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نگاه آمارتيا سن به مقولة آموزش
و سنجش آن با رويكردهاي متعارف
دكتر وحيد محمودي ـ استاد گروه مديريت مالي دانشكده مديريت ،دانشگاه تهران
ندا يگانلي ـ دانشجوي دكتري مديريت توسعه ،دانشكده مديريت ،دانشگاه تهران
 .1درآمد

از آموزش بيشتر بعنوان نوشدارويي براي درمان تهيدستي و عاملي براي از ميان برداشتن بازدارندههاي توسعه و
رويارويي با تبعيض و نابرابري ياد ميكنند .از اينرو نهادهاي بينالمللي ـ مانند سازمان ملل و يونسكو ـ در سالهاي
اخير بر آسانسازي دسترسي همة كودكان به آموزش و ريشهكني تبعيض جنسي در نظام آموزش متمركز شدهاند.
انديشمندان و رويكردهاي نظري و فلسفي گوناگون نيز هر يك ،نقشهاي متفاوتي را براي آموزش برشمردهاند.
برخي نقش آموزش را در بازسازي نهادهاي اجتماعي مورد تأكيد قرار ميدهند .رويكردهاي مطلوبيتگرا كه در دل
نظريههاي ارتدكس اقتصادي قرار دارند ،نقش ابزاري آموزش را در تشكيل و تقويت سرماية انساني مطرح ميكنند.
انديشمنداني مانند رابيندرانات تاگور به جنبههايي از آموزش كه به رشد معنوي و عاطفي انسان منجر ميشود توجه
داشتهاند؛ و در سالهاي اخير رويكرد قابليت بر ظرفيت نظام آموزشي در تربيت انسانهايي با توان مشاركت فعاالنه
ـ هم در راستاي ارتقاي كيفيت انساني در سطح زندگي شخصي و هم در فرايندهاي توسعة اجتماعي و اقتصادي
ـ تأكيد ميكند(Sarojini Hart, 2015) .
در دهههاي اخير سه دسته از رويكردها به مقوله آموزش ،بيشترين توجه را هم در نهادهاي سياستگذاري و هم
در محافل دانشگاهي به خود جلب كرده است:
 رويكرد سرماية انساني رويكرد حقوق رويكرد قابليت انسانيرويكرد سرماية انساني در متن نظريههاي اقتصاد ارتدكس قرار دارد .در اين نظريهها ،به انسان بعنوان يكي از
ابزارهاي توسعه نگاه ميشود و تنها هدف نظام آموزشي افزايش بهرهوري اين ابزار است .اين نگاه مكانيكي به
انسان ،در رويكرد حقوقي تا حدي تعديل شد .در رويكرد حقوقي ،آموزش واجد ارزش نهادي است و انسان به
سبب ذات كمالگراي خود به آن گرايش دارد؛ و از اينرو بعنوان يكي از پايهايترين حقوق هر انسان ارزشمند
است؛ اما در رويكرد قابليت انساني ،انسان بعنوان موجودي در نظر گرفته ميشود كه از راه انتخابها ،ارزشها و
ترجيحات خود در فرايند توسعه وارد ميشود و از اينرو هم آفرينندة توسعه است و هم برآيند فرايندهاي آن .در
اين رويكرد ،آموزش آميزهاي از ارزشهاي ذاتي و نهادي را به انسان ميدهد .در اين مقاله ،نخست رويكرد قابليت
و جايگاه آن در نظريههاي توسعه به گونهاي كوتاه معرفي شده و با تحليل نگاه سه رويكرد به آموزش ،نشان
داده ميشود كه رويكرد قابليت با نگاه چند سويه و فراگير خود ،رويكردهاي پيشين را كامل كرده است .سرانجام
كاركردهاي نظام آموزش در رويكرد قابليت و نگاه ويژة اين رويكرد به امر آموزش تبيين شده است.
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 .2رويكرد قابليت انساني

و جايگاه آن در نظريههاي توسعه:

نظريهپردازان در دهههاي  1950و  1960فرايند
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مرگومير نوزادان و اميد به زندگي در سريالنكا از
ديگر كشورها باالتر است .از اينرو رتبهبندي كشورها

برحسب سرانة  GNPرا متفاوت با زماني دانستند كه

توسعه را بعنوان رشتهاي از دورههاي پيدرپي رشد

آنها بر پاية برخي كاركردها مانند آموزش ،سالمت و

گذر كنند .برپاية اين نظريهها اندازة مناسب و تركيب

رويكرد قابليت انساني بر زندگي انسان تمركز يافته

موارد بايستة دستيابي به توسعه بهشمار

مانند درآمد يا مالكيت كاالها كه در بيشتر تحليلهاي

شتابان درآمد ناخالص ملي تعريف ميشد (تودارو و

بهرهگيري از ابزارهاي زندگي براي رسيدن به فرصتهاي

در دهة  1970مكتبهاي فكري ديگر ،با اين

 .)1392رويكرد قابليت ،رويكردهاي رايج پيشين را به

رقيب ،دگرگونيهاي ساختاري در يك نظام اقتصادي

را عامل دستيابي به برابري رفاه و توسعه براي همة

افراطيتر توسعهنيافتگي را دستاورد روابط قدرت در

رفاه و توسعهيافتگي ،به دسترسي افراد جامعه به منابع

هرگونه رابطه با كشورهاي مركز را براي توسعة

شاخص اصلي در ارزيابي دسترسي به منابع مطرح بود.

از ديدگاهها توسعهيافتگي از راه پيگيري راهبردهاي

داراي ميزان توسعهيافتگي مشابه ميدانستند .درحاليكه

رويكردهاي نوكالسيك در اقتصاد توسعه مطرح شد.

تبديل درآمد به انواع زندگي مردمان اثرگذار است .اين

دولتها و حكومتها در نظام اقتصادي ميدانستند و در پي

 .1ناهمگنيهاي فردي :سن ،جنس ،معلوليت و

اقتصادي ميدانستند كه همة كشورها بايد از آنها

تغذيه ،رتبهبندي ميشدند ).(Robeyns, 2006a

درست پسانداز ،سرمايهگذاري و كمكهاي خارجي

است ،و نه فقط بر برخي هدفهاي رفاهي جدا از يكديگر

ميرفت .در آن سالها توسعة اقتصادي بيشتر با رشد

اقتصادي مالك رفاه انسان است .اين رويكرد بهدنبال

اسميت.)1391 ،

واقعي و بالفعل زندگي است (سن ،انديشه عدالت،

بعنوان

ديدگاه به ستيز برخاستند .نخستين دسته از الگوهاي

چالش كشيد؛ رويكردهايي كه دسترسي يكسان به منابع

را عامل توسعه ميدانست .دستة ديگر با نگاهي

افراد جامعه ميدانستند و براي سنجش و مقايسة اندازة

نظام وابستگي بينالملل بهشمار ميآورد و نداشتن

توجه داشتند .در اين ديدگاهها ميزان درآمد بعنوان

كشورهاي درحال گذار پيش رو مينهاد .در اين دسته

از اينرو جوامعي را كه سطوح درآمدي يكسان داشتند

خودكفايي بهدست ميآمد .در دهههاي  1980و 1990

رويكرد قابليت برآن است كه عوامل گوناگوني در

اين رويكردها ،توسعهنيافتگي را بيشتر به دليل دخالت

عوامل عبارت است از:

دستيابي به رشد و توسعه از راه كاركردهاي نظام بازار

آزاد بودند (تودارو و اسميت.)1391 ،

بيشتر ديدگاههايي كه بر ادبيات توسعة اقتصادي تا

دهة  1980سايه افكنده بود ،افزايش درآمد را بهترين
راه دستيابي به توسعه ميدانست؛ اما محبوب الحق
و آمارتيا سن در دهة  1980با طرح آراي خود در

چارچوب رويكردهاي توسعة انساني و قابليت انساني

نشان دادند با وجودي كه سرانة ( GNPتوليد ناخالص
ملي) در برزيل و مكزيك از كشورهايي مانند هند،
سريالنكا و چين بيشتر است؛ مواردي مانند نرخ

● از آموزش بيشتر بعنوان نوشدارويي براي
درمان تهيدستي و عاملي براي از ميان برداشتن
بازدارندههاي توسعه و رويارويي با تبعيض و
نابرابري ياد ميكنند .از اينرو نهادهاي بينالمللي
ـ مانند سازمان ملل و يونسكو ـ در سالهاي اخير
بر آسانسازي دسترسي همة كودكان به آموزش
و ريشهكني تبعيض جنسي در نظام آموزش
متمركز شدهاند.
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مانند اينها اوضاع گوناگوني براي انسانها ايجاد ميكند

اوليه مشابه دگرگون كند .براي نمونه ممكن است در

نمونه ،يك معلول براي انجام دادن كارهاي سادهاي كه

به پوشيدن لباسهاي بهتر و توجه به ديگر شاخصهاي

كه منجر به نيازهاي متنوعي براي آنان ميشود .براي
مردمان عادي بهسادگي و بيهزينه ميكنند ،به درآمد
بيشتري نياز دارد.

 .2گوناگوني اوضاع پيراموني :ارزش يك درآمد

مشخص به اوضاع پيراموني مانند آب و هوا ،نوسان
دما يا وقوع سيل و ...بستگي دارد .براي نمونه در برخي

نواحي حارهاي كه انواع بيماريهاي انگلي شايع است،
مبارزه با اين مشكل براي دستيابي به يك زندگي عادي

و سالمت مستلزم درآمد بيشتري براي افراد ساكن در

اين مناطق است.

برخي جوامع براي حضور مناسب در جامعة محلي
مصرفي ظاهري نياز بيشتري باشد .از اينرو فرد براي

شركت در اجتماعات محلي به درآمد بيشتري نياز
خواهد داشت.

 .5توزيع فرصتها و تسهيالت در درون خانواده از

ديگر چالشهاي رويكرد درآمدي به توسعه است .اعضاي
نانآور خانواده ،درآمد را به درون خانواده ميآورند ،اما

توزيع در درون خانواده هميشه يكسان نيست .براي
نمونه در آسيا و شمال آفريقا تبعيض جنسيتي در مورد

دختران ،نقش مهمي در تقسيم درآمدهاي خانواده دارد.

 .3اوضاع اجتماعي :در تبديل درآمد به كاركردهاي

محروميت دختران را ميتوان آسانتر و بهتر با بررسي

و خشونت در جامعه محلي ،شيوع بيماريها ،سامان

هنگام ،كمبود تغذيه و امكانات پزشكي سنجيد و نه بر

دلخواه فرد ،اوضاع اجتماعي مانند ميزان رواج جرم
اجتماعي و آموزشي و بهداشتي و ...اثرگذار است.

محروميت قابليتي آنان در مواردي مانند مرگ زود
پاية مقايسة درآمدهاي خانواده (سن.)1385 ،

 .4تفاوت در ديدگاههاي ارتباطي :الگوهاي جاافتادة

آمارتيا سن با طرح اين رويكرد ،توجه را از «درآمد»

زيادي نياز به درآمد را براي انجام دادن كاركردهاي

توسعهنيافتگي ،نبود قابليت تعريف ميشود .در واقع دو

رفتاري در يك جامعة محلي ممكن است تا اندازة

● رويكرد سرماية انساني در متن نظريههاي
اقتصاد ارتدكس قرار دارد .در اين نظريهها،
به انسان بعنوان يكي از ابزارهاي توسعه نگاه
ميشود و تنها هدف نظام آموزشي افزايش
بهرهوري اين ابزار است .اين نگاه مكانيكي به
انسان ،در رويكرد حقوقي تا حدي تعديل شد.
در رويكرد حقوقي ،آموزش واجد ارزش نهادي
است و انسان به سبب ذات كمالگراي خود به
آن گرايش دارد؛ و از اينرو بعنوان يكي از
پايهايترين حقوق هر انسان ارزشمند است؛ اما
در رويكرد قابليت انساني ،انسان بعنوان موجودي
در نظر گرفته ميشود كه از راه انتخابها ،ارزشها
و ترجيحات خود در فرايند توسعه وارد ميشود
و از اينرو هم آفرينندة توسعه است و هم برآيند
فرايندهاي آن .در اين رويكرد ،آموزش آميزهاي
از ارزشهاي ذاتي و نهادي را به انسان ميدهد.

به «قابليت» جلب كرد .در ديدگاه قابليت ،تهيدستي و
مفهوم قابليت و كاركرد از مفهومهاي محوري رويكرد
سن هستند .كاركردها شكل تحقق يافتة قابليتها هستند.
آنچه فرد به گونهاي بالقوه ميتواند انجام دهد قابليت

وي و آنچه او هماكنون قادر به انجام دادن آن است،

كاركرد او بهشمار ميرود (محمودي.)1385 ،

تفاوت كاركردها و قابليتها از ديگر مفاهيم بنيادين

در رويكرد قابليت است .كاركردها دستاوردهاي محقق
شدة افراد هستند؛ مواردي مانند خواندن كتاب ،شركت

در جلسات اجتماعي و آرام بودن .قابليتها ،در واقع
پتانسيلهايي براي دستيابي به اين كاركردها هستند ،مانند

بهرهمندي از آموزش خواندن ،حضور در جامعهاي كه
در آن افراد اجازه شركت در اجتماعات محلي را دارند
يا وجود فضاي دور از استرس در محيط كار و زندگي.

علت اصلي تمركز سن بر قابليتها ،اين است كه قرار
دادن مبناي ارزيابي بر كاركردها و دستاوردهاي افراد،
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تصوير درستي از روشهاي (قابليتها و وضع خاص)
آنان براي رسيدن به اين دستاوردها بهدست نميدهد.

از اينرو هرگز نميتوان عدالت را (بويژه در زمينه
آموزش) بر مبناي دستاوردها سنجيد .براي نمونه دو
دختر  13ساله كنيايي را درنظر بگيريد كه هر دو در

آزمون رياضي مردود شدهاند .دختر اول در يك مدرسه
با كيفيت بينالمللي در منطقه مرفهنشين نايروبي
آموزش ميبيند .او با وجود دسترسي به آموزگاران
با انگيزه و توانمند در درس رياضي ،به انجام دادن

تكاليف رياضي عالقمند نيست و بيشتر وقت خود را

به تفريح با دوستان ميگذراند .دختر دوم در منطقهاي
فقيرنشين و در مدرسهاي دولتي درس ميخواند كه
امكانات بسيار كمي دارد .اين دختر با وجود عالقة

بسيار زيادش به درس رياضي و تكاليف مدرسه ،به
معلم رياضي دسترسي ندارد .آموزش رياضي را دبير

انگليسي انجام ميدهد .خانوادة اين دختر توانايي تأمين
مالي تدريس تقويتي خارج از ساعات مدرسه را براي

همة فرزندان خود ندارند و اولويت را به فرزندان
پسر داده است .اين دختر همچنين در كارهاي منزل و

بچهداري به خانوادهاش كمك ميكند .پس تنها با نگاه

به كاركردهاي مشابه اين دو دختر (مردود شدن در
درس رياضي) نميتوان درك درستي از قابليتهاي آنان
داشت ).(Unterhalter & Walker, 2007

توضيحات سن مشخص ميكند كه چرا انديشمندان

در زمينة توسعه اينهمه بر سالمت ،آموزش و در
سالهاي اخير شمول اجتماعي و توانمندسازي تأكيد

ميكنند و كشورهاي داراي درآمد كافي اما ضعيف در
زمينة سالمت و آموزش را نمونههايي از رشد بدون

توسعه ميدانند .درآمد حقيقي مهم است؛ اما بيگمان
تبديل كردن ويژگي كاالها به كاركردها در بيشتر موارد
مهم زندگي ،گذشته از درآمد به تندرستي و آموزش

مناسب نياز دارد .نقش سالمت و آموزش فراتر از
موضوعهاي ابتدايي مانند سودمندي تغذيهاي است و

افزايش توانمندي براي شناخت غناي زندگي را (در
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مورد كسي كه از آموزش سنجيده بهرهمند بوده) دربر

ميگيرد (تودارو و اسميت.)1391،

 .3جايگاه آموزش در سه رويكرد

سرماية انساني ،حقوق و قابليت انساني:

در دهة  1960انديشههاي مبتني بر ارزش اقتصادي

ـ ابزاري آموزش ،در محافل نظري و سياستگذاري
رايج شدند .ايدة محوري اين انديشهها كه زير عنوان

رويكرد سرماية انساني قرار ميگرفتند اين بود كه نظام

آموزش شايستگيهايي را در افراد رشد ميدهد كه به
افزايش بهرهوري نيروي كار و سرانجام رشد اقتصادي
ميانجامد .اين تأثير ،درست مانند افزايش سرماية
فيزيكي در نظر گرفته ميشد .به گفتة گري بكر ،از
پيشگامان رويكرد سرماية انساني ،سرمايهگذاري روي

انسانها درست همانند سرمايهگذاري در ديگر عوامل
توليد است .وي برآن بود سرمايهگذاري روي انسانها
مانند سرمايهگذاري در زيرساختهاي فيزيكي ،برونداد

خاص خود را دارد ).(Unterhalter, 2009

يكي از مفروضهاي پايهاي در رويكرد سرماية

انساني اين است كه بازار كار ،عقالني عمل ميكند.
هنگامي كه نظام آموزش رسمي مهارتهاي خاصي در

كسي ايجاد ميكند ،بازار كار وي را به شغلي متناسب
با سطح مهارت او ميگمارد .در اين فرض ،بازارهايي

كه در آن افراد بيتوجه به اندازة سواد و مهارتهايشان
و تنها برپايه جنس ،نژاد ،و مانند اينها به شغلهاي

● بيشتر ديدگاههايي كه بر ادبيات توسعة
اقتصادي تا دهة  1980سايه افكنده بود ،افزايش
درآمد را بهترين راه دستيابي به توسعه ميدانست؛
اما محبوب الحق و آمارتيا سن در دهة 1980
با طرح آراي خود در چارچوب رويكردهاي
توسعة انساني و قابليت انساني ،ردهبندي كشورها
برحسب سرانة  GNPرا متفاوت با زماني دانستند
كه آنها بر پاية برخي كاركردها مانند آموزش،
سالمت و تغذيه ،رتبهبندي ميشدند.
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خاصي گمارده ميشوند ،در نظر گرفته نشده است.

است .گرچه اين رويكرد پا را از مزاياي اقتصادي ـ

انساني اين است كه نظام آموزشي كشورها مانند يك

پايهايترين حقوق بشر ،حق همة مردان و زنان ميداند،

يكي ديگر از مهمترين مفروضهاي رويكرد سرماية

ماشين عمل ميكند ،بدين معنا كه همة كودكان وارد
اين ماشين ميشوند ،همگي مهارتهاي يكساني را تا
سطوحي مشابه كسب ميكنند و سرانجام همگي وارد
بازار كار ميشوند .چنين فرضيهاي اثر اوضاع فرهنگي

و اجتماعي بر فضاي آموزش ،روابط آموزگاران و
دانشآموزان ،كيفيت تدريس در طبقهها و گروههاي
گوناگون و ...را ناديده ميگيرد ).(Unterhalter,2009

ابزاري آموزش فراتر گذاشته و آنرا بعنوان يكي از
اما در موارد زير نيازمند بازنگري است:

1ـ اين رويكرد تنها بيانيههايي كلي صادر ميكند و

مسأله مهم ضمانت اجرايي آنها را ناديده ميگيرد2 .ـ در

اين رويكرد گاه حقوق با قوانين اشتباه گرفته ميشود.
برخي حقوق اخالقي و انساني در قوانين رسمي كه
دولتها تصويب ميكنند؛ مورد تأييد قرار نميگيرد-3 .
درصورتي كه تنها حق را در چارچوب قانون رسمي و

رويكرد سرماية انساني تنها به ابعاد اقتصادي و

كلي از مسئوليتهاي دولت بدانيم ،برخي موارد هنجاري

عوامل توليد كه با آموزش سطح بهرهوريش باالتر

دسترسي به حق آموزش است ،از دايرة مسئوليتهاي

ابزاري آموزش ميپردازد و انسان را بعنوان يكي از
ميرود درنظر ميگيرد .از اينرو در سرمايهگذاري و
نرخ بازگشت سرمايه در آموزش تنها به كساني توجه
ميشود كه با ورود به بازار كار در فرايند توليد مشاركت

خواهند كرد .بنابراين كساني مانند معلوالن يا زناني كه
در جوامع رو به توسعه در آينده در خانه خواهند ماند،
در برنامهريزيهاي آموزشي ديده نميشوند (Robeyns,

).2006a

رويكرد حقوق نيز در برخي زمينهها دچار كاستي

● رويكرد قابليت انساني بر زندگي انسان تمركز
يافته است ،و نه فقط بر برخي هدفهاي رفاهي
جدا از يكديگر مانند درآمد يا مالكيت كاالها كه
در بيشتر تحليلهاي اقتصادي مالك رفاه انسان
است .اين رويكرد بهدنبال بهرهگيري از ابزارهاي
زندگي براي رسيدن به فرصتهاي واقعي و بالفعل
زندگي است .رويكرد قابليت ،رويكردهاي رايج
پيشين را به چالش كشيد؛ رويكردهايي كه
دسترسي يكسان به منابع را عامل دستيابي به
برابري رفاه و توسعه براي همة افراد جامعه
ميدانستند و براي سنجش و مقايسة اندازة رفاه
و توسعهيافتگي ،به دسترسي افراد جامعه به منابع
توجه داشتند.

مهم كه از قانون فراتر رفته و از بازدارندههاي اصلي
دولت بيرون ميماند .مواردي مانند اينكه دولت در

نواحي فقيرنشين مدرسه و معلم را تأمين كند و بر پاية

قوانين رسمي اعالم كند كه مسئوليت خود را در زمينة
حق دسترسي برابر به تحصيل اجرايي كرده است ،ولي

به هنجارهاي ارزشي محلي كه از مشاركت دختران در
مدرسه جلوگيري ميكند توجهي نداشته باشد و در آن
موارد اقدامي نكند ).(Robeyns,2006a

گذشته از اين ،رويكرد حقوق ،فراگير بودن حقوق

انساني را يكي از پيشفرضهاي اصلي نظرية خود قرار

ميدهد .اين درحالي است كه رويكرد قابليت ـ و
بويژه آمارتيا سن ـ با اين انديشه به ستيز برخاسته
و معتقد است كه حقوق بشر نيز مانند قابليتها بايد
مورد موشكافي و بحث عمومي در جوامع گوناگون
قرار گيرد .سن معتقد است« :توجه به نقش بحثهاي

عمومي در شكلگيري و استيفاي حقوق بشر بسيار
مهم است .جهانشمولي اين ادعاهاي اخالقي تنها
زماني پذيرفتني است كه بتوانند از آزمون بحثهاي
عمومي ،آزاد و موشكافانه در ميان افراد يك ملت
سربلند بيرون بيايند .يكي از پيششرطهاي اصلي چنين
بحثهايي دسترسي آزاد به منابع اطالعاتي مناسب است»

).(McCowan,2011

شماره  / 306زمستان 1395

203

سرانجام ،سن بر آن است كه رويكرد حقوق،

برخي حقوق را كه از ديد اخالقي يا قانوني توسط
بيشترين شمار مردمان يك جامعه مسلم تشخيص داده

شده به رسميت ميشناسد و از آنها نگهداري ميكند،
بياينكه به سليقهها و ترجيحات ارزشي تكتك افراد
توجه داشته باشد؛ درحاليكه رويكرد قابليت در پي
ايجاد فرصتهايي است كه در آن همة افراد بتوانند آنچه

را ارزشمند ميدانند انتخاب كنند و به دست آورند.
از اينرو ،با اينكه رويكرد حقوق نگاه مطلوبيتگراي
رويكرد سرماية انساني را اصالح ميكند ،خود
همچنان نيازمند اصالح است .سن بر آن است كه

قابليتهاي انساني سه نقش محوري دارند:

(Sarojini

)Hart,2015

 -اثر مستقيم بر رفاه و آزادي افراد

 -اثر غير مستقيم بر رشد و توليد اقتصادي

 -اثر غيرمستقيم بر دگرگونيهاي اجتماعي

با توجه به آنچه در مورد نگرش سه رويكرد باال

نسبت به آموزش گفته شد ،ميتوان دريافت كه رويكرد

سرماية انساني تنها بر نقش دوم قابليتهاي كسب شده
در نظام آموزش متمركز است .رويكرد حقوق نيز تنها
به نخستين نقش قابليتها پرداخته و نتوانسته است از آن
فراتر رود .درحالي كه رويكرد قابليت به هر سه نقش

قابليتهاي انساني توجه دارد و از اين رو گزينة مناسبي

براي تكميل و اصالح رويكردهاي پيشين است.

در رويكرد قابليت ،آموزش مهارتهاي داراي ارزش

اقتصادي به كودكان ،اهميت چنداني ندارد .بلكه باال

بردن گنجايش تأمل و انديشه در كودكان براي انتخاب
روش زندگي ،مدنظر قرار دارد كه امري مهم و حياتي

است ) .(Unterhalter,2009نظامهاي آموزشي اجباري

● توزيع فرصتها و تسهيالت در درون خانواده
از ديگر چالشهاي رويكرد درآمدي به توسعه
است .اعضاي نانآور خانواده ،درآمد را به درون
خانواده ميآورند ،اما توزيع در درون خانواده
هميشه يكسان نيست .براي نمونه در آسيا و
شمال آفريقا تبعيض جنسيتي در مورد دختران،
نقش مهمي در تقسيم درآمدهاي خانواده دارد.
محروميت دختران را ميتوان آسانتر و بهتر با
بررسي محروميت قابليتي آنان در مواردي مانند
مرگ زود هنگام ،كمبود تغذيه و امكانات پزشكي
سنجيد و نه بر پاية مقايسة درآمدهاي خانواده.
در رويكردهاي سرماية انساني و حقوق ،با ساختار
سلسلهمراتبي و رقابتي كه در آنها نهادينه شده است،

به كودكان تنها مهارتهايي ميآموزند كه براي موفقيت
در آزمونهاي استاندارد الزم است؛ اما رويكرد قابليت

بهدنبال ساختن انساني مختار و انتخابگر است .بنابراين

تربيت انساني در چارچوب ساختارهاي پيشين ممكن
نيست (Saito,2003) .در جدول ( )1نگرش دو رويكرد

سرماية انساني و قابليت به آموزش را مقايسه شده
است.

 .4اهميت آموزش در رويكرد قابليت:

آموزش از سه بُعد در رويكرد قابليت ،اهميت
اساسي دارد .1 :ارزش نهادي آموزش بعنوان يكي از
حقوق بنيادي فرد :اين امر باعث شده است كه آموزش
بعنوان يكي از هدفهاي محوري توسعه درنظر گرفته
شود؛  .2ارزش ابزاري آموزش براي كمك به دستيابي
به ديگر هدفهاي توسعه؛  .3نقش آموزش در كاهش
انواع تبعيضها(Unterhalter & Brighouse, 2007) 1
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1ـ .4اهميت نهادي آموزش:

در بلندمدت است .سازمان همكاري اقتصادي و توسعه

دسترسي به آموزش يكي از مهمترين حقوق

) (OECDدر يكي از گزارشهاي خود اندازة بهبود GDP

آسيبهاي جدي خواهد شد .كيفيت زندگي رواني و

نظام آموزشي آنها سنجيده است .براساس شكل ( )2كه

اعضاي جامعه است .بيآموزش ،زندگي افراد دچار
ذهني كساني كه آموزش نميبينند در مقايسه با آنان

كه آموزش ديدهاند ،بسيار پايين است .مشاهدات نشان
ميدهد كودكاني كه بيشتر دوران كودكي خود را در

محيطهاي ابتدايي و دور از هرگونه آموزش گذراندهاند،

تواناييهايشان در استفاده از زبان ،تفكر منطقي و برقراري
ارتباط ،آسيب جدي ديده

است(Terzi,2007) .

مورد انتظار كشورها را با توجه به اندازة بهبود كيفيت
از اين گزارش برگرفته شده است ،دستاورد اقتصادي

برآمده از بهبود نظام آموزش در ايران در سال 2095

كمابيش  700درصد توليد ناخالص داخلي كنوني آن

خواهد

بود(Hanushek & Woessmann, 2015) .

 .2اثر آموزش بر فراگير شدن الگوي توسعه:

هنگاميكه مهارتهاي اعضاي جامعه بر اثر بهبود

گذشته از نقش تحصيالت در دستيابي به

نظام آموزشي افزايش يابد ،بخش بزرگتري از جامعه

و رواني كيفيت متفاوتي را تجربه ميكند .لذت درك

بهرهوري و كاهش نياز به اقدامات بازتوزيعي است

دستاوردهايي مانند شغل ،فرد تحصيلكرده از نظر ذهني

آثار ادبي و موسيقي ،نواختن موسيقي و ...از آن جمله

است(Unterhalter & Brighouse, 2007) .

2ـ .4اهميت ابزاري آموزش در فرايند توسعه:

در اقتصاد مشاركت ميكند كه اين بهمعناي افزايش

).(Hanushek & Woessmann, 2015

 .3اثر آموزش بر تشكيل سرماية انساني :با بهبود

نظام آموزشي يك كشور ،مهارت نيروي كار افزايش
مييابد و سرماية انساني ارتقا مييابد .از آنجا كه

 .1رابطة آموزش و رشد اقتصادي :برپاية نتايج

سرماية انساني نه تنها به افزايش بهرهوري بلكه به

رشد اقتصادي ،سخت به اندازة يادگيري مهارتهاي

از راه بهكارگيري ماشينآالت پيشرفته (سرماية فيزيكي

پژوهشها ،حتا در فقيرترين كشورها ،دستيابي به
شناختي كودكان در دوران دبستان بستگي دارد

).(Wagner,2011

كيفيت سيستم آموزشي در يك كشور يكي از

مهمترين عوامل اثرگذار بر اندازة توليد ثروت آن كشور

● آمارتيا سن توجه را از «درآمد» به «قابليت»
جلب كرد .در ديدگاه قابليت ،تهيدستي و
توسعهنيافتگي ،نبود قابليت تعريف ميشود .در
واقع دو مفهوم قابليت و كاركرد از مفهومهاي
محوري رويكرد سن هستند .كاركردها شكل
تحقق يافتة قابليتها هستند .آنچه فرد به گونهاي
بالقوه ميتواند انجام دهد قابليت وي و آنچه او
هماكنون قادر به انجام دادن آن است ،كاركرد
او بهشمار ميرود.

تكميل سرماية فيزيكي نيز كمك ميكند ،اگر بخواهيم
بيشتر) كيفيت و كميت توليد را بهبود دهيم ،نياز به

نيروي كار ماهري (سرمايه انساني) داريم كه با اين
ابزارها بتواند كار كند (گريفين.)1388 ،

 .4آموزش و توسعة پايدار :دانش و مهارتهاي

بهبود يافته و تازهاي كه از راه نظام آموزشي به نسلهاي

بعدي منتقل ميشود ،امكان دستيابي به راهكارهاي

توليد خالقانهتري را فراهم ميآورد كه به محيط

زيست آسيبهاي كمتري ميرساند

& (Hanushek

).Woessmann, 2015

 .5اثر آموزش بر كاهش تهيدستي :آموزش از

راههاي زير بر كاهش تهيدستي اثرگذار است:

 -نرخ باروري با افزايش سواد و آموزش مادران

جوان پايين ميآيد .با كاهش نرخ باروري ،وابستگان
اقتصادي خانوارهاي تهيدست كاهش مييابد و فرار از
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تنگناي فقر مزمن براي آنان آسانتر ميشود.

 -با آموزش بهتر ،افراد تهيدست شايستگي دستيابي

به شغلهاي با درآمد باالتر را خواهند يافت .شواهد
نشان ميدهد كه هر يك سال افزايش در سالهاي
تحصيل منجر به  10درصد افزايش در سطح دستمزد

افراد ميشود (with Begins Development Sustainable
)2014 ,Education

 .6اثر آموزش بر بهبود شاخصهاي سالمت :سوء

تغذية مزمن علت يكسوم از مرگومير كودكان در

جهان است .كودكاني كه از سوءتغذيه رنج ميبرند ،در
صورت زنده ماندن تواناييهاي ذهني و قدرت يادگيري

خود را تا اندازة زيادي از دست ميدهند .براي از ميان
برداشتن مشكل سوءنغذية مزمن كودكان ،تنها افزايش
توليد و عرضه خوراك كافي نيست .آموزش نيز در اين

زمينه سهم بسزايي دارد .نتايج پژوهشها نشان ميدهد

كه اگر در كشورهاي با درآمد پايين همة مادران
تحصيالت ابتدايي را به پايان برسانند 1/7 ،ميليون تن
از شمار كودكان دچار كوتاهي قد (يكي از نشانههاي

سوء تغذيه) كاسته ميشود .اين شمار ،درصورتيكه

همة مادران ،تحصيالت دبيرستاني را پشت سر گذارند

به  12/2ميليون تن خواهد رسيد.

از سوي ديگر براي تضمين سالمت افراد

جامعه ،سياستگذاران بايد توجه داشته باشند كه افراد

تحصيلكرده ،دانش خوبي دربارة بيماريها دارند و به

همين دليل براي پيشگيري از ابتال به آنها بهگونهاي
كارآمدتر عمل ميكنند

(Sustainable Development

)Begins with Education,2014

3ـ .4نقش آموزش در كاهش تبعيضها:

نقش آموزش در كاهش تبعيضها :با آموزش بهتر

و فراگيرتر ،برخي گروههاي قومي ،جنسيتي ،نژادي يا

وابستگان به پارهاي طبقات اجتماعي خواهند توانست
با كسب موقعيتهاي شغلي بهتر از دام تبعيضهايي

كه در طول تاريخ با آن روبهرو بودهاند ،رها شوند

205
).(Unterhalter & Brighouse, 2007
 .5فرايند تحقق كاركردها در نظام آموزشي
از نگاه رويكرد قابليت انساني

شكل ( )3بهطور خالصه فرايند تحقق يك كاركرد
را در رويكرد قابليت نشان ميدهد(Chiappero- .
)Martinetti & Sabadash, 2014

حال اگر فرايند باال را براي تحقق كاركردي مانند
داشتن يك شغل مناسب از راه نظام آموزش در نظر
بگيريم« ،موهبتها» 3منابع بازاري و غيربازاري آموزش
خواهد بود؛ مواردي مانند بودجهها ،منابع مالي و كمك
هزينههاي آموزشي ،كتابخانهها ،مدارس و فضاهاي
آموزشي ،رسانهها و غيره .اين منابع براي اينكه بتواند
به مجموعه قابليتهايي مانند مهارتهاي مورد نياز براي
دستيابي به يك شغل تبديل شود ،دسته ديگري از
عوامل كه در اينجا به آنها عوامل تبديلي ميگوييم،
بايد وارد عمل شود .عوامل تبديلي در ادبيات رويكرد
قابليت به دو دسته عوامل تبديلي داخلي و عوامل
تبديلي خارجي تقسيم ميشود .عوامل تبديلي داخلي
به تواناييها و شرايط فرد مربوط ميشود ،مواردي مانند
وضع سالمت جسماني و معلوليت و استعدادهاي فرد.
عوامل تبديلي بيروني ريشه در محيطي دارد كه فرد در

● توضيحات سن مشخص ميكند كه چرا
انديشمندان در زمينة توسعه اينهمه بر سالمت،
آموزش و در سالهاي اخير شمول اجتماعي و
توانمندسازي تأكيد ميكنند و كشورهاي داراي
درآمد كافي اما ضعيف در زمينة سالمت و آموزش
را نمونههايي از رشد بدون توسعه ميدانند.
درآمد حقيقي مهم است؛ اما بيگمان تبديل كردن
ويژگي كاالها به كاركردها در بيشتر موارد مهم
زندگي ،گذشته از درآمد به تندرستي و آموزش
مناسب نياز دارد .نقش سالمت و آموزش فراتر
از موضوعهاي ابتدايي مانند سودمندي تغذيهاي
است و افزايش توانمندي براي شناخت غناي
زندگي را (در مورد كسي كه از آموزش سنجيده
بهرهمند بوده) دربر ميگيرد .
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آن زندگي ميكند؛ هنجارهاي اجتماعي و فرهنگي از
اين دسته عوامل بهشمار ميآيد.
براي فهم بهتر مطلب ،فرض كنيد در محيطي كه
يك كودك معلول در آن زندگي ميكند ،همه منابع
بازاري و غيربازاري مورد نياز براي آموزش كودكان
سالم وجود دارد ،ولي هيچ توجهي به نيازهاي خاص
يك دانشآموز معلول نشده است .در اينصورت
موهبتها براي اين كودك ،از آنرو كه نميتواند در
مدرسه مشاركت كند به مجموعه قابليتها (مهارتهاي
حرفهاي) تبديل نخواهد شد .يا وضعي را در نظر
بگيريد كه همة موهبتهاي مورد نياز براي آموزش در
منطقهاي كه دانشآموز دختري در آن زندگي ميكند،
وجود دارد؛ اما اين دختر به دليل هنجارهاي فرهنگي
بازدارندة دختران از آموزش نميتواند در فرايند
آموزش مشاركت داشته باشد.
اين توجة ريزبينانه رويكرد قابليت ،كاستيهاي
رويكردهاي مطلوبيتگرا را برجسته ميكند.
رويكردهاي مطلوبيتگرا به منظور ايجاد سرماية
انساني ،دولتها را وادار ميكنند تا منابع فيزيكي الزم
براي آموزش را فراهم كنند و انتظار دارند كه تنها با
ايجاد موهبتها و بيدرنظر گرفتن عوامل تبديلي ،اين
موهبتها به مهارتهاي مورد نظر تبديل شود.
البته رويكرد قابليت در اين مرحله متوقف نشده
است و در مرحلة بعدي ،براي تبديل مجموعة قابليتهاي

● رويكرد سرماية انساني تنها به ابعاد اقتصادي
و ابزاري آموزش ميپردازد و انسان را بعنوان
يكي از عوامل توليد كه با آموزش سطح
بهرهوريش باالتر ميرود در نظر ميگيرد .از
اينرو در سرمايهگذاري و نرخ بازگشت سرمايه
در آموزش تنها به كساني توجه ميشود كه با
ورود به بازار كار در فرايند توليد مشاركت
خواهند كرد .بنابراين كساني مانند معلوالن يا
زناني كه در جوامع رو به توسعه در آينده در
خانه خواهند ماند ،در برنامهريزيهاي آموزشي
ديده نميشوند.
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كسب شده به كاركردهاي مورد نظر ،بحث انتخابهاي
انساني را مطرح ميكند .فرض كنيد دانشآموز دختري
همه قابليتهاي الزم براي يك شغل را در يك نظام
آموزش اجباري كسب كرده ولي در مرحلة انتخاب
براي تبديل اين قابليتها به كاركردي مانند اشتغال و
مشاركت اقتصادي ،از انتخاب اين گزينه سرباز زده
است .در اين حالت به گفتة آمارتيا سن «بسيار اشتباه
است اگر فكر كنيم كه انتخاب زندگي دلخواه ،يك
تصميم فردي است .در واقع انتخابهاي افراد ديگر در
كنار نرمهاي اجتماعي ،از بيرون بر انتخابهاي فرد براي
زندگي مورد نظر خود اثر ميگذارد(Unterhalter & ».
)Walker, 2007

آمارتيا سن و ديگر انديشمندان پيرو رويكرد
قابليت ،بحث اثر هنجارهاي فرهنگي بر انتخابهاي
افراد را مطرح ميكنند .آنان برآنند كه عامل اصلي اين
نگاه دختران ،انتظارات و هنجارهايي است كه جامعه
و فرهنگ در ذهن آنان نهادينه كرده و از اين رو بايد
با طرح مباحث عمومي و انتقادي ،اين هنجارها را به
چالش كشيد و اصالح كرد ).(Unterhalter,2003
آموزش بايد بر پاية قابليتهاي دريافتي ،كاركردهاي
با ارزش و نه براساس رضايت ذهني و يا منابع
اندازهگيري شود« .قابليت» ناظر به توسعه امكانهاي
انتخاب است كه به رشد قابليتهاي فردي و محيطي
بستگي دارد .از يك سو بايد فرصتهاي آموزش براي
همه فراهم شود (محيطي) ،از سوي ديگر امكان استفاده
از اين فرصت براي همگان فراهم باشد؛ به گونهاي
كه تحصيلكرده بشوند (فردي) .ميدانيم برخي عوامل
محيطي (باورهاي اجتماعي ،فرهنگ ،مقررات مردانه
و )...وجود دارد كه فرصتهاي محيطي را براي زنان
از ميان ميبرد و برخي عوامل فردي (سطح درآمد،
معلوليتها و )...نيز فرصتها را ميگيرد« .قابليت» ناظر به
اين مقوله است كه تا چه اندازه اين شكافهاي قابليتي
ابتدا بايد پر شود.
چه بودن ) (beingو چه كردن ) (doingحائز
اهميت است .اينكه زني تحصيلكرده بشود (چه بودن)
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و شاغل باشد و نقش اجتماعي ،اقتصادي داشته باشد
(چه كردن) موضوع بحث رويكرد قابليت است .كسب
قابليت ) (capabilityو كاركرد ) (functionمهم است.
آيا زنان فرصتهاي برابر محيطي براي آموزش پايه
و تحصيالت عالي دارند؟
آيا زنان امكان بهرهگيري از اين فرصتها را
داشتهاند؟
آيا اگر قابليتي كسب كردهاند به كاركرد انجاميده
است؟
آيا شغلي كه بهدست آوردهاند ،نتيجة يك انتخاب
بوده است؟
آيا رشتهاي كه تحصيل كردهاند ،برونداد يك
انتخاب بوده است؟
تبديل شدن قابليت به كاركرد حتا در حوزة افزايش
اشتغال زنان ،در گرو وجود يك رشته فرصتهاي ديگر
هم هست .آيا اشتغال ايجاد شده:
 از راه استخدام در دستگاههاي دولتي بودهاست؟
 از راه استخدام در شركتها و مؤسسههايخصوصي (واقع ًا خصوصي ،البته اگر باشد) بوده است؟
از راه كارآفريني يا راهاندازي يك كسب و كار متكي
بر خود بوده است؟
 .6نتيجهگيري

رويكرد قابليت از همان آغاز ،با وارد ساختن

ابعاد وسيعتري از زندگي و انتخابهاي فردي انسان

در تحليلهاي خود ،به گسترش مفاهيمي مانند رفاه،
آزادي و عدالت كمك شاياني كرده است .تالشهاي

ارزنده اين رويكرد براي رهايي تحليلهاي اقتصادي
از نگاه تنگنظرانهاي كه درآمد را يگانه منبع دستيابي

به سعادت ،رفاه و خوشبختي ميدانست ،انسان را
به جايگاه محوري تحليلهاي اقتصادي بازگرداند.

همانگونه كه محبوبالحق اقتصاددان نامدار پاكستاني
و از بنيادگذاران رويكرد توسعة انسان محور نيز
ميگويد:
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«در پي دهههاي بسياري كه در كار توسعه سپري

شد ،اين وضع بديهي را دوباره كشف ميكنيم كه مردم
هم وسيلة توسعه اقتصادي هستند و هم هدف آن .اين
واقعيت ساده غالب ًا در ذهن ما رنگ ميبازد ،زيرا به

انديشيدن در قالبهاي انتزاعي و برحسب اعداد عادت
كردهايم .انسانها كه خوشبختانه سرسختتر از آن
هستند كه به تجريد و انتزاع صرف گردن نهند ،براحتي

به بوتة فراموشي سپرده ميشوند» (الحق.)1368 ،

آمارتيا سن و مارتا ناسبام كه از بنيادگذاران رويكرد

قابليت هستند ،هر دو بر اهميت آموزش بعنوان يكي

از مهمترين قابليتهاي انساني تأكيد ميكنند .در رويكرد

قابليت ،آموزش از آن رو كه يكي از حقوق اساسي
انساني است ،ارزشمند است .از سوي ديگر ،رويكرد
قابليت ارزش ابزاري آموزش و اثر آن بر رشد اقتصادي

را نيز ميپذيرد .گذشته از اين ،رويكرد قابليت به يكي
از مهمترين كاركردهاي آموزش كه همواره از نظر دور

بوده است تأكيد ميكند :اثر آموزش در كاهش انواع
تبعيضها.

مارتا ناسبام بر آن است كه آموزش ايدهآل در

رويكرد قابليت ،آموزشي است كـه سه هدف زير را
دنبال

كند(Santi & Di Masi, 2015) :

 -آماده كردن نسل آينده براي ايفاي نقشها و

وظايف شهروندان مردمساالر

 -آماده كردن نسل آينده براي بازار كار و اشتغال

 -آماده كردن مردمان براي گزينش يك زندگي با

معنا و شكوفا ،كه به باور ناسبام مهمترين هدف هر
نظام آموزشي است.

اما بنيادگذاران اين رويكرد ـ آمارتيا سن و مارتا

● سن بر آن است كه قابليتهاي انساني سه نقش
محوري دارند:
 اثر مستقيم بر رفاه و آزادي افراد اثر غيرمستقيم بر رشد و توليد اقتصادي -اثر غيرمستقيم بر دگرگونيهاي اجتماعي
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 -قابليتها را چگونه بايد اندازهگيري و ارزيابي

● كيفيت سيستم آموزشي در يك كشور يكي از
مهمترين عوامل اثرگذار بر اندازة توليد ثروت
آن كشور در بلندمدت است .سازمان همكاري
اقتصادي و توسعه ) (OECDدر يكي از گزارشهاي
خود اندازة بهبود  GDPمورد انتظار كشورها را
با توجه به اندازة بهبود كيفيت نظام آموزشي آنها
سنجيده است .براساس اين گزارش ،دستاورد
اقتصادي از بهبود نظام آموزش در ايران در
سال  ،2095كمابيش  700درصد توليد ناخالص
داخلي كنوني آن خواهد بود.

سوي ديگر آموزش پيششرطهاي الزم براي تمرين عامليت

ناسبام ـ در آثار خود به امر آموزش تنها بعنوان يكي

جستجو و تحليل اطالعات ،توانايي مشاركت در بحثها و

مهمي مانند چگونگي بهكارگيري اين رويكرد در

در نتيجه آموزش است.

از مهمترين قابليتهاي انساني اشاره كردهاند و بحثهاي

كرد؟

يادداشتها
1. Positional value of education

 .2رويكرد قابليت ،آموزش را زمينهساز تقويت دو دسته از
آزاديها در افراد ميداند .آموزش از آنرو كه فرد را براي
اشتغال در كارهاي با درآمد باالتر و جايگاههاي اجتماعي

بهتر آماده ميكند به تقويت آزاديهاي رفاهي وي ميانجامد .از
(كارگزاري) را در افراد ايجاد ميكند .مواردي مانند توانايي

تصميمگيريها از جمله تقويتكنندگان آزاديهاي عامليتي افراد
3. endowments

آموزش را از نظر دور داشتهاند .خوشبختانه در اين
سالها بسياري از اقتصاددانان و نخبگان در زمينه
آموزش به كاربست مفاهيم اين رويكرد در اصالح

و بازسازي نظامهاي آموزشي روي آوردهاند .در

واقع رويكرد قابليت انتظارات تحليلگران از دولتها
را از تأمين امكانات فيزيكي آموزش فراتر برده و بر
جنبههاي هنجاري ،فرهنگي و مشاركتي كه توسعة
قابليتهاي انساني كودكان در نظام آموزش را امكانپذير

ميسازد ،متمركز ساخته است .با وجود توجه بسياري

كه پژوهشگران اين رويكرد به امر آموزش داشتهاند،

هنوز پرسشهاي مهمي در زمينة چگونگي به كارگيري
اين رويكرد در طراحي برنامههاي آموزشي باقي است
كه پژوهش بيشتر براي پاسخگويي به آنها را ميطلبد،
پرسشهايي مانند:

 -چه قابليتهايي را بايد در نظام آموزش به كودكان

آموخت تا ايشان در آينده از آزاديهاي كافي براي

مشاركت اجتماعي و انتخاب يك زندگي شكوفا و
ارزشمند برخوردار شوند؟ آيا ميتوان فهرستي از اين
قابليتها را تعيين كرد؟

 -چه كساني بايد فهرست قابليتهاي مورد نياز يك

نظام آموزشي را تعيين كنند؟

منابع:
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