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سكونت و سطح تحصیالت ،کدام متغیر با احساس بیعدالتی رابطه معنادار
داشته و شدت رابطه کدام متغیر بیشتر است؟
مبنای نظری برای طرح فرضیه چند متغیره ،دو رويكرد نظری مبادله و
محرومیت نسبی بوده است .همچنین مطالعات تجربی پیشین مرتبط با موضوع
در ورود برخی از متغیرها به مدل مفروض نقش داشتهاند .فرضیه پژوهش در
قالب يک مدل ساختاری و چندمتغیره طرح شده است .مطالعه به روش
پیمايشی ،با نمونه سهیمهای به حجم  132نفر از میان جامعه آماری معلمان
ناحیه  1شهر زنجان شامل  2212نفر با استفاده از پرسشنامه دارای اعتبار و
قابلیت اعتماد به انجام رسیده است.
نتايج نشان میدهد که بر اساس يک گروهبندی سه مقولهای بر روی مقیاس
احساس بیعدالتی ،حدود  52درصد از نمونه مورد مطالعه دارای احساس بی
عدالتی ،حدود  2درصد دارای احساس عدالت و حدود  1درصد نیز در حد
وسط قرار گرفتهاند .سايرين به دلیل پاسخهای غیردقیق به پرسشها ،قابل
طبقهبندی نبودهاند .برآورد شاخصهای کلی نیكويی برازش و همچنین ضرايب
ساختاری و اندازه گیری ،کلیت مدل طرح شده را تأيید میکنند هر چند برخی
اصالحات در آن میتواند به بهبود مدل در مطالعات آينده کمک کند.
واژههاي كليدي :احساس بی عدالتی ،محرومیت نسبی ،منزلت شغلی،
معلمان ،شهر زنجان.

مقدمه
برخی از مفاهیم سابقهای همپای قديمیترين جوامع انسانی دارند و در واقع همراه
با زندگی اجتماعی انسان ها ،پای به عرصه وجود در زندگی گذاردهاند .عدالت از جمله
واژههايی است که در اصطالح واژه شناسی به آنها اسم معنی میگويند .اسم معنی به
اسمی گفته میشود که مفهومی تصوری از آن در ذهن وجود دارد .عدالت در زمره
مفاهیم ذهنی قرار میگیرد ،چرا که به طور عینی و مشهود قابل رؤيت نیست ،بلكه در
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اثر انتزاع بخشی از پديده اجتماعی میتوان به آن صفت عادالنه يا ناعادالنه بودن را
اطالق کرد.
مسأله عدالت از ديرباز از جمله اصلیترين دغدغههای انسان انديشمند بوده است
و ماهیت و نحوه تحقق آن از پرسشهای ضروری و بنیادين تاريخ است .کمتر کسی
در باب فضیلت عدالت ترديد روا میدارد .عدالت خود به مثابه اصل بنیادينی برای
دفاع از ديگر اصول و فضايل است و بر اين اساس است که پرسش از عدالت ،پرسش
درباره ديگر حوزه های معرفت مانند فلسفه اخالق ،فلسفه سیاست و فلسفه حقوق،
فلسفه دين و نظاير آن را به همراه دارد .ريشههای مفهوم عدالت و بررسی صور و
ماهیت آن مبحثی است که دارای پیشینه بسیار طوالنی است.
ريشههای اين مفهوم را میتوان در رجوع به دوران باستان و از اسطورهها و شیوه
عمل خدايان دريافت .از نظر تاريخی ،ريشههای پیدايش ايده عدالت را میتوان از قرن
هشتم پیش از میالد ،میان اسطورههای يونانی جستجو کرد .طرح ايده عدالت در نقش
ايده ای ماوراش طبیعی و در حكم نظم کیهان ،نخستین تصور از عدالت بود که شايد
بتوان تداوم مطلق آن را تا قرن چهارم میالدی دانست.
مفهوم امروزين عدالت در اوايل صنعتیشدن در دهه  2543در بريتانیا و فرانسه
ظهور کرد ( .) Barry, 2005ايده بالقوه انقالبی ،مفهوم عدالت اجتماعی اين بود که بی
عدالتی در نهادهای يک جامعه را میتوان از درون با چالش مواجه ساخت .اين ايده
جديد متأثر از افكار مارکس بود .ذهنیت جديد در مورد عدالت به مثابه صفتی برای
نهادها و ساختارهای اجتماعی بكار رفته است.

طرح مسأله
تاريخ جوامع مدرن تا حد زيادی تاريخ مبارزه برای استقرار عدالت بوده است
(محموديان .)218 : 2383 ،از جنگهای داخلی انگلیس و انقالب فرانسه تا مبارزات
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دانشجويی و کارگری دهه شصت اروپا و انقالب ايران ،شهروندان جوامع مدرن در پی
به دست آوردن حقوق سیاسی و اجتماعی -اقتصادی و رسیدن به شرايط بهتر معیشتی
و جامعه عادل ،پا به میدان مبارزه نهادهاند.
يونتس ،وسلی و مولر ( )1332معتقدند عدالت از جمله مفاهیمی است که به دلیل
حضور متنوع و مستمر در گفتمان اجتماعی به صورت يک مفهوم ،در دسترس ذهن
افراد جامعه در آمده است  .بعبارت ديگر ،در جهان معاصر عدالت به منزله حلقه
مفقودهای است که اغلب فعالیتهای بشر را زير سايه خود قرار داده است.
عدالت و انقالب رابطه تنگاتنگی با هم دارند .با مروری در اسناد ،شعارها و مواضع
گروهها و متفكران پیشروی انقالبی ،همچنین نارضايتی مردم از توزيع ناعادالنه ثروت،

رشد سريع اقتصادی و بیعدالتی اقتصادی –

اجتماعی در رژيم گذشته را میتوان از

داليل وقوع انقالب ايران دانست.
در جامعه ايران عدالت اجتماعی از جمله ارزشهايی است که از همان ابتدای
انقالب به عنوان يكی از اهداف اساسی و اولیه انقالب اسالمی مورد تأکید قرار گرفته
است .درحال حاضر ،نابرابری در ايران يكی از مهمترين چالشهای اقتصادی

–

اجتماعی و سیاسی است .تشديد فاصله طبقاتی و وجود درصد بااليی از جمعیت
کشور که از ابتدايیترين امكانات زندگی محرومند ،مسأله عدالت را به عنوان امری
فوری و حیاتی مورد توجه دولت و عامه مردم قرار داده است .هدف اعالم شده
جمهوری اسالمی در قانون اساسی (فصل اول ،اصل سوم ،بند  :5رفع تبعیضات ناروا
وايجاد امكانات عادالنه برای همه در تمام زمینههای مادی و معنوی) مبارزه با
نابرابریهای اجتماعی و گسترش عدالت اجتماعی است.
طی چند سال اخیر شاهد بروز اعتراضهای معلمان در سطح رفتار اجتماعی مانند
اعتصابها  -نظیر عدم حضور در کالسهای درس  -و تجمعهای گوناگون (نظیر
تجمع در مقابل مجلس) يا در قالب عريضه نويسی خطاب به مديران مافوق و مقامهای
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باالتر بودهايم .ابتدا اين نارضايتیها از شهر تهران شروع و به مرور زمان به شهرستانها
نیز کشیده شد .از آنجا که اين نارضايتی میتواند موجب پايین آمدن سطح کارايی
معلمان در محل کار و سست شدن تعهد و بی تفاوتی آنان نسبت به ارزشها ،هنجارها
و اعتماد اجتماعی شود ،بنابراين بررسی احساس بی عدالتی در میان اين قشر از اهمیت
خاصی برخوردار است .نظر به نقش معلمان و اين که سرنوشت سهم قابل توجهی از
جمعیت ،يعنی حدود سیزده میلیون دانش آموز به عملكرد معلمان گره خورده است،
احساس بیعدالتی در بین آنها میتواند باعث ناکارآمدی نظام تعلیم و تربیت برای
پرورش نسل آينده و کاهش تأثیرات الگويی معلمان برای دانش آموزان در نقش گروه
مرجع شود .همچنین احساس بی عدالتی میتواند به نارضايتی شغلی ،بی تفاوتی،
روحیه يأس و نومیدی و بسیاری از حالتهای روانی ديگری منجر شود که به صورت
مستقیم و غیر مستقیم با عدالت ارتباط دارند.

اهميت و ضرورت پژوهش
احساس عدالت بر متغیرهای مهم ساختاری در نظام اجتماعی مانند نظم اجتماعی،
وفاق اجتماعی ،تحرک اجتماعی ،مشروعیت نظام سیاسی و مشارکت اجتماعی و
سیاسی تأثیر میگذارد.
 -2نظم اجتماعی از مفاهیم بنیانی جامعه شناسی است و اصوالً جامعه بدون
نظم اجتماعی ،غیرقابل تصور است (چلبی .)2 :2381 ،ملم و همكاران ()1331
احساس عدالت را در دو سطح خرد و کالن بررسی میکنند :در سطح خُرد،
احساس رفتار غیر منصفانه افراد میتواند به رابطه آنها با همكارانشان در محیط
کار تأثیر گذارد و در سطح کالن ،احساس بی عدالتی میتواند به جنبشهای
اجتماعی ،شورش ،بی تفاوتی به نظام اجتماعی و تغییرات نهادی منجر شود و در
مقابل درک مثبت از عدالت ،میتواند به حفظ وضع موجود کمک کند .زمانی که

 / 002فصلنامه علوم اجتماعي شماره 15

مردم احساس ناعادالنهای از شرايط داشته باشند بیش از هر زمان ديگر استعداد
رفتارهای خشونت آمیز و مغاير با نظم عمومیرا دارند.
 -1عدالت اجتماعی زمینه های وفاق اجتماعی را فراهم ساخته و رفتارهای
اجتماعی را پیشبینیپذير میسازد .همچنین عدالت از جمله ارزشهای بنیادی
در جا معه است که توافق درباره طرز تلقی آن و نحوه اجرا و کیفیت آن در
جامعه بیانگر میزان وفاق اجتماعی در آن جامعه است (بشیريه.)248 :2383 ،
برقراری وفاق اجتماعی به تصور گروهها يا جامعه درباره عادالنه يا ناعادالنه
بودن توزيع قدرت ،امكانات و استحقاق و شايستگی دريافت کنندگان آن بستگی
پیدا میکند.
چنانچه نظام سیاسی قادر به ترمیم و بهبود نابرابری در توزيع پاداشها نباشد
و نابرابری توزيعی را در جامعه تشديد کند ،رقابت و سبقت جويی افراد و
گروههای اجتماعی برای دسترسی به منابع ارزشمند اجتماعی نیز تشديد میشود.
اين رقابت ،نا برابری واقعی را به سطح آگاهی شهروندان منتقل میکند (دوک،
 ،2533به نقل از يوسفی .) 15 :2335 ،عالوه بر اين ،در صورتی که نظام سیاسی
قادر به کنترل نابرابریهای اجتماعی نباشد.

سوابق پژوهشي
شمخانی ( )2383در کتابچهای با عنوان ثبات اجتماعی و بحران توزينع بنه بررسنی
دادههای پیمايش ارزشها و نگنرش هنای ايرانینان پرداختنه اسنت .يكنی از ابعناد اينن
پیمايش ،بعد احساس عدالت در بین افراد جامعه اسنت .اينن مؤلفنه بینانگر چگنونگی
نگرش افراد نسبت به شكل بندی های اجتماعی ،توزيع قدرت و همچنین توزيع ثنروت
و ساير ارزشهای اجتماعی و اقتصادی است 33/1 .درصد پاسخگويان معتقدنند کنه در
جامعه هر سال ثروتمندان ثروتمند تر و فقرا فقیرتر میشوند 32/2 .درصند پاسنخگويان
معتقدند که از طريق قانون میتوان به حق خود دست يافت 81/3 .درصند پاسنخگويان
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نیز معتقدند که بدون داشتن واسطه ،حقوق شنان پايمنال منیشنود و  22/2درصند نینز
معتقد بودهاند که قانون در مورد مسئولین و مردم ،يكسان اجرا نمنیشنود 21/1 .درصند
پاسخگويان معتقدند که در استخدام های دولتنی شايسنتگی و کناردانی اهمیتنی نندارد.
 23/4درصد پاسخگويان معتقدند که حكومت رفتنار يكسنانی بنا منردم نندارد و 48/6
درصد نیز معتقد به عدم چرخش نخبگان بودهاند .احساس عدالت قومی تنهنا مؤلفنه ای
که پاسخگويان احساس عدالت بااليی را ارزيابی کردهاند 66 .درصد پاسخگويان معتقند
بودهاند که حكومت ارزش يكسانی را برای گروههای قومی قائل است.

عريضی ( )2383در پژوهشی بنا موضنوع رويكردهنای عندالت اجتمناعی در بنین
معلمان شهر اصفهان به بحث درباره رويكردهنای مختلنف عندالت  -انصناف ،نیناز ،
برابری و فردگرايی اقتصادی  -و رابطه آنها با جهت گیری اجتماعی ،انگیزش پیشرفت
و عدالت توزيعی و ارزشها در بین  223معلم دبیرستانی پرداخته است که نشاندهننده
الگننوی معنننی داری از روابننط اسننت .مقینناسهننای فردگرايننی اقتصننادی و انصنناف بننا
ارزش های استقالل ،تخیلنی بنودن و جناه طلبنی رابطنه بیشنتری نشنان منیدهنند کنه
ويژگی هايی مانند روحیه محافظه کاری و نیز جهت گیری اخالقی را نسبت بنه زنندگی
اجتماعی باز مینمايند ،در صورتی که مقیاسهای برابری و نیاز بنا ويژگنیهنايی ماننند
روشن بینی ،بخشندگی  ،مفید بودن و عشق ورزی رابطه دارنند .انگینزش پیشنرفت بنا
فردگرايی اقتصادی رابطه بیشتر و با انصاف رابطه کمتری دارد ،اما هر دو رابطه به لحاظ
آماری معنی دار هستند .جهت گیری اجتماعی و عندالت تنوزيعی بنا زينر مقیناسهنای
برابری و نیاز رابطه نشان دادهاند .بنابراين برای کاهش فاصنله طبقناتی در جامعنه نظنام
آموزشی بايد دارای معلمانی با جهت گیری اجتماعی باشد ،تا از طريق آن نگرش مثبت
به عدالت توزيعی درجامعه تقويت شود.

جاسننو ( )1333در پژوهشننی بننا موضننوع تمننايالت در تجربننه بننی عنندالتی :
شاخص های عدالت دربناره درآمندها در شنش کشنور ،در طنرح پنروژه ملنی عندالت
اجتماعی به روش پیمايشی و با نمونه گیری احتمالی برروی افراد بالغ ،دربناره ارزينابی
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آنها از عدالت پرداخت .بحث اصلی اين پروژه احساس بنی عندالتی بنرای رسنیدن بنه
عدالت کامل است .اينن پنروژه دربنین شنش کشنور منورد مطالعنه شنامل بلغارسنتان،
جمهوری چک ،آلمان غربی و شرقی ،مجارسنتان و روسنیه طنی سنالهنای  2552تنا
 2556به انجام رسید .پرسشهای اصلی از درآمندهای پاسنخگويان ،نظنر آننان در بناره
درآمد عادالنه ،ارزيابی آنان از عدالت و درآمدی بوده کنه منورد نظرشنان اسنت .نتنايج
پژوهش نشان داد که احساس بی عدالتی درباره درآمدها ،در طول پننج سنال ،در همنه
جوامع به جز آلمان شرقی افزايش يافته اسنت و در سنال  2556کمتنرين احسناس بنی
عدالتی مربوط به کشور آلمان غربی است .همچنین مینانگین شناخص عندالت در هنر
شش کشور در سالهای  2552تا  2556منفی اسنت .يعننی مینانگین درآمند واقعنی ،از
میانگین درآمد عادالنه کمتر بوده است .بنابراين احسناس کمینابی 2در همنه کشنورهای
مطالعه شده مشاهده می شود .در آلمان غربی و شرقی بین سالهای مورد مطالعنه ،زننان
نسبت به مردان بی عدالتی بیشنتری را تجربنه کنردهانند .همچننین در اينن سنالهنا در
کشورهای جمهوری چک ،مجارستان ،و روسیه مردان نسبت به زنان بی عدالتی بیشتری
را تجربه کردهاند و جامعه بلغارستان نیز الگويی همانند آلمان را داشته است .بنر اسناس
نتايج اين مطالعه کمترين بی عدالتی به جوامع اروپای غربی مربوط بوده است.

مباني نظري
عدالت ازجمله مفاهیم ارزشی و انتزاعی است که بیشنتر در فلسنفه سیاسنی بنه آن
توجه و درباره آن نظريه پردازی شده اسنت .همچنون بسنیاری از مقولنههنای فلسنفی،
سیاسی و اجتماعی آغاز بحث عدالت را بنه يوننان باسنتان  -افالطنون و ارسنطو  -بنر
می گردانند .افالطون عدالت را به صورت يک انگیزه اولیه در بشنر تعرينف منیکنند .از
نظر پوپر ( )2362افالطون اصطالح عادل يا عادالنه را بنه معننای متنرادف بنا آنچنه بنه

1 . Scarcity
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منفعت و مصلحت بهترين دولت است ،بكنار منیبنرد .وی امتینازات وينژه طبقناتی را
عادالنه میداند.
ديدگاه ارسطو در باب عدالت متأثر از نظريه کلی وی درباره ماهیت سلسنله مراتبنی
بودن جهان است .از نظر او چون موجنودات از لحناظ تواننايی و شايسنتگی متفاوتنند،
بنابراين عدالت در آن است که با هر يک چنان رفتار شنود ،کنه اسنتحقاق آن را دارنند
(تیندر . )24 :2334 ،با توجه به ديد سلسله مراتبی ارسطو نسبت به جهان ،عمل عادالنه
از نظر وی عملی است که توانايیها ،شايستگیها و امتیازهای امور و اشخاص را درنظر
بگیرد .به نظر او رفتار نابرابر با افراد برابر ،از حیث موضوع نابرابری آنان ،عادالنه است.
راولز نیز فكر عدالت را در کانون انديشه لیبرالی خود قرار داد .او در کتاب معروف
خود نظریه عدالت 2می نويسد « :عدالت نخستین فضنیلت نهادهنای اجتمناعی اسنت،
همانطور که حقیقت اولین فضیلت نظامهای فكری است» (.)Campbel, 1994: 7
راولز نظريه عدالت خود را پیرامون برخی مفاهیم اساسی تنظیم کرده اسنت .در اينن
نظريه ،وضع نخستین ،وضعی است فرضی و ايده آل؛ که در آن اصول عندالت گنزينش
میشود .در اين وضع نه افراد اطالعی از منافع خود دارند ،نه با يكديگر رابطه اقتصنادی
دارند  ،باهم رقابت نیز نمیکنند .يعنی افراد در پس پرده جهل 1قرار دارنند کنه منانع از
دسترسی افراد به انواعی از اطالعات میشود .طبق استدالل راولنز ،افنراد در پنس پنرده
جهل درباره دو اصل عدالت به توافق میرسند:
الف) هر شخصی نسبت به طرحی کامالً کافی از آزادیهنای اساسنی برابنر
که با طرح مشابهی از آزادیها برای همگان همسناز باشند ،حنق لغنو ناشندنی
يكسان دارد.
ب) نابرابری اجتماعی و اقتصادی به دو شرط قابل قبول هسنتند :نخسنت
اين که اين نابرابریها بايد مختص به مناصنب و مقنامهنايی باشند کنه تحنت
. A Theory of Justice
. Veil of Ignorance

1
2
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شرايطی برابر و منصفانه ،فرصت برای دستیابی به آنها به روی همگان گشنوده
باشد و دوم اين که اين نابرابریها بايد بیشنترين سنود را بنرای محنروم تنرين
اعضای جامعه داشته باشند (راولز.) 84 :2383 ،
رايج ترين تقسیم بندی درباره عدالت که توسط اغلب پژوهشگران مورد استناد قرار
گرفته است ،تقسیم آن به رويهای و توزيعی است ( ;Molm et. al., 1994

.)Greenberg,1990; Lind&Tylor, 1998
از نظر هگوت و همكاران ( (1333عدالت رويه ای به منصفانه بودن رويههای
تصمیم گیری برای توزيع نتايج اشاره دارد .در اين نوع از عدالت ،مردم تمايل به
رويههای منصفانه دارند زيرا که معتقدند رويههای منصفانه به توزيعهای منصفانه منجر
می شود .به عبارت ديگر ،اگر فردی به فرايند تصمیم گیری منصفانه معتقد باشد در
نتیجه وی توزيع پاداشها را نیز منصفانه درک خواهد کرد.
از نظر بوجر ( )1333و تايلر و اسمیت ( )2558عدالت توزيعی 2به توزيع کاالهای
اقتصادی در بین اعضای يک جامعه مربوط میشود .عدالت توزيعی مستلزم وجود
دولت ملی در يک جامعه است و توزيع عادالنه به توزيع در بین شهروندان اين دولت-
ملت در يک نقطه زمانی معین مربوط میشود.
راولز در تعريف عدالت توزيعی مینويسد« :به طور خاص عدالت توزيعی مبتنی
برتناسب حقوق و وظايف در نهادهای اجتماعی است که به توزيع مناسب منابع و
مسئولیت و تعاون اجتماعی مربوط میشود .بنابراين داوریها براساس عدالت در توزيع
نابرابر کاالهای با ارزش و منافع است (.)Alves and Rossi, 1978: 541
جامعه شناسی نیز به عنوان علمیکه عمدتاً معطوف به واقعیتهای بیروننی و عیننی
است ،کمتر درباره مفاهیم ارزشی همچون عدالت به بحث میپردازد .نابرابری اجتمناعی
1 . Distributive Justice
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ازجمله واقعیتهای اجتماعی زندگی انسانها در طول قرنهای متمادی بوده است .اينن
سوال که «بنیان های اصلی نابرابری درجامعه چیستند؟ و کدام يک از آنها دارای اهمینت
و وزن بیشتری هسنتند؟» موضنوع مهمنیاسنت کنه يكنی از کنانونهنای شنكلگینری
جامعه شناسی در دورانی است که به لحاظ تغییرات ساختی ناشی از انقالب صننعتی در
غرب تمايز بیشتری از خود نشان دادهاند .با اين وجود جامعنه شناسنی وظیفنه خنود را
بیشتر تبیین نابرابریهای اجتماعی می داند تا اين که بخواهد عادالنه يا ناعادالنه بودن آن
را مشخص گرداند .جامعه شناسان کالسیک که اصنرار برجداسنازی جامعنه شناسنی از
علوم ديگر داشتند ،بیشتر به بررسی واقعیت های اجتماعی توجه داشتند .تنها منارکس از
اين قاعده مستثنی است ،هر چند بحثهای مارکس نیز در مورد عدالت به بحث انقالب
او مربوط میشود .البته اينن بنه معننای آن نیسنت کنه کالسنیکهنا بنه بحنث عندالت
نپرداخته اند بلكه مفهوم عدالت ،در کانون توجه شان قرار نداشته است .از نظنر دورکنیم
نیز مسئله مبارزه طبقاتی و بنی عندالتی در توزينع قندرت در نظنام سنرمايهداری دارای
اهمیت است .از نظر او تقسیم کار هنگامی اخالقی است که افراد با خويشتنداری با هنم
برخورد کنند و از تعهدات خود در مقابل يكديگر و کل جامعه آگاه باشند .تقسنیم کنار
هنگامی عادالنه است که افراد از فرصت های برابر ،برای دستیابی به پايگاههای اجتماعی
برخوردار باشند (گرب.)232 :2333 ،
مارکس دو نوع عدالت را برای دو نوع جامعه ترسیم میکند :الف) عدالت در جامعه
سوسیالیسننتی و ب) عنندالت در جامعننه کمونیسننتی .نظريننه مننارکس بننرای جامعننه
سوسیالیستی به اين صورت است که در آن مالكیت ،سرمايهداری و استثمار از بین رفتنه
است .يعنی توزيع زمانی عادالنه است که هر فنردی بنه انندازه سنهم کنارش در تولیند
دريافت کند .هر چند برخی از نابرابریها در اين نظام همچنان وجود خواهند داشت.

 / 009فصلنامه علوم اجتماعي شماره 15

چارچوب نظري
رهيافتهاي نظریه مبادله

1

اصلی ترين صورت بندی نظريه مبادله را جورج هنومنز 1ارائنه کنرده اسنت .نظرينه
مبادلنه در ارتبنناط بننا ارزيننابیهننا و احسناس عنندالت ،دارای جايگنناه ممتننازی در بننین
نظريه های جامعه شناسی است ،به عالوه آنها ايجادکننده گنرايش جديندی در مطالعنه
ارزيابیهايی از عدالت در روان شناسی اجتماعی شدهانند .بنه طنور کلنی ،رويكردهنای
مبادله اصوالً به يک «قاعده توزيع منفرد» يعنی «اصل انصاف» و آزمون «پیامد تخلنف از
آن» معطوف می شوند .همچنین رويكردهای مرتبط با اين نظريه توضیح میدهند که چرا
انصاف ،قطع نظر از استحقاق ،هنجار عادالنه حاکم بر مبادله است .استداللی که ناشی از
پیش فرضهای ديگر اين رويكرد ،به کنش متقابل است (.)Cook et al., 1995: 263
هومنز با به امانتگیری فرضها و اصنول رفتنارگرايی ،مفناهیم جديندی را معرفنی
مینمايد .او با اين مفاهیم شالوده نظرياتش را فراهم میکند .وی پننج اصنل بنديهی را
برمی شمارد که برای توضیح الگوهای سازمان اجتماعی به کار میروند .چهار اصنل اول
مربوط به تكرار فعالیت ،پاداش و ارزش فعالیت در قالب انديشه نظری هومنز هسنتند و
اصل پنجم به بیان عدالت توزيعی میپردازد .طبق اين اصل انسانها ارزيابی میکنند کنه
آيا پاداش های دريافت شده از يک موقعیت با هزيننه صنرف شنده بنرای آن و سنرمايه
گذاری انجام شده ،متناسب است يا خیر؟ بنابراين عدالت تنوزيعی ينک نسنبت منتظنره
سرمايه گذاری و هزينهها به پاداش هاست .هنگامی که اين انتظارات به واقعیت نگرايند،
انسانها عصبانی میشوند (ترنر.)326 :2381 ،
مثالً در اين نظريه دو کنشگر فرضی  Aو  Bرا در نظر میگیريم که در يک رابطه
مبادله بین فردی برای ارزيابی سود حاصل آماده سرمايه گذاری هستند .اگر يكی سود
حاصله اش متناسب با سرمايه گذاری اش باشد آن را عادالنه خواهد يافت و اگر سود
1 . Exchange Theory
2 . Homans
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حاصله متناسب با سرمايه گذاريش نباشد ،آن موقعیت را ناعادالنه ارزيابی خواهد کرد
که منجر به واکنشهايی از قبیل خشم وعصبانیت خواهد شد و دست به واکنشهايی
برای دستیابی به عدالت خواهد زد (.)Stolte, 1987: 774
پیتر بال برخالف هومنز که آشكارا قضايای خود را در محدوده روابط شخصی بناقی
نگه داشته بود ،تالش کرد تا فرآيندهای اجتماعی را کنه حناکم برسناختهنای پیچینده
اجتماعات و جوامع هستند از فرايندهای سادهتری استنتاج کنند کنه در روابنط روزمنره
میان افراد رايجاند و روابط شخصی آنان را سامان می دهند .از نظر بال عندالت مفهنومی
است اجتماعی و اجتماع دارای هنجارهايی است که تخطی از آن را ناعادالنه میشنمارد
و از آنجا که هر سازمانی برای بقای خود دست کم به رضايت کارکنانش نیازمند اسنت،
هیچ سازمانی نمی تواند بدون توجه به عاليق کارکنان خود به هستی ادامه دهد .در غینر
اين صورت فرودستان احساس خواهند کرد که استثمار میشنوند و اينن امنر منجنر بنه
مخالفت میشود(توسلی .)416 :2382 ،بنابراين میبینیم کنه بنال در بناره مبادلنه و آثنار
عادالنه يا ناعادالنه بودن آن بحث منی کنند ،پنس تحلینل وی بنه سنطح خنرد محندود
نمیشود و تأثیر احساس عادالنه يا ناعادالنه بودن را برساخت اجتماعی نیز مورد توجنه
قرار می دهد ،هر چند محتوای کالم او بیشتر بنه سنازمانهنا و سنطوح مینانی تحصنیل
اجتماعی نزديک است.
رويكرد ديگری که در قالب نظريه مبادله مورد بحث قرار گرفته است نظريه برابنری
يا انصاف آدامز ( )2562میباشد .در اين نظريه بر مبادله تأکید میشود .اين نظريه بنراين
اصل استوار است که انسانها تمايل دارند پاداشهايی را که دريافت منیکننند متناسنب
با میزان سرمايه گذاری آنها در مبادله باشد ،عقیده ای که هومنز آن را عندالت تنوزيعی
نامید .آدامز با تهیه ويژگیهای با اهمیت قواعد عدالت ،فراينندهای نمنود احسناس بنی
عدالتی و کنش های افراد عالقمند به جبران بی عدالتی را براساس کار هومنز ترتیب داد.
وی اظهار داشت که انصاف برای يک شخص وقتی وجود دارد که  :فرد) ( Aبرابنری را
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بین نسبت ستاندهها ( )Oبه دادههايش ( )Iو نسبت ستاندهها بنه دادههنای ديگنری ()B
درک کند .يعنی:

OA OB

IA
IB
از نظر کوک و همكاران ( )2552ستاندهها دريافتهای مثبت يا منفی از مبادله
هستند و درون دادها و دادهها آن چیزی هستند که افراد در مبادله سرمايه گذاری
میکنند ،مان ند :تحصیالت ،تجربه ،کوشش ،و نمره و ستاندهها دريافتهای فرد از
سازمان در قبال دادههايش می باشد مانند حقوق و دستمزد ،پاداش ،شهرت و مانند آن.
بنابه نظر آدامز ( )2562هرگاه شخص ادراک کند که نسبت دروندادهای او به
ستاندههايش در مقايسه با نسبت دروندادهای ديگری به ستاندههايش نابرابر است
برايش احساس بی عدالتی پديد میآيد.

نظریه محروميت نسبي

1

يكی از نظريه هايی که تاکنون در سطوح مختلف و متعدد در جهت بررسنی مسنايل
اجتماعی مورد استفاده قرار گرفته است نظريه محرومیت نسبی اسنت کنه انديشنمندان
متعددی چون مرتون ،گر و ديويس بكار بردهاند.
رويكردهای محرومیت نسنبی دارای چنند ويژگنی بنا اهمینت هسنتند ،کنه باعنث
میشوند به عنوان يک رويكرد در ارزيابیهنای عندالت مطنرح شنوند .اول اينن کنه از
فرآيندهای مقايسه اجتماعی در تحلیل های خود سود می جويند ،فرايندی کنه در اغلنب
نظريههای ارزيابی از عدالت مطرح و در آن ها پنهان هستند .دوم اين که اينن نظرينههنا
درباره تبیین انقالب و ناآرامیهای ناشی از واکنش های جمعی بسیار مورد استفاده قنرار
1 . Relative Deprivation Theory
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میگیرند و سوم اين که نظريهها برای تبیین انقالب ،دارای نگنرشهنای فنرد گراياننه و
روان شناختی هستند يعنی اين که اصالت را در بروز پديده انقالب بنه وضنعیت فنرد و
تصور او از موقعیت قرار گرفته در آن ،میدهند.
توجه نظريه محرومیت نسبی به مقايسه در سطح گنروه بنه عننوان ينک جنزش مهنم
تشكیل دهنده تعیین ارزيابیهای پاداش است .استوفر 2و ديگران در پنی پاسنخ بنه اينن
سوال برآمدند که چرا افرادی که از نظر عینی در وضعیت بهتری نسبت به ديگران قنرار
دارند هنوز هم احساس محرومیت میکنند؟ او برای پاسخ به اين سوال متذکر منیشنود
که چنین احساسهايی وقتی پديد میآيند که مقايسه پاداشها با پاداشهای ديگنران در
يک گروه مقايسه ،و برمقايسه در نظام وسیعتری ترجیح پیدا کنند ( Cook et al, 1995:

.)267
در پی مقايسه با ديگران نیازها به وجود میآينند ،بنه خصنوص در شنرايط رقابنت،
افراد يا گروههای مرجع میتوانند خواسته های جديدی را در انسان ايجناد کننند (رفینع
پور )25 :2333 ،خواستههايی که به نوبه خود شايد خواستههای حقیقی فرد نباشنند امنا
در مقايسه با ديگران در فرد احساس نیاز به وجود میآورند .اين احساس نیاز ،با عننوان
احساس کمبود نسبی يا بی عدالتی نسبی معرفی می شود و در کانون نظرينه محرومینت
نسبی قرار می گیرد .گر از جمله نظريه پردازان نظريه محرومیت نسبی اسنت کنه علنت
اصلی انقالب را به وجود آمدن احساس محرومیت يا احساس بی عدالتی نسبی میدانند
(نقل از رفیعپور )5 :2333 ،اين احساس وقتی در يک شخص به وجود منیآيند کنه او
مشاهده کند شخص ديگری چیزی دارد که او ندارد و مايل است آن را داشته باشد .گر
معتقد است که اگر اين احساس در جامعه :شديد يا عمیق و در عنین حنال ،در سنطح
وسیعی بین تعداد زيادی از مردم وجود داشته باشد ،در آن صورت در شنرايط خاصنی
شورشهای سیاسی روی می دهد .شدت و عمق احساس محرومیت نسبی بسنتگی دارد
به ادراک ذهنی مردم از فاصله بین :انتظارات و امكانات ارضای نیاز ،هرچنه کنه فاصنله
1 . Stoutffer
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بین انتظارات (يا احساس نیاز) و امكانات ارضای نیاز بیشتر باشد ،احسناس محرومینت
وبی عدالتی بیشتر میشود(رفیعپور.)42 : 2333 ،
گر معتقد است :شكاف ناگهانی و فزاينده میان توقعات و بهره مندیها ،قطع نظنر از
اين که واقعی يا واهی باشند ،باعث بروز احساس محرومیت نسبی میشود (گنر:2335 ،
 .)22از نظر گر عوامل مختلفی می توانند احسناس بنی عندالتی و محرومینت نسنبی را
بوجود آورند که عبارتند از:
 -2هر چنه ارزش هنای اقتصنادی و منادی در ينک جامعنه بیشنتر باشند احسناس
محرومیت نسبی بیشتر می شود.
 -1هر چه امكانات پیشرفت و ارتقا در افراد و گروههای مرجع ديگنر بیشنتر باشند،
انتظارات انسان ها بیشتر می شود و اگر احساس کنند که خودشان آن امكانات را ندارند،
محرومیت نسبی افزايش می يابد.
 -3هر چه وزنه ارزشهای مورد هدف و آرزوها بیشنتر شنود اهمینت آن ارزشهنا
برای فرد بیشتر خواهد شد و اگر احساس کند که با کوشش فراوان نمی تواند به هندف
مورد نظر برسد ،محرومیت نسبی او افزايش میيابد.
 -4هر چه امكان دستیابی به ارزش های مورد نظر يا ارتقناش اجتمناعی کمتنر باشند،
احساس محرومیت نسبی بیشتر است (نقل از رفیع پنور .)42-6 :2333 ،بننابراين «گنر»
بی عدالتی اجتماعی را مهم ترين عامل بنروز نارضنايتی و گسسنت تعهند گروهنی ،در
سطوح مختلف اجتماعی میداند.
از نظر مرتون احساس محرومیت حالتی است روانی و احساس کمبنودی اسنت کنه
فرد در مقايسه با گروه يا فردی که برای او الگوی مرجع دارد ،بنروز منیکنند .چنانچنه
افراد خودشان را با افراد يا گروهی که شخص دوست دارد شرايط مشابهی با وی داشته
باشد مقايسه نموده و به اين پنداشت و ارزيابی ذهنی برسد که شنرايط وی نسنبت بنه
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مرجع مقايسه ناهمانند است ،دچار احساس محرومیت نسبی شده و در صنورت تنداوم
و تعمیم ،اين احساس به نارضايتی و شورش میانجامد (.)Marvin, 1985: 123
رانسی من ،يكی ديگر از نظريه پردازان ديدگاه محرومیت نسبی است .از نظر رانسی
من احساس کمبود نسبی يا بی عدالتی نسبی وقتی پديد میآيد که انسان )2 :يک مسئله
ارضای نیاز را ببیند و ادراک کند  )1ببیند که افراد ديگرآن وسیله را در اختیار دارند )3
او نیز میل به داشتن آن کند  )4اما امكان بدست آوردن آن را نداشته باشد (نقل از رفیع
پور .)13 :2333،بنابراين ،احساس طی يک فرآيند که از طريق مقايسه صورت میپذيرد
به وجود میآيد .در پی مقايسه با ديگران نیازها به وجود میآيند و به خصوص در
شرايط رقابت ،افراد يا گروههای مرجع میتوانند خواستههای جديدی در انسان ايجاد
کنند (رفیعپور ،)25 :2333 ،خواستههايی که به نوبه خود شايد خواستههای حقیقی فرد
نباشند ،اما در مقايسه با ديگران در فرد احساس نیاز به وجود میآورند .اين احساس
نیاز با عنوان احساس کمبود نسبی يا بی عدالتی نسبی معرفی میشود و در کانون نظريه
محرومیت نسبی قرار میگیرد.

تبيين فرضيههاي پژوهش
پژوهش حاضر در پی پاسخ به دو سوال اصلی بوده است :اول اين که بر روی
مقیاس احساس بی عدالتی ،موقعیت معلمان شهر زنجان در کجا قرار دارد؟ و دوم اين
که از بین متغیرهای احساس تعلق ،احساس محرومیت ،عدالت درون سازمانی ،منزلت
شغلی ،منطقه محل سكونت و سطح تحصیالت ،کدام يک با احساس بی عدالتی رابطه
معنادار داشته و شدت کدام يک بیشتر است؟
فرضیه های پژوهش مبتنی بر يک فرضیه ترکیبی و چند متغیره در قالب مدل معادله
ساختاری است .در اين مدل به جای ارائه فرضیات به صورت جداگانه ،فرضیات در
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قالب يک مدل ارائه میشود (شوماخر و لومكس .)2388 ،بر اين مبنا انتظار میرود که
احساس بی عدالتی تابعی از متغیرهای احساس محرومیت نسبی ،عدالت درون
سازمانی ،منزلت شغلی ،سطح تحصیالت ،منطقه محل سكونت و احساس تعلق باشد.
همچنین اين انتظار وجود دارد که تأثیرگذاری محرومیت نسبی بر احساس بی عدالتی
به صورت مستقیم ،اثرگذاری منزلت شغلی ،احساس تعلق و عدالت درون سازمانی به
صورت مستقیم و غیرمستقیم و اثرگذاری سطح تحصیالت و منطقه سكونت نیز به
صورت غیرمستقیم باشد .بر اين اساس فرضیه پژوهش در قالب مدل زير طرح شده
است:

محروم
يت
نسبي

عدالت
سازما
ني

احساس
بيعدا
لتي

احساس
تعلق

منزلت
شغلي

منطقه
سکونت

شکل  -1تدوین فرضيه پژوهش در قالب مدل ساختاري

تحصيالت
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جامعه آماري و روش نمونهگيري
اين پژوهش از نوع توصیفی -همبستگی میباشند کنه گنردآوری دادههنا بنه روش
پیمايشی و از طريق مصاحبه حضوری و بر مبننای ينک پرسشننامه اسنتاندارد شنده بنا
پاسخ های عمدتاً بسته ،گردآوری شده است .جامعه آمناری اينن پنژوهش  2212نفنر از
معلمان ناحیه  1شهر زنجان میباشد .با استفاده از فرمول کنوکران تعنداد حجنم نموننه
برآورد شده  132نفر محاسبه شده است .به منظور فراهم آوردن شنرايط بنرای ناشنناس
ماندن پاسخگويان و ارائه پاسخهای منطبق با واقعیت ،از نمونهگیری سنهمیهای اسنتفاده
شده است ،که سهمیهها بر مبنای متغیرهای جنس و منطقه شهری تعیین شدهاند.

ابزار اندازهگيري
در پژوهش حاضر برای جمع آوری دادهها از پرسشنامه استفاده شده است.
خردهمقیاس های قرار گرفته در قالب پرسشنامه دارای اعتبار سازه و اعتبار صوری
بودهاند .ضريب قابلیت اعتماد بدست آمده برای متغیر وابسته احساس بی عدالتی 3/83
و برای ساير متغیرها باالتر از  3/33بدست آمد.

یافتههاي توصيفي
از بین  132نفر نمونه مطالعه شده  64/1درصد زن و  32/8درصد مرد بودهاند که از
اين افراد  56/3درصد متأهل و  3/3درصد مجرد هستند .بیشتر افراد نمونه مورد مطالعه
دارای تحصیالت لیسانس و باالترند که  64/1درصد حجم نمونه را تشكیل میدهند و
 14/3درصد دارای میزان تحصیالت فوق ديپلم میباشند .و  22درصد از افراد حجم
نمونه را افرادی تشكیل میدهند که دارای تحصیالت ديپلم میباشند 13/3 .درصد يعنی
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بیشترين نسبت پاسخگويان دارای درآمدی بین 433تا  233هزار تومان در ماه بوده و
 11/5درصد پاسخگويان نیز از درآمد ماهیانه  133تا  333هزار تومان در ماه
برخوردارند 13/3.درصد از درآمدی باالی 233هزار تومان در ماه و  2/2درصد نیز از
درآمدی کمتر از  133هزار تومان در ماه برخوردارند.

درباره احساس بي عدالتي
در بین افراد نمونه پژوهش ،مشاهده شد که احساس بی عدالتی در بین معلمان در
سطح بسیار بااليی قرار دارد .در اين مورد بايد گفت يافتهها نشان میدهد که میزان
احساس بی عدالتی در بین معلمان در سطح بسیار باالتر از حد نرمال قرار دارد .بطور
کلی ،بر روی مقیاس تدوين شده  52درصد از معلمان احساس بی عدالتی 2/1 ،درصد
احساس عدالت و  2/2درصد در حد متوسط قرار داشتهاند .اين احساس همچنین در
عرصههای مختلف ،در حوزه عدالت اقتصادی  83درصد احساس بی عدالتی 8 ،درصد
احساس عدالت و  6درصد در حد متوسط بوده است 82/5 .درصد معتقدند در جامعة
ما ثروتمندان هر سال ثروتمندتر و فقرا فقیرتر میشوند .در حالی که در طرح پیمايش
ارزشها و نگرشهای ايرانیان (شمخانی 33/1 )2383 ،درصد از پاسخگويان با اين
گزينه موافقت کردهاند 83/4 .درصد از معلمان توزيع درآمدها و منابع اقتصادی را
ناعادالنه ارزيابی کردهاند .همچنین  22/3درصد وضعیت اقتصادی خود را نسبت به
چند سال گذشته ناعادالنه 32/2 ،درصد در حد متوسط و  3/3درصد نیز عادالنه
ارزيابی کردهاند .در حوزه عدالت قانونی  32درصد احساس بی عدالتی 21/2 ،درصد
متوسط و  21/2درصد احساس عدالت داشتهاند 12 .درصد معتقد بودهاند که اگر در
اوضاع فعلی حقی ازکسی ضايع شود از طريق قانون میتواند به حق خود برسد و 33/3
درصد نیز معتقد بودهاند که قانون در مورد مسئولین و مردم يكسان اجرا نمیشود در حا
لیكه در طرح پیمايش ارزشها و نگرشهای ايرانیان اين نسبت  22/2درصد بوده
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است 36/2.درصد نیز معتقدند که در شرايط فعلی هر کس پول و پارتی نداشته باشد
حقش پايمال میشود ولی در طرح پیمايش ارزشها و نگرشهای ايرانیان ،اين نسبت
 81/درصد بوده که  6/4درصد پايینتر است .در عرصه احساس عدالت ،احترام و
فرصتها  83/3درصد احساس بی عدالتی و  3/8درصد احساس عدالت و  2/5درصد
نیز در حد متوسط ارزيابی کردهاند 26/4.درصد پاسخگويان معتقدند که در
استخدامهای دولتی شايستگی و کاردانی اهمیتی ندارد 63/2 .درصد از معلمان مخالف
آن بودهاند که همه افراد جامعه از فرصتهای آموزش برابر جهت بروز استعدادشان
برخوردارند .میتوان از يافتههای باال نتیجه گرفت که به طور کلی احساس بی عدالتی
از احساس عدالت در بین معلمان بسیار باالتر است.

تحليل مدل و آزمون فرضيه
تحلیل مدل تدوين شده به عنوان فرضنیه تحقینق را منیتنوان بنر مبننای دو معینار
شاخص های کلی /جزيی و مدلهای ساختاری/اندازه گیری بنه انجنام رسناند .بنه اينن
ترتیب مهمترين نتايج حاصل به شرح زير هستند:
 شاخصهای کلی برازش با اطمینان بااليی تأيید کنننده فرضنیه تحقینق
است کنه در قالنب مندل منذکور بنه نحنوی چنندمتغیره طنرح شنده اسنت.
شاخص های کلی برازش اغلب يا در محدوده خوبی برازش و يا در حد قابنل
قبولی قرار دارند .مقدار ريشه دوم میانگین مربعات خطای برآورد ()RMSEA
برابر  3/366محاسبه شده است ،که اين مقدار به حند بحراننی بسنیار نزدينک
است .مقدار کای اسكوئر هنجار شده (نسبت کای اسكوئر به درجه آزادی) نیز
برابر با  1/28به دست آمده است که در محدوده قابل قبول (مقدار کنوچكتر از
 )2قرار دارد .همچننین شناخص نیكنويی بنرازش ( )GFIو نیكنويی بنرازش
اصالح شده ( )AGFIکه به ترتیب برابر با مقادير  3/52و  3/53به دست آمنده
است ،نشان میدهند که دادههای تجربی گردآوری شده از نمونه مورد مطالعنه،
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با اطمینان بااليی حمايت کننده مدل نظری تدوين شده  -بر مبنای نظرينههنای
مرور شده  -میباشد .شاخصهای جزيی برازش نیز عموماً به اسنتثنای اثنرات
متغیر آشكار تحصیالت بر متغیرهای پنهان عدالت سازمانی ،احسناس تعلنق و
محرومیت نسبی ،دارای تفاوت معنیدار با صفر بوده و مقادير  Tمحاسبه شنده
دارای مقاديری باالتر از مقدار  2/56هستند (در مدل گزارش نشدهاند).
 در مدل ساختاری تدوين شده بر مبنای پیشنینه نظنری و تجربنی طنرح
شده ،مهمترين نتايج نشان میدهند که سنازههنای منزلنت شنغلی ،محرومینت
نسبی و عدالت سازمانی به ترتیب نقش مهمی در تبیین احسناس بنی عندالتی
بازی میکنند ،در حالی که ضريب بتای محاسبه شده برای اثرپنذيری احسناس
بی عدالتی بوسیله احساس تعلق ،بسیار ضعیف است و هر چند تفناوت آن بنا
صفر معنی دار است ،اما مقدار آن بسیار بنه صنفر نزدينک اسنت .تنوان تبینین
کنندگی متغیرهای عدالت سنازمانی و منطقنه محنل سنكونت(توزيع ناعادالننه
امكانات در منطقه مسكونی) بر محرومیت نسبی نینز قابنل توجنه اسنت و بنا
توجه به اثر مستقیم محرومیت نسبی بر احساس بی عندالتی ،منیتنوان انتظنار
داشت که دو متغیر ذکر شده عالوه بر اثر مستقیم بر احساس بیعدالتی؛ دارای
اثرات غیرمستقیم بااليی بر اين متغیر از طريق تأثیرگذاری بر محرومیت نسنبی
باشند.
 مدلهایاندازه گیری به طور جداگاننه در روش شناسنی پژوهشنی کنه
مقاله حاضر از آن اخذ شده است مورد آزمون و تأيید قرار گرفتهاند و در مقاله
حاضر نیز شاخص های کلی برازش و ضرايب الندا برای متغیرهنای بیروننی -
تحصیالت ،منطقه سكونت و منزلت شنغلی  -و متغیرهنای دروننی  -عندالت
سازمانی ،احساس تعلق ،محرومیت نسبی و احساس بی عندالتی  -همگنی بنا
صفر دارای تفاوت معنیدار بوده و میتوان انتظار داشت که متغیرهای مشناهده
شده برای اندازه گیری متغیرهنای پنهنان تعرينف شنده ،هنر کندام بنه طنور
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معنی داری تحت تأثیر سازه پنهان مرتبط با آن قرار داشتهاند و به عبارتی اعتبار
مدلهای اندازهگیری ،بوسیله داده های گردآوری شده مورد حمايت قرار گرفته
است.

شکل  -2مدل معادله ساختاري تدوین شده بر مبناي پيشينه نظري و تجربي
و برآورد استاندارد پارامترهاي آن

بحث و نتيجهگيري
 -2عدالت سازمانی :در پژوهش حاضر احساس بی عدالتی به معننای ارزيابی
معلمنان ناظر به وضننعیت های عینی است که افراد در روابط اجتماعی خود در آن قرار
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دارند .يعنی به جنبههايی عینیتر و مشخص تر مربوط میشوند .وضعیتهايی که
انسانها به طور مرتب و نسبتاً پايداری با آنها در ارتباط هستند ،آن را میشناسند و با
آن مأنوس هستند .مهم ترين اين وضعیتها ،محیط کاری ،محیط خانوادگی و محیط
اجتماعی هستند .افراد به لحاظ قرارداشتن در اين وضعیتها ،نسبت به نوع روابطی که
در آن قرار دارند دارای احساساتی هستند که بیانگر همان وضعیت میباشد
(میرسندسی .)233 :2332 ،بديهی است هر چه احساس عدالت سازمانی کمتر باشد
(يعنی معلمان به اين نتیجه برسند که متناسب با میزان کارشان در سازمان ،حقوق و
مزايا دريافت نمیکنند) احساس بی عدالتی افزايش میيابد .ذهانی( )2381نشان میدهد
بین عدالت سازمانی و نارضايتی شغلی رابطه معنیداری وجود دارد .همچنین رابطه
مثبت ی نیز بین عدالت سازمانی و اخالق کار وجود دارد (معید فر .)2382 ،در نظريه
عدالت سازمانی فرد درون دادهها و بروندادهای خود را از سازمان با دادههای افراد
سازمانهای ديگر مقايسه می کند ،وقتی برابری وجود دارد که نسبت دروندادها با
بروندادها برابر باشد و وقتی دروندادها و بروندادها برابر نباشند ،فرد احساس بی
عدالتی خواهد کرد واين احساس بی عدالتی باعث ايجاد تنش در او خواهد شد .نتايج
مطالعه حاضر در جهت نتايج ساير مطالعات در اين باره است.
 -1احساس محرومیت :به احساس نیاز شديدی گفته میشود که به فرد پس از
مقايسه خود با ديگری دست میدهد و در نتیجه احساس بی عدالتی يا محرومیت
میکند .بدين معناکه با افزايش احساس محرومیت بر میزان احساس بی عدالتی نیز
افزوده می شود ،يعنی هر چه فاصله بین انتظارات و امكانات ارضای نیاز بیشتر باشد،
احساس محرومیت و بی عدالتی نیز بیشتر میشود .در اين نظريه گفته میشود که
شكاف ناگهانی و فزاينده میان توقعات و بهرهمندیها ،باعث بروز احساس محرومیت
نسبی می شود .اين نظريه از فرآيندهای مقايسه اجتماعی در تحلیلهای خود سود
میجويد .در پی مقايسه با ديگران نیازها به وجود میآيند ،به خصوص در شرايط
رقابت؛ افراد يا گروههای مرجع میتوانند خواستههای جديدی در انسان ايجاد کنند
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(رفیع پور )25 :2333 ،خواستههايی که به نوبه خود شايد خواستههای حقیقی فرد
نباشند ،اما در مقايسه با ديگران در فرد احساس نیاز به وجود میآورند؛ اين احساس
نیاز با عنوان احساس کمبود نسبی يا بی عدالتی نسبی معرفی میشود و در کانون نظريه
محرومیت نسبی قرار میگیرد .نتايج مطالعه حاضر مويد اين رابطه است.
 -3منطقه مسكونی :بین منطقه سكونت واحساس بی عدالتی رابطه وجود دارد.
يعنی هر چقدر توزيع امكانات در منطقه نا عادالنهتر توزيع شده باشد ،احساس بی
عدالتی نیز افزايش میيابد .از نظر هاروی ( )2383برای رسیدن به عدالت منطقهای،
تعیین حد و مرز منطقهای ممكن است به نحوی باشد که محرومترين گروهها در مقايسه
با گروه های ممتاز به طريقی در مناطق توزيع شوند که تدوين هر قاعدهای برای
تخصیص منابع ،همیشه به سود گروههای ممتاز تمام شود .بايد امكان اين باشد که
تعیین مرزهای منطقهای به نفع گروههای فاقد امتیاز صورت گیرد که در آن صورت،
عدالت اجتماعی در زمینه تخصیص منابع ،معیاری هنجاری برای منطقه بندی خواهد
بود .از نظرهاروی توزيع امكانات بايد به نحوی باشد که نیازهای منطقه را پاسخ گويد.
 -4احساس تعلق :هر چه احساس تعلق کمتر باشد احساس بی عدالتی افزايش
میيابد .در نظريه مشروعیت چنین فرض میشود که عامل قدرت از طريق فرايندهای
اجتماعی و شناختی ،اعمال افراد قدرتمند و مشروع و هنجارهای عدالت را تعیین
کرده و تعريف میکند که چه چیزی عادالنه است ( .)Molm, et al., 2002همچنین
طبق اصل ناهماهنگی شناختی (رضاپور )2332 ،برای کاهش ناهماهنگی ،مردم
ويژگیهای مثبنت چیزی را که دوست دارند مورد تأکید قرار میدهند و از ويژگیهای
منفی آن چشم پوشی میکنند .بنابراين انتظار میرود افرادی که به نظام سیاسی  ،آداب
و رسوم ،آب و خاک و اهداف انقالب تعلق بیشتری داشته باشند ،با وجود اين که
وضعیت خوبی هم نداشته باشند ،از ناراحتیهای خود چشم پوشی میکنند و در
عرصههای مختلف احساس عدالت میکنند.
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 -2تحصیالت :بررسی رابطه دو متغیره میان تحصیالت و احساس بیعدالتی نشان
میدهد که هر چه تحصیالت باال میرود احساس بی عدالتی افزايش میيابد .پژوهش
حاضر صحت ديدگاه آدامز را نشان میدهد .واضح است که با افزايش تحصیالت ،فرد
دروندادهای خويش را افزايش میدهد .بنابراين در نظر وی برونداد فرد نیز بايد
متناسب با آن افزايش يابد .بنابراين مشخص است فردی که برونداد خود را از طريق
تحصیالت افزايش میدهد انتظار دارد که به نسبت آن ،درونداد وی نیز افزايش يابد.
بنابراين مالکی را که درباره خويش ساخته است برای قضاوت در مورد جامعه بكار
میگیرد و نسبت درونداد و برونداد را به عنوان يک مالک مقايسهای برای افراد جامعه
به کار میگیرد .در هر حال ،قرار گرفتن تحصیالت در کنار ساير متغیرهای تبیینکننده
احساس بی عدالتی ،نشان می دهد که نسبت واريانس تبیین شده از احساس بی عدالتی
بوسیله اين متغیر با صفر دارای تفاوت معنیدار نیست.
در بُعد نظری میتوان چنین ادعا کرد که يافتههای پژوهش هیچ کدام در نقض
مبانی نظری ظاهر نشدند .در بعد عملی شايد بتوان پیشنهادات زير را از يافتهها ارائه
کرد:
 -2نگرش به نظام آموزش و پرورش به عنوان يک نظام پايه ،اصولی و بنیادی
جهت آموزش و تربیت نیروهای متخصص و تولید کننده .زيرا سرنوشت نزديک به
سیزده میلیون دانشآموز به عملكرد معلمان گره خورده است.
 -1اجرای کامل قانون نظام هماهنگ پرداخت معلمان و در نتیجه استفاده کامل از
مفاد قوانین .زيرا نظر به اين که متغیر عدالت سازمانی پس از احساس محرومیت نسبی،
بیشترين تأثیر را در احساس بی عدالتی داشته و معلمان نارضايتی خود را از نظام
پلكانی اعالم میداشتند ،اجرای نظام هماهنگ میتواند احساس عدالت سازمانی در بین
معلمان را بهبود بخشد.
 -3با توجه به مهارتهای حرفهای معلمان بر حسب فعالیت علمیآنان مراتب و
مزايای شغلی برقرار شود .اين کار موجب میشود که معلمان عالوه بر انجام وظايف
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جاری مربوطه ،به تألیف و ترجمه مقالهها و کتابهای آموزشی و ارائه راه حلها و
روش های تدريس جديد و ابتكاری در جريان تعلیم و تربیت بپردازند .به عبارت ديگر،
امكان پیشرفت شغلی در حوزه حرفه معلمی برای کسانی که مايل به فعالیت بیشتری
باشند فراهم شده و بديهی است برای انجام کار بیشتر و بهتر پرداخت مالی بیشتر مطرح
میشود و به علت وجود معیارهای حرفهای و علمی ،افزايش درآمد معلمان موجب
اعتراض معلمان ديگر و احساس بی عدالتی و نابرابری در آنان نمیشود.
 -4دولت با ايجاد امكانات رفاهی ،تفريحی و آموزشی و نیز تأمین احتیاجات
اساسی معلمان عمالً نسبت به بهبود وضع معلمان اقدام کند.
 -2توجه به مشكالت مادی و رفاهی معلمان و اقدام در جهت برطرف نمودن آنها
از ديگر اقدامات ضروری است .عدم توجه به مشكالت اين قشر باعث روی آوردنشان
به مشاغل دوم و در نتیجه کاهش کارايی شان در مدرسه میشود.
 -6پیشنهاد اصلی پژوهش حاضر آن است که محققین بعدی جامعه آماری شان را
گسترده تر انتخاب کرده و به بررسی بپردازند .همچنین بر روی عوامل روانی تأثیر گذار
تأمل و دقت بیشتری شود چرا که اکثر پژوهشهای صورت گرفته در مورد عدالت در
حوزه روانشناسی اجتماعی است .پژوهشگران بعدی می توانند با وارد کردن متغیرهای
جديد درصد بیشتری از احساس بی عدالتی در بین معلمان را تبیین کنند.
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