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 چکيده
 هایرسانهدر بین کارکنان  ارتقای تعهدسازمانی حاضر تحقیق از هدف

 و نمونه آماریجامعه . بودشغلی  و رضایت سازمانیورزشی از طریق عدالت
تشکیل  اصفهان استانورزشی  هایرسانهکارکنان این پژوهش را کلیه 

 نیهوف عدالت سازمانی پرسشنامهابزار پژوهش شامل  .(N= 150) دادند
 پرسشنامه درنهایت (1993) براون رضایت شغلی پرسشنامه، (1993)

( 92/0و90/0،82/0) ( با آلفای کرونباخ به ترتیب1991) و میر استاندارد آلن
تحلیل مسیر از طریق مدل معادالت از  هاداده وتحلیلتجزیهبرای  بود.

عدالت سازمانی نقش  نشان دادند که هایافتهاستفاده گردید. ساختاری 
 نقشمدل  طورکلیبه. داشتتعهد سازمانی  بر رضایت شغلی و یمؤثر

در بین کارکنان  سازمانی و تعهد شغلی عدالت سازمانی بر رضایت
اذعان  توانمی روازاین آورد. دست به توجهیقابلبرازش  ورزشی هایرسانه
عهدی نسبت به سازمانی در هر ارگانی باعث بی تعدم وجود عدالت نمود

. مدیران قبل از هر تصمیمی شودمیشغلی در افراد سازمان و عدم رضایت
باید از وجود عدالت سازمانی اطمینان داشته باشند تا از بروز مشکالت درون 

 سازمان جلوگیری به عمل آید. 
 

 ،،کارکنانزمانی، رضایت شغلی، تعهد سازمانیعدالت سا :کليدی هایواژه

 .رسانه

 

 

 

Abstract 
The purpose of this study is to improve the 
organizational commitment among the staff of          
the sports media through organizational justice and    
job satisfaction. A sample of this study consisted of    
all the employees of the sports organizations in  
Isfahan (150=N). The tool of the research includes 
the organizational justice questionnaire of Niehoff 
(1993), job satisfaction questionnaire of Brown 
(1993) and finally the standardized questionnaire of 
Allen and Meyer (1991) with Chronbach Alpha 
(0.90, 0.82 and 0.92), respectively. To analyze the 
data, there has been used the route analysis through 
structural equation modeling. The results showed 
that the organizational justice has the effective role 
on job satisfaction and organizational commitment. 
In general, the model of the role of organizational 
justice on job satisfaction and organizational 
commitment among staff of sports organizations 
gained considerable fit. So, it can be stated that the 
lack of the organizational justice in any institution 
leads to the lack of commitment in the staff toward 
their organization and the lack of the job satisfaction 
among them. Managers, before any decision should 
be informed about the organizational justice in order 
to avoid problems within the organization. 
 
Keywords: Organizational Justice, Job Satisfaction, 
organizational Commitment, Staff, Media. 



 مقدمه

ارزشمندترین منابع سازمانی، محور  عنوانبهنیروی انسانی 
سازمانی بوده و در اعتالی اهداف و  هاییتفعالرویکردها و 

. منابع انسانی به کندیمسازمان نقش اساسی ایفا  یهاآرمان
  تحقق اهداف  هایینهزمسازمان معنا و مفهوم بخشیده و 

 ,.Bakhshchenai & Abbasi) کندیمسازمانی را فراهم 

صر کنونی دوره تحوالت شتابنده و ع (.2015:11
است. وضعیت کنونی در جامعه بیانگر عدم  بینیپیشیرقابلغ

و عدم توانایی این  هاسازمان روزافزون هاییچیدگیپتوازن 
و مقابله با این تحوالت و  بینییشپدر  هاسازمان

برای مقابله با تهدیدات محیطی و  هاسازمان. هاستیچیدگیپ
و  هایتظرفاحتمالی، ناچارند  یهافرصتاستفاده از 

درونی خود را بشناسند، نقاط ضعف را ترمیم و  هاییتوانمند
 & Pourhassan) به تقویت نقاط قوت بپردازند

Sheikhalyzadeh., 2015: 219 .)اساسی هایفرض از یکی 
 در افراد های فردی و ارتباطیویژگی سازمانی، شناخترفتار 
 یوربهره یتدرنهابه اثربخشی، کارایی و  دسترسی جهت

 ,.Goudarzi & et al) است تحقق اهداف سازمانیبیشتر و 

 مختلف هایجنبه با تنگاتنگی ارتباط این موضوع(. 11 :2012
 & Guo) دارد فرهنگی و اقتصادی اجتماعی، فردی،

Sanchez, 2009:71 .)معین، رفتار یک بروز که آنجائی از 
دست موفق در مدیران است، لذا مشخصی شرایط به وابسته

 و کنترل هدایت، بینی،پیش اندیشه سازمانی در اهداف به یابی
 هایتفاوت به توجه با روند این و هستند کارکنان رفتارتغییر 
های امروز و تفاوت دنیای انسانی در ارتباطات توسعه و فردی

 است ایگسترده تحقیقات نیازمند ،در جوامع مختلف فرهنگی

(Yukl, 2008:708 .) یهامهارتزیادی به  هاییقتحقدر 
مختلفی در  یدستاوردهااست که نتایج و  شدهپرداختهارتباطی 
ارتباطی مهم تلقی  کهیهنگامنمونه  عنوانبهاست  برداشته

و  هاآنو احساسات  آورد. مسائل شغلیشود، تعهد به وجود می
برای  هاآن. دانندیمدر ارتباط  اثرگذارعوامل  ازجملهعقاید آنان 

قائل  اییژهوبرای کارکنان اهمیت  توانایی ارتباط بین فردی
-تصمیمترین عامل توانایی ارتباطی، مهم هاآنند. به عقیده دبو

 موفقیت افراد در زمانیری سازمان به هنگام استخدام و گ
در یک ماتریس در دو  کار است. مدیران معموالشروع به 

 یکارهاراهسطح، سطوح اثربخشی و مقدار اطالعات یکی از 
 (.  Hengst, 2002:41) کنندارتباطی را انتخاب می

 انسان فطری و اساسی نیازهای از یکیآن اجرای و عدالت
جهت  مناسب بستری آن وجود تاریخ طول در همواره که است

 به مربوط نظریات. است کرده فراهم انسانی جوامع توسعه
 یافتهتکامل بشری جامعه پیشرفت و گسترش موازاتبه عدالت
 . است

 سازمانی عدالت که دهندیم نشان شدهانجام یهاپژوهش
 است سازمانی دیگر متغیرهای از بسیاری برای کننده بینییشپ

 اخیرا که سازمانی عدالت پیامدهای ینترمهم از یکی که
 مختلف هاییطهحسازمانی،  است، تعهد قرارگرفته موردتوجه

 Yagubi, et) نام برد توانیمرا  کارکنان شغلی رضایت و آن

al. 2009 ).  و تعهد نسبت به  شغلشانرضایت کارکنان از
سازمانی  یاثربخشعمده  هایکنندهیینتع عنوانبهسازمانشان 
بتوان شاید  روینازا .(gamari, 2011) شوندیمنگریسته 

مستقیم  طوربهسازمانی عاملی است که  یکارآمداذعان نمود 
درجه یا  عنوانبه درواقعبا اهداف سازمانی در ارتباط بوده و 

 کندیممیزان تحقق اهداف مطرح است. اثربخشی مشخص 
خود را مشخص  هاییتمأمورکه سازمان تا چه حد توانسته 

نقاط قوت و ضعف  تواندیمکند، لذا سنجش مناسب اثربخشی 
 یریکارگبهآن موجب اتخاذ و  تبعبهسازمان را تعیین و 

 ,.Nazari & et alدر سازمان شود ) اییژهوراهبردهای 

2015: 93.)  
       طوربهمنظور از رضایت شغلی فرد، آن است که وی  

         داشته و برای آن ارزش قائل شغل خود را دوست  یکل
 & kaheن داشته باشد )و نگرش مثبتی نسبت به آباشد 

hivoodi,2012:390  تعهد سازمانی، نوعی نگرش شغلی .)
رفتار سازمانی کارکنان  بینییشپاست که در درك، فهم و 

ادراك (. Hoseini & et al.2009رد )اهمیت خاصی دا
اثرات مخربی بر روحیه کار جمعی دارد؛ زیرا اهتمام  عدالتییب

خود قرار  الشعاعتحتنیروی انسانی و انگیزش کارکنان را 
منبع بالقوه عدم رضایت در سازمان ضمن اینکه ، دهدیم

بر جای  یریناپذجبرانخود تبعات  نوبهبهخواهند شد و این امر 
 محققان (.:Pursoltani & et al.2011هد گذاشت )خوا

 با سازمان در که کنندیم افراد احساس کهیهنگام معتقدند
 ، رفتارهایشودیم رفتار غیرمنصفانه صورتبه هاآن

 عدم ادراك درواقع. یابدیم افزایش خطرناك و پرخاشگرانه
 بر مؤثر اساسی عوامل از کار، یکی محیط در عدالت رعایت

 Ganjiniya & et)پرخاشگرانه است  رفتارهای بروز

al.2010.) 
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 توزیع بر سازمانی عدالت مورد در تحقیقات از زیادی تعداد

 از که نمایدیم تمرکز باکار مرتبط یهاپاداش یا هاپرداخت

 توزیعی عدالت .شده است منتج اجتماعی مبادلۀ و برابری نظریه

دریافت  افراد که پیامدهایی و ها ستاده از شدهادراك انصاف به
 وفادار و مندعالقه کارکنان که ، ضمن اینکهدارد اشاره دارندیم

 به تمایل دارند، باالتری یوربهره و عملکرد سازمان به

 از ،کنندیم غیبت کمتر است، بیشتر سازمان در هاآن ماندگاری
 تغییرات با آنان همراهی و موافقت و برخوردارند باالتری انگیزه

 از کارکنان مثبت ادراك افزایش همچنین ،است بیشتر سازمان
، ازجمله شغلی رفتارهای از انواع گوناگونی بر سازمانی عدالت
 غیبت شهروندی سازمانی، میزان سازمانی، رفتار تعهد میزان

 و تعامالت مدیران، ارتباطات به آنان اعتماد کارکنان، میزان
 سازمانی یوربهره و عملکرد و دانش تسهیمهمکاران،  با کاری

، شغلی رضایت بر احساس براین، این عالوه .است اثرگذار بوده
 /تنش تعارض سازمانی، میزان مدیران، میزان به اعتماد

 Seyedبوده است ) یرگذارتأث سرپرستان از هایابیارز استرس، و

javadin & et al.2008.)  در خصوص اهمیت و ضرورت
که وجود عدالت در  کندیمعدالت سازمانی، همین نکته کفایت 

و نیروی  هاسازمان ، بهبود مستمرهابرنامهسازمان باعث رشد 
تعالی  یهافرصت، توسعه و ایجاد ییافزاهمعظیم در جهت 

 انسانی نیروی (.Pursoltani & et al.2011) شودیمسازمانی 
 به نیل جهت در کم تعلق سازمانی بااحساس یا و ناراضی
 و شغلی رضایت بررسی لذا ،خواهد گذاشت منفی تأثیر اهداف

 هاپژوهش ازجمله تواندیم آن از حاصل نتایج و سازمانی تعهد
 است اییدهپد شغلی رضایت باشد. سازمانی رفتار علوم در مؤثر

 خصوصی یوزندگ شودینم محدود سازمان به آن که پیامدهای
 نشان هاپژوهش. گیرد یدربرم نیز سازمان از خارج در را فرد
 ترییطوالن عمر و سالمت از، راضی کارکنان که است داده

 راضی است خود شغل از فردی کهیهنگام چراکه. برخوردارند
 کمتر او ییجاجابه و غیبت میزان و دارد تعهد خود سازمان به

 آن بازده و کاهش را هزینه سازمان تواندیم مسئله این. است
رضایت شغلی و تعهد  تقویت عوامل مرتبط با دهد. با افزایش را

و  یابدیمسازمان افزایش  یاثربخشسازمانی، کارایی و 
 شودیمباال در سازمان  یوربهرهمنجر به  یتدرنها

(Mohamadiyan، 2010 از دالیلی که .)بررسی و  یتاهم
، این است که سازدیممطالعه تعهد سازمانی را نمایان 

 سطوح باالی تعهد سازمانی، معموالبا اعضایی در  ییهاسازمان
عملکرد باالتر، غیبت و تأخیر کمتری از سوی کارکنان خود  از

به افرادی نیاز دارد که  هاسازمانبرخوردارند و در موارد بسیار، 
 & Nahrirز وظایف مقرر تالش کنند )به نفع سازمان، فراتر ا

et al.2010.) 
 توجه با انسان، رفتارهای تبیین جهت در تالش روینازا 

 محیط پیچیده ماهیت و انسانی روابط گستردگی و پیچیدگی به

مدیران  یهادغدغهاز  افراد فردمنحصربه هاییژگیو و کار
جهت شناخت نقاط پیدا و پنهان عوامل موفقیت سازمانی به 

 منظوربه انسانی، پیچیده رفتار شناخت برای .رودیمشمار 
 اهداف به دسترسی و مدیریت اثربخشی و بهبود کیفیت

این رفتارهای  یگیرشکل چگونگی و رفتار سازمانی مطالعه
ارتباط مدیران با . سازدیمانسانی را برای مدیران ناگزیر 

راهبردهای  ترینیاساسیکی از  عنوانبهاعضای سازمان 
ورزشی با توجه به  یهارسانهانگیزشی در افراد است. در 

ماهیت فرهنگی، اجتماعی مقوله ورزش روابط بین مدیر و 
 ،است اثرگذار هایتفعالکارکنان بسیار مهم و در اثربخشی 

 کیفی سطح بهبود جهت در افراد اجتماعی نظام ضمن اینکه در
و  همکاران، مدیران بامؤثر  ارتباطی ایجاد به نیاز خود، تعامالت
که ذهن  یسؤاالت، موضوعبا توجه به اهمیت . دارند مخاطبان

بین عدالت  آیا پژوهشگر را به خود مشغول نموده این است که:
بر  یمؤثرنقش  تواندیم هاآنابعاد رضایت شغلی  وسازمانی 

داشته  ورزشی استان اصفهان یهارسانهتعهد سازمانی کارکنان 
این  به توجه روینازاو منجر به تعمیق تعهد این افراد گردد؟ 

رضایت  سازمانی و عدالت نقش بررسی به حاضر پژوهش امر
ورزشی  یهارسانهکارکنان  بین در سازمانی تعهد با شغلی

      . همچنین محقق به دنبال پرداخت خواهداستان اصفهان 
، عدالت اییهروعدالت سازمانی )عدالت  یهامؤلفه نقش

تعهد  یرهایمتغ( با هر یک از یامراودهتوزیعی و عدالت 
 .استسازمانی و رضایت شغلی 

 

 پژوهش یشناسروش
بنیادی و از  یهاقیتحقبا توجه به هدف پژوهش از نوع 

. استو از نوع همبستگی  یعلحیث شیوه انجام مطالعه حاضر 
ورزشی  یهارسانهکارکنان  شامل پژوهش این آماری جامعه

       که به علت کم بودن جامعه آماری استاستان اصفهان 
نمونه  عنوانبهسرشماری  صورتبه هاآننفر( همه  150)

عدالت  پرسشنامه شامل: یریگاندازهبزار . ااندشدهانتخاب
عدالت سازمانی  مؤلفهسه  با (1993) نیهوف و مورمن سازمانی

          شش اییهرو، عدالت سؤال پنجعدالت توزیعی )سؤال  20 را با
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بر اساس آلفای  .سنجدیم (سؤال نهسؤال و عدالت تعاملی 
 گردیده بود.  ( گزارش89/0کرونباخ محاسبه که برابر با )

(. رضایت 1993)براون و پیترسون  رضایت شغلی پرسشنامه
از سرپرستی، کار،  اندعبارتشغلی دارای چندین جنبه است، که 

بر اساس  های پیشرفت، همکاران، و مشتریان،پرداخت، فرصت
( گزارش گردیده بود. 92/0رونباخ محاسبه که برابر با )آلفای ک

( 1991) آلن و میر سازمانی که از پرسشنامهپرسشنامه تعهد
 24سازمانی را با سه مؤلفه تعهد پرسشنامهاستفاده شد. این 

سؤال و  مستمر هشتسؤال، تعهد  هشت سؤال )تعهد عاطفی
و بر اساس مقیاس  سنجدیمسؤال( هشت تعهد هنجاری 

موافق  کامالمخالف تا  کامالامتیازی  پنجلیکرت در یک طیف 
رونباخ محاسبه که برابر با بر اساس آلفای ک ،گیردیمقرار 

نفر از اساتید  ده الزم به ذکر استرش گردیده بود. ( گزا82/0)
ریزی ارائه شد و از گرایش مدیریت و برنامه در بدنییتترب
- ییمحتوامورد روایی صوری و  تا دردرخواست گردید  هاآن

اطالعات در دو  وتحلیلیهتجز؛ آماری یهاروش اظهار نمایند.
 هادادهبرای تحلیل . شودیمتوصیفی و استنباطی انجام  سطح 

 95با سطح اطمینان  /Lisrel 8.54و  SPSS/16 افزارنرماز 
 کلموگرف اسمیرنوف، لوین، هایآزموندرصد استفاده شد. از 

 مدل معادالتاستفاده شد ضمن اینکه از  رگرسیون
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 برای جامعی آماری کردیرو که یک (SEM)1ساختاری 

 طریق از .است یرهامتغبین  روابط درباره هایییهفرض آزمون

 شدهمشاهده متغیرهای و مکنون متغیرهای و رویکرد این
 استفاده گردید.

 

 وهشپ هاییافته
جمعیت  هاییژگیوو ن ومی کارکناممشخصات ع 

که  استمردان  %35% زنان و ۶5این سازمان شامل  شناختی
 3/3میزان تحصیالت کارکنان  .استسال  هاآنمیانگین سن 
 %3/17کارشناسی و %7/30، کاردانی %7/48% دیپلم ، 

و همگونی  هادادهابتدا از نرمال بودن  .استکارشناسی ارشد 
. برای این منظور از کنیمیماطمینان حاصل  هایانسوار

آماری کلموگروف اسمیرنوف و لوین استفاده  یهاآزمون
متغیرهای  %95در سطح  آمدهدستبهبا توجه به نتایج  .شودیم

متغیرهای تحقیق از همگونی واریانس تحقیق از توزیع نرمال و 
 .باشندیمبرخوردار 

( و آزمون رگرسیون چند متغیری 1نتایج حاصل از جدول )
 بتای مقدارو با توجه به زمان همی هادادهبا روش ورود 

 .است (P<05/0سطح ) درداری یمعننقش  آمدهدستبه

                                                                                  
1 . Structural Equation Modeling 

 ی ورزشیهارسانهی عدالت سازمانی کارکنان اهمؤلفهتعهدسازمانی از طریق  ضرایب رگرسیون -1جدول

 مدل
 ضرایب استاندارد نشده رگرسيونی

 داریسطح معنی آزمون ضرایب استاندارد بتا
 انحراف استاندارد  برآورد پارامترها

 44/5 93/29 عرض از مبدأ )مقدار ثابت(
۶1/0 

5/5 001/0 

 001/0 52/9 09/0 87/0 تعهد سازمانی

 001/0 74/4 -051/0 59/5 51/2۶ توزیعیعدالت 

 ۶۶8/0 -43/0  48۶/0 209/0 یاهیروعدالت 

 001/0 34/3 341/0 47۶/0 59/1 عدالت تعاملی

 
واریانس مشترك بین دو  دهندهنشان (2r=/38ضریب تعیین ) 

درصد از تغییرات مربوط به متغیر  38یگر دعبارتبهمتغیر است. 
 .بینی استیشپتعهد سازمانی از طریق عدالت سازمانی قابل 

 



43                                    1397، بهار 19های ورزشی، سال پنجم، شماره پیاپی مدیریت ارتباطات در رسانه  

 

 های خالصه رگرسیونیآماره -2لجدو

 مدل
ضریب 

 همبستگی

 ضریب تعيين

(2r) 

ضریب تعيين 

 شدهيحتصح

انحراف استاندارد ضریب 

 شدهيحتصحتعيين 

1 ** ۶17/0 380/0 37۶/0 008/10 

 
 (2r=53/0( ضریب تعیین )3های جدول )بر اساس یافته

یگر دعبارتبه واریانس مشترك بین دو متغیر است. دهندهنشان
ییرات مربوط به متغیر تعهد سازمانی از طریق تغدرصد از  53

 بینی است.یشپرضایت شغلی قابل 
  

 تحقیق های خالصه رگرسیونیآماره -3جدول

 (2r) ضریب تعيين ضریب همبستگی مدل
 ضریب تعيين

 شدهيحتصح

 انحراف استاندارد ضریب تعيين

 شدهيحتصح

1 **743/0 53/0 549/0 71/8 

     

 بتای مقداراز جدول شماره چهار با توجه به نتایج حاصل 

 مؤلفه) بینداری یمعن( نقش P<05/0سطح ) در آمدهدستبه
رضایت از ترفیعات( وجود دارد.  مؤلفهرضایت از حقوق و 

یش بینی تعهد سازمانی هستند پبهقادر  هامؤلفهبنابراین این 
 نیستند.( تعهد سازمانی) بینی یشپبه قادر هامؤلفهولی سایر 

 

 ورزشی یهارسانهرضایت شغلی کارکنان  یاهمؤلفهسازمانی از طریق تعهد ضرایب رگرسیون -4جدول 

 مدل

 استاندارد نشده رگرسيونی ضرایب
ضرایب 

 بتا استانداردشده

آماره 

 tآزمون 
 داریمعنی

 برآورد پارامترها
برآورد انحراف 

 استاندارد
عرض از مبدأ )مقدار  تعهد
 ثابت(

9۶/14 81/3 - 92/3 001/0 

 001/0 51/13 743/0 054/0 725/0 رضایت شغلی

 20/0 28/1 09/0 2۶/0 34/0 رضایت عمومی

 07/0 80/1- 14/0- 31/0 55/0- رضایت از کار

 42/0 80/0 04/0 22/0 17/0 سرپرسترضایت از 

 001/0 09/7 47/0 30/0 1۶/2 ترفیعاترضایت از 

 001/0 35/7 47/0 2۶/0 94/1 حقوقرضایت از 



 
 ضرایب استاندارد مدل تحلیلی -1شکل 

 

هدف از برازش کل مدل، این است که مشخص شود تا 
سازگاری یا  مورداستفادههای تجربی چه حد کل مدل یا داده

های توافق دارد. مجموعه وسیعی از معیارها و شاخص

گیری برازش کل توانند برای اندازهکه می برازندگی وجود دارند
قرار گیرند. برای ارزیابی برازش مدل  مورداستفادهمدل 

  .اندشدهارائه شماره پنجها در جدول ، برخی از شاخصوردنظرم

 

 ارزیابی برازش مدل -5جدول 

 برازش مدل آمدهدستبهمقادیر  مالک های برازششاخص
 مناسب نیست. --- هر چه کمتر باشد، بهتر است دوخی

 مناسب نیست. 000/0 05/0بیشتر از  داریمعنی

 مناسب است. ۶9/1 2-3بین  دو نسبیخی

RMSEA  مناسب است. 088/0 08/0کمتر از 

CFI  مناسب است. 9۶/0 9/0بیشتر از 

NFI  مناسب است. 92/0 9/0بیشتر از 

PNFI  مناسب است. ۶8/0 ۶/0بیشتر از 
    

 یک بر اساس توانینم برازش یاشاخصه بررسی جهت

 از یامجموعه بر اساسباید  بلکه .کرد گیرییمتصم شاخص

 ذکرشده یهاشاخص مجموعه .کرد گیرییمتصم باید هاشاخ

 اینکه به توجه با است. بوده مناسب مدل که برازش دهدم نشان

 تخمین بررسی به .شدند تأیید مدل برازش یهاشاخص

 استاندارد پارامترهای تخمین ازآنجاکه گیرد.یم قرار پارامترها

 هاینتخم این بنابراین دارد. همراه به را متغیرها مقیاس نشده،

 وتحلیلیهتجز مورد متغیرها مقیاس بر اساس توانیمتنها  را

 دلیل ، بهاستانداردشده پارامترهای تخمین مقابل، در .قرارداد

 مقایسه امکان ،کندیم آزاد مقیاس از را اینکه متغیرها

 نتایج بر عالوه .سازدیم فراهم را همدیگر با مدل پارامترهای

 در عاملی تحلیل هاییخروج سایر مدل، برازش یهاشاخص

 بارهای میان این در .است رسم شده زیر نمودارهای و جدول

 عاملی تحلیل نتایج تفسیر در زیادی اهمیت از استانداردشده

 متغیر هر بین همبستگی دهندهنشان این بارها، .برخوردارند

 .است آن به مربوط عامل و شدهمشاهده
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 گيریيجهنتبحث و 
 درمجموععدالت سازمانی، تعهد سازمانی و رضایت شغلی 

 هاآناز  تواندیماحساس مطبوع و خوشایندی هستند که فرد 
که در  آیدیم به دستو آمار چنین  هاگزارشبهره گیرد از 

شغلی و رضایت  عدالت سازمانی، تعهد سازمانی مسئلهکشور ما 
 یاهحرفانه و کارشناس صورتبه هاآنو جوانب دیگر وابسته به 

با توجه به . است قرارگرفته وتحلیلیهتجزو  یموردبررسکمتر 
 ابعاد و سازمانی عدالت از این پژوهش بین آمده به دست نتایج

 عدالت(5۶7/0)اییهرو عدالت(515/0) توزیعی، عدالت) آن
 مستقیم و داریمعن رابطه سازمانی تعهد با(  587/0) تعاملی
بین عدالت سازمانی و تعهد  داریمعننتایج رابطه .دارد وجود

 ( در پژوهشی که در بین2009صادقی فر )سازمانی با نتایج 
سی رابطه به بررو و پارالمپیک انجام داده آکادمی ملی المپیک 

 .استهمسو  ،سازمانی و تعهد سازمانی پرداخته بین عدالت
عدالت سازمانی با تعهد سازمانی با  ینبنقشبررسی وجود  نتایج
مبنی بر  (2004) 2فرند و کرملی( و 2010) 1ودادی هاییافته

مختلف تعهد سازمانی  هاییطهحبین عدالت سازمانی و اینکه 
 مالزهی نتایجهمچنین با  ،دشهمبستگی مثبت مشاهده 

بین تعهد سازمانی و رضایت شغلی مبنی بر اینکه  (2014)
نتایج کلی  .همسو بود ،کلی نقش معنادار وجود دارد صورتبه
 عدالت بین که دهدیماز این تحقیق نشان  آمدهدستبه

 مستقیم دارد وجود مستقیم نقش سازمانی تعهد و سازمانی
کارکنان  عملکرد در چه که ،هر است آن بیانگر نقش این بودن
 در کارکنان برای را سازمانی عدالت استان ورزشی یهارسانه

به  .یابدیم افزایش هم کارکنان سازمانی تعهد میزان گیرد نظر
 محور بر هایاستراتژ و هاهدف نشدن تعریف رسدیمنظر 

 سازمان در عدالت نکردن رعایت احتمال شودیم باعث عدالت

 باشد، برقرار یترعادالنه روابط محیط در هرچه .یابد افزایش

 اندازه بر هرچه .یابدیم افزایش سازمانی عدالت توسعه احتمال
 رعایت احتمال شود، افزوده آن پیچیدگی سطح و سازمان

و رعایت عدالت سازمانی با  یافتهکاهش سازمان در عدالت
  .شودیمموانع بیشتری مواجه 

 با شغلی رضایت که بین دهدیمهمچنین نتایج نشان 
 مستقیم. دارد وجود مستقیم و داریمعن رابطه سازمانی تعهد
 به سازمان چه هر که است این بیانگر رابطه این    بودن

 شغلی رضایت کند عمل بهتر کارکنان به نسبت    تعهداتش

                                                                                  
1. Vedadi 

2. Freand & Carmeli 

 بین داریمعن یرابطهنتایج  یابدیم افزایش هم کارکنان
( 2004) فرند و کرملی نتایجسازمانی با  تعهد و شغلی رضایت

 ،کنندیم تریشبکه احساس نابرابری  نشان داد کارکنانی  که
همسو  ؛دارند یترکم سازمانی تعهد کارکنان دیگر به نسبت
  .است داشته کاهنده اثر کارکنان کارکرد بر ادراکی چنین ،است

 تمامی کهرسیده شد  نتیجه این به حاضر پژوهش در
 داریمعن نقش سازمانی تعهد متغیر با شغلی رضایت یهامؤلفه

 که است این بیانگر نقش این بودن مستقیم. دارند مستقیم و
 کند عمل بهتر کارکنان به نسبت تعهداتش به سازمان چه هر

 رضایت برای پس یابدیم افزایش هم کارکنان شغلی رضایت
 عمل تعهداتش به بیشتر چه هر باید سازمان کارکنان بیشتر

 بتای مقدار و دارییمعن سطح به توجه با همچنین. کند
 و از حقوق رضایت یهامؤلفه شودمی مشاهده آمدهدستبه

 ولی هستند سازمانی تعهد بینی یشپبه قادر ترفیع از رضایت
 تبعبه. نیستند (سازمانی تعهد) بینی یشپقادر به هامؤلفه سایر
 اداره این کارکنان در شغلی رضایت وجود عدم نتیجه، این

 این نتایج به توجه با. شودیم عملکرد از پایینی سطح باعث
 تعهد به مربوط تغییرات از درصد 40 شودمی مشاهده تحقیق

 عدالت متغیر طریق از ورزشی  یهارسانهکارکنان  در سازمانی
. است بینییشپ و یینتع قابل آن یهامؤلفه و سازمانی
 مشاهده آمدهدستبه دارییمعن سطح به توجه با همچنین

 خطی نقش سازمانی تعهد و توزیعی عدالت یرمتغ بین شودمی
 عدالت گانهسه مؤلفه مقدار بتای معناداری سطح و ندارد وجود

 یشپبه قادر توزیعی عدالت مؤلفه که است این بیانگر سازمانی
 تحقیق این هاییافته از همچنین. یستن یتعهد سازمان بینی

 از یک هر در رضایت میزان چه هر که شودیم برآورد
 ورزشی یهارسانهکارکنان  بین در شغلی رضایت یهامؤلفه
 افزایش نیز کارکنان سازمانی تعهد رود باالتراصفهان  استان

 تغییرات از درصد 73 که شودمی مشاهده همچنین. یابدیم
 شغلی رضایت یهامؤلفه طریق از سازمانی تعهد به مربوط

 است بینییشپ و یینتعقابل
 عدالت بین که است این بیانگر پژوهش این نتایج 

 مستقیم دارد وجود مستقیم یرابطه سازمانی تعهد و سازمانی

عملکرد  در چه هر که است آن بیانگر رابطه این بودن
 در کارکنان برای را سازمانی عدالت ورزشی اصفهان یهارسانه

 در .یابدیم افزایش هم کارکنان سازمانی تعهد میزان گیرد نظر

 رضایت یهامؤلفه تمامی که رسیدیم نتیجه این به پژوهش این

 .دارند مستقیم و داریمعن رابطه یتعهد سازمان متغیر با شغلی
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 به سازمان چه هر که است این بیانگر رابطه این بودن مستقیم

 شغلی رضایت کند عمل بهتر کارکنان به نسبت تعهداتش

 کارکنان بیشتر رضایت برای پس یابدیم افزایش هم کارکنان

 با همچنین .کند عمل تعهداتش به بیشتر چه هر باید سازمان

 مشاهده آمدهدستبه بتای مقدار و دارییمعن سطح به توجه

 قادر ترفیع از رضایت و حقوق از رضایت یهامؤلفه شودیم

 قادر هامؤلفه سایر ولی هستند سازمانی تعهد بینی یشپبه
 عدم نتیجه، این تبعبه .نیستند )سازمانی تعهد( بینی یشپبه

 از پایینی سطح باعث اداره این کارکنان در شغلی رضایت وجود

 شودیم مشاهده تحقیق این نتایج به توجه با .شودیم عملکرد

کارکنان  در سازمانی تعهد به مربوط تغییرات از درصد 20
 یهامؤلفه و سازمانی عدالت متغیر طریق از  ورزشی یهارسانه

 سطح به توجه با همچنین. است بینییشپ و یینتعقابل آن

 عدالت یرمتغ بین شودیم مشاهده آمدهتدسبه دارییمعن

 سطح و ندارد وجود خطی رابطه سازمانی تعهد و توزیعی
 این بیانگر سازمانی عدالت گانهسه مؤلفه بتای مقدار معناداری

 سازمانی تعهد بینی یشپقادر به توزیعی عدالت مؤلفه که است

 هر که شودیم برآورد تحقیق این یهایافته از همچنین .یستن

 در شغلی رضایت یهامؤلفه از یک هر در رضایت میزان چه

 سازمانی تعهد رود باالتر استان ورزشی یهارسانهکارکنان  بین

 که شودیم مشاهده همچنین .یابدیم افزایش نیز کارکنان

 یهامؤلفه طریق از سازمانی تعهد به مربوط تغییرات از 18٪
 و یینتعقابل ورزشی یهارسانهکارکنان  در شغلی رضایت

  .است بینییشپ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شغلی و رضایت عدالت سازمانی گرینقش میانجی ورزشی از طریق یهارسانهکارکنان  سازمانیمدل ارتقای تعهد -2شکل 
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 است، حاکی از برخوردار خوبی تناسب و برازش از مدل

مدل ارتقای ارائه الگو: مسیر تحلیل مسیر  تحلیل شدن یدتائ
نقش  ورزشی از طریق یهارسانهکارکنان  سازمانی تعهد

شغلی در بین کارکنان  و رضایت عدالت سازمانی میانجیگری
بر اساس مدل پیشنهادی تحقیق . استورزشی  یهارسانه

ورزشی  یهارسانهعدالت سازمانی در  هاییطهحترتیب 
در  .استو تعاملی  اییهرواصفهان به ترتیب عدالت توزیعی، 

ورزشی به ترتیب  یهارسانهکارکنان  بخش رضایت شغلی
رضایت از سرپرست، رضایت از حقوق،  یهامؤلفهشامل 

رضایت از کار  یتدرنهارضایت عمومی، رضایت از ترفیعات و 
بین کارکنان  در شدهیبررسترتیب تعهد سازمانی  بود.

ورزشی شامل تعهد هنجاری، تعهد مستمر و تعهد  یهارسانه
حاکی از این واقعیت است  هاگزارشو  هایبررسعاطفی بود. 

رضایت  عدالت سازمانی، تعهد سازمانی و  در خصوصکه 
 یهارسانهکارکنان  خصوصبه بدنییتتربشغلی در قلمرو 

 هیچ مطالعه و تحقیق مدون و جامعی صورت نگرفته ورزشی
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

یک  عنوانبهنظام جمهوری اسالمی ایران  کهییازآنجااست و  
در جهان مدعی است و  فردربهمنحصنظام الهی اسالمی نوپا و 

نیز خواهان پیاده کردن عدالت انسانی اجتماعی است، ضروری 
 به دست هاینهزم این در دانشجویان و است محققان، معلمان

 عدالت نقش پژوهش این عنوان. بزنند پژوهش و تحقیق
 یهارسانه کارکنان سازمانی تعهد با شغلی رضایت و سازمانی

 چنین توانیم یطورکلبه. است ورزشی استان اصفهان

 وجود عدم قبلی، تحقیقات سایر همچون که کرد گیرییجهنت

 به نسبت تعهدی بی باعث ارگانی هر در سازمانی عدالت

 از قبل مدیران. شودیم افراد در شغلی رضایت عدم و سازمان

 باشند داشته اطمینان سازمانی عدالت وجود از باید تصمیمی هر

 .آید عمل به جلوگیری سازمان درون مشکالت بروز از تا

 سازمانی عدالت یهامؤلفه همه که رسدیم نظر به طورینا
 بر تعهد (توزیعی عدالت و اییهرو عدالت تعاملی، عدالت(

 .باشندیم تأثیرگذار سازمانی
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