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  چکیده
 .عدالت آموزشی همواره کانون توجه متخصصان تعلیم و تربیت بوده است

رشد نظریات فلسفی و آموزشی جدید نیز، به امکان تحقق بیشتر عدالت 
هدف از این مقاله بررسی جایگاه  ؛بر این اساس ده است،کرآموزشی کمک 

گرایی است.  عدالت آموزشی در تحول نظام تعلیم و تربیت مبتنی بر سازنده
عدالت آموزشی را در  ،تحلیلی - پژوهش حاضر با استفاده از روش توصیفی

گرایی دنیاي  دو پارادایم پوزیتیویستی دنیاي مدرن و پارادایم سازنده
نتایج پژوهش نشان داد که اگرچه . دهد یمورد بررسی قرار ممدرن امروز  پست

از پارادایم پوزیتیویسم از طریق قوانین  یريگ عدالت آموزشی در جامعه مدرن با بهره
پذیر و دسترسی همگانی به آموزش تا حدودي تحقق یافت، اما ناکارآمد  عام و تعمیم

گرایی و با  از پارادایم سازنده يیرگ پست مدرن، با بهره ۀبودن آن، سبب شد تا در جامع
نظریه نقادي و با توجه خاص به اصالت انسان و  هاي یريگ استفاده از موضع

فردي او به عنوان یک پارادایم نو ظهور در تعلیم و تربیت، فشارهاي  يها تفاوت
فردي، به مقدار زیادي  يها ناشی از عدم توجه به تفاوت هاي عدالتی یاجتماعی و ب
گرایی  تحول نظام تعلیم و تربیت مبتنی بر سازندهرسد  یبنابراین به نظر م ؛دکاهش یاب

  در عصر حاضر عدالت آموزشی را بیش از پیش تحقق بخشیده است.
  

  .گرایی ، سازندهییگرا عدالت آموزشی، اثبات کلیدي: هاي واژه
 
 
 
 
 
 
 
  
  

Abstract 
Educational justice has constantly been the focus of 
teaching and training experts. Growth of new philo-
sophical and educational theories has provided the pos-
sibility of its realization. Thus; the aim of this article is 
to investigate the position of educational justice in evo-
lution of teaching and training system based on con-
structivism. In this study, the researcher has used de-
scriptive-analytical method to investigate educational 
justice in positivism paradigm of modern world and 
constructivism paradigm of post-modern world. Results 
of this study showed that although educational justice 
in modern society has been realized by utilization of 
positivism paradigm through universal and generaliza-
ble rules and availability of education for all mankind, 
its deficiency has caused that in postmodern society, 
utilization of construction paradigm and using the 
lodgments of criticism theory and giving a special at-
tention to mankind originality and its individual differ-
ences as a newborn paradigm in teaching and training, 
societal pressures and injustices originate from inatten-
tion to individual differences decrease. Thus, it seems 
that evolution of teaching and training system based 
constructivism, has made educational justice to be real-
ized more than before. 
 
Keywords: Educational Justice, Positivism, Construc-
tivism. 
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  مقدمه
عدالت از جمله مفاهیم تاریخی فلسفه سیاسی است که از 

بشر بوده است این مفهوم  يها گذشته تا به امروز، جزء آرمان
بشریت است که بنیان حقوق  ناپذیر ییجدا يها یکی از خواسته

بشر را تشکیل داده است. مفهوم عدالت آموزشی نیز همواره و 
یم و تربیت بوده است در همه اعصار مورد توجه متخصصان تعل

اند تا طراحی  مختلف تالش نموده يها و آنان در طی زمان
انجام دهند که هر چه بیشتر به  يا گونه درسی را به يها برنامه

یادگیري مبتنی بر عدالت محوري سوق یابد.  هاي یهسمت نظر
بر مبناي مفروضات  توان ییادگیري را م هاي یهانواع نظر

کرد تقسیم کرد و در یک طیف گنجاند فلسفی در قالب دو روی
و انتهاي دیگر آن رویکرد  1گرایی ینیتکه ابتداي آن ع

ها بر حوزه آموزش  ، سالها ینیت. عگیرد یگرایی قرار م سازنده
اند و رویکردهاي سنتی به یادگیري و  و پرورش سیطره داشته

رفتارگرایی و شناخت گرایی  هاي یهتدریس را که بر اساس نظر
گرا  . این رویکرد در واقع زیربناي واقعگیرد یدر بر مبوده، 

هستند، در تقابل با این دیدگاه و در آن روي طیف، سازنده 
گرایی قرار دارد که فرض اساسی و بنیادي آن، این است که 
دانش، مستقل از یادگیرنده وجود ندارد، بلکه دانش و یادگیري 

  ).1385مهرمحمدي،  و ماهیتی بنا شدنی دارد (نیکنام
نگاهی به سیر تحول علوم تربیتی، گویاي آن است که پس از 

مدرن، متخصصان با هدف ایجاد  ۀرنسانس و با ورود به جامع
که خواستار  ییها عدالت آموزشی براي خیل انبوه انسان

 يها به طراحی برنامه ،آموزش و عدالت در آموزش بودند
درسی عینی و علمی با استفاده از پارادایم پوزیتیویستی و 

)، این 2000، 2پرداختند (سالتري یانهرفتارگرا يها روش
ها بر اساس قوانین عام و تعمیم پذیر در یادگیري و  برنامه
رفتاري، تقویت،  يها طراحی شد و با استفاده از هدف یستدر

که باید ا رمحتوا، آنچه  يساز طرح درس و تجزیه و ساده
و سپس  می کردند به دقت مشخصشد،  یآموزش داده م

اجزاي متشکله با نظم و ترتیب خطی همراه با بازخورد به 
) و از 1387سرشت،  پاك و (رضایی شد یارائه م یادگیرندگان

درسی را مطالعه  يها که برنامه رفت ییادگیرندگان انتظار م
 ها یتتمامی این فعال را به خوبی فرا بگیرند، اگرچه آنهاده و کر

، اما انجام این کارها پذیرفت یدر جهت تحقق عدالت صورت م
الزم براي انتخاب راستین و  يها متضمن کاهش فرصت

مطابق با  ییها مستقالنه همه آحاد جامعه بود، زیرا وجود برنامه
                                                
1. Objectivism  
2. Slattery 

؛ اما داد ی، عدالت آموزشی را کاهش مپذیر یمقوانین عام و تعم
طراحی  يها پسامدرن، این تفکرات و روش ۀبا ورود به جامع

درسی سنتی مبتنی بر پوزیتیویسم براي مقابله با  يها برنامه
، 3پسامدرن کافی نبود (لوي ۀتغییرات سریع و اساسی در جامع

   .)2001، 5؛ جوناس2001، 4بچمن ؛1990
درسی از رویکردهاي  يها به همین دلیل در طراحی برنامه

پوزیتیویستی استفاده  هاي یتمدرن براي غلبه بر محدود پست
). این 1989، 7مارگولین ؛2001؛ بچمن، 2001، 6شد (فیندلی

دارد  یدرویکرد به عدم امکان تدارك غایی دانش و معرفت تأک
گریزان است  یستیو به همین علت به شدت از مبناگرایی مدرن

پارادایم  ،پسامدرن ۀا ورود به جامع). مقارن ب1999 ،8(فوس
آن با  ۀانتقادي، تفسیر متفاوتی از آموزش و پرورش و رابط

یادگیري، بیشتر با  هاي یطو از اینکه مح کند یجامعه عرضه م
 ،تقاضاهاي نخبگان جامعه رابطه دارد تا با نیازهاي کل آن

 ۀمعزیرا از نظر طرفداران پارادایم انتقادي در جا کند؛ یانتقاد م
جامعه را  یافته مدرن، صاحبان قدرت، بخش سازمان پست

 هاي یاماند و پ کنترل کرده و بر احزاب سیاسی مسلط
(گوتک،  کنند یگروهی را تنظیم م يها الکترونیکی رسانه

  ).84 سرشت، . ترجمه پاك1935
این پارادایم که انسان در عصر دانش را موجودي نقاد، داور، 

، از آنچه منجر به محدود داند یالق ممتفکر، سازنده و حتی خ
. پارادایم انتقادي کند ی، انتقاد مشود یشدن فردیت انسان م

 پردازان یهعالوه بر نقادي به اصالح نیز توجه دارد. از نظر نظر
این پارادایم، باال بردن سطح آگاهی اقشار فرودست به منظور 

نخبه  يها تجهیز کردن آنان براي اقدام به مبارزه با گروه
جامعه امري حیاتی است و سعی دارد که مدارس و کلیه 

یادگیري را به فضاي عمومی دموکراتیک تبدیل  هاي یطمح
 هاي یتکند تا دیدگان نسل جوان به روي حقوق و مسئول

راستین اخالقی، سیاسی، اقتصادي و مدنی خویش باز گردد 
. ترجمه 1935(گیروکس و پیترمک الرن، نقل از گوتک، 

). از این رو پارادایم نقادي، یادگیري را 1384 سرشت، پاك
که به صورتی عادالنه به آگاهی همه اقشار  داند یفعالیتی م

؛ زیرا این پارادایم براي انسان، اصالت و کند یجامعه کمک م
ق و نیازها و سالیق یارزش قایل است و نسبت به عال

                                                
3. Levy 
4. Buchanan 
5. Jonas 
6. Findeli 
7. Margolin 
8. Fuss 
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ه را در زیادي نشان داده و یادگیرند یريپذ ها انعطاف انسان
  .دهد یمرکز یادگیري قرار م

مسئله اصلی در زمینه پرداختن به جایگاه عدالت آموزشی در 
گرایی آن است که  تحول نظام تعلیم و تربیت مبتنی بر سازنده

در دنیاي مدرن پس از رنسانس، متخصصان تعلیم و تربیت با 
رویکرد پوزیتیویستی و هدف برقراري عدالت آموزشی، با 

، به یانهعینی، علمی و رفتارگرا يها ز روشاستفاده ا
نگري، قوانین عام و  ، یک دست سازي، کلیياستانداردساز

اقشار جامعه  ۀیادگیري براي هم –پذیر در نظام یاددهی  تعمیم
پرداختند تا همگان به طریقی عادالنه به آموزش و پرورش 
دسترسی داشته باشند، اما در عمل این عدالت به ستم میانگین 

  مبدل گشت.
و  کند یاگرچه سیطره میانگین در نگاه اول دمکراتیک جلوه م

انبوه مردم  هاي یقهاز شیوه تفکر و سل يا در نفس االمر نشانه
) و این 84سرشت،  ترجمه پاك .1935است (گوتک، 

ظاهري از وجود عدالت است، اما  يا دمکراتیک بودن نشانه
است، آن است  یرذآنچه که در ستم میانگین حقیقتی انکارناپ

که توجه فزاینده به میانگین جامعه در تعلیم و تربیت سبب 
یا چنان گران تمام شود که تنها  همتایی یکه ب شود یم

مند گردند و یا چنان منفور  از آن بهره توانند ینخبگان ممتاز م
(همان منبع)  شوند یجامعه رانده م يها که به کرانه شوند یم

در آموزش  عدالتی یر نهایت سبب بکه این امر نیز خود د
آنچه براي ایجاد عدالت در  رسد یبه نظر م ین. بنابراشود یم

، ایجاد رسد ینظام آموزش و پرورش ضروري به نظر م
تر است، به همین دلیل  گرایانه جدیدتر و انسان هاي یمپارادا

گرایی به وجود  پارادایم انتقادي با پشتیبانی از رویکرد سازنده
تحقق عدالت آموزشی بیش از پیش میسر گردد، این  آمد تا

مقاله با طرح مسئله ناکارآمد بودن پارادایم پوزیتیویستی، سعی 
گرایی در تحقق واقعی عدالت  در برشمردن مزایاي سازنده

آموزشی و پشتیبانی از این رویکرد را دارد بنابراین اهداف و 
  اند از: سؤاالت پژوهش عبارت

  
  ژوهشاهداف و سؤاالت پ

بررسی جایگاه عدالت آموزشی در تحول نظام تعلیم و تربیت 
پژوهشگران در این مقاله  ةمبتنی بر سازنده گرایی، هدف عمد

است. بر اساس هدف ذکر شده این مقاله، به دنبال پاسخ به 
  سؤاالت زیر است:

 مفهوم عدالت آموزشی چیست؟ - 1

ر رویکرد آموزشی مبتنی ب يها آیا عدالت آموزشی در نظام - 2
 محقق شده است؟ ییگرا اثبات

آموزشی مبتنی بر  يها تحقق عدالت آموزشی در نظام - 3
 گرایی چگونه قابل تبیین است؟ سازنده

  
  روش پژوهش

 –پژوهش حاضر از نوع تحقیق نظري و روش آن توصیفی 
 يتحلیلی است. رویکرد پژوهشی نیز کیفی است. روش گردآور

اطالعات، کتابخانه است و شامل شناسایی و مطالعه منابع 
که در زمینه عدالت  ییها علمی موجود از جمله مقاالت و کتاب

، برداري یشاند، ف شده آموزشی و سازنده گرایی نوشته
 يها اطالعات، تجزیه و تحلیل و تفسیر داده يبند طبقه

  گردآوري شده و پاسخ به سؤاالت تحقیق است.
  

  مفهوم عدالت آموزشی چیست؟ - 1سؤال 
آموزش بر اساس استعدادها، مورد  یندر اوایل قرن حاضر، تأم

توجه متخصصان قرار گرفت و از نیمه دوم قرن حاضر، شعار 
تحصیلی مطرح شد، اما  يها عدالت آموزشی و برابري فرصت

خاصی را  يها و روش ها یاستاز زمان س يا در هر برهه
اتخاذ نمودند، عدالت آموزشی در  متناسب با اهداف موردنظر

اخیر، کانون توجه متخصصان تعلیم و تربیت بوده  يها سال
داد)، عدالت در  است، این عدالت شامل، عدالت در منابع (درون

یادگیري است  –یاددهی  هاي یتفرآیند و عدالت در پیامد فعال
). عدالت آموزشی زمانی 1390جویباري،  و (ثناگو، نوملی

که از طریق درون دادها و فرآیندهاي جاري  گردد یمحقق م
در محیط آموزشی، یادگیرندگان قادر باشند به پیامدها یا همان 

  هدف غایی دست یابند (همان منبع).
 ینتأم ،تحقق عدالت آموزشی يها راه ینیکی از مؤثرتر

یکسان براي دسترسی عموم افراد جامعه به  يها فرصت
آحاد انسانی حق دارند از آموزش و پرورش است و همه 

آموزش و پرورش یکسان برخوردار گردند. در جهان کنونی 
پیشرفت اجتماعی، آموزش و پرورش و  يها یکی از شاخص
از آن است. بر همین مبنا کشورها به  يمند چگونگی بهره

 يها خصوص کشورهاي در حال توسعه در صدد ایجاد فرصت
 هستند (عبدوس، برابر دسترسی همگان به آموزش و پرورش

138:1381.(  
برابر،  يها فرصت یاسازيدر واقع عدالت آموزشی به مه

متناسب با نیازهاي ویژه هر فرد اشاره دارد؛ زیرا افراد در 
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دانش، مهارت، توانایی، انواع یادگیري و پیشینه فرهنگی و 
). 3:1384 اند (دهقانی، با هم متفاوت شان ینیازهاي آموزش

برابر جلوگیري، حذف یا کاهش تبعیض بین منظور از فرصت 
افراد از لحاظ جنسیت، نژاد، وضعیت جسمانی، سنی، زبانی، 

  طبقه اجتماعی است.
ها در بعد کالن نوعی نگاه  ، برابري فرصت2001بنت و یدل، 

خواهانه را با خود به همراه دارد که غالباً  انسان گرایانه و عدالت
افته در نظر گرفته به عنوان یک شاخص جامعه توسعه ی

ها و عدالت آموزشی  ؛ اما در بعد خرد برابري فرصتشود یم
 هاي یشهابزار و ساز و کاري است که موجب شکوفا شدن اند

خالق شده و امکان پرورش قابلیت را براي همه به طور 
. فرصت مساوي به موقعیتی اطالق کند یم ینمساوي تأم

گاه ثروت و یا که در آن حتی افرادي که از پای شود یم
که از امکانات و امتیازات ویژه برخوردار  ییها عضویت در گروه

نیستند. امکان تحرك اجتماعی از طریق آموزش و تحصیل را 
  ).1383 دارا باشند (محمدي و دهقان،

عدالت آموزشی  ۀبه دست آمده در زمین هاي یترغم موفق به
با  1990جهانی آموزش براي همه در سال  همایشاعالمیه 

از شکست در تحقق دسترسی و برابري در  يا بیان مقدمه
 يها سال پیش ملت 40آموزش، اعالم داشتند که بیش از 

سراسر دنیا از اعالمیه جهانی حقوق بشر و حق آموزش همه 
  ).2003(یونسکو،  کردند یافراد صحبت م

این است که اگرچه  رسد یبنابراین آنچه به نظر م
 به وسیلۀخاصی براي برقراري عدالت آموزشی  هاي ياستراتژ

 هاي عدالتی یمتخصصان به کار گرفته شده است، اما وجود ب
، ناموفق ها يآموزشی، بیانگر آن است بسیاري از این استراتژ

آموزشی توسط  هاي ياند و نیاز به تغییر نگرش و استراتژ بوده
 رسد یمتخصصان، کامالً مشهود است، در این زمینه به نظر م

و توجه به  یسممدرن با حرکت جوامع از مدرنیته به پست
فردي  يها گرا که براي تفاوت نقادانه و سازنده هاي یهنظر

عدالت را  توان ییادگیرندگان ارزش زیادي قائل هستند، م
  هرچه بیشتر در آموزش ایجاد نمود.

  
آموزشی  يها آیا عدالت آموزشی در نظام -2سؤال 

  محقق شده است؟ ییگرا مبتنی بر رویکرد اثبات
مقارن با ظهور مدرنیسم در نیمه دوم قرن نوزدهم، 

 توان یشناسان رفتارگرا به این نتیجه رسیدند که م روان
رفتارهاي انسانی  تر یرا براي مطالعه و بررسی علم ییها روش

روف شناسی تربیتی مع به کار گرفت. ثورندایک که به پدر روان

در یادگیري و  پذیر یماست، به دنبال یافتن قوانین عام و تعم
رفتاري، تقویت طرح درس  يها تدریس بود و استفاده از هدف

محتوا از جمله پیامدهاي اتخاذ رویکرد  يساز و تجربه و ساده
رفتارگرایی در آموزش و یادگیري بود. در این رویکرد آنچه که 

مشخص و سپس، اجزاء به دقت  شد یباید آموزش داده م
متشکله با نظم و ترتیب خطی همراه با بازخورد به شاگرد ارائه 

و هیچ جزئی تا تکامل شاگرد بر اجزاي پیشین ارائه  شود یم
  .شود ینم

گفت که راهبردهاي آموزشی مدرن براي  توان یبنابراین م
گویی به نیازهاي  طراحی تجارب یادگیرندگان در جهان پاسخ

  .شود یخالصه م» کارایی«ه بهترین صورت در صنعتی ب ۀجامع
توجه متخصصان » ییکارا«یادگیري در مدل  هاي یهنظر

  :کند یذیل معطوف م يها آموزشی را به نکته
ها و حقایق  یادگیري فردي، یادگیري اطالعات، مهارت

ها به منزله منابع اصلی اطالعات،  منزوي، استفاده از کتاب
برنامه «ي ارائه محتواي یادگیري برا يها طراحی فرصت
براي ارائه آنچه که باید یاد گرفته  ییها روش» درسی آشکار

یادگیري و سرانجام اینکه معلمان به  يها شود و نه هدف
که سرعت یادگیري را  روند یبه کار م هایی یسینعنوان تکن

است که در آن یاد  هایی یتو علم مستقل از موقع بردند یباال م
  .شود یگرفته م

گفت که دیدگاه منطبق با  توان یتوجه به مباحث باال م با
، دیدگاهی رفتارگرا بود. در ییگرا اثبات یشناس رویکرد معرفت

بر  توان یاین رهیافت گروهی اعتقاد داشتند که مدرسه را م
مدیریت علمی اداره کرد که فردریک تایلور در  يها طبق روش

 ).1387سرشت،  پاك و صنعت طرح کرده بود (رضایی
زمانی که تیلوریسم از صنعت به آموزش نیز تسري یافت. 

ها درآمدند، سوت  مدارس با اندکی تفاوت به شکل کارخانه
کارخانه جات تبدیل به زنگ مدرسه شد، یونیفرم مدرسه به 

استاندارد شده  هاي جاي لباس کارگران قرار گرفت، آزمون
ه را گرفتند. ها و تولیدات استاندارد در کارخان مدرسه جاي روش

 توان یتولیدي و صنعتی را م يها به اعتقاد تیلور، چون سازمان
تحت حاکمیت قواعد و مقررات درآورد، لذا کاربرد اصول علمی 

و کارایی را افزایش  آورد یتولید را تحت نظم در م هاي یتفعال
  .دهد یم

تمامی مواردي که در باال گفته شد به آن اشاره شد، نشان 
ت که دنیاي مدرن به دنبال برقراري عدالت در دهنده آن اس

به طور عام و عدالت آموزشی به طور خاص  ها ینههمه زم
است، در زمینه برقراري عدالت آموزشی در دنیاي مدرن، 
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گفت که با توجه به  توان یمبتنی بر پارادایم پوزیتیویستی م
رشد سریع جمعیت و افزایش تقاضاي افراد براي داشتن حق 

متفکران جامعه مدرن سعی نمودند، اقداماتی را براي تحصیل، 
برقراري عدالت آموزشی انجام دهند، برخی از این اقدامات 

آموزشی،  پذیر یماند از (یافتن قوانین عام و تعم عبارت
رفتاري،  يها تربیتی، تهیه هدف هاي یتاستانداردسازي فعال
 عینی و علمی، مرتب و منظم نمودن يها استفاده از روش

درسی،  يها محتواي آموزشی با ترتیب خطی، استفاده از کتاب
  ، به کارگیري الگوي کارایی و ...).يا آموزش برنامه

جوابگوي دسترسی  توانست یاگرچه اقدامات یادشده تا حدي م
عادالنه افراد به آموزش و پرورش باشد، اما خود این اقدامات 

و پرورش  در نظام آموزش هایی عدالتی یسبب پدید آمدن ب
مبتنی بر پارادایم پوزیتیویستی شد؛ زیرا یافتن قوانین عام و 

و ... سبب  يبراي تعلیم و تربیت و استانداردساز پذیر یمتعم
اندرکاران امر تعلیم و تربیت و متخصصان، با  تا دست شد یم

آموزشی را  يها تمرکز بر نیازهاي عمده افراد جامعه، نظام
که به سمت میانگین جامعه قرار دارد و  نمایند یطراحی م

میانگین جامعه را که  ة، سیطرنماید یهویت فردي را محدود م
اند،  دهکراز آن به عنوان ستم میانگین یاد  ها یستانسیالیستاگز

 ةاز شیو يا اما در واقع نشانه کند یابتدا دموکراتیک جلوه م
جمه . تر1935انبوه مردم است (گوتک،  هاي یقهتفکر و سل

وار، متاعی که از  توده ۀ) در واقع در جامع84 سرشت، پاك
یا چنان  همتایی یسلیقه میانگین به دور باشد، خریدار ندارد و ب

از  توانند یکه تنها نخبگان ممتاز جامعه م شود یگران تمام م
 يها که به کرانه شود یمند گردند و یا چنان منفور م آن بهره

حالتی  ینمنبع). در چن (همان شوند یجامعه رانده م
یادگیرندگان نیز در مدارس به دلیل اطمینان خاطري که تشبه 

 شوند ی، اغلب همرنگ جماعت مآورد یبه گروه فراهم م
(همان منبع) و این امر نیز خود، فردیت یادگیرندگان را از بین 

  .برد یم
عالوه بر آن، اگرچه استاندارد کردن مؤسسات آموزشی، کارایی 

که نسبت  شود یاجتماعی م ۀ، اما منشأ سلطدهد یش مرا افزای
ها بدگمان و نابردبار  به صفات یگانه فردي و خالقیت انسان

  است (همان منبع).
آموزشی مبتنی بر پارادایم  يها نظام رسد یبنابراین به نظر م

فردي اهمیت کمتري قائل است  يها پوزیتیویستی براي تفاوت
آموزشی به عنوان ظرفیت  يها و فردیت انسانی در این نظام

(سرمدي،  شود ییا توانایی پیوستن به جمع تعریف م
  ).1388زاده،  یمهرعلو  سرشت، صفایی مقدم پاك

به  توانند یبر طبق نظریه تیلوریسم نیز، ارزش اجتماعی نم
اعضاي گروه به صورت تک تک نسبت داده شوند، بلکه فقط 

داده شوند. در  به گروه به عنوان یک کل نسبت توانند یم
نتیجه، نهضت تیلوریسم از بعد نگرش به انسان براي مدیریت 

بر  یدکه در درجه اول تأک کند یآموزشی قواعدي را پیشنهاد م
بازده آموزش و پرورش، تعداد قبولی یادگیرندگان در 

قالبی و  يها درس دارد و استفاده از روش يها کالس
است که بعد پرورش  یداستاندارد آن چنان مورد تأک

، زیرا شاگردان، چیزي گیرند ینظر قرار نم موردیادگیرندگان 
جز مواد خام در فراگرد تولید نیستند، مواد خامی که باید با 

تغییر و تحول  اي شده یینمعیارها و استانداردهاي از پیش تع
  (همان منبع). یابند.

عدالت آموزشی مبتنی بر  هاي یژگیجدول شماره یک و

 .دهد یرا نشان م ییگرا کرد اثباتروی
 ییگرا در رویکرد اثبات رسد یبر طبق جدول باال، به نظر م
خاصی براي برقراري  هاي يدنیاي مدرن، اگرچه استراتژ
صان به کار گرفته شده است، اما عدالت آموزشی توسط متخص

ها بر اساس  فردي، طراحی برنامه يها عدم توجه به تفاوت
غیر قابل  هاي یوهنیازهاي عمده افراد جامعه، استفاده از ش

آموزشی دیگري که در این  هاي عدالتی یانعطاف و سایر ب
، گویاي آن است که براي خورد یدوران همچنان به چشم م

 هاي یمپارادا یريکارگ وزشی نیازمند بهدسترسی به عدالت آم
گرایی و عدالت  ، در زیر به رویکرد سازندهباشیم یم يتر منعطف

  آموزشی مبتنی بر آن پرداخته شده است.

عدالت آموزشی مبتنی بر رویکرد اثبات گریی از  .1جدول 
  دیدگاه نگارندگان مقاله

توجه به دسترسی همگانی افراد به نظام آموزش و پرورش، بدون 
 فردي يها توجه به تفاوت

با  ریپذ میدرسی بر اساس قوانین عام و تعم يها طراحی برنامه
 تمرکز بر نیازهاي عمده افراد جامعه (بر طبق سلیقه میانگین)

غیرقابل انعطاف و ارائه مطالب با ترتیب  يها استفاده از روش
 خطی
استاندارد شده براي همه  يها ارزشیابی با استفاده از آزمون

 یادگیرندگان
موجود و  يها نهیآموزشی از میان گز يها امکان انتخاب فرصت

 استاندارد توسط یادگیرندگان
چاپی به عنوان منبع اصلی اطالعات  يها امکان استفاده از کتاب

 جهت انتقال دانش به همه یادگیرندگان
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تحقق عدالت آموزشی مبتنی بر رویکرد  - 3سؤال 
  سازنده گرایی چگونه قابل تبیین است؟

و تربیت، مدرن، محققان تعلیم  زمان با ورود به دنیاي پست هم
 هاي یتمدرن را براي غلبه بر محدود رویکردهاي پست

 ؛2001 بچمن، ؛2001(فنیدلی،  برند یپوزیتیویستی به کار م
نقادي نیز به انتقاد  پردازان یه). همچنین نظر1989 مارگولین،

از عملکرد آموزش و پرورش مدرنیستی پرداخته و معتقد بودند 
 یدمطیع بودن تأکنظام آموزش و پرورش رسمی بر آموزش 

شناختی، این پارادایم مدرسه را  يها دارد تا بر کسب مهارت
؛ کند یکه در جهت منافع نخبگان عمل م داند یعاملی م

نیستند، بلکه نهادهاي  طرفی یبنابراین، مدارس نهادهاي ب
اي  هو عد رسانند یرا به قدرت م يا سیاسی هستند که عده
آموزشی  عدالتی یاینجا بدر  کنند یدیگر را از آن محروم م

  کامالً مشهود است.
در واقع با ظهور پارادایم انتقادي، محققانی نظیر فیندلی، 

غیرمادي، غیر  ینیب طراحی نظام آموزشی را در چارچوب جهان
 دهند یپوزیتیویستی و با عنوان سازنده گرا، مورد بازبینی قرار م

  ).2001(فیندلی، 
است که بر ساختن دانش  سازنده گرایی یک فلسفه یادگیري

توسط یادگیرندگان به صورت انفرادي یا اجتماعی اشاره دارد 
  ).1381، نقل در فردانش، شیخی فینی، 1992(هین، 

یادگیري کامالً مخالف عقاید سنتی  ةگرایان دربار عقاید سازنده
آموزان  است که در آن حقایق و مفاهیم محدودي به دانش

 تا آن را از بر شود یخواسته م آنهاو سپس از  شود یارائه م
یادگیري با نظري ساده شروع  ةگرایان دربار کنند، عقاید سازنده

  :شود یم
که در آن زندگی  سازند یافراد خود ادراکات خود را از دنیایی م

از وقایع سوق  گیري یجه، آنان را به نتآنهاو تجارب  کنند یم
شناسانه  پیش فرض معرف ینتر ؛ بنابراین، مهمدهد یم

گرایی، آن است که معنا، تابعی از چگونگی ساختن آن  سازنده
  فردي است. يها بر اساس تجربه

با نگاهی به آنچه که در زمینه سازنده گرایی گفته شد در 
که بر اساس این پارادایم، افراد با محیط تعامل نموده  یابیم یم

 نهاآکه بر یادگیري  کنند یو در یک زمینه اجتماعی زندگی م
آموزان به عنوان لوح سفید  ، به عبارت دیگر، دانشگذارد یاثر م

یا ظروف خالی که بایستی پر شوند، وارد کالس درس 
، به سادگی با اطالعات آنهااز پیش موجود  هاي یده. اشوند ینم

(چن،  گردد ی، تعویض نمشود یمعلم ارائه م به وسیلۀجدید که 
از اینکه نظریه تدریس گرایی قبل  )، در واقع سازنده2000

(گالسرفیلد،  براي فهمیدن و یادگیري است اي یهباشد، نظر
)، که در آن فرد، دانش و اطالعات را از بیرون و از 1989

و از زمان رویارویی با موضوع  کند یطریق حواس اخذ م
و فعاالنه به پردازش، تعبیر و  شود ییادگیري، با آن درگیر م

، در این دیدگاه، فراگیر فعال است و پردازد یتفسیر اطالعات م
فعاالنه و با توجه به دانش پیشین خود، دست به تولید دانش 

گرایی با استفاده از  ، زیرا سازندهزند یفردي (اختراع) م
نظریه نقادي، براي انسان اصالت و ارزش  هاي یريگ موضع

عدالت آموزشی مبتنی  هاي یژگیقائل است. جدول شماره دو و

 .دهد ید سازنده گرایی را نشان مبر رویکر
گرایی، نسبت به عالیق،  بر طبق جدول باال، دیدگاه سازنده

زیادي نشان داده و  یريپذ ها انعطاف نیازها و سالیق انسان
 ها یريگ ، این موضعدهد ییادگیرنده را در مرکز یادگیري قرار م

تا جایی  کند یتحقق عدالت آموزشی را بیش از پیش میسر م
فردي خود، عالیق،  يها که یادگیرندگان با توجه به تفاوت

 یريپذ ، در واقع انعطافگیرند یسالیق و نیازهاي خود فرا م
ده تا این پارادایم به گرایی، سبب ش بیشتر در پارادایم سازنده

فردي در یادگیري اهمیت  يها صورتی منعطف براي تفاوت
  قائل شود و عدالت آموزشی را بیش از پیش میسر سازد.

  
  بحثو  گیري یجهنت

گونه که اشاره شد، عدالت از جمله مفاهیم تاریخی،  همان
 يها فلسفه سیاسی است که از گذشته تا به امروز، جزء آرمان

بشر است  ناپذیر ییجدا يها بشر بوده است و یکی از خواسته

عدالت آموزشی مبتنی بر رویکرد سازنده گرایی از  .2جدول 
  دیدگاه نگارندگان مقاله

توجه به دسترسی همگانی افراد به نظام آموزش و پرورش، با 
 فردي يها توجه به تفاوت

با تمرکز بر نیازهاي  ریپذ درسی انعطاف يها طراحی برنامه
 تک افراد جامعه تک

قابل انعطاف یادگیرنده محور و ارائه مطالب  يها استفاده از روش
 به شیوه دلخواه یادگیرنده

منعطف مانند حل مسئله، پروژه  يها ارزشیابی با استفاده از روش
 و ...

آموزشی آزادانه و بدون محدودیت  يها امکان انتخاب فرصت
 توسط یادگیرندگان

، جهت یچاپ ریاز منابع چاپی و غ ریپذ امکان استفاده انعطاف
 تک یادگیرندگان کمک به ساختن دانش توسط تک
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که بنیان حقوق بشر را تشکیل داده است، نهادهاي آموزشی 
نیز یکی از نهادهاي آغازین در همه جوامع بشري بوده است و 

جامعه، پس از خانواده، در  يها اولین مراحل تربیت همه انسان
رو تجربیات عادالنه ، از این پذیرد ینهادهاي آموزشی صورت م

 یرنهاد آموزشی، در ناخودآگاه افراد تأث ینیا ناعادالنه در ا
زندگی انسان نیز  يها گذاشته و ممکن است به سایر جنبه

  تسري یابد.
از این رو پژوهش حاضر که با هدف مطالعه جایگاه عدالت 

گرایی انجام پذیرفت  آموزشی در نظام آموزشی مبتنی بر سازنده
با طرح این سؤال که عدالت آموزشی چیست؟ به در ابتدا 

تشریح مفهوم عدالت و عدالت آموزشی پرداخته شد و مشخص 
برابر،  يها فرصت یاسازيشد که عدالت آموزشی به مه

برابر  يها متناسب با نیازهاي ویژه هر فرد اشاره دارد، فرصت
  .نیز خود از دو بعد قابل بررسی است

گرایانه و  نوعی نگاه انسان ها در بعد کالن برابري فرصت
خواهانه را با خود به همراه دارد که غالباً به عنوان یک  عدالت

. اما در بعد شود یشاخص جامعه توسعه یافته در نظر گرفته م
ها و عدالت آموزشی ابزار و ساز و کاري  خرد برابري فرصت

خالق شده و امکان  هاي یشهاست که موجب شکوفا شدن اند
. کند یم ینپرورش قابلیت را براي همه به طور مساوي تأم

که در آن حتی  شود یفرصت مساوي به موقعیتی اطالق م
که از  ییها افرادي که از پایگاه ثروت و یا عضویت در گروه

امکانات و امتیازات ویژه برخوردار نیستند، امکان تحرك 
ا دارا باشند (محمدي و اجتماعی از طریق آموزش و تحصیل ر

) این موضوع همواره مورد توجه متخصصان 1383دهقان، 
همواره به دنبال تحقق شعار عدالت  آنهاتربیتی بوده است و 

خاصی  يها از زمان از روش يا اند و در هر برهه آموزشی بوده
  اند. براي تحقق عدالت آموزشی استفاده نموده

مدرنیته و رشد جمعیت و در این راستا پس از رنسانس و شروع 
به دنبال آن رشد تقاضاي روزافزون افراد جامعه جهت 

، عدالت را بار دیگر در کانون توجه متخصصان تربیتی یلتحص
قرار داد، این اندیشمندان با هدف برقراري عدالت براي همه 

از پارادایم پوزیتیویستی به دنبال  یريگ افراد جامعه و با بهره
 يآموزشی، استانداردساز پذیر یمو تعمیافتن قوانین عام 

رفتاري، استفاده از  يها تربیتی، تهیه هدف هاي یتفعال
عینی و علمی، مرتب و منظم نمودن محتواي  يها روش

درسی، آموزشی  يها آموزشی با ترتیب خطی، استفاده از کتاب
و به کار گیري الگوي کارایی و... بودند تا بتوانند از  يا برنامه

قه و درخواست عام مردم عدالت آموزشی را برقرار طریق سلی

روي اکثریت جامعه بدون توجه به  یدسازند، در حالی که تأک
و در اقلیت  باشند یافرادي که داراي استعدادهاي ویژه م

در آموزش را رواج داد و  عدالتی یهستند، در واقع نوعی ب
افرادي که از  يها میانگین سبب شد تا به خواسته یطرهس
واست میانگین دور است پاسخی داده نشود و این افراد به خ

جامعه رانده شوند، این امر نیز خود گواهی بر عدم  يها کرانه
توجه به برقراري عدالت صحیح، در امر آموزش است؛ بنابراین 
اگرچه دنیاي مدرنیته با شعار برقراري عدالت همراه است، اما 

اگر چه در نگاه اول  عدالت مبتنی بر پارادایم پوزیتیویستی
 يا اما این دمکراتیک بودن نشانه کند یدمکراتیک جلوه م

ظاهري از وجود عدالت است، در واقع آنچه در حقیقت میسر 
فردي  يها در تفاوت هایی عدالتی ی، بروز بشود یم

هاست. لذا براي برقراري عدالت آموزشی واقعی نیازمند  انسان
به همین دلیل پارادایم ، یمهست يتر منعطف هاي یمپارادا

انتقادي با پشتیبانی از رویکرد سازنده گرایی درصدد برآمد تا 
  عدالت آموزشی را تحقق بخشد.

تحقق عدالت آموزشی در نظام آموزشی مبتنی بر  ۀدر زمین
گرایی با استفاده از  گفت، سازنده توان یسازنده گرایی م

انسان  نظریه نقادي، براي انسان و اصالت هاي یريگ موضع
ارزش قائل است و نقش یادگیرنده در فرایند یادگیري را به 

، او باید قادر باشد اطالعات داند یدانش م یدکنندةمثابه تول
 یده را انتخاب کرده و آن را در یک چارچوب سازمان یازموردن

نماید و سپس به ساختار دانش موجود خود طوري پیوند دهد 
له آن را مورد استفاده قرار حل مسئ هاي یتکه بتواند در موقع

گرایی نوع نگاه به  )، در واقع در سازنده1999دهد (الي، 
انسان، دیگر به مثابه لوح سفید که منتظر نقش بستن از بیرون 

و این پارادایم به منظور برقراري عدالت هر چه  یستاست ن
بیشتر در نظام آموزش و پرورش، سعی دارد با انتقاد از 

ایانه که بدون در نظر گرفتن نیازها، عالیق، رفتارگر يها روش
انگیزش، خالقیت و ابعاد انسانی، در پی یافتن الگوي واحد و 

و به جاي  دهد یقوانین ثابت و کلی بود را مورد انتقاد قرار م
پوزیتیویستی که مبتنی بر سلیقه  يبر استانداردساز یدتأک

ختلف اکثریت است، سعی دارد به عالیق، نیازها و سالیق م
ها اهمیت دهد. در این پارادایم به منظور رعایت بیشتر  انسان

 ییدعدالت آموزشی، گوناگونی فرهنگی و فردي یادگیرندگان تأ
برابر  يها تا براي همه افراد جامعه فرصت شود یو ترغیب م

براي دستیابی به عدالت آموزشی که همواره مورد خواست بشر 
د. این پارادایم همچنین بوده است به طور واقعی فراهم گرد

را که به افرادي که  هایی عدالتی یفشارهاي اجتماعی و ب
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و امکان  برد یمطابق با سلیقه میانگین نبودند را از بین م
به  آنهابرابر براي  يها فعالیت آزادانه را با استفاده از فرصت

  .آورد یوجود م
نتیجه گرفت که تحول  توان یبا توجه به آنچه که گفته شد م

مدرن که با  ۀدر نظام تعلیم و تربیت در طول زمان از جامع
کمتر منعطف پوزیتیویستی همراه بود به سمت  هاي یمپارادا

گرایانه و  تر انسان منعطف هاي یممدرن که با پارادا دنیاي پست
که عدالت آموزشی که  شود یسبب م گرا همراه است، سازنده

 ۀورتی ناکارآمد به وجود آمده بود در جامعدر جامعه مدرن به ص
مدرن به مقدار زیادي تحقق یابد، بنابراین تحول نظام  پست

گرایی در عصر حاضر عدالت  تعلیم و تربیت مبتنی بر سازنده
  آموزشی را بیش از پیش تحقق بخشیده است.
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