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 یآموزش عدالت

 مصطفی جوادی دکتر نویسنده:
 دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد :سازمان

 
 

 ،یفکر یهاانیبن از یاریبس اساس و هیپا و شودیم محسوب جامعه در فرد هر یزندگ فصول نیترمهم از لیتحص دوران

 ابعاد در جانبههمه توسعه کی سمت به ستیبایم آموزش. ردیگیم شکل دوران نیا در فرد هر یاجتماع و یاعتقاد ،یاخالق

 و بشر حقوق به احترام توسعه، نیا اهداف از عالوهبه. شود تیهدا یفرهنگ یهابرنامه و رفاه ،عدالت ت،یمعنو ،یبشر اخالق

 یاگونهبه شودیم داده سوق یانسان یواال یهاارزش یسوبه یآدم که است یقیحق تیترب هیسا در. باشدیم یادیبن یهایآزاد

 هاارزش نشیگزبه ابد،ی دست مقام نیا به که یانسان. ببندد کارهب و بدارد دوست رد،یبپذ بفهمد، را هاارزش نیا انسان که

 کی در عالی آموزش یهارسالت نیترمهم از یکی نکهیا به توجه با .شد خواهد شیخو کنندهتیترب و راهنما و پرداخت خواهد

 و استاد است جامعه در انهیجو مشارکت و فعال حضور و یاجتماع یهانقش ،هاارزش رفتنیپذ جهت افراد ساختن آماده کشور

 و یفرد حقوق کنندهنیتضم که یآموزشعدالت  یمبان و اصول با ییآشنا و رشیپذ یبرا الزم یهانهیزم ستیبایم دانشجو

. در گرددیمی محسوب آموزشتحقق عدالت  نهیزمشیپگرایش به عدالت در جامعه . آورند فراهم خود در را هاستآن یاجتماع

 .اندداشته یاژهیوبرای اجرای آن اهتمام  مرداندولت ؛ وسالیان اخیر این مفهوم نمود بیشتری در جامعه داشته است

سویی بین اساتید، دانشجویان و گرایی و همی حاکم شود، موجبات همآموزشی در یک سیستم آموزشزمانی که فرهنگ عدالت  

ارتر آن سیستم متوازن و پاید جهیدرنتو  دهدیمرا به سمت علم محوری سوق  یسازمان جو، سازدیمی را فراهم آموزشکارکنان 

 یارهایمعافراد از امکانات، متناسب با نیازشان است.  یهمه یمندبهره رندهیدربرگی به معنای عام آموزشخواهد بود. عدالت 

و در نظر گرفتن  افرادمیزان تالش  ،نیازشامل استحقاق،  ،یآموزش عدالت ایجاد و یآموزش امکانات از یمندبهره در کنندهنییتع

 هاآن اهم از که ردیگیم قرار یبررسمورد یمختلف یهاجنبه از یآموزشاین راستا عدالت  در .است ویژه افراد یاستعدادها

نگری در برابر توزیع منابع، برخورداری از اساتید شایسته، تناسب بین استاد و دانشجو، یکسان :نمود اشاره موارد نیا به توانیم

 . ...ی، عدم تبعیض سنی، جنسی یا قومی و ...، ارزشیابی عادالنه و آموزشقوانین 
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