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Review   
     In the present study, the effect of organizational 

justice on the commitment of individuals in organizations 

and various dimensions of justice, including distributive 

justice, procedure, communication and determining the 

impact of organizational justice on the normative 

commitment of individuals in the organization, 

continuous commitment of individuals and emotional 

commitment of individuals in the organization. In other 

words, research on justice is usually based on past events 

(which affect the judgment of these people) and the 

consequences of those events during the evaluation. In 

this research, organizational justice refers to the score 

that the subjects gave to the questionnaire. The standard 

of organizational justice in three components of 

procedural justice, distributive justice and interactive 

justice is the score that the subjects give to the standard 

questionnaire of organizational commitment in three 

components: normative, continuous and emotional. In the 

present study of the statistical population, the employees 

of the municipality of District 5 of Tehran have been 

selected due to their availability, whose number is 1367 

people. Since data collection from this large statistical 

population is beyond the scope of this study, a smaller 

statistical sample based on the simple random sampling 

method was obtained based on the Morgan table of 300 

people. The results show that between distributive justice 

and There is a significant relationship between 

procedures and interactions and types of commitment to 

the organization. 
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commitment, behavior and performance. 
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 چکیده

عرردالت   دربرراره  قیرر تحق  پررردازد ه میهسازمانبر تعهد افراد در  و تاثیر ان      یعدالت سازمانتبیین نقش  پژوهش حاضر به  

 یابیرر در هنگرراا ارز  دادهایو عواقب آن رو  (دهدمیقرار    تأثیرتحتافراد را    نیا  که قضاوت)  نیشیپ  یدادهایرو  بهمعمواًل باتوجه

 یاستاندارد عرردالت سررازمان  نامهپرسشبه    هاآزمودنیاست که    اینمره  یمنظور از عدالت سازماندر این تحقیق  شود   میانجاا  

اسررتاندارد تعهررد  نامهپرسررشبرره  هرراآزمودنیاسررت کرره  اینمرررهو  یتعامل و عدالت  یعیعدالت توز  ،رویهدر سه مؤلفه عدالت  

شررهر   5منطقه    یکارکنان شهردار  ،یحاضر جامعه آمار  قیدر تحق   دهندمی  ،یمستمر و عاطف  ،یدر سه مؤلفه هنجاری  سازمان

 باشدمیساده    یتصادف  نیز  گیرینمونهروش     باشندمینفر    1367که تعداد آنها    اندشدهانتخاب    بودندردسترس   لیتهران به دل

تجزیه و تحلیررل شررده انررد و در   spssیافته ها با استفاده از نرا افزار   است  آمدهدستبهنفر    300جدول مورگان    بر اساس که  

 یمعنررادارانواع تعهررد برره سررازمان ارتبررا   و یامراودهو  یاهیروی و عیعدالت توزبین  که دهدمی پژوهش نشاننتایج    نهایت

 وجود دارد 

 

  و عملکردرفتار  ، تعهد افراد،  عدالت سازمانی،  عدالت  :گانهکلیدواژ

 

 

 

  

 

 

 آن بر تعهد افراد در سازمان  ریو تأث  یعدالت سازمان تبیین نقش

 ( تهران 5منطقه  ی: شهردارموردمطالعه)
 

 حمیدرضا نعمت الهی

 تهران،تهران،ایران دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت دولتی،دانشکده مدیریت،دانشگاه 

 
 12/1400/ 15 تاریخ پذیرش:               19/11/1400 :اریخ دریافتت

 

 



 1400 زمستان، (2،پیاپی)1، شماره 1دوره ،   یانسان هیو سرما منابع یعلم  فصلنامه                          
ISSN : 2783-3984 

 ( تهران 5منطقه  ی: شهردارموردمطالعه)آن بر تعهد افراد در سازمان ریو تأث یعدالت سازمان تبیین نقش

   HRC-2201-1017دمقاله: ک 

 

 

 و بیان مسئله مقدمه

 ی  اجرررا(2018و همکاران،    1)میر  بر رفتار و نگرش کارکنان دارد  یقو  یری، تأثهاسازمانآن در    یاحساس عدالت و اجرا

اخراج کارکنرران و   انه،یجویاسترس، رفتار تالف  ریافراد نظ  یکار بر رو  طیمربو  به مح  یهابیاز آس  یاریعدالت به کاهش بس

آن و   ینحوه نگرررش قررانون و اجرررا  یناظر بر چگونگ  ی  عدالت سازمان(2014تسای،  )  کندکار کمک می  طیدر مح  یکارشکن

، 2)بررارییوس  باشدیدر ذهن کارکنان م ،یانصاف، برابر تیذهن کنندهیتداع کهیطوربا کارکنان سازمان است، به رانیرفتار مد

با نگرش، استعداد، احساسات و رفتررار کارکنرران در ارتبررا  اسررت و بررر   ماًیتوان گفت عدالت در سازمان مستقپس می  ،(2020

  عرردالت (2014؛ یانررگ و همکرراران، 2010؛ ونگ و همکرراران،  2008تسای و هوانگ،  )  است  مؤثر  زین  ینرفتار سازما  فیتوص

تعهد کارکنرران   در سازماننان و     در ارتبا  است  عالوه بر عدالت  و کارک  تیریکار، مد  طیبا مح  یبه شکل تنگاتنگ  یسازمان

از کارکنان نسبت به   کیاست که هر    یافراد در سازمان تعلق خاطر  تعهد   (2020و همکاران،    3)اردورا  باشدیم  توجهقابل  زین

توان بر حسررب را می  ی  تعهد سازمان(2020و همکاران،    4)سوکاتی  کنندمیاحساس    دکه در آن مشغول به کار هستن  یسازمان

رفتار افراد در محررل  مشاهدهبا  یتعهد سازمان گیریاندازه  قرارداد یابیکارکنان مورد ارز فیو وظا هاتیمسئول لیتکم یدرجه  

سررازمان و انررواع   کی  اندازچشمو    تی  مشارکت کارمندان در مأمور(2018و همکاران،    5)کاراباسویک  است  ریپذامکان  زیکار ن

(  1387  ،و همکرراران  نیدجوادیقرررار دارد )سرر   یتیریمد  یهستند که در مرکز توجه هر استراتژ  یکارکنان مسائل  یانتعهد سازم

جررز    یافتگیسررازمانسررازمان و    یبوده است  از طرف  خیدر طول تار  هاانسان  یجمع  یزندگ  یبرا  یاساس  یازیعدالت همواره ن

نقش   هاانسان  یاجتماع  یدر زندگ  هاسازمان  جانبههمهو    رینقش فراگ  به(  باتوجه2001  ،ست )بوس هاانسان  یزندگ  یجدانشدن

و تحقق عدالت در آنهررا  اندجامعهاز  یاتورینیدر واقع م یامروز هایسازمانآشکار شده است     شیازپشیب  هاسازمانعدالت در  

مهررم در رفتررار  یرهررایمتغ ریسررا ننرردما یامروزه عرردالت سررازمان  لیدل  نیبه منزله تحقق عدالت در سطح جامعه است، به هم

و  قرراتی  تحق(2012ماریررک و همکرراران، ) کرده است  دایپ  تیریرا در متون مد  یخاص  گاهیجا  یاز جمله تعهد سازمان  یسازمان

حوزه بوده است   نیدر ا یدیجد یدستاوردها قاتیتحق نیو حاصل ا دهدمیرا نشان   یرشدروبههنگ  حوزه آ  نیمطالعات در ا

 یازهرراین  ریباشند، چراکرره عرردالت ماننررد سررا  تفاوتیبموضوع    نیبه ا  توانندنمی  یامروز  هایسازماندر    رانی، مدوصفنیباا

و بهبود در   شرفتیبه دنبال پ  هاسازمان  رانی  چنانچه مد(2008همکاران،  ؛ اندروز و  2014چنگ،  )  مطرح بوده و هست  یانسان

بررا   عادالنرره  ی(  رفتارهررا1386  ،زادهنی)حس  از عدالت را در کارکنان خود به وجود آورند  یدرک مناسب  یستیسازمان هستند، با

از   (1388 ،ی)مررراد کنرردمی دوچنرردانبه اهررداف  لین یداوطلبانه آنان را برا یهاتالش و  دهدیم شیافراد، تعهد آنان را افزا

وفادار و سازگار با اهداف و  یانسان یرویآنان است  ن یاز عوامل نامحسوس مؤثر بر عملکرد کارکنان، تعهد سازمان  یکیطرفی  
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 باشررد یسررازمان یدر اثربخشرر  یعامررل مهمرر  تواندمیو  دینما تیفعال زیمقرر ن فیحاضر است فراتر از وظا یسازمان  هایارزش 

از  خواهرردیمچقرردر  زیرر خررود چقرردر ارزش قائررل اسررت و ن یکارمند برا کیمسائل که   نیتعهد به ا  زانی  م(2018،  1)لیسکوا

برراال  یتعهررد سررازمان یکرره دارا ی  افررراد(2015چررن و همکرراران، ) گذاردمی ریتأث دیبه نحو احسن استفاده نما  شیهاییتوانا

موافررق برروده خررود را   سازمانشرران  یهررااحتمررااًل باارزش مهم است و آنهررا    شانیباورند که کار در سازمان برا  نیبر ا  باشندیم

مهررم را جهررت رفرراه خررود و  یهستند و تجارب کررار قداثابتمحوله    فیاز سازمان حس کرده، در انجاا وظا  یبخش  عنوانبه

سازمان با کارکنان   ی  رفتار عادالنه از سو(2020  ،2و وان  نی، جیبا،  1392  پور،حسنو    انی)رمزگو  کنندمیسازمانشان کسب  

 گرررید ی  از سررو(3،2020چاتزوپولو) شودمیفرا نقش آنها  یروندمنجر به تعهد باالتر آنها نسبت به سازمان و رفتار شهعموماً  

را از خررود  یاز تعهد سررازمان ینییسطوح پا ای کنندمیسازمان را رها   یشتریب  احتمالبه  ،کنندمی  عدالتیبیکه احساس    یافراد

چگونرره افررراد در   نکررهیدرک ا  نی؛ بنررابراکنند  ییجوانتقااناهنجار مثل    یممکن است شروع به رفتارها  یو حت  دهندمینشان  

 یاز مباحررا اساسرر   ،دهندمیدرک شده پاسخ    عدالتیبی  ایو چطور آنها به عدالت    کنندمیمورد عدالت در سازمانشان قضاوت  

  با توجه به ان که شررهرداری هررا یکرری از سررازمان هررای مهررم در عرصرره (2001  ،بوس )  تاس  یدرک رفتار سازمانخصوصاً  

 یریچرره تررأث سررازمانبررر تعهررد افررراد در  یدالت سررازمانعرر  »حاضر  قیتحق  یسؤال اصل  مطالعات رفتاری و مدیریتی هستند،

  خواهد بود  ؟«گذاردمی

 پیشینه نظری پژوهش

امروزه،    انسانهاست  یجمع  یزندگ  یبرا  یاساس  یازیسازمان و همواره ن  یبوده است  از طرف  خیعدالت همواره در طول تار

عدالت رمررز  تیمعطوف شده است؛ چراکه رعا یدر رفتار سازمان یقیتحق نهیساختار مهم و زم  عنوانبهبه عدالت    یاریتوجه بس

در فراگرد توسعه  جهی  در نت(74: 2008و همکاران،  اندروز) و کارکنان آن است مانساز شرفتیتوسعه و پ انیجر یداریبقا و پا

بررر  یمبتنرر  یرفتارهررا یرگذاریتأث یاحساس عدالت در کارکنان، شناخت چگونگ  دادنشکلاز آن،    ترمهمعادالنه، و    یرفتارها

چگونه افررراد  نکهیدرک ا نی؛ بنابرا(1386 ،یفروشان یاست )آقائ  تیو تعهد کارکنان حائز اهم  تیاز ابعاد رضا  کیعدالت بر هر

 ی، از مباحررا اساسرر دهنرردمیده پاسررخ  ادراک ش  عدالتیبی  ایو چطور به عدالت    کنندمیدرباره عدالت در سازمانشان قضاوت  

کرره اقرردامات  ابنرردییمامکرران   رانیدرک مررد  نیرر برره ا  یابیدسررت(  بررا  2001  ،است )برروس   یدرک رفتار سازمان  یبرا  خصوصاً

(  1387 ،و همکرراران نیدجوادی)سرر  نرردینما تیریو آن را مررد شندیندیدر سازمان ب  عدالتدر جهت توسعه احساس    یترمناسب

 هایرشررتهاز محققان  یاریبس موردعالقهگذشته  هایسالاست که در طول  یو سازمان ینگرش مهم شغل کی یتعهد سازمان

سرره دهرره گذشررته دسررتخوش  لنگرررش در طررو  نیرر بوده است  ا  یاجتماع  شناسیخصوصاً روان  شناسیروانو    یرفتار سازمان

برره   بعرردییکمفهوا تا نگرش    نیبه ا  چندبعدیقلمرو مربو  به نگرش    نیدر ا  رییتغ  ترینعمده  دیشده است که شا  یراتییتغ
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 گریکدیدر    هاشرکت  یهاادغااو    هاسازیکوچکاز جمله    وکارکسب  طهیدر ح  ریبه تحوالت اخباتوجه  نیآن بوده است  همچن

از جملرره  تیریمهم در حوزه مررد یرهایمتغ گریبر د یرا بر آن داشته تا اظهار کنند که اثر تعهد سازمان  نظرانصاحباز    ایعده

است که در طررول  یو سازمان ینگرش مهم شغل ی(  تعهد سازمان1396  ،یاست )امام  افتهیکاهشو عملکرد    بتیترک شغل، غ

 یادیرر و توسعه هر سازمان تا حد ز ییبوده است  کارا یرفتار سازمان  هایرشتهاز محققان    یاریبس  موردعالقهگذشته    هایسال

 میعظرر   یرویرر ن  نیبه مشکالت ا  ،شوندمی  تربزرگ  هاسازمانو    هاشرکت  هرقدردارد     یبستگ  یانسان  یروین  حیصح  به کاربرد

بررا   ییهاوهیشرر کرره بررا چرره    شررودمیمطلب مطرررح    نیا  یدر عدالت سازمان   (1392  پور،حسنو    انی)رمزگو  شودیافزوده م  زین

را از نظررر زمرران،  ییدادهررادرون یانسان یرویعادالنه با آنها برخورد شده است  ن صورتبهکارکنان رفتار شود تا احساس کنند 

و  یاحساسرر  ،یدر ابعرراد اقتصرراد یگونرراگون یایرر بررا مزا  دادهررابروندر قبال آن،    زی، سازمان ندهدمیتالش و به سازمان ارائه  

برخرروردار اسررت، افررراد   یاالعررادهفوق  تیرر از اهم  ایرر مزا  نیا  عیتوز  ی(  چگونگ1383  ،انی)رضائ  دینمایم  ائهبه افراد ار  یاجتماع

از عادالنه  یو ادراکات دهندمیقرار  یابیمورد ارز گیردمیرا که با آنان صورت    ییرفتارها  یو چگونگ  ایمزا  نیا  عیتوز  هایروش 

عادالنه با ناعادالنه بودن برخورد سازمان در   بینیپیش  یبرا  یانهیزممسئله خود    نی  اآورندمیبا ناعادالنه بودن آنها به دست  

انصرراف و عرردالت   تیرر رعا  یبه نحرروه ادراک آنرران از چگررونگ  هاگروهحضور افراد در    تیفی  ک(134:  2015دمیر،  )  است  ندهیآ

عادالنه   یادراک  ،یتماعاج  ستمیگروه با س  یاست  هرچه اعضا  یاز جمله الزامات هر نوع مشارکت اجتماعدارد  عدالت    یبستگ

 ،و همکرراران انررگیج) دهرردیمشارکت و توسعه آن را نشرران م  یبرا  یشتریوجود تعهد ب  تیداشته باشند، اهم  ستمیاز رفتار س

 ترررینمهمدر سررازمان محسرروب شررده و   یمهم و اساسرر   یهاضرورتمتعهد، آگاه و وفادار از    یاز کارکنان  یبرخوردار  ( 2011

 نیدر تحقق ا  یباشد  ناکام  ستهیجلب و حفظ کارکنان متعهد و شا  دیبا  یهر شرکت  یاصل  تی  اولوستسازمان ا  تیعامل موفق

 یرقررابت  یایرر در دن  تیرر   موفق(75:  2005فالفورد،  )  است  وکارکسب  دادنازدستعدا رشد و  ،  ییکارا  دادنازدست  یامر به معنا

از  یاری  بسرر (1399)نعمررت الهرری،   نرردخررود بدان  هیسرما  نیتربزرگاست که کارکنان متعهد و وفادار را    ییهاشرکتمتعلق به  

 یرویرر ن نیرر با اقدامات مناسررب و درسررت، ا دیبا هاسازماناست کره  یرقابت تیتنها مز یمعتقدند که منابع انسان  نظرانصاحب

 تواننرردنمیهرگز  یفاقد منابع انسان هایسازمانکنند   تیکرده و آنان را در جهت سازمان هدا لیبالفعل تبد یرویبالقوه را به ن

 ( 1388 ،این)داد کنندمی فایا یدیحفظ رقابت در بازار نقش کل یبرا یمنابع انسان گرید یانی  به بابندیبه اهداف خود دست 

  یعدالت سازمان

واژه عدالت هم   شده است فیمنابع در سازمان تعر صیادراک کارکنان از انصاف تخص  (2004  ،نبرگیگر)  یسازمان  عدالت

دارنررد  عررردالت   یو قانون  یمذهب  ،یاخالق  یکه مبنا  شودمی  یتلق  ییهایریگمیتصمواژه انصاف است که به اقدامات و    یمعن

 زیرر و ن شرررفتیپ یبرررا یمسرراو طیشرررا زش،یپرداخت منصفانه و انگ انندم یرنقدیو غ ینقد هایپاداش  یدر سازمان به معنا

  ازآنجا کرره کارمنررد شودمیبه کارکنان مربو   یمفهوا عدالت سازمان جهیعملکرد است؛ در نت  یارتقا  یمنصفانه برا  یهاهیرو

سرررآغاز احسرراس  مات،یتصم نیاز ا یادراک و ،دهدمیو نسبت به آن واکنش نشان   کندمی  افتیدستورات را درخود    ریاز مد

 ،وسررفیو  انیرر شررود )میرفتررار فرررد  یمبنررا یطرز تلقرر  نیا نکهیمهم است؛ به سبب ا اریبس نیاست و ا یانصافیب ایانصاف  

2016 ) 
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 یعدالت سازمان انواع

  یعیعدالت توز 

برره   (هرراتالش )  هرراورودی  یهانسرربتکرره کارکنرران احسرراس کننررد کرره    شررودمیحاصررل    یزمان  یآدامز برابرطبق نظر  

 یکرره احسرراس نررابرابر یکارکنرران  (2004 ،نررویالوو) در همکارانشان برابررر باشررد هانسبت نیبا هم  (هاپاداش )  شانیهایخروج

و  یسررازمان  یشررهروند  فیضع  یو رفتارها  (محل کار)از کارفرما    یدزد  تالش،از جمله امتناع از    یمنف  هایواکنشبا    کنندمی

بررر عرردالت  یبرابررر یتئررور یخیبه لحاظ تار (2004 ،نبرگیگردهند )میپاسخ  ینابرابر نیاز کار به ا استعفادر شکل حاد آن 

 طیدر مح یادیز ین نوع عدالت کاربردهایا  (2001 رابینز،) افراد متمرکز است نیشده ب عیتوز هایپاداش درک شده از مقدار 

 خاطربرره  اندکرده یکار بررس تیو کم تیفیهمچون ک یادیز یرهایعدالت را با متغ  نیداشته است و محققان رابطه ا  یسازمان

و   یعرراطف  ،یشررناخت  هررایواکنشمرتبط بررا  عمدتاً  شکل از عدالت    نیشده است که ا  بینیپیش  امدها،یعدالت بر پ  نیتمرکز ا

مثررل   احساسررات شررخص  دیرر با  عرردالتیبی  نیرر ا  شررودمیخررا ، ناعادالنرره درک    امدیپ  کیکه    یزمان  نی؛ بنابراباشد  یاررفت

 ایرر خررود    هررایخروجیو    هرراورودی  فیتحر  یبه طور شناختمثالً  )  ها)شناخت  گناه  ایخاطر، احساس غرور    تیرضا  ت،یعصبان)

  (2001 چاراش و اسپکتور،) قرار دهد تأثیرتحترا  (ترک شغل ایمثل عملکرد )رفتارش  تاًینهاو  (گرانید

  ایرویه  عدالت

 صیتخصرر  جیصرررف بررر نتررا دیرر از تأک زیرر ن  هاسازمانمطالعه عدالت در    ،یاجتماع  شناسیرواندر    قاتیتحق  رییبه تغباتوجه

 نبرررگ،یگر) کرررد رییرر (، تغایرویه)عدالت  شوندیمرا موجب  صیتخص نیکه ا  ییندهایبر فرا  دی( به تأکیعیپاداش )عدالت توز

درک   شی  بررا افررزاشررودمیاستفاده    هاپاداش   عیتوز  نییتع  یکه برا  یندیفرا  زعدالت درک شده ا  یعنی  ایرویه(  عدالت  2004

 گررریو د عرراتی، ترفهرراپرداختاگررر آنهررا از  یحترر  نگرنرردیمو سازمانشرران  هررامافوقمثبت به   دیکارکنان با د  ،ایرویهعدالت  

 ،یشررناخت  هررایواکنشبررا    ایرویهکه عدالت    دهدمی(  مطالعات نشان    2001نز،یراب)کنند    یتیاظهار نارضا  یشخص  یامدهایپ

 یامرردیمنجررر برره پ فرایند  کی  یزمان  رونیازا( مرتبط است   یکارکنان نسبت به سازمان )مثل تعهد سازمان  یو رفتار  یاحساس

 ( 2001 چاراش و اسپکتور،) که ناعادالنه درک شده باشد شودمیخا   

  ایمراوده  عدالت

 یاسررت کرره عرردالت سررازمان  یشامل روشرر   ی  عدالت تعاملشودمی  دهینام  ی، عدالت تعاملهاسازماننوع سوا از عدالت در  

ارتباطات )همچون  فرایند هایجنبهنوع عدالت مرتبط با   نی( ا1999  )اسکاندورا،  شودمیمنتقل    ردستانیتوسط سرپرستان به ز

شررود، می  نییتع  تیریتوسط رفتار مد  یعدالت تعامل  نکهیا  خاطربهاست     عدالت  رندهیفرستنده و گ  نیادب، صداقت و احتراا( ب

 نی؛ بنررابراسرپرست است گریدعبارتبه ای تیرینسبت به مد یو رفتار یاحساس ،یشناخت هایواکنشنوع عدالت مرتبط با   نیا

 یسازمان واکررنش منفرر   جایبه  سرپرستشکارمند به    نیا  ادیز  احتمالبه  کندمی  یتعامل  عدالتیبیاحساس    یکه کارمند  یزمان

باشررد و تعهررد  یناراضرر  مشیمسررتقسررازمان از سرپرسررت    جایبهکه در کل کارمند    شودمی  بینیپیش  رونیازا   دهدمینشان  

نسرربت برره سرپرسررت عمدتاً    یو  یمنف  هاینگرش   نینسبت به سرپرست خود تا سازمان در خود احساس کند  همچن  یکمتر
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 ،یعی(  به نظر مورمن عدالت توز2001 )چاراش و اسپکتور،  گرددبرمیبه سازمان    یمنف  هاینگرش   نیاز ا  یاست و قسمت کم

 یعرردالت سررازمان  یبرره نظررر و   هستند  یاز عدالت سازمان  یزیمتما  هایجنبه  هرکداابوده و    وابستههمبه  یاو مراوده  ایرویه

پژوهش تعهررد  نیدر ا  یمورد بررس  ریمتغ  نیدوم،  (1999  )اسکاندورا،  شودمی  فیتعر  یو تعامل  ایرویه  ،یعیعدالت توز  عنوانبه

افررراد  یرفتارها  یبه سازمان محل استخداا است  تعهد سازمان  شناختیروان  یوابستگ  کنندهانیب  یاست  تعهد سازمان  یسازمان

برردون تعهررد و   تواندنمی  ینسازما  چیه   فرد به سازمان است  یو وابستگ  تیاحساس هو  انگری  تعهد بدهدمیقرار    ریتأثرا تحت

در  یشررتریدر کار خررود دارنررد و مرردت ب  یشتریهستند نظم ب  یبندیتعهد و پا  یکه دارا  یتالش کارکنان موفق باشد  کارکنان

به سازمان را حفظ کرده و پرررورش دهنررد  تعهررد   و کارکنانخود    یداریتعهد و پا  دیبا  رانی  مدکنندمیو کار    مانندمیسازمان  

رفتررار  هایرشتهاز محققان  یاریبس موردعالقهگذشته  هایسالاست که در طول  یو سازمان یمهم شغل نگرش  کی  یسازمان

 یاریدر بسرر  هاسررازمانبر عملکرد  یمثبت تعهد سازمان ریبوده است  تأث یاجتماع  شناسیخصوصاً روان  شناسیروانو    یسازمان

 است   شتریدر آنها ب بتیهستند خروج از کار و غ یعهد کمترت یکه دارا یقرار گرفته است  افراد دییمورد تأ  قاتیاز تحق

  یسازمان تعهد

از محققرران   یاریبسرر   موردعالقررهگذشررته    هایسررالاست که در طررول    یو سازمان  ینگرش مهم شغل  کی  یسازمان  تعهد

نگرررش در طررول سرره دهرره گذشررته   نیرر بوده اسررت  ا  یاجتماع  شناسیخصوصاً روان  شناسیروانو    یرفتار سازمان  هایرشته

مفهرروا تررا نگرررش   نیرر به ا  چندبعدیبه نگرش    و قلمرو مرب  نیدر ا  رییتغ  ترینعمده  دیشده است که شا  یراتییدستخوش تغ

 هاسازیکوچکاز جمله   وکارکسب  طهیدر ح  ریتحوالت اخ  بهباتوجه  نیهمچن   (1399  )نعمت الهی،  به آن بوده است  بعدییک

 گررریبررر د یرا بر آن داشته تررا اظهررار کننررد کرره اثررر تعهررد سررازمان نظرانصاحباز   ایعده  گریکدیدر    هاشرکت  یهاادغااو  

 مرروردیبآن  یجهت بررس نیاست و به هم افتهیکاهشو عملکرد  بتیاز جمله ترک شغل، غ تیریمهم در حوزه مد  یرهایمتغ

خود را از دست نداده و همچنان   تیاهم  یو معتقدند که تعهد سازمان  رفتهیرا نپذ  دگاهید  نیاز محققان ا  گرید  ایعدهاست  اما  

متررأثر از   توانرردمیکارکنرران در سررازمان    رفتررار  گرفتهصررورت  قرراتیازآنجاکرره طبررق تحق  ردیرر قرررار گ  قیرر مررورد تحق  تواندمی

پررژوهش  سررابقه  (1390 ،یامررام) رسدمیبه نظر  یضرور هاسازمان رانیمد یاز آنها برا یآگاه ،روازاینباشد،    شانیهانگرش 

سررازمان   کیرر به تررداوا خرردمت در    شیتعهد را گرا(  1960،بکر)  گرددبرمیبکر    فیو تعر  1960به دهه    ،یدرباره تعهد سازمان

از تعهد   یمختلف  یهافیتعردهه و دهه بعد،    نی  در طول اداندیم  (ترک سازمان)و عدا ثبات    رییتغ  یهانهیهزادراک    خاطربه

جررامع از تعهررد   یفرر یکرره برره ارائرره تعر  1974در سال    انیو بول  یمود  رز،یمقاله پورتر، است  تشاران  از  ارائه شد، اما پس  یسازمان

و  یطراحرر  یتعهد سازمان گیریاندازه  یبرا  یاسنجهو پورتر    رزیاست  ،یکه مود  1979پرداختند و به دنبال آن در سال    یسازمان

سررازمان و  هررایارزش  رش یرا پررذ یتعهد سازمان (1974 ،پورتر و همکارانش)  مفهوا شدت گرفت  نیکردند، توجه به ا  یمعرف

  :سه مشخصه است یدارا ،یبه لحاظ مفهوم ی  از نظر آنها تعهد سازماناندکرده فیدر سازمان تعر رشدنیدرگ

 سازمان   تیموفق یبرا ادیبه تالش ز لیمات -2سازمان    یهاارزش اهداف و  قیعم  رش یپذ-1

  (1395 ،یسلطان) عضو سازمان عنوانبه ماندنباقیبه  یقو لیتما-3

  هال و همکاران، تعهررد کندمیاست که رابطه فرد با سازمان را مشخص    چندبعدی  یو روان  یروح  تیوضع  یسازمان  تعهد
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  کررانتر، تعهررد را شرروندمیدر هم ادغرراا  یادیتا حدود ز یو عضو سازمان یآن، اهداف سازمان قیکه از طر  دانندمی  یندیرا فرا

  (1395  ،یسلطان)د کنمی فیتعر ،یاجتماع نظاابه شیخو یو وفادار ینرژگذاشتن ا اریافراد به در اخت لیتما عنوانبه

  یتعهد سازمان ابعاد

و همکررارانش از   ریرر   یاسررت  مرر   گرفتهصررورت  ریرر   یو ابعاد آن، توسط آلررن و مرر   یدرباره تعهد سازمان  قیتحق  نیترکامل

اسررت کرره مرردل آنهررا را  یسه بعررد تعهررد سررازمان ،یبعد مستمر بعد هنجار  ،یهستند؛ بعد عاطف  چندبعدی  کردیرو  گامانشیپ

  (2014  )اطهر وقا  و همکاران، :دهدمی لیتشک

آن  قیرر شرردن از طر تیرر هو نیرریفرد برره سررازمان و تع یعاطف یوابستگ عنوانبهرا  یتعهد عاطف ریو م آلن :یتعهد عاطف

  د:شومیشامل سه جنبه  یتعهد عاطف میکن فیتعر قیطر نی  اگر تعهد سازمان را از ادانندمی

در   تیرر برره ادامرره فعال  لیرر سازمان، م  قیشدن از طر  تیهو  نییتع  یفرد برا  لیبه سازمان، تما  یعاطف  یاز وابستگ  یصورت

های ترررک خاطر هزینررهفرررد در سررازمان برره ماندنیبه باق  لیتعهد مستمر مربو  به تما(   1396  ،ییسازمان )فرهمند و کسرا

 مانرردنیبرره باق فیرر احسرراس تکل یتعهررد هنجررار نکررهیو سرانجاا ا  شودیماز ماندن در سازمان    یناش  یهاپاداش   ایسازمان  

های گذاریسرررمایه  یتئررور  یتعهد مستمر بر مبنررا  (2016  )وانهاال و همکاران،  کندیرا منعکس معضو سازمان    کیعنوان  به

که هر چرره سررابقه   کندیم  تهرا در سازمان انباش  یاهیاساس است که باگذشت زمان، فرد سرمابراین  یتئور  نیبکر قرار دارد  ا

و همکاران،   رییگردد  مآور می  نهیفرد، هز  یدادن آن براتر شده، ازدستانباشته  زین  هیسرما  نیا  شود،یم  شتریفرد در سازمان ب

که در صورت ترک سررازمان   ییزهایفرد به سازمان دانسته که از ادراک کارمند از چ  یروان  یاز دلبستگ  یتعهد مستمر را صورت

های ترررک سررازمان اسررت فرد از هزینرره یهگفت که تعهد مستمر شامل آگا  توانی  در واقع مشودیم  یناش  دهد،یم  دستاز  

  (1393 و درخشند،  یکاظم)

  یهنجار تعهد

از  ییسطح باال  یکه دارا یبا سازمان است؛ افراد یادامه همکار یبرا فینوع احساس تکل  کی  دهندهنشان  یهنجار  تعهد

از منظررر  یبمانند  رندال و کوته برره تعهررد هنجررار  یباق  یکه مجبورند در سازمان فعل  کنندمیهستند، احساس    یتعهد هنجار

او انجاا داده اسررت، در خررود احسرراس   یکه سازمان رو  یهایگذاریسرمایهکه فرد در قبال    اندستهینگر  یاخالق  فیتکل  ینوع

  (1393  ،و درخشند  یکاظمد )کنمی فیتکل

 نکررهیتررا ا شرروندمی یبررسرر  یتعهررد نگرشرر  صیشررخ قابلت (اجزا )ابعاد  عنوانبهامروزه  یمستمر و هنجار  ،یعاطف  تعهد

تعهررد  گانهسررهاز اجزا   کیارتبا  فرد با سازمان در هر  تیکه ماه رسدمی  پس به نظر رندیانواع تعهد مدنظر قرار گ  عنوانبه

چررون برره آن   ماننرردمیخاطر بررا سررازمان    نیبه ا  یقو  یبا تعهد عاطف  کنان  کارباشدمیمتفاوت    (یمستمر و هنجار  ،یعاطف)

دارند برره  یقو  یکه تعهد هنجار  یو آنان  مانندمیخود در سازمان    ازین  خاطربهدارند    یکه تعهد مستمر قو  یافراد،  دارند  لیتما

برره مانرردن در  فیرر و تکل نید ت،یولئبمانند و در واقع احساس مس دیبا کنندمیاحساس  کهچون ،مانندمیدر سازمان   لیدل  نیا

  (1396 ،ییفرهمند و کسراد )کننمیسازمان 
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  یتعهد سازمان تیاهم

برره  لیرر تما یبرررا یخرروب کننرردهینیبشیپو  یدرک و فهررم رفتررار سررازمان یبرررا یعامل مهم  ،یتعهد سازمان  ینگرش کل

 یمهم یبه هم هستند که بر رفتارها کینزد یدو طرز تلق  ت،یمانند رضا  یبندیدر شغل آورده شده است  تعهد و پا  ماندنباقی

 دیرر امررر با  نیرر ا  یکارکنان را به سازمان حفظ کننررد و برررا  یبندیو پا  تعهد  دیبا  رانی  مدگذارندیماثر    بتیو غ  ییجاجابهمانند  

آنرران، تعهررد و   یبرررا  یشررغل  تیاز امن  یسطح قابل قبول  کردنفراهمو    گیریتصمیمبتوانند با استفاده از مشارکت کارکنان در  

سه مرحله اسررت:   یدارا  فرایند  نی  ااستکردن    یاجتماع  فرایند  ،یاز عوامل مؤثر بر تعهد سازمان  یکی  کنند   شتریرا ب  یبندیپا

  (1390 ،یزیعز)

  مرحله قبل از ورود به سازمان -1 

که از سازمان دارد خررود   یاو توقعات  دیو با ام  بنددیاز کار در ذهن فرد نقش م  یدر انتظار ورود و شروع به خدمت، تصور 

 یادیاو تا حدود ز یقبل اتیو تجرب التیبوده و تحص  یگرید  یای  قبل از ورود به سازمان، فرد در دنسازدیکار آماده م  یرا برا

وارد سررازمان  یها و انتظارات و تصورات خاصرر باارزش  جهیقرارداده است و در نت  ریتأثتحت  انگرش، اخالق و رفتارش ر  نش،یب

  .شودیم

 مرحله رویارویی با سازمان -2 

بعد از احراز شغل و ورود برره سررازمان، فرررد ممکررن   شودمیسازمان    اتیمرحله فرد تازه استخداا شده متوجه واقع  نیا  در

   وجود دارد ییها تفاوت اتیتصور و انتظار او از شغل و سازمان و واقع انیمواجه شود که م  تیواقع نیاست با ا

  یمرحله تحول و دگرگون -3

نگرش و رفتار خررود را   ،ذیرند، بینشپاگر افراد شناخت درستی از سازمان داشته باشند، هنجار و نظاا ارزش سازمان را می

بررا شکسررت مواجرره شررده  فرایندیابند، ولی اگر این  ، جایگاه کاری و اجتماعی صحیح خود را درمیدهندمیمطابق با آن تغییر  

   استعفا یا اخراج خواهد بود صورتبهنتیجه، جابجایی زیاد و در نهایت خروج فرد از سازمان  باشد ،
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 ( 1396 تعهد سازمانی )امامی،مراحل   1شکل

 پیشینه تجربی پژوهش 

 شوندمیافراد است معرفی   تعهدی انجاا شده که در حوزه عدالت سازمانی و  هاپژوهش  ترینمهمدر این بخش تعدادی از  

  شودمیی گذشته و هدف اصلی پژوهش تشریح هاپژوهشو در پایان نوآوری پژوهش حاضر نسبت به 

 پیشینه پژوهش  1جدول  

 های تحقیقیافته
روش گرررررردآوری و 

 تحلیل داده

جامعه آمرراری و 

 نمونه
 موضوع

محقررررررق 

 (سال)

برای تبیین تعهد سازمانی معلمان و 

کسب شناخت عمیق از رابطرره آنرران بررا 

وپرورش عررالوه بررر سررازمان آمرروزش 

مبادله اجتمرراعی و هنجررار بررسی رابطه  

و  یوبستان، توجه به هویررت اجتمرراعبده

سررازمانی یررا احسرراس  یپنرردارذاتهم

یگانگی و تعلررق برره سررازمان ضررروری 

 است 

روش پررررررررژوهش 

توصیفی و از نوع پیمایشی 

باشررررررد و از  - یمرررررر 

استفاده شده و   نامهپرسش

 لیوتحلهیررر جهرررت تجز

افررزار آمرراری نیررز از نرا

Spss  ه اسررتفاده گردیررد

 است 

نمونرره تحقیررق 

نفررر  328برابررر بررا 

اسررت کرره بررا روش 

گیری نمونررررررررره

انتخرراب   یبندطبقه

 اند شده

 بررسی رابطه

عدالت سازمانی و تعهررد 

 سازمانی:

 با تأکید بر نقش میانجی

متغیرهررررای هویررررت 

 اجتماعی و اعتماد سازمانی

و   یکاف  ریام

 پوریعبرررررررد

(1395) 
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گیری حاکی از آن اسررت کرره نتیجه

 یهاوهیدرنظرگررررفتن عررردالت در شررر 

HRM  سطح تعهررد کرراری معلمرران ،

مدارس متوسطه دولتی کامرون را بهبود 

  بخشدیم

خطی نشان   ونیرگرس

دهرررد کررره عررردالت می

ای و توزیعی، عدالت رویرره

عررردالت تعامرررل ترررأثیر 

توجهی در تعهرررد قابرررل

 معلمان به کار دارند 

ایررن کرررار برررا 

اسرررتفاده از نمونررره 

 تصادفی

لم انجاا مع  426

 شد 

عدالت سازمانی و تعهررد 

سررازمانی معلمرران مرردارس 

 متوسطه دولتی در کامرون

 تمغررررررره

(2020) 

عرردالت  درک معلمرران دانشررگاه از

را   تعهررد سررازمانی  مثبت  تأثیر  و  سازمانی

تا حدی  عالوه بر این، کند بینی میپیش

 شناختی و فشارواسطه بین روابط روان

  دانشگاه بودخون در بین معلمان 

 هابرای آزمون فرضیه

سازی معررادالت از مدل

  استفاده شد  ساختاری

 برای تکمیل

 426اقررررردامات 

دانشررگاه  5معلررم از 

 یبردارچررین نمونرره

  شد

 پیوند دادن عدالت

 سازمانی به تعهد عاطفی:

نقررش پشررتیبانی نرراظر 

 ادراک

 یهرررراطیشررررده در مح

 آموزش عالی چینی

 (2020)  لی

از رابطرره نرراچیز بررین نتررایج حرراکی 

بود، اما  رفتار شهروندی عدالت سازمانی و

رابطه عدالت سررازمانی و تعهررد سررازمانی 

 دار بود همچنین از این تحلیلمعنی

 مشخص شده است که تعهد

 

با اسررتفاده  حجم نمونه 

 گیریاز روش نمونه

و   یاطبقه بررسی شده 

ها از برررای آزمررون فرضرریه

 سازیروش مدل

 ریمعادالت ساختا

 

 ها ازداده

شرراغل  کارمندان 

 در شعب بانکی

 واقع در پنج شهر

  آوری شدجمع

تعهررد  یانقررش واسررطه

بین عدالت سازمانی  سازمانی 

 و

 رفتار شهروندی سازمانی

 و جهررررانزب

 (2019) موهنتی

تواننررد بررا مرردیران بیمارسررتان می

ایی در جهررت ارتقررا  کارگیری راهکارهبه

نعهد پزستاران ،عملکرد و  عدالت سازمانی

نسبت برره شررغل و مراجعرران را افررزایش 

 دهند 

 ها با استفاده ازداده

جمررعپرسش  آورینامه 

 شده است 

ایرررن مطالعررره 

 401مقطعرررری روی 

انجرراا شررده  پرسررتار

 است 

رضررایت  سررازمانی،  تعهد 

 شغلی، عدالت

 و چگینرررری

 (2019)  همکاران

 

کرره از  کننرردمیعرردالت در حررال حرکررت هسررتند و سررعی   یسرروبه  هاسازمانطبق تحقیقاتی که امروز انجاا شده است،  

 ییگراعرردالت   کننرردمیمدیران و کارکنان یک سازمان با تصمیم و عملکردشان در تحقق این امر تالش     دور شود  عدالتیبی

از طریق مدیران به کارکنان تحمیل شررود، عملکرررد آنرران در   عدالتیبیست  اگر در سازمانی  هاسازمانیک قانون نانوشته در  

وارد شود کارکنان به جهت   عدالتیبینیز اگر    هاسازمانجهت مسیری خواهد رفت که اثر تغییر تحمیل شده را جبران کند  در  
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باشد که بررا  یااندازهبهتحمیل شده  عدالتیبید  اگر تحمیل شده را خنثی کنن عدالتیبیکه اثر   کنندمیحرکت    ییوسوسمتو  

عنرروان شررده و دیگررر کارکنرران سررازمان تعهرردی از خررود نشرران   یافاجعهذکر شده تعدیل نشود موضوع به شکل    هایروش 

ز تحمیررل شررده ا عرردالتیبیاگر کارکنان در سازمان احساس کننررد کرره   آورندمیبه خروج از سازمان روی    کمکمو    دهندینم

منجر به تررنش و دلخرروری  تدریجبهاین موضوع   باشدمیاطالعات غلط و مغرضانه سایر همکاران    خاطربهسوی مدیر به آنان  

میان کارکنان خواهد انجامید  این میزان از کدورت بسته به نقشی که کارمند در دادن اطالعات غلط و مغرضانه به مدیر ایفررا 

میزان اهمیت مدیران به این اطالعات بیشتر باشد به همان میزان تعهررد کارکنرران برره   شود  اگر  ادیوزکمممکن است    کندمی

گفت که میزان وابستگی مدیر برره اطالعررات  توانمی بیترتنیابه  گرددمیمدیر کاسته خواهد شد و اگر کم باشد تعهد بیشتر 

که در سازمان وجررود دارد از  عدالتیبین به جهت دروغین رابطه عکس با میزان تعهد کارکنان به مدیر و سازمان دارد  کارکنا

اینکه کاسررتن از کیفیررت  بهباتوجه  دهندمیرا به سمت عدالت سوق   عدالتیبیمحوله شده به خود کاسته و    یهاتیفعالحجم  

در سازمان مدیر   عدالتیبی  اگر عامل  کاهندیماست کارکنان در اولویت اول از کیفیت و در مرحله بعد از کمیت    ترنامحسوس 

نسبت به مدیر در اذهان کارکنان مجسم خواهد شررد و بررا ادامرره ایررن رونررد، دیگررر   اعتمادیبیباشد، کاهش تعهد به مدیر و  

 عرردالتیبیواضح است کرره اگررر     نگرش خود به مدیر را تغییر خواهند دادو    و تعهدکارکنان اعتمادی به مدیر نخواهند داشت  

ناشی از مرردیران  عدالتیبیگفت که  توانمیکارکنان تعهد خود را از دست خواهند داد    (ایرویهعدالت  )سازمان باشد    خاطربه

و کاهش تعهررد برره سررازمان   یاعتمادیبو کاهش تعهد نسبت به مدیر و اگر ناشی از سازمان باشد به    اعتمادیبیبه    تدریجبه

، تعهررد عرردالتیبیقرردا بررردارد بررا وجررود   عدالتیبییک از سازمان و یا مدیر در جهت رفع    اگر هر  در این صورت،  انجامدیم

  اگررر در شررودمیکارکنان و کارمندان به آن بیشتر خواهد شد  کاهش تعهدات گاهی منجر برره افررزایش تعررارا در سررازمان  

در   کنرردمییک متغیر وابسته بیانگر اهمیتی است که فرد را ملزا    عنوانبهتعهد سازمانی  ،  رعایت شود  یخوببهالت  سازمان عد

سازمان با خیالت راحت بماند و با تعلق خاطر جهت تحقق بهترین نحو اهداف سازمان کار کند؛ یعنی تعهد سررازمانی بررا یررک 

، اهداف سازمان ماندیم  فردی که از تعهد سازمانی باالیی برخوردار باشد در سازمان باقی باشدمیسری رفتارهای مولد همراه  

کارکنان متعهررد در سررازمان   دهدمین اهداف تالش زیاد و حتی ایثار و فداکاری از خود نشان و برای رسیدن به آ ردیپذیمرا  

دارنررد؛ کارکنررانی کرره برررای مرردت طرروالنی در  تعهرردیبنسبت به کارکنان  یترتیفیباکو  یتریطوالنسوابق خدمتی بهتر و 

اعتمرراد و شایسررتگی  احتمررااًلکه سابقه بیشتری دارنررد   دارند  در مجموع آنها  یتریقوتعهد سازمانی    معمواًل  اندماندهسازمان  

تعهررد  معمررواًل  سطوح باالی سازمان نیز دهندمیو رفتار و احساس مثبتی به سازمان نشان   اندداشته  شانیهاشغلبیشتری در  

قرردرت برره افررراد اجرراره   یهرراتیموقعدارند این موضوع بدان علت است کرره    ترنییپاسازمانی باالتری نسبت به افراد سطوح  

سازمان تأثیر بگذارند و در مجموع آنها که سررطوح اختیررار برراالتری دارنررد آزادی بیشررتری دارنررد تررا   گیریتصمیمبر    دهدمی

  رفتارشان را روی شغل متمرکز کنند
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 پژوهش یمدل مفهوم

  
 مدل مفهومی پژوهش  2شکل 

  روش پژوهش 

که تعررداد  اندشدهانتخاب  بودندردسترس شهر تهران به دلیل  5در تحقیق حاضر جامعه آماری، کارکنان شهرداری منطقه 

اطالعات از این جامعه آماری بزرگ، از عهده این مطالعرره خررارج اسررت، لررذا برره   آوریجمع  ازآنجاکه  باشندمینفر    1367آنها  

  اسررت آمدهدسررتبهنفررر  300حقیق حاضر حجم نمونه بر اساس جدول مورگان در ت   شودمیبسنده    تریکوچکنمونه آماری  

مرراه  6برره مرردت  1399الرری دی  1399  قلمرو زمانی این پژوهش از تیر باشدمیاین تحقیق تصادفی ساده    گیرینمونهروش  

گردآوری اطالعات در خصو  مفاهیم پایه   منظوربه   باشدمیتهران    5قلمرو مکانی این پژوهش شهرداری منطقه  و    باشدمی

 هارسالهصورت خواهد پذیرفت  بدین منظور به مطالعه کتب، مقاالت،   ایکتابخانهو مبانی نظری، گردآوری اطالعات به شیوه  

ورت ص رمکتوبیغاطالعاتی پرداخته و مطالعات مربو  به مبانی نظری از طریق مراجعه به اسناد مکتوب و   یهاگاهیپاو سایر  

و با استفاده از مقاالت علمی معتبر خارجی برره  ایکتابخانهخواهد گرفت و همچنین سوابق و مرور ادبیات تحقیق نیز به روش  

جوانررب عملرری مرررتبط بررا موضرروع   نهیدر زم  یدانیمدر پژوهش حاضر از روش    ایکتابخانهعالوه بر روش     دست خواهد آمد

، پایایی با استفاده از آلفای کرونباخ و بررا اسررتفاده از تحلیررل عرراملی نامهپرسشی هاداده آوریجمعپس از    استفاده خواهد شد

ی آمرراری توسررط هررادادهو امتیازدهی سؤاالت،    هانامهپرسش  آوریجمعسنجیده خواهد شد  پس از    نامهپرسشتأییدی روایی  

 وده است زیر ب صورتبهگرفته و نتایج قرار  وتحلیلتجزیهد مور SPSS افزارنرا
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   اطالعات جمعیت شناختی پاسخ دهندگان 2جدول 

 آن و پایایی اوری داده و رواییابزار جمع 

  پرسشنامه تعهد سررازمانی آلررن و 1در این پژوهش، برای جمع آوری داده ها از دو پرسشنامه پاسخ بسته زیر استفاده شد: 

 است  سؤال 8بعد تعهد عاطفی، مستمر و تعهد تکلیفی بوده و هر بعد آن حاوی  سؤال در سه 24(: مشتمل بر 1990می یر )

سه بعد )عدالت توزیعی کا سرروال، عرردالت   سؤال و  19(: مشتمل بر  1993پرسشنامه عدالت سازمانی تیهوف و مورمن )   2

سؤال( می باشد با وجود استاندارد بودن پرسشنامه های تعهد سررازمانی آلررن و   9تعاملی    سؤال و عدالت مراودهای  5رویه ای  

(، به منظور تعیین روایی، پرسشنامه ها در اختیار تعرردادی از خبرگرران 1993( و عدالت سازمانی انبهوف و مورمن )1990میپر، )

برای سنجش پایایی پرسشنامه ها، یک مرحله پیش آزمون انجاا گرفررت   قرار داده شد و نظرهای اصالحی آنان اعمال گردید

 بدین

کررردن داده هررا برره نرررا افررزار  پرسشنامه در جامعه مورد نظر توزیع و جمع آوری، و پس از وارد  30صورت، نخست تعداد  

spss    برره   / 807و  865/0پرسشنامه عدالت سازمانی و پرسشنامه تعهد سازمانی به ترتیررب برابررر این  ضرایب آلفای کرونباخ

  دست آمد که نشان دهنده پایایی این پرسشنامه هاست

 ی پژوهشهایافته 

انحراف معیار سه بعد عدالت سازمانی و عملکرد آورده شررده اسررت    و   نیانگیم  2  مدل در جدول  یهاسازه  یتوصیف آمار

و عرردالت ترروزیعی بیشررترین میررانگین را   باشرردمی  3، میانگین همه عوامل باالتر از  شودمیکه در این جدول دیده    طورهمان

 ایرویررهعرردالت در آخر  و 81/3با میانگین  ایمراودهداراست و پس از آن عدالت  در بین سه بعد دیگر عدالت سازمانی(14/4)

 88میررانگین    یداراتعهررد  نیررز متغیررر  و    میانگین را از میان این سه بعد به خود اختصا  داده است  نیکمتر  21/3با میانگین  

و در نهایت، (71/0) یامراودهو سپس عدالت (81/0بیشترین انحراف معیار ) یدارا ایرویه  عالوه بر این عامل عدالت  باشدمی

آزمون فرضیات تحقیق از روش رگرسرریون   یبرا  .باشدمیبیشترین انحراف معیار را دارا    60/0عدالت توزیعی با انحراف معیار  

انجاا شده است  اطالعات تفصرریلی   spssافزار  نرااطالعات نیز با استفاده از    وتحلیلتجزیهاستفاده شده است و    یچند متغیر

 متغیر جمعیت شناختی سطوح  فراوانی درصد فراوانی  

 جنسیت  مرد  195 65% 

  زن   105 35%

 

 نس

 

 

 16% 

36% 

34% 

 

13% 

49 

108 

102 

41   

  

 سال 30کمتر از 

 سال 40تا  31

 سال 50تا  41

 سال 50باالتر از 
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 از فرضیات در زیر آورده شده است     هرکداامربو  به 

 بررسی ارتباط بین متغیرها 

 رهایمتغمیانگین و انحراف معیار میان   3جدول 

 معیار انحراف میانگین عامل

 60/0 14/4 عدالت توزیعی

 71/0 81/3 ایمراودهعدالت  

 81/0 21/3 ایرویهعدالت  

 28/8 88 سازمانی تعهد

  
 :  تعهد کارکنانعدالت توزیعی و 

کم تررر اسررت    05/0( از  Sig=  009/0)  ینتایج، سطح معنادار  بهباتوجه   دهدمیرا نشان    SpSS  هایخروجی(  3جدول )

  ضررریب گیررردمیکارکنان مورد تأیید قرار    میزان تعهدگفت: فرضیه تحقیق در خصو  تأثیر عدالت توزیعی بر    توانمیپس  

Beta    35کرره  باشرردمیاست که این بدین معنی  %35کارکنان  تعهدعدالت توزیعی بر   تأثیرگذاریکه میزان    دهدمینشان% 

    باشدمیمربو  به بعد عدالت توزیعی  میزان تعهداز تغییرات 

 کارکنان   خروجی رگرسیون عدالت توزیعی و تعهد 4جدول 

   T توزیعی  عدالت ردیف

Statistic 
Standard  

  Error 
ضررریب مسرریر 

 استاندارد

sig 

 ترروزیعی  عدالت 1

 تعهد کارکنان بر

652/2 132/0 345/0 009/0 

 

 :کارکنانتعهد و  یاعدالت مراوده

 یکرره سررطح معنررادار دهرردمی  نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون نشرران دهدمیرگرسیون را نشان   هایخروجی(4جدول )

(363/0(sig=  تعهد کارکنررانبر  یامراودهفرضیه تحقیق در خصو  تأثیر عدالت  :گفت توانمیبیشتر است  پس  05/0از 

بررر عملکرررد  ایمررراودهعرردالت  یکه میررزان تأثیرگررذار دهدمینشان  Beta ضریب  شودمیو رد  ردیگینممورد تأیید قرار 

 یامررراودهمربررو  برره بعررد عرردالت  میزان تعهررددرصد از تغییرات  08/0درصد است  این بدین معنی است که   08/0کارکنان  

 .باشدمی
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 تعهد کارکنان ای و   خروجی رگرسیون عدالت مراوده5جدول 

عررررررررردالت  ردیف

 ایمراوده

T   

Statistic 
Standard  

  Error 
ضررریب مسرریر 

 استاندارد

sig 

 عررررررررردالت 1

 ایمراوده

تعهررررد  بررررر

 کارکنان

913/0 091/0 089/0 363/0 

 

   :تعهد کارکنانو   ایرویهعدالت  

کررم تررر  05/0از  Sig) = 008/0( تعهد افرررادبر  ایرویهعدالت  مؤلفه ریتأث یکه سطح معنادار دهدمینشان  (5) جدول

 بی  ضرررگیررردمیقرار    دییمورد تأ  تعهد کارکنانبر    ایرویهعدالت    ریدر خصو  تأث  قیتحق  هیگفت: فرض  توانمیاست  پس  

Beta    درصررد از  31کرره  یمعنرر  نیدرصد اسررت  بررد 31کارکنان  تعهدبر  ایرویهعدالت    تأثیرگذاری  زانیکه م  دهدمینشان

  باشدمی ایرویهعدالت  مربو  به بعد میزان تعهد راتییتغ

 تعهدو   یاهیرو  خروجی رگرسیون عدالت 6جدول  

   T ایرویهعدالت   ردیف

Statistic 
Standard  

  Error 
ضررریب مسرریر 

 استاندارد

sig 

 ایرویرره  عدالت 1

 کارکنان تعهد بر

22/2 168/0 308/0 008/0 

 

 و پیشنهادات  گیرینتیجه

 سررازمانعدالت است کرره در فرهنررگ ، هاسازمانو رشد  یوربهره شیو افزا  شرفتیپ  یعوامل برا  ترینمهماز    یکی  قطعاً

رفتررار   یعنی  قادر باشند درک وجود عدالت  یستیدر سازمان هستند با  شرفتیبه دنبال پ  هاسازمانران  یچنانچه مد  دارد و  شهیر

حاضر باهدف   قیتحق  روازاین   ابدی  شیدر سازمان افزا  دتعه  زانیآورند تا م  وجودنان به  کارکرا در    سازمانشانمطابق قانون در  

شررد و پررس از بازگشررت   میاسررتاندارد در تقسرر   یهانامهپرسررشبرروده اسررت     دتعهرر بررر    یعدالت سررازمان  تأثیر  یمطالعه بررس

نشرران داد   هاافتررهی  لیرر تحل  ازال اس شدند؛ پررس    یاس اس و پ  یاس پ  یآمار  یهاافزارنراوارد    لیجهت تحل  هانامهپرسش

 تررأثیرمثبت افراد  دتعه زانیبر م ینشان داد عدالت سازمان هاافتهیقرار گرفته اند  در بخش اول   دییتأمورد    قیتحق  یهافرضیه

 تیموفق یهاکنندهنییتعاز  یکیسازمان  یکل یحاکم بر فضا یمعناست که فرهنگ سازمان  نیبد  نیدارد  ا  یدارمعنیمثبت و  

 وتحلیلتجزیررهعناصررر در    ترررینمهماز    یکرر یاست که    یهی  بدباشدمی  یمثبت  تأثیر  یو دارا  گرددیممحسوب    رانیمد  یشغل
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 زیهر جامعه و ابعاد مختلف آن و ن یدر ساختار کل یاتیح  اریبس  یعنصر عدالت است  عدالت نقش  ،یسازمان  یهادهیپدمسائل و  

از  ،یاز ارکان مهم جوامع امروز یکی عنوانبهو    کنندمی  یرویقاعده پ  نیاز هم  زین  هاسازماندارد     آنهاافراد و رفتار    تیشخص

 آنبه نقش عدالت و انواع  دادنتیاهم  (1400منش، نعمت الهی، چرانی، )نیک قرار دارند رعدالتیتحت تاث یمتعدد هایجنبه

را   انسررازم  یو سازمان خواهد داشت و موجبات سرررآمد  تیریدانش مد  یرا برا  یمهم  اریبس  یدستاوردها  یدر مسائل سازمان

کنشگران متنوع  وسیلهبهاست که  یفرهنگ یندهایدر گرو فرا یانواع عدالت در هر سازمان تا حد  یریگشکل   سازدیمفراهم  

 دایرر پ ترروانینم  دتعهرر بر    آن  راتیتأثمستقل و آزاد از نقش عدالت و    یزیچ  تیری، در مدکالاکیدر  و    شودمی  جادیا  یفرهنگ

 یکرره در افررراد، تعهرردات  شودمی  عدالت باعا  کندمیسازمان اعطا     یرا به اعضا  تیهو  ساس اح  ینوع  ،یکرد  عدالت سازمان

 لهیوسرر به  ،یقو  یسازمان  ،یعدالت سازمان  قیاز طر  توانندمی  هاسازمان  رانی  مددیایبه وجود ب  یشخص  قیفراتر از منافع و عال

کارکنان را کنترررل کننررد  جررا افتررادن عناصررر   یو اجتماع  یاز آن، اعمال و رفتار شغل  یناش  یهامراقبتو    یگروه  یهنجارها

 یقرراتیتحق  جینتررا  یحاضر در راسررتا  قیتحق  جینتاکارکنان خواهد شد   نیدر بد  و تعهاهداف و عملکرد    شبردیفرهنگ موجب پ

( و 1391)  و همکرراران  انیدهقان  (،1394)   (، زنگانه و کاظم1394)  فرد  یفیو نظ  یدی،رش  (1395)  پوریعبدو    یکاف  ریچون ام

  باشدمی  راستاهم(  2010) نگیری(، پ2020)  یل

    گذاردمی ریبر تعهد آنان تأث  یعیعدالت توز تیرعا زانیفرا اول: ادراک کارکنان از م

( 1988) نرردیو ل لررریکرره ت  یبا تعهد کارکنان نرردارد  بررسرر   یکیارتبا  نزد  یعیکه عدالت توز  دهدینشان م  قاتیتحق  جینتا

 نیوجود ندارد  بررد یکیو تعهد کارکنان رابطه نزد یعیعدالت توز نیکه ب دهدینشان م  انددادهانجاا    یعدالت سازمان  بادررابطه

 نی  هررم چنرر باشدینم رگذاریخود در سازمان بر تعهد آنها تأث  فانیردهمبه    خود نسبت  یهاستادهکه ادراکات کارکنان از    یمعن

نشرران   قیرر تحق  نیرر ا  یهاافتررهیاست کرره    در حالی  نی  اکندیم  قیگفته را تصد  نیا  زی( ن1993)  و مامبورگن  میک  یهایبررس

بر خالف   قاًیدق  نیوجود دارد  ا  یتهران ارتبا  قو  نمنطقه پنج استا  یو تعهد کارکنان شهردار  یعیعدالت توز  نیکه ب  دهدیم

جامعرره   نیبرر   یآن تفاوت فرهنگرر   لیاز دال   یکیداشته باشد     یعلل متفاوت  توانندیم  جینتا  نی  اباشدیمذکور م  قاتیتحق  جینتا

، )خوراک، پوشاک  فرادا  هیاول  یازهاین  یبه علت ارضا  ،افتهیتوسعه  در جوامع  باشدیمحققان مذکور م  یما و جامعه آمار  یآمار

  باشرردیبه تعلق، احتررراا، رقابررت و   ( م  ازی)ن  هیثانو  یازهایبه سمت ن  التیو تما  هاتوجه  ترشیبو   (،    یجنس  یازهایمسکن، ن

 اسرراس نیتوجه دارند  برا ازهاین نیافراد به ا تربیشو  اندنشدهارضا  هیاول یازهاین ،افتهینتوسعهاست که در جوامع   در حالی  نیا

 تیخررود حساسرر  یایرر حقوق و مزا  افتیدر  زانیارضا نشده، افراد به م  یکاف  اندازهبهافراد هنوز    هیاول  یازهایچون در جامعه ما ن

 یبرررا گرررید لیرر برروده اسررت  دل رگذاریبر تعهد آنها تأث یعیعدالت توز تیرعا زانیاز مادراک آنها   لیدل  نیدارند، به هم  یادیز

و  یعدالت سررازمان  نهیانجاا شده در زم  قاتیتحق  تربیشموضوع باشد که    نیا  تواندیم  یبررس  نیآمده از ادستبه  جینتا  هیتوج

انجرراا شررده   یسررازمان دولترر   کیدر    قیتحق  نیا  کهیدرصورتاند،  انجاا شده  یردولتیغبزرگ و    یهاشرکتتعهد کارکنان در  

 است    

 ،یاعرردالت مررراوده  هی  طبق نظرگذاردمی  ریبر تعهد آنان تأث  یاعدالت مراوده  تیرعا  زانیکارکنان از مفرا دوا: ادراک  

حسرراس  یریگمیفراگرد تصررم یساختار یجنبه ها نیو هم چن یبرخورد با آنها در روابط متقابل شخص  تیفیافراد نسبت به ک



                                         
1400 زمستان، (،2،پیاپی) 1، شماره 1دوره ،   یانسان هیمنابع و سرما یصلنامه علم ف  

ISSN : 2783-3984 

 ( تهران 5منطقه  ی: شهردارموردمطالعه)آن بر تعهد افراد در سازمان ریو تأث یعدالت سازمان تبیین نقش

   HRC-2201-1017دمقاله: ک 

 
 

ممکن است که نسرربت برره   کند،یرفتار م  یعدالتیآنان با آنها با ب  میمستق  رپرستاگر آنان احساس کنند که س  جهیاند و در نت

 یشخص نیرفتار ب لهیوسبه یاعدالت مراوده نکهیا  لی(  به دل59،  1384،  انیینشان دهند )رضا  یواکنش منف  یعدالتیب  نیا

)سرپرسررت   نرردگانینما  نیرر نسرربت برره ا  یاختو شن  یرفتار  یهابا واکنش  یاعدالت مراوده  شود،یم  نییتع  تیریمد  ندگانینما

 ینرر یبشیپ کنررد،یرا احسرراس م یاکارمند عرردا عرردالت مررراوده  کیکه    یزمان  نیمنبع عدالت( مرتبط است  بنابرا  ای  میمستق

کررل  کیرر عنوان نسبت به سررازمان برره نکهینشان دهد نه ا یخود واکنش منف میکه او نسبت به رفتار سرپرست مستق  شودیم

کرره کارمنررد از   شررودیم  ینرر یبشیپ  نیخا  واکنش نشان دهد  بنررابرا  جینسبت به نتا  نکهیا  ایرا نشان دهد و    یشواکن  نیچن

کنررد  برره طررور مشررابه   یتیکررل احسرراس نارضررا  کیعنوان  نسبت به سازمان به  نکهیشود تا ا  یخود ناراض  میسرپرست مستق

عدا تعهد را نسبت برره سررازمان  نیا نکهیمتعهد باشد تا ا رخود کم ت میکه کارمند نسبت به سرپرست مستق  شودیم  ینیبشیپ

 کل داشته باشد    کیعنوان به

ا احسرراس ر  یعرردالتیب  نیرر کرره ا  یاستنبا  را داشت که کارکنان زمرران  نیا  توانیکه در باال به آن اشاره شد م  یاز مطالب

عملکرد آنرران برره  جهینت نکهیبه ادانند و باتوجهمی یعدالتیب نیا یخود را علت اصل  میسرپرست مستق  نکهیبه علت ا  کنند،یم

رفتررار نامناسررب   یتالفرر   یبا کل سازمان مرتبط است، پس به دنبال کاهش تالش و عملکرد و تعهد خررود )برررا  میطور مستق

محققرران   ریسا  قاتیتحق  جیپژوهش با نتا  نیا  جی  نتادانندیسازمان را مقصر نم  تی، چون کلباشندیخود( نم  میسرپرست مستق

 کندیم  انیب  یبررس  نیمشابه است  ا  کشور( در خارج از  1993  و مامبورگن،  می؛ ک1996  ،سنفلدی؛ بروکر و و1988  ،ندیو ل  لری)ت

 تیرر کرره ادراکررات کارکنرران از رعا  یمعن  نیتعهد کارکنان ندارد  بدبا    یچندان ارتباط  یاکه ادراکات کارکنان از عدالت مراوده

 تعهد آنان باشد     شیافزا ایباعا کاهش  تواندینم یاعدالت مراوده

    گذاردمی ریبر تعهد آنان تأث  یاهیعدالت رو تیرعا زانیفرا سوا: ادراک کارکنان از م

را  یعملکرررد کررار ،یمبادله اجتماع ی( با استفاده از تئور1999،  رهری؛ کروپانزانو و پ2000،  گرانیمحققان )ماسترسون و د

روابررط   ریتررأثتحت  یتررا انرردازه ا  یعملکرد و تعهد کار  نی  بنابرادانندیمرتبط م  یو هم با سطوح سازمان  یهم با سطوح رهبر

 میکارکنان و سرپرسررت مسررتق انیروابط م ریتأثتحت یمرتبط است( و تا اندازه ا  یاهیروکارمند و سازمان )که با عدالت    انیم

؛ 1987،  نبرررگی؛ گر1988،  نرردیو ل  لررریاز محققرران )ت  یاریبس  اساس نی  براباشدیمرتبط است( م  یاشان )که با عدالت مراوده

بر تعهد کارکنان انجاا دادند  یاهیعدالت رو ریتأث درا در مور ییها ی( بررس1993و مامبورگن ، می؛ ک1996فلد ،  سنیبروکر و و

کرره   یمعن  نی  بدگذاردیمثبت م  ریبر تعهد آنان تأث  یاهیعدالت رو  تیرعا  زانیکه ادراک کارکنان از م  دندیرس  جهینت  نیو به ا

 نیرر ا یهاافتررهی  دهنرردیانجاا بهتر کار انجرراا م یرا عادالنه بدانند، کوشش خود را برا یجار  یها  هیکه کارکنان رو  یهنگام

کرره   دهرردیآنان نشان م  یهاافتهی   باشدی)همان( همراستا م  قاتیبر تعهد کارکنان با تحق  یاهیعدالت رو  ریپژوهش درباره تأث

   وجود دارد  یو مثبت یو تعهد کارکنان رابطه قو  یاهیعدالت رو نیب
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 منابع

ارشررد  ینامه کارشناس انیپا  یسازمان یشهروند یبر رفتارها یعدالت سازمان ریتأث یبررس  ( 1386)  یمهد  ،یفروشان  یآقائ

  .دانشگاه تهران ،تیریدانشکده مد

  .یو عوامل مؤثر بر آن  فصلنامه راهبرد ی  تعهد سازمان(1396) یمصطف ،یامام

 یانجیرر بررر نقررش م دیرر : بررا تأکیو تعهررد سررازمان  یرابطه عدالت سازمان  ی  بررس(1395)  مظفر  پور،یعبد  ؛یمهد  ،یرکافیام

  .9، سال پنجم، شماره معاصر  یشناس جامعه یدو فصلنامه پژوهش ها  یو اعتماد سازمان  یاجتماع  تیهو یرهایمتغ

 ،یادراک عدالت بر تعهد عرراطف  ری  تأث(1391)  یمرتض  ،ی،اکبر؛ سلطان  زیعالم تبر  ؛ی،عل  انییرضا  ؛ی،عباسعل  یمیکر  یحاج

  .29-9    9  شماره3  دورهیدولت تیریمد اندازچشم   یمالحظها یرهبر یسطح انیبا لحاظ اثر م

  .190سال هجدهم، شماره  ،ریتدب هینشر   ی  عدالت سازمان(1386) محسن ،یناصر ؛یعل نزاده،یحس

  .ناشر: بازتاب ،یسینامه نو انیبه پا  یکردیبا رو قی  روش تحق(1390) غالمرضا  ،یخاک

  .یاسالم  یروزنامه جمهور  ،یسازمان تیدر موفق یشغل تیرضا ری  تأث(1388) اکرا ا،یدادن

در  یو تعهررد سررازمان یعدالت سررازمان یمؤلفهها نیرابطه ب ی  بررس(1391)  رضایعل  ،یحامد؛ صبور، الهاا؛ حجت  ان،یدهقان

  .2و هشتم، شماره  ستیسال ب ،مهیپژوهشنامه ب مه،یشرکت ب کی

 :یکارکنرران (مطالعرره مررورد یبررر تعهررد سررازمان یعدالت سازمان ریتأث ی  بررس(1392) فرد، سارا یفیحسن؛ نظ ،یدیرش

) و انررهیبررر تحرروالت خاورم یکردی(با رو  یاسیحماسه س  یالملل  نیکنفرانس ب  نیاولشهرستان دهلران)،    یادارات دولت  کارکنان

  .واحد رودهن ی)، رودهن، دانشگاه آزاد اسالمیو حسابدار تیریبر مد  یکردی(با رو یاقتصادحماسه  

  در عملکرد کارکنان دارد؟  یو چه نقش ستیچ یعدالت سازمان  ( 1396) رضاجو، بهاره

 نیسازمان مطالعه و تدو)  تهران:  شرفتهیپ  یرفتار سازمان  تیری(مد  ی  انتظار عدالت و عدالت سازمان(1384)  یعل  ان،یرضائ

  .ها (سمت دانشگاه یکتب علوا انسان

و  یتعهررد و عملکرررد کارکنرران در وزارت امررور اقتصرراد نیرابطه ب ی  بررس1392، کاووس ،پورحسن  ؛یغالمعل  ان،یرمزگو

  .4و  3  یها شماره ،یمجله اقتصاد  ،ییدارا

: یمطالعه مورد  یبر تعهد سازمان  یعدالت ادراک شده و عدالت تعامل  ریتأث  ی  بررس(1394)  نیحس  ،یزنگانه، طاهره؛ کاظم

،تهررران،  تیریو مررد یحسابدار یالملل نیکنفرانس ب  نیو سوم  یکنفرانس مل  نیپنجمغرب تهران،    یها  اتیکارکنان اداره مال

  .شرکت خدمات برتر

کارکنرران   یمطالعرره مررورد)کارکنان    یبا تعهد سازمان  یرابطه ابعاد مختلف اعتماد سازمان  ی  بررس(1395)  شاروخ  ،یسلطان

  .93-107    کیسال دوازدهم، شماره  ،یآموزش تیریمد یهاینوآور  (وپرورش شهرستان مهاباد آموزش 

 یعدالت سررازمان  عادیا  یرگذاری  شناخت نحوه تأث(1387)  عطار، غزاله  یطاهر  ؛یمحمدمهد  ،یفراح  درضا؛یس  ن،یدجوادیس

  .1، شماره 1دوره  ،یبازرگان تیریمد هینشر   یو سازمان یشغل تیگوناگون رضا هایجنبهبر 

 یاتیرر کارکنان اداره کررل امررور مال یمطالعه مورد)یو تعهد سازمان یشغل تیرضا نیارتبا  ب  ی  بررس(1390)  دیسع  ،یزیعز
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  .190  شماره تیریمد
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