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چکیده
تعهد سازمانی یکی از مهمترین اشکال گرایشهای مثبت سازمانی است؛ که موجب اثربخشی سازمانی و
بهزیستی کارکنان میگردد .هدف اصلی این مقاله بررسی تأثیر عدالت سازمانی بر تعهد سازمانی است ،عالوه
بر آن تالش میکند به بررسی نقش میانجی متغیرهای هویت اجتماعی و اعتماد سازمانی بپردازد .جامعه آماری
تحقیق حاضر را کلیه معلمان شهر سقز که در سال تحصیلی  1932-39در سه مقطع آموزش ابتدایی ،راهنمایی
و متوسطه مشغول به تدریس بودند ،تشکیل میدهد .نمونه تحقیق برابر با  923نفر است که با روش نمونهگیری
طبقهبندی انتخاب شدهاند .نتایج تحقیق نشان داد ،تأثیر عدالت سازمانی بر تعهد سازمانی غیرمستقیم و از
طریق متغیرهای میانجی هویت اجتماعی و اعتماد سازمانی صورت میگیرد .همچنین نتایج حاکی از آن است
که تأثیر مستقیم اعتماد به سازمان بر متغیر وابسته بیش از هویت اجتماعی است .در مجموع نتایج تحقیق
نشان میدهد که برای تبیین تعهد سازمانی معلمان و کسب شناخت عمیق از رابطهی آنان با سازمان آموزش
و پرورش ،عالوه بر بررسی رابطه مبادله اجتماعی و هنجار بده و بستان ،توجه به هویت اجتماعی و همذات
پنداری سازمانی یا احساس یگانگی و تعلق به سازمان ضروری است.
کلیدواژهها :عدالت سازمانی ،هویت اجتماعی ،همذات پنداری سازمانی ،اعتماد به سازمان و تعهد سازمانی.

 -1دانشیار گروه علوم اجتماعی ،دانشکده ادبیات و علوم انسانی ،دانشگاه شهید باهنر کرمان
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 .1مقدمه
سازمان آموزش و پرورش مانند هر سازمان دیگری برای اهداف خاصی طراحی و بنیاد نهاده
شده است و موفقیت آن نیز بر اساس دستیابی به این اهداف سنجیده میشود (عالقهبند،
 .)19-93 :1931در پیشبرد اهداف نظام آموزش و پرورش عوامل و مؤلفههای مختلفی مؤثرند
که در میان آنها معلمان نقش برجستهای ایفا میکنند (فخرایی و اسدی191 :1931 ،؛ امین
شایان جهرمی و همکاران3 :1933 ،؛ کلدی و عسگری109 :1932 ،؛ حسنی و همکاران،
.)2 :1939
معلمان نزدیکترین تماس را با دانشآموزان دارند و این تعامل به مدت طوالنی ادامه
مییابد .از اینرو کیفیت کار آنها بر عملکرد تحصیلی دانشآموزان تأثیر بسزایی دارد .آنچه
مسلم است ،ارتقای کیفیت آموزش بیش از همه به معلمانی وابسته است که تقریباً کلیه وظایف
و فعالیتهای آموزشی را در مدرسه بر عهده دارند ( .)Tsui and Cheng, 1999: 250کیفیت
آموزش بدون تالشهای صادقانه معلمان دلسوز و متعهد به دست نمیآید .معلمانی که به باور
ری یس ( )1330در مقایسه با سایرین سختتر کار میکنند ،تمایل کمتری به ترک محل کار
دارند .به منظور تحقق اهداف سازمان آموزش و پرورش زمان بیشتری را صرف فعالیتهای
فوقبرنامه میکنند .امور آموزشی را بهتر انجام میدهند ،به اهداف مدرسه باور دارند و بر اساس
آن به ایفای نقش میپردازند .فراتر از منافع شخصی عمل میکنند و همواره تمایل دارند به
عنوان عضوی از نظام مدرسه باقی بمانند (.)Abd Razak and et al, 2010: 187
در حقیقت معلمان متعهد برای مدارس نوعی دارایی و سرمایه محسوب میشوند و نقش
آنها در پیشبرد اصالحات آموزشی ،ایجاد نوآوری در آموزش و اثربخشی و پیشرفت مدارس
کلیدی است .از همین رو است که در جامعه معاصر ،محققان اجتماعی و مسئوالن آموزشی به
اهمیت فزاینده تعهد سازمانی معلمان در زمینه اثربخشی و کارآمدی سازمان آموزش و پرورش
پی بردهاند و برای تبیین آن تالش میکنند .با در نظر داشتن چنین مالحظاتی ،مقاله حاضر
کوشش میکند ضمن بررسی ابعاد موضوع عوامل مؤثر بر آن را بررسی کند.
 .1-1بیان مسئله

در عصری که علم و فناوری با سرعت حیرتآوری رشد و توسعه مییابد ،جامعه ما بیش از هر
زمان دیگری نیازمند معلمانی است که ضمن درک این تحوالت ،نسبت به موفقیت سازمان
آموزش و پرورش و پیشرفت کشور احساس مسؤولیت و تعهد نمایند و با عالقه و انگیزه باال به
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آموزش و تربیت نیروی انسانی کشور بپردازند .از آنجا که معلمان نیروی مهمی در برنامهریزی
و اجرای اهداف سازمان آموزش و پرورش به شمار میروند ،بررسی و شناخت عواملی که آنان
را به کار و فعالیت بیشتر و باال بردن سطح تعهد سازمانی ترغیب کند ،ضروری به نظر میرسد.
مطالعات نشان میدهد که تعهد سازمانی ،اثربخشی سازمانی 1را افزایش میدهد و بهزیستی
کارمندان را ارتقا میبخشد ( )Meyer and Herscovitch, 2001: 299-300همچنین بر
رفتارهایی مانند عملکرد شغلی ،رفتار شهروندی سازمانی ،غیبت از کار و جابجایی کارمندان
تأثیر میگذارد ( .)Heffner and Rentsch, 2001: 471عالوه بر این یافتهها حاکی از آن است
که در بافتهای آموزشی نیز تعهد سازمانی موجب افزایش بهرهوری و اثربخشی سازمانی
مدارس میشود .به زعم کراسول و الیوت ( )2009تعهد سازمانی بر عملکرد شغلی معلمان
تأثیر مثبت دارد و مانع غیبت ،ترک خدمت و فرسودگی شغلی آنان میشود .افزون بر این در
موفقیت تحصیلی دانشآموزان و شکلگیری طرز تلقی آنان نسبت به مدرسه نقش مهمی ایفا
میکند (زکی.)109 :1931 ،
با توجه به نقش تأثیرگذار و بیبدیل معلمان در زمینه موفقیت تحصیلی دانشآموزان و
همچنین تحقق اهداف سازمان آموزش و پرورش و توسعه و پیشرفت کشور ،پرسش اساسی
این است که چگونه می توان رابطه معلمان را با سازمان آموزش و پرورش تحکیم بخشید؟
دلبستگی آنان را به مدرسه تقویت کرد؟ آنان را به کار و فعالیت آموزشی بیشتر ترغیب نمود؟
و بهطور خاص شاخصهای مربوط به تعهد سازمانی را ارتقاء بخشید؟
در پاسخ به این سؤاالت مقاله حاضر نقش سه عامل عدالت سازمانی ،اعتماد و هویت
اجتماعی را در توسعه رابطه ی معلمان با سازمان آموزش و پرورش و تقویت تعهد سازمانی
آنان ،مورد بررسی قرار میدهد.
عدالت سازمانی یا احساس افراد در رابطه با عادالنه یا ناعادالنه بودن آنچه دریافت میکنند
از آن جهت اهمیت دارد که دارای پیامدهای اجتماعی مهمی 2است ( Tyler and et al,
 )1997: 6مطالعات نشان میدهد که احساس ،گرایش و رفتار افراد در محیطهای اجتماعی و
سازمانی از طریق قضاوت آنها درباره عدالت و یا بیعدالتی شکل میگیرد (همان).
همانطور که فولگر ( )1339خاطر نشان میسازد ،در مورد اهمیت عدالت نمیتوان اغراق
کرد؛ اما مسلم است که برخورد عادالنه سازمان و مسئوالن آن موجب میشود تا اعضاء نسبت
1. Organizational effectiveness
2. Important Social consequences
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به سازمان تعهد بیشتری احساس کنند و رفتار فرانقشی و رفتار شهروندی سازمانی در میان
آنان تقویت گردد (.)Bos, 2001: 254
در تبیین مبنای نظری رابطه عدالت سازمانی و تعهد سازمانی ،ارگان ( 1333و )1330
اشاره میکند که کارمندان با رویگردانی از انجام رفتار شهروندی سازمانی و کاهش تعهداتشان
به سازمان نسبت به نابرابری و بیعدالتی واکنش نشان میدهند ( Mamman and et al.,
.)2012: 290-292
لیند و تیلر ( )1333در مورد تأثیر عدالت سازمانی بر تعهد سازمانی ،استدالل میکنند که
اعمال رویههای منصفانه 1در تصمیمگیری ،گواهی بر مراقبت و توجه واقعی 2سازمان نسبت به
بهزیستی کارمندان 9خواهد بود و این امر به نوبه خود آنها را به ادامه همکاری با سازمان
ترغیب مینماید (.)Bakhshi and et al., 2009: 148
با توجه به تأثیرات گسترده عدالت در محیط کار ،محققان تالش کردهاند تا سازوکارهایی
را که از طریق آن عدالت سازمانی موجب ایجاد گرایشها و رفتارهای مطلوب سازمانی میگردد
را درک کنند .در این جستجو ،اکثر محققان به نظریه مبادله اجتماعی روی آوردهاند و بر
اساس آن اعتماد سازمانی را به عنوان سنجه مبادله اجتماعی و عامل میانجی بین ابعاد عدالت
سازمانی و پیامدهای مثبت سازمانی نظیر تعهد سازمانی ،مورد بررسی قرار دادهاند ( Jiang
and et al., 2015; Mukherjee and Bhattacharya, 2013; Sousa-Lima and Caetano,
 .)2013; Aryee and et al, 2002; Hopkins and Weathington, 2006اگرچه نتایج این

تحقیقات کفایت نظریه مبادله اجتماعی را تأیید میکند ،با وجود این ،نظریه مذکور به دلیل
آنکه نقش حیاتی احساس تعلق و هویت را در فعالیتهای سازمانی نادیده میگیرد ،نارسا
است.
از اواخر دهه  1330مفهوم هویت در بررسیهای سازمانی به موضوع مهمی تبدیل گردید.
مقاله آشفورث و مائل ( )1333تحت عنوان «تئوری هویت اجتماعی و سازمان» در معطوف
ساختن نظر محققان به این موضوع نقش مهمی ایفا نمود .در این ارتباط برخی تالش کردهاند،
ایدههای رهیافت هویت اجتماعی را در بافتهای سازمانی به کار گیرند ،ابعاد آن را روشن کنند
و علل و پیامدهای آن را مشخص سازند ( Van dick, 2004; Huemer et al, 2004; Van
.)dick et al, 2004; Cole and Bruch, 2006; He and Brown, 2013,
1. Fair Procedures
2. Genuine Caring and concern
3. Well-being of employees
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آنچه از این بخش از ادبیات استنباط میشود این است که هویت سازمانی با برجسته
ساختن عضویت گروهی و برآورده ساختن نیاز به احترام ،تأیید و پیوستگی موجب افزایش
تعهد سازمانی میشود .از اینرو استفاده از رهیافت هویت اجتماعی برای تکمیل دیدگاه مبادله
اجتماعی به ضرورتی انکارناپذیر تبدیل گردید.
تحقیق حاضر با تکیه بر این پشتوانه نظری با رویکردی تلفیقی به بررسی رابطهی عدالت
سازمانی و تعهد سازمانی و همچنین سازوکارهای دخیل در آن  -هویت اجتماعی و اعتماد
سازمانی -میپردازد .شناسایی این عوامل و فرایندها برای اجرای برنامهها و انجام مداخالت
اجتماعی جهت حل مسائل آموزشی از اهمیت بسیاری برخوردار است .در واقع مقاله حاضر در
نظر دارد با تبیین مسیری که از طریق آن اثر علی متغیر عدالت سازمانی بر تعهد سازمانی
جریان مییابد ،تصویر دقیقتری از مناسبات این متغیرها ارائه کند.
 .9مبانی نظری و مدل مفهومی
مدل شماره ( )1آرایش متغیرها را برای تبیین تعهد سازمانی بر اساس چارچوب نظری تلفیقی
مشخص میکند .چنانکه مالحظه میکنید در این مدل تصریحشده است که تأثیر عدالت
سازمانی بر تعهد سازمانی توسط متغیرهای مداخلهگر اعتماد (تئوری مبادله اجتماعی) و هویت
(تئوری هویت اجتماعی) اعمال میشود.
هویت اجتماعی

عدالت سازمانی

تعهد سازمانی

سسازمانی
اعتماد سازمانی
نمودار  :1مدل تحلیلی

عالوه بر این بین دو متغیر مداخلهگر نیز یک الگوی علی مشخصشده است .این مسیر
نشان میدهد که عضویت گروهی و هویت اجتماعی پیشبینیکننده رفتار اعتمادآمیز است.
اگرچه انتظار بده و بستان 1به عنوان یکی از تعیینکنندههای مهم اعتماد ،از طریق تعامل و
1. Expectations of reciprocity
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تماس بین شخصی 1افزایش مییابد .با وجود این تحقیقات نشان میدهد ،انتظار بده و بستان
از طریق عضویت در یک گروه نیز ایجاد میگردد .عضویت گروهی مشترک این امکان را فراهم
میسا زد تا افراد به یکدیگر اعتماد کنند و در پیشبرد اهداف جمعی تالش نمایند .ما در ادامه
بهطور جداگانه به تشریح رابطهی متغیرهای مستقل با متغیر وابسته میپردازیم.
 .1-9رابطه عدالت سازمانی و اعتماد سازمانی

در تحقیقات سازمانی غالباً سه شکل از عدالت سازمانی مورد توجه بوده است :عدالت توزیعی،
عدالت رویهای و عدالت تعاملی یا مراودهای .به لحاظ تاریخی عدالت توزیعی بر سایر ابعاد
عدالت سازمانی تقدم دارد.)Cropanzano and et al, 2002: 325( .
طبق دیدگاه گرینبرگ ( )1331عدالت سازمانی به نقطه نظرات اعضای سازمان درباره
میزان رعایت انصاف 2در توزیع منابع مربوط است .عدالت توزیعی به عدالت ادراک شده در
مورد تخصیص منابع از سوی سازمان اشاره دارد .اعضاء در محیط کار همواره به ارزیابی این
موضوع میپردازند که آیا پیامدهایی 9که توسط سازمان ارائه شده است ،مانند ارزیابی عملکرد،9
حقوق پرداختی ،ارتقا و ترفیع 5با توجه به میزان تالشی که انجام دادهاند ،منصفانه است
(.)Cohen, 2015: 19
بعد دیگر عدالت سازمانی ،عدالت رویهای است که به انصاف ادراک شده 6درباره رویههایی
برمیگردد که در تخصیص منابع اعمال میشود .برای مثال اعضا ممکن است درباره اینکه
ترفیع آنها با چه معیاری تعیینشده یا عملکرد آنها بر اساس چه ضوابطی مورد ارزیابی قرار
گرفته است ،سؤال کنند (همان).
سومین بعد عدالت که توسط بیس و همکاران ( 1336و  )1331پیشنهاد گردید ،عدالت
تعاملی است .این اصطالح بیانگر قضاوت افراد دربارهی منصفانه بودن رفتار بین شخصی1
مسئوالن در هنگام اجرای رویههای سازمانی است ( .)Cohen, 2015:25در این شکل از
عدالت ،آنچه اهمیت دارد این است که دالیل اساسی اتخاذ تصمیمهای مربوط به تخصیص

1. Interpersonal contact
2. Fairness
3. Outcomes
4. Performance rating
5. Promotions
6. Perceived Fairness
7. Iinterpersonal treatment
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منابع بهوضوح برای کارمندان توضیح داده شود .عالوه بر این کسانی که در اجرای تصمیمات
مسؤولیت دارند ،برخوردی همراه با ادب و احترام و در خور شأن با کارمندان داشته باشند.
طبق نتایج فرا تحلیل کوهن-چاراش و اسپکتور ( )2001هر سه بعد عدالت سازمانی با
اعتماد به سازمان رابطه دارد .بر اساس این فراتحلیل ،میزان همبستگی عدالت توزیعی ،رویهای
و تعاملی با اعتماد به سازمان به ترتیب معادل  0/99 ،0/93و  0/90به دست آمد .چن و
همکاران ( )2015نیز دریافتند که ادراک از عدالت سازمانی پیشبینیکننده مناسبی برای
اعتماد سازمانی ( )0/93است .همچنین دیکانینک ( )2010دریافت که ادراک از عدالت توزیعی
و رویهای با اعتماد سازمانی رابطه دارد .یافتههای این تحقیق نشان داد میزان تأثیر این دو بعد
از عدالت سازمانی بر اعتماد به ترتیب معادل  0/23و  0/90است .عالوه بر این درکز و فرین
( )2002در فرا تحلیل خود همبستگی باالیی میان عدالت تعاملی و اعتماد به رهبری سازمان
( )r=0.65را مورد تأیید قرار دادند .آنها در تبیین این رابطه بیان میکنند که کیفیت مبادالت
کارمند-سازمان پیامی قوی از سوی سازمان به کارمندان درباره درجه احترامی که آنها
شایستگیاش را دارند میفرستد و این امر به نوبه خود منجر به شکلگیری اعتماد میشود.
هابل و کری –اسد ( )2005در مورد تأثیر عدالت توزیعی بر اعتماد به سازمان استدالل
میکنند از آنجاییکه سازمان مسئول توزیع پیامدها (منابع و پاداشها) محسوب میشود،
منطقی است که انتظار داشته باشیم ادراک از عدالت توزیعی با اعتماد سازمانی رابطه داشته
باشد .کوهن – کاراش و اسپکتور ( )2001مدعیاند که ادراک از عدالت رویهای با اعتماد به
سازمان رابطه دارد ،زیرا عدالت رویهای نشان میدهد که سازمان علیالقاعده به شکل منصفانه
عمل میکند و بدین سبب میتوان به آن اعتماد کرد.
 .9-9رابطهی عدالت سازمانی و هویت اجتماعی

برای تحلیل و فهم توسعه هویت و همذاتپنداری سازمانی میتوان رهیافت هویت اجتماعی را
به کار برد .طبق این رهیافت که شامل نظریه هویت اجتماعی (تاجفل و ترنر )1313 ،و
دستهبندی خود( 1ترنر و همکاران )1331 ،است ،افراد تا حد زیادی خودشان را بر حسب
عضویتشان در گروههای اجتماعی تعریف میکنند .تعریف خود 2که در چارچوب گروه صورت
میگیرد ،هویت اجتماعی افراد را شکل میدهد :به این معنا که بخشی از خودانگاره 9فرد
1. Self-categorization
2. Self- definition
3. Self-concept
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حاصل شناخت و آگاهی او از عضویتش در گروه یا گروههای اجتماعی است ( Olkkonen and

 .)Lipponen, 2006: 203در این رهیافت ،هویت اجتماعی به عنوان آگاهی فرد از تعلق به
یک گروه اجتماعی معین و ارزش و اهمیت عاطفی این عضویت برای فرد ،مفهومسازی میشود
(دوران و محسنی.)103 :1939 ،
اهمیت هویت اجتماعی به نوبه خود در درجه همذاتپنداری فرد با گروه اجتماعی معین
انعکاس مییابد .بهطور خاص ،همذاتپنداری اجتماعی به وضعیت نسبتاً بادوامی برمیگردد
که بازتاب آمادگی فرد برای تعریف خودش به عنوان عضوی از گروه اجتماعی خاص است
( .)Olkkonen and Lipponen, 2006: 203همسو با تئوری هویت اجتماعی و ادبیات
همذاتپنداری گروهی ،همذاتپنداری سازمانی به عنوان درک از یگانگی با سازمان یا احساس
تعلق به آن تلقی میشود که بر اساس آن فرد خودش را در چارچوب سازمانی که عضو آن
است ،تعریف میکند (.)Fuller and et al., 2006: 816
در سالها ی اخیر تعدادی از اندیشمندان و محققان نقش عدالت را در تشویق و ترغیب
کارمندان برای یگانه ساختن خود با سازمانشان مورد بررسی قرار دادهاند .شواهد مفهومی و
تجربی حاکی از آن است که عدالت را میتوان به عنوان عامل مهمی در نظر گرفت که کارمندان
را به همدلی و همراهی با سازمان تشویق میکند.
بالدر و تیلر ( ،)2003ادواردز ( )2003و فولر و همکاران ( )2006بیان میکنند که عدالت
توزیعی ،رویههای عادالنه و جو ارتباطی خو ب 1متغیرهای تبیینی مهمی برای ایجاد
همذاتپنداری سازمانی هستند ( .)Fuchs and Edwards, 2012:43به شکل دقیقتر این
محققان استدالل میکنند که عدالت توزیعی و رویهای ،اطالعات مرتبط با هویت 2را به افراد
منتقل میکند و متعاقباً بر درجه و میزان یگانگی کارمندان با سازمان کاریشان تأثیر میگذارد
(همان).
بر اساس مباحث مطرحشده در مدل ارزش گروهی 9و شکل توسعهیافته آن مدل درگیری
گروهی( 9تیلر ،دگویی و اسمیت1336 ،؛ تیلر و بالدر2001 ،؛ بالدر و تیلر)2003 ،2009 ،
هنگامیکه تأثیر عضویت گروهی بر رفتار و گرایشهای افراد مورد تحلیل قرار میگیرد ،الزم

1. Climategood communication
2. Identity-relevant information
3. Group- Value model
4. Group engagement Model
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است به دو قضیه اساسی در تئوری هویت اجتماعی توجه کنیم :اول اینکه گروه به افراد کمک
میکند تا خودشان را تعریف کنند و دوم آنکه ارزش خویشتن 1را مورد ارزیابی قرار دهند.
بر طبق مدل ارزش گروهی ،عدالت در شرایط رابطهای 2مورد ارزیابی قرار میگیرد .برای
مثال افراد از معیارهایی بهره میگیرند که عالئم و نشانههایی از کم و کیف رابطهشان با گروه
ارائه میکند .رویهها منابع اطالعاتی برای رمزگشایی از منزلت و پایگاه فرد در گروه (احترام)
و همچنین منزلت گروه (غرور) است .نکته قابلتوجه در بررسی احترام و غرور این است که در
اینجا توجه اصلی و اولیه به پیامدها یا دستاوردهای مادی که افراد میتوانند از گروه به دست
آورند نیست ،بلکه تمرکز عمده بر نقشی است که گروه در شکل دادن به هویت فرد ایفا میکند.
)(Blader and Tyler, 2003: 111

از اینرو سازمانهای کاری ،9برخالف ادعای تئوری مبادله اجتماعی صرفاً منبع مادی
نیستند ،بلکه منبع هویت و عزتنفس هستند ،افراد هویتشان را بر اساس گروهها و
سازمانهایی که به آن تعلق دارند ،شکل میدهند .اینکه افراد چگونه درباره خودشان فکر
میکنند و چه احساسی درباره خودشان دارند ،به نحوی به عملکرد گروه یا سازمان وابسته
است .به معنای دقیق کلمه مدل ارزش گروهی بر نقش رویههای عادالنه در قضاوتهای مربوط
به هویت تأکید میکند (همان).
بهطورکلی رفتار عادالنه مسئوالن گروه یا سازمان و همچنین تصمیمات منصفانه آنان دو
پیام نمادی درباره عضویت گروهی به افراد منتقل میکند .اول آنکه بر پایه این مدل ،رفتار
عادالنه نشانگر موقعیت مثبت و همراه با احترام فرد در گروه است ،در مقابل رفتار ناعادالنه
موقعیت حاشیهای و منزلت پایین او را بیان میکند ( Tyler, Degoey and smith, 1996:
 )914دوم آنکه کاربرد رویههای تصمیمگیری عادالنه یا غیرعادالنه نشان میدهد که اعضای
میتوانند از عضویت در گروهشان احساس غرور و سربلندی کنند یا برعکس احساس
سرافکندگی نمایند .فرض مدل ارزش گروهی این است که رفتار و رویههای عادالنه میتواند
این نوع از اطالعات مرتبط با هویت را به افراد منتقل کند ،چرا که مسئوالن به عنوان نمایندگان
گروه یا سازمان عمل میکنند و اعمال و رفتارشان میتواند معرف عقاید و افکار گروه یا سازمان
باشد (همان).

1. Self-Worth
2. Relational terms
3. Work organization
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در مجموع اطالعات رابطهای 1یا اطالعاتی که فرد در فرایند تعامل با سازمان به دست
میآورد ،تعیین میکند که فرد تا چه حد با سازمان همانند است و با آن احساس یگانگی
میکند .بر این اساس مدل ارزش گروهی فرضیهسازی میکند که عدالت سازمانی تأثیر مثبت
و معنیداری بر هویت اجتماعی و همذاتپنداری سازمانی دارد.
حمایت تجربی برای این فرضیه توسط الکونن و لیپونن ( )2006ارائه شده است .آنان
دریافتند عدالت توزیعی ( )P<0.01, B=0.23و عدالت رویهای ( )P<0.001, B=0.34رابطهی
مثبتی با همذاتپنداری سازمانی دارد .همچنین فوچز و ادواردز ( )2012نشان دادند که تأثیر
عدالت بین شخصی یا تعاملی ( )P<0.001, B=0.52بر متغیر همذاتپنداری سازمانی مثبت
و معنیدار است.
عالوه بر این بالدر و تیلر ( )2003با مطالعه رابطه متغیرهای عدالت رویهای ،هویت اجتماعی
و رفتار فرا نقشی به این نتیجه رسیدند که عدالت رویهای ( )B=0.79 ،P<0.001تأثیر
قابلمالحظهای بر هویت اجتماعی مرکب از سه بعد همذاتپنداری ،غرور و احترام دارد.
 .9-9اعتماد سازمانی و تعهد سازمانی

ماایر ،دیویس و ساااکورمن ( )112 :1335اعتمااد را باه عنوان تماایل یک شاااریک برای
آساایبپذیر 2ساااختن خود در مقابل کنشهای شااریک دیگر تعریف میکنند .آساایبپذیری
مبتنی بر این انتظاار اسااات کاه دیگری کنشهاای خااصااای انجاام میدهاد که برای فرد
اعتمادکننده قطع نظر از توانایی نظارت و کنترل بر طرف مقابل ،اهمیت دارد.
آسااایبپذیری عمدتاً ناشااای از مخاطره 9یا عدم قطعیتی 9اسااات که اعتمادکننده دقیقاً
نمیداند آیا دیگری تمایل به کنش مناسااب را خواهد داشاات یا نه .این امر نقش اعتماد را در
روابط مبادله اجتماعی برجسته میسازد؛ زیرا هنگامیکه یک شخص فایده یا نفعی به شخص
دیگر میرسااند .این شاخص باید به شااریک خود اعتماد کند که در آینده تالفی خواهد کرد.
عمال متقاابل و معامله به مثل 5در طول زمان موجب ایجاد اعتماد و تعهد نسااابت به تداوم
رابطاه میشاااود .اگرچاه ماایر و همکااران تعریف محدودی از اعتماد ارائه میکنند ،اما این

1. Relational information
2. Vulnerable
3. Risk
4. Uncertainty
5. Mutual Reciprocation
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برداشات میتواند مبنای مناساابی برای بررساای رابطهی عدالت سااازمانی ،اعتماد سااازمانی و
تعهد سازمانی در چارچوب نظریه مبادله اجتماعی باشد.
در ادبیات ،تعهد سازمانی به عنوان جنبه مهمی از رابطهی بین کارمند و سازمان
مفهومسازی شده است که نقش مهمی در شکلگیری و بروز تفکرات ،احساسات و رفتار
کارمندان ایفا میکند ( .)Cole and Bruch, 2006: 585-588به زعم مایر و هرسکویچ
( )2001تعهد سازمانی مفهومی چندبعدی است که دارای ابعاد عاطفی ،هنجاری و مستمر
است .آنان اعتقاد دارند علیرغم اختالف نظرها در مورد تعریف تعهد سازمانی ،تقریباً همه
تعاریف به این واقعیت ارجاع دارند که تعهد سازمانی نیرویی استحکامبخش 1یا التزامآور 2است
که به رفتار جهت میدهد.
طبق دیدگاه بالو ( )1369مبادله اجتماعی رابطهای است که بر الزامات و تعهدات نامشخص
در آینده مبتنی است ( )Mamman and et al., 2012: 292این ویژگی ،مبادله اجتماعی را
از مبادله اقتصادی متفاوت می سازد .در مبادالت اجتماعی سطوح باالیی از اعتماد و التزام
وجود دارد که از قرارداد استخدامی 9فراتر میرود (.)Deconinck, 2010: 1350
مبادله اجتماعی در روابط کاری ممکن است با برخورد عادالنه سازمان 9با کارمندان آغاز
شود .توجه و کمک سازمان یا هر نوع مساعدتی که حسن نیت سازمان را نشان دهد ،التزام
کارمندان را برای جبران عمل مناسب و مفید سازمان تقویت میکند؛ به عبارت دیگر کارمندان
برای ایجاد تعادل در مبادله خود با سازمان نسبت به جبران عملکرد خوب 5آن احساس الزام
و تعهد میکنند ( .)Aryee and et al., 2002:271مضافاً بر اینکه تئوری مبادله اجتماعی این
فرض را مسلم میگیرد که اعتماد از طریق مبادله کمکها (سودها) بین سازمان و کارمندان
ایجاد و توسعه مییابد.
بدین ترتیب بر اساس تئوری مبادله اجتماعی و هنجار بده و بستان میتوان ادعا نمود ،از
آنجا که اعتماد نشانه و مظهر مبادله اجتماعی است و مبادله اجتماعی نیز امکان ظهور و بروز
وفاداری متقابل ،حسن نیت و حمایت را فراهم میکند ،اعتماد رابطهی بین عدالت سازمانی و
تعهد سازمانی را میانجی میکند.
1. Stabilizing
2. Obliging
3. Employment contract
4. Organization’s Fair Treatment
5. Good Deeds
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نتایج تحقیقات نشان میدهد افرادی که اعتماد بیشتری به سازمان دارند ،التزام و تعهد
بیشتری نسبت به سازمان متبوع خود احساس میکنند .برای مثال بائک و جانگ ()2015
دریافتند که اعتماد نهادی یا اعتماد به سازمان ( )0/30تعیینکننده سطح باالی تعهد سازمانی
است .سوسا-لیما و همکاران ( )2019و ترمبلی و همکاران ( )2010دریافتند که اعتماد
سازمانی ( )0/23,0/51تأثیر مثبتی بر تعهد سازمانی عاطفی دارد .البرشت و تراواگلیون
( )2009نشان دادند که اعتماد به مدیریت ،تعهد سازمانی را افزایش میدهد در حالیکه موجب
کاهش تمایل به جابهجایی میشود.
 .9-9هویت اجتماعی و تعهد سازمانی

در ادبیات این دیدگاه که رابطهی کارمند و سازمان تأثیر عمدهای بر گرایشها و رفتار کارمندان
1
در محیط کار دارد ،بهطور گستردهای مورد تأیید قرار گرفته است .در روانشناسی سازمانی
این رابطه نوعاً در چارچوب تعهد کارمندان نسبت به سازمان مفهومسازی شده است
( .)Marique and Stinglhamber, 2011: 107با وجود این در سالهای اخیر با الهام از
مفهومسازی مجدد همذاتپنداری سازمانی (آشفورث و مائل )1333 ،بر مبنای تئوری هویت
اجتماعی شاهد توجه بیسابقه به رهیافت بدیلی هستیم که رابطهی بین فرد و سازمان را در
چارچوب فرایندهای همذاتپنداری اجتماعی 2مفهومسازی میکند ( Van knippenberg
 .)and sleebos, 2006: 572بر اساس این رهیافت ،سازمان به عنوان یک دسته یا مقوله
برجسته 9عمل میکند که افراد میتوانند با آن همذاتپنداری کنند .همذاتپنداری سازمانی
هنگامی ایجاد میگردد که کارمندان با سازمان کاریشان ،احساس یگانگی کنند و به آن
احساس تعلق داشته باشند .از اینرو در اصطالح کلی همذاتپنداری سازمانی بیانگر آن است
که یک عضو سازمان تا چه حد خود را با ارجاع به عضویت سازمانیاش تعریف میکند ( He
 .)and Brown, 2013:12هنگامیکه مردم نوعی همپوشی بین خصایص سازمانی و
ویژگیهای خودشان به عنوان افراد احساس کنند ،خود را با سازمان یکی دانسته و با آن
احساس یگانگی میکنند ( .)Huemer and et al., 2004: 55بدین ترتیب علیرغم شباهتهای
میان تعهد به ویژه تعهد عاطفی و همذاتپنداری (برای مثال هر دو پیوند 9بین فرد و سازمان

1. Organizational psychology
2. Social identification processes
3. Salient social category
4. Bond
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را بازتاب میدهند) ،به لحاظ نظری سازههای متمایزی 1هستند .درحالیکه همذاتپنداری
سازمانی به ادراک از یگانگی با سازمان اشاره دارد ،تعهد عاطفی به عنوان گرایش کارمندان
نسبت به سازمانشان مورد توجه قرار میگیرد .عالوه بر این همذاتپنداری سازمانی بر مبنای
شباهتهای ادراک شده با اعضای سازمان توسعه مییابد .در مقابل تعهد عاطفی به فرایند
مبادله وابسته است که در آن افراد تالش میکنند برخورد مناسب سازمان را جبران کنند.
معامله به مثل وادای دین بستر مناسبی را برای توسعه تعهد سازمانی فراهم میسازد.
بر اساس آنچه گفته شد ،اکنون این پرسش اساسی مطرح میشود که ارتباط هویت
اجتماعی و تعهد سازمانی چگونه است؟ اگرچه چندین دیدگاه درباره این موضوع وجود دارد،
بحث متقاعدکن نده این است که داشتن هویت اجتماعی اغلب مقدم بر توسعه تعهد نسبت به
یک جمع (برای مثال گروه یا سازمان) است .)Meyer and et al, 2006: 668( .برای مثال
اشفورث و مائل ( )1333استدالل می کنند که احساس یگانگی با سازمان تعهد نسبت به آن
را افزایش میدهد ،به خاطر اینکه احساس تعلق و تجربیات همدالنه 2با سازمان ،پیوند
احساسی 9ایجاد میکند (همان).
طبق تئوری نظم اجتماعی (چلبی )215-216 :1915 ،ارتباط کارمندان با سازمان خود از
دو طریق صورت میگیرد :یکی از طریق عضویت در اجتماع سازمانی و دیگری از طریق برقرار
کردن ارتباط با همکاران ،سرپرستان و مسئوالن سازمان .در هر دو حالت ،در بستر زمان برای
فرد نوعی احساس تعلق و همذاتپنداری به وجود میآید که پیامد آن چیزی جز احساس
تعهد سازمانی نیست.
در حال حاضر رهیافت مسلط ،همذاتپنداری سازمانی را پیش آیند یا علت تعهد سازمانی
به ویژه تعهد عاطفی در نظر میگیرد .عالوه بر این شواهد تجربی نیز از مقدم بودن
همذاتپنداری بر تعهد عاطفی حمایت میکند .برای مثال برگامی و باجوزی ( )2000دریافتند
که همذاتپنداری سازمانی پیشبینیکننده تعهد سازمانی عاطفی در دو بعد دلبستگی ()0/51
و شادمانی ( )0/39است .این نتایج در مطالعه ماریک و استینگهامبر ( )2011با سه نمونه
تکرار شد .نتایج نشان داد تأثیر همذاتپنداری سازمانی در همه نمونهها ()0/52,0/66,0/11
مثبت است .عالوه بر این ماریک و همکاران ( )2012در تحقیق دومرحلهای دیگری که برای
1. Distinct constructs
2. Vicarious experiences
3. Emotional bond
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ارزیابی تعمیمپذیری نتایج انجام دادند ،به نتایج مشابهی دست یافتند .یافتهها نشان داد
همذاتپنداری سازمانی در رابطهی بین حمایت سازمانی ادراک شده و تعهد سازمانی عاطفی
یک مکانیسم کلیدی بهحساب میآید و تأثیر آن در هر دو مرحله بر متغیر وابسته ( 0/93و
 )0/29به لحاظ آماری معنیدار است .در مجموع یافتههای تجربی یاد شده این حق را به ما
میدهد که انتظار داشته باشیم ،هویت اجتماعی به تعهد سازمانی منجر شود.
 .9فرضیههای تحقیق
 .1-9فرضیه کلی

عدالت ساازمانی باعث افزایش تعهد سازمانی میشود .این تأثیر بهطور مستقیم و غیرمستقیم
(از طریق متغیرهای میانجی هویت اجتماعی و اعتماد سازمانی) اعمال میگردد.
 .9-9فرضیههای جزئی

فرضیه اول :عدالت سازمانی بر تعهد سازمانی تأثیر مثبت دارد.
فرضیه دوم :عدالت سازمانی بر اعتماد سازمانی تأثیر مثبت دارد.
فرضیه سوم :اعتماد سازمانی بر تعهد سازمانی تأثیر مثبت دارد.
فرضیه چهارم :عدالت سازمانی بر هویت اجتماعی تأثیر مثبت دارد.
فرضیه پنجم :هویت اجتماعی بر تعهد سازمانی تأثیر مثبت دارد.
فرضیه ششم :هویت اجتماعی بر اعتماد سازمانی تأثیر مثبت دارد.
 .9روششناسی
در این بخش ابتدا به تعریف متغیرهای مستقل و وابسته میپردازیم ،سپس به نکاتی در مورد
جامعه آماری و نمونه تحقیق اشااره میکنیم و در نهایت ،روایی ابزار سنجش را مورد بررسی
قرار میدهیم.
چنانکه قبالً اشااره شد ،متغیر وابسته در تحقیق حاضر تعهد سازمانی است که دارای سه
مؤلفه تعهد عاطفی ،تعهد هنجاری و تعهد مساتمر اسات .تعهد عاطفی ،دلبستگی 1کارمندان
را به ساازمان توصیف میکند .تعهد هنجاری ،احساس التزام 2به سازمان را منعکس میسازد

1. Attachment
2. Feeling of obligation
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هنجاری2

و بیانگر آن اسااات که کارمندان تا چه حد به خاطر ارزشهای اخالقی 1و باورهای
نسابت به ساازمان احسااس تعهد میکنند؛ و در نهایت تعهد مسااتمر به هزینههای شخصی
مربوط به ترک سازمان اشاره دارد .برای سنجش مؤلفههای تعهد سازمانی از پرسشنامه الن و
مایر ( )1330اساتفاده شاد .این پرساشانامه شامل  29گویه است که از این تعداد  20گویه
مورد استفاده قرار گرفت.
هویت اجتماعی :از این مفهوم تعاریف مختلفی بهعملآمده اسااات .در تحقیق حاضااار از
مفهومسااازی بالدر و تیلر ( )2003اسااتفاده شااد که بر اساااس آن هویت اجتماعی ،سااازه
چندبعدی مرکب از سه بعد همذاتپنداری ،غرور و احترام است .الزم به ذکر است که در این
مقاالاه تمرکز بر دو بعاد هماذاتپنداری و احسااااس غرور خواهد بود .همذاتپنداری مؤلفه
شاناختی هویت اجتماعی است و به معنای احساس یگانگی 9و تعلق 9فرد به گروه یا سازمان
اسات .غرور مؤلفه ارزیابی 5هویت اجتماعی اسات و بیانگر قضاوت در مورد موقعیت و منزلت
گروه یا ساازمان فرد اسات .در این بررسی دو بعد مذکور بر مبنای پرسشنامه بالدر و تیلر به
ترتیب با  5و  9گویه که متناسااب با موضااوع تحقیق اندکی تغییر یافتند ،مورد ساانجش قرار
گرفت.
اعتماد ساازمانی :به معنای ارزیابی کلی کارمندان از قابلاعتماد بودن سااازمان 6کاریشان
اسااات .در این تحقیق اعتماد به ساااازمان با دو مؤلفه اعتماد به توانایی و کارآمدی ساااازمان
آموزش و پرورش و باور به درستکاری و صداقت سازمان و مسئوالن آن سنجیده شده است.
برای سانجش مؤلفههای اعتماد ساازمانی بر اسااس پرساشنامه پین ( )2009برای توانایی و
کارآمدی  9گویه و برای درستکاری و صداقت  2گویه در نظر گرفته شد.
عدالت سااازمانی :عدالت سااازمانی ادراک معلمان را در خصااوص منصاافانه بودن برخورد
سااازمان آموزش و پرورش و واکنشهای رفتاری معلمان نساابت به چنین ادراکی را توصاایف
میکند .عدالت ساااازمانی ساااه بعد عدالت توزیعی (رعایت انصااااف به هنگام توزیع منابع و
پیامدها) ،عدالت رویهای (شاامل فرایندها و رویههایی که از طریق آن در خصاوص تخصایص
منابع تصامیمگیری میشود) و عدالت تعاملی (میزان توجه و احترامی که در هنگام تعامل از

1. Moral Valves
2. Normative Beliefs
3. Oneness
4. Belongingness
5. Evaluative Component
6. Organization’s Trustworthiness
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سوی مدیریت نسبت به معلمان ابراز میشود) را در برمیگیرد .برای سنجش عدالت سازمانی
از پرسااشاانامه مورمن ( )1331و نیهوف و مورمن ( )1339اسااتفاده شااده اساات .در این
پرسااشاانامه برای ساانجش عدالت توزیعی  5گویه ،عدالت رویهای  6گویه و عدالت تعاملی 3
گویه طراحی شده است که در تحقیق حاضر برای سنجش این ابعاد به ترتیب  6 ،5و  3گویه
انتخاب شد.
 .1-9جامعه آماری و نمونه تحقیق

جامعه آماری تحقیق حاضر را کلیه معلمان شهر سقز در سال تحصیلی  1932-39که در سه
مقطع آموزش ابتدایی ،راهنمایی و متوسطه مشغول به تدریس بودند ،تشکیل میدهد .شایان
ذکر اسات که تعداد آنها بدون در نظر گرفتن معلمان شااغل در روستاها و کادر اجرایی اداره
آموزش و پرورش برابر با  1001نفر است .برای انتخاب حجم نمونه از بین افراد جامعه آماری
با اساتفاده از فرمول کوکران 213 ،نفر تعیین شد .البته ما برای اطمینان بیشتر به این تعداد
 50نفر اضافه نمودیم و در مجموع حجم نمونه معادل  923گردید.
𝑞 𝑁. 𝑡 2 . 𝑃.
𝑞 𝑁. 𝑑 2 + 𝑡 2 . 𝑃.
 = 1007تعداد کل جامعه آماری = 𝑁
=𝑛

 1 ∕ 96وقتی که سطح معنی داری آزمون برابر با  0⁄0 5باشد = 𝑡 2
 = 0/05تقریب در برآورد پارامتر مورد مطالعه = 𝑑2
 0/5احتمال وجود صفت )احتمال وجود تعهد سازمانی( = 𝑃
 = 0 ∕ 5احتمال عدم وجود صفت )احتمال عدم وجود تعهد سازمانی( = 𝑞
)1007 × (1 ∕ 96)2 × (0⁄5) × (0⁄5
=𝑛
= 278
)1007 × (0/05)2 + (1 ∕ 96)2 × (0⁄5)(0⁄5

شایوه نمونهگیری در پژوهش حاضار بر اسااس نمونهگیری طبقهبندی 1صورت گرفت که
شاکل اصاالحشادهای از نمونهگیری تصاادفی ساده و سیستماتیک است .برای این منظور بر
اساااس متغیرهای مورد طبقهبندی ابتدا چارچوب نمونهگیری بر حسااب جنس و سااپس بر
حسب مقطع تدریس معلمان تقسیمبندی و تعداد نمونهها بر اساس آن مشخص شد.
بر این اساس در مرحله اول با توجه به تعداد  965نفر زن و تعداد  592نفر مرد در جامعه
آماری ،تعداد  150نفر زن و  113نفر مرد به عنوان نمونه انتخاب شاادند .سااپس با توجه به
1. Stratified Sampling
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نسااابات جمعیات معلمان زن و مرد در مقاطع مختلف تحصااایلی تعداد  153نفر در مقطع
ابتدایی 61 ،نفر در مقطع متوسطه اول (راهنمایی) و  102نفر در مقطع متوسطه دوم انتخاب
شادند .در مرحله ساوم برای اینکه کل مدارس ،شاانس مسااوی برای انتخاب شاادن داشته
باشاند ،فهرسات کامل مدارس به تفکیک مقطع تحصیلی تهیه شد و از میان آنها  16مدرسه
ابتدایی 3 ،مدرساه متوساطه اول و  3مدرسه متوسطه دوم به صورت تصادفی انتخاب شدند.
در نهایت پرساشانامه تحقیق در اختیار معلمانی که در این مدارس مشغول به تحصیل بودند
گذاشته شد تا به صورت خود اجرا آنها را تکمیل نمایند.
 .9-9روایی ابزار سنجش

به منظور تعیین روایی ابزار ساانجش ابتدا در مرحله آزمون مقدماتی (مصاااحبه با  90معلم)
روایی خرده شااخصهای متغیرهای مستقل و وابسته محاسبه گردید .در این مرحله با توجه
به ضااریب آلفای کرونباخ ،برخی از گویههای نامناسااب حذف گردید .سااپس در آزمون نهایی
ضاریب آلفای کرونباخ شااخصهای فرعی متغیرهای اصلی تحقیق محاسبه شد که نتایج آن
در جدول ( )1منعکس است.
چنانکه مالحظه میشاود ،ضارایب محاسابهشاده در حد قابلقبول است .ضرایب روایی1
شاخصهای فرعی تعهد سازمانی یعنی تعهد عاطفی ،تعهد هنجاری و تعهد مستمر به ترتیب
معادل  0/19 ،0/16و  0/61بهدستآمده است .همچنین ضرایب روایی عدالت توزیعی ،عدالت
رویهای و عدالت تعاملی که از خرده شاخصهای عدالت سازمانی محسوب میشوند ،به ترتیب
معادل  0/35 ،0/13و  0/35است.

1. Reliability
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جدول  :1تحلیل روایی شاخصهای فرعی متغیرهای مستقل و وابسته ()N=999
ردیف

شاخصهای فرعی

تعداد گویه

ضریب روایی

1

عدالت توزیعی

5

0/13

2

عدالت رویهای

6

0/35

9

عدالت تعاملی

3

0/35

9

همذاتپنداری سازمانی

5

0/15

5

احساس غرور

9

0/15

6

اعتماد به توانایی و صالحیت سازمان آموزش و پرورش

9

0/39

1

باور به درستکاری و صداقت سازمان و مسئوالن آن

2

0/16

3

تعهد عاطفی

1

0/16

3

تعهد هنجاری

6

0/19

10

تعهد مستمر

1

0/61

 .9یافتهها
 .1-9توصیف متغیرها
 .1-1-9متغیرهای پیشینهای

نتایج نشاان میدهد که از کل پاساخگویان ( 923نفر) 59/9 ،درصاد مرد و  95/1درصد زن
هساتند .اکثر پاسخگویان ( 91درصد) در گروه سنی  91-50قرار دارند و میانگین سنی آنان
 93سال است .از نظر وضعیت تأهل  31/2درصد پاسخگویان متأهل و  3/3درصد مجردند .به
لحاظ تحصایالت اکثر پاسخگویان ( 52/1درصد) مدرک لیسانس دارند و پس از آن به ترتیب
کسااانی قرار دارند که دارای مدرک فوقدیپلم ( 25درصااد) و فوقلیسااانس ( 19/1درصااد)
هستند.
 .9-1-9متغیر وابسته

در این تحقیق ،متغیر وابساته تعهد سازمانی است که از سه بعد تعهد عاطفی ،تعهد مستمر و
تعهد هنجاری تشاکیل شاده اسات .ابعاد مذکور با  20ساؤال (تعهد عاطفی با  1سؤال ،تعهد
مسااتمر با  1سااؤال و تعهد هنجاری با  6سااؤال) در قالب طیف لیکرت با امکان پنج پاسااخ
(کامالً موافق ،موافق ،در حد متوساااط ،مخالف ،کامالً مخالف) مورد سااانجش قرار گرفتهاند.
جدول  2آمارههای توصیفی شاخصها را به تفکیک نشان میدهد.
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جدول  :9آمارههای توصیفی ابعاد تعهد سازمانی (متغیر وابسته)
تعهد عاطفی

تعهد مستمر

تعهد هنجاری

میانگین

22/9

29/3

13/1

انحراف معیار

5/2

9/2

9/2

واریانس

26/3

13

13

حداقل نمرات

1

1

6

حداکثر نمرات

95

95

90

چنانکه مالحظه میشود ،میانگین شاخص تعهد عاطفی ،تعهد مستمر و تعهد هنجاری به
ترتیب معادل  29 /3 ،22/9و  13/1بهدستآمده است .با توجه به تعداد گویهها و با در نظر
گرفتن دامنه بالقوه نمرات (حداقل و حداکثر نمرات) ،میزان کلیه شاخصهای تعهد سازمانی
در میان پاسخگویان اندکی بیش از حد متوسط است .عالوه بر این میزان تعهد مستمر در
میان شاخصها از همه بیشتر است.
 .9-1-9همبستگی شاخصهای فرعی متغیرهای مستقل و وابسته

جدول ( )9همبسااتگی میان مقیاسهای فرعی متغیرهای اصاالی تحقیق را نشااان میدهد.
چنانکه مالحظه میشاود رابطهی بین مقیاسهای فرعی متغیرهای مستقل (عدالت توزیعی،
عدالت رویهای ،عدالت تعاملی ،همذاتپنداری سااازمانی و احساااس غرور ،اعتماد به توانایی و
صالحیت سازمان و باور به درستکاری و صداقت سازمان و مسئوالن آن) با دو شاخص فرعی
تعهاد عاطفی و تعهد هنجاری مثبت و معنیدار اسااات .این یافتهها نشاااانگر آن اسااات که
متغیرهای مساتقل بیشاتر بر جنبههای روانشاناختی (تعهد عاطفی) و جامعهشناختی (تعهد
هنجاری) تعهد تأثیرگذارند تا بر جنبه اقتصادی آن (تعهد مستمر).
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جدول  :9ماتریس همبستگی شاخصهای فرعی متغیرهای مستقل و وابسته ()N=999

عدالت توزیعی

عدالت رویهای

عدالت تعاملی

همذاتپنداری سازمانی

احساس غرور

سازمان

اعتماد به توانایی و صالحیت

صداقت

باور به درستکاری و

تعهد مستمر

تعهد هنجاری

**

عدالت توزیعی

تعهد عاطفی

عدالت رویهای

**0/51

1

1
**

عدالت تعاملی

0/52

0/31

1

همذاتپنداری
سازمانی

**0/29

**0/13

**0/29

1

احساس غرور

**0/99

**0/99

**0/93

**0/92

1

اعتماد به
توانایی و
صالحیت
سازمان

**0/59

**0/53

**0/69

**0/29

**0/52

1

درستکاری و
صداقت

**0/91

**0/60

**0/69

**0/23

**0/93

**0/19

1

تعهد مستمر

0/06

0/09

0/05

0/01

0/03

**0/16

**0/19

**

**

**

**

**

**

**

1
**

تعهد هنجاری

0/99

0/92

0/91

0/91

0/90

0/91

0/99

0/11

تعهد عاطفی

**0/96

**0/91

**0/92

**0/25

**0/91

**0/50

**0/91

*0/12

1
**0/56

1

در مجموع با توجه به میزان و جهت مثبت همبستگی دوبهدوی خرده شاخصهای متغیرهای
مساااتقل با دو بعد متغیر وابساااته (تعهد عاطفی و تعهد هنجاری) و همچنین همبساااتگی
مؤلفههای عدالت ساااازمانی با ابعاد متغیرهای میانجی (هویت اجتماعی و اعتماد ساااازمانی)
میتوان نتیجه گرفت که روابط مذکور با انتظارات اولیه نظری سااازگار اساات و فرضاایههای
تحقیق را تأیید میکند.
 .9-1-9همبستگی متغیرهای مستقل با تعهد سازمانی (شاخص کل)

جدول شااماره ( )9همبسااتگی عوامل مسااتقل را با متغیر وابسااته نشااان میدهد .چنانکه
مالحظه میشاااود ،جهت رابطه کلیه متغیرها مثبت و رابطهی همگی متغیرها کامالً معنیدار
( )0/000اسااات .بهطورکلی نتایج حاکی از آن اسااات که رابطه متغیرهای مساااتقل (عدالت
سازمانی) و واسط (هویت اجتماعی و اعتماد به سازمان) با متغیر وابسته (تعهد سازمانی کلی)
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مثبت و معنیدار اساات .عالوه بر این میزان همبسااتگی متغیر عدالت سااازمانی با متغیرهای
هویت اجتماعی و اعتماد سازمانی قابلمالحظه میباشد.
مقادیر مثبت همبستگیهای بهدستآمده به معنی آن است که هرچقدر ،میزان متغیرهای
مساتقل و واسط افزایش یابد ،بر تعهد سازمانی افزوده میگردد .عالوه بر این با افزایش سطح
ادراک از عدالت ،هویت اجتماعی و اعتماد به سازمان در میان معلمان تقویت میگردد.
جدول  :9ماتریس همبستگی متغیرهای مستقل با تعهد سازمانی
متغیرها

عدالت سازمانی

عدالت سازمانی

1

هویت اجتماعی

اعتماد سازمانی

هویت اجتماعی

0/916

1

اعتماد سازمانی

0/129

0/933

1

تعهد سازمانی

0/922

0/909

0/513

تعهد سازمانی

1

 .9-1-9بررسی روابط اندازهگیری و ساختاری مدل تحقیق
در تحقیق حاضااار به منظور بررسااای و شاااناخت هرچه بهتر روابط اندازهگیری (مدل عامل
تأییدی) و سااختاری (مدلهای مسیر) از مدل معادله ساختاری استفاده شده است (قاسمی،
 .)9 :1933چنانکه در جدول ( )6و نمودار  2مالحظه میشااود ،چهار متغیر پنهان (مکنون)
عدالت ساازمانی ،هویت اجتماعی ،اعتماد سازمانی و تعهد سازمانی وجود دارد که هر کدام به
ترتیب با  2 ،2 ،9و  9شااخص فرعی اندازهگیری شادهاند .هریک از شاخصهای فرعی نیز به
وساایله چندین گویه مورد ساانجش قرار گرفتهاند .نتایج مربوط به روابط اندازهگیری نشااان
میدهد که از بین ساه شاخص فرعی تعهد عاطفی ،تعهد مستمر و تعهد هنجاری ،با توجه به
مقدار المدا ،مقیاس تعهد عاطفی با ضاریب  0/39دارای بیشاترین همبستگی و مقیاس تعهد
مستمر با  0/13دارای کمترین همبستگی با متغیر مکنون تعهد سازمانی است.
یافتههای حاصل از مدل عامل تأییدی مؤید نتایج حاصل از تحلیل همبستگی است که در
بخش قبلی مورد بحث قرار گرفت .همچنین نتایج نشان میدهد که تعهد سازمانی  11درصد
از واریانس تعهد عاطفی 9 ،درصااد از واریانس تعهد مسااتمر و نهایتاً  95درصااد از واریانس
تعهد هنجاری را تبیین میکند.
در باب متغیر مکنون عدالت سازمانی نتایج حاکی از آن است که سه شاخص فرعی عدالت
توزیعی ،رویهای و تعاملی تا حد زیادی فضای مفهومی متغیر مکنون را پوشش دادهاند .با این
همه بر اسااس نتایج ،شاخص فرعی عدالت تعاملی ( )0/32بیش از شاخصهای فرعی عدالت
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رویاهای ( )0/31و عدالت توزیعی ( )0/60در تعریف و مفهومساااازی عدالت ساااازمانی نقش
دارند.
در ارتباط با متغیرهای مکنون هویت اجتماعی و اعتماد سااازمانی نتایج حاکی از آن است
که همبستگی احساس غرور با متغیر مکنون هویت اجتماعی بیش از همذاتپنداری سازمانی
اسات .از طرف دیگر همبساتگی هر دو خرده شاخص اعتماد به توانایی و صالحیت سازمان و
باور به درسااتکاری و صااداقت سااازمان و مساائوالن آن با متغیر مکنون اعتماد سااازمانی
قابلتوجه میباشد.
از سوی دیگر نتایج درباره روابط ساختاری میان متغیرهای مکنون عدالت سازمانی ،هویت
اجتماعی ،اعتماد سازمانی و تعهد سازمانی نشان میدهد که تأثیر مستقیم عدالت سازمانی بر
تعهد سازمانی به لحاظ آماری معنادار نیست .چنانکه در جداول ( )5و ( )6مالحظه میکنید،
به استثنای ضریب تأثیر عدالت سازمانی بر تعهد سازمانی ،تمامی وزنهای رگرسیون (بارهای
عاملی یا ضارایب تأثیر) غیراساتاندارد و استاندارد طبق آزمون  C.R.معنیدار هستند .ضریب
تأثیر غیراسااتاندارد و اسااتاندارد متغیر مکنون عدالت سااازمانی بر تعهد سااازمانی به ترتیب
معادل  -0/006و  -0/003است ،نسبت بحرانی  -0/013و سطح معنیداری  0/391میباشد.
این مقادیر بیانگر عدم تفاوت معنادار ضریب تأثیر مذکور با صفر است (.)P > 0/05
جدول  :9اوزان غیراستاندارد میان متغیرهای مکنون و شاخصهای فرعی
P

C.R.

SE.

Estimate

0/391

-0/013

0/011

-0/006

عدالت سازمانی

⇠

تعهد سازمانی

0/001

5/653

0/022

0/129

عدالت سازمانی

⇠

هویت اجتماعی

0/001

3/031

0/011

0/153

عدالت سازمانی

⇠

اعتماد سازمانی

0/001

9/333

0/033

0/990

هویت اجتماعی

⇠

اعتماد سازمانی

0/001

9/326

0/919

1/963

اعتماد سازمانی

⇠

تعهد سازمانی

0/051

1/355

0/900

0/536

هویت اجتماعی

⇠

تعهد سازمانی

1

عدالت سازمانی

⇠

عدالت تعاملی

0/001

20/315

0/090

0/621

عدالت سازمانی

⇠

عدالت رویهای

0/001

11/335

0/023

0/951

عدالت سازمانی

⇠

عدالت توزیعی

1

هویت اجتماعی

⇠

همذات پنداری سازمانی

0/001

6/256

0/996

2/166

هویت اجتماعی

⇠

احساس غرور

1

اعتماد سازمانی

⇠

اعتماد به درستکاری...

0/001

11/695

0/039

1/960

اعتماد سازمانی

⇠

اعتماد به توانایی...

1

تعهد سازمانی

⇠

تعهد عاطفی

0/009

2/319

0/061

0/115

تعهد سازمانی

⇠

تعهد مستمر

0/001

3/932

0/010

0/660

تعهد سازمانی

⇠

تعهد هنجاری
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جدول  :9اوزان استاندارد میان متغیرهای مکنون و شاخصهای فرعی
Estimate
0/003

عدالت سازمانی

⇠

0/533

عدالت سازمانی

⇠

تعهد سازمانی
هویت سازمانی

0/699

عدالت سازمانی

⇠

اعتماد سازمانی

0/235

هویت اجتماعی

⇠

اعتماد سازمانی

0/553

اعتماد سازمانی

⇠

تعهد سازمانی

0/131

هویت اجتماعی

⇠

تعهد سازمانی

0/311

عدالت سازمانی

⇠

عدالت تعاملی

0/319

عدالت سازمانی

⇠

عدالت رویهای

0/536

عدالت سازمانی

⇠

عدالت توزیعی

0/913

هویت اجتماعی

⇠

همذاتپنداری سازمانی

0/313

هویت اجتماعی

⇠

احساس غرور

0/393

اعتماد سازمانی

⇠

اعتماد به درستکاری...

0/362

اعتماد سازمانی

⇠

اعتماد به توانایی...

0/391

تعهد سازمانی

⇠

تعهد عاطفی

0/113

تعهد سازمانی

⇠

تعهد مستمر

0/619

تعهد سازمانی

⇠

تعهد هنجاری

اکنون با توجه به همبساتگی مثبت و معنادار میان عدالت سازمانی و تعهد سازمانی که در
بخش گذشااته به آن اشاااره شااد و همچنین عدم وجود رابطه معنادار میان این دو متغیر در
مدلساازی معادله ساختاری ،میتوان نتیجه گرفت که تأثیر عدالت سازمانی بر متغیر وابسته
غیرمساااتقیم اسااات .البته هنوز ما نمیتوانیم ادعا کنیم که این تأثیر غیرمساااتقیم به لحاظ
آماری معنیدار اسات .ما بعداً به این مسئله بازخواهیم گشت؛ اما قبل از آن به تأثیر مستقیم
متغیرهاای مکنون میپردازیم .چنانکه در مدل  2مالحظه میکنید .تأثیر مساااتقیم عدالت
سازمانی بر هر دو متغیر واسط هویت اجتماعی ( )0/60و اعتماد سازمانی ( )0/69قابلمالحظه
اساات .همچنین تأثیر مسااتقیم متغیرهای مذکور بر تعهد سااازمانی به ترتیب معادل  0/13و
 0/55است .عالوه بر این تأثیر مستقیم هویت اجتماعی بر اعتماد سازمانی برابر با  0/23است
و به لحاظ آماری معنیدار میباشد.
در مجموع با توجه به ضرایب مسیر و جهت مثبت رابطهها ،میتوان نتیجه گرفت که تأثیر
مساتقیم متغیرهای مسااتقل با یکدیگر و با متغیر وابسااته با انتظارات نظری سااازگار اسات و
فرضیههای تحقیق را تأیید میکند.
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در مدل معادله سااختاری مقدار کای دو معادل  69/9بهدستآمده است که این مقدار در
ساطح  0/000معنیدار اسات .اگرچه معنیدار بودن کای دو اصالح مدل را پیشنهاد میکند،
اماا باید به خاطر داشااات که معنیداری کای دو تحت تأثیر حجم نمونه قرار دارد و از اینرو
نمیتواند معیار دقیق و قابلقبولی باشاد .لذا در این تحقیق از شاخصهای دیگر برای ارزیابی
مدل اساتفاده شاده اسات .ازجمله پنج شااخص که همگی بر مبنای مقایسه کای دو مدل با
کای دو مدل مبنا محاسبه میشود .این شاخصها شامل شاخص تطبیقی برازش هنجار شده
بنتلر – بوناات ) (NFIبرازش نسااابی ) ،(RFIبرازش افزایشااای ) ،(IFIبرازش توکر – لویس
) (TLIو شاااخص برازش تطبیقی ) (CFIاساات که مقدار آنها بهترتیب معادل ،0/39 ،0/35
 0/36 ،0/31و  0/31میباشااد و مبین پذیرفتنی بودن مدل اساات و از برازش خوب دادهها با
مدل حکایت دارد .مقادیر شاااخص هنجار شااده مقتصااد ) (PNFIو شاااخص برازش تطبیقی
مقتصااد ) (PCFIنیز به ترتیب معادل  0/69و  0/65بهدسااتآمده اساات که هر دو بیشااتر از
 0/60اسااات و در مجموع ،مقدار قابلقبول را بیان میکند و نیاز به اصاااالح مدل را نشاااان
نمیدهند.
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همذاتپنداری سازمانی

احساس غرور

0/93

0/33

تعهد عاطفی

0/60

0/13

0/39

عدالت توزیعی

هویت اجتماعی

0/60

0/61

عدالت سازمانی

0/55

تعهد هنجاری

0/69

0/32

عدالت تعاملی

تعهد مستمر

0/13
تعهد سازمانی

0/01

0/31

عدالت رویهای

0/23

اعتماد سازمانی

0/35
0/36
باور به درستکاری و صداقت سازمان و
مسئوالن آن

اعتماد به توانایی و کارآمدی
سازمان آموزش و پرورش

نمودار ( )2مدل نهایی تحقیق :رابطه بین متغیرهای مستقل و وابسته (تعهد سازمانی)

اکنون با مشااخص شاادن این نکته که مدل پژوهش از برازش قابلقبولی برخوردار اساات،
نوبت به بررساای اثرات غیرمسااتقیم متغیر مکنون عدالت سااازمانی بر متغیر وابسااته (تعهد
سازمانی) میرسد .برای انجام این کار میتوان از روش بوت استراپ 1در نرمافزار  Amosبهره
1. Bootstrap approach
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گرفت .نتایج در این زمینه نشاان داد که تأثیر غیرمساتقیم عدالت سازمانی بر تعهد سازمانی
که از طریق اعتماد سااازمانی اعمال میشااود ،معادل  0/996اساات .همچنین حدود پایین 1و
باالی 2مربوط به اثر غیرمسااتقیم غیراسااتاندارد عدالت سااازمانی به ترتیب برابر با  0/299و
 0/933است که از لحاظ آماری در سطح ( )P<0/001معنیدار میباشد.
از سوی دیگر تأثیر غیرمستقیم عدالت سازمانی بر تعهد سازمانی از طریق هویت اجتماعی
 0/192است .عالوه بر این حدود پایین و باالی مربوط به اثر غیرمستقیم غیراستاندارد عدالت
سااازمانی به ترتیب معادل  0/011و  0/291اساات که از لحاظ آماری در سااطح ()P<0/001
معنیدار میباشد.
در مجموع نتایج بهدسااتآمده این فرضاایه تحقیق را که تأثیر عدالت سااازمانی بر تعهد
ساازمانی غیرمساتقیم اسات و این تأثیر از طریق متغیرهای میانجی اعتماد سازمانی و هویت
اجتماعی اعمال میگردد را تأیید میکند.
 .9نتیجهگیری
همانگونه که قبالً اشااره شاد ،هدف اصلی این تحقیق بررسی مدل مفهومی است که در آن
رابطهی عدالت ساازمانی و تعهد سازمانی و همچنین مکانیسمهای دخیل در آن مورد آزمون
و ارزیابی قرار میگیرد.
در این مدل که بر اساااس تئوری مبادله اجتماعی و رهیافت هویت اجتماعی طرح گردیده
است ،عدالت سازمانی عالوه بر رابطه مستقیم با تعهد سازمانی ،به طور غیرمستقیم و از طریق
تقویت هویت اجتماعی و اعتماد به ساااازمان موجب ارتقای ساااطح تعهد ساااازمانی معلمان
میشاااود .عالوه بر این در مادل مفهومی بر نقش محوری هویات اجتمااعی به عنوان متغیر
مداخلهگر تأکید شاده است که هم میانجی رابطهی متغیرهای عدالت و تعهد وهم واسط بین
متغیرهای عدالت و اعتماد به سازمان است.
نتایج نشااان داد که دادهها به خوبی از مدل مفهومی حمایت میکنند .از شااش فرضاایه
مطرحشااده به اسااتثنای فرضاایه اول که ناظر بر رابطهی مسااتقیم عدالت سااازمانی با تعهد
ساازمانی اسات ،بقیه همگی تأیید شدند .یافتهها در این تحقیق آشکار ساختند که اعتماد به

1. Indirect effect- lower Bounds
2. Indirect effect- upper Bounds
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سااازمان و هویت اجتماعی در رابطهی بین ادراک از عدالت و تعهد سااازمانی نقش میانجی را
ایفا میکنند.
در ارتباط با نقش میانجی اعتماد ساااازمانی ،یافتههای تحقیق حاکی از آن اسااات که در
فرایند مبادله اجتماعی میان معلمان و ساااازمان آموزشوپرورش ،عدالت ساااازمانی بر اعتماد
سااازمانی و سااپس بر تعهد سااازمانی به ویژه تعهد عاطفی و هنجاری تأثیر میگذارد .در واقع
معلمانی که ساطوح باالتری از عدالت سازمانی را تجربه میکنند ،احتمال بیشتری وجود دارد
که به سازمان کاری خود اعتماد کنند و نسبت به آن احساس تعهد نمایند.
این یافته از فرضااایه دوم و ساااوم که برگرفته از تئوری مبادله اجتماعی اسااات ،حمایت
میکناد .مطاابق این تئوری ،ساااازماانهاا میدانی برای معامله و مبادله هساااتند که در آن
کارمندان با سااازمان کاریشااان به تبادل میپردازند .بر اساااس این تئوری برخورد عادالنه
سااازمان و مساائوالن آن ،رابطه مبادله اجتماعی را توسااعه میدهد .از اینرو سااطح اعتماد
کاارمناد-ساااازمان را تقویت میکند .اعتماد نیز به نوبه خود موجب تقویت تعهد ساااازمانی
میشاااود .طرفاداران تئوری مباادلاه اجتماعی ،هنجار بده و بساااتان را برای توجیه واکنش
کارمندان نسااابت به عدالت یا بیعدالتی در ساااازمان به کار میگیرند .چنانچه کارمندان با
تجربیات مثبت یا منفی مواجه شوند از طریق افزایش یا کاهش اعتماد و تعهدشان به سازمان
واکنش نشان میدهند.
عالوه بر این یاافتاههای تحقیق در مورد نقش میانجی اعتماد ،با نتایج تحقیقات جیانگ و
همکاران ( ،)2015موخرجی و بهاتاچاریا ( ،)2019سوسا-لیما و همکاران ( ،)2019هاپکینز و
و یتینگتون ( ،)2006آری و همکاران ( )2002همسویی دارد .در کل یافتههای این تحقیق از
این فرضااایاه حماایت میکند که اعتماد به ساااازمان آموزش و پرورش به عنوان یک عامل
میاانجی در فرایناد مبادله اجتماعی عمل میکند که در آن معلمانی که عدالت ساااازمانی را
ادراک میکنند با باال بردن تعهد سازمانی به معامله به مثل میپردازند.
در ارتباط با نقش میانجی هویت اجتماعی ،نتایج نشاااان داد که ادراک از عدالت همچنین
از طریق تقویت هویت اجتماعی بر تعهد ساازمانی تأثیر میگذارد .این یافته نشان میدهد که
عدالت سااازمانی تنها از طریق تأمین منافع و تضاامین پاداشها موجب افزایش سااطح تعهد
ساااازماانی نمیشاااود .بلکه نقش مهمتر عدالت ساااازمانی به ویژه عدالت رویهای ،نمادی و
سااامبلیک اسااات و به تقویت رابطهی معلمان با ساااازمان آموزش و پرورش کمک میکند.
رویههای منصفانه این پیام را برای معلمان میفرستد که آنها برای سازمان عضوی ارزشمند و
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مورد احترام محساوب میشاوند .عضویت گروهی و هویت اجتما عی مثبت به نوبه خود تعهد
معلمان را نسابت به سازمان و مسئوالن آن برمیانگیزد .این یافته فرضیههای چهارم و پنجم
را تاأیید میکند و با نتایج تحقیقات الکونن و لیپونن ( ،)2006بالدر و تیلر ( ،)2003فوچز و
ادواردز ( ،)2012چن و همکاران ( )2015همسویی دارد.
عالوه بر این یاافتاههای تحقیق کفایت مدلهای ارزش گروهی و درگیری گروهی را تأیید
میکند .به زعم تیلر و همکاران (تیلر ،دگویی و اسااامیت1336 ،؛ تیلر و بالدر 2001؛ بالدر و
تیلر )2003 ،2009 ،کاارمندان (معلمان) به عدالت ساااازمانی به دلیل اینکه اطالعات مهمی
دربااره هویت اجتماعیشاااان ارائه میکند ،توجه خاصااای نشاااان میدهند .از نگاه معلمان
رویههایی عادالنه اساات که بهطور ضاامنی یا آشااکار این پیام را به آنان منتقل کند که عضااو
تماامعیار ساااازمان آموزش و پرورش هساااتند؛ به عبارت دیگر معلمان رویههایی را عادالنه
میدانند که به آنان اطمینان خاطر دهد که از سااازمان طرد نمیشااوند .معلمان قضاااوتهای
خود را در مورد عدالت رویهای به عنوان شاخص ذهنی در زمینه کیفیت رابطهشان با مدیران
و مسائوالن به کار میگیرند .در اینجا مدیران و مسائوالن اغلب نمایندگان کل سازمان تلقی
میشاااوناد .از اینرو ادراک از رابطه معلم با مساااؤول ،معرف مهمی برای رابطه معلم با کل
سازمان آموزش و پرورش است.
معلمان تمایل دارند احساااس مثبتی در مورد خودشااان داشااته باشااند .آنان خواهان خود
افزایی 1هساتند .عضویت در سازمان آموزش و پرورش می تواند بر نگرش کلی معلمان نسبت
باه خودشاااان تأثیر بگذارد و عزتنفسشاااان را تحت تأثیر قرار دهد .هنگامیکه عضاااویت
ساازمانی پیامدهای مثبتی برای معلمان داشته باشد یا به گفته تاجفل و ترنر هویت اجتماعی
مثبت به دنبال داشااته باشااد ،معلمان برای حفظ رابطه با ساااازمان تالش میکنند و به آن
وفادار باقی میمانند و در قبال آن احساس تعهد و مسؤولیت بیشتری میکنند.
همچنین نتایج تحقیق آشاااکار میساااازد که معلمان نسااابت به جنبه اجتماعی عدالت
حسااساند و به انصاف در تعامالت اجتماعی توجه زیادی نشان میدهند .این یافته با دیدگاه
بیس و مواگ ( )1336منطبق اساات که معتقدند اگر مساائوالن با کارمندان با ادب و احترام
رفتار کنند و همچنین در مورد چگونگی اعمال رویهها در زمینه توزیع منابع سازمانی توضیح
دهند و دالیل آن را بهروشانی بیان کنند ،به ادراک از انصااف منجر میشود و گرایش مثبت
کارمندان را نسبت به سازمان تقویت میکند.
1. Self-enhancing
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بر این اسااس هنگامیکه رئیس مدرساه و دیگر مسئوالن سازمان آموزش و پرورش نقش
معلمان را در پیشارفت تحصیلی دانش آموزان و تحقق اهداف آموزشی برجسته میسازند ،به
دیدگاههای آنان در زمینه حل مساااائل آموزشااای عالقه نشاااان میدهند و آنان را به بیان
انتقادات و پیشاانهادات تشااویق میکنند .در چنین شاارایطی معلمان احساااس میکنند مورد
احتراماند و عضااوی ارزشاامند برای سااازمان آموزش و پرورش بهحساااب میآیند .این امر
احساس غرور را در بین آنها برمیانگیزد و احساس یگانگی و تعلق به سازمان (همذاتپنداری
سازمانی) را تقویت میکند .عضویت گروهی و هویت اجتماعی مثبت به نوبه خود سطح تعهد
سازمانی معلمان را افزایش میدهد.
در نهاایت نتایج تحقیق نشاااان داد که هویت اجتماعی عالوه بر رابطه مساااتقیم ،بهطور
غیرمساتقیم و از طریق اعتماد ،تعهد ساازمانی را متأثر میساازد .این یافته فرضایه شاشم را
تأیید میکند؛ و با آنچه مورد ادعای تئوری هویت اجتماعی است ،همخوانی دارد .مطابق این
نظریه ،تعامالت تکراری و روابط اجتماعی انباشتی که در تئوری مبادله اجتماعی بر آن تأکید
میشاااود ،تنها عامل تقویت اعتماد نیسااات ،بلکه اعتماد میتواند از طریق عضاااویت گروهی
مشاااترک نیز ایجااد گردد .طبق تئوری هویت اجتماعی ،در بافتهای گروهی خاص ،اعتماد
چندان به محاسبات اقتصادی (اعتماد مبتنی بر محاسبه )1وابسته نیست بلکه بر پایه عضویت
گروهی مشترک (اعتماد مبتنی بر همذاتپنداری )2شکل میگیرد.
همانطور که کرامر ( ،)1333تانیس و پسااتمس ( )2005و زولین و گیبونز ( )2019بیان
میکنناد :هویاتهای اجتماعی ضااامن شاااکل دادن به ادراکات و تعامالت حرفهای ،زمینه
مسااعدی برای توسعه اعتماد فراهم میکنند .افراد تمایل دارند به کسانی اعتماد کنند که در
دستهبندی یا مقوالت اجتماعی مشابه عضویت دارند.
از اینرو هنگاامیکه معلمان با ساااازمان کاریشاااان احسااااس یگانگی و تعلق میکنند
(همذاتپنداری ساازمانی) –به خاطر نتایج شاناختی دستهبندی و جانبداری از گروه خودی
– تمایل دارند خصایص مثبتی نظیر توانایی ،کارآمدی ،صالحیت ،صداقت و قابلاعتماد بودن
را باه اعضاااای گروه (ساااازماان) خودی نسااابت دهند .در نتیجه معلمان نوعی اعتماد غیر
شاخصیسازی شده به اعضای گروه (سازمان) خودی ابراز میکنند؛ که بهطور ساده از آگاهی
آنان از عضویت مشترکشان در دسته یا مقوله ناشی میشود .اعتماد معلمان به گروه (سازمان)
1. Calculus based Trust
2. Identification based Trust
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به نوبه خود احتمال دلبسااتگی عاطفی آنان را نساابت به سااازمان آموزش و پرورش افزایش
میدهد و موجب میشود نسبت به سازمان احساس تعهد و تکلیف کنند.
یاافتاه اخیر بیاانگر این واقعیات اسااات که رابطه معلمان با ساااازمان آموزش و پرورش
پیچیدهتر از آن اساات که بتوان با اتکاء بر یک دیدگاه نظری تبیین نمود .چنانکه شاارح آن
آمد ،بخشاای از این رابطه تنها با توساال به تئوری مبادله اجتماعی و هنجار بده و بسااتان به
عنوان پارادیم غالب در حوزه سااازمانی ،قابل تبیین نیساات .در مجموع نتایج تحقیق در مورد
نقش میانجی متغیرهای هویت اجتماعی و اعتماد سااازمانی در رابطهی میان ادراک از عدالت
و تعهد سازمانی مؤید این نکته مهم است که ترکیب نظری (تئوری مبادله اجتماعی ،رهیافت
هویت اجتماعی ،مدل ارزش گروهی و  )...تبیین کاملتری از این رابطه ارائه میکند.
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