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ـــاله سرمقــــ

یکــی از شــرایط الزم بــرای ایجــاد هــر جامعــة متعالــی، پویــا 
و توســعه یافته، دســتیابی بــه عدالــت آموزشــی اســت. عدالــت 
ــت  ــه عدال ــتیابی ب ــرای دس ــه را ب ــه زمین آموزشــی اســت ک
اجتماعــی نیــز فراهــم می کنــد. بنابرایــن، هرچــه ایــن پدیــده 
بیشــتر تعمیــم پیــدا کنــد، قطعــًا بــه پایــداری اجتمــاع کمک 
خواهــد کــرد و جامعــه پیشــرفت و توســعة  بیشــتری خواهــد 
ــه در  ــرد ک ــوان کاری ک ــا می ت ــی، آی ــرایط فعل ــت. در ش یاف
ــرای دانش آمــوزان، تعــادل و توازنــی  فرصت هــای یادگیــری ب
ــا ظرفیــت خــود،  فراهــم شــود و هــر دانش آمــوز متناســب ب
ــا جایــی کــه فرصــت و  فرصــت یادگیــری داشــته باشــد و ت

اســتعداد او اقتضــا می کنــد، رشــد کنــد؟
ــی  ــگاه های دولت ــی دانش ــار قبول ــه آم ــی ب ــال وقت ــر س  ه
ــدگان  ــداد قبول ش ــی دار تع ــاوت معن ــه تف ــم، ب ــگاه می کنی ن
ــًا  ــن واقع ــم. ای ــی می بری ــی پ ــی و غیردولت مدرســه های دولت
ــدار  ــت پای ــاد عدال ــا ایج ــا را ت ــة م ــت و فاصل ــاک اس دردن
آموزشــی نشــان می دهــد. از طــرف دیگــر، در دوران کرونایــی، 
ــی  ــد حداقل های ــازی بای ــای مج ــه در آموزش ه ــم ک می بینی
بــرای دانش آمــوزان فراهــم باشــد کــه متأســفانه در بســیاری از 

نقــاط کشــور و حتــی در تهــران، فراهــم نیســت.
ــه معنــای  ــت ب ــت آموزشــی چیســت؟ گاهــی از عدال  عدال
توزیــع مســاوی امکانــات و منابــع یــاد می کننــد، ولــی بــه نظر 

عدالـــت            آمــوزشی 
می رســد بــه دلیــل زیــر ســاختارهای نادرســتی کــه تاکنــون 
وجــود داشــته اند، نبایــد همــه  چیــز را مســاوی توزیع کنیــم. از 
یــک طــرف، امکانات و منابع آموزشــی و انســانی، و ســاختمان 
و تجهیزاتــی کــه در اســتان های مــرزی کشــور وجــود دارنــد، 
ــه  ــل  مقایس ــوان قاب ــچ عن ــه هی ــزی ب ــتان های مرک ــا اس ب
نیســتند. از طــرف دیگــر، در اطراف شــهرهای بــزرگ مناطقی 
ــد.  ــد کــه دســت کمــی از مناطــق محــروم ندارن وجــود دارن
منظــور از توزیــع امکانــات آموزشــی و فرصــت یادگیــری هــم 
صرفــًا میــز و صندلــی و رایانــه نیســت کــه بــا توزیــع خــوب 
آن هــا عدالــت آموزشــی رخ دهــد، بلکــه مهم تــر از آن، فرصــت 
ــم  ــرایطی فراه ــی ش ــت؛ یعن ــانی اس ــع انس ــری و مناب یادگی
شــود کــه در روســتاها و مناطــق مــرزی هــم معلــم مجــرب، 
ــون  ــه اکن ــد. در حالی ک ــت کن ــد خدم ــتعداد و توانمن ــا اس ب
ــرض  ــر ف ــال، اگ ــوان مث ــت. به عن ــه نیس ــا این گون ــرایط م ش
کنیــم هــر کالس 20 نفــره بایــد یــک معلــم داشــته باشــد، در 
یــک روســتا ممکــن اســت یــک ســرباز معلــم کالســی 5 نفره 
داشــته باشــد، ولــی کالســی 25 نفــره در تهــران، از دبیــری بــا 
ســابقه بهره منــد باشــد. مشــخص اســت کــه ایــن از عدالــت 
ــانی،  ــع انس ــع مناب ــورم از توزی ــت. منظ ــه دور اس ــی ب آموزش

رعایــت عدالــت در چنیــن شــرایطی اســت. 
ــت  ــای جــدی ســند تحــول، بحــث عدال ــی از راهبرده یک
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آموزشــی اســت. البتــه در ســند واژة عدالــت تربیتــی مطــرح 
شــده اســت کــه اعــم از آمــوزش و پــرورش مصطلــح امــروز 
ماســت. از مجموعــه فعالیت هــای آموزشــی و پرورشــی رایــج با 
عنــوان تربیــت یــاد می شــود؛ مجموعــه فعالیت هایــی کــه بــه 
تقویــت مهارت هــا و توانمندی هــای فــرد و شایســتگی های او 
در تمــام ســاحت های وجــودی وی کمــک می کننــد. در واقــع، 
وقتــی گفتــه می شــود تربیــت، صرفــًا بعــد مذهبی یــا اخالقی 
ــه،  ــت فناوران ــه تربی ــت، بلک ــر نیس ــد نظ ــی آن م ــا سیاس ی
ــه در ســند تحــول از  ــد ک ــی مطرح ان ــری، زیســتی و بدن هن
همگــی این هــا بــا عنــوان تربیــت یــاد شــده اســت. در ســند 
ــرده شــده اســت و در  ــام ب ــت ن ــا از کلمــة عدال تحــول، باره
ــاره  ــواه اش ــان عدالت خ ــت انس ــه تربی ــم ب ــداف ه ــش اه بخ
شده اســت. آیــا بــا توجــه بــه شــرایط امــروز جامعــه می تــوان 
ــن  ــده در ای ــوزان تربیت ش ــی دانش آم ــت خروج ــار داش انتظ
ــی و  ــتة عدالت خواه ــای برجس ــا ویژگی ه ــرادی ب ــام، اف نظ
عدالت جویــی باشــد؟ اســتادی در بــاب ایجــاد عدالت آموزشــی 
ــی  ــا افق ــت ی ــت: »عدال ــرده اس ــاره ک ــی اش ــة جالب ــه نکت ب
اســت یــا عمــودی. عدالــت افقــی در آمــوزش یعنــی همــان 
تعــداد کالس و معلــم و ســایر امکانــات آموزشــی کــه شــهرها 
دارنــد و روســتاها هــم بــه نســبت جمعیتشــان بایــد داشــته 
ــاظ  ــا را لح ــد تفاوت ه ــودی می گوی ــت عم ــا عدال ــند، ام باش

کــن و بــه نســبت فقــر آموزشی شــان، بیشــتر روی روســتاها 
ــن«. ــرمایه گذاری ک س

ــرای دبیــران دســتمزدی حداقلــی در نظــر  ــوان ب ــا می ت  آی
گرفــت، ولــی توقعــی حداکثــری از آنــان داشــت؟ یــا از طبقــة 
ــد  ــی مانن ــات آموزش ــی از امکان ــه حداقل ــه ب ــطی ک متوس
اینترنــت و گوشــی همــراه هوشــمند دسترســی ندارنــد، توقــع 

ــت؟! ــی را داش ــگاه های دولت ــاال در دانش ــی ب قبول
 آنچــه امــروزه بــر همــه واضــح اســت، فاصلــة زیــاد واقعیــت 
ــرورش  ــوزش و پ ــن آم ــا خواســته های ســند تحــول بنیادی ب
اســت کــه فاصلــة زیاد مــا را بــا ایجــاد عدالت آموزشــی نشــان 
می دهــد. جنبــة دیگــر ایــن عدالــت، نــگاه درســت بــه متولیان 
ایجــاد آن یعنــی معلم هاســت. انتظــار وســیع و فشــارهایی که 
امــروزه در غیــاب خانــه و جامعــه بــر دوش آنــان نهــاده شــده، 
ــش و  ــم و تن ــرط معل ــتگی مف ــه  خس ــوارد ب ــیاری م در بس
ــر  ــن موضــوع، عــالوه ب بیماری هــای عصبــی می انجامــد و ای
تهدیــد ســالمت ایــن قشــر، بــر عملکــرد آن هــا تأثیــر منفــی 
می گــذارد، بنابرایــن، عــالوه بــر حمایــت حرفــه ای، الزم اســت 
شــرایط کار در مدرســه بــه نحــوی ســازمان یابــد کــه رضایــت 
معلمــان را تأمیــن کنــد. در ایــن صــورت، آمــوزش و پــرورش 
ــه جامعــه می بخشــد، خــود نیــز  کــه تحــرک و انعطــاف را ب

طــراوت و تازگــی خواهــد یافــت.
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