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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.
Keywords: justice, organizational justice, individual
commitment, behavior and performance.

فصلنامه علمی منابع و سرمایه انسانی ،دوره  ،1شماره ،1پیاپی( ،،)2زمستان 1400
ISSN : 2783-3984
تبیین نقش عدالت سازمانی و تأثیر آن بر تعهد افراد در سازمان(موردمطالعه :شهرداری منطقه  5تهران)
کدمقالهHRC-2201-1017 :

تبیین نقش عدالت سازمانی و تأثیر آن بر تعهد افراد در سازمان
(موردمطالعه :شهرداری منطقه  5تهران)
حمیدرضا نعمت الهی
دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت دولتی،دانشکده مدیریت،دانشگاه تهران،تهران،ایران
تاریخ دریافت1400/11/19 :

تاریخ پذیرش1400/12/15 :

چکیده
پژوهش حاضر به تبیین نقش عدالت سازمانی و تاثیر ان بر تعهد افراد در سازمانهه میپررردازد تحقیرق دربرراره عرردالت
ال باتوجهبه رویدادهای پیشین (که قضاوت این افراد را تحتتأثیر قرار میدهد) و عواقب آن رویدادها در هنگرراا ارزیرابی
معمو ً
انجاا میشود در این تحقیق منظور از عدالت سازمانی نمرهای است که آزمودنیها به پرسشنامه استاندارد عرردالت سررازمانی
در سه مؤلفه عدالت رویه ،عدالت توزیعی و عدالت تعاملی و نمرررهای اسررت کرره آزمودنیهررا برره پرسررشنامه اسررتاندارد تعهررد
سازمانی در سه مؤلفه هنجاری ،مستمر و عاطفی ،میدهند در تحقیق حاضر جامعه آماری ،کارکنان شهرداری منطقه  5شررهر
تهران به دلیل دردسترسبودن انتخاب شدهاند که تعداد آنها  1367نفر میباشند روش نمونهگیری نیز تصادفی ساده میباشد
که بر اساس جدول مورگان  300نفر بهدستآمده است یافته ها با استفاده از نرا افزار  spssتجزیه و تحلیررل شررده انررد و در
نهایت نتایج پژوهش نشان میدهد که بین عدالت توزیعی و رویهای و مراودهای و انواع تعهررد برره سررازمان ارتبررا معنرراداری
وجود دارد
کلیدواژهگان :عدالت ،عدالت سازمانی ،تعهد افراد ،رفتار و عملکرد
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مقدمه و بیان مسئله
احساس عدالت و اجرای آن در سازمانها ،تأثیری قوی بر رفتار و نگرش کارکنان دارد (میر 1و همکاران )2018 ،اجرررای
عدالت به کاهش بسیاری از آسیبهای مربو به محیط کار بر روی افراد نظیر استرس ،رفتار تالفیجویانه ،اخراج کارکنرران و
کارشکنی در محیط کار کمک میکند (تسای )2014 ،عدالت سازمانی ناظر بر چگونگی نحوه نگرررش قررانون و اجرررای آن و
رفتار مدیران با کارکنان سازمان است ،بهطوریکه تداعیکننده ذهنیت انصاف ،برابری ،در ذهن کارکنان میباشد (بررارییوس،2
 ،)2020پس میتوان گفت عدالت در سازمان مستقیماً با نگرش ،استعداد ،احساسات و رفتررار کارکنرران در ارتبررا اسررت و بررر
توصیف رفتار سازمانی نیز مؤثر است (تسای و هوانگ2008 ،؛ ونگ و همکرراران2010 ،؛ یانررگ و همکرراران )2014 ،عرردالت
سازمانی به شکل تنگاتنگی با محیط کار ،مدیریت و کارکنان و در ارتبا است عالوه بر عدالت در سازمان تعهد کارکنرران
نیز قابلتوجه میباشد (اردورا 3و همکاران )2020 ،تعهد افراد در سازمان تعلق خاطری است که هر یک از کارکنان نسبت به
سازمانی که در آن مشغول به کار هستند احساس میکنند (سوکاتی 4و همکاران )2020 ،تعهد سازمانی را میتوان بر حسررب
درجه ی تکمیل مسئولیتها و وظایف کارکنان مورد ارزیابی قرارداد اندازهگیری تعهد سازمانی با مشاهده رفتار افراد در محررل
کار نیز امکانپذیر است (کاراباسویک 5و همکاران )2018 ،مشارکت کارمندان در مأموریت و چشمانداز یک سررازمان و انررواع
تعهد سازمانی کارکنان مسائلی هستند که در مرکز توجه هر استراتژی مدیریتی قرررار دارد (سریدجوادین و همکرراران)1387 ،
عدالت همواره نیازی اساسی برای زندگی جمعی انسانها در طول تاریخ بوده است از طرفی سررازمان و سررازمانیافتگی جررز
جدانشدنی زندگی انسانهاست (بوس )2001 ،باتوجهبه نقش فراگیر و همهجانبه سازمانها در زندگی اجتماعی انسانها نقش
عدالت در سازمانها بیشازپیش آشکار شده است سازمانهای امروزی در واقع مینیاتوری از جامعهاند و تحقق عدالت در آنهررا
به منزله تحقق عدالت در سطح جامعه است ،به همین دلیل امروزه عرردالت سررازمانی ماننررد سررایر متغیرهررای مهررم در رفتررار
سازمانی از جمله تعهد سازمانی جایگاه خاصی را در متون مدیریت پیدا کرده است (ماریررک و همکرراران )2012 ،تحقیقررات و
مطالعات در این حوزه آهنگ روبهرشدی را نشان میدهد و حاصل این تحقیقات دستاوردهای جدیدی در این حوزه بوده است
بااینوصف ،مدیران در سازمانهای امروزی نمیتوانند به این موضوع بیتفاوت باشند ،چراکرره عرردالت ماننررد سررایر نیازهررای
انسانی مطرح بوده و هست (چنگ2014 ،؛ اندروز و همکاران )2008 ،چنانچه مدیران سازمانها به دنبال پیشرفت و بهبود در
سازمان هستند ،بایستی درک مناسبی از عدالت را در کارکنان خود به وجود آورند (حسینزاده )1386 ،رفتارهررای عادالنرره بررا
افراد ،تعهد آنان را افزایش میدهد و تالشهای داوطلبانه آنان را برای نیل به اهررداف دوچنرردان میکنررد (مرررادی )1388 ،از
طرفی یکی از عوامل نامحسوس مؤثر بر عملکرد کارکنان ،تعهد سازمانی آنان است نیروی انسانی وفادار و سازگار با اهداف و
1 Mir
2 Barrios
3 Ardura
4 Sukawati
5 Karabašević
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ارزشهای سازمانی حاضر است فراتر از وظایف مقرر نیز فعالیت نماید و میتواند عامررل مهمری در اثربخشری سررازمانی باشررد
(لیسکوا )2018 ،1میزان تعهد به این مسائل که یک کارمند برای خررود چقرردر ارزش قائررل اسررت و نیرز چقرردر میخواهررد از
تواناییهایش به نحو احسن استفاده نماید تأثیر میگذارد (چررن و همکرراران )2015 ،افرررادی کرره دارای تعهررد سررازمانی برراال
ال باارزشهررای سازمانشرران موافررق برروده خررود را
میباشند بر این باورند که کار در سازمان برایشان مهم است و آنهررا احتمررا ً
بهعنوان بخشی از سازمان حس کرده ،در انجاا وظایف محوله ثابتقدا هستند و تجارب کرراری مهررم را جهررت رفرراه خررود و
سازمانشان کسب میکنند (رمزگویان و حسنپور ،1392 ،بای ،جین و وان )2020 ،2رفتار عادالنه از سوی سازمان با کارکنان
عموماً منجر به تعهد باالتر آنها نسبت به سازمان و رفتار شهروندی فرا نقش آنها میشود (چاتزوپولو )2020،3از سرروی دیگررر
افرادی که احساس بیعدالتی میکنند ،بهاحتمال بیشتری سازمان را رها میکنند یا سطوح پایینی از تعهد سررازمانی را از خررود
نشان میدهند و حتی ممکن است شروع به رفتارهای ناهنجار مثل انتقااجویی کنند؛ بنررابراین درک اینکرره چگونرره افررراد در
مورد عدالت در سازمانشان قضاوت میکنند و چطور آنها به عدالت یا بیعدالتی درک شده پاسخ میدهند ،از مباحررا اساسری
خصوصاً درک رفتار سازمانی است (بوس )2001 ،با توجه به ان که شررهرداری هررا یکرری از سررازمان هررای مهررم در عرصرره
مطالعات رفتاری و مدیریتی هستند ،سؤال اصلی تحقیق حاضر « عردالت سررازمانی بررر تعهررد افررراد در سررازمان چرره تررأثیری
میگذارد؟» خواهد بود
پیشینه نظری پژوهش
عدالت همواره در طول تاریخ بوده است از طرفی سازمان و همواره نیازی اساسی برای زندگی جمعی انسانهاست امروزه،
توجه بسیاری به عدالت بهعنوان ساختار مهم و زمینه تحقیقی در رفتار سازمانی معطوف شده است؛ چراکه رعایت عدالت رمررز
بقا و پایداری جریان توسعه و پیشرفت سازمان و کارکنان آن است (اندروز و همکاران )74 :2008 ،در نتیجه در فراگرد توسعه
رفتارهای عادالنه ،و مهمتر از آن ،شکلدادن احساس عدالت در کارکنان ،شناخت چگونگی تأثیرگذاری رفتارهررای مبتنری بررر
عدالت بر هریک از ابعاد رضایت و تعهد کارکنان حائز اهمیت است (آقائی فروشانی)1386 ،؛ بنابراین درک اینکه چگونه افررراد
درباره عدالت در سازمانشان قضاوت میکنند و چطور به عدالت یا بیعدالتی ادراک شده پاسررخ میدهنررد ،از مباحررا اساسری
خصوصاً برای درک رفتار سازمانی است (برروس )2001 ،بررا دسررتیابی برره ایرن درک مرردیران امکرران مییابنررد کرره اقرردامات
مناسبتری در جهت توسعه احساس عدالت در سازمان بیندیشند و آن را مرردیریت نماینررد (سریدجوادین و همکرراران)1387 ،
تعهد سازمانی یک نگرش مهم شغلی و سازمانی است که در طول سالهای گذشته موردعالقه بسیاری از محققان رشررتههای
رفتار سازمانی و روانشناسی خصوصاً روانشناسی اجتماعی بوده است ایرن نگرررش در طررول سرره دهرره گذشررته دسررتخوش
تغییراتی شده است که شاید عمدهترین تغییر در این قلمرو مربو به نگرش چندبعدی به این مفهوا تا نگرش یکبعرردی برره
1 Lyskova
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فصلنامه علمی منابع و سرمایه انسانی ،دوره  ،1شماره ،1پیاپی( ،)2زمستان 1400
ISSN : 2783-3984
تبیین نقش عدالت سازمانی و تأثیر آن بر تعهد افراد در سازمان(موردمطالعه :شهرداری منطقه  5تهران)
کدمقالهHRC-2201-1017 :

آن بوده است همچنین باتوجهبه تحوالت اخیر در حیطه کسبوکار از جمله کوچکسازیها و ادغااهای شرکتها در یکدیگر
عدهای از صاحبنظران را بر آن داشته تا اظهار کنند که اثر تعهد سازمانی بر دیگر متغیرهای مهم در حوزه مرردیریت از جملرره
ترک شغل ،غیبت و عملکرد کاهشیافته است (امامی )1396 ،تعهد سازمانی نگرش مهم شغلی و سازمانی است که در طررول
سالهای گذشته موردعالقه بسیاری از محققان رشتههای رفتار سازمانی بوده است کارایی و توسعه هر سازمان تا حد زیرادی
به کاربرد صحیح نیروی انسانی بستگی دارد هرقدر شرکتها و سازمانها بزرگتر میشوند ،به مشکالت این نیرروی عظریم
نیز افزوده میشود (رمزگویان و حسنپور )1392 ،در عدالت سازمانی این مطلب مطرررح میشررود کرره بررا چرره شریوههایی بررا
کارکنان رفتار شود تا احساس کنند بهصورت عادالنه با آنها برخورد شده است نیروی انسانی دروندادهررایی را از نظررر زمرران،
تالش و به سازمان ارائه میدهد ،سازمان نیز در قبال آن ،بروندادهررا بررا مزایرای گونرراگونی در ابعرراد اقتصررادی ،احساسری و
اجتماعی به افراد ارائه مینماید (رضائیان )1383 ،چگونگی توزیع این مزایرا از اهمیرت فوقالعررادهای برخرروردار اسررت ،افررراد
روشهای توزیع این مزایا و چگونگی رفتارهایی را که با آنان صورت میگیرد مورد ارزیابی قرار میدهند و ادراکاتی از عادالنه
با ناعادالنه بودن آنها به دست میآورند این مسئله خود زمینهای برای پیشبینی عادالنه با ناعادالنه بودن برخورد سازمان در
آینده است (دمیر )134: 2015 ،کیفیت حضور افراد در گروهها به نحرروه ادراک آنرران از چگررونگی رعایرت انصرراف و عرردالت
بستگی دارد عدالت از جمله الزامات هر نوع مشارکت اجتماعی است هرچه اعضای گروه با سیستم اجتماعی ،ادراکی عادالنه
از رفتار سیستم داشته باشند ،اهمیت وجود تعهد بیشتری برای مشارکت و توسعه آن را نشرران میدهررد (جیانررگ و همکرراران،
 )2011برخورداری از کارکنانی متعهد ،آگاه و وفادار از ضرورتهای مهم و اساسری در سررازمان محسرروب شررده و مهمترررین
عامل موفقیت سازمان است اولویت اصلی هر شرکتی باید جلب و حفظ کارکنان متعهد و شایسته باشد ناکامی در تحقق این
امر به معنای ازدستدادن کارایی ،عدا رشد و ازدستدادن کسبوکار است (فالفورد )75: 2005 ،موفقیرت در دنیرای رقررابتی
متعلق به شرکتهایی است که کارکنان متعهد و وفادار را بزرگترین سرمایه خررود بداننررد (نعمررت الهرری )1399 ،بسریاری از
صاحبنظران معتقدند که منابع انسانی تنها مزیت رقابتی است کره سازمانها باید با اقدامات مناسررب و درسررت ،ایرن نیرروی
بالقوه را به نیروی بالفعل تبدیل کرده و آنان را در جهت سازمان هدایت کنند سازمانهای فاقد منابع انسانی هرگز نمیتواننررد
به اهداف خود دست یابند به بیانی دیگر منابع انسانی برای حفظ رقابت در بازار نقش کلیدی ایفا میکنند (دادنیا)1388 ،
عدالت سازمانی
عدالت سازمانی (گرینبرگ )2004 ،ادراک کارکنان از انصاف تخصیص منابع در سازمان تعریف شده است واژه عدالت هم
معنی واژه انصاف است که به اقدامات و تصمیمگیریهایی تلقی میشود که مبنای اخالقی ،مذهبی و قانونی دارنررد عررردالت
در سازمان به معنای پاداشهای نقدی و غیرنقدی مانند پرداخت منصفانه و انگیزش ،شرررایط مسرراوی برررای پیشرررفت و نیرز
رویههای منصفانه برای ارتقای عملکرد است؛ در نتیجه مفهوا عدالت سازمانی به کارکنان مربو میشود ازآنجا کرره کارمنررد
از مدیر خود دستورات را دریافت میکند و نسبت به آن واکنش نشان میدهد ،ادراک وی از این تصمیمات ،سرررآغاز احسرراس
انصاف یا بیانصافی است و این بسیار مهم است؛ به سبب اینکه این طرز تلقری مبنررای رفتررار فرررد میشررود (یران و یوسررف،
)2016
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انواع عدالت سازمانی
عدالت توزیعی
طبق نظر آدامز برابری زمانی حاصررل میشررود کرره کارکنرران احسرراس کننررد کرره نسرربتهای ورودیهررا (تالشهررا) برره
خروجیهایشان (پاداشها) با همین نسبتها در همکارانشان برابررر باشررد (الووینررو )2004 ،کارکنررانی کرره احسرراس نررابرابری
میکنند با واکنشهای منفی از جمله امتناع از تالش ،دزدی از کارفرما (محل کار) و رفتارهای ضعیف شررهروندی سررازمانی و
در شکل حاد آن استعفا از کار به این نابرابری پاسخ میدهند (گرینبرگ )2004 ،به لحاظ تاریخی تئرروری برابررری بررر عرردالت
درک شده از مقدار پاداشهای توزیع شده بین افراد متمرکز است (رابینز )2001 ،این نوع عدالت کاربردهای زیادی در محیط
سازمانی داشته است و محققان رابطه این عدالت را با متغیرهای زیادی همچون کیفیت و کمیت کار بررسی کردهاند بررهخاطر
تمرکز این عدالت بر پیامدها ،پیشبینی شده است که این شکل از عدالت عمدتاً مرتبط بررا واکنشهررای شررناختی ،عرراطفی و
رفتاری باشد؛ بنابراین زمانی که یک پیامد خررا  ،ناعادالنرره درک میشررود ایرن بیعرردالتی بایرد احساسررات شررخص مثررل
(عصبانیت ،رضایت خاطر ،احساس غرور یا گناه (شناختها (مثالً به طور شناختی تحریف ورودیهررا و خروجیهررای خررود یرا
دیگران) و نهایتاً رفتارش (مثل عملکرد یا ترک شغل) را تحتتأثیر قرار دهد (چاراش و اسپکتور)2001 ،
عدالت رویهای
باتوجهبه تغییر تحقیقات در روانشناسی اجتماعی ،مطالعه عدالت در سازمانها نیرز از تأکیرد صرررف بررر نتررایج تخصریص
پاداش (عدالت توزیعی) به تأکید بر فرایندهایی که این تخصیص را موجب میشوند (عدالت رویهای) ،تغییرر کرررد (گرینبرررگ،
 )2004عدالت رویهای یعنی عدالت درک شده از فرایندی که برای تعیین توزیع پاداشها استفاده میشررود بررا افررزایش درک
عدالت رویهای ،کارکنان با دید مثبت به مافوقهررا و سازمانشرران مینگرنررد حتری اگررر آنهررا از پرداختهررا ،ترفیعررات و دیگررر
پیامدهای شخصی اظهار نارضایتی کنند (رابینز ) 2001،مطالعات نشان میدهد که عدالت رویهای بررا واکنشهررای شررناختی،
احساسی و رفتاری کارکنان نسبت به سازمان (مثل تعهد سازمانی) مرتبط است ازاینرو زمانی یک فرایند منجررر برره پیامرردی
خا

میشود که ناعادالنه درک شده باشد (چاراش و اسپکتور)2001 ،
عدالت مراودهای
نوع سوا از عدالت در سازمانها ،عدالت تعاملی نامیده میشود عدالت تعاملی شامل روشری اسررت کرره عرردالت سررازمانی

توسط سرپرستان به زیردستان منتقل میشود (اسکاندورا )1999 ،این نوع عدالت مرتبط با جنبههای فرایند ارتباطات (همچون
ادب ،صداقت و احتراا) بین فرستنده و گیرنده عدالت است بهخاطر اینکه عدالت تعاملی توسط رفتار مدیریت تعیین میشررود،
این نوع عدالت مرتبط با واکنشهای شناختی ،احساسی و رفتاری نسبت به مدیریت یا بهعبارتدیگر سرپرست است؛ بنررابراین
زمانی که کارمندی احساس بیعدالتی تعاملی میکند بهاحتمال زیاد این کارمند به سرپرستش بهجای سازمان واکررنش منفری
نشان میدهد ازاینرو پیشبینی میشود که در کل کارمند بهجای سررازمان از سرپرسررت مسررتقیمش ناراضری باشررد و تعهررد
کمتری نسبت به سرپرست خود تا سازمان در خود احساس کند همچنین نگرشهای منفی وی عمدتاً نسرربت برره سرپرسررت
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است و قسمت کمی از این نگرشهای منفی به سازمان برمیگردد (چاراش و اسپکتور )2001 ،به نظر مورمن عدالت توزیعی،
رویهای و مراودهای بههموابسته بوده و هرکداا جنبههای متمایزی از عدالت سازمانی هستند برره نظررر وی عرردالت سررازمانی
بهعنوان عدالت توزیعی ،رویهای و تعاملی تعریف میشود (اسکاندورا ،)1999 ،دومین متغیر مورد بررسی در این پژوهش تعهررد
سازمانی است تعهد سازمانی بیانکننده وابستگی روانشناختی به سازمان محل استخداا است تعهد سازمانی رفتارهای افررراد
را تحتتأثیر قرار میدهد تعهد بیانگر احساس هویت و وابستگی فرد به سازمان است هیچ سازمانی نمیتواند برردون تعهررد و
تالش کارکنان موفق باشد کارکنانی که دارای تعهد و پایبندی هستند نظم بیشتری در کار خررود دارنررد و مرردت بیشررتری در
سازمان میمانند و کار میکنند مدیران باید تعهد و پایداری خود و کارکنان به سازمان را حفظ کرده و پرررورش دهنررد تعهررد
سازمانی یک نگرش مهم شغلی و سازمانی است که در طول سالهای گذشته موردعالقه بسیاری از محققان رشتههای رفتررار
سازمانی و روانشناسی خصوصاً روانشناسی اجتماعی بوده است تأثیر مثبت تعهد سازمانی بر عملکرد سررازمانها در بسریاری
از تحقیقات مورد تأیید قرار گرفته است افرادی که دارای تعهد کمتری هستند خروج از کار و غیبت در آنها بیشتر است
تعهد سازمانی
تعهد سازمانی یک نگرش مهم شغلی و سازمانی است که در طررول سررالهای گذشررته موردعالقرره بسریاری از محققرران
رشتههای رفتار سازمانی و روانشناسی خصوصاً روانشناسی اجتماعی بوده اسررت ایرن نگرررش در طررول سرره دهرره گذشررته
دستخوش تغییراتی شده است که شاید عمدهترین تغییر در این قلمرو مربو به نگرش چندبعدی به ایرن مفهرروا تررا نگرررش
یکبعدی به آن بوده است (نعمت الهی )1399 ،همچنین باتوجهبه تحوالت اخیر در حیطه کسبوکار از جمله کوچکسازیها
و ادغااهای شرکتها در یکدیگر عدهای از صاحبنظران را بر آن داشته تررا اظهررار کننررد کرره اثررر تعهررد سررازمانی بررر دیگررر
متغیرهای مهم در حوزه مدیریت از جمله ترک شغل ،غیبت و عملکرد کاهشیافته است و به همین جهت بررسی آن بیمررورد
است اما عدهای دیگر از محققان این دیدگاه را نپذیرفته و معتقدند که تعهد سازمانی اهمیت خود را از دست نداده و همچنان
میتواند مررورد تحقیرق قرررار گیررد ازآنجاکرره طبررق تحقیقررات صررورتگرفته رفتررار کارکنرران در سررازمان میتوانررد متررأثر از
نگرشهایشان باشد ،ازاینرو ،آگاهی از آنها برای مدیران سازمانها ضروری به نظر میرسد (امررامی )1390 ،سررابقه پررژوهش
درباره تعهد سازمانی ،به دهه  1960و تعریف بکر برمیگردد (بکر )1960،تعهد را گرایش به تررداوا خرردمت در یرک سررازمان
بهخاطر ادراک هزینههای تغییر و عدا ثبات (ترک سازمان) میداند در طول این دهه و دهه بعد ،تعریفهای مختلفی از تعهد
سازمانی ارائه شد ،اما پس از انتشار مقاله پورتر ،استیرز ،مودی و بولیان در سال  1974کرره برره ارائرره تعریفری جررامع از تعهررد
سازمانی پرداختند و به دنبال آن در سال  1979که مودی ،استیرز و پورتر سنجهای برای اندازهگیری تعهد سازمانی طراحری و
معرفی کردند ،توجه به این مفهوا شدت گرفت (پورتر و همکارانش )1974 ،تعهد سازمانی را پررذیرش ارزشهررای سررازمان و
درگیرشدن در سازمان تعریف کردهاند از نظر آنها تعهد سازمانی به لحاظ مفهومی ،دارای سه مشخصه است :
-1پذیرش عمیق اهداف و ارزشهای سازمان  -2تمایل به تالش زیاد برای موفقیت سازمان
-3تمایل قوی به باقیماندن بهعنوان عضو سازمان (سلطانی)1395 ،
تعهد سازمانی وضعیت روحی و روانی چندبعدی است که رابطه فرد با سازمان را مشخص میکند هال و همکاران ،تعهررد
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را فرایندی میدانند که از طریق آن ،اهداف سازمانی و عضو سازمانی تا حدود زیادی در هم ادغرراا میشرروند کررانتر ،تعهررد را
بهعنوان تمایل افراد به در اختیار گذاشتن انرژی و وفاداری خویش بهنظاا اجتماعی ،تعریف میکند (سلطانی)1395 ،
ابعاد تعهد سازمانی
کاملترین تحقیق درباره تعهد سازمانی و ابعاد آن ،توسط آلررن و مری یرر صررورتگرفته اسررت مری یرر و همکررارانش از
پیشگامان رویکرد چندبعدی هستند؛ بعد عاطفی ،بعد مستمر بعد هنجاری ،سه بعررد تعهررد سررازمانی اسررت کرره مرردل آنهررا را
تشکیل میدهد( :اطهر وقا

و همکاران)2014 ،

تعهد عاطفی :آلن و میر تعهد عاطفی را بهعنوان وابستگی عاطفی فرد برره سررازمان و تعیررین هویرت شرردن از طریرق آن
میدانند اگر تعهد سازمان را از این طریق تعریف کنیم تعهد عاطفی شامل سه جنبه میشود:
صورتی از وابستگی عاطفی به سازمان ،تمایل فرد برای تعیین هویت شدن از طریق سازمان ،میرل برره ادامرره فعالیرت در
سازمان (فرهمند و کسرایی )1396 ،تعهد مستمر مربو به تمایل به باقیماندن فرررد در سررازمان بررهخاطر هزینررههای ترررک
سازمان یا پاداشهای ناشی از ماندن در سازمان میشود و سرانجاا اینکرره تعهررد هنجرراری احسرراس تکلیرف برره باقیمانرردن
بهعنوان یک عضو سازمان را منعکس میکند (وانهاال و همکاران )2016 ،تعهد مستمر بر مبنررای تئرروری سرررمایهگذاریهای
بکر قرار دارد این تئوری برایناساس است که باگذشت زمان ،فرد سرمایهای را در سازمان انباشته میکند که هر چرره سررابقه
فرد در سازمان بیشتر میشود ،این سرمایه نیز انباشتهتر شده ،ازدستدادن آن برای فرد ،هزینه آور میگردد مییر و همکاران،
تعهد مستمر را صورتی از دلبستگی روانی فرد به سازمان دانسته که از ادراک کارمند از چیزهایی که در صورت ترک سررازمان
از دست میدهد ،ناشی میشود در واقع میتوان گفت که تعهد مستمر شامل آگاهی فرد از هزینررههای ترررک سررازمان اسررت
(کاظمی و درخشند)1393 ،
تعهد هنجاری
تعهد هنجاری نشاندهنده یک نوع احساس تکلیف برای ادامه همکاری با سازمان است؛ افرادی که دارای سطح باالیی از
تعهد هنجاری هستند ،احساس میکنند که مجبورند در سازمان فعلی باقی بمانند رندال و کوته برره تعهررد هنجرراری از منظررر
نوعی تکلیف اخالقی نگریستهاند که فرد در قبال سرمایهگذاریهایی که سازمان روی او انجاا داده اسررت ،در خررود احسرراس
تکلیف میکند (کاظمی و درخشند)1393 ،
تعهد عاطفی ،مستمر و هنجاری امروزه بهعنوان ابعاد (اجزا ) قابلت شررخیص تعهررد نگرشری بررسری میشرروند تررا اینکرره
بهعنوان انواع تعهد مدنظر قرار گیرند پس به نظر میرسد که ماهیت ارتبا فرد با سازمان در هر یک از اجزا سررهگانه تعهررد
(عاطفی ،مستمر و هنجاری) متفاوت میباشد کارکنان با تعهد عاطفی قوی به این خاطر بررا سررازمان میماننررد چررون برره آن
تمایل دارند ،افرادی که تعهد مستمر قوی دارند بهخاطر نیاز خود در سازمان میمانند و آنانی که تعهد هنجاری قوی دارند برره
این دلیل در سازمان میمانند ،چونکه احساس میکنند باید بمانند و در واقع احساس مسئولیت ،دین و تکلیرف برره مانرردن در
سازمان میکنند (فرهمند و کسرایی)1396 ،
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اهمیت تعهد سازمانی
نگرش کلی تعهد سازمانی ،عامل مهمی برررای درک و فهررم رفتررار سررازمانی و پیشبینیکننررده خرروبی برررای تمایرل برره
باقیماندن در شغل آورده شده است تعهد و پایبندی مانند رضایت ،دو طرز تلقی نزدیک به هم هستند که بر رفتارهای مهمی
مانند جابهجایی و غیبت اثر میگذارند مدیران باید تعهد و پایبندی کارکنان را به سازمان حفظ کننررد و برررای ایرن امررر بایرد
بتوانند با استفاده از مشارکت کارکنان در تصمیمگیری و فراهمکردن سطح قابل قبولی از امنیت شررغلی برررای آنرران ،تعهررد و
پایبندی را بیشتر کنند یکی از عوامل مؤثر بر تعهد سازمانی ،فرایند اجتماعی کردن است این فرایند دارای سه مرحله اسررت:
(عزیزی)1390 ،
 -1مرحله قبل از ورود به سازمان
در انتظار ورود و شروع به خدمت ،تصوری از کار در ذهن فرد نقش میبندد و با امید او توقعاتی که از سازمان دارد خررود
را برای کار آماده میسازد قبل از ورود به سازمان ،فرد در دنیای دیگری بوده و تحصیالت و تجربیات قبلی او تا حدود زیادی
بینش ،نگرش ،اخالق و رفتارش را تحتتأثیر قرارداده است و در نتیجه باارزشها و انتظارات و تصورات خاصری وارد سررازمان
میشود .
 -2مرحله رویارویی با سازمان
در این مرحله فرد تازه استخداا شده متوجه واقعیات سازمان میشود بعد از احراز شغل و ورود برره سررازمان ،فرررد ممکررن
است با این واقعیت مواجه شود که میان تصور و انتظار او از شغل و سازمان و واقعیات تفاوت هایی وجود دارد
 -3مرحله تحول و دگرگونی
اگر افراد شناخت درستی از سازمان داشته باشند ،هنجار و نظاا ارزش سازمان را میپذیرند ،بینش ،نگرش و رفتار خررود را
مطابق با آن تغییر میدهند ،جایگاه کاری و اجتماعی صحیح خود را درمییابند ،ولی اگر این فرایند بررا شکسررت مواجرره شررده
باشد  ،نتیجه ،جابجایی زیاد و در نهایت خروج فرد از سازمان بهصورت استعفا یا اخراج خواهد بود
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شکل 1مراحل تعهد سازمانی (امامی)1396 ،
پیشینه تجربی پژوهش
در این بخش تعدادی از مهمترین پژوهشهای انجاا شده که در حوزه عدالت سازمانی و تعهد افراد است معرفی میشوند
و در پایان نوآوری پژوهش حاضر نسبت به پژوهشهای گذشته و هدف اصلی پژوهش تشریح میشود
جدول  1پیشینه پژوهش
محقررررررق
(سال)
امیر کافی و
عبررررررردیپور
()1395

موضوع
بررسی رابطه

جامعه آمرراری و
نمونه
نمونرره تحقیررق

روش گرررررردآوری و
تحلیل داده
روش پررررررررژوهش

یافتههای تحقیق
برای تبیین تعهد سازمانی معلمان و

عدالت سازمانی و تعهررد برابررر بررا  328نفررر توصیفی و از نوع پیمایشی کسب شناخت عمیق از رابطرره آنرران بررا
سازمانی:

اسررت کرره بررا روش مررررری  -باشررررررد و از سررازمان آمرروزشوپرورش عررالوه بررر

با تأکید بر نقش میانجی نمونرررررررررهگیری پرسشنامه استفاده شده و بررسی رابطه مبادله اجتمرراعی و هنجررار
متغیرهررررای هویررررت طبقهبندی انتخرراب جهرررت تجزیرررهوتحلیل بدهوبستان ،توجه به هویررت اجتمرراعی و
اجتماعی و اعتماد سازمانی

شدهاند

آمرراری نیررز از نراافررزار همذاتپنررداری سررازمانی یررا احسرراس
 Spssاسررتفاده گردیررده یگانگی و تعلررق برره سررازمان ضررروری
است

است
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تمغررررررره

عدالت سازمانی و تعهررد

()2020

ایررن کرررار برررا

نتیجهگیری حاکی از آن اسررت کرره

رگرسیون خطی نشان

سررازمانی معلمرران مرردارس اسرررتفاده از نمونررره میدهرررد کررره عررردالت درنظرگررررفتن عررردالت در شر ریوههای
متوسطه دولتی در کامرون

تصادفی

توزیعی ،عدالت رویررهای و

 ،HRMسطح تعهررد کرراری معلمرران

 426معلم انجاا عررردالت تعامرررل ترررأثیر مدارس متوسطه دولتی کامرون را بهبود
شد

قابرررلتوجهی در تعهرررد میبخشد
معلمان به کار دارند

لی ()2020

پیوند دادن عدالت

برای تکمیل

برای آزمون فرضیهها

سازمانی به تعهد عاطفی:

اقررررردامات 426

از مدلسازی معررادالت سازمانی و تأثیر مثبت تعهررد سررازمانی را

نقررش پشررتیبانی نرراظر معلررم از  5دانشررگاه ساختاری استفاده شد
ادراک

چررین نمونررهبرداری

درک معلمرران دانشررگاه از عرردالت
پیشبینی میکند عالوه بر این ،تا حدی
واسطه بین روابط روانشناختی و فشار
خون در بین معلمان دانشگاه بود

شررررده در محیطهررررای شد
آموزش عالی چینی
نقررش واسررطهای تعهررد

جهررررانزب و

موهنتی ( )2019سازمانی بین عدالت سازمانی
و

دادهها از

کارمندان شرراغل از روش نمونهگیری
در شعب بانکی

رفتار شهروندی سازمانی

حجم نمونه با اسررتفاده

نتررایج حرراکی از رابطرره نرراچیز بررین
عدالت سازمانی و رفتار شهروندی بود ،اما

طبقهای بررسی شده و رابطه عدالت سررازمانی و تعهررد سررازمانی

واقع در پنج شهر برررای آزمررون فرضرریهها از معنیدار بود همچنین از این تحلیل
جمعآوری شد

روش مدلسازی

مشخص شده است که تعهد

معادالت ساختاری
چگینرررری و

تعهد سررازمانی ،رضررایت

همکاران ( )2019شغلی ،عدالت

ایرررن مطالعررره
مقطعرررری روی 401

دادهها با استفاده از

مرردیران بیمارسررتان میتواننررد بررا

پرسشنامه جمررعآوری بهکارگیری راهکارهایی در جهررت ارتقررا

پرسررتار انجرراا شررده شده است

عدالت سازمانی،عملکرد و نعهد پزستاران

است

نسبت برره شررغل و مراجعرران را افررزایش
دهند

طبق تحقیقاتی که امروز انجاا شده است ،سازمانها بهسرروی عرردالت در حررال حرکررت هسررتند و سررعی میکننررد کرره از
بیعدالتی دور شود مدیران و کارکنان یک سازمان با تصمیم و عملکردشان در تحقق این امر تالش میکننررد عرردالتگرایی
یک قانون نانوشته در سازمانهاست اگر در سازمانی بیعدالتی از طریق مدیران به کارکنان تحمیل شررود ،عملکرررد آنرران در
جهت مسیری خواهد رفت که اثر تغییر تحمیل شده را جبران کند در سازمانها نیز اگر بیعدالتی وارد شود کارکنان به جهت
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و سمتوسویی حرکت میکنند که اثر بیعدالتی تحمیل شده را خنثی کنند اگر بیعدالتی تحمیل شده بهاندازهای باشد که بررا
روشهای ذکر شده تعدیل نشود موضوع به شکل فاجعهای عنرروان شررده و دیگررر کارکنرران سررازمان تعهرردی از خررود نشرران
نمیدهند و کمکم به خروج از سازمان روی میآورند اگر کارکنان در سازمان احساس کننررد کرره بیعرردالتی تحمیررل شررده از
سوی مدیر به آنان بهخاطر اطالعات غلط و مغرضانه سایر همکاران میباشد این موضوع بهتدریج منجر به تررنش و دلخرروری
میان کارکنان خواهد انجامید این میزان از کدورت بسته به نقشی که کارمند در دادن اطالعات غلط و مغرضانه به مدیر ایفررا
میکند ممکن است کموزیاد شود اگر میزان اهمیت مدیران به این اطالعات بیشتر باشد به همان میزان تعهررد کارکنرران برره
مدیر کاسته خواهد شد و اگر کم باشد تعهد بیشتر میگردد بهاینترتیب میتوان گفت که میزان وابستگی مدیر برره اطالعررات
دروغین رابطه عکس با میزان تعهد کارکنان به مدیر و سازمان دارد کارکنان به جهت بیعدالتی که در سازمان وجررود دارد از
حجم فعالیتهای محوله شده به خود کاسته و بیعدالتی را به سمت عدالت سوق میدهند باتوجهبه اینکه کاسررتن از کیفیررت
نامحسوستر است کارکنان در اولویت اول از کیفیت و در مرحله بعد از کمیت میکاهند اگر عامل بیعدالتی در سازمان مدیر
باشد ،کاهش تعهد به مدیر و بیاعتمادی نسبت به مدیر در اذهان کارکنان مجسم خواهد شررد و بررا ادامرره ایررن رونررد ،دیگررر
کارکنان اعتمادی به مدیر نخواهند داشت و تعهد و نگرش خود به مدیر را تغییر خواهند داد واضح است کرره اگررر بیعرردالتی
بهخاطر سازمان باشد (عدالت رویهای) کارکنان تعهد خود را از دست خواهند داد میتوان گفت که بیعدالتی ناشی از مرردیران
بهتدریج به بیاعتمادی و کاهش تعهد نسبت به مدیر و اگر ناشی از سازمان باشد به بیاعتمادی و کاهش تعهررد برره سررازمان
میانجامد در این صورت ،اگر هر یک از سازمان و یا مدیر در جهت رفع بیعدالتی قرردا بررردارد بررا وجررود بیعرردالتی ،تعهررد
کارکنان و کارمندان به آن بیشتر خواهد شد کاهش تعهدات گاهی منجر برره افررزایش تعررارا در سررازمان میشررود اگررر در
سازمان عدالت بهخوبی رعایت شود ،تعهد سازمانی بهعنوان یک متغیر وابسته بیانگر اهمیتی است که فرد را ملزا میکنررد در
سازمان با خیالت راحت بماند و با تعلق خاطر جهت تحقق بهترین نحو اهداف سازمان کار کند؛ یعنی تعهد سررازمانی بررا یررک
سری رفتارهای مولد همراه میباشد فردی که از تعهد سازمانی باالیی برخوردار باشد در سازمان باقی میماند ،اهداف سازمان
را میپذیرد و برای رسیدن به آن اهداف تالش زیاد و حتی ایثار و فداکاری از خود نشان میدهد کارکنان متعهررد در سررازمان
سوابق خدمتی بهتر و طوالنیتری و باکیفیتتری نسبت به کارکنان بیتعهررد دارنررد؛ کارکنررانی کرره برررای مرردت طرروالنی در
ال اعتمرراد و شایسررتگی
ال تعهد سازمانی قویتری دارند در مجموع آنها که سابقه بیشتری دارنررد احتمررا ً
سازمان ماندهاند معمو ً
ال تعهررد
بیشتری در شغلهایشان داشتهاند و رفتار و احساس مثبتی به سازمان نشان میدهند سطوح باالی سازمان نیز معمررو ً
سازمانی باالتری نسبت به افراد سطوح پایینتر دارند این موضوع بدان علت است کرره موقعیتهررای قرردرت برره افررراد اجرراره
میدهد بر تصمیمگیری سازمان تأثیر بگذارند و در مجموع آنها که سررطوح اختیررار برراالتری دارنررد آزادی بیشررتری دارنررد تررا
رفتارشان را روی شغل متمرکز کنند
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مدل مفهومی پژوهش

شکل  2مدل مفهومی پژوهش
روش پژوهش
در تحقیق حاضر جامعه آماری ،کارکنان شهرداری منطقه  5شهر تهران به دلیل دردسترسبودن انتخاب شدهاند که تعررداد
آنها  1367نفر میباشند ازآنجاکه جمعآوری اطالعات از این جامعه آماری بزرگ ،از عهده این مطالعرره خررارج اسررت ،لررذا برره
نمونه آماری کوچکتری بسنده میشود در تحقیق حاضر حجم نمونه بر اساس جدول مورگان  300نفررر بهدسررتآمده اسررت
روش نمونهگیری این تحقیق تصادفی ساده میباشد قلمرو زمانی این پژوهش از تیر  1399الرری دی  1399برره مرردت  6مرراه
میباشد و قلمرو مکانی این پژوهش شهرداری منطقه  5تهران میباشد بهمنظور گردآوری اطالعات در خصو

مفاهیم پایه

و مبانی نظری ،گردآوری اطالعات به شیوه کتابخانهای صورت خواهد پذیرفت بدین منظور به مطالعه کتب ،مقاالت ،رسالهها
و سایر پایگاههای اطالعاتی پرداخته و مطالعات مربو به مبانی نظری از طریق مراجعه به اسناد مکتوب و غیرمکتوب صورت
خواهد گرفت و همچنین سوابق و مرور ادبیات تحقیق نیز به روش کتابخانهای و با استفاده از مقاالت علمی معتبر خارجی برره
دست خواهد آمد عالوه بر روش کتابخانهای در پژوهش حاضر از روش میدانی در زمینه جوانررب عملرری مرررتبط بررا موضرروع
استفاده خواهد شد پس از جمعآوری دادههای پرسشنامه ،پایایی با استفاده از آلفای کرونباخ و بررا اسررتفاده از تحلیررل عرراملی
تأییدی روایی پرسشنامه سنجیده خواهد شد پس از جمعآوری پرسشنامهها و امتیازدهی سؤاالت ،دادههررای آمرراری توسررط
نراافزار  SPSSمورد تجزیهوتحلیل قرار گرفته و نتایج بهصورت زیر بوده است
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جدول  2اطالعات جمعیت شناختی پاسخ دهندگان
متغیر جمعیت شناختی

سطوح

فراوانی

درصد فراوانی

جنسیت

مرد

195

65%

زن

105

35%

کمتر از  30سال

49

 31تا  40سال

108

 41تا  50سال

102

16%
36%
34%

باالتر از  50سال

41

سن

13%

ابزار جمع اوری داده و روایی و پایایی آن
در این پژوهش ،برای جمع آوری داده ها از دو پرسشنامه پاسخ بسته زیر استفاده شد 1 :پرسشنامه تعهد سررازمانی آلررن و
می یر ( :)1990مشتمل بر  24سؤال در سه بعد تعهد عاطفی ،مستمر و تعهد تکلیفی بوده و هر بعد آن حاوی  8سؤال است
 2پرسشنامه عدالت سازمانی تیهوف و مورمن ( :)1993مشتمل بر  19سؤال و سه بعد (عدالت توزیعی کا سرروال ،عرردالت
رویه ای  5سؤال و عدالت مراودهای تعاملی  9سؤال) می باشد با وجود استاندارد بودن پرسشنامه های تعهد سررازمانی آلررن و
میپر )1990( ،و عدالت سازمانی انبهوف و مورمن ( ،)1993به منظور تعیین روایی ،پرسشنامه ها در اختیار تعرردادی از خبرگرران
قرار داده شد و نظرهای اصالحی آنان اعمال گردید برای سنجش پایایی پرسشنامه ها ،یک مرحله پیش آزمون انجاا گرفررت
بدین
صورت ،نخست تعداد  30پرسشنامه در جامعه مورد نظر توزیع و جمع آوری ،و پس از وارد کررردن داده هررا برره نرررا افررزار
 spssضرایب آلفای کرونباخ این پرسشنامه عدالت سازمانی و پرسشنامه تعهد سازمانی به ترتیررب برابررر  0/865و  /807برره
دست آمد که نشان دهنده پایایی این پرسشنامه هاست
یافتههای پژوهش
توصیف آماری سازههای مدل در جدول  2میانگین و انحراف معیار سه بعد عدالت سازمانی و عملکرد آورده شررده اسررت
همانطور که در این جدول دیده میشود ،میانگین همه عوامل باالتر از  3میباشررد و عرردالت ترروزیعی بیشررترین میررانگین را
()4/14در بین سه بعد دیگر عدالت سازمانی داراست و پس از آن عدالت مراودهای با میانگین  3/81و در آخر عرردالت رویررهای
با میانگین  3/21کمترین میانگین را از میان این سه بعد به خود اختصا

داده است و نیررز متغیررر تعهررد دارای میررانگین 88

میباشد عالوه بر این عامل عدالت رویهای دارای بیشترین انحراف معیار ()0/81و سپس عدالت مراودهای ()0/71و در نهایت،
عدالت توزیعی با انحراف معیار  0/60بیشترین انحراف معیار را دارا میباشد .برای آزمون فرضیات تحقیق از روش رگرسرریون
چند متغیری استفاده شده است و تجزیهوتحلیل اطالعات نیز با استفاده از نراافزار  spssانجاا شده است اطالعات تفصرریلی
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مربو به هرکداا از فرضیات در زیر آورده شده است
بررسی ارتباط بین متغیرها
جدول  3میانگین و انحراف معیار میان متغیرها
عامل

میانگین

انحراف معیار

عدالت توزیعی

4/14

0/60

عدالت مراودهای

3/81

0/71

عدالت رویهای

3/21

0/81

تعهد سازمانی

88

8/28

عدالت توزیعی و تعهد کارکنان:
جدول ( )3خروجیهای  SpSSرا نشان میدهد باتوجهبه نتایج ،سطح معناداری ( )Sig =0/009از  0/05کم تررر اسررت
پس میتوان گفت :فرضیه تحقیق در خصو

تأثیر عدالت توزیعی بر میزان تعهد کارکنان مورد تأیید قرار میگیرررد ضررریب

 Betaنشان میدهد که میزان تأثیرگذاری عدالت توزیعی بر تعهد کارکنان  %35است که این بدین معنی میباشررد کرره %35
از تغییرات میزان تعهد مربو به بعد عدالت توزیعی میباشد
جدول  4خروجی رگرسیون عدالت توزیعی و تعهد کارکنان
ردیف

عدالت توزیعی

1

عدالت ترروزیعی

T
Statistic
2/652

Standard
Error
0/132

ضررریب مسرریر

sig

استاندارد
0/345

0/009

بر تعهد کارکنان
عدالت مراودهای و تعهد کارکنان:
جدول ()4خروجیهای رگرسیون را نشان میدهد نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون نشرران میدهررد کرره سررطح معنرراداری
((sig= 0/363از  0/05بیشتر است پس میتوان گفت :فرضیه تحقیق در خصو

تأثیر عدالت مراودهای بر تعهد کارکنرران

مورد تأیید قرار نمیگیرد و رد میشود ضریب  Betaنشان میدهد که میررزان تأثیرگررذاری عرردالت مررراودهای بررر عملکرررد
کارکنان  0/08درصد است این بدین معنی است که  0/08درصد از تغییرات میزان تعهررد مربررو برره بعررد عرردالت مررراودهای
میباشد.
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جدول  5خروجی رگرسیون عدالت مراودهای و تعهد کارکنان
ردیف
1

عررررررررردالت
T
Statistic
مراودهای
عررررررررردالت

0/913

Standard
Error
0/091

ضررریب مسرریر

sig

استاندارد
0/089

0/363

مراودهای
بررررر تعهررررد
کارکنان
عدالت رویهای و تعهد کارکنان:
جدول ( )5نشان میدهد که سطح معناداری تأثیر مؤلفه عدالت رویهای بر تعهد افررراد )(Sig = 0/008از  0/05کررم تررر
است پس میتوان گفت :فرضیه تحقیق در خصو

تأثیر عدالت رویهای بر تعهد کارکنان مورد تأیید قرار میگیرررد ضررریب

 Betaنشان میدهد که میزان تأثیرگذاری عدالت رویهای بر تعهد کارکنان  31درصد اسررت برردین معنری کرره  31درصررد از
تغییرات میزان تعهد مربو به بعد عدالت رویهای میباشد
جدول  6خروجی رگرسیون عدالت رویهای و تعهد
ردیف

عدالت رویهای

T
Statistic

1

عدالت رویررهای

2/22

Standard
Error
0/168

ضررریب مسرریر

sig

استاندارد
0/308

0/008

بر تعهد کارکنان
نتیجهگیری و پیشنهادات
قطعاً یکی از مهمترین عوامل برای پیشرفت و افزایش بهرهوری و رشد سازمانها ،عدالت است کرره در فرهنررگ سررازمان
ریشه دارد و چنانچه مدیران سازمانها به دنبال پیشرفت در سازمان هستند بایستی قادر باشند درک وجود عدالت یعنی رفتررار
مطابق قانون در سازمانشان را در کارکنان به وجود آورند تا میزان تعهد در سازمان افزایش یابد ازاینرو تحقیق حاضر باهدف
مطالعه بررسی تأثیر عدالت سررازمانی بررر تعهرد برروده اسررت پرسررشنامههای اسررتاندارد در تقسریم شررد و پررس از بازگشررت
پرسشنامهها جهت تحلیل وارد نراافزارهای آماری اس پی اس اس و پی ال اس شدند؛ پررس از تحلیرل یافتررهها نشرران داد
فرضیههای تحقیق مورد تأیید قرار گرفته اند در بخش اول یافتهها نشان داد عدالت سازمانی بر میزان تعهد مثبت افراد تررأثیر
مثبت و معنیداری دارد این بدین معناست که فرهنگ سازمانی حاکم بر فضای کلی سازمان یکی از تعیینکنندههای موفقیت
شغلی مدیران محسوب میگردد و دارای تأثیر مثبتی میباشد بدیهی است که یکری از مهمترررین عناصررر در تجزیررهوتحلیل
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مسائل و پدیدههای سازمانی ،عنصر عدالت است عدالت نقشی بسیار حیاتی در ساختار کلی هر جامعه و ابعاد مختلف آن و نیز
شخصیت افراد و رفتار آنها دارد سازمانها نیز از همین قاعده پیروی میکنند و بهعنوان یکی از ارکان مهم جوامع امروزی ،از
جنبههای متعددی تحت تاثیرعدالت قرار دارند (نیکمنش ،نعمت الهی ،چرانی )1400 ،اهمیتدادن به نقش عدالت و انواع آن
در مسائل سازمانی دستاوردهای بسیار مهمی را برای دانش مدیریت و سازمان خواهد داشت و موجبات سرررآمدی سررازمان را
فراهم میسازد شکلگیری انواع عدالت در هر سازمان تا حدی در گرو فرایندهای فرهنگی است که بهوسیله کنشگران متنوع
فرهنگی ایجاد میشود و در یککالا ،در مدیریت چیزی مستقل و آزاد از نقش عدالت و تأثیرات آن بر تعهرد نمیترروان پیردا
کرد عدالت سازمانی ،نوعی احساس هویت را به اعضای سازمان اعطا میکند عدالت باعا میشود کرره در افررراد ،تعهررداتی
فراتر از منافع و عالیق شخصی به وجود بیاید مدیران سازمانها میتوانند از طریق عدالت سازمانی ،سازمانی قوی ،بهوسریله
هنجارهای گروهی و مراقبتهای ناشی از آن ،اعمال و رفتار شغلی و اجتماعی کارکنان را کنترررل کننررد جررا افتررادن عناصررر
فرهنگ موجب پیشبرد اهداف و عملکرد و تعهد در بین کارکنان خواهد شد نتایج تحقیق حاضر در راسررتای نتررایج تحقیقرراتی
چون امیر کافی و عبدیپور (، )1395رشیدی و نظیفی فرد ( ،)1394زنگانه و کاظم ( ،)1394دهقانیان و همکرراران ( )1391و
لی ( ،)2020پیرینگ ( )2010همراستا میباشد
فرا اول :ادراک کارکنان از میزان رعایت عدالت توزیعی بر تعهد آنان تأثیر میگذارد
نتایج تحقیقات نشان میدهد که عدالت توزیعی ارتبا نزدیکی با تعهد کارکنان نرردارد بررسری کرره تیلررر و لینررد ()1988
دررابطهبا عدالت سازمانی انجاا دادهاند نشان میدهد که بین عدالت توزیعی و تعهد کارکنان رابطه نزدیکی وجود ندارد برردین
معنی که ادراکات کارکنان از ستادههای خود نسبت به همردیفان خود در سازمان بر تعهد آنها تأثیرگذار نمیباشد هررم چنرین
بررسیهای کیم و مامبورگن ( )1993نیز این گفته را تصدیق میکند این در حالی است کرره یافتررههای ایرن تحقیرق نشرران
میدهد که بین عدالت توزیعی و تعهد کارکنان شهرداری منطقه پنج استان تهران ارتبا قوی وجود دارد این دقیقاً بر خالف
نتایج تحقیقات مذکور میباشد این نتایج میتوانند علل متفاوتی داشته باشد یکی از دالیل آن تفاوت فرهنگری برین جامعرره
آماری ما و جامعه آماری محققان مذکور میباشد در جوامع توسعهیافته ،به علت ارضای نیازهای اولیه افراد (خوراک ،پوشاک،
مسکن ،نیازهای جنسی و ) ،بیشتر توجهها و تمایالت به سمت نیازهای ثانویه (نیاز به تعلق ،احتررراا ،رقابررت و ) میباشررد
این در حالی است که در جوامع توسعهنیافته ،نیازهای اولیه ارضا نشدهاند و بیشتر افراد به این نیازها توجه دارند برایناسرراس
چون در جامعه ما نیازهای اولیه افراد هنوز بهاندازه کافی ارضا نشده ،افراد به میزان دریافت حقوق و مزایرای خررود حساسریت
زیادی دارند ،به همین دلیل ادراک آنها از میزان رعایت عدالت توزیعی بر تعهد آنها تأثیرگذار برروده اسررت دلیرل دیگررر برررای
توجیه نتایج بهدستآمده از این بررسی میتواند این موضوع باشد که بیشتر تحقیقات انجاا شده در زمینه عدالت سررازمانی و
تعهد کارکنان در شرکتهای بزرگ و غیردولتی انجاا شدهاند ،درصورتیکه این تحقیق در یک سررازمان دولتری انجرراا شررده
است
فرا دوا :ادراک کارکنان از میزان رعایت عدالت مراودهای بر تعهد آنان تأثیر میگذارد طبق نظریه عرردالت مررراودهای،
افراد نسبت به کیفیت برخورد با آنها در روابط متقابل شخصی و هم چنین جنبه های ساختاری فراگرد تصررمیمگیری حسرراس
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اند و در نتیجه اگر آنان احساس کنند که سرپرست مستقیم آنان با آنها با بیعدالتی رفتار میکند ،ممکن است که نسرربت برره
این بیعدالتی واکنش منفی نشان دهند (رضاییان ،1384،

 )59به دلیل اینکه عدالت مراودهای بهوسیله رفتار بین شخصی

نمایندگان مدیریت تعیین میشود ،عدالت مراودهای با واکنشهای رفتاری و شناختی نسرربت برره ایرن نماینرردگان (سرپرسررت
مستقیم یا منبع عدالت) مرتبط است بنابراین زمانی که یک کارمند عرردا عرردالت مررراودهای را احسرراس میکنررد ،پیشبینری
میشود که او نسبت به رفتار سرپرست مستقیم خود واکنش منفی نشان دهد نه اینکه نسبت به سررازمان بررهعنوان یرک کررل
چنین واکنشی را نشان دهد و یا اینکه نسبت به نتایج خا

واکنش نشان دهد بنررابراین پیشبینری میشررود کرره کارمنررد از

سرپرست مستقیم خود ناراضی شود تا اینکه نسبت به سازمان بهعنوان یک کررل احسرراس نارضررایتی کنررد برره طررور مشررابه
پیشبینی میشود که کارمند نسبت به سرپرست مستقیم خود کم تر متعهد باشد تا اینکه این عدا تعهد را نسبت برره سررازمان
بهعنوان یک کل داشته باشد
از مطالبی که در باال به آن اشاره شد میتوان این استنبا را داشت که کارکنان زمررانی کرره ایرن بیعرردالتی را احسرراس
میکنند ،به علت اینکه سرپرست مستقیم خود را علت اصلی این بیعدالتی میدانند و باتوجهبه اینکه نتیجه عملکرد آنرران برره
طور مستقیم با کل سازمان مرتبط است ،پس به دنبال کاهش تالش و عملکرد و تعهد خررود (برررای تالفری رفتررار نامناسررب
سرپرست مستقیم خود) نمیباشند ،چون کلیت سازمان را مقصر نمیدانند نتایج این پژوهش با نتایج تحقیقات سایر محققرران
(تیلر و لیند1988 ،؛ بروکر و ویسنفلد1996 ،؛ کیم و مامبورگن )1993 ،در خارج از کشور مشابه است این بررسی بیان میکند
که ادراکات کارکنان از عدالت مراودهای چندان ارتباطی با تعهد کارکنان ندارد بدین معنی کرره ادراکررات کارکنرران از رعایرت
عدالت مراودهای نمیتواند باعا کاهش یا افزایش تعهد آنان باشد
فرا سوا :ادراک کارکنان از میزان رعایت عدالت رویهای بر تعهد آنان تأثیر میگذارد
محققان (ماسترسون و دیگران 2000،؛ کروپانزانو و پیرهر  )1999،با استفاده از تئوری مبادله اجتماعی ،عملکرررد کرراری را
هم با سطوح رهبری و هم با سطوح سازمانی مرتبط میدانند بنابراین عملکرد و تعهد کاری تررا انرردازه ای تحتتررأثیر روابررط
میان کارمند و سازمان (که با عدالت رویهای مرتبط است) و تا اندازه ای تحتتأثیر روابط میان کارکنان و سرپرسررت مسررتقیم
شان (که با عدالت مراودهای مرتبط است) میباشد برایناساس بسیاری از محققرران (تیلررر و لینررد 1988،؛ گرینبرررگ 1987،؛
بروکر و ویسن فلد 1996،؛ کیم و مامبورگن  )1993،بررسی هایی را در مورد تأثیر عدالت رویهای بر تعهد کارکنان انجاا دادند
و به این نتیجه رسیدند که ادراک کارکنان از میزان رعایت عدالت رویهای بر تعهد آنان تأثیر مثبت میگذارد بدین معنی کرره
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پژوهش درباره تأثیر عدالت رویهای بر تعهد کارکنان با تحقیقات (همان) همراستا میباشد یافتههای آنان نشان میدهررد کرره
بین عدالت رویهای و تعهد کارکنان رابطه قوی و مثبتی وجود دارد
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