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) تخصص ، ملاحظه گری و  لفه های اعتبار معلمؤتحلیل کانونی رابطه م

 آموزان در بین دانش احساس عدالتبا مؤلفه های  (اخلاق

 
 ، دکترمحمد حسنی ، دکترافشار کبیری*معصومه طالبیکتر د

 ارومیه دانشگاه انسانی، علوم و ادبیات دانشکده مدیریت آموزشی، گروه
 (00/3/89پذیرش:  ، تاریخ02/1/89تاریخ دریافت:) 

 

 

 

 سرآغاز

 را تربیتو  نظوا  در محورر  نقش معلمان که است آشکار همگان بر
 فراگیوران بوه اطلاعوا  و دانوش انتقال تنها آنها نقش کنند؛ م  باز 

 تقلیود موررد غیرآگاهانوه یا آگاهانه تراند رفتار  آنان م  مدل نیست،

 و مهو  بسویار  أثیرتو آنوان تصمیما  بر یا و گیرد قرار آمرزان دانش
 و احترا  از ناش  و استرار قر  ها  پایه بر باید و حساس  داشته باشد

 نهواد  بنوا اخلواق  استانداردها  بالاترین در همچنین و متقابل اعتماد

 2و نیل به برابر  اجتمواع  1( . از طرف  دغدغۀ برقرار  عدالت1شرد )
لت اصل  نظا  تعلی  در جامعه از طریق آمرزش و پرورش به عنران رسا

و تربیت، همرار  در بین اندیشمندان اجتمواع  و پووهشوگران تعلوی  و 
تربیت مطرح برد  است اما بحث عدالت در زمینه آمرزش  بطورر وسوی  

 (. 2مررد بررس  قرار نگرفته است)
 
 

 
 

عدالت کلاس  مرضرع جامعه شناس  تدریس یا جامعوه شناسو  کلوا  
جامعه شناخت  زندگ  در مدرسه، رابطه معل   در  برد  و به نرع تفسیر

دانش آمرزان باشد. و شاگرد و مسائل مربرط به کلا  در   مربرط م 
و معلمان در رابطه با عدالت در مدرسه باه  ارتباط دارند . دانش آمرزان 
م  خراهند که به نسبت دیگران با آنان عادلانوه رفتوار شورد و رعایوت 

رین ویوگو  یوم معلو  خور  در نظور مو  را به عنران مهمت 3انصاف
. معلمان گسترۀ وسیع  از پاداش ها  فرد ، از جملوه ترجوه، (3)گیرند

کمم در پاسخ به نیازها  دانش آمرزان، واکنش به حرادث غیر معمرل 
)حرا  پرت ، دعرادرکلا (، تشریق و یوا ماالفوت، احتورا ، و محب وت 

دها  یوادگیر  وتعیوین ترزی  م  کنند. معلمان قدر  تعریف اسوتاندار
 نمرا  دانش آمرزان مطابق با دستاوردها  علم  را دارند، آنها همچنین 

 

 چکیده
دالت و تأثیر آن بر نتایج دانش آمرزان  مطالعا  چندان  صرر  نگرفته است  در  ایران در زمینه تحقیقا  آمرزش  بریو  در مطالعا  عزمینه: 

لفه ها  اعتبار ؤبین مبطرریکه شکاف قابل ترجه  در این زمینه مشاهد  م  شرد .بر همین اسا  پووهش حاضر با هدف بررس  رابطۀ 
 انجا  م  گیرد .  اندر بین دانش آمرز کلاس  واحسا  عدالت ) تاصص  ، ملاحظه گر  و اخلاق (معل 

این پووهش از لحاظ هدف کاریرد  و از نظر نحرۀ گردآور  داد  ها از نرع همبستگ  کانرن  است. جامعه آمار  شامل کلیۀ دانش   روش :

ز با استفاد  نفر انتاا  شدند. داد  ها  مررد نیا 825آمرزان مقط  مترسطه شهر ارومیه برد .که به روش نمرنه گیر  تصادف  طبقه ا  تعداد 
پرسشنامه استاندارد اعتبار معل  ، احسا  عدالت  )ترزیع  و رویه ا  (  ، تعا مل  و اطلاعات  جم  آور  شد . فرضیه ها با استفاد  از 4از 

 ماتریس همبستگ  پیرسرن و همبستگ  کانرن  تجزیه تحلیل شد.

و  ابعاد اعتبار معل  )تاصص   .طرر مثبت ادراکا  عدالت را پیش بین  م  کندنشان دادند که ادراک دانش آمرزان از اعتبار معل  ب  ها:یافته

به طرر خاص، اخلاقیا  معل  بالاترین همبستگ  را با عدالت کلاس   .، مراقبت و اخلاقیا ( ، با ادراک عدالت کلاس  همبستگ  مثبت دارد
  .بردهمچنین ، اعتبار مرب  بیشتر به رابطه عدالت تعامل  مرتبط  .داشت

: معلمان  که م  خراهند ادراکا  دانش آمرزان از عدالت در کلا  را افزایش دهند، باید تلاش کنند که دانش آمرزان آنها را به  نتیجه گیری

 عنران معلمان  با تاصص ، ملاحظه گر  و  اخلاق بالا شناسای  کنند.
 

 ق : عدالت کلاس ، اعتبار، شایستگ ، ملاحظه گر ، اخلاکلیدواژگان
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هنجارها  مناسب رفتار در کلا  در  را تعریف م  کنند. آنها قودر  
یکو  از ( . 4به کارگیر  پاداش ها و مجازا  ها  بین فرد  را دارنود)

احسا  ب  عدالت  بر  مه  ترین مسائل مربرط به عدالت کلا  به تاًثیر
، ( 6)، اسوتر  (8)نتایج مهم  مانند انگیوز  یوادگیر  دانوش آمورزان 

و در نهایت درمررد آینود  شویل  دانوش ( 7)دیدگاههای  در مررد جامعه
محققان بوا اسوتفاد  ازتعریوف سوازمان  عودالت ،  اشار  دارد. (5)آمرزان

کوه درزمینوه  عدالت کلاس  را احسا  عدالت در نتایج یوا فراینودهای 
( .  بطررخلاصه آنها سه بعود 9آمرزش  رو  م  دهد ،تعریف کرد  اند )

، 4عودالت تورزیع  متفاو  ازعدالت درسطح کلا  را معرف  کورد  انود:
عودالت  ( .11) 7و عودالت اطلاعوات  6و عدالت تعامل   8عدالت رویه ا 
و  عدالت ترزیع  تاصیص ابزارها ، روابوط و مجوازا  ترزیع  کلاس  :

پاداش ها را تنظی  م  کند. در حالت کل  ، کاربرد اصرل عدالت ترزیع  
عوودالت رویووه ا   ( .11)دگیووردر کلووا  ترسووط معلوو  شووکل موو  

عدالت رویه ا  به ادراک عدالت از فرآیندها  مررد استفاد  برا  کلاس :
رسیدن به نتایج آن اشار  دارد. در زمینه آمرزش ، این فرآیندها عبارتنود 

روش ها  ادار  کلا ، روش ها  ارزیاب  تکالیف و امتحانوا  )بوه  :از
عنران مثال، تکیه بر معیارها  عین  یا ذهن ( و سیاسوت هوای  بورا  

اصوطلاح عودالت  ( . عودالت تعوامل  کلاسو :12رفتار با دانش آمرزان )
معرفو  شود    تعامل  را برا  اشار  به جنبه ها  بین فرد  رویه هوا

( 13)الت تعا مل  بر روش ها  انجا  رویه ها اسوت است که تمرکز عد
.در کلا  در ، عدالت تعامل  شامل ارزیاب  منصوفانه بوردن برخوررد 

عودالت ( .14)مربیان در روابط بین فرد  و ارتباط با دانش آمرزان اسوت
 و اطلاعوا  کفایوت ادراک از عبوار  نیوز اطلاعوات  عودالت اطلاعات :
 بر ناظر و است پیامدها تاصیص گردفرا درخصرص دریافت  ترضیحا 

ادراک از شایسوتگ  مربو  ( . 18اسوت )9 ترجیه و 5صداقت شاخص دو
همرا  با ادراک ازاخلاقیا  و ارزش ها  اخلاق  معل  و ترجوه معلو ، بوا 

( . معلمان با اعتبوار دارا  اقتودار 16ادراک از عدالت کلاس  رابطه دارد)
دانش آمرزان از تسل ط معل   تاصص  هستند. اقتدار تاصص  به ادراک

( .محققوان نشوان دادنود بوین 17بر مرضرعا  درس  مربرط م  شورد)
ادراک دانش آمرزان از اقتدار تاصص  معلمان و عدالت کلاسو  رابطوه 

(. همچنین بررس  ها نشان م  دهود بوین 15معن  دار قر  وجرد دارد)
ه مثبوت و معنو  ادراک از عدالت تعامل کلاس  با ابعاد اعتبار معل  رابط

 11اعتبار به طرر کل  بوه عنوران بواور یوا عقیود ( . 19دار  وجرد دارد)
 ( .21)اشار  دارد  تعریف م  شرد و به نگرش فرد به سر  مناب  ارتباط

این تمرکز بر رو  نگورش دانوش  ،محیط آمرزش  مانند مدرسه در یم
 محققوان . (21)اسوت ارتباط  به عنران مناب  ،آمرزان نسبت به معلمان

،  12صولاحیت تتاصصو  لفوه مو  داننود:ؤرا شوامل سوه م11اعتبار معل 
صولاحیت تاصصو  معلو  بوه دانوش و  .14ملاحظه گور و 13 اخلاقیا 

از سوری   .( 22تاصص علم  معل  در مرضرع تدریس اشار  م  کنود)
 در اصل  ها  آیت  از یک  تراند، م  معل  شاصیت  ها  ویوگ  دیگر

 دارا  اخلاق  رهبر  . درمحیط ها  سازمان  ان باشدتعیین اعتبار معلم

 فرد  جنبه که اخلاق ؛ مدیران و اخلاق  افراد :است ترجه قابل بعد دو

 در رهبر رفتار نحر  به دو  بعد و اخلاق  رهبر  شاص  کیفیتها  به

( . در مودار  23)  دارد اشار  اخلاق  رفتارها  ترویج برا  کار، محیط
طالعه ا  ،  اخلاقیا  معل  به ادراک از معل  به عنوران مطابق با نتایج م

انسان  مررد اعتماد ، با اخلاق و خر  ارتباط داد  اند بطرریکه معلمان از 
طریق رفتارها  اخلاق  ، اعتماد و وفادار  دانش آمرزانشوان را بدسوت 

(.  و همچنوین 24م  آورند و اهمیت اخلاق را به آنان منتقل م  کننود)
لاحظه گر  ه  به میزان  اشار  دارد کوه یوم معلو  در امورر ترجه و م

( . 19دانش آمرزانش از خرد  پیگیر  ، ترجه و نگران  نشان مو  دهود)
 اخلاق  ارزشها  بر متک  رهبرانهمچنین مطالعا  نشان م  دهد که 

  خلاقیت و ترانمند  و عملکرد ،  انرژ  براحسا  ترجه  قابل اثر ، 

( .اخلاق  و ملاحظوه گور ت ادراک 26و 28)  گذارندم جا  بر افراد خرد
شد  معلمان اجزائ  از اعتبار معل  است که به ترجیحا  دانوش آمورزان 

معلمان اشار  دارد. آنها همچنین بیوان مو   18ازمهارتها  حمایت نفس
 یوا و آمرزان را شرمند  نم  کنند دانش هرگز معلمان با اخلاق کنند که

 را خورد نگران  مراقبت و م  کنند، در عرضترهین ن شفاه  صرر  به
برقرارمو   ارتبواط آنهوا بوا خورب  کنند، به م  ابراز آمرزان دانش برا 
(. و با ترجه به تلایص  از آنچه که در سر آغاز تا بدین جا بیان 27کنند)

گردید کیفیت این تعاملا  ه  به دلایل نظر  و ه  به دلایل عمل  بور 
دانش آمرزان تأًثیر دارد بطرریکوه بورا  بهبورد نتایج شناخت  و رفتار  
دانش آمرز ، باید ارتباطا  و رفتار ها  آنوان  –اثرباش  تعاملا  معل  

در کلا  در  مررد بررس  قرار گیرد .  مسئله ادراک عدالت در محیط 
ها  آمرزش  و بریو  در مدار  از دیدگا  دانش آمرزان در کشرر بطورر 

رفته است .بطرریکه  با بررس  پووهش ها  جد  مررد پووهش قرار نگ
داخل  در این زمینه خلأ قابل ترجه  احسا  م  شرد. بنوابراین هودف 
اصل  پووهش حاضر بررس  و تبیین رابطه بین مؤلفه ها  اعتبار معلو  
و ابعاد عدالت کلاس  در نظر گرفته شد  است .  بریو  اینکه کدا  یم از 

ه پیش بین   ابعاد عدالت کلاسو  در بوین مؤلفه ها  اعتبار معل  قادر ب
دانش آمرزان هستند؟پاسخ به این مسئله زمینه لاز  را فراه  م  سوازد 
تا در صرر  وجرد رابطه مثبت و معن  دار بین  این مؤلفه هوا و مؤلفوه 
ها  فرع  آن ، پیشنهادات  برا  تقریت ترأمان آن ها برگرفته از نتایج 

 .تحقیق ارائه گردد

 
 (72)مدل مفهومی تحقیق .0 نگاره
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 روش

روش اجرا  پووهش حاضر ترصیف  )غیر آزمایش  ( و طرح پووهش از 
نرع همبستگ  بنیاد  یا کانرن  است . زیرا هدف این پووهش پ  بردن 

براسوا   "ادراک عودالت کلاسو "به تیییورا  چنودین متییور ملواک  
  ایون پوووهش برد .  جامعه آمار "اعتبار معل  "متییرها  پیش بین  

شامل کلیه دانش آمرزان مقط  مترسطه در نراح  دوگانه شوهر ارومیوه 
حجو  نمرنوه آموار  . نودنفور برد هفد  هزار و هفتصدو شوش کهبرد. 

 881گیر  تصادف  نسوب براسا  فرمرل کرکران و با استفاد  از نمرنه
آمرز بصرر  تصادف  از تما  مودار  بوا ترجوه بوه جمعیوت هور دانش

نتاا  گردید سع  شد که ترکیب جنسویت  و رشوته تحصویل  مدرسه ا
بایود خواطر  در نظر گرفتوه شورد.نمرنه آمار  با ترجه به جامعه آمار  

 پرسشنامه بطرر کامل تکمیل شد  و قابل اسوتفاد  بورد. 825نشان شرد
نفور دانوش آمورز پسور  214نفر دانش آمرز دختور و 324که از این تعداد

 بردند. 
از پرسشنامه اعتبار معلو  بورا   :پووهش این در استفاد  مررد ابزارها 

انداز  گیر  اعتبار منب  در محیط ها  آمرزش  ، استفاد  گردیود . ایون 
سرال در مقیا  هفت درجه ا  لیکر  مو  باشود  15پرسشنامه درا  

که سه  مجمرعه شش سرال  برا  سنجش زیر مرلفه هوا  صولاحیت 
گر  معل  و شاصیت اخلاق  معلو  تاصص  معل  ، مراقبت و ملاحظه 

بکار م  رود .در تحقیقا  ماتلف پایای  این ابزار در تما  زیر مرلفه ها 
(. در این مطالعوه پایوای  پرسشونامه 27گزارش شد  است ) 7/1بالاتر از 

اعتبار معل  از طریق آلفا  کرونباخ بررسو  گردیود کوه عبوار  بورد از 
79/1=α 69/1مه  اعتبوار معلو  در آن  ، نتایج تحلیل عوامل  پرسشونا  

و بارتلت  =KMO 518/1واریانس سرالا  استاراج شد  برد . آزمرن 
(P<0/000  ) نشان داد که حج  نمرنه کاف  اسوت و ایون عرامول در

بوا 3/1جامعه آمار  وجرد دارند.نتایج بارها  عامل  که همگ  بالواتر از 
دسوت آورد. بورا   چرخش متعامد بردند  ، سه مرلفه مررد نظور  را بوه

انداز  گیور  ادراک دانوش آمورزان از عودالت کلاسو  از  ترکیوب سوه 
 پرسشنامه استاندارد استفاد  شد. 

(  در دو بعد: عدالت ترزیع  14الف(: پرسشنامه ادراک از عدالت کلاس  )
گریه است که در آن دانش آمرزان ادراک خورد را 14،این مقیا  شامل 

مرا  ، پاداش و مجوازا   هوا و ترجوه و تلواش از عادلانه بردن ترزی  ن
گریه که سیاست  17معلمان بیان م  کنند.عدالت رویه ا  )فرایند (، با 

ها و رویه ها  بکار گرفته شود  ترسوط معلموان را در درجوه بنود  و 
تاصیص ترزی  ها  مررد سنجش قرار م  دهود .  (:  دو  پرسشونامه 

ب  دانش آمرزان را از عادلانوه بوردن گریه که ارزیا 5، با  عدالت تعامل  
روابط بین فرد  بین معل  و دانش آمرز و تعاملا  آنان را مررد سنجش 

گریوه  11با   ( . ج(: و سر  پرسشنامه عدالت اطلاعات 25قرار م  دهد )
 در مقیا  پنج درجه لیکر  براسا  تعریف عودالت اطلاعوات  ، ترسوط

عامل  پرسشنامه عدالت کلاس   شد.  نتایج تحلیلطراح  (  29محققان)
) چهار مؤلفه عدالت ترزیع  ، عدالت رویه ا  ، عدالت تعامل  و عودالت 

واریوانس سوؤاالا  اسوتاراج   74/1اطلاعات  ( را بدست آورد که در آن

( نشوان داد  P<0/000و بارتلت ) =KMO 929/1شد  برد . آزمرن 
ار  وجورد که حج  نمرنوه کواف  اسوت و ایون عرامول در جامعوه آمو

با چرخش متعامود ، چهوار مؤلفوه 3/1دارند.نتایج بارها  عامل  بالاتر از 
مررد نظر  را به دست آورد )پایای  این ابزار بعد از حذف بارها  عوامل  

)  یم سرال از بعد عدالت تورزیع  و دو سورال از عودالت  3/1کمتر از 
سوؤال ،  48رویه ا  و یم سرال از عودالت اطلاعوات   (  و در کول بوا 

936/1=α .بدست آمد 
 چرلگ  از شاخصها  ترصیف  سطح در داد  ها تحلیل و تجزیه جهت

 تحلیول و همبسوتگ  ازضوریب استنباط  آمار سطح در و کشیدگ  و

  SPSSاستفاد  شد تحلیل ها با استفاد  از نر  افوزار  کانرن  یا بنیاد 
 .انجا  شد

 

 یافته ها
 هوا  شاخص بررس  نتایج ، ووهشمتییرها  پ  رابطۀ بررس  از قبل

 نرموال ر  صور بوه هوا داد  زی  تر که داد نشان کشیدگ  و لگ  چر
 ن آزمور داد  هوا دن بور نرموال بیشوتر بررس  برا  همچنین  .است

 آن نتایج نبردن  معنادار و اجرا شد  داد  هابر  اسمیرونف – کالمرگروف

س همبسوتگ  ماتری 1در جدول . برد داد  ها ترزی  بردن نرمال نشانۀ 
 .داد  ها گزارش شد  است

 

 ماتریس همبستگی متغیرهای تحقیق :0جدول

 متغیرها
بعد 

 اطلاعاتی

 بعد

 توزیعی

 بعد

 تعاملی

رویه  بعد

 ای

 41/1** 44/1** 37/1** 39/1** شایستگ 

ملاحظه 
 گر 

**35/1 **81/1 **83/1 **44/1 

 83/1** 85/1** 88/1** 35/1** اخلاق

**p<1.11 

ا  بررس  رابطه مجمرعه اعتبار معل  ) شایستگ  وتاصص ، ملاحظه بر
گر  و اخلاق ( با مجمرعه ادراک عدالت )بعداطلاعات  ، بعد ترزیع  ، 
بعد تعامل  و بعد رویه ا  ( از تحلیل همبستگ  بنیاد  استفاد  شد  

تکنیکها  آمار  خط  چندمتییر  م  اعضایاین تحلیل یک  ازاست . 
آنرا گسترش یافتۀ تحلیل همبستگ  چندگانه نرع  م  تران که به  باشد

که در آن هر مجمرعه از متییرها چندین بعد ماتلف را  درنظرگرفت
نتایج تحلیل نشان داد که رابطه متییر کانرن  اعتبار .(31انداز  م  گیرد )

م  باشد. شاخص لامبدا  83/1معل  با متییر کانرن  ادراک از عدالت 

مربرط به آن نیز   Fبدست آمد که آمار    45/1ن ارتباط  ویلکز برا  ای
معن  دار است. بنابراین این دو  11/1م  باشد که در سطح    69/36

 .رتباط معن  دار  با یکدیگر دارندمجمرعه ا

 
 
 
 



  ... احساس عدالتبا مؤلفه های  ) تخصص ، ملاحظه گری و اخلاق ( لفه های اعتبار معلمؤتحلیل کانونی رابطه م اران:و همک معصومه طالبیدکتر 
 

 033 

ي، 
ور

فنّا
 و 

وم
عل

در 
ق 

خلا
ه ا

ام
صلن

ف
ل 

سا
م

ده
انز

ش
ه 

مار
 ش

،
2 ،

00
11

 
 

 
شی

وه
پژ

ه 
قال

م
 

 

  

 نتایج تحلیل همبستگی بنیادی اعتبار معلم با ادراک از عدالت: 7جدول
 ضرایب اشتراک کانونی ریضرایب ساختا ضرایب کانونی متغیر

   مجمرعه اعتبارمعل               

 46/1 65/1 28/1 تاصص و شایستگ 

 64/1 51/1 41/1 ملاحظه گر 

 77/1 55/1 89/1 اخلاق

   62/1 اشتراک 

   31/1 همپرشان 

   مجمرعه ادراک از عدالت  

 44/1 67/1 16/1 بعد اطلاعات 

 73/1 56/1 27/1 بعد ترزیع 

 54/1 92/1 83/1 عد تعامل ب

 67/1 52/1 19/1 بعد رویه ا 

   67/1 اشتراک

   33/1 همپرشان 

 
درجدول فرق ضرایب ساختار  ، نشانگر همبستگ  هر متییر بوا متییور 
کانرن  مجمرعه خردش م  باشد ، ضرایب کانرن  نیز هماننود ضورایب 

ضرایب اشتراک رگرسیرن استاندارد شد  در تحلیل رگرسیرن م  باشند. 
کانرن  نیز نشانگر سه  هر متییر در تبیین متییر کوانرن  خوردش مو  

، و شاصویت   64/1، ترجوه     46/1باشد. مثلا شایستگ  و تاصوص  
در تبیین متییر کانرن  اعتبار معل  سه  دارنود.در متییور کوانرن    77/1

، بعود  73/1، بعود تورزیع   44/1ادراک از عدالت نیز ، بعود اطلاعوات   
درصد در تبیین این متییور سوه   67/1و بعد رویه ا      54/1تعامل   

دارند. اشتراک واریانس نشانگر میزان واریانس  است که مجمرعه مقابل 
، متییر کانرن  مقابل را تبیین م  کنود . بطورر مثوال میوزان واریوانس 

عدالت  م  باشد. ادراک از  62/1استاراج شد  متییر کانرن  اعتبار معل  
از واریانس اعتبارمعل  را تبیوین مو  کنود . میوزان واریوانس  31/1نیز  

و اعتبوار معلو  نیوز   67/1استاراج شد  متییر کانرن  ادراک از عدالت  
از تیییرا  ادراک از عدالت معل  را تبیین م  کند. برا  شناسای   33/1

متییرهووا  معنوو  دار محققووان پیشوونهاد موو  کننوود کووه ضوورایب 
وبیشتر هر متییر نشانگر معن  دار بردن آن در مجمرعوه  31/1ار ساخت

خردش است . بنابراین متییر ها  معن  دار در مجمرعه اعتبوار معلو  ، 
م  55/1، و اخلاقیا   51/1، ملاحظه گر   65/1شایستگ  و تاصص 

باشوود.در مجمرعووه ادراک از عوودالت نیووز ، متییرهووا  معنوو  دار بعوود 
و بعود رویوه ا  92/1، بعود تعوامل  56/1تورزیع  ، بعد  67/1اطلاعات 

م  باشند. باترجه به این یافته نتیجه م  گیری  که هر چه میوزان 52/1
تاصص و شایستگ  ، ملاحظه گر  و اخلاقیا  معل  بیشوتر باشود بوه 
همان نسبت ادراک دانش آمرزان از عدالت اطلاعات  ، ترزیع  ، تعامل  و 

 رویه ا  بالا خراهدبرد.
 

 

 حثب
 .است جامعه هر در انسان  مجمرعه مهمترین جمله از پرورش و آمرزش

 آمرزشو ، نظوا  از جامعوه انتظوارا  مراق ، بسیار  در دلیل همین به

 علاو  بور م  کنند فعالیت آمرزش  در محیط که افراد  سایر و معلمان

 عواطف  و ذهن  ویوگیها  باید فن  و تاصص ، شایستگیها  داشتن

 نیوز وملاحظوه گور  مطلور  اخلواق  رردار از ارزشوها برخ و مناسب

هدف پووهش حاضر بررس  رابطه بین مؤلفه ها  اعتبوار و ( .31باشند)
ابعاد عدالت کلاس  در بین دانش آمرزان مقط  دبیرسوتان شوهر ارومیوه 
برد. نتایج بررس  همبستگ  متییرها نشان داد که تموام  مؤلفوه هوا  

گر  و اخلاق (رابطه مثبت و معن  دار  بوا اعتبار ) شایستگ  ، ملاحظه 
ابعاد ادراک از عدالت ) اطلاعات  ، ترزیع  ، تعوامل  و رویوه ا  ( دارنود 

ه  چنین نتایج همبستگ  کانرن  نشان داد که مؤلفه ها  اعتبار معل  .
قادر به پیش بین  ابعاد ادراک عدالت کلاس  هستند . که با نتایج حاصل 

(  .رابطه مثبت روابوط بوین 15ظران همسر است)از تحقیق برخ  صاحبن
مرلفه ها  اعتبار با ادراک عدالت کلاس  نشانۀ آن اسوت کوه هور چوه 
معلمان دارا  صلاحیت و شایستگ  ،ملاحظه گر  ، ترجوه و شاصویت 
اخلاق   بالا باشند ، ادراک دانش آمرزان از عادلانه بردن ترزی  نمر  ها و 

رزی  و رفتار و تعاملوا  معلموان نیوز بالوا پاداش ها ، رویه ها  اعمال ت
خراهد برد . رابطه مثبت بین شایستگ  و ادراک از عدالت کلاس  نشوانۀ 
آنست که هرچه سطح تاصص ، مهوار  و حق انی وت علمو  معلو  نوزد 
دانش آمرزان بالا رود ، ادراک عدالت کلاس  نیز بیشوتر خراهود بورد. در 

صص  معل  و رابطه آن  با عدالت واق  ادراک دانش آمرزان از قدر  تا
ترزیع  حاک  از آنست که  دانش آمرزان به تاصص و شایستگ  معل  
برا  ارزیاب  کار خرد به طرر صحیح اعتماد دارند بنابراین، ادراک آنان از 
ترزی  نمرا  این معل  منصفانه خراهود بورد.همچنین در تبیوین رابطوه 

ت تاصص  معل  با ادراک از ادراک دانش آمرزان از شایستگ  و صلاحی



 ... احساس عدالتبا مؤلفه های  ) تخصص ، ملاحظه گری و اخلاق ( لفه های اعتبار معلمؤتحلیل کانونی رابطه م و همکاران: معصومه طالبی دکتر
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عدالت رویه ا  م  تران ادعا کرد که دانش آمرزان  که به شایستگ  و 
تاصص معلمان خرد اعتماد دارند معتقدند که معلو  بهتورین روشوها و 
رویه ها را در تدریس و ارزیاب  یوادگیر  دانوش آمورزان بکوار خراهنود 

یسوتگ  معلو  بوا گرفت. و همینطرر در رابطه با ارتبواط صولاحیت و شا
عدالت تعامل  و اطلاعوات  ، معلموان متاصوص در برقورار  ارتبواط و 
تعامل و دادن اطلاعا  روشن و بازخررد به دانش آمرز دارا  مهارتهوا  
ارتباط  شفاف و صریح  و مؤثر  هستند .تحقیقا  نشان داد  اند کوه 

  )صولاحیت تاصصو ( معلو  و ادارک دانوش بین ادراک از  شایسوتگ
 (.32آمرزان از رفتارها  مردبانه و احترا  آمیز معلمان رابطه وجرد دارد )

همچنین با ترجه به یافته ها ادراک دانش آمورزان از شاصویت اخلواق  
معل  او با ادراک آنها از  عدالت ترزیع ، رویه ا  ، تعوامل  و اطلاعوات  

دانش آمرزان  که معلموان خورد را بوه عنوران  کلا  در  رابطه دارد . 
افراد  با شاصیت و منش اخلاق   بالوا ادراک مو  کننود، بوا احتموال 
بیشتر  ترزی  نمر  ها ، روش هواو رویوه هوا  کلاسو  ، و تعاملوا  و 
بازخرردها  را منصفانه ارزیاب  م  کنند . در حمایت از ایون ادعوا نتوایج 

آمرزان  با معلموان  کوه شاصویت  مطالعه ا  نشان م  دهد که دانش
اخلاق  بالا  دارند ، تمایل بیشتر  به برقورار  رابطوه و تعاملوا  بوین 
فرد  نشان م  دهند چرا که این معلمان بوا دانوش آمورزان رفتارهوا  

 وسویله به مناسب هنجار  رفتار نمایشمنصفانه ا  دارند .  معلمان با 

دانوش  در رفتوار گرنوه این افزایش و فرد  بین روابط و فرد  اقداما 
 است، طرفه دو ارتباطا  و تشریق گیر ، تصمی  وسیله بهکه  آمرزان،

 (.33احسا  عدالت در آنان تأثیر م  گذارند) بر مستقی  طرر به
بدین ترتیب در رابطه با تأیید رابطه بین ترجه و ملاحضه گر  معل  بوا   

نتوایج مطالعوه ا   ادراک دانش آمرزان از عدالت کلاس  ، م  توران بوه
اشار  کرد نشان داد که ، معلمان مراقبت  و ملاحظه گر ؛ اهداف شایسته 
ا  برا  دانش آمرزان در نظر م  گیرند بطرریکه چنین معلمان  درصدد 
اذیت یا ناراحت  دانش آمرزان از طریق روش ها  ناعادلانوه نیسوتند در 

ارتباطا  عادلانوه عرض از طریق درگیر کردن دانش آمرزان در اعمال و 
، فرصت ها  مرفقیت و پیشرفت را بطرر منصفانه برا  آنها فراه  م  

 (.34کنند)
همچنین با ترجه به نتایج ، اگرچه ادراک ازاعتبارمعل  واریانس هرچهار  

نرع ادراک از عدالت کلاس  را ترضیح م  دهد ، ول  بعد عدالت کلاس  
  دارد. چنانچه قبلاً در مبان  نظر  تعامل  بیشترین رابطه را با اعتبار معل

نیز اشار  گردید هردو مفاهی  عدالت تعامل  و اعتبوار معلو  بور اسوا  
روابط وتعاملا  بین معل  و دانش آمورزان شوکل مو  گیورد . بنوابراین 
رابطه بالا  این دو نرع ادراک چندان هو  دور ازانتظوار نیسوت. دانوش 

رع ادراک به مشواهد  و ارزیواب  آمرزان برا  قضاو  و ارزیاب  این دون
رفتارها  ارتباط  معل  م  پردازند . ازسر  دیگر هر یم از جنبه ها  
عدالت تعامل  م  ترانند به تعریف اجزائ اعتبار معل  کموم کننود. بوه 
عنران مثال، معلمان شایسته بطرز مؤثریبا دانش آمرزان رابطه برقرار م  

زیاد روابط عادلانه را به عنران روابوط کنند و دانش آمرزان نیز با احتمال 
مؤثر ادراک م  کنند. معلمان با ویوگ  ها  اخلاق  و  شاصیت والا به 

(، و همینطورر در 38ترهین و شرمند  کردن دانش آمرزان نم  پردازنود)

مررد معلمان مراقبت  و ملاحظه گر ، که با دانش آمرزان باورب  رابطوه 
ت م  دهند. معلمان  که به عنران معلمان برقرار م  کنند و به آنها اهمی

با عدالت شناخته م  شرند ، با دانش آمرزان خرد با مهربان  رفتوار مو  

  .(2کنند و نسبت به حقرق آنها ترجه و مراقبت نشان م  دهند)
زمینه  در معل  اعتبار ابعاد که دهد م  نشان این مطالعه  همچنین نتایج

متفواو   در  از لحواظ اهمیوت کلوا  در عودالت نرع سه بین  پیش
است ، چرا که  تر مه  مرب  آمرز از اخلاق دانش هستند بطرریکه ادراک

ادراک از شاصیت اخلاق  بالا ت معل ، هرچهار نرع ادراک عدالت کلاس  
 عنوران افوراد به را خرد مربیان که آمرزان  را پیش بین  م  کند. دانش

مو  کننود ، همچنوین ایون  اخلاق  درک و صادق، محتر  اعتماد، قابل
معلمان را به عنران تاصیص دهند  گان نمرا  عادلانه ، تصمی  گیرند  
گان عادل و رفتارها  منصفانه در تعاملا  بین فرد  در نظر م  گیرند. 

همچنوین رفتارهوا   معل  هر انداز  دارا  رفتار انسان  مطلورب  باشود،
مرا  با این خصرصویا  مراقبت  و ترجه بیشتر  از خرد نشان دهند و ه

خراهود  د، مررد قبرل شاگردان واقو نلق  شرترانا تو  قر از نظر علم  
متعادل همرا  با تسلط علم  معل  ، او را از نظر شاگردان   شد. شاصیت

در نهایت باید چنین گفت از آنجا کوه مفهور   .سازدبا ارزش و اعتبار م 
  بوین فورد  در کلوا  ساز  روابط بین معل  و دانش آمرز و ارتباطا

در  ، دیدگاههای  را برا  اثرباشو  بیشوتر ایون روابوط فوراه  مو  
کند.بنابراین امید است نتایج این مطالعه بتراند تا حودود  در رابطوه بوا 

 روابط معلو  و دانوش آمورز اثرباش  ترضیح به متییرها  مررد تحقیق
 و آمرزان شدان به سردمند  این روابط مررد در را بینش  و کرد  کمم

، اینکوه  اول .بدون محدودیت نیسته  این مطالعه ارائه دهد .  معلمان
فقط در میان دانش آمرزان سوطح دبیرسوتان  انجوا  شود   این مطالعه 

م  کند در حالیکوه بررسو   محدودرا نتایج  تعمی  پذیر است که خرد 
را   ماتلفو نتوایجاحتمال دارد احسا  عدالت در سطرح دیگر تحصیل  

در را    کلاسو احسا  عودالتتحقیقا  آیند  باید  بنابراین ،نشان دهد 
نیوز موررد بررسو   اول مترسطه و میان دانش آمرزان در سطرح ابتدای 

قرار دهد. چرا که به عنران مثال اصرل عدالت ترزیع  کلاسو  در پایوه 
ها  پایین تر از دیدگا  دانش آمرزان م  تراند به نقش هوا  حموایت  

 ماهیوت ا دو ، به دلیول اینکوه ایون تحقیقو ها آنها شبیه باشد. والدین
)  روابط علت معلرل  نم  ترانود نتیجوه گیور  شورد ، دارندهمبستگ  

اینکه اعتبار معل  پیش بین  کنند  یا علت  برا   احسا  عدالت هست 
و یا اینکه  ادراک عدالت کلاس  بر شکل گیر  اعتبار معل  تواثیر دارد ( 

راح  تحقیقا  آزمایش  م  تراند به درک بهتر ایون مرضورع و  تنها ط
 بپردازد.

 

 گیرینتیجه
 احسا  عدالت  معل  و اعتبار ها  مؤلفه با ترجه  به برقرار  رابطه بین

 از یوم هور ارتباط  ماهیت بر اضاف  تعامل  معل  ، این مطالعه شراهد
ادراک   و بوارمعل اعت این که ، به ترجه با برقرارم  کند . را این مفاهی  

 کلوا  نتایج و معل  -دانش آمرز روابط برا  را مهم  پیامدها  عدالت
 را کلا  در ارتباطا  بررس  نتایج اهمیت بیشتر دارد ، این همرا  در 
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کند .  .بنابراین معلمان  که خراهان افوزایش ادراک دانوش  م  برجسته
لاعات  و بوه دنبوال آمرزان از عدالت کلا  ترزیع ،رویه ا  ،تعامل  ، اط

آن کاهش پاساها  بالقر  مار  دانش آمرزان هستند باید تلاش کنند 
که ازسر  دانش آمرزان خرد به عنران معلمان با اعتبوار  )تاصصو  و 

 اخلاق   و ملاحظه گر( شناسای  شرند. 
 

 های اخلاقیملاحظه
 نگوه محرمانوه ذکور پووهش این در ترجه مررد اخلاق  ملاحظه ها  از

 در گروهو  صورر  بوه آنها تحلیل و شد  جم  آور  اطلاعا  اشتند

مو   برطرف پاساگری  جهت را آزمردنیها نگران  که برد پرسشنامه ها

 .کرد
 

 هنام واژه
 Justic.1 عدالت

 Social equality .2 برابر  اجتماع 

         Fairness .3 انصاف

 Distributive justice .4 عدالت ترزیع 

 Procedural justice .5 ویه ا عدالت ر

 Procedural justice .6 عدالت تعامل 

 Informational Justice .7 عدالت اطلاعات 

                                     Honesty .8 صداقت

                              Justification .9 ترجیه

                            Believability .10 باور

 Instructor credibility .11 اتبار معل 

 Professional competence .12 صلاحیت تاصص 

                                        Morality .13 اخلاقیا 

                                    Caring .14 ملاحظه گر 

 Ego-supportive .15 مهار  ها  حمایت نفس
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