
سید علیرضا سجادیه
پژوهشگر هسته عدالت پژوهی مرکز رشد

دانشجوی دکتری مدیریت دولتی دانشگاه امام صادق؟ع؟

سند توقف در فهم عدالت
 
ً
که از عدالت در سند تحول دیده می شود، آن را صرفا درکی 
دسترسی اولیه آحاد دانش آموزان به تحصیل معنا می کند.

اندیشه دینی مملو از الفاظ، عبارات و واژگانی هستند 
که هر یک جایگاهی ویژه خود داشته و هر مسلمان و هر 
دستگاه حکومت دینی موظف به رعایت آن ها است. 
در این میان برخی به دلیل اهمیت دوچندان در مرکز و 
قله های مجموعه مذکور قرار می گیرند. به تصریح آیات 
و روایات و به تصدیق اندیشمندان و عامه مردم عدالت 
یکی از آن قلل و اهداف رفیعی است که دین و حامالن 

آن به دنبال تحقق آن هستند.
که این مفاهیم به  اما در حیات اجتماعی تا زمانی 
معیارها و بالتبع به سنجه های قابل  اندازه گیری- چه 
کیفی- تبدیل نشوند قضاوت درستی از  کّمی و چه 
تحقق ارزشی مانند عدالت نمی توان داشت. ادبیاتی 
که در چند دهه گذشته تحت عنوان »شاخص ها« جای 
کرده،  پایی در ادبیات علمی عرصه های مختلف باز 
امروزه یکی از ابزارهای مهم حرکت و سیاست گذاری 

ی و بین المللی شده است.
ّ
در سطح مل

عرصه آمــوزش- و به طور خاص آمــوزش وپــرورش- در 
کرده  کشور ما نیز از این جریان مستثنا نبوده و تالش 
است ادبیات عدالت آموزشی را با صبغه و شکلی 

کالن خود وارد  بومی به عرصه برنامه ریزی های خرد و 
کند. با تدوین اسناد مهم و باالدستی آموزش وپرورش 
ی برنامه درسی« 

ّ
همچون »سند تحول بنیادین«، »سند مل

و »فلسفه تعلیم و تربیت رسمی جمهوری اسالمی ایران« 
گرفته است. عدالت آموزشی مورد توجه بیشتری قرار 

کلمه عدالت و در  در سند تحول بنیادین 12 بــار از 
بخش های مختلف آن استفاده شده است. 

عدالت به عنوان یکی از آرمان های اصلی انقالب   •  
اسالمی

عدالت به عنوان یکی از فضایل اخالقی مورد نیاز   •  
برای هر فرد ]1[ )دانش آموز(]2 بار[

عدالت به عنوان وصف روابط بین همه انسان ها   •  
)در عرصه های مختلف(]2 بار[

عدالت به عنوان عنصر مضاف فرآیند تربیت در   •  
کّمی: عدالت تربیتی ]2 بار[ شکل 

عدالت به عنوان عنصر مضاف فرآیند تربیت در   •  
کیفی کیفی خود: عدالت  شکل 

عدالت به عنوان اصل مهم سیاست گذاری، برنامه ریزی،   •  
کاهش تصدی گری یابی، مشارکت و  نظارت، ارز
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عدالت به عنوان یکی از ویژگی های نظام تعلیم و   •  
تربیت رسمی عمومی در افق 1404

یع فرصت ها و  عدالت به عنوان اصلی مهم در توز  •  
امکانات آموزشی در کشور )عدالت آموزشی(]2 بار[
مبتنی بر منطق سند تحول، بــرای هر یک از اهداف 
کالن تعیین شده، راهکارهای عملیاتی ذکر شده است 
که توسط شورای  و برای هر راهکار- در اسناد دیگری 
عالی آموزش وپرورش تدوین شده- سنجه هایی تعریف 

شده است.
کالن مرتبط با موضوع  اصلی ترین و صریح ترین هدف 
عدالت آموزشی در سند تحول، هدف 3 است: »گسترش 

و تأمین همه جانبه عدالت آموزشی و تربیتی«
کالن 3 به این  هدف عملیاتی 5 نیز در راستای هدف 
صــورت بیان شــده اســت: تأمین و بسط عدالت در 
کیفیت  ی از فرصت های تعلیم و تربیت با  برخوردار
مناسب با توجه به تفاوت ها و ویژگی های دختران و 

کشور پسران و مناطق مختلف 
شاخص های ارزشیابی هدف 3 )مصوب اردیبهشت ماه 

1390( مرتبط با بحث عدالت آموزشی عبارت اند از:
درصد پوشش تحصیلی ظاهری و واقعی  •  

درصد پذیرش دوره پیش دبستانی  •  
درصد پذیرش ظاهری و واقعی جمعیت 6 ساله ها  •  

کالس های چندپایه درصد دانش آموزان   •  
نگاهی ابتدایی به این شاخص ها می تواند درکی اجمالی 
از مفهوم عدالت آموزشی در اذهان سیاست گذاران عرصه 
که عدالت را  کشور باشد. درکی  تعلیم و تربیت رسمی 
صرفًا به دسترسی اولیه آحاد دانش آموزان به تحصیل 
گرچه منکر این نگاه نبوده و نیستیم  در نظر می گیرد. ا
اما چند اشکال نسبت به این دیدگاه و این شاخص ها 

قابل بیان است:

زاویه ورود سیاست گذار محترم به عدالت آموزشی شکلی 
گویی همین که  حداقلی و تا حدی رفع تکلیفی دارد. 
کند  دانش آموزی بتواند به امکان تحصیل دست پیدا 
عدالت در قامت اصلی خود محقق شده است. این در 
حالی است که نگاه حداکثری به عدالت- به عنوان یکی 
از ارکان اصلی نظام انقالب اسالمی- نه تنها دستیابی به 
تحصیل را باید ضمانت کند بلکه باید کیفیت یکسان 
کند وگرنه با شاخص های  و برابر چنین آموزشی را فراهم 
کمیت نگاه های  موجود تبعیض های آموزشی و حا

بازاری بر عرضه آموزش امری قابل توجیه خواهد بود.
یف متعدد و متنوعی از عدالت در  نکته دوم آنکه تعار
کارایی،  که واژگانی چون  ادبیات رایج بیان شده است 
مالکیت، دسترسی، برابری، نیاز و... تجلی دهنده آن ها 
هستند. با این وجود شاخص های مذکور تنها تعریف 
دسترسی را در تعیین شاخص های عدالت آموزشی 
کیفیت این آموزش ها برابر با  دخالت داده است. اینکه 
کشور باشد، اینکه به عامل  تراز باالی آموزش در سطح 
نیازهای پاسخ داده نشده در فرآیند تعلیم و تربیت برای 
شکوفایی استعدادهای فرد توجه شود و... هنوز ورود 

جدی در شاخص ها پیدا نکرده اند.
که ضعف در شاخص و  کرد  از سوی دیگر باید اذعان 
سنجش صحیح و دقیق آن به عنوان یک تکنولوژی اداره 
کنار سایر اقدامات و برنامه ریزی ها-  اجتماع- البته در 
جزو نقاط خأل و جدی نظام اداری-اجرایی کشور بوده 
و هست. نقطه ضعفی که خودش را زیر پوشش پذیرش 
کرده  و به کارگیری شاخص های مرسوم جهانی پنهان 
کشورها ارتقا  و تالش دارد رتبه خود را روزبه روز در بین 
گرچه عامل تحرک و جهت دهنده  که ا بدهد. رقابتی 
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عدالت آموزشی

نگاه حداکثری به عدالت- به عنوان یکی از ارکان 
اصلی نظام انقالب اسالمی- نه تنها دستیابی به 
کیفیت  کند بلکه باید  تحصیل را باید ضمانت 

کند. یکسان و برابر چنین آموزشی را فراهم 



یک را با خود  اقدامات است اما پایانی نامطمئن و تار
به همراه خواهد داشت.

 یونسکو و سازمان همکاری های اقتصادی-سیاسی دو 
نهاد اصلی بین المللی و جهت دهنده مباحث آموزش 
در سطح دنیا هستند. مروری بر خروجی ها و گزارش های 
متعدد آن ها تأییدکننده نقش و جایگاه شاخص های 
کالن آموزش وپرورش در سطح دنیا  آموزشی در راهبری 
است. سازمان فرهنگی-هنری ملل متحد با تعیین 60 
ی تالش 

ّ
شاخص در سه سطح جهانی، موضوعی و مل

یه بین کشورها را در توجه و  کرده است نوعی وحدت رو
پیگیری اهداف مورد نظر خود در عرصه آموزش پیگیری 
کند. از تعداد مذکور، 10 شاخص جهانی، 34 شاخص 
ی هستند. البته به منظور 

ّ
موضوعی و 16 شاخص مل

کشورها باید شاخص های خود را  یه،  حفظ وحدت رو
که قابل  ی خود تطبیق دهند اما همان طور 

ّ
با نظام مل

کثر آن ها صرفًا شاخص های جهانی  پیش بینی است ا
ی 

ّ
و موضوعی را در سطحی خردتر به عنوان شاخص مل

ی 2030 در داخل-علیرغم 
ّ
تدوین می کنند. بررسی سند مل

که این سند پیش نویس بوده و غیرقابل  اصرار مسئوالن 
ی 

ّ
که شاخص های مل استناد است- نشانگر آن است 

کشور )چه اصلی و چه تکمیلی( تقریبًا هیچ تفاوت 

خاصی با شاخص های پیشنهادی یونسکو در سطح 
جهانی و موضوعی ندارد.

در حوزه عدالت آموزشی، صبغه اصلی سند فوق مبتنی بر 
برابری جنسیتی از یک سو و دسترسی برابر به آموزش از 
گرچه تقریبًا هر دو اصل در سطح  سوی دیگر است. ا
ی نیز تعقیب و دنبال می شوند اما نکته مهم وجود 

ّ
مل

سیستم پشتیبانی قوی جمع آوری، تحلیل و نظارت بر 
داده هــا و شاخص ها در سطحی جهانی و رتبه بندی 
که انگیزه و فشاری پنهان به کشورها برای  کشورها است 
حرکت در مسیر شاخص های تعیین شده را می دهد.

علیرغم اهمیت عدالت در عرصه آموزش، اما همچنان 
کیفیت آموزشی، هزینه  ابعاد مختلف آن- همچون 
ی  آمــوزشــی، زیرساخت های آمــوزشــی، ساختار ادار
گرفته است.  کم بینی قرار  آموزش و...- مورد غفلت و 
غفلتی که بخشی از آن ناظر به ضعف های منطق نظری 
ی )مانند بازتولید ادبیات از دل 

ّ
نظام آموزش وپرورش مل

اسناد مختلف موجود؛ تبدیل مبانی به شاخص های 
کلیشه های ذهنی( و  متنوع و متکثر؛ خارج شدن از 
بخش دیگر آن ناشی از نقایص منطق عملی این نظام 
)تدبیر اقتصاد آموزش وپرورش؛ سامان دهی تبعیض های 
فاحش در کیفیت آموزشی؛ فقدان توجه به استعدادهای 
متنوع؛ عدم همراهی دستگاه ها با نظام آموزش وپرورش؛ 
فضای سیاست زدگی بر اقدامات و تصمیمات( است. 
مشکالت فوق باید بار دیگر و به شکلی دقیق تر از منظر 

عدالت آموزشی نگریسته شوند.

پی نوشت

کلی ایجاد تحول در نظام  ]1[. تنها این تعریف از عدالت در سیاست های 
که خود همین سطح توجه به واژه در سیاست های  کشور وجود دارد  آموزش وپرورش 

کالن جای تعجب دارد.
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