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 داناترابطه بین باورهای دینی با عدالت و تعهد آموزشی اس

 گیری مذهبیگری جهتبا واسطه

 دانشيار گروه مديريت آموزشي، واحد محالت، دانشگاه آزاد اسالمي، محالت، ايرانپور مطلق / فرهاد شفيع farhad_shafiepoor@yahoo.com 

 matashak@yahoo.com استاديار مركز آموزش مديريت دولتي، تهران، ايرانمحمد آتشك / 

 13/01/2331ـ پذيرش:  02/20/2336دريافت: 

 چكيده

گري هواسط با داناتتحقيق، تعيين رابطه بين باورهاي ديني با عدالت و تعهد آموزشي اساين هدف 
 ،ده است. روش تحقيق، توصيفي از نوع همبستگي است. جامعه آماري اين تحقيقمذهبي بوگيري جهت

ناسب با متاي گيري، طبقهشامل كليه دانشجويان دانشگاه آزاد اسالمي واحد محالت است. شيوه نمونه
 براي تحقيق مورگان-كرجسيتعدادي براساس فرمول حجم نمونه  ،طور تصادفيه حجم بوده كه ب

باورهاي ديني، عدالت آموزشي، تعهد آموزشي،  نامهپرسشچهار  ،انتخاب شدند. ابزار گردآوري اطالعات
اند و براي تحليل اطالعات از آمار توصيفي كه داراي روايي و پايايي مناسب بوده ،گيري مذهبيجهت

بين  هك است. نتايج تحقيق نشان داد)فراواني، ميانگين، انحراف معيار( و آمار استنباطي استفاده شده 
رابطه بين  ،مذهبيگيري جهت باورهاي ديني با عدالت و تعهد آموزشي رابطه معناداري وجود دارد و

 كند.يمگري واسطه باورهاي ديني را با عدالت و تعهد آموزشي

 گيري مذهبي.باورهاي ديني، عدالت آموزشي، تعهد آموزشي، جهت ها:كليدواژه

  

Ravanshenasi-va ـ Din ___________________________ Vol. 14, No. 1, Spring, 2021 
 



31   ، 3155بهار ، اولدهم، شماره چهارسال 

 مقدمه

به نقش و  ،متعددي شناسانروان(. 1003 )رجايي، توانند معناي زندگي را دريابندها نميانسان ،بدون باورهاي ديني

(. 2363، و بوك  ؛ يونگ2350اند )آلپورت، برشمردهرا مهم آن نقش اند و افراد پرداخته نگرشثير مثبت دين بر أت

رفتارهاي حد بسياري  ، باور به اينکه خدايي هست، تانشان داد( 1021) بل( و 1002و همکاران ) كوئينگمطالعات 

شود مي موجب ،داري و گرايش به معنويت كه ديندهد مينشان  هاپژوهش هاييافته .دهدرا كاهش مي نامطلوب

، يريمانگپور و كطهماسبيكند )اجتناب پذيري مسؤليتكه فرد از رفتارهاي نابهنجار مثل رفتارهاي ناعادالنه و عدم

. باورهاي ديني (2333عليپور، ي و ؛ برق2333، شناسباقرزاده و حق صادقي،؛ 2333، جليلوند؛ 2312، جمالي ؛2315

دالت بين ع كه يادگيري در رابطه است. مطالعات نشان دادـ  هاي ياددهيبا اجراي عدالت آموزشي در فرايند استادان

 (.2335پور مطلق، )شفيعآموزشي و بهبود اخالق آموزشي رابطه وجود دارد 

هاي آموزشي برابر ( است. از نظر او سه روش براي ايجاد فرصت1003) گاتمننظريه عدالت آموزشي، مبتني بر آراء 

ه آموزش در به حداكثر رساندن دولت مي پروري.. نخبه3. برابرسازي؛ 1. حداكثرسازي؛ 2وجود دارد:  تواند منابع زيادي ـب

 جويوجست ،اين رويکرد را حداكثرسازي ناميده است. روش دوم گاتمنفرصت براي همة دانش آموزان اختصاص دهد. 

 ،سوم درويکر .رويکرد برابرسازي، به برابري نتايج اشاره دارد. ناميده است «برابرسازي»هاي آموزشي برابر را فرصت

فرگوسن، ) منابع آموزشي بايد به نسبت توانايي طبيعي و انگيـزة يادگيري افراد توزيع شود ،پروري است. در اين موردنخبه

ژةبرابري به مهياسازي فرصت(. 2333 ، مهارت زيرا افراد در دانش،د؛ هر فرد اشاره دار هاي برابر، متناسب با نيازهاي وـي

( Bennett)بينت (. بنا به نظر 2331)دهقاني،  با هم متفاوتند خود پيشينة فرهنگي و نيازهاي آموزشيانواع يادگيري و  توانايي،

جلوگيري، حذف يا كاهش تبعيض بين افراد از لحاظ جنسيت، نژاد، وضـعيت  «فرصت برابر»نظور از (، م1002و همکاران )

عنوان يك آموزشي، بهعدالت  اجرايان داد كه امکان نش تحقيقات نتايج. باشدجـسماني، سني، زباني، طبقة اجتماعي مي

؛ روسيتر، 2333قلي و ضرغامي،؛ ياري2331هاي آموزشي به لحاظ منطقي وجود دارد )مرزقي و همکاران، در نظام فرايند

رابطه  شده،بهبود اخالق آموزشي ادراك باعدالت آموزشي  ( نشان داد كه بين2335پور مطلق )(. نتايج تحقيق شفيع1003

گيري ديني دروني بودند، ( نشان داد، در افرادي كه داراي جهت2331و همکاران ) شمشيريمعناداري وجود دارد. مطالعات 

ت از جه ،: نخستاستتوجه  قابلعدالت تربيتي از سه منظر ( نشان داد، 2332) الهديعلمباور به عدالت باالتر بود. مطالعات 

هاي از جهت توليد دانش ،محور و سومتالش افرادي عدي؛ دوم، از جهت پرورآموزشهاي نه منابع و فرصتالتوزيع عاد

( معتقدند كه عدالت آموزشي مبتني 1006) (Stojanor) راستوجانو ( و1001) هاوسه. نالزم براي برپايي سازوكارهاي عادال

 گيرد.هاي آموزشي مورد توجه قرار ميهاي نظامبراساس ارزش

شامل پنج بُعد )تعهد به  ،( است. تعهد آموزشي1000) (Celep) سليپمبتني بر نظريه  ،وزشينظريه تعهد آم

تا  استادانآموزش، به گروه كاري، به سازمان آموزشي، به وظايف آموزشي، به شغل( است. تعهد آموزشي مربيان و 

در نظام  ،دريس و امور مربوط به آنكند كه به حرفه تمي يادگيري و تدريسـ  آنها را درگير فرايندهاي ياددهي ،حدي

ون، به باورهاي اخالقي است )دوناهو و بنس ،، وابسته به الزام عملي آنهااستادان. تعهد آموزشي هستند آموزشي وابسته



 30 . . .  تعهد آموزشي استادانرابطه بين باورهاي ديني با عدالت و 

؛ 2333در سازمان رابطه وجود دارد )بهرامي و همکاران، آنان (. مطالعات نشان داد، بين باور مذهبي افراد و تعهد2335

در رابطه با  ن( نشان داد، بين كار معنادار مربيان و تعهد سازماني آنا1026) آالسو  موسي(. نتايج تحقيق 2336 آلن،

 پاسنرو  هيج( و 1025) دلبسکيو( 1003) اسکانوسلوس و فرييراحرفه آموزشي همبستگي مثبت وجود دارد. مطالعات 

ات بين اعتقاد ،پذيرد. همچنينمي ش مذهبي آنها صورتتحت تأثير نگر ،( نشان داد، تعهد افراد در سازمان1025)

 ؛ واتسون،2330؛ همو، 2333مطلق،  پور، شفيع2330مذهبي و تعهد افراد رابطه وجود دارد )رضايي و همکاران، 

 (.2331؛ نيلمن و همکاران، 2331

داند و مي امور وند را محوركه خدا ،توحيدي کپارچهي اعتقادات منسجم و :عبارت است از «مذهبي گرايش»

رفعت و كند )حيدريمي تنظيمارزش، اخالقيات،آداب و رسوم و رفتارهاي انسان با يکديگر، طبيعت و با خويشتن را 

( است. وي 2361) آلپورتگيري مذهبي، نظريه هاي مشهور در خصوص جهتيکي از نظريه(. 2333، عنايتي نوين

، ورتآلپبيروني مذهبي. به نظر گيري جهت دروني وگيري هتج نسبت به دين را مطرح كرد.گيري جهت دو نوع

ي مذهبگيري جهت اما شخصي كه .كندمي مذهبي دروني دارد، با مذهبش زندگي و كارگيري جهت شخصي كه

 هاي اصلي خود را در مذهبدروني دارند، انگيزهگيري جهت اشخاصي كه كند.مي بيروني دارد، از مذهبش استفاده

رسيدن به  بيروني برايگيري جهت كه افراد رادرحالي .شودمي چنين اشخاصي، شخصيتشان با مذهب يکييابند. مي

كه افراد با  داد نشان (،2336) بزرگيجانو  (2331) واتسونتحقيقات روند. مي اهدافي ديگر به سمت مذهب

لعات بيانگر مطا ،. همچنينبرخوردارندتر و از سالمت رواني بيشتري از نظر شناختي منطقي ،گيري مذهبي درونيجهت

يثار پذيري، تعهد، امنجر به بهبود تعهد، مسؤليت ،عشق به خالق ن است كه برخورداري از ايمان مذهبي و ايمان واي

؛ 2331خوف، ؛ بن1021كرد تميني و كوهي،  ؛1020 ؛ گنجي و حسيني،1022شود )صدري و جعفري، مي و فداكاري

 (.2331؛ كاديس چاك، 1022؛ مليك و نعيم، 1005؛ امرام، 1003رشيد و همکاران، 

رابطه بين باورهاي ديني و بهبود عدالت و كند اين تحقيق درصدد است كه مشخص  توجه به آنچه گذشت،با 

 چگونه است. استادانتعهد آموزشي 

 تحقيقهاي فرضيه

 رسد:نظر ميبه

از  باالتر ،مذهبي(گيري جهت تعهد آموزشي، آموزشي،وضعيت متغيرهاي تحقيق )باورهاي مذهبي، عدالت . 2

 حد متوسط است.

 رابطه مثبت و معناداري وجود دارد. ،بين باورهاي ديني و عدالت آموزشي .1

 رابطه مثبت و معناداري وجود دارد. ،. بين باورهاي ديني و تعهد آموزشي3

 كند.گري ميواسطه آموزشي رارابطه بين باورهاي ديني و عدالت و تعهد  ،گيري مذهبيجهت .1
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 روش تحقيق

 .از نوع همبستگي بوده است ،اطالعات توصيفيآوري جمع روش تحقيق براساس اهداف كاربردي و براساس شيوه

به  2331-35در سال تحصيلي  ،شامل كليه دانشجويان دانشگاه آزاد اسالمي واحد محالت ،جامعه آماري تحقيق

 ورگانممتناسب با حجم بوده كه براساس فرمول حجم نمونه اي وه نمونه گيري، طبقهنفر بوده است. شي 2250تعداد 

 31 از گروه آموزشي علوم انساني ،اساسطور تصادفي براي تحقيق انتخاب شدند. براينهبنفر  132تعداد  ،كرجسيـ 

طور تصادفي براي تحقيق انتخاب شدند. ه نفر ب 15 ،نفر و علوم هنر 33 ،مهندسيـ  نفر، علوم فني 12نفر، علوم پايه 

 اند:بوده نامهپرسشدسته  1ابزار تحقيق شامل 

 وئينگ وكو مطالعات ) هيجاني دينيـ  شناختينظريه براساس  نامهپرسشاين  نامه باورهاي ديني:پرسش

به انسان( و داراي  )باور به خدا؛ باور به هستي و باور مقياس 3گويه و  12(، تهيه شده كه داراي 1002، همکاران

است. روايي محتوايي براساس نظرات  12و حداقل نمره  205 نامه،پرسشاي است. حداكثر نمره اين درجه پنجطيف 

ريب شده است. ضفراهم براساس تحليل عاملي اكتشافي و چرخش واريماكس  ،خبرگان فراهم شده و روايي سازه آن

 دست آمده است.به  33/0اعتبار آن براساس آلفاي كرونباخ برابر 

( براي ايجاد 1003) گاتمننامه، براساس نظريه اين پرسش (:7553نامه عدالت آموزشي )گاتمن، پرسش

گويه و داراي طيف پنج  25پروري( و هاي برابر آموزشي تدوين شده و داراي سه بُعد )حداكثرسازي، برابرسازي، نخبهفرصت

نامه، براساس است. روايي محتوايي اين پرسش 25و حداقل نمره  15نامه، شاي است. حداكثر نمره براي اين پرسدرجه

 به دست آمده است. 32/0نظرات خبرگان فراهم شده و ضريب اعتبار آن، براساس آلفاي كرونباخ برابر 

بُعد )تعهد به آموزش، تعهد به گروه كاري، تعهد به  5شامل  (:7555)سليپ،  نامه تعهد آموزشيپرسش

اي است. حداكثر نمره براي اين درجه پنجگويه و داراي طيف  36تعهد به وظايف آموزشي، تعهد به شغل( و  سازمان،

(، براي تعيين روايي سازه اين 2335و همکاران ) ناوياست. در تحقيق  36و حداقل نمره  230 نامه،پرسش

، ين تحقيقاعامل تأييد شده است. در  پنجاز تحليل عاملي تأييدي و چرخش واريماكس استفاده شده كه  نامه،پرسش

كرونباخ  براساس آلفاي ،براساس نظرات خبرگان تأييد شده است. ضريب اعتبار آن نامهپرسشروايي محتوايي اين 

 دست آمده است.ه ب 31/0برابر 

. ( استفاده شده است2361) راسو  آلپورتمذهبي گيري نامه جهتپرسشاز  گيري مذهبي:نامه جهتپرسش

 پنجگويه و داراي طيف  12بيروني مذهبي( و گيري جهت گيري دروني مذهبي وبُعد )جهت 1داراي  نامه،پرسشاين 

عد اعتقادي يا باور ديني است كه خود مشتمل بر بُ  ،نامهپرسشدر اين  «درونيگيري جهت» منظور ازاي است. درجه

مثل اعتقاد به خدا، دوزخ و بهشت و  .ين به آن اعتقاد دارندرود پيرامون يك آيمي هايي كه انتظارو نگرشها ايده



 32 . . .  تعهد آموزشي استادانرابطه بين باورهاي ديني با عدالت و 

 همانو  عد مناسکي يا اعمال و رفتارهاي ديني استبُ ،نامهپرسشدر اين  «برونيگيري جهت» منظور از. جهنم

اسالم. روايي محتوايي اين مانند نماز، روزه، حج رفتن در مذهب  .آورندمي آن را به جا ،اعمالي كه پيروان يك آيين

ست به د 11/0 اعتبار آن براساس آلفاي كرونباخ برابر( تأييد شده و ضريب 2336) بزرگيجانتحقيق در  نامه،پرسش

از دو شيوه  ،اطالعاتآوري جمع دست آمده است. برايه ب 36/0، ضريب اعتبار آن برابر با اين تحقيقآمده است. در 

طالعات استفاده اآوري جمع از منابع چاپي و الکترونيکي براياي فاده شد. به شيوه كتابخانهو ميداني استاي كتابخانه

 حليلت گويان، اطالعات براي تجزيه وهاي موردنظر بين پاسخنامهپرسشبا استفاده از توزيع  ،شد و به شيوه ميداني

 گرديد.آوري جمع

گويان از پاسخ %21/13. 2براساس جدول  .طي استفاده شده استبراي تحليل اطالعات، از آمار توصيفي و آمار استنبا

گويان در رشته علوم پايه و از پاسخ %33/11گويان در رشته علوم فنيـ  مهندسي، از پاسخ %35/32در رشته علوم انساني، 

ازآنها پسر  %63/22و از دانشجويان علوم انساني دختر  %13/26گويان در رشته علوم هنر بودند. همچنين، از پاسخ 16/25%

از دانشجويان علوم پايه دختر و  %10/23از آنها پسر بودند.  %31/21ـ مهندسي دختر و  از دانشجويان فني %53/23بودند. 

 ازآنها پسر بودند. %53/6از دانشجويان علوم هنر دختر و  %33/3ازآنها پسر بودند.  33/20%

 سيت و رشته تحصيليتوصيف نمونه آماري تحقيق بر حسب جن :3جدول 

 علوم هنر علوم پايه مهندسيـ  علوم فني علوم انساني  

 درصد فراواني درصد فراواني درصد فراواني درصد فراواني

 31/3 71 15/31 13 03/33 02 13/31 13 دختر

 01/1 33 33/35 17 12/37 11 13/33 11 پسر

 11/30 10 13/71 23 30/13 31 32/73 37 كل

 هاي تحقيق:يافته

 نتايج آزمون فرضيه اول تحقيق

بوده و باالتر  115/0و 131/3 ،به ترتيب استادانمعيار باورهاي مذهبي  انحراف و ميانگين كه داد نشان 1جدول  نتايج

بوده است.  311/0و  153/3 ،معيار عدالت آموزشي به ترتيب انحراف و (. ميانگينP<05/0از حد متوسط است )

گيري جهت معيار انحراف و بوده است. ميانگين 231/0و  623/3 ،معيار تعهد آموزشي به ترتيب انحراف و ميانگين

بزرگتر  P<05/0بحراني جدول در سطح  tمحاسبه شده از  tبوده است. مقدار  161/0و  365/3 ،مذهبي به ترتيب

 باالتر از حد متوسط است. ،ياد شده بوده و بيانگر اين است كه متغيرهاي
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 متغيرهاي تحقيق tنتايج آزمون  :7جدول 

 سطح معناداري درجه آزادي tمقدار انحراف معيار ميانگين تعداد متغير

 553/5 735 731/31 710/5 231/1 733 باورهاي مذهبي

 551/5 735 137/3 127/5 103/1 733 عدالت آموزشي

 520/5 735 710/37 337/5 131/1 733 تعهد آموزشي

 533/5 735 313/3 717/5 310/1 733 جهت گيري مذهبي

 مقادير ،3جدول  نتايج آزمون كالموگروف ـ اسميرنف استفاده شد. براساس از ابتدا ،هاداده توزيع بودن عادي بررسي براي

 ها تأييد شد.نرمال بودن دادهرو، فرض اينبوده است. از 05/0معناداري متغيرهاي اصلي تحقيق، بيشتر از  سطح

 هاداده نرمال بودن توزيع دربارهاسميرنف ـ  كالموگروف ونآزم نتايج :1 جدول

 تعهد آموزشي عدالت آموزشي باورهاي مذهبي 
گيري جهت

 مذهبي

 733 733 733 733 تعداد

 پارامترهاي نرمال
 320/1 132/1 113/1 217/1 ميانگين

 012/5 710/5 310/5 711/5 انحراف معيار

 Z 011/5 123/3 211/5 311/3آماره 

 237/5 701/5 712/5 112/5 سطح معناداري ) دو دامنه(

 نتايج آزمون فرضيه فرضيه دوم تحقيق

، رابطه >05/0Pبين باورهاي ديني و الزام به اجراي عدالت آموزشي در سطح  ،1 هاي جدولبراساس يافته

اول، با ورود باور به خدا ميزان واريانس تبيين شده نمرات الزام به اجراي  مثبت و معناداري وجود دارد. در گام

(. با ورود باور به P ،531/3=F ،155 /0=R2<002/0درصد افزايش يافته است ) 16عدالت آموزشي حدود 

درصد افزايش يافته است  13هستي، ميزان واريانس تبيين شده نمرات الزام به اجراي عدالت آموزشي، حدود 

(002/0>P ،132/23=F ،133 /0=R2 با ورود باور به انسان، ميزان واريانس تبيين شده نمرات الزام به اجراي .)

(. براساس ضريب P ،113/22=F ،136 /0=R2<002/0درصد افزايش يافته است ) 13عدالت آموزشي حدود 

واحد افزايش، به ازاي يك واحد  33/0بتا، به ازاي يك واحد افزايش باور به خدا، الزام به اجراي عدالت آموزشي 

واحد افزايش، به ازاي يك واحد افزايش باوربه  51/0افزايش باور به هستي، الزام به اجراي عدالت آموزشي 

 واحد افزايش يافته است. 11/0انسان، الزام به اجراي عدالت آموزشي 
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 باورهاي دينيبراساس عدالت آموزشي پيش بيني  :1 جدول

  Sted.error eta t Sig R 2R 2R F sig 

 ضريب ثابت

 باور به خدا

112/5 

710/5 

302/5 

113/5 
110/5 

011/2 

107/37 

553/5 

553/5 
120/5 100/5 012/5 011/3 553/5 

 ضريب ثابت

 باور به خدا

باور به 

 هستي

700/5 

111/5 

170/5 

373/3 

731/5 

173/5 

111/5 

131/5 

121/3 

771/31 

101/33 

553/5 

553/5 

553/5 

013/5 733/5 037/5 233/31 553/5 

 ضريب ثابت

 باور به خدا

باور به 

 هستي

باور به 

 انسان

117/5 

132/5 

130/5 

112/5 

721/5 

131/3 

113/5 

502/3 

133/5 

012/5 

111/5 

021/31 

130/37 

151/3 

101/33 

553/5 

553/5 

553/5 

553/5 

131/5 711/5 023/5 121/33 553/5 

 نتايج آزمون فرضيه سوم تحقيق

، رابطه مثبت و معناداري >05/0Pبين باورهاي ديني و الزام به داشتن تعهد آموزشي در سطح  ،5 هاي جدولبراساس يافته

باور به خدا ميزان واريانس تبيين شده نمرات داشتن تعهد آموزشي حدود  وجود دارد. در گام اول، با ورود باورهاي ديني در بُعد

(. با ورود باورهاي ديني در بُعد باور به هستي، ميزان P ،633/22=F ،131 /0=R2<002/0درصد افزايش يافته است ) 13

(. P ،313/1=F ،151 /0=R2<002/0درصد افزايش يافته است ) 15واريانس تبيين شده نمرات داشتن تعهد آموزشي حدود 

درصد افزايش  13با ورود باورهاي ديني در بُعد باور به انسان، ميزان واريانس تبيين شده نمرات داشتن تعهد آموزشي حدود 

(. براساس ضريب بتا، به ازاي يك واحد افزايش باور به خدا، داشتن تعهد P ،533/12=F ،311 /0=R2<002/0يافته است )

واحد افزايش، به ازاي  13/0افزايش، به ازاي يك واحد افزايش باور به هستي، داشتن تعهد آموزشي واحد  53/0آموزشي 

 واحد افزايش يافته است. 16/0يك واحد افزايش باور به انسان، داشتن تعهد آموزشي 
 باورهاي ديني براساستعهد آموزشي پيش بيني  :0 جدول

  Sted.error eta t Sig R 
2R 

2R F sig 

 ضريب ثابت

 باور به خدا

733/5 

113/5 

711/5 

533/3 

 

111/5 

113/3 

713/1 

553/5 

553/5 
011/5 731/5 112/5 113/33 553/5 

 ضريب ثابت

 باور به خدا

 باور به هستي

772/5 

770/5 

171/5 

012/5 

731/5 

371/3 

 

133/5 

021/5 

127/31 

131/2 

133/31 

553/5 

553/5 

553/5 

121/5 101/5 101/5 123/2 553/5 

 ضريب ثابت

 باور به خدا

 باور به هستي

 باور به انسان

132/5 

071/5 

721/5 

721/5 

011/5 

510/5 

331/3 

102/3 

 

011/5 

112/5 

103/5 

123/3 

121/31 

117/3 

205/37 

553/5 

553/5 

553/5 

553/5 

013/5 177/5 013/5 031/73 553/5 
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 نتايج آزمون فرضيه چهارم تحقيق

(معنادار بوده است. تأثير  P<05/0)  033/0، تأثير غيرمستقيم باورهاي ديني بر عدالت آموزشي، برابر با 6براساس جدول 

رو، فرضيه سوم تحقيق، دال بر ازاين( معنادار بوده است. P<05/0)  031/0غيرمستقيم باورهاي ديني بر تعهد آموزشي، برابر با 

 كند، تأييد شده است.گري ميگيري مذهبي رابطه بين باورهاي ديني و عدالت و تعهد آموزشي را واسطهاينکه جهت
 مذهبيگيري گري جهتواسطه تحليل مسير مدل رابطه بين باورهاي ديني و عدالت و تعهد آموزشي با :1جدول 

 نتيجه β R2 Sig مسير الگو رديف

 + 511/5  102/5 گيري مذهبيجهت ← باورهاي ديني 3

 + 570/5  731/5 سازيحداكثر ← باورهاي ديني 7

 + 571/5  173/5 برابرسازي ← باورهاي ديني 1

 + 533/5 710/5 771/5 پرورينخبه ← باورهاي ديني 1

 + 535/5  131/5 تعهد به آموزش و پرورش ← باورهاي ديني 0

 + 551/5  110/5 كاريتعهد به گروه ← ديني باورهاي 1

 + 553/5 710/5 713/5 تعهد به وظايف آموزشي ← باورهاي ديني 2

 + 572/5  133/5 تعهد به شغل معلمي ← باورهاي ديني 3

  مذهبيگيري گري جهتواسطه با ،. مدل تجربي رابطه بين باورهاي ديني و عدالت و تعهد آموزشي3شكل 

( و شاخص تعديل شده نيکويي برازش GFI، شاخص نيکويي برازش )3يا  1دو به درجه آزادي بايد كمتر از نسبت خي

(AGFI بزرگتر از )ريشه ميانگين مجذورات باقيمانده3/0 ،( هاRMSEAكوچك ) كه طوريرو، همانباشد. ازاين 03/0تر از

هاي بزارش از حد و ساير شاخص 3تر از دو محاسبه شده كوچكدر جدول فوق نشان داده شده، براي مدل مورد مطالعه، خي

 رو، مدل از برازش نيکويي مطلوبي برخوردار بوده و تأييد شده است.معرفي شده بيشتر است. ازاين

113/0 

153/0 

351/0 

111/0 

163/0 

023/0 

021/0 

012/0 

015/0 

026/0 

013/0 

023/0 

025/0 

023/0 

011/0 

 باور به هستي

 به خدا باور

 به انسان باور

 باورهاي ديني گيري مذهبيجهت

 تعهد به كار تدريس

 به نظام آموزشي تعهد

 تعهد به كارگروهي

 يگرتعهد به حرفه مربي

 حداكثرسازي

 برابرسازي

 نخبه پروري

 عدالت آموزشي

 تعهد آموزشي
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 مذهبيگيري گري جهتواسطه رازندگي مدل رابطه بين باورهاي ديني و عدالت و تعهد آموزشي با. ب2جدول 

 هاي برازندگيشاخص برآورد

30/5 

35/5 

021/5 

213/313 

02 

 (GFIشاخص نيكويي برازش )

 (AGFIشاخص تعديل شده نيكويي برازش )

 (RMSEAها )ريشه استاندارد شده ميانگين مجذور باقي مانده

 (x2مجذور كا )

 (dfدرجه آزادي )

 گيريبحث و نتيجه

وابسته به باورهاي مذهبي آنهاست. گرايشات  ،در فرايندهاي ياددهي يادگيري با دانشجويان استادانرفتار عادالنه 
شود تا افراد برخالف آنچه در دين و مذهب سفارش شده، رفتار نکنند و همواره رضايت خداوند را مي موجب ،مذهبي

 .دارد رابطه استادانبا نگرش دين باورانه  ،عدالت آموزشي نظر داشته باشند. در
 يش از ميانگينب ،عدالت آموزشي معيار انحراف و تحقيق، ميانگيناين آمده از دستههاي توصيفي ببراساس يافته

مذهبي  گيريجهت هاي توصيفي يادشده، وضعيتكه بابت شاخصدرحالي .معيار تعهد آموزشي بوده است انحراف و
غيرهاي كه وضعيت هريك از مت آيدميدست  هبتحقيق هاي از يافتهرو، ازايننسبت به آنها باالتر بوده است.  استادان
مذهبي( در حد مطلوب بوده است. نتايج اين گيري جهت تعهد آموزشي، عدالت آموزشي، )باورهاي مذهبي، تحقيق
عدالت آموزشي را  استادان( نشان داد، 2331و همکاران ) مرزوقييج تحقيق با اين مطالعات همسو است: نتا ،تحقيق

همسان رعايت كرده و رفتارمتمايزي بر حسب جنسيت مختلف با آنها  طورهدر رابطه با دانشجويان دختر و پسر ب
شجويان در سطح در برابر دان استادانميزان رعايت عدالت آموزشي  كه ( نشان داد2336) مريخيندارند. نتايج تحقيق 

( نشان داد كه ميزان مالحظات عدالت و تعهد آموزشي در حد 2333پور مطلق )ولي نتايج تحقيق شفيع ،مطلوب
 استادان، نقش عنوان الگوي تربيتيازآنجاكه عالوه بر نقش خانواده به :بايد گفت ،مطلوب نيست. در تبيين اين يافته

 ،يادگيريـ  رفتارهاي ضداخالقي آنها در فرايندهاي ياددهي بنايراين، .ستبر نگرش و رفتار دانشجويان قابل مالحظه ا
 ،دانشجويان هاي علمي و تحصيليبه يادگيري و پيشرفت عدالتي آموزشي و نداشتن تعهد و مسؤليت نسبتمثل بي

رابر خود را در ب تر است، هموارهي كه باورهاي ديني در آنها قوياستادانشود. ن ميانگيزگي آناموجب دلسردي و بي
به آنچه كه او سفارش كرده است، عمل  ،ند كه براي كسب رضايت خداكنمي تالش .كنندمي ل احساسئوخدا مس

ن ال اجراي عدالت بين دانشجويان بوده و از ايببيشتر به دن استادانرسد كه اين دسته از مي به نظر ،روكنند. ازاين
 كنند.مي احساس تعهد و مسؤليت ،بابت

هاي تحقيق در خصوص فرضيه دوم نشان داد كه بين باورهاي ديني و عدالت آموزشي )حداكثرسازي، يافته
پروري(، رابطه مثبت و معناداري وجود دارد. نتايج اين تحقيق، با اين مطالعات متعددي همسو است سازي، نخبهبرابر

؛ شمشيري و 2333قلي و ضرغامي، ؛ ياري1003 ؛ روسيتر،1002، كوئينگ و همکاران ؛2333؛ فرگوسن، 1003)گاتمن، 
(. در تبيين اين يافته بايد گفت: افراد معتقد و با ايمان، به دليل اينکه در پي عمل به سفارشات خداوند 2331همکاران، 

 ند.كنتوجه دارند، از رفتارهايي كه ناسزا و نادرست شمرده شده، دوري مي در قرآن بوده و به دستورات ائمه معصومان
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د هاي يکسان براي دانشجويان خود، جهت رشتر است، به دنبال فرصترو، استاداني كه باورهاي ديني نزد آنها قويازاين
د تا آنان به شوهاي يکسان و برابر براي دانشجويان، موجب ميو پيشرفت تحصيلي آنان هستند. فراهم كردن فرصت

 دانشجوياني منابع آموزشي به نسبت توانايي طبيعي و انگيـزة يادگير حداكثر رشد و پيشرفت تحصيلي برسند. هنگامي كه
شود كه استعدادهاي شود؛ زيرا در چنين حالتي شرايطي فراهم مي، حدي از نخبگي براي آنها فراهم ميتوزيع شود

 رسند.هايي در سطوح باالي يادگيري ميدانشجويان كشف و شکوفا شده و به توانايي

در خصوص فرضيه سوم نشان داد كه بين باورهاي ديني و تعهد آموزشي، رابطه مثبت و معناداري  هاي تحقيق،يافته

؛ 1003؛ فرييرا و اسکانوسلوس، 2336؛ آلن، 1000؛ سليپ، 2336بزرگي، وجود دارد. نتايج اين تحقيق، با مطالعات )جان

 ( همسو است.1026وسي و آالس، و م 1026؛ محمد فاروغ و همکاران، 1025؛ هيج و پاسنر، 1025دلبسکيو، 

گيري مذهبي، رابطه بين باورهاي ديني و عدالت و هاي تحقيق در خصوص فرضيه چهارم نشان داد كه جهتيافته

؛ واتسون، 2361كند. نتايج اين تحقيق، با مطالعات انديشمندان همسو است )آلپورت، گري ميتعهد آموزشي را واسطه

گيري مذهبي شده است؛ زيرا زايش باورهاي ديني و مذهبي موجب دروني شدن جهت(. اف2336بزرگي، و جان 2331

رو، به وحدت شود. ازايناي از شهود ديني رسيده و رفتار و اعمالشان با عقايد آنها منطبق ميدر چنين حالتي آنها به مرحله

ادان كرده و رفتار هنجارمدارانه است رسند. انطباق رفتار با باورهاي ديني و مدهبي، به سالمت رواني كمكشخصيت مي

دهد. بنابراين، از رفتارهايي كه خالف دستورات دين و شريعت اسالم است، در فرايندهاي ياددهي ـ را گسترش مي

 يابد.كنند و رفتارهاي عادالنه و متعهدانه در آنها تبلور مييادگيري در برابر دانشجويان دوري مي

 هاي تحقيقمحدوديت

قيق نتايج تح .شامل كليه دانشجويان دانشگاه آزاد اسالمي واحد محالت است ،ه جامعه آماري اين تحقيقازآنجاكـ 

 ها نيست.دانشجويان دانشگاهساير قابل تعميم به 

ت با ساير رفتارهاي اخالقي آنها نبوده اس استادانبه دليل كمبود زمان، امکان مطالعه رابطه بين باورهاي ديني ـ 

 از جامعيت برخوردار نيست. ،طالعه در اين تحقيقو مدل مورد م

كه اگر درحالياست. اطالعات استفاده شده آوري جمع به عنوان ابزار نامهپرسشصرفاً از  ،به دليل كمبود بودجهـ 

 آمد.مي دستبه تري هاي قويشد، يافتهمي از مصاحبه هم استفاده

 پيشنهادهاي كاربردي

هاي اينددر فر ،در رابطه با مالحظه رفتارهاي عادالنه و متعهدانه آنها استادانبه دليل اينکه باورهاي ديني و مذهبي  -

وجب مامر اين  .برگزار شود استادانهاي آموزشي براي شود كه كارگاهمي يادگيري مؤثر است، پيشنهادـ  ياددهي

 شود.مي نتقويت رفتارهاي عادالنه و متعهدانه با دانشجويا

و ميزگردهايي در رابطه با اخالق آموزش مثل داشتن عدالت و تعهد آموزشي و ساير رفتارهاي ها نشست -

  برگزار شود. استاداناخالقي با مشاركت 
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