا از مستندسازی واقعيت هم بهره بگيرد آن واقع
نظريهه اقهدام را    گرا،مرور واقع ازآنجاکه. گرا با تحليل منطق شباهتي نيز داردمرور واقع

ام استفاده کرد. تفاوت عمهده ايهن دو   توان در تحليل منطق از اين نظريه اقدمي دارد،بيان مي
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ههای  دنبهال راه کهه در ايهن رهيافهت، تحليهل منطهق بهه       نيز در تحليل منطق معکو  است 
 گرا چنين نيست.گردد اما مرور واقعجايگزين مي
ههای ههر   مندیهای عدالت، ناگزيريم نظام بهرهموضوع پژوهش بر نظريه ديتأکبه دليل 

توانهد ايهن نظهام توزيهع     عي( را هدف قرار دهيم. مدلي کهه مهي  برنامه )نافر به عدالت توزي
 گهرا واقهع مندی در برنامه را تبيين نمايد، مدل پاوسون و تايلي يا همهان مهدل   قدرت و بهره
گيهرد.  گرا( است. در اين مدل: پيامدها، سازوکارها و زمينه مورد توجه قرار مي)ماتريس واقع

ل منطهق مسهتقيم( قابليهت جهايگزيني بها ارزيهابي       بخش اول تحليل منطهق )تحليه   ازآنجاکه
گرا دارد، پس از مزايای هر دو مدل استفاده کرده و با استفاده از تحليل منطهق مسهتقيم،   واقع

 شود.گرا تکميل ميمدل ماتريس واقع
اصالح شده است: گهام اول   صورتنيبدهای تحليل منطق با توجه به موضوع پژوهش، گام

شود. گهام دوم يها تحليهل گسهتره و     را شده و دو گام ديگر کنار گذاشته مييا تحليل وضعيت، اج
کانون تمرکز، اشاره به ارزيابي معقوليت برنامه دارد که از قلمرو موضوعي پژوهش خارج اسهت.  

دهي بهين نظريهه اقهدام و نظريهه تغييهر      گام سوم يا زنجيره پيامد نيز به دليل اينکه به دنبال ارتباط
شود چراکه نظريه اقدام نيز از قلمهرو موضهوعي پهژوهش خهارج اسهت و      شته مياست، کنار گذا

 های تحليل در اين پژوهش چنين است:بنابراين گام؛ تنها به نظريه تغيير اشاره شده است
 مشياستخراج نظريه برنامه هر خط. 1

 تحليل وضعيت. 1-1

مسهائل و اههداف    مشي: در اين گامخط موردنظرشناسايي مسائل و پيامدهای . 1-1-1
 شوند.ها استخراج ميمشيخط

و سازوکارهای تحقق هر پيامد: در اين گام  فرايندبر اين  مؤثرشناسايي عوامل . 1-1-2
مشي استخراج خواهند شد. همچنين بازيگران تحقق پيامدهای هر خط فرايندبر  مؤثرعوامل 

 شوند.و ذينفعان کليدی مشخص مي
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مشي نسبت به وضعيت محيط اجرای برنامهه: در ايهن   شناسايي موضع هر خط. 1-1-3
مشي نسبت به محهيط و جامعهه خهود، محهل بررسهي قهرار گرفتهه و        گام نوع نگاه هر خط

 شود.آموزان محروم شناسايي ميمشي نسبت به مناطق و دانشخاص، موضع خط صورتبه

 گراتکميل ماتريس واقع. 1-1-4

 ز الگوی عناصر ماهوی مفهوم عدالت.ريختگي با استفاده اارزيابي درهم. 2

 . تحليل پژوهش و دستاوردهاي آن1

 هاي اداره مدارسمشي. نظریه برنامه خط1-6

 صهورت بهه مشهي را  مشي، بايد خهود خهط  در اولين گام نسبت به تبيين نظريه برنامه يا خط
د ههای اداره مهدار ، قهوانين و اسهنا    مشهي تفصيلي بيان کرد. مآخذ اصلي در بررسهي خهط  
مهدار    سيتأسه قهانون اساسهي، قهانون     ،باالدستي اين حهوزه هسهتند. بهرای ايهن منظهور     

مدار  غيرانتفاعي، مجموعه مصوبات شورای عالي  سيتأسغيرانتفاعي، قانون اصالح قانون 
و اداره مهدار  غيرانتفهاعي و مجموعهه     سيتأسه نامه اجرايي قانون آموزش و پرورش، آيين

باشهند.  مشي و تفصهيل آن مهي  و پرورش، مآخذ استخراج خطاسناد تحول راهبردی آموزش 
پراکنده  صورتبهنياز از اين اسناد و نيز واقعيات بيروني جامعه  تناسببهدر تبيين نظريه نيز 

 های رسمي هستند(.مشيشود )واقعياتي که مبتني بر خطاستفاده مي
 هها یمندبهرهکه به توزيع  آنچه که از نظريه عدالت مدنظر است، بيشتر عدالت توزيعي است

از: کيفيهت آموزشهي، دسترسهي آموزشهي،      انهد عبهارت هها  مندیپردازد. در اداره مدار ، بهرهمي
بر نحوه اداره مدار  که در تعيين وضعيت نهايي توزيهع   مؤثرمشارکت در آموزش و ... . عوامل 

هها  توجهه آن »، «ين مهدار  ا سيتأساهداف اصلي »توان در ها نقش اساسي دارند را ميمندیبهره
 جستجو کرد.« داخلي مدار  مؤثرعوامل »و « به زمينه و شرايط جامعه

از: منابع مهالي مهدار ، نحهوه انتخهاب يها انتصهاب        اندعبارتداخلي نيز  مؤثرعوامل 
هها بهه مدرسهه.    آموزان و نحوه ورود آنمديران و معلمان مدار  و در نهايت گزينش دانش
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بايهد توجهه    .مؤثرنهد اداره، کيفيت، دسترسي، انگيهزش و ... در مهدار     اين عوامل بر نحوه
ای بر يکديگر اثر افزايشي يا کاهشي نيز دارنهد. منهابع   چرخه صورتبهداشت که اين عوامل 

مستقيمي بر نحوه اداره و مشهارکت ذينفعهان مهدار  داشهته و دخيهل در تعيهين        ريتأثمالي 
و نيز نوع معلمان مدرسه اسهت. نحهوه انتخهاب يها     آموزان ورودی سطحي کيفي، نوع دانش

انتصاب مدير نيز به علت ميزان توانمنهدی مهديران، بهر نهوع و کيفيهت اداره و نيهز کيفيهت        
خواهد بود. چگونگي انتخاب يا انتصاب معلمهان، نيهز سهطا کيفهي      مؤثرمشارکت ذينفعان 

ديگهر، نحهوه جهذب و     را رقم خواههد زد. از سهوی   شدهارائهمعلمان و نيز کيفيت آموزش 
داشهته و از سهوی ديگهر     ريتأثکيفيت آموزشي  تبعبهآموزان، بر تعداد ورودی و ورود دانش

آموزان بر کيفيهت آموزشهي و وضهعيت مهالي مدرسهه اثهر       مسئله تخصيص يا گزينش دانش
منهدی آموزشهي در جامعهه    عميقي دارد. نوع توجه به زمينه در هر برنامه، به بهازتوزيع بههره  

ههای  دهي به سياستار داشته و اهداف برنامه نيز بر نوع نگرش اداره مدرسه و نيز جهتاشع
 است. مؤثراجرايي مدرسه 

 توان در قالب اشکال ذيل مشاهده کرد:های اداره مدار  را مينظريه
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 . نظریه برنامه مدارس دولتي با محوریت عدالت توزیعي6شماره شکل 

شده را با الگوی عناصر ماهوی مفهوم عهدالت تطبيهق داده و از   های برنامه حاصلنظريه
های عهدالت  ريختگي نظريههای نظری را شناخت و به درهمتوان تعارضمقايسه اين دو مي

گيهری  شود، اين است که عمده جهتپي برد. علت اينکه تنها به عدالت توزيعي پرداخته مي
مندی و فرصت متمرکز است. از يک سو چون تحصهيل و  قدرت، بهره ها بر توزيعمشيخط

های اقتصهادی و ...  مندیبرخورداری از تعليم و تربيت مناسب، يکي از علل دستيابي به بهره
، 1332مند شدن و عادالنه شدن اسهت )نجفهي،   در جامعه است، مسئله توزيع نيازمند ضابطه

 مؤثر عوامل

 

 مدیران تخصیص نحوه

 

 آموزاندانش ورود نحوه

 مدارس مالی نیتأم

 معلمان تخصیص نحوه

 

 اجباری تخصیص

 جغرافیایی تخصیص
 غیرمشروط

 سرانه بودجه
 دولتی

 توسط مدرسه انتخاب
 معلم

 متوازن تخصیص
 اجباری

 سازوکار

 

 برابر آموزش

 رایگان آموزش

 دسترسی

 همگانی

 مصوب اهداف

  غیرمنتظره: هدف
 آموزشی نابرابری
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در جامعهه و فقهط از    ريتهأث راد بدون توجه بهه  ( و از سوی ديگر رشد استعدادهای اف23ص
 ای دنبال شود.عادالنه صورتبهزاويه ديد فردی، بايد 

12 

 
 نظریه برنامه اداره غيردولتي مدارس .1شماره شکل 
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 اداره مدارس از منظر عناصر ماهوي مفهوم عدالت هاي. مقایسه نظریه1-1

 . اداره مدارس و عنصر مساوات1-1-6

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

طلبانههه در ارائههه خههدمات و نيههز وضههعيت نهههايي تسههاوی کههامالًشههود نگههاه مشههاهده مههي
 ؛ست که وضعيت اوليهه جامعهه مسهاوی اسهت    فرض اين نگاه چنين اهاست. پيشمندیبهره
بايد در توزيع هم مساوی عمل کرد. مدار  دولتي سعي دارند که آموزشي برابهر و   رونيازا
يکسان را در قالبي يکسان و در اختيار همگان قرار داده و همه را از سههمي برابهر در    باًيتقر

، انتصاب مهديران بهر اسها     بنابراين بودجه سرانه؛ وضعيت نهايي آموزش برخوردار سازند
آموزان بدون لحاظ وضهعيت  حف  توازن کيفي مدار  و تخصيص اجباری جغرافيايي دانش

مالي يا سطا کيفي اوليه در هنگام ورود به مدرسه را در دستورکار خود دارند. در همه ايهن  
توسط طلبانه شود اما از جهت ديگر اين سياست تساویطلبي ديده ميموارد سعي در تساوی
 کننهد،  انتخهاب  را يکهديگر  آزادانهه  تواننهد مهي  مهدار   و معلمان کهنظام داوطلبانه معلمان 

 برنامهه فهوق مخدوش شده و معلمان بر اسا  اعتبار و شهرت مدرسهه يها ميهزان پرداختهي     
هها در برخهي   تجميع امتيازات و انحصهار آن ، ممکن است به تواند متغير باشدکه ميمدرسه 

دامن بزنند و در نتيجه وضعيت متفاوتي از حيهث توزيهع   وميت ساير مدار  مدار  و محر
 در کيفيهت  بها  مدار  و معلمين مزايا، خاطر به واقع درنهايي خدمات آموزشي را بيافرينند. 

 ديد. خواهند را کيفيت کاهش مدار ، ساير و شوندمي جمع کجاي
گيهرد. ايهن   لبانه را در پهيش نمهي  طدر نگاه مقابل، اداره غيردولتي مدار ، نگاه تساوی

سطا برابری از آمهوزش و امکانهات آموزشهي و دسترسهي      نيتأمشيوه اداره، خود را متولي 
خواهد با فراهم کردن امکانات بيشهتر بهرای کسهاني کهه اسهتعداد      همگاني ندانسته، بلکه مي

زود کهه کسهاني   بيشتری دارند، زمينه رشد مضاعفي را رقم بزند. البته ايهن نکتهه را بايهد افه    
مند شوند که تهوان پرداخهت بهتهری    توانند از امکانات آموزشي و امکان رشد بهتری بهرهمي
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هم داشته باشند. نوع برخوردی که اين مدار  در توزيع امکانات دارنهد، مبتنهي بهر مفههوم     
تواننهد همهان   آورده مالي خود مهي  تناسببهتناسب اما از حيث مالي است. در حقيقت افراد 

بنهابراين در عنصهر مسهاوات، دو    ؛ آورنهد  به دسهت سبت از آموزش و امکانات آموزشي را ن
 رويکرد جداگانه را شاهد هستيم.

 . اداره مدارس و عنصر نياز1-1-1

 (:13، ص1332تواند معيار باشد )نجفي، نياز در آموزش و پرورش به دو صورت مي
ران کمبودههای آنهان بها    اختصاص هزينه و امکانات بيشتر به قشر محروم جهت جبه  .1

ههای تربيتهي ويهژه و    هها و برنامهه  توجه به شرايط خاص محهرومين. از سهوی ديگهر روش   
 های خاص نيز ممکن است، مورد نياز باشد.آموزش

ايجاد آمادگي الزم در افراد برای رفع نيازهايشان مثل برخورداری از شهغل مناسهب.    .2
 رايط جغرافيايي باشد.ش تناسببهتواند تنوع رشته الزمه اين کار مي

استاندارد و فاقد هر نهوع تنهوع اسهت.     کامالً شدهارائهدر اداره دولتي مدار ، آموزش 
؛ اسهت  برنامهه فهوق سهطا کيفهي خهدمات     ،تنها چيزی که در اين آموزش امکان تغييهر دارد 

بها   و تناسب شدهارائهبنابراين اداره دولتي مدار  نسبت به مسئله نياز، از حيث نوع آموزش 
 بيند.نياز متنوع مخاطب، برخوردی يکسان داشته و نياز همه را يکسان مي

از جهت توجه به قشر محروم نيز بايد توجه داشت که توجه به قشر محروم نيز از جههت  
، مدار  دولتي، همان نوع آموزش را ارائه کرده و تنها تهالش  رونيازامالي محل مداقه بوده و 

شهوند،  مهدار  دولتهي رايگهان اداره مهي     ازآنجاکهرا فراهم سازند. دارند که دسترسي بيشتری 
 صهورت بهه  رايگهان  آموزشچراکه  ست؛ينبنابراين عنصر نياز در اين خصوص الزم به بررسي 

اداره غيردولتي، متناسب با نيهاز افهراد متفهاوت، پهيش      .شودمي توزيع سطا يک در و همگاني
اسا ، مدار  غيردولتي با فراهم کردن، سهطا خهدمات آموزشهي متفهاوت و      رود. بر اينمي

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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بنابراين مدار  غيردولتي، ؛ شودغيردولتي مالحظه مي مرحله گزينش توسط بخشي از مدار 
؛ دنه بيند اما نياز را تنها در نيهاز بهه خهدمات آموزشهي مهي     ندانجامعه را دارای نياز يکسان نمي

بنابراين اگر فردی با نياز آموزشي باال، از حيث مالي هم نيازمند حمايت بهرای تحصهيل باشهد،    
توان گفهت کهه در عنصهر نيهاز نيهز بهين       واهد داشت. در مجموع مياين مدار  جايي نخ در

 مدار  دولتي و غيردولتي، شاهد نوعي تعارض هستيم.

 . اداره مدارس و عنصر تالش1-1-9

مند شوند. البته عنصر تالش اشاره به اين مسئله دارد که با تالش بيشتر، افراد بايد بيشتر بهره
تواند معيار عدالت باشد که شرايط اوليهه رقابهت   ني ميبايد توجه داشت که معيار تالش زما

، عنصر تالش به سه صورت قابل بررسي اسهت )نجفهي،   هرحالبهنيز مساوی و برابر باشد. 
 (:55-54، صص1332
آوردن امکانات الزم بهرای تعلهيم و تربيهت. ايهن امهر سهبب        به دستتالش جهت  .1
؛ تهر شهغلي و اجتمهاعي داشهته باشهند     ههای به شود تا مخاطبين امکان دستيابي به فرصتمي

 يابد.بنابراين هر کس که بتواند بهتر امکانات کسب کند، بيشتر به فرصت رشد دست مي

کنهد.  اما نوع ديگر زماني است که فرد بيشتر در جههت تعلهيم و تربيهت تهالش مهي      .2
، استحقاق دريافت امکانات بهتر و بيشتر را دارد. پس ههر کهس بيشهتر تهالش کنهد      رونيازا

يابد. داللت امر چنين است که: هر کس بيشهتر تهالش   استحقاق دريافت امکانات بيشتری مي
کند، به او امکانات بيشتری دهيد تا بيشتر رشد کند نه اينکه با پهول بيشهتر، امکانهات بيشهتر     

تالش زماني معيار است که بر مبنای آگهاهي، انتخهاب    گر،يد عبارت؛ بهتهيه کند تا رشد کند
 ه باشد نه مبتني بر شرايط محيطي و پول و....و اراد

ها چون شهرايط تهالش   مانند. برخي از آنای با عدم تالش از امکانات محروم ميعده .3
مانند. اين دليل آن نيسهت کهه محهروم بماننهد بلکهه بايهد شهرايط عهدم         را ندارند، محروم مي

ابعاد مسئله بيشهتر واضها    ها فراهم شود. برای اينکهمحروميت و محيط مناسب برای تالش آن
 (:57-51، صص1332کنيم )نجفي، گردد، نسبت محيط، تالش و استعداد را بررسي مي
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 ؛داردهای مساوی، نتاي  مختلفي استعدادهای ذاتي متفاوت افراد، در تالشيک. 
 ؛در شرايط محيطي نامساوی، تالش مساوی، نتيجه مساوی را ندارد .دو
، ريتأثفرهنگي و هنجاری هستند: اين  ،محيط ارزشي ريتأث اراده و انتخاب نيز تحت .سه

 کنترل است. رقابليغ

ی جها بهه پس تالش معيار ناقصي است. اگر سه اشکال فهوق را بخهواهيم کنهار بگهذاريم     
الزمه آن استعدادسنجي افهراد   که های بالفعل توجه کنيمتالش بايد به شايستگي افراد و توانايي

 محيط است. ريتأثها هم تحت ماند که خود شايستگيل باقي مياست. البته باز اين اشکا
پس با وجود هر نوع شايستگي و تالش، به علت محدوديتي که جامعه ايجاد کرده اسهت  

يي معيار عدالت باشند بلکه معيارهای ديگهری بايهد   تنهابهتوانند )ناهمگوني افراد(، اين دو نمي
 (.11، ص1332گردد )نجفي، جامعه برمي ها را ياری دهند و اين جبران به خودآن

توجهي بهه مسهئله تهالش نهدارد، بلکهه در نگهاه        اساساً، اداره دولتي مدار ، هرحالبه
طلبانه خود، سعي دارد که رشد بر مبنای توزيع برابهر را فهراهم سهازد. در ايهن نهوع      تساوی

آمهوزان نشهده   شهای ذاتي و محيطي و نيز شايسهتگي و تهالش دانه   اداره، توجهي به تفاوت
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  

 شهدت بهه برد که اداره دولتي مهدار  نسهبت بهه آن تکليفهي نهدارد. البتهه بهه علهت نگهاه          
طلبانه در اين شيوه اداره مدار ، مشکالتي بهروز کهرد کهه موجهب فههور مهدار        یتساو

تالش در اينجا تعبيهر بهه اسهتعداد     عنصرن مستعد شد. اخاص و نيز مدار  مختص محروم
 مثهل  مدارسهي  فههور  آن، ثمهره  وو شايستگي دروني افراد محل بررسهي قهرار گرفهت    شد 

ای بهر  . ايهن امهر حاشهيه   کندمي جذب خود به را برتر ستعدادهایا که بود درخشان استعداد
حجم مدار  خاص و يا نمونه و شبانه، فرع بر اصهل   چراکهمتن اداره دولتي مدار  است؛ 
بنابراين شاهديم که مدار  دولتي نسبت به تهالش افهراد و   ؛ اداره دولتي برابر مدار  است



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

 

توجه هستند و جايگهاهي را بهرای   گردد، بيحقوقي که متناسب آن متوجه مدار  دولتي مي
 اند.يک اصل، تعبيه نکرده صورتبهتالش افراد 

مدار  غيردولتي نيز همانند مدار  دولتي، توجه اساسي بهه مسهئله تهالش اختيهاری     
آموزان(، مبتني بر اسهتعدادها  نداشته و اگر هم تمرکزی بر تالش داشته باشند )گزينش دانش

ست. در بيان تفصيلي، مدار  غيردولتي دو برخورد بها مسهئله تهالش    هاهای آنو شايستگي
دارند: يکي اينکه ورودی اين مدار  از نظر استعداد تحصيلي بايهد شهرايط خاصهي را دارا    
باشند، ديگر اينکه استعداد تحصيلي بهتر، از شرايط الزم ورود نيست و تنها امکان پرداخهت  

شهود کهه افهرادی بها تهوان      بدين گونه تعبير مهي شرط است. در هر دو صورت، تالش افراد 
آورنهد،   بهه دسهت  توانند امکانات و خدمات آموزشهي بهتهری را   پرداخت مالي بيشتر که مي

 فرصت رشد بيشتری خواهند داشت.
توجهي است. البتهه در  در اين مسئله نيز عنصر تالش از سوی هر دو نوع اداره مورد بي

 اساسهاً ي است. در مسهئله اسهتعداد، مهدار  غيردولتهي،     توجهي نسباداره غيردولتي اين بي
آمادگي بيشتری در فراهم کردن خدمات آموزشي متناسب بها اسهتعدادهای متفهاوت دارنهد.     

. پس در عنصر تهالش  پردازنديمای حاشيه صورتبهکه مدار  دولتي به اين مسئله درحالي
 نيز شاهد نوعي تعارض هستيم.

 اعطاء حق . اداره مدارس و عنصر1-1-1

هاسهت. در اداره دولتهي، همهه    مفروض عنصر اعطاء حق، شناسايي حقوق و لزوم اعطای آن
افراد جامعه حق دريافت آموزش رايگان و برابر داشته و کسي نبايد در اين امر پا را از حهق  

آموزشي برابر  رونيازاخويش فراتر بگذارد يا اينکه کسي به اين حق دسترسي نداشته باشد. 
هاسهت، بايهد در   ايگان که الزمه رشد افراد جامعه است و اين رشهد از حقهوق اوليهه آن   و ر

 ها قرار گيرد.دستر  آن
مدار  غيردولتي، برای افراد جامعهه، حهق اسهتفاده از خهدمات آموزشهي متنهوعي را       

. اين حق با مفهوم حق در مدار  دولتي متفهاوت اسهت. در مهدار  دولتهي، حهق      اندقائل
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در  کهه يدرحهال شهود.  آموزش، نوعي تکليف بر نظام آموزش و پرورش ديده مهي استفاده از 
شهود. مهدار  غيردولتهي در ازای    مدار  غيردولتي، اين حق به امکان انتخهاب تعبيهر مهي   

دهند که مشروط بهه رعايهت ضهوابط    سازی خدمات متنوع، حق انتخابي به ديگران ميفراهم
، حق در نظام دولتي به معنای اهليهت انتفهاع و   ورود به مدار  غيردولتي است. در اصطالح

بنابراين در عنصر اعطهاء حهق نيهز    ؛ در نظام غيردولتي به معنای آزادی در فعل يا ترك است
 شاهد تعارض هستيم.

 . اداره مدارس و عنصر توازن1-1-5

ها باشد که حد بهاال  در عنصر توازن، هدف فعاليت بايد کسب سطحي متعادل از برخورداری
ايين آن، فاصله فاحشي نداشته باشهند. بها توجهه بهه اينکهه اداره دولتهي مهدار ، نگهاه         و پ

ای در پيش دارد، تعادل را به معنای سطا برخورداری برابر از امکانات دانسهته  طلبانهتساوی
داشهتن افهراد پيشهرو و حمايهت از     است. در حقيقت مدار  دولتي تالش دارند که بها نگهه  

 تنهانهيع برابر امکانات رشد، اين تعادل را رقم بزنند. مدار  غيردولتي، ، با توزماندگانعقب
دانند بلکه سهعي در  خود را موفف به رعايت توازن و تعادل در ارائه خدمات اجتماعي نمي

با سطوح متغير توزيع امکانهات و خهدمات آموزشهي     توأمبخشي و ايجاد محيط رقابتي تنوع
در استفاده از اين محيط متنوع و رقابتي است. پهس در   کنندهنييتعدارند که توان مالي عامل 

 عنصر توازن نيز شاهد تعارض جدی اين دو خواهيم بود.

 يطرفيب. اداره مدارس و عنصر 1-1-1

ي به معنای برخورد غيرجانبدارانه است. طرفيبي، به معنای نتيجه يکسان نيست بلکه طرفيب
کهه از   گونهه همهان . گهردد يبهازم حقهوق طهرفين دعهوا    ي به نوع تعريف طرفيبنوع نگاه به 

آيد، چون مدار  دولتي، ارائه خدمات و امکانات رشهد برابهر را در   توضيحات پيشين برمي
ی است رعايت کرده و عالوه بر دارجانبي را که عدم طرفيبدستورکار خود دارند، بنابراين 

اين مسئله برای کساني که حهق افهراد   دهند. تعامل يکسان، افراد را به نتيجه يکسان سوق مي
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های اين شهيوه اداره،  آميز است اما از نگاه مفروضدانند، امری تبعيضمتفاوت را متفاوت مي
ي در مصهداق  طرفيبی رعايت شده است. علت اين نوع تحليل آن است که عنصر دارجانب

تابع سهاير   گريد بارتعبهدهيم و خود، وابسته به تعريفي است که از حقوق طرفين ارائه مي
 عناصر ماهوی مفهوم عدالت است.

که مدار  غيردولتي خود را موفف به رعايهت تعهادل و تهوازن در جامعهه      گونههمان
 کهامالً  رونيه ازادانند، بنابراين حقوقي برابر را در ارائه آموزش به همگان قائهل نيسهتند.   نمي

کننهد  آميز عمهل مهي  ر  غيردولتي تبعيضکنند. اين بدان معني نيست که مدانابرابر عمل مي
بلکه در نظام مفهومي اداره غيردولتي، کساني که بتوانند امکان تحصيل در اين نهوع مهدار    

از خهدمات آموزشهي و بهدون     طرفانهه يبه توان پرداخت مهالي،   تناسببهآورند،  به دسترا 
تعريف، از يک سهو  ي به علت تفاوت در طرفيبتبعيض استفاده خواهند کرد. پس در عنصر 

اما بهه لحهاظ   ؛ ها وجود نخواهد داشتدانست که تعارضي بين آن طرفيبتوان هر دو را مي
طرفي، بين نظريه اداره دولتي و اداره غيردولتي، تعهارض جهدی   همين تفاوت در تعريف بي

 وجود خواهد داشت.

 . اداره مدارس و عنصر زمينه1-1-3

 چراکهه ي مدار ، قائل به اقدام واحد برای همگان اسهت؛  که بيان شد، اداره دولت گونههمان
پندارد. طبيعي است که اگر نگاهي ههم بهه عنصهر زمينهه داشهته باشهد،       جامعه را يکسان مي

مهدار    ،به همين علت است که در کنار مدار  معمولي دولتهي  ؛نگاهي فرع بر ماجراست
 متفهاوت  نيازهایدارای جامعه را اند. مدار  غيردولتي نيز خاص نيز مورد توجه قرار گرفته

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

سخگويي همه نيازها بهه ههر طريهق    جامعه را يکسان ندانسته و البته خود را نيز موفف به پا
 شود.داند. پس در اين عنصر نيز تعارض جدی بين اين دو نظريه مشاهده مينيز نمي

 .بندی کرد، جمع3شماره  توان در قالب جدولنتيجه اين مقايسه را مي



  33    برنامه  ةینظر يابیارز کردیرو ران؛یا ياسالم يجمهور يآموزش يهايمشخط در عدالت هینظر انسجام بر يليتحل

 

تهوجهي يکسهاني بهه    بي باًيتقرشود به غير از عنصر تالش که که مشاهده مي گونههمان
؛ ههای اداره مهدار  هسهتيم   د، در همه عناصر شهاهد تعهارض مواضهع نظريهه    آن وجود دار

 ها را اثبات کرد.ريختگي نظری آنتوان درهمها، ميبنابراين با توجه به اين تعارض

 ي اداره مدارس مبتني بر مفاهيم عدالتمشخط. تحليل عدم انسجام 9 شماره جدول

  وي مفهوم عدالتمشي اداره مدارس نسبت به عناصر ماهموضع خط 

عناصر ماهوي 

 مفهوم عدالت
 ي غيردولتيمشخطموضع  ي دولتيمشخطموضع 

بندي جمع

 تعارض

 تعارض تناسب تساوی مساوات

 نياز
نياز يکسان افراد جامعه و 
 پاسخگويي يکسان

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

 استعداد

 تعارض

 تالش

ي کلي به مفهوم توجهبي
 تالش

 ای به امر استعدادتوجه حاشيه

 توجهي کلي به مفهوم تالشبي
 توجه نسبي به امر استعداد

ی تا حد
 تعارض

 اعطاء حق

حق برابر در دسترسي به 
 آموزش يکسان

 حق به معنای اهليت انتفاع

حق دسترسي به آموزش متفاوت بر 
 اسا  توان پرداخت و استعداد

 ر فعل يا تركحق به معنای اختيا

 تعارض

 توازن

تعادل مبتني بر امکان رشد 
برابر از طريق دسترسي به 

 آموزش برابر

 عدم توجه کلي به توازن
 بر فضای متنوع و رقابتي ديتأک

 تعارض

 يطرفيب
مبتني بر حق  طرفانهيبنگاه 

 استفاده برابر افراد

مبتني بر حق دسترسي  طرفانهيبنگاه 
به توان  به آموزش متنوع با توجه
 پرداخت و استعداد

 تعارض

 زمينه

 نگاه يکسان به جامعه
ای های زمينهتوجه به تفاوت

 حاشيه بر متن صورتبه

 نگاه متنوع به جامعه
اصل  عنوانبهها توجه به تفاوت

 حاکم بر ارائه آموزش

 تعارض
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 يمشخطي یا تعارض مشخط. چندگانگي 1-9

تهوان  ي کلي بود؟ آيها نمهي  ختگيردرهمتوان قائل به ميمتفاوت بودن دو برنامه،  صرفبهآيا 
را  مسهئله توان اين چنين تحليل کرد که نافر به اقتضائات، تصميم گرفته شده است؟ آيا نمي

گيری دانست؟ و در مجموع، فصل تمايز اقتضاء محوری و تکامهل در  ناشي از تکامل تصميم
 شود:اسخ چنين استدالل ميي چيست؟ در پمشخطگيری با عدم انسجام در تصميم
ههر دو نهوع    پهس انهد،  هر دو برنامه نافر به اهداف و کارکردهايي بهه وجهود آمهده    .1

 ؛کارکرد، مورد نياز و الزم است
مسئله اصلي در اين بررسي، عنصر زمان است. در طول زمان، بسهته ترکيبهي برنامهه     .2

ای خاص يا مرکز بر برنامهو ت ديتأکمشي ملي اداره مدار (، شاهد تغيير اداره مدار  )خط
 ؛های مختلف استمندیهای نهايي بهرهترکيبي خاص بوده که نشان از وضعيت

 اين تغيير در بسته ترکيبي، متناسب با مقتضيات زمان نبوده و تکاملي نيست: .3

هها  مشهي و پشتيبان يکديگر باشهند: خهط   ديمؤها بايد مشي، برنامهدر انسجام خط. 3-1
باشند. در واقهع يها بايهد     راستاهمعارض و متباين باشند بلکه بايد پشتيبان و نبايد، متضاد، مت

 يي، زماني اسهت کهه  راستاهمباشند يا همکار و پشتيبان يکديگر. حالت  جهتهمو  راستاهم
حالهت پشهتيباني زمهاني     ندارنهد.  اثری يکديگر عمليات بر امايک هدف واحد را دنبال کنند 
 عمليهات  و دنه کنمهي در يکديگر دخل و تصرف  امارا دنبال کنند است که با هم، يک هدف 

 .کنندمي تسهيل را يکديگر اجرايي
به معنای انسجام نيست. بر همهين   لزوماًای در طول زمان، تکامل يک بسته برنامه. 3-2

 پاسخ داد: سؤالمبنا، بايد به دو 
تکامهل نشهانه انسهجام    بر اسا  کدام الگهو يها سهند باالدسهتي، ايهن تغييهرات و       يک. 

. چنهين چيهزی در واقهع    اسهت باشند؟ اينکه تکامل بر اسا  انسجام است، نيازمند دليهل  مي
 وجود ندارد.
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دهه گذشته، به علت مشکالتي بوده است که نهافر بهه اقتضهائات     3تغيير در برنامه، در دو. 
 رسد:ات ميمحيطي نيست بلکه به خاطر نقص در خود برنامه است. اين نقص چنين به اثب

 . تغيير در برنامه: نقص در برنامه یا انطباق با اقتضائات1-1

آموزش و پرورش رايگان، همگاني، برابهر و در دسهتر     نيتأماداره دولتي مدار  با هدف 
شد که اداره دولتي، پاسخگوی نيهاز آمهوزش و   شکل گرفت. در دهه اول، چنين پنداشته مي

نوع اداره، ناقص است و ايهن نقهص نهه بهه خهاطر       پرورش ماست. پس مشاهده شد که اين
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      

و بها ههدف    رونيه ازار. دسترسي رايگان، همگاني و براب نيتأممالي کافي برای  نيتأممشکل 
گری دولتي، مدار  غيرانتفهاعي  مالي آموزش و پرورش و نيز کاهش تصدی نيتأمکمک به 

کردنهد  فهور يافتند. البته اين مدار  غيرانتفاعي، دسترسي به آموزش و پرورش را فراهم مي
اههداف اصهلي    بهه سبت ن پس. اما نه رايگان، نه همگاني )نياز به توان مالي کافي( و نه برابر

 اداره هایشيوه از هرکدام شود بيان است ممکن .بود مخالف و ضد جايگاه دراداره مدار  
 دولتهي هسهتند:   آموزشهي  خدمات بهجامعه  افراددسترسي بخشي از  نيتأم، در حال مدار 

توان مالي دارند و نيز تمايهل  برای کساني که  غيردولتيخواهند و برای کساني که رايگان مي
بنهدی  بخهش »به پديهده  بايد توجه داشت که اين امر به توجه به استعدادهای متفاوت دارند. 

متفاوت را در مهدار  دولتهي    هایچراکه هنوز مسئله توجه به استعداد ؛شودمنجر مي« بازار
رود. نکتهه دوم در  بهين مهي  يي و پشهتيباني از  راسهتا ههم ايم. پس اصلي حل نکرده صورتبه

نسهبت بهه کيفيهت مهدار  دولتهي در برخهي مهوارد،        فهور مدار  غيرانتفاعي اين بود که 
زيرا مدار  دولتي سطحي برابر و همگاني از تعليم و تربيهت را   نداشت وجود مندیرضايت

کرد. اين نکته نيز به نبال ميکردند که در خود، حدی پايين تا متوسط از کيفيت را ددنبال مي
 مشي اداره دولتي مدار  بود.دليل اقتضائات جامعه نبود، بلکه نقص در خود خط
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 نکته مهم اينکه با فهور مدار  غيردولتي، باز اين مشکل مدار  دولتي رفع نشهد. بلکهه  
در سيسهتم تکامهل    کهه بنهدی بهازار دامهن زده شهد. مسهئله قابهل توجهه ايهن اسهت          به بخش
بندی بهازار و تعريهف   مشي به بخشی رفع نقص از خود خطجابهگيری اداره مدار ، متصمي

ها مشيی اينکه خطجابه گريدعبارت ؛ بهمشي پرداخته شده استطبقات مشتری برای هر خط
مشي را تعريف کرده و امکان دسترسي را بهر  و مشتری خط کنندهمصرفاز هم پشتيباني کنند، 
دسترسهي   نيتهأم ها، موفف بهه  مشيری قرار داده است. در ابتدا خود خطعهده توان خود مشت

 را برای خود مهيا سازد. بردن بهرهبودند، اما اکنون مشتری بايد توان استفاده و 
به ياری مدار  دولتهي   71در مجموع، بايد گفت که مدار  غيرانتفاعي از ابتدای دهه 

گيهری  کيب اين دو نيز نواقصي را دارد و نياز به تصهميم مشاهده شد که تر مجدداًاما ؛ آمدند
تکاملي است. اين بار هم تغييری در اقتضائات جامعه رخ نداده بهود، بلکهه هنهوز نقهص در     

برای دسترسي محهرومين،   خصوصاًمالي  نيتأممشکل  اوالًزيرا ؛ ها، وجود داشتخود برنامه
مسهئله   اًيه ثانيي طرح شد. امنائتيهي و حل نشد و گزينه مدار  نمونه دولتي و نمونه مردم

يي پيشهنهاد  امنائتيهجديدی به نام مشارکت در اداره مدار  طرح شد که برای آن، مدار  
شد )البته مسئله مشارکت در پيگيری مسئله پژوهش دخهالتي نهدارد و تنهها از بهاب تکامهل      

، لذا مدار  استعداد حل نشدها، مسئله توجه به تفاوت ثالثاًگيری مطرح شده است(. تصميم
درخشان و نمونه دولتي و نمونه مردمي برای حل آن وارد عمل شدند. اين بار در توجهه بهه   

برآمدنهد؛  مشي اداره دولتهي  بندی بازار، به سراغ رفع نقص خود خطی بخشجابهاستعدادها 
نوع ديگهری  اما اين رفع نقص بدين صورت بود که نقص دروني اداره دولتي حل نشد بلکه 

 از دولتي در کنار قبلي تعبيه شد و باز مشکل اداره دولتي مدار  باقي ماند.
يي، نمونه مردمي و امنائتيهبسته ترکيبي مدار  دولتي، غيرانتفاعي، استعداد درخشان، 

، مدام دارای تغييراتي بود و هر از مدتي برخهي  31و  71های نمونه دولتي و ... در طول دهه
و اثر عناصر  هاسياستي واقع شدند. تغيير در حجم توجهکمجسته و برخي مورد بر هاآناز 

و کارکردههای متفهاوت و مختلفهي     راتيتهأث منجر به  مسلماًاين بسته سياستي اداره مدار ، 
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 مختلهف  ههای بسهته  اعمهال  از )ناشهي  خهورده  رقم هایوضعيتنافر به عدالت شدند. اين 
نيز، حرکهت بهه    31از تغيير اقتضائات جامعه نبود. در نيمه دوم دهه  متأثر گاهچيه، سياستي(

مهالي بيشهتر نظهام اداره مهدار ، شهتاب بيشهتری        نيتأمسمت مدرسه محوری با تمرکز بر 
در وضعيت نههايي   هاآنترکيب عناصر بسته سياستي و نحوه اثرگذاری  عتاًيطبگرفته است و 

 .ستينراتي شده است که نافر به تغييرات زمينه ها دچار تغييمندیبهره
هها در طهول   های مختلف اداره مدار  و تغييهر مهداوم آن  اينکه بروز سبک ترمهمنکته 
 گونهه هماندر نظريه برنامه اداره مدار  دارد.  شدهمطرح« مؤثرعوامل »مهمي بر  ريتأثزمان، 

درسه نسبت به عدالت متفاوت است. که در الگوی تحليلي بيان شد، کارکرد هر شيوه اداره م
مدار  استعداد درخشان و نمونهه )متکهي بهه کيفيهت بهتهر خهود( و        مروربهبه علت اينکه 

مدار  غيرانتفاعي )متکي به نظام انگيزش مالي و تا حدی کيفيت خود(، مديران و معلمهان  
شهکاف بهين    رورمه بهکنند، آموزان بهتری و نيز منابع مالي بيشتری را جذب خود ميو دانش

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        

دچهار   شدتبهضعيف و سطا آموزش همگاني رايگان  کمکمشود و مدار  معمولي را مي
زمان، مدار  استعداد درخشهان و غيرانتفهاعي و نمونهه     مروربه، بنابراين؛ نقص خواهد شد

دارند و بها ضهعيف شهدن ايهن     دولتي، در جهت عدم تحقق اهداف مدار  دولتي گام برمي
؛ کارکرد آموزشي آن از بين رفته و مدار  دولتهي بهه محهاق خواهنهد رفهت      عمالًمدار ، 

دولتهي آمهده بودنهد و سهعي در رفهع      هايي که برای کمک به مدار  ، گزينهگريد عبارتبه
 نقص آن داشتند، باعث حذف اين مدار  خواهند شد.

پشهتيباني صهورت    تنهانهراستايي وجود نخواهد داشت و در طول زمان، هم تنهانهپس 
نخواهد گرفت، بلکه موجب حذف مدار  دولتي و يا حذف کارکرد آموزشي آن، به علهت  

آمهوزش  »يها در اصهطالحي ابهداعي پديهده     « 13تجميهع اقتصهاد  »ای نظير پديدهشدت يافتن 
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عدم انسجام در حهوزه اداره مهدار  را    و اين همان عدم انسجام است.خواهند شد « تجميع
 ها دنبال کرد.مشيتوسط ساير خط« مشيخورده شدن خط» صورتبهتوان مي

 بنديجمع

مهاني شهاهد تحقهق    خاص، در عرصه اداره مهدار ، ز  صورتبهدر حوزه تعليم و تربيت و 
اهداف خواهيم بود که انسجام عمل اجتماعي را شاهد باشيم. اين عمل اجتماعي در کهارکرد  

است و از سوی ديگر، نظريه عدالت پشتيبان هر برنامه که در  مؤثرخود، بر وضعيت عادالنه 
 قرار دهد. ريتأثتواند انسجام برنامه را تحت نظريه برنامه آن متجلي است، مي

ي اداره مدار  با عناصر مفههومي عهدالت، نشهان از آن    مشخطنظريه برنامه هر تطبيق 
نمهايش   ،ي سياستي هستيم. ايهن چنهدگانگي  گدارد که در عرصه عدالت شاهد نوعي چندگان

تکامل تصميم نبوده است و نافر به اقتضائات جامعه، تغيير سياستي صورت نگرفتهه اسهت.   
ههای اداره مهدار    برای رفهع نقهص درونهي شهيوه    ، ناشي از تالش شدهمشاهدهچندگانگي 

است. البته بايد توجه داشت که اين نقص نيهز بهرای ههر شهيوه اداره مهدار  رفهع نشهد و        
بندی بهازار روی  ی رفع نقص دروني، عناصر بسته سياستي افزوده شد يا اينکه به بخشجابه

 بنابراين، چندگانگي تبديل به تعارض شده است.؛ آورده شد
ييرات هيچ جهت واحدی را دنبال نکرده است و از انسجام برخهوردار نيسهت و   اين تغ

ههای سياسهتي   ها در جهت پوشهش نقهص يکهديگر وارد شهوند، گزينهه     ی اينکه برنامهجابه
خهاص،   صهورت بهه متنوعي ايجاد شهد کهه هزينهه انتخهاب را بهر عههده ذينفعهان جامعهه )        

تيباني از يکديگر و رفع تعارض اسهت کهه   آموزان و اولياء( گذاشت. منطق انسجام، پشدانش
يي و پشهتيباني  راستاهم، تنهانهمحقق نشده است. از سوی ديگر  مذکور تغييرات اين مهم در
شود، بلکه اگر عنصر زمان را دخيل نماييم، در طي زمان، موجب به محاق رفتن مشاهده نمي

   مدار  دولتي خواهند شد.
 :گردددر ادامه پيشنهادها ارائه مي
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نظريه عدالت  عنوانبهعدالت  یهاانتخاب يک نظريه واحد از عدالت يا ترکيبي از نظريه .1
 .های آموزشي و اعمال آن در تصميمات اين حوزهمشيخط

مشي ملي اداره مدار  مبتني بر نظريه مختار عهدالت )يهک نظريهه يها     تدوين خط .2
 .لتي و غيردولتيترکيبي از اداره مدار  دو صورتبهها( ای از نظريهمجموعه
گيهری عهالي آمهوزش و پهرورش از حيهث انسهجام در       شناسي نظام تصهميم آسيب .3
هها  مشهي مثال، اهتمام به رفع نقايص و عهدم انسهجام درونهي خهط     طوربه ،گذاریمشيخط
 های گذشته.مشيهای آموزشي به مجموعه خطی افزايش سياستجابه

  غيردولتي مبتني بهر تغييهر شهيوه    لزوم اصالح و بازنگری در سازوکار اداره مدار .4
 مالي مدار . نيتأم

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

 .آموزان و معلمانکيفيت مدار  و نيز رشد استعدادهای متفاوت دانش

 هایادداشت

                                                 

1. social interventions 

 قانون اساسي: دولت موفف است وسايل آموزش و پرورش رايگان را برای همه 31اصل  .2
ملت تا پايان دوره متوسطه فراهم سازد و وسايل تحصيالت عالي را تا سر حد خودکفايي 

 طور رايگان گسترش دهد.کشور به
دهد برای توسعه کمي و کيفي خدمات خود و کاهش به آموزش و پرورش اجازه مي. 33ماده . 3

 دولت بر اسا  ضوابط و مقررات اين ماده اقدام نمايد. یهایحجم تصد
4. James Konow  

5. efficiency 

6. positive analysis 
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روند اما فرايند ی هم به کار ميجابه غالباً evaluation و ارزشيابي assessment . دو واژه ارزيابي7
پردازد که از موضوع اين پژوهش خارج ارزشيابي عالوه بر ارزيابي به قضاوت ارزشي نيز مي

 ارزيابي مدنظر است. است و در اين پژوهش، تنها فرايند

بايد توجه داشت که در ادبيات اين حوزه، تعبير رويکرد و مدل از قرابت معنايي برخوردارند . 3
 روند.هم به کار مي یجاو به

9. logic analysis 

10. action oriented 

11. realist review 

 مستعد آموزاندانش از تيحما در يسع ليذ طرح دو قالب در يرسم تيترب و ميتعل نظام. 12
 :دارد محروم

 دادن قرار پوشش تحت هدف با (:(عي)عل فرزندان استعدادهای )رشد رافع طرحيک. 
 غيرانتفاعي مدار  در يتيمان رايگان تحصيل امکان پدر، از محروم و مستعد فرزندان

 .است ساخته فراهم را
 مدار  بضاعتيب و مستعد انآموزشدان شهريه از بخشي نيتأم :شهريه تخفيف طرحدو. 

 .غيردولتي
 کشور يک اقتصادی فضای در مختلفيی هابنگاه کنيد فرض مثال، طوربه و ساده بياني به. 13

ی هابنگاه به بيشتری منابع باشيم، شاهد را اقتصادی بيشتر رشد اينکه برای دارند. فعاليت
 دارند. يشتریب فرفيت چون ؛باشند داشته بيشتری رشد امکان تا دهيممي تخصيص تربزرگ
 شد. خواهد سرريز ترکوچکی هابنگاه به هم منافعي شوند، تربزرگ هابنگاه اين هرچه تبعبه
يي هاقله و شد تجميع بزرگی هابنگاه در دائماً منابع چون نشد محقق اقتصاد در هرگز امر اين
 فراهم جذب فرفيت نبود، جذب برای منابعي ماندند، کوچک ،هابنگاه ساير اما گرفتند شکل
 شدند. ماهورهاتپه به تبديل هاآن و نشد

 كتابنامه

، «ههای برابهر آموزشهي   مدار  غيرانتفاعي و نقش آن در ايجاد فرصهت »(، 1371اعظم بيگي، علي )
 .34-19، 23و  27، ش تعليم و تربيت
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تعلهيم و  ، «مدار  غيرانتفاعي کمکي بهه توسهعه آمهوزش و پهرورش    »(، 1317برنجي، محمدرضا )
 .54-34، 11و  15، ش بيتتر
 : سمت.تهران ،(يتدول تيريمد يدانش اداره دولت و حکومت )مبان يمبان ،(1337) اصغري، علپورعز،ت

سهازی مراکهز   نقدی بر مباني نظهری خصوصهي  »(، 1331ی )مهد ديستسليمي، عباسعلي و سجادی، 
 .21-15، 21، شريزی در آموزش عاليفصلنامه پژوهش و برنامه، «آموزش عالي
 .1، تهران: بنياد مستضعفان و جانبازان انقالب اسالمي، چمباني نظری عدالت اجتماعي(، 1375توسلي، حسين )

 ، تهران: عترت نو.مشارکت بخش خصوصي در آموزش و پرورش(، 1339جعفری، پريوش )
سازی مدار  و مراکز آمهوزش عهالي در   مباني تاريخي خصوصي»(، 1334نسب، عباسعلي )رستمي
 .31-41، 12ش، نامه علوم انساني، «ران قبل و بعد از اسالماي

 ، تهران: حفي .مباني فلسفي آموزش و پرورش در ايران(، 1331زيباکالم، فاطمه )
بهر مطالعهه تطبيقهي     ديه تأکاصالحات آموزشي و مدرن سازی؛ با (، 1332ي، محمدرضا )سرکار آران

 ، تهران: روزنگار.  آموزش و پرورش ايران و ژاپن
در آموزش و پرورش معاصر ايران: گذشهته، حهال و    معلمتيتربسير تحول »(، 1337صافي، احمد )

 .211-173، 91، شمجله تعليم و تربيت، «آينده
هها و مسهائل و مشهکالت    ها، سياسهت بررسي و تحليل تحوالت، هدف»(، 1379عبداللهي، حسين )

، فصهلنامه تعلهيم و تربيهت   ، «1373-1327ههای  های توسعه آموزش و پرورش طي سهال برنامه
 .127-113، 14ش

 ، تهران: يکان.مشي دولتيگيری و تعيين خطتصميم(، 1334گيوريان، حسن )
بههر مسههئله  ديههتأکعههدالت در آمههوزش و پههرورش از ديههدگاه اسههالم بهها »(، 1332نجفههي، نفيسههه )
دانشهگاه   کارشناسي ارشد، راهنمها: خسهرو بهاقری، تههران:     نامهانيپا، «سازی مدار خصوصي

 تربيت مدر .
ريهزی توسهعه آمهوزش و    بازنگری تجربه برنامهه »(، 1379نفيسي، عبدالحسين و عبداللهي، حسين )

، «بخهش اول  -(1373-1327ههای  ريزی )تجربه سهال های برنامهپرورش در ايران؛ فنون و شيوه
 .72-37، 14، شفصلنامه تعليم و تربيت
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مؤسسه آموزشي و پژوهشهي   انتشارات، قم: های عدالتهنقد و بررسي نظري(، 1333واعظي، احمد )
 امام خميني)ره(.

 قوانين

 .1379اجرايي مدار  مصوب  نامهنييآ
 .1333يي در مدار  مصوب امنائتيههای مردمي به شيوه توسعه مشارکت نامهنييآ
 .1333های مردمي در مدار  مصوب گسترش مشارکت نامهنييآ

 .1333های دولتي و ساير نهادهای عمومي مصوب وزشي وابسته به دستگاهاساسنامه مدار  و مراکز آم
 قانون اساسي جمهوری اسالمي ايران.

 .1337مدار  غيرانتفاعي مصوب  سيتأسقانون اصالح قانون 
 .1331 ماهیدقانون بخشي از مقررات دولت مصوب 

 ايران.قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعي و فرهنگي جمهوری اسالمي 

 .1317مدار  غيرانتفاعي مصوب  سيتأسقانون 
 مجموعه مصوبات شورای عالي آموزش و پرورش.
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