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  ABSTRACT 

The present article has been compiled with the aim of exploring the theoretical 

and experimental foundations of educational inequalities in the light of the 

developments of industrial revolutions, especially the fourth industrial revolution. 

Using the method of qualitative meta-analysis, the theoretical foundations and 

infrastructures of the developments resulting from the four industrial revolutions 

have been studied. Then the effects of revolutions and especially the fourth 

industrial revolution on educational inequalities in three main areas: access to or 

access to education; Resources at the disposal of the educational system; and was 

evaluated in terms of the performance of the educational system. The results 

showed that based on the theoretical foundations of economic inequality 

(Kuznets), social theory or the school of conflict and competition (Marx and the 

Frankfurt school), cultural theory (Bourdieu) and the theory of educational 

inequality (Rawls), the problem of inequality in the system can be stated. 

Education is constantly expanding in the three main areas of access, resources and 

performance of the education system. The first to third industrial revolutions have 

increased the quantitative and qualitative depth of educational inequalities, 

especially in developing or low-growth countries in the three main areas of access, 

resources and performance of the education system. The Fourth Industrial 

Revolution, with the emergence of opportunities such as the integration of 

technologies based on physical cyber systems and digital transformation, has 

positive, negative and conditional effects on the access, resources and 

performance of the educational system and educational inequalities. 
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Extended abstract 

 
Introduction 

 Educational inequality has been studied since the early 1950s, and research in this area has 

focused on identifying the mechanisms responsible for maintaining inequality in education and the 

equalizing factors of educational opportunities As stated inequality is one of the most important facts of 

social life, which is obvious to even the most superficial observers. One of the main concern of educational 

system is inequality and how to solve it.therefore, this problem has increased a complex debate about the 

question of whether there is inequality in terms of access to education, educational resources and 

educational performance. And that educational inequality has been increasing or decreasing in these three 

areas, in different societies and in the developments caused by the first to third industrial revolutions? And 

how much has the fourth industrial revolution affected educational inequality or influenced the future 

ahead? Four industrial revolutions can be mentioned in analyzing the fundamentals of economic inequality 

theory (Kuznets), social inequality (Max), cultural inequality (Bourdieu) and educational inequality 

(Rawls) to explain the changes in inequality in light of the emergence of technology and their interaction 

with economic development. However, the fundamental issue that emerged with the advent of the Fourth 

Industrial Revolution is that the previous industrial revolutions each had negative effects in terms of 

providing equal conditions for access to educational opportunities and optimal performance.Therefore, the 

main question of this paper is that based on the theoretical foundations of economic inequality (Kuznets), 

social and conflict and competition (Marx), cultural (Bourdieu) and education (Rawls) the issue of 

inequality in the educational system is in three main themes: in terms of access or access to education, 

what are the resources available to the educational system and in terms of the performance of the 

educational system ? 

 

Method 

 

In this paper, descriptive method and qualitative meta-analysis research method have been used 

to investigate the main questions of the research. In this regard, the necessary information was extracted 

from English and Persian articles published over the past 10 years in the subject.  

 

 

Results 

The results shown: Based on the theoretical foundations of economic inequality theory (Kuznets), social theory or school 

of conflict and competition theory (Marxism and Frankfurt), cultural theory (Bourdieu) and theory of Justice of education 

(Rawls) it can be stated that the issue of inequality in the educational system is constantly expanding in the three main 

themes of access, resources and performance of the educational system. The first to third industrial revolution has 

increased the quantitative and qualitative depth of educational inequalities, especially in developing or low-growth 

countries in the three main areas of access, resources and performance of the educational system. The Fourth Industrial 

Revolution has positive, negative and conditional effects on access, resources and performance of the educational system 

and educational inequalities by providing opportunities such as technology based on physical cyber systems and digital 

transformation while communicating between humans and machines . 

 

Discussion 
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The Fourth Industrial Revolution has opportunities such as the integration of technologies based 

on physical cyber systems and digital transformation in the Fourth Industrial Revolution by establishing 

communication between man and machine such as: 3D printing, augmented reality, cloud computing, 

hologram, biometrics, IoT, Artificial intelligence and so on leads to access to or enjoyment of education; It 

has the inputs and institutions of the educational system and the performance of the educational system. 

But these developments also come with threats to access to or access to education; The inputs and 

institutions of the educational system and the performance of the educational system. In general, a review 

of research and theoretical and empirical perspectives on the issue of educational inequalities in industrial 

revolutions, especially the fourth industrial revolution, has shown that along with major advances in 

reducing inequality, if deprivation policies in the countries Not to mention the emergence of technologies 

and innovations widens the quantitative and qualitative gaps and the structural depth of educational 

inequalities.  
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اکلید واژه ه  

  نظریه  چهارم،  صنعتی  انقالب  آموزشی،  نابرابری

نابرابری؛    اجتماعی  نظریه  اقتصادی،  نابرابری

نظریه فرهنگی نابرابری و نظریه نابرابری آموزشی  

 راولز 

 

 

  صنعتی انقالب تحوالت پرتو درهای آموزشی رینابراب واکاوی

 چهارم 

 

                    چکیده 

د   هدف   با   حاضر   مقاله     تجربی    رکنکاشی  و  نظری    تحوالت   پرتو  در   اموزشی  های نابرابریمبانی 

  فراتحلیل  روش  از  گیری   بهره  با .  تدوین شده است  چهارمبویژه انقالب صنعتی    صنعتی  های انقالب

  آنگاه.  است  شده   بررسی  صنعتی  انقالب  چهار   از   ناشی   تحوالت  هایزیرساخت  و  نظری   مبانی  کیفی

: یعنی  محور اصلی   سه   در  آموزشی   های نابرابری  بر   چهارم   صنعتی  انقالبو باالخص    ها انقالب  تاثیرات

  آموزشی  نظام   عملکرد  نظر   از  و  آموزشی؛   نظام  ختیار امنابع در    آموزش؛  از   برخورداری   یا   دسترسی

نظریه اجتماعی    ،(کوزنتس )   اقتصادی   نابرابری   نظری   مبانی   اساس   : بر داد  نشان   نتایج .  گردید  بررسی

رقابت و  تضاد  مکتب  فرانکفورت   مارکس )  یا  مکتب  نابرابری    و(  بوردیو)   فرهنگینظریه    ،(و  نظریه 

اصلی  سه   در  آموزشی   نظام  در   موجود  نابرابری   مسئلة  داشت   بیان   توان می(  راولز)  آموزشی   محور 

  سوم  تا   اول  صنعتی  انقالب   مستمرا در حال گسترش است.  دسترسی، منابع و عملکرد نظام آموزشی 

  رشد با   یا و  رشد حال  در کشورهای  در بویژه  آموزشی  هاینابرابری  کیفی و  عمق کمی افزایش   موجب

چهارم    صنعتی  است. انقالب   شده   دسترسی، منابع و عملکرد نظام آموزشی  زمینه اصلی  سه  در  پایین

  دیجیتال  تحول  و  سایبری  فیزیکی  هایسامانه  پایه   بر  هافناوری  آمیزی  درهم   مانند  هایی فرصت  با بروز 

دسترسی، منابع  ماشین تاثیرات مثبت، منفی و مشروطی بر    و  انسان   میان  ارتباط  برقراری   با  همزمان 

 های آموزشی دارد. نابرابریو  و عملکرد نظام آموزشی
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 ایمسئله  آموزشی  هاینظام  در  نابرابری  بنابراین.  است  بدیهی  امری  نیز  ناظران  تریننگریسطحی  برای  حتی  که  بوده  اجتماعی  زندگی  حقایق  ترینمأنوس   از  نابرابری

  کاالهای  سایر  و   آموزشی   خدمات  عادالنه   توزیع  دنبال  به   که   دارد  قرار   کنشگرانی   و   گذارانسیاست   شناسان،جامعه   اجتماعی،  پردازاننظریه   هایتالش   مرکز   در  که   است
  در . شود تبیین  یا حل سادگی  به که نیست ایمسئله  موضوع، این لذا،. کنندمی  تالش  سیاسی  و اجتماعی  اخالقی، هدف  یک مثابه به  آموزش  توسعه جهت اجتماعی

  عملکرد   و  آموزشی  منابع  آموزش،   به  دسترسی  لحاظ  از  نابرابری  آیا  که  است  برانگیخته  پرسش   این  مورد  در  را  ایپیچیده  و  طوالنی  هایبحث   قلمرو،  این  عوض
  یا   افزایشی  روند  سوم   تا   اول  صنعتی  هایانقالب   از  ناشی   تحوالت   در   و  مختلف  جوامع   در   زمینه،  سه  این   در  آموزشی   نابرابری   اینکه   و   خیر؟   یا  دارد  وجود   آموزشی
 جهان  کل  در  و  جا  همه  در  نابرابری،  است؟  ثیرگذارتأ  رو  پیش  آینده  در  یا  و  گذاشته   تأثیر  آموزشی   نابرابری  بر  میزان  چه  چهارم  صنعتی  انقالب   و  است؟  داشته  کاهشی
  که   است  اجتماعی  ایپدیده  نابرابری(.  438:  2019  ،2کانبور)  کنیممی   زندگی  نابرابری  افزایش  عصر  در  ما  که  دارد  وجود  حس  این  حقیقت  در  اما.  یابدنمی   افزایش
  همکاران،   و  صمدی )  دهدمی  نشان  را  اشخاص  فرهنگی  و  اجتماعی  اقتصادی،  شرایط  در   تفاوت  و  است  اقتصادی  منابع  به  دستیابی   در  افراد  قابلیت  تفاوت  بیانگر
  نیروی   نفع  به   اولیه  نیروی  کردن  جابجا  فناوری،  پیشرفت  روند  که  معناست  بدین  و  است  داریسرمایه  اقتصاد  در  سرمایه   انباشت   طبیعی   حالت  نابرابری  افزایش(.  1398
 (.2020 کانبور،) یابد ادامه نیز آینده هایدهه در رسدمی  نظر  به  و است بوده جهانی اقتصاد یمشخصه  گذشته یدهه سه حداقل که است  سرمایه و ماهر

 پرورش   و  آموزش  در  نابرابری  حفظ  مسئول  که  هاییمکانیسم  شناسایی  بر  زمینه  این  در  تحقیقات  و  است  گرفته  قرار  مطالعه  مورد  1950  دهه  اوایل  از  آموزشی  نابرابری
 پور شهرکی  رأفتی،)  است   تربیت  و  تعلیم  نهاد  دیرپایی  به  آن   قدمت  امّا  (،2021،  3فرانتس   و  ایبراگیمووا)  است  شده  متمرکز  آموزشی  هایفرصت  کننده  مساوی  عوامل  و
  شرایط   از  کند  می   ایجاد  فرصت  آنها  برای   که  خانوادگی  تحصیالت   میزان   و   مختلف  فرهنگی  و   اجتماعی  اقتصادی،  طبقه  به   وابستگی  دلیل  به   کودکان(.  1398  ناظم،   و

  برخوردارند(  نابرابر )  آموزشی  مختلف  امکانات  از  کنندمی  مشاهده  آنها  که  زمانی   از  آموزشی  نابرابری  مفهوم  لذا.  ندارند   یکسانی  موقعیت  زیرا  نیستند  برخوردار  مساوی
 (.2020، 4حسنی و نجاری) گیردمی  شکل  آنها ذهن در و شود  می آشکار بیشتر

  نابرابری   ،(فرانکفورت  مکتب  و  ماکس)  رقابت  و  تضاد  و  اجتماعی  نابرابری  ،(کوزنتس)  اقتصادی   نابرابری  نظریه  به  توانمی  راستا  این  در  شده  ارائه  هایدیدگاه  از
  در   که  را  آن  به  مربوط  هایمؤلفه   و   آموزشی  نابرابری  یلهمسأ  که  دارد  وجود  بسیاری  تحقیقات  همچنین.  کرد  اشاره(  راولز)  آموزشی   نابرابری  و(  بوردیو)  فرهنگی
  عوامل:  جنسیتی  نابرابری:  است  مطالعاتی  حیطه  این  در  حاضر  پژوهش  اهمیت  از  نشان  این  و  اندداده  جلوه  مهم  تأثیرگذارند  آموزشی  نتایج  و  عملکرد  منابع،  به  دسترسی

(؛  2021،  6اکرم  و  علی  های پانل از پاکستان )سرور،(؛ گسترش آموزشی و نابرابری آموزشی: شواهد داده2021،  5)دفیلوس ادسون و ابیناظر اووالب  نیجریه  در  نتایج  و
نابرابری تأ  آیا  اینترنت  از  استفاده  بر  می آموزشی  توسعهثیر  برای کشورهای  تحلیل  و  تجزیه  )بیلون،  حال  در  و  یافته  گذارد؟  (؛  2021،  7لوپز  لرا  و  کرسپو  توسعه 

های نژادی در نتایج دانشجویان در آموزش  (؛ نابرابری 2021  ،8هندرسون  و  سسات آموزش عالی در انگلستان )بوپالقابتی: جنسیت در مقابل نژاد در مؤهای رنابرابری 
(؛ نابرابری آموزشی 2020، 10هولزمن و (؛ یک قرن نابرابری آموزشی در ایاالت )جکسون2020، 9گگنون  و عالی بریتانیا: بررسی الگوهای ذهنی و سوگیری )محمود

(؛ گسترش آموزش عالی و نابرابری در فرصتهای  2020،  11بوترمن   و  های بدنسازی هلند )مریو آموزش و پرورش نخبگان تحت حمایت دولت: مطالعه موردی: سالن
)وو، در چین  فرصت 2020،  12ژانگ  و  یان  آموزشی  نابرابری  رشد  (؛  و  درآمد  نابرابری  )عیارها،  تعیین2020،  13ابکه  و  اقتصادی  عوامل  تحلیل  و  تجزیه  کننده  (؛ 
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،  15ثیر نابرابری درآمد در آموزش عالی )هوی؛ تجزیه و تحلیل تجربی در مورد تأ(2020،  14رحمدانا  و   مایپیتا  هاراهاپ،  های آموزش در اندونزی )سیوریانینابرابری 
(؛ نابرابری آموزشی در مناطق 1400زاده؛  زاده و کریمی شهرستانهای استان سیستان و بلوچستان )کریم(؛ سنجش درجه توسعه یافتگی و محرومیت آموزش2020

های آموزش مجازی )جعفری، همایونی بخشایش (؛ تجربه زیسته دانشجویان از عدالت در دوره1400)کفاش خورمیزی، محمدی دهج و علوی لنگرودی،    روستایی
(؛ تبیین نابرابری جغرافیایی فرصتهای دسترسی  1399فر و محمدی،  امانات استان کرمانشاه )نظمابرابری شاخص آموزشی در منطقه اور(؛ ارزیابی ن1400و علم الهدی،  

(؛ الگوی 1399و نیل به عدالت آموزشی )مطالعه موردی: شهرستانهای استان آذربایجان غربی( )نجاری و حسنی،    به آموزش عالی و ارائه مدل به منظور آمایش
ابتدایی شهر تهران )پیری زمانه، مسلم؛ غیاثی ندوشن، سعید؛ خورسندی طاسکوه، علی؛ برزوئیان، صم  پور،  د؛ عباسمناسب کاهش نابرابری آموزشی در مدارس 

دانشجویان )میرزا صفی،    خودکارآمدی  و عدم  تحصیلی  فریبکاری  آموزشی، فرسودگی،  عدالتیبی   اساس   بر  تحصیلی  ناسازگاری  ساختاری  مدل  (؛ تدوین1399عباس )
با هم زیستن )بادامچی،  (؛ آموزش چند فرهنگی گامی مؤ1399  یعقوبی، محققی و کردنوقابی،  بررسی نقش سرمایه 1398ثر در جهت یادگیری  های فرهنگی،  (؛ 

 (.1397زاده و مومبینی، ماعی، اقتصادی بر نابرابری آموزشی )حسیناجت

طبقاتی، جنسیت،   در آموزش، وجود نابرابری های مبتنی بر اختالف  شکل نابرابری  ترین  گرفت که، مهم  نتیجه  توانمی  آموزشی  های  نابرابری  ادبیات  مطالعه  از
های آموزشی ریشه در های دسترسی برابر و عملکرد مطلوب در نظامکه ایجاد فرصت  (.1399همکاران،  جغرافیایی است )همتی و    موقعیت  قومی و  هایتفاوت

های صنعتی  ها در تحوالت و انقالب(. این نابرابری2018بنیادهای نظری چهار انقالب صنعتی داشته که تاکنون کشورها پشت سر گذاشته اند )مجمع جهانی اقتصاد،  
 ان شرایط متفاوتی داشته است. چهارگانه رخ داده در جه 

  توضیح   برای   شی )راولز(در بررسی میزان تحلیل مبانی نظریه نابرابری اقتصادی )کوزنتس(، نابرابری اجتماعی )ماکس(، نابرابری فرهنگی )بوردیو( و نابرابری آموز
  توسعه   اساس  بر  صنعتی اول،  ه چهار انقالب صنعتی اشاره داشت. انقالب می توان ب  اقتصادی  توسعه  روند   با  آنها  تعامل  و  ظهور فناوری  تغییرات نابرابری در پرتو

 ها خانه و ها کارخانه به رسانیبرق  امکان که بود  الکتریکی موتور و داخلی احتراق موتور بر صنعتی، مبتنی انقالب دومین. است شده آغاز بخار نیروی هایآوریفن
  اینترنت(   و  )میکروالکترونیک  هاGPT  از   عادی  نمونه   دو   انتشار  بر   صنعتی، متمرکز  انقالب  سومین.  کرد  فراهم  را   جنگ   از   پس  خودروهای  هایزیرساخت   توسعه   و

های کند که سیستمای نوآورانه اشاره می چهارمین مرحله از انقالب صنعتی شاهد سریعترین تغییرات و تحوالت تاریخ است. این مرحله به دوره   (.2019،  16است )طالبی
 (.  36: 2017، 18؛ پیترز 2020، 17)آیداگ، بایراک و هیمیتوگلو گیردفیزیکی سایبری را در بر می 

  به   و پدیدار شد انگلستان در میالدی( 1850-1750قرن ) یک مدت به  باشد کهمی اجتماعی و اقتصادی فنی، صنعتی، هایدگرگونی از ایصنعتی، مجموعه  انقالب 
  فکری،   تحوالت بروز   زمینه   بود،   استوار   کشاورزی  و کار  نیروی بر   اقتصاد مبتنی جای  به  صنعت،   بر   مبتنی  اقتصاد ظهور  بر  که  دگرگونی   یافت. این  راه  کشورها  دیگر

بدین  فراهم  را   حقوقی عظیمی  و  سیاسی   فلسفی، پور،  الهاند )هیبتکرده  قلمداد  تاریخی جهان  وقایع  مهمترین  از  یکی   را  صنعتی  انقالب   مورخان،   سبب   ساخت. 
  (.1399زاده، برکت و نصیری، مهرعلی

های تجربی در تر آن است که ابهامات و گسستویژه انقالب صنعتی چهارم مسأله مهمهای صنعتی به  ثیرات مثبت و منفی انقالب با این حال، عالوه بر ماهیت و تأ
نابرابری در سطح نظام آموزشی واکاوی شود. علی پژوهش نابرابری های گذشته در زمینه  ارزیابی  بررسی و  این زمینه،  ها در دستیابی به  رغم وجود مطالعاتی در 
 حوزه  در  مهم  بسیار  هایمقوله   از   یکی  آموزشی،  هاینابرابری  مبحث  ویژه  طور   فوق، همواره یک چالش بزرگ بوده است. به های  های آموزشی در همه انقالبفرصت
  بر   تأثیرگذار  عوامل  که  است   آن  بیانگر   مسأله  این.  دارد  آموزش  بهبود  و  گسترش  در  ایکنندهتعیین  نقش  و   سهم  که  است   کشورها  توسعه   و  آموزشی  ریزیبرنامه 

  چهارم   صنعتی  انقالب  ظهور  با  که  اساسی  مسأله  لذا.  باشد  زمینه  این  در  آموزشی  ریزانبرنامه  نقش  از  متأثر  تواندمی   آموزشی  منابع  به  دسترسی  فرصتهای  در  نابرابری
 دارای   مطلوب عملکرد   و  آموزشی  هایفرصت   به   دسترسی  برای  مساوی  شرایط  نمودن  فراهم  لحاظ  از   کدام  هر   گذشته  صنعتی  هایانقالب  که  است   آن   آمده  بوجود
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  داده  رخ تغییراتی چه سوم تا اول صنعتی هایانقالب دوران  در نابرابری نظری  مبانی اساس بر  که است آن حاضر مقاله اصلی ال سؤ  بنابراین. بودند ایمنفی  تأثیرات
 است؟  ظهور حال در آموزشی  نابرابری زمینه در تغییراتی چه چهارم صنعتی انقالب در و

 سوال اصلی 

  آموزشی   و(  بوردیو)  فرهنگی  ،(مارکس و مکتب فرانکفورت)  اجتماعی یا مکتب تضاد و رقابت  نابرابری  ، نظریه(کوزنتس)  اقتصادی  نابرابری  نظری  مبانی  اساس  بر
 برخورداری  دسترسی یا نظر  از: یعنی اصلی محور سه  در آموزشی نظام در موجود نابرابری های صنعتی بویژه انقالب صنعتی چهارم، مسئلةو تحوالت انقالب ( راولز)
 است؟  آموزشی چگونه نظام عملکرد و آموزشی نظام  اختیار منابع در آموزش؛ از

 

 سواالت فرعی 

  فرهنگی  ،(مارکس)   اجتماعی یا مکتب تضاد و رقابتنابرابری  نظریه    ،(کوزنتس)   اقتصادی  ماهیت نابرابری آموزشی بر اساس مبانی نظری نابرابری -1
  نهادهای   و  دروندادها  آموزش؛  از   برخورداری  یا  دسترسی:  زمینه  سه  در   پایین  رشد  با  یا  و  رشد  حال  در  کشورهای  راولز( در)  آموزشی  و(  بوردیو)

 چگونه بوده است؟  آموزشی  نظام عملکرد  و آموزشی نظام

  آموزش؛   از   برخورداری  یا  دسترسی:  زمینه  سه   در   آموزشی  های  نابرابری  کیفی  و   کمی  تا چه میزان بر افزایش   سوم   تا   اول  صنعتی  هایانقالب  -2
 اند؟گذار بوده تأثیر آموزشی نظام عملکرد  و آموزشی نظام نهادهای و دروندادها

  آموزشی   نظام  عملکرد   و   آموزشی  نظام  نهادهای  و   آموزش، دروندادها  از   برخورداری  یا   دسترسی  نابرابری آموزشی از لحاظ  چهارم  صنعتی   در انقالب -3
 مواجه است؟  ها و تهدیدهاییچه فرصت با

 : پژوهشوشر

ال اصلی و فرعی پژوهش از روش توصیفی و روش تحقیق فراتحلیل کیفی استفاده شده است. در این زمینه از مقاالت انگلیسی و ؤدر مقاله حاضر برای بررسی س  
وش شناختی و  سال گذشته در زمینه موضوع مورد بررسی اطالعات الزم استخراج گردید. انتخاب روش فراتحلیل کیفی به دالیل ر  10فارسی منتشر شده طی  

های شود، تفاوتآن سـعی می   ( در تعریف فراتحلیل آنرا: »روشـی کـه بـر اسـاس1387( و خلعتبری ) 1387له مورد بررسی است. هومن )مرتبط بودن آن با مسأ
مند منابع، برای پیدا  در تحقیقات انجام شدة قبلی را استنتاج کرد و در رسیدن به یک سری نتایج کلی و کاربردی از آن بهره برد«.  فراتحلیل با مرور نظام  موجود

اند. مهمترین مزیت  تحریر درآمده  پردازد که قبالً دربارة موضوع خاصی بـه رشتةبندی آماری، به تحقیقاتی میکردن، ارزشـیابی، ترکیب و در صورت نیاز، جمع 
دهد. همـین خصوصـیت سـبب شـده مطالعات فراتحلیل این است که بـا ادغـام نتیجـة مطالعـات مختلف، قدرت مطالعه را برای یافتن نتایج معنادار افزایش می 

 (.1384شـند )رضائیان، گیری داشـته باهای مربوط به فراتحلیل افزایش چشـماست که در سالهای اخیر، تعداد مقاله

مقاله فارسی مرتبط از چهار پایگاه  28مقاله خارجی و  106  جامعه آماری و نمونه پژوهش: در این پژوهش برای دستیابی به اطالعات الزم و واکاوی موضوع تعداد
اطالعـاتی نشـریات کشـور و پرتـال جـامع علـوم انسـانی( و دادة علمی کشور )پایگاه مجالت تخصصی نور، مرکز اطالعات جهـاد دانشـگاهی کشـور، بانـک  

ها و نتایج و دستاوردهای آنها مطالعه و بر موتـور جستوجوگر گوگل احصا شده اند. الزم به توضیح است در فرایند جستجو، مقاالت مرتبط شناسایی، مطالعه، داده
 تحلیل و بررسی شدند.  اساس تحلیل محتوای مطالب هر مقاله با یک سوال اصلی پژوهش

 های پژوهش یافته 
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  اساس   بر  آموزشی  نظام  عملکرد و  است  گرفته  قرار  آموزشی  نظام  اختیار  در  نظام  هاینهاده  عنوان  به که  منابعی  آموزش؛  از  برخورداری  یا   دسترسی   مسئله  بررسی  
 مقاله  اصلی  االتسؤ  از(  راولز)  آموزشی  و(  بوردیو)  فرهنگی  ،(مارکس)  رقابت  و  تضاد  مکتب  یا  اجتماعی  نابرابری  نظریه  ،(کوزنتس)  اقتصادی  نابرابری  نظری  مبانی

 .شودمی  پرداخته آنها بررسی به قسمت این در لذا، . است بوده حاضر

  گذشت   از  پس  باالخره  و  شده  ترازهم   سپس  گذاشته،  افزایش   به  رو  اقتصادی  رشد  مراحل  اولین  طی(  اقتصادی  نابرابری)  درآمدی  نابرابری  کوزنتس،  نظریه   طبق

(.  1395  زاده،حسن  و  حیدری)  باشد می  برقرار  اقتصادی  رشد   و  درآمدی  نابرابری  بین  معکوس  U  رابطه   یک   کوزنتس  نظر  از   نتیجه  در.  یابدمی   کاهش  توسعه   از  مراحلی
  چه   هر  و  گیردمی   قرار  دارند  باالتری  اندازپس   به   نهایی  میل  که  جامعه  مرفه  قشر  اختیار  در  بیشتری  ثروت   یابد  افزایش  درآمدی  نابرابری  چه   هر   که  صورت  این   به

 نام   ثبت  افزایش  گرچه  نظریه،  این  طبق  بر  لذا  (.2000  گالور،)  یابدمی  بهبود  اقتصادی   رشد   و  گردیده  حاصل  بیشتری  انسانی  سرمایه  باشد  کمتر  درآمدی  نابرابری
  نقطه)  تحصیالت  مطلوب  سطح  به  ممتاز  هایخانواده  که  زمانی  تا  و  برندنمی   سود  سیاست  اصالح  این  از  آموزاندانش   همه  اما.  داد  افزایش  را  آموزش  به  دسترسی

 (.2021، 19یه  و  یانگ وو،  دینگ،) داشت  خواهد ادامه دیگران برای ارتقا جهت طبقاتی  موانع نرسند،( اشباع

 حدود  برای  کم  دست  شناختی،  جامعه  نظریه  برانگیزترین  چالش  و  پرنفوذترین  توانمی  را  اجتماعی  نابرابری  درباره  مارکس  رقابت  و  تضاد  مکتب  یا  اجتماعی  نظریه
  « طبقاتی  کشمکش  تاریخ  را   اندبوده  موجود  تاکنون  که   جوامع  تمام  تاریخ»  مارکس.  خواند  بیستم،  قرن  پایانی  دهه  تا  نوزدهم  قرن  دوم  نیمه   آغاز  از  یعنی  نیم  و  قرن  یک
  ثروت   و  شغل   اجتماعی،   منزلت   یا  پایگاه  قدرت،  مانند  ارزشمند اجتماعی  منابع   که  است   این بر اعتقاد  مکتب   این   در(.  1398  ساروخانی، و موسایی  راد،قدسی )  داندمی
  آیا “  که  است   این   مکتب  این  طرفداران  اصلی  الؤس  رو  همین  از .  هستند  رقابت  به   مجبور  هاآن   به  دسترسی  برای  افراد  بنابراین  هستند؛  کمیاب  و  محدود  جوامع  در

 یمسئله جامعه، در آموزش  توزیع موضوع بر  عالوه  ” خیر؟ یا اندشده  توزیع کشور یک مناطق و ها قومیت  ها، گروه بین در متعادل صورت به جامعه امکانات و منابع
  حقیقیان، ) است داری سرمایه جوامع نیاز مورد افراد  سازی آماده حال در معتقدند که است موجود آموزشی سیستم واقعی کنند، هدفمی مطرح گروه این که دیگری

1396). 

  رابطه،   این  در  مدرسه  اصلی  نقش   و  دارد  وجود  مدرسه  در  حاکم  اجتماعی  روابط   و  داری  سرمایه  اقتصاد  بر  حاکم  اجتماعی  روابط  بین  هماهنگی  یک  نظر   این  طبق
 . است داری سرمایه یجامعه موردنیاز های مهارت مجموعه همراه به الیه الیه کار نیروی یک تولید

  انتقادی مکتب داند،می تراهمیت کم نتیجه در و بنارو را آموزش جمله از دیگر  چیزهای یهمه و دانسته  زیربنا را اقتصاد که مارکسیستی کالسیک  دیدگاه مقابل در
  معتقدند   چراکه  هستند  فرهنگی  یحوزه   به  بیشتر  توجه   و  اقتصادی  جبرگرایی   از  کردن  دوری   برای  تالش  در  مکتب  این  طرفداران.  شود  می   دیده  فرانکفورت  یا  و

  حفظ   را  سلطه  این  خود  ”ایدئولوژیک  و  فرهنگی  هژمونی“  یبواسطه   بیشتر  بلکه  کندمی  بازتولید  را  خود  که  نیست   اقتصادی  یسلطه  طریق  از  تنها  حاکم  یطبقه 
  اجتماعی  پیشینه  به   مربوط  نابرابری  باشد،  رسیده  نیز (  اشباع  نقطه )  تحصیالت  مطلوب  سطح   به  ممتاز  هایخانواده   کهزمانی  حتی   نظریه   این   طبق  بر   لذا  .کندمی

  یه،   و   یانگ   وو،  دینگ،)  کنندمی   استفاده  برتر   کیفی  اما  مشابه  کمی  هایآموزش   تأمین  برای  خود  موقعیت  مزایای  از  ممتاز  هایگروه  زیرا .  داشت   خواهد   ادامه  همچنان
2021.) 

دارد. بوردیو معتقد است  ی اجتماعی درون ساختار روابط افراد قرار دارد و بستگی به این دارد که فرد چه کسانی را می شناسد و با آنان ارتباط  از نظر بوردیو سرمایه
یید شده یعنی أآموزشی که مدارک تمیان یک “نظام  در این    های مختلف را دارند.گر و در نتیجه استفاده در موقعیتهای مختلف قابلیت تبدیل شدن به یکدیسرمایه

ی  اساسی در مبادالت سرمایه  ت”البته باید در نظر داشت که تفاو  نماید.ی اقتصادی را تضمین میی فرهنگی به سرمایهتبدیل و تعویض سرمایه  رسمی تولید می کند، 
)حقیقیان،    کنندآفرینی میولید روابط طبقاتی نقش و پرورش نیز در بازت   که نهاد آموزش  ت در نهایت از این طریق اس  میزان شفافیت آن است.  اجتماعی و اقتصادی،

شود  داند. وقتی موانع اقتصادی دسترسی برداشته می ، را برای درک چگونگی نابرابری آموزشی بین طبقات اجتماعی بسیار مهم می"سرمایه فرهنگی"(. بوردیو  1396
ها به این معنی است که برخی از دیگران برای آموزش  برابر سرمایه فرهنگی مربوط به یادگیری مدرسه در بین خانواده یابد. توزیع ناهای آموزش انبوه ادامه میسیستم

آنها )یعنی از نظر آموزشی(، صالحیت علمی گواهی شده در اشکال مدارک    "سرمایه دانشگاهی"از تجهیزات بیشتری برخوردار هستند و موفقیت و تحکیم بین نسلی  
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است    مرتبط  تحصیلی  پیشرفت  با  اجتماعی   طبقه  منشأ  (. به طور کلی2021،  20ویندل  و  های معتبر، اغلب با نمرات باال همراه است )مایری و گواهینامهآموزش عال
  دارای   که   کسانی  پایین،  اجتماعی  -اقتصادی  وضعیت  دارای  کودکان  خالف   بر   که   است   معتقد(  1984  بوردیو، )  فرهنگی   سرمایه  (. نظریه2021،  21گلدتورپ   و  )بوکودی
  همچنین .  دارند  بهتری  تحصیلی  عملکرد  و  هستند  آشنا(  غیره  و  استدالل  ارائه   هایشیوه  زبان،  قالب  در)  دانشگاهی  فرهنگ  با  هستند  باال  اجتماعی  -اقتصادی   وضعیت
  بر   توانندنمی  آنها کم است  والدین  اقتصادی  منابع  که  آموزانی  دانش.  باشد  اقتصادی  منابع  تفاوت  کننده  منعکس  آموزشی  عملکرد  در  اجتماعی  نابرابری  است  ممکن

 و  دی  ؛ جورجیو،2006،  22ماستکاآسا   و  کنند )هانسن  پولی  کارهای  صرف  را  توجهی  قابل  زمان  باید  خود  مخارج  تأمین  برای  زیرا  کنند  تمرکز  دانشگاهی  کار  روی
 (. 2020، 23پیتروآ 

  فراهم.  1:  از  اند  عبارت  آموزشی  هایزمینة سیستم  در  هافرصت  زمینة  در  برابری  اصل  سه  راولز،  نظر  طبق.  دارد  (1971)  24راولز  آرای  در  ریشه  آموزشی  برابری  نظریة
 )راولز،  محروم  های  گروه  برای  ویژه  تدارکات  و  امکانات  ایجاد.  3  فرد؛  هر  برای  حداقل آموزش  کردن  . فراهم2  شرایط؛  واجد  افراد  برای  آموزشی  تسهیالت  کردن
  برابری برون   و  داد  درون  برابری  دسترسی،  برابری:  کردند  مطرح  را  آموزشی  سیستم  برابری  از  شکل  سه  (1994  ،1999)  25و فارل  راولز  اساس،  این  بر  (.33:  1971

  اجتماعی،   و  اقتصادی   موقعیت  جنسیت،  نژاد، قومیت،:  از  است  عبارت  که  دارد  مختلفی  ابعاد  آموزشی  برابری  کردند  خاطر نشان  دیگر  دانشمندان  و  فارل  همچنین،.  داد
 آموزشی  نابرابری  وجود  که  کنندمی   بیان  دارد،  وجود  آموزشی  نظام  در  نابرابری  که  پذیرندگرچه می   ساختارگرایان  (.88:  2009  ،26)چن   غیره  و  جغرافیایی،  موقعیت

 جمله   از   نئومارکسیست،  اقتصاددانان(.  17–1:  1961  ،27شولتز)  سیستم  عملکرد  پیامدهای  تا  است   فردی  پذیریمسئولیت  و   ها  نگرش  در استعداد،   تفاوت  علت  به  اساسأ 

(.  83:  2009  چن،)  کنندمی   بازتولید  را  آن  نابرابری  بردن   بین  از  و  تصحیح  جای  به  واقع  در  مدرن  جوامع  در  آموزشی  مراکز  که  کنندمی  گیرینتیجه   جنیتس،  و  باولز
  اقتصادی،  خیززیان  هاینابرابری   و  هابیدادگری   و  مفاسد  همة  سرچشمة  را  تولید  ابزار  خصوصی  مالکیت  هاسوسالیست.  است  برابری  اصل  سوسیالیسم  هایمؤلفه   از  یکی

  ندارد   توجه   نیازمند  و   فقیر  شهروندان   به   حکومت   ها،آنارشیست   نظر   از (.  46:  1386  علیزاده،)   دارند  تأکید  برابری  اصل   بر   جهت،  همین  به.  دانندمی   فرهنگی   و  اجتماعی
  نابرابری   نتیجه  در  و   قدرت   تمرکز  و   انحصاری  داری  سرمایه  دارد،  ادامه   حکومت   که  زمانی  تا  کنندمی   استدالل  آنان .  اندیشدمی   دارسرمایه  طبقة   منافع  تأمین  به   فقط   و
  (.12: 1383 عالم،) رفت نخواهد بین از

  به  دسترسی در نابرابری تجارب انواع از مختلفی هایبندیدسته  توانمی دارند، حضور دانشجویان یا اموزاندانش از هاییگروه چه که این به بسته آموزش، نظام در
  هم   از  مبنای  چهار  به توجه  با  را  آن  در  شدهتجربه   هایعدالتی بی   بتوان  رسدمی   نظر  به  دارد،   وجود  آموزشی  نظام  در  که  نفعانیذی  تنوع  به  توجه  با. داد  ارائه  آموزش
 جغرافیایی؛  موقعیت  بر  مبتنی  نابرابری(  4  قومی،  هایتفاوت  بر  مبتنی  نابرابری(  3  جنسیت،  بر  مبتنی  نابرابری(  2  طبقاتی،  اختالف  بر  مبتنی  نابرابری(  1:  نمود  تفکیک

 . شد خواهد پرداخته هانابرابری  انواع این از یک هر توضیح  و معرفی به  ادامه، در که

سازی  اجتماعی مفهوم  –های آموزشی، بیشتر در چارچوب پایگاه طبقاتی یا پایگاه اقتصادیطبقاتی: طبقه اجتماعی در مباحث نابرابری  اختالف   بر  مبتنی  الف( نابرابری 

 که دهدمی  نشان ایفزاینده  تحقیقات. است  شده یافت خانواده درآمد با رابطه  در تحصیلی  نابرابری در تغییرات  ترین گسترده و (. مهمترین1400شده است )مهدی، 
  پرورش  و  آموزش در درآمدی شکاف  افزایش  (.2017، 28دارد )هالستن و پففر  نقاط   سایر و  متحده ایاالت  در کودکان تحصیلی پیشرفت در مهمی نقش  والدین ثروت
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  نابرابری   افزایش  شود،می   تبدیل  آموزشی  آمیز  موفقیت  مسیرهای  برای  مهم  منبعی  به   خانواده  ثروت.  شودمی   ظاهر  نیز  خانواده  ثروت  به  مربوط  هایشکاف   افزایش  در
 (. 2019، 29شود )پففر  منجر پرورش و  آموزش در ثروت شکاف افزایش به تواندمی  نیز تنهایی  به ثروت در

نابرابری برخوردجنسیت:    بر  مبتنی  ب(  زنان و مردان در  نبود تساوی  نابرابری جنسیتی،  از  )دانش مقصود  است  آموزشی  امکانات  از  زندی اری  و  پناه  مهر، خالق 
است    دخیل  تحصیل  ترک  و  زنان  دخالت  بر  که  است  اقتصادی  و  اجتماعی  مذهبی،  فرهنگی،  ساختاری،  عوامل  نتایج  جنسیتی  نابرابری  (. دالیل1399سرابسوره،  

  حاصل از این شکاف باعث   اجتماعی-فرهنگی  های  گذارد که محدودیتمی   منفی  تأثیر انسانی  سرمایه  و  اقتصادی توسعه  ( و بر2019،  30خان   و   طیب  زاده،  صاحب)
داد    نشان  زنان  جمعیت  به  مردان  سواد  نسبت  اساس  بر  توان می  را  جنسیتی  (. شکاف 2018،  31بالل   و  احمد  )دراز،  شود  می  جامعه  در  زنان  تحصیالت  کاهش

  نابرابری   با  جنسیتی   شکاف  دهدمی  نشان  دیگری  تحقیقات .  است  باالتر  تحصیلی  نابرابری  سطح  باشد،  بیشتر  جنسیتی  شکاف  هر چه  کنندمی  ( بیان2012،  32)بوستومی 
 (.  2020، 33رحمدانا  و مایپیتا هاراهاپ،  )سیوریانی،  دارد مثبت رابطه  آموزشی

تنوع نژادی،   بر  شد و مبتنی  مطرح شیکاگو مکتب  توسط  عمدتاً آن،  به   مربوط نظریات  رشد و نژادی – قومی نابرابری  قومی: مبحث هایتفاوت  بر  مبتنی ج( نابرابری

)مهدی،   باشدمی  فضایی  هایرقابت   و  فرهنگی  هایتفاوت   با  مرتبط  که  است  آمیزیتبعیض  هاینگرش   و  فرهنگی، قومی، طبقه اجتماعی، دینی، زبانی، تعصبات
 حس   (. تشدید2021  ،34دوپری   و  کاهد )بویکینمی  علمی  تأثیر  از  و  شودمی  پوست  رنگین  دانشمندان  حفظ  و  جذب  نژادی در دانشگاه، مانع  هاینابرابری (.  1400

  35(. ام. لو و رالیسون1398ود )طالبی و علیزاده،  گرایانه شهای قوممذهبی و تقویت گرایش -تواند باعث افزایش تعصب قومیمی  نابرابری قومی در دانشگاه  و  تبعیض
زیر سلطه   احساس  اقلیت غالباً  دانشجویان سیاه پوست است و دانشجویان  از  بیشتر(  سفیدپوست  اکثریت  با)  دانشگاه  اقلیت در  دانشجویان  ( معتقدند که بیگانگی2016)

 است.  پایین طبقه  به  دانشجویان این بیگانگی متعلق بودن این علت ترینکنند. که مهمقومی می  انزوای بودن فرهنگی و

  روستایی   مناطق.  است  متفاوت  توسعه  حال  در  کشورهای  در  همه  برای  روستایی  و  شهری  مناطق  اقتصادی  جغرافیایی )فضایی(: سازمان  موقعیت  بر  مبتنی  د( نابرابری
  منبع   تواند می  جغرافیایی  به عالوه، موقعیت (.  2010،  36ستار  و  خان   خان،  ؛2019خان،    و   طیب   زاده،  برخوردارند )صاحب  نیز   کمتری  بهداشتی   خدمات  و   آموزش  از

  که   دانشجویانی  با   مقایسه  در  شودمی   ارائه (  HE)خدمات آموزش عالی    که  شهری  مناطق  دانشجویان  باشد. به طوری که   بزرگ  مقیاس   در   دسترسی  از   ایناعادالنه

  و  رفت   به  نیاز  HE  خدمات  از  استفاده  ولی دانشجویان روستایی برای.  است  روبرو  مسکن  و  آمد  و  رفت   نقل،  و  در حمل  کمتر  های هزینه  با  کنندمی   زندگی   روستا  در
بگذارد    ناشناخته  را   والدین  سابقه  و  خانه   در  تجربیات  جنسیت،  با  رابطه   در  اقتصادی،  -اجتماعی  عوامل  تأثیر  است   ممکن  جغرافیا  بر  تنها  تمرکز  .دارند  مکان  نقل  یا  آمد

 (.2017، 37)تورک

  شود )بروئر،ها به سرمایه اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی مربوط می( نشان داد که تفاوت در پیشرفت تحصیلی کودکان به تفاوت در دسترسی خانواده 2002)  38بوخمن
 تر  پایین های ارزش  و  خانه در کمتر آموزشی حمایت کودکان، دسترس در کمتر مالی و  آموزشی  منابع با پایین اجتماعی -اقتصادی (. وضعیت 2019، 39فونسکا  بای،

 دارای   های  خانواده  های  بچه   از  کمتر  اجتماعی  محروم   های  خانواده  (. کودکان2013،  41همکاران   و   ؛ بکر2016،  40همکاران   و  است )کریستن  همراه  تحصیلی  موفقیت
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(، 2021،  42شوند )تامیلینا  می  مشخص  تحصیل  در  شکست  از  باالتری  خطرات  با  زیرا  کنند،می   انتخاب  خود  دبیرستان  برای  را  تحصیلی  هایرشته  اجتماعی  مزایای
(. از طرفی  2020،  44همکاران   و   ها  ؛ ون 2019،  43چودوری  و  دهند )تیالک  می   ادامه  عالی  تحصیالت   به   هاگروه  سایر  به   نسبت  باالتر  درآمد  با  ثروتمند  هایاما خانواده

  گذاریارزش  و  شناخت  برای  بیشتری  تمایل  و  است  آشنا  بیشتر  باالتر  طبقه  کودکان  برای  مدرسه  کند که محیطبوردیو بر اساس نظریه سرمایه فرهنگی استدالل می
  از جدیدی اشکال تواندمی همیشه باال طبقه اما بگیرند، الگو باال طبقه فرهنگی قراردادهای  از کنندمی سعی پایین اجتماعی هایگروه اگر چه. دارد  آنها هایمهارت

 (.2009، 48همکاران  و ؛ برین1991، 47همکاران  و  ؛ گانزبوم1970، 46؛ تریمن2017، 45روگراب کند )بارونیا و پیدا فرهنگی تمایز

 والدین   اجتماعی و فرهنگی-اقتصادی  وضعیت  مستقیم و غیرمستقیم  تأثیر  به  ،(2019)  51همکاران  و  ساالزار  و(  2002)  50همکاران  و  بولز  ،(1999)  49کنستانتینوفسکی
  دریافت   و  داد  قرار  بررسی  مورد  را  کالج  دانشجویان  تحصیلی   پیشرفت  (. بوردیو2020همکاران،    و  ها  کردند )ون  توجه  آموزاندانش  هوش  سطح  و  تحصیلی  پیشرفت  بر
  دستاوردهای   در  تفاوت   در  نهایت  در  این.  است   کندتر  آنها  تحصیلی  پیشرفت  و  کنندثبت نام می   بزرگتر  هایمدرسه   در   باشند،  تریپایین  طبقه   از  آموزاندانش   چه  هر  که

  شغلی، دستاوردهای دارای همساالن خود  از  به دلیل دسترسی به آموزش باکیفیت تر بیشتر  باال طبقه  اما فرزندان . شد خواهد  منعکس آنها اجتماعی  موقعیت و  شغلی
 )گوارد   دارند  کمتری  درآمد  ترپایین  اجتماعی و فرهنگی   -اقتصادی   هایزمینه   از  التحصیالنفارغ  (. 2021،  52هستند )کیان   بیشتری  اجتماعی  قدرت  و   اجتماعی  موقعیت

؛  2016،  54همکاران   و  باشند )کرافورد  داشته  التحصیلی  فارغ  از   پس  خود   شغل  جستجوی  در  کمتری  پذیریانعطاف   و   زمان  توانند می  احتماالً  ( و 2006،  53اسمیت   و
 (.2020، 55فالیس و دکر ریندرز،

 یکی  ها  گروه  بین   اقتصادی  کند. نابرابری  می  حفظ  را   اقتصادی  نابرابری  خود  نوبه  نابرابری دانشگاهی به  که کند،می  ایجاد  را  دانشگاهی  نابرابری  اقتصادی،  نابرابری
 . (2021  شوند )کانبور،  می   تعریف  غیره  و  منطقه   زبان،  مذهب،   طبقه،   قومیت،  نژاد،   جنسیت،  اساس  بر   وضوح  به   ها   گروه  این  است که  جوامع  اکثر  اصلی  های  ویژگی  از

توان نتیجه گرفت که  می(  راولز)  آموزشی  و(  بوردیو)  فرهنگی  ،(مارکس)  اجتماعی و تضاد و رقابت  ،(کوزنتس)  اقتصادی  نابرابریدر مجموع با توجه به نظریه های  
  اجتماعی، فرهنگی -اقتصادیآموزشی به وضعیت پیشینه والدین خود از لحاظ    نظام  عملکرد  منابع و  آموزش؛  از  برخورداری  یا  دسترسیآموزان و دانشجویان برای  دانش 

 کند می   ایجاد  فرصت  آنها  برای   که  خانوادگی   تحصیالت  میزان   و   مختلف  فرهنگی  و  اجتماعی  اقتصادی،  طبقه   به   وابستگی   دلیل  به   و آموزشی وابسته هستند. کودکان
اجتماعی و   -طبقه اقتصادی  از  آموزان(. دانش 2020؛ حسنی و نجاری،  2000،  56نیستند )لینونن   برخوردار یکسانی  موقعیت  از  زیرا  نیستند  برخوردار  مساوی  شرایط   از

 بودند )ایبراگیمووا  برخوردار  عالی  آموزش  به  دسترسی  برای  بیشتری  امکانات  از  اجتماعی و فرهنگی  -اقتصادی   پایین  قشرهای  از  آموزاندانش   به  نسبت  باال  فرهنگی
 (. 2020فرانتز،  و
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ها در کشورهای اجتماعی و فرهنگی باال صرفنظر از این ویژگی -متعلق به طبقات اقتصادی  آموزاندهد که دانش مرور مبانی نظری و تجربی پژوهش نشان می 
فرهنگی پایین از داشتن آنها محروم هستند و به   و  اجتماعی-اقتصادی  طبقات  به  متعلق  آموزانتوسعه یافته و در حال توسعه به منابعی دسترسی دارند که دانش 

 کانات، عملکرد تحصیلی آنها پایین تر است. همان میزان دسترسی کم به منابع و ام

 

 از   برخورداری  یا  دسترسی:  زمینه  سه   در  آموزشی  های  نابرابری  کیفی  و  کمی  سوم تا چه میزان بر افزایش  تا  اول  صنعتی  هایانقالب  -2

 اند؟تاثیر گذار بوده  آموزشی نظام  عملکرد و آموزشی نظام نهادهای و دروندادها آموزش؛

، 57نانکو   و  سوبیک گئورگه،  جورجیانا  شود )سیما،تحول و تکامل فناوری تاکنون، با چهار جهش بزرگ مشخص شده است، که به عنوان انقالب صنعتی شناخته می
در دسترسی به فناوری در هر انقالب، نابرابری های  با توجه به اینکه انقالب های صنعتی فناوری های مختلفی را پشت سر گذاشته است لذا نابرابری    (.2020

ان نابرابری بیشتر باشد  های اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی بیشتر باشد، انتظار داریم میزکند و هر چه نابرابریتری را در درون و بین جوامع منعکس میگسترده
طبقه اجتماعی، طبقه فرهنگی و مکانی بود    اقتصادی،  طبقه  به  نسبت  مربوط به انقالب صنعتی اول و دوم  فناوری  های(. نابرابری2018،  58داونی  و  لگوینا  )میهلج،

 (. 2021، 59دارد )تامیلینا  ادامه همچنان بودند و تشدید حال در آنها همه که

.  شدند  خود  اقتصادی  تنوع  و  افزایش  توسعه،  به  قادر  کشورها  از  بسیاری  و  یافت  بهبود  ها  زیرساختدر انقالب صنعتی اول که به انقالب کشاورزی معروف است  
های اقتصادی و اجتماعی  نابرابری(.  2019،  60نل   و  یافت )کایمبه   افزایش  شهرنشینی   و  بهبود  با  جدید  های  مهارت  زندگی،   استانداردهای  جهان  سراسر   در  همچنین

اند  های انقالبی ثبت شده در تاریخ معاصر در جوامع کشاورزی اتفاق افتادهاند و تقریباً تمام جنبشدر یک جامعه کشاورزی بیشتر از یک جامعه صنعتی قابل مشاهده
از جمله   از اصالحات ارضی،  باقی ماندن آن پس  توزیع ناعادالنه زمین و  به شمار میویژگیو  ( و 1883-1818)  61(. کارل مارکس1390رود )عمویی،  های آن 

(. کشورهای دارای 2020،  63موهاجان   ( معتقد بودند که انقالب صنعتی اول ثروتمندان را غنی کرده اما فقرا را ورشکسته کرده است )کومار1895-1820)  62انگلس 
ر کشورها دارای تحرک اجتماعی پایین و نابرابری بیشتری در دسترسی به آموزش و پیشرفت تحصیلی هستند اقتصادی نسبت به سای  سطوح باالتری از نابرابری

 (. 2019، 64)تامپسون 

 را برای ایویژه تعلیمات بودند که را در انحصار خود داشتند و مصرّ  و پرورش  و قدرت، آموزش ثروت صاحبان در این انقالب، آموزش ماهیتی طبقاتی داشته و 

و  وریپیشه شانبودند و عمدتاً شغل  بهرهبی  و ثروت از قدرت که سازند. کسانی آماده در جامعه خاص هایمسئولیت پذیرش کنند و آنها را برای خود طلب فرزندان
نزد خویش بودند فرزندان موظف بود، گری صنعت را  ببرند خود  را به یا آشنایان شان  تا فرزندا آنان و حرفة خود  قرار گیرند )رأفتی،  پدران در جای ن بیاموزند 

اشرافی داشت و امکانات آموزشی بهتر در انحصار فرزندان قشرهای  ی، نظام آموزشی گرایشی فئودالی یابه عبارتی در عصر کشاورز  (.1398پور و ناظم،  شهرکی
تحصیل درهای خود را به روی همه نگشاید و به طور طبیعی فرزندانی به   شدگذاری جامعه سبب می ها و ارزش اجتماعی خانواده -برگزیده بود. مشخصات اقتصادی

 ها   خانواده  فقیرترین  های  بچه  (.1399فر،  یافتند که سطح زندگی باالتری داشتند )رفیعی بلداجی، قاسمی، فراستخواه و هاشمیانهای آموزشی راه میاینگونه نظام
در این جوامع پول بیشتر برای نظام آموزشی  (.  2021کنند )کانبور،  می  ترک  زود  زیاد  احتمال به  کنندمی   شروع  ا ر  مدرسه  که  کسانی.  کنندمی   مدرسه   به   شروع  کمتر
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بندی مراتب اجتماعی بود. نظام آموزشی کسانی را  به معنای امتیاز بیشتر برای افرادی اندک به هزینه اکثریت و هرم آموزشی محصول این فرایند، مبنای درجه 
 (.1399رساند )رفیعی بلداجی و همکاران، کرد که لیاقتشان را به اثبات می د که موفقیت برایشان دائمی بود و آنان را با برچسبی روانه میکردستچین می

مؤثر است و دانشجویان دارای مزیت و برتری طبقاتی،   ها و کیفیت تحصیلمعتقد است نابرابری طبقاتی در این انقالب در دسترسی دانشجویان به نوع کالج 65الون
شوند  شوند در حالی که افراد محروم از مزایای اقتصادی و اجتماعی در مؤسساتی با موقعیت اجتماعی کمتر به آموزش مشغول میجذب مؤسسات آموزشی منتخب می

 (. 2015، 66)کلمن 

  بودند علم بر مبتنی هانوآوری و اختراعاتهمراه بود. در طول این انقالب  جدید فناوری زیادی تعداد عاختراانقالب صنعتی دوم که به عصر صنعت معروف است، با 
نابرابری2021،  67)تامیلینا  به تشدید  با دامن زدن  موجب گردید که تمایزات   هاالمللی، در میان جامعهها و در صحنه بینهای اجتماعی در درون جامعه(. صنعت 

ای از ثروتمند شدن و توسعه کشورهای در حال توسعه پیشگیری اجتماعی بیشتر و بیشتر شود. آندره گوندر فرانک معتقد است که کشورهای صنعتی به طور فعاالنه 
داند )رفیعی نتیجه رابطه نابرابر آنها با کشورهای صنعتی میکشانند. وی فقیر شدن مستمر کشورهای در حال توسعه را  کنند و آنها را به جای توسعه به فقر میمی

 (. 1399بلداجی و همکاران، 

های مختلف  ها فزونی یافت. رشد و توسعة بخشکردن نیازهای متنوع انسانشدن مشاغل، نقش علم و دانش در برآورده  با پیدایش انقالب صنعتی و تخصصی
(.  1399کرد )رفیعی بلداجی و همکاران،  روز بیشتر میها روزبه افراد متخصص را برای به گردش درآوردن این بخش   اقتصادی )صنعت، کشاورزی، خدمات( نیاز به 

 طبقه اجتماعی، فرهنگی و سرزمینی بازتولید شوند.  اقتصادی، طبقهمربوط به های نابرابری گذاری در این زمینه باعث شد اهمیت علم و دانش و سرمایه 

در درجه اول برای نخبگان و طبقه متوسط ثروتمند  ( اما  1399ورود به دانشگاه در این دوره بسیار افزایش یافت و عمومی شد )رفیعی بلداجی و همکاران،    تقاضا برای
  که  گرفت   نتیجه  توان می  بنابراین   شود،می  تحصیلی  نابرابری  باعث   درآمدی  نابرابری   که  نشان داد  تحصیلی  نابرابری   و  درآمد  نابرابری  اثرات  .(2021  بود )تامیلینا،

  تأثیر   مدرسه  در  نام  ثبت  و  مدرسه  آموزشی، تقاضای  نابرابری  بر  که  است   عواملی  از  یکی  نیز  فقر  است.  شدن  کوچکتر  حال  در  آموزش  به   افراد  دسترسی  فرصت
  افزایش   را  تحصیل ترک  میزان  و  بیندازند تعویق به  را   مدرسه  دارند  تمایل  فقیر  هایخانواده  کودکان.  بود  خواهد  پایین  فقرا  تحصیالت سطح  که  طوری به.  گذاردمی
 (.  2020، 68رحمدانا مایپیتا، هاراهاپ، کند )سیوریانیمی  کند است فقیر هایخانواده پیامدهای از که را تحصیلی سطوح به  این خود دستیابی که دهندمی

 پیشرفت  نسبت به مردان از  دهه  چندین  و موجب شده بود که زنان برای  بود،  مردان  نفع  به  ایگسترده  طور  به  تحصیلی  پیشرفت  فرهنگی بر  هاینابرابری   تغییر
به طوری که در  .  به اوج خود رسیده بود 1930  دهه   در   تحصیالت در  جنسیتی  شکاف  اندازه   (. 2001،  70؛ گاموران 2009،  69همکاران   و   بمانند )بوچمن  عقب   تحصیلی

 احتمال  اگر چه  بود،  زیاد  اندازه  همان  به   1940  در سال  فاصله  این.  گرفتند  دانشگاهی  مدرک  سالگی  28  سن  زنان تا  از  درصد  8ردان و  م  از  درصد  17  ،1930  سال
 (. 2019، 71همکاران  و شد )هرد حذف  1959 مردان و زنان در سال برای زیادی حد تا  ها تفاوت این اما. یافت افزایش دانشگاهی مدرک اخذ برای کلی

عامل اصلی   در انقالب صنعتی سوم که به عصر فناوری اطالعات معروف است، طیف متنوع و وسیعی از معیارهای فناوری اطالعات و ارتباطات یا گسترش فاوا
  تغییر   چنین.  است  سرمایه  و   اهرم  نیروی  نفع   به  اولیه  نیروی  در این انقالب، جابجایی  تکنولوژیکی  پیشرفت  روند  (. 1393افزایش نابرابری شناخته شده است )مهربانی،  

 (  438: 2019شود )کانبور،  می  گفته مهارت بر مبتنی فنی تغییر آن به  کار، نیروی در فنی
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  دارد و توسعه وضعیت اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سرزمینی بستگی به ارتباطات و اطالعات  فناوری به دسترسی که دهندمی ( نشان2006) 72براون   فون و تورو
طبق گزارش سازمان همکاری و توسعه    (.2021کانبور،    ؛2019،  73بورا  و  کند )آرترومی  کمک  ارتباطات  و  اطالعات  فناوری  از  بیشتر  استفاده  به  اجتماعی  -اقتصادی 

سب برای کار )مثالً در بخش مالی(  ( افرادی که دارای دانش بسیار کارآمد در زمینه فناوری اطالعات و ارتباطات جدید هستند، یا مهارت های منا2011اقتصادی )
مزد پایینی دریافت  را دارند، افزایش قابل توجهی در دستمزدها و درآمد شخصی خود تجربه کرده، در حالی که افراد با سطح مهارت پایین و یا بدون مهارت، دست

  (.2017، 74بائر  و یابد )یوهانسیش می اند. در نتیجه، نابرابری درآمد میان کارگران با مهارت باال و مهارت پایین افزانموده

  دسترسی،  با  ارتباط در  توجهی  قابل درآمد شیب  آماری نظر  از  هنوز هلند، مانند دیجیتالی  های دستگاه انتشار و  اینترنت  پذیرش سطح  باالترین با  کشورهایی در حتی
 از هستند، جامعه در ممتازی اقتصادی موقعیت دارای حاضر حال در که کسانی (.2019، 75دایک ون و دورسن دارد )ون وجود  دیجیتال های دستگاه تنوع و استفاده

  تر، دقیق   طور  به.  دهندمی   افزایش   بیشتر  را  خود  اقتصادی  رفاه  و  کنندمی   استفاده  ثرؤم  و   سودآور  منابع  این  از  هستند،  برخوردار  باالتری  کیفیت  با  دیجیتالی  منابع
، 77همکاران   و  ماجیو  سرمایه )دی  افزایش  فعالیتهای  (،2005،  76)سلوین  کار  برای   از اینترنت بیشتر  هستند  باالتری  اقتصادی  دارای وضعیت  هایگروه   از  که  کسانی
 کنند )ون می  استفاده  جامعه  در  آنها  اجتماعی  موقعیت  تقویت  و  (2020،  79همکاران   و  بهداشتی )خیلنانی  هایمراقبت  (،2013،  78شولز   و   آموزش )رابینسون  (،2004

  که خود درآمد کم افراد تا کنندمی  خدماتی استفاده یا اطالعاتی  اهداف  برای  اینترنت  از بیشتر اقتصادی امتیاز  دارای افراد مجموع، در  (.2014، 80دایک  ون و دورسن
  دیجیتالی )راگندا سرمایه سطح  بر همچنین اقتصادی طبقه   (.2006، 82والکنبورگ  و ؛ پیتر2002، 81کنند )بونفادلیمی استفاده سرگرمی  برای دیجیتالی منابع  از بیشتر

 (. 2018، 84گذارد )راگندامی  تأثیر اینترنت از استفاده از بیشتر مزایای آوردن دست به  ظرفیت و (2020، 83همکاران  و

 تحصیلکرده افراد  چه گذارد. همچنین هرمی مثبت  تأثیر ارتباطات و اطالعات فناوری از استفاده بر که است اصلی دانشجویان عامل شخصی درآمد  یا خانواده درآمد
 باالتری  تحصیالت  سطح  که  افرادی  دارند،  یکسانی  درآمد   که  افرادی  میان  در  این،  بر  عالوه.  کنندمی  استفاده  ارتباطات  و  اطالعات  فناوری  از  زیاد  احتمال  به  باشند،  تر

تری هستند از  اقتصادی پایین-آموزانی که دارای وضعیت اجتماعیکند دانش (. تیکنور ادعا می 2019،  85همکاران   و   دارند )چرنووا   ایپیشرفته  دسترسی   ICT  به  دارند
( نشان  1398نتایج کاکایی، رشیدی و طواف )آید.  و به همین دلیل نوعی شکاف آگاهی میان این طبقه با طبقه باالتر پدید می  ماننددستیابی به اطالعات عقب می 

در آوری اطالعات و ارتباطات افزوده شود از نابرابری درآمدی ایران کاسته خواهد شد. این  آموزان به آموزش و فنداد در بلندمدت هر چه به میزان دسترسی دانش 
آوری  درصد و در بین متغیرهای فن  029/0حالی است که بیشترین تأثیر از بین متغیرهای آموزشی بر نابرابری درآمدی مربوط به تعداد دانش آموزان مقطع متوسطه با  

 .باشددرصد می 032/0اطالعات و ارتباطات مربوط به تعداد استفاده کنندگان از تلفن همراه با 

  و   دارد )چرنووا  ارتباطات و  اطالعات  فناوری از استفاده و  دسترسی  بر  توجهی  قابل تأثیر  نیز  ارتباطات و  اطالعات فناوری کاربران های فرهنگی در این انقالب ویژگی 

 آلمان  در  OECD  تحقیقات  (2015،  86است )هامالینین   دیجیتالی  هایمهارت  کسب  اصلی  محل  مدرسه   درآمد،  کم  آموزاندانش  از  بسیاری  برای  (. 2019  همکاران،
 زندگی  کمتر  سنتی  ایرسانه  منابع  با  ایخانه  در  که  کسانی  شوند،  بندیطبقه  دیجیتال  کاربران  عنوان  به  توانند  می  که  دانشجویانی  بین  در  حتی  که  دهدمی  نشان
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 کنند، می  زندگی فراوان  سنتی ایرسانه  منابع با  ای خانه در که کسانی که حالی در کنند،می استفاده فراغت اوقات فعالیتهای برای دیجیتالی هایفناوری از کنند،می
نشان داد که معلمین باتجربه بیشتر و با ( 2019) 88فرانسیس (. بکی2017، 87)درابوویچ دانشگاهی دارند های فعالیت برای دیجیتال هایفناوری از استفاده به تمایل

آموزان  های باالتر اجتماعی، از دانشهای آموزشی ردهشوند. همچنین معلمین مجموعهآموزان سطوح باالتر اجتماعی اختصاص داده میسطح سواد باالتر به دانش 
 دهند می  نشان  محققان   اکثر  شوند.های پایینتر اجتماعی اختصاص داده میتر به رده انتظارات با استانداردهای رفتاری باالتری را دارند و برعکس معلمین سطوح پایین

 .(2019 همکاران، و دارد و در مواردی برعکس شده است )چرنووا  کمتری تأثیر  ارتباطات و اطالعات در استفاده از فناوری کاربران جنسیتی هایتفاوت  که

 دریافت  دانشگاهی  مدرک(  سالگی  30  از  قبل)  خود  مرد  همساالن  از  کمتر  زنان  1960  و  1950  دهه  اواخر  نشان داد که در  2016ایاالت متحده در سال    سرشماری
 و مردان درصد 25 ،1972 سال در و بدست آوردند تحصیل باالتر مقاطع در را تکمیلی تحصیالت مردان به نسبت آنها( سالگی 40 در) 1980 دهه در اما کردند،می
  از   درصد  31  به   اما  بود  یافته  کاهش  مردان  از  درصد  21  به   میزان  این  ، 1990  سال  تا.  بودند  باالتر  مقاطع  در  تحصیل  مشغول(  بیشتر  یا  30  سن  در)  زنان  درصد  21

  (OECD, 2018)  کرد  منتشر  را  دیجیتال  جنسیتی  شکاف  پل(  OECD)  اقتصادی  توسعه   و   همکاری  (. سازمان2019،  89همکاران  و   بود )هرد  یافته  افزایش   زنان
  اقتصادهای   در  جنسیتی  شکاف  ،2017  و  2013  سالهای  بین.  داد  قرار  توجه  مورد  را  نوظهور  کشورهای  بین  در  اینترنت  از  استفاده  در  جنسیتی  شکاف   افزایش  به  توجه  که

  های تحقیقات اولیه مربوط به نابرابری (. همچنین  2020،  90همکاران   و  شد )رابینسون  بیشتر  یافته  توسعه  کمتر  کشورهای  در  که  حالی  در  یافت،  کاهش  یافته  توسعه
های قومی و نژادی معموالً کمتر از گروه های اکثریت است. اقلیت های محروم در ایاالت متحده  قومیتی نشان داد که استفاده از اینترنت در بین اقلیت  و  نژادی

، 92گاریپ   و  ماجیو  ؛ دی2011،  91همکاران   و  پرت،  و شبکه بزرگتر هستند که مانعی برای دسترسی به سرمایه اجتماعی است )دی  دارای شبکه های اجتماعی کوچکتر
2012.) 

  بیشتر   سفیدپوست  های  آمریکایی  که  حالی  در  اند،کرده  گزارش  را  ضعیف  روابط  از  بیشتری  تعداد  تبار  آفریقایی  هایآمریکایی  که  داد  نشان  متحده  ایاالت  در  مطالعات
 (. 2020همکاران،  و  رابینسون)دارند  قوی روابط

  عنوان  به. دارد وجود دیجیتالی نابرابری مجموعه اجزای از  دیگر یکی  عنوان به یافته توسعه و ظهور حال در کشورهای در شهری -روستایی دیجیتالی هاینابرابری 
 های دستگاه  از  پایینی  سطوح  شهری  کاربران  با  مقایسه  در  بلکه  ندارند،  را  پرسرعت  اینترنت  زیرساخت  تنها  نه  متحده  ایاالت  در  روستایی  اینترنت  کاربران  مثال،

 از   بیشتر  ظهور  حال  در  کشورهای در  روستا و شهر  دیجیتالی   شکاف  ارتباطات،  و  اطالعات  فناوری  هایزیرساخت   نابرابر  توزیع  دلیل   به.  دارند  اختیار  در  نیز  را  اینترنتی
ای بین به عالوه، در کشورهای در حال توسعه، نابرابری در آموزش و پرورش هنوز به طور گسترده  (.2020  همکاران،   و  رابینسون)است    یافته  توسعه  کشورهای

ل مداوم برای مدارس  شود. اختالف درآمد، موانع مختلف سازمانی، فقدان معلمین باتجربه و ماهر و آموزش فنی یک مشکمناطق روستایی و شهری مشاهده می
های نابرابری اینترنت )دسترسی دیجیتال، استقالل استفاده، پشتیبانی اجتماعی، استفاده از اینترنت و خودکارآمدی(  روستایی بوده است و این مناطق در تمام شاخص

 (.2020، 93گبیهو نمره کمتری دارند )دگواله

های آموزشی در کشورهای  هایی نتوانست بر فرایند نابرابریها، اما چنین پیشرفتبه طور خالصه در انقالب صنعتی سوم علیرغم گسترش کمی و کیفی فناوری
مللی، ملی و محلی کشورها  دیجیتالی فاصله نابرابری های آموزشی در سطح جوامع بین الگردید که به دلیل شکاف فناوری و  ثیر داشته باشد. حتی موجب  مختلف تأ

 نیز افزایش یافته است.  
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انقالب    -3 لحاظ  چهارم  صنعتی  در  از  آموزشی    و   آموزشی  نظام  نهادهای  و  آموزش، دروندادها  از  برخورداری  یا  دسترسی   نابرابری 

 مواجه است؟ ها و تهدیدهایی چه فرصت با آموزشی  نظام عملکرد 

(.  2015،  95به کار گرفته شد )لوکاچ  94، توسط کالس شوآب2016بار در کنفرانس داووس سال  چهارمین انقالب صنعتی متکی بر انقالب دیجیتال است که نخستین  
نژاد،  تغییر داده است )رفسنجانیهای مختلف جامعه را  ای در فناوری همراه است که نحوه زندگی، کار و تعامل افراد و گروه سابقه های بیاین انقالب با پیشرفت

ها نه تنها در راستای انقالب صنعتی سوم نیست بلکه بیشتر  دهد این دگرگونی( و دارای سه ویژگی سرعت، گستردگی و تأثیر بر ساختارها است که نشان می1400
شود، شتاب به  های پیشین سنجیده میرد و هنگامی که با انقالب دهد. سرعت این پیشرفت هیچ پیشینه تاریخی نداآغاز یک انقالب چهارم و متفاوت را نوید می

آورد  ا گسل پدید میدست آمده در انقالب چهارم بیشتر از آنکه خطی و یک بعدی باشد، چندبعدی و نمایی )فزاینده( است و تقریبأ در همه صنایع و در همه کشوره
 (. 2016، 96)شوآب

 و   انسان  میان  ارتباط  برقراری  موجب  دیجیتال  تحول  و  سایبری  فیزیکی  هایسامانه  پایه  بر   هافناوری  آمیزی درهم  مانند  هایی  فرصت   با ایجاد  چهارم  صنعتی  انقالب
 در فرآیند انقالب صنعتی چهارم،   و ... شده است.   مصنوعی   هوش   اشیا،   اینترنت   بیومتریک،  هولوگرام،   ابری،  رایانش  افزوده،  واقعیت   بعدی،   سه   چاپ:  مانند  ماشین

های  ای از محصوالت این انقالب است که توسط الگوریتم (. هوش مصنوعی نمونه 2018،  97گیرد )لی و همکاران شکل می  آالتتعامل حیاتی بین انسان و ماشین 
 و  گیری است )لیائوبرای انجام کارهای پیچیده مانند درک بصری، تشخیص گفتار و تصمیم  هاآالتی مانند رباتای ساخته شده و دارای ماشینیادگیری علوم رایانه

 (. 2018، 98همکاران

 

  نظام  نهادهای  و آموزش، دروندادها از برخورداری یا   دسترسی نابرابری آموزشی از لحاظ چهارم بر  صنعتی در زمینه تاثیرگذاری انقالب 

 در تحقیقاتی که تاکنون انجام شده سه دیدگاه مختلف قابل مشاهده است.   آموزشی نظام  عملکرد و آموزشی

 موافقین کاهش نابرابری آموزشی در پرتو انقالب صنعتی چهارم .1

تأثیر مهمی در  های برجسته انقالب صنعتی چهارم بیان داشته که سیستم آموزشی در فناوریهای انقالب چهارمها و فناوریبرخی از تحقیقات به استناد به نوآوری
که آنها   شودها شروع می (. تغییر وقتی از مدارس و دانشگاه2018،  99همکاران   و  لیلی  های آموزشی دارد )آلهای یادگیری، سیاستهای آموزشی و رویه تغییر فرصت

کنند دانش آموزان امروز در مدرسه در مشاغلی کار می  ٪65( اشاره کرد که  2018،  100اقتصاد   جهانی  برنامه و برنامه درسی متناسب با شغل را طراحی کنند )مجمع

تکمیلی در  مطالب در مقطع تحصیالت  ٪ 50بیش از    2020شوند. همچنین، تا سال  از مشاغل امروز در دهه آینده خودکار می   ٪ 47که در حال حاضر وجود ندارد و  

هایی را یاد بگیرند که یادگیری ها و استراتژی کند که هر چه بیشتر تحقیق کنند و روش ها، کارشناسان و مربیان را وادار میسال بی فایده خواهد بود. این داده  5مدت  
. به طوری که دولت بلر از اهمیت محتوای آنالین در آموزش آگاه  (2016 کند )شوآب،کند و به دانشجویان در مواجهه با آینده کمک میکمی و کیفی را تضمین می
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وزش و پرورش، با اطمینان  شده و کتابداران خود را در زمینه تولید محتوای آنالین آموزش داده است. همچنین با نگاه به وضعیت انگلیس از نظر جایگاه رایانه در آم

 (.2021، 101کند )دمیر در برنامه درسی حمایت می  ICTو ادغام  ICTد استفاده از از معلمان در آموزش خدمات در مور

(.  2019،  102چهارمین انقالب صنعتی، نیاز به تغییر شکل آینده آموزش و کار در جهت ایجاد تنوع در استعدادها دارد )یانگ دهد کهمجمع جهانی اقتصاد گزارش می 
چهارمین انقالب صنعتی، مانند داده های بزرگ، فناوری بالکچین و هوش    فق داشته باشند و محصوالت آموزشی جدیدها باید یک استراتژی موبنابراین، سازمان

دانشگاه در انقالب صنعتی چهارم به روشی دیگر، که بین (.  2020،  104؛ سیالن 2018،  103حسین   و  های سنتی در اختیار بگیرند )شاهروممصنوعی را به جای رویه

( تأکید  2019)  107شارما (.    2021،  106وی گرین   و   لیندنمک   متیوز،   ؛2017،  105مارواال  و   پردازد )زینگاست، به آموزش، تحقیق و خدمات می   "مجازی"ای و  رشته 
مند و ایجاد نابرابری وجه تمایز انقالب  تحول در آموزش عالی، عاملی اساسی در تحول دیجیتالی چهارمین انقالب صنعتی است. تغییرات عمیق و نظام  کرد که که

  قدرت   شدن  قطبی   و  جامعه  متوسط  قشر  سقوط  در  تر و باعث تسریعها بواسطه تکنولوژی های جدید، عمیقصنعتی چهارم از دیگر انقالبها است که این نابرابری 
 ( 1400 نژاد،  رفسنجانی)خواهد شد  اجتماعی و اقتصادی

 . مخالفین کاهش نابرابری آموزشی در پرتو انقالب صنعتی چهارم2

( نابرابری بیشتری در AIظهور اتوماسیون و هوش مصنوعی )  باشد.برخی از تحقیقات برآنند که انقالب صنعتی چهارم در کنار این فرصتها نیز دارای تهدیدهایی می
 109(. لی2020  ،108ستند )رندون گذار در هوش مصنوعی هثروت ایجاد می کند، زیرا نسل بعدی میلیاردرها و حتی تریلیونرها کسانی هستند که مبتکر و سرمایه 

از کل مشاغل در ایاالت متحده را جابجا خواهد کرد. کسانی که شغل خود را به دلیل    ٪50-40سال آینده، هوش مصنوعی    15بینی کرد که در طی  ( پیش2018)

که در حال حاضر نگران کننده است، عمیق تر می کنند  اتوماسیون از دست بدهند، به یک توسعه جدید از طبقه زیرین آمریکایی تبدیل می شوند و شکاف ثروت را
ها را برای یادگیری از راه دور ارائه  ای از توانایی توانند مجموعه گستردههای دیجیتال میآوری( بیان شد، در حالی که فن2020در بانک جهانی )(.  2020  )رندون،

 (. 2020گبیهو،  ، از جمله مدارس، کودکان و معلمان، به سرعت باال دسترسی ندارند )دگوالهطهای آموزشی در کشورهای با درآمد کم و متوسدهند، اکثر سیستم

داری چیز جدیدی نیست ولی  افزایش شکاف طبقاتی )ثروتمند شدن ثروتمندان و فقیر شدن فقرا( در واقع از انقالب صنعتی اول شروع شد و در کشورهای سرمایه
های گونه که به واسطه فناوریین های اجتماعی )شکاف طبقاتی( و اقتصادی بیشتر باشیم. بدکند و باید شاهد نابرابری انقالب صنعتی چهارم این روند را شدیدتر می 

گیرند که این امر باعث از بین رفتن بسیاری از مشاغل خواهد شد.  ایجاد شده در این انقالب، کارکنان دانشی با دستمزدهای باال در برابر کارکنان غیردانشی قرار می
به عبارت دیگر، قدرت در آینده از آن کسانی است که صاحب پلتفرم هستند و نه وجه دیگر این نابرابری مربوط به صاحبان پلتفرم در برابر کاربران پلتفرم است.  
ها هستند که به واسطه در کنار هم قرار گرفتن چند فناوری نیاز را به امکان متصل کاربر صِرف آن. چراکه، یکی از موضوعات اصلی در انقالب صنعتی چهارم پلتفرم

 (. 2021، 110شود )ایلیان ه وصل میکنند، یعنی مصرف کننده به تولید کنندمی

ایجاد آن کمک کرد.   یکی از بزرگترین تأثیرات اجتماعی ناشی از انقالب صنعتی چهارم، افزایش شکاف درآمد بین ثروتمندان و فقرا است که انقالب صنعتی سوم به
(. در گزارشی دیگر آمده است که  2017،  111افراد جهان دارد )هاردونمرد دارای ثروتی برابر فقیرترین    8تخمین زد که فقط    2017به عنوان مثال آکسفام در سل  
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درصد   82درصد ثروتمندان    10به خود اختصاص داده اند در حالی که    2019درصد از کل ثروت جهانی را در سال    1نیمی از دارندگان ثروت در مجموع کمتر از  
(. از آنجا که رشد فناوری به ثروتمندترین ها می رسد بقیه جامعه به  2019، 112، دیویس و لوبرای اند )شورکدرصد داشته  45درصد اول به تنهایی  1ثروت جهانی و 

 (.2020، 113بواتنگ  و  ویژه فقیرترین ها آسیب می بینند که طراحی اقتصاد و اصول اقتصادی ما را به این نقطه بسیار ناپایدار و ناعادالنه رسانده است )آتیکو

دارا افراد  انقالب  این  فناوریدر  تجربه خواهند کرد.  را  بیشتری  مزایای  دارایی  و  توانند  ی درآمد، مهارت  بعدی می  اتوماسیون و چاپ سه  روباتیک،  مانند  هایی 
ود. از سوی  یافته سودمند خواهد بمحصوالت و خدمات را ارزان تر از کارگران دریایی کم دستمزد ارائه دهند. در نتیجه، انقالب صنعتی چهارم برای کشورهای توسعه 

 (.2016، 114دیگر، کشورهای در حال توسعه مزیت نسبی نیروی کار فراوان با مهارت پایین خود را از دست خواهند داد )باوجا و همکاران 

ی بین فقرا و ثروتمندان را که  توانند به فرزندان خود تحصیالت عالی بدهند. نابرابری ناشی از انقالب صنعتی چهارم، نابرابرهای فقیر نمیبا توجه به اینکه خانواده 
کند. نظریه سرمایه انسانی معتقد است کسانی که مهارتهای باالتری را از طریق تحصیل کسب کرده اند درآمد باالتری  شود، بازتولید میدر نابرابری آموزشی دیده می 

گذاری ایایی برخوردار خواهند بود. با اینحال تحصیالت عالی یک سرمایهکنند. در سیستم آموزشی انقالب صنعتی چهارم افراد دارای تحصیالت عالی از مزکسب می
 (.  2020بواتنگ،  و آموز و خانواده وی بستگی دارد )آتیکوگذاری تا حد زیادی به وضعیت مالی دانش پرهزینه است و توانایی انجام این سرمایه

آموزان برای مدت  های دانشهای یادگیری و حفظ فعالیتد فرصتسایبری در آینده برای بهبو( معتقد است که زنجیره بلوک، رایانش ابری و امنیت  2021ایلیان )
 هاآموز و معلمان رخ خواهد داد. همچنین، روباترزش و با سطح پایین تعامالت دانشیادگیری بدون ا-طوالنی مورد استفاده قرار خواهد گرفت و فرایندهای یاددهی

کند که اقتصاد جهانی از طریق فناوری یکپارچه  ( بیان می 2015)  115و ماشین آالت حتی در مشاغل آموزشی در آینده به جای انسان کار خواهند کرد. کیلی برایان 
تواند عامل  ی در حال پیشرفت نیز میکند. بر اساس این نظریه، فناوربرد و مشاغل جدیدی ایجاد میتر شده است. فناوری مانند گذشته مشاغل قدیمی را از بین می
دهد که سهم بیشتری از درآمد/ثروت به صاحبان سرمایه اختصاص می یابد که ناعادالنه است و نسبت  تغییر تعادل بین نیروی کار و سرمایه باشد و این امر نشان می 

رت ساده، این توضیح می دهد که افزایش استفاده از اتوماسیون و هوش مصنوعی  شود. به عباکنند توزیع می کمتری از درآمد/ثروت بین افرادی که برای آنها کار می 
   کند.سطح نابرابری را بیشتر می 

 دیدگاههای مشروط به کاهش نابرابری آموزشی در پرتو انقالب صنعتی چهارم 

تأاما در کنار دیدگاهها   از  نابرابریثیر دو طرفه مثبت و منفی انقالب صنعتموافق و مخالف دیگر تحقیقات  بر مساله  اند ی  .  های آموزشی در جهان روایت کرده 
( نشان دادند که اوأل رابطه شکاف دیجیتالی و شکاف درآمدی دوسویه است. ثانیأ در کشورهای با سطح پایین نابرابری درآمد با 1390زاده روشن و چراغی )عیسی

بیشتر )شکاف دیجیتالی کمتر بیشتر افزایش شکاف درآمدی فرصت دیجیتالی  افزایش فرصت دیجیتالی )شکاف دیجیتالی کمتر( شکاف درآمدی  ( می شود و با 
و با افزایش    شود. در حالی که در کشورهای با سطح باالی نابرابری درآمد، با افزایش شکاف درآمدی فرصت دیجیتالی کمتر )شکاف دیجیتالی بیشتر( می شودمی

( معتقدند عوامل اقتصادی و زیرساختی  1393رآمدی کمتر می شود. روشندل اربطانی، کاظمی و حاج اسماعیلی )فرصت دیجیتالی )شکاف دیجیتالی کمتر( شکاف د
 گذارند.   ثیر می رسی انگیزشی، بر شکاف دیجیتالی تأبه طور مستقیم و عامل فرهنگی، از طریق نقش میانجی دست
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 بحث و نتیجه گیری: 

  بررسی   چهارم  صنعتی  انقالب   خاص  طور  به  و  صنعتی هایانقالب   در  آموزشی  هاینابرابری   لهمسأ  بررسی  در  تجربی  و  نظری  دیدگاههای  و  تحقیقات  حاضر  مقاله  در

 .گردید

  و   مارکس)  رقابت  و   تضاد  مکتب  یا  اجتماعی  نابرابری  نظریه  ،(کوزنتس)  اقتصادی  نابرابری  نظریه  یعنی .  دارد  وجود  مهم  نظریه  سه  آموزشی  هاینابرابری  زمینه  در
  آموزشی   نظام  در  موجود  نابرابری   مسئلة  که  کنندمی  استدالل  هانظریه   این(.  راولز)  آموزشی  نابرابری  نظریه   و(  بوردیو)  فرهنگی  نابرابری   نظریه   ، (فرانکفورت  مکتب

  عملکرد  نظر  از  و   است؛   گرفته  قرار   آموزشی  نظام  اختیار  در  نظام  هاینهاده  عنوان  به   که  منابعی   آموزش؛  از   برخورداری  یا  دسترسی  نظر   از :  یعنی  اصلی  طبقه   سه   در

 .است گسترش حال در مستمرا آموزشی نظام

  از   برخورداری  یا  دسترسی :  زمینه  سه   در  پایین  رشد  با  یا  و  رشد  حال  در  کشورهای  در  باالخص  آموزشی   های  نابرابری  زمینه  در  تجربی   تحقیقات  و  سوابق   بررسی 
  ساخته   ترعمیق  را  آموزشی  هاینابرابری   جریان  سوم  تا  اول  صنعتی  هایانقالب   که  داده نشان  آموزشی   نظام  عملکرد و  آموزشی  نظام  نهادهای  و  دروندادها  آموزش؛

  .است

  برقراری   با  چهارم  صنعتی  انقالب  در  دیجیتال  تحول  و  سایبری  فیزیکی  هایسامانه   پایه  بر  هافناوری  آمیزی  درهم  مانند  هایی  فرصت  دارای  چهارم  صنعتی  انقالب 
  یا   دسترسی  به  منجر ...  و    مصنوعی  هوش  اشیا،اینترنت    بیومتریک،  هولوگرام،  ابری،  رایانش  افزوده،  واقعیت  بعدی،  سه  چاپ:  مانند  ماشین  و  انسان  میان  ارتباط

 از  برخورداری  یا  دسترسی  برای  تهدیدهایی  با  نیز  تحوالت   این  اما.  داراست  را  آموزشی  نظام  عملکرد  و  آموزشی  نظام  نهادهای  و  دروندادها  آموزش؛  از  برخورداری
 شد.  خواهد آموزشی نظام عملکرد  و آموزشی نظام نهادهای و دروندادها آموزش؛

الب صنعتی چهارم نشان داده که ق های صنعتی بویژه انهای آموزشی در انقالبله نابرابریگاههای نظری و تجربی در بررسی مسأبه طور کلی مرور تحقیقات و دید
ها شکاف کمی و  ها و نوآوریزدایی در کشورها مورد توجه قرار نگیرد ظهور فناوریهای محرومیتگذاریهای عمده در کاهش نابرابری اگر سیاست در کنار پیشرفت

 سازد.های آموزشی را افزونتر می کیفی و عمق ساختاری نابرابری
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