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 چکيده
جمع آوری مطالب الزم، از مجموعه آثار مرتبط شامل کتب تألیف شده، مبانی در این پژوهش برای 

نظری، پیشینه پژوهش و مقاالت چاپ شده در ارتباط با موضوع، استفاده شده و به توصیف و 

نوعی پژوهش حاضر . ث جمع آوری شده پرداخته شده استتحلیل یافته ها و مطالب و مباح

ای مربوط به آموزش و پرورش از طریق ه جمعیتی و نیز داده باشد و اطالعات بررسی اسنادی می

ندی از م هبه منظور تعیین میزان بهر اند؛ بندی و تنظیم شده ساخته، طبقه های اطالعاتی محقق فرم

رداری از ب هضریب بهرو  ام و پوشش تحصیلین تهای ثب های آموزشی، با استفاده از نرخ تفرص

نام برای  که نرخ ثبت نتایج نشان داد. عات مورد تحلیل قرار گرفتها و اطال هداد، فضاهای آموزشی

نام و هم نرخ پوشش تحصیلی برای هر  تر از پسران بوده است؛ در کل، هم نرخ ثبت دختران پایین

التعلیمان تحت پوشش  دهد که هنوز همه واجب یدو گروه پسران و دختران منطقه موسیان نشان م

دهد که  از کالس نشان می رداریب هبهرهمچنین ضریب . ندا رار نگرفتهآموزش رسمی دوره ابتدایی ق

 .در اختیار دارند ناحیه شهری، کالس فیزیکی کمترینسبت به نواحی روستایی 
 

 .، پوشش تحصیلی، فضاهای آموزشی، دوره ابتداییهای آموزشی تفرص :يديکل واژگان
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 مقدمه

پرورش به مفهوم برخورداری از آموزشی است که از کیفیت مطلوبی برخوردار باشد و برخورداری امروزه حق برخورداری از آموزش و 

ی این که هر کس در داخل نظام آموزشی، فرصت و امکان توفیق مساوی داشته باشد، تلقی  یکسان همگان از آموزش و پرورش به منزله

کنند  گانی ساختن آموزش و پرورش به کار می رود، یک هدف را دنبال میی هم هایی که در زمینه به همین جهت تمامی استراتژی. ودش یم

های آموزشی یکسان را  شود تا فرصت بدین منظور تالش می. اشدب یای آموزش با کیفیت مطلوب مه تو آن برخورداری برای همگان از فرص

رخ، س لاسماعی)ای و جنسیتی را از میان بردارند  ، منطقهای طبقاتیه تالتعلیم فراهم سازند و موانع و محدودی های مختلف الزم برای گروه

ریزی آموزشی است که سهم و نقش تعیین  ای بسیار مهم در حوزه برنامهه های آموزشی، یکی از مقوله در حال حاضر نابرابری (.6831

منظور نابرابری فرصت بین دختران و  ،شود هنگامی که از نابرابری یا برابری فرصت صحبت می. ای در گسترش و بهبود آموزش دارد کننده

های مذهبی یا نابرابری در دسترسی به امکانات آموزشی در بین مناطق مختلف کشور  پسران در برخورداری از آموزش، نابرابری بین اقلیت

ان یک شاخص جامعه توسعه ها نوعی نگاه عدالت خواهانه را بهمراه دارد و به عنو برابری فرصت(. 6831گروه مشاوران یونسکو، )باشد  می

در این تعبیر، برابری . ای که در آن مردم در کنار رفاه و آزادی، عدالت و برابری را هم تجربه خواهند کرد جامعه، گردد یافته تلقی می

. ه تعبیه کندود و آموزش و پرورش باید بتواند آن را در نظام شخصیتی انسان توسعه یافتش یا و عدالت خواهی یک ارزش محسوب مه تفرص

تواند منجر به کاهش  های فقیر، می های آن برای خانواده بر این باور است که گسترش دسترسی به آموزش و کاهش هزینه( 0222) 6هانوم

یزی آموزش و پرورش براین اعتقاد است که ر از اندیشمندان پیشرو در زمینه برنامه 0کومبز. های مربوط به فقر و جنسیت شود نابرابری

ردد و برای تحقق این امر مهم، منابع در دسترس گ یای برابر آموزشی مه تبه ایجاد فرص یزی آموزشی و توسعه مناسب آن منجرر برنامه

وظیفه اصلی توسعه ملی در اکثر  (6836) 8تودارو(. 6831معروفی، )اید به سطوح و اجزای مختلف نظام آموزشی تسری داد ب یآموزش را م

ای خود را تا ه تاند تا جوانان دختر و پسر در این جوامع قابلید یای آموزشی مه ترا گسترش کمی و سریع فرص کشورهای جهان سوم

ای ه هاز این رو هموار کردن را .سرحد امکان بروز داده و فاصله آنها با افراد سایر مناطق به حداقل رسیده و ضریب نابرابری صفر گردد

ای مربوط به ه یزیرا در اغلب تئور. است مهم و سیاستی آشکار در کشورهای درحال توسعه بوده تحصیل در طول سه دهة گذشته یک هدف

توسعه یافتگی، توجه بیشتر به ابعاد فرهنگی است و بنابراین پردازش به فرهنگ و آموزش، عامل گرایش هرچه بیشتر جامعه به عدالت 

 . اجتماعی است
وان نتیجه گرفت که فقر و اختالف بین شهر و روستا، از جمله عواملی است که در تعیین ت یهای آموزشی م از مطالعه ادبیات نابرابری

 در بسیاری از کشورها، روستاها در مقایسه با مناطق شهری، از توجه کمتری برخوردارند. های تحصیلی مؤثرند نرخ ترک تحصیل و پوشش

داری با هم دارد و جنسیت یک عامل مهم  ها رابطة معنی ابرابری فرصتگوید عامل جنسیت و ن می( 6830)مرادی (. 6831اسماعیل سرخ، )

ها  از طرفی وجود مسائلی از قبیل ساختمان. تر از پسران است در عدم دستیابی دختران به آموزش است و پوشش تحصیلی دختران نامطلوب

ای در  ها، عدم توازن منطقه امن تان با میزان ثبمعلم ی هو تجهیزات محدود و ناقص، فضاهای شلوغ تر از حد ظرفیت، عدم تناسب عرض

ی دسترسی به آموزش و حضور در مدرسه و همچنین مسائل کمی دیگری همچون افت تحصیلی و ترک تحصیل، از جمله مسائلی  زمینه

لتعلیمان و ا متمامی الز اهمیت زیر پوشش قرار دادن بنابراین(. 6833موسوی، )های آموزشی تأثیر گذار هستند  هستند که بر برابری فرصت

 .شدبا یروشن م( اعم از دختر یا پسر و شهری یا روستایی)های آموزشی برابر برای همگان  فراهم کردن فرصت

بر همین مبنا . اشدب یمندی از آن م های پیشرفت اجتماعی، آموزش و پرورش و چگونگی بهره در جهان کنونی یکی از شاخص

عبدوس، ) های برابر دسترسی همگان به آموزش و پرورش هستند حال توسعه در صدد ایجاد فرصتکشورها به خصوص کشورهای در 

ی عصر جدید و نیاز  در آستانه. های جهانی نیز مورد تأکید قرار گرفته است لزوم آموزش و عدالت آموزش در معاهدات و کنوانسیون(. 6836

ها متعهد به  بر این اساس دولت. استشده ها پر رنگ  به عنوان یک حق برای ملتها به حضور در عرصه جهانی، توجه ویژه به آموزش  دولت

حق قانونی برای دسترسی به آموزش پلی برای لذت بردن از همه حقوق انسانی دیگر است و . تأمین آموزش برای آحاد ملت خود هستند

                                                           
وزشی در این پژوهش از برخی اعداد و ارقام پایان نامه کارشناسی ارشد جواد شیرکرمی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد دزفول، گروه برنامه ریزی آم* 
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گوید هر فردی حق  کنوانسیون حقوق بشر می (.0228، 1توماسوسکی)نادیده انگاشتن این حقوق به مخاطره انداختن انسانیت است 

  (.یوسنکو ان الین) ای و ابتدایی الزامی و رایگان باشد دسترسی به آموزش را دارد و آموزش باید حداقل در مراحل پایه

توان  می. حائز اهمیت است ، بسیاراهمیت آموزش عمومی و به خصوص آموزش پایه ه بیان گردید،مطرح شددر مطالب که  همچنان

برای ( اعم از دختر و پسر و شهری یا روستایی)های آموزشی برابر، به معنی داشتن شانس مساوی کلیه الزم التعلیمان  گفت منظور از فرصت

 توانمسأله نابرابری موجود در نظام آموزشی را می .ورود به نظام آموزشی و برخورداری از معلمان، امکانات و فضاهای آموزشی مناسب است

های نظام در اول از نظر دسترسی به، یا برخورداری از آموزش؛ دوم از نظر منابعی که به عنوان نهاده: از سه دیدگاه بررسی و مطالعه کرد

ر سوم از نظ. گیردآموز و امکاناتی که در اختیار مدرسه قرار میاند؛ نظیر هزینه سرانه، نسبت معلم به دانشاختیار نظام آموزشی قرار گرفته

 شودشدگان، نرخ ارتقای علمی، نرخ اُفت تحصیلی و سطح نمرات سنجیده میهایی نظیر نسبت مردودین به قبولعملکرد نظام که با شاخص

 (.6812متوسلی و آهنچیان، )

 استان در محدودةو شهرستان دهلران منطقه موسیان در . ندک یها در آموزش نمود بیشتری پیدا م در مناطق محروم کشور نابرابری

باشند  بیشتر مردم این منطقه ساکن نواحی روستایی می. این منطقه جزء نواحی محروم و کمتر توسعه یافته ایران است. ایالم واقع شده است

مندی از  بهره میزانهدف ما در این پژوهش بررسی  .و اکثریت آنها عرب زبان بوده و عموماً به شغل کشاورزی و دامپروری مشغول هستند

 : اشدب یم زیرکلی  دریچه دو از در آموزش و پرورش منطقه موسیانای آموزشی مقطع ابتدایی ه تفرص

تراکم  نظیر ؛نظام آموزشی هایاز نظر درونداد -ب .ام و پوشش تحصیلی واقعین تثبهای  خنر ؛ورود به نظام آموزشیاز نظر  -الف

 . از فضاهای آموزشی کالسی و ضریب بهره برداری

 پژوهشپيشينه 

و  هاپژوهش ،های آموزشی در ابعاد مختلف آن همواره مطرح بوده است و در این راستا با توجه به اهمیت موضوعبحث نابرابری

 :توان به این موارد اشاره کرد از جمله می. ها در مقاطع تحصیلی صورت گرفته استبا هدف بررسی و ارزیابی نابرابریی هاینامهپایان
های آموزشی در دوره آموزش عمومی به منظور ارائه مدلی نظری عوامل مؤثر در نابرابری»پژوهشی با موضوع ( 6832)خانه داش

های آموزشی و های این پژوهش نشان از نابرابری دختران و پسران در زمینه دستیابی به فرصتیافته. انجام داده است« برای آموزش دختران

های آموزشی در بررسی میزان دستیابی به فرصت»در تحقیقی که با عنوان ( 6831) دهقانی. دارد ای در این زمینهوجود تفاوت منطقه

دهد که در مقطع ابتدایی، راهنمایی و متوسطه در انجام شده است؛ نتایج تحقیق نشان می« ی دوم و سوم توسعهاستان فارس طی برنامه

درصد  81درصد و در مقطع راهنمایی و دبیرستان حدود 60در مقطع ابتدایی . رنداستان فارس تمام افراد گروه سنی به آموزش دسترسی ندا

-درصد می 3/31درصد و در دختران  1/31درصد اشتغال به تحصیل پسران در مقطع ابتدایی . از این گروه سنی به آموزش دسترسی ندارند

در پژوهشی که با موضوع ( 6831)رخ سلاسماعی. شده است باشد و با گذر از برنامه دوم به سوم نابرابری بین دختران و پسران کمتر

ی با مطالعه موردی دورة ابتدایی استان آذربایجان غربی در سال اهای فضایی در بعد قومی و منطقهیای آموزشی و نابرابرهینابرابر»

 1 -62لتعلیمانازمتحصیلی برای ال، نرخ پوشش 6832 -36یرد که در سال گیصورت گرفته است، چنین نتیجه م« 6832-36تحصیلی 

 38ساله مناطق روستایی استان حدود  1درصد بوده است و از کل جمعیت  36درصد و در مناطق روستایی 36ساله مناطق شهری استان 

تدایی یک معلم و موز ابآشنفر دان 61همچنین در سال مورد مطالعه، در سطح مناطق شهری به ازای هر. دانهام کردنتدرصد، در پایه اول ثب

مقایسه کارایی درونی مناطق به تفکیک جنس و . موز ابتدایی یک معلم وجود داشته استآشنفر دان 8/08در مناطق روستایی به ازای هر 

درصد  63/6 درصد مردودی و ترک تحصیل 8/1درصد،  11 هد که درصد قبولی مناطق شهری استاندینشان م شهری و روستایی بودن،

 .درصد بوده است 1/30درصد و در گروه پسران  31درصد قبولی دختران مناطق روستایی  .بوده است

های آموزشی برای افراد به در تحلیلی دریافته است که فقدان دسترسی برابر به فرصت( 6832)به نقل از توما ( 6130) 3جنکس

، اتیوپی، عراق، اردن، لیبی، مالزی، فیلیپین و رومانی این های ممالک کوباگزارش. باشددلیل نژاد، مذهب و ملیت در مدارس دولتی می

بررسی »در تحقیقی با عنوان ( 0220) 1ربل .ر از مناطق روستایی استتلها کاماند که امکانات آموزشی در شهرواقعیت را تأیید کرده

آموزشی است و کاهش آن مستلزم تخصیص های نتیجه گرفته است که نابرابری چالش مهم نظام« آموزشی در مدارس آمریکانابرابری

نتایج پژوهش حاکی از آن . و افزایش زمان یادگیری است معلمان با کیفیت، تسهیالت مناسب و کافی، مواد آموزشی مناسب، کاربرد فناوری
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مهم در جهت تحقق  های آموزشی، راهکاری ریزان نسبت به اهمیت و نتایج برابری فرصتبود که در وضعیت مطلوب، آگاه کردن برنامه

نابرابری »، در پژوهشی با عنوان (6833)به نقل از موسوی ( 0228)فانگ وی، دیان ژانگ، جینگ واژانگ  .ها قلمداد شده استبرابری فرصت

یر به های آموزشی بین اقشار پر درآمد و کم درآمد و فقگیرند که فرصتنتیجه می« فقر و تنگدستی و آموزش مردم روستایی چین: آموزشی

صورت نابرابر توزیع شده است و تنها راه حل این مشکل را برقراری یک خط مشی سیاسی فعال در زمینة ارائه خدمات آموزشی بصورت 

یرد که گینتیجه م« در جستجوی کیفیت و برابری»در تحلیلی با عنوان ( 0222) 3شلدون. اندیکسان و برابر بین همة اقشار جامعه دانسته

توسعه ( 8افزایش معلمان مجرب ( 0افزایش بودجه آموزشی ( 6: سب در زمینه تحقق آموزش برای همه، شامل این موارد است اقدامات منا

  .ریزیظرفیت دولت محلی برای برنامه

کلیشه حذف : دهد، عبارتند ازارائه می( های آموزشینابرابری فرصت)برای رویارویی با این چالش ( 0228) 3راهکارهایی که پیکر

آموزان موانع حضور دختران در مدارس، حمایت مالی از خانواده دانش ها، حمایت از پژوهش پیرامون علل وهای جنسیتی موجود در کتاب

معتقد است که ایجاد ( 6836)به نقل از دهقان  ،کلمن .آموزان و انتظارات بازار کارمستعد فقیر، تولید مواد یادگیری مرتبط با نیازهای دانش

های قومی مختلف، از ها بدون در نظر گرفتن سابقه خانوادگی و نژادی و نیز جنس و طبقات اجتماعی و گروهامکان آموزش رایگان برای بچه

یی ها روش بست کار در را آموزشی هایینابرابر رفع برای مؤثر اقداماتنیز  (6836) عبدوس .های آموزشی می باشدضروریات برابری فرصت

های به منظور کاهش هزینه آموزاندانش، اعطای بورس تحصیلی به دختران زندگی محل نزدیکی در مدرسه احداثت؛ نظیر دانسته اس

( 6836) 1هلک. ای آموزشی متنوعهنظاموالدین، تهیه برنامه درسی متناسب برای زندگی روزمره، افزایش مشارکت جامعه و تمرکززدایی و 

را به عنوان  یو تابع یاقتصاد ،یاتخاذ شده عوامل فرهنگ یکه راهبردها داند یموثر م یتران و زنان را زماندخ یبرا یآموزش هایبرنامه هیته

 یو نیمچنه. شوندیم یمسأله آموزش دختران طراح یبرا یدیجد های پاسخ افتنی برای هابرنامه نیمد نظر قرار داده و ا افتهی عوامل نظام

 یفقر، بوم لیباشد که در گذشته به دل یبه سمت کسان تیانتقال اولو یآموزش یزریبرنامه یهاتیاست در بخش اولو یمعتقد است، ضرور

 یاسیس هایتیاز اولو یکی دیبر آموزش زنان و دختران با شتریب دیتأک یجهت به سو رتغیی. اندبودن، مذهب و زبان جزء محرومان بوده

 کودکان، آموزش ها،زنان در دانش، مهارت یو شناخته شده برا یاصول علم اخالق، بلکه به واسطه نقش اساس هیباشد، نه فقط بر پا یآموزش

با بررسی وضعیت آموزش زنان در کشورهای ( 6113)کار پایه عمل کنفرانس زن، پکن  . ..و یدست عیصنا ،یبهداشت، کشاورز ه،تغذی

را تضمینی در جهت  62دسترسی به آموزش، ایجاد یک نظام آموزش حساس به جنسیت های جنسیتی درها و فاصلهمختلف و وجود نابرابری

ها، سیاست گذاری و تصمیم گیری آموزشی به های برابر آموزش و پرورش، مشارکت برابر و کامل زنان و مردان در ادارهدسترسی به فرصت

اشته باشد که زن و مرد بودن و اصوالً جنسیت موجب در آموزش و پرورش حساس به جنسیت باید این اطمینان وجود د. شمار آورد

محور اساسی در آموزش و پرورش حساس به جنسیت، دستیابی برابر . شوددسترسی یا عدم دسترسی به امکانات و منابع آموزشی نمی

 (.6833کارپایه و اعالمیه پکن، )ها، منابع و امکانات آموزشی در ابعاد مختلف است دختران و پسران به فرصت

 

 آموزش و پرورش و جنبه هاي نابرابري

بیش از . باشد که بیشتر مباحث آن در طبقه اجتماعی متمرکز استشناسی، نابرابری اجتماعی مییکی از مسائل اساسی در جامعه

ی که مطالعه انداند که جنس و نژاد در ساخت نابرابری سهیم است و حتی گفتهشناسان به این نتیجه رسیدهسال است که جامعه 82

حضور زنان در فرایند توسعه در راستای نظریه (. 6136، 66اُبرین)شناختی، جریانی مردانه بوده است قشربندی اجتماعی در تفکرات جامعه

نظریه برابری به عنوان یکی کردن مفهوم توسعه و تساوی شناخته شده است و توجه اولیه آن معطوف به عدم تساوی . شودبرابری مطرح می

های برابری، این است که فرض مهم در نظریه. های اجتماعی و اقتصادی استبین مرد و زن در حیطه زندگی فردی، اجتماعی و بین گروه

های طبیعی مهمی دارند، بلکه زنان در های موجود در بین زنان و مردان در تقسیم منابع و منافع به این دلیل نیست که آنان تفاوتنابرابری

های زنان امکان پذیر است ی نابرابری قرار گرفته و سازمان جامعه در این نابرابری نقش اساسی دارد، لذا دگرگون ساختن موقعیتهاموقعیت
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کارکرد . تبیین نظری تجربه آموزشی تفاوت پسران و دختران بر جامعه پذیری و نقش سیستم های اجتماعی تأکید دارد (.6831، 60ریترز)

. معلم و مدرسه منبع مهم اطالعات درباره رفتار متناسب جنسیتی است. و فعالیت های آموزشی صورت می گیرداجتماعی شدن در کالس 

رفتار متناسب با جنسیت خود را از مقررات و متون درسی . گیرند کودکان با مشاهده و تقلید نقش های بزرگساالن، رفتار متناسب را فرا می

از طریق دروس و متونی که در برنامه به کار می رود و بخشی از طریق امتیازات و وظایف محول بخشی از این جامعه پذیری . می آموزند

اعمال می شود؛ یعنی مواد، فعالیت ها، برخورد متفاوت و مشاوره « برنامه پنهان»شده به هر جنس، اما بیش تر از طریق غیر رسمی و یا 

خوبی  به را جنسیت ذهنی قالب های باید مدیریت و درسی برنامه ریزی(. 6138باالنتین، )های ذهنی جنسیتی هستند  تحت تأثیر قالب

 باید برنامه آموزشی ذهنی، شناخت قالب های به منظور. مانع برابری فرصت ها می شوند که زیرا در بیشتر موارد، قالب ها هستند بشناسد؛

و به خصوص برنامه  شود داده آموزش معلمان به و گسترش یابد؛ برنامه درسی بسط شود؛ شناسایی آموزش، هدف مورد گروه شود؛ بررسی

 شود و در یکسان و شاگرد در مورد پسران و دختران همچنین الزم است که کنش متقابل میان معلم. گیرد قرار مداوم بررسی مورد ها

 تبعیض در مراکز نقد برای و تدریس دروس شود گرفته در نظر ن بیشتری برای دخترانمتو درسی یی تحصیلی و برنامهانتخاب رشته

های آموزشی بازتاب فرضیات مردانه درباره  ، معتقد است نظام(6812)دیالسپندر، به نقل از علی پور و همکاران . گردد ارایه تربیت معلم

آموزند که هنرمندان، نویسندگان، جامعه شناسان بزرگ همگی مرد  شی دختران میهای آموز جهان بوده است، به طوری که در این نظام

. توان بود  های آموزشی که برچسب زنانه و مردانه دارند می های دانش آنها برتری دارند، بطوری که حتی شاهد رشته  بوده و در تمامی حوزه

رتباط پیدا می کند، به طوری که در بسیاری از فرهنگ ها هنوز گاهی تبعیض جنسیتی به نقش های جنسی و اجتماعی ا( 6111)تمبان 

تحقیقات در مورد آزمون های . داری باید ظاهر شوند این اعتقاد وجود دارد که جای زنان در خانه است و زنان فقط در نقش مادران و خانه

باورهای جنسیتی اغلب بر آزمونهای خواندن و نوشتن و در دانشگاه های برتیش کلمبیا و البرتا نشان می دهد که ( 0222)استاندارد اونیل 

ی در گزینش و تمایل زنان به دروسی مانند ریاضیات و دروس تکنولوژیکی و کامپیوتر تاثیر دارد و زنان در این رابطه به طور معنادار کارای

ارائه کردند که اشاره به این ( 6110)ارشی را در سال انجمن زنان آمریکا در این رابطه گز. اند کمتری از خود در مقایسه با مردان نشان داده

مطلب داشت که زنان در کالس ها کمتر مورد توجه معلمان قرار می گیرند و اغلب بازخوردهای منفی از طرف معلمان دریافت می کنند و 

نهان در این رابطه می توان بطور ضمنی نوعی تعصب جنسیتی را در کالس های درس، برنامه های درسی، بویژه برنامه های درسی پ

مشاهده کرد و نیز اغلب باورهای زنان در مورد تحصیالت بر این اساس شکل می گیرد که تحصیالت خیلی مهم نبوده و همسانی رفتارهای 

 (. 0226ری، )آنها با مردان در کالس ها سبب برچسب های خاص از طرف بزرگساالن بخصوص از طرف معلمانشان خواهد شد 

های آموزش و پرورش، تدوین و تبیین اهداف به صورت روشن و طراحی یک نظام آموزش و پرورش کارآمد و ریزی نظامنامههدف بر

، نظر به پیشرفت ها و تغییرات سریع دنیای کنونی، لزوم فراهم (6812، به نقل از ظهره وند،68دیویس)اثربخش برای تحقق این اهداف است 

های مربوط به مرحله ی فعالیتبنابراین در همه. به آموزش امری الزم و ضروری است( ارغ از نوع جنسیتف)آوردن امکان دسترسی همگانی 

ها و تهیه و تدوین برنامه و تصویب آن باید تالش ، تعیین اولویت(هااستراتژی)ها مشیتدوین و طراحی برنامه از قبیل انتخاب اهداف، خط

نهادها و موسسات و گروههای  .های جنسیتی منجر شودها و شکافی دختران و پسران و رفع محرومیتها براشود تا برنامه به برابری فرصت

نهادها و موسسات دیگری که مستقیماً در شکل دهی به . مدرسه یکی از این نهادهاست. مختلفی در آموزش و پرورش انسان دخالت دارند

بدیهی است که . شمارند ر می گذارند و چه بسا تاثیرشان بیش از مدرسه است، بیشخصیت، طرز فکر، دانش و معرفت و ارزشهای انسانی تأثی

مسئله . محیط فرهنگی توأم با عوامل اجتماعی، سیاسی و اقتصادی در آموزش و پرورش انسان به طور مستقیم و غیر مستقیم تاثیر دارد

کشورهای صنعتی و پیشرفته نیز با این پدیده در . مانده نیستآموزش و پرورش کودکان و نوجوانان نابرخوردار، فقط مشکل کشورهای عقب 

در انگلستان  63در امریکا، و هیئت مشاوران مرکزی 61این موضوع در تحقیقات دامنه دار کلمن. گیرند؛ زیرا نابرخورداری یک امر نسبی است

مردمان آنها بی سواد و در روستاها و نقاط کم ولی به طور کلی، در کشورهای عقب مانده که گروه های کثیری از . به ثبوت رسیده است

تحرک فرهنگی زندگی می کنند، مسئولیت آموزش و پرورش در قبال جبران انبوه اطفال و جوانان نابرخوردار بسیار سنگین تر است 

 (.6831فیوضات، )
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. ه از برجستگی خاصی برخورداراستدر میان اشکال گوناگون نابرابری، نابرابری بین شهر و روستا در بین کشورهای در حال توسع

ترین تضاد طبقاتی در کشورهای فقیر جهان امروز، تضاد طبقات شهری و طبقات روستایی مهم: گوید می( 6833)، به نقل از چلبی 61مایر

نسبت به  کند که مناطق شهریدر نتیچه پژوهش خود اعالم می( 6831)معروفی . است؛ چرا که بخش روستایی دارای بیشترین فقر است

نام، نرخ گذر و برخورداری متوازن دو جنسیت از آموزش های نرخ ثبتتری در شاخصهای مناسبمناطق روستایی استان کردستان از اندازه

آموز به معلم، سطح مدرک تحصیلی دبیران، منابع برخوردارند، به عالوه بر اساس نرخ پوشش تحصیلی، توزیع نیروی انسانی، نسبت دانش

عزیززاده  همچنین پژوهش(. 6816آیتی، )شود ای مشاهده میهای منطقههای کارایی، نابرابریی مثل تعداد کالس دایر، و شاخصکالبد

-های آموزشی در بین مناطق مختلف شهری و روستائی جوامع آماری یاد شده می، شورای تحقیقات استان بوشهر، بیانگر نابرابری(6813)

 .(6830زاده، حسین)باشد 

در هنگام تخصیص منابع و امکانات آموزشی و فضاهای آموزشی بین شهر و روستا و گاهاً بین مناطق یک شهر، تفاوت وجود دارد و 

ها خصوصاً در زمینه تخصیص اعتبارات به منظور ساخت این نابرابری. تر و برخوردارتر هستندبرخی مناطق نسبت به مناطق دیگر مرفه

همچنین مدارس و فضاهای آموزشی نه تنها برای آموزش مورد استفاده قرار می گیرند بلکه . یشتری پیدا می کندفضاهای آموزشی، نمود ب

طراحی مناسب و وسعت کافی مدارس از عواملی است که به صورت بالقوه . های عاطفی و روحی دانش آموزان را هم تأمین نمایند باید نیاز

همچنین از نظر برنامه ریزان و سیاستگذاران اندازه و وسعت مدرسه با گستردگی و . یادگیری تأثیر گذار باشد –می تواند بر فرآیند یاد دهی

کارشناسان تربیتی در شرایط متعادل فضای آموزشی الزم برای هر . عمق برنامه های درسی ارائه شده بستگی مثبت، قوی و یکنواختی دارد

های کافی مجهز نباشند، طبیعی هرگاه ساختمان های مدارس به کالس(. 6836معیری، )اند ن کردهمتر مربع عنوا 3تا  8ثبت نام را بین 

های دیگر ناشی از تراکم جمعیت در آموزان بیشتر در هر اتاق درس و دشواریهای ساالنه، قبول تعداد دانشناماست که با افزایش ثبت

 (.6833موسوی، )کالس درس مواجه خواهیم شد 

های اجتماعی قرن اخیر، گرایش شدید به آموزش و پرورش جالب توجه است، گرایشی که تقریباً فراگیر و ه دگرگونیدر مجموع

ها با هر نظام سیاسی، اجتماعی، پیشرفته و در حال پیشرفت به مسئله تربیت توجه دارند و آموزش ی امروز همه ملتدر جامعه. جهانی است

دلیل نیست و بر منطقی این توجه شدید بی. مند استی اجتماعی در مقیاس جهانی از اولویت خاصی بهرههاو پرورش نسبت به دیگر فعالیت

، یکی از دانشمندان (6113) 63شولتز(. 6836 معیری،)شناسد دنیای امروز تربیت فرزند را از نیازهای اولیه زندگی می. قوی بنیاد شده است

های دیگر دانشمندان، بدین نتیجه رسیده است که آموزش و پرورش از نظر ات خود، و بررسیبنام اقتصاد آموزش و پرورش بر اساس تحقیق

-لذت و تمتعی که ضمن تحصیل کردن به دست می. بهره، هم کاالی مصرفی است، هم سرمایهبهره است، هم دیربهره اقتصادی، هم زود

ولی دانش و . شودنظر اقتصادی به منزله کاالی مصرفی محسوب میباشد و از  آوریم، چون در نقش خود ارضاءکننده است، زود بهره می

شود و موقعی که به کار اشتغال یافتیم نتیجه رود و ذخیره میآوریم، از میان نمیهایی که بر اثر تحصیل به دست میمعرفت و قابلیت

 (.6831فیوضات، )آید گذاری به شمار میدهد و بدین اعتبار دیر بهره است و سرمایه می

کشور، استان، شهرستان و )شناخت نابرابری ها خصوصاً نابرابری های آموزشی در چهارچوب محدوده های جغرافیایی مختلف 

و در نتیجه پی بردن به اختالفات و تفاوت های موجود و سیاست گذاری در جهت رفع و کاهش نابرابری ها از وظایف اساسی برنامه ( بخش

تواند به عنوان عاملی مهم ریزی صحیح در آموزش و پرورش میعدم برنامه. لیان توسعه مناطق به شمار می آیدریزان آموزش و پرورش و متو

برنامه ریزی آموزش و پرورش از عوامل موثر بر بهبود و توسعه آموزش است و . گیری نابرابریهای آموزشی محسوب شودو تأثیرگذار بر شکل

ای می تواند به عنوان عاملی مهم در روند برابری آموزشی بین مناطق،  متمرکز در سطح محلی و منطقهنیز برنامه ریزی غیر متمرکز و نیمه 

برنامه ریزی آموزش و پرورش، برداشتی است : در کتاب برنامه ریزی آموزش و پرورش نوشته یونسکو، چنین آمده است. ایفای نقش نماید

ی مشتمل است بر تعیین هدف ها و منابع، بررسی شقوق مختلف عمل و انتخاب چنین برداشت. منطقی و علمی برای حل مسایل آموزشی

عاقالنه بین آنها، تصمیم گیری در مورد هدف های مشخص در محدوده زمانی معین و باالخره ساز کردن بهترین تدابیر و وسایل برای تحقق 

ی است مداوم، مشتمل بر یک رشته اقدامات و عملیات مرتبط بدین ترتیب، برنامه ریزی آموزشی فراگرد. بخشیدن منظم به تصمیمات مزبور

روشن ساختن هدف های آموزش و پرورش؛ هدف های آموزش و پرورش یک ملت، بازتابی است از ( الف: و وابسته که ذیال تشریح می شوند

( ب. رهبران آن، خصوصاً تعیین شودبدین جهت باید توسط جامعه، کالً، و نمایندگان و . آرمانهایی که ملت نسبت به آینده خود دارد

شناسایی وضع کنونی و روند آن؛ برای آنکه راه خود را به سوی مقصد آموزش و پرورش بیابیم، باید عالوه بر تعیین مقصد، شناسایی روشنی 

را در وضع کنونی آن قرار به عبارت دیگر، باید بدانیم چه عوامل وشرایطی باعث شده است که آموزش و پرورش . از نقطة مبدا داشته باشیم
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اگر از وضع کنونی تصویر روشنی در دست نداشته باشیم چگونه می توانیم شکل آینده را رسم . دهد و روند این عوامل به چه سویی است

شد؛ یعنی برنامه ریزی باید واقع بینانه با. سنجیدن شقوق مختلف؛ کشیدن نقشه های ایده آلی آسان است، ولی نتیجه ای ندارد( پ. کنیم

پیاده کردن برنامه؛ اگر ( ت. امکانات و منابع و همچنین تنگناها و موانع را اعم از مالی، اداری، فنی، اجتماعی و اقتصادی و غیره درنظر گیرد

ژه هایی کامالً ها و پروبرنامه معموالً جنبة کلی دارد و برای آنکه عملی شود باید به صورت طرح. ای نداردبرنامه جامه عمل  نپوشد، فایده

در حقیقت یکی از ضوابط واقع بینانه بودن برنامه آن است که عملی باشد . مشخص و دقیق و قابل ارزیابی و مرتبط و وابسته درآید

 (.6132یونسکو،)

قرار های اخیر مورد توجه برنامه ریزان و سیاست مداران های جغرافیایی مختلف در سالبررسی نابرابری و وجوه آن در محدوده

های مهم توسعه نیافتگی است، زیرا در حقیقت کشورهایی توسعه یافته شناخته می وجود نابرابری و ابعاد مختلف آن، از نشانه. گرفته است

. ستهای اقتصادی و اجتماعی باال برخوردارند، توزیع درآمدها و امکانات نیز در آن جوامع نسبتاً عادالنه ا شوند که عالوه بر این که از شاخص

تمرکز زیر (. 6831مصلی نژاد، )ها پایین است و هم توزیع آن بسیار ناعادالنه است اما در کشورهای توسعه نیافته هم مقادیر این شاخص

شود تا در بلند مدت نابرابری فضایی شدیدی میان مناطق کشور پدید های خاص موجب میگذاری در مکانهای اقتصادی و سرمایهساخت

-ای، تشدید مهاجرتهای شدید ناحیهوع در جریان تولید مناطق پیشرفته و عقب مانده تاثیرات قاطعی گذاشته و موجب رقابتاین موض. آید

چرا که خروج عواملی . ماندی دیگر از توسعه باز میای توسعه یافته و منطقهای و جابه جایی سرمایه و نیروی کار شده، منطقههای ناحیه

از مجموع مباحث مطرح شده، . ای فقیر شودانسانی متخصص از مناطق فقیر، ممکن است منجر به کاهش توان منطقهنظیر سرمایه و نیروی 

ها و هم برنامه ریزان و سیاست گذاران بر روند توسعه و برابری مناطق به طور کلی و ها و سیاستمی توان چنین نتیجه گرفت که هم برنامه

ری آموزشی به طور اخص، بسیار تأثیر گذار است و اگر برنامه ها و سیاست ها به طور اصولی و بر حسب نیاز بر بهبود و برابری فرهنگی و براب

مناطق طرح ریزی شوند، و نیز اگر برنامه ریزان و سیاست گذاران ذی ربط تمام امکانات و اعتبارات و استعدادهای هر منطقه را به صورت 

 . ه کاهش نابرابری های آموزشی امیدوار بودصحیح و اصولی به کار گیرند، می توان ب

 سؤاالت پژوهش

را به تفکیک جنسیت و شهری یا روستایی بودن  منطقه موسیانای آموزشی مقطع ابتدایی هتمیزان نابرابری فرص حاضر پژوهش

 :ایی که پژوهش حاضر در صدد پاسخگویی به آنهاست، عبارتند از هشپرس. مورد مطالعه قرار داده است

لتعلیمان مقطع ابتدایی در مناطق و نواحی شهری و روستایی منطقة موسیان به تفکیک جنسیت امآیا طی سال مورد مطالعه، الز (6

 ند؟اهام و نیز نرخ پوشش تحصیلی، فرصت مساوی داشتنتاز جنبه نرخ ثب

موزان مقطع ابتدایی مناطق و نواحی آشداری از فضاهای آموزشی در بین دانبرهآیا دسترسی به فضاهای آموزشی یا ضریب بهر( 0

 سان بوده است؟همشهری و روستایی منطقه موسیان، در سال مورد مطالعه 

 مفاهيم و متغيرها

به معنی عدم شانس برابر بین دختران و پسران و مناطق شهری و روستایی در برخورداری از :  63آموزشیای هتفرصنابرابری  -6

 (.6831گروه مشاوران یونسکو، )باشد آموزش و نابرابری در دسترسی به امکانات آموزشی بین مناطق مختلف می
ای تحصیلی، به ههند در یکی از دورشامل افرادی است که بر اساس ضوابط سنی موجود حق دار:  61لتعلیماواجبجمعیت  -0

 . تحصیل اشتغال ورزند

لتعلیمی است که تحت پوشش نظام آموزشی رسمی قرار دارند و از تقسیم اواجبدرصد کودکان  نمایانگر:  02پوشش تحصیلی -8

 . دآییمموزان گروه سنی مرتبط با آن دوره تحصیلی به دست آشموزان یک دوره تحصیلی بر تعداد دانآشتعداد دان

-شنسبت دان ،نامبتمانند نرخ ث .سازندرا مشخص میکه وضعیت موجود نظام آموزشی هستند معیارهایی :  06آموزشی هاینرخ -1

 . موز به کالسآشموز به معلم و نسبت دانآ
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-یساله ضربدر صد به دست م 1م شده برای پایه اول بر تعداد جمعیت گروه سنی ناتموزان ثبآشام؛ از تقسیم تعداد داننتنرخ ثب -

 .یدآ

 .آیدمیای دایر به دست هسبر تعداد کل کالان موزآشموز به کالس؛ از تقسیم تعداد کل دانآشنسبت دان -

 ای است که بتوان در آنجا کالس برای آموزش دایر کرد ای سرپوشیدههطا و محیهنشامل کلیه ساختما:  00فضاهای آموزشی -3

 .(6831 اسماعیل سرخ،)

 

 روش پژوهش

شاغل به تحصیل تمام وقت در ی دانش آموزان دختر و پسر مقطع ابتدایی  کلیه(الف: آماری این پژوهش عبارت است از  جامعه

از آنجا که نوع . به تفکیک جنسیت( سال66تا  1سنین ) لتعلیم مقطع ابتداییا زمکل جمعیت ال( ب؛ موسیان آموزش و پرورش منطقه

بنابراین جمعیت نمونه در این تحقیق برابر با کل  وضعیت کلیة افراد جامعه مورد مطالعه قرار گیرد، دباشد و بای ی میتحلیل -تحقیق توصیفی

 . گردد ا از طریق سرشماری کامل گردآوری میه هبه عبارت دیگر داد ؛باشد جامعه می

های کامپیوتری آموزش و پرورش و  اتی، شبکههای اطالع ها که به روش اسنادی است از بانک با توجه به ماهیت گردآوری داده

ها  ها و ساختمان آمار آموزشگاه (ب. مقطع ابتدایی به تفکیک جنسیتو آموزگاران موزان آ شآمار دان (الف است؛ هآمارهای موجود استفاده شد

های  از اطالعات فوق از فرمبندی و سهولت استفاده  هبه منظور طبق. 6812استخراج آمارهای سرشماری جمعیت( ج. های درس و کالس

 .اخته استفاده شده استس قاطالعاتی محق

های آمار  بنابراین از شاخص. تحلیلی است -روش این پژوهش با توجه به موضوع و هدف آن توصیفیهمچنان که مطرح شد، 

ا و ه دهای آموزشی، داه تندی از فرصم هبه منظور تعیین میزان بهر. است ها استفاده شده توصیفی نظیر جداول و نمودارها، درصدها و نسبت

 . ، مورد تحلیل قرار گرفته استداری از فضاهای آموزشیرب هضریب بهرو  م و پوشش تحصیلینا تهای ثب اطالعات با استفاده از نرخ

 

 یافته هاي پژوهش

 نرخ ثبت نام پایه اول مقطع ابتدایی -1 جدول شماره

نرخ ثبت نامتعداد ثبت نام کنندگان پایه اولساله 6جمعيت واجب التعليمان  نواحی و مناطق

 کل دختر پسر کل دختر پسر کل دختر پسر

01033100061831/3333/3333/31شهری 

00601311363363381121/3311/1818/38روستایی

 08/31 80/13 22/31 831 631 062 301 031 032 کل

 

 22/31پسران ام ن ثبتنرخ . بوده است 08/31در منطقه موسیان ام ن ثبتشود، نرخ کلی  میمشاهده  6همچنان که در جدول 

بوده (  11/18و دختران روستایی  33/33دختران شهری ) 80/13دختران  امن ثبتو نرخ ( 21/33و پسران روستایی  31/33پسران شهری )

 .است

 مقطع ابتدایی آموزان نرخ پوشش تحصيلی واقعی براي دانش -2جدول شماره 

 و مناطق

 نواحی

تحصيلی پوشش نرخساله 11تا  6آموزان  دانش تعدادساله 11تا  6سنی  گروه جمعيت

 کل دختر پسر کل دختر پسر کل دختر پسر

6006210036661102313/1213/3316/31شهری 

62203316316311333610330/3101/3310/33روستایی

 11/33 01/33 63/33 6380 330 132 0231 113 6601 کل
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نرخ پوشش . درصد بوده است 11/33شود، نرخ کلی پوشش تحصیلی در منطقه موسیان  مشاهده می 0همچنان که در جدول 

دختران )درصد  01/33و نرخ پوشش تحصیلی دختران ( 30/31و پسران روستایی  13/12پسران شهری )درصد  63/33تحصیلی پسران 

 . بوده است( 01/33و دختران روستایی  13/33شهری 

 
 ضریب بهره برداري از ساختمان آموزشی -3جدول شماره

 منطقه
 ضریب بهره برداري از ساختمان تعداد آموزشگاه ها تعداد ساختمان ها

 کل روستا شهر کل روستا شهر کل روستا شهر

 6 6 6 83 81 0 83 81 0 موسیان

 23/6 62/6 21/6 621 10 11 13 31 10 شهرستان

 

و  بودهاین منطقه ساختمان آموزشی در اختیار آموزش ابتدایی  83، منطقه موسیانابتدایی در سطح مقطع آموزشگاه  83در مقابل 

که این وضعیت نمایانگر آنست که در این زمینه کمبودی وجود  بوده است، 6برابر با های آموزشی  برداری از ساختمان در نتیجه ضریب بهره

 .نداشته و فضاهای مازادی نیز در اختیار نبوده است

 

 23آموزي از کالس فيزیکی و تراکم دانش برداري ب بهرهضری -4جدول شماره

 مناطق و نواحی
تعداد کالس 

 فيزیکی

تعداد کالس 

 دایر

تعداد دانش 

 آموز

تراکم کالسی 

 آموزاندانش 

ضریب بهره برداري از 

 کالس فيزیکی

 12/2 3/02 023 62 66 شهری

 00/6 23/02 6103 * 36  11 روستایی

 

ریم که تراکم گی یاز کالس فیزیکی چنین نتیجه مبرداری  بهرهو نیز ضریب  آموزان دانش در مورد تراکم کالسی 1با دقت در جدول 

همچنین ضریب بهره برداری از کالس فیزیکی در . استنفر بوده  23/02و در نواحی روستایی نفر  3/02منطقه شهری موسیان کالسی در 

  .باشد های فیزیکی در این نواحی می بوده که نمایانگر محدودیت کالس 00/6نواحی روستایی 

 بحث و جمع بندي

ای بدون توجه کافی به پرورش نیروی انسانی کارآمد انجام شدنی نیست و نیروی انسانی  هر گونه تغییر و تحول سازندهبخش 

های برابر آموزشی، همواره مورد  های اخیر موضوع فرصت از این رو طی دهه. های برابر آموزشی به بار خواهد نشست ی فرصت کارآمد در سایه

 با مطالعة تحقیقاتی که در زمینه نابرابریهای آموزشی در خارج از ایران صورت گرفته است در(. 6833شایخ، م)بحث صاحبنظران بوده است 

بیم که نابرابریهای آموزشی بیشتر به دلیل تبعیض نژادی و یا سیستم ضعیف مدیریتی مراکز آموزشی رخ داده است و در مواردی نیز یا یم

آموزشی تأثیر گذار بوده است و نتایج تحقیقات داخلی نیز از یک سو  های فرصتندی از م رهری در بهعامل ملیت و سکونتگاه بر ایجاد نابراب

ندی از آموزش و پرورش داشته و از سوی دیگر نمایانگر تفاوت سهم مناطق شهری و روستایی از م رهنشان از نابرابریهای جنسیتی در به

مناطق و محرومیت فرهنگی و سواد پایین و همچنین دو زبانه بودن در گسترش آموزش و پرورش است و در مواردی نیز دور افتادگی 

 .نابرابریهای آموزشی مؤثر بوده است

صورت گرفت و  منطقه موسیانآموزشی، با مطالعه موردی آموزش مقطع ابتدایی  های ی فرصتنابرابر بررسیپژوهش حاضر با هدف 

آموزشی، با  های فرصتندی از م رهبه به منظور تعیین میزانسپس . استز را کسب نموده محقق در ابتدا اطالعات، آمار و ارقام مورد نیا

نرخ  و از فضاهای آموزشیبرداری  بهرهضریب ، به معلمآموز  دانشنسبت و  و پوشش تحصیلی، شاخص انتخابنام  ثبتهای  استفاده از نرخ

 . ها و اطالعات مورد تحلیل قرار گرفت دهدا، ای آموزشیه بازده

                                                           
یکس، نای فیزیکی است که این امر نشانه دو نوبته بودن و یا استفاده از کاه سای دایر نسبت به کاله سبیشتر بودن تعداد کالی  نشانه دار ستاره نقاط -08

 .چادر و غیره به عنوان کالس برای آموزش بوده است
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در کل، هم نرخ . تر از پسران بوده است نام برای دختران پایین نرخ ثبت نتایج نشان دادمشاهده شد،  6همچنان که در جدول 

التعلیمان تحت  دهد که هنوز همه واجب نام و هم نرخ پوشش تحصیلی برای هر دو گروه پسران و دختران منطقه موسیان نشان می ثبت

وان گفت در ت می، در این منطقهو پوشش تحصیلی نام  ثبت های در زمینة پایین بودن نرخ. اند پوشش آموزش رسمی دوره ابتدایی قرار نگرفته

همچنین مواردی از قبیل تفکرات مردم . شود که پیامد آن کاهش حضور در مدارس است فقر اقتصادی بیشتر احساس می محروم،مناطق 

شرکت دختران در معیشت  منظور مسائلی از قبیل فرهنگ و یا نیاز به) روستایی در خصوص حضور دختران در مدارس قابل ذکر است

پایین شاخص پوشش تحصیلی هر دو جنس پسران و دختران  نیز( 6831)زاده سرابندی نبیهمچنین در پژوهش (. باشد خانوادگی، می

 . گزارش شده است

بوده است، که این وضعیت  6برابر با های آموزشی  برداری از ساختمان ضریب بهرهیابیم که  های پژوهش در می با دقت در داده

نواحی موزان در آ دانش تراکم کالسی. نمایانگر آنست که در این زمینه کمبودی وجود نداشته و فضاهای مازادی نیز در اختیار نبوده است

دهد  ری از کالس نشان میبردا های ضریب بهره همچنین داده .شهری و روستایی موسیان باالتر از مناطق و نواحی دیگر شهرستان بوده است

( 6130)این یافتة پژوهش با نتایج پژوهش جنکس . در اختیار دارند ناحیه شهری کالس فیزیکی کمترینسبت به که نواحی روستایی 

 . ر استت لوی نیز طی پژوهش خود ابراز میدارد که امکانات آموزشی در شهرها نسبت به نواحی روستایی بهتر و کام. همسویی دارد

آموزان  بدیهی است هر چه تعداد دانش. باشد آموزان در کالس نیز از جمله عوامل تأثیر گذار بر کیفیت آموزش می ان تراکم دانشمیز

عمادزاده . توان به بهبود روند کیفیت آموزش امیدوار بود تر باشد، می آموزان پایین های دایر کمتر باشد یعنی اگر تراکم دانش در کالس

آموز به معلم، اخیراً مدارس چند نوبته و یا اصطالحاً چند  برای کاهش نسبت دانش: گوید اقتصاد آموزش و پرورش میدر کتاب ( 6833)

آموزان صبح و گروهی دیگر بعد ازظهر به  تر از فضای آموزشی محدود، گروهی از دانش بدین ترتیب که برای استفاده مطلوب. اند شیفته شده

 .دهد شک کیفیت آموزش را تنزل می شود، لیکن بی وبته بودن باعث استفاده کاراتر از فضای آموزشی میاگر چه چند ن. آیند مدرسه می

هاي آموزشی، پيشنهاداتی به شرح زیر قابل تأمل  در پایان پژوهش حاضر، در جهت ارتقاي هر چه بيشتر برابري فرصت

 :و پيگيري است
طق مختلف و به خصوص در مناطق دور افتاده روستایی بر اساس مالک توزیع عادالنه امکانات و فضاهای آموزشی بین منا -

محرومیت و نیز تخصیص اعتبارات بیشتر به منظور احداث یا تعمیر و گسترش مدارس و نیز تجهیز آنها به امکانات رفاهی و بهداشتی 

هایی که جای هیچ گونه شکی نیست که ساختمان .(6818شیرکرمی و بختیارپور، ) مناسب، خصوصاً در مناطق محروم و دور افتاده روستایی

. آیندهای آموزشی و پرورشی به شمار میتر برای فرصتاند، بسیار مفیدتر و مناسبهآموزان طرح و بنا شدبه خاطر احتیاجات تربیتی دانش

د، تسهیالت و سرویس بهداشتی از نظر نور و فضا، دسترسی به هوای آزا)آموز در هر کالس و ساختمان مناسب مدرسه جمعیت کم دانش

هایی همه طرح( های مطبوعکاری و زینتمناسب، میز و نیمکت و وسایل قابل حرکت و فضای کافی برای انبارکردن وسایل، باغچه و گل

 (. 6831باقری، )اند ههای مدارس جدید پذیرفته شدههستند که به عنوان چهر

های وابسته به فارسی  زبان اصلی و مادری آنها فارسی و یا لهجه)ن منطقه موسیان آموزا با توجه به دوزبانه بودن اکثر دانش -

های آمادگی برای نوآموزان مناطق دو زبانه و روستایی و نیز حذف تدریجی  هلزوم گسترش آموزش پیش دبستانی و دور، بنابراین، (نیست

  .راهکاری مطلوب است های چند پایه در نواحی روستایی کالس

های فرهنگی جهت جلب توجه والدین کودکان مناطق روستایی به اهمیت آموزش و پرورش در جهت کاهش نرخ افت  ارائه برنامه -

  .تحصیلی و مردودی

التعلیم در بین  متوزیع معلمان متخصص و آموزش دیده متناسب با سهم جمعیتی کودکان الزنظر به محرومیت منطقه، لزوم  -

  .شود احساس می با دادن اولویت به نواحی محروم و دور افتاده روستایی موزش و پرورش منطقه موسیانآمناطق و نواحی مختلف 

ی مواد هها، معلمان از جهات مختلف مسئول آموزش و پرورش اطفال هستند، و وظیفه تدریس همبا توجه به اینکه در دبستان -

 . های ضمن خدمت اهمیت بسیاری داردمعلم و آموزشدرسی در کالس را به عهده دارند، بنابراین کیفیت تربیت 
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