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Abstract 
Introduction: This study was conducted with the purpose of explaining the model of 

educational justice in universities of medical sciences using grounded theory study. 

Method: The current research is a grounded theory study that was conducted in 2014-

2016. The participants were 17 faculty members and postgraduate students of medical 

sciences universities, and sampling was done based on the goal and until data saturation 

was reached. Data collection was by interview method. All interviews were recorded, 

handwritten and then analyzed line by line. Extracted codes and data analysis were done 

with the method of Strauss and Corbin 1998. The research participants included 8 men 

and 9 women. 

Results: Educational justice among students in universities of medical sciences 

included 4 main categories of justice in creating educational opportunities, standard and 

correct evaluation, responsive education and discrimination. In total, 11 sub-classes 

were extracted from the above 4 classes. Justice was identified as a central concept in 

creating educational opportunities. Identifying how medical sciences university’s deal 

with the category of educational justice can be effective in distributing educational 

justice among students in different universities, and as a result, it provides the basis for 

the emergence of talents and abilities. Provide students at the macro level. 

Conclusion: The results of data analysis showed that educational justice in universities 

of medical sciences includes justice in creating educational opportunities, correct and 

standard evaluation, responsive education and discrimination. 
 

Keywords: Educational Justice, Students, Grounded Theory, Qualitative Study, 

University of Medical Sciences. 
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Explaining Educational Justice in medical sciences universities: A Grounded Theory 

Study 

 

Introduction: In the beginning of this century, the provision of education based on talents was the 

attention of experts, and from the second half of this century, the slogan of educational justice was 

raised. In recent years, educational justice has been the focus of education experts (Sango et al. 2011). 

Universities are among the organizations where the issue of justice has always been a challenge. 

Focusing on the issue of justice throughout history shows that humans have an innate desire for justice, 

and for this reason, there has always been an effort to implement it. This issue has been at the forefront 

of many government policies. Justice in all fields, especially in the field of education, can be planned 

and investigated as one of the important indicators of comprehensive development and survival of 

natural and social systems. Establishing educational justice is one of the most important and key goals 

in educational systems around the world. Because education is the most important capital that is 

available to the public and is the basis of all developments in society. Educational justice is one of the 

most fundamental dimensions of justice and the progress of society depends on its realization. 

Educational justice can transform education in all areas and provide the basis for the emergence of 

talents and abilities at the macro level. This study was conducted with the aim of explaining the model 

of educational justice in universities of medical sciences using grounded theory study. 

Materials and methods: The current research is a grounded theory study that was conducted in 2014-

2016. The participants were 17 faculty members and postgraduate students of medical sciences 

universities, and sampling was done based on the goal and until data saturation was reached. Data 

collection was by interview method. All interviews were recorded, handwritten and then analyzed line 

by line. Extracted codes and data analysis were done with the method of Strauss and Corbin 1998. The 

research participants included 8 men and 9 women. 

In this study, after explaining the objectives of the research, the researcher took informed consent from 

each participant to participate in the study and record the interview and explained that the participants 

have the right to withdraw from the interview at any stage. 

Results and discussion: The participants in this study included 17 people, including 8 men and 9 

women. The average age of the participants was 48 years. Some participants considered educational 

justice to be equal to the equality of educational opportunities in universities and believed that there 

should be equality between all students in various matters in the university. Educational justice among 

students in universities of medical sciences included 4 main categories of justice in creating educational 

opportunities, standard and correct evaluation, responsive education and discrimination. In total, 11 

sub-classes were extracted from the above 4 classes. Justice was identified as a central concept in 

creating educational opportunities. Identifying how medical sciences university’s deal with the category 

of educational justice can be effective in distributing educational justice among students in different 

universities, and as a result, it provides the basis for the emergence of talents and abilities. Provide 

students at the macro level. 

Conclusion: The purpose of this study was to explain educational justice among students of medical 

sciences universities. The results of data analysis showed that educational justice in universities of 

medical sciences includes justice in creating educational opportunities, correct and standard evaluation, 

responsive education and discrimination. In educational environments, especially universities, the 

existence of fair conditions and the observance of educational justice can be effective in the morale and 

academic performance of students (Yemeni et al. 2016). The results of studies have shown that there is 
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a negative and significant relationship between educational justice and different dimensions of students' 

academic burnout, emotional exhaustion, academic apathy and academic inefficiency (Marzooghi et al. 

2012). Improving the state of educational justice can be associated with reducing the academic burnout 

of students. In educational environments, especially universities, the existence of fair conditions and 

compliance with the principles and rules of justice lead to the transfer of a sense of value to students. 

In addition to this, the perception of the existence of justice removes the doubts and concerns of people 

regarding the violation of their rights and freedom (Berkovic 2014). Also, considering the relationship 

between justice and commitment, it can be stated that if there is a low perception of justice among 

students, they will lose their commitment as a student in acquiring knowledge and becoming a 

professional. The perception of injustice in the educational environment leads to the tendency to 

misbehavior, aggression and also reduce the motivation to study in students (Ferlin et al. 2015). 

The results of data analysis showed that educational justice in universities of medical sciences includes 

justice in creating educational opportunities, correct and standard evaluation, responsive education and 

discrimination. 

Keywords: Educational Justice, Students, Grounded Theory, Qualitative Study, University of Medical 

Sciences. 
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 چکیده

با اس  تداده از  یعلوم پزش  ک یدر دانش  گاه ها یعدالت آموزش   یالگو یینمطالعه با هدف تب ینا :هدف

 انجام شد. یمطالعه گراندد تئور

ضر مطالعه گراندد تئور  روش کار: سال     یپژوهش حا ست که در  شارکت . شد  انجام 1044 – 1911ا  م

علوم  یدانش  گاه ها یلیتکم یالتدر مقطع تحص   یانانش  جوو د یعلم یاته اعض  ای از ندر 11 کنندگان

به اش   باا داده ها انجام گرفت.  یدنبر هدف و تا رس    یبه ص   ورت مبتن یریبودند و نمونه گ یپزش   ک

ست نو      دهدا یگردآور ضبط، د صاحبه ها  صاحبه بود. تمام م سپس خط به خط تحل  یسها با روش م  یلو 

انجام ش  د.مش  ارکت  1111 ینا  با روش اس  تراو و کوربداده ه یلاس  تاراش ش  ده و تحل یش  د. کدها

 زن بودند.  1مرد و  1شامل  یقکنندگان تحق

ش  نتایج: شجو  ینب یعدالت آموز شگاه ها  یاندان شک  یدر دان صل  0شامل   یعلوم پز عدالت در   یطبقه ا

 0وا از بود. در مجم یض، آموزش پاساگو و تبع  یحاستاندارد و صح   یابیارزش  ی،آموزش  یفرصت ها  یجادا

به عنوان مدهوم  یآموزش   یفرص  ت ها یجاد. عدالت در ایداس  تاراش گرد یرطبقهز 11طبقه فوق تعداد 

 یم یبا مقوله عدالت آموزش یعلوم پزشک یمواجهه دانشگاه ها یبا چگونگ ییشد.شناسا ییشناسا یمرکز

را  ینهزم یجهه و در نتماتلف موثر بود یدر دانش  گاه ها یاندانش  جو ینب یعدالت آموزش   یعتواند در توز

 .یددر سطح کالن فراهم نما یاندانشجو یها ییبروز استعدادها و توانا یبرا

 یعلوم پزش  ک یدر دانش  گاه ها یداده ها نش  ان داد عدالت آموزش   یلو تحل یهتجز یجنتا نتیجه گیری:

 یم یضو تبعو استاندارد، آموزش پاساگو    یحصح  یابیارزش  ی،آموزش  یفرصت ها  یجادشامل عدالت در ا 

 باشد.
 

 .یدانشگاه علوم پزشک یدی،مطالعه ک ی،گراندد تئور یان،دانشجو ی،عدالت آموزش کلیدی: واژگان
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 مقدمه

در اوایل قرن حاضر، تامین آموزش بر اساو استعدادها  

مورد توجه متاصصان  بود و از نیمه دوم قرن حاضر، شعار  

سال های         شی در  شد. عدالت آموز شی مطرح  عدالت آموز

اخیر، کانون توجه متاص  ص  ان تعلیم و تربیت بوده اس  ت 

سانگو و همکاران   شگا 2411) ساز مان   (.  دان ه ها از جمله 

ستند که بحث عدالت به عنوان یک چالش در آنها     هایی ه

همیش  ه مطرح بوده، اس  ت  . تمرکز بر مس  ئله عدالت در  

طول تاریخ نش  ان می دهد که انس  ان ها تمایل  اتی برای 

عدالت داش  ته  و به همین دلیل  تالش برای پیاده س  ازی  

مقدم بسیاری آن همواره وجود داشته  این موضوا در خط 

از س  یاس  ت های دولت قرار گرفته اس  ت. عدالت در همه  

عرص  ه ها خص  وص  ا در عرص  ه آموزش به عنوان یکی از   

ش  اخه های مهم توس  عه همه جانبه و بقای س  یس  تم و  

نظام های طبیعی و اجتماعی قابل طرح و بررس  ی اس  ت  

 (.  2411)سیامیان و همکاران 

ار مهم و  برپایی عدالت آموزش   ی یکی از اهداف بس   ی

کلیدی در نظام های آموزشی سراسر دنیاست. زیرا آموزش  

مهم ترین سرمایه ای است که در دسترو عامه مردم قرار    

لت            باش   د. عدا دارد و بنیان همه تحوالت در جامعه می 

لت اس   ت و         عدا عاد  نایی ترین اب آموزش   ی یکی از زیر ب

شی      ست. عدالت آموز شرفت جامعه منوط به تحقق آن ا پی

ها متحول نموده،       می تو مامی حوزه  ند آموزش را در ت ا

زمینه بروز اس   تعدادها و توانایی های را در س   طح کالن    

فاطمی موس   وو و نیکرو      ید ) ما لت    2412فراهم ن عدا  .)

شی زمانی محقق می گردد که از طریق درون داده ها    آموز

شی، یادگیرندگان قادر    و فرآیند های جاری در محیط آموز

شند به پیامدها  ست یابند. مؤلده  با  یا همان هدف غایی د

 مورد که راولز، جان دیدگاه از آموزشی  عدالت های اصلی 

گرفته  قرار حاض   ر نیز قرن تربیت و تعلیم جامعه قبول

عبارت اس  ت ازب برابری در منابع فیزیکی، برابری در روابط 

اساسی و برابری در برنامه درسی. در تحقیقاتی که تا کنون 

آموزشی صورت گرفته، عدالت آموزشی در     در مورد عدالت

س  ه بعد عدالت توزیعی، رویه ای و تعاملی مدهوم س  ازی  

 در شده  ادراک عدالت اشاره به  توزیعی شده است. عدالت  

 مقابل شود، دارد. در  می افراد عاید پیامدهای که نتایج و

 رویه و ابزارها باب در شده  ادراک عدالت ای، رویه عدالت

ست  هایی صیه بر که ا ستداده  افراد به پیامدها ای تا  ا

لت    می عدا عاملی  ش   ود و  لت    ادراک به  نیز ت در  عدا

شاره  افراد بین ارتباطات دارد )مرزوقی حیدری و حیدری  ا

2419.) 

یکی از موثرترین راههای تحقق عدالت اجتماعی تامین  

فرصت های یکسان برای دسترسی عموم به آموزش است.       

های پیش  رفت اجتماعی،   در جهان کنونی یکی از ش  اخه

آموزش و چگونکی بهره مندی از آن می باش   د. بر همین   

مبنا کش  ورها به ویژه کش  ورهای در حال توس  عه درص  دد  

ایجاد فرص  ت های برابر دس  ترس  ی و عدالت در آموزش   

هستند. در واقع عدالت آموزشی به مهیاسازی فرصت های      

 د. زیرا افرادبرابر، متناسب با نیازهای ویژه هر فرد اشاره دار  

در دانش، مه  ارت، توان  ایی، انواا ی  ادگیری و نی  ازه  ای  

آموزش  ی با هم متداوت هس  تند. منظور از فرص  ت برابر   

حاظ         کاهش تبعیض بین افراد از ل یا  حذف  جلوگیری، 

جنس  یت، نژاد، وض  عیت جس  مانی، س  نی، زبانی و طبقه  

 (. 2410اجتماعی است )یوسدی و همکاران 

شی به معن  صت  عدالت آموز ای فراهم آوردن برابری فر

های آموزشی برای دانشجویان است که اغلب به برابری در    

برخوردهای استاد با دانشجویان به ویژه در کالو هایی که 

تنوا و تداوت زیادی بین دانش   جویان وجود دارد، مربوط    

می ش  ود. این ش  کل از عدالت اش  اره به وجود تعامالت و   

ی بر انص  اف، برخورد بدون   رفتارها و ش  یوه عملکرد مبتن 

جانبداری، راهنمایی متناسب با توانایی دانشجویان، رعایت    

عدالت در ارزیابی ها دارد که می تواند باعث انتقال حس            

ایجاد رفتارهای   ارزش مندی به دانش جویان و به دنبال آن،  

مدنی و تحصیلی مطلوب در آنان شود)چیسنال و همکاران    

وزش   ی در نظام آموزش   ی  (. حاکم بودن عدالت آم   2414

سبب  هماهنگی و پایداری فرهنگ در جامعه خواهد شد و  

در راستای آن  توسعه فکری، اقتصادی، سیاسی و آموزشی 

 در سالمت نظام عالی آموزش جامع ایجاد می شود. برنامه
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ستای   سندی  سالمت،  نظام تحول برنامه اهداف تحقق را

از جمله  بر مبنای اس  ناد باال دس  تی  که اس  ت راهبردی

شه  ،1040چشم انداز ایران   شه   علمی جامع نق شور، نق  ک

 تدوین سالمت  نظام تحول برنامه سالمت و  علمی جامع

گردیده اس   ت. توجه به نیازهای مهم کش   ور در عرص   ه 

س  المت، تاکید بر اعتالی دانش  گاه ها و ورود به دانش  گاه   

های هزاره س  وم، تحقق آموزش پاس  اگو و عدالت محور،  

ی از فناوری های نوین و توجه به نهادینه س  ازی بهره مند

اخالق حرفه ای از ویژگی های برجسته تحول نظام سالمت  

(. یکی از اهداف وزارت 2411می باشد)ملکزاده و همکاران  

بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تحقق این سیاست ها با      

تدوین برنامه های عملیاتی  برای تحقق این س  یاس  ت ها   

 می باشد  

الت محور شدن دانشگاه ها و ایجاد  شرایط عادالنه     عد

قال حس            لت از طریق انت عدا عد  یت اص   ول و قوا و رو

ارزشمندی به دانشجویان ، آنها را به سمت رفتارهای مدنی  

ید. و ادراک حض   ور برابری،        ما یل می ن ما تحص   یلی مت

تردیدها و نگرانی های را در باب تضییع حقوق برطرف می   

ی در بررسی ادراک دانشجویان پرستاری    کند. در مطالعه ا

از عدالت آموزش  ی در دانش  گاه، کس  ب نمره برتر و عدالت  

استاد در نمره دهی از مضامین اصلی بوده  )مهراور ثناگو و 

(. در بررس   ی  دیگری در خص   ود ابعاد  1911جویباری 

عدالت آموزشی، دانشجویان بیش از آن که عدالت آموزشی 

یف نمایند عدالت آموزش   ی را در     را با ابعاد رفاهی توص      

داش  تن  اس  اتیدی توانمند و حرفه ای به منظور رش  د و    

که در          عه ای دیگر  ند. در مطال ندگی خود می دانس   ت بال

کرمانش   اه با هدف ارزیابی وض   عیت عدالت آموزش   ی از 

پایین تر بودن            یانگر  جام گرفت، ب یان ان دیدگاه دانش   جو

در بحث عدالت  نمره عدالت آموزش  ی از متوس  ط بود که  

آموزش  ی  نمره مطلوبی تلقی نش  ده اس  ت. گل پرور نیز   

تض  عیف اخالق حرفه ای و پایبندی ض  عیف به قوانین  را  

(. به 1911ناش  ی از بی عدالتی آموزش  ی میداند )گلپرور  

مقوله عدالت در عرص  ه های علوم پزش  کی کمتر پرداخته 

ش  ده اس  ت. لذا جهت ش  ناس  ایی مدهوم و فرایند برقراری 

دالت آموزش  ی در دانش  گاه های علوم پزش  کی از نگاه    ع

دانش   جویان، نیاز به پژوهش کیدی با رویکرد نظریه داده        

بنیاد جهت شناخت عمیق پدیده عدالت در آموزش دارد تا  

ستی یا ماهیت و      شناخت زمینه ای و چی از این  طریق به 

ضر     روند عدالت در آموزش دست یافت. بنابراین مطالعه حا

بیین عدالت آموزش   ی در دانش   گاه های علوم       با هدف ت  

ستداده از مطالعه گراندد تئوری طراحی  و اجرا    پزشکی با ا

 گردید.

  و مهم بس  یار اهداف از یکی آموزش  ی عدالت برپایی

  آموزش زیرا. دنیاست سراسر آموزشی  های نظام در کلیدی

 قرار مردم عامه دسترو  در که است  ای سرمایه  ترین مهم

  عدالت. باش   د می جامعه در تحوالت همه بنیان و دارد

  و اس   ت عدالت ابعاد ترین بنایی زیر از یکی آموزش   ی

شرفت  ست  آن تحقق به منوط جامعه پی   وجهت با بنابراین .ا

شی در رابطه با تبیین  شی   عدالت خأل های پژوه و    آموز

ضرورت   و اهمیت شده،  ارائه مطالب همچنین با توجه به

شی در رابطه با تبیی  شی   عدالت نپژوه شگاه  در  آموز   دان

  پژوهش از هدف لذا. اس  ت پزش  کی مش  هود  علوم های

  علوم های دانش  گاه در  آموزش  ی  عدالت حاض  ر، تبیین

 تئوری بود. گراندد مطالعه یکب پزشکی

 

 مواد و روش ها

این مطالعه کیدی با هدف تبیین عدالت آموزش   ی در       

ریه ظدانش  گاههای علوم پزش  کی بر مبنای تحقیق کیدی ن

 11داده بنیاد )گراندد تئوری( نس  اه اش  تراوو و کوربین 

انجام شد. گراندد تئوری برای شناسایی فرآیندها در بستر      

اجتماعی شان و تجزیه و تحلیل و تدسیر عوامل و وضعیت     

های مرتبط با فرآیندها مناس  ب اس  ت و از س  وی دیگر به 

ضیح فرآیندهای تعاملی بین افر      صیف، و تو سایی، تو د اشنا

یت و        ماعی می پردازد )پول یک بس   تر اجت ها در  و گروه 

(. در این روش پیش فرض پژوهش   گر بر 2419همکاران  

ست که مداهیم مربوط به این پدیده کامال      ستوار ا این امر ا

شده و یا حداقل همه مداهیم  و ارتباطات بین      سایی ن شنا
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پنداش   ت ها در جامعه یا محیط مورد نظر به خوبی درک      

 یا روابط بین مداهیم به خوبی توسعه نیافته است.  نشده و 

  یها کنندگان این مطالعه روس   ا، معاونت       مش   ارکت 

شی، مدیران گروه  شی   یهاآموز ضا ه  ،آموز   ، علمییئتاع

و دانش  جویان در مقطع  هابرنامه ریزان آموزش دانش  کده

شد و دکتری       سی ار شنا صورت هدفمندو   که به بودند کار

شدند، ا نتااا اکثرتنواباحدو یصورت گلوله برف به ی  عضاب 

مرتبه از چهار  آموزش   ی ماتلف  یها از گروهعلمی تهیا

علوم   یهار و استاد از دانشگاه  نشیار، دایادستا، اعلمی مربی

ها را با  داده یآورب ش  دند. پژوهش  گر جمعنتااپزش  کی ا

ستداده از نمونه  شباا داده    یریگا سیدن به ا ها  تئوریک تا ر

. ش  تادامه دا 1044تا  11 س  ال فرایندی که ازادامه داد، 

درمجموا در این مطالعه تا رس   یدن به مرحله اش   باا           

  افراد مش   ارکت کنندگان   با  عمیق مص   احبه   11ها،  داده

معیارهای ورود به مطالعه شامل داشتن تاصه   انجام شد. 

و اطالعات غنی  افراد در این حوزه، آگاهی از سیاست های  

زش  کی، تجربه داش  تن و آگاهی از   دانش  گاه های علوم پ 

شگاه های علوم پزشکی، عالقه به مشارکت در       وضعیت دان

پژوهش و دانش   جویان دانش   گاه های علوم  پزش   کی در 

س  طوح تحص  یالت تکمیلی )اعم ازکارش  ناس  ی ارش  د و    

دکترای تاص  ص  ی( که در این بس  تر آموزش  ی پرورش    

سال اول نب  یم شرط این که در این مقاطع   شن یابند. به  د  ا

شته باشند.        تا تجربه کافی از دانشگاه های علوم پزشکی دا

صه بود.    صاحبه ها در عر با توجه به محیط پژوهش انجام م

  وه  دف مط  الع  ه محیط پژوهش  دف  اتر م  دیران گروه 

روس  ای دانش  کده و هیئت علمی و  آموزش  ی و یهامعاونت

 .   بود دانشجویان

،  هشوپژاف هداتوضیح از پس پژوهشگر در این مطالعه 

ضبط و مطالعه در شرکت ای برکنندگان مشارکتیک  هراز

داد که می توضیح نمود و می خذ آگاهانه ا یترضامصاحبه 

مصاحبه دارند در هر مرحله، از ادامه حق کنندگانمشارکت 

کنندگان در مورد   مش   ارکت  هند. همچنین به اف دنصرا

قیق تحن در گزارش یشااگی ادخانوم نام و نان محرمانه ماند

صاحبه و   شد. می ن داده طمیناا ابزار جمع آوری داده ها، م

مش  اهده بود. محقق با حض  ور خود در موقعیت مص  احبه  

شاهده فراهم می کرد و پس از     صاحبه و م زمینه را برای م

اتمام جلس ه به پیاده کردن متن مص احبه ض بط ش ده، و      

 یروش اص  لی گردآور بازنویس  ی مش  اهدات می پرداخت.

این پژوهش مص   احبه عمیق بدون س   اختار با   ها درداده

صاحبه     سؤاالت باز بود. محل انجام م ستداده از  با توافق ها ا

شارکت قبلی،  صاحبه در  محل کار م کنندگان بود و زمان م

ش  د که عاملی باعث مادوش ش  دن  می موقعیتی تعیین 

برای وارد  یپرس   روند مص   احبه نگردد. در ابتدا با احوال    

سن،    شدن در مصاحبه با   سؤاالت اولیه دموگرافیک مانندب 

سازمانی، مدت    ست  شته     پ شی، ر شتغال درامورآموز زمان ا

تاصصی، رتبه دانشگاهی، سابقه کار، سابقه مدیریت شروا 

.  ش  دمطرح  عدالت آموزش  یو س  پس س  ؤاالت مربوط به 

 عدالت آموزش   ی را در ابتدا عبارت بود ازب لطداً  س   واالت

آموزش  ی در نظام   عدالتا از توص  یف کنیدت تجربیاتتان ر

به  را ش   رح دهیدت لطداً یک روز عادیپزش   کی  آموزش

عنوان هیات علمی یا معاون و رئیس دانش   کده توض   یح      

دهید ت تجربه تان را از حضور در کالو و ارتباط با دانشجو 

یابی     یا ارزش    جارب         و  به ت جه  با تو یدت و  توض   یح ده

شارکت  صاحبه ها م  تریقامه عمبرای اد کنندگان در طی م

  رتیغن یهاتر شدن آن و دستیابی به داده  مصاحبه و کامل 

  میها خواسته  کنندگان از آنبر اساو نوا پاسخ مشارکت   

  یلارائه دهند و یا دال از تجربه های قبلی    ییها مثال  ش   د

. جهت درک   رفتارش   ان را در موقعیت خاد بیان کنند       

االت کنندگان ازس   و  مش   ارکت  یها کامل و دقیق گدته   

  «جستجوگر از قبیل لطداً در این مورد بیشتر توضیح دهید   

تاس  تداده ش  د. در پایان   یس  تیا هدف ش  ما از بیان... چ

ی چیز کنیدیها با چند س  ؤال باز از قبیل  فکر ممص  احبه

در این رابطه بیان نکرده باش  یدت یا چیز دیگری به نظرتان 

ه و  ش  دها ض  بطتمام مص  احبهادامه پیدا کرد.  ترس  دیم

س   پس بالفاص   له توس   ط فرد محقق بارها ش   نیده و         

. پژوهشگر پس از هر مصاحبه همانند یک    شد  یسنودست 

و   دادینقد و بررسی قرار م ها را موردمصاحبه ناظر خارجی

و   نمودیها را مش   اه منقاط ض   عف و قوت مص   احبه
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  ش  دندیبعدی لحاظ م یهامواردی را که باید در مص  احبه

شاملب      . چهاکردیمرور م شاهده وجود دارد  شیوه برای م ر 

شاهده    صرفاً م شرکت روش  عنوان ناظر، ناظر  کننده بهگر، 

)بوتو کننده کامل اس  ت کننده، ش  رکتعنوان ش  رکتبه

شگر به    (.2411 ضر پژوه صرفاً   در مطالعه حا عنوان ناظر و 

  هاییطگر، مش   اهده مبتنی بر حض   ور در محمش   اهده 

)کالمی و غیرکالمی(  آموزش   ی جهت مش   اهده تعامالت 

ها  آموزشی و روسای دانشکده یهاها و معاونتمدیران گروه

تا  را مشاهده می نمود   علمییئتو اعضای ه  دانشجویان با 

عامالت را همان    ند ت ببیند و    ش   ت گونه که وجود دا  بتوا

بش  نود. همچنین از روش یادداش  ت در عرص  ه اس  تداده    

آموزشی   هاییطگردید. هنگام حضور محقق در عرصه مح  

شرکت کننده و دفاتر کار  شگاه  افراد  شکده ها   در دان ر ددان

برای مشاهده    ییهاکنندگان، زمانحین مصاحبه با شرکت  

و تعامالت مدیران  یرکالمیاختصاد داده شد، رفتارهای غ  

ضاء هیت علمی  و  سایر همکاران مورد    با  اع شجویان و  دان

تداقی و بدون    طور اگرفت. وقایعی که به    می قرار  یبررس   

در طول این تحقیق،  .شدمی ثبت گردیدیبرنامه مشاهده م

یه و             گذاری و تجز کد ها،  های جمع آوری داده  ند فرآی

یه و              هت تجز فت و ج جام گر مان ان به طور همز یل  تحل

تحلیل داده ها از روش توص  یه ش  ده اس  تراو و کوربین  

صاحبه های انجام      1111) شد. تحلیل محتوای م ستداده  ( ا

سه   شده   طی فرآیندی منظم و در عین حال مداوم با مقای

له ای        ند س    ه مرح کار از فرآی ها بود و برای این  داده 

اابی               گذاری انت کد گذاری محوری و  کد باز،  گذاری  کد

شد. فرایند کدگذاری داده ها در جریان گردآوری    ستداده  ا

داده ها بدین ش   کل به اجرا درآمد. در ابتدا فایل ص   وتی 

ش  ده به ص  ورت متن درآمد و برای  مص  احبه های ض  بط

کدگذاری باز، متن مصاحبه ها چندین بار خوانده و مداهیم  

سپس کدهای          شد و  صورت کد ثبت  ستاراش و به  صلی ا ا

مش  ابه در دس  ته هایی قرار گرفتند. در کدگذاری محوری 

طبقات به طبقات محوری خود ربط داده ش   دند تا تبیین  

دیده ارائه شد. همچنین های دقیق تر و کامل تری درباره پ

در کدگذاری محوری دسته های اولیه ای که در کدگذاری   

باز تش  کیل ش  ده بودند با هم مقایس  ه و انهایی که با هم   

ش  باهت داش  تند حول محور مش  ترکی قرار گرفتند. در   

هایت در کدگذاری انتاابی یکپارچه س   ازی و پاالیش             ن

ه مرکزی مقوله ها انجام ش   د و یک مقوله به عنوان مقول        

شد. جهت افزایش اعتماد و اعتبار علمی داده ها از   انتااب 

ست         شده ا شنهاد  سط گوبا و لینکلن پی روش هایی که تو

اس  تداده ش  د . از این رو به منظور اطمینان از مقبولیت و   

ستی داده ها و تایید پذیری درگیری مداوم با      صحت و در

همکاران  داده ها و تایید داده ها توسط مشارکت کنندگان،

خارش از تیم تحقیق     ند ندر متاص   ه  تیم تحقیق و چ

ستگی دو ندر از تیم      صورت گرفت. جهت تعیین قابلیت واب

تحقیق جداگانه مص   احبه ها را کدگذاری نمودند که بین          

نظرات توافق زیادی وجود داشت. همچنین در جمع آوری، 

پیاده س  ازی و ثبت داده ها و تاص  یه زمان کافی برای  

ی داده ها نهایت دقت ص   ورت گرفت. در زمینه        جمع آور

انتقال پذیری اطالعات کسب شده توسط دو ندر از اعضای     

هیات علمی خارش از گروه تحقیق و ص  احب نظر در زمینه 

تحقیقات کیدی مورد بررس   ی و تایید قرار گرفت به عالوه  

ضیحات الزم در مورد      سی، ارائه تو صیف زمینه مورد برر تو

و اس  تداده از نقل قول های مس  تقیم مش  ارکت کنندگان 

 آس  یب و آنان نیز در این راس  تا انجام ش  د. س  ودمندی 

  کافی اطالعات ارائه و دیگران رفاه به توجه ، نرس   اندن

  ش  رکت های آزمودنی تمامی به پژوهش چگونگی درباره

 در ش  رکت منظور به کتبی نامه رض  ایت کس  ب کننده،

شی، پژ اخالق رعایت جهت. شدند  رعایت پژوهش   کد وه

  اخالق ی کمیته در 22121212111152 پروپوزال ثبت

 شد. ثبت دانشگاه

 

 ها افتهی

ندر از جمله  11مشارکت کنندگان در این مطالعه شامل 

 01زن بودند. میانگین سنی مشارکت کنندگان  1مرد و  1

آورده  1سال بود. مشاصات دموگرافیک در جدول شماره 

ای جمع آوری شده از تحلیل حاصل از داده ه .شده است
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طبقه  0مشارکت کنندگان در این تحقیق منجر به استاراش 

 زیرطبقه گردید. 11اصلی و 

 در مطالعه کنندگانمشارکت. جدول مشخصات 1جدول 

Table 1. Table of Participants' Profile in the study  
 رتبه علمی رشته سابقه کار سمت جنس سن ردیف

 استاد متخصص داخلی 03 اسبق در وزارت بهداشت مسئول مذکر 56 1

 مربی متخصص عفونی 00 مدیر تحصیالت تکمیلی دانشگاه مذکر 56 2

 مؤنث 64 0
معاون آموزشی و رییس مرکز 

 تحقیقات
 استاد دکتری آموزش پرستاری 23

 یاراستاد PhD 6 ریاست دانشکده مذکر 63 6

 استاد PhD 21 ریاست دانشکده عضو بورد، مذکر 64 6

 دانشیار PhD 16 مدیر گروه مؤنث 65 5

 دانشیار فوق تخصص 14 مدیر گروه مذکر 63 7

 استادیار PhD 17 هیئت علمی مؤنث 67 4

 مربی کارشناسی ارشد 0 هیئت علمی مونث 02 4

 مربی کارشناسی ارشد 4 و دانشجوی دکتری علمییئته مذکر 63 13

 - - - دانشجوی دکتری مؤنث 06 11

 - - - دانشجوی دکتری مذکر 60 12

 دانشیار PhD  معاون آموزشی مونث 66 10

    دانشجوی کارشناسی ارشد مونث 60 16

    دانشجوی کارشناسی ارشد مذکر 64 16

 دانشیار آموزش پزشکی PhD 26 معاونت پژوهشی دانشکده مو نث 66 15

 11 دفتر برنامه ریزی مونث 62 17
جوی کارشناسی ارشد و دانش

 دکتری
 کارمند

 

یافته های پژوهش نش  ان داد فرایند عدالت آموزش  ی  

بین دانشجویان پرستاری در دانشگاه های علوم پزشکی در   

س   طح مرتبط با هم ری می دهد که ش   امل عدالت در  0

ستاندارد،         ایجاد فرصت های آموزشی، ارزشیابی صحیح و ا

 آموزش پاس   اگو و تبعیض بود. عدالت در ایجاد فرص   ت

های آموزش  ی برای عدالت آموزش  ی بین دانش  جویان به  

عنوان طبقه اصلی شناخته شد. این متغیر تمام خصوصیات 

متغیر مرکزی را دارا بوده و با تمامی طبقات در ارتباط می      

باش   د و طی تمامی این مس   یر )طبقات( در نهایت برای   

(. در این 2رسیدن به عدالت آموزشی است )جدول شماره     

 وضیح مداهیم فوق پرداخته می شود.باش به ت

عدالت در ایجاد فرص   ت های آموزش   یب این طبقه با  

لت    "و  "ایجاد فرص   ت آموزش   ی برابر  "ویژگی های   عدا

شی  شارکت       "محوری در محیط های آموز شد. م شاه  م

کنندگان اعتقاد داش  تند در ص  ورتی عدالت آموزش  ی بین 

شکی برقرار می     شگاه های علوم پز شجویان در دان  شود  دان

که همه دانش  جویان از فرص  ت های آموزش  ی یکس  انی    

سی     ستر برخوردار بوده و همه گروه ها از امکانات برابر و د

 مشابهی به تسهیالت و امکانات موجود بهره مند باشند.

ستم    در ما چطور شتی  سی   معنی که گوییم می بهدا

  درمانی بهداش  تی س  یس  تم به همه که اس  ت این عدالت

  دبگیرن درمانی خدمات باید همه و دباشن  داشته  دسترسی  

ستم    در شی  سی ست  همین هم آموز شجویان  همه  ه   دان

ید    یازات،  از با یارات  امت نات    و اخت کا  برای که  دولتی ام

 ینب تداوتی و باشند  برخوردار باید است  نیاز مورد تحصیل 

 رب کس هر و هستند  دانشجو  همه اینها  نباشد.  دانشجویان 

  نباید و شده رشته یک وارد شخود استعداد و عالقه اساو

 رایب شرایط  و باشد  اینها بین تداوتی آموزشی  سیستم   در

 (.19باشد )مصاحبه کننده شماره  یکسان باید همه
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  و مضرات  و امتیازات از اندازه یک به همه یعنی عدالت

  هم اس  اتید، هم یعنی. ش  وند مند بهره آموزش  ی منافع

  یک که نباشد  ریجو اینکه یعنی.  جامعه هم و دانشجویان 

  ض  رر دیگر عده یک و باش  د ندعش  ان به آموزش تعدادی

  یگرد عده یک به و برسد  عده یک به منافع اینکه یا  کنند

 .(2نرسد ))مصاحبه کننده شماره

برخی مش   ارکت کنندگان عدالت آموزش   ی را معادل  

ستند و        شگاه ها می دان برابری فرصت های آموزشی در دان

همه دانش  جویان در امور ماتلف در معتقد بودند باید بین 

 دانشگاه برابری وجود داشته باشد.

لت    از تعریدی باواهم اگر  یک  بکنم آموزش   ی عدا

  و آموزش  ی موارد در ها برابری س  ری یک و ها تس  اوی

ستم    شی  سی شد  تواند می آموز  سری  یک چنین هم و  با

سان  ساو  بر ها سازی  یک شگاه  و مکان ا صاحبه  ) دان )م

 (.1کننده شماره

ارزشیابی صحیح و استانداردب طبقه ارزشیابی صحیح و       

،  "ارزش   یابی دقیق و ش   داف"اس   تاندارد با ویژگی های 

یابی عینی " مداوم   "، "ارزش    یابی    "بازخورد "و  "ارزش   

مش  اه ش  د. یکی از نکات مش  ترک بین همه مش  ارکت  

کنندگان در تبیین عدالت آموزش   ی بین دانش   جویان در 

رزش  یابی بود. مش  ارکت  دانش  گاه های علوم پزش  کی، ا 

ضحی      شاه و وا شتند باید معیارهای م کنندگان تاکید دا

برای ارزش  یابی دانش  جویان وجود داش  ته باش  د و همه    

دانش  جویان بر اس  او آیتم های مش  اه ش  ده ای مورد 

 ارزشیابی قرار گیرند.

شتند، به    شیابی تاکید دا برخی بر عینی بودن روش ارز

ستی را بر   شریحی به  طوری که آزمون های ت آزمون های ت

دلیل عینی بودن ترجیح می دادند. معتقد بودند در آزمون     

های تشریحی ممکن است عوامل ماتلدی از جمله خطای   

هاله ای، ش  رایط اس  تاد در حین تص  حیح آزمون و ... بر   

شی      شد و منجر به نقض عدالت آموز شیابی تاثیرگذار با ارز

 گردد.

  اخالق میگیم ما وقتی هست  مهم العاده فوق ارزشیابی 

  باش   د می اش نکته مهمترین ارزش   یابی بحث تدریس

  مص  داق و نباش  ه عینی هایمان ارزش  یابی ما اگر یعنی.

شته  شه  ندا شی  عدالت بگیم نمیتونیم ما با   ترعای را آموز

 نکرد عینی برای کنیم می را تالشمان  تمام ما. کرده ایم 

سهای  توی که چیزی اون.  را هنمر میگن،میگن اخالق کال

  رسیدم  دیر من گدت اومد دانشجو  بود هم عینی اگر دادی

  من امتحان از بعد میش  ه حاال بدم نتونس  تم را تکلیدم

  چون هبش  داده فرصت  نباید قطعا.   بگیرم نمره بدم تکلیف

  بی کالو بقیه که کردیم ایجاد این برای را فرصتی  یک ما

ستن  خبر  ااینج ما حقیقت در بدیم انجام را کار این اگر ه

 (.9کردیم ))مصاحبه کننده شماره ایجاد مشکل

برخی مش   ارکت کنندگان بر وجود ابزارهای عینی با        

شتند و وجود       شیابی تاکید دا شاه برای ارز آیتم های م

لت آموزش   ی بین          عدا یت  عا هایی را برای ر چنین ابزار

 دانشجویان ضروری می دانستند.

 آن. میکردند ارزیابی درس   مان در را ما موقعی مثال

scale دادند، نشان  ما به و بودند آورده ما ارزیابی برای که  

ضح  کامال scale یک شن  و وا  به اگر میدیدم من. بود رو

شده  داده نمره آیتم این من ست  شده  داده یکی به و ن  ا

  نداشتم را آیتم این من چون. است شده داده 14 نمره مثال

شت  را ها آیتم این بعدی ولی نکردم رعایت یا   نبنابرای. دا

  و( رویکرد درو در)و  شد  انجام من برای که ارزشیابی  در

ضح  خیلی scale چون بود عدالت بر مبتنی شنی  و وا   رو

 .(11داشت )مصاحبه کننده شماره

 اس  تاد برای گدت من به دانش  جویان از یکی بار یک

ست  مهم خیلی چیزها از سری  یک شما    ظاهر، فرض به ا

 خاطر این به ش  ما داس  تپی موهام و میزنم رژ من چون

  لیو نبود اینجوری حقیقتا.  کنید می کم نمره من از دارید

 .(1بود )مصاحبه کننده شماره گذاشته تاثیر کمی یه شاید

تناس   ب  "آموزش پاس   اگوب این طبقه با ویژگی های 

پاس  اگویی  "و  "بین تعداد دانش  جو و امکانات دانش  گاه 

رکت  مش  اه ش  د. از دیگر مواردی که مش  ا  "آموزش  ی

لت             عدا که برای برقراری  ند این بود  یان کرد گان ب ند کن

شگاه پذیرش       شجویی که در دان آموزشی باید بین تعداد دان

می شود با امکانات و تسهیالت موجود در دانشگاه تناسب       
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ص  حیحی برقرار باش  د به طوری که بین تعداد دانش  جو با  

تعداد اس  تاد، تعداد دانش  جو با امکانات آموزش  ی، تعداد    

 انشجو با امکانات رفاهی و ...تناسب رعایت شود.د

صادیق  از سب  عدم به توان می دیگر عدالتی بی م   تنا

 ار دانشجو  پذیرش جدیدا کرد اشاره   دانشجو  و استاد  بین

  هستند ها قبلی همون ها استاد حالیکه در اند داده افزایش

شسته   یا و شگاه  من شدند  بازن سم   می را هایی دان  هک شنا

ساتی  همه شسته   قدیمی دا  هب جدید نیروی ولی شدند  بازن

 .(12)مصاحبه کننده شماره است نشده گرفته آنها جای

ساگویی و در     شی، پا از دیگر موارد بیانگر عدالت آموز

شرایط ماتلف و در نظر گرفتن        ستاد در  سترو بودن ا د

مشکالت و شرایط دانشجو بود. مشارکت کنندگان در این      

دانش   جویان به دالیل     خص   ود تاکید داش   تند برخی     

شاصی قادر به حضور به موقع در آموزش های        شکالت  م

ستند که در این موارد می توان      ضوری نی ضوری و غیرح ح

با کمی انعطاف پذیری آموزش آنها را به زمان های دیگری    

 موکول کرد.

ست  کوچکی کارهایی از یکی این شه  که ا  این در می

  ندارم دس ترس ی   من میگه دانش جو  مثال داد انجام زمینه

شکل  انالین های کالو صال  یا دارم م   شده  ارائه انالین ا

  قطع نمک استداده  نتونستم  من میگه میزنه زنگ بعدا رفته

صل  و ضیح  براش مجددا ما شد   می و   ویس یا میدیم تو

  هم گهدی لحاظ از یا  میدرستیم براش توواتساپ و میگیریم

 دمخو من کن قطع میگیم و میکنیم را ش   ون مالحظه

  هم ش  ارژ پول حتی هاش  ون بعض  ی چون میگیرم تماو

  تماو خودمون بنابراین باش  ند نداش  ته هس  ت ممکن

ضیح  براش را مبحث همون و میگیریم  اگر و دهیم می تو

ده  )مصاحبه کنن  کنیم می حل براشون  باشه  داشته  اشکالی 

 (.0شماره

ستم  موارد از برخی در شجو  که میدون   کالو سر  از دان

  مادرش مثال داره که مش   کالتی خاطر به میکنه غیبت

 برخی و من میکرده مراقبت مادرش از داشته و بوده مریض

ساتید  از ضافه  تایم ا شتیم  براش تری ا   ایه کالو و میگذا

 (.0)مصاحبه کننده شماره  اشتیم می براش تکی

 تبعیض

تبعیض بین رش  ته های  "طبقه تبعیض با ویژگی های 

 یعتوز عدم"، و "ضوابط حاکمیت روابط بر"، "علوم پزشکی

  "دولتی غیر و دولتی دانش  کده های بین امکانات عادالنه

مش  اه ش  د. از موارد مهم در خص  ود عدالت آموزش  ی 

وجود تبعیض بین رش   ته های ماتلف در دانش   گاه های  

علوم پزش  کی اس  ت. مش  ارکت کنندگان در این خص  ود 

شکی اولویت برای      شگاه های علوم پز شتند در دان ا عان دا

ست و           ر سازی ا شکی و دارو شکی، دندان پز شته های پز

بقیه رش   ته ها در اولویت های پایین تری قرار دارند. این         

تبعیض در موارد ماتلف از جمله امکانات آموزش  ی، وجود 

اس   اتید مجرب، فض   ای فیزیکی و بالینی و ...مورد تاکید  

 مشارکت کنندگان بود.

  دلاوری و ما دانشجویان مندی گله ها وقت خیلی االن

  اتداق داره ها رش  ته بین که هس  ت تبعیض  ی از هاش  ون

صا   میدته شته  ماصو   و دندانپزشکی  پزشکی،  مثل هایی ر

سدانه  که سازی  دارو شون  خیلی متا شه همه  توجه به  می

 در حتی هم خودمون ما هس  تند اولویت در اونها مس  ائل

سات    یم نظر در اونها برای که شرایطی  که بینیم می جل

ست  متداوت خیلی گیرند سدانه .  ه  دوجو دیدگاه این متا

شته  شته  را اونها که داره هم وجود و دا صلی  های ر   می ا

))مص   احبه کننده   میدونن مجموعه زیر را بقیه و دونن

   (.0شماره

برخی مش   ارکت کنندگان نیز از بر وجود تبعیض بین 

شی تاکید     شگاههای ماتلف به عنوان نقض عدالت آموز دان

شتند. به طوری  شگاه های تیپ   دا که عمده امکانات در دان

متمرکز شده و به همین دلیل دانشجویان آنها از امکانات   1

 و تسهیالت آموزشی بیشتری برخوردار هستند.

  امکانات االن است  شکل  همین به هم عالی آموزش در

  اقطع دارد وجود یک تیپ های دانشگاه برای که شرایطی و

  منابع توزیع نظر از مه.  نیس  ت یکی 9 تیپ دانش  گاه با

سانی  شی  امکانات توزیع نظر از هم و ان  نظر از هم و اموز

)مص  احبه کننده   میش  ه داده اختص  اد که های بودجه

 (.0شماره
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 یهو طبقات اول یرطبقاتطبقات، ز یری. روند شکل گ2جدول 

Table 2. The process of forming classes, subcategories and primary classes  
 طبقات اولیه زیرطبقات طبقات

 عدالت در ایجاد فرصت های آموزشی

 ایجاد فرصت آموزشی برابر
 ایجاد فرصت های آموزشی عادالنه

 عدم سوگیری در رفتار

 

 عدالت محوری در محیط های آموزشی

 توزیع یکسان امکانات آموزشی

 دسترسی یکسان به منابع درسی

 این دانشگاه هعدالت در توزیع امکانات و تسهیالت ب

 ارزشیابی صحیح و استاندارد

 

 ارزشیابی دقیق و شفاف

 لزوم معیارهای ارزشیابی

 ابهام در ارزشیابی

 ارزشیابی ناآگاهانه

 ارزشیابی عینی
 ارزشیابی مبتنی بر معیارهای عینی

 تاثیرفاکتورهای دهنی بر ارزشیابی دانشجو

 ارزشیابی تکوینی ارزشیابی مداوم

 بازخورد
 تفاوت نبودن نسبت به پیشرفت تحصیلی دانشجوبی 

 ارائه بازخورد فردی و سازنده

 آموزش پاسخگو

 تناسب بین تعداد دانشجو و امکانات دانشگاه
 تناسب بین تعداد دانشجو و استاد

 پذیرش دانشجو بر اساس امکانات دانشگاه

 پاسخگویی آموزشی

 کل نگری در آموزش

 احساس مسئولیت در اساتید

 ی آموزش و یادگیریپیگیر

 تبعیض

 تبعیض بین رشته های علوم پزشکی

 اولویت دادن به رشته های پزشکی

 امکانات رفاهی نابرابر

 رفتار تبعیض آمیز بین دانشجویان رشته های مختلف

 حاکمیت روابط بر ضوابط
 البی گری در نظام آموزشی

 تبعیض در پذیرش دانشجو

 برخورد تبعیض آمیز بین دانشگاه آزاد و دولتی انشگاه دولتی و غیردولتیعدم توزیع عادالنه امکانات بین د

 و نتیجه گیری حثب 

ع     طال لت آموزش   ی بین     هدف م عدا حاض   ر تبیین  ه 

شکی بود. نتایج تجزیه و       شگاه های علوم پز شجویان دان دان

شان داد   شگاه های     تحلیل داده ها ن شی در دان عدالت آموز

علوم پزشکی شامل عدالت در ایجاد فرصت های آموزشی،     

ساگو و تبعیض         ستاندارد، آموزش پا صحیح و ا شیابی  ارز

به ویژه دانشگاه ها وجود در محیط های آموزشی . می باشد

ش   رایط عادالنه و رعایت عدالت آموزش   ی می تواند در          

شجویان م   شد روحیه و عملکرد تحصیلی دان و   یمنی) وثر با

طه        . (1912همکاران   ند راب عات نش   ان داده ا تایج مطال ن

عاد ماتلف         با اب لت آموزش   ی  عدا ناداری بین  مندی و مع

فرس  ودگی تحص  یلی دانش  جویان خس  تگی هیجانی، بی    

مدی تحص   یلی وجود دارد      کارآ نا  عالقگی تحص   یلی و 

کاران  ) لت         .(1912مرزوقی و هم عدا یت  بهبود وض   ع

تواند با کاهش فرسودگی تحصیلی دانشجویان آموزشی می 

  اه دانشگاه  ویژه به و تحصیلی  های محیط در همراه باشد. 

صول  رعایت و عادالنه شرایط  وجود منجر  عدالت قواعد و ا

 رب عالوه .می شود دانشجویان به ارزشمندی حس انتقال به

 در افراد های نگرانی و تردیدها عدالت،وجود  ادراک این

ها  آزادی و حقوق تض   ییع باب  ند  می برطرفرا  آن   ک

طه  به  توجه  با  همچنین. (2410برکوویچ ) لت   راب   و عدا

  عدالت از کم ادراک صورت  در که کرد بیان توان می تعهد
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   ودانشج یک عنوان به را خود تعهد آنها دانشجویان، بین در

.  داد خواهند دس  ت از ش  دن ای حرفه و علم کس  ب در 

 به گرایش به منجر آموزش  ی محیط در عدالتی بی ادراک

ست  رفتارهای شگری ، نادر  انگیزه کاهش همچنین و پرخا

فرلین و همکاران ) ش   ود می دانش   جویان در تحص   یل

2415.) 

شارکت         ضر از نگاه م صلی مطالعه حا ضامین ا یکی از م

فرص  ت های آموزش  ی بود. به  ایجاد کنندگان، عدالت در 

طوری که همه دانشجویان از فرصت های آموزشی عادالنه     

و دس  ترس  ی یکس  ان به امکانات و منابع برخوردار باش  ند.  

عدالت آموزش  ی به معنای فراهم آوردن برابر فرص  ت های  

آموزش  ی برای دانش  جویان اس  ت که اغلب به برابری در   

در کالو هایی که برخوردهای استاد با دانشجویان به ویژه 

تنوا و تداوت زیادی بین دانش   جویان وجود دارد، مربوط    

در یک مطالعه دس  ترس  ی دانش  جو به اس  تاد   می ش  ود.

توانمند و عالقمند، دس   ترس   ی یکس   ان به امکانات و         

تجهیزات، رعایت قوانین و مقررات مطابق ش  ان دانش  جو،  

شد       سالمی که بتواند در ر شجو متبحر با اخالق ا تربیت دان

و ش   کوفایی فردی و اجتماعی موثر باش   د به عنوان ابعاد  

شد       سایی  شنا شی  ست عدالت آموز سیس  ) ه ا فارل و فران

2415.) 

یکی دیگر از مض   امین تبیین عدالت آموزش   ی بین    

دانشجویان دانشگاه های علوم پزشکی، ارزشیابی صحیح و       

اس  تاندارد بود. مش  ارکت کنندگان در این خص  ود تاکید  

شتند   ساو معیارهای       دا ستی بر ا شجویان بای شیابی دان ارز

مش  اه از پیش تعیین ش  ده و مبتنی بر ابزارهای عینی   

ارزشیابی دقیق و شداف و مبتنی بر معیارهای عینی     باشد. 

 عدالت آموزشیو یکی از عوامل اصلی و تاثیرگذار به دانشج 

ست.      شکی ا شگاه های علوم پز فراهم نمودن  در محیط دان

و ارزشیابی عادالنه دانشجویان و دادن پاداش   زمینه ارزیابی

نه از         عادال به ص   ورت  نان  و کیدر بر حس   ب عملکرد آ

شکل جداگانه        ست که خود به  شی ا ضروریات عدالت آموز

بحث عدالت در ارزش  یابی دانش  جویان را مطرح می س  ازد  

  که امری بس  یار مهم و در عین حال گس  ترده می باش  د  

در بررسی  در این خصود،   در مطالعه ای (.2419چوایلر )

ادراک دانشجویان پرستاری از عدالت آموزشی در دانشگاه،      

ضامین        ستاد در نمره دهی از م سب نمره برتر و عدالت ا ک

ناگو و       بوده اس   ت. مطرح اص   لی  عه کیدی ث طال تایج م ن

از  "ش  یوه ارزش  یابی اس  اتید"نش  ان داد که نیز همکاران 

شترین دغدغه   شکل می     مباحثی بود که بی شجویان را  دان

داد. از نظر دانش   جویان در این مطالعه، برتری نداش   تن       

ساتید دو         شیوه ارزشیابی ا شجویی بر دانشجوی دیگر و  دان

شی را زیر     ستند که می توانند رعایت عدالت آموز عاملی ه

عه معتقد بودند هر           س   وال ببرند. دانش   جویان این مطال

به ندس، رشته،  دانشجو علی رغم جنسیت، قومیت، اعتماد   

ظاهر و برخورد اجتماعی اش، جایگاه خاد خود را دارد و       

چنانچه این معیارها در ارزش  یابی دانش  جو و یا یادگیری    

دانش  جو دخیل گردد، عدالت آموزش  ی به چالش کش  انده  

شود)  شارکت   ( . 1914ثنا گو و همکاران می  شجویان م دان

کار        ند نمره  عات نیز  کر نمود طال نده در برخی م ورزی کن

بالین از نظر            به اینکه همه دانش   جویان در  با توجه  ها  آن

ما نحوه       یا حتی برخی کمتر، ا ند و  عملکرد برابر هس   ت

ساتید در بالین ناعادالنه    بی   دانشجویان  بوده و  ارزشیابی ا

 گرینبرگعدالتی را در محیط آموزش  ی تجربه می نمایند )

2440 .) 

حاض  ر  از دیگر مض  امین اس  تاراش ش  ده در مطالعه 

آموزش پاس  اگو بود. مش  ارکت کنندگان معتقد بودند به  

نات و            کا بایس   تی ام لت آموزش   ی  عدا منظور برقراری 

تسهیالت موجود در دانشگاه پاساگوی دانشجویان بوده و      

اس  اتید دانش  گاه در آموزش های خود تداوت های فردی   

جوادیان و همکاران دانش   جویان را مورد توجه قرار دهند. 

نحوه تدریس اس اتید می نویس ند اس اتید باید     در بررس ی  

شند      شته با سب علمی مطالب را با فراگیران در نظر دا   تنا

یان و همکاران   ) به ی    (1912جواد یان در تجر . دانش   جو

  نیازعدالت در آموزش به نحوه تدریس اس  تاد متناس  ب با 

یادگیری اش  اره نمودند. بنابراین اس  اتید می   در دانش  جو 

دانش  جویان در یادگیری توجه نموده و  بایس  ت به فردیت 

تا        ند  به فراخور هر دانش   جو تغییر ده نحوه آموزش را 
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 گس  ترش یادگیری برس  ند.باالی  ح ودانش  جویان به س  ط

فض   اهای آموزش   ی جهت توزیع عادالنه دانش   جویان و        

 ستاضروری پیشگیری از تراکم آنان در باش های بالینی 

ست    . به عبارت دیگر جذب (2411دام ) شجویان الزم ا دان

شرایط       ساو  شگاه ها و آن هم بر ا ست دان بر مبنای درخوا

و امکانات موجود باش  د تا بتوان عدالت آموزش  ی را فراهم  

نمود، نه بر اساو فشارهایی که باعث می شود ساالنه سیر      

شکی به         شگاه های علوم پز شجو در دان صعودی تعداد دان

ش    شته  شگاه    موجب را  د و این امرونمایش گذا افتاار دان

به شمار آورند؛ بدون آنکه چیزی بر شرایط و امکانات سال    

شند. این      ضافه کرده با شی و بالینی ا های قبل از نظر آموز

مس   اله باعث می ش   ود که دانش   جویانی بدون کس   ب  

شون    صیل  صول  توانمندی های الزم فارغ التح د که خالف ا

 .(1915شدیع پور مطلق ) عدالت آموزشی است

مطالعه حاض  ر، تبعیض از مض  امین مهم دیگر حاص  ل 

بود. به طوری که وجود تبعیض بین دانشجویان رشته های  

یان و همچنین تبعیض بین      با دیگر دانش   جو پزش   کی 

شی     شگاه های دولتی و آزاد منجر به نقض عدالت آموز دان

شود.        شکی می  شگاه های علوم پز شجویان در دان   بین دان

با اس  تداده از  1914س  ال  همکاراننتایج مطالعه ثناگو و 

شان داد که   شجویی بر    "مطالعه کیدی ن شتن دان برتری ندا

شجوی دیگر  صلی ظهوریافته    از  "دان ضمون ا از نظر  بودم

مطالعه ، برتری نداشتن  ایندانشجویان مشارکت کننده در 

ساتید دو         شیوه ارزشیابی ا شجویی بر دانشجوی دیگر و  دان

ستند که می توانن  شی را زیر  عاملی ه د رعایت عدالت آموز

بررسی منابع افت   در مطالعه ای در خصود   .  سوال ببرند 

ضایت       شگاه از دیدگاه آنان، عدم ر شجویان دان انگیزشی دان

دانش جویان از امکانات و س طح آموزش ی دانش گاه به طور     

 و وجود تبعیض در این خص  ود یکس  ان در کل گروه ها

دانشجویان گزارش ی در چشمگیر   باعث صدمات انگیزشی  

آنچه در اغلب دانش  گاه های   .(1915عس  کری ) ش  ده بود

رفع تداوت و تبعیض ش  ود علوم پزش  کی باید به آن توجه 

ست.        شجویان ا شکی با دیگر دان شجویان پز موجود بین دان

این اقدام بیش از اینکه به دانشجویان دیگر رشته ها کمک   

شکی این امکان را می دهد که در     شجویان پز نماید به دان

سمی بیماران خود تالش نمایند تا بتوانند     شرایط ج بهبود 

به انها القاء می نماید  از قید غرور کا بی که نظام اموزش  ی 

رها شده و در آینده این توانایی را داشته باشند که با روش 

ضع قدرت و به کمک  کار  گروهی و نه تنها یک تنه و از مو

سالمت به مقابله با بیماری ها بپردازند    ضای گروه   تمام اع

 .(2411نما و همکاران )

شرفت جامعه امروز ما منوط   در واقع می توان گدت پی

تحقق رعایت عدالت آموزشی است. عدالت آموزشی می     به 

شکی را در همه حوزه ها دچار     شگاه های علوم پز تواند دان

تحول نماید و زمینه بروز اس   تعدادها و توانمندی ها را در 

س  طوح کالن فراهم نماید. در این مطالعه عدالت به معنی  

دس  ترس  ی برابر و مس  اوی به همه فرص  ت های آموزش  ی 

ر گرفتن رش  ته تحص  یلی، قومیت، جنس  یت،  بدون در نظ

شجو، طرز لباو    مذهب، فرهنگ، معدل، اخالق و رفتار دان

و ش  اص  یتی   جمعیت ش  ناختی  و دیگر عواملپوش  یدن 

است. به طوری که همه افراد در محیط دانشگاه از امکانات    

موجود به طور یکسان برخوردار شوند تا زمینه برای رشد و  

ستعدادهای     شجو انگیزه  گردد  فراهم  آنانشکوفایی ا و دان

به      راکافی   یدن  تای رس    و  ف اهد ابرای تالش در راس   

و بعد از فارغ التحصیلی،  توانمندی های الزم  کسب نماید 

شغل را  کارایی و تبحر کافی شته    در زمینه  آینده خود دا

 باشد.

شان داد که در برقراری عدالت    یافته های این مطالعه ن

ویان در دانش گاه های علوم پزش کی    آموزش ی بین دانش ج  

بایس  تی به مواردی از جمله ایجاد عدالت در فرص  ت های  

ستاندارد، آموزش پاساگو و         آموزشی، ارزشیابی صحیح و ا

با ش  ناخت مناس  ب نوا رابطه و نحوه تبعیض توجه نمود. 

عملکرد تحص   یلی،  و تاثیرگذاری ابعاد عدالت آموزش   ی       

  اه این امکان را به دستاستادان و تصمیم گیرندگان دانشگ 

در آموزش   ی جهت توس   عه ابعاد عدالت در می آوردند تا 

دانشگاه به اقدامات مناسب تری دست بزنند و بدین ترتیب 

و ارتقا ء س  المت  موجبات بهتر ش  دن عملکرد تحص  یلی  

 را فراهم آورند.نسل آینده کشور 
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 بودن محدود به توان می پژوهش ضعف  نقاط جمله از

 هچنین پزش   کی و علوم های  دانش   گاه  آماری  جامعه  

  جغرافیایی شرایط واسطه به خبرگان انتااب در محدودیت

  با رابطه در پژوهش  ی های خأل به توجه با. کرد اش  اره

  پژوهش موضوا  بودن کاربردی و جامع همچنین و موضوا 

 تبیین یعنی پژوهش موض  وا مناس  ب انتااب توان می

  یکب پزش  کی علوم های دانش  گاه در  آموزش  ی  عدالت

  حاضر  پژوهش قوت نقاط جمله از تئوری را گراندد مطالعه

 .دانست
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