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 جان راولز تحلیلی بر مولفه های عدالت آموزشی از نظر

 

 3مریم انصاري

 8معصومه رجبی

 

 چکیده

بررسی تاریخ نظام هاي آموزش و پرورش دنیا نشان می دهد که عدالت و عدالت محوري همواره یکی از دغدغه 

هاي فیلسوفان تعلیم و تربیت بوده است. در هر جامعه اي مردم عموماّ انتظار دارند که نظام آموزش و پرورش 

زندگانی اجتماعی بهتر و عادالنه تري سوق دهد. در واقع، این نهاد تعلیم و تربیت است که جامعه را به سوي 

مسئول پرورش شهروندانی عدالت محور و تداوم بخش جامعه عادالنه است. در این راستا بکارگیري نظرات 

شیوه ي تحلیلی فیلسوفان و اندیشمندان تعلیم و تربیت حائز اهمیت است. به همین خاطر مقاله ي حاضر با 

عدالت آموزشی راولز در این  بپردازد. جان راولزدرصدد است به معرفی و تحلیل مؤلفه هاي عدالت آموزشی از نظر

در برنامه درسی.  يو نابرابر نابرابري ها درمنابع، نابرابري در روابط مقاله از سه منظر مورد توجه قرار گرفته است:

رسیدن به هدف اصلی آموزش، باید به تفاوت هاي فردي میان کودکان توجه نتایج تحلیل ها نشان داد که براي 

نمود و هیچ کس نمی تواند اصل توجه به توانایی هاي فردي را بدون در نظر گرفتن این حقیقت که در افراد 

 مختلف متفاوت است، نادیده بگیرد. 

 راولز عدالت آموزشی، برابري آموزشی، نابرابري آموزشی، جان :کلمات کلیدی

 

 بیان مساله

بررسی تاریخ نظام هاي آموزش و پرورش دنیا نشان می دهد که عدالت و عدالت محوري همواره یکی از دغدغه 

هاي مسئوالن تعلیم و تربیت بوده است. وجود دیدگاهها و تعاریف مختلف از مفهوم عدالت اهمیت این موضوع را 

نهادهاي پایه و مؤثر هر جامعه، نهاد تعلیم و تربیت است، که هم در نظام هاي آموزشی روشن می سازد. یکی از 

می تواند عاملی جهت تحقق عدالت باشد و هم متأثر از آن شود. در هر جامعه اي مردم عموماّ انتظار دارند که 

طریق  نظام آموزش و پرورش کارکردها و وظایف گوناگونی براي اعضاي آن انجام دهد، از جمله این که جامعه را از

فراگرد آموزش و پرورش، به سوي زندگانی اجتماعی بهتر و عادالنه تري سوق دهد. در بعدي دیگر، این نهاد تعلیم 
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و تربیت است که مسئول پرورش شهروندانی عدالت محور و تداوم بخش جامعه عادالنه است. ارتباط میان عدالت 

امی که از لزوم آموزش همه اعضاي جامعه فارغ از و آموزش و پرورش، محدود به موارد فوق الذکر نیست؛ هنگ

جنسیت، نژاد، مذهب و ... سخن به میان می آید، زمانی که وجود مدارس خصوصی با امکانات آموزشی بهتر، براي 

دانش آموزان با سطح رفاه اقتصادي باال که از چشم انداز عدالت، چالش برانگیز می شود، مبحث عدالت شروع می 

 گردد.

ام آموزشی را یک سیستم که داراي ورودي)اعم از دانش آموز، معلم، منابع مالی و ...( و خروجی، و فرایندي اگر نظ

که در محیط و براي محیط فعالیت می کند در نظر بگیریم، در برقراري عدالت باید نگاهی کالن به همه این اجزاء 

اي برنامه درسی، مدیریت آموزشی و ارزشیابی وجود داشته باشد و بر اساس عدالت گزینش شده باشند؛ فراینده

تحصیلی عادالنه باشد و همچنین اصل رعایت عدالت در رابطه ي نظام آموزشی با محیط اجتماعی، اقتصادي و 

 سیاسی مدنظر قرار گیرد. 

 که یکی از فالسفه ایست که در زمینه عدالتجان راولز، در این مقاله مؤلفه هاي عدالت آموزشی از نظریات 

آموزشی تئوریهایی ارائه داده است و تا حدي مورد قبول جامعه تعلیم و تربیت قرن حاضر قرار گرفته، مبناي کار 

دو اصل بنیادي را براي طرح جامعه مورد نظر خود پیشنهاد می  فیلسوف معاصر آمریکاییقرار گرفته است. این 

 :ان یابد کهدر عدالت مورد نظر راولز، شرایط باید به گونه اي سام کند.

هر شخصی داراي حقی برابر براي بیشترین آزادي اساسی سازگار با یک آزادي مشابه براي دیگران  نخست: -

 .)اصل آزادي( است

نابرابري هاي اجتماعی و اقتصادي جامعه که همواره گریزناپذیرهستند، بیشترین منفعت را براي کم بهره  :دوم -

 .ل از مناصب و مراتب مبتنی بر نظام فرصت هاي برابر باشد )اصل برابري(ترین افراد به وجود آوردند و مزیت حاص

 (1151)راولز،

. نظریه ي عدالت راولز با گذشته هیچ جامعه اي همخوانی ایده راولز در باب عدالت بسیار خالق و مستحکم است

که زمانی دسترسی به  ندارد. زیرا تعلیم و تربیت در گذشته براي همه ي اقشار جامعه نبوده است؛ همان طور

تعلیم و تربیت جزء آرمان هاي تربیتی افالطون، الک، روسو و کمنیوس بوده و این نشانگر آن است که تعلیم 

تربیت همگانی نبوده است. در نظر گرفتن این نظریه به عنوان آرمان، حاکی از آن است که هر جامعه اي براي 

دارد که باید  "تفاوت"و  "تساوي"لز دو اصل اساسی با عناوین کلی نزدیک شدن به این آرمان باید تالش کند. راو

هر دو اصل را مد نظر قرار داد. با در نظر گرفتن این دو اصل وجود مدارس متفاوت همچون مدارس غیر انتفاعی و 

رد که به ... که االن در کشور ایران رایج است قابل توجیه است، ولی ایشان در بحث تفاوت، آن تفاوتی را می پذی

نفع اقشار محروم باشد. حال آنکه مدارسی چون مدارس غیر انتفاعی در جهت ابقاي شکاف طبقاتی هستند و در 
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نتیجه با این اصول ذکر شده همخوانی ندارند. فارغ از بحث نظریه راولز، در اسناد آموزشی کشور، بحث برابري 

زشی وجود دارد که بطور کامل محقق نشده است. آموزش از لحاظ دسترسی اقشار مختلف و از نظر کیفیت آمو

 بحث کارایی یک نظریه در عمل، وابستگی زیادي به محدودیت هاي موجود در جامعه دارد.

همه ي انسان ها در برخورداري از حقوق خویش با هم برابرند؛ هر چند که با هم متفاوت اند. انسان ها با وجود 

و به نظراتشان توجه شود. همچنین حق دارند تا از فرصت هاي اجتماعی متفاوت بودن حق دارند تا شنیده شوند 

برابر بهره گیرند. همه ي افراد جامعه، به خصوص افراد با نیازهاي ویژه حق دارند همچون دیگران از امکانات و 

نوعی دانش مواهب تعلیم و تربیت بهره مند گردند. هر فعالیتی و اتفاقی که در مدرسه به وقوع می پیوندد و به 

آموزان در آن درگیرند، فعالیتی آموزشی است. نظام آموزشی باید از نظام حذف کننده به سمت یک نظام آموزشی 

فراگیر حرکت کند. در تعلیم و تربیت نوین گفته نمی شود که کودک قادر به یادگیري نیست، بلکه اگر یادگیري 

وانع و مشکالت موجود بر سر یادگیري همگانی را شناسایی محقق نشود، علت را جویا می شوند. به هر حال باید م

کرده و به حداقل رساند. این موانع ممکن است در بخش قوانین و مقررات آموزشی، امکانات و تجهیزات مورد نیاز 

 آموزشی یا نیروي متخصص یا محتواي برنامه ي آموزشی باشد. 

هش حاضر با شیوه ي تحلیلی درصدد است که مولفه هاي با توجه به اهمیت عدالت آموزشی در نظام آموزشی پژو

 عدالت آموزشی از نظر راولز را مورد تحلیل قرار دهد.

 

 مفهوم عدالت آموزشی:

عدالت آموزشی را می توان از دو دیدگاه متفاوت بررسی کرد. آن را می توان به عنوان هدف یا به عنوان وسیله اي 

اجتماعی مورد توجه قرار داد. در مفهوم لیبرال کالسیک، برابري یعنی در جهت تحقق هدف بلند مدت برابري 

همه ي افراد بدون توجه به نژاد، رنگ، منشأ اجتماعی و ملی، در حقوق برابر و آزادند. در این مفهوم، برابري در 

وسیالیستی، آموزش به این معنی است که افراد باید در شروع زندگی کاري و آموزش برابر باشند. در یک نگاه س

آموزش به عنوان وسیله ي اصلی برابر سازي تفاوت هاي اجتماعی دیده می شود. برابري عدالت آموزشی زمانی 

 .(1،2000محقق می گردد که همه ي افراد در دست یابی به آموزش برابر باشند )لینونین

قتصادي، سیاسی، فرهنگی مفهوم برابري فرصت هاي آموزشی مفهومی است نسبی که به تبع شرایط اجتماعی، ا

جامعه در حال تغییر است و تا کنون سه شکل مشخص به خود گرفته است: برابري فرصت هاي آموزشی به معنی 

درونداد مساوي، برابري فرصت هاي آموزشی به معنی فرآیند مساوي و برابري فرصت هاي آموزشی به معنی 

 .(25،ص1156برونداد مساوي )جوادي، 
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Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 هفتمین همایش ملی انجمن فلسفه تعلیم و تربیت ایران

 فلسفه تعلیم و تربیت و قلمرو علوم اجتماعی و انسانی 

 دانشگاه شیراز 

     3031اردیبهشت  03و  03

 

 

525 

د روش هایی در نظام تربیتی فراهم آید که مظهر برقراري رابطه ي توازن میان مربّی و متربّی طبق اصل عدل بای

باشد. روش هاي مترتّب شامل روش تکلیف به قدر وسع، روش انذار و روش مجازات به قدر خطا می شود. مربّی 

مجازات، انذار را مقدّم می کند  در پیروي از اصل عدل، در مقام تکلیف، وسع فرد را معیار قرار می دهد و در مقام

تا آن را از ظلم بر کنار دارد که انذار، منطق مجازات است و سرانجام به وقت مجازات ، از قدر خطا در نمی گذرد 

 (.164، ص 1111)باقري، 

 آن از ملزومات پیشرفت در هر کردن عدالت واالترین ارزش و آرمان براي رستگاري انسان است که امروزه، فراهم

هایی  اي براي تحقق عدالت است. ارزش ها وسیله باشد و در حقیقت، همه کوشش ویژه جامعه اسالمی می جامعه به

هایی هستند که عدالت هم الزمه آن است و هم ملزوم آن و اگر آزادي و برابري به  همچون آزادي و برابري ارزش

 عدالت منتهی نشوند، ارزشی نخواهند داشت.

فراتر از یک مفهوم اخالقی و نیازمند ساز و کارهاي  آموزشیهومی اخالقی است ولیکن عدالت عدالت در پایه، مف

استوار است و  آموزشیعدالتی  کنی بی باشد. پیشرفت واقعی نیز بر الزام اخالقی ریشه مناسب براي تحقق آن می

ترین پشتوانه  عنوان مهم اخالق بهعدالتی باشند. در این راه، تقویت  الگوهاي پیشرفت نیز باید قادر به تقلیل بی

وجود  مهم است، زیرا تمامی عواملی که در ایجاد اخالق اجتماعی یک جامعه مؤثر هستند، در به آموزشیعدالت 

ها و باورها در کنار عوامل اقتصادي، فرهنگی، سیاسی و جغرافیایی  آمدن عدالت نیز تأثیر دارند. اعتقادات، ارزش

 می مؤثر هستند که همگی در تحقق عدالت نیز نقش دارند.در شکل گرفتن اخالق عمو

جانبه به عدالت  واقعیت نیز نشانگر آن است که زمان آن فرارسیده که الگویی براي پیشرفت، مبتنی بر نگرش همه

شده از دستاوردها و  هاي آموخته گیري از تجارب و درس ترین منبع گسترش عدل و با بهره عنوان مهم به

 جوامع دیگر تدوین گردد.هاي  ناکامی

محور براي پیشرفت و رستگاري انسان بر همگان آشکار است. در زمان طرح الگوهاي  امروزه، گذر از الگوهاي غرب

ها  شمار بود ولیکن در حال حاضر، سئواالت زیاد و پاسخ ها بی ها سئواالت محدود و پاسخ فوق، براي نتایج آن

 محدود است.

لیف به قدر وسع، انذار و مجازات به قدر خطا، کودک تکلیف پذیر می شود و تکلیف و دراصل عدل و روش هاي تک

مجازات بستگی و نسبتی با هم دارند، از این رو پیروي از اصل عدل در این زیر مرحله ضرورت می یابد. چنان که 

ایت داشت. هر یک در توضیح عدل گفته شد، به مقتضاي عدل باید به وسع هاي نوعی، گروهی و شخصی افراد عن

از شیوه هاي این اصل در زیر مرحله ي مورد بحث قابل استفاده است. در مقام تکلیف، باید وسع مخاطب یا 

مخاطبان )به صورت گروه( را هم از حیث فهم تکلیف و هم از حیث قدرت بر عمل آن مراعات کرد. به هنگام 

هوشیار کرد و هشدار داد، زیرا بدون انذار، مجازات به تخطّی از تکلیف ، نخست باید فرد را نسبت به عواقب آن 
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ظلم می گراید. سرانجام به هنگام مجازات ، باید قدر خطا را در نظر گرفت و از دخالت دادن عوامل دیگر 

 (270، ص 1111خودداري کرد. )باقري، 

عموم افراد جامعه به یکی از مؤثرترین راه هاي تحقق عدالت اجتماعی تأمین فرصت هاي یکسان براي دسترسی 

آموزش و پرورش است و همه آحاد انسانی حق دارند از آموزش و پرورش و چگونگی بهره مندي از آن می باشد. 

بر همین مبنی کشورها به خصوص کشورهاي در حال توسعه در صدد ایجاد فرصت هاي برابر دسترسی همگان به 

 (1161آموزش و پرورش هستند. )عبدوس ،

اي براي افزایش رفاه کلی، میزان خاصی نابرابري ضروري است. با این همه، به سختی می توان به در هر جامعه 

دنبال برابري بود ولو اینکه به بدبختی همه ي بیانجامد، یعنی اگر تنها راه به دست آوردن برابري، پذیرش 

ب افراد آن را رد می کردند.آدم ها موقعیتی بود که در آن همه ي افراد به گونه اي )برابر( تیره بخت باشند، غال

برابري را به آن اندازه می خواهند که بتواند آنان را پیوسته به رفاه همگانیِ ممکن نائل گرداند. البته مردم بر 

اساس آموزه هایی که بخواهند توجه آنان را از بی تفاوتی به درخواست تغییر از یک جهت به جهت دیگر معطوف 

ی ، براي به دست آوردن برابري، سختی قابل مالحظه اي را تحمل خواهند کرد، بعضی دیگر کنند، متفاوتند. بعض

به منظور افزایش رفاه کلی، به نابرابري هايِ شگرف بی اعتنا می شوند. در واقع، وقتی بخشی قابل مالحظه از 

 (.216، ص2004جامعه راضی است، تغییر اجتماعی به سختی به وجود می آید )نادینگز،

 

 عدالت و برابري در تعلیم و تربیت از نظر راولز

هر شخصی، داراي مصونیتی مبتنی بر عدالت است که حتی بهورزي و خیر جامعه به عنوان یک کل، نمی تواند 

آن را پایمال کند؛ به این دلیل، عدالت این است که فقدان آزادي براي برخی به جهت خیر بزرگتري که به لحاظ 

ق باشد را انکار می کند. عدالت اجازه نمی دهد جانفشانی هایی که به گردن تعداد کمی دیگران مطرح شده ح

گذاشته می شود، به لحاظ اینکه منافع زیادتري را براي تعداد بیشتري به وجود می آورد، ارجح باشد. بنابراین در 

که به وسیله عدالت به  یک جامعه ي عادل، برابري آزادیهاي شهروندي امري ثابت تلقی می شوند؛ این حقوق

 (.4، ص1151دست آمده، موضعی براي معادله ي سیاسی یا محاسبه ي گرایش هاي اجتماعی نیست )راولز،

 راولز عدالت آموزشی را از سه جنبه مطرح می کند:

 

 برابري در منابع فیزیکی- 3

 در سند توسعه فناوري اطالعات و ارتباطات در آموزش و پرورش این طور بیان شده است: 

موضوع تجهیزات آموزشی و فناوریهاي نوین، و به ویژه کاربرد آن در فرایند آموزش یکی از مهمترین و حیاتی »
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مالی دارند و باید بر  ترین دغدغه هاي هر مؤسسه یا واحد آموزشی است چرا که این تجهیزات نیاز به اعتبارات

اساس نیازهاي آموزشی پیش بینی و تهیه شوند. این تجهیزات باید کافی بوده و از استانداردهاي الزم برخوردار 

باشند، به عالوه چون نیاز به نگهداري و پشتیبانی دارند باید به شکل مناسب و بهینه مورد استفاده قرار گیرند این 

ی و کمک آموزشی، تجهیزات اداري و سیستم هاي مبتنی بر فناوري اطالعات و تجهیزات شامل تجهیزات آموزش

ارتباطات است. اعم از میز و صندلی، تخته سیاه یا وایت برد، میز و صندلی معلم در کالس درس، سیستم برودت 

م و گرمایش در کالس هاي درس، ویدئو پروژکتور براي ارائه مطالب آموزشی، تخته هاي هوشمند، کمد نر

افزارهاي آموزشی مورد استفاده معلم و دانش آموزان، کتب مناسب، روزآمد و مورد نیاز دانش آموزان و وضعیت 

تجهیزات و امکانات اداري مدرسه و .... استفاده از این ابزارها فرایند یاددهی یادگیري را تسریع، تسهیل و تعمیق 

با برنامه ریزي قبلی رعایت می گردد، بلکه تجهیزات  می بخشد. در این  مدرسه نه تنها همگی موارد یاد شده

آموزشی و کمک آموزشی الزم شامل تجهیزات آزمایشگاهی، امکانات فناوري اطالعات و ارتباطات به همراه سایر 

تجهیزات مورد نیاز هر درس، در فضاي کالسی داراي چیدمان است و کالس هاي موضوعی نیز با امکانات مربوط 

در ضمن کافی براي استفاده گروه هاي دانش آموزي هستند با مبلمان آموزشی ویپه اي طراحی و به هر درس که 

ارائه می شوند. به عالوه نیروي انسانی مجرب و ماهري نیز وظیفه ي برنامه ریزي براي استفاده از تجهیزات در 

فع عیوب احتمالی را به کالس هاي درس و رسیدگی به نحوه ي استفاده ي صحیح و نگهداري از تجهیزات و ر

 (. 2004نادینگز، « ) عهده خواهد داشت

موجود بین این کشورها  "فاصله"در کشورهاي جهان سوم، ریشه ي توجه به برنامه ریزي آموزشی را می توان در 

و کشورهاي صنعتی و لزوم از میان برداشتن آن پیدا نمود. قدم اول در از میان برداشتن این فاصله )اقتصادي، 

اجتماعی و فرهنگی(، ریشه کن کردن بی سوادي در این کشورها بود. تصور بر این بود که از بین بردن بی 

به بعد، به سیاست توسعه  70سوادي، همراه با رشد اقتصادي و توسعه است. در این رهگذر، این کشورها، از دهه 

 (. 1171راد در سنین مختلف )کومبز، متوسل شدند یعنی، باز کردن مدارس بیشتر و سواد آموزي اف "مستقیم"

 این سیاست در دو زمینه موفقیتهایی داشته است: 

 افزایش افراد با سواد و جمعیت تحصیلی در گروههاي سنی مختلف -

 باال رفتن بودجه و هزینه هاي آموزش در سطوح مختلف نسبت به تولید ناخالص ملی  -

کیفیت آموزشی و ارتباط الزم نظام آموزشی با محیط بود؛  اما موضوعی که مورد توجه قرار نگرفته بود، مسئله

، که کارایی آن تنها در قالب تغییرات کمی در مکانیسم درونی آن "مستقل"آموزش و پرورش به عنوان نظامی

عملی است، تصور می شد. عدم وجود دید کلی نسبت به آموزش و پرورش و متوجه نمودن برنامه ریزي آموزشی 

 آن، سبب مسائل و مشکالتی در این کشورها گردید که اهم آنها عبارت بودند از: به بعد جمعیتی 
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 شکاف بین عرضه و تقاضاي نظام آموزشی، -

 عدم کارایی محصوالت آموزشی، -

 جدایی محتواي آموزشی با واقعیات و نیازهاي فردي و جمعی، -

 افزایش نابرابریهاي تحصیلی  -

 (.1141آموزش وپرورش با آن مواجه شد )کومبز، بود که "بحرانی"اینها از جمله نشانه هاي 

بدین ترتیب، سیاستی که گمان می رفت مشکالت آموزش و پرورش را حل کند، تبدیل به سیاستی بحران زا شد. 

هسته مرکزي این بحران در عدم جوابگویی نظام آموزشی به نیازهاي اقتصادي، اجتماعی فرد و جامعه بود. از 

یدي بودن سیاستها و برنامه هاي آموزشی در کشورهاي جهان سوم، نظامهاي آموزشی در سوي دیگر، به دلیل تقل

تبدیل شدند: ارائه تصویري جدا از واقعیتهاي  "فرهنگ زدا"تعارض با واقعیتهاي فرهنگی این جوامع، به عاملی 

 بوده است. فرهنگی جامعه توسط مدرسه، در اکثر کشورهاي جهان سوم، از جمله ایران، نمونه بارز آن 

 

 برابري هایی در روابط اساسی- 8 

وقتی مسائل کودکان فقیر مورد توجه قرار می گیرد، فقط گهگاهی روابط خانوادگی شان ذکر می شود. جنبش 

اصالح مدارس تالش می کند تا اهمیت تعامل در خانواده را گوشزد نماید. اما پیرامون کیفیت روابط مورد نیاز 

القی و رشد عواطف کودکان بحث چندانی صورت نمی دهد؛ این قصور نتیجه ي دو عادت براي سالمت فکري، اخ

 اصلی ذهن است: 

نخست، بسیاري از نظریه پردازان تمایلی به سخن گفتن راجع به کیفیت روابط در فرهنگ هاي دیگر نسبت  -

محیط خودشان را ندارند؛  به خودشان را ندارند؛ وقتی کارکنان حرفه اي در توصیف تفاوت و تمایز محیط ها از

وقتی کارکنان حرفه اي در توصیف تفاوت و تمایز محیط ها از محیط خودشان به عنوان محیط هاي محروم یقین 

کنند، امکان حرکتی سالم از تکبر و تمایز محیط ها از محیط خودشان بعنوان محیط هاي محروم یقین کنند، 

 ی بوجود آمده است. امکان حرکتی سالم از تکبر و غرور دوران قبل

دوم، آنکه نظریه هاي سنتی بر جنبه ي عمومی حیات انسان ها توجه داشته اند، نه بر حوزه اي که معموالّ  -

والدین  –لحاظ گردیده است. فمنیست ها اغلب به نظریه پردازي اخالقی بر پایه ي زوج کودک  "خصوصی"

تفاوت بین خصوصی و عمومی کمک شایانی نموده اند. با  پرداخته اند و نظریه پردازان فمنیستی به از بین بردن

این وجود، براي فیلسوفان تعلیم و تربییت جداي از تفکر فمنیستی بندرت اصالّ روابط اساسی مورد توجه قرار 

 گرفته است. 

، به گونه اي شهودي، چنین روابطی حیاتی اند؛ همه به دیده ي تحسین داستان هاي افراد موفق نگاه می کنند
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افرادي که در برابر گرفتاري هاي بزرگ تاب آورده اند. اما پایداري آنان با تشویق والدین یا یک فرد بزرگسال دیگر 

به تعلیم و تربیت میسر گردیده است. در تمام این داستان ها، بزرگساالنی وجود دارند که زمان کافی را براي 

د توانایی هاي کودکان بیان کرده اند و حمایت عاطفی که مراقبت از کودک صرف کرده اند، عقایدشان را در مور

 (.2004براي ادامه ي رشد و اعتماد به نفس کودک ضروري است، از او دریغ نورزیده اند )نادینگز،

یک کودک براي پیشرفت نیاز به دخالت پایدار و غیرعقالنی یک یا چند بزرگسال در مراقبت و فعالیت پیوسته »

قبال آن کودک شیفته باشد، در غیاب چنین شیفیگی آتشینی، بعضی از بزرگساالن باید دارد، شخص باید در 

 1برونفنبرنر«) حداقل به این نکته توجه کنند که این کودک جان سالم به در خواهد برد و فردي شایسته می گردد

 (.554، ص1156، 1برونفنبرنر

راز این تمایلش بخاطر  -او صحبت کند کودک با چشمان نیمه باز خوابیده است، مادرش را انتظار می کشد تا با»

لذت بردن )یا سلطه ي(یک فرد، یا به جهت انجام دادن کاري بخاطر رضایت خودش نیست بلکه بخاطر تجربه 

که ارتباط را « ورزي مشترک در مواجهه با تنهایی شب که آن سوي پنجره نمایان می شود و بیم به تجاوز می رود

 (.  66،ص2،1177می کند )بوبردرست قلب تعلیم و تربیت تلقی 

معلمان فقط حامل رفتارهاي آموزشی، گردانندگان فعالیت هاي کالسی، توزیع کنندگان منابع، سخنران ها و اهل 

انضباط نیستند. روابط در زندگی کودکان فقیر، ضرورتاّ ضعیف تر از روابط کودکان مرفه، نیست. اما بطور واقع 

فقر مالی همراه است، مشخص ساخت. مردم ممکن است با کمی پاداش بسختی کار  بینانه باید فقر روحی را که با

رنج ببرند. ممکن ست به این دلیل که نمی توانند آنچه را  "شخص کمک شده"کنند، ممکن است از حقارت هاي 

ند که براي کودکان شان دوست دارند انجام دهند، احساس درماندگی نمایند و حتی ممکن است، عمیقاّ شک کن

که تالشهاي فرزندانشان در مدرسه نتیجه اي در پی داشته باشد؛ بنابراین حتی جایی که، رابطه را عشق ترسیم 

می پردازند، عمل  "معرفی دنیا"می نماید، والدین فقر ممکن نیست بتوانند همانطور که همتایان مرفه شان به 

از کاهش بی معنایی، تاریکی، ترس و  –اي بوبر کنند. در موارد قهرمانانه، آنان دقیقاّ تحت تأثیر توصیف ه

هستند. بنابراین، ممکن است در زندگی روزمره، والدین فقیر براي فرزندانشان نمودار یک زندگی بی  -سنگدلی

 معنا و یک زندگی درمانده باشند. 

ن نه تنها به عشق در جامعه اي مانند کشور آمریکا که تا این اندازه به موفقیت در مدرسه وابسته است، کودکا

مستمر و مصاحبت گرم بزرگترها نیاز دارند بلکه به بزرگساالنی نیاز دارند که بتوانند بطور مؤثري این دنیا را به 

آنان معرفی کنند. به این دلیل که بسیاري از والدین علی رغم عشق شان، نمی توانند سرمشق هایی که مقصود 

رزندانشان قرار دهند، معلمان باید این وظیفه را در زندگی چنین کودکانی تعلیم و تربیت می باشد را در اختیار ف

                                                   
1 Urie Bronfenbrenner 

2 Martin Buber 
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بعهده بگیرند؛ آنان بایستی همه ي اشخاص را در روابطشان با دانش آموزان عرضه دارند، نه فقط آموزگاران. دانش 

اي آینده ي خود در آموزان، باید امکاناتی را که به مثابه ي سرشت تعلیم و تربیت معرفی شده، امکانات واقعی بر

نظر بگیرند. این ضرورت پیشنهاد می کند که معلمان و دانش آموزان براي چندین سال با یک رضایت متقابل با 

هم بمانند. باید براي رشد اعتماد، زمان صرف شود تا اینکه چندین سال با یک رضایت متقابل با هم بمانند. باید 

ه توجه و آموزش ارائه شده توسط معلم از طرف دانش آموزان با درک و براي رشد اعتماد، زمان صرف شود تا اینک

 (.                          227، ص2004سپاس گزاري همراه گردد )نادینگز،

 

 برابري برنامه درسی-  0

ت فرض کنید که والدین یک خانواده ي بزرگ ناهمگن هستیم. بعضی از فرزندانمان حقیقتاً داراي عالیق و تمایال»

علمی هستند؛ آنان موضوعات معمولی را کامالً جذاب می یابند. بقیه ي فرزندانمان داراي استعداد هاي ماشین 

واري هستند؛ بعضی استعدادهاي هنري دارند، برخی استعدادهاي ورزشی دارند ولی بیشترشان استعدادهاي افراد 

تعلیم و تربیت یکسانی داشته باشند؟ دیویی  (. آیا همه ي آنان باید226، ص 2004)نادینگز،« عادي را دارند

اظهار می دارد آنچه بهترین و خردمند ترین والدین براي فرزند خودشان می خواهند، باید اجتماع براي همه ي 

کودکانش بخواهد. هر ایده ي دیگري براي مدارس کوته بینامه و غیر جذاب است، طبق همین ایده ها عمل 

 رود. کردن، دموکراسی از بین می

 

 نتیجه گیري:

راولز بر این مساله اشاره دارد که ارزش تعلیم و تربیت را باید بر اساس مواردي فراتر از کارایی اقتصادي و رفاه 

اجتماعی مدنظر قرار داد. در توجه به نابرابري ها، دیویی بیان می دارد که ایجاد وبازسازي اجتماع، می تواند روش 

ع باید براي تمام کودکانش آن چه را که بهترین و عاقل ترین ( بیان داشت که اجتما1120مناسبی باشد. دیویی )

والدین براي خودشان می خواهند، بخواهد. در واقع دیویی به یک اشتراک اجتماعی رو در رو اشاره می کند. 

همچنین در مورد برابري در برنامه هاي درسی این موضوع مطرح می شود که آیا تعلیم و تربیت یکسان براي 

آموزان، یک ضرورت دموکراسی است؟ نظرات آدلر و دیویی در این زمینه قابل توجه است. برطبق نظر  تمام دانش

ایشان، تعلیم وتربیت پیرامون شمار مشخصی از استعدادها و عالقه هاي مشخص تشکیل شده و در واقع نقطه 

توسعه یافته است و این  شروع از عالقه هاي فردي است و سپس از طریق پژوهش جدي در مسائل متعارف انسانی

بهترین فرصت براي توفیق یک برابري معنادار براي تمام دانش آموزان است. البته الزم به ذکر است که نقش 

مدارس در این زمینه محدود است. مدرسه نمی تواند براي تمام دانش آموزان فقیر امکانات یکسان درنظر گیرد. 
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دهند تدارک تسهیالت کافی براي همه کودکان، روابط مراقبتی طوالنی بهترین کاري که مدارس می توانند انجام 

مدت که نتیجه ي توسعه ي فکري است و برنامه درسی متفاوت که به طور سلسله مراتبی طراحی  نشده باشد. 

در واقع همان طور که اپل بیان می کند یک برنامه درسی آموزش گري دموکراتیک باید با شناخت موقعیت یابی 

اجتماعی متفاوت و مجموعه فرهنگی در کالس هاي درسی و روابط موثر بین آنها شروع شود. بنابراین برنامه  هاي

ي درسی مبتنی بر شناخت این تفاوت ها که دانش آموزان را در راه هاي مشخص توانمند و غیرتوانمند می کند، 

آموزش، باید به تفاوت هاي فردي میان بنابراین به نظر می آید براي رسیدن به هدف اصلی ضرورت می یابد. 

کودکان توجه نمود و هیچ کس نمی تواند اصل توجه به توانایی هاي مادر زادي را بدون در نظر گرفتن این 

حقیقت که در افراد مختلف متفاوت است، نادیده بگیرد. باید تعلیم و ترتیب در پی از بین بردن  استعدادهاي آنها 

 ن نباشد، بلکه قدمی در راه شکوفایی آن باشد. و یکسان تربیت کردن آنا

 

Analysis of the components of educational justice of view John Rawls 
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2 
Reviews on educational systems of the world shows that justice  has been  concern to  philosophers 

of education. In every society, people generally expect that the educational  system lead to more 

equitable society and  a better social life. This article argues about  justice in education from 

Rawls’ theory of justice. The article develops its argument by analyzing three major objections to 

Rawls’ theory of justice: inequality in the sources, inequality in the relations, and inequality in the 

curriculum. Data collection was based upon the analysis of  documents related to education and  

Rawls’ theory of justice. The findings suggest that  educational justice major for to achieve the 

main goal of education,  pay attention to individual differences among children. Also results are 

discussed within the context of the curricula standards that Is equal education for all students, a 

necessity of democracy. 
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