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چکیده
هدف این پژوهش بررسی نقش واسطة تعهّد سازمانی در رابطةی بین عدالت سازمانی و تعهّد به تغییر در بین
معلمّان دورة ابتدایی شهرستان ثالثباباجانی بود .روش این پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود و جامعه
آماری آن شامل کلّیة معلمّان مقطع ابتدایی ( 326نفر) بود که با استفاده از جدول مورگان و به روش تصادفی
طبقهای  296نفر بهعنوان نمونه انتخاب شدند .برای گردآوری داده از پرسشنامه عدالت سازمانی نیهوف و
مورمن ،تعهّد سازمانی آلن و مییر و تعهّد به تغییر براتی و همکاران استفاده شد .روایی محتوایی پرسشنامهها
مورد تأیید قرار گرفته و پایایی آنها به ترتیب  6/93 ،6/97و  6/72گزارش شده است .برای تجزیهوتحلیل
دادهها از نرمافزار  SPSSو از روشهای آمار توصیفی (میانگین و انحراف استاندارد) و آمار استنباطی
(ضریب همبستگی پیرسون و آزمون کولموگروف اسمیرنوف) و نرمافزار  LISRELاستفاده شده است.
نتایج تجزیهوتحلیل دادهها نشان دادند عدالت سازمانی بهصورت مستقیم بر تعهّد سازمانی و تعهّد به تغییر
معلمّان و بهصورت غیرمستقیم از طریق تعهّد سازمانی بر تعهّد به تغییر معلمّان تأثیر دارد .همچنین ،اثر مثبت
و مستقیم تعهّد سازمانی بر تعهّد به تغییر معنادار بود.

واژههای کلیدی :آموزگاران شهرستان ثالث باباجانی ،تعهّد سازمانی ،تعهّد به تغییر ،عِدالتِ
سازمانی
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مقدمه
در سالهای اخیر موضوع عِدالتِ و بررسی و مطالعه آن در محیطهای کاری ،رشد فزاینده
و چشمگیری داشته است (کوهن ،اسپکتور )2662 ،2و محققان سازمانی مدتها پیش به
عدالت سازمانی بهعنوان پایهای اساسی و ضروری برای اثربخشی فرآیندهای سازمانی پی
بردهاند (خوش فر و جندقی میر محله .)2379 ،بهطوریکه سازمانهای متعالی تمامی توان
بالقوه کارکنان خود را در سطوح فردی ،سازمانی و تیمی مدیریت کرده و تالش میکنند
عدالت و برابری را ترویج داده و کارکنان را در امور مشارکت داده و آنها را توانمند می
سازد( .یارمحمدیان ،شفیعپورمطلق .)2376 ،نادری و تنووا )2626( 2عدالت سازمانی را
ادراک افراد در خصوص منصفانه بودن برخورد سازمان با کارمندان و واکنشهای رفتاری
آنها به چنین ادراکی توصیف میکنند .در تحقیقات سازمانی غالباً سه شکل از عدالت
سازمانی بررسی شده است .عدالت توزیعی ،عدالت رویهای و تعاملی یا مراودهای
(دکونینک .)2626 ،3تحقیقات اولیه درباره عدالت سازمانی بر عدالت توزیعی متمرکز بود.
عدالت توزیعی به معنای رعایت انصاف به هنگام توزیع نتایج و پیامدها در میان کارمندان
سازمان است (اوتارخانی .)2399 ،عدالت رویهای به فرایندها و رویههایی اشاره دارد که از
طریق آن در باب تخصیص و توزیع منابع تصمیمگیری میشود .و عدالت تعاملی ،رفتار مدیر
با کارمندان را دربر میگیرد .مانند میزان صداقت ،میزان توجه و حساسیت و احترامی که در
هنگام تعامل از سوی مدیر ابراز میشود (امیرکافی ،هاشمینسب .)2372 ،وجود عدالت
سازمانی در سازمان و ادراک آن از سوی کارکنان منجر به پیامدهای مثبتی همچون اشتیاق
شغلی ،تعهّد سازمانی ،تعهّد به تغییر میشود (عریضی و براتی .)2372 ،همچنین خوش فر و
جندقی ( )2379در پژوهش خود به نقش عِدالتِ سازمانی بر تعهّد سازمانی کارکنان اشاره
داشتهاند.

1. Cohen, Spector
2. Nadiri, Tanova
3. Deconinck

عدالت سازمانی و تعهّد به تغییر بهواسطة تعهّد ...

316

تعهّد سازمانی 2یکی از مهمترین نگرشهای سازمانی است .برای دستیابی به عملکرد
مطلوب در هر سازمانی ،توجه به رفتار افراد در هر سازمان و نیز عوامل مؤثر بر رفتار ،مهم و
ضروری است (رابینز ،2662 ،2ترجمه پارسائیان .)2374 ،امروزه تعهّد سازمانی بهعنوان یکی
از مهمترین نگرشهای شغلی مؤثر بر انگیزش و بهرهوری سازمانها مطرح است زیرا دستیابی
به اهداف و بهرهوری سازمانها بستگی زیادی به وفاداری و تعهّد کارکنان سازمان دارد
(عبداللهی ،یوسلیانی ،حاتمیان .)2373 ،درواقع سازمانها برای رسیدن به اهداف ،به دنبال
افزایش تعهّد سازمانی کارکنان بهعنوان یک استراتژی رقابتی هستند (قهرمانی ،عدنان راد،
ابراهیمی .)2376 ،صاحبنظران مختلف تعاریف زیادی از تعهّد سازمانی ارائه کردهاند .آلن
و مییر تعهّد سازمانی را نوعی نگرش میدانند که میزان عالقه ،دلبستگی و وفاداری
کارکنان نسبت به سازمان و تمایل آنها به ماندن در سازمان را نشان میدهد (آلن ،مییر،3
 .)2776ازنظر واگنر و هلن بک )2624( 4تعهّد سازمانی قدرت و توانایی واقعی است تا
کارکنان خود را نسبت به سازمان ملتزم و سازمان را معرف خود بدانند .درواقع تعهّد سازمانی
به معن ای تمایل فعال و بسیار مثبت اعضای سازمان نسبت به سازمان و تمایل او به شناسایی
اهداف سازمان ،تعهّد به کار و وفاداری به سازمان است (موسوی جراحی ،عزیزی.)2379 ،
در مورد تعهّد سازمانی مدلهای زیادی ارائه شده است .ازجمله مدلهای مشهور در این زمینه
مدل آلن و مییر است (آلن ،مییر .)2776 ،این مدل تعهّد سازمانی را به سه بعد تعهّد عاطفی
که دربرگیرنده وابستگی روانی و عاطفی کارکنان به سازمان است بهطوریکه افراد خود را
با سازمان خود معرفی مینمایند ،تعهّد مستمر اشاره به میل باطنی برای باقی ماندن در سازمان
دارد که درنتیجه آگاهی از هزینة ترک سازمان افزایش مییابد و تعهّد هنجاری که به باورها
و ارزشهای افراد مبنی بر مطلوب بودن ماندن در سازمان تقسیم کرده است (زارعیمتین،
 .)2372فرد متعهّد به سازمان به سازمان وابستگی دارد ،در سازمان مشارکت دارد و از
عضویت در آن لذت میبرد .نتایج پژوهشها حاکی از آن است که تعهّد سازمانی با
1. Organizational Commitment
2. Robbins
3. Allen, Meyer
4. Wagner, Hollenbeck
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پیامدهایی از قبیل رضایت شغلی ،حضور در محل کار ،رفتار سازمانی فرااجتماعی و عملکرد
شغلی رابطة مثبت دارد (چنگ ،جیانگ ،رایلی ،)2622 ،2زیرا یک نگرش و حالت روانی
است که نشاندهنده تمایل نیاز و الزام جهت ادامه فعالیت در یک سازمان است (پرورین و
کارگذاری .)2372 ،از طرف دیگر تعهّد سازمانی خود متأثر از عوامل و پیشایندهایی است.
عبدالهی ،یوسلیانی و حاتمیان ( ) 2373در پژوهش خود به نقش عِدالتِ سازمانی در پیش
بیتی تعهّد سازمانی اشاره کردهاند.
در محیط پیچیده و متالطم امروزی اجتناب از تغییر ممکن نیست و تغییر و مدیریت آن
اصلی بنیادی در توسعهسازمانی و مدیریت کنونی سازمانها محسوب میشود .زیرا هر
سازمانی که تغییر را نادیده انگارد ،خود را بهطورجدی به مخاطره انداخته است (سینگ،
سورا .)2660 ،2درواقع ،سازمانها برای اینکه اثربخش باشند نیاز به تغییر و وفق دادن خود با
شرایط متغیّر محیطی دارند (رابینز ،2662 ،ترجمه پارسائیان .)2374 ،و ادامه حیات سازمانها
درگرو تطابق با شرایط متغیّر محیطی بوده و رشد و پیشرفت آنها تا حد زیادی بستگی به
میزان موفقیت در تطبیق با عوامل متغیّر محیطی دارد (ایران نژادپاریزی ،ساسانگهر.)2392 ،
تغییر پایدار در سازمان بیش از هر چیزی متکی بر پذیرش آن از سوی کارکنان است و
چنانچه این پذیرش نباشد ،تغییر عقیم میماند ،به همین دلیل تعهّد کارکنان متأثر از تغییر به
آن ،امری حیاتی است (زاهدی ،مرتضوی .)2399 ،کانر )2772( 3تعهّد به تغییر 4را بهعنوان
عاملی توصیف کرده است که بین افراد و اهداف تغییر ،پیوستگی اساسی ایجاد میکند و
معتقد است مهمترین عامل دخیل در شکست پروژههای تغییر ،فقدان تعهّد افراد است (نقل
از نینگ ،جینگ .)2622 ،دالکورت و زوکرمن )2663( 2نشان دادند که تعهّد به تغییر
میتواند انگیزش و تالش کارکنان در راستای تغییر را باال برد و احتمال غیبت ،ترک شغل
و نارضایتی آنان بعد از اعمال تغییر را کاهش دهد .همچنین تعهّد به تغییر آموزشها را تسهیل
1. Cheng, Jiang, Riley
2. Singh, Shura
3. Connor
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5. Dolcourt, Zuckerman

عدالت سازمانی و تعهّد به تغییر بهواسطة تعهّد ...

333

میکند .کانینگهام ( )2662نشان داد که هنگامیکه تعهّد به تغییر بیشتر است ،سازگاری با
تغییر بیشتر میشود و تمایل به ترک شغل کاهش مییابد (کانینگ هام ،آیلز.)2662 ،2
کامینگز و اورلی ( )2392نشان دادند فعالیت اساسی در هر نوع تالش جهت تغییر ،شناسایی
چگونگی کسب تعهّد افراد است زیرا چنانچه تعهّد نباشد ،خروج از موقعیت قبلی بسیار
دشوار خواهد بود و هیچ برنامه تحولی موفق نخواهد شد؛ مگر اینکه از جانب کارکنان مورد
درک و تعهّد قرار گیرد (نقل از زندیان .)2374 ،در یک پژوهش ،مایر و هرزکویچ)2662( 2
تعهّد به تغییر را بهعنوان نیرویی تعریف نمودند که فرد را در دورههایی از عمل درگیر میکند
که برای اجرای موفق یک تغییر الزم است .نیرویی که فرد را در دورههایی از عمل درگیر
میسازد که منعکسکننده سه بعد الف) تمایل به ارائه حمایت از تغییر بر اساس باور به مزایای
ذاتی تغییر باشد (تعهّد عاطفی) ب) شناخت هزینههایی باشد که همراه با شکست یا برای ارائه
حمایت از تغییر وجود دارد (تعهّد مستمر) ج) احساس اجبار برای ارائه حمایت از تغییر (تعهّد
هنجاری) است (مییر ،هرزکویچ .)2662 ،ایجاد و حفظ تعهّد به تغییر مستلزم فعالیتهای
آگاهانه و مبتنی بر اتخاذ رویههای برنامهریزی شده است و غفلت از آنها تغییر را با موانع
جدی روبرو میسازد .همچنین اگر تغییر بهعنوان یک رویداد مهم در عرصههای سازمانی
تلقی شود ،وقوع این رویداد در آغاز به یک واکنش عاطفی در افراد منتهی میشود که این
واکنش عاطفی میتواند مثبت یا منفی باشد و بهنوبه خود بر فرایند شناختی افراد اثر گذارد
و درنهایت رفتار عینی افراد را شکل دهد (الندبرگ وو یانگ .)2662 ،3بنابراین الزم است
تا با اتخاذ رویکرد مناسب در مورد تغییر ،تمهیداتی اندیشیده شود که رفتار افراد همسو با
برنامههای تغییر شکل و جهت گیرند (زاهدی ،مرتضوی .)2399 ،مرور پیشینه پژوهشی در
زمینه تعهّد به تغییر نشان میدهد که تعهّد سازمانی از عوامل مؤثر بر تعهّد کارکنان به تغییر
است (عریضی و براتی.)2372 ،

1. Cunningham, Iles
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در رابطة با متغیّرهای پژوهش مطالعاتی انجام گرفته است .جزنی ،سلطانی ( )2372در
پژوهشی با عنوان بررسی تأثیر عِدالتِ سازمانی بر تعهّد سازمانی در پرتو اعتماد سازمانی به
این نتیجه رسیدند که عِدالتِ سازمانی بهطور مستقیم بر تعهّد سازمانی تأثیر مستقیم دارد.
روحالهی ،مفتخریتبریزی و اسدی ( )2374در پژوهشی بررسی روابط بین عِدالتِ سازمانی،
تعهّد سازمانی و فرسودگی شغلی در بین کارکنان فرودگاه به این نتیجه رسیدند که بین
عِدالتِ سازمانی و تعهّد سازمانی رابطة معنیدار وجود دارد .عبداللهی و همکاران ()2373
در پژوهشی با عنوان رابطة مؤلفههای عِدالتِ سازمانی با تعهّد سازمانی در معلمّان دوره
ابتدایی شهر تهران به این نتیجه رسیدند که بین عِدالتِ توزیعی ،عِدالتِ رویهای و عِدالتِ
تعاملی با تعهّد سازمانی رابطة مثبت و معنیداری وجود دارد .عریضی و براتی ( )2372در
تحقیق خود با عنوان اعتماد به سرپرست میانجی بین تعهّد سازمانی و تعهّد به تغییر به این
نتیجه رسیدند که بین تعهّد سازمانی و تعهّد به تغییر رابطة مستقیم و غیرمستقیم وجود دارد و
اعتماد به سرپرست نیز میتواند نقش واسطهای داشته باشد .براتی و همکاران ( )2373در
تحقیق خود با عنوان تعهّد به تغییر :نقش حمایت ،اعتماد ،عِدالتِ و عاطفه به این نتیجه رسیدند
که عِدالتِ رویهای و عِدالتِ تعاملی بر تعهّد هنجاری به تغییر اثر مستقیم دارند .جعفرپور،
انصاریرنانی ،صحت ( )2399در پژوهشی با عنوان رابطة عِدالتِ سازمانی و مقاومت فردی
در برابر تعهّد به تغییرات برنامهریزی شده سازمانی به این نتیجه رسیدند که عِدالتِ سازمانی،
رابطة مستقیم با تعهّد برای تغییرات سازمانی در جامعه موردنظر دارد .لی و همکاران ()2629
در پژوهش خود با عنوان نقش میانجی عِدالتِ سازمانی در رابطة بین شدت تغییرات سازمانی
و تعهّد به تغییر به رابطة بین عِدالتِ سازمانی و تعهّد به تغییر اشاره کردهاند .محمدی و
همکاران ( )2629در پژوهش خود با عنوان عِدالتِ سازمانی و رفتار شهروندی با نقش میانجی
تعهد سازمانی به رابطة بین عِدالتِ سازمانی و تعهّد سازمانی اشاره کردهاند .لی و همکاران
( )2620در پژوهش خود با عنوان با عنوان رابطة بین عِدالتِ سازمانی با تسهیم دانش با
میانجیگری تعهّد سازمانی به این نتیجه رسیدند که بین عِدالتِ سازمانی و تعهّد سازمانی
رابطة مستقیم وجود دارد .سوفتا و همکاران ( )2622در پژوهشی با عنوان مدیریت تغییرات
سازمانی و تأثیر آن بر تعهّد سازمانی در سازمانهای هندوستان به این نتیجه رسیدند که بین
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تعهّد سازمانی با تعهّد به تغییر رابطة مثبت و معنیدار وجود دارد .فوستر ( )2626در پژوهشی
با عنوان مقاومت ،عِدالتِ سازمان و تعهّد به تغییر به این نتیجه رسید که بین عِدالتِ سازمانی
و تعهّد به تغییر رابطة وجود دارد .مطالعه یاوز )2626( 2نشان داد که مؤلفههای عِدالتِ
سازمانی ،ارتباط مثبت و معنیداری با ابعاد تعهّد سازمانی دارد.
سازمان آموزشوپرورش بهعنوان یکی از مهمترین سازمانها در هر کشوری ،همانند
سایر سازمانها ،بهمنظور تحقق اهداف واالی خود ،و بهرهوری بیشتر نیاز به نیروی انسانی
مطلوبی دارد که تحقق اهداف این سازمان را میسر سازند .در راستای تحقق اهداف سازمانی
آموزشوپرورش ،معلمّان بهعنوان نیروی انسانی این سازمان نقش حیاتی و کلیدی دارند .لذا
توجه به عوامل تأثیرگذار در نگرش و عملکرد آنها میتواند مدیران این واحد را جهت حل
مسائل گوناگون سازمانی و تحقق اهداف موردنظر خود یاری کند .ازآنجاکه بر اساس پیشینه
موجود در این زمینه عِدالتِ سازمانی پیشبین معنیدار تعهّد سازمانی است و تعهّد سازمانی
نیز قدرت پیشبینی تعهّد به تغییر را دارد اما روابط بین این متغیّرها بهصورت مدل مورد غفلت
قرار گرفته است .لذا پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش واسطهای تعهّد سازمانی در رابطة
بین عِدالتِ سازمانی و تعهّد به تغییر در بین معلمّان شهرستان ثالثباباجانی انجام گرفت و در
این راستا فرضیّههای زیر موردبررسی و آزمون قرار گرفت.
 عِدالتِ سازمانی بر تعهّد سازمانی اثر مستقیم دارد. عِدالتِ سازمانی بر تعهّد به تغییر اثر مستقیم دارد. تعهّد سازمانی بر تعهّد به تغییر اثر مستقیم دارد. -عِدالتِ سازمانی از طریق تعهّد سازمانی بر تعهّد به تغییر اثر غیرمستقیم دارد.

روش
روش این پژوهش ازلحاظ هدف کاربردی و ازلحاظ روش توصیفی از نوع همبستگی
)(SEMبود .جامعة آماری این پژوهش شامل کلّیة معلمّان مقطع ابتدایی شهرستان
ثالثباباجانی ( 326نفر) بود که با توجه به جدول مورگان و با استفاده از روش نمونهگیری
1. Yavuz
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تصادفی طبقهای  296نفر معلم ( 244نفر مرد و  30نفر زن) بهعنوان نمونه انتخاب شدند .برای
گردآوری دادهها از پرسشنامه استفاده شد و برای تجزیهوتحلیل دادهها از نرمافزار SPSS

و روشهای آمار توصیفی (میانگین ،انحراف استاندارد) و روشهای آمار استنباطی (ضریب
همبستگی پیرسون و آزمون کولموگروف اسمیرنوف) و نرمافزار  LISRELاستفاده شد.

ابزارهای گردآوری دادهها از قرار زیر است:
پرسشنامة عِدالتِ سازمانی :برای گردآوری دادههای مربوط به عِدالتِ سازمانی از
پرسشنامه نیهوف و مورمن ( )2773استفاده شد .این پرسشنامه دارای  26گویه با سه مؤلّفة
عِدالتِ توزیعی (گویههای  2تا  ،)2مؤلّفة عِدالتِ رویهای (گویههای  0تا  )22و مؤلفه عِدالتِ
تعاملی ( 22تا  )26بوده و برای پاسخ دادن به آن از طیف  2گزینهای لیکرت از کامالً مخالفم
( )2تا کامالً موافقم ( )2استفاده شده است .روایی محتوایی پرسشنامه مورد تأیید قرار گرفته
و پایایی آن نیز توسط سلطانحسینی و همکاران ( 6/97 )2372گزارش شده است.

پرسشنامة تعهّد سازمانی :برای گردآوری دادههای تعهّد سازمانی از پرسشنامه تعهّد
سازمانی آلن و مییر ( )2777استفاده شد .این پرسشنامه دارای  24گویه و سه بعد تعهّد
عاطفی (گویههای  2تا  ،)9تعهّد عقالیی (گویههای  7تا  ،)20تعهّد هنجاری (گویههای 29
تا  )24است .نمرهگذاری این پرسشنامه در مقیاس  2گزینهای لیکرت از کامالً مخالفم ()2
تا کامالً موافقم ( )2است .روایی محتوایی پرسشنامه مورد تأیید صاحبنظران بوده و پایایی
آن توسط رضائیان و کشتهگر ( )6/93گزارش شده است.

پرسشنامه تعهّد به تغییر :برای سنجش تعهّد به تغییر از پرسشنامه تعهّد به تغییر براتی و
همکاران ( )2376استفاده شد .این پرسشنامه دارای  29سؤال با سه بعد تعهّد عاطفی ( 2تا
 ،)0تعهّد مستمر ( 9تا  ،)22تعهّد هنجاری ( 23تا  )29است .نمرهگذاری این پرسشنامه در
یک طیف  2درجهای لیکرت از کامالً مخالفم ( )2تا کامالً موافقم ( )2است .روایی محتوایی
این پرسشنامه مورد تأیید اساتید صاحبنظر قرار گرفته و پایایی آن را براتی و همکاران
( 6/72 )2376گزارش کردهاند.
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یافتهها
جدول  .1آمارههای توصیفی مربوط به متغیّرهای پژوهش
2

متغیّرها

میانگین

انحراف استاندارد

2

عِدالتِ سازمانی

92/93

7/27

2

تعهّد سازمانی

79/22

9/42

**6/29

2

تعهّد به تغییر

96/92

0/29

**6/32

**6/49

3

2

همانگونه که در جدول شماره  2مشاهده میشود میانگین و انحراف استاندارد عِدالتِ
سازمانی به ترتیب برابر با ( ،)92/93± 7/27میانگین و انحراف استاندارد تعهّد سازمانی به
ترتیب برابر با ( )79/22±9/42و میانگین و انحراف استاندارد تعهّد به تغییر برابر با
( )96/92±0/29است .و بین عِدالتِ سازمانی با تعهّد سازمانی ( ،)r=6/29 ،p>6/62بین
عِدالتِ سازمانی با تعهّد به تغییر ( )r=6/32 ،p>6/62و بین تعهّد سازمانی با تعهّد به تغییر
( )r=6/49 ،p>6/62رابطة مثبت معناداری وجود دارد.
جدول  .2مقدار آمارة آزمون کایمو و بارتلت
آزمون KMO
پرسشنامه عِدالتِ سازمانی

آزمون بارتلت

6/924
χ2

294/22

درجة آزادی

30

Sig

6/666

آزمون KMO
پرسشنامه تعهّد سازمانی

آزمون بارتلت

6/722
χ2

237/24

درجة آزادی

22

Sig

6/666

آزمون KMO
پرسشنامه تعهّد به تغییر

آزمون بارتلت

6/942
χ2

242/22

درجة آزادی

22

Sig

6/666
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همانگونه که در جدول  2مشاهده میشود برای بررسی اعتبار و کفایت دادهها از
شاخص  KMOاستفاده شده است که مقدار این شاخص برای دادههای این پژوهش به
ترتیب برای پرسشنامهی عِدالتِ سازمانی برابر با  ،6/92پرسشنامهی تعهّد سازمانی برابر با
 ،6/72پرسشنامهی تعهّد به تغییر برابر با  6/942به دست آمده است .این شاخص در دامنه
صفر تا یک قرار دارد ،و هر چه مقدار این شاخص به یک نزدیکتر باشد دادههای
موردنظر اندازه نمونه برای تحلیل عاملی مناسبتر هستند .از آزمون بارتلت نیز برای بررسی
چگونگی ماتریس همبستگی استفاده شد .آزمون بارتلت برای هر چهار پرسشنامه همانگونه
که در جدول  2مشاهده میشود کوچکتر از مقدار  6/62بوده و فرض یکه (واحد) بودن
ماتریس همبستگی رد میشود.
برای بررسی فرضیّههای تحقیق نمودارهای خروجی نرمافزار لیزرل در حالت ضرایب
استاندارد و ضرایب معنیداری  tارائه شده و سپس به تأیید و ردّ فرضیّههای پژوهش خواهیم
پرداخت.
تعهد عاطفی
6/94
تعهد مستمر
تعهد هنجاری

6/04

تعهد
سازمانی
6/32

6/97

عِدالتِ
سازمانی

6/29
6/39
عاطفی
مستمر

6/99
6/96

عِدالتِ توزیعی

عِدالتِ رویهای

6/90
عِدالتِ تعاملی

6/00
6/99

تعهد به تغییر
روانشناختی

6/99
هنجاری

شکل  .1الگوی برازششده پژوهش به همراه ضرایب استاندارد
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تعهد عاطفی
تعهد مستمر
تعهد هنجاری

0/29

تعهد
سازمانی

9/23

3/34

22/42
عِدالتِ

26/22

سازمانی

2/26
3/34

22/22

عِدالتِ توزیعی
عِدالتِ رویهای

عِدالتِ تعاملی

عاطفی
مستمر

9/26

تعهد به
تغییر

0/72
هنجاری

شکل  .2الگوی برازششده پژوهش به همراه ضرایب استاندارد
جدول  .3ضرایب اثر مستقیم ،غیرمستقیم متغیّرهای پژوهش
مسیر

اثر مستقیم

اثر غیرمستقیم

t

-

3/34
3/34

از متغیّر

به متغیّر

عِدالتِ سازمانی

تعهّد به تغییر

6/39

عِدالتِ سازمانی

تعهّد سازمانی

6/32

-

تعهّد سازمانی

تعهّد به تغییر

6/22

-

2/26

عِدالتِ سازمانی

تعهّد به تغییر

-

6/32×6/22 =6/69

3/34

مطابق با خروجیهای معادالت ساختاری در شکلهای  2و  2و جدول  3رابطة بین عِدالتِ
سازمانی و تعهّد به تغییر در سطح اطمینان ( )%72با بتای ( )t=3/34 ،6/39معنیدار است .که
بر اساس آن میتوان نتیجه گرفت عِدالتِ سازمانی تأثیر مثبتی بر تعهّد به تغییر دارد .بنابراین،
فرضیّه اول پژوهش تأیید میشود .همچنین رابطة بین عِدالتِ سازمانی و تعهّد سازمانی در
سطح اطمینان ( )%72با بتای ( )t=3/34 ،6/32معنیدار است که بر اساس آن میتوان نتیجه
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گرفت عِدالتِ سازمانی تأثیر مثبتی بر تعهّد سازمانی دارد .بنابراین ،فرضیّه دوم پژوهش نیز
تأیید میشود .نتایج تحلیل دادهها نشان میدهد رابطة بین تعهّد سازمانی و تعهّد به تغییر در
سطح اطمینان ( )%72با بتای ( )t=2/26 ،6/22معنیدار است .بنابراین ،فرضیّه سوم پژوهش
نیز تأیید میشود.
برای بررسی تأثیر غیرمستقیم عِدالتِ سازمانی بر تعهّد به تغییر با نقش میانجی تعهّد
سازمانی باید ضریب اثر غیرمستقیم (حاصلضرب اثر مستقیم عِدالتِ سازمانی بر تعهّد
سازمانی در اثر مستقیم تعهّد سازمانی بر تعهّد به تغییر) را محاسبه کرد .ضریب اثر غیرمستقیم
عِدالتِ سازمانی بر تعهّد به تغییر  6/69است که نشان میدهد نقش واسطهی تعهّد سازمانی
در رابطة بین عِدالتِ سازمانی و تعهّد سازمانی معنیدار است بنابراین ،فرضیّه چهارم پژوهش
نیز تأیید میشود.
جدول  .4برازش الگوی پژوهش بر اساس شاخصهای برازندگی
شاخصهای برازش

Model fit

مقدار

مقادیر ایدهآل

وضعیت

خیدو

X2

27/29

< 6/26

مطلوب

درجة آزادی

df

24

-

-

خیدو/درجة آزادی

X2/df

2/23

>3

مطلوب

ریشة میانگین توان دوّم خطای تقریب

RMSEA

6/64

> 6/69

مطلوب

نیکویی برازش

GFI

6/74

< 6/76

مطلوب

نیکویی برازش تعدیلشده

AGFI

6/72

< 6/76

مطلوب

برازش مقایسهای

CFI

6/74

< 6/76

مطلوب

برازش افزایشی

IFI

6/72

< 6/76

مطلوب

نتایج جدول  4نشان میدهند که ضریب شاخص ریشة میانگین مجذورات خطای تقریب
 RMSEAبرابر با ( ،)6/64شاخص برازندگی تطبیقی ( )CFIبرابر با  ،6/74شاخص نیکویی
برازش ( )GFIبرابر با  ،6/74شاخص نیکویی برازش تعدیلیافته ( )AGFIبرابر با ،6/72
شاخص برازندگی هنجار شده ( )NFIبرابر با  6/72و شاخص خیدو بر روی درجه آزادی
( )X2/dfبرابر با  ،2/23داللت بر برازش مناسب و خوب الگو دارد.
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بحث
هدف از انجام این پژوهش ،بررسی نقش واسطهی تعهّد سازمانی در رابطة بین عِدالتِ
سازمانی و تعهّد به تغییر در بین معلمّان مقطع ابتدایی شهرستان ثالثباباجانی بود .نتایج تحلیل
داده ها نشان دادند که عِدالتِ بر تعهّد به تغییر معلمّان اثر مثبت و مستقیم دارد .این نتیجه با
نتایج پژوهشهای عریضی و براتی ( ،)2372جعفرپور ،انصاریرنانی و صِحت ( )2399و
فوستر ( )2626همسو است .در رابطة با تأیید این رابطة میتوان گفت که امروزه تغییر و
مدیریّت آن اصلی بنیادی در توسعة سازمانی و مدیریّت محسوب میشود .و هر سازمانی که
تغییر را نادیده انگارد بقای خویش را به مخاطره انداخته است .درواقع ،سازمانها برای
اثربخش بودن نیاز به تغییر و وفق دادن خود با شرایط متغیّر محیطی دارند و در این راستا تعهّد
کارکنان به تغییر و اجرای تغییرات الزم برای سازمان از اهمیت زیادی برخوردار است .میزان
پذیرش تغییر از سوی کارکنان به متغیّرهای درونسازمانی و برونسازمانی بستگی دارد و
متغیّر عِدالتِ سازمانی بهعنوان یکی از متغیّرهای درونسازمانی که به ادراک افراد در
خصوص منصفانه بودن برخورد سازمان با کارمندان و واکنشهای رفتاری آنها به چنین
ادراکی اطالق میشود میتواند بر میزان پذیرش و انگیزة کارکنان در جهت پذیرش و اجرای
تغییرات تأثیر بگذارد .درواقع ،معلّمانی که احساس میکنند در مدرسه و سازمان به نحو
منصفانهای با آنان برخورد میشود تمایل آنها به اجرای تغییرات سازمانی و پذیرش آنها
بیشتر می شود .بر اساس نتایج این پژوهش عِدالتِ سازمانی و مؤلفههای آن میتوانند میزان
تعهّد به تغییر را در بین معلمّان افزایش دهد و بهتبع آن ،بقای سازمان را نیز افزایش دهند .لذا
می توان با فراهم ساختن زمینة عِدالتِ و تساوی بیشتر در سازمان جایی برای تغییرات پیش
روی سازمان و مدارس باز کرد و این تغییرات را پذیرفت و در بین معلمّان تعهّد اجرای آنها
را ایجاد کرد.
همچنین ،نتایج تجزیهوتحلیل دادهها نشان دادند که عِدالتِ سازمانی بر تعهّد سازمانی اثر
مثبت و مستقیم دارد .این نتیجه با نتایج پژوهشهای جزنی و سلطانی ( ،)2372روح الهی و
همکاران ( ،)2374عبدالهی و همکاران ( ،)2373عریضی و براتی ( ،)2372براتی و همکاران
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( ،)2373لی و همکاران ( )2620و مطالعه یاوز ( )2626همخوانی دارد .در تبیین وجود رابطة
معنیدار بین عِدالتِ سازمانی و تأثیر مثبت عِدالتِ سازمانی بر تعهّد سازمانی ،میتوان گفت
که ادراک کارکنان از عِدالتِ سازمانی و رعایت عِدالتِ در سازمان نگرش مثبتی نسبت به
سازمان ایجاد میکند و تمایل و اشتیاق فرد را برای حضور فعّالتر در سازمان و انجام وظایف
شغلی خود بیشتر میکند .توزیع منابع سازمانی بهصورت عادالنه و ارتباطات مناسب و همراه
با عِدالتِ در سازمان کارکنان را به این باور میرساند که در سازمان عِدالتِ وجود دارد .این
عِدالتِ ادراکشده بهصورت عاملی انگیزشی در کارکنان عمل کرده و میتواند تعهّد
سازمانی کارکنان را افزایش دهد .ادراک عِدالتِ و رفتارهای عادالنه در مدارس و در بین
معلمّان میتواند بهصورت منبع انگیزشی جهت افزایش اشتیاق شغلی و شور و شوق کارکنان
عمل کرده و میزان تعهّد سازمانی آنها را افزایش میدهد .درواقع ،تعهّد سازمانی نوعی
نگرش است که میزان عالقه ،دلبستگی و وفاداری کارکنان نسبت به سازمان و تمایل آنها
به ماندن در سازمان را نشان میدهد که میتواند تحت تأثیر ادراک فرد از عِدالتِ سازمانی
قرار گرفته و افزایش یابد .یعنی با افزایش میزان ادراک کارکنان از عِدالتِ سازمانی ،میزان
تعهّد سازمانی کارکنان نیز افزایش مییابد.
همچنین ،نتایج تحلیل دادهها نشان دادند که تعهّد سازمانی بر تعهّد به تغییر اثر مثبت و
مستقیم دارد .این نتیجه با نتایج پژوهشهای عریضی و براتی ( )2372و سوفتا و همکاران
( )2622همسو است .در رابطة با تبیین این رابطة و اثر مستقیم میتوان به اثرات و پیامدهای
مثبت تعهّد سازمانی اشاره کرد .درواقع ،کارکنان متعهّد هم به لحاظ شناختی ،هم به لحاظ
رفتاری و هم به لحاظ عاطفی به سازمان وابسته بوده و هزینة ماندن در سازمان را قبول
میکنند .از طرف دیگر ،تغییرات بخشی از زندگی هر سازمانی است و سازمانها نمیتوانند
نسبت به تغییرات محیطی بی توجّه باشند و پژوهشهای انجامشده در این حیطه نشان میدهد
مهمترین عامل پذیرش تغییرات سازمانی و سازگاری سازمان با تغییرات منابع انسانی و
کارکنان آن هستند .لذا ،برای افزایش تغییرپذیری سازمانی ،وجود کارکنان متعهّد به سازمان
اصلی اساسی محسوب میشود .بر اساس نتایج این پژوهش میتوان گفت که مدیران
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میتوانند با بهبود شرایط سازمانی ،تعهّد معلمّان به سازمان را افزایش و زمینه افزایش تعهّد
آنها به تغییرات و اجرای تغییرات را افزایش دهند.
نتایج تحلیل دادهها نیز نشان دادند که عِدالتِ سازمانی از طریق تعهّد سازمانی بر تعهّد
معلمّان به تغییر اثر غیرمستقیم دارد .که این نتیجه با نتایج پژوهشهای جعفرپور )2399( ،و
فوستر ( )2626همسو است .با توجّه به تأثیر مستقیم عِدالتِ سازمانی بر تعهّد سازمانی و از
طرف دیگر تأثیر مثبت تعهّد سازمانی بر تعهّد به تغییر این رابطة نیز قابل تبیین است.
بهطور کلّی ،نتایج این پژوهش نشان داد که عِدالتِ سازمانی و تعهّد سازمانی از مهمترین
متغیّرهای مرتبط با تعهّد به تغییر هستند ،بنابراین ،پیشنهاد میشود مدیران سازمان
آموزشوپرورش و مدیران مدارس ،با توجّه بهضرورت تغییرات سازمانی و انطباق سازمان با
آنها ،به متغیّرهایی درونسازمانی همچون عِدالتِ سازمانی و تعهّد سازمانی معلمّان توجه
ویژه داشته باشند.
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