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 چكيده

آن  یبرا ییها و شاخصاند  قرار داده یمختلف مورد بررس یایرا از زوا "یآموزشعدالت " سندگانیاز نو کیهر ، یدر متون علممقدمه: 

 ها دگاهید یو بررس یمتون علم ینیهدف بازباین مطالعه با . ردیقرار گ قیدق یمورد موشکاف ها شاخص نیالزم است ا، لذا اند. نموده فیتعر
 انجام شد. یعال آموزشدر سطح  یآموزشدر مورد عدالت 

 نیبه هدف ا یابیدست یشود. برا می بندی طبقه یوهژصورت گرفت در زمره سنتز پ یمتون علم لیمطالعه که با تحل نیاها:  روش

 یحرکت به سو یاقدامات الزم برا، جمالت یکدگذار و بندی و با دسته محتوا لیو با روش تحل یفیپژوهش با استناد به مطالعات ک
 شده است. یمعرف یآموزشعدالت 

 یعال آموزشاقدامات قبل از ورود به  -1: دیگرد یمعرف ریز یدر سه دسته کل یآموزشعدالت  یحرکت به سو یاقدامات الزم برانتايج: 

 .اقدام مجزا( ریز 4 ی)هر کدام با معرفیاقدامات و مداخالت مل -3ای  همؤسساقدامات و مداخالت  -2 (نیادیاقدام بن ریز 5 ی)با معرف

و  هیالزم است که عالوه بر توجه به اقدامات اول، یعال آموزشات مؤسسو  ها به منظور تحقق عدالت در دانشگاهگيري:  نتيجه

 اقدامات شامل نیبرخوردار است. ا ییباال تیکه هر کدام از اهم ردیصورت پذ یآموزشتحقق عدالت  یبرا یلیاقدامات تکم ای، همؤسس
 نهیگردد تا زم یبین پیشبازار کار  یازهاین، مناسب یها استیتا با اتخاذ س ردیصورت پذ یدر سطح مل یستیاست که با یداتیتمه
 در جامعه فراهم گردد. دانش آموختگان یها مهارت کارگیری به
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 مقدمه
 یها از بحث، آموزشدر  تیفیدو گفتمان عدالت و ک

برنامه ، یگذار سیاست، است که در پژوهش یالملل نیب
 یجا  اما به، است وارد شده یریادگی  و  یاددهیو  یدرس

صورت  به رندیمورد توجه قرار گ میبه طور مستق آن که 
 دی. شاستا  مورد اشاره قرار گرفته یحیو تلو یضمن
مباحث  نیا نیارتباط ب رددا تیکه اهم یزیچ نیتر مهم

مانده است. کشورها از  یباق یاست که اغلب بدون بررس
 لئارزش قا "تیفیعدالت و ک" یجمله نروژ به شدت برا

 تیفیدر بروز مشکالت عدالت و ک رسد ی. به نظر مندهست
مورد قبول قرار  یاسیو س یاقتصاد تیماه، آموزشدر 
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 آموزش ندیبه عنوان صاحبان فرا زیلذا ما ن، است گرفته
 (.1)میمشکالت توجه داشته باش نیبه ا دیبا

را  یآموزشعدالت  سندگانیاز نو کیهر  یمتون علم در
آنچه در  اند. قرار داده یمختلف مورد بررس یایاز زوا

، است یعال آموزشبه  یابیدستی  مطرح است مقوله ابتدا
و  یاز کمک مال نانیاطم، ضیرفتن تبع نیاز ب نیهمچن

داوطلبان  هیکل رشیپذ یبرا یکاف یفراهم ساختن فضا
 نیهمچن، (2)دانند می فرصت یسه جزء برابر رامستعد 

امکانات ی  به همه یمساو یدسترس یعدالت به معن
 نهیباشد تا زم می ها بدون در نظر گرفتن تفاوت یآموزش

ی  زهیاستعدادها فراهم شود و افراد انگ ییرشد و شکوفا
تالش داشته باشند و بتوانند بعد از  یبرا یکاف

شغل خود داشته  یبرا یتبحر کاف، یالتحصیل فارغ
 یمورد موشکاف ها شاخص نیالزم است ا (. لذا3)باشند

 . ردیقرار گ قیدق
آن  یآموزشعدالت  یاصل یمعنا، یعال آموزشحوزه  در

عادالنه و  یبه صورت دیبا یعال آموزش"است که 
همه افراد  یدسترس یعنی ،منصفانه در دسترس باشد

 نیدر ا "گردند.مند  تا از آن بهره، یو توانمند علم مند عالقه
 یعلم ییعالقه و توانا، یآموزشکوتاه از عدالت  فیتعر

مانند تفاوت  ییها یژگیلذا و، گرفته است رقرا تأکیدمورد 
 تیقوم ایزبان ، مذهب، نژاد، شغل، یاقتصاد -یاجتماع

حضور  یها به عنوان مالک یو تیجنس ایفرد و  نیوالد
  (.4)شود نمی رفتهیپذ یعال آموزشدر 

 بعد انصاف نیدو بعد دارد: اول آموزشدر  عدالت
(Fairnessاست که اساس ) ًاین که از  نانیاطم یبه معناا

 یبرا، یتیقوم ای اقتصادی – یاجتماع تیوضع، جنس
( Inclusionبعد شمول ) نینکند. دوم جادیمانع ا آموزش

 یحداقل یاز کسب استانداردها نانیاطم یعنی، است
 اتیو عمل سدیبنو، بخواند بتواند یهر فرد الًمث، آموزش

به هم  اریدو بعد بس نیرا انجام دهد. ا یساده محاسبات
 school) "شکست در مدرسه"کنترل  است: دهیتن

failure یاجتماع تیمحروم"( که بر" (social 

deprivationیعنی ؛کمک کننده است، کند می ( غلبه 
 یها تیتواند باعث محروم می که لیتحص بازماندن از

 (.5)کنترل گردد یستیبا ،گردد یاجتماع

 یابیدر دست یعدالت یچون ب یبه موارد یآموزش عدالت
(access)، ( مشارکت و حضورparticipation) ،تیموفق 
(achievementو پ )یآموزش یها امدی (educational 

outcomesمنصفانه ) یریادگی طی( و محfair learning 

environment) ،یاجتماع-یاقتصاد یها نهیفارغ از زم ،
 فیکند. تعر می توجه، تیو جنس تیقوم، محل سکونت

عدالت "گسترده است و هم به  اریبس آموزشعدالت در 
( و هم به equity in opportunities) اه فرصتدر 

 equity in) "یآموزش یامدهایعدالت در پ"

educational outcome )(. 6)دارد تأکید 
 یها فرصتکه منجر به  ییها استیس کارگیری به صرف
سازد  می را برطرف ضیفقط تبع، گردد می یآموزشبرابر 

حضور طبقه  یکارآمد برا ییارائه الگوها یبه معناً و الزام
 استیس نی. بنابر استین یعال آموزشجامعه در  فیضع

 را موفق "یابیعدالت در دست" یبرا "فرصت برابر"
 "اه انتخاب" ندیفقط فرآ "فرصت برابر" استیدانند. س نمی
با همه منجر  کسانی. رفتار کند یم تیها را هدا دانشکده در

آن است  یبا همه به معن کسانیشود. رفتار  نمی به عدالت
حضور  یعال آموزشدر  فیاز طبقه ضع یتر کمکه تعداد 

تعداد  الًکه افراد متمول که معمو یحال در، خواهند داشت
مانند طبقه متوسط و  دارند یعال آموزشدر  یتر بیش

 منتفع یعال آموزشهمچنان از حضور در  ،کرده لیتحص
 جادیا یبرا یکه راه  "عیاقدام سر"شوند. لذا برنامه  می

، ها اقدام برنامه نیدر ا اند. نموده یدانند را معرف می عدالت
د که نکن می یرا معرف ییندهایو فرآ ها استیس

کند که  می کم برخوردار فراهم ادافر یبرا ییها فرصت
 (.7)دهند رییرا تغ یعال آموزشحضور خود در  یالگو

و  یمتون علم ینیبازب، این مطالعه پژوهشگران هدف
 آموزشدر  یآموزشدر مورد عدالت  ها دگاهید یبررس

مطالعه آن است که  نیاست. نکته برجسته در ا یعال
در متون  یآموزشاز عدالت  ییها به جنبهاً محققان صرف

که در زمره اقدامات قابل اجرا اند  توجه نموده یعلم
، یفرهنگ طیبه شرا توجهکه با  یاقداماتشود.  می محسوب

 تیقابل رانیا یعال آموزشحاکم بر  یاجتماع، یاقتصاد
 فهرست یاقدامات ریمس نیداشته باشد. از ا سازی ادهیپ

عدالت " یبه سو یاتیعمل یها گامتواند  می شود که می
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 باشد. "یآموزش
 

 ها روش
 Synthesis of) یمتون علم لیمطالعه که با تحل نیا

Quantitative Literatureدر  است ( صورت گرفته
 بندی ( طبقهSynthetic research) یزمره سنتز پژوه

پژوهش با استناد  نیبه هدف ا یابیدست یشود. برا می
متون و با  یمحتوا لیروش تحل و با یفیبه مطالعات ک

 یاقدامات الزم برا، ها آن بندی جمالت و دسته یکدگذار
 شده است.  یمعرف یآموزشعدالت  یحرکت به سو

 یمعتبر علم یها تیو سا ها گاهیپا یمنظور تمام نیا به
مانند:  2212-2212به زبان انگلیسی  یو داخل یالملل نیب

Eric ،PubMed ،Scopus ،Embase، British 

Education Index (BEI) ،Google scholar ،ISI 

Web of Science ،SID ،Magiran ،کتب افتنی یبرا ،
منتشر شده در  یعلم یها یسخنران، یآموزشمقاالت 

مورد جستجو قرار گرفت. از  یآموزش یها نسکنفرا
 ,Educational equity, Higher Educationکلمات 

Education ،financial ،support ،student. ، به ..
 یاستفاده شد. ابتدا با بررس یبیصورت مجزا و ترک

منبع  52تعداد، ها متن یاجمال یخالصه و بررس قیدق
با شمول  نیهمچن و یعلم دتری. منابع جددیانتخاب گرد

در انتخاب  یآموزشدر بحث عدالت  تر بیش ییمحتوا
در هر مقاله با دقت و  نیمنابع مد نظر بود. همچن

آمد در زمره  می که به نظر ییها طهیح ادیوسواس ز
، باشد یآموزشتحقق عدالت  یبرا "اقدامات الزم"

 یفیتعری  طهیح نی. انتخاب ادیمشخص گرد
(Definition Areas در )تکرار  نیتر بیشبر اساس  ابتدا

ی  همهی  چند بارهی  و در مرحله بعد با مطالعهای  واژه
 ای پذیری تأثیر نیتر بیشو براساس  تر بیشبا دقت ، منابع
 ،. به عالوهدیگرد لیتکم یکاربرد الًو کامگذاری  تأثیر

لذا  خاص مشخص شد. به صورت یدیکلمات کل

استخراج ، یانتخاب نمرور متو، اطالعات آوری جمع
 یکدگذار ای، کتابخانه یجستجو قیاطالعات از طر

ی  سازه ریز بندی جمالت و شبه جمالت و دسته
صورت  "یآموزشتحقق عدالت  یبرا اقدامات مرتبط"

 .رفتیپذ
 

 نتايج
اقدامات الزم برای ، ها و کدگذاری داده بندی با دسته

ی در سه دسته کلی زیر آموزشحرکت به سوی عدالت 
 گردد: می معرفی

 عالی آموزشاقدامات قبل از ورود به الف. 
 ای همؤسسقدامات و مداخالت اب. 
 قدامات و مداخالت ملیاج. 

کد  215کدهای اولیه برای تمامی موارد فوق تعداد 
بدست آمد؛ که به تفکیک برای اقدامات قبل از ورود به 

برای اقدامات و مداخالت ، کد 22عالی  آموزش
کد و برای اقدامات و مداخالت ملی تعداد  64ای  همؤسس

کد در جداول مخصوص درج گردید. شایان ذکر  61
حاوی اقداماتی ای  همؤسساست که اقدامات و مداخالت 

 عالی آموزشاست که مشمول فراگیر در حین گذراندن 
، اساتید، متوجه مدیران و رهبران تر بیشگردد و  می

شود تا به صورتی عادالنه در  می عالی آموزشکارکنان 
ی دانشجو را همراهی نمایند. اقدامات و آموزشمسیر 

متوجه  تر بیشمداخالت ملی مشتمل بر اقداماتی است که 
ی بین پیشاست مانند  ها ی و دولتآموزشان گذار سیاست

بازار کار و تعیین ظرفیت پذیرش در بازار کار که 
بایستی به صورتی روزآمد طراحی شده باشند تا 

انتخاب ، یریز برنامهفراگیران بر اساس آن بتوانند 
ی شغلی خود را در ها تحصیل و در نهایت جایگاه، رشته

نمونه جداول در  ی نمایند.بین پیشو گذاری  جامعه هدف
  (.1)جدولادامه آمده است
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 ها نمونه جدول کدگذاری داده :1جدول 

 
 

 
 

 عالی آموزشاقدامات قبل از ورود به  الف(
یی است که جهت شناسایی و ها این اقدامات شامل تالش

ان و آموز دانش) مند عالقهآماده نمودن همه افراد 
 عالی صورت آموزشبزرگساالن( برای حضور در 

با فرد در  مستقیمبطور ، پذیرد. برخی از این اقدامات می
ارتباط است و برخی با تقویت زمینه حضور فرد و رفع 

 عالی است.  آموزشمشوق حضور افراد در  ،موانع
 
و  آموزشمالی ورود به غیررفع موانع مالی و  -1

  تکمیل تحصیالت اولیه و ثانویه

ی ها هزینه تأمینتوانایی خانواده از لحاظ این که  رغم علی

ولی ، ین مانع برای ادامه تحصیل استتر مهم یآموزش
ی اول تحصیل و رفع ها سالدر  ها آموزشافزایش کیفیت 

ی خواهد آموزشزمینه ساز عدالت ، تمامی موانع تحصیلی
مهم است.  آموزشافزایش کیفیت  بود. در این مسیر

ان آموز دانشبا کیفیت باال به  آموزشتضمین ارائه 
ی ها مستعد ورود به دانشگاه و همچنین موفقیت در دوره

کند.  می به این افزایش کیفیت کمک( پیش دانشگاهی
تحصیلی مهم  مالیغیر انواع موانعهمچنین محدود نمودن 

فرهنگی و ، خانوادگی است. از بین بردن موانع
، مهاجران(، معلولین، ی جنسیتیها نابرابری)اجتماعی

مثل ای  همؤسسموانع ، موانع انگیزشی در محیط خانواده
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 ،ی شهری/روستاییها نابرابری، عدم تنوع در پذیرش
ی و آموزشمناسب برای اجرای عدالت  سازی باعث بستر

خواهد شد. همچنین ارائه   مند هدفی ها استراتژیاجرای 
از راه ، سهولت دریافت وام و ها ی مالی به خانوادهها کمک
برای رفع موانع مالی هستند که در میزان ، ها حل

است. در این مسیر باید  مؤثرعالی  آموزشدسترسی به 
دقت نمود که افزایش شهریه بدون حمایت مالی از 

ی ها دانشجویان ضعیف شایسته نیست و انواع حمایت
ی ها و دریافت کمک( پرداخت شهریه)مالی از دانشجویان 

ی جاری ها خوابگاه و هزینه، برای زندگی مالی دولتی
 (. 12تا8)تواند مفید باشد می وام و بورسیه، تحصیل

 
رصد دقیق افراد جامعه برای ورود به تحصیالت  -2

 ها دانشگاهی با توجه به تفاوت
کنترل دقیق افراد جامعه از طریق یک پایگاه اطالعاتی 

شده و تالش  ها عدالتی تواند منجر به شناخت بی می دقیق
ی ها شناسایی گروهبرای رفع آنها را میسر سازد. لذا 

که نیاز به توجه دارند بسیار مهم است.  متفاوت اجتماع
اشخاص در ، افراد با وضعیت اقتصادی اجتماعی پایین

، زنان، بومیان و مهاجرانغیر، معلول، روستاهای دور
افراد ، اقوام مختلف، دانشجویان خارجی با زبان متفاوت

اولین عضو دانشجوی ، بیکار، بیمار، با والدین کم سواد
باید ، کنند می کار زمان همانی که حتی دانشجوی خانواده و

 آموزشاختصاصی برای گذاری  شناسایی شوند. سیاست
تک تک افراد فوق مهم است. بنابر این یک پایگاه داده قوی 

دنبال  که در کنار پایش دانشجویان بتواند طبقات خاص را
  .(14و13و12و2)کند ضروری است

 
 کیفیت تحصیالت :ارتقای نوآوری در ارائه و  -3

ی ها نیاز، ی مختلفها ی گروهآموزشدر هر سیستم 
ی موفق باید آموزشی ها ی متفاوتی دارند و سیستمآموزش

ویی به آنها باشند. گ پاسخبا اتخاذ تمهیدات مختلف قادر به 
توسعه   ،ی جامع و جذابآموزشی ها طراحی خوب برنامه

مقطعی  آموزش، ی یادگیری متناسب با هر فردها روش
 Institutional) ای همؤسس  شبکه، تر تر و منعطف ارزان

networking) ،آموزشی جدید مثل ها گسترش کوریکولوم 

 به عالوهاست.  ها مجازی و از راه دور در زمره این سیاست
ایجاد فرصت جهش و ، برای همه تهدید آورغیرایجاد محیط 

ارتقای ارزیابی دقیق و ، یا شرکت در امتحان مجدد
ی و آموزشو طراحی جامع وسایل  ،ی یادگیریها محیط
دادن مجوز ورود بدون آزمون به دانشگاه ، یآموزشکمک 

ی ها ان نابرخوردار در زمره سیاستآموز دانشبرای برخی 
کیفیت تحصیالت کمک ارتقای ی است که به آموزشغیر

  (.16و15و11و2)کند می شایانی

 
 حمایت از تحصیالت تکمیلیجلب مشارکت جامعه برای  -4

ان در مورد ارزش آموز دانشی ها گاهی خانوادهآارتقای 
 value-added information about) آموزشافزوده 

schools) ،ی آموزشغیرتواند بسیاری از موانع  می نه تنها
را  ها تواند دیدگاه خانواده می را برطرف گرداند بلکه

تغییر دهد.  آموزشدر گذاری  نسبت به هزینه و سرمایه
نیز در سوق  آموزشبه متولیان امر دهی  همچنین گزارش

با  تر بیشارتباط است.  مؤثر آموزشدادن منابع به سمت 
ی موفق از ها والدین و بیان انتظاراتشان و معرفی نمونه

، ی برای افزایش اطالعات آنانآموزشی ها یگذار سرمایه
برای پس انداز  ها ممکن است منجر به تحریک خانواده

خود ویا قرض گرفتن ی  ها صرف دارایی، آموزشبرای 
اقدام نمایند. انتشار گزارش سالیانه  آموزشبرای 
ی در ایجاد حس مالکیت بر مؤثرتوانند نقش  می همؤسس

)از جمله والدین(  آموزشمدارس را به صاحبان فرآیند 
تواند از طریق سایت نیز  می ایفا نمایند. این گزارشات

  (.17و15و2و4)نتشار یابدا
 
 ارائه مشاوره تحصیلی -5

هدایت شغلی در سطح مدارس ابزاری است که مزایای 
  زیر را در بر دارد:

از فراگیران کم  تر بیشموجب شناسایی و حمایت  -
 گردد. می برخوردار

ی ها ی متناسب با فرهنگآموزشارائه انواع برنامه  -
 کند. می پذیر خاص را امکان

عالی  آموزشی ورود به ها ی پذیرش و فرآیندها معیار -
  سازد. می را متنوع
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مراکز یادگیری ایجاد گسترش یادگیری از راه دور و  -
دسترسی به ( regional learning center’s) محلی

 گرداند. می عالی در مناطق دور افتاده را میسر آموزش

عالی را  آموزشات مؤسسروند انتقال بین انواع  -
 دهد. می افزایش

عالی به منظور  آموزشات مؤسسیی برای ها مشوق -
 (.12و18)آورد می افراد را فراهم تر بیشجلب مشارکت 

 
 ه ایمؤسسب( اقدامات و مداخالت 

 آموزشاین اقدامات که پس از ورود و حضور فرد در 
منجر به اً عمدت ،پذیر می ات صورتمؤسساز سوی ، عالی

 گردد:  می عالی آموزشنگهداشت و حفظ دانشجویان در 
 یآموزشپایش و کنترل تحقق همه جانبه عدالت  -1

بایستی با ، ی خاصها برای حفظ عدالت نسبت به گروه
ی نسبت آموزشاستفاده از افراد خبره و آگاه به مسائل 

ی اهتمام ورزید. آموزشی ها به پایش و کنترل محیط
فرآیند یاددهی و یادگیری و ، آموزشاعمال تغییرات در 

ی نیازمند رهبران آموزشی ها ارائه خدمت و پایش سیستم
ی ها ی است. تدوین سیستمآموزشو افراد خبره 

ی ها کمک،  معیارها و فرایندهای پذیرش ویژه، ای سهمیه
ات مانند مؤسساشکال جدید  تأسیسو  مالی خاص

 طریق این افراد خبره صورتاز  ی خصوصیها دانشگاه
  .(22)پذیرد می

 حمایت مالی از دانشجویان نیازمند -2
ی مبتنی بر ها گرانتی مالی انواع متعددی دارد. ها حمایت

، ها انواع وام،  با پشتوانه مالیاتی آموزش، نیاز
ی ها حمایت، عالی رایگان آموزش، سوبسیدهای دولتی

کنند تنها بخشی  می مالی از افرادی که همراه تحصیل کار
توانند با  می ها هستند. همچنین دولت ها از این حمایت

و  تأمینات مانند مؤسسی مالی به ها اعطای انواع کمک
باعث شوند که  تخصیص مالی مبتنی بر عملکرد

ی را تصویب تر کمات اخذ شهریه مؤسس
 (.21و13و2و4)نمایند

 آموزشاعمال اصالحات در کیفیت فرآیند  -3
ی الزم و ها آموزشبا ارائه  ها کوریکولومتوسعه 

ی عادالنه و آموزشی ارزشیابی ها سیستمگذاری  پایه

با یستی مد نظر قرار  آموزشهمچنین کنترل مداوم کیفیت 
، از راه دور آموزشی متنوع مانند ها آموزشارائه گیرد. 
ارتقای ، بزرگساالن به روز شده آموزشی ها روش

باعث   الزم نیروی کار آتی یها آموزشبرای  کوریکولوم
شود. توجه به سیستم  می "عدالت در پیامد"ارتقای 

ی ها ی دانشجویان و انتشار معیارآموزشارزشیابی 
یی است که برای رفتار عادالنه با ها ارزشیابی از روش

ات استاندارد مؤسس تأسیستوان استفاده نمود.  می افراد
برقراری سیستم جامع بیمه کیفیت مفید 

  .(24تا22و22و17و12و2)است
 متناسب با نیاز هر فرد آموزش -4

یی با ها تمهید دوره، ی کوتاه مدتآموزشی ها ارائه دوره
ی آموزشی ها و یا دوره پذیر ی انعطافآموزشساعات 

العمر رسمی و غیررسمی برای  یادگیری مادام، شبانه
مفید است. نوع  مقطعی آموزشی ها طرح، بزرگساالن

ی مهارتی فرد در ارتباط باشد ها با نیازاً باید قوی آموزش
 (. 25)تواند در محیط شغلی انجام گردد می ها آموزشحتی 

 

 ج( اقدامات و مداخالت ملی
ی ها عدالت در محیط سازی به منظور پیاده ها دولت

یی را طراحی و اجرا نمایند که ها ی باید سیاستآموزش
اجتماعی و  -اقتصادیآحاد جامعه بدون توجه به جایگاه 

ی خود در مسیر ها فرهنگی خود بتوانند منطبق با نیاز
گذاری  تأثیرتواند شامل  می تعالی گام بردارند. این اقدامات

مستقیم بر صاحبان فرآیند مانند دانشجویان و خانواده 
ات مؤسسمستقیم بر تصمیمات مدیران غیرآنان و یا 

انتفاعی غیرخصوصی و ی  ها سازمانی و سایر آموزش
 گذار است: تأثیری زیر ها با روش ها باشد. حضور دولت

 و تخصیص مالی مناسب تأمیناستقرار نظام  -1
و تخصیص مالی  تأمینتنظیم و استقرار یک نظام ، طراحی

عالی  آموزشمناسب و قابل انعطاف از ضروریات یک نظام 
و  ذخیره، باشد. این نظام شامل تعیین منابع مالی می عادالنه

ی ها تدوین سیاستبا  خرید مواد و خدمات مورد نیاز است.
ی نوینی را ها باید سیاست ها دولت، مالی مناسبغیرمالی و 

نماید. گذاری  ی مالی متفاوتی را پایهها وضع کنند که مشوق
ی ها گرنت، دولتیی ها یارانهو  ها دسترسی یکسان به مالیات
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 تأمینی ها تغییر فرمول، عالی رایگان آموزش، (مبتنی بر نیاز
ی ها اتخاذ سیاست، تخصیص مالی نشاندار، و تخصیص مالی

 ی اعتباری دانشجوییها وام، اه نکااز طریق ب وام دانشجویی
ی فوق ها دقت مورد بررسی قرار گیرد. انواع سیاسته باید ب

با سایر  راستا همیکپارچه و  به صورتدر صورتی که 
خواهد بود. لذا  مؤثری حاکمیتی حرکت نمایند ها بخش

 مؤثربسیار  یکپارچگی وسیع درون حاکمیتی
 .(27و26و23و14و11و12و8و4)تاس

 Managed) تضمین یک بازار رقابتی مدیریت شده -2

competitive market)  عالی آموزشدر 
ات مؤسسبر  ها اعمال نقش حاکمیتی و نظارتی دولت

تواند رقابتی سازنده  می عالی دولتی و خصوصی آموزش
ی به دانشجویان آموزشات در ارائه خدمات مؤسسرا بین 

ی آموزشو استقالل سیستم   ایجاد نماید. لذا تمرکز زدایی
تواند  می ی محلیآموزشاز دولت مرکزی و وجود مراکز 

در سیستم گردد و  پذیری باعث افزایش نوآوری و انعطاف
یش رقابت میان اتکاء به بودجه را کاهش دهد و با افزا

تواند  می ات مستقل(مؤسسات دولتی و تشویق مؤسس
 به دولت مهلت این کاررا تشویق نماید.  افزایش کارآمدی

ی را برای اجرای تر بیشدهد تا شرایط حمایتی  می
در این مسیر نظارت بر  خود فراهم کند.ی  ها سیاست
ات بسیار مهم مؤسسی و اعتبار سنجی آموزشی ها فعالیت

 (. 23و17و15و13و11و88)است
 Workforce) ی نیروی کارریز برنامهاستقرار نظام  -3

planning (WFP)) 
فرآیندی مداوم است که برای ، ی نیروی کارریز برنامه

 با نیروی کار انجام ها نمودن نیازها و اولویت راستا هم
ی نیاز بین پیشبایستی بتوانند بر اساس  ها گردد. دولت می

بازار کار آینده و با تخصیص منابع مالی کافی و 
برای تربیت نیروی  آموزشتولیت بخش ، مند هدف

ه گیرند. به عهدتخصصی ماهر و نیمه ماهر کشور را 
ی دولتی را تنظیم و ها سیاست ی نیاز بازار کاربین پیش

مورد  برای طرح توسعه ملیای  سپس به عنوان پایه
سندی که چارچوب پنج ساله ، گیرد می استناد قرار

تواند از  می آورد. دولت همچنین می را فراهم آموزش
شعبه دانشگاهی  تأسیسی خارجی برای ها دانشگاه

 (.22و28و13و12) ددعوت کن
 ی دولتی و خصوصیها حمایت از مشارکت سازنده بخش -4

تغییر استراتژی از ، عالی کشور آموزشبرای توسعه 
ی دولتی ها همچنین مشارکت بخشدولتی به خصوصی و 

نیز  (Private public partnership (PPP)) و خصوصی
به منظور  ها در برخی کشوربایستی مدنظر قرار گیرد. 

عالی اتکاء دولت به منابع  آموزشافزایش دسترسی به 
مالی و غیرمالی بخش خصوصی و حمایت از آنها 

خاص ی ها محل –پذیرد. همچنین برخی رشته  می صورت
ی ارتباطی بین ها اتصال کانال گیرد. می مورد حمایت قرار

برای تحقیق و نوآوری با  ها عالی و سایر بخش آموزش
عالی باید  آموزشباید افزایش یابد. ، هدف اشاعه دانش

ی همکاری ها ی صنعت با انجام پروژهها نسبت به نیاز
و باشد و قرار دادهای کوچک و گ پاسخ، قابل انعطاف

ی فنی در نظر گرفته شود. ها از همه بخشمتوسط 
ی عملکردی هستند ها در زمره گرنت ی تحقیقاتیها گرنت

 .(32و28و23و12ات پرداخت گردد)مؤسستواند به  می که
 

 بحث
 دستیابی برای مشترک یها مؤلفه ینتر مهم پژوهش این در

 شده اشاره آنها به تحقیقات اکثر در که یآموزش عدالت
 شده ارائه بندی دسته. گرفت قرار کنکاش مورد دقت به است

اقدامات قبل از ورود به آموزش  -1شامل:  پژوهش این در
اقدامات و  -3ای  اقدامات و مداخالت مؤسسه -2  یعال

 مؤثر اقدامات که ماند می راهی نقشه منزله به،  یمداخالت مل
 عبارت به نماید؛ میدهی  آدرس را یآموزش عدالت سوی به

 دارد اهمیت جهت آن آن از وهش و نتایجژاین پمزیت  دیگر
 که جایگاهی هر در یآموزش رهبران و مدیران از یک هر که

 به خود اختیارات و امکانات با مطابق توانند می دارند قرار
 عدالت سمت به را یشانها گام که نمایند یریز برنامهای  گونه

 . نمایند استوار یآموزش
 ملی قوانین توجه کانون در همواره یآموزش عدالت

 دانیم می آن که بر عالوه. دارد قرار کشورها یآموزش
 ییها شکاف همواره یآموزش عدالت به رسیدن برای

 که باشیم داشته توجه باید نیز نکته این به، دارد وجود
 کوتاهی زمانی بازه در یآموزش مراکز مدیران و رهبران
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 پیامدهای تا شوند متحمل را مضاعفی فشارهای بایستی
 این در. دهند کاهش را آموزش عدالتی بی از ناشی

 که رود می انتظار یآموزش مراکز از وضعیت
 به دستیابی عدم که نمایند اتخاذ را ییها سیاست
 (.31)دهند کاهش را عدالت راه در ها موفقیت

 و آموزش کیفیت، آموزش به دستیابی همچون عباراتی
 لحاظ از آموزش کنند می بیان یادگیری محیط به توجه

 یافته توسعه که است توجه موردای  جامعه در فرهنگی
 در، لذا .(32)باشد یافته سازش آنها یها نیاز با و باشد

 به توجه بر عالوه یآموزش انگذار سیاست نیز ما کشور
 عدالت به رسیدن برای کهای  همؤسس و اولیه اقدامات
 برخی که نمایند توجه بایستی نمایند می اتخاذ یآموزش
 اهمیت از یآموزش عدالت تحقق برای تکمیلی اقدامات

 که است تمهیداتی شامل که است برخوردار باالیی
 . پذیرد صورت ملی سطح در بایستی

 

 گيري نتيجه
کند که  می این مطالعه به این نکته مهم اشاره

ی عالوه بر اهتمام بر فراهم آوری آموزش انگذار سیاست
ان و آموز دانشمناسب برای فراگیران )ی آموزشمحیط 

ی ریز برنامهروزآمد ای  به گونه یستیبا، دانش جویان(
 کار بازار یازهاین، مناسب یها استیس اتخاذ بانمایند تا 

 شده آموخته یها مهارت کارگیری به نهیزم و یبین پیش را
 . گردانند فراهم را جامعه در نالتحصیال فارغ توسط

 سمت به یآت یها پژوهش نهیزم پژوهش نیا جینتا
 آورده فراهم را کشور در یآموزش عدالت شدن یاتیعمل

یی ها تواند زمینه ساز انجام پژوهش می سواالت زیر .است
 عالی باشد:  آموزشدر موضوعات اولویت دار در 

  سال اینده در بازار کار بوجود  22چه تغییراتی در
توسط هر یک از ی شغلی آینده ها خواهد آمد؟ طراحی نیاز

پزشکی و علوم  آموزشدرمان و ، ی بهداشتها وزارتخانه
 و تحقیقات قابل پیگیری است.

 توان همکاری بخش خصوصی و  می ییها به چه شیوه
 و ایجاد شغل در فراگیران را افزایش داد؟  آموزشدولتی برای 

 منابع مالی پایدار در  تأمینتوان برای  می چگونه
 ی نمود؟ریز برنامهعالی  آموزش

 قدرداني

نامه دکترای مصوب دانشکده  این مطالعه حاصل پایان
 22451با شماره ثبت علوم پزشکی  آموزشمدیریت و 
 آموزش و مدیریت دانشکده در که همکارانی است. لذا از

 شهید پزشکی علوم وابسته به دانشگاه علوم پزشکی
 مشترک جلسات برگزاری و هماهنگی انجام در بهشتی

 .شود می قدردانی، نمودند مشارکت نویسندگان بین
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Abstract 

 
Introduction: In the scientific literature, each author has considered "educational equity” from a different 

perspective and some of its specifications and indices. These indices need to be carefully examined. In this 

study, the initial aim was to review scientific texts and different perspectives on "educational equity" in 

higher education to facilitate prioritize measures that enable taking operational steps toward "educational 

equity." 

Methods: This study was conducted through Synthesis of Quantitative Literature (classified as a synthesis 

research). Therefore, based on the gathered scientific literature, necessary activities for reaching 

“educational equity” were introduced using the content analysis method and extracting, coding, and 

categorizing the items. 

Results: The required steps for moving towards “educational equity” were categorized as follows: Steps 

before entering higher education (including 5 basic subsets), institutional actions and interventions (four 

subsets), and national actions and interventions (four subsets). 

Conclusion: In order to achieve equity in higher education, while considering the initial and institutional 

measures, additional measures need to be taken to achieve "educational equity". These include measures 

that should be considered at the national level to anticipate the needs of the "labor market" by adopting 

appropriate policies, so that graduates can apply their skills in the community. 

 

Keywords: Educational equity, Higher Education, Education, Synthetic Research. 
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