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ايهايمنطقهآموزشيونابرابريهايفرصت

درمدارسمناطقمرزيوغيرمرزياستانخراسانرضوي


 

 محمدرضا آهنچيان

 
 چکيده

هاي آموزشی است. در  بندي انواع نابرابر هاي اساسی براي طبقه منطقه محل زيست، يكی از شاخص
اش محدود  هاي محل زندگی يل ويژگیآموزش و پرورش به دل مندي فرد از  اين نوع نابرابري، بهره

شود. چون کنترل اين ويژگی ها، به وسيله افراد امكان پذير نيست، حق آنها براي دريافت آموزش  می
هاي  گيرد. شواهد موجود دربارة نابرابر هاي بيرونی قرار می الشعاع تهديدها و فرصت برابر، تحت

آيد. اين  شمار میاز جمله در ايران به  آموزشیهاي  هاي جدي نظام اي آموزش، يكی از چالش منطقه
هاي حاصل از پژوهشی پيمايشی درباره برابري  مقاله با محور قراردادن اين نوع نابرابري، يافته

نمايد.  هاي آموزشی در مناطق مرزي )محروم( و غيرمرزي )غيرمحروم( را به اختصار ارايه می فرصت
شهر منطقه غيرمرزي  2مدرسه در  89نطقه مرزي و شهر م 8مدرسه در  45پژوهش ياد شده در 

هاي حاصل از جستجو در مدارك، مشاهده، و دو فرم  انجام گرفت، و با تحليل يافته رضويخراسان 
داد،  هاي ظاهري ميان مناطق مقايسه شده، در سه عنصر درون پرسشنامه به اين نتيجه رسيد که فرصت

 ی نابرابري بحرانی نيست. دهنده نوع فرايند و توليدات مدارس نشان
 

اي، مناطق محروم )مرزي(، مناطق  هاي آموزشی، نابرابري منطقه فرصت كليدواژگان:
 غيرمحروم )غيرمرزي(

 
 
 

 

                                                 

  شناسی دانشگاه فردوسی دانشكده علوم تربيتی و روان استاديار، ahanchi8@um.ac.ir 
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 مقدمه
 6«آموزش کيفی براي همه»مسئله بسط 

هاي اصلی آموزش و پرورش به  جزو چالش

آيد. برخورداري يكسان همگان از  می شمار

دن شانس برابر هر بو دارا   آموزش به معنی

فرد در درون نظام آموزشی براي دسترسی به 

آموزش کيفی است. اما اين امر، لزوماً موکول 

به توزيع منابع، به کارگماري نيروهاي انسانی 

 و تهيه مواد آموزشی مربوط متناسب

اي از عوامل  شود، بلكه مجموعه پيچيده نمی

درونی و بيرونی نظام آموزشگاهی بايد در 

زن به خلق اين شرايط ی هماهنگ و متواترکيب

 اقدام کنند.

هاي آموزشی در  نظام ترديد دربارة توان

ايجاد تغييرات اساسی براي کاستن از 

 در حالی است که نياز 2اي هاي منطقه نابرابري

در  کودکان نواحی دور دست يا کودکان

حاشيه، به آموزش و پرورش و مخصوصاً 

ت. شواهد هاي کيفی بسيار جدي اس آموزش

دهد  می زيادي در دست است که نشان

وضعيت عمومی مدارس مناطق روستايی و 

دور افتاده براي يك يادگيري مناسب، چندان 

(. 6879 ،مطلوب نيست )براي مثال: معروفی

                                                 
1-  Qualitative Education For All 

(QEFA) 

2-  regional disparity 

امكانات ضعيف، منابع انسانی آموزش نديده 

آموزان  يا کم تجربه، معلمان و دانش

م تفاوت، عدم وجود هماهنگی الز بی

بخشی و استفاده از  بخشی و بين درون

هاي کهنة آموزشی از جمله مشكالت  روش

شود که  می اساسی در اين راه هستند. فرض

به هاي  زمينه، حتی آموزشهاي  محروميت

کند. به  می نتيجه و کم اثر روز و پيشرفته را بی

ال اصلی اين نيست که ؤهمين دليل ديگر س

ارد، بلكه آيا آموزش در فقرزدايی نقش د»

ال اين است که چه نوع آموزشی، در چه ؤس

حالتی و متناسب با چه نوع بافت فرهنگی، 

اجتماعی، اقتصادي براي ايجاد تغييرات مثبت 

)يونسكو، « به سوي فقرزدايی مؤثر است؟

6879 ،9 .) 

در چنين وضعيتی منطقی است اگر 

اي در شبكه  هاي منطقه تحليل پديده نابرابري

عوامل گوناگون که بسياري از  اي از پيچيده

آنها خارج از دامنه نفوذ مدرسه است، 

هاي  صورت گيرد. در اين شبكه ارايه علت

بندي آنها  روشن نابرابري يا حتی اولويت

بندي  ها و رتبه دشوار خواهد بود. اين علت

ديگر و حتی در يك   اي به منطقه آنها از منطقه

کند.  میمنطقه از زمانی به زمان ديگر تغيير 

نگري، داوري درباره  به استناد اين واقع

هاي پژوهشی که گاه عملكرد  بسياري از يافته
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هاي آموزشی در راه ايجاد برابري را  نظام

کنند،  مؤثر و گاه ناکارآمد اعالم می

 پذيرتر خواهد بود.  امكان

زدن به اقدامات ترميمی يا جبرانی   دست

منابع از طريق توسعه فضاي آموزشی، تزريق 

مالی اضافی، و تأمين نيروي انسانی مطابق با 

استانداردها براي مبارزه با چنين نابرابري 

چنين اقداماتی حداکثر به ايجاد  ،کافی نيست

توازن نسبی در نرخ ظاهري کارايی درونی 

. اين پژوهش که براي بررسی 6انجامد می

هاي آموزشی در مناطق  برابري فرصت

غيرمرزي استان  /مرزي، غيرمحروم محروم/

خراسان رضوي انجام شده است، عملكرد 

رسمی نظام آموزشی و قدرت نفوذ آن بر 

شرايط برخورداري و عدم برخورداري را 

 دهد. می مورد بررسی قرار

 

 مباني نظري و پيشينه پژوهش
موجود درباره نفوذ آموزش و هاي  ديدگاه

 محيطی، به نفعپرورش در اصالح شرايط 

برابر به دو دسته قابل  ورشيك آموزش و پر

                                                 

نقطة  6960هاي مطالعه کلمن در دهه  يافته .6

عزيمت تحليل نابرابري بر اساس فقر منابع 

 دروندادي نظام آموزشگاهی به شبكه فقر

(poorness net ) .آن سوي مرزهاي مدرسه است 

درباره ها تقسيم است. به عبارت ديگر ديدگاه

اي بر نتايج تحصيلی با  فرامدرسه هاياثر

 2يكديگر يكسان نيست. کارنوي و لوين

زمينه  معتقدند که مدارس، کارگزار (6867)

اجتماعی، اقتصادي و سياسی کالن خود 

ها از لحاظ  اي که خانواده هستند. در جامعه

اقتصادي و پايگاه اجتماعی  – يط رفاهیشرا

نابرابر هستند، مدارس در عمل قادر به 

پيشگامی در ايجاد برابري نخواهند بود. در 

چنين مواردي توان مدرسه در دگرگونی 

ال است. به عبارت ؤروابط موجود زير س

سازي نتايج آموزش  ديگر حتی با يكسان

هاي اجتماعی و  توان به کاهش فاصله نمی

يع ثروت پرداخت. افرادي که در مناطق توز

کنند اغلب فاقد توانايی و  محروم زندگی می

هاي  در ساخت  هاي کافی براي زيست مهارت

اجتماعی شهرها و مخصوصاً کالن  -بومی

ظرفيت توسعه سرمايه  ،شهرها هستند

و شرايط الزم  ،اجتماعی آنها محدود است

براي همگامی با تغييرات سريع و مؤثر را 

دارند. فقر اطالعات در شبكه ارتباطات ن

مناطق دور افتاده و روستايی دسترسی به 

کند. ساکنان  هاي رشد را محدود می فرصت

اين مناطق به طور کلی در نوعی انزواي 

                                                 
2-  Carnoy, & Levin 
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فيزيكی و بيش از آن انزواي فرهنگی به سر 

برند به نحوي که افزايش توان غلبة آنها  می

ارس، بر شبكه فقر، به کمك حضور در مد

مورد ترديد است. اين نگاه بدبينانه تا آنجا 

هاي  يابد که کارنوي حتی آموزش ادامه می

انفرادي که براي جبران کمبودهاي طبقات 

اقتصادي ترتيب داده  – پايين اجتماعی

تثبيت مشاغل و "شود را در عمل براي  می

تر براي فقرا تفسير  هاي اجتماعی پست نقش

(. از سوي 6867 )کارنوي و لوين، "کند می

نظران چون برزينكا،  اي صاحب ديگر پاره

اثر  معتقدند که نبايد 6شيفلبين، و هينمن

کم گرفت به نحوي که  مدرسه را دست

اي، از متغيرهاي خانوادگی  متغيرهاي مدرسه

. شايد بتوان داشته باشندتري  نقش نسبتاً مهم

تري  نظر کرانباخ را ديدگاه بينابينی و متعادل

توانند از خوب  به نظر او شرايط نمی دانست.

 ،تا بد و از غنی تا ضعيف مرتب شوند

محيطی که بسيار محرك است و رشد دلخواه 

نمايد  آموزان فراهم می را براي بعضی دانش

ها مناسب نباشد. به  ممكن است براي بعضی

عبارت ديگر شرايط محيطی به دليل چند 

خواه بودن، با هم فرق دارند، و نوع دل  بعدي

آن با توجه به هر بعد، بستگی به وضع فرد 

                                                 
1-  Brezinka, Schiefelbein, & Heyneman 

در آن لحظه از زمان دارد )هانت و سوليوان، 

6867.) 

بسياري تحقيقات انجام شده در داخل 

کشور از وجود نابرابري بين مناطق حكايت 

هاي  يافته 6860کنند. براي نمونه در دهة  می

ريزي آموزش متوسطه اداره کل  کميته برنامه

نوروزي  ،(6868رش اصفهان )آموزش و پرو

در  ،( در استان مازندران6865و همكاران )

( 6874نتايج تحقيقات کليدري ) 6870دهة 

( در استان 6874کرمی ) ،در استان خراسان

 ،( در استان تهران6878برمر ) ،ايالم

 ،( در استان گيالن6878خدابخش )

 ،( در استان کردستان6872سر ) اسماعيل

 ،ر استان آذربايجان غربی( د6874عبدالهی )

( در استان اردبيل، فقيهی 6877ثمري )

( در 6878رفيعی ) ،( در استان مرکزي6878)

( در استان 6874پور ) ولی ،استان کرمان

تحقيقات  6880آذربايجان شرقی، و در دهه 

( در استان سيستان و 6882زاده سرابندي ) نبی

( در مناطق شمال و 6886جاللی ) ،بلوچستان

( در استان 6886سرخ ) ،وب شهر تهرانجن

آذربايجان غربی وجود نابرابري ميان مناطق، 

دهند.  هاي کشور را نشان می شهرها و استان

( در پژوهش خود 6882) زاده سرابندي نبی

گيرد که ميانگين پوشش تحصيلی  نتيجه می

گانه، نرخ  آموزان دختر و پسر مقاطع سه دانش
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راهنمايی و از گذر تحصيلی از ابتدايی به 

راهنمايی به متوسطه، در استان سيستان و 

 .تر است بلوچستان از ميانگين کشوري پايين

در نتيجه پژوهش خود  (6879معروفی )

کند که مناطق شهري به نسبت  اعالم می

هاي  مناطق روستايی استان کردستان از اندازه

نام، نرخ  هاي نرخ ثبت تري در شاخص مناسب

از   ري متوازن دو جنسيتدا گذر، و برخور

آموزش برخوردارند، به عالوه بر اساس نرخ 

پوشش تحصيلی، توزيع نيروي انسانی، 

آموز به معلم، سطح مدرك  نسبت دانش

تحصيلی دبيران، منابع کالبدي مثل تعداد 

هاي کارايی  هاي داير، و شاخص کالس

شود. سرخ  اي مشاهده می هاي منطقه نابرابري

خود به اين نتيجه دست ( در تحقيق 6886)

يافت که در هيچ يك از مناطق استان 

مختلف هاي آذربايجان غربی، گروه

التعليم متناسب با سهم جمعيتی خود و به  الزم

آموزشی دوره هاي  طور مساوي به فرصت

اند، به نحوي که  ابتدايی دسترسی نداشته

التعليمان مناطق شهري بيش از مناطق  الزم

آموزشی دسترسی ي ها روستايی به فرصت

( در يك پژوهش 6876)  اند. حبيب داشته

منطقه آموزشی  600ملی، وجود نابرابري در 

 .کند استان کشور را اعالم می 26و 

بر  منطقه زندگیثير أتبا فرض 

 آموزش و پرورش هاي آموزش، آيا فرصت

غلبه  محل زندگیهاي  تواند بر محروميت می

حاضر  ؟ همان طور که گفته شد، تحقيقکند

در ها  ثير آموزش و پرورش بر وضع فرصتأت

غيرمحروم را مورد بررسی  -دو منطقه محروم

انتخاب مناطق مرزي و  قرار داده است.

ه غيرمرزي استان خراسان به عنوان يك نمون

 – سياسی ( اهميت6قابل بررسی، به دليل )

هايی  ( وجود نشانه2امنيتی اين مناطق، )

صادي، فرهنگی و هاي اقت حاکی از نارسايی

( وجود نسبت 8اجتماعی مناطق مرزي، )

هاي مذهبی و مهاجرين  قابل توجهی از اقليت

در بافت جمعيتی مناطق مرزي صورت 

، چهار جلوه 6پذيرفت. با مراجعه به نظر فارل

سه مورد از در نظر گرفته شد. براي برابري 

دسترسی، برابري در ادامه برابري در آنها 

است که به  در نتايج آنی آموزش، و برابري

. شود می فرد مربوط مدرسه و دوران تحصيل

چهارمين مورد، برابري بروندادها است که به 

مرتبط است.  اجتماعی فرد – موقعيت زيستی

اين برابري در طول زندگی بر درآمد، شغل، 

گذارد  هاي قدرت اثر می و دسترسی به پايگاه

(. آمارهاي مبنی بر وجود 6994)فارل، 

                                                 
1-  Farell 
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تداوم و حتی  از نشاناي  هاي منطقه نابرابري

ها در داخل کشور  گاهی افزايش نابرابري

نيافتگی   دارد. براي مثال درجه توسعه

ترين استان کشور )سيستان و  آموزشی محروم

ترين استان  % و برخوردار95بلوچستان( 

 6870هاي  %، در فاصله سال22کشور )يزد( 

تر افزايش يافته است )دف 6878تا 

 (.6886،  المللی ي علمی بين ها همكاري

 22زمانی  دهبه استناد پيشينه، در يك باز

ساله و توسط پژوهشگرانی از ميان اعضاي 

ت علمی دانشگاهها، کارشناسان و أهي

مدرسان آموزش و پرورش، کارشناسان 

ريزي و دانشجويان  سازمان مديريت و برنامه

 هاي تحصيالت تكميلی، پژوهش حاضر دوره

هاي  اي در فرصت هاي منطقه وجود تفاوت

آموزشی مناطق مرزي و غيرمرزي استان 

رضوي را به عنوان يك پيش فرض  خراسان

 پردازي خود قرار داد. پذيرفت و مبناي فرضيه

آموزشی در هاي  فرضيه پژوهش. فرصت

دو منطقه محروم/مرزي و غير محروم/غير 

تفاوت رضوي با يكديگر مرزي خراسان 

ر اساس اين فرضيه، چهار فرضيه دارد. ب

فرعی براي پژوهش تنظيم شد که ناظر بر 

نابرابري در دروندادها، عوامل فرايندي، 

 ها، و عوامل برون سيستمی است.برونداد
 

 شروش پژوه
پژوهش به روش پيمايشی مقطعی انجام 

 شد.
 

 گيري جامعه و روش نمونه
مدرسه در منطقه  45نمونه آماري شامل 

مرزي و در  مدرسه در منطقه غير 89مرزي و 

مدرسه است. حجم نمونه براي  84مجموع 

دو گروه نمونه در شرايطی که معيار جامعه 

نامعلوم است بر اساس فرمول متناسب براي 

يك آزمون دو سويه تعيين گرديد )شيولسون، 

مدرسه  88مدرسه،  84(. از مجموع 6866

 25شهري(،  28روستايی،  60ابتدايی )

شهري(  68روستايی و  7اهنمايی )مدرسه ر

 66روستايی و  5مدرسه متوسطه ) 26و 

شهري( هستند که بر اساس انتخاب تصادفی 

حجم  اي انتخاب شدند. و به روش طبقه

% از کل 58نمونه در منطقه مرزي شامل 

شهر خواف، سرخس،  8مدارس نمونه از 

% کل 47درگز و در منطقه غيرمرزي شامل 

شمر و مشهد است. براي شهر کا 2مدارس از 

ها از سه روش پرسشنامه،  آوري داده جمع

استفاده شد. مراجعه به مدارك و مشاهده 

هاي مشاهده، با استفاده  ها و معيار پرسشنامه

شاخص به  66ها طراحی شدند.  از شاخص
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استناد مآخذ وزارت کشور، سازمان مديريت 

ريزي سابق، و وزارت آموزش و  و برنامه

ن شد و مبناي تهيه ابزار و پرورش تعيي

 منابع چونطراحی سئواالت پژوهش گرديد. 

هستند که در  اتآمار و مشاهدها  داده

گيري يكسان است، اعتبار  نهايت اندازه بی

شوند. روايی ابزار نيز که  می ييدأتها  پرسشنامه

هدف سنجش ميزان واقعی خصيصه را 

کند، از طريق روايی محتوا و با  می تعقيب

عه به نظر کارشناسان مربوطه در آموزش مراج

و پرورش و مديران آموزشی با سابقه بررسی 

 شد. 
 

 ها روش تحليل داده
افزارهاي  با استفاده از آخرين نرمها  داده

داري تفاوت بين  موجود براي تعيين معنی

، تحليل واريانس tها به کمك آزمون  ميانگين

( LSDتعقيبی )  يك طرفه و اجراي آزمون

 ليل آماري شدند.تح

 ها یافته

تحقيق بر اساس چهار هاي  مهمترين يافته

 فرضيه فرعی تحقيق عبارتند از: 

 

 دادها. درون3

 . منابع انساني3 -3

شی به غيرآموزشی، نسبت  در آموز نسبت کا

آموز به نيروي غيرآموزشی، و توزيع  دانش

معلمان بر اساس سابقة کار، در دو منطقه به 

دار دارند.  تفاوت معنی سود مناطق مرزي

ميانگين نسبت کادر آموزشی به  ،براي مثال

عضو  5غيرآموزشی در مدارس مناطق مرزي 

آموزشی در مقابل يك عضو غيرآموزشی و 

در مقابل يك است.  62براي مناطق غيرمرزي 

تفاوت بين مناطق داري  براي تعيين معنی

 6در جدول  tآزمون  غيرمرزي، نتايج -مرزي

 ه است. ارايه شد

 اساس تحليل، فرض صفر رد بر

 

 در مناطق مرزي و غيرمرزي نسبت کادر آموزشی به غيرآموزشی.  6جدول 

 ميانگين فراواني منطقه
انحراف 

 معيار
خطاي معيار 

 F P t P ميانگين

 66/6 69/8 97/66 29 غيرمرزي
52/28 000/0 97/8 000/0 

 76/0 68/4 97/4 48 مرزي
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 در مناطق مرزي و غيرمرزي آموز به معلم نسبت دانش مقايسه.  2جدول 

 ميانگين فراواني منطقه
انحراف 

 معيار
خطاي معيار 

 F P t P ميانگين

 6/6 62/6 66/65 86 غيرمرزي
976/0 827/0 88/6- 064/0 

 06/6 85/7 58/68 48 مرزي

 

 زيارس در مناطق مرزي و غيرمرمد انميزان تحصيالت مديرمقايسه   .8 جدول

 ميانگين فراواني منطقه
انحراف 

 معيار
خطاي معيار 

 F P t P ميانگين

 27/0 70/6 25/64 40 غيرمرزي
006/6 869/0 06/6 988/0 

 28/0 66/6 24/64 49 مرزي

 

غيرمرزي  -يعنی بين دو منطقه مرزيشود  می

دار در نسبت کادر آموزشی به  تفاوت معنی

ن و شود. ميانگي غيرآموزشی مشاهده می

دهد که اين نسبت در  انحراف معيار نشان می

تري دارد و  مناطق مرزي وضعيت مطلوب

اختالف آن بين مدارس اين منطقه کمتر 

 ها يعنی نسبت است. در بقيه شاخص

آموز به معلم و نسبت معلمان غيربومی  دانش

داري مشاهده  به کل معلمان تفاوت معنی

نسبت  2جدول  ،شود. براي مثال نمی

آموز به معلم را در دو منطقه نشان  دانش

 دهد. می

کند.  نمی تحليل آماري فرض صفر را رد

 غيرمرزي در اين نسبت  -بين دو منطقه مرزي
 

 شود.  نمی مشاهدهداري  تفاوت معنی

به دليل نقش کليدي مدير مدرسه در 

آموزش و پرورش ميزان هاي  پيشبرد هدف

تحصيالت مدير، سابقه کار آموزشی، سابقه 

تناسب رشته تحصيلی با  ،کار مديريتی

بودن مدير مدرسه بررسی   مديريت، و بومی

بين دو داري  تفاوت معنی tشد. نتايج آزمون 

با در نظر  ،دهد. براي مثال نمی منطقه را نشان

فوق  64براي مدرك ديپلم،  62گرفتن نمره 

 20فوق ليسانس و  68ليسانس،  66ديپلم، 

 نشان 8جدول  طبق t، نتايج آزمون يدکتر

بين دو منطقه از داري  دهد که تفاوت معنی می

نظر ميزان تحصيالت مديران مدارس وجود 

 ندارد. 



 اي ... هاي منطقه هاي آموزشي و نابرابري فرصت

 

03 

 . بودجه و منابع مالي3 -8

هاي مورد مطالعه در اين متغير  شاخص

آموزي در سال  عبارتند از: سرانه کل دانش

آموزي در  سرانه کل دانش ،اجراي تحقيق

نسبت سرانه کل  ،سال پيش از اجراي تحقيق

هاي  ميزان کمك ،آموزي بين دو سال دانش

ها  مالی ساير منابع به مدرسه و توزيع هزينه

يك از  هاي بودجه مدرسه. در هيچ در رديف

داري مشاهده  تفاوت معنیها  اين شاخص

 4در جدول  tنتايج آزمون  ،نشد. براي مثال

دهد که به رغم باالتر بودن مبلغ  می نشان

هزار ريال  6622ناطق غيرمرزي )سرانه در م

هزار ريال(، بين دو منطقه در  942در مقابل 

آموزي، تفاوت  ميانگين سرانه دانش

 وجود ندارد. داري  معنی

 

 . پوشش تحصيلي3

دهد که نرخ  مقايسه اين شاخص نشان می

 پوشش تحصيلی ظاهري به جز مقطع ابتدايی،

باالتر  در دو مقطع ديگر در مناطق غيرمرزي

فرصت  ،منطقه مرزي است. همچنين از

% و 87دسترسی به آموزش در منطقه مرزي 

 5% است. جدول 99در منطقه غيرمرزي 

 نتايج اين مقايسه بر اساس تقسيم تعداد

آموزان يك دوره تحصيلی بر جمعيت  دانش

در صد را نشان  التعليم آن دوره ضرب الزم

 دهد.  می
 

 مناطق مرزي و غيرمرزي آموزي در مدارس ميانگين سرانه دانشمقايسه   .4 جدول

 ميانگين فراواني منطقه
انحراف 

 معيار
خطاي معيار 

 F P t P ميانگين

 4/466 2428 6622 86 غيرمرزي
406/4 04/0 8/6 206/0 

 8/285 6862 942 27 مرزي
 

 در مقاطع سه گانه مناطق آموزشی نرخ پوشش تحصيلی ظاهري  .5 جدول
 منطقه-شهرستان

 سرخس درگز خواف عمقط
منطقه 
 مرزي

 مشهد كاشمر
منطقه 

 غيرمرزي

 87 600 78 97 605 84 606 ابتدايی

 86 600 72 78 80 86 68 راهنمايی

 75 88 66 54 56 7 45 متوسطه
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 ا. فض3 -3

آموز به فضاي  به جز نسبت دانش

آموزشی به سود منطقه مرزي، در ساير 

ري دا مطالعه تفاوت معنیهاي مورد  شاخص

عبارتند از: ها  شد. اين شاخصمشاهده ن

آموزشی  آموز به فضاي غير نسبت دانش

 ،ميانگين مدارس چند نوبتی ،مدرسه

هاي زيرساختی و موقعيت و ظاهر  ويژگی

تر شامل  شاخص جزئی 62مدرسه که در 

وضعيت سرويس بهداشتی و وضعيت 

 کفپوش مدرسه بررسی شدند. 
 

 ت و منابع مادي . امکانا3 -3

 هاي آموزشی و ساير امكانات رسانه

وسايل  ،تابلوي کالس ،جانبی )دستگاه تكثير

 ،مجالت علمی ،وسايل بهداشتی ،ورزشی

و کتابخانه( در منطقه غيرمرزي به  ،روزنامه

جز در مورد وسايل بهداشتی، وضعيت بهتري 

 از منطقه مرزي دارد. 
 

 دفراین. 8

. ساخت هرم جنسيتي جمعيت 3-8

 آموزي دانش

مرزي،  ه جز در مقطع متوسطه منطقه غيرب

مقاطع تحصيلی ترکيب  – در بقيه پايه

آموزان پسر  آموزي به نفع دانش نشجمعيت دا

 است.

 

 . ميانگين زمان آموزش8-8

از لحاظ ميانگين ساعات هفتگی آموزش، 

 شود. تفاوتی بين دو منطقه مشاهده نمی

 

 اي . مناسبات درون مدرسه0-8

معلم  – آموز دانش یاطارتبهاي  در زمينه

ميزان همكاري  ،بر حول موضوعات درسی

آموز  دانش – آموز معلم و دانش – آموز دانش

ميزان مناسبات  ،برنامه  هاي فوق در فعاليت

ميزان همكاري  ،اي مدير در امور حرفه – معلم

دار به سود  اي بين معلمان، تفاوت معنی حرفه

شود. در ساير  منطقه غيرمرزي ديده می

ها يعنی ميزان ارتباط مسئوالن  شاخص

و ميزان  ،آموزان دانش – اجرايی مدرسه

داري  آموز تفاوت معنی دانش – مناسبات معلم

ميانگين  ،شود. براي مثال مشاهده نمی

هاي  آموز در فعاليت دانش -مناسبات معلم

مشخص شده است.  6فوق برنامه در جدول 

 بين دو منطقه، از لحاظ tبر اساس آزمون 

آموز در  دانش -وجود مناسبات معلم

خارج از کالس، تفاوت هاي  فعاليت

  وجود ندارد. يعنی فرض صفر ردداري  معنی
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 در مناطق مرزي و غيرمرزي فوق برنامههاي  آموز در فعاليت دانش -مناسبات معلممقايسه   .6 جدول

 ميانگين فراواني منطقه
انحراف 

 معيار
خطاي معيار 

 F P t P ميانگين

 084/0 504/0 444/0 86 غيرمرزي
558/0 457/0 4/0 692/0 

 074/0 495/0 400/0 45 مرزي
 

مدرسه را در مناطق مرزي و غيرمرزي آموزانی که طی سال تحصيلی  دانشمقايسه تعداد   .7 جدول

 اند ترك کرده

 ميانگين فراواني منطقه
انحراف 

 معيار

خطاي معيار 

 ميانگين
F P t P 

 906/4 24/80 05/64 88 غيرمرزي
684/66 006/0 67/2 086/0 

 %678 64/4 29/8 47 مرزي

 

 شود. می

 

 اي . مناسبات برون مدرسه3-8

مدرسه  – در ميزان مناسبات شوراي محلی

مرزي ديده  دار به سود منطقه غير تفاوت معنی

 – ها )رابطه خانه شود. در ساير شاخص می

ابطه مدرسه ر ،رابطه با ساير مدارس ،مدرسه

نوع مناسبات و  ،با ساير مؤسسات و نهادها

هاي مشترك( تفاوت  محل برگزاري نشست

  داري پيدا نشد. معنی

 

 آموزان ي دانش. وضعيت تحصيل3-8

 آموزانی که طی سال  تعداد دانش
 

منطقه مرزي مدرسه را ترك تحصيلی در 

جايی(، به صورت   به  جا  )انتقال يااند  کرده

متر از منطقه غيرمرزي است. داري ک معنی

 دهد. را نشان میt نتايج آزمون  7جدول 

ها يعنی نسبت  در بقيه شاخص

 حانات پايانیکننده در امت آموزان شرکت دانش

آموزان  و نسبت دانش کنندگان نام به ثبت

نام شده در  آموزان ثبت مردود شده به دانش

ابتداي سال تحصيلی در همان پايه، تفاوت 

عدم  8شود. جدول  آماري ديده نمیدار  معنی

 در شاخص اول را نشاندار  تفاوت معنی

 دهد.  می
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در مناطق  کنندگان نام  کننده در امتحانات پايانی به ثبت  آموزان شرکت نسبت دانشمقايسه   .8جدول 

 مرزي و غيرمرزي

 ميانگين فراواني منطقه
انحراف 

 معيار

خطاي معيار 

 ميانگين
F P t P 

 065/0 86/0 98/0 28 غيرمرزي
66/4 048/0 02/6 866/0 

 869/60 8/50 55/66 24 مرزي
 

 در مناطق مرزي و غيرمرزي نرخ ارتقاي پايه اول به دوم متوسطهمقایسه .  9جدول 

 ميانگين فراواني منطقه
انحراف 

 معيار
خطاي معيار 

 F P t P ميانگين

 658/0 507/0 869/0 66 غيرمرزي
94/6 679/0 58/0 599/0 

 %78 247/0 774/0 60 مرزي

 

 دادبرون. 0

 اء. نرخ ارتق3-0

 به جز نرخ ارتقاء از پايه دوم به سوم

داري به سود منطقه  راهنمايی که تفاوت معنی

 هاي تحصيلی دارد، در ساير پايه مرزي غير

داري بين دو  گانه تفاوت معنی سه مقاطع

 tآزمون  ،منطقه مشاهده نشد. براي مثال

دهد که در نرخ ارتقاي  ( نشان می9)جدول 

 پايه اول به دوم متوسطه در دو منطقه، تفاوت

ها  وجود ندارد، اما مقايسه ميانگينداري  معنی

تر منطقه  مطلوب نشان دهنده وضعيت نسبتاً

غيرمرزي نسبت به منطقه مرزي است 

(95%Mean Difference =  .) 

 لي. نرخ افت تحصي8-0

 )نسبت دانش هاي اصلی در شاخص

کنندگان در  آموزان مردود شده به شرکت 

امتحانات پايان سال تحصيلی و تعداد 

آموزانی که در سال تحصيلی جاري  دانش

دار  اند(، تفاوت معنی ترك تحصيل کرده

 60آماري بين دو منطقه مشاهده نشد. جدول 

آموزان ترك  به عنوان نمونه، ميانگين دانش

ی را نشان تحصيل ی سالتحصيل کرده ط

  دهد. می

ييد فرض صفر، تفاوت ظاهري أبا وجود ت

 ( به نفع مناطق =76/8MDها ) بين ميانگين

دهد که  مرزي قابل توجه است و نشان می
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 در مدارس مناطق مرزي و غيرمرزي آموزان ترك تحصيل کرده دانشمقايسه   .60 جدول

 ميانگين فراواني منطقه
انحراف 

 معيار
خطاي معيار 

 F P t P نميانگي

 88/8 95/28 05/7 89 غيرمرزي
45/8 067/0 04/6 8/0 

 628/0 27/4 84/8 47 مرزي

 

آموزان ترك تحصيل کرده در  ميانگين دانش

ي کمتر از مناطق مدارس مناطق مرز

 غيرمرزي است.

 

 . موفقيت در ورود به آموزش عالي0-0

فته شده در  آموزان پذير تعداد دانش

مرزي  ا در مدارس مناطق غيرکنكور دانشگاهه

مرزي  داري بيشتر از مناطق به طور معنی

را نشان  tنتايج آزمون  66است. جدول 

دهد. در عين حال، ميانگين ورود به دوره  می

دانشگاهی تفاوتی بين دو منطقه را نشان   پيش

 دهد. نمی

هاي  آموزان در رشته . توزیع دانش3-0

 تحصيلي مقطع متوسطه

 – موزان در رشته رياضیآ تعداد دانش

علوم  فيزيك به سود منطقه غيرمرزي، در

 انسانی  تجربی به سود مرزي و در علوم

آموزان  نسبت دانش .شود تفاوتی مشاهده نمی

 - هاي فنی مقطع متوسطه که به انتخاب رشته

در  ،اند زده دانش( دست اي )کار و حرفه

 62منطقه غيرمرزي بيشتر است. جدول 

 ها آموزان را در اين رشته دانشع ميانگين توزي

  دهد. نشان می

 

 در مناطق مرزي و غيرمرزي فته شده در کنكور دانشگاهها آموزان پذير دانشمقايسه   .66جدول 

 ميانگين فراواني منطقه
انحراف 

 معيار
خطاي معيار 

 F P t P ميانگين

 606/62 87/89 9/29 60 غيرمرزي
88/24 000/0 22/2 48/0 

 49/6 76/4 7/6 60 مرزي
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 در مناطق مرزي و غيرمرزي هاي تحصيلی مقطع متوسطه آموزان در رشته توزيع دانش . 62جدول 

رشته 
 منطقه

 حرفه اي-فني علوم انساني علوم تجربي ریاضي

 ميانگين فراواني ميانگين فراواني ميانگين فراواني ميانگين فراواني

 78/49 547 55/57 688 55/40 446 78/42 470 غيرمرزي

 2/80 802 54 540 8/86 8/86 40/28 284 مرزي

 

 . سایر3-0

آموزان ثبت نام شده در سال  نسبت دانش

جاري به يك سال قبل در دو مقطع نخست 

تحصيلی در منطقه مرزي و در مقطع 

 ،متوسطه، در منطقه غيرمرزي باالتر است

 کننده در آموزان شرکت مقايسه نسبت دانش

ها در دو منطقه تفاوت  نامی ثبت امتحان به

 داري ندارد. معنی

 

 اي شرایط زمينه  .3

اقتصادي، اجتماعی و  هاي املدر ع

داري  فرهنگی بين دو منطقه تفاوت معنی

ها به سود  شود. عمده شاخص مشاهده می

داري را  هاي معنی منطقه غيرمرزي تفاوت

نوع ها  دهد. از جمله اين شاخص نشان می

شهر  ،ميانگين خانوار ،سرانه درآمد ،معيشت

دسترسی به  ،کشی آب لوله ،نشينی يا روستا

درصد  ،نرخ سواد ،داشتن حمام شخصی ،برق

جمعيت در حال تحصيل در گروههاي 

التحصيالن آموزش  نسبت فارغ ،مختلف سنی

هاي عمومی،  عالی، تعداد کتاب در کتابخانه

هاي  کننده به کتابخانه  جمعيت مراجعه

نفر  6000عداد سالن سينما، به عمومی و ت

جمعيت و درصد خانوار داراي گيرنده 

راديويی و حداقل تلويزيون سياه و سفيد 

 است. 
 

 و بحثگيري  نتيجه

دهد که در  نتايج به دست آمده نشان می

، بدان صورت «فرايند»و « داد درون»دو عنصر 

که در اين پژوهش تعريف شد، تفاوت 

صت در دو هاي فر داري در شاخص معنی

شود.  مرزي ديده نمی غير – منطقه مرزي

ها در نابرابري نسبی  ترين تفاوت  اصلی

بروندادها يا نتايج آنی است که در برخی 

شدگان در  ها مانند نسبت پذيرفته شاخص

سود مناطق غيرمرزي  به کنكور سراسري

توان  شود. به اين ترتيب می می مشاهده
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هاي بلندمدت نابرابري در دستيابی به برونداد

بينی کرد. به عالوه  ناشی از تحصيالت را پيش

عوامل برون سيستمی که اثر آن بر نظام 

آموزشگاهی مفروض است و البته کنترل آن 

بر عهده آموزش و پرورش نيست، 

هاي اساسی بين دو منطقه را نشان  تفاوت

دهد. يك تصوير کلی از نتايج نشان  می

است تا حد  دهد که نظام آموزشی توانسته می

هاي ميان مناطق و شهرهاي  زيادي از نابرابري

نمونه تحقيق در ارتباط با منابع مورد نياز 

فرايند تدريس و آموزش بكاهد. در چنين 

رسد چنان نابرابري که  نظر می شرايطی به

اس و بحرانی به شمار آيد و کنترل آن حس

به طور مستقيم بر عهده نظام آموزشی باشد 

 وجود ندارد.

هاي پژوهش حاضر نشان  هر چند يافته

داد که تزريق منابع اضافی آموزشی به 

در   مدارس مناطقی که دچار محروميت

اجتماعی، فرهنگی و اقتصادي هاي  زمينه

هستند به ايجاد شرايط برابر بر اساس 

هاي ظاهري يك محيط آموزشی  شاخص

کند، اما اين وضعيت به معنی  کمك می

يا ايجاد شرايط برابر کنی نابرابري و  ريشه

اين پژوهش هاي  تحصيلی نيست. تحليل يافته

هاي ساير تحقيقات به ارايه اين  و مرور يافته

هاي  کند که ايجاد فرصت می بحث کمك

برابر آموزشی، نيازمند بازبينی و اصالح مبانی 

آموزشی و مبانی هاي  گزاري فلسفی سياست

 شناختی اجتماع است تا به اين ترتيب معرفت

در ها  غيرمستقيم اما نافذ اين بنيادهاي از اثر

طراحی و  پردازي، هنگام ده ذهنفرايند پيچي

هد. اي بكا هاي آموزش مدرسه اجراي برنامه

طلبانه،  عدالت هاي بلند در مسير تحقق آرمان

يك ملت پيش از هر چيز بايد اين مفهوم را 

به درستی بشناسد، بستر مناسب فكري و 

اجتماعی قرار يك نظام فرهنگی براي است

و با انتخاب ساز  طلب را فراهم سازد عدالت

و کاري متناسب، امكان دستيابی به آن را 

ارتقا دهد. تالش براي ارتقاي برابري در 

دسترسی و کيفيت خدمات آموزشی در 

مناطق مختلف کشور يكی از اين ساز و 

 رود. می کارها به شمار

 

 قدرداني
ضر آقاي دکتر در مرحلة اجراي پژوهش حا

ورکی و آقاي دکتر حسينعلی  بختيار شعبانی

کوهستانی، اعضاي هيئت علمی دانشگاه 

اند که بدين وسيله از  فردوسی، همكاري داشته

  کنم. آنان تشكر می
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 منابع

 فارسي

التعليمان مناطق مختلف استان  بررسي ميزان دستيابي الزم(. 6872سر، جعفر ) اسماعيل

هاي علمي براي  حل  و ارایه راه 33و  33هاي آموزشي در سال  كردستان به فرصت

ليسانس چاپ نشده، دانشكده   نامه فوق پايان آموزشي متعادل.  هاي رسيدن به فرصت

 شناسی، دانشگاه اصفهان.  و روان یعلوم تربيت

 شهر با استانداردهاي آموزش و بررسي و مقایسه مدارس منطقه اسالم(. 6878برمر، سعداهلل )

تهران، از نظر منابع انساني، مالي، مواد، تجهيزات و  3پرورش و مقایسة آن با منطقه 

و  یدانشكده علوم تربيت ليسانس چاپ نشده، نامه فوق پايان فضاهاي آموزشي.

 شناسی، دانشگاه عالمه طباطبايی. روان

ارتقاي ارزیابي دروندادهاي نظام آموزش ابتدایي و رابطه آن با (. 6877ثمري، عيسی )

نامه  پايان .33-33كيفيت بروندادهاي این نظام در شهرستان اردبيل در سال تحصيلي 

 تربيتی، دانشگاه تهران.  شناسی و علوم ليسانس چاپ نشده، دانشكده روان  فوق

کيد أآموزشی با تهاي  طبقاتی و نابرابريهاي  (. تحليل رابطه نابرابري6886جاللی، محمدرضا )

 . 8، شماره 28سال  فصلنامه تعليم و تربيت،اي.  واسطهي ها بر نقش متغير

بندي مناطق آموزشي كشور از نظر معيارهاي توسعه آموزشي.  رتبه(. 6876حبيب، محسن )

 ها، وزارت آموزش و پرورش.  ها و برنامه دفتر هماهنگی و تلفيق طرح

بين مناطق هاي آموزشي  مقایسه ميزان نابرابري فرصت(. 6878خدابخش، افراسياب )

-33، 33-33هاي  آموزشي استان گيالن در دوره تحصيلي متوسطه عمومي طي سال

شناسی، دانشگاه عالمه  تربيتی و روان ليسانس چاپ نشده، دانشكده علوم نامه فوق پايان. 33

 طباطبايی.

ها. تهران: دفتر  سيماي توسعه آموزشي استان(. 6886المللی ) هاي علمی بين دفتر همكاري

المللي وزارت آموزش و پرورش با همکاري صندوق كودكان  بين  هاي علمي اريهمک

 . ملل متحد )یونيسف(
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اي  فضايی در بعد قومی و منطقههاي  آموزشی و نابرابريهاي  (. نابرابري6886سرخ، اسماعيل )

فصلنامه . 6880-86)مطالعه موردي دوره ابتدايی استان آذربايجان غربی در سال تحصيلی 

 . 8شماره  28سال  م و تربيت،تعلي

، 2ترجمه عليرضا کيامنش. چ  رفتاري.  استدالل آماري در علوم(. 6866شيولسون، ريچارد )

 تهران: انتشارات جهاد دانشگاهی. 

بررسي و مقایسه دوره آموزش متوسطه نظري شهرهاي استان (. 6874عبدالهی، حسين )

و امکانات آموزشي در برنامه اول آذربایجان غربي از نظر بودجه، نيروي انساني 

ليسانس  نامه فوق . پايان( به منظور توزیع عادالنه امکانات بين مناطق3032-38توسعه )

 شناسی، دانشگاه تربيت معلم. تربيتی و روان چاپ نشده، دانشكده علوم

 بررسي رابطه برخي از دروندادهاي نظام آموزش ابتدایي با موفقيت(. 6878فقيهی، عليرضا )

نامه  . پايان(38-30آموزان پایه پنجم ابتدایي شهرستان اراك ) تحصيلي دانش

 تربيتی، دانشگاه تهران..  شناسی و علوم ليسانس چاپ نشده، دانشكده روان فوق

ترجمه محمدحسن  هاي اصالحات آموزشي. بست بن(. 6867کارنوي، مارتين و لوين، هنري )

 اميرتيموري. تهران: نشر روز.

هاي آموزشي بين مناطق و  بررسي ميزان دستيابي فرصت (.6874رحمزه )کرمی، مي

شوراي  هاي مناسب. حل براي ارایه راه 30-33هاي استان ایالم در سال  شهرستان

 تحقيقات اداره کل آموزش و پرورش استان ايالم.

هاي آموزشي در استان خراسان  بررسي ميزان نابرابري فرصت(. 6874کليدري، محمدحسن )

تربيتی و   ليسانس چاپ نشده، دانشكده علوم  نامه فوق پايان .32-38ي برنامه اول ط

 شناسی، دانشگاه عالمه طباطبايی. روان

هاي  نابرابري دستيابي به فرصت(. 6868ريزي آموزش متوسطه استان اصفهان ) کميته برنامه

ورش . معاونت آموزش متوسطه اداره کل آموزش و پرآموزشي در استان اصفهان

 اصفهان.
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هاي آموزشي در دوره متوسطه در شهرستانها  بررسي برابري فرصت .(6879معروفی، يحيی )

. 33-32الي  33-38و مناطق آموزشي تابعه استان كردستان در سنوات تحصيلي 
 شوراي تحقيقات آموزش و پرورش استان کردستان. 

آموزشي استان سيستان و  بندي مناطق و نواحي رتبه(. 6882سرابندي، سيما ) زاده نبی

سازمان آموزش و  ،23-23هاي آموزشي سال تحصيلي  بلوچستان از نظر فرصت

 پرورش استان سيستان و بلوچستان.

بررسي پایگاه اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي (. 6865نوروزي، داريوش و همكاران )

 معاونت پژوهشی دانشگاه مازندان. دانشجویان دانشگاه مازندان، بابلسر،

هاي آموزشي در بين مناطق  دستيابي به فرصت  بررسي نابرابري(. 6878پور، سياوش ) ولی

-38هاي مختلف تحصيلي در سال  آموزشي استان آذربایجان شرقي به تفکيك دوره

 شوراي تحقيقات آموزش و پرورش اداره کل آموزش و پرورش استان آذربايجان .33

 شرقی. 

شناسي.  رابطه بين آموزش و پرورش و روان(. 6867) ديميد و سوليوان، ادموندز هانت،
 ترجمه اکبر ميرحسنی، تهران: نشر بامداد.

هاي  ترجمه کارشناسان دفتر همكاري آموزش اساسي به منظور فقرزدایي،(. 6879يونسكو )

هاي علمی  المللی وزارت آموزش و پرورش، تهران: انتشارات دفتر همكاري علمی بين

 موزش و پرورش.المللی وزارت آ بين
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