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 های برابر یادگیری مبتنی بر حذف فاصله طبقاتی بر اساس قانون برنامه پنجساله پنجمبررسی تحقق فرصت

 توسعه در آموش و پرورش ایران
 

 3مریم حسین زاده، 9سد حجازیا
 

 32/2/11پذیرش:                                   32/9/11دریافت: 
 

  چکیده

های برابر یادگیری مبتنی بر حذف فاصله طبقاتی بر اساس قانون برنامه بررسی میزان تحقق فرصت پژوهش هدف از انجام این

پنجساله پنجم توسعه اقتصادی،اجتماعی، سیاسی و فرهنگی کشور ایران بود. شرکت کنندگان در پژوهش حاضر متخصصان، 

ه کل آموزش و پرورش شهر تهران و مدیران و کارشناسان، سیاست گذاران و مسئوالن اجرایی وزارت آموزش و پرورش، ادار

 مونهن، از روش پژوهش هدف اصلیبا توجه به کارشناسان دفتر امور آموزش و پرورش سازمان برنامه و بودجه کشور بودند. 

داد شامل ن تعنمایند، ای معرفی را تحقیق مناسب موارد آنها تا بوده مطلع افراد با مشورت مستلزم که استفاده شد، هدفمند گیری

نفر شده که علت آن رسیدن به اشباع اطالعات بود. ابزار جمع آوری داده ها، مصاحبه نیمه ساختاریافته بود. یافته های جمع  91

آوری شده از طریق روش استقرایی مورد تحلیل قرار گرفت. یافته ها نشان داد که در تربیت نیروی انسانی کارآمد بر اساس مناطق 

تانداردها بر اساس مناطق مختلف، توزیع نامساوی نیروی انسانی مجرب بر اساس مناطق مختلف و در منابع مختلف، رعایت اس

اصله های برابر یادگیری مبتنی بر حذف فمالی تخصیص داده شده بر اساس مناطق مختلف ناکارآمدی وجود دارد. از اینرو فرصت

 های یادشده تحقق نیافته است.ر در شاخصطبقاتی بر اساس قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه کشو

 .های برابر یادگیری، فاصله طبقاتی، قانون برنامه پنجم توسعه کشور، آموزش و پرورشفرصت  کلید واژه ها:
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___________________________________________________ فصلنامه آموزش پژوهی   

 

 مقدمه

 عجوام توسعه و رشد می توان که نموده، قلمداد جامعه در موجود مؤسسات و نهادها کلی الگوی توانمی را وپرورشآموزش

دارد و در سوی  به معنای گسترده با هزاران مدیر ومعلم سرو کار و پرورش آموزشدانست.  ممکن آن توسعه و رشد درگرو را

آید که سقف های انسانی کشور به حساب میترین پایهگیرد و به مثابه مهمترین و گستردهدیگر میلیون ها دانش آموز را در بر می

 مختلف بعادا اطالعات و فناوری روزافزون تغییرات. از سوی دیگر، استوار است آنبر  ایرانیاسالمی  تعظم و بلند رشد و توسعه

 اخالقی، لفضای با افرادی کننده تربیت که است پرورش و آموزش بعد آن ترینکه مهم است؛ ساخته متحول را بشری یجامعه

آموزش و پرورش در تولید سرمایه انسانی نقش  (.9233 جهانیان،) است خالق و متفکر  و علمی روحیه دارای نیکو، اجتماعی،

شود و در سطح کالن آموزش و کند، با تعلیم دادن افراد موجب ایجاد تحرک اجتماعی و سیاسی در آنها میاساسی ایفا می

از مهمترین زمینه های  یکی(. 3192، 3شود )نیبلتمی 9پرورش منجر به تامین رفاه افراد و برقراری عدالت و برابری فرصت ها

 .(3319، 2تحقق عدالت و برابری فرصت ها، در حوزه آموزش و پرورش، یادگیری می باشد )رابرتسون و والکر

 جسمانی، وضعیت و نژاد و جنسیت لحاظ افراد از بین تبعیض کاهش یا حذف جلوگیری، ،4یادگیری برابر فرصت منظور از 

های برابر فرصتدر جوامع مدرن، نظریه  (.9212؛ به نقل از شهابلو، 3119، 1و یدل و طبقه اجتماعی است )بنت زبانی سنی،

ای هها در زمینه سیستمدارد. طبق نظر راولز سه اصل آزادی، برابری و عدالت در فرصت (9129) 2ریشه در نظرات راولزیادگیری 

افراد واجد شرایط؛ فراهم آوردن حداقل میزان آموزش  آموزشی و یادگیری عبارتند از: فراهم کردن تسهیالت آموزشی برابر برای

را در عملکرد مدارس کم  2توانند تاثیر شکاف طبقاتیهای محروم که میهر فرد و ایجاد امکانات و تدارکات ویژه برای گروه

های گسترش فرصتدر برخی جوامع نظام آموزشی به جای  شواهد نشان می دهد،(. 9212؛ به نقل از سامری، 9129کنند )راولز، 

 های اجتماعی موجود در میان طبقات منجر می شود. برابر یادگیری به تداوم نابرابری 

ر افزایش جهش د با وجود در حال حاضر آموزش همگانی رایگان تا ده سال و بیشتر برای کودکان الزامی شده است ولی

تأثیر ژرفی  معهاج رادبین اف ها، نابرابری در بهره گیری از آنها هنوز پا برجاست و گروهی از نابرابری های برابر یادگیریفرصت

عه به نظر می رسد نظام حاکم در جامشکاف طبقاتی در جامعه عمیق تر می شود. به دنبال آن می گذارد و بر دستاوردهای شغلی 

ر به اما این ام ی که همه افراد جامعه بتوانند استعدادهای خود را بروز دهندموظف است نظام آموزشی مناسبی را ارائه دهد به طور

در تحقیقات داخلی و خارجی بسیاری سطح معیشت خانواده و (. 9212فتاح ،  و پور درستی تحقق نیافته است )رافتی؛ شهرکی

( و پایگاه و 9232جتماعی )جاللی، (، طبقه ا9212زاده، صالحی عمران و جوانمرد، شکاف طبقاتی؛ فناوری اطالعات )شریف

به عنوان عامل اساسی اثرگذار بر عدم فرصت های ( 3192، 91؛ هیم و شاویت3194، 1؛ جاستاس3192، 3کومارمنزلت اجتماعی )

 دوهای خانواده دو دهک پایین هستند، دو برابر بیشتر از خانواده از که آموزانیدانش. به طوریکه برابر یادگیری معرفی شده است

( و در برخی پژوهش دیگر نیز به مساله فرهنگی و 9219دهک باالی جامعه، احتمال ترک تحصیل دارند )اقدسی و زینال فام، 

                                                           
1 .Justice and Equality of Opportunities 

2 . Niblett 

3 .Robertson & Walker 

4 .Equal opportunity for learning 

5 .Bennet & Yeadle, 

6 .Rawls 

7 .Gap class 

8.Kumar Et Al  

9 . Justus 

10 .Haim & Shavit 
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همچنین در برخی پژوهش ها نیز به عوامل  (.3193)کومار، بعد شکاف و فاصله طبقاتی در فرصت های برابر اشاره شده است 

( و همچنین عدم آموزش حرفه 9211ع امکانات و منابع و نیروی انسانی )عارف نژاد، مربوط به نظام آموزشی و تبعیض در توزی

 ( اشاره شده است.3192، 9ای معلمان )شاپیرا لیچینسکی

 به قضیه اگر نگاه سیستمی .گر در امر آموزش استهای عناصرهای مداخلههای برابر برای یادگرفتن در گرو کیفیتفرصت

ه گونه طرح موضوع کنیم که اگر گام اول را درست برداشتیم و همه دسترسی بداشته باشیم؛ این یریهای برابر یادگتحقق فرصت

ها به یک اندازه یا همه کودکان به یک آموزش پیدا کردند )در معنای کمی عدالت آموزشی(، آیا به این معناست که همه آدم

ه این گردد کهای فردی افراد باز مییک موضوع به تفاوت .(اندازه امکان یادگرفتن هم دارند؟ )معنای کیفی عدالت آموزشی

های فردی کودکان، آیا ها را انکار کند، اما جدای از تفاوتتواند آنهای فردی خلقت خدادادی است و کسی نمیتفاوت

ز کودکان ای اای از کودکان، فرصت بهتری برای یادگیری داشته باشند و عدهموضوعات دیگری وجود دارد که سبب شود عده

علم، کیفیت کیفیت م فرصت کمتری برای یادگیری داشته باشند؟ به صورت خاص کیفیت عناصر دخیل در آموزش خصوصاً

گذارند شدت بر کیفیت فرصت یادگیری برابر اثر می های درسی و زمان آموزش چهار عاملی هستند که بهفضای آموزشی، برنامه

 .دهندتاثیر قرار میو آن را تحت

تبصره از سوی مجلس شورای اسالمی تصویب و برای اجرا به دولت  913ماده و  321قانون برنامه پنجم توسعه مشتمل بر 

های کلی ابالغی از سوی مقام معظم رهبری و باهدف ارتقای کیفی در سه حوزه ( سیاست3ابالغ شد. این قانون در راستای بند )

( معین 32( و )33(، )91و پرورش در قالب مواد )طور مشخص تکالیفی را برای آموزش بهدانش، بینش و مهارت و تربیت اسالمی 

یاتی برنامه اجرایی و عمل ،کندها و مؤسسات دولتی را موظف می( قانون برنامه پنجم توسعه کلیه وزارتخانه392ماده ) .کرده است

وزیران ارائه نمایند. در تبصره ماده مذکور ت تصویب به هیئتماه تدوین و جه 2خود را در قالب بسته اجرایی برنامه ظرف مدت 

دار که های متجانس و به هم مرتبط اولویتهایی از پروژهپیوسته و یا خوشههمای از چندین پروژه بهنیز بسته اجرایی مجموعه

 شده است.آید تعریفمیمنظور حل یک مشکل اقتصادی، اجتماعی و یا فرهنگی در چارچوب اهداف برنامه به اجرا دربه

 :اند ازترین مواردی که در این برنامه مورد تأکید قرارگرفته عبارتعمده

 های موردنیاز فردیهای آموزشی و پرورشی جهت کسب شایستگیتحول در برنامه 

 های دانش آموزانهدایت تحصیلی بر اساس عالئق و ویژگی 

 اصالح نظام ارزشیابی پیشرفت تحصیلی 

 بسترسازی مناسب برای کسب حداقل یک شایستگی و مهارت با توجه به نیاز بازار کار 

 وریاستقرار نظام تأمین کیفیت جهت پایش، ارزشیابی، اصالح و افزایش بهره 

وپرورش بر اساس شاخص های آموزشی ای نیروی انسانی موجود و موردنیاز آموزشهای حرفهسنجش و ارتقای صالحیت 

 و پرورشی

 ارائه نظام جامع آموزش قرآن 

 .کارگیری فناوری ارتباطات و اطالعات در کلیه فرآیندها جهت تحقق عدالت آموزشیبه

 :( قانون برنامه پنجم توسعه پنج بسته اجرایی با عناوین392در اجرای ماده )

                                                           
1 . Shapira Lishchinsky 
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 وپرورشهای عادالنه برای دسترسی به آموزشایجاد فرصت .9-3-1

 زشیارتقای کیفیت آمو .3-3-1

 بدنی و سالمت دانش آموزانتوسعه امور پرورشی، تربیت .2-3-1

 وپرورشتوسعه فناوری اطالعات و ارتباطات در آموزش .4-3-1

 .تأمین، تربیت، بهسازی و اعتالی منابع انسانی1-3-1

 9219مهر 32یخ وپرورش در تاروزیران ارائه شد که درنهایت بسته اجرایی وزارت آموزشتدوین و برای تصویب به هیئت

وان گفت که توزیران رسید و جهت اجرا ابالغ گردید. با توجه به متن قانونی و نیز بسته اجرایی مصوب میبه تصویب هیئت

 :اند ازوپرورش در برنامه پنجم توسعه عبارتراهبردهای آموزش

 جانبه عدالت آموزشی و تربیتیگسترش و تأمین همه -

 مد مدیریت منابع انسانیبرقراری نظام اثربخش کارآ -

 ریزی آموزشی و درسیبهسازی و تحول در نظام برنامه -

 وپرورشارتقای اثربخشی و افزایش کارآیی در نظام آموزش -

 افزایش کیفیت در نظام آموزشی کشور. -

های صتتحقق فر( قانون برنامه پنجم توسعه، می بایست تمامی نهادهای ذی ربط به ویژه نظام آموزشی به 392بر اساس ماده )

 برابر یادگیری مبتنی بر حذف فاصله طبقاتی عزمی راسخ داشته باشند. 

شود. از روز ملموس تر می ها روز بهچند صباحی است که در سطح کالنشهر میان اقشار مختلف جامعهفاصله طبقاتی اما 

هترین ب مشاهده می شود کهکه توانایی فرستادن فرزندان خود را به مدرسه ندارند اما از سویی دیگر  خانواده هایی هستندیکسو 

 گزاف و معادل درآمد یک سال و حتی بیشترهای که والدینشان با پرداخت هزینه دانش آموزانی استکادر آموزشی در اختیار 

ای گاهی تالش والدین بر باید عنوان کرد که شهریه مدرسه فرزندانشان می کنند. صرفطبقات ضعیف جامعه را  ه هایخانواد

نوان مثال شود به عشکوفایی استعداد فرزندانشان نتایج مخربی را به دنبال خواهد داشت و باعث تضعیف روحیه فرزندان می

ظام ن .ندراز سطح امکانات به مراتب پایین تری برخوردا ساکن هستند هرنشین شکودکانی که در مناطق محروم و محالت فقیر

 ببندد جامعه رد عدالتیبی بروز برای را طبقاتی بپرهیزد و راه  فاصلهقرار بود با آموزشهای صحیح از هرگونه  زمانیآموزشی که 

 هارچوبیچ هرگونه از که دارد اصولی غیر و نادرست آموزشی نظام در ریشه مشکالت تمامی منشاء که بیاموزد آموزان دانش به و

موارد به  برخی در حتی بلکه است، مانده عقب تنها نه فرصت های برابر زمینه در نظام آموزشی امروزه متاسفانه اما است محروم

 (.9232)جاللی،  زنددامن می نیز و فزونی دادن به فاصله طبقاتی نابرابریهای اجتماعی

مانند  مادی هایکند، سرمایهمیهای برابر یادگیری را روشن فرصت و ضرورت ، اهمیتخصوص در این تأمل اندکی

نها آنها ت به سرمایه اطالق جهت همین روند و بهمی ، از بینشدهمستهلک  زمان ، در طولآالت ساختمانها و دستگاهها و ماشین

 رینتاساسیکه  حالی منابع انسانی آموزش دیده و متعهد در عین که ارد، در حالید ، مصداقعمر آنهاست که کوتاه در مدتی

 ارورتر شدهب شود، بلکهنمی تنها مستهلک نه زماندارد و در طول  عمر بیشتری که است ای، سرمایهاست ایجاد خودکفایی عامل

 هایدر عرصه ، بخصوصجامعه در سطح الزم سازی و زمینه صحیح یوجود سیستمها خود را در صورت و کاردانی و اطالعات

 گردند.ساز می سرمایه کنند و در واقعمی افراد دیگر منتقل تولید به

اما، آیا  .«.. ، وجانبه عدالت آموزشی و تربیتیگسترش و تأمین همه»آمده است  قانون برنامه پنجساله پنجم توسعهدر سند 

 ای است؟وپرورش ایران واجد چنین مشخصهته آموزشیافپرورش



 ... های برابر یادگیری مبتنی بربررسی تحقق فرصت ___________________________________________________________

 

 

سالیان متمادی است که به تعلیم و تربیت کشور توجه نشده و یا برنامه های گسترش همه جانبه عدالت آموزشی و برقراری 

ذا مبرهن است که لهای موجود را برطرف نمایند رفته رفته این شکاف بیشتر و بیشتر شده، اند خالءفرصت برابر یادگیری نتوانسته

 دستگاه تعلیم و تربیت تاکنون توجهی به نیازهای جامعه و یا ایجاد نیازهای ضروری جامعه ننموده است.

پژوهش حاضر از این جهت که برای توسعه ادبیات راهبردی حوزه مورد مطالعه در آموزش و پروش صورت پذیرفته و محصول 

دی  در برنامه ریزی های  آموزشی در فراسوی کالن و کالن برنامه های توسعه آن برای بهبود وضعیت در حوزه مدیریت راهبر

پنجساله و ساالنه آموزش و پرورش به کار گرفته می شود از نوع توسعه ای و به جهت تولید ادبیات علمی در حوزه مذکور بنیادی 

 محسوب می شود.

 های برابر یادگیری مبتنی بر حذف فاصله طبقاتی برصتفرآیا از اینرو در پژوهش حاضر سوال اصلی این خواهد بود که  

 اساس قانون برنامه پنجم توسعه کشور تحقق یافته است؟

 

 روش پژوهش    

یفی با ای ک، به مطالعهدر بخش کیفی این پژوهش، با توجه به ماهیت در موضوع موردمطالعهاست.  پژوهش حاضر کیفیروش 

ر این است رود، سعی بشناسی کیفی به شمار میاُمیک، که یکی از مفاهیم بنیادی در روشرویکرد اُمیک نیاز است. در رویکرد 

نتخاب ا با آن پرداخته شود.« از نقطه نظرات افراد درگیر» یتا به معنای درک، تفسیر و بازنمایی پدیده یا موضوع موردبررس

ه کار و فعالیت اداری در رست خورداری از سابقهکنندگان در پژوهش به روش مالکی و مبتنی بر چهار مالک الف( برشرکت

به شرکت در فرایند مصاحبه، ج( انتخاب  یمندب( عالقه آموزشو پرورش و سازمان برنامه و بودجه هاس شغلی برنامه ریزی در 

تیابی راهبرد، دس هدف استفاده از این د( انتخاب از هر دو گروه زنان و مردان، بود.رشته های مختلف و سطوح مدیریت متفاوت از 

کنندگان دربارة شناسایی فرصت های برابر یادگیری و میزان تحقق آنها در ها و ادراک شرکتبه توصیفی از تجارب، نگرش

 قانون  برنامه پنجساله توسعه پنجم بود.

م )اجزا(، عناصر و یق، مفهوهای عمتوان بیان کرد با استفاده از روش تحقیق کیفی و الگوی استقرایی و انجام مصاحبهبنابراین می

های فرصت های برابر در برنامه توسعه شناسایی شد. جامعة آماری پژوهش در بخش کیفی عبارت بودند از متخصصان، مقوله

کارشناسان، سیاست گذاران و مسئوالن اجرایی وزارت آموزش و پرورش، اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران و سازمان 

ین تعداد شامل ا .استفاده شده است ای زنجیره یا برفی گلوله گیری نمونهاز روش  هدف اصلیبا توجه به . برنامه و بودجه کشور

های نفر بوده است که علت آن رسیدن به اشباع اطالعات بود. در مرحله اول به منظور یافتن مفاهیم و مؤلفه های اساسی فرصت 91

مورد  931ز تحلیل محتوای کیفی استفاده شد و با شناسایی مفاهیم در این مرحله برابر یادگیری  در داده های مورد رجوع تحقیق ا

از گزاره های اساسی مرتبط با فرصت های برابر در آموزش و پرورش شناسایی شده و پس از سازماندهی، کدگذاری شدند. 

نجام کدگذاری ها محوری و گزینشی آورده شده است. در مرحله بعدی برا ی ا 3و  9نمونه ای از این کدگذاری ها در جداول 

به منظور تعیین اهم مضامین و مؤلفه های راهبردی در خصوص فرصت های برابر یادگیری ومیزان تحقق آنها در قانون برنامه 

 توسعه از روش داده بنیاد بهره گیری شد. 

اساس روایی  ل داد. روایی این مصاحبه برابزار سنجش پژوهش حاضر را یک فرم مصاحبه نیمه ساختاریافته با ده سوال اصلی تشکی

تن از متخصصان و صاحب نظران حوزه مربوطه مورد تایید قرار گرفته است. در  1صوری و محتوایی با بهره گیری از نظرات 

تایید یا به عبارتی تاییدپذیری بهره گرفته شده است. در این راستا یک فرد متخصص داده های  خصوص پایایی ابزار نیز قابلیت
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؛ ستا پژوهش در عینیت شاخص احراز جهت در کوشش معنای به خام به دست آمده را تایید نموده است. در واقع تاییدپذیری

ه های یافت. است تحقیق در هاداوری ارزش و هاگیریسو تأثیر از محقق پرهیز معنای به کمی هایپژوهش در مفهوم این هرچند

 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. 9پژوهش حاضر با استفاده از روش استقرایی و تحلیل محتوا

   

 هایافته  

 متن در اشاره شده کدهای همهیکی از مراحل مهم روش این پژوهش، کدگذاری و شناسایی باز: کدگذاری الف( 

کردن کدها مدنظر نیست بلکه  شدن و عاملی و عاملی (آمد دست کد به 21) موضوع بندی اولیه کدگذاری در. است )مصاحبه(

 هدف اصلی پژوهش است.هایی  و اشاره آرا همهانباشت و بررسی 

چهار مقوله  توان دررا میفرصت های برابر یادگیری در قانون برنامه توسعه پنجساله پنجم شوندگان، بر اساس دیدگاه مصاحبه

ی انسانی ، توزیع نیرومناطق مختلف، رعایت استانداردها بر اساس مناطق مختلفتربیت نیروی انسانی کارآمد بر اساس  شامل

بندی کرد که در ادامه به تفکیک دسته مجرب بر اساس مناطق مختلف و منابع مالی تخصیص داده شده بر اساس مناطق مختلف

 شوند.توضیح داده می

  :تربیت نیروی انسانی کارامد براساس مناطق مختلف -1

 های منتخبقسمتی از یکی از مصاحبه بر اساسای از کدگذاری . نمونه9جدول

  91از مصاحبه با کد  قولنقل

تر کردن ، عینی و ملموس( قانون برنامه پنجم توسعه392ماده )بارزترین هدف و پیامد » معتقد است: 91شونده شماره مصاحبه

اجرا هستیم نسبت به آنچه در  بین برنامه و اجرای آن های زیادیدر عمل ما شاهد تفاوت هداف مفاد برنامه و اجرای آن است کها

 .«می بینیم، فرصت های برابر یادگیری بر اساس مناطق مختلف بر اساس طبقات مختلف جامعه به طور کامل تحقق نیافته است

 

 کد محوری:  :کدباز

برابر یادگیری بر اساس مناطق فرصت های 

مختلف بر اساس طبقات مختلف جامعه به طور 

کامل تحقق نیافته است و نیازمند نیروی انسانی 

 کارآمد است

ناکارآمدی در تربیت نیروی  

انسانی کارآمد بر اساس مناطق 

 مختلف

 

 رعایت استانداردها بر اساس مناطق مختلف -2

 های منتخبقسمتی از یکی از مصاحبه اساسبر ای از کدگذاری . نمونه9جدول

 2از مصاحبه با کد  قولنقل

 ارتباط با فرصتهای برابر یادگیری در آموزش و پرورش درقانون برنامه مطمئناً برای اینکه »بیان داشتند،  2مشارکت کنند شماره 

اظ کمیت و کیفیت متعادل شده و به ، الزم است نسبت دانش آموز به معلم در مناطق کمتر برخوردار به لحشود محقق شود

                                                           
 .از متن است هادادهنی برای استخراج ف. تحلیل محتوا  9



 ... های برابر یادگیری مبتنی بربررسی تحقق فرصت ___________________________________________________________

 

 

استانداردهای مناسب در این زمینه نزدیک تر باشد، این مهم در بیشتر استان های کشور و مناطق محروم بسیار باالتر از حد استاندارد 

 .«است

 

 کد محوری:  :کدباز

نسبت دانش آموز به معلم در مناطق کمتر برخوردار 

 باالتر از حدبه لحاظ کمیت و کیفیت بسیار 

 استاندارد است.

ناکارآمدی در رعایت استانداردها بر  

 اساس مناطق مختلف

 

 توزیع نیروی انسانی مجرب بر اساس مناطق مختلف -3

 های منتخبقسمتی از یکی از مصاحبه بر اساسای از کدگذاری . نمونه9جدول

 93-2- 99از مصاحبه با کد قولنقل

توزیع مساوی نیروی انسانی تحصیل کرده بدون توجه به منطقه انجام شده است و شکاف » معتقدند؛  99شماره  کنندهمشارکت

طبقاتی و تبعیض کامال مشهود است همچنین مصاحبه شونده دیگر بر عدم نظارت آموزش و پرورش بر توزیع مساوی نیروی 

ز اهمیت ا در این برنامه نیز همکاران و دیگر معلماننحوه تعامل با ن آ. غیر از «انسانی تحصیل کرده و مدیران مجرب اشاره می کند

 «.بسیاری برخوردار است

 

 کد محوری:  :کدباز

توزیع مساوی نیروی انسانی تحصیل کرده بدون توجه به 

 منطقه

ناکارآمدی در توزیع نامساوی نیروی انسانی  

 مجرب بر اساس مناطق مختلف

 

 شده بر اساس مناطق مختلفمنابع مالی تخصیص داده  -4

کمتر برنامه ای بدون پشتوانه مالی و تخصیص منابع مالی و امکانات الزم، در عمل : است معتقد نیز 2شماره شوندهمصاحبه

موفق می شود، فرایندهای تخصیص داده شده به این فرایند فرصت های برابر یادگیری در آموزشو پرورش)منابع مالی(، ناکارآمد 

 .«می باشد

:کدباز  کد محوری:  

مکانیزم توزیع منابع مالی تخصیص داده شده نامناسب و 

 در برخی موارد ناعادالنه می باشد.

ناکارآمدی در منابع مالی تخصیص  

 داده شده بر اساس مناطق مختلف
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 باز )مفهوم ها، خرده مقوله ها و مقوله ها(کدگذاری . 9جدول 

 مقوله ها خرده مقوله ها مفهوم ها کدها

فرصت های برابر یادگیری بر اساس مناطق مختلف بر اساس طبقات مختلف جامعه به طور کامل تحقق نیافته   .9

 است و نیازمند نیروی انسانی کارآمد است.

کمبود معلمان در 

 مناطق کم برخوردار

ناکارآمدی در 

تربیت نیروی انسانی 

کارآمد بر اساس مناطق 

 مختلف

بخش تربیت معلمان مورد نیاز و تربیت معلمان از طریق بازآموزی خیلی پاسخگوی  تربیت معلمان در دو  .3

 نیازهای آموزشی نیست و این مساله در مناطق کم برخوردار بیشتر است.

جذب و بکارگیری معلمان و مدیران توانمند می تواند کمک کننده باشد چرا که آنها می توانند با مهارت   .2

 بیشترین بهره را ببرند اما این مهم در مناطق جنوبی کمتر دیده می شود. خود از کمترین امکانات

ناکارآمدی جذب 

و بکارگیری معلمان و 

 مدیران توانمند

حجم باالی دانش  نسبت دانش آموز به معلم در مناطق کمتر برخوردار به لحاظ کمیت بسیار باالتر از حد استاندارد است.  .4

 آموزان، محدودیت فضا

ناکارآمدی در 

رعایت استانداردها بر 

 اساس مناطق مختلف

 نفره وجود دارد. 11در مناطق کم برخوردار کالس های   .1

استاندارد مربوط به نسبت دانش آموز به معلم به لحاظ کمیت به دلیل کمبود نیروی انسانی در مناطق کم   .2

 برخوردار رعایت نمی شود.

برخوردار وجود دارد و تبعیض چشمگیری میان مناطق مرفه و محروم شهر امکانات کمی در مدارس کم   .2

 تهران مشاهده می شود.

کمبود امکانات 

 مدارس کم برخوردار

آمار دانش آموزان مدارس جنوبی و کم برخوردار شهر تهران باالست و همواره با کمبود فضا و امکانات   .3

 مواجه هستیم.

دارند به طور مثال مرکز تهران یا مناطق جنوبی این استاندارد کمتر رعایت بعضی از مناطق وضعیت بهتری   .1

 وضعیت بهتری دارند. 2و  3، 9می شود اما مناطق شمالی مثل مناطق 

وجود ساختمان ها  .92و  91استانداردی وجود ندارد مثل منطقه  ساختمان های  .91

 بسیاری در مناطق کم برخوردار وجود دارد.ساختمان های غیراستاندارد   .99 و فضای غیراستاندارد

 مدارسی وجود دارد که حیاط استانداردی ندارد و فضا کوچک است.  .93

در شهر تهران توزیع مساوی نیروی انسانی تحصیل کرده به صورت مساوی اتفاق نیفتاده است و در مناطق   .92

 کم برخوردار این مساله بیشتر به چشم می خورد.

عدم سازوکار 

مناسب و کنترل توزیع 

 مناسب در نظام آموزشی

ناکارآمدی در 

توزیع نامساوی نیروی 

انسانی مجرب بر اساس 

 مناطق مختلف

توزیع مساوی نیروی انسانی تحصیل کرده بدون توجه به منطقه انجام شده است و شکاف طبقاتی و تبعیض   .94

 کامال مشهود است.

 نیروی انسانی اتخاذ نشده است.سازوکار مناسبی برای توزیع مناسب   .91

توزیع هدفمند نیروی انسانی تحصیل کرده و مدیران مجرب اجرا نمی شود و فقط بر اساس تامین نیاز نیست   .92

 و بنابراین این نابرابری در مناطق برخوردار و کمتر برخوردار وجود دارد.

 کرده و مدیران مجرب ندارد.آموزش و پرورش کنترلی بر توزیع مساوی نیروی انسانی تحصیل   .92

جذب معلمان تازه  معلمانی که مدرک پایین تر دارند در مناطق جنوبی بیشتر هستند.  .93

کار در مناطق ضعیف تر 

 و جنوبی

 معلمان و مدیران در جذب ابتدایی، بیشتر به مناطق جنوبی می روند و کم برخوردار می روند.  .91

بیشتر در مناطق جنوبی و کم برخوردار هستند و معلمان باتجربه تر در مناطق معلمان جوان تر و کم تجربه تر   .31

 مرفه تر بیشترند.



 ... های برابر یادگیری مبتنی بربررسی تحقق فرصت ___________________________________________________________

 

 

ممکن است در منطقه ای به ویژه مناطق شمالی تعداد کسانی که تحصیل کرده هستند بیشتر باشد یعنی   .39

 مدیران خود خواسته به تحصیل روی می آورند و این مساله به شکاف طبقاتی دامن می زند.معلمان و 

تمایل فردی معلمان 

و مدیران با تجربه تر به 

 اشتغال در مناطق مرفه

 

 

 بیشتر معلمان و مدیران توانمند به مناطق شمالی و مرفه گرایش دارند.  .33

 معلمان و مدیران بعد از چند سال به صورت فردی تمایل به انتقال به مناطق باالتر و مرفه تر دارند.  .32

ناکارآمدی منابع  فرایندهای تخصیص داده شده به این فرایند )منابع مالی(، ناکارآمد می باشد.  .34

 مالی تخصیص داده شده

ناکارآمدی در 

منابع مالی تخصیص 

داده شده بر اساس 

 مناطق مختلف

 میبیشتر در زمینه منابع مالی تخصیص داده شده کمک های مردمی و اولیای دانش آموزان مدنظر قرار   .31

 گیرد.

ناعادالنه بودن  سرانه دانش آموزی مناطق یکی است  .32

مکانیزم توزیع منابع مالی 

 تخصیص داده شده

 توزیع عادالنه است اما اصل بودجه کم است و توزیع این منابع مالی در مناطق مختلف یکسان است.  .32

دارند و نیاز کمتری به سرانه دارند و این برخی مناطق درآمد اختصاصی دارند از این حیث منابع مالی بهتری   .33

 مساله در مناطق کم برخوردار کمتر است.

نامتناسب بودن  بودجه بیشتر مربوط به حقوق نیروی انسانی مربوط است.  .31

منابع مالی تخصیص داده 

 شده

آ.پ  بنابراین بودجهدانش آموزان بیشتر در جنوب شهر هستند اما تعداد معلمان در شمال شهر بیشتر است   .21

 بیشتر به شمال شهر اختصاص می یابد چراکه معلمان بیشتری در شمال تهران وجود دارد.

 

 محوری کدگذاریب( 

 .شده است داده نشان 3 جدول در حاضر پژوهش در شده شناخته بعدهای و اصلی های مقوله
 

 شده( شناخته بعدهای و اصلی های محوری )مقوله کدگذاری. 3جدول 

 بعدهای شناخته شده مقوله های اصلی

ناکارآمدی در تربیت نیروی انسانی کارآمد بر  .9

 اساس مناطق مختلف

 کمبود معلمان در مناطق کم برخوردار

 ناکارآمدی جذب و بکارگیری معلمان و مدیران توانمند

ناکارآمدی در رعایت استانداردها بر اساس مناطق  .3

 مختلف

 محدودیت فضاحجم باالی دانش آموزان، 

 کمبود امکانات مدارس کم برخوردار

 وجود ساختمان ها و فضای غیراستاندارد

ناکارآمدی در توزیع نامساوی نیروی انسانی  .2

 مجرب بر اساس مناطق مختلف

 عدم سازوکار مناسب و کنترل توزیع مناسب در نظام آموزشی

 جذب معلمان تازه کار در مناطق ضعیف تر و جنوبی

تمایل فردی معلمان و مدیران با تجربه تر به اشتغال در مناطق 

 مرفه

ناکارآمدی در منابع مالی تخصیص داده شده بر  .4

 اساس مناطق مختلف

 ناکارآمدی منابع مالی تخصیص داده شده

 ناعادالنه بودن مکانیزم توزیع منابع مالی تخصیص داده شده

 شدهنامتناسب بودن منابع مالی تخصیص داده 
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 کدگذاری انتخابیج( 

پژوهش  این گیرد. در می صورت پژوهش شده ارائه مدل به توجه با ها مقوله دیگر اصلی و مقوله میان ها رابطه بیان و تفسیر

امه های برابر یادگیری مبتنی بر حذف فاصله طبقاتی بر اساس قانون برنمقوله های اصلی شناسایی شده در خصوص تحقق فرصت

 توسعه کشور در شکل ذیل نمایش داده شده است.پنجم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 )مقوله های اصلی( کدگذاری انتخابی. 9شکل 

 

 بحث و نتیجه گیری

قانون برنامه توسعه چشمگیر  392آنچه در نگاه اول از نابرابری فرصت های یادگیری در آموزش و پرورش  بر اساس ماده 

است، توزیع نابرابر نیروی انسانی در مناطق مختلف کشور و تخصیص نامناسب منابع مالی و امکانات است. از آنجا که هدف 

م های برابر یادگیری مبتنی بر حذف فاصله طبقاتی بر اساس قانون برنامه پنجاصلی از پژوهش حاضر بررسی میزان تحقق فرصت

در تربیت نیروی انسانی کارآمد بر اساس مناطق مختلف، ناکارآمدی در رعایت استانداردها توسعه کشور بود. یافته ها نشان داد که 

ر اساس مناطق مختلف و ناکارآمدی در منابع مالی بر اساس مناطق مختلف، ناکارآمدی در توزیع نامساوی نیروی انسانی مجرب ب

 های برابر یادگیری مبتنی بر حذف فاصلهفرصت تخصیص داده شده بر اساس مناطق مختلف ناکارآمدی وجود دارد. از اینرو

 جاللی وهشژطبقاتی بر اساس قانون برنامه پنجم توسعه کشور تحقق نیافته است. یافته های این پزوهش تا حدودی با یافته های پ

( همسو می باشد. 3192) 9هیم و شاویتهمسو می باشد. همچنین با یافته های پژوهش  (9212شریف زاده و همکاران ) و (9232)

تحلیل رابطه نابرابری طبقاتی و نابرابری های آموزشی و فرصت های » که بر اساس آن پژوهشگران مذکور پژوهشی تحت عنوان

انجام داده اند. که بر اساس آن در برخی از مناطق کشور همچنان فاصله طبقاتی در آموزش و « برابر آموزشی در استان مازندران

انی ع مالی و امکانات و نیروی انسپرورش و نابرابری فرصت های آموزشی مشاهده می شود که میتوان به عدم توزیع مناسب مناب

 اشاره کرد. 

فرصت های برابر یادگیری بر اساس مناطق مختلف بر اساس طبقات مختلف جامعه به طور بر اساس یافته های این پژوهش نیز 

اله در ستربیت معلمان پاسخگوی نیازهای آموزشی نیست و این مکامل تحقق نیافته است و نیازمند نیروی انسانی کارآمد است. 

نسبت دانش آموز به معلم در مناطق کمتر برخوردار به لحاظ کمیت بسیار باالتر از حد استاندارد  مناطق کم برخوردار بیشتر است.

امکانات کمی در مدارس کم برخوردار وجود دارد و تبعیض چشمگیری میان مناطق مرفه و محروم شهر تهران مشاهده می  است.

                                                           
1 . Haim & Shavit 

های تحقق فرصت

برابر یادگیری مبتنی بر 

 حذف فاصله طبقاتی

ناکارآمدی در تربیت نیروی 

انسانی کارآمد بر اساس مناطق 

 مختلف

ناکارآمدی در توزیع 

نیروی انسانی مجرب بر نامساوی 

 اساس مناطق مختلف

ناکارآمدی در رعایت 

استانداردها بر اساس مناطق 

 مختلف

ناکارآمدی در منابع مالی 

تخصیص داده شده بر اساس 

 مناطق مختلف



 ... های برابر یادگیری مبتنی بربررسی تحقق فرصت ___________________________________________________________

 

 

در شهر تهران توزیع مساوی نیروی انسانی تحصیل  اندارد بسیاری در مناطق کم برخوردار وجود دارد.ساختمان های غیراست. شود

کرده به صورت مساوی اتفاق نیفتاده است و در مناطق کم برخوردار این مساله بیشتر به چشم می خورد و در نهایت اینکه 

آمد می باشد و به نظر می رسد تمامی این موارد می تواند خود فرایندهای تخصیص داده شده به این فرایند )منابع مالی(، ناکار

 چرخه فاصله طبقاتی را شدت ببخشد. 

 فاقد اندهگرفت قرار دولت سیطره زیر در امروزه که باید عنوان کرد که بسیاری از مدارس در مناطق کم برخوردار شهر تهران

شهری که  نوبجاندارد در زمینه آموزشی هستند. کودکان است و مناسب نیروی انسانی تربیت یافته و مطلوب هستند. فاقد امکانات

در مدارس مستهلک و غیر استاندارد که سطح آموزشی پایینی دارد مشغول تحصیل هستند. ساختمانهای کهنه و مستضعف در 

 ات کافیقد امکانفااین درحالی می باشد که کالسهای پرجمعیت،  زمینه آموزشی، گهواره دانش کودکان طبقات ضعیف است.

 تجربه از دیگر خصوصیات این مدارس است.و کادر آموزشی بی

از پرچالش  یکی همانگونه که از مباحث مطرح شده برمی آید، فرصت های برابر یادگیری به منظور حذف فاصله طبقاتی

فرصت های ه یافته دستیابی ببرای یک جامعه متعالی و پویا و توسعه اساسی و مهمیکی از شرایط و  ترین مباحث در آموزش است

ستیابی است که زمینه را برای دفرصت های برابر یادگیری ، هم به معنای عام آن و هم به معنای خاص آن است؛ زیرا برابر یادگیری

ا تعمیم دهد رفرصت های برابر یادگیری  نتواند جامعه ای کند. اگرفراهم میو حذف فاصله و شکاف طبقاتی به عدالت اجتماعی 

ن هرچه این وجود خواهد آمد؛ بنابرایقطعا شکاف طبقاتی و فاصله طبقاتی زیاد خواهد شد و نارضایتی و نابهنجاری در سیستم به 

از و  نمودهمک ک جامعهبه پایداری ، بدیهی است که اندیشی شودپدیده بیشتر تعمیم پیدا کند و برای گسترش و بسط آن هم

 گام خواهد برداشت.    پیشرفت و توسعه در مسیر جامعه طرفی دیگر 

برای این مهم دولت باید امکانات و تسهیالت آموزشی پایه را در سطحی قابل قبول برای همة کودکان، فارغ از طبقه اجتماعی 

کودکان جامعه، فارغ از هر عاملی که فراهم کند. دولت موظف است سطحی پایه و اولیه از خدمات آموزشی را در دسترس همة 

ممکن است میان آنان تفاوت ایجاد کند، قرار دهد. این سطح و حد پایه باید چنان باشد که غنای زندگی فردی و جمعی کودکان 

عدالت اجتماعی و کاهش فاصله طبقاتی  کنندة نوعیرا در آینده تضمین کند. وجود چنین سطح پایه و همگانی آموزش تضمین

 ان اقشار جامعه خواهد بود.می
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