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مقدمه و بیان مسأله

دانش آموزان بقيۀ مدرسههتا بته مستيرهاي بتنبستتي هتدايت

اقتصاددانان ،شاهدهاي زيادي براي ارتباط آمتوزش و توستعۀ

ميشوند كه مانع دستت يتابي بته ستطحهتاي بتاالتر آمتوزش

اقتصادي ارائه كردهاند كه نشان ميدهتد سترمايهگتذاريهتاي

ميشود و امکان رفتن از مدرستهاي بته مدرستۀ ديگتر خيلتي

آموزشي ،از عاملهاي تعيينكنندۀ رشد اقتصادي پايتدار استت

محدود است.

 .)Barro,از

 -سيستم هاي آموزشي با تفکيک بسيار باال :اين سيستمهتا

سيستمهاي آموزشي در جامعههاي امروزي انتظتار متيرود دو

از الگوي مشابه سيستم هاي آموزشي بتا تفکيتک بتاال پيتروي

كاركرد قطعي داشته باشند -7 :افراد را به دانشتي مجهتز كننتد

متيكننتد .در عتين حتال گتزينش دانتشآمتوزان بتراي انتواع

تتتا در زنتتدگي سياستتي ،اقتصتتادي و اجتمتتاعي شتتركت كننتتد

دبيرستان ،در سنهاي پايين (معمتوال پايتۀ چهتارم بته پتنجم)

 -4 .)Durkheim,دسترسي بته متدر هتاي بتاارزش را

مي گيرد و اين تصتميم گتزينش ،قطعتي استت؛ زيترا

(2008

(1965

Woessmann,

&

Hanushek

;1998

بدون توجه به پيشينۀ اجتماعي  -اقتصادي افراد فتراهم كننتد؛
به عبار

صور

امکان جابهجايي بين انواع مدرسه خيلي كتم استت (

Pfeffer,

.)2012: 19

ديگر ،فرصت تحر اجتماعي را فراهم كنند

( .)Coleman, 1968: 3; Labaree, 1997: 42ايتن دو كتاركرد،

مطالعۀ پيزا نيز كشورها را ازنظر گروهبندي دانتش آمتوزان

از عنصرهاي اساسي سيستمهاي آموزشي امروزياند؛ بنتابراين

در برنامهها و مؤسسههاي خاص بته سته گتروه نقستيم كترده

عملکرد آنهتا براستاد دانتش توليدشتده و درجتۀ ارائتهشتده

است:

ازطريق فرصتهاي آموزشي برابر ،قضاو

 -بدون گزينش (جامع) :در اين كشورها همۀ دانشآموزان

ميشود.

تفکيک 7از عاملهايي است كه در ارتباط بتا فرصتتهتاي
برابر آموزشي مطالعه مي شود و براي زماني تعريف شده است

در يک برنامۀ آموزشتي ثبتتنتام متيكننتد؛ ماننتد كشتورهاي
اسکانديناوي و استراليا.

كه فرصتهاي آموزشتي ،ميتان و درون ستطحهتاي آموزشتي

-گزينش قبل از چهارده سالگي :در اين كشتورها گتزينش

استتعداد ،ستواد و

دانش آموزان در انواع مؤسسه و برنامه ،قبل از چهارده ستالگي

Pfeffer,

صور

متيگيترد .در زمينتۀ ستن گتزينش ،در ايتن كشتورها

تفاو

زيادي وجود دارد .پايين ترين ستن در آلمتان ،ده و در

ازطريق طبقهبندي دانتشآمتوزان برحست

همچنين گزينش در مقطع دبيرستان ،نابرابر ميشوند (
.)2012: 11

سيستم هاي آموزشي ازنظر ميزان تفکيک در سه طبقه قرار

جمهوري چک و مجارستان ،يازده است.
-گزينش در چهارده يا پانزده ستالگي :در ايتن نظتامهتاي

ميگيرند:
 -سيستمهتاي آموزشتي بتا تفکيتک پتايين :وقتتي بيشتتر

آموزشي ،گروه بندي در مؤسسته هتا يتا برنامتههتاي آموزشتي

دانش آموزان در مدرسه هاي جامع شركت كنند يتا از گروهتي

متفاو  ،در چهارده يا پانزده سالگي شروع ميشود؛ براي مثال

به گروه ديگر بروند؛ حتي اگر خيلي متداول نباشد يا دسترسي

در كشورهاي يونان ،ايرلند ،ايتاليا ،لهستان و.)PISA, 2000( ...

به آموزش عالي ازطريتق شتركت در گتروه خاصتي ،از پتيش

در سيستم آموزشي ايران نيز تفکيک بهطور عمتده بعتد از
پايان مقطع دبستان صور

تعيين نشده باشد.
 سيستمهاي آموزشي با تفکيک باال :دانتشآمتوزان را درمدرسههاي مختلفي دستهبندي ميكنند؛ يعني تنها دانشآموزان
يک يا چند نوع مدرسه براي آموزش عالي آمتاده متيشتوند و

ميگيرد و امکان انتقتال بته برختي

مدرسهها وجود ندارد يا پايين استت .انتواع مدرستۀ متوستطۀ
نظري در ايران عبار اند از:
 دبيرستان دولتتي :تحصتيل دانتش آمتوزان در دبيرستتاندولتي رايگان است و دانشآموزان در صور

differentiation

1

داشتن دو شرط
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دارند ،در آزمتون ورودي متوستطۀ

سن و محدودۀ محتل ستکونت ،در ايتن مدرستههتا تحصتيل

دردها ،نمرۀ خيلي خو

ميكنند.

دورۀ اول شركت ميكنند و دانتشآمتوزان بتا معتدل نتوزده و

 -دبيرستان غيردولتي :دبيرستتاني استت كته بتا مشتاركت

باالي نوزده در پايۀ هشتم نيز در آزمون ورودي متوستطۀ دوم

مردم ،مطابق با هدفها ،ضابطهها ،برنامهها و دستورالعملهاي

شركت ميكنند و امکان انتقال از مدرستههتاي ديگتر بته ايتن

عمتتتومي وزار

آن

آمتتتوزش و پتتترورش و بتتتا نظتتتار

وزار خانتته ،تأستتيس و اداره متتيشتتود و شتتهريۀ مدرستههتتا
براساد ضابطهها و قانونهايي از خانوادهها گرفته ميشود.

مدرسهها وجود ندارد.
 دبيرستتتان هيئتتامنتتايي :هتتدف از ايجتتاد مدرستتههتتايهيئتامنتايي ،مشتاركت علمتي ،فکتري ،عتاطفي ،فرهنگتي و

 -دبيرستان نمونه دولتي :اين مدرسه ها ،با هدف تشتويق و

اقتصادي والدين در ادارۀ مدرسه است .شوراي عالي آمتوزش

دانش آموزان بااستعداد ،بهويژه دانشآمتوزان بااستتعداد

و پتترورش در ارديبهشتتتمتتاه  ،79۱۱آيتتيننامتتۀ توستتعۀ

ترغي

منطقه هاي محروم و افزايش رشد علمي و تربيتي آنان تأسيس

مشاركتهاي مردمي به شيوۀ مديريت هيئتامنايي را تصتوي

شده اند .دانش آموزان اين مدرسه ها از ميتان دانتش آموختگتان

كرد .اين مدرسهها دولتيانتد و منبتعهتاي متالي و اعتبارهتاي

بااستعداد پايههاي ششم ابتدايي بتراي ادامتۀ تحصتيل در دورۀ

دولتي دريافت ميكنند؛ اما ميتوانند از كمتکهتاي داوطلبانتۀ

متوسطۀ اول و پايۀ نهم براي ادامۀ تحصتيل در دورۀ متوستطۀ

مردم ،كمک شوراي آموزش و پرورش شهرستان يتا دريافتت

دوم براستتاد معتتدل كتتل و نمتترۀ آزمتتون ورودي انتختتا

وجه هاي فتو برنامته و كمتک نيکوكتاران بهترهمنتد شتوند؛

ميشوند و امکان انتقال از مدرسههاي ديگر به اين مدرستههتا

همچنين اين مدرسه ها زير نظر آموزش و پرورش و با نظار

وجود ندارد.

كامل آن اداره ميشوند.

 -دبيرستان شاهد :مدرستههتاي شتاهد در ستال  7961بتا

بنابراين ،مطالعۀ نابرابري بين انواع مدرسته بتراي بررستي

دستور امام خميني (ره) به رئيس بنياد شهيد و امور ايثتارگران،

تأثير تفکيک نهادي بر سيستم آموزشي و همچنين برنامه ريزي

ايجاد شد .فرزندان شهيدان براي ثبتنام در اين مدرسه هتا در

آموزشي درجهت كاهش نتابرابري آموزشتي ،امتري ضتروري

اولويت اول قرار دارند .اولويتت هتاي ديگتر شتامل فرزنتدان

است.

آزادگان ،جانبازان باالي  07درصتد ،جانبتازان بتا درصتدهاي
پايين تر ،فرزندان رزمندگان ،نوه هاي شهيدان و بستگان درجتۀ

پیشینۀ پژوهش

يک و دو آنهاست و امکان انتقال به اين مدرسهها در صتور

تفکيک نهادي ،از عامتلهتاي تعيتينكننتدۀ كيفيتت و برابتري در

كس

امتياز الزم وجود دارد.

آموزش است ( .)Allmendinger, 1989پففر عملکترد سيستتمهتاي

 -دبيرستان استعدادهاي درخشان (ستمااد) :دانتشآمتوزان

آموزشي را در دو بعد بررسي كرده است :درجهاي كه به افتراد در

اين مدرسهها از ميان دانشآموختگان بااستعداد پايههاي ششتم

توسعۀ تواناييهاي ضروري براي انسجام اجتماعي كمک ميكنتد

ابتدايي براي ادامۀ تحصيل در دورۀ متوستطۀ اول و پايتۀ نهتم

(كيفيت آموزشي) و درجهاي كه فرصتهاي برابر بتراي پيشترفت

براي ادامۀ تحصيل در دورۀ متوسطۀ دوم براساد نمرۀ آزمتون

اجتماعي را ارائه ميكند (برابري آموزشي) .نتيجتههتاي تجزيته و

ميشوند .سازمان ملتي پترورش استتعدادهاي

تحليل او ،ارتباط مثبت بين كيفيت آموزشي و برابري آموزشتي را

درخشان ،هر سال اين آزمون را برگزار ميكند .دانش آمتوزاني

نشان داده و ثابت كرده استت سيستتمهتاي آموزشتي كته درجتۀ

يتا در

پايينتري از تفکيک نهادي را دارنتد ،كيفيتت و برابتري آموزشتي

كتتردهانتتد و در ستتاير

باالتري دارند؛ همچنين ،نتيجۀ پتژوهش او نشتان داده استت بتين

ورودي انتخا

كه در همۀ دردهاي پايۀ پنجم ،مقيتاد خيلتي ختو
يکتتي از دردهتتا ،نمتترۀ ختتو

كست
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كيفيت آموزش و برابري فرصتهاي آموزشي ،مصالحهاي وجتود

استانداردسازي (براي مثال آزمون متمركتز و اختيتار مدرسته)

ندارد .كشورهايي كته پيامتدهاي بهتتري در يکتي از ايتن بعتدها

متمركز شدند و دو نوع نابرابري را بررستي كردنتد :نتابرابري

داشتند ،در بعد ديگر عملکرد بهتري داشتند .نظامهاي آموزشي بتا

ازنظتتر پراكنتتدگي نمتترههتتاي دانتتشآمتتوزان و نتتابرابري در

سطحهاي تفکيتک بتاال ،پراكنتدگي عملکترد بتين مدرستههتا را

فرصت ها .آنها به اين نتيجه رسيدند كه تفکيک نتوع مدرسته،

افزايش ميدهند؛ به عبار ديگر ،در نظامهاي آموزشي گزينشتي،

نابرابري را افزايش متيدهتد و استانداردستازي ،آن را كتاهش

انحراف استاندارد نمرهها باالتر است (.)Pfeffer, 2012

ميدهد (.)Van de Werfhorst & Mijs, 2010

نظام هتاي آموزشتي بتا كمتترين ستطح تفکيتک ،در پيتزا
باالترين ميانگين را در سطح خوانتدن داشتتند

(2000

كلمن و هافر در تجزيه و تحليل پايگاه دادۀ مطالعۀ طتولي
7

.)PISA,

اصتتلي دبيرستتتان و متتاورا دريافتنتتد دانتتشآمتتوزاني كتته در

احتماال نظامهاي تکبرنامهاي در متناس كردن محتواي برنامتۀ

مدرسه هاي كاتوليک درد مي خواندند ،نسبت به دانشآموزان

درسي با نيازهاي دانش آمتوزان ،منعطتف تتر عمتل متيكننتد.

مدرسههاي دولتي بتا پيشتينۀ اجتمتاعي و پيشترفت تحصتيلي

توانايي بررسي تفاو هاي فردي ميان دانشآموزان ،سطحهاي

مشابه در كالد دهم ،واحدهاي رياضي ،علوم و زبان خارجي

عملکرد باالي اين كشورها را توجيه ميكند.

بيشتري را ميگذراندند ،تکليفهاي بيشتري انجام متيدادنتد،

استدالل طرفداران تفکيک نهادي اين است كه سيستم هاي

حضور بهتري داشتند و با مسئلههاي انضباطي كمتري روبتهرو

گزينشي ،بهطور متوسط كيفيتت بتاالتري دارنتد .ايتن

بودند .وقتي اين متغيرهتاي مدرسته وارد رگرستيون پيشترفت

استدالل بهطور عمده بهدليل پيشرفت بسيار زياد دانشآمتوزان

شدند ،كلمن و هافر دريافتند متغيرهاي تحصيلي (گروهبنتدي،

با توانايي باالست كه ادغام آنهتا بتا دانتشآمتوزان بتا توانتايي

تکليف ها و واحدها) ،بخش بزرگ تأثير مدرسههاي كاتوليتک

پايين تر ،در پيشرفت يادگيريشتان وقفتهاي ايجتاد نمتيكنتد؛

را بر مهار هاي كالمي و همۀ تأثير آنها بتر رياضتي را تبيتين

عالوه بر اين ،دانش آمتوزان بتا توانتايي پتايين تتر ،احتمتاال از

ميكنند ( .)Hoffer, 2009: 442لوبينسکي و لوبينسکي در مطالعۀ

آموزشي بهرهمند مي شوند كه بتا توجته بته نيازهتاي آنتان در

خود ،تأثير نوع مدرسه بر پيشرفت تحصيلي را تحليل كردنتد.

كالد هاي همگن تر تنظيم ميشود؛ البته اين استدالل بتر ايتن

نتيجۀ مطالعۀ آنها نشان داد بدون كنترل تفاو هتاي زمينتهاي،

فرض استوار است كه اختصاص دانشآموزان به مدرسههتا يتا

مدرسه هاي خصوصي عملکرد تحصتيلي بتاالتري دارنتد؛ امتا

كتتالدهتتاي مختلتتف ،درواقتتع براستتاد توانتتايي آنهاستتت

وقتي تفاو هاي جمعيتشناختي و مکتان كنتترل متيشتوند،

 .)Brunelloهمچنتتتين ،وقتتتتي

تجزيه و تحليل پيشرفت رياضي نشان متيدهتد مدرستههتاي

دانشآموزان با توانايي كمتتر در يتک گتروه قترار متيگيرنتد،

دولتي از مدرسه هاي خصوصتي و چتارتر 4پيشتي متيگيرنتد

پيشرفت آنها كاهش مي يابتد؛ يعنتي احتمتاال تفکيتک نهتادي

(2006

)Lubienski & Lubienski,؛ همچنتتين ،آنتتتوني بريتتک و

شديد با پايينآمدن انتظارهاي تحصيلي ميان دانتشآمتوزان بتا

همکاران با استتفاده از پايگتاه داده (دبيرستتان و متاورا،)HS ،

پيشرفت پايين ،رابطه دارد (.)Pfeffer, 2012: 12

مطالعهاي طولي با بيشتر از  1۱777دانشآموز در حدود 7777

بهشد

(& Checchi, 2007: 829

پژوهشگران سعي كتردهانتد تتأثير تفکيتک نهتادي و نتوع

مدرستته را انجتتام دادنتتد .ايتتن پژوهشتتگران دريافتنتتد تتتأثير

مدرسه را بر پيشرفت تحصيلي دانشآموزان مطالعه كننتد .وان

مدرستههتتاي كاتوليتک بتتر دانتشآمتتوزان منطقتههتتاي محتتروم

و ميجيس ،سابقۀ تأثير نهادهاي آموزشتي را بتر

1

دي ورهور

نابرابري در پيشرفت دانشآموز بررسي كردهاند .آنها بر سيستم
تفکيتتک نتتوع مدرستته (تفکيتتک ميتتان مدرستتههتتا) و ستتطح

4

High School and Beyond
مدرسهاي كه بودجۀ دولتي دريافت ميكند؛ اما از سيستم مدرسههاي دولتي كه

در آنها قرار دارد ،مستقل عمل ميكند و در برخي مواقع مالکيت خصوصي دارد.
اين مدرسهها ،نمونهاي از آموزش جايگزين و خصوصيسازي با دارايي عمومياند.
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معنتيداري وجتود دارد و

چشتتمگير استتت .آنهتتا بتتر ويژگتتيهتتاي ستتازماني آموزشتتي و

متوسطۀ دولتي و غيردولتي تفتاو

اجتمتتاعي منحصتتربهفتترد ،اجتمتتاعهتتاي داراي ارزشهتتاي

صالحيت حرفهاي و انگيزش شتغلي دبيتران زن مدرستههتاي

تسهيمشده ،برنامۀ درسي كه دانتشآمتوزان را در موضتوعهتاي

متوسطۀ دولتي نسبت به غيردولتي بيشتر است .كوهي ()7937

تحصيلي هستهاي درگيتر متيكنتد و شتکلهتاي متفتاو ادارۀ

دربارۀ كارآيي دروني مدرسههاي راهنمايي دولتي و غيردولتتي

مدرسه ،تأكيد كردند ( .)Bryk et al. 1984دان گلدهابر نيز دربتارۀ

شهر دارا

مطالعه كردهو نتيجه گرفته استت ميتانگين ميتزان

 9777دانش آموز ازنظتر توانتايي در درد رياضتي و خوانتدن،

ارتقا در مدرسه هاي غيردولتي نسبت بته مدرسته هتاي دولتتي

مطالعتته كتترد؛ او بعتتد از كنتتترل ايتتن نکتتته كتته دانتتشآمتتوزان

باالتر استت و در مدرسته هتاي غيردولتتي ،هتيچ گونته تتر

مدرسههاي خصوصي از خانوادههاي مرفهتر و تحصيلکردهترند،

تحصيل ،افت ،تکرار پايه و اتالفي وجود ندارد و سرانۀ فضاي

نتيجتته گرفتتت هتتيچ مزيتتتي بتتراي تحصتتيل و پيشتترفت در

تدريس در مدرسههاي دولتي ،زير استاندارد و در مدرسههتاي

مدرسههاي خصوصي وجود ندارد (.)Goldhaber, 1996

غيردولتي ،باالتر از استاندارد است .نريماني و ارجمند ()79۱6

در ايران نيز برخي پژوهشتگران ستعي كترده انتد دربتارۀ

دربارۀ روحيۀ معلمان و جو ستازماني حتاكم بتر مدرستههتاي

ويژگيهاي دانشآموزان انواع مدرسه مطالعه كنند؛ براي مثتال،

دولتي و غيردولتي مطالعه كردند .نتيجه هاي مطالعۀ آنها نشتان

عبادي ميتانبتازور ( )7934عتاد هتاي مطالعته و افستردگي

دادند روحيۀ دبيران مدرستههتاي غيردولتتي بتاالتر از روحيتۀ

تحصيلي دانشآمتوزان مدرسته هتاي دولتتي و غيرانتفتاعي را

دبيران مدرسه هاي دولتي استت .خليلتي و همکتاران ()79۱6

مقايسه كرده است .نتيجههاي پژوهش او نشان ميدهند ميتزان

مطالعهاي در زمينۀ مقايسۀ وضعيت بهداشتت محتيط و ايمنتي

افسردگي دانشآموزان مدرسههاي دولتي بيشتر از دانشآموزان

مدرسههاي عادي  -دولتي بتا مدرستههتاي غيرانتفتاعي شتهر

مدرسه هاي غيرانتفاعي است .قدرتي ( )79۱3دربارۀ خالقيتت

قزوين انجام دادهاند و نتيجه گرفتهاند تمام مدرسههاي دولتتي

دانشآموزان تيزهوش دختر در موقعيتهاي مختلف آموزشتي

و غيردولتي ازنظر بهداشتت محتيط و ايمنتي ،نارستايي هتايي

(مدرسه هاي سمااد ،غيرانتفاعي و دولتي) مطالعه كترده استت.

دارند؛ ولي مدرسه هاي دولتي نسبت به مدرسههاي غيردولتتي

تعداد  766دانشآموز در اين پژوهش شركت داشتهاند كته بته

وضعيت مطلو تري دارند .بهفر ( )7903دربارۀ ديدگاه اولياي

شده بودند .نتيجتههتا نشتان

دانشآموزان مدرستتتتتههتتتتتاي دولتي و غيرانتفاعي در چهار

داده استتت دانتتشآمتتوزان دختتتر تيزهتتوش مدرستتههتتاي

مشخصۀ عملکرد مدير ،معلم ،فعاليتهاي فو برنامه و فضا و

استتتعدادهاي درخشتتان ،ازنظتتر ميتتزان خالقيتتت و برختتي

امکانا

و تجهيزهاي آموزشي و تربيتي ،مطالعه كرده و نتيجته

مؤلفههاي آن ،از دانشآموزان مدرسههاي غيرانتفاعي و دولتي،

گرفتتته استتت عملکرد مديران در مدرستتههتتاي غيردولتتتي از

بهطور معناداري در سطح باالتر قرار دارند.

عملکرد مديران در مدرسههاي دولتي مفيدتر استت و عملکرد

روش تصادفي خوشهاي ،انتخا

گروهي ديگر از مطالعه ها بر مقايسۀ ويژگيهاي منبعهتاي

فعاليتهاي فضا و امکانا

و تجهيزهاي آموزشي و تربيتي در

انساني ،برون داد ،جو مدرسه يتا وضتعيت فضتاي آموزشتي و

مدرسههاي غيردولتي ،از عملکرد فعاليتهاي فضتا و امکانا

كالبدي انواع مدرسه متمركتز شتدهانتد؛ بتراي مثتال ،عظيمتي

و تجهيزهاي آموزشي و تربيتي مدرسههاي دولتي بهتر است.

( )7934صتتالحيت حرفتتهاي و انگيتتزش شتتغلي دبيتتران زن

همان طور كه ديده ميشود ،پژوهشهتاي انجتامشتده ،بته

مدرسههاي دولتي و غيردولتي دورۀ متوسطۀ شهر مرودشت را

جنبههاي محدود اكتفا كردهانتد و انتواع مدرسته را بررستي و

مقايسه كرده است .يافتههاي پژوهش او نشتان متيدهنتد بتين

مقايسه نکردهانتد؛ بنتابراين ،مطالعتۀ حاضتر ستعي دارد بتراي

صالحيت حرفهاي و انگيزش شتغلي دبيتران زن مدرستههتاي

بررستتي تتتأثير تفکيتتک نهتتادي در سيستتتم آموزشتتي ايتتران،

جامعهشناسي كاربردي ،سال بيست و هشتم ،شماره پياپي ( ،)07شماره دوم ،تابستان 7930
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اولويت بااليي داشته باشند

ميتتان آنهتتا را بررستتي كنتتد .دو نظريتتۀ يتتادگيري اجتمتتاعي و

مطالعه نيز سعي شده است زيرساختها و منبعهاي فيزيکي و

سيستمها ،اساد اين مطالعه را تشکيل ميدهند .ميلر و دوالرد

آموزشي ،منبعهاي انساني ،خطمشيهتا ،جتو و بتروندادهتاي

( Miller & Dollard,

مدرسهها بتهطتور جتامع بررستي شتوند .درنتيجته ،دادههتا از

 .)1941در ستتال  ،7369بانتتدورا و والتتترز نظريتتۀ يتتادگيري

متتديران ،معلمتتان و دانتتشآمتتوزان جمتتعآوري شتتده استتت.

اجتماعي را با اصتول يتادگيري مشتاهده اي و تقويتت نيتابتي

شتتاخصهتتاي ايتتن مطالعتته بتتا توجتته بتته ايتتن دو نظريتته ،از

گسترش دادند .اين نظريه توضيح مي دهتد كته چگونته افتراد

مطالعههاي پيزا و سازمان همکاري اقتصادي و توسعه (

نظريۀ يادگيري اجتماعي را پيشنهاد كردند

الگوهاي رفتاري خاصي را كس

و حفظ ميكنند و پايههتايي

براي استراتژيهاي مداخله فراهم متيكننتد

(1977

(2015: 8

)PISA,؛ بنابراين ،در ايتن

PISA,

 )2015; OECD, 2014استخرا شدهاند.

.)Bandura,

در نظريۀ شتناخت اجتمتاعي ،متغيرهتاي رفتتاري ،متغيرهتاي

روش پژوهش

محيطي (خارجي) و متغيرهاي شخصي (داخلي) در نظر گرفته

اين پژوهش از نوع توصيفي است و هدف آن توصيف شرايط

ميشوند .اين سه عامل با هم ارتباط متقابتل دارنتد و موجت

موجود است .پژوهشگر سعي كترده استت يافتتههتا را بتدون

ميشوند يادگيري صور

گيترد .ايتن الگتو بته وضتوا بيتان

دخالت يا استنتا ذهني گزارش كند.

مي كند بتراي اينکته يتادگيري اثتربخش و مثبتت روي دهتد،

نمونه ،روش نمونه گیری و حجم نمونهه :داده هتاي ايتن

شخص بايد ويژگيهاي شخصيتي مثبتت داشتته باشتد ،رفتتار

پژوهش از معلمان ،مديران و دانشآموزان مدرسههاي متوسطۀ

نشان دهتد و در محتيط حمتايتي بتاقي بمانتد .نظريتۀ

نظري شتهر اروميته جمتع آوري شتده استت .ايتن شتهر67 ،

سيستم ها نيز استدالل ميكند كه ما نميتوانيم با شکستن يتک

دبيرستان متوسطۀ نظتري دورۀ دوم دارد 76:دبيرستتان دولتتي

پديده به بخشهتاي اوليته و شتکلدادن دوبتاره بته آن ،آن را

عادي 3 ،دبيرستان هيئتتامنتايي 41 ،دبيرستتان خصوصتي2 ،

به طور كامل بفهميم .ما مي توانيم از تجزيه و تحليل بخشهاي

دبيرستان استعدادهاي درخشان 2 ،دبيرستان شاهد 7 ،دبيرستان

ابتدايي شروع كنيم؛ اما فهم كامل پديده بته مشتاهده از ستطح

نمونهدولتي و  7دبيرستان هيئتامنايي خاص؛ يعني دبيرستتاني

باالتر نياز دارد (ديدگاه كلنگتر برتتالنفي) .نگترش سيستتمي،

كه خيّر ،آن را وقف كرده است و بهصور

هيئتامنتايي اداره

ديدگاهي است كه به ما اجازه ميدهد نيروهتا و متغيرهتايي را

مي شود؛ ولتي آزمتون ورودي و شترط معتدل دارد و شتهريۀ

بشناسيم كه در محيط ختار و داختل مدرسته تتأثير اساستي

باالتري در مقايسه با مدرسههاي هيئتامنتايي عتادي دريافتت

دارنتتد و بتته عملکتترد و جايگتتاه آنهتتا در مدرستته پتتي ببتتريم؛

مي كند و در انتخا

معلم از ميان معلمان رستمي نيتز اختيتار

همچنين ،براي مطالعۀ موضوع برابري ميتان و درون كشتورها،

بيشتتتري دارد؛ بنتتابراين ،بتتهصتتور

بايد به متغيرهاي مرتبط با فرد و خانواده توجته شتود .توزيتع

هيئتامنايي عادي بررسي شده است .دادههتا از همتۀ ايتن 67

فرصت هاي آموزشي و پيامدها براساد اين متغيرها ،بيانكنندۀ

مدرسه جمع آوري شده است 67 .مدير به پرستش نامتۀ متدير

مناس

موفقيت كشورها در ارائتۀ فرصتتهتاي برابتر استت (
 .)2015: 7اطالعا

PISA,

دربارۀ عاملهاي سطح مدرسه (منبتعهتاي

مستتتقل از مدرستتههتتاي

پاسخ دادند.
جامعتتۀ آمتتاري دانتتشآمتتوزان مشتتغول بتته تحصتتيل در

آموزشي ،منبعهتاي انستاني ،جتو مدرسته و )...كته بته بهبتود

دبيرستتتانهتتاي دورۀ دوم اروميتته در ستتال تحصتتيلي – 7931

مدرستتههتتا كمتتک متتيكننتتد و بتتهطتتور غيرمستتتقيم يتتادگيري

 41777 ،7932نفر بود .پيشنهاد ستي متور ستادمن در پتژوهش

دانشآموز را بهبود ميبخشند ،بايتد در مطالعتههتاي نتابرابري

پيمايشي ،براي هريک از زيرگتروه هتاي فرعتي 47 ،تتا  17نفتر
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است (گال و همکاران)9۱6/7 :7934 ،؛ بنتابراين 7477 ،دانتشآمتوز

جامعۀ آماري معلمتان در ستال تحصتيلي ،7932 - 7931

تصادفي از همۀ مدرسهها با روش نمونهگيري طبقهاي

 4777نفر بود (بتدون حستا كتردن دبيتران تربيتت بتدني و

و پرستشنامتههتا

آمادگي دفاعي) .با استتفاده از فرمتول كتوكران 949 ،معلتم بتا

جنسيتي و رشتۀ تحصيلي

روش نمونهگيري طبقهاي نسبي و با توجه به تعداد معلمان هر

نمونۀ آماري با توجه به جامعۀ آماري باشتد كته از ايتن تعتداد،

مدرستته ،بتتهطتتور تصتتادفي از همتتۀ  67مدرستته انتختتا

و

 7779پرسشنامه كامال دقيق بودند و از آنها در پژوهش استفاده

پرسش نامۀ مربوط به معلم را دريافت و تکميل كردند كه 970

شد .جدول  ،7حجم نمونۀ دانشآموزان به تفکيک نوع مدرسته،

پرسشنامه مفيد بود .جدول  4حجم نمونۀ معلمان به تفکيتک

رشتۀ تحصيلي و جنسيت را نشان ميدهد.

نوع مدرسه ،رشتۀ تدريس و جنسيت را نشان ميدهد.

بهصور

نسبي با توجه به جمعيت هر مدرسه انتخا
ميان آنها توزيع شد .سعي شد تركي

جدول  - 1حجم نمونۀ دانشآموزان به تفکیک نوع مدرسه ،رشتۀ تحصیلي و جنسیت
نوع مدرسه
دولتي

غيردولتي

(عادي)

رشتۀ تحصیلي

هيئت

استعدادهاي

نمونه

امنايي

درخشان

دولتي

744

4۱

937

736

70۱

دولتي (عادي)

غيردولتي

هيئتامنايي

777

60

64

خاص
41

شاهد
62

رياضي

تجربي
101

جنسیت
انساني
474

446

دختر

پسر

167

224

جدول  - 2حجم نمونۀ معلمان به تفکیک نوع مدرسه ،رشتۀ تدریس و جنسیت
نوع مدرسه
استعدادهاي

رشتۀ تدریس
نمونهدولتي

خاص

شاهد

علوم انساني و زبان

علوم پايه

درخشان

ابزار گردآوری داده ها :اطالعا

جنسیت
پسر

دختر

خارجه
74

96

مربوط به درصد قبتولي

و ميانگين قبولي خردادماه مدرسه ،ميتانگين آزمتون پيشترفت

77

7۱

707

796

 )2005استفاده شد .ضري

742

7۱9

آلفاي كرونبتا ايتن پرستش نامته،

 7/63محاسبه شد.

تحصيلي ،درصد قبتولي كنکتور بته تفکيتک نتوع دانشتگاه و

استفاده از كتابخانه :با استفاده از پژوهش سازمان همکاري

درصد رتبههاي زير  ،7777از دبيرخانۀ مدرسهها دريافت شتد

اقتصادي و توسعه ،ميزان استفاده از كتابخانه اندازهگيتري شتد

و براي اندازه گيري متغيرها و جمتع آوري اطالعتا

از چهتار

)2005

 .)OECD,دانتتشآمتتوزان تعتتداد دفعتتههتتاي استتتفاده از

كتابخانۀ مدرسه براي فعاليتهاي درستي و غيردرستيشتان را

پرسشنامه استفاده شد:
پرسشنامۀ دانشآموزان

گزارش كردند .ضري

دانش آموزان به سؤالهاي جمعيتشناختي مانند معتدل ستال

محاسبه شد.

آلفاي كرونبا اين پرستشنامته7/6۱ ،

گذشته ،شغل والدين ،آخرين مدر تحصيلي و درآمد ماهانتۀ

حمايت معلم :براي ستنجش ايتن گزينته ،از پرستش نامتۀ

مربوط به دانشآموزان ازطريتق

حمايت معلم پيزا استفاده شد ( .)PISA, 2000اين پرسشنامه 6

آنها پاسخ دادند .بقيۀ اطالعا

ستتؤال داشتتت كتته ميتتزان ادرا از حمايتتت معلمتتان را از

پرسشنامههاي زير به دست آمد:
جو انضباطي :براي اندازهگيري اين گزينه ،از پرستش نامتۀ
جو انضباطي سازمان همکتاري اقتصتادي و توستعه (

OECD,

دانشآموزان در يک مقياد  2درجهاي ليکر
دردها ميپرسيد .ضري

از هرگز تا همۀ

آلفتاي كرونبتا ايتن پرستشنامته،
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 7/۱3محاسبه شد.

صد نمي كند= 7تتا دربتارۀ متن خيلتي صتد متيكنتد=)1

فشار پيشرفت :براي سنجش اين گزينه ،از پيزا استفاده شد

ميسنجد ( .)Lepper et al. 2005در اين پرستشنامته ،انگيتزش

 .)PISA,ايتتن پرستتشنامتته ،ميتتزان فشتتار پيشتترفت در

بيروني ازطريق زيرشاخصهاي تترجيح چتالش ،كنجکتاوي و

)2000

دانشآموزان را در قال

 2سؤال در مقياد  2درجهاي ليکر

مهتتتار

از هرگز تا همۀ دردها ارزيابي كرد .ميزان پايايي پرسشنامته
از ضري

آلفاي كرونبا  7/37 ،محاسبه شد.

مستتتتقلبتتتودن و انگيتتتزش درونتتتي ،ازطريتتتق

زيرشاخص هاي كار آسان ،رضايت معلم و وابستهبودن بته او،
اندازهگيري ميشود .پايايي اين پرسشنامه در پژوهش حاضتر

وضتتعيت اجتم تاعي  -اقتصتتادي :برنامتته بتتراي ارزشتتيابي

پذيرفتني بود ).(α = .900

بتتينالمللتتي دانتتشآمتتوز ،7وضتتعيت اجتمتتاعي  -اقتصتتادي را

آرزوهاي شغلي :با يک سؤال بازپاسخ (تشريحي) سنجيده

آنهتا و وستيله هتاي

شد؛ ساس بخش وضعيت شغلي شاخص وضعيت اجتماعي -

 .)OECD,از پرستشنامتۀ مزبتور در ايتن

اقتصادي بينالمللي ،4پاسخها را سنجيد كه اين بخش را گتازن

ازطريق سنجش شغل والدين ،تحصيال
خانه ستنجيد

(2000

پژوهش استفاده شد .ضري

آلفاي كرونبا اين پرستش نامته،

بوم و همکاران پيشنهاد كردند (.)Gazenboom et al. 1992

 7/012محاسبه شد.

آرزوهاي تحصيلي :با يتک ستؤال چهارگزينتهاي (گترفتن

درگيري والدين :براي سنجش اين گزينته ،از پرستشنامتۀ
فتن استتتفاده شتتد .ايتتن پرستشنامتته ،درگيتتري والتتدين را در

مدر

ديالم متوسطه ،گرفتن مدر

كارشناسي ،گرفتن مدر

كارشناسيارشد ،گرفتن مدر دكتري) سنجيده شد.

بعدهاي ارتباط ،آرزوهاي تحصيلي والدين براي دانش آموزان،

استفاده از آموزش خار از جريان عادي مدرسه :با چهتار

از تقريبتا

سؤال ميزان استفاده از كتالدهتاي آموزشتي داختل مدرسته،

مشاركت و نظار  ،در مقيتاد  2درجتهاي ليکتر

هرگز تا تقريبتا هميشته ارزيتابي كترد ( )Fan, 2001و ضتري

ميزان استفاده از كتالد هتاي آموزشتي ختار مدرسته ،نتوع

پايايي آن 7/092 ،محاسبه شد.

آموزش (عمومي ،نيمه خصوصي ،خصوصي) و هزينتۀ ستاالنۀ

خودپندارۀ تحصيلي :از پرسش نامۀ مارش بتراي ستنجش
اين گزينه استفاده شد .اين پرسشنامته  77ستؤال دارد كته در
طيف چهتار درجتهاي ليکتر
درست= )2قرار دارد

(1989

(كتامال نادرستت= 7تتا كتامال
 .)Marsh,ضري

آلفتاي كرونبتا

كالد ها سنجيده شد .ضري
 7/0محاسبه شد.

پرسشنامۀ اطالعات مربوط به منبعها و زیرساختها
اين اطالعا

اين پرسشنامه ،كامال پذيرفتني بود.(α= 0.83) .

آلفاي كرونبا اين پرسشنامته،

شامل قدمت ،فضتاي آموزشتي ،ستايز مدرسته

(كل تعداد دانشآموزان مدرسه) ،سرانۀ كامايوتر (كامايوترهايي

كه از آنها در امر ياددهي – يادگيري استفاده شده بود) ،سترانۀ

خودكارآمدي تحصيلي :از مقياد خودكارآمدي تحصيلي كتال
( )CASESاستتتفاده شتتد كتته آون و فتترومن تهيتته كتتردهانتتد .ايتتن

كتا

پرسشنامه ،ميزان خودكارآمدي را در مقياد پن درجتهاي ليکتر

ستترانۀ نمازخانتته استتت كتته متتديران مدرستتههتتا در اختيتتار

ميسنجد ( .)Owen & Froman, 1988ضتري آلفتاي كرونبتا ايتن

پژوهشگران قرار دادند.

پرسشنامه ،در پژوهش حاضر پذيرفتني بود ).(α = .800

پرسشنامۀ مدیران

انگيتتزش تحصتتيلي :از پرستتشنامتتۀ  96ستتؤالي انگيتتزش
تحصيلي لار و همکارن استتفاده شتد كته انگيتزش تحصتيلي
دانشآموزان را در مقياد  1درجهاي ليکر

(كتا هاي موجود در كتابخانه) ،سرانۀ حياط مدرسته و

مديران عالوه بر ارائۀ اطالعا

دموگرافيک مانند سن ،تجربۀ

مديريت و سطح مدر به پرسشنامههاي زير پاسخ دادند:

(دربارۀ من اصال
2

Program for International Student Assessment

1

International Socioeconomic Index of Occupational Status
)(ISEI

تفکيک نهادي و نابرابري در آموزش و پرورش ايران (مطالعۀ موردي :دبيرستانهاي متوسطۀ نظري شهر اروميه)

اختيار :براي سنجش ميزان اختيار مديران در ادارۀ مدرسته
از پرسشنامۀ  3سؤالي سازمان همکتاري اقتصتادي و توستعه
استتتفاده شتتد

(2014

 .)OECD,متتديران اختيتتار ختتود را در

700

درجهاي ليکر

آلفتاي

سنجيده شتد ( .)OECD, 2014ضتري

آن است.

كرونبا  7/۱1 ،گزارش شد كه نشانۀ پايايي مطلو

تأكيد بر پيشرفت :با سه سؤال از مطالعۀ سازمان همکتاري
سنجيده شتد

زمينه هاي امور مربوط به پرسنل (بهكارگيري ،تعليق يا اخترا

اقتصادي و توسعه ،در مقياد  2درجهاي ليکر

كاركنان) ،امور مربوط به بودجه و خطمشيهتاي آموزشتي در

( .)OECD, 2014ميزان آلفاي كرونبا  7/۱ ،محاسبه شد.

يک مقياد چهار درجهاي از اصتال تتا بستيار زيتاد مشتخص

استتتفاده از كتتامايوتر :بتتا  7ستتؤال در مقيتتاد  2درجتتهاي

كردند .ضري هاي آلفاي كرونبا براي اين پرسشنامته7/39 ،

ليکتتر  ،درصتتد استتتفاده از تکنولتتوري در تتتدريس ازطريتتق

به دست آمد.

معلمان سنجيده شد.

خودارزيابي :از پرسشنامۀ  9ستؤالي خودارزيتابي مطالعتۀ

ارزيابي مداوم و ارائۀ بتازخورد :بتا سته ستؤال در مقيتاد 2

پيزا استفاده شد كته ميتزان خودارزيتابي را در يتک مقيتاد 2

درجهاي ليکر از مطالعۀ سازمان همکتاري اقتصتادي و توستعه،

از ( 7تقريبا هرگز) تتا ( 2تقريبتا هميشته) ،از

ميزان ارزيابي مداوم و هماهنگ دانشآموزان و ارائۀ بتازخورد بته

درجهاي ليکر
مديران ميپرسيد

(2000

 .)PISA,ميزان ضري

آلفاي كرونبتا

اين پرسشنامه 7/۱79 ،محاسبه شد.

آنها و پدران و مادرانشان ستنجيده شتد (2010

 .)OECD,ضتري

آلفاي كرونبا اين پرسشنامه7/0 ،به دست آمد.

رهبري توزيعي :براي ارزيابي ايتن گزينته ،از پرستشنامتۀ

رابطههاي معلم  -دانشآموز :بتا  2ستؤال هماننتد مطالعتۀ

مطالعتتۀ ستتازمان همکتتاري اقتصتتادي و توستتعه استتتفاده شتتد

سازمان همکاري اقتصادي و توسعه سنجيده شد كه از مديران

 .)OECD,از مديران خواسته شد به  9سؤال در مقيتاد

دربارۀ رابطههاي معلم و دانشآموز در يک مقياد  2درجتهاي

(2014

مخالف تا بهشد

موافق ،پاسخ

 2درجهاي ليکر

از بهشد

دهند .ميزان ضري

آلفاي كرونبا  7/۱3 ،به دست آمد.

رهبري آموزشي :رهبري آموزشي همانند مطالعتۀ ستازمان
همکاري اقتصادي و توسعه با يک پرسش نامۀ سته ستؤالي در
مقياد  2درجهاي ليکر
(2014

از هرگتز تتا هميشته ستنجيده شتد

 .)OECD,پايايي اين ابزار در پژوهش حاضتر بته روش

آلفاي كرونبا 7/۱7 ،به دست آمد.

(از بهشد

مخالف تا بهشد

 .)2014ميزان ضري

موافق) پرستيده شتد (

OECD,

آلفاي كرونبا 7/07۱ ،به دست آمد.

پرسشنامۀ معلمان
معلمان عالوه بر ارائۀ اطالعا

دموگرافيک مانند سن ،تجربه

و رشتۀ تدريس ،به پرسشنامههاي زير پاسخ دادند:
خودكارآمدي معلم :براي ستنجش خودكارآمتدي معلتم،هماننتتد مطالعتتۀ ستتازمان همکتتاري اقتصتتادي و توستتعه،

رضايت شغلي مدير :با استفاده از پرسشنامۀ رضتايت شتغلي

خودكارآمدي در امر مديريت كالد ( 2سؤال) ،خودكارآمدي

مدير سازمان همکاري اقتصادي و توسعه ،در دو بختش رضتايت

در تدريس ( 2سؤال) ،خودكارآمدي در درگيركردن دانشآموز

از محيط كاري حاضر ( 2سؤال) و رضايت از حرفه ( 4سؤال) در

از هرگز تا بسيار زياد

مقياد  2درجهاي ليکتر
ضري

ستنجيده شتد (2014

 .)OECD,ميتزان

آلفاي كرونبا  ،براي رضايت از محيط كتار كنتوني7/03 ،

و براي رضايت از حرفه 7/07 ،به دست آمد.

( 2سؤال) در مقياد  2درجه اي ليکر
سنجيده شد

(2014

 .)OECD,پايايي كلي ايتن مقيتاد7/0۱6 ،

است.
-رضايت شغلي معلتم :رضتايت شتغلي هماننتد پتژوهش

ادرا مدير از جو مدرسه :با استفاده از پرسشنامتۀ ادرا

سازمان همکاري اقتصادي و توستعه ،در دو جنبتۀ رضتايت از

مدير از جتو مدرستۀ ستازمان همکتاري اقتصتادي و توستعه،

محيط كار كنوني ( 2سؤال) و رضايت از حرفته ( 2ستؤال) در

ادرا متتدير از جتتو مدرستته ازطريتتق  6ستتؤال در مقيتتاد 2

مقياد  2درجهاي ليکر

از بتهشتد

مختالف تتا بتهشتد
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موافق ،بررسي شد

(2014

 .)OECD,پايايي رضتايت از محتيط

كار كنوني و رضايت از حرفته بته روش آلفتاي كرونبتا  ،بته
ترتي

 7/0و  7/06به دست آمد.
وقتي پرسش نامه ها تکميل شد ،به آنها كد داده شد و براي

توصيف و تحليل دادهها از روش  TOPSISاستفاده شد.
نتیجهها
در اين بخش نتيجههتاي رتبتهبنتدي گتروههتاي 0هفتتگانتۀ
مدرسههاي مطالعهشده در شتهر اروميته ازنظتر شتاخصهتاي

مرحلۀ دوم :بي مقيادكتردن داده هتا و تشتکيل متاتريس
استاندارد ازطريق رابطۀ زير:

مربوط بته والتدين ،دانتشآمتوزان ،زيرستاختهتاي مدرسته،
منبعهاي آموزشي ،منبعهاي انساني ،جو مدرسه ،خطمشيهاي
مدرستته و بتتروندادهتتاي آن ،بتتا استتتفاده از الگتتوي تاپستتيس
( )TOPSISارائه شده است .ميتزان نتابرابري بتين گتروههتاي
هفتگانۀ مدرسهها ازطريق الگوي ضري

پراكندگي ،محاستبه

و ارائه شده است.
هوانتتگ و يتتون در ستتال  73۱7روش تاپستتيس را ارائتته
كردنتتتد .در ايتتتن روش يتتتک فتتترد يتتتا گروهتتتي از افتتتراد
تصميمگيرنده m ،عامل يتا گزينته را ارزيتابي متيكننتد .ايتن

مرحلههۀ سههوم :تعيتتين وزن هريتتک از شتتاخصهتتا ()wi
براساد رابطۀ زير:

تکنيک بر اين مفهوم بنا شده است كه هر عامل انتختابي بايتد
كمترين فاصله را با عامل ايدهآل مثبت (مهمترين) و بيشتترين
فاصله را با عامل ايده آل منفي (كماهميتتترين عامتل) داشتته
باشتد (آذر و رجت زاده .)79۱7 ،بتهطتور مختصتر در روش
تاپسيس ،ماتريس  n×mارزيابي متيشتود كته  mگزينته و n
معيار را دارد .در اين الگوريتم ،فرض ميشود هتر شتاخص و
معيار در متاتريس تصتميمگيتري ،مطلتو بتودن افزايشتي يتا
كاهشي يکنواختي دارد.

بر اين اساد شاخصهاي مهم تر ،وزن باالتري نيز دارنتد.
يکي از انواع روشها براي تعيين وزن نسبي هريک از معيارها

مرحلههای کار در الگوی

TOPSIS

مرحلۀ اول :تشکيل ماتريس دادهها براستاد  nآلترنتاتيو و k
شاخص:

كه در اين مطالعه نيز استفاده شده است ،روش آنتروپي شانون
است كه در ادامه ،روش استفاده از آن نشان داده شده است.

;∀ j , j

rrj
r

m

i =1 ij

∑

= pij

در متتاتريس تصتتميم نرمتتاليزهشتتده ،بتته ازاي شتتاخص jام
آنتروپي ) (Ejبهصور

زير محاسبه ميشود:

تفکيک نهادي و نابرابري در آموزش و پرورش ايران (مطالعۀ موردي :دبيرستانهاي متوسطۀ نظري شهر اروميه)

[

]

E j = − K ∑i =1 pij .Lnpij ; ∀ j
m

استتت .در ايتتن راستتتا

به طتوري كته ) k = 1/ Ln(mاستت .همچنتين جهتت
محاسبۀ اطمينان بهصور

زير اقدام ميشود:

d j = (1 − E j ); ∀ j

درنهايت بتا استتفاده از مقتدارهاي ) (djوزن هتاي معيتار
تصميم به شکل زير تعيين شد:

;∀ j

dj

∑jd j
n

703

و

نشتتاندهنتتدۀ بتتاالترين رتبتته

نيز نشاندهنتدۀ كمتترين رتبته استت

(طاهرختاني،

.)61-60 :79۱6

رتبه بندی و تعیین میزان نهابرابری براسهاش شهاخ

ههای

مربوط به دانشآموزان
شتتاخصهتتاي مربتتوط بتته دانتتشآمتتوز شتتامل خودكارآمتتدي

= wj

تحصيلي ،عز

مرحلۀ چهارم :تعيين فاصلۀ  iامتين آلترنتاتيو از آلترنتاتيو
ايده آل (باالترين عملکرد هر شاخص) كه آن را با (* )Aنشان
ميدهند.

نفس تحصيلي ،انگيزش تحصيلي و استفاده از

آموزش خار از جريان عادي مدرسه بود.
در اين مرحله ،پس از محاستبۀ آلترنتاتيو ايتدهآل ( )Si+و
آلترناتيو حداقل ( ،)Si-ازطريق رابطۀ

 ،ضتري

( ) براي هركدام از گروههاي مدرستههتاي مطالعتهشتده در
شهر اروميه ،ازنظر شاخصهاي دانشآموزان محاسبه شتد كته
نتيجه هاي آن در جدول  9مشهود است .همچنين ،رتبتهبنتدي

مرحلۀ پنجم :تعيتين فاصتلۀ  iامتين آلترنتاتيو از آلترنتاتيو

آلترناتيوها براساد ميزان  C*iاست كه اين ميزان بتين صتفر و

ايدهآل حداقل (پايينترين عملکرد هر شتاخص) كته آن را بتا

يک در نوسان است .در اين زمينه  C*i=1نشاندهندۀ بتاالترين

(

رتبه و  C*i =0نشاندهندۀ كمترين رتبه است.

) نشان ميدهند.

نتيجههتاي جتدول  ،9رتبتهبنتدي گتروههتاي هفتتگانتۀ
مدرسه هاي مطالعه شده در شهر اروميه را ازنظر برخورداري از
مرحلۀ ششم :تعيين معيار فاصلهاي براي آلترنتاتيو ايتدهآل
مثبت

و ايدهآل منفي

شاخصهاي مربتوط بته دانتشآمتوزان بتا استتفاده از الگتوي
تاپسيس نشان ميدهد .از ميان گروههاي هفتگانۀ مدرسههاي
مطالعهشده در شهر اروميه در شاخصهتاي دانتشآمتوزان بته
ترتي

گروههاي مدرسههاي استعدادهاي درخشان بتا ضتري

 ،7/۱39بهترين رتبه و گروه هاي مدرسه هاي دولتي با ضتري
مرحلۀ هفتم :تعيتين ضتريبي كته برابتر استت بتا فاصتلۀ
آلترناتيو حتداقل (
حداقل (

) تقستيم بتر مجمتوع فاصتلۀ آلترنتاتيو

) و فاصلۀ آلترناتيو ايدهآل ( ) كه آن را بتا ( )

نشان ميدهند و از رابطۀ زير محاسبه ميشود:

 ،7/736آخرين رتبه را دارند .در اين مطالعه براي اندازهگيتري
ميزان نابرابريهاي مربوط به گروههاي هفتگانۀ مدرستههتاي
مطالعه شده در هريک از شاخص هتاي متورد نظتر ،از الگتوي
ضتري

پراكنتدگي استتفاده شتتده استت .همتان طتور كتته در

نتيجه هاي جدول  9مشاهده مي شود ،ضري

پراكنتدگي ميتان

مدرسه هاي شهر اروميه براساد شاخصهتاي دانتش آمتوزان،
مرحلۀ هشتم :رتبهبنتدي آلترناتيوهتا براستاد ميتزان
ميزان فتو بتين صتفر و يتک

.

در نوستان

 7/1117به دست آمده است و اين نتيجه نتابرابري بينتابين بته
لحاظ شاخصهتاي متورد نظتر ميتان گتروههتاي هفتتگانتۀ
مدرسههاي مطالعهشده را نشان ميدهد.
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7۱7
-

+

جدول  - 3آلترناتیو ایدهآل (  )Siو آلترناتیو حداقل (  )Siبه تفکیک گروههای مدرسههای مطالعهشده در شهر ارومیه (شاخ
نوع مدرسه

Si-

Si+

C*i

رتبه

دولتي

7/7791

7/7940

7/7362۱۱

0

هيئتامنايي

7/7770

7/7492

7/972234

1

غيردولتي

7/7703

7/7463

7/44030

6

استعدادهاي درخشان

7/7976

7/779۱

7/۱3901

7

هيئتامنايي خاص

7/74۱7

7/77۱7

7/00۱6۱۱

4

نمونه

7/7469

7/7741

7/600497

9

شاهد

7/7709

7/7702

7/23۱13۱

2

میانگین

7/23۱4

انحراف معیار

7/4061

ضریب تغییرها

7/1117

رتبه بندی و تعیین میزان نهابرابری براسهاش شهاخ

ههای

حتتداقل ( ،)Si-ازطريتتق رابطتتۀ

های دانشآموزان)

 ،ضتتري

( )

والدین

براي هركدام از گروههاي هفتگانۀ مدرسههاي مطالعهشده در

شاخص هاي والدين شامل شغل آنها ،آخرين مدر تحصتيلي

شهر اروميه ،ازنظر شاخص هاي والدين محاسبه شد .همچنين،

و درآمد ماهانتۀ آنهتا ،نتوع مالکيتت خانتۀ مستکوني ،وجتود

رتبهبندي آلترناتيوها براساد ميزان  C*iاست كه اين ميزان بين

كامايوتر ،وجود  ADSLو ميزان درگيري والتدين در آمتوزش

صفر و يک در نوسان است .در اين زمينه C*i=1 ،نشاندهنتدۀ

فرزندان بود .پس از محاسبۀ آلترناتيو ايده آل ( )Si+و آلترناتيو

باالترين رتبه و  C*i =0نشاندهندۀ كمترين رتبه است.

جدول  - 4آلترناتیو ایدهآل (  )Siو آلترناتیو حداقل ( (Si-به تفکیک گروههای مدرسههای مطالعهشده در شهر ارومیه (شاخ
+

نوع مدرسه

Si-

Si+

C*i

رتبه

دولتي

7/7774

7/7601

7/777914

0

هيئتامنايي

7/79۱7

7/7433

7/446270

6

غيردولتي

7/793۱

7/74۱6

7/4961۱

1

استعدادهاي درخشان

7/7601

7/7776

7/337101

7

هيئتامنايي خاص

7/7696

7/7709

7/904776

2

نمونه

7/7216

7/7446

7/۱61294

4

شاهد

7/7392

7/7017

7/112947

9

میانگین

7/269۱

انحراف معیار

7/9133

ضریب تغییرها

7/006

براساد جدول  ،2از ميان گروههاي هفتگانۀ مدرسههاي

های والدین)

مطالعه شده در شهر اروميه در شاخصهاي والدين ،به ترتيت

تفکيک نهادي و نابرابري در آموزش و پرورش ايران (مطالعۀ موردي :دبيرستانهاي متوسطۀ نظري شهر اروميه)

گروههاي مدرسههاي استعدادهاي درخشان بتا ضتري

،7/33

حياط مدرسه و سترانۀ نمازخانته) رتبتهبنتدي شتدند .پتس از

،7/7779

محاستتبۀ آلترنتتاتيو ايتتدهآل ( )Si+و آلترنتتاتيو حتتداقل (،)Si-

پراكندگي ميان مدرسههاي شتهر

( ) بتراي هركتدام از

بهترين رتبه و گروههاي مدرسههاي دولتي با ضري
آخرين رتبه را دارند .ضري

7۱7

 ،ضري

ازطريق رابطۀ

اروميه براساد شاخصهاي والتدين 7/006 ،بته دستت آمتده

گروههاي هفتگانۀ مدرسههاي مطالعهشتده در شتهر اروميته،

بته لحتاظ شتاخصهتاي

ازنظر شاخصهاي زيرساختهتاي مدرسته محاستبه شتد كته

است و اين نتيجه ،نابرابري نامناس
مربوط به والدين را نشان ميدهد.

نتيجه هاي آن در جدول  1نمايش داده شده است .رتبتهبنتدي
آلترناتيو ها براساد ميزان  C*iاست كه اين ميزان بتين صتفر و

رتبه بندی و تعیین میزان نهابرابری براسهاش شهاخ

يک در نوسان است .در اين زمينه C*i=1 ،نشاندهندۀ باالترين

ههای

رتبه و  C*i =0نشاندهندۀ كمترين رتبه است.

زیرساختهای مدرسه
در اين بخش مدرسهها براساد سايز مدرسه و زيرساختهاي
آن (قدمت ساختمان مدرسه ،سترانۀ فضتاي آموزشتي ،سترانۀ
-

+

جدول  - 5آلترناتیو ایدهآل (  )Siو آلترناتیو حداقل (  )Siبه تفکیک گروههای مدرسههای مطالعهشده در شهر ارومیه (زیرساخت مدرسه)
نوع مدرسه

Si-

Si+

C*i

رتبه

دولتي

7/7694

7/7110

7/177037

9

هيئتامنايي

7/7240

7/7013

7/220371

2

غيردولتي

7/7477

7/97۱9

7/767۱63

0

استعدادهاي درخشان

7/7044

7/4209

7/441340

6

هيئتامنايي خاص

7/7077

7/4242

7/446377

1

نمونه

7/4333

7/7372

7/06۱216

7

شاهد

7/70۱2

7/7267

7/123۱13

4

میانگین

7/93۱۱

انحراف معیار

7/4273

ضریب تغییرها

7/6727

نتيجه هاي جدول  ،1نشتان متي دهتد از ميتان گتروههتاي
هفتتتگانتتۀ مدرستتههتتاي مطالعتتهشتتده در شتتهر اروميتته در
شاخصهاي زيرساخت مدرسه ،به ترتي
بتتا ضتتري
ضري

گروههاي مورد بررسي را نشان ميدهد.

مدرسۀ نمونهدولتتي

 ،7/06۱بهتتترين رتبتته و گتتروههتتاي مدرستتههتتاي

غيردولتي با ضري

اين نتيجه نابرابري نسبي به لحاظ شاخصهاي مورد نظر ميتان

 ،7/76آخرين رتبه را دارند.

رتبه بندی و تعیین میزان نهابرابری براسهاش شهاخ

ههای

منبعهای آموزشي مدرسه

پراكندگي ميان مدرسههاي شتهر اروميته براستاد

شاخص هاي منبع هاي آموزشي مدرسته شتامل سترانۀ كتتا ،

شاخصهاي زيرساخت مدرسه 7/672 ،به دست آمده است و

ميانگين استفاده از كتابخانه ،سرانۀ كامايوتر ،ميتزان استتفاده از
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7۱4

تکنولوري ازنظر مديران ،ميتزان استتفاده از تکنولتوري ازنظتر

بتتين صتتفر و يتتک در نوستتان استتت .در ايتتن زمينتته ،C*i=1

دانشآموزان ،مجهزبودن آزمايشگاه و استفاده از آزمايشتگاه در

نشاندهندۀ باالترين رتبه و =0

امر تدريس بود.

رتبه است .طبق جدول  ،6از ميان گروههاي هفتگانۀ مدرستۀ

C*i

نيتز نشتاندهنتدۀ كمتترين

پس از محاسبۀ آلترناتيو ايدهآل ( )Si+و آلترنتاتيو حتداقل

مطالعه شده در شهر اروميه در شاخصهاي منبع هاي آموزشتي

( ) براي هركتدام از

،7/34۱

( ،)Si-با رابطۀ

 ،ضري

مدرسۀ هيئت امنايي خاص با ضري

مدرسه به ترتي

گروههاي مدرستههتاي مطالعتهشتده در شتهر اروميته ،ازنظتر

بهترين رتبه و گروههاي مدرسههاي هيئتتامنتايي بتا ضتري

شاخصهاي منبعهاي آموزشي مدرسه محاستبه شتد (جتدول

 ،7/710آخرين رتبه را ميان گروههاي مورد بررسي دارند.

 .)6رتبه بندي آلترناتيوها براساد ميزان  C*iاست كه اين ميزان
+

-

جدول  - 6آلترناتیو ایدهآل (  )Siو آلترناتیو حداقل (  )Siبه تفکیک گروههای مدرسههای مطالعهشده در شهر ارومیه (شاخ
+

-

نوع مدرسه

Si

دولتي
هيئتامنايي
غيردولتي
استعدادهاي درخشان
هيئتامنايي خاص
نمونه
شاهد
میانگین

7/7467
7/7797
7/7413
7/7077
7/47۱9
7/7۱27
7/7474
7/9294

انحراف معیار

7/9767

ضریب تغییرها

7/۱37۱

طبق جدول  ،6ضري

*

Si

پراكندگي ميان مدرسته هتاي شتهر

i

7/7314
7/4724
7/7339
7/71۱4
7/776۱
7/7167
7/770۱

C

7/770677
7/710۱94
7/772۱۱6
7/97609
7/34۱272
7/917719
7/140769

( )Si-با رابطۀ

های منبعهای آموزشي)

رتبه
1
0
6
2
7
9
4

 ،ضري

( ) بتراي هركتدام از

اروميه براساد شاخصهتاي منبتعهتاي آموزشتي 7/۱37 ،بته

گروههاي هفتگانۀ مدرسههاي مطالعهشتده در شتهر اروميته،

دست آمد و اين نتيجه نابرابري بااليي را ازلحاظ شاخص هاي

ازنظر شاخص هاي منبع هاي انساني محاسبه شتد (جتدول .)0

منبع هاي آموزشي و استتفاده از آنهتا ،ميتان گتروههتاي متورد

رتبهبندي آلترناتيوها براساد ميزان  C*iاست كه اين ميزان بين
صفر و يک در نوسان است .در اين زمينه C*i=1 ،نشاندهنتدۀ

بررسي نشان ميدهد.

بتاالترين رتبتته و  C*i =0نشتتاندهنتتدۀ كمتتترين رتبتته استتت.
رتبه بندی و تعیین میزان نهابرابری براسهاش شهاخ

ههای

منبعهای انساني مدرسه

براساد جدول  ،0از ميان گروههاي هفتتگانتۀ مدرستههتاي
مطالعه شده در شهر اروميه در شاخصهاي منبع هتاي انستاني،

شاخص منبعهاي انساني شامل باالترين متدر متدير ،ميتزان

به ترتي

تجربۀ مديريتي مدير ،رضايت از محل كتار متدير ،رضتايت از

بهترين رتبه و مدرسۀ نمونه با ضري

گروههاي مدرسههاي هيئتامنايي با ضتري

،7/۱96

 ،7/431آخرين رتبته را

حرفۀ مدير ،باالترين مدر معلم ،ميزان تجربۀ تدريس معلتم،

دارند .ضري

رضتتايت از محتتل كتتار معلتتم ،رضتتايت از حرفتتۀ معلتتم و

شاخصهاي منبعهاي انساني نيز  7/961به دست آمتده استت

خودكارآمدي معلم است.

كه اين نتيجه ،برابري مناسبي را به لحاظ شتاخصهتاي متورد

پس از محاسبۀ آلترناتيو ايدهآل ( )Si+و آلترنتاتيو حتداقل

پراكندگي بين مدرسه هاي شهر اروميه براستاد

نظر ميان گروههاي مورد بررسي نشان ميدهد.

تفکيک نهادي و نابرابري در آموزش و پرورش ايران (مطالعۀ موردي :دبيرستانهاي متوسطۀ نظري شهر اروميه)

+

7۱9

-

جدول  - 7آلترناتیو ایدهآل (  )Siو آلترناتیو حداقل (  )Siبه تفکیک گروههای مدرسههای مطالعهشده در شهر ارومیه (شاخ
-

نوع مدرسه

Si

دولتي
هيئتامنايي
غيردولتي
استعدادهاي درخشان
هيئتامنايي خاص
نمونه
شاهد
میانگین

7/7202
7/7720
7/7247
7/7037
7/7091
7/79۱7
7/7070
7/2367

انحراف معیار

7/7۱72

ضریب تغییرها

7/9610

رتبهبندی و تعیین میزان نابرابری براساش شاخ

*

+

Si

i

7/7044
7/7472
7/7019
7/7164
7/7۱۱۱
7/7376
7/7139

رتبه

7/9369۱2
7/۱96344
7/91۱6۱9
7/1۱2074
7/214362
7/43167۱
7/120470

1
7
6
4
2
0
9

در ايتن زمينته C*i=1 ،نشتاندهنتدۀ بتاالترين رتبته و C*i =0

های جهو

نشاندهندۀ كمترين رتبه است.

مدرسه

نتيجههاي جتدول  ۱نشتان متيدهتد از ميتان گتروههتاي

شتتاخص جتتو مدرستته شتتامل جتتو انضتتباطي ،حمايتتت

ادرا شده ،رابطۀ معلم – دانشآموز ،فشتار پيشترفت و ادرا

هفتگانتۀ مدرستههتاي مطالعتهشتده در شتهر اروميته ازنظتر
شاخصهاي جو مدرسه ،به ترتي

جو مدرسه ازطرف مدير است.

خاص با ضري

پس از محاسبۀ آلترناتيو ايدهآل ( )Si+و آلترنتاتيو حتداقل
( )Si-با رابطۀ

C

های منبعهای انساني)

 ،ضري

ضري

( ) بتراي هركتدام از

 ،7/361بهترين رتبه و مدرسههاي دولتتي بتا

 ،7/771آخرين رتبه را دارند .ضري

مدرسه 7/۱02 ،به دست آمده است و اين نتيجه ،نابرابري بتاال

شاخص هاي جو مدرسه محاستبه شتد كته نتيجتههتاي آن در

به لحاظ شاخص هاي مرتبط با جو مدرسه ميتان مدرستههتاي

جدول  ۱ديده ميشود .همچنين ،رتبهبندي آلترناتيوها براساد

مطالعهشده را نشان ميدهد.

ميزان  C*iاست كه اين ميزان بين صفر و يک در نوسان است.
-

جدول  - 8آلترناتیو ایدهآل (  )Siو آلترناتیو حداقل (  )Siبه تفکیک گروههای مدرسههای مطالعهشده در شهر ارومیه (شاخ
-

نوع مدرسه

Si

دولتي
هيئتامنايي
غيردولتي
استعدادهاي درخشان
هيئتامنايي خاص
نمونه
شاهد
میانگین

7/7739
7/77۱7
7/7717
7/7930
7/7۱09
7/7292
7/7479
7/9964

انحراف معیار

7/432

ضریب تغییرها

7/۱026

پراكنتدگي ميتان

مدرسههاي شهر اروميه براساد شاخصهاي مربتوط بته جتو

گروههاي مدرستههتاي مطالعتهشتده در شتهر اروميته ،ازنظتر

+

مدرسه هتاي هيئتت امنتايي

+

Si

7/7032
7/7036
7/7010
7/7019
7/7797
7/7047
7/7011

*

i

C

7/771760
7/7۱1730
7/76147
7/922۱۱9
7/361671
7/901069
7/47767

رتبه
0
1
6
9
7
4
2

های جو مدرسه)

جامعهشناسي كاربردي ،سال بيست و هشتم ،شماره پياپي ( ،)07شماره دوم ،تابستان 7930

7۱2

رتبه بندی و تعیین میزان نهابرابری براسهاش شهاخ

است كه اين ميزان ،ميان صفر و يک در نوسان استت .در ايتن

ههای

C*i=1

نشاندهندۀ باالترين رتبه و =0

خطمشي

زمينه،

براي سنجش خط مشي مدرسه ،شاخصهاي ارزيابي متداوم و

كمترين رتبه است.

C*i

نشتاندهنتدۀ

ارائۀ بازخورد ،تأكيد بر پيشرفت ،خودارزيابي مدرسته ،ميتزان

بر اساد نتيجههاي جدول  ،3از ميان گروههاي هفتگانتۀ

اختيار در تصميمگيري مدير ،ميزان مديريت تتوزيعي ازطترف

مدرسههاي مطالعهشده در شهر اروميته ،ازنظتر شتاخصهتاي
خطمشي بته ترتيت

مدير و ميزان رهبري آموزشي ازطرف مدير ،سنجيده شدند.
پس از محاسبۀ آلترناتيو ايدهآل ( )Si+و آلترنتاتيو حتداقل
( ،)Si-با رابطۀ

 ،ضري

باالترين رتبه و مدرسههتاي هيئتتامنتايي بتا ضتري

،7/297

آخرين رتبه را دارند .ضري

( ) براي هركتدام از

پراكندگي ميان مدرسههاي شتهر

اروميه براساد شاخصهاي خطمشي 7/7۱6 ،به دستت آمتده

گروههاي مدرستههتاي مطالعتهشتده در شتهر اروميته ،ازنظتر

است كه اين نتيجه ،برابري مناسبي را ازنظر شاخصهاي مورد

شاخصهاي خطمشي محاسبه شد كه نتيجههاي آن در جدول

نظر ميان گروههاي مورد بررسي نشان ميدهد.

 3ارائه شده است .رتبهبنتدي آلترناتيوهتا براستاد ميتزان C*i
+

مدرستههتاي شتاهد بتا ضتري

،7/073

-

جدول  - 9آلترناتیو ایدهآل (  )Siو آلترناتیو حداقل (  )Siبه تفکیک گروههای مدرسههای مطالعهشده در شهر ارومیه (شاخ
نوع مدرسه

Si

-

+

Si

*
i

C

رتبه

دولتي

7/76۱7

7/7۱12

7/22914۱

6

هيئتامنايي

7/71۱2

7/7007

7/29749۱

0

غيردولتي

7/7069

7/7270

7/614716

4

استعدادهاي درخشان

7/71۱۱

7/7111

7/172931

1

هيئتامنايي خاص

7/7۱64

7/76۱7

7/11۱17۱

2

نمونه

7/76۱6

7/7291

7/677340

9

شاهد

7/70۱1

7/7944

7/073719

7

میانگین

7/1677

انحراف معیار

7/7726

ضریب تغییرها

7/7۱60

رتبه بندی و تعیین میزان نهابرابری براسهاش شهاخ

ههای

های خطمشي)

آلترناتيو حداقل ( ،)Si-با رابطۀ

 ،ضتري

( )

برونداد

براي هركدام از گروههاي هفتگانۀ مدرسههتاي مطالعتهشتده در

شاخصهاي برون داد شامل ميانگين خردادماه پايۀ سوم هر سه

شهر اروميه ،ازنظر شاخصهاي مربوط به بترونداد محاستبه شتد

رشتۀ تحصيلي ،درصد قبولي خردادماه پايۀ سوم هر سه رشتتۀ

كه نتيجههاي آن در جدول  77ديده ميشود .همچنين ،رتبهبنتدي

تحصيلي و ميانگين آزمون پيشرفت تحصيلي پايتههتاي دوم و

آلترناتيوها براساد ميزان  C*iاست كه اين ميزان ميان صفر و يتک

سوم هر سه رشتۀ تحصيلي بود.

در نوسان است .در اين زمينه C*i=1 ،نشاندهندۀ باالترين رتبته و

در اين مرحله ،پس از محاستبۀ آلترنتاتيو ايتدهآل ( )Si+و

 C*i =0نشاندهندۀ كمترين رتبه است.
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+

7۱1

-

جدول  - 11آلترناتیو ایدهآل (  )Siو آلترناتیو حداقل (  )Siبه تفکیک گروههای مدرسههای مطالعهشده در شهر ارومیه (شاخ
برونداد)

Si-

نوع مدرسه

C*i

Si+

های مربوط به

رتبه

دولتي
هيئتامنايي
غيردولتي
استعدادهاي درخشان
هيئتامنايي خاص
نمونه
شاهد
میانگین

7/729363
7/709229
7/721907

7/7۱9221
7/7192
7/7۱909

7/292707
7/062136
7/299219

0
1
6

7/449377
7/447423

7/7790۱
7/777660

7/3۱993۱
7/312779

7
9

7/44777۱
7/477737
7/۱43

7/77۱903
7/74۱11۱

7/36923
7/۱01777

4
2

انحراف معیار

7/714

ضریب تغییرها

7/1۱9

از ميان گروه هاي هفتگانۀ مدرستههتاي مطالعتهشتده در

گروههاي مدرستههتاي مطالعتهشتده در شتهر اروميته ،ازنظتر

مدرسههاي

شتتاخصهتتاي مربتتوط بتته بتترونداد نهتتايي محاستتبه شتتد كتته

 ،7/3۱9رتبتتۀ نخستتت و

نتيجتتههتتاي آن در جتتدول  77ارائتته شتتده استتت .رتبتتهبنتتدي

شهر اروميه ،ازنظر شاخصهاي برونداد ،به ترتي
استتتعدادهاي درخشتتان بتتا ضتتري
مدرسههاي دولتي با ضري
ضري

 ،7/292آخرين رتبه را دارند.

پراكندگي ميان گروههاي هفتتگانتۀ مدرستههتاي

شهر اروميه براساد نتيجههاي شاخصهتاي بترونداد7/1۱9 ،

آلترناتيوها براساد ميزان  C*iاست كه اين ميزان ميان صتفر و
يک در نوسان است .در اين زمينه C*i=1 ،نشاندهندۀ باالترين
رتبه و  C*i =0نشاندهندۀ كمترين رتبه است.

به دست آمده استت و ايتن نتيجته ،نتابرابري نستبي را ازنظتر

نتيجههاي جتدول 77نشتان متيدهتد از ميتان گتروههتاي

شاخصهاي مربوط به برونداد ميان مدرسههتاي مطالعتهشتده

هفتگانۀ مدرستههتاي مطالعتهشتده در شتهر اروميته ،ازنظتر
شاخصهاي برونداد نهايي ،به ترتي

نشان ميدهد.

درخشان با ضري
رتبه بندی و تعیین میزان نهابرابری براسهاش شهاخ

ههای

مدرسههاي استعدادهاي

 7/333و شاهد با ضتري

رتبه و مدرسههاي دولتي بتا ضتري

 ،7/۱76بهتترين

 7/7777و غيردولتتي بتا

برونداد نهایي

ضري

برونداد نهايي شامل درصتد قبتولي در دانشتگاههتاي دولتتي،

مدرسه هاي شهر اروميه براساد شاخصهاي برون داد نهتايي،

درصد رتبته هتاي زيتر  ،7777آرزوهتاي شتغلي و آرزوهتاي

 7/09۱به دست آمده استت و ايتن نتيجته ،نتابرابري ازلحتاظ

تحصيلي دانشآموزان بود.

برونداد نهتايي را ميتان گتروههتاي هفتتگانتۀ مدرستههتاي

پس از محاسبۀ آلترناتيو ايدهآل ( )Si+و آلترنتاتيو حتداقل
( )Si-با رابطۀ

 ،ضري

( ) بتراي هركتدام از

 ،7/796آخرين رتبه ها را دارند .ضري

مطالعهشده نشان ميدهد.

پراكندگي ميان
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7۱6
-

+

جدول  - 11آلترناتیو ایدهآل (  )Siو آلترناتیو حداقل (  )Siبه تفکیک گروههای مدرسههای مطالعهشده در شهر ارومیه (شاخ
-

نوع مدرسه

Si

دولتي
هيئتامنايي
غيردولتي
نمونه
هيئتامنايي خاص
استعدادهاي درخشان
شاهد
میانگین

7/7777
7/7727
7/776۱
7/9160
7/9419
7/2693
7/90۱3
7/173

انحراف معیار

7/906

ضریب تغییرها

7/09۱

برونداد نهایي)
+

Si

*
i

7/2693
7/923۱
7/2204
7/7709
7/79۱6
7/7777
7/7۱17

C

7/777773
7/4213۱9
7/796724
7/06۱۱70
7/077494
7/333349
7/۱76020

های مربوط به

رتبه
0
1
6
9
2
7
4

نتیجه

دولتي در رتبۀ آخر قرار دارنتد؛ يعنتي والتدين دانتشآمتوزان

برابري در پيامدهاي آموزشي ،يکي از تعيينكننده هاي اصتلي

مشغول به تحصتيل در مدرسته هتاي استتعدادهاي درخشتان،

بين نستلي در جامعتههاستت

تحصيال  ،درآمد و شغل باالتري داشتند و اين امر اين نکتته

( .)Schütz et al. 2005: 1الزنبي ،الزمۀ ايجاد برابري فرصتهتا

را تأييد ميكند كه عاملهايي غير از توانايي دانشآموز در امتر

در آموزش را در دسترسي برابر به آموزش ،دسترسي برابر بته

گزينش متؤثر استت؛ بنتابراين ،بايتد منبتع اصتلي در طراحتي

منبع هاي آموزشتي و دسترستي برابتر بته منبتع هتاي آمتوزش

سؤال هاي آزمون ورودي استتعدادهاي درخشتان ،كتتا هتاي

)Lazenby,؛ بنابراين ،نابرابري

درسي و تالشهاي كود باشد .به نحوي كته بته شتركت در

ميزان برابري فرصت ها و تحر

باكيفيت عنوان كرده است

(2016

در فرصتتتهتتاي آموزشتتي بتتهطتتور مستتتقيم بتته نتتابرابري در
شانسهاي زندگي تبديل ميشود و يکي از عاملهاي مؤثر بتر
نابرابري در فرصتهاي آموزشي ،تفکيک نهادي است.

كالدهاي آمادگي اين آزمونها نياز نباشد.
در اين پژوهش ،مدرسهها ازنظر وجود منبعهاي آموزشتي
و استفاده از آنها بررسي شدند؛ زيرا چيزي كه بتراي موفقيتت

نتيجۀ تفکيک نهادي در ايران ،انواع مدرسه است؛ بنابراين،

دانش آموز و ديگر دستاوردهاي آموزشي اهميتت دارد ،لزومتا

پژوهش حاضر با هدف بررسي تأثير تفکيک نهادي بر برابتري

دردستردبودن منبع ها نيست؛ بلکه كيفيت منبع ها و چگونگي

آموزشي ازطريق رتبهبندي و تعيين ميزان نتابرابري بتين انتواع

استفاده از آنهاست ( .)Gamoran et al. 2000: 47نتيجههتا نشتان

مدرسۀ متوسطۀ نظري شهر اروميه انجام شد.

دادند ميان انواع مدرسه ازنظر منبتع هتاي آموزشتي مدرسته و

نتيجتتههتتاي پتتژوهش نشتتان دادنتتد ازنظتتر شتتاخصهتتاي

استتتفاده از آنهتتا ،نتتابرابري بتتاال وجتتود دارد و مدرستتههتتاي

دانش آموزان ،نابرابري بينابين بين انواع مدرسته وجتود دارد و

هيئتامنايي خاص ،رتبۀ نخست و مدرستههتاي هيئتتامنتايي

ازنظر اين شاخصها ،مدرسههاي استعدادهاي درخشتان رتبتۀ

عادي ،رتبۀ آخر را دارند.

اول و مدرسههاي دولتي ،رتبۀ آخر را دارند.

نتيجتتههتتاي بررستتي نتتابرابري ازنظتتر منبتتعهتتاي انستتاني

همچنين نتيجه ها نشان دادند ازنظر شاخص هاي مربوط به

مدرسهها نيز نشان دادند ميان مدرسهها ازنظر منبعهاي انساني،

والتتدين ،نتتابرابري نامناستتبي ميتتان مدرستتههتتا وجتتود دارد و

برابري مناسبي وجود دارد .همچنتين ازنظتر زيرستاخت هتاي

مدرسه هاي استعدادهاي درخشان در رتبۀ يک و مدرستههتاي

مدرسه ها ،برابري نامناسبي ميان انواع مدرسه وجتود دارد و از

7۱0
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ايتتن نظتتر مدرستتههتتاي نمونتته در رتبتتۀ اول و مدرستتههتتاي

دنيا كه بهترين عملکرد را دارند ،از محتيط هتاي بوروكراتيتک

غيردولتي در رتبۀ آخر قرار دارند.

«دستور و كنترل» بهسوي سيستمهاي مدرسه حركت متيكننتد

ازنظر جو مدرسه نيز ميان انواع مدرسته ،نتابرابري بتااليي

كه در آن افرادي كه در خط مقدم قرار دارند ،بر منبعهايي كته

وجود داشت و مدرسههاي هيئتامنايي خاص در رتبۀ يتک و

استفاده ميشود ،افرادي كه به كار گرفته ميشتوند ،كتاري كته

مدرسه هاي دولتي در رتبۀ آخر قرار داشتند .مطالعتههتا نشتان

سازماندهي ميشود و روشي كه كتار انجتام متيشتود ،كنتترل

داده اند يادگيري ،به محيط منظم و مشاركتي داخل و ختار از

بيشتري دارند ( .)PISA, 2009: 4 in OECD, 2010سيستمهتاي

كالد درد نياز دارد .راتر و همکاران دريافتند محيط مدرسه

آموزشي بيشتري به سوي نداشتن تمركتز حركتت متيكننتد و

كه شتامل شترايط كتاري ختو  ،پاستخگوبودن بته نيازهتاي

متيكننتد و

دانتتشآمتتوزان و ستتاختمان و دكوراستتيون ختتو
پيامدهاي بهتر دانشآموزان مرتبط استت

(1979

استتت ،بتتا
.)Rutter et al.

مدرسهها ،اختيارهاي تصميمگيري بيشتري كست
بيشتر دربارۀ نتيجههاي خود پاسخگو ميشوند
 .)29قدر

انتخا

( Earley, 2016:

چشمگيري در اختيار مديران مدرسههتا و

رينولد نگرش هاي دانش آمتوزان دربتارۀ مدرسته ،ادرا هتاي

گروه هاي معلمان در چگونگي اختصتاص منبتع هتا قترار داده

معلمان دربارۀ دانش آموزان ،عامل هاي درون سازمان مدرسه و

ميشود؛ عاملي كه اگر با سيستمهاي پاسخگتويي متؤثر همتراه

سطحهاي منبعهاي مدرسه را بررسي كترد .پتژوهش او نشتان

باشد ،با عملکرد مدرسه ارتباط نزديک خواهد داشت؛ اما بايد

داد انتظارهاي تحصيلي مثبت ،سطحهاي پايين تنبيه و درگيري

توجه داشت اگر معلمان و مدرستههتاي يتک كشتور توانتايي

باالي دانش آموزان در فرايند ياددهي  -يادگيري با مدرسههاي

اجراي اين خطمشيها و فعاليتها را نداشته باشند ،حركت از

)Reynolds,؛ همچنتين ،پتژوهشهتا

كنترل اداري و بوروكراتيتک بته هنجارهتاي حرفتهاي كنتترل،

نشان داده است دانشآموزان ،بهخصوص دانشآموزان محروم،

نتيجههاي برعکس و زيانبخش دارد؛ بنابراين ،موفقيت در اين

وقتي احساد ميكنند معلمان ،خود را وقف موفقيت تحصيلي

انتقتتال اختيتتار ،بتته ميتتزان موفقيتتت آن در ايجتتاد و اجتتراي

آنها ميكنند ( )Gamoran, 1991و وقتي رابطههاي كاري ختوبي

برنامه هايي بستگي دارد كه در هر زماني حداكثر انسجام را در

اثربخش مرتبطانتد

بتا معلمتتان دارنتد

(1982

(et al. 2004: 1259

 ،)Crosnoeبيشتتتر يتتاد

ميگيرند و مشکلهاي انضباطي كمتري دارند.

سيستم ايجاد ميكند.
ازنظر برونداد تحصيلي ميان انواع مدرسه ،نابرابري نستبي

نتيجههاي پژوهش نشان داد ازنظر خطمشيهاي مدرسهها،

وجود داشت و مدرسه هاي استعدادهاي درخشان در رتبۀ يک

برابري مناسبي ميان انواع مدرسته وجتود دارد و مدرستههتاي

و مدرسه هاي دولتتي در رتبتۀ آختر قترار داشتتند؛ امتا ازنظتر

شاهد در رتبۀ يک و مدرسههاي هيئتامنايي در رتبۀ آخر قرار

برون داد نهايي ميان انتواع مدرسته  ،نتابرابري بتاالتري وجتود

دارند .روشي كه مدير با معلمتان كتار متيكنتد بتا پيامتدهاي

داشت و مدرسههتاي استتعدادهاي درخشتان در رتبتۀ يتک و

دانش آموزان مرتبط استت .نتيجتههتاي پتژوهش مورتيمتور و

مدرسههاي دولتي در رتبۀ آخر قرار داشتند.

همکاران نشتان داد وقتتي تركيبتي از رهبتري قتاطع و فراينتد
تصميم گيتري وجتود داشتته باشتد كته همتۀ معلمتان ايتده و

پیشنهادهای کاربردی

ديدگاههاي خود را ارائه كنند ،پيامدها مطلو تر خواهنتد بتود

نتيجههاي پژوهش نشان داد ازنظر زيرساختهاي مدرستههتا،

( .)Mortimore et al. 1988نمونههتايي از متغيرهتايي كته بتراي

برابري نامناسبي ميان انواع مدرسته وجتود دارد؛ بنتابراين ،بته

توصيف رهبري مدير استفاده شدند ،شتامل راهبردهتاي متدير

مسئوالن توصيه ميشود:

براي نظار

بر كتالد درد و بتازخورد و نتوع پشتتيباني از

پيشرفت فردي معلمان است .بسياري از سيستم هاي آموزشتي

 -7استتتانداردهاي فضتتاي آموزشتتي و زيرستتاختهتتا را
تعريف و تدوين كنند.
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 -4در احداث مدرسته هتاي جديتد و اعطتاي مجتوز بته

توانايي حل مسئله ،خالقيت و تفکر دانشآموز سنجيده شتود،
به نحوي كه به شركت در كالد هاي آمادگي ايتن آزمتونهتا

مدرسهها ،اين استانداردها رعايت شوند.
همچنين نتيجهها نشان دادند ازنظر برونداد ،ميان مدرسهها
نابرابري وجود دارد؛ بنابراين ،پيشنهاد ميشود:

نياز نباشد.
همچنين توصيه مي شود اختيار مدرسه به متديريت ستطح

 -7بنيادهاي خيريه براي حمايت از دانشآمتوزان محتروم
با كمک معلمان توانمند و نيکوكاران تأسيس شود.
 -4دانش آمتوزان بااستتعداد تحصتيلي كته ازنظتر شترايط

مدرسه منتهي شود .مديريت سطح مدرسه با ايجتاد همکتاري
محلتتي و پاستتخگويي محلتتي بتته بهبتتود عملکتترد شخصتتي و
حرفهاي معلمان منتهي ميشود (.)Bruns et al. 2011

اجتماعي  -اقتصادي ضعيفاند ،به اين بنيادها معرفي شوند.
 -9اين بنيادهاي خيريته حمايتت متالي و معنتوي از ايتن
دانشآموزان را از مدرسه تتا پايتان تحصتيال

منابع

دانشتگاهي بتا

آذر ،ع .و رج ت زاده ،ع .)79۱7( .تصتتميمگيتتر

تشکيل كالد هاي تقويتي و كنکور ،خريد كتتا هتاي كمتک

(رويکرد  ،)M.A.D.M.تهران :نگاه نو.

درسي و ارائۀ كمکهزينه بر عهده بگيرند.

كتتاربرد

بهفر ،ن .)7903( .مقايستتتۀ ديدگاه اولياي دانشآموزان متتتدارد

 -2گتتروههتتاي كتتاري بتتراي منتقتتلكتتردن تجربتتههتتاي

دولتي با متتتدارد غيرانتفاعي نستتتبت به عملکرد آن

دانش آموزان موفق و منبع هاي آموزشي آنها بته دانتشآمتوزان

مدارد در دبستانهتاي پسترانۀ منطتقۀ  4شتهر تهران،

محروم تشکيل شوند.

سال تحصيلي  ،7903-79۱7پاياننامۀ كارشناسيارشد،

نتيجه ها نشان دادند ميان انتواع مدرسته ازنظتر منبتعهتاي
آموزشي مدرسه و استفاده از آنهتا نتابرابري بتاال وجتود دارد؛
بنابراين ،پيشنهاد ميشود:
 -7مسئوالن بودجۀ كتافي جهتت مجهزكتردن كتابخانته و
آزمايشگاه مدرسهها در اختيار مدرسهها قرار دهند.
-4استانداردهاي منبع هاي آموزشي مدرسهها را تعريتف و
تدوين كنند و در بازديد از مدرسهها ،اعطاي مجوز و تأستيس
مدرسههاي جديد در نظر داشته باشند.
 -9اهميت كتا

و كتابخواني را به دانتش آمتوزان متتذكر

شوند و آنها را به اين امر تشويق كنند.
 -2اهميت روش هاي تدريس فعتال را بته معلمتان تتذكر

دانشتکدۀ علوم اجتماعي و روانشناستي ،دانشتگاه آزاد
اسالمي ،واحد تهران مركزي.
خليلي ،ا.؛ جهانيهاشمي ،ا .و جمتالي ،ا« .)79۱6( .مقايستۀ
بهداشت محيط و ايمني مدارد عادي  -دولتتي بتا

غيرانتفاعي شهر قزوين» ،مجلۀ علمي دانشگاه علتوم
پزشکي قزوين ،د  77ش  ،7ص .27-23
طاهرختتتتاني ،م« .)79۱6( .كتتتتاربرد تکنيتتتتک  TOPSISدر
اولويتتتبنتتدي مکتتاني استتتقرار صتتنايع تبتتديلي

كشتتاورزي در منتتاطق روستتتايي» ،پتتژوهشهتتاي
اقتصادي ،د  ،0ش  ،9ص .13-09

عبتتاديميتتانبتتازور ،ر .)7934( .مقايستتۀ عتتادا مطالعتته و

دهند و آنها را به كاربرد فناوري و وسيلههاي آموزشي ترغي

افستتردگي تحصتتيلي در دانتتشآمتتوزان دولتتتي و

كنند.

غيرانتفاعي ،پايتان نامتۀ كارشناستيارشتد ،دانشتکدۀ

همچنين نتيجه ها نشان دادند ازنظر شاخص هاي مربوط به

تربيتبدني و علوم ورزشي ،دانشگاه محقق اردبيلي.

والدين ،نتابرابري نامناستبي ميتان انتواع مدرسته وجتود دارد؛

عظيمي ،ف .)7934( .مقايسۀ صتالحيت حرفتهاي و انگيتزش

بنابراين ،توصيه ميشود در طراحي سؤالهتاي آزمتون ورودي

شغلي دبيران زن مدارد دولتي و غيرانتفتاعي دورۀ

مدرسههاي گزينشي ،منبع اصتلي كتتا هتاي درستي باشتد و

متوسطۀ شهر مرودشت ،پايان نامۀ كارشناستيارشتد،
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