آموزش و پرورش ،بهرهبرداري از منابع نفتي و توسعه پايدار

دكتر عبداهلل انصاري
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چكيده
مقاله حاضر به بررسي جايگاه آموزش و پرورش در چارچوب مفهومي ويژهاي از توسعه
نوع توصيفي و كتابخانهاي است كه با بررسي اسناد و مدارك انجام گرفته است .از تحليل
ثانوي يافتههاي مطالعات اسنادي پيشين استفاده و با هدف به دست دادن اصول و الزامهاي
ارزيابي نظام كالن تخصيص منابع در كشور ،تفسير انتقادي و تأويل دادهها انجام شده
است .در پيوند ميان آزادي ،توسعه و عدالت نشان داده ميشود كه در اقتصاد متقاضي
دستيابي به توسعه پايدار ميتوان از درآمد نفت براي توسعه انساني استفاده كرد.
بهرهبرداري از نفت براي توسعه كمي و كيفي آموزش عمومي از مسير ارتقاي سطح
تواناييهاي مردم به گسترش آزادي افراد براي دستيابي به زندگي بهتر منجر ميشود .عالوه
بر اين از آنجا كه نسلهاي آينده نيز از منافع آموزش بهرهمند ميشوند و بهبود كيفيت
خدمات آموزشي در راستاي بهبود سطح كيفيت زندگي مردم ارزيابي ميشود ،صرف منابع
براي آموزش عمومي امري عادالنه ،مجاز و سازگار با قرارداد اجتماعي ميان ملت و دولت
است .بررسي عملكرد دولت در زمينه تأمين مالي كافي براي دستيابي به آموزش باكيفيت،
ايجاد زمينه براي استقرار سازوكار بازار در ارائه خدمات آموزش عمومي و توسعه
فرصتهاي انتخاب آموزش نشان از نبود كارآيي دارد .بنابراين پيشنهاد ميشود كه
تصميمگيري كالن در مورد توزيع منابع نفتي در ميان فعاليتها و نهادهاي گوناگون به عهده
مقام حكومتي كه به خالف دولت و مجلس جنبه دورهاي ندارد ،قرار داده شود.
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____________________________________
تاريخ دريافت19/5/7 :

تاريخ پذيرش19/94/42 :

*عضو هيئت علمي پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش

abd_ansari@yahoo.com

Downloaded from qjoe.ir at 17:40 +0330 on Saturday January 23rd 2021

اقتصادي ميپردازد كه در آن آزاديها به صورت پيوسته گسترش مييابند .روش مطالعه از

11

فصلنامه تعليم و تربيت شماره 111

مقدمه
از جمله مهمترين مسائلي كه در اقتصادهاي نفتي مطرح ميشود ،موضوع چگونگي استفاده از
درآمد ناشي از صادرات و فروش آن است .كشورهايي كه در پي دستيابي به توسعه پايدار هستند
بايد به چگونگي استفاده از منابع خود توجه ويژه داشته باشند و حساسيت اين موضوع در
كشورهاي متكي به صادرات نفت ،به مراتب بيشتر است .اقتصاد ايران نمونه كاملي از اقتصادهاي
از منابع نفتي كشور چه ميزان بهرهبرداري كنيم و درآمد بهدست آمده را به چه مصارفي برسانيم.
عالوه بر آن الزم است روشن شود كه چگونه ميتوان توسعه پايدار را با عدالت همراه كرد و
حقوقي عادالنه براي همه آحاد ملت در ادوار گوناگون فراهم كرد .چگونگي استفاده از درآمد نفت
و تخصيص دادن منابع به بخشها و فعاليتهاي گوناگون با توجه به انديشهاي خاص است كه اهداف
و اصول خود را از يك سلسله مباني نظري و ارزشي ويژه بر ميگيرد و راهبردها و سياستهاي خود
را بر ميگزيند .نگرش كاربردي بر رفتارهاي اقتصادي در كشور سبب شده است كه به ندرت مباني
فلسفي و اصولي تحليل شود .عالوه بر اين دستيابي به توسعه الزامهايي دارد كه بايد در قرارداد
اجتماعي ميان حكومت و ملت مد نظر قرار گيرد .اين مطالعه درصدد تبيين اصول و الزامهاي
تخصيص منابع در كشور با تأكيد بر جايگاه و وضعيت آموزش و پرورش در شرايطي است كه
مباني انديشهاي بر اساس الگوي توسعه پايدار باشد .به همين منظور تالش ميشود به پرسشهاي
ذيل پاسخ داده شود:
 .9مهمترين مفاهيم و مباني معرفتي انديشه توسعه پايدار و اصول مرتبط با استفاده بهينه از منابع
نفتي كشور كداماند؟  .4الزامهاي استفاده بهينه از منابع نفتي كشور براي اقتصاد متقاضي دستيابي به
توسعه پايدار كداماند؟  .3آموزش و پرورش در ميان مجموعه مباني ،اصول و الزامهاي برنامه
استفاده بهينه از منابع نفتي چه جايگاه و نقشي دارد؟ در اين مقاله پرسش سوم جنبه پايه اي دارد.
روش مطالعه از نوع توصيفي و كتابخانهاي است كه با بررسي اسناد و مدارك انجام ميگيرد .از
مستندات و مطالعات اسنادي پيشين ،تحليل ثانوي اطالعات و يافتههاي مربوط به آن استفاده و با
هدف به دست دادن اصول و الزامهاي ارزيابي نظام كالن تخصيص منابع در كشور ،تفسير انتقادي و
تأويل دادهها انجام ميشود.
از آنجا كه شناسايي انديشهاي كه پشتوانة نظري تحليلهاي اين مقاله را فراهم ميآورد ،ضرورت
دارد ،بنابراين بخشي از مقاله به معرفي ابعاد اين انديشه و مفاهيم مورد استفاده اختصاص مييابد.
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انديشة مورد اشاره را خلعتبري ( )9371پردازش و ارائه كرده و مقاله حاضر در گام نخست در پي
تشريح آراي ايشان به عنوان پايه نظري مقاله و سپس به كارگيري آن براي ارزيابي شرايط كنوني
آموزش و پرورش كشور است .به همين منظور تالش مي شود تا پيوند ميان آزادي ،توسعه و
عدالت از ديدگاه هنجاري 9بررسي و تبلور آن بر كيفيت زندگي از مسير خدمات آموزشي نشان
داده شود .پس از آن الزامهاي بهرهبرداري از منابع نفتي كشور مشخص و برخي رفتارهاي موجود
دادن اعتبارات ،ايجاد كردن فرصتهاي انتخاب آموزش و در پي آن كيفيت خدمات آموزشي ارائه
شده مطرح و تناسب آن با اصول پيوند مردم و دولت و تعهدات مندرج در قرارداد اجتماعي بررسي
ميشود .شايان ذكر است كه پارهاي از نظرات ارائه شده در اين مقاله از ديدگاه فلسفه تربيت در
جمهوري اسالمي ايران به گونهاي در گزارش زير نظام تأمين و تخصيص منابع مالي در نظام تربيت
رسمي و عمومي از سند ملي آموزش و پرورش نيز مطرح شده است و انتشار آن به نقد و بررسي
و در نتيجه غناي علمي و بهبود سياستهاي بر گرفته از اين رويكرد كمك خواهد كرد.
مباني توسعه اقتصادي
در اين بخش ويژگيهاي توسعه و الزامهاي دستيابي به آن كه بايد در قرارداد اجتماعي ميان
حكومت و ملت در نظر گرفته شود ،مطرح ميشود.
 .1آزادي
هايك 4آزادي را به معناي نبود اجبار تعريف ميكند كه در آن حوزه انتخاب يك فرد به دليل
اعمال اولويت بر خواسته هاي فردي ديگر محدود ميشود .در همين زمينه كساني كه اجبار را نفي
ميكنند ،بر اين نكته تأكيد مي كنند كه افراد آزاد ميتوانند توانمنديهاي خود را به حداكثر برسانند،
بنابراين جامعه متشكل از افراد آزاد شكوفاتر از ساير جامعهها خواهد شد .البته زندگي جمعي
ايجاب ميكند كه هر يك از افراد براي برآوردن نيازهاي خود به ديگران وابسته شود ،اما در هر
جامعه آزاد ،ارائه و دريافت اين خدمات برخاسته از خواسته و اراده آزاد افراد است.
با پذيرش مباني آزادي ،هويتهاي حاضر در جامعه در محدوده حضور خود ميتوانند كاالها و
خدمات خود را عرضه و قيمت گذاري كنند .انتخاب محدودهها حق افراد و گرفتن اين حق از

1. Normative
2. F. A. Hayek
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سوي دولت يا حكومت به وجود آورنده اجبار و مختل كننده روند توسعه است (خلعتبري،
.)991 :9331
 .1توسعه
مفهوم توسعه تحوالت بسيار را پشت سر گذاشته است .در اين مقاله از توسعه بر پاية ديدگاه
آمارتيا سن 9به مفهوم گسترش آزاديها 4بهرهگيري شده است .از ديدگاه سن ،توسعه فرآيند گسترش
توسعه ،همچون شناسايي توسعه با رشد توليد ناخالص ملي ،افزايش درآمدهاي شخصي يا صنعتي
كردن ،قرار ميگيرد .در ديدگاه سن آزادي خواستة نخستين ،عامل دستيابي به توسعه و خود به
صورت توانايي و در جريان رسيدن به توسعه به دست ميآيد .آزاديها وابسته به عناصر تشكيل
دهنده ديگري چون ترتيبات و مناسبات اجتماعي و اقتصادي (مانند ،تسهيالت آموزشي و مراقبتهاي
بهداشتي) و حقوق سياسي و مدني (مانند ،آزادي شركت در مباحث اجتماعي و تحقيقات عمومي)
هستند و توسعه مستلزم حذف منابع اصلي موارد نبود آزاديها مانند فقر و ظلم ،فرصتهاي ناچيز
اقتصادي و محروميت نظاممند اجتماعي ،غفلت از تسهيالت عمومي و عدم مدارا و افراط
حكومتهاي سركوبگر است .آمارتيا سن پنج نوع آزادي را نشان مي دهد كه به قابليت عمومي يك
فرد براي برخورداري از زندگي آزادتر كمك ميكنند و عبارتاند از:
الف) آزاديهاي سياسي ،به فرصتهايي مربوط ميشوند كه مردم بايد تعيين كنند كه چه كسي و
بر چه اصولي بايد حكومت كند ،و نيز شامل امكان تحقيق در مورد مقامات و نقد آنها ،داشتن
آزادي بيان و مطبوعات آزاد و بدون سانسور ،بهرهمندي از آزادي انتخاب ميان احزاب سياسي و از
اين قبيل است .ب) تسهيالت اقتصادي به فرصتهايي اطالق ميشوند كه افراد براي بهرهبرداري از
منابع اقتصادي به منظور مصرف ،توليد يا مبادله از آنها برخوردارند .ج) ضمانتهاي شفافيت يعني
آزادي انجام معامالت با يكديگر به شرط ضمانت شفاف و آشكار بودن معامالت .اين ضمانتها
نقش ابزاري روشن در جلوگيري از فساد ،وظيفه ناشناسي مالي و معامالت نهاني و تقلبي دارند .د)
امنيت حمايتي براي فراهم آوردن يك تور ايمني اجتماعي ،تا مانع از آن شود كه مردم آسيب ديده
گرفتار ذلت تحقير كننده شوند .ه) فرصتهاي اجتماعي به ترتيباتي اطالق ميشوند كه جامعه براي
آموزش و تحصيل مراقبتهاي بهداشتي و مانند آنها ايجاد ميكند تا بر آزادي اساسي فرد براي

1. A. Sen
2. Development as Freedom
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زندگي بهتر اثر گذارند .ايجاد فرصتهاي اجتماعي ،از طريق ارائه خدماتي همچون آموزش و
پرورش همگاني و مراقبتهاي بهداشتي ميتوانند به توسعه اقتصادي كمك كنند .نمونه پيشتاز
گسترش رشد اقتصادي از طريق فرصتهاي اجتماعي ،بهويژه در آموزش و پرورش ابتدايي ژاپن
است .اقتصادهاي جنوب آسيا نيز ابتدا توسعه فراگير آموزش و در پي آن مراقبتهاي پزشكي را قبل
از آنكه قيود فقر عمومي را از هم بگسلند ،انجام دادند (سن .)13 :9339 ،ديدگاه سرمايه انساني را
(همان گونه كه سرمايه فيزيكي مورد استفاده قرار ميگيرد) .اگر فردي بتواند از طريق تحصيالت و
بهداشت بهتر و مانند آنها توانايي بيشتري در توليد كاالها كسب كند ،ميتوان انتظار داشت كه او
بتواند موفقيت و آزادي براي كسب موفقيت بيشتر را داشته باشد و زندگي خود را به سمتي كه
مايل است هدايت كند (سن. )311 :9339 ،
 .1توسعه پايدار
پيش از پرداختن به تعريف توسعه پايدار ،ابتدا شايسته است كه مفهوم پايداري 9مورد بررسي
قرار گيرد .در طيف تعريفهاي موجود ،پايداري به مفهوم سست 4در زماني به دست ميآيد كه
تغييرات كل موجودي مجموعه سرمايه اقتصادي و طبيعي غير منفي باشد و در ارزيابيهاي اقتصادي
استهالك سرمايههاي طبيعي مد نظر قرار گيرد .بعضي از اقتصاددانان محيط زيست نيز با تأكيد بر
جنبههاي زيست محيطي ،وضعيت پايدار را وضعيتي ميدانند كه حداقل شرايط براي ثبات زيست
بوم ها (اكوسيستمها) در طول زمان فراهم شود (آسافو -آچايي .)33 :9339،در پايداري به مفهوم
اكيد ،3نقش انسان و سهمبري نيروي انساني از مجموعه سرمايههاي اقتصادي و طبيعي مطرح مي-
شود و برنامهريزيها با در نظر گرفتن كل ارزش اقتصادي 2صورت بگيرد و مي تواند ارتباط ميان
نسلهاي گوناگون را مشخص سازد.
متداولترين تعريف از توسعه پايدار ،تعريفي است كه كميسيون جهاني محيط زيست و توسعه
ارائه داده است و بر اساس آن توسعه نيازهاي نسل حاضر را بدون لطمه زدن به توانايي نسلهاي
آتي در تأمين نيازهاي خود برآورده ميكند .كميته توسعه پايدار سازمان ملل تعريف خود را
اينگونه ارائه ميدهد :افزايش پايدار در توليد و مصرف كاالها و خدماتي كه كيفيت زندگي را ارتقا

1. Sustainability
2. Weak sustainability
3. Strong sustainability
4. Total Economic Value
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ميدهد و بايد همزمان در پي كاهش بهرهبرداري از منابع طبيعي و مواد سمي و پراكندن زبالهها و
آاليندهها در چرخه زندگي باشد تا تأمين نيازهاي نسل آينده را به مخاطره نيندازد (گلدين و ونيترز،
 .)11-17 :9371در برخي از تعاريف بر حقوق نسلهاي آتي تأكيد شده است و پايداري را عبارت
از حفظ فرصتها براي نسل آينده دانستهاند .رپتو )9135( 9نيز انديشه اصلي پايداري را تحقق
بخشيدن به شرايطي ميداند كه تصميمهاي خارجي به دورنماي حفظ يا بهبود زندگي آيندگان
ميان -نسلي و چگونگي بهرهگيري از منابع طبيعي است و وضعيت پايدار را وضعيتي تعريف
كردهاند كه منابع به نحوي مورد بهرهبرداري قرار گيرند كه درآمد پايدار ناشي از به كارگيري منابع
حفظ شود و استمرار يابد.
در اين مقاله توسعه پايدار مجموعهاي كالن است كه در آن خواستههاي كليه سرمايههاي
اقتصادي به صورت يكپارچه ارزيابي و تراز ميشود و سه نوع سرمايه انساني ،طبيعي و مادي مبنا
قرار ميگيرد .به عبارت ديگر توسعه پايدار ارزيابي همزمان تراز اجتماعي -اقتصادي را در كنار تراز
سيستمهاي طبيعي خواستار ميشود (خلعتبري ،پ .)41-42 :9371ناسازگاري ساختاري اصول
توسعه پايدار با مباحث سنتي علم اقتصاد سبب شده است كه در زمينه مجموعهاي كه اصول توسعه
پايدار را به مرحله كاربردي ميرساند ،توافقي عام وجود نداشته باشد .اگر الگوهاي توسعه پايدار
در مورد ايران به كار گرفته شود ،خواستههايي كه در كاربرد اين الگوها ميتواند مطرح شود به
شرح زير خواهد بود :الف) حفظ محيط زيست و برقراري نوعي تراز ميان اقتصاد ملي و محيط
اطراف .ب) متعالي سازي انسان در قالب توسعه انساني به گونهاي كه برتريهاي وجودي افراد در
راه زندگي بهتر به كار گرفته شود .ج) به وجود آوردن ساخت اقتصادي پيش رونده به گونهاي كه
رفاه عمومي پيوسته روندي غير نزولي داشته باشد و د) پيونديابي با جهان به گونهاي كه فاصله
ارتباطي ايران با جهان افزايش نيابد (خلعتبري ،پ.)41-45 :9371
 .1بازارها و آزادي
به طور كلي سازوكار بازار نظمي بنيادي است و از ديدگاه سن نفي فرصتهاي داد و ستد از
طريق اعمال محدوديتهاي دلبخواه ميتواند خالف آزادي باشد .در نتيجه مردم از انتخاب آنچه
انجام آن ميتواند در حيطه حقوق آنها قرار بگيرد ،در صورتي كه داليل مخالف آن وجود نداشته
باشند منع ميشوند .ديگر اينكه بازارها براي بسط درآمد و ثروت و فرصتهاي اقتصادي مردم
1. Repetto
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ضرورت دارند و اعمال محدوديتهاي دلبخواه بر سازوكار بازار ميتواند منجر به كاهش آزاديها
شود .محور توجه در ارزيابي سازوكار بازار ،نتايج بازار از قبيل درآمدها يا مطلوبيتهاي حاصل از
بازارهاست ،اما اهميت اساسي آزادي داد و ستد و بازار در خود آزادي نهفته و نفي آزادي يك
كاستي اساسي در هر جامعه است .مثالً اگر آزادي بازار كار از طريق قوانين ،مقررات يا قرارداد نفي
شود ،نبود آزادي در انتخاب شغل خود ميتواند يك محروميت اساسي باشد (سن-911 :9339 ،
مورد نظر عمل كنند (سن .)25 :9339 ،مشكالتي كه مطرح ميشوند نوعاً از منابع ديگري سرچشمه
ميگيرند -نه از وجود خود بازار -و شامل نگرانيهايي همچون آمادگي ناقص براي استفاده از داد و
ستدهاي بازار ،مخفي نگهداشتن بدون ضابطه اطالعات يا بهرهگيري بي رويه از فعاليتهايي كه به
افراد صاحب قدرت اجازه ميدهند كه برتري بيتناسب خود را تبديل به سرمايه كنند .البته بايد اين
مسائل را حل كرد اما نه با سركوب بازارها .موفقيتهاي كلي بازار به شدت مشروط به وجود و
عملكرد ساختارهاي سياسي و اجتماعي هستند (سن .)411 :9339 ،بسياري بر اين عقيدهاند كه
حضور دولت سبب كاهش كارآيي عملكرد بازار ميشود ،بنابراين در هواداري از بازار آزاد ،دولت
را نفي ميكنند .گروه ديگري نيز در دفاع از دولت سازوكارهاي بازار را نادرست و ناكارآمد مي-
شمارند .زماني كه سازوكار بازار به منزلة يكي از ابزارهاي جامعه در راه بيان خواستههاي هويتهاي
فردي با هدف رسيدن به ديدگاههاي جمعي در نظر گرفته ميشود ،تضادي كه در مورد ناسازگاري
دولت با سازوكار بازار بيان ميشود ،در شكل ساختاري خود از بين ميرود و به تضادي برخاسته از
عملكردها تبديل ميشود .در واقع ،مشكالتي كه در متون گوناگون به آنها اشاره ميشود هيچ يك از
وجود دولت يا سازوكار بازار ،به خودي خود ناشي نميشود (خلعتبري ،ت.)11 :9371
روابط ميان كارگزاران در جامعه
در اين قسمت به بررسي ساختار عادالنة روابط ميان كارگزاران پرداخته شده است تا معلوم
شود كه هر شخصيتي بر اساس كدام ضوابط مجاز است كه خواستههاي خود را در جامعه عملي
كند.
 .1مفهوم عدالت
نظريه جان رالز 9در سال  9197با نام «نظريهاي در باب عدالت »4از جنبههاي بسياري ،نوعي
رويارويي با مكتب مطلوبيت گرايي كالسيك است .به منظور تعيين اصول عدالت ،رالز ابتدا
1. J. Rawls
2. A Theory of Justice
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وضعيتي (محيطي فرضي) را تصور ميكند (وضعيت اصلي) كه اشخاص (نمايندگان همة نسلها) در
پشت «پرده غفلت »9به سر ميبرند و هيچ كس درباره ويژگيهاي ژنتيكي به ارث برده خود (مانند
هوش ،نژاد ،جنس) و ساختار اجتماعي حاكم اطالعات ندارد و نميداند كه به كدام نسل متعلق
خواهد بود .بنابراين به منظور حفظ مفهوم موقعيت اوليه ،4افراد نبايد از احتمال قرار گرفتن خود در
موقعيتي خاص مطلع باشند .نظام «پرده غفلت» براساس نظر رالز با تضمين انصاف ،عدالت و بي-
وضعيت اصلي خلق شود .وي اين شيوه را توجه به اصول "عدالت به مثابه انصاف "3مينامد و
تصور ميكند آنها كه وارد همكاري اجتماعي ميشوند ،به اتفاق هم و در يك اقدام مشترك ،اصولي
را انتخاب ميكنند كه حقوق و وظايف اساسي را تخصيص دهند و شيوه تقسيم منافع اجتماعي را
تعيين كنند (رالز .)921-11 :9333 ،افراد بايد تصميم بگيرند كه چه چيزي بايد در ميان آنها عادالنه
و چه چيز ناعادالنه محسوب شود .انتخابي كه انسانهاي عاقل در اين وضعيت فرضي انجام دهند و
در آن هنگام از آزادي يكساني برخوردار باشند ،اصول عدالت را تعيين ميكند .به باور رالز اگر چه
افراد در مورد مفاد قرار داد اجتماعي خود براي ايجاد يك جامعه عقايد متفاوتي دارند ،اما همه افراد
بشر قادرند در ذهن خويش تصويري از وضعيت بهينه يك ساخت اجتماعي را مجسم كنند
(خلعتبري ،پ .)34 :9371لذا اصول عدالت نتيجهاي از توافق يا چانهزني منصفانه است و زنجيره
توافقهاي فرضي كه از طريق عقد قرارداد وارد نظامي عمومي از قواعد مي شوند وضعيت اجتماعي
عادالنه را تعريف ميكند .رالز از آن سبب اين وضعيت را بهينه و عادالنه ميخواند كه همه افراد در
ايجاد آن حضور دارند و بدون آگاهي از جايگاه خود آن را پذيرفتهاند.
 .1هويتهاي مجاز
جامعه متشكل از مجموعهاي از هويتهاست كه حوزة حضور آنها با توافق جمعي تعيين و در
قالب قانون ثبت ميشود .در حالت كلي وجود دو نوع هويت قابل تشخيص است :الف) هويت
فردي 2و ب) هويت جمعي.5
كوچكترين نوع هويت فردي ،هر يك از اشخاص حقيقي و محدوده حضور آن در زندگي
شخصي است .در جوامع ،هويتهاي فردي بزرگتر هم مانند اشخاص حقوقي يا تشكلها (تجاري و
1.Veil of ignorance
2. The original position
3. Justice as fairness
4. Private body
5. Public body

Downloaded from qjoe.ir at 17:40 +0330 on Saturday January 23rd 2021

طرفي به ايجاد «قرارداد اجتماعي» منجر ميشود كه بايد با توافق و رضايت آزادانه اشخاص در

آموزش و پرورش ،بهره برداري از منابع...

11

غير آن) به عنوان هويتهاي فردي حقوقي حضور مييابند .هويت جمعي مجموعهاي از هويتهاي
فردي است كه آن را انتخاب ميكنند تا ناظر بر يا حاكم بر و قاضي مطلوبيت عملكرد هويتهاي
فردي باشد و نگذارد تا هويتهاي فردي در خارج از حوزه حاكميت خود اعمال نظر كنند .بنابراين
هويت جمعي در حوزه مجاز براي عملكرد خود ،حق ندارد خواستههاي خود را مبنا قرار دهد و
بايد پاسخگوي خواستههاي اكثريت هويتهاي فردي جامعه خود باشد 9.البته اشخاصي كه در يك
هر شكل حضور ،چارچوب رفتاري آنها متفاوت خواهد بود .هويتجمعي در قالب بيروني خود
حكومت نام دارد .حكومت مجمع و روش برخورد ملت با وضعيت جمعياش است .حكومت
هويتي جمعي است كه اكثريت هويتهاي فردي بايد موافق حضور آن در جامعه باشند و براي
عملكردش قاعدههايي مورد توافق اكثريت جامعه داشته باشند 4.دولت متفاوت از حكومت ،ساخت
اجرايي حكومت و بزرگترين هويت جمعي در جامعه است كه در داخل حكومت يك هويت فردي
در كنار مجلس و ساير نهادها محسوب ميشود .دولت در فاصلههاي زماني معين به هويتهاي فردي
مراجعه و از آنها درباره عملكرد خود رأي اعتماد دريافت ميكند .تا زماني كه دولت بر مصدر امور
قرار نگرفته باشد نماينده جناح هوادار خود محسوب ميشود ،ولي از زماني كه مسئوليت ادارة
كشور را بر عهده ميگيرد بايد نمايندگي همة هويتهاي فردي را برعهده بگيرد .ايجاد هويتي مثل
مجلس براي آن است كه حافظ منافع هويتهايي باشند كه دولت را انتخاب نكردهاند .نمايندگان
مجلس براي ايجاد اطمينان از اينكه دولت اين جامه جمعي را درست بر تن كرده است يا خير
برگزيده ميشوند و وظيفة مجلس اعمال نظارت بر دولت است .مثالً فلسفة تصويب بودجه دولت
از سوي مجلس از آن جهت است كه تأمين مالي بودجه از محل منابع هويتهاي فردي است و بهره-
مندي از منابع مذكور زماني مشروعيت مييابد كه نمايندگان مجلس درحكم هويت جمعي و طي
فرآيند توافق جمعي نمايندگان همة ملت ،آن را پذيرفته باشند.
نكته ديگر آنكه دولت تنها بخشي از وظايف حاكميتي را بر عهده ميگيرد و همه آنها از سوي
ملت تفويض نميشود .دليل اين امر آن است كه بهخالف حكومت كه نمايندگي تكتك افراد ملت
را بر عهده دارد ،دولت نمايندگي اكثريت را داراست .براي تأمين منافع ميان -نسلي و نيز منافع
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هويتهايي كه دولت را انتخاب نكردهاند ،نهادهاي حكومتي تعبيه ميشوند كه وظيفة فرادولتي دارند
و مأموريت آنها تأمين اصول و الزامهاي رفتار ميان -نسلي و نظارت بر رفتار دولت است و در
ضمن ويژگي دورهاي نيز ندارند .عملكرد نهادهايي از اين نوع بايد به گونهاي باشد كه دولت
درحكم يك هويت جمعي دورهاي نتواند در طول دوره از ابزارهاي قانوني استفاده كند تا منابع را
به خود منتقل و خود را بزرگ كند .بنابراين مسئله اصلي ،مرزبندي ميان رفتارهاي فردي و جمعي،
موضوع ديگر به چگونگي تصميمگيري در زمينه بهرهوري از منابع ملي مانند نفت و درآمد
ناشي از فروش آن مربوط مي شود كه واجد عنصر ميان -نسلي و ماهيت هزينههاي مجاز از محل
منابع ميان -نسلي است .با توجه به نكات فوق دولت و مجلس مقام ميان -نسلي نيست و انگيزهاي
براي عملكرد ميان -نسلي ندارند .بهخالف دولت و مجلس كه مقام دورهاي هستند اين حكومت
است كه درحكم مقام ميان-نسلي ،خواستههاي ميان-نسلي خود را بايد به دولت تحميل كند .از
سويي نيز بهخالف مالياتها ،درآمد نفت به دليل داشتن جنبه ميان -نسلي متعلق به دولت نيست و به
حكومت تعلق دارد و لذا در مورد مصرف درآمدهاي نفتي بايد مقام حكومتي نظر دهد .حتي
مجلس نيز نميتواند اجازه دهد كه مثالً دولت تمام ثروت نفتي را استخراج كند و بفروشد .بنابراين
تعيين چگونگي مصرف درآمد نفت از جنبة حوزة حضور نهادها نميتواند مصوب دولت و مجلس
باشد و تصميمگيري در مورد آن به حكومت مربوط است.
 .1معيارهاي مشروعيت هويت جمعي
قاعده رفتاري هويت جمعي را اكثريت هويتهاي فردي مشخص ميكند .از آنجا كه مشروعيت
هويت جمعي به رابطه ميان هويتهاي فردي و هويت جمعي برميگردد ،موضوعي كه مطرح ميشود
اين است كه ماهيت اين رابطه چگونه بايد باشد تا پذيرش آن مورد ترديد قرار نگيرد .در اين
قسمت معيارهاي سهگانه مشروعيت هويت جمعي از ديدگاه هويتهاي فردي عنوان ميشوند.
 .1-1عدالت اساس تنظيم رابطه ميان هويتهاي فردي و هويتهاي جمعي
رالز معتقد است كه مردم ميتوانند به اين توافق برسند كه نهادي عادالنه برخورد ميكند كه در
انتساب حقوق و وظايف به هيچ گونه تفاوت يا تبعيض دلبخواهي ميان افراد قائل نباشد و قواعد
وضع شده بتوانند ترازي برازنده ميان مدعيان رقيب براي دريافت مزيتهاي اعطايي آن نهاد برقرار
كنند .بنابراين هويت جمعي ،هر يك از سياستهاي برگزيده آن هويت ،نهادهاي گوناگون جامعه و
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حتي رفتارهاي شخصي هويتهاي فردي را ميتوان در معرض ارزيابي عادالنه بودن قرار داد و
هويتهاي جمعي بايد پيوسته از نظر سياستهايي كه اجرا ميكنند ،آزمون عدالت را بگذرانند.
 .1-1ايجاد زمينههاي آزادي
در چارچوب الگوي مبتني بر نظرية توسعه پايدار به مثابه انديشه برگزيده در اين مقاله،
محوريت دادن به آزادي به عنوان خاستگاه اصلي هويتهاي فردي ،اساس توسعه ملي است .اگر
آزادي پيوند مييابد و با توسعه الزامي ميشود .در نظريه عدالت نيز هويت جمعي وجودي مجزا
ميشود كه بايد خواستههايش بر اساس مفاد قرار داد اجتماعي ارزيابي و دو اصل كلي رعايت شود:
نخست ميان هويتهاي فردي از لحاظ دستيابي به آزاديهاي بنيادين برابري كامل برقرار شود و دوم
توزيع نابرابريهاي اقتصادي و اجتماعي چنان صورت پذيرد كه به نفع همه آحاد جامعه باشد ،و
همه هويتهاي فردي در آن جايگاه داشته باشند .بنابراين زماني كه اصول عدالت پذيرفته شود،
وجود آزاديهاي بنيادين به منزلة شرط اساسي پذيرش هويت جمعي ،ضامن تداوم توسعه است
(خلعتبري ،ت )11-79 :9371و حفظ آزادي در يك ساخت متكي به قانون ،چارچوبي است كه
به هويت جمعي اعتبار و مشروعيت ميبخشد (خلعتبري.)941 :9331 ،
 .1-1بهبود كيفيت زندگي
آنچه آمارتيا سن از آن به عنوان فراهم شدن آزاديهاي سياسي نام برده ناظر به پيوند ميان هويت
جمعي و هويتهاي فردي است .ماهيت حكومت و دولت هر چه باشد ،پيوند ميان جامعه و دولت بر
اساس يك قرارداد اجتماعي است كه وجود آن سبب از دست دادن پارهاي از آزاديهاي فردي و به
دست آوردن برخي مزاياي جمعي ميشود .قانون اساسي مصداق قرارداد اجتماعي و اساس پيوند
ميان جامعه و دولت است .روسو از ديدگاه فلسفي به اين نتيجه ميرسد كه جامعه بايد ابزاري
ضروري براي به كمال رسانيدن تواناييهاي نهفته در وجود اصلي بشر تلقي شود .به بيان ديگر اراده
آزاد افراد يا هويتهاي فردي با اين بينش به تشكيل هويت جمعي معطوف ميشود كه وجود اين
هويت در نهايت به باالرفتن كيفيت زندگي هويتهاي فردي منجرشود .به عبارت ديگر در قرارداد
اجتماعي اصل بهبود كيفيت به منزلة يك پيش شرط مطرح ميشود و دولت و نهادهايي كه هويت
جمعي آنها را به وجود ميآورد ،بايد در جهت باال بردن كيفيت زندگي هويتهاي فردي عمل كنند.
بنابراين نميتوان تصور كرد كه اكثريت جامعه به افت كيفيت زندگي خود رأي بدهند و خواهان
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پايين آمدن سطح زندگي خويش شوند .به همين دليل خدماتي كه دولت موظف به ارائه آنها به
هويتهاي فردي است بايد با كيفيت باشد (خلعتبري.)13-15 :9371 ،
 .1-1حقوق جامعه و كارگزاران اقتصاد
از جمله مباني بينشي اين ديدگاه ،نگرش آن بر حقوق جامعه و كارگزاران اقتصاد است .اگر
مسيري كه مديريت اقتصادي پيموده است ،هويتهاي فردي را از دستيابي به خواستههاي توسعهاي
خود از كارآيي برخوردار نبوده است .دولت در حكم هويت جمعي در مقابل ملت درحكم
هويتهاي فردي موظف به رعايت ضوابط مندرج در قرارداد اجتماعي يا همان قانون اساسي است.
اين قرارداد مبناست و در آن حقوق و وظايف ملت و دولت تبيين شده است.
همچنين انديشه حاكم در اين مقاله تمركز بر آزادي به منزلة خاستگاه اصلي هويتهاي فردي از
توسعه ملي ،در چارچوب مفهومي آزادي و توسعه با تعريف هايك و سن بوده است و حضور
دولت در جامه هويت جمعي در محدودهاي مجاز است كه به كارهاي حاكميتي ارتباط يابد .از اين
ديدگاه پيادهسازي عدالت (در مفهوم رالزي) بر عهدة دولت و در شمار وظايف حاكميتي است.
بنابراين ،اگر به فرض تمام هويتهاي فردي حاضر در جامعة ايران از دولت بخواهند كه ظرف مدت
سه سال تمام منابع پايانپذير نفتي را استخراج كند ،در بازارهاي جهاني بفروشد و درآمد حاصل را
براي ارتقاي سطح زندگي مردم صرف كند ،دولت در مقام حافظ منافع همة نسلهاي آمده و آيندة
ايراني از انجام دادن چنين عملي سرباز خواهد زد .در مواردي نيز كه دولت در حكم يك هويت
فردي حاضر ميشود ،بايد در محيطي عادالنه با ساير هويتهاي فردي به رقابت بپردازد.
با توجه به اين ديدگاه رابطة ميان دولت و ملت يك رابطة دو طرفه است كه در آن به همان
اندازه كه ملت در برابر قانون و دولت بايد پاسخگو باشد ،دولت هم در مقابل ملت مسئول و
پاسخگو است .بنابراين در اين بينش همة نهادهايي كه ميتوانند براي بهبود ارتباط ميان هويتهاي
فردي به كار گرفته شوند ،بايد بتوانند با كارآيي بيشتر ،از سوي هويت جمعي براي حفظ منافع
هويتهاي فردي مورد بهرهبرداري قرار گيرند .بنابراين درجه محروم شدن هويتهاي فردي از
آزاديهاي بر حق آنها و در نهايت شدت از دست رفتن فرصتهاي توسعهاي بايد مورد بررسي قرار
گيرد (خلعتبري ،ت.)73 :9371
پيش از اين عنوان شد كه فرصتهاي اجتماعي در زمره انواع آزاديها (طبق تعريف سن)
طبقهبندي ميشوند و آموزش و پرورش عمومي از مهمترين آنها محسوب ميشود .افرادي كه
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آموزش دريافت ميكنند مطمئناً از آن بهرهمند ميشوند ،اما عالوه بر آن نقش گسترش عمومي تعليم
و تربيت و سواد در يك منطقه ميتواند موجب تسهيل تحوالت اجتماعي شود و نيز به توسعه
پيشرفت اقتصادي كه ديگران نيز از آن بهرهمند ميشوند ،ياري رساند .دولتها نوعاً نقش اساسي در
گسترش آموزش و پرورش ابتدايي در سراسر جهان ايفا كردهاند و مالحظات مربوط به كارآيي
مكمل استدالل دفاع از مساوات در حمايت از كمكهاي عمومي در ارائه آموزش و پرورش مقدماتي
يارانه ميدهد ،فقط نسلي كه آموزش رايگان يا ارزان قيمت را دريافت ميكند ،منتفع نميشود بلكه
نسلهاي آينده نيز از اين يارانه منتفع خواهند شد و در ارزيابي مزايا و منافعي كه اين يارانه داشته
است ،دولت بايد تصوير شفاف جريان ميان -نسلي را مشخص كند (خلعتبري.)1 :9331،
اصول بهرهبرداري بهينه از منابع نفتي
براي تدوين برنامه بهرهبرداري بهينه از منابع نفتي ويژگيها ،معيارها و ضوابطي الزم است كه
بايد با مباني بينشي توسعه پايدار سازگار باشند .مهمترين مباني بينشي كه به آنها اشاره شد عبارت
بودند از توسعه پايدار به عنوان نظريه توسعه كشور ،عدالت و آزادي؛ بنابراين الزم است كه اصول
بهرهبرداري بهينه از منابع نفتي برگرفته از مباني مورد اشاره باشند .اگر قرار باشد از منابع پايانپذير
بهرهبرداري بهينه صورت پذيرد ،بايد ويژگيهاي زير مد نظر قرار بگيرند:
الف) بهرهبرداري از منابع با مباني بينش توسعه پايدار و الزامهاي آن سازگاري داشته باشد .ب)
روال استفاده كردن از درآمدهاي حاصل از منابع پايانپذير جهتگيريهاي ثبات آفريني داشته باشد.
پ) روال هزينه كردن درآمدهاي قابل مصرف به گونهاي باشد كه جهتگيريهاي برخاسته از
الزامهاي توسعه پايدار را برآورده سازد .ت) هزينههاي انجام شده در زمينههاي مجاز به شيوهاي
عمل كنند كه ارزش محصول ناخالص داخلي بدون نفت ،با تعريف صحيح عبارت را افزايش دهد.
ث) جريان افزايش محصول ناخالص داخلي بدون نفت با در نظر گرفتن معيارهاي كارآيي ،از
درجه كارآيي قابل دفاعي برخوردار باشد (خلعتبري ،پ.)21 :9371
 .1ويژگيهاي بهرهبرداري بهينه از منابع نفتي در اقتصاد ايران و در قالب توسعه پايدار
با مبنا قراردادن توسعه پايدار به منزلة نظريه پايه براي توسعه ملي ،اين موضوع مطرح ميشود
كه بهرهبرداري بهينه از منابع نفتي در اقتصاد ايران چه ويژگيهايي دارد؟ در اين چارچوب ،قالب
رفتاري براي منابع نفتي به شرح زير است:
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الف) در مورد حفظ محيط زيست :به معناي بهرهبرداري پايدار از منابع انرژي پايانپذير و
تجديدناپذير ،پايين آوردن ضايعات محيطي حاصل از بهرهبرداري از منابع انرژي و حفظ سهم
منابع انرژي در تراز ثروت ملي به گونهاي كه رابطه ميان منابع انرژي و سرمايههاي اقتصادي روندي
نزولي نيابد.
ب) در مورد متعالي سازي انسان :از طريق باال بردن نقش انرژي در توسعه انساني و باال بردن
ج) در مورد پيونديابي با جهان :از طريق نزديك سازي مداوم استانداردها با ضوابط پيش رو در
جهان و به وجود آوردن نوعي همسازي با توجه به مزيتهاي نسبي موجود در اقتصاد ايران در
مقايسه با جهان.
 .1-1ويژگيهاي مشترك دو ديدگاه سنتي و توسعه پايدار در زمينه بهرهبرداري بهينه از منابع
نفتي
در زمينه باال بردن قدرت خريد بينالمللي نفت ،وقتي كه ديدگاههاي سنتي مالك قرار ميگيرد،
ايجاد قدرت خريد و ارزآوري ميتواند به قيمت از دست رفتن امكانات توسعه انساني و محيطي
در سطح ملي تمام شود .در بينش توسعه پايدار ضايعات مربوطه بايد در محاسبات منظور شود و
الزم است كه روش تدوين حسابهاي ملي تغيير كند .منابع پايانپذير عموماً كاالهاي سرمايهاي
هستند .از اين نظر لزوماً بايد مسير بهينه بهرهبرداري از اين منابع در برنامهريزيهاي بلند مدت مورد
بررسي قرار گيرد .يكي از الگوهاي مذكور بر اساس فروش منبع پايانپذير براي صنعتي شدن و
توسعه سرمايه انساني با تأكيد ويژه بر آموزش است .در نظريههاي سنتي بهرهبرداري بهينه از منابع
نفتي ،نقش انسان به منزلة نيروي كار در تعيين هزينه بهره برداري و در مقام كارفرما ،براي تشخيص
خواستههاي نظام بهرهبردار معنا مييابد و بيرون از اين چارچوب ،تأثيري بر بهرهبرداري از منابع
انرژي ندارد .در بينش توسعه پايدار ،در ارزيابي مطلوب هر فعاليت اقتصادي ،درجه تعالي انسان و
شدت افزايش توسعه انساني به مثابه يك عامل افزاينده مطلوبيت در نظر گرفته ميشود .بنابراين،
زماني بهرهبرداري از منابع نفتي توجيه دارد كه اين فعاليت به گسترش توسعه انساني بينجامد و اگر
سياست قيمتگذاري انرژي چنان باشد كه نتيجه آن خدشهدار شدن جريان توسعه انساني شود،
هزينه اين ضايعه بايد در ارزشگذاري بر فعاليت بهرهبرداري از منابع نفتي منظور شود .در مورد
حفظ سهم منابع انرژي در تراز ثروت ملي ،موضوع مهمي در چارچوب بينش توسعه پايدار مطرح
ميشود كه در ديدگاه سنتي وجود ندارد .نظر به اينكه ثروت ملي بايد براي نسلهاي آينده باقي
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بماند ،هيچ يك از نسلها حق ندارد منابع انرژي پايانپذير را به گونهاي مختل سازد كه نسلهاي
آينده را از توسعه باز دارد .وجود اين شرط به معناي توقف بهرهبرداري از منابع نفتي نيست و براي
تحقق بخشيدن به توسعه پايدار الزم است ضمن بهرهبرداري از نفت ،سياستي در پيش گرفته شود
كه دسترسي نسلهاي آينده را به منابع انرژي قابل اعتماد و قابل استفاده تضمين كند (خلعتبري،
پ.)31-47 :9371
از آنجا كه در ايران ،دولت مقام بهرهبرداري از منابع نفتي است و در ظرفيت هويت جمعي خود
آن را انجام ميدهد ،تابع هدف برگزيده تابع مطلوبيت اجتماعي است .در چارچوب فني ،مسير
بهرهبرداري بهينه براي دولت در سادهترين شكل خود به صورت حداكثر كردن تابع مطلوبيت
اجتماعي با در نظر گرفتن مطلوبيت بهره برداري از منابع انرژي در زندگي روزمره و محدوديت
ظرفيت ذخاير نفتي كشور تنظيم ميشود .در چارچوب فني و بينش رالز در مورد عدالت ،بيشينه
كردن شكلي از تابع مطلوبيت اجتماعي است كه در آن ارزش انتظاري نسلي كه پايينترين مطلوبيت
را دارد ،مبناي ارزشگذاري قرار ميگيرد .در مورد ساير نسلها ميزان مطلوبيت بر اساس رابطه نسبي
آنها با پايينترين گروه ،معين ميشود .اگر تابع مطلوبيت جامعهاي با  nنسل با رابطه ) W(.نشان
داده شود ،بنا به تعريف داريم:

])W(u0، u1، u2، …un)=E[min (u0، u1، u2، …، un
در اين رابطه  uiنشان دهنده مطلوبيت نسل iام است .بنابراين ،برنامهريزان تالش خواهند كرد

تا با باال بردن رفاه پايينترين رده رفاهي ،مجموعه اقتصاد ملي را به سوي وضعيت بهينه هدايت
كنند (خلعتبري.)319 :9374 ،
 .1ماهيت هزينههاي مجاز از محل درآمدهاي نفتي
موضوع ديگري كه بايد به آن پرداخته شود ،ماهيت هزينههاي مجاز از محل مصرف درآمدهاي
نفت و گاز است .در يك روند تاريخي دولت تمايل داشته است كه درآمدهاي ارزي حاصل از
صادرات نفت و گاز را صرف انواع هزينههاي جاري و سرمايهاي كند و تمايزي ويژه ميان انواع
هزينهها قائل نشود .اگر چه دولتهاي متفاوت پيوسته نسبت به تغيير اين ساخت نادرست رغبت
نشان دادهاند ،اما بزرگ شدن مداوم دولت از اين مهم جلوگيري كرده است .اگر درآمدهاي ارزي
بخش نفت و گاز به گونهاي صحيح خرج شود ،در طول زمان بايد درجه آسيب پذيري اقتصاد ملي
در برابر نبود درآمدهاي ارزي نفتي كاهش يابد .به عبارت ديگر ،زماني هزينههاي انجام شده از
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محل درآمدهاي نفتي مجاز تلقي ميشود كه ارزش محصول ناخالص داخلي بدون نفت و غير
وابسته به نفت در بلند مدت ،با تعريف درست آن ،سير صعودي داشته باشد .نگاهي به ادبيات
اقتصادي نشان ميدهد كه روال بهينة صرف درآمدهاي ارزي و ريالي نفت با عنايت به ساخت
فكري و بينش اقتصادي معين ميشود .اصوالً نفت متعلق به نسل فعلي و نسلهاي آتي است و
ماهيت ميان -نسلي دارد .در مقابل مالياتها معموالً ماهيت دورهاي و درون -نسلي دارند .براساس
نفتي براي تأمين هزينههاي دورهاي مجاز نيست و اينگونه مصارف بايد از محل مالياتها تأمين
شوند .درآمد نفت به دليل ماهيت ميان -نسلي كه دارد صرفاً قابل اختصاص به مصارفي است كه
ماهيت ميان -نسلي دارند .بدين ترتيب موضوعي تحت عنوان ماهيت هزينههاي مجاز مطرح مي
شود .در بينش توسعه پايدار ماهيت هزينههاي مجاز از سوي دولت داللت بر صرف منابع براي
ارتقاي سطح توسعه انساني ،مادي و طبيعي دارد .براين اساس اختصاص دادن منابع به آموزش از
محل درآمد نفت ،ضمن آنكه به دليل مشاركت در تشكيل سرمايه انساني مجاز است ،از آن جهت
كه منافع آن صرفاً به نسلي كه آموزش رايگان را دريافت ميكنند منحصر نشده و نسلهاي آينده نيز
از آن بهرهمند ميشوند با ديدگاه عدالت ميان -نسلي سازگار است .عالوه بر اين منطق كاالهاي
عمومي نيز از اختصاص دادن منابع به آموزش حمايت ميكند .تخصيص يافتن منابع مالي براي هر
يك از اين سه شاخه (امور انساني ،مادي و طبيعي) با در نظر گرفتن اولويتهاي برنامهريزان و
مسئوالن كشور بايد انجام شود .براي بررسي عملكرد نيز بايد معيارهاي اندازهگيري تدوين شود.
مثالً در اين زمينه ميتوان وضعيت آموزش در كشور را بررسي كرد .بدين منظور مجموعهاي از
معيارها براي شناسايي تأثير آموزش بر توسعه كشور مورد نياز است .اين معيارها به طور خالصه
عبارتاند از :الف) معيارهايي كه نشان ميدهند ميزان تخصيص منابع براي تشكيل سرمايه انساني و
به ويژه آموزش در كشور چقدر است .ب) معيارهايي كه نشان ميدهند چند درصد از هويتهاي
فردي (جمعيت متقاضي دريافت خدمات آموزشي) از اعتبارات توزيعي بهرهمند شدهاند .ج)
معيارهايي كه نشان ميدهند كيفيت خدمات آموزش دولتي در مقابل اعتبارات مصرف شده چگونه
است .د) معيارهايي كه نشان ميدهند فاصله نظام آموزشي كشور با ديگر كشورهاي جهان از جنبه
دستيابي به اهداف تعريف شده چقدر است؟ ه) معيارهايي كه نشان ميدهند وضعيت كارآيي
بيروني و داخلي منابع دولتي اختصاص يافته براي عرضه آموزش چگونه است؟
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 .1هدفگيري و ارزيابي وضعيت معيشتي
در ديدگاه توسعه به معناي گسترش آزاديها و فرصتهاي اجتماعي ،هويت جمعي مجاز و
موظف به اختصاص دادن منابع ملي براي توسعه انساني و ارتقاي سطح توانائيهاي افراد براي
دستيابي به اهدافي است كه براي آنها ارزش قائل هستند .البته تصميم گيري براي هدفگيري
كاستي قابليتي به جاي درآمد پايين به خودي خود ،نياز به ارزيابي فقر اقتصادي دريافت كنندگان
بهداشتي يا آموزشي براساس ارزيابي وضعيت معيشتي تفاوت قائل شد .اين دو مشكل به ترتيب
مربوط به اطالعات الف) نقص قابليتي يك فرد (مانند ،بيماري جسماني او) و ب) وضعيت
اقتصادي (و توانايي پرداخت) او هستند .اگر تصميم اين باشد كه خدمات رايگان در اختيار فقرا
قرار گيرد ،موضوع بررسي وضعيت اقتصادي افراد مطرح ميشود كه بهويژه در كشورهايي كه در
آنها دسترسي به اطالعات مربوط به درآمد و ثروت دشوار است ،هنر «هدف گيري» ساده نيست.
وقتي كه حمايت اجتماعي براساس تشخيص مستقيم يك نياز خاص ارائه ميشود و وقتي كه اين
خدمات به طور رايگان و به شكل خدمات خاص و غير قابل انتقال ارائه مي شوند ،امكان انحراف
اطالعاتي نوع اول به مقدار قابل مالحظهاي كاهش مييابد .عطف توجه به كاستيهاي قابليتي به
تأكيد بيشتر بر ارائه مستقيم تسهيالتي همچون خدمات آموزشي اشاره دارد كه نوعاً قابل انتقال و
فروش نيستند .اين جنبه از ارائه خدمات با جهتگيري قابليتي ،هدفگيري افراد نيازمند را با كاستن
از قلمرو انحرافات انگيزهاي سادهتر ميكند .برنامههاي خدمات مستقيم همچون مراقبتهاي بهداشتي
و آموزش و پرورش كمتر در معرض سوء استفاده و در معرض انحرافهاي احتمالي مانند انحراف
اطالعاتي ،انگيزهاي ،مطلوبيت منفي و برچسب خوردن ،هزينههاي اداري ،زيان تعرض و فساد،
دوام پذيري سياسي و كيفيت هستند (سن.)913-931 :9339 ،
 .1محافظهكاري مالي
نكته ديگري كه در زمينه اختصاص منابع از سوي دولت مطرح است موضوع محافظه كاري
مالي است .دولت ميتواند از طريق استقراض و ديگر شيوهها ،بيش از آنچه درآمد دارد خرج كند.
دليل دفاع از محافظه كاري مالي تا حدود زيادي در اين تشخيص نهفته كه ثبات قيمتها مهم است و
ميتواند با بيمسئوليتي مالي تهديد شود .اما افراطگرايي ضد كسري را بايد از محافظه كاري مالي
واقعي متمايز كرد .محافظه كاري مالي پشتوانه منطقي خوبي دارد ،اما خواستههاي آن بايد در پرتو
هدفهاي همه جانبه عمومي ديده شوند .در حقيقت ،تثبيت اقتصاد كالن را بايد در درون چارچوب
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گسترده هدفهاي اجتماعي ارزيابي كرد .ترس از كسر بودجه و تورم (و به طور كلي از «بيثباتي
اقتصاد كالن») مباحث معاصر سياستگذاري اقتصادي را تشكيل ميدهند ،كه بسيار مهم هستند ،اما
«آنچه واقعاً بايد مورد تهديد محافظه كاري مالي باشد بهرهگيري از منابع عمومي براي هدفهايي
است كه منافع اجتماعي آنها روشن نيست ،همچون مخارج بسيار زياد كه امروزه صرف تسليحات
ميشود (كه اغلب چندين برابر مخارج عمومي در آموزش و پرورش ابتدايي و مراقبتهاي بهداشتي
وارونهاي است كه در آن به سر ميبريم كه معلم مدرسه يا پرستار از محافظه كاري مالي بيشتر مورد
تهديد قرار ميگيرد تا تيمسار ارتش» (سن.)412 :9339 ،
بررسي وظايف و عملكرد دولت در زمينه توسعه انساني
جريان توسعه بايد چنان باشد كه به افراد فرصت و اجازة بهرهبرداري از منابع اقتصادي را براي
تعالي شخصي فراهم آورد و با توانمندسازي انسان براي بهرهبرداري از امكانات و توسعه انساني
همراه شود .در اين قسمت تالش ميشود وظايف و عملكرد دولت در زمينههاي تأمين مالي
آموزش و پرورش ،توسعه فرصتهاي انتخاب به صورت عادالنه و كيفيت آموزش به عنوان نمادهايي
از توسعه بررسي شوند .بدين منظور ابتدا مطالبي در مورد وظايف دولت در زمينههاي فوق ارائه و
سپس عملكرد دولت ارزيابي ميشود.
 .1وظيفه دولت در زمينه تأمين مالي آموزش
عموميترين تجربة تأمين مالي آموزش در اكثر كشورها اتكا به درآمدهاي عمومي و از طريق
توزيع بودجة دولت مركزي است .در زمينة نقش آموزش براي خلق فرصتهاي اجتماعي و در زمينة
توسعة قابليتها و فرصتهاي انتخاب انساني به منظور ارتقاي كيفيت زندگي نيز مطالبي عنوان شد.
بحث كاالي عمومي نيز مكمل منطق دفاع از تدارك عمومي آموزش است .حتي كساني كه طرفدار
آدام اسميت هستند ميتوانند دربارة اين موضوع نكتهاي را فرا بگيرند كه داللت بر نااميدي او از
خسّت مخارج عمومي در حوزة تعليم و تربيت دارد« .اگر قرار باشد دولت مخارج بسيار اندكي را
بتواند كمك كند ،بتواند ترغيب كند و حتي قرار باشد بر كل جامعه و مردم تحميل كند ،بايد به
سبب ضرورت كسب و فراگيري مهمترين و اساسيترين قسمتهاي تعليم و تربيت باشد» (سن،
.)934 :9339
در اين مقاله از منظر ديگري نيز به موضوع پرداخته ميشود كه همانا پيوند اجتماعي ميان دولت
و ملت است .اساس پيوند جامعه و دولت قراردادي اجتماعي است كه حقوق و وظايف جامعه و
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دولت در آن تبيين و با توجه به آن ارزيابي ميشود .قانون اساسي مصداق همان قرارداد اجتماعي و
به منزلة ميثاق ميان دولت و ملت است .براساس مفاد اصل سي قانون اساسي ،دولت مكلف است
وسايل تحصيل دانشآموزان را تا پايان دوره متوسطه به طور رايگان فراهم آورد .پايبندي به اصول
به معناي پيوند اجتماعي و براساس قرارداد اجتماعي ،پاسخگويي دولت در مقابل ملت است.
 .1-1تحليل رفتار دولت در زمينه چگونگي تخصيص منابع به آموزش و پرورش به مثابه
با بررسي اطالعات جدول شماره  ،9مالحظه ميشود كه هزينه جاري آموزش سرانه در دوره
ابتدايي ايران صرفاً برابر با  44درصد از هزينهاي است كه صرف يك دانشآموز در كشورهاي
آمريكاي شمالي و اروپاي غربي ميشود.
جدول شماره  .1شاخصهاي مالي مرتبط با نظام تأمين و تخصيص منابع مالي در كشورهاي منتخب
(عمدتاً مربوط به سال  1111ميالدي)
 GNPسرانه
رديف

نام كشور

برحسب
 1pppثابت
دالر 1111

كل هزينه
آموزش به
عنوان
درصدي از
GNP

هزينه جاري عمومي در
آموزش به ازاي هر دانش
آموز بر حسب ppp
ثابت دالر1111

نسبت GNP

نسبت هزينه جاري

سرانه به

عمومي سرانه آموزش به

 GNPسرانه

هزينه جاري عمومي

در ايران

سرانه آموزش در ايران

(درصد)

(درصد)

9

عربستان

44151

1.7

-

494

-

4

سوريه

2351

2.1

112

27

51

3

مالزي

93271

2.1

9299

942

992

2

مراكش

2331

5.3

552

21

25

5

تونس

7171

7.1

9423

15

911.1

1

كره جنوبي

43941

2.4

3527

451

437

7

فلسطين اشغالي

47251

1.2

2151

453

377

3

جهان

1411

2.3

9113

53

39

1
91

امريكاي شمالي
و اروپاي غربي
جمهوري
اسالمي ايران

31931

5.5

5192

333

252

111112

1.1

1111

111

111

Ref: EFA Global Monitoring Report, UNESCO, Table 9811

 .1شاخص برابري قدرت خريد( )Purchacing Power Parityنوعي نرخ مبادله ارزي ميباشد كه برابر است با نسبت هزينه تدارك دو سبد
كاالي يكسان در دو كشور و بر پايه ارزهاي ملي.مهم ترين محدوديتهاي شاخص يادشده يكسان نبودن كيفيت كاالها ،هزينه حمل و نقل ،نرخ تعرفه-
ها ومالياتها ،شرايط رقابتي حاكم در بازار،ميزان متفاوت يارانه هاي دولتي و فرهنگ متنوع مصرفي در كشورهاست.
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به طور متوسط و با توجه به قيمتهاي ثابت ،در كشور كره جنوبي نزديك به سه برابر هزينه
سرانه جاري در ايران براي آموزش سرمايهگذاري مي شود .تونس با  15درصد و متوسط كشورهاي
جهان با  53درصد توليد ناخالص سرانه ايران ،به ترتيب به ميزان مشابه و  39درصد مخارج سرانه-
اي را كه در ايران براي هر دانشآموز صرف ميشود ،هزينه ميكنند .متوسط كشورهاي امريكاي
شمالي و اروپاي غربي نيز با  3/3برابر توليد ناخالص سرانه ايران 2/5 ،برابر مخارج سرانه ايران را
عالوه براين در حدود  12درصد از بودجه جاري آموزش و پرورش به هزينههاي كاركنان
اختصاص مييابد 9و سهم واقعي آموزش و پرورش ايران از بودجه دولت طي دورة هفت سالة
منتهي به سال  ،9339در حدود  3درصد برآورد شده است .اين سهم در شرايطي است كه نسبت
جمعيت دانشآموزي در كشور به دليل ويژگي جواني جمعيت به مراتب بيشتر از كشورهاي توسعه
يافته و حتي بسياري از كشورهاي در حال توسعه است .شاخص سهم واقعي اعتبارات آموزش و
پرورش از توليد ناخالص داخلي نيز با برآورد و تعديل بخشي از عملكرد عمومي اقتصاد كشور كه
در اصطالح آن را اقتصاد سياه مينامند به دست ميآيد .اگر متوسط اندازه اقتصاد سياه در سه سال
منتهي به  9377را در نظر بگيريم ( )%43و بر اساس آن توليد ناخالص داخلي كشور و سهم آموزش
و پرورش از آن را تعديل و برآورد كنيم ،ميانگين سهم آموزش و پرورش از توليد ناخالص داخلي
در دوره  9334-9332به  3درصد كاهش مييابد كه از بسياري از كشورهاي در حال توسعه كمتر
است (انصاري .)1-3 :9331 ،عظيمي اظهار ميدارد كه "از نظر معيارهاي آموزشي براي كيفيت
نسبتاً قابل قبول آموزش عمومي در سطح ابتدائي حداكثر هزينه پرسنلي بايد در حدود  71درصد
كل هزينه باشد و  31درصد براي هزينههاي كمك آموزشي اختصاص يابد" .در اين شرايط ترديد
فراواني وجود دارد كه آيا صرف منابع بيشتر به اتالف منابع شباهت دارد يا به ارائه خدمات واقعي
آموزش براي گروهي از جمعيت كشور كه بايد فعاالن اقتصادي آينده كشور باشند (عظيمي.)9379،
نكته ديگر آن است كه بودجه از محل منابع هويتهاي فردي تأمين ميشود و مشروعيت آن به
تصويب نمايندگان مجلس در حكم توافق جمعي نمايندگان همة ملت بستگي دارد .اما دولت
ميتواند با ايجاد تورم ارزش پول را كاهش دهد و هويتهاي فردي به ناگزير ماليات تورمي را بي-
آنكه بدانند پرداخت كنند .ارزش پول را مقام پولي و با درخواست دولت براي افزايش درآمد و
بدون تصويب مجلس كاهش مي دهد .اين امر عالوه بر آنكه ارزش پول را تضعيف ميكند ،با
 .9البته نسبت مورد اشاره در  3سال منتهي به سال  9314به ترتيب  13 ،11/4و  13/2درصد بوده است.
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مخدوش ساختن واحد شمارش ارزش ذخيرهاي از ثروت را كه نزد مردم وجود دارد ،كاهش مي-
دهد و به اين ترتيب به حقوق مالكيتي افراد در قالب هويتهاي فردي تعرض ميشود .همچنين
ارزش واقعي منابعي كه مجلس در سند بودجه تصويب و مقرر كرده است تا در ازاي ماليات
دريافتي از هويتهاي فردي در قالب خدمات و كاالهاي عمومي به مردم عرضه شود ،كاهش مييابد.
بر اساس رويكرد اصولي ،كاهش ارزش واقعي خدماتي كه دولت ارائه ميكند مصوب مجلس
 .1آزادي انتخاب آموزش
يكي از مصداقهاي آزادي (با مفهومي كه آمارتيا سن از آن تعبير ميكند) در حوزه آموزش ،مي-
تواند آزادي انتخاب آموزش 9باشد .در اين قسمت ابتدا نظريه آزادي انتخاب آموزش به صورت
خالصه معرفي و پس از آن وضعيت آزادي انتخاب آموزش در نظام آموزشي كشور از جنبه قوانين
و مقررات بررسي و تجزيه و تحليل ميشود .آزادي انتخاب آموزش عبارت از حق والدين يا
سرپرستان براي انتخاب آموزش فرزندان است (هالينان .)414 :9112 ،4برخي حمايتهاي به عمل
آمده از انديشه آزادي انتخاب آموزش ،بر پاية ديدگاهي است كه دخالت حكومت در آموزش را به
سبب آنكه امكان كنترل افكار شهروندان را به دولت ميدهد ،مذموم مي شمارد .اين گروه معتقدند
كه حكومتهاي مسلكگرا ]ايدئولوژيك[ نظام آموزشي را همچون ساير نهادهاي تبليغي و ترويجي
براي خلق و حفظ ارزشهاي مورد نظر خود به كار ميگيرند و به تلقين آيين 3ميپردازند .بر اين پايه
آزادي انتخا ب آموزش يكي از اصول اساسي جوامع مردم ساالر و اعمال محدوديت در برابر
انتخاب افراد نيز معموالً از ويژگيهاي نظامهاي استبدادي است (لوين .)9119 ،2آزادي والدين براي
انتخاب آموزش فرزندان خود حق آنها و شاخصي تعيين كننده براي آزادي مردم است و به همان
دليلي كه خانوادهها حق دارند فرزندان خود را بر اساس مجموعهاي از آداب ،رسوم و مباني ارزشي
خود تربيت كنند ،حق انتخاب مدارسي را نيز كه به خواستههاي آنها به گونهاي بهتر پاسخ ميدهند
دارا هستند .آزادي انتخاب آموزش ميتواند در راستاي سياستهاي ضد تبعيض نژادي زمينه مناسبي
براي ارائه خدمات آموزشي مناسب به فرزندان گروههاي اقليت جامعه را فراهم سازد و با پاسداري
از زبان و فرهنگ آنها به حمايت از عناصر ارزشمند جوامع اقليت در طي زمان و در ميان نسلها
بپردازد (گلن .)9112 ،5همچنين آزادي انتخاب آموزش عاملي كليدي براي توسعه مشاركت والدين
1. School choice
2. Hallinan, M. T.
3. Indoctrination
4. Levin
5. Glenn
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در فرآيند يادگيري دانشآموزان است كه ميتواند به گونهاي مؤثر به پيشرفت تحصيلي دانشآموزان
كمك كند .برخي از دانشآموزان در مدارس با روشهاي تربيتي ،ساختار سازماني و برنامه درسي
ويژه ،عملكردي بهتر دارند .آزادي انتخاب مدرسه ،معلم يا برنامه درسي ويژه در داخل يك مدرسه،
احتمال سازگاري تجربه آموزشي با نيازهاي كودكان و بهبود كارآيي آموزش را افزايش ميدهد
(لوين .)9119 ،نظريه اقتصادي نيز از اين كه آزادي انتخاب آموزش به دليل جلب رضايت بيشتر
انتخاب آموزش به رقابت بيشتر مدارس براي جذب دانشآموزان و در نهايت بهبود كارآيي مدارس
در زمينة پيشرفت تحصيلي دانشآموزان ميانجامد و با نبود آن ،مدارس به انحصار گراني تبديل مي
شوند كه تحت تاثير فشار رقابتي براي بهرهگيري كارآ از منابع قرار نميگيرند(بست و هارمر،9
.)9117
 .1-1به كارگيري ساز وكار بازار براي ارائه خدمات آموزش
براي تحقق بخشيدن به آزادي انتخاب آموزش دو سازوكار مطرح شدهاست :ساز وكار انتخاب
دولتي 4كه به منظور توسعه آزادي انتخاب آموزش درپي گسترش فرصتهاي انتخاب در مدارس
دولتي است (لوين )9119 ،و براي افزايش كارآيي در عرضه آموزش ،در پي توزيع بهينه دانش
آموزان در مدارس دولتي به گونهاي است كه امكان انعكاس ترجيحات خانوادهها و افزايش رقابت
مدارس براي جذب دانشآموزان را بيشتر فراهم سازد .در چارچوب مذكور به مدارس دولتي اجازه
داده ميشود كه برنامهها و دورههاي درسي متنوعتري را ارائه كنند و دانشآموزان در درون بخش
دولتي مدرسه خود را از ميان تعداد بيشتري از مدارس و مناطق آموزشي انتخاب كنند (لوين.)9114 ،
سازوكار انتخاب بازار 3براساس بازار خصوصي آموزش است كه متشكل از مجموعهاي از مدارس
مستقل است كه خدمات آموزشي را به افرادي ارائه ميكنند كه از درآمدكافي برخوردارند .هدف سازوكار
بازار ،تعميم بازار خصوصي و محدود آموزش به نظامي جامع و فراگير از انتخابهاي خصوصي است .تأمين
مالي اين سازوكار از طريق منابع خصوصي يا سازو كارهاي دولتي مشوق سازوكارهاي بازار انجام ميشود
(لوين« .)9119 ،معافيتهاي مالياتي شهريه« ،»2مدارس پيماني مجاز »5و «پتههاي آموزشي »1مهمترين
ابتكارهايي هستند كه در زمينة سازوكار انتخاب بازار مطرح شده اند (لوين .)9114 ،سازوكار انتخاب بازار
1. Bast & Harmer
2. Public choice
3. Market choice
4. Tuition tax credits
5. Charter schools
6. Educational vouchers
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به دليل مزيت نسبي بارزش كه توجه به تأمين خواستههاي مشتريان است به دليل انعطاف و تمركززدايي
بيشتر از فرآيند تصميمگيري ،گزينههايي فزونتر را در مقايسه با سازوكار انتخاب دولتي عرضه ميكند.
 .1-1تحليل رفتار دولت در زمينه توسعه فرصتهاي انتخاب آموزش و عملكرد ساز و كار بازار
در قانون اساسي و قانون اهداف و وظايف وزارت آموزش و پرورش به روشني به آزادي
انتخاب آموزش اشاره نشده ولي آزادي انتخاب نوع آموزش مذهبي (محدود به پيروان اديان رسمي
برنامه درسي تنها به دروس ديني محدود ميشود (انصاري.)444 :9333 ،
بررسي مقررات مدارس نمونه دولتي ،آيين نامه خدمات آموزشي و پرورشي فوق برنامه،
اساسنامه مدارس راهنمايي حرفهاي ،اساسنامه دبيرستانهاي وابسته و آيين نامه مدارس شبانهروزي
نشان ميدهد كه محتواي آنها معطوف به ايجاد فرصتهاي انتخاب ،استقرار نظام رقابتي در ميان
مدارس دولتي و سازوكار پاداش و جريمه متناسب با عملكرد مدارس دولتي و ايجاد مدارس
جايگزين مناسب نبوده است و بر تقويت پاسخگويي و بهبود كيفيت آموزش مؤثر نخواهد بود
(انصاري .)431 :9333 ،همچنين آزادي انتخاب آموزش نيازمند انتخاب نوع آموزش و مدرسه و
شيوه «ثبت نام آزاد »9يكي از روشهاي توسعه آزادي انتخاب آموزش است كه در چارچوب رويكرد
انتخاب دولتي قرار دارد و در شرايطي تحقق مييابد كه انتخاب مدارس دولتي در محدودهاي
گسترده از مناطق ،براي خانوادهها امكانپذير باشد .انتخاب روش تربيتي ،ساختار سازماني ،معلم،
برنامه درسي و اندازه مدرسه نميتواند بدون انتخاب محل مدرسه به طور كامل تحقق يابد و عدم
توزيع دانش آموزان در ميان مدارس با توجه به معيار جغرافيايي (نزديكي به محل سكونت) يكي از
جلوههاي بارز آزادي انتخاب آموزش به شمار ميآيد.
در اين زمينه اعمال محدوديت در زمينه انتخاب محل مدرسه (با صدور دستورالعملهايي با
عنوان شيوه ثبت نام دانش آموزان در مدارس دولتي) ،توسعه آزادي انتخاب آموزش در كشور را با
مانع روبهرو ساخته است .سازمانهاي آموزش و پرورش در استانهاي كشور با معرفي روش
محدودهاي ثبت نام ،جابهجايي دانش آموزان ميان پايه و انجام هر گونه آزمون و تعيين شرط براي
ثبت نام را ممنوع اعالم كردهاند (انصاري .)441 :9333،به عالوه ،در كشورهاي مردم ساالر،
تحصيل در مدارس غيردولتي به عنوان حق مردم به رسميت شناخته و ضرورتي براي آزادي
انتخاب آموزش تلقي ميشود .در كشور ما اين گونه مدارس به مدارس غيردولتي (غيرانتفاعي
1. Open enrollment
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پيشين) محدود شدهاند كه در چارچوب مقررات زيادي كه دولت وضع كرده است ،فعاليت
ميكنند .به نظر ميرسد مقررات متعدد ناظر بر عملكرد آنها ،در زمينههاي برنامههاي آموزشي و
تربيتي ،كتب درسي ،مقررات انضباطي ،تأمين منابع مالي ،ميزان شهريه ،چگونگي مصرف درآمد،
گزينش كاركنان آموزشي و اداري ،چگونگي استقرار و موقعيت جغرافيايي مدارس ،انتصاب مديران
و صدور حكم مديريت آنها ،پذيرش دانش آموز ،وضعيت فضا و تجهيزات آموزشي و محول
شدن توسعه ،كاهش كيفيت خدمات آنان و آزادي انتخاب مردم شده است (انصاري-435 :9333 ،
.)431
در بررسي مقررات معلوم شد كه تجربه هاي متعارف در چارچوب رويكرد انتخاب بازار اعم از
بخشودگي مالياتي در ازاي شهريه و ساير هزينههاي مدارس خصوصي ،مدارس پيماني مجاز و پته-
هاي آموزشي ،جايگاهي در قوانين نظام آموزشي كشور ندارند (انصاري .)421 :9333 ،با بررسي
روند وضع مقررات در نظام آموزشي كشور در دوران پس از انقالب اسالمي به نظر ميرسد كه
سياست گذاري ،بيشتر معطوف به ايجاد تنوع و تمركززدايي بوده اما از توسعه فرصتهاي انتخاب
آموزش براي مردم غفلت شده است.
 .1تحليل عملكرد دولت در ايجاد فرصتهاي برابر آموزشي و بهره مندي از منابع دولتي
دسترسي جمعيت متقاضي دريافت خدمات آموزشي به فرصتهاي آموزشي و نسبت بهرهمندي
از اعتبارات توزيعي از جمله مهمترين معيارهاي ارزيابي عملكرد دولت است.
كشور ما از جنبه شاخص توسعه آموزش در رتبه  31قرار دارد و اين در حالي است كه كشور
قزاقستان ،داراي رتبه چهارم جهان و اول كشورهاي اسالمي است .در ميان شاخصهاي توسعه
آموزشي ،وضعيت شاخص جنسيت از شرايطي به مراتب نامناسبتر برخوردار است .در زمينه
دستيابي به اهداف مربوط به برابري جنسيتي ،كشورمان در رتبه  913جهان قرار دارد ،در حاليكه
كشور قزاقستان كه حائز رتبه اول در ميان كشورهاي اسالمي است ،داراي رتبه  99جهان است.
كشور نيجريه با دارا بودن رتبه  ،943آخرين كشور جهان از اين نظر به شمار ميآيد و فاصله 45
رتبهاي ايران با آخرين كشور ،داللت بر نامناسب بودن شرايط كشورمان دارد.
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جدول شماره  .1بررسي نشانگرهاي توسعه آموزش مرتبط با چشمانداز نظام تأمين و تخصيص منابع مالي در كشورهاي
منتخب (عمدتاً مربوط به سال  1111ميالدي)
شاخص
توسعه
رديف
9

عربستان

)(EDI
رتبه
كشور

خالص آموزش ابتدايي

شاخص جنسيت ويژه )(GEI

)(NER
رتبه كشور

رتبه كشور

پايه 1

رتبه كشور

كشورهاي پرجمعيت اسالمي
11

915

17

59

4

تركيه

11

13

13

11

3

مالزي

11

57

11

11

2

اندونزي

11

33

19

33

111

942

941

999

1

بنگالدش

111

919

15

944

7

مراكش

111

13

995

12

5

پاكستان(كمترين رتبه
كشورهاي مسلمان)

كشورهاي منتخب
3

فلسطين اشغالي

11

27

37

1

1

رتبه اول -ژاپن

1

9

9

93

1

41

99

91

11

34

35

31

111

941

943

911

91
99
94

رتبه اول كشورهاي
اسالمي -قزاقستان
مالت
كشور رتبه آخر-
نيجريه

جمهوري اسالمي ايران
93

در گزارش يونسكو

11

11

1

111

11

Ref: EFA: Global Monitoring Report,UNESCO, pp. 277-279

اندازه شاخص نرخ ماندگاري تا پايه پنجم در ميان  941كشور ،جايگاه آموزش و پرورش
كشورمان را در رتبه هشتاد و سه قرار داده است.
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جدول شماره . 1نشانگر هاي آموزشي كشورهاي منطقه جنوب غربي آسيا و رتبه بندي آنها (آمار مربوط به سال )1111
رديف

شاخص
كشورها

توسعه

رتبه

آموزش

نرخ خالص ثبت نام
در دوره ابتدايي

شاخص
رتبه

ويژه

رتبه

جنسيت

نرخ ماندگاري تا
پايه پنجم

رتبه

9

قزاقستان

11.2

9

11.9

4

11.4

4

11.5

3

4

آذربايجان

13.3

4

11.9

7

13.1

3

11

1

13

3

17.9

1

13.4

1

11.1

4

2

گرجستان

17.1

2

11

3

17.1

7

15.9

95

اشغالي

5

تاجيكستان

17.7

5

17.5

5

12.3

92

11.5

2

1

قرقيزستان

17

1

19

93

11.3

9

13.3

94

7

ارمنستان

17

7

14.1

94

17.1

3

17.7

93

3

امارات

11.1

3

11

2

13.1

2

911

9

1

ازبكستان

11.3

1

11.1

92

13.1

5

13.7

99

91

بحرين

11.1

91

11.3

9

17.3

91

13.1

91

99

كويت

11.4

99

13.2

99

17.1

1

11.5

5

94

اردن

15.3

94

13.7

91

11.4

99

11.9

7

93

تركيه

19.1

93

12.7

1

11.9

97

12.4

91

92

فلسطين

19.5

92

77.5

97

15.5

94

11.9

3

95

لبنان

19.9

95

31.3

95

13.9

95

14.3

97

91

عربستان

31.2

91

32.1

91

11.2

91

17

92

97

ج.ا.ايران

33.3

97

15.2

3

37.7

93

37.3

93

93

عمان

33.3

93

79.3

91

15.9

93

11.5

1

91

پاكستان

15.1

91

11.9

41

74.7

91

11.7

91

41

يمن

15.2

41

73

93

19.3

41

11.3

41

Ref: EFA: Global Monitoring Report, UNESCO, pp. 277-279

با مالحظه اطالعات جدول شماره  3مشخص مي شود كه رتبه كشور از نظر شاخص توسعه
آموزش در ميان بيست كشور منطقه جنوب غربي آسيا هفده و از لحاظ شاخصهاي ويژه جنسيت و
نرخ ماندگاري هجده و از نظر شاخص نرخ خالص ثبت نام در دوره ابتدايي هشت است .وضعيت
شاخصها در شرايطي است كه بر اساس سند چشمانداز جمهوري اسالمي ايران ،در افق ،9212
ايران كشوري توسعه يافته با جايگاه اول اقتصادي ،علمي و فناوري در سطح منطقه آسياي جنوب
غربي (شامل آسياي ميانه ،قفقاز ،خاورميانه و كشورهاي همسايه) ،توسعه يافته ،با تأكيد بر عدالت
اجتماعي ،حفظ كرامت و حقوق انسانها ،متكي بر سهم برتر منابع انساني و سرمايه اجتماعي در
توليد ملي ،برخوردار از تأمين اجتماعي و فرصتهاي برابر تبيين و مقرر شده است تا در تدوين و
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تصويب برنامههاي توسعه و بودجههاي ساليانه ،متناسب با سياستهاي توسعه و اهداف و الزامات
چشم انداز ،تنظيم و تعيين شود و مبناي تنظيم سياستهاي كلي چهار برنامه پنجساله آينده باشد.
 .1كيفيت آموزش
براساس قانون اساسي درحكم قرارداد اجتماعي ميان دولت و ملت تأمين مالي آموزش عمومي
برعهدة دولت است .اصل نهفته در قانون آن است كه ميزان منابع براي ارائه خدمات آموزشي بايد
هويتهاي فردي از هويت جمعي در چارچوب تعهدات مندرج در قرارداد اجتماعي ارزيابي ميشود.
در صورتي كه منابع اختصاص يافته به آموزش در مدارس دولتي به ميزاني باشد كه به فرستادن
معلماني كم انگيزه و غيرماهر به كالسهايي پرجمعيت و غيرمجهز به وسايل آموزشي و كمك
آموزشي منتهي شود ،به گونهاي كه مسئوالن دولتي و حتي مديران آموزش و پرورش نيز نسبت به
حضور فرزندانشان در مدارس دولتي رغبت نداشته باشند ،به يقين چنين امري مورد توافق هويتهاي
فردي نبوده و با مفاد قرارداد اجتماعي منعقده ميان ملت و دولت منطبق نيست .اُفت كيفيت خدمات
آموزشي كه دولت ارائه كرده است از نشانههاي ناكارآمدي در عملكرد كالن دولت محسوب مي-
شود و در نگرش اصولي چنين وضعيتي برازندگي و اعتبار دولت را به منزلة هويت جمعي مورد
ترديد قرار ميدهد ،زيرا نميتوان تصور كرد كه هويتهاي فردي با ارادة آزاد خواهان وضعيتي باشند
كه هر روز بيش از گذشته كيفيت آموزش و در نتيجه كيفيت زندگي آنها كاهش يابد.
به طور خالصه سازوكارهاي عملي ارائه خدمات آموزشي در كنار خاستگاههاي برخاسته از
ضابطههاي پيوند ميان هويتهاي فردي و هويت جمعي بايد چنان عمل كنند كه در نهايت انحرافي
در عملكرد نسبت به اصول پديدار نشود .چنانچه عملكرد از اصول جدايي داشته باشد هويت
جمعي از جايگاه قانوني خود كنار رفته است .به بيان دقيقتر در اين حالت هويت جمعي در
وضعيتي قرار گرفته كه با دستور كار قانوني خود سازگاري ندارد ،لذا هويت جمعي آزاديهاي
قانوني هويتهاي فردي را ناديده گرفته است و از آن ميتوان به منزله تعرض به حقوق هويتهاي
فردي تعبير كرد.
 .1-1وضعيت كيفيت آموزش در كشور
كيفيت خدمات آموزشي كه عمدتاً به استفاده از اعتبارات دولتي ارائه مي شود از ديگر
معيارهاي ارزيابي عملكرد دولت است .اندازه گيري كيفيت با وجود اهميتي كه دارد دشوار و در
شرايط كمبود دادههاي متقن دشوارتر است .اطالعات قابل دسترسي در اين زمينه مربوط به
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مطالعات بين المللي روند رياضيات و علوم و پيشرفت سواد خواندن است كه تحت نظر انجمن
بين المللي ارزشيابي پيشرفت تحصيلي انجام ميشود.
جدول شماره  .1رتبه دانش آموزان ايران در مطالعات تيمز و پرلز
9115
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مأخذ :مركز ملي مطالعه بين المللي تيمز و پرلز9337 ،

با توجه به اطالعات جدول شماره  2مالحظه مي شود كه رتبة عملكرد دانش آموزان ايران در
تيمز  4117در درس رياضيات پاية چهارم ابتدايي از ميان  31كشور ،43 ،در درس رياضيات سوم
راهنمايي از ميان  21كشور( 32 ،به ترتيب پس از كشورهاي تايوان ،سنگاپور ،هنگ كنگ،
ارمنستان ،مالزي ،فلسطين اشغالي ،لبنان ،تايلند ،تركيه ،اردن ،تونس و گرجستان) ،در درس علوم
پاية چهارم ابتدايي از ميان  31كشور( 47 ،به ترتيب پس از كشورهاي سنگاپور ،تايوان ،هنگ كنگ،
قزاقستان و ارمنستان) و در درس علوم پاية سوم راهنمايي از ميان  21كشور( 41 ،به ترتيب پس از
كشورهاي سنگاپور ،تايوان ،هنگ كنگ ،ارمنستان ،اردن ،مالزي ،تايلند و فلسطين اشغالي) بوده
است .جايگاه عملكرد دانشآموزان پاية چهارم ابتدايي ايران در پرلز  ، 4111از ميان  25نظام
آموزشي كشور( 21 ،به ترتيب پس از كشورهاي هنگ كنگ ،سنگاپور ،تايوان ،فلسطين اشغالي و
گرجستان با رتبه هاي  39 ،44 ،2 ،4و  ) 37و در پرلز  4119از ميان  35كشور در رتبة  34قرار
دارد (مركز ملي مطالعه بين المللي تيمز و پرلز .)9337،رتبه نسبي عملكرد دانش آموزان كشور در
سالهاي اخير بهبود يافته اما روند آن به ويژه در مقايسه با جايگاه كشورهاي منطقه و هدف تعيين
شده در سند چشم انداز بسيار كند است.
به طور خالصه آنكه اختصاص ندادن منابع كافي به آموزش و پرورش از سوي دولت به
كاهش كيفيت خدمات آموزشي ارائه شده به هويتهاي فردي منتهي ميشود .چنانچه هويتهاي فردي
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خواستار اختصاص يافتن سهم بيشتري از اعتبارات دولتي براي آموزش فرزندان خود باشند و در
مقابل دولت نسبت به اين خواسته عمل نكند و منابع عمومي را صرف اموري كند كه بازده
اجتماعي روشني ندارند ،قطعاً اين امر مورد توافق هويتهاي فردي نخواهد بود و چنانچه خالف
مفاد قرارداد اجتماعي منعقده ميان ملت و دولت باشد ،تعرض به حقوق مالكيت هويتهاي فردي
محسوب خواهد شد .هويت جمعي موظف است با رعايت اصول ،پس از ارائه خدمات آموزشي
مردم نسبت به مشاركت و تصميمگيري در زمينه آموزش فرزندانشان استقبال كند و زمينة مناسب را
براي عملكرد سازوكار بازار و ارائه خدمات آموزشي متنوع و متناسب با خواسته هويتهاي فردي در
قالب مدارس غيردولتي فراهم سازد.
 .1نهاد حكومتي ناظر بر كيفيت آموزش و پرورش
به طور كلي زماني حقوق مجموعة هويتها حفظ ميشود كه يك نظام شفاف نظارت و كنترل و
اعمال مجازات ايجاد شود .گفته شد كه مقامهاي دورهاي مانند دولت و مجلس فاقد انگيزه براي
رفتار ميان -نسلي هستند .لذا براي اعمال وظايف حكومتي كه جنبة دورهاي ندارد و متضمن منافع
ميان -نسلي است و جنبة تخصصي نيز دارد ،نهادهايي تعبيه ميشوند كه عامل ابالغ رسالت
حكومتي به دولت و ناظر بر رفتار آن به عنوان مقام دورهاي براي انجام دادن تعهدات مندرج در
قرارداد اجتماعي هستند .از جمله چنين نهادهايي شوراي عالي آموزش و پرورش است.
شوراي عالي آموزش و پرورش از نظر فلسفة وجودي و با صرف نظر از وضعيت فعلي آن
همان مجلس ملت است .در اين شورا بايد نمايندگان بيرون از وزارت آموزش و پرورش حضور
يابند و تصميم بگيرند كه شيوه ارائه خدمات آموزشي چگونه است و چگونه بايد باشد تا حقوق
عامه حفظ شود .زماني كه فلسفة وجودي و مأموريت آن لوث شود و تغيير ماهيت يابد ،در واقع
مبناي همة خواستهها و عادالنه بودن رفتار دولت در حوزه آموزش عمومي از بين ميرود .براساس
مصوبه مجلس ،نهادي نظارتي ايجاد شده است تا با تفويض اختيار از سوي مجلس ،در مورد
كيفيت آموزش اظهار نظر و در چارچوب وظيفه فرادولتي خود با به عهده گرفتن وظايف حكومتي
بر رفتار دولت نظارت كند .با مخدوش شدن جايگاه و كاركرد شوراي عالي آموزش و پرورش،
عالمتهايي را كه بايد ملت به منزلة عامل اصلي و مجموعه تبيين كنندة رسالت براي تأمين اصول و
الزامهاي رفتار ميان -نسلي صادر كند ،يك مقام دورهاي صادر ميكند و قابل پيش بيني است كه
عالئم مذكور نادرست باشد ،چرا كه اين مقام حافظ منافع ميان -نسلي نيست.
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جمعبندي و پيشنهادها
مقاله حاضر به موضوع بهينهسازي بهرهبرداري از منابع و درآمدهاي نفت باا توجاه باه انديشاه
توسعه پايدار پرداخته ،پيوند ميان آزادي ،توسعه و عدالت را بررسي كرده و تبلور مجموعاه ماذكور
بر كيفيت زندگي را از مسير آموزش نشان داده است.
محور بنيادين مقاله به رسميت شناختن ارتباط ميان هويتهاي فردي و جمعي است كه بر اسااس
انتساب حقوق و وظايف به هويتهاي فردي ،زمينه را براي عملكرد بهينه سازوكار بازار فراهم ساازد.
بر اين مبنا رفتار هويت جمعي بايد به گونهاي باشد كه رفاه جامعه به صورت پيوسته گسترش ياباد
و اگر چنين نشود حاصل كار از دست رفتن فرصتهاي توسعهاي است.
اهم تهديدها وچالشهاي پيش رويي كه احتمال دارد روند دستيابي به توسعه پايادار را در اياران
كند سازند به محدود شدن بهينه سازي و رشد اقتصادي ناشي از نبود مديريت صحيح منابع طبيعاي
مربوط مي شود .مطالعات تجربي نشان ميدهد كه كشورهاي برخوردار از مناابع معادني باه انادازه
ساير كشورها رشد نكردهاند و اين واقعيت به مطرح شدن نظريه هاي نفرين منابع ،بيماري هلندي و
دولت افزونه جو پيرامون تبيين ارتباط ميان استخراج معادن و توسعه اقتصادي منجر شده است.
دشوار شدن برنامهريزي براي دستيابي به توسعه اقتصادي به دليل نوسان قابال مالحظاة درآماد
ارزي دولتهاي متكي به صادرات افزونه ،جابهجايي عوامل توليد از بخشهاي مولد اقتصادي به بخش
استخراج افزونه به سبب بهبود درآمد حاصل از صادرات مواد اوليه ،نداشتن ارتباط گساترده بخاش
استخراج افزونه با ديگر فعاليتهاي اقتصادي ،ركود بخشهاي تولياد كنناده كاالهااي قابال مبادلاه در
بازارهاي جهاني (صنعت و كشاورزي) ،تصاحب منابع عمومي بهدست گروههاي قدرتمند از طرياق
كنترل فرآيند تخصيص يافتن بودجه ،تضعيف حقوق مالكيت خصوصي ،ساهم خاواهي گروههاا و
جناحهاي سياسي و اجتماعي درغيبت نهادهاي قانوني و معتبر ،رواج تصميمات تخصيصي كه نتيجه
زدوبند گروههاي ذينفع و نقض قوانين و رويههاي رسامي ،از جملاه پيامادهاي اقتصااد افزوناهاي
است .همچنين تجربه نشان داده است وقتي كه دولتها كارفرماا مايشاوند باه تاداخل ياافتن مناافع
كارفرمايي دولت با وظايف ناشي از نمايندگي جامعه ،مخدوش شدن وظايف دولت براي صيانت از
منافع ميان -نسلي براي حفظ هواداران خود ،بزرگ شدن دولت به عنوان مجموعه بخاش عماومي،
استقالل دولت از جامعه ،احتمال دست يازيدن دولت افزونهجو به فعاليتهايي مغاير با منافع جامعه و
بينيازي از پيگيري هدف توسعه كشور منجر مي شود.
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اختصاص ندادن اعتبارات دولتي كافي براي توسعه انساني و باه وياژه باراي آماوزش عماومي،
نابرابري در دسترسي به فرصتهاي آموزشي ،كيفيت نامناسب خادمات آموزشاي در مادارس ،ايجااد
فرصتهاي اندك براي انتخاب آموزش از سوي والدين دانشآموزان و اعمال محدوديتهاي بسايار بار
عملكرد سازوكار بازار در ارائه خدمات آموزش عمومي از جمله نشانههايي است كاه نباود كاارآيي
در عملكرد هويت جمعي را نشان مي دهد .لذا ارزيابي عماومي از چگاونگي روياارويي دولات باا
كه از ديدگاه اصولي چنين وضعيتي اعتبار دولت را به منزلة هويت جمعي مورد ترديد قرار ميدهد.
به منظور حفظ اصول و قرار گرفتن در مسير توسعه پايدار برازنده است كه:
.9دولت براساس قرارداد اجتماعي با ملت (قانون اساسي) و به منزلة يك وظيفه به بهبود سطح
كيفيت خدمات آموزشي بپردازد .اما مهم ترين چالش در اين زمينه اختصاص ندادن منابع كافي
براي ارائه خدمات آموزشي باكيفيت است كه حضور معلماني كم انگيزه و غيرماهر در كالسهايي
پرجمعيت و غيرمجهز به وسايل آموزشي و كمك آموزشي را در پي دارد .اين نگراني وجود دارد
كه دولت درحكم يك هويت جمعي دورهاي منابع را به خود منتقل و خود را بزرگ كرده و براي
حفظ اكثريت هوادار خود ،از منافع ميان -نسلي چشم پوشي كند .در اين زمينه سياستها و به ويژه
توزيع اعتبارات دولتي بايد به گونهاي باشد كه خواستههاي مردم در مورد تدارك آموزش باكيفيت
زايل نشود .راه حل اصلي براي جلوگيري از چنين تهديدي ،مرز بندي ميان رفتارهاي فردي و
جمعي ،نظارت و سازماندهي و شفاف سازي بودجه است .اختصاص دادن اعتبار دولتي براي
آموزش ،دستكم به ميزاني برابر با سقف اعتبار آموزش در منطقه شرط الزم است.
.4در چارچوب نظرية عدالت ،ارزش پول ملي به گونهاي تغيير كند كه ارزش واقعي منابع
اختصاص يافته براي ارائه خدمات از سوي دولت كاهش نيابد و كاهش كيفيت خدمات آموزشي و
افزايش فاصله با كشورهاي ديگر و به ويژه كشورهاي منطقه را در پي نداشته باشد .در نبود قوانين
و نهادهاي كارآ براي جلوگيري از تضعيف ارزش پول ملي و زايل ساختن قدرت خريد از سوي
دولت ،تعيين ضابطه براي اختصاص دادن اعتبارات دولتي به آموزش و پرورش بر اساس معيار
واقعي و نه اسمي مي تواند مؤثر باشد.
 .3هويت جمعي در چارچوب قرارداد اجتماعي ،به اصول مبادلة آزاد پايبند باشد .در آموزش
و پرورش دولت موظف است پس از ارائه خدمات آموزشي با كيفيت ،با به رسميت شناختن
سازوكار بازار و عرضه خصوصي آموزش زمينة مناسب را براي گروهي از والدين كه تمايل به
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استفاده از مدارس غيردولتي دارند ،فراهم سازد .در اين زمينه هويت جمعي مجاز به مخدوش
ساختن حوزه عملكرد سازوكارهاي بازار كه ميتواند به بهبود كيفيت خدمات آموزشي منجر شوند،
نيست .ضمن آنكه برخورد دولت نسبت به مدارس خصوصي نبايد با رويكرد شانه خالي كردن از
مسئوليت صورت گيرد .چالش جدي در مورد محدوده مجاز حضور دولت آن است كه به كارهاي
حاكميتي منحصر نشود ،به عنوان يك هويت فردي با ساير هويتهاي فردي به طور عادالنه رقابت
مطلوبي كه بازارها ارائه ميكنند ،بازدارد .وقتي كه دولتها كارفرما ميشوند ،منافع كارفرمايي با منافع
دولت به نمايندگي از طرف اكثريت جامعه ،تداخل پيدا ميكند و بيم آن ميرود تا چنين مداخلهاي
به ايجاد اختالل در حوزه مشروع آزادي هويتهاي فردي منجر شود .در اين زمينه شفاف سازي
توصيه مي شود تا حقوق افراد جامعه رعايت شود.
چالش ديگر به مخالفت مخالفان بازار ارتباط مي يابد .وقتي كه بازارها درست عمل نكرده و به
جاي منطقي كردن توزيع سهمبري از منافع بازار ،تنها براي حفظ منافع يك گروه خاص فعال شده-
اند ،مخالفان بازار به جاي انتقاد از عملكرد ،اصل نهاد را مورد سرزنش قرار داده و خواهان مداخله
جدي دولت در عملكرد بازار شدهاند .مشكل اصلي در اين قبيل موارد برخاسته از عواملي مانند
فقدان شفافيت؛ ناآگاهي يا محدوديت كارآيي است .در بينش توسعه پايدار ،هيچ تضادي ميان
حضور قانوني دولت در اقتصاد كشور و كارآيي عملكرد بازارها وجود ندارد و دولت بايد بكوشد
تا سازوكارهاي كارآمدسازي بازار را فعال سازد .بازنگري در قوانين مربوط به فعاليت مدارس
غيردولتي از جنبه هاي تسهيل صدور مجوز براي مؤسسان ،عدم تعيين سقف شهريه ،توسعه اختيار
مدارس در تنوع بخشي به برنامه هاي آموزشي و درسي به منظور تأمين خواسته هاي والدين
دانشآموزان و ممانعت كردن از ايجاد شرايطي كه برخي مدارس غيردولتي در موقعيت انحصاري
قرار گرفته و در فضايي غير رقابتي حقوق مردم را تضييع كنند ،پيشنهاد مي شود.
.2سياستگذاري كالن در زمينه توسعه انساني به دليل ماهيت ميان -نسلي آن به عهده مقام
حكومتي است .از آنجا كه براساس قانون اساسي (به منزلة ميثاق اجتماعي ميان دولت و ملت)
وظيفة تأمين مالي آموزش با كيفيت بهعهدة دولت است ،بهرهگيري از درآمد نفت به منزلة منبع
ميان -نسلي براي توسعه انساني و آموزش (به سبب دارا بودن منافع ميان -نسلي) مجاز است.
چالش موجود در اين زمينه آن است كه مقامهاي دورهاي براي اهداف تبليغي و انتخاباتي از سهم
اعتبارات آموزشي بكاهند و به صرف مخارج غير ضرور و با منافع كوتاه مدت برسانند .بنابراين از
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آنجا كه مجلس و دولت مقامهاي دورهاي و فاقد انگيزه براي عملكرد ميان -نسلي هستند الزم
است كه سياستهاي كالن تخصيص يافتن منابع به امور توسعه انساني مانند آموزش و بهداشت ،از
سوي مقام حكومتي غير دورهاي و منتخب هويتهاي فردي (به ويژه نمايندگان واقعي صنوف و
گروههاي اجتماعي ،علمي ،تخصصي و  ...مستقل از دولت) تصويب و به دولت و مجلس براي
تنظيم بودجههاي ساالنه ابالغ شود .انتظار ميرود از اين طريق منابع اختصاص يافته به آموزش از
.5عملكرد شوراي عالي آموزش و پرورش اصالح و متناسب با مأموريت و فلسفه وجودي آن
شود .مأموريت اصلي نهادهاي حكومتي از قبيل شوراي عالي آموزش و پرورش بهعهده گرفتن
وظايف فرادولتي و ابالغ خواستههاي ملت به دولت در زمينة تأمين اصول و الزامهاي رفتار ميان-
نسلي و نظارت بر كميت و كيفيت آموزش است .اصالح قانون شوراي عالي آموزش وپرورش در
زمينة استقالل شورا از وزارت آموزش و پرورش به ويژه از جنبههاي تركيب ،چگونگي انتخاب
اعضا و دبير كل ميتواند در تحقق بخشيدن به مأموريت واقعي شورا كارساز باشد.
 .1بازتاب به كارگيري اين رويكرد در سياست گذاري مي تواند در كارآيي فزونتر نهادهاي
حكومتي با توجه به اصول و الزامهاي رفتار ميان -نسلي ،نظارت بر رفتار دولت براي ارائه آموزش
با كيفيت ،تعيين كردن محدوده مجاز حضور دولت و هزينههاي مجاز از محل منابع ميان -نسلي،
محترم شماردن مفاد قرارداد اجتماعي ،رعايت عدالت در انتساب حقوق و وظايف به هويتهاي
فردي كارساز باشد .در حوزه سياست گذاري براي آموزش و پرورش نيز مي تواند در بهرهگيري از
درآمد نفت براي توسعه انساني و آموزش و بهبود كيفيت خدمات آموزش دولتي با توجه به
اعتبارات مصرف شده ،مؤثر باشد .همچنين سبب توجه بيشتر به عرضه گزينههاي فزونتر به والدين
دانش آموزان و تأمين خواستههاي آنان ،تمركززدايي بيشتر از فرآيند تصميمگيري ،تقويت
پاسخگويي مديريت مدارس ،توسعه گرايش مردم نسبت به مشاركت و تصميمگيري در زمينه
آموزش فرزندانشان و به رسميت شناختن و فراهم آوردن زمينة مناسب براي عملكرد سازوكار بازار
شود.
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