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چكيده
هدف از اين پژوهش ارائه مدل عدالت آموزشــى براى آموزش و پرورش كشــور بود. روش 
پژوهش تركيبى اكتشافى بود. ابتدا مضامين عدالت آموزشى در آموزش و پرورش با استفاده از 
روش تحليل مضمون استقرايى و براساس كل حوزه پژوهش كه در پايگاه هاى اطالعاتى از سال 
٢٠٠١ تا ٢٠١٧ موجود بود، شناسايى و به طور هدفمند با استفاده از روش تحليلى مورد مطالعه و 
تحليل قرار گرفت. براساس تحليل هاى حاصل ٨٢ مضمون پايه، دوازده مضمون سازمان دهنده 
مشاركت جمعى، تصميم سازى عادالنه، همه جانبه نگرى برنامه درسى، شايسته ساالرى، پوشش 
دادن همه مخاطبان، توجه به وضعيت بهداشــتى فراگيران، مديريت بهينه منابع، توانمند سازى 
فراگيران، بهبود فرآيند ارزشيابى، ارتقاى كيفيت آموزش و تعامل منصفانه و سه دسته مضمون 
فراگير تحت عنوان: بستر سازى عادالنه توزيع منابع، بهره مندى عادالنه از منابع، شايسته پرورى 
شناسايى شد. با توجه به مضامين شناسايى شده پرسش نامه اى جهت اعتبار يابى مدل با ٨٢ گويه 
طراحى گرديد كه پايايى پرسش نامه با استفاده از آلفاى كرونباخ(٠/٧٦) و روايى آن با استفاده از 
روش تحليل عاملى مورد بررسى قرار گرفت. جامعه پژوهش در بخش كمى كليه مديران و معاونين 
مدارس سراسر كشور با تعداد ١٧٠٦٤٥ بود كه تعداد ٣٨٤ نفر به روش نمونه گيرى تصادفى چند 
مرحله اى انتخاب شدند. جهت اعتبار يابى مدل پژوهش از روش تحليل عاملى تأييدى استفاده 

گرديد. همه مضامين با بار عاملى باال مورد تأييد قرار گرفتند كه نشان از اعتبار باالى مدل بود.  

عدالت آموزشــى، فراگيران، آموزش وپرورش، بستر سازى عادالنه توزيع  واژگان كليدى: 
منابع، بهره مندى عادالنه از منابع. 
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مقدمه
تحقق عدالت از شعارها و اهداف سياسى- اجتماعى حاكم در جوامع بشرى است. 

يكى از اصول دين اسالم عدل است و در منابع دينى و روايات ذكر شده از ائمه اطهار 

به توسعه عدل و عدالت توجه زيادى شده است. آموزش و پرورش با تربيت فراگيرانى 

كه عدالت محور و عدالت جو هستند  مى تواند عدالت را در جامعه توسعه دهد. در زمينه 

مؤلفه  هاى عدالت آموزشى در نظام تعليم و تربيت و ارائه مدل براى آن تاكنون پژوهشى 

صورت نگرفته اســت. اين خالء پژوهشى باعث شده است كه ذينفعان آموزشى نيز از 

شــاخص  هاى عدالت آموزشى مرتبط با خود آگاه نباشند. بنابراين ضرورى است كه در 

پژوهشى مؤلفه  هاى عدالت آموزشى شناسايى شوند و براى عدالت آموزشى در آموزش 

و پرورش ايران يك مدل علمى تدوين شــود. در آيات و روايات مقولة عدالت يكى از 

اركان حيات اجتماعى تلقى شــده و مورد توجه بوده است. براساس آيات قرآن هدف 

اساسى رســالت پيامبران به پا داشــتن مردم براى برپايى جامعة عادالنه است (حديد، 

٢۵). از اينرو يكى از اهداف اساســى حكومت اسالمى، اجرا و بسط عدالت در جامعه 
اســت. عدالت در عرصه هاى مختلف اجتماعى، سياســى، اقتصادى، فرهنگى و تربيتى 

قابل پيگيرى اســت. البته براساس آيات قرآن حوزه هاى عدالت متعددند و خود (نساء، 

٣۵)، خانواده (نساء، ٣)، خويشــان (انعام، ١۵٢)، امت (حجرات، ٩) و جامعة انسان ها 
(نســاء، ۵٨) را شامل مى شود. امام على (ع) نيز جامعه اى كه براساس عدالت اداره شود 

را جامعه اى استوار و ارزشــمند  مى داند و در مقابل جامعه اى كه در مسير عدالت اداره 

نشود اين گونه معرفى  مى كند كه ارزش ها در آن واژگون و ضد ارزش ها حاكم  مى شود  

(خطبه، ۵٢). 

عدالت از جمله مواردى است كه نه تنها در وجود آدمى قرار دارد بلكه انسان آن را 

به شكل ذاتى و فطرى دوست دارد. دليل آن اين است كه حتى ستمگران براى ظلم خود 

دست به توجيه  مى زنند و سعى  مى كنند آن را عادالنه جلوه دهند و در آيات ٧ و ٨ سوره 

مباركه انفطار نيز ســخن از تحقق عدالت و اعتدال در وجود آدمى آمده است. تأكيد بر 

عدالت در همه بخش  هاى جامعه به اين خاطر است كه به حقوق ديگران احترام گذاشته 

شود و حق شان تضييع نگردد. روبرت۱ (٢٠١٧) عدالت شاخص اصلى توسعه جوامع و 

1. Robbert 
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نياز درونى بشر و يكى از عوامل مؤثر در تحقق اهداف آموزش و پرورش است. آموزش 

و پرورش، حق همه اســت و افراد را براى داشتن يك زندگى بهتر، توسعه توانايى هاى 

فردى و ورود به فرصت هاى اجتماعى آماده  مى كند. تامپسون۱  (٢٠١٣) عدالت آموزشى 

را دربرگيرنــده احياى رويكردهايى  مى داند كه به نيازهاى افرادى كه از آموزش محروم 

شده اند پاســخ  مى دهد. ابتكار عدالت آموزشى در درست كاركردن براى توانمندسازى 

دانش آموزان آســيب پذير و اولياى آن ها اســت به روشى كه بى عدالتى آموزشى حذف 

شــود. يونسكو (٢٠١٠) همه محيط  ها و نظام  هاى آموزشى نقش خطير خود را در آماده 

كردن كودكان براى ورود به جامعه و بازار كار پذيرفته اند و براى رسيدن به اين هدف، 

مدارس نقش مهمى را در فراهم كردن فرصت هاى برابر و عادالنه آموزشــى و آموزش 

مهارت ها دارند  (يونســكو، ٢٠١٠). فراهم كردن فرصت هاى برابر، عادالنه آموزشى و 

دسترســى به آن، جزئى از عدالت آموزشى است. رسيدن به عدالت آموزشى براى تمام 

جوامعــى كه آموزش و پرورش را يك جزء مهم در زندگى افراد  مى دانند، امرى اصلى 

به شــمار  مى رود. از ديدگاه بريگهاوس و آنترهالتر۲ (٢٠١٠) عدالت آموزشى به معناى 

توزيع منابع و فرصت هاى آموزشــى براى برآورده كردن نيازهاى متفاوت دانش آموزان 

است. عدالت به معناى برابرى نيست. وقتى نيازهاى دانش آموزان متفاوت است پس بايد 

منابع متفاوت اختصاص داده شود. همچنين دسترسى برابر به منابع   (برنامه درسى، معلم، 

زمان يادگيرى، ...) مفيد نخواهد بود چون محروميت از بعضى منابع را براى گروه هاى 

ديگر به دنبال دارد.

عدالت يا افقى است يا عمودى. عدالت افقى در آموزش يعنى تعداد صندلى، كالس، 

معلم و ســاير امكانات آموزشى كه هم شهر و هم روســتا بايد داشته باشند (به نسبت 

جمعيت)، اما در عدالت عمودى، تفاوت هاى بين افراد مد نظر اســت. براون۳ (٢٠٠۶) 

عدالت افقى را رفتار برابر بــا برابرها  مى داند و عدالت عمودى را رفتار نابرابر. عدالت 

افقى پيش نياز عدالت عمودى و وســيله اى براى كمرنگ كــردن بى عدالتى فرهنگى، 

اقتصادى و اجتماعى در بيرون مدرســه است كه زمينه ايجاد عدالت آموزشى را فراهم 

 مى كند. اما عدالت عمودى اين است كه موقعيت چه كسى  مى تواند يا بايد اصالح شود. 

1. Thompson 
2. Brighouse, & Unterhalter 
3. Brown 
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در واقع عدالت عمودى ضمانت گروه هاى خاص  (محرومين، معلولين، اقليتها، عشاير، 

و...  ) را در دسترســى به منابع (تدريس ويژه و با كيفيت، توزيع ســرانه، منابع انسانى و 

منابع كالبدى مدارس) دارد. 

رعايت اصل مســاوات در توزيع منابع مالى و انســانى، مشــاركت دادن ذينفعان 

در امور آموزشــى و آگاه كردن آن ها از برنامه  ها، انتخاب محتواى درســى متناســب با 

نيازهاى فراگيران، توجه به اصل شايسته ســاالرى در اســتخام مربيان و انتخاب مديران 

و... راهكارهايى است كه عدالت آموزشى را افزايش  مى دهد و در منابع دينى نيز به آن 

توجه شده است. در ارتباط با استخدام نيروى انسانى و انتخاب آن ها سوره مباركه بقره 

آيه ٢۴٧ زمانى كه مردم بــه انتخاب حضرت طالوت به عنوان پيامبر اعتراض  مى كنند، 

خداونــد  مى فرمايد«بى ترديد خدا او را بر شــما برگزيــده و او را دانش و نيروى بدنى 

بخشيده است». همچنين امام على  (ع) در نامه ۵٣ به مالك اشتر در مورد گزينش كاركنان 

 مى فرمايد در اســتخدام كارگزاران و كاركنان دقت نظر كن و آن ها را با آزمودن به كار 

بگير و دل بخواهى و بى ضابطه استخدام شــان نكن، زيــرا اين دو مجموعه اى از ظلم و 

خيانت را به دنبال دارد. مشاركت دادن ذينعان آموزشى در تصميم گيرى ها نيز يكى ديگر 

از راهكارها براى تحقق عدالت آموزشــى اســت. خداوند در سوره آل عمران آيه ١۵٩ 

خطاب به رســول اكرم  مى فرمايد«در كارها با مردم مشورت كن». وجود انجمن اولياء و 

مربيان و شــوراهاى دانش آموزى و شوراى معلمان از جمله مواردى است كه مشاركت 

ذينفعان آموزشــى را به دنبال دارد. همچنين امام علــى  (ع) در كالم ١٣١ نهج البالغه با 

تأكيد بر مشــورت و مشــاركت افراد  مى فرمايد هيچ ثروت و بى نيازى همچون عقل، 

و هيــچ فقرى همچون جهــل، و هيچ ميراثى همچون ادب و هيچ پشــتيبانى همچون 

مشورت نيست. نوع آموزش به فراگيران متناسب با شرايط آن ها و آموختن مهار  ت ها به 

دانش آموزان همه سطوح و استفاده از محتواى آموزشى نوين كه منجر به نهادينه كردن 

عدالت آموزشــى  مى شود در آيات سوره  هاى مباركه كهف  آيه ۶٧، انبياء  آيه ٨٠، لقمان  

آيات ١۴و١٧و١٨و١٩، و حديد آيه ٢۵ و در خطبه ٣٣ و ١٠۵ نهج البالغه نيز بيان شــده 

اســت  (گل دهان، ١٣٩۵). باقرى  (١٣٨٧) يكى از اهداف كسب دانش، مهارت و بينش 

نسبت به حرفه  ها را رسيدن به عدالت در جامعه  مى داند. طبق يافته  هاى پژوهش حيدرى 

و باقرى نوع پرست  (١٣٩۵) اگر انتقال دانش و مهارت با عدالت در كنار هم قرار بگيرند 
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عدالت تربيتى استنتاج  مى شود چرا كه در آموزش حرفه  ها، يادگيرندگان از اقشار مختلف 

اجتماعى و با عالئق و اســتعدادهاى گوناگون حضــور دارند و معلمان نيز بايد دانش، 

مهارت و بينش حرف  هاى خود را به طور برابر و عادالنه به يادگيرندگان انتقال دهند.

براى كســب عدالت آموزشــى در متون علمى نيز راهكارهاى متفاوتى مطرح شده 

است. راهكار تأمين و گسترش برابرى فرصت ها و عدالت آموزشى شامل توزيع معلمان 

با كيفيــت و ماهر در مناطق، آگاه كردن برنامه ريزان نســبت به اهميت و نتايج برابرى 

فرصت هاى آموزشــى و عدالت آموزشى و حذف كليشــه  هاى جنسيتى از برنامه  هاى 

درســى  مى شود  (بابادى عكاشه، شريف و جمشــيديان، ١٣٨٨). اولويت دادن به تربيت 

نيروى انســانى بومى، ايجاد انگيزه در معلمان بــراى خدمت در مناطق محروم، توزيع 

متناسب معلمان با كيفيت و ماهر در مناطق، گسترش مدارس دخترانه سطوح باالتر در 

مناطق محروم، افزايش ســرانه دانش آموزان مناطق محروم، فراهم كردن امكانات براى 

رفع محروميت آموزشى نيز از راهكارهاى ارائه شده توسط بابادى عكاشه و همكارانش  

(١٣٨٨) است.

از اوايل قرن حاضر، تأمين آموزش براساس استعدادها، مورد توجه متخصصان قرار 

گرفت و از نيمه دوم قرن حاضر شعار عدالت آموزشى و برابرى فرصت هاى تحصيلى 

مطرح شــد  (سرمدى و معصو مى فرد، ١٣٩۴). ١٠ سال پيش سران ١۶۴ كشور جهان از 

جمله كشــور ايران، همراه با سازمان هاى دولتى و غيردولتى در اجالس جهانى آموزش 

در داكار متعهد شــدند تا ســال ٢٠١۵ اقدامات جديدى را در كشورهاى خود در زمينه 

دسترســى به امكانات آموزشى مناسب و با كيفيت براى كودكان، جوانان و بزرگساالن 

فراهم ســازند  (غالمى پريزاد، غالمى پريزاد، عيوضى و غضنفرى، ١٣٩۴). اين در حالى 

اســت كه از نيمه قرن بيســتم تاكنون در جوامع غربى بحث درباره شرايط امكان و يا 

امتناع تحقق عدالت آموزشى موضوعى مناقشه برانگيز بوده است. اگرچه مسأله عدالت 

آموزشــى از دهه  هاى ١٩۵٠ و ١٩۶٠ ميالدى در جوامع غربى مطرح شــده است اما در 

كشورهاى در حال توســعه از جمله ايران به طور جدى مورد توجه قرار نگرفته است  

(صفارحيدرى و حسين نژاد، ١٣٩٣). 

يكــى از داليل وقوع انقالب تحقق عدالت و مبــارزه با نابرابرى بود. تأمين عدالت 

در نهاد آموزش و پرورش نيز در كنار ديگر نهادها، بعد از انقالب اســالمى مورد توجه 
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قــرار گرفت كه هدف آن كاهش فاصله طبقاتى ميان اقشــار گوناگون جامعه، توزيع و 

برخوردارى مناســب از امكانات و منابع اصلى اســت. با پيروزى انقالب اسالمى ايران 

در ســال ١٣۵٧ و به هنگام تدوين قانون اساسى جمهورى اسالمى ايران به اين موضوع 

توجه شد. بندهاى دوم و سوم اصل سوم قانون اساسى بر وظيفه دولت در باالترين سطح 

آگاهى  هــاى عمومى از طريق آموزش و پرورش رايگان براى همه ايرانيان تأكيد  مى كند  

(حسينى بهشتى، ١٣٩۴).

بررسى هاى انجام شده نشــان مى دهد كه پژوهش هاى انجام شده با موضوع عدالت 

آموزشى، مدل و يا مؤلفه اى را براى اين متغير ارائه نداده اند و از طرفى پيشينه اى كه كامًال 

مرتبط باشد، وجود ندارد به همين دليل در ادامه به پژوهش هايى كه تا حدودى مشابهت 

دارند پرداخته شده است.

فقيهى، نجفى و دريساوى (١٣٩۶) نشان دادند كه سبك زندگى در آموزه  هاى تربيتى 

امام رضا (ع) داراى ۴ قلمرو الهى، زيســت محيطى، فردى و اجتماعى است كه يكى از 

عناصر قلمرو اجتماعى عدالت است. نتايج حاكى از آن است كه انسان چون يك موجود 

اجتماعى اســت تكاليف اجتماعى دارد و با انجام اين تكاليف عدالت اجتماعى تحقق 

 مى يابد و آشنا شدن با اين عنصر در حيطه نظام تعليم و تربيت است. برنامه  هاى درسى 

بايد به گونه اى تدوين شود كه عنصر عدالت را در نظر بگيرد تا دانش آموزان با مشاهده 

آن به توسعه آن در جامعه كمك كنند. 

يمنى و شــاطرجاللى و اقبالى۱  (٢٠١٧) يادآور شدند يكى از مهمترين شاخص  هاى 

توسعه جوامع بشرى، عدالت آموزشى است. هدف پژوهش بررسى ديدگاه دانشجويان 

در مورد عدالت آموزشــى و تعيين ابعاد آن بود. پاسخ دانشجويان دختر و پسر به سؤال 

درك شما از مفهوم عدالت و بى عدالتى آموزشى چيست؟ حول سه محور متمركز بود. 

از نظر دانشــجويان دختر و پســر مضامين اصلى براى عدالت آموزشى شامل آموزش 

عادالنه  (داراى چهار بعد: برنامه درســى مؤثر، رشــد فراگيران، رفتار عادالنه اساتيد و 

ارزيابــى عادالنه)، پژوهش عادالنه  (داراى دو بعد توانايى نظارت پژوهشــى و بودجه 

تحقيقاتى دانشــجو) و مديريت عادالنه منابع  (داراى دو بعد توزيع عادالنه تسهيالت و 

1. Yamani, Shaterjalali, & Eghbali 



طراحي مدل عدالت آموزشي جهت نظام آموزش و پرورش رسمى و عمومى و اعتبار يابى آن 

١٣

٢٨ - ٧

ë سال سوم
ë شمارة ٣

ë شمارة پيا پى٨
ë پاييز  ١٣٩٧

تخصيص عادالنه منابع مالى) بود. يافته  هاى پژوهش نشــان داد كه در نظر دانشجويان 

ابعاد برنامه درســى مؤثر، پرورش فراگير، رفتارعادالنه اساتيد از ابعاد آموزش عادالنه و 

مضمون پژوهش عادالنه و مديريت عادالنه منابع، اهميت و ضرورت زيادى در عدالت 

آموزشى دارند.

ســامرى، حسنى، سيدعباس زاده و موســوى (١٣٩۴) در مطالعه خود شاخص  هاى 

نابرابرى، شــاخص امكانات فيزيكى فضاهاى آموزشــى، امكانات علمى - آموزشــى 

دانش آموزى، شاخص منابع انسانى، شــاخص اقتصادى و شاخص پيشرفت تحصيلى 

دانش آموزان را مورد مطالعه قرار دادند يافته  هاى مطالعه آنان نشــان داد بيشترين ميزان 

نابرابرى در شــاخص  هاى دانش آموزى و كمترين ميزان نابرابرى در شاخص پيشرفت 

تحصيلى بود. نتايج تحليل مســير نيز نشان داد كه شاخص امكانات دانش آموزى داراى 

بيشترين و شــاخص امكانات فيزيكى داراى كمترين تأثيرات بر نابرابرى مناطق بودند. 

نتايج با اســتفاده از شبكه عصبى نيز نشان داد كه بيشترين تأثير را شاخص اقتصادى و 

كمترين تأثير را نيروى انسانى در پيشــگيرى نابرابرى مناطق آموزش و پرورش استان 

آذربايجان غربى دارند.

رامبرگ۱ (٢٠١۵) به آموزش ويژه كشور سوئد در مقطع متوسطه پرداخت. دسترسى 

به منابع ويژه آموزش، فعاليت هاى گروهى، حمايت مسئولين آموزش و پرورش در اين 

پژوهش بررسى شد. يكى از اهداف پژوهش چگونگى فهم نظريه  هاى عدالت آموزشى 

و اجتماعى بود. پژوهش ٧۶۴ دبيرستان سوئد را در سال تحصيلى ٢٠١١ - ٢٠١٠ مورد 

مطالعه قرار داد. نتايج نشــان داد ٣٧/۵ درصد از مدارس متوسطه فاقد منابع ويژه از نظر 

معلمــان كارآمــد و ماهر بودند. اين در حالى بود كــه ۶٨ درصد از مدارس خصوصى 

و غيردولتى و در مقايســه با آن ١٠ درصد از مــدارس دولتى آموزش ويژه را دريافت 

 مى كنند. اين بى عدالتى آموزشــى بين مدارس دولتى و غيردولتى تهديدى براى برابرى 

و دموكراسى مدارس اســت چون دانش آموزان فرصت هاى يكسان دريافت نمى كنند. 

يافته  ها همچنين نشان داد دانش آموزان با اولياء تحصيل كرده دسترسى بيشترى به منابع 

آمــوزش ويژه دارند. در مجموع نتايج پژوهــش حاكى از آن بود كه منابع ويژه به طور 

ناعادالنه بين مدارس دولتى و غيردولتى توزيع  مى شوند و ۴٢ درصد از مدارس براساس 

1. Ramberg 
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تيزهوشى  (استعداد  هاى درخشــان) گروه بندى و تقسيم  مى شدند و حمايت ويژه براى 

دانش آموزان اين مدارس  مى باشد.

ايشوچى۱ (٢٠١۴) در پژوهش خود به اهداف بلند مدت توسعه و عدالت آموزشى 

پرداخت. يافته  هاى او نشان داد كه در برنامه  هاى درسى و آموزشى بايد به همه واقعيت ها 

در مورد كودكان توجه شــود و سياست گذارى  ها و برنامه ريزى  ها در برنامه درسى بايد 

به دنبال پيشــرفت كليه دانش آموزان باشــد بدون اين كه به بعضى از سطوح فرهنگى، 

اقتصادى، سياسى يا جغرافيايى توجه بيشترى داشته باشد. 

جمع بندى يافته  هاى پژوهش  ها نشــان  مى دهد مقوله عدالت آموزشــى از سه منظر 

دسترســى به فرصت هاى برابــر، نابرابرى هاى موجود، دروندادهــا و عملكرد برابر در 

ســال  هاى اخير كانون توجه پژوهشگران بوده و از جنبه  هاى مختلف مورد بررسى قرار 

گرفته و آن را رســانه اى كرده اســت. اما در زمينه مؤلفه  هاى مربوط به عدالت آموزشى 

در آموزش و پرورش براى ســطوح متفاوت جامعــه و تدوين مدلى كه اين مؤلفه  هاى 

شناســايى شــده را در بر بگيرد پژوهشى انجام نشده اســت. همچنين يكى از اهداف 

عملياتى سند تحول بنيادين آموزش و پرورش  (هدف پنجم)، بسط و گسترش عدالت 

آموزشى اســت كه راهكارهايى نيز براى تحقق آن در ســند ارائه شده است. اكنون با 

توجه به اهميت اين موضوع در آموزش و پرورش، مسئله پژوهش حاضر اين است كه 

مؤلفه  هاى عدالت آموزشى را به طور خاص در آموزش و پرورش شناسايى كرده و مدلى 

مختص آموزش و پرورش ايران به استناد منابع اسالمى و علمى ارائه دهد.

روش پژوهش
روش پژوهش تركيبى است. در بخش اول كيفى و در بخش دوم كمى است. در مرحله 

كيفى از تحليل مضمون از متون دينى و منابع علمى اســتفاده شد كه مضامين استخراج 

شده مقوله بندى و دسته بندى شدند. در بخش كّمى از روش پيمايشى  (زمينه يابى) استفاده 

شد. براساس يافته  هاى بخش اول پرسش نامه اى طراحى و اعتبار يابى شد. 

جامعه پژوهش در بخش كيفى تحليل منابع اســالمى براســاس كل حوزه پژوهش 

قرآن كريم، نهج البالغه، ٧١ مورد مقاالت، اسناد و كتب مندرج در پايگاه ها، وب سايت ها، 
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و كتابخانه  هــا كه به تفكيــك ۶٣ مقاله، ۶ پايان نامه، ١ كتاب و ١ ســند تحول بنيادين 

آموزش و پرورش، اســناد آموزشى در دسترس، مقاالت در پايگاه  ها، و وب سايت هاى 

معتبر در حوزه عدالت آموزشــى از ســال ٢٠٠١ تا ٢٠١٧ كه در پايگاه هاى داده نمايه 

شده اند را تشكيل داده است كه به صورت هدفمند براساس اهداف و مؤلفه  هاى پژوهش 

نمونه گيرى و مورد بررســى عميق قرار گرفت. به اين صورت كه با اســتفاده از روش 

آترايد- استرلينگ۱ (٢٠٠١) مضامين پايه  (نكات كليدى متن) مربوط به عدالت آموزشى 

استخراج گرديد. سپس با تلخيص داده  ها مضامين مشابه و تكرارى كه مرتبط با موضوع 

پژوهش بودند با يكديگر تلفيق و فراوانى آن ها بدست آمد. سپس مضامين سازمان دهنده  

(مضامين بدست آمده از تركيب و تلخيص مضامين پايه) مشخص شد. در ادامه مضامين 

فراگير  (مضامين عالى در برگيرنده اصول حاكم بر متن به مثابه كل) استخراج گرديد و 

قالب مضامين طراحى شــد. در بخش كمى جامعه آمارى شامل كليه مديران و معاونين 

مدارس سراسر كشــور كه حجم آن  ها ١٧٠۶۴۵ نفر بود كه براساس روش نمونه گيرى 

تصادفى مرحله اى ٣٨۴ نفر به عنوان نمونه انتخاب شدندكه در نهايت ٣١۵ به پرسش نامه 

پاسخ دادند.

ابزار جمع آورى اطالعات 
پرسشنامه محقق ساخته: براساس يافته  هاى حاصل از بخش كيفى پرسش نامه اوليه 

كه شامل ٩۶ گويه بود، تدوين شد كه توسط پانزده نفر از آگاهان كليدى مورد بررسى قرار 

گرفت كه در نتيجه آن مواردى جهت اصالح پيشــنهاد گرديد. پس از اعمال اصالحات 

مورد نظر، پرسش نامه نهايى، با ٨٢ گويه نهايى شد. براى تعيين روايى محتوايى از روش 

مميزى كردن از سوى داور استفاده شد. بدين معنى كه پس از استخراج مضامين پايه، در 

اختيار ١۵ نفر از متخصصين مديريت آموزشى قرار داده شد تا در مورد آن ها نظر دهند 

و قابليت اطمينان نتايج مورد بررسى قرار گيرد. در انتخاب متخصصان گرايش، سابقه و 

تجارب فعال در زمينه مديريت آموزشــى حوزه  هاى مختلف آموزش و پرورش مدنظر 

 Smart PLS قرار گرفت. به منظور محاســبه شاخص  هاى روايى و پايايى از نرم افزار

استفاده شده است.

1. Attride-Stirling 
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جدول١. شاخص هاي ارزيابي روايى و پايايى ابزار سنجش مفهوم عدالت آموزشى

پايايى اعتبار 
مميز

اعتبار
 همگرا

مؤلفه
 پايايى 
تركيبى

آلفاى 
كرونباخ HTMT

بارهاى عاملى 
متقاطع

فورنل و 
الركر AVE

٠/٨٣ ٠/٧٠ تأييد ٠/٦٣ بسترسازى عادالنه
توزيع منابع

٠/٨٧ ٠/٨٢ تأييد ٠/٥٨ بهره مندى عادالنه 
از منابع

٠/٨٥ ٠/٧٦ تأييد ٠/٥٩ شايسته پرورى

داده  هاى جدول١ نشــان  مى دهد كه پرســش نامه مركب از سه مؤلفه است كه هر سه 

مؤلفه از شاخص روايى و پايايى مناسبى برخوردار هستند. 

يافته  هاى بخش كيفى
در بخــش كيفى ابتدا مؤلفه  هاى آموزشــى در آموزش و پرورش ايران با اســتفاده از 

روش تحليل مضمون استقرايى و براساس كل حوزه پژوهش كه شامل ٧٣ مورد مقوالت 

منــدرج در پايگاه ها و وب ســايت ها به تفكيك دو منبع دينى قــرآن و نهج البالغه، ۶١ 

مقاله، ۶ پايان نامه، ٩ كتاب و سند آموزشى مربوط به سال هاى ٢٠٠١ تا ٢٠١٧ بود، تعداد 

٧٢٧ مورد مضمون شناســايى گرديد. پس از حذف يا تلفيق مضامين مشــابه و تكرارى، 

سه دسته مضمون فراگير ١. بستر سازى عادالنه توزيع منابع شامل مضامين سازمان دهنده 

مشاركت جمعى، تصميم سازى عادالنه، همه جانبه گرى برنامه درسى، ٢. بهره مندى عادالنه 

از منابع شــامل مضامين سازمان دهنده شايسته ساالرى، پوشش دادن همه مخاطبان، توجه 

به وضعيت بهداشــتى فراگيران، مديريت بهينه منابع، بهسازى مدارس، ٣. شايسته پرورى 

شامل مضامين سازمان دهنده توانمند سازى فراگيران، بهبود فرآيند ارزشيابى، ارتقاى كيفيت 

آموزش، تعامل منصفانه شناسايى شد و قالب مضامين نهايى شكل گرفت. 

پس از اين كه مضامين مستخرج شدند قالب مضامين نهايى عدالت آموزشى ارائه شد 

و با توجه به اين قالب مدل عدالت آموزشى براى آموزش و پرورش ايران ارائه گرديد 

كه اين مدل شامل سه مضمون فراگير، ١٢ مضمون سازمان دهنده و ٨٢ مضمون پايه ارائه 



طراحي مدل عدالت آموزشي جهت نظام آموزش و پرورش رسمى و عمومى و اعتبار يابى آن 

١٧

٢٨ - ٧

ë سال سوم
ë شمارة ٣

ë شمارة پيا پى٨
ë پاييز  ١٣٩٧

شد كه به شرح زير  مى باشد.

١. بسترســازى توزيع عادالنه منابع شامل: مضامين سازمان دهنده مشاركت جمعى  

(۵ مضمون پايه)، تصميم ســازى عادالنه (۵ مضمون پايه) همه جانبه نگرى برنامه درسى 

(١٠ مضمون پايه)

٢. بهره منــدى عادالنه از منابع شــامل: مضامين ســازمان دهنده شايسته ســاالرى 

(١٠ مضمــون پايه)، پوشــش دادن همه مخاطبان (٨ مضمون پايــه)، توجه به وضعيت 

بهداشتى فراگيران (٣ مضمون پايه)، مديريت بهينه منابع (۴ مضمون پايه)، بهسازى مدارس 

(١٢ مضمون پايه)

٣. شايســته پرورى شــامل: مضاميــن ســازمان دهنده توانمند ســازى فراگيــران 

(٣ مضمون پايــه)، بهبود فرآيند ارزشــيابى (۶ مضمون پايه)، ارتقــاى كيفيت آموزش 

(١١ مضمون پايه)، تعامل منصفانه (۵ مضمون پايه) بود. پس از تدوين مدل از قالب نهايى 

مضامين در ساخت ابزار اصلى پژوهش (پرسش نامه) استفاده شده است.

جدول٢. مضامين فراگير، سازمان دهنده و پايه عدالت آموزشى 

مضامين
 فراگير

مضامين
مضامين پايه سازمان دهنده

بع
منا

ع 
وزي

ه ت
الن

اد
ى ع

ساز
تر

س
ب

مشاركت 
جمعى

توسعه مشاركت ذى نفعان آموزشى در همه تصميم گيرى ها   (دانش آموزان، معلمان، اولياء  )١

توجه به نيازهاى ذينفعان در تصميم گيرى  هاى آموزش وپرورش٢

مديريت انواع انتخابات در مدارس جهت تقويت مشاركت اولياء، معلمان و دانش آموزان٣

توزيع اختيارات بين سطوح محلى براى تصميم گيرى٤

تأسيس انجمن  هاى خيرين مدرسه ساز در مناطق محروم٥

تصميم سازى 
عادالنه

سياستگذارى مبتنى بر نيازسنجى دانش آموزان١

٢
بازنگرى و اصالح سياست هاى كالن برنامه ريزى درسى و آموزشى در سياست گذارى ها  
(جهت توزيع عادالنه فرصت هاى آموزشى با توجه به اهداف نظام آموزشى  ) در راستاى 

دستيابى به اهداف تعيين شده

تدوين استانداردهايى جهت انتخاب مديران مدارس٣

تعيين استانداردهاى ارزيابى عملكرد آموزشى و اجرايى مديران٤

٥
طراحى برنامه درسى متناسب با تفاوتهاى فردى و نيازهاى دانش آموزان در همه سطوح   
(جغرافيايى، اجتماعى، جنسيتى، مهاجرين، فاقدين شناسنامه، مناطق مرزى، معلولين، 

افراد با نياز خاص...  )



فصلنامه مسائل كاربردى تعليم و تربيت اسالمى

١٨

 ë سال سوم
 ë شمارة ٣
ë شمارة پياپى٨
ë پاييز  ١٣٩٧

مضامين
 فراگير

مضامين
مضامين پايه سازمان دهنده

بع
منا

ع 
وزي

ه ت
الن

اد
ى ع

ساز
تر

س
ب

همه 
جانبه نگرى 
برنامه درسى

فراهم كردن زيرساخت و امكانات جهت افزايش زمان يادگيرى و كاهش تعطيلى مدارس١

توجه به زمان آموزش با توجه به تفاوتهاى فراگيران در برنامه درسى٢

توجه به كليه ظرفيتهاى وجودى دانش آموزان   (عاليق و استعدادها و نيازها  ) سطوح مختلف  ٣
(جغرافيايى و جنسيتى...) در برنامه درسى

انعطاف پذيرى مكانى وزمانى برنامه درسى٤

توجه به راهنمايى و مشاوره   (تحصيلى و تربيتى و شغلى  ) در برنامه درسى٥

توجه برنامه ريزان به كليه ذى نفعان جهت مشاركت آنان در برنامه درسى٦

به كارگيرى ظرفيتهاى ساير نهادها در برنامه  هاى آموزش و پرورش٧

توسعه ظرفيتهاى مناطق محروم و مرزى در برنامه ريزيهاى آموزشى٨

برنامه ريزى براى پوشش دوره پيش دبستانى براى همه فراگيران٩

برنامه ريزى براى پوشش كامل آموزش عمومى براى همه١٠

بع
منا

از 
ه 

الن
اد

ى ع
ند

ه م
هر

ب

شايسته 
ساالرى

توجه به شايستگى  ها در به كارگيرى و تأمين نيروى انسانى در آموزش و پرورش١

فرصت برابر مدارس در برخوردارى از معلمان باتجربه و موفق٢

برگزارى دوره  هاى آموزش (عمومى، تخصصى و تربيتى) براى منابع انسانى مدارس مبتنى ٣
بر نيازسنجى

 برگزارى دوره  هاى ويژه براى معلمان چند پايه٤

تأمين معلمان بومى براى مناطق خاص داراى مدارس متنوع   (محروم، مرزى، عشاير، ٥
روستايى، دوزبانه، قوميت، اقليت)

ارزيابى دوره اى صالحيت معلمان با استاندارهاى تدوين شده٦

تشويق معلمان كارآمد٧

پرهيز از سياسى كارى در انتخاب مديران٨

انتخاب مديران مدارس مطابق شاخص  هاى   (عملكرد اجرايى و آموزشى) تعيين شده٩

ارزيابى دوره اى سوابق آموزشى - پژوهشى فرهنگيان   (معلمان - مديران  )١٠

پوشش دادن
 همه 
مخاطبا

توزيع متناسب و عادالنه منابع و امكانات آموزشى در مناطق مختلف كشور با توجه به ١
نيازهاى فراگيران   (فناورى، تسهيالت، مراكز آموزشى، كتابخانه  )

كارگاهى  ) ٢ و  آزمايشگاهى  (آموزشى،پژوهشى وفناورى،  منابع    و  روز كردن تسهيالت  به 
مدارس با توجه به تغييرات جهانى

توزيع عادالنه امكانات رفاهى و تسهيالت در مدارس به تناسب تفاو  ت هاى جسمى دانش آموزان ٣
جهت ارائه خدمات   (با تأكيد بر معلولين، مدارس استثنايى و دانش آموزان با نياز خاص  )

رعايت نسبت استاندارد دانش آموز به كالس درس برحسب پايه يا دوره آموزشى با توجه ٤
به سطوح مختلف

(ادامه) جدول٢. 



طراحي مدل عدالت آموزشي جهت نظام آموزش و پرورش رسمى و عمومى و اعتبار يابى آن 

١٩

٢٨ - ٧

ë سال سوم
ë شمارة ٣

ë شمارة پيا پى٨
ë پاييز  ١٣٩٧

مضامين
 فراگير

مضامين
مضامين پايه سازمان دهنده

بع
منا

از 
ه 

الن
اد

ى ع
ند

ه م
هر

ب

رعايت نسبت معلم به دانش آموز در مدارس بر حسب پايه يا دوره آموزشى با توجه به همه سطوح٥

برابرى شانس ورود به نظام آموزشى براى كليه واجب التعليم  ها٦

افزايش توانايى علمى دانش آموزان مناطق محروم و فقير  (با برگزارى كالس تقويتى رايگان، ٧
بورس تحصيلى، هوشمندسازى مدارس

و ٨ مدارس  (معرفى  عمومى   رسانه  هاى  طريق  از  محروم  مناطق  ازدانش آموزان  حمايت 
مشكالت آنان به مسئولين و خيرين مدرسه ساز

توجه به 
وضعيت 

بهداشتى 
فراگيران

فراهم كردن تسهيالت بهداشتى و سالمت براى همه دانش آموزان   (بيمه، مربى بهداشت...  )١

تقويت ارتباط مراكز بهداشتى با مدارس كشور با تأكيد بر مدارس استثنايى و محروم٢

اختصاص مواد آموزشى براى كسب مهارت  هاى اصلى در زندگى مرتبط با حيطه بهداشت، ٣
سالمت، تغذيه

مديريت 
بهينه منابع

ساماندهى و توزيع عادالنه كمكهاى مردمى شامل مشاركت بخش غير دولتى و ماليا  ت ها ١
در كشور (نظارت متمركز بر جمع آورى و توزيع مشاركت  هاى مردمى و بخش خصوصى)

تأمين مالى مدارس با توجه به نرخ ثبت نام٢

اختصاص قسمتى از كمك  هاى خيرين به مناطق محروم٣

نظارت بر فرآيند عمليات مالى با رويكرد حسابرسى پس از هزينه و خرج منابع٤

بهسازى
مدارس

ايجاد شبكه  هايى از محيط  هاى يادگيرى   (پژوهش سرا، كتابخانه، آزمايشگاه، كارگاه  ) در ١
مناطق آموزش و پرورش

ايجاد محيط شاداب در مدرسه٢

ايجاد محيط امن در مدرسه٣

توجه به گسترش كيفى فضاهاى آموزشى   (شبانه روزى، روزانه، خدمات  ) در همه مناطق كشور٤

توجه به گسترش كمى فضاهاى آموزشى  (تعداد) در همه مناطق كشور٥

راه اندازى مدارس شبانه روزى در مناطق محروم٦

تناسب مدارس با شرايط   (جغرافيايى،معلولين، مهاجرين  ) فراگيران متنوع٧

گسترش مدارس دولتى با توزيع امكانات عادالنه در سراسر كشور٨

اصالح مدارس دونوبته يا چند مقطعى در كالن شهرها٩

اصالح استانداردهاى كمى و كيفى مدارس غير دولتى با هدف افزايش كيفيت١٠

اجتناب از طبقه بندى دانش آموزان   (نخبه، تيز هوش، ...)١١

كاهش تعداد كالس هاى چند پايه١٢

(ادامه) جدول٢. 



فصلنامه مسائل كاربردى تعليم و تربيت اسالمى

٢٠

 ë سال سوم
 ë شمارة ٣
ë شمارة پياپى٨
ë پاييز  ١٣٩٧

مضامين
 فراگير

مضامين
مضامين پايه سازمان دهنده

ى
ور

پر
ه 

ست
شاي

توانمندسازى 
فراگيران

توزيع دانش آموزان در رشته  هاى تحصيلى متوسطه با توجه به عاليق و نيازها١

توسعه مهار  ت هاى  (فردى، اجتماعى و شغلى  )كليه دانش آموزان با تأكيد بر گروه هاى آسيب ٢
پذير  (محرومين، معلولين، عشاير، روستايى، جنسيت  )

توجه به برنامه  هاى كارآفرينى و مهارت آموزى براى هنرستانى  ها متناسب با بازار كار٣

بهبود
 فرايند 
ارزشيابى

پايان ١ به  ازشاخص  استفاده  با  مختلف  گروه هاى  برحسب  دانش آموزان  عملكرد  ارزيابى 
رساندن پايه تحصيلى و نمرات امتحانات نهايى

رعايت عدالت در ارزيابى  ها و ارائه امتيازات به دانش آموزان٢

نظارت بر مشاركت فراگيران در همه فعاليت هاى آموزشى، پرورشى و انضباطى٣

ارزيابى دانش آموزان با استاندارد  هاى ارزشيابى آموزشى٤

ارائه بازخورد مثبت و منفى از فعاليت هاى انجام شده در كالس درس به دانش آموزان جهت ٥
تسهيل يادگيرى

ارزيابى پيشرفت هر مدرسه با توجه به شرايط ورودى و امكانات مدرسه در رتبه بندى ٦
مدارس

ارتقاى
 كيفيت 
آموزش

اصل انعطاف پذيرى يادگيرى   (محيطى و فردى) در جريان آموزش١

تناسب فرآيند آموزش با رشد فراگيران   (ذهنى، جسمى، عاطفى، اجتماعى ... )٢

غنى سازى آموزش در راستاى جلوگيرى ازشكل گرفتن بازارتحصيلى   (بى نيازى دانش آموزان ٣
از كتب كمك آموزشى و كالس خصوصى

ارائه محتواى آموزشى ويژه گروه هاى خاص   (معلولين، اقليتها و قوميت ها... )٤

نياز سنجى براى تدوين محتواى آموزشى متناسب با فراگيران٥

مشاركت معلمان در طراحى، اجرا، ارزيابى محتواى آموزشى٦

تناسب محتواى آموزش با رشد فراگيران   (ذهنى، جسمى و عاطفى، اجتماعى...  )٧

تهيه راهنماى معلم و بسته  هاى آموزشى براى كالس هاى چندپايه٨

افزايش زمان آموزش در كالس هاى چند پايه٩

تناسب روش هاى تدريس با نياز  ها و تفاوتهاى فراگيران١٠

حذف كليشه  هاى جنسيتى از كتب درسى١١

(ادامه) جدول٢. 



طراحي مدل عدالت آموزشي جهت نظام آموزش و پرورش رسمى و عمومى و اعتبار يابى آن 

٢١

٢٨ - ٧

ë سال سوم
ë شمارة ٣

ë شمارة پيا پى٨
ë پاييز  ١٣٩٧

مضامين
 فراگير

مضامين
مضامين پايه سازمان دهنده

تعامل 
منصفانه

رعايت عدالت در رفتارها و روابط متقابل ذى نفعان آموزشى١

تناسب انتظارات معلمان با توانايى هاى دانش آموزان٢

بودن ٣ (همسو  دستورالعمل ها    اجراى  در  بخشى  بين  و  بخشى  درون  هماهنگى  ايجاد 
فعاليت هاى مسئولين در بين كارشناسان ادارات با مدارس در جهت عدم تضييع حقوق 

دانش آموزان در هر زمينه اى)

اجراى يكسان قوانين و مقررات آموزشى٤

پاسخگويى سيستم آموزشى به ذينفعان٥

يافته  هاى بخش كمى
نتايج حاصل از اجراى پرســش نامه در ميان مديران و معاونان مورد تحليل عاملى 

سلسله مراتبى قرار گرفت. نتايج حاصل حاكى از اين است كه براساس ديدگاه مديران 

و معاونين آموزش و پرورش عدالت آموزشى از سه مؤلفه اصلى تشكيل شده است كه 

مؤلفه  ها و زير مؤلفه  های حاصل در نمودار زير نشان داده شده است. 

مشاركت جمعى

تصميم سازى عادالنه

همه جانبه نگرى برنامه درسى

توانمند سازى فراگيران

بهبود فرآيند ارزشيابى

ارتقاى كيفيت آموزشى

تعامل منصفانه

شايسته ساالرى

پوشش دادن همه مخاطبان

توجه به وضعيت بهداشتى فراگيران

مديريت بهينه منابع

بهسازى مدارس

بسترسازى
عادالنه

توزيع منابع

بهره مندى
عادالنه
از منابع

شايسته پرورى

عدالت 
آموزشى

٠,٨٣١
٠,٨٦٨

٠,٧٠٣

٠,٦٤٦

٠,٧٢٣

٠,٦٧٢

٠,٩٢٥

٠,٩١٠

٠,٧٩٩

٠,٨٦٩
٠,٨٤٣

٠,٦٩٦

٠,٧٦٤
٠,٨٣٨

٠,٧٩٤

 شكل١. مدل تحليل عاملى مرتبه دوم مفهوم عدالت آموزشى

(ادامه) جدول٢. 



فصلنامه مسائل كاربردى تعليم و تربيت اسالمى

٢٢

 ë سال سوم
 ë شمارة ٣
ë شمارة پياپى٨
ë پاييز  ١٣٩٧

نكته مهم و قابل توجــه در تحليل عاملى مقادير بارهاى عاملى مضامين فراگير و 

سازمان دهنده عدالت آموزشى است كه در جدول٣ گزارش شده است.

جدول٣. مقادير بارهاي عاملي مضامين فراگير و سازمان دهنده مفهوم عدالت آموزشى

سطح 
معنادارى

نسبت 
بحرانى

بار 
عاملى

مضامين
سازمان دهنده

سطح
معنادارى

نسبت
بحرانى

بار
عاملى فراگير مضامين

٠/٠٠١ ٢٠/٣٣ ٠/٧٠ مشاركت جمعى

٠/٠٠١ ٣٣/٤٥ ٠/٨٣
بسترسازى
 عادالنه 

توزيع منابع
٠/٠٠١ ٣١ ٠/٨٠ تصميم سازى

٠/٠٠١ ٥٦/٦٥ ٠/٨٧ همه جانبه نگرى

٠/٠٠١ ٢٩/٧٩ ٠/٧٩ شايسته ساالرى

٠/٠٠١ ٩٢/٢١ ٠/٩٢
بهره مندى 

عادالنه
 از منابع

٠/٠٠١ ٣٢/٤٩ ٠/٨٤ پوشش منابع

٠/٠٠١ ٢٦/٤٣ ٠/٧٦ وضعيت بهداشت

٠/٠٠١ ٢٢/٧٠ ٠/٧٢ مديريت بهينه

٠/٠٠١ ١٤/١٢ ٠/٦٧ بهسازى مدارس

٠/٠٠١ ١٩ ٠/٧٠ توانمندسازى

٠/٠٠١ ٨٠/٧٧ ٠/٩١ شايسته پرورى
٠/٠٠١ ٤٤/٧٦ ٠/٨٤ ارزشيابى

٠/٠٠١ ٥٩/٥٦ ٠/٨٧ كيفيت آموزشى

٠/٠٠١ ١٣/٨٩ ٠/٦٥ تعامل منصفانه

داده  هاى حاصل از جدول ٣ حاكى از اين است كه مقادير برآورد شده  (بار عاملى، 

مقاديــر بحرانى و ســطح معنادارى) مربوط به همه مضامين فراگير و ســازمان دهنده 

«عدالت آموزشــى» داراى وضعيت مطلوبى هســتند، به عبارت ديگر همبستگي اين 

مفهوم با مضامين مربوط به آن از اعتبار عاملى الزم برخوردار است. 
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بحث و نتيجه گيرى 
عدالت آموزشى يكى از جنبه  هاى عدالت است كه تحقق آن در سازمان هاى آموزشى براى تربيت 

فراگيران عدالت محور امرى ضرورى و حياتى است. با توجه به اهميت عدالت آموزشى در آموزش 

و پــرورش و نقش فراگيران در زندگى فردى، خانوادگى و اجتماعى الزم بود تا مؤلفه  هاى عدالت 

آموزشى در آموزش و پرورش ترسيم گردد تا اهداف آموزش و پرورش و جامعه محقق گردد. به 

همين علت و با توجه به هدف پژوهش مؤلفه  هاى عدالت آموزشى برگرفته از متون دينى و علمى 

مورد بررسى و شناسايى قرار گرفت و در نهايت مدل عدالت آموزشى براى آموزش و پرورش ايران 

ارائه گرديد. 

مضمون فراگير بستر سازى عادالنه توزيع منابع شامل مضامين سازمان دهنده مشاركت جمعى، 

تصميم سازى عادالنه، همه جانبه نگرى برنامه درسى است. مضمون سازمان دهنده مشاركت جمعى با 

مضمون پايه«توسعه مشاركت ذى نفعان آموزشى در همه تصميم گيرى ها با آيه ١۵٩ سوره آل عمران 

و ٣٨ شورى و همچنين كالم ١٣١ امام على  (ع)، يمنى و همكاران (١٣٩۶)، بابادى عكاشه و همكاران 

(١٣٨٧)، ايشوچى (٢٠١۴) همسو  مى باشد. تصميم سازى عادالنه نيز مضمون سازمان دهنده اى است 

كه مطابق با يافته  هاى پژوهش حاضر بسترســازى عادالنه توزيع منابع را به دنبال دارد. عدالت در 

سياســت گذارى ها در نامه ۵٣ نهج البالغه مورد توجه امام (ع) بوده اســت. يافته پژوهش مضمون 

سازمان دهنده تصميم سازى عادالنه در مضمون پايه«بازنگرى و اصالح سياست هاى كالن برنامه ريزى 

درســى و آموزشى در سياست گذارى ها در راستاى دستيابى به اهداف تعيين شده و طراحى برنامه 

درسى متناسب با تفاوت هاى فردى و نيازهاى دانش آموزان در همه سطوح نيز با يافته  هاى (ايشوچى، 

٢٠١٧) همسو  مى باشد. همچنين «سياستگذارى مبتنى بر نيازسنجى دانش آموزان» با بخشى از نامه 

۵١ امام  (ع) در نهج البالغه همســو است. «تدوين استانداردهايى جهت انتخاب مديران مدارس» و 

«تعيين اســتانداردهاى ارزيابى عملكرد آموزشى و اجرايى مديران» ديگر مضامين پايه از مضمون 

سازمان دهنده تصميم سازى عادالنه هستند كه با مفاهيم آيه ٢۴٧ سوره بقره و آيه ٣٩ سوره نمل و 

قســمتى از نامه ۵٣ امام على (ع) در زمينه گزينش و انتخاب مديران و ارزيابى از كار آنان همســو 

 مى باشد. همه جانبه نگرى برنامه درسى ديگر مضمون سازمان دهنده از بستر سازى عادالنه توزيع منابع 

در مضمون پايه «توجه به راهنمايى و مشاوره   (تحصيلى و تربيتى و شغلى  ) در برنامه درسى» با آيات 

٢- ١۵١ سوره بقره «توجه برنامه ريزان به كليه ذى نفعان جهت مشاركت آنان در برنامه درسى» با آيه 

١۵٩ سوره آل عمران و ٣٨ شورى و همچنين كالم ١٣١ امام على  (ع) همسو است. همچنين «توجه به 
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كليه ظرفيت هاى وجودى دانش آموزان سطوح مختلف در برنامه درسى»، «توجه برنامه ريزان به كليه 

ذى نفعان جهت مشاركت آنان در برنامه درسى» و «برنامه ريزى براى پوشش كامل آموزش عمومى 

براى همه» با پژوهش  هاى ثناگو و همكاران (١٣٩٠)، ايشوچى  (٢٠١۴)، و لى پاپهام۱ (٢٠٠٩) همسو 

 مى باشد. براى اين كه بتوان در تخصيص و توزيع منابع آموزش و پرورش عدالت را برقرار كرد بايد 

زمينه و بستر آن فراهم شود. سياست گذاران و برنامه ريزان در طراحى برنامه درسى بايد به مشاركت، 

همه جانبه گر بودن برنامه درسى و رعايت اصل عدالت در تصميم گيرى ها توجه كنند تا بتوانند زمينه 

ايجاد عدالت را در همه امور ايجاد نمايند.

دومين مضمون فراگير پژوهش «بهره مندى عادالنه از منابع» است كه شامل مضامين سازمان دهنده 

شايسته ساالرى، پوشش دادن همه مخاطبان، توجه به وضعيت بهداشتى، فراگيران، مديريت بهينه منابع 

و بهسازى مدارس  مى باشد. شايسته ساالرى و توجه به شايستگى  هاى نيروى انسانى و توانمند سازى 

آن ها با مضامين پايه توجه به شايستگى  ها در به كارگيرى و تأمين نيروى انسانى در آموزش و پرورش، 

فرصــت برابر مدارس در برخوردارى از معلمان باتجربه و موفق، تأمين معلمان بومى براى مناطق 

خاص داراى مدارس متنوع، پرهيز از سياسى كارى در انتخاب مديران است. توجه به شايستگى  ها 

در انتخاب و استخدام افراد در آيات سوره مباركه   (بقره: ٢۴٧؛ نمل، ٣٩ و يوسف، ۵۵) و نامه ۵٣ و 

خطبه ٣۴ امام در نهج البالغه ذكر شده است. توجه به تجربه كارى در به كارگيرى نيروى انسانى در 

نامه ۵٣ «... كارگزاران را از ميان مردمى انتخاب كن كه باتجربه و با حيا باشند...» كه با اين مضمون پايه 

«فرصت برابر مدارس در برخوردارى از معلمان باتجربه و موفق» همسو است. «توجه به شايستگى  ها 

در به كارگيرى و تأمين نيروى انسانى در آموزش و پرورش» و «پرهيز از سياسى كارى در انتخاب 

مديران» با مضمون آيه ۵٨ سوره نساء همسويى دارد. «تشويق معلمان كارآمد» ديگر مضمون پايه در 

اين قسمت كه با حكمت ٣۴٧ نهج البالغه   (در تشويق و قدردانى بايد مواظب بود كه كه حد و اندازه 

به درستى رعايت گردد كه در اين صورت تأثيرگذار و رشد دهنده است) همسو است. يافته پژوهشى 

مضمون سازمان دهنده پوشش دادن همه مخاطبان اصل مساوات و رعايت انصاف و عدالت در بخشى 

از نامه ۴۶ امام  (ع  ) كه  مى فرمايد«... مســاوات را در ميان مردم حتى در نگاه كردن با گوشه چشم... 

و اشاره كرد رعايت كن مبادا زورمندان در نقص عدالت به نفع خودشان طمع نورزند و ضعيفان از 

عدالت تو نااميد نشوند». مضامين پايه«توزيع متناسب و عادالنه منابع و امكانات آموزشى در مناطق 

مختلف كشور»، «توزيع عادالنه امكانات رفاهى وتسهيالت در مدارس به تناسب تفاو  ت هاى جسمى 

1. Lee-Popham 
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دانش آموزان»، «رعايت نسبت استاندارد دانش آموز به كالس درس برحسب پايه يا دوره آموزشى»، 

«رعايت نسبت معلم به دانش آموز در مدارس برحسب پايه يا دوره آموزشى با توجه به همه سطوح»، 

«افزايش توانايى علمى دانش آموزان مناطق محروم و فقير»، «حمايت از دانش آموزان مناطق محروم از 

طريق رسانه  هاى عمومى» با پژوهش صالحى و چارى سرستى  (١٣٩٣) و سامرى و همكاران  (١٣٩٣) 

همسو  مى باشد. مضامين پايه ساماندهى و توزيع عادالنه كمك هاى مردمى شامل مشاركت بخش 

غيردولتى و ماليات ها در كشور، اختصاص قسمتى از كمك  هاى خيرين به مناطق محروم، نظارت 

بر فرآيند عمليات مالى با رويكرد حسابرسى پس از هزينه و خرج منابع از مضمون سازمان دهنده 

مديريت بهينــه منابع با پژوهش يمنى و همكاران  (١٣٩۶) و مضامين پايه اختصاص قســمتى از 

كمك  هاى خيرين به مناطق محروم و ساماندهى و توزيع عادالنه كمك هاى مردمى شامل مشاركت 

بخش غيردولتى و ماليا  ت ها در كشور با يافته  هاى بابادى عكاشه و همكاران  (١٣٨٧) همسو  مى باشد. 

بهسازى مدارس ديگر مضمون سازمان دهنده از مضمون فراگير بهره مندى عادالنه از منابع از يافته  هاى 

پژوهش در بخش كيفى است كه در مضامين پايه گسترش مدارس دولتى با توزيع امكانات عادالنه 

در سراسر كشور و اصالح استانداردهاى كمى و كيفى مدارس غيردولتى با هدف افزايش كيفيت با 

يافته هاى پژوهش   رامبرج  (٢٠١٠) و توجه به گسترش كمى فضاهاى آموزشى  (تعداد) در همه مناطق 

كشور با يافته هاى پژوهش   شيركرمى و بختيارپور  (١٣٩٣)، سامرى و همكاران  (١٣٩۴) و صالحى و 

چارى سرستى  (١٣٩٣) همسو  مى باشد. با توجه به يافته  هاى پژوهش پيشنهاد  مى شود براى دستيابى 

به عدالت آموزشى و بهره مندى كليه فراگيران از منابع، بدون در نظر گرفتن طبقه اجتماعى، اقتصادى، 

جغرافيايى، نژاد، قوميت، زبان، مذهب و خانواده، توزيع منابع به شكل عادالنه و با توجه به شرايط 

كليه فراگيران انجام شود. براى رسيدن به اين مهم و دستيابى عادالنه به فرصت هاى آموزشى الزم 

است كه منابع انسانى كارآمد و ماهر در همه مناطق توزيع شوند. همچنين بايد در توزيع و تخصيص 

منابع همه فراگيران، نيازها و شرايط آن ها در نظر گرفته شود. 

با توجه به يافته  هاى پژوهش وضعيت بهداشتى فراگيران يكى ديگر از مقوالتى است كه بايد در 

دسترسى عادالنه به تسهيالت و امكانات بايد به آن توجه شود و با توجه به شرايط جسمى فراگيران 

و محل زيست آن ها امكانات و تسهيالت بهداشتى فراهم گردد. زمانى  مى توان بهره مندى عادالنه از 

كليه منابع را در آموزش و پرورش براى كليه فراگيران و ذى نفعان داشت كه بتوان منابع موجود را 

به بهترين شكل مديريت كرد. فضاهاى آموزشى، استانداردسازى اين فضاها، توجه به دستورالعمل ها 

و قوانين در زمينه فضاهاى آموزشى و توسعه كمى و كيفى فضاهاى آموزشى يكى ديگر از نكاتى 
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اســت كه به نهادينه شدن عدالت آموزشى در جامعه و بهره مندى عادالنه فراگيران از منابع كالبدى 

كمك  مى كند.

شايسته پرورى سومين مضمون فراگير از يافته  هاى پژوهش حاضر است كه در برگيرنده مضامين 

سازمان دهنده توانمند سازى فراگيران، بهبود فرآيند ارزشيابى، ارتقاى كيفيت آموزش و تعامل منصفانه 

اســت. مهارت آموزى و توانمندســازى متربى در آيه ۶٧ سوره مباركه كهف به روشى خاص مورد 

توجه بوده است. بهبود فرآيند ارزشيابى ديگر مضمون سازمان دهنده مضمون فراگير از شايسته پرورى 

است كه با پژوهش صالحى و چارى سرستى (١٣٩٣) و بنگ و وثوقى۱ (٢٠١۶)، برهانى، عباس زاده 

و ســبزوارى (١٣٩٢)، ثناگو، نوملى و جويبارى (١٣٩٢) همسو  مى باشد. ارزيابى و بازخورد مستمر 

از فعاليت  هاى ذينفعان در آيه ١٠۵ ســوره توبه، آيه ۴٧ سوره انبياء و ١۶ لقمان ذكر گرديده است و 

نظارت بر فعاليت كارگزاران و زيردســتان در نامة ۵٣ در نهج البالغه مورد توجه امام على (ع) بوده 

است كه با اين يافته همسو است. مضمون سازمان دهنده ارتقاى كيفيت آموزش با مضامين پايه اصل 

انعطاف پذيرى يادگيرى   (محيطى و فردى) در جريان آموزش، تناسب فرآيند آموزش با رشد فراگيران، 

روش هاى تدريس، از ديگر يافته  هاى پژوهش مربوط به مضمون فراگير شايسته پرورى است كه در 

سوره لقمان آيات ١۴، ١٨،١٧، ١٩ و آيه ٨٠ سوره انبياء و خطبه ٣٣ و ١٠۵ نهج البالغه با مفهوم استفاده 

از روش آموزش مناســب و انتخاب محتواى مناسب براى آموزش ذكر شده است. پژوهش بنگ و 

وثوقى  (٢٠١۶) و صالحى و چارى سرستى (١٣٩٣) نيز با اين يافته همسو هستند. تعامل منصفانه ديگر 

مضمون سازمان دهنده است كه با يافته ثناگو و همكاران  (١٣٩٢) و برهانى و همكاران  (١٣٩٢) همسو 

 مى باشد.

با توجه به اعتبار باالى مؤلفه  هاى مدل عدالت آموزشــى در آموزش و پرورش به مسئولين و 

برنامه ريزان و مديران مدارس پيشنهاد  مى شود كه در طراحى و تدوين برنامه  ها و دستورالعمل ها به 

مؤلفه  هاى عدالت آموزشــى ارائه شــده در مدل توجه كرده و آن را راهنماى عمل خود قرار دهند. 

جهت توانمندسازى فراگيران برنامه ريزان و مديران مدارس بايد به نيازها و عاليق دانش آموزان توجه 

كنند و با توجه بــه تفاو  ت هاى ميان آن ها برنامه  هاى مهارت آموزى و كارآفرينى را برگزار كنند. به 

مديران و معاونين مدارس پيشنهاد  مى شود جهت رسيدن به عدالت در ارزشيابى  ها و افزايش انگيزه 

فراگيران، معلمان را در زمينه نحوه ارزشيابى استاندارد و ارائه امتيازات به شكل عادالنه توجيه كرده و 

يا آموزش  هاى الزم را ارائه دهند و در اين آموزش  ها انواع ارزشيابى و نحوه ارائه امتياز را بيان كنند.
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