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  Abstract 
The issue of equity has always been the main discourse and the most vital factor 

of social institutions. Given education and schools are part of social 

institutions, the issue of equity is a key point in these environments. Thus, the 

present study investigated the situation of educational equity in public 

schools in Tehran.  

Our research was practical in terms of purpose, and it was exploratory mixed 

research (qualitative-quantitative) in terms of method. In the first step, 

researchers tended to extract the dimensions of educational equity. So, 18 

experienced teachers (with experience higher than 20 years) as experts 

(individuals who were more aware of the issue of study) were interviewed by 

non-probabilistic and purposeful sampling method and also, considering 

theoretical saturation in the data. For the analyzing interviews, we used the 

thematic analysis method. For checking the validity of the findings of the 

qualitative section we used two methods member checking and peer 

checking. As well, the reliability of the findings of the qualitative section was 

calculated by the retest method and according to Holst's formula, the 

reliability coefficientwas0.9. In the second step (quantitative section), after 

performing the qualitative step, researchers tried to design a quantitative tool 

(questionnaire) based on the conceptual model extracting from the qualitative 

step and then distribute it among high school students in Tehran (tenth, 

eleventh and twelfth grades). Therefore, the most appropriate method in the 

quantitative step was the descriptive survey research method; Because the 

researchers tended to examine the views and opinions of high school students 

about each of the dimensions of educational equity. Considering the large 
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size of the research population in the quantitative section (320,000 students), 

Tehran city was categorized into five clusters (North, South, East, West, and 

Center). The researchers selected the students from different clusters using 

Krejcie and Morgan table. A total of 400 students was selected from five 

clusters. For evaluating the validity of the model obtained from the 

qualitative section, we used the structure validity by Confirmatory Factor 

Analysis (CFA) in AMOS software version 24. Also, Cronbach's alpha 

coefficient was used to measure reliability, which (0.91) was 

obtained.Furthermore, to analyses the research questions we used, One-

sample t-test, and the dependent t-test in SPSS software version 22. 

The findings our study showed that, from the teachers' point of view, despite the 

fact that the condition of physical facilities was better than educational 

facilities and educational aids in public schools in Tehran, but this did not 

mean the favorable condition of public schools in terms of physical 

facilities.  Also, from the students' point of view, the current situation of 

physical facilities and educational aids in public schools in Tehran has been 

lower than average. So, there was no difference in terms of physical facilities 

and educational aids between the northern, southern, eastern, western, and 

central regions of Tehran. Furthermore, the situation of all regions in terms of 

the two components mentioned is lower than expected. In other words, public 

schools have not a favorable situation from the different dimensions of 

learning space management, including; having light and lighting sources, 

heating, and cooling appliances, yard, bathroom, number of tables and chairs, 

fit of classroom space, and the number of students. In fact, it can be said as 

much as teacher education is important, it is expected that educating 

specialists in the field of educational space management also is considered. 

Although experts of educational equity and educational administration have 

mentioned the close relationship between the administration and educational 

equity, the results of the present study are convincing evidence of the 

inability of management to implement educational equity. The factors such 

as; centralized management and lack of logistic thinking in the educational 

administrators are the most important reasons for the lack of educational 

equity in the education system. Despite the fact that it was expected from the 

perspective of the study participants, the favorable situation is above average, 

But the findings showed that there is a big gap between the current and the 

favorable situation. The difference between teachers 'and students' views on 

the unfavorable situation of physical and educational facilities can be due to 

the nature of their role and position in the education system, the type of view, 

and the priority of each component from the perspective of the participants 

and their demographic characteristics. Because physical facilities such as 

benches and chairs are most important for students, and perhaps from their 

point of view, these facilities can help to learn better and feel comfortable in 



264 بررسی وضعیت عدالت آموزشی در مدارس دولتی شهر تهران 
 

the classroom. While teachers, given their educational role in the classroom, 

have more attention to educational facilities.  

Considering the approaches of educational equity mentioned in the theoretical 

foundations and the results obtained from the present study, it is important 

that schools and educational institutions try to manage the educational 

facilities, educational aids, and physical also, allocation of costs be based on 

individual talents and characteristics. In other words, the efforts of 

educational administrators must be made in the direction of moving towards 

a realistic approach to educational equity. If this situation happens, we can 

expect the implementation of educational equity in a favorable way in 

society. Finally, based on the research findings, some suggestions are 

presented as follows; 

 Considering the differences between the regions of Tehran in terms of 

welfare facilities in the field of education, it is recommended that with 

instill of logistics thinking in the educational administrators, schools in 

deprived areas of Tehran be paid more attention to the budget, 

distribution of human, material and physical resources. 

 Run of school-based management policy should be implemented as one 

of the ways to remove educational inequity. Because each school 

planning and managing its resources, according to the needs 

themselves.  

 Educating specialists of educational space management in the education 

system is necessary to help the public schools for using standard and 

quality facilities and equipment. Therefore, establishing centers for 

educating specialists and designers of learning spaces is recommended. 

 It is important that public school administrators try to hold synergistic 

meetings with charities and other organizations to equip public schools. 

Keywords: Equity, Educational Equity, Distributive Equity, Public Schools. 
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آموزشی در مدارس دولتی شهر تهران ت عدالتبررسی وضعی  

 3، بهنوش بهرامی2، محسن نظرزاده زارع1مریم سادات قریشی خوراسگانی

 چکیده
 بخش در پژوهش روش کمی بوده است. -رویکرد، کیفی  ازنظر به لحاظ هدف، کاربردی و پژوهش حاضر

 شهر دولتی مدارس باسابقۀ معلمان از نفر 18 شامل بخش این کنندگانمشارکت و بود موردی مطالعۀ ،کیفی

 هادر یافته نظری اشباع به توجه با و هدفمند و احتمالی غیر گیرینمونه روش از استفاده با که بودند تهران

. شد استفاده تماتیک، تحلیل روش از کیفی بخش هایداده وتحلیلتجزیه برای. گرفتند قرار مصاحبه مورد

 مدارس از آموزدانش 400 تعداد بخش این در که بود پیمایشی –توصیفی ی،کمّ بخش در پژوهش روش

 اساس بر بخش، این هایداده آوریجمع. شدند انتخاب ایخوشه گیرینمونه روش از استفاده با تهران دولتی

 عاملی تحلیل از یکمّ بخش هایداده وتحلیلتجزیه برای. بود کیفی مرحلۀ مفهومی مدل از منتج نامۀپرسش

 نتایج. شد استفاده AMOS و SPSS22 افزارنرم از استفاده با وابسته تی و گروهی تک تی آزمون تأییدی،

 و آموزشیکمک امکانات آموزشی، امکانات بعد سه از توزیعی عدالت الگوی داد که نشان کیفی بخش

 آموزشیکمک هایمؤلفه در آموزشی، عدالت وضعیت نیز، یکمّ بخش در. است شدهلیتشک فیزیکی تجهیزات

 .است بوده متوسط حد از باالتر آموزشی امکانات مؤلفۀ در و متوسط حد از ترپایین فیزیکی تجهیزات و

 .عدالت، عدالت آموزشی، عدالت توزیعی، مدارس دولتی: هاکلیدواژه
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 مقدمه

مطرح بوده  اجتماعی نهادهای عامل ترینعنوان گفتمان اصلی و حیاتیعدالت، همیشه به مسألۀ

 این در عدالت بحث هستند اجتماعی نهادهای جزء مدارس و وپرورشآموزش ازآنجاکه. است

که طوریبه .Bayat & Ghasemi, 2019; (Macleod, 2010)است  کلیدی نکتۀ یک ها،محیط

است. عدالت آموزشی بنیان  1های تحقق عدالت در جامعه، عدالت آموزشییکی از مؤثرترین راه

فکر و فرهنگ یک جامعه است و زمینه برخورداری افراد را از امکانات برابر آموزشی فراهم 

وپرورش آموزش درواقع، نهاد. Babadi Akasheh, Sharif (& Jamshidian, 2010)آورد می

 از و باشد عدالت تحقق برای عاملی تواندمی هم که جامعه است هر و مؤثر پایه نهادهای از یکی

 و کارکردها وپرورشآموزش نظام دارند، انتظار مردم ایجامعه هر رو، درازاین شود. متأثر آن نیز

 فراگرد طریق از را جامعه کهاین ازجمله دهد، انجام آن اعضای گوناگونی برای وظایف

 .Alagheban, (2019) دهد سوق تریعادالنه و بهتر زندگی اجتماعی سویبه وپرورش،آموزش
وپرورش بر این اساس، در کنار سایر نهادهای اجتماعی و اقتصادی، تأمین عدالت در نهاد آموزش

برای وپرورش که سند تحول بنیادین آموزشطوریازپیش موردتوجه قرارگرفته است. بهنیز بیش

 موجود، فاصلۀ هایعدالت و واقعیت اما همچنان میان آرمان تأمین چنین آرمانی تصویب شد

 .(Safar Heydari & Hosseinnazhad, 2014)نیافته است جانبه تحققبسیار و عدالت همه
رغم تأکید سند مذکور بر عدالت آموزشی، شود اینکه، چرا علیسؤالی که در اینجا مطرح می

توان به نقش و هنوز عدالت آموزشی در سطح مدارس جاری و ساری نشده است؟ در اینجا می

مدارس نقش مهمی در  رسد اگرچهنظر می . بهکرداهمیت مدیریت در تحقق عدالت اشاره 

ها به دسازی و تبدیل آنآموزان دارند و منجر به توانمندانش تمامتأمین عدالت اجتماعی برای 

اما  ؛(Guo – Brennan & Guo – Brennan, 2020) شوندو فعال جامعه می مسؤولشهروندان 

رود، بدیهی است انتظار می آید،صحبت به میان می تحول در سند مذکور از وقتی تردید، بدون

 و استان مختلف سطوح و مدیریتی هایالیه در و وپرورشآموزش ادارات در نخست گام در

 اهداف با مطابق هابرنامه اجرای به قادر مدرسه گام بعدی در تا دهد رخ تحول این وزارتخانه

بنابراین، بین  عدالت نیازمند مدیریت مناسب و کارآمد است؛ ذکر است که شایان .شود سند

 Sheikh)عدالت آموزشی اعم از توزیع منابع، خدمات، امکانات، به شکلی عادالنه میان افراد 

Rezaei, 2017) وپرورش، و وجود ساختار متمرکز و سطوح مدیریت از باال به پایین در آموزش

یکی از ، با توجه به اینکه  Alagheban (2019)به استناد باپارادوکسی آشکار وجود دارد. چراکه 
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وظایف مدیران، مدیریت منابع است و الزم است مدیریت منابع و امکانات مادی، فیزیکی و 

روشنی . بر این اساس، بهشودای انجام شود تا اهداف موردنظر سازمان محقق گونهانسانی به

توان دریافت، چنانچه مدیران به دنبال تحقق عدالت آموزشی هستند، قطعاً با مدیریت می

رو، اجرای عدالت یع منابع از باال به پایین، این مهم محقق نخواهد شد. ازاینمتمرکز و توز

تا  گیری به سطح مدارس استآموزشی نیازمند مدیریتی با ساختار غیرمتمرکز و تفویض تصمیم

 از مدیران مدارس بتوانند بر اساس نیازسنجی به اختصاص منابع موردنظر خود بپردازند. یکی

 محورمدرسه مدیریت ایجاد به منجر تواندمی که است تمرکززدایی امر این تحقق برای راهکارها

 افتدمی اتفاق مدرسه سطح در پایداری و چشمگیر تمرکززدایی مدیریت، این در. شود

 شودیم یریگمیتصم نیز مدارس در فیزیکی و مادی منابع تخصیص مورد در حتی کهیطوربه

(Bush & Middlewood, (2005 .سازی عدالت آموزشی، توزیع امکانات در چنین حالتی، پیاده

افتاد و مدارس های برابر آموزشی اتفاق میمعلمان از فرصت آموزان ودانشمندی و بهره

د آثار مثبت عدالت آموزشی ازجمله: کاهش شوند. به طبع، شاهتر میکارآمدتر و اثربخش

یادگیری و باور به دنیای عادالنه و  –د یاددهیی و کیفی فراینکمّ  استرس، زیست بهتر، ارتقای

 نکتۀ .(Golparvar & Nadi, 2009) نیز، خواهیم بودآموزان دانشعدالت رفتاری در معلمان و 

، شانس برابر در برخورداری از امکانات آموزشی را افراد تمام کهاینجا این است  در تأملقابل

ای نیست که ساکنین مناطق گونهامکانات آموزشی بههمچنین، توزیع و پراکنش  اند.نداشته

مند شوند. از همین رو، اهمیت طور برابر از امکانات و تسهیالت آموزشی بهرههمختلف بتوانند ب

در این خصوص  .(Naderi, 2004) رسدازپیش ضروری به نظر میبیش توجه به مباحث عدالت

بیانگر آن است، عدالت آموزشی موجب  Marzooghi, Heidari & Heidari (2013) مطالعات

عالقگی تحصیلی و ناکارآمدی خستگی هیجانی، بی)کاهش فرسودگی تحصیلی در ابعاد مختلف 

کیفیت و کمیت آموزش،  د. همچنین عدالت آموزشی در ارتقایشوتحصیلی( مدارس می

داشته  ییبسزا تأثیرو تحقق اهداف آموزشی  (Bagheri & Najafi, 2008) موفقیت تحصیلی

 Golparvar, Javadian & Esmailian Ardestani. (Ansari & Rajabi, 2016) است

بندی به اخالق تحصیلی ازجمله: پای –لت آموزشی در بروز رفتارهای مدنیعدا تأثیربه ، (2012)

طورکلی عدالت آموزشی، تربیت رسانی و مشارکت در کارها اذعان داشتند. بهتحصیلی، یاری

 .(Kinloch & Dixon, 2018) سازی در جامعه را در پی خواهد داشتو انسانآموزان دانش
 عی منابع و امکانات در مدارس است،ازآنجاکه یکی از ابعاد عدالت آموزشی، عدالت توزی

 منابع و امکانات آموزشی و غیراگر نفعان اصلی مدارس، عنوان ذیو معلمان به آموزاندانش

خود  های محولۀر داشت، وظایف و فعالیتتوان انتظاباشند، می داشتهآموزشی کافی و باکیفیت 
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بنابراین، فرایند یاددهی و  درستی انجام داده و منجر به کارایی و اثربخشی مدارس شود؛را به

یادگیری و تعالی فردی و سازمانی مدرسه مستلزم عدالت آموزشی و دسترسی عادالنه به منابع و 

کی است. یکی از مقاطعی که در بحث عدالت آموزشی کمتر موردتوجه امکانات آموزشی و فیزی

سو، به لحاظ تئوریک قرارگرفته است، مدارس متوسطه هستند. ازآنجاکه، مقطع متوسطه از یک

و نظری، اهمیت زیادی در تأمین نیروی انسانی نظام آموزشی دیگری ازجمله دانشگاه را داراست 

عنوان ها بهمقطع متوسطه و تربیت آن آموزاندانششی و از سوی دیگر، کارآمدی و اثربخ

بنابراین توجه  ؛کنددر جامعه کمک  آموزاندانشتواند به بهزیستی و اثرگذار می مسؤولشهروند 

رو، پژوهش ازاین ویژه به بحث عدالت آموزشی و بررسی آن در این مقطع حائز اهمیت است.

در مدارس متوسطه  عدالت آموزشی است که وضعیت سؤالیافتن پاسخی به این  حاضر به دنبال

 دولتی شهر تهران چگونه است؟

 مبانی نظری

های برابر مطابق به حقوقشان و فراهم کردن فرصت افراد یابی همۀدستعدالت به معنای امکان 

یکی از انواع . (Yamani, Shaterjalali & Eghbali, 2017) با نیازهای خاص هر فرد است

عدالت  نظر در حوزۀعنوان صاحببه Rawls (2004)عدالت آموزشی، عدالت توزیعی است، 

قلمداد کرده  توزیع برابر امکانات اولیه اجتماعی برای همه آموزشی، عدالت توزیعی را به معنی

در دیگر، عدالت توزیعی بدین معنی است که حکومت باید عبارتیبه .(Ghelich, 2011) است

مفهوم  .(Sheikh Rezaei, 2017) توزیع منابع و خدمات آموزشی عدالت و انصاف را رعایت کند

ها و و پسندیده است اما قضاوت در مورد آن به نگاه عدالت ضمن اینکه به لحاظ اجتماعی جذاب

ه عدالت آموزشی طورکلی، نسبت ببه Naderi (2004) رویکردهای کلی بستگی دارد. به استناد

نه، جویاانه وجود دارد. در رویکرد مساواتگرایگرا و رویکرد واقعجویانه، نخبهرویکرد مساوات سه

، دارندبرخورداری از امکانات آموزشی  برایاستعداد ذاتی الزم فرض بر این است که تمام افراد 

 شودمیادامه تحصیل در سطوح مختلف آموزشی به افراد تحمیل  ای که از ناحیۀدر مقابل هزینه

های مناسب در تالش ها با اجرای سیاستبرای همه یکسان نیست. به همین دلیل، دولت

-افراد از امکانات آموزشی فراهم کنند. در رویکرد نخبه تماممندی هستند، شرایط را برای بهره

اند، گروهی دارای های ذاتی کامالً متفاوتگرا، فرض بر این است که افراد به لحاظ توانمندی

این منطق که افراد با استعداد  رو،اینازاستعداد باال و گروهی فاقد چنین استعدادی هستند، 

شود. در این رویکرد برای ارزیابی عادالنه استفاده از امکانات آموزشی را دارند، مطرح می ستۀشای

گیرد. در نظر قرار میمندی نخبگان از آموزش مدبودن توزیع امکانات آموزشی، میزان بهره
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های گرایانه نیز، هم تفاوت در استعدادهای ذاتی افراد و هم ناهمسان بودن هزینهرویکرد واقع

 تر است.رو، این رویکرد به واقعیت نزدیکاینشود. ازآموزشی بین افراد مختلف در نظر گرفته می
. دارد مدیریت به نیاز و هدخوامی مجری توان دریافت، عدالتروشنی میاز مفهوم عدالت به

 و نظارت ریزی،برنامه دهی،سازمان اند از:ست که اهم این اصول عبارتمدیریت دارای اصولی ا

ترین اصل مستتر عدالت نام دارد؛ چراکه عدالت نیازمند رهبری. در میان این اصول محوری

 ,Kyani & Boyeri) گیردعادالنه شکل می آن مدیریت، جامعۀتبع مدیریت کارآمد است که به

تواند در عدالت های مدیریت و رهبری جدا نیست و مدیریت میبنابراین عدالت از رویه ؛(2016

 عوامل و متغیرها ترینمهم از یکی دیگر، مدیریتعبارتیبه .(Theoharis, 2007) گذار باشدتأثیر

مادی،  منابع از بهینه پرتو استفادۀ در که است ایجامعه هر توسعۀ و رشد روند در کلیدی

 برای رو،ازاین .داشت خواهد دنبال به را مطلوبی وریبهره و است گرفته صورت انسانی فیزیکی و

گردد. در مراکز آموزشی و به مدیریت مدیران برمی که است مهم آن اجرای بخش عدالت، تحقق

 توانند عدالت اجتماعی را شکل دهندمیمدارس نیز، سیاست و عملکرد مدیران آموزشی 

(Marshall, 2004). مدیران مدارس  اطمینان از عدالت آموزشی بر عهدۀ سازی ودرواقع، پیاده

 های مدیریتی مدیران مدارس برای ظهور و بروز عدالت بسیار مهم استاست. انجام درست نقش
(Turhan, 2010). 

عدالت آموزشی متأثر از ضعف مدیریت در سطح توان گفت، عدم اجرای بر این اساس می

طور خاص است. چراکه اگر مدیریت به مفهوم اصلی آن طور عام و مدارس بهوپرورش بهآموزش

 «کارگیری صحیح منابع انسانی، مادی و فیزیکی در جهت وصول اهدافهنر و علم به»یعنی، 

(Alagheban, 2019) ،شاید بتوان یکی از دالیل ضعف عدالتی نخواهیم بوداجرا شود شاهد بی .

های مدیریتی خود، عنوان کرد. چراکه یتمسؤولمدیریت را، درک نادرست مدیران از وظایف و 

دهی، کنترل و نظارت با عدالت ریزی، سازمانوظایف مدیریت ازجمله برنامه ۀشایسته است، کلیّ

 عدم نوع طور نمونه، هربرسد. بهظهور و بروز  اجرا شود تا عدالت آموزشی به منصۀتنیده و درهم

 ریزی نادرستکند و با یک برنامهدور می اهداف موردنظر از را مدارس ها،ریزیبرنامه در عدالت

تصمیمات و دستورات مدیر باید به تعادل  ۀاتالف بودجه را شاهد خواهیم بود. همچنین کلیّ

های عنوان سازمان آموزشی بینجامد و با کنترل و نظارت از اجرای صحیح فعالیتمدرسه به

کند، توصیه می Rawls (2004)رو،ازاین شده اطمینان حاصل کند.ریزیشده و یا برنامهانجام

خی خدمات و امکانات، باید خود را در توزیع بر گیری دربارۀریزی و تصمیمبرنامه مدیران برای

وضعیتی قرار دهند که تعلقات طبقاتی، قومی، جنسیتی و اجتماعی تا حد امکان بر 

گیری تصور کنند قرار شان اثر نگذارد. وی معتقد است، مدیران در زمان تصمیمگیریتصمیم
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موقعیتی خواهند چه جایگاه و  ،است برای دنیایی تصمیم بگیرند که معلوم نیست خود در آن

ای خواهند بود به سمت دانند خود در آینده جزء چه طبقهبنابراین ازآنجاکه نمی داشت؛

 تری خواهند رفت.های عادالنهگیریتصمیم
از سوی دیگر، یکی دیگر از دالیل ضعف مدیران آموزشی در اجرای عدالت آموزشی، به 

 آموزش، عدم نگاه و تفکر آمایشی به حوزۀع شود. درواقفقدان نگاه آمایشی مدیران مربوط می

 از یکیچراکه . رودمی رماـش هـبوپرورش آموزش سیستم اصلی هایچالش از یـــیک

 تـیسز لـمح فیاییاجغر منطقۀ ،شیزموآ هاینابرابری بندیطبقه در اساسی هایشاخص

 منطقۀ وسیلۀبه وپرورشآموزش از دفر مندیبهره ی،براابرـن از عنو ینا در .ستا آموزاندانش

 یعزتو به طمنو اول هلۀو در عدالتی آموزشی،درواقع، کاهش بی. شودمی ودمحد یستز محل

 اتتغییر دیجاا در شیزموآ هایسیستم انتو و مختلف حیانو در تمکاناو ا ابعـمن بـمتناس

مکانات آموزشی توزیع ا مسألۀرو، ازاین .ستا ایمنطقه هاینابرابری از کاستن ایبر ساسیا

 ,Sameri, Hassani, Sbbaszadeh & Mousavi) شدن و عادالنه بودن استمندنیازمند ضابطه

و کمیت آموزش،  امکانات آموزشی و افزایش کیفیت در ارتباط با ضرورت توزیع عادالنۀ .2015)

بین امکانات ستقیمی خورد این است که روابط موضوح به چشم میما به مطلبی که در جامعۀ

 آموزان به دلیل تولد در طبقۀدانشآموز وجود دارد. دانش آموزشی و طبقۀ اجتماعی خانوادۀ

از طبقات اجتماعی باالتر،  آموزاناجتماعی فقیر جامعه، امکانات آموزشی یکسان با سایر دانش

باید کاماًل منطبق  و این دقیقًا به معنای بازتولید فقر است. میزان دریافت امکانات آموزشی ندارند

 هایت توزیع شانس برابر برای ادامۀآموزان باشد. درنبر میزان هوش، استعداد و تالش دانش

د. شویافتگی کشور میکه سبب توسعه تحصیل سبب افزایش کمیت و کیفیت آموزش شده

به ت(، نیاز به رسیدگی ویژه حتی در پایتخ)شده وجود مدارس دولتی با حداقل امکانات تعریف

. (Kaveh, 2015) کندمیو برجسته  بندی کشور را پررنگوپرورش در بودجهآموزش مقولۀ
های بعدی توان گفت، فقدان عدالت آموزشی به معنای فقدان عدالت کلی در نسلچراکه می

توان تا حد زیادی در عدالت آموزشی به عدالت به مفهوم عام را می یابیدستهای است و ریشه

 ، اجرایی شدن نگاه آمایشی به حوزۀرغم اینکهعلی .(Alaedini, 2015) وجو کردجست

ح ساختار متمرکز در نیازمند اصال نیازهای عدالت آموزشی است ووپرورش یکی از پیشآموزش

صورت متمرکز انجام به وزیع امکاناتبندی، تها، بودجهریزیاما همچنان، برنامه این حوزه است

 وزشی گواه متقنی است بر این ادعاعدالت آم شده در حوزۀهای انجامپژوهشات و شود. مطالعمی

 .است زدهوپرورش رقمآموزش طور چشمگیری در حوزۀآموزشی را بهعدالتی بیتمرکز، که 
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 پیشینۀ پژوهش

 .میپردازیماختصار در اینجا به برخی از مطالعات در حوزۀ عدالت و عدالت آموزشی به

 عدالت و عدالت آموزشی شدۀ داخلی و خارجی در حوزۀمطالعات انجام. نمونۀ 1جدول  

 نتایج پژوهش عنوان پژوهش پژوهشگران /سال

Pan, Chen, Hao & Bi 

(2018) 

 و توزیعی عدالت تأثیر»

 سازمانی رفتار ای بررویه

 «گرامثبت

 عملکرد بهبود به ایرویه و توزیعی عدالت ترویج و رعایت

 و شودمی سازمانی و فردی روابط بهبود موجب ،کندمی کمک

 دهد.می ارتقا را سازمان اثربخشی

Keramati, 

Pourkarimi & Zali  

(2017) 

فضای آموزشی  مقایسۀ»

مدارس متوسطه دولتی و 

 «غیردولتی شهر کرج

آموزان وضعیت مدارس به لحاظ میزان نور، تعداد دانش

ان کالس و کالس، تابلو، وسایل گرمایشی و سرمایشی و چیدم

اما به  آمیزی با عملکرد تحصیلی رابطۀ معنادار داشتندرنگ

کالس، ارتفاع و فاصله استاندارد تابلو،  ینوع تابلو لحاظ

نور و روشنایی وضعیت نامطلوب آمیزی، تعداد پنجره، رنگ

های عملکرد تحصیلی، مدارس دولتی و و با مؤلفه بود

 .دارندغیردولتی تفاوت معناداری 

Pahang, Mahdioun & 

Yarigholi 

 (2017) 

بررسی کیفیت مدارس »

و شناسایی عوامل مؤثر 

 «بر آن

های میانگین وضعیت موجود کیفیت مدارس در مقوله

آموزان، روابط انسانی، خانواده، های معلم، مدیر، دانش)ویژگی

صورت معناداری باالتر از میانگین منابع و روش تدریس( به

در وضعیت مطلوب است. دو عامل امکانات و متوسط جامعه و 

تر از متوسط و تجهیزات و اهداف و محتوای آموزشی پایین

 نامطلوب بودند.

Hosseinivaez, 

Samari & 

Fazlollahighamshi 

(2017) 

بررسی تطبیقی »

امکانات، فضاها و 

تجهیزات آموزشی 

مدارس ابتدایی قم با 

های استاندارد شاخص

 «ایران

د امکانات و تجهیزات آموزشی، در مقایسه با وضعیت موجو

استانداردهای ایران در سطح متوسط قرار داشت و نتایج 

حاصل از مقایسه وضعیت فضاهای بهداشتی، خدماتی و 

 ها را نشان داد.اداری، عدم تطابق با شاخص

Kyani & Boyeri 

(2016) 

نقش محوری مدیریت »

 «در حکومت و عدالت

تبع آن ت مناسب و کارآمد است و بهعدالت نیازمند مدیری

 گیرد.مدیریت، حکومت عادالنه شکل می

Evans, junyoo & 

sipple 

(2010) 

اکولوژیکی  زمینۀ»

پیشرفت دانش آموزان: 

ات کیفیت ساخت تأثیر

مدرسه در تحرک دانش 

 «آموزان

آموزان کیفیت ساختمان مدارس در پیشرفت تحصیلی دانش

ایین ساختمان مدارس و نیز مؤثر است و همچنین کیفیت پ

تواند به کاهش پیشرفت آموزان میمیزان تحرک باالی دانش

 تحصیلی منجر شود.

Turhan 

(2010) 
بین عدالت اجتماعی و رفتارهای مدیریتی مدیران مدارس مدیریت عدالت »
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 نتایج پژوهش عنوان پژوهش پژوهشگران /سال

اجتماعی: پیامدهای 

ها و مربوط به نقش

های مدیران یتمسؤول

 «مدارس

و بر نقش مدیران مدارس برای  داردارتباط نزدیکی وجود 

 اجرای عدالت تأکید دارد.

Fuller & Clarke  

(1994) 

عدالت تربیتی،  رابطۀ»

منابع و خدمات آموزشی 

 «در مدارس

 کالس، تراکم مدرسه، هایزیرساخت همچون مدرسه عوامل

 مواد بودن دسترس در معلمان و و تجربیات هاصالحیت

 .دهندمی افزایش را آموزدانش عملکرد آموزشی،

های متعددی در حوزۀ اینکه پژوهش علیرغم توان دریافت،با نگاهی به پیشینۀ پژوهش می

های آموزشی، عدالت آموزشی، نقش مدیریت در عدالت و مقایسه عدالت؛ به بحث برابری فرصت

نظران ها بیشتر از دیدگاه مدیران و صاحباین پژوهش اما ؛شده استات با استانداردها انجامامکان

عنوان و معلمان به آموزاننظام آموزشی به بحث عدالت پرداختند و بررسی دیدگاه دانش

ی نسبت به بحث نگاه و رویکرد کلّ ،ازآنجاکهبنابراین ؛ نفعان اصلی کمتر موردتوجه بوده استذی

نفع، نتایج و تواند از منظر افراد مختلف و ذیمی فرهنگی –مسألۀ اجتماعیعنوان یک عدالت به

رو پژوهش حاضر در تالش است، با نگاهی متفاوت، از ، ازاینکندتصویری متفاوت از عدالت ارائه 

عدالت آموزشی بپردازد. بر این اساس، ضرورت و  آموزان در مدارس به مقولۀو دانش دید معلمان

 پرداخته شد. و به این مهم اهمیت پژوهش حاضر احساس

 پژوهش شناسیروش

قضاوت در  ازآنجاکه. استکمی  -کیفی، کردیروازنظر  و کاربردیپژوهش حاضر به لحاظ هدف، 

 -خصوص توزیع امکانات آموزشی از منظر عدالت، به نگاه و رویکرد کلی به مسائل اجتماعی

ها دنبال کشف دیدگاه به پژوهشو این  (Naderi, 2004) فرهنگی هر جامعه بستگی دارد

بنابراین از طرح پژوهش  فرهنگی بود؛ -در بستر اجتماعی عدالت آموزشی نسبت به پدیدۀ

، مرحله کیفیدر  با توجه به اینکه .شداستفاده کمی(  –)کیفی متوالی  1اکتشافی آمیختۀ

از نفر  18به همین منظور تعداد پژوهشگران درصدد استخراج ابعاد عدالت آموزشی بودند. 

 به موردمطالعهمطلع نسبت به موضوع  افرادو  عنوان خبرگانبه (باال به سال 20معلمان باسابقه )

اشباع نظری مورد مصاحبه قرار  تا رسیدن به انتخاب و احتمالی و هدفمند گیری غیرروش نمونه

تیک استفاده شد. واحد تما تحلیل ها از روشوتحلیل مصاحبه(. برای تجزیه2)جدول  گرفتند

                                                           
1 .Exploratory 
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. بودند کلیدی هایواژه و عبارات و اصطالحات تکراری، و مترادف عبارات کلمات، تحلیل شامل:

 مرور و موردمطالعه مصاحبه متون ،هاداده محتوای و عمق با آشنایی برای اول؛ گام در رو،ایناز

 در و شد انجام هاداده کدگذاری پژوهش، هایسؤال و اهداف اساس بر دوم؛ گام. گرفت قرار مکرر

 هایمؤلفه مضامین از یک هر با مشترک وجوه و معنایی هایمقوله اساس بر کدها سوم؛ گام

 نامرتبط کدهای از و بندیطبقه( آموزشی و امکانات و تجهیزات فیزیکیامکانات آموزشی، کمک)

 کمّی و روایتی روش به نیز کیفی هایداده. شدند شناسایی اصلی هایتم درنهایت. شد نظرصرف

بازبینی توسط های روشهای کیفی از بررسی اعتبار یافته برای .شدگزارش ( فراوانی شمارش)

 های کیفی نیز بهپایایی یافته ، بهره گرفته شد.2بازبینی توسط همکاران و 1گانکنندمشارکت

 آمد.به دست ( 9/0) معادل 3فرمول هولستی طبق و محاسبه بازآزمایی روش

 کنندگان در بخش کیفی. مشخصات شرکت2جدول 

 سابقه مدرک تحصیلی ردیف

 20 - 25 کارشناسی ارشد 1

 20 - 25 کارشناسی ارشد 2

 20 - 25 کارشناسی ارشد 3

 25 - 30 کارشناسی ارشد 4

 25 - 30 کارشناسی ارشد 5

 25 - 30 کارشناسی ارشد 6

 25 - 30 کارشناسی ارشد 7

 20 - 25 کارشناسی 8

 25 - 30 کارشناسی 9

 25 - 30 کارشناسی 10

 25 - 30 کارشناسی 11

 25 - 30 کارشناسی 12

 25 - 30 کارشناسی 13

 25 - 30 کارشناسی 14

 25 - 30 کارشناسی 15

 20 - 25 کارشناسی 16

 20 - 25 دیپلمفوق 17

                                                           
1. Member Checking 

2. Peer Checking 

3. Holesti PAO 
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 سابقه مدرک تحصیلی ردیف

 20 - 25 دیپلمفوق 18

دوم  آموزان دورۀ متوسطۀدانش یهاهدف بررسی دیدگاه که آنجا از ی پژوهشکمّ مرحلۀدر 

بنابراین،  .استفاده شد پیمایشی -روش توصیفیالت آموزشی بود، از ابعاد عد در خصوص

 با توجه به گستردگی جامعۀ تدوین شد. مستخرج از بخش کیفی یهامؤلفهبر اساس  نامهپرسش

 .بهره گرفته شدای گیری خوشهروش نمونه از ،(آموزهزار دانش 320) این بخشپژوهش در 

بندی و ز تقسیمشمال، جنوب، غرب، شرق و مرک شهر تهران به پنج خوشۀ که صورتنیبد

نمونه  عنوانبه Krejcie & Morgan   (1970)جدولاساس  آموز بردانش 400تعداد  درمجموع

 (.3 )جدول ندانتخاب شد

تهران( یمدارس دولت کی)به تفک یکنندگان در بخش کمّشرکت تی. وضع3جدول   

 مدارس
 آموزاندانش

 درصد فراوانی

 6 22 مدارس دولتی شمال تهران

 27 107 مدارس دولتی جنوب تهران

 17 66 مدارس دولتی شرق تهران

 25 100 مدارس دولتی غرب تهران

 25 100 مدارس دولتی مرکز تهران

 100 400 کل

بود،  کیفیاز گام  آمدهتسدبهابعاد  اساس بر شدهیطراح نامۀپرسش، با توجه به اینکه

آمده از بخش کیفی، از روایی سازه با روش تحلیل دستمنظور بررسی روایی مدل بهبه، بنابراین

های آمده، گویهدست. پس از تأیید عوامل بهشداستفاده  AMOSافزار عاملی تأییدی در نرم

پاسخ  بستۀ سؤال 20شامل نامۀ پرسش. تدوین شد قالب سه بعد عدالت آموزشی در ،نامهپرسش

و خیلی کم =  2کم =  ،3متوسط =  ،4زیاد =  ،5خیلی زیاد = ) یکرتلی ادرجهپنجدر مقیاس 

 از متخصصان حوزۀ نفر 8در اختیار  نامهپرسشمنظور تعیین روایی صوری و محتوایی، بود. به (1

 پرسشنامه پایایی صورت گرفت. نامهپرسشدر  موردنظراصالحات قرار گرفت و آموزشی عدالت 

، هادادهوتحلیل به دست آمد. همچنین برای تجزیه (91/0)و  محاسبه روش آلفای کرونباخ به نیز

 تک گروهی و تی وابسته استفاده شد. تی آزمونو  SPSS22 افزارنرماز 
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 هایافته

در آموزشی ابعاد عدالت ها، های حاصل از تحلیل مصاحبهاساس یافتهبر های بخش کیفی: یافته

در  د.بندی شطبقه آموزشی و امکانات و تجهیزات فیزیکیامکانات آموزشی، کمک بعد قالب سه

 پردازیم.می ابعادادامه به توصیف هریک از این 

 یقول مرتبط با ابعاد عدالت آموزشو نقل نی. نمونه مضام4جدول 

 فراوانی / مصاحبهکد قولنقل مضمون مؤلفه

ی
زش

مو
ت آ

انا
مک

ا
 

 کتب درسی
چند ماه از شروع سال تحصیلی می گذره ولی هنوز »

 .«آموزان نرسیده استهای درسی به دست دانشکتاب
 13 [3 م ،4]کد 

برگزاری 

 کالس آنالین

اکثر مدارس دولتی، امکانات هوشمندسازی ندارند و امکان »

 «.آنالین را ندارندبرگزاری کالس 
 16 [5 م ،21]کد 

ملزومات 

 آموزشی

با توجه به اینکه ملزومات آموزشی اگه نباشه، نمیشه اصاًل »

کالسی برگزار کرد. مدارس گاهی معلم و مدیر برای خرید 

های ملزومات آموزشی مثل ماژیک و غیره، خودشون حداقل

 «.کنندهزینه می

 15 [18 م ،14]کد 

کارگاه 

 آموزشی

و تثبیت یادگیری،  در راستای دروس، برای یادگیری بهتر»

 «.متأسفانه امکان برگزاری و تشکیل کارگاه آموزشی نداریم
 15 [24 م ،18]کد 

محتوای 

 یاچندرسانه

مدیا را ندارند و یا کاًل معلمان یا امکان تولید محتوای مولتی»

 «.بلد نیستند چطور بسازند و استفاده کنند
 18 [15 م ،8]کد 

 آزمایشگاه

ها برای دروس نیازمند آزمایشگاه مجبوریم تئوری آزمایش»

آموزان بگیم. چون آزمایشگاه و تجهیزاتش را را برای دانش

 «.نداریم با خیلی ناقص وجود داره

 17 [20 م ،11]کد 

 کتابخانه
ها رو در حالی انتظار کتاب خون و درس خون شدن بچه»

 «.حتی یه کتابخونه ندارنکه مدارس  داریم
 16 [16 م ،9]کد 

ت 
انا

مک
ا

ک
کم

زش
مو

آ
 ی

 سایت رایانه

سال سابقه خدمتم، مدارسی که بودم از داشتن  28طی »

سایت رایانه برخوردار نبودند و امکان یادگیری و کار با رایانه 

 .«آموزان فراهم نبودبرای دانش

 18 [9 م ،11]کد 

ی هاکالس

 العادهفوق

کنند و به همین دولتی اکثراً دو شیفته کار میمدارس »

العاده و مازاد آموزشی برامون دلیل امکان داشتن کالس فوق

 «.نبود

 15 [16 م ،9]کد 

امکانات 

 هوشمند

اکثر مدارس دولتی، حتی از داشتن یک دستگاه ویدئو »

پرژکشن محروم هستند چه برسد به کیت هوشمند و مانیتور 

 ...«.در هر کالس و 

 16 [17 م ،10]کد 
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 فراوانی / مصاحبهکد قولنقل مضمون مؤلفه

سمعی و 

 بصری

ها مجهز به برخالف مدارس غیرانتفاعی که همه کالس»

مانیتور و امکان نمایش فیلم برای یادگیری بهتر هست. 

 «.مدارس دولتی از این امکانات متأسفانه برخوردار نیستند

 17 [11 م ،32]کد 

مواد و منابع 

 آموزشی

و امکانات هوشمند  وقتی مدارس فاقد اتاق سمعی و بصری»

هستند. منابع آموزشی نیز به محدود به کتاب درسی خواهد 

 «.بود نه بیشتر

 15 [17 م ،25]کد 

 اتاق مشاوره
حتی مشاور هم نداریم چه برسه بر اتاق خاص مشاوره. کالً »

 «.شودآموز اهمیت داده نمیبه سالمت روح و روان دانش
 18 [18 م ،27]کد 

بازدیدهای 

 علمی

بازدیدهای علمی خیلی کمه. فقط در مدارسی که بودجه از »

اما در مدارس  شود وجود دارد؛طریق والدین تأمین می

بر هست و این امکان وجود دولتی هر بازدید علمی هزینه

 «.ندارد

 16 [3 م ،14]کد 

ت
انا

مک
ا

 
ی

یک
یز

ت ف
زا

هی
ج

و ت
 

تعداد کالس 

مناسب به 

تعداد 

 آموزدانش

ها فشرده و هر نیمکت سه بودم، کالس در مناطقی که بنده»

 .«آموز داشت و تا جلوی تابلو نیمکت بودنفر دانش
 18 [10 م ،30]کد 

 وسایل

 و گرمایشی

 سرمایشی

کشی شدند ولی هنوز از بخاری  هرچند بیشتر مدارس گاز»

استاندارد استفاده نمیشه و مطمئن نیستند. اغلب مدارس 

 .«حتی کولر ندارند

 15 [18 م ،35]کد 

 بوفه

معموالً جاهای بالاستفاده و غیرمفید که خیلی امکانات »

شده به بوفه ها، تبدیلبهداشتی هم ندارد، مثل شیر آب و این

 «.آموزانو محل فروش تغذیه و موارد موردنیاز دانش

 16 [14 م ،6]کد 

 سالن

 اجتماعات

 ها چهای که در طول خدمتم بودم، کلیه مراسممنطقه 7در »

اعیاد و بقیه، جلسات اولیاء و مربیان در حیاط مدرسه برگزار 

 «.شد و فاقد سالن اجتماعات بودمی

 16 [17 م ،27]کد 

 و سالن

 تجهیزات

 ورزشی

وسایل ورزشی محدود به چند توپ والیبال و بسکتبال و »

طناب اون هم در حد مستعمل هست. سالن ورزشی مسقف 

که هر کس بر اساس عالقه که اصاًل ندارند. انواع وسایل 

 «.ورزشی انجام دهد نبود

 17 [2 م ،11]کد 

 و نور

 روشنایی

اینکه بگیم در کالس و سالن نور آفتابی و مهتابی که برای »

یادگیری بهتر نیاز هست اصالً وجود نداشت. فقط در حد 

 «.یا نور زرد. اون هم کلید همه یکی بود مهتابی و

 16 [15 م ،21]کد 

 سرویس

 بهداشتی

سرویس بهداشتی از حداقل بهداشت برخوردار هست و »

آموز معموالً هم تعدادش خیلی کمتر از استاندارد تعداد دانش
 15 [1 م ،30]کد 
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 فراوانی / مصاحبهکد قولنقل مضمون مؤلفه

 «.ها نیاز به بازسازی دارندهست. خیلی از این

 

 امکانات  ۀمؤلفمربوط به  کد 42، شدهاستخراجکد  105از مجموع : امکانات آموزشی مؤلفه

ر دآموزشی ، عدالت کنندگانشرکتاز دیدگاه  آمدهدستبهی هالیتحلآموزشی هستند. طبق 

کتب درسی، برگزاری کالس آنالین، ملزومات آموزشی،  مدارس دولتی شهر تهران به لحاظ

ی، تجهیزات آزمایشگاهی و کتابخانه وضعیت مطلوبی اچندرسانهکارگاه آموزشی، محتوای 

( و تجهیزات آزمایشگاهی )با 18میان مضمون محتوای آموزشی )با فراوانی  نندارد. در ای

 ( بدترین وضعیت را دارا هستند.17فراوانی 

 ۀمؤلفکد مربوط به  38، شدهاستخراجکد  105از مجموع : یآموزشکمکامکانات  مؤلفه 

مدارس ر دآموزشی ، عدالت کنندگانشرکتی هستند. بر اساس دیدگاه آموزشکمکامکانات 

، مواد و منابع العادهفوقی هاکالسسایت رایانه، برگزاری  دولتی شهر تهران به لحاظ

آموزشی، بازدیدهای علمی، امکانات هوشمند، اتاق مشاوره و امکانات سمعی و بصری وضعیت 

( و امکانات 18است، مضامین سایت رایانه و اتاق مشاوره )با فراوانی  ذکرانیشامطلوبی ندارد. 

 ( بدترین وضعیت را دارا هستند.17ی و بصری )با فراوانی سمع

 کد مربوط به  25، شدهاستخراجکد  105از مجموع : امکانات و تجهیزات فیزیکی مؤلفه

ر دآموزشی امکانات و تجهیزات فیزیکی هستند. طبق تحلیل دیدگاه معلمان، عدالت  ۀمؤلف

، وسایل آموزدانشتعداد کالس متناسب با تعداد  مدارس دولتی شهر تهران به لحاظ

گرمایشی و سرمایشی، نور و روشنایی، بوفه، سالن اجتماعات، سالن و تجهیزات ورزشی و 

سرویس بهداشتی وضعیت مطلوبی ندارد. گفتنی است، مضامین تعداد کالس متناسب با 

( بدترین وضعیت 17فراوانی  ( و سالن و امکانات ورزشی )با18آموزان )با فراوانی تعداد دانش

 را دارا هستند.
ها، ابتدا با توجه به حجم باالی قبل از انجام هر آزمونی بر روی دادههای بخش کمی: افتهی

قرار ی موردبررسی چولگی و کشیدگی هاآمارهنمونه پژوهش، نرمال بودن متغیرها با محاسبه 

سطح  در هاداده باشد (-2 و+ 2بین ) هاداده کشیدگی و چولگی وقتی مقادیرازآنجاکه . گرفت

 و+ 2 بین هاداده کشیدگی و چولگی مقادیر پژوهش، این در. برخوردارند بهنجار توزیع از (5/0)

 .(5آمد )جدول  دست به -2
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 عدالت آموزشیدهندۀ ابعاد تشکیل بودن نرمالبررسی  .5 جدول

 کشیدگی چولگی سؤالتعداد  متغیر

 142/1 -037/1 7 آموزشیکمکامکانات 

 964/1 -382/1 7 امکانات آموزشی

 142/1 -068/1 6 امکانات و تجهیزات فیزیکی

 944/0 -003/1 20 کل

 «عدالت آموزشی در مدارس دولتی شهر تهران»بررسی وضعیت موجود  .6جدول 

 مؤلفه

 شاخص آزمون تی 3میانگین فرضی = 

 تعداد
میانگین 

 تجربی

انحراف 

 استاندارد
 t مقدار

 درجۀ

 آزادی
Sig. 

 001/0 399 652/21- 82967/0 1018/2 400 آموزشیکمک

 001/0 399 865/3 86685/0 1675/3 400 امکانات آموزشی

 001/0 399 088/19- 74390/0 2900/2 400 تجهیزات فیزیکی

 001/0 399 833/14- 64751/0 5198/2 400 کل

کنندگان شده از سوی شرکتمیانگین امتیاز تخصیص داده، (6)جدول بر اساس نتایج 

( 29/2تجهیزات فیزیکی )(، 16/3) امکانات آموزشی (،1/2آموزشی )های کمکپژوهش به مؤلفه

های ها در مؤلفه( است. با توجه به اینکه، میانگین51/2و برای کل وضعیت موجود )

است،  امکانات آموزشی باالتر و در مؤلفۀ از میانگین نظری کمتر آموزشی و امکانات فیزیکیکمک

 آموزشی، امکانات فیزیکی و نمرۀمکهای کپژوهش، امتیاز مؤلفه توان گفت از دیدگاه نمونۀمی

است.  کمتر از متوسط و در امکانات آموزشی بیشتر از حد متوسط یموردبررسکل وضعیت 

دار و معنیاطمینان این نتیجه  %99 ، با(p=  001/0) و t همچنین، با در نظر گرفتن مقدار

آموزشی های کمکمؤلفه در آموزشیوضعیت موجود عدالت  رو،ست. ازاینتعمیم به جامعه اقابل

 از حد متوسط مورد انتظار است. تر و در امکانات آموزشی باالترو امکانات فیزیکی پایین
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 تهرانعدالت آموزشی در مدارس دولتی شهر  بررسی وضعیت مطلوب .7جدول 

 مؤلفه
 شاخص آزمون تی 3میانگین فرضی = 

 .Sig درجه آزادی مقدار t انحراف استاندارد میانگین تجربی تعداد

 001/0 399 236/40 63819/0 2839/4 400 آموزشیکمک

 001/0 399 306/49 59251/0 4607/4 400 امکانات آموزشی

 001/0 399 976/43 60658/0 3338/4 400 تجهیزات فیزیکی

 001/0 399 235/50 54124/0 3595/4 400 کل

کنندگان پژوهش شده از سوی شرکت، میانگین امتیاز تخصیص داده(7)جدول طبق نتایج 

( و برای 33/4تجهیزات فیزیکی )، (46/4) امکانات آموزشی (،28/4) آموزشیبه وضعیت کمک

از دیدگاه  است، ها از میانگین نظری باالتراست. ازآنجاکه، میانگین (35/4)کل وضعیت موجود 

با در نظر گرفتن  باالتر از متوسط است. همچنین، موردمطالعههای پژوهش، امتیاز مؤلفه نمونۀ

تعمیم به جامعه دار و قابلاطمینان نتایج معنی %99 با توان گفت،می (p=  001/0) و t مقدار

از حد  باالتر عدالت آموزشی در مدارس دولتی شهر تهران مطلوبوضعیت ، رونیازاهست. 

 متوسط مورد انتظار است.

 عدالت آموزشی تعیین شکاف وضعیت موجود و مطلوبدر  هاتوصیفی متغیر های. شاخص8جدول 

 اختالف میانگین انحراف معیار میانگین وضعیت مؤلفه

 آموزشیکمک
 82967/0 1018/2 موجود

-18214/2 
 63819/0 2839/4 مطلوب

 آموزشی
 86685/0 1675/3 موجود

-29321/1 
 59251/0 4607/4 مطلوب

 تجهیزات
 74390/0 2900/2 موجود

-04375/2 
 60658/0 3338/4 مطلوب

 کل
 64751/0 5198/2 موجود

-83970/1 
 54124/0 3595/4 مطلوب

 عدالت آموزشیتعیین شکاف وضعیت موجود و مطلوب در  وابسته tنتایج آزمون  .9جدول 

 سطح معناداری آزادی ۀدرج tمقدار  متغیر

 000/0 399 485/40- آموزشیکمک

 000/0 399 055/25- امکانات آموزشی

 000/0 399 158/41- تجهیزات فیزیکی

 000/0 399 966/41- کل



280 بررسی وضعیت عدالت آموزشی در مدارس دولتی شهر تهران 
 

 05/0در سطح های موردمطالعه مؤلفهدر که  tمقدار  ، با توجه به(9) بر اساس نتایج جدول

 ازآنجاکه. شودمیتأیید  پژوهشرد و فرض  صفرفرض  بنابراین است؛ (p= 001/0)معنادار 

تری قرار دارد، وضعیت موجود در مقایسه با میانگین وضعیت مطلوب در حد پایینمیانگین 

آموزشی در مدارس  عدالت» توان دریافت، بین وضعیت موجود و مطلوبروشنی میبنابراین به

 شکاف وجود دارد.« شهر تهران دولتی

 

 

 

 

 

 

 شهر تهراندر مدارس دولتی  آموزشیعدالت شکاف وضعیت موجود و مطلوب  (1شکل 

آموزشی و توان دریافت وضعیت موجود امکانات آموزشی، کمک(، می1)شکل بر اساس 

بسیار زیاد وضعیت مطلوب نسبت به  تر از حد متوسط است. همچنین فاصلۀتجهیزات پایین

مرکز رادار بیانگر آن است، وضعیت مطلوب عدالت آموزشی در سطح مدارس دولتی شهر تهران، 

چین، بین وضعیت موجود بنابراین با توجه به مثلث سبزرنگ نقطه باالتر از متوسط انتظار است؛

 توجهی وجود دارد.و مطلوب شکاف قابل
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 مدارس دولتی شهر تهران آموزشیعدالت  الگوی (2شکل 

بعد از تصحیح مدل پژوهش یساختار معادالت مدل برازش یها. شاخص10 جدول  

 معیار نام شاخص

 میزان کفایت برازش

قبل از 

 تصحیح

بعد از 

 تصحیح

 2 مقادیر معنادار و معناداری آن (2خی دو )ۀ آمار
(001/0=p )

164/861 

(572/0=p )

078/384 

 (174=df) (df/ 2) آزادی خی دو به درجۀ
و  3و  2نسبت بین 

 کمتر
949/4 207/2 

 خطای میانگین مجذورات تقریبی ۀریش

(RMSEA) 
RMSEA ≤08/0 102/0 042/0 

 NFI ≥90/0 862/0 96/0 (NFI) شبراز ۀشاخص نرم شد

 CFI ≥ 90/0 835/0 97/0 (CFI) تطبیقی ششاخص براز

 GFI ≥ 90/0 814/0 95/0 (GFI) شبراز نیکوییشاخص 

عدالت 

در  آموزشی

دولتی  مدارس  
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(، شاخص مجذور خی بر 078/384)برابر با  (2X)(، شاخص مجذور خی 2)شکل بر اساس 

(، شاخص 97/0)برابر با  (CFI)ای (، شاخص برازش مقایسه207/2)برابر با  (df2X/)درجۀ آزادی 

برابر با ( RMSEA)( و خطای ریشۀ مجذور میانگین تقریب 95/0)برابر با  (GFI)نیکویی برازش 

( برای 90/0تر از )(، مقادیر بزرگ1999) 1( به دست آمد. بنابراین، به استناد هو و بنتلر042/0)

، بر برازش (RMSEA)برای شاخص  (08/0)تر از و مقدار کوچک (GFIو  CFI)های شاخص

 دارد.ها داللت مطلوب مدل مفروض با داده

 گیریبحث و نتیجه

رغم اینکه وضعیت امکانات فیزیکی های پژوهش بیانگر آن است، از دیدگاه معلمان، علییافته

آموزشی در مدارس دولتی شهر تهران وضعیت بهتری دارد اما نسبت به امکانات آموزشی و کمک

زعم به است.این به معنای وضعیت مطلوب مدارس دولتی به لحاظ امکانات فیزیکی نبوده 

آموزشی، در وضعیت نامطلوب امکانات آموزشی و کمک»(، شاید بتوان گفت، 14کننده )شرکت

همچنین از دیدگاه  «.تر استتحملقابل دیگر انات فیزیکی کمی نسبت به دو مؤلفۀوضعیت امک

 مدارس دولتی شهر تهران آموزشیآموزان وضعیت موجود امکانات فیزیکی و امکانات کمکدانش

آموزشی بین که هیچ تفاوتی ازلحاظ امکانات فیزیکی و کمکطوریتر از متوسط هست. بهپایین

 دو مناطق ازنظر تمامو وضعیت  ردمناطق شمال، جنوب، شرق، غرب و مرکز تهران وجود ندا

 دیگر، مدارس دولتی از ابعاد مختلفعبارتیبرند. بهتر از حد انتظار به سر میمذکور، پایین مؤلفۀ

مدیریت فضای یادگیری ازجمله؛ برخورداری از منبع نور و روشنایی، وسایل گرمایشی، 

سرمایشی، حیاط، سرویس بهداشتی، تعداد میز و صندلی، تناسب فضای کالس و تعداد 

شاید بتوان یکی از دالیل وضعیت نامطلوب  برند.آموزان در وضعیت مطلوبی به سر نمیدانش

وپرورش به بحث مدیریت فضای آموزشی عنوان توجهی آموزش، بیمدارس به لحاظ امکانات را

ها حاکی از آن است، جای خالی معماران، مهندسین و حتی فناوران آموزشی کرد. درواقع یافته

تربیت متخصص فضای یادگیری و در مدارس دولتی مشهود است. از طرفی دیگر، اهمیت 

 & Hosseininasab که مطالعاتطوریاست. بهشده غفلت مدیران آموزشی واقع آموزش، مورد

Adib & Omrani (2013) و Hosseinivaez & Samari & Fazlollahighamshi (2017) 
نیز، گواه آن است، وضعیت مدارس دولتی به لحاظ فضا و تجهیزات آموزشی و پرورشی در 

توان گفت، به همان سازی است. درواقع میبرد و نیازمند استانداردوضعیت نامطلوب به سر می

                                                           
1. Hu & Bentler  
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ربیت و پرورش نیروی رود تشود، انتظار میاندازه که به تربیت و پرورش معلم پرداخته می

البته نباید از این نکته غافل  مدیریت فضای آموزشی نیز موردتوجه قرار گیرد. متخصص در حوزۀ

سوی دیگر، جایی های باالی امکانات آموزشی از سو و هزینهشد که بودجه کم و ناکافی از یک

 گذارد.برای توجه به این موضوع باقی نمی

تابلو کالس، ارتفاع و فاصله استاندارد تابلو، هایی ازجمله؛ با توجه به وضعیت نامطلوب مؤلفه 

 Keramati, Pourkarimi در پژوهشآمیزی، تعداد پنجره، نور و روشنایی مدارس دولتی رنگ

& Zali (2017) انات و تجهیزات مدارس متوسطه در پژوهشو وضعیت نامطلوب امک Pahang, 

Mahdioun & Yarigholi (2017) ،های های پژوهش حاضر در مؤلفهتوان گفت، یافتهمی

رغم اینکه، علی همسو بوده است.امکانات و تجهیزات فیزیکی با نتایج دو پژوهش مذکور، 

 و  Alaghehband (2019) عدالت آموزشی و مدیریت آموزشی ازجمله نظران حوزۀصاحب

Turhan (2010) ،نتایج پژوهش  اند، اماالت آموزشی اشاره داشتهبه ارتباط نزدیک مدیریت و عد

حاضر گواه متقنی است بر ناتوانی مدیریت در اجرای عدالت آموزشی. شاید بتوان عواملی 

ترین دالیل عنوان مهمازجمله؛ مدیریت متمرکز، فقدان تفکر آمایشی در مدیران آموزشی را به

 & Aghababaeian, Hatami مطالعات کهیطوربهعدم اجرای عدالت آموزشی مطرح کرد. 

Aghababaeian (2015) ، گواه آن است، تمرکزگرایی در مدیریت و مسائل اجرایی نظام

زدایی وزش و رفع مشکالت، توجه به تمرکزرخنه کرده و برای ارتقای کیفیت آم وپرورشآموزش

عنوان مانعی برای اجرای توان بهبستگی مدیران به قدرت را میشاید بتوان، دل ضروری است.

گیری در مدیریت، منجر به توزیع مدیریت غیرمتمرکز، برشمرد. چراکه، قدرت و تمرکز تصمیم

ای که به لحاظ امکانات آموزشی و فیزیکی در . درنتیجه، مدرسهشودنامناسب منابع می

رو، . ازاینمدارس نسبتاً برخوردار دارد بابودجۀ مساوی  ،بردمحرومیت بیشتری به سر می

و شاهد  یابدهای برابر آموزشی ادامه میرصتعدالتی در استفاده از فهمچنان شکاف و بی

ذکر است، اگرچه نتایج پژوهش حاضر مؤید آن شایان بازتولید فقر در برخی مناطق خواهیم بود.

عدالتی اما مصادیق بی برندعدالتی آموزشی رنج میاز بیمدارس دولتی شهر تهران  ۀاست، کلیّ

دارس دولتی مناطق در مدارس دولتی مناطق مختلف یکسان نیست. چراکه، ممکن است م

مندی و دسترسی به حداقل صندلی و نیمکت مناسب، فضای برخوردار، عدم بهرهشهر و کمنپایی

که عدالتی آموزشی ذکر کنند. درحالیعنوان بیدست را بهمطالعه، کتابخانه و ازاین برایمناسب 

کیت  ؛ عدم دسترسی به امکاناتی ازجمله:مدارس دولتی مناطق برخوردار و باالی شهر تهران

های هوشمند، سالن مجزا برای ورزش و محدود بودن فضای تاالر برگزاری کالس برایهوشمند 

 تمامرو، ضمن اینکه برخورداری از عدالتی آموزشی قلمداد کنند. ازاینهای بیاجتماعات را مؤلفه
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 آموزاندانشآموزشی و فیزیکی مذکور در این پژوهش، جزء حقوق امکانات آموزشی، کمک

فراهم آوردن رفاه آموزشی و دسترسی به آن، جزء وظایف مدیران است. شود و محسوب می

آزادی عمل برای  محور،سیاست مدیریت مدرسه Bush & Middlewood (2005) زعملیکن به

جای اینکه تصمیمات آموزشی در بیرون مدارس مدیران مدارس به ارمغان خواهد آورد و به

تمرکززدایی و مدیریت بنابراین با  شود؛اتخاذ میگرفته شود، در مدارس و مراکز آموزشی 

توانند از امکانات مدارس دولتی مناطق مختلف شهر تهران می آموزاندانشمحور، مدرسه

 مند شوند.آموزشی موردنیاز خود بهرهفیزیکی، آموزشی و کمک

 کنندگان پژوهش انتظاردر خصوص شکاف عدالت آموزشی، علیرغم اینکه از دیدگاه شرکت

ها بیانگر آن است که شکاف زیادی اما یافته از حد متوسط باشد رفت، وضعیت مطلوب باالترمی

 & Hosseininasab, Adib ، نتایج پژوهشازآنجاکه بین وضعیت موجود و مطلوب وجود دارد.

Omrani (2013)  و Hosseinivaez & Samari & Fazlollahighamshi (2017)  نیز نشان

 موردنظرو استانداردهای  هاشاخصداد، وضعیت موجود مدارس به لحاظ امکانات و تجهیزات با 

نتایج پژوهش حاضر در خصوص شکاف وضعیت  گفت توانیم، رونیازافاصله زیادی دارد، 

سو بوده ی با نتایج پژوهش مذکور همآموزشکمکموجود و مطلوب به لحاظ امکانات فیزیکی و 

آموزان نسبت به وضعیت نامطلوب امکانات است، تفاوت دیدگاه معلمان و دانش ذکرانیشا است.

 نظام در هاآن جایگاه ناشی از ماهیت نقش و توانیمفیزیکی و امکانات آموزشی را 

 وکننده شرکتاز دیدگاه دو  هامؤلفهوپرورش، نوع نگاه و اولویت اهمیت هر یک از آموزش

 ،ازجملهفیزیکی  امکانات سوکبرشمرد. چراکه از ی هاآن شناختیمعیتج هایویژگی باالخره

 هاآنآموزان اهمیت بیشتری دارد و شاید از دیدگاه برای دانش دستنیازانیمکت و صندلی و 

. کندبه یادگیری بهتر و احساس آرامش و راحتی در کالس کمک  تواندیماین امکانات 

معلمان با توجه به نقش آموزشی خود در کالس، اهمیت بیشتری برای امکانات  کهیدرحال

ی بر رویکردهای عدالت آموزشی تأملبا توان گفت، عنوان کالم پایانی میبه آموزشی قائل باشند.

رسد یماز پژوهش حاضر، به نظر  آمدهدستبهدر مبانی نظری پژوهش و نتایج  مورداشاره

ی و فیزیکی، آموزشکمکمراکز آموزشی، مدیریت امکانات آموزشی،  ضروری است در مدارس و

 استعدادهاها متناسب با این های فردی افراد و اختصاص هزینهیژگیوو  استعدادهابر اساس 

دیگر، تالش مدیران آموزشی باید در راستای یعبارتبهمدیران آموزشی قرار گیرد.  موردتوجه

در این صورت  چراکهه در عدالت آموزشی انجام گیرد. یانگراواقعحرکت به سمت رویکرد 

 توان انتظار اجرای عدالت آموزشی به نحو شایسته را در جامعه داشت.یم



 1400 285 بهار اول، شماره، نهمدوره                         ی مدیریت مدرسهفصلنامه علمی پژوهش

صورت ذاتی در هر ها بهمحدودیتتوان گفت، های پژوهش نیز میدر خصوص محدودیت 

 جامعۀ نظر به محدودیت پژوهشی وجود دارد. پژوهش حاضر نیز از این قاعده مستثنا نیست.

برای مدارس  فقط تواندمی هایافته ی پژوهش که فقط شهر تهران بوده است،بخش کمّ آماری

توان ، مینامهپرسشهمچنین با توجه به استفاده از ابزار  .باشد داشته کاربرد دولتی شهر تهران

رو تالش شد، با اینی اشاره کرد. ازکنندگان در بخش کمّبه محدودیت عدم کنترل نگرش شرکت

رساند. از سوی دیگر، عوامل  کارگیری ابزار مصاحبه در بخش کیفی محدودیت را به حداقلبه

شده، در مقطع زمانی حاضر و با توجه به امکانات موجود بوده است و لزومًا با و ارائه احصا

 است، شایسته اساس این گسترش امکانات و اطالعات، موارد جدید نیز باید مدنظر قرار گیرد. بر

های یافته در پایان بر اساس .شود رعایت احتیاط جانب پژوهش نتایج تعمیم خصوص در

 شود:می هایی بدین شرح ارائهپژوهش پیشنهاد

 آموزش، توصیه  ان به لحاظ امکانات رفاهی در حوزۀبا توجه به تفاوت مناطق شهر تهر

، مدارس مناطق محروم شهر تهران به شود، با حاکمیت تفکر آمایشی در مدیران آموزشیمی

 لحاظ بودجه، توزیع منابع انسانی، مادی و فیزیکی، بیشتر موردتوجه قرار گیرند.

 عدالتی رفت از بیهای برونیکی از راه عنوان، به1محورسهاجرای دقیق سیاست مدیریت مدر

یاز مدرسه به ن چراکه در این صورت، هر یک از مدارس، متناسب با .آموزشی، اجرایی شود

 پردازند.ریزی و مدیریت منابع میبرنامه

 مندی مدارس دولتی از امکانات و تجهیزات استاندارد و باکیفیت، ضرورت تربیت بهره برای

شود. وپرورش احساس میمدیریت فضای آموزش در نظام آموزش خصص در حوزۀمت

شود، ایجاد مراکز تربیت متخصص و طراح فضای آموزش و یادگیری در رو توصیه میایناز

 قرار گیرد. دستور کار مدیران آموزشی

 افزایی مبنی بر همچنین شایسته است مدیران مدارس دولتی، با برگزاری جلسات هم

ولتی گام بردارند و ها، در راستای تجهیز کردن مدارس دسایر سازمانمشارکت خیرین و 

عدالتی در مدارس دولتی اجرایی مشارکتی مستمر باهدف کاهش بی عنوان برنامۀاین به

 شود.

  

                                                           
1. School Based Management 
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