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بررسي موردي : تعهد سازماني  عدالت سازماني ادراك شده باي رابطه
  ان زن شهر نقدهدبير

  3زاده  و معصومه علي2زاده  سيما علي،1حسن قالوندي
  

  چكيده
تعهد سازماني ميان دبيران زن شهر  دالت سازماني ادراك شده باهدف اين پژوهش بررسي رابطه ع

جامعه آماري اين پژوهش شامل كليه دبيران . روش اين پژوهش توصيفي واز نوع همبستگي است. نقده بود
 تصادفي ساده جهت مطالعه طور به  نفر113  نفر بوده كه216كه در مجموع  1392 سال زن شهر نقده در
 تعهدسازماني نامه پرسش عدالت سازماني كالكيت و نامه پرسش از ها آوري داده  جمعبراي. انتخاب شدند

ي پژوهش و با استفاده از ها آوري براساس فرضيه ي پژوهش پس از جمعها داده. ير و آلن استفاده شد مي
دالت عي ها نتايج تحليل رگرسيون چند متغيري نشان دادكه مؤلفه. تحليل رگرسيون چندگانه تحليل شدند

. كنندابعاد تعهدسازماني را به صورت معناداري پيش بيني مي اي، عدالت تعاملي و عدالت توزيعي و رويه
  .پژوهش، ابعاد عدالت سازماني منجر به افزايش تعهد سازماني شده استاين بنابراين بر اساس نتايج 
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  مقدمه
رفتار كاركنان سازمان در بعد فردي متاثر از عوامل چهارگانه نگرش، شخصيت، ادراك 

ي كاركنان، در زمينه ها نگرشاز اين رو، آگاهي از .ويادگيري مورد تجزيه وتحليل قرار ميگيرد
، سه نگرش عمده رضايت ها رسد، براساس پژوهش ميكار سازمان، براي مديران ضروري به نظر 

وابستگي شغلي وتعهد سازماني بيشترين توجه را به خود جلب كرده است و از اين ميان، در شغلي، 
 ي گذشته، تعهد سازماني، نگرش غالبي است كه محور توجه پژوهشگران بوده و طول دو دهه

  ).2005، 1آرزو واستي(موضوع فرا تحليلهاي زيادي قرار گرفته است 
شاو، دلري، محامد و (شگران اتفاق نظري نيست مورد تعريف تعهد سازماني بين پژوه در
شود، ولي  مياگر چه تعاريف متفاوتي از تعهد سازماني در ادبيات موضوع يافت ). 2003، 2عبداله

 واحساس تكليف را ها هر يك از آنها يكي از سه موضوع كلي وابستگي عاطفي، درك هزينه
تعهد سازماني درجه نسبي تعيين هويت فرد  بنابراين، ). 1387رضائيان وكشته گر، (كند  ميمنعكس 

در اين تعريف تعهد سازمان . باشد ميمشاركت او با آن سازمان  با يك سازمان خاص و درگيري و
تمايل به تالش قابل . 2اعتقاد قوي به اهداف وارزشهاي سازمان؛ . 1: شود ميسه عامل را شامل 

 عميق براي ادامه عضويت در سازمان خواست قوي وآرزو و . 3الحظه به خاطر سازمان ؛ م
  4ير وآلن مي ).2009، 3؛ آكرويد، جك وسكي و آدامز1388پور،  پور و حسن موغلي، حسن(
  :تعهد سازماني را به ابعاد سه گانه زير تقسيم نموده اند) 1991(

باشد كه توسط خشنودي از  ميهمان دلبستگي عاطفي كاركنان به سازمان : 5تعهد عاطفي
  .شود ميتمايل به ماندن در آن شخص  سازمان و
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 . گردد مي هزينه بر است، بر فهمند كه ترك سازمان ميبه ميزاني كه كاركنان : 1تعهد مستمر

اين كه معتقدند  اجبار براي ماندن در سازمان و به احساس كاركنان از الزام و: 2تعهد هنجاري
، 4؛ ماكانجي2009، 3؛ هاندلون1991لن،ير و آ مي. (گردد ميماندن در سازمان كار درستي است، بر

2006.(  
منصفانه در كار است كه خود به شناسايي  عدالت در سازمان بيانگر ادراك كاركنان از برخورد

، عدالت 6اي ، عدالت رويه5عدالت توزيعي :گردد ميچند جزء متفاوت از عدالت در سازمان منجر 
 ملي را به دو جزء متفاوت عدالت بين فردي وي اخير عدالت تعاها  كه محققان در بررسي7تعاملي

  ).2010عزيزي، ( اند   تقسيم كرده8عدالت اطالعاتي
درآخرين دهه قرن بيستم بيشتر توجهات انديشمندان وپژوهشگران حول محور عدالت سازماني 

سي صنعتي وسازماني بوده است، شنا روانبه عنوان يك مفهوم مهم وموضوع اصلي پژوهش در 
 لحاظ رفتار اخالقي در يك سازمان است، عدالت سازماني با سازمان بيانگر برابري وعدالت در 

وانگ، هانگ و  ؛2001، 9كالكيت(عملكرد مرتبط است  و فرآيندهاي حياتي سازمان مثل تعهد
 براساس تحقيقاتي موجود، تاكنون حداقل سه نوع عدالت از جانب صاحبنظران و ).2006 ،10وانگ

 .)11،2010جيمز(ذيرفته شده است محققان اين حوزه پ

 ها  وتفكرات كاركنان در خصوص مناسب بودن ستادهها نگرشبه : عدالت توزيعي و عناصرآن

                                                                                                                            
1. Continuous Commitment 
2. Normative  Commitment 
3. Handlon 
4. Makanjee  
5. Distributive Justice 
6 . Procedural Justice 
7 . Interactional Justice 
8. Informational Justice 
9. Colquite  
10. Wong , Hong & Wong 
11. James 
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، 1آمبروس و آرنود( شود يشان اشاره دارد، عدالت توزيعي برطبق ارزشها پيش بيني ميها و دريافتي
به عبارتي، . لت توزيعي استمحققين اتفاق نظر دارند كه اثر بخشي سازماني نتيجه عدا). 2005

عدالت توزيعي بيانگر ادراك فرد از ميزان رعايت عدالت در توزيع و تخصيص منابع و پاداشها 
ه عضو گروه اجتماعي نتيج  هر–مساوات . 1: سه قاعده در عدالت توزيعي مورد توجه است. است

  ران را دريافت كند؛ جب  نيازمندترين فرد بيشترين ميزان-نياز. 2يكساني را دريافت كند؛ 
ي هر يك از افراد صورت گيرد ها  جبران عادالنه مبتني بر سهم يا آورده-عدالت وانصاف . 3
  ).2010، 2هامبورگ، فارست و كوسچت ؛1389عزيزي، (

در پي اثبات عدم توانايي نظريه برابري وديگر مدلهاي عدالت : اي و عناصرآن عدالت رويه
 به ادراكات آنها در زمينه عدم عدالت، مطرح شد اين نوع عدالت، ها توزيعي در شرح عكس العمل
يابند، اشاره   و فراگردهايي كه توسط آنها، پيامدها تخصيص ميها به انصاف ادراك شده از رويه

ي مورد استفاده براي تعيين پيامدهاي ها روشاي به عادالنه بودن   عدالت رويه.)2006 ،4كاراتپ(دارد
 نظريه عدالت رويه اي درپي يافتن علل عادالنه يا ).1383 ،نعامي وشكركن(شغلي اشاره دارد 

طبق  ).1999، 3جورج و جونز(آثار ناشي از آن، از سوي افراد است  و ها عادالنه دانستن رويهنا
متناقض .1: دانند كه با قواعد شش گانه سازگار باشد يي را عادالنه ميها هايي افراد رويه پژوهش

بيانگر تمام . 5ح باشند؛ اصالًقابل . 4دقيق باشند؛ . 3از تعصب به دور باشند؛ . 2؛ يكديگر نباشند
  ).1387 گر، رضائيان و گشته( ي اخالقي باشندها مبتني بر استاندارد. 6 نظرات افراد ذينفع باشند؛

ارتباطات بين شخصي مرتبط با  مبناي انصاف ادراك شده از بر: عناصرآن عدالت تعاملي و
كيفيت ارتباطات بين شخصي همچنين رفتار سازمان توام با احترام باشد، ي سازماني و ها رويه

افراد . 1: دهند كه ميمطالعات تجربي گوناگوني نشان ). 2008، 4ابرلين و تاتوم( شود ميتعريف 

                                                                                                                            
1. Ambrose & Arnaud 
2. Homburg, Furst & Koschate 
3. George & Tones 
4. Eberlin& Tatum 



   Journal of school psychology, Winter  2016                                      1394شناسي مدرسه، زمستان  رواني  مجله     
                  

 Vol.4, No.4/111-124                                                                            111- 4/124ي  ، شماره4ي  دوره       

 115

دهند؛  مي از روابط متقابل شخصي تميز ها ي رسميرا از منصفانه بودن برخوردها منصفانه بودن رويه
 )2001، 1بيس( گذارند ميرفتارهاي گوناگون كاركنان اثر   وها نگرش عدالت تعاملي بر .2

ي عدالت سازماني با ابعاد تعهد ها مؤلفهي متعدد داخلي و خارجي رابطه بين ها در پژوهش
شاياني و  امين .مورد بررسي قرار گرفته است.. .و  نيسازماني، رضايت شغلي، عملكرد سازما

ي عدالت سازماني با ابعاد تعهد ها مؤلفهدر پژوهشي گزارش كردند كه بين ) 1388(همكاران 
همچنين نتايج اين پژوهش نشان داده . سازماني و رضايت شغلي رابطه مثبت و معني دار وجود دارد

 .كنندبيني ميداري ابعاد تعهد سازماني را پيش معنيطور بههاي عدالت سازماني است كه مؤلفه

دهد بين عدالت توزيعي  مينتايج حاصل شده نشان ) 1388(ش عريضي و همكاران بر پايه پژوه
با عملكرد وظيفه اي و زمينه اي رابطه معني دار وجود دارد، همچنين رابطه بين عدالت و عملكرد 

در پژوهشي ) 1388(خنيفر و همكاران  .دار نبوده است  معنيبراي زنان معني دار بوده ولي در مردان
مان جهاد كشاورزي و آموزش و پرورش استان قم صورت دادند گزارش كردند كه در كه در ساز

بهروان  .هر دو سازمان ميان اعتماد و تعهد سازماني كاركنان رابطه مثبت و معني دار گزارش كردند
در پژوهشي كه در ميان كاركنان شركت گاز اداره مركزي استان خراسان  )1388(و سعيدي 

 تأثيرگزارش كردند كه عدالت سازماني مهم ترين و تعيين كننده ترين عامل رضوي انجام دادند 
  .شود ميگذار مستقيم و مثبت بر ميزان تعهد سازماني محسوب 

ي آن به عنوان پيش ها مؤلفه نشان داده شده است كه عدالت سازماني و ها در برخي از پژوهش
؛ يانگ، موشولدر 2009، 2 بخشي و رانيكومار،(بيني كننده رضايت شغلي و تعهد سازماني هستند 

  ).2010؛ خان، مختار و نيازي، 2009، 3و پنگ
رابطه بين عدالت سازماني و عملكرد خود گزارشي را مورد بررسي ) 2000 (4باسول و بورديو

                                                                                                                            
1. Bies 
2. Kumar, Bakhshi & Rani 
3. Yang, Mossholder & Peng 
4. Buswell & Bourdreau 
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اي و عدالت توزيعي به دست قرار دارند و رابطه معنادار بين عملكرد شغلي با عدالت رويه 
در فراتحليل نقش عدالت سازماني گزارش كردند كه عملكرد ) 2007 (1توركوهن و اسپك.آورند

ويزوسوارن و . شغلي و رفتار ضد توليد از پيامدهاي عدالت سازماني به ويژه عدالت رويه اي هستند
رفتار  در پژوهش خود دريافتند كه رابطه بين عدالت رويه اي با تعهد سازماني، ) 2000 (2وانز

آنها همچنين دريافتند . تر از عدالت توزيعي با اين متغير است وري قوي  بهرهشهروندي سازماني و
 و رفتارهاي كاري بوسيله ادراكات عدالت رويه اي ها نگرشكه روابط بين عدالت توزيعي با 

 رابطه يبررسحاضر با عنايت به مباني نظري و پژوهشي كه ذكر شد هدف پژوهش  .تعديل گرديد
  .است دبيران زن شهر نقده اني ميشده با تعهد سازمانعدالت سازماني ادراك 

  روش
  .روش تحقيق حاضرتوصيفي از نوع همبستگي است

 جامعه آماري مورد نظر شامل كليه دبيران زن مدارس :جامعه، نمونه و روش نمونه گيري
 نفر از 113نمونه پژوهش را .  است1392در سال 216متوسطه دخترانه شهر نقده كه در مجموع 

براي تعيين حجم نمونه . دهند كه به روش نمونه تصادفي ساده انتخاب شدندلمان زن تشكيل ميمع
ي زير ها نامه پرسش از ها براي گردآوري داده .گرجسي استفاده شده استاز جدول مورگان و 

  :استفاده شده است
) 2001(  عدالت سازماني كالكيتنامه پرسشدر اين پژوهش از :  عدالت سازمانينامه پرسش

، عدالت رويه اي )5تا1ي ها سؤال( شامل موارد، عدالت توزيعي نامه پرسشاين . استفاده شده است
 گويه 18 در برگيرنده نامه پرسشاين . است) 18تا11يها سؤال(عدالت تعاملي  و) 10 تا6يها سؤال(

راك شده را  ليكرت عدالت سازماني اداي درجهبه گونه تفكيكي وبا استفاده از مقياسپنج  است و

                                                                                                                            
1. Cohen & Spector 
2. Vieswesvaran & Ones 
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نتايج تحليل عاملي  . گزارش شده استα=913/0 نامه پرسشدهد، پايايي اين  ميمورد سنجش قرار 
 درصد واريانس 62/0 مورد نظر را بدست آورد كه در آن مؤلفه عدالت سازماني سه نامه پرسش
نشان داد كه حجم  ) P>001/0(بارتلت   وKMO=913/0آزمون .  استخراج شده بودها سؤال

 با 3/0نتايج بارهاي عاملي باالتر از . مونه كافي است و عوامل مورد نظر در جامعه وجود داردن
  . مورد نظر را بدست آوردمؤلفهچرخش متعامد، سه 

) 1991( تعهد سازماني مي ير وآلن نامه پرسشدر اين پژوهش از  : تعهد سازمانينامه پرسش
تعهد مستمر ) 8تا1ي ها سؤال(عهد عاطفي  شامل موارد تنامه پرسشاين . استفاده شده است

 گويه 23 در برگيرنده نامه پرسشاين  .است) 23تا17ي ها سؤال(تعهد هنجاري  و) 16تا9يها سؤال(
.  ليكرت تعهد سازماني را مورد سنجش قرار مي دهداي درجهبا استفاده از مقياس پنج  است و

سازماني   تعهدنامه پرسش تحليل عاملي نتايج . گزارش شده استα=924/0 نامه پرسشپايايي اين 
.  استخراج شده بودها سؤال درصد واريانس 73/0سه بعد مورد نظر را بدست آورد كه در آن 

عوامل مورد  نشان داد كه حجم نمونه كافي است و) P>001/0(بارتلت   وKMO=918/0آزمون 
 مورد نظر مؤلفهچرخش متعامد، سه  با 3/0نتايج بارهاي عاملي باالتر از . نظر در جامعه وجود دارد

  .را بدست آورد

  نتايج
از بين پاسخ .  نفر از دبيران زن مدارس متوسطه شهر نقده بود113امل مونه اين تحقيق شن

داراي %) 3/48(اكثريت  دبيران در اين نمونه . نيز فوق ليسانس بودند% 10ليسانس و % 90دهندگان 
 . سال بودند16-20سابقه تدريس 
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ميانگين و انحراف استاندارد نمرات متغيرهاي مورد مطالعه. 1ل جدو  
 M SD متغير

82/3 عدالت توزيعي  11/1  
11/4 عدالت رويه اي  33/1  
77/3 عدالت تعاملي  04/1  
82/2 تعهد عاطفي  88/0  
01/3 تعهدمستمر  94/0  
41/2 تعهد هنجاري  76/0  

 
ي عدالت سازماني ادراك شده ها مؤلفه) ش چندگانهبه رو(خالصه نتايج رگرسيون چند متغيري . 2جدول 

  با تعهد سازماني

  

ي عدالت سازماني ها مؤلفهار آماره آزمون براي بررسي رابطه بين  مقد2بر اساس نتايج جدول 
دهد  مينشان R2 مقدار. معنادار استP  =001/0 در سطح 28/11 تعهد عاطفي برابر ادراك شده با

همچنين . شود ميي عدالت سازماني تبيين ها مؤلفه درصد از واريانس تعهد عاطفي توسط 24/0كه 
تواند  مي) β= 29/0( دهد كه زير مقياس عدالت توزيعي  مين نگاهي به ضرايب رگرسيون نشا

 . مثبت و معني دار پيش بيني كندطور بهتعهد عاطفي را 
 

  

 F P R R² β t P  متغير مالك  متغيرهاي پيش بين

  عدالت توزيعي
  عدالت رويه اي
  عدالت تعاملي

  
  عاطفي  تعهد

  
28/11  

  
001/0  

  
49/0  

  
24/0  

29/0  
12/0  
17/0  

88/2  
88/0  
82/1  

005/0  
37/0  
07/0  
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ي عدالت سازماني ادراك شده با تعهد ها مؤلفه) به روش چندگانه(نتايج رگرسيون چند متغيري . 3جدول 
 مستمر

متغيرهاي پيش 
  بين

 F P R R² β t P  متغير مالك

   توزيعيعدالت
  عدالت رويه اي
  عدالت تعاملي

  
  تعهد مستمر

  
24/5  

  
001/  

  
36/0  

  
13/0  

20/0  
34/0  
01/0  

82/1  
37/2  
15/0-  

07/0   
01/0  
87/0  

ي عدالت سازماني ها مؤلفه مقدار آماره آزمون براي بررسي رابطه بين 3بر اساس نتايج جدول 
دهد  مينشان R2 مقدار. معنادار استP)  =001/0( در سطح 24/5ادراك شده با تعهد مستمر برابر 

همچنين . شود ميي عدالت سازماني تبيين ها مؤلفه درصد از واريانس تعهد مستمر توسط 13/0كه 
تواند  مي) β= 34/0(دهد كه زير مقياس عدالت رويه اي  مينگاهي به ضرايب رگرسيون نشان 

  . مثبت و معني دار پيش بيني كندطور بهتعهد مستمر را 
ي عدالت سازماني ادراك شده با تعهد ها مؤلفه) به روش چندگانه(نتايج رگرسيون چند متغيري .  4جدول 

  هنجاري

ي عدالت سازماني ها مؤلفه مقدار آماره آزمون براي بررسي رابطه بين 4بر اساس نتايج جدول 
نشان R2 مقدار.  معنادار استP) =001/0( در سطح 29/375ادراك شده با تعهد هنجاري برابر 

. شود ميي عدالت سازماني تبيين ها مؤلفه درصد از واريانس تعهد هنجاري توسط 91/0دهد كه  مي
تواند تعهد  مي) β= 39/0(دهد كه عدالت تعاملي  ميهمچنين نگاهي به ضرايب رگرسيون نشان 

  . مثبت و معني دار پيش بيني كندطور بههنجاري را 

متغيرهاي 
 F P R R² β t P  متغير مالك  بين پيش

  عدالت توزيعي
  عدالت رويه اي
  عدالت تعاملي

  91/0  95/0  001/0  29/375  تعهد هنجاري
02/0-  
42/0-  

39/0  

58/0-  
28/9-  
48/33  

56/0  
12/0  

001/0  
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  گيري بحث و نتيجه
رابطه عدالت سازماني و تعهد سازماني از موضوعات نسبتا جديدي است كه در اين پژوهش 

ين پژوهش حاكي از اين است كه عدالت سازماني كلي و نتايج ا. مورد بررسي شده است
همبستگي مثبت و ) تعهد عاطفي، هنجاري و مستمر(ي آن با ابعاد مختلف تعهد سازماني ها مؤلفه

ي ها نتايج حاصل با پژوهش. معني داري دارند و در پژوهش حاضر در جدول نشان داده شده است
هاي كومار و همكاران   بويژه با نتايج پژوهشها يافتهاين . ذكر شده در پيشينه تحقيق هماهنگ است

در اغلب . هماهنگ است) 1388(و يعقوبي و همكاران ) 2000(، ويزوسوارن و انز )2009(
 ها ي انجام شده به نقش مهم عدالت سازماني توجه شده و الزم است مديران سازمانها پژوهش

  .ر دهندبويژه مديران آموزشي اين متغير مهم را مد نظر قرا
، رابطه پيش بيني كننده معني دار بين عدالت توزيعي، عدالت رويه اي  با توجه به نتايج پژوهش

نتايج حاصل . وجود دارد) تعهد عاطفي، مستمر و هنجاري(اني وعدالت تعاملي با ابعاد تعهد سازم
نگ و ، يا)2009(، كومار و همكاران )1388(هاي امين شايان جهرمي و همكاران  با پژوهش
كنند كه سطح حقوق و برنامه  ميكه كاركنان ادراك  ميهنگا. هماهنگ است) 2009(همكاران 

وسط مديريت سازمان كاري منصفانه است، قبل از تصميمات شغلي همه نگرانيهاي كاركنان ت
 و براي كاركنان اطالعات جزيي و كاملي در رابطه با تصميمات گرفته شده داده شنيده شده است

شود، مدير  مي به تصميمات گرفته شده در مورد شغلشان با اعتماد و احترام نگريسته .شود مي
كند و از اظهار  ميمحترمانه و با رعايت شئونات انساني و اصل احترام متقابل با كاركنان رفتار 

كند و در ارتباط خود با كاركنان  ميدر مورد كاركنان پرهيز و خودداري  نظرهاي نا مناسب
اعتقاد و وفاداري كاركنان به سازمان، عدم ترك   نتيجه چنين رفتارهايي،. ادق استسازمان ص

سازمان، مشكالت سازمان را مشكل خود دانستن، همانند سازي بيشتر با سازمان، ادامه دادن به كار 
و وظيفه، تكليف و مسئوليت داشتن و صرف تالش و انرژي مضاعف براي رسيدن به اهداف 

  .شده استباعث  سازمان را
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توان پيش بيني كرد كه كاركنان در قبال وجود يا نبود عدالت  ميبراساس نظريه عدالت 
به آن اشاره كردند ) 1389(چنانچه نادي و گل پرور . دهند ميسازماني در محيط كار واكنش نشان 

 معنا كه به اين. و آنها معتقد هستند، افزايش تعلق و وابستگي به سازمان يكي از اين واكنشها است
به نوع تنش دچار شده و لذا براي . شود مياگر كاركنان مشاهده كنند كه در سازمان عدالت اجرا ن

كنند ميزان دلبستگي و تعهد خود را نسبت به سازمان كاهش دهند، در  ميكاهش اين تنش سعي 
ر بر عكس كاركنان احساس كنند د. چنين مواردي ممكن است تعهد سازماني آنها كاهش يابد

شوند تا در شغل خود وظيفه، تكليف و  ميمحل كار عدالت سازماني وجود دارد آنها برانگيخته 
مسئوليت بيشتري را پذيرا باشند تا بدين وسيله دين خود را به حرفه خود ادا كنند و لذا تعهد 

  .سازماني آنها افزايش خواهد يافت
 آن مؤلفه ويژگي عدالت سازماني و ي اين پژوهش نشان دهنده ارتباط دوها  كلي يافتهطور به

. بود) تعهد عاطفي، هنجاري و مستمر(هد سازماني با تع)  توزيعي، ذويه اي و تعامليعدالت(
شود براي افزايش پيامدهاي سازماني مطلوب و به وپژه  ميبنابراين، با توجه با نتايج پژوهش پيشنهاد 

ظور آشنا شدن مديران با اصول و مباني ي آموزشي كافي و مناسب به منها تعهد سازماني، دوره
عدالت سازماني و نحوه بكارگيري آن برگزار شود و در عين حال مديران تشويق شوند تا در تعامل 

دوديتهاي مح. ي نظريه عدالت سازماني استفاده كنندها با زير دستان خود، عمالً از اصول و يافته
 استفاده شده نامه پرسشي پژوهش از ها دهاز براي جمع آموري دا :پژوهش حاضر عبارت بودند

همچنين از آنجائيكه  .ي ديگر مثل مصاحبه و مشاهده استفاده نشده استها روشاز نيز است و 
 بايد جانب احتياط را رعايت ها  لذا در تعميم يافته،باشد ميجامعه آماري پژوهش فقط دبيران زن 

  .نمود

 منابع
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رابطه بين عدالت سازماني و تعهد ). 1388(لم و ايمان، جواد امين شايان جهرمي، شاپور؛ صالحي، مس
 2، مجله علوم تربيتي .سازماني با رضايت شغلي در بين معلمان مدارس استثنايي شهرستان بندر عباس

)5( ،32-7. 

ثر بر ميزان تعهد سـازماني كاركنـان شـركت گـاز نمونـه      ؤعوامل م). 1388(  حسين و سعيدي، رقيه بهروان،
 مجله علوم اجتماعي دانـشكده ادبيـات و   .اداره مركزي استان خراسان رضوي، شهر مشهد: العهمط مورد

 .181-199، )2(6علوم انساني دانشگاه فردوسي مشهد، 

بررسـي رابطـه بـين      ). 1388(نفيـسه      غـالم رضـا و زرونـدي،           مقيمي، سـيد محمـد؛ جنـدقي،        خنيفر، حيسن؛ 
ان در سازمان جهاد كشاورزي و آموزش و پرورش استان قـم،            ي اعتماد و تعهد سازماني كاركن     ها  مؤلفه

  .18 – 3،  )3(1، نشريه مديريت دولتي
،  پيام مديريت.بررسي رابطه بين هوش هيجاني و تعهدسازماني) 1387(گر، عبدالعلي  رضائيان، علي وكشته

7)  27( ،39-27.  
طه ساده چندگانه عدالت سازماني با راب). 1388(ابوالقاسم  جر و نوري، ها  عريضي، حميدرضا؛ براتي،

  .9-28، )2(33،  چشم انداز مديريت عملكرد شغلي در شركت ذوب آن اصفهان،
بررسي عدالت سازماني و وجدان كاري ودلبستگي شغلي در ميان كاركنان ستادي ). 1389(عزيزي، آمنه 

  .اصفهانادارات آموزش و پرورش شهر اصفهان، پايان نامه كارشناسي ارشد، دانشگاه 
بررسي ارتباط بين توانمندسازي و تعهد ). 1388(پور، محمد  پور، اكبر و حسن موغلي، عليرضا؛ حسن

، ، نشريه مديريت دولتيسازماني كاركنان در مناطق نوزده گانه سازمان آموزش وپرورش شهر تهران
1)2( ،132 – 119.  

رضايت ,عدالت سازماني :انصاف ي فرهنگي وها ارزش). 1389(نادي، محمدعلي و گل پرور، محسن 
  .207 – 228، )9(3 ، فصلنامه تحقيقات فرهنگي.شغلي و ترك خدمت
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Relationship perceived organizational justice with 
organizational commitment: A case study of female teacher's 

city of naghadeh 
H. Galavandi1, S. Alizadeh2 & M. Alizadeh3 

 

Abstract 
The aim of this investigation was to determine the relationship perceived 

organizational justice with organizational Commitment female teacher's city 
of Naghadeh. This is a descriptive – correlation study.The sample included 
114 Female teacher's which were selected randomly. Tow questionnaires 
were used for data collection. The questionnaires validity  were determined 
based on viewpoints of experts in management and educational sciences. 
The reliability of questionnaire esteemed through Cronbach alpha 
coefficient, α=0/913 and α=0/924 for perceived Organizational Justice and 
organizational Commitment. The data was analyzed through MANOVA and 
Multiply Regression analysis.Theresults showed that There is a positive and 
significant relationship  each component with all dimension organizational 
Commitment.and there is a significant foreseen relationship distributive 
justice, procedural justice and interactional justice with affect commitment, 
continuous commitment and normative commitment.  

Keywords: perceived organizational justice, organizational 
commitment,  female teacher's 
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