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Abstract 
The purpose of this study was to determine the causes of educational inequalities in Sistan 
and Baluchestan in comparison with national indicators and to present a model for 
achieving educational justice with emphasis on the philosophy of Islamic education that 
using the grounded theory method in 1397 to 1398 in Sistan and Balochistan was done. The 
statistical population of the study includes background and sample which includes scientific 
elites, university professors in relation to the subject and teachers, religious elites including 
clerics and religious scholars and directors of education (former directors to date) from 32 
educational districts. Data were collected through document review, interview and 
questionnaire and the validity and reliability of the interview based on Goba and Lincoln 
theory and the validity of the questionnaire based on its content and reliability were 
estimated 0.79 using Cronbach's alpha. The data of this study were analyzed using coding, 
one-factor test and multivariate regression analysis. The results showed that the greatest 
impact on educational injustice due to unfair budget allocation, lack of facilities in the vast 
geography of the province and its extent and dispersion in the province and the least impact 
due to lack of local forces in decision-making, desire for ethnicity, not demanding and 
Grouping is between people when making decisions. 
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با  سهیو بلوچستان در مقا ستانیس یآموزش یها ینابرابر بررسی

 دیبا تأک یتحقق عدالت آموزش برای ییالگو ةو ارائ یکشور یها شاخص

 یاسالم تیو ترب میتعل ةبر فلسف

 3مریم سیف اراقی، 2 اارر ا هل عزت، 1بر یارمحمد حسین

 ، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسالمی، تهران ایرانگروه فلسفة تعلیم و تربیت. 1

 رانیهران، ا، تی، دانشگاه آزاد اسالمقاتیعلوم و تحق واحد دانشکدة ادبیات، علوم انسانی و اجتماعی، ،یتیگروه علوم ترب .2

 رانی، تهران، ای، دانشگاه آزاد اسالمقاتیعلوم و تحق واحد دانشکدة ادبیات، علوم انسانی و اجتماعی،ی، تیگروه علوم ترب .3

 (04/06/3111: ؛ تاریخ پذیرش13/04/3111: تاریخ دریافت)

 چکیده

 بورای  ییالگوو  ةو ارائ یکشور یهابا شاخص سهیمقاو بلوچستان در  ستانیس یآموزش یهاینابرابر لیدال نییبا هدف تع حاضر پژوهش
 سوتان یدر استان س 3111 تا 3111 یزمان ةدر باز یانهیزم یةبا روش نظر یاسالم تیو ترب میتعل ةبر فلسف دیبا تأک یتحقق عدالت آموزش
 یدانشوگاه  تادان، اسو ین علمو نخبگوا  ةرنود یکوه دربرگ  استو نمونه  نهیشیشامل پ پژوهش یآمار ةجامع. است فتهگر و بلوچستان انجام

در دسوتر  از   یسوا ؤر) مووزش و پورورش  آ یسوا ؤو ر ینیو صاحبنظران د ونیاعم از روحانی مرتبط با موضوع و معلمان، نخبگان مذهب
 ییایو و پا ییاسناد، مصاحبه و پرسشنامه بوده و روا یداده با کمک بررس یآور جمع .است یموزش و پرورشآ ةمنطق 13از ( گذشته تا کنون

بورآورد   11/0کرونبوا    یآن با کموک آلفوا   ییایو پا یو صور ییپرسشنامه از نوع محتوا ییو روا، نلنکیو ل ابگو یةمصاحبه بر اسا  نظر
 نیشترینشان داد ب جینتا .شد لیتحل رهیچندمتغ ونیرگرس لیو تحل یعامل تک ، آزمونیپژوهش با کمک روش کدگذار نیهای ا داده .دش

 یاسوتان و وسوعت و پراکنودگ    عیوسو  یایو ناعادالنه اعتبوارا،، کمبوود امکانوا، در جغراف    صیتخص به طمربو یآموزش یعدالت یتأثیر در ب
بوودن   انهیگراگرنبودن مردم و قوممطالبه، ها میقدرتمند وکارآمد در سطح تصم یبوم یرویکمبود ن به طمربوتأثیر  نیو کمتر ی،استان درون

 . است ها میمردم در سطح تصم یگ هو چنددست

 .آموزشی، فلسفة تعلیم و تربیت، نابرابری آموزشی تعلیم و تربیت، عدالت :واژگان کلیدی
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 مقدمه

های ای است که برابری پذیرش در عرصهترین مؤلفهترین و برجسته آموزش و پرورش مهم

جاد کند؛ بدین معنا که آموزش و پرورش با ای گوناگون بین شهروندان یک جامعه را فراهم می

های خود برای ها و نگرشکند که شهروندان با کسب مهارتای را فراهم میشرایط یکسان، زمینه

ها و تعهدات و این افراد که در شیوة زندگی و برنامه. های مختلف آماده شوندپذیرفتن سمت

هیا وظایف خود در مقایسه با سایرین عملکرد بهتری دارند، در نهایت، رشد و توسعة جامعه را م

ها بوده و در زمرة های دولتآموزش همواره از دغدغه(. 5، ص5931مرادی و همکاران ، )کند  می

و در تمام جوامع بشری، ( 51، ص5931علیزاده، )های عمومی قرار داشته است مهمترین سیاست

تمام  ها، افزایش میزان دسترسی به تعلیم و تربیت مناسب و برابر براینگرانی اوّلیه و مهم دولت

ها، نژادها و دختران و پسران بوده است، با این حال، هنوز هم شکاف کودکان از تمام گروه

سوادی زنان و دختران و طبقات اجتماعی مختلف در کشورهای کمتر جنسیتی و طبقاتی در بی

برابری جنسیتی در توزیع آموزشی، یکی (. 1، ص1220، 5سیمونز)خورد  مییافته، به چشم  توسعه

 (.31ص ،1259، 1ترابلسی)ترین معیارهای توسعه است  مهماز 

های آموزشی آموزان جامعه به فرصت کردن شانس مساوی برای دستیابی همة دانش فراهم

ی بهتر، دسترسی به منابع موجود در نظام مطلوب نظیر شانس ورود به نظام آموزشی و مدرسه

ناسب و برخورداری از عملکرد مطلوب آموزشی مانند معلم متخصص، فضا و تجهیزات آموزشی م

(. 599، ص5932قاسمی اردهایی، حیدرآبادی و رستمی، )آموزش از جهات متعدد اهمیت دارد 

شود که بدانیم آموزش،  های آموزشی وقتی دوبرابر میلزوم توجه جدی به نحوة توزیع فرصت

های  ی است و تساوی فرصتکنندة توزیع درآمد و شرط الزم برای نیل به رشد اقتصاد ابزار تعدیل

(. 12، ص5935روشن، )اجتماعی است  -های اقتصادی ای برای کاهش نابرابریآموزشی، وسیله

                                                           
1. Samons 

2. Trabelsi 
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سطح . شود اجتماعی در نظر گرفته می -نابرابری در آموزش یکی از منابع نابرابری اقتصادی 

د، نرخ باروری، آموزش و توزیع کنونی آن بر پیامدهای مختلفی همچون آموزش کودکان، نرخ تول

دسترسی به آموزش با کیفیت خوب برای همه الزامی . بزهکاری و همچنین توزیع درآمد تأثیر دارد

تنها بهبود در دسترسی و کیفیت بلکه بهبود در شیوة دسترسی، کیفیت و توزیع آن بین  است، نه

نوان اولویتی سیاسی های دارا و ندار در کاهش نابرابری آموزشی بسیار مهم است و باید به ع گروه

برخورداری از آموزش به عنوان یکی از حقوق (. 1، ص1259،  رولستن، جیمز و اورینو)باشد 

ها در آموزش و پرورش از اهداف  اساسی افراد به شمار رفته و گسترش و برابرسازی فرصت

ای تواند به عنوان یک میانجی قدرتمند بر پیشرفت به سوی آموزش برابر می. توسعه هستند

ها چون بهداشت، کاهش فقر، برابری جنسیتی، مشارکت و دموکراسی عمل  پیشرفت در سایر زمینه

های آموزشی در سطح وسیعی به طور مساوی توزیع شود و همة  هنگامی که فرصت. کند

سامری و )شود  های اجتماعی در آن مشارکت داشته باشند، ابعاد رشد اقتصادی تقویت می گروه

در همین راستا تحقق عدالت در نظام آموزشی در تمامی کشورها به (. 02ص ،5931همکاران، 

ها و  ها، معاهده صدور اعالمیه. المللی مطرح است عنوان یکی از مهمترین اهداف ملی و بین

های فراوانی به منظور تأکید بر حق برخورداری افراد از آموزش اجباری و رایگان از  کنوانسیون

ها و  آرمان»و سند « آموزش برای همه»، سند 5311قوق کودک در سال جمله اولین اعالمیه ح

 92بر اساس اصل . رود تالشی در جهت تحقق عدالت آموزشی به شمار می« اهداف توسعة هزاره

قانون اساسی، دولت موظف است تا وسائل آموزش و پرورش رایگان را برای همة ملت تا پایان 

اما تحقق عدالت و کاهش نابرابری (. 512، ص5935شک، آت)دورة متوسطة تحصیلی فراهم کند 

های جامعة آید و به عنوان شاخص فعالیتهای اسالمی به حساب میآموزشی، هدف اساسی دولت

رود؛ زیرا عدالت و اجرای آن یکی از نیازهای فطری انسان است که همواره در  اسالمی به شمار می

مشرف جوادی و )انواع توسعه فراهم کرده است  طول تاریخ وجود آن بستری مناسب برای همة

                                                           
1. Rolleston, James & Aurino 
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های جغرافیایی ها در چارچوب محدوده بنابراین، شناخت دالیل نابرابری(. 51، ص5932ابوطالبی، 

گذاری در جهت رفع و  های موجود و سیاستبردن به اختالفات و تفاوت مختلف و در نتیجه پی

این موضوع دربارة استان . آیدشمار میبه ها از وظایف اساسی متولیان توسعه کاهش نابرابری

سیستان و بلوچستان به دلیل شرایط خاص جغرافیایی، وضعیت اقتصادی مردم و تنوع اقوام و 

های  ها و میانگینمذاهب و مهمتر از همه اختالف فاحش نشانگرهای توسعة استان با استاندارد

از این رو، محقق در . ای دارد هکمی و کیفی آموزش اهمیت ویژ هایکشوری در خصوص شاخص

های  های آموزشی استان سیستان و بلوچستان در مقایسه با شاخص پی بررسی دالیل نابرابری

کشوری و ارائة الگویی برای تحقق عدالت آموزشی با تأکید بر فلسفة تعلیم و تربیت اسالمی 

 .است

موزش و پرورش، استان اطالعات وزارت آ یو فناور یزیرهای مرکز برنامه براساس داده

 .دارد ینامطلوب تیآموزش و پرورش وضع ةهای توسع و بلوچستان در اکثر شاخص ستانیس

 یفضا ةدر مقاطع مختلف، سران یلیتوسعه، اعم از پوشش تحص یهااستان در شاخص تیوضع

 نیا شتریاست که در ب یاگونهبه... و لیبر تحص یماندگار ر، نرخگذ ه، نرخی، نرخ تکرار پایآموزش

قابل تأمل  یهای کشور آن با نرخ ةبلکه فاصل ،آخر کشور قرار داشته ةتنها در رتب ها، نه شاخص

 12به  کینزد یاختالف استان با نرخ کشور لیبر تحص یماندگار مانندها شاخص یبرخ در .است

 یدرصد و نرخ کشور 93بلوچستان  و ستانیدر استان س لیتحص بر یماندگار)است درصد 

 یحل و طراح  راه کی افتنی یها براینابرابر نیا لیدال ییشناسا (.درصد است 01به  کینزد

ی، هدف پژوهش حاضر اسالم تیو ترب میدر چارچوب تعل تیوضع نیرفت از ا برون یی برایالگو

 .است

در پژوهش خود نشان دادند از نظر وضعیت آموزش ( 5931)دربان آستانه و سعدی 

های برتر و هرمزگان، سیستان و  های یزد، تهران و البرز جزء رتبه استان آموزان استثنایی دانش

اما با وجود این، بیشترین میزان معلولین . های پایین هستندبلوچستان و خراسان جنوبی جزء رتبه

( 5931)روستایی، نعیمی و محمودی . های البرز، سمنان، اصفهان و تهران هستند باسواد در استان
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های آموزشی در سطح شهر بر میزان پایداری شهر سقز نشان دادند افزایش نابرابر در پژوهشی در

نشان دادند اگرچه عدالت ( 5931)فرد  سرمدی و معصومی. اجتماعی شهری تأثیر منفی دارد

پذیر و  گیری از پارادایم پوزیتیویسم از طریق قوانین عام و تعمیم آموزشی در جامعة مدرن با بهره

ی به آموزش تا حدودی تحقق یافت، اما ناکارآمدبودن آن، سبب شد تا در جامعة دسترسی همگان

های نظریة نقادی و با گیری گرایی و با استفاده از موضعگیری از پارادایم سازنده مدرن، با بهره پست

های فردی او به عنوان یک پارادایم نوظهور در تعلیم و توجه خاص به اصالت انسان و تفاوت

های فردی، به مقدار زیادی  توجه به تفاوت های ناشی از بیعدالتیفشارهای اجتماعی و بیتربیت، 

طی پژوهشی نشان دادند تفاوت معناداری ( 5939)اکبری اقدم، ملکی و نوایی لواسانی . کاهش یابد

بین احساس عدالت در بین حوزویان و دانشگاهیان وجود دارد به عبارتی دیگر بین محل تحصیل 

یارهای عدالت، بین محل تحصیل و ارزیابی فاصلة طبقاتی نسبت به گذشته، بین محل تحصیل و مع

 .و ارزیابی فاصلة طبقاتی آینده نسبت به حال رابطة معنادار وجود دارد

طی پژوهشی نشان دادند نابرابری آموزشی در شهر کازرون با ( 5939)آبادی و بنیاد  زارع شاه

آموز از خودش، معدل ابتدایی،  تحصیلی شخص، ارزیابی دانشمتغیرهای نوع مدرسه، وضعیت 

معدل راهنمایی و معدل دبیرستان، دفعات مردودی در دوران مدرسه، تعداد افراد خانواده که دارای 

طی پژوهشی نشان ( 5939)شیرکرمی و بختیارپور . مدرک دانشگاهی بودند، ارتباط معنادار دارد

مندی شهرستان دهلران، از حیث بهره( اعم از شهر یا روستا)لف دادند در بین مناطق و نواحی مخت

های ثبت نام و پوشش تحصیلی و از جنبة نرخ. های آموزشی تعادل مناسبی برقرار نیستاز فرصت

نیز از حیث میزان دسترسی به معلمان مقطع ابتدایی، مناطق شهری نسبت به نواحی روستایی و 

در زمینة . برتری داشته و در سطح باالتری قرار داشتند گروه پسران نسبت به گروه دختران

اند و دربارة  دسترسی به فضاهای آموزشی مناطق شهری نسبت به نواحی روستایی برخوردارتر بوده

های آموزشی، دختران نسبت به پسران و مناطق شهری نسبت به نواحی روستایی برتری  نرخ بازده

 .داشتند
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عدالتی در  ها و تمایزات درونی، فشار مسئلة بی رماندن عالقهنشان داد محصو( 1250) 5گروم

های پیچیده در سطح ماکروـ مزوم و میکرو پردازش تواند در بررسیفرایندهای آموزشی فقط می

آموزان و دانشجویانی  طی پژوهشی نشان دادند برای دانش( 1251) 1مارینا، گیلمور و سالیوان. شود

تواند راه حل مناسب  اند، از نظر معلمانشان بورس تحصیلی می ودهکه از عدالت آموزشی محروم ب

های عدالت آموزشی دارای فضیلت عدالت  نشان داد نظریه( 1259) 9کتزی. و کارآمدی باشد

 1ماندرشیت. توان ارائه داد هایی نیز برای این مسائل می معرفتی هستند و از این دیدگاه راه حل

ریزی فضایی آلمان که بر فضاهای اجتماعی  ارش برنامهدر پژوهشی نشان داد گز( 1255)

براچو، جیمنا و . انداز عدالت اجتماعی است شدن چشم تمرکزیافته، حاکی از ترقی اقتصادی و کم

به مطالعة خدمات آموزشی با هدف توزیع مناسب این خدمات برای همة افراد ( 1221) 1هرناندز

 .موزشی شودوجب برقراری عدالت آجامعه پرداختند تا م

 : کند توان گفت، مطالعة حاضر هدف اصلی زیر را دنبال می در نهایت، می

های کشوری  های آموزشی سیستان و بلوچستان در مقایسه با شاخص شناسایی دالیل نابرابری

 . و ارائة الگویی برای تحقق عدالت آموزشی با تأکید بر فلسفة تعلیم و تربیت اسالمی

 شناسی پژوهش روش

هدف پژوهش . ماهیت و موضوع پژوهش، هر پژوهشی ذاتاً و اصالتاً آمیخته یا ترکیبی استحسب 

 بهره برده است« توصیفی»حاضر کاربردی است و پژوهشگر برای انجام آن از روش تحقیق 

های غالب  و از حیث پارادایم( آمیخته)پژوهش از نظر ماهیت ترکیبی  اینپس (. 5922، 1فلیک)

                                                           
1. Grumme 

2. Marina, Gillmore & Sullivan 

3. Kotzee 

4. Manderschei 

5. Bracho, Jimena & Hernandez 

6. Flick 
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 زدن دست برای خواهد شود و از آنجا که این پژوهش می بندی می فسیری طبقهپژوهش، در گروه ت

 کاربردی پژوهشی دهد، ارائه را موثقی گذاران، رهنمودهای مشی خط به اصالحی اقدامات به

بوده  5932-5930های  بازة زمانی پژوهش سال(. 5935نادری و سیف نراقی، )شود  می محسوب

 از کیفی مرحلة در که ترتیب بدین شده است استفاده پژوهشی رویکرد دو از پژوهش در .است

 .است شده استفاده قیاسی رویکرد از کمی مرحلة در و استقرائی رویکرد

 ، نخبگانمرتبط با موضوع و معلمان یدانشگاه یداساتی، شامل نخبگان علمجامعة پژوهش 

در  یساؤر اعم از موزش و پرورشآ ینی و رؤسایو صاحبنظران د یونروحانی اعم از مذهب

 .است پرورشی و آموزش منطقة 91 از دسترس از گذشته تا کنون

ادامه  از مصاحبه جلسة اول از پس ها آن از یک نفر که بودند نفر 91 اولیه نمونة کنندگان مشارکت

 از تن 55در قسمت نهایی، . کردند شرکت اولیه مصاحبه در همگی بقیه داد، اما انصراف همکاری

 با مرتبط مختلفهای  حوزه در خود رسمی های مسئولیت و تجربیات اساس بر ندگانشو مصاحبه

 حتی یابد، زیرا نمی تعمیم نظری اشباع افراد این با رابطه در شدند، بنابراین، انتخاب تحقیق موضوع

 و مسئولیتیای  حرفه تفاوت به توجه با افراد این سوی از شونده مصاحبه قبلی نفرات مطالب تکرار

. عالوه بر مصاحبه، از پرسشنامه برای گردآوری اطالعات استفاده شد .است ارزش واجد انآن

 :ها پخش شد، با فرمول ذیل محاسبه شد ای که پرسشنامه بین آن حجم نمونه

 
 مقدار .شوند در نظر گرفته می 1/2نسبت موفقیت و شکست هستند که  q و p در این فرمول

1Zα/ مقدار خطای .است 31/5برابر  21/2ر سطح خطای د d  شود در نظر گرفته می 21/2نیز. 

مطالب یادشده، حجم جامعة آماری  حال با توجه به .معرف حجم جامعه مورد نظر است  Nمقدار

نفر  915 حدوداً برابر بایادشده  ةالزم از رابط ةحجم نمون ،بنابراین. شوند نفر تشکیل می 1222از 

 .آمدبه دست 

 شود، از می تعیین مطالعه مورد موضوع در متخصص افرادی توسط معموالً آزمون یک روایی



   533        ... برای ییالگو ةو ارائ یکشور یها با شاخص سهیو بلوچستان در مقا ستانیس یآموزش یها ینابرابر ررسیب 

 

 

 

 در معتبر منابع از شده تهیه پرسشنامة اینکه به  نظر. دارد بستگی داوران قضاوت به روایی رو،  این

 وزشیآم مدیریت شدة شناخته فرایندهای بر  مبتنی آن از بخشی است، که شده فراهم زمینه این

پرسشنامة ابتدایی که  92آموزشی با توجه به  عدالت پایایی پرسشنامة .را دارد الزم روایی است،

است، پرسشنامه پایایی  0/2به دست آمد و چون بیشتر از  032/2میان نمونة آماری پخش شد، 

 . دارد

 .است 1و  5های  مدل پارادایمی و مدل مفهومی پژوهش حاضر به شرح شکل

 
 مودار پارادایمی پژوهشن. 1شکل 

 

 

 

 

 

 

بستر و شرایط 
 دخیل

 

 علل  پدیده

ها استراتژی  

  پیامدها
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  مدل مفهومی پژوهش. 2شکل 
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 های پژوهش یافته

 کیبا تفک ی،در بخش کماجرا شد و  یگرنددتئورروش  های پژوهش ی دادهفیک لیتحل برای

 نیدر ا که شده استپرداخته  ها افتهی انیبه ب یتر ها به شکل مطلوبهیبر اساس فرض ها لیتحل

و  SPSS یآمار هایافزار نرم پژوهش یها هیفرض جینتا یبند و جمع لیتحل منظورهب ،استار

SmartPLS 90)بیشتر حجم نمونه مورد بررسی،  ةاز بین نمون ها، براساس یافته. به کار گرفته شد 

 ةذکر است تعداد نمونشایان . بود مربوط به اساتید دانشگاهی مرتبط با موضوع و معلمان( درصد

 . است آماری آن منطقه ةآموزشی متناسب با جامع ةتخابی در هر منطقان
 

 آموزشی ةتوزیع فراوانی نمونه مورد بررسی بر اساس منطق. 1 جدول

مقولة  11ها استخراج که در  مفهوم از مصاحبه 512در راستای انجام کدگذاری باز بیش از 

 .بندی شدند دسته 1مقولة اصلی به شرح جدول  1فرعی و
 

 ها شده از مصاحبه مفاهیم استخراج. 2جدول 
 مفاهیم مقولة فرعی مقولة اصلی

عوامل قومی 
و فرهنگی و 

 مذهبی

گرایانه بودن و  قوم
 گی مردم چنددسته

 ی مختلف استانها بخشناهماهنگی 
 ی مختلف استانها بخشعدم وحدت در 

 بودن نمایندگان و مسئوالن ی گروهیها انیجرناهماهنگی و درگیر 

 تعصبات قومی

 محدودیت تحصیلی به دلیل تعصبات مذهبی

 محدودیت تحصیلی به دلیل تعصبات قومی

 سهم باالی بخش فرهنگی در نابرابری آموزشی

 درصد فراوانی فراوانی آماری ةجامع

 11 03 شامل نخبگان علمی

 90 591 اساتید دانشگاهی مرتبط با موضوع و معلمان

 53 02 (حبنظران دینیروحانیون و صا)نخبگان مذهبی 

 11 22 موزش و پرورشآسای ؤر

 522 915 جمع کل
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 مفاهیم مقولة فرعی مقولة اصلی

 تنوع مذهب

 ی افراطی مذهبیها نگاه

 انتخاب نمایندگان بدون تعصبات مذهبی

 ی به دلیل تعصبات مذهبیروز شبانهتحصیل دختران در مدارس  شدن مانع

 تعصبات مذهبی

 ها هخانوادضعف فرهنگی 

 بودن فرهنگ منطقه قومی

 عدم یکپارچگی فرهنگ

 مدیران ارشد یها میتصمنفوذ فرهنگ قومی در 

 استانی بودن انتصابات درون قومی

 ییقشرگرامحرومیت مناطق نه بر اساس  بر اساسانتصاب مدیران 

 ی به دلیل تعصبات قومیروز شبانهتحصیل دختران در مدارس  شدن مانع

 ناتوانی آموزش و پرورش در مقابل تعصبات و مسائل فرهنگی

ی ها سازمانفعالیت 
 نهاد مردم

 

ها به دلیل مشکالت  نهاد های مردم ی بسیار زیاد سازمانها تیفعالناچیزبودن 
 پرورش و  آموزشفراوان 

در شناخت عوامل نابرابری و معرفی آن به  نهاد مردمی ها سازمانمؤثربودن 
 مسئولین

ایجاد ظرفیت از درون خود مردم برای برداشتن موانع توسعة عدالت آموزشی 
 نهاد مردمی ها سازماناز طریق 

 ها فاصلهبرای کاهش  نهاد مردمی ها سازمانپتانسیل باالی 

 
 زده افکار جنسیت

 

 نگاه جنسیتی به آموزش
تی و ازدواج ی دختران به دلیل نگاه جنسیسواد کمی و سواد یبآمار باالی 

 زودهنگام دختران

 ی جنسیتیها نگاهمحدودیت باالی تحصیالت دختران به دلیل 

 گرنبودن مردم مطالبه
 گر نبودن مردم مطالبه

 عدم ایستادگی و مقاومت والدین در برابر مشکالت تحصیلی فرزندان

ترویج گفتمان 
آموزش و بیان 
 اهمیت آموزش

 

 بات قومیانتخاب نمایندگان بدون تعص
 جلب اعتماد مردم

 از تحصیل فرزندان تر آگاهاستقبال والدین 

 پرورش و  آموزشبخشی در خصوص اهمیت  برای آگاه ها رسانهتالش 

 ی آموزشیها ینابرابرترویج گفتمان آموزشی برای رفع 
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 مفاهیم مقولة فرعی مقولة اصلی

مسائل 
 جغرافیایی

 
 

موقعیت جغرافیایی 
 استان

 رزیجغرافیایی م مناطققرارداشتن در 
 پرتنشی با کشورهای مرز همناشی از  جادشدهیا مشکالت

 بودن منطقه ناامن

 نی و ترسمانای تروریستی و ایجاد ها گروهکوجود 

 یسال خشکرواج مشاغل کاذب به دلیل 

 یی دشوارهوا و  آبمشکالت 

 و مشکالت مرزی افغانستانیی مانند پاکستان و کشورهای با مرز هم

 بودن استان ی و توسعة اقتصادی به دلیل مرزیگذار هیسرماهش شدید کا

و ی و ارتقای کیفیت زندگی گذار هیسرمای تروریستی مانعی برای ها گروهک
 امکانات

 آموزان ناامنی مرزها در کاهش انگیزة تحصیلی دانشتأثیر 

وسعت و پراکندگی 
 استانی درون

 پهناوربودن استان
 بودن استان دهوسیع و پراکن

 نکردن سرانة اعتباری به دلیل پهناوربودن استان کفایت

 ی دسترسی به مراکزها راهبودن العبور صعبپراکندگی مراکز آموزشی و 

 پراکندگی استان و کمبود امکانات

 ی به استان به دلیل پراکندگی و پهناوربودنرسان خدمتبودن  پرهزینه

مهاجرت درون و 
 یستانا برون

 در استان به دلیل مهاجرت بامهارتکمبود نیروی انسانی قوی و 
 ی اجباری از استان به دلیل شرایط بد آب و هواییها مهاجرت

 مهاجرت اجباری از روستا به حاشیة شهر و کمبود امکانات شهری

 و نبود نیروی جایگزین از استانمهاجرت نیروی انسانی کارآمد 

 ی بر نابرابری آموزشیسال خشکی و آب کمقیم تأثیرغیر مست

مسائل 
 اقتصادی

تخصیص ناعادالنة 
 اعتبارات

 ی کشوریها شاخصدوربودن از 
 ی تحصیلی فرزندانها نهیهزدر پرداخت  ها خانوادهناتوانی 

 ی آموزشیها ینابرابرعدم تخصیص بودجة کافی برای 

 برابری آموزشیارتباط مستقیم بین هزینة سرانة پایین و نا
 ها خانوادهوضعیت اقتصادی ضعیف 

 ی آموزشیعدالت یباثر مستقیم نابرابری بودجه بر 

 ی زندگیها نهیهز نیتأمکارکردن فرزندان برای 

 تخصیص ناعادالنه اعتبارات و بودجه

 استفاده از فرزندان در کشاورزی و دامداری و بازماندن از تحصیل
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 مفاهیم مقولة فرعی مقولة اصلی

 ی کاذب لب مرزها شغلدن به دلیل وسوسة مالی ش

 توزیع ناعادالنة ثروت در کشور

 استانی ی درونها یازیننبودن بودجة آموزش پرورش استان با  متناسب

 و پرورش آموزش ی پایین ساختار اداری و مالیور بهره

 پرورش و  آموزشی مالی ها برنامهاقتصاد ضعیف استان و عدم مشارکت در 

آموزان متوسطه و عدم  قرار گرفتن دانش مرزی  أثیر مشاغل کاذب لبتحت ت
 دادن تحصیل تمایل به ادامه

 ی خانوادهآور نانی کاذب و ها شغلی پسران به دلیل سواد یبآمار باالی 

 ارتباط مستقیم مسائل اقتصادی با نابرابری آموزشی

 ر مقایسه با میانگین کشورد آموز دانشبودن سرانة اعتباری به ازای هر  پایین

 ی آموزشینابرابرسهم باالی بخش اقتصادی دولت در 

 رواج مشاغل کاذب به دلیل مشکالت اقتصادی

 انگیزة تحصیلی پایین به دلیل مشکالت اقتصادی و رواج بیکاری
 محیط عمومی فقیر و ضعیف

 ها خانوادهی اقتصادضعف 

ة بودجتخصیص 
مشخص برای رفع 

 ی آموزشیها ینابرابر

 

بودجه و  نیتأمو استانداری برای  وبودجه برنامهیی مثل ها ارگانتالش 
 تخصیص منابع

ی مرتبط با اقتصاد در ها خانهی ها وزارتیی آموزش و پرورش و درآمدزا
 آموزش خصوص

 ن استانداردهای استان نسبت به کشورباالبردافزایش اعتبار جهت 

 ای استان اصی برای رفع نابرابری بودجهردیف بودجة اختص

ی بخش گذار هیسرما
خصوصی در مناطق 

 محروم

 

 ی آموزشی با کمک بخش خصوصیها شاخصبهبود و ارتقای 
 ی آموزشینابرابرهای نقدی و غیر نقدی بخش خصوصی برای رفع ها کمک

 تالش در جهت بهبود شرایط اقتصادی و کاهش مشکالت ناشی از اقتصاد در
 بخش خصوصی

 ة آموزشیعرصبودن نقش بخش خصوصی در  مثبت

بخش خصوصی 
 ناکارآمد

 

 اقتصاد ضعیف منطقه
ی آموزش ها شاخصی برای ارتقای گذار هیسرمانیازمندبودن به تالش و 

 پرورش استانی

 ی اقتصادی به دلیل مشارکت پایین بخش خصوصیها شاخصبودن  پایین
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 مفاهیم مقولة فرعی مقولة اصلی

 عوامل سیاسی

شدن  سیاسی
 های آموزشی تصمیم

 ی نابرابر داخلیها استیس

 ی آموزشیها استیسبودن  نامناسب

 زده بودن انتصابات آموزشی سیاست

 پرورش و  آموزشی ناکارآمد وزارت ها استیس

 کمبود نیروی بومی

قدرتمند و کارآمد در 
سطح استان و 

 های کشوری تصمیم

 ندگانینما وعدم تالش هماهنگ و منسجم مسئوالن بومی 

 های کشوری دخالت نداشتن در تصمیم

 های دولت برای استان ناکارابودن تصمیم

 توسط دولت برای تحقق عدالت آموزشی بلندمدتی غنی و زیر برنامهضعف 

 ی استخدامی کشور در استانها تیظرفنابرابری 

 افزایش ظرفیت استخدامی استان

 ص بومی متناسب با نیازاستخدام نیروی انسانی متخص

 ی اجرایی کشوریها پستعدم وجود نیروی بومی در 

 ی اجراییروهاینمسئولین و  استاندارد ریغچینش 

 قدرت سیاسی کم استان در کشور

 به بعد امنیتی استان توسط مسئوالن و عدم توجه به سایر ابعاد ازحد شیبتوجه 

 و بازتوزیع منابعرویکرد ناعادالنة دولت در تخصیص 

 ی آموزشینابرابرسهم باالی بخش سیاسی دولت در 

مسائل 
 آموزشی

نسبت پایین معلم به 
 آموز دانش

 

 کمبود نیروی آموزشی

 آموزان کمبود تعداد معلمان نسبت به دانش

 بروز فراوان نابرابر آموزشی به دلیل خروج منابع انسانی غنی از استان

 کمبود معلم

اولویت نبودن  در

 دادن تحصیالت ادامه

 

 ی بر نابرابری آموزشیسال خشکی و آب کمتأثیر غیر مستقیم 

 هزینة سرانة پایین به دلیل گرایش به تحصیل نداشتن افراد

 برای کسب دانش آموزان دانش عدم ترغیب

 شدن فرزندانباسوادبرای  ها خانوادهعدم همکاری 

 آموزان برای پرداختن به تحصیل انشعدم ایجاد انگیزش در د

 عدم ارتباط والدین با آموزش پرورش و عدم احساس نیاز

 به تحصیل فرزندان
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 مفاهیم مقولة فرعی مقولة اصلی

نرخ پایین باسوادی 
 والدین
 

 ی فرزندانسواد یبی والدین عاملی برای سواد یب
 ی والدینسواد یب

 گریکدو ناآگاهی از مشکالت ی پرورش و  آموزشجدایی والدین از 

 آموزان ارتباط مستقیم سطح سواد والدین و عملکرد دانش

 به تحصیل فرزندان سواد یبعالقة کمتر والدین 

شدن نگاه  یتخصص
 معلمان و مدرسان

 

 نگاه تخصصی و کاربردی معلمان و اساتید به مسئلة نابرابری آموزشی
 نآموزا هماهنگی برای همکاری اساتید مطرح کشور برای آموزش دانش

 ارتقای علمی فرهنگیان

 آموزان تقویت بنیة علمی دانشجویان و دانش

 آموزش جهت ارتقای علمی در دانش زهیانگایجاد 

 آموزان تالش بیشتر معلمان برای بهبود شرایط تحصیل دانش

 آموزان دادن معلمان به دانش عدم مهاجرت و انگیزه

کیفیت  باالبردن
مدارس و 

ی کشور ها دانشگاه
 افزایش کمی در کنار

 های نابرابری آموزشی ها بیآسپژوهش در خصوص 
 ی الزم برای بهبود آموزشها نهیزمکردن  فراهم

 در ایجاد عدالت آموزشی ها دانشگاهبودن مؤثر

 بودن کیفیت آموزش پایین

 بر کیفیت آموزش ها دانشگاهمثبت وضعیت مطلوب تأثیر 

 برای تقویت بنیة علمی ها دانشگاهد از اساتی استفاده

ی کم آموزشة تجربکه دارای  تجربه کمی سرباز معلم و ها یرویناستفاده از 
 هستند

 در تعدیل نابرابری آموزشی ها دانشگاهبودن  اثربخش

 ی فراوانها دانشگاه وجود بااستان  ازین موردی ها رشتهی ازسنجینعدم 

 محروم در مناطق ها دانشگاهی فیو کتالش برای توسعة کمی 
 آموزان به مشکالت و مسائل کردن دانشجویان و دانش تدریس عمیق و آگاه

امکانات و 
 ها رساختیز

در  کمبود امکانات
جغرافیای وسیع 

 استان
 

 نداشتن وسایل و امکانات کافی
حاکمیت به دلیل  آموزان از طرف دانش ی بهتوجه کمی و ارزش یباحساس 

 د امکاناتکمبو

 یآموز دانشکمبود تجهیزات و منابع به دلیل هزینة پایین سرانة 

 امکانات پایین آموزشی

 بودن امکانات آموزش پایین

 کمبود فضای آموزشی

 عدم توزیع یکسان امکانات در استان
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 مفاهیم مقولة فرعی مقولة اصلی

ضعف در 

 ها رساختیز

 

 ی آموزشیها رساختیزنبود 

 کشوری استانداردشی از ی آموزها رساختیزفاصلة زیاد 

 نبودن امکانات آموزشی بودن استان و کافی وسیع

 ها رساختیزدر بهبود  نهادهای تمام انگار سهل

 است مؤثرکمبود فضای آموزشی و پراکندگی فضاها بر نابرابری آموزشی 

 ی اعتبارات و امکانات در درون استانکارشناس ریغتوزیع 

 کشور نة فضای آموزشی استان باتفاوت معنادار سرا

کردن زمینه و  فراهم

ی ها رساختیزایجاد 

 الزم

 

 ی آموزشی الزمها رساختیزایجاد 

 ی مناطق محرومها یازمندینتخصیص بهینة منابع متناسب با کمبود و 

 ی مربوط به آب، برق، مخابرات و راه در تمام نقاط استانها رساختیزارتقای 

 برای ساخت فضاهای آموزشیهدایت خیرین 

 ی آموزشیها رساختیزکارآمدبودن بخش خصوصی در بهبود ارتقای 

 توزیع عادالنة امکانات آموزشی بین مناطق مختلف

 ی آموزشی در مناطق مختلفروهاینتقسیم عادالنة 

 با نیاز هر منطقه مناسبساخت فضای آموزشی 

های آموزشی استان  مینة عوامل مؤثر بر نابرابرینظرات تعدادی ازمصاحبه شوندگان در ز

 .های کشوری به شرح ذیل بود سیستان و بلوچستان در مقایسه با شاخص

 عوامل سیاسی 

 های آموزشی  شدن تصمیم سیاسی. 0

ای که  دولتها بر اساس سیاست گذاری که دارند نقش اساسی در ایجاد نابرابری دارند، به گونه»

 .«شوند شده و منجر به نابرابری آموزشی میها درست وضع ن سیاست

محور و  ریزی آموزشی عدالت ها فقدان سیاست برنامه یکی از مهمترین عوامل مؤثر بر نابرابری»

های مرتبط با  انگاری شدید در اجرای سیاست همچنین، ضعف و سهل. مناسب در کشور است

 . «ای کشور وجود دارد برابری آموزشی و ارتقای آموزشی در مناطق محروم و حاشیه
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 های کشوری کمبود نیروی بومی قدرتمند و کارآمد در سطح تصمیم .2

های عالی کشور و  یکی از دالیل نابرابری آموزشی عدم حضور نیروی بومی استان در پست»

 .«های کشوری است تصمیم

 عوامل اقتصادی

 بخش خصوصی ناکارآمد. 0

ها با توجه به منافع خود و  است، طبیعی است آنهای خصوصی  اگر منظور مدارس و آموزشگاه»

گری و تأثیر گذری بر  استقرارشان که عمدتا در تهران و کالن شهرهای دیگر است، با نفوذ، البی

 .«وزارت آموزش و پرورش و سازمان سنجش به مرکزگرایی و ایجاد نابرابری دامن بزنند

 تخصیص ناعادالنة اعتبارات . 2

عالوه بر آن . گردد آموزان و شرایط استان توزیع نمی های دانش متناسب با نیاز اعتبارات عادالنه و»

توزیع غیر منصفانه و غیر کارشناسی اعتبارات و امکانات در سطح استان و مناطق مختلف باعث 

 . «کند ها در تمام مناطق متوازن رشد نمی شود شاخص می

 ها امکانات و زیرساخت -عوامل آموزشی

 آموز ن معلم به دانشنسبت پایی. 0

در نتیجه، . آموز خدمات بدهد هرچه معلم کمتر باشد، هر معلم ناچار است به تعداد بیشتری دانش»

 .«شود ها رسیدگی کند و قطعاً از کیفیت آموزش کاسته می ن تواند به خوبی به آ نمی

 ها  ضعف در زیرساخت. 2

ظام جمهوری اسالمی برای استان انجام های آموزشی با عنایت به کارهای زیادی که ن زیرساخت»

باشد و این یکی از عوامل مهم  داده است، هنوز هم نسبت به نرم کشوری بسیار ضعیف می

 . «کنندة نابرابری است مطرح

الخصوص در مقاطع متوسطه و نبود سرویس ایاب و  بسیار اساسی است؛ نبود مدرسه علی»

ی مناسب بیشترین نقش را در این خصوص روزی در کنار نبود فضا ذهاب و مدارس شبانه

 .«داراست
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 کمبودامکانات در جغرافیای وسیع استان . 3

ها از نظر  آموزان هم احساس کنند که آموزش آن شود که دانش امکانات پایین آموزشی باعث می»

 .«یابد دادن تحصیل کاهش می ها برای ادامه حاکمیت اهمیت چندانی ندارد و به این شکل انگیزة آن

اگر توزیع عادالنة . یک قسمت مهم و مؤثر در کیفیت آموزش، امکانات و تجهیزات است»

 .«شد ها بیشتر می امکانات صورت نگیرد، نابرابری

. دهد تفاوت معناداری در سرانة فضای آموزشی استان با کشور وجود دارد ها نشان می بررسی»

آموز استان طی  رشد جمعیت دانش. هستنددرصد مدارس استان غیر استاندارد  92از طرفی، حدود 

آموزان استان در  های اخیر این مشکل را بیش از پیش نمایان ساخته، چرا که بسیاری از دانش سال

مدارس غیر استاندارد و یا خشتی و گلی و فاقد امکانات اولیة سرمایشی و گرمایشی مشغول به 

 .«آزمایشگاه محروم هستند تحصیل هستند و از امکانات آموزشی مانند کتابخانه و

 عوامل فرهنگی و قومی و مذهبی 

 گی مردم  بودن و چنددسته گرایانه قوم. 0

با نظر به اینکه اکثریت غالب حاکم در مدیریت آموزش و پرورش استان اهل تشیع هستند، در »

نه تر های اخیر سعی شده است منصفا منتها در مدیریت. های مختلف تأثیر زیادی داشته است زمان

 .«عمل شود اما این کافی نیست

با توجه به اینکه مذهب رسمی کشور تشیع است و درصدی از جمعیت کشور را اهل سنت »

های  توان عامل مذهب و نابرابری دهد و این گروه بیشتر در مرزها مستقر هستند، نمی تشکیل می

وت مذهب اکثریت استان با همچنین، با توجه به تفا. قومی را در ایجاد نابرابری نادیده گرفت

مذهب رسمی کشور به عنوان یک اقلیت مطرح هستند و به طور متناسب از منابع کشوری و 

 .«مند نیستند گذاری بهره سرمایه

محور  های ایدئولوژیک و شیعه بودن اغب مردم استان، شکاف مذهبی در استان و نگاه سنی»

های آموزشی استان نسبت به کشور مؤثر  برابریبسیاری از مسئولین کشوری و استانی در ایجاد نا

 .«بوده است
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 گرنبودن مردم مطالبه. 2

توجهی به تحصیل فرزندان و  توجهی یا کم والدین اغلب به دالیل فقر و وضع شدید مالی، بی»

ها نقش نظارتی و مشارکتی شان  گری آن آموزش و پرورش و ناتوانی یا ضعف شدید مطالبه

 .«های موجود کمک کرده است ه ضعف آموزش و پرورش و نابرابریکمرنگ و بنابراین، ب

 زده  افکار جنسیت. 3

ها و برخی اعتقادات نامطلوب مانند ممنوعیت درس خواندن دخترها در بعضی از  برخی اندیشه»

 .«شود های متعصب به دختران و پسران بسیار سخت گرفته می ها و همچنین خانواده خانواده

 وادی والدیننرخ پایین باس. 0

متأسفانه آمار والدین بیسواد باالست و معموالً والدینی که خودشان از سطح تحصیلی کمتری »

ای از بابت افت و یا  برخوردار هستند، اهمیت چندانی برای تحصیل فرزندان قائل نبوده و دغدغه

 .«ترک تحصیل فرزندان خود ندارند

 دادن تحصیالت  در اولویت نبودن ادامه. 5

های شغلی مناسب به ویژه در مناطق دور  کالت اقتصاد و فقر ناشی از بیکاری و فقدان فرصتمش»

 .«شدن انگیزة تحصیل و در حاشیه قرار گرفتن آن است دست استان عامل مهمی در کم

 مسائل جغرافیایی 

 موقعیت جغرافیایی استان . 0

رند و به نوعی مانعی برای های تروریستی بیشتر سعی در برهم زدن امنیت استان دا روهکگ»

. کنند از سوی دیگر، نگاه امنیتی به استان را تقویت می. شوند گذاری در استان محسوب می سرمایه

گیرد و به طور غیر مستقیم  در این شرایط چرخة اقتصادی استان و زندگی مردم تحت تأثیر قرار می

 .«بر عدالت آموزش تأثیر دارد

نشینی  حاشیه. دهد ستقیم اقتصاد خانواده را تحت تأثیر قرار میآبی و خشکسالی به طور م کم»

شدن اقتصاد خانواده در روستا، حتی حاشیة شهرها  دراستان را تشدید کرده یا به خاطر ضعیف

  .«شوند کنند و کمک خرج خانواده می آموزان در مقاطع متوسطه ترک تحصیل می بسیاری از دانش
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 ی استان وسعت و پراکندگی درون. 2

های آموزشی مانند تعداد مدارس، سرانة اعتباری و  نقش بسیار مهمی در تقسیم تمامی شاخص»

 .«نیروی انسان دارد

گذاری  پهناوربودن استان خود یکی از دالیل نابرابری آموزشی است، اما با تدبیر و سیاست»

 .«توان از این مشکل عبور کرد هدفمند می

 استانی  مهاجرت درون و برون. 3

ولی از آنجا که بخش مهمی از این مهاجرین . رویه دانست توان مهاجرت از استان را بی نمی»

های  ها عالوه بر اینکه خود موجب افت شاخص دیده و ماهر هستند، مهاجرت آن نیروهای آموزش

ساز ایجاد اشکال و اختالل در امر مدیریت، کارشناسی  شود، زمینه ها می آموزشی و تشدید نابرابری

 .«شود آموزش در آموزش و پرورش می و

ها در استان در  ها و عوامل مؤثر بر آن گیری از برایند نابرابری ها و نتیجه پس از بررسی داده

 ةبر فلسف دیو بلوچستان با تأک ستانیاستان س یبر تحقق عدالت آموزشادامه، به بررسی عوامل مؤثر 

 .شود شوندگان پرداخته می حبهی با استفاده از نظرات مصااسالم تیو ترب میتعل

 عوامل اقتصادی . 0

: اصل اول: در چارچوب شریعت اسالم، معیارهای عدالت اقتصادی در قالب سه اصل متصور است

بری بر  سهم: ، اصل دوم(معیار منابع محور)های عمومی  حق برخورداری برابر از منابع و ثروت

قرارگرفتن اموال در موضع قوام آن : ، اصل سوم(معیار فرایندمحور)اساس میزان مشارکت در تولید 

عدل و احسان در جامعه از اهداف  تیرفع فقر و تقو برایتالش  (.5931کیاساالر و غالمی، )

را خداوند متعادل به منظور زدودن فقر از جامعه و  یاسالم یها اتیمال. های اسالم است نظام یاصل

 (.5931پور،  ی و یزدانفرای)اند  کردهوضع  یعدالت اجتماع یبرقرار

 گذاری بخش خصوصی در مناطق محروم سرمایه. 5

. اخیراً بخش خصوصی در قالب خرید خدمات آموزشی نقش بسیار خوبی را ایفا کرده است»

چون مردم توان . تواند خیلی مؤثر باشد منتهی بخش خصوصی در قالب غیر دولتی عادی نمی

 .«های آن را ندارند پرداخت هزینه
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ها کمک کنند اما با توجه به  توانند در راستای حذف نابرابری د خیر آموزش و پرورش میافرا»

گیرد ممکن است همانند استان سیستان و  هدایتی که توسط آموزش و پرورش صورت می

 «.بلوچستان به صورت ناخواسته به ایجاد نابرابری کمک کنند

  های آموزشی تخصیص بودجة مشخص برای رفع نابرابری. 6

ایجاد ردیف اعتباری ویژه در قانون بودجه برای عدالت آموزشی فقط برای استان سیستان و »

 «بلوچستان، تخصیص اعتبار برای باالبردن نرم فضای آموزشی استان

 عوامل فرهنگی و قومی و مذهبی

 :فرموده است امبریپ. است دهکرخود واجب ن روانیاسالم، دانش را بر پ ةبه انداز ینید چیه

گونه  چیتوان گفت اسالم ه می. «دانش بر هر مرد و زن مسلمان واجب است یجوو جست»

رحیمی راغب و قیم، ) ستین لیدانش قا یریفراگ یاز نظر جنس، زمان و مکان برا یتیمحدود

5931.) 

 ترویج گفتمان آموزش و بیان اهمیت آموزش. 0

استان سیستان و بلوچستان تا تخصیص سهمیة خالص برای جذب نیرو، تعدیل سرانة آموزش در »

 «حد میانگین کشوری

 نهاد های مردم فعالیت سازمان. 2

از . نهاد در شناخت عوامل نابرابری معرفی آنان به مسئولین نقش اساسی دارند های مردم سازمان»

های از درون خود  توانند با ایجاد ظرفیت ها از میان خود مردم هستد می طرفی، چون این سازمان

های رسمی و قانونی  با ارتباط گرفتن با سازمان. را برطرف کنند موانع توسعة عدالت آموزشیمردم 

ها را دارند، مشکالت ایجادشده را به حداقل  ریزی و اجرای برنامه که ارتباط مستقیم با برنامه

 .«برسانند

 ها  امکانات و زیرساخت -عوامل آموزشی. 3

 یرقابت سالم برا انیبتواند در جر دیبه حکم قانون با یکسدر اسالم، هر  یعیعدالت توز با مطابق

  (.5922حیدر،  حاجی)کند تالش  یهای اقتصاد و بهره یاسیبه مقامات س یدسترس
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 شدن نگاه معلمان و مدرسان  تخصصی. 0 

آموزان به مسائل روز و تقویت بنیة علمی آنان در  کردن دانشجویان و دانش تدریس عمیق و آگاه»

وقت گذاشتن معلمان برای بهبود شرایط . یین و ایجاد انگیزه برای ارتقا ضروری استمقاطع پا

 .«تری را برای آنان مهیا کند های آیندة روشن تواند زمینه آموزها می تحصیل دانش

های اجتماعی شغل خود و اقدامات مربوطه به آن در راستای حداکثر  نگاه به مسئولیت»

 «آموزان نیازمندتر ی نسبت به مناطق و دانشپذیر خدمت، دلسوزی و مسئولیت

 های کشور درکنار افزایش کمّی باالبردن کیفیت دانشگاه .5

. توانند نقش اساسی در برابری عدالت آموزشی داشته باشند ها و مراکز آموزش عالی می دانشگاه»

 .«شناسی کنند های آکادمیک را به این سمت برده و آسیب ها و پروژه نامه به این نحو که پایان

ها وجود  هایی که در اکثر دانشگاه اما رشته. در استان به اندازة کافی دانشگاه باز شده است»

های  ها با نیازسنجی رشته الزم است دستگاه. دارد، جوابگوی نیاز متنوع و مختلف استان را ندارند

 .«اندازی کنند های استان راه مورد نیاز را در اکثر دانشگاه

 های الزم  کردن زمینه و ایجاد زیرساخت فراهم .6

ساخت فضاهای آموزشی استاندارد و ارتقای سرانة فضای آموزشی استان تا میانگین کشوری، »

های مربوط به آب،  بازگشایی مدارس در مقاطع مختلف متناسب با نیاز هر منطقه، ارتقا زیرساخت

 « برق، مخابرات و راه در تمام نقاط

ها انجام  بودن داده اسمیرنوف برای بررسی نرمال –آزمون کلموگروف  در بخش کمّی، ابتدا

 .گرفت

 ها بودن توزیع داده آزمون نرمال .3جدول 

 داریامعن درجة آزادی آماره  متغیر

 211/2 915 215/2 یشرایط علّ

 222/2 915 539/2 ای شرایط زمینه

 222/2 915 513/2 گر شرایط مداخله

 222/2 915 505/2 عدالت آموزشی
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ی بیشتر برای متغیر شرایط علّ 211/2برابر با اسمیرنوف  -داری آزمون کولموگروفاسطح معن

اما در دو متغیر  ها نرمال است، توزیع دادهیعنی  .شده است به دست آمده و معنادار 21/2از آلفای 

ها و  تحلیل فرضیهبرای  ،بنابراین. ها نرمال نیست گر توزیع داده ای و شرایط مداخله شرایط زمینه

 . استفاده کردافزار پی ال اس  مدل باید از نرم

 :روایی و پایایی مدل به شرح زیر بررسی شد

 . است 25/2داری ادر سطح معن 0/2بار عاملی مورد قبول : همسانی درونی( الف
 

 ها گویهبار عاملی  .4 جدول

 ای هنشرایط زمی 
شرایط 

 گر مداخله

شرایط 

 یعلّ

عدالت 

 آموزشی

 311/2 -159/2   آموزشیهای  شدن تصمیم سیاسی

  325/2   ها در سطح تصمیم کمبود نیروی بومی قدرتمند و کارآمد

  111/2   گر نبودن مردم مطالبه

  313/2   اعتبارات ةتخصیص ناعادالن

  319/2   ها ضعف در زیرساخت

   319/2  بخش خصوصی ناکارآمد

   232/2  آموز نسبت پایین معلم به دانش

   353/2  امکانات در جغرافیای وسیع استان کمبود

   311/2  زده افکار جنسیت

   -511/2  نیاستا مهاجرت درون و برون

    212/2 مرزی های درون و برون ناامنی

    311/2 استانی وسعت و پراکندگی درون

    222/2 گی مردم گرایانه بودن و چنددسته موق

    032/2 استان موقعیت جغرافیایی

    212/2 نرخ پایین باسوادی والدین

    212/2 تحصیالت دادن در اولویت نبودن ادامه
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گرنبودن مردم و  آموزشی و مطالبه های شدن تصمیم بار عاملی سیاسی ،1براساس جدول 

 هایبار هاما بقی به دست آمد، 25/2داری ادر سطح معن 0/2استانی کمتر از  مهاجرت درون و برون

اصالح و بررسی مجدد مدل این  برایدارنشدن مدل نهایی اکه در صورت معن، عاملی مناسبی دارند

 .حذف خواهد شد  های با همسانی درونی کم سازه

قابل  1/2باشد و میزان باالتر از  2/2شاخص پایایی ترکیبی باید بیش از : پایایی ترکیبی( ب

 .قبول است
 شده استخراج واریانسمیانگین  مقادیر بررسی پایایی ترکیبی و .5جدول 

  AVE پایایی ترکیبی 

 210/2 029/2 ای شرایط زمینه

 311/2 215/2 گر شرایط مداخله

 121/2 151/2 یشرایط علّ

 021/2 151/2 عدالت آموزشی

 

پایایی ترکیبی و میانگین واریانس استخراج شده در تمامی موارد مورد  ،1براساس جدول 

 .پذیرش است

 AVE پنهان باید از متغیرهای بین برای بررسی همبستگی :پنهان متغیرهای بین همبستگی ررسیب

در  .باشد های دیگر متغیر با متغیر یک همبستگی از بیشتر باید قبول جذر قابل .جذر گرفته شود

در قطر اصلی ماتریس قرار شده جذر گرفته شد و  استخراج واریانسمیانگین  از مقادیر ،1جدول 

 .اده شدد
 پنهان متغیرهای بین همبستگی. 6 شماره جدول

 عدالت آموزشی شرایط علی گر شرایط مداخله ای شرایط زمینه  

      292/2 ای شرایط زمینه

    350/2 312/2 گر شرایط مداخله

  111/2 250/2 293/2 شرایط علی

 011/2    عدالت آموزشی
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است که سایر متغیرها بیشتر  با آن متغیر ز همبستگیهر متغیر ا AVEجذر ، 1بر اساس جدول 

 .مورد انتظار حاصل نشده است همبستگی

گیری اگر  اندازه ابزارهای برای بررسی کیفیت: گیری یا پرسشنامه اندازه ابزارهای بررسی کیفیت

از کیفیت  دهندة نشان ،مثبت باشد ،است CV-comاشتراک یا  اعتبار مقادیر ستون آخر که شاخص

 .استدل م
 اشتراک معتبر و متقاطع سازه. 7 جدول

 کل
مجموع مجذور 

 SSO مشاهدات

 مجموع مجذور خطا

SSE 

 اشتراک یا اعتبار شاخص

 CV-com 1 یا-SSE/SSO 

 139/2 001/095 5222 ای شرایط زمینه

 051/2 921/159 5222 گر شرایط مداخله

 521/2 252/5111 5222 شرایط علی

 501/2 921/059 5222 عدالت آموزشی

 ،مثبت است CV-comاشتراک یا  اعتبار مقادیر ستون آخر یا همان شاخص ،0براساس جدول 

های  ها و تحلیل با توجه به بررسی .کیفیت دارند ها گیری یا پرسشنامه اندازه پس ابزارهای

بلوچستان را برای نیل به عدالت آموزشی در استان سیستان و  9توان الگوی شکل  گرفته، می انجام

 :با تأکید بر فلسفة تعلیم و تربیت ارائه کرد
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 الگوی نیل به عدالت آموزشی در استان سیستان و بلوچستان با تأکید بر فلسفة تعلیم و تربیت. 3 شکل

 

 

 

 
 بیتالگوی نیل به عدالت آموزشی در استان سیستان و بلوچستان با تأکید بر فلسفة تعلیم و تر. 3 شکل

  فیلتر فلسفه تعلیم و تربیت
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 گیری نتیجهبحث و 

 اریبرقرالزمة  که ینا ضمن ورشپر و زشموآ شمولی ههم و شگسترتوجه به این موضوع که 

 در افنحرا از ندامیتو، نیست کافیجتماعی ا لتاعد دیجاا ایبر جهو هیچ به ما، استا لتاعد

رش آموزش و پرو ةتوسعکمّی  یهاشاخصکند، با وجود این، حتی  یجلوگیر هاییزربرنامه

وضعیت مناسبی ندارد که این  یهای کشور نیانگیبا م سهیو بلوچستان در مقا ستانیاستان س

در . وضعیت متأثر از عوامل اقتصادی، جغرافیایی، فرهنگی، سیاسی و کمبود منابع و امکانات است

این بین، نقش منابع اعم از تجهیزات و نیروی انسانی توانمند و بودجه برای رسیدن به عدالت 

تر است که اگر در این زمینه مدل علمی تدوین و مبنای عمل تخصیص منابع و آموزشی پررنگ

 . توان به تحقق عدالت آموزشی امیدوار بود اعتبارات قرار گیرد، می

، (5931)های پژوهش حاضر با نتایج تحقیقات دریان آستانه و سعدی در مجموع، یافته

، اکبری اقدم، ملکی و نوایی (5931)فرد  ی و معصومی، سرمد(5931)روستایی، نعیمی و محمودی 

، (1250)، گروم (5939)، شیرکرمی و بختیارپور(5939) آبادی و بنیاد ، زارع شاه(5939)لواسانی 

، جیمنا و هرناندز ، براچو(1255)، ماندرشیت (1259)، کتزی (1251)مارینا، گیلمور و سالیوان 

 . همخوانی دارد( 1220)، و نیدی(1221)

شود، در زمینة بررسی دالیل  با توجه به نتایج پژوهش، به پژوهشگران آینده پیشنهاد می

های  های آموزشی در بین مناطق استان سیستان و بلوچستان، و بررسی دالیل نابرابری نابرابری

ها  های توسعة آن هایی مانند خوزستان و آذربایجان غربی که شاخصآموزشی در سایر استان

 .سبی ندارد، به پژوهش بپردازندوضعیت منا
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 منابع

نگرش به  نیب ةرابط یبررس(. 5939)محمود ، یلواسان ییو نوا ،ریام، یملک ،اقدم، صادق یاکبر

فرهنگ در دانشگاه  .(حوزه و دانشگاه لیمحل تحص) یآموزش طیو مح یعدالت اجتماع
 .13-31، (5)1، یاسالم

، استیزن در توسعه و س .رانیا یدر نظام آموزش یتیسعدالت جن یابیارز(. 5935)آتشک، محمد 

52(1) ،515-510.  

، (1)5، یاسیمعرفت س .اسالم دگاهیجامع مفهوم عدالت از د یبررس .(5922)د یحمدر، یح یحاج

91-0. 

توان  بندی عدالت آموزشی افراد کم ارزیابی و سطح(. 5931)دربان آستانه، علیرضا، و سعدی، سیما 

، ریزی آموزشی مطالعات برنامه. های کشور بر اساس مدل پرومته ح استانروستایی در سط

1(52) ،559-35. 

، شاپور یجند .در اسالم یآموز علم و علم گاهیجا .(5931) ، بهادرمیو ق ،نیراغب، مه یمیرح

5(9) ،12-12. 

های  یبر نابرابر ییفضا یلیتحل(. 5931)سلمان ، یو محمود ،ومرثیک، یمینع ،وریشهر، ییروستا

: یمورد ةمطالع) ییهای آمار فضا با روش یشهر یاجتماع یداریو نقش آن در پا یآموزش

 .15-33، (11)0، یاجتماع ةرفاه و توسع یزیر برنامه .(شهر سقز

. اقتصادیهای  نابرابری کاهش برای ابزاری آموزشیهای  فرصت برابری(. 5935) روشن، احمدرضا

 .12 ، ص1251 ، شمارةاقتصاد دنیای روزنامة

 نیدر ب یآموزش یعوامل مؤثر بر نابرابر یبررس(. 5939) الیلاد، یو بن ،اکبر، یآباد زارع شاه

 .93-12، (59)1، جوانان یشناخت مطالعات جامعه .آموزان شهر کازرون دانش

 لیتحل(. 5931) رنجفیم، یو موسو ،رمحمدیزاده، م دعباسیس ،دممح، یحسن ،میمر، یسامر

های  بر اساس آموزه یو عدالت گستر یهای آموزش یکاهش نابرابر یلگوا ةو ارائ تیوضع

استان  ةآموزان مقطع متوسط دانش :یمورد ةمطالع) یهای انقالب اسالم و ارزش ینید

 .00-32، 12 ،یاسالم تیترب (.یغرب جانیآذربا
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 میتعلدر تحول نظام  یعدالت آموزش گاهیجا(. 5931)فرد، مرجان  یو معصوم ،محمدرضا، یسرمد

 .19-02، (52)9، یمجاز یآموزشگاه یریادگیپژوهش در  .ییگرا بر سازنده یمبتن تیو ترب

های  به فرصت یابیها در دست ینابرابر یابیارز(. 5939) دیسعارپور، یو بخت ،جواد، یرکرمیش

 .5932-35 یلیشهرستان دهلران در سال تحص ییمقطع ابتدا یمورد ةبا مطالع: یآموزش

 .15-12 ،(11)0، یابیآموزش و ارزش

 و آموزش نواحی نمونة: آموزشی یافتگی توسعه بندی سطح و تحلیل(. 5931) علیزاده، یوسف

 شهری، دانشگاه ریزی برنامه و جغرافیا ارشد نامةکارشناسی پایان. اردبیل استان پرورش

 .اردبیلی محقق

 .یمنابع مال نیمأآن در ت گاهیو جا یهای اسالم اتیمال .(5931)مرجان ، پور زدانیو  ،نبیز، ییفرا

 .23-552، 1و  9، یاقتصاد ةمجل

 .نشر نی: هادی جلیلی، تهران ةترجم. یفیک قیبر تحق یدرآمد(. 5922)فلیک، اووه 

 نابرابری خانوادگیهای  زمینه(. 5932) رستمی، نیر و حیدرآبادی، ابوالقاسم، اردهایی، علی، قاسمی
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