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Abstract 

Organizational indifference is one of the main factors in reducing efficiency, frequent 
absence, non-accepting of responsibility, and the disappointment to work. This problem 
will be causing intellectual retardation, quiet fall and permanent and intangible destruction 
in the organization. Therefore, the aim of this study is to design a model for predicting 
organizational indifference based on organizational justice, organizational commitment and 
job satisfaction. The research method was descriptive-correlation and the statistical 
population of all female teachers of physical education in Alborz province with at least 5 
years of service experience was 300 people. According to the Morgan's table, 246 of them 
were randomly selected. To collect data used from questionnaires including: organizational 
justice questionnaire of Neihoff and Moorman (1993), Spector's job satisfaction (1985), 
Steers Porter's organizational commitment questionnaire, and modified organizational 
indifference questionnaire of Danayeefard, Hassanzadeh and Salariyeh (2010). For formal 
and content validity, Corrective comments 11 experts were used. Also, Cronbach's alpha 
coefficient showed that the reliability of the four questionnaires is acceptable. Data were 
analyzed bay using Pearson correlation and structural equation modeling and Amos 
software. Path analysis results showed that proposed model it has a good fit with the data 
obtained in this research. Moreover, organizational justice and job satisfaction, directly and 
indirectly, and organizational commitment directly affect organizational indifference. 
According to the results, in order to advance the goals of physical education in schools, 
managers and administrators should pay more attention to the variables of individual and 
organizational behavior of physical education teachers. 

Keywords: Job satisfaction, Organizational commitment, Organizational indifference, 
Organizational justice, Sports teachers. 
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ی براساس عدالت سازمانی، تفاوتی سازمان بیبینی  طراحی مدل پیش

 تعهد سازمانی و رضایت شغلی 

 (استان البرزبدنی  تربیتزن  معلمان: مورد مطالعه)

 2حسین طاهری ،1رضا اندام

 ان، ايرشاهرود، دانشگاه صنعتی شاهرود، بدنی تربيت دانشکدة ،ورزشیيت مدير ، گروهدانشيار. 1

 علوم انتظامی امين، تهران، ايران، دانشگاه بدنی تربيتدانشجوی دکتری مديريت ورزشی، مربی، گروه . 2

 (16/01/1318: تاریخ پذیرش؛ 52/11/1316 :تاریخ دریافت)

 چکیده

کبار اسبت کب      غیبت مکرر، اجتناب از پذیرش مسئولیت و دلسردی نسببت بب   ، ییکاهش کارا یاز عوامل اساس یکتفاوتی سازمانی ی بی
مبد   بنبابرای،، هبدپ پبشوهش راطبر یراربی       ماندگی فکری، سقوط آرام و تخریب مستمر و بدون صدای سبازمان اسبت؛   باعث عقب

همبسبتیی ببود ، و    -توصیفی روش پشوهش. است یشغل تیو رطا یتعهد سازمان، یبراساس عدالت سازمان یتفاوتی سازمان بینی بی پیش
براسباس جبدو  کرجسبی و    . نفر ببود  300سا  سابقة خدمتی ب  تعداد  2بدنی استان البرز با رداقل  تربیت جامعة آماری همة معلمان زن

، (1113)و مبورم،   هبوپ ینی عدالت سازمانهای  ها پرسشنام  برای گردآوری داد . یور تصادفی انتخاب شدند ها ب  نفر از آن 546مورگان، 
 ،فبرد  ییدانبا  یسبازمان  یتفاوت یب ةشد لیتعد  ةپرسشنامو  پورتر رزیاست یتعهد سازمانای  گوی  12پرسشنامة ، (1182)رطایت شغلی اسپکتور 

از متخصصبان  نفبر   11 نظرات اصبحری ها،  پرسشنام و محتوا  یصور ییروا بررسی یبرا. گرفت  شد ب  کار (1381)  یزاد  و ساالر رس،
 یهبای آمبار   روشهبا ببا    داد . قببو  اسبت    چهار پرسشنام  قاببل  ییایک  پاکرونباخ نشان داد  یآلفا بیطر ،،یهمچن. کار گرفت  شد ب 

ببا   یشبنهاد یمبد  پ نتبای  تحلیبل مسبیر نشبان داد      .شبد  للیحت Amosافزار  با نرم یساختارت سازی معادال و مد ن رسویپ یهمبستی
یبور   مستقیم و غیرمستقیم و تعهد سازمانی بب  یور  ی ب شغل تیرطا ی وعدالت سازمانرد و متغیرهای دا یبرازش مناسبپشوهش های  داد 

 وپبرورش  آموزشبدنی در مدارس، مدیران و مسئوالن  براساس نتای ، برای پیشبرد اهداپ تربیت. تفاوتی سازمانی تأثیر دارند مستقیم بر بی
 . بدنی توج  بیشتری داشت  باشند باید ب  متغیرهای رفتار فردی و سازمانی معلمان تربیت

  .یعدالت سازمان. ی، رطایت شغلیتعهد سازمانی، تفاوتی سازمان بی: یدیکل گانواژ
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 مقدمه

های چشمگیر در  با وجود پیشرفت. اندبرده یها در سازمان پ نقش انسان تیاهم بهامروزه همگان 

 هرة سرمای نیترارزشمندترین و  بزرگ وجود دارد کهنظر   اتفاق نیاهای نوین،  زمینة فناوری

دهد و  الشعاع قرار می های سازمان را تحت گذاری که سایر سرمایه آن است یانسان ةرمایسازمان، س

است ها تا حد زیادی در گرو عملکرد مناسب و صحیح کارکنان  دستیابی به اهداف سازمان

 پیشرفته تجهیزاتها و افزار نرم، افزارها سخت ةکلیزیرا ؛ (2 81همکاران،  و  والوردپاردس )

دیده،  داشتن نیروی انسانی آموزش ،ها از آن بهینه ةکه شرط اصلی استفادهستند هایی ابزار

ها وابسته است است و موفقیت سازمان به کار و تالش این نیروو متخصص متعهد ، مند عالقه

مدیریت رفتار سازمانی  زمینة درگرفته  مطالعات انجام. (2 81، 8، وایسوت و باتارالیننیونیزایس)

ها با  همة آنکنند،  داف مختلف فعالیت میساختارهای متنوع و اه ها با د، اگرچه سازمانده نشان می

بنابراین، ؛ شوند های نیروی انسانی، که رکن اصلی هر سازمانی هستند، اداره و هدایت می تالش

 به حفظ مند عالقههای سازمانی و  اهداف و ارزش به پایبند،  شغلیدارای رضایت ، متعهد کارکنان

د، عامل مهمی نکن تالش و مسئولیت واگذارشدهفراتر از وظایف  ندحاضر سازمان کهدر عضویت 

نیروی اگر ، از طرفی. استسازمان  ه، ارتقای سطح کیفی و وجهه اجتماعیبرای رشد و توسع

پیشبرد اهداف برای  خود را های نداشته باشد و توانمندیاحساس وظیفه و تعهد به سازمان  انسانی

، نیمت  یزارع ؛32  ی، با)ماند بازخواهد اهداف خود  از رسیدن به، سازمان کار نگیرد بهن سازما

  3  .) 

ترین  ترین و گسترده بزرگ ترین نهاد آموزشی و یکی از وپرورش، اصلی در این میان، آموزش

فرهنگی، آموزشی، اجتماعی  های اجتماعی است که نقش اساسی و مهمی در تحقق اهداف سازمان

آن بستگی دارد سطح کیفی یا بدبختی هر جامعه به  خوشبختیکند و فا میای  اقتصادی جامعه و

                                                           
1. Paredes-Valverde 

2. Ciziuniene, Vaiciute & Batarliene 

3. Job satisfaction 
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اساس استقالل وپرورش پایه و  ویژه آموزش به های آموزشی سازمانبنابراین، همة  (.22  ، ایمانی)

تعلیم و تربیت مطلوب و توسعه ای که به  دهند و جامعه را شکل می و خودکفایی هر جامعه

در همین راستا، در (. 31  ی، لیرجلیم)باشد وپرورش توجه ویژه داشته  ، باید به آموزشندیشدا می

ترین مؤلفة موفقیت، نیروی انسانی کارآمد است ها مهم نیز مانند سایر سازمان تیترب و میتعلنظام 

ترین  ز مهممعلمان یکی ادر نتیجه، . تر استتر و مهم برجسته هنقش معلم از هممیان،  که در این 

دارد ها بستگی  های شغلی در هر جامعه هستند که آینده و سرنوشت آن جامعه به عملکرد آن گروه

رو،  از این . (22  ، چراغ بیرجندی و رضوی، دارکشتی؛ 2 81و همکاران،   کوکایکسی)

، تیترب و میدر فرایند تعل ها آنبه نقش و تأثیرگذاری  یتوجه یب ای انگرفتن حضور معلم دهیناد

 افتحقق اهدتنها ها و انتظاراتشان، نه توجهی به شرایط محیط کاری و خواسته همچنین، هرگونه بی

طور مستقیم و غیرمستقیم بر رفتار، کارایی و اثربخشی  بهد، کن مواجه می یاساس یها را با چالش

  (.32  زارع و زینلی، )است  گذارتأثیرها  آن

جامعه هستند و مسئولیت سنگین حفظ سازان هر  آیندهزاران و کارگ گان،دهند پرورشان معلم

را دوست داشته باشند و از فعالیت در شغل خود ها و تعلیم و تربیت را به عهده دارند و اگر  ارزش

و هرگز  شودمیشکوفا  تعلیم و تربیتزمینة  درو نبوغشان  خالقیت، ، استعداداین شغل لذت ببرند

شد نخواهند  8تفاوتی سازمانی زگی، همچنین، عواقب بعدی آن از قبیل بیانگی زدگی و بی دلدچار 

 به نسبت کارکنان نگرش ینوع و یجیتدر یفرایند یسازمان یتفاوت یب(. 32  ، همکاران و یکوه)

 و کارکنان ةشد ادراک یعدالت یب ازجمله مختلف عوامل ةجینت در که است سازمان و شغل

ی، یوسفی سعیدآبادی و ابوالفضل) دیآ یم وجود به مدت ینطوال و قیعم یشغل یها یتینارضا

مستمر و بدون صداست که  بیبحران خاموش، سقوط آرام و تخر ینوع دهیپد نیا. (2 81،  فالح

شکست سازمان  ایموفقیت  ،نیهمچن و یعدم تحقق اهداف سازمان ایدر صورت بروز آن تحقق 

                                                           
1. Kocaeksi 

2. Organizational indifference 

3. Abolfazli, Yousefi Saidabadi & Fallah 
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 ،کند یسازمان کمک م شرفتیکه به پ ییها فرصتو به  ندارداز اعضا تفاوت  یگروه ای کی یبرا

 یتوجه ندهیبه آشوند،  یم دهیپد نیکه دچار ا یافراد. (31  اسالمی،  و فرد ییدانا) اند توجه یب

 یسازمان یتفاوت یب دچار که یکارکنان بر توان ینم سازمان اهداف به لین یبرا ،نیندارند، بنابرا

،  یفیک)خواهد شد  مزمن یو حرکت یفکر یماندگ عقب دچار نسازما تکیه کرد؛ در نتیجه، ،اند شده

 ،در محیط کاری خود احساس نارضایتی داشته باشد یلیهر دل بهمعلم  ی، اگرطرف از. (8112

 شدخواهد  انیزدچار  زین جامعه، رو  نیا از. به وظایف خود عمل کند یا ستهیشا نحوبه  تواند ینم

  .(22  ، چراغ بیرجندی و رضوی، دار؛ کشتی2 81، همکاران و یکسیکوکا)

ترین از مهم یکی یانسان یروین یشغل یها مرتبط با شغل و نگرش یاحساس یازهایتوجه به ن

. توجه کنند بدان انریزو برنامه راندیم دیسازمان با ییایحفظ و پو برایاست که  یمسائل انسان

 تیو ترب میمهم خود در تعل اریبه مأموریت و رسالت بس توجه با زین وپرورش آموزشوزارت 

بلکه  نیست؛قاعده مستثنا  نیاز اعنوان نسل جوان و نوجوان و مسئوالن آیندة کشور  به آموزان دانش

احساس ، گیری نگرش و شکل های زندگی هدور نیآموزان در ا حساس دانش اریبه سن بس توجه با

 برابردو علمان و آموزگارانکار م طیمح یضرورت توجه به بهداشت روان ،ها آن تیو شخص

 ییرهایمتغ ریو سا،  و تعهد سازمانی یشغل تیرضا، 8یعدالت سازمان توجه به همچنین، .دشو می

 ، توجه بهانیم نیدر ا. اهمیت داردتأثیرگذار است،  معلمان و آموزگاران یکه بر رفتار سازمان

آموزش  تیمسئول میطور مستق هب نکهیعالوه بر اکه  بدنی در مدارس تربیت انیآموزگاران و مرب

 طور به ،دارند  را بر عهده یزشرهای و انواع فعالیت حیو آموزش صح یهای جسمان مهارت

به و احترام  یمدار قانون، پذیری کار در گروه، مسئولیت یآموزان را با چگونگ دانش زیغیرمستقیم ن

 ؛31  خواه،  و مرادی یوسفی) ارد، اهمیت باالیی دکنند آشنا می.. .نظم و انضباط وگران، یحقوق د

بدنی ماهیت  های درس تربیت به اینکه کالسبا توجه (. 22  ، چراغ بیرجندی و رضوی، دارکشتی

                                                           
1. Keefe 

2. Organizational justice 

3. Organizational commitment 
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های  شود، شرایط و ویژگی های ورزشی برگزار می عملی دارد و در فضاهای روباز یا در سالن

مربوط به ایمنی و سالمت  خاصی دارد و برای ایجاد نظم و انضباط کالسی و توجه به مسائل

ی، با)دارد های بیشتری از طرف معلمان ورزش  آموزان، نیاز به تالش و مراقبت جسمانی دانش

بدنی در مدارس در توسعة همة ابعاد  از طرفی، با وجود اهمیت و نقش درس تربیت. (32  

های  فعالیت آموزان از طریق اجرای دانشرکتی ح اخالقی، اجتماعی، فرهنگی وجسمی و روحی، 

ته است، و هنوز این بدنی، متأسفانه در عمل، در مقایسه با سایر دروس کمتر مورد توجه قرار گرف

تواند معلم درس ورزش شود، در بین مدیران،  که هر فرد با هر توانایی و دانشی می نگرش

سی سبت به این واحد درآموزان و سایر همکاران وجود دارد و در عمل نیز مدیران ن دانش

، انصاری و کشاورز)شود  و زحمات معلمان و مربیان ورزش نادیده گرفته می توجهی شده، بی

 . (32  ی، با ؛3۱  

و  یشغل تیرضا، یعدالت سازمان ندنشان داد یا مطالعه در، (32  ) یهرند یو اسالم یناد

و  یعباس. ارندتأثیر د رانیدب یانحراف یرفتارها بر میرمستقیو غ میمستقطور به یتعهد سازمان

عدالت  نیب که افتندیدست  جهینت نیا به یهمبستگ - یفیتوص ای هدر مطالع زین، (3۱  )همکاران 

 یها افتهی ،نیهمچن. معناداری وجود دارد یمنفکارکنان ارتباط  یسازمان یتفاوت یبا ب یسازمان

ات ورزش و جوانان کارکنان ادار ةشد ادراک یعیعدالت توز نیبداد  نشان ( 3  ) یقادر ةمطالع

 و یشکار)وجود دارد  یو معنادار یمنف ةرابط یسازمان یتفاوت یبا ب راحمدیو بو هیلویاستان کهگ

 ی، یوسفی سعیدآبادی و فالحابوالفضل تحلیلی ةمطالع یها افتهی ،نیهمچن. (32  ، همکاران

ة شد عدالت درک نصاف وانشان داد  ایران آموزشی نظام در یتفاوت یمدیریت ب دربارة، (2 81)

 یتفاوت یب تیریمدی، طرف از و کند یایفا م یتفاوت یکارکنان نقش انگیزشی مهمی را در مدیریت ب

 ةهم در ناعادالنهکاهش شرایط کاری  و یشغل تیرضای، تعهد سازمان یکارکنان باعث ارتقا

 در شاطن ورفتار شهروندی سازمانی و شادی  ةحس رضایت درونی، توسع و شودمیها  نهیزم

 11 با مطالعة نگرش ( 3۱  )ای دیگر، کشاورز و انصاری  در مطالعه. افزایش دهد راکار  طیمح

شده بدنی، نشان دادند نگرش هر سه گروه مطالعه نفر معلم غیرتربیت 28مدیر و  31آموز،  دانش

 . بدنی نامطلوب است نسبت به معلمان تربیت
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نگرش، پایه و اساس رفتار و  از آن است که یاکح یمنابع انسان ةها در حوز پژوهش جینتا

نوع نگرش مدیران و  ،بنابراین؛ (38  محمدی،  ی، روتن و جانریحر)عملکرد افراد است 

های مختلف،  گیری گذارد و در تصمیمها تأثیر می آموزان نسبت به معلم ورزش بر رفتار آن دانش

در نتیجة این نوع نگرش به درس . شودتوجهی مواجه می بدنی و معلم ورزش با بی درس تربیت

در بلندمدت گیرد و قرار می بدنی، رضایت شغلی و تعهد سازمانی معلم ورزش تحت تأثیر تربیت

 . آموزان و سازمان خواهد شود تفاوتی آنان به مدیر، دانش باعث دلسردی، نارضایتی و در نتیجه بی

ها نیز  ترین وظیفة آنمعلم است و مهم وپرورش آموزشبه اینکه یکی از ارکان مهم با توجه 

مدارس در  برخورد ةنحو ی وخدمت طیو مح جوّ تعلیم و تربیت کودکان و نوجوانان است، اگر

گذارد و در منفی میتأثیر  معلمان رفتارو ها  باورها، احساس، نگرشنامناسب باشد، بر 

تفاوتی آنان  و در نتیجه بیعدالتی  مدت ممکن است باعث بروز احساس نارضایتی، بی طوالنی

به نگرش نامناسب به معلم ورزش نسبت به شغل و سازمان خواهد شد که این موضوع با توجه 

افراد، عواقب  تفاوتی این دربارة این گروه از معلمان دور از انتظار نیست و هرگونه بی

ی، با)شد خواهد  ناپذیری خواهد داشت که عواقب آن در بلندمدت متوجه سازمان و جامعه جبران

 یادیز یها پژوهش ریاخ یها سال یط(. 22  ، صالحی و ایمانی، امین شایان جهرمی؛ 32  

ها  آن ارتباط و یسازمان تعهدی، شغل تیرضا جمله از یشغل یها نگرش و یسازمان عدالت درزمینة

 زمینة در یپژوهش یولگرفته،  انجام مختلف جوامع در یسازمان رفتار مختلف یرهایمتغ با

 یبسزا ینقش که یبدن تیترب معلمان نیب در یسازمان یتفاوت یب ها وریمتغ نیا نیب ارتباط یچگونگ

 یاستعدادها ییو شکوفا یکیزیف یها ییافزایش توانا، حفظ سالمتی و تندرستی، تیترب و تعلم در

لبته به نظر ا. (32  ی، هرند یو اسالم یناد)است  هگرفتن  انجام، آموزان دارند دانش یجسمان

ها باعث  عدالتی در نوع نگرش نسبت به معلمان ورزش به یک اندازه در همة آن رسد، بی می

عواملی مانند رضایت شغلی و تعهد سازمانی در این  شود، بلکه مجموعه تفاوتی سازمانی نمی بی

موضوع و  تیاهم بهبا توجه  ،نیبنابرا؛ کنند که شدت این تأثیرگذاری را تعدیل میاند  میان دخیل

زن  معلمان یتفاوتی سازمان بینی بی مدل پیش، طراحی ، هدف مطالعة حاضرموجود یعلم یخألها

 . است یشغل تیو رضا یتعهد سازمان، یبراساس عدالت سازمان بدنی استان البرز تربیت
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 مدل مفهومی پژوهش. 1شکل 

 :های پژوهش به شرح زیر است براساس مدل مفهومی پژوهش، فرضیه

 .تأثیر مثبت دارد بدنی زن تربیت عدالت سازمانی بر تعهد سازمانی و رضایت شغلی معلمان -

 .تأثیر منفی دارد بدنی زن تربیت تفاوتی سازمانی معلمانعدالت سازمانی بر بی -

 .تأثیر مثبت داردبدنی  زن تربیت رضایت شغلی بر تعهد سازمانی معلمان -

 .تأثیر منفی دارد بدنی زن تربیت انتفاوتی سازمانی معلمبی بر رضایت شغلی -

 .تأثیر منفی دارد بدنی زن تربیت تفاوتی سازمانی معلمانتعهد سازمانی بر بی -

زن  تفاوتی سازمانی معلمانعدالت سازمانی از طریق تعهد سازمانی و رضایت شغلی بر بی -

 .تأثیر داردبدنی  تربیت

 .تأثیر دارد بدنی زن تربیت معلمان تعهد سازمانی عدالت سازمانی از طریق رضایت شغلی بر -

تأثیر بدنی  زن تربیت تفاوتی سازمانی معلمانرضایت شغلی از طریق تعهد سازمانی بر بی -

 .دارد

 شناسی پژوهش روش

بر  یتاست که مبن یهمبستگ -توصیفی روش نظر و از ینظر هدف کاربرد حاضر از پژوهش

بدنی شاغل  ة مورد مطالعه معلمان زن تربیتمعجا. است ری انجام گرفتهساختا تمعادال سازی مدل

سال سابقة  2بوده که دارای حداقل  31-32  استان البرز در سال تحصیلی  وپرورش آموزشدر 

براساس جدول کرجسی و . نفر بوده است 11 ها  گرفته تعداد آن خدمت بودند و با بررسی انجام

سازی معادالت ساختاری هرچه  ه اینکه در مدلباما با توجه ؛ نفری کافی بود 23 مورگان، نمونة 

 811که تعداد نمونة باالتر از  طوری  حجم نمونه بیشتر باشد، صحت و دقت نتایج بیشتر است، به
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بنابراین، با ؛ (12، ص32  داوری و رضازاده، ) نفر حجم منطقی برای گروه مور دبررسی است

طور تصادفی  نفر به 8۱2ابی به نتایج معتبرتر های خطا و دستی درنظرگرفتن احتمال وجود پرسشنامه

   8ها توزیع شد که از این تعداد  از بین فهرست جامعة آماری انتخاب و پرسشنامه بین آن

آوری  به اهداف پژوهش، برای جمعبا توجه . پرسشنامة کامل و بدون نقص برگشت داده شد

 زن معلمان یشغل تیماه و طیشرا گرفتندرنظر ها با آنة هم کهها، چهار پرسشنامة مستقل  داده

 ییایپا و ییروا ها وپرسشنامه ابعاد به توجه ،نیهمچن و مطالعه مورد ةجامع عنوان به یبدن تیترب

ها براساس طیف  گیری همة آن مقیاس اندازه .کار گرفته شد به شرح زیر به اند؛ شده  ها انتخاب آن

 . ای لیکرت است گزینهپنج

در سه  گویه 81این پرسشنامه دارای  :(3991)و مورمن  هوفین لت سازمانیپرسشنامة عدا

این پرسشنامه را نعامی و شکرکن . است یای و عدالت تعامل عدالت رویه، یعیبعد عدالت توز

سازی و روایی آن را تأیید کردند و پایایی آن را با روش آلفای کرونباخ  ، ترجمه، بومی(22  )

 . اندگزارش کرده 22/1

 شیمایپ با عنوان پرسشنامة پرسشنامه نای (:3991)  اسپکتور 3پرسشنامة رضایت شغلی

 پرسش چهار بابعد است که هر بعد آن  نُه گویه در 2  یشود و دارا می دهینامنیز  یشغل تیرضا

رضایت از حقوق، ارتقای شغلی، نظارت، مزایای  شاملپرسشنامه  نیابعاد ا. شود می دهیسنج

 . استرسانی  کار، همکاران، ماهیت شغل و اطالع طیشرا، یهای احتمال پاداش، یشغل

گویه است که  2 شامل  این پرسشنامه (:3999) 1پورترو  رزیاستسازمانی پرسشنامة تعهد 

 (.32  ی، کامکاری و عسکریان، ساعتچ)روایی و پایایی آن تأیید شده است 

پرسشنامة (: 3199) و ساالریه زاده ، حسنفرد دانایی تفاوتی سازمانی پرسشنامة بی

( 23  ) زاده و ساالریه فرد، حسن شدة دانایی شده در پژوهش حاضر، پرسشنامة تعدیل کارگرفته به

                                                           
1. Job Satisfaction Survey (JSS) 

2. Spector 

3. Steers & Porter 
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تفاوتی به  تفاوتی به مدیر، بی بی)گویه و پنج بعد    ة اصلی شامل پرسشنامبه اینکه  با توجه. است

است، با بررسی ( تفاوتی به کار مکار و بیتفاوتی به ه رجوع، بی تفاوتی به ارباب سازمان، بی

نظر  که برای روایی محتوایی پرسشنامه از -نفر از استادان متخصص   مقدماتی و با استناد به نظر 

تفاوتی به  تفاوتی به سازمان و بی های مربوط به دو بعد بی پرسش -مند شدیم ها بهره آن

و حذف شدند و  مطالعه تناسب نداشت های شغلی جامعة آماری مورد رجوع با ویژگی ارباب

تفاوتی به  تفاوتی به همکار و بی تفاوتی به مدیر، بی بی)گویه و سه بعد   8پرسشنامة نهایی شامل 

 . کار گرفته شد به( کار

اند و کار گرفته شده طور مکرر به های مختلف به هرچند چهار پرسشنامة یادشده در پژوهش

شده است، برای اطمینان   قبول و مطلوب گزارش یید شده، و در حد قابلها نیز تأ روایی و پایایی آن

نظر در این  نفر از استادان متخصص و صاحب   ها نظر  از روایی صوری و محتوایی این پرسشنامه

. ها را برای سنجش متغیرهای پزوهش مناسب ارزیابی کردند کار گرفته شد و پرسشنامه حوزه نیز به

نفر، ضریب پایایی  81روش آلفای کرونباخ در یک مطالعة مقدماتی با تعداد همچنین، از طریق 

ترتیب، ی بهتفاوتی سازمان بیی و تعهد سازمانی، شغل تیرضای، عدالت سازمانچهار پرسشنامة 

 . محاسبه شد 1/ 3و  28/1، 13/1، 22/1

سازی  ها، مدلمتغیرها، ضریب همبستگی پیرسون و برای تعیین روابط میان  منظور تحلیل داده به

 . انجام گرفت Amosافزار  معادالت ساختاری در نرم

 های پژوهش یافته

طور که مشاهده همان. دهد را نشان می شناختی نمونة مورد مطالعههای جمعیت ویژگی  جدول 

تا  1 ها در دامنة سنی  درصد آن 1/22 سال است و  2 /28شود، میانگین سنی جامعة آماری  می

 1 تا  2ها  درصد آن ۱3سال است که حدود  8 /23ها  هستند و میانگین سابقة کاری آن سال ۱1

ها  دهد بیشتر آن ها نیز نشان می همچنین، بررسی وضعیت تحصیالت آن. اند سال خدمت کرده

 13/1ارشد و  درصد دارای مدرک کارشناسی 1 /8 دارای مدرک کارشناسی، ( درصد 23/1۱)

 . ی مدرک کاردانی بودندها دارا درصد آن
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 ی نمونة مورد پژوهششناختتیجمع یها یژگیو. 1جدول 

 درصد فراوانی متغیر

 سن

 

 2/8  2 سال 1 کمتر از 

 1/22   2  سال ۱1تا  1  نیب

 81/81  2 سال 21تا   ۱ نیب

 3/2  8  سال 21از  شتریب

 تحصیالت
 13/1 2  کاردانی

 23/1۱  1  کارشناسی

 1 /8  ۱1 ارشد کارشناسی

 سابقه

 

 38/۱2     سال 1 -2

 ۱ /83    سال 2 -  

 2-81 ۱  12/ 1 

 3 /12 ۱۱ سال 81باالتر از 

 13 = تعداد کل 

های  متغیره، شاخصصورت تک ها به ها، برای بررسی چگونگی توزیع آن آوری داده بعد از جمع

و  ± ها در دامنة ر کشیدگی و چولگی متغیرنتایج نشان داد مقادی. کشیدگی و چولگی محاسبه شد

بودن چندمتغیره، با مقدار کشیدگی چندمتغیرة  همچنین، نرمال. است 22/8ها کمتر  نسبت بحرانی آن

به  بنابراین، با توجه؛ (83/8 : ، مقدار بحرانی1۱2/8: شاخص مردیا)مردیا بررسی و تأیید شد 

 . ها تأیید شد تغیره و چندمتغیره توزیع دادهمبودن تک آمده، فرض نرمال دست مقادیر به

 سی، ماتر8است، در جدول  یهمبستگ سیماتر ریمس لیهای تحل مدل یاصل یربنایکه ز آنجا از

 . است پژوهش بیان شده یرهایمتغ نیب یهمبستگ
 

 پژوهش یرهایمتغ نیب یهمبستگ سیماتر .2جدول 

 تفاوتی سازمانی بی رضایت شغلی تعهد سازمانی یعدالت سازمان متغیرها

      یعدالت سازمان

     1/ 2** یسازمان تعهد

    22/1** 21/1** رضایت شغلی

   -22/1** -2۱/1** -21/1** تفاوتی سازمانیبی
 (.n=  8)معنادار است  P<1/ 1در سطح  **
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و ی سازمان تعهدی، عدالت سازماندهد بین متغیرهای نتایج ضریب همبستگی پیرسون نشان می

ی رابطة مثبت و معناداری وجود دارد، یعنی با افزایش عدالت سازمانی، میزان دو شغل تیرضا

عدالت اما بین متغیرهای ؛ ی افزایش خواهند یافت و بالعکسشغل تیرضای و تعهد سازمانمتغیر 

؛ ی رابطة منفی و معناداری وجود داردتفاوتی سازمان بیی با شغل تیرضای و سازمان تعهدی، سازمان

شده های پژوهش تفاوتی نمونه طوری معناداری سطح بی یعنی با افزایش میزان این سه متغیر به

 (. P<1/ 1)یابد  کاهش می

کند،  صورت جداگانه بررسی می ها را بهبه اینکه همبستگی فقط درجة رابطة بین متغیربا توجه 

قیم، غیرمستقیم و اثر متغیرهای زمان متغیرهای پژوهش و درک بهتر اثر مست برای بررسی تأثیر هم

در بررسی روایی سازه، . سازی معادالت ساختاری انجام گرفت واسطه در میان متغیرها، مدل

گزارش شد که این چهار گویه از  ۱/1بارهای عاملی چهار گویه مربوط به تعهد سازمانی کمتر از 

 . مدل حذف شده، و دوبارة مدل ترسیم شد

به این منظور دو گروه . ادالت ساختاری ابتدا برازش مدل بررسی شدسازی مع برای اجرای مدل

  برازش مطلق و تطبیقی بررسی شد که براساس نظر متخصصان این حوزه، اگر  شاخص دو گروه

های  شاخص (.32  زاده، رمضان) شود شاخص در محدودة قابل قبول باشد، مدل برازش می 2تا 

 .بیان شده است  برازش در مدل پژوهش حاضر در جدول 
 

 

 های برازش مدل شاخص. 3جدول 

CFI NFI TLI CMIN/DF RMSEA 

3 /1 3 /1 31/1 ۱1/8 122/1 

 RMSEA، 31/1بزرگتر از  TLIو  CFI ،NFIهای  به اینکه شاخص، با توجه  براساس جدول 

 ییهان یالگو 8شکل . شود است، مدل برازش می 2نیز کوچکتر از  CMIN/df، و 12/1کوچکتر از 

 . دهد را نشان میها ریاستاندارد مس بیهمراه با ضرا حاضر پژوهش
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 مدل ساختاری پژوهش با ضرایب استاندارد. 2شکل 

 یرهایمس یبحران ریمقاد ، وغیراستانداردو  استاندارد یونیوزن رگرس 8و شکل  ۱در جدول 

سیونی و مقادیر بحرانی های رگر به وزن با توجه. بیان شده استمدل متغیرهای اصلی  میمستق

تعهد ی بر سه متغیر عدالت سازمانکه  طوری  ها معنادارند، بههمة مسیر 12/1آمده، در سطح  دست به

و با یک واحد تغییر در عدالت  دارد یتأثیر معناداری تفاوتی سازمان بیو  یشغل تیرضای، سازمان

ی شغل تیرضا. حد تغییر خواهد کردوا -828/1و  1/ 21، 1/ 82ترتیب، به ریسه متغسازمانی این 

ی تأثیر دارد و با یک واحد تغییر در رضایت تفاوتی سازمان بیی و تعهد سازماننیز بر دو متغیر 

ی تعهد سازمانهمچنین، . واحد تغییر خواهند کرد -۱1/1 و  ۱22/1به ترتیب  ریمتغشغلی این دو 

ی تفاوتی سازمان بیی، تعهد سازمانییر در ی تأثیر دارد و با یک واحد تغتفاوتی سازمان بینیز بر 

تفاوتی سازمانی تحت تأثیر سه  به اینکه برای تغییر در بیبا توجه . واحد تغییر خواهد کرد -11/1 
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متغیر عدالت سازمانی، تعهد سازمانی و رضایت شغلی، معکوس است، با افزایش این سه متغیر 

 . یابد و بالعکس تفاوتی سازمانی کاهش می سطح بی
 

 وزن رگرسیونی و مقادیر بحرانی مسیرهای مستقیم در مدل پژوهش .4جدول 

. استرپ بررسی شد ها با روش بوتای و غیرمستقیم بین متغیر در ادامه، وجود مسیرهای واسطه

 .بیان شده است 2نتایج در جدول 
 

 ای مدل پژوهش استاندارد مسیرهای واسطه ضرایب .5جدول 

شده است، حدهای پایین و باالی روابط غیرمستقیم   نشان داده 2طور که در جدول همان

همچنین، سازمانی،  تعهد ی باعدالت سازمانتفاوتی سازمانی،  متغیرهای عدالت سازمانی با بی

و از  غیرمستقیمها از مسیر گیرند، این متغیر ی صفر را دربرنمیسازمان تفاوتی ی با بیشغل تیرضا

 رابطه ردیف
مقدار  ضریب مسیر

 بحرانی

سطح 

 معناداری
 نتیجه

 استاندارد غیراستاندارد

 تأیید رابطه 111/1 ۱ /3   1/ 21 218/1 رضایت شغلی ←عدالت سازمانی   

 تأیید رابطه 111/1 212/۱ 1/ 82 828/1 تعهد سازمانی ←عدالت سازمانی  8

 تأیید رابطه 111/1 -۱/ ۱1 -828/1 -۱23/1 تفاوتی سازمانی بی ←عدالت سازمانی   

 تأیید رابطه 111/1 181/2 ۱22/1 1/1 2 تعهد سازمانی ←رضایت شغلی  ۱

 تأیید رابطه 1۱/1 -2/8 1 -۱1/1  -823/1 تفاوتی سازمانی بی ←رضایت شغلی  2

 تأیید رابطه 111/1 -121/2 -11/1  -1/ 22 تفاوتی سازمانی بی ←نی تعهد سازما 2

 رابطه ردیف
 روابط غیرمستقیمحدود  ضریب تأثیر

 حد باال حد پایین کل غیرمستقیم مستقیم

 تفاوتی سازمانی بی ←عدالت سازمانی  
**828/1- * 8 /1- *21 /1- ۱11/1- 8 2/1- 

 تعهد سازمانی ←عدالت سازمانی  8
**82 /1 ** 81/1 *2  /1 81 /1 ۱8۱/1 

 تفاوتی سازمانی بی ←رضایت شغلی  
* ۱1/1- ** 21/1- ** 8 /1- 8۱3/1-   2/1- 

 درصد اطمینان 32دار در سطح  معنا *
 درصد اطمینان 33معنادار در سطح  **
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به اینکه متغیرهای مستقل در این بنابراین، با توجه ؛ طریق متغیر واسطه نیز بر یکدیگر تأثیر دارند

تأثیر  طریق متغیر واسطه بر متغیر وابسته صورت غیرمستقیم، از صورت مستقیم و هم به مدل هم به

توان نتیجه گرفت بخشی از تأثیر متغیر مستقل بر متغیر وابسته از مسیر متغیر واسطه  گذارند، می می

 . گیرد انجام می

 گیری بحث و نتیجه

کاهش ، ییکاهش کارا، در فقدان انگیزه برای کارکردن یاز عوامل اساس یکتفاوتی سازمانی ی بی

ی و دلسردی رغبت یبناب از پذیرش مسئولیت، وجدان کاری، کاهش خالقیت، غیبت مکرر، اجت

ی فکری، ماندگ عقبجایی یا ترک سازمان است که باعث به جابه میتصمنسبت به کار و درنتیجه 

؛ 32  شکاری و همکاران، )شد سقوط آرام و تخریب مستمر و بدون صدای سازمان خواهد 

بینی  مدل پیشطالعة حاضر، ارائة بنابراین هدف از م؛ (2 81،  غفارزاده آهنگر، برومند و حامی

و  یتعهد سازمان، یبراساس عدالت سازمان بدنی استان البرز زن تربیت معلمان یتفاوتی سازمان بی

نشان  ریمسنتایج تحلیل . در چارچوب یک مدل علّی به روش تحلیل مسیر است یشغل تیرضا

از  درصد ۱3توانسته است دارد و  یبرازش مناسب قیتحق نیهای ا با داده یشنهادیداد مدل پ

 . کند نییرا تب یتفاوتی سازمان بی انسیوار

صورت  از این مطالعه نشان داد با افزایش عدالت سازمانی هم به آمده دست بههای  نتایج یافته

گری تعهد سازمانی و رضایت شغلی  صورت غیرمستقیم، از طریق نقش میانجی مستقیم و هم به

تأثیر غیرمستقیم عدالت . سازمانی کاهش پیدا خواهد کرد و بالعکس تفاوتی داری بی طور معنی به

تفاوتی سازمانی به این معنا است که عدالت سازمانی باعث افزایش تعهد سازمانی و  سازمانی بر بی

نتایج . یابد تفاوتی سازمانی کاهش می شود و با افزایش این دو عامل بیرضایت شغلی معلمان می

 ی، یوسفی سعیدآبادی و فالحابوالفضل، (3۱  )همکاران تحقیقات عباسی و  این مطالعه با نتایج

                                                           
1. Ghafarzadeh Ahangar, Boroumand & Hami 
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نوعی  همخوانی دارد که به ( 3  ) یقیحقو کشاورز  ،(32  )، نادری و اسالمی هرندی (2 81)

ارتباط ی شغل تیو رضا یتعهد سازمانتفاوتی سازمانی،  دهند بین عدالت سازمانی، بی نشان می

 . وجود دارد تنگاتنگی

کند و یکی از  ای است که کیفیت روابط متقابل در کار را معین می دالت سازمانی سازهع

عدالت  توسعةشود، ایجاد و  عنوان هدف از آن یاد می های بسیار مهمی که در تمام جوامع به ارزش

نگرش و ادراک کارکنان از وضعیت . ویژه در اقدامات مربوط به منابع انسانی سازمان است به

 . ها تأثیرگذار است ازمانی، بر نوع و کیفیت رفتار آنعدالت س

اگر عدالت در  استدالل کرد نیتوان چن میآمده از این مطالعه  دست های به یافتهبه باتوجه

و متناسب با میزان تالش معلمان، شانس مساوی برای دریافت  شود تیرعا وپرورش آموزش

ها صادقانه رفتار شود،  ها قدردانی و با آن ات آنپاداش و ارتقای شغلی وجود داشته باشد، از زحم

همچنین نتایج این مطالعه و . موجب افزایش عالقه و رضایتمندی آنان به کار و تدریس خواهد شد

هایی ازقبیل نگرش و  دهد با بهبود عوامل و مؤلفه شده در این زمینه نشان می سایر تحقیقات انجام

های شغلی و احترام به نظرات و پیشنهادهای  لم در تصمیمرفتار منصفانة مدیران، مشارکت مع

های شفاف و براساس  های ارزیابی عملکرد مناسب، ارتقا و انتصاب ها، استفاده از شیوه آن

شایستگی و سطح تخصص، پرداخت حقوق و پاداش متناسب و همچنین توجه به مسائل رفاهی و 

توان به  می -شود میبدنی  های تربیت ر معلمکه باعث ارتقای ادراک عدالت سازمانی د -معیشتی

از طرفی با توجه . تفاوتی و جلوگیری از بروز آن در بین این قشر از کارکنان کمک کرد مدیریت بی

های جسمانی و همچنین  بدنی وظیفة بسیار مهمی درزمینة آموزش مهارت اینکه معلمان تربیت

را دارند، چنانچه  انآموز با ایمنی دانشمسئولیت مراقبت از سالمت جسمانی و مسائل مرتبط 

ها نامناسب  شده، نگرش مدیر و سایر همکاران نسبت به آن های انجام احساس کنند باوجود تالش

ها با  ها عادالنه نیست و بعضی همکاران یا کارکنان شاغل در سایر سازمان است و توزیع پاداش

ها حقوق و مزایا دریافت  کشند و بیش از آنمی تراز، زحمت کمتری تر یا هم مدارک تحصیلی پایین

کنند و پاداش حاکم نیست، از همراهی با مدیر اجتناب می -طور کلی، معادلة کار  کنند و به می
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همچنین، در این حالت، تمایلی به بروز نوآوری و خالقیت . دهند های خود را نشان نمی توانمندی

شود و انگیزة کار و اهمیت می دة سازمان برایشان بیآموزان و آین نخواهند داشت، سرنوشت دانش

رود و در بلندمدت ممکن است دلسرد شوند و نسبت به مدیر، همکار و  ها از بین می تالش آن

ناپذیری در نظام  های جبران تفاوتی شوند که این موضوع باعث زیان های محوله بی مسئولیت

 . وپرورش و جامعه خواهد شد آموزش

دهد رضایت شغلی و تعهد سازمانی نیز تأثیر معکوس و معنادار بر  ها نشان می سایر یافته

گری تعهد  طور غیرمستقیم، از طریق میانجی همچنین، رضایت شغلی به. تفاوتی سازمانی دارند بی

فر و نتایج این مطالعه با نتایج تحقیقات ترک. تفاوتی سازمانی تأثیرگذار است سازمانی بر بی

، یادگاری و صیف ( 3  ) یقیحقکشاورز ، (32  )، نادری و اسالمی هرندی (32  )نژاد شیرازی

  منش و صالحی صداقیانی مالعباسی، رضایی، (23  ) زاده و ساالریه ، حسنفرد دانایی، (32  )

تفاوتی  دهند بین بی نوعی نشان می همسو است که به (8 81) 8یوتابانکال وندریدو  ،(  81)

ترین رضایت شغلی یکی از مهم. وجود دارد ی رابطة متقابلشغل تیو رضا یزمانتعهد ساسازمانی، 

کند و  ها نسبت به کار است و برداشت انسان را از شغل و سازمان بیان می ترین نگرش و گسترده

دارد، احساس خوبی دربارة شغل  دوستاگر فرد دارای رضایت شغلی زیادی باشد، شغلش را 

تعهد (. 2 81،  هراری، تامپسون و ویزوسوارن)است ارزش قائل خود دارد و برای شغلش 

کنندة احساس یا  گونه است که منعکسشناختی با یک حالت عادت سازمانی نیز یک حالت روان

ها و  طور ساده، تعهد سازمانی، پایبندی به ارزش به. ها کارکنان در ارتباط با سازمان استباور

ه سازمان، الزام اخالقی، تمایل قلبی و احساس نیاز به ماندن در اهداف سازمان، احساس وفاداری ب

کند و دوست  شود و در این حالت یک کارمند با سازمان خاصی هویت پیدا می سازمان تعریف می

 (. 2 81، ۱دوراپ چینومونا و)دارد خود را با آن سازمان معرفی کند 

                                                           
1. Mollaabbasi, Rezaeemanesh & Salehi Sadaghiani 

2. Dundar & Tabancali 

3. Harari, Thompson & Viswesvaran 

4. Chinomona & Dhurup 
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ؤثر سازمان را در رسیدن به اهداف آن طور م شده، زمانی فرد به های بیان به تعریف با توجه

مند بوده و از شغل و حرفة خود راضی و خشنود  رساند که نخست به شغل خود عالقه یاری می

در این صورت فرد به ترک خدمت، غیبت و (. 22  ، چراغ بیرجندی و رضوی، دارکشتی)باشد 

وی نخواهد آورد و از این طریق تفاوتی به کار و سازمان هستند، ر بی های نشانهتأخیر که ازجمله 

تفاوتی سازمانی پیشگیری کرد، و  طور مستقیم از بی توان با باالبردن سطح رضایت شغلی به می

از طرفی، کارکنانی که . تالش و کوشش کارکنان را در جهت پیشبرد اهداف سازمان به کار گرفت

تبع آن به  کنند و به س نمیشوند، خود را عضوی از سازمان احسا تفاوتی سازمانی می دچار بی

وقتی فرد خود را عضوی از خانواده کاری . تحقق اهداف سازمانی توجه چندانی نشان نخواهند داد

شود یا حتی در صورت حضور نیز کارایی  بر سرکار خود حاضر نمی راحتی بهاحساس نکند، 

سطح باالیی از تعهد  دهد که این موضوع با روحیة کارکنانی که دارای چندانی از خود نشان نمی

زیرا افراد دارای تعهد  ،(32  شائمی برزکی، ابزری و مؤیدی، )دارد سازمانی هستند، مغایرت 

؛ ها و اهداف سازمان پایبند هستند، و برای تعالی سازمان تالش خواهند کرد سازمانی باال به ارزش

فر و ترک. ی سازمانی پیشگیری کردتفاوت توان از بی بنابراین، با ارتقای سطح تعهد سازمانی نیز می

ها  بدنی به احساس تعهد بیشتر آن ، معتقدند رضایت شغلی در دبیران تربیت(32  )نژاد شیرازی

بهتر به ایفای نقش  وپرورش آموزشها در  شود آن نسبت به سازمان منجر خواهد شد و سبب می

رو، رضایت شغلی باعث  از این . خود بپردازند و مسئولیت خود را با دقت بیشتری انجام دهند

تفاوتی  ارتقای تعهد سازمانی شده، و تعهد سازمانی نیز باعث جلوگیری از بروز احساس بی

طور غیرمستقیم، از مسیر تعهد سازمانی، بر  سازمانی خواهد شد و از این طریق رضایت شغلی به

 . تفاوتی سازمانی مؤثر خواهد بود بی

 یشده درگرو عوامل های تعیین به هدف لیدر ن وپرورش موزشآنظام  تیموفقطور کلی،  به

 دیعامل بارز و برجسته با کیعنوان  رسد نقش معلم به به نظر می انیم نیپیوسته است که در ا هم به

آگاهی داشته باشند  وپرورش آموزشی، باید مدیران و مسئوالن از طرف. ردیتوجه قرار گ مورد شتریب

، همواره براساس وپرورش آموزشدر  یفعال و محور یانسان یروین عنوان معلم به ییکارا که

، یجمله عدالت سازمان از یو عوامل مختلف نگرش شغل ستین پذیر بینی پیش یمحاسبات اقتصاد
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جزء نیازهای سطح باالتر در هرم  و اند که در عمل باهم در تعامل یشغل تیو رضا یتعهد سازمان

ها مؤثر باشند  عملکرد آنرفتار و  تیفیزمان بر ک طور هم به توانند ، مینیازهای مازلو هستند

نتایج مطالعة حاضر به مدیران و مسئوالن (. 31  پورسلطانی، میرزایی و زارعیان، )

استان البرز کمک خواهد کرد تا با متغیرهای عدالت سازمانی، رضایت شغلی و  وپرورش آموزش

بدنی استان آگاه  تفاوتی سازمانی در معلمان زن تربیت یها با ب تعهد سازمانی و چگونگی ارتباط آن

 معلمان مشارکت جمله از مناسب یها استیس یریکارگ به با شودیم شنهادیپ ،نیبنابرا؛ شوند

آموزش نسبت به ورزش و کار معلمان  مدیراننگرش  رییتغی، ریگ میتصم در یبدن تیترب

 و ارتقا یبرا عادالنه یها فرصت کردن اهمفر، صادقانه و یمیصم ارتباط یبرقراری، تبدنیترب

 کردن فراهم ،نیهمچن و متناسب پاداش و ایمزا، حقوق پرداخت، ها آن تالش از یقدردان، انتصاب

. شوند سازمان به ها نسبت آن یتفاوت یب بروز مانع بخش تیرضا و مناسب یکار طیمح و طیشرا

 یفرد رفتار یرهایمتغ به، مشابه یها پژوهش و عهمطال نیا جینتا یریکارگ به با است دیام ،تینها در

 یها شرفتیپ شاهد قیطر نیا از و ردیگ شکل یشتریب توجه یبدن تیترب معلمان یسازمان و

 . میباش جامعه سطح در یقهرمان و یا حرفه ورزش ،جهینت در و یبدن تیترب زمینة در یریچشمگ
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 منابع

رابطة عدالت سازمانی و تعهد (. 22  ) جواد، ایمانیو  ،مسلم ،صالحی، شاپور، امین شایان جهرمی

علدوم  . معلمان مددارس اسدتثنایی شهرسدتان بنددرعباس     سازمانی با رضایت شغلی در بین
 . 1-  ، (2)8، تربیتی

معلمدان مددارس    بین رضایت شغلی و عدالت سازمانی در بین ةبررسی رابط .(22  )ایمانی، جواد 
 . واحد بندرعباس ،اسالمی کارشناسی، دانشگاه آزاد ةنام ، پایانرعباساستثنایی شهرستان بند

معلمدان   یکدار  یزنددگ  تید فیکدار بدا ک   طیدر محد  ضیتبعد  نیبد  ةرابط ةمطالع. (32  ) ناصری، با

 .     -۱۱ ، (8)2، ورزش در یانسان منابع تیریمد. استان گلستان یبدن تیترب

ارتبداط بدین ادراک از عددالت بدا     (. 31  )ان، حسین پورسلطانی، حسین، میرزایی، فهیمه، و زارعی

بدنی و علوم ورزشی وزارت علدوم، تحقیقدات    رضایت شغلی در کارکنان پژوهشگاه تربیت

 . 11-31، ( ) ، های مدیریت ورزشی و علوم حرکتی پژوهش. و فناوری

در دبیدران و   رابطة تعهد سازمانی با رضدایت شدغلی  (. 32  ) میرحنژاد، فر، احمد، و شیرازیترک

، بددنی و علدوم ورزشدی    مطالعات تربیدت . شهر شیراز وپرورش آموزشبدنی  مدیران تربیت

8( ) ،22-22. 

 یسدازمان  تید سنجش رابطدة حما (. 38  ) میمری، محمدجان ، وزهرا دهیس، روتن، نجالی، ریحر

 یزمرکد  یهدا  کتابخانده : یمطالعدة مدورد  ) کتابدداران  در یتفداوتی سدازمان   شده و بی ادراک

(. تهدران  مسدتقر در شدهر   یو فنداور  قدات یوزارت علدوم، تحق  تابعدة ی دولتد  یهدا  دانشگاه

 .31 -۱ ۱، (۱)۱1، یدانشگاه یرسان و اطالع یکتابدار قاتیتحق

تفاوتی گیری بیطراحی سنجة اندازه(. 23  )زاده، علیرضا، و ساالریه، نورا  فرد، حسن، حسن دانایی

 . 13-33، (8)۱ ،مدیریت راهبردیاندیشة . پژوهش ترکیبی: سازمانی

ی کداربرد اسدتراتژ  : یتفداوتی سدازمان   بدی  ةید ساخت نظر. (31  )آذر ، یمالو اس ،فرد، حسنییدانا

 (. ع) دانشگاه امام صادق: تهران. در عمل ادیبن داده ةینظر یپژوهش

چداپ   .PLS افدزار  ندرم ی معادالت ساختاری بدا  ساز مدل(. 32  )داوری، علی، و رضازاده، آرش 

 . سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی: سوم، تهران
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 یدانشگاه علوم انتظام: تهران. آن در پژوهش یافزارها آمار و کاربرد نرم(. 32  )زاده، سعید رمضان

 . نیام

. بددنی  تربیدت  نراید دب ینیکارآفر نامیزو  یانمساز ارتباط جوّ(. 32  )ی هدی، منلیز، و ابوذر، زارع

 .12-22، (۱) ، ی و علوم ورزشیبدن مطالعات تربیت

 . آگه نشر: تهران. شرفتهیپ یرفتار سازمان تیریمد. ( 3  ) حسن، نیمت یزارع

: تهدران  .یشدناخت  روان یاهد آزمون(. 32  ) مهنازان، یعسکر ، وزیکامب، یکامکار ،محمود، یساعتچ

 . شیراینشر و

بدر   یهدای شدغل   تدأثیر ویژگدی   یبررس(. 32  )ابزری، مهدی، و مؤیدی زهرا  شائمی برزکی، علی،

شرکت گداز اسدتان   : مطالعه مورد) سازمان -تناسب فرد یانجیم با نقش یتفاوتی سازمان بی

 .  23-3 1، ( )۱ سازمانی مدیریت فرهنگ . (اصفهان

عوامدل مدؤثر بدر    (. 32  ) هاشم زهیریحانه، و ملیحه، رخواهیخ، لیال، علیایی ،غالمعباس، شکاری

فصدلنامة رسدالت   (. نخراسدا  یا شدرکت بدرق منطقده   : مدوردی  ةمطالع) سازمانی یتفاوت یب

 .  1- 2، (88)1، مدیریت دولتی

عددالت   نیرابطدة بد  (. 3۱  ) گلنداز  یی،رضدا  ، ومعصدومه  ،تیبخ، نیحس ،دییع، ونیهما ی،عباس

مطالعدات  . کرمانشداه  ت ورزش و جوانان استاناکارکنان ادار یتفاوتی سازمان با بی یسازمان

 .21-2۱، (2)8، فتار سازمانی در ورزشمدیریت ر

یونی نگدرش مددیران، معلمدان و    تحلیدل رگرسد  (. 3۱  ) سدید محمدد  ، انصاری ، ولقمان، کشاورز

، ( )۱، های کداربردی در مددیریت ورزشدی    پژوهش. نسبت به معلمان ورزش آموزان دانش

۱1- 2. 

 ةمقایسة عوامل نگهدارند(. 22  ) حسینمدح، مرضوی، و کاظم، چراغ بیرجندی، محمد، دارکشتی

. و ارتباط آن بدا برخدی از مشخصدات فدردی     بدنی بدنی و غیر تربیت شغلی معلّمان تربیت

 . 21- 1 ، (3)2، پژوهشنامة مدیریت ورزشی و رفتارحرکتی

مدورد مطالعده    –تفاوتی سازمانی کارکنان  ارائة الگوی مدیریت بی(.  3  )کشاورز حقیقی، مهدی 

 . 2 -818، (8)۱، های مدیریت منابع انسانی هشپژو. یک بانک خصوصی

براساس  یارائة مدل. (32  )رضا ی، رامیب و ،جمالی، عاشوری، غالمعلی، احمد، رحسنیامی، کوه
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 مطالعدات . رانیمدد  یشدغل  تیبا رضدا  یو تعهد سازمان تیخالق، یتیریمد یها رابطة سبک

 . 3 -82 ،(8)2، یآموزشگاه و آموزشی

مدرسان دانشدگاه   یو توانمندساز یا نقش توسعة حرفه یبررس. (31  ) یلمحمدع دیسی، لیرجلیم

 انید فرهنگ یهدا   دانشدگاه  یمطالعة مدورد  س؛یتدر تیفیاز ک انیبر ادراک دانشجو انیفرهنگ

 . 3-2 ، (8)1، یآموزشگاه و آموزشی مطالعات. زدی

 تیرضدا ، یزمانعددالت سدا   یساختار یالگو(. 32  ) فاطمهی، هرند یو اسالم ی،محمدعلی، ناد

رهیافتی ندو در مددیریت   . شهر اصفهان رانیدب یانحراف یرفتارها با یو تعهد سازمان یشغل
 .23-28، (۱)1، آموزشی

بررسی رابطة ساده و چندگاندة عددالت سدازمانی بدا     (. 22  )نعامی، عبدالزهرا، و شکرکن، حسین 

مجلدة علدوم تربیتدی و    . رفتار مدنی سازمانی در کارکنان یک سازمان صنعتی در شهر اهواز
 . 13-38، (  ) ، شناسی دانشگاه شهید چمرانروان

عددالت و   براسداس ی فرسدودگی شدغلی   نیب شیپمدل (. 32  ) یادگار، میترا، و صیف، محمدحسن

، ( )2 ،رهیافتی نو در مدیریت آموزشی. ی، میل به تغییر، تعارض و ابهام نقشتعهد سازمان

11-2  . 

پداداش بدا فرسدودگی     -ارتباط بین عدم تعادل تالش(. 31  )خواه، شهناز ی، و مرادبهرام، یوسفی

، های فیزیولدويی و مددیریت در ورزش   پژوهش. (تحلیل مسیر)بدنی  شغلی معلمان تربیت
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