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نظام آموزش و پرورش ،سند ملي برنامه «آموزش برای همه» سند ملي

مقدمه
مساله عدالت آموزشي و تحقق آن ،در سراسر جهان مسالهای

توسعه آموزش و پرورش در برنامه پنج ساله چهارم ،سند چشم انداز

اساسي است ( .)6 ,0ظهرابي و همكاران ( )3نیز در پژوهشي به بررسي

جمهوری اسالمي در افق  0404هجری ،سند چشم انداز توسعه

ضرورت برابری فرصتهای آموزشي در نظام آموزشي پرداخته و بر

آموزش و پرورش ایران و نیز انتشار ده ها مقاله ،گزارش پژوهشي،

اساس یافته ها فرصتهای آموزشي برابر با ابعاد منطقهای و جنسیت و

تک نگاری و کتاب درباره تنگناها ،مسائل و مشكالت آموزش و

پایگاه خانوادگي رابطه معناداری دارد .بنابراین ،برابر بودن فرصتهای

پرورش ،نشان دهنده بخشي از این تالش هاست ( .)9دستیابي به

آموزشي در نظام آموزشي کشور مساله ای پیشرو ميباشد .قاسمي ()4

آموزش با رویكرد برابری فرصتها و عدالت آموزشي را ميتوان به

در پژوهشي بررسي میزان نابرابری فرصتهای آموزشي دانش آموزان

عنوان هدف یا به عنوان وسیلهای جهت تحقق هدف بلندمدت برابری

پرداخته و بر اساس یافته ها فرصتهای آموزشي بصورت مساوی و

اجتماعي و اقتصادی مورد توجه قرار داد .این هدف امروزه در سطح

برابر برای دانشآموزان وجود نداشته است .کومار و همكاران )4( 0در

بینالمللي پذیرفته شده است (.)8

پژوهشي تفاوت امكانات پایه در آموزش و پرورش برای پسران و

عدالت آموزشي نقش مهم و قابل توجهي در رشد اقتصادی

دختران ،اتخاذ روش تدریس ضعیف و سایر مواردی از این قبیل را در

کشورها و کاهش فقر و بهبود شاخصهای برابری ،تعالي انسانها و ...

ضعف در فرصت های عادالنه عنوان نموده اند .هیم و شاویت )5( 6در

دارد و این در حالي است که مسائل اقتصادی و فقر ،سیاست های

پژوهشي به گسترش نابرابری فرصتهای آموزشي :یک مطالعه تطبیقي

آموزشي و مسائل فرهنگي از جمله موانع عدالت آموزشي و تحقق آن

پرداخته است و بر اساس یافته ها عنوان شده است که اقشار پایین

است ( .)00برخي نیز بر این باورند که عدالت آموزشي به مسائل

جامعه و همچنین اقلیت های جامعه بیشتر در چالش نابرابری فرصتهای

فرهنگي جامعه مرتبط مي باشد ( .)0عدالت آموزشي نقش مهم و قابل

آموزشي قرار دارند .استوجانوو )2( 3معتقد است ،احترام به عدالت

توجهي در رشد اقتصادی کشورها و کاهش فقر و بهبود شاخصهای

آموزشي ،احترام به تساوی میان افراد جامعه است .در اینجا اصل

برابری ،تعالي انسانها و  ...دارد ( .)00از نظر آمارتیاسن توسعه برای

احترام به تساوی حقوق بشر و در امتداد آن عدالت آموزشي و کاهش

شكوفایي قابلیت افراد با تكیه به آزادی مي بایست به دسترسي به

شیوه های تبعیض یا رفتار نابرابر در آموزش کودکان ،مطرح مي شود.

آموزش که تابعي از نرخ باسوادی بزرگساالن و میانگین سال های به

در طول قرن بیستم ،بویژه در دهههای پس از جنگ جهاني دوم ،میزان

مدرسه رفتن مي باشد توجه ویژه نمود (.)06

حضور در تحصیالت به طور چشمگیری افزایش یافت .در اکثر

بررسي های میداني و جمع آوری اطالعات از افراد بازمانده از

کشورها که دادههایي از آنها در دسترس است ،نابرابری فرصتهای

تحصیل نشاندهنده آن است که فضای آموزشي نامطلوب و غیر

آموزشي میان اقشار اجتماعي در آن دهه کاهش یافته است .این مساله

بهداشتي ( ،)03فقدان مكان مناسب برای مطالعه در مدارس (،)03

به ویژه در کشورهای در حال توسعه نیز به چشم مي خورد ( )5شایان

نسبت تعداد دانش آموزان به معلم و سهم هزینه های آموزشي در

ذکر است که در خصوص توسعه پایدار به تحقق عدالت آموزشي و

تولید ناخالص داخلي ( )04بر بازماندگي از تحصیل موثر است (,0

فرصت های عادالنه توجه شایاني شده است (.)7

 .)02 ,05 ,03به جز امكانات آموزشي ،کمبود فضای آموزشي در

به نظر مي رسد که این مساله در ایران نیز مشهود است .در این

نزدیكي محل زندگي دانش آموزان عامل مهم دیگری در ترک

راستا باید عنوان کرد که بیش از سي و چند سال از انقالب اسالمي

تحصیل است ( .)07 ,05 ,03وقتي فضای آموزشي در نزدیكي محل

ایران مي گذرد و در این مدت تالش های گسترده ای از سوی

زندگي دانش آموزان نباشد ،آنها برای رسیدن به مدرسه مجبور به طي

فرهنگیان و فرهیختگان در جهت تغییر بهبود و اصالح آموزش و

کردن فاصله طوالني خواهند بود .فاصله خانه تا مدرسه در تمایل

پرورش در ایران صورت گرفته است .تهیه چندین سند ملي ،از جمله

والدین به ادامه تحصیل و هم در امكان دسترسي فرزند به مدرسه اثر

سند «سند تغییر بنیادی نظام آموزش و پرورش» سند و منشور اصالح

دارد .فاصله زیاد به معنای اضافه شدن هزینه ایاب و ذهاب ،خوابگاه و
اقامت است که چون در اکثر موارد (به ویژه در روستا) پرداخت این

1

. Kumar Et Al
. Haim & Shavit
3 . Stojanov
2

بهمن-اسفند-89شماره-6ويژه نامه ،دوره 66

 -955مجله دانشكده پزشكي دانشگاه علوم پزشكي مشهد

هزینه ها برای خانواده مقدور نیست ،این امر منجر به توقف تحصیل ،به

برخي از افراد در کشور از فرصتهای آموزشي بطور غیر قانوني

ویژه برای دختران مي شود (.)02 ,05

محروم گردیدهاند .تعهد به اهداف برنامههای موجود ،پیروی از قانون

در گزارش ملي آموزش برای همه  0383-0378نیز بر تاثیر

و دسترسي برابر ،آموزش با کیفیت و استانداردهای باال برای تمامي

کمبود فضای آموزشي و خدمات ناکافي آموزشي بر بازماندگي از

دانشآموزان هنوز تا ایدهآل آن فاصلهای بسیار دارد .طرح گسترش

تحصیل کودکان ،به ویژه کودکان روستایي تاکید شده است .در این

عدالت و برابری فرصتها در همه حیطههای زندگي فردی و جمعي

گزارش ،نرخ گذر از دوره ابتدایي به دوره راهنمایي در مناطق

انسان نیازی ضروری و کوششي با اهمیت است .اما طرح مساله عدالت

روستایي در سال 6000حدود  94/4درصد بوده ولي در سال  6003به

اجتماعي و برابری فرصتهای آموزشي در آموزش و پرورش

حدود  73/8درصد کاهش یافته است .تاثیر عدم دسترسي کامل دانش

مسالهای مهم و حیاتي است ،چراکه رابطه میان این دو دوسویه است.

آموزان ابتدایي روستایي به آموزش راهنمایي و تعطیلي بسیاری از

بيعدالتي اجتماعي به نابرابری آموزشي ميانجامد و نابرابری آموزشي

مدارس شبانه روزی و روستامرکزی در بروز این شرایط کامال مشهود

ميتواند به گسترش بي عدالتي دامن بزند .بنابراین آنچه به نظر میرسد

است .در این گزارش آمده است که باالتر از  70درصد از دانش

این است که اگرچه استراتژیهای خاصي برای برقراری عدالت

آموزان روستایي نتوانستهاند در دوره (متوسطه دوم) ثبت نام کنند و

آموزشي به وسیلة متخصصان به کار گرفته شده است ،اما وجود بي

بیرون از مدرسه هستند .یكي از دالیل عمده آن عدم تشكیل مدارس

عدالتيهای آموزشي ،بیانگر آن است بسیاری از این استراتژیها،

متوسطه در مناطق روستایي و کمبود معلمان متخصص در این دوره ،و

ناموفق بودهاند و نیاز به تغییر نگرش و استراتژیهای آموزشي توسط

کاهش حمایتهای مالي از مدارس شبانهروزی و روستامرکزی است.

متخصصان ،کامالً مشهود است ،از این حیث طرح مدارس خرید
0

در خصوص ویژگیهای مدرسه در زمینه خدمات مناسب

خدمات به عنوان یكي از شاخصه های نغییر نگرش و استراتژی های

آموزشي ،عوامل متعددی در پژوهشها مورد اشاره قرار گرفته است که

آموزشي مطرح شده است .الیحه بودجه  89که تقدیم مجلس شورای

باعث مشكالتي در زمینه عدالت آموزشي شده است .از جمله آنها مي

اسالمي شد ،تحلیل ها پیرامون واکاوی این الیحه آغاز شد .در حوزه

توان به انتظارات و مقررات مدرسه ( )09عملكرد ضعیف مدرسه (،)6

آموزش و پرورش یكي از بحث برانگیز ترین بندها مربوط به بند ب –

ویژگیهای اقتصادی مدرسه ( )08و عدم آموزش حرفه ای معلمان

 0از تبصرۀ  60این الیحه است که در آن آمده« :دولت مكلف است از

( )60اشاره کرد .سیاست های آموزشي غلط و عدم انطباق این سیاستها

ابتدای سال تحصیلي  ،0389-88ساالنه  00درصد از دانش آموزان

با نیازهای آموزشي هر منطقه ( )00یا به عبارتي عدم انعطاف پذیری

تحت پوشش وزارت آموزشوپرورش را بهصورت خرید خدمات از

برنامه درسي ( )08موضوعي است که مي تواند تاثیر زیادی بر ارائه

بخش غیردولتي واجد شرایط و ذیصالح و بهصورت آموزش رایگان

خدمات آموزشي داشته باشد .این در حالي است که با وجود تمامي

(عالوه بر تعداد دانش آموزان مشمول فعلي) اداره کند» .همچنین در

عوامل و موانع موجود در ایجاد برابری آموزشي ،افراد محروم از

بند  3همین تبصره آمده است« :وزارت آموزش و پرورش مكلف

تحصیالت عادالنه ،بعدها گروه های بي سواد یا کم سواد یک کشور

است با برنامه ریزی مناسب ،نیروی انساني مورد نیاز خود از جمله در

را تشكیل مي دهند و مشكالت عدیده ای را برای جوامع به وجود مي

پژوهش سراها ،راهنمایان آموزشي ،مربیان بهداشت ،متصدیان

آورند .از بعد دیگر اصالح نظام آموزشي در راستای اهداف مزبور و

آزمایشگاه ها و کارگاه ها را از طریق خرید خدمات تامین کند به

آنچه در سند تحول ذکر شده به لحاظ تاثیرگذاری حداکثری در روند

نحوی که تا پایان سال  0389حداقل  30درصد و تا پایان سال 0388

ساخت آینده ایران از عوامل اساسي و بنیادی در موضوع ميباشد.

حداقل پنجاه درصد خدمات فوق از طریق خرید خدمات تامین شود».

با توجه به اهداف قانون برنامه و گزارشهای پژوهشي و

ورود این طرح به الیحه بودجه سال  89و پیشنهاد تحت پوشش

مستنداتي که از بسته آموزش و پرورش هیات دولت موجود ميباشد

قرار گرفتن ساالنه  00درصد دانش آموزان در آن ،بار دیگر پس از

به نظر ميرسد که هنوز بازماندههایي از تحصیل وجود دارند که هم

پنج سال مورد توجه کارشناسان آموزش و پرورش قرار گرفته و

اکنون به دور از آموزش هستند و خدمات آموزشي برای آنها ارائه

موافقان و مخالفاني را به همراه داشته است .جذب معلمان از طریق

نمي گردد .در حالیكه بسیاری از دست اندرکاران مربوطه به قوانین

قرارداد خرید خدمات آموزشي از اوایل دهه  0390در آموزش

مربوط به فرصت های آموزشي و اجرای آن آگاه مي باشند ،هنوز
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پرورش انجام ميشود .اما طرح خرید خدمات آموزشي از بخش

و پرورش استان قم مي باشد .نمونه ها از طریق نمونه گیری گلوله

غیردولتي برای اولین بار در الیحه بودجه سال  0386مطرح شد ،اما

برفي تا رسیدن به حد اشباع داده ها انتخاب شد.

مجلس پیشنهاد دولت وقت را برای خرید خدمات آموزشي از بخش

به منظور جمع آوری داده ها در بخش اول ،از مصاحبه نیمه

خصوصي رد کرد .در طرح خرید خدمات آموزشي صندليهای آزاد

ساختاریافته بهره گرفته شد .سواالت مصاحبه بر اساس سوال های

مدارس غیردولتي با یک ساماندهي در اختیار دانشآموزان قرار

پژوهش تدوین شد .جهت اعتبارپذیری پژوهش کلیه خروجي های

ميگیرد و یكي از راهكارهای این طرح ،همان مدارس ارزان قیمت

ناشي از مصاحبه بعد از اخذ تاییدیه از ایشان مبني بر صحت برداشت و

است .در طرح ساماندهي به جای شلوغ بودن کالسهای درس در

تفسیر انجام شده ،مورد استفاده قرار گرفت .در پژوهش حاضر نیز به

مدارس دولتي ،شرایطي ایجاد مي شود که بخشي از این دانشآموزان

فراخور موضوع و شرایط ،از کلیه روشهای مذکور به ویژه فن دلفي

به سمت مدارس غیردولتي که صندلي خالي دارند ،سوق داده شوند.

استفاده شده است.

البته در این طرح از دانشآموزان شهریه دریافت نميشود .طرح خرید

در بخش دوم و به منظور اعتبارسنجي مدل مفهومي طراحي شده،

خدمات آموزشي در مناطقي که ظرفیت کافي در مدارس دولتي

از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد .این پرسشنامه در مقیاس لیكرت

ندارند در قالب بندی از تبصره  03الیحه بودجه سال  83گنجانده شد

 5درجه ای اعتبار مدل طراحي شده را به صورت کاربردی مورد

اما اخطار برخي نمایندگان را به دنبال داشت و آن را خالف روح

ارزیابي قرار مي دهد .روایي محتوایي و صوری پرسشنامه با بهره

قانون اساسي و آموزش رایگان دانستند .اما در نهایت مجلس به

گیری از نظرات متخصصان و کارشناسان مربوطه بررسي شد .همچنین

وزارت آموزش و پرورش اجازه داد به منظور پوشش کامل تحصیلي

پایایي ابزار نیز با بهره گیری از آلفای کرونباخ بررسي گردید که

دانش آموزان الزمالتعلیم در مناطقي که ظرفیت کافي در مدارس

معادل  0,97به دست آمده است.

دولتي وجود ندارد نسبت به خرید خدمات آموزشي اقدام کنند.

به منظور تحلیل داده ها در بخش اول ،از الگوی بردی 0بهره

طرح خرید خدمات آموزشي در ابتدا قرار بود با رویكردی

گرفته شده است که دارای چهار مرحله توصیف ،تفسیر ،همجواری و

عدالت محور و ذیل برنامههای توسعه عدالت آموزشي در مناطق

مقایسه را در مطالعات تطبیقي ميباشد .در این الگو ابتدا اطالعات

محروم و کمتربرخوردار و صرفاً در مناطقي که نیروی آموزشي وجود

مورد نیاز درباره مدارس مورد نظر گردآوری و تفسیر شد ،سپس طبقه

ندارد اجرا شود .اما متأسفانه با انحرافاتي که صورت گرفت،

بندی و در مرحله آخر تفاوتها و تشابهات مورد بررسي و مقایسه قرار

پدیدههایي مثل واگذاری مدارس دولتي و کوچاندن دانشآموزان این

گرفت.به منظور اعتبارسنجي مدل مفهومي طراحي شده در بخش دوم،

مدارس به مدارس غیردولتي از دل این طرح بیرون آمد .به این ترتیب

پس از جمع آوری داده ها برای تجزیه و تحلیل داده ها از آمار

این طرح در جاهایي منحرف شد و رسماً در خدمت توسعه مدارس

توصیفي و از آزمون  tتک نمونه ای استفاده شد و براساس تجزیه و

غیردولتي قرار گرفت .در این بین استان قم با جمعیت قابل توجه

تحلیل های آماری اعتبارسنجي مدل مفهومي طراحي شده ترسیم

دانشآموزی در سطح ابتدایي در کشور به لحاظ ضرورت تحول در

گردید.

نظام آموزش و پرورش در راستای توزیع عادالنه فرصتهای آموزشي

نتایج

مطرح شده است که ميتواند به عنوان الگویي برای سایر مناطق کشور
در راستای خرید خدمات آموزشي مدنظر قرار گیرد .از اینرو سوال
اصلي در پژوهش حاضر این خواهد بود که مدارس خرید خدمات

خالصه مقایسه شباهت ها و تفاوت های مدارس خرید خدمات
آموزشي و دولتي

آموزشي در دوره ابتدایي با مدارس دولتي استان قم چه تفاوت و چه
تشابهي با یكدیگر دارند و مدل مفهومي آن چه مشخصه هایي دارد؟

روش کار
روش پژوهش حاضر از نوع مطالعات تطبیقي (مقایسه ای) است.
جامعه پژوهش حاضر ،شامل تمامي کارشناسان و متخصصان آموزش
Brady

1
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جدول  .5شباهت ها و تفاوت های مولفه توجه به امكانات فیزیكي
مقوله ها

شباهت ها

تفاوت ها

امكانات کلي درون کالس از جمله میز و نیمكت

وضعیت بهتر مدارس خرید خدمات از لحاظ برخي وسایل مثل کامپیوتر یا دیتا
امكانات بیشتر و بهتر

سرانه یكسان حیاط برای دانش آموزان در هر دو مدرسه

وضعیت مناسب تر مدارس خرید خدماتي از نظر فیزیكي و تجهیزاتي و
آزمایشگاهي

توجه

مساحت کالس های یكسان

به امكانات فیزیكي

وضعیت مناسب تر مدارس خرید خدمات آموزشي در رابطه با نرم افزارها و
سخت افزارها و نرم افزارها و سخت افزارهای به روزتر

کیفیت نیمكت ها و تخته کالسي یكسان

با توجه به سرانه و بودجه تعریف شده در مدارس خرید خدمات آموزشي تجهیز
و تكمیل آموزشگاه با شرایط مناسبتری نسبت به مدارس دولتي

-

از نظر امكاناتي مثل میز و صندلي و رایانه مدارس خرید خدمات در وضعیت بهتر

-

مدارس خرید خدمت از نظر ظاهری و فیزیكي شاداب تر و زیباتر

جدول  .1شباهت ها و تفاوت های مولفه عملكرد و صالحیت های حرفه ای معلمان
مقوله

شباهت ها

تفاوت ها

تفاوت مدارس دولتي به لحاظ عملكرد معلمان و صالحیت

انگیزه باالی نیروهای مدارس خرید خدمات به جهت جذب و استخدام

های حرفه ای با یكدیگر و همچنین تفاوت در مدارس
خرید خدمات آموزشي در این زمینه
ساعات کاری در هفته به صورت یكسان
عملكرد
صالحیت

و
های

حرفه ای معلمان

نیروهای فعال و با انگیزه و توانمندتری و عملكرد بهتر در مدارس خرید خدمت
نسبت به مدارس دولتي

فرصت برابر برای شرکت در برنامه ها و طرح های در

انتخاب معلمان در مدارس خرید خدمات آموزشي توسط مدیران یا موسسان

جهت توانمندسازی برای معلمان هر دو نوع مدرسه

انجام گرفته در نتیجه استفاده از نیروی با انگیزه و با عملكرد بهینه و کیفیت بهتر

-

عملكرد بهتر معلمان در مدارس خرید خدمات آموزشي به دلیل انگیزه باالی
نیروی انساني

-

انگیزه و عملكرد معلمان در مدارس خرید خدمات آموزشي باالتر از مدارس
دولتي

-

ارتقای عملكرد و افزایش کارآیي ضامن بقای معلمان در نتیجه باالتر بودن
کیفیت معلمان مدارس خرید خدمات

-

تغییر و بهبود و اصالح آموزشي به صورت عادات در بین نیروهای خرید خدمات
آموزشي در قیاس با دولتي

-

ارزیابي عملكرد نیروهای خرید خدماتي به صورت دوره ای و مستمر و در
شرایط فقدان صالحیت از ممانعت از همكاری

-

رقابت باالی نیروهای خرید خدمات در شرکت در کارگاه های آموزشي

-

توزیع نیروهای پرنشاط در مدارس خرید خدمات آموزشي

-

انگیزه باالی نیروی جوان در مدارس خرید خدمات آموزشي و در نتیجه
عملكردبهتر

-

بهره گیری بیشتر از خرد جمعي در مدارس خرید خدمات آموزشي به دلیل جو
موجود آن
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از نظر عملكرد ،معلمان مدارس دولتي نداشتن انگیزه کافي به علت داشتن امنیت
شغلي در قیاس با مدارس خرید خدمات
مدارس خرید خدمات آموزشي ،فضای رقابتي و در نتیجه استخدام معلمان با

-

تحصیالت باالتر
-

انگیزه کاری معلمان در مدارس خرید خدمات آموزشي باالتر از مدارس دولتي

-

در مدارس دولتي معلمان با تحصیالت باالتر ارتقا به مقاطع باالتر

-

در مدارس خرید خدمات آموزشي احتمال وجود افراد با تحصیالت باال در مقطع
ابتدایي بیشتر از مدارس دولتي
در مدارس خرید خدمات معلم با انگیزه و مسئول تر تالش بیشتر در جهت به روز

-

نگه داشتن از نظر علمي
جدول  .8شباهت ها و تفاوت های مولفه عملكرد مدیران
مقوله

شباهت ها

تفاوت ها

در هر دو نوع نیاز به تایید آموزش و پرورش و صالحیت

در مدارس خرید خدمات آموزشي به جهت استفاده از نیروهای با تجربه تر و

عمومي

متخصص از جمله بازنشسته افزایش امكان بهره گیری از مدیران توانمندتر و
حرفه ای

اکثر مدیران مدارس خدمات آموزشي و مدارس دولتي

سهولت عزل و انتصاب مدیران در مدارس خرید خدمات

نیروهای رسمي آموزش و پرورش و آشنا با آئین نامه هاو
عملكرد مدیران

بخشنامه های آموزش و پرورش
فرایند ارزیابي عملكرد مدیران در هر نوع درون مدرسه

مدیران مدارس خرید خدمات آموزشي بیشتر از میان بازنشستگان فرهنگي

یكسان

انتخاب شده در مدارس دولتي از نیروی شاغل موجود

-

بهره گیری از مدیران توانمند و با سابقه در مدارس خرید خدمات آموزشي در
نتیجه افزایش عملكرد آنها

-

باال بودن کیفیت عملكرد مدیران مدارس خرید خدمات آموزشي به علت کنترل
موسس و همچنین آموزش و پرورش

-

به دلیل احتمال جایگزیني انگیزه بیشتر مدیر مدرسه حمایتي

-

استفاده از تجارب پیشكسوتان با اعطای امكان مدیریت به بازنشستگان فرهنگیان
در مدارس خرید خدمات آموزشي

جدول  .4شباهت ها و تفاوت های مولفه استانداردهای مربوط به نسبت دانش آموز به معلم
مقوله

شباهت ها

تفاوت ها

حدود نسبت دانش آموز به معلم در حدود 30

امكان جذب نیروهای تخصصي بیشتر در مدارس خرید خدمات آموزشي
بنابراین تناسب بیشتر تعداد دانش آموزان و معلم

وجه اشتراک با توجه به منطقه مسكوني دانش آموزان

تالش همه جانبه در مدارس خرید خدمات آموزشي در خصوص رعایت این

نسبت دانش آموز به معلم به لحاظ کمیت تقریبا مدارس

استاندارد

دولتي و خرید خدمات آموزشي
استانداردهای

-

مربوط به نسبت
دانش آموز به معلم

شرایط مطلوب در مدارس خرید خدمت به دلیل در اختیار داشتن فضاهای جدید
و بسیار خوب

-

وضعیت بهتر در بیشتر مدارس خرید خدمات آموزشي در مقایسه با مدارس
دولتي
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به لحاظ فضای تراکم مدارس خرید خدمت دارای کالس هایي با دانش آموزان
تراکم پایین
نسبت تراکم در مدارس دولتي  30الي  40نفر و در مدارس خرید خدمات

-

آموزشي این نسبت در حدود  65الي  30نفر
جدول  .1شباهت ها و تفاوت های مولفه تخصیص اعتبارات
مقوله

شباهت ها

تفاوت ها

-

اختصاص بهتر و دقیق تر اعتبارات درون مدرسه در مدارس خرید خدمات

-

در مدارس دولتي پرداخت ماهانه حقوق کارکنان اما در مدارس خرید
خدمات بعضا چند ماه یكبار

تخصیص اعتبارات

-

سطح حقوق مدارس خرید خدمات آموزشي نسبت به معلمان رسمي کمتر

-

اعتبارات مدارس خرید خدمات به طور کلي بهتر و مطلوب تر از مدارس
دولتي

جدول  .۶شباهت ها و تفاوت های مولفه توجه به فرصت های عادالنه آموزشي و عدالت محوری
مقوله

توجه به فرصت
عادالنه

های

آموزشي و عدالت
محوری

شباهت ها

تفاوت ها

در هر دو نوع مدرسه شرایط تحصیل به صورت یكسان از لحاظ

از نظر وقت گذاری و با انگیزه عمل کردن عملكرد معلمین در مدارس

مواد آموزشي و حضور معلم و زمانبندی آموزشي

خرید خدماتي مناسب تر از مدارس دولتي

عدالت و برابری فرصت های عادالنه در هر دو نوع مدرسه به

تحقق بخش قابل توجهي از عدالت آموزشي از طریق مدارس خرید

لحاظ کمي و ظاهری

خدمات در استان قم

-

از بعد کیفي فرصت های یادگیری ایجاد شده در مدارس خرید خدمات
آموزشي مناسب تر

-

تنوع بهتر و بیشتر محیط آموزشي و بازدیدهای آموزشي در مدارس خرید
خدماتي

-

تحت پوشش قرار دادن دانش آموزان مدارس در مدارس خرید خدمات
آموزشي

جدول  .7شباهت ها و تفاوت های مولفه توجه به عدم تبعیض
مقوله

شباهت ها

تفاوت ها

در هر دو نوع مدرسه عدم تفاوت گذاری در ثبت نام دانش آموز

تفاوت چندان و قابل توجهي در خصوص تبعیض بین افراد از لحاظ جنسیت ،نژاد،
وضعیت جسماني ،سني ،زباني ،طبقة اجتماعي در زمینه یادگیری مشاهده نمي شود.

نبود تبعیض قابل توجه بین مدارس دولتي و خرید خدمات آموزشي

موسس مدارس خرید خدمات آموزشي توجه بیشتر به کرامات و ارزش های
انساني و عدم تفاوت بین افراد ،با توجه به نزدیک تر بودن رابطه ایشان با متولیان
آموزشي مدارس

توجه به عدم تبعیض

علي الظاهر تبعیضي اتفاق نمي افتد.

سعي بر باال بردن توجه و خدمت رساني به افرادی که نسبت به دیگران از ضعف
خاصي برخوردارند در مدارس خرید خدمات آموزشي

انتخاب مدارس خرید خدمات آموزشي در حاشیه شهر و از این نظر
توجه آموزش و پرورش نسبت به قشر ضعیف بیشتر و توجه به عدم
تبعیض

-
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جدول  .9شباهت ها و تفاوت های مولفه توجه به استعدادهای یادگیرندگان
مقوله

شباهت ها

تفاوت ها

تشابه نسبي در این زمینه در دو نوع مدرسه به صورت کلي

عملكرد بهتر مدارس خرید خدمات آموزشي در مسابقات علمي و نمایشگاه ها و
توجه به دانش آموزان مستعد در مقایسه با مدارس دولتي و انعكاس آن در رسانه
ها

توجه به استعدادهای

در هر دو نوع مدرسه اجرای طرح شهاب و اجرای ارزشیابي مهارت

در مدارس خرید خدمات آموزشي با توجه به نیروی انساني و خالق توجه بیشتر به

محور در قالب ارزشیابي کیفي توصیفي به منظور توجه به استعدادها

استعدادهای دانش آموزان

-

توجه مدارس خرید خدمات به فعالیت های تكمیلي و توجه به استعدادها از جمله

یادگیرندگان

احراز رتبه در تئاتر و سرود توسط مدارس خرید خدمات آموزشي (مدارسي
همچون آل طاها ،گیوه چي ،کشتكار ،نرجس)
-

توجه بیشتر مدارس خرید خدمات آموزشي با توجه به کارآیي معلم و جزئي
نگری نسبت به اجرای طرح ها از جمله طرح شهاب ،برنامه ویژه مدرسه و برنامه
آموزشي ،پرورشي و استعدادیابي

-

با توجه به نیاز به همكاری مدارس خرید خدمات آموزشي با آموزش و پرورش
کیفیت مواد آموزشي در مدرسه افزوده شده و در نتیجه ارتقای توجه به
استعدادهای یادگیرندگان

-

مدارس خرید خدمات آموزشي تالش بیشتری برای جلب رضایت و نظر والدین و
آموزش و پرورش در نتیجه توجه بیشتر به استعدادهای یادگیرندگان

-

مدارس خرید خدمات آموزشي استفاده از مواد و ابزارآالت آموزشي با کیفیت
تری در نتیجه زمینه مساعدتری برای بروز و ظهور استعدادهای یادگیرندگان

جدول  .0شباهت ها و تفاوت های مولفه توجه به بهره گیری از نیروی انساني توانمند ،تحصیلكرده و متخصص
مقوله
بهره گیری از نیروی

شباهت ها

تفاوت ها

سعي هر دو نوع مدرسه بر بهره گیری از نیروی انساني آموزشي توانمند و

در برخي از مدارس دولتي ورود فارغ التحصیالن دانشگاه فرهنگیان و استفاده از

متخصص

نیروهای متخصص و تحصیل کرده اما در مدارس خرید خدمات آموزشي

انساني توانمند،
تحصیلكرده و

نیروهای آزاد
-

متخصص

در مدارس دولتي عدم نقش مدیر در انتخاب نیروی انساني تحصیل کرده و با
تجربه اما در مدارس خرید خدمات آموزشي حق انتخاب مدیر یا موسس برای
بهره گیری از نیروی انساني متخصص تر

-

در مدارس خرید خدمات آموزشي حق انتخاب نیروهای مورد نظر از سوی
مدیران

-

در مدارس خرید خدمات آموزشي از معلمان موفق و عالقه مند بیشتر بهره گرفته
و از عامل تشویق در این مدارس استفاده بیشتر

-

استفاده از معلمان با کارآیي پایینتر در مدارس دولتي بیش از مدارس خرید
خدمات آموزشي

-

در مدارس خرید خدمات آموزشي در صورت کارآیي پایین نیروی انساني بهره
گیری از معلم جایگزین

-

بهره گیری از معلمان با انگیزه و مدیران مجرب در مدارس خرید خدمات
آموزشي و با انگیزه
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-

میانگین میزان تحصیالت نیروهای حمایتي باالتر از نیروهای دولتي

-

کسب رتبه های پژوهشي و مسابقات توانمندی نیروها در نیروهای مدارس دولتي
بیشتر

-

محدودیت ارتقای مدرک تحصیلي در نیروهای دولتي در قیاس با نیروهای
مدارس خرید خدمات آموزشي

-

امكان گزینش توانایي نیرو در زمان دعوت به همكاری بر اساس عملكرد کوتاه
مدت در مدارس حمایتي و امكان حذف نیروهای ناکارآمد

-

میزان عالقه به تدریس در بین نیروهای خرید خدمات باالتر و تفاوت معناداری
نسبت با نیروهای دولتي بر مبنای کارهای پژوهشي

-

در مدارس خرید خدمات آموزشي بهره گیری از نیروی انساني توانمند و
متخصص و تحصیلكرده و به روز و جوان

-

در مدارس دولتي بعضا عدم انرژی و نیروی جواني کافي در پیشبرد اهداف
آموزشي به جهت سابقه کاری زیاد و سال های پایاني خدمت و فقدان انگیزه

-

نیروی انساني خالق بیشتر در مدارس خرید خدمات

جدول  .59شباهت ها و تفاوت های مولفه کیفیت تدریس و بهره گیری از روش های نوین تدریس و آموزش
مقوله

شباهت ها

تفاوت ها

هر دو نوع مدرسه موظف به استفاده از روش های تدریس و روش

آموزش و روش های تدریس بیشتر مبتني بر در مدارس خرید خدمات آموزشي بر

آموزشي مناسب در چارچوب برنامه های آموزشي و پرورشي

اساس دانش آموز محوری

روش های تدریس در هر دو نوع مدرسه بر اساس سرفصل های

سعي بیشتر مدارس خرید خدمات بر ارتقا روش های تدریس

آموزشي موجود
کیفیت تدریس و بهره

استفاده هر دو نوع مدرسه از روش های سنتي تدریس همچون سخنراني

گیری از روش های

در مدارس خرید خدمات آموزشي بهره گیری از روش های نوین بسیار بیشتر به
علت تحصیالت باالتر معلمان این نوع مدارس و انگیزه باالتر

نوین تدریس و

بهره گیری نسبي در هر دو نوع مدرسه از روش های تدریس فعال و

باال بودن کیفیت تدریس در مدارس خرید خدمات آموزشي با توجه به تجهیزات

آموزش

دانش آموز محور همچون تدریس مشارکتي

بیشتر همچون کامپیوتر و آزمایشگاه

-

میزان رضایت والدین از نحوه تدریس و کیفیت آن در مدارس خرید خدمات
آموزشي بیشتر از مدارس دولتي

-

عملكرد فراگیران و میزان مهارت آموزی معلمان در مدارس خرید خدمات
آموزشي مطلوب تر از مدارس دولتي

-

اجرای باالتر و مطلوب تر طرح تحولي معاونت آموزشي ابتدایي در مدارس خرید
خدمات آموزشي

-

استفاده مدارس خرید خدمات آموزشي از روش های نوین تدریس بوده با اقدام به
تجهیز کالس های درسي به سیستم های فناوری تدریس به شیوه های نمایشي و
خالق و پژوهش محور و دانش آموز محور

-

تحقق کمتر روش های دانش آموز محور و خالق در مدارس دولتي

حمید رضا شیخ االسالم و همكاران
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نمودار  .1الگوی مفهومی پژوهش
جدول  .55نتایج آزمون  tتک نمونهای برای تعیین درجه تناسب مدل مفهومي
انحراف استاندارد

t

df

Sig

.0

توجه به امكانات فیزیكي

0/808

4/82

68

0/000

.6

عملكرد و صالحیت های حرفه ای معلمان

0/957

3/63

68

0/000

.3

عملكرد مدیران

0/974

4/55

68

0/000

.4

استانداردهای مربوط به نسبت دانش آموز به معلم

0/542

3/03

68

0/000

.5

تخصیص اعتبارات

0/283

3/75

68

0/000

.2

توجه به فرصت های عادالنه آموزشي و عدالت محوری

0/756

3/46

68

0/000

.7

کیفیت تدریس و بهره گیری از روش های نوین تدریس و آموزش

0/537

3/98

68

0/000

.9

توجه به عدم تبعیض

0/506

3/94

68

0/000

.8

توجه به استعدادهای یادگیرندگان

0/948

3/09

68

0/000

0/779

4/00

68

0/000

مؤلفه

 .00توجه به بهره گیری از نیروی انساني توانمند ،تحصیلكرده و متخصص

برای تعیین درجه تناسب الگوی پیشنهادی جهت ارائه الگوی
نهایي ،به نظرخواهي از متخصصان این حوزه بهواسطه پرسشنامه

متخصصین دارای اعتبار باالیي است و با اطمینان  88درصد
مورد تائید قرار گرفته است.

سنجش الگو پرداخته شد .با توجه به مقیاس پرسشنامه که  5درجهای

 )3در عملكرد مدیران ،آماره  tمحاسبه شده  t = 4/55در سطح

لیكرت بود ،مبنای تصمیمگیری بر اساس نمره  3در نظر گرفته شد و

 0/00معنادار است که این مؤلفه از نظر متخصصین دارای اعتبار

همانطور که نتایج به دست آمده از جدول شماره  60-4نشان ميدهد:

باالیي است و با اطمینان  88درصد مورد تائید قرار گرفته است.

 )0در توجه به امكانات فیزیكي ،آماره  tمحاسبه شده  t = 4/82در

 )4در استانداردهای مربوط به نسبت دانش آموز به معلم ،آماره t

سطح  0/00معنادار است و نشان ميدهد که این مؤلفه از نظر

محاسبه شده  t = 3/03سطح  0/00معنادار است که این مؤلفه از

متخصصین دارای اعتبار باالیي است و با اطمینان  88درصد

نظر متخصصین دارای اعتبار باالیي است و با اطمینان  88درصد

مورد تائید قرار گرفته است.

مورد تائید قرار گرفته است.

 )6در عملكرد و صالحیت های حرفه ای معلمان ،آماره  tمحاسبه

 )5در تخصیص اعتبارات ،آماره  tمحاسبه شده  t = 3/57در سطح

شده  t = 3/63در سطح  0/00معنادار است که این مؤلفه از نظر

 0/00معنادار است که این مؤلفه از نظر متخصصین دارای اعتبار
باالیي است و با اطمینان  88درصد مورد تائید قرار گرفته است.
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 )2در توجه به فرصت های عادالنه آموزشي و عدالت محوری،

نظر فیزیكي و تجهیزاتي و آزمایشگاهي ،وضعیت مناسب تر مدارس

آماره  tمحاسبه شده  t = 3/46در سطح  0/00معنادار است که

خرید خدمات آموزشي در رابطه با نرم افزارها و سخت افزارها و نرم

این مؤلفه از نظر متخصصین دارای اعتبار باالیي است و با

افزارها و سخت افزارهای به روزتر ،با توجه به سرانه و بودجه تعریف

اطمینان  88درصد مورد تائید قرار گرفته است.

شده در مدارس خرید خدمات آموزشي تجهیز و تكمیل آموزشگاه با

 )7در کیفیت تدریس و بهره گیری از روش های نوین تدریس و

شرایط مناسبتری نسبت به مدارس دولتي ،از نظر امكاناتي مثل میز و

آموزش ،آماره  tمحاسبه شده  t = 3/98در سطح  0/00معنادار

صندلي و رایانه مدارس خرید خدمات در وضعیت بهتر ،مدارس خرید

است که این مؤلفه از نظر متخصصین دارای اعتبار باالیي است

خدمت از نظر ظاهری و فیزیكي شاداب تر و زیباتر مي باشد.

و با اطمینان  88درصد مورد تائید قرار گرفته است.

شباهت های عملكرد و صالحیت های حرفه ای معلمان شامل

 )9توجه به عدم تبعیض ،آماره  tمحاسبه شده  t = 3/94در سطح

تفاوت مدارس دولتي به لحاظ عملكرد معلمان و صالحیت های حرفه

 0/00معنادار است که این مؤلفه از نظر متخصصین دارای اعتبار

ای با یكدیگر و همچنین تفاوت در مدارس خرید خدمات آموزشي

باالیي است و با اطمینان  88درصد مورد تائید قرار گرفته است.

در این زمینه ،ساعات کاری در هفته به صورت یكسان ،فرصت برابر

 )8توجه به استعدادهای یادگیرندگان ،آماره  tمحاسبه شده = 3/09

برای شرکت در برنامه ها و طرح های در جهت توانمندسازی برای

 tدر سطح  0/00معنادار است که این مؤلفه از نظر متخصصین

معلمان هر دو نوع مدرسه و تفاوت ها شامل انگیزه باالی نیروهای

دارای اعتبار باالیي است و با اطمینان  88درصد مورد تائید قرار

مدارس خرید خدمات به جهت جذب و استخدام ،نیروهای فعال و با

گرفته است.

انگیزه و توانمندتری و عملكرد بهتر در مدارس خرید خدمت نسبت به

 )00وجه به بهره گیری از نیروی انساني توانمند ،تحصیلكرده و

مدارس دولتي ،انتخاب معلمان در مدارس خرید خدمات آموزشي

متخصص ،آماره  tمحاسبه شده  t = 4/00در سطح  0/00معنادار

توسط مدیران یا موسسان انجام گرفته در نتیجه استفاده از نیروی با

است که این مؤلفه از نظر متخصصین دارای اعتبار باالیي است

انگیزه و با عملكرد بهینه و کیفیت بهتر ،عملكرد بهتر معلمان در

و با اطمینان  88درصد مورد تائید قرار گرفته است.

مدارس خرید خدمات آموزشي به دلیل انگیزه باالی نیروی انساني،

همانطور که شان داده شده است ،آماره  tمحاسبه شده در تمام

انگیزه و عملكرد معلمان در مدارس خرید خدمات آموزشي باالتر از

مؤلفه ها نشان ميدهد که مقادیر به دست آمده با درجه آزادی  68و

مدارس دولتي ،ارتقای عملكرد و افزایش کارآیي ضامن بقای معلمان

آلفای  0/00بزرگتر از مقدار  tبحراني هستند .لذا فرض صفر مبني

در نتیجه باالتر بودن کیفیت معلمان مدارس خرید خدمات ،تغییر و

بر عدم تفاوت بین میانگینهای مشاهده شده و میانگین جامعه ()3

بهبود و اصالح آموزشي به صورت عادات در بین نیروهای خرید

رد شده و مشخص ميشود که بین میانگینهای مشاهده شده و

خدمات آموزشي در قیاس با دولتي ،ارزیابي عملكرد نیروهای خرید

میانگین جامعه ( )3تفاوت معناداری وجود دارد و در نتیجه ،الگوی

خدماتي به صورت دوره ای و مستمر و در شرایط فقدان صالحیت از

پژوهش از نظر متخصصین دارای اعتبار باالیي است و با اطمینان 88

ممانعت از همكاری ،رقابت باالی نیروهای خرید خدمات در شرکت

درصد مورد تائید قرار گرفته است.

در کارگاه های آموزشي ،توزیع نیروهای پرنشاط در مدارس خرید

بحث ونتیجه گیری
بر اساس یافته های به دست آمده از پژوهش حاضر در خصوص
مقایسه مدارس خرید خدمات آموزشي و دولتي استان قم باید عنوان
کرد که :شباهت های توجه به امكانات فیزیكي شامل امكانات کلي
درون کالس از جمله میز و نیمكت ،سرانه یكسان حیاط برای دانش
آموزان در هر دو مدرسه ،مساحت کالس های یكسان ،کیفیت
نیمكت ها و تخته کالسي یكسان بوده و تفاوت ها شامل وضعیت بهتر
مدارس خرید خدمات از لحاظ برخي وسایل مثل کامپیوتر یا دیتا
امكانات بیشتر و بهتر ،وضعیت مناسب تر مدارس خرید خدماتي از

خدمات آموزشي ،انگیزه باالی نیروی جوان در مدارس خرید خدمات
آموزشي و در نتیجه عملكرد بهتر ،بهره گیری بیشتر از خرد جمعي در
مدارس خرید خدمات آموزشي به دلیل جو موجود آن ،از نظر
عملكرد ،معلمان مدارس دولتي نداشتن انگیزه کافي به علت داشتن
امنیت شغلي در قیاس با مدارس خرید خدمات ،مدارس خرید خدمات
آموزشي ،فضای رقابتي و در نتیجه استخدام معلمان با تحصیالت
باالتر ،انگیزه کاری معلمان در مدارس خرید خدمات آموزشي باالتر
از مدارس دولتي ،در مدارس دولتي معلمان با تحصیالت باالتر ارتقا به
مقاطع باالتر ،در مدارس خرید خدمات آموزشي احتمال وجود افراد با
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تحصیالت باال در مقطع ابتدایي بیشتر از مدارس دولتي ،در مدارس

شباهت خاصي در خصوص تخصیص اعتبارات در دو نوع

خرید خدمات معلم با انگیزه و مسئول تر تالش بیشتر در جهت به روز

مدرسه خرید خدمت آموزشي و دولتي مشاهده نشد اما در خصوص

نگه داشتن از نظر علمي مي باشد.

تفاوت ها این موارد به دست آمده است :اختصاص بهتر و دقیق تر

شباهت های عملكرد مدیران شامل این موارد است که در هر دو

اعتبارات درون مدرسه در مدارس خرید خدمات ،در مدارس دولتي

نوع نیاز به تایید آموزش و پرورش و صالحیت عمومي وجود دارد،

پرداخت ماهانه حقوق کارکنان اما در مدارس خرید خدمات بعضا

اکثر مدیران مدارس خدمات آموزشي و مدارس دولتي نیروهای

چند ماه یكبار ،سطح حقوق مدارس خرید خدمات آموزشي نسبت به

رسمي آموزش و پرورش و آشنا با آئین نامه هاو بخشنامه های

معلمان رسمي کمتر ،اعتبارات مدارس خرید خدمات به طور کلي

آموزش و پرورش مي باشند و فرایند ارزیابي عملكرد مدیران در هر

بهتر و مطلوب تر از مدارس دولتي.

نوع درون مدرسه یكسان است .تفاوت ها نیز شامل این موارد است:

شباهت های توجه به فرصت های عادالنه آموزشي و عدالت

در مدارس خرید خدمات آموزشي به جهت استفاده از نیروهای با

محوری این موارد است :در هر دو نوع مدرسه شرایط تحصیل به

تجربه تر و متخصص از جمله بازنشسته افزایش امكان بهره گیری از

صورت یكسان از لحاظ مواد آموزشي و حضور معلم و زمانبندی

مدیران توانمندتر و حرفه ای ،سهولت عزل و انتصاب مدیران در

آموزشي ،عدالت و برابری فرصت های عادالنه در هر دو نوع مدرسه

مدارس خرید خدمات ،مدیران مدارس خرید خدمات آموزشي بیشتر

به لحاظ کمي و ظاهری .تفاوت ها نیز شامل این موارد است :از نظر

از میان بازنشستگان فرهنگي انتخاب شده در مدارس دولتي از نیروی

وقت گذاری و با انگیزه عمل کردن عملكرد معلمین در مدارس خرید

شاغل موجود ،بهره گیری از مدیران توانمند و با سابقه در مدارس

خدماتي مناسب تر از مدارس دولتي ،تحقق بخش قابل توجهي از

خرید خدمات آموزشي در نتیجه افزایش عملكرد آنها ،باال بودن

عدالت آموزشي از طریق مدارس خرید خدمات در استان قم ،از بعد

کیفیت عملكرد مدیران مدارس خرید خدمات آموزشي به علت

کیفي فرصت های یادگیری ایجاد شده در مدارس خرید خدمات

کنترل موسس و همچنین آموزش و پرورش ،به دلیل احتمال

آموزشي مناسب تر ،تنوع بهتر و بیشتر محیط آموزشي و بازدیدهای

جایگزیني انگیزه بیشتر مدیر مدرسه حمایتي ،استفاده از تجارب

آموزشي در مدارس خرید خدماتي و تحت پوشش قرار دادن دانش

پیشكسوتان با اعطای امكان مدیریت به بازنشستگان فرهنگیان در

آموزان مدارس در مدارس خرید خدمات آموزشي.

مدارس خرید خدمات آموزشي.

شباهت های توجه به عدم تبعیض شامل این موارد است :در هر

شباهت های استانداردهای مربوط به نسبت دانش آموز به معلم را

دو نوع مدرسه عدم تفاوت گذاری در ثبت نام دانش آموز ،نبود

مي توان در این موارد برشمرد :حدود نسبت دانش آموز به معلم در

تبعیض قابل توجه بین مدارس دولتي و خرید خدمات آموزشي ،علي

حدود  ،30وجه اشتراک با توجه به منطقه مسكوني دانش آموزان

ظاهر تبعیضي اتفاق نمي افتد ،انتخاب مدارس خرید خدمات آموزشي

نسبت دانش آموز به معلم به لحاظ کمیت تقریبا مدارس دولتي و

در حاشیه شهر و از این نظر توجه آموزش و پرورش نسبت به قشر

خرید خدمات آموزشي .تفاوت ها نیز شامل امكان جذب نیروهای

ضعیف بیشتر و توجه به عدم تبعیض .از نظر تفاوت نیز باید اشاره کرد:

تخصصي بیشتر در مدارس خرید خدمات آموزشي بنابراین تناسب

چندان و قابل توجهي در خصوص تبعیض بین افراد از لحاظ جنسیت،

بیشتر تعداد دانش آموزان و معلم ،تالش همه جانبه در مدارس خرید

نژاد ،وضعیت جسماني ،سني ،زباني ،طبقة اجتماعي در زمینه یادگیری

خدمات آموزشي در خصوص رعایت این استاندارد ،شرایط مطلوب

مشاهده نمي شود .موسس مدارس خرید خدمات آموزشي توجه بیشتر

در مدارس خرید خدمت به دلیل در اختیار داشتن فضاهای جدید و

به کرامات و ارزش های انساني و عدم تفاوت بین افراد ،با توجه به

بسیار خوب ،وضعیت بهتر در بیشتر مدارس خرید خدمات آموزشي

نزدیک تر بودن رابطه ایشان با متولیان آموزشي مدارس ،سعي بر باال

در مقایسه با مدارس دولتي ،به لحاظ فضای تراکم مدارس خرید

بردن توجه و خدمت رساني به افرادی که نسبت به دیگران از ضعف

خدمت دارای کالس هایي با دانش آموزان تراکم پایین ،نسبت تراکم

خاصي برخوردارند در مدارس خرید خدمات آموزشي.

در مدارس دولتي  30الي  40نفر و در مدارس خرید خدمات آموزشي
این نسبت در حدود  65الي  30نفر مي باشد.

شباهت های توجه به استعدادهای یادگیرندگان را باید اینگونه
عنوان کرد :تشابه نسبي در این زمینه در دو نوع مدرسه به صورت
کلي ،در هر دو نوع مدرسه اجرای طرح شهاب و اجرای ارزشیابي
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مهارت محور در قالب ارزشیابي کیفي توصیفي به منظور توجه به

توانمندی نیروها در نیروهای مدارس دولتي بیشتر ،محدودیت ارتقای

استعدادها .تفاوت ها نیز شامل عملكرد بهتر مدارس خرید خدمات

مدرک تحصیلي در نیروهای دولتي در قیاس با نیروهای مدارس خرید

آموزشي در مسابقات علمي و نمایشگاه ها و توجه به دانش آموزان

خدمات آموزشي ،امكان گزینش توانایي نیرو در زمان دعوت به

مستعد در مقایسه با مدارس دولتي و انعكاس آن در رسانه ها ،در

همكاری بر اساس عملكرد کوتاه مدت در مدارس حمایتي و امكان

مدارس خرید خدمات آموزشي با توجه به نیروی انساني و خالق

حذف نیروهای ناکارآمد ،میزان عالقه به تدریس در بین نیروهای

توجه بیشتر به استعدادهای دانش آموزان ،توجه مدارس خرید خدمات

خرید خدمات باالتر و تفاوت معناداری نسبت با نیروهای دولتي بر

به فعالیت های تكمیلي و توجه به استعدادها از جمله احراز رتبه در

مبنای کارهای پژوهشي ،در مدارس خرید خدمات آموزشي بهره

تئاتر و سرود توسط مدارس خرید خدمات آموزشي ،توجه بیشتر

گیری از نیروی انساني توانمند و متخصص و تحصیلكرده و به روز و

مدارس خرید خدمات آموزشي با توجه به کارآیي معلم و جزئي

جوان ،در مدارس دولتي بعضا عدم انرژی و نیروی جواني کافي در

نگری نسبت به اجرای طرح ها از جمله طرح شهاب ،برنامه ویژه

پیشبرد اهداف آموزشي به جهت سابقه کاری زیاد و سال های پایاني

مدرسه و برنامه آموزشي ،پرورشي و استعدادیابي ،با توجه به نیاز به

خدمت و فقدان انگیزه ،نیروی انساني خالق بیشتر در مدارس خرید

همكاری مدارس خرید خدمات آموزشي با آموزش و پرورش کیفیت

خدمات.

مواد آموزشي در مدرسه افزوده شده و در نتیجه ارتقای توجه به

شباهت های کیفیت تدریس و بهره گیری از روش های نوین

استعدادهای یادگیرندگان ،مدارس خرید خدمات آموزشي تالش

تدریس و آموزش نیز شامل این موارد است :هر دو نوع مدرسه

بیشتری برای جلب رضایت و نظر والدین و آموزش و پرورش در

موظف به استفاده از روش های تدریس و روش آموزشي مناسب در

نتیجه توجه بیشتر به استعدادهای یادگیرندگان ،مدارس خرید خدمات

چارچوب برنامه های آموزشي و پرورشي ،روش های تدریس در هر

آموزشي استفاده از مواد و ابزارآالت آموزشي با کیفیت تری در نتیجه

دو نوع مدرسه بر اساس سرفصل های آموزشي موجود ،استفاده هر دو

زمینه مساعدتری برای بروز و ظهور استعدادهای یادگیرندگان

نوع مدرسه از روش های سنتي تدریس همچون سخنراني ،بهره گیری

شباهت های توجه به بهره گیری از نیروی انساني توانمند،

نسبي در هر دو نوع مدرسه از روش های تدریس فعال و دانش آموز

تحصیلكرده و متخصص مبني بر سعي هر دو نوع مدرسه بر بهره گیری

محور همچون تدریس مشارکتي ،اما تفاوت ها شامل این موارد است:

از نیروی انساني آموزشي توانمند و متخصص است .تفاوت ها نیز

آموزش و روش های تدریس بیشتر مبتني بر در مدارس خرید خدمات

شامل این موارد است :در برخي از مدارس دولتي ورود فارغ

آموزشي بر اساس دانش آموز محوری ،سعي بیشتر مدارس خرید

التحصیالن دانشگاه فرهنگیان و استفاده از نیروهای متخصص و

خدمات بر ارتقا روش های تدریس ،در مدارس خرید خدمات

تحصیل کرده اما در مدارس خرید خدمات آموزشي نیروهای آزاد،

آموزشي بهره گیری از روش های نوین بسیار بیشتر به علت تحصیالت

در مدارس دولتي عدم نقش مدیر در انتخاب نیروی انساني تحصیل

باالتر معلمان این نوع مدارس و انگیزه باالتر ،باال بودن کیفیت تدریس

کرده و با تجربه اما در مدارس خرید خدمات آموزشي حق انتخاب

در مدارس خرید خدمات آموزشي با توجه به تجهیزات بیشتر همچون

مدیر یا موسس برای بهره گیری از نیروی انساني متخصص تر ،در

کامپیوتر و آزمایشگاه ،میزان رضایت والدین از نحوه تدریس و

مدارس خرید خدمات آموزشي حق انتخاب نیروهای مورد نظر از

کیفیت آن در مدارس خرید خدمات آموزشي بیشتر از مدارس دولتي،

سوی مدیران ،در مدارس خرید خدمات آموزشي از معلمان موفق و

عملكرد فراگیران و میزان مهارت آموزی معلمان در مدارس خرید

عالقه مند بیشتر بهره گرفته و از عامل تشویق در این مدارس استفاده

خدمات آموزشي مطلوب تر از مدارس دولتي ،اجرای باالتر و مطلوب

بیشتر ،استفاده از معلمان با کارآیي پایینتر در مدارس دولتي بیش از

تر طرح تحولي معاونت آموزشي ابتدایي در مدارس خرید خدمات

مدارس خرید خدمات آموزشي ،در مدارس خرید خدمات آموزشي

آموزشي ،استفاده مدارس خرید خدمات آموزشي از روش های نوین

در صورت کارآیي پایین نیروی انساني بهره گیری از معلم جایگزین

تدریس بوده با اقدام به تجهیز کالس های درسي به سیستم های

بهره گیری از معلمان با انگیزه و مدیران مجرب در مدارس خرید

فناوری تدریس به شیوه های نمایشي و خالق و پژوهش محور و

خدمات آموزشي و با انگیزه ،میانگین میزان تحصیالت نیروهای

دانش آموز محور ،تحقق کمتر روش های دانش آموز محور و خالق

حمایتي باالتر از نیروهای دولتي ،کسب رتبه های پژوهشي و مسابقات

در مدارس دولتي.

حمید رضا شیخ االسالم و همكاران
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در این راستا پژوهش خاصي انجام نیافته است تا از جهت همسو

ندارد .عارف نژاد ( )0385به بررسي موانع و شیوه های جذب کودکان

یا ناهمسو بودن مورد بررسي قرار گیرد اما برخي پژوهش ها تا

بازمانده از تحصیل  2الي  03ساله در مناطق روستایي و عشایری

حدودی همسو مي باشد .به عنوان نمونه جي بال (  )6003در پژوهش

پرداخته است .موانع سازماني شامل دوعامل صالحیتهای معلمي و

خود به منظور ارتقای فرصت های آموزشي با شعار آموزش و

امكانات آموزشي است .صالحیت معلمان شامل؛ آشنایي کم معلمان

پرورش ،عدالت و دموکراسي تاکید کرده است .به زعم وی تا زماني

روستایي و عشایری با روشهای نوین تدریس و اصول روانشناختي،

که دموکراسي در جامعه انگلستان برقرار نباشد نمي توان انتظار برابری

آشنایي کم آنها با اصول کالسداری و مدیریت کالس ،غیبتهای

فرصت های آموزشي را داشت .وقتي دموکراسي از جامعه رخت

متوالي معلمان و عدم حضور مرتب در مدرسه ،انگیزه پایین آنها و

بربندد و در الیه های مختلف طبقات اجتماعي نشاني از دموکراسي

عدم تعهد و مسئولیت پذیری ،کیفیت پایین آموزش و کیفیت پایین

نباشد نمي توان شاهد فرصت های آموزشي برابر باشیم .بر این اساس

فعالیتهای فوق برنامه ،تجربه کم معلمان ،رفتار معلم شامل مضمونهای

دولت انگلستان از سال  0887به بعد شروع به ایجاد زمینه های

فرعي تحقیر ،تنبیه بدني ،بي توجهي معلم مي باشد .عامل امكانات

دموکراسي با توجه ویژه در بخش آموزش و برابری فرصت های

آموزشي شامل؛ کمبود امكانات سخت افزاری و نرم افزاری جهت

آموزشي داشته است .در سال  6006یک مرکز تحقیقاتي در انگلستان

آموزش از راه دور ،فضاهای آموزشي نامطلوب و غیربهداشتي و

تحت عنوان مرکز مطالعات کار و فعالیت های آموزشي راه اندازی

فقدان محل مناسب برای مطالعه مي باشد.

شده است تا از این طریق به راهكارهای جدیدتری در زمینه ارتقای

باید عنوان کرد تحقق فرصت های عادالنه آموزشي یكي از

وضعیت طبقه کارگران و ارتقای دموکراسي فراهم شده و در این

اصول مهم و ضروری در دنیای امروز است .با توجه به ضرورت و

راستا فرزندان این خانواده ها در راستای توسعه دموکراسي به تحصل

تاثیر فرصت های عادالنه آموزشي مساله مهم این است که این

علم با توجه به برابری فرصت های آموزشي مشغول شوند .کونمن

عدالت چگونه باید تحقق یابد .برای فراگیر شدن فرصت های عادالنه

( )6007در پژوهش خود عنوان مي کند در مورد عدالت آموزش و

آموزشي در حوزه های مختلف نظام آموزشي چه باید کرد.

پرورش در یک زمینه جهاني ،موارد مختلفي منعكس شده است .طیف

به عنوان نمونه عدم رعایت استانداردهای مربوط به نسبت دانش

موضوعاتي که از مفهوم عدالت محسوب مي شود ،مي تواند در یک

آموز به معلم به لحاظ کمیت در مدارس دولتي یكي از نكات مهم مي

زمینه دیني ،فرهنگي و اجتماعي مورد استفاده قرار گیرد .به عنوان

باشد .در واقع یكي از بدیهي ترین و تكراری ترین مطالب مطرح

نمونه توجه به مشارکت دین و مذاهب رایج همچون مسیحیت در

شده از سوی متخصصان ،موضوع کالس های پرتراکم است .در

جهت افزایش عدالت آموزشي؛ توجه به مفهوم آموزش فرهنگي و

حالي که استاندارد دانش آموز به معلم  0به  64است در مدارس دولتي

اجتماعي در صبغه های تاریخي کشور مي تواند با افزایش عدالت

حتي کالس های باالی  40وجود دارد .به نظر برخي متخصصان و

همراه باشد چراکه دین و فرهنگ و اجتماع همواره بر سر موضوع

صاحب نظران برخي نیز این را ناشي از کمبود نیروی انساني مي دانند.

عدالت اجتماعي در همه زمینه ها از جمله آموزش و یادگیری داد

آموزش و پرورش مي بایست با اختصاص نیروی کارآمد و

سخن کرده اند .به طور کلي ارتقای مفاهیمي چون عدالت در آموزش

باتجربه به صورت عادالنه اقدام نماید .توزیع عادالنه نیروی انساني

و پرورش و عدالت اجتماعي بر عهده مدارس است که بر فرهنگ

تحصیل کرده و فرهنگیان مجرب یكي از ضرورت های تحقق عدالت

ثروت دانش آموزان تمرکز داشته باشند و شكل های مختلف سرمایه

آموزشي است .بنابراین آموزش و پرورش برای گسترش و ایجاد

های فرهنگي را تقویت کنند .به این معني که دانش آموزان از طریق

روحیه خدمت با تخصیص امتیازات ویژه رغبتي خاص در نیروی

نظام آموزشي و مدرسه یاد گیرند که قرباني شرایط موجود که به

انساني ایجاد نماید تا بتواند نسبت به تربیت فرزندان محروم و مناطق

صورت یک طرفه و با اشكال مختلف بي عدالتي بدانها تحمیل مي

ضعیف تر اقدام نمایند و در گسترش عدالت آموزشي گام بردارند.

شوند ،نیستند .قاسمي ( )0384پژوهشي تحت عنوان بررسي میزان

همچنین با افزایش منابع مالي مي توان زمینه را برای توسعه عدالت در

نابرابری فرصت های آموزشي دانش آموزان دوره راهنمایي استان

آموزش فراهم نمود.

ایالم انجام داده است .نتایج نشان دادکه فرصتهای آموزشي بصورت

در انتها الزم به ذکر است که با توجه به عملكرد مطلوب تر

مساوی و برابر برای دانشآموزان دوره تحصیلي راهنمایي وجود

معلمان و مدیران در مدارس خرید خدمات آموزشي ضروری است
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آموزش و پرورش به منظور تامین نیروی انساني خویش از نیروهای
خرید خدمات آموزشي پس از بازه دوره زماني مشخص به عنوان مثال
دوره پنجساله بهره بگیرند بدین صورت نیروی انساني کارآمدتر و با
تخصص بیشتر بهره مند خواهد شد .به عبارتي دیگر جذب و
بكارگیری معلمان و مدیران توانمند مي تواند کمک کننده باشد چرا
که آنها مي توانند با مهارت خود از کمترین امكانات بیشترین بهره را
ببرند.
برابری فرصتهای آموزشي و خرید خدمات آموزشي به نظر مي
رسد که ميتواند بنیان جامعه را متحول کند ،کشور را به سمت علم
پیش برد و جامعه را از صعبترین مسیرها برای نیل به سربلندی سوق
دهد و از فقر مضاعف و تنگدستي برهاند و با توزیع مناسب امكانات
همهی کودکان بتوانند از تحصیل بهرهمند گرداند که این مهم نیازمند
توجه بیش از پیش است.
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Abstract
Introduction: Research has shown that in parallel with the development of
science and knowledge, it is necessary to create equal opportunities for all
members of society. Therefore, the main purpose of the present study was to
compare the comparative study of schools purchasing educational services
in primary school with public schools in Qom province and provide a
conceptual model.
Methods: The research method is library and field. By referring to different
libraries, articles and books and reviewing scientific-research articles in
magazines, quarterly and monthly magazines that were available in the field
of current research, as well as using internal and external Internet sites, the
required information was collected. In order to collect data, a semistructured interview tool was used. Interviews were conducted with experts
and specialists in the relevant field. Findings from interviews with experts
and specialists through the winemaking model method, which has four
stages of description, interpretation, proximity and comparison in
comparative studies.
Results: The results of t-statistic calculated in all components show that the
values obtained with the degree of freedom 29 and alpha 0.1 are greater than
the critical t-value, so there is a significant difference between the observed
averages and the community mean (p<0.001).
Conclusion: It seems that the performance of teachers, the performance of
principals, standards of teacher-student ratio, allocation of funds, attention to
fair opportunities, attention to non-discrimination, attention to the talents of
learners, utilization of capable human resources and teaching quality in
Primary school schools are better off than public schools.
Key words: Educational Services Shopping Schools, Elementary Schools,
Public Schools, Conceptual Models

