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 چکیده
 از، روش پژوهش کیفی .ان بودآموزدانشبرای  آموزشیعدالت  یهامؤلفههدف پژوهش حاضر بررسی 

 و اسناد، مقاالت مورد 28پژوهش  حوزه اکتشافی که استقرایی رویکرد نوع توصیفی و تحلیل مضمون با
 سند و کتاب 9، نامهپایان 8، مقاله 82 تفکیک به که هاکتابخانه و هاسایتوب، هاپایگاه در مندرج کتب

 با هشپژو محتوایی گردید. روایی استخراج مضامین و هامؤلفه نظری ادبیات به توجه با. بود آموزشی
 ٪99ی هولست روش از استفاده با مضامین پایایی و شد تأیید داور سوی از کردن ممیزی روش از استفاده

 ادالنهع بسترسازی عنوان با فراگیر مضمون سه شامل آموزشینشان داد که عدالت  هایافته. آمد به دست
 مشارکت شامل دهنده سازمان مضمون 27 و پروری شایسته و منابع از عادالنه مندیبهره، منابع توزیع
، بانمخاط همه دادن پوشش، ساالریشایسته، عادالنه سازی تصمیم، درسی برنامه نگری جانبههمه، جمعی

 توانمندسازی، یادگیرندگان بهداشت وضعیت به توجه، مالی منابع بهینه مدیریت، مدارس بهسازی
. است پایه مضمون 67 و منصفانه تعامل، ارزشیابی فرآیند بهبود، آموزش کیفیت ارتقای، یادگیرندگان

باید توجه شود تا کلیه  هامؤلفهبه این  هابرنامهدر طراحی و تدوین  آموزشیبرای تحقق عدالت 
 و تربیتی بهره برند. آموزشی هایفرصتیادگیرندگان در همه مناطق کشور به شکل عادالنه از 

 ستهشای، منابع از عادالنه مندیبهره، منابع توزیع عادالنه بسترسازی، وپرورشآموزش کلیدی: یهاواژه
آموزشیعدالت ، پروری

                                                                                                                                        
 .مقاله حاضر برگرفته از رساله دکتری رشته مدیریت آموزشی دانشگاه آزاد اسالمی واحد اصفهان )خوراسگان( است  
 (خوراسگان) اسالمی واحد اصفهان آزاد شناسی، دانشگاهروان و تربیتی علوم دکتری مدیریت آموزشی، دانشکده جویدانش ،

 .ایراناصفهان، 
 اصفهان، (خوراسگان) اسالمی واحد اصفهان آزاد شناسی، دانشگاهروان و تربیتی علوم آموزشی، دانشکده دانشیار، مدیریت ،

 faribakarimi2005@yahoo.com)نویسنده مسئول(  .ایران
 (خوراسگان) اسالمی واحد اصفهان آزاد شناسی، دانشگاهروان و تربیتی علوم آموزشی، دانشکده دانشیار، مدیریت ،

 .اصفهان، ایران
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 مقدمه
از شعارها و اهداف اجتماعی حاکم در جوامع بشری و یکی از عوامل  2تحقق عدالت

 ترینیاتیح( عدالت را 7121) 7است. مک لود وپرورشآموزشمؤثر در تحقق اهداف 
و مدارس جزء نهادهای  وپرورشآموزش کهازآنجاییو  داندیمعامل نهادهای اجتماعی 

 یهاجنبهیک نکته کلیدی است. یکی از  هایطمحاجتماعی هستند بحث عدالت در این 
که  یابدیمزمانی عدالت تحقق  آموزشی هایمحیط. در است 9آموزشیعدالت ، عدالت

 ،اعتقادی، بتوانند اهداف علمی، و فرآیندها در مدارس دروندادهایادگیرندگان از طریق 
م کردن ( فراه7122، 4شاترجاللی و اقبالی، را کسب کنند )یمنی آموزشیاجتماعی و 

است و رسیدن به عدالت  آموزشیجزئی از عدالت  آموزشیبرابر و عادالنه  هایفرصت
 دانندیممهم در زندگی افراد  را یک جزء وپرورشآموزشبرای تمام جوامعی که  آموزشی

را به دو قسمت  آموزشی(. بعضی عدالت 7119، 2)لوین رودیمامری اصلی به شمار 
. عدالت افقی در آموزش یعنی تعداد اندکردهعدالت افقی و عدالت عمودی تقسیم 

که هم شهر و هم روستا باید به نسبت  آموزشیمعلم و سایر امکانات ، کالس، صندلی
( و عدالت عمودی اشاره به رفتار برابر با نابرابرها 2994، جمعیت داشته باشند )رنانی

، مطابق نیاز و شرایط او آموزدانشتا برای هر  شودمیع عدالت تالش دارد. در این نو
 (.7122، 8فراهم شود )کاپاتینو آموزشیخدمات و منابع 

در نظام جمهوری اسالمی ایران حول  هاکوششهمه ، از بعد از انقالب اسالمی» 
قانون اساسی جمهوری  امسیمحور تأمین عدالت و بسط آن گرد آمده است و اصل 

رایگان را برای  وپرورشآموزشدولت را موظف ساخته است تا وسایل ، اسالمی ایران
 (.2997، غالمی پریزاد و همکاران)« کندهمه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم 

انجام  وپرورشآموزشدر  آموزشیعدالت  یهامؤلفهپژوهشی در زمینه شناسایی  
 :شودیممرتبط در زیر اشاره  موردپژوهشنشده است اما به چند 

 هاییوهش( 2992) آبادیحسینطالبی هسعیدیان خوراسگانی و شا، خدری
 به دسته چهار در روش 92پژوهش  هاییافته مدارس را بیان کردند. سازیخصوصی

                                                                                                                                        
1. equity 
2. Mcload, C. M. 
3. educational equity 

4. Yamani, N., Shaterjalali, M. & 
Eghbali, B. 
5. Levin, H. M. 
6. Capatano, J. 
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مالی و  بعد، کالبدی فیزیکی، جانبههمه سپاریبرونطریق  از سازیخصوصی هاینام
 را نشان داد. آموزشی خدمات و مدیریت

 ذهنی بعد شامل اولویت ترتیب به که بعد 9، شاخص 294الگوی شایستگی مدیران با 
 29 رهبری و بعد و عملکردی بعد، بعد اخالقی، فردی بین بعد، فردی درون بعد، بینشی
 یهامؤلفه. یکی از است( 2992) و همکارانشبانی  هاییافتهالگوی شایستگی از  سازنده مؤلفه

 عدالت ارائه شده است. شایستگی برای انتصاب مدیران مدارس بر مبنای شایستگی
 امکانات شاخص، نابرابری یهاشاخص در پژوهش خود( 2994) و همکاران سامری 

، انیانس منابع شاخص، یآموزدانش آموزشی – علمی امکانات، آموزشی فضاهای فیزیکی
قرار دادند.  موردپژوهش انآموزدانش تحصیلی پیشرفت شاخص و اقتصادی شاخص

 یزانم کمترین و یآموزدانش یهاشاخص در نابرابری میزان بیشترین داد نشان هایافته
 شاخص که ادد نشان نیز مسیر تحلیل نتایج. بود تحصیلی پیشرفت شاخص در نابرابری
 أثیراتت کمترین دارای فیزیکی امکانات شاخص و بیشترین دارای یآموزدانش امکانات

 تأثیر بیشترین هک داد نشان نیز عصبی شبکه از استفاده با نتایج. بودند مناطق نابرابری بر
 ناطقم نابرابری پیشگیری در انسانی نیروی را تأثیر کمترین و اقتصادی شاخص را

 .دارند غربی آذربایجان استان وپرورشآموزش
از دیدگاه مدیران  آموزشیاطالعات و ارتباطات بر عدالت  آوریفنبررسی نقش 

( 2999مدارس دوره متوسطه استان مازندران عنوان پژوهش صالحی و چاری سرستی )
چهار بعد توسعه گسترده  آموزشیعدالت  نامهپرسشبا نمونه آماری مدیران مدارس بود. 

 ازخوردبیادگیری محیطی و ارائه  پذیریانعطاف، یادگیری فردی پذیریانعطاف، دسترسی
 . نتایج نشان داد کهگرفتبرمیرا در  ییهامؤلفه. هرکدام از این ابعاد گرفتبرمی را در

 نقش دارد. آموزشیبر عدالت  ذکرشدهاطالعات و ارتباطات از طریق چهار بعد  آوریفن
 یهاداده( با یک مطالعه اسنادی و با استفاده از 2999پور )شیر کرمی و بختیار 

معلمان ، انآموزدانش) وپرورشآموزشات مربوط به سرشماری نفوس و مسکن و اطالع
و تنظیم کردند.  بندیطبقه ساختهمحققاطالعاتی  یهافرم (آموزشی یهاساختمانو 

 هاصشاخاز ، مناطق از آموزش مقطع ابتدایی مندیبهرهمیزان  بندیرتبهجهت مقایسه در 
 رهغیو  ضریب جنسی، نظیر شاخص انتخاب منطقه آموزشی ریزیبرنامه یهافرمولو 

عادل ت آموزشی هایفرصتاز  مندیبهرهاستفاده شد. نتایج نشان داد بین مناطق از حیث 
به  و میزان دسترسی نامثبتنرخ ، نرخ پوشش تحصیلی یهاشاخصبرقرار نیست. در 



 3189 زمستان/ 74ی آموزشی/ شماره هانظامپژوهش در  19

زمینه  در، معلم ابتدایی مناطق شهری نسبت به روستایی و پسران نسبت به دختران
 یهادهبازمناطق شهری نسبت به روستایی و در مورد نرخ  آموزشیدسترسی به فضای 

 دختران نسبت به پسران برتری داشتند. آموزشی
خانوادگی  هایینهزم( به بررسی 2997حیدرآبادی و رستمی )، قاسمی اردهانی 

 هایفرصتبین نابرابری  در شهر اهر پرداخته و رابطه آموزشی هایفرصتنابرابری 
ستفاده با ا موردنیازاقتصادی را بررسی کرده است. اطالعات  –اه اجتماعی و پایگ آموزشی

 آوریجمعوسطه شهر اهر دختر سطح مت آموزدانش 911توسط  شدهتکمیلاز پرسشنامه 
ایگاه پ، در مدرسه بوده آموزشی هایفرصتها نشان داد بیشترین نابرابری شد. یافته

 چنینهم اهیافتهمتوسطه و باال است. ، پایینان به ترتیب آموزدانشاجتماعی اقتصادی 
ایگاه پ، آموزشی هایفرصتبر میزان نابرابری  تأثیرگذارمتغیر  ینترمهمنشان داد که 

طی ارتبا هایمهارتاجتماعی است این در حالی است که حساسیت والدین و  –اقتصادی 
 دارد. تأثیر آموزشی هایفرصتنیز بر نابرابری 

در پژوهش بابادی عکاشه و  آموزشیو عدالت  هافرصتگسترش برابری  یراهکارها 
ن خیری هایانجمنتأسیس »نشان داد که  هایافتهقرار گرفت.  موردبررسی( 2962همکاران )

و  هافرصتراهکار موجود تأمین و گسترش برابری  ینترمهم، «در مناطق محروم سازمدرسه
 ینرتمهمو راهکار توزیع متناسب معلمان با کیفیت و ماهر در مناطق  است آموزشیعدالت 

است. دیگر راهکار  آموزشیو عدالت  هافرصتراهکار مطلوب تأمین و گسترش برابری 
دن مصاحبه آماده کر هاییافتهمطابق  آموزشیو عدالت  هافرصتتأمین و گسترش برابری 

 است. آموزشی هایفرصتی ان نسبت به اهمیت و نتایج برابرریزبرنامه
 آموزشی( در پژوهش خود سه مضمون اصلی برای عدالت 2998) یمنی و همکاران 

پژوهش عادالنه )دارای دو بعد( و مدیریت ، شامل آموزش عادالنه )دارای چهار بعد(
پژوهش نشان داد که ابعاد برنامه درسی  هاییافتهعادالنه منابع )دارای دو بعد( مطرح شد. 

اساتید از ابعاد آموزش عادالنه و مضمون پژوهش  عادالنه رفتار، پرورش فراگیر، مؤثر
 دارند. آموزشیعادالنه و مدیریت عادالنه منابع اهمیت و ضرورت زیادی در عدالت 

ه با اشار، آموزشی( با بررسی روش تدریس مشارکتی و عدالت 7128بنگ و وثوقی ) 
گیری عنوان کردند که مشارکت در کالس یاد –تدریس و فرآیند یاددهی  هایروشبه 

. این ودشیم. این نوع فعالیت باعث توسعه شودیمدرس باعث خالقیت در یادگیرندگان 
مختلف  هایدیدگاهداشت  تأکیدان مناطق محروم آموزدانشپژوهش که بیشتر بر 
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. پژوهش نشان داد اگر از کندیمیادگیری مطرح  –ان را درباره فرآیند یاددهی پژوهشگر
تدریس مشارکتی در تدریس استفاده شود؛ عالوه بر تغییر و تحرک اجتماعی  هایروش

 نیز برقرار خواهد شد. آموزشیعدالت ، بلندمدتدر 
 آموزشی عدالت و توسعه بلندمدت اهداف به خود پژوهش در( 7124) 2ایشوجی

 عهتوس هاییاستس و کنیا در رایگان و جهانی ابتدایی آموزش پژوهش محدوده. پرداخت
 جامان نشینحاشیهو  روستایی، محروم مناطق در مطالعه .بود وپرورشآموزش در انسانی

 از پس. بودند مناطق این در والدین و انآموزدانش، معلمان شامل آماری جامعه و شد
 برای) اجتماعی تجربه یک آموزش در والدین مشارکت که داد نشان هایافته هاداده تحلیل
 .ددار دنبال به را یادگیری – یاددهی فرآیند در معنادار یادگیری که است( انآموزدانش

 هایتفرص دارند بهتری اجتماعی و اقتصادی، جغرافیایی موقعیت که کودکانی همچنین
 پژوهش ایانپ در ایشوجی. دارند بیشتری پیشرفت درنتیجه داشته را بیشتری آموزشی

 مورد در هایتواقع همه به باید آموزشی و درسی یهابرنامه در که کندیم بیان خود
 الدنب به باید درسی برنامه در هاریزیبرنامه و هاگذاریسیاست و شود توجه کودکان

 باشد. انآموزدانش کلیه پیشرفت
و برای تحقق  است آموزشیاصلی در هر نظام  یهابحثیکی از  آموزشیعدالت  
. در ایران نیز با توجه به قانون اساسی و برای دسترسی شودیمزیادی  یهاتالشآن 

 زیادی شده است تا زمینه دستیابی یهاتالشعادالنه  آموزشی هایفرصتیادگیرندگان به 
اضر پژوهش ح مسئله آموزشیتسهیل شود. با توجه به اهمیت عدالت  آموزشیبه عدالت 

 ایران کدام است. وپرورشموزشآدر  آموزشیعدالت  یهامؤلفه این است که
 وپرورشآموزشبرای  آموزشیعدالت  یهامؤلفههدف از انجام این پژوهش شناسایی 

 .است کشور

 روش 
پژوهش حاضر کیفی و روش آن تحلیل مضمون با ، با توجه به ماهیت نظری پژوهش

رویکرد استقرایی اکتشافی بود که جهت استخراج مضامین و قالب مضامین پژوهش و 
تدوین مبانی نظری و ادبیات پژوهش از متون مدیریتی استفاده شد. حوزه پژوهش شامل 

که به  هاکتابخانهو  هاسایتوب، هاپایگاهاسناد و کتب مندرج در ، مورد مقاالت 28

                                                                                                                                        
1. Eshuchi, J. C. A. 



 3189 زمستان/ 74ی آموزشی/ شماره هانظامپژوهش در  11

نام نویسنده  2بود که در پیوست  آموزشیکتاب و سند  9، نامهپایان 8، مقاله 82تفکیک 
 مشخصات مقوالت به شکل منبع آمده است. 7ست و سال انتشار و در پیو

قرار گرفت و از واحدهای تحلیل  موردمطالعه ذکرشدهبرای انجام مطالعه ابتدا متون  
و  وزشیآمشد. واحد تحلیل عباراتی بودند که مرتبط با عدالت  برداریفیشیافت شده 

 و بندیطبقهمستخرج از متن بودند. کدگذاری عبارات در این پژوهش استقرایی و 
 ازآنپساز محتوای متون پژوهش بود.  شدهاستخراجمضامین بر اساس عبارات  گذارینام

تحلیلی مناسب در تحلیل  هایروشقالب نهایی مضامین پژوهش طراحی شد که یکی از 
هایی بود که از اطالعات فیش آوریجمعاست. ابزار  2تحلیل قالب مضامین، مضمون

 آمد. دست بههش طریق مطالعه حوزه پژو

 هایافته
صورت گرفته در حوزه  یهاپژوهشادبیات نظری و ، جهت پاسخ به سؤال پژوهش

دول در ج آمدهدستبهقرار گرفت که فراوانی مضامین پایه  موردبررسی آموزشیعدالت 
 آمده است. 2

 در متون مدیریتی آموزشیفراوانی مضامین عدالت  .4جدول 

 فراوانی مضامین
 9 اولیاء(، معلمان، انآموزدانش) هاگیریتصمیمدر همه  آموزشی نفعانذیتوسعه مشارکت  -2
 2 وپرورشآموزش هایگیریتصمیمتوجه به نیازهای ذینفعان در  -7
 2 انآموزدانشمعلمان و ، مدیریت انواع انتخابات در مدارس جهت تقویت مشارکت اولیاء -9
 2 گیریتصمیمتوزیع اختیارات بین سطوح محلی برای  -4
 9 در مناطق محروم سازمدرسهخیرین  یهاتأسیس انجمن -2
 9 انآموزدانشمبتنی بر نیازسنجی  گذاریسیاست -8
 هاگذاریسیاستدر  آموزشـی درسـی و   ریزیبرنامهکالن  هایسـیاسـت  ازنگری و اصـالح  ب -2

 ( در راستای دستیابیآموزشیبا توجه به اهداف نظام  آموزشی هایفرصـت )جهت توزیع عادالنه 
 معین به اهداف

28 

 9 تدوین استانداردهایی جهت انتخاب مدیران مدارس -6
 9 و اجرایی مدیران آموزشیتعیین استانداردهای ارزیابی عملکرد  -9

                                                                                                                                        
1. template analysis 
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 فراوانی مضامین
در همه ســطوح ان آموزدانشفردی و نیازهای  هایتفاوتطراحی برنامه درســی متناســب با  -21

)جغرافیایی، اجتماعی، جنسـیتی، مهاجرین، فاقدین شـناسنامه، مناطق مرزی، معلولین، افراد با نیاز   
 خاص...(

8 

 4 فراهم کردن زیرساخت و امکانات جهت افزایش زمان یادگیری و کاهش تعطیلی مدارس -22
 2 یادگیرندگان در برنامه درسی هایتفاوتتوجه به زمان آموزش با توجه به  -27
ان )عالیق و اســـتعدادها و نیازها( ســـطوح آموزدانشوجودی  هایظرفیتتوجـه بـه کلیه    -29

 مختلف )جغرافیایی و جنسیتی...( در برنامه درسی
9 

 9 زمانی برنامه درسی مکانی و پذیریانعطاف -24
 2 ی( در برنامه درسیتوجه به راهنمایی و مشاوره )تحصیلی و تربیتی و شغل -22
 6 جهت مشارکت آنان در برنامه درسی نفعانذیان به کلیه ریزبرنامهتوجه  -28
 4 وپرورشآموزش یهاسایر نهادها در برنامه هایظرفیت کارگیریبه -22
 7 آموزشی هایریزیبرنامهمناطق محروم و مرزی در  هایظرفیتتوسعه  -26
 7 برای همه یادگیرندگان دبستانیپیشبرای پوشش دوره  ریزیبرنامه -29
 7 برای پوشش کامل آموزش عمومی برای همه ریزیبرنامه -71
 2 وپرورشآموزشو تأمین نیروی انسانی در  کارگیریبهدر  هایستگیتوجه به شا -72
 2 فرصت برابر مدارس در برخورداری از معلمان باتجربه و موفق -77
تخصـصـی و تربیتی( برای منابع انسانی مدارس مبتنی   ، آموزش )عمومی یهابرگزاری دوره -79

 بر نیازسنجی
22 

 2 چندپایهویژه برای معلمان  یهابرگزاری دوره -74
، عشـــایر، مرزی، تـأمین معلمـان بومی برای منـاطق خـاص دارای مـدارس متنوع )محروم      -72

 اقلیت(، قومیت، دوزبانه، روستایی
6 

 7 های تدوین شدهدصالحیت معلمان با استاندار یاارزیابی دوره -78
 7 تشویق معلمان کارآمد -72
 7 در انتخاب مدیران کاریسیاسیپرهیز از  -76
 7 شدهتعیین( آموزشی)عملکرد اجرایی و  یهاانتخاب مدیران مدارس مطابق شاخص -79
 7 مدیران( –پژوهشی فرهنگیان )معلمان  – آموزشیسوابق  یاارزیابی دوره -91
ــب توزیع -92 ــی امکانات و منابع عادالنه و متناس  هب توجه با کشــور مختلف مناطق در آموزش

 (کتابخانه، آموزشی مراکز، تسهیالت، فناوری) یادگیرندگان نیازهای
29 

 (کارگاهی و آزمایشــگاهی، فناوری و یپژوهشــ، آموزشــی) منابع و تســهیالت کردن روزبه -97
 جهانی تغییرات به توجه با مدارس

2 
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 فراوانی مضامین
 جســمی  هایتفاوت تناســببه مدارس در و تســهیالت رفاهی امکانات عادالنه توزیع -99

ــتثنایی مدارس، معلولین بر تأکید با) خدمات ارائه جهت انآموزدانش  ازنی با انآموزدانش و اس
 (خاص

4 

 وجهت با آموزشی دوره یا پایه برحسب درس کالس به آموزدانش اسـتاندارد  نسـبت  رعایت -94
 مختلف سطوح به

28 

 مهه به توجه با آموزشی دوره یا پایه برحسب مدارس در آموزدانش به معلم نسـبت  رعایت -92
 سطوح

9 

 2 هاالتعلیم واجب کلیه برای آموزشی نظام به ورود شانس برابری -98
، ایگانر تقویتی کالس برگزاری با) یرفق و محروم مناطق انآموزدانش علمی توانایی افزایش -92

 (مدارس هوشمندسازی، تحصیلی بورس
4 

 مشــکالت و مدارس معرفی)عمومی رســانه طریق از محروم مناطق انآموزدانشاز  حمایت -96
 سازمدرسه و خیرین مسئولین به آنان

4 

 9 ..(.بهداشت بیمه، مربی) انآموزدانش همه برای سالمت و بهداشتی تسهیالت کردن فراهم -99
 4 محروم و استثنایی مدارس بر تأکید با کشور مدارس با بهداشتی مراکز ارتباط تقویت -41
، بهداشت حیطه با مرتبط زندگی در اصلی هایمهارت کسب برای آموزشی مواد اختصـاص  -42

 تغذیه، سالمت
9 

 هامالیات و غیردولتی بخش مشــارکت شــامل مردمی یهاکمک عادالنه توزیع و ســاماندهی -47
 (خصوصی بخش و مردمی یهامشارکت توزیع و آوریجمع بر متمرکز نظارت) کشور در

8 

 2 نامثبت نرخ به توجه با مدارس مالی تأمین -49
 4 محروم مناطق به خیرین یهاکمک از قسمتی اختصاص -44
 2 منابع خرج و هزینه از پس حسابرسی رویکرد با مالی عملیات فرآیند بر نظارت -42
ــبکه ایجاد -48 ــرا پژوهش) یادگیری هایمحیط از ییهاش ــگاه، کتابخانه، س  رد( کارگاه، آزمایش

 وپرورشآموزش مناطق
2 

 2 مدرسه در شاداب محیط ایجاد -42
 2 مدرسه در امن محیط ایجاد -46
 مناطق همه در( خدمات، روزانه، روزیشــبانه) آموزشــی فضــاهای کیفی گســترش به توجه -49

 کشور
71 

 71 کشور مناطق همه در( تعداد) آموزشی فضاهای کمی گسترش به توجه -21
 7 محروم مناطق در روزیشبانه مدارس اندازیراه -22
 2 متنوع یادگیرندگان( مهاجرین، ینمعلول، جغرافیایی) شرایط با مدارس تناسب -27
 2 کشور سراسر در عادالنه امکانات توزیع با دولتی مدارس گسترش -29
 7 شهرهاکالن در مقطعی چند یا نوبته دو مدارس اصالح -24
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 فراوانی مضامین
 4 کیفیت افزایش هدف با غیردولتی مدارس کیفی و کمی یاستانداردها اصالح -22
 2 ...(، تیزهوش، نخبه) انآموزدانش بندیطبقه از اجتناب -28
 7 چندپایه یهاکالس تعداد کاهش -22
 9 نیازها و عالیق به توجه با متوسطه تحصیلی یهارشته در انآموزدانش توزیع -26
 هایگروه بر تأکید با انآموزدانش کلیه( شــغلی و فردی، اجتماعی) هایمهارت توســعه -29

 (محرومین، معلولین، عشایر، روستایی، جنسیت) پذیرآسیب
4 

 2 کار بازار با متناسب هایهنرستان برای آموزیمهارت و کارآفرینی یهابرنامه به توجه -81
ــب انآموزدانش عملکرد ارزیابی -82 ــتفاده با مختلف هایگروه برحس ــاخص اس  پایان به از ش

 نهایی امتحانات نمرات و تحصیلی پایه رساندن
22 

 2 انآموزدانش به امتیازات ارائه و هایابیارز در عدالت رعایت -87
 9 انضباطی و پرورشی، آموزشی هایفعالیت همه در یادگیرندگان مشارکت بر نظارت -89
 9 آموزشی ارزشیابی یاستانداردها با انآموزدانش ارزیابی -84
 جهت انآموزدانش به درس کالس در شــدهانجام هایفعالیت از منفی و مثبت بازخورد ارائه -82

 یادگیری تسهیل
9 

 یبندرتبه در مدرســه امکانات و ورودی شــرایط به توجه با مدرســه هر پیشــرفت ارزیابی -88
 مدارس

9 

 9 محیطی و فردی( در جریان آموزش)یادگیری  پذیریانعطافاصل  -82
 7 ...( ذهنی، جسمی، عاطفی، اجتماعی) یادگیرندگان رشد با آموزش فرآیند تناسب -86
 نیازیبی) تحصــیلی بازار گرفتن از شــکل جلوگیری راســتای در آموزش ســازیغنی -89

 خصوصی کالس و آموزشیکمک کتب از انآموزدانش
4 

 4 ...(هاقومیت و هایتاقلمعلولین، ) خاص هایگروه ویژه آموزشی محتوای ارائه -21
 9 یادگیرندگان با متناسب آموزشی محتوای تدوین برای نیازسنجی -22
 2 آموزشی محتوای طراحی، اجرا، ارزیابی در معلمان مشارکت -27
 22 ...(عاطفی، اجتماعی و ذهنی، جسمی) یادگیرندگان رشد با آموزش محتوای تناسب -29
 7 چندپایه یهاکالس برای آموزشی یهابسته و معلم راهنمای تهیه -24
 7 چندپایه یهاکالس در آموزش زمان افزایش -22
 2 یادگیرندگان هایتفاوت و یازهان با تدریس هایروش تناسب -28
 8 درسی کتب از جنسیتی هاییشهکل حذف -22
 77 آموزشی نفعانذی متقابل روابط و رفتارها در عدالت رعایت -26
 2 انآموزدانش هایییتوانا با معلمان انتظارات تناسب -29
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 فراوانی مضامین
ــی درون هماهنگی ایجاد -61 ــی بین و بخش ــتورالعمل اجرای در بخش ــوها )دس  بودن همس

ــئولین هایفعالیت ــان  بین در مس ــناس ــییع عدم جهت در مدارس با ادارات کارش  حقوق تض
 زمینه( هر در انآموزدانش

2 

 9 آموزشی مقررات و قوانین یکسان اجرای -62
 9 ذینفعان به آموزشی سیستم پاسخگویی -67

آمده  2در ادامه قالب نهایی مضامین ترسیم شد که در شکل  هایشفپس از واکاوی 
 است.

 

 آموزشیقالب نهایی مضامین عدالت  .4شکل 

مؤلفه سازمان دهنده  27پس از ترسیم قالب مضامین سه دسته مؤلفه فراگیر؛  درنهایت
 ،عادالنه توزیع منابع شامل مضامین سازمان دهنده مشارکت جمعی بسترسازی -2شامل 

 شامل منابع از عادالنه مندیبهره -7، نگری برنامه درسی جانبههمه، تصمیم سازی عادالنه
ی توجه به وضعیت بهداشت، پوشش دادن همه مخاطبان، ساالریشایسته دهنده سازمان مضامین

 عدالت آموزشی

 بهسازی مدارس

 مدیریت بهینه منابع

توجه به وضعیت بهداشتی 

 یادگیرندگان

 پوشش دادن همه مخاطبان

 ساالریشایسته

 بهبود فرآیند ارزشیابی

 توانمندسازی یادگیرندگان

 ارتقای کیفیت آموزش

 تعامل منصفانه

 همه جنبه نگری برنامه درسی

 تصمیم سازی عادالنه

 جمعیمشارکت 

 شایسته پروری

مندی بهره

یادگیرندگان از  

 همه منابع

بسترسازی برای  

بسط توزیع 

 عادالنه منابع



 11  ...: و آموزش در آموزشی عدالت هایمؤلفه شناسایی 

شایسته پروری شامل مضامین  -9بهسازی مدارس؛ و ، مدیریت بهینه منابع، یادگیرندگان
زش و ارتقای کیفیت آمو، بهبود فرآیند ارزشیابی، یادگیرندگان توانمندسازیسازمان دهنده 

 نشان داده شده است. 7مضمون پایه شناسایی شد که در جدول  67تعامل منصفانه و 

 آموزشیسازمان دهنده و پایه عدالت ، . مضامین فراگیر3جدول 

 ضامین فراگیرم
مضامین 

 سازمان دهنده
 مضامین پایه

 هعادالن بسترسازی
 منابع توزیع

مشارکت 
 جمعی

ان، آموزدانش) هاگیریتصــمیم همه در آموزشــی نفعانذی مشــارکت توســعه-2
 (معلمان، اولیاء

 وپرورشآموزش هایگیریتصمیم در ذینفعان نیازهای به توجه-7

ــارکت تقویت جهت مدارس در انتخابات انواع مدیریت-9  و اولیاء، معلمان مش
 انآموزدانش

 گیریتصمیم برای محلی سطوح بین اختیارات توزیع-4

 محروم مناطق در سازمدرسه خیرین یهاانجمن تأسیس-2

تصمیم سازی 
 عادالنه

 انآموزدانش نیازسنجی بر مبتنی گذاریسیاست-2 
ــ اصــالح و بازنگری-7  در آموزشــی و درســی ریزیبرنامه کالن هاییاســتس

 اهداف به توجه با آموزشی هایفرصـت  عادالنه توزیع جهت) هاگذاریسـیاسـت  
 شدهتعیین اهداف به دستیابی راستای در( آموزشی نظام

 مدارس مدیران انتخاب جهت استانداردهایی تدوین-9
 مدیران اجرایی و آموزشی عملکرد ارزیابی استانداردهای تعیین-4
 رد انآموزدانش نیازهای و فردی هایتفاوت با متناســب درســی برنامه طراحی-2

 قشناسنامه، مناط جغرافیایی، اجتماعی، جنسـیتی، مهاجرین، فاقدین ) سـطوح  همه
 ...(خاص نیاز با مرزی، معلولین، افراد

 جانبههمه
نگری برنامه 

 درسی

 کاهش و یادگیری زمان افزایش جهت امکانات و زیرســـاخت کردن فراهم-2
 مدارس تعطیلی

 درسی برنامه در یادگیرندگان هایتفاوت به توجه با آموزش زمان به توجه-7
 (نیازها و اســتعدادها و عالیق) انآموزدانش وجودی هایظرفیت کلیه به توجه-9

 درسی برنامه در...( جنسیتی و جغرافیایی) مختلف سطوح
 درسی برنامه و زمانی مکانی پذیریانعطاف-4
 رسید برنامه در( شغلی و تربیتی و تحصیلی) مشاوره و راهنمایی به توجه-2
 درسی برنامه در آنان مشارکت جهت نفعانذی کلیه به انریزبرنامه توجه-8
 وپرورشآموزش یهابرنامه در نهادها سایر هایظرفیت کارگیریبه -2
 آموزشی هایریزیبرنامه در مرزی و محروم مناطق هایظرفیت توسعه-6
 یادگیرندگان همه برای دبستانیپیش دوره پوشش برای ریزیبرنامه-9

 همه برای عمومی آموزش کامل پوشش برای ریزیبرنامه-21
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 ضامین فراگیرم
مضامین 

 سازمان دهنده
 مضامین پایه

عادالنه  مندیبهره
 از منابع

 ساالریشایسته

 وپرورشآموزش در انسانی نیروی تأمین و کارگیریبه در هایستگیشا به توجه-2
 موفق و باتجربه معلمان از برخورداری در مدارس برابر فرصت-7

 انیانســ منابع برای( تربیتی و عمومی، تخصــصــیآموزش ) یهادوره برگزاری-9
 نیازسنجی بر مبتنی مدارس

 چندپایه معلمان برای ویژه یهادوره برگزاری -4

محروم، مرزی، ) متنوع مدارس دارای خاص مناطق برای بومی معلمان تأمین-2
 عشایر، روستایی، دوزبانه، قومیت، اقلیت(

 شدهتدوین استانداردهای با معلمان صالحیت یادوره ارزیابی-8

 کارآمد معلمان تشویق -2

 مدیران انتخاب در کاریسیاسی از پرهیز-6

ــاخص مطابق مدارس مدیران انتخاب-9 ــی و اجرایی عملکرد) یهاش ( آموزش
 شدهتعیین

 (مدیران – معلمان) فرهنگیان پژوهشی – آموزشی سوابق یادوره ارزیابی-21

پوشش دادن 
 همه مخاطبان

 با ورکش مختلف مناطق در آموزشی امکانات و منابع عادالنه و متناسـب  توزیع-2
 (نه، کتابخاآموزشی فناوری، تسهیالت، مراکز) یادگیرندگان نیازهای به توجه

 و و فناوری، آزمایشگاهی ، پژوهشیآموزشـی ) منابع و تسـهیالت  کردن روزبه-7
 جهانی تغییرات به توجه با مدارس( کارگاهی

ــهیالت و رفاهی امکانات عادالنه توزیع-9 ــببه مدارس در تس  هایتفاوت تناس
 یاســتثنای مدارسمعلولین،  بر تأکید با) خدمات ارائه جهت انآموزدانش جســمی

 (خاص نیاز با انآموزدانش و

ــبت رعایت-4 ــتاندارد نس ــب درس کالس به آموزدانش اس  دوره یا پایه برحس
 مختلف سطوح به توجه با آموزشی

 اب آموزشی دوره یا پایه برحسب مدارس در آموزدانش به معلم نسـبت  رعایت-2
 سطوح همه به توجه

 هاالتعلیم واجب کلیه برای آموزشی نظام به ورود شانس برابری-8

 سکال برگزاری با) یرفق و محروم مناطق انآموزدانش علمی توانایی افزایش-2
 (مدارس تحصیلی، هوشمندسازی رایگان، بورس تقویتی

 معرفی)عمومی یهارســـانه طریق از محروم مناطق انآموزدانشاز  حمایت-6
 سازمدرسه خیرین و مسئولین به آنان مشکالت و مدارس

توجه به 
وضعیت 
بهداشتی 

 یادگیرندگان

 یبیمه، مرب) انآموزدانش همه برای سالمت و بهداشتی تسـهیالت  کردن فراهم-2
 ...(بهداشت

 و ستثناییا مدارس بر تأکید با کشـور  مدارس با بهداشـتی  مراکز ارتباط تقویت-7
 محروم
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 ضامین فراگیرم
مضامین 

 سازمان دهنده
 مضامین پایه

 اب مرتبط زندگی در اصـلی  هایمهارت کسـب  برای آموزشـی  مواد اختصـاص -9
 بهداشت، سالمت، تغذیه حیطه

مدیریت بهینه 
 منابع

 غیردولتی بخش مشارکت شامل مردمی یهاکمک عادالنه توزیع و سـاماندهی -2
 یهامشـــارکت توزیع و آوریجمعبر  نظارت متمرکز) کشـــور در هامالیات و

 (خصوصی بخش و مردمی

 نامثبت نرخ به توجه با مدارس مالی تأمین-7
 محروم مناطق به خیرین یهاکمک از قسمتی اختصاص-9

ــی رویکرد با مالی عملیات فرآیند بر نظارت-4 ــابرس  رجخ و هزینه از پس حس
 منابع

بهسازی 
 مدارس

ســرا، کتابخانه، آزمایشــگاه،  پژوهش) یادگیری هایمحیط از ییهاشــبکه ایجاد-2
 وپرورشآموزش مناطق در( کارگاه

 مدرسه در شاداب محیط ایجاد-7

 مدرسه در امن محیط ایجاد-9

 در (، روزانه، خدماتروزیشبانه) آموزشـی  فضـاهای  کیفی گسـترش  به توجه-4
 کشور مناطق همه

 کشور مناطق همه در( تعداد) آموزشی فضاهای کمی گسترش به توجه-2

 محروم مناطق در روزیشبانه مدارس اندازیراه-8

 تنوعم یادگیرندگان( ین، مهاجرینمعلولجغرافیایی، ) شرایط با مدارس تناسب -2

 کشور سراسر در عادالنه امکانات توزیع با دولتی مدارس گسترش-6

 شهرهاکالن در مقطعی چند یا نوبته دو مدارس اصالح-9

 یفیتک افزایش هدف با غیردولتی مدارس کیفی و کمی استانداردهای اصـالح -21

 ...(، تیزهوشنخبه، ) انآموزدانش بندیطبقه از اجتناب-22

 چندپایه یهاکالس تعداد کاهش-27

 شایسته پروری

توانمندسازی 
 یادگیرندگان

 نیازها و عالیق به توجه با متوسطه تحصیلی یهارشته در انآموزدانش توزیع-2

ــعه-7 ــغلی و فردی، اجتماعی) هایمهارت توس  رب تأکید با انآموزدانش یه( کلش
 (محرومین، معلولین، عشایر، روستایی، جنسیت) پذیرآسیب هایگروه

ــتان برای آموزیمهارت و کارآفرینی یهابرنامه به توجه-9 ــب هایهنرس  اب متناس
 کار بازار

 بهبود
 فرایند ارزشیابی

 صاز شاخ استفاده با مختلف هایگروه برحسب انآموزدانش عملکرد ارزیابی-2
 نهایی امتحانات نمرات و تحصیلی پایه رساندن پایان به

 انآموزدانش به امتیازات ارائه و هایابیارز در عدالت رعایت-7

 و ، پرورشــیآموزشــی هایفعالیت همه در یادگیرندگان مشــارکت بر نظارت-9
 انضباطی

 آموزشی ارزشیابی یاستانداردها با انآموزدانش ارزیابی-4
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 ضامین فراگیرم
مضامین 

 سازمان دهنده
 مضامین پایه

 به درس کالس در شـــدهانجام هایفعالیت از منفی و مثبت بازخورد ارائه-2
 یادگیری تسهیل جهت انآموزدانش

 رد مدرسه امکانات و ورودی شـرایط  به توجه با مدرسـه  هر پیشـرفت  ارزیابی-8
 مدارس بندیرتبه

ارتقای کیفیت 
 آموزش

 جریان آموزشمحیطی و فردی( در )یادگیری  پذیریانعطافاصل -2

 ذهنی، جسمی، عاطفی، اجتماعی) یادگیرندگان رشد با آموزش فرآیند تناسـب -7
)... 

ــازیغنی-9 ــتای در آموزش س ــکل جلوگیری راس ــیلی گرفتن از ش  بازار تحص
 خصوصی کالس و آموزشیکمک کتب از انآموزدانش نیازیبی)

 ...(هاقومیت و هایتاقلمعلولین، ) خاص هایگروه ویژه آموزشی محتوای ارائه-4

 یادگیرندگان با متناسب آموزشی محتوای تدوین برای نیازسنجی-2

 آموزشی محتوای طراحی، اجرا، ارزیابی در معلمان مشارکت-8

ــب-2 ــد با آموزش محتوای تناس ــمی) یادگیرندگان رش عاطفی،  و ذهنی، جس
 ...(اجتماعی

 چندپایه یهاکالس برای آموزشی یهابسته و معلم راهنمای تهیه-6

 چندپایه یهاکالس در آموزش زمان افزایش-9

 یادگیرندگان هایتفاوت و یازهان با تدریس هایروش تناسب-21

 درسی کتب از جنسیتی هاییشهکل حذف-22

 تعامل منصفانه

 آموزشی نفعانذی متقابل روابط و رفتارها در عدالت رعایت-2
 انآموزدانش هایییتوانا با معلمان انتظارات تناسب-7
 همسوها )دستورالعمل اجرای در بخشـی  بین و بخشـی  درون هماهنگی ایجاد-9

 معد جهت در مدارس با ادارات کارشــناســان بین در مســئولین هایفعالیت بودن
 (ایینهزم هر در انآموزدانش حقوق تضییع

 آموزشی مقررات و قوانین یکسان اجرای-4
 ذینفعان به آموزشی سیستم پاسخگویی -2

 گیرینتیجهبحث و 
 هاینظامو تصمیمات خرد و کالن در  هاریزیبرنامه، هاگذاریسیاست، همه اصالحات

و دسترسی عادالنه همه یادگیرندگان جامعه به  آموزشیبرای تحقق عدالت  آموزشی
 را محقق کرد شدهتعیین. برای اینکه بتوان اهداف شوندیمانجام  آموزشی هایفرصت

و  شرایط فردی، هاآن هایتفاوتنیازها و ، نحوه مشارکت، آموزشیباید به تمام ذینفعان 
توجه کرد.  هاآنمذهب و دوزبانه بودن ، قومیت، محل سکونت، جنسیت، خانوادگی
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 سکهیچخوردار باشند و مطابق آیات و روایات همه افراد جامعه از حقوق برابر باید بر
که  است وپرورشآموزشدر جامعه نسبت به دیگری برتری ندارد. از وظایف 

ا ر آموزشیو عملکرد عادالنه عدالت  ریزیبرنامهان را با عدالت آشنا کند و با آموزدانش
 و زمینه را برای تحقق عدالت اجتماعی فراهم کند. نهادینه کند

 ،عادالنه توزیع منابع شامل مضامین سازمان مشارکت جمعی بسترسازیمضمون فراگیر  
. برای اینکه بتوان دسترسی استنگری برنامه درسی  جانبههمه، تصمیم سازی عادالنه

 ایهینهزمجامعه ایجاد کرد باید  یادگیرندگانرا برای همه  آموزشی هایفرصتعادالنه به 
 زی عادالنه توزیع منابع با پژوهشکرد. مضمون بسترسا بینیپیشرسیدن به آن را نیز 

. مضمون سازمان دهنده است( همسو 2962همکاران )بابادی عکاشه و ، (7124) یشوجیا
( تحت عنوان مشارکت در اداره 7122یمنی و همکاران ) یهاپژوهشمشارکت جمعی در 

( با عنوان تأسیس انجمن 2962همکاران )در پژوهش بابادی عکاشه و ، امور آموزش
( با عنوان مشارکت والدین در امور آموزش با 7124) یشوجیاو در پژوهش  سازمدرسه

 یادهنده. تصمیم سازی عادالنه نیز مضمون سازمان استپژوهش حاضر همسو  هاییافته
پژوهش حاضر بسترسازی عادالنه توزیع منابع را به دنبال دارد  هاییافتهاست که مطابق با 

تصمیم سازی عادالنه  یهامؤلفه. دو مورد از است( همخوان 7124، )ایشوجی هاییافتهو با 
، الگو (2992) و همکارانپژوهش شبانی انتصاب مدیران و ارزیابی عملکرد آنان است. 

 آموزش که کندیممعرفی ، مدیران انتخاب و انتصاب در را ییهاشاخص و هامؤلفه، ابعاد

شایسته  مدیران انتصاب و انتخاب ازلحاظ را خود علمی رتبه تا کندیم قادر را ابتدایی کشور
 تغییر ریزیبرنامه به روزی برنامه از را خود حرکت علمی نماقطب یک عنوانبه و بسنجند

این ارتقاء کیفیت عدالت  .کنند شن رو را آن کیفی ارتقا جهت را خود حرکت وسویسمت و
نگری برنامه درسی  جانبههمهرا در تأمین نیروی انسانی مدارس به دنبال دارد.  آموزشی

عادالنه توزیع منابع با پژوهش بابادی عکاشه و  بسترسازیدیگر مضمون سازمان دهنده از 
. برای اینکه بتوان در تخصیص و توزیع است( همسو 7124) یشوجیا( و 2962همکاران )

 گذارانتسیاسبرقرار کرد باید زمینه و بستر آن فراهم شود.  عدالت را وپرورشآموزشمنابع 
نگر بودن برنامه درسی و  جانبههمه، ان در طراحی برنامه درسی باید مشارکتریزبرنامهو 

توجه کنند تا بتوان زمینه ایجاد عدالت را در همه  هاگیریتصمیمرعایت اصل عدالت در 
 امور ایجاد کرد.
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عادالنه از منابع است که شامل مضامین  مندیبهرهدومین مضمون فراگیر پژوهش 
 ،توجه به وضعیت بهداشتی، پوشش دادن همه مخاطبان، ساالریشایستهسازمان دهنده 

جه به و تو ساالریشایسته. استمدیریت بهینه منابع و بهسازی مدارس ، یادگیرندگان
 بابادی عکاشه و همکاران یهاپژوهشبا  هاآن زیتوانمندسانیروی انسان و  هاییستگیشا
 .است( همخوان 7122همکاران )( و یمنی و 2962)

یافته پژوهشی مضمون سازمان دهنده پوشش دادن همه مخاطبان با پژوهش یمنی و 
. توجه به وضعیت است( همسو 2999) یسرست( و صالحی و چاری 7122همکاران )

سامری و  یهاپژوهشبهداشتی یادگیرندگان دیگر مضمون سازمان دهنده است که 
نه . مدیریت بهیاست( به آن پرداخته است و با نتایج این پژوهش همسو 2994همکاران )

( و شیر 2962همکاران )بابادی عکاشه و ، (7122همکاران )منابع در پژوهش یمنی و 
عادالنه از  مندیبهرهپژوهش حاضر در زمینه  هاییافته( با 2999پور )کرمی و بختیار 

. بهسازی مدارس دیگر مضمون سازمان دهنده از مضمون فراگیر استمنابع همسو 
پژوهش در بخش کیفی است که با پژوهش  هاییافتهعادالنه از منابع از  مندیبهره

 یسرستصالحی و جاری ( و 2994سامری و همکاران )، (2999پور )شیرکرمی و بختیار 
ان کلیه یادگیرندگ مندیبهرهو  آموزشی. برای دستیابی به عدالت است( همخوان 2999)

، زبان ،قومیت، نژاد، جغرافیایی، اقتصادی، از منابع بدون در نظر گرفتن طبقه اجتماعی
مذهب و خانواده باید توزیع منابع به شکل عادالنه و با توجه به شرایط کلیه یادگیرندگان 

است  الزم آموزشی هایفرصتانجام شود. برای رسیدن به این مهم و دستیابی عادالنه به 
باید در توزیع و  چنینهمکارآمد و ماهر در همه مناطق توزیع شوند.  که منابع انسانی

در نظر گرفته شود. با توجه به  هاآننیازها و شرایط ، یادگیرندگان تخصیص منابع همه
پژوهش وضعیت بهداشتی یادگیرندگان یکی دیگر از مقوالتی است که باید در  هاییافته

دسترسی عادالنه به تسهیالت و امکانات باید به آن توجه شود و با توجه به شرایط جسمی 
ت و تسهیالت بهداشتی فراهم گردد. زمانی امکانا هاآنیادگیرندگان و محل زیست 

برای کلیه یادگیرندگان و  وپرورشآموزشعادالنه از کلیه منابع را در  مندیبهره توانیم
، موزشیآداشت که بتوان منابع موجود را به بهترین شکل مدیریت کرد. فضاهای  نفعانذی

 شیآموزدر زمینه فضاهای  و قوانین هادستورالعملتوجه به ، این فضاها استانداردسازی
یکی دیگر از نکاتی است که به نهادینه شدن  آموزشیو توسعه کمی و کیفی فضاهای 

. کندیمعادالنه یادگیرندگان از منابع کالبدی کمک  مندیبهرهدر جامعه و  آموزشیعدالت 
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نیز به تحقق عدالت  غیردولتیتأسیس مدارس خصوصی و  هایروشاصالح قوانین و 
پژوهش در بهسازی مدارس است. نتایج  یهامؤلفهکه خود یکی از  کندیمکمک  آموزشی

 سازیخصوصی هایروش( 2992) یطالبهشاسعیدیان خوراسگانی و ، پژوهش خدری
، جانبههمه سپاریبروناز  اندعبارت هاروشرا نشان داد. این  وپرورشآموزشدر 

 –فیزیکی  سازیخصوصیدر بعد مالی و  سازیخصوصی، آموزشیمدیریت و خدمات 
به تحقق عدالت  وپرورشآموزشدر  هاروشکالبدی است که استفاده و اجرای این 

 .کندیمو دسترسی عادالنه یادگیرندگان به منابع کمک  آموزشی
پژوهش حاضر است که  هاییافتهشایسته پروری سومین مضمون فراگیر از  

، یبهبود فرآیند ارزشیاب، یادگیرندگان توانمندسازیمضامین سازمان دهنده  دربرگیرنده
 یهاژوهشپیادگیرندگان در  توانمندسازی. استارتقای کیفیت آموزش و تعامل منصفانه 

( نیز بیان شده است و با 7122همکاران )( و یمنی و 2999) یسرستصالحی و چاری 
ند ارزشیابی دیگر مضمون سازمان دهنده . بهبود فرآیاستنتایج این پژوهش همخوان 

چاری  که با پژوهش صالحی و استمضمون فراگیر از شایسته پروری دیگر یافته پژوهش 
. است( همسو 2994همکاران )( و سامری و 7128) یوثوقبنگ و ، (2999) یسرست

پژوهش مربوط به  هاییافتهمضمون سازمان دهنده ارتقای کیفیت آموزش از دیگر 
( 2999) یسرستمضمون فراگیر شایسته پروری است که در پژوهش صالحی و چاری 

. تعامل منصفانه دیگر مضمون سازمان استحاضر همسو  هاییافتهذکر شده است و با 
برای  وپرورشآموزش .است( همخوان 7122همکاران )دهنده که در پژوهش یمنی و 

 تربیت کند که در آینده زندگی خوبی داشته باشند و از طرف اینکه بتواند یادگیرندگانی را
اندوزی و کسب با مهارت آموزشی نفعانذیر ا برقرار کند تا  آموزشیدیگر عدالت 

کلیه  توانمندسازیبتوانند در جامعه عدالت اجتماعی را نهادینه کنند نیاز به  هایستگیشا
این  ایهیافتهدارد. شایسته پروری که از  هاآنیادگیرندگان با توجه به نیازها و شرایط 

را  آموزشیبه شکل صحیح آن در مدارس اتفاق افتد عدالت  کهدرصورتی استپژوهش 
 برای تمام یادگیرندگان فراهم کرده است.

 یهارشتهان مطابق با نیازها و شرایط خود در آموزدانشاگر  دهدیمنشان  هایافته 
اجتماعی و شغلی را در مدارس آموخته و ، فردی هایمهارتتحصیل کنند و  موردعالقه

نبال آن و به د کنندیممتناسب با بازار کار آموزش ببینند عدالت را در آموزشگاه تجربه 
 .کندیمدر جامعه نیز افزایش پیدا  عدالت اجتماعی
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 نتیجه در نتایج و آموزشینظام  یدروندادهافرآیندها و ، هافرصتانصاف در توزیع  
بروندادهای عادالنه و عدالت اجتماعی دارد. اگر کلیه یادگیرندگان با توجه به تمام شرایط 

ه داشته عادالن آموزشیدسترسی  غیره مذهبی و، قومیتی، اقتصادی، جغرافیایی، زیستی
برابر خواهد بود و همه  هاآننیز با توجه به تنوع موجود میان  هاآنباشند پیشرفت 

د. که در مدرسه دارند بازخورد دریافت کنن هاییفعالیتبا توجه به  توانندیمیادگیرندگان 
 هانآ آموزیمهارتبر  کندیمرا تسهیل  هاآناین بازخورد عالوه بر اینکه جریان یادگیری 

ورشی پر، آموزشی هایفعالیتو کسب شغل در آینده نیز اثر دارد. زمانی که ارزشیابی از 
عادالنه و منصفانه صورت گیرد فرصت  هاآنارائه امتیاز به  ان وآموزدانشو انضباطی 

 آموزشیعدالت  درنتیجهو  شودیمخود ایجاد  هایییتوانایکسانی برای همه جهت رشد 
 است. مشاهدهقابلنیز  هایابیارزشدر 

 رطوبه وپرورشآموزشاست که در مباحث مربوط به  یاواژهکیفیت و ارتقای آن  
. آموزش یک فرآیند است که در این فرآیند شودیمو یا از آن بحث  شودیممکرر دیده 

، نقش زیادی دارند. با توزیع عادالنه دروندادها وپرورشآموزشدروندادها و بروندادهای 
 طورقطعهب کندیمو زمانی که کیفیت افزایش پیدا  شودیمفرآیند آموزش باکیفیت اجرا 

 .یابدیمعدالت نیز افزایش 
ان ریزبرنامهبه ، وپرورشآموزش هایفعالیتبا توجه به نقش اساسی عدالت در تمام  

 7در جدول  شدهیمعرفمضامین  و 2با توجه به فراوانی مضامین جدول  شودیمپیشنهاد 
ر موجود د هاییکاستخود را طراحی و تدوین کنند. با توجه به  یهابرنامهو  هایاستس

پیشنهاد ، وپرورشآموزشدر  آموزشیدر تعیین نقش اساسی عدالت  آموزشیاسناد 
 را برای آموزشیعدالت  شدهییشناسا یهامؤلفه وپرورشآموزش اندرکاراندست شودیم

ود خ یهابرنامهدر تدوین  هاآنکارشناسان و مدیران مدارس تشریح کنند تا ، مسئولین
 عادالنه یادگیرندگان از منابع و مندیبهره، جهت بسترسازی عادالنه توزیع منابع

را با توجه به  آموزشیورزند و عدالت  اهتمامساالنه خود  یهابرنامهپروری در شایسته
 و منابع موجود تحقق بخشند.فراگیران تنوع میان 

ن اآموزدانشبرای  شدهییشناسا یهامؤلفهاین پژوهش این است که  هاییتمحدوداز 
 هایتمحدودمربوط به معلمان نیز شناسایی شود. از دیگر  یهامؤلفهاست و نیاز است تا 

 مربوط به مناطق هایگذاریسیاستاز امکانات و شرایط مختلف و  پژوهشگرعدم آگاهی 
از حقوق  نفعانذی سازیآگاهضمن  شودیمان پیشنهاد ریزبرنامهکشور بود. به مسئولین و 
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یازهای شرایط و ن آموزشی نفعانذیکلیه  در اقدامات مربوط به، یافتهیصتخصو امکانات 
را در نظر بگیرند و با توجه به این موارد  هافرهنگخردهو  هاآنسطوح زندگی ، هاآن

انسانی و مادی را توزیع کنند. اگر دسترسی برابر و عادالنه به منابع ، مالی، منابع کالبدی
 شودیمپیشنهاد  هایافته. همچنین با توجه به دهدیمرخ  آموزشیاتفاق بیفتد عدالت 

معلمان و مدیران طراحی و تدوین شود ، انآموزدانشجهت توانمندسازی  ییهابرنامه
معلمان باتجربه و  شودیمدارد و باعث  آموزشینتیجه در عدالت  توانمندسازیچون 

جهت  شودیمهاد ماهر و منابع با کیفیت بین همه مناطق کشور توزیع شود. همچنین پیشن
اردهایی استاند، یادگیرندگان هایفعالیتو  هاآموختهداشتن یک نظام صحیح ارزشیابی از 

به  ان فقطآموزدانشان تدوین شود تا آموزدانشاستعداد و شرایط ، متناسب با توانایی
در زندگی فردی و  موردنیازاساسی  هایمهارتحفظ مطالب بسنده نکنند و بتوانند 

اجتماعی را نیز کسب کنند و بتوانند در آینده زندگی خوبی داشته باشند. الزم است که 
در این پژوهش تقدیر  آموزشیدر حیطه عدالت  نظرصاحبو  آموزشیاز اساتید مدیریت 

 به عمل آید.
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