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 هقذهة:
مػػػرت العدالػػػة االجتماعيػػػة بمرانػػػؿ تهػػػور انتامػػػت بتػػػا مػػػف كونتػػػا فكػػػرة يتنػػػدث عنتػػػا 
الكتاب بشكؿ عابر أوسهني إلى نظرية متكاممة تتصؿ بالمتغيرات السياسية واالجتماعيػة 
واالقتصػػػادية فػػػي المجتمػػػها كمػػػا أنتػػػا شػػػره الـه لمتنميػػػة بمػػػا تضػػػم  مػػػف مبػػػاديء ناػػػوؽ 

 نمية المستدامةا اإلنساف والمساواة والمشاركة والت
وبػػالر ـ مػػف النجػػاح النسػػبي الػػلي نااتػػ  النمػػالج اإلنماايػػة التاميديػػة الااامػػة عمػػى دعػػـ     

خػػػػػعؿ العاػػػػػود الاميمػػػػػة الماضػػػػػية لػػػػػـ يامػػػػػر نجاًنػػػػػا فػػػػػي درء ا همػػػػػات االقتصػػػػػادية  النمػػػػػو
واالجتماعية، ومػه تفػاقـ الفاػر والمشػاكؿ االجتماعيػة واالقتصػادية بػيف االختصاصػييف فػي 
إهػػػار سػػػعيتـ إلػػػى تنميػػػة تتسػػػه لمهيػػػد مػػػف العدالػػػة االجتماعيػػػة الناجػػػة إلػػػى أدوات شػػػاممة 
وجامعة لمعالجة الاضايا االقتصادية واالجتماعية، فإنػ  يمكػف اعتبػار التعمػيـ وسػيمة متمػة 

 إلعماؿ مبادئ العدالة االجتماعية وتنايؽ تنمية تضمف مصالح أشد الفاات عوًهاا
االجتماعيػة، والعدالػة االجتماعيػة فػي التعمػيـ، وللػؾ باعتبارهمػا  فتتعدد تعريفات العدالػة

 أهػـ مف أهـ المفاهيـ في العمـو االجتماعية نظًرا الرتباهتا بالبشرا كما أف التعمػيـ يشػكؿ
 شػرااح لجميػه فػالتعميـ نػؽ أساسػي االجتماعيػة، العدالػة لتنايػؽ الاهاعػات المجتمعيػة

 كافػة عميػ  مػا نصػت اإلنسػاف، وهػلا نيػاة فػي ولػىا  ا ساسية وخاصة لممرنمة المجتمه
 المجتمػه كافػة التعمػيـ  فػراد تػوفير ضػرورة عمػى وأكػدت والمعاهػدات الدوليػة، المواايػؽ
شخصػية  تشػكيؿ لضػرورت  فػي وللػؾ التعمػيـ مػف فػرد نرمػاف أي ينػؽ وال إلهاميػة، بصػورة
أمػا بالنسػبة مجتمعػ  وتنضػر ا  تهػور ااافتػ  عمػى وانعكػا  مسػتابم  وضػماف اإلنسػاف

لمفتـو العدالة االجتماعية فػي التعمػيـ فتومفتػـو تػـ هرنػ  فػي مختمػؼ االتجاهػات الفكريػة 
 والفمسفية عمى مستوى العالـ، كما أن  مفتـو ماار منل البدايات ا ولى  ي نظاـ تعميميا 

كانػػػت درجػػػة  كمػػػا يعػػػاني بعػػػض ا فػػػراد والجماعػػػات فػػػي العديػػػد مػػػف بمػػػداف العػػػالـ، أًيػػػا
تادمتا، مف نرماف بالغ ومستمر فػي مجػاؿ التعمػيـ يضػعتـ عمػى هػامت المجتمػه، بنيػث 
كمػػاؿ  تاػػؿ فرصػػتـ فػػي االلتنػػاؽ بالمدرسػػة أوبػػدء التعمػػيـ المدرسػػي فػػي السػػف المناسػػبة أوا 
مرنمػػة كاممػػػة مػػف التعمػػػيـا فػػػي نػػيف تهيػػػد انتمػػاالت تػػػركتـ المدرسػػػة بمسػػتويات أقػػػؿ مػػػف 

النرماف مف التعميـ لي  فاه مف دالاؿ النرمػاف االجتمػاعي فػي نػد التنصيؿ الدراسيا ف
نما هوأيًضا سبب ونتيجة لمتتميت، كما يعد مػف العوامػؿ الاويػة المؤديػة إلػى تناقػؿ  لات ، وا 

 (اi) النرماف عبر ا جياؿ
 واقتصػاديًّا اجتماعيًّػا المتمشػيف وا هفػاؿ الكبػار انتشػاؿ تتػيح قويػة أداة التعمػيـ ويماػؿ

 العمػؿ منركػات أهػـ مػف كمػواهنيفا التعمػيـ الكاممػة المشػاركة لتػـ يمكػف الفار بنيثمف 
 (اii) المشترؾ الفار وتعهيه الرخاء إلنتاء
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لللؾ تعد الععقة بيف التعمػيـ والعدالػة االجتماعيػة ععقػة واياػة ومتبادلػة، فنظػاـ التعمػيـ 
العدالػػػة فػػػي هيكمػػػ  يعكػػػ  إلػػػى نػػػد كبيػػػر الخصػػػاام الرايسػػػة لممجتمػػػه، فػػػإل تميػػػه بعػػػدـ 

االقتصػػادي واالجتمػػاعي فػػإف النظػػاـ التعميمػػي سػػينهوي عمػػى قػػدر كبيػػر مػػف التفػػاوت فػػي 
الفرم التعميمية والعك  صنيح أيًضاا والتعميـ بدور  يػؤار فػي هيكػؿ التفػاوت الاػااـ  نػ  
ـ   يعمؿ عمى انتااؿ ا وضاع االقتصػادية والمكانػة االجتماعيػة مػف جيػؿ إلػى جيػؿ، ومػف اػ

عيد إنتاج التفاوت الاااـ أوالعك ، ويمكف أف يستـ مف خعؿ النراؾ مػه فاػات اجتماعيػة ي
 (ا  iiiأعمى في تنسيف ا وضاع االقتصادية واالجتماعية لمهباات والفاات المستضعفة )

كمػػا تتضػػح أهميػػة دور التعمػػيـ فػػي مػػدى تناياػػ  لمعدالػػة االجتماعيػػة مػػف خػػعؿ إعػػادة  
إنتاج الفروؽ بيف الشرااح أوالهباػات االجتماعيػة أومػف خػعؿ تاريػب فجػوة التميػه والتمػايه 
بػػيف الفاػػات االجتماعيػػةا وامػػة شػػواهد متهايػػػدة تؤكػػد عمػػى أف هػػل  الععقػػة عّميػػة وسػػػببية، 

بػػػللؾ أنػػػد أهػػػـ الماومػػػات الرايسػػػية فػػػي السياسػػػة التعميميػػػة فػػػي أي يعػػػد و ويمكػػػف عكسػػػتاا 
مجتمػػها وتعػػػد العدالػػة بوصػػػفتا الفػػرم المتكافاػػػة منًكػػا رايًسػػػا لمسياسػػة التعميميػػػة، إل يػػػتـ 

 (اivالنكـ عمى مدى فعاليتتا مف خعؿ مدى اقترابتا أوابتعادها مف العدالة االجتماعية )
نايػػػؽ نػػػراؾ اجتمػػػاعي واقتصػػػادي قػػػوي يعػػػهه وممػػػا سػػػبؽ يتبػػػيف، أهميػػػة التعمػػػيـ فػػػي ت

المتػػػارات والاػػػدرات ويواجػػػ  المشػػػكعت ويعػػػهه التنميػػػة الشػػػاممة والمسػػػتدامة وياضػػػي عمػػػى 
نيػث إف قضػية العدالػة االجتماعيػة فػي التعمػيـ أسباب العوه والتفاوت بيف أفػراد المجتمػها 

ف اختمفػت معهيػات ال تهاؿ تماؿ مشكمة رايسية مف المشػكعت التػي تواجػ  أي مجتمػه، وا  
 السياؽ السياسي واالقتصادي واالجتماعي اللي تهرح في ا

وبنػػاًء عمػػى للػػؾ يسػػتـ التعمػػيـ فػػي تنايػػؽ العدالػػة االجتماعيػػة مػػف خػػعؿ إتانػػة فػػرم 
التعمػػػيـ لمجميػػػه بغػػػض النظػػػر عػػػف أوضػػػاع اجتماعيػػػة أواقتصػػػادية أونوعيػػػة أوديموجرافيػػػة، 

نػة مػف التمييػه بػيف المػواهنيف فػي النفػال لكػؿ بمعنى السعي إلى التاميؿ بأقصػى درجػة ممك
فػػػرم التعمػػػيـ عمػػػى أسػػػا  المسػػػتوى االقتصػػػادي أومنػػػؿ اإلقامػػػة أوالنػػػوعا ونيناػػػل يعتمػػػد 
النراؾ االجتماعي عمى الكفاءة ولي  عمػى االنتمػاء العػاامي أودرجػة الاػراء أوالنفػول أو يػر 

 الفرديةاللؾ مف المعايير ا ولية التي ال تظتر مف خعلتا الكفاءة 
ويتضػػح ممػػا سػػبؽ، أنػػ  مػػف الشػػروه المتمػػة التػػي تػػؤدي إلػػى نجػػاح التعمػػيـ فػػي إنجػػاه 
النػػػراؾ االجتمػػػاعي الموضػػػوعي وبالتػػػالي السػػػير قػػػدًما تجػػػا  العدالػػػة االجتماعيػػػة فػػػي أي 
مجتمػػه هوقػػدرة كػػؿ الفاػػات االجتماعيػػة عمػػى النفػػال لفػػرم التعمػػيـ أواًل، اػػـ التمتػػه بخدمػػة 

جيدة تمكف الهالب مف النصوؿ عمى فرم عمؿ مسػتابًع مػف نانيػة  تعميمية لات نوعية
اانيةا كما يندث تكامؿ الععقة بيف العدالة االجتماعية والتعميـ فكػًع منتمػا يعػهه ا،خػر، 

 ويسعى إلى تاديـ الفرم المتكافاة لمجميه بما يعهه التنمية المتكاممة لممجتمها
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 هشكلة الاحث وتساؤالته:
الػػػة االجتماعيػػػة بشػػػكؿ عػػػاـ، والعدالػػػة االجتماعيػػػة فػػػي التعمػػػيـ بشػػػكؿ يعػػػد مفتػػػـو العد

خػام مػف الموضػوعات التػي شػغمت البػانايف مػف مختمػؼ االتجاهػات والفمسػفات التربويػػة 
الاديمػػة والمعاصػػرةل وللػػؾ  ف مفتػػـو العدالػػة مفتػػـو متهػػور ومتجػػدد ويكتسػػب مضػػاميف 

لنياةا وعمى الػر ـ مػف تهػور المفتػـو جديدة واسعة كمما تهور المجتمه، وهادت تعايدات ا
وتنوعػػ  إال أف هنػػاؾ العديػػد مػػف أوجػػ  الاصػػور فيمػػا يتعمػػؽ بالعدالػػة االجتماعيػػة وتهبياتػػا 

 في التعميـا 
فاػد بػػدأت سياسػات الميبراليػػة الجديػدة تتجمػػى بوضػػوح مػف خػػعؿ نػث ا  مبيػػة السػػاناة 

االقتصػػادي فػػي نػػيف أف  فػػي المجتمػػه عمػػى تاػػديـ التضػػنيات بنجػػة النفػػاظ عمػػى التػػواهف
النتيجة تتمخم فنسب في توليد أقصى ا رباح لصالح أقمية ضػايمة، فػي تػهامف مػه تفػاقـ 
آاػػػار ا همػػػات الماليػػػة المتعاقبػػػة منػػػل تسػػػعينيات الاػػػرف الماضػػػي، ونظػػػًرا لموضػػػعية الراهنػػػة 

يػة لمبمداف العربية في ظؿ سػيادة هػل  السياسػات أصػبنت مرادفػة لمضػعؼ والتامشػية والتبع
واإللعػػػاف وأف تفػػػاقـ ا وضػػػاع االقتصػػػادية واالجتماعيػػػة فػػػي البمػػػداف العربيػػػة يعهػػػي دلػػػيًع 
أخر عمى الضرورة الممنة الستشراؼ النمالج البديمة مف الميبرالية الجديدة في أفػؽ مػا بعػد 
الربيػػه العربػػػي مػػػف خػػػعؿ التمييػػػه الصػػػاـر بػػيف ا نظمػػػة الميبراليػػػة الجديػػػدة المتيمنػػػة اليػػػـو 

 (اv)اـ الميبرالي االجتماعيوالنظ
ا ٕٜ٘ٔففي مصر وخػعؿ الخمسػينيات والسػتينيات مػف الاػرف الماضػي بعػد اػورة يوليػو

قامػػت السياسػػات الوهنيػػة بػػدور أكبػػر فػػي بنػػاء العدالػػة االجتماعيػػة والمسػػاواة، بػػؿ والتركيػػه 
ت عمى المػواهنيف ا كاػر فاػًرا، سػواء عمػى المسػتوى االجتمػاعي أواالقتصػاديا كمػا نرصػ

عػػػػادة توهيػػػػه الػػػػدخؿ  أيًضػػػػا عمػػػػى تنايػػػػؽ التنميػػػػة وتأسػػػػي  مشػػػػروعات البنيػػػػة ا ساسػػػػية وا 
 ا(vi) والاضاء عمى التمايه الشديد بيف هباات المجتمه

اػػػـ مػػػه بػػػهوغ نجػػػـ الرأسػػػمالية الغربيػػػة وهيمنتتػػػا عمػػػى معظػػػـ المنهاػػػة، واسػػػتتباع للػػػؾ  
، اػػػـ مػػػيعد الرأسػػػماليات بموجػػػة العولمػػػة فػػػي المرنمػػػة العناػػػة كتهػػػور هبيعػػػي لمرأسػػػمالية

العمعقة العابرة لمااراتل مه هل  التهورات انػدنرت الدولػة الاويػة، وتراجعػت نيويتتػا أمػاـ 
مصالح هل  الشركات العالمية الكبرى وكاف مف الهبيعي أف ينػت  عػف تهػورات الرأسػمالية 

ضػعؼ والعولمة هػل  أعػراض جانبيػة وتنػديات اجتماعيػة واقتصػادية تعصػؼ بالهباػات ا 
وا كار فاًراا ولـ تستهه هل  الدوؿ أف تواج  تمؾ التنػديات، بػؿ إنتػا ربمػا تخاللػت بشػكؿ 
واضػح عػػف دورهػا االقتصػػادي فػػي التنميػةا أمػػا دورهػا االجتمػػاعي فاػػد أوكمػت معظمػػ  إلػػى 
مؤسسات المجتمه المدني التي لـ تعهتا الدولة النرية والصعنيات العهمػة لمتمكػيف، بػؿ 

وهكػػلا  هيػػة الدولػػة ممػػا أصػػابتا بدرجػػة كبيػػرة مػػف العجػػه والمندوديػػة فػػي التػػأايركبمتتػػا بمرك
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نجػػػد أف الهباػػػات ا فاػػػر تنصػػػؿ عمػػػى التعمػػػيـ مػػػنخفض الجػػػودة الػػػلي يكػػػر  المهيػػػد مػػػف 
الفاػػر، بينمػػا الهباػػات ا كاػػر  نػػى تنصػػؿ عمػػى التعمػػيـ ا عمػػى جػػودة الػػلي يكػػر  المهيػػد 

 ا(vii) مف الغنى
ومػػػف خػػػعؿ مػػػا سػػػبؽ، قامػػػت السياسػػػات المصػػػرية بتهبيػػػؽ مفػػػاهيـ مختمفػػػة ومختمهػػػة  

وتوفيايػػػة فػػػي سػػػبيمتا لتنايػػػؽ مفتػػػـو العدالػػػة االجتماعيػػػة فػػػي التعمػػػيـ دوف وعػػػي ل صػػػوؿ 
الفكريػػػة لتػػػل  المفػػػاهيـ ممػػػا أوجػػػد نالػػػة مػػػف المغػػػه الفكػػػري والغمػػػوض نػػػوؿ المفتػػػـو فػػػي 

ه الاػػػراءات المختمفػػػة لػػػ ، لػػػللؾ فػػػإف العػػػودة إلػػػى السػػػانة التربويػػػة المصػػػرية نتيجػػػة الخػػػتع
أصوؿ تمؾ المفاهيـ والتمييه بينتا ضرورة في إرساء مفتـو لمعدالة االجتماعيػة فػي التعمػيـ 

 يناسب النالة المصرية ويعبر عف اوابتتاا
وبالتالي يتضػح، وجػود مشػكمة فػي الكتابػات والسياسػات التربويػة المصػرية نػوؿ مفتػـو 

االجتماعية سواء باالختهاؿ أوبالتكري ، كما أف تهوير العممية التربويػة التػي متـ كالعدالة 
تسػػعى إلػػى اهدهػػار ورفاهيػػة اإلنسػػاف فػػي ناجػػة إلػػى مفتػػـو متعػػدد الجوانػػب أوسػػه وأشػػمؿ 

 مما هرح مف مفاهيـا
 لذلك تسعى الدراسة إلى اإلجابة عن السؤال الرئيسي التالي:

ة في التعميم المصري في ضوء بعض االتجاىات "كيف يمكن تحقيق العدالة االجتماعي
 الفكرية"؟

  :ويتفرع مف السؤاؿ الرايسي مجموعة مف التساؤالت الفرعية التالية
مػػػػػا المشػػػػػكعت والتنػػػػػديات التػػػػػي تعػػػػػوؽ تنايػػػػػؽ العدالػػػػػة االجتماعيػػػػػة فػػػػػي التعمػػػػػيـ   -ٔ

 المصري؟
الفكريػػة مػا خصػػاام مفتػـو العدالػػة االجتماعيػة فػػي التعمػيـ مػػف منظػور االتجاهػػات   -ٕ

 المختمفة؟
 ما خصاام مفتـو العدالة االجتماعية في التعميـ المعاـ لمنالة المصرية؟  -ٖ

 أهذف الاحث:

 يسعى البنث إلى تنايؽ ا هداؼ التالية:
رصػػػػد التناقضػػػػات الااامػػػػة فػػػػي السياسػػػػات التعميميػػػػة المصػػػػرية فػػػػي مجػػػػاؿ العدالػػػػة   -ٔ

 االجتماعيةا
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أصػولتا الفكريػة( ومػا بينتػا مػف تناقضػات  التأصيؿ الفكػري لتمػؾ التناقضػات )تنديػد  -ٕ
 فمسفيةا

إرساء مبادئ عامة تساعد عمى بمػورة صػيغة مصػرية لمفتػـو العدالػة االجتماعيػة فػي  -ٖ
 االتجاهات الفكرية المختمفةا

 أهوُة الاحث:
االستفادة مف االتجاهات التربوية المختمفة في معرفة ا صوؿ الفكريػة لمفتػـو العدالػة  -ٔ

 االجتماعيةا
يفيػػد الاػػااميف عمػػى التعمػػيـ فػػي إرسػػاء مبػػاديء عامػػة لمفتػػـو العدالػػة االجتماعيػػة قػػد  -ٕ

 يناسب النالة المصرية ويعبر عف اوابتتاا
 هٌهج الاحث:

 Philosophical) الفمسػفي التنميػؿ وأسػموب  المػنت  الوصػفي البنػث يسػتخدـ
Analysis)  جػيم   ينظػر ويميػاـ وتوضػينتال نيػث ا فكػار معػاني لتنديػد فتػوأداة

(William James) بتػدؼ الفمسػفية الخعفػات أداة لتسوية باعتبار  الفمسفي التنميؿ إلى 
 لمتفكيػر هووسػيمة الفمسػفي أف التنميػؿ(Decarte)ديكػارت  العػاـ، كمػا يعتاػد النفػه تنايػؽ
 (اviiiالعمـو ) ناااؽ عف ولمبنث صنينة، بصورة

ا سػػموب ا كاػػر معءمػػة لهبيعػػة نيػػث تػػـ اختيػػار أسػػموب التنميػػؿ الفمسػػفي باعتبػػار  
البنػػػث بتػػػدؼ الػػػربه بػػػيف الاضػػػايا الفمسػػػفية المختمفػػػة، واالتجاهػػػات التربويػػػة الندياػػػة، مػػػف 
خػػعؿ تعػػرؼ المعمػػح العامػػة لمفتػػـو العدالػػة االجتماعيػػة فػػي بعػػض ا تجاهػػات التربويػػة 

 .واالستفادة من  في مجاؿ التعميـ المصري
 هصللحات الاحث:

 االجتماعية:العدالة 
يعتبر مفتـو العدالة االجتماعية في ند لات  قيمة إنسانية لكونػ  مػف متهمبػات عمميػة 
التنميػة فتوضػروري لتنايػؽ االسػتارار االجتمػاعي وتاويػة الشػعور باالنتمػاء واليجػاد الػدافه 
إلػػػػػى اإلنجػػػػػاه ومػػػػػف اػػػػػـ، ال تػػػػػهاؿ النظػػػػػرة لتنايػػػػػؽ المسػػػػػاواة بػػػػػيف ا فػػػػػراد هولػػػػػب العدالػػػػػة 

عية، كما أف مبدأ العدالة االجتماعية وجوهر  تمكيف وتػوفير وتنايػؽ تكػافؤ الفػرم االجتما
تنايًاػػا فعمًيػػاا كمػػا ينتػػاج أف ينصػػؿ كػػؿ فػػرد عمػػى نصػػيب متكػػاف  مػػف نػػؽ التعمػػيـ ونػػؽ 
العمػػػؿ ونػػػػؽ كػػػػؿ فػػػػرم النيػػػػاة وفًاػػػا الخػػػػتعؼ انتياجػػػػات ا فػػػػراد االجتماعيػػػػة والهبايػػػػة 

فػػػة الخػػػدمات النياتيػػػة )تعمػػػيـ وصػػػنة وعمػػػؿاااا(، وكػػػؿ والااافيػػػة واالقتصػػػادية وتػػػوفير كا
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االنتياجات ا ساسية لإلنساف كما تاررها كافة المواايؽ والاوانيف الدولية في نمايػة ناػوؽ 
 (ا  ixاإلنساف لتنايؽ النجـ ا ماؿ لمعدالة االجتماعية )

 ا عبػاءهوتوهيػه  االجتماعيػة لمعدالػة تعريػؼ أفضػؿ أف (Miller) ميمػر كمػا يعتاػد 
 توهيػه الاػروات نمػولج عمػى هػلا التركيػه فيشمؿ بيف أفراد المجتمه، والمهايا بصورة عادلة

 وياػـو الاػروات والػدخؿا توهيػه عمػى فاػه االقتصػار مػف بػدالً  لمعدالة المادية  ير وا بعاد
 لمعدالػة، الماديػة  يػر الاػروات، وا بعػاد توهيػه دمػ  عمى االجتماعية لمعدالة التصور هلا

 المادية  ير ا بعاد مفاهيمي واندا وتتجاوه نمولج في والاتر بالتيمنة المتصمة وا بعاد
والتاػديرا  االنتػراـ عمػى النصػوؿ مف أجؿ الكفاح أهمية عمى وتؤكد الدخؿ، توهيه لمعدالة

صػوتًا  مػنتـ المتمشػيف وبخاصػة أفػراد المجتمػه جميػه مػنح والتاػدير وياصػد بػاالنتراـ
ضػفاء السياسػي، وفػي المجػاؿ اإلعػعـ وسااؿ في أنفستـ عف لمتعبير  والكرامػة االنتػراـ وا 
 فيػ ، يعيشػوف الػلي والعػالـ المجتمػه فػي واالعتػراؼ بػأهميتتـ معتػـ، التعامػؿ آليػات عمػى

 (ا  xالواقه المعات ) تهوير في مساهمتتـ وتادير
التػػي ينتفػػي فيتػػا فيعػػرؼ إبػػراهيـ العيسػػوي العدالػػة االجتماعيػػة عمػػى أنتػػا:  تمػػؾ النالػػة 

الظمػػـ واالسػػتغعؿ والاتػػر والنرمػػاف مػػف الاػػروة أوالسػػمهة أومػػف كميتمػػا، والتػػي يغيػػب فيتػػا 
الفاػػػر والتتمػػػيت واإلقصػػػاء االجتمػػػاعي وتنعػػػدـ فيتػػػا الفػػػروؽ  يػػػر المابولػػػة اجتماعًيػػػا بػػػيف 
 ا فػػػراد والجماعػػػات وا قػػػاليـ داخػػػؿ الدولػػػة، والتػػػي يتمتػػػه فيتػػػا الجميػػػه بناػػػوؽ اقتصػػػادية
واجتماعية وسياسية وبياية متساوية ونريات متكافاة وال تجور فيتا ا جياؿ الناضرة عمػى 
ناػوؽ ا جيػاؿ المابمػة، والتػػي يعػـ فيتػا الشػعور باإلنصػػاؼ والتكافػؿ والتضػامف والمشػػاركة 
االجتماعيػػػة، والتػػػي يتػػػاح فيتػػػا  فػػػراد المجتمػػػػه فػػػرم متكافاػػػة لتنميػػػة قػػػدراتتـ وممكػػػػاتتـ 

تـ مػػف مكامنتػػا ولنسػػف توظيػػؼ هػػل  الاػػدرات والهاقػػات بمػػا يػػوفر لتػػؤالء وإلهػػعؽ هاقػػات
ا فػػػراد فػػػرم النػػػراؾ االجتمػػػاعي الصػػػاعد، وبمػػػا يسػػػاعد المجتمػػػه عمػػػى النمػػػاء والتاػػػدـ 
المسػتداـ، وهػػي أيًضػػا النالػة التػػي ال يتعػػرض فيتػػا المجتمػه لعسػػتغعؿ االقتصػػادي و يػػر  

ويتمتػػه باالسػػتاعؿ والسػػيهرة الوهنيػػة عمػػى  مػػف آاػػار التبعيػػة لمجتمػػه أومجتمعػػات أخػػرى،
 (اxiالارارات االقتصادية واالجتماعية والسياسية )

وتػػرى ا مػػـ المتنػػدة أف العدالػػة االجتماعيػػة مبػػدأ مػػف مبػػادئ التعػػايت السػػممي الػػلي 
لى تنايػؽ المسػاواة بػيف الجنسػيف أوتعهيػه  يتناؽ في ظم  االهدهارا ومػف اػـ فعنػدما تػدعوا 

صمية والمتاجريف يكوف للؾ إععًء لمبادئ العدالػة االجتماعيػةا وعنػدما ناوؽ الشعوب ا 
تدعوإلهالػػة النػػواجه التػػي تواجتتػػا الشػػعوب بسػػبب نػػوع الجػػن  أوالسػػف أوالعػػرؽ أواالنتمػػاء 
اإلاني أوالديف أوالااافة أوالعجه يعد للؾ تدعيـ لعمميػة النتػوض بالعدالػة االجتماعيػةا وفًاػا 

فبرايػػر وتسػػميت  بػػاليـو العػػالمي  ٕٓمميػػة االنتفػػاؿ سػػنوًيا فػػي يػػـو لػػللؾ أقػػرت المنظمػػة ا 
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 لمجميهل لتنايؽ االجتماعية العدالة كفالة (ا فتي بللؾ تسعى إلىxiiلمعدالة االجتماعية )
 الماضػي العػاـ فػي الدوليػة اعتمػاد منظمػة العمػؿ اإلنسػافا ومػه كرامػة وصػوف التنميػة

االجتماعيػة، نيػث  العدالػة خػعؿ مػف صػفةالعولمػة المن إلػى بالوصػوؿ الخػام لإلعػعف
 ممػا العولمػة امػار عادلػة مػف نصػة عمػى نصػوؿ الجميػه ضػماف عمػى يركػه اإلعػعف

عمػاؿ النػوار االجتمػاعي خػعؿ مػف والنمايػة االجتماعيػة العمػؿ فػرم بتػوفير يتػأتى  وا 
 ا ساسيةا والناوؽ المبادئ
مجموعة مػف الموجتػات التػي ترشػد  تعرف الباحثة العدالة االجتماعية إجرائًيا بأنيا: 

أي مجتمه لتمبية انتياجات أفػراد  االجتماعيػة واالقتصػادية والسياسػية، كمػا أنتػا نالػة مػف 
الوعي الػلي يكتسػب  كػؿ فػرد داخػؿ المجتمػه تمكنػ  مػف االنسػا  بػالظمـ والاتػر واإلسػاءة 

)إلػهاـ مجتمعػي والتػهاـ  التي يتعرض لتا، فالعدالة االجتماعية إًلا نالػة مػف اإللػهاـ وااللتػهاـ
، وبػػللؾ فػػردي( ممػػا يػػوفر المناسػػبة لكػػؿ مػػف الفػػرد والمجتمػػه عمػػى مسػػاوليات كػػًع منتمػػا

 تتدؼ العدالة إلى إيجاد مجتمه ممتـه بناجات أفراد  وفرد واعي ومتمكفا
 اإلتجاىات المعاصرة:

اإلسػػػعمي وياصػػػد بتػػػا االتجاهػػػات التػػػي يػػػتـ تناولتػػػا فػػػي هػػػلا البنػػػث وهػػػي اإلتجػػػا     
واإلتجػػا  الميبرالػػي، واإلتجػػا  الماركسػػي، نيػػث تناولػػت كػػؿ هػػل  االتجاهػػات مفتػػـو العدالػػة 

 االجتماعية والتعميـ كًع نسب رؤيت  ومنظور ا
 زلاور الاحث:

 يتناول البحث المحاور التالية:
المشػػػػػػكعت والتنػػػػػػديات التػػػػػػي تواجػػػػػػ  جتػػػػػػود تنايػػػػػػؽ العدالػػػػػػة  المحووووووور ا ول: -ٔ

 االجتماعية في التعميـ المصريا
خصػػػاام مفتػػػـو العدالػػػة االجتماعيػػػة فػػػي التعمػػػيـ مػػػف منظػػػور  المحوووور الثووواني: -ٕ

 االتجاهات الفكرية المختمفةا
 مفتـو معاـ لمعدالة االجتماعية في التعميـ المصريا ننو المحور الثالث: -ٖ
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 اتٌاول عٌاصز الاحث وفُوا َلٍ
احملىر األول ــــ ادلشكالت والتحذَات التٍ تىاجه جهىد حتقُق العذالة  -2

 االجتواعُة يف التعلُن ادلصزٌ:
ونػدة  سػرعة لتهايػد ومتػدت جميعتػا تضػافرت وخارجيػة داخميػة عوامػؿ عػدة توجػد

 المصػري واالجتمػاعي والسياسػي االقتصػادي الصػعيد عمػى الميبراليػة تهبيػؽ السياسػات
 النػر االقتصػاد إلػى الموجػ  االقتصػاد مػف االقتصػادية فػي السياسػات التنػوؿ ومنتػال

 الدوليػة الماليػة المؤسسػات ضػغه الجديػدل والنظػاـ العػالمي العولمػة السػوؽل أواقتصػاد
 .والمعموماتية التكنولوجيا التيكميل واورة التكيؼ لسياسات وفرضتا الماننة والوكاالت
 الميبراليػة، سياسػة وهػي االقتصػادي، االنفتػاح سياسػة تنػتت  ومصر السبعينيات فمنل

 مػف أقػؿ قبػؿ الموجػ ( أواالقتصػاد الدولػة )أواقتصػاد االشػتراكية تبنػت كانػت قػد أف بعػد
 لتهويػه الجديػدة الميبراليػة لمسياسػات المتواصؿ الهنؼ أف بدأ منل التاريخ، هلا مف عاديف
 .التعميـ نظاـ قمبتا في كاف والتي السوؽ الدولية، لاواعد العامة الخدمات ومرافؽ أنظمة

 بيػه قػي الدولػة نػيف شػرعت سػنوات منػل مصػر فػي تتضح السياسات هل  بدأت وقد
 وعمػى مسػتوى الخصخصػة، بسياسػة يعػرؼ مػا إهػار فػي العامػة والمؤسسػات الاهاعػات
 واقتصػادييف ماافػيف مػف المجتمعيػة النخػب بعػض دعػوات عبػر التعميميػة المنظومػة

ععميػيف وسياسػييف  لتبنػي التعمػيـ، ممػؼ إدارة فػى النكومػة فشػؿ وتربػوييف، وبػدعوى وا 
 المػدار  بػإدارة تاػـو عالميػة بشػركات واالسػتعانة الخػام النكومػة والاهػاع بػيف الشػراكة
 الهباات  بناء الموجة والخام العاـ التعميـ إنشاء مؤسسات تشجيه وعبر الوهارة لصالح
 (اxiiiالكاير ) و يرها والوسهى الميسورة

 االنفتػاح سياسػة انتتػاج ومنػل مصػر فػي السػااد أصػبح التسػعينات بدايػة ومنػل
 آليػات مجػاؿ فػي خاصػة السػوؽ اقتصػاد سػمات عميػ  تغمػب اقتصػاد هونظػاـ االقتصػادي

 ا ف نتػى عميػ  يغمػب نيػث خاصػة هبيعػة لػ  التعمػيـ قهػاع أف االقتصػاد  يػر إدارة
 الجػامعي التعمػيـ قبػؿ مػا مرنمػة فػي المػدار  الدولػة أ مػب تمتمػؾ نيػث العامػة الممكيػة

  .(xiv)% ٜ,٘ٛبنسبة  النكومية
 ٗٓٔإلػى ننػو ٕٙٔٓ/ٕ٘ٔٓ عػاـ جني  مميار ٖ،ٜٜ مف التعميـ مخصصات ارتفاع

بػالتهامف  الميهانيػة هيػادة جػاءت الجديػد، بمشػروع المواهنػة ٕٚٔٓ-ٕٙٔٓمميار جنيػة عػاـ 
 مػف ا عمػى النسػبة إلنفػاؽ نتيجػة التعمػيـ، عمػي اإلنفػاؽ مخصصػات فػي عجػه مػه وجػود
 بػاب اسػتنول نيػث لممسػاوليف، والنػوافه والمكافػتت ا جػور والمرتبػات عمػى الميهانيػة
(ا xvا )% ٕٛ بنػوالى التعمػيـ ميهانيػة مػف أعمػى نسػبة عمػى العػامميف وتعويضات ا جور

 واالنتاجيػة الخدميػة بػالوهارات الماارنة الدنيا المرتبة لمتعميـ المخصصة الميهانية تنتؿ كما
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 العػاـ التعميـ قهاعي أف مخصصات إلى النكومية المواهنة بيانات تشير نيث والسيادية،
 دوف الميهانيػة تػهاؿ فاػه، ومػا ميهانيتتػا % مػفٗننػو إلى وصمت ٕٙٔٓ عاـ في والعالي
 (اxviالاومي ) النات  مف المهموب المستوى

التػي تػنم  (ا بعػض البنػودxvii) ٕٗٔٓ عػاـ المصػري الصػادر كمػا شػرع الدسػتور
 :منو عمى 19 المادة نصت فقد المواهنيفل لجميه إنساني نؽ وأن  التعميـ مجانية عمى

لهامي مواهف، لكؿ نؽ التعميـ أف    ومجاني يعادلتا أوما الاانوية المرنمة نتاية نتى وا 
 وفااً  الجامعي لمتعميـ الدولة عمى توفير  من ٕٔ المادة نصت ا كما"مرانم  المختمفة في

 الدولة جامعات في مجانيت  وتكفؿ تهوير  عمى الدولة تعمؿ وأف العالمية، الجودة لمعايير
 ومعاهدهاا

 التعميم: وفيما يمي عرض لبعض جيود مصر في تحقيق العدالة االجتماعية في

 أواًلوووو تكافؤ الفرص:

مػػػف البػػػانايف والمتتمػػػيف  فاػػػد نػػػاؿ موضػػػوع تكػػػافؤ الفػػػرم التعميميػػػة، اهتمػػػاـ العديػػػد
بشػػاوف التربيػػة والتعمػػيـ مػػف نيػػث تنديػػد مفتومػػ  وجوانبػػ  ا ساسػػية التػػي يشػػغمتا وكيفيػػػة 
تهبياػػ ، والمعوقػػات التػػي تنػػوؿ دوف تنايػػؽ للػػؾ، فموفنصػػنا المفػػاهيـ والاضػػايا المرتبهػػة 

مػػاع بالتربيػػة، سػػنجد أنػػ  مػػا مػػف مفتػػـو أوقضػػية جػػلبت اهتمػػاـ المشػػتغميف بالتربيػػة واالجت
 التربوي وشغمت تفكيرهـ خعؿ الارف العشريف، مامما ندث بالنسبة لتل  الاضيةا

يرى إبراهيـ العيسوي إلى أف مفتـو العدالة االجتماعيػة يػدور نػوؿ تكػافؤ الفػرم فػي 
الناوؽ مف تعميـ وصنة ومأوى ونريػة، وللػؾ بػدوف أيػة تفرقػة قاامػة عمػى الهباػة أوالمػوف 

ؽ المسػاواة فػي فػرم العدالػة االجتماعيػة فػي نالػة تػوافر خمسػة أوالجن  أوالعايدةا وتتناػ
هالػة جميػه العوااػؽ التػي تػؤدي إلػى التمييػه، وتمكػيف  تانتتػا، وا  شروه هي: وفػرة الفػرم وا 
ا فراد مف االستفادة مف الفرم المتانة عمػى أرض متسػاوية، وخمػؽ الظػروؼ التػي تتيػ  

التػي ينشػدونتا لتفػادي وقػوع الفاػراء فػي فػخ  ل فراد فرًصا نايايػة لمنكػـ عمػى نوعيػة النيػاة
الابػػػوؿ بػػػػا مر الواقػػػه، والسػػػػعي المسػػػتمر لتصػػػػنيح الفػػػروؽ الواسػػػػعة فػػػي توهيػػػػه الػػػػدخوؿ 

 (اxviii) والاروات
كما يشير عمي الشخيبي إلى أف هلا المفتـو يػدور نػوؿ تنايػؽ المسػاواة فػي التعمػيـ  

فرًصا تعميمية  كبػر عػدد ممكػف  ومف اـ إعادة بناء النظاـ التعميمي عمى أسا  أف يناؽ
مػػػف النػػػا ، دوف النظػػػر إلػػػى عنصػػػر، أولػػػوف، أوجػػػن ، أولغػػػة، أوديػػػف، أوموقػػػه جغرافػػػي، 
أوأي تميػػػػػه اقتصػػػػػادي أواجتمػػػػػاعي نيػػػػػث يػػػػػرفض تماًمػػػػػا التمييػػػػػه بكػػػػػؿ صػػػػػور  وأشػػػػػكال ، 
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فتويتضػمف أف التعمػػيـ نػػؽ لمجميػػه بػػدوف قيػػد أوشػػرها ومػػف هنػػا أنصػػب اهتمػػاـ المسػػاوليف 
ة الهمػب المتهايػد عمػى التعمػيـ المدرسػي، دوف إدراج نوعيػة التعمػيـ الماػدـ فػي عػداد في تمبي

ا وليػػػػات، فكػػػػاف التكػػػػد  الهعبػػػػي، وكانػػػػت ا سػػػػاليب التػػػػي تكػػػػر  الاتػػػػر، واإلنسػػػػا  
باال تراب وهادت معدالت التدر التعميمي وما يمام  مػف رسػوب وتسػرب، وهػل  المشػكعت 

بػػػرى أمػػػاـ تػػػوفير تعمػػػيـ أفضػػػؿا ومػػػف هنػػػا مفتػػػـو جميعتػػػا أصػػػبنت تشػػػكؿ ا ف عابػػػات ك
التعمػػيـ مػػف أجػػؿ التميػػه، فمػػـ يعػػد تكػػافؤ الفػػرم يعنػػي المسػػاواة بػػيف ا فػػراد فػػي النصػػوؿ 
عمػػػى فػػػرم التعمػػػيـ فاػػػه، بػػػؿ يعنػػػي إتانػػػة الفػػػرم لجميػػػه ا فػػػراد لمتميػػػه نتيجػػػة التعمػػػيـ 

(xixا) 
 النتػاا  تكػوف نػيف ثالفرم يند وكللؾ تناولت دراسة أسماء البدوي إلى أف تكافؤ 

 بسػبب ولػي  يبػللونتا، التػي والجتػود قػدراتتـ مػف نابعػة ا فػراد ينااتػا التػي أوالمخرجػات
النػوع، والعػرؽ،  ماػؿ سػمًفا، المنػددة ا فػراد ظػروؼ كانت إرادتتـ، فإلا عف ظروؼ خارجة

 يناا  اللي اإلنجاه تندد التي هي ا سرة، الوالديف، ودخؿ ومستوى تعميـ اإلقامة، ومنؿ
 تكػافؤ بيف نفرؽ أف الصدد في هلا المفيد ومف الفرما في تكافؤ هناؾ إًلا فمي  ا فراد،
النتػاا   بػنف  يتمتعػوف الجميه أف يعني النتاا  فتكافؤ أوالمخرجاتا النتاا  وتكافؤ الفرم
 نفػ  عمػى الجميػه أوينصػؿ مػا امتنػاف فػي المجمػوع نفػ  عمػى فػرد كػؿ ينصػؿ فمػاًع 

 عػف فضًع  فردي، إنجاه تنايؽ يمنونوافه مستنًبا، نيث لي  وللؾ .التعميمي المستوى
 قػد أف ا فػراد فيعنػي الفػرم تكػافؤ أمػا .العمميػة النانيػة مػف ممكًنػا لػي  ا مػر هػلا أف

 نابعػة االختعفػات هػل  تكػوف ولكػف مختمفػة، تعميميػة ومسػتويات مختمفػة مجػاميه ينااػوف
 (اxxإرادتتـ ) عف خارجة ظروؼ بسبب ولي  الفهرية، مجتودهـ وقدراتتـ مف فاه

كمػػا أف مفتػػـو التكػػافؤ ال يعنػػى التمااػػؿ عمػػى اإلهػػعؽ، أى أف تكػػوف فػػرم التعمػػيـ 
التػػػػى تتػػػػاح لكػػػػؿ فػػػػرد هػػػػى نفػػػػ  الفػػػػرم التػػػػي تتػػػػاح  ي فػػػػرد آخػػػػر فػػػػى نوعتػػػػا ومػػػػداها 
نما يعنى هلا التكافؤ أف تتاح لمتعميل أف يبدءوا فرصتـ التعميميػة مػف خػه  وماتضياتتا، وا 

د للػػػؾ نسػػػب جتػػػودهـ فػػػى التنصػػػيؿ وهاقػػػاتتـ عمػػػى وانػػػد، وأف يػػػتـ تاػػػدمتـ ونمػػػوهـ بعػػػ
النمػػػو، بمعنػػػى أف يتػػػاح  ربػػػاب الاػػػدرة المتشػػػابتة بصػػػرؼ النظػػػر عػػػف انتمػػػااتـ الهباػػػػي 
أووسهتـ االجتماعي أوبياتتـ الجغرافية أف يتمتعوا بنف  الفرم مف التعمػيـ فػي مضػمون  

ية مؤداهػػػا: أف ومػػػدار ا نيػػػث يسػػػتند مفتػػػـو تكػػػافؤ الفػػػرم التعميميػػػة عمػػػى مسػػػممة أساسػػػ
نمػػا تشػػمؿ  الفػػرم التعميميػػة ال تعنػػي التعمػػيـ فػػي المػػدار  عمػػى إخػػتعؼ أنواعتػػا فاػػه، وا 
أيضأ ألواف البرام  التعميميػة المنظمػة وأنػواع التػدريب فػي أانػاء العمػؿ أوقبمػ  مػف كػؿ تمػؾ 
ف تكػػػافؤ الفػػػرم التعميميػػػة معنػػػا  أف يجػػػد كػػػؿ فػػػرد فػػػي المجتمػػػه  النشػػػاهات التربويػػػةا وا 
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صة في أف يتماى لوف التعميـ يتناسب مه مواهبػ  واسػتعدادات  وقدراتػ  وميولػ ، وال يػرد  الفر 
 ا(xxi) عف للؾ نااؿ مف ماؿ أوجا  أوجن  أوديف

وومػػػػا سػػػػبؽ يتضػػػػح أف قضػػػػية تكػػػػافؤ الفػػػػرم التعميميػػػػة تعػػػػد مػػػػف الاضػػػػايا الاديمػػػػة 
ار  ناػػػًا مػػػف والمتجػػػددة باسػػػتمرار، فتػػػي إف كانػػػت تػػػرتبه بنػػػؽ اإلنسػػػاف فػػػي التعمػػػيـ باعتبػػػ

ناوقػػ  ا ساسػػية،  يػػر أف مفتػػـو وأبعػػاد تكػػافؤ الفػػرم التعميميػػة نفسػػ  يتهػػور باسػػتمرار، 
ويتهمػػػب تغييػػػرات قػػػي نظػػػـ التعمػػػيـ اختمفػػػت ا،راء والتفسػػػيرات نػػػوؿ معنػػػي تكػػػافؤ الفػػػرم 
بعػاد ، كمػا قػد يرجػه هػلا االخػتعؼ إلػي ارتبػاه هػلا المبػدأ  التعميمية، نظػرًا لتعػدد جوانبػ  وا 

فمسػػفة الخاصػػة بكػػؿ دولػػة، أوبهبيعػػة النظػػاـ السياسػػي بتػػا، هػػلا باإلضػػافة إلػػي أف هػػلا بال
المبدأ أقػرب إلػي النظريػة منػ  إلػي وصػؼ واقػه ناياػي، فتكػافؤ الفػرم التعميميػة ال ياصػد 

نما ما يجب أف يكوفا  وصؼ نالة ناياية وا 
تمػه فرصػة كما يتضح، أف تكػافؤ الفػرم التعميميػة يعنػي أف يكػوف لكػؿ فػرد فػي المج

النظػامي و يػر النظػامي وكػؿ ألػواف التربيػة  يػر  –متكافاة مه  ير  في االلتنػاؽ بػالتعميـ 
واالسػػػتمرار فيػػػ  باػػػدر مػػػا تؤهمػػػ  قدراتػػػ  واسػػػتعدادات  العاميػػػة وميولػػػ  وجتػػػد   –الماصػػػودة 

الػػلاتي، وأف ينصػػؿ عمػػى نصػػيب متكػػافيء مػػف الخػػدمات التعميميػػة التػػي تاػػدمتا نكومتػػ ، 
أي عامؿ خارجي مف النصوؿ عمػى هػل  الفرصػة سػواء تعمػؽ العامػؿ بظػروؼ  وأال يعوق 

التعمػػيـ الداخميػػة أـ تعمػػؽ بػػالظروؼ االقتصػػادية واالجتماعيػػة وا سػػرية فػػي المجتمػػه ككػػؿ 
وكػػلا ناػػ  فػػي النصػػوؿ عمػػى فرصػػة متكافاػػة مػػه  يػػر  فػػي شػػغؿ الوظيفػػة التػػى تتفػػؽ مػػه 

 عميتاا الشتادة الدراسية أوالدرجة الجامعية الناصؿ
كمػػا يتضػػح التػػداخؿ بػػيف اسػػتخداـ مفتػػـو المسػػاواة والتكػػافؤ كمفػػاهيـ مرتبهػػة بتنايػػؽ 
العدالػػػة االجتماعيػػػة فػػػي التعمػػػيـ، بمعنػػػى أف معالجػػػة مشػػػكمة عػػػدـ العدالػػػة فػػػي التعمػػػيـ يػػػتـ 
معالجتتا مف خعؿ تنايؽ مفتـو المساواة في التعمػيـ كشػره أولػي لمنصػوؿ عمػى الفػرم 

ف الفعمػػي مػػف االسػػتفادة مػػف هػػل  الفػػرم، أي تنايػػؽ مبػػدأ تكػػافؤ الفػػرم المتكافاػػة والتمكػػي
التعميميةا فإف نصوؿ كؿ فػرد مػف أفػراد المجتمػه عمػى ناػ  فػي تعمػيـ عػالي الجػودة عمػى 
ننومتساوومتكاف  بيف جميه أفراد المجتمه ربما يكوف أهـ العوامؿ التي تػؤدي إلػى تعميػؽ 

المجتمػها وعمػى العكػ  فػإف عػدـ تكػافؤ الفػرم فػي المساواة والعدالة االجتماعية في هػلا 
التعمػػػيـ، ووجػػػود مسػػػتويات وهباػػػات متفاوتػػػة فػػػي جػػػودة التعمػػػيـ، يؤديػػػاف إلػػػى التفػػػاوت فػػػي 
اكتسػػاب متػػارات العمػػؿ وفػػي فػػرم النصػػوؿ عمػػى وظػػااؼ الااػػة، ومػػف اػػـ فإنػػ  يكػػر  

 العمساواة والتمييه ويعيد إنتاج نف  النظاـ الهباي المصمتا
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عرضػػػ  مػػػف خػػػعؿ مفتػػػـو تكػػػافؤ الفػػػرم والعدالػػػة االجتماعيػػػة فػػػي التعمػػػيـ ومػػػا تػػػـ 
مكانية الوصوؿ إليتا والادرة عمى تنمؿ تكاليفتػا وقبولتػا وقػدرتتا عمػى  يستدعياف توافرها وا 

 التكيؼا وفي نيف أف ناوؽ تكافؤ الفرم تنهبؽ عمى الجميها
في المجتمه مػف خػعؿ  فإف العدالة االجتماعية تنظر في الفاات المتمشة مف النا  

االعتػػػراؼ بػػػالعيوب السػػػاباة ووجػػػود النػػػواجه التيكميػػػة المتضػػػمنة فػػػي النظػػػاـ االجتمػػػاعي 
واالقتصػػػادي والسياسػػػي الػػػػلي يػػػديـ التمييػػػها ممػػػػا يػػػؤار سػػػمًبا عمػػػػى الفاػػػة المنرومػػػة فػػػػي 

 المجتمها
نػوؿ  يمكننا هنا االشارة إلى أف تنايؽ العدالة االجتماعيػة، ومتمػا تعػددت ا،راء كما

ععقت  بالمساواة والتكػافؤ فػي الفػرم، فعبػد وأف نتوقػؼ أمػاـ نظػاـ التعمػيـ بكػؿ مػا ينممػ  
مف فرم تتهمب أساًسا فتح باب التعميـ عمى مصراعي  أمػاـ الجميػه وتػأهيمتـ مػف خعلػ  
االستمرار في التعميـ، فمجتمػه المعرفػة بكػؿ متهمباتػ  ومميهاتػ  يضػه التعمػيـ فػي موقػه لػ  

اللي يتهمػب مػف المجتمػه أال يضػه النػدود، وال السػدود، وال الفكػر الهباػي، الػلى أهميت  و 
يناصػػر الفاػػراء ويسػػتبعدهـ، وياصػػيتـ فػػي تعمػػيـ أقػػؿ نوعيػػة وال يؤهػػؿ إال لمبهالػػة، وينتشػػر 

 الجتؿ والخوؼ والمرضا
فتكافؤ الفرم والمساواة شرهاف مف شروه تنايؽ العدالة االجتماعية في التعمػيـ فػي 

 مه ككؿاأي أنتـ درجة مف درجات العدالة التربويةاالمجت
 ثانًيا ووو جودة التعميم:

 ا ساسػي التعمػيـ تنسػيف برنػام  بدايػة مػه الوضػوح فػي التعمػيـ جػودة مفتػـو بػدأ لاػد
 الجديدة، ا لفية بداية مه لمعاًنا واهداد ا وروبي، واالتناد الدولي البنؾ جهاًيا مف المموؿ
 مصر في لمتعميـ الاومية المعايير إععف وهي التعميمية لمجودة أساسيةركيهة  عمى معتمًدا
 عمػى المتمركػه اإلصػعح مفتػـو هػرح تػـ الاوميػة المعػايير مػف وانهعًقػا 2003 عػاـ

 التياػة أنشات أف إلى التجريبيةا المشروعات مف عدد مف خعؿ 2004 عاـ في المدرسة
 التربيػة وهارة بػديواف لمجػودة إدارة أنشػات واالعتمػاد، كمػا التعمػيـ جػودة لضػماف الاوميػة
 تػـ وقػد هػلا التعميميػة، المػديريات واإلدارات مسػتوى عمػى منػاظرة إدارات تتبعتػا والتعمػيـ
عتمػاد تأهيػؿ  الماضػية، عاًمػا عشػر الخمسػة وخػعؿ .مدرسػة آالؼ اعاػة مػف ياػرب مػا وا 
دارة الجػودة، اػـ اإلتانػة، مػف منػددة ناػعت تاريخيػة فػي مصػر فػي التعمػيـ نظػاـ تهػور  وا 
 تجػدر وهنػا التعميميػة، العمميػة لتهػوير التركيػه فػي بػؤرة تاػه ا،ف الجػودة أف إال الػنظـ
 وتخصػيم التنميػؿ أجػؿ مػف نظري هوفصؿ الجودة واإلتانة بيف الفصؿ أف إلى اإلشارة
 (اxxii) التربوي المنظور مف كايًرا تعني جودة ال بدوف فاإلتانة الموارد،
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يونيسؼ مصر مه الشػركاء لتهػوير الػنظـ التعميميػة التػي تاػدـ  هفػاؿ مصػر تتعاوف 
نيػػث تعمػػؿ يونيسػػؼ ناليػػًا عمػػى  المنػػروميف فػػرم تعمػػـ تغيػػر نيػػاتتـ ونيػػاة أهفػػالتـ،

تعهيه إجراءاتتا مف خعؿ اسػتخداـ مػنت   المتػارات النياتيػة والتعمػيـ مػف أجػؿ المواهنػة ، 
المتمشػػيف لفػػرم تعميميػػة جيػػدة، رسػػمية و يػػر والػػلي يضػػمف وصػػوؿ المهيػػد مػػف ا هفػػاؿ 

، تػدعـ يونيسػؼ ٕٜٜٔرسمية، مرتبهة بتمكينتـ المعرفي واالجتماعي واالقتصػاديا فمنػل 
وهارة التربية والتعميـ في دعـ نصوؿ ا هفاؿ ا كار نرماًنا وتتميًشا عمى فرصػة التعمػيـ، 

   (اxxiiiوللؾ عبر اعتماد وتوسيه نهاؽ نمولج التعميـ المجتمعي )
ـ، ٖٕٔٓـ ػػػػػػػ ٕٛٓٓكمػػا أف أنػػد المشػػروعات الدوليػػة المنفػػلة فػػي مصػػر بػػيف عػػامي 

 الفتيػات المػواتي المتنػدةا أوضػنت أف عػدد لمواليػات التابعػة التنمية الدولية مف قبؿ وكالة
 العااميػة والظروؼ فتاة، مميوف نصؼ مف سنوات أكار ٓٔ: ٙفي عمر المدرسة يرتدف ال

 والػدعـ التػدريب تػوفير وتضػمف المشػروع أسػرهفا تعػوؿ الفتيات ممػف تغّيب اهدياد نّتمت
 بمعػدات تكنولوجيػا التػدري  وتهويػد المػدار  قاعػات وتجتيػه مباشػر بشػكؿ التانػي

 فػي الاػراءة عمػى ليركػه النًاػا اػـ تهػّور .مصر صعيد مف منافظات أربه في المعمومات
 وهارة فػي المركهية والع مركهيػة هةل جت التانية المساعدة إلى باإلضافة الصفوؼ ا ولى،

 ):xxivيمي) بما خم  سنوات عمى الممتد أهداؼ التدخؿ وتمّامت .التعميـ

 مصرا صعيد في والمنرومة النااية المناهؽ في الجّيد بالتعميـ الفتيات التناؽ هيادة -
 .المتخصصة واإلدارات المدار  في والتعّمـ التعميـ نوعية تنسيف -
 .فيتا والنكـ المدار  بإدارة النتوض -

 ثالثًا وووو اإلتاحة:

تمكنت مصر مف خػعؿ الػدعـ والتعػاوف مػه المنظمػات الدوليػة والمنميػة مػف مواجتػة 
العجػػه والاصػػور فيمػػا يتعمػػؽ باإلتانػػة، وتػػوفير فػػرم النصػػوؿ عمػػى التعمػػيـل خاصػػة فػػي 

العهمػة لضػماف سػير المناهؽ المنرومة والنااية والتي تاؿ فيتا اإلمكانػات والبنيػة التنتيػة 
 (:xxvوجودة العممية التعميمية، ومف للؾ ما يمي )

 :وهػػػي مػػػدار  ال نمهيػػػة أنشػػػات فػػػي عػػػدد مػػػف المنافظػػػات،  مووودارس الفصووول الواحووود
مركهية في عدة أمور، منتا: تخهيه المناه ، وتوهيه اليػـو الدراسػي، وتجمػه  وتتمته بالع

 بيف التعميـ ا كاديمي والتربية المتنية لمفتيات المتسربات مف التعميـا ويمتنؽ بتا ا هفاؿ
لنظػاـ  تابعػة نكوميػة مػدار  منػ ا وهػي ربوابػالتعميـ أوتسػ سػف االلتنػاؽ تجػاوهوا الػليف
 وتمػت بمسػاعدة" الاانيػة الفرصػة"وتعػرؼ بمػدار  فػي التسػعينيات العػاـ أنشػات التعمػيـ
 وتوجػد فػي المنػاهؽ التربية والتعمػيـ ومنظمػات المجتمػه المنمػيا ووهارة اليونيسؼ منظمة
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 أكاػر يسػمح بتػدري  مػرف بنظػاـ وتتميػه مػف وجػود المػدار ، السكاف والمنرومة مندودة
هالًبػا،  ٕٓٚأٙمدرسػة، وتضػـ  ٕٙٔاٖ نفػ  الفصػؿا ويبمػغ عػددها فػي مػف مسػتوى

 ٜٔ% مػػف البنػػات، ومتوسػػه كاافػػة ٜٓبنسػػبة  تمميػػلة ٜٗٔاٗ٘تمميػػًلا، و ٖٙ٘ٙ مػػنتـ
 هالًبا لكؿ فصؿا

 : وهػػي مػػدار  أنشػػات بػػالجتود اللاتيػػة ل هػػالي فػػي المنػػاهؽ الناايػػة  موودارس المجتموو
هياة اليونيسيؼ، وتتمته هػل  المػدار  بدرجػة مػف االسػتاعلية فػي عػدة أمػور تنت إشراؼ 

منتا: التخهػيه، واإلدارة، وتعيػيف المعممػيف، والتمويػؿ، ودور متػـ لمجػال  أوليػاء ا مػورا 
ونتػػ  مدرسػػة المجتمػػه يػػدفه المتعممػػيف مػػف خػػعؿ أسػػاليب تعميميػػة متنوعػػةل إل يجػػب أف 

ي فػػي الفصػػوؿ الدراسػػية، وأف التعمػػيـ ال يتهمػػب معمًمػػا يكػػوف لػػديتـ رأي فػػي تنديػػد مػػا يجػػر 
بشػػكؿ دااػػـ، أوأنػػ  ينػػدث فػػي المدرسػػة فاػػهل فػػالتعمـ الػػلاتي يػػؤدي إلػػى الػػتعمـ مػػدى النيػػاةا 
وهػػي تنظػػر لممجتمػػه نظػػرة أكاػػر شػػموليةل إل المدرسػػة بأكممتػػا هػػي مجتمػػه مػػف المتعممػػيف 

ف ل هفػػاؿ أف يتعممػػوا مػػف بعضػػتـ، والمعممػيف، ويمكػػف لمبػػالغيف الػػتعمـ مػػف ا هفػاؿ، ويمكػػ
 ٚٔٗ االبتػدااي، ويبمػغ عػددها لنماػة التعمػيـ معػادالً  تعميميًّػا مسػتوى مدار  المجتمه وتادـ
تمميػًلا  ٕٚ وكاافػة البنػات مػف %ٖٙبنسػبة  تمميػلة ٜٙٔاٚتمميًلا، و ٜٕٗاٗ تضـ مدرسة

 في الفصؿا
 :ومناسػب عاليػة لوجػودة تعمػيـ هوتاػديـ منتػا والتػدؼ المودارس الصوديقة لمفتيوات 

 فػي يػر بف أولػـ يمػتناف لػـ العاػي البنػات أساسػي بشػكؿ تسػتتدؼ هػل  المػدار  .ومػرف
 مػه نفسػتا المػدار  وتكيػؼ التعمػيـا مػف االبتػدااي أوالعتػي تسػربف بػالتعميـ االلتنػاؽ

 ل هفػاؿ تكػوف وا ولويػة عاًمػا(اٗٔػػػػػٙفػي سػف مػف ) البنػات وتابػؿ المنميػة الضػروريات
سػػنوات  ٛالبنػات، وتػػدر  الفتيػػات العاػي تتػػراوح أعمػارهف بػػيف  وخصوًصػا سػنًّا ا كبػر

سػػػنة مواضػػػيه مختمفػػػة مػػػف المنػػػاه  الدراسػػػية االبتداايػػػة وفًاػػػا لمسػػػتواهف الشخصػػػي،  ٗٔو
سنة موادًّا دراسػية فػي المنػاه   ٗٔسنوات و ٙوتدر  الفتيات العتي تتراوح أعمارهف بيف 

ال  الػػلكور بنسػػبة بالتنػػاؽ وُيسػػمح تكيػػؼ مػػه انتياجػػاتتف البيايػػةاالدراسػػية االبتداايػػة ت
هالًبػا،  ٔٗٓاٗهالػب، مػنتـ  ٖٕٓاٖٕمدرسػة، تضػـ  ٜ٘ٗ%ا ويبمغ عددها ٕ٘تتجاوه 

 هالًبا لكؿ فصؿا ٕ٘% لمبنات، ومتوسه كاافة ٖٛهالبًة بنسبة  ٕٙٔأٜو
 :والمػػدار   تمميػػًلاا ٜٜٕاٖمدرسػػة تخػػدـ  ٖٗويبمػػغ عػػددها  موودارس أطفووال الشوووارع

مدرسػػة، ومبػػادرة المػػدار   ٙٗالصػػغيرة: مػػف خػػعؿ هياػػات خدمػػة تنميػػة المجتمػػه وعػػددها 
فصػػػًع متعػػػدد المسػػػتويات  ٓٚٔفصػػػًع و ٓٚٚمدرسػػػة وتضػػػـ  ٓٚالجديػػػدة: وتتكػػػوف مػػػف 

 هالبا ٓٓٓآٖلخدمة 
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وعمى الر ـ مف الجتود والمشػروعات التػي تػـ هرنتػا بعػض منتػا فػي تنايػؽ العدالػة 
فػػػي التعمػػػيـ إلػػػى هنػػػاؾ العديػػػد مػػػف المشػػػكعت والتنػػػديات التػػػي تعيػػػؽ تنايػػػؽ  االجتماعيػػػة

العدالػػة االجتماعيػػة فػػي التعمػػيـ عمػػى الننوالمنشػػود نيػػث يمكػػف نصػػر بعػػض المشػػكعت 
 وأوج  الاصور في تنايؽ العدالة في التعميـ في مصر ومنتا:

، لػـ يمتنػؽ ٕٙٓٓال تهاؿ نسبة كبيرة مف ا هفاؿ ال يمتناوف بالمدار ا وفي عاـ  -
% مف البنيف بالمدار ا وكانت نسبة ا هفػاؿ  يػر ٙٔ% مف البنات وٕٙقه ننو

% ٕٗ% فػي المنػاهؽ الريفيػة الشػمالية، ٖٗالمسجميف أعمػى فػي المنػاهؽ الريفيػة )
% فػي المنػاهؽ النضػرية، وقػد أكػد عمػى للػؾ ٓٔفي ريؼ صػعيد مصػر(، ماابػؿ 

اؾ منػػػػاهؽ كاممػػػػة منرومػػػػة مػػػػف ـ أنػػػػ  ال تػػػػهاؿ هنػػػػٕٗٔٓتاريػػػػر التعمػػػػيـ الػػػػوهني 
التعمػػػػػيـ، وكػػػػػللؾ نسػػػػػبة عاليػػػػػة مػػػػػف التسػػػػػرب التعميمػػػػػي ناتجػػػػػة عػػػػػف ارتفػػػػػاع نسػػػػػبة 

 (ا  xxviالفار)
 % ٖٓ يجيػدوف الاػراءة والكتابػة ال والػليف االبتداايػة بالمرنمػة الهػعب نسبة بمغت -

 )% ٓٚ (المتبايػة النسػبة تجيػدها بينمػا المرنمػة في هػل  عدد الهعب إجمالي مف
 وجػ  عمػى النكػومي التعمػيـ إنػدى سػمبيات تعػد مابػوؿا وهػل  الظػاهرة بشػكؿ

 هػي تكػوف النتيجػة وبالتػالي التعمػيـ، بجػودة بػالغ اهتماـ يوجد ال نيث الخصوم،
 ويجتػاهوف ينجنػوف للػؾ ومػه أوالكتابػة الاػراءة يجيػدوف ال التعميػل مػف الكايػر أف

 (ا  xxviiالناياة أميوف) في وهـ المرانؿ التعميمية
معػػػدالت إتمػػػاـ التعمػػػيـ ا ساسػػػي مػػػف جانػػػب البنػػػات عموًمػػػا، والهػػػعب  انخفػػػاض -

نااًػػا عمػػى السػػواء ممػػف يمتناػػوف بػػالتعميـا وجػػاءت نػػاالت التسػػرب  الػػريفييف لكػػوًرا وا 
في المرنمتيف االبتدااية واإلعداديػة مػف جميػه المنػاهؽ، و البيتتػا مػف ا،بػاء ا قػؿ 

ؿ الليف كاف والػداهـ ينصػموف عمػى تعميًماا ومف نانية أخرى، انخفض عدد ا هفا
تعميـ اانوي أوجامعيا ويؤكد للؾ أنػ  عمػى الػر ـ مػف ارتفػاع التنصػيؿ العػاـ، فػإف 
عدـ المسػاواة فػي فػرم التعمػيـ ال يػهاؿ قااًمػا، وقػد بمغػت النسػبة وفػؽ اإلنصػاءات 

%، ٛا٘أف نسػػػػبة الرسػػػػوب فػػػػي المرنمػػػػة االبتداايػػػػة نػػػػوالي  ٕٗٔٓالرسػػػػمية لعػػػػاـ 
 (اxxviii%)ٕأٔمة اإلعدادية ووفي المرن

م إلى بعض أوجو القصور في العدالة، ومن 2012ستراتيجية كما أشارت الخطة اال
 (:xxixذلك )

 ضعؼ اإلتانة واإلعداد المبكر لمتعميـ في مرنمة رياض ا هفاؿ ومندودية انتشارهاا -
 نام اإلتانة واالستيعاب في مرنمة التعميـ ا ساسيا -
 غياب، والغت في مرنمة التعميـ ا ساسيامشكعت التسرب، والرسوب، وال -
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مشػػػكعت ا بنيػػػة التعميميػػػة وانعكاسػػػاتتا عمػػػى ا داء التعميمػػػي، ماػػػؿ: كاافػػػة الفصػػػوؿ،  -
 الفترات الدراسيةا

 الخهػة اإلسػتراتيجية في استتداف  تـ عما بعيًدا ا هفاؿ في رياض الايد معدؿ ما هاؿ -
تسػتمهم   ومػا ا هفػاؿ، ريػاض قاعػات فػي كبيػر ناػم ـ(ل فتنػاؾٕٕٔٓـ ػػػػػ ٕٚٓٓ)

 وكػللؾ تنشػيه العهمػة، المػوارد لتػدبير مجتمعػي دعـ يتهمب وهوما مدربة، كوادر مف
 الريفيةا في المناهؽ وخاصة ا هفاؿ رياض مرنمة بأهمية التوعية خعؿ مف الهمب

 ا وؿ االبتػدااي بالصػؼ يمتناػوا لػـ سنوات ٙ سف ا هفاؿ مف تاريًبا %٘ نسبة يوجد -
 لجميػه ا هفػاؿ النظػاـ لموصػوؿ قػدرة لعػدـ للػؾ يرجػه ـ، وقػدٖٕٔٓـ ػػػػػ ٕٕٔٓ لمعػاـ
 إلػى الظػروؼ باإلضػافة الجػلب العهمػة، لعوامػؿ امتعكػ  وعػدـ سػنوات ٙسػف  فػي

تفضػؿ  أوقػد التعمػيـ، نفاػات تنمػؿ عمػى قػدرة ا سػرة عػدـ ماػؿ واالجتماعية االقتصادية
 ا سػرة، يعػيف دخػؿ تػوفر التػي ا عمػاؿ عضبػب لياـو خارج التعميـ الهفؿ إبااء ا سرة

 أهفالتػا إرسػاؿ تػرفض ا سػر بعػض يجعػؿ ممػا ا مػف، عوامػؿ أونتيجػة لعػدـ تػوافر
 .البنات لمتعميـ وخاصة

االقتصػادي فػي اسػتكماؿ إتانػة التعمػيـ اإلعػدادي  المسػتوى عمػى فجػوة هنػاؾ مػا هالػت -
 بػالتعميـ تمتنػؽ بػالمجتمها فاػر  الشػرينة أهفػاؿ مػف % فاػهٕٓ فنػوالي لمهػعب،
 والمتوسهةا ا سر الغنية % مف أهفاؿٓٛيمتنؽ بينما اإلعدادي،

 .الدراسية السنة أياـ وعدد التعميمية المرانؿ جميه لتغهية المدرسية التغلية كفاية عدـ -
الفجوة بيف المناهؽ النضرية والريفية تبدوعمياة جدًّال فمتوسه دخؿ الفرد فػي النضػر  -

% مػػػف متوسػػػه دخػػػؿ الفػػػرد الريفػػػي، ويعػػػيت ا  نيػػػاء فػػػي النضػػػر، ٚٙأعمػػػى بنسػػػبة 
ويتمتعوف بدخوؿ عالية، وتهيد بشكؿ مهرد عمى عكػ  الريػؼ مػف لوي السػكاف ا قػؿ 
دخًع، وهل  الفجوة بيف النضر والريؼ تساهـ باػوة فػي عػدـ المسػاواة بشػكؿ عػاـا كمػا 

نضػػر وتاػػؿ فيتػػا نسػػبة توجػػد بعػػض المنافظػػات المختمهػػة التػػي تجمػػه بػػيف الريػػؼ وال
%ا هػػػلا إضػػػافة إلػػػى التػػػرابه بػػػيف نجػػػـ ٚٙ% بػػػداًل مػػػف ٔٗالفػػػروؽ فػػػي الػػػدخؿ إلػػػى 

 (اxxxالسكاف وعدـ المساواة فيما عدا المناهؽ النضرية والريفية )
 بػلور ينمػؿ هاؿ وال كػاف المصػري التعمػيـ أف أكػدت دراسػة منمػد سػكراف إلػى وقػد
 فاػه المصػري التعمػيـ معمػح مػف الػبعض عنتػا تنػدث الاناايػة التػي تعػد لػـ بػؿ الهبايػة
 النوعيات مف العديد ظترت ولكف عمي، أياـ منمد منل مدني وآخر ديني تعميـ وجد نيث

 ناػؿ اػـ أجنبية، جامعية ودولي، ومؤسسات ونكومي، خام، وفني، عاـ هلا إلى إضافة
 الهبايػة إلػى أدت وتػؤدي ممػا و يرهػا اليابانيػة، المػدار  ماػؿ أخيػراً  أخػرى دوؿ لػنظـ

 تجػارة رابنػة التعمػيـ أصػبح نتػي المصػرية، والشخصػية الااافػة فػي واالهدواجية واالنفصاـ
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 ولػـ .سػريه كسػب عمػى النصػوؿ أجؿ مف نممؾ ما أ مى استغعؿ يناولوف الليف لبعض
نمػا الخصوصػية، الدرو  ند عند الرابنة هل  التجارة تاؼ  والجامعػات لممعاهػد امتػدت وا 

 ا  مبيػة نسػاب عمػى لع نيػاء، الفػانت والاػراء واالفسػاد، تػود الفسػادع نتػاج الخاصػة،
 (اxxxiوالاتر ) الفار تعاني التي

ومػػف اػػـ فالنظػػاـ النػػالي ال يناػػؽ أهدافػػ  المتمامػػة فػػي تػػوفير التعمػػيـ العػػادؿ والكػػافي 
لجميه الهعبا وقد ساهـ فشػؿ نظػاـ التعمػيـ العػاـ فػي تػوفير التعمػيـ الجيػد لمشػباب بشػكؿ 

فػي  ٕٔٔٓينػاير  ٕ٘في الشعور بالظمـ االجتمػاعي الػلي تػـ التعبيػر عنػ  فػي اػورة  عادؿ
مصػػر، والتػػي كػػاف شػػعارها )عػػيت ػػػػػ نريػػة ػػػػػػ عدالػػة اجتماعيػػة( كمػػا أف منػػاوالت تنايػػؽ 
العدالة االجتماعية في التعميـ مػف خػعؿ االسػتامارات التعميميػة اإلضػافية هػي بػع جػدوى، 

ج  عػدـ المسػاواة فػي التعمػيـ ال تػؤار فاػه عمػى التعمػيـل بػؿ تنػد ومف الجدير باللكر أف أو 
مف ناوؽ اإلنساف، وتمنه التنمية المنصفة لادرات ا فػراد، وتعػوؽ العدالػة االجتماعيػة فػي 
المجتمػػػػهل  ف المشػػػػاكؿ داخػػػػؿ نظػػػػاـ التعمػػػػيـ معاػػػػدة، وال يمكػػػػف  ي سياسػػػػة منفػػػػردة أف 

 تعالجتا جميًعاا
العدالػػة االجتماعيػػة والعدالػػة االجتماعيػػة فػػي التعمػػيـ فػػي لػػللؾ يػػتـ اسػػتعراض مفتػػـو 

االتجاهػػػات التربويػػػة المعاصػػػرة المختمفػػػة لموصػػػوؿ إلػػػى ا صػػػوؿ الفكريػػػة لمفتػػػـو العدالػػػة 
االجتماعيػػة وبمػػورة مفتػػـو يناسػػب النالػػة المصػػريةا وهومػػا يػػتـ تناولػػ  فػػي المنػػور الاػػاني 

 والاالث مف هلا الفصؿا
 هفهــىم العذالــة االجتواعُــة يف التعلــُن هــي هٌ ــىر خصــا صووووو  احملــىر الثــاًٍ

 االجتاهات الفكزَة ادلختلفة:
 العدالة االجتماعية والتعميم في الفمسفة الماركسية: 

-ٕٓٛٔـ( وفردريػؾ أنجمػه )ٖٛٛٔ-ٛٔٛٔوضه الفمسفة الماركسية كارؿ مػارك  )
الظػػروؼ ـ( باسػػه بػػاره فػػي تهورهػػاا وقػػد ولػػدتتا ٕٜٗٔ-ٓٚٛٔـ( وسػػاهـ لينػػيف)ٜ٘ٛٔ

االجتماعية واالقتصادية المناسبة في للؾ الوقت فجاءت كنتيجة لمتهػور التػاريخي معتمػدة 
عمى مادمات عممية وفمسفية معينة، فعند منتصؼ الارف التاسه عشر كانػت الرأسػمالية قػد 
نمػػػت منػػػؿ اإلقهػػػاع، كمػػػا أنتػػػا أوجػػػدت البروليتاريػػػا التػػػي دخمػػػت فػػػي صػػػراع مػػػه الهباػػػة 

نتػاج وأدواتػ ، وهػي الهباػة البرجواهيػة مهالبػة بظػروؼ نيػاة أفضػؿ وأجػور المالكة لاوى اإل
أعمى ويـو عمؿ أقصر، مما دعػا  مػارك  وأنجمػه  إلػى وضػه الفمسػفة الماركسػية المتمامػة 
في) الماديػة الجدليػة، والماديػة التاريخيػة( كنظريػة اوريػة لتنايػؽ مهالػب الاػوى المضػهتدة 

 (اxxxiiفي المجتمعات البشرية)
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ره سػمات الفمسػػفة الماركسػية فػػي العدالػػة هوالتوهيػه العػػادؿ لماػروة والػػدخؿ فػػع ومػف أبػػ
يجػػػوه السػػػماح بػػػأي تمييػػػه بػػػيف جميػػػه ا فػػػراد فػػػي المجتمػػػه بمعنػػػى المسػػػاواة بػػػيف جميػػػه 
ا فػػراد، ففػػي الرأسػػمالية الػػربح العااػػد يكػػوف  صػػناب العمػػؿ فتػػـ يمتمكػػوف عااػػد ا ربػػاح 

ة العاممة إلى الفار المدقه والنرمافا ففي ماؿ هػلا النظػاـ المالية مما يؤدي إلى دفه الهبا
ال يمكف أف تكوف هناؾ عدالة كما وصػف  الماركسػييف بمنتتػى الظمػـ، فإقامػة العػدؿ تتماػؿ 
قامة مجتمه جديد قااـ عمى العدؿ مف خػعؿ إعػادة  نشاء الشيوعية وا  في إلغاء الرأسمالية وا 

ي كمػا وصػف  مػارك   هونرمػاف أفػراد المجتمػه توهيه السمه والخدمات، فمف  ير ا خعقػ
مف نصتتـ المشروعة في الاروة والدخؿ والسمه ا ساسية و ير للؾ مف أشػكاؿ الخػدمات 
كما يفعؿ النظاـ الرأسمالي االستغعلي  فبللؾ تعد السػمة ا ساسػية لمعدالػة داخػؿ المجتمػه 

يػػة رنمتتػػا الجديػػدة فسػػوؼ يػػتـ االشػػتراكي هػػي ممكيػػة وسػػااؿ اإلنتػػاج وسػػتبدأ العدالػػة التوهيع
إلغاء الممكية الخاصة واالستغعؿ إلى الممكيػة العامػة لممجتمػه بأسػر ، فسػيكوف العمػاؿ هػـ 

 (اxxxiiiأصناب مصادر اإلنتاج)
ومػػف ا سػػ  ا خعقيػػة والسياسػػية واالقتصػػادية المميػػهة لنظريػػة مػػارك  نػػوؿ العدالػػة 

صػػعح االجتماعيػػة فػػي كتاباتػػ  المبكػػرة والمتػػأخرة أنػػ  يػػرف ض آراء العدالػػة فػػي الميبراليػػة وا 
االشػػتراكية الااامػػة عمػػى الناػػوؽ الاانونيػػة والتوهيػػه العػػادؿ مػػف خػػعؿ تنايػػؽ التػػواهف بػػيف 
الفمسػػػفة اليونانيػػػة الاديمػػػة واالقتصػػػاد السياسػػػي فػػػي الاػػػرف التاسػػػه عشػػػرا نيػػػث اسػػػتهاع 

ؤيػػػة كعسػػػيكية مػػػارك  دمػػػ  الاػػػانوف الهبيعػػػي والناػػػوؽ الهبيعيػػػة، فاػػػد نػػػاوؿ أف يبنػػػي ر 
 (ا  xxxivلمنكـ اللاتي لمشعب، مف قبؿ النا  )

  (:xxxvوتنظر الماركسية إلى العدالة االجتماعية من خالل )
تاتصػػر هػػل  النظػػرة عمػػى المسػػاواة فػػي ممكيػػة وسػػااؿ اإلنتػػاج وتوهيػػه الاػػروة مػػف خػػعؿ  -

إلغػػػػػػاء الممكيػػػػػػة الفرديػػػػػػة والهبايػػػػػػة فػػػػػػي المجتمػػػػػػها فالماركسػػػػػػية تصػػػػػػورت أف العدالػػػػػػة 
ماعيػػة ال تتناػػؽ إال فػػي المجتمػػه االشػػتراكي وتهبيػػؽ نظػػاـ ا جػػور عمػػى قاعػػدة االجت

 )مف كؿ نسب قدرت  ولكؿ نسب ناجت (ا
وقػػػػػد أوضػػػػػنت الماركسػػػػػية مفتػػػػػـو العػػػػػدؿ فػػػػػي ععقتػػػػػ  بالناجػػػػػات النيويػػػػػة لمتهػػػػػور  -

 االجتماعي الهبيعيا
غعؿ، وتػػربه ا خػػعؽ الماركسػػية بػػيف مفتػػـو العػػدؿ وفكػػرة تنريػػر المجتمػػه مػػف االسػػت -

ويبمػػغ العػػدؿ لروتػػ  فػػي المجتمػػه الشػػيوعي الػػلي تختفػػي فيػػ  آاػػار الفػػروؽ االجتماعيػػة 
 واالقتصاديةا
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تػػتمخم الماركسػػية والعدالػػة االجتماعيػػة فػػي العمػػؿ عمػػى تنايػػؽ المسػػاواة التامػػة بػػيف  -
العامميف في الدولة، فتـ في مجموعتـ يمتمكوف وسااؿ اإلنتػاج ويسػتناوف الػدخؿ الػلي 

 يتناؽ مف وراء النشاه اإلنتاجي بع تفرقة فتل  هػي العدالة المامػػى الماركسيةا 
يريد البااء عمى قيد النياة وينت  لعاامت  لػي  لػ  خيػار أف العامؿ اللي  مارك  ويرى

ناياػػػي فػػػي مجتمػػػه رأسػػػمالي، بػػػؿ فػػػي إنتػػػاج الاػػػروة لتػػػؤالء الرأسػػػمالييف الػػػليف ينػػػدث لتػػػـ 
السػػػيهرة عمػػػى وسػػػػااؿ اإلنتػػػاجا فاػػػػد أداف هػػػلا الوضػػػػه باعتبػػػار  مػػػػف أشػػػكاؿ االسػػػػتغعؿ، 

االشػتراكية والشػيوعية، فاعتاػد أنػ   وهوأند ا سباب التي دفعت االنتااؿ مف الرأسػمالية إلػى
 (اxxxvi) سيضه نتاية لمظمـ الهباي

وهكػػػلا، اعتػػػرض مػػػارك  عمػػػى عػػػدـ المسػػػاواة االقتصػػػادية الصػػػارخة بػػػيف الهباػػػات  
االجتماعيػػة التػػي تميػػه الػػنمه الرأسػػمالي لإلنتػػاج عمػػى أسػػ  ال يمكػػف تمييههػػا أساًسػػا عػػف 
العدالػػة االجتماعيػػة وفػػي الوقػػت نفسػػ  أعػػرب عػػف قماػػ  مػػف اسػػتخداـ مفػػاهيـ معينػػة لمعدالػػة 

 راهفالتوفير  هاء إيديولوجي لموضه ال
لاػػػد وضػػػعت آراء مػػػارك  وأنجمػػػه ولينػػػيف ا سػػػا  ا وؿ الػػػلي قامػػػت عميػػػ  التربيػػػة 
االشتراكية، منػاوليف وضػه أسػ  تربيػة اإلنسػاف الجديػد، وتنظػيـ المدرسػة الجديػدة )إنسػاف 
ومدرسػػػػة المجتمػػػػه االشػػػػتراكي( والمتمامػػػػة فػػػػي تنميػػػػة الػػػػروح الجماعيػػػػة وتشػػػػجيه الخدمػػػػة 

هالػػة الفػػوارؽ االجتماعيػػة وتضػػنية المصػػالح  الفرديػػة فػػي سػػبيؿ مصػػمنة المجتمػػه ككػػؿ، وا 
بيف النػا  وتنايػؽ ديماراهيػة التعمػيـ مػف خػعؿ سػيهرة الدولػة عمػى التربيػة والتعمػيـ، ومػف 
اػػـ إعػػداد أفػػراد المجتمػػه لتنايػػؽ أهػػداؼ الدولػػة، وتنايػػؽ المسػػاواة بػػيف الاوميػػات، ومناربػػة 

بعػػاد المعتاػػدات الدينيػػة عػػف الفكػػر االجتمػػاعي فػػي المدرسػػة  العنصػػرية والنهعػػات العرقيػػة وا 
عهػػاء العمػػؿ النػػافه اجتماعًيػػا أهميػػة بالغػػة، فعػػف هرياػػ  يتكامػػؿ عمػػؿ  والمجتمػػه مًعػػا، وا 

 المدرسة مه النياة ويصبح لا معنى وأهميةا
وانهعًقػػػػا مػػػػف فكػػػػرة التنميػػػػة المتكاممػػػػة لمشخصػػػػية تنػػػػدد الفمسػػػػفة التربويػػػػة الماركسػػػػية 

يػػػة التربويػػػػة فػػػي التربيػػػة العاميػػػة والبدنيػػػػة والتعمػػػيـ المتنػػػي، ومػػػػف الجوانػػػب ا ساسػػػية لمعمم
ىوذا باإلضوافة إلوى إعوداد الجيول الصواعد لمعمول اإلنتواجي مون واجبات المدرسة تناياتػا، 

 ( :  xxxviiخالل ما يمي)
ربػػػه التعمػػػيـ بالعمػػػؿ اإلنتػػػاجي، وربػػػه العمػػػؿ العامػػػي بالعمػػػؿ اليػػػدويا إف ربػػػه التعمػػػيـ  -1

فػي مجػاؿ التربيػة البدنيػة يسػاعد عمػى النموالمتكامػؿ لمتعميػل، بالعمػؿ اليػدوي وبخاصػة 
كللؾ يعهػي العمػؿ اليػدوي نوًعػا مػف الرانػة النفسػية لمدراسػيف، وينفػههـ عمػى الدراسػة، 

، وتنمية االنتراـ، واالهتماـ بالعمؿ اللي ل  منفعة اجتماعيةا  وبلؿ الجتد العـه
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والمسػػػاواة بػػػيف الاوميػػػات وا جنػػػا ، وأف التوجيػػػ  الاػػػومي لمتعمػػػيـ وفًاػػػا لسياسػػػة الدولػػػة  -1
التعميـ بكؿ أنواع  ومستويات  تعميـ تابه لمدولة انهعًقا مف اإليمػاف بعػدـ هبايػة التعمػيـ 

(xxxviiiا) 
لهامػي، والعمػؿ باسػتمرار عمػى تهػوير ، مػه تنميػة وتهػوير التعمػيـ  -1 توفير تعميـ مجاني وا 

متعػددة الجوانػػب ويناػؽ تكيفػػ   المتنػي الاػػااـ عمػى التنػػوع، والػلي يعهػػي لمعامػؿ مرونػػة
 مه متهمبات العمؿ المتغيرة ويمد  بالمبادئ ا ساسية لكؿ عمميات االنتاجا

 فتح أبواب التعميـ العالي لمجميه وبخاصة العماؿا -1
عهػػاء االهتمػػاـ لمتربيػػة ا خعقيػػةل باعتبارهػػا جانًبػػا  -1 عػػدـ الفصػػؿ بػػيف التعمػػيـ والتربيػػة، وا 

 اعيامتًما مف جوانب الوعي االجتم
 تشجيه وسااؿ التعميـ اللاتي مه االهتماـ بالتربية البدنية والجماليةا -1
إنشاء مؤسسات تربوية ل هفاؿ قبؿ سف المدرسةل لمتخفيؼ مف أعباء المػرأة، وتنسػيف  -1

 تربية ا هفاؿا
اإليمػػػػاف باػػػػدرة التربيػػػػة عمػػػػى تغييػػػػر وتشػػػػكيؿ الهبيعػػػػة اإلنسػػػػانية عػػػػف هريػػػػؽ العمػػػػؿ  -1

 (اxxxixاالجتماعي المنت  )
وممػػا سػػبؽ يتضػػح، أف العدالػػة االجتماعيػػة فػػي الفمسػػفة الماركسػػية تركػػه عمػػى التربيػػة 
العاميػػة، فتعػػدها مػػف أهػػـ الجوانػػب ا ساسػػية لمعمميػػة التربويػػة، مػػف أجػػؿ بنػػاء إنسػػاف جديػػد 
لممجتمػػػه، إضػػػافة إلػػػى التركيػػػه عمػػػى المسػػػاواة بػػػيف الجنسػػػيف فػػػي فػػػرم التعمػػػيـل فػػػا والد 

   واندة، ويدرسوف برام  واندةاوالبنات يتعمموف في مدار 
 العدالة االجتماعية والتعميم في الميبرالية: 

بػػدأت الميبراليػػة كمػػلهب فػػي أواخػػر الاػػرف الاػػامف عشػػر كنركػػة تجػػا  النكومػػة اللاتيػػة 
، تضػػمنت أفكػػار النكػػـ الػػلاتي، وصػػدارة الفػػرد وا مػػة فػػي ماابػػؿ ا رسػػتاراهيةوبعيػػًدا عػػف 

 االقتصادا العاامة والدولة كالوندات ا ساسية لماانوف والسياسة و 
شتدت الميبرالية مف نيث وجودها النظري والفمسفي تباينػات تصػؿ أنياًنػا إلػى درجػة  

يتمػػايه  (John Locke)االخػػتعؼ الشػػديد بػػيف الػػرؤى، فػػالفكر الميبرالػػي عنػػد جػػوف لػػوؾ 
( (Frederick Hayek(، وليبراليػػػة فريػػػدريؾ هايػػػؾ (Madisonعػػػف ليبراليػػػة ماديسػػػوف 
والميبراليػػة بمنظورهػػا التنػػرري اإلهعقػػي مػػه  Tocqueville)فيػػؿ )تختمػػؼ عػػف ليبراليػػة توك

تختمػػػػػػػؼ بػػػػػػػؿ  (Nozek)أونوهيػػػػػػػؾ  Buchanan)أوبوشػػػػػػػاناف ) (Friedman)فريػػػػػػػدماف 
 (اxlتناقض الميبرالية بمنظورها الكينهي )

فػػيمكف تعريػػؼ الميبراليػػة عمػػى أنتػػا: فمسػػفة اقتصػػادية وسياسػػية، ترتكػػه عمػػى أولويػػة  
نًرال فماولة النرية هي الماولة المركهية التي ينرم المػلهب الميبرالػي  الفرد بوصف  كااًنا

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%8A%D8%A9
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عمػػى إبراههػػا فػػي تنديػػد لاتػػ ، وناػػد مخػػالؼل وكأنػػ  هوونػػد  الػػلي ينػػهع ننوالنريػػة وينمػػـ 
 (اxliبتجسيدها )

فالميبراليػػة مػػف النانيػػة الفكريػػة تعنػػي نريػػة االعتاػػاد والتفكيػػر والتعبيػػرا ومػػف النانيػػة  
االقتصػػادية تعنػػي نريػػة الممكيػػة الشخصػػية، ونريػػة الفعػػؿ االقتصػػادي المنػػتظـ وفػػؽ قػػانوف 
السوؽل وعمى المستوى السياسي تعنػي نريػة التجمػه وتأسػي  ا نػهاب، واختيػار السػمهةا 

ة النريػػػة ال تشػػػكؿ فاػػػه مبػػػدًأ مػػػف جممػػػة مبػػػادئ، بػػػؿ هػػػي مرتكػػػهة وهكػػػلا نعنػػػظ أف ماولػػػ
 (ا  xliiلتأسي   يرها مف المبادئ )

تػػدور الاضػػية المركهيػػة لمفكػػر الميبرالػػي نػػوؿ الػػوالء لمفػػرد والر بػػة فػػي إقامػػة مجتمػػه 
يسػػتهيه النػػا  فيػػ  تنايػػؽ مصػػالنتـ والوصػػوؿ إلػػى نالػػة اإلشػػباعا ويعتاػػد الميبراليػػوف أف 

ؿ كؿ شيء أفراد يمتػاهوف بالعاػؿ وياضػي للػؾ أف كػؿ فػرد ينبغػي أف يتمتػه البشر أواًل وقب
بأقصػى نريػػة ممكنػػة بالتنػػا ـ مػػه نريػػة مماامػػة لمجميػػها ور ػػـ أف ا فػػراد لتػػـ ا نايػػة فػػي 
ناػػوؽ قانونيػػة وسياسػػية متسػػاويةا فإنػػ  ينبغػػي مكافػػأتتـ وفػػؽ مػػواهبتـ واسػػتعدادهـ لمعمػػؿا 

ة نػػوؿ هػػليف المبػػدأيف التػػوأميف، الدسػػتورية واإلجمػػاع، ويجػػرى تنظػػيـ المجتمعػػات الميبراليػػ
 (ا  xliiiالموضوعيف باصد نماية المواهنيف مف خهر نكومة الهغياف )

تتصػػؿ العدالػػة فػػي الميبراليػػة بإعهػػاء كػػؿ شػػخم مػػا يسػػتنا ا وتشػػير الفكػػرة الضػػياة 
ر المكافػػػػتت والمنػػػػافه الماديػػػػة فػػػػي المجتمػػػػه، ماػػػػؿ ا جػػػػو  لمعدالػػػػة االجتماعيػػػػة إلػػػػى توهيػػػػه

. وتقووم النظريوة الميبراليوة وا رباح والمساكف والرعاية الهبية وخدمات الرفا  وما إلػى للػؾ
   (:xlivلمعدالة عمى االعتقاد في المساواة بصور متنوعة كما يمي)

تسػػتمـه الفرديػػة بالمسػػاواة ا ساسػػيةل فينظػػر لمبشػػر عمػػى أنتػػـ متسػػاووف بمعنػػى أف كػػؿ  -
لآلخػريف، وهػي فكػرة أساسػية فػي مفتػـو الناػوؽ الهبيعيػة فرد لػ  نفػ  الايمػة المعنويػة 

 لناوؽ اإلنسافا
تسػتدعي المسػػاواة ا ساسػية اإليمػػاف بالمسػػاواة الرسػمية وهػػي فكػرة أف ا فػػراد ينبغػػي أف  -

يتمتعػػػوا بػػػنف  المركػػػه الاػػػانوني فػػػي المجتمػػػه، وبخاصػػػة فيمػػػا يتعمػػػؽ بتوهيػػػه الناػػػوؽا 
ميػػػهات اجتماعيػػػة يتمتػػػه بتػػػا بعػػػض النػػػا   ونتيجػػػة لػػػللؾ، يػػػرفض الميبراليػػػوف باػػػوة أي

وينػػـر منتػػا آخػػروف عمػػى أسػػا  بعػػض العوامػػؿ، ماػػؿ: النػػوع، والعػػرؽ والمػػوف والفكػػر 
والػػػػديف والخمفيػػػػة االجتماعيػػػػةا فػػػػع ينبغػػػػي أف تخصػػػػم الناػػػػوؽ لهباػػػػة معينػػػػة مػػػػػف 
االشػػػخام كالرجػػػاؿ أوالبػػػيض أوالمسػػػينييف أوا اريػػػاء وبتػػػلا المعنػػػى تكػػػوف الميبراليػػػة 

ء تجػػػا  االخػػػتعؼا وتعػػػد أهػػػـ أشػػػكاؿ المسػػػاواة الرسػػػمية هػػػي المسػػػاواة الاانونيػػػة عميػػػا
والمسػػاواة السياسػػية، وتركػػه ا ولػػى عمػػى المسػػاواة أمػػاـ الاػػانوف وتشػػدد عمػػى أال يكػػوف 
لكؿ العوامؿ  ير الاانونية أي صمة بالعممية الاانونية لصنه الارارا أمػا الاانيػة فتتجسػد 
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م، وصػػػوت وانػػػد وقيمػػػة وانػػػدة وتؤسػػػ  االلتػػػػهاـ فػػػي فكػػػرة صػػػوت وانػػػد لكػػػؿ شػػػخ
 الميبرالي بالديماراهيةا 

بنيػػث يكػػوف لكػػؿ ا فػػراد جميًعػػا نفػػ   بتكػػافؤ الفػػرميشػػترؾ الميبراليػػوف فػػي االعتاػػاد  -
الناػػػوؽ فػػػي المجتمػػػها وال يعنػػػي هػػػلا الاػػػوؿ بأنػػػ  ينبغػػػي أف تكػػػوف هنػػػاؾ المسػػػاواة فػػػي 

والظػػػروؼ االجتماعيػػػة يتعػػػيف أف تكػػػوف نفسػػػتا  المعيشػػػة النػػػات  أوالمكافػػػأة، وأف أنػػػواؿ
تػا بسػػبب بالنسػبة لمجميػهل إل يعتاػد الميبراليػوف أف المسػػاواة االجتماعيػة  يػر مر ػوب في

أف النػػا  لػػـ يولػػدوا متمػػااميف، بػػؿ يمتمكػػوف مواهػػب ومتػػارات مختمفػػة، وبعضػػتـ عمػػى 
 ااستعداد لمعمؿ بجدية أكار مف ا،خريف

وفووي داخوول ا يوودولوجيا الميبراليووة نشووأت الميبراليووة االجتماعيووة حيووث دافوو  الميبووراليين 
   :(xlv) من القضايا التي يمكن طرحيا كاآلتي مجموعةالمحدثين عن 

  قضػػػية الرفػػػا  االجتمػػػاعي يػػػدافه الميبراليػػػوف المنػػػداوف عػػػف الرفػػػا  عمػػػى أسػػػا  تكػػػافؤ
الفػػرم فمونػػدث أف هنػػاؾ أفػػراد أوجماعػػات معينػػة تعرضػػت لمنرمػػاف بسػػبب الظػػروؼ 
هالػػػػة للػػػػؾ  االجتماعيػػػػة، تاػػػػه إلف عمػػػػى عػػػػاتؽ الدولػػػػة مسػػػػاولية اجتماعيػػػػة لخفػػػػض أوا 

أكاػػػػر مسػػػػاواةا وهكػػػػلا اكتسػػػػب النرمػػػػاف ولخمػػػػؽ فػػػػرم نيػػػػاة متسػػػػاوية أوعمػػػػى ا قػػػػؿ 
المواهنوف قدًرا مف ناػوؽ الرفػا  أوالناػوؽ االجتماعيػة كنػؽ العمػؿ ونػؽ التعمػيـ ونػؽ 
النصػػػوؿ عمػػػى مسػػػكف معاػػػـا نيػػػث تهػػػورت الميبراليػػػة االجتماعيػػػة بدرجػػػة أكبػػػر فػػػي 
النصؼ الااني مف الارف العشريف مه ظتور ما يسمى الميبرالية االشػتراكية الديماراهيػة 

 .في كتابات جوف راولهخاصة 
  تتميػػه الميبراليػػػة االشػػػتراكية الديماراهيػػػة بمسػػاندتتا لممسػػػاواة االجتماعيػػػة النسػػػبية، التػػػي

 ينظر إليتا عادة باعتبارها الايمة المنددة لعشتراكيةا
  تجمػػػػت سػػػػمة المجتمػػػػه الميبرالػػػػي ا ساسػػػػية فػػػػي االسػػػػتاعؿ عػػػػف الدولػػػػة وأوجػػػػ  تػػػػدخمتا

اإلكراهيػػػة، فالماػػػؿ الميبرالػػػي ا عمػػػى فػػػي النيػػػاة الخاصػػػة ال ياضػػػي بنمايػػػة الفػػػرد مػػػف 
المجتمػػه، بػػؿ بمجتمػػه خػػاؿ مػػف التػػدخؿ السياسػػيا وربمػػا فػػي هػػلا مػػا يايػػر كايػػًرا مػػف 

في سياؽ النريػة الميبراليػة، وال سػيما أف الهػرح ا سامة عف ععقة الفردي باالجتماعي 
الميبرالي، وبخاصة في صيغت  الجديدة مه كؿ مف فريدماف وهايؾ، قػد لهػب بعيػًدا فػي 

 إنكار المجتمه، بصفت  ماولة موضوعيةا 
  تدعوالميبرالية االجتماعية إلى انتراـ النرية الفردية والتسامح مه تشديدها عمػى  النريػة

تػػػي تتػػػتـ باػػػدرة ا شػػػخام عمػػػى المشػػػاركة فػػػي العمػػػؿ( وتعتبػػػر أف نػػػؽ اإليجابيػػػة  )ال
العمػػػػػؿ ونػػػػػؽ أجػػػػػر مناسػػػػػب عمػػػػػى العمػػػػػؿ ال ياػػػػػؿ أهميػػػػػة عػػػػػف نػػػػػؽ التممػػػػػؾ نيػػػػػث 

اللي يسمح بالممكية الفردية لوسااؿ اإلنتاج مػه تنظػيـ  اقتصاد السوؽ االجتماعي تدعـ

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A
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الدولػػػة لمسػػػوؽ بمػػػا يناػػػؽ التنػػػاف  االقتصػػػادي العػػػادؿ وتاميػػػؿ نسػػػب التضػػػخـ وتاميػػػؿ 
والضػػماف الصػػني وتػػوفير متهمبػػات البهالػػة وتػػوفير الخػػدمات االجتماعيػػة ماػػؿ التعمػػيـ 

ناػػوؽ اإلنسػػاف، وتوظػػؼ عناصػػر مػػف الرأسػػمالية واالشػػتراكية مًعػػا لتنايػػؽ مواهنػػة بػػيف 
 .الصالح العاـ النرية االقتصادية والمساواة بما يخدـ

  أي أف الميبراليػػػة االجتماعيػػػة تاػػػه بػػػيف الميبراليػػػة الكعسػػػيكية واالشػػػتراكية فتػػػي تػػػرفض
االقتصاد الرأسمالي المهمؽ اللي ال ينؽ في  بتاتًػا لمدولػة التػدخؿ فػي الممكيػة الخاصػة 

إلنتػػػػاج )خعًفػػػػا )خعًفػػػػا لميبراليػػػػة الكعسػػػػيكية( بينمػػػػا تابػػػػؿ بالممكيػػػػة الخاصػػػػة لوسػػػػااؿ ا
لعشػػػتراكية( مػػػه دعمتػػػا نػػػؽ الدولػػػة فػػػي التػػػدخؿ لتنايػػػؽ مصػػػمنة ا قػػػؿ انتفاًعػػػا مػػػف 

 .النرية االقتصادية
إف الفمسػػػفة الميبراليػػػة قػػػدمت مسػػػاهمة ممموسػػػة فػػػي نظريػػػة  مموووا سوووبق يمكووون القوووول:

العدالة االجتماعية مػف خػعؿ مفػاهيـ كالمسػاواة فػي النصػوؿ عمػى الفػرم أوالمسػاواة فػي 
ادرات وععقة المؤسسات في صورتتا الماالية بتهور الواقه ومناصرة عػدـ العدالػة، ممػا ال

ساهـ بشدة فمسفًيا ونظرًيا في مواجتة ا فكػار التػي تاػوؿ بػأف عػدـ المسػاواة نتػاج مسػاولية 
ا فراد عف مالتـ وبالتالي تبرر ا بنية والسياسات المجنفة اجتماعًياا فتعني المسػاواة عنػد 

الػػػػػي أف ا فػػػػػراد يجػػػػػب أف ينظػػػػػوا بفػػػػػرم متكافاػػػػػة لتنميػػػػػة متػػػػػاراتتـ وقػػػػػدراتتـ  يػػػػػر الميبر 
المتكافاػة، فمػػف الضػػروري الايػػاـ بػػللؾ نتػػى يصػػبح لمنػػا  نػػافه لتنايػػؽ قػػابميتتـ ويهػػوروا 

 مواهبتـ التي ولدوا بتاا
فبػػػللؾ يجمػػػه الميبراليػػػوف فػػػي المسػػػتوى السياسػػػي عمػػػى ضػػػرورة أف تباػػػي الدولػػػة عمػػػى 

نيػاؿ الخصوصػيات االجتماعيػة الااافيػة لممػواهنيف، عنػد سػف الاػوانيف وجميػه  النياد التػاـ
مظاهر اإللهاـ لي الهابه الاصري المميه لمدولةا أف الميبرالية، بتأايراتتا في ععقػة الدولػة 
باالقتصػػػاد وععقػػػة الدولػػػة بػػػالمجتمه، ونتػػػى فػػػي ععقػػػة الدولػػػة بالنيػػػاة السياسػػػية والعامػػػة 

ًا لمنيػػا  فػػي جميػػه مسػػتوياتتا، فكػػاف لتػػا الكايػػر مػػف التػػأايرات التػػي لممػػواهنيف، باتػػت نتجػػ
أصابت المجتمه وبنيت  هي لاتتا، ا مر اللي أدى إلى نصوؿ ا فراد عمػى هػامت كبيػر 

 مف النرية االجتماعيةا
تمػػت الػػدعوة إلػػى العدالػػة االجتماعيػػة فػػي الفمسػػفة الميبراليػػة بدايػػة مػػف الاػػرف التاسػػه  

(، (John Henry Newmanالمفكػريف، ماػؿ: جػوف هنػري نيومػاف عشر مف قبؿ بعػض 
 Wilfred)عػػرؼ السػػير ويمفريػػد جػػريفيف، وقػػد Thomas Huxley)وتومػػا  هكسػػمي )

(Griffin  العدالة االجتماعية في التعميـ الميبرالي عمى أنتا  التعميـ مػف أجػؿ مصػمنة الفػرد
اراا  الشخصي، مه تعميـ الايـ   ا(xlvi)الشخصية وا 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85
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تاػـو فكػرة العدالػة االجتماعيػة الميبراليػة فػي التعمػيـ عمػى أف التعمػيـ نظػاـ أومسػار كما 
 ا(xlvii) تعميمي مناسب لتكويف إنساف نر

وقد وصفت فمسفة العدالة االجتماعية الميبرالية في التعمػيـ بأنتػا:  فمسػفة تمكػف ا فػراد 
الاػػػػيـ وا خػػػػػعؽ، مػػػػه المعرفػػػػة الواسػػػػعة والمتػػػػارات الاابمػػػػة لمتنػػػػوؿ، وشػػػػعور أقػػػػوى مػػػػف 

والمشػاركة المدنيػػة عػػادًة مػػا تكػػوف عالميػػة وتعدديػة فػػي نهاقتػػا، ويمكػػف أف تتضػػمف منتًجػػا 
سػػتراتيجيات الػتعمـ باإلضػػافة إلػػى  لمتعمػيـ العػػاـ يػوفر تعريًفػػا واسػًعا لمتخصصػػات المتعػددة وا 

 ا(xlviii) الدراسة المتعماة في مجاؿ أكاديمي واند عمى ا قؿ
ي بػػػػيف تعمػػػػيـ ا دب اإلنجميػػػػهي والعمػػػػـو اإلنسػػػػانية والفضػػػػااؿ ويجمػػػػه التعمػػػػيـ الميبرالػػػػ

ا خعقيػةا كمػػا أف هنػػاؾ فػػرؽ بػيف مصػػهمح التعمػػيـ الميبرالػػي بػالمعنى النػػديث وبػػيف تعمػػيـ 
الفنػػػػوف النػػػػرةا هػػػػلا ا خيػػػػر يتعامػػػػؿ مػػػػه المػػػػواد ا كاديميػػػػة، فػػػػي نػػػػيف أف ا وؿ يتنػػػػاوؿ 

 ا(xlix) لي يعد الهعب لنياتتـ المتنيةعمى عك  التعميـ المتني ال مواضيه إيديولوجية
كمػػا يعػػد التعمػػيـ الميبرالػػي الهػػعب لعسػػتفادة مػػف أوقػػات فػػرا تـا عمػػى سػػبيؿ الماػػاؿ، 
يتػػػػدؼ التعمػػػػيـ الميبرالػػػػي إلػػػػى مسػػػػاعدة الهػػػػعب عمػػػػى أف يكونػػػػوا واعػػػػيف لمػػػػلات ويػػػػدركوف 

 (اl) ا خرىتصرفاتتـ ودوافعتـا كما يصبح ا فراد أكار مراعاًة لممعتادات والااافات 
أف العدالػػػة االجتماعيػػػة فػػػي التعمػػػيـ الميبرالػػػي تتػػػتـ  وممػػػا سػػػبؽ يمكػػػف أف نشػػػير إلػػػى،

وتعمػػي مػػف قيمػػة النريػػة لتكػػويف مػػواهف نػػر واعػػي ومػػدرؾ للاتػػ  والعػػالـ المنػػيه بػػ ، كمػػا 
أنتػػا تركػػه عمػػى مصػػمنة الفػػرد الشخصػػية، وال يعنػػي للػػؾ أف نتجتػػا فػػردي ولكػػف تعنػػي أف 

  ونريتػ  ليصػبح مسػاوؿ مصمنة الفرد تعهيػ  قيمتػ  فػي المجتمػه وا عتػراؼ بكامػؿ ناوقػ
عػػف تنايػػؽ أهػػداؼ مجتمعػػ ، ومػػف هنػػا يمكػػف اإلشػػارة إال أف الععقػػة بػػيف هيػػادة االهتمػػاـ 
بمصمنة الفرد تنعك  عمػى مصػمنة المجتمػه بشػكؿ هػردي، كمػا أف عدالػة فمسػفة التعمػيـ 

 الميبرالي تركه عمى تمكف ا فراد مف المعرفة الواسعة والمتارات الاابمة لمتنوؿا
 الة االجتماعية والتعميم في الفمسفة اإلسالمية:العد 

أايػػر جػػدؿ نػػوؿ الفمسػػفة اإلسػػعمية فػػرأى بعػػض الكتػػاب إهػػعؽ اسػػـ  الفمسػػفة العربيػػة 
عميتػػا، بينمػػا رأى الػػبعض ا خػػر أنتػػا ليسػػت عربيػػة اعتاػػاًدا أف فعسػػفتتا كػػانوا مػػف أصػػؿ 
 يػػر عربػػي، لػػللؾ مػػف ا فضػػؿ تسػػميتتا   بالفمسػػفة اإلسػػعمية  ورأى آخػػروف إنكػػار وجػػود 

فكػار فعسػفتتا مسػتمدة مػف فمسػفات أخػرىا ونكػـ فريػؽ أنتػا ماؿ هل  الفمسفة مػدعيف أف أ
ال تتعدى شرح أفكار  أرسػهو ا وتجػدر اإلشػارة إلػى أف الفعسػفة المسػمميف كػانوا قػد أخػلوا 
عف اليوناف إال أنتـ أضافوا أيًضػا عناصػر ماتبسػة مػف فػار  والتنػد، إال أف هػلا ال يعنػي 

 De Boerكتػػاب ومػػنتـ  دي بػػور  أنتػػا كانػػت صػػورة هبػػؽ ا صػػؿ، كمػػا ادعػػى بعػػض ال
الػػلي ياػػوؿ:  وظمػػت الفمسػػفة اإلسػػعمية فمسػػفة انتخابيػػة، عمادهػػا االقتبػػا  لمػػا تػػرجـ عػػف 
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كتػػػب اإل ريػػػػؽ ا إال أف هػػػػل  الفمسػػػػفة اإلسػػػػعمية أخػػػلت وأعهػػػػت إل أاػػػػرت عمػػػػى الفمسػػػػفة 
المسػػػينية فػػػي الاػػػروف الوسػػػهى وعممػػػت عمػػػى بعاتػػػا وتوجيتتػػػا فػػػي الكايػػػر مػػػف المسػػػااؿ 

موضوعاتا كما أارت عمػى الفمسػفة ا وربيػة الندياػة عػف هريػؽ مػا تػرجـ إلػى العتينيػة وال
وعف هريؽ الفعسفة المسينييف في الاروف الوسػهى، وكانػت لتػا لاتيتتػا، وهبػه فعسػفتتا 
مػػا أخػػلو  بهػػابه خػػام وجعمػػو  يسػػتجيب لمهالػػب العصػػر ممػػا يعػػد إسػػتاًما واضػػًنا فػػي 

 (ا  liالتراث الفكري اإلنساني )
وقد انتؿ مفتـو العدؿ في اإلسعـ مكانة متمة، وقد جعؿ الاػرآف الكػريـ هػلا المفتػـو 
فػػػي مكانػػػة أساسػػػية، وجعمػػػ  موضػػػوًعا وأمػػػًرا مركهًيػػػا إلتيًّػػػا بوصػػػف  مػػػف صػػػفات ا  تعػػػالى 

: ( وقولػػ  تعػػالىٕٕٛ)الباػػرة، آيػػة " ِباْلَعػػْدؿِ  َكاِتػػبٌ  َبْيػػَنُكـْ  نفسػػ ا ومنػػ  قولػػ  تعػػالى:  َوْلَيْكتُػػبْ 
َلا (، وفػػػي ا ناديػػػث النبويػػػة، ِٛ٘باْلَعػػػْدِؿ  )النسػػػاء، آيػػػة  َتْنُكُمػػػوا َأفْ  الن ػػػا ِ  َبػػػْيفَ  َنَكْمػػُتـْ   َواِ 

يتكرر ا مر بالعدؿ، مامما يتكرر النتي عف الظمـ والجور، فعػف عبػد ا  بػف عمػر رضػي 
 عمػى منػابر ا  عنتما قاؿ: قػاؿ رسػوؿ ا  صػمى ا  عميػ  وسػمـ: )إف الماسػهيف عنػد ا 

مف نور، عف يميف الرنمف عه وجػؿ، وكمتػا يديػ  يمػيف، الػليف يعمػوف فػي نكمتػـ وأهمػيتـ 
ا وعػػف أبػػي هريػػرة رضػػي ا  عنػػ  عػػف النبػػي صػػمى ا  عميػػ  وسػػمـ رواه مسووممومػػا ولػػوا( 

 رواه مسمم.قاؿ: سبعة يظمتـ ا  في ظم  يـو ال ظؿ إال ظم ، أماـ عادؿ،( 
الاػروة والػدخؿ فػي االقتصػاد اإلسػعمي هػي جػهء مػف العدالػة التػي والعدالة فػي توهيػه 

ياػػيـ عميتػػا اإلسػػعـ مجتمعػػ ل  ف عدالػػة اإلسػػعـ تػػتـ عمػػى كػػؿ المسػػتويات، وتشػػمؿ كػػؿ 
 (اlii) جوانب النياة اإلنسانية وماوماتتا، وليست مجرد عدالة اقتصادية مندودة

ؽ العدالػػة فػػي الجانػػب هنػػاؾ عبػػادات مفروضػػة تعمػػؿ عمػػى تنايػػ ففػػي الجانػػب الػػديني
االجتمػاعي كالهكػاة، والكفػػارات، والنفاػاتا وتعتبػر أدوات تنايػػؽ التكافػؿ مػف أكاػػر مػا دعػػا 
شػباع الناجػات لممنتػاجيف مػف مااصػد  إليتا الشرع ونض عميتػا، كمػا أف إقامػة التكافػؿ وا 
الشػػريعة، وأمػػا الجانػػب الػػدنيوي ففػػي هػػل  المرنمػػة يػػتـ معالجػػة مػػا نصػػؿ مػػف قصػػور بعػػد 

مميػػػة اإلنتػػػاج فػػػي تخصػػػيم المػػػوارد واسػػػتغعلتا، أوبسػػػبب سػػػوء التوهيػػػه وعػػػدـ مكافػػػأة ع
عنصػػر العمػػؿ بمػػا يسػػتنؽ مػػف أجػػور، فيػػتـ معالجػػة عػػدـ وصػػوؿ الػػدخوؿ إلػػى نػػد الكفايػػة 
خػعؿ التوهيػه ا ولػي بإيجػاد مصػفاة أخػرى لمػدخوؿ والاػروات هػي تنايػؽ العدالػة لموصػوؿ 

الفاػر مػف خػعؿ الهكػاة، والصػدقات والتبػات والتكػاليؼ إلى ند الكفاية، واالبتعاد عػف خػه 
مػػف الشػػرعية ا خػػرى، ويؤكػػد هػػل  ا هميػػة اهتمػػاـ الشػػريعة اإلسػػعمية بالعدالػػة االجتماعيػػة 

   :(liii)خعؿ عدة مظاهر ومنتا
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 كارة وشموؿ أدوات تنايؽ العدالة، وتنوعتا بيف اإللهامية و ير اإللهاميةا -
التاصػير فػي جوانػب عباديػة بػأدوات التوهيػه التكػافمي ربه تراتيب شػرعية نتجػت بسػبب  -

كالكفػارات، وكػللؾ عػدد مػف ا نكػاـ السػمهانية كػالفيء وخمػ  الغنيمػة والخػراج لػػنف  
 الغرضا

فإقامػػة العػػدؿ االجتمػػاعي فػػي اإلسػػعـ تتناػػؽ بشػػكؿ رايسػػي مػػف خػػعؿ تناػػؽ العػػدؿ  -
سػتوى االقتصػادي، االقتصادي، وللػؾ بتػوفير الظػروؼ الصػنية لتوهيػه عػادؿ عمػى الم

وكػػللؾ يمكػػف تنايػػؽ العدالػػة إف لػػـ تكػػف ممكنػػة عػػف هريػػؽ التوهيػػه العػػادؿ لمػػدخؿ عػػف 
 هريؽ الصدقةا 

فتنايؽ العدالة االجتماعية كجهاية مف جهايات النشاه االقتصادي ومرنمة مػف مرانػؿ  -
التوهيػػه فػػي االقتصػػاد اإلسػػعمي تناػػؽ ا هػػداؼ العامػػة لمنشػػاه االقتصػػادي اإلسػػعمي 

 كؿ عاـ، والتوهيه بشكؿ خامابش
ولذا فإن أىداف العدالة االجتماعية في الفكر اإلسالمي تتمحور في تحقيوق ىودفين 

تػػوفير نػػد الكفايػػة  فػػراد المجتمػػه المسػػمـ، والتخفيػػؼ مػػف نػػدة التفػػاوت فػػي المجتمػػه  ىمووا:
 المسمـا

 وتقوم العدالة التوزيعية في اإلسالم عمى أساسين، وىما:
العدالػػة فػػي تكػػافؤ الفػػرم، فتكػػافؤ الفػػرم فػػي العمػػؿ والتشػػغيؿ أمػػر  ا سوواس ا ول:

ضػػػروري لتناػػػؽ العدالػػػة فػػػي التوهيػػػه، وهػػػلا يعنػػػي أنػػػ  ال بػػػد مػػػف أف تكفػػػؿ فػػػرم العمػػػؿ 
واإلنتاج لمجميه، وتضمف نرية التعامؿ والتعاقدا فاػد وضػه ا  كػؿ المػوارد الهبيعيػة التػي 

 (ا  livخماتا ا  في خدمة اإلنسانية جمعاء )
قامة العدالة فػي اسػتنااؽ النصػوؿ عمػى عااػد اإلنتػاج، وتظتػر  ا ساس الثاني: وهوا 

في نصوؿ كؿ مجتتد وكؿ عامػؿ عمػى المكافػأة العادلػة الماابمػة لجتػد  وعممػ ، وَمنػُه أي 
تعػػػٍد عمػػػى هػػػلا النػػػؽ بػػػأي صػػػورة، ولػػػلا َنػػػر ـ اإلسػػػعـُ االنتكػػػاَر، والربػػػا والغػػػرر والغػػػت 

لػى أكػؿ أمػواؿ النػا  بالباهػؿا وهػل  المرنمػة ال تظتػر امرتتػا إال والامار، وكؿ ما يؤدي إ
بوجػػود مرنمػػة العدالػػة فػػي تكػػافؤ الفػػرم وفػػي هػػل  المرنمػػة يػػتـ توهيػػه النػػات  وفػػؽ معػػايير 
عادلػة، تتناسػػب مػػه الجتػد المبػػلوؿ، أوالمخػػاهر المتضػمنة، أوالتكافػػؿ االجتمػػاعي المنشػػود 

(lv  ا) 
تاتضي نظرة اإلسعـ لمعدالػة عمػى أف كػؿ جتػة مػف الجتػات الموجػودة فػي المجتمػه  

تنظػػر إلػػى صػػانب الناجػػة، وناػػ  فػػي إشػػباع ناجتػػ ، وتنظػػر إلػػى صػػانب الجتػػد والعمػػؿ 
وناػػ  فػػي أف ينػػاؿ جػػهاء جتػػد  وعممػػ ، ونخػػرج ممػػا سػػبؽ بػػأف اإلسػػعـ ياػػر نتػػاا  أنشػػهة 

سػػػعمية، ولكػػػف هػػػلا ال يعنػػػي أنػػػ  لػػػف ياػػػـو السػػػوؽ مػػػا دامػػػت ممتهمػػػة بأنكػػػاـ الشػػػريعة اإل



 

12 

 

 
 تجاهات الفكريةبعض االضوء  عمى المصري العدالة االجتماعية في التعميـ

 

 2019العدد الثانى فبراير      والعشرون  الخامسالمجمد 

بإصعح هل  النتاا ، فتويتدخؿ في نتاا  توهيه الػدخؿ لصػالح الفاػراء وا ضػعؼ، وكػللؾ 
لػ  مػف ا دوات مػا تعمػؿ عمػى إعػادة توهيػه الاػروة، وهػل  الناياػة تظتػر مػف خػعؿ الجمػػه 

 باةابيف إقرار النرية االقتصادية مه مظاهر أهمية تنايؽ العدالة السا
 العػػدؿ السياسػػي واالجتمػػاعي، العػػدؿ فػػي اإلسػػعـ أهمػػؽ عميػػ  وممػػا سػػبؽ يتضػػح، أف

وقػد اتخػػل فػي الفكػػر اإلسػػعمي مػا سػػمي بالسياسػة الشػػرعية وهػػي تعنػي بإصػػعح الععقػػات 
بػػػػيف الراعػػػػي والرعيػػػػة وبتنايػػػػؽ المصػػػػمنة العامػػػػة فػػػػي مختمػػػػؼ المؤسسػػػػات والتنظيمػػػػات 

 .د الشريعة، دواء لفساد العمراف وأفوؿ الدوؿالسياسية واالجتماعية وبتهبيؽ مااص
قػاؿ  وقد عنػي اإلسػعـ بالعػدؿ، وجعمػ  ناػًا لمجميػه مػه الهباػات والفاػات وا شػخام
ـْ َأواْلَواِلػػ َدْيِف تعػػالى:   َيػػا َأي َتػػا ال ػػِليَف َآَمُنػػوا ُكوُنػػوا َقػػو اِميَف ِباْلِاْسػػِه ُشػػَتَداَء ِلم ػػِ  َوَلػػوَعَمى َأْنُفِسػػُك

ْف َتْمػػػوُ َواْ َ  وا ْقػػػَرِبيَف ِإْف َيُكػػػْف َ ِنيًّػػػا َأوَفِايػػػًرا َفالم ػػػُ  َأْوَلػػػى ِبِتَمػػػا َفػػػَع تَت ِبُعػػػوا اْلَتػػػَوى َأْف َتْعػػػِدُلوا َواِ 
{، فع فػرؽ بػيف الغنػي والفايػر  َٖ٘ٔأوُتْعِرُضوا َفِإف  الم َ  َكاَف ِبَما َتْعَمُموَف َخِبيًرا   } النساء: 

صػػالح والهػػالح والضػػعيؼ والاػػوي والكػػافر والمسػػمـ والنػػاكـ والمنكػػـو والصػػغير والكبيػػر وال
 والناير والعظيـ والعدووالصديؽااا فالكؿ في ميهاف العدؿ سواءا 

وجعػػؿ هػػلا الػػوعي بالعػػدؿ والتجديػػد فػػي المجػػاؿ االقتصػػادي المجتمػػه اإلسػػعمي أيػػاـ 
مباشػػػرة تػػػوهع  العمػػػريف عمػػػر بػػػف الخهػػػاب وعمػػػر بػػػف عبػػػد العهيػػػه مجتمًعػػػا عػػػاداًل بصػػػورة

الاػػػروات فيػػػ : كػػػيًع أووهًنػػػا عمػػػى الشػػػعبا ويفػػػرض لكػػػؿ مولػػػود عهػػػاء وكػػػاف هػػػلا العهػػػاء 
ينسب عند بموغ الوليػد مرنمػة الفهػاـ نتػى وقعػت تمػؾ الناداػة المشػتورة عنػدما مػر عمػر 
بف الخهاب متنكًرا عمى أمرآة تعمػؿ أبناءهػا بمػاء فػي قػدر تضػع  عػاى النػار نتػى ينػامواا 

ء يصػػرؼ بمجػػرد الػػوالدة وفػػي عتػػد عمػػر بػػف عبػػد العهيػػه النػػؽ بكػػؿ معػػوؽ فأصػػبح العهػػا
 (اlvi  )أعرج( تابًعا يخدم  ويعين  عمى نيات-)أعمى

وامة واياة عف العدؿ صدرت عػف عمػر بػف الخهػاب فػي الاػرف ا وؿ التجػري وهػي 
خهاب  إلى قاضي  أبي موسى ا شعري اللي وضه ل  المبادئ العامة في التااضػي وجػاء 

 :فيتا
أمػػا بعػػد فػػإف الاضػػاء فريضػػة منكمػػة وسػػنة متبعػػة فػػافتـ إلا إدلػػي إليػػؾ فإنػػ  ال ينفػػه 
بكمػػـ بنػػؽ ال نفػػال لػػ ، آسػػى بػػيف النػػا  فػػي مجمسػػؾ وفػػي وجتػػؾ وقضػػااؾ نتػػى ال يهمػػه 
شػػريؼ فػػي نيفػػؾ وال ييػػأ  ضػػعيؼ مػػف عػػدلؾا البينػػة عمػػى مػػف أدعػػى واليمػػيف عمػػى مػػف 

ا أنػػؿ نراًمػػا أونػػـر نػػعاًلا مػػف ادعػػى نًاػػا أنكػػر والصػػمح جػػااه بػػيف المسػػمميف إال صػػمنً 
ف أعجػػه  للػػؾ اسػػتنممت   ااًبػػا أوبنيػػة فاضػػرب أمػػًدا ينتتػػي إليػػ  فػػإلا بينػػ  أعهيتػػ  بناػػ ا وا 
عميػػػ  الاضػػػية فػػػإف للػػػؾ أبمػػػغ فػػػي العػػػلر وأجمػػػى، وال يمنعنػػػؾ قضػػػاء، قضػػػيت فيػػػ  اليػػػـو 

ديـ ال يبهمػ  شػيء فراجعت فيػ  رأيػؾ فتػديت فيػ  لرشػدؾ اف تراجػه فيػ  النػؽ فػإف النػؽ قػ
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 ومراجعة النؽ خير مف التمادي فػي الباهػؿا المسػمموف عػدوؿ بعضػتـ عمػى بعػضاااااا
(lviiا) 

: أف يتناػػػؽ التػػػػواهف ا وؿوالعػػػدؿ الػػػػلي أمػػػر بػػػػ  اإلسػػػعـ يتهمػػػػب أمػػػريف رايسػػػػييف، 
 .: أف ينػػاؿ كػػؿ لي نػػؽ ناػػ  بهرياػػة منصػػفةوالاػػانيوالتناسػػب فػػي الناػػوؽ بػػيف النػػا ، 

 (:  lviii) أمران رئيسان وىماويترتب عمى للؾ 
 :ضرورة توفير المساواة بيف ا فراد في بعػض الوجػو ، والمسػاواة بػيف  ا مر ا ول

النػػا  هػػػي صػػػورة رايسػػػية لمعػػػدؿ وأنػػد ا دوات الرايسػػػية لتناياػػػ ، بػػػؿ أف أنػػػد التعريفػػػات 
 الرايسية لمعدؿ في المغة هوالتسوية في معاممة النا ا 

 :التكافػػؿ االجتمػاعي وهوصػػورة أخػرى وأداة اانيػػة لتنايػؽ العػػدؿا إل  ا مور الثوواني
لي  مف العدؿ أف يكوف هناؾ مػف لديػ  فػااض مػف الهعػاـ وهنػاؾ مػف يمػوت مػف الجػوعا 
وهػػػل  ا داة الاانيػػػة لمعدالػػػة االجتماعيػػػة تمغػػػي ا،اػػػار الضػػػارة لػػػبعض أنػػػواع التفػػػاوت بػػػيف 

 النا ا 
 والنضػارة الفكػر االجتماعيػة فػي دالػةالع وممػا سػبؽ يمكػف توضػيح، أف مظػاهر

العامػؿ  والاػاني: التعبػدي، العامػؿ عوامػؿ، ا وؿ: أربعػة عمػى تبنػى والتػي اإلسػعمية
ا  نيػاء،  أمػواؿ عمػى المفروضػة الضػريبة نجػـ فػي االعتػداؿ عامػؿ والاالػث: ا خعقػي،

 وا ضػاني والكفػارات الماليػة الهكػاة هريػؽ عػف الػواردة المػاؿ وهػوأف كميػة والرابػه:
 فػي االجتمػاعي والتكافػؿ بالضػماف وتختػتـ هاامػة تعتبػر كميػة والتػي المسػتنبة والصػدقات
 اإلسعـا

فمػػف أهػػػداؼ العدالػػة االجتماعيػػػة فػػػي التعمػػيـ فػػػي الفمسػػػفة اإلسػػعمية اإليمػػػاف بأهميػػػة 
المعرفػػة كتػػدؼ أساسػػي مػػف أهػػداؼ الفػػرد ولكػػف يختمػػؼ فعسػػفة المسػػمميف وعممػػاؤهـ فػػي 

لمعرفة فبعضتـ يرى أنتا توفياية أي توفيؽ مف ا  إلى عبد ا والػبعض ا خػر النظر إلى ا
 (اlixيرى أنتا مكتسبة توصؿ إليتا اإلنساف بما هود  ا  مف عاؿ وتدبير )

ومػػف اػػـ يمكػػف توضػػيح، أف العدالػػة االجتماعيػػػة فػػي التعمػػيـ فػػي الفمسػػفة اإلسػػػعمية  
مرموقػة وخاصػة الاػيـ ا خعقيػة، كمػا أنتػا تعمي مف قيمة المعرفػة، كمػا تنتػؿ الاػيـ مكانػة 

 اهتمت بتعميـ اإلنساف ومدى قدرت  عمى االختيارا
 هفهىم هال ن للعذالة االجتواعُة يف التعلُن ادلصزٌ: احملىر الثالث ــــ حنى

وعمػػى الػػر ـ مػػف الجتػػود المبلولػػة فػػي قهػػاع التعمػػيـ، والكتابػػات التربويػػة والسياسػػات 
ية العدالػة االجتماعيػػة والتعمػيـ التػي لػـ يسػه البنػث أف يتناولتػػا المصػرية التػي تناولػت قضػ

جميًعا فاد تـ التركيه عمى بعض الاضايا التي ترى الباناة مدى ععقتتػا بمشػكمة البنػثل 
إال أف هػػػػل  الكتابػػػػات والسياسػػػػات تناولػػػػت مفتػػػػـو العدالػػػػة االجتماعيػػػػة فػػػػي التعمػػػػيـ سػػػػواء 
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توفياية، فما يهاؿ هلا المفتػـو  يػر واضػح ويشػوب  با ختهاؿ أوبالتكري  بهرياة مختمهة و 
المػػب  والغمػػوض، كمػػا أف جميػػه الدسػػاتير المصػػرية تناولػػت مبػػدأ العدالػػة االجتماعيػػة فػػي 
التعمػػيـ إال أف مشػػكمة تنايػػؽ العدالػػة االجتماعيػػة فػػي التعمػػيـ ماهالػػت قاامػػة ومتجػػددة وتتػػدد 

مة ونيوية ومعًها نيوًيا ومتجػدد فػي تنايػؽ ا مف البشري، فالتعميـ يعد أمًنا قومًيا وأداة مت
 أمف ورفاهية البعدا

وبنػاًء عمػػى مػػا تػػـ هرنػػ  فػػي هػػلا البنػث مػػف اتجاهػػات مختمفػػة نػػوؿ تنايػػؽ العدالػػة  
االجتماعيػػػػة فػػػػي التعمػػػػيـ فػػػػي بعػػػػض االتجاهػػػػات المعاصػػػػرة ماػػػػؿ: الماركسػػػػية والميبراليػػػػة 

جاهػػػػات تهػػػػرح رؤى مختمفػػػػة لمفتػػػػـو )التاميديػػػػة واالجتماعيػػػػة( واإلسػػػػعمية، فكػػػػؿ هػػػػل  ا ت
العدالة االجتماعيػة بشػكؿ عػاـ ومفتػـو العدالػة االجتماعيػة فػي التعمػيـ بشػكؿ خػام، تنبػه 
مف مسممات وأفكار ومفاهيـ جوهرية تنممتا كؿ فمسػفة فػي هياتتػا لتعبػر عػف نسػؽ فكػري 

 مترابه لتمؾ االتجاهاتا
 معاصػرة تربويػة فمسػفة إلػى تسػتند تربويػة رؤيػة تاػديـ إلػى الناجػة كمػا يتضػح مػدى

 النضػارية، لمتنػوالت تسػتجيب وتربيتػ ، وبهرياػة اإلنسػاف لبنػاء عممية أفكار بتاديـ وتتتـ
 وتعميميػة تربويػة اسػتعدادات وانتظامػات الػراهف الوقػت فػي اإلنسػاف عمػى يفػرض وبشػكؿ
 مبررات كانت للؾ عمى وتأسيًسا .المعاصرة النياة تغيرات لمواجتة مسبوقة  ير ومعرفية
 في ماترنة تربوية معمح رؤية لوضه مناولة النالي في البنث موضوع اختيار ودواعي

ضػػػػػوء اإلتجػػػػػا  الميبرالػػػػػي االجتمػػػػػاعي لبمػػػػػورة مفتػػػػػـو لمعدالػػػػػة االجتماعيػػػػػة يناسػػػػػب النالػػػػػة 
 المصريةا

 لذلك َقرتح الاحث استخذام هفهىم العذالة االجتواعُة يف اللُربالُة )اإلجتواعُة(
يف التعلُن ادلصزٌ، حُث تاني هي الاحث هذي هال وته للحالة ادلصزَة وثىابتها، 

 فإى ذلذا ادلفهىم رلوىعة هي اخلصا ص التٍ ميكي رصذها كوا َلٍ:
تنايػػػؽ العدالػػػة االجتماعيػػػة مرهػػػوف بتنايػػػؽ النريػػػات )النريػػػات اإليجابيػػػة( والاػػػدرات   -

ف كػؿ فػرد مػف اختيػار النيػاة التػػي ا ساسػية لكػؿ فػرد فػي المجتمػه، وتوسػيعتا بمػا يمكػ
يفضػػػػمتاا فػػػػإف ماتضػػػػيات العدالػػػػة االجتماعيػػػػة توسػػػػيه نهػػػػاؽ قػػػػدرات ونريػػػػات مػػػػف ال 

 ينظوف بادر معاوؿ منتا، وتمكينتـ مف اكتسابتا إف كانوا ال يممكونتا أصًعا
تتتـ الميبرالية االجتماعية بنوعية التعميـ وجودت  ومػدى معءمتػ  الواقػه، بغػض النظػر   -

هوالتعميـ اللي توفر  الدولة أـ الا وقد تهايد النظػاـ التربػوي  يػر النكػومي الخػام هؿ 
أضعاًفا مضاعفة، في دوؿ كايػرة ومنتػا مصػر، اسػتجابة لمػنام فػي المػوارد النكوميػة 
لتأهيػػػؿ المػػػدار  النكوميػػػة بالشػػػكؿ الكػػػافي مػػػف نانيػػػة التجتيػػػهات والكػػػوادر )بمػػػا فيػػػ  

اػػؽ تضػػمف نضػػورهـ(ا فيتنػػوؿ هنػػا دور النكومػػة إًلا تاػػدير المعممػػيف ومكافػػأتتـ بهرا
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إلػػػى دور واضػػػه لمسياسػػػات ومػػػنظـ لتػػػا، وتسػػػتهيه مػػػف خعلػػػ  أف تمػػػار  تأايرهػػػا فػػػي 
 وضه أهداؼ تربوية أشمؿا

كمػػا تركػػه الميبراليػػة االجتماعيػػة عمػػى أف تعمػػيـ ا هفػػاؿ فػػي النظػػاـ المدرسػػي اإللهمػػي  -
ات الدينيػة والعرقيػة يعػد تػدخؿ نمػولجي التراث الااافي المتضمف مجموعة مػف المجتمعػ

مرتكه عمى نمالج متعددة الااافات لتنفيه الر بة لممعرفةا وععوة عمى إعهػاءهـ فتػـ 
لمماارنػػة بػػيف ا ديػػاف والمجموعػػات العرقيػػة والااافيػػة، مػػف المتػػـ أيًضػػا أف نعمػػـ أهفالنػػا 

افيػػػة، فالواجػػػب أف أف هنػػػاؾ قيًمػػػا إنسػػػانية أساسػػػية تتجػػػاوه عامػػػؿ الػػػديف، والنػػػدود الاا
 تعامؿ ا،خريف بانتراـ وتنفظ كرامتتـ، تماًما كما تنب أف تعامؿ أنت نفسؾا

فالمسػػاواة فػػي الميبراليػػة االجتماعيػػة ليسػػت فاػػه تكػػافؤ الفػػرم، نيػػث أف المسػػاواة هنػػا  -
ليسػػت المسػػاواة فػػي النتيجػػة بػػؿ مسػػاواة فػػي الاػػدرة عمػػى تنايػػؽ أشػػياء معينػػة، كمػػا أنتػػا 

لتنػػوع البشػػري داخػػؿ العمميػػة التربويػػةا كمػػا تركػػه المسػػاواة عمػػى رفػػض مسػػاواة تراعػػي ا
النػػواجه االقتصػػادية، والااافيػػة، والسياسػػية المختمفػػة التػػي تمنػػه المجموعػػات المنرومػػة 

 )ماؿ المعاقيف أوالفتيات( التي تنوؿ دوف نصولتـ عمى تعميـ مناسبا
لنػػػػواجه االقتصػػػػػادية، كمػػػػا تركػػػػػه المسػػػػاواة فػػػػػي الميبراليػػػػة االجتماعيػػػػػة عمػػػػى رفػػػػػض ا -

والااافيػػػػػة، والسياسػػػػػية المختمفػػػػػة التػػػػػي تمنػػػػػه المجموعػػػػػات المنرومػػػػػة )ماػػػػػؿ المعػػػػػاقيف 
أوالفتيػات( التػي تنػوؿ دوف نصػػولتـ عمػى تعمػيـ مناسػبا نيػػث يتهمػب تايػيـ المسػػاواة 
االعتػػراؼ المسػػبؽ بػػأنواع مختمفػػة مػػف النرمػػاف وكيفيػػة تفاعمتػػا فػػي بياػػات مختمفػػة إلا 

 تفادي عدـ االعتراؼ بادرات المتعمميف وناوقتـ في التعميـا كاف مف المتعيف
كمػػػا أف الميبراليػػػة االجتماعيػػػة تركػػػه عمػػػى كيفيػػػة إدارة االخػػػتعؼ، فماػػػدار مػػػا يؤديػػػ    -

التعميـ مف دور إيجػابي فػي توليػد االنتػراـ لعخػتعؼ يعتمػد عمػى كيفيػة أف يػدخؿ للػؾ 
عػػداد عاػػوؿ الشػػباب   فػػي السػػياؽ االجتمػػاعي ويسػػتخدـ فيػػ ا فػػالتعميـ بتػػل ا المعنػػى هوا 

أوا صػػػغر سػػػًنا  كػػػي يعيشػػػوا ويتكيفػػػوا بفاعميػػػة مػػػه عػػػالـ متنػػػوع التعػػػددياتا فػػػالتعميـ 
هوأيًضا أداة لفتـ االختعؼاكمػا أف جوانػب اؿ)كيػؼ( لػدور التعمػيـ فػي تشػكيؿ تماسػؾ 

لتعميـ اجتمػػاعي أكبػػر يمكػػف إدراج هػػلا النػػوع مػػف المػػنت  التربػػويا فػػع يتعمػػؽ التعمػػيـ بػػا
 المدرسي والتعميـ في الكمية فنسب، بؿ بالتعمـ مدى النياةا

قػػد تػػؤدي الفاػػات الشػػابة دوًرا متًمػػا بصػػفتتـ مستشػػاريف ومػػدربيف نيػػث يتضػػمف التعمػػيـ  -
الميبرالي االجتماعي توفير الدعـ لتدريب الفاات الشػابة لممشػاركة فػي منظمػات الشػباب 

لى ضػػػرورة تػػػوافر عػػػدد والناابػػػات ومجػػػال  الشػػػباب الوهنيػػػة والبرل مانػػػاتا نيػػػث يػػػدعوا 
كبير مف البرام  المبتكرة التي تشجه مشاركة الشباب في وظػااؼ متنوعػة، كمػا يسػعى 
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 خصائص
وسمات التعلٌم 

اللٌبرالً 
 .االجتماعً

التعلٌم أداة لفهم 
تعلٌم لألطفال  .األختالف

ٌرتكز على 
نماذج متعددة 

الثقافات لتحفٌز 
الرغبة 
 .للمعرفة

األهتمام بنوعٌة 
التعلٌم وجودته 
ومدى مالئمته 

 .للواقع
تحقٌق العدالة 
االجتماعٌة 

مرهون بتحقٌق 
الحرٌات 
والقدرات 

األساسٌة وتمكٌن 
األفراد من 

 .اكتسابها

المساواة فً التعلٌم 
اللٌبرالً االجتماعً 

مساواة فً القدرة، كما 
أنها تراعً التنوع 

البشري،وترفض جمٌع 
الحواجز التً تمنع 

الفئات المحرومة من 
تعلٌم مناسب فالتعلٌم 

 .أداة لتمكٌنهم

الدعم لتدرٌب  توفٌر
الفئات الشابة 

وخاصة الفقٌرة 
للمشاركة فً 

النقابات والمنظمات 
 والبرلمانات

إلى تعميـ الفاات الشابة وتمكينتا، وخاصة الفاػات الفايػرة والمنرومػة، فػالفار هنػا ينتػهع 
 كؿ هل  الفرم والناوؽا

يف المػواهف النػر الاػادر الفاعػؿ المسػتنير فالتعميـ الميبرالػي االجتمػاعي يتػدؼ إلػى تكػو  -
 وهوما يتهمب  ا ف نظاـ التعميـ المصريا

وبناًء عمى موا سوبق، يمكون توضويا خصوائص وسومات التعمويم الميبرالوي اإلجتمواعي 
 في الشكل التالي: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (1شكل )

 مات التعميم الميبرالي االجتماعيخصائص وس 

 المصدر: إعداد الباحثة
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 (xx) أسػػػػػػماء البػػػػػػدوي : التعمػػػػػػيـ العػػػػػػالي فػػػػػػي مصػػػػػػر هػػػػػػؿ تػػػػػػؤدي المجانيػػػػػػة إلػػػػػػى تكػػػػػػافؤ

 .ٛ، مٕٕٔٓالفرم؟،مجم  السكاف الدولي،
 (xxi):ميكي الزجىع إىل 
منمػػػػػد نػػػػػافظ: سوسػػػػػيولوجيا التعمػػػػػيـ، دراسػػػػػات نظريػػػػػة وميدانيػػػػػة، شػػػػػركة عػػػػػامر  -

 اٙٛ-ٖٙ،م م ٕٜٜٔالمنصورة، لمهباعة والنشر، 
سػػميماف نسػػيـ وأخػػروف: تكػػافؤ الفػػرم فػػي السياسػػة التعميميػػة فػػي مصػػر، المركػػه  -

الاػػػػومي لمبنػػػػوث االجتماعيػػػػة والجناايػػػػة، قسػػػػـ التعمػػػػيـ والاػػػػوى العاممػػػػة الاػػػػاهرة، 
 اٖٙ-ٖٕم م ،ٜٜٔٔ

نمػػػػػػدي أنمػػػػػػد: مادمػػػػػػة فػػػػػػي عمػػػػػػـ اجتمػػػػػػاع التربيػػػػػػة، دار المعرفػػػػػػة الجامعيػػػػػػة،  -
 إٕٗ-ٕٗٔ،م مٖٕٓٓاالسكندرية،

 (xxii)الاػومي : المشػروعٖٕٓٓ-ٕٗٔٓالجػامعي قبػؿ االسػتراتيجية لمتعمػيـ الخهػة 
  اٖٗ، مٖٖلمصر،وهارة التربية والتعميـ، م

 (xxiii)وهارة التربية والتعميـ:  دراسة نوؿ ا هفاؿ  ير المايديف بالمدار  في مصػر". 
بالمػػػدار ، مبػػػادرة (، تاريػػػر نػػػوؿ ا هفػػػاؿ  يػػػر المايػػػديف ٕ٘ٔٓيونيسػػػؼ مصػػػر)

منهاػػػػػػػػػػػػة الشػػػػػػػػػػػػػرؽ ا وسػػػػػػػػػػػػػه وشػػػػػػػػػػػػػماؿ أفريايػػػػػػػػػػػػػا ل هفػػػػػػػػػػػػػاؿ  يػػػػػػػػػػػػػر المايػػػػػػػػػػػػػديف 
  اUNICEF/Egypt 2017بالمدار ،
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 (xxiv)لمجميػه لمتعميـ اإلقميمي مكتب اليونسكواإلقميمي لمتربية في الدوؿ العربية: التارير 
 و،مػايٗٔلمجميػه،  لمتعمػيـ العػالمي ، االجتمػاعٕٗٔٓلمعػاـ العربيػة الخػام بالػدوؿ

 اٖٚ، معماف ،ٕٗٔٓ
 (xxv):يمكن الرجوع إلى 
  ،ٕٙٓٓنامد عمار ومنسف يوسؼ: إصعح التعميـ في مصر، مكتبة اإلسػكندرية ،  إ٘م
 ـ(، وهارة التربيػػة ٖٕٓٓـ ػػػػ ٕٗٔٓالجػػامعي ) قبػػؿ لمتعمػػيـ اإلسػػتراتيجية الخهػػة  إ٘، ٚٔوالتعميـ، م

 Heather K Browne: Education Reform in Egypt: Reinforcement 
& Resistance, Northeastern University, Boston, Massachusetts, 
2011, p162. 

 (xxvi) OECD: Schools for Skills – A New Learning Agenda for 
Egypt, © OECD, 2015, p.51. 

 (xxvii)بالمػدار  االبتػدااي التعمػيـ جػودة معػوض، وآخػروف: إنخفػاض منمػد نمػادة 
 اٗ، )دات( مٖماترح السياسات، العدد النكومية، ورقة 

 (xxviii) The World Bank: ARAB REPUBLIC OF EGYPT, Inequality 
of Opportunity in Educational Achievement, the World Bank. 
June, 2012. 

 (xxix) ـ ػػػػػػػػػ ٕٗٔٓوهارة التربيػػػػػة والتعمػػػػػيـ: الخهػػػػػة اإلسػػػػػتراتيجية لمتعمػػػػػيـ قبػػػػػؿ الجػػػػػامعي
 .ٕ٘، ٕٖ، م ٕٗٔٓالتربية والتعميـ، ـ، وهارة ٖٕٓٓ

 (xxx) Paolo Verme, Et.Al: Inside Inequality in the Arab Republic of 
Egypt FACTS AND PERCEPTIONS ACROSS PEOPLE, TIME, 
AND SPACE, WORLD BANK, 2014, p.41. 

 (xxxi)التربيػة مجمػة رابهػة  المسػتابؿ، مصػر وبنػاء التعمػيـ نػوؿ عمػؿ سػكراف، ورقػة منمػد
 .ٙٔ م ،ٜٔ، عٙالندياة، مصر/م  



 

11 

 

 
 تجاهات الفكريةبعض االضوء  عمى المصري العدالة االجتماعية في التعميـ

 

 2019العدد الثانى فبراير      والعشرون  الخامسالمجمد 

                                                                                                                        

(xxxii) (دار التاػػػػػػػػػػػػدـ، ٔأفانػػػػػػػػػػػػا سػػػػػػػػػػػػييؼ: أسػػػػػػػػػػػػ  المعػػػػػػػػػػػػارؼ الفمسػػػػػػػػػػػػفية، ه )ٜٜٔٚ، 
  اٛٛٔ-ٚٛٔموسكو،م

(xxxiii) Nitisha:main Features of Marxian Theory of Justice, Available 
at:http://www.politicalsciencenotes.com/theories-of-
justice/main-features-of-marxian-theory-of-justice. 
Assessed: (8-2-2019). 

 (xxxiv)بايوديف (P. Yudin ) م ،  اٖٜٕ: الموسوعة الفمسفية، ت: سمير كـر
(xxxv) valentin stoian: poperty owning democracy, socialism and justice: rawlsian 

and marxist perspectives on the content of social justice,department of 
political science,centeral European university in partial fulfillment of the 
requiremments for the degree of doctor in philosophy, februry,2014,p.75. 

 (xxxvi) مػػػػة ا يػػػػديولوجيات السياسػػػػية، التياػػػػة العامػػػػة لاصػػػػور أمػػػػيف نػػػػافظ السػػػػعدني: أه
  أٗالااهرة،،م الااافة،

 (xxxvii)اٖٙٔ-ٕٙٔالمرجه السابؽ م 
 (xxxviii)مكتبػة المعػارؼ الندياػة، االسػكندرية، ٔأنمد إبػراهيـ: فػي التربيػة الماارنػة، ه ،

 اٗٚ-ٖٚ،مٜٜٛٔ
 (xxxix)مكتبػػػة ، ٔسػػػتاـ منمػػػود العراقػػػي: تػػػاريخ وتهػػػورات اتجاهػػػات الفكػػػر التربػػػوي، ه

 إٙٓ، م ٜٗٛٔالمعارؼ الندياة، ا سكنرية، 
 (xl)،أٜم، ٜٕٓٓ الهيب بوعهة، ناد الميبرالية، مجمة البياف، الرياض 
 (xli) أٜمالمرجه السابؽ 
 (xlii)إٔ-ٕٓالمرجه السابؽ م م 

 (xliii) Andrew Heywood, Political ideologies an Introduction, Political Philosophy 
and Theory;UK Politics; Politics and International Studies, 3rd edition, p.28. 

http://www.politicalsciencenotes.com/theories-of-justice/main-features-of-marxian-theory-of-justice
http://www.politicalsciencenotes.com/theories-of-justice/main-features-of-marxian-theory-of-justice
https://www.goodreads.com/author/show/5804207._
https://www.goodreads.com/author/show/5804207._
https://www.goodreads.com/author/show/1341591.P_Yudin
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 (xliv) Ibid, p.29. 
 (xlv) Ibid,p.30-40. 

ا:  
ً
 أً ز أَض

منمد عاماف منمود، العدالة االجتماعيػة الدسػتورية فػي الفكػر الميبرالػي والسياسػي  -
 اٙٙ-ٜ٘المعاصر،م

 
 (xlvi) J. F. C. Harrison; A History of the Working Men's College 

(1854–1954), Routledge Kegan Paul. London, p.191. 
 (xlvii) A Liberal Arts Education, Available at: 

https://web.archive.org/web/20121215125841/http://ls.berke
ley.edu/about-college/liberal-arts-education, Assessed:(5-
2-2019). 

 (xlviii)What is Liberal Education? Available 
at:https://www.aacu.org/resources/liberal-education 
Assessed:(5-2-2019). 

 (xlix) Van Doren, Mark: Liberal Education. New York: Henry Holt 
and Company, 1943, p. 43. 

 (l) Shoenberg, Robert :"How Not to Defend Liberal Arts Colleges". 
Liberal Education. Association of American Colleges and 
Universities, 2009, p.56–59. 

 (li) تاجا دي بور: تاريخ الفمسفة اإلسعمية، ترجمة متدي عبد التادي، مهبعة لجنة
 آ٘-ٔٗ، مٜٚ٘ٔالتأليؼ والترجمة والنشر،الااهرة،

https://en.wikipedia.org/wiki/J._F._C._Harrison
http://www.aacu.org/resources/liberaleducation/index.cfm
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(lii)  عهيػػة عبدالوانػػد: نػػؽ الفاػػراء المسػػمميف فػػي اػػروات ا مػػة اإلسػػعمية، دار النتضػػة
 .ٖٔـ، م ٕٜٜٔالعربية، الااهرة،

 (liii)عدالػػة التوهيػػه والتنميػػة االقتصػػادية، رؤيػػة اسػػعمية ماارنػػة، ابػػراهيـ أنمػػد منصػػور :
 اٗٚٔ، مٕٚٓٓمركه دراسات الوندة العربية، بيروت، 

 (liv)العدالػػة االجتماعيػػة والتنميػػة فػػي االقتصػػاد اإلسػػعمي، مركػػه النميػػد إبراهيمػػي:  عبػػد
 إٖـ، مٜٜٚٔ،ٔدراسات الوندة العربية، بيروت، ه 

 (lv)النميػػػد الغهالػػػي: اإلنسػػػػاف أسػػػا  المػػػنت  اإلسػػػػعمي فػػػي التنميػػػة االقتصػػػػادية عبػػػد. 
المممكػة  -إصدار المعتػد اإلسػعمي لمبنػوث والتػدريبا البنػؾ اإلسػعمي لمتنميػة، جػدة 

 إٕ، مٜٜٛٔالعربية السعودية، دار الوفاء،
 (lvi) جمػػػػػػاؿ البنػػػػػػا: نظريػػػػػػة العػػػػػػدؿ فػػػػػػي الفكػػػػػػر ا وربػػػػػػي والفكػػػػػػر اإلسػػػػػػعمي،دار الفكػػػػػػر

 .101ص ،اإلسعمي،الااهرة
 (lvii)اٛٓٔالمرجه السابؽ،م 
 (lviii)العدالػػػة والمجتمػػػه المػػػدني: نالػػػة مصػػػر،دار نشػػػر وتوهيػػػه  :صػػػعح أنمػػػد هاشػػػـ

 إلكترونية
  www. Kotobarabia.com)،) ٕٓٓ٘ا٘ٗٔ، م 

 (lix) ،منيػػػػر منمػػػػد مرسػػػػي: فمسػػػػفة التربيػػػػة واتجاهاتتػػػػا ومدارسػػػػتا، عػػػػالـ الكتػػػػب، الاػػػػاهرة
 .ٕ٘ٔ-ٕٓٔ، مٕٜٛٔ

 


