
 

 

 آن گسترش موانع و یادگیری-یاددهی هایمحیط در آموزشی عدالت ایجاد عوامل شناسایی 

 (وپرورشآموزش در چارچوب یک ارائه)

 3کاظمی ، شبنم2پریش فریدون ،1رضوانی امین

 گاهدانش ،نخبگان و جوان پژوهشگران باشگاه عضو؛ میمه واحد اسالمی آزاد دانشگاه درسی، ریزیبرنامه تخصصی دکتری دانشجو .1

 .(مسئول نویسنده) .ایران اصفهان، شهر،خمینی واحد اسالمی، آزاد

 .ایران اصفهان، دانشگاه ،آموزشی تکنولوژی ارشد، کارشناسی .2

 .ایران اصفهان، استان 6 ناحیه وپرورشآموزش رسمی آموزگار تربیتی، علوم کارشناس .3

 22-38، صفحات 1311 ماهاسفند، ومو س پنجاه ، شمارهپنجمهای نوین در علوم رفتاری، دوره مجله پیشرفت

  11/01/1311تاریخ پذیرش:            07/08/1311تاریخ وصول: 

 چکیده

و دسترسی برابر افراد، اثرات مثبت این امر را آشکار  آموزشیها در خصوص شناسایی عوامل ایجاد عدالت اگرچه نتایج پژوهش

وجود موانع متعددی برای تحقق وجود دارند. در همین راستا ه این سمت هستند؛ باایندر حال حرکت ب آموزشیهای ساخته و نظام

. پژوهش باشدمیو موانع گسترش آن  آموزشیایجاد و برقراری عدالت  هایروشهدف از پژوهش حاضر، شناسایی راهکارها و 

شده است. در این نوشتار، آوری... جمعتحلیلی است که اطالعات آن از طریق بررسی کتب و مقاالت و–حاضر از نوع توصیفی

شور در ک آموزشیموانع پیش روی ایجاد برابری  ترینمهمبه  آموزشیضمن بیان اهمیت و ضرورت شناسایی عوامل ایجاد عدالت 

د. انهی شدهدومانع، سازمانتحت الگویی جامع آموزشیعوامل و موانع مؤثر بر ایجاد عدالت  ۀشده است. در پایان، کلیایران، اشاره

یادگیری برقرار باشد؛ انصاف و برابری در آموزش و -یاددهی هایمحیطدر  آموزشیها حاکی از آن است که اگر عدالت یافته

 .شودمی، انگیزه و امید به تحصیل و ... بیشتر آموزشی هایمحیطامکانات، دسترسی به 

 .موانع عوامل، ،رورشوپآموزش یادگیری، /یاددهی محیط ،آموزشی عدالت کلیدواژه: 

  
 1311 ماهاسفند، ومس پنجاه و، شماره پنجمی نوین در علوم رفتاری، دوره هاشرفتیپمجله 
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    62                                                                                            1311 پنجم، شماره پنجاه و سه، اسفندماهدوره  مجله پیشرفت های نوین در علوم رفتاری،

 قدمهم

مک لود، ) است وپرورشآموزشدر تحقق  مؤثرتحقق عدالت یکی از شعارها و اهداف اجتماعی حاکم در جوامع بشری و عاملی 

توسعه، با  هایمؤلفه ترینمهمیکی از  عنوانبهآن  هایشاخص(. آموزش و 0931کریمی و نادی،  ، به نقل از اسالمی هرندی،6202

، توزیع عادالنه و برابری روازایننقش بسیار محوری دارند.  جانبههمهخود، در روند توسعۀ  سازسرنوشتایفای نقش اساسی و 

 شودمیبا خود همراه دارد و از اهداف اساسی هر جامعه محسوب  در بُعد کالن نوعی نگاه انسان گرایانه را آموزشی هایفرصت

جهانی  وجویجستاست، اما در جهت  برزمان(. اگرچه حصول این هدف تا حدودی دشوار و 6202نظم فر و علی بخشی، )

و  ترینگستردهها از در نهاد آموزشی(. توزیع عادالنه امکانات 0933نجاری و حسنی، ) شودمیو بهتر، ضروری محسوب  ترعادالنه

ه دلیل ب هاحوزهنسبت به عدالت در سایر  آموزشیمباحث در حیطه علوم انسانی است. اهمیت بیشتر عدالت  برانگیزترینبحث

اعی و ، آینده شغلی، پایگاه اجتمنفساعتمادبهنقش اساسی در افزایش  آموزشی، زیرا عدالت باشدمیتأثیرگذاری آن در طول زندگی 

براى رسیدن به این هدف، مدارس نقش مهمى را در فراهم کردن  (.0932مومنی مهموئی و پورفاطمی، ) دارددن افراد اجتماعی ش

آموزشى باید نقش خطیر خود را در آماده  هاینظامو  هامحیطدارند و همه  هامهارتبرابر و عادالنه آموزشى و آموزش  هایفرصت

(. عدالت 0932، به نقل از اسالمی هرندی، کریمی و نادی، 6202ینسکو، ) نمایندر کار ایفا کردن کودکان براى ورود به جامعه و بازا

که یادگیرندگان از طریق درون دادها و فرآیندها در مدارس، بتوانند اهداف  افتدمییادگیری اتفاق  هایمحیطزمانی در  آموزشی

را  آموزشیهدف در عدالت  ترینمهم(. اگر 6202لی و اقبالی، یمنی، شاترجال) کنندرا کسب  آموزشیعلمی، اجتماعی، اعتقادی و 

 تأمین هانآدر نظر گرفت که یکی از  توانمیبرابر را  هایفرصت تأمیندو رکن اساسی برای  آنگاهبرابر بدانیم،  یهافرصت تأمین

(. 0931فریدونی و روحانی، ) استو دیگری گسترش کمی آموزش  آموزشیمالی برای نهادهای  هایکمکمنابع مالی از طریق 

عدالت افقی یعنی برابری امکانات و تجهیزات مدارس شهری و روستایی و عدالت  دودستهرا به  آموزشی( عدالت 6202) کاپتینو

 کرده است. بندیتقسیمیکسان برای همه  آموزشیعمودی یعنی فراهم کردن خدمات و منابع 

 ایهفرصتبرابر با مساوات نیست، بلکه به معنای توزیع منابع و  آموزشیز عدالت ( نی6202) آنترهالتراز دیدگاه بریگهاوس و 

د برابر، متناسب با نیازهای ویژه هر فر هایفرصتبه مهیاسازی  آموزشیعدالت  درواقع. باشدمیمتناسب با نیاز هر شخص  آموزشی

ور از متفاوت هستند. منظ باهم آموزشیشینه فرهنگی و نیازهای اشاره دارد؛ زیرا افراد در دانش، مهارت، توانایی، انواع یادگیری و پی

دری و مرزوقی، حی) استجنسیت و نژاد و وضعیت اقتصادی  ازلحاظفرصت برابر جلوگیری، حذف یا کاهش تبعیض بین افراد 

ر هر د هاگروه، سایر رندگیمیعوامل قرار  ترینمهمجنسیت و عوامل اجتماعی و اقتصادی که در دسته  جزبه(. البته 6209حیدری، 

 تندهسی سنی، قومی، مذهبی و زبانی هم برای دسترسی برابر به آموزش دچار چالش هاگروهکشور مانند افراد دارای نقص عضو، 

(. الزم به ذکر است که رعایت مواردی مانند اصل مساوات در توزیع منابع مالى و انسانى، مشارکت دادن ذینفعان در 6201برویس، )

در  الریساشایسته، انتخاب محتواى درسى متناسب با نیازهاى فراگیران، توجه به اصل هابرنامهر آموزشى و آگاه کردن آن ها از امو

 .شودمی کاربردهبه آموزشیمربیان و انتخاب مدیران و ... راهکارهایى است که برای ایجاد عدالت  استخدام
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    62                                                                                            1311 پنجم، شماره پنجاه و سه، اسفندماهدوره  مجله پیشرفت های نوین در علوم رفتاری،

. در ایران شودمیزیادی  هایتالشاست و برای تحقق آن  آموزشیدر هر نظام اصلی  هایبحثیکی از  آموزشیبدون شک عدالت 

نه زیادی شده است تا زمی هایتالشعادالنه  آموزشی هایفرصتنیز با توجه به قانون اساسی و برای دسترسی یادگیرندگان به 

ست که ا شدهانجام آموزشیدر زمینه عدالت متعددی  هایپژوهشتاکنون  کهاینتسهیل شود. نکته مهم  آموزشیدستیابی به عدالت 

، هدف از پژوهش آموزشی. در همین راستا و با توجه به اهمیت عدالت اندپرداختههریک تنها به بخش کوچکی از این موضوع 

خگویی ساین پژوهش به دنبال پا درنتیجه. باشدمیو شناسایی موانع تحقق آن  آموزشیدر ایجاد عدالت  مؤثرحاضر شناسایی عوامل 

 :باشدمیبه سواالت زیر 

 یادگیری خواهد شد؟ هایمحیطدر  آموزشیچه عواملی موجب ایجاد عدالت  .0

 ؟کندمییادگیری جلوگیری  هایمحیطدر  آموزشیچه موانعی از ایجاد عدالت  .6

 چه خواهد بود؟ آموزشیعدالت  برقراری. پیامدهای ناشی از 9

 روش پژوهش 

 ۀیادگیری و موانع گسترش آن، همچنین ارائ-یاددهی هایمحیطدر  آموزشیسایی عوامل ایجاد عدالت هدف از پژوهش حاضر، شنا

. این پژوهش ازلحاظ ماهیت و هدف، کاربردی و ازلحاظ روش باشدمیکشور ایران  وپرورشآموزشومانع در چارچوبی جامع

ده است. در شآوریهای معتبر، جمعنامه، مقاالت و پایانتحلیلی است که اطالعات آن از طریق بررسی کتب-تحقیق از نوع توصیفی

ب شده و موردبررسی اجمالی قرار گرفت. منابع منتخهای متعدد و مختلف مرتبط، شناسایینامهاین پژوهش، ابتدا کتب، مقاالت، پایان

تند، گاتنگی با موضوع موردبررسی داشاند. سپس مواردی که ارتباط تنشدهاز میان تعداد کثیری از کتب و مقاالت معتبر استخراج

 روز بودن آن اشاره کرد.به میزان ارتباط محتوا با موضوع موردبررسی و به توانمیهای این انتخاب انتخاب شدند. از مالک

 هایافته

ان عوامل ایجاد عنوبه هاآن، مواردی در این تحقیقات که از آموزشیهای متعدد در مورد عدالت پس از مطالعه و بررسی پژوهش

برده شده است، شناسایی و استخراج شد. مجموع یادگیری و موانع گسترش آن نام-یاددهی هایمحیطدر  آموزشیعدالت 

طور که ( آمده است. همان0به ترتیب سال انجام پژوهش، در جدول )شماره  هاآنشده در این زمینه و نتایج های انجامپژوهش

 هایانجمناز تولیدات ناخالص ملی، تأسیس  وپرورشآموزشیکسان، سهم  هایفرصت مینتأمشخص است، عواملی همچون 

 هارسیدستو ماهر در مناطق، تقویت روحیه اخالق در تحصیل و ...؛ موانعی همچون کاهش  باکیفیتخیرین، توزیع متناسب معلمان 

بر اساس جمعیت دانش آموزان، دسترسی  وزشیآم، عدم توزیع فضایی مطلوب خدمات آموزشیاز مرکز به پیرامون به خدمات 

و مناطق  هاتانشهرسبرابر در  صورتبهاستان، دسترسی به معلمان  هایشهرستانبرابر بین  صورتبه آموزشیدانش آموزان به فضای 

دی بنبه دسته ها موردتوجه قرارگرفته است؛ اما در سمت مقابل،با توجه به جمعیت دانش آموزان و ... در اکثر پژوهش آموزشی

شده است. این نکته درخور توجه است یادگیری و موانع گسترش آن کمتر اشاره-یاددهی هایمحیطدر  آموزشیعوامل ایجاد عدالت 

وجود ، بااینانددر نظر گرفته آموزشیتری را برای برقراری عدالت وسیع ۀکه اگرچه برخی محققان نسبت به سایر پژوهشگران، دامن

، موزشیآشود. با توجه به گستره وسیع عوامل و موانع عدالت کلیه عوامل و موانع باشد، مشاهده نمی ۀع که دربرگیرندچارچوبی جام
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    61                                                                                            1311 پنجم، شماره پنجاه و سه، اسفندماهدوره  مجله پیشرفت های نوین در علوم رفتاری،

وبی به چارچ توانمیشناسایی شود و موارد تکراری حذف شوند،  درستیبهیادگیری -یاددهی هایمحیطاین موارد در  کهدرصورتی

 یافت.تقریباً جامع دست

 های داخلی(یادگیری در پژوهش-یاددهی هایمحیطدر  آموزشیهای پژوهش )عوامل و موانع مؤثر بر ایجاد عدالت یافته .1جدول 

 نتایج سال / روش عنوان اثر ردیف

ی دانشگاه آزاد اسالم تأثیرمقاله بررسی  1

و توسعه  آموزشیبر روی عدالت 

 پژوهش

0932 

 مروری

زیاد و یکسان برای دسترسی  هایفرصت نتأمینشان داد که دانشگاه آزاد اسالمی با 

 هایگامعموم افراد جامعه برای دستیابی به دانشگاه در را تحقق عدالت اجتماعی 

 برداشته است. مؤثری

و دسترسی اقشار  آموزشیمقاله عدالت  2

 مختلف

 

0932 

 مروری

 نمایدمیدر ایران و جهان مهم  آموزشیی عدالت هابرنامهآنچه در این کنفرانس ها و 

اقتصادی  - شعارزدگیپرهیز از  - هابرنامهاجرایی  قابلیت از: اندعبارت

ضمانت اجرایی  -از تولیدات ناخالص ملی  وپرورشآموزشسهم  - وپرورشآموزش

 آموزشیدر اجرای عدالت  تواندمی هاآنکه رعایت  نام برد توانمیرا  ...و  هابرنامه

 باشد. مؤثر

ش برابری و گستر تأمینمقاله  3

در  آموزشیو عدالت  هافرصت

 آذربایجاناستان  وپرورشآموزش

 غربی

0932 

-توصیفی

 پیمایشی

» و راهکار  «در مناطق محروم سازمدرسهخیرین  هایانجمنتأسیس »  داد کهنشان 

و  تأمینراهکار مطلوب  ترینمهم« و ماهر در مناطق باکیفیتتوزیع متناسب معلمان 

 .باشدمی آموزشیو عدالت  اهفرصتگسترش برابری 

 هایفرصتمقاله بررسی میزان برابری  4

در مناطق شهری و روستایی  آموزشی

 استان زنجان

 

0932 

 پیمایشی

 مصاحبه

حاصل از مصاحبه گویای آن است که وجود نابرابری بین مناطق شهری و  هاییافته

نظام  املی خارج ازعو طورکلیبهروستایی، ریشه در محیط زندگی، وضعیت اقتصادی و 

ل این ، عوامشوندگانمصاحبه ازنظررسمی است. به ترتیب فراوانی و اولویت  آموزشی

( سطح تحصیالت پایین والدین در مناطق روستایی و عدم الف از: اندعبارتنابرابری 

. یآموزشمرکز  هایفعالیتنداشتن نگرش مناسب به  درنتیجههمکاری الزم با مدرسه 

)کالس زبان،  برنامهفوق هایکالسدانش آموزان مناطق شهری از  مندیبهرهب( 

(. ج( آشنایی دانش آموزان مناطق شهری با تکنولوژی روز همانند کامپیوتر ...موسیقی، 

 و اینترنت نسبت به دانش آموزان مناطق روستایی.

 وریفناآموزش مبتنی بر  تأثیرمقاله  5

اطالعات و ارتباطات در توسعه عدالت 

 زشیآمو

0930 

 پس رویدادی

مقایسه -علی

 ای

 هایکالسفراهم آوردن امکان تحصیل در منزل و ظرفیت باالی  هایشاخصنشان داد، 

وزش را در افزایش دسترسی به آم تأثیردرس و امکان تحصیل برای شاغلین بیشترین 

 ومانع  ترینمهمعالی در کشور داشته اند و باال بودن هزینه آموزش مجازی در کشور 

و همچنین افزایش دسترسی به آموزش عالی  آموزشی هایفرصتمحدودیت در برابری 

 .باشدمی

 آموزشیمقاله طراحی مدل عدالت  6

 رو تغییفردی  هایبر تفاوتمبتنی 

 برنامه درسی

یکسان برای  هایفرصت تأمین آموزشیتحقق عدالت  هایراه مؤثرترینیکی از  0936

از  دارندحقآحاد انسانی  و همهاست  وپرورشآموزشه دسترسی عموم افراد جامعه ب

 یکسان برخوردار گردند. وپرورشآموزش

مقاله تحلیل دسترسی به خدمات  7

شهری از دیدگاه عدالت  آموزشی

 فضایی در شهر زنجان

یع و عدم توز آموزشیاز مرکز به پیرامون به خدمات  هادسترسینتایج حاکی از کاهش  0936

 بر اساس جمعیت دانش آموزان است. آموزشیدمات فضایی مطلوب خ

 وزشیآممقاله ارزیابی تطبیقی کاربری  8

بر عدالت اجتماعی در شهر  تأکیدبا 

بهینه احداث  یابیمکانتهران و 

مدارس جدید به کمک روش 

0939 

 تطبیقی

نده در مکان گزینی های آی آموزشیکاربری  یابیمکانل بنابراین توجه به معیارها و اصو

عدالت  تأمینآن در این مناطق برای  جوارهم هایکاربریو  آموزشی هایکاربری

 اجتماعی شهری ساکنان ضروری است.
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 0کارتوگرافی )نمونه موردی: نواحی 

 (09و  2مناطق 

 

مقاله نقش اخالق تحصیلی در رابطه  9

با  آموزشی عدالتیبیعدالت و 

فریبکاری تحصیلی: مدل معادله 

 ساختاری

از طریق تقویت  آموزشیکه عدالت  دهدمیدر این پژوهش نشان  آمدهدستبهنتایج  0931

 طوربه یعدالتبی. در مقابل شودمیتحصیلی  کاریفریباخالق تحصیلی موجب کاهش 

 موجب تقویت فریبکاری تحصیلی شود. تواندمیمستقیم 

در  عدالتیبیمقاله عدالت جنسیتی با  11

 ماستان ایال آموزشینظام 

 

0931 

 ارزشیابی

 توصیفی

 تحلیلی

و  هاسیاستبا ترسیم  وپرورشآموزشامر  گذارانسیاست رودمیانتظار  درمجموع

جاد ای چراکهفردا بکوشند  وزناندختران امروز  هایمحرومیتی مناسب در رفع هابرنامه

گی دی زنهامهارتبرابری و آموزش حقوق انسانی به دختران، پسران، والدین و ارتقای 

رو به رشد  هایخانوادهسالم و رو به توسعه و  ایجامعهزمینه را برای ایجاد  تواندمی

 منطبق بر فرهنگ و باورهای ملی و هماهنگ با شرایط نوین اجتماعی فراهم نماید.

مقاله ارزیابی فضایی توزیع خدمات  11

در راستای عدالت اجتماعی با  آموزشی

 ورانم دسترسی و مدل از شبکهاستفاده 

0931 

 توصیفی

 تحلیلی

 ایکتابخانه

توزیع متعادل و متوازن خدمات شهری برای شهروندان بر اساس جمعیت ساکن، سبب 

بنابراین  گردد؛میایجاد نوعی عدالت اجتماعی و برابری در میان فضای شهری 

ضاهای ف ازجملهدستیابی ساکنین به فضاهای عمومی  ازنظرعدالت اجتماعی  گیریاندازه

 .باشدمیاز نیازهای مدیریت شهری  آموزشی

مقاله مدل معادله ساختاری رابطه بین  12

، آموزشیو رهبری  آموزشیعدالت 

 یادگیری بانشاط

0931 

 توصیفی

 همبستگی

و  ایرویه)عدالت توزیعی، عدالت  گانهسهدر ابعاد  آموزشینشان داد، بین عدالت 

 اداری وجود دارد. همچنین توانایی یادگیری،عدالت تبادلی( و نشاط یادگیری، رابطه معن

 .کندمی گریواسطهیادگیری،  بانشاطرا  آموزشیو رهبری  آموزشیبین عدالت  رابطه

 شیآموزمقاله تعیین رابطه بین عدالت  12

و نظام مدیریت اطالعات پویا با بهبود 

 شدهادراکدرگیری یادگیری 

0931 

 توصیفی

 همبستگی

در  دهشادراکو بهبود درگیری یادگیری  آموزشیبین عدالت  نتایج تحقیق نشان داد

 سطح )فرمول در متن اصلی مقاله( رابطه معناداری وجود دارد.

مقاله مدل معادله ساختاری رابطه بین  14

ا ، بآموزشیو کیفیت  آموزشیعدالت 

 بنیاندانش هایشرکتتوسعه 

 شدهادراک

0931 

توصیفی 

 همبستگی

، اطالعاتی و توسعه ایمراوده، ایرویهابعاد چهارگانه توزیعی،  در آموزشیبین عدالت 

 .، رابطه مثبت و معناداری وجود داردشدهادراک بنیاندانششرکت 

سعه را با تو آموزشیو کیفیت  آموزشی، رابطه بین عدالت آموزشی وریبهرههمچنین 

 .کندمی گریواسطه، شدهادراک بنیاندانششرکت 

و  هافرصتبرابری مقاله بررسی  15

و جنسیتی در نظام  آموزشیعدالت 

 وپرورشآموزش

 

0931 

 ایکتابخانه

 تحلیلی

 اسنادی

 در حال حاضر عملکرد مدارس خصوصی ناقض اصل تالش، نیاز و تا حدی استحقاق

ر ارتقاء کیفیت آموزش د رسدمی. به نار باشدنمیهای ذاتی است و بنابراین عادالنه  -

صیلی، در موفقیت تح آموزشیمعلم و امکانات  کنندهتعیینستن نقش مدارس دولتی و کا

روش مناسبی جهت رفع تبعیض ناشی از اختصاص نابرابر امکانات در نظر  تواندمی

 گرفته شود.

از منظر  آموزشییییمقاله تبیین عدالت  16

ستان  شگاه فرهنگیان ا شجویان دان دان

 زنجان

 

0931 

 کیفی

 مصاحبه

 تحلیل محتوا

رین آموزش اساتید از مباحثی بود که بیشت ینحوهنشان داد که شیوه ارزشیابی و  اهیافته

رعایت عدالت  تواندمیآنان این عامل  ازنظر، دادمیدغدغه دانشجویان را تشکیل 

که  دباشمیاین پیام مهم  دربرگیرندهنهایی  گیرینتیجهرا زیر سوال ببرد.  آموزشی

باید طوری باشد که دسترسی برابر و مساوی به همه عدالت در آموزش در این دانشگاه 

بدون در نظر گرفتن رشته تحصیلی، معدل، اخالق در رفتار دانشجو  آموزشیامکانات 

 و طرز لباس پوشیدن در اختیار همگان قرار گیرد.

لت  17 عدا طه بین  له بررسیییی راب قا م

و فرسییودگی تحصیییلی در  آموزشییی

حد دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی وا

 زنجان

0931 

توصیفی 

 تحلیلی

 و فرسودگی تحصیلی رابطه وجود دارد. آموزشینشان داد بین عدالت  هایافته
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 انعنوبه آموزشیمقاله تبیین عدالت  18

رکنی اساسی در آموزش از دیدگاه 

 دانشجویان دانشگاه زنجان

 

0931 

 کیفی

 مصاحبه

 تحلیل محتوا

رین آموزش اساتید از مباحثی بود که بیشت ینحوهنشان داد که شیوه ارزشیابی و  هایافته

رعایت عدالت  تواندمی. ا ز نظر آنان این عامل دادمیدغدغه دانشجویان را تشکیل 

که  دباشمیاین پیام مهم  دربرگیرندهنهایی  گیرینتیجهرا زیر سوال ببرد.  آموزشی

مه بر و مساوی به هعدالت در آموزش در این دانشگاه باید طوری باشد که دسترسی برا

گرفتن رشته تحصیلی، معدل، اخالق در رفتار دانشجو  در نظربدون  آموزشیامکانات 

 و طرز لباس پوشیدن در اختیار همگان قرار گیرد.

مقاله الگویی برای همگرایی مساجد و  19

مدارس در نهادینه کردن عدالت 

 آموزشی

 

کوچک مردمی شرایط را برای  هایکمکخیرین و  هایکمکمساجد نیز با جذب  0931

برآورده کردن ملزومات تحصیلی دانش آموزان محروم در جذب دانش آموزان فراهم 

خواهند کرد. این شرایط تقاضای مدارس برای جذب دانش آموزان، بخصوص دانش 

تقاضای مدارس را  طرفازیکآموزان محروم را افزایش خواهد. جذب دانش آموزان 

 آموزشیان افزایش خواهد داد و از سوی دیگر موجب عدالت برای تحصیل دانش آموز

 خواهد شد.

مقاله تبیین اندیشه هنری ژیرو و  21

 آموزشیپیامدهای آن در عدالت 

 

0931 

 تحلیلی

 مفهومی

 استنتاجی

 وزشیآمپیامدهای اندیشه ژیرو در تحقق عدالت  ترینمهمپژوهش،  هاییافتهبر مبنای 

انتقادی  ، تقویت تفکرآموزشیی، تربیت انتقادی در نظام تعلیم و تربیت مرز توانمی

 را اشاره نمود. ...کیفی یاددهی یادگیری و  هایروشدانش آموزان، 

منظر از  آموزشیمقاله عدالت  21

 چند پایه در ایران هایکالس

 

0931 

 مروری

 ایکتابخانه

 دکنمیحکم  آموزشییک حق عمومی است، عدالت  وپرورشآموزش کهاینبا توجه به 

چه در مناطق شهری و چه در مناطق روستایی و عشایری از این حق  هاانسانکه همه 

ن کودکان در ای گیریبهرهراهکاری برای  عنوانبهچند پایه  هایکالسبرخوردار شوند، 

 .کندمیتدریس  زمانهم طوربهچند پایه را  تنهاییبهمعلم  یکآنکه در  باشدمیمناطق 

ارزیابی و تحلیل عدالت سازمانی  مقاله 22

و درمانی شهدای  آموزشیدر مرکز 

 تبریز

 

0931 

 توصیفی

 استنباطی

 موجود بیمارستان و در هایبخش در بینتوزیعی  در عدالتنتایج این آزمون نشان داد 

وجود دارد ونیز در  داریمعنینوع استخدام کارکنان و در میزان تحصیالت تفاوت 

 وجود دارد داریمعنیعاتی در میزان تحصیالت کارکنان تفاوت و اطال ایرویهعدالت 

 اریدمعنیتفاوت  هابخشتحصیالت و در بین  در میزان ایمراودهو همچنین در عدالت 

 وجود دارد.

 شیآموزمقاله تعیین رابطه بین عدالت  23

 ،تحصیلی انگیزه با امید تحصیلی،

تحصیلی و خودشکوفایی  دلبستگی

مورد مطالعه؛ ) هشدادراکتحصیلی 

دیدگاه دانشجویان دانشگاه آزاد 

 اسالمی واحد قم(

 

0931 

توصیفی 

 همبستگی

ه اجتماعی، مبتنی بر جایگا) تحصیلیو امید  آموزشیعدالت  بین نتایج تحقیق نشان داد،

ود بر توانایی تحصیلی، رابطه مثبت و معناداری وج مبتنی مبتنی بر جایگاه اقتصادی،

رابطه مثبت و معناداری  درونی و بیرونی(،) تحصیلیو انگیزه  موزشیآدارد. بین عدالت 

ت موقت و مستمر(، رابطه مثب) تحصیلیو دلبستگی  آموزشیعدالت  بین وجود دارد.

 شدهادراکو خود شکوفایی تحصیلی  آموزشیعدالت  بین و معناداری وجود دارد.

 وجود دارد. حرکتی(، رابطه مثبت و معناداری-شناختی، عاطفی و روانی)

 شیآموزمقاله بررسی رابطه بین عدالت  24

و اخالق تحصیلی با تقلب تحصیلی در 

دانشجویان دانشگاه جامع علمی 

 کابردی آبدانان

0931 

 توصیفی

 همبستگی

ایج حاصل وجود دارد. نت داریمعنیبین عدالت تحصیلی و تقلب تحصیلی رابطه منفی و 

بینی  شپیبهو اخالق تحصیلی قادر  آموزشیالت که متغیر عد دهدمیاز رگرسیون نشان 

 .باشندمیمتغیر تقلب تحصیلی 

از دیدگاه  آموزشیمقاله عدالت  25

 وپرورشآموزش

 

باید  وپرورشآموزشو  شودمییک ارزش محسوب  خواهیعدالتو  هافرصتبرابری  0931

 تعبیه کند. یافتهتوسعهبتواند آن را در نظام شخصیتی انسان 

له بررسی فلسفه ایجاد مدارس مقا 26

و سازگاری آن با عدالت  غیردولتی

0931 

 توصیفی

 نیمه پیمایشی

 برابریانصاف، اقتصاد، نیاز،  هایمؤلفهبراساس  غیردولتیبررسی فلسفه ایجاد مدارس 

 هک باشد؛میربیت از منظر متخصصان تعلیم و ت آموزشیو سازگاری آن با عدالت 

 .اشدبمی آموزشیپژوهش با عدالت  هایمؤلفهسازگاری  دهندهنشانتحقیق  هاییافته
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از منظر متخصصان تعلیم و  آموزشی

 تربیت

 هایفرصتمقاله بررسی برابری  27

)شهری و  ایمنطقهدر ابعاد  آموزشی

روستایی( و فضایی دوره متوسطه دوم 

استان لرستان در  آموزشیبین مناطق 

 31-31سال تحصیلی 

0931 

 توصیفی

 ایشیپیم

برابر  رتصوبه آموزشیکه دسترسی دانش آموزان به فضای  دهدمینتایج تحقیق نشان 

ت با توجه به جمعی آموزشیو مناطق  هاشهرستاناستان وجود ندارد.  هایشهرستانبین 

 .برابر از وجود معلمان برخوردار نیستند طوربهدانش آموزان 

مقاله بررسی ضرورت برابری  28

 آموزشیدر نظام  شیآموز هایفرصت

0931 

 توصیفی

 ایکتابخانه

جنسیت  و ایمنطقهبرابر با ابعاد  آموزشی هایفرصتکه  دهدمیتحقیق نشان  هاییافته

 .و پایگاه خانوادگی رابطه معناداری دارد

مقاله نگارش و اعتبار سنجی اقدامات  29

برای دستیابی به  وپرورشآموزش

ری براب اهداف اقتصاد مقاومتی در زمینه

 عمومی در کشور آموزشی هایفرصت

0932 

 تحلیل

 مضمون

 انعنوبه، درآمدکمهای متعلق به طبقات پرداخت یارانه نقدی و کمک مالی به خانواده

 اولویت تعیین شد.

 گیریبحث و نتیجه

 هایمحیطدر  آموزشینیازهای هر کشور در سراسر جهان ازجمله ایران، حرکت به سمت عدالت  ترینمهمبدون شک یکی از 

یری را به یادگ –های عظیم و چشمگیری در افزایش اثربخشی و بهبود کارآمدی فرآیند یاددهی است؛ حرکتی که پیشرفت آموزشی

دنبال خواهد داشت. این نکته درخور توجه است که این مهم اتفاق نخواهد افتاد مگر با آگاهی و شناخت دقیق از وضع موجود، 

رهن منظور دستیابی به وضع مطلوب. واضح و مبوشن از وضع مطلوب و سپس اتخاذ تصمیمات اصولی و منطقی بهترسیم دقیق و ر

که از  اشدبمی آموزشیموارد تأثیرگذار بر عدالت  ۀاست که اولین گام در راستای شناخت وضع موجود در این زمینه، شناسایی کلی

 ۀ. نکتشودمییاد « یادگیری و موانع گسترش آن-یاددهی هایمحیطدر  یآموزششناسایی عوامل ایجاد عدالت »آن تحت عنوان 

یادگیری هر کشور، مختص به همان -یاددهی هایمحیطدر  آموزشیتأمل اینکه موانع و راهکارهای موجود در مورد عدالت قابل

بازدارندگی نداشته باشد؛  ۀبدیگر، جن آموزشیهای یک کشور، در نظام آموزشیمنطقه است و ممکن است روش موجود در نظام 

ر د آموزشی، متناسب با شرایط عمومی و اختصاصی خود، به شناسایی عوامل ایجاد عدالت آموزشیدرنتیجه الزم است هر نظام 

های این پژوهش، سعی شده است که یادگیری و موانع گسترش آن بپردازد. در همین راستا و با توجه به یافته-یاددهی هایمحیط

یادگیری و موانع گسترش آن در کشور ایران تهیه شود که -یاددهی هایمحیطدر  آموزشیومانع از عوامل ایجاد عدالت معمدلی جا

اد بر ایج تأثیرگذارو سپس موانع  ذکرشده آموزشیبرابری  هایشیوهمشاهده است. در این مدل، ابتدا ( قابل6 ۀدر جدول )شمار

 هایروشو  هاشیوهاند. در بخش عوامل، راهکارها، شده و موردبررسی قرارگرفتهمشخصیادگیری -یاددهی هایمحیطعدالت در 

از تولیدات ناخالص ملی،  وپرورشآموزشبرابر، سهم  هایفرصت، عواملی همچون آموزشیایجاد، برقراری و گسترش عدالت 

 است؛  شدهاشارهت روحیه اخالق در تحصیل و ... و ماهر در مناطق، تقوی باکیفیتخیرین، توزیع متناسب معلمان  هایانجمنتأسیس 

، عدم توزیع فضایی مطلوب آموزشیاز مرکز به پیرامون به خدمات  هادسترسیدر بخش موانع ایجاد عدالت، مواردی همچون کاهش 

استان،  یهاشهرستانبرابر بین  صورتبه آموزشیبر اساس جمعیت دانش آموزان، دسترسی دانش آموزان به فضای  آموزشیخدمات 
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    96                                                                                            1311 پنجم، شماره پنجاه و سه، اسفندماهدوره  مجله پیشرفت های نوین در علوم رفتاری،

با توجه به جمعیت دانش آموزان و ... موردتوجه قرارگرفته  آموزشیو مناطق  هاشهرستانبرابر در  صورتبهدسترسی به معلمان 

ها در ایجاد و جلوگیری ، نقش هریک از قسمتهاآنشده برای های تعریفعنایت به میزان اهمیت این دو بخش و شاخه با است؛

 آموزشیها حاکی از آن است که اگر عدالت شده است. یافتهیادگیری و علت آن مشخص-یاددهی هایمحیط در آموزشیاز عدالت 

امید  ، انگیزه وآموزشی هایمحیطیادگیری برقرار باشد؛ انصاف و برابری در آموزش و امکانات، دسترسی به -یاددهی هایمحیطدر 

گیری یاد-یاددهی هایمحیطهای مختلفی که در راموش کرد که میان بخش. این نکته را نباید فشودمیبه تحصیل و ... بیشتر 

صیل مثال ممکن است تقلب در تحعنوانای دیالکتیک برقرار است؛ بهاند )عوامل ایجاد عدالت و موانع گسترش آن( رابطهشدهشناخته

-رهنگیضعف ف تأثیرباشد و این نگاه، تحت  وپرورش، حاصل نگاه نابرابر به توزیع امکانات و شرایط در آموزشآموزشیدر نظام 

قتصادی ا-گرفته باشد و این ضعف فرهنگییادگیری شکل-یاددهی هایمحیطدر  آموزشیاقتصادی جامعه نسبت به ایجاد عدالت 

ی هاحوزه ۀسازی بوده باشد؛ درنتیجه الزم است که در هممنظور هزینه در راستای فرهنگناشی از کمبود اعتبارات مالی به

شده )عوامل ایجاد عدالت و موانع گسترش آن( مطالعات دقیق و اقدامات الزم صورت پذیرد. در پایان با توجه به اهمیت شناسایی

. در شودمیهای مرتبط احساس های متعددی در زمینهیادگیری، نیاز به انجام پژوهش-یاددهی هایمحیطدر  آموزشیایجاد عدالت 

 :که شودمیهمین راستا پیشنهاد 

 اددهیی هایمحیطدر  آموزشیچگونگی از بین بردن موانع ایجاد عدالت  ۀمطالعاتی کاربردی، گسترده و تطبیقی در زمین-

برداری پیشنهاد یادگیری انجام گیرد، راهبردهای مختلف شناسایی شود و راهکارهایی علمی و اصولی در راستای بهره

یی بومی و عملیاتی شناسایی و تعریف شوند که با توجه به وضعیت حال گردد. این نکته درخور توجه است که راهکارها

 .حاضر، قابلیت اجرا داشته باشند

 یادگیری -یاددهی هایمحیطدر  آموزشیچگونگی ترویج برقراری عدالت  ۀمطالعاتی کاربردی، گسترده و تطبیقی در زمین

برداری پیشنهاد گردد. این و اصولی در راستای بهرهانجام گیرد، راهبردهای مختلف شناسایی شود و راهکارهایی علمی 

نکته درخور توجه است که راهکارهایی بومی و عملیاتی شناسایی و تعریف شوند که با توجه به وضعیت حال حاضر، 

 قابلیت اجرا داشته باشند.
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    99                                                                                            1311 پنجم، شماره پنجاه و سه، اسفندماهدوره  مجله پیشرفت های نوین در علوم رفتاری،

های ؟ در پژوهششودمیسخ به این پرسش که اگر عدالت باشد، چه  موانع ایجاد عدالت،  راهکارهای ایجاد عدالت و پا بندیجمعهای پژوهش )یافته. 2جدول 

 داخلی(

و  هاشیوهعوامل، راهکارها، 

ایجاد، برقراری و  هایروش

 یا آموزشیگسترش عدالت 

 هایمحیطدر  آموزشیبرابری 

 یادگیری-یاددهی

 (وپرورشآموزش)

 شوپرورآموزشسهم  - وپرورشآموزشاقتصادی  ارزدگیشعپرهیز از  - هابرنامهقابلیت اجرایی  -یکسان  هایفرصت تأمین

توزیع متناسب  -توجه به مناطق محروم  -خیرین  هایانجمنتأسیس  - هابرنامهضمانت اجرایی  -از تولیدات ناخالص ملی 

 ظرفیت باالی -فراهم آوردن امکان تحصیل در منزل  - هافرصتگسترش برابری  -و ماهر در مناطق  باکیفیتمعلمان 

 تقویت روحیه اخالق – آموزشیکاربری  یابیمکانتوجه به معیارها و اصول  –درس و امکان تحصیل برای شاغلین  هایکالس

ارتقاء  -دستیابی همه ساکنین  -توزیع متعادل و متوازن خدمات شهری  –ی مناسب هابرنامهو  هاسیاستترسیم  -در تحصیل 

 –در موفقیت تحصیلی دانش آموزان  آموزشیمعلم و امکانات  کنندهتعیینش کیفیت آموزش در مدارس دولتی و کاستن نق

 - همهآنحق برخورداری از  –کوچک مردمی  هایکمکخیرین و  هایکمکجذب –آموزش اساتید  ینحوهشیوه ارزشیابی و 

سازگاری  و برابریتصاد، نیاز، انصاف، اق هایمؤلفهبراساس  غیردولتیایجاد مدارس  –میزان تحصیالت  -نوع استخدام کارکنان 

 آموزشیدسترسی دانش آموزان به فضای  – درآمدکممتعلق به طبقات  هایخانوادهپرداخت یارانه نقدی و کمک مالی به  -

 برابر برخوردار بودن. طوربهاز وجود معلمان  -برابر  صورتبه

 باال بودن هزینه آموزش مجازی. موانع ایجاد عدالت

 .آموزشیاز مرکز به پیرامون به خدمات  هادسترسیکاهش 

 بر اساس جمعیت دانش آموزان. آموزشیعدم توزیع فضایی مطلوب خدمات 

 عملکرد مدارس خصوصی.

 چند پایه. هایکالسوجود 

 تقلب تحصیلی.

 استان. هایشهرستانبرابر بین  صورتبه آموزشیدسترسی دانش آموزان به فضای 

 با توجه به جمعیت دانش آموزان. آموزشیو مناطق  هاشهرستانابر در بر صورتبهدسترسی به معلمان 

 نابرابری بین مناطق شهری، روستایی، محیط زندگی، وضعیت اقتصادی.

 هایعالیتفنداشتن نگرش مناسب به  درنتیجهسطح تحصیالت پایین والدین در مناطق روستایی و عدم همکاری الزم با مدرسه 

 .آموزشیمرکز 

 )کالس زبان، موسیقی و ... . برنامهفوق هایکالسدانش آموزان مناطق شهری از  مندیبهره

 آشنایی دانش آموزان مناطق شهری با تکنولوژی روز همانند کامپیوتر و اینترنت نسبت به دانش آموزان مناطق روستایی.

حال پاسخ به این پرسش که 

 ؟شودمیاگر عدالت باشد، چه  

 .آموزشیو عدالت  هاصتفرو گسترش برابری  تأمین

 افزایش دسترسی به آموزش عالی.

 رعایت حق و انصاف و برابری.

 از نیازهای مدیریت شهری. آموزشیفضاهای  ازجملهدستیابی ساکنین به فضاهای عمومی 

 .آموزشیو رهبری  آموزشینشاط در یادگیری، توانایی در یادگیری، عدالت 

 .شدهادراکبهبود درگیری یادگیری 

 .شدهادراک بنیاندانش، توسعه شرکت آموزشی، کیفیت آموزشی وریبهره

 رفع تبعیض و برابری امکانات.

بدون در نظر گرفتن رشته تحصیلی، معدل، اخالق، رفتار، طرز لباس پوشیدن  آموزشیدسترسی برابر و مساوی به همه امکانات 

 و ... در اختیار همگان.

 کاهش فرسودگی تحصیلی.

 رای جذب دانش آموزان محروم و ...تقاضای مدارس ب

دگیری و کیفی یاددهی یا هایروش، تقویت تفکر انتقادی دانش آموزان، آموزشیتعلیم و تربیت مرزی، تربیت انتقادی در نظام 

... 

 امید به تحصیل )مبتنی بر جایگاه اجتماعی، مبتنی بر جایگاه اقتصادی، مبتنی بر توانایی تحصیلی(.

 ی )درونی و بیرونی(.انگیزه برای تحصیل

 دلبستگی تحصیلی )موقت و مستمر(.
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 حرکتی(.-)شناختی، عاطفی و روانی شدهادراکخود شکوفایی تحصیلی 

 اخالق در تحصیل )کاهش تقلب(.

 .یافتهتوسعهنظام شخصیتی انسان  یسوبهپیش 

 ، جنسیت و پایگاه خانوادگی.ایمنطقهبرابر با ابعاد  آموزشی هایفرصت

 منابع 

 شهری از دیدگاه عدالت  آموزشیتحلیل دسترسی به خدمات (. 0936حدنژادروشتی، محسن؛ علیرضا رحمتی، علیرضا؛ نجفی، سعید )ا

 شهرداری مشهد، دانشگاه فردوسی مشهد. زیستمحیط. اولین کنفرانس ملی خدمات شهری و فضایی در شهر زنجان

  ( 0931اسالمی هرندی، فاطمه؛ کریمی، فریبا؛ نادی، محمدعلی .) ایران وپرورشآموزشدر  آموزشیعدالت  هایمؤلفهشناسایی .

 .11-21(، 12)09، آموزشی هاینظامفصلنامه پژوهش در 

  ( 0931اشرفی، یوسف؛ بافنده زنده، علیرضا .) ششمین و درمانی شهدای تبریز آموزشیارزیابی و تحلیل عدالت سازمانی در مرکز .

 یز.رسازمان مدیریت صنعتی تب -استان آذربایجان شرقی ایحرفهکنفرانس ملی مدیریت، اقتصاد و حسابداری، دانشگاه فنی و 

  ( 0936افتخاری، ارکیده؛ شیخ قاسمی، معصومه؛ کظم پور، اسماعیل .) و فردی  هایبر تفاوتمبتنی  آموزشیطراحی مدل عدالت

 بیرجند. وپرورشآموزشتحصیلی  هایهدور. همایش ملی تغییر برنامه درسی برنامه درسی تغییر

  ( 0932انصاری، عبداهلل .) برای دستیابی به اهداف اقتصاد مقاومتی در زمینه برابری  وپرورشزشآمونگارش و اعتبار سنجی اقدامات

. نخستین کنفرانس ملی تحقیق و توسعه در مدیریت و اقتصاد مقاومتی، پژوهشگاه فرهنگ و عمومی در کشور آموزشی هایفرصت

 .تهران( هنر )پژوهشکده مدیریت و توسعه

  ( 0931بکان، سلیل؛ جهانیان، رمضان .) ششمین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم وپرورشآموزشاز دیدگاه  آموزشیعدالت .

 اجتماعی، همایشگران مهر اشراق تهران.

  ( 0931جهانگیری، مهدی؛ احمدی نژاد، بیت اله؛ قنبری، پرستو؛ محمدی، رضا .) از منظر دانشجویان دانشگاه  آموزشیتبیین عدالت

لی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی، مرکز . سومین کنفرانس مفرهنگیان استان زنجان

 راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار و مرکز مطالعات و تحقیقات اسالمی سروش مرتضوی، موسسه آموزش عالی مهر اروند تهران.

  ( 0931حسنی شلمانی، محمدحسن .)دومین کنفرانس بین آموزشیهادینه کردن عدالت الگویی برای همگرایی مساجد و مدارس در ن .

 نوین، شرکت علمی پژوهشی باران اندیشه بهشهر. هایپژوهشبر  تأکیداسالمی و با  -المللی علوم انسانی با رویکرد بومی 

  ( 0931حسینی، سیدعلی؛ سرائی، محمدحسین؛ الحسینی المدرسی، سیدعلی .) استای در ر آموزشیارزیابی فضایی توزیع خدمات

معماری، شهرسازی و مدیریت شهری،  هایپژوهشاولین کنفرانس ساالنه  دسترسی و مدل موران. از شبکهعدالت اجتماعی با استفاده 

 موسسه معماری و شهرسازی سفیران راه مهرازی یزد.

  ( 0931حیدریه زاده، بهاره السادات؛ جباری فر، تقی .) وپرورشآموزشجنسیتی در نظام و  آموزشیو عدالت  هافرصتبررسی برابری .

دومین همایش ملی راهکارهای توسعه و ترویج علوم تربیتی، روانشناسی، مشاوره و آموزش در ایران، انجمن توسعه و ترویج علوم و 

 فنون بنیادین تهران.

  ( 0932خدری، پریچهر؛ گودرزی، عاطفه .) همایش توسعه پژوهشو  آموزشیدانشگاه آزاد اسالمی بر روی عدالت  تأثیربررسی .

 تبیین خدمات دانشگاه آزاد اسالمی واحد دورود. ایمنطقه
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    91                                                                                            1311 پنجم، شماره پنجاه و سه، اسفندماهدوره  مجله پیشرفت های نوین در علوم رفتاری،

  ( 0931رستم آبادی، ملیحه؛ میدانی، محمود .) دومین کنفرانس بین المللی چند پایه در ایران هایمنظر کالساز  آموزشیعدالت .

ان، مرکز مطالعات و تحقیقات اسالمی سروش حکمت نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی و مطالعات اجتماعی ایر هایپژوهش

 مرتضوی قم.

  ( 0931رضوانی منفرد، نیر؛ شفیع پورمطلق، فرهاد .) گیدلبست تحصیلی، انگیزه با امید تحصیلی، آموزشیتعیین رابطه بین عدالت 

 . دومین کنگره بینمی واحد قم()مورد مطالعه؛ دیدگاه دانشجویان دانشگاه آزاد اسال شدهادراکتحصیلی و خودشکوفایی تحصیلی 

المللی توانمند سازی جامعه در حوزه علوم تربیتی و مطالعات اجتماعی و فرهنگی، مرکز توانمندسازی مهارتهای فرهنگی و اجتماعی 

 جامعه تهران.

  ( 0930سیاری، حبیب اهلل؛ لطفی پور، پیمان؛ کاظم پور، اسماعیل .)و ارتباطات در توسعه  اطالعات فناوریآموزش مبتنی بر  تأثیر

 .0-62(، 69)1. فصلنامه روان شناسی تربیتی، آموزشیعدالت 

  ( 0931شاهمرادی، مراد؛ شیخی، سعید؛ طهماسبی فر، محمد؛ دیناری، فاطمه .) و اخالق تحصیلی با  آموزشیبررسی رابطه بین عدالت

امع روانشناسی، علوم تربیتی و ج فناوریکنفرانس ملی دانش و  .تقلب تحصیلی در دانشجویان دانشگاه جامع علمی کابردی آبدانان

 سام ایرانیان تهران. فناوریروانشناسی ایران، موسسه برگزار کننده همایش های توسعه محور دانش و 

  ( 0931شفیع پور مطلق، فرهاد؛ مالاحمدی، مجتبی .) توسعه ، با آموزشیو کیفیت  آموزشیمدل معادله ساختاری رابطه بین عدالت

ردی دانشگاه جامع علمی کارب بنیاندانش. سومین کنفرانس ملی کارآفرینی و مدیریت کسب و کارهای شدهادراک بنیاندانش هایشرکت

 مازندران و شرکت پژوهشی طرود شمال بابلسر.

  ( 0931صادقی آرانی، ملیحه .) ین المللی رویکردهای نوین . کنفرانس بآموزشیتبیین اندیشه هنری ژیرو و پیامدهای آن در عدالت

 رشت. 60علوم انسانی در قرن 

  ( 0931ظهرابی، فهیمه؛ مرادی، مسعود؛ رضایی شریف، علی؛ قمری گیوی، حسین .) در ابعاد  آموزشی هایفرصتبررسی برابری

. دومین همایش 31-31استان لرستان در سال تحصیلی  آموزشی)شهری و روستایی( و فضایی دوره متوسطه دوم بین مناطق  ایمنطقه

نوین در حوزه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی ایران، مرکز مطالعات و تحقیقات اسالمی سروش حکمت مرتضوی  هایپژوهشملی 

 قم.

  ( 0931ظهرابی، فهیمه؛ مرادی، مسعود؛ رضایی شریف، علی؛ قمری گیوی، حسین .) در  آموزشی هایفرصتبررسی ضرورت برابری

نوین در حوزه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی ایران، مرکز مطالعات و تحقیقات  هایپژوهشومین همایش ملی . دآموزشینظام 

 اسالمی سروش حکمت مرتضوی قم.

  ( 0931عبادپور، پروین .) از منظر متخصصان تعلیم و تربیت آموزشیو سازگاری آن با عدالت  غیردولتیبررسی فلسفه ایجاد مدارس. 

 کشور ترکیه. -نس بین المللی مدیریت و علوم انسانی، موسسه مدیران ایده پرداز پایتخت ویرا استانبولدومین کنفرا

  ( 0931غالمی پریزاد، اسکندر؛ غالمی پریزاد، الهام؛ پالیزبان، فاطمه؛ غضنفری، زینب .) آموزشیدر نظام  عدالتیبیعدالت جنسیتی با 

 .91-11(، 6)6 در آموزش پزشکی،. دوفصلنامه راهبردهای توسعه استان ایالم

  ( 0931فریدونی، سمیه؛ روحانی، شادی .)فصلنامه آموزشیی گسترش کمی آموزش عالی در ایران و پیامدهای آن بر عدالت هاسیاست .

 .0-60(، 6)61 آموزش عالی، در ریزیبرنامهپژوهش و 
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  در  آموزشیو عدالت  هافرصتو گسترش برابری  تأمین(. 0932ی، محمد )فیضی، کاوه؛ نعمتی، عبدالرزاق؛ مهاجران، بهناز؛ حسن

 .0121. اولین همایش ملی آموزش در ایران غربی آذربایجاناستان  وپرورشآموزش

  ( 0931گل پرور، محسن .) با فریبکاری تحصیلی: مدل معادله ساختاری آموزشی عدالتیبینقش اخالق تحصیلی در رابطه عدالت و. 

 .10-21(، 92)00روان شناسی تربیتی،  فصلنامه

  ( 0932گل صنم لو، محمد .) پژوهشکده  0121. اولین همایش ملی آموزش در ایران و دسترسی اقشار مختلف آموزشیعدالت

 و صنعت تهران. فناوریسیاستگذاری علم، 

  ( 0931محقق، ارسالن؛ شفیع پور مطلق، فرهاد .) و نظام مدیریت اطالعات پویا با بهبود درگیری  آموزشیتعیین رابطه بین عدالت

 . کنفرانس ملی اقیانوس مدیریت، مرکز توسعه آموزشهای نوین ایران )متانا( شیراز.شدهادراکیادگیری 

  ( 0931محمدی، حبیبه؛ شفیع پور مطلق، فرهاد .) یادگیری بانشاط، آموزشیو رهبری  آموزشیمدل معادله ساختاری رابطه بین عدالت .

 فرانس بین المللی مدیریت و علوم اجتماعی، موسسه مدیران ایده پرداز پایتخت ویرا دُبی.کن

  ( 0931مریم محمدی، مریم؛ موسوی، سیده مهسا؛ شمس، افشین؛ کریمی، سیاوش .) و فرسودگی  آموزشیبررسی رابطه بین عدالت

لی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم تربیتی و . دومین همایش متحصیلی در دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی واحد زنجان

 روانشناسی ایران، مرکز مطالعات و تحقیقات اسالمی سروش حکمت مرتضوی قم.

  ( 0932مومنی مهموئی، حسین؛ پورفاطمی، علی .) و آگاهی از آینده شغلی با اشتیاق تحصیلی  آموزشیبررسی رابطه ادراک از عدالت

 .996-911(، 1)09. مجله مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی یزد، زشکیدانشجویان دانشگاه علوم پ

 دسترسی به آموزش عالی و ارائه مدل به منظور آمایش و  هایفرصتتبیین نابرابری جغرافیایی (. 0933، مهدی؛ حسنی، محمد )نجاری

 .012-021(، 0) 16جغرافیای انسانی،  هایپژوهش. فصلنامه آموزشینیل به عدالت 

  ( 0931نصیری، سعید؛ جهانگیری، رمضانعلی؛ شریفی، خلیل؛ بیگدلی، صدیقه .) رکنی اساسی در آموزش  عنوانبه آموزشیتبیین عدالت

شناسی  امعهج . سومین کنگره علمی پژوهشی سراسری توسعه و ترویج علوم تربیتی و روانشناسی،از دیدگاه دانشجویان دانشگاه زنجان

 اجتماعی ایران، انجمن علمی توسعه و ترویج علوم و فنون بنیادین تهران. و علوم فرهنگی

  ( 0939نیازخانی، سمانه؛ لطیفی، غالمرضا .) ابییمکانبر عدالت اجتماعی در شهر تهران و  تأکیدبا  آموزشیارزیابی تطبیقی کاربری 

ریزی و ششمین کنفرانس ملی برنامه(. 09و  2مناطق  0بهینه احداث مدارس جدید به کمک روش کارتوگرافی )نمونه موردی: نواحی 

های شهر اسالمی، شورای اسالمی شهر مشهد دانشگاه فردوسی مشهد، شهرداری مشهد و مرکز بر مؤلفه تأکیدمدیریت شهری با 

 های شورای اسالمی شهر مشهد.پژوهش

  ( 0932یاری قلی، بهبود .) اولین همایش ملی ق شهری و روستایی استان زنجاندر مناط آموزشی هایفرصتبررسی میزان برابری .

 و صنعت تهران. فناوری، پژوهشکده سیاستگذاری علم، 0121آموزش در ایران 
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Identifying the factors that create educational justice in teaching-learning environments 

and obstacles in its development (providing a framework in education) 

Abstract 

 Although the results of research on identifying the factors that create educational justice and equal access 

for individuals have revealed the positive effects of it, and educational systems are moving in this direction, 

there are several obstacles to achieving this. In this regard, the purpose of this study is to identify strategies 

and methods for creating and establishing educational justice and obstacles in its development. The present 

research is of descriptive-analytical type, the information of which has been collected through the review 

of books, articles, etc. In this article, while expressing the importance and necessity of identifying the 

factors creating educational justice, the most significant obstacles to create educational equality in Iran 

have been mentioned. Finally, all the causes and obstacles affecting the establishment of educational justice 

are organized under a comprehensive model of barriers. Findings indicate that if educational justice is 

established in teaching-learning environments; Fairness and equality in education and facilities, access to 

educational fields, motivation and hope for education, etc. increase.  

Keywords: Educational Justice, Teaching / learning environment, Education, Factors, obstacles. 
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