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Abstract  Article Info 

Introduction: Higher education is one of the most important places that plays an 

important role in promoting educational justice. Although special strategies have been 

used by experts to establish educational justice, the existence of educational injustices 

indicates that many of these strategies have failed and the need to change attitudes and 

new educational strategies in the curriculum components by professionals is quite 

evident. Therefore, the purpose of this study was to design curriculum objectives 

based on educational justice in higher education. 

Methods: This research was conducted in a qualitative manner using a strategy based 

on grounded theoty approach. The main method of data collection was semi-

structured interviews. The research environment consisted of 13 experts in the field of 

curriculum and education using purposive sampling. In order to obtain the validity of 

the data, two methods of reviewing the participants and reviewing the non-

participating experts in the research were used. The data analysis in three stages, open 

coding, axial coding and selective coding were done with the help of MAXQDA12 

software. 

Results: The findings indicated that the lack of fair attitude of officials in formulating 

the goals and content of higher education curriculum, as well as inattention to experts 

in the field of curriculum, higher education is not affected by the future needs of 

society and lack of needs assessment at the national level are hindering the 

development of educational justice in higher education. 

Conclusion: In order to achieve educational justice in higher education, it is better to 

pay attention to the interests and talents of volunteers when deciding to formulate 

goals and review topics. Curricula should be related to the labor market, industry and 

trade, and education tailored to the needs of students and society. Pay special attention 

to the expertise of professors and consult all professors to develop a curriculum. 
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 دهکیچ

هاي خاصی  استراتژي اگرچهکه در ترویج عدالت و آموزش آن نقش مهمی ایفا می کند. هستآموزش عالی یکی از مهم ترین مکان هایی  :مقدمه

سیاري از این که ب آموزشی،بیانگر آن است هاي عدالتی متخصصان به کار گرفته شده است،اما وجود بیه براي برقراري عدالت آموزشی به وسیل
.لذا استهود شم متخصصان،کامال توسط درسی برنامه اجزاي در آموزشیجدید هاي  اندو نیاز به تغییر نگرش و استراتژي بوده ها،ناموفق استراتژي
 باشد. می عالی آموزش در آموزشی عدالت بر مبتنی درسی برنامه اهداف طراحی پژوهش هدف این

 نیمه اطالعات،مصاحبه گردآوري اصلی شد روش انجام بنیاد داده نظریه بر مبتنی راهبرد از استفاده با کیفی و شیوه به این پژوهش ها: روش

موارد  نوع از هدفمند نمونه گیري روش با که ازمتخصصان حوزه برنامه درسی و تعلیم و تربیت بودهنفر 13شامل  پژوهش بود.محیط یافته ساختار
 در کننده شرکت خبرگان غیر مرور و کنندگان مشارکت بازبینی روش دو از ها داده روایی و آوردن اعتبار بدست براي.شدند انتخاب مطلوب

 افزار نرم کمک با گزینشی کدگذاري و محوري کدگذاري باز، مرحله،کدگذاري سه طی در ها داده تحلیل نتایج.شد استفاده پژوهش

MAXQDA12شدند تفکیک مجزا مفاهیم به. 

 توجهی بی همچنین،عالی آموزش درسی برنامه محتواي و اهداف تدوین در مسوولین عادالنه نگرش یافته ها حاکی از آن است که عدم :ها یافته

که  هستند مواردي جمله از،ملّی گستره در نیازسنجی فقدان و جامعه آینده نیازهاي از عالی آموزش متاثرنبودن، درسی برنامه حوزه متخصصین به
 شوند. می عالی آموزش در آموزشی عدالت توسعه مانع

 و عالئقبه  سرفصلها يبازنگربراي رسیدن به عدالت آموزشی در آموزش عالی بهتر است هنگام تصمیم گیري براي تدوین اهداف و  :یریگ جهینت

نیازهاي دانشجویان و جامعه باشد  با متناسب و آموزش شود تجارت مرتبط و صنعت،کار بازار با درسی هاي شود،برنامه داوطلبین توجه استعدادهاي
 درسی،صورت گیرد. برنامه تدوین براي اساتید همه از و نظرخواهی اساتید تخصص به ویژه ،توجه

 عدالت آموزشی درسی، عالی، اهداف، برنامه آموزش :واژگان کلیدی
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 مقدمه
که  است حوزه تعلیم و تربیتبرنامه درسی یکی از مفاهیم 

نقش مهم ،در جهت دهی فعالیت هاي آموزشی و پرورشی مراکز
و تعیین کننده دارد.بسیاري از محققان و صاحب نظران چشم 
انداز جدید جسورانه اي را براي برنامه درسی، تدریس و یادگیري 

اصلی، و محتواي ارائه داده اند که همراه با تمرکز بر اهداف 
و  اساتیدیري و استقالل قابل مالحظه اي براي انعطاف پذ
ساختار  نییروي تع نیا از. ]1[ آورد به وجود می دانشجویان
 اهداف، یو انتخاب و سازمانده یدرس زيیر مهنظام برنا مناسب
گذاران نظام هاي  استیسمهمترین دغدغه هاي از یکی 
مضاف  یتیاهم یدر آموزش عال موضوع نیبوده است .ا یآموزش

 یو اجتماع یابزار علم، یآموزش عال یبرنامه درس رایز ابدی یم
و حدود انتقال دانش  یگونگچ میاست که ضمن ترس رومنديین

 یمحسوب م انیبراي دانشجو یعلم عیو مهارتها، تجربه وس
نهاد پیچیده فرهنگی و  عنوان یک دانشگاه بهدر واقع . ]2[شود

 قی و اجتماعی الاخ ،یک کانون هنجار محور به انتظام بخشی
کند و در جهت بهبود کیفیت زندگی و حفظ  جامعه کمک می
در جامعه براي خود برقراري و گسترش عدالت و پویایی و نشاط 

انطباق دانشگاهها با اصول عدالت، .  ]3[قائل است مسئولیت
تردید و نگرانی در مورد نقض حقوق و آزادي را حذف می کند و 

می کند احساس ارزشمند بودن  در نتیجه، به دانشجویان کمک
کنند و به عالوه آن ها را به ادامه تحصیل تشویق می کند و به 
اي آن ها کمک می کند در رفتارهاي فراتر از نقش رسمی که بر

تحقق عدالت در آموزش،  . ]4[آنها تعریف می شود شرکت کنند
یکی از اهداف بسیار مهم و کلیدي در نظام هاي آموزشی سراسر 

ست، زیرا آموزش مهم ترین سرمایه اي است که در دنیا ا
ان همه تحوالت در جامعه می دسترس همه مردم قرار دارد و بنی

پس از گذشت قرنها هنوز تعریف رسمی و جامعی از  . ]5[باشد
عدالت آموزشی که تمام جنبه هاي آن را دربر بگیرد وجود ندارد. 

حقیقات و از دالیل این اتفاق ، ممکن است این باشد که ت
ز انگیزه هاي علمی انجام می سیاست هاي آموزشی با هدفی ج

 از که بر مبناي مطالعات نظري انجام شده هنگامی . ]6[شود

 مذهب نژاد، جنسیت، از فارغ جامعه اعضاي همه لزوم آموزش

 با دانشگاه هاي مختلف وجود که زمانی آید، می میان به سخن

 اقتصادي رفاه سطح دانشجویان با براي بهتر، آموزشی امکانات

 مبحث وارد بینیم،می برانگیز عدالت، چالش اندازچشم از را باال

مطالعه پژوهش هاي پیشین . ]7[شویم می آموزشی عدالت
نشان داد که آموزش عالی از مهم ترین مکان هایی می باشد که 

آموزش  .در ترویج عدالت و آموزش آن نقش مهمی ایفا می کند
 فرهنگ تقویت در اساسی عنصري عنوان به محور عدالت عالی

 عدالت هنجارهاي و موازین با کردن افراد پذیر جامعه و عمومی

 . ]8[است جامعه در آن تحقق و ارتقا در مؤلفه ترین مهم و
شناخت نظریه ها و تعاریف عدالت در فرآیند تعلیم و تربیت و 

تعاریف و مفهوم هماهنگ کردن و هارمونی ایجاد کردن بین 
عدالت در برنامه هاي درسی آموزش عالی، موجب ارائه ي 

هوم مرکب عدالت آموزشی تبیینی روشن و قابل دفاع از مف
است  نیمستلزم ا شتریب یعدالت آموزش برقراري . ]9[خواهد شد

 یکه همه و نه تنها برخ باشد يکه حقوق و فرصت ها به گونه ا
، ییتشخص يها یژگیتوجه به وبتوانند بدون  رندگانیادگیاز 
 برابر آموزش، از تجربه زهیانگ یسطح فعل ای یخانوادگ نهیشیپ

 بحث در پردازان نظریه هاي گیري جهت . ]6[بهره مند شوند
 بخش دو به آموزشی امکانات توزیع نحوه و آموزشی عدالت

 تاکید آموزشی برابري بر بعضی: الف: شود می اساسی تقسیم
 و اصراردارند آموزشی شایستگی و نیاز بر دوم گروه: ب. کنند می

 این در . اما فیلسوفان ]10، 11[ دانند می ارجح برابري آن را بر
 و نیاز و آموزشی برابري میان مرز روشنی که مرددند نکته

 حقیقت این به توجه با.  ]12[ کنند ترسیم آموزشی شایستگی

 قرار گرفته درسی برنامه معرض در آموزشی نظام در فرد هر که

بیند، اما با  می آموزش آن در شده بینی پیش موارد به توجه با و
گیري  نتیجه اینگونه می توان آموزشی هاي عدالتی وجود بی

 عدالت آموزشی تاثیر به توجه بدون درسی برنامه تدوین که نمود

می  انجام درسی مفاهیم آموزش با هدف تنها و بر آن
براي برقراري عدالت آموزشی  هاي خاصی استراتژي اگرچهشود.

 متخصصان به کار گرفته شده است، اما وجود بیه به وسیل
سیاري از این که ب بیانگر آن است آموزشی، هاي عدالتی

 اند و نیاز به تغییر نگرش و استراتژي بوده ناموفق ها، استراتژي
 . ]13[هود استشم متخصصان،کامال آموزشی توسطجدید هاي 
 درسی تدوین برنامه شیوه در که است الزم حالتی چنین در

 به تغییرات نتیجه این تا گردد اعمال گونه اي به الزم تغییرات

 اهداف تدوین گردد. از آنجایی که منجر توسعه عدالت آموزشی

تاثیري  و اولیه مراحل در آن انجام دلیل به درسی برنامه براي
 مالحظه اي قابل مولفه دارد درسی ریزي برنامه سرنوشت بر که

توسعه عدالت  می آید، این مولفه انتخاب گردید. چنانچه شمار به
 نظر در درسی برنامه براي اهداف تدوین مرحله در آموزشی

 هم و تغییرات سازي پیاده رو براي پیش موانع و شود گرفته

می توان  شوند شناسایی درستی به آن از ناشی پیامدهاي چنین
در افراد، قبل از اتمام تحصیل، تجربه و نگرش  که داشت امید

و بازار کار می عادالنه شکل گرفته باشد و وقتی وارد اجتماع 
شوند در صدد تحقق عدالت در جامعه نیز باشند، زیرا خودشان در 

 مشاهدهبا طول دوران تحصیل طعم عدالت را چشیده اند. اما 
لی دانشجویان کشور در برنامه درسی آموزش عا تیوضع

هنوز،  یآل اخالق دهیا کیبه عنوان  متاسفانه عدالت آموزشی
خالء پژوهشی  نیا تحقیق نیگرفته. انقرار  بررسیکامالً مورد 

 لذا هدف سازنده است. یپاسخ جادیا یدر پ و ردیگ یم يرا جد
مبتنی  درسی برنامه اهداف تدوین براي مدلی پژوهش ارائه این
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 این به توجه با. می باشد عالی آموزش بر عدالت آموزشی در 

 است: زیر شرح به پژوهش سواالت هدف،
 عالی آموزش درسی برنامه اهداف تدوین در موانعی چه
 ؟دارد عدالت آموزشی وجود ارتقاي براي

 برنامه اهداف تدوین در و راهبردهایی ها ياستراتژ چه
 ؟عدالت آموزشی می شود توسعه موجب عالی آموزش درسی

 آموزش درسی برنامه اهداف طراحی از حاصل پیامدهاي
 ؟بود خواهد چه عدالت آموزشی بر مبتنی عالی

عدالت  بر مبتنی اهداف تدوین براي را مدلی توان می آیا
 ؟نمود طراحی آموزش عالی در آموزشی

  روش
 از استفاده با آن در که است کیفی پژوهشی پژوهش، این

عدالت  بر مبتنی درسی بنیاد، اهداف برنامه داده نظریه رویکرد
 الگوي و بررسی قرار گرفت عالی، مورد  آموزش در آموزشی

 پژوهش روش یک بنیاد داده نظریه رویکرد .شد ارائه مفهومی

 حوزه هاي در پژوهشگران به که است اکتشافی و استقرایی

 و موجود هاي نظریه به اتکا جاي به تا دهد می امکان گوناگون
 این.کنند اقدام گزاره و نظریه به تدوین خود شده تدوین پیش از

 داده هاي اساس بر و مند نظام صورت به ها گزاره و ها نظریه

 بنیاد ،داده نظریه رویکرد واقع در. ]14 [شود می تدوین واقعی

 و مطالعه مورد موضوع پیرامون شناخت کسب براي است روشی
 جامع پژوهش آنها مورد در این از پیش موضوعاتی که یا موضوع

 محدود آن زمینه در کنونی دانش و است نشده انجام اي عمده و

. در این پژوهش براي نخستین بار تالش شد تا  ]15[است
برنامه درسی مبتنی بر عدالت آموزشی طراحی شود لذا تنها داده 
هاي مورد استفاده در این تحقیق نظرات افراد است که در خالل 

شامل  پژوهش مصاحبه جمع آوري شدند. محیطجلسات 
 متخصصان حوزه برنامه درسی و تعلیم و تربیت کل کشور بوده

-1399 سال در عالی آموزش موسسات و در دانشگاهها که
 از بهره گیري لزوم به توجه بودند. با تدریس به مشغول 1398

 نمونه گیري روش با مورد 13تعداد  صاحبنظر، و مطلع افراد

شدند) مطابق جدول شماره  انتخاب موارد مطلوب نوع از هدفمند
 هدف به توجه با که بود مواردي انتخاب (. هدف پژوهشگر1

 مدل دادن در شکل را پژوهشگر و بوده داده از سرشار پژوهش ،

 طبقه که یافت ادامه جایی تا این کار و دهند خودیاري نظري

 تمام با نظرمورد  نظریه و اشباع ها ، به داده مربوط بندي

شد. تشریح دقت با و جزئیات

 مطالعات جمعیت شناسی مشارکت کنندگان .1جدول 

 دانشگاه محل فعالیت مرتبه علمی سابقه شغلی حوزه تخصصی مدرک تحصیلی جنسیت مورد

 دانشگاه آزاد اسالمی واحد مرودشت دانشیار سال 20 فلسفه تعلیم و تربیت دکترا مرد 1مصاحبه شونده شماره 

 دانشگاه آزاد اسالمی واحد تبریز دانشیار سال 20 برنامه ریزي درسی دکترا مرد 2مصاحبه شونده شماره 

 دانشگاه علوم پزشکی اصفهان استاد سال 28 برنامه ریزي درسی دکترا مرد 3مصاحبه شونده شماره 

 آزاد اسالمی واحد قوچاندانشگاه  استادیار سال  14 برنامه ریزي درسی دکترا زن 4مصاحبه شونده شماره 

 دانشگاه شهید رجایی دانشیار سال 27 برنامه ریزي درسی دکترا مرد 5مصاحبه شونده شماره 

 دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران جنوب دانشیار سال 22 برنامه ریزي درسی دکترا مرد 6مصاحبه شونده شماره 

 دانشگاه تهران دانشیار سال  15 برنامه ریزي درسی دکترا مرد 7مصاحبه شونده شماره 

 دانشگاه عالمه طباطبایی دانشیار سال 15 برنامه ریزي درسی دکترا مرد 8 مصاحبه شونده شماره

 دانشگاه علوم پزشکی نیکشهر استادیار سال  17 برنامه ریزي درسی دکترا زن 9مصاحبه شونده شماره 

 پژوهشکده وزارت آموزش و پرورش دانشیار سال 23 درسیبرنامه ریزي  دکترا مرد 10مصاحبه شونده شماره 

 دانشگاه عالمه طباطبایی استاد سال 23 برنامه ریزي درسی دکترا مرد 11مصاحبه شونده شماره 

 آموزشکده سما واحد مرودشت استادیار سال  9 برنامه ریزي درسی دکترا مرد 12مصاحبه شونده شماره 

 دانشگاه عالمه طباطبایی دانشیار سال 24 برنامه ریزي درسی دکترا مرد 13مصاحبه شونده شماره 

 یافته ساختار نیمه مصاحبه اطالعات، گردآوري اصلی روش

بود که پس از تنظیم وقت مصاحبه با افراد، ابتدا توضیحاتی 
درمورد هدف تحقیق بیان شد و سپس فرایند مصاحبه را آغاز و 

 بر و ضبط جلسات تمام شوندگان، مصاحبه از کسب اجازه ضمن

شد تا در وقت مناسب،  پیاده ها مصاحبه متن مدارک این پایه
اطالعات فراهم آمده از مصاحبه ها کد گذاري شود. شیوه 

 سوال 3 طرح مصاحبه به این صورت بود که ابتدا پژوهشگر با

 با و شده وارد جلسه موضوع به کلی متناسب با هدف تحقیق،

 سواالت شونده مصاحبه شده توسط داده هاي پاسخ از استفاده

 گردید و برگزار فردي صورت به ها شد. مصاحبه پرسیده بعدي

فرآیند .است بوده ساعت یک و نیم تا بین یک مصاحبه هر مدت
مصاحبه ها پس از کسب اطمینان از اشباع نظري در بخش 

شده و تکراري مطالب به دست آمده از مصاحبه هاي انجام 
شدن مطالب ذکر شده، متوقف گردید. براي تعیین اعتبار 

ها ، از روش چک کردن به وسیله مشارکت کنندگان و مصاحبه
یا بازسازي واقعیت براي اطمینان از صحت مطالب ، استفاده شد 
و متن پیاده شده مصاحبه ها، تفسیرها و نتایج، جهت کنترل 

سوي آنها مورد تایید قرار براي شرکت کنندگان ارسال و از 
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گرفته شد.براي برآورد پایایی، از روش سه سوسازي استفاده شد؛ 
-شامل تکنیک، روش سه سویه سازي( 1990) به زعـم ولکـات

یید اطالعات تا هایی است که محقق از آنها بـراي تکمیـل و
 فاده می کنداستدر جهت افزایش اطمینان پذیري تحقیق،  ،خود

بر این بود که بدون ایجاد پژوهش، سعی در این . ]16[
از انحراف موضوع جلسه جلوگیري ، حساسیت در مصاحبه شونده

 در این راستا، چک لیستی از سواالت مصاحبه تهیه شد که شود.
مد نظر قرار گرفت. پس از مبناي تشخیص پایایی مصاحبه 

برگزاري نخستین مصاحبه، تحلیل اولیه نتایج انجام و نتیجه 
کدگذاري براي اساتید و متخصصان ارسال گردید. پس از 
دریافت نظرات اصالحی اساتید، کدگذاري مجدد انجام پذیرفت 
و پس از تایید اساتید و با مقایسه نتایج تحلیل اولیه با اهداف 

چک لیست و هم چنین نحوه و ی در سواالت تحقیق، تغییرات
داده شد. سپس، فرایند چک کردن توسط  اولویت پرسش آنها

ها اساتید، در تحلیل و کدگذاري هر مصاحبه تکرار شد و مصاحبه
 نیز تا زمان رسیدن به کفایت نظري و اشباع ادامه یافت.

اطالعات  با استفاده از نرم افزار حرفه اي  تحلیل و تجزیه
 باز، نوع از ها داده گذاري کد و با روش12  اي کیودي مکس

 انجام پذیرفت . انتخابی و محوري
 تحلیـل  از بخشـی  بـاز  کدگـذاري الف( کد گذااری بذاز:   

 بـا  مطالعـه  مـورد  پدیـده  بـه  مربـوط  هاي داده آن در که است

 .شـوند  مـی  بنـدي  مقولـه  و گـذاري  نـام  بررسـی دقیـق  

 مفـاهیم از  ایـن  کـه  هسـتند  مفـاهیم  گـذاري  نام این محصول

 در . ]17[شـوند   مـی  محسـوب  بنیـانی  نظریـه  سازنده عناصر

 در .اسـت  بـوده  جملـه و پـاراگراف   واحـد تحلیـل   پژوهش این

 گفتـه هـا   مـتن  از علمـی  ارزش داراي مفـاهیم  مرحلـه  ایـن 

 داده اختصـا   نـام  یـک  کـدام  هـر  و بـراي  کشـیده  بیـرون 

 .است شده

 داده محـوري  کدگـذاري  در ب( کدگذااری محذوری:  

 هـا  مقولـه  و مفـاهیم  بـه  بـاز  کدگـذاري  در قـبالً  کـه  هـایی 

 پیوسـتند  یکـدیگر  بـه  جدیـد  هـاي  شـیوه  بودند، با شده تجزیه

آن  فرعـی  هـاي  مقولـه  و مقولـه  یـک  میـان  پیونـدهاي  تـا 
پـارادایمی کـه    مـدل  یـک  بکـارگیري  بـا  کـار  شود. ایـن  برقرار

 در گردیـد.  و پیامـدها مـی باشـد انجـام     راهبردها شامل موانع،

 نـوع  تـا  شـد  مطـرح  هـایی  پرسـش  کدگـذاري  از مرحلـه  ایـن 

 موجـب  امـر  ایـن  .کنـد  مشـخص  را مشـابه  بین مفاهیم رابطه

 تـر  اي اصـلی  مقولـه  دادن شـکل  امکـان  کـه  مفاهیمی تا شد

 ایـن  از یکـی  در کـدام  هـر  و شـوند  شناخته دارند یکدیگر را با

 مـدل  مرحلـه  ایـن  از اتمـام  پـس  گیرنـد.  جـاي  هـا  مقولـه 

 .شد ترسیم پارادایمی

 فرایندي که انتخابی کدگذاري در کدگااری انتخابی: ج(

ارتباط  و انتخاب محوري یا اي هسته مقوله است بخش انسجام
 جستجوي با روابط این اعتبار افزایش و مقوله ها سایر با آن

 انتخابی، کدگذاري انجام شد. در تصدیق عدم یا تصدیق موارد

 از پس .بگیرد شکل نظري چارچوب تا یافتند انسجام ها مقوله

 به فرعی مقوله هاي پارادایمی مدل طبق اصلی، تعیین مقوله

 ترسیم تحقیق مدل نهایی سپس .شدند مرتبط اصلی مقوله هاي

شد  داده نشان ها مقوله سایر با اي هسته مقوله ارتباط آن در و
]17[ . 

 نتایج

 ازتمـامی  مفهـومی  کـد  115 مجموعـا  بـاز  گـذاري  کـد  در

 دسـت  بـه  مفـاهیم .آمـد  دسـت  بـه  شـوندگان  مصاحبه نظرات

 معنـایی  لحـا   از کـه  مفـاهیمی  و شـد  مقایسه یکدیگر با آمده

 مـی  داللـت  واحـدي  موضـوع  بـر  و تناسب داشـتند  یکدیگر با

در  آنهـا  بـراي  نـامی  و آمدنـد  در مقولـه  یـک  صـورت  به کردند
 در بودنـد  مـرتبط  هـم  بـا  کـه  مفـاهیمی  سپس .شد گرفته نظر

 .دادنـد  را جدیـدي  مجموعـه  تشـکیل  و قرارگرفتنـد  هـم  کنـار 

 .دسـت آمدنـد   بـه  دوم مفـاهیم سـطح   محـوري  گذاري کد در

 در کـرد.  پیـدا  چشـمگیري  کـاهش  مفـاهیم  تعـداد  رونـد  این با

 در اهـداف  تـدوین  یعنـی  اصـلی پـزوهش   مقوله مرحله، آخرین

 مـدل  ترسـیم  بـراي  .شـد  شناسـایی  انتخـابی  گـذاري  کـد 

 موانـع،  بخـش  سـه  بـه  آمـده  دسـت  بـه  کـد  115 پـارادایمی 

 اول سـطح  مفـاهیم  تعـداد   شـدند.  تقسـیم  پیامـدها  و راهبردها

مبحـث   در کـد،  3 بـه  دوم سـطح  در و 16 موانـع  خصـو   در
 تقلیـل  کـد  3 بـه  20 از پیامـدها  و کـد  6 بـه  79 از راهبردهـا 

  یافت.
 می نشان پارادایمی مدل در را تحقیق هاي یافته 1نمودار 

 .دهد

 موانع 
 در و 16 موانـع  خصـو   در اول سـطح  مفـاهیم  تعـداد 

 بـه  تـوجهی  یافـت کـه شـامل: بـی     تقلیـل  کـد  3 به دوم سطح
 عـالی  نبـودن آمـوزش   درسـی، متـاثر   برنامـه  حوزه متخصصین

ملّـی و   گسـتره  در نیازسـنجی  جامعـه، فقـدان   آینـده  نیازهاي از
عدم نگرش عادالنـه مسـوولین در تـدوین اهـداف، مـی باشـد.       

» اظهـار مـی دارد:    10به طـور ماـال مصـاحبه شـونده شـماره      
ــده     ــاي آین ــاکتور نیازه ــاثر از دو ف ــد مت ــا بای ــالی م ــوزش ع آم
ــه رو و    ــده جامع ــه نیازهــاي آین ــی رصــد بکن جامعــه باشــه یعن
عامـــل دوم مبتنـــی بـــر عالیـــق و اســـتعدادهاي فراگیـــران 
باشــه.هر دو عامــل در حــد بســیار ضــعیف هســت .فــارغ       
التحصیالن دانشگاه نمیتونن جـذب بـازار کـار بشـن .یعنـی یـه       
آینده نگري خوبی در بخش رشـته هـا و تعـداد نیـاز بـه خـوبی       

عنـوان مـی    2همچنـین مصـاحبه شـونده شـماره     «.انجام نشده
موانعی کـه در تـدوین اهـداف برنامـه درسـی مبتنـی بـر        » کند

وزشی می تونیم در نظـر بگیـریم  یکـی بـی تـوجهی      عدالت آم
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بــه متخصصــین حــوزه برنامــه درســیه و دیگــري اینکــه       
مسوولین مـا مسـوولینی کـه در تـدوین اهـداف برنامـه درسـی        

ــدالت       ــدگاه ع ــد و دی ــه ندارن ــرش عادالن ــتند نگ ــهیم هس س
 «.  محوري را رعایت نمی کنند 

 

 
 

 عدالت آموزشی آموزش عالی ایران بر مبتنی درسی برنامه اهداف تدوین براي پارادایمی مدل. 1 نمودار
 

 راهبردها
 کد 6 به 79 از راهبردها خصو  در اول سطح مفاهیم تعداد

داوطلبین،  استعدادهاي و عالئق به یافت که شامل: توجه تقلیل
تجارت،  و صنعت،کار بازار با درسی هاي برنامه کردن مرتبط
 درسی، متناسب برنامه تدوین براي اساتید تخصص به ویژه توجه
 و متمرکز درسی برنامه کردن کیفیت نیازها، با با آموزش سازي

درسی، می  برنامه تدوین براي اساتید همه از ابالغی، نظرخواهی

ما » بیان می کند  4باشد. به طور ماال مصاحبه شونده شماره 
نمیتوانیم تمامی افراد را در لواي یک برنامه ثابت و یکسان قرار 
دهیم و بگویم عدالت آموزشی را رعایت کرده ایم. برنامه ها  
میتوانند براي افراد با استعدادها و توانایی ها و شرایط مختلف 

ی از اهداف برنامه درسی مبتنی بر متفاوت باشد بنابراین یک
عدالت ، شناخت فراگیران در هر مقطعی است و تهیه برنامه اي 

مصاحبه شونده شماره «.متناسب با نیازها و استعداد هاي آنان

 درسی برنامه حوزه متخصصین هب توجهی بی

 موانع

 جامعه آینده نیازهاي از عالی نبودن آموزش متاثر

 ملّی گستره در نیازسنجی فقدان

 عدم نگرش عادالنه مسوولین در تدوین اهداف

 دانشجویان و اساتید رضایت و انگیزه باالرفتن

 فرد کارآفرین تربیت

 آموزشی و ،فکري سیاسی اقتصادي، توسعه

 پیامدها

 نیازها با آموزش سازي متناسب

 راهبردها

 درسی برنامه تدوین براي اساتید تخصص به ویژه توجه

 داوطلبین استعدادهاي و عالئق به توجه

 درسی برنامه تدوین براي اساتید همه از نظرخواهی

 تجارت و کار،صنعت بازار با درسی هاي برنامه کردن مرتبط

 ابالغی و متمرکز درسی برنامه کردن کیفیت با
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باال بردن کیفیت برنامه درسی، اگه برنامه » عنوان می کند7
ه درسی ما متمرکز و ابالغیه، برنامه درسی با کیفیتی باشه که ب

نظرم با تهیه فهرستی از اهداف وسرفصل هاي آموزشی و نه 
انتخاب محتواي آموزشی بتونیم به عدالت آموزشی برسیم. ما 
براي رعایت عدالت، سرفصل رو در اختیار دانشگاهها قرار بدیم و 
هر دانشگاه متناسب با موقعیت جغرافیایی خودش بهترین و 

ته که باید آموزش باز خالقانه ترین محتوا رو انتخاب کنه. درس
باشه و گفتمان بین فراگیر با معلم درباره مباحث آموزشی در 
مرکز توجه باشه و مطمئنا یادگیري فعال می تونه بهترین باشه، 
ولی نبودن فهرست آموزش براي دانشگاهها خطر بزرگی براي 

بیان  13شونده شماره  مصاحبه«. عدالت آموزشی محسوب میشه
 روشهایی از باید جدید درسی برنامه اهداف ینتعی براي» می کند

 جامعه، بازار انتظارات و نیازها اون در که کنیم استفاده
بگیره. در  قرار مورد توجه درسی برنامه از تجارت و صنعت،کار
 دانشجویان و جامعه نیازهاي به پاسخگویی آموزش از هدف واقع

 بایستی درسی برنامه طراحی اهداف  براي است.بنابراین

توجه باشه  مورد خواسته هاي دانشجویان و جامعه از نیازسنجی
 «.بشن انتخاب نیازها این به توجه با هدفها و

 پیامدها
 کد 3 به 20 از پیامدها خصو  در اول سطح مفاهیم تعداد

 و اساتید رضایت و انگیزه یافت که شامل: باالرفتن تقلیل
منطقه اي،  اقتصادي، فرد کارآفرین و توسعه دانشجویان، تربیت
آموزشی، می باشد. به عنوان ماال مصاحبه  و سیاسی، فکري
هر چقدر آموزش عالی در » بیان می دارد  5شونده شماره 

شهرستانها و در سراسر کشور به طور عادالنه توسعه پیدا بکنه و 
اهداف اون بتونه عدالت در آموزش عالی رو براي فراگیران به 

کنه این عالوه بر اینکه میتونه توسعه رشد طور عادالنه فراهم ب
 و ،فکري اقتصادي ایجاد بکنه می تونه باعث توسعه سیاسی

» بیان می کند  6مصاحبه شونده شماره «. آموزشی هم بشه
مسلما از پیامدهاي توجه به عدالت آموزشی در بحث اهداف، این 
میتونه باشه که با گنجاندن عدالت در اهداف برنامه درسی 

زش عالی، ما می تونیم شاهد توسعه منطقه اي ،باال رفتن آمو
 «. رضایت هاي فردي ، و انگیزه هاي دانشجویان و اساتید باشیم

  بحث
 اهداف تدوین در موانعی )چه پژوهش اول سوال به پاسخ در

 وجود براي توسعه عدالت آموزشی عالی آموزش درسی برنامه

 متخصصین به توجهی که بی دهد می نشان ها دارد؟( یافته
 آینده نیازهاي از عالی نبودن آموزش درسی، متاثر برنامه حوزه

ملّی و عدم نگرش عادالنه  گستره در نیازسنجی جامعه، فقدان
 مانع که مواردي هستند جمله مسوولین در تدوین اهداف، از

مصاحبه  و می شوند عالی آموزش در توسعه عدالت آموزشی

 نتایج در راستاي ها یافته این .دارند تاکید آن روي بر شوندگان

 است که نتایج این پژوهش نشان داد  ]18[عباسی  تحقیقات
تربیتی فاصله زیادي پیش  -موزشیآهنوز تا عدالت همه جانبه 

فرهنگی  -اقتصادي  -رو داریم چرا که نابرابري هاي اجتماعی 
تاثیر زیادي روي عدالت آموزشی گذاشته و سایه سنگین تبعیض 

 اسمیت .همچنین با نتایج تحقیقموزش مشهود استآدر عرصه 

هم سو است که در پژوهش خود بیان می کند متاسفانه   ]19[
آموزشی برابر نیستند و عدالت آموزشی در آنها وجود همه مراکز 

ندارد و بنابراین دانش آموزان و دانشجویان به یک اندازه برابر 
یافته  با حاضر مطالعه آموزش براي زندگی را نمی بینند. نتایج

نتایج این  تشابه دارد.  ]20[هاي پژوهش تنکابنی و همکاران 
 و متخصصین نظرات از نکردن پژوهش نشان داد که استفاده

 موانعی از درسی ریزي زمان برنامه در حوزه ها سایر صاحبنظران

 روبرو آن با گذاري هدف شیوه هاي دهندگان تغییر که است

  .هستند
و  ها ياستراتژ )چه پژوهش دوم سوال به پاسخ در

 موجب عالی آموزش درسی برنامه اهداف تدوین در راهبردهایی
عنوان یکی از  ها به دانشگاه(؟شوندعدالت آموزشی می  توسعه
آموزش و ارتقاي سطح  مهمهاي خدماتی که وظیفه  سازمان

وه بر وظیفه خطیر، العلمی و فرهنگی کشور را به عهده دارند ع
 موقعیت خود را  ،ارتقاي سطح کیفیت خدمات خویش با بایستی

 گفته بر بنا در جامعه علمی کشور تابیت و بهبود ببخشند.

داوطلبین،  استعدادهاي و عالئق به توجه ندگانمصاحبه شو
تجارت،  و صنعت،کار بازار با درسی هاي برنامه کردن مرتبط
 درسی، متناسب برنامه تدوین براي اساتید تخصص به ویژه توجه
 و متمرکز درسی برنامه کردن کیفیت نیازها، با با آموزش سازي

درسی، از  برنامه تدوین براي اساتید همه از ابالغی، نظرخواهی
جمله مواردي است که می تواند به توسعه عدالت آموزشی کمک 

 از طریق توسعه عدالت آموزشی دهد می نشان ها یافته نماید.

 اولیه اهداف از است. یکی پذیر امکان نیز گذاري هدف مرحله

 از اطمینان مقطعی هر و رشته براي هر درسی برنامه نوشتن

 نیاز مبرم به توجه است. با فراگیران به تاکید مورد مفاهیم انتقال

 مصاحبه مقوالت، سایر کنار در عدالت آموزشی به جامعه

 توسعه عدالت آموزشی براي تالش اند که داشته اعتقاد شوندگان

 صاحب از می باشد. برخی درسی برنامه کلیدي اجزاي از یکی

 نجینیازس زمان در که دارند اعتقاد درسی رشته برنامه نظران

و دانشجویان توجه  جامعه نیازهاي به باید درسی برنامه براي
 نظام از انتظاري چه دانشجویان و جامعه که شود دقت و شود

 به فراگیران درسی برنامه قالب در نیاز این و دارند آموزشی

 توسعه عدالت آموزشی را نیازها این از یکی اگر یابد. حاال انتقال

 نوشته آن ارتقاي هدف با نیز درسی برنامهباید  بگیریم نظر در

 گذاري هدف به درستی چنانچه عالی آموزش درسی شود. برنامه
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توسعه  راستاي در خود نهایی هدف به تا بود خواهد قادر شود
 یابد. دست عدالت آموزشی

 و یافته هاي پژوهش حاضر با پژوهش هاي غربا، رحیمی
، ردریگز و گامنکانیو   ]20[ تنکابنی و همکاران ، ]21[ دهباشی
 هم سو است.  ]22[جردن

در پژوهش خود به این  ، ]21[ دهباشی و غربا، رحیمی
 مشارکت کار، بازار نیازهاي به نتایج دست یافتند که توجه

درسی،  هاي برنامه طراحی در ها دانشکده هیات علمی اعضاي
 طراحی در نفعان ذي اساتید و مشارکت به بیشتر اختیارات دادن

رفع  براي راهکارها از مهمترین ریزي درسی، برنامه تدوین و
 نظام در شده کسب و شده قصد درسی برنامه بین شکاف

 تحقق چشم در ضروري امري و به عنوان ایران عالی آموزش

 می باشد. ها، رسالت و اندازها
ــاران   ــابنی و همک ــن    ]20[تنک ــه ای ــود ب ــژوهش خ در پ
 درسـی  برنامـه  یـک  طراحـی  بـراي  نتایج دست یافتند که باید

 برنامـه  حـوزه  نظـر در  صـاحب  و متخصـص  افـراد  مناسب، بـه 

 خـود  انتظـارات  خواسـت  آنـان  از و کـرد  مراجعـه  درسی ریزي

همچنــین  .کننــد بیــان کارامــد درســی برنامــه از یــک را
 بـه  بایـد  درسـی  برنامـه  بـراي  نیازسـنجی  زمـان  معتقدنـد در 

 درسـی  برنامـه  توجـه  صـورت  توجـه شـود. در   جامعـه  نیازهاي

 تمـامی  درسـی،  برنامـه  در آنهـا  گنجانـدن  جامعه و نیازهاي به

متمرکـز   نیازهـا  ایـن  کـردن  بـرآورده  بـر  درسـی  برنامـه  شئون
میدارنـد.   بـر  گـام  مشخصـی  مسـیر  در اسـتاد  و دانشـجو  و شده
ــد م ]22[و همکــاران  گــامنکانی ــده عتقدن ــد ای دانشــجویان بای

آمـوزي را بیاموزنـد.   علـم  بـه  هاي اصلی و شیوه هـاي مربـوط   
براي انجام این کار، دانشـجویان بـه برنامـه درسـی بـا کیفیـت       

  .باال و طراحی شده براي دستیابی به این اهداف نیاز دارند
 طراحی از حاصل )پیامدهاي پژوهش سوم سوال به پاسخ در
 چـه  عدالت آموزشی بر مبتنی عالی آموزش درسی برنامه اهداف
ی از آن اسـت کـه برقـراري عـدالت     بود؟(یافته هـا حـاک   خواهد

آموزشی در آموزش عالی پیامدهاي بیشماري را در بر مـی گیـرد   
 که با توجه به نظر مصـاحبه شـوندگان مـی تـوان بـه بـاالرفتن      

فـرد کـارآفرین و    دانشـجویان، تربیـت   و اساتید رضایت و انگیزه
اشـاره  آموزشـی،   و منطقه اي، سیاسی، فکـري  اقتصادي، توسعه
 یک از طراحی حاصل تغییرات که می دهد نشان ها یافتهنمود. 

 تغییر بود. خواهد گسترده عدالت آموزشی بر مبتنی درسی برنامه

 گیرنـد  قـرار  یکدیگر کنار وقتی درسی برنامه مختلف اجزاي در

 خواهد متحول کلی به درسی که برنامه بود خواهد این آن نتیجه

آقا، کشاورز و  آلیافته هاي پژوهش حاضر با پژوهش هاي شد. 
 ديوتـاریر و سلیمانی، مهامین، قهاري حسـینی و    ]23[ رحیمی

 و سیاسـی، فکـري   اقتصـادي،  ر خصو  پیامد توسـعه د  ]24[
آموزشی تقریبا نیمی از مصاحبه شونده ها بر اهمیت این موضوع 

یـز معتقدنـد   ن ]23[ و همکاران آقا آلتاکید داشتند.همانطور که  

سرمایه گذاري در آموزش عـالی یکـی از راههـاي اساســی  که 
و  اجتماعی-بـراي دسـتیابی بـه نیروي ماهر و توسـعة اقتصادي

. در خصــو  پیامــد تربیــت فــرد شــود محســوب مــیسیاســی 
کارآفرین، اکار قریب به اتفاق مصاحبه شونده ها نیز بـر اهمیـت   

در   ]24[آن اذعان داشتند. در این خصو  سلیمانی و همکاران 
هرگونـه تغییـر و   پژوهش خود به این نتیجه دسـت یافتنـد کـه    

بدون توجه کافی به پرورش نیـروي   در کشور، اي تحول سازنده
انجام شدنی نیست و نیـروي انسـانی    و کارآفرین آمدانسانی کار
 عدالت آموزشی و فـراهم سـاختن   در سایه ي و کارآفرینکارآمد 

 .فرصت هاي برابر آموزشی به بار خواهد نشست
 براي را مدلی توان می پژوهش)آیا چهارم سوال به پاسخ در
 طراحی آموزش عالی در عدالت آموزشی بر مبتنی اهداف تدوین
 ، موانع اصلی، مقوله تلفیق از که پژوهش نهایی مدل (؟نمود

 تدوین زیر شرح به آمده پدید آن پیامدهاي و اجرایی راهبردهاي

 (2)نمودار شماره .شد
 انتخـاب  درسـی،  ریـزي  برنامـه  فرآینـد  دربـه طـور کلـی    

 برخـوردار  اي ویـژه  اهمیـت  و حساسـیت  از همـواره  اهـداف 

 سـازي  زمینـه  بـراي  تـالش  در گـام  نخسـتین  زیـرا  اسـت، 

 تصـمیم  ایـن،  بـر  عـالوه .هاسـت  هـدف  تحقـق برنامه درسـی،  
 در وسـایل  و غایـات  بـه  توجـه  بـا  بایـد  اهـداف  دربـاره  گیـري 

بایسـتی   آن مختلـف  هـاي  جنبـه  و گیـرد  انجـام  دسـترس 
تحقیقـی بـا     ]25[. پورتیمـور  شـود  انتخـاب  مـدلل  و منطقـی 
ــوان  مقایســه عــدالت آموزشــی در آمــوزش و پــرورش     "عن
انقــالب اســالمی و پهلــوي دوم )باتاکیــد بــر تخصــیص  دوران 

 انجـــام داد. نتیجـــه "انـــواع مـــدارس در منـــاطق مختلـــف(
آمـده در سـطح کشـور نشـان مـی دهـد کـه،         هاي بعمل بررسی

ــوري  ــت جمه ــالش و حرک ــال  ت ــالمی در س ــس از  اس ــاي پ ه
ــروزي انقــالب  ــدالت  پی ــق ع آموزشــی  اســالمی در مســیر تحق

ـ   آموزشـی    ه معنـاي تحقـق عـدالت   بیشتر بوده است. اما، ایـن ب
نیست؛ بلکه به معناي بهتـر شـدن شـرایط آموزشـی کشـور در      

لـذا بـا توجـه بـه اینکـه      .اسـت  آموزشی بوده جهت تحقق عدالت
شرایط بـراي تحقـق عـدالت آموزشـی در کشـور بهبـود یافتـه        
ــوزش     ــی آم ــه درس ــداف برنام ــی در اه ــتی تغییرات ــت بایس اس

عـدالت آموزشـی در    عالی لحا  شـود تـا درجهـت رسـیدن بـه     
آموزش عالی گـام برداریم.امـا متاسـفانه عـدم نگـرش عادالنـه       
مســـوولین در تـــدوین اهـــداف و محتـــواي برنامـــه درســـی  

 حــوزه متخصصــین بــه تــوجهی آمــوزش عــالی، همچنــین بــی
 آینـده  نیازهـاي  از عـالی  نبـودن آمـوزش   درسـی، متـاثر   برنامه

ــدان  ــه و فق ــنجی جامع ــتره در نیازس ــی ، از گس ــ ملّ  هجمل

بـا توجـه بـه نظـرات مصـاحبه شـوندگان        کـه  مواردي هسـتند 
مـی شـوند و    عـالی  آمـوزش  در توسـعه عـدالت آموزشـی    مـانع 

ــازار     ــه ب ــوند ک ــی ش ــت م ــارغ التحصــیالنی تربی ــت ف در نهای
ــع    ــن موان ــه ای ــراهم نیســت؛ در صــورتی ک ــاري برایشــان ف ک
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ــتن     ــاال رف ــامل ب ــل از آن ش ــدهاي حاص ــود پیام ــرف ش  برط
ــزه ــایت و انگی ــاتید رض ــعه  و اس ــجویان، توس ــادي، دانش  اقتص

ــی ــري سیاس ــت  و ،فک ــی و تربی ــی   آموزش ــارآفرین م ــرد ک ف
 باشد.

 

 
 عدالت آموزشی آموزش عالی ایران بر مبتنی درسی برنامه اهداف تدوین طراحی مدل .2 نمودار

 

 پژوهش هایمحدودیت
ــدم ــا  ع ــان اختص ــافی زم ــر ک ــاحبه ياب ــط مص  توس
همچنــــین بســــیاري از  ،شــــوندگان مصــــاحبه از برخــــی

ــت ــخ    درخواس ــی پاس ــاتید ب ــاالي اس ــغله ب ــت مش ــه عل ــا ب ه
 ماند.

 پیشنهادات پژوهش
نیازسنجی دقیق در طراحی اهداف برنامه درسی، بایستی -
نیاز  منظور شناسایی اطالعات، دانش و مهارتهاي مورد به

در جهت تدوین و اقلیمی محیطی  شرایطبا توجه به  فراگیران
 انجام پذیرد. کارآمد و پاسخگو هاي درسیبرنامه
 عدالت به آموزشی نظام کالن هايگذاريسیاست در-
-برنامه اندرکاردست مسئولین و مدیران و شود توجه آموزشی

 و دهند نگرش تغییر آموزشی عدالت به نسبت درسی ریزي
 باشند. داشته بیشتري حساسیت
زنگري و هاي مداوم جهت باشود ارزشیابیپیشنهاد می-

هاي درسی بر اساس مقتضیات برنامهاهداف اصالح مستمر 
آموزش عالی و براي رسیدن به عدالت آموزشی در  محیطی

 صورت گیرد.

 نتیجه گیری
یافته هاي این پژوهش، حاکی از آن است که در حال حاضر 
در نظام آموزش عالی کشور، جاي خالی عدالت آموزشی کامال 
محسوس است. لذا براي دستیابی به عدالت آموزشی، بهتر است 

به  سرفصلها يبازنگرهنگام تصمیم گیري براي تدوین اهداف و 
 با متناسب آموزششود، ،  داوطلبین توجه استعدادهاي و عالئق

 موانع
 

 به توجهی بی
 حوزه متخصصین
                                                  درسی برنامه

 آموزش نبودن متاثر
 نیازهاي از عالی

                                                         جامعه آینده
 در نیازسنجی فقدان

                                                        ملّی    گستره
 عادالنه نگرش عدم

 تدوین در مسوولین
 اهداف

 پیامدها
 

 و انگیزه باالرفتن
 و اساتید رضایت

 دانشجویان
 

 کارآفرینفرد  تربیت
 

 سیاسی اقتصادي، توسعه
 آموزشی و ،فکري

 

 

 راهبرد ها
 سازي متناسب
 نیازها  با آموزش

 

 به ویژه توجه
 براي اساتید تخصص
 درسی برنامه تدوین

 
 و عالئق به توجه

 استعدادهاي
 داوطلبین

 

 همه از نظرخواهی
 تدوین براي اساتید

 درسی برنامه
                                                           

 عدالت آموزشی مولفه عدالت آموزشی مولفه عدالت آموزشی مولفه

 عدالت آموزشی توسعه
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با  اساتید همه از نیازهاي دانشجویان و جامعه باشد  و نظرخواهی
درسی،صورت  برنامه تدوین براي آنها تخصص به ویژه توجه

گیرد؛ چرا که نظرات اساتیدي که در همان منطقه زندگی می 
کنند و با نیازها و مشکالت منطقه خود آشنایی دارند می تواند 

 محتواي مناسب و کاربردي شایسته باشد.جهت تدوین اهداف و 

 سپاسگزاری 

که در فرایند انجام  اساتید راهنما و مشاوره از لوسی بدین
 .شود و تشکر می پژوهش نقش مؤثري داشتند تقدیر

 مالحظات اخالقی
نویسندگان اعالم می دارند در این مقاله کلیه اصول اخالقی 

ه دکتري با کد رعایت گردیده و این مقاله برگرفته از رسال

در دانشگاه آزاد اسالمی واحد میمه  20520603962014تصویب 
 می باشد.

 سهم هر نویسنده
این پژوهش زیر نظر اساتید راهنما و مشاور توسط نویسنده 
اول انجام گردید. نویسنده دوم و سوم : که اساتید راهنما و 
مشاور می باشند و مسوولیت راهنمایی و مشاوره را به عهده 

 اشتند. د

 تضاد منافع

تضاد منافعى  پژوهش،دارند دراین  می اعالمنویسندگان 
.وجود نداشته است
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