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Abstract 
The purpose of this study was to present a qualitative model for the development of 

educational justice in the field of sport science, which was presented in the case of Jahrom 

University. In this qualitative study, the grounded theory was used to analyze the data. By 

reviewing the background and theoretical foundations, the elementary list was formulated 

as interview questions and primary tool for collecting data and interviewing guide. Then, 

three sessions with 20 undergraduate and postgraduate students in the field of sport 

sciences were held as the focal points of the university. It was tried to consider good, 

moderate, and weak students in the selection of the sample of equal participation. 

Moreover, 12 semi-structured interviews were conducted with the faculty members and 

educational justice elite at Jahrom University until data saturation, meaning that the data 

was the same as previous data. In the analysis of the data, after the open and axial coding 

processes, and based on the analysis of the obtained factors, the coding process was 

performed. The final pattern of research was formed according to the results of two general 

dimensions including educational injustice platforms and educational justice strategies. 

General concepts gained from injustice platforms included facilities, educational 

resources, academic discrimination, laws, personal characteristics, professors, content and 

geographic location as well as educational justice strategies were transparency, 

development of evaluations, training and local development and interaction.  
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Extended Abstract  

Background and purpose  
Historical evolution shows that justice as a kind of value has been a reflection of 

the desirable situation of societies, and the way in which this favorable situation 

has been shaped the basis for the formation of various institutions, relationships, 

structures and interactive system among human beings (1). Kinloch and Dixon 

(2018) argue that justice in schools and universities is a factor in social justice, 

and that equal opportunity in education is the foundation of equal opportunity in 

society (2). Equal opportunity means preventing, eliminating or reducing 

discrimination between individuals in terms of gender, race, physical status, age, 

language and social class (3). Eldridge (2012) believes that educational justice can 

lead to a higher level of learner performance that has individual differences in 

various areas (4). The purpose of this study was to present a qualitative model for 

the development of educational justice in the field of sport science, which was 

presented in the case of Jahrom University 

 

Materials and method 
In this qualitative study, the grounded theory was used in data analysis. In this 

research, firstly, through the study of the background and library method, the 

inferential index of injustice components was identified. The preliminary list was 

compiled as interview questions and primary tool for collecting data and 

interviewing guide. Next, three sessions with 21 undergraduate and postgraduate 

students in the field of sport sciences were held as the focus group of the 

university. Moreover, 12 semi-structured interviews were conducted with faculty 

members and educational justice elite at Jahrom University. Theoretical sampling 

was a non-random sampling method in this qualitative study. It should be noted 

that the interviews were continued until theoretical saturation as well as targeting 

individuals through purposive method sampling, each interview lasted from 45 to 

60 minutes, and all interviews were taken into account. Browsing notes, and 

related non-relevant content and related content were added to analyze sentences 

several times. In order to increase the transferability and proportionality of the 

data, the entire research process and the work done on the study path were written, 

and in order to increase the consistency of the findings, the extracted materials 

were made available to qualified experts in the field of qualitative research with a 

high agreement among the obtained results. In addition, the researchers tried to 

not interfere with their assumptions as far as possible in the process of data 

collection and analysis to verify. After the interview, the analysis of the findings 

was done using the field-centered approach, and the data from the interviews were 

coded and classified in the same conceptual groups, then were analyzed 

qualitatively. The coding in this research was performed openly, axially and 
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selectively, and after the open and axial coding processes, the conceptual model 

of the research was developed based on the selective coding process. 
 

Findings 
In the first part of the research, the systematic process was designed to categorize 

the data obtained from the research, including open, axial and selective coding. In 

open coding, the researchers extracted symbols without any restrictions and only 

based on similar meanings and identical signs. At this stage of the research, the 

researchers tried to create early signs through continuously reviewing the data. In 

the next step called axial coding, the process of categorizing the concepts took the 

form of excerpts. Otherwise, at this stage, the codes which were semantically 

interrelated were the categories and components to form the important encoding 

axes of the educational injustice platforms and educational justice strategies. 

General concepts derived from inequities included facilities, educational 

resources, academic discrimination, laws, personal characteristics, professors, 

content and geographic location as well as the educational justice strategies 

consisted of transparency, development of evaluations, training, local 

development and interaction. The component of the facilities included three 

categories of infrastructure, welfare and information technology. The next 

component was the educational and educational resources purified in two graduate 

and postgraduate degrees. Additionally, the learning component of the 

educational excellence was identified as being classified internally and externally. 

Individual features also included personal history and student families. The 

content component of the curriculum was another component of the educational 

inequities in the field of sport science, which comprised two categories of ministry 

and inter-disciplinary authority. Other identified components of the educational 

justice were geographic location, and the next component of the faculty that was 

highly evaluated encompassed five categories of discrimination, academic ethics, 

supervision, evaluation and management of the class. As mentioned, another 

focus of data coding was on strategies for the establishment and development of 

educational justice in the field of sport science at Jahrom University. One of the 

important components of the Education Justice Development Strategy was 

identified as the component of transparency, including two categories of 

evaluation and selection. Furthermore, the component of training was classified 

into two categories of test and syllabus in sport science. Finally, the third strategy 

was interaction, which could be emphasized in the two fields of in- and out-of-

university. Among other strategies for the development of justice, one could point 

out that in the two areas of evaluation of professors and students, the development 

of justice in the field of sports science could help. Finally, the latest strategy was 

local development identified in two categories of academic and native 

development. 
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Discussion and Conclusion:  
In the context of opportunities, the discrimination or gender, ethnicity, and quota 

fraud in various stages of education such as passing the entrance exam or end-of-

term course evaluations of each semester deprive students of chances for success 

according to the interviewees. It seems that the Department of Sport Sciences can 

introduce the students to lawful lawsuits, lectures or pamphlets for the 

introductory celebration of the new students. However, each university in terms 

of its cultural, social and economic components and educational background can 

take the measures to reduce educational inequities. Probably, the newly 

established universities in this process can, in some aspects, take the best step 

more precisely to eradicate injustice. The Jahrom University as the second 

university in Fars province of Iran can easily implement many educational and 

evaluation strategies that expressed in development model of educational justice 

in the field of sport sciences with the provided mechanisms.  
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 مقالة پژوهشی

موردی  ۀ)مطالع الگوی توسعه عدالت آموزشی در رشته علوم ورزشی

 1دانشگاه جهرم(
 

 2محمد صادق افروزه، 1حمید رضا صفری جعفرلو

 

 شگاه جهرم، جهرم، ایران.ناستادیارمدیریت ورزشی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دا. 1

 مسئول(نویسندۀ استادیارمدیریت ورزشی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه جهرم، جهرم، ایران ). 2
 

20/03/1398تاريخ پذيرش:               05/05/1398تاريخ دريافت:   
 

  چکیده

 و به صورته الگوی کیفی برای توسعه عدالت آموزشی در رشته علوم ورزشی بود ئهدف تحقیق حاضر ارا

 از و پژوهش حاضر يک پژوهش کیفی استگرديد.  ارائهموردی در مورد رشته علوم ورزشی دانشگاه جهرم 

مرور  با. استها بهره گرفته در تحلیل داده رهیافت سیستماتیک گرندد تئوری از تحقیق، اجرای نظر روش

. ديگرد نيتدو ها،داده آوریجمع اولیة ابزار به عنوان سواالتاز  مقدماتی فهرست ،ینظر یو مبان نهیشیپ

نفر از دانشجويان کارشناسی و تحصیالت تکمیلی رشته علوم ورزشی به عنوان گروه  21سپس سه جلسه با 

نفر( دانشجويان  7های کانونی دانشگاه برگزار گرديد. سعی شد در انتخاب نمونه رعايت سهم مساوی )حدود

نخبگان عدالت آموزشی در  مصاحبه با اساتید گروه و 12خوب، متوسط و ضعیف مد نظر قرار گیرد. همچنین 

ها به اشباع نظری رسید و به عبارتی داده ها، تکرار داده های قبلی داده اين کهدانشگاه جهرم صورت گرفت تا 

عوامل به دست آمده،  لیبا استناد به تحل ی ومحور وباز  یکدگذار نديفرآ بودند. در تحلیل داده ها پس از

تايج در دو بعد کلی بسترهای بی عدالتی آموزشی و راهبردهای عدالت ن شد. ی انجامانتخاب یکدگذار نديفرآ

های بی عدالتی شامل امکانات، آمده در بستر به دستآموزشی، الگوی نهايی تحقیق را شکل داد. مفاهیم کلی 

های فردی، اساتید، محتوای درسی و مکان جفرافیايی است منابع آموزشی، تبعیض تحصیلی، قوانین، ويژگی

. به هر راهبردهای عدالت آموزشی شامل شفافیت، توسعه ارزيابی ها، آموزش، توسعه محلی و تعامل استو 

حال پیشنهاد می شود تعامالت در سطح فراسازمانی و ارتقای آموزش و ارزيابی در بخش سازمانی در جهت 

 دانشگاه قرار گیرد.  تأکیدکاهش بی عدالتی آموزشی مورد 

 

 آموزشی، مديريت آموزشی، علوم ورزشی عدالت کلیدی:واژگان
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 مقدمه
ترین مفاهیمی است که در مورد چیستی آن بسیار بحث شده است،  مفهوم عدالت، یکی از اساسی

و از این رو جزو همیشگی دغدغه های انسان ها در  شده وجود ندارد ولی اجماعی بر مباحث طرح

 آن قدیم معنی در تدالتمام قرون بوده و در اعصار مختلف، معنای مختلفی را در بر داشته است. ع

ه استحقاق آن را دارد؛ یعنی با برابرها برابر و با نابرابرها نابرابر ک است کسی به چیز هر دادن معادل

 برخی در جامعه های انانس شناختن برابر بر مبتنی که عدالت آنمروزی ا و در معنی می کند برخورد

 ،ییفنا ؛1993،یمطهر) داندیمحقوق برای تمامی افراد جامعه  قاحقا را عدالت است خاص حقوق از

عنوان نوعی ارزش، بازتاب وضعیت مطلوب  دهد که عدالت بهسیر تطور تاریخی نشان می (.1995

چگونگی ترسیم این وضع مطلوب، مبنای شکل گیری نهادها، روابط، ساختارها و و  جوامع بوده است

یکی از (. 2017ت )دانایی فرد و تراب زاده جهرمی، ده اسشنظام تعاملی مختلفی در بین افراد بشر 

حوزهای اجتماعی عمل عدالت، حوزه تعلیم و تربیت است که به نحو مستقیم در وضعیت نهایی توزیع 

ها را نیز متأثر ناگذارد و از سویی رشد فردی انسو قدرت در جامعه تأثیر می هافرصت، اهمندی بهره

یکـسان بـرای  هـایفرصـتتـأمین در این حوزه تحقق عدالت اجتمـاعی  از ابعادسازد. میاز خود 

دسترسی عموم افراد جامعه به آموزش است و همة آحاد انـسانی حـق دارنـد از آموزش و پرورش 

یکسان برخوردار گردند. بر همین مبنا کشورها به خصوص کشورهای در حال توسعه در صدد ایجاد 

 1مک لوید(. 2014، شیرکرمی و بختیارپور) ی برابر دسترسی همگـان بـه آموزش هستندهافرصت

( از 2002) 5( و بوگوتچ2004) 4(، مارشال2007) 3(، بریگهوس2018) 2(، کینلود و دایکسون2018)

ها را ، عامل عدالت اجتماعی بیان می کنند تحقیقاتی بودند که عدالت آموزشی در مدارس و دانشگاه

ر از فرصت برابر منظوو فرصت برابر در آموزش را زمینه ساز فرصت برابر در جامعه دانسته اند. 

جلوگیری، حذف یا کاهش تبعیض بین افراد از لحاظ جنسیت، نژاد، وضـعیت جـسمانی، سـنی، 

در بعد کالن نوعی نگاه  هافرصتبرابری  (.2001 ،6اندلی و بوت ت،یبن) استزبـانی، طبقـة اجتماعی 

انسان گرایانه و عدالت خواهانه را با خود به همراه دارد که غالباً به عنـوان یـک شاخص جامعة توسعه 

و عدالت آموزشی ابزار و سازوکاری  هافرصتشود. اما در بعـد خـرد برابـری یافته در نظر گرفته می

پرورش قابلیت را برای همه به طور مـساوی های خالق و امکان است که موجب شکوفا شدن اندیشه
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5. Bogotch 

6. Bennett, Both and Yeandle 
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 ایجـاد عدالت آموزشی عبـارت اسـت از(. از طرفی 2003و دهقان،  یمحمد) کنـدتـأمین مـی

تحقیقاتی اشتغال  های آموزشی وبـه فعالیت که طـرفین یـادگیری بـرای برابـر هـایفرصت و امکانـات

 مختلف های در حوزه های فردیبـه تفاوت فراگیـران بـا توجـه عملکرد بهبود دارند. عدالت آموزشی به

در نظر گرفته شده این عدالت راهکاری متنوعی برای توسعه (. 3200، 1د )دوالنمیشو آموزشی منجر

( نشان دادند برای ایجاد عدالت در محیط های آموزشی 2017) 2نتایج ایشیمارو و تاکاهاشیاست؛ 

ه و یاددهنده و یا والدین و معلمان در تدوین منشور عدالت آموزشی با می توان به مشارکت یادگیرند

( بیان می کند در آموزش عمومی نیاز به یک 2014) 3وارن توجه به منابع فرهنگی محلی تکیه کرد.

جنبش عدالت آموزشی وجود دارد تا کودکان در هر سنی، نژادی و سطح اقتصادی بتوانند به تحصیل 

( 2008) 4مریعدالت آموزشی یکی از پرچالش ترین مباحث در آموزش است. بته عمومی بپردازند. ال

اعتقاد دارد عدم رعایت عدالت آموزشی می تواند بسیاری از کودکان با استعداد را از ادامه مسیر در 

ایجاد محیط یادگیری بدون استرس، رساندن دانشجویان به رشد و راه موفقیت، نامید و دلسرد کند. 

اجرای یکسان قوانین و مقررات آموزشی برای همه افراد و فراهم نمودن زمینه های رسیدن  بالندگی،

(. البته 2011)ثناگو و همکاران، استبه مهارت و آمادگی برای بازار کار از مقوله های عدالت آموزشی 

را با توجه به  یعدالت آموزش از اصول یاریبس( اشاره کرده است باید گفت که 2017) 5چنانچه دام

 یاصول نیچنکه  کنندیمشخص م عیتوز یها و استانداردهایخروج ،یآموزش یهایورود نیرابطه ب

دهد در کشورهای گوناگون این رویکرد نشان می .وابسته است سیستم آموزشی و فلسفه دگاهیبه د

 یطرفداران حقوق مدن گذاران واستیستواند متنوع باشد چنانچه ها به آموزش میها و الویتدیدگاه

در مورد رقابت  یدر مدارس را از لحاظ نگران ینژاد یها ینابرابر یمتحده اغلب منافع منف االتیدر ا

( بیان می 2017چناچه لوین ) (2017 ،6لوری)ت دهندیدر سطح کشور نشان م ندهیجهان آ یاقتصاد

شود که سیاست چشمگیری در آینده میکند سرمایه گذاری در عدالت آموزشی باعث نتایج اقتصادی 

 گذاران باید به آن توجه نمایند.

 فرایندهای و هاداده درون طریق از که شودمیزمانی محقق  عدالت در محیط آموزشی برای دانشجویان

ف غایی که اهداف علمی و هد همان یا پیامدها به باشند قادر دانشجویان ی،ی در محیط آموزشجار

( برخی 2018) 7همچنین جویس و کارترایت. یابند ت، اجتماعی است، دساخالقیآموزشی، اعتقادی، 
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ترین استاندارها را برای عدالت آموزشی شامل بی عدالتی در امتحانات، فضای اموزشی، انگیزش، از مهم

 هایی عدالتی بی اییعریف عدالت، شناسیکی از راه های تمعلم و تجهیزات مناسب می دانند. در واقع 

 از ناشی دیگری و یزشآمو سیستم اعمال و اختاری از سناش یکی مشهود، عدالتی بی منبع و دو است

 عدالت ابهعدالت در آموزش مش توسعه .است جویاناقتصادی اجتماعی و قومیتی فرهنگی دانش ةزمین

 دی گویم ما به که است طبیعی قانونی احساس انصاف، ذاتی اسی از احسناش عمومی خدمات تمام در

ا در برابر قانون دارند و باید دسترسی مساوی به منافع آن ر برابری های ارزش جامعه اعضای ةهم

معتقدند نقش فنآوری ( 2012سیاری و همکاران ) (.2011)ثناگو و همکاران، جامعه داشته باشند

ز اهمیـت است. فنآوری اطالعـات و ارتباطـات ئزشـی حـااطالعات و ارتباطات در توسعه عدالت آمو

هـای روش ی یـادگیری، بـه ارتقـای کیفیـت آموزش باهافرصتدر آمـوزش ضمن بهبود دسترسی به 

هـای آموزشــی را در مـدیریت پیشـرفته تـدریس کمـک نمـوده، یـادگیری را تقویـت و سیستم

نیز به مقوله اعتماد سازمانی اشاره کرده اند که  (2014) همکاران و یصالح. توانمنـد سـازند بهتـر

فنآوری اطالعـات و ارتباطـات از طریـق توسعه گسـترده  ندشان دادو ن استناشی از عدالت آموزشی 

 ارائهپـذیر کـردن یـادگیری محیطـی و  پذیر کردن یادگیری فردی، انعطـاف دسترسـی، انعطاف

 می گردد که خود اعتماد آموزشیکه سبب  آموزشی نقش داشته است بـازخورد فوری بر عدالت

هـای یادگیری و  منبعی است که فراگیران را در فرآیندهای یادگیری اعم از شـروع یـادگیری، شـیوه

از طرفی در محیط های آکادمیک خاص تر مانند دانشجویان  .کندارزشیابی از یادگیری حمایت می

های عدالت متفاوت هستند. محیط های ورزشی سرشار از  مؤلفهتماالً رشته های گوناگون نیز اح

تصمیمات و رویکردهای عادالنه و ناعادالنه ای است که آموزش برابر ورزش برای هر جنس و قومیت 

( از مصداق های آن است که دانشجویان علوم 2015، 1و ورزش برای همه به مفهوم کامل آن )دوین

از تجربه آن بی نصیب نیستند، هر چند محققان اندکی به این موضوع ورزشی نیز در طول تحصیل 

 یبرنامه کاربرد یک ارائه( نشان دادند جهت 2011و همکاران ) 2چنانچه هروای ؛توجه داشته اند

 ؛یاخالق ی( قراردادها1)و عدالت منجر گردد باید  یاخالق ةتا به توسع یدر آموزش ورزش یآموزش

را در رویکرد های آموزشی  و پاداش زی( جوا4اصالح شده؛ و ) یها ی( باز3) ؛یورزش ی( پانل ها2)

 در نظر گیرند. 

احتماالً  ،هستندها رشته های تحصیلی دارای ماهیت و ویژگی خاصی نسبت به دیگر رشتهاز آنجا که 

ه تفاوت محرز رشته علوم در گروه های مختلف آموزشی متفاوت است. با توجه ب نگاه به عدالت هم

سیس بودن دانشگاه أورزشی با سایر گروه های آموزشی از جهت ملزومات مورد نیاز و به جهت تازه ت

                                                      
1. Devin 
2. Harvey 
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ارشد آموزشی جهرم، بررسی حیطه های عدالت آموزشی می تواند پایه ای برای توجه سازنده مدیران 

 همچنینای آتی باشد. محوری در سال هتار سازی و عدالت و دانشگاه در جهت ساخ کشور، استان

 کسب و شدن ایحرفه ،آموزش ارتقاء جهت در که است اجتماعیعدالت  ابعاد عدالت آموزشی یکی از

تدوین از مطالعه حاضر  بنابراین هدف استضروری  ورزشیدانشجویان علوم  صالحیت های حرفه ای

 موردی به دانشگاه جهرم اشاره دارد.  به صورتکه  استدر رشته علوم ورزشی  آموزشی عدالت الگوی

 

 پژوهشروش
ندد ارهیافت سیستماتیک گر از تحقیق، اجرای نظر روش از و کیفی راهبرد نوع نظر از پژوهش این

های اجتماعی، از . پژوهش کیفی برای درک و تبیین پدیدهاستها بهره گرفته در تحلیل داده تئوری

از کند. در این پژوهش ابتدا ها و غیره استفاده میها، مستندات، مشاهدههای حاصله از مصاحبهداده

 .دشی یشناسا های بی عدالتی مؤلفهای، فهرست مقدماتی و روش کتابخانهطریق مطالعه پیشینه 

و راهنمای مصاحبه  مدنظر هاداده آوریجمع اولیة ابزار و مصاحبه تالسئواعنوان  به مقدماتی فهرست

نگری نظرات هر دو طیف داشجویان و جانبهیکهمچنین جهت دوری از سوگیری و تدوین گردید. 

نفر از دانشجویان کارشناسی و تحصیالت تکمیلی  21سه جلسه با  در مرحله بعداساتید بررسی شد. 

رشته علوم ورزشی به عنوان گروه های کانونی دانشگاه برگزار گردید. در انتخاب این دانشجویان توجه 

درصد پایینی  10نفر از دانشجویان ضعیف ) 7که چنان ؛به شرایط آنها از نظر تحصیلی مهم بود

درصد باالیی هر ورودی(  10نفر خوب ) 7درصد میانی هر ورودی( و  10نفر متوسط ) 7ورودی(، 

ساختاریافته با اساتید گروه و نخبگان عدالت آموزشی در مصاحبه نیمه 12انتخاب شدند. همچنین 

 2استادیار رفتار حرکتی و  1استادیار مدیریت ورزشی،  2که شامل دانشگاه جهرم صورت گرفت 

از گروه های آموزشی غیر از استادیار  2ژی ورزشی از گروه بودند. همچنین دانشیار مدیریت و فیزیولو

گروه همکاری داشتند نیز در این بررسی مشارکت داشتند. گروه علوم ورزشی که با  علوم ورزشی

با سابقه ده ساله و در گرایش های مدیریت و علوم زیستی در مقطع کارشناسی و ارشد دانشگاه جهرم 

اشباع  . شایان ذکر است که مصاحبه ها تااستگروه های پیش رو در جنوب کشور  مدیریت ورزشی از

 یریمراجعه به افراد به روش نمونه گبه عبارتی داده ها، تکرار داده های قبلی بودند.  .ادامه یافتنظری 

شد.  یبردار ادداشتیمصاحبه ها  ةو هم دیبه طول انجام قهیدق 60تا  45مصاحبه  هر .هدفمند بود

مرتبط حذف و مطالب مرتبط  ریغ یادداشت ها مرور، و مطالببار  نیجمالت چند لیو تحل هیتجز یبرا

 هایپژوهش در که غیرتصادفی هدفمند است گیری نمونه طرح نوعی نظری گیرینمونه .شداضافه 

انتقال  شیافزاجهت  یافت. ها تا حداشباع نظری ادامهشود. انجام مصاحبهمی استفاده آن از کیفی

 .شدمطالعه مکتوب  ریانجام شده در مس یپژوهش و کارها ندیو تناسب داده ها، تمام فرآ یریپذ



 1400بهار ، 22، شماره 9پژوهش در ورزش تربیتی، دوره                                                                           106

 در زمینهصاحب نظر  همکاران اریمطالب استخراج شده در اخت ها،افتهی یهمسان تیقابل شیجهت افزا

به  نیاستخراج شده وجود داشت. همچن جینتا انیدر م ییتوافق باال که قرار داده شد یفیک قیتحق

 آوری خود را تا حد امکان در روند جمع های فرض شینمودند پ یمحققان سع ،یریدپذییأمنظور ت

با استفاده  هایافته لیتحلو  هیتجزپس از انجام مصاحبه، . آن دخالت ندهند لیو تحل هتجزی و ها داده

 یکسان، مفهومی هایگروه در ها،انجام شد و داده های حاصل از مصاحبه 1زمینه محوراز روش 

شدند. کدگذاری در این تحقیق به صورت باز  تحلیل کیفی به صورت سپس و بندیطبقه و کدگذاری

مدل مفهومی ، یباز و محور یکدگذار ندیفرآ بدین صورت که پس از ؛و محوری و انتخابی انجام شد

  .ی تدوین شدانتخاب یکدگذار ندیفرآتحقیق بر اساس 

 

 هایافته
آمده دستهای بهکردن دادهبندیمندی برای دستههای پژوهش، فرایند نظامدر بخش اول تحلیل یافته

در کدگذاری باز، پژوهشگران بدون  از پژوهش شامل کدگذاری باز، محوری و انتخابی طراحی شد.

نشان ها پرداختند. در  های یکسان، به استخراجنشانه هیچ محدودیتی و تنها براساس معانی نزدیک و

ها تالش کردند تا نشان های اولیه را ایجاد این مرحله از پژوهش حاضر، پژوهشگران با مرور مداوم داده

ای شود، فرایند دسته بندی مفاهیم شکل گزیدهگذاری محوری نامیده میکنند. در مرحلة بعد که کد

دیگر، در این مرحله کدهایی که از نظر معنایی و حیطه به هم نزدیک هستند  یانب گیرد. بهخود میبه

آمده  به دستآید. دو محور مهم  به دستها را تشکیل دادند تا محورهای مهم  مؤلفهمقوله و سپس 

 1در جدول شماره  .در این کدگذاری بسترهای بی عدالتی آموزشی و راهبردهای عدالت آموزشی بود

  به بسترهای بی عدالتی آموزشی اشاره گردیده است.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
1. Field Oriented 
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 بسترهای عدالت آموزشی در علوم ورزشی -1جدول 

 مؤلفه مقوله نشان ها

 وجود ورزشگاه و سالن های ورزشی 

 عدم تجهیزات مناسب تخصصی ورزشی

 وجود امکانات دسترسی و وسایل نقلیه 

 زیر ساخت

 

 امکانات

 ازدحام و جمعیت زیاد دانشجویان در موارد خوابگاه، تغذیه 

 یکسان بودن تغذیه دانشجویان علوم ورزشی با دیگر دانشجویان 

 امکانات رفاهی ضعیف مانند خوابگاه

 عدم وجود برنامه های فوق برنامه ورزشی مناسب 

 رفاهی

 کتابخانه ضعیف

 اینترنت کم سرعت و ناکافی

 عدم استفاده از نرم افزارهای علمی 

 عدم آشنایی مسئولین دانشگاه با دنیای مجازی 

 نبود آموزش های مجازی تحت وب 

فناوری 

 اطالعات

 های اطالعاتی پژوهشیدر دسترس نبودن پایگاه

 آموزش بر مبنای تئوری 

 ضعیف بودن منابع و ابزار تحقیق

 ها شرایط ناعادالنه تحصیالت تکمیلی در بین دانشگاه

تحصیالت 

 تکمیلی
 

منابع آموزشی و 

 گران بودن و غیر قابل دسترس بودن برخی منابع درسی پژوهشی

 کالس های عملی  باالی حجم

 امکانات آموزشی سنتی محور 

 کتاب های نامناسب و ناکافی در برخی دروس

 کارشناسی
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 آموزشی در علوم ورزشیبسترهای عدالت  -1جدول ادامة 
 مؤلفه مقوله نشان ها

 بی عدالتی جنسیتی در قبولی کنکور

درون 

 دانشگاهی

 تبعیض

 تحصیل رایگان برخی سهمیه ها در رشته تربیت بدنی

 ورود بی ضابطه وزارت ورزش به حوزه آموزش علوم ورزش

 سهمیه های قبولی کنکور

 ورزشیقبولی بدون کنکور قهرمانان 

 نابرابری قومیتی 

 وجود مسئولیت های خارج از دانشگاه اساتید

برون 

 دانشگاهی

 تقلب های گسترده در آزمون عملی 

 بی عدالتی جنسیتی در استفاده از فضاهای ورزشی

 اهمیت به دانشجویانی که تیم ملی یا ورزشکار حرفه ای هستند

 دانشجویانسواد اطالعاتی پایین 

 سابقه ورزش دانشجو

 تیم های ورزشی یت در عضو

 ترک تحصیلی قبلی

 مشکالت خانوادگی

 میزان برخورداری از هوش

 پیشینه

 شخصی

های ویژگی

 وضعیت مالی خانواده و تعداد فرزندان فردی

 وجود خانواده های ورزشکار یا غیر ورزشکار

 تشویق خانواده ها به ادامه و پیشرفت در رشته 

 سطح تحصیالت و نوع نگاه آنان به مقوله ورزش علمی

زندگی دانشجو دور از خانه و خانواده )سبک زندگی و محل سکونت 

 دانشجویان(

 خانواده

  سرفصل های ضعیف علوم ورزشی )سلیقه ای(

  آموزش غیر کاربردی و فقط مبانی نظری صرف

  ارتباط محتوای تدریس به اهداف آنعدم 

 عدم وجود تطابق منابع درسی با نیازهای شغلی ورزش جامعه

 وزارتی

 طرح درس نامناسب اساتید علوم ورزش محتوای درسی

 برنامه ریزی درسی نامناسب در گروه ها و دانشکده های علوم ورزشی

 محتوای های انتزاعی خارج از ورزش روز و متغیر

  درسی نامناسب، قدیمی و کم محتوامنابع 

 بومی گریزی و تمرکز گزینی محتوا ها

 درون رشته ای
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 بسترهای عدالت آموزشی در علوم ورزشی -1ادامه جدول 

 مؤلفه مقوله نشان ها

 در دسترس نبودن رشته ها در برخی شهرها

 
مکان 

 جغرافیایی

 وجود دانشگاه در مناطق سخت آب و هوایی
 فاصله طوالنی تا دانشگاه مادر

 عدم وجود امکانات تحقیقاتی مناسب در شهرستان ها مانند جامعه آماری یا ...
 عدم وجود مجموعه های مجهز ورزشی در سطح شهرستان

 هاعدم برگزاری کالس های مربیگری نسبت به سایر شهرستان
 ورزشی بزرگنداشتن فرصت برگزاری یا دیدن مسابقات 

 یکسان نبودن سطح علمی اساتید در دانشگاه های برخوردار و غیر برخوردار
 تبعیض جنسیتی برخی اساتید

 مقایسه نابرابر برخی اساتید
 پارتی بازی در انتخاب استاد درس

 خویشاوندی یا هم زبانی استاد و دانشجو
 اعمال نظر شخصی استاد

 یکسان نبودن اساتید عملی دختر و پسر و مقایسه معدل آنان به صورت یکسان 

 تبعیض

 اساتید

 

 رفتار استاد مانند بی احترامی، عدم رعایت شئونات اخالقی
 دقتی استاد در تدریس و نمراتحوصلگی و بیبی

 عدم حضور مرتب اساتید
 هاترور شخصیت دانشجو توسط استاد و مدیران دانشگاه

 عدم رعایت موارد اخالقی در مقاله و کارهای تحقیقاتی به خصوص برخی گرایش ها
 عدم عدالت در احترام استاد به دانشجو

اخالق 
 دانشگاهی

 عدم حضور و غیاب استاد
 عدم تخصص استاد

 نسبت تعداد استاد به دانشجو
 فقر قوانین نظارت بر اساتید 

 اساتید تربیت بدنینظارت های بخشی و سلیقه ای بر 

 نظارت

 ارزیابی مقطعی دانشجویان و نه فرآیندی 
 نمرات بدون معیار مناسب )برخی اساتید سلیقه ای نمره می دهند(

 های قبلی در نمرات دانشجویانتداخل یادگیری

 نمره دهی بر اساس نمودار

 ارزیابی

 دانشجویانتصمیمات دیکتاتوری و بدون در نظر گرفتن نظر 
 تجربه قبلی استاد درس خصوصًا دروس عملی

 مدیریت کالس توسط اساتید )مدیریت هیجانات و ناآرامی ها(

 عدم رعایت سرفصل توسط اساتید
 سبک تدریس نامناسب

 کم کاری استاد

مدیریت 
 کالس
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آمد، محور راهبردها  به دستطور که اشاره شد یکی دیگر از محورهایی که از کد گذاری داده ها همان

فرآینده کد گذاری آن  .در برقراری و توسعه عدالت آموزشی در رشته علوم ورزشی دانشگاه جهرم بود

 خالصه شده است. 2شماتیک در جدول شماره  به صورت

 

 راهبردهای برقراری عدالت آموزشی در علوم ورزشی-2جدول 

 نشان مقوله مؤلفه

 شفافیت

 ارزشیابی

 برگزاری آزمون های دروس عملی شفافیت در امتیاز دهی و

 شفافیت در آزمون و نمره دهی دروس تئوری

 ورزشیشفافیت در رتبه بندی دانشجویان علوم 

 گزینش

 شفافیت در جذب اساتید هیات علمی 

 شفافیت در انتخاب اساتید عملی و حق التدریس 

 درخواست گزارش های ماهانه و ساالنه آموزشی اساتید

 شفافیت در نحوه قبولی دانشجویان تربیت بدنی 

 آموزش

 آزمون

 آموزش اساتید با انواع آزمون تئوری 

 آموزش اساتید با نحوه آزمون های عملی متناسب با رشته های ورزشی

 آموزش نحوه تدریس در دروس مختلف تئوری و ورزشی

 سیالبس دروس

 توجه به نیازهای محلی و منطقه ای در دروس

 تدوین دروس بر حسب آینده نگری

 تدوین سیالبس ها با حداکثر نوسان نظرات نخبگان مناطق 

 تعامل

تعامل برون 

 دانشگاهی

 محلیتفاهم نامه با سازمان های 

 مربیان بومی نامی شهرها استفاده از

 استفاده از ورزشکاران جهت ترویج تجربیات ورزشی

 توسعه ارتباط با صنعت ورزش محلی و کشوری 

تعامل درون 

 دانشگاهی

 شبکه تعامل بین دانشکده تربیت بدنی با اداره تربیت بدنی ایجاد و

 شبکه تعاملی منسجم بین دانشجویان، اساتید و مدیرگروه

 ایجاد فضای مجازی مختص مهارت آموزشی ورزشی

 ایجاد و بهبود منابع جدید و به روز در حوزه ورزش 

 توسعه و بهبود آموزش های مجازی 
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های گراندد تئوری شامل کدگذاری انتخابی یا گزینشی است. سومین مرحلة کدگذاری در پژوهش

پژوهش، نظریه و الگوی نهایی سازی و ایجاد نظریه است. در این درحقیقت، این مرحله فرایند یکپارچه

 ترتیب زیر ارائه شد.های کلی، بهبندیها و دستهپژوهش براساس روابط متقابل مفاهیم، مقوله

 

 

 

 راهبردهای برقراری عدالت آموزشی در علوم ورزشی-2جدول دامة ا

 نشان مقوله مؤلفه

توسعه 

 ارزیابی

 ارزیابی اساتید

 ماموریت آنهاتوسعه و بهبود ارزیابی اساتید تربیت بدنی با توجه به 

 توسعه و ایجاد روش های عملیاتی ارزیابی مشاهده ای

 ارزیابی های منطقه ای با توجه به نیازهای محلی

 ارزیابی دانشجویان

 برقراری سیستم ارزیابی مبتنی بر ویژگی های شخصیتی

 توسعه ارزیابی با رویکرد پورتفلیو و چندگانه

 جلوگیری از تقلب در امتحاناتاهمیت به شرایط امنیتی برای 

 توسعه ارزیابی تکوینی و مبتنی بر پیشرفت

 توسعه محلی

 توسعه دانشگاهی

 افزایش خط اعتباری توسعه زیر ساخت های دانشگاه های کم برخوردار

 استفاده از خیران دانشگاهی و ورزشی

 استفاده مشترک از امکانات دولتی سایر دانشگاه های همجوار

 بومی گزینی 
 افزایش و تنظیم مجدد قوانین بومی گزینی

 توسعه آمایش سرزمینی در حوزه برخورداری استعداد ها
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 الگوی توسعه عدالت آموزشی در علوم ورزشی -1شکل 
 

و  یرونیخالصه در دو بخش ب صورت بهاست، بسترها  مشخص 1 شکل یینها یکه در الگو طورمانه

خارج از اراده دانشگاه و مربوطه به  یندهایمربوط به فرآ یرونیشده اند. بخش ب یبند میتقس یدرون

. در نهایت است یمربوط به خود دانشگاه و غالباً درون سازمان یاست و بخش درون یفراسازمان طیمح

توسعه عدالت آموزشی در علوم ورزشی پیش  و با توجه به این بسترها، می توان راهبردهایی را برای

این راهبردها منتیج از دو بستر مورد شناسایی در سمت چپ الگو بود که الزماً باید به دو گرفت. 

راهبرد درونی و بیرونی اشاره نمود که محققان آن را به راهبردهای سازمانی و راهبردهای فراسازمانی 

ه خود دانشگاه و گروه می تواند نقش ایفا کند دو راهبرد در بخش بندی نمودند. در راهبرد سازمانی ک

حیطه عدالت آموزش و نوع و بهبود ارزیابی ها می تواند به کاهش بی عدالتی در رشته علوم ورزشی 

اشاره کرد. در بخش بعدی راهبرد ها نیز که فراسازمانی است و گاهی از حیطه دانشگاه و گروه علوم 

شفافیت قوانین و سپس تعامل با دانشگاه ها و ادارت محلی و در به ن ابتدا می توا ،ورزشی خارج است

توسعه های محلی اشاره کرد که به نوعی هر سه استراتژی می توانند به صورت هم به مرحله بعد 

 افزایی به کاهش بی عدالتی آموزشی در سطح گروه، دانشگاه و منطقه منجر گردند.
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 بحث و نتیجه گیری
الگوی عدالت آموزشی در رشته علوم ورزشی دانشگاه جهرم بود که از روش  ارائههدف تحقیق حاضر 

ندد تئوری برای تدوین این الگو استفاده شد. الگوی نهایی شامل دو بخش اصلی اکیفی در قالب گر

 ی گردد.بسترها و راهبردها بود که در ادامه به تفصیل در مورد هر یک از مفاهیم این بخش ها بحث م

معرفی می شود که از سه مقوله زیرساخت  مؤلفهدر بسترهای عدالت آموزشی، امکانات به عنوان اولین  

ی و همکاران زدانیو  (2015) همکارانو  انیآهنچ. ها، رفاهی و فناوری اطالعات تشکیل گردیده است

ان عامل سیستمی در ( نیز همسو با این تحقیق به زیرساخت ها و امکانات ساختاری، به عنو2010)

دانشگاه جهرم، دانشگاهی  این کهعدالت آموزشی در بین اقشار مختلف، اشاره کرده اند. با توجه به 

ترین رشته های علوم ورزشی در سطح نوپا است و رشته علوم ورزشی در این دانشگاه یکی از جوان

نایی، رفاهی و ساختاری، به کشور محسوب می شود، بنابراین دور از انتظار نیست که امکانات زیرب

ترین عامل در عدالت آموزشی مورد نظر مصاحبه شوندگان باشد. البته نباید از نظر عنوان اولین و مهم

های دولتی در سطح استان دور داشت که با توجه به تعداد پایین رشته های علوم ورزشی در دانشگاه

تا خود به نوعی است محسوس  رشته کامالً فارس و حتی جنوب کشور، ضرورت و نیاز به ایجاد این 

لین مربوطه ئووجود آورد. با توجه به این مهم، توجه مسهعدالت توزیعی در این رشته را در این منطقه ب

در وزارت علوم، اداره کل تربیت بدنی این وزارت و نهادهای مربوطه برای توسعه زیرساخت های مربوط 

 به این رشته در دانشگاه جهرم را بیش از پیش طلب می کند. 

دومین بستر در یافته های تحقیق، مربوط به منابع آموزشی و پژوهشی است که در دو سطح کارشناسی 

نیز با نتایج این تحقیق  ( 2010) و همکاران عکاشه جینتا .دیگردکمیلی دسته بندی و تحصیالت ت

کنند. عدم دسترسی کافی به که منابع تخصصی را یکی از شرایط عدالت آموزشی بیان میهمسو بود 

ای و مجازی در حوزه آموزش برای دانشجویان کارشناسی و در قسمت پژوهش برای منابع کتابخانه

است های رشته علوم ورزشی دانشگاه جهرم تبدیل شده کارشناسی ارشد به یکی از چالش دانشجویان

ه های دیگر بعدالتی آموزشی را نسبت به دانشگاههای بیتواند بسترکه از نظر مصاحبه شوندگان می

می وجود آورد. هزینه، زمان و بالتکلیفی هایی که در طول ترم به دلیل عدم دسترسی به منابع ایجاد 

کند، خود عاملی است که می تواند دانشجو و استاد را نسبت به باال بردن پیشرفت و کیفیت تدریس 

برای دانشجویان ارشد، در انتخاب موضوع، اجرای کار  و تحصیل بی انگیزه کند. مشکالتی که خصوصاً

در این قسمت  . به نظر می رسد کهاستپایان نامه و پروژه های درسی مالل آور و گاه مایوس کننده 

گروه علوم ورزشی باید با کتابخانه دانشگاه نسبت به حل مشکل، راهکارهایی را در پیش گیرند که از 

جمله می توان به برگزاری نمایشگاه های کوچک کتاب در دانشگاه حداقل دوبار در سال، معرفی 

شته به مراکز معتبر های اطالعاتی در علوم ورزشی و سازوکارهای معرفی دانشجویان این رپایگاه
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از اساتید و دانشجویان نیز در ابتدای هر ترم می  این کهاطالعاتی در مرکز استان اشاره کرد. ضمن 

 توان در مورد منابع، نیاز سنجی نمود تا راهکارهای باال کاربردی تر باشد. 

در مراحل  به تبعیض های و یا تقلب های جنسیتی، قومیتی و سهمیه ای در بستر فرصت ها غالباً 

مختلف تحصیل مانند قبولی در کنکور و یا ارزیابی های پایانی هر ترم اشاره می کند که به زعم 

مصاحبه شوندگان، فرصت های موفقیت را از دانشجویان می گیرد و آنها در نسبت به این موارد بدبین 

که نیاز به بازبینی و اطالع رسانی است کند. قوانین هم خود به عنوان یک بستر در نظر گرفته شده می

برای دانشجویان دارد. به نظر می رسد گروه علوم ورزشی می تواند برای آشنایی دانشجویان با قوانین 

جدید به آنها  و دادخواهی های موجه، سخنرانی های و یا جزوه هایی را در جشن معارفه دانشجویان

دهد. برخی بسترها مانند عوامل فردی نیز تا حد زیادی تغییر ناپذیر است و تنها می توان انعطاف  ارائه

الزم را نسبت به آنها با در نظر گرفتن اصول و قوانین کلی داشت. این عوامل که بیشتر به زندگی 

رویه ثابت را بر روی افراد مختلف ثیر یک أشخصی، خانوادگی و تاریخچه فرد بر می گردد می تواند ت

 تغییر دهد. 

گذاری، در تدوین الگوی نهایی تأثیرآمده با دو رویکرد اصلی و بر اساس قلمرو  به دستراهبردهای 

این بررسی هر یک از  در ادامه به .تحقیق در نظر گرفته شد که راهبرد سازمانی و فراسازمانی بودند

به اهبرد برای برقرارای عدالت آموزشی که از کد گذاری داده ها اولین رراهبردها پرداخته می شود. 

بود که خود به دو بخش ارزشیابی و گزینش تقسیم می شود. در این  "شفافیت"آمد مربوط به  دست

بر نحوه نمره دهی و ارزشیابی دانشجویان در دروس عملی و تئوری بود. بیشتر مصاحبه  تأکیدراهبرد، 

ای مفاد امتحانات سلیقه»و یا « دهی مشخص باشدباید نحوه نمره»تی مانند شوندگان با بیان عبارا

تواند به شفافیت در ارزشیابی اشاره داشتند. در این بخش گروه علوم ورزشی دانشگاه جهرم می« نباشد

با تعیین یک کمیته تخصصی از اساتید خبره و جلسات مشورتی با دیگر اعضای گروه با توجه به بیان 

مطرحه از طرف نماینده دانشجویان، شیوه ارزشیابی مشخصی را برای درس تئوری و عملی  مشکالت

تدوین کند و به عنوان پیشنهاد در اختیار اساتید دروس قرار دهد تا حداالمکان شرایط ایجاد یک 

اصول  رویکرد منصفانه و جامع را در ارزشیابی مهیا کند. البته باید توجه داشت که این رویکرد نباید از

اساسی دروس مربوطه و اهداف سرفصل فاصله بگیرد و آیین نامه های ابالغی همراه با نظر اساتید 

 تخصصی باید اساس این رویکرد را شکل دهد. 

دو نامگذاری گردید که خود به  "آموزش"آمده از کد گذاری داده ها، به نام  به دستدومین راهبرد 

م می شود. در مقوله آموزش نحوه آزمون و تدریس، اساتید سیالبس دروس تقسی زیر مقوله آزمون و

علوم ورزشی می توانند طی دوره های دانش افزایی و یا انجام پروژهای تحقیقاتی، با نحوه گرفتن 

یس دانشکده و مدیران ئر تأکید این کهصحیح و استاندار آزمون ها و تدریس اصولی آشنا شوند. ضمن 
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می تواند راهگشا باشد. بدیهی است که رعایت حداکثری در استاندارد  عالی دانشگاه نیز بر این امر

عدالتی را در دانشجویان از بین ببرد و انگیزه آنها را  های این بخش تاحد زیادی می تواند احساس بی

برای ادامه فعالیت های آموزشی افزایش دهد. همچنین سیالبس )سرفصل( دروس از مواردی بود که 

با توجه به گستره پهناور کشور  رقراری عدالت آموزشی بیان گردیده است. مطمئناً جزو راهبردهای ب

ایران و تنوع اقلیمی و اقوامی، این سرفصل ها باید بر اساس نیاز منطقه ای و شرایط بومی هر منطقه 

اجرا گردیده است، تا حدی به این  1395تدوین شود که البته در سرفصل های جدیدی که از سال 

اهمیت داده شده است و دروس اختیاری متنوعی نسبت به شرایط اقلیمی مختلف تعریف شده موضوع 

استاد باید شرایط و مشکالت شخصی را در »است. همچنین مصاحبه شوندگان با بیان جمالتی مانند 

به یکی از « احساسات و حاالت روحی می تواند در بین دانشجویان متفاوت باشد»یا « نظر بگیرد

های فردی هر ا بنام سنجش حیطه ها عاطفی اشاره داشتند. اگر بتوان حاالت روحی و ویژگیراهبرده

 می توان تا حد زیادی در برقراری دانشجو را در آموزش و خصوصاً ارزیابی دروس مد نظر قرار داد،

ثری برداشت. ولیکن چالشی که در این راهبرد می تواند بروز دهد احتمال پیش ؤعدالت آموزشی گام م

باید اشاره داوری و تبعیض بیجا است که این امر نیاز به وجدان بیدار و تعهد اساتید علوم ورزشی دارد. 

کرد که هر یادگیرنده دارای سبک خاصی برای یادگیری است که به آن سبک یادگیری گویند و ناشی 

( که شناخت آن توسط 2011و همکاران،  1)مام پادی استیژگی های روانی و عاطفی هر شخص از و

هر چند چنین راهبردی به صورت آرمان اساتید به ترجیح های سبک تدریس آنان کمک خواهد کرد. 

گرایانه است اما مشاوره ها و ارزیابی های قبل و حین آموزش در طول دوره تحصیل می تواند اساتید 

تری برای انتخاب نوع تدریس دقیقاز وضعیت نسبی روحی و روانی دانشجویان آگاه و ارزیابی های را 

 پیش روی آنان قرار دهد.

است که به دو بخش درون دانشگاهی و برون دانشگاهی تقسیم گردیده است.  "تعامالت"راهبرد بعدی 

علوم  و اساتید یارهای که دانشجویانترین معمهم زدر تبیین این راهبرد الزم است بیان شود که یکی ا

از ورزشی آن را به عنوان تبعیض و بی عدالتی می دانستند، محرومیت دانشگاه و شهرستان جهرم 

. کمبودهایی مانند عدم وجود تجهیزات مناسب ورزشی و استرشته علوم ورزشی کمبودهای رایج 

منابع درسی و تحقیقاتی کافی و شرایط آزمایشگاهی، عدم برگزاری کالس های مربیگری، عدم وجود 

عدالتی را در این دانشجویان نهادینه کند. تواند احساس تبعیض و بیرفاهی نامناسب که هر کدام می

در راهبرد تعامالت برون سازمانی، مدیران ارشد دانشگاه می توانند با سازمانهای شهری مانند ادارات 

ها، برای رفع نسبی محرومیت های ورزشی دیگر دانشگاهتربیت بدنی، شهرداری، آموزش و پرورش و 

قدم بزرگی بردارند که البته نیاز به تفهیم و جلب حمایت آنها از طرف گروه علوم ورزشی دارد. ارتباط 

                                                      
1. Mampadi 
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با صنایع ورزشی، استفاده از مربیان و ورزشکاران مجرب شهرستان و برگزاری همایش های ورزشی 

ی کند. مؤثریی است که می تواند به اجرایی شدن این راهبرد کمک در سطح محلی از دیگر راهکارها

در کنار این امر، گروه علوم ورزشی هم می تواند با برقراری تعامالت درون سازمانی بین دانشجویان، 

اساتید و گروه؛ ارتباط با اداره تربیت بدنی دانشگاه؛ استفاده از اساتید دیگر رشته ها در دروس بین 

یجاد شبکه های مجازی مدیریت شده، تا حد زیادی زمینه را برای رفع تبعیض، محرومیت رشته ای و ا

   ها فراهم کند.ها و ایجاد شرایط عادالنه با دیگر دانشگاه

است که در دو مقوله ارزیابی اساتید و دانشجویان تقسیم بندی می  "ارزیابی"راهبرد بعدی مربوط به 

تری در امتحانات نیاز به نظارت دقیق» ، «تواند استانداردتر باشد امتحانات می»شود. عباراتی مانند 

این اشاره به راهبرد ارزیابی دارد. با توجه به « ها باشدها باید متناسب با آموزشارزیابی»و یا « است

یکی از ارکان اصلی برقراری عدالت آموزشی، اساتید علوم ورزشی هستند، ارزیابی ایشان و  که

ترین و کاربردی ترین روش ها در برقراری عدالت اموزشی است. نظر یکی از مهم عملکردشان به

نتایج مستقیم، اساتید را  ارائهبرقراری یک سیستم ارزیابی جامع و در عین حال عملیاتی که عالوه بر 

نسبت به سیستم و شرایط خود بدبین نکند به راحتی دست یافتنی نیست. برای دستیابی به این 

های شخصیتی اساتید، نیازها و شرایط محلی و همچنین اهداف نظر می رسد که ویژگی سیستم به

نحوه پیاده سازی این سیستم هم در یک  درسی به عنوان سه قاعده مهم باید در نظر گرفته شود.

کارگروه مشترک از اداره نظارت و ارزیابی، مدیران ارشد و گروه علوم ورزشی قابل اجرا است. در مورد 

های فردی و خاص یابی دانشجویان هم می توان راهکارهای مشاهده ای و عینی را با توجه به ویژگیارز

علوم ورزشی در پیش گرفت. شاید بتوان با تدوین یک روش ارزیابی عملیاتی و مبتنی بر پیشرفت که 

شجویان مختص به رشته علوم ورزشی باشد بهتر بتوان از هر گونه تبعیض و انحراف در ارزیابی دان

توان از مزایای ارزیابی های چندگانه، پرتفلیو و چند ارزیاب استفاده جلوگیری کرد. در این روش می

ت علمی و یا حق التدریس، روش ئکرد. همچنین می توان برای استخدام یا بکارگیری اساتید هی

که به  چرا ؛ظر قرار دادترین معیارهای انتخاب مدنارزیابی و امتحان پایان ترم را به عنوان یکی از مهم

توان گفت ارزیابی و امتحانات درسی یکی از برجسته ترین عوامل هستند که احساس بی جرات می

 عدالتی را در دانشجویان به وجود می آورد.

باید از امتیازات جهرم »است مصاحبه شوندگان با عبارتی مانند "توسعه محلی"در راهبرد پایانی که 

بیشتر به توسعه زیرساخت های فیزیکی و « جهرم استعدادهای فراوانی دارد»و یا « استفاده کرد

فرهنگی اشاره دارد. استفاده از فرصت ها و استعدادهایی که در شهرستان جهرم هستند چه در حوزه 

ین یا مسئولین لشکری و کشوری به زیرساخت های ورزشی و چه در عمرانی، مانند جلب نظر خیر

تواند زمینه الزم برای حوزه تدریس و تحصیل، مانند استفاده از پیشکسوتان و قهرمانان بومی، می
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ترین مواردی که باید در توسعه زیربنایی این رشته در گروه علوم ورزشی را فراهم آورد. یکی از مهم

تا حدی در برنامه جامع  ناًئهای ورزشی است که مطمرار دارد توسعه زیرساختتوسعه محلی مدنظر ق

ها در برنامه راهبردی بینی گردیده است، ولیکن توجیهات الزم برای توسعه این طرحدانشگاه پیش

بر تسریع بهره برداری از این زیر ساخت ها نیاز به پیگیری گروه علوم ورزشی و  تأکیدو نیز  دانشگاه،

 بع آن، گنجاندن پیش بینی های الزم در برنامه راهبردی خود گروه دارد. به ت

های فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی خود و نیز پیشینه  مؤلفهبه هر حال هر دانشگاه با توجه به 

آموزشی می تواند در جهت کاهش بی عدالتی های آموزشی گام بردارد. احتماالً دانشگاه های پیش 

تا بدعت بردارند ها گام ابتدایی را صحیح تر  مؤلفهد در برخی نر این روند می توانرو و تازه تاسیس د

های بی عدالتی را ریشه کن نمایند. دانشگاه جهرم به عنوان دومین دانشگاه استان فارس می تواند 

شده به  ارائهبسیاری از راهبردهای آموزشی و ارزشیابی را در حوزه درون سازمانی با سازوکارهای 

در بخش فراسازمانی محتاج کارگروهی  هاهر چند به مانند بسیاری از سازمان ؛انجام رساندبه احتی ر

این امر به خصوص در حیطه قوانین می تواند و  استاستان و گاهی کشور  ،توسط همه اساتید شهر

 خود نمایی کند. 
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