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چکيده
زمينه و اهداف :عدالت همیشه مهمترین دغدغه بشر بوده  ،اما عدالتی که توسط کارکنان درک
شود بسیار مهم است ،لذا هدف این پژوهش بررسی تأثیر عدالت سازمانی بر تعهد سازمانی با نقش
تعدیلکنندگی اعتماد سازمانی بود.
مواد و روشها :این پژوهش توصیفی-أهمبستگی است .جامعه آماری شامل کلیه کارکنان ستاد
مرکزی گمرک جمهوری اسالمی ایران ( )N=111بود که با استفاده از فرمول کوکران و نمونهگیری
تصادفی ساده 58 ،نفر بهعنوان نمونهآماری انتخاب شدند .برای جمع آوری داده ها از پرسشنامههای
استاندارد عدالت سازمانی نیهوف و مورمن ( ،)1991پرسشنامه تعهد سازمانی آلن و مییر ()1991
و پرسشنامه اعتماد سازمانی الونن ،بلومکویست و پومالنین ( )8115استفاده شد .اطالعات پژوهش
پس از جمعآوری دادهها و مبتنی بر فرضیههای پژوهش و با استفاده از آزمون تحلیل عاملی و
معادالت ساختاری در نرم افزار  SPSS24و  Smart PLS2تجزیه و تحلیل شدند.
یافتهها :یافته ها نشان داد که مؤلفههای عدالت سازمانی (عدالت توزیعی ،رویهای و تعاملی) با
تعدیل کنندگی اعتماد سازمانی ،مؤلفههای تعهد سازمانی (تعهد عاطفی ،مستمر و هنجاری) را به
صورت معناداری پیش بینی میکند (.)t>1/99
نتيجه :بر اساس نتایج این پژوهش ابعاد عدالت سازمانی منجر به افزایش تعهد سازمانی شده

است.واژگان کليدي :عدالت سازمانی ،تعهد سازمانی ،اعتماد سازمانی ،گمرک جمهوری
اسالمی ایران.
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مقدمه
در مطالعات رفتار سازمانی ،تأکید بر نگرشهای مربوط به کار است (باقری و توالیی .)1159 ،آگاهی از نگرشهای کارکنان درباره
سازمان و شغل به دلیل تبدیل آنها به نیات رفتاری و تأثیر گذاری بر رفتار ،برای مدیران ضروری است (حاجی کریمی و همکاران.)1191 ،
چرا که یکی از مهمترین ویژگیهای افراد در جوامع مدرن این است که آنها ترجیح میدهند زندگی سازمان یافتهای داشته باشند .افراد
برای زندگی اجتماعی با سازمانهای زیادی درگیر هستند .مهمتر از همه این سازمانها ،حرفه و شغلی است که افراد باید انجام دهند تا
زندگیشان را اداره کنند .مؤسسات آموزشی برای این منظور تأسیس شدهاند .به عنوان نتیجهای از کار در سازمانهای سازمان یافته ،برخی
از مفاهیم در زندگی حرفهای مهم می باشند .در میان این مفاهیم ،دو مورد از آنها برجسته هستند؛ عدالت سازمانی و تعهد سازمانی .گرچه
عدالت سازمانی مفهوم جدیدی در ادبیات مدیریت نیست ،اما این نادیده گرفته میشود (بولوچ و گونش .)8112 ،1عدالت سازمانی شیوهای
است که کارکنان درک میکنند که توسط سازمان با آنها رفتار میشود .اصطالح عدالت سازمانی به عدالت درک شده از نتایج یا فرآیندهای
کار اشاره دارد (فولگر و کروپانزو )8111 ،8و به طور خاص شامل عدالت رویهای و تعاملی میباشد (تابوت و واکر1998 ،1؛ نقل قول از
مینیباش-پاسارد 2و همکاران.)8119 ،
تعهد سازمانی یکی از مفاهیم مفید در مطالعه روابط بین سازمانها و کارکنان آنها است (پورتر 8و همکاران1992 ،؛ نقل قول از
مینیباش -پاسارد و همکاران .)8119 ،مییر و آلن )1991( 9تعهد سازمانی را به عنوان یک وضعیت روانشناختی تعریف میکنند که رابطه
یک کارمند را با سازمان و با پیامدهای تصمیم برای ماندن یا نماندن فرد در سازمان مشخص میکند .همچنین بیان میکنند که تعهد
سازمانی نشان دهنده ارتباط روانی بین کارکنان و سازمان است و باعث میشود که کارکنان به طور داوطلبانه از سازمان خارج نشوند .تعهد
سازمانی امروزه به عنوان یک متغیر مرکزی در درک رفتار سازمانی ظاهر میشود .تعهد سازمانی مبانی نظری قابل توجهی را نشان داده
است .بکر ،کالین و مییر )8119( 9طیف وسیعی از مفهومسازی تعهد را مورد بررسی قرار دادهاند ،بهطوریکه مدل سه بعدی مییر و آلن
( )1991شامل تعهدات عاطفی ،مستمر و هنجاری ،در پژوهشهای فعلی غالب است .یافتههای تجربی نشان میدهد که ابعاد عاطفی در
مقایسه با سایر ابعاد ،قویترین نتیجه عدالت است (وندایرندونک و جاکوبز.)8118 ،5
بر مبنای نظریه مبادله اجتماعی ،کارکنان به سازمان متعهد می شوند ،زیرا آنها متقابالً رفتار مناسب را از سازمان دریافت میکنند
(واین 9و همکاران .)8118 ،درک سطح باالتری از عدالت توسط کارکنان احتماالً سطح باالتری از تعهد عاطفی سازمانی را نشان میدهند
(آمبروس و اشمینک ) 8119 ،11و ممکن است نتایج کاری مثبت بیشتری از قبیل رفتار شهروندی سازمانی (شاپی )1995 ،11و عملکرد
شایستهای را نشان دهد (رایت و بونت)8118 ،18؛ در مقابل ،کارکنانی که بیعدالتی یا سطح پایینتری از عدالت را تجربه میکنند ممکن
است سطح پایینتری از تعهد عاطفی سازمانی را داشته باشند ،زیرا آنها احتماالً «خوبی» خود (مثالً تعهد عاطفی سازمانی) را با «بدی»
سازمان (مثالً بیعدالتی) مبادله می کنند .در نتیجه ،آنها احتماالً دارای سطح باالتری از قصد ترک شغل و انحراف سازمانی هستند (آمبروس
و اشمینک )8119 ،چرا که تا حد زیادی ناشی از سطح پایینتر تعهد عاطفی سازمانی است (چانک8118 ،11؛ نقل قول از جیانگ 12و
همکاران.)8119 ،
وقتی افراد درک کنند که با آنها رفتار عادالنه شده و یا انتظار رفتار عادالنه داشته باشند ،به شیوهای بینظیر نسبت به سازمان رفتار
خواهند کرد که این تأثیر عدالت سازمانی بر تعهد سازمانی را نشان میدهد (گرینبرگ .)1999 ،18گولمن )1995( 19دریافت که کارکنان
متعهد در سازمانهای خود انرژی مثبتی ایجاد میکنند ،اما اگر عدالت و احترام بدتر شوند ،احساسات مثبت از بین میرود .کیم 19و همکاران
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( )8118معتقدند که کارمندان مورد حمایت ،تعهد ،دلبستگی و وفاداری بیشتری نسبت به سازمان از خود نشان میدهند (لوپزکابارکوس
و همکاران.)8118 ،
پژوهش چیانگ و همکاران ( )8119نشان داد که اعتماد سازمانی به عنوان متغیر میانجی روابط بین تعهد سازمانی عاطفی و عدالت
توزیع و عدالت رویه ای را در هر سه کشور چین ،کره جنوبی و استرالیا میباشد .نتایج تحلیلی پژوهش مینیباش-پاسارد و همکاران ()8119
به وضوح نشان دهنده تأثیر قابل توجه عزت نفس مبتنی بر سازمان و کار به عنوان منبع کنترل در ارتباط بین ادراک عدالت و تعهد سازمانی
است .هدف از پژوهش تکین گوندوز 19و همکاران ( )8119بررسی تأثیر ابعاد اعتماد سازمانی ،ابعاد رضایت شغلی و چندین ویژگی شخصی
(سن ،وضعیت تحصیالت ،جنسیت ،سابقه کاری ،مدت زمان کار ،درآمد و وضعیت تاهل) بر روی تعهد سازمانی بود .اعتماد شناختی ،ارتقاء،
مدیران ،ساختار کار ،وضعیت تحصیلی ،اعتماد احساسی و ساختار کار ،جنسیت و اعتماد احساسی تأثیر معناداری بر تعهد هنجاری داشتند.
نتایج پژوهش لوپزکابارکوس و همکاران ( )8118بر روی کارکنان هتلهای چهار و پنج ستاره در شمال پرتغال نشان داد کارکنانی که
احساس کنند با آنها عادالنه رفتار میشود ممکن است سطوح باالتری از رضایت شغلی و در نتیجه سطح باالتری از تعهد سازمانی را ایجاد
کنند .بولوچ و گونش ( ) 8112نشان دادند که همبستگی مثبت و معناداری بین عدالت سازمانی و رفتارهای تعهد سازمانی معلمان وجود
دارد .اوهانا )8112( 81نشان داد که اهمیت روحیه عدالت فراتر از تأثیر آن بر ادراکات فردی است .درحالیکه اندازه سازمان بر محیط عدالت
تأثیر نمیگذارد ،رابطه تعهد عاطفی ،تعهد سازمانی آن را تعدیل میکند .این تحقیق اثرات جو سازمانی عدالت را بر تعهد عاطفی فراتر از اثر
عدالت فردی نشان میدهد .پژوهش موخیرجی و باتاچاریا )8111( 81نشان داد که عدالت رویهای و عدالت تعاملی ارتباط معناداری با اعتماد
ندارند و تنها بین عدالت توزیعی و تعهد سازمانی با میانجی گری اعتماد سازمانی رابطه معناداری وجود دارد .عالوه بر این ،هیچگونه اثر
متقابلی بین سه بعد عدالت بر اعتماد وجود ندارد.
پژوهش جزنی و سلطانی ( )1198نشان داد که عدالت سازمانی به طور مستقیم بر تعهد سازمانی کارکنان تأثیرگذار میباشد .همچنین
عدالت سازمانی به طور غیرمستقیم و از طریق اعتماد سازمانی نیز بر تعهد سازمانی کارکنان تأثیرگذار میباشد .امیرکافی و عبدیپور ()1198
نشان دادند که تأثیر عدالت سازمانی بر تعهد سازمانی غیرمستقیم و از طریق متغیرهای میانجی هویت اجتماعی و اعتماد سازمانی صورت
میگیرد .نتایج تحلیل رگرسیون چندمتغیری پژوهش قالوندی و همکاران ( )1192نشان داد که مؤلفههای عدالت رویهای ،عدالت تعاملی و
عدالت توزیعی و ابعاد تعهد سازمانی را به صورت معناداری پیشبینی میکنند .بنابراین ،بر اساس نتایج این پژوهش ،ابعاد عدالت سازمانی
منجر به افزایش تعهد سازمانی شده است .محمدی و همکاران ( )1191نشان دادند که عدالت سازمانی کلی با تعهد مستمر و هنجاری رابطه
و همبستگی معناداری دارد ،اما این معناداری در رابطه با تعهد عاطفی یافت نشد.
نتایج پژوهش عبدالهی و همکاران ( )1191حاکی از رابطه مثبت و معنادار بین مؤلّفههای سهگانه عدالت سازمانی با تعهد سازمانی
کلی و حیطههای سه گانه آن ،به جزء مؤلّفه عدالت توزیعی با تعهد سازمانی مستمر بود .از بین متغیرهای پیشبینی کننده ،عدالت تعاملی
بهترین پیشبینی کننده تعهد سازمانی عاطفی بود .دوستی و همکاران ( )1198نشان دادند که تعهد سازمانی تحت تأثیر عدالت سازمانی
کارکنان اداره کل تربیت بدنی استان مازندران قرار دارد .یافتههای پژوهش طالقانی و همکاران ( )1198و دهقانیان و همکاران ()1198
نشان داد که میان عدالت سازمانی و تعهد سازمانی رابطه معنادار و مثبت وجود دارد .نتایج آزمون اسپیرمن پژوهش شعبانی کالته و همکاران
( )1191حاکی از آن بود که بین عدالت سازمانی و ابعاد آن (توزیعی ،رویهای و مراودهای) و ابعاد تعهد سازمانی (هنجاری ،عاطفی و مستمر)
همبستگی مثبت و معناداری وجود دارد .بنابراین ،اکثر مطالعات ارتباط مثبت بین تعهد سازمانی و عدالت سازمانی (کوهن-کارش و
اسپکتور8111 ،88؛ کوهن و ولید-هچت 8111 ،81و اوهانا )8112 ،و به ویژه عدالت رویهای (موسهولدر 82و همکاران1995 ،؛ مسترسون 88و
همکاران8111 ،؛ گوپینات و بکر )8111 ،89را نشان دادهاند (نقل قول از مینیباش -پاسارد و همکاران.)8119 ،
شواهد نشان میدهد که عملکرد و تعهد کاری و سازمانی نیروی کار در سازمانهای دولتی ایران پایین است ،کارکنان وظایف محوله
را به خوبی انجام نمیدهند ،انگیزه و روابط کاری پایینی دارند ،رضایت شغلی چندانی ندارند و همواره به فکر ترک سازمان و تغییر شغل
هستند .این قرائن داللت بر پایین بودن میزان تعهد به کار و سازمان در سازمانهای دولتی است که به نظر میرسد ناشی از پایین بودن
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اعتماد آنها به سازمان باشد (دانایی فرد ،رجب زاده و حصیری .)1155 ،سازمانها در جستجوی راههایی برای افزایش همکاری و تشریک
مساعی در میان کارکنانشان هستند ،بیاعتمادی به مدیریت مانع اصلی در روابط کارگر-کارفرما تشخیص داده شده است .بهعبارتدیگر،
کارکنانی که به مدیران و سازمان شان اعتماد ندارند به احتمال کمتری متعهد و مؤثر هستند (تالیس و ایالمن .)8118 ،89در گزارشهای
ساالنه سازمانها اغلب عنوان میشود که کارکنان مهمترین دارایی هستند .با این وجود  ،آنها معموالً اولین کسانی هستند که به واسطه
صرفهجویی هزینه و کوچکسازی مثالً در شکل کاهش دستمزد ،تحتتأثیر قرار میگیرند .یکی از پیامدهای این اقدامات میتواند بیاعتمادی
و به وجود آمدن شکاف اعتماد بین کارکنان و مدیران و کل سازمان باشد (وانهاال ،هیلمان و سالمینن .)8119 ،85در این راستا موضوع تعهد
سازمانی دارای اهمیت زیادی میباشد زیرا گاهی به علت وجود فضای بیاعتمادی ،اعضای سازمان درصدد برمیآیند تا سازمان را ترک کنند
و در پی شغل دیگری باشند .به همین خاطر بررسیهای نگرشی میتواند ابزار ارزشمندی برای درک بهتر مدیران از کارکنان در سازمان
باشد .با توجه به جایگاه و اهمیت عدالت سازمانی و تعهد سازمانی و نقش تعیین کننده اعتماد سازمانی در این ارتباط ،تحقیق حاضر یک
گام کوچک در جهت برطرف کردن این شکاف است که عدالت سازمانی چه تأثیری بر تعهد سازمانی کارکنان دارد؟ و اینکه اعتماد سازمانی
به عنوان متغیر تعدیل کننده چه نقشی در این رابطه دارد؟

روش تحقيق
روش پژوهشی ،جامعه آماری و نمونه :این پژوهش از نظر ماهیت و هدف از نوع تحقیقهای توصیفی-همبستگی و از نظر روش
جمع آوری داده ،کمّی (میدانی) است .جامعه آماری این پژوهش کلیه کارکنان ستاد مرکزی گمرک جمهوری اسالمی ایران ،به تعداد 111
نفر میباشد .با استفاده از روش نمونهگیری تصادفی ساده و مبتنی بر فرمول کوکران 58 ،نفر از اعضای جامعه به عنوان نمونه آماری انتخاب
شدند.
ابزار سنجش :به منظور جمع آوری اطالعات کمّی مورد نیاز جهت آزمون فرضیات از روش میدانی و پرسشنامههای استاندارد عدالت
سازمانی نیهوف و مورمن ،)1991( 89پرسشنامه تعهد سازمانی آلن و مییر )1991( 11و پرسشنامه اعتماد سازمانی الونن ،بلومکویست و
پومالنین )8115( 11استفاده شد .پرسشنامه عدالت سازمانی مشتمل بر  81گویه و  1بعد عدالت توزیعی ،عدالت رویهای و عدالت تعاملی
(مانند :برنامه کاریام عادالنه است ،فکر میکنم سطح حقوق و دستمزدم عادالنه است ،و حجم کارم را کامال عادالنه میبینم و )...؛ پرسشنامه
اعتماد سازمانی مشتمل بر  29گویه (مانند :کارکنان شرکت احساس عدالت میکنند ،کارکنان شرکت تالش میکنند تا در برخورد با دیگران
منصف باشند ،و رفتار و عمل کارکنان شرکت همیشه ثابت است و  )...و پرسشنامه تعهد سازمانی مشتمل بر  82گویه و  1بعد تعهد عاطفی،
تعهد مستمر و تعهد هنجاری (مانند :خیلی خوشحال می شوم که باقی دوران اشتغال خود را در این سازمان بگذرانم ،از اینکه در صورت
ترک کارم چه پیش خواهد آمد ،تأسف نمیخورم ،حتی اگر شغل دیگری در انتظارم نباشد ،و فکر میکنم که این روزها کارکنان عالقهمندند
که از یک سازمان به سازمان دیگری منتقل شوند و  )...در طیف لیکرت پنج گزینهای (کامالً موافق تا کامالً مخالف) بود ،که روایی پرسشنامه
به تأیید اساتید و خبرگان سازمان رسید و مقدار  CVIو  CVRاز نظر الوشه )1998( 18در محدوده قابل و برابر  1/99بود و مقدار ضریب
آلفای کرونباخ برای متغیرهای عدالت توزیعی ،عدالت رویه ای ،عدالت تعاملی ،اعتماد سازمانی ،تعهد عاطفی ،تعهد مستمر و تعهد هنجاری
به ترتیب معادل  1/989 ،1/951 ،1/925 ،1/988 ،1/559 ،1/982 ،1/955بدست آمد.
روش اجرا و تحلیل دادهها :از آمار توصیفی و استنباطی جهت آزمون فرضیههای تحقیق استفاده شد؛ آزمون کلموگروف-اسمیرنف
نرمال بودن توزیع دادهها را نشان میدهد .اگر داده ها دارای توزیع نرمال باشند امکان استفاده از آزمون پارامتریک در محیط نرم افزار
 SPSS24و یا  Lisrel8وجود دارد و در غیر این صورت از آزمون ناپارامتریک در محیط نرم افزار  Smart PLS2استفاده میشود .اگر سطح
معناداری آزمون بیشتر از  1/18باشد میتوان نتیجه گرفت توزیع دادههای مربوط به متغیر تفاوت معناداری با توزیع نرمال ندارد ()p<1/18
و برعکس ،سپس آزمون همبستگی (پیرسون/اسپیرمن) برای نشان دادن شدت و نوع ارتباط دو متغیر و تحلیل رگرسیون استفاده میشود.
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یافتهها
یافتهها نشان داد که از مجموع  58نفر نمونه مورد مطالعه 99 ،نفر ( 51/8درصد) مرد 18 ،نفر ( 19/9درصد) در بازه سنی  21تا 81
سال 29 ،نفر ( 88/1درصد) دارای تحصیالت کارشناسی 21 ،نفر ( 29/1درصد) بیشتر از  19سال سابقه کاری 91 ،نفر ( 92/1درصد) دارای
سمت کارمند/کارشناس بودند .برای بررسی نرمال بودن دادهها از آزمون کولموگروف  -اسمیرنف 11استفاده گردید .آزمون کلموگروف-
اسمیرنف نرمال بودن توزیع دادهها را نشان میدهد .با توجه به اینکه در جدول ( )1سطح معناداری آزمون برای متغیرهای عدالت توزیعی،
عدالت تعاملی و تعهد هنجاری بیشتر از  1/18باشد میتوان نتیجه گرفت توزیع دادههای مربوط به این متغیرها تفاوت معناداری با توزیع
نرمال ندارد (داده ها نرمال است) و برعکس ،برای متغیرهای عدالت رویهای ،اعتماد سازمانی تعهد عاطفی و تعهد مستمر کمتر از 1/18
میباشد و توزیع دادهها نرمال نیست.
جدول ( :)1آزمون کولموگروف – اسميرنف

متغیرها

آماره کولموگروف  -اسمیرنف

سطح معناداری

نرمال

عدالت توزیعی

1/152

1/199

نرمال

عدالت رویهای

1/181

1/112

غیرنرمال

عدالت تعاملی

1/151

1/811

نرمال

اعتماد سازمانی

1/111

1/111

غیرنرمال

تعهد عاطفی

1/121

1/111

غیرنرمال

تعهد مستمر

1/182

1/112

غیرنرمال

تعهد هنجاری

1/158

1/811

نرمال

نتایج حاصل از اولویتبندی گویههای عدالت سازمانی به ترتیب عبارت بودند از )1( :وقتی تصمیماتی در مورد شغلام گرفته میشود
مدیر با من با احترام و شایستگی رفتار میکند (عدالت تعاملی) )8( ،احساس میکنم که مسئولیتهای شغلیام عادالنه است (عدالت توزیعی)،
( )1وقتی تصمیماتی در مورد شغلام گرفته میشود مدیر به حقوق من بهعنوان یک کارمند عالقه نشان میدهد (عدالت تعاملی) .نتایج
حاصل از اولویتبندی گویههای اعتماد سازمانی به ترتیب عبارت بودند از )1( :من به قابلیت شرکت برای توسعه و یادگیری مستمر اعتماد
دارم )8( ،سیستم دادههای ما به خوبی از عملیات ما حمایت میکند )1( ،کارکنان این شرکت در رابطه با مسائلی که برای من مهم هستند
به صورت باز رفتار میکنند .نتایج حاصل از اولویتبندی گویههای تعهد سازمانی به ترتیب عبارت بودند از )1( :به وفادار ماندن به شغل و
سازمان شخصی خود به عنوان یک اصل اعتقاد دارم (تعهد هنجاری) )8( ،برای من سازمان از نظر شخصی دارای اهمیت زیادی است (تعهد
عاطفی) )1( ،احساس میکنم که همچون عضوی از خانواده این سازمان هستم (تعهد عاطفی).
مدلیابی معادالت ساختاری 12به دنبال کشف بهترین پیشبینی متغیرهای وابسته از روی متغیرهای مستقل است .در روششناسی
 ، PLSابتدا الزم است تا روایی سازه مورد مطالعه قرار گرفته تا مشخص شود نشانگرهای انتخاب شده برای اندازهگیری سازههای مورد نظر
خود از دقت الزم برخوردار هستند .یعنی آیا سؤاالت برای اندازهگیری متغیرها درست انتخاب شدهاند یا خیر؟ برای این منظور از تحلیل
عاملی تاییدی 18استفاده میشود .به این شکل که بار عاملی هر نشانگر با سازه خود دارای مقدار  tمعنادار در سطح خطای  1/18باشد یعنی
مقدار آن خارج از بازه ( 1/99و  )-1/99باشد ،همچنین بار عاملی هر نشانگر با سازه خود باالتر از  1/9باشد ،آنگاه این نشانگر از دقت الزم
برای اندازهگیری آن سازه یا صفت مکنون برخوردار است .برای انجام تحلیل عاملی ابتدا از این مسأله اطمینان حاصل میشود که آیا دادههای
تحقیق قابل تقلیل به چندین عامل پنهانی است یا خیر؟ بدین منظور از دو آزمون  KMO19و بارتلت 19استفاده شد.
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جدول ( :)2شاخص  KMOو آزمون بارتلت جهت بررسی کفایت نمونه

تحلیل عوامل

مقدار KMO

آماره آزمون بارتلت

درجه آزادی

1/995

885/111

81

Sig.
1/111

از آنجاییکه در جدول ( )8مقدار شاخص  KMOبیشتر از  1/9است ،تعداد نمونه برای تحلیل عاملی و تحلیل مسیر با مدل معادالت
ساختاری کافی می باشد .همچنین مقدار سطح معناداری آزمون بارتلت ،کوچکتر از  1/18است که نشان میدهد ارتباط معناداری بین
متغیرها وجود دارد و تحلیل عاملی برای شناسایی مدل ساختاری مناسب است .بار عاملی مقداری بین صفر و یک است .اگر بار عاملی کمتر
از 1/1باشد رابطه ضعیف در نظر گرفتهشده و از آن صرفنظر میشود .بار عاملی بین  1/1تا  1/9قابل قبول است و اگر بزرگتر از  1/9باشد
خیلی مطلوب است .با توجه به مدل بارهای عاملی ،سؤال هایی در مدل باقی میمانند که بارعاملی آن ها  1/9و بیشتر باشند.

شکل ( :)2مدل بيرونی اندازهگيري اصالح شده

شکل ( :)3مدل بيرونی اندازهگيري اصالح شده در حالت معناداري ضرایب

بدین منظور تحلیل عاملی تاییدی بر روی گویههای پرسشنامه صورت گرفت .سواالت باقیمانده دارای بار عاملی بیشتر از  1/9میباشند.
آزمون بارهای عرضی نشان دهنده بار تقاطعی هر یک از گویهها بر سازه خود و سازههای دیگر نشان میدهد که بار عاملی هر گویه بر سازه
خود باید حداقل  1/1بیشتر از بار عاملی آن بر دیگر سازه ها باشد.
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جدول ( :)3ضرایب همبستگی بين سازه ها و مقایسه آنها با مقادیر جذر ( AVEآزمون فورنل و الرکر)1881 ،38

تعهد هنجاری

تعهد مستمر

تعهد عاطفی

اعتماد سازمانی

عدالت
توزیعی

عدالت
تعاملی

عدالت رویه ای

عدالت
رویه ای
1/59

1/51

1/99

عدالت تعاملی
1/51

1/92

1/91

1/92

1/95

1/99

1/91

1/59

1/91

1/98

1/95

1/85

1/55

1/91

1/98

1/91

1/98

1/98

1/99

1/51

1/91

1/99

1/91

1/99

عدالت توزیعی
اعتماد سازمانی
تعهد عاطفی
تعهد هنجاری
1/52

تعهد مستمر

گویهها یا نشانگرهای تمامی سازه ها بیشترین بار عاملی را بر سازه خود دارند؛ یعنی کمترین بار مقطعی را بر سازههای دیگر داشته
باشند .طبق جدول ( )1همبستگی بین سازهها کمتر از مقدار مجذور میانگین واریانس استخراج شده هر یک از سازههاست که نشان میدهد
هیچ دو متغیری با یکدیگر همبستگی کامل نداشته و ترکیب گویهها به گونهای است که تمام سازهها به خوبی از یکدیگر تفکیک شدهاند.
لذا ابزار اندازهگیری اعتبار واگرا دارد.
جدول ( :)4اعتبار پارامترهاي مدل اندازه گيري

متغیرها
عدالت رویه ای

AVE
1/922

CR
1/599

عدالت تعاملی

1/982

1/989

عدالت توزیعی

1/991

1/911

اعتماد سازمانی

1/882

1/992

تعهد عاطفی

1/999

1/919

تعهد هنجاری

1/951

1/595

تعهد مستمر

1/911

1/988

بر اساس جدول ( )2مقادیر محاسبه شده  AVEبرای تمامی سازهها دارای مقادیر میانگین واریانس استخراج شده باالتر از 1/8
هستند ،لذا گویهها بیش از  %81از واریانس سازههای مربوط به خود را تبیین میکنند .مطلوب بودن مقادیر این شاخص نشان از وجود
اعتبار همگرا در آزمونهای به کار رفته دارد .همچنین تمامی مقادیر شاخصهای پایایی ترکیبی بزرگتر از شاخصهای واریانس استخراج
شده است و میتوان عنوان نمود یکی از شروط برقراری پایایی تأیید میشود .با توجه به تایید شدن اعتبار همگرا و اعتبار واگرا ،ابزار
اندازهگیری دارای اعتبار سازه است .از طرفی دیگر ،تمام سازهها دارای پایایی ترکیبی باالتر از  1/9میباشند .لذا بین شاخصهای مربوط به
هر متغیر سازگاری درونی وجود دارد.
جدول ( :)5بررسی کيفيت مدل

Q2

متغیرها

SSO

SSE

1-SSE/SSO

پایایی اشتراکی

ضریب تعیین ()R2

 cv-Redو cv-Com

عدالت رویه ای

821

188/81

1/129

1/599

-

1/299

عدالت تعاملی

891

889/81

1/819

1/989

-

1/819

عدالت توزیعی

211

811/15

1/299

1/911

-

1/299
Fornell-Larcker
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اعتماد سازمانی

8251

1199/21

1/819

1/992

-

1/819

تعهد عاطفی

181

111/81

1/859

1/919

1/991

 1/898و 1/859

تعهد هنجاری

191

115/99

1/181

1/595

1/999

 1/222و 1/181

تعهد مستمر

211

152/99

1/819

1/988

1/522

 1/899و 1/819

GOF = 1/585

شاخص نیکویی برازش

مقدار شاخص نیکویی برازش معادل  1/585است که نشان از کیفیت برازش کلی قوی برای مدل ساختاری است .یعنی مدل درونی
قدرت خوبی برای آزمون فرضیه ها را دارد .برای تأیید یا رد فرضیات از ضریب معنیداری (آماره  )tاستفاده شد ،چنانچه آماره  tبیشتر از
( 1/99در سطح خطای  )%8باشد فرضیه تائید شده و رابطه معنادار بین دو متغیر پنهان حاصل میشود .آزمون الگوی ساختاری با استفاده
از بررسی ضرایب مسیر (بتا )19یعنی اعداد روی مسیر ،معناداری ضریب مسیر و مقادیر  R2یا واریانس تبیین شده ،فرضیههای پژوهش را
میآزماید.
بر اساس نتایج محاسبات ،ضریب مسیر اثر اعتماد سازمانی بر رابطه بین عدالت توزیعی و تعهد عاطفی برابر  1/889بوده و نیز مقدار t
معادل  8/599است .ضریب مسیر اثر اعتماد سازمانی بر رابطه بین عدالت توزیعی و تعهد مستمر برابر  -1/188بوده و نیز مقدار  tمعادل
 8/851است .ضریب مسیر اثر اعتماد سازمانی بر رابطه بین عدالت توزیعی و تعهد هنجاری برابر  -1/218بوده و نیز مقدار  tمعادل 8/819
است .ضریب مسیر اثر اعتماد سازمانی بر رابطه بین عدالت رویه ای و تعهد عاطفی برابر  -1/198بوده و نیز مقدار  tمعادل  8/888است.
ضریب مسیر اثر اعتماد سازمانی بر رابطه بین عدالت رویه ای و تعهد مستمر برابر  -1/191بوده و نیز مقدار  tمعادل  8/158است .ضریب
مسیر اثر اعتماد سازمانی بر رابطه بین عدالت رویه ای و تعهد هنجاری برابر  -1/199بوده و نیز مقدار  tمعادل  8/189است .ضریب مسیر
اثر اعتماد سازمانی بر رابطه بین عدالت تعاملی و تعهد عاطفی برابر  -1/189بوده و نیز مقدار  tمعادل  8/928است .مقدار  tبرای این پارامتر
بیشتر از  1/99محاسبه شده است .ضریب مسیر اثر اعتماد سازمانی بر رابطه بین عدالت تعاملی و تعهد مستمر برابر  1/119بوده و نیز مقدار
 tمعادل  8/112است .ضریب مسیر اثر اعتماد سازمانی بر رابطه بین عدالت تعاملی و تعهد هنجاری برابر  1/915بوده و نیز با توجه به شکل
 ،5-2مقدار  tمعادل  8/595است .ضریب مسیر اثر اعتماد سازمانی بر رابطه بین عدالت سازمانی و تعهد سازمانی برابر  -1/182بوده و نیز
مقدار  tمعادل  2/295است .مقدار  tبرای این پارامتر بیشتر از  1/99محاسبه شده است .لذا فرض صفر با  98درصد اطمینان رد میشود .و
با توجه به معنی داری این ضریب میتوان نتیجه گرفت که ب ین عدالت سازمانی و ابعاد آن (عدالت توزیعی ،رویه ای و تعاملی) و تعهد
سازمانی و ابعاد آن (تعهد عاطفی ،مستمر و هنجاری) با توجه به نقش تعدیل کننده اعتماد سازمانی رابطه معنی داری وجود دارد.
جدول ( :)6ضریب مسير  -آزمون مدل ساختاري

متغیرها

تعهد مستمر

تعهد هنجاری

تعهد عاطفی

عدالت رویه ای

-1/151

1/119

-1/181

عدالت تعاملی

-1/191

1/819

-1/882

عدالت توزیعی

1/151

1/159

1/851

اعتماد سازمانی

1/988

1/889

1/998

تعهد عاطفی

-

-

-

تعهد هنجاری

-

-

-

تعهد مستمر

-

-

-
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نتيجهگيري
سازمانها نمی توانند بدون عدالت به حیات خود ادامه دهند و رعایت عدالت در سازمان بخشی از مسؤلیتهای اخالقی مدیران است.
هرچه التزام به رعایت عدالت سازمانی در میان مدیران بیشتر باشد ،به تبع آن تعهد سازمانی کارکنان نیز افزایش خواهد یافت .همسو با
یافتههای پژوهش ،این پژوهش با یافتههای تحقیقات جزنی و سلطانی (( ) 1198که نشان داد عدالت سازمانی به طور مستقیم بر تعهد
سازمانی کارکنان تأثیرگذار میباشد .همچنین عدالت سازمانی به طور غیر مستقیم و از طریق اعتماد سازمانی نیز بر تعهد سازمانی کارکنان
تأثیر گذار میباشد) ،امیرکافی و عبدیپور (( )1198که نشان داد تأثیرعدالت سازمانی بر تعهد سازمانی غیرمستقیم و از طریق متغیرهای
میانجی هویت اجتماعی و اعتماد سازمانی صورت میگیرد .همچنین نتایج حاکی از آن است که تأثیر مستقیم اعتماد به سازمان بر متغیر
وابسته بیش از هویت اجتماعی است) ،چیانگ و همکاران (( )8119که نشان داد اعتماد سازمانی به طور کامل تعدیل کننده ارتباط بین
تعهد سازمانی عاطفی و عدالت رویهای میباشد) همراستا میباشد .و از سوی دیگر ارتباط کلی عدالت سازمانی و تعهد سازمانی در تحقیقات
قالوندی و همکاران ( ،)1192شعبانی و همکاران ( ،)1191لوپز کابارکوس و همکاران ( )8118و بولوچ و گونش ( )8112نشان داده شد .اما
یافتههای تحقیقات عبدالهی و همکاران ( )1191نشان داد که رابطه مثبت و معنادار بین مؤلفههای سهگانه عدالت سازمانی با تعهد سازمانی
کلی و حیطههای سهگانه آن ،به جزء مؤلفه عدالت توزیعی با تعهد سازمانی مستمر بود؛ و موخیرجی و باتاچاریا ( )8111نشان داد که عدالت
رویه ای و عدالت تعاملی ارتباط معناداری با اعتماد ندارند و تنها بین عدالت توزیعی و تعهد سازمانی با میانجیگری اعتماد سازمانی رابطه
معناداری وجود دارد .عالوه بر این ،هیچگونه اثر متقابلی بین سه بعد عدالت بر اعتماد وجود ندارد.
با توجه به سؤالهای عدالت توزیعی پیشنهاد میشود که برای بهبود و عادالنه کردن برنامه کاری ،سطح حقوق و دستمزد ،حجم کاری،
پاداش و مسؤلیتهای شغلی؛ سازمان باید از یک ب رنامه مستند و شفاف استفاده نماید که تمام موارد فوق لحاظ شده و کارکنان بدانند که
برای انجام هر پست سازمانی چه وظایفی دارند ،چقدر حقوق و مزایا و پاداش دریافت خواهند کرد و احساس برابری و نابرابری در مقابل
کارکنان دیگر نداشته باشند .با توجه به سئوالهای عدالت رویهای پیشنهاد میشود که برای بهبود و عادالنه کردن تصمیمات شغلی ،شنیدن
نظرات کارکنان ،جمع آوری اطالعات کامل و تکمیلی ،تصمیم سازی یکسان ،اجازه مخالفت با تصمیمات مدیر؛ سازمان با برگزاری جلسات
دوره ای نظرات تمام کارکنان با جویا شده و در تصمیم گیری بعدی مرتبط با شغل و سازمان لحاظ نماید همچنین در این جلسات اجازه
داده شود که کارکنان تمام نظرات مرتبط با شغل را آزادانه بیان کنند و خود رو سانسور نکنند و این طور نباشد که از ابراز عقیده بر خالف
نظر مدیران سازمان بترسند و به صرف اینکه همسو با نظرات سازمان باشند همرنگ جماعت باشند .با توجه به سئوالهای عدالت تعاملی
پیشنهاد می شود که برای بهبود تصمیمات اتخاذ شده در مورد شغل و نیز پیامدهای آن؛ سازمان حتماً شخصیت فرد را جدای از انجام
وظایف بداند و اگر نقد و انتقادی به نحوه انجام وظایف شغلی وجود دارد موجب خدشه دار شدن شخصیت فردی نشود ،و نیز با احترام
شایستگی با افراد برخورد شود بهطوری که تصمیمات متخذه در مورد فرد یا پست سازمانی وی توسط مدیر برای وی صادقانه توضیح داده
شود تا کارکنان نیز این حق را داشته باشند که صحبتهای خود ارائه کرده و پاسخ سازمان را بشنوند.
با توجه به سؤالهای اعتماد سازمانی پیشنهاد میشود که سازمان باید با کارکنان برخورد صادقانه و عادالنه داشته باشد تا کارکنان
احساس ارزشمند بودن داشته باشند ،بهطوریکه سازمان به قول خود وفادار است ،رفتار همکاران نسبت به همدیگر محترمانه است ،مدیران
نگران وضعیت کارکنان هستند ،و مراقبت آنها خواهند بود ،که این خود باعث خواهد شد که کارکنان به تخصص ،شایستگی ،کفایت و چشم
انداز استراتژیک سازمان اعتقاد خواهند یافت.
با توجه به سؤالهای تعهد عاطفی پیشنهاد می شود که سازمان باید با پرداخت حقوق و مزایا ،پاداش و احساس امنیت و مشارکت در
تصمیم گیری و  ...شرایطی را فراهم آورد که کارکنان به همین راحتی سازمان را ترک نکرده و نیز نسبت به شغل خود احساس تعلق خاطر
داشته باشند و سازمان را معرف خود بدانند و حاضر باشند درباره سازمان تبلیغ کنند .با توجه به سؤالهای تعهد هنجاری پیشنهاد میشود
که سازمان باید با تنظیم قوانین و دستورالعملهای الزم در زمان استخدام تعهدات الزم را مبنی بر عدم ترک شغل از کارکنان اخذ نماید
بهطوری که اگر کارکنان تصمیم به ترک شغل بگیرند ،این کار برای شان مشکالتی داشته باشد و گران تمام شود و شانس کمتری برای
انتخاب شغل دیگر داشته باشند .همچنین با توجه به سؤالهای تعهد هنجاری پیشنهاد میشود که سازمان منشور اخالقی تهیه کرده و الزام
تعهد به آن جزو اولویتهای سازمان باشد به طوری که کارکنان با مشاهده هر انگیزاننده و مشوقی مایل به ترک شغل و انتقال به سازمان
دیگر نباشند ،حتی انتقال به سازمان دیگر را دور از اخالق بدانند ،و نیز تعهد مادام العمر به سازمان داشته باشند.
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