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تعهّد سازمانی  ةواسطبهسازمانی و تعهّد به تغییر  عدالت

 موزگارانآ

 1سید محمد جابر باقری، 2قادر رضایی، *3غفار کریمیان پور

 64/69/79تاریخ پذیرش:  36/62/79تاریخ دریافت: 

 چکیده

 نیب در یریبین عدالت سازمانی و تعهّد به تغ یهدف این پژوهش بررسی نقش واسطة تعهّد سازمانی در رابطة

بود. روش این پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود و جامعه  یباباجانثالث شهرستانیی ابتدا ةدور معلمّان

نفر( بود که با استفاده از جدول مورگان و به روش تصادفی  326معلمّان مقطع ابتدایی ) آماری آن شامل کلّیة

عدالت سازمانی نیهوف و  نامهآوری داده از پرسشگردنمونه انتخاب شدند. برای  عنوانبهنفر  296ای طبقه

ها نامهیر و تعهّد به تغییر براتی و همکاران استفاده شد. روایی محتوایی پرسشتعهّد سازمانی آلن و می، مورمن

 وتحلیلتجزیهگزارش شده است. برای  72/6و  93/6، 97/6ها به ترتیب گرفته و پایایی آنمورد تأیید قرار 

های آمار توصیفی )میانگین و انحراف استاندارد( و آمار استنباطی و از روش SPSSافزار ها از نرمداده

استفاده شده است.  LISRELافزار آزمون کولموگروف اسمیرنوف( و نرم )ضریب همبستگی پیرسون و

به تغییر  مانی و تعهّدمستقیم بر تعهّد ساز صورتبهها نشان دادند عدالت سازمانی داده وتحلیلتجزیهنتایج 

اثر مثبت ، یندارد. همچن تأثیرغیرمستقیم از طریق تعهّد سازمانی بر تعهّد به تغییر معلمّان  صورتبهمعلمّان و 

 و مستقیم تعهّد سازمانی بر تعهّد به تغییر معنادار بود.

التِ عِد، ییرتعهّد به تغ، تعهّد سازمانی، آموزگاران شهرستان ثالث باباجانی کلیدی: هایواژه
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 مقدمه

 ندهیفزا رشد، یکاری هاطیمح در آن مطالعه وی بررس و عِدالتِ موضوع ریاخی هاسال در

پیش به  هامدتو محققان سازمانی  (2662، 2اسپکتور، کوهن) است داشتهی ریچشمگ و

پی  یای اساسی و ضروری برای اثربخشی فرآیندهای سازمانپایه عنوانبهعدالت سازمانی 

 توانی تمامی متعالی هاسازمان کهیطوربه (.2379، اند )خوش فر و جندقی میر محلهبرده

 کنندیم تالش و کرده تیریمدی میت وی سازمان، یفرد سطوح در را خود کارکنان بالقوه

یم توانمند را هاآن و داده مشارکت امور در را کارکنان و داده جیترو رای برابر و عدالت

 را سازمانی عدالت( 2626) 2تنووا و نادری(. 2376، پورمطلقشفیع، یارمحمدیان). سازد

 رفتاریی هاواکنش و کارمندان با سازمان برخورد بودن منصفانه خصوص در افراد ادراک

 عدالت از شکل سه غالباًی سازمان قاتیتحق در. کنندیم توصیف ادراکی چنین به هاآن

ی امراوده یا تعاملی وی اهیرو عدالت، یعیتوز عدالت. است شده یبررس سازمانی

. بود متمرکزی عیتوز عدالت بر سازمانی عدالت درباره اولیه تحقیقات(. 2626، 3دکونینک)

 ارمندانک میان در پیامدها و نتایج توزیع هنگام به انصاف رعایت معنای به توزیعی عدالت

 از که دارد اشارهیی هاهیرو و فرایندها به یارویه عدالت(. 2399، اوتارخانی) است سازمان

 مدیر رفتار، تعاملی عدالت و. شودیمی ریگمیتصم منابع عیتوز و تخصیص باب در آن طریق

 در هک احترامی و حساسیت و توجه میزان، صداقت میزان مانند. ردیگیم دربر را کارمندان با

وجود عدالت  (.2372، نسبهاشمی، امیرکافی) شودیم ابراز مدیری سو از تعامل هنگام

سازمانی در سازمان و ادراک آن از سوی کارکنان منجر به پیامدهای مثبتی همچون اشتیاق 

(. همچنین خوش فر و 2372، شود )عریضی و براتیتعهّد به تغییر می، تعهّد سازمانی، شغلی

کارکنان اشاره  ( در پژوهش خود به نقش عِدالتِ سازمانی بر تعهّد سازمانی2379جندقی )

 اند.داشته

                                                           

1. Cohen, Spector 

2. Nadiri, Tanova 

3. Deconinck 
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 ردعملک بهی ابیدستی برا .است ی سازمانیهانگرش نیترمهم ازی کی 2یسازمان تعهّد

 و مهم ،رفتار بر مؤثر عوامل زین و سازمان هر در افراد رفتار به توجه، یسازمان هر در مطلوب

ی کی عنوانبهی انسازم تعهّد امروزه. (2374، ترجمه پارسائیان، 2662، 2نزیراب) استی ضرور

ی ابیدست رایز است مطرحها سازمانی وربهره و زشیانگ بر مؤثری شغلی هانگرش نیترمهم از

 دارد سازمان کارکنان تعهّد وی وفادار بهی ادیزی بستگ هاسازمانی وربهره و اهداف به

 دنبال به ،اهداف به دنیرسی برا هاسازمان درواقع(. 2373، حاتمیان، یوسلیانی، عبداللهی)

 ،عدنان راد، قهرمانی) هستندی رقابتی استراتژ کی عنوانبه کارکنانی سازمان تعهّد شیافزا

 آلن. اندکرده ارائهی سازمان تعهّد ازی ادیز فیتعار مختلف نظرانصاحب(. 2376، ابراهیمی

 یوفادار وی بستگدل، عالقه زانیم که دانندیم نگرشی نوع رای سازمان تعهّد یرمی و

، 3یرمی، آلن)د دهیم نشان را سازمان در ماندن به هاآن لیتما و سازمان به نسبت کارکنان

 تا استی واقعیی توانا و قدرتی سازمان تعهّد (2624) 4بک هلن و واگنر ازنظر (.2776

ازمانی تعهّد س درواقعد. بدانن خود معرف را سازمان و ملتزم سازمان به نسبت را خود کارکنان

ای تمایل فعال و بسیار مثبت اعضای سازمان نسبت به سازمان و تمایل او به شناسایی به معن

(. 2379، عزیزی، تعهّد به کار و وفاداری به سازمان است )موسوی جراحی، اهداف سازمان

 نهیزم نیا در مشهوری هامدل ازجمله. است شده ارائهی ادیزی هامدلی سازمان تعهّد مورد در

 یعاطف تعهّد بعد سه به رای سازمان تعهّد مدل نیا(. 2776، یرمی، آلن) است یرمی و آلن مدل

 را خود افراد کهیطوربه است سازمان به کارکنانی عاطف وی روانی وابستگ رندهیدربرگ که

 ازمانس در ماندنی باق برایی باطن لیم به اشاره مستمر تعهّد، ندینمایمی معرف خود سازمان با

 باورها به کهی هنجار تعهّد و ابدییم شیافزا سازمان ترک هزینة ازی آگاه هجیدرنت که دارد

، ینمتزارعی) است کرده میتقس سازمان در ماندن بودن مطلوب بری مبن افرادی هاارزش و

 از و دارد مشارکت سازمان در، داردی وابستگ سازمان به سازمان به متعهّد فرد (.2372

 بای سازمان تعهّد که است آن ازی حاک هاپژوهش جیانت. بردیم لذت آن در تیعضو
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2. Robbins 

3. Allen, Meyer 

4. Wagner, Hollenbeck 
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 عملکرد وی اجتماعفرای سازمان رفتار، کار محل در حضور، یشغل تیرضا لیقب ازیی امدهایپ

زیرا یک نگرش و حالت روانی ، (2622، 2رایلی، جیانگ، چنگ) دارد مثبت رابطة یشغل

لیت در یک سازمان است )پرورین و تمایل نیاز و الزام جهت ادامه فعا دهندهنشاناست که 

از عوامل و پیشایندهایی است.  متأثراز طرف دیگر تعهّد سازمانی خود  (.2372، کارگذاری

( در پژوهش خود به نقش عِدالتِ سازمانی در پیش 2373یوسلیانی و حاتمیان )، عبدالهی

 اند.بیتی تعهّد سازمانی اشاره کرده

 آن دیریتم و تغییر و نیست ممکن تغییر از اجتناب امروزی متالطم پیچیده و محیط در

 ره زیرا. شودمی محسوبها سازمان کنونی مدیریت و یسازمانتوسعه در بنیادی اصلی

، نگسی) است انداخته مخاطره به یطورجدبه را خود، انگارد نادیده را تغییر که سازمانی

 با خود ادند وفق و رییتغ به ازین شندبا اثربخش نکهیای برا هاسازمان، درواقع(. 2660، 2سورا

 هاسازمان اتیح ادامه و .(2374، ترجمه پارسائیان، 2662، نزیراب) دارندی طیمح متغیّر طیشرا

 بهی بستگ یادیز حد تا هاآن شرفتیپ و رشد بوده وی طیمح متغیّر طیشرا با تطابق درگرو

(. 2392، هرگساسان، یزیپارنژاد رانیا) داردی طیمح متغیّر عوامل با قیتطب در تیموفق زانیم

 و ستا کارکنان سوی از آن پذیرش بر متکی چیزی هر از بیش سازمان در پایدار تغییر

 به تغییر از أثرمت کارکنان تعهّد دلیل همین به، ماندمی عقیم تغییر، نباشد پذیرش این چنانچه

 عنوانبه را 4تغییر به عهّدت( 2772) 3کانر(. 2399، یمرتضو، یزاهد) است حیاتی امری، آن

 و کندمی ادایج اساسی پیوستگی، تغییر اهداف و افراد بین که است کرده توصیف عاملی

نقل ) تاس افراد تعهّد فقدان، تغییر هایپروژه شکست در دخیل عامل نیترمهم است معتقد

 غییرت به تعهّد که دادند نشان( 2663) 2کرمنوز و لکورتاد(. 2622، جینگ، از نینگ

 شغل ترک ،غیبت احتمال و برد باال را تغییر راستای در کارکنان تالش و انگیزش تواندمی

 تسهیل را اهآموزش تغییر به تعهّد همچنین. دهد کاهش را تغییر اعمال از بعد آنان نارضایتی و

                                                           

1. Cheng, Jiang, Riley 

2. Singh, Shura 
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4. Commitment To Chang 

5. Dolcourt, Zuckerman 
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 با زگاریسا، است بیشتر تغییر به تعهّد کهیهنگام که داد نشان( 2662) هامنگیکان. کندمی

(. 2662، 2آیلز، کانینگ هام) یابدمی کاهش شغل ترک به تمایل و شودمی بیشتر تغییر

 اییشناس، تغییر جهت تالش نوع هر در اساسی فعالیت دادند نشان( 2392ی )اورل و نگزیکام

 بسیار قبلی موقعیت از خروج، نباشد تعهّد چنانچه زیرا است افراد تعهّد کسب چگونگی

 مورد کارکنان جانب از اینکه مگر شد؛ نخواهد موفق تحولی برنامه هیچ و بود خواهد دشوار

( 2662) 2هرزکویچ و مایر، پژوهش یک در(. 2374، انیزندنقل از ) گیرد قرار تعهّد و درک

 کندمی گیردر عمل از یایهدوره در را فرد که نمودند تعریف نیرویی عنوانبه را تغییر به تعهّد

 درگیر عمل از ییهاهدور در را فرد که نیرویی. است الزم تغییر یک موفق اجرای برای که

 مزایای به اورب اساسر ب تغییر از حمایت ارائه به تمایل( الف بعد سه کنندهمنعکس که سازدمی

 ارائه برای ای شکست با همراه که باشد هاییهزینه شناخت( بی( عاطف تعهّدباشد ) تغییر ذاتی

 تعهّدر )تغیی از حمایت ارائه برای اجبار احساس( ج( مستمر تعهّددارد ) وجود تغییر از حمایت

 یهاتیفعال مستلزم تغییر به تعهّد حفظ و ایجاد(. 2662، هرزکویچ، یرمی) استی( هنجار

 موانع اب را تغییر هاآن از غفلت و است شده ریزیبرنامه هایرویه اتخاذ بر مبتنی و آگاهانه

 سازمانی هایعرصه در مهم رویداد یک عنوانبه تغییر اگر نینهمچ. سازدمی وبررو جدی

 این هک شودمی منتهی افراد در عاطفی واکنش یک به آغاز در رویداد این وقوع، شود تلقی

 گذارد اثر فرادا شناختی فرایند بر خود نوبهبه و باشد منفی یا مثبت تواندمی عاطفی واکنش

 است الزم بنابراین(. 2662، 3الندبرگ وو یانگ) دهد کلش را افراد عینی رفتار تیدرنها و

 با همسو فرادا رفتار که شود هیداندیش تمهیداتی، تغییر مورد در مناسب رویکرد اتخاذ با تا

مرور پیشینه پژوهشی در  (.2399، یمرتضو، یزاهد) گیرند جهت و شکل تغییر هایبرنامه

ه تغییر بر تعهّد کارکنان ب مؤثرسازمانی از عوامل دهد که تعهّد زمینه تعهّد به تغییر نشان می

 (.2372، است )عریضی و براتی

                                                           

1. Cunningham, Iles 

2. Meyer, Herscovitch 

3. Lundberg,Young 
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( در 2372سلطانی )، رابطة با متغیّرهای پژوهش مطالعاتی انجام گرفته است. جزنی در

عِدالتِ سازمانی بر تعهّد سازمانی در پرتو اعتماد سازمانی به  تأثیرپژوهشی با عنوان بررسی 

ستقیم دارد. م تأثیرمستقیم بر تعهّد سازمانی  طوربهکه عِدالتِ سازمانی این نتیجه رسیدند 

 ،( در پژوهشی بررسی روابط بین عِدالتِ سازمانی2374تبریزی و اسدی )مفتخری، الهیروح

تعهّد سازمانی و فرسودگی شغلی در بین کارکنان فرودگاه به این نتیجه رسیدند که بین 

( 2373) همکاران وی عبداللهدار وجود دارد. رابطة معنی مانیعِدالتِ سازمانی و تعهّد ساز

 دوره معلمّان دری سازمان تعهّد بای سازمان عِدالتِ یهامؤلفه رابطة در پژوهشی با عنوان

و عِدالتِ  ایعِدالتِ رویه، که بین عِدالتِ توزیعی به این نتیجه رسیدند تهران شهریی ابتدا

 در( 2372) یبرات وی ضیعر. دارد وجود یداریمعن و مثبت ةرابط تعاملی با تعهّد سازمانی

 نیا به رییغت به تعهّد وی سازمان تعهّد نیبی انجیم سرپرست به اعتماد عنوان با خود قیتحق

 و دارد وجود میتقمسریغ و میمستق رابطة رییتغ به تعهّد وی سازمان تعهّد نیب که دندیرس جهینت

 در( 2373) همکاران وی برات .باشد داشتهی اواسطه نقش دتوانیم زین سرپرست به اعتماد

 دندیرس جهیتن نیا به عاطفه و عِدالتِ، اعتماد، تیحما نقش: رییتغ به تعهّد عنوان با خود قیتحق

، پورعفر. جدارند میمستق اثر رییتغ بهی هنجار تعهّد بری تعامل عِدالتِ وی اهیرو عِدالتِ که

رابطة عِدالتِ سازمانی و مقاومت فردی  عنوان در پژوهشی با  (2399صحت )، رنانیانصاری

 ، دالتِ سازمانیعِبه این نتیجه رسیدند که  ریزی شده سازمانیدر برابر تعهّد به تغییرات برنامه

( 2629لی و همکاران ) .دارد موردنظره رابطة مستقیم با تعهّد برای تغییرات سازمانی در جامع

در پژوهش خود با عنوان نقش میانجی عِدالتِ سازمانی در  رابطة بین شدت تغییرات سازمانی 

محمدی و  .اندکردهو تعهّد به تغییر به  رابطة بین عِدالتِ سازمانی و تعهّد به تغییر اشاره 

مانی و رفتار شهروندی با نقش میانجی ( در پژوهش خود با عنوان عِدالتِ ساز2629همکاران )

اران . لی و همکاندکردهسازمانی به  رابطة بین عِدالتِ سازمانی و تعهّد سازمانی اشاره  تعهد

( در پژوهش خود با عنوان با عنوان  رابطة بین عِدالتِ سازمانی با تسهیم دانش با 2620)

ی  عِدالتِ سازمانی و تعهّد سازمانگری تعهّد سازمانی به این نتیجه رسیدند که بین میانجی

( در پژوهشی با عنوان مدیریت تغییرات 2622رابطة مستقیم وجود دارد. سوفتا و همکاران )

ن های هندوستان به این نتیجه رسیدند که  بیآن بر تعهّد سازمانی در سازمان تأثیرسازمانی و 

http://ganj.irandoc.ac.ir/articles/498409
http://ganj.irandoc.ac.ir/articles/498409
http://ganj.irandoc.ac.ir/articles/498409
http://ganj.irandoc.ac.ir/articles/498409
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( در پژوهشی 2626وجود دارد. فوستر )دار تعهّد سازمانی با تعهّد به تغییر  رابطة مثبت و معنی

عِدالتِ سازمان و تعهّد به تغییر  به این نتیجه رسید که بین عِدالتِ سازمانی ، با عنوان مقاومت

 عِدالتِ یهامؤلفهکه  نشان داد( 2626) 2اوزی مطالعهو تعهّد به تغییر  رابطة وجود دارد. 

 .داردی سازمان دتعهّ ابعاد بای داریمعن و مثبت ارتباط، یسازمان

 همانند، یکشور هر در هاسازمان نیترمهم ازی کی عنوانبه وپرورشآموزش سازمان 

 یانسانی روین به ازین شتریبی وربهره و، خودی واال اهداف تحقق منظوربه، هاسازمان ریسا

ی نماساز اهداف تحققی راستا در. سازند سریم را سازمان نیا اهداف تحقق که داردی مطلوب

 لذا. رنددای دیکل وی اتیح نقش سازمان نیای انسانی روین عنوانبه معلمّان، وپرورشآموزش

 لح جهت را واحد نیا رانیمد تواندیم هاآن عملکرد و نگرش در رگذاریتأث عوامل به توجه

یشینه بر اساس پ ازآنجاکه .کند یاری خود موردنظر اهداف تحقق وی سازمان گوناگون مسائل

تعهّد سازمانی است و تعهّد سازمانی  دارمعنیبین ود در این زمینه عِدالتِ سازمانی پیشموج

مدل مورد غفلت  صورتبهبینی تعهّد به تغییر را دارد اما روابط بین این متغیّرها قدرت پیش زین

ابطة ر ای تعهّد سازمانی دربا هدف بررسی نقش واسطهپژوهش حاضر قرار گرفته است. لذا 

گرفت و در  باباجانی انجامعِدالتِ سازمانی و تعهّد به تغییر در بین معلمّان شهرستان ثالث بین

 و آزمون قرار گرفت. موردبررسیهای زیر این راستا فرضیّه

 عِدالتِ سازمانی بر تعهّد سازمانی اثر مستقیم دارد. -

 عِدالتِ سازمانی بر تعهّد به تغییر اثر مستقیم دارد. -

 بر تعهّد به تغییر اثر مستقیم دارد. تعهّد سازمانی -

 مستقیم دارد.عِدالتِ سازمانی از طریق تعهّد سازمانی بر تعهّد به تغییر اثر غیر -

 روش

 همبستگی نوع از توصیفی روش ازلحاظ و کاربردی هدف ازلحاظ پژوهش این روش

(SEM) تانشهرس ابتدایی مقطع معلمّان کلّیة شامل پژوهش این آماری جامعة. بود 

 گیرینمونه روش از استفاده با و مورگان جدول به توجه با که نفر( بود 326) باباجانیثالث

                                                           

1. Yavuz 
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 برای. شدند انتخاب نمونه عنوانبه( زن نفر 30 و مرد نفر 244) معلم نفر 296 ایطبقه تصادفی

 SPSS ارافزنرم از هاداده وتحلیلتجزیه برای و شد استفاده نامهپرسش از هاداده آوریگرد

 ریبض) استنباطی آمار هایروش و( استاندارد انحراف، میانگین) توصیفی آمار هایروش و

 .شد استفاده LISREL افزارنرم و( اسمیرنوف کولموگروف آزمون و پیرسون همبستگی

 از قرار زیر است: هاداده گردآوری ابزارهای

 از سازمانی عِدالتِ به ربوطم هایداده آوریگرد برای: سازمانی نامة عِدالتِپرسش

 مؤلّفة سه با گویه 26 یدارا نامهپرسش این. شد استفاده( 2773) مورمن و نیهوف نامهپرسش

 عِدالتِ مؤلفه و( 22 تا 0 هایگویه) ایرویه عِدالتِ مؤلّفة، (2 تا 2 هایگویه) توزیعی عِدالتِ

 مخالفم کامالً از لیکرت ایگزینه 2 طیف از آن به دادن پاسخ برای و بوده( 26 تا 22) تعاملی

 گرفته قرار دییتأ مورد نامهپرسش محتوایی روایی. است شده استفاده( 2) موافقم کامالً تا( 2)

 .است شده گزارش 97/6( 2372) همکاران و حسینیسلطان توسط نیز آن پایایی و

 تعهّد نامهپرسش از سازمانی تعهّد هایداده آوریبرای گرد: سازمانی تعهّد نامةپرسش

 تعهّد بعد سه و گویه 24 دارای نامهپرسش این. شد استفاده( 2777) یرمی و آلن سازمانی

 29 هایگویه) هنجاری تعهّد، (20 تا 7 هایگویه) عقالیی تعهّد، (9 تا 2 هایگویه) عاطفی

( 2) مخالفم الًکام از لیکرت ایگزینه 2 مقیاس در نامهپرسش این گذارینمره. است( 24 تا

 ایاییپ و بوده نظرانصاحب تأیید مورد نامهپرسش محتوایی روایی. است( 2) موافقم کامالً تا

 .است شده گزارش( 93/6) گرکشته و رضائیان توسط آن

 و براتی غییرت به تعهّد نامهپرسش از تغییر به تعهّد سنجش برای: تغییر به تعهّد نامهپرسش

 تا 2) عاطفی تعهّد بعد سه با سؤال 29 دارای نامهپرسش این. شد دهاستفا( 2376همکاران )

 در نامهپرسش این گذارینمره .است( 29 تا 23) هنجاری تعهّد، (22 تا 9) مستمر تعهّد، (0

 محتوایی روایی. است( 2) موافقم کامالً تا( 2) مخالفم کامالً از لیکرت ایدرجه 2 طیف یک

 همکاران و براتی را آن پایایی و گرفته قرار نظرصاحب اساتید دییتأ مورد نامهپرسش این

 .اندکرده گزارش 72/6( 2376)
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 هایافته

 های توصیفی مربوط به متغیّرهای پژوهشآماره .1جدول 

 3 2 2 انحراف استاندارد میانگین متغیّرها

   2 27/7 93/92 عِدالتِ سازمانی

  2 29/6** 42/9 22/79 تعهّد سازمانی

 2 49/6** 32/6** 29/0 92/96 عهّد به تغییرت

شود میانگین و انحراف استاندارد عِدالتِ مشاهده می 2که در جدول شماره  گونههمان

میانگین و انحراف استاندارد تعهّد سازمانی به ، (93/92± 27/7سازمانی به ترتیب برابر با )

دارد تعهّد به تغییر برابر با ( و میانگین و انحراف استان22/79±42/9ترتیب برابر با )

بین ، (p ،29/6=r<62/6. و بین عِدالتِ سازمانی با تعهّد سازمانی )است( 29/0±92/96)

 رییتغ( و بین تعهّد سازمانی با تعهّد به p ،32/6=r<62/6عِدالتِ سازمانی با تعهّد به تغییر )

(62/6>p ،49/6=r) .رابطة مثبت معناداری وجود دارد 

 ار آمارة آزمون کایمو و بارتلت. مقد2جدول 

 عِدالتِ سازمانی نامهپرسش

 KMO 924/6 آزمون

 آزمون بارتلت
χ2 22/294 

 30 درجة آزادی

Sig 666/6 

 تعهّد سازمانی نامهپرسش

 KMO 722/6آزمون 

 آزمون بارتلت
χ2 24/237 

 22 درجة آزادی

Sig 666/6 

 تعهّد به تغییر نامهپرسش

 KMO 942/6آزمون 

 آزمون بارتلت

χ2 22/242 

 22 درجة آزادی

Sig 666/6 
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 از هابررسی اعتبار و کفایت داده شود برایمشاهده می 2که در جدول  گونههمان

پژوهش به  این هایداده برای شاخص شده است که مقدار این استفاده KMO شاخص

تعهّد سازمانی برابر با  ینامهپرسش، 92/6عِدالتِ سازمانی برابر با  ینامهپرسشترتیب برای 

 دامنه در به دست آمده است. این شاخص 942/6تعهّد به تغییر برابر با  ینامهپرسش، 72/6

 هایداده باشد ترنزدیک یک به این شاخص مقدار چه هر و، دارد قرار یک تا صفر

آزمون بارتلت نیز برای بررسی  هستند. از ترمناسب عاملی تحلیل نمونه برای اندازه موردنظر

 گونههمان نامهچگونگی ماتریس همبستگی استفاده شد. آزمون بارتلت برای هر چهار پرسش

)واحد( بودن  بوده و فرض یکه 62/6از مقدار  ترکوچکشود مشاهده می 2که در جدول 

 شود.ماتریس همبستگی رد می

افزار لیزرل در حالت ضرایب مهای تحقیق نمودارهای خروجی نربرای بررسی فرضیّه

های پژوهش خواهیم و ردّ فرضیّه دییتأارائه شده و سپس به  tداری استاندارد و ضرایب معنی

 پرداخت.

 

 شده پژوهش به همراه ضرایب استاندارد. الگوی برازش1شکل 

عِدالتِ  

 سازمانی

تعهد  

 سازمانی

تعهد به تغییر  

 یشناختروان

 عِدالتِ توزیعی

 ایعِدالتِ رویه

 

 عِدالتِ تعاملی

 

 مستمر

 ریهنجا

 تعهد هنجاری

 

 تعهد مستمر

 

 تعهد عاطفی

 

 عاطفی

99/6 

90/6 

96/6 

94/6 

04/6 

97/6 

99/6 

99/6 

00/6 

32/6 

29/6 

39/6 
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 شده پژوهش به همراه ضرایب استاندارد. الگوی برازش2شکل 

 غیرمستقیم متغیّرهای پژوهش، ستقیم. ضرایب اثر م3جدول 

t اثر مستقیم اثر غیرمستقیم 
 مسیر

 از متغیّر به متغیّر

 عِدالتِ سازمانی تعهّد به تغییر 39/6 - 34/3

 عِدالتِ سازمانی تعهّد سازمانی 32/6 - 34/3

 تعهّد سازمانی تعهّد به تغییر 22/6 - 26/2

 عِدالتِ سازمانی تعهّد به تغییر - 32/6×22/6= 69/6 34/3

رابطة بین عِدالتِ  3و جدول  2و  2های های معادالت ساختاری در شکلمطابق با خروجی

دار است. که ( معنیt=34/3، 39/6( با بتای )%72سازمانی و تعهّد به تغییر در سطح اطمینان )

، ر دارد. بنابراینیمثبتی بر تعهّد به تغی تأثیرتوان نتیجه گرفت عِدالتِ سازمانی بر اساس آن می

رابطة بین عِدالتِ سازمانی و تعهّد سازمانی در  شود. همچنیناول پژوهش تأیید می فرضیّه

توان نتیجه دار است که بر اساس آن می( معنیt=34/3، 32/6( با بتای )%72) سطح اطمینان

 مستمر

 هنجاری

عِدالتِ  

 سازمانی

تعهد  

 عِدالتِ توزیعی سازمانی

 ایعِدالتِ رویه

 

 عِدالتِ تعاملی

 

26/9 

72/0 

 تعهد هنجاری

 

 تعهد مستمر

 

 تعهد عاطفی

 

 عاطفی

42/22 34/3 

26/2 

34/3 

22/26 

22/22 

29/0 

23/9 

تعهد به  

 تغییر
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دوم پژوهش نیز  هفرضیّ، مثبتی بر تعهّد سازمانی دارد. بنابراین تأثیرگرفت عِدالتِ سازمانی 

در  رابطة بین تعهّد سازمانی و تعهّد به تغییر دهدنشان می هادادهنتایج تحلیل  شود.تأیید می

سوم پژوهش  فرضیّه، دار است. بنابراین( معنیt=26/2، 22/6( با بتای )%72سطح اطمینان )

 شود.نیز تأیید می

ی تعهّد هّد به تغییر با نقش میانجغیرمستقیم عِدالتِ سازمانی بر تع تأثیربرای بررسی 

اثر مستقیم عِدالتِ سازمانی بر تعهّد  ضربحاصلمستقیم )سازمانی باید ضریب اثر غیر

سازمانی در اثر مستقیم تعهّد سازمانی بر تعهّد به تغییر( را محاسبه کرد. ضریب اثر غیرمستقیم 

تعهّد سازمانی  یهد نقش واسطهدکه نشان می است 69/6عِدالتِ سازمانی بر تعهّد به تغییر 

م پژوهش چهار فرضیّه، دار است بنابراینرابطة بین عِدالتِ سازمانی و تعهّد سازمانی معنی در

 شود.می دییتأنیز 

 های برازندگیبرازش الگوی پژوهش بر اساس شاخص .4جدول 

 وضعیت آلمقادیر ایده مقدار Model fit های برازششاخص

 مطلوب > X2 29/27 26/6 دوخی

 - - df 24 درجة آزادی

 مطلوب < X2/df 23/2 3 دو/درجة آزادیخی

 مطلوب < RMSEA 64/6 69/6 ریشة میانگین توان دوّم خطای تقریب

 مطلوب > GFI 74/6 76/6 نیکویی برازش

 مطلوب > AGFI 72/6 76/6 شدهلیتعدنیکویی برازش 

 مطلوب > CFI 74/6 76/6 ایبرازش مقایسه

 مطلوب > IFI 72/6 76/6 برازش افزایشی

دهند که ضریب شاخص ریشة میانگین مجذورات خطای تقریب نشان می 4نتایج جدول 

RMSEA (64/6) برابر با ،( شاخص برازندگی تطبیقیCFI برابر با )شاخص نیکویی ، 74/6

، 72/6با ( برابر AGFI) افتهیلیتعدشاخص نیکویی برازش ، 74/6( برابر با GFIبرازش )

دو بر روی درجه آزادی شاخص خیو  72/6( برابر با NFIبرازندگی هنجار شده ) شاخص

(X2/df برابر با )داللت بر برازش مناسب و خوب الگو دارد.، 23/2 
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 بحث

رابطة بین عِدالتِ  ی تعهّد سازمانی دربررسی نقش واسطه، هدف از انجام این پژوهش

نتایج تحلیل  باباجانی بود.در بین معلمّان مقطع ابتدایی شهرستان ثالثسازمانی و تعهّد به تغییر 

ها نشان دادند که عِدالتِ بر تعهّد به تغییر معلمّان اثر مثبت و مستقیم دارد. این نتیجه با داده

( و 2399رنانی و صِحت )انصاری، جعفرپور، (2372های عریضی و براتی )نتایج پژوهش

 و یرتغی که امروزه توان گفترابطة می این دییتأرابطة با  ت. در( همسو اس2626فوستر )

 که سازمانی هرو . شودمی محسوب تمدیریّ و سازمانیة توسع در بنیادی اصلی آن تمدیریّ

ی برا هاسازمان، درواقع. بقای خویش را به مخاطره انداخته است انگارد نادیده را تغییر

ین راستا تعهّد و در ا دارندی طیمح متغیّر طیشرا با خود دادن وفق و رییتغ به ازینبخش بودن اثر

کارکنان به تغییر و اجرای تغییرات الزم برای سازمان از اهمیت زیادی برخوردار است. میزان 

دارد و  سازمانی بستگیسازمانی و برونپذیرش تغییر از سوی کارکنان به متغیّرهای درون

 رد افراد ادراکسازمانی که به یکی از متغیّرهای درون عنوانبهمتغیّر عِدالتِ سازمانی 

 چنین به هاآن رفتاریی هاواکنش و کارمندان با سازمان برخورد بودن منصفانه خصوص

تواند بر میزان پذیرش و انگیزة کارکنان در جهت پذیرش و اجرای شود میاطالق می ادراکی

کنند در مدرسه و سازمان به نحو اس میکه احس یمعلّمان، درواقعبگذارد.  تأثیرتغییرات 

ها ها به اجرای تغییرات سازمانی و پذیرش آنشود تمایل آنای با آنان برخورد میمنصفانه

د میزان تواننآن می یهامؤلفهشود. بر اساس نتایج این پژوهش عِدالتِ سازمانی و بیشتر می

ند. لذا بقای سازمان را نیز افزایش ده، آن تبعبهتعهّد به تغییر را در بین معلمّان افزایش دهد و 

توان با فراهم ساختن زمینة عِدالتِ و تساوی بیشتر در سازمان جایی برای تغییرات پیش می

ها روی سازمان و مدارس باز کرد و این تغییرات را پذیرفت و در بین معلمّان تعهّد اجرای آن

 را ایجاد کرد.

ها نشان دادند که عِدالتِ سازمانی بر تعهّد سازمانی اثر داده وتحلیلتجزیهنتایج ، همچنین

روح الهی و ، (2372های جزنی و سلطانی )مثبت و مستقیم دارد. این نتیجه با نتایج پژوهش

براتی و همکاران ، (2372عریضی و براتی )، (2373عبدالهی و همکاران )، (2374همکاران )
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رابطة  همخوانی دارد. در تبیین وجود (2626) وزای مطالعه( و 2620لی و همکاران )، (2373)

وان گفت تمی، مثبت عِدالتِ سازمانی بر تعهّد سازمانی تأثیردار بین عِدالتِ سازمانی و معنی

که ادراک کارکنان از عِدالتِ سازمانی و رعایت عِدالتِ در سازمان نگرش مثبتی نسبت به 

ف تر در سازمان و انجام وظایبرای حضور فعّال کند و تمایل و اشتیاق فرد راسازمان ایجاد می

و همراه  عادالنه و ارتباطات مناسب صورتبهکند. توزیع منابع سازمانی شغلی خود بیشتر می

رساند که در سازمان عِدالتِ وجود دارد. این با عِدالتِ در سازمان کارکنان را به این باور می

تواند تعهّد در کارکنان عمل کرده و می عاملی انگیزشی صورتبه شدهادراکعِدالتِ 

سازمانی کارکنان را افزایش دهد. ادراک عِدالتِ و رفتارهای عادالنه در مدارس و در بین 

منبع انگیزشی جهت افزایش اشتیاق شغلی و شور و شوق کارکنان  صورتبهتواند معلمّان می

ی نوعتعهّد سازمانی ، درواقع دهد.ها را افزایش میعمل کرده و میزان تعهّد سازمانی آن

 هاآن لیمات و سازمان به نسبت کارکنانی وفادار و یبستگدل، عالقه زانیم کهاست  نگرش

ادراک فرد از عِدالتِ سازمانی  تأثیرتواند تحت د که میدهیم نشان را سازمان در ماندن به

میزان ، عِدالتِ سازمانی قرار گرفته و افزایش یابد. یعنی با افزایش میزان ادراک کارکنان از

 یابد.تعهّد سازمانی کارکنان نیز افزایش می

نشان دادند که تعهّد سازمانی بر تعهّد به تغییر اثر مثبت و  هادادهنتایج تحلیل ، همچنین

( و سوفتا و همکاران 2372های عریضی و براتی )مستقیم دارد. این نتیجه با نتایج پژوهش

یامدهای توان به اثرات و پرابطة و اثر مستقیم می ة با تبیین اینرابط ( همسو است. در2622)

لحاظ  هم به، کارکنان متعهّد هم به لحاظ شناختی، درواقعمثبت تعهّد سازمانی اشاره کرد. 

ماندن در سازمان را قبول  رفتاری و هم به لحاظ عاطفی به سازمان وابسته بوده و هزینة

توانند ها نمیخشی از زندگی هر سازمانی است و سازمانتغییرات ب، کنند. از طرف دیگرمی

دهد ن میدر این حیطه نشا شدهانجامهای باشند و پژوهش توجّه یبنسبت به تغییرات محیطی 

عامل پذیرش تغییرات سازمانی و سازگاری سازمان با تغییرات منابع انسانی و  نیترمهم

ه سازمان وجود کارکنان متعهّد ب، یری سازمانیبرای افزایش تغییرپذ، کارکنان آن هستند. لذا

توان گفت که مدیران شود. بر اساس نتایج این پژوهش میاصلی اساسی محسوب می
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 به سازمان را افزایش و زمینه افزایش تعهّد تعهّد معلمّان، توانند با بهبود شرایط سازمانیمی

 ها به تغییرات و اجرای تغییرات را افزایش دهند.آن

ها نیز نشان دادند که عِدالتِ سازمانی از طریق تعهّد سازمانی بر تعهّد ج تحلیل دادهنتای

( و 2399)، پورهای جعفرپژوهش جینتامستقیم دارد. که این نتیجه با معلمّان به تغییر اثر غیر

مستقیم عِدالتِ سازمانی بر تعهّد سازمانی و از  تأثیر( همسو است. با توجّه به 2626فوستر )

 .استیین رابطة نیز قابل تب مثبت تعهّد سازمانی بر تعهّد به تغییر این تأثیرطرف دیگر 

 نیترهممنتایج این پژوهش نشان داد که عِدالتِ سازمانی و تعهّد سازمانی از ، کلّی طوربه

ازمان شود مدیران سپیشنهاد می، بنابراین، متغیّرهای مرتبط با تعهّد به تغییر هستند

تغییرات سازمانی و انطباق سازمان با  ضرورتبهبا توجّه ، مدارسو مدیران  وپرورشآموزش

همچون عِدالتِ سازمانی و تعهّد سازمانی معلمّان توجه  یسازماندرونبه متغیّرهایی ، هاآن

 ویژه داشته باشند.

 منابع

یت حما، عِدالتِ سازمانی تأثیر(. 2372فخرالسادات )، نسبمهدی و هاشمی، امیرکافی

 ،مجلة مسائل اجتماعی ایران، و اعتماد سازمانی بر تعهّد سازمانی شدهادراکسازمانی 

4(2 .)02-33. 

انداز مدیریّت. چشم، (. عِدالتِ و انصاف در همکاری مبتنی بر اعتماد2399علی )، اوتارخانی

33 ،49-27. 

، عمل تای تئور و تیریمد و سازمان (.2392) رویز.پ، گهرساسان هدی وم، یزیپارنژاد رانیا

 .یبانکداری عال ةسموسّ. تهران

، تیحما نقش، رییتغ به تعهّد(. 2373) هروزیب، یدرضا و رمیدح، یضیعرهاجر؛ ، یبرات

 2-23، (2)4، یسازمان منابع تیریمدی هاپژوهش، عاطفه، عِدالتِ، اعتماد

ی ابیاعتبار وی سنجییایپا(. 2376) بوالقاسما، ینور حمیدرضا و، یضیعر اجر؛ه، یبرات

 صنعت در یانسان منابع و تیریمد مجلة، گاز شرکت دری سازمان رییتغ به تعهّد اسیمق

 .29-40(. 20)4، نفت
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یادگیری سازمانی بر تعهّد  تأثیر(. بررسی 2372محمدرضا )، احسان و کارگذاری، پروین

 یهاشپژوهسازمانی در بین کارکنان و مدیران دانشگاه رازی کرمانشاه. فصلنامه 

 .229-249(. 9)2، رهبری و مدیریت آموزشی

 سازمانی تعهّد بر سازمانی عِدالتِ تأثیر (. بررسی2372شاروخ )، نسرین و سلطانی، جزنی

 .29-30(. 2)22، مدیریت توسعه و تحول، سازمانی اعتماد پرتوِ در

رابطة عِدالتِ سازمانی و مقاومت فردی در برابر تعهّد به تغییرات  (. 2399محمود )، جعفرپور

م علو. دانشکده ارشد یکارشناس نشدهچاپنامه پایان .ریزی شده سازمانیبرنامه

 و روانشناسی. عالمه طباطبایی.  یتیترب

ماعی و رابطة بین سرمایة اجت (. بررسی2379فاطمه )، غالمرضا و جندقی میرمحله، خوش فر

 .02-72، (22)2، نهادهای اجتماعی یشناسجامعهعِدالتِ سازمانی با تعهّد سازمانی. 

 یراباع محمد دیس و انیپارسائی عل ترجمه. یسازمان رفتاری مبان(. 2662)پی. ، استیفن، نزیراب

 ی.فرهنگی هاپژوهش دفتر :تهران .39چ (. 2374)

 تعهّد و هیجانی هوش بین رابطة ررسیب(. 2399) عبدالعلی، گرکشته علی و، رضائیان

 .29-37، (29)9، بازرگانی مدیریت اندازسازمانی. چشم

 بین روابط (. بررسی2374اسماعیل )، اسدی امیر و، تبریزیاحمدعلی؛ مفتخری، الهیروح

فرودگاه. مجلة  کارکنان بین در شغلی فرسودگی و سازمانی تعهّد، سازمانی عِدالتِ

 .293-292، (4) 29، طب نظامی

 (. مدیریّت رفتار سازمانی پیشرفته. تهران: انتشارات آگاه.2372حسن )، متینزارعی

 و رییتغ به تعهّد نیبی ریدرگ واسط نقش(. 2399) یالل، یمرتضو مس السادات وش، یزاهد

، انریا در تیریمدی هاپژوهش. خراسانی امنطقه برق شرکت رییتغ ندیآفر عامل

24(3) ،243-222. 

ی. آموزشی هاسازمان در رییتغی برای فردی آمادگ: نیادیبن رییتغ(. 2374)ادی ه، انیزند

 .97-224، (2)9، یانتظام آموزش بر تیّریمد مطالعات

http://ganj.irandoc.ac.ir/articles/498409
http://ganj.irandoc.ac.ir/articles/498409
http://ganj.irandoc.ac.ir/articles/498409
http://ganj.irandoc.ac.ir/articles/498409
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 نسبی سهم برآورد (.2372)علی ، صابری مسعود و، جهرمینادریان محمد؛، حسینیسلطان

 ریّهنش کشور. نخبة مرد ورزشکاران در سازمانی از عِدالتِ سازمانی شهروندی رفتار

 .242-206، (2)27، ورزشی مدیریّت

 یاعضا و کارمندان، رانیمدی شغلی هانگرش نییتب و لیتحل(. 2396)هدی م، پورطالب

 نامهانیپا. جوسازمانی با آن ارتباط و کشور یبدنتیتربی هادانشکدهی علم تایه

 .تهران دانشگاه، یدکتر نشدهچاپ

عِدالتِ  یهامؤلفهرابطة  (.2373جمال )، غالمعلی و حاتمیان، انیبیژن؛ یوسلی، عبدالهی

، (2)26 ،های نوین تربیتیسازمانی با تعهّد سازمانی در معلمّان دورة ابتدایی. اندیشه

229-72. 

 و سازمانی تعهّد بین میانجی سرپرست به اعتماد(. 2372)اجر ه، یبراتحمیدرضا و ، یضیعر

، (92)23 .(تحول و بهبود) تیّریمد مطالعاتی پژوهشی علم ةفصلنام. تغییر به تعهّد

22-2. 

، یسازمان تعهّد ةدربار نینوی هادگاهید(. 2394)لی ع، زادهنیحسبدالحسین و ع، یفرهنگ

 .24-29، 229، ریتدب هینشر

رابطة هوش معنوی مدیران و  (.2376رحمت )، احمد و ابراهیمی، رادسعید؛ عدنان، قهرمانی

 -فصلنامه علمی، خطوط لوله و مخابرات نفت ایران ان در شرکتتعهّد کارکن

 .22-09، (2)2.ترویجی مطالعات منابع انسانی

ی تفاوتی سازمانرابطة بین بی بررسی (.2372) هزادب، لطیفیانزینب و ، طوالبی ختار؛م، لطیفیان

، تیّرالمللی مدیکنفرانس بین .ت استان ایالمبا تعهّد سازمانی کارکنان بانک ملّ

 .شیراز، ها و راهکارهاچالش

(. بررسی گردش شغلی با توجّه به ویژگی 2379امیر )، مهرداد و عزیزی، موسوی جراحی

خودشیفتگی نهفتة افراد بر رضایت شغلی و تعهّد سازمانی. مجلة مطالعات کاربردی 

 .99-74، (2)3در علوم مدیریت. 
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(. بررسی نقش عِدالتِ 2373مهدی )، یاصفهانمحمدرضا و نصر، علی؛ صالحی، اصفهانینصر

)مطالعة موردی بانک ملّی(. اوّلین همایش ، تفاوتی سازمانیسازمانی در بروز بی

 های اجتماعی فرهنگی. تهران.شناسی و آسیبو روان یتیعلوم تربعلمی پژوهشی 

 ینب یرابطة .(2372) مریم، فرهاد و فوالدوند، مطلقپورشفیع محمدحسین؛، یارمحمدیان

 از ارزیابیخود با سازمانی تعهّد و سازمانی اعتماد و شغلی رضایت، سازمانی عِدالتِ

 نو هیافتیر علمی پژوهشی بین. فصلنامةپیش مدل یک ارائة منظوربه سازمانی تعالی
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