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 پژوهشی رهیافتی نو در مدیریت آموزشی –علمی فصلنامه
 دانشگاه آزاد اسالمی واحد مرودشت

  92بهار – 1شماره –سال چهارم 
  1-18صص 

و تعهد  بین عدالت سازمانی، رضایت شغلی و اعتماد سازمانی يرابطه
 بینخود ارزیابی از تعالی سازمانی بمنظور ارائه یک مدل پیش با سازمانی

  )هاي آزاد اسالمی منطقه چهار کشوروردي اساتید دانشگاهمطالعه م(
 3مریم فوالدوند، 2فرهاد شفیع پور مطلقدکتر  ،1*محمد حسین یارمحمدیاندکتر 

  9/6/1391:تاریخ پذیرش        12/2/1391: تاریخ دریافت

  چکیده
و تعهد  مانیبین عدالت سازمانی، رضایت شغلی و اعتماد ساز يتعیین رابطهپژوهش، از این  هدف

جامعه . توصیفی از نوع همبستگی است ،روش پژوهش .است با خود ارزیابی از تعالی سازمانی سازمانی
روش  .انددادههاي آزاد اسالمی منطقه چهار کشور تشکیل اساتید دانشگاه تمامیرا  آماري این پژوهش

د در هاي موجوم از دانشگاهگونه تصادفی یک چهاراي بوده که بهاي چند مرحلهگیري، خوشهنمونه
نفر از اعضاي هیأت علمی براي پژوهش انتخاب  312نهایتاً تعداد  منطقه چهار کشور انتخاب شدند و 

نیهوف و وسیله بهپرسشنامه عدالت سازمانی  .1 :گیري در این پژوهش عبارتند ازابزارهاي اندازه . شدند
پرسشنامه  .α(، 3= 93/0(انی محقق ساخته پرسشنامه تعهد سازم .2 ،)α=89/0( )2003( مورمن

. α(،4=91/0() 2003( رودرپرسشنامه اعتماد سازمانی  .4 ،)α=84/0( )1997( رضایت شغلی اسپکتر
کلی نتایج پژوهش نشان  ايگونههب. )α= 86/0( محقق ساخته ارزیابی تعالی سازمانیخود پرسشنامه 

عدالت  :کنند شاملمی ایفا خود ارزیابی از تعالی سازمانین ترین نقش را در تبییمتغیرهایی که کلیدي داد،
و ) 491/0(داراي اثر مستقیم  ،عدالت توزیعی. شوندتوزیعی، اعتماد به سازمان، و اعتماد به همکاران می

اعتماد به . است خودارزیابی از تعالی سازمانیگري تعهد سازمانی بر با میانجی) 137/0(مستقیم  غیر اثر
خود ارزیابی از تعالی گري با میانجی) 134/0(و اثر غیرمستقیم ) 478/0(یز داراي اثر مستقیم سازمان ن
و اثر غیرمستقیم با ) 319/0(در نهایت اعتماد به همکاران نیز داراي اثر مستقیم . است سازمانی
- ري بهتسایر متغیرهاي حاضر در مدل داراي تأثیر ضعیف. است) 089/0(گري تعهد سازمانی میانجی
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هاي برازش مدل شاخصطبق  .هستند خودارزیابی از تعالی سازمانیمستقیم یا غیر مستقیم بر  گونه

  .  از برازش نسبتاً مطلوبی برخوردار است نهایی پژوهش ، مدلشده  آزمون
  مانیساز خودارزیابی از تعالیتعهد سازمانی،  ،اعتماد سازمانی ،عدالت سازمانی، رضایت شغلی :هاي کلیديواژه

  مقدمه
- در ارتقاي کیفیت و کسب مزیت رقابتاي است که تعالی سازمانی و سرآمدي سازمانی مسئله

هاي متعالی تمامی توان بالقوه سازمان. کندها نقش مهمی را ایفا میها و از جمله دانشگاهپذیري سازمان
آنها . گیرندو از آن بهره می کارکنان خود را در سطوح فردي، تیمی و سازمانی اداره کرده توسعه بخشیده

اي به کارکنان این سازمانها به گونه. دهندمیکارکنان را در امور مشارکت  عدالت و برابري را ترویج کرده،
دهند که در آنها انگیزه و تعهد خود توجه کرده، ارتباط برقرار ساخته و آنها را مورد تشویق و تقدیر قرار می

ها و ها، استراتژين از وجود عدالت در تمامی شرایط استخدام شامل خط مشیترویج و اطمینا. ایجاد شود
). Sarafzadeh,2009( شودمثبتی از تعالی سازمانی میها، عاملی است که موجب خود ارزیابی برنامه

منفی بر تمایل به ترك شغل اثر  گونهدهد که عدالت سازمانی به هاي انجام گرفته نشان میپژوهش
- و هر چه عدالت سازمانی ادراك شده نزد کارکنان، افزایش یابد، تمایل به ترك شغل کاهش می گذارد؛ می
. آیدارزیابی مثبت کارکنان از سازمان بوجود می این امر در نتیجه خود. )&Dailey,2006 kirk( یابد

- همشتریان، و ب چون کارکنان،دهند، تعالی سازمانی متأثر از عواملی نشان می .)Nadiri,2010( هاپژوهش
شوند، و لذا انتظار دارند که کلی ذینفعانی هستد که به نحوي از خدمات سازمان بهره مند می گونه

دهند، مادامی این عده ارزیابی مطالعات نشان می جهت نیاز ا. ها و انتظارات آنها برآورده شودخواسته
چنین اعتماد سازمانی ضایت شغلی و هممثبتی از سازمان خویش دارند که عدالت سازمانی ادراك شده، ر

منظور عدالت سازمانی، بیان احساسی است که کارکنان در برابر ). Yaghobi,2009( نزد آنها افزایش یابد
به عبارت دیگر احساس ادراك شده کارکنان نسبت به . دهندآید، بروز میرفتارهایی که با آنان به عمل می

عدالت سازمانی مبتنی  بر سه ). Thibaut,2003 & walker,(شود اي است که با آنان رفتار میشیوه
 (Wayne, k. Hoy & Tarter, 2004).اي استاي، و عدالت مراودهبعد عدالت توزیعی، عدالت رویه

فرض  .کنندتأکید می هاي آموزشی دارند،پژوهش خود بر دو سازه عدالت و اعتماد که نقش اساسی در نظام
- یافته. ل وجود داردببین عدالت سازمانی و اعتماد اعضاي هیأت علمی یک رابطه متقا این است که آنها بر
دهند که بین عدالت سازمانی ادراك شده و نشان می).  (Brockner,J, Siege,1997بروکنر و  هاي

  ،(Naami & Shekarkan,2005)هاي پژوهش چنینهم .اعتماد کارکنان رابطه معنادار وجود دارد
 ( Inayet & karaman- kepeneki, 2007) ، (Rawls,1971)  ،)(Dailey & kirk ,2006 , 

علیرغم . دهند، بین عدالت سازمانی ادراك شده و رضایت شغلی کارکنان رابطه معنادار وجود داردنشان می
با عدالت سازمانی انجام  متعددي که در خصوص رابطه بین متغیرهاي درون سازمانی یاد شده هايپژوهش
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بین عدالت سازمانی، رضایت شغلی و اعتماد سازمانی را با تعالی  يولی تا به حال هیچ پژوهشی رابطه ،دهش
ها و این در حالی است که تعالی سازمانی عامل مهمی براي سازمان اندسازمانی مورد مطالعه قرار نداده 

اري خود و کسب مزیت رقابت پذیري ها از یکسو براي ماندگبویژه مراکز آموزش عالی است، زیرا که دانشگاه
تر براي ذینفعان خویش بایستی به تعالی سازمانی و از سوي دیگر براي ارائه خدمات با کیفیت و مرقوب

مسئله اساسی در این  ،بنابراین. توجه کرده و همه عواملی را که در توسعه آن مؤثر است را شناسایی نمایند
متغیرهاي عدالت سازمانی، رضایت شغلی و اعتماد  دارمقپژوهش این است که مشخص شود به چه 

تعهد سازمانی تا چه اندازه رابطه متغیرهاي یاد شده را با تعالی  سازمانی با تعالی سازمانی رابطه داشته و
   کند؟سازمانی میانجی گري می

   چارچوب نظري پژوهش
دي، تیمی و سازمانی هاي متعالی تمامی توان بالقوه کارکنان خود را در سطوح فرسازمان

آنها عدالت و برابري را ترویج داده و کارکنان را در امور . گیرندمدیریت کرده، توسعه داده و بکار می
معتقدند که  . (Wayne, k. Hoy & Tarter,2004).کنندآنها را توانمند می مشارکت داده و

عدالت ادراك  صمیم گیري،مشارکت در ت .یکی از اصول عدالت سازمانی اصل توجه به نظرات است
گیري باید خارج از نفع شخصی باشد و بر اساس رسالت کلی تصمیم .دهدشده را افزایش می
در چنین حالتی کارکنان که یکی از عوامل مهم تعالی سازمانی می باشند، در . سازمان تدوین شود

تعالی کارکنان خود را ارج هاي م سازمان. دارندراستاي بهبود و ارتقاي سازمان گامهاي مؤثري برمی
کنند تا دستیابی به اهداف سازمانی و شخصی در بردارنده منافع  نهند و فرهنگی را ایجاد می  می

هاي کارکنان خود را توسعه داده و عدالت و برابري را ترویج  آنها قابلیت. طرفین، میسر شود
زمانی ادراك شده، رابطه نشان داد که عدالت سا .(Zapata-Phelan,2009)نتایج  .دهند  می

اي کارکنان دارد و در صورتی که کارکنان احساس خوشایندي در معناداري با عملکرد وظیفه
اثربخش عمل کرده و لذا به تعالی گونه اي بهسازمان داشته باشند، به وظایف مربوط به خود 

 ,Nadiri(، (Mogheli,2005)، (Akbari,2000) هايپژوهشنتایج  .کنندسازمان کمک می
سازمانی با محیط سازمانی اثرات منفی بر روي  دهند که متناسب نبودن ساختارنشان می .)2010

 دشان دان .)Amiran,2004( هايپژوهشچنین هم. دارد... وري و عملکرد، رضایت شغلی و بهره
 شخصی همچون جنس، سن، وضعیت تأهل، هايی و ساختار سازمانی با ویژگیبین رضایت شغل که

مدل تعالی سازمانی، ضمن توجه به . رابطه ضعیفی وجود دارد... سطح تحصیالت، سابقه کار و
هاي اصلی آن، تالش دارد تا با شناسایی نیازها وانتظارات تمامی کارکنان سازمان، به عنوان سرمایه
ست معتقد ا (Maslow,2006). .متناسب تامین کند گونهبه ذینفعان، رضایت همه جانبه آنها را

شود تا سازمان در یک مسیر رشد و تعالی قرار  موجب می EFQMبالندگی سازمانی پیاده سازي 
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تر خواهد بود که براي دستیابی به این فرآیند، بر همین اساس احتمال موفقیت سازمان بیش .بگیرد

موارتر تواند راه رسیدن به تعالی و رشد را ه وجود اعتماد سازمانی در بین مدیران و کارکنان می
نماید، به همین لحاظ مدیران باید بتوانند سطح اعتماد سازمانی را توسعه و گسترش دهند تا بدین 

چنین طبق مطالعه ، همEFQMترتیب عالوه بر آماده سازي بسترهاي پیاده سازي 
(Sarafzadeh,2009) سطح سالمت سازمانی را نیز گسترس دهند  .(chelladurai,2000) 

خود نشان دادند که پیاده سازي مدل بالندگی سازمانی، خود یک راهکار مناسب نیز در مطالعات 
مطالعات . رودبشمار میاعتماد سازمانی در بین مدیران و کارکنان  نبراي بوجود آورد

(Paul,2004)  و(Carlos,2005)  نشان داده شد که براي پیاده سازي معیار خط مشی و
 ,Dehnavieh). ی در بین کارشناسان وجود داشته باشدراهبرها نیاز است که اعتماد سازمان

2007) ،(Zangeneh,2009)،  نیز در مطالعات خود نشان دادند که پیاده سازي و اجراي مدل
تري به فعالیت بپردازند زیرا یک بالندگی موجب خواهد شد که کارکنان با اطمینان و اعتماد بیش

اي که افراد در انجام وظایف به خوبی  فت به گونهروابط سالم و صمیمی درسازمان شکل خواهد گر
  .(Abaszadeh,2004)، (Zafaryzadeh,2003)هاي یافته. از یکدیگر حمایت خواهند نمود

رابطه نشان داد که بین اعتماد سازمانی و بالندگی سازمانی در مدارس دوره متوسطه شهر شهرکرد، 
ها و منابع، ار رهبري، معیار کارکنان، معیار مشارکتچنین بین اعتماد سازمانی با معیهم. وجود دارد

مطالعات . و معیار نتایج جامعه، همبستگی وجود دارد معیار نتایج مشتري، معیار نتایج کارکنان
(Hosseinpour,1998)  ،(Hassani,1994) ،(Afshani,2002) ،(Kazemijoghnab, 

2003) ،(Safari&Azari,2004) ،(Akbari,2000) ،(Chelladurai,2000)  ،(Gotez, 
2001) ،(Bamber & Sharp ,2003) ،(Paul,2004)  ،(Carlos ,2005)”  ،(Maslow, 
نشان دادند که بین اعتماد سازمانی و تعالی سازمانی رابطه  . (Adalat Khan,2007)و  (2006

ی رابطه بین تعهد سازمان"عنوان  طی پژوهشی با (Ozkan & Kucukusta, 2007) .وجود دارد
، بدین نتیجه رسیدند که ")مطالعه موردي؛ برندگان جایزه کیفیت در ترکیه( و تعالی سازمانی

رهبري، مشارکت و منابع، خط مشی و راهبردها، تعهد عاطق، فرایندها، نتایج، آموزش کارکنان، 
یج بر اساس مطالعات یاد شده و نتا .اي در توسعه تعهد سازمانی کارکنان دارندنقش تعیین کننده

 :انجام شده، مدل مفهومی پژوهش به شکل ذیل تدوین شد هايپژوهش
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 مدل مفهومی رابطه بین عدالت سازمانی ادراك شده، رضایت شغلی، اعتماد سازمانی با - 1شکل 
  خود ارزیابی از تعالی سازمانی مبتنی بر تعهد سازمانی

  

  فرضیه کلی پژوهش
با خود ارزیابی از  و تعهد سازمانی عدالت سازمانی، رضایت شغلی و اعتماد سازمانیتعیین رابطه بین 

    تعالی سازمانی
  
  

 عدالت سازمانی

 عدالت توزیعی عدالت رویه اي عدالت مراوده اي

 عوامل فردي

  رضایت شغلی
 

 عوامل شغلی

 عوامل سازمانی

  اعتماد به سازمان
 

  اعتماد به همکاران
 

  اعتماد به مدیر
 

 اعتماد سازمانی
 

وانمند معیارهاي ت-
  :ساز

رهبري ، خط مشی 
و استراتژي ، 

کارکنان، مشارکتها 
 و منابع ، فرآیندها

 تعهد سازمانی
 

  
خود ارزیابی از 
  تعالی سازمانی

  :معیارهاي نتایج- 
نتایج مشتریان ، 
نتایج کارکنان ، 

نتایج جامعه و نتایج 
 کلیدي عملکرد
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  هاي اصلی پژوهشفرضیه

 مستقیم رابطه ،و خود ارزیابی از تعالی سازمانی )توزیعی، رویه اي و مراوده اي( بین عدالت سازمانی .1
  .وجود دارد

و خود ارزیابی از تعالی  )مل شغلی و عوامل سازمانیعوامل فردي، عوا( رضایت شغلیبین  .2
  .وجود دارد مستقیم رابطه ،سازمانی

و خود ارزیابی  )اعتماد به مدیر، اعتماد به همکاران و اعتماد به سازمان( اعتماد سازمانیبین  .3
  .وجود دارد مستقیم رابطه، از تعالی سازمانی

خود ارزیابی  ضایت شغلی، و اعتماد سازمانی را با، رعدالت سازمانی تعهد سازمانی رابطه بین. 4
  .کندگري می، میانجیاز تعالی سازمانی
 روش پژوهش
در این پژوهش رابطه بین متغیرهاي  .پژوهش توصیفی از نوع همبستگی استاین روش 

ورد تعالی سازمانی مخود ارزیابی از  با و تعهد سازمانی اعتماد سازمانی عدالت سازمانی، رضایت شغلی،
پرسشنامه عدالت سازمانی  .1 :گیري در این پژوهش عبارتند ازابزارهاي اندازه .گرفته استمطالعه قرار 

پرسشنامه رضایت . 3پرسشنامه تعهد سازمانی محقق ساخته  .2، )2003( نیهوف و مورمن وسیلهبه
ارزیابی تعالی خود  پرسشنامه . 4) 2003( رودرپرسشنامه اعتماد سازمانی . 4، )1997( شغلی اسپکتر

تأمین  بر اساس نظرات خبرگان و متخصصانهاي یاد شده پرسشنامهروایی . محقق ساخته سازمانی
هاي آزاد اسالمی منطقه چهار کشور اساتید دانشگاه تمامیجامعه آماري این پژوهش را  .شده است

تصادفی یک چهارم از  گونههاي بوده که باي چند مرحلهگیري، خوشهروش نمونه .دهدتشکیل می
هاي مورد نظر بین آنها توزیع هاي موجود در منطقه چهار کشور انتخاب شده و پرسشنامهدانشگاه
  .انتخاب شدند پژوهشنفر از اعضاي هیأت علمی براي  312نهایتاً تعداد . گردیدند

312011747/362
)5/01)(5/0()96/1()11660()05/0(

)5/01(5/01660)96/1(
)1()1(

)1(
22

2

22

2

≅=
−×+−×

−××
=

−+−
−

=
pPZNd

PNPZn
  

  یافته هاي پژوهش
 رابطه ،و خود ارزیابی از تعالی سازمانی )و مراوده اي توزیعی، رویه اي( بین عدالت سازمانی .1

  .وجود دارد مستقیم
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 از راه خود ارزیابی از تعالی سازمانیرگرسیون چندگانه گام به گام در خصوص پیش بینی  - 1جدول 
 )اياي و مراودهتوزیعی، رویه( عدالت سازمانی

  β Sted.error  etaβ  t Sig  R  2R  2R∆  F  sig  
  مرحله اول
  ضریب ثابت

  عدالت  توزیعی

 
432/4  
043/2  

 
208/1  
553/0  

 
  
682/0  

 
181/1  
748/17  

 
238/0  
001/0  

 
682/0  

  
465/0  

  
464/0  

  
998/314  

  

  
001/0  

  مرحله دوم
 ضریب ثابت
  عدالت توزیعی
  عدالت رویه اي

 
611/16  
827/0  
628/0  

 
627/3  
047/0  
627/0  

 
  
593/0  
336/0  

 
126/4  
592/16  
406/9  

 
001/0  
001/0  
001/0  

755/0  571/0  568/0  794/239  001/0  

  سوممرحله 
 ضریب ثابت
  عدالت توزیعی
  عدالت رویه اي
  عدالت مراوده اي

 
410/9  
626/0  
728/0  
512/0  

 
659/4  
055/0  
067/0  
126/0  

 
  
510/0  
541/0  
301/0  

 
234/2  
284/14  
114/12  
962/6  

 
026/0  
001/0  
001/0  
001/0  

788/0  621/0  618/0  041/197  001/0  

  

با ) توزیعی، رویه اي و مراوده اي( سازمانی عدالتهاي جدول فوق، روابط بین براساس یافته
فزایش براساس ضریب بتا به ازاي یک واحد ا. دار بوده است، معنیخود ارزیابی از تعالی سازمانی

عدالت واحد افزایش، به ازاي یک واحد افزایش  510/0 خود ارزیابی از تعالی سازمانی عدالت توزیعی،
عدالت به ازاي یک واحد افزایش  و واحد افزایش، 541/0خود ارزیابی از تعالی سازمانی ،ايرویه

 هاي جدول فوق، س یافتهبراسا. یابدواحد افزایش می 301/0 خود ارزیابی از تعالی سازمانی ،ايمراوده
خود افزایش واریانس  62/0 ايو عدالت مراوده، 56/0 ايعدالت رویهدرصد،  46/0 عدالت توزیعی

  .کندرا تبیین می ارزیابی از تعالی سازمانی
و خود ارزیابی از تعالی  )عوامل فردي، عوامل شغلی و عوامل سازمانی( رضایت شغلیبین  .2

  .جود داردو مستقیم رابطه ،سازمانی
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 راهاز  خود ارزیابی از تعالی سازمانیرگرسیون چندگانه گام به گام در خصوص پیش بینی  - 2جدول 

  )عوامل فردي، عوامل شغلی و عوامل سازمانی( رضایت شغلی
  β  Sted.error  etaβ  t  sig  R  2R 2R∆  F  sig  

  مرحله اول
  ضریب ثابت
  عوامل فردي

 
957/27  
278/1 

 
208/2  
051/0  

 
 
798/0  

 
661/12  
160/25  

 
001/0  
001/0  

798/0   
636/0  
  

635/0  008/633  001/0  

  مرحله دوم
 ضریب ثابت
  عوامل فردي
  عوامل شغلی

 
802/7  
000/1  
431/0  

 
356/2  
047/0  
032/0  

 
 
624/0  
388/0  

 
312/3  
475/21  
353/13  

 
001/0  
001/0  
001/0  

870/0  756/0  755/0  666/560  001/0  

  سوممرحله 
 ضریب ثابت
  عوامل فردي
  عوامل شغلی
  عوامل سازمانی

  
356/0  
634/11  

744/5  
647/2 

  
536/0  
657/0  
272/0  
558/0 

  
  
723/0  
384/0  
453/0 

  
892/22  
781/1  
292/12  

4262/3 

  
  
001/0  
001/0  
001/0 

701/0  491/0  373/0  837/23  001/0  

  

عوامل فردي، عوامل شغلی و عوامل ( رضایت شغلیهاي جدول فوق، روابط بین براساس یافته
براساس ضریب بتا به ازاي یک واحد . دار بوده است، معنیخود ارزیابی از تعالی سازمانیبا  )سازمانی
اي یک واحد افزایش واحد افزایش، به از 723/0 خود ارزیابی از تعالی سازمانیعوامل فردي، افزایش 

عوامل واحد افزایش، و به ازاي یک واحد افزایش  384/0 خود ارزیابی از تعالی سازمانی ،عوامل شغلی
هاي جدول فوق،  براساس یافته. یابدواحد افزایش می 453/0 خود ارزیابی از تعالی سازمانی ،سازمانی

خود واریانس افزایش  49/0 یعوامل سازمان، و 756/0 عوامل شغلیدرصد،  63/0 عوامل فردي
  .کندرا تبیین می ارزیابی از تعالی سازمانی

و خود ارزیابی  )اعتماد به مدیر، اعتماد به همکاران و اعتماد به سازمان( اعتماد سازمانیبین  .3
  .وجود دارد مستقیم رابطه، از تعالی سازمانی
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 راهاز  خود ارزیابی از تعالی سازمانینی رگرسیون چندگانه گام به گام در خصوص پیش بی - 3جدول 
 )اعتماد به مدیر، اعتماد به همکاران و اعتماد به سازمان( اعتماد سازمانی

  β  Sted.error  etaβ
  

t  sig  R  2R 2R∆  F  sig  

  مرحله اول
  ضریب ثابت

  ه مدیراعتماد ب

  
30/90  

390/0 

  
29/2  
063/0 

  
  
308/0 

  
36/39  

15/6 

  
001/0  
001/0 

308/0 095/0 009/0 678/54  001/0  

  مرحله دوم
 ضریب ثابت

  اعتماد به مدیر
  اعتماد به همکاران 

  
77/79  

558/0  
395/0 

  
91/2  
068/0  
071/0 

  
  
440/0  
298/0 

  
41/27  
19/8  
54/5 

  
001/0  
001/0  
001/0 

407/0  
 

166/0 027/0 723/38  001/0  

  سوممرحله 
 ضریب ثابت

  اعتماد به مدیر
  اعتماد به همکاران 
  اعتماد به سازمان 

  
40/62  

596/0  
402/0  
410/0 

  
93/4  
067/0  
070/0  
095/0 

  
  
470/0  
302/0  
204/0 

  
64/12  

89/8  
77/5  
30/4 

  
001/0  
001/0  
001/0  
001/0 

455/0 207/0 042/0 557/51  001/0  

  

اعتماد به مدیر، اعتماد به ( اعتماد سازمانیل فوق، روابط بین هاي جدوبراساس یافته
براساس ضریب . دار بوده است، معنیخود ارزیابی از تعالی سازمانیبا ) همکاران و اعتماد به سازمان
واحد افزایش، به  470/0 خود ارزیابی از تعالی سازمانی، اعتماد به مدیربتا به ازاي یک واحد افزایش 

واحد افزایش، و به  302/0 خود ارزیابی از تعالی سازمانی ،اعتماد به همکاراند افزایش ازاي یک واح
. یابدواحد افزایش می 204/0 خود ارزیابی از تعالی سازمانی ،اعتماد به سازمانازاي یک واحد افزایش 

تماد به اع، و 17/0 اعتماد به همکاراندرصد،  09/0 اعتماد به مدیرهاي جدول فوق، براساس یافته
  .کندرا تبیین می خود ارزیابی از تعالی سازمانیواریانس افزایش  20/0 سازمان

خود ارزیابی  ، رضایت شغلی، و اعتماد سازمانی را باعدالت سازمانی تعهد سازمانی رابطه بین. 4
  .کندگري می، میانجیتعالی سازمانی از 
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 اد در مدل نهایی پژوهشارامترهاي آزبرآورد انجام شده براي پ - 4جدول

  سطح معناداري
Sig 

  نسبت بحرانی
C.R.  

  خطاي معیار
S.E. 

برآورد استاندارد 
  پارامترهاي گاما و بتا

  پارامتر

000/0  246/4  033/0  280/0  γ  تعهد سازمانی "  خد ارزیابی از تعالی سازمانی  
  عدالت توزیعی "  سازمانی خود ارزیابی از تعالی  491/0  022/0  425/4  000/0
  عدالت رویه اي "  خود ارزیابی از تعالی سازمانی  252/0  034/0  412/3  036/0
  عدالت مراوده اي "  خود ارزیابی از تعالی سازمانی  262/0  027/0  527/2  021/0
  عوامل فردي "  خود ارزیابی از تعالی سازمانی  322/0  - 025/0  - 525/2  000/0
  عوامل شغلی "  خود ارزیابی از تعالی سازمانی  125/0  008/0  286/2  132/0
  عوامل سازمانی "  خود ارزیابی از تعالی سازمانی  149/0  009/0  158/2  162/0
000/0  573/2  057/0  235/0  β  اعتماد به مدیر "  خود ارزیابی از تعالی سازمانی  
000/0  483/6  034/0  319/0  γ اعتماد به همکاران "  خود ارزیابی از تعالی سازمانی  
  اعتماد به سازمان "  خود ارزیابی از تعالی سازمانی  478/0  027/0  456/4  000/0
  عدالت توزیعی "  تعهد سازمانی  269/0  025/0  633/0  006/0
  عدالت رویه اي "  تعهد سازمانی  182/0  048/0  469/2  124/0
  عدالت مراوده اي "  تعهد سازمانی  292/0  067/0  688/7  000/0
  عوامل فردي " تعهد سازمانی   246/0  021/0  567/3  090/0
  عوامل شغلی " تعهد سازمانی   242/0  065/0  851/3  000/0
  عوامل سازمانی " تعهد سازمانی   259/0  003/0  437/3  000/0
  اعتماد به مدیر " تعهد سازمانی   221/0  046/0  893/3  013/0
  اعتماد به همکاران " تعهد سازمانی   468/0  047/0  021/3  000/0
  اعتماد به سازمان " تعهد سازمانی   345/0  029/0  930/3  000/0

  

کنند ترین نقش را در تبیین عدالت سازمانی بازي میدر مدل نهایی متغیرهایی که کلیدي
عدالت توزیعی داراي اثر . شوندیشامل عدالت توزیعی، اعتماد به سازمان، و اعتماد به همکاران م

خود ارزیابی از تعالی گري تعهد سازمانی بر با میانجی) 137/0(و اثرغیرمستقیم ) 491/0(مستقیم 
با ) 134/0(و اثر غیرمستقیم ) 478/0(اعتماد به سازمان نیز داراي اثر مستقیم . است سازمانی
ایت اعتماد به همکاران نیز داراي اثر مستقیم در نه. است خود ارزیابی از تعالی سازمانیگري میانجی

سایر متغیرهاي حاضر در . است) 089/0(گري تعهد سازمانی و اثر غیرمستقیم با میانجی) 319/0(
 خود ارزیابی از تعالی سازمانیمستقیم یا غیرمستقیم بر  گونهتري بهداراي تأثیر ضعیف ،مدل

  . هستند
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 مدل تجربی رابطه بین عدالت سازمانی ادراك شده، رضایت شغلی، اعتماد سازمانی با - 2شکل 

  خود ارزیابی از تعالی سازمانی مبتنی بر تعهد سازمانی
  

280/0  
 

 عدالت سازمانی

یه ايعدالت رو عدالت مراوده اي  عدالت توزیعی 

 عوامل فردي

 رضایت شغلی
 

 عوامل شغلی

 عوامل سازمانی

 اعتماد به سازمان
 

 اعتماد به همکاران
 

 اعتماد به مدیر
 

 اعتماد سازمانی
 

معیارهاي توانمند -
:ساز  

رهبري ، خط مشی 
و استراتژي ، 

کارکنان، مشارکتها 
 و منابع ، فرآیندها

 تعهد سازمانی 
 

 
ارزیابی از خود 

 تعالی سازمانی
 

:معیارهاي نتایج-  
نتایج مشتریان ، 
نتایج کارکنان ، 

نتایج جامعه و نتایج 
 کلیدي عملکرد

 

491/0  
 

252/0  
 

262/0  
 

322/0  
 

125/0  
 

149/0  
 

235/0  
 

319/0  
 

478/0  
 

269/0  
 

182/0  
 

292/0  
 

246/0  
 

242/0  
 

259/0  
 

221/0  
 

468/0  
 

345/0  
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  بحث و نتیجه گیري
- توزیعی، رویه( سازمانی عدالتهاي پژوهش، درخصوص فرض اول، روابط بین براساس یافته

براساس ضریب بتا به ازاي یک . دار بوده است، معنیاز تعالی سازمانیخود ارزیابی با ) اياي و مراوده
واحد افزایش، به ازاي یک واحد 510/0خود ارزیابی از تعالی سازمانیعدالت توزیعی، واحد افزایش 

واحد افزایش، و به ازاي یک واحد  541/0خود ارزیابی از تعالی سازمانی ،ايعدالت رویهافزایش 
- براساس یافته. یابدواحد افزایش می 301/0 خود ارزیابی از تعالی سازمانی ،ايدهعدالت مراوافزایش 

واریانس   62/0اي ، و عدالت مراوده56/0ايدرصد، عدالت رویه46/0هاي جدول فوق، عدالت توزیعی
رضایت در خصوص فرض دوم، روابط بین  .کندرا تبیین می خود ارزیابی از تعالی سازمانیافزایش 
دار بوده ، معنیخود ارزیابی از تعالی سازمانیبا  )وامل فردي، عوامل شغلی و عوامل سازمانیع( شغلی
  خود ارزیابی از تعالی سازمانیعوامل فردي، براساس ضریب بتا به ازاي یک واحد افزایش . است
 384/0 خود ارزیابی از تعالی سازمانی ،عوامل شغلیواحد افزایش، به ازاي یک واحد افزایش  723/0

 453/0 خود ارزیابی از تعالی سازمانی ،عوامل سازمانیواحد افزایش، و به ازاي یک واحد افزایش 
، 756/0 عوامل شغلیدرصد،  63/0عوامل فرديهاي جدول فوق، براساس یافته. یابدواحد افزایش می

در خصوص  .ندکرا تبیین می خود ارزیابی از تعالی سازمانیواریانس افزایش 49/0عوامل سازمانیو 
با ) اعتماد به مدیر، اعتماد به همکاران و اعتماد به سازمان( اعتماد سازمانیفرض سوم، روابط بین 

براساس ضریب بتا به ازاي یک واحد افزایش . دار بوده است، معنیخود ارزیابی از تعالی سازمانی
اعتماد ه ازاي یک واحد افزایش واحد افزایش، ب 470/0خود ارزیابی از تعالی سازمانی، اعتماد به مدیر

اعتماد واحد افزایش، و به ازاي یک واحد افزایش  302/0 خود ارزیابی از تعالی سازمانی ،به همکاران
هاي جدول براساس یافته. یابدواحد افزایش می 204/0 خود ارزیابی از تعالی سازمانی ،به سازمان

واریانس  20/0اعتماد به سازمان، و 17/0 ناعتماد به همکارادرصد، 09/0 اعتماد به مدیرفوق، 
ترین نقش را در تبیین متغیرهایی که کلیدي. کندرا تبیین می خود ارزیابی از تعالی سازمانیافزایش 

کنند؛ شامل عدالت توزیعی، اعتماد به سازمان، و اعتماد به ایفا می خود ارزیابی از تعالی سازمانی
-با میانجی) 137/0(و اثرغیرمستقیم ) 491/0(راي اثر مستقیم عدالت توزیعی دا. شوندهمکاران می

اعتماد به سازمان نیز داراي اثر مستقیم . است خود ارزیابی از تعالی سازمانیگري تعهد سازمانی بر 
. است خود ارزیابی از تعالی سازمانیگري با میانجی) 134/0(و اثر غیرمستقیم  )478/0(

(Chelladurai ,2000) . سازي مدل بالندگی سازمانی مطالعات خود نشان دادند که پیاده نیز در
-بشمار میخود یک راهکار مناسب براي بوجود آوردن اعتماد سازمانی در بین مدیران و کارکنان 

نیز در مطالعات خود  .(Akbari2000)و (Zangeneh,2009).  ،(Hashemi,2009) .رود
ندگی موجب خواهد شد که کارکنان با اطمینان و نشان دادند که پیاده سازي و اجراي مدل بال
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تري به فعالیت بپردازند زیرا یک روابط سالم و صمیمی درسازمان شکل خواهد گرفت اعتماد بیش
هاي یافته. اي که افراد در انجام وظایف به خوبی از یکدیگر حمایت خواهند نمود به گونه

(Zafaryzadeh,2003). (Abaszadeh,2004). که بین اعتماد سازمانی و بالندگی  نشان داد
سایر متغیرهاي حاضر در مدل  .وجود داردرابطه سازمانی در مدارس دوره متوسطه شهر شهرکرد، 

.  هستند خود ارزیابی از تعالی سازمانیمستقیم یا غیر مستقیم بر  گونهتري بهداراي تأثیر ضعیف
 .و خود ارزیابی از تعالی سازمانی است این امر نشان دهنده رابطه معنادار بین تعهد سازمانی

(Rashidyfar,2006)، هاي تعالی سازمانی با تعهد ارتباط شاخص"عنوان  طی پژوهشی با
 تعالی سازمانی با تعهد سازمانی بدین نتیجه رسیدند که بین ،"بکارگیري مدل آلن و میر: سازمانی

رابطه "عنوان  بای پژوهشی ط .(Ozkan & Kucukusta,2007) .رابطه معناداري وجود دارد
، بدین ")مطالعه موردي؛ برندگان جایزه کیفیت در ترکیه( بین تعهد سازمانی و تعالی سازمانی

نتیجه رسیدند که رهبري، مشارکت و منابع، خط مشی و راهبردها، تعهد عاطق، فرایندها، نتایج،  
  .کنان دارنداي در توسعه تعهد سازمانی کارآموزش کارکنان، نقش تعیین کننده

بینی باالیی را در خصوص پژوهش توان پیشاین ترین متغیرهایی که بر اساس نتایج کلیدي
  :، عبارتند ازخود ارزیابی تعالی سازمانی دارند

  ) 491/0(عدالت توزیعی با خود ارزیابی تعالی سازمانی وجود همبستگی معنادار و مستقیم 
  ) 478/0(ازمانی با خود ارزیابی تعالی سازمانی اعتماد سوجود همبستگی معنادار و مستقیم 
  ) 319/0(اعتماد به همکاران با خود ارزیابی تعالی سازمانی وجود همبستگی معنادار و مستقیم 
  ) 292/0(اي با خود ارزیابی تعالی سازمانی عدالت مراودهوجود همبستگی معنادار و مستقیم 

مبتنی بر عوامل سازمانی با خود ارزیابی رضایت شغلی وجود همبستگی معنادار و مستقیم 
  ) 259/0(تعالی سازمانی 

  ) 235/0(اعتماد به مدیر با خود ارزیابی تعالی سازمانی وجود همبستگی معنادار و مستقیم 
 

  :شاخص هاي برازش مدل آزمون شده و نهایی پژوهش به این قرارند
GFI= 962/0 , AGFI=0/957, Chi-Square= 117/682, P- Value= 000/0  , RMSEA= 

085/0  , CFI= 938/0  
  پیشنهادهاي پژوهش

، رابطه عدالت توزیعی با خود ارزیابی تعالی سازمانیدهد که از آنجا که نتایج پژوهش نشان می -1
از سوي مدیران مراکز دانشگاهی باید تالش شود تا امکانات،  ،مستقیم و معناداري دارد، لذا

ادالنه بین کارکنان توزیع کنند تا  عدالت توزیعی تسهیالت، حقوق و مزایا را به نحوي ع
 .ادراك شده بین آنها توسعه یابد
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، رابطه اعتماد سازمانی با خود ارزیابی تعالی سازمانیدهد، از آنجا که نتایج پژوهش نشان می -2

 انشگاهی باید تالش شود تا از تمامیاز سوي مدیران مراکز د ،مستقیم و معناداري دارد، لذا
  .که بر جلب اعتماد کارکنان  به سازمان اثرگذار است، استفاده شودعواملی 

 ،اعتماد به همکاران با خود ارزیابی تعالی سازمانیدهد، از آنجا که نتایج پژوهش نشان می -3
از سوي مدیران مراکز دانشگاهی باید تالش شود تا بین  ،رابطه مستقیم و معناداري دارد، لذا

بدین روش خود . اي که بین آنها اعتماد برقرار شودبه گونه کارکنان همکاري توسعه یابد
  .شودتر میارزیابی تعالی سازمانی مثیت

، رابطه اي با خود ارزیابی تعالی سازمانیعدالت مراودهدهد، از آنجا که نتایج پژوهش نشان می -4
با کارکنان مستقیم و معناداري دارد، لذا از سوي مدیران مراکز دانشگاهی باید تالش شود تا 

تري برقرار شود و از نظرات آنها در جهت ارتقاي کیفیت دانشگاه استفاده ارتباط و تعامل بیش
بدین روش خود ارزیابی تعالی . اي ادراك شده بین کارکنان افزایش یابدعدالت مراودهشود تا 

 .شودتر میسازمانی مثیت
نی بر عوامل سازمانی با خود رضایت شغلی مبتدهد، از آنجا که نتایج پژوهش نشان می -5

انشگاهی ، رابطه مستقیم و معناداري دارد، لذا از سوي مدیران مراکز دارزیابی تعالی سازمانی
عوامل سازمانی اثرگذار بر تأمین رضایت شغلی کارکنان توجه  باید تالش شود تا به تمامی

ارزیابی تعالی بدین روش خود . تري داشته باشندنسبت به سازمان رضایت بیش تا شده
  .شودتر میسازمانی مثیت
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