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مقاله پژوهشی

بررسی تاثير عدالت سازمانی بر روي اعتماد درون سازمانی و تعهد سازمانی
در شهرداري شهر مشهد
محمود سجادي
دانشجوی دکتری مدیریت دولتی گرایش رفتار سازمانی دانشگاه فردوس3ی مشهد.

تاریخ دریافت1399/08/07 :

تاریخ پذیرش1399/10/05 :

چکيده
این پژوهش با هدف بررسی تاثیر عدالت سازمانی بر روی اعتماد درون سازمانی و تعهد سازمانی در شهرداری شهر مشهد در میان کارکنان
سازمان شهرداری شهر مشهد با استفاده از روش تحقیق توصیفی انجام شده است .جامعه آماری پژوهش شامل همه کارکنان شهرداری شـهر
مشهد در سال  1398الی  1399بوده که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی تعداد  322کارمند  ،به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند .
اطالعات این تحقیق با استفاده از سه پرسشنامـه ،تعهد سازمانی لینز شامل  7گویه و اعتماد سازمانی یو و کاناواتاناچایی شامل  12گویه و
عدالت سازمانی نیهوف و مورمن ( )1993شامل  20گویه که شامل سه بعد عدالت توزیعی ،عدالت رویهای و عدالت مراودهای است با مقیاس
 5درجه ای لیکرت جمع آوری شده است  .مقدار ضرایب آلفای کرونباخ برای پرسشنامه تعهد سازمانی  0/83و اعتماد سازمانی  0/87و عدالت
سازمانی  0/79به دست آمده اسـت .روش های آماری مورد استفاده جهت تجزیه و تحلیل داده ها و اطالعات تحقیق مبتنی بر دو روش
توصیفی و استنباطی است و از آزمون آماری رگرسیون خطی استفاده شده است .همه این تحلیل های آماری در نرم افزار  SPSSانجام گردید.
نتایج تجزیه و تحلیل ها نشان داد که بین ابعاد سه گانه عدالت سازمانی یعنی عدالت توزیعی ،عدالت رویهای و عدالت تعاملی با اعتماد درون
سازمانی و تعهد سازمانی رابطه مثبت معناداری وجود دارد .همچنین بین اعتماد درون سازمانی و تعهد سازمانی نیز رابطه مثبت معناداری
وجود دارد.

واژگان کليدي :عدالت سازمانی ،اعتماد درون سازمانی ،تعهد شغلی ،رفتار سازمانی.
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مقدمه
توجه به انسان از دید سازمان و مدیریت از دیرباز مورد نظر صاحب نظران مدیریت بوده است .این توجه روز به روز افزایش
یافته تا جایی که امروزه نیروی انسانی مشتریان اول سازمان های دولتی ،صنعتی و بازرگانی به شمار می آیند .بنابراین در عصر
جدید ضرورت پاسخگویی به نیازهای اساسی کارکنان در هر سازمان در اولویت قرار می گیرد .زیرا نیل به اهداف سازمان در گرو
تأمین اهداف و خواسته های منطقی منابع انسانی و تأمین نیازهای منابع انسانی نیز در گرو رسیدن سازمان به اهداف ،رسالت ها
و مأموریت آن توسط کارکنان است (ابطحی)1386 ،
عدالت به عنوان یک نیاز اساسی برای زندگی جمعی انسان ها همیشه در طول تاریخ مطرح بوده است .مطالعات نشان می
دهد که عدالت سازمانی می تواند مزایای عمده ای هم برای کارکنان و هم برای سازمان به وجود آورد (کارپانزو و همکاران.)2007 ،
عدالت سازمانی نقش مهمی در نگرش کارکنان ،رضایت شغلی آنان ،تعهد سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی دارد (کلکوئیت و
همکاران )2001 ،در تحقیقات سازمانی غالباً سه شکل از عدالت سازمانی مورد توجه بوده است :عدالت توزیعی ،عدالت رویه ای و
عدالت تعاملی یا مراوده ای .به لحاظ تاریخی عدالت توزیعی بر سایر ابعاد عدالت سازمانی تقدم دارد (کراپانزانو و همکاران:2002 ،
.)325
از طرف دیگر با گسترش پدیده ی جهانی سازی ،اهمیت اعتماد در روابط اجتماعی ،اقتصادی ،سیاسی و سازمانی بطور
چشمگیری مورد توجه قرار گرفته است .در مطالعات سازمانی نیز از اعتماد به عنوان عامل بنیادی برای سازمان های اثر بخش نام
برده می شود و متخصصین رهبری و محققان به اهمیت ایجاد اعتماد در بین نیروی کار اذعـان دارند .مـطالعه ادبیات سازمانی
نشان می دهد که اعـتماد یک عامل حیاتی و ضروری برای موفقیت فردی و سازمانی می باشد (ارگیرس 1973،؛ کاوی1990 ،؛
لیکرت1967 ،؛ مک گرگور .) 1961،باال بودن اعتماد درون سـازمانی ضعف در سایر منابع الزم برای ارتقاء بهره وری را تا حدی
جبـران می کند.
توجه به مفهوم اعتماد در مدیریت از دهه  1980و  1990شروع شد و در طول چند دهه گذشته از زوایا و رویکردهای مختلف
مورد مطالعه قرار گرفته است .پژوهش های اولیه مربوط به اعتماد عمدتاً در حوزه های روانشناسی و جامعه شناسی انجام گرفته
است .تحقیقات مدیریتی از اواسط دهه  1980با تاکید بر روابط فردی بین خریدار و فروشنده آغاز شد ،اما با کار مورمان ،دشپانده
و زالتمندر سال ، 1993مورمان ،دشپانده و زالتمندر سال ، 1992مورگان و هانت در سال ، 1994و مک آلیستر در سال 1995
که اعتماد را به دو بعد شناختی و عاطفی تقسیم کرد ،توجه به مفهوم اعتماد در مدیریت افزایش یافت.
بررسی ها نشان می دهند که اعتماد اثرات درون فردی و بین فردی ایجاد کرده و روابط درون و برون سازمان را تحت تأثیر
قرار می دهد .از این رو گفته می شود باال بودن اعتماد سازمانی مساوی با بهبود رضایت شغلی ،تعهد سازمانی ،فضای اطمینان بین
کارکنان افزایش همکاری و همفکری ،تقسیم اطالعات ،حل مسئله ،تسهیل توانمندسازی ،توانایی تغییر ،یادگیری و نوآوری سازمانی،
کاهش فشار روحی و روانی ،کـاهش عدم اطمینان نسبت به آیـنده ،حل تعارضات و در نهایت ایجاد چارچوبی برای افـزایش بـهره
وری سازمانی می شود .پایین بودن اعـتماد درون سازمانی ،نوعاً افزایش تعارض ،بی ثباتی سازمانی ،ترك خدمت ،کاهش انگیزش،
شایعات و اعتصابات الینـحل ،مانع تراشی بر سر تحقق اهداف سازمانی و  ...را در پی خواهد داشت ( هارت و همکاران 2001 ،؛
درکس و همکاران2001 ،؛ فوکس1974 ،؛ الپورت و همکاران1996 ،؛ کارسگارد و همکاران.) 2002 ،
عوامل متعددی بر اعتماد سازمانی تأثیر می گذارد و مطالعاتی در این حوزه نیز صـورت گرفته است (الکا ماتـبوال 2004،؛
لویسـکی و همکاران2000 ،؛ دالی وهمکاران .)1998،مـطالعات نشان می دهد که یکی از متغیرهای مهم در سازمان ها شایستگی
مدیریتی مدیران است که تاثیر آن بر اعتماد سازمانی کمتر مورد توجه قرار گرفته است .اما شایستگی مدیریتی مدیران موضوع
پژوهش بسیاری از پژوهش ها در مطالعات سازمانی است .چنین به نظر می رسد که اگر کارکنان تصور کنند مدیران شایسته ای
بر سازمان حاکم اند اعتماد سازمانی آنها تحت أت ثیر قرار خواهد گرفت .در این پژوهش سعی می شود که ضمن واکاوی ادبیات
مربوط به اعتماد سازمانی ،مطالعات انجام گرفته در ای ن زمینه بررسی و ضمن ارائه نقشه ادبیات و نمایش خالء موجود ،نقش
شایستگی مدیریتی مدیران در افزایش اعتماد درون سازمانی مورد کنکاش قرارگیرد.
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اعتماد درون سازمانی بر کیفیت مدیریت تاثیر به سزایی خواهد داشت بنابراین افول اعتماد در سازمانهای دولتی ،یکی از
مسائلی است که باعث ایجاد کارکنانی بیانگیزه و بیتفاوت میشود و اجرای کند برنامهها را سبب میگردد و در مقابل کارکنان
بی اعتماد نسبت به سرپرست و سازمان که بخش کوچکی از اجتماع می باشد هیچ انگیزه و دلخوشی برای اعتماد به اجتماع و
جامعه نخواهند داشت( .قلیپور )2011 ،و همچنین سطح پایین اعتماد باعث میشود که کارکنان جریان اطالعات را در سازمان
منحرف کنند و سوءظن و بدگمانی در بین کارکنان رواج یابد و ارتباطات باز و صادقانه در سازمان از بین برود و تصمیمات
سازمان کیفیت مطلوبی نداشته باشد (فرهنگ .)1389،
اعتماد ،به میزان آسیب پذیری تمایالت و اشتیاق یک طرف تعامل به اقدامات طرف مقابل بدون در نظرگرفتن توانایی کنترل
و نظارتی که فرد بر طرف مقابل دارد ،گفته میشود(رستمی .)1392 ،اعتماد سازمانی برای موفقیت سازمان ،انجام تغییرات مداوم
در نقشها و تکنولوژیها و همچنین طراحی مشاغل ضروری می باشد .اعتماد میتواند اثرات درون فردی و بین فردی ،و روابط
درون و برون سازمان را تحت تأثیر قرار دهد (داناییفرد و همکاران.)1389،
بی عدالتی و توزی ع غیرمنصفانه دستاوردها و ستاده های سازمان ،موجب تضعیف روحیه کارکنان و تنزل روحیه تالش و
فعالیت در آنان می شود ،بنابراین رعایت عدالت ،رمز بقاء و پایداری جریان توسعه و پیشرفت سازمان و کارکنان آن است (الوانی و
پور عزت .)1386 ،همچنین این عقیده که اعتماد در محیط های کاری به عنوان عامل اصلی بالقوه ای است که منجر به بهبود
عملکرد سازمانی می شود و می تواند یکی از منابع مزیت رقابتی در بلند مدت باشد ،نیز به سرعت مورد توجه قرارگرفته است.
ایجاد محیطی که دارای اعتماد درون سازمانی است ،تأثیرات مثبت زیادی برای سازمان ها دارد؛ برعکس ،هزینه های بی اعتمادی
به علت عدم تمایل کارکنان به همکاری و مشارکت ،خطر پذیری به خاطر رفتارهای نامناسب ،کیفیت پایین کار و نیاز به کنترل،
می تواند سنگین باشد (پاکتایت )2008 ،از سویی دیگر در صورت عدم وجود تعهد سازمانی ،رفتارهای داوطلبانه به ندرت حاصل
می شود .
تعهد سازمانی بیانگر نیرویی است که فرد را ملزم می کند تا در سازمان بماند و با تعلق خاطر برای تحقق اهداف سازمانی کار
کند(میر ) 2001 ،بسیاری از محققان تعهد سازمانی را به عنوان یک ابزار قدرتمند و مطلوب برای اتصال کارکنان به سازمان و
افزایش بهره وری و اثربخشی تعریف کرده اند (گنویکیوت و همکاران .)2014 ،1تعهد مستمر مربوط به تمایل به باقی ماندن در
سازمان به خاطر هزینه های ترك سازمان یا پاداش های ناشی از ماندن در سازمان می شود .و سرانجام تعهد هنجاری احساس
تکلیف به باقی ماندن به عنوان یک عضو سازمان را منعکس می کند  .آشکارا یک همپوشانی بین روشی که پورتر تعهد را مفهوم
سازی کرده و کارهای بعدی اریلی و چتمن و میر و آلن وجود دارد  .روش پورتر به تعهد خیلی مشابه با بعد درونی کردن اریلی و
چتمن و مفهوم تعهد عاطفی میر و آلن اســت در حقیقت به نظر میر و آلن پرســشــنامه تعهد ســازمانی پورتر می تواند به
عنوان تعهد عاطفی تفسیر شود (موسایی)1392 ،
ارزش و اهمیت تعهد سازمانی ،بایـد بـه عنـوان یـک سـاخت مجـزا و مـستقل از سـایر مفـاهیم روانشناختی (نظیر انگیزش،
درگیری شغلی یا سایر گـرایش هـای رفتـاری دیگـر ) بـه اثبات برسد (خاکی .)1376 ،آن دسته از سازمانهایی که به اهمیت
نقـش منـابع انـسانی در بهبـود بهره وری پی برده اند  ،ارزش نیروی کار متعهد و در صحنه را می دانند  ،بنابراین منابع مهم و
انرژی های فراوانی از مدیریت را صرف ایجاد محیطی می کننـد کـه کارکنـان بتوانند با حداکثر توان خود ،در بهبود عملکرد
سـهیم باشـند (بلچر.)1379 ،
شواهد نـشان می دهد که عملکرد و تعهد کاری و سازمانی نیروی کار در سازمان های دولتی ایران پایین است ،کارکنان
وظایف محوله را به خوبی انجام نمی دهند ،انگیزه و روابط کاری پایینی دارند ،رضایت شغلی چندانی ندارند و همواره به فکر ترك
سازمان و تغییر شغل می باشند .با توجه به اینکه امروزه ســازمان نمای کوچکی از جامعه بوده و تحقق عدالت در آنها به منزله
تحقق عدالت در کل جامعه است به همین دلیل امروزه عدالت سازمانی به مانند سایر متغیرهای مهم در رفتار سازمانی ازجمله
تعهد سازمانی ،رضایت شغلی ،اعتماد درون سازمانی و  ...جایگاه خاصی را در متون مدیریت پیدا کرده است بنابراین از آنجایی که
در هر سازمانی مدیران به دنبال پیشرفت و بهبود همه جانبه در سازمان هستند بایستی قادر باشند درك وجود عدالت درسازمانشان
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را درکارکنان به وجود آورند (دهقانان .)1387:653،از این رو هدف از انجام این مطالعه بررسی تاثیر ابعاد مختلف عدالت سازمانی
بر روی اعتماد درون سازمانی و تعهد سازمانی کارکنان در سازمان شهرداری شهر مشهد می باشد.

پيشينه تحقيق
در تحقیقی توسط تابانی ( )1391موضوع رابطه بین عدالت سازمانی و تعهد سازمانی که در بیمه مرکزی ایران با حجم نمونه
 211نفر از کارکنان پرداخته شد مشخص شد عدالت سازمانی و چهار بعد آن رابطه مثبتی با تعهد سازمانی داشته و در سطح
نسبتا مناسبی در سازمان قرار دارند .از میان ابعاد سازمانی به ترتیب عدالت مراوده ای و عدالت رویه ای و عدالت توزیعی و عدالت
سیستماتیک و از میان تعهد سازمانی ،تعهد مستمر و تعهد عاطفی و تعهد هنجاری در اولویت قرار دارند.
سیدجوادین و همکاران ( )1392در بررسی خود از یک بیمارستان دولتی به این نتیجه دست یافتند که عدالت سازمانی بر
اعتماد سازمانی دارای اثر مثبت ،مستقیم و معناداری برابر با  0/88است
یار محمدیان و همکاران ( )1392در تحقیقی با هدف تعیین رابطه بین عدالت سازمانی ،رضایت شغلی و اعتماد سازمانی و
تعهد سازمانی با خود ارزیابی از تعالی سازمانی نشان دان د ،متغیرهایی که کلیدی ترین نقش را در تبیین خود ارزیابی از تعالی
سازمانی ایفا می کنند شامل :عدالت توزیعی ،اعتماد به سازمان ،و اعتماد به همکاران می شوند.
جزنی و همکاران ( )1395پژوهشی با عنوان " بررسی تأثیر عدالت سازمانی بر تعهد سازمانی در پرتو اعتماد سازمانی" انجام
دادند که نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که عدالت سازمانی به طور مستقیم بر تعهد سازمانی کارکنان تأثیرگذار می باشد.
همچنین عدالت سازمانی به طور غیر مستقیم و از طریق اعتماد سازمانی نیز بر تعهد سازمانی کارکنان تأثیر گذار می باشد.
امیرکافی و همکاران ( )1395بیان داشتند که تعهد سازمانی یکی از مهمترین اشکال گرایشهای مثبت سازمانی است؛ که
موجب اثربخشی سازمانی و بهزیستی کارکنان می گردد .هدف اصلی این مقاله بررسی تأثیر عدالت سازمانی بر تعهد سازمانی است،
عالوه بر آن تالش می کند به بررسی نقش میانجی متغیرهای هویت اجتماعی و اعتماد سازمانی بپردازد .نتایج تحقیق نشان داد،
تأثیر عدالت سازمانی بر تعهد سازمانی غیرمستقیم و از طریق متغیرهای میانجی هویت اجتماعی و اعتماد سازمانی صورت می
گیرد .همچنین نتایج حاکی از آن است که تأثیر مستقیم اعتماد به سازمان بر متغیر وابسته بیش از هویت اجتماعی است.
منصوری و همکاران ( )1398در مطالعه ای با عنوان "عوامل تأثیرگذار بر تعهد سازمانی و نقش عدالت سازمانی در ارتقای
آن" نتیجه گرفتند که بین عدالت سازمانی و تعهد سازمانی در سطح اطمینان  %99رابطه مثبت و معناداری وجود داشته و رعایت
عدالت سازمانی تأثیر چشمگیری در ارتقای تعهد سازمانی کارکنان متخصص در شرکت های پتروشیمی واقع در منطقه عسلویه
دارد.
دکانینک ( )2010به این نتیجه دست یافت که عدالت تعاملی و عدالت توزیعی ،هم به طور مستقیم و هم به طور غیرمستقیم
از طریق حمایت ادراکی سرپرست ،اعتماد به سرپرست را پیشبینی می نماید.
موخیرجی و باتاچاریا ( )2013در تحقیقی که روی اثر ابعاد عدالت سازمانی بر تعهد سازمانی انجام دادند ،به این نتیجه دست
یافتند که اعتماد سازمانی به عنوان متغیر میانجی بر تعهد سازمانی اثرگذار است.
چینگ ( )2014در مطالعه ای بر روی کارکنان شرکت های تولید لوازم الکتریکی و الکترونیکی تایوان ،نشان داد که عدالت
سازمانی ،شامل عدالت توزیعی ،رویه ای و تعاملی به طور معنادار با تعهد سازمانی در ارتباط است.
تالیس و ایالمن ( )2015در مطالعه خود به این نتیجه دست یافتند که هر سه بعد عدالت سازمانی (عدالت توزیعی ،عدالت
رویه ای و عدالت تعاملی) ،به شکل مثبت با اعتماد به سرپرست و اعتماد به سازمان ارتباط دارد.
وانهاال و و همکاران ( )2016در مطالعه ای که روی ابعاد مختلف اعتماد سازمانی و تعهد سازمانی کارکنان در دو سازمان از
دو صنعت متفاوت در فنالند انجام دادند به این نتیجه دست پیدا کردند که ابعاد اعتماد غیرشخصی در هر دو سازمان ،به شکلی
مثبت با تعهد سازمانی ارتباط دارد؛ درحالیکه ابعاد اعتماد بین فردی با تعهد سازمانی ارتباط معناداری نداشت.
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ایمبرمن و همکاران ( )2017در پژوهشی با عنوان تأثیر تغییر سازمانی بر تعهد کارکنان با نقش میانجی عدالت سازمانی ،به
این نتیجه رسیدند که تغییر سازمانی بر تعهد کارکنان تأثیر مثبت و معنادار دارد .همچنین نقش میانجی عدالت سازمانی (توزیعی،
رویه ای و تعاملی) در رابطه بین تغییر سازمانی و تعهد تائید شد.

مدل مفهومی تحقيق و فرضيه ها
با توجه به عنوان و هدف اصلی تحقیق انجام شده که به دنبال بررسی تاثیر عدالت سازمانی بر روی اعتماد درون سازمانی و
تعهد سازمانی در شهرداری شهر مشهد بودیم ،مدل مفهومی به صورت زیر تعریف گردید:
اعتماد درون سازمانی

تعهد سازمانی

عدالت سازمانی
نمودار  .1مدل مفهومی تحقيق

بنابراین ،فرضیه های زیر ارائه می گردند:
فرضیه اول :عدالت سازمانی بر روی اعتماد درون سازمانی تاثیر مثبتی دارد.
فرضیه دوم :عدالت سازمانی بر روی تعهد سازمانی تاثیر مثبتی دارد.
فرضیه سوم :اعتماد درون سازمانی بر روی تعهد سازمانی تاثیر مثبتی دارد.

روش پژوهش
این پژوهش به لحاظ ارتباط بین متغیرها ،در دسته پژوهش توصیفی از نوع همبستگی مبتنی بر تحلیل ماتریس کوواریانس
با به کارگیری الگوی مدل یابی معادالت ساختاری است .از نظر روش تحقیق ،روش پژوهش از نوع روش کیفی -کمی است .به
منظور تحلیل کمی اطال عات و همچنین دستیابی به اطالعات در مورد چارچوب موضوع مورد بررسی و همچنین جهت جمع آوری
اطالعات مربوط به دیدگاه کارکنان در شهرداری شهر مشهد از  3پرسشنامه استفاده گردید .که شامل پرسشنامه اعتماد سـازمانی
کاناواتاناچای و یو ( )2002در قالب  12گویه و پرسشنامه تعهد سازمانی لینز ( )2003در قالب  7گویه و پرسشنامه عدالت سازمانی
نیهوف و مورمن ( )1993دارای  20گویه بود .این ابزار بر اساس مقیاس پنج گزینه ای لیکرت از کامال مخالفم تا کامال موافقم
تنظیم شده است.
پرسشنامه عدالت سازمانی نیهوف و مورمن ( )1993دارای سه خرده مقیاس زیر است :عدالت توزیعی ،عدالت رویهای و عدالت
تعاملی
روایی عبارت است از میزانی که ابزار مورد نظر آنچه را برای اندازه گیری آن تخصیص یافته است ،اندازه گیری می کند (خوئی
نژاد .)1380 ،با توجه به استاندارد بودن همه سه پرسشنامه و استفاده و تایید آنها در بسیاری از پژوهش های انجام شده در گذشته
روایی ابزار از روش روایی محتوا مورد تأیید قرار گرفت و اطمینان حاصل گردید که پرسشنامه ها همان خصیصه مورد نظر محقق
را می سنجد و اعتبار الزم را دارند .پایایی یا ثبات (قابلیت اعتماد) یکی از ویژگی های فنی ابزار اندازه گیری است و با این امر
سروکار دارد که ابزار اندازه گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی را بدست می دهد (سرمد و همکاران .)1393 ،برای
تعیین پایایی از ضریب آلفا کرونباخ استفاده شد که مقدار ضرایب آلفای کرونباخ برای پرسشنامه تعهد سازمانی  0/83و اعتماد
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سازمانی  0/87و عدالت سازمانی  0/79به دست آمد .این ضرایب نشان دهنده آن است که پرسشنامه های مورد استفاده از پایایی
الزم برخوردارند.

جامعه آماري
در این مطالعه برای انتخاب تعداد نمونه آماری با توجه به محدود بودن حجم جامعه از فرمول کوکران برای محاسبه حجم
نمونه استفاده می شود که در زیر به معرفی آن می پردازیم:
)𝒑 𝑵 × 𝒁𝟐𝜶⁄𝟐 × 𝒑(𝟏 −
)𝒑 𝒆𝟐 (𝑵 − 𝟏) + 𝒁𝟐𝜶⁄𝟐 × 𝒑(𝟏 −

=𝒏

در این رابطه:
: nتعداد حجم نمونه
 : Nتعداد جامعه مورد بررسی
 : pدرصد توزیع صفت در جامعه (برخوردار از صفت مدنظر)
) :q= (1-pدرصد افرادی که فاقد آن صفت در جامعه هستند
 :Zمقدار احتمال نرمال استاندارد
∝= سطح خطا (حافظ نیا1389 ،؛ ویلیام)1950 ،
جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه کارکنان اداری شهرداری شهر مشهد در سال  99 – 1398بوده و حجم نمونه به شیوه
نمونه گیری طبقه ای-تصادفی با توجه به فرمول کوکران  322نفر انتخاب شد که از این تعداد  124نفر زن و مرد و  198نفر مرد
بودند.

روش هاي تحليل آماري
روش های آماری مورد استفاده جهت تجزیه و تحلیل داده ها و اطالعات تحقیق مبتنی بر دو روش توصیفی و استنباطی
است .در بررسی توصیفی داده ها از فراوانی ،درصد ،میانگین و انحراف معیار و برای بررسی هدف اصلی تحقیق یعنی تعیین رابطه
بین اعتماد سازمانی با تعهد سازمانی از آمار استنباطی آزمون آماری رگرسیون خطی استفاده شده است .همه این تحلیل های
آماری در نرم افزار  SPSSانجام گردید.
در مدلهای آماری ،تحلیل رگرسیون یک فرایند آماری برای تخمین روابط بین متغیرها میباشد .این روش شامل تکنیکهای
زیادی برای مدل سازی و تحلیل متغیرهای خاص و منحصر بفرد ،با تمرکز بر رابطه بین متغیر وابسته و یک یا چند متغیر مستقل،
میباشد .تحلیل رگرسیون خصوصاً کمک میکند در فهم اینکه چگونه مقدار متغیر وابسته با تغییر هرکدام از متغیرهای مستقل و
با ثابت بودن دیگر متغیرهای مستقل تغییر میکند .بیشترین کاربرد تحلیل رگرسیون تخمین امید ریاضی شرطی متغیر وابسته از
متغیرهای مستقل معین است که معادل مقدار متوسط متغیر وابسته است وقتی که متغیرهای مستقل ثابت هستند .کمترین
کاربرد آن تمرکز روی چندك یا پارامتر مکانی توزیع شرطی متغیر وابسته از متغیر مستقل معین است .در همه موارد هدف تخمین
یک تابع از متغیرهای مستقل است که تابع رگرسیون نامیده شدهاست .در تحلیل رگرسیون تعیین پراکندگی متغیر وابسته اطراف
تابع رگرسیون مورد توجه است که میتواند توسط یک توزیع احتمال توضیح داده شود.
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یافته هاي تحقيق
یافته های توصیفی در این مطالعه شامل میانگین و انحراف معیار در متغیرهای عدالت سازمانی ،تعهد سازمانی و اعتماد درون
سازمانی برای نمونه  322نفری مورد مطالعه می باشد ،که در این قسمت ارائه خواهد شد .میانگین و انحراف معیار سازههای مورد
بررسی در این تحقیق در جدول  1آورده شده است .همانگونه که مالحظه میشود در نمونه آماری ،عدالت مراودهای و اعتماد
درون سازمانی از بیشترین میانگین برخوردار میباشند .اما به طور کلی میانگین های به دست آمده حاکی از نمره متوسط برای
فاکتورهای عدالت سازمانی و اعتماد درون سازمانی و تعهد سازمانی در شهرداری شهر مشهد است.
جدول  .1ميانگين و انحراف معيار سازههاي تحقيق

سازهها

میانگین

انحراف معیار

عدالت سازمانی

2/62

0/44

عدالت توزیعی

3/08

0/51

عدالت رویهای

2/32

0/53

عدالت مراودهای

3/27

0/55

تعهد سازمانی

3/09

0/61

اعتماد درون سازمانی

3/21

0/57

پیش از اجرای آزمون رگرسیون خطی باید از نرمال بودن داده ها اطمینان حاصل کنیم ،نرمال بودن متغیر ها با استفاده از
آزمون کلموگروف -اسمیرنوف مورد بررسی قرار گرفت .بر اساس نتایج به دست آمده توزیع نمرات برای همه زیر شاخه ها در سطح
 95درصد معنی دار نمی باشد ( ) sig.>0.05و می توان نتیجه گرفت توزیع نمرات متغیرهای پژوهش نرمال می باشد .بنابراین
برای بررسی و ایجاد ارتباط بین خرده آزمون ها از آزمون رگرسیون خطی استفاده شد .مقدار ( Rهمبستگی پیرسون بین دو
متغیر) ،برای همه متغییر ها درحد قوی به دست آمد .در ادامه نتایج حاصل از آزمون رگرسیون خطی در مورد هر یک از فرضیات
ارائه می گردد.

آزمون مدل مفهومی پژوهش
فرضيه اول :عدالت سازمانی بر روي اعتماد درون سازمانی تاثير مثبتی دارد.
جدول  .2خالصه مدل فرضيه اول

مدل
1

R
0/613

R Square
0/375

مجذور  Rتعدیل شده

انحراف معیار

0/374

0/135

مقدار  Rبرابر با  0/613اشاره دارد به همبستگی ساده بین دو متغییر و به عبارتی شدت همبستگی بین دو متغییر را نشان
می دهد همان طور که از مقدار  ،Rبین دو متغیر عدالت سازمانی و اعتماد درون سازمانی همبستگی درحد قوی وجود دارد .مقدار
مجذور  Rتعدیل شده نشان می دهد که چه مقدار از متغیر وابسته یعنی اعتماد درون سازمانی ،می تواند توسط متغیر مسقل
یعنی عدالت سازمانی تیبین شود .در این تحقیق متغییر عدالت سازمانی می تواند  0/375درصد از تغییرات متغیر اعتماد درون
سازمانی را تبیین کند.
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جدول  .3نتایج حاصل از تحليل واریانس مربوط به فرضيه اول

مدل

مجموع مجذورات

درجات آزادی

میانگین مربعات

آماره F

سطح معنی داری

رگرسیون

46/120

1

46/120

239/144

0/019

باقیمانده

76/756

398

0/193

کل

122/877

399

جدول تحلیل واریانس نشان می دهدکه آیا مدل رگرسیون می تواند به طور معناداری تغییرات متغییر وابسته را پیش بینی
کند .ستون سطح معنا داری در این جدول معنا داری آماری مدل رگرسیون را نشان می دهد .با توجه به این که مقدار سطح
معناداری به دست آمده کمتر از  0/05می باشد ،این نتیجه به دست می آید که مدل به کار رفته پیش بینی کننده خوبی برای
متغییر وابسته یعنی اعتماد درون سازمانی است و مدل رگرسیونی معنا دار است.
جدول  .4ضرایب تحليل رگرسيون فرضيه اول

مدل

ضرایب غیر استاندارد

ضرایب استاندارد

مقدار t

سطح معنی داری

5/022

0/000

2/890

0/005
0/007
0/026

مقدار B

انحراف معیار

مقدار ثابت

1/523

0/303

عدالت توزیعی

0/270

0/181

0/564

عدالت رویهاي

0/197

0/071

0/425

2/775

عدالت مراودهاي

0/140

0/069

0/287

2/033

بتا

به منظور پیش بینی اعتماد درون سازمانی کارکنان شهرداری مشهد با استفاده از مولفه های عدالت سازمانی از آزمون
رگرسیون استفاده شده است .در این تحلیل متغیر اعتماد درون سازمانی به عنوان متغیر مالک و مولفه های عدالت سازمانی به
عنوان متغیر پیش بین می باشد .جدول ضرایب ،اطالعاتی را در مورد متغیر های پیش بین به ما می دهد .با توجه به ستون سطح
معناداری ،مشاهده می شود که مقدار ثابت و متغیر مربوط به هر یک از مولفه های عدالت سازمانی معنا دار شده اند.
ستون ضرایب استاندارد بیانگر ضریب رگرسیونی استاندارد شده یا مقدار بتا است .ضریب بتا در مورد مولفه عدالت توزیعی
برابراست با  0/564که نشان گر میزان تاثیر متغیر مستقل عدالت توزیعی ،بر متغییر وابسته اعتماد درون سازمانی است .همچنین
در مورد مولفه عدالت رویه ای ضریب بتا برابر با  0/425به دست آمد که این مورد نیز نشان گر میزان تاثیر متغیر مستقل عدالت
رویه ای ،بر متغییر وابسته اعتماد درون سازمانی است .در مورد مولفه عدالت مراوده ای ضریب بتا برابر با  0/287به دست آمد که
این مورد نیز نشان گر میزان تاثیر متغیر مستقل عدالت مراوده ای ،بر متغییر وابسته اعتماد درون سازمانی است.
همانطور که در جدول  3مشاهده می شود میزان واریانس تبیین شده با توجه به  Fمشاهده شده در سطح  0/05معنی دار
می باشد .همچنین با توجه به ضریب بتا بدست آمده در جدول  4برای هر مولفه که بر اساس  tمشاهده شده در سطح  0/05معنی
دار است ،می توان نتیجه گرفت که با سطح اطمینان  95درصد این فرضیه پذیرفته شده و رابطه بین این دو متغیر معنادار می
باشد و هر واحد افزایش در عدالت سازمانی با ضرایب به دست آمده با افزایش در متغیر اعتماد درون سازمانی همراه است.
فرضيه دوم :عدالت سازمانی بر روي تعهد سازمانی تاثير مثبتی دارد.
جدول  .5خالصه مدل فرضيه دوم

مدل
1

R
0/620

R Square
0/384

مجذور  Rتعدیل شده

انحراف معیار

0/383

0/515
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مقدار  Rبرابر با  0/620اشاره دارد به همبستگی ساده بین دو متغییر و به عبارتی شدت همبستگی بین دو متغییر را نشان
می دهد همان طور که از مقدار  ،Rبین دو متغیر عدالت سازمانی و تعهد سازمانی همبستگی در حد قوی وجود دارد .مقدار مجذور
 Rتعدیل شده نشان می دهد که چه مقدار از متغیر وابسته یعنی تعهد سازمانی ،می تواند توسط متغیر مستقل یعنی عدالت
سازمانی تبیین شود .در این تحقیق متغییر عدالت سازمانی می تواند  0/383درصد از تغییرات متغیر تعهد سازمانی را تبیین کند.
جدول  .6نتایج حاصل از تحليل واریانس مربوط به فرضيه دوم

مدل

مجموع مجذورات

درجات آزادی

میانگین مربعات

آماره F

سطح معنی داری

رگرسیون

65/038

1

65/038

248/489

0/003

باقیمانده

104/171

398

0/262

کل

169/209

399

جدول تحلیل واریانس نشان می دهدکه آیا مدل رگرسیون می تواند به طور معناداری تغییرات متغییر وابسته را پیش بینی
کند .ستون سطح معنا داری در این جدول معنا داری آماری مدل رگرسیون را نشان می دهد .با توجه به این که مقدار سطح
معناداری به دست آمده کمتر از  0/05می باشد ،این نتیجه به دست می آید که مدل به کار رفته پیش بینی کننده خوبی برای
متغییر وابسته تعهد سازمانی کارکنان است و مدل رگرسیونی معنا دار است.
جدول  .7ضرایب تحليل رگرسيون فرضيه دوم

مدل

ضرایب غیر استاندارد

ضرایب استاندارد

مقدار t

سطح معنی داری

4/844

0/000

3/165

0/002
0/005
0/038

مقدار B

انحراف معیار

مقدار ثابت

1/149

0/145

عدالت توزیعی

0/172

0/101

0/615

عدالت رویهای

0/205

0/071

0/440

2/888

عدالت مراودهای

0/145

0/069

0/296

2/107

بتا

به منظور پیش بینی تعهد سازمانی از روی مولفه های عدالت سازمانی از آزمون رگرسیون استفاده شده است .در این تحلیل
متغیر تعهد سازمانی به عنوان متغیر مالک و مولفه های عدالت سازمانی به عنوان متغیر پیش بین می باشد .جدول ضرایب،
اطالعاتی را در مورد متغیر های پیش بین به ما می دهد .با توجه به ستون سطح معناداری  ،مشاهده می شود که مقدار ثابت و
متغیر مربوط به هر یک از مولفه های عدالت سازمانی معنا دار شده اند .ستون ضرایب استاندارد بیانگر ضریب رگرسیونی استاندارد
شده یا مقدار بتا است .ضریب بتا در مورد مولفه عدالت توزیعی برابراست با  0/615که نشان گر میزان تاثیر باالی متغیر مستقل
عدالت توزیعی  ،بر متغییر وابسته تعهد سازمانی است .همچنین در مورد مولفه عدالت رویه ای ضریب بتا برابر با  0/440بود که
این مورد نیز نشان گر میزان تاثیر متغیر مستقل عدالت رویه ای  ،بر متغییر وابسته تعهد سازمانی است .در مورد مولفه عدالت
مراوده ای ضریب بتا برابر با  0/296به دست آمد که این مورد نیز با وجود اینکه از بقیه مولفه ها مقدار کمتری دارد باز هم نشان
از میزان تاثیر متغیر مستقل عدالت مراوده ای ،بر متغییر وابسته تعهد سازمانی است.
در مورد این متغییر نیز همانطور که جدول  6نشان می دهد میزان واریانس تبیین شده با توجه به  Fمشاهده شده در سطح
 0/05معنی دار می باشد .همچنین با توجه به ضرایب بتا بدست آمده در جدول  7برای هر مولفه که بر اساس  tمشاهده شده در
سطح  0/05معنی دار است ،می توان نتیجه گرفت که با سطح اطمینان  95درصد این فرضیه پذیرفته شده و رابطه بین این دو
متغیر معنادار می باشد و هر واحد افزایش در عدالت سازمانی با ضرایب به دست آمده متناسب با تعهد سازمانی است.
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فرضيه سوم :اعتماد درون سازمانی بر روي تعهد سازمانی تاثير مثبتی دارد.
جدول  .8خالصه مدل فرضيه سوم

مدل
1

R
0/722

R Square
0/522

مجذور  Rتعدیل شده

انحراف معیار

0/520

0/411

مقدار  Rبرابر با  0/722اشاره دارد به همبستگی ساده بین دو متغییر و به عبارتی شدت همبستگی بین دو متغییر را نشان
می دهد همان طور که از مقدار ( Rهمبستگی پیرسون بین دو متغیر نمایان است) ،بین دو متغیر اعتماد درون سازمانی و تعهد
سازمانی همبستگی در حد قوی وجود دارد .مقدار مجذور  Rتعدیل شده نشان می دهد که چه مقدار از متغیر وابسته یعنی تعهد
سازمانی  ،می تواند توسط متغیر مستقل یعنی اعتماد درون سازمانی تبیین شود .در این تحقیق متغییر اعتماد درون سازمانی می
تواند  0/522درصد از تغییرات متغیر تعهد سازمانی را تبیین کند.
جدول  .9نتایج حاصل از تحليل واریانس مربوط به فرضيه سوم

مدل

مجموع مجذورات

درجات آزادی

میانگین مربعات

آماره F

سطح معنی داری

رگرسیون

73/387

1

73/387

433/910

0/000

باقیمانده

67/314

398

0/169

کل

140/701

399

جدول تحلیل واریانس نشان می دهدکه آیا مدل رگرسیون می تواند به طور معناداری تغییرات متغییر وابسته را پیش بینی
کند .ستون سطح معنا داری در این جدول معنا داری آماری مدل رگرسیون را نشان می دهد .با توجه به این که مقدار سطح
معناداری به دست آمده کمتر از  0/05می باشد ،این نتیجه به دست می آید که مدل به کار رفته پیش بینی کننده خوبی برای
متغییر وابسته یعنی تعهد سازمانی است و مدل رگرسیونی معنا دار است.
جدول  .10خالصه مدل فرضيه ششم

مدل
1

R
0/469

R Square
0/220

مجذور  Rتعدیل شده

انحراف معیار

0/218

0/490

مقدار  Rبرابر با  0/469اشاره دارد به همبستگی ساده بین دو متغییر و به عبارتی شدت همبستگی بین دو متغییر را نشان
می دهد همان طور که از مقدار ( Rهمبستگی پیرسون بین دو متغیر نمایان است) ،بین دو متغیر اعتماد درون سازمانی و تعهد
سازمانی همبستگی درحد متوسط وجود دارد .مقدار مجذور  Rتعدیل شده نشان می دهد که چه مقدار از متغیر وابسته یعنی
تعهد سازمانی  ،می تواند توسط متغیر مسقل یعنی اعتماد درون سازمانی تیبین شود .در این تحقیق متغییر اعتماد درون سازمانی
می تواند  0/220درصد از تغییرات متغیر تعهد سازمانی را تبیین کند.
همان طوری که در جدول  10مالحظه می شود بین اعتماد درون سازمانی و تعهد سازمانی رابطه مثبت و معناداری
وجود دارد به طوری که سطح معناداری و ضریب همبستگی بین اعتماد درون سازمانی و تعهد سازمانی به ترتیب ( P = 0/000و
 ) r = 0/469می باشد.
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جدول  -22-4نتایج حاصل از تحليل واریانس مربوط به فرضيه ششم

مدل

مجموع مجذورات

درجات آزادی

میانگین مربعات

آماره F

سطح معنی داری

رگرسیون

27/077

1

27/077

112/493

0/000

باقیمانده

95/799

398

0/241

کل

122/877

399

جدول تحلیل واریانس نشان می دهدکه آیا مدل رگرسیون می تواند به طور معناداری تغییرات متغییر وابسته را پیش بینی
کند .ستون سطح معنا داری در این جدول معنا داری آماری مدل رگرسیون را نشان می دهد .با توجه به این که مقدار سطح
معناداری به دست آمده کمتر از  0/05می باشد ،این نتیجه به دست می آید که مدل به کار رفته پیش بینی کننده خوبی برای
متغییر وابسته یعنی تعهد سازمانی است و مدل رگرسیونی معنا دار است.
جدول  .11ضرایب تحليل رگرسيون فرضيه ششم

مدل

ضرایب غیر استاندارد
مقدار B

انحراف معیار

مقدار ثابت

2/267

0/139

اعتماد درون سازمانی

0/425

0/040

ضرایب استاندارد
بتا
0/469

مقدار t

سطح معنی داری

16/325

0/000

10/606

0/000

طبق نتایج حاصل از رگرسیون با روش مرحله ای که در جدول  11مالحظه می شود بین اعتماد درون سازمانی و تعهد
سازمانی رابطه معنی داری وجود دارد ( .) P<0 /05در مورد اعتماد درون سازمانی ضریب بتا برابر با  0/469به دست آمد که نشان
دهنده تاثیر اعتماد درون سازمانی بر تعهد سازمانی می باشد .با توجه به ضرایب بتا بدست آمده در جدول  23-4که بر اساس t
مشاهده شده در سطح  0/05معنی دار است ،می توان نتیجه گرفت که با سطح اطمینان  95درصد این فرضیه پذیرفته شده و
رابطه بین این دو متغیر معنادار می باشد و هر واحد افزایش در اعتماد درون سازمانی با ضرایب به دست آمده متناسب با تعهد
سازمانی است.

نتيجه گيري
هر محققی از نتایج به دست آمده از تحقیق خود بهره میبرد و برای خود مسألهای را میشکافد و نکته مبهمی را روشن
میکند ،در نتیجه در راه پیشبرد علم قدم بر میدارد .تردیدی نیست که یافتههای او برای دانشمندان ،محققان آگاهی بخش است.
هدف از انجام پژوهشهای علمی ،دستیابی به یافتههایی است که بر پایه آنها میتوان با نگرش جدید در خصوص مسأله موجود
پرداخت و از این طریق به گسترش مرزهای علم و در عین حال رفع مشکالت به طرز سیستماتیک پرداخت .در این بخش هر یک
از فرضیات پژوهش را بیان کرده و با توجه به نتایج ارائه شده از آزمون رگرسیون به تفسیر آن ها می پردازیم و یافته های حاصل
از این پژوهش را با یافته های سایر پژوهش های مشابه در این زمینه مقایسه خواهیم نمود.
با توجه به مقادیر بدست آمده میزان ارتباط ابعاد مختلف عدالت سازمانی را با اعتماد درون سازمانی با استفاده از رابطه زیر
می توان تعریف کرد:
اعتماد درون سازمانی =( 0/270 + 1/523عدالت توزیعی) ( +عدالت رویه ای) ( 0/140 +0/197عدالت مراوده ای)
با توجه به رابطه به دست آمده بعد عدالت توزیعی بیشترین تاثیر را بر اعتماد درون سازمانی نسبت به دیگر ابعاد عدالت
سازمانی دارد و به طور کلی ابعاد عدالت سازمانی بر روی اعتماد درون سازمانی تاثیر مثبت و معناداری دارد؛ در نتیجه فرضیه اول
تحقیق تأیید می شود .با توجه به مطالعات انجام شده نتیجه به دست آمده از این فرضیه با تحقیقات انجام شده توسط جزنی و
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همکاران ( ،)1395یارمحمدی و همکاران ( )1392و امیرکافی و همکاران ( )1395در ایران و مطالعات دکانینک و همکاران
( ،)2010موخیرجی ( )2013و تالیس و ایالمن ( )2015مطابقت دارد.
در مورد فرضیه دوم با توجه به نتایج آزمون رگرسیون مشاهده گردید که ابعاد عدالت سازمانی بر روی تعهد سازمانی تاثیر
مثبت و معناداری دارد؛ در نتیجه فرضیه دوم تحقیق تأیید می شود.
با توجه به مطالعات انجام شده نتیجه به دست آمده از این فرضیه با تحقیقات انجام شده توسط جزنی و همکاران (،)1395
یارمحمدی و همکاران ( ، )1392امیرکافی و همکاران ( )1395و منصوری و همکاران ( )1398در ایران و مطالعات چینگ و
همکاران ( )2014و ایمبرمن ( )2017مطابقت دارد.
با توجه به مقادیر بدست آمده از ضرایب تحلیل رگرسیون میزان ارتباط ابعاد مختلف عدالت سازمانی با تعهد سازمانی را با
استفاده از رابطه زیر می توان تعریف کرد:
تعهد سازمانی =( 0/172 + 1/149عدالت توزیعی) ( +عدالت رویه ای) ( 0/145 +0/205عدالت مراوده ای)
با توجه به رابطه به دست آمده بعد عدالت رویه ای بیشترین تاثیر را بر تعهد سازمانی نسبت به دیگر ابعاد عدالت سازمانی
دارد.
نتایج آزمون های آماری نشان داد که متغییر های عدالت سازمانی و مولفه های آن ،تعهد سازمانی و اعتماد درون سازمانی
در شهرداری شهر مشهد وضعیت متوسط رو به باالیی دارند .این به این معناست که رابطه مثبت و معناداری بین هر یک از متغییر
ها وجود دارد و با بهبود و افزایش عدالت سازمانی در این سازمان طبق یافته های پژوهش تعهد سازمانی و اعتماد درون سازمانی
در بین کرکنان افزایش خواهد یافت .با توجه به ابعاد  3گانه پرسشنامه نیهوف و مورمن ( )1993یعنی عدالت توزیعی ،عدالت
رویهای و عدالت تعاملی برای رسیدن به عدالت سازمانی مطلوب باید به همه این ابعاد توجه داشت .همچنین با توجه به این که
مشاهده شد اعتماد درون سازمانی بر تعهد سازمانی کارکنان نیز تاثیر مثبت و معناداری دارد در نتیجه توجه به این عوامل هم در
رسیدن به تعهد سازمانی باالتر در کارکنان یک سازمان قابل تامل است و می توان تاثیر اهمیت هر یک از ابعاد این متغییر ها را
نیز در مطالعات آینده بر روی یک دیگر مورد بررسی قرار داد.
سپاسگزاري
با تشکر از همکاری صادقانه و صمیمانه کارکنان محترم شهرداری شهر مشهد
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