
  

  

 
 
 

  پژوهشی تحقیقات مدیریت آموزشی -فصلنامه علمی 

)36 یاپی(پ 1397تابستان ، چهارم، شماره نهم سال 
 

 یرانمد یدگاهار د یآموزش يها ينابرابر يابعاد ومولفه ها ییشناسا

ور ارائه مدل شهر مشهد به منظ یودانش آموزان مناطق آموزش یآموزش

  مطلوب   یریتیمد

  3دکتر فتاح ناظمو  2دکترحسن شهرکی پور ، 1رضا رأفتی
  

 چکیده

پژوهش حاضر ، به شناسایی ابعاد ومولفه هاي نـابرابري هـاي آموزشـی ار دیـدگاه مـدیران آموزشـی       

نـوع  کـه از   انجام گرفـت  شهر مشهد به منظور ارائه مدل مدیریتی مطلوب آموزان مناطق آموزشی ودانش

نفر مدیرکه ازطریـق جـدول مورگـان     2019نفر دانش آموز و 205336تحلیلی وجامعه آماري ، –  توصیفی

نفر مدیر به عنوان نمونه آماري به شیوه نمونه گیري طبقه اي نسبتی انتخـاب   323نفر دانش آموز  و 384

حبنظران تاییـد  ، ابزار پژوهش پرسشنامه محقق ساخته است که روایـی محتـوایی پرسشـنامه توسـط صـا     

بدست آمده ، داده ها با روش آمـار  7/0وپایایی آن پس از اجراي آزمایشی از طریق آلفاي کرونباخ باالتر از 

پیرسـون   ) ولیـزرل وبـه کمـک ضـریب همبسـتگی     SPSSتوصیفی و استنباطی و با استفاده از نرم افزار (

تـایج ایـن پـژوهش بـر وجـود یـک       تحلیل شد،که یافته هاي پـژوهش :ن  ،رگرسیون چند گانه وآزمون تی

 خـانوادگی ، فرآینـد   الگوي رابطه معنا داري و مستقیم بین شاخص هاي  متغیرهاي مستقل عوامل زمینه

حکایت دارد.همچنـین مهمتـرین    آموزشی هاي و نتایج ، درونداد  با متغیر وابسته نابرابري مدرسه ، برونداد

 تحصـیلی  وحساسـیت  خـانواده ،حمایـت   انوادگی (سـاختار مولفه هاي نابرابري آموزشی عبارتنداز زمینه خـ 

ــدین،ارزیابی ــابع وال ــه وســر فرهنگــی من ــد مدرســه(ادراك  مای ــش فرهنگــی) ،فرآین ــوزان دان  جــو از آم

 بودجـه ( انسانی،اقتصـادي  ،نیـروي )فضا( وکالبدي فیزیکی مدرسه)،درونداد(امکانات کادر با انظباطی،ارتباط

 تحصـیلی،انگیزش  پنداره آموزان،خود دانش اعتقادي مدرسه،رشد به لقو برونداد غیر شناختی(تع )وعمرانی

و  مدرسـه ، برونـداد   خانوادگی ، فرآینـد  زمینه)،به عبارتی با ارتقاي شاخصهاي چهار گانه مدرسه به نسبت

د.همچنین نتـایج الگـوي       نتایج ، درونداد نابرابري آموزشی در مناطق هفت گانه آموزشی کـاهش مـی یاـب

                                                   
  دانشگاه آزاد اسالمی واحد رودهن ، رودهن ،ایران.مدیریت آموزشی دانشجوي دکتري  1
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ت ساختاري حکایت از رابطه بین متغیر هـاي مسـتقل و متغیـر وابسـته اسـت بـا توجـه بـه         سازي معادال

وده وانطبـاق      شاخص هاي الگو سازي می توان استدالل کرد مدل ارائه شده از برازش خـوبی برخـوردار ـب

مطلوبی بین مدل به تصویر امده و یا مدل ساختاري شده با داده ها فـراهم آمـده اسـت بـه عبـارتی بهتـر       

  تغیر هاي فوق صالحیت الزم را جهت استفاده در قالب یک مدل نهایی پژوهش را دارند .م

  

    الگوي مدیریتی مطلوب  ،مدیران آموزشی ،دانش آموزان-نابرابري هاي آموزشی ، :واژه هاکلید

  

  هقدمم

بهاتر از  در دنیاي امروز ارزشی گران 1آموزش مبناي توسعه است و سرمایه هاي انسانی

هاي دانا و توانا سرمایه  ي طبیعی و زیر زمینی پیدا کرده اند، این از آن روست که انسانها ثروت

هاي حقیقی و واقعی هر کشور را تشکیل می دهند، چرا که منبع پایدار هر جامعه، نیروي انسانی آن 

 شوآموز تربیت پایه.)6: 1388(فالحی، است که از لحاظ فکري، عاطفی و اجتماعی تربیت شده باشد

  .پذیرد می وبرخوردارصورت باکیفیت وپرورش آموزش ازطریق جوانان استعدادهاي درآوردن فعل وبه

 انسانی نیروي آموزش کشورهامعطوف گذاري ازسرمایه يا عمده قسمت بایست می بنابراین 

 چشمگیرکشوردرهمهو توسعه  شاهدرشد آموزشی ازطریق انسانی نیروي توان باباالرفتن شودزیراکه

 فرایندتوسعه شناخت.بنابراین چگونگی توزیع آموزش و پرورش اهمیت دارد.  بود هاخواهیم زمینه

  .اند ونابرابري تفاوت علت می شودکه حاصل متغیرهایی بررسی تنهاازراه

  . پیداخواهدکرد نیزکاهش توسعه خودبرسدآهنگ حداعالي به آموزشی نابرابري هاي هرجاکه

 مناطق توسعه درجهت مهم عامل ترین بزرگ یآموزش مراکز برابر و همگن اماگسترش

  ).2: 1390 ،و حسنی يموسو(خواهدگردید

امروزه تمام محققان و اندیشمندان بر این اعتقادند که ازمیان تمام نهادهاي موجود درجامعه، تنها از 

) 2003، 3)،(پیزا2010، 2(هورنطریق سیستم آموزشی است که می توان برابري را در جامعه ایجاد کر

نظام آموزشی به جاي گسترش برابري به تداوم در برخی جوامع در صورتی که شواهد نشان می دهد، 

هاي اجتماعی منجر می شود.  ها و سایر گروه نابرابري هاي موجود در میان نژادها، طبقات و جنسیت

با وجود در حال حاضر آموزش همگانی رایگان تا ده سال و بیشتر براي کودکان الزامی شده است ولی 

                                                   
1HumanCapital. 
2Horn  
3Pisa  
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افزایش جهش در فرصت هاي آموزشی ، نابرابري در بهره گیري از آنها هنوز پا برجاست و گروهی از 

گیري نابرابري آموزشی بین جوانان بسیار زود از نظام آموزشی کناره می گیرند .در نتیجه این کناره

راد می گذارد وبه دنبال آن افراد جامعه بیشتر می شود و در نتیجه تأثیر ژرفی بر دستاوردهاي شغلی اف

فاصله طبقاتی در جامعه عمیق تر می گردد. به نظر می رسد نظام حاکم در جامعه موظف است نظام 

  .آموزشی مناسبی را ارائه دهدبه طوري که همه افراد جامعه بتوانند استعدادهاي خود را بروز دهند

 توانیرامی آموزشي برابرةدیا .استي بشر تمدن مهم ازموضوعاتی کی ،فرصت هاي برابری بررس

 مثال،دوهزارسال عنوان به. یافت وس،ارسطووافالطونیسمانندکنفی باستان لسوفانیفي درکارها

 کرده است انیب اثرش نیتردرمعروفـ  ینیچی ومرب لسوفیف نیبزرگترـ  وسیسقبل،کنف

  . )49، 1391(تجاسب، » باشد وجودداشتهی ازنظرطبقاتی دتفاوتینبا سیدرتدر:«که

ي ادیز پژوهشگران توجه،ستمیب هفتادوهشتادقرني هادردهه که  استی مفهومی آموزشي نابرابر

و   نهاد تعلیم  ییدیرپا  به  آموزشی  نابرابري  قدمتاما ). 42، 1383دهقان،( است داشته خودمعطوف رابه

   . است  تربیت

 اصل سه،نظرراولز طبق. دارد) 2015(1راولز درنظرات شهیر،یآموزشي برابرۀیمدرن،نظر درجوامع

ی آموزش التیتسهساختن  فراهمالف):عبارتندازی آموزشي هاستمیسۀ نیرزمدفرصت ها،ي برابر

 جادامکاناتیاد.ج)هرفري برا آموزشمیزان  نیکمتر آوردن مهفراب).طیافرادواجدشراي برابربرا

صل  راولز، براساس این سه ا).302،2015راولز( محرومي هاگروهي برا ژهیو وتدارکات

) 1)در ارتباط با سیستم هاي آموزشی سه نوع عمده برابري را مشخص نمود: 1999و1994(2فارل

) برابري تاثیرات آموزشی بر مراحل 4در پیامد و ي برابر) 3  در دروندادي برابر) 2ی ابیدردستي برابر

  )2014، 3زندگی.(چنچ

درحقیقت این سؤال مطرح است که چه هنگامی که ازمسأله نابرابري هاي آموزشی بحث می شود، 

و چه  )1386کسانی وبه چه میزان ازچه نوع آموزشی وباچه کیفیتی برخوردارند؟(اسماعیل سرخ،

هاي آموزشی فراهم کردن شانس مساوي براي هدف غایی تمام سیستمنتایجی حاصل می شود؟

شانس ورودبه نظام آموزش التعلیمان جامعه به فرصت هاي آموزشی مطلوب نظیر یابی همه الزمدست

ودسترسی به منابع ودرونداده هاي نظام آموزشی،همانندمعلم متخصص،فضاوتجهیزات آموزشی 

منظورازفرصت هاي و باشد ونیزبرخورداري ازعملکردمطلوب آموزش همچون نرخ گذر،نرخ ارتقاو... می

                                                   
.1  Rawls 

.2. Farrel 

3 Chanch 
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براي ورودبه نظام آموزشی  التعلیم انآموزشی برابر،برخورداري برابروداشتن شانس مساوي کلیه الزم

وبرخورداري ازکالس وبرنامه هاي آموزشی مطلوب،معلمان متخصص،امکانات وتجهیزات آموزشی 

توان مسأله نابرابري هاي آموزشی  را از دو ونیزفضاي مناسب آموزشی می باشد.باتوجه به این امرمی

  :اردادهاي زیرموردمطالعه قربعد برون سیستمی و درون سیستمی از دیدگاه

.شانس 2. زمینه خانوادگی دانش آموزان نظیر سرمایه فرهنگی، انتظارات ، آرزوها و ادراکات و ..1

: 1386سرخ،( اسماعیل نام ونرخ واقعی پوشش تحصیلیورودبه نظام آموزشی،نظیرنرخ ثبت

ع اقتصادي، داد دراختیارنظام آموزشی قرارمی گیرد، مناب.برخورداري ازمنابعی که به عنوان درون3)108

. فرایند آموزش به عنوان  4نظیرنرخ تراکم دانش آموزي،تراکم کالسی و نیروي انسانی متخصص و ...

یکی از عوامل مهم ایجاد کننده نابرابري ها مطرح می شود. تاثیر فرایند مدرسه بر نابرابري در دو 

مثال توزیع دانش آموزان سطح بررسی می شود. در تعدادي از موارد بر سازماندهی مدرسه به عنوان 

در رشته هاي تحصیلی مختلف و در بقیه موارد به برخورد متفاوت کادر مدرسه با دانش آموزان در 

) براي فرایند مدرسه 2003(2کروینی ، )2005، 1مدرسه و کالس درس تاکید می شو(موستر وگومن

جو  ،ط در مدرسهشاخص هایی مانند نگرش نسبت به تحصیل، انگیزش نسبت به مدرسه، انظبا

عاطفی مدرسه، ارتباط با معلمان ، حمایت از سوي معلمان و انتظارات باالي کادر آموزشی را در نظر 

جو "این متغیرها را تحت عنوان  )1980( 4وموس) 1989(3) .فراسر11:2003گرفته است(کروینی،

نجه هایی از جنبه همچنین این متغیرها س  .)12نامگذاري کرده اند(همان:  "مدرسه و کالس درس

)  و فرهنگ مدرسه 1980هاي پویایی اجتماعی مدارس و بسیار نزدیک به ایده جو اجتماعی موس(

می باشند. این سنجه ها اشاره به مشخصه هاي ویژه اي دارند که )2000(5مطرح شده توسط تاگیري

جو یادگیري "و  ”جو نظم و انظباطی در مدرسه "در تحقیقات مدارس اثربخش در مواردي مانند

انتظارات  ،)2004، 7(استرینگ فیلد"جو علمی مثبت در مدرسه " )1997، 6(شرنز و بوسکر "اثربخش

ارزیابی و نگرش درباره تجارب مدرسه یا  ادراك  ،) انگیزش1989 ،8( پاور ، هیگینز و کهلبرگ"باال

                                                   
1 Foster,Gomn  
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می شود(همان: تالش و اخالقیات مشاهده ،موفقیت ،فرصت هاي یادگیري ارائه شده توسط مدارس

13.(  

. عملکردیابروندادنظام آموزشی که به دو قسمت تقسیم می شود: برونداد شناختی مانند پیشرفت 5

تحصیلی که تغییر در ساختارهاي شناختی فرد یا سطح دانش او را موجب می شود و دیگري برونداد 

 باالبردن براي یزه هاي فرد.غیرشناختی مانند نتایج و پیامدهاي طوالنی مدت و  تغییر در نگرش و انگ

 دانش تحصیلی پیشرفت به مربوط المللی بین تحقیقات تحصیلی پیشرفت استانداردهاي

 دولت توسط وبطورفزایندهاي یافته بیشتري شمول)2PISAو پیزا (   1تیمز وپرلز آموزمانندمطالعات

 مختلف وههايگر بین تحصیلی شکاف وکاهش شده کسب تحصیلی مدارك درصددباالبردن که هایی

..)  هاو اقلیت هاي گروه مختلف وفرهنگی اقتصادي اجتماعی طبقات پسرانودختران( دانش آموزان

بررسی تحقیقات مربوط به عملکرد مدارس و اما .. )2010(سامونس، اند شده واقع هستندموردتوجه

ی به ویژه رفاه نابرابري هاي آموزشی نشان می دهد که در این تحقیقات اهمیت بروندادهاي غیر علم

کودك نادیده گرفته می شود. مهارتهاي غیرشناختی شامل نگرش ها، آرزوها و رفاه نقش مهمی در 

تغییر زندگی یک فرد ایفا می کند و از سیاستگذاران انتظار می رود تمهیداتی بیندیشند تا مدارس 

زیرا از .)2010، 3ولز و مسیچ(ویگن بتوانند در ایجاد این مهارتها و بروندادها نیز نقشی داشته باشند

ها، عتقادات گیري نگرشرود عالوه بر آموزش موضوعات درسی در شکلآموزش و پرورش انتظار می

سازان یک جامعه نقش به سزایی ایفا نماید(بروکس و و ارزشهاي مطلوب در کودکان به عنوان آینده

حت تاثیر قرار می دهند . این مهارتها مهارتهاي غیرشناختی زندگی بزرگسالی فرد را ت ).2011، 4باري

موفقیت تحصیلی کودکان را تحت تاثیر قرار می دهند . دانش آموزان داراي مهارتهاي غیرشناختی 

باال توجه بیشتري به آموزشها از خود نشان می دهند و در فرصت هاي یادگیري درون و بیرون از 

. بنابراین مهارتهاي غیرشناختی )5،2010(جینینگز کالس درس درگیري و مشارکت بیشتري دارند

عملکرد آموزشی دانش آموزان را با فراهم سازي رفتارهاي یادگیري درون و بیرون مدرسه اي تحت 

تاثیر قرار می دهند. تحقیقات نشان می دهد که مهارتهاي غیرشناختی نتایج تحصیلی را تحت تاثیر 

دریافته اند که مهارتهاي غیرشناختی  ) 2010(1)و دي پرت2007و همکاران(  6دونکنقرار می دهند . 

                                                   
1TIMSS & PIRLS  

2Program for International Student Assessment (PISA)  

3Vignoles and Meschi  

4Brook & Barreu  

5Jennings  

6 Duncan 
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در میان کودکان به طور مثبتی با موفقیت در ریاضی و خواندن آنها رابطه دارد. با این حال رفتارهاي 

اقتصادي   –مشکل مانند بی نظم بودن در کالس در کودکی حتی با کنترل جنسیت و پایگاه اجتماعی 

رابطه منفی دارد. در میان دانش آموزان مقطع متوسطه نظم در  با اتمام تحصیالت و حضور در دانشگاه

  )2011(بروکس،بینی کننده نمرات دانش آموزان استکالس پیش

بررسـی نـابرابري دسـتیابی بـه فرصـت هـاي آموزشـی بـین          ") در تحقیقی با عنوان 1365محمدي(

ن نتیجه می رسـد کـه   در کل استان هاي کشور به ای "1365ـ   66هاي کشور در سال تحصیلی  استان

راي دختـران بـیش از پسـران      نابرابري دستیابی به فرصت هاي آموزشی در همه دوره هاي تحصیلی ـب

ه متوسـطه        است. در رابطه با توزیع فرصت هاي آموزشی دختـران در بـین اسـتانها از دوره راهنمـایی ـب

میزان نابرابري تقریبـا ثابـت    عمومی نابرابري افزایش یافته است اما از دوره عمومی به دوره دانشگاهی

  می ماند.

ابرابري آموزشـی بـین منـاطق آموزشـی        ") در تحقیقی تحت عنوان1371علیمرادي( مقایسۀ میـزان ـن

  به این نتیجه می رسد که بین مناطق آموزشی استان گیالن نابرابري وجود دارد. "استان گیالن 

ـابرابري  ") در تحقیقی تحـت عنـوان   1376نرم(نادري مقطـع ابتـدایی،    3هـاي آموزشـی در    بررسـی ن

نتیجه می گیـرد   "استان خراسان 1375ـ   76و 1365ـ   66هاي تحصیلی راهنمایی و متوسطه در سال

  که در هر سه مقطع بین مناطق نابرابري وجود دارد.

ـابرابري هـاي آموزشـی در دور    ") در تحقیق خود با عنوان 1380داش خانه(  ةبررسی عوامل مؤثر در ن

ر        "مدلی نظري براي آموزش دختـران  ئۀعمومی به منظور اراآموزش  ه بررسـی عوامـل مـوثر ـب کـه ـب

ویر احمـد    6نابرابري هاي آموزشی در  ایـالم و   ،اصـفهان  ،کردسـتان  ،فـارس   ،استان کهکیلویـه و ـب

ه         سیستان و بلوچستان پرداخته است به این یافته مـی رسـد کـه در دوره ابتـدائی در زمینـه دسـتیابی ـب

اي آموزشی نابرابري براي دختـران بـیش از پسـران اسـت و در دوره آمـوزش عمـومی بـین        فرصت ه

  دختران و پسران در زمینه دستیابی برابر به فرصت هاي آموزشی و نوع منطقه تفاوت وجود دارد.

عـدالتی در فرصـت هـاي آموزشـی اسـتان      بـی ") در تحقیق خود  با عنـوان  1384نبی زاده سرابندي(

ابرابري وجـود      "تانسیستان و بلوچس به این نتیجه می رسد که در این استان بین دختـران و پسـران ـن

  دارد.

ابرابري هـاي فضـایی در بعـد      ") در تحقیقی با عنوان1386اسماعیل سرخ( نابرابري هاي آموزشی و ـن

در استان آذربایجان غربی به این نتیجه رسیده است کـه در هـیچ یـک از منـاطق      "قومی و منطقه اي

                                                                                                                                       
1 Di Pret 
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شی الزم التعلیمان دختر و پسر به طور مساوي و متناسب بـا سـهم جمعیتـی خـود تحـت پوشـش       آموز

  .آموزش دوره ابتدائی قرار نگرفته اند

فرصت هاي آموزشی و نابرابري هاي منطقـه اي در مـدارس    ") در مقاله اي با عنوان 1386یان(چآهن

ه عنـوان     با اشاره به اهم "مناطق مرزي و غیرمرزي استان خراسان رضوي  یت منطقه محـل زیسـت ـب

 45یکی از شاخص هاي اساسی براي طبقه بندي انواع نابرابري هاي آموزشی با نمونـه اي بـه تعـداد     

شهر منطقه غیرمرزي و با تحلیل یافته هاي حاصـل   2مدرسه در  39شهر منطقه مرزي و  3مدرسه در 

ه رسید که فرصت هاي ظاهري میـان  از جستجو در مدارك مشاهدات و دو فرم پرسشنامه به این نتیج

ی   مناطق مقایسه شده در سه عنصر درونداد فرایند و تولیدات مدارس نشان دهنده نوعی نابرابري بحراـن

  .نیست

ي فرصـت هـا  ي نـابرابر  یخـانوادگ ي هانهیزم " باعنوانی قیدرتحق) 1390(وهمکارانیی اردها قاسمی

 بیشـترین :که به این نتایج نائل آمد "شهراهر وسطهمت دخترمقطع دانش آموزاني مورد مطالعهی: آموزش

همچنـین،دانش   .گیرنـد  قرارمی وخانواده ابعادمحله وسپس دربعدمدرسه آموزشی فرصت هاي نابرابري

دونیزمیزان  وباالقرارگرفتـه  پایین،متوسـط  اقتصـادي  -اجتمـاعی  درپایگـاه  ترتیـب  بـه  آموزان  پایگـاه  اـن

 پایگـاه  متغیرهـاي  بـین  معکـوس  رابطهو  .آمده دست به شان ادياقتصپایگاه  تراز پایین آنان اجتماعی

 مســیرهم،مهمترین درتحلیــل .وجــود دارد آموزشــی فرصــت هــاي ونــابرابري اقتصــادي اجتمــاعی

 بـه طـوري  می باشد.   اقتصادي -پایگاه اجتماعی،نابرابري فرصت هاي آموزشی  متغیرتأثیرگذاربرمیزان

دانـش   ارتبـاطی  هـاي  ومهـارت  والدین آموزشی حساسیت ردادنتأثیرقرا براثرمستقیم،باتحت عالوه که

  .گذارد می آموزشی فرصت هاي آموزان،اثرخودرابرنابرابري

ـابرابري در آمـوزش     ")در تحقیقـی بـا عنـوان    1392حسنی وسامري ،سـید عبـاس زادگـان(    بررسـی ن

ی   رسـید کـه    بـه ایـن نتـایج   "وپرورش دانش آموزان دختر وپسر مقطع متوسطه استان آذربایجـان غرـب

درشاخص هاي زمینه اي ، به جز نابرابري در حساسیت آموزشی والـدین ، در بقیـه متغیـر هـا دختـران      

وپسران تفاوت  معنا داري وجود ندارد .در زمینه شاخص هاي فضا ، نیروي انسـانی وپوشـش تحصـیلی    

اره رفتـار    بین دختران وپسران نابرابري وجود ندارد در باره شاخص فرایند به جز احساس دانش آموز درـب

عادالنه بین دختران وپسران تفاوت نعنا داري وجود ندارد .درباره نابرابري در پیشرفت تحصـیلی در صـد   

قبولی دختران در کنکور و متغیر هاي رشد اعتقادي وانگیزش نسبت به مدرسه ، عملکرد دختران بهتـر  

  از پسران بودهاست  
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 (غیر عـال)  2آرام ري هاي آموزشی : مورد ویژه دانش آموزاننابراب "در تحقیقی با عنوان  )2015(1نش

مطرح می کند که یک رابطه علی بین آرزوها و پیشرفت تحصیلی توسط جامعـه شناسـی آمـوزش و     "

ه اقلیـت    مپرورش  تا حد زیادي تشخیص داده شده است. اما مطالعات معاصر به ویژه مطالعات  ربـوط ـب

ن ارتباط پیچیده تر است. به عنـوان مثـال در نیوزلنـد پیشـرفت     هاي قومی نژادي نشان می دهد که ای

علی رغم آرزوهاي باالي آنان، پیشرفت تحصیلی دانـش آمـوزان ضـعیف     آرام (غیر فعال)دانش آموزان 

  .است

ابرابري و عملکـرد مدرسـه: تـاثیر قـانون      ") در رساله خود بـا عنـوان   2010(3ویگنولز ومسیج  هـیچ   ـن

ه بررسـی تـاثیر کیفیـت معلـم و       "هـاي تگـزاس   وي آزمون دانش و مهارتبرر 4کودکی عقب نماند  ـب

پایگاه اجتماعی اقتصادي کودکان بر عملکرد تحصیلی انان در آزمون دانش و مهارتهـاي تگـزاس مـی    

 -2005از گـزارش   "سیستم شاخص هاي علمی بهترین هـا   "پردازد در این تحقیق داده ها از طریق 

بررسی نابرابري ها در آموزش و پرورش عواملی ماننـد پایگـاه اجتمـاعی     گرفته شده است. براي 2006

ه دانـش آمـوز در نظـر       اقتصادي دانش آموزان، حقوق معلمان، سرمایه گذاري مدرسه و نسبت معلـم ـب

ه دسـت امـده اسـت کـه پایگـاه          گرفته شده است. با استفاده از مدل رگرسیون چندگانـه  ایـن نتـایج ـب

موزان مهم ترین تاثیر را بر عملکرد مدرسه دارد. دو متغیر دیگر یعنی حقـوق  اجتماعی اقتصادي دانش آ

 معلم تاثیر معنی داري بر عملکرد مدرسه دارد.  –معلم و نسبت دانش آموز 

ابرابري ناپایـدار در دسـتیابی( اکتسـاب) آموزشـی:       ") در مقاله اي با عنـوان 2009و همکاران( 5برین ـن

اره ثبـات    2008(6واکنش به گزارش تحقیقی از شویت و بلوسفیلد در "کشور اروپایی 8شواهدي از  ) درـب

نابرابري هاي اجتماعی اقتصادي در دستیابی آموزشی  با ذکر دالیلی مطرح می کننـد کـه بایـد انتظـار     

  داشته باشیم که امروزه نابرابري هاي طبقاتی تاثیري کاهش یابنده در دستیابی آموزشی داشته باشند.   

در تحقیقی نشان داد که دانش آموزانی که به اقشار باالو متوسط جامعه تعلـق داشـتند ،    )2015(کلمن

  به مراتب بهتر از کودکانی عمل کردند که از طبقات محروم بودند .  

                                                   
Nash.1 

2 . pacific 
 Voronica . A. Matinez – Cantu.3 

4.No Child Left Behind Law  
 Breen.5 

 Shavit and Blossfeld.6 
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 تفکرمجـدددررویکردهاي " باعنوان جنوبی کارولیناي خوددردانشگاه دکتراي نامه درپایان)2010(1کولی

 هادانشـمندان  دهـه  درطی می کندکه مطرح " درآموزش وپرورش نابرابري )ماندگاري(بقاي به انتقادي

ا    درتـالش  شـدت  بـه  تربیتی ـابرابري هـاي   بفهمندکـه هسـتند ـت  ایـن . هنوزوجوددارنـد  آموزشـی  چران

دانـش   تمـام  فرصـت هاوپیامـدهارابراي   رویکردهادرصددهسـتندنامنابع  اماهمـه  رویکردهامتفاوت اسـت 

وط  هـاي  ونگرش هاورویکردهامفاهیم ازسنت هریک عواقب نامه نپایا دراین. بهبودبخشند آموزان  مرـب

 فیلسـوف  هـاي  کاربردنوشـته  نامـه  پایـان  ایـن . اسـت  شـده  مطرح آن وبقاي آموزشی نابرابري هاي به

 ازسـنت  عناصـرهریک  کاراوبـه  است شده درنظرگرفته نظري چهارچوب رابه عنوان2يسی برایان برسیا

 ایـن  پـژوهش  این فرض. نماید هررویکردتوجه ارزشهاي به ادکندکهراایج ي می شودتادیدگاه هامربوط

ایی  علـل  کشـف  براي اموزشی پایداردرتحقیق انتقادي هاي وسیاست گفتن سخن زبان که است  زیربـن

ابرابري  درصـددافزایش  کـه  وفرهنگی سیاسی اقتصادي بانیروهاي اثربخش ومقابله  وتربیـت  درتعلـیم  ـن

 .   راپیداکند جدیدي تفکرجدیدورویکردهاي هاي جدیدروش هاي هستندبایدایدئولوژي وجامعه

مقـاالتی دربـاره نهادهـاي آموزشـی و     "نامـه دکتـراي خـود بـا عنـوان       ) در پایان2010(3دانیل هورن

به بررسی علل و پیامدهاي نابرابري فرصت ها در نهادهاي آموزشی انتخاب شـده   "نابرابري فرصت ها

و دالیـل ممکـن بـراي تکامـل      مجارستانابی اولیه( زودهنگام) در در کل و نیز تاثیرات جداسازي انتخ

اثیر پایگـاه اجتمـاعی          ه عنـوان ـت ـابرابري فرصـت هـا ـب آنها به طور اخص می پردازد. در این پایاننامه ن

ر      اثیر زمینـه خـانوادگی ـب اقتصادي دانش آموزان بر روي عملکرد آنها در نظر گرفته می شود. هر چه ـت

  زان بیشتر باشد میزان نابرابري بیشتر می شود. اروي نتایج دانش آمو

درباره نابرابري آموزشی در بین دختران و پسـران کشـورهاي مختلـف     2012گزارش یونیسف در سال 

حاکی از وجود نابرابري آموزشی در بین دختران و پسران است اما در این گزارش مطرح شده است کـه  

ش نابرابري جنسیتی مداخالتی انجام داده است میـزان  در تمامی کشورهایی که یونیسف در جهت کاه

  نابرابري جنسیتی در آموزش و پرورش رو به کاهش است

یازده کشور توسعه یافته از سراسـر   4بر اساس برنامه شاخص هاي سازمان همکاري و توسعه اقتصادي 

اخص هـاي واقعـی   به منظور تولیـد مجموعـه اي از شـ    5 دنیا به همراه یونسکو و ا ي سی دي پروژه  

ابرابري را در      1999براي مقایسه بین المللی  گرد هم آمدند. در گزارش  . 1آمده اسـت کـه کشـورها ـن

                                                   
 Cooley.1 

2 Brian Barry 

 Daniel Horn.3 
4 Organization for Economic Cooperation and Development 

 World Eduation Indicator.5 
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دستیابی به مدرسه، انتظارات از مدرسه(امید به مدرسه ) و کیفیت آموزش و پرورش  تجربـه مـی کننـد    

سـتا مشـاهده مـی ود امـا در     همچنین نابرابري بین دختران و پسران اقوام مختلف و ساکنان شهر و رو

 این پروژه هیچ شاخصی ارائه نشده است.  

سـازمان همکـاري و توسـعه     نشـانگرهاي آموزشـی بـین المللـی    "درمقاله اي تحت عنوان  )2016(1باتانی

این شاخص ها رامدنظر قرارداده است. شاخص هاي زمینه ،فرایند ومنابع شـامل شـاخص هـاي    "اقتصادي 

   عۀ آموزشی وتصمیم گیري وشاخص هاي برونداد بررسی کرده است. مالی،مشارکت؛تحقیق وتوس

 منـابع  هـا و  مـدل  و کتابها مقاالت متعدد، مختلف، نظري مبانی مطالعه از پس پژوهش این در بنابراین

 واقـع  اسـت و در  شده شناسایی با نابرابري آموزشی  مرتبط عوامل عنوان، به عواملی زمینه، این در دیگر

ابرابري هـاي آموزشـی       -1ه صورت چهار سوال  بیان شده اسـت کـه:  مسئله تحقیق ب ابعـاد ومولفـه هـاي ـن

ـابرابري  هاي ومولفه ابعاد وضعیت-2(عوامل ،علل وریشه هاي نابرابري هاي آموزشی ) مشهد کدام است؟  ن

 وپـرورش  آمـوزش  در آموزشـی  هـاي  نـابرابري  رفـع  بـراي  مـدیریتی  مـدل -3 اسـت  چگونه آموزشی هاي

  ؟ است میزان چه به شده ارائه مدیریتی مدل  تناسب درجه-4چیست؟

  روش شناسی تحقیق

پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردي واز توع تحقیقات تلفیقی (کمی وکیفی)است .با توجه به بررسی 

اسنادي مطالعات نابرابري آموزشی در داخل کشور وخارج وهمچنین نظر سنجی ازمتخصصان 

–د وارزیابی مدل پیشنهادي ، پژوهش حاضر از نوع توصیفی وخبرگان براي بررسی وضعیت موجو

کلیه دانش آموزان ومدیران مدارس مقطع متوسطه مناطق هفت گانه شهر مشهدبه  پیمایشی است.

) نفر می باشد 205336که حجم جامعه دانش آموزان برابر با (عنوان جامعه آماري این پژوهش تعریف 

) نفر می باشد که از این تعداد به روش نمونه گیري طبقه اي 2019و حجم جامعه مدیران برابر با (

از نظر؛ قومی ، مذهبی ، زبان و  ساخت ناهمگن و نامتجانس(چون جامعه آماري داراي  2نسبتی

) 323) نفر دانش آموز و(384)وبا استفاده از فرمول نمونه گیري کوکران تعداد( وضعیت اقتصادي و...

                                                   
1.Bottani 

» نسـبتی «و نیز » متناسب با حجم«، »نمونه گیري مطبق«چون روش هنام هاي دیگري نمونه گیري این روش .2

لـذا، بـه   .ي ساخت نـاهمگن و نامتجـانس باشـد   این روش، وقتی مورد استفاده است که جامعه هدف پژوهش، دارا.دارد

مختلف تقسـیم مـی شـود، در واقـع بـا      » طبقات«علت عدم تجانس و ناهمگنی، در چنین مواردي، جامعه پژوهشی به 

بهره گیري از نمونه گیري طبقه اي جامعه به گروه هاي همگن تقسیم می شود، به طوري که افراد در هر طبقه شـبیه  

   2.هر طبقه یک نمونه تصادفی به نسبت تعداد افراد جامعه انتخاب می گرددسپس از .و همگن باشند
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ري انتخاب شدند.ابزار جمع آوري اطالعات دو پرسشنامه محقق ساخته نفرمدیر به عنوان نمونه آما

است که پس از مرور کتابخانه هاي واینترنتی نابرابري آموزشی درداخل وخارج از کشور فهرستی از 

ابعاد ، مولفه ها نابرابري هاي آموزشی  تهییه که پس از مصاحبه با چندین صاحب نظر در حوزه 

مولفه بر اساس طیف لیکرت و با توجه به 13بعد و4ید حوزه فهرست نهایی در نابرابري آموزشی واسات

شرایط موجود ومطلوب نابرابري هاي اموزشی تدوین شد . روایی پرسشنامه از طریق رواي محتوا (با 

متخصصان نظیر اساتید حوزه علوم تربیتی که استفاده از نظر هاي اساتید راهنما ومشاورو چند تن از 

یفاتی در این زمینه بوده اند ، مدیران عالی سطح استان، مدیران کل نواحی آموزش وپرورش داراي تال

و مدیران داراي سوابق تجربی باال در مدارس) تایید شدو جهت پایایی از روش الفاي کرونباخ استفاده 

)و 898/0فرآیند: ضریب ( و شاخص0)819/0خانوادگی :ضریب ( زمینه که به ترتیب براي  شاخص

)بدست آمد.وبراي تحلیل 783/0درونداد ضریب:( هاي ) و شاخص914/0ضریب ( اخص برونداد:ش

داده ها هاي جمع اوري شده  در بخش کمی :از آمار توصیفی منجمله شاخص هایی همچون 

میانگین، انحراف معیار،مینیمم، ماکسیمم، فراوانی ، جهت نشان دادن وضعیت داده ها.و در بخش آمار 

بررسی وضعیت نابرابري وارائه مدل مدیریتی ودر جه تناسب تجزیه و تحلیل عوامل و  در استنباطی

و مدل   1آزمونهاي تی تست تک نمونه ايهاي آمار استنباطی همچون  از روشمدل ارائه شده 

در بخش کیفی :پس استفاده شد.  3لیزرل اس پی اس اس و افزار در نرم )SEM2( معادالت ساختاري 

ع آوري داده ها د رمورد متغیر هاي مورد نظر نسبت به نظم ،دسته بندي و کد گذاري از دریافت وجم

پاسخ ها وشناخت ابعاد ومولفه هاي نابرابري آموزشی از طریق استنتاج واستنباط از مفاهیم ومضامین 

  مرتبط وبررسی شده اقدام شد که در نهایت عوامل ومولفه هاي نابرابري آموزشی نیز احصا گردید . 

  نتایج    

  

  

  

  

  

                                                   
1 One Sample T Test  

2 . Structural Equation Model: SEM 

3- Lisrel  
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آماره هاي توصیفی ویژگی هاي جمعیت شناختی نمونه هاي : 1جدول 

  دانش آموزان )وپژوهش(مدیران 

  

ـابرابري      بررسی سوال اول: ابعاد ومولفه هاي نابرابري هاي آموزشی (عوامل ،علـل وریشـه هـاي ن

ـانی نظـري ومطالعـات انجـام شـده در        هاي آموزشی ) مشهد کدام است؟بر اساس پیشینه تحقیـق، مب

محقـق  مولفه دسته بندي شد .این ابعاد ومولفه ها مبناي کـار   13مجموع چهار بعد استخراج شد که در

براي طراحی پرسشنامه وضعیت موجود ومطلوب  ونیز مدل پیشنهادي تحقیق قـرار گرفـت .در جـدول    

  مدیران  متغیرها  دانش آموزان  متغیرها  ردیف

  درصد  فراوانی  درصد  فراوانی

1  

  

  48/9  158  مرد  جنسیت  45/6  175  مرد  جنسیت

  51/1  165  زن  54/4  209  زن

  مذهب  2

  

  مذهب  88/5  340  شیعه

  

  92/0  297  شیعه

  5/3  17  سنی  8/9  34  سنی

  2/8  9  غیره  2/6  10  غیره

رشته   3

  تحصیلی

مدرك   20/1  77  انسانی

  تحصیلی

  2/8  9  دیپلم

  79/9  258  لیسانس  22/1  85  تجربی

فوق   20/8  80  ریاضی

  لیسانس

37  11/5  

  5/9  19  دکتري  17/7  68  کارودانش

فنی و حرفه 

  اي

56  14/6    

  4/7  18  معارف

  72/1  277  فارسی  زبان  4

  3/1  12  عربی

  17/2  66  ترکی

  7/6  29  کردي

  0  0  سایر زبان ها

  معیار انحراف  میانگین  ماکسیمم  مینیمم  سن دانش آموزان  5

16  18  82/16  69/0  

  معیار انحراف  میانگین  ماکسیمم  مینیمم  سن مدیران  6

42  52  05/47  55/3  
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ه    2( )ابعاد ومولفه هاي نابرابري آموزشی ونیز منابعی که این ابعاد ومولفه هاي از آن اسـتخراج شـده ، ـب

  خوبی نشان داده شده است :  

  بع مرتبط با آن:ابعاد ومولفه هاي نابرابري هاي آموزشی منا 2جدول

زیر  ابعاد نابرابري آموزشی  ابعاد  نابرابري آموزشی  ردیف

  مولفه هاي اصلی

منابعی که مولفه ها از ان استخراج شده 

  اند

  

1  

  

  زمینه خانوادگی

)،رضوي 1994)،کانست ومکنباخ (1387غالمیان (  وضعیت اجتماعی واقتصادي خانواده

  )1389،اشکوه طاهري(

  )2009)،هرناندز(1393رهنگ خواه (ف  ساختار خانواده

  )1390قاسمی اردهایی وهمکاران(  حمایت وحساسیت تحصیلی والدین

ارزیابی منابع فرهنگی وسر مایه 

  فرهنگی

)،دي 1382نوغانی(

  )1996)،کالیمنیوکراي(1982ماجیو(

  )1392مري ()،حسنی وسا2005هامرسلی(  ادراك دانش آموزان از جو انظباطی  فرآیند مدرسه  2

)،پناغی(2003)،سروین(1980)،موس(1989فرایزر(  ارتباط با کادر مدرسه

  )1390)،مقیمی(1390

)،مجموعه مصوبات شوراي عالی 1390مشایخ(  امکانات فیزیکی وکالبدي (فضا)  درونداد  3

)،آیین نامه 1392ویژه مدارس(–آموزش وپرورش 

  )1390نوسازي مدارس کشور(

)،سند تحول بنیادین آموزش 1390خ(مشای  نیروي انسانی

  )1390وپرورش(

  )1393)،سامري(1390مشایخ(  اقتصادي (بودجه وعمرانی)

  

4  

  

  برونداد (غیر شناختی)

  )2004)،بري ،بتی، رات(2003مک نلی وهمکاران(  تعلق به مدرسه

  )1387معنوي پور و پاشا شریفی(  رشد اعتقادي دانش آموزان

)، 1384)، نادري وهمکاران (1382کندري نژاد(اس  خود پنداره تحصیلی

  )2006یس چن (

  )1392)،سامري (1389بیات(  انگیزش نسبت به مدرسه

ه  آموزشـی  هـاي  نـابرابري  هـاي  و مولفه ابعاد وضعیت بررسی سوال دوم: در ایـن   ؟ اسـت  چگوـن

نین بـه تفکیـک   قسمت به بررسی وضعیت موجود و مطلوب این مولفه ها و ابعاد آنها بطور کلی و همچ

مشهد پرداخته می شود.همچنین با توجه به نرمال بودن متغیرهاي پـژوهش   آموزشی گانه نواحی هفت

،از آزمون پارامتري تی تک نمونه اي استفاده می شود که در آن نیاز به یک میانگین فرضی مـی باشـد   

                                                                                                                             منظور گردیده است .          3و با توجه به ارزش گذاري گزینه ها،میانگین 
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 مناطق تفکیک به خانوادگی زمینه :نتایج آزمون تی تک نمونه اي شاخص 3جدول

 آموزشی گانه هفت

وضعیت   متغیر

  مورد بررسی

اختالف از میانگین   t آماره  میانگین  تعداد  منطقه

  فرضی

سطح معناداري 

)sig(  

 شاخص

 زمینه

  خانوادگی

 0/000 0/28 3/71 3/28 62 1ناحیه  موجود

 0/003 0/25 3/14 3/25 47 2ناحیه

 0/020 0/24 2/44 3/24 39 3ناحیه

 0/022 0/22 2/37 3/22 70 4ناحیه

 0/010 0/20 2/63 3/20 48 5ناحیه

 0/020 0/20 2/40 3/20 57 6احیهن

 0/181 0/13 1/36 3/13 61  7ناحیه

 0/34 0/08 0/96 3/08 62 1ناحیه  مطلوب

 0/49 0/08 0/70 3/08 47 2ناحیه

 0/61 0/05 0/51 3/05 39 3ناحیه

 0/65 0/04 0/45 3/04 70 4ناحیه

 0/98 0/00 0/03- 3/00 48 5ناحیه

 0/86 0/01- 0/17- 2/99 57 6ناحیه

 0/53 0/07- 0/63- 2/93 61  7ناحیه

  که: شود یمشاهده م فوق با توجه به جدول

در وضعیت موجود به ترتیب مناطق  خانوادگی زمینه دهندگان نسبت به شاخصمیانگین نظر پاسخ 

) 28/3(با میانگین  1هفت گانه آموزشی مشهد کاهش یافته است به این مفهوم که وضعیت ناحیه 

هتر از سایر نواحی می باشد. همچنین با بررسی شروط مربوط به آزمون تی تک نمونه اي در مناطق ب

 95، هر دو شروط برقرار می باشد ؛ بنابراین با اطمینان 7هفت گانه مشخص می شود که به جز ناحیه 

 نهگا هفت مناطق تفکیک به خانوادگی زمینه درصد می توان گفت وضعیت موجود مربوط به شاخص

؛ بطور معناداري باالتر از حد متوسط می باشد ولی در ناحیه هفت در سطح 7آموزشی به جز ناحیه 

  متوسط است.

در وضعیت مطلوب به ترتیب مناطق  خانوادگی زمینه دهندگان نسبت به شاخصمیانگین نظر پاسخ 

) 08/3انگین (با می 1هفت گانه آموزشی مشهد کاهش یافته است به این مفهوم که وضعیت ناحیه 
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بهتر از سایر نواحی می باشد. همچنین با بررسی شروط مربوط به آزمون تی تک نمونه اي در مناطق 

درصد  95هفت گانه مشخص می شود که حداقل یکی از شروط برقرار نمی باشد؛ بنابراین با اطمینان 

 گانه فته مناطق تفکیک به خانوادگی زمینه می توان گفت وضعیت مطلوب مربوط به شاخص

  در سطح متوسط و یا پایینتر از سطح متوسط می باشند. آموزشی؛

 مناطق تفکیک مدرسه به فرآیند : نتایج آزمون تی تک نمونه اي شاخص 4جدول

  آموزشی گانه هفت

وضعیت مورد   متغیر

  بررسی

منط

  قه

تعدا

  د

میانگی

  ن

 آماره

t  

اختالف از میانگین 

  فرضی

سطح معناداري 

)sig(  

 فرآیند شاخص

  مدرسه

 0/000 0/63- 7/95- 2/37 62 1ناحیه  موجود

 0/000 0/66- 7/80- 2/34 47 2ناحیه

 0/000 0/69- 6/90- 2/31 39 3ناحیه

 0/000 0/70- 6/49- 2/30 70 4ناحیه

 0/000 0/71- 8/92- 2/29 48 5ناحیه

 0/000 0/72- 7/86- 2/28 57 6ناحیه

 0/000 0/79- 7/60- 2/21 61  7ناحیه

 0/000 0/58- 7/13- 2/42 62 1ناحیه  مطلوب

 0/000 0/62- 5/64- 2/38 47 2ناحیه

 0/000 0/63- 7/81- 2/37 39 3ناحیه

 0/000 0/65- 6/46- 2/35 70 4ناحیه

 0/000 0/67- 6/99- 2/33 48 5ناحیه

 0/000 0/69- 8/14- 2/31 57 6ناحیه

 0/000 0/71- 6/08- 2/29 61  7ناحیه

  که: شود یمشاهده م فوق با توجه به جدول

مدرسه در وضعیت موجود به ترتیب مناطق  فرآیند دهندگان نسبت به شاخصمیانگین نظر پاسخ 

) 37/2(با میانگین  1هفت گانه آموزشی مشهد کاهش یافته است به این مفهوم که وضعیت ناحیه 

وط مربوط به آزمون تی تک نمونه اي در مناطق بهتر از سایر نواحی می باشد. همچنین با بررسی شر

درصد  95هفت گانه مشخص می شود که حداقل یکی از شروط برقرار نمی باشد ؛ بنابراین با اطمینان 
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آموزشی؛  گانه هفت مناطق تفکیک مدرسه به فرآیند می توان گفت وضعیت موجود مربوط به شاخص

  بطور معناداري کمتر از حد متوسط می باشد.

مدرسه در وضعیت مطلوب به ترتیب مناطق  فرآیند دهندگان نسبت به شاخصنگین نظر پاسخ میا

) 42/2(با میانگین  1هفت گانه آموزشی مشهد کاهش یافته است به این مفهوم که وضعیت ناحیه 

بهتر از سایر نواحی می باشد. همچنین با بررسی شروط مربوط به آزمون تی تک نمونه اي در مناطق 

درصد  95نه مشخص می شود که حداقل یکی از شروط برقرار نمی باشد؛ بنابراین با اطمینان هفت گا

 آموزشی؛ گانه هفت مناطق تفکیک مدرسه به فرآیند می توان گفت وضعیت مطلوب مربوط به شاخص

  .بطور معناداري کمتر از حد متوسط می باشد

 مناطق تفکیک یج بهنتا و برونداد :نتایج آزمون تی تک نمونه اي شاخص5جدول 

  آموزشی گانه هفت

وضعیت مورد   متغیر

  بررسی

میانگی  تعداد  منطقه

  ن

 آماره

t  

اختالف از میانگین 

  فرضی

سطح معناداري 

)sig(  

 شاخص

 و برونداد

  نتایج

 0/07 0/18 1/87 3/18 62 1ناحیه  موجود

 0/02 0/17 2/32 3/17 47 2ناحیه

 0/11 0/13 1/61 3/13 39 3ناحیه

 0/00 0/25 3/41 3/25 70 4احیهن

 0/01 0/21 2/78 3/21 48 5ناحیه

 0/02 0/20 2/38 3/20 57 6ناحیه

 0/28 0/09 1/10 3/09 61  7ناحیه

 0/017 0/26 2/50 3/26 62 1ناحیه  مطلوب

 0/010 0/23 2/68 3/23 47 2ناحیه

 0/009 0/22 2/71 3/22 39 3ناحیه

 0/000 0/31 4/04 3/31 70 4ناحیه

 0/000 0/27 3/66 3/27 48 5ناحیه

 0/006 0/26 2/89 3/26 57 6ناحیه

 0/052 0/19 2/00 3/19 61  7ناحیه

  که: شود یمشاهده م فوق با توجه به جدول
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نتایج در وضعیت موجود به ترتیب در مناطق  و برونداد دهندگان نسبت به شاخصمیانگین نظر پاسخ 

(با  4یک، دو، سه و هفت کاهش یافته است؛ به این مفهوم که وضعیت ناحیه چهار، پنج، شش، 

) بهتر از سایر نواحی می باشد. همچنین با بررسی شروط مربوط به آزمون تی تک نمونه 25/3میانگین 

اي در نواحی یک، دو، چهار ، پنج و شش مشخص می شود که هر دو شروط برقرار می باشد ؛ 

 نتایج به و برونداد درصد می توان گفت وضعیت موجود مربوط به شاخص 95بنابراین با اطمینان 

بطور معناداري بیشتر از حد متوسط می باشد. ولی در  در نواحی یک، دو، چهار ، پنج و شش ؛ تفکیک

درصد می توان  95نواحی سه و هفت، حداقل یکی از شروط برقرار نمی باشد ؛ بنابراین با اطمینان 

  نتایج در این نواحی؛ در حد متوسط می باشد. و برونداد د مربوط به شاخصگفت وضعیت موجو

نتایج در وضعیت مطلوب به ترتیب در مناطق  و برونداد دهندگان نسبت به شاخصمیانگین نظر پاسخ 

(با  4چهار، پنج، شش، یک، دو، سه و هفت کاهش یافته است؛ به این مفهوم که وضعیت ناحیه 

ز سایر نواحی می باشد. همچنین با بررسی شروط مربوط به آزمون تی تک نمونه ) بهتر ا31/3میانگین 

 95اي در مناطق هفت گانه مشخص می شود که هر دو شروط برقرار می باشد ؛ بنابراین با اطمینان 

 گانه هفت مناطق تفکیک نتایج به و برونداد درصد می توان گفت وضعیت مطلوب مربوط به شاخص

  اداري بیشتر از حد متوسط می باشد.آموزشی؛ بطور معن

  درونداد هاي ابعاد شاخص :  نتایج آزمون تی تک نمونه اي وضعیت6جدول 

اختالف از میانگین   t آماره  میانگین  متغیر

  فرضی

سطح معناداري 

)sig(  

 فیزیکی امکانات هاي شاخص

  )فضا(

75/2  515/10-  25/0 -  000/0  

  000/0  35/0  749/6  35/3  انسانی نیروي هاي شاخص

  038/0  - 22/0  - 084/2  78/2  اقتصادي هاي شاخص

  000/0  12/0  591/3  12/3  درونداد هاي شاخص

  که: شود یمشاهده م 6با توجه به جدول

است که از  75/2برابر با  )فضا( فیزیکی امکانات هاي شاخصدهندگان نسبت به میانگین نظر پاسخ 

μمیانگین فرضی ( = ) کوچکتر می باشد. مقدار 3
���

2
کمتر می  05/0است که از  000/0برابر با  

بوده که مقداري منفی می باشد ؛ لذا یکی از شروط برقرار  -515/10برابر با    tباشد ولی مقدار آماره 

 امکانات هاي شاخصدرصد می توان گفت وضعیت مربوط به  95نمی باشد؛ بنابراین با اطمینان 
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دهندگان نسبت به میانگین نظر پاسخ ز حد متوسط می باشد.وبطور معناداري کمتر ا؛  )فضا( فیزیکی

μاست که از میانگین فرضی ( 35/3انسانی برابر با  نیروي هاي شاخص = ) بزرگتر می باشد. 3

بوده که مقداري مثبت می باشد و همچنین مقدار  749/6برابر با   tمقدار آماره 
���

2
 000/0برابر با  

درصد می  95د؛ لذا هر دو شروط برقرار می باشد؛ بنابراین با اطمینان کمتر می باش 05/0است که از 

بطور معناداري باالتر از حد متوسط می  انسانی ؛ نیروي هاي توان گفت وضعیت مربوط به شاخص

است که از میانگین  78/2برابر با اقتصادي  هاي شاخصدهندگان نسبت به میانگین نظر پاسخ باشد.

μفرضی ( = باشد. مقدار  ) کوچکتر می3
���

2
کمتر می باشد ولی  05/0است که از  019/0برابر با  

بوده که مقداري منفی می باشد ؛ لذا یکی از شروط برقرار نمی باشد؛  -084/2برابر با    tمقدار آماره 

بطور معناداري اقتصادي؛  هاي شاخصدرصد می توان گفت وضعیت مربوط به  95بنابراین با اطمینان 

 12/3درونداد برابر با  هاي دهندگان نسبت به شاخصمیانگین نظر پاسخ ز حد متوسط می باشد.کمتر ا

μاست که از میانگین فرضی ( = بوده که مقداري  591/3برابر با   t) بزرگتر می باشد. مقدار آماره 3

مثبت می باشد و همچنین مقدار 
���

2
هر دو شروط  کمتر می باشد؛ لذا 05/0است که از  000/0برابر با  

 درونداد ؛ هاي درصد می توان گفت وضعیت مربوط به شاخص 95برقرار می باشد؛ بنابراین با اطمینان 

  بطور معناداري باالتر از حد متوسط می باشد.

 وپرورش آموزش در آموزشی هاي نابرابري رفع براي مدیریتی مدل بررسی سوال سوم:

 رفع براي مدیریتی مدل بررسی به ساختاري التمعاد از روش استفاده با قسمت این درچیست؟

 می مشخص ساختاري هاي مدل پایه بر. شود می پرداخته وپرورش آموزش در آموزشی هاي نابرابري

 گیري بهره با ترتیب این به. هستند وابسته متغیرهاي کدام بر تاثیر داراي مستقل متغیر کدام که شود

 اثرات مقبولیت و ها متغیر سنجش کیفیت ارزیابی به همزمان طور به توان می ساختاري معادله مدل از

این پژوهش بر .پرداخت ها متغیر میان شده تعریف هاي تعامل همچنین و مستقیم غیر و مستقیم

 شاخص "و متغیرهاي مستقل  " آموزشی هاي نابرابري "اساس پرسشنامه اي در قالب متغیر وابسته 

می باشد  "درونداد  هاي و نتایج ، شاخص ه ، شاخص بروندادمدرس فرآیند خانوادگی ، شاخص زمینه

جهت بررسی مدل مدیریتی، مدل  حاضر که همه این متغیرها مکنون (نهفته) هستند . در پژوهش

عاملی مرتبه دوم طراحی گردیده است. مدل هاي عاملی مرتبه دوم، مدل هاي عاملی هستند که در 

از متغیر هاي مشاهده  شده اندازه گیري می شوند، خود تحت آنها عامل هاي پنهانی که با استفاده 

تاثیر یک متغیر زیر بنایی تر و به عبارتی متغیر پنهان، قرار دارند. در این بخش با استفاده از مدل 

سازي معادله ساختاري به تجزیه و تحلیل و برآورد مدل پژوهش پرداخته خواهد شد. نمودارهاي 
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مربوط به مدل پژوهش را نشان می  t و مقادیر آماره مسیر ضرایب نموداربه ترتیب  2و 1نمودارهاي 

  .دهند

 و ضریب مسیر مدل پژوهش :نمودار ضرایب عاملی1نمودار 

 
  

  براي مدل پژوهش t:نمودار مقادیر آماره 2نمودار 
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ان داده ،خالصه نتایج بدست آمده از مدل برازش شده در جدول زیـر، نشـ   2و 1با توجه به نمودارهاي 

و یـا   96/1آنها بیشـتر از  )  t-value( شده است. همانطور که گفته شد مسیرهایی که مقدار آماره تی 

  باشد، معنادار هستند.    -96/1کمتر از 

  : نتایج برازش مدل پژوهش7جدول 

ــریب   رابطه هاي مورد بررسی ضـــ

  1مسیر

آماره تی  

)t(  

ضریب تعیین 

)R2(  

  نتیجه

 معنادار است  64/0  46/20  93/0  خانوادگی زمینه شاخص ← آموزشی هاي نابرابري

 معنادار است  53/0  79/12  69/0 مدرسه فرآیند شاخص ← آموزشی هاي نابرابري

 معنادار است  61/0  30/15  84/0 نتایج و برونداد شاخص ← آموزشی هاي نابرابري

    درونـداد  شاخص ← آموزشی هاي نابرابري

   

 استمعنادار  54/0  93/13  75/0

  

ر بـا    زمینه شاخص و آموزشی هاي مسیر بین نابرابري :ضریب7با توجه به جدول   93/0خانوادگی براـب

ر بـا   ) مربوط بـه آن  tتی (  آماره باشد. مقدار می مثبت مقداري باشد که می اسـت کـه از    46/20 براـب

 سـطح  در مسـیر  بضری این که گرفت نتیجه توان می درصد 95است بنابراین با اطمینان  بیشتر 96/1

ابرابري       است معنادار 05/0 خطاي  و آموزشـی  هـاي  و وجود رابطـه معنـادار و مسـتقیم (مثبـت) بـین ـن

ابرابري  خـانوادگی بـر   زمینـه  خانوادگی تایید می شود و می توان گفت شـاخص  زمینه شاخص  هـاي  ـن

ـاط بـین مقـدار واریـانس شـرح      .دارد معناداري و مثبت تاثیر آموزشی داده شـده یـک    ضریب تعیین ارتب

متغیر اسـت، کـه    1تا  0متغیر نهفته را با مقدار کل واریانس آن سنجش می نماید، مقدار این ضریب از 

مـی باشـد و    64/0مقادیر بزرگ تر آن مطلوب تر است . با توجه به جدول مقدار ضریب تعیین برابر بـا  

زشی توسط متغیر مستقل شـاخص  درصد از تغییرات متغیر وابسته نابرابري هاي آمو 64می توان گفت  

  در سطح قابل توجهی می باشد.زمینه خانوادگی بیان می شود که این مقدار 

 مقداري باشد که می 69/0مدرسه برابر با  فرآیند شاخص و آموزشی هاي مسیر بین نابرابري ضریب

است  بیشتر 96/1است که از  79/12 برابر با ) مربوط به آن tتی (  آماره باشد. مقدار می مثبت

 05/0 خطاي سطح در مسیر ضریب این که گرفت نتیجه توان می درصد 95بنابراین با اطمینان 

فرآیند  شاخص و آموزشی هاي و وجود رابطه معنادار و مستقیم (مثبت) بین نابرابري است معنادار

 و مثبت رتاثی آموزشی هاي نابرابري فرآیند مدرسه بر مدرسه تایید می شود و می توان گفت شاخص

                                                   
1 -Path Coefficients 
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 53می باشد و می توان گفت   53/0با توجه به جدول مقدار ضریب تعیین برابر با  .دارد معناداري

درصد از تغییرات متغیر وابسته نابرابري هاي آموزشی توسط متغیر مستقل شاخص فرآیند مدرسه بیان 

  در سطح قابل توجهی می باشد.می شود که این مقدار 

 مقداري باشد که می 84/0نتایج برابر با  و برونداد شاخص و آموزشی هاي مسیر بین نابرابري ضریب

است  بیشتر 96/1است که از  30/15 برابر با ) مربوط به آن tتی (  آماره باشد. مقدار می مثبت

 05/0 خطاي سطح در مسیر ضریب این که گرفت نتیجه توان می درصد 95بنابراین با اطمینان 

 و برونداد شاخص و آموزشی هاي طه معنادار و مستقیم (مثبت) بین نابرابريو وجود راب است معنادار

 و مثبت تاثیر آموزشی هاي نابرابري نتایج بر و برونداد نتایج تایید می شود و می توان گفت شاخص

 61می باشد و می توان گفت   61/0با توجه به جدول مقدار ضریب تعیین برابر با  .دارد معناداري

 نتایج و ییرات متغیر وابسته نابرابري هاي آموزشی توسط متغیر مستقل شاخص برونداددرصد از تغ

  در سطح قابل توجهی می باشد.بیان می شود که این مقدار 

 مثبت مقداري باشد که می 75/0درونداد برابر با  شاخص و آموزشی هاي مسیر بین نابرابري ضریب

است بنابراین با  بیشتر 96/1است که از  93/13 برابر با ) مربوط به آن tتی (  آماره باشد. مقدار می

و  است معنادار 05/0 خطاي سطح در مسیر ضریب این که گرفت نتیجه توان می درصد 95اطمینان 

درونداد تایید می شود و  شاخص و آموزشی هاي وجود رابطه معنادار و مستقیم (مثبت) بین نابرابري

با توجه به  .دارد معناداري و مثبت تاثیر آموزشی هاي رابريناب درونداد بر می توان گفت شاخص

درصد از تغییرات متغیر وابسته  54می باشد و می توان گفت  54/0جدول مقدار ضریب تعیین برابر با 

در سطح قابل نابرابري هاي آموزشی توسط متغیر مستقل شاخص درونداد بیان می شود که این مقدار 

ه نتایج بدست آمده و مقایسه ضرایب مسیر می توان گفت به ترتیب توجهی می باشد.با توجه ب

 فرآیند درونداد و شاخص هاي نتایج، شاخص و برونداد خانوادگی، شاخص زمینه شاخصمتغیرهاي 

  آموزشی دارند هاي نابرابريمدرسه بیشترین تاثیر را بر 

شاخص هاي برازش مدل ؟ است میزان چه به شده ارائه مدیریتی مدل تناسب درجه :سوال چهارم

تاییدي روي هم رفته ، هریک از شاخص هاي بدست آمده براي مدل به تنهایی دلیل برازندگی یا 

عدم برازندگی مدل نیستند  بلکه باید این شاخص ها را در کنار یک دیگر وبا هم تفسیر کرد .جدول 

ی شود ، مقادیر همه بیانگر مهمترین شاخص هاي برازش است .همانطور که در جدول مشاهد ه م8

شاخص ها نشان دهنده برازش مناسب مدل هستند .در نتیجه روي هم رفته ، مدل تحلیل عاملی 

تاییدي درجه نخست مورد تایید قرار می گیرد واین یعنی داده هاي گردآوري شده از کفایت و برازش 

  .ل اتکا ومورد اعتماد می باشدالزم برخوردارند ودر نتیجه ، نتایج بدست امده از برآورد مدل پزوهش قاب
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  : شاخص هاي برازش مدل پژوهش تحلیل عاملی تاییدي8جدول 

  مقدار بدست آمده   حد مجاز  نام شاخص 

χ2/df( کاي دو بر در جه آزادي)   13/1  3و1بین  

NFI   97/0   9/0باالتراز  

CFI 99/0   9/0ز باالترا  تعدیل یافته) –(شاخص برازش مقایسه اي  

IFI   96/0   9/0باالتراز  

GFI   94/0   9/0باالتراز  

AGFI  96/0   9/0باالتراز  

RMSEA(ریشه میانگین مربعات خطاي برآورد)   019/0  08/0کمتراز  

شاخص ها که  مقدار قابل قبول براي این  NFI 5و  AGFI1،2 GFI ،IFI3  ،CFI4 شاخص هاي

   .باشد 9/0باید بزرگتر از 

سخ به این سوال از ضریب تعیین مدل استفاده می شود و در صورتیکه مقدار ضریب تعیین به براي پا

با توجه به عدد یک نزدیک باشد می توان گفت که مدل مورد نظر از برازش کافی برخوردار می باشد. 

 خانوادگی، شاخص زمینه شاخص، ضرایب تعیین مدل براي متغیرهاي  8نتایج بدست آمده در جدول 

و  61/0، 53/0، 64/0درونداد به ترتیب برابر با  هاي نتایج و شاخص و برونداد مدرسه، شاخص آیندفر

می باشد که همه ي این مقادیر تقریبا به عدد یک نزدیک می باشد لذا می توان گفت، بطور  54/0

 توجهی قابل سطح مدل در تناسب و درجه برخوردار است یاز برازش کاف شده ارائه مدیریتیمدل کلی 

 .باشد می

  

  

  

  

  

  

                                                   
1 . Adjusted Goodness of Fit Index 

2 . Goodness – for- fit index 

3 . Incremental Fit Index 

4 . Comparative Fit Index 

5 .Normal Fit Index 
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 ل تک نمونه اي در مورد سطح معنا داري مد  t:نتایج آزمون  9جدول

  

  

سطح 

 معناداري

t اختالف   میزان

از  

 میانگین

میانگین 

 تجربی

میانگین 

 نظري

 مدل نهایی وضعیت مورد بررسی 

 

  ردیف

 1 والدین تحصیلی حساسیت و حمایت موجود 3 05/3 05/0 275/1 203/0

 مطلوب 3 91/2 - 09/0 - 974/1 049/0

 2 فرهنگی سرمایه و فرهنگی منابع ارزیابی موجود 3 39/3 39/0 598/9 000/0

 مطلوب 3 14/3 14/0 295/3 001/0

 3 خانوادگی زمینه شاخص موجود 3 22/3 22/0 832/6 000/0

 مطلوب 3 02/3 02/0 691/0 49/0

 4 انظباطی جو از آموزان دانش ادراك موجود 3 53/2 - 47/0 - 275/12 000/0

 مطلوب 3 54/2 - 46/0 - 151/1 000/0

 5 مدرسه کادر با ارتباط موجود 3 08/2 - 92/0 - 023/26 000/0

 مطلوب  3 17/2 - 83/0 - 681/21 000/0

 6 مدرسه فرآیند شاخص موجود 3 30/2 - 70/0 - 409/20 000/0

 مطلوب  3 35/2 - 65/0 - 338/18 000/0

  7 مدرسه به تعلق موجود  3 62/2 - 38/0 - 397/9 000/0

 مطلوب  3 73/2 - 27/0 - 066/6 000/0

  8 آموزان دانش رشداعتقادي موجود  3 19/4 19/1 662/31 000/0

 مطلوب  3 31/4 31/1 228/36 000/0

  9 تحصیلی خودپنداري موجود  3 08/3 08/0 105/2 036/0

 مطلوب  3 18/3 18/0 375/4 000/0

  10 مدرسه به نسبت انگیزش موجود  3 81/2 - 19/0 - 926/4 000/0

 مطلوب  3 79/2 - 21/0 - 32/5 000/0

  11 نتایج و برونداد شاخص موجود  3 18/3 18/0 901/5 000/0

 مطلوب  3 25/3 25/0 832/7 000/0

  12 )فضا( فیزیکی امکانات هاي شاخص  3 75/2 - 25/0 - 515/10 000/0

  13 انسانی نیروي هاي شاخص  3 35/3 35/0 749/6 000/0

  14 اقتصادي هاي شاخص  3 78/2 - 22/0 - 084/2 038/0

  15 درونداد هاي شاخص  3 12/3 12/0 591/3 000/0
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  بحث و نتیجه گیري

  سوال اول

شناسایی ابعاد ومولفه هاي نابرابري هاي آموزشی ار دیـدگاه مـدیران آموزشـی    تحقیق حاضر به منظور 

بـا   انجام شد که نتـایج  مشهد به منظور ارائه مدل مدیریتی مطلوبشهر  آموزان مناطق آموزشی ودانش

توجه به سوال اول پژوهش یعنی مولفه ها، علل و ریشه هاي نابرابري آموزشـی نشـان داد ، چهـار بعـد     

 مایـه  وسـر  فرهنگـی  منابع والدین،ارزیابی تحصیلی وحساسیت خانواده ،حمایت زمینه خانوادگی (ساختار

ا  انظباطی،ارتبـاط  جو از آموزان دانش رسه(ادراكفرهنگی) ،فرآیند مد  مدرسـه)،درونداد(امکانات  کـادر  ـب

داد غیـر شـناختی(تعلق    )وعمرانـی  بودجـه ( انسانی،اقتصـادي  ،نیروي)فضا( وکالبدي فیزیکی ه  و بروـن  ـب

مدرسه) از علل و ریشه هـاي   به نسبت تحصیلی،انگیزش پنداره آموزان،خود دانش اعتقادي مدرسه،رشد

) ،بـرین و  2015ي آموزشی در مناطق آموزشی محسوب می شوند . این نتایج با تحقیقـات ؛نـش(  نابرابر

ــاران( ــان2010)، هــورن(2009همک ــت)1387( )،غالمی ــاخ ،کانس ــوي)1994( ومکنب ــکوه ،رض  ،اش

 )1996(،کـالیمنیوکراي )1982(ماجیو )،دي2010، هورن()1393(،سامري)1390(، مشایخ)1389(طاهري

  همسویی دارد . )1387(شریفی پاشا و پور ،معنوي)1393( خواه نگ، فره)2005(،هامرسلی

ـابرابري  هـاي  ومولفـه  ابعاد ضعیتمورد در تحقیق این در ارتباط با سوال دوم تحقیق نتایج همچنین و  ن

وضعیت شاخص زمینه خـانوادگی در منطقـه یـک بـا     آموزشی با توجه به نتایج تحلیل هاي اماري  هاي

سایر مناطق آموزشی نیز بوده که این نیزبیشتربا توجه به اینکـه والـدین در ایـن    )بهتر از 28/3میانگین (

د ،حساسـیت تحصـیلی و پیگیـري مـداوم           مناطق از وضـعیت اقتصـادي و اجتمـاعی بهتـري برخوردارـن

وضعیت تحصیلی فرزندان در مدارس ، وجود مراکـز علمـی ، آموزشـی وفرهنگـی متنـوع مـرتبط بـوده        

نیز متغیر زمینه خانوادگی بیشترین تاثیر را بر نابرابري اموزشی نیز داشـته وایـن    وباتوجه به نتایج بدست

  نیز توجه و اهتمام ویژه اي را در توجه به این متغیر نیز در سطح مناطق اموزشی نیز می طلبد .

ا توجـه بـه نتـایج      هاي نابرابري هاي ومولفه ابعاد ضعیتمورد در تحقیق این نتایج همچنین آموزشی ـب

)بهتر از سایر نـواحی نیـز   42/2وضعیت شاخص فرآیند نیزدر منطقه یک با میانگین (لیل هاي اماري تح

بوده که این نیز از ادراك دانش اموزان از جو انظباطی حاکم در مدارس ایـن منطقـه  وهمچنـین نحـوه     

ا وضـعیت     ـانوادگی  ارتباط دانش آموزان  با کادر وپرسنل مدرسه ناشی می شود، که عالوه براینکـه ـب خ

ت اجتمـاعی بـاال)     والدین آنها نیز مرتبط می باشد با وضعیت سکونت افراد (سکونت خانواده هاي بامنزـل

در این منطقه نسبت به سایر مناطق نیز مرتبط می باشد که در نحوه تربیت دانـش امـوزان وارتباطشـان    

  با دیگران  ومنجمله کادر مدرسه تاثیر گذار است .
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ا توجـه بـه نتـایج      هاي نابرابري هاي ومولفه ابعاد ضعیتمورد در حقیقت این نتایج همچنین آموزشی ـب

)بهتـر از سـایر نـواحی    31/3وضعیت شاخص برونداد نیزدر منطقه چهار با میـانگین ( تحلیل هاي اماري 

نیز بوده که این ازرشد اعتقادي دانش آموزان ،خودپنداره تحصـیلی ،انگیـزش وتعلـق آنـان بـه مدرسـه       

ه پـایین هسـتند و          ناشی می ش ا سـطح درامـد متوسـط و رو ـب ـانواده هـا ي ـب ود که با توجه به اینکه خ

همچنین و جود مراکز زیاد مذهبی نظیر مساجد و تکایا و هیات ها که بعضا توسط خود افراد شکل مـی  

د و بـا  گیرد .لذاوالدین وخانواده ها دراین منطقه توجه زیادي به انجام امور اعتقادي و فرایض دینی دارنـ 

توجه به وضعیت معیشت (متوسط و روبه پایین)تنها را موفقیـت در زنـدگی  را تحصـیل در مدرسـه نیـز      

می دانند لذا در بین دانش آموزان این منطقه رشد اعتقادي ،تعلـق و انگیـزش تحصـیلی و همچنـین از     

  خود پنداره تحصیلی باالتري نیز وجود دارد .    

آموزشی با توجه به نتایج تحلیل هـاي   هاي نابرابري هاي ومولفه بعادا ضعیتمورد در تحقیق این نتایج

وضعیت شاخص درونداد نشان داد که این شاخص با توجه به نتایج تحلیـل امـاري تـی در مـورد     اماري 

اقتصـادي   هاي )شاخص35/3انسانی ( نیروي هاي )شاخص75/2()فضا( فیزیکی امکانات هاي شاخص

ودن    )، شاخص نیروي انسانی ا78/2( ا مهـم ـب ز نظر مدیران در سطح باالتري بوده که این با توجه به ـب

تحصیالت در نزد پرسنل آموزشی مناطق آموزشی و و تالشی که در این رابطه مـی کردنـد وهمچنـین    

توجه مدیران به برگزاري دوره هاي آموزشی جهت ارتقاي توانمندي منابع انسـانی  و تفکیـک وتقسـیم    

ا تحقیقـات       صحیح منابع انسانی ازل حاظ تحصیالت در مناطق آموزشی مرتبط مـی باشـد . ایـن نتـایج ـب

ــنی ( ــات (1392؛حسـ ــاران(1381)،بیـ ــادري وهمکـ ــژاد (1384)،ـن ــکندري نـ ــولز 1382)اسـ )،ویگـن

  ) همسویی دارد .2010)،کولی (2015)کلمن(2009)،برین وهمکاران(2010ومسیج(

ره تی و همچنین نتایج برازش مدل پـژوهش کـه   ودر ارتباط با سوال سوم تحقیق ،با توجه به مقدار آما

) بیان شده ،ضریب مسیر بین نابرابري آموزش و شاخص زمینـه خـانوادگی ، فراینـد    7در جدول شماره (

)اسـت کـه نشـان دهنـده ایـن      75/0)و(84/0)،(69/0)،(93/0مدرسه ،برونداد نتایج و درونداد به ترتیب (

ابرابري تـاثیر     معنادار است و می05/0است که در سطح خطاي  توان بیان کرد که این شاخص ها بـر ـن

  مثبت ومعنا داري نیز دارند .  

ر           ا تاکیـد ـب همچنین در ارتباط با سوال چهارم تحقیق بـراي ازمـون بـرازش مـدل نظـري تحقیـق ، ـب

) می توان به برازش مدل تدوین شـده از یـک سـو وداده    8شاخص هاي نیکویی برازش (جدول شماره 

ز سوي دیگر تاکید داشت .بنابراین انطباق مطلوبی بین مدل به تصویر درامـده یـا مـدل    اا ي تحقیق  ه

ساختاري شده با داده هاي تجربی فراهم گردید ه اسـت .و بـا تاکیـد بـر معـادالت سـاختاري ، الگـوي        

 شـاخص  "و متغیرهـاي مسـتقل    " آموزشـی  هاي نابرابري "متغیر وابسته مناسبی در زمینه رابطه بین 
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طراحـی   "درونـداد   هـاي  و نتایج ، شـاخص  مدرسه ، شاخص برونداد فرآیند خانوادگی ، شاخص زمینه

ه شـاخص      ا توجـه ـب گردید .برازش مطلوبیت معرف الگویابی معادالت ساختاري است مدل ارائه شده ـب

راي     هاي نیکوي برازش مدل  از برازش کاملی برخوردار بوده اسـت .همچنـین    ضـرایب تعـین مـدل ـب

 هـاي  نتـایج و شـاخص   و برونـداد  مدرسه، شـاخص  فرآیند خانوادگی، شاخص زمینه شاخصمتغیرهاي 

می باشد که همه ي این مقـادیر تقریبـا بـه عـدد      54/0و  61/0، 53/0، 64/0درونداد به ترتیب برابر با 

رازش کـاف   شده ارائه مدیریتیمدل یک نزدیک می باشد لذا می توان گفت، بطور کلی  برخـوردار   یاز ـب

  .باشد می توجهی قابل سطح مدل در تناسب و درجه است

با توجه به اینکه پاسخ سواالت پژوهش نشان داد که بین بر اساس نتایج پژوهش پیشنهاد می شود :

مناطق اموزشی شهر مشهدنابرابري وجود دارد لذا متناسب با رتبه مناطق از نظر برخورداري از شاخص 

پرورشی و عمرانی و  ،تخصیص بهینه بودجه هاي آموزشی هاي مختلف نابرابري هاي آموزشی و نیز

جاري با توجه به رتبه منطقه پیشنهاد می گردد. یعنی توسعه شاخص هاي آموزشی به صورت همگن 

در مناطق و توجه بیشتر به مناطق محروم . در نظریه هاي عدالت تنها نوع نابرابري که مقبول است 

  روم می باشد.                                                                     نابرابري در توجه بیشتر به مناطق مح

با توجه به اینکه نتایج تحقیق نشانگر وجود نابرابري هاي آموزشی در بین دانش آموزان متعلق به 

تخصیص  ،اقتصادي مختلف می باشد لذا افزایش سهم دولت در آموزش و پرورش –طبقات اجتماعی 

استفاده از بخش خصوصی و  ،بارات بیشتر، ارائه یارانه هاي آموزشی براي طبقات پایین اجتماع اعت

بستر سازي توانایی مدارس در کسب درآمد از درون  ،تالش در جهت  جذب کمک هاي مردمی

مدرسه مثال فروش کارهاي هنري دانش آموزان و  استفاده از رهبران آموزشی اثربخش توصیه می 

گذاران وبرنامه ریزان آموزشی توجه بیشتري به مناطق محروم ومتغیر هاي تاثیر گذار  سیاستشود.

نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه و تحلیل مسیر ومهمتر بر نابرابري مناطق آموزشی مبذول نمایند .

نشان داد که شاخص زمینه خانوادگی  بیشترین تاثیر مستقیم را بر نابرابري هاي آموزشی مناطق 

ی شهر مشهد  داراست که در این راستا پیشنهادات زیر براي افزایش مشارکت وحمایت والدین   آموزش

  ارائه می شود:

برگزاري دوره هاي آموزش جهت ایجاد ارتباط موثر بین والدین و مدیران ومعلمان مـدارس در منـاطق   

ا انظبــاط دانــش در ارتبــاط بــوالــدین افــزایش اعتمــاد و تعامــل میــان معلمــان، مــدیران و  آموزشــی .

مشــارکت والــدین وگــروه هادرمــدیریت مدرســه و ایجــاد فضــا بــراي مــدیریت مشــارکتی در   ،آموزان

مکانیسم هاي بازخورد ومطلع شدن ازوضعیت دانش آموزان در مدرسه وپیگیـري  ،فراهم نمودن مدارس.

  تحصیلی انها.



 147....یودانش آموزان مناطق آموزش یآموزش یرانمد یدگاهار د یآموزش يها ينابرابر يابعاد ومولفه ها ییشناسا

 

  منابع 

 مـرزي  منـاطق  درمـدارس  اي منطقـه  ونابرابري هـاي  آموزشی فرصت هاي .)1386(.آهنجیان، محمدرضا

 .44-27 ، 3،اهواز شهیدچمران دانشگاه وروانشناسی تربیتی علوم مجله.  رضوي خراسان ان است وغیرمرزي

اي ). نابرابري هاي آموزشی و نابرابري هاي فضـایی در بعـد قـومی و منطقـه    1386(.اسماعیل سرخ، جعفر 

. 23فصلنامۀ تعلیم و تربیـت.  . 1380ـ   81ربی در سال تحصیلی غ(مطالعۀ موردي دورة ابتدایی استان آذربایجان

20-37. 

روشهاي تحقیق در علوم رفتاري. تهـران : انتشـارات   ).1383بازرگان ،عباس ،سرمد ، زهره، حجازي ، الهه.(

 اگاه.  

هـاي  هاي مؤثر برآن در دانش آموزان دبیرسـتان ). بررسی احساس عدالت و مؤلفه1391تجاسب، کامیاب .(

  دانشگاه ارومیه،ارومیه ،ایران .). رساله چاپ نشده دکتريمومی شهر تهران.  (ع

یافتگی و محرومیت مناطق آموزش و توسعه ۀسنجشدرج ).1390موسوي، میرنجف و حسنی، محمد (

  . دانشگاه ارومیه.گزارش نهایی طرح تحقیقاتی. غربیپرورش استان آذربایجان

) .بررسـی  1392زاده گـان ،میـر محمد،موسـوي ،میـر نجـف. (      حسنی ،محمد ،سامري ،مریم ،سید عبـاس 

نشـریه زن در  نابرابري در آموزش وپرورش دانش آموزان دختر وپسر مقطع متوسـطه اسـتان آذربایجـان غربـی.    

 .315-332. 3توسعه وسیاست 

 ةدور میزان نابرابري آموزشی بین مناطق آموزشی اسـتان گـیالن در   ۀمقایس  .)1371(.، افراسیاب علیمرادي

 عالمـه  دانشگاه). ارشد کارشناسی نشده چاپ نامه پایان(1370ـ  71و  1366ـ   67هاي تحصیلی سال ۀمتوسط

  .تهران طباطبایی،
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 سـال  در کشـور  هاي استان بین آموزشی هاي فرصت به دستیابی نابرابري بررسی). 1365( هادي محمدي،

 .45-30 ،4تربیت و تعلیم فصلنامۀ. 1365 ـ 66 تحصیلی

پایدار در عصر ظهور، فصلنامه علمی پژوهشی اقتصاداسالمی،  درآمدي بر توسعه )1388(، سعیدفالحی

  .20تهران، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی، سال پنجم ، ش

ـ  1390قاسمی اردهایی، علی، حیدرآبادي، ابولقاسم و رستمی، نیر( ابرابري فرصـت  )، زمینه هاي خـانوادگی ن

آمـوزش   جامعـه شناسـی   فصـلنامه  هاي آموزشی: مطالعه موردي دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهر اهر، 

 .140 -125 . 1وپرورش.
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