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Abstract 
The main purpose of this study was to investigate the effect of organizational justice 
components on Pre-university teachers’ self-efficacy in District 3, in Kermanshah 
City. The statistical population consisted of Pre-university teachers (N=200) in the 
district. 127 of them were selected as the sample using the systematic sampling 
method (n=127). The main instrument for gathering data was a questionnaire which 
its validity was confirmed by the panel of experts and its reliability was established by 
Cronbach's Alpha coefficient (a>./75). The data of descriptive and inferential sections 
were analyzed using SPSS version 23 software. Findings revealed that the present 
status of organizational justice and self-efficacy among Pre-university teachers in the 
district 3 Kermanshah was at the level of moderate and above. The result of the 
regression multi-analysis indicated that the organizational justice components 
(distributive, procedural and interactional) have a positive and significant effect on 
self-efficacy among Pre-university teachers in Kermanshah. The findings brought 
about suitable applications for helping the development of management education 
model for managers, planners and policy-makers of educational organization and pre-
university schools in order to enhance self-efficacy among Pre-university teachers in 
Kermanshah. 
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مقدمه
دهيهاي كاري، خود جهتها، رقابت اعضاي تيمها و ساختار سازمانآوريتغيير در فن

هاروند كه امروزه سازمانو حل مسئله توسط كاركنان از جمله عواملي به شمار ميآنان 
اي عمل كنند كه كاركنان آن خودتنظيم، خودمديريت ورا ملزم نموده تا به شيوه

هاسازمان بقاي ترين عاملي است كه براينيروي انساني مهم]. 29[خودارزياب شوند 
بررسي و مطالعه. باشدها ميسازمان مديران و ئوالنمس مدنظر همواره و است مؤثر بسيار

و ماهر نيروي انساني كه حاكي از آن است صنعتي جوامع تحول و توسعه تاريخچه
داشته انكارناپذيري تأثير صنعتي جامعة به سنتي جامعة تحول فرآيند در يافته پرورش
و جوامع توسعه عامل تريناصلي و ترينمهم را انساني نيروي كه به نحوي است،
عملكرد تابع جامعه بقاي و توان گفت كه پيشرفتمي]. 19[اند نموده قلمداد هاسازمان
وسايل ترينمهم. بناميم سازماني جامعه را امروز جامعه بايد لذا هاست؛سازمان مؤثر

از اثربخشي و كارآمدي با بتوانند كه هستند هاييسازمان ترقي، و پيشرفت به دستيابي
اجتماعي شناختي نظريه در» خود«ابعاد  از در اين راستا، يكي. برآيند خود وظايف عهده
موقعيتي با انطباق در فرد شده توانايي درك به كه است باور به خودكارآمدي  بندورا
].19[اشاره دارد  خاص

وظايف انجام. است انسان شايستگي سازنده نظام در مهم عاملي خودكارآمدي باور
ضعيف، صورت به متفاوت هايموقعيت در مشابه هايمهارت با اد مختلفافر توسط
كارآمدي باورهاي تغييرات به متفاوت شرايط در فرد توسط يك يا و قوي يا و متوسط

قرار خودترديدي يا خودشكي تأثير تحت به آساني توانندمي هامهارت. است وابسته آنان
داشته خود به نسبت ضعيفي باور كه شرايطي در مستعد خيلي افراد حتي درنتيجه گيرند،
شده درك خودكارآمدي بنابراين،]. 2[كنند مي كمتري استفاده خود هايتوانائي از باشند،
انجام براي الزم اساسي هايو داشتن مهارت عملكرد آميزموفقيت انجام براي مهم عاملي
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هامهارت آن انجام تواناييدر  باور به هم و هاداشتن مهارت به مؤثر عملكرد. است آن
زااسترس بيني وپيش غيرقابل مبهم، همواره متغيير، هايموقعيت كردن اداره. است نيازمند
پاسخ براي قبلي هايالزم است اغلب مهارت. است چندگانه هايمهارت داشتن مستلزم

براين،بنا. شوند ساماندهي جديد هايشيوه مختلف، به هايموقعيت تقاضاي گوناگون به
خويش هايتوانايي مورد در فرد هايقضاوت تأثير تحت حدودي تا با محيط مبادالت
انجام را وظايف توانندمي خاص، شرايط در باشند داشته افراد باور كه معني ناي هاست ب
معني بدين بلكه نيست، شخصي هايمهارت داشتن شده معياردرك خودكارآمدي. دهند
كه مهارتي نوع هر با مختلف شرايط در تواندكه مي باشد رسيده رباو ناي هب فرد كه است
].11[انجام دهد  احسن نحو به را وظايف باشد، داشته

اجتماعي، فرهنگي و ةآموزش و پرورش با رشد و توسعدر اين راستا، سازمان 
.نقش نيروي انساني مهم است ،ر آموزش و پرورشد .اقتصادي پيوندي ناگسستني دارد

كيفي و ةدر رشد و توسع مؤثر املترين عمهمبا ايفاي نقش مديريت آموزش  معلم
ايمعلم در مديريت آموزش در نقش حرفه. رودمحتوايي تعليم و تربيت به شمار مي

نتيجه يك جريان متقابل دو جانبه و حاصل عمل فراگيران را درتربيت تواند است كه مي
ترين نهاد اثرگذار درموزش و پرورش مهمآ". مؤثر سازد العمل شاگردعكسخود و 

تواند نقشباشد و معلم به عنوان مدرس و مربي ميمين نيروي انساني ميأتربيت و ت
اي كه بهبه بياني ديگر، معلمان حرفه ].20[" حساس و كليدي در اين رابطه داشته باشد

هر تحول آموزشي مديريت آموزش آشنا باشند و طبق آن عمل نمايند به عنوان نقطه آغاز
هاي پژوهشي هموارهيافته". باشنددار ميترين و برترين نقش را عهدهو پرورشي بيش

].19[ "آموزان استترين متغير در يادگيري دانشدهد كه معلم مهمنشان مي
رسد كه در شرايط كنونيبا توجه به نقش مهم و خطير معلمان در جامعه، به نظر مي

ايتقويت باورهاي خودكارآمدي در آنان از اهميت ويژه كشور، تالش در جهت
توانند وظايف خود را به نحويبرخوردار است؛ چرا كه معلمان با باور خودكارآمد مي
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باورهاي فرديعبارت از خودكارآمدي معلمان در واقع، ". تر انجام دهندشايسته و بايسته
-و يادگيري موفقيت] آموزش[ددهي هايشان براي اداي وظايف يامعلمان درباره توانايي

درجه نيازمند خود شغلي شرايط به بنا معلمان"]. 9[ "آميز در بافت كالسي خود است
منتقل آموزاندانش به خوبي به را خود هايآموزه تا بتوانند هستند خودكارآمدي از بااليي
توسط كالس رهادا در را ايعديده تواند مشكالتمي هاآن در خودكارآمدي نبود كنند و

،)1997(از زمان معرفي خودكارآمدي توسط بندورا ]. 11[ "نمايد ايجاد هاآن
بررسي. اندپرداختهپژوهشگران زيادي به بررسي عوامل مؤثر بر خودكارآمدي افراد 

دهد كه عدالت سازماني يكي از متغيرهايي است كه نقشمطالعات مختلف نشان مي
.]29، 1، 26، 27[ كندمي ايفا نخودكارآمدي معلمامهمي را در 

و به ويژه ادراكات كاركنان از انصاف و] 14[عدالت سازماني به انصاف در محل كار 
هايكه چگونه برخوردهاي منصفانه بر ساير متغيرهاي مرتبط با اقدامات و فعاليتاين

ركنان است وعدالت برانگيزاننده مهمي براي كا ].23[گذارد، اشاره دارد كاركنان اثر مي
در تحقيق]. 24[كند ها نيز سقوط ميكنند اخالق آنعدالتي ميزماني كه افراد احساس بي

از هاي مختلفيبنديطبقه نظرانصاحب و دارد طوالني تاريخ سازماني عدالت زمينه
برابري مطالعه«صورت  به توانمي را سازماني عدالت. اندنموده مطرح را سازماني عدالت

دارند عمومي توافق موضوع اين بر سازماني عدالت محققان. ]9[نمود  تعريف» كار در
عدالت توزيعي، عدالت :شود كه عبارتند ازمي تقسيم بعد به سه سازماني عدالت كه

نتايج توزيع برابري قضاوت دربارة به توزيعي عدالت]. 22[اي مراوده عدالت اي،رويه
دارد؛ اشاره سازماني بافت يك در ارتقا ايهو فرصت پرداخت سطح يا مقياس مثل

تصميم نتايج از فراتر نگاهي توانندافراد مي حول اين موضوع است كه ايرويه عدالت
كه زماني رسد،مي نظر به قبول نامطلوب قابل نتايج بنابراين .باشند داشته مدت كوتاه
ايمراوده عدالت و ؛]13[است  منصفانه بوده استفاده مورد فراگرد كه است اين تصور

تعيين در ها،رويه اجراي طول در شخصي بين رفتار كيفيت كه حول اين محور است
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انصاف درك در شده ارايه توضيحات يا توجيه .است مؤثر و مهم انصاف هايقضاوت
-مي افزايش را شود، نگريسته منصفانه گيريتصميم هايرويه كهاين احتمال و است مؤثر

باشدمي احترام و تواضع با افراد رفتار و روابط در اعتماد شامل شخصي بين رفتار .دهد
]22.[  

مدير مستقيم فرد و خود سازمان را منبع اجرا] 16[رنجبريان در مقاله تعهد سازماني 
به نسبت كند كه در منبع اول سرپرستو يا اجرا نكردن عدالت در سازمان بيان مي

يا هاپرداخت افزايش قبيل از مهمي پيامدهاي بر اندتودارد و مي تام اختيار زيردست
است كه كاركنان سازمان خود دومين منبع گذارد و در اثر زيردست ترفيع هايفرصت

-نامحسوس منبع اين چه اگر .عدالتي و يا عدالت را به آن منسوب نمايند ممكن است بي

].28[است  مهم نيز آن به توجه ولي تر است،
هاي مختلفي درپژوهش) 1997(مفهوم خودكارآمدي توسط بندورا از زمان معرفي 

زمينه خودكارآمدي و ساير عوامل مرتبط با آن انجام شده است و پژوهشگران زيادي به
پذيرند،مي تأثيرگذارند و يا از آن مي تأثيرمطالعة متغيرهايي كه بر خودكارآمدي افراد 

در پژوهش خود با عنوان الگوي مديريت) 2015] (4[بهرنگي و زبرجدي. اندپرداخته
آموزش، راهبردي جديد براي توسعه خودكارآمدي فراگيران در كالس رياضي و نيز در

نظريه هايشناسه با عنوان كاربست) 1395] (5[ پژوهش نيمه تجربي ديگري
رشد در جديد راهبردي: رياضي آموزش مديريت الگوي با بندورا خودكارآمدي
توان با الگويمتوسطه نشان دادند كه چگونه مي دورة پسر آموزانشدان خودكارآمدي

همچنين بهرنگي و. مديريت آموزش به توسعه يادگيري رياضي فراگيران كمك كرد
در بررسي اثر تدريس كتاب تفكر و پژوهش با الگوي مديريت) 2015] (3[خسروي 

ايش توان يادگيري فراگيرانمثبت الگو را در افز تأثيرآموزش بر خودكارآمدي فراگيران 
-در پژوهش نيمه آزمايشي خود از نوع پيش) 1396( ]6[بهرنگي و سلدوز . نشان دادند

آموزان خودكارآمدي دانشدر الگوي مديريت آموزش آزمون با عنوان نقش پس -آزمون
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آموزش و پرورش تهران با گروه گوا به 3منطقه  علوم تجربي پايه هفتم مدارس دخترانه
خودكارآمدي بربه ترتيب  تدريس با الگوي مديريت آموزش معنادار تأثيريج نتا

در اين پژوهش. دست يافتند اجتماعي، خودكارآمدي تحصيلي و خودكارآمدي هيجاني
- به شهر تهران 3آموز از مدارس دخترانه منطقه  دانش 273كالس پايه هفتم شامل  10از 

كالس ديگر 5ز به عنوان گروه گواه و آمو دانش 138كالس شامل  5در  طور تصادفي
آموز به عنوان گروه آزمايش براساس جهات جغرافيايي شمال، جنوب، دانش135شامل 

اي تفكيك به واحدگيري تصادفي خوشهروش نمونه به 3شرق، غرب و مركز منطقه 
نظر به نتايج معتبر و مفيدي كه كسب شد پيشنهاد اول كاربرد الگوي. انتخاب شد

آموزان در همه مباحث كتاب هفتم علوم يت براي آموزش خودكارآمدي دانشمدير
پيشنهاد بعدي تعميم استفاده از الگوي مديريت آموزشي در ساير دروس و. تجربي بود

ات الگوي مديريت آموزشتأثيرمقاطع ديگر به منظور توسعه و نشان دادن هرچه بيشتر 
.بر خودكار آمدي فراگيران بود

بررسي رابطه بين عدالت«در پژوهشي با عنوان ) 2015(ه و ادهمي زادرحمتي
»)گانه شهرداري كرمانشاهكاركنان مناطق شش: مطالعه موردي(سازماني و خودكارآمدي 

با) اي، عدالت توزيعي و عدالت تعامليعدالت رويه(بين كلية ابعاد عدالت سازماني 
].27[طة مثبت و معناداري را يافتند خودكارآمدي كاركنان شهرداري شهر كرمانشاه راب

كنانكار خودكارآمدي با سازماني عدالت رابطه«در پژوهشي با عنوان ) 1395(نژادلر 
»)رضوي خراسان استان اجتماعي تأمين سازمان: موردي مطالعه( اجتماعي تأمين سازمان

عدالت اي، عدالت توزيعي وعدالت رويه(سازماني  عدالت ابعادبين  به وجود رابطه
در پژوهش) 2013(احمدي و همكاران ]. 26[با خودكارآمدي كاركنان پي بردند ) تعاملي

خود به اين نتيجه دست يافتند كه ابعاد عدالت سازماني، اعتماد سازماني و تعهد سازماني
نادي و]. 1[رابطة مثبت و معناداري با ادراك معلمان از خودكارآمدي مديران دارند 

در پژوهش خود به اين نتيجه دست يافتند كه ابعاد عدالت سازماني،) 1392(همكاران 
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اعتماد، تعهد مستمر و عاطفي به صورت مستقيم و غير مستقيم بر خودكارآمدي نقش
 ].25[گذارند مي تأثيرمديران آموزشي شهر اصفهان 

اي به بررسي رابطه بين عدالت و اعتماد سازماني ودر مطالعه) 2003(رادر 
كارآمدي پرداخت و به اين نتيجه دست يافت كه بين اعتماد سازماني و عدالتخود
اي و خودكارآمدي واي رابطة مثبت و معناداري وجود دارد ولي بين عدالت رويهرويه

نتيجه پژوهش]. 29[همچنين اعتماد سازماني و خودكارآمدي رابطه معنادار يافت نشد 
طة مثبت و معنادار بين ابعاد عدالت سازمانيراب) 2012(ايماني نوجاني و همكاران 

و رضايت شغلي معلمان را نشان داد) اي، عدالت توزيعي و عدالت تعامليعدالت رويه(
وجود رابطه مثبت و معنادار مستقيم بين) 1391(نتايج پژوهش جعفري و همكاران ]. 17[

هاي استادان بايو شايستگ 23/0، تعهد سازماني با ضريب 28/0ضريب  با خودكارآمدي
همچنين، ارتباط مثبت و معناداري بين تعهد سازماني. با كيفيت تدريس را نشان داد 32/0

و تعهد 36/0ها با ضريب ، خودكارآمدي و شايستگي17/0و خودكارآمدي با ضريب 
].18[وجود داشت  15/0ها با ضريب سازماني و شايستگي

اي سنجش خودكارآمدي معلمان از الگويبربا توجه به مباني نظري در اين پژوهش 
در الگوي مذكور براي خودكارآمدي معلمان هفت بعد. بهره گرفته شد) 1997(بندورا 

،گيريدر تصميم تأثيركارآمدي براي خودكارآمدي انضباطي، خودكارآمدي آموزشي، خود
،ينكارآمدي براي جلب مشاركت والد، خوددر منابع مدرسه تأثيرارآمدي براي كخود
كارآمدي براي خلق يك فضاي مثبتو خود كارآمدي براي جلب مشاركت اجتماعيخود

سه بعد عدالت توزيعي، عدالت عدالت سازمانيبراي سنجش  چنين،و هم ]2[در مدرسه
در نظر گرفته ]22[) 2009(اي بر اساس ديدگاه لئو و خونگ اي و عدالت مراودهرويه
ي نظري و پيشينة تجربي موضوع، مدل مفهومي پژوهشبندي مبانبنابراين، با جمع. شد

).1شكل (گيرد حاضر به صورت زير شكل مي
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]22[و لئو و خونگ  ] 2[مدل مفهومي پژوهش بر گرفته از نظريه بندورا -1شكل 

برخورد چگونگي و كنندمي ايفا سازمان در نقش مهمي عدالت از آنجاكه فرآيندهاي
و كاركنان رفتار ها ونگرش احساسات، باورها، است ممكن هازمانسا در افراد با

مورد در افراد چگونه كهاين درك بنابراين، .دهد قرار تأثير تحت را خودكارآمدي آنان
شده درك عدالتيبي يا عدالت به هاآن چطور و كنندمي قضاوت در سازمانشان عدالت
.است سازماني رفتار درك براي اساسي خصوصاً مباحث از دهند،مي پاسخ

آموزاندانش آموزش و تربيت در معلمان حال با توجه به نقش اساسي خودكارآمدي
تأثير هاآن شغلي عملكرد بر تواندمي معلمان خودكارآمدي مشكل در هرگونه و اين كه
و از سوي ديگر،] 11[شود  منتقل كشور آينده و طبيعتاً آموزيدانش جامعه به و گذاشته

رخي پژوهشگران از عدالت سازماني به عنوان عاملي مؤثر در خودكارآمدي معلمان نامب
هاي عدالت سازماني برمؤلفه تأثيراند، لذا هدف اصلي پژوهش حاضر بررسي برده

باشد، كه در راستادانشگاهي ناحية سه شهر كرمانشاه ميخودكارآمدي دبيران مقطع پيش

ايعدالت رويه

عدالت توزيعي

ايعدالت مراوده

خودكارآمدي

انضباطي

آموزشي

مدرسهخلق فضاي مثبت در

گيريتأثير در تصميم

ر منابع مدرسهتأثير د

جلب مشاركت والدين

جلب مشاركت اجتماعي
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:گردد هاي زير مطرح مي فرضيه
دانشگاهي شهرهاي عدالت سازماني بر خودكارآمدي دبيران پيشمؤلفه: فرضيه اصلي

.دارد تأثيركرمانشاه 
دانشگاهي ناحية سه شهروضعيت عدالت سازماني دبيران مقطع پيش: فرضيه فرعي اول

.كرمانشاه مطلوب است
ه شهردانشگاهي ناحية سوضعيت خودكارآمدي دبيران مقطع پيش: فرضيه فرعي دوم

.كرمانشاه مطلوب است
-با خودكارآمدي دبيران مقطع پيشاي رويه ارتباط بين عدالت: فرضيه فرعي سوم

.دانشگاهي ناحية سه شهر كرمانشاه مثبت و معنادار است
- با خودكارآمدي دبيران مقطع پيش توزيعيارتباط بين عدالت : فرضيه فرعي چهارم

.معنادار است دانشگاهي ناحية سه شهر كرمانشاه مثبتو
- با خودكارآمدي دبيران مقطع پيش تعامليارتباط بين عدالت : فرضيه فرعي پنجم

.دانشگاهي ناحية سه شهر كرمانشاه مثبت و معنادار است

شناسيروش
پژوهش حاضر از لحاظ ماهيت، كمي، با توجه به هدف، كاربردي و در گردآوري و

با استفاده از روش تحليل) غيرآزمايشي(هاي توصيفي ها از نوع پژوهشتحليل داده
دانشگاهينفر كلية دبيران پيش 200جامعه آماري پژوهش شامل . همبستگي است

علوم انساني، علوم تجربي و(مدارس دولتي ناحية سه شهر كرمانشاه در شاخة نظري 
بود كه براساس مستندات و آمار ارائه شده توسط اداراه كل آموزش و) فيزيك -رياضي

گيريبا استفاده از جدول نمونه. مشخص گرديد) 1396(رورش استان كرمانشاه پ
چون. نفر تعيين شد 127حجم نمونة آماري به تعداد ] 21) [1970(كرجسي و مورگان 
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ليست دبيران مربوطه به صورت دقيق در ادارة آموزش و پرورش ناحية سه شهر كرمانشاه
صورت مشترك در مدارس مورد بررسيوجود داشت ولي دبيران شناسايي شده به 

اي با انتساب متناسبگيري تصادفي طبقهفعاليت داشتند، لذا امكان استفاده از روش نمونه
گيري تصادفي سيستماتيك براي انتخاببر اين اساس، از روش نمونه. وجود نداشت

اي مشتملهها در اين پژوهش، پرسشنامآوري دادهابزار اصلي جمع. ها استفاده شدنمونه
سن، جنسيت، شاخه(شناختي هاي جمعيتبخش اول مربوط به ويژگي. بر سه بخش بود

؛ بخش دوم مقياسي براي سنجش خودكارآمدي؛ و بخش سوم مقياسي...)تحصيلي و 
در بخش دوم، الگوي سنجش خودكارآمدي. شده بودبراي سنجش عدالت سازماني درك

در الگوي مذكور براي خودكارآمدي. ار گرفتمبناي كار قر) 1997(معلمان بندورا 
، خودكارآمدي)سؤال 3(سؤال در قالب هفت بعد خودكارآمدي انضباطي  29معلمان 

ارآمديك، خود)سؤال 2( گيريدر تصميم تأثيركارآمدي براي ، خود)سؤال 9(آموزشي 
3( كارآمدي براي جلب مشاركت والدين، خود)سؤال 2( در منابع مدرسه تأثيربراي 
كارآمدي برايو خود) سؤال 4( كارآمدي براي جلب مشاركت اجتماعيخود ،)سؤال

برايدر بخش سوم، . در نظر گرفته شد) سؤال 6( خلق يك فضاي مثبت در مدرسه
.مبناي كار قرار گرفت) 2009(، مقياس استاندارد لئو و خونگ عدالت سازمانيسنجش 

سؤال در قالب سه بعد عدالت 20اده از بر اساس اين مقياس، عدالت سازماني با استف
در قالب) سوال 9(اي و عدالت مراوده) سؤال 6(اي ، عدالت رويه)سؤال 5(توزيعي 

هاي پخش شده در تمام پرسشنامه. اي ليكرت مورد سنجش قرار گرفتطيف پنج درجه
بهآوري شدند  بين پاسخگويان به طور كامل در حضور محققين تكميل و در نهايت جمع

روايي ظاهري و. درصد بود 100ها دراين تحقيق  عبارتي نرخ بازگشت پرسشنامه
شناسي و مديريتمحتوايي پرسشنامه با استفاده از نظرات اعضاي هيأت علمي گروه روان

دانشگاه رازي و دانشگاه آزاد اسالمي واحد كرمانشاه مورد بررسي قرار گرفت و پايايي
اي كهگونهشد؛ به تأييداستفاده از ضريب آلفاي كرونباخ  هاي مختلف پرسشنامه باسازه
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92/0تا  75/0آزمون بين هاي پژوهش در مرحلة پيشمقدار ضريب آلفاي كرونباخ سازه
افزارها در دو بخش آمار توصيفي و استنباطي با استفاده از نرمتجزيه و تحليل داده. بود

SPSS  هاير بخش آمار توصيفي از آمارهبراي اين منظور، د. انجام شد 23نسخة
فراواني، درصد، درصد تجمعي، ميانگين، انحراف معيار، ضريب تغييرات، كمينه و بيشينه

.و در بخش آمار استنباطي از تحليل رگرسيون چندگانه به شيوة توأم بهره برده شد

هايافته
ناحية سه شهر دانشگاهينتايج پژوهش نشان داد كه ميانگين سن دبيران مدارس پيش

58تا  28ها در دامنه سني سال بود كه آن 24/8سال با انحراف معيار  44/40كرمانشاه 
سال با انحراف 35/15همچنين، ميانگين سابقة كار دبيران مورد مطالعه . سال قرار داشتند

بر طبق. سال قرار داشتند 30تا  2ها در دامنه سابقة كاري سال بود كه آن 73/8معيار 
و) درصد 3/69(دانشگاهي مورد مطالعه مرد هاي پژوهش، اكثر دبيران مدارس پيشافتهي

از) درصد 9/55(نتايج پژوهش نشان داد كه بيش از نيمي . بودند) درصد 6/75(متأهل 
فوقها داراي مدرك تحصيلي درصد از آن 1/44دبيران داراي مدرك تحصيلي ليسانس و 

درصد از دبيران مورد مطالعه با بيشترين 3/43هاي پژوهش بر اساس يافته. ليسانس بودند
ها با كمترين فراواني در رشتةدرصد از آن 8/22فراواني در رشتة علوم انساني و 

دبيران مورد) درصد 4/72(عالوه بر اين، اكثر . فيزيك مشغول تدريس بودند -رياضي
.صورت رسمي مشغول به كار بودندمطالعه به
- بندي و بررسي وضعيت عدالت سازماني و خودكارآمدي و مؤلفهلويتمنظور اوبه

دانشگاهي ناحيه سه كرمانشاه از ميانگين، انحراف معيار وها در بين دبيران پيشهاي آن
).2و  1جدول (ضريب تغييرات استفاده شد 
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هاي آن در بين پاسخگويانوضعيت عدالت سازماني و مؤلفه-1جدول
رتبه  ضريب تغييرات انحراف معيار *ميانگين الت سازمانيهاي عدمؤلفه

  2  20/0 70/0 38/3ايعدالت مراوده
  3  21/0 71/0 38/3ايعدالت رويه

  1  20/0 71/0 51/3عدالت توزيعي
  - - 59/0 42/3)كلي(عدالت سازماني

.زياد استخيلي-5كم تاخيلي-1مقياس متغيرها از*

؛ حاكي از اين است كه وضعيت عدالت سازماني و1جدول  نتايج ارائه شده در
)3(دانشگاهي ناحيه سه كرمانشاه باالتر از مقدار متوسط هاي آن در بين دبيران پيشمؤلفه

اي اولويتطوري كه مؤلفة عدالت توزيعي اولويت اول و مؤلفة عدالت رويهاست؛ به
عالوه بر اين، نتايج ارائه. نشاه دارنددانشگاهي ناحيه سه كرماآخر را در بين دبيران پيش

دهندة اين است كه ميانگين عدالت سازماني از ديدگاه دبيران؛ نشان1شده در جدول 
در. باالتر است) 3(است كه از مقدار متوسط  42/3دانشگاهي به صورت كلي برابر پيش

نسبتاً متوسطي درتوان گفت كه از ديدگاه دبيران مورد مطالعه، عدالت سازماني واقع، مي
.دانشگاهي ناحية سه شهر كرمانشاه وجود داردسطح مدارس پيش

هاي آن در بين پاسخگويانوضعيت خودكارآمدي و مؤلفه-2جدول
رتبه  ضريب تغييرات  انحراف معيار *ميانگين هاي خودكارآمديمؤلفه

  6  25/0 77/0 02/3خودكارآمدي انضباطي
  3  20/0 63/0 14/3خودكارآمدي آموزشي

4  22/0 70/0 20/3 گيريخودكارآمدي در تصميم
2  19/0 58/0 16/3 خودكارآمدي در تأمين منابع

5  24/0 82/0 33/3 خودكارآمدي در جلب مشاركت والدين
7  30/0 95/0 17/3 خودكارآمدي در جلب مشاركت اجتماعي

1  18/0 60/0 26/3 خودكارآمدي در خلق فضاي مثبت در مدرسه
  -  - 54/0 18/3)كلي(خودكارآمدي 

.زياد استخيلي-5كم تاخيلي-1مقياس متغيرها از*
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-؛ حاكي از اين است كه وضعيت خودكارآمدي و مؤلفه2نتايج ارائه شده در جدول 

طوري كه مؤلفةاست؛ به) 3(هاي آن در بين دبيران نزديك به مقدار متوسط 
درسه اولويت اول و مؤلفة خودكارآمدي درخودكارآمدي در خلق فضاي مثبت در م

عالوه بر. دانشگاهي دارندجلب مشاركت اجتماعي اولويت آخر را در بين دبيران پيش
دهندة اين است كه ميانگين خودكارآمدي در بين؛ نشان2اين، نتايج ارائه شده در جدول 

اين يافته. است) 3(است كه نزديك به مقدار متوسط  18/3دبيران به صورت كلي برابر 
دانشگاهي شهرريزان و مديران مدارس پيشگذاران، برنامهضرورت توجه سياست

دانشگاهي را آشكاركرمانشاه در جهت ارتقاء و بهبود خودكارآمدي دبيران مقطع پيش
با توجه به پيشينه آثار كاربرد الگوي مديريت آموزش چنانچه دبيران از ويژه به .كندمي

شدند ميانگين كارآمدي آنها بسيار باالترمند ميموزش به فراگيران خود بهرهاين الگو در آ
.شداز آنچه هست مي

هاي عدالت سازماني بر خودكارآمدي دبيران از تحليلمؤلفه تأثيربراي بررسي 
.رگرسيون چندگانه به روش توأم استفاده شد

بين متغيرهاي مستقلال براي انجام تحليل رگرسيون چندگانه بايد در حالت ايده
خطي وجود نداشته باشد؛ به عبارت بهتر، متغيرهاي مستقل تحقيق نبايد خيليتحقيق هم

و1هاي عامل تورم واريانسبراي غلبه بر اين مشكل، بايد آماره. به هم وابسته باشند
اگر. خطي بين متغيرهاي مستقل محاسبه نمودرا براي بررسي رابطة هم2شاخص تحمل

دهندةو شاخص تحمل نزديك صفر باشد، نشان 10عامل تورم واريانس باالتر از مقدار 
.خطي وجود دارد و مدل رگرسيون ارزشي ندارداين است كه بين متغيرهاي مستقل هم
خطي بين متغيرهاي مستقل وتر باشند، از عدم هماما هر چه اين دو آماره به يك نزديك

1. Variance Inflation Factor (VIF)
2. Tolerance Index
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عالوه بر اين، از آمارة تحليل واريانس. ]7[ند مناسب بودن مدل رگرسيون حكايت دار
)F (توان براي بررسي نيكويي برازش يا مناسب بودن معادلة رگرسيون استفادهنيز مي

توان اظهار نمود كه معادلةدار باشد، ميچنانچه آمارة تحليل واريانس معني. نمود
.رگرسيون برازش خوبي دارد

شود كه آمارة عامل تورم واريانس؛ مشاهده مي4بر اساس نتايج ارائه شده در جدول 
همچنين، مقدار آمارة تحليل. الي برخوردارندو شاخص تحمل از مقادير مناسب و ايده
توان گفت كه رابطةباشد؛ بنابراين، ميدار ميواريانس در سطح خطاي يك درصد معني

هاي عدالتمؤلفه تأثيرخطي بين متغيرهاي مستقل وجود ندارد و مدل رگرسيوني هم
.دانشگاهي ناحيه سه كرمانشاه برازش خوبي داردسازماني بر خودكارآمدي دبيران پيش

- نمودار نرمال باقي -2نمودار  هيستوگرام توزيع نرمال-1نمودار

ماندة استاندارد

يون نيز براي نشان دادن مواردهاي حاصل از مدل رگرسماندهعالوه بر اين، باقي
نمودار نرمال و هيستوگرام]. 15[شوند ها رسم ميفرض نرمال بودن دادهنقض در پيش

بر اساس. اند؛ نشان داده شده2و  1هاي استاندارد شده در نمودار ماندهتوزيع نرمال باقي
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.خط راست داردها ظاهري شبيه ماندهشود كه نمودار نرمال باقي؛ مشاهده مي2نمودار 
گيري متغير وابستهدهد كه خطاهاي اندازههمچنين، هيستوگرام توزيع نرمال نشان مي

اين نتايج). 1نمودار (اند صورت نرمال توزيع شدهدر تحليل رگرسيون به) خودكارآمدي(
- بيني خودكارآمدي دبيران پيشدهندة نيكويي برازش مدل رگرسيون براي پيشنشان

بنابراين،. باشدهاي عدالت سازماني ميه سه كرمانشاه با استفاده از مؤلفهدانشگاهي ناحي
نتايج حاصل از تحليل رگرسيون و معادلة آن در اين پژوهش از اعتبار و برازش مناسبي

.برخوردارند

هاي عدالت سازماني بر خودكارآمديمؤلفهتأثير-3جدول
.R R2 AdR2 F  Sig بينمتغيرهاي پيش

000/0  97/91** 684/0 692/0 832/0 هاي عدالت سازمانيمؤلفه
داري در سطح خطاي يك درصدمعني**

-بينيهاي عدالت سازماني پيشدهد كه مؤلفه نشان مي -3نتايج ارائه شده در جدول 

دانشگاهي ناحيه سه كرمانشاههاي خوبي براي خودكارآمدي در بين دبيران پيشكننده
در اين معادله رگرسيوني )R(كه مقدار ضريب همبستگي چندگانه طوري باشند؛ بهمي

2/69به عبارت ديگر، . است 692/0آن برابر با ) R2(و ضريب تعيين  832/0برابر با 
هاي عدالتتوسط مؤلفه) خودكارآمدي( درصد از تغييرات واريانس متغير وابسته

-ت توزيعي در بين دبيران پيشاي و عدالاي، عدالت رويهسازماني، يعني عدالت مراوده

.شوددانشگاهي ناحيه سه كرمانشاه تبيين مي
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هاي عدالت سازماني بر خودكارآمديمؤلفهتأثيرمقادير معناداري و-4جدول
B Beta t Sig.  Tolerance  VIF  متغير

-  -  001/0 45/3** - 55/0 ضريب ثابت
X1( 23/0 30/0 **50/4 000/0  56/0  78/1(ايعدالت مراوده
X2( 25/0 33/0 **60/4 000/0  48/0  06/2(ايعدالت رويه

X3( 27/0 35/0 **02/6 000/0  68/0  46/1(عدالت توزيعي
داري در سطح خطاي يك درصدمعني**

؛ معادله خطي حاصل از4با توجه به توضيحات باال و نتايج ارائه شده در جدول 
:باشد رگرسيون به شكل زير مي

Y= 0.55 + 0.23X1 + 0.25X2 + 0.27X3

و دار بودن حاكي از معني tو   Fهاي بودن آزمون گونه كه اشاره شد معنادارهمان
رگرسيون چيزي در مورد اهميت ةمعادل ،اما. باشد رگرسيون مينيكويي برازش معادله 
رو، از اين .دكن ن نميابي بيني تغييرات متغير وابسته در مورد پيش نسبي متغيرهاي مستقل

بايد به بيني تغييرات متغير وابسته در پيش براي تعيين اهميت نسبي متغيرهاي مستقل
ساير تأثيرهر متغير مستقل را جدا از  تأثيراين آماره  ،توجه كرد) Beta(مقدار بتا 

ترين مؤلفة عدالتبر اين اساس، مهم .دهد متغيرهاي مستقل بر متغير وابسته نشان مي
دانشگاهي ناحيه سه كرمانشاه، مؤلفة عدالتمؤثر بر خودكارآمدي دبيران پيش سازماني

ميزان مؤلفة عدالت توزيعييعني يك واحد تغيير در است؛  35/0توزيعي با مقدار بتاي 
دانشگاهي ناحيه، يعني خودكارآمدي دبيران پيشواحد تغيير در متغير وابسته 35/0باعث 

گذار عدالت سازماني بر خودكارآمدي دبيرانتأثيرهاي لفهساير مؤ .شود ميسه كرمانشاه 
اي با مقدارعدالت رويه: دانشگاهي ناحيه سه كرمانشاه به ترتيب اهميت عبارت ازپيش
.باشندمي 30/0اي با مقدار بتاي و عدالت مراوده33/0بتاي 



مديريت بر آموزش سازمانها

26

گيريبحث و نتيجه
ازماني بر خودكارآمديهاي عدالت سمؤلفه تأثيرپژوهش حاضر با هدف كلي بررسي 

دانشگاهي ناحية سه كرمانشاه طراحي و انجام شد كه نتايج زير را دردبيران مقطع پيش
:پي داشت

هايهاي پژوهش مشخص شد كه وضعيت عدالت سازماني و مؤلفهبر اساس يافته
دانشگاهي ناحيه سه شهرستان كرمانشاه باالتر از مقدارآن در بين دبيران مدارس پيش

ايطوري كه مؤلفة عدالت توزيعي اولويت اول و مؤلفة عدالت رويهبود؛ به) 3(وسط مت
اولويت آخر را در بين دبيران مدارس پيش دانشگاهي ناحيه سه شهرستان كرمانشاه به

ريزان وگذاران، برنامهدهندة اين است كه سياستاين يافته نشان. خود اختصاص داد
شهرستان كرمانشاه در زمينة برقراري عدالت سازماني درمديران ادارة آموزش و پرورش 

همچنين،. انددانشگاهي ناحيه سه شهر كرمانشاه نسبتاً خوب عمل نمودهبين مدارس پيش
هاي آن در بين دبيراننتايج پژوهش حاكي از اين بود كه وضعيت خودكارآمدي و مؤلفه

است؛) 3(ك به مقدار متوسط دانشگاهي ناحيه سه شهرستان كرمانشاه نزديمدارس پيش
طوري كه مؤلفة خودكارآمدي در خلق فضاي مثبت در مدرسه اولويت اول و مؤلفةبه

- خودكارآمدي در جلب مشاركت اجتماعي اولويت آخر را در بين دبيران مدارس پيش

كه اين يافتهباوجود اين. انددانشگاهي ناحيه سه شهر كرمانشاه به خود اختصاص داده
دانشگاهيندة وضعيت نسبتاً مطلوب خودكارآمدي در بين دبيران مدارس پيشدهنشان

ناحيه سه شهر كرمانشاه بود، ولي با توجه به نقش مهم و خطير معلمان در جامعه، به نظر
رسد كه در شرايط كنوني كشور، تالش در جهت تقويت و ارتقاي باورهايمي

باشد؛ چرا كه معلمان خودكارآمد بهخودكارآمدي آنان از اهميت باالتري برخوردار 
بر اين اساس، سطح. خوبي قادر به انجام وظايف خود به نحوي شايسته و بايسته هستند

دانشگاهي ناحيةهاي آن در بين دبيران مدارس پيشمتوسط متغير خودكارآمدي و مؤلفه
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ان آموزشريزان و مديرگذاران، برنامهسه شهر كرمانشاه چندان كارساز نيست و سياست
- و پرورش بايستي در جهت بهبود وضعيت خودكارآمدي در بين دبيران مدارس پيش

.هاي مختلف اقدام نمايندها و روشدانشگاهي با استفاده از برنامه
تأثيراي نتايج حاصل از تحليل رگرسيون چندگانه نشان داد كه مؤلفة عدالت مراوده

هاي مطالعاتاين نتيجه با يافته. يران داردمثبت و معناداري بر خودكارآمدي در بين دب
زاده و، رحمتي]6[، بهرنگي و سلدوز ]5[، بهرنگي و همكاران ]4[بهرنگي و زبرجدي 

.مطابقت دارد] 25[و نادي و همكاران ]1[، احمدي و همكاران ]26[، نژادلر ]27[ادهمي 
ين شخصي در طول اجراياي به درك افراد از كيفيت رفتار بعدالت مراودهكه نظر به اين

- ها اشاره دارد كه در نگرش افراد نسبت به انصاف در ارائه تصميمها و دستورالعملرويه

بر اين اساس، آشكار. ها و افزايش اعتماد و احترام در روابط بين افراد مؤثر استگيري
شنددانشگاهي نسبت به همكاران خود اعتماد داشته بااست كه وقتي دبيران مدارس پيش

اي توسعه داده باشند، در مسائل و مشكالت مختلف درسي وو با آنان روابط صميمانه
لذا پرواضح است كه با. مند شوندتوانند از كمك آنان نسبت به خود بهرهآموزشي مي

دانشگاهي، خودكارآمدي آنان نيزاي در بين دبيران مدارس پيشافزايش عدالت مراوده
.افزايش يابد
مثبت و معنادار مؤلفة عدالت تأثيري حاصل از تحليل رگرسيون چندگانه نيز هايافته

تأييددانشگاهي ناحيه سه شهر كرمانشاه اي را بر خودكارآمدي دبيران مدارس پيشرويه
،]5[، بهرنگي و همكاران ]4[هاي مطالعات بهرنگي و زبرجدي اين نتيجه با يافته. كرد

و] 1[، احمدي و همكاران ]26[، نژادلر ]27[ه و ادهمي زاد، رحمتي]6[بهرنگي و سلدوز 
اي به انصاف و عدالتكه عدالت رويهنظر به اين. راستا استهم] 25[نادي و همكاران 

ها و فرآيندهاي مختلف سازماني اشاره داردها، دستورالعملدر تدوين و اجراي رويه
دانشگاهي نسبت به عدالت درشبر اين اساس، بديهي است وقتي دبيران مدارس پي]. 12[

ها و فرآيندهاي مدارس محل خدمت خود ادراك مثبتي داشته باشند،ها، دستورالعملرويه
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.كنندهاي خود براي اجراي فراگردهاي مذكور تالش ميدر جهت افزايش توانايي
اي برمثبت و معنادار عدالت رويه تأثيربنابراين، يافتة حاضر مبني بر رابطه و 

.دانشگاهي شهرستان كرمانشاه قابل توجيه استدكارآمدي دبيران مدارس پيشخو
مثبت و معنادار مؤلفة عدالت تأثيردر نهايت، نتايج تحليل رگرسيون چندگانه 

.كرد تأييددانشگاهي ناحيه سه كرمانشاه را توزيعي بر خودكارآمدي دبيران مدارس پيش
، بهرنگي و]5[، بهرنگي و همكاران ]4[رجدي اين يافته با نتايج مطالعات بهرنگي و زب

و نادي و] 1[، احمدي و همكاران ]26[، نژادلر ]27[زاده و ادهمي ، رحمتي]6[سلدوز 
دانشگاهيپرواضح است كه وقتي دبيران مدارس پيش. خواني داردهم] 25[همكاران 

ي ارتقاء وهانسبت به برقراري عدالت و برابري در توزيع حقوق و دستمزدها، فرصت
تسهيالت و امكانات مدارس محل خدمت خود درك مثبتي داشته باشند، با عالقه و

كنند و در نتيجهانگيزة بيشتري در جهت انجام وظايف كاري خود در مدارس تالش مي
.يابدباور آنان نسبت به خودكارآمدي خود افزايش مي

توانند دري عدالت سازماني ميهاكه نتايج پژوهش نشان داد كه مؤلفه با توجه به اين
دانشگاهي مورد استفاده قرار گيرند؛ بنابراين،بيني خودكارآمدي دبيران مدارس پيشپيش

هايتوانند با ارتقاي مؤلفهريزان و مديران آموزش و پرورش ميگذاران، برنامهسياست
در اين. مايندعدالت سازماني در بين معلمان در جهت بهبود خودكارآمدي معلمان اقدام ن

ريزان و مديران گذاران، برنامه صورت زير جهت كمك به سياست راستا، پيشنهادهايي به
:شوددانشگاهي ناحية سه كرمانشاه ارائه ميادارة آموزش و پرورش و مدارس پيش

مثبت و معناداري بر خودكارآمدي دبيران تأثيركه عدالت توزيعي با توجه به اين
:شود كه؛ لذا توصيه ميمورد مطالعه داشت

التدريس در مدارس بهبرنامه تدريس و آموزش و واحدهاي درسي و ساعات حق -
صورت عادالنه تدوين و توزيع شوند؛
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صورتدر جهت پرداخت دستمزد و پاداش و تسهيالت رفاهي در بين دبيران به -
منصفانه اقدام شود؛ و

صورت عادالنه به آناناي دبيران و بههها و تخصصها، تواناييمطابق با مهارت -
.وظايف كاري داده شود

مورد رانيدب يخودكارآمد بر يمثبت و معنادار تأثير ايرويهعدالت  كهناي به توجه با
:كه شوديم هيمطالعه داشت؛ لذا توص

هاي مدرسه بر اساس قوانين و مقررات مشخص انجام شده و درگيريتصميم -
هاي دبيران لحاظ شوند؛هها دغدغگيريتصميم

ها و فرآيندهاي اجراييگيريهاي دبيران در خصوص تصميمبه سؤاالت و پرسش -
در مدرسه به خوبي پاسخ داده و سعي شود در تصميماتي كه در مدرسه گرفته

ها آگاهشود از نظرات تمام دبيران در خصوص كاربردي بودن و مزاياي آنمي
.شوندمند ميهمة دبيران از آن بهره شده و اطمينان حاصل شود كه

رانيدب يخودكارآمد بر يمثبت و معنادار تأثير ايمراودهعدالت  كهناي به توجه با
:كه شوديم هيمورد مطالعه داشت؛ لذا توص

هاي كاري با دبيران با مهرباني، احترام و عزت و صادقانهگيريدر هنگام تصميم -
رفتار شود؛

هاي كاري در مدارس به نيازهاي شخصي دبيران و حقوقگيريدر هنگام تصميم -
آنان به عنوان يك كارمند توجه خاصي شود؛ و

شود در خصوص دستاوردها،وقتي تصميمي در خصوص شغل دبيران گرفته مي -
.وظايف كاري و مشكالت احتمالي آن با دبيران به بحث و مشورت بپردازند

الگوي مديريت آموزش توسط دبيران در تدريستوصيه آخري و مهم استفاده از  -
اين الگو را در افزايش كارآمدي مربيان تأثيرهاي انجام يافته بخوبي پژوهش. است

.و فراگيران و افزايش پيشرفت تحصيلي آنها را نشان داده است
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اريگز سپاس
باما نويسندگان اين مقاله از آقاي دكتر محمدرضا بهرنگي كه به غناي اين مقاله 
راهنمايي، جلب توجه به استفاده از الگوي مديريت آموزش، توسعه پيشينة، اصالح
چكيده فارسي و انگليسي، ويرايش علمي و نيز برجسته ساختن نكات ارزنده مرتبط با

.توسعه مديريت آموزش ياري رساندند نهايت تشكر را داريم
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