سرمقـــــــاله

عدالـــت
یکــی از شــرایط الزم بــرای ایجــاد هــر جامعــة متعالــی ،پویــا
و توســعهیافته ،دســتیابی بــه عدالــت آموزشــی اســت .عدالــت
آموزشــی اســت کــه زمینــه را بــرای دســتیابی بــه عدالــت
اجتماعــی نیــز فراهــم میکنــد .بنابرایــن ،هرچــه ایــن پدیــده
بیشــتر تعمیــم پیــدا کنــد ،قطعـاً بــه پایــداری اجتمــاع کمک
خواهــد کــرد و جامعــه پیشــرفت و توســعة بیشــتری خواهــد
یافــت .در شــرایط فعلــی ،آیــا میتــوان کاری کــرد کــه در
فرصتهــای یادگیــری بــرای دانشآمــوزان ،تعــادل و توازنــی
فراهــم شــود و هــر دانشآمــوز متناســب بــا ظرفیــت خــود،
فرصــت یادگیــری داشــته باشــد و تــا جایــی کــه فرصــت و
اســتعداد او اقتضــا میکنــد ،رشــد کنــد؟
هــر ســال وقتــی بــه آمــار قبولــی دانشــگاههای دولتــی
نــگاه میکنیــم ،بــه تفــاوت معنــیدار تعــداد قبولشــدگان
مدرســههای دولتــی و غیردولتــی پــی میبریــم .ایــن واقع ـاً
دردنــاک اســت و فاصلــة مــا را تــا ایجــاد عدالــت پایــدار
آموزشــی نشــان میدهــد .از طــرف دیگــر ،در دوران کرونایــی،
میبینیــم کــه در آموزشهــای مجــازی بایــد حداقلهایــی
بــرای دانشآمــوزان فراهــم باشــد کــه متأســفانه در بســیاری از
نقــاط کشــور و حتــی در تهــران ،فراهــم نیســت.
عدالــت آموزشــی چیســت؟ گاهــی از عدالــت بــه معنــای
توزیــع مســاوی امکانــات و منابــع یــاد میکننــد ،ولــی بــه نظر
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میرســد بــه دلیــل زیــر ســاختارهای نادرســتی کــه تاکنــون
وجــود داشــتهاند ،نبایــد همــه چیــز را مســاوی توزیع کنیــم .از
یــک طــرف ،امکانات و منابع آموزشــی و انســانی ،و ســاختمان
و تجهیزاتــی کــه در اســتانهای مــرزی کشــور وجــود دارنــد،
بــا اســتانهای مرکــزی بــه هیــچ عنــوان قابــل مقایســه
نیســتند .از طــرف دیگــر ،در اطراف شــهرهای بــزرگ مناطقی
وجــود دارنــد کــه دســت کمــی از مناطــق محــروم ندارنــد.
منظــور از توزیــع امکانــات آموزشــی و فرصــت یادگیــری هــم
صرفـاً میــز و صندلــی و رایانــه نیســت کــه بــا توزیــع خــوب
آنهــا عدالــت آموزشــی رخ دهــد ،بلکــه مهمتــر از آن ،فرصــت
یادگیــری و منابــع انســانی اســت؛ یعنــی شــرایطی فراهــم
شــود کــه در روســتاها و مناطــق مــرزی هــم معلــم مجــرب،
بــا اســتعداد و توانمنــد خدمــت کنــد .در حالیکــه اکنــون
شــرایط مــا اینگونــه نیســت .بهعنــوان مثــال ،اگــر فــرض
کنیــم هــر کالس  20نفــره بایــد یــک معلــم داشــته باشــد ،در
یــک روســتا ممکــن اســت یــک ســرباز معلــم کالســی  5نفره
داشــته باشــد ،ولــی کالســی  25نفــره در تهــران ،از دبیــری بــا
ســابقه بهرهمنــد باشــد .مشــخص اســت کــه ایــن از عدالــت
آموزشــی بــهدور اســت .منظــورم از توزیــع منابــع انســانی،
رعایــت عدالــت در چنیــن شــرایطی اســت.
یکــی از راهبردهــای جــدی ســند تحــول ،بحــث عدالــت

آمــوزشی
آموزشــی اســت .البتــه در ســند واژة عدالــت تربیتــی مطــرح
شــده اســت کــه اعــم از آمــوزش و پــرورش مصطلــح امــروز
ماســت .از مجموعــه فعالیتهــای آموزشــی و پرورشــی رایــج با
عنــوان تربیــت یــاد میشــود؛ مجموعــه فعالیتهایــی کــه بــه
تقویــت مهارتهــا و توانمندیهــای فــرد و شایســتگیهای او
در تمــام ســاحتهای وجــودی وی کمــک میکننــد .در واقــع،
وقتــی گفتــه میشــود تربیــت ،صرفـاً بعــد مذهبی یــا اخالقی
یــا سیاســی آن مــد نظــر نیســت ،بلکــه تربیــت فناورانــه،
هنــری ،زیســتی و بدنــی مطرحانــد کــه در ســند تحــول از
همگــی اینهــا بــا عنــوان تربیــت یــاد شــده اســت .در ســند
تحــول ،بارهــا از کلمــة عدالــت نــام بــرده شــده اســت و در
بخــش اهــداف هــم بــه تربیــت انســان عدالتخــواه اشــاره
شدهاســت .آیــا بــا توجــه بــه شــرایط امــروز جامعــه میتــوان
انتظــار داشــت خروجــی دانشآمــوزان تربیتشــده در ایــن
نظــام ،افــرادی بــا ویژگیهــای برجســتة عدالتخواهــی و
عدالتجویــی باشــد؟ اســتادی در بــاب ایجــاد عدالت آموزشــی
بــه نکتــة جالبــی اشــاره کــرده اســت« :عدالــت یــا افقــی
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
باشــند ،امــا عدالــت عمــودی میگویــد تفاوتهــا را لحــاظ

کــن و بــه نســبت فقــر آموزشیشــان ،بیشــتر روی روســتاها
ســرمایهگذاری کــن».
آیــا میتــوان بــرای دبیــران دســتمزدی حداقلــی در نظــر
گرفــت ،ولــی توقعــی حداکثــری از آنــان داشــت؟ یــا از طبقــة
متوســطی کــه بــه حداقلــی از امکانــات آموزشــی ماننــد
اینترنــت و گوشــی همــراه هوشــمند دسترســی ندارنــد ،توقــع
قبولــی بــاال در دانشــگاههای دولتــی را داشــت؟!
آنچــه امــروزه بــر همــه واضــح اســت ،فاصلــة زیــاد واقعیــت
بــا خواســتههای ســند تحــول بنیادیــن آمــوزش و پــرورش
اســت کــه فاصلــة زیاد مــا را بــا ایجــاد عدالت آموزشــی نشــان
میدهــد .جنبــة دیگــر ایــن عدالــت ،نــگاه درســت بــه متولیان
ایجــاد آن یعنــی معلمهاســت .انتظــار وســیع و فشــارهایی که
امــروزه در غیــاب خانــه و جامعــه بــر دوش آنــان نهــاده شــده،
در بســیاری مــوارد بــه خســتگی مفــرط معلــم و تنــش و
بیماریهــای عصبــی میانجامــد و ایــن موضــوع ،عــالوه بــر
تهدیــد ســالمت ایــن قشــر ،بــر عملکــرد آنهــا تأثیــر منفــی
میگــذارد ،بنابرایــن ،عــالوه بــر حمایــت حرفــهای ،الزم اســت
شــرایط کار در مدرســه بــه نحــوی ســازمان یابــد کــه رضایــت
معلمــان را تأمیــن کنــد .در ایــن صــورت ،آمــوزش و پــرورش
کــه تحــرک و انعطــاف را بــه جامعــه میبخشــد ،خــود نیــز
طــراوت و تازگــی خواهــد یافــت.
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