
 بر عدالت آموزش و ارائه مدل مناسب آن مؤثرعوامل  شناسایی

 در دانشگاه آزاد اسالمی 

  اولرضا محمدزاده 

  فردوس یادگاري

  چکیده

ت آموزشی در دانشگاه آزاد اسالمی صورت گرفته بر عدال مؤثراین تحقیق با هدف شناسائی عوامل 

ها از نوع کاربردي و از نظر نحوه گردآوري داده-ايتوسعه، روش تحقیق براساس هدف است.

مصاحبه و  از، اولیه اطالعات آوري جمع باشد. برايکمی می، هاپیمایشی و به لحاظ نوع داده -توصیفی

است  واحد رودهناساتید دانشگاه آزاد اسالمی قیق شامل شد. جامعه آماري این تح پرسشنامه استفاده

نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب شده است. براي  20تعداد  در دسترسکه از طریق روش نمونه گیري 

براساس نظر اساتید دانشگاه از تکنیک دلفی و براي ، شناسایی متغیرهاي تاثیرگذار بر عدالت آموزشی

ها هاي پرسشنامه از تحلیل عاملی استفاده شد. بررسیاستخراج شاخصها جهت تجزیه و تحلیل داده

، بر عدالت آموزشی در دانشگاه آزاد اسالمی یکسان نیست مؤثرنشان داد که تأثیر هر یک از عوامل 

شناسائی  بندي نمود.را رتبه هاآنبنابراین باید میزان تاثیرگذاري این عوامل را سنجید و بدین سان 

بر عدالت آموزشی در دانشگاه با استفاده از مدل سه شاخگی این امکان را به مدیران  مؤثرعوامل 

تري استقرار مناسب، اي و رفتاريزمینه، ها در هر یک از عوامل ساختاريدهد که با شناسائی آسیبمی

مهم عامل  26از عدالت آموزشی داشته باشند. با استفاده از پرسشنامه و با تکنیک دلفی از خبرگان 

استقرار عدالت آموزشی در دانشگاه شناسائی شد و پس از شناسائی مطابق با مدل در سه دسته 

بوده و نسبت کاي دو  085/0برابر با  RMSEAبندي شدند. بدین صورت که با توجه به اینکه طبقه

با توجه به  باشد مدل مورد نظر داراي برازش مناسب بود.می 07/3) نیز برابر با χ2/df( به درجه آزادي

 در سه سازه عوامل نامهپرسش گانه 26هاي مدل به دست آمده از تحلیل عاملی تائیدي شاخص

  بندي شدند.طبقه يانهیزم عوامل و رفتاري عوامل، ساختاري

 عوامل ساختاري، يانهیزمعوامل ، عوامل رفتاري، عدالت آموزشی کلیدي: هايواژه

                                                                                                                                        
  (نویسنده مسئول) .دانشجوي دکتراي مدیریت آموزشی، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد رودهن

labbeik14@yahoo.com  
  هن، ایرانآموزشی، گروه علوم تربیتی و مشاوره، دانشگاه آزاد اسالمی، رود مدیریتاستادیار  
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  مقدمه

ها وجه انکارناپذیر دنیاي نوین ندان علوم رفتاري سازمانبه اعتقاد بسیاري از دانشم

هاي هاي مختلف و بر پایه هدفها به شکلدهند. گرچه سازمانامروز را تشکیل می

هاي ها بر پایه تالششوند اما بدون تردید تمامی آنمی و سازماندهی سیتأسگوناگون 

اداره و هدایت ، آیداب میروانی و جسمانی نیروي انسانی که ارکان اصلی آن به حس

گردند. عدالت و اجراي آن یکی از نیازهاي اساسی و فطري انسان است که همواره می

است در طول تاریخ وجود آن بستري مناسب جهت توسعه جوامع انسانی فراهم کرده 

بها در راه تحقق عدالت واالترین ارزش انسانی و گوهري گران). 1393، فرنچ و بل(

کند بیان می 1نبرگیگر .ها رسیدن به عدالت استست. آرمان اصلی انسانحقوق بشر ا

براي اینکه مدیران اثربخش باشند آنها باید به شیوه عادالنه عمل کنند و اطمینان داشته 

؛ 2014، 2د (برکوویچکننهاي آنها را عادالنه تفسیر میفعالیت، باشند که زیردستانشان

 و اندیشمندان وسیله به گسترده طور به عدالت ع). موضو2015، 3فرلین و همکاران

 بررسی مورد وسیع طور به آموزشی زمینه در عدالت بحث اما، است شده مطالعه محققان

 در برابري معناي به، ) عدالت در آموزش2014، 4است (پروست و همکاران نگرفته قرار

قرار  د توجهکه مور است موضوعی آموزشی امکانات و آموزشی هايفرصت به دسترسی

است  گرفته صورت کشور خارج و داخل در باره در این متعددي تحقیقات و گرفته

 )2014( برکوویچ تعبیر به یا آموزشی عدالت موضوع اما )2015، 5ماکسول و دارکورث(

 و نمرات اختصاص يهاهیرو یا نتایج درباره عدالت ادراك به معناي که کالسی عدالت

  است. نگرفته قرار بررسی مورد طور گسترده به است؛ یآموزش زمینه در رفتارها

 عدالت رعایت عدم یا رعایت هاآن مبناي بر که هاییجلوه یا اصول ترینمهم

، است داشته فرد که سهمی و تالش با دستاوردها بین شوند شامل: تناسبمی گیرينتیجه

، است داشته دیگران و خود به مربوط هايگیريدر تصمیم فرد که مشارکتی و سهم میزان

 تصمیمات و برخوردها، عدم تبعیض و ثبات رعایت، محترمانه برخوردهاي حق داشتن

یا  ناعادالنه و نابرابر شرایط به اعتراض امکان داشتن، داري جانب بدون و برابر

                                                                                                                                        
1. Greenberg 
2. Berkovich 
3. Frelin, Anneli & Edling, Silvia 
4. Proost, Karin & Verboon, Peter & Ruysseveldt, Joris 
5. Maxwell, Bronwen& Duckworth, Vicky 
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 و شرایط رعایت، دقیق و جامع اطالعات بر مبتنی گیري تصمیم انتظار، غلط تصمیمات

 و تصمیمات در اخالقی هايارزش و معیارها تسلط و حد امکان ات افراد نیازهاي

 از را اصول این )2015دارکورث (هستند. مارکسول و  تعامل هايطرف رفتارهاي

 و فضاها در است الزم که اندنموده معرفی اصولی ترینمهم حال در عین و ترینبدیهی

  باشد. داشته وجود دانشگاهی هايمحیط

 شده مشخص آموزشی عدالت اصلی مضامین، گرفته صورت تحقیقات اساس بر

 نمره کسب، دانشگاه در آموزشی عدالت از پرستاري ادراك دانشجویان بررسی در است؛

 یک ). در1394، اوركاست ( بوده مضامین اصلی از دهی نمره در استاد عدالت و برتر

، تجهیزات و مکاناتبه ا دسترسی، عالقمند و توانمند استاد به دانشجو دسترسی مطالعه

که  اسالمی با اخالق متبحر دانشجو تربیت، دانشجو شأن مطابق مقررات و قوانین رعایت

 آموزشی عدالت ابعاد عنوان به باشد مؤثر اجتماعی و فردي شکوفایی و رشد در بتواند

 شده ارائه آموزشی عدالت هايچالش از طوالنی ). فهرستی2014، 1فارلشد ( شناسایی

 در عدالت، آنها با اساتید رفتار و دانشجویان از انتظارات اساتید در عدالت بیل؛ق از است

، تحصیلی یا ايحرفه مشاوره یا اي وحرفه انتظارات در عدالت، خوب اساتید به دستیابی

 عدالت در، دانشگاه انضباطی فرآیندهاي در عدالت، جنسیت به احترام در عدالت

 با متناسب منابع و هابرنامه به دسترسی در عدالت، نگبا فره متناسب منابع به دسترسی

، 2و ... (بایرین و کورپازانو ویژه نیازهاي، استعدادها، عالیق، هاناتوانی، فردي هايتواناي

 ادراك به پژوهش این توجه آموزشی درباره عدالت شده مطرح مسائل این بین ). از2011

 دانشجویان با و برخورد ارزیابی نحوه زمینه در دانشجویان و اساتید بین روابط در عدالت

  است.

 اصول رویت و عادالنه شرایط وجود هادانشگاه در ویژه به و تحصیلی هايمحیط در

 به را هاآن تواندمی دانشجویان به ارزشمندي حس انتقال از طریق عدالت قواعد و

 و تردیدها ،عدالت حضور ادراك بر این نماید. عالوه متمایل تحصیلی رفتارهاي

). 1390، ثناگوکند (می برطرف هاآن آزادي و حقوق تضییع باب در را افراد هاينگرانی

 افراد در اضطراب و تردید ایجاد باعث حقوق تضییع احساس شرایط از بسیاري در

                                                                                                                                        
1. Farrell 
2. Byrne, Z.,& S. Cropanzano 
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 از رهایی با نمایند تجربه را عدالت حضور نمودهاي افراد شرایطی چنین در اگر شود.می

 شوند.می دانشجویی رسمی هاينقش درگیر رفتارهاي ترساده، اضطراب و تردید

 از کم ادراك صورت که در کرد بیان توانمی تعهد و عدالت رابطه به توجه با همچنین

 کسب علم نقش که دانشجو یک عنوان به را خود تعهد هاآن، دانشجویان بین در عدالت

 بی ادراك گرفته صورت تحقیقات رب بنا داد. خواهند دست از، دارد را شدن ايحرفه و

فرلین و ( يپرخاشگر و نادرست رفتارهاي به گرایش به منجر محیط آموزشی در عدالتی

 در تحصیل انگیزه کاهش ) و همچنین2015، 2؛ شان و همکاران2015، 1سلیویا

بر عدالت  مؤثردر جهت شناخت عوامل ). 1390پرور  گلشود (می نیز دانشجویان

، تئوري و متدلوژي براي تجزیه و تحلیل و شناخت عوامل نیترمناسب، آموزشی

رفتار و ، شاخگی است که به تشخیص عوامل گوناگون در ساختار 3تئوري و متدلوژي 

). مدل تحلیلی سه شاخگی که توسط دکتر حسن 1382، چیت سازپردازند (یممحیط 

براي ، مرخ سازمانی باشدتواند بیانگر نیبه نوعی می، میرزایی اهرنجانی منتشر شده است

 حاضر تحقیق آغازین پرسش فوق توضیحات به توجه و با شودیماین پژوهش انتخاب 

اند و دانشگاه آزاد اسالمی کدام در آموزشی عدالت بر مؤثر اینکه عوامل از است عبارت

  شاخگی کدام است؟مدل مناسب براي آن براساس تحلیل سه

  شرو

ها از نوع کاربردي و از نظر نحوه گردآوري داده-ايهتوسع، روش تحقیق براساس هدف

باشد. در کمی) می-کیفی( دهیتنآمیخته به هم ، هاپیمایشی و به لحاظ نوع داده -توصیفی

هاي کیفی و کمی وزن تحقیق آمیخته به هم تنیده پژوهشگر به هر دو مجموعه داده

توان در دستیابی اهداف میدهد. دلیل استفاده از این رویکرد را (اهمیت) مساوي می

ها دنبال کرد چرا که بخش کیفی مطالعه حاضر نقش تعیین برخی متغیرها و شاخص

گیري برخی متغیرها) متناسب با شرایط سازمان مورد مطالعه را دارد و در (براي اندازه

بخش کمی نیز مدل ارائه شده براساس نتایج حاصل از مطالعه ادبیات و بخش کیفی 

ها وجود به طور کلی سه نوع ابزار براي جمع آوري دادهسی قرار گرفته است. مورد برر

انواع مختلف داشته که هر یک داراي کاربردهاي خاصی ، دارد که هر یک از این ابزارها

                                                                                                                                        
1. Frelin, Anneli & Edling, Silvia 
2. Shan, Sidra & Hafiz,Muhammad Ishaq & Maqsood, Ahmad Shaheen 
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مراجعه به اسناد و مدارك  ها عبارتند از:آوري دادهباشند که این ابزارهاي جمعمی

 از، اولیه اطالعات آوري جمع براي قیق حاضرتح درپرسشنامه. ، مصاحبه، موجود

 از ثانویه هايداده آوري جمع همچنین براي شده است. مصاحبه و پرسشنامه استفاده

 مجالت مدیریتی، هابررسی کتاب روش مراجعه به اسناد و مدارك موجود که شامل

 .است شده استفاده هاي داخلینامهپایانخارجی و  هاينامه پایان هايپایگاه، خارجی

، مصاحبه ساختار نیافته و پرسشنامه بسته پاسخ است، هاي اولیهابزار گردآوري داده

هاي محقق ساخته و در مواردي که الزام براي سنجش متغیرهاي پژوهش از پرسشنامه

اقدام به طراحی پرسشنامه شده است. ، و تحلیل محتواي آن، باشد با استفاده از مصاحبه

، 3=  تاحدودي، 2= کم، 1=  خیلی کم( یکرتل ايپنج درجه سایبا مق نامه پرسش

  شده است. می) تنظ5= خیلی زیادو  4= زیاد

واحد و اساتید دانشگاه آزاد اسالمی  جامعه آماري این تحقیق شامل دانشجویان

نفر به عنوان حجم  20تعداد  در دسترساست که از طریق روش نمونه گیري  رودهن

نفر از دانشجویان جهت رتبه بندي و مشخص کردن  120ی) و براي تکنیک دلفنمونه (

وضعیت هر عامل در دانشگاه انتخاب شده است. براي شناسایی متغیرهاي تاثیرگذار بر 

براساس نظر اساتید دانشگاه از تکنیک دلفی و براي تجزیه و تحلیل ، عدالت آموزشی

محتوا استفاده شده هاي پرسشنامه از تحلیل هاي کیفی جهت استخراج شاخصداده

  است.

  هاافتهی

از  آمدههاي بدست ها با استفاده از آزمون تی: در این بخش شاخصشاخص دییتأ

با استفاده از آزمون تی بررسی خواهند شد. نتایج این بررسی در جدول ، مرحله دلفی

ز اگر سطح معنی داري براي هر یک ا، زیر قابل مشاهده است. مطابق با نتایج این آزمون

شود که عوامل ذکر شده گیري حاصل میاین نتیجه، بدست بیاید 0.05عوامل کمتر از 

بر عدالت آموزشی در دانشگاه آزاد اسالمی واحد رودهن  مؤثربه عنوان عوامل 

  شوند.محسوب می
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  (عوامل ساختاري) t. نتایج آزمون 1جدول 

  عامل  ردیف
سطح 

  داريمعنی
t 

1  
، کارکنـان  همکـاري  و مشـارکت  مکـان ا جهـت  مناسب شرایط وجود عدم

  اساتید و دانشجویان
000/0  16/15  

 45/19  000/0  متخصص نیروهاي تربیت و آموزش نامطلوب وضعیت  2

 76/8  001/0  انسانی متخصص نیروي نبود سیستم مناسب در انتخاب  3

 79/8  001/0 سیستم اطالع رسانی و خدمت رسانی در دانشگاه نبودن هنگام به  4

 12/17  000/0  کافی میزان به کار و وسایل تجهیزات دکمبو  5

6  
 در اطالعاتی هايسیستم و رایانه کارگیري به در مناسب فرهنگ وجود عدم

 هاسازمان
000/0  23/21 

 54/8  002/0  کارکنان فعالیت نحوه از مناسب کنترلهاي کمبود  7

 45/19  000/0  هاي الکترونیکی در جهت استقرار عدالت آموزشیوجود زیرساخت  8

 76/4  004/0  پرداخت و پاداشها در دانشگاه داراي مکانیزمی عادالنه است  9

براي بررسی عوامل  يانمونهبا توجه به نتابج بدست آمده از آزمون تی تک 

نتیجه  0.05بر عدالت آموزشی بدلیل کمتر بودن سطح معنی داري از  مؤثرساختاري 

 مؤثربه عنوان عوامل ساختاري  1ه در جدول تمامی عوامل ذکر شد که شودیمگیري 

  شوند.بر عدالت آموزشی در دانشگاه آزاد اسالمی واحد رودهن محسوب می

  (عوامل رفتاري) t. نتایج آزمون 2جدول 

  عامل  ردیف
سطح 

  داريمعنی
t 

1  
 و خواهندمی چه دانندنمی دقیق طور به اینکه از کارکنان و اساتید آگاهی عدم

  دارند طالعاتینیازهاي ا چه
003/0  69/7 

 41/20  000/0  توسط اساتید توسط دانشجویان نیازهاي و هاخواسته از صحیح درك عدم  2

 45/9  000/0  ارتباطی مناسب هايسیستم از اساتید نامناسب درك  3

  12/25  000/0 اساتید و کارکنان در مناسب و کافی انگیزه و نگرش و باور نبودن  4

 11/20  000/0  اساتید انتخاب در مناسب ساالري شایسته نظام نبودن و تیداسا تجربه کمبود  5

6  
 و اطالعـات  درتبادل دانشگاه در کتبی فرهنگ جاي به شفاهی فرهنگ وجود

  ارتباط برقراري
005/0  10/4 
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  عامل  ردیف
سطح 

  داريمعنی
t 

 79/8  003/0  آموزش و اشکال رفع جهت مدیران سایر و کارکنان از گیري بهره عدم  7

 54/18  000/0  دانشجویان به کارمندان سوي از ناسببازخورد م ارائه عدم  8

 96/10  000/0  کافی دانش و تخصصی توان، مهارت وجود عدم  9

 23/4  005/0  رایانه به نسبت کافی کارکنان دانش وجود عدم  10

براي بررسی عوامل رفتاري  يانمونهبا توجه به نتابج بدست آمده از آزمون تی تک 

نتیجه گیري  0.05لیل کمتر بودن سطح معنی داري از بر عدالت آموزشی بد مؤثر

بر عدالت  مؤثربه عنوان عوامل رفتاري  2تمامی عوامل ذکر شده در جدول  که شودیم

  شوند.آموزشی در دانشگاه آزاد اسالمی واحد رودهن محسوب می

  اي)(عوامل زمینه t. نتایج آزمون 3جدول 

  عامل  ردیف
سطح 

  داريمعنی
T 

 58/16  000/0  فعالیت اساتید و کارکنان دانشگاه کیفیت سنجش معیار وجود عدم  1

2  
 گروهی هايرسانه و جمعی ارتباط وسایل از مناسب گیري بهره عدم

  عدالت در دانشگاه فرهنگ توسعه براي
000/0  32/14 

 32/19  000/0  رابطه این در کافی گذاري سرمایه عدم و دولت کافی و جدي توجه عدم  3

  12/18  000/0  مرتبط تخصصی و علمی هاينمایشگاه و هاهمایش زاريبرگ عدم  4

5  
 و اسالمی شوراي مجلس در مناسب مقررات و قوانین تصویب عدم

  زمینه در این چشمگیر کمبود و دولت هیأت
000/0  43/19 

 10/10  000/0  انطباق پست و شرایط احراز شغل در دانشگاه  6

 79/7  003/0 شودیماستفاده هاي جدید در سازمان ازتکنولوژي  7

 ايبراي بررسی عوامل زمینه يانمونهبا توجه به نتابج بدست آمده از آزمون تی تک 

شود گیري مینتیجه 0.05داري از بر عدالت آموزشی بدلیل کمتر بودن سطح معنی مؤثر

بر عدالت  مؤثراي به عنوان عوامل زمینه 3تمامی عوامل ذکر شده در جدول  که

  شوند.شی در دانشگاه آزاد اسالمی واحد رودهن محسوب میآموز

ابتدا باید از این مساله اطمینان حاصل ، در انجام تحلیل عاملی .تحلیل عاملی تأییدي

براي اطمینان از . هاي موجود را براي تحلیل مورد استفاده قرار دادتوان دادهشود که می
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توان از کفایت فاده از این آزمون میبا استشود. استفاده می KMOاین امر از شاخص 

اگر مقدار ، این شاخص در دامنه صفر تا یک قرار دارد. گیري اطمینان حاصل نمودنمونه

هاي مورد نظر براي تحلیل عاملی مناسب هستند و در داده، شاخص نزدیک به یک باشد

 باشدنمیهاي مورد نظر چندان مناسب غیر اینصورت نتایج تحلیل عملی براي داده

  ).193: 1386، مؤمنی(

ها مبنی بر اینکه ماتریس از سوي دیگر براي اطمینان از مناسب بودن داده

گیرد در جامعه برابر با صفر نیست از آزمون هایی که پایه تحلیل قرار میهمبستگی

گیري و آزمون براي کفایت نمونه KMO. معیار 4جدول  .ایماستفاده کرده 1بارتلت

مناسب بودن همبستگی بین مشاهدات جهت استفاده از تحلیل عاملی را بارتلت براي 

تعداد ، داري آزمون بارتلتو معنی KMOدهد. با توجه به مقدار باالي شاخص نشان می

  نمونه براي انجام تحلیل عاملی کافی و همبستگی بین مشاهدات مناسب است.

 تحلیل عاملی KMOآزمون بارتلت و شاخص  .4جدول 

  مقدار ماريتوصیف آ

  KMO 884/0شاخص 

  4580/32  آماره آزمون بارتلت

 40  درجه آزادي

  000/0  داريسطح معنی

معادالت اندازه گیري مربوط به سازه عوامل  :مدل اندازه گیري متغیرهاي تحقیق

ساختاري و  نامه را بر اساس عواملهاي پرسش. تفکیک شاخص5ساختاري: جدول 

شاخص  9شود که دهد. مالحظه میسازه نشان می میزان همبستگی هر شاخص و

مقدار بحرانی براي هر  شود. با توجه اینکهساختاري تقسیم می نامه به عواملپرسش

 بار بنابراین باشدیم -96/1 از کوچکتر یا 96/1 از بزرگتر یک از گویه هاي این بعد

از این  .است اسبمن و دارساختاري معنی سازه عوامل با ارتباط در شاخص آن عاملی

درصد در تحلیل باقی مانده و دلیلی براي  99 احتمال رو تمام گویه هاي این سازه با

                                                                                                                                        
1. Bartlett Test 
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درصدي از تغییرات متغیر مکنون را  R2حذف آنها وجود ندارد. همچنین ضریب تعیین 

  دهد.شود نشان میکه توسط متغیر آشکار تبیین می

  )R2( تعیین ضریب و t هآمار، عاملی بارهاي، استاندارد ضرایب. 5 جدول

*p<.05,**p<.01  

هاي تفکیک شاخص 6جدول . معادالت اندازه گیري مربوط به سازه عوامل رفتاري

رفتاري و میزان همبستگی هر شاخص و سازه نشان  نامه را بر اساس عواملپرسش

شود. با رفتاري تقسیم می نامه به عواملشاخص پرسش 10شود که دهد. مالحظه میمی

 یا 96/1 از بزرگتر مقدار بحرانی براي هر یک از گویه هاي این بعد توجه اینکه

 سازه عوامل با ارتباط در شاخص آن عاملی بار بنابراین باشدمی -96/1 از کوچکتر

 99 احتمال ه بااز این رو تمام گویه هاي این ساز .است مناسب و داررفتاري معنی

درصد در تحلیل باقی مانده و دلیلی براي حذف آنها وجود ندارد. همچنین ضریب 

 شودمیدرصدي از تغییرات متغیر مکنون را که توسط متغیر آشکار تبیین  2Rتعیین 

  .دهدمینشان 

  )R2( تعیین ضریب و t آماره، عاملی بارهاي، استاندارد ضرایب. 6 جدول

  λ(  t-value  2Rبارعاملی (  یب استانداردضرا  متغیرهاي آشکار

BE1 0.37  0.62 11.37**  0.39  
BE2 0.50  0.76  14.70**  0.57 
BE3 0.45  0.75  14.56**  0.56 
BE4 0.36  0.67  12.54**  0.45 
BE5 0.43  0.78  15.35**  0.61  
BE6 0.29  0.63  11.51**  0.40  

  λ(  t-value  2Rبارعاملی (  ضرایب استاندارد  متغیرهاي آشکار

ST1 0.48  0.50 8.78**  0.25  
ST2 0.70  0.70  13.12**  0.49 
ST3 0.82  0.79  15.62**  0.63 
ST4 0.83  0.82  16.42**  0.67 
ST5 0.57  0.66  12.16**  0.44 
ST6 0.52  0.64  11.62**  0.41  
ST7 0.68  0.65  11.95**  0.42  
ST8 0.74 0.73 14.01** 0.54  
ST9 0.81 0.72 13.75** 0.52  
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  λ(  t-value  2Rبارعاملی (  یب استانداردضرا  متغیرهاي آشکار

BE7 0.51 0.81 16.26** 0.65  
BE8 0.53 0.81 16.34** 0.66  
BE9 0.45 0.69 13.06** 0.48  

BE10 0.44 0.76 14.94** 0.58  

تفکیک  14جدول . يانهیزممعادالت اندازه گیري مربوط به سازه عوامل 

و میزان همبستگی هر شاخص و  اي، زمینه نامه را بر اساس عواملهاي پرسششاخص

تقسیم  ايزمینه املنامه به عوشاخص پرسش 7شود که دهد. مالحظه میسازه نشان می

 96/1 از بزرگتر مقدار بحرانی براي هر یک از گویه هاي این بعد شود. با توجه اینکهمی

 سازه عوامل با ارتباط در شاخص آن عاملی بار بنابراین باشدمی -96/1 از کوچکتر یا

 99 احتمال هاي این سازه بااز این رو تمام گویه. است مناسب و دارمعنی ايزمینه

رصد در تحلیل باقی مانده و دلیلی براي حذف آنها وجود ندارد. همچنین ضریب د

 شودمیدرصدي از تغییرات متغیر مکنون را که توسط متغیر آشکار تبیین  2Rتعیین 

  دهد.نشان می

  )R2( تعیین ضریب و t آماره، عاملی بارهاي، استاندارد ضرایب. 7 جدول

*p<.05,**p<.01 

هاي همان طور که در بخش مشاهده شد شاخص. اصالحبعد از مدل اندازه گیري 

 منظور انجام برازش مدل اندازه گیري متغیرهاي مکنون مقادیر مناسبی را نداشتند. به

آرایشی براي بهبود  کار یک سپس و پیرایشی کار یک ابتدا، مدل اصالحات

یب شود. با توجه به اینکه ضرامی انجام هاي برازندگی مدل اندازه گیريشاخص

، 1.96ها خارج از بازه [داري تمام متغیرهاي آشکار مربوط به هر کدام از سازهمعنی

  λ(  t-value  2Rعاملی (بار  ضرایب استاندارد  متغیرهاي آشکار

BA1 0.83  0.75 14.32**  0.56  
BA2 0.85  0.77  15.00**  0.60 
BA3 0.68  0.70  12.95**  0.48 
BA4 0.74  0.65  11.84**  0.42  
BA5 0.82  0.73  13.72**  0.53  
BA6 0.86 0.76 14.51** 0.58  
BA7 0.72 0.65 11.93** 0.43  
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ها باید در ها بوده و تمام گویه] قرار دارد به معنی معنادار بودن روابط بین گویه-1.96

تحلیل عاملی  4باشد. شکل مدل باقی بمانند و نیازي به انجام اصالحات پیرایشی نمی

ي پرسشنامه را در حالت تخمین اولیه بعد از اصالح مدل بر اساس هاتاییدي شاخص

  دهد.عوامل پنهان نشان می

  
Chi –Square=892.98, df=40, P-value=0.000, RMSEA=0.085 

  . تحلیل عاملی تاییدي در حالت تخمین اولیه1شکل 

 1در حالت تخمین استاندارد هاي پرسشنامه راتحلیل عاملی تاییدي شاخص 2 شکل

  دهد.بعد از اصالح مدل نشان می

                                                                                                                                        
1. Standard solution 
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Chi –Square=892.98, df=40, P-value=0.000, RMSEA=0.085  

  در حالت تخمین استانداردتاییدي . تحلیل عاملی 2 شکل

 متغیرهايمعناداري ضرایب و پارامترهاي بدست آمده مدل اندازه گیري  3شکل 

- یب بدست آمده معنادار شدهدهد که تمامی ضراتحقیق را بعد از اصالح مدل نشان می

نشان دهنده معناداري  -1.96یا کوچکتر از  1.96اند. مقادیر آزمون معناداري بزرگتر از 

ها و متغیرهاي مکنون است. این مقادیر به طور واضح در بودن روابط میان شاخص

  تحقیق قابل مشاهده هستند. هايسازهبه تفکیک  17تا  15جدول 

   
Chi –Square=892.98, df=40, P-value=0.000, RMSEA=0.085  

  داري معنی . تحلیل عاملی تاییدي در حالت ضرایب3شکل 
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نامه در در سه سازه خالصه شده است. با شاخص پرسش 17شود که مالحظه می

) df2χ/( بوده و نسبت کاي دو به درجه آزادي 085/0برابر با  RMSEAتوجه به اینکه 

باشد. با توجه به مدل دل مورد نظر داراي برازش مناسب میباشد ممی 07/3نیز برابر با 

 26هاي شاخص، LISRELبه دست آمده از تحلیل عاملی تائیدي به کمک نرم افراز 

 ايزمینه عوامل و رفتاري عوامل، ساختاري در سه سازه عوامل نامهگانه پرسش

مدل هستند هاي بعدي برازش مالك RMR و RMSEA 15بندي شدند. در جدول طبقه

، AGFI همچنینباشند.  07/0باید کمتر از  RMRو  1/0کمتر از  باید RMSEA که

GFI ،CFI ،IFI ،NFI  وNNFI هاي خوبی برازش مدل هستند و میزان آن بهتر مالك

تر باشند بهتر است. باشد و در کل هر چقدر به مقدار یک نزدیک 90/0است بیشتر از 

  آمده است: 15گیري در جدول  برازندگی مدل اندازه هايشاخص

  گیري اندازه مدل برازش هايشاخص. 8 جدول

  حد مجاز  مقدار بدست آمده  نام شاخص

/df2χ (کاي دو بر درجه آزادي) 3کمتر از   3.07  

GFI(نیکویی برازش)  0.9باالتر از   0.81  

RMSEA(ریشه میانگین مربعات خطاي برآورد)  0.1کمتر از   0.085  

CFI0.9باالتر از   0.94  عدیل یافته)(برازندگی ت  

IFI(برازش فزاینده)  0.9باالتر از   0.94  

AGFI(نیکویی برازش تعدیل یافته)  0.9باالتر از   0.77  

NFI(برازندگی نرم شده)  0.9باالتر از   0.92  

NNFI(برازندگی نرم شده)  0.9باالتر از   0.94  

RMR(ریشه میانگین مجذور باقیمانده) 0.07کمتر از   0.048  

 برخی که دهدمینشان هاي برازش مدل مقدارهاي به دست آمده براي شاخص

دهند و برخی دیگر داللت بر این دارند که مدل از را نشان میوضعیت مناسبی  هاالگو

ها برازش مناسب را نشان جا که اغلب شاخصبرازش مطلوب برخوردار نیست. از آن

  سب برخوردار است.توان گفت مدل از برازش منامی، دهندمی

تفکیک  16جدول . معادالت اندازه گیري مربوط به سازه عوامل ساختاري

ساختاري و میزان همبستگی هر شاخص و  نامه را بر اساس عواملهاي پرسششاخص



 1397 بهار/ نامهویژهي آموزشی/ هانظامپژوهش در         1272

ساختاري  نامه به عواملشاخص پرسش 9شود که دهد. مالحظه میسازه نشان می

 بزرگتر انی براي هر یک از گویه هاي این بعدمقدار بحر شود. با توجه اینکهتقسیم می

سازه  با ارتباط در شاخص آن عاملی بار بنابراین باشدمی -96/1 از کوچکتر یا 96/1 از

 احتمال هاي این سازه بااز این رو تمام گویه. است مناسب و دارساختاري معنی عوامل

ندارد. همچنین ضریب درصد در تحلیل باقی مانده و دلیلی براي حذف آنها وجود  99

شود درصدي از تغییرات متغیر مکنون را که توسط متغیر آشکار تبیین می 2Rتعیین 

  دهد.نشان می

  )R2( تعیین ضریب و t آماره، عاملی بارهاي، استاندارد ضرایب. 9 جدول

  λ(  t-value  2Rبارعاملی (  ضرایب استاندارد  متغیرهاي آشکار

ST1 0.48  0.51 -  0.26  
ST2 0.70  0.70  8.11**  0.49 
ST3 0.82  0.79  8.62**  0.63 

ST4 0.84  0.82  8.75**  0.67 
ST5 0.57  0.66  7.86**  0.43 
ST6 0.42  0.64  7.72**  0.40  
ST7 0.68  0.65  7.81**  0.42  
ST8 0.74 0.73 8.31**  0.54  
ST9 0.82 0.73 8.27** 0.53  

*p<.05,**p<.01  

تفکیک  10جدول . ه عوامل رفتاريمعادالت اندازه گیري مربوط به ساز

رفتاري و میزان همبستگی هر شاخص و  نامه را بر اساس عواملهاي پرسششاخص

رفتاري تقسیم  نامه به عواملشاخص پرسش 10شود که دهد. مالحظه میسازه نشان می

 96/1 از بزرگتر هاي این بعدمقدار بحرانی براي هر یک از گویه شود. با توجه اینکهمی

 سازه عوامل با ارتباط در شاخص آن عاملی بار بنابراین باشدمی -96/1 از کوچکتر ای

 99 احتمال هاي این سازه بااز این رو تمام گویه. است مناسب و داررفتاري معنی

درصد در تحلیل باقی مانده و دلیلی براي حذف آنها وجود ندارد. همچنین ضریب 

 شودمیکنون را که توسط متغیر آشکار تبیین درصدي از تغییرات متغیر م 2Rتعیین 

  .دهدمینشان 
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  )R2( تعیین ضریب و t آماره، عاملی بارهاي، استاندارد ضرایب. 10 جدول

*p<.05,**p<.01 

تفکیک  11جدول . ايزمینهمعادالت اندازه گیري مربوط به سازه عوامل 

و میزان همبستگی هر شاخص و  ايزمینه نامه را بر اساس عواملهاي پرسششاخص

تقسیم  ايزمینه نامه به عواملشاخص پرسش 7شود که دهد. مالحظه میسازه نشان می

 96/1 از بزرگتر مقدار بحرانی براي هر یک از گویه هاي این بعد شود. با توجه اینکهمی

 سازه عوامل با ارتباط در شاخص آن عاملی بار بنابراین باشدمی -96/1 از کوچکتر یا

 99 احتمال هاي این سازه بااز این رو تمام گویه. است مناسب و دارمعنی ايزمینه

درصد در تحلیل باقی مانده و دلیلی براي حذف آنها وجود ندارد. همچنین ضریب 

شود توسط متغیر آشکار تبیین میدرصدي از تغییرات متغیر مکنون را که  2Rتعیین 

  دهد.نشان می

  )R2( تعیین ضریب و t آماره، عاملی بارهاي، استاندارد ضرایب. 11 جدول

*p<.05,**p<.01  

  λ(  t-value  2Rبارعاملی (  ضرایب استاندارد  متغیرهاي آشکار

BE1 0.37  0.65 -  0.42  
BE2 0.48  0.78  9.88**  0.61 
BE3 0.41  0.73  10.63**  0.53 
BE4 0.33  0.65  9.68**  0.42 
BE5 0.40  0.76  11.07**  0.58  
BE6 0.26  0.61  9.13**  0.37  
BE7 0.48 0.80 11.51**  0.65  
BE8 0.50 0.81 11.61** 0.66  
BE9 0.41 0.67 9.94** 0.45  

BE10 0.42 0.77 11.10** 0.59  

  λ(  t-value  2Rبارعاملی (  ضرایب استاندارد  متغیرهاي آشکار

BA1 0.83  0.73 -  0.53  
BA2 0.79  0.70  13.07**  0.49 
BA3 0.72  0.71  11.37**  0.51 
BA4 0.76  0.64  10.26**  0.41  
BA5 0.79  0.69  10.93**  0.47  
BA6 0.91 0.78 12.43** 0.61  
BA7 0.75 0.66 10.59** 0.44  
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  بحث و نتیجه گیري

بر عدالت آموزشی در دانشگاه آزاد  مؤثرها نشان داد که تأثیر هر یک از عوامل بررسی

اري این عوامل را سنجید و بدین سان بنابراین باید میزان تاثیرگذ، اسالمی یکسان نیست

، ايمشخص شد که عوامل زمینه، بندي عواملبندي نمود. پس از رتبهرا رتبه هاآن

را بر عدالت آموزشی در دانشگاه دارند. این  تأثیرساختاري به ترتیب بیشترین  رفتاري و

، )1392( گلمکانی، )1394( محمدي، )1394هاي اورك (نتیجه مطابق با پژوهش

 نعامی حسین شکرکن و عبدالزهرا، )1387سیالنه (، )1388عزتی (، )1392( تجاسب

 لی اندروجی، )2010( پونوسی اچ ، )2004( کولینز والري، )2006ست (دیاناو، )1382(

 )1994و همکاران ( کنروبر و )1997( استالیاندروبالیر ، )2005( رونالدفیشر، )2007(

بر  مؤثرمنظر قابل بررسی است: شناسائی عوامل  است. نتایج به دست آمده از چند

عدالت آموزشی در دانشگاه با استفاده از مدل سه شاخگی این امکان را به مدیران 

، اي و رفتاريزمینه، ها در هر یک از عوامل ساختاريدهد که با شناسائی آسیبمی

سشنامه و با تکنیک تري از عدالت آموزشی داشته باشند. با استفاده از پراستقرار مناسب

عامل مهم استقرار عدالت آموزشی در دانشگاه شناسائی شد و پس  26دلفی از خبرگان 

بندي شدند. بدین صورت که با توجه به از شناسائی مطابق با مدل در سه دسته طبقه

) نیز برابر χ2/df( بوده و نسبت کاي دو به درجه آزادي 085/0برابر با  RMSEAاینکه 

. با توجه به مدل به دست استباشد مدل مورد نظر داراي برازش مناسب می 07/3با 

گانه  26هاي شاخص، LISRELآمده از تحلیل عاملی تائیدي به کمک نرم افراز 

بندي طبقه ايزمینه عوامل و رفتاري عوامل، ساختاري در سه سازه عوامل نامهپرسش

  شدند.

انسانی  نیروي ناسب در انتخابنتایج این تحقیق نشان داد که نبود سیستم م

و  تجهیزات کارکنان و کمبود فعالیت نحوه از مناسب هايکنترل کمبود، متخصص

مانع از  تواندمیکافی از عوامل بسیار مهم ساختاري است که  میزان به کار وسایل

 شرایط وجود شود. در حالی که عدم هادانشگاهاستقرار مناسب عدالت آموزشی در 

مکانیزم عادالنه ، اساتید و دانشجویان، کارکنان همکاري و مشارکت مکانا جهت مناسب

هاي الکترونیکی عواملی هستند که در پرداخت پاداشها در دانشگاه و وجود زیرساخت
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تري را براي تاثیرگذاري بر استقرار عدالت آموزشی به خود اختصاص هاي پایینرتبه

  اند.داده

 وجود دانشجویان عدم به کارمندان و اساتید يسو از بازخورد مناسب ارائه عدم

 جهت مدیران سایر و کارکنان از گیري بهره کافی عدم دانش و تخصصی توان، مهارت

مانع از استقرار  تواندمیآموزش از عوامل بسیار مهم رفتاري است که  و اشکال رفع

 از ن و اساتیدکارکنا آگاهی شود. در حالی که عدم هادانشگاهمناسب عدالت آموزشی در 

 فرهنگ وجود، دارند نیازهاي اطالعاتی چه و خواهندمی چه دانندنمی دقیق طور به اینکه

 و درك برقراري ارتباط و اطالعات درتبادل دانشگاه در کتبی فرهنگ جاي به شفاهی

تري هاي پایینعواملی هستند که در رتبه ارتباطی مناسب هايسیستم از اساتید نامناسب

تاثیرگذاري بر استقرار عدالت آموزشی به عنوان عوامل رفتاري به خود  را براي

فعالیت اساتید و کارکنان  کیفیت سنجش معیار وجود در نهایت عدم اند.اختصاص داده

 و هاهمایش برگزاري استفاده از تکنولوژي جدید در سازمان و عدم، دانشگاه

 تواندمیاي است که مهم زمینه مرتبط از عوامل بسیار تخصصی و علمی هاينمایشگاه

 گیري بهره شود. در حالی که عدم هادانشگاهمانع از استقرار مناسب عدالت آموزشی در 

عدالت در  فرهنگ توسعه براي گروهی هايرسانه و جمعی ارتباط وسایل از مناسب

 هیأت و اسالمی شوراي مجلس در مناسب مقررات و قوانین تصویب عدم، دانشگاه

هاي انطباق پست و شرایط احراز شغل در دانشگاه عواملی هستند که در رتبه دولت و

تري را براي تاثیرگذاري بر استقرار عدالت آموزشی به عنوان عوامل رفتاري به پایین

 اند.خود اختصاص داده
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