فصلنامه رهبری و مديريت آموزشي
يواحدگرمسار
دانشگاه آزاد اسالم 
سال هفتم ،شماره  ،1بهار 92 31
صص 101-511

رابطه بین عدالت سازماني و رضایت شغلی با تعهد سازمانی
کارکنان دانشگاه آزاد اسالمی

مسلم صالحی ،1عباس قلتاش ،2مرضیه طهماسبی

3

چکیده

هدف از انجام این پژوهش توصیف رابطه بین عدالت سازماني و رضايت شغلي با تعهد سازماني در بين کارکنان

دانشگاه آزاد اسالمی واحد اقلید بوده است .روش پژوهش توصيفي از نوع همبستگي بوده است .جامعه آماری این

تحقیق را تمامی کارکنان دانشگاه آزاد اسالمی واحد اقلید تشکیل دادند که تعداد آنها برابر با  07نفر بود و حجم

نمونه بر اساس جدول مورگان  04نفر مي باشند که به روش تصادفی ساده انتخاب شده اند .جهت جمع آوري دادهها

از پرسشنامه عدالت سازمانی(مورمن) ،تعهد سازمانی(آلن و مایر) و رضایت شغلی(اسمیت ،کندال وهالین) بهره گرفته
شده است و براي تجزیه و تحليل دادهها از روشهای آماری ضریب همبستگی پیرسون ،رگرسیون چندگانه و تی

تک نمونهای استفاده شده است .تحلیل دادهها نشان داد که :بین عدالت سازمانی و تعهد سازمانی و همچنین رضایت

شغلی با تعهد سازمانی رابطه معنادار بوده است .مولفههای عدالت سازمانی با تعهد سازمانی دارای رابطهای معنیدار

هستند و از این مولفههای سه گانه ،تنها عدالت تعاملی قادر به پیش بینی تعهد سازمانی میباشد و از بین مولفههای

یدار هستند
رضایت شغلی ،رضایت از مافوق و رضایت از نحوه ارتقاء در دانشگاه با تعهد سازمانی دارای رابطهای معن 

یباشد.
و از بین مولفههای رضایت شغلی ،تنها رضایت از نحوه ارتقاء در دانشگاه قادر به پیش بینی تعهد سازمانی م 
یباشد.
همچنین میزان عدالت سازمانی و رضایت شغلی در حد متوسط و میزان تعهد سازمانی در حد زیاد م 

کلید واژهها :عدالت سازمانی ،رضایت شغلی ،تعهد سازمانی ،کارکنان ،دانشگاه
دریافت مقاله9311/8/10 :

پذیرش مقاله9312/1/02 :

 -1استادیار دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد مرودشت ،گروه علوم تربیتی ،مرودشت .ایران(نویسنده مسئول)

mlsalehi@yahoo.com
 -2استادیار دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد مرودشت ،گروه علوم تربیتی ،مرودشت .ایرانGholtash578@yahoo.com .
 -3دانشجوی دوره کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی ،واحد مرودشتmltahmasebi@yahoo.com .
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مقدمه

سازمان و سازمانیافتگی جزء جدا نشدنی زندگی ماست .ما قبل از تولد و در رحم مادر توسط

یگشاییم ،در سازمانهای
سازمانهایی مراقبت میشویم ،در یك سازمان پزش یك چشم به جهان م 
یشویم و همزمان با سازمانهای
یبینیم و به موقع در یك سازمان مشغول كار م 
متعدد آموزش م 

متعدد رابطه و سر كار داریم و نهایتًاًا در یك سازمان با مراسم خاص تشییع و تدفین صحنه نمایش

یكنیم .بنابراین افراد بیشتر عمرشان را در سازمانها یا در رابطه با سازمانها سپری
جهانی را ترك م 

یكنند و این موضوع نشان دهنده اهمیت جایگاه سازمانها در دنیای كنونی است(حسین زاده و
م 
ناصری.) 386 1،

نيروهاي انساني به عنوان مهمترين و با ارزشترين سرمايه سازمان ،عوامل متفكر و توانمندي

هستند كه مي توانند با استفاده بهينه از ساير منابع ،سازماني پويا و قدرتمند ايجاد نمايند .بديهي

است كارمند با انگيزه ميتواند به كمك قدرت اراده و تجربههاي با ارزشش همه چيز را به نفع

خود ،جامعه و محيط كاري تغ يي ر دهد(ادریس و اردلی.) 1382 ،

عدالت و اجراي آن كي ي از نيازهاي اساسي و فطري انسان است كه همواره در طول

تاريخ وجود آن بستري مناسب جهت توسعه جوامع انساني فراهم كرده است .نظريات مربوط به

عدالت به موازات گسترش و پيشرفت جامعه بشري تكامل يافته و دامنه آن از نظريات اديان و

فالسفه به تحقيقات تجربي كشيده شده است ،برخي از صاحب نظران نظريه برابري را نظريه

گسترش عدالت نام نهاده اند ،زيرا بر توزيع عادالنه در آمدها در ميان انسا نها براي دستيابي به

سطح بااليي از انگيزش تمركز دارد(یعقوبی و همکاران .) 1388 ،كاركنان حداقل با دو منبع در
مورد اجراي عدالت در سازمان يا نقض آن مواجه هستند ،واضحترين اين منابع سرپرست يا
مدير مستقيم فرد است ،اين سرپرست نسبت به زيردست اختيار تام دارد او مي تواند بر

پيامدهاي مهمي از قبيل افزايش پرداختها يا فرصتهاي ترفيع زيردست اثر بگذارد .منبع دومي كه

كاركنان ممكن است اين عدالت يا بي عدالتي را به آن منسوب كنند ،خود سازمان است ،اگر

چه اين منبع نامحسوس تر است ،ولي توجه به آن نيز مهم است(نعامی و شکرکن.) 385 1 ،

تحقيقات نشان داده است كه فرايندهاي عدالت نقش مهمي در سازمان ايفا مي كنند و

چگونگي برخورد با افراد در سازمانها ممكن است باورها ،احساسات ،نگر شها و رفتار كاركنان
را تحت تأثير قرار دهد .بنابراين درك اينكه چگونه افراد در مورد عدالت در سازمانشان

301

رابطه بین عدالت سازماني و رضایت شغلی /...صالحی و همکاران

قضاوت مي كنند و چطور آنها به عدالت يا بي عدالتي درك شده پاسخ مي دهند ،از مباحث
اساسي خصوصًاًا براي درك رفتار سازماني است(حسین زاده و ناصري.) 386 1،

تعهد سازماني رفتارهاي افراد را تحت تأثير قرار مي دهد ،تعهد بيانگر احساس هويت و

وابستگي فرد به سازمان است ،هيچ سازماني نمي تواند بدون تعهد و تالش كاركنان موفق

گردد ،كاركناني كه داراي تعهد و پايبندي هستند نظم بيشتري در كار خود دارند و مدت

بيشتري در سازمان مي مانند و كار مي كنند ،مديران بايد تعهد و پايداري خود و كاركنان به

سازمان را حفظ كرده و پرورش دهند .تعهد سازماني مانند مفاهيم ديگر رفتار سازماني به

شيوههاي متفاوت تعريف شده است ،البته معمولي ترين شيوه برخورد با تعهد سازماني آن است

كه تعهد سازماني را نوعي وابستگي عاطفي به سازمان در نظر مي گيرند و يا نوعي احساس
وفاداري به سازمان بيان شده است ،تعهد سازماني كي

نگرش مهم شغلي و سازماني است كه

در طول سالهاي گذشته موردعالقه بسياري از محققان رشتههاي رفتار سازماني و روانشناسي

خصوصًاًا روانشناسي اجتماعي بوده است ،تأثير مثبت تعهد سازماني بر عملكرد سازما نها در

بسياري از تحقيقات مورد تأ يي د قرار گرفته است .افرادي كه داراي تعهد كمتري هستند خروج

از كار در آنها بيشتر بوده و غيبت از كار نيز در آنها ديده مي شود(یعقوبی و همکاران.) 1388 ،

رابينز( )1 99 1رضايت شغلي را نگرش كلي فرد نسبت به شغلش تعريف م كي ند .امروزه در هر

كشوري صدها شغل و حرفه وجود دارد و افرادي به آنها اشتغال دارند و از طريق آنها زندگي خود

را اداره ميكنند آنچه همواره مورد توجه روانشناسان و انديشمندان علوم اجتماعي بوده رضايت

شغلي افراد و آثار اين رضايت در روحيه آنها و بازدهي كارشان مي باشد .در جامعه امروز فشارها

و تنشهاي رواني ناشي از محيط كاري و خانوادگي نقش بسياري در زندگي افراد ايفا مي كند.

معلمان و پرورش دهندگان آينده ساز هر كشوري اگر در محيط كاري خود احساس نا رضايتي و

بيعدالتي داشته باشند نمي توانند به خوبي به وظايف خويش عمل كنند .اگر معلمي به شغل خود

ياش شكوفا خواهد شد و هرگز دچار
عالقهمند باشد ،خالقيت و استعداد وي در زمينه كار 

خستگي و افسردگي نمي شود ،به عكس اگر معلمي از حرفه اش راضي نباشد هم خودش دچار
يشود و هم كارش بينتيجه خواهد بود و از اين رهگذر جامعه نيز دچار آسيب خواهد
افسردگي م 

يكند كه ميان شغل و شاغل بيشترين تناسب وجود داشته باشد ،پايه و
شد .از طرفي عدالت اقتضا م 

يگيرد ،اين وظايف بايد متناسب با
اساس سازمان وقايعي است كه به وسيله اعضاي آن انجام م 
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كي ديگر و داراي هماهنگي در جهت رسيدن به اهداف سازمان باشد (ایمانی .) 386 1،رضايت

يشود بهره وري فرد افزايش يابد ،فرد نسبت به سازمان متعهد شود ،سالمت فيز كي ي
شغلي باعث م 

و ذهني فرد تضمين شود ،روحيه فرد افزايش يابد ،از زندگي راضي باشد و مهارتهاي جديد شغلي

را به سرعت آموزش ببيند(مقیمی.) 385 1،

از آنچه ذكر شد معلوم گرديد كه عدالت سازماني ،تعهد سازماني و رضايت شغلي در مجموع

شها و آمار چنين
احساس مطبوع و خوشايندي هستند كه فرد مي تواند از آنها بهره گيرد .ازگزار 

بدست مي آيد كه در كشور ما مسأله عدالت سازماني ،تعهد سازماني ،شغل و رضايت شغلي و

جوانب ديگر وابسته به آنها به صورت كارشناسانه و حرفه اي كمتر مورد بررسي و تجزيه و تحليل

يها و گزارشات حاكي از اين واقعيت است كه درخصوص عدالت
قرار گرفته است .همين بررس 

سازماني ،تعهد سازماني و رضايت شغلي در قلمرو آموزش و پرورش به خصوص آموزش و
پرورش كودكان استثنايي هيچ مطالعه و تحقيق مدون و جامعي صورت نگرفته است و از آنجايي

كه نظام جمهوري اسالمي ايران به عنوان كي

نظام الهي – اسالمي نوپا و منحصر به فرد در جهان

مدعي است و نيز خواهان پياده كردن عدالت انساني – اجتماعي است ،ضروري است محققان،

معلمان و دانشجويان در اين زمينهها دست به تحقيق و پژوهش بزنند.

وارنر ) 2005 (1در پژوهشي به اين نتيجه دست يافت كه عدالت رويه اي بهترين پيشگو كننده

رضايت شغلي است و در اين ميان گرچه عدالت توزيعي نيز مؤثر است ول كي ن تأثير كمتري دارد.
تامپسون ) 2001 ( 2در تحقيقي رابطه بين عدالت و رضايت مشتري را سنجيده است در اين تحقيق

عدالت را از سه بعد عدالت توزيعي ،رويه اي وتعاملي مورد بررسي قرار داده است و به اين نتيجه

رسيده است كه عدالت توزيعي بهترين پيشگو كننده رضايت مي باشد .تار و همکاران(  ) 1993نیز
در پژوهشی به بررسی تعهد و رضایت در بین معلمان یک مدرسه پرداختند .یافتههای آنها نشان داد

که عقیده ،فکر و درک معلمان در رضایت شغلی و در تعهد آنان و نیز در سالمت سازمان تأثیر

دارد (به نقل از معتمد .) 1382 ،رابرت بارون و جرالد گرینبرگ ) 1990 ( 3معتقد بودند که افزایش
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یشود که افراد بیشتر تالش کنند و در نتیجه عملکرد بهتری ارائه دهند و
تعهد سازمانی باعث م 
نهایتا از رضایت شغلی باالتری هم برخوردار شوند(شهبازی و همکاران.) 36 : 1387 ،

يك ميل وايلز طي تحقيقات خود كه چهار سال به طول انجاميد ،عوامل زير را بيش از همه در

رضايت شغلي معلمان موثر مي داند –1:خاطر جمعي و آسايش در زندگي –2،رفتار عادالنه و

منصفانه –3 ،احساس عالقه و دلبستگي –4،شركت در تع يي ن خط مشي كار –5،شرايط مطلوب

كار –6 ،حمايت و ياري مديران از كاركنان –7،تقدير و تشكر از خدمات انجام شده –8،احساس

يهاي متفاوتي مورد تا يي د قرار
موفقيت و رشد .فرضيات تحقيق فوق همگي با ضريب همبستگ 
گرفتند(ايماني.) 386 1،

النجار( ) 996 1پژوهشی با موضوع رابطه بین رضایت شغلی و تعهد سازمانی در میان

کارمندان کشور امارات متحده عربی را بررسی کرده و به این نتیجه رسیده است که بین روابط

مدیران و همکاران ،حقوق و امتیازات شغلی با تعهد سازمانی رابطه معنا داری وجود دارد(نقل
از ایمانی.)8316 ،

گل پرور و نادی( ) 389 1در تحقیقی با عنوان "بررسی رابطه مولفههای عدالت سازمانی با تعهد

سازمانی در کارکنان شهرداری شهر شیراز" به این نتیجه رسیدند که عدالت سازمانی و سه مولفه

آن همبستگی مثبت و معناداری با هریک از حیطههای تعهد سازمانی یعنی تعهد سازمانی عاطفی،
هنجاری و مستمر داشتند.

يعقوبي و همکاران(  ) 1387در پژوهشي نشان دادند :بين عدالت سازماني و رضايت شغلي

كلي رابطه وجود دارد .عالوه بر آن ،عدالت تعاملي با ابعاد رضایت از قبیل مزايا ،پاداشها،
حقوق و دستمزد و سرپرستي رابطه معناداري دارد .عدالت توزيعي نيز با ابعاد سرپرستي ،شرايط

كاري و همكاران ،مزايا و پاداشها ،حقوق و دستمزد رابطه معناداري نشان مي دهد ،همچنين در

خصوص رابطه عدالت رويهاي ،اين نوع از عدالت با ابعاد شرايط كار و همكاران رابطه معناداري
دارد.

ایمانی( ) 386 1در پژوهش خود تحت عنوان بررسی رابطه بین عدالت سازمانی با رضایت شغلی

در بین معلمان ،به این نتیجه رسید که بین ابعاد عدالت با رضایت شغلی رابطه معنادار وجود دارد.

موضوع اين پژوهش از اين جهت مورد توجه قرار مي گيرد كه با سنجش ميزان عدالت

سازماني و تعهد سازماني و رضايت شغلي کارکنان در پي يافتن نتايج مفيد و ارزشمند و نيز در
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صدد يافتن عوامل مداخله گر در اين زمينهها بوده تا از آن طريق يك فيت كار و سطح دانشگاه را

ارتقاء بخشيده و با ارائه راهكارهاي صحيح در مورد نحوه برخورد مناسب با کارکنان باعث

افزايش راندمان و رضايت شغلي آنها گردد و از طرفي عدالت اقتضا مي كند كه كي

جانبه و همگاني براي افراد سازمان لحاظ شود تا هيچ كس در كي

رشد همه

حد نماند و زمينه شكوفايي

استعدادها فراهم شود و با كي نواختي و كسالت آوري شغل مبارزه شود .و نيز از آنجايي كه افزايش

عدالت و تعهد سازماني باعث افزايش كارايي ،عملكرد و رضايت كاركنان مي گردد ،اهمّيّيت آنها

به وضوح ديده مي شود و عملكرد كاركنان زماني سير صعودي پيدا مي كند كه عدالت و تعهد در
بين آنها هر روز بيشتر احساس گردد .در همین راستا ،سواالت پژوهش به شکل زیر مطرح شده

است:

 )1بين مولفههاي رضايت شغلي با تعهد سازماني چه رابطهای وجود دارد؟

 )2بين مولفههاي عدالت سازماني با تعهد سازمانی چه رابطهای وجود دارد؟

یتوانند تعهد سازماني را پیش بینی نمایند؟
 )3رضايت شغلي و عدالت سازماني تا چه اندازه م 

رو ش

تحقیق حاضر به لحاظ هدف از نوع تحقیقات کاربردی و به لحاظ روش گردآوری دادهها

تحقیق توصیفی (همبستگی) است .جامعه آماری پژوهش را کلیه کارکنان دانشگاه آزاد اسالمی

یدهند.حجم نمونه آماری بر طبق جدول مورگان  04نفر
واحد اقلید به تعداد  07نفر تشکیل م 

براورد گردید و از طریق روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شد .در این پژوهش برای

گردآوری دادهها از سه مقیاس رضایت شغلی ( اسمیت ،کندال وهالین) و تعهد سازمانی (آلن و

مایر ) 1990 ،و عدالت سازمانی ( مورمن ) 1 99 1 ،به شرح زیر استفاده شده است .1 .پرسشنامه

رضایت شغلی :اين پرسشنامه توسط اسميت كندال وهالين و بر اساس پنج مولفه (رضایت از
ماهیت کار ،مافوق ،همکاران ،نحوه ارتقاء در سازمان و رضایت از میزان حقوق و مزایا) طراحي
شده است .اين ابزار در ابتدا شامل  72سوال بود كه به علت تعداد زياد سواالت از كارآيي الزم
برخوردار نبود محققان در سال  1987در تحقيقي سعي در كاهش تعداد سواالت پرسشنامه نمودند

و تعداد سواالت را به  30سوال كاهش دادند در این پرسشنامه ،پاسخ دهنده پس از مطالعه هر گویه
نظر خود را در قالب یک طیف  5درجهای (کامال موافق  ،موافق  ،بی نظر ،مخالف ،کامال مخالف)

یکند.پایایی کل پرسشنامه رضایت شغلی برابر با  0/ 95گردیده که این مقدار پایایی از لحاظ
بیان م 
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آماری قابل قبول است .2 .پرسشنامه تعهد سازمانی :این پرسشنامه توسط آلن ومایر در سال

 1 99 1و بر اساس سه مولفه(تعهد هنجاری ،تعهد عاطفی وتعهد مستمر) و در قالب  18گویه طراحی

گردیده است در این پرسشنامه ،پاسخ دهنده پس از مطالعه هر گویه نظر خود را در قالب یک

یکند .ضریب پایایی
طیف  5درجهای (کامال موافق ،موافق ،بی نظر ،مخالف ،کامال مخالف) بیان م 

بدست آمده با استفاده از روش آلفای کرونباخ در پژوهش حاضر 0 / 85بوده است.3 .پرسشنامه

عدالت سازمانی :این پرسشنامه توسط مورمن در سال  1 99 1و بر اساس سه مولفه(عدالت
توریعی ،عدالت رویهای و عدالت تعاملی) و در قالب  02گویه طراحی گردیده است در این
پرسشنامه ،پاسخ دهنده پس از مطالعه هر گویه نظر خود را در قالب یک طیف  5درجهای (کامال

یکند .ضریب پایایی بدست آمده با استفاده
موافق  ،موافق  ،بی نظر ،مخالف ،کامال مخالف) بیان م 
از روش آلفای کرونباخ در پژوهش حاضر 0 / 96بوده است .برای تحلیل دادهها در سطح آمار
توصیفی از میانگین و انحراف معیار و در سطح آمار استنباطی از ضریب همبستگی پیرسون و

رگرسیون چندگانه استفاده شده است.

یافتهها

سوال اول  :وضعیت رضایت شغلی  ،تعهد سازمانی و عدالت سازمانی در بین کارکنان دانشگاه

یواحد اقلید چگونه است؟
آزاد اسالم 

جهت پاسخ به این سوال ابتدا میانگین افتراقی متغیر رضایت شغلی و تعهد سازمانی (جمع

نمرات تقسیم بر تعداد سواالت) به صورت جداگانه محاسبه گردید ،و سپس با میانگین طیف پنج

تایی لیکرت ( )3و استفاده از آزمون تی تک نمونهای این دو میانگین مقایسه شد که نتیجه آن در

جداول زیر آورده شده است.

جدول  .1میانگین،انحراف معیار متغیرهای تحقیق و نتایج آزمون  tبرای مقایسه آنها با میانگین نظری 3
متغیر

تعداد

میانگین

انحراف معیار

مقدار تی

درجه ازادی

سطح معناداری

رضایت شغلی

04

2/ 83

0/ 57

-1/ 55

39

0/ 13

تعهد سازمانی

04

3/ 46

0/ 59

4/ 29

39

0/ 01

عدالت سازمانی

04

2/ 79

0/ 89

-1/ 26

39

0/ 21

همان گونه كه مشاهده مي شود در متغیر رضایت شغلی ،مقدار تی برابر(  )-1/ 55گردیده اين

مقدار با درجه آزادی  39در سطح (  )0/ 13معنادار شده است و از آنجا كه سطح قابل قبول

معناداري كمتر یا مساوی (  )0/ 05مي باشد بنابراين نتيجه مي گيريم كه بین میانگین محاسبه شده
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(  )2/ 83و میانگین فرضی( )3تفاوت معنادار وجود ندارد ،به عبارتی سطح رضایت شغلی کارکنان

یباشد .در متغیر تعهد سازمانی ،مقدار تی برابر
دانشگاه آزاد اسالمی واحد اقلید در حد متوسط م 

(  )4/ 29گردیده اين مقدار با درجه آزادی  39در سطح (  )0/ 01معنادار شده است و از آنجا كه

سطح قابل قبول معناداري كمتر یا مساوی (  )0/ 05مي باشد بنابراين نتيجه مي گيريم كه بین میانگین

محاسبه شده (  )4/ 29و میانگین فرضی( )3تفاوت معنادار وجود دارد ،به عبارتی سطح تعهد

یباشد.
سازمانی کارکنان دانشگاه آزاد اسالمی واحد اقلید بیش از حد متوسط و در حد زیاد م 

عالوه براین مقدار تی در متغیر عدالت سازمانی برابر(  )-1/ 26گردیده اين مقدار با درجه آزادی

 39در سطح (  )0/ 21معنادار شده است و از آنجا كه سطح قابل قبول معناداري كمتر یا مساوی

(  )0/ 05مي باشد بنابراين نتيجه مي گيريم كه بین میانگین محاسبه شده (  )2/ 79و میانگین فرضی()3
تفاوت معنادار وجود ندارد ،به عبارتی سطح ادراک کارکنان از عدالت سازمانی دانشگاه آزاد

اسالمی واحد اقلید در حد متوسط میباشد.

سوال دوم  :آیا بين مولفههاي رضايت شغلي با تعهد سازماني رابطه وجود دارد؟
جدول  .2همبستگی بین مولفههاي رضايت شغلي با تعهد سازماني
تعهد سازمانی

مولفههای رضایت شغلی

ضریب همبستگی

ماهیت کار

0/ 22

همکاران

0/ 14

مافوق

نحوه ارتقاء

میزان حقوق و مزایا
رضایت شغلی

0/ 48

سطح معناداری
0/ 22

0/ 006
0/ 46

0/ 59

0/ 001

0/ 46

0/ 01

0/70

0/ 67

با توجه به جدول فوق میتوان متوجه شد که ضرایب همبستگی بین رضایت از مافوق و

رضایت از نحوه ارتقاء در دانشگاه با تعهد سازمانی در سطح (  )0/ 001 ، 0/ 006معنادار شده و چون

این مقادیر از (  )0/ 05کمتر است (  ،) p >0/ 05لذا بین این ابعاد و تعهد سازمانی رابطه مستقیم

معناداری وجود دارد ،از این رو فرض فوق تأیید میگردد بدین معنا که با افزایش سطح رضایت

کارکنان از مافوق خود و رضایت از نحوه ارتقاء در دانشگاه سطح تعهد سازمانی آنان نیز افزایش
ییابد.
م 

فرضیه دوم :بين مولفههاي عدالت سازماني با تعهد سازمانی رابطه وجود دارد.
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جدول  .3همبستگی بین مولفههاي عدالت سازماني با تعهد سازمانی
تعهد سازمانی

مولفههاي عدالت سازماني

ضریب همبستگی
عدالت توزیعی

سطح معناداری
0/40

0/ 37

0/ 43

عدالت رویهای
عدالت تعاملی

0/ 01

0/16

عدالت سازمانی

0/ 001

0/ 80

0/ 001

با توجه به جدول فوق میتوان متوجه شد که ضرایب همبستگی بین متغیرهای عدالت توزیعی،

عدالت رویهای و عدالت تعاملی با تعهد سازمانی در سطح ( )0/ 001 ، 0/ 01 ،0/40معنادار گردیده

و چون این مقادیر از ( )0/ 05کمتر است (  ،) p >0/ 05لذا بین مولفههاي سه گانه عدالت سازماني

با تعهد سازمانی رابطه مستقیم معناداری وجود دارد از این رو فرض فوق تأیید میگردد ،بدین معنا

که با افزایش میزان عدالت توزیعی ،عدالت رویهای و عدالت تعاملی در دانشگاه سطح تعهد
ییابد.
سازمانی کارکنان نیز افزایش م 

یتوانند تعهد سازماني را پیش بینی نمایند.
فرضیه سوم :رضايت شغلي و عدالت سازماني م 

جداول رضایت شغلی و عدالت سازمانی با هم تلفیق شود و فقط یک جدول منعکس شود

جدول .4تحلیل واریانس و مشخصههای آماری رگرسیون بین رضايت شغلي و عدالت سازماني با تعهدسازمانی
متغير پيش بين
عدالت سازمانی

بتا
0/ 56

T

›p

R

3/6

0/ 001

0/ 56

R²
0/ 31

F
12 / 97

DF
1،28

›P
0/ 001

همان گونه که مشاهده میشود مقدار  Fبرابر با (  ) 12 / 97گردیده که این مقدار با درجات

یتوان
آزادی (  ) 1،28در سطح (  )0/ 001معنادار شده و چون اين مقدار از (  )0/ 05كمتر است لذا م 
نتیجه گرفت که بین متغیرها رابطه خطی وجود دارد و حداقل یکی از متغیرهای پیش بین توانایی

یشود که تنها عدالت سازمانی توانایی پیش
پیش بینی تعهد سازمانی را دارند و از طرفی مشاهده م 
بینی تعهد سازمانی را دارد .همچنین میزان ضریب تعیین برابر با  0/ 31گردیده ،بدین معنا که 31

درصد تغییرات تعهد سازمانی به عدالت سازمانی بر میگردد و میزان بتای عدالت سازمانی برابر با
 0/ 56است.

یتوانند تعهد سازماني را پیش بینی نمایند؟
سوال پنجم  :مولفههای رضايت شغلي تا چه اندازه م 

جهت پاسخ به این سوال از رگرسیون چندگانه به شیوه گام به گام استفاده گردید که

همبستگی این متغیرها در فرض اول مورد بررسی قرار گرفت و سپس به منظور تعیین میزان

پیشبینی متغیرمالک (تعهد سازمانی) توسط متغیرهای پیش بین(مولفههای رضايت شغلي) از
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تحلیل واریانس ،ضریب تعیین و ضرایب بتا استفاده گردیده است که نتیجه آن در جدول زیر آمده
است.

جدول .5تحلیل واریانس و مشخصههای آماری رگرسیون بین مولفههای رضایت شغلی و تعهد سازمانی
بتا

متغيرهاي پيش بين
رضایت از نحوه ارتقاء در سازمان

0/ 59

T

›p

R

3/ 92

0/ 001

0/ 59

R²
0/ 35

DF

F
51/ 42

1،28

›P
0/ 001

همان گونه که مشاهده میشود مقدار  Fبرابر با (  )51/ 42گردیده که این مقدار با درجات

یتوان
آزادی (  ) 1،28در سطح (  )0/ 001معنادار شده و چون اين مقدار از (  )0/ 05كمتر است لذا م 

نتیجه گرفت که بین متغیرها رابطه خطی وجود دارد و حداقل یکی از متغیرهای پیش بین توانایی

یشود که تنها بعد رضایت از نحوه ارتقاء در
پیش بینی تعهد سازمانی را دارند و از طرفی مشاهده م 

سازمان ،توانایی پیش بینی تعهد سازمانی را دارد .همچنین میزان ضریب تعیین برابر با 0/ 35

گردیده ،بدین معنا که  35درصد تغییرات تعهد سازمانی به رضایت از نحوه ارتقاء در سازمان بر

یگردد و میزان بتای رضایت از نحوه ارتقاء در سازمان برابر با  0/ 59است.
م 

یتوانند تعهد سازماني را پیش بینی
سوال ششم :مولفههای عدالت سازماني تا چه اندازه م 

نمایند؟

جهت پاسخ به این سوال از رگرسیون چندگانه به شیوه گام به گام استفاده گردید که

همبستگی این متغیرها در فرض اول مورد بررسی قرار گرفت و سپس به منظور تعیین میزان پیش

بینی متغیرمالک (تعهد سازمانی) توسط متغیرهای پیش بین(مولفههای عدالت سازمانی) از تحلیل
واریانس ،ضریب تعیین و ضرایب بتا استفاده گردیده است که نتیجه آن در جدول زیر آمده است.
جدول  .6تحلیل واریانس و مشخصههای آماری رگرسیون بین مولفههای عدالت و تعهد سازمانی
متغيرهاي پيش بين

بتا

T

›p

عدالت تعاملی

0/16

4/11

0/ 001

R
0/16

R²
0/ 37

F
61/19

DF
1،28

›P
0/ 001

همان گونه که مشاهده میشود مقدار  Fبرابر با ( )61/19گردیده که این مقدار با درجات

یتوان
آزادی (  ) 1،28در سطح (  )0/ 001معنادار شده و چون اين مقدار از (  )0/ 05كمتر است لذا م 
نتیجه گرفت که بین متغیرها رابطه خطی وجود دارد و حداقل یکی از متغیرهای پیش بین توانایی

پیشبینی تعهد سازمانی را دارند و از طرفی مشاهده میشود که تنها مولفه عدالت تعاملی ،توانایی

پیشبینی تعهد سازمانی را دارد .همچنین میزان ضریب تعیین برابر با  0/ 37گردیده ،بدین معنا که
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یگردد و میزان بتای عدالت تعاملی در
 37درصد تغییرات تعهد سازمانی به عدالت تعاملی بر م 

دانشگاه برابر با  0/16است.
بحث و نتیجهگیری

هدف پژوهش حاظر ،بررسی رابطه بین عدالت سازمانی و رضایت شغلی با تعهد سازمانی است

که نتایج حاصل از آن بدین شرح اند :بین عدالت سازمانی و تعهد سازمانی و همچنین رضایت

شغلی با تعهد سازمانی رابطه معنادار بوده مولفههای عدالت سازمانی با تعهد سازمانی دارای

رابطهای معنیدار هستند و از این مولفههای سه گانه ،تنها عدالت تعاملی قادر به پیش بینی تعهد

یباشد و از بین مولفههای رضایت شغلی ،رضایت از مافوق و رضایت از نحوه ارتقاء در
سازمانی م 
دانشگاه با تعهد سازمانی دارای رابطهای معنی دار هستند و از بین مولفههای رضایت شغلی ،تنها
یباشد.
رضایت از نحوه ارتقاء در دانشگاه قادر به پیش بینی تعهد سازمانی م 

نتایج نشان داد که بین عدالت سازمانی با تعهد سازمانی و رضایت شغلی با تعهد سازمانی رابطه

معنادار وجود دارد و از طرفی نتایج نشان داد که عدالت سازمانی قادر به پیش بینی تعهد سازمانی

یباشد .نتایج به دست آمده در تحقیق حاضر در خصوص وجود رابطه معنی دار بین
کارکنان م 

عدالت سازمانی و تعهد سازمانی با نتایج تحقیقات وارنر (  ، ) 2005يعقوبي و همکاران( ،) 1387

ی( ،) 385 1ایمانی( ) 386 1همخوانی دارد و در خصوص وجود رابطه معنی دار بین
شکرکن و نعام 

رضایت شغلی و تعهد سازمانی با نتایج پژوهش شهبازی و همکاران(  ) 1387همخوانی دارد .در

یتوان چنین بیان کرد که جامعه در تعیین نگرشها و چگونگی برخورد کارکنان
تحلیل یافته فوق م 

یتواند با فراهم آوردن
در سازمان و در نهایت رضایت شغلی آنان نقش بسزائی دارد .جامعه م 
امکانات آموزشی کافی ،کاهش فشارهای شغلی باعث به وجود آمدن شرایط مناسب روحی و

روانی در کارکنان و در نتیجه افزایش عالقه آنان و رضایت شغلی گردد .همچنین برقراري عدالت

سازماني از طريق شايسته ساالري ،رعايت حقوق افراد ،پرهيز از تبعيض ،ايجاد فرصتهاي كي سان
براي رشد كاركنان ،تشويق كاركنان بر اساس مالك مشخص ،مديريت عملكرد ،اصالح قوانين

و مقررات و اقدامات و ضرايب پرداخت حقوق و مزايا و ...در ميزان رضايت شغلي معلمان تاثير
گذار مي باشند.

همچنین نتایج این تحقیق نشان داد که تمامی ابعاد عدالت سازمانی با رضایت شغلی رابطه

یدهد که تنها مولفه عدالت تعاملی قادر به پیش
معنادار دارند .از طرفی جداول شماره  6نشان م 
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یباشد .نتایج به دست آمده در تحقیق حاضر با نتایج تحقیقات وارنر( ،) 2005
بینی تعهد سازمانی م 

یتوان چنین بیان کرد که
و یعقوبی و همکاران(  ) 1387همخوانی دارد .در تحلیل یافته فوق م 
افزایش حمایت و پشتیبانی از اقدامات و فعالیتهای کارکنان و توجه به مشکالت فردی ،خانوادگی

و سازمانی آنان و نیز مشارکت دادن آنها در فرایند تصمیم گیری ،توزیع پاداشها و سایر امکانات بر

شهای عادالنه تر ،توجه بیشتر به رعایت اصل شایسته ساالری در نقل و
اساس ضوابط معین و رو 

انتقالها و انتصابها و به کار گیری مدیران متخصص و با تجربه در ميزان رضايت شغلي وتعهد

سازمانی معلمان تاثير گذار مي باشند ،از طرف ديگر ،میان اعضای یک محیط آموزشی هر قدر

ارتباط کالمی و عاطفی بیشتر باشد ،روابط اعضای آن مرکز آموزشی سالمتر ،بانشاط تر و محکمتر

یآید با کارکنان
یگردد .بنابراین وجود مدیران مراکز آموزشي كه در هر فرصتی که پیش م 
م 
صحبت مي کنند و با آنها در یک فضای محبت آمیز ،محرمانه و دوستانه و صمیمانه ارتباط کالمی

و عاطفی برقرار مي کنند نيز باعث ايجاد رضايت و خشنودي در بين آنان و به تبع آن افزایش تعهد

سازمانی آنان مي شود.

یتوان آنها را تحت
رابطه عدالت سازمانی با تعهد سازمانی ،ریشه در نظریههایی دارد که م 

عنوان نظریههای محتوایی واکنشی قرار داد(گرینبرگ  .) 1987این نظریهها به نحوه پاسخ افراد

یکنند .این نظریهها مطرح میکنند که مردم در
نسبت به مداخلهها و رفتارهای ناعادالنه توجه م 

یشوند تا با انجام
برابر روابط غیر عادالنه ،هیجانات منفی معینی نشان میدهند ،بنابراین برانگیخته م 
اعمالی که باعث جبران بی عدالتی تجربه شده است از آن حالتها اجتناب کنند .نظریههای محتوایی

واکنشی از لحاظ مفهومی ریشه در نظریههای معروف سنتی موازنه سالهای  1950و  1960دارندکه

عدالت را در قالب برابری یا توزیع کامل روابطی که در آن بین نسبت مشارکت شخصی و نتایجی

یکند ،ودر آن نوعی برابری باید وجود داشته باشد ،تبیین میکنند .این نظریهها
که فرد دریافت م 
یشوند که کارکنان احساس میکنند در
مطرح میکنند توازن که معموال در موقعیتهایی ایجاد م 

مقایسه با دیگران که مشارکت و سرمایه گذاری مشابهی داشتند ،درآمد عادالنهای به دست
یگردد.
آوردند ،منجربه ایجاد تغییر در رضایت شغلی و عملکرد م 

رابینز( )1 99 1مطرح کرده است افراد دوست دارند که سیستم پرداخت و سیستم ارتقای کار

بدون ابهام و عادالنه باشد .با توجه به نوع شغل و مهارت فرد اگر میزان حقوق عادالنه باشد،
رضایت شغلی وتعهد سازمانی به بار خواهد آورد .بدیهی است که هر کس به هر قیمتی در پی
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یپذیرند که پول کمتری
کسب پول بر نخواهد آمد .بسیاری از افراد آگاهانه واز روی میل م 
یکنند
یخواهند در جایی کار کنند که باب میلشان باشد ،یا در جاهایی که احساس م 
بگیرند ولی م 

تبعیض کمتر است .رمز اصلی در راه مرتبط ساختن میزان حقوق با رضایت شغلی در کل مبلغی

یکند ،بلکه این امر در گرو برداشت یا ادراکی است که فرد از رعایت
نیست که شخص دریافت م 
انصاف و عدالت در سازمان دارد .به همین شیوه کارکنان دوست دارند که سازمان در عمل و
تهای مربوط به شغل آنان عدل و انصاف را رعایت کند .بنابراین ،کسانی که چنین
اجرای سیاس 
بیندیشند که سیاستهای سازمان برپایه عدل و انصاف گذاشته شده است ،احتماال رضایت شغلی
بیشتری خواهند داشت.

یشود که به منظور افزایش بیشتر سطح تعهد
از یافتههای پژوهش حاضر چنین استنباط م 

سازمانی و جلوگیری از پیامدهای نامطلوب آن الزم است سیاست گذاران و متولیان امر تدابیر و
تمهیدات مناسب تری را اتخاذ کنند .عدم توجه به مسأله رضایت شغلی و عدالت سازمانی کارکنان

منجر به مشکالت عدیدهای برای سازمان میشود که یکی از مهمترین این مشکالت ترک خدمت

کارکنان به ویژه کارکنان متخصص میباشد .بهنظر مي رسد وفاداري به سازمان تا حد زيادي به

فرصت پيشرفت حرفه ايها و معيارهاي توزيع پاداشها ،بستگي دارد .براي حرفه اي شدن مدت

زمان زيادي الزم است و اگر سازمان براي افراد اين مسير پيشرفت را فراهم نكند ،وفاداري به

سازمان كمتر خواهد بود .عالوه بر اين ،اگر حرفه ايها به اين نتيجه برسند كه استانداردها و
معيارهاي مشروع در توزيع پاداشها استفاده نمي شود ،تعهد شان به سازمان كمتر خواهد شد .هر

چند دستیابی به اهداف سازمان صرفا منوط به استفاده بهینه از منابع انسانی ،مالی و تجهیزاتی

است .اما پویایی نظام اداری وابسته به عوامل مختلفی از جمله داشتن کارمندانی خشنود،
برخوردار از تعهد و وفاداری باال نسبت به سازمان و دلبسته به کار خود است تا در محیطی پویا

و سالم با به کار بستن تمام توان خویش برای کارآیی بیشتر و بهتر این سازمان فرهنگی گام
بردارند.

در نهايت امروزه سازما نها به كاركنان اثر بخش و كارآمد نياز دارند تا بتوانند به اهداف

خود درجهت رشد و توسعه همه جانبه دست يابند و به طور كلي كارايي و اثربخشي سازمانها
به كارايي و اثر بخشي نيروي انساني در آن سازمانها بستگي دارد ،از اين رو حركت به سمت
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افزايش عدالت ،تعهد و رضايت در بين نيروي انساني از وظايف اصلي سازمانها بوده و
ضروري مي باشد.
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