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 Background: Educational equity is one of the most challenging issues 
in education. Creating a learning environment without stress, promoting 
students to excellence, justice in educational regulations, providing 
background to be skilled and prepared for future job are some of 
elements of educational equity. The aim of this study was to explain the 
educational equity from the perspective of medical sciences students.
Methods: In this qualitative study, semi-structured interviews were 
performed with 50 students of Golestan University of Medical Sciences in 
2010. Participants included into the study according maximum variation 
and purposeful sampling method. The data collected by individual semi-
structured interviews till data saturation achieved. At least, two open 
ended questions were asked from all of the participants “what comes 
to your mind when I say educational equity? Do you remember any 
situations or conditions that you felt there is or not educational equity? 
Interviews were transcribed line by line and were analyzed according to 
“content analysis approach”. Verbal informed consent obtained from the 
participants for taking in research and voice recording. 
Results: “No superiority of a student over the others” was the main theme 
emerged in this study. “Evaluation and teaching methods of faculties” 
were one of common concern of the students. They believed that those 
are the factors which make arise doubts and questions  on respecting 
educational equity. Students believed that every student, despite gender, 
ethnicity, self-confidence, academic major, appearance and social 
encounter has his/her own specific status and if these criteria get involve 
in student assessment, the educational equity will be  challenged.

Conclusion: Equity means equal access to all of educational 
opportunities regardless of  field of study, ethnicity, gender, religion, 
culture, average, student conduct, dressing style, makeup, and other 
demographic and personality factors. So that, all of the students can 
access to the facilities for developing, motivation to reach the goal and be 
capable, efficient and skilled for their future career.
Keywords: Educational Equity, Medical Sciences Student, Content 
Analysis

 زمینه و هدف: عدالت آموزشی یکی از پرچالش ترین مباحث در آموزش است. ایجاد محیط 
یادگیری بدون استرس، رساندن دانشجویان به رشد و بالندگی، اجرای یکسان قوانین و مقررات 
بازار  آموزشی برای همه افراد و فراهم نمودن زمینه های رسیدن به مهارت و آمادگی برای 
کار از مقوله های عدالت آموزشی می باشد. هدف از این مقاله تبیین عدالت آموزشی از دیدگاه 

دانشجویان علوم پزشکی می باشد.
روش: در این مطالعه با رویکرد کیفي با 50 نفر از دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی گلستان 
در سال 1389 مصاحبه های نیمه ساختار به عمل آمد. شرکت کنندگان بر اساس نمونه گیری 
مبتنی بر هدف و با حداکثر تنوع وارد مطالعه شدند. براي جمع آوري داده ها از مصاحبه هاي 
انفرادي نیمه ساختار تا رسیدن به اشباع داده ها استفاده شد. از همه شرکت کنندگان حداقل دو 
سوال باز شد “وقتی می گویم عدالت آموزشی چه به ذهن شما می آید؟، آیا شرایط یا موقعیتی 
را به یاد می آورید که احساس کردید عدالت آموزشی وجود دارد یا ندارد؟” مصاحبه ها خط به 
خط دست نویس و مطابق رویکرد “تحلیل محتواي” آنالیز شدند. از شرکت کنندگان، رضایت 

نامه شفاهي براي شرکت در مطالعه و ضبط صدا اخذ گردید.
یافته ها: “برتری نداشتن دانشجویی بر دانشجوی دیگر” مضمون اصلی ظهور یافته در این 
مطالعه می باشد. “شیوه ارزشیابی و نحوه آموزش اساتید” از مباحثی بود که بیشترین دغدغه 
دانشجویان را شکل می داد. از نظر آنان، این دو، عاملی هستند که می توانند رعایت عدالت 
آموزشی را به زیر سوال ببرند. دانشجویان معتقد بودند هر دانشجو علی رغم جنسیت، قومیت، 
اعتماد به نفس، رشته، ظاهر و برخورد اجتماعی اش، جایگاه خاص خود را دارد و چنانچه این 
چالش  به  آموزشی  عدالت  گردد،  دخیل  دانشجو  یادگیری  یا  و  دانشجو  ارزشیابی  در  معیارها 

کشانده می شود.
نتیجه گیری: عدالت به معنی دسترسی برابر و مساوی به همه ی امکانات آموزشی بدون در 
نظر گرفتن رشته تحصیلی، قومیت، جنسیت، مذهب، فرهنگ، معدل، اخالق و رفتار دانشجو، 
طرز لباس پوشیدن و نحوه آرایش، عوامل دموگرافیکی و شخصیتی می باشد به طوری که همه 
ی دانشجویان در یک محیط از امکانات موجود برخوردار شوند تا زمینه برای رشد و شکوفایی 
استعدادها فراهم شود و افراد انگیزه ی کافی برای تالش و تکاپو در راستای رسیدن به هدف 
داشته باشند و بتوانند بعد از فارغ التحصیلی، کارایی و تبحر کافی در زمینه ی شغل آینده ی 

خود داشته باشند. 
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التمهيد و الهدف: بحث العدالة التعليميه يعتبر من اصعب المباحث في مجال 
التعليم، ايجاد جو تعلم فاقد االضطراب، ايصال الطالب الى النمو و االرتقاء، 
ايجاد  و  سواء  حد  على  االفراد  لكل  التعليمية  المقررات  و  القوانين  اجراء 
االرضيات الكافيه للحصول علي المهارات التي تؤهل الى سوق العمل، كل هذة 

التعاريف تدخل تحت عنوان العدالة التعليمة. 
هدف هذة الدراسة تبيين العدالة التعليمة من رؤية طالب العلوم الطبية. 

الطريقة: في هذا البحث -من منطلق كيفي )ال كمي(- اجريت محادثات مع 
50 شخص من طالب جامعة گلستان للعلوم الطبيه في سنة 1389 هـ ش. )2010 م(. 
تم  التنوع.  من  حد  اقصى  على  اختيارهم  تم  المحادثه  هذة  في  المشتركون 
تجميع المعلومات من خالل محادثات انفرادية. لقد ُسِؤَل المشتركون في هذه 
الدراسه على االقل سؤالين من األسئلة المفتوحة من حيث الجواب كالتالي: ماذا 

يخطر في ذهنك عندما نقول العدالة التعليميه؟ 
اليد و تم تحليلها علي اسلوب )تحليل  المحادثات بخط  قد كتبت محتوايات 

المحتوي(. 
تم اخذ موافقة شفاهية من المشتركون من حيث اشراكهم في الدراسه و تسجيل 

صوتهم. 
لطالب  افضليه  الدراسة هو )التوجد  الذي يظهر من هذة  المضمون االساسي 
على طالب آخر(. من اهم المباحث التي كانت تشغل بال الطالب هي »اسلوب 
التعليم و التقييم لدي االساتذه« الطالب كانوا يعتقدون ان هذين العاملين 

هم الذين يضعوا عالمات استفهام حول رعاية العدالة التعليميه. 
و  القومية  و  الجنسية  العوامل  نشرك  ان  اليجب  ،اننا  كانت  الطالب  نظره 
االجتماعية و الشكل الظاهري في تقييم الطالب و اذا استخدمنا هذة العوامل 

نكون قد جعلنا عالمات استفهام حول موضوع العدالة التعليميه. 
النتيجه: العدالة بمعنى ان نضع االمكانات التعليمية تحت متناول ايدي الطالب 
المذهبيه،  الجنسيه،  القومية،  العوامل  االعتبار  بعين  اخذ  بدون  سواء  على حد 
الثقافية، االخالقية، الشخصية، الظاهرية و الدموغرافية، على الوجه الذي يحصل 
فيه جميع الطالب على االمكانات التي تنمي كفاءاتهم و استعداداتهم الكاملة و 
تكون لديهم الحوافز الكافية لنمو استعداداتهم و الوصول الى االهداف العالية 

و يكون لديهم الكفاءة في عملهم المستقبلي. 
العبارات الرئيسيه: العداله التعليميه، طالب العلوم الطبيه، تحليل المحتوا

ذثییي الؼذالَ الرؼلیویَ ػٌذ طالب الؼلْم  
حتلیل ًظشاخ ّ جتاسب طالب الؼلْم : الطثیَ

 الطثیَ
 
 
 

طجی طلجبء کے ًظشیبت کبخبئضہ۔ : طجی طلجبء کے هبثیي تؼلیوی ػذالت

 
 
 

لبئن کشًب ایک کٹھي هغئلہ ہے۔ تؼلیوی ؽؼجے هیں ػذالت  :ثیک گشاوًڈ
امطشاة عے خبلی تؼلیوی فنب فشاہن کشًب، طلجب کو سؽذو کوبل کی ساہ 

پش گبهضى کشًب، عت کے لئے لبًوى پشیکغبى ػول دسآهذ، هھبست 
زبفل کشًے کے لئےعہولتیں فشاہن کشًب، یہی عبسے اهوس تؼلیوی 

کی ًظش ػذالت کے موي هیں آتےہیں۔ اط تسمیك کب ھذف طجی طلجبء 
هیں تؼلیوی ػذالت کو وامر کشًب ہے۔  

اط تسمیك هیں دوہضاس دط اوس گیبسہ هیں ؽہش گلغتبى کی طجی  :سوػ
یوًیوسعٹی کے پچبط طلجب کے کتجی اًٹشویو لیب گیب۔ توبم پچبط طلجب 

" عے کن اص کن دوعوال کئےگئے خي هیں ایک عوال یہ تھب کہ 
یب آتبہے؟  تؼلیوی ػذل و اًقبف عے آپ کے رھي هیں ک

اط تسمیك عے ہویں یہ هؼلوم ہوتبہےکہ طلجبء کے هذ ًظش یہ  :ًتبئح 
ثبت سہتی ہے کہ کغی طبلت ػلن کو دوعشوں پش فولیت ًہیں دی خبًی 
چبہیے۔ اط کےثؼذ طلجب کو عت عے صیبدہ تؾویؼ اط کی کبسکشدگي 
کی خبًچ پڑتبل اوس تؼلیوی سوؽوں عے الزك تھی۔ طلجبء کب کہٌب ہے 

دو اهوس عے تؼلیوی ػذل و اًقبف پشآًچ آعکتی ہے۔ طلجب کہ  کہ اى
یہ ثھی کہٌب ہےکہ پڑھبئي کے ػالوہ کوئي اوس هؼیبس تؼلیوی ػذالت پش 

عوالیہ ًؾبى لگبعکتب ہے۔  
تؼلیوی ػذالت کے هؼٌی هختلف راتی اوس عوبخی اهوس عے  :عفبسػ

 لطغ ًظش توبم طلجبء کو ایک ًظش عے دیکھٌب اوس عت کو یکغبى
طوسپشوعبئل و رسایغ فشاہن کشًب ہے تبکہ توبم طلجبء کی فالزیتوں هیں 
امبفہ ہواوس  تؼلیوی خوػ و خزثہ پیذا ہوتبکہ طبلت ػلن فبسؽ التسقیل 

ہوًے کےثؼذ اپٌی هہبست عے هلک وهلت کو فبئذہ پہٌچبعکے ۔  
تؼلیوی ػذالت،طجی طلجبء  :کلیذی الفبظ

 

 
١ّ١ٍّٗ حبش اٌْذاٌخ اٌذ: الروِیذ ّ اهلذف

 ،٠ْزرب ِٓ افْت ادلجبؽش يف رلبي اٌز١ٍُْ
اجيبد عٛ رٍُْ فبلذ االميشاة، ا٠قبي اٌيالة 

اىل إٌّٛ ٚ االسرمبء، اعشاء اٌمٛأَت ٚ 
ادلمشساد اٌز١ّ١ٍْخ ٌىً االفشاد ٍّٝ ؽذ 

عٛاء ٚ اجيبد االسم١بد اٌىبف١ٗ ٌٍؾقٛي ٍّٟ 
ادلٙبساد اٌيت رإً٘ اىل عٛق اًٌّْ، وً ٘زح 

رذخً زبذ ّٕٛاْ اٌْذاٌخ اٌزْبس٠ف 
.  اٌز١ٍّْخ

٘ذف ٘زح اٌذساعخ رج١َت اٌْذاٌخ اٌز١ٍّْخ 
.  ِٓ سؤ٠خ ىالة اٌٍَْٛ اٌيج١خ

ال )ِٓ ِٕيٍك و١فٟ -يف ٘زا اٌجؾش : الطشیقح
ؽخـ ِٓ ىالة  50اعش٠ذ زلبدصبد ِِ  -(وّٟ

 1389عبِْخ گٍغزبْ ٌٍٍَْٛ اٌيج١ٗ يف عٕخ 
.  (َ 2010). ٘ـ ػ

ادصٗ مت اخز١بسُ٘ ٍّٝ ادلؾرتوْٛ يف ٘زح ادلؼ
مت رب١ِّ ادلٍِْٛبد ِٓ . القٝ ؽذ ِٓ اٌزُٕٛ

ٌمذ ُعِإَي ادلؾرتوْٛ يف . خالي زلبدصبد أفشاد٠خ
٘زٖ اٌذساعٗ ٍّٝ االلً عإاٌَت ِٓ األعئٍخ 

ِبرا خييش : ادلفزٛؽخ ِٓ ؽ١ش اجلٛاة وبٌزبيل
يف رٕ٘ه ّٕذِب ٔمٛي اٌْذاٌخ اٌز١ّ١ٍْٗ؟  

اد خبو ا١ٌذ ٚ مت لذ وزجذ زلزٛا٠بد احملبدس
.  (زب١ًٍ احملزٛٞ)زب١ٍٍٙب ٍّٟ اعٍٛة 

مت اخز ِٛافمخ ؽفب١٘خ ِٓ ادلؾرتوْٛ ِٓ ؽ١ش 
.  اؽشاوُٙ يف اٌذساعٗ ٚ رغغ١ً فٛصبُ

ادلنّْٛ االعبعٟ اٌزٞ ٠َٙش ِٓ ٘زح اٌذساعخ 
. (الرٛعذ افن١ٍٗ ٌيبٌت ٍّٝ ىبٌت آخش)٘ٛ 

ِٓ اُ٘ ادلجبؽش اٌيت وبٔذ رؾغً ثبي اٌيالة 
ٌٛة اٌز١ٍُْ ٚ اٌزم١١ُ ٌذٞ اط»ٟ٘ 

اٌيالة وبٔٛا ٠ْزمذْٚ اْ ٘ز٠ٓ « االعبرزٖ
اٌْبٍَِت ُ٘ اٌز٠ٓ ٠نْٛا ّالِبد اعزفٙبَ 

.  ؽٛي سّب٠خ اٌْذاٌخ اٌز١ّ١ٍْٗ
َٔشٖ اٌيالة وبٔذ ،إٔب الجيت اْ ٔؾشن 

اٌْٛاًِ اجلٕغ١خ ٚ اٌم١ِٛخ ٚ االعزّب١ّخ ٚ 
اٌؾىً اٌَب٘شٞ يف رم١١ُ اٌيالة ٚ ارا 

٘زح اٌْٛاًِ ٔىْٛ لذ عٍْٕب  اعزخذِٕب
ّالِبد اعزفٙبَ ؽٛي ِٛمُٛ اٌْذاٌخ 

.  اٌز١ّ١ٍْٗ
اٌْذاٌخ دبًْت اْ ٔنِ االِىبٔبد  :الٌریجَ

اٌز١ّ١ٍْخ زبذ ِزٕبٚي ا٠ذٞ اٌيالة ٍّٝ ؽذ 
عٛاء ثذْٚ اخز ثَْت االّزجبس اٌْٛاًِ 

اٌم١ِٛخ، اجلٕغ١ٗ، ادلز٘ج١ٗ، اٌضمبف١خ، 
 االخالل١خ، اٌؾخق١خ، اٌَب٘ش٠خ ٚ

اٌذِٛغشاف١خ، ٍّٝ اٌٛعٗ اٌزٞ حيقً ف١ٗ 
مج١ِ اٌيالة ٍّٝ االِىبٔبد اٌيت رّٕٟ 

وفبءاصبُ ٚ اعزْذاداصبُ اٌىبٍِخ ٚ رىْٛ 
ٌذ٠ُٙ احلٛافض اٌىبف١خ ٌّٕٛ اعزْذاداصبُ ٚ 
اٌٛفٛي اىل اال٘ذاف اٌْب١ٌخ ٚ ٠ىْٛ ٌذ٠ُٙ 

 . اٌىفبءح يف ٍُّّٙ ادلغزمجٍٟ
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مقدمه
عدال��ت در معنی قدیم آن معادل دادن هر چیز به کس��ی اس��ت که 
استحقاق آن را دارد؛ یعنی با برابرها برابر و با نابرابرها نابرابر برخورد 
ش��ود )1، 2(. معنی امروزی ت��ر عدالت که مبتنی بر برابر ش��ناختن 
انس��ان های جامعه در برخی از حقوق خاص اس��ت عدالت را احقاق 
حقوق برای تمامی افراد جامعه می داند )1(. در محیط های تحصیلی 
و بویژه در دانش��گاه ها وجود شرایط عادالنه و رویت اصول و قواعد 
عدال��ت از طریق انتقال حس ارزش��مندی به دانش��جویان می تواند 
آنه��ا را ب��ا رفتارهای مدنی تحصیل��ی متمایل نماید. ع��الوه بر این 
ادراک حض��ور عدالت، تردیدها و نگرانی های افراد را در باب تضییع 
حقوق و آزادی آنها بر طرف می کند)3، 4(. در بس��یاری از ش��رایط، 
احس��اس تضییع حق��وق باعث ایجاد تردید و اضط��راب در افراد می 
شود. اگر در چنین  ش��رایطی افراد نمودهای حضور عدالت را تجربه  
نمایند با رهایی از تردید و اضطراب، س��اده تر درگیر رفتارهای فراتر 
از نقش های رس��می دانش��جویی می ش��وند)5(. اگر بی عدالتی در 
فض��ای تحصیلی به اش��کال مختلف تجربه و ادراک ش��ود از طریق 
تضعیف حس ارزش��مندی شخصی و گروهی و ایجاد احساس تردید 
و اضطراب موجب فرو نش��انی تمای��الت معطوف به رفتارهای مدنی 
تحصیلی در دانش��جویان می شود )6(. عدالت محور شدن در ساختار 
و فرایند آموزش��ی از جمله ضروریات اس��ت )5(. تحقیقات زیادی در 
زمینه عدالت و آموزش انجام ش��ده اس��ت اما بیش��ترین توجه به بی 
عدالتی و فرصت های اموزشی می باشد که در خصوص جنسیت )7( 
و یا تامین و گسترش برابري تخصیص منابع )8، 9(، نابرابری جنسی 

در برخی از جنبه های سیستم آموزشی می باشد )10(. 
مفاهیم فعلی عدالت به مراتب پیچیده تر اس��ت. تریاد مش��ترکی که 
مش��هود اس��ت: عدالت در مناب��ع )درون داد(:  )حامیان مالی، مالیات 
ها(، عدالت در فرآیند )تجربه ی دانش��گاه، برنامه، محتوا، دسترسی(، 
عدالت در پیامد )یادگیری کس��ب ش��ده، تاثیر ب��ر زندگی آینده( می 
باشد. چنین تصورات کلی از عدالت دارای دامنه ی گسترده ای است.

فهرس��تی طوالنی از چالش های عدالت آموزش��ی ارائه ش��ده است 
از قبیل؛ عدالت در انتظارات اس��اتید از دانش��جویان و رفتار اس��اتید 
با آن ها، عدالت در دس��تیابی به اس��اتید خ��وب، عدالت در انتظارات 
حرف��ه ای و یا مش��اوره حرفه ای یا تحصیلی، عدال��ت در احترام به 
جنس��یت، عدالت در احترام به آگاهی جنس��ی، عدالت در فرایند های 
انضباطی دانش��گاه، عدالت در دسترسی به منابع یادگیری متناسب با 
فرهنگ، عدالت در دستیابی به حمایت های زبانی مناسب، عدالت در 
دسترسی به برنامه ها و منابع متناسب با توانایی های فردی، ناتوانی 
ها، عالیق، اس��تعدادها، هدایا، نیازهای ویژه، عدالت در دس��تیابی به 
تکنولوژی، عدالت در دسترس��ی به امکانات و برنامه های ورزش��ی، 
عدالت در دسترسی و مش��ارکت در اداره امور آموزش، سیاستگذاری 
ه��ا، تابلوهای اعالنات، نهادهای مش��ورتی )11(. بی ش��ک یکی از 
ش��اخص های مهم توس��عه همه جانبه و بقای سیستم و نظام های 
طبیعی و اجتماعی، عدالت در همه عرصه ها خصوصا عدالت آموزشی 

است )12(.
مقوله عدالت آموزش��ی در س��ال ه��ای اخیر کانون توج��ه بوده و از 
جنبه های مختلف مورد بررس��ی قرار گرفته و آن را رس��انه ای کرده 
اس��ت اما درعرصه علوم پزش��کی کمتر به آن پرداخته ش��ده است. 
برگ��زاری آزمون ها و ارزیابی پیش��رفت تحصیل��ی به عنوان یکی از 
ارکان اساسی اشاعه و توسعه عدالت آموزشی مطرح شده است )13(. 
در بررسی ادراک دانشجویان پرستاری از عدالت آموزشی در دانشگاه، 
کس��ب نمره برتر و عدالت استاد در نمره دهی از مضامین اصلی بوده 
اس��ت )14(. در بررس��ی دیگری در خصوص ابعاد عدالت آموزش��ی، 
دانش��جویان بیش از آن که عدالت آموزشی را با ابعاد رفاهی توصیف 

نمایند خواهان اساتیدی توانمند و حرفه ای به منظور رشد و بالندگی 
آموزشی بوده اند )15(. »عدالت در محیط آموزشی برای دانشجویان« 
زمانی محقق می ش��ود که از طریق درون دادها و فرایندهای جاری 
در محیط آموزش��ی، دانشجویان قادر باشند به پیامدها یا همان هدف 
غایی که اهداف علمی و آموزشی، اعتقادی، اخالقی، اجتماعی است، 
دس��ت یابند. در یک مطالعه »دسترسی دانش��جو به استاد توانمند و 
عالقمند، دسترسی به امکانات و تجهیزات، رعایت قوانین و مقررات 
مطابق ش��ان دانش��جو، تربیت پرس��تار متبحر با اخالق اسالمی که 
بتواند در رش��د و ش��کوفایی فردی و اجتماعی موثر باشد« به عنوان 

ابعاد عدالت آموزشی شناسایی شد )16(.
یکی از راه های تعریف عدالت، شناس��ایی بی عدالتی هایی است که 
امیدواریم ریش��ه کن ش��وند. دو منبع بی عدالتی مشهود، یکی ناشی 
از س��اختار و اعمال سیس��تم آموزش��ی و دیگری ناش��ی از زمینه ی 
اقتصادی اجتماعی و قومیتی فرهنگی دانش��جویان اس��ت. تالش ما 
برای عدالت در آموزش مش��ابه عدالت در تمام خدمات عمومی ناشی 
از احس��اس ذاتی انصاف، احس��اس قانونی طبیعی است که به ما می 
گوی��د هم��ه ی اعضای جامعه ارزش های براب��ری را در برابر قانون 
دارند و باید دسترسی مساوی به منافع آن جامعه داشته باشند. عدالت 
آموزش��ی جهت ارتقاء آموزش و حرفه ای ش��دن و کسب صالحیت 

دانشجویان علوم پزشکی ضروری می باشد. 
هدف از مطالعه حاضر تبیین عدالت آموزش��ی از دیدگاه دانش��جویان 

علوم پزشکی بوده است.
روش کار

پژوه��ش حاضر یک تحقیق کیف��ی از نوع تحلیل محتوایی اس��ت. 
تحلیل محتوا جایگاه ارزش��مندی در گس��تره تحقیق��ات دارد و ابزار 
خوبی برای پژوهشگران کیفی اس��ت )17(. محتوای نوشتارها برای 
استخراج درون مایه های اصلی و الگوهایی که در بین داده ها وجود 
دارن��د مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرند)18(. در این نوع پژوهش 
متن مصاحبه ها چندین بار مرور می شود تا به کوچکترین واحدهای 
تش��کیل دهنده و معنادار )تم یا درون مایه( شکس��ته شوند. فهرستی 
از تم ها تهیه، سپس این کلمات مرور می شوند تا شباهت در معنا و 
مفهوم آنها روش��ن و مرور شوند تا براساس محوریتی که بین تم ها 
یاف��ت می گردد، در یک زیر طبق��ه قرار بگیرند و بعد در ادامه همان 
جریان کاهشی و استقرایی زیر طبقه های مربوط به هم در یک طبقه 
ق��رار بگیرند. این مرورها، لغزیدن طبقات روی یکدیگر و ادغام ها در 
بین نوش��ته های اولیه و طبقه های نهایی، آنقدر تکرار می ش��ود تا 
در نهایت پژوهش��گران به ثبات قابل قبول در بین داده ها و احساس 

رضایت درباره طبقه ها و زیر طبقه ها برسند.
50 دانش��جوی دانشگاه علوم پزشکی گلستان از رشته ها و ترم های 
تحصیلی مختلف و دختر و پسر با روش نمونه گیری مبتنی بر هدف 
)متناسب با پژوهش کیفی( انتخاب و مورد مصاحبه های نیمه ساختار 
یافته قرار گرفتند. ابتدا با طرح سواالت کلی و عمومی مصاحبه آغاز و 
سپس به تدریج با جلب اطمینان دانشجویان به زمینه های خصوصی 
و عمیق تر پرداخته ش��ده اس��ت. این نوع مصاحب��ه به دلیل انعطاف 
داش��تن و عمیق بودن مناس��ب پژوهش های کیفی اس��ت. از تمام 
مش��ارکت کنندگان حداقل دو سوال باز شد »وقتی می گویم عدالت 
آموزشی چه چیزی در ذهن تان تداعی می گردد؟ شرایطی را بگویید 
که احساس کرده اید در دانشگاه به عنوان دانشجو عدالت برای شما 
رعایت ش��ده است و یا نش��ده است.« مصاحبه ها تا رسیدن به غنای 
الزم یا همان اش��باع اطالعاتی ادامه یافت. اش��باع اطالعاتی به این 
معنی اس��ت که تم یا درونمایه جدیدی به داده ها در نتیجه مصاحبه 

ها اضافه نشود.
 محیط پژوهش، متناس��ب با پژوهش کیفی، محیط واقعی و طبیعی 

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

41

Horizons of  Medical Education Development

HMED. JUN 2011,VOL.4, NO.3

بوده و کلیه مصاحبه ها توسط پژوهشگر دوم، با توجه با ویژگی های 
ارتباط با دانش��جویان و با بکارگیری مهارت های مصاحبه، در مکان 
هایی که دانش��جویان در دسترس بوده و مطابق خواست آنان انجام 

شده است.
کلیه مصاحبه ها ضبط، س��پس کلمه به کلمه دس��ت نویس، خط به 
خط خوانده، زیر خط دار، کد گذاری و مطابق روش »تحلیل محتوا« 

آنالیز شد.
برای اطمینان از قوت داده ها از »بازگش��ت به ش��رکت کنندگان« 
اس��تفاده گردید. این روش معمول تایید اعتب��ار داده ها در مطالعات 
کیفی می باشد. بعد از تحلیل یافته ها و استخراج داده ها از ده تن از 
شرکت کنندگان خواسته شد تا نظر خود را در باره تایید یا عدم تایید 

یافته ها اعالم دارند. 
در جری��ان فرآیند پژوه��ش، از گردآوری داده ها ت��ا پایان تجزیه و 
تحلی��ل و گ��زارش یافته ها م��واردی چون: رضای��ت آگاهانه، حفظ 
گمنامی، محرمانه بودن اطالعات، حق کناره گیری در زمان دلخواه، 
مفاد تعهدات اخالقی رعایت ش��ده است. اطالعات فردی چون سن، 
جنس، ترم تحصیلی و س��واالتی پیرامون دانشگاه و محیط آموزشی 

مطرح شد.

یافته ها
»برتری نداش��تن دانش��جویی بر دانش��جوی دیگر« مضمون اصلی 
ظهور یافته در این مطالعه می باش��د. »ش��یوه ارزش��یابی و نحوه ی 
آموزش اس��اتید« از مباحثی بود که بیش��ترین دغدغه ی دانشجویان 
را ش��کل می داد. از نظر آنان این دو، عاملی هس��تند که می توانند 
رعایت عدالت آموزش��ی را زیر س��وال ببرند. دانشجویان معتقد بودند 
هر دانش��جو علی رغم جنسیت، قومیت، اعتماد به نفس، رشته، ظاهر 
و برخ��ورد اجتماع��ی اش، جایگاه خاص خ��ود را دارد و چنانچه این 
معیارها در ارزش��یابی دانش��جو و یا یادگیری دانش��جو دخیل گردد، 

عدالت آموزشی به چالش کشانده می شود.
عدال��ت آموزش��ی در محیط آموزش��ی از منظر دانش��جویان همانند 
قرارداش��تن عدالت بر لبه ی تیغ است. هر رفتاری می توانست وجود 
عدالت آموزش��ی از منظر دانشجو را زیر سوال ببرد. دانشجویان مدام، 
خود را مورد مقایسه قرار می دادند و از ذهن خود کفه ترازو عدالت را 
یا برابر و یا حتی بهتر از همکالس��ی و یا دانشجو دیگر می پنداشتند. 
داش��تن دانش، مهارت و عملکرد علمی و رفتار اجتماعی، هیچ کدام 
نم��ی توانس��ت توجیهی برای دانش��جوی دیگر ب��رای کمتر در نظر 

گرفتن خود باشد. 
یکی از شرکت کنندگان چنین گفت:

”زمانی می تونیم بگیم عدالت آموزشی برقراره که دانشجویی برتری 
بر دانش��جوی دیگری نداشته باشد. اگه من یک کاره ای در آموزش 
بودم، سعی می کردم عدالت آموزشی را بر اساس فرق نگذاشتن بین 

دانشجویان رعایت می کردم“.
 نقل قول های زیر از شرکت کنندگان مختلف است: 

”زمان��ی می تونیم بگوئیم عدالت آموزش��ی برقراره که دانش��جویی 
برتری بر دانشجوی دیگری نداشته باشه“ 

“اگه اس��اتید بین دانش��جویان فرقی نگذارند، فک��ر می کنم عدالت 
آموزشی محقق می شه«

عدالت آموزش��ی یعنی فراهم کردن شرایط یکسان جهت شکوفایی 
اس��تعدادهای افراد و تالش یکسان جهت توانمندسازی دانشجویان، 

همان گونه که دانشجویان آن را توصیف کردند:
”کارآموزی زایش��گاه با بچه های اینترن ب��ا هم بودیم. همه ی کارا 
رو ما انجام می دادیم و اگر اش��تباهی می کردیم، همش پرسنل می 
گفتند چرا شما این کارو کردید، اما زمانی که بچه های اینترن اشتباه 

می کردند، پرسنل می گفتند: آقای دکتر، بیاید براتون توضیح بدم.“
 دانش��جویان عدالت آموزشی را فرق نگذاشتن بین دانشجو از سوی 

استاد و کارکنان می دانستند.
”زمانی که یک دانش��جو در کالس حاضر نبود استاد گفت پس بچه 

زرنگ کالستون نیست و باقی گفتند پس ما چی؟ ما که هستیم.“ 
دانشجویان عدالت آموزشی را ترجیح ندادن دانشجویی بر دانشجوی 
دیگر ذکر کردند و تفاوت گذاش��تن بین دانش��جویان از سوی استاد 
و ی��ا کارکنان در محیط های آموزش��ی را بی عدالتی می دانس��تند. 
این تفاوت ها ابعاد وس��یعی را در بر می گیرد. فراهم نمودن ش��رایط 
یکسان یادگیری، شکوفایی استعدادها و توانمندسازی از خواسته های 

مشارکت کنندگان در مطالعه ی حاضر بوده است. 
»شیوه ارزشیابی« 

ش��یوه ارزشیابی اس��تاد یکی از مباحث وس��یع و تاثیر گذار بر عدالت 
آموزشی می باشد. بارها و بارها دانشجویان نمره خود را با همکالسی 

های خود مقایسه کردند و آن را حق خود نمی دانستند 
” کارآموزی داخلی جراحی که داش��تیم برخی از بچه ها خیلی خوب 
کار می کردند ولی نمره آن ها از کسی که خوب کار نمی کرد کمتر 

بود.“
“به همه، نمره ها رو با اس��تفاده از برگه های ارزش��یابی که کامل و 
دقیق اس��ت بدهند. اون یک باری که دانش��جو خطا کرد دلیلی نمی 

شود که در آن مبحث نمره کامل ندهند«.
»استاد در یک درس به همه سه نمره اضافه کرد یکی از همکالسی 
هام با این اضافه کردن بیس��ت ش��د. این بیس��ت حق اون نبود این 

ناعدالتی بوده است«.
ارزشیابی و نمره گرفتن و نمره دادن به دانشجو یکی از عوامل اصلی 
و تاثیرگ��ذار در تجربه دانش��جو از عدالت آموزش��ی در محیط های 
آموزشی بوده است. ارفاق استاد به یک اندازه به دانشجویان هم حتی 
نتوانست این حس را در دانشجویان از بین ببرد، چرا که با این ارفاق 
یک دانش��جو به نمره بیست رس��ید و این بیست را برای همکالسی 

خود واقعی نمی دانست و عدالت را برای او زیر سوال می برد. 
»نحوه آموزش اساتید«

تفاوت های فردی یادگیری دانش��جویان منجر به آن می ش��ود که 
نحوه آموزش اساتید و عدالت آموزشی در محیط های آموزشی مورد 

سوال قرارگیرد. 
”مث��ال مهم ترین درس ما ]…[ که اس��تاد خیلی دیر می آد و زود 
هم می رود. از س��بک هایی که دانشجو یاد می گیره استفاده کنه نه 
روش مورد عالقه خودش چون عدالت زمانی این جا جاری میشه که 

به دانشجو چیزی یاد داده باشه.“ 
تالش برای جذابیت درس و جلب انگیزه دانش��جو را از وظایف استاد 

می دانستند.
”هدف استاد باید این باشه حتی اگر دانشجویی هم در انتهای کالس 
نشس��ته و توجهی به درس نمی کنه به اندازه ی دانش��جویی که در 
کالس حضور داره و به مباحث توجه می کنه، اهمیت بده ... جاذبه ی 

تدریس را زیاد کنند تا ... یادگیری برای همه صورت بگیره“ 
زمانی که دانش��جویی مطلب��ی را در کالس یاد نمی گرفت، این می 
توانست ناش��ی از روش تدریس استاد و یا بی توجهی استاد به زمان 
در نظر گرفته شده برا ی آن موضوع باشد. تالش برای جذابیت درس 

و جلب انگیزه دانشجو را وظیفه استاد می دانستند.
»جایگاه خاص دانشجو در دانشگاه«

مشارکت کنندگان معتقد بودند تحت هیچ شرایطی )استعداد، تالش، 
یادگیری، مهارت، جنسیت، قومیت، رشته، ظاهر، ارتباطات اجتماعی، 
...( در محیط دانشگاهی دانشجویی بر دانشجوی دیگری ترجیح داده 

نشود:
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“به نظر من عدالت آموزش��ی یعنی همه ی رشته ها را به یک چشم 
نگاه کنند ... وقتی دانشجویی را می بینند که مقطع پایین تره، حاضر 
نیس��تند جواب س��الم او را بدهند. خودتون بگید آیا می شه در چنین 

مکانی از عدالت آموزشی حرف زد؟“
دانشجویان حاضر به وجود تفاوت در هیج شرایطی نبودند:

”برخی از اساتید هستند به ما که رشته مان ]…[ میگن شما کارگر 
هس��تید و بعد از فارغ التحصیلی برای خودت��ون دکه می زنید و زیر 
دست ]…[ باید کار کنید، همه اش تحقیر و توهین می کنند چون 
خودشون ]…[ خوندن....“ اما اگر دانشجوی ]…[ بودیم با ما این 

طور برخورد نمی شد...«.
»وقت��ی می بینم دختری ک��ه بعضی از مطالب درس��ی را اصال یاد 
نگرفته و استاد می آید و آن دخترها را به رخ ما می کشد، چطور می 

توان انتظار داشت که عدالت آموزشی برقرار است .«
»توی آموزش و تدریس، افراد از لحاظ علمی مقایس��ه شوند اما این 

چنین نیست.«
»اس��اتید ش��خصیت را مالک قرار ندهند و با دیدن اخالق نامناسب 
از بعضی از دانش��جویان، این اخالق نامناسب را در نمره دهی لحاظ 

نکنند.«
دانش��جویان حاض��ر به تفاوت در هیج ش��رایطی نبودند. مش��ارکت 
کنندگان در محیط آموزش��ی با ش��رایط و موقعیت هایی مواجه شده 
بودن��د که احس��اس ناعدالتی نموده بودند؛ برای مثال اگر اس��تاد در 
حض��ور دانش��جویان پس��ر از دانش��جوی دختر تعریف کن��د و یا به 
دانش��جویان در مقاطع باالتر و یا رشته های تحصیلی باالتر اهمیت 
بدهد. آن ها اظهار داش��تند دانش��جویان بایستی از لحاظ علمی،  نه 
چیز دیگری مقایسه شوند. اگر شیطنت و یا رفتار نامناسبی از دانشجو 

سر می زند، این رفتار نامناسب در ارزیابی منظور نگردد. 
بحث و نتیجه گیری

»برتری نداش��تن دانشجویی بر دانش��جوی دیگر، شیوه ارزشیابی و 
نحوه ی آموزش اس��اتید«بارزترین دغدغه ی دانشجویان بوده است. 
از نظ��ر آن��ان این دو، عاملی هس��تند که می توانن��د رعایت عدالت 
آموزشی را زیر س��وال ببرند. دانشجویان معتقد بودند هر دانشجویی 
علی رغم جنس��یت، قومیت، اعتماد به نفس، رش��ته، ظاهر و برخورد 
اجتماع��ی اش، جایگاه خاص خ��ود را دارد و چنانچه این معیارها در 
ارزشیابی دانشجو و یا یادگیری دانشجو دخیل گردد، عدالت آموزشی 

به چالش کشانده می شود.
دانش��جویان در ای��ن مطالع��ه خواس��تار محیط آموزش��ی بودند که 
دانش��جویی با هر موقعیت و یا ش��رایطی بر آن ها ترجیح داده نشود. 
برتری دادن دانش��جویی بر دانش��جوی دیگر مک��ررا مترادف با بی 
عدالتی در محیط آموزش��ی توصیف گردید. ش��رکت کنندگان معتقد 
بودند عامل عمده این برتری دادن ها، اس��اتید می باشند. در مطالعه 
مظلوم )1379( در بررس��ی ویژگي هاي یک اس��تاد خوب از دیدگاه 
دانش��جویان، مهم ترین ویژگي هاي یک اس��تاد خ��وب؛ احترام به 
دانش��جو، داشتن علم به موضوع تدریس، داشتن طرح درس، داشتن 
اعتقادات مذهبي و رعای��ت عدالت بود )19(. می توان نتیجه گرفت 
دانشجویان همواره خواستار رعایت عدالت از سوی استاد هستند و آن 

را مشخصه ی بارز یک استاد خوب قلمداد می کنند.
نصیري پور و همکاران )1387( عدالت را مبناي پایداري، حفظ تعادل 
و یک��ي از جنبه هاي اساس��ي در ارائه خدمات ذک��ر نمودند و رابطه 
ادراک از عدال��ت را بر رضایتمندی در س��ازمان ه��ای درمانی مورد 
بررس��ی قرار دادند. این بررس��ی بین ارائه دهنده و گیرنده ی خدمت 
در س��ازمان نش��ان داد که رابطه ی معني داری میان ادراک عدالت 
با رضایت ش��غلي کارکنان و رضایتمندي بیماران وجود دارد و آن را 
باعث بهره وری س��ازمان می دانستند )20(. این سوال پیش می آید 

که چنانچه در محیط های آموزشی که مشتریان آن دانشجویان می 
باش��ند درک بی عدالتی داشته باشند، دچار عدم رضایت خواهند شد 
و انگیزه آن ها از کس��ب علم کاهش می یابد. دانش��جویان در این 
مطالع��ه، تجربه ب��ی عدالتی را در محیط های آموزش��ی بالینی ذکر 
کردند که این امر می تواند از بر داشت آن ها از ارزشیابی استاد و یا 
تفاوت گذاشتن دانشجوها از جنبه ی رشته تحصیلی و یا مشخصات 
فردی باشد. دانش��جویی که حس وجود عدالت او در محیط آموزش 
صدمه دیده اس��ت، آیا می تواند رعای��ت عدالت را برای بیمار اعمال 
نماید؟ ضروری است اساتید و مربیان بالینی در برخورد با دانشجویان 
ب��ه این جنبه توجه نمایند و نحوه ی آموزش و ارزش��یابی خود را به 
گون��ه ای تنظیم نمایند که دانش��جویان رعایت عدالت را فرا بگیرند. 
یعقوبی و همکاران )1388( رابطه ي عدالت سازماني بارضایت شغلي 
وتعهد س��ازماني در کارکنان را مورد بررس��ی قرار دادند. بین عدالت 
س��ازماني و تعهد س��ازماني، همچنین بین عدالت سازماني و رضایت 
ش��غلي از لحاظ آماري ارتباط معني داری وجود داش��ت )22(. تعهد 
س��ازماني یک نگرش مهم س��ازماني اس��ت که در طول سال هاي 
گذش��ته موردعالقه بس��یاري از محققان رش��ته هاي رفتار سازماني 
و روانشناس��ي خصوصًا روانشناس��ي اجتماعي بوده است. تأثیر مثبت 
تعهد س��ازماني بر عملکرد س��ازمان ها در بسیاري از تحقیقات مورد 
تأیید قرار گرفته اس��ت. افرادي که داراي تعهد کمتري هستند خروج 
از کار در آن ها بیش��تر است )23( و غیبت از کار نیز در آن ها بیشتر 
اس��ت )24(. بنابراین با تاثیر عدالت بر تعهدمندی، دانش��جویان که 
در فرایند آموزش و در س��ازمان آموزش��ی نقش اساسی را در پیشبرد 
اهداف س��ازمان دارند، در ص��ورت ادراک کم از عدالت، تعهد خود را 
به عنوان یک دانشجو که نقش کسب علم و حرفه ای شدن را دارد، 
از دست خواهند داد. از جمله تجربیاتی که دانشجویان علوم پزشکی 
از بی عدالتی در محیط آموزش��ی داشتند؛ دیدن تفاوت رفتار با آن ها 
به علت رش��ته تحصیلی بوده است. همان طور که در مطالعه یعقوبی 
نش��ان داده ش��د ادراک عدالت با تعهدمندی ارتب��اط دارد )22( و از 
طرفی کم تعهدی علت غیبت و ترک کار اس��ت )23(. دانشجویان با 
دیدن ناعدالتی در محیط آموزش بخصوص ناعدالتی بین رش��ته ای، 
انگیزه خود را از دس��ت داده و تمایل به ترک رش��ته خواهند داشت. 
نگرش منفي افراد تیم پزش��کي به حرفه، نامناسب بودن محیط کار 
بالیني، وجود شکاف طبقاتي بین پزشکان و پرستاران از دالیل ترک 
رش��ته پرستاری از دیدگاه دانش��جویان پرستاری بوده است )25(. در 
ای��ن مطالعه نیز دانش��جویان اظهار داش��تند تجرب��ه ای از مورد بی 
عدالتی واقع ش��دن در محیط آموزشی بالینی به واسطه رفتار پرسنل 
و اس��اتید داشته اند و این را ناشی از تفاوت قائل شدن بین رشته ها 
می دانس��تند. جوادیان و همکاران )1382( در بررسی نحوه تدریس 
اساتید می نویسند اساتید باید تناسب علمي مطالب را با فراگیران در 
نظر داشته باشند )26(. دانش��جویان در تجربه ی عدالت در آموزش 
به نحوه تدریس استاد متناسب با زمینه دانشجو و یاد گیری او اشاره 
نمودند. بنابراین اساتید می بایست به فردیت دانشجویان در یادگیری 
توج��ه نموده و نحوه آموزش را به فراخور هر دانش��جو تغییر دهند تا 
دانش��جویان به سطح یادگیری برس��ند. ادهمی و همکاران )1381( 
در بررس��ی ارتباط امکانات آموزش��ي و نیروي انس��اني بخش هاي 
علوم پایه با پیشرفت تحصیلي دانشجویان پزشکي، رابطه مستقیمی 
بین تعداد و رتبه علمي مدرس��ین و پیشرفت تحصیلي دانشجویان با 
نمره های درون بخش��ی و علوم پایه همبستگی مثبتی وجود داشت 
)27 (. در مطالع��ه حاض��ر نیز دانش��جویان عدال��ت در آموزش را به 
نحوی تجرب��ه نموده بودند ک��ه کالس درس و نحوه آموزش برای 
آن ها یادگیری داش��ته باش��د. عس��کری )1384( در بررس��ی منابع 
افت انگیزش��ي دانش��جویان دانش��گاه از دیدگاه آنان، عدم رضایت 
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دانش��جویان از امکانات و س��طح آموزشي دانش��گاه به  طور یکسان 
در کل گروه ها، باعث صدمات انگیزش��ي چش��م گیر شده بود را ذکر 
نمود )28(. ابراهیمی قوام )1384( نقش انگیزش در یادگیري را مورد 
بررس��ی قرار داد. انگیزش هم هدف اس��ت و هم وس��یله، به عنوان 
هدف از دانش آموزان و دانش��جویان مي خواهیم نس��بت به موضوع 
ه��اي مختلف علمي و اجتماعي عالقه کس��ب کنند، از این رو، تمام 
برنامه هاي درس��ي که در آن ها فعالیت ه��اي حیطه عاطفي لحاظ 
شده اس��ت، داراي هدف انگیزشي هستند؛ به عنوان وسیله انگیزش 
مانن��د آمادگي ذهني یا رفتارهاي ورودي، یک پیش نیاز یادگیري به 
حس��اب مي آید و تاثیر آن بر یادگیري یکي از امور بدیهي است. اگر 
دانش��جویان عالقمند باشند )داراي انگیزش سطح باالیي باشند( هم 
به توضیحات معلم با دقت گوش خواهند داد، هم تکالیف درسي خود 
را با جدیت انجام خواهند داد و به دنبال کسب اطالعات بیشتري در 
زمینه مطالب درس��ي خواهند رفت )29(. بنابراین نیاز است مسئولین 
آموزش احس��اس بی عدالتی را در بین دانشجویان کاهش دهند، چرا 
ک��ه عدالت ارتب��اط تنگاتنگی با انگیزه دارد. در ی��ک مطالعه از دید 
دانش��جویان و مربی��ان از مربی ایده آل "توانمن��دي علمي و عملي، 
توانمندي مدیریت آموزشي و اخالق حسنه" از مهم ترین مشخصات 
بوده اس��ت. طیف وسیعي از عوامل بازدارنده یادگیري بالیني از جمله 
ناکافي بودن امکانات و فرسوده بودن مراکز آموزشي، حاکم بودن جو 
پزشک ساالري بر مراکز آموزشي، بي عالقگي دانشجویان پرستاري 
به رش��ته خود از مهم ترین این موارد بوده اند )30(. دانش��جویان در 
این مطالعه انتظار داشتند اس��تاد بدون توجه به کمبود های دانشجو 
برخورد یکس��ان و محترمانه ای را با آن ها داشته باشد. دادن جواب 
س��الم دانش��جو، اهمیت دادن به دانش��جوی ضعیف از نظر درسی 
و گذش��ت در مقابل رفتار نامناس��ب دانش��جو و دخالت ندادن رفتار 
دانش��جو در ارزش��یابی او از دیگر انتظارات دانشجویان از استاد بود. 
در مطالع��ه گل پرور و ن��ادی )1387( عدال��ت در ارزیابي معلمان با 
اس��ترس منفي دانش آموزان راهنمایی مرتبط بوده اس��ت )31(. در 
بررس��ی دیگری رابطه بین عدالت و بی عدالتی و اخالق تحصیلی با 
رفتارهای مدنی تحصیلی دانشجویان  معنی دار بود )6(. در دهه هاي 
اخیر توجه به عدالت در س��ازمان ها اهمیت بیش��تري یافته و عدالت 
توزیعي، رویه اي، مراوده اي و اطالعاتي مورد توجه اندیش��مندان در 
انواع س��ازمان ها قرار گرفته اس��ت )32(. عدالت توزیعي به عادالنه 
بودن پیامدها و نتایجي که دانش��جویان دریافت مي کنند اشاره مي 
کند. این نوع عدالت س��ازماني ریشه در نظریه برابري آدامز )1965( 
دارد )33(. دانش��جویان زمانی که احساس می کنند موفق نیستند و 
یادگیری برای عده ای از دانش��جویان اتفاق می افتد و این شیوه ی 
تدری��س، صالحیت حرفه ای،  موفقیت زندگ��ی کاری در آینده و یا 
ادام��ه تحصیل آن ه��ا را تضمین  نمی کند، احس��اس ناعدالتی می 
کردند. آن ها معتقد بودند که هیچ دانشجویی در هیج زمینه ای نباید  
برتری بر دانشجوی دیگر در محیط آموزشی داشته باشد. عدالت رویه 
اي یعني عدالت درک ش��ده از فرایندي که براي تعیین توزیع پاداش 
ها استفاده مي شود )33(. دانشجویان در این مطالعه ذکر نمودند نمره 
کارورزی آن ها با توجه به این که همه دانش��جویان در بالین از نظر 
عملکرد برابر هستند و یا حتی برخی کمتر، اما نحوه ارزشیابی اساتید 
در بالین ناعادالنه می باش��د و این جاست که دانشجویان ناعدالتی را 
در محیط آموزش تجربه می نمایند که با اجرای عدالت رویه ای می 
توان این مشکل را حل نمود )33و34و35(. دانشجویان اظهار داشتند 
برخی اوقات به دالیل خصوصیات ش��خصیتی، برخوردهای متفاوتی 
از مربیان و پرس��نل بیمارس��تان می بینند که این خود ناعدالتی می 
باش��د. یک نوع از عدالت، عدالت تعاملی است که از طریق ارتباطات 
درک می ش��ود )33(  و ش��امل روش��ی اس��ت که عدالت در محیط 

دانشگاه توسط مسئولین، کارکنان، اساتید، مربیان و پرسنل بهداشتی 
و درمانی برای دانش��جویان اجرا می شود. دانشجویان در این زمینه 

نیز  تجربه بی عدالتی را داشتند. 
در جمع بندی می توان گفت پیشرفت جامعه امروز ما منوط به تحقق 
عدالت آموزش��ي است. عدالت آموزش��ي مي تواند آموزش و پرورش 
م��ا را در همه ح��وزه ها دچار تحول کند و زمینه بروز اس��تعداد ها و 
توانمندي ها را در سطح کالن فراهم آورد. در این مطالعه عدالت به 
معنی دسترس��ی برابر و مس��اوی به همه ی امکانات آموزشی بدون 
در نظر گرفتن رش��ته تحصیلی، قومیت، جنس��یت، مذهب، فرهنگ، 
معدل، اخالق و رفتار دانش��جو، طرز لباس پوشیدن و نحوه آرایش و 
دیگر عوامل دموگرافیکی و عوامل ش��خصیتی  بوده است. به طوری 
ک��ه همه ی افراد در یک محیط از امکان��ات موجود مانند کتابخانه، 
اینترن��ت، کتاب های مرجع، بخش ها و بیمارس��تان های مختلف و 
غیره برخوردار شوند تا زمینه برای رشد و شکوفایی استعدادهای افراد 
فراهم ش��ود و افراد انگیزه ی کافی برای تالش و تکاپو در راس��تای 
رسیدن به هدف داشته باشند و بتوانند بعد از دانش آموختگی، کارایی 

و تبحر کافی در زمینه ی شغلی آینده ی خود داشته باشند. 

تشکر و قدردانی: نویسندگان این مقاله بر خود الزم می دانند تا 
از دانش��جویان ش��رکت کننده در این مطالعه که تجربیات خود را در 

اختیار ما قرار دادند، قدردانی نمایند.
حمایت مال�ی: این پژوهش بدون حمایت مالی نهاد خاصی انجام 

شده است.
تض�اد منافع: این پژوهش واجد کدهای رس��می تضاد منافع نمی 

باشد.
تایی�د قانون�ی: این پژوهش ب��ه تایید مرکز تحقیقات پرس��تاری 

دانشگاه علوم پزشکی گلستان رسیده است.
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