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چکیده
این پژوهش با هدف بررسی مولفههای موثر بر عدالت آموزشی در دانشگاههای آزاد اسالمی شهر تهران انجام شد.
مطالعه حاضر کاربردی از نوع آمیخته (کیفی و کمی) بود .جامعه پژوهش در بخش کیفی اساتید و در بخش کمی
اساتید و دانشجویان دکتری تخصصی دانشگاههای آزاد اسالمی شهر تهران بودند .در بخش کیفی بر اساس اصل
اشباع نظری  20نفر با روش نمونهگیری در دسترس و در بخش کمی بر اساس فرمول کوکران  003نفر با روش
قساخته
نمونهگیری طبقهای انتخاب شدند .برای جمعآوری دادهها از مصاحبه نیمهساختاریافته و پرسشنامه محق 
استفاده شد که روایی صوری ،محتوایی و سازه آن تایید و پایایی آن با روش آلفای کرونباخ  0/ 83محاسبه شد.

دادهها با روش تحلیل عاملی اکتشافی به کمک نرمافزار  SPSS-19تحلیل شدند .نتایج نشان داد که عدالت

کهای مدیریت و
آموزشی در سیزده بعد و سه مولفه ساختاری (شامل شش بعد اهداف و برنامههای آموزشی ،سب 
رهبری ،ساختار دانشگاه ،فرهنگ حاکم بر دانشگاه ،روشها و فرایندهای اجرایی و توجه به روشهای یادگیری)،
رفتاری (شامل سه بعد نیازها و ارزشهای فردی ،انگیزش و نگرش و الزامات و مهارتهای فردی) و زمینهای (شامل
چهار بعد اقتصادی ،فرهنگی و اجتماعی ،نابرابری در اجرای قوانین آموزشی و روشها و فرایندها) شناسایی شد که
توانستند  78 / 76درصد از واریانس کل عدالت آموزشی را تبیین کنند.

کلید واژهها :عدالت آموزشی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،اساتید و دانشجویان.
دریافت مقاله89 13 /2/4 :

پذیرش مقاله89 13 /4/ 27 :

 -1دانشجوی دکتری ،گروه مدیریت آموزشی ،واحد رودهن ،دانشگاه آزاد اسالمی ،رودهن ،ایران.

reza_mzh@yahoo.com
 -2استادیار ،گروه مدیریت آموزشی ،واحد رودهن ،دانشگاه آزاد اسالمی ،رودهن ،ایران( .نویسنده مسئول)
labbeiki14@yahoo.com
 -3استادیار ،گروه مدیریت آموزشی ،واحد رودهن ،دانشگاه آزاد اسالمی ،رودهن ،ایران.

drasharifi@gmail.com
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مقدمه

یتوان سرمایهگذاری یک نسل برای نسل دیگر تلقی کرد.
تهای آموزشی هر کشور را م 
فعالی 
یشوند ،سرمایهگذاری
در واقع تمام هزینههای مادی و غیرمادی که در جریان آموزش صرف م 
یروند .زیرا در شرایط مطلوب آموزش فرصت بهرهوری را برای
بر روی منابع انسانی به شمار م 
یآورد .توزیع عادالنه امکانات آموزشی در نهادها از
شخص و در نهایت برای جامعه فراهم م 
ثبرانگیزترین مباحث در حیطه علوم انسانی است .اهمیت بیشتر عدالت
گستردهترین و بح 
آموزشی نسبت به عدالت در سایر حوزهها به دلیل تاثیرگذاری آن در طول زندگی میباشد و
عدالت آموزشی نقش اساسی در افزایش اعتماد به نفس ،آینده شغلی ،پایگاه اجتماع و اجتماعی
شدن افراد دارد (افرازنده ،میرزایی ،پورابولی و سبزواری .)59 13 ،در محیطهای تحصیلی و
بهویژه دانشگاهها وجود شرایط عادالنه و رویت اصول و قواعد عدالت از طریق انتقال حس
یتواند آنها را به رفتارهای تحصیلی متمایل نماید .عالوه بر آن
ارزشمندی به دانشجویان م 
یهای افراد را در باب ضایع شدن حقوق و آزادای آنها
ادراک حضور عدالت ،تردیدها و نگران 
برطرف میکند (ثناگو ،نوملی و مهستی جویباری .)9 138 ،در بسیاری از شرایط احساس ضایع
یگردد .اگر در چنین شرایط افراد
شدن حقوق باعث ایجاد تردید و اضطراب در افراد م 
نمودهای حضور عدالت را تجربه نمایند با رهایی از تردید و اضطراب سادهتر درگیر رفتارهای
یتوان
یشوند .همچنین با توجه به رابطه عدالت و تعهد م 
مربوط به نقشهای رسمی دانشجویی م 
بیان کرد که در صورت ادراک کم از عدالت در بین دانشجویان آنها تعهد خود را بهعنوان یک
دانشجو که نقش کسب علم و حرفهای شدن را دارند از دست خواهند داد و به رفتارهای

نادرست و پرخاشگری گرایش پیدا خواهند کرد (شان ،ایشاک و شاهین .) 2015 ،1عدالت از

موضوعاتی است که از گذشته تاکنون در میان اندیشمندان مورد توجه بوده و در مباحث سیاسی،
اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی و آموزشی اثرگذار بوده است ،اما عدالت آموزشی از مقولههایی

است که صاحبان اندیشه کمتر به آن توجه داشتند (رانی .) 2012 ،2عدالت واالترین ارزش انسانی
و گوهری گرانبها در راه تحقق حقوق بشر است .آرمان اصلی انسانها رسیدن به عدالت است و
مدیران برای اینکه اثربخش باشند باید به شیوه عادالنه عمل کنند و اطمینان داشته باشند که
1 . Shan, Ishaq & Shaheen
2 . Ranai

بررسی مولفههای موثر بر عدالت آموزشی  /...محمد زاده اول و همکاران

219

ینمایند (ادلینگ ،فریلین .) 2015 ،1مهمترین
تهای آنان را عادالنه تفسیر م 
زیردستانشان فعالی 
یشوند شامل
اصول یا جلوههایی که بر مبنای آنها رعایت یا عدم رعایت عدالت نتیجهگیری م 
تناسب بین دستاوردها با تالش و سهمی که فرد داشته است ،میزان سهم و مشارکتی که فرد در
یهای مربوط به خود و دیگران داشته است ،داشتن حق برخوردهای محترمانه،
مگیر 
تصمی 
رعایت ثبات و عدم تبعیض ،برخوردها و تصمیمات برابر و بدون جانبداری ،داشتن امکان
مگیری مبتنی بر اطالعات
مهای غلط ،انتظار تصمی 
اعتراض به شرایط نابرابر و ناعادالنه یا تصمی 
شهای اخالقی
جامع و دقیق ،رعایت شرایط و نیازهای افراد تا حد امکان و تسلط معیارها و ارز 

یباشند (داکورث و مکسول .) 2015 ،2عدالت
در تصمیمات و رفتارهای طرفهای تعامل م 
آموزشی به معنای ادراک عدالت درباره نتایج و رویههای اختصاص نمرات و رفتارها در زمینه
آموزش است .همچنین عدالت آموزشی مشتمل بر رعایت عدل و انصاف در تعامل ،آموزش،

یتوجهی ،بدرفتاری و
یعدالتی آموزشی گستره تبعیض ،ب 
راهنمایی و تدریس است و در مقابل ب 
لپرور.)09 13 ،
رفتارهای ناعادالنه میباشد (گ 
تها و برنامههای
افراد در یک محیط گروهی و سازمانی بر پایه ادراکات خود و نه بر مبنای سیاس 
ینمایند .از این منظر
یشوند ،عمل م 
عینی و واقعی که توسط مدیران سازمان یا مجموعه اجرا م 
عدالت و ادراک آن در محیطهای جمعی و گروهی دارای کارکردهای معنی است .در درجه
یتواند برای افراد حس ارزشمندی را به همراه آورد .در
اول عدالت و پایبندی به اصول آن م 
یدهد که در
واقع بر مبنای این تبیین رعایت اصول ارزشی عدالت به افراد این پیام را انتقال م 
یک فضای مناسب در حال فعالیت هستند .در چنین فضایی افراد از لحاظ فردی و گروهی

یکنند (بورنی ،هنلی و ویدینر .)8002 ،3مقوله عدالت آموزشی در
احساس ارزشمند بودن م 

سالهای اخیر کانون توجه بوده و از جنبههای مختلف مورد بررسی قرار گرفته و آن را رسانهای
تهای آموزشی برای
کرده است .عدالت آموزشی به معنای فراهم آوردن برابری فرص 
دانشجویان است که اغلب به برابری در برخوردهای استاد با دانشجویان بهویژه در کالسهایی

یشود (رابرتسون و دال.) 2013 ،4
که تنوع و تفاوت زیادی بین دانشجویان وجود دارد ،مربوط م 
1 . Edling & Frelin
2 . Duckworth & Maxwell
3 . Burney, Henle & Widener
4 . Robertson
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شکی نیست که توزیع عادالنه امکانات و فرصتها برای اقشار محروم که از امکانات مالی
تطلب است و
یخواه و عدال 
محدود برخوردارند یکی از آرمانهای مطلوب یک جامعه تساو 
یتواند یکی از کانالهای مهم توزیع عادالنه امکانات و
مسلم است که آموزش عالی م 
مپور،
یپور و کاظ 
فرصتهای آموزشی برای قشرهای بیشتری از جامعه باشد (سیاری ،لطف 
 .)1 391عدالت به معنای برابر شناختن انسانها و امکان احقاق حقوق برای تمامی افراد است .در
یشود .پس پیشرفت جامعه امروز
محیطهای تحصیلی رعایت عدالت باعث رشد و پیشرفت م 
یتواند آموزش را در همه حوزهها
منوط به تحقق عدالت آموزشی است .عدالت آموزشی م 
دچار تحول کند .همچنین عدالت آموزشی دارای دو بعد است .اولین بعد برابری و دومین بعد
همه شمولی است .برابری بدین معنا است که وضعیت اقتصادی-اجتماعی ،قومیتی یا شرایط
جسمی نباید تاثیری در روند آموزش داشته باشد .برابری به معنای اختصاص منابع و توجه یکسان
به همه افراد نیست ،بلکه برعکس به معنای اختصاص منابع و توجه مناسب با شرایط فراگیران
است و از آنجا که شرایط فراگیران در دوره آموزشی بسیار متفاوت است ،لذا برابری آموزشی
مستلزم شناسایی و ایجاد عدالت میان گروههای مختلف فراگیران از نظر اجتماعی ،زبانی ،قومی،
یباشد .همه شمولی به معنای این است که هر کس باید به میزان کمینهای از
جسمی و اقتصادی م 
امکانات آموزشی بهرهمند باشد .همه شمولی شامل جنبههای فراوانی از جمله همه شمولی حق
انتخاب ،شرایط آموزشی و پس از آموزش و امکانات و بهرهمندیهای مختلف آموزشی است
یطرفی ،احترام ،برابری ،قابل اعتماد بودن و
(صمدی ،گلمحمدی و خسروی .)19 13 ،راستی ،ب 
احساس افتخار از زمره مهمترین استانداردهای اخالقی معاصر هستند که در داوری افراد نسبت

یگیرند (هوی و تارتر .)2002 ،1مفاهیم
به حضور یا عدم حضور عدالت مورد استفاده قرار م 
فعلی عدالت آموزشی بسیار پیچیده است ،اما انچه مشهود است شامل عدالت در منابع یا
درونداد (حامیان مالی ،مالیات و غیره) ،عدالت در فرایند (تجربه دانشگاه ،برنامه ،محتوا،
دسترسی و غیره) و عدالت در پیامد (یادگیری کسب شده ،تاثیر بر زندگی آینده و غیره)
یباشد .چنین تصورات کلی از عدالت دارای دامنه گستردهای است .فهرستی طوالنی از
م 
شهای عدالت آموزشی ارائه شده است از قبیل عدالت در انتظارات اساتید از دانشجویان و
چال 

1 . Hoy & Tarter
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رفتار اساتید با آنها ،عدالت در دستیابی به اساتید خوب ،عدالت در انتظارات حرفهای و یا مشاوره
حرفهای یا تحصیلی ،عدالت در احترام به جنسبت ،عدالت در احترام به آگاهی جنسی ،عدالت
در فرایندهای انضباطی دانشگاه ،عدالت در دسترسی به منابع یادگیری متناسب با فرهنگ،
عدالت در دستیابی به حمایتهای زبانی مناسب ،عدالت در دسترسی به برنامهها و منابع متناسب
یها ،عالیق ،استعدادها ،هدایا ،نیازهای ویژه و غیره ،عدالت در
یهای فردی ،ناتوان 
با توانای 
دستیابی به تکنولوژی ،عدالت در دسترسی به امکانات و برنامههای ورزشی و عدالت در
یها ،تابلوهای اعالنات و نهادهای
تگذار 
دسترسی و مشارکت در اداره امور آموزش ،سیاس 
صهای مهم توسعه همهجانبه و بقای سیستم و نظامهای طبیعی
مشورتی .بدون شک یکی از شاخ 
و اجتماعی ،عدالت در همه عرصهها خصوصا عدالت آموزشی است (ثناگو و همکاران.)9 138 ،
تهای برابر متناسب با نیازهای ویژه هر فرد اشاره دارد .زیرا
عدالت آموزشی به مهیاسازی فرص 
افراد در دانش ،مهارت ،توانایی ،نوع یادگیری ،پیشینه فرهنگی و نیازهای آموزشی با هم تفاوت

تهای برابر جلوگیری ،حذف یا کاهش تبعیض بین
دارند (اسمرکندیان .) 2011 ،1منظور از فرص 
یباشد .برابری
افراد از نظر جنسیت ،نژاد ،وضعیت جسمی ،سنی ،زبانی و طبقه اجتماعی م 
تخواهانه را با خود دارد که بهعنوان یک شاخص
فرصتها نوعی نگاه انسانگرایانه و عدال 

جامعه توسعه یافته محسوب میگردد (توسون ،بوریلو و کنالمان .) 2013 ،2بر اساس مدل سه
یتوان مولفههای موثر بر هر سازه را به سه بخش ساختاری ،رفتاری و زمینهای
شاخکی م 
تقسیمبندی کرد .مولفه ساختاری علل و عواملی هستند که ساختارهای سازمان را در معرض
یدهند .ساختارهای سازمانی مسیرها ،کانالها و ظروفی هستند که فرایندها و
بحران قرار م 
یدهند .ساختار
عملیات سازمانی در آنها جاری میگردند و عدالت آموزشی را تحت تاثیر قرار م 
یریزد
تها و حرکات سازمانی است و محتوا یا مادهای که در ظرف سازمان م 
به مثابه ظرف فعالی 
همان کار یا رفتار است .بنابراین محتوای اصلی سازمان را رفتار انسانی تشکیل میدهد و
یپذیرد و
نشده سازمان انجام م 
تها و رفتارهای انسان نیز برای نیل به اهداف از قبل تعیی 
فعالی 
برآیند کار و انرژی انسان و اهداف و ساختارهای سازمان در کارکردها یا وظایف اصلی سازمان
یگذارند .همچنین همه علل و عواملی که
یکند و بر عدالت آموزشی تاثیر م 
تبلور پیدا م 
1 . Smrqndyan
2 . Toson, Burrello & Knollman
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یتر را
موجبات برقراری ،تنظیم و واکنش به موقع و مناسب سازمان نسبت به سیستمهای اصل 
یدهند
یشوند که عدالت آموزشی را تحت تاثیر قرار م 
فراهم میآورند ،زمینه یا محیط نامیده م 
(میرزایی اهرنجانی و سرلک.) 138 4 ،
شهای نسبتا زیادی انجام شده ،اما درباره عدالت آموزشی و مولفهها
با اینکه درباره عدالت پژوه 

شهای اندکی انجام شده است .برای مثال ژانگ ،کین و لیو) 2019 ( 1
یا عوامل موثر بر آن پژوه 
ضمن پژوهشی با عنوان بهبود کیفیت و برابری آموزشی :شواهدی از یک مطالعه طبیعی در چین
یتواند بر کیفیت و برابری
شآموزان م 
به این نتیجه رسیدند که قرار دادن سهمیه برای برخی دان 
آموزش تاثیر بگذارد .آنان بیان کردند که برای بهبود کیفیت و برابری آموزشی باید تا جایی که
شآموزان متقاضی دانشگاه و دانشجویان یکسان کرد .در پژوهشی
میشود شرایط را برای دان 

دیگر یو ) 2015 ( 2ضمن پژوهشی درباره توسعه و برابری در آموزش عالی به این نتیجه رسیدند

که برای تحقق توسعه و برابری در آموزش عالی باید به عوامل امکانات برابر و بهروز برای همه
افراد ،تقویت مهارتهای علمی و عملی ،برنامهریزی مستمر آموزشی و ارزشیابی و اصالح
مستمر توجه شود .پژوهش بورنی و همکاران ( )8002نشان داد که عملکرد استراتژیک،
ویژگیهای سازمان و رفتارهای فرانقشی بر عدالت سازمانی تاثیر داشتند .محمدزادهاول و
یادگاری (  )79 13ضمن پژوهشی با عنوان شناسایی عوامل موثر بر عدالت آموزش و ارائه مدل
مناسب آن در دانشگاه آزاد اسالمی  62عامل مهم استقرار عدالت آموزشی در دانشگاه را
مکار خیراندیش (  )59 13ضمن پژوهشی
شناسایی کردند .همچنین موسوی ،فاطمی ،نیکرو و مه 
طهای بالینی از دیدگاه دانشجویان و متولیان
با عنوان عوامل موثر بر عدالت آموزشی در محی 
آموزش دانشگاه علوم پزشکی گیالن در سال  29 13 -39 13نتایج را در قالب دو تم اصلی عوامل
لکننده و عوامل بازدارنده که به ترتیب شامل طبقات (برخورداری از تسهیالت ،امکانات و
تس هی 
تجهیزات برابر ،استفاده از اساتید کارا ،برنامهریزی آموزشی هدفمند ،هماهنگی بین تئوری و
تهای نامطلوب بالینی ،کمبود اساتید بالینی توانمند،
عمل ،ارتباط بین آموزش و درمان) و (واقعی 
ارتباطات فردی ،فرایند نامناسب ارزشیابی) که هر یک به نوعی بر فرایند تحقق عدالت آموزشی
در عرصه آموزش بالینی موثر است ،بدست آمد .در پژوهشی دیگر جاللوندی ،امیریان ،توحیدنیا
1 . Zhang, Qin & Liu
2 . Yue
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و نعمتی کیونانی (  )59 13ضمن ارزیابی وضعیت عدالت آموزشی از دیدگاه دانشجویان دانشکده
تشناختی دانشجویان
یهای جمعی 
پیراپزشکی کرمانشاه در سال  39 13گزارش کردند که ویژگ 
تهای برابر در
از عوامل تاثیرگذار بر وضعیت عدالت آموزشی است ،لذا ضرورت ایجاد فرص 
آموزش به نحوی که تمامی دانشجویان در یک محیط واحد به امکانات یکسانی دسترسی داشته
باشند از طرف دانشگاه و بهویژه اساتید باید مورد توجه قرار گیرد .سیاری و همکاران ( )19 13
نآوری اطالعات و ارتباطات در توسعه عدالت
ضمن پژوهشی با عنوان تاثیر آموزش مبتنی بر ف 
آموزشی به این نتیجه رسیدند که فراهم آوردن امکان تحصیل در منزل و ظرفیت باالی
سهای درس و امکان تحصیل برای شاغلین بیشترین تاثیر را در افزایش دسترسی به آموزش
کال 
عالی در کشور داشته و باال بودن هزینه آموزش مجازی در کشور مهمترین مانع و محدودیت در
یباشد .در پژوهشی دیگر
تهای آموزشی و افزایش دسترسی به آموزش عالی م 
برابری فرص 
تها و
بابادی عکاشه و همکاران (  )9 138ضمن تحقیقی با عنوان تأمین و گسترش برابری فرص 
نهای
عدالت آموزشی در آموزش و پرورش استان اصفهان گزارش کردند که تاسیس انجم 
تها و
خیریه مدرسهساز در مناطق محروم مهمترین راهکار موجود تامین و گسترش برابری فرص 
یباشد و راهکار توزیع متناسب معلمان با کیفیت و ماهر در مناطق مهمترنی
عدالت آموزشی م 
یباشد .عالوه بر آن ثناگو
تها و عدالت آموزشی م 
راهکار مطلوب تامین و گسترش برابری فرص 
و همکاران (  )9 138ضمن پژوهشی با عنوان تب يي ن عدالت آموزشي در دانشجويان علوم پزشکي:
بررسي ديدگاه و تجربيات دانشجويان علوم پزشکي به این نتیجه رسیدند که برتری نداشتن
دانشجویی بر دانشجوی دیگر مضمون اصلی ظهوریافته در این مطالعه است .شیوه ارزشیابی و
یداد .از نظر آنان
نحوه آموزش اساتید از مباحثی بود که بیشترین دغدغه دانشجویان را شکل م 
یتوانند رعایت عدالت آموزشی را زیر سوال ببرند .دانشجویان معتقد
این دو ،عاملی هستند که م 
یاش
بودند هر دانشجو علیرغم جنسیت ،قومیت ،اعتماد به نفس ،رشته ،ظاهر و برخورد اجتماع 
جایگاه خاص خود را دارد و چنانچه این معیارها در ارزشیابی دانشجو و یا یادگیری دانشجو
دخیل گردد ،عدالت آموزشی به چالش کشانده میشود.
از یک سو مطابق با اصل بیستم قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران همه افراد ملت اعم از زن و
مرد یکسان تحت حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی ،سیاسی ،اقتصادی ،اجتماعی و
شهایی چون آزادی و برابری
یباشند .ارز 
فرهنگی با رعایت موزاین اسالم برخوردار م 
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شهایی هستند که عدالت هم الزمه آن است و هم ملزوم آن و اگر آزادی و برابری به
ارز 
عدالت منتهی نشود ،ارزشی نخواهد داشت (اورک .)49 13 ،از سوی دیگر یکی از موضوعات
اساسی که ذهن متخصصان و محققان حوزه آموزش را به خود مشغول کرده است عدالت
آموزشی و مولفههای موثر بر آن است .حق برخورداری از آموزش از جمله حقوق بشر به شمار
نالمللی نمایانگر
سهای ملی و بی 
شهای ساالنه آمار آموزشی در مقیا 
یرود و گزار 
م 
تهای کمی حاصل از برخورداری از این حق اجتماعی است .با وجود این به رغم
پیشرف 
گسال و کودکان
یسوادان بزر 
تهای بدست آمده در زمینه آموزش برای همه تعداد ب 
موفقی 
تهای تالش برای دستیابی به کمیت بیشتر را آشکار
خارج از مدرسه گواهی است و ضرور 
یسازد (بابادی عکاشه ،شریف و جمشیدیان .)9 138 ،یکی از دالیل انتخاب این مساله این است
م 
که اگر عوامل موثر بر عدالت آموزشی شناخته نشود ،برنامهریزی برای تحقق آن و اندیشیدن
یمعنا خواهد بود .همچنین توسعه و نهادینه کردن عدالت
پیرامون آن و نهایتا عملی کردن آن ب 
تمحور با تاکید بر توانمندسازی اساتید و دانشجویان با
آموزشی و تربیتی و تقویت دانشگاه عدال 
تمرکز بر کیفیت فرصتهای تربیتی هماهنگ با نظام معیار اسالمی جزء اهداف کالن نظام
یتواند به
یباشد .عالوه بر آن شناسایی عوامل و مولفههای موثر بر عدالت آموزشی م 
آموزشی م 
تگذاران و مدیران دانشگاه کمک کند تا بتوانند در زمینه استقرار عدالت آموزشی در
سیاس 
مسیر روشنی حرکت کنند .در نتیجه تحقیق حاضر با هدف بررسی مولفههای موثر بر عدالت
آموزشی در دانشگاههای آزاد اسالمی شهر تهران انجام شد.

روش تحقیق

مطالعه حاضر از نظر هدف کاربردی از نظر شیوه اجرا آمیخته (کیفی و کمی) بود .جامعه
پژوهش در بخش کیفی اساتید دانشگاههای آزاد اسالمی شهر تهران و در بخش کمی اساتید و

دانشجویان دکتری تخصصی دانشگاههای آزاد اسالمی شهر تهران به تعداد  850نفر بودند .در
بخش کیفی بر اساس اصل اشباع نظری  20نفر با روش نمونهگیری در دسترس و در بخش کمی
بر اساس فرمول کوکران حجم نمونه با خطای  0/ 05معادل  264نفر برآورد شد که در این تحقیق
برای اطمینان از حجم نمونه تعداد  003نفر (از واحدهای دانشگاههای آزاد اسالمی تهران
جنوب ،تهران شمال ،تهران شرق ،تهران غرب ،تهران مرکز و علوم و تحقیقات در رشتههای
مدیریت آموزشی ،برنامهریزی درسی و مشاوره) با روش نمونهگیری طبقهای انتخاب شدند .در
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روش نمونهگیری در دسترس ،اساتیدی که در دسترس پژوهشگر بودند انتخاب و در روش
نمونهگیری طبقهای پس از مشخص شدن اساتید و دانشجویان دکتری تخصصی به تفکیک
جنسیت به همان نسبت موجود در جامعه از مردان و زنان در نمونه استفاده شد .برای جمعآوری
قساخته
دادهها در بخش کیفی از مصاحبه نیمهساختاریافته و در بخش کمی از پرسشنامه محق 
بها ،مقاالت،
استفاده شد .برای انجام مصاحبه و ساخت پرسشنامه ابتدا منابع تحقیق شامل کتا 
منابع اینترنتی و پایگاههای علمی و مطالب مرتبط با عنوان پژوهش مرور شد و در منابع خارجی
ترجمه و فیشبرداری از منابع فارسی و التین صورت پذیرفت و مولفههایی برای عدالت
آموزشی شناسایی شدند .سپس مصاحبه با اساتید و کدگذاری باز ،محوری و انتخابی مصاحبهها
انجام و پرسشنامه نهایی طراحی گردید .الزم به ذکر است که پایایی مصاحبهها با روش درون
موضوعی بین دو کدگذار  75 /3محاسبه شد .این پرسشنامه در سه مولفه ساختاری ،رفتاری و
زمینهای با  69گویه طراحی شد که روایی صوری ،محتوایی و سازه آن تایید و پایایی آن با روش
آلفای کرونباخ  0/ 83محاسبه شد .پرسشنامه محققساخته توسط  003نفر پس از بیان رعایت
نکات اخالقی از جمله اصل رازداری ،محرمانه ماندن اطالعات شخصی ،حفظ حریم آزمودنی،
آزاد بودن آزمودنیها برای شرکت در پژوهشی و دیگر نکات اخالقی تکمیل شد و دادههای
حاصل با روش تحلیل عاملی اکتشافی به کمک نرمافزار  SPSS-19تحلیل شدند.

يافتهها

یهای دموگرافیک آنها در جدول 1
در بخش کیفی تحقیق  20نفر از اساتید شرکت داشتند که ویژگ 
گزارش شد.

تکنندگان در بخش کیفی تحقیق
جدول  .1ویژگیهای دموگرافیک شرک 
ویژگیها

طبقات

فراوانی

محل اشتغال

تهران جنوب

3

15

تهران شمال

3

15

تهران شرق

3

15

تهران غرب

4

20

تهران مرکز

3

15

علوم و تحقیقا ت

4

20

مدیریت آموزشی

9

45

برنامهریزی درسی

6

30

مشاوره

5

25

مرد

12

60

زن

8

40

رشته تحصیلی

جنسیت

درصد فراوانی
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بر اساس نتایج جدول  1سابقه بیشتر افراد  11 - 15سال (  40درصد) ،رشته تحصیلی بیشتر افراد
مدیریت آموزشی (  45درصد) و جنسیت بیشتر افراد مرد (  60درصد) بود .در بخش کمی تحقیق
یهای دموگرافیک
 003نفر از اساتید و دانشجویان دکتری تخصصی شرکت داشتند که ویژگ 
آنها در جدول  2گزارش شد.

تکنندگان در بخش کمی تحقیق
یهای دموگرافیک شرک 
جدول  .2ویژگ 
ویژگیها

طبقات

محل تحصیل یا اشتغال

رشته تحصیلی

جنسیت

فراوانی

درصد فراوانی

تهران جنوب

50

16 / 67

تهران شمال

50

16 / 67

تهران شرق

40

13 / 33

تهران غرب

50

16 / 67

تهران مرکز

50

16 / 67

علوم و تحقیقات

60

20

مدیریت آموزشی

150

50

برنامهریزی درسی

70

23 / 33

مشاوره

80

62/ 67

مرد

115

38 / 33

زن

185

61 / 67

بر اساس نتایج جدول  2محل تحصیل یا اشتغال بیشتر افراد واحد علوم و تحقیقات (  20درصد)،
رشته تحصیلی بیشتر افراد مدیریت آموزشی (  50درصد) و جنسیت بیشتر افراد زن ( 61 / 67
جشده در جدول  3گزارش شد.
درصد) بود .نتایج تحلیل عاملی برای تبیین واریانس ابعاد استخرا 
جشده عدالت آموزشی
جدول  .3نتایج تحلیل عاملی برای تبیین واریانس ابعاد استخرا 
ابعاد

ارزش ویژه

درصد واریانس

درصد تجمعی

درصد از کل واریانس

1

17 / 53

12 / 33

12 / 23

15 / 51

22 / 68

28 / 76

2

15 / 12

10 / 45

3

13 / 25

10 / 12

32 /8

41 /95

4

11 / 52

8/ 15

40 /59

51 /39

5

9/ 89

7/ 66

84/ 61

61 / 64

6

8/ 65

6/ 52

55 / 13

69 /19

7

7/ 45

5/ 85

60 / 98

77 / 33

8

6/ 15

4/19

65 / 89

83 / 55

9

5/ 75

4/ 21

70 /1

88 / 89

10

5/ 01

3/ 22

73 / 32

11

4/84

2/ 04

75 / 36

59/ 56

92 /79

12

2/ 66

1/79

77 / 33

98 / 06

13

1/ 86

1/ 53

78 / 76

001
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بر اساس نتایج جدول  3تعداد  13بعد استخراج شده که در مجموع توانستند  78 / 76درصد از
واریانس کل عدالت آموزشی را تبیین کنند که عامل اول یعنی اهداف و برنامهها با ارزش ویژه
لهای اول
 17 / 53توانست به تنهایی  12 / 33درصد از واریانس عدالت آموزشی را تبیین کند .عام 
کهای مدیریت و رهبری ،ساختار
تا سیزدهم بهترتیب اهداف و برنامههای آموزشی ،سب 
شهای یادگیری،
دانشگاه ،فرهنگ حاکم بر دانشگاه ،روشها و فرایندهای اجرایی ،توجه به رو 
تهای فردی ،اقتصادی ،فرهنگی و
شهای فردی ،انگیزش و نگرش ،الزامات و مهار 
نیازها و ارز 
شها و فرایندها هستند .با توجه به نتایج
اجتماعی ،نابرابری در اجرای قوانین و آموزشی و رو 
یمانند و
جدول فوق ،هر سیزده بعد دارای مقادیر ویژه بزرگتر از یک هستند و در تحلیل باقی م 
نمودار سنگریزه نیز موید این نتایج بود .بنابراین نتایج تحلیل عاملی اکتشافی برای شناسایی
مولفهها ،ابعاد ،تعداد شاخص و بار عاملی ابعاد موثر بر عدالت آموزشی در جدول  4گزارش شد.
جدول  .4نتایج تحلیل عاملی اکتشافی برای شناسایی مولفهها ،ابعاد ،تعداد شاخص و بار عاملی ابعاد موثر بر
عدالت آموزشی

مولفهها

ابعاد

تعداد شاخص

بار عاملی هر بعد

ساختاری

اهداف و برنامههای آموزشی

4

0/97

کهای مدیریت و رهبری
سب 

4

0/ 77

ساختار دانشگاه

5

0/ 74

فرهنگ حاکم بر دانشگاه

3

0/ 71

شها و فرایندهای اجرایی
رو 

3

0/ 68

توجه به روشهای یادگیری

13

0/ 65

شهای فردی
نیازها و ارز 

4

0/ 63

انگیزش و نگرش

6

0/26

تهای فردی
الزامات و مهار 

5

0/ 60

اقتصادی

4

0/ 58

فرهنگی و اجتماعی

8

0/ 57

نابرابری در اجرای قوانین آموزشی

5

0/ 55

شها و فرایندها
رو 

5

0/ 53

رفتاری

زمینهای

بر اساس نتایج جدول  4عدالت آموزشی در سیزده بعد و سه مولفه ساختاری (شامل شش بعد
کهای مدیریت و رهبری ،ساختار دانشگاه ،فرهنگ حاکم بر
اهداف و برنامههای آموزشی ،سب 
شهای یادگیری) ،رفتاری (شامل سه بعد
دانشگاه ،روشها و فرایندهای اجرایی و توجه به رو 
تهای فردی) و زمینهای (شامل
شهای فردی ،انگیزش و نگرش و الزامات و مهار 
نیازها و ارز 
چهار بعد اقتصادی ،فرهنگی و اجتماعی ،نابرابری در اجرای قوانین آموزشی و روشها و
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فرایندها دارد که بعد اهداف و برنامههای آموزشی از مولفه ساختاری با بار عاملی  0/97بیشترین
شها و فرایندها از مولفه زمینهای با بار عاملی  0/ 53کمترین تاثیر را بر عدالت
تاثیر و بعد رو 
آموزشی دارند.

بحث و نتیجهگیری

یکی از موضوعات اساسی که ذهن متخصصان حوزه آموزش را به خود مشغول کرده است
عدالت آموزشی و مولفههای موثر بر آن است .یکی از دالیل انتخاب این مساله این است که با
یتوان برای تحقق آن برنامهریزی کرد و
شناسایی عوامل و مولفههای موثر بر عدالت آموزشی م 
تگذاران و مدیران دانشگاه کمک کرد تا بتوانند در زمینه استقرار عدالت آموزشی در
به سیاس 
مسیر روشنی حرکت کنند .در نتیجه تحقیق حاضر با هدف بررسی مولفههای موثر بر عدالت
آموزشی در دانشگاههای آزاد اسالمی شهر تهران انجام شد.
نتایج این تحقیق نشان داد که عدالت آموزشی سیزده بعد و سه مولفه ساختاری (شامل شش بعد
کهای مدیریت و رهبری ،ساختار دانشگاه ،فرهنگ حاکم بر
اهداف و برنامههای آموزشی ،سب 
شهای یادگیری) ،رفتاری (شامل سه بعد
دانشگاه ،روشها و فرایندهای اجرایی و توجه به رو 
تهای فردی) و زمینهای (شامل
شهای فردی ،انگیزش و نگرش و الزامات و مهار 
نیازها و ارز 
چهار بعد اقتصادی ،فرهنگی و اجتماعی ،نابرابری در اجرای قوانین آموزشی و روشها و
فرایندها) داشت و با هم توانستند  78 / 76درصد از واریانس عدالت آموزشی را تبیین کنند .این
شهای ژانگ و همکاران (  ،) 2019یو (  ،) 2015بورنی و همکاران
نتایج از جهاتی با نتایج پژوه 
( ،)8002محمدزادهاول و یادگاری (  ،)79 13موسوی و همکاران (  ،)59 13جاللوندی و همکاران
(  ،)59 13سیاری و همکاران (  ،)19 13بابادی عکاشه و همکاران (  )9 138و ثناگو و همکاران
(  )9 138همسو بود .نتایج پژوهش ژانگ و همکاران (  ) 2019حاکی از از تاثیر منفی سهیمه برای
شآموزان بر کیفیت و برابری آموزشی بود .در پژوهشی دیگر یو (  ) 2015به عوامل امکانات
دان 
برابر و بهروز برای همه افراد ،تقویت مهارتهای علمی و عملی ،برنامهریزی مستمر آموزشی و
ارزشیابی و اصالح مستمر برای توسعه و برابری در آموزش عالی تاکید کردند .محمدزادهاول و
یادگاری (  )79 13ضمن پژوهشی  62عامل مهم استقرار عدالت آموزشی در دانشگاه را شناسایی
کردند .همچنین موسوی و همکاران (  )59 13عوامل موثر بر عدالت آموزشی را در قالب دو تم
لکننده و عوامل بازدارنده که به ترتیب شامل طبقات (برخورداری از
اصلی عوامل تسهی 
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تسهیالت ،امکانات و تجهیزات برابر ،استفاده از اساتید کارا ،برنامهریزی آموزشی هدفمند،
تهای نامطلوب بالینی،
هماهنگی بین تئوری و عمل ،ارتباط بین آموزش و درمان) و (واقعی 
کمبود اساتید بالینی توانمند ،ارتباطات فردی ،فرایند نامناسب ارزشیابی) شناسایی کردند .عالوه
بر آن ثناگو و همکاران (  )9 138برتری نداشتن دانشجویی بر دانشجوی دیگر را مضمون اصلی
ظهوریافته عدالت آموزشی معرفی کردند .شیوه ارزشیابی و نحوه آموزش اساتید نیز از مباحثی
یداد.
بود که بیشترین دغدغه دانشجویان را شکل م 
از آنجا که سنجش عوامل و مولفههای موثر بر عدالت آموزشی همانند مشخص کردن خود این
یتوان به
مولفهها بسیار دشوار است ،به همین جهت با وجود تحقیقات انجام شده هنوز هم نم 
جمعبندی مشخصی در زمینه عوامل یا مولفههای موثر بر عدالت آموزشی و وضعیت مراکز
یتواند از یک دانشگاه به
آموزشی و دانشگاه در هر یک از انها رسید .چون این مولفهها م 
تبندی مولفههای موثر
دانشگاهی دیگر و از یک موضوع به موضوعی دیگر متفاوت باشد .اولوی 
بر عدالت آموزشی بر اثر مقدار بار عاملی نشان داد که اهداف و برنامههای آموزشی در اولویت
قرار دارد .همچنین عدم وجود سیستم مناسب در انتخاب نیروی انسانی متخصص ،کمبود
کنترلهای مناسب از نحوه فعالیت کارکنان و کمبود تجهیزات و وسایل از عوامل بسیار مهم
یتواند مانع از استقرار مناسب عدالت آموزشی در دانشگاهها شود .در حالی
ساختاری است که م 
که عدم وجود شرایط مناسب جهت امکان مشارکت و همکاری کارکنان ،اساتید و دانشجویان
تهای الکترونیکی عواملی هستند
شها در دانشگاه و وجود زیرساخ 
مکانیزم عادالنه پرداخت پادا 
نتری برای تاثیرگذاری بر استقرار عدالت آموزشی قرار دارند .عالوه بر آن
که در رتبههای پایی 
عدم ارائه بازخورد مناسب از سوی کارمندان و اساتید به دانشجویان ،عدم وجود مهارت ،توان
تخصصی و دانش کافی ،عدم بهرهگیری از کارکنان و سایر مدیران جهت رفع اشکال و آموزش
یتوانند مانع از استقرار مناسب عدالت آموزشی در
از عوامل بسیار مهم رفتاری هستند که م 
یدانند چه
دانشگاهها شوند .در حالی که عدم آگاهی کارکنان و اساتید از اینکه به طور دقیق نم 
میخواهند و چه نیازهای اطالعاتی دارند ،وجود فرهنگ شفاهی به جای فرهنگ کتبی در
مهای ارتباطی
دانشگاه در تبادل اطالعات و برقراری ارتباط و درک نامناسب اساتید از سیست 
نتر رفتاری برای تاثیرگذاری بر استقرار عدالت
مناسب عواملی هستند که در رتبههای پایی 
آموزشی قرار دارند .در نهایت عدم وجود معیار سنجش کیفیت فعالیت اساتید و کارکنان
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شها و نمایشگاههای
دانشگاه ،استفاده از تکنولوژی جدید در سازمان و عدم برگزاری همای 
یتوانند مانع از استقرار مناسب
علمی و تخصصی مرتبط از عوامل مهم زمینهای هستند که م 
عدالت آموزشی در دانشگاهها شوند .در حالی که عدم بهرهگیری مناسب از وسایل ارتباط
جمعی و رسانههای گروهی برای توسعه فرهنگ عدالت در دانشگاه ،عدم تصویب قوانین و
مقررات مناسب در مجلس شورای اسالمی و هیأت دولت و انطباق پست و شرایط احراز شغل
یگیرند که بر استقرار عدالت آموزشی
در دانشگاه عواملی هستند که در رتبههای بعدی قرار م 
یگذارند.
تاثیر م 
نتایج نشان داد که عوامل در مولفه سه ساختاری ،رفتاری و زمینهای بر عدالت آموزشی تاثیر
یگردد مدیران و برنامهریزان دانشگاه آزاد اسالمی با نگاه
یگذارند .از این رو پیشنهاد م 
م 
سیستماتیک به عدالت آموزشی توجه کرده و رویکرد جامعی به آن داشته باشند .چنین نگاهی
یشود تا عواملی به غیر از مداخالت آموزشی مورد توجه قرار گیرند که در اجرای
موجب م 
کهای مدیریت و رهبری ،ساختار دانشگاه
عدالت تاثیر دارند .اهداف و برنامههای آموزشی ،سب 
و غیره مجموعه این عوامل و به خصوص شرایط سازمانی که باعث تسهیل یا مانع اجرای
تهای آموخته شده در محیط آموزشی میشود باید مورد توجه مدیران دانشگاه و اساتید
مهار 
قرار گیرد .پیشنهاد دیگر بررسی وضعیت دانشگاههای آزاد اسالمی بر اساس هر یک از مولفهها
یباشد .همچنین بر اساس نتایج و به
و ابعاد شناسایی شده و ارائه راهکارهایی برای ارتقای آنها م 
شهای مختلف تشویق اساتید دانشگاه برای اجرای عدالت
منظور ایجاد انگیزه باید از رو 
آموزشی استفاده کرد و معیارهایی برای عدالت آموزشی طراحی و پیوسته اساتید و دانشگاهها را
از نظر آنها ارزیابی و در جهت ارتقای عدالت آموزشی گام برداشت .آخرین پیشنهاد اینکه
مولفه ساختاری یعنی ابعاد اهداف و برنامههای آموزشی ،سبکهای مدیریت و رهبری ،ساختار
شهای یادگیری
دانشگاه ،فرهنگ حاکم بر دانشگاه ،روشها و فرایندهای اجرایی و توجه به رو 
یباشد .بنابراین دانشگاه آزاد اسالمی
خارج از حیطه فرد است و دانشگاه در قبال آن مسئول م 
برای دستیابی به سطح باالیی از عدالت آموزشی باید به نقش ابعاد توجه کافی داشته باشد و
تدابیری برای قوت گرفتن آنها به منظور تسهیل دستیابی به عدالت آموزشی اتخاذ نمایند.
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