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  چكيده
 يهـا  يرسـتان آمـوزان دب    مؤثر بر احساس عـدالت دانـش       يها  مؤلفه يين تع پژوهش با هدف   :مقدمه
  . انجام گرفته است1390-91 شهر تهران در سال يعموم
آمـوز    دانـش 797 پژوهش شامل هاي يآزمودن.  است يا يسه مقا -يپژوهش حاضر از نوع علّ     :روش

 18 و   11،  1نطقـه    م 3 يردولتـي  و غ  ي در مـدارس دولتـ     يل مشغول به تحـص    يرستانيدختر و پسر دب   
ابـزار پـژوهش    .  انتخـاب شـدند    يا  چندمرحلـه  يا  خوشه يريگ شهران تهران است كه با روش نمونه      

 يپرسشنامه انتظار از عدالت و پرسشنامه داور      :  ساخته است كه عبارتند از     محقق پرسشنامه   2شامل  
  . مستقل استفاده شدtون ها از آزم  دادهيل و تحليهجهت تجز. ي آزمودنيدگاه از ديدرباره عدالت واقع

 آنهـا و    يل دختران و پسران و نوع مدرسه تحـص        يان نشان داد كه احساس عدالت در م       يجنتا :ها  يافته
  .تفاوت دارد) يا  مراوده-يا يه رو-يعيتوز( گانه عدالت 3 تهران در ابعاد يايي منطقه جغراف3 در يزندگ
و منطقه جغرافيايي تحـصيل در ميـزان        ) دولتي يا غيردولتي  ( جنسيت، محل تحصيل     :يريگ يجهنت

  .احساس عدالت يا احساس بي عدالتي مؤثر است
  .يردولتيغي و  دولتيرستاناحساس عدالت، جنس، دب :هاي كليدي واژه
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Influence of Gender and School types (public/private) on 
perceived justice among high school students  

Kamyab Tajasob 
Mir Mohamad Seyed Abaszadeh 
Mohamad Hasani 
Ali Delawar 

Abstract 
Introduction: Purpose of this study was to investigate high schools 
students' perception of justice. 
 Method: 797 boys and girls students from public and private high 
schools from sections 1, 11, and 18 regions in Tehran participated in the 
study. Research instruments were 2 questionnaires made by researchers 
about justice expectation and justice evaluation. 
Findings: Results revealed that perception of justice is different among 
the students according to their gender, types of school, and the region 
they live in. 
Keywords: Justice feeling, Sex- state and private high schools, Area 
geographic. 
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  مقدمه
هـا و     گذارند و نسبت به برخورداري      آموزش و پرورش اولين نهاد رسمي است كه كودكان به آنجا پا مي            

هـاي    هر جـا انـسان و ارزش      . كنند  نظام آموزشي احساس عدالت و يا احساس بي عدالتي مي         رفتارهاي  
ترين مفاهيم در حوزه داوري و رفتار         انساني و اخالقي وجود داشته باشد، موضوع و بحث عدالت از مهم           

.  محـيط تحـصيلي اسـت      آن كمتر مورد توجه قرار گرفتـه      هايي كه نقش عدالت در        يكي از حوزه  . است
هـا و نهايتـاً       ها، نگـرش    گيري افكار، انديشه    هاي تحصيلي به دليل نقشي كه در پرورش و شكل           طمحي

هـاي    محـيط ). 2011،  1تيكلـي (اي برخوردارنـد      كنند، از اهميت و اولويت ويـژه        رفتارهاي فرد بازي مي   
زيع منافع يابند و با توجه به نحوه تو آموزشي به عنوان اولين محيط رسمي كه كودكان در آن حضور مي

هاي بزرگتر ديـدگاهي نـسبت        دهند و با ورود به محيط       ها را در فرد شكل مي       و تسهيالت اولين ذهنيت   
ترين ابعاد عدالت اسـت       عدالت آموزشي يكي از زيربنايي    . گيرد  به نوع عدالت موجود در جامعه شكل مي       

ست بر عدالت به عنوان يك و در فرهنگ ديني ما همان قدر كه علم و آموزش مورد تأكيد قرار گرفته ا               
هاي آموزشي از قبيل مدارس       عليرغم اهميت نقش عدالت در محيط     . اصل ضروري نيز توجه شده است     

برقراري مفهوم عـدالت    . آل خدمات متفاوت آموزشي توجه اندكي شده است         ها، به توزيع ايده     و دانشگاه 
. در نهادهاي آموزشي ابعاد گوناگوني دارد     عدالت  . شود  از خانواده و بعد دستگاه تعليم و تربيت شروع مي         

هاي عـدالت در مـدارس بـه پـنج بعـد              در پژوهشي با عنوان طرحواره    ) 2006 (2صباغ، رِش و ون هويز    
از حـق تعلـيم و تربيـت، تخـصيص يـا انتخـاب فـضاي                : كنند كه عبارتند    عدالت در مدارس اشاره مي    

آموزان و ارزيابي دانش آموزان از توزيـع   ن با دانشهاي ياددهي و يادگيري، رفتار معلما    آموزشي، فعاليت 
عدالت اجتماعي و محيطي بايـد در محتـواي برنامـه           ) 2000 (3همچنين، از نظر گراهام و سلبي     . نمرات

هرگونه درك از كيفيت در آموزش و پرورش پايـه بـا مفـاهيم برابـري، عـدالت                  . درسي نيز لحاظ شود   
 4پژوهـشگراني نظيـر فراسـر     . شـود   عبير به عدالت آموزشي مي    اجتماعي و توسعه مرتبط است و از آن ت        

: سه بعد كيفيت آموزشي را نام مي برند كه با عدالت اجتماعي مرتبطند            ) 2009؛  1999 (5و سِن ) 2008(
التعلـيم، مـرتبط      ها و افراد واجـب      فراگير بودن تعليم و تربيت و به عبارتي دربرگرفتن تمامي اقوام، گروه           

  . موكراتيك افرادبودن و مشاركت د
هاي قديمي و عصر فيلسوفاني نظير افالطون و سقراط           توجه به موضوع عدالت اجتماعي به دوره      

گيـري   فيلسوفاني مانند ارسطو و هيوم قبالً بر نقـش عواطـف در شـكل             ) 1971،  6راولز(گردد    باز مي 
 فلـسفي ايـن افـراد در        عقايد. اند  فرايندهاي عدالت و مباحث اخالقي در زندگي اجتماعي تأكيد كرده         

 راجع به اينكه آيا عدالت و اخالقيات مبناي شهودي يا عقاليي دارند قابل ردگيري                ديدگاه ها و بحث   
                                                           

1 Tikly 
2 Sabbaagh, Resh & Vanhuysse 
3 Graham & Selby 
4 Fraser 
5 Sen 
6 Rawls 
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بنابراين، جاي تعجب نيست كه تعـداد مطالعـاتي كـه بـه         ). 2007،  1دي كرمر و ون دس باس     (است  
ـ     . اند زياد باشد    موضوعات عدالت پرداخته    3، دي كرمـر و تـايلر      )1996 (2دمطالعات بروكنر و ويسن فِل

  . نشان از اهميت موضوع عدالت دارد) 1998 (4و فولگر و گروپانزانو) 2005(
خورد ناديده گرفته شدن تحقيقـات       يكي از مواردي كه در تحقيقات مرتبط با عدالت به چشم مي           

موضـوع  باشد كه اين موضوع نيز از نگاه خـود محققـان              تجربي راجع به موضوع احساس عدالت مي      
 5از جملـه ويـس، سـاكو و گروپـانزانو         . اند  جديدي است و پژوهشگران مختلف به اين امر اشاره كرده         

معتقدند كه فقدان نسبي تحقيقات راجع به ارزيابي تعامالت عاطفي نسبت به بي انـصافي و                ) 1999(
ن در حالي    و اي  ر بحث عدالت ناديده گرفته شده     ترين موضوعاتي است كه د      بي عدالتي يكي از جدي    

شوند كه براي درك عدالت، فرد بايـستي عـواملي را كـه               متذكر مي ) 2002 (6است كه بيس و تريپ    
  . اند، يعني عواطف و احساسات بي عدالتي را درك كند منجر به احساس بي عدالتي شده

كننـد، بـاركلي، اسـكارليكي و         عالوه بر اين، با توجه به نقشي كه عواطف و احساسات بازي  مي             
هاي پيشين عدالت بر اين مبنا استوار بود كه عواطف             اگرچه نظريه  اند  اخيراً نشان داده  ) 2005 (7گپو

و احساسات بخشي از ارتباط بين تجربه بي عدالتي و تمايل به انتقـام جـويي اسـت، امـا تحقيقـات                      
 انجـام  از تحقيقـات . اند گري عواطف و احساسات را مورد بررسي قرار داده         تجربي كمي نقش ميانجي   

) 1971(راولز  . است) 1971(شده در خصوص احساس عدالت، پژوهش انجام گرفته توسط جان راولز            
به بررسـي   » عدالت به عنوان انصاف   «داند و در تحقيقي با همين عنوان          عدالت را با انصاف برابر مي     

  . پردازد مفهوم عدالت مي
ها و شواهد  الت در مدارس به بررسي بازتابدر تحقيقي با عنوان قلمروهاي عد    ) 2006(صباغ و همكاران    

بر مبناي اين تحقيق، قلمروهاي مختلفي از عدالت در تعليم و تربيت وجود             . پردازند  توزيع خدمات آموزشي مي   
اي از هنجارهاي عدالت و قوانين توزيـع خـدمات آموزشـي را مـورد                 دارد و محققان در اين پژوهش مجموعه      

  . هاي درسي مبتني بر آنهاست  زندگي روزانه مدارس و كالسبررسي قرار مي دهند كه تمايز
باور به دنياي عادالنه و ناعادالنـه، عـدالت         «در خصوص   ) 1378(نتايج بررسي گل پرور و نادي       

رفتاري، در ارزيابي و استرس منفي در مدرسه نشان داد كه باور به دنياي عادالنه با بـاور بـه دنيـاي                      
آموزان در مدرسه رابطه منفـي معنـي دار و بـا عـدالت در ارزيـابي و                   شناعادالنه و استرس منفي دان    

در تحقيقي بـا عنـوان پـرورش احـساس          ) 2003 (8مونارد. عدالت رفتاري رابطه مثبت معني دار دارد      
هـاي    پردازد كه چگونـه برنامـه       المللي، به بررسي اين سوال مي      عدالت از طريق يادگيري خدمت بين     

                                                           
1 De Cremer & Van den Bos 
2 Brockner & Wiesenfeld 
3 De Cremer & Tyler 
4 Folger & Gropanzano 
5 Weiss, Suckow & Gropanzano 
6 Bies & Tripp 
7 Barclay, Skarlicki & Pugh 
8 Monard 
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تواند به تقويت و پرورش احـساس عـدالت در دانـش آمـوزان كمـك                  ي مي الملل يادگيري خدمت بين  
 صـورت گرفـت نـشان       2001هاي حاصل از اين پژوهش كه در اكوادر در تابستان سـال               داده. نمايد
ها به درك بهتر آنها از مباحث اجتماعي، رشـد احـساس              آموزان در برنامه   دهد كه مشاركت دانش     مي

ايـن  .  وفاداري و تعهد نسبت به اعمال اجتمـاعي منجـر شـده اسـت              پذيري در آنها، تقويت    مسئوليت
تواند از طريق مشاركت آنهـا در         آموزان مي  دهد كه چگونه احساس عدالت در دانش        تحقيق نشان مي  

عليرغم تحقيقات وسيعي كـه در      . هاي يادگيري خدمت بين المللي تقويت و پرورش داده شود           برنامه
موثر بر آن تحقيقات نـادر      هاي     خصوص احساس عدالت و مؤلفه     حوزه عدالت صورت گرفته است در     

. هاي مؤثر بر آن كار جـدي صـورت نگرفتـه اسـت      مؤلفهبوده و در كشور ما نيز به طور جدي درباره  
. گـردد  بخشي از اين امر به پيچيدگي مقوله عدالت و ارزيابي آن بر اساس روش شناسي علمي بر مي                 

تي عوامل دموگرافيكي به عنوان عوامل مؤثر در حس عـدالت مـورد             با توجه به اينكه در كشور ما ح       
بـوده اسـت و     ... هاي قضايي، اقتصادي و       بررسي قرار نگرفته و نگاه غالب به مسئله عدالت در حوزه          

هاي تعليم و تربيت و عدالت آموزشي كمتر مورد توجه قرار گرفته است، اين پژوهش درصدد  در حوزه 
  . بوده است... احساس عدالت اعم از عوامل دموگرافيكي و شناسايي عوامل مؤثر بر 

هايي در برانگيختن احساس عدالت و بي عدالتي در جامعه دانش آموزي شـهري             اينكه چه مؤلفه  
ايران و خصوصاً در شهر تهران به عنوان يك كالن شهر نقش دارند و ميزان اثر آنهـا در ابعـاد سـه                       

چه قدر است، از جمله سؤاالت مهمي است كـه پـژوهش            ) اي  ودهاي و مرا    توزيعي، رويه (گانه عدالت   
  .حاضر درصدد پاسخگويي به آن است

  روش
  گيري طرح پژوهش، نمونه، روش نمونه

آموزان دختر و     جامعه آماري پژوهش عبارت بود از كليه دانش       .  مقايسه اي بود   -پژوهش حاضر از نوع علّي    
 در مـدارس    90-91 شهر تهران كه در سـال تحـصيلي           گانه آموزش و پرورش    19پسر دبيرستاني مناطق    

آمـوزان     تعداد دانـش   1390-91بر اساس آمار سال تحصيلي      . دولتي و غيردولتي مشغول به تحصيل بودند      
 دانش آمـوز دختـر در       93152آموز پسر و       دانش 70965 نفر بود كه از اين تعداد        212821مقطع دبيرستان   

هـاي غيردولتـي در       آموز دختر در دبيرستان      دانش 18762موز پسر و    آ   دانش 29902هاي دولتي و      دبيرستان
آمـوز دختـر و پـسر دبيرسـتاني بـود كـه بـا روش                   دانـش  797نمونه پژوهش شـامل     . حال تحصيل بودند  

 گانه آموزش و    19اي انتخاب شدند، به اين ترتيب كه در ابتدا كليه مناطق              اي چندمرحله   گيري خوشه   نمونه
هاي توسعه و رفاه شهري شامل آلودگي هوا، سالمت روان، مشاركت اجتمـاعي،            ش بر اساس شاخص   رپرو

اي به سه گروه الـف،        گيري خوشه   به طريق نمونه  ... هاي اقتصادي، امنيت غذايي و      آلودگي صوتي، شاخص  
 و مناطق   1 و   3 و   6هاي توسعه مناطق      گروه الف با باالترين حد از ميزان شاخص       . ب و ج تقسيم گرديدند    

هاي توسـعه     ترين حد از ميزان شاخص       با پايين  17 و   18 و   19 با وضعيت متوسط و مناطق       11 و   12  و 13
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بـر  .  به ترتيـب انتخـاب گرديدنـد   18 و 11، 1گيري تصادفي ساده مناطق  انتخاب و سپس به طريق نمونه   
ه، بـه ترتيـب     اساس آمار، از مدارس دخترانه و پسرانه و دولتي و غيردولتي به تفكيك مناطق در هر منطقـ                 

  . نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند797 نفر و جمعاً 219 و 211، 367

   ابزار پژوهش
باشـند     سؤال مـي   30 است كه هر كدام شامل        ها شامل دو پرسشنامه محقق ساخته       آوري داده   ابزار جمع 

نجش قـرار   اي را مـورد سـ       اي و مـراوده      سؤال يكي از ابعاد عدالت تـوزيعي، رويـه         10كه به ترتيب هر     
اي است، انتظار آزمودني را مورد سنجش قرار           گزينه 5 سؤال   30پرسشنامه الف كه مشتمل بر      . دهد  مي
پرسشنامه ب نيز وضع موجـود      . شود  گذاري مي    نمره 1=  تا كامالً مخالفم   5= دهد و از كامالً موافقم      مي

و از تقسيم نمره انتظار بر وضع       شود    گذاري مي   دهد و به همين نحو نمره       عدالت را مورد داوري قرار مي     
هر چه قدر نتيجه تقسيم بيشتر شود، احساس بي عـدالتي           . آيد  موجود نمره احساس عدالت به دست مي      

بيشتر است و هر چه قدر نمره به دست آمده كمتر شود، احساس عدالت بيشتر است، يعني وضع موجود                   
ها از ضريب آلفاي كرونباخ اسـتفاده         يي پرسشنامه گيري پايا   براي اندازه . از ميزان انتظار فرد بيشتر است     

بـراي  .  به دسـت آمـد     72/0 و براي پرسشنامه ب      86/0شد كه ميزان ضريب آلفا براي پرسشنامه الف         
 مرحله به صورت پايلوت اجرا و پس از اصالح با استفاده از             4گيري روايي محتوايي، پرسشنامه در        اندازه

  . مشاور به تأييد نهايي جهت اجرا رسيدنظرات متخصصان و اساتيد راهنما و

  ها يافته
كنند در مقايـسه     آموزاني كه در مدارس دولتي تحصيل مي        ميزان احساس عدالت دانش    جهت بررسي 

 كـه   ز آزمون تي مـستقل اسـتفاده شـده        كنند ا  آموزاني كه در مدارس غير دولتي تحصيل مي        با دانش 
  :نتايج آن به قرار زير است

آموزان مدارس دولتي و غيردولتي   براي بررسي تفاوت دو گروه دانشهاي مستقل  گروهt - 1 جدول
  از نظر احساس عدالت

آزمون لوين براي   هاي توصيفي آماره
 ها تجانس واريانس

آزمون تي تست براي 
 نوع مدرسه   ها برابري ميانگين

 f  Sig  t df  Sig انحراف معيار ميانگين تعداد

احساس  50/0 55/1  413 دولتي
 38/0 46/1  384  خصوصي عدالت

093/23  09/0  061/3 795 002/0 

آمـوزان مـدارس دولتـي و         ي احـساس عـدالت در بـين دانـش         هـا  نتيجه آزمون مقايسه ميانگين   
آمـوزان مـدارس دولتـي و         احساس عدالت در بـين دانـش      ميانگين  نمره  دهد كه     نشان مي  غيردولتي
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احساس بـي عـدالتي در   ميانگين نمره نحوي كه  به ،)t = 3.061 P<0/05( ستغيردولتي متفاوت ا
نمـره احـساس بـي عـدالتي در بـين            از ميـانگين     بيـشتر ) 55/1(آمـوزان مـدارس دولتـي         بين دانش 

باشد و اين حاكي از آن است كه با توجه به اينكه هر قدر                مي) 46/1(آموزان مدارس غيردولتي      دانش
آموزاني كه در     پس ميزان احساس عدالت دانش     . نمره بي عدالتي بزرگتراست    ،نمره كسر بزرگتر باشد   

كنند در مقايسه با دانش آمـوزاني كـه در مـدارس غيـر دولتـي تحـصيل                   مدارس دولتي تحصيل مي   
  :ه گانه عدالت نيز به شرح ذيل استنتايج اين تحليل در ابعاد س. كنند كمتر است مي

 يردولتي و غيرس دولتآموزان مدا  تفاوت دو گروه دانشي مستقل براي بررسيها  گروهt - 2 جدول
  يعياز نظر احساس عدالت توز

آزمون لوين براي   هاي توصيفي آماره
 ها تجانس واريانس

آزمون تي تست براي 
نوع مدرسه   ها برابري ميانگين

 f Sig  t df  Sigانحراف معيارميانگين تعداد

احساس عدالت 98/0 02/2  413 دولتي
 74/0 76/1  384  خصوصي توزيعي

793/32 112/0  034/4 795 001/0

آموزان مدارس دولتـي و      احساس عدالت توزيعي در بين دانش      يها نتيجه آزمون مقايسه ميانگين   
آموزان مدارس دولتي     احساس عدالت توزيعي در بين دانش     ميانگين  نمره  دهد كه     نشان مي  غيردولتي

احـساس بـي عـدالتي     ميانگين  نمره به نحوي كه،)t = 4.034 P<0/05( ستو غيردولتي متفاوت ا
عدالتي توزيعي    احساس بي ميانگين  نمره   از   بيشتر) 02/2(آموزان مدارس دولتي      توزيعي در بين دانش   

باشد و اين حاكي از آن است كه با توجه به اينكـه               مي) 76/1(آموزان مدارس غيردولتي      در بين دانش  
 ميـزان احـساس عـدالت تـوزيعي         .اسـت عـدالتي بزرگتـر       ، نمـره بـي    هر قدر نمره كسر بزرگتر باشد     

آمـوزاني كـه در مـدارس        كنند در مقايـسه بـا دانـش        آموزاني كه در مدارس دولتي تحصيل مي       دانش
  . كمتر است،كنند غيردولتي تحصيل مي

 يردولتي و غيآموزان مدارس دولت  تفاوت دو گروه دانشي مستقل براي بررسيها  گروهt - 3 جدول
  اي يهاز نظر احساس عدالت رو

آزمون لوين براي   هاي توصيفي آماره
 ها تجانس واريانس

آزمون تي تست براي 
 نوع مدرسه   ها برابري ميانگين

 f Sig  t df  Sigانحراف معيارميانگين تعداد

احساس  74/0 59/1 413 دولتي
 59/0 48/1 384  خصوصياي عدالت رويه

011/13 087/0  328/2795 020/0 

آموزان مدارس دولتي و      اي در بين دانش     احساس عدالت رويه   يها ه ميانگين نتيجه آزمون مقايس  
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آمـوزان مـدارس دولتـي و     اي در بين دانش     احساس عدالت رويه  دهد كه ميانگين      نشان مي  غيردولتي
عـدالتي   احـساس بـي  ميـانگين  نمـره   به نحوي كـه  ،)t = 2.328 P<0/05(ستغيردولتي متفاوت ا

اي  عدالتي رويه نمره احساس بي از ميانگين    بيشتر) 59/1(ن مدارس دولتي    آموزا  اي در بين دانش     رويه
باشد و اين حاكي از آن است كه با توجه به اينكـه               مي) 48/1(آموزان مدارس غيردولتي      در بين دانش  

اي    پـس ميـزان احـساس عـدالت رويـه          .عدالتي بزرگتر است     نمره بي  ،هرقدر نمره كسر بزرگتر باشد    
آمـوزاني كـه در مـدارس         كنند در مقايـسه بـا دانـش         در مدارس دولتي تحصيل مي     آموزاني كه  دانش
  . كمتر است،كنند دولتي تحصيل ميغير

آموزان مدارس دولتي و غيردولتي  هاي مستقل براي بررسي تفاوت دو گروه دانش  گروهt - 4 جدول
  اي از نظر احساس عدالت مراوده

آزمون لوين براي   هاي توصيفي آماره
 ها س واريانستجان

آزمون تي تست براي 
نوع مدرسه   ها برابري ميانگين

 f Sig  t df  Sigانحراف معيارميانگين تعداد

احساس عدالت 36/0 37/1 413 دولتي
 32/0 33/1 384  خصوصي يا مراوده

292/3  070/0  756/1795 080/0 

آمـوزان مـدارس دولتـي و       اي در بـين دانـش       ها احساس عدالت مـراوده      نتيجه آزمون مقايسه ميانگين   
آمـوزان مـدارس دولتـي و         اي در بـين دانـش       دهد كه ميانگين احساس عدالت مـراوده        غيردولتي نشان مي  

اي در بـين   البته نمره ميـانگين احـساس عـدالت مـراوده    ). t=1.756 P>0/05. (غيردولتي متفاوت نيست
آمـوزان    اي در بين دانـش      عدالت مراوده بيشتر از نمره ميانگين احساس      ) 37/1(آموزان مدارس دولتي      دانش

باشد و با توجه به نكته بيان شده، حاكي از آن اسـت كـه ميـزان احـساس                     مي) 1//33(مدارس غيردولتي   
آمـوزاني كـه در      كنند در مقايسه با دانـش       آموزاني كه در مدارس دولتي تحصيل مي        اي دانش   عدالت مراوده 

  .دار نيست ها معني هر چند كه اين تفاوت ميانگينكنند كمتر است، مدارس غير دولتي تحصيل مي
از آزمون تي مستقل استفاده شـده        پسران كه  نتايج تحليل مقايسه احساس عدالت در دختران و       

  : در كليه ابعاد عدالت به شرح ذيل استاست

  آموز دختر و پسر  هاي مستقل براي بررسي تفاوت دو گروه دانش  گروهt - 5 جدول
  از نظر احساس عدالت

آزمون لوين براي   هاي توصيفي آماره
 ها تجانس واريانس

آزمون تي تست براي 
مدرسهنوع    ها برابري ميانگين

 f Sig  t df  Sigانحراف معيارميانگين تعداد

 51/0 61/1 374 دختر
احساس عدالت

 36/0 41/1 423  پسر
198/48 062/0  426/6795 000/0 
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آمـوزان دختـر و پـسر نـشان           حساس عدالت در بـين دانـش      هاي ا  نتيجه آزمون مقايسه ميانگين   
ــين دانــش  مــي ــانگين احــساس عــدالت در ب ــسر دهــد كــه مي ــر و پ    .متفــاوت اســت آمــوزان دخت

)t=6.426, P<0/05(،آموزان دختر   به نحوي كه نمره ميانگين احساس عدالت در بين دانش)61/1 (
باشد و اين حـاكي از آن        مي) 41/1(ن پسر   آموزا  بيشتر از نمره ميانگين احساس عدالت در بين دانش        

 پـس ميـزان     .عـدالتي بزرگتـر اسـت       نمره بي  ،است كه با توجه به اينكه هرقدرنمره كسر بزرگترباشد        
  .كمتر است آموزان پسر آموزان دختر در مقايسه با دانش احساس عدالت دانش

  آموز دختر و پسر   تفاوت دو گروه دانشي مستقل براي بررسيها  گروهt - 6 جدول
  يعياز نظر احساس عدالت توز

آزمون لوين براي   هاي توصيفي آماره
 ها تجانس واريانس

آزمون تي تست براي 
نوع مدرسه   ها برابري ميانگين

 f Sig  t df  Sigانحراف معيارميانگين تعداد

احساس عدالت 98/0 03/2 374 دختر
 77/0 77/1 423  پسر توزيعي

212/16 071/0  196/4795 000/0 

آمـوزان دختـر و پـسر     هاي احساس عدالت توزيعي در بـين دانـش        نتيجه آزمون مقايسه ميانگين   
آمـوزان دختـر و پـسر متفـاوت           دهد كه نمره ميانگين احساس عدالت توزيعي در بين دانش           نشان مي 

آموزان   به نحوي كه نمره ميانگين احساس عدالت توزيعي در بين دانش،)t=4.196, P<0/05. (است
) 77/1(آمـوزان پـسر       بيشتر از نمره ميانگين احـساس عـدالت تـوزيعي در بـين دانـش              ) 03/2(دختر  
عـدالتي     نمره بي  ،باشد و اين حاكي از آن است كه با توجه به اينكه هرقدر نمره كسر بزرگتر باشد                  مي

 پـسر   آمـوزان   آموزان دختر در مقايسه با دانش        پس ميزان احساس عدالت توزيعي دانش      .بزرگتر است 
  .كمتر است

  آموز دختر و پسر  هاي مستقل براي بررسي تفاوت دو گروه دانش  گروهt - 7 جدول
  اي از نظر احساس عدالت رويه

آزمون لوين براي   هاي توصيفي آماره
 ها تجانس واريانس

آزمون تي تست براي 
نوع مدرسه   ها برابري ميانگين

 f Sig  t df  Sigانحراف معيارميانگين تعداد

دالتاحساس ع 79/0 69/1 374 دختر
 53/0 40/1 423  پسر اي رويه

977/52 056/0  197/6795 000/0 

آموزان دختر و پسر نـشان        اي در بين دانش     ها احساس عدالت رويه     نتيجه آزمون مقايسه ميانگين   
 .آموزان دختر و پـسر متفـاوت اسـت          اي در بين دانش     دهد كه نمره ميانگين احساس عدالت رويه        مي

)t=6.197, P<0/05(،آموزان دختر  اي در بين دانش  به نحوي كه نمره ميانگين احساس عدالت رويه
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باشـد و     مـي ) 40/1(آموزان پسر     اي در بين دانش     بيشتر از نمره ميانگين احساس عدالت رويه      ) 69/1(
التي بزرگتـر   عـد    نمره بي  ،تر باشد   اين حاكي از آن است كه با توجه به اينكه هر قدر نمره كسر بزرگ              

آمـوزان پـسر كمتـر     آموزان دختر در مقايسه با دانـش  اي دانش  پس ميزان احساس عدالت رويه .است
  .است

هاي مستقل براي بررسي تفاوت دو گروه دانش آموز دختر و پسر از نظر احساس   گروهt - 8 جدول
  اي عدالت مراوده

آزمون لوين براي   هاي توصيفي آماره
 ها تجانس واريانس

زمون تي تست براي آ
نوع مدرسه   ها برابري ميانگين

 f Sig  t df  Sigانحراف معيارميانگين تعداد

احساس عدالت 39/0 43/1 374 دختر
 28/0 28/1 423  پسر اي  مراوده

499/24 052/0  004/6795 000/0 

 پـسر نـشان     آموزان دختر و    اي در بين دانش     هاي احساس عدالت مراوده    نتيجه آزمون مقايسه ميانگين   
 .متفـاوت اسـت    آمـوزان دختـر و پـسر        اي در بـين دانـش       دهد كه نمره ميانگين احساس عدالت مراوده       مي

)t=6.004, P<0/05(،آمـوزان دختـر    اي در بين دانـش   به نحوي كه نمره ميانگين احساس عدالت مراوده
باشـد و ايـن      مي) 28/1(پسر  آموزان    اي در بين دانش     بيشتر از نمره ميانگين احساس عدالت مراوده      ) 43/1(

 پـس  . نمره بي عدالتي بزرگتر است،تر باشد  نمره كسر بزرگ   قدر حاكي از آن است كه با توجه به اينكه هر         
  .كمتر است آموزان پسر آموزان دختر در مقايسه با دانش اي دانش ميزان احساس عدالت مراوده

  يريگ يجهبحث و نت
ارزش اجتماعي است و جايي است كـه بـه طـور مـداوم كـاال،                 تعليم و تربيت يكي از منابع بسيار با       

در سطح كـالن منـابع آموزشـي        ). 2009رِش و صباغ،    (شود    هاي آموزش توزيع مي     خدمات و پاداش  
هـاي خـصوصي     ها، پول و نيروي انساني به وسيله دولت و مقامات محلي يا سازمان             شامل ساختمان 

معلمـان در مـدارس عملكـرد تحـصيلي         . شـود   وزيـع مـي   كننـد ت    بر مبناي الگويي كه آنها تعيين مي      
هـاي    كنند و آنها را به گروههـاي آموزشـي، كـالس            آموزان و رفتار يادگيري آنها را ارزيابي مي        دانش

معلمان و همكاران آنها دانش آموزان را حمايـت و تـشويق            . كنند  مختلف و سطوح مختلف توزيع مي     
تـرين عنـصر در       آمـوزان بـه عنـوان مهـم        ، بنابراين، دانش  دهند كرده و مورد ارزش و احترام قرار مي       

هـا يـا تنبيهـات        جريان اين توزيع به ارزيابي رعايت انصاف يا عدم رعايت انصاف در توزيـع پـاداش               
بر ايـن   ). 2004،  1دالبرت(باشد    ترين بخش تجارب آموزشي دانش آموزان مي        پردازند كه اين مهم     مي

آموزان مقطع دبيرستان شهر تهران در سـه بعـد           ر ميان دانش  اساس، بررسي ميزان احساس عدالت د     
                                                           

1 Dalbert 
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 جنس دختر و پسر و تحصيل در مدارس دولتي و غيردولتي            2اي در    اي و رويه   عدالت توزيعي، مراوده  
  .هاي موثر در احساس عدالت هدف اين پژوهش بوده است در سه طبقه اقتصادي به عنوان مؤلفه

الت در ميان دختران و پسران و نوع مدرسه تحصيل آنها           نتايج پژوهش نشان داد كه احساس عد      
تفـاوت  ) اي  مراوده -اي  رويه -توزيعي( گانه عدالت    3 منطقه جغرافيايي تهران در ابعاد       3و زندگي در    

همخـوان  ) 2002 (1و جاسـو و رش    ) 1995(هاي پـژوهش وگنـر و ليبيـگ          ها با يافته   اين يافته . دارد
نشان دهنده آن است كه افرادي كه در        ) 1995(يقات وگنر و ليبيگ     به عنوان مثال، نتايج تحق    . است

 اقتصادي پايين تري قرار دارنـد و همچنـين دختـران در تـالش بيـشتري بـراي                  -موقعيت اجتماعي 
  .دستيابي به عدالت هستند

هـا توزيـع منـابع و امكانـات و      تـوان گفـت كـه از نظـر آزمـودني      جهت تبيين يافتـه فـوق مـي    
ضمن اينكـه انتظـارات دختـران و      .  رفتارهاي جاري در نظام آموزشي عادالنه نيست       ها و  دستورالعمل

طبقـه اقتـصادي و     . ها يكسان نيست   مندي ها و داوري آنها از ميزان بهره       مندي پسران نسبت به بهره   
و امكان تحـصيل در مـدارس دولتـي و    ) 18-1( طبقه برخوردار و غيربرخوردار 2اجتماعي و تعلق به    

  .عدالتي است به معني ادامه بازتوليد نابرابري و ايجاد احساس بيغيردولتي 
هـا    هايي كه در ارتباط با نحوه اجرا و همكاري مدارس و آزمودني             اين تحقيق عليرغم محدوديت   

بـه  . داشته است، اما باب جديدي را در جهت مطالعه احساس عدالت در تعليم و تربيت گشوده اسـت                 
وع عدالت و عدم تحقيقات جدي درباره عدالت در حـوزه تعلـيم و              اي بودن موض    خصوص ميان رشته  

تواند زمينه ساز ورود به بررسي عدالت بـا           قطعاً نتايج اين تحقيق مي    . ها افزود   تربيت، بر اين دشواري   
هـاي بـسيار بيـشتري در احـساس عـدالت            ضمن اينكه مؤلفـه   . شناسي شود  ديد علوم تربيتي و روان    

شود در تحقيقات متنوع اين عوامـل مـورد شناسـايي قـرار               كه پيشنهاد مي   آموزان اثرگذار است   دانش
 جـنس دختـر و پـسر داوري         2شود در بين     گاهي محتواي آموزشي كه در مدارس تدريس مي       . گيرند

كند كه واقعاً به عنوان يك موضـوع جـدي جهـت             خاصي درباره عدالت محتوايي آموزشي ايجاد مي      
موضـوعاتي  ... هاي مديريت و احساس عـدالت و         ابطه بين سبك  بررسي ر . شود پژوهش پيشنهاد مي  

  .است كه ارزش فراواني براي پژوهش دارد
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