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 چکیده 
از خبرگان  نفر 14 شامل موردبررسی آماری یهای ترکیبی اکتشافی است. جامعهاز نوع پژوهش پژوهش حاضر  

آوری د ابزارهای جمعشدن انتخاب گلوله برفی گیرینمونهبه شیوه که عمومی حوزه آموزش  نظرانصاحبو 

ها . نتایج بررسی اسناد و مدارک و همچنین تحلیل اکتشافی مصاحبهات مصاحبه نیمه ساختاریافته استاطالع

 مؤلفه 7در سطح مدارس دوره ابتدایی شهر تهران شامل  آموزشیبر نابرابری  تأثیرگذارنشان داد که عوامل 

ی و سیاساجتماعی  تأثیراتنه خانوادگی، برونداد، زمینه فردی نابرابری، اصلی درونداد، فرایند مدرسه، زمی

 هامخلفهزیر  ترینمهمکه برخی از  مؤلفهزیر  34و  جغرافیایی های، و شاخصوپرورشآموزشدر  هانابرابری

 -تماعییت اجشامل امکانات فیزیکی، نیروی انسانی، شاخص اقتصادی، جو انضباطی، ارتباط، ادراک عدالت، وضع
ل الگوی مطلوب شام آموزشی. نتایج مصاحبه نشان داد که برای کاهش نابرابری هستند و.... هاخانوادهاقتصادی 

 در متن مقاله به بحث و بررسی آمده است. است کهگانه  27مضامین 

 .، مدارس دوره ابتداییآموزشیهای ، برابری فرصتآموزشینابرابری  : هاکلیدواژه
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 مقدمه
های درزمینه، با فراز و نشیب فراوانی توسعهدرحالو  یافتهتوسعهدر سه دهه گذشته، کشورهای 

اند. در رویارویی با بسیاری از مواجه بوده آموزشیفرهنگی و  ،سیاسی، اقتصادی، اجتماعی

ای ضروری در تالش برای تحقق اهداف سرمایه عنوانبه آموزشیهای بالقوه آینده، سیستم چالش

به  ها و واقعیت بخشیدنابزار موجود برای پیشبرد برنامه ترینمهممربوط به توسعه، تلقی شده و 

های بالقوه آینده در تمامی ابعاد وسیع جامعه، های هر ملت محسوب گردیده است. چالشآرمان

دهد. چگونه ممکن است این می ه ما نشانریزی را باندازی از ضرورت مدیریت و برنامهچشم

را جلب نکند؟ برای رسیدن به این هدف، باید  آموزشیگذاران های بزرگ، توجه سیاستچالش

را بشناسیم و بر آنان فائق آییم،  یکی از این  وپرورشآموزشهای پیش روی مسائل و چالش

ها نسانا فرد فرد، توان بخشیدن به وپرورشآموزشرسالت اصلی  باشد.می آموزشی، برابری مسائل

های خالق خویش است و این هدف بر در جهت توسعه کامل استعدادها و نیز شناخت توانمندی

دشوار و طوالنی است، اما در جهت  هرچندسایر اهداف آن، ارجحیت دارد. حصول این هدف 

 .(Purpaki,2014) شودمیمحسوب  برای زیستن ، ضروریتر و بهتر جستجوی جهانی عادالنه
های از ثروت بهاترگراندر دنیای امروز ارزشی  1های انسانیآموزش مبنای توسعه است و سرمایه

 های حقیقی وهای دانا و توانا سرمایهکه انسان روستازآن، این اندپیداکرده زیرزمینیطبیعی و 

منبع پایدار هر جامعه، نیروی انسانی آن است که  چراکهدهند، واقعی هر کشور را تشکیل می

 فعل به و آموزش و تربیت پایه. (Falahi,2009)باشد شدهتربیتفکری، عاطفی و اجتماعی  ازلحاظ

. پذیردمی صورت برخوردار و باکیفیت وپرورشآموزش طریق از جوانان استعدادهای درآوردن

 ودش انسانی نیروی آموزش معطوف کشورها گذاریسرمایه ازی اعمده قسمت بایستمی بنابراین

 رد چشمگیر کشورو توسعه  رشد شاهد آموزش طریق از انسانی نیروی توان رفتن باال با که زیرا

 که جا هراهمیت دارد.  وپرورشآموزش. بنابراین چگونگی توزیع بود خواهیم هازمینه همه

 رشگست اما. کرد خواهد پیدا کاهش نیز توسعه آهنگ برسد خود حداعالیبه آموزشی هاینابرابری

 خواهد مناطق توسعه جهت در مهم عاملت تریبزرگ آموزشی مراکز برابر و همگن

 .(mousavi & hasani, 2010)گردید

آموزان بر اقتصادی دانش -وضعیت اجتماعی تأثیر عنوانبه آموزشیهای نابرابری فرصت

 آموزشیهای های مهم سیستمیکی از ویژگی .(Horn, 2010)شودعملکرد تحصیلی آنان تعریف می

آموزان متعلق به طبقات باالی اجتماع را ای است که سیستم برخورداری و موفقیت دانشدرجه

و  pizza (2004)نابرابری مطابق با تعریف مطالعات این تعریف از  .)همان منبع(دهدمیافزایش 
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و  Marks(2005) و Ammermuller (2004 )Bishop & mane,(2004) نویسندگانی مانند

(2006 ) Brunello & checchi شود که موفقیت تحصیلی و . در این رویکرد فرض میباشدمی

های وضعیت و استانداردهای  زندگی او وابسته است) همان: به ویژگی آموزدانش آموزشیعملکرد 

 عدالت هاینظریه اساس بر آموزشی عدالت و برابری تعریف برای هاتالش، دیگری دیدگاه از(. 5

. 1ست:ا شدهشناسایی زیر صورتبه جنبه، چهار راستا در این. است اجتماعی شمول و اجتماعی

 .(Samons, 2010) برابری نتایج. 4؛برابری شرکت. 3؛برابری شرایط. 2؛برابری دستیابی رسمی

 هینظربه دیرپایی نهاد تعلیم و تربیت است. اما در جوامع مدرن،  آموزشیقدمت نابرابری 

ی برابر اصل سهبر اساس نظر ایشان، . دارد Rawls (2015) نظرات در شهیر آموزشیی برابر

 افراد یبرا برابر آموزشی التیتسه کردن فراهم ازت عبار آموزشیی هاستمیس یهدرزمین هافرصت

 ژهیو تدارکات و امکانات جادیا و فرد هری برا آموزش انزیمحداقل  آوردن مهفرا ،طیشرا واجد

بر اساس این سه اصل راولز،  Faral( 1994&1999) .(Rawls, 2015)است محرومی هاگروهی برا

مشخص کرده است که برابری در  آموزشیهای چهار نوع عمده برابری را در ارتباط با سیستم

به (بر مراحل زندگی، این چهار نوع هستند آموزشی تأثیراتدستیابی، درونداد و پیامد و برابری 

 Chang, 2014) از نقل

ز ا آموزشیهای شود که نابرابری در سیستمگیری میاز مجموع این نظریات چنین نتیجه

آموزان( و عوامل نمونه زمینه خانوادگی دانش عنوانبهعوامل برون سیستمی ) دودسته

و نیز بروندادهای مدارس   ایمدرسهامکانات و تجهیزات و فرایندهای درون  ازجمله سازمانیدرون

ر این عناصر بر همدیگ وپرورشآموزشاست که به علت ماهیت سیستمی  ذکرشایان. شودمیناشی 

ر آموزان بر عناصزمینه خانوادگی دانش مثالعنوانبهپذیرند. می تأثیردارند و از همدیگر  تأثیر

و  یآموزشاست و این به این معناست که سیستم  تأثیرگذار آموزشیهای سیستم سازمانیدرون

 موزشیآسیستم  ،ریزیبرنامه نظرازنقطهنیست. اما  آموزشیهای های آن تنها عامل نابرابریویژگی

ه است ک علتاینبهنباشد. این  هانابرابریر تنها عامل از بین برنده دارای اهمیت است حتی اگ

و برنامه ریزان هستند که از طریق این  گذارانسیاستساختارهای نهادی ابزارهای مفیدی برای 

 (.,horn, 2010  OECD,2005)را کاهش دهند آموزشیهای توانند نابرابریساختارها می

دارند تا ضمن بررسی راهکارهای مختلف  مأموریت آموزشیریزان در این راستا مدیران و برنامه 

کمی و کیفی توسعه داده  ازنظرو کشف نقاط قوت و ضعف خود مدارس و مراکز تعلیم و تربیت را 

ان آموزدانشو فرصت آموزش برابر را برای تمام  آموزشی –و امکان افزایش ارائه خدمات علمی 

شناسایی وضع موجود  ریزی برای تخصیص منابع در وهله اول نیازمندهر نوع برنامهفراهم آورند. 

های واقعی داده آورینابرابری در آموزش با استفاده از جمع یهدرزمینمطالعاتی  انجامباشد و می
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مهم را درباره هایی که نتایج کلیدی و .موقعیت فعلی شاخص1شود سبب می هاآنتحلیل منظم  و

گذاری و . روندهای گذشته در سرمایه2کنند های اجتماعی مختلف منعکس میمناطق و گروه

مشخص شود. این کار کمک خواهد کرد تا نوع دروندادها  ،هایی که باید پر شوند. شکاف3نتایج و 

ریزان و مدیران ههای مختلف شناسایی شود و توجه برنامو بروندادهای حاصل برای مناطق و گروه

 )ها جلب خواهد کردها جهت رفع کمبودها و ناهمگنیها و برنامهآموزشی را به اتخاذ سیاست

Jhingran and Sankar, 2009،.) کوشد با در نظر گرفتن کارکرد بدین ترتیب پژوهش حاضر می

، درونداد، فرایند و برونداد سیستم هدرزمینها مدارس به شکل سیستمی  و وجود  نابرابری

 نماید تا بتواند شناساییرا در مدارس مقطع ابتدایی شهر تهران ،  وضعیت موجود وپرورشآموزش

یزان ر، مدیران و برنامهاین مقطع حساس تحصیلی در شهر تهرانبا شناخت کمبودها و امکانات در 

های مناسبی در جهت رفع این ها و استراتژیرا یاری نماید تا بتوانند راهکار وپرورشآموزشامور 

است که  ؤالساین تحقیق به دنبال پاسخگویی به این  پژوهشگر در. بنابراین کمبودها اتخاذ کنند

 آموزشیبرقراری برابری  هایشاخصوضعیت آموزش ابتدایی در شهر تهران  چگونه است؟ و 

 کدامند؟

ی هانابرابریتحت عنوان نقش معلم مدارس در برابری و  Becky francis(2019)پژوهشیدر 

االتر بیشتر و با سطح سواد ب باتجربهدادند. نتایج نشان داد که معلمین  انجامرا  آموزشیاجتماعی و 

 هایمجموعه. همچنین معلمین شوندمیسطوح باالتر اجتماعی اختصاص داده  آموزانبه دانش

. درادارنان انتظارات با استانداردهای رفتاری باالتری آموزدانشاز  باالتر اجتماعی، هایرده آموزشی

 هایهیافت. شوندمیاجتماعی اختصاص داده  ترپایین هایردهبه  ترپایینبرعکس معلمین سطوح 

که پیامدهای توزیع نابرابر معلمان  دهندمیو اجتماعی نشان  آموزشیپژوهش از دیدگاه عدالت 

تحقیقی تحت عنوان   Dennis & et al(2018) .شودمی آموزشیی اجتماعی و هانابرابریمنجر به 

دادند. در این  انجامرا در کالج سولت لیک در کشور آمریکا  "آموزشیمحله، نژاد و نابرابری "

ولی اظهار  دانندمیبرای کاهش فقر را رو به تحرک به جلو  وپرورشآموزشنقش  هرچندتحقیق 

زیادی را در آمریکا ایجاد کرده است و به نقش  هاینگرانی آموزشیکه افزایش نابرابری  اندکرده

ان در آموزدانشدر تعامالت  ایزمینهو همچنین به بررسی عوامل   وپرورشآموزشمحله در 

 آموزشیدر پژوهشی با عنوان الگوی ساختاری نابرابری  Rafatti(2019) است. شدهپرداختهمدارس 

 وزشیآمنابرابری  هایمؤلفهشهر مشهد به روش همبستگی به شناسایی ابعاد و  آموزشی در مناطق

 نتریمهمشهر مشهد پرداخت. نتایج نشان داد که  آموزشیان مناطق آموزدانشاز دیدگاه مدیران و 

از زمینه خانوادگی،  اندعبارتشهر مشهد  آموزشی گانههفتدر مناطق  آموزشینابرابری  هایمؤلفه

 دهندهنشانمعادالت ساختاری  الگوسازیفرآیند مدرسه، برونداد و نتایج و درونداد همچنین نتایج 
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متغیرهای مستقل عوامل زمینه  هایشاخصاین موضوع است که رابطه مستقیم و معناداری بین 

 د دارد.وجو آموزشیابرابری خانوادگی فرآیند مدرسه، برونداد و نتایج و درونداد با متغیر وابسته ن

(2019)Karimi Moghari et al  بر نرخ اشتغال  آموزشیدر پژوهشی با عنوان اثر نابرابری

که بین نرخ اشتغال و نابرابری  دهدمی. نتایج برآورد الگو نشان اندداده انجامایران  هایاستان

که  دهدمیرابطه منفی و معنادار وجود دارد. همچنین نتایج حاصل از این پژوهش نشان  آموزشی

 آموزشیمحروم و برخوردار ارتباط بین روند تغییرات نرخ اشتغال و ضریب جینی  هایاستاندر 

نرخ اشتغال روندی  آموزشیکشور با کاهش ضریب جینی  هایاستانمنفی است و در همه 

 میزان شناخت باهدف که خود یمقاله در Saberi and Nasrollahi(2018) است. یافتهافزایش

توزیع  در نابرابری که دادند نشان گرفت، صورت ایالم استان هایسکونتگاه آموزشی برخورداری

 از ایالم و آبدانان های مهران،شهرستان و است مشهود ایالم استان در آموزشی امکانات و خدمات

 های زیر است:این پژوهش در پی پاسخ به پرسش .روندمی شمار به محروم نسبتاً هایشهرستان

 در مدارس دوره ابتدایی شهر تهران کدامند؟ آموزشیهای نابرابری شاخص ترینمهم (1

های آن در مدارس دوره ابتدایی و شاخص آموزشی وضعیت مطلوب برای کاهش نابرابری (2

  شهر تهران چگونه است؟

اّموزشی در مدارس دوره ابتدایی  شهر تهران کدام مناسب برای کاهش نابرابریالگوی  (3

 است؟

 روش پژوهش

هدف، کاربردی و به  ازنظرتحلیلی است.  -ماهیت پژوهشی از نوع توصیفی ازنظرپژوهش حاضر 

جامعه آماری پژوهش در بخش کیفی  .باشدمیاطالعات از نوع میدانی  آوریجمعلحاظ شیوه 

حوزه  نظرانصاحبخبرگان و  کهازآنجایی باشدمی عمومیخبرگان حوزه آموزش  شامل کلیه

 وضوحبهتسلط داشته باشند  (آموزشی)نابرابری موردمطالعهکه در حوزه  عمومیآموزش 

با  درنهایت و هدفمند و گلوله برفی استفاده شد گیرینمونهاز روش  روازایننیستند  شناساییقابل

ابزار گردآوری  اطالعات به حد اشباع رسید. آموزشینفر از خبرگان  14 تعدادمصاحبه کردن با 

 :باشدمیمصاحبه به شرح زیر  سؤاالتکه . باشدمی ساختاریافتهنیمه  ۀها، مصاحبداده

اند؟ارس دوره ابتدایی کدامهای نابرابری در مدشاخص ترینمهمبه نظر شما  -  

دارای چه  آموزشیهای جهت کاهش نابرابری آموزشیبه نظر شما وضعیت مطلوب نظام  -

باشد؟های میویژگی  

است؟ هاییشاخصهو  هاویژگیدارای چه  آموزشیبه نظر شما الگوی مناسب کاهش نابرابری  -  
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 پژوهش هاییافته
در مدارس دوره ابتدایی شهر تهران  آموزشیهای نابرابری شاخص ترینمهم. 1اول:  سؤالپاسخ 

در مدارس دوره ابتدایی شهر تهران  آموزشیهای نابرابری شاخص ترینمهمبرای بررسی  کدامند؟

مه های حاصل از مصاحبه نیبه تحلیل یافتهبا استفاده از روش کیفی و تکنیک تحلیل مضمون 

تعداد  درنهایتخواهیم پرداخت.  عمومیحوزه آموزش  ننظراصاحبخبرگان و ساختارمند با 

تفکیک در به  هاکدگذاریها و پذیرفت که متن مصاحبه انجامنفر( مصاحبه  14)حد اشباع 14

 آمده است: 1جداول شماره 

 : جدول مصاحبه با متخصصین و انتخاب کدها 1جدول

 هاکدگذاری هامتن مصاحبه

انتظارات و آرزوهای  -1از:  اندعبارتفرایندی  ازلحاظنابرابری  هایشاخص

آرزوی  -4سرمایه فرهنگی خانواده  -3وضعیت تحصیلی والدین  -2والدین 
 منزلهبهتعداد افراد خانواده)کاهش جمعیت خانواده  -5ان آموزدانشتحصیلی 

منابع  -7امکانات و فضای آموزشی  -6.( گرددمیمناسب بودن وضعیت تلقی 

وضعیت قبولی  -10پیشرفت تحصیلی -9دیریت مدرسه م -8انسانی 

ورزشی،  هایمقام -11 تیزهوشانان در مدارس نمونه دولتی و آموزدانش
 فرهنگی و علمی

 -انتظارات و آرزوهای والدین ،   -
 -وضعیت تحصیلی والدین ، 

آرزوی  -سرمایه فرهنگی خانواده ، 

تعداد  -ان ، آموزدانشتحصیلی 

هش جمعیت افراد خانواده)کا
مناسب بودن  منزلهبهخانواده 

  -.( ، گرددمیوضعیت تلقی 

منابع  -امکانات و فضای آموزشی ، 

 -مدیریت مدرسه ،  -انسانی ، 
وضعیت  -پیشرفت تحصیلی، 

ان در مدارس آموزدانشقبولی 

 -،  تیزهوشاننمونه دولتی و 

 ورزشی، فرهنگی و علمی هایمقام

در مدارس دوره  آموزشیهای نابرابری شاخص ترینمهم جانباینبه نظر 

زمینه خانوادگی بخصوص وضعیت اجتماعی  ؛ابتدایی شهر تهران شامل

، شغل و درآمد والدین(، شاخص بروندادهای از تحصیالتاقتصادی)ترکیبی 

، شاخص اقتصادی  امکانات فیزیکی فضاهای آموزشی شاخص ، غیر شناختی
 باشدمی

زمینه خانوادگی بخصوص  -
وضعیت اجتماعی 

 ،از تحصیالتاقتصادی)ترکیبی 

شاخص  -شغل و درآمد والدین( ، 

 -،  غیر شناختیبروندادهای 
امکانات فیزیکی فضاهای  شاخص

 شاخص اقتصادی -، آموزشی

اقتصادی و امکانات  هایشاخصگزاری را  تأثیربیشترین  جانباینبه نظر 

. با توجه به اینکه مدارس ابتدایی در گیردبرمیفیزیکی در شهر تهران در 
به نابرابری اقتصادی و  توانمینابرابری را  ازلحاظنقاط مختلف شهر تهران 

فاصله طبقاتی تعریف کرد و هرچه از مناطق پایین و حاشیه شهر تهران به 

 -اقتصادی،  هایشاخص -

امکانات  هایشاخص
 -مدرسه(،  فیزیکی)امکانات

 آموزشیرسیدگی متولیان 
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ن امکانات مدرسه و رسیدگی متولیان مراکز مرکزی و باالتر می رویم وضهی

 شودمیان بهتر آموزدانشبه  آموزشی

) ایزمینه هایشاخص توانمینابرابری را  هایشاخص ترینمهم ازجمله
و توسعه سیاسی، اجتماعی و  جغرافیاییسیاسی، اجتماعی، اقتصادی ، 

 نام برد که در شهر تهران به وفور قابل مشاهده هستند. اقتصادی(

 -سیاسی،  هایشاخص -

 -  اجتماعی، هایشاخص
 -  ، اقتصادی هایشاخص

 جغرافیایی هایشاخص

مربوط به ساخت های اجتماعی و بعد اقتصادی و سیاسی و  تأثیربیشترین 
 برون داد هایشاخصد (و بعایزمینهجغرافیایی)

بعد -ساخت های اجتماعی،  -

اقتصادی و سیاسی و 
بعد  -(، ایزمینهجغرافیایی)

 برون داد هایشاخص

د یکی از شاخصهای نابرابری باشد چونکه توانمیمیزان دسترسی به مدرسه  -

یکه وقتی اولیاء یا طوربه شودمیمسافت زیاد باعث از بین رفتن انگیزه 
ان ابتدایی که سن کمی دارند قرار باشد مسافت زیادی را طی آموزدانش

و یا اولیا متحمل هزینه می گردد،  شوندمینمایند تا به مدرسه برسند خسته 

یعنی میزان دسترسی به محل تحصیل یک شاخص نابرابری است. یکی دیگر 

، در مدارسی که باشدمی)مدرسه و کالس(و امکانات  آموزشیخود فضای 
و  باشندمی آموزشیالسهای مرتب و تمیز و امکانات و تجهیزات دارای ک

 آموزشیابتدایی به امکانات و تجهیزات  آموزدانشسطح دسترسی یک 

ابتدایی به امکانات و تجهیزات  آموزدانشو سطح دسترسی یک  باشندمی

ابتدایی به امکانات  آموزدانشو سطح دسترسی یک  باشندمی آموزشی
یک شاخص نابرابری است یعنی  آموزشیو مطلوبیت فضای  آموزشیکمک

یک  عنوانبهد توانمیمدرسه کم امکانات نسبت به مدرسه دارای امکانات 

 آموزشینابرابری  هایشاخصباشد. یکی دیگر از  آموزشیشاخص نابرابری 

باشد. چنانچه در بعضی از مدارس به افراد مهاجر)روستائیان می تبار گرایی
کشورهای بیگانه قومیت های متفاوت موجود در کشور . . .(  مهاجران

مدرسه در ارائه  آموزشیگذار باشد و کادر  تأثیرتواند در فرهنگ مدرسه می

گردند  آموزشیان دچار تبعیض ارائه خدمات آموزدانشبه  آموزشیخدمات 

لیت اقهای ان اقلیت یا قومیتآموزدانشد افت تحصیلی توانمیکه نتیجه آن 
های وضعیت اقتصادی خانواده آموزشیهای نابرابر گردد. یکی دیگر از شاخص

 باشندمیآموزانی که دارای اولیاء پولدارتر ، دانشباشدمیآموزان دانش

بهتر )لوازم کمک درسی کتب  آموزشیکمکند پوشش بهتر امکانات توانمی

تقویتی و . . .( برای فرزندان خود تهیه نمایند که این امر باعث افت انگیزه 
در سنین کودکی در دبستان جهت تحصیل می گردد حتی در موارد  ویژهبه

مدرسه فرزندان افراد ثروتمندتر یا دارای نفوذ سیاسی و  آموزشیی کادر 

 میزان دسترسی به مدرسه -

)مدرسه و  آموزشیخود فضای  -
 کالس(و امکانات

 تبار گرایی آموزشی -

 هایوضعیت اقتصادی خانواده -

میزان توجه معلم به  -
 انآموزدانش
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. بطوریکه باعث ایجاد تبعیض در دهندمیر فرهنگی را بیشتر مورد توجه قرا

در کالس و خارج از کالس می گردند. یکی دیگر از  آموزشیارائه خدمات 
ان آموزدانشمیزان توجه معلم به  آموزشیشاخصهای نا برابری 

ان که مورد عالقه شخصی معلم هستند یا روابط آموزدانش.طوریکه باشدمی

رام تر هستند بیشتر مورد توجه معلم قرار می دارند یا آ هاآنخاصی با اولیاء 

در کالس نسبت به تدریس  آموزدانشگیرند مثال معلمان دوست دارند 
اعتراض نکند کوچکترین بی انضباطی نکنند و تکالیفشان را برابر خواسته 

به حرف معلم گوش ندهد آموزدانشدهند و اگر چند مرتبه یک  انجاممعلم 

را رعایت نکند یا  آموزشیر یا حتی نگاه عدالت ممکن است در رفتار گفتا

 شود. آموزدانشحتی در بعضی از موارد باعث ترک تحصیل 

ان  آموزدانشهای شاخص وضعیت اقتصادی خانواده ترینمهممن  ازنظر
در یک جامعه  آموزشیکه نقش بسیار تعیین کننده دارد عدالت  باشدمی

د اجرا شود که سطح رفاه اجتماعی در وضعیت مطلوب باشد یا توانمیوقتی 

خانواده ها حداقل امکانات را جهت تحصیل فرزندان خود فراهم نمایند. 

میزان تاثیرگزاری شاخص بسیار موثر است چنانچه معلم به هر دلیل نسبت 
ان بی توجهی کند موجب کاهش انگیزه آموزدانشی یا طیفی از آموزدانشبه 

ی پایین آمدن سطح یادگیری افت تحصیلی یا حتی ترک تحصیل یادگیر

 شود.می

شاخص وضعیت اقتصادی  -

 انآموزدانشخانواده های 
 سطح رفاه اجتماعی -

 افراد برخوردار و فرادستان مدارس در عمدتا خوب، های معلم الف( اغلب
ج(  مدارس بین آموزشی کیفیت در توجهقابل ب( تفاوت.کنند می خدمت

 طبقات و ها گروه مندیبهره .د( میزانآموزشی تجهیزات و امکانات میزان

است ، یعنی  شده فرهنگی کاالی ما کشور در آموزش ه( آموزش از گوناگون

 برای طبقه برخوردار قابل خریدن شده است.

 -برخورداری از معلمان خوب،  -

 میزان -، آموزشی کیفیت به توجه

 -، آموزشی تجهیزات و امکانات

 آموزش از مندیبهرهمیزان 

و خبرگان و انتخاب کدها  نظرانصاحببا  یافتهسازمانجدول مصاحبه نیمه  2جدول شماره 

که  است آمدهدستبه مختلف کدهای از فهرستی پژوهش، از بخش این .  دردهدمیرا نشان 

 بامطالعه و ها،داده نمودن مکتوب از بعد بنابراین شوند. مضامین مرتب قالب در کدها این باید

 شکل درنهایتمشخص گردد و  معنادار کدهای تا گردید تالش اولیه، هایایده ثبت و مکرر

 :آمده است 2جدول  قالب در هامصاحبه از مستخرج یپایه مضامین نهایی و شدهادغام
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 فراوانی هر یکها و مقدار مصاحبه از مستخرج یپایه مضامین نهایی و شدهادغام : شکل2جدول 
 تعداد دفعات تکرار شدهاستخراجکدهای  ردیف

 1 انتظارات و آرزوهای والدین 1

 1 وضعیت تحصیلی والدین 2

 1 سرمایه فرهنگی خانواده 3

 1 انآموزدانشآرزوی تحصیلی  4

 1 جمعیت کم خانواده 5

 4 امکانات و فضای آموزشی 6

 2 منابع انسانی)معلمان خوب( 7

 1 مدرسه مدیریت 8

 1 پیشرفت تحصیلی 9

 1 ان در مدارس نمونهآموزدانشوضعیت قبولی  10

 1 ورزشی، فرهنگی و علمی هایمقام 11

 3 هاخانوادهوضعیت اجتماعی  12

 5 ، شغل و درآمد والدین(از تحصیالتاقتصادی)ترکیبی  13

 1 آموزشیرسیدگی متولیان  14

 2 جغرافیایی هایشاخص 15

 2 آموزش از مندیبهرهمیزان دسترسی و میزان  16

 1 تبار گرایی آموزشی 17

 1 انآموزدانشمیزان توجه معلم به  18

 1 آموزشی کیفیت به توجه 19

حوزه آموزش  نظرانصاحبخبرگان و نفر) 14ی با هامصاحبهدر تحلیل محتوای کیفی 

مشابه، تعداد  موارد و ادغام تکراری کدهای حذف از بعد که آمد دست به کد 37(، تعداد عمومی

ترکیب به  3آمده است. در ادامه و در جدول شماره  2کدهای حاصل شد. که در جدول شماره  19

یافته خواهیم پرداخت. بر این اساس کدهای مستخرج شده از بررسی اسناد و مصاحبه نیمه سازمان

 نهایی در ادامه آمده است: شدهاستخراجهای ها و مقوله، شاخصهامخلفه
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 یافته: ترکیب کدهای مستخرج شده از بررسی اسناد و مصاحبه نیمه سازمان 3جدول شماره 

 هامقوله هاشاخص هامخلفه

 درونداد

 شاخص امکانات فیزیکی
، آموزشیامکانات و فضای آموزشی مناسب، تجهیزات 

 آموزش از مندیبهرهمیزان دسترسی و میزان 

 شاخص نیروی انسانی
غیر و  آموزشیمنابع انسانی)معلمان خوب(، کادر 

 ، مدیریت مدرسه،باکیفیت آموزشی

 وپرورشآموزشمزایای اقتصادی  شاخص اقتصادی

 یآموزدانششاخص 
 به کتاب نسبت، منطقه در آموزدانش نسبت
 منطقه در آموزاندانش

 فرایندی

 مدرسه انضباطی جو از آموزدانش ادراک جو انضباطی

 ارتباط
از نحوه برقراری تعامل و ارتباط معلم  آموزدانشادراک 

 آموزانبا دانش

 انآموزدانش به معلم توجه عدم تبعیض، میزان ادراک عدالت

 کمیت آموزش دریافتی
های یاددهی فعالیت انجامنحوه تدریس و  کارگیریبه

 مناسب

 از حمایت از سوی معلم آموزدانشادراک  حمایت

 انتظارات
از برخورد عادالنه در مدرسه و  آموزدانشادراک 

 در انتظار تحصیل هانابرابری

 زمینه خانوادگی

 جایگاه اجتماعی خانواده وضعیت اجتماعی

 هاهزینهدرآمد خانواده،  وضعیت اقتصادی

 خانوادهمیزان سواد پدر و مادر و اعضای  وضعیت تحصیلی والدین

 ، بناهای تاریخی، گردشگریورسومآدابتوجه به  سرمایه فرهنگی

 جمعیت کم خانواده ساختار خانواده

 انآموزدانشمیزان توجه به وضعیت تحصیلی  حساسیت تحصیلی

آموزان و آرزوی تحصیلی دانش
 والدین

 حساسیت به داشتن مدارک علمی باال توسط خانواده

 برونداد

 بروندادهای شناختی

 پوشش تحصیلی

 معدل دروس نهایی، پیشرفت تحصیلی

 در کنکور قبولیدرصد 

 نرخ ارتقاء پایه

 بروندادهای غیر شناختی

 تعلق به مدرسه

 انگیزش نسبت به مدرسه

 خودپنداره تحصیلی

 رشد  اعتقادی

 ورزشی، فرهنگی و علمی هایمقام  
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زمینه فردی 

 نابرابری

 وپرورشآموزشپیامدهای فردی 
 وپرورشآموزشمزایای اقتصادی 

 وپرورشآموزشمزایای اجتماعی 

 ی اجتماعی و اقتصادیهانابرابری
 نابرابری در درآمد و فقر

 ی امنیت اقتصادیهانابرابری

 منابع فرهنگی

 سطح تحصیالت بزرگساالن

 انآموزدانشمنابع فرهنگی 

 انآموزدانشکارهای فرهنگی 

 آرزوها و ادراکات

 انآموزدانشآرزوهای شغلی 

 ان از انصافآموزدانشمعیارهای 

 ان درباره انصافآموزدانشعقاید کلی 

 انآموزدانشآرزوی تحصیلی 

و اجتماعی تأثیرات

 اهسیاسی نابرابری

 وپرورشآموزشدر 

و تحرک  وپرورشآموزش

 اجتماعی

 موفقیت شغلی با سطح تحصیالت

 ریشه اجتماعی بر وضعیت شغلی تأثیر

 سهم تحصیل کرده ترین تا  فقیرترین مزایای آموزش برای محرومان

 هانابرابریجمعی  تأثیرات

 هایسیستمان درباره برابری آموزدانشقضاوت 
 آموزشی

 آموزشی هایسیستمان از آموزدانشانتظارات 

 هایسیستمان درباره عدالت در آموزدانشاحساس 

 آموزشی

 تحمل

 جایگاه اجتماعی خانواده هاخانوادهوضعیت اجتماعی 

 هایشاخص

 جغرافیایی
 محل زندگی جغرافیایی هایشاخص

افته یترکیب کدهای مستخرج شده از بررسی اسناد و مصاحبه نیمه سازمانبه  3جدول شماره 

کامل در  طوربهاست. که نتایج  شدهاستخراجشاخص  28، هامخلفه 7پرداخته است. بر این اساس 

 است. باالآمدهجدول 

های آن در مدارس و شاخص آموزشی وضعیت مطلوب برای کاهش نابرابری :دوم سؤالپاسخ 

و  آموزشی نابرابریرای بررسی وضعیت مطلوب کاهش ب دوره ابتدایی شهر تهران چگونه است؟

از روش کیفی و تکنیک تحلیل مضمون های آن در مدارس دوره ابتدایی شهر تهران شاخص

خبرگان و های حاصل از مصاحبه نیمه ساختارمند با استفاده شد. در ادامه به تحلیل یافته

نفر)حد اشباع  14 شوندهمصاحبهخواهیم پرداخت. تعداد افراد  عمومیحوزه آموزش  نظرانصاحب

 به تفکیک در جداول زیر آمده است: هاکدگذاریها و باشد. نتایج مصاحبهنفر( می 14
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 : جدول مصاحبه با متخصصین و انتخاب کدها  4جدول 
 هاکدگذاری متن مصاحبه

بخشی از نابرابری به احساس نابرابری والدین، معلمین، سامانه 

ان مربوط است و تالش مدیریت آموزدانشمدیریت مدرسه و 
باشد.  کنندهکمک تواندمیدر این راستا  وپرورشآموزشکالن 

ان به امکانات آموزدانشبا افزایش میزان دسترسی  رودمیانتظار 
کمیت و کیفیت )با در نظر گرفتن امکانات و  ازلحاظ

( نابرابری و همچنین احساس نابرابری کاهش هامحدودیت

 خواهد یافت. 

در راستا کاهش  وپرورشآموزشتالش مدیریت کالن 

احساس نابرابری والدین، معلمین، سامانه مدیریت مدرسه و 

ان به آموزدانشافزایش میزان دسترسی -ان، آموزدانش
 کاهش احساس نابرابری-کمیت و کیفیت،  ازلحاظامکانات 

 ترمحرومدولت به مناطق  گذاریسرمایهدر وهله اول توجه و 

 آموزشیدستمزد و حقوق متولیان  ازلحاظاقتصادی چه  اظازلح
و تربیتی  آموزشیدر این مناطق و چه رسیدگی به امور 

و امتیازات خاص به  هااولویتان این مناطق و دادن آموزدانش

مدارس این مناطق و از طرف دیگر نظارت کامل بر روند اجرای 
 شهر تهران آموزشیدر همه مناطق  آموزشیکامل مسائل 

 ازلحاظ ترمحرومدولت به مناطق  گذاریسرمایهتوجه و 
و امتیازات خاص به مدارس این  هااولویتدادن  -اقتصادی، 

 آموزشینظارت کامل بر روند اجرای کامل مسائل  -مناطق، 

)در ابعاد اجتماعی و سیاسی و تریافتهتوسعههای نظامبهارتقاء 
 یهامهارتبر توسعه  تأکیداقتصادی( با احترام به حقوق افراد و 

اجتماعی و تربیت و آموزش در جهت ایجاد  تفکر اخالقی و 
 بر تغییر ساختارهای اجتماعی( تأکیدان  )با آموزدانشانسانی در 

 

بر توسعه  تأکید -، تریافتهتوسعههای نظامبهارتقاء 

تربیت و آموزش در جهت ایجاد    -اجتماعی،  هایهارتم
ر بر تغیی تأکید -ان ، آموزدانشتفکر اخالقی و انسانی در 

 ساختارهای اجتماعی

کادر  آموزشیجهت کاهش نابرابری  آموزشیمطلوب نظام 

دارای فضایل اخالقی باشند  بایستیمیکه  باشدمی آموزشی
به فراگیری دین هنر و علم  مندعالقهان را آموزدانشتابتوانند 

نمایند. دومین ویژگی توجه ویژه به دینداری در یک نظام 

 درواقعآموزش است چرا که مطابق با فطرت انسانی است 
دینداری باشد  بایستیمی آموزشیویژگی یک نظام  ترینمهم

سومین افزایش فراهم آوردن قدرن اندیشیدن بیشتر در حفره 
به  پژوهاندانشو معطرف کردن تو جه  ینزمایرانفرهنگ 

خصایص پهلوانی و جوانمردی و قلندری و رادمردی ایرانیان 
 سازیاسطورهیعنی  باشدمی زمینایراندر تمدن غنی  ویژهبه

و مزین  آموزشیویژه پهلوانان طوریکه نتیجه آن رعایت عدالت 

گردد.  آموزشیبه برقراری عدالت  آموزشیشدن سیستم 
 آموزشیو نظام  آموزشیچهارمین ویژگی نحوه پاسخگویی کادر 

بطوریکه در یک فضای دوستی  باشدمیان آموزدانشبه نیازهای 
و الفت و تداوم یک رابطه عاطفی قطعا میزان رعایت عدالت 

ان به سادگی نیازهای آموزدانش.یعنی شودمیتقویت  آموزشی
ین مدرسه مطرح مسؤولو واقعی و نظرات خودر را با معلمین 

مدرسه نیز سریعا نسبت به نظراتشان  آموزشیکنند و دستگاه 

 عکس العمل نشان دهند.

توجه ویژه به  -، آموزشیوجود فضایل اخالقی در کادر  -

افزایش فراهم آوردن قدرن  -دینداری در یک نظام آموزش، 

 نحوه پاسخگویی کادر -اندیشیدن بیشتر در حفره فرهنگ، 
 انآموزدانشبه نیازهای  آموزشیو نظام  آموزشی
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 نادرست هایریزیبرنامه ،آموزشیی هانابرابریدالیل  از یکی

 یهانابرابری آن، بنیادین و اصلی ریشه ولی است دولتی
 نآ بر نیز دولتی هایریزیبرنامه که است اقتصادی – اجتماعی

و  آموزشی پیشرفت و توسعه من ازنظر. شودمی استوار مبنا
 اما ها بر می گردد. دولت اقدامات رسیدن به وضعیت مطلوب به

 شرایط در البته که باشیم داشته هم درستی ریزیبرنامه اگر
 نگاه و اجتماعی – اقتصادی ساختار و است کم امکانش نابرابر

 ما د،کن ترویج را آموزشی برابری که نباشد ای گونه به سیاسی

 .بود نخواهیم مواجه ای یافتهتوسعه آموزش با همچنان

 دولتی درست هایریزیبرنامهتوجه به  -
 اجتماعی – اقتصادی توجه به ساختار -

 آموزشی نظامبهسیاسی  تغییر نگاه -

 بر اساساینجانب تأمین نیروی انسانی و معلمین توانمند 

به منزله رکن اصلی کاهش نابرابری ها  تواندمی مدارس نیازهای
انتظارات و آرزوهای والدین: بدیهی  -ی آموزشی تلقی گردد. 

است چنانچه والدین انتظارات معقول و نسبتاً باالیی از فرزندان 
خود داشته باشند احتماالً تالش بیشتری صرف موفقیت آنان 

ی یادخواهند کرد و چنانچه پیشرفت فرزندان برایشان  اولویت ز

نداشته باشد و ذهنشان درگیر مسائل دیگر مانند معاش باشد 
ان از آموزدانشحتی با وجود امکانات مناسب ممکن است این 

انگیزه کافی برای تحصیل برخوردار نشوند. خوشبختانه تعداد 
زیادی از والدین حداقل در دوران ابتدایی تالش بسیار زیادی در 

موده و به اعتقاد بنده این راستای موفقیت فرزندان مبذول ن
بگونه ای که خودشان را از  رودمیتالش ها تا مرز ایثار پیش 

بسیاری تفریحات و استراحت ها محروم می نمایند وبدین وسیله 

. لذا این گرددمیجبران  وپرورشآموزشبخش زیادی از خأل 
گونه والدین معموالً این تالش ها را با امید نسبت یه آینده 

وضعیت تحصیلی والدین: همچنین  -می دهند.  انجام فرزندان
تحصیالت باالی والدین و همچنین وضعیت فرهنگی و اقتصادی 

مدیریت  -به کاهش نابرابری ها کمک کند.  تواندمیوالدین 
سامانه مدیریت و  ازجملهمدرسه: همه عوامل انسانی در مدرسه 

اشند. نابرابری در مدارس می ب هایشاخصمعلمین مدرسه از 

مدارسی که از کادر مدیریت و معلمان توانمند برخوردار باشند 
را پیش خواهند برد. در  وپرورشآموزشبخوبی اهداف مدرسه و 

این گونه مدارس معموالً مدیر از سبک رهبری مناسب و حتی 
المقئور مشارکتی استفاده نموده و تا حدود زیادی فعالیت های 

. در این گونه مدارس گرددیممدرسه به یک تیم کاری نزدیک 
افراد به مدرسه احساس تعلق خواهند داشت و حتی با وجود 

ان تقریباً مهیا خواهد آموزدانشمسئل ملی بستر یادگیری برای 

عملکرد کارکنان هم زمان با افزایش سطح  رودمیشد. انتظار 
تحصیال افزایش یابد به شرط آنکه محیط مناسبی با حمایت 

امکانات و  -شکل گیرد.  وپرورشآموزشنظام  مدیر و همچنین
فضای آموزشی: امکاناتی از قبیل کالس، اماکن ورزشی، 

 هاینیاز بر اساستأمین نیروی انسانی و معلمین توانمند  -

 مدارس

 آرزوهای والدینانتظارات و  -

 وضعیت تحصیلی والدین -

 مدیریت مدرسه -

 امکانات و فضای آموزشی -

 اعتبارت و بودجه مدرسه -



232  تهرانالگوی مناسب کاهش نابرابری آموزشی در مدارس ابتدایی شهر 
  

به کاهش آزمایشگاه، کتابخانه در مناطق کم برخوردار حتمآً 

 اعتبارت –نابرابری ها کمک خواهد کرد. 

نوین و  آموزشی هایسیستمحرکت به سمت آموزش متکی بر 

آموزان و همچنینی والدین دیجیتالی و ارتقاء تفکر در دانش
 هایامهبرنای، تغییر در بخصوص در مناطق جنوب شهر و حاشیه

های بندیتوسعه اجتماعی و اقتصادی در مناطق  با ترکیب
 مناسب هایزیرساخت گیریشکلطبقات اجتماعی مختلف برای 

ان استعداد های آموزدانشبه شناسایی  مسیردهی، آموزشی

که به  آموزشیکمک مؤسساتدرخشان، جلوگیری از فعالیت 
بنگاه های کسب درآمد برای خود و تنها هدف سرکیسه کردن 

 مؤسساتو یا در جهت حذف نابرابری تشکیل  باشندمیوالدین 
 ان .آموزدانشدولتی با بودجه دولت برای کلیه  آموزشی

نوین و دیجیتالی ،  آموزشی هایسیستمآموزش متکی بر  -

ه توسع هایبرنامهتغییر در  -ان، آموزدانشارتقاء تفکر در  -
مناسب  هایزیرساخت گیریشکل -اجتماعی و اقتصادی، 

ان استعداد آموزدانشبه شناسایی  مسیردهی -، آموزشی

 مؤسساتجلوگیری از فعالیت  -های درخشان، 
 آموزشیکمک

فعلی و حرکت به سمت آموزش متکی  آموزشیعبور از سیستم 

 –بر حفظ کردن  تأکید صرفاًان و نه آموزدانشبر ارتقاء تفکر در 
توسعه اجتماعی و اقتصادی در مناطق  با  هایبرنامهتغییر در 

 هایزیرساخت گیریشکلمتفاوت قومی برای  هایبندیترکیب 
 مؤسساتبه شناسایی نخبگان ، مقابله با  مسیردهی،  آموزشی

غییر برای ت ریزیبرنامهبه دلیل تحریک نابرابری ،  آموزشیکمک
ین سیاسی به موضوع آموزش و تربیت و اهداف مسؤولدر رویکرد 

 باشد.و کارکرد آن می وپرورشآموزشنظام 

حرکت به سمت آموزش  -فعلی،  آموزشیعبور از سیستم  -
 هایبرنامهتغییر در  -ان ، آموزدانشمتکی بر ارتقاء تفکر در 

 هایبندیترکیب  -توسعه اجتماعی و اقتصادی در مناطق ، 

 -، آموزشی هایزیرساخت گیریشکلمتفاوت قومی برای 
 مؤسساتمقابله با -به شناسایی نخبگان ،  مسیردهی

رای ب ریزیبرنامه -به دلیل تحریک نابرابری ،  آموزشیکمک
 ین سیاسیمسؤولتغییر در رویکرد 

پیاده سازی سازی  سیستم های اطالعات جدید ازجمله 
ران ارشد آموزش پرورش الزم روش هایی است که مدی ترینمهم

 است در این راستا از آن برخوردار باشند.

 پیاده سازی سازی  سیستم های اطالعات جدید

و همچنین امکانات  آموزشیکمکو  آموزشیاختصاص بودجه 

بصورت منطقه ای و با تفاوت های اقتصادی  آموزشیفضای 

مردم منطقه و با احتساب میانگین حقوق والدین در مناطق 
 مختلف شهر تهران از پایین شهر تا باالی شهر

 ، آموزشیکمکو  آموزشیاختصاص بودجه  -

 بصورت منطقه ای آموزشیامکانات فضای  -

در  وپرورشآموزشعدم وجود دیدگاه مناسب نسبت به اهمیت 
باشد. مانع اصلی رویکرد صاحبان سطح مدیریت کالن کشور می

قدرت و ثروت و فاصله طبقانی و شکاف طبقاتی حاکم در شهر 

یی برای بقاء جامعه کشور هاویژگیباشد. و اینکه چه تهران می
مفروض گرفته اند و یا حقوق انسانی چه جایگاهی برای آنان 

 دارد

بت به اهمیت عدم وجود دیدگاه مناسب نس -

ثروت -صاحبان قدرت،  -در سطح مدیریت،  وپرورشآموزش

تغییر در رویکرد  -شکاف طبقاتی،  -و فاصله طبقانی ، 
 صاحبان قدرت

حوزه آموزش  نظرانصاحبخبرگان و با  یافتهسازمانجدول مصاحبه نیمه 4جدول شماره 

 کدهای از فهرستی پژوهش، از بخش این .  دردهدمیو انتخاب کدها را نشان  عمومی

 بنابراین شوند. مضامین مرتب قالب در کدها این که باید است آمدهدستبه مختلف

 گردید تالش اولیه، ایده های ثبت و مکرر بامطالعه و ،هاداده نمودن مکتوب از بعد
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 زا مستخرج یپایه مضامین نهایی و شدهادغام شکل درنهایتمشخص گردد و  معنادار کدهای تا

 آمده است: 5جدول  قالب در هامصاحبه

 ها و مقدار فراوانی هر یکمصاحبه از مستخرج یپایه مضامین نهایی و شدهادغام : شکل5جدول 

 تعداد دفعات تکرار شدهاستخراجکدهای  ردیف

 2 در راستا کاهش احساس نابرابری وپرورشآموزشتالش مدیریت کالن  1

 1 کمیت و کیفیت ازلحاظان به امکانات آموزدانشافزایش میزان دسترسی  2

 1 اقتصادی ازلحاظ ترمحرومدولت به مناطق  گذاریسرمایهتوجه و  3

 3 و امتیازات خاص به مدارس این مناطق محروم هااولویتدادن  4

 1 آموزشینظارت کامل بر روند اجرای کامل مسائل  5

 1 اجتماعی هایمهارتبر توسعه  تأکید 6

 2 تربیت و آموزش در جهت ایجاد  تفکر 7

 1 بر تغییر ساختارهای اجتماعی تأکید 8

 3 آموزشیوجود فضایل اخالقی و دینداری در کادر  9

 1 فراهم آوردن قدرت اندیشیدن بیشتر در حوزه فرهنگ 10

 1 انآموزدانشبه نیازهای  آموزشیو نظام  آموزشینحوه پاسخگویی کادر  11

 1 دولتی درست هایریزیبرنامهتوجه به  12

 2 اجتماعی – اقتصادی توجه به ساختار 13

 2 آموزشی نظامبهسیاسی  تغییر نگاه 14

 1 مدارس نیازهای بر اساستأمین نیروی انسانی و معلمین توانمند  15

 1 توجه به انتظارات و آرزوهای والدین 16

 1 وضعیت تحصیلی والدین 17

 2 مدیریت مدرسهتغییر در نگاه  18

 3 امکانات و فضای آموزشی 19

 2 اعتبارت و بودجه مدرسه 20

 2 نوین و دیجیتالی آموزشی هایسیستمآموزش متکی بر  21

 2 توسعه اجتماعی و اقتصادی هایبرنامهتغییر در  22

 1 آموزشیمناسب  هایزیرساخت گیریشکل 23

 2 آموزشیکمک مؤسساتجلوگیری از فعالیت  24

 1 آموزشی هایزیرساخت گیریشکلمتفاوت قومی برای  هایبندیترکیب  25

 2 به شناسایی نخبگان مسیردهی 26

 2 تغییر در رویکرد صاحبان قدرت 27

 

 آموزشیدر حوزه  نظرانصاحبنفر)خبرگان و  14ی با هامصاحبهدر تحلیل محتوای کیفی     

 موارد و ادغام تکراری کدهای حذف از بعد که آمد دست به کد  44عمومی(، تعداد

 آمده است. 5کدهای حاصل شد. که در جدول شماره  27مشابه، تعداد 
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الگوی مناسب برای کاهش نابرابری اّموزشی در مدارس دوره ابتدایی  شهر  سوم: سؤالپاسخ 

اّموزشی در مدارس دوره  جهت طراحی الگوی مناسب برای کاهش نابرابری تهران کدام است؟

 1الگوی مناسب به شرح نمودار  درنهایتقبلی ادغام و  سؤاالتابتدایی شهر تهران نتایج حاصل از 

است  شدهاستخراجها شاخص از بررسی پیشینه و مصاحبه 34و  مؤلفه 7حاصل شد. در این الگو 

 است: مدل نهایی در زیر آمده صورتبهکه 

 
 

 گیرینتیجهبحث و 

 نیمه مصاحبه در مدارس دوره ابتدایی شهر تهران از آموزشیهای نابرابری برای بررسی شاخص

گردید.  بررسی اسناد، مدارک علمی، مقاالت و منابع استفاده و مندنظام مرور نیچنهم ساختاریافته

بر این اساس کدهای مستخرج شده از بررسی اسناد، مدارک علمی، مقاالت و منابع و مصاحبه 

 باشد که شامل:شاخص می 28و  هامخلفه 7یافته شامل نیمه سازمان

 نیمه که از ترکیب مصاحبه باشدمیهای خود دارای شاخص مؤلفهاین درونداد:  لفۀمؤ-1

 شدهحاصلبررسی اسناد، مدارک علمی، مقاالت و منابع  و مندنظام مرور نیچنهم ساختاریافته،

های شامل: شاخص امکانات فیزیکی: شامل امکانات و فضای آموزشی این شاخص ازجملهاست 

آموزش؛ شاخص نیروی انسانی:  از مندیبهره، میزان دسترسی و میزان آموزشیمناسب، تجهیزات 

، مدیریت مدرسه؛ باکیفیت آموزشیغیر و  آموزشیشامل منابع انسانی)معلمان خوب(، کادر 
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 نسبت آموزی: شامل؛ شاخص دانشوپرورشآموزششاخص اقتصادی: شامل مزایای اقتصادی 

در شاخص  شدهمطرحمصادیق . منطقه در آموزاندانش به کتاب نسبت، منطقه در آموزدانش

  (2018)؛ ازجمله نظرانصاحبدر آثار و تحقیقات بسیاری از  آموزشیدرونداد مرتبط با نابرابری 

Rafatti ،(2017)Saberi & Nasrolahi(،2014)Nazmfar & Alibakhshi،(2015)Akbari ،

(2013),Yazdani et al (2018)Aysanhatt (،2014)Gabrial et al( ،2016)Haphman et al 
 است. تأکیدمورد 

 و توزیع خدمات در که نابرابری داردمیبیان  Saberi & Nasrolahi (2017)، ارتباطدراین

 از ایالم و آبدانان های مهران،شهرستان و است مشهود ایالم استان در آموزشی امکانات

کند بیان می Nazmfar & Alibakhshi (2014) روند.می شمار به محروم نسبتاً  هایشهرستان

 بین در آموزشی و فضاهای امکانات از برخورداری میزان در محسوسی و آشکار که تفاوت

ی منطقه 24نشان داده است که از Mousavi et al (2011). دارد وجود استان این هایشهرستان

مناطق  عنوانبه 1ناحیه  - ارومیهو  بوکانی استان آذربایجان غربی، منطقه وپرورشآموزش

 مناطق عنوانبهمنطقه 15و  نیمه برخوردار مناطق عنوانبهمنطقه  7،اندشدهشناختهبرخوردار 

های امکانات فیزیکی و اخصدر ش 91/0. بیشترین میزان نابرابری با ندوشمیمحسوب محروم 

های پیشرفت تحصیلی بوده است. همچنین امکانات در شاخص 51/0کمترین میزان نابرابری با 

 وپرورشموزشآرا بر توسعه مناطق  تأثیربه ترتیب بیشترین و کمترین  فیزیکیاقتصادی و امکانات 

 اند. داشته

 آموزشیعدالتی برای بییک نگرانی جدید معتقد است که  Aysanhatt(2018)همچنین

های اولیه این تالش اگرچهدهد. می ارائههای جمعی دانشجویان فردی تفاوت در شانس عنوانبه

سه شناسایی و نتایج مدربرای ارائه قول برای شناسایی رابطه دقیق بین خصوصیات مدرسه قابل

حقیقات مرز جدید ت سویبهرا  ها را نشان دادند و مسیرناموفق بودند، قابلیت دوام کلی این تکنیک

که نابرابری درآمدی افزایش نابرابری سالمت را  نشان داد Haphman et al(2016). نشان دادند

 تأثیرمهم  هایواسطه کنیم. توضیحات ممکن این است که عوامل دیگریدهد، پیدا نمیتوضیح می

در این  ومیرمرگکننده مهم درآمد یک عامل تعیین کهاین صرفاًآموزش بر سالمت هستند، یا 

د نابرابری درآم یهدرزمینشود. این مطالعه به بحث زمینه در کشورهای با درآمد باال محسوب نمی

  کند.های سالمت کمک مینقطه ورود به رفع نابرابری عنوانبه

 نیمه مصاحبه ترکیب از که باشدمی هایشاخص دارای خود مؤلفه این: فرایندی مؤلفه -2

 شدهحاصل منابع و مقاالت علمی، مدارک اسناد، بررسی و مندنظام مرور چنینهم ساختاریافته،

مدرسه؛ ارتباط:  انضباطی جو از آموزدانش ها: جو انضباطی: شامل ادراکشاخص این ازجمله است
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آموزان؛ ادراک عدالت: شامل از نحوه برقراری تعامل و ارتباط معلم با دانش آموزدانششامل ادراک 

ان؛ کمیت آموزش دریافتی)کارآمدی معلم(: شامل آموزدانش به معلم توجه عدم تبعیض، میزان

 از آموزدانشهای یاددهی مناسب؛ حمایت: شامل ادراک فعالیت انجامنحوه تدریس و  کارگیریبه

ها برخورد عادالنه در مدرسه و نابرابریآموز از حمایت از سوی معلم؛ انتظارات: شامل ادراک دانش

در  یآموزشدر شاخص درونداد مرتبط با نابرابری  شدهمطرح. مصادیق باشندمیدر انتظار تحصیل 

 Akbari( ،2013) et al Yazdani (2015)؛ازجمله نظرانصاحبآثار و تحقیقات بسیاری از 

(،2018 )Aysanhatt(،2013 )Asadi (،2016)Kakadezfouli et al،  است. تأکیدمورد 

 هایفرصت نابرابری بیشترین که دهدمی نشان ،Ghasemi et al (2010)هایافته؛ ارتباطدراین

( 2018) .گیرندمی قرار خانواده و محله ابعاد سپس و داشته وجود مدرسه بعد در آموزشی

Aysanhatt های تفاوت در شانس عنوانبه آموزشیعدالتی یک نگرانی جدید برای بیکند بیان می

های اولیه برای ارائه قول برای شناسایی این تالش اگرچهدهد. می ارائهجمعی دانشجویان فردی 

شناسایی و نتایج مدرسه ناموفق بودند، قابلیت دوام کلی رابطه دقیق بین خصوصیات مدرسه قابل

  یقات نشان دادند.مرز جدید تحق سویبهها را نشان دادند و مسیر را این تکنیک

 مصاحبه ترکیب از که باشدمی هایشاخص دارای خود مؤلفه این: زمینه خانوادگی مؤلفه -3

 منابع و مقاالت علمی، مدارک اسناد، بررسی و مندنظام مرور چنینهم ساختاریافته، نیمه

ها: وضعیت اجتماعی: شامل جایگاه اجتماعی خانواده؛ شاخص این ازجمله .است شدهحاصل

؛ وضعیت تحصیلی والدین: شامل میزان سواد پدر هاهزینهوضعیت اقتصادی: شامل درآمد خانواده، 

، بناهای تاریخی، گردشگری؛ ورسومآدابو مادر و اعضای خانواده؛ سرمایه فرهنگی: شامل توجه به 

انواده، روابط خانواده؛ حساسیت تحصیلی: شامل میزان ساختار خانواده: شامل تعداد اعضای خ

آموزان و والدین: شامل حساسیت ان؛ آرزوی تحصیلی دانشآموزدانشتوجه به وضعیت تحصیلی 

ی خانوادگ ٔ  درزمینه شدهمطرحباشند. مصادیق به داشتن مدارک علمی باال توسط خانواده        می

 Rafatti (2018)؛ ازجمله نظرانصاحبتحقیقات بسیاری از در آثار و  آموزشیمرتبط با نابرابری 

،(2017)Saberi & Nasrolahi(،2014) ,Nazmfar & Alibakhshi(2013)Asadi،(2015) 

Akbari(،2010)  Ghasemi et al، (2013 )Yazdani et al (،2018),Hansen & Strinalt  

(2013)Cornelia & harjmout  است. تأکیدمورد 

 بیشتریندارد که های خود بیان میدر بخشی از یافتهGhasemi et al, (2010) ارتباطدراین

 قرار خانواده و محله ابعاددر  سپس و داشته وجود مدرسه بعد در آموزشی هایفرصت نابرابری

، عوامل شخصی و عوامل محیطی بر آرزوهای ایزمینهمعتقد است عوامل  Asadi(2013) .گیرندمی

ثر اکه آرزوهای تحصیلی بر پیشرفت تحصیلی   کندمیتحصیلی اثر مستقیم دارد و همچنین بیان 

های ساختاری نشان دادند که ویژگی  Cornelia & harjmout(2013) داری دارد.و  معنی مستقیم
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ر زندگی منفی ب تأثیرپیشینه اجتماعی شاگردان است. همچنین تغییرات رادیکال در دوره ابتدایی 

 ارائه ملی آموزشی پانل مطالعه از را هاداده وتحلیلتجزیه مقاله مدرسه آنان خواهد داشت. این

 . دهدمی

 نیمه مصاحبه ترکیب از که باشدمی شاخص 2 دارای خود مؤلفه این: برونداد مؤلفه -4

 شدهحاصل منابع و مقاالت علمی، مدارک اسناد، بررسی و مندنظام مرور چنینهم ساختاریافته،

 ها:شاخص این ازجمله است

الف: بروندادهای شناختی که خود شامل: پوشش تحصیلی، پیشرفت تحصیلی، نرخ ارتقاء پایه 

ار و در آث آموزشیبروندادهای شناختی مرتبط با نابرابری  ٔ  درزمینه شدهمطرح. مصادیق باشدمی

 ، Rafatti ،(2014)Nazmfar & Alibakhshi(2018)؛ازجمله نظرانصاحبتحقیقات بسیاری از 

(2015) Akbari(،2013 )Yazdani et al , (2010 ),Mousavi et al (2016)Kakadezfouli 

et  al  ،  است. تأکیدمورد 

: تعلق به مدرسه، انگیزش نسبت به مدرسه، خودپنداره تحصیلی، غیر شناختیالف: بروندادهای 

غیر در بروندادهای  شدهمطرحورزشی، فرهنگی و علمی است. مصادیق  هایمقامرشد  اعتقادی، 

؛ ازجمله نظرانصاحبدر آثار و تحقیقات بسیاری از  آموزشیمرتبط با نابرابری  شناختی
(2018)Moghari et al  ،(2014) Nazmfar & Alibakhshi،(2015) Akbari، (2013 )

Yazdani et al( ،2014 )Gabrial et al (2018) Hansen & Strinalt(،2014 )Sephy & 

,Malberig (2013) Rolesten et al   است. تأکیدمورد 

 بهمصاح ترکیب از که باشدمی هایدارای شاخص مؤلفه این: زمینه فردی نابرابری مؤلفه - 5

 منابع و مقاالت علمی، مدارک اسناد، بررسی و مندنظام مرور چنینهم ساختاریافته، نیمه

: شامل مزایای وپرورشآموزششامل: پیامدهای فردی  هایشاخص این ازجمله است شدهحاصل

ی اجتماعی و هانابرابری؛  وپرورشآموزشبرای فرد و مزایای اجتماعی  وپرورشآموزشاقتصادی 

ی امنیت اقتصادی و اجتماعی؛ منابع فرهنگی: هانابرابریشامل نابرابری در درآمد و فقر، اقتصادی: 

ان؛ آرزوها و آموزدانششامل سطح تحصیالت بزرگساالن، منابع فرهنگی و کارهای فرهنگی 

ان از انصاف، عقاید کلی آموزدانشان، معیارهای آموزدانشادراکات: شامل آرزوهای شغلی 

 ٔ  درزمینه شدهمطرحان است. مصادیق آموزدانشان درباره انصاف و آرزوی تحصیلی آموزدانش

 نظرانصاحبدر آثار و تحقیقات بسیاری از  آموزشیفردی نابرابری مرتبط با نابرابری 

 & Yazdani et al،(2013)Asadi (،2010)Ghasemi et al، (2018 )Hansen (2013)؛ازجمله

Strinalt است. تأکیدمورد 

 دارای مؤلفه این: وپرورشآموزشدر  هاو سیاسی نابرابریاجتماعی تأثیرات مؤلفه -6

 یبررس و مندنظام مرور چنینهم ساختاریافته، نیمه مصاحبه ترکیب از که باشدمی هایشاخص
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شامل:  هایشاخص این ازجمله است شدهحاصل منابع و مقاالت علمی، مدارک اسناد،

ماعی ریشه اجت تأثیرو تحرک اجتماعی: شامل موفقیت شغلی با سطح تحصیالت و  وپرورشآموزش

 تا  فقیرترین؛ ترینکردهتحصیلبر وضعیت شغلی؛  مزایای آموزش برای محرومان: شامل سهم 

ظارات ، انتآموزشی هایسیستمان درباره برابری آموزدانش: شامل قضاوت هانابرابریجمعی  تأثیرات

، احساس آموزشی هایسیستمان از آموزدانش، انتظارات آموزشی هایسیستم ان ازآموزدانش

: شامل هاخانوادهو تحمل؛ وضعیت اجتماعی  آموزشی هایسیستمان درباره عدالت در آموزدانش

فردی نابرابری مرتبط با نابرابری  ٔ  درزمینه شدهمطرحجایگاه اجتماعی خانواده است. مصادیق 

  Vegnolez & massege( 2010؛)ازجمله نظرانصاحبدر آثار و تحقیقات بسیاری از  آموزشی

 -پایگاه اجتماعی معتقداند   Vegnolez & massege( 2010؛)ارتباطدرایناست.  تأکیدمورد 

 را بر عملکرد مدرسه دارد.  تأثیر ترینمهمان آموزدانشاقتصادی 

 همصاحب ترکیب از که باشدمی هایشاخص دارای مؤلفه این: جغرافیایی هایشاخص مؤلفه -7

 منابع و مقاالت علمی، مدارک اسناد، بررسی و مندنظام مرور چنینهم ساختاریافته، نیمه

محقق هیچ تحقیقی را چه در  ارتباطدراینشاخص محل زندگی:  این ازجمله است شدهحاصل

 داخل کشور و چه خارج کشور نیافت.

های آن در مدارس دوره ابتدایی و شاخص آموزشی نابرابریوضعیت مطلوب برای کاهش  -

های آن و شاخص آموزشی برای بررسی وضعیت مطلوب کاهش نابرابری شهر تهران چگونه است؟

ر د نظرانصاحبدر مدارس دوره ابتدایی شهر تهران از مصاحبه نیمه ساختاریافته با خبرگان و 

نفر)حد اشباع  14 شوندهمصاحبهتعداد افراد و کارشناسان این حوزه استفاده شد.  آموزشیحوزه 

 که این آمد دست به مختلف کدهای از فهرستی پژوهش، از بخش این در باشد.نفر( می 14

 و مکرر بامطالعه و ها،داده نمودن مکتوب از بعد بنابراین شدند. مضامین مرتب قالب در کدها

 و شدهادغام شکل درنهایتمشخص گردد و  معنادار کدهای تا گردید تالش اولیه، هایایده ثبت

مشخص گردید. در تحلیل محتوای کیفی  هامصاحبه از مستخرج یپایه مضامین نهایی

مشابه،  موارد و ادغام تکراری کدهای حذف از بعد که آمد دست به کد  44ی تعداد هامصاحبه

 کاهش راستا در وپرورشآموزش کالن مدیریت تالشکدهای حاصل شد که شامل  27تعداد 

 وجهکیفیت، ت و کمیت ازلحاظ امکانات به انآموزدانش دسترسی میزان نابرابری، افزایش احساس

 به خاص امتیازات و هااولویت اقتصادی، دادن ازلحاظ ترمحروم مناطق به دولت گذاریسرمایه و

 توسعه بر تأکید، آموزشی مسائل کامل اجرای روند بر کامل محروم، نظارت مناطق این مدارس

ی، اجتماع ساختارهای تغییر بر تأکیدتفکر،   ایجاد جهت در آموزش و اجتماعی، تربیت هایمهارت

 بیشتر اندیشیدن قدرن آوردن فراهم ، افزایشآموزشی کادر در دینداری و اخالقی فضایل وجود
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 ان، توجهآموزدانش نیازهای به آموزشی نظام و آموزشی کادر پاسخگویی فرهنگ، نحوه حفره در

 نظامبه سیاسی نگاه اجتماعی، تغییر – اقتصادی ساختار به دولتی، توجه درست هایریزیبرنامه به

 و انتظارات به مدارس، توجه نیازهای بر اساس توانمند معلمین و انسانی نیروی ، تأمینآموزشی

 فضای و مدرسه، امکانات مدیریت نگاه در والدین، تغییر تحصیلی والدین، وضعیت آرزوهای

 ییردیجیتالی، تغ و نوین آموزشی هایسیستم بر متکی مدرسه، آموزش بودجه و آموزشی، اعتبارت

 ، جلوگیریآموزشی مناسب هایزیرساخت گیریشکلاقتصادی،  و اجتماعی توسعه هایبرنامه در

 گیریشکل برای قومی متفاوت هایبندی ، ترکیبآموزشیکمک مؤسسات فعالیت از

قدرت  صاحبان رویکرد در نخبگان و تغییر شناسایی به مسیردهی، آموزشی هایزیرساخت

در   های یادگیریدر الگوی مطلوب برنامه درسی  مبتنی بر سبک شدهمطرحمصادیق .  باشندمی

در شاخص درونداد مرتبط با  شدهمطرحمصادیق  ؛ازجمله نظرانصاحبآثار و تحقیقات بسیاری از 

 & Saberi (2017)؛ ازجمله نظرانصاحبدر آثار و تحقیقات بسیاری از  آموزشینابرابری 

Nasrolahi، (2014)Nazmfar & Alibakhshi، (2015)Akbari(،2013),Yazdani et al 

(2009)  Atashak(،2013) ,Asadi(2018),Aysanhatt(2014),Gabrial et al (2016) , 
Haphman et al(2011) ,Niaz & Gastern  (2013)  , Cortelia &Hart (2018) Hansen 

& Strinalt  است. تأکیدمورد 

بر ، آموزشیبرابری  ۀدربار اولیهتحقیقات معتقداست  Smaeilsorkh((2006 ارتباطدراین

ه استفاد درهای اجتماعی تمام گروه برابرِ حقبهمتمرکز است که  آموزشیهای برابرسازی فرصت

 اشاره دارد. آموزشیهای از فرصت

ادی اقتصـ  پایگاه اجتماعی تأثیر عنوانبه ،آموزشیهای نابرابری فرصت Horn(2010) به عقیدۀ

ین ا آموزشیهای های مهم سیستمیکی از ویژگی .شودیادگیری او تعریف می بر اساس ،آموزدانش

 یرتأث هرقدردهد. متعلق به طبقات اجتماعی باالتر را افزایش می آموزانِاست که موفقیت دانش

 .یابدافزایش میمیزان نابرابری  ،آموز بیشتر باشدخانوادگی بر پیشرفت دانش ۀزمین

تحصیل هایی که از طریق مدارس کسب و ها و نگرشها، ارزشمیزان تحصیالت، مهارت

هایی همانند درآمد، اعتبار و احترام مؤلفه شود.شوند برای رشد و بقای جامعه مهم تلقی میمی

های افراد برای ، فرصتروازاینسنجند. نسبی مشاغل اجتماعی، طبقه اجتماعی افراد را می

 ٔ  درزمینه .گیردعوامل فوق قرار می تأثیردستیابی به امکانات و منابع موجود در جامعه تحت 

است، دالیل متعددی وجود  شدهتوزیعنابرابر در بین افراد یک جامعه  طوربهاینکه چرا آموزش 

مداوم بر  طوربههستند که  توجهقابلاز میان این موارد جنسیت، منطقه، فرهنگ و طبقه  دارد.

. در کشورهای گذارندمی تأثیرگذاری بر روی سرمایه انسانی های آموزشی جهت سرمایهسیاست

زیاد است، کارکرد تفکیک و گزینش در نظام آموزشی  هاآنکه شکاف طبقاتی در  توسعهدرحال
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 هایبرخورداری از فرصت ازلحاظهای آموزشی گیرد و حاصل آن تبعیض در محیطدر تضاد قرار می

 (.Ghasemi et al, 2009است) وپرورشآموزشبرابر 

 اّموزشی در مدارس دوره ابتدایی  شهر تهران کدام است؟ نابرابریالگوی مناسب برای کاهش  -

و کاستن از نابرابری  آموزشیدر جوامع مختلف دنبال آن است ایجاد عدالت  آموزشیآنچه نظام 

را  یآموزشتواند زمینه نابرابری باشد. بر اساس نتایج این پژوهش عوامل متعددی میمی آموزشی

اّموزشی در مدارس دوره ابتدایی  فراهم آورد . برای طراحی الگوی مناسب جهت کاهش نابرابری

 نیچنهمو خبرگان حوزه آموزش عمومی،  نظرانصاحب با ساختاریافته نیمه مصاحبه شهر تهران از

صل از گردید. بر این اساس تمامی دستاوردهای حا استفاده و مقاالت علمی منابع مندنظام مرور

العه اّموزشی، مط های سؤاالت قبلی، به همراه بررسی و مطالعه مبانی نظری نابرابریتحلیل یافته

 که شدهیطراحی الگوی هایژگیوتحلیل و بررسی قرار گرفتند. برخی از  مورداسناد و مدارک 

 :استاست شامل موارد زیر  شدهترسیم 2فرآیند دستیابی به آن در نمودار 

ی متعدد پژوهشی ازجمله مطالعه کمی، کیفی، آمیخته، توصیفی، تحلیلی ـ هاروشاستفاده  -

 و نهایتاً طراحی و اعتبارسنجی الگو؛ هاافتهاستنتاجی در تحلیل ی

 شامل اساتید متخصصان نفعانیذطیف وسیعی از  هاشنهادیپو  هادگاهید، ازنظرتی ریگبهره -

 راحی و اعتبارسنجی الگو؛ و کارشناسان این حوزه در ط آموزشیدر حوزه 

 در طراحی الگو: های علمی معتبر از سایت گیریبهرهو مقاالت علمی با  توجه به منابع

 

 
 آموزشیکاهش نابرابری  مطلوب الگوی طراحی : فرایند2نمودار 
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