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Abstract  
One of the areas that needs justice is the educational system. Justice; It is the 

most basic moral and social value in the Islamic system and is a kind of 

factor for the survival of society. Accordingly, it must be manifested in all 

aspects and aspects of social life and all social mechanisms must move in that 

direction. Justice theorists believe that the debate over justice is inherently 

abstract, analytical, and theoretical, and has always been associated with a 

variety of views and differences of opinion. This diversity is especially 

evident since justice is seriously present in all aspects of the individual, the 

family, the larger social dimensions, and the institutions and organizations 

involved, in law and justice, in philosophy and politics, and so on. An 

examination of the content of theories of justice reveals the fact that each of 

these theories is based on a specific element as the basis of its principles of 

justice, which can be referred to as fundamental and final values. For 

example, from the point of view of classical liberals and contemporary 

libertarians, freedom constitutes the fundamental value and the central axis of 

a desirable society. On the other hand, in the socialist view, the element of 

equality, and especially the issue of need, is usually a fundamental value. 

Against this background, any theory of justice seems to demonstrate a 

definite understanding of the ideal system of social norms. This system may 

be presented by imaginary critics or even unjust and cruel, but as far as an 

ideal system is introduced, the theory that defends that system-ideal can be 

called a theory of justice; So the theory of justice seeks to create an ideal 
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system for living. It can be said that welfare at the level of individual and 

collective life implies a concept of justice. The aim of this study was to 

assess the extent to which educational justice is achieved based on the 

strategies and operational goals of the document of fundamental 

transformation of education in the first and second secondary schools of 

Kurdistan province; done. This study is a quantitative-descriptive research 

and developmental in terms of purpose. The statistical population is all 

teachers and principals of first and second secondary schools in Kurdistan 

province; which in the academic year 1399-99 were equal to 10317 people. 

To select the sample, "multi-stage" cluster sampling method was used. The 

data collection tool was a researcher-made questionnaire. To design the 

questions, the strategies and operational goals of the document of 

fundamental change in education and literature were used. The validity and 

reliability of the questionnaire were reviewed and modified before 

implementation (with expert opinions and Cronbach's alpha test). Experts in 

educational sciences, including educational management, were used to assess 

the validity of the questionnaire. The questions were given to 5 professors 

who prepared the final questionnaire after minor corrections. Also, to check 

the reliability, initially, a questionnaire was delivered to 60 samples. 54 

people completed the questionnaires and returned them; the reliability of the 

questionnaires was calculated by SPSS software and Cronbach's alpha 

method. The obtained Cronbach's alpha (0.81) indicates acceptable and 

confirmed reliability. Analysis of research data was performed at both 

descriptive and inferential levels. At the descriptive level, indicators such as 

mean, standard deviation, cross tables and frequency distribution diagrams 

were used. In the inferential statistics section, a one-sample t-test was used to 

compare the means in the grouped variables. Kolmogorov-Smirnov and 

Shapiro-Wilk tests were also used to evaluate the normality of the research 

variables. The results of one-sample t-test based on the opinion of teachers 

and principals of first and second secondary schools in Kurdistan province 

showed; Schools in Kurdistan Province benefit "to some extent" from new 

intelligent technologies in formal education (15.82). Physical, educational 

and training spaces have been "to a large extent" adapted to the special needs 

and gender differences of students in Kurdistan Province (22/13). However, 

the amount of compensation for services and welfare of teachers in first and 

second secondary schools (5/9) and diversification of learning environments 

in the process of formal education of first and second secondary schools in 

Kurdistan province (5/749) and the enjoyment of high school students 

Quality and fair education opportunities (19.81) have been assessed as "low". 

Therefore, according to the obtained average of the sum of components 

(65.59) which is less than the expected average, educational justice based on 

strategies and operational goals of the document of fundamental 
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transformation of education in the first and second secondary schools of 

Kurdistan province to a small amount has been achieved. 

According to the findings of this study and in order to benefit the schools of 

Kurdistan province from new intelligent technologies in formal education; 

the following suggestions are provided: 1- Develop the influence of the 

National Information and Communication Network (intranet) in schools and 

create a suitable mechanism for optimal and intelligent operation by 

educators and students. 2- Production of electronic content tailored to the 

needs of students and schools based on the national curriculum. 3- Updating 

education methods with emphasis on active, group, creative methods 

According to the findings of this study and in order to adapt physical, 

educational and training spaces to the special needs and gender differences of 

students in Kurdistan province, the following suggestions are presented:             

1 -Adapting physical, educational and training spaces to the special needs and 

gender differences of students. 2- Design, construction and proper equipment 

of prayer halls, libraries, laboratories, green spaces and sports spaces in all 

schools as an educational environment. 

According to the findings of this study and in order to compensate for the 

services and welfare of teachers in the first and second secondary schools of 

Kurdistan province, the following suggestions are presented: 

1. Establish legal mechanisms to increase the motivation of teachers and 

educators; 

2. Proper organization of services and welfare facilities and solving material and 

livelihood problems of teachers 

According to the findings of this study and in order to diversify the learning 

environments in the process of formal education of the first and second 

secondary schools of Kurdistan province, the following suggestions are 

presented: 

. Establishment, development and enrichment of information and education 

resources unit in secondary schools of Kurdistan province such as (library, 

laboratory and workshop, national information and communication network) 

2. Establishment of a museum and exhibition of science and technology in each 

of the cities of Kurdistan province in order to provide the ground for students 

to observe and experience more and to make the educational content of 

textbooks more objective. 

3. The diversity of formal and public educational situations should be organized 

in such a way that most of the people in need of education with different 

physical, sexual, cultural, economic and spatial conditions have a minimum 

of its quality and quantity. 

Keywords: Educational Justice, Secondary Schools, Fundamental 

Transformation Document, Kurdistan Province. 
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واکاوی میزان دستیابی مدارس استان کردستان به عدالت آموزشی و تربیتی 

 بر سند تحول بنیادین دیتأکبا 

 2ولی احمد کرماج، 1*ابوبکر کریمی

 

 چکیده 

های عملیاتی سنجش میزان تحقق عدالت آموزشی و تربیتی بر اساس راهبردها و هدف این پژوهش باهدف

 تمامی آماری مدارس متوسطه استان کردستان انجام شد. جامعه در وپرورشآموزشسند تحول بنیادین 

برابر با  ۱۳۹۸-۹۹در سال تحصیلی  ؛ کهمعلمان و مدیران مدارس متوسطه اول و دوم استان کردستان است

نمونه انتخاب  عنوانبهنفر  ۳7۰استفاده و  «یاچندمرحله»ی اخوشهیری گنمونهنفر بودند. از روش  ۱۰۳۱7

ساخته بود. نتایج نشان داد؛ مدارس استان کردستان از نامه محققها پرسشگردآوری داده شدند. ابزار

مند هستند. فضاهای بهره« تا حدی( »۸۲/۱۵ی هوشمندانه نوین در تعلیم و تربیت رسمی )هایفناور

( ۱۳/۲۲های جنسیتی دانش آموزان استان کردستان )فیزیکی، آموزشی و تربیتی با نیازهای ویژه و تفاوت

سازی شده است. اما میزان جبران خدمات و تأمین رفاه معلمان در مدارس متوسطه متناسب« در حد زیاد»

های یادگیری در فرایند تعلیم و تربیت رسمی متوسطه اول و دوم بخشی به محیط( و تنوع۰۹/۵اول و دوم )

های تعلیم و تربیت باکیفیت فرصت( و برخورداری دانش آموزان مدارس متوسطه از 74۹/۵استان کردستان )

( که ۵۹/6۵آمده )دستارزیابی شده است. بنابراین با توجه به میانگین به« کم»( در حد  ۸۱/۱۹و عادالنه  )

کمتر از میانگین مورد انتظار است، عدالت آموزشی و تربیتی در مدارس متوسطه استان کردستان به میزان 

 کمی محقق شده است.

 .دالت آموزشی و تربیتی، مدارس متوسطه، سند تحول بنیادین، استان کردستانع کلید واژگان:

 

                                                

 پژوهشگر و مدرس، دکترای مدیریت آموزشی، دانشگاه عالمه طباطبایی، تهران، ایران.. ۱

                                                                     Email: aboubakr.karimi@yahoo.comنویسنده مسئول:  *

 عضو هیات علمی گروه علوم تربیتی دانشگاه فرهنگیان کردستان، سنندج، ایران. ۲
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 مقدمه

 فرهنگی، ابعاد در جانبههمه تالش مستلزم اسالمی انقالب متعالی یهاآرمان و هاارزش تحقق

 تعالی یهارساختیز نیترمهم از تربیت و تعلیم عرصه است. اقتصادی و سیاسی علمی، اجتماعی،

 مختلف یهاعرصه در کشور شایسته انسانی سرمایه ارتقای برای جدی ابزار و کشور جانبههمه

عامل بقای جامعه  ینوعبهارزش اخالقی و اجتماعی در نظام اسالمی و  نیتریاساسعدالت،  است.

محوری انبیاء تالش برای بسط عدالت در جامعه بوده است.  یهاتیمأموراست. همچنین یکی از 

و شئون حیات اجتماعی  هاجنبهعدالت، ارزشی فراگیر است که باید در تمامی بر این اساس، 

 Mabani) تجلی داشته باشد و تمامی سازوکارهای اجتماعی در راستای آن حرکت کنند

Nazari Tahavole Bonyadin, 2011: 273).  

و  و عدالت اجتماعی است. الزمه رشد شدهیزیربرنامه راتییتغتوسعه پایدار مستلزم 

 وپرورشآموزشاز سطوح مختلف  هاآنبرخورداری  درگروها در ابعاد مختلف ی انسانتوسعه

افراد جامعه باالتر  و سوادهرچه سطح تحصیالت  دهندیمنشان تحقیقات ی هاافتهرسمی است. ی

ی ایجاد تغییرات نهیو زم ابدییمبه نیازهای اساسی زندگی افزایش  هاآنباشد میزان پاسخگویی 

بنابراین یکی از  ؛(Vahedi, 2004) سازدیمی را فراهم اسیو س یو فرهنگآموزشی  و اصالحات

تواند عاملی جهت تحقق عدالت بوده و هم از آن متأثر هر جامعه که هم می مؤثرنهادهای پایه و 

 وپرورشآموزشمردم عموماً انتظار دارند که نظام هاد تعلیم و تربیت آن جامعه است. شود، ن

از طریق  کهنیا ازجمله ام رساند.عه و اعضای آن به انجرکردها و وظایف گوناگونی برای جامکا

 ,AlagheBand) تری سوق دهدی زندگانی اجتماعی بهتر و عادالنهسوبه وپرورشآموزشفراگرد 

ای است که مسئول پرورش شهروندانی در بعد دیگر آن، نهاد تعلیم و تربیت هر جامعه .(2007

، محدود وپرورشآموزشجامعه عادالنه هستند. ارتباط میان عدالت و  تداوم بخشمحور و عدالت 

 اعضای جامعه؛ فارغ از جنسیت، نژاد واز لزوم آموزش همه  کهیهنگامالذکر نیست؛ به موارد فوق

آید، زمانی که وجود مدارس خصوصی با امکانات آموزشی بهتر، برای مذهب سخن به میان می

بینیم، وارد برانگیز میعدالت، چالش اندازچشمن با سطح رفاه اقتصادی باال را از دانش آموزا

 .(Brighouse, 2004) شویممبحث عدالت آموزشی می
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عهده  بر اجتماعی پایدار و جانبههمه عدالت پیشرفت در را نقش نیترمهم تربیتی عدالت رعایت

ی کمی و جنبهاز دو  توانیمربیتی ، به موضوع عدالت تطرفازیک .(Afrogh, 2007) دارد

 عمومی و رسمی تربیت به دسترسی فرصت برابری مقتضی کمّی، بعد در کیفی نگاه کرد. عدالت

 .۱باشند داشته دسترسی عمومی و رسمی از تربیت حدنصابی به که حق دارند همگان و است

 حقوق جهانی میثاق بیست مادة و اساسی قانون سوم و چهل و نهم و بیست اصول همچنین

 کنار در مادری و محلی زبان آموزش از برخورداری حق بر، اساسی نیز قانون پانزدهم اصل کودک،

 دارد. اشاره تربیتی عدالت کیفی اصل جنبة به ویژگی این .کندیم تأکید فارسی زبان آموزش

ی حت و خانوادگی و فرهنگی فردی، یهاتفاوت رعایت کیفی، بعد در تربیتی عدالت معنی

 ارائه نیازهایش با متناسب فرد هر به تربیت، که صورت این به است. تربیت جریان در جغرافیایی

 از بعد این .ابدییم آشکارتری مصداق ویژه تربیتی نیازهای با مورد کودکان در موضوع این شود.

 شودیم مالحظه نیز (میرمستقیغ )مستقیم و تیباترب اساسی قانون مرتبط مواد در عدالت

(EslamiHarandi & et al, 2018).  ،ت پرشتاب اقتصادی و اجتماعی، التحواز طرف دیگر

 ساخته است، ریناپذحات آموزشی را اجتنابالارتباطی در دهه گذشته، اص یهایفناور ویژهبه

امروزه شود. آموزشی دیده می یهاشوق ایجاد تغییر و تحول در بیشتر نظام کهیطوربه

ی هاو چالش یفرا سازمانی ملی هاو چالشی فراملیتی هاچالشبا ما وپرورش آموزش

و  و ناکارآمدی کهنه هاروشو  هابرنامه نظیر حاکمیت نظام اداری متمرکز سنتی، یسازماندرون

امر نشان از  نیا که( Safi, 2015) باشدیم روروبهو نامطلوب  وجود فضاهای آموزشی فرسوده

زمان با تحول در بهسازی آموزش، هم یهابرنامهاست.  وپرورشوزشآمی در زمینه عدالتیب نوعی

آموزان در نمندسازی معلم و کیفیت فرایند تعامل او با دانشادرسی به تو یهامحتوا و برنامه

تحول در نظام  .(SarkarArani, 2010) دهندفرایند تدریس توجه بیشتری نشان می

و راهبردهای مختلفی  هااستیس تاکنون .است ریناپذاجتنابکنونی ضرورتی  وپرورشآموزش

نظام  ازآنجاکه نبوده است. زیآمتیموفقکه چندان  شدهگرفتهنظام به کار  نیدر ابرای تحول 

ی هایژگیوآن دارای  النیالتحصفارغی بوده و دیو تقلموجود؛ کهنه، وارداتی  وپرورشآموزش

                                                

 .دهدینم رخ زمانی برهة یک در همگانی لکن پوشش .دارد اشاره تربیتی حقوق در تساوی این بر نیز بشر حقوق اعالمیة هفت مادة.  ۱

 خاص زمانی مقطع در نه دهدمی رخ ی زمانیهادوره طی یعنی است. یدرزمان یعموم و رسمی تربیت همگانی پوشش بلکه
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برای دستیابی به اهدافی  وپرورشموزشآبنایی در تی مورد انتظار نیستند، تحول زیرشخصی

 است شدهیطراح ۱4۰4 اندازچشمدستیابی به  تیدرنهاو عدالت تربیتی ایجاد  ازجمله

(Dehghani & BagheryanFar, 2018). 

است، ولی در کشورهای دیگر از  منتشرشده ۱۳۹۰سند تحول بنیادین در سال  اگرچه

شته و تحقیقاتی در این زمینه صورت گرفته است. قبل دغدغه تحول و اثرات آن وجود دا هاسال

از مدرسه برای ایجاد جامعه نو استفاده کرد ویکی از  توانیمدریافت  Counts (1934) مثالً

 به Hutchins (1963) ی جامعه جدید است.هابحرانو تشخیص  لیتسه وظایف مهم مدرسه،

هان، منظم و قانونمند است و باید ی تربیتی پرداخت و عقیده داشت که جهادستورالعملبررسی 

عدالت »طلبانه در کتاب پرداز لیبرالیسم مساواترالز، نظریهبه تغییرات هم اهمیت داد. جان

های الزم برای تحقق برابری بینیکه ممکن است، پیش آنجاتا »کند بیان می« همچون انصاف

. (Rawls, 2004)« گردد باید فراهم وپرورشآموزشها در انواع گوناگون منصفانه فرصت

بهبود مدرسه و عدالت  ؛OECD (2015) ۱سیاست آموزشی اندازچشمهمچنین بر اساس گزارش 

. در ایران نیز از تاریخ روندیمو کیفیت آموزشی از اهداف اصلی اصالحات آموزشی به شمار 

ن، ، نظرات فراوانی توسط مسئوال۱۳۸۹سند تحول در سال  سینوشیپانتشار اولین نسخه 

 است افتهیانتشارنقد، گزارش، سخنرانی، مصاحبه و مقاله  صورتبهپژوهشگران و اندیشمندان 

(ZareAbdollahi & et al, 2019) .های صورت گرفته در ایران در حوزه با توجه به پژوهش

ها و تمرکز بر بعد خاصی از عدالت تربیتی پژوهش تیجامععدم توجهقابلعدالت تربیتی، نکته 

و عدم توجه کافی به تمام ابعاد عدالت آموزشی و  (Bagheri, 2010) یخصوصن مدارس همچو

 است. وپرورشآموزشی سند تحول بنیادین نظام هاتیمأمورتربیتی متناسب با بیانیه، اهداف و 

چنانچه  وپرورشآموزشاظهار داشت در نظام  توانیم شدهمطرحبه موارد  با توجهبنابراین 

 این امر برخوردار گردندمناطق از آموزش و امکانات یکسان  و همهیجاد شود عدالت آموزشی ا

و مسلم با شناسایی مسائل  قدر. (Adham, 2018) یی جامعه خواهد شدو شکوفاباعث رشد 

در موفقیت  مؤثر و عوامل آموزشی و مراکز عدالت در مدارس مربوط به عدم رعایت مشکالت

ی به بخشتیفیو ک هایتوانمنددر توسعه  تیو تربامر تعلیم  اندرکاراندستبه  توانیها مآن

                                                
1. Education Policy Outlook 
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سال از ابالغ  ۸همچنین، با توجه به گذشت  رهنمودهای الزم را ارائه نمود. ی درسیهابرنامه

و  ستیآشکار نمدارس کشور  و درمختلف  در سطوحی مثبت آن امدهایپسند تحول بنیادین؛ 

بنابراین، با توجه به اهمیت  ی با ابهام مواجه هستند.وعنبه تیو تربتعلیم  اندرکاراندست شتریب

بررسی میزان تحقق عدالت  ، این پژوهش بهدر راستای ترمیم شکاف مطالعاتی موجود موضوع و

آموزشی و تربیتی در مدارس استان کردستان که یکی از اهداف اصلی سند تحول بنیادین نظام 

 پردازد.؛ میاست وپرورشآموزش

 و پیشینه پژوهشمبانی نظری 

بحثی تجریدی،  باورند که بحث عدالت در سرشت خود نیبر اپردازان حوزه عدالت نظریه

همراه بوده است. این تنوع  اختالف نظرهاها و همیشه با تنوع دیدگاهتحلیلی و نظری است و 

ن های فردی، خانوادگی، ابعاد کالشود که عدالت در تمامی جنبهاز آن بعد دیده می خصوصاً 

های درگیر، در حقوق و قضا، در فلسفه و سیاست و غیره حضور و اجتماعی و نهادها و سازمان

های عدالت از این واقعیت پرده کاوش در محتوای نظریه. (Vaezi, 2009) بروز جدی دارد

پایه و اساس اصول عدالت  صورتبهها بر عنصری خاص که هر یک از این نظریه داردیبرم

. برای ادکردی ۱های بنیادین و نهاییارزش عنوانبه هاآنتوان از اند که میدهخویش پای فشر

های کالسیک و آزادی خواهان معاصر، آزادی ارزش بنیادین و محور اصلی مثال از نگاه لیبرال

عنصر  طورمعمولبهها دهد. از سوی دیگر در نگرش سوسیالیستجامعه مطلوب را تشکیل می

ای به نظر بر چنین زمینه .(Farrelly, 2007)  نیاز، ارزشی بنیادین است سئلهم ویژهبهبرابری و 

عدالت درک معین و مشخصی را از نظام ایدئال هنجارهای اجتماعی  ای دربارهرسد هر نظریهمی

منتقدان تخیلی و یا حتی ناعادالنه و ظالمانه  از نظرگذارد. این نظام ممکن است به نمایش می

ایدئال را  -شود، تئوری مدافع آن نظام تا جایی که یک نظام ایدئال معرفی می معرفی شود ولی

عدالت در پی ایجاد نظامی ایدئال برای به زیستن  نظریهعدالت خواند؛ بنابراین  نظریهتوان می

توان گفت که بهزیستی در سطح زندگی فردی و جمعی، متضمن مفهومی از عدالت هستند. می

 .(Khanifar & et al, 2010) است

                                                
1. Ultimate value  
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درباره چیستی و مفهوم  شدهارائههای نظری رغم تنوع دیدگاهعلی ،Eftekhari (2009)به باور 

 ی کرد.بنددستهبدین شرح  بارهنیدرااصلی را  توان چندین دیدگاهعدالت، می

در سنت کالسیک، عدالت همچون التزام به عمل در چارچوب  :گرایانعدالت و تکلیف

، پنداشته شده است که این چارچوب نزد اندیشمندان مختلف به قانون، شدهتهرفیپذهنجارهای 

 صنف تعبیر شده است. و باورهای اخالقی، ضوابط طبقه

 پیروان نهضت روشنگری در مقام نقد درک آسمانی عدالت به اصل :گراییفایدهعدالت و 

ی درک عدالت، همچون مفهوم راهنما ۲«منفعت»از  تیدرنهاتمسک جسته و  ۱«فردگرایی»

استوار بوده و از انطباق رفتار با منافع پدید « عدالت بر منافع»اند و در این اصل که سخن گفته

 دارند. نظراتفاقآید، می

 ۳«جماعت»گروهی از متفکران همچون اسپنسر بر این باورند که مصلحت : عدالت و سوسیالیسم

بتواند بین منافع افراد جمع نماید و نوعی  آنچهایشان هر  زعمبهبر کلیه مصالح برتری دارد. 

و لذا جوهره  4ییهمگراهنر عدالت ایجاد همین  دیگرعبارتبههماهنگی ایجاد کند، اولویت دارد. 

 و خروج از تعارض است. ییهمگراعدالت، ایجاد 

ظهور یافته و امکان تحقق دارد از سوی  ۵«برابری»این ایده که عدالت در  :عدالت و مساوات

ها را از یکدیگر آن آنچهاست.  شدهمطرح -مارکسیستی ویژهبه –وسیعی از اندیشمندان  طیف

های افراطی تا متعادل در باب سازد، عمق و گستره برابری است که به طرح دیدگاهمتمایز می

 برابری منجر شده است.

کران تعاریفی است که در سنت اسالمی و توسط متف ازجمله :عدالت همچون حق و حقانیت

توان به استنباطی اشاره کرد که عدالت را به اعطای حق و یا ، میشدهجیتروو  دییتأمسلمان 

 اند.تحصیل آن بر اساس حقانیت تعریف کرده

                                                
1. Individualism 

2. Interest 
3. Community 

4. Integration 

5. Equality 
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تحولی در نظریه عدالت پدید آورد. او با  ۱۹7۱در « ۱جان رالز»انتشار کتاب  :عدالت و انصاف

مثابه جوهره به ۳«تعادل»را پشت سرنهاده و از  ییگرافایدهمرزهای  ۲«عدالت انصافی»طرح ایده 

های متعارض افراد ایجادشده و از این طریق همه نماید. تعادل در فضای خواستهعدالت یاد می

آید که با همه رفتارهای یکسان نظامی پدید می ترتیباینبهکند و گونه از نابرابری را نفی می

 دارد.

ی که تعلیم و تربیت ممکن است بر آینده، اهداف و ریتأثاز  اندیشمندان بر این باورند فارغ

های اجتماعی انسان داشته باشد، خود نیز دارای ارزش ذاتی است. شاخص توسعه سایر زمینه

های مالک بر اساس، بلکه هاآندرآمد سرانه  بر اساس تنهانه، کشورها را 4انسانی سازمان ملل

کند. با توجه به این امر، تعلیم و تربیت یک فرد بندی میوضعیت سالمت و تعلیم و تربیت رتبه

شود. با توجه به اهمیت ذاتی تعلیم و تربیت، در اجتماع، دارایی ارزشمندی برای او محسوب می

ای برخوردار است و نیازمند آن است که ابعاد مختلف آن بالطبع توزیع آن نیز از اهمیت ویژه

ی ریگشکلاهمیت این امر منجر به  .(Vandenberghe, 2010) مورد تحلیل قرار گیرد دقتبه

درباره موضوع عدالت  توجهقابلشود. نکته مهم و به نام عدالت تربیتی می زیبرانگچالشمبحثی 

روح حاکم بر تعلیم و  عنوانبهموضوع آموزش و هم  عنوانبهتربیتی آن است که عدالت باید هم 

گیری تربیت به روند شکل معموالًپردازان آموزشی که هقرار گیرد ولی نظری موردتوجهتربیت 

فرایندهای آموزشی را از جهت  کنند، محتوا، روش،می توجههای آموزشی رسمی و ساختار نظام

یک اولویت  عنوانبهدهند و کمتر به عدالت قرار می لیوتحلهیتجزها مورد نوع و میزان تبعیض

های اگر بحث عدالت تربیتی را محدود به محیط .(AlamoalHoda, 2011) پردازندآموزشی می

موقعیت، منابع و امکاناتی که  -۱: اندلیدختوان گفت سه دسته عوامل در آن آموزشی کنیم، می

شود همانند معلم، منابع اولیه، برنامه درسی، از طرف مسئوالن نظام آموزشی تدارک دیده می

شود مانند آموزان وارد محیط آموزشی میهایی که از طرف دانشویژگی -۲محیط آموزشی

های نامحسوس که ویژگی -۳ آموزانزمینه اقتصادی، فرهنگی و موقعیت اجتماعی دانش

                                                
1. John Rawls 
2. Justice as Fairness 

3. Equilibrium 

4. United Nations Human Development Index (HDI)  
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آید همانند نوع برخورد معلمان با کودکان، برخورد متقابل همه این عوامل به وجود می جهیدرنت

حث عدالت تربیتی را در محدوده اگر ب .(Anderson, 2007) آموزان با یکدیگرنوع برخورد دانش

در ادامه به قرار دهیم که  یموردبررسآن را  توانیمکالس درس در نظر بگیریم، از پنج نگرش می

 آن اشاره خواهیم کرد؛

: در این دیدگاه معلم باید زمان و توجه برابری برای همه دانش ۱عدالت تربیتی دموکراتیک

به توجه بیشتری نیاز دارند، تا چه  هاآناز  کیدامک کهنیااز  نظرصرفآموزان مصروف کند، 

 خود از قوت و یا ضعف برخوردارند.   یهایهمکالساندازه نسبت به سایر 

گر توجه بیشتری الشآموزان تمعلم در این دیدگاه به دانش :۲گرایانهاخالقعدالت تربیتی 

کند. در این دیدگاه ارائه میکند و به دانش آموزان کم فعالیت توجه و تشویق کمتری مبذول می

این  گیرد و طبق یک قرارداد نانوشتهاخالقی در نظر می یاجامعه عنوانبهمعلم، کالس درس را 

به  یهرکسمعلم وابسته به عملکرد شما دانش آموزان است و  عنوانبهشعار را که عملکرد من 

گردد. در این دیدگاه به نصیبش میاین قرارداد پایبند بوده و به آن احترام بگذارد، سود بیشتری 

 شود. مفهوم تالش در کالس درس بیشتر از مفهوم پیشرفت توجه می

بعضی از دانش آموزان از امتیازات کمتری نسبت به  ازآنجاکه :۳عدالت تربیتی انسانی حداقلی

در  کند معلماند. عدالت انسانی حکم میبرخوردار بوده درگذشتههایشان استعدادها و قابلیت

ها مبذول نماید اما گنجاندن مفهوم حداقلی به آن معناست که کالس درس توجه بیشتری به آن

 یهاهیپاگیرد که در خانواده و یا تعلق می یآموزاندانشتوجه بیشتر از طرف معلم فقط به 

از تر که به لحاظ ژنتیکی پایین یآموزاندانشنه  اندقرارگرفته یلطفکمتر مدرسه مورد پایین

 باشند. سطح معمول می

رود که معلم تمام در این دیدگاه عدالتی از معلم انتظار می :4عدالت انسانی تربیتی حداکثری

 صینقاکند را سعی نماید جبران کند که شامل با خود حمل می درگذشتهکمبودهایی که 

 شود.ژنتیکی نیز می

                                                
1. Democratic educational justice 
2. Moralistic educational justice 

3. Weak humane educational justice 

4. Strong humane educational justice 
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و کل فرایند برخورداری از امکانات که در کالس درس  دارند اعتقاد باوران دهیفا :۱سودگرایی

آموزشی، حالت رقابتی وجود دارد، به شرطی که عرصه این رقابت به روی همگان به یک اندازه 

 یآموزاندانششود و تنها به باز باشد. در این صورت توجه معلم نیز نوعی پاداش محسوب می

دالت تربیتی و ارائه امکانات گیرد که فعالیت بهتری دارند. در این صورت برقراری عتعلق می

توزیع گردد و هم توزیع جبرانی و  یساالرستهیشااستحقاقی و  صورتبهتواند آموزشی هم می

تواند مالک عمل باشد و هم توزیع برابر امکانات آموزشی. مفهوم استحقاق گونه ترمیمی می

 کهیدرحالسایرین دارند  تواند به نفع افرادی باشد که تالش بیشتری نسبت بهعدالت تربیتی می

خواهد بود که از معلولیت و یا پیشرفت تحصیلی  یآموزاندانشعدالت تربیتی ترمیمی به نفع 

 .(Gutek, 2007) تری برخوردارندپایین

عدالت تربیتی، نگاه اقتصادی  مسئلهپردازان تعلیم و تربیت به نظریه موردتوجهیکی از نکات 

آموزان و سطح زمینه اقتصادی خانوادگی دانش .(Marzooghi, 2015) به این مقوله است هاآن

آموزان بر تعلیم و تربیت درآمد آنان عالوه بر تعیین منزلت اجتماعی، بر میزان دسترسی دانش

در بدو ورود به نظام آموزش رسمی به سبب  کهیدرحالگذارد، می ریتأثدر سطوح مختلف 

آموزان با سطوح مختلف نهاده ابرابری در میان دانش، پایه نذکرشدههای ها و تفاوتمحرومیت

های ها در تخصیص منابع مالی به امر تعلیم و تربیت میان طبقهشود. از سوی دیگر دولتمی

اند. برابری مطلق در امر توزیع همیشه موفق نبوده و با مختلف اجتماعی با چالش مواجه بوده

ر نبود معیارهای عینی و دقیق برای شناسایی مشکالتی در عمل مواجه بوده است از سوی دیگ

مبحث عدالت تربیتی در  کهطوریبهآید. می حساببهمشکالت تخصیص منابع  ازجملهها تفاوت

است. زیرا وجود اقوام مختلف در این کشورها  شدهلیتبدسیاسی  یامسئلهبیشتر کشورها به 

 سیاسی هموار کرده است یامسئلهعدالت تربیتی به  مسئلهزمینه را برای سوق دادن 

(Watson, 2006). به بحث عدالت تربیتی و نگاه اقتصادی  اقتصادداناندلیل ورود  نیبه ا

هشتاد و نود امری بدیهی بوده و  پردازان تعلیم و تربیت به بحث عدالت تربیتی در دههنظریه

 باشد.می مشاهدهقابلهایی از آن نیز ریشه

                                                
1. Utilitarianism  
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در داخل و خارج از کشور تحقیقات و اسناد باالدستی فراوانی اجرا  دهدیمنشان  پیشینه موضوع

 :شودیماشاره  هاآنبه برخی از  خالصه صورتبه ،۱جدول در  که شدهنیتدوو 

 پیشینه یبندجمع. 1 جدول

 موضوع سال پژوهشگران ردیف

 ۲۰۰۳ گریفث ۱
کانات آموزشی ام یعباز توزآن را بر نوع  ریتأثوجود تفاوت بین یادگیرندگان و 

عدالت  ییهنظرهای پیش روی هر ترین چالشگردد که یکی از بزرگیادآور می
 .آموزشی است

 ۲۰۰۳ لوند ۲

متحده و انگلیس را یاالتابحث تعلیم و تربیت چند فرهنگی در کشورهای 
کند که در عرصه عمل و در بحث تعلیم و دهد و اشاره میی قرار میموردبررس

ی امکان برقراری کامل عدالت بدون دانش آموزان دشوار و تربیت چند فرهنگ
 رسد.بعید به نظر می

 دهد.جامعه یونان از عدالت اجتماعی و برابری حمایت کرده و آن را ارتقاء می ۲۰۰7 سایتی ۳

 ۲۰۰۹ کاردان 4
تواند ابزاری منسجم و می (شبکه جهانی کامپیوتر)توجه به اهمیت راهبردی وب 

 یابی به عدالت آموزشی باشد.مهم برای دست

۵ 
نجفی و 

 احمدی
۲۰۱۲ 

باشند و عملکرد مدارس خصوصی با معیارهای تالش و نیاز در تناقض می
که  شدهارائهپیشنهادهایی در جهت کاهش اثرات ناعادالنه مدارس خصوصی 

توان به ارتقاء سطح کیفی آموزش در مدارس دولتی، انتخاب ها میآن ازجمله
های آموزان با عالیق و تواناییگوی دانشی که پاسخاگونهبهدرسی  محتوای کتاب

 متفاوت باشد؛ اشاره کرد.

6 
صفارحیدری و 

 حسین نژاد
۲۰۱4 

 بر اساسو  گراآرمانبا رویکردی  وپرورشآموزشسند تحول بنیادین نظام 
 سند در تحقق رونیازااست؛  شدهنیتدواز دین،  کیدئولوژیای از خوانش ازهیآم

به ماهیت رویکرد  سوکاز ی هاچالشیی است. این هاچالشعدالت آموزشی دارای 
 به .گرددیبرمنگاه محدود ایدئولوژیک به عدالت  به سوی دیگر، و ازیی گراآرمان
به انسان و  و تکثرگرا تحقق عدالت آموزشی نیازمند رویکردی معنوی دیآیمنظر 

 جامعه است.

7 
مرزوقی و 

 همکاران
۲۰۱6 

برنامه  و سندتحول بنیادین  سند ،سند تحولسناد تحول بنیادین )مبانی نظری ا
برنامه  و ساختار یشناختروشسه بخش مفهوم شناختی،  ( شاملدرسی ملی

 مضمون پایه هستند وسهیسدرسی ملی با 

 ۲۰۱۹ محمدی ۸

ی مفاهیم و احکام سند به تماممیزان آگاهی معلمان استان کردستان نسبت 
میانگین، پایین است که نمره آگاهی آنان نسبت به مفاهیم  طوربهیادین تحول بن

کمی بیشتر از آگاهی آنان نسبت به احکام بوده است اما میزان نگرش معلمان 
نسبت به مفاهیم و احکام سند تحول مثبت است و در مقایسه با نمرات 

ی، نتایج حاصله در بخش نگرش آگاهاز پرسشنامه سنجش  شدهکسب
 .استدیدگاه مطلوب اکثریت آنان نسبت به احکام و مفاهیم سند  دهندهننشا
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 روش پژوهش  

است.  ایتوسعه هدف، کاربردی از لحاظپیمایشی است و  -روش پژوهش کمی، از نوع توصیفی

معلمان و مدیران مدارس متوسطه اول و دوم استان کردستان  تمامی را تحقیق این آماری جامعه

 ۱۰۳۱7برابر با  ۱۳۹۸-۹۹در سال تحصیلی  وپرورشآموزشطبق آمار  ؛ کهدهندیمرا تشکیل 

( گانه ۱6ی حاکم بر مناطق )مناطق هاتفاوت. به دلیل وسیع بودن جامعه آماری و باشندیمنفر 

تعداد  استفاده گردید. «یاچندمرحله»ی اخوشهیری گنمونهپذیری آن، از روش یمتعمامکان  و

جمعیت،  تناسببهناحیه از هر به این شکل که  نفر بودند. ۳7۰ فرمول مورگان ها بر اساسنمونه

 پسرانه مدرسهچند  ومتوسطه اول و دوم  مدرسه دخترانهچند  روستایی؛ -جنسیت و شهری

و  معلمان یری تصادفی انتخاب و اطالعات از کلیه مدیران،گنمونه صورتبهمتوسطه اول و دوم 

ها به شرح جدول زیر ی نمونهشناخت تیجمعهای ویژگی ی گردید.رآوجمعیان این مدارس مرب

 است:

 های دموگرافیک جامعه آماری. ویژگی۲جدول   

 فراوانی سن  فراوانی جنسیت
سطح 

 تحصیالت
 فراوانی

 وضعیت
 مدارس

 فراوانی
مقطع 
ی تحصیل

 مدارس

 فراوانی

 مرد
۱۰۵ 

(۸/4۹)  
 

تا  ۲۵
۲۹  

۱۸ 
(۸/7)  

پلمیدفوق  
۲4 

(4/۱۱)  
یشهر  

۱۵۳ 
(۵/7۲)  

 متوسطه
 اول

۹۳ 
(۱/44)  

 زن
۱۰6 

(۲/۵۰)  
 

تا  ۳۰
۳4  

۵۱ 
(۲۲)  

 لیسانس
۱۲4 

(۸/۵۸)  
یروستای  

۵۸ 
(۵/۲7)  

 متوسطه
 دوم

۱۱۸ 
(۹/۵۵)  

   
تا  ۳۵

۳۹  

6۸ 
(۳/۲۹)  

سسانیلفوق  
47 

(۳/۲۲)  
  

  

تا  4۰   
44  

۳۵ 
(۱/۱۵)  

 دکترا
۱6 

(6/7)  
  

  

تا  4۵   
4۹  

۲6 
(۲/۱۱)  

  
    

   
ا ت ۵۰

۵4  

۲۸ 
(۱/۱۲)  

  
    

 درصد( ۱۰۰) ۲۱۱ جمع

 

از راهکارها و  سؤاالتساخته بود. برای طراحی نامه محققها پرسشابزار گردآوری داده

و ادبیات موضوع کمک گرفته شد.  وپرورشآموزشعملیاتی سند تحول بنیادین  یهاهدف

ای تحت عناوین خیلی نج رتبهبا مقیاس پ سؤاالتی است. انهیگز ۵ سؤال ۲۲نامه دارای پرسش
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 سؤالکم، کم، تا حدی، زیاد و خیلی زیاد و با احتساب نمراتی به ترتیب از یک تا پنج برای هر 

زیاد حرکت کنیم  ریمقاد طرفبهاز مقادیر کم  هرقدرگذاری شده است. در این طیف ارزش

ان کردستان است. دستیابی به عدالت تربیتی و آموزشی در مدارس متوسطه است دهندهنشان

 ها گردید.آوری داده)روایی و پایایی( و اصالح پرسشنامه، اقدام به جمع آزمونپیشپس از انجام 

پرسشنامه قبل از اجرا )با نظرات متخصصین و آزمون آلفای کرونباخ( بررسی و  روایی و پایایی

های کردستان دانشگاه علوم تربیتی نظرانصاحبنامه از اصالح گردید. برای بررسی روایی پرسش

نفر از اساتید قرار  ۵در اختیار  سؤاالتمدیریت آموزشی استفاده گردید.  ازجملهو فرهنگیان 

نامه نهایی، آماده گردید. همچنین برای بررسی که بعد از انجام اصالحات جزئی پرسش گرفت

ها را تکمیل نامهنفر پرسش ۵4ها تحویل داده شد. نفر از نمونه 6۰پایایی، در ابتدا، پرسشنامه به 

 هاپایایی پرسشنامه ۱کرونباخ آلفای و روش spss افزارنرم وسیلهبه ؛ کهنموده و عودت دادند

و تائید  قبولقابلپایایی دهنده نشان(، ۸۱/۰) آمدهدستبه کرونباخ یآلفا زانیممحاسبه گردید. 

 ۲4۲، شدهارسالپرسشنامه  ۳7۰علیرغم پیگیری زیاد، به دلیل بیماری کرونا، از  شده است.

کامل و برای  هاآنمورد از  ۲۱۱نامه در دو مرحله دریافت گردید، که از این تعداد، پرسش

 در نظر گرفته شد. وتحلیلتجزیه

صورت گرفت. در سطح  ۳استنباطی و ۲ی پژوهش در دو سطح توصیفیهاداده لیوتحلهیتجز

یی نظیر میانگین، انحراف معیار، جداول متقاطع و نمودار توزیع فراوانی هاشاخصتوصیفی از 

کرونباخ  آلفای ضریب زا سؤاالت درونی پایایی تعیین استفاده شد. در بخش آمار استنباطی، برای

واریانس  تحلیل و 4از آزمون تی نیز شدهبندیگروه متغیرهای در هانیانگیم مقایسه برای و

 از تحقیق بودن متغیرهای بررسی نرمال گردید. همچنین برای استفاده کیناپارامتر و پارامتریک

 استفاده شد. 6ویلک -و شاپیرو ۵اسمیرنوف -کولموگروف هایآزمون

                                                
1. Cronbach Alpha 

2. Descriptive Statistical 

3. Inferential Analysis 
4. One sample T-Test 

5. Kolmogorov- Smirnov 

6. Shapiro- Wilk 
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 پژوهش هاییافته

 نامههای مربوط به پرسشتوصیف داده

 ؛ کهه استساخته استفاده شدنامه محققاز روش کمی و ابزار پرسش؛ سؤاالتبرای پاسخ به 

گردید.  لیوتحلهیتجز، شدهآوریجمعهای ، دادهیاتک نمونهآزمون تی آمار توصیفی و  وسیلهبه

 ت، توصیف شده است.سؤاالراستای پاسخ به نامه در های حاصل از پرسشدر این قسمت داده

برای  یسؤاالتهای عدالت آموزشی و تربیتی از مؤلفه هرکدامکه گفته شد، برای  گونههمان

ها ها و وارد نمودن دادهنامهآوری پرسشنامه تنظیم گردید. بعد از جمعدر پرسش هاآنسنجش 

 ؛ کهگردید ۲گذاری مجددو کد ۱جمع ؤلفهمربوط به هر م سؤاالت ،۲۳ویرایش  SPSSافزار به نرم

 .ها و نمودارهای زیر ذکر خواهد شددر جدول هاآن نتایج

 میزان تحقق عدالت تربیتی و آموزشی یهامؤلفه پاسخ از حاصل جینتا .3جدول 

  ردیف
 هامؤلفه 

 هادرصد پاسخ
انحراف  میانگین

خیلی  استاندارد
تا  کم کم

خیلی  زیاد حدی
 زیاد

 67۰/۰ ۵۵/۳ ۳/4 7/۵۱ 4/۳۸ 7/۵ ۰/۰ هوشمندانه نوین یهایفناور 1

۲ 
فضاهای تربیتی  یسازمتناسب

 با نیازهای ویژه
۰/۰ ۰/۱ 4/۲۱ 7/۵۱ ۹/۲۵ ۰۲/4 7۱7/۰ 

3 
رفاه  نیتأمجبران خدمات و 

 معلمان
۳/۱۳ ۳/۳۰ ۲/۳۲ ۱/۱7 ۱/7 74/۲ ۱۰۹/۱ 

4 
 یهاطیمحبه  یبخشتنوع

 یادگیری
۸/۳ ۲/۱۵ 6/۵۲ 7/۲۲ 7/۵ ۱۱/۳ ۸6۵/۰ 

۵ 
برخورداری دانش آموزان از 

تعلیم و تربیت  یهافرصت

 و عادالنه یفیتباک

۰/۰ ۱/7 6/6۱ ۳/۳۱ ۰/۰ ۲4/۳ ۵7۲/۰ 

مندی مدارس استان کردستان میزان بهرهدرصد  7/۵۱ دهد،یم نشان جدول گونه که همان

سازی فضاهای فیزیکی، هوشمندانه نوین در تعلیم و تربیت رسمی و متناسب یهایفناوراز 

 ادیرا ز های جنسیتی دانش آموزان استان کردستانآموزشی و تربیتی با نیازهای ویژه و تفاوت

                                                

1. Compute 

2. Recode 
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و  رفاه معلمان ینتأمجبران خدمات و موجود  تیوضع درصد ۲/۳۲همچنین نمودند.  فیتوص

تا حدی،  را در فرایند تعلیم و تربیت رسمی های یادگیریطبه محی یبخشتنوعدرصد  6/۵۲

اول  متوسطهدرصد تا حدی، وضعیت برخورداری دانش آموزان  6/6۱و سرانجام  نمودند. فیتوص

 و عادالنه را توصیف نمودند.  یفیتباکتعلیم و تربیت  یهافرصتو دوم استان کردستان از 

 نرمال بودن متغیرها

سازی و پاالیش الزم در خصوص در ابتدا پاک هامؤلفهانجام تحلیل  در این تحقیق، قبل از

و  ۱ها مقدار کشیدگیسؤاالت بدون پاسخ انجام شد. سپس برای بررسی نرمال بودن داده

 ۲و مقدار چولگی از  7سؤاالت بررسی گردید، خروجی نشان داد، مقدار کشیدگی از  ۲چولگی

اسمیرنوف و  -هاست. همچنین مقدار کولموگروفکه حاکی از نرمال بودن داده کمتر است؛

 Error! Reference source notآن در  جینتا که ویلک سؤاالت معنادار بودند؛ -شاپیرو

found. یدر سطح آلفا یطور آرمانها بهشاخص نیا یآمار یداریمعن. است آمده 

 سطحتوجه به  با نیبنابرا .است یریاز نرمال بودن تک متغ یتخط انگریب 

و  بودهپژوهش نرمال  یرهایگفت متغ توانیم ،شدهاشارهدر دو آزمون آمده دستبه یداریمعن

 .کرد استفاده کیپارامتر یهااز آزمون توانیمهم سؤاالت  یبررس یبرا

 وزشیعدالت تربیتی و آم یرهایمتغ بودن نرمال آزمون. 4جدول 

 ردیف
 

 سازه

 ویلک -شاپیرو اسمیرنوف -کولموگروف

درجه  آماره
 آزادی

سطح 
درجه  آماره داریمعنی

 آزادی
سطح 

 داریمعنی

1 
عدالت تربیتی و 

 47۶/۰ ۲1۰ 993/۰ ۲۰۰/۰ ۲۰8 ۰۵3/۰ آموزشی

 

عملیاتی سند تحول  یهاهدفمیزان تحقق عدالت آموزشی و تربیتی بر اساس راهبردها و 

 .در مدارس متوسطه اول و دوم استان کردستان وپرورشآموزشن بنیادی

                                                
1. Kurtosis 

2. Skewness 
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ها برای یک ت پژوهش از آزمون برابری میانگینسؤاالکه بیان شد، برای پاسخ به  طورهمان

با توجه به مقادیر آزمون تی و  دهدیم( استفاده گردید. نتایج نشان یاتک نمونهنمونه )تی 

 یسازمتناسبهوشمندانه نوین،  هاییفناور؛ یهالفهمؤ( ۰۵/۰داری )کمتر از سطوح معنی

 هاییطمحبه  یبخشتنوعرفاه معلمان،  ینتأمفضاهای تربیتی با نیازهای ویژه، جبران خدمات و 

و عادالنه با سطح  یفیتباکتعلیم و تربیت  یهافرصتیادگیری و برخورداری دانش آموزان از 

ی دارای تفاوت معنادار با موردبررسهای نمونه ینتوان ادعا نمود میانگدرصد می ۹۵اطمینان 

تر بودن باشند. از طرف دیگر، با توجه به کوچکمیانگین فرضی جامعه )مقدار مرجع( می

هوشمندانه نوین،  هاییفناور از یربه غی یا وضع موجود )موردبررسمیانگین نمونه 

شود لوب جامعه، نتیجه گرفته میفضاهای تربیتی با نیازهای ویژه( از میانگین مط یسازمتناسب

معناداری کمتر از حد متوسط و مورد انتظار  طوربهها که در اکثر موارد میزان تحقق این مؤلفه

 د.باشدر مدارس متوسطه اول و دوم استان کردستان می

 تربیتی, سنجش میزان تحقق عدالت آموزشی یبرا یانمونه تک یت آزمون از حاصل جینتا. ۵جدول 

 رمتغی
اندازه 

 نمونه

مقدار 

 1مرجع
 میانگین

مقدار 

 تی

سطح 

 داریمعنی

اختالف 

 میانگین

 -۸۲/۰ ۰۰۰/۰ 6۹7/76 ۸۲/۱۵ ۱۵ ۲۱۱ هوشمندانه نوین یهایفناور

فضاهای تربیتی  یسازمتناسب

 با نیازهای ویژه
۲۱۱ ۱۸ ۱۳/۲۲ ۱77/7۰ ۰۰۰/۰ ۱۳/4- 

رفاه  نیتأمجبران خدمات و 

 معلمان
۲۱۱ 6 ۰۹/۵ ۲۰7/۳۵ ۰۰۰/۰ ۹۹۱/۰ 

 یهاطیمحبه  یبخشتنوع

 یادگیری
۲۱۱ 6 74۹/۵ ۰۸۹/۵۰ ۰۰۰/۰ ۲۵۱/۰ 

برخورداری دانش آموزان از 

تعلیم و تربیت  یهافرصت

 و عادالنه تیفیباک

۲۱۱ ۲۱ ۸۱/۱۹ 747/7۹ ۰۰۰/۰ ۱۹/۱ 

)میزان عدالت  هامؤلفهجمع 

 آموزشی و تربیتی(
۲۱۱ 66 ۵۹/6۵ ۹۲۹/۱۰4 ۰۰۰/۰ 4۰۱/۰ 

                                                

آن  سؤاالت، تعداد Spssافزار مربوط به هر بعد از طریق نرم سؤاالتعدد مرجع به این شکل محاسبه گردید، بعد از جمع کردن  ۱.

 نامه( گردیدپرسش سؤاالت)گزینه متوسط در طیف  ۳بعد، ضربدر عدد 
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 گیرییجهنتو بحث 

 .است جامعه بقای عامل ینوعبه و اسالمی نظام در اجتماعی و اخالقی ارزش نیتریاساس عدالت؛

 تمامی و باشد تجلی داشته اجتماعی حیات شئون و هاجنبه تمامی در باید اساس، این بر

تحقق سنجش میزان  باهدفاین پژوهش  .کنند حرکت آن راستای در اجتماعی یسازوکارها

عملیاتی سند تحول بنیادین  یهاهدفلت آموزشی و تربیتی بر اساس راهبردها و عدا

 تکانجام شد. نتایج آزمون تی  در مدارس متوسطه اول و دوم استان کردستان؛ وپرورشآموزش

بر اساس نظر معلمان و مدیران مدارس متوسطه اول و دوم استان کردستان، نشان داد؛  یانمونه

« تا حدی» ی هوشمندانه نوین در تعلیم و تربیت رسمیهایفناورن از مدارس استان کردستا

جنسیتی  یهاتفاوتفضاهای فیزیکی، آموزشی و تربیتی با نیازهای ویژه و هستند.  مندبهره

اما میزان جبران خدمات  شده است. یسازمتناسب« در حد زیاد»دانش آموزان استان کردستان 

یادگیری در  یهاطیمحبه  یبخشتنوعتوسطه اول و دوم و رفاه معلمان در مدارس م نیتأمو 

و برخورداری دانش آموزان  فرایند تعلیم و تربیت رسمی متوسطه اول و دوم استان کردستان 

ارزیابی شده « کم»و عادالنه در حد  تیفیباکتعلیم و تربیت  یهافرصتمدارس متوسطه از 

 است.

( که کمتر از میانگین مورد ۵۹/6۵) هامؤلفهجمع  هآمددستبهبنابراین با توجه به میانگین 

عملیاتی سند تحول  یهاهدفو تربیتی بر اساس راهبردها و انتظار است، عدالت آموزشی 

به میزان کمی محقق  در مدارس متوسطه اول و دوم استان کردستان وپرورشآموزشبنیادین 

 یهامؤلفهن وضع موجود اکثر تر بودن میانگیبا توجه به کوچک دیگربیانبهشده است. 

شود که میزان تحقق عدالت آموزشی و از میانگین مطلوب جامعه، نتیجه گرفته می یموردبررس

معناداری کمتر از حد متوسط و  طوربه وپرورشآموزشتربیتی بر اساس سند تحول بنیادین 

 باشد. مورد انتظار در مدارس متوسطه اول و دوم استان کردستان می

گیری قترار و نتیجته موردبحتثپتژوهش،  ستؤاالتبته تفکیتک  آمدهدستتبهامه، نتایج در اد

 گیرد.می

ی هوشمندانه نوین در هایفناوری مدارس استان کردستان از مندبهرهاول؛ میزان  سؤال

درصد از پاسخگویان میزان  7/۵۱تعلیم و تربیت رسمی چه اندازه است؟ نتایج نشان داد که 
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 راهوشمندانه نوین در تعلیم و تربیت رسمی  یهایفناوراستان کردستان از مدارس  یمندبهره

 و رسمی تربیت تعمیم و گسترش برای موجود یهاتیظرف از توصیف نمودند. یکی« تا حدی»

 به تواندیم که دارد ییهاتیقابل جدید فناوری این .است و ارتباطات اطالعات فناوری عمومی

 برقرار تیباترب فناوری این که نسبتی البته رساند. یاری عمومی ورسمی  تربیت گسترش و توسعه

 .داشت تربیت نوع از کارکردی انتظار فناوری این از توانینم زیرا .نیست تساوی نسبت کندیم

 در رو تعامل بر اساساً  که عمومی، و رسمی تربیت گستردة و بستر وسیع در توانیم را فناوری این

 حد در هم آن گرفت، کار به زدیخیبرم تعاملی یهاتیموقع از دارد و یدتأک متربی و مربی روی

هوشمندانه نوین  یهایفناورکیفیت فرایند تعلیم و تربیت با استفاده از  .هدف مثابهبه نه روش

. امروزه توسعه ضریب نفوذ شبکه ملی اطالعات و ارتباطات )اینترانت( در کندیمارتقا پیدا 

شکاف دیجیتالی بین مناطق آموزشی و ایجاد سازوکار مناسب برای  کردن پرمدارس با اولویت 

بهینه و هوشمندانه توسط مربیان و دانش آموزان در چارچوب نظام معیار اسالمی از  یبرداربهره

 است.  Lund (2003)ضروریات است. این یافته همسو با نتایج مطالعات 

آموزشی و تربیتی با نیازهای ویژه و  فضاهای فیزیکی، یسازمتناسبدوم؛ میزان  سؤال

 7/۵۱نتایج نشان داد که  جنسیتی دانش آموزان استان کردستان چگونه است؟ یهاتفاوت

ی و تربیتی با نیازهای ویژه و فضاهای فیزیکی، آموزش سازیمتناسب، دهندگانپاسخدرصد از 

ایجاد و  ودند.توصیف نم« زیاد» راجنسیتی دانش آموزان استان کردستان  یهاتفاوت

و نیازهای دانش آموزان و اقتضائات فرهنگ اسالمی  هایژگیوفضاهای تربیتی با  یسازمتناسب

ف عملیاتی سند تحول بنیادین نظام اایرانی و شرایط اقلیمی، فرهنگی و جغرافیایی از اهد

فضاهای فیزیکی،  یسازمتناسب. (Sanad Tahavol Bonyadin, 2011)است  وپرورشآموزش

بر فراهم آوردن  دیتأکجنسیتی دانش آموزان با  یهاتفاوتموزشی و تربیتی با نیازهای ویژه و آ

فرهنگ ایمانی و عفاف و پوشش و رعایت احکام محرمیت در محیط از  یسازنهینهادالزامات 

 & SafarHeidari هاییافتههمسو با  نتایج تحقیق حاضر الزامات نظام آموزشی کشور است

HoseinNejhad (2014) است. 

رفاه معلمان در مدارس متوسطه اول و دوم استان  نیتأمسوم؛ میزان جبران خدمات و  سؤال

 نیتأمدرصد از پاسخگویان، جبران خدمات و  ۲/۳۲نتایج نشان داد که  کردستان چگونه است؟
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ه تهی توصیف نمودند.« تا حدی» رارفاه معلمان در مدارس متوسطه اول و دوم استان کردستان 

منزلت فرهنگیان با توجه به  درخوررفاه نیروی انسانی  نیتأمو برقراری الگوی جبران خدمات و 

فراهم آوردن تسهیالت و امتیازات از نیازهای معلمان است. همچنین  شدن آنان وقتتماملزوم 

ه نیروهای کارآمد و ایجاد سازوکارهای قانونی برای افزایش انگیز نگاهداشتمناسب برای جذب و 

معلمان و مربیان با ساماندهی مناسب خدمات و امکانات رفاهی و رفع مشکالت مادی و معیشتی 

و   Mohamadi (2019)یهاپژوهشبا نتایج  ی پژوهش حاضرهاافتهیبسیار ضروری است.  آنان؛

Kardan (2009)  راستا است.هم 

یم و تربیت رسمی یادگیری در فرایند تعل یهاطیمحبه  یبخشتنوعچهارم؛ میزان  سؤال

درصد از  6/۵۲نتایج نشان داد که  متوسطه اول و دوم استان کردستان چگونه است؟

« تا حدی» رایادگیری در فرایند تعلیم و تربیت رسمی  یهاطیمحبه  یبخشتنوع پاسخگویان،

مردم، خانواده و  یریپذتیمسئولمشارکت اثربخش و  یسازنهینهادتقویت و  توصیف نمودند.

در نظام تعلیم و تربیت  المنفعهعامهای اقتصادی، مدیریت شهری و روستایی و بنیادهای نهاد

واحد  یسازیغن. ایجاد، توسعه و شودیمرسمی عمومی به ارتقا و تعالی نظام آموزشی منجر 

در سطح مدرسه از قبیل )کتابخانه، آزمایشگاه و کارگاه، شبکه  وپرورشآموزشاطالعات و منابع 

. این رودیمیکی از ملزومات تحقق عدالت آموزشی و تربیتی به شمار  عات و ارتباطات(ملی اطال

 است.  Gutek (2007)و  Griffits (2003) یافته همسو با نتایج

اول و دوم استان کردستان از  متوسطهپنجم؛ میزان برخورداری دانش آموزان  سؤال

درصد از  6/6۱نتایج نشان داد که  ست؟و عادالنه چگونه ا تیفیباکتعلیم و تربیت  یهافرصت

تعلیم و  یهافرصتاول و دوم استان کردستان از  متوسطهپاسخگویان، برخورداری دانش آموزان 

توسعه و نهادینه کردن عدالت آموزشی و  توصیف نمودند.« تا حدی»و عادالنه را  تیفیباکتربیت 

 یتوانمندسازبر  دیتأکطق مرزی با منا وپرورشآموزشتربیتی در مناطق مختلف کشور و تقویت 

تربیتی هماهنگ با نظام معیار  یهافرصتمعلمان و دانش آموزان این مناطق با تمرکز بر کیفیت 

 Saity (2007) .رودیمبه شمار  وپرورشآموزشاسالمی از راهبردهای کالن سند بنیادین نظام 

دهد و یت کرده و آن را ارتقاء میگزارش کرد که جامعه یونان از عدالت اجتماعی و برابری حما

چه یونانی االصل و  –ی آموزشی یونان به این شکل است که بین کودکان گذاراستیس کهنیا
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نبوده و همه کودکان از امتیاز مشابهی برخوردارند. این یافته با نتایج  قائلتفاوتی  –چه مهاجر 

 Najafi & Ahmadi (2012)ی هاپژوهش حاضر همسو نیست. لکن نتایج این پژوهش با یافته

 است. راستاهم

ی مدارس استان کردستان از مندبهرهاین پژوهش و در راستای  یهاافتهیبا توجه به 

 :گرددیمی هوشمندانه نوین در تعلیم و تربیت رسمی؛ پیشنهادهای زیر ارائه هایفناور

یجاد سازوکار توسعه نفوذ شبکه ملی اطالعات و ارتباطات )اینترانت( در مدارس و ا .۱

  ؛بهینه و هوشمندانه توسط مربیان و دانش آموزان یبرداربهرهمناسب برای 

تولید محتوای الکترونیکی متناسب با نیاز دانش آموزان و مدارس بر اساس برنامه  .۲

 ؛درسی ملی

  .فعال، گروهی، خالق یهاروشبر  دیتأکتعلیم و تربیت با  یهاروش روزآوریبه .۳

فضاهای فیزیکی، آموزشی و  یسازمتناسباین پژوهش و در راستای  یهاافتهیبا توجه به 

جنسیتی دانش آموزان استان کردستان پیشنهادهای زیر  یهاتفاوتتربیتی با نیازهای ویژه و 

 :گرددیمارائه 

 یهاتفاوتای ویژه و سازی فضاهای فیزیکی، آموزشی و تربیتی با نیازهمتناسب .۱

 ؛آموزانجنسیتی دانش

، ساخت و تجهیز مناسب نمازخانه، کتابخانه، آزمایشگاه، فضای سبز و فضای طراحی .۲

 .محیط تعلیم و تربیت عنوانبهورزشی در تمام مدارس 

رفاه معلمان در  نیتأماین پژوهش و در راستای جبران خدمات و  یهاافتهیبا توجه به 

 :گرددیممدارس متوسطه اول و دوم استان کردستان پیشنهادهای زیر ارائه 

 ؛ایجاد سازوکارهای قانونی برای افزایش انگیزه معلمان و مربیان .۱

 ساماندهی مناسب خدمات و امکانات رفاهی و رفع مشکالت مادی و معیشتی معلمان .۲

یادگیری در فرایند  یهاطیمحبه  یبخشتنوعاین پژوهش و در راستای  یهاافتهیبا توجه به 

 :گرددیماستان کردستان پیشنهادهای زیر ارائه تعلیم و تربیت رسمی متوسطه اول و دوم 
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در سطح مدارس  وپرورشآموزشسازی واحد اطالعات و منابع ایجاد، توسعه و غنی .۱

متوسطه استان کردستان از قبیل )کتابخانه، آزمایشگاه و کارگاه، شبکه ملی اطالعات و 

 .ارتباطات(

استان کردستان  یهاتانشهرسایجاد موزه و نمایشگاه علم و فناوری در هر یک از  .۲

کردن محتوای  ترینیعدانش آموزان و  ترفزونفراهم آوردن زمینه مشاهده و تجربه  منظوربه

 آموزشی کتب درسی

 نیترشیب که داد سامان یاگونهبه باید را عمومی و تربیتی رسمی یهاتیموقع تنوع .۳

 از حداقلی از مکانی و صادیاقت فرهنگی، مختلف جسمی، جنسی، شرایط با التربیه الزم افراد

 .شوند برخوردار آن تیکم و کیفیت

اول و دوم  متوسطهاین پژوهش و در راستای برخورداری دانش آموزان  یهاافتهیبا توجه به 

 :گرددیمو عادالنه پیشنهادهای زیر ارائه  تیفیباکتعلیم و تربیت  یهافرصتاستان کردستان از 

ای پوشش کامل دوره آموزش عمومی و برخوردار از و تمهید مقدمات بر یزیربرنامه .۱

 کیفیت مناسب در تمام مناطق استان کردستان

شهرها، با  یهیحاشدانش آموزان ساکن در مناطق محروم، روستاها،  یتوانمندساز .۲

 .تیفیباکآموزشی متنوع و  یهافرصتبر ایجاد  دیتأک

نی کارآمد، تدوین برنامه و تخصیص منابع، تربیت نیروی انسا نیتأمبه  یبخشتیاولو .۳

، ادامه تحصیل و حمایت مادی و معنوی دانش آموزان یآموزمهارتبرای رشد، توانمندسازی و 

 مناطق محروم و مرزی

بهینه و اثربخش منابع انسانی و توزیع عادالنه آن در سراسر  یریکارگبهساماندهی و  .4

 استان کردستان 

 هرکجا در معلمان بهترین گرفتن قرار سدستر بر در دیتأکآموزشی با  عدالت گسترش .۵

 زمان هر در و

وپرورش و شورای عالی انقالب های این پژوهش بازخورد مناسبی برای وزارت آموزشیافته

وپرورش در استان کند و میزان دستیابی به اهداف سند تحول بنیادین آموزشفرهنگی فراهم می
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اصالحی، متناسب با پیشنهادهای کاربردی شود تا در صورت نیاز اقدامات کردستان مشخص می

 این پژوهش انجام گردد.

 

 

 

References  

Afrough, E. (2008). Citizenship Rights and Justice. Tehran: Surah Mehr 

Publications [Persian]. 

Alam al-Hoda, J. (2012). Explaining the philosophy of formal education in 

Islam. The plan to compile a national document on education. Theoretical 

Studies Committee [Persian]. 

Bagheri, Kh. (2010). An Introduction to the Philosophy of Education of the 

Islamic Republic of Iran. Volume one, second edition. Tehran, Scientific and 

Cultural Publications [Persian]. 

Brighouse, H. (2004). Justice. Cambridge: Polity.  

Counts, G. (1934). The Social Foundations of Education. New York, 

Charles Scribner's Sons. 

Dehghani M., & Bagherianfar, M. (2018). Elementary school curriculum 

planning. University of Tehran Press [Persian]. 

Gutek, G. (2007). Philosophical and Ideological perspectives on Education. 

Translated to Persian by M. Jafar Pakseresht. Tehran: Samt Publication. 

Islami Harandi, F., Karimi, F., & Nadi, M. A. (2018). Designing a model of 

educational justice for the formal and public education system and its validation, 

practical issues of Islamic education, 3 (8), 7-28 [Persian]. 

Farrelly, C. (2007). Justice in ideal theory: A refutation. Political Studies, 

55(4), 844-864 . 

Fundamental Transformation Document of Education. (2011). Tehran: 

Higher Education Council [Persian]. 

Griffits, M. (2003). Relatii Internationale. Scoli, curente, ganditori. Editura 

Ziua, Bucuresti . 

Hutchins, R. M. (1963). A Conversation on Education. Santa Barbara. CA: 

Center for the Study of Democratic Institutions. 

Kardan, A. M. (2009). Evolution of Educational Thoughts in the West. 

Samt Publication. 

Khanifar, H., Rahmati, M. H., & Rostamipour, A. (2010). Fundamentals of 

Fundamental Transformation. Tehran: Noor al-Thaqalin [Persian]. 



   50 1400دوره نهم، شماره دوم ، تابستان                                          فصلنامه علمی مدیریت مدرسه
  

Marzooghi, R. (2015). Curriculum sciences. Tehran: Avae Noor publication 

(In Persian). 

Marzooghi, R., Heidari, A., & Keshavarz, F. (2016.) the non- formal 

Education in Iran and the World. Publication: Avaye Nour (In Persian). 

Mohammadi, T. (2019). Assessing the Awareness, Attitude, Teachers, 

Concepts, and Concepts of the Document, Fundamental Transformation, 

Education, and Training PhD in Educational Management, Sanandaj Branch of 

Azad University [Persian]. 

Najafi, I., & Ahmadi, H. (2012). The importance, role and function of the 

family from the perspective of Islam and its place in the document. Fundamental 

transformation of education. Family and Research. 1, 7-30 [Persian]. 

OECD. (2015). only one in ten education reforms analyzed for their impact: 

OECD. From https://theconversation.com. 

Safi, A. (2015). Iranian Education Organization and Laws. Side 

Publications. Edition 3 [Persian]. 

Saffar Heydari, H., & Hossein Nejad, R. (2014). Approaches to Educational 

Justice A look at the place of educational justice in the document of fundamental 

transformation of the education system. Journal: Research Journal of 

Fundamentals of Education.1, 49 – 72 [Persian]. 

Rawls, J. (2004). Justice as Fairness: A Restatement. Translated to Persian 

by Erfan Sabeti, Tehran: Ghoghnoos Publication. 

Watson، K (2006). Education in the Third world، London Croom Helm، p. 

182. 

Zare Abdullahi, S., Abbasi, P., & Zan Davanian, A. (2019). Teachers 'and 

Principals' Perspectives on the Possibility of Operating the Fundamental 

Transformation Document in the Classroom and Elementary School, Teacher 

Professional Development Quarterly, 3 (4), 33-49 [Persian]. 

Theoretical foundations of fundamental change in the formal public 

education system of the Islamic Republic of Iran. (2011). Tehran: Higher 

Education Council [Persian]. 

 Vandenberghe, V. (2010). En F. Waltenberg (2010). Ageing workforce, 

productivity and labour costs of Belgian firms, 2010-2013 

Vahedi, M. T. (2003). Proceedings of the Conference on Problems and 

Solutions. Education. Bachelor of Education Research in Kurdistan [Persian]. 

 

 

 

https://theconversation.com/

