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(تاریخ دریافت0131/01/10 :؛ تاریخ پذیرش)0131/10/52 :

چکيده
این پژوهش تأثیر عدالت سازمانی بر فضیلت سازمانی در شهرداری رشت را بررسی و تبیین میکند .بررسی رابطة بین عدالت ساازمانی و
فضیلت سازمانی و توصیف متغیرهای آنها از مبانی نظری هدف این پژوهش است .فرض اساسی این پژوهش ایان اسات کاآ آیاا باین
عدالت سازمانی و فضیلت سازمانی رابطة مثبت و معنادار وجود دارد و متغیرهای عدالت سازمانی میتوانناد تغییارا فضایلت ساازمانی را
تبیین کنند .برای این منظور از جامعة آماری  359نفری کارمند مناطق پنجگانة شهرداری رشت 512 ،نفر بآ عنوان نمونآ تعیین شاد کاآ
بآ روش نمونآگیری تصادفی طبقآای متناسب انتخاب شدند .ابزار اندازهگیری پرسشنامة  19سؤالی بوده است .در این تحقیق باآ منظاور
آزمون فرضیآهای مرتبط با مدل مفهومی پیشنهادی ،روشهای آمار استنباطی بآکار گرفتآ شده است .در روش آماار اساتنباطی تحلیا
همبستگی و تحلی رگرسیون انجام گرفت .نتایج آزماون همبساتگی میاان متغیرهاای تحقیاق نشاان مایدهاد مقادار عادد معنااداری
مشاهدهشده برای همة مؤلفآهای عدالت سازمانی ،از سطح معناداری استاندارد ( )=1/12کمتر اسات و رابطاة معناادار باین مؤلفاآهاای
فرعی و متغیر اصلی عدالت سازمانی با متغیر فضیلت سازمانی در شهرداری رشت تأییاد شاد .باآ عباار واضاحتار ،باا افازایش عادالت
سازمانی ،فضیلت سازمانی ارتقا و بهبود مییابد.

کليدواژگان
عدالت اطالعاتی ،عدالت توزیعی ،عدالت رویآای ،عدالت سازمانی ،فضیلت سازمانی.

 نویسندة مسئول ،رایانامهtooraj.hassanzadeh@yahoo.com :
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مقدمه
عدالت مفهومی آمیخته با جامعه است و در بیشتر جنبهههها زنهد ی حضهور دارد .ایه بهاور در
فرهنگ ما رایج است که پیامدها هر کار باید با عدالت همراه باشد .عهدالت البهد در سهازما
نیز مفهوم دارد یا با عنوا عدالت سازمانی از آ یاد میشود .متخصصا عبوم اجتماعی از مدتهها
پیش به اهمیت عدالت سازمانی به عنوا پایة ضرور بهرا اثربخشهی فراینهدها سهازمانی پهی
بردهاند (براتی و همکارا  ،8811 ،ص.)81
سازما سیستمی اجتماعی است که حیات و پایدار آ وابسته به وجهود پیونهد قهو میها
اجزا و عناصر تشکیلدهندة آ است .ادراک بیعدالتی آثار مخرب بر روحیهة کهار جمعهی دارد،
زیرا اهتمام نیرو انسانی و انگیزش کارکنا را تحتالشعاع خود قرار میدهد .بیعدالتی و توزیه
لیرمنصفانة دستاوردها و ستادهها سازما موجد تضعیف روحیة کارکنا و تنزل روحیهة تهشش
و فعالیت در آنا میشود .بنابرای  ،رعایت عدالت رمز بقا و پایهدار جریها توسهعه و پیشهرفت
سازما و کارکنا آ است .بنابرای  ،از جمبه وظایف اصبی مدیریت ،حفه و توسهعة رفتارهها
عادالنه در مدیرا و احساس عدالت در کارکنا است .رعایت عدالت بهویژه در برخهی رفتارهها
مدیریت با کارکنا (توزی پاداشها ،روابط سرپرستی ،ارتقاها و انتصهاب) بهرا کارکنها اهمیهت
دارد (سیدجوادی و همکارا  ،8811 ،ص.)65
بهطور عمده ،فضیبت در فبسفه بحث میشود ،ولی در حال حاضر از نظر تئور و سهاخت در
تحقیقات سازمانی بهکار رفته میشود .در حالی که تحقیقات اولیة فضیبت بر رفتار مدیرا تمرکهز
کرده است ،در تحقیقات اخیر از نقهش فضهیبت در حهوزههها دیگهر عمبکهرد سهازما از قبیهل
خشقیت ،ردش مالی ،کیفیت و سودآور بحث میشود (.)Barclay et al., 2012, p.331
فضیبت سازمانی به وسیبة مشارکت باالتر افراد و روابط قهو تهر بهی آ هها ،و تقسهیم منهاب
باارزش و اطشعات در افراد سبد افزایش سرمایة اجتماعی میشود (.)Cameron, 2003, p.49
از عمبکردها مثبت فضیبت سازمانی در ارتبها بها سهترش توانهایی سهازما در مقاببهه بها
مشکشت عمدها است که سازما با آ مواجه میشود و سترش فضیبت سازمانی از آثهار منفهی
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ای مشکشت کاسته میشود .احساس مثبت و ایجاد سرمایة اجتماعی به وسهیبة فضهیبت سهازمانی
ایجاد و سترش مییابد و موجد همافزایی در عمبکرد افراد و سازما ها خواهد شد (

Barclay et

.)al., 2012, p.332
ا رچه امها اولیة توسعة پژوهشها نظاممند پدیدة فضیبت در سازما هها در حهال ظههور
است ،حضور فضیبت سازمانی تأثیر بسزا در سشمت سازمانی و افزایش شور و نشها و روابهط
قو تر و عمبکرد مثبت سازمانی داشته است (.)Cameron, 2009, p.39
فضیبت سازمانی در ایجاد انگیزه برا ارزشها آرمانی ضهرور اسهت و در جسهتوجهو
پاسخ به ای سؤال که «چه نوع سازمانی باید شهد؟» اسهت .امهروزه کهاربرد فضهیبت سهازمانی در
سازما ها بهطور فزاینده افزایش یافته است (.)Chun, 2005, p.269
فضیبت سازمانی ویژ ی اخشقی سازما اسهت کهه مهیتوانهد در صهفات شخصهیتی افهراد در
سازما نمود پیدا کند .بنابرای  ،فضیبت سازمانی صفت اخشقی است که از تجم ادراکی یک نهوع
رفتار در زند ی تجار آموخته میشود .فضیبت سازمانی باید در سطح سازما عمبیاتی شده و در
ارزشها آرمانی سازما ها آشکار شود (.)Chun, 2005, p.270
بيان مسئله
در آخری دهة قر بیستم ،بیشتر توجه اندیشمندا و پژوهشگرا حول محور عدالت سازمانی بهه
عنوا مفهومی مهم و موضوع اصبی تحقیق در روا شناسی صنعتی و سهازمانی بهوده اسهت .رفتهار
منصفانه خواستها است که همة کارکنا نی کهه وقهت و انهرخ خهود را در یهک سهازما صهر
میکنند ،از سازما انتظار دارند .ای انتظارات باعث میشود رهبرا به تأکیهد بهر رعایهت انصها
تمایل بیشتر داشته باشند .سؤال ای است ،زمانی که مدیرا به ای انتظارات توجه نمیکنند ،چهه
اتفاقی ممک است رخ دهد .رینبرگ نتیجه رفت مدیرانی که ای هنجارها را به وسیبة رفتارها
لیرمنصفانه نقض میکنند باعث میشوند کارکنانشا واکنش منفی نسبت به ای رفتار نشا دهنهد.
بنابرای  ،انعکاس عدالت در رفتار مدیرا باعث میشود شرایطی خوب ههم بهرا سهازما و ههم
کارکنا به وجود آید (.)Greenberge, 1993, p.85
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ابتدا صاحدنظرانی مانند آدامز و هومانز نظریة عدالت اجتمهاعی را مطهر کردنهد .آ هها بیها
کردند مبادالت اجتماعی که افراد دریافت میکنند باید عادالنه باشد .پس از آ محققا بهه برابهر
درکشده از تصمیمها تخصیص مناب مثل سطح پرداختی به شخص و تخصیص بودجه بهه یهک
بخش را توجه کردند .عدالت توزیعی نتیجة نظریة برابر بود که شامل تخصیص یها توزیه منهاب
است .محققا بعد نشا دادند افراد حد معینی از نابرابر را میپذیرنهد .ا هر رویههههایی کهه
تصمیمها توزی بر اساس آ

رفته شدهاند ،عادالنه باشد ،عدالت رویهها بهرا کارکنها قابهل

قبول است (.)Cropanzano & Folger, 1991, p.137
اخشق تجار نیز یک موضوع مجادلهآمیز است .از یک طر  ،ای سؤال پرسیده میشهود کهه
چرا باید به اخشق تجار پرداخته شود و از طر

دیگر ،اخهشق تجهارت بخهش حیهاتی زنهد ی

تجار را تشکیل میدهد .اهمیت اخشق در تجارت ای است که همة افراد خواها جامعة خوبند.
ویژ ی اصبی چنی جامعهها عهدالت و نیکوکهار اسهت کهه در ایه جوامه شهای اسهت .در
عمومیتری سطح وظیفة اخشق تعریف زند ی مطبوب و متعالی برا بشر است .ای کار یکهی از
ضرور تری وظایف عبم اخشق اسهت .دو رویکهرد عمهومی در اخهشق تجهارت سهودمند رایی
(نظریة فرجام رایی) و وظیفه رایی (نظریة آلاز رایی) است .رویکرد سوم که در سالهها اخیهر
مورد توجه قرار رفته است ،فضیبت اخشقی (.)Takala & Uusital, 1996, p.49
با توجه به اینکه شهردار به دلیل رویارویی مستقیم با مردم و وظیفة خطیهر کهه نسهبت بهه
سایر سازما ها و نهادها در اجرا مطالبات مردم دارد ،وجهود فضهیبت سهازمانی در ایه سهازما
جهت دستیابی به ای امر ضرورت دارد .در ای تحقیق ابعاد عدالت سهازمانی ارزیهابی مهیشهود و
ارتبا بی ابعاد عدالت سازمانی با فضیبت سازمانی بررسی میشود.
مبانی نظری و پيشينة تحقيق
عدالت سازمانی

در متو نظر سازما و مدیریت ،واخة عدالت سازمانی ابتدا توسط رینبرگ ( )8811بهکار رفته
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و ای اصطش را برا تشریح و تفسیر نقهش انصها
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کار در سهازما مهرتبط اسهت.

در محهیط کهار بهه کهار رفتهه اسهت

(سیدجوادی و همکارا  ،8811 ،ص .)65در تقسیمبند انواع عدالت سازمانی چهار بعهد عهدالت
توزیعی ،عدالت رویها  ،عدالت بی فرد و عدالت اطشعاتی مطر است.
عدالت توزیعی

عدالت توزیعی به قضاوت منصفانه از توزی نتایج اشاره میکند .مثل سطح پرداخت یا فرصتها
ارتقا در یک بافت سازمانی .منشأ ای نظریه ،نظریة برابر آدامز است .آدامز در ای کار بر انصها
درکشده از پیامدها ،که هما عدالت توزیعی است ،تأکید میکند .ای نظریه بیا میکند افراد یهک
تعادل نسبی را با مقایسه داده -ستادة خود با داده  -ستادة همکارا خود به عنهوا نتیجهة مطبهوب
در نظر می یرند (.)Charas & Cohen, 2001, p.279
فرض اساسی عدالت توزیعی ای است که توزی منهاب اساسهاب بهر ادراک از عهدالت ،تعههد و
اعتماد سازمانی تأثیر می ذارد .عدالت  -یا جبرا خدمت بر اساس شایستگی  -معادل برابهر در
نظر رفته شده است .عدالت سازمانی یک پیشبینیکنندة مهم نتایج شخصی مثل رضایت از شهلل
و پرداخت و همچنی نتایج سازمانی مثل تعهد سازمانی و ارزیهابی زیردسهت از سرپرسهت اسهت
(.)Mcfarlin, 1992, p.629
عدالت رویهای

اجرا عدالت مستبزم اتخاذ رویهها عادالنه است .یعنی صر نظر از اینکهه اسهاس و محتهوا
قانو باید عادالنه باشد ،فرایند که قرار است عدالت از آ منتج شود ،نیهز بایهد عادالنهه باشهد.
رعایت عدالت و انصا
رو ،میتوا

در رویه یا اجرا باید فرصت مساو برد برا همگا فراهم کنهد .از ایه

فت عدالت مستبزم صراحت قوانی است و رویة اجرا قوانی زمانی عادالنه اسهت

که امکا بهرهمند از قانو را بهسهولت در اختیار همگا قرار دهد .عدالت رویهها عبهارت از
برابر ادراکشده از وسایل مورد استفاده برا توزی جبرا حقوق و مزایاست (
.)p.704

Konvsky, 1993,
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محققا دریافتهاند که افراد فقط نگرا توزی عادالنة نتایج تصمیمهها نیسهتند ،ببکهه آ هها بهه
رویهها مورد استفاده برا اتخاذ ای تصمیمها نیز اهمیت میدهنهد .ارتقها برابهر رویهها در
طول برنامهریز برا تلییرات سازمانی بر تعهد کارکنا به سازما (اعتماد آ هها بهه مهدیریت) و
قصد آ ها برا ماند در سازما اثر می ذارد (.)Mcfarlin, 1993, p.631
عدالت بينفردی یا عدالت مراودهای

عدالت مراودها بر جنبة بی شخصی تصمیم یر  ،بهخصوص برابر رفتار تصهمیم یرنهد ا در
فرایندها تصمیم یر تأکید می کند .رفتار بی شخصی شامل اعتمهاد در روابهط و رفتهار افهراد بها
تواض واحترام است .وض مناسد رویه ها به وسیبة پنج رفتار توجه ناکافی به دادههها کارکنها ،
جبو یر از تعصد شخصی ،به کار یر ساز ار معیار تصمیم یر  ،بازخور بهموق و توجیه یک
تصمیم تعریف میشود .ای عوامل نقشی مهم را در ادراک کارکنا از برابر پذیرش تصمیمهها و
رایش به سمت سازما دارد (.)Cropanzano, 1991, p.702
عدالت اطالعاتی

در نهایت  ،کارکنا ممک است نهوع اطشعهاتی را در نظهر بگیرنهد کهه مهدیرا در خهشل فراینهد
تصمیم یر به کار می یرند .عدالت اطشعاتی منعکسکنندة انصا

درکشدة ارتباطاتی اسهت کهه

مدیرا با کارکنا دارند .عدالت اطشعاتی هنگامی ایجاد می شود که مدیرا بهه دو رویهه و قاعهدة
خاص پایبند باشند ،قاعدة توجیه که بیا می کنهد مهدیرا فراینهدها و پیامهدها تصهمیم یهر را
بهطور جام و منطقی توضیح میدهند و قانو صهداقت و حهق هویی 8مسهتبزم آ اسهت کهه آ
ارتباطات صادقانه و بیریا باشند .ا رچه عقل سبیم حکم میکند سازما ها تصمیمات را به طریقهی
جام و کافی توضیح دهند ،البد اتفاق نمیافتد .به عنوا مثال ،یک شرکت خردهفروشهی وسهایل
الکترونیکی اخیراب به دلیل اخراج  011کارمند از طریق نامة الکترونیکهی مهورد انتقهاد قهرار رفهت
(حس زاده ثمری و محمد .)8888 ،
1. Truthfulness Rule
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جدول  .1ویژگیهای چهار بعد عدالت

قواعد عدالت توزیعی
انصا  ،برابر

ویژگیها
آیا پاداش ها مطابق با شاخص و هنجار مناسد تخصیص یافتهاند.

قواعد عدالت رویهای

ویژگیها

آوا و صدا

آیا کارکنا در ارائة دادهها تصمیم یر دربارة رویهها دخیلاند؟

قاببیت اصش

آیا سازوکار برا تجدیدنظرخواهی وجود دارد؟

ثبات

آیا رویهها در میا افراد و در طول زما ثابت میمانند؟

بیتعصبی

آیا رویهها بیطرفانه و بیتعصبند؟

نمایندهبود

آیا رویهها نیازها همة روهها را در نظر می یرند؟

دقت و صحت

آیا رویهها بر مبنا اطشعات دقیق هستند؟

قواعد عدالت مراودهای یا تعاملی

ویژگیها

احترام

آیا مدیرا محترمانه با کارکنا رفتار میکنند؟

نزاکت

آیا مدیرا از به کار رفت عناوی و القاب نامناسد خوددار میکنند؟

قواعد عدالت اطالعاتی

ویژگیها

توجیه

آیا مدیرا رویهها را بهطور جام شر میدهند؟

صداقت

آیا آ توضیحات صادقانه هستند؟

فضیبت سازمانی
للت فضیبت بر رفته از للت  etaraیا تعالی یونانی و  eutriaدر زبا التهی اسهت .دربهارة مفههوم
فضیبت بهطور سترده در متو اخشق و بهطور خاص در فضایل اخشقی بحث میشهود

( Hackett

.)& Wang, 2012, p.869
سبیما

(  )8888 ،888از اولی کسانی بود که فهرستی از فضایل کسدوکار را که شامل تعداد

زیاد از فضایل اخشقی بود ،فراهم کرد .مورفی )8888( 8پنج بعد فضیبت شامل صداقت ،انصها ،
اعتماد ،احترام و همدلی را بررسی کرد .موبرگ )8888(0پنچ عامل بزرگ شخصهیتی را فضهیبت در
1. Organizational Virtuousness
2. Solomon
3. Murphy
4. Moberg
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نظر رفت .کمرو و همکارانش ( ) 110با بهکار یر فضیبتها جهانی که در پژوهشها قبهل
آنا بررسی شده بود ،فضیبتها سازما را بررسی کردند (.)Payne et al., 2011, p.260
رایجتری تعریفها فضیبت سازمانی بدو ویرایش و بررسی تجربی در یک بستر سازمانی بها
مشکشتی روبهرو خواهد بود .برا مقیاس فضیبت در سطح سازما باید ویژ ی بررسی شود کهه در
سطح سازما کاربرد باشد (.)Chun, 2005, p.275
اهمیت فضیبت سازمانی اخیراب در دانش سازمانی مورد توجهه قهرار رفتهه اسهت ،امها تحقیقهات
نادر در ای زمینه انجام رفته است .ای نظرها که عمبکرد سازمانی باید با فضیبتمنهد ارتبها
داشته باشد ،یا فضیبت سازمانی سبد افزایش توانمند سازما میشهود تها همهی اواخهر دور از
ذه و تصور بود .الگو بهکار رفتهشده در ای پژوهش برا فضیبت سازمانی الگو کیم کمرو
است.
فضیبت بهتری شرایط افراد و شایستهتری رفتارها افراد است که وجودشا را متعالی میکند
و بزرگتری آرما ها بشر است .ابعاد فضیبت کهه البهد در متهو موجهود بیها شهده اسهت و
ارزشها سازمانی را شامل میشود ،به ای شر اسهت اعتمهاد ،8بخشهش  ،صهداقت ،8شهفقت،0
خوشبینی.6
اعتماد

بیش از چهل سال است که محققا اعتماد را به هزارا روش مفهومسهاز کهردهانهد .بهرا مثهال
دیوتش ( ،)8861اعتماد را از طریق انتظارات تعریف کرده اسهت .اعتمهاد بهه عنهوا تمایهل بهرا
آسیدپذیرشد در مقابل یک فرد بر مبنا انتظارات مثبت دربارة اقدامات ،نیت هها و مقاصهد فهرد
است (حس زاده ثمری و محمد .)8888 ،
1. Trust
2. Forgiveness
3. Integrity
4. Compassion
5. Optimism
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در واق  ،اعتماد باید در سازما از مدیرا عالی به پایی تری سطو عمبیاتی جریا یابد .اخیراب
تحقیقات زیاد دربارة موضوع اعتماد انجام رفته است .بیشتر آثار معاصر به ای موضهوع توجهه
دارند که چگونه اعتماد به طور اساسی توانسته اثربخشی کار روهی و تعامهل بهی افهراد را ایجهاد
کند .همچنی  ،نقش مهم اعتماد در تسهیل فرایندها دانش مرتبط نیز شناسایی شده اسهت .اساسهاب
نبود اعتماد نوعی مخاطره و عدم قطعیت را به همراه دارد که در ای صهورت ،ممکه اسهت ههیچ
روه یا فرد در فرایند دانش شرکت نکند .از آنجا که رفتهار سهازمانی نهوی بها پیچیهد ی ههایی
روزافزو مواجه است ،آشنایی بیشتر مدیرا و کارکنا سازما ها با ایه پیچیهد یهها و شهناخت
راهکارها مناسد برا مقاببه با آ ها ضرور است .مدیریت بهر مبنها اعتمهاد ،بیهانی نهوی از
اندیشه که است که جا آ در روابط امروز بهخهوبی نمایها و آشهکار اسهت و بههکهار یر
سازوکارها آ میتواند در کسد اثربخشی فرد و سازمانی مؤثر واق شود .مهدیریت بهر مبنها
اعتماد فنی است که همة افراد در روابط خود بهکار می یرند ،اما تا کنو بدا به عنوا ف رفتار
که میشود آ را آموزش داد و در جایگاهها مختبف از آ بههره رفهت ،نگریسهته نشهده اسهت
(احمد مهربانی ،8818 ،ص.)81
بخشش

محققا معاصر بخشش را ترلید به رفتار سازنده و احساس مثبت نسبت به کسی که جرم یا بد
را مرتکد شده است ،تعریف میکنند .صر نظر از اینکه بخشش چگونه تعریف شهود ،تحقیقهات
نشا میدهد بخشش مزایا مختبفی از جمبه اعتماد و بهبهود روابهط و افهزایش رفهاه و سهشمت
جسمی و روحی مثبت دارد (.)Burnette et al., 2007, p.1586
مفهوم بخشش بهطور بالقوه عامبی مهم در زند ی کار در سطح فهرد  ،روههی و سهازمانی
است .بهبود عمبکرد فرد ،تیم و سازما از موارد مهم مدیریت و توسعة منهاب انسهانی اسهت و بهه
همی دلیل در دهة ذشته پژوهشهایی دربارة بهبود کیفیهت رفتهار سهازمانی در سهترش مفههوم
بخشش انجام رفته است (.)Cameron, 2003, p.53
انرایت بخشش را فرایند ذشت از خطا دیگرا میداند که یا به عبت انگیزة آرامش درونهی
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یا بهبود روابط با خاطی ،یا به منظور انجامداد رفتار ارزشی انجام می یرد و پیامدها رههایی از
احساس منفی نسبت به فرد خطاکار ،لببه بر رنجش حاصل از بد و پرهیهز از عصهبانیت ،دور ،
جدایی و انتقام نسبت به فرد خطاکار دارد (.)Enright, 2011, p.28
صداقت

در سالها اخیر ،صداقت یکی از بیشتری ارزشهها اخشقهی بیها شهده در سهازما هها اسهت.
صداقت بهتنهایی و بهطور مستقیم یک فضیبت قابل مشاهده نیست ،اما سند مرکد از تعهداد
فضایل به هم پیوسته است .بنابرای  ،نباید فقط به عنوا خصوصیتی اخشقی در نظهر رفتهه شهود.
معموالب بیشتری ویژ یها مرتبط با صداقت ،امانتدار و اعتماد است (.)Chun, 2005, p.275
نظریهپردازا رهبر بیا میکنند صداقت یک ویژ ی اصبی و مؤثر در رهبرا تجار و عامل
اصبی اعتماد در روابط بی فرد و روهی در سازما است (.)Becker, 1998, p.154
صداقت در افراد عزت نفس ،صمیمیت ،عواطف مثبت و روابط بی فرد قهو  ،کهار روههی،
تصمیم یر مؤثر ،مشارکت و جو مثبت سازمانی را ایجاد میکند (.)Cameron, 2003, p.56
صداقت به پایبند به ارزشها اخشقی اشاره میکند .در مقابل چند انگی ارزشها ٬صداقت
پایبند به ارزشها به عنوا یک ضرورت بیا میشود (.)Verhezen, 2008, p.134
شفقت

شفقت به شرایطی اطشق میشود که انسا ها نسبت به هم احساس همدرد مهیکننهد .شهفقت در
سطح فرد با درجاتی متفاوت نمایا میشود ،با ای حال نتایجی مهم را به همراه دارد که فراتر از
احساس آنی و زود ذر است .تمرکز بر شفقت فرد برا توسعة آ در سطح سهازمانی ضهرور
است .در سطح روه شفقت ،پاسخ روه به یار رساند و کمک به دیگرا را بیا میکنهد .ایه
دید اه راهها درک شفقت در محل کار و بی اعضا سازما را تجزیهوتحبیل مهیکنهد .در ایه
دید اه شفقت به عنوا تجربة جمعی بیا میشود .در سطح سازمانی ،شفقت فراینهد اسهت کهه
نمود جمعی افراد در سراسر سازما را بیا میکند .در ایه دیهد اه شهفقت دسهتاورد اجتمهاعی
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است که به هماهنگی فعال در سراسر سهازما نیهاز دارد و بهه فراینهدها لیرخطهی و پیچیهده در
سازما منجر خواهد شد .در سطح سهازمانی بها ایجهاد سهاختار مناسهد ،از طریهق ایجهاد شهبکه،
انجامداد ای امور تسهیل میشود .برا افزایش شفقت در سازما باید فرایندهایی را کهه شهفقت
را افزایش میدهد ،درک کرد .یک مدل سترده برا شفقت شامل توجه ،ارزیابی ،احساس و عمل
است .بهکار یر ای مدل سبد افزایش جنبهها ادراکی ،شهناختی ،عهاطفی و رفتارهها شهفقت
میشود (.)Parker & Atkins, 2012, p.525
پيشينة پژوهش
در ارتبا میها عهدالت سهازما و نگهرشهها کارکنها  ،پهژوهشهها متعهدد تهأثیر معنهادار
نگرشها کارکنا نسبت به برابر و عدالت سازمانی را بهر ابعهاد ونها و رفتارهها سهازمانی
نشا دادهاند .عشوه بر پژوهشها و تششهایی که در ذشته توسهط نظریههپهردازا انجهام رفتهه
است و اهمیت نگهرشهها مبتنهی بهر برابهر را در سهازما نشها مهیدههد

(1997

،)Spector,

پژوهشها و مطالعات نوی انجام رفته در ای حیطه نیز نشا میدهد کارکنانی که نابرابر بیشهتر
احساس میکنند ،نسبت به دیگر کارکنا رضایت شلبی کمتهر دارنهد (

Goodman & Friedman,

 .)1971ادراک عدالت توزیعی بهطور معنادار با افزایش رضایت از پرداخت و رضایت شلبی مرتبط
خواهد بود ( .)Moorman, 1991همچنی  ،افزایش ادراک مثبت کارکنا از عدالت سازمانی بر انهواع
ونا ونی از رفتارها شلبی از جمبه میهزا تعههد سهازمانی

(1991

 ،)Randall,رفتهار شههروند

سازمانی ( ،)Williams & Pitre, 2002میزا لیبت کارکنا ( ،)Hoffmann, 2005میزا اعتمهاد آنها
به مدیرا ( ،)Patterson et al., 2004ارتباطات و تعامشت کار بها همکهارا (
 ،)1989و تسهیم دانش و عمبکهرد و بههرهور سهازمانی

(1990

Martin & Nagao,

 )Randall,اثر هذار بهوده اسهت.

همچنی  ،احساس محرومیت و نابرابر باعث ایجاد برخی آثار روا شناختی و رفتار در کارکنا
از جمبه نارضایتی ،استرس شلبی و لیبت خواهد شد (سیدجوادی و همکارا  ،8811 ،ص.)61
از آنجا که پژوهشها معدود در زمینة تأثیر ابعهاد ونها و عهدالت سهازمانی بهر فضهیبت
سازمانی انجام رفته است ،ای پژوهش به ای مقوله در سازما شهردار رشت خواهد پرداخت.
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روش پژوهش
تحقیق ،کهاربرد  ،و از نهوع پهژوهش همبسهتگی اسهت کهه رابطهة بهی

ای تحقیق از نظر هد

متلیرها تحقیق بررسی میشود .برا جم آور اطشعات مربهو بهه مبهانی نظهر موضهوع از
روش کتابخانههها و شههبکهههها اینترنتههی و بررسههی پرسشههنامهههها اسههتاندارد ،بهها اسههتادا و
صاحدنظرا نیز مشورت شد .در پایا  ،برا تحبیل توصهیفی دادههها از آمهار توصهیفی ،و بهرا
بررسی رابطة عدالت سازمانی و فضیبت سازمانی ر رسیو

ام به ام اجرا شد.

جامعة آماری ،حجم نمونه و روش نمونهگيری
2

1
2

1

 :pبرآورد نسبت صفت متلیر؛ =1/6

2

2
2

1

p

 :Zمتلیر نرمال واحد متناظر با سطح اطمینا  86درصد؛ 8/85

 : مقدار اشتباه مجاز ( برابر با )1/16
18

1 /6
1 /6

1 /6

8 1 8/85

1 /6
8/85

8 5 1/16

ابزار تحقيق
در تحقیق حاضر بر اساس مدل عدالت سازمانی پرسشنامه مربو طراحهی شهده اسهت .همچنهی ،
پرسشنامة فضیبت سازمانی بر اساس پرسشنامة کیم کهامرو ( ) 110طراحهی شهده اسهت .بهرا
اطمینا از روایی محتوایی پرسشنامه عشوه بر به کار یر سؤال هایی که از پرسشنامه ها استاندارد
استخراجشده ،محقق پرسشنامهها یادشده را به تعداد از خبر ا شامل استادا راهنما و مشهاور
و برخی استاداد آشنا به موضوع ارائه داده است و نظرها اصشحی آنها را اعمهال کهرده اسهت.
بنابرای  ،پرسشنامهها بهکار رفتهشده در ای پژوهش از روایی مورد نیاز برخوردارند.
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برا بررسی پایایی پرسشنامه ضرید آلفا کرونباخ بهکار رفته شد که ای مقهدار بهر اسهاس
داده ها حاصل از پرسشنامه و خروجی نرمافزار اسپیاساس برا هر یک از متلیرهها تحقیهق
طبق جدول به دست آمده است.
جدول  .2پارامترهای توصیفی و ضریب آلفای کرونباخ سؤالهای پرسشنامه به تفکیک متغیرها

مؤلفه /متغیر مورد سنجش

تعداد سؤالها

میانگین

واریانس

آلفای کرونباخ

عدالت توزیعی

6

8/ 58

1/808

1/58

عدالت رویها

5

8/681

1/110

1/5

عدالت بی فرد

8

8/1 1

1/860

1/58

عدالت اطشعاتی

8

8/668

1/886

1/86

پرسشنامة عدالت سازمانی

81

8/688

1/118

1/16

پرسشنامة فضیبت سازمانی

1

8/015

1/888

1/18

با توجه به دادهها جدول ،از آنجا که ضراید بهدستآمده آلفا کرونباخ برا پرسشنامهها و
متلیرها بیشتر از  1/1است .بنابرای  ،میتوا

فت پرسشنامة تحقیق از قاببیت اعتماد ،یا به عبهارت

دیگر از پایایی الزم و مطبوبی برخوردار است.
مدل مفهومی تحقيق
در ای تحقیق مدل مفهومی تحقیق ،هما طور که در شکل  8مشاهده مهیشهود .بهر اسهاس مبهانی
نظر تحقیق دربارة عدالت سازمانی و نتایج و پیامدها آ ای مدل طراحی و پیشنهاد شده است.
عدالت سازمانی

فضیبت سازمانی

عدالت توزیعی

اعتماد

عدالت رویها

صداقت

عدالت بی فرد

بخشش

عدالت اطشعاتی

شفقت
شکل  .1مدل مفهومی تحقیق

 4221

مدیریت فرهنگ سازمانی ،دورة  ،13شمارة  ،4زمستان 1314

روشهای تجزیهوتحليل دادهها
در ای تحقیق ،ابتدا وجود رابطة معنادار بی متلیرها ،با آزمو همبسهتگی پیرسهو  ،بررسهی شهد.
نتایج مربو به تجزیهوتحبیل ضرید همبستگی برا همة متلیرها (ماتریس همبسهتگی متلیرهها
تحقیق) در جدول  8مشخص شده است.
جدول  .3ماتریس همبستگی (ضرایب همبستگی پیرسون) متغیرهای تحقیق

متغیر
 .8عدالت توزیعی
 .عدالت رویها
 .8عدالت بی فرد
 .0عدالت اطشعاتی
 .6عدالت سازمانی
 .5فضیبت سازمانی

1

ضرید همبستگی
عدد معنادار
ضرید همبستگی
عدد معنادار
ضرید همبستگی
عدد معنادار
ضرید همبستگی
عدد معنادار
ضرید همبستگی
عدد معنادار
ضرید همبستگی
عدد معنادار

2

3

4

5

6

8
1/818
1/111

8

1/818

1/651

1/111

1/111

1/088

1/0 8

1/180

1/111

1/111

1/111

1/568

1/518

1/116

1/111

1/111

1/111

1/111

1/111

1/ 88

1/85

1/58

1/101

1/511

1/111

1/111

1/111

1/111

1/111

8
8
8
8

هما طور که نتایج آزمو همبستگی میا متلیرها تحقیق نشا میدهد مقدار عهدد معنهادار
مشاهدهشده برا همة مؤلفهها عدالت سازمانی ،از سهطح معنهادار اسهتاندارد ( )=1/16کمتهر
است و وجود رابطة معنادار بی مؤلفهها فرعی و متلیر اصبی عدالت سازمانی بها متلیهر فضهیبت
سازمانی تأیید میشود.
در ادامه ،جهت بررسی رابطة عبی بی متلیرها تحقیق ،فرضیهها فرعی تحقیق با بهکار یر
مدل آمار ر رسیو خطی چند انه و فرضیة اصبی نیز با بهکار یر مدل آمار ر رسیو خطهی
ساده به کمک نرمافزار اسپیاساس تجزیهوتحبیل شد .نتایج آزمو ر رسیو فرضیهها تحقیهق
در جدول  8مشخص شده است.
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جدول  .4نتایج آزمون رگرسیون مربوط به فرضیههای تحقیق

فرضیه

متغیر مستقل

فرعی  8عدالت توزیعی
فرعی

متغیر مستقل

واتسون

Sig.

F

فضیبت سازمانی

عدالت رویها

فضیبت سازمانی

فرعی  8عدالت بی فرد

فضیبت سازمانی

فرعی  0عدالت اطشعاتی

فضیبت سازمانی

عدالت سازمانی

فضیبت سازمانی

اصبی

دوربین

تحلیل واریانس

8/168

8/155

11/818

18/568

1/111

رگرسیون
B

Beta

-1/185

-1/108

1/888 -1/166

1/1 6

1/1 0

1/501 1/058

1/818

1/808

1/108

1/818

1/500

1/111 8/81

1/55

1/511

1/111 80/011

1/111

t

Sig.

/161

با توجه به مقدار آمار هدوربی -واتسو  ،چو مقادیر بهدستآمهده در فاصهبة  8/6و  /6قهرار
دارد ،فرض عدم همبستگی بی خطاها تأیید میشود .بنابرای  ،میتوا مدل ر رسیو بهکار رفتهه
شد .از سو دیگر ،دادهها خروجی تحبیل واریانس ر رسیو نشا میدهد کهه عهدد معنهادار
کمتر از سطح تشخیص آزمو ( )=1/16است که به معنها قطعیهت وجهود رابطهة خطهی میها
متلیرهاست و فرض خطیبود مدل تأیید میشود.
مقادیر مربو به عدد معنادار مشاهدهشده برا فرضیهها فرعی سهوم و چههارم ،و فرضهیه
اصبی ،در خروجی آزمو ر رسیو  ،از سطح تشخیص آزمو ( )=1/16کمتر است .از ای رو در
سطح اطمینا  86درصد فرض صفر (صفربود ضرید همبستگی بی دو متلیر) رد و فرض مقابل
(لیرصفربود ضرید همبستگی بی دو متلیر) پذیرفته میشود که به معنا وجود رابطهة معنهادار
مثبت بی دو متلیر (یا به عبارت دیگر تأثیر ذار مسهتقیم متلیهر مسهتقل بهر متلیهر وابسهته) ،در
فرضیهها یادشده است .بنابرای  ،فقط فرضیهها فرعی اول و دوم رد و سایر فرضیهها تحقیهق
اثبات میشود .در بی مؤلفهها فرعهی عهدالت سهازمانی ،بها توجهه بهه ضهرید سهتو بتها (اثهر
استانداردشدة متلیر مستقل بر متلیر وابسته) ،مؤلفهها عدالت اطشعاتی و عهدالت بهی فهرد بهه
ترتید ،بیشتری تأثیر بر فضیبت سازمانی به ترتید ،مربو به است.
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بحث و نتيجهگيری
هد

اصبی پژوهش حاضر بررسی تأثیر عدالت سازمانی بر فضهیبت سهازمانی و بررسهی ارتبها

میا ابعاد عدالت سازمانی با فضیبت سازمانی در شهردار رشت اسهت .نتهایج نشها داد عهدالت
سازمانی و ابعاد آ بهطور کبی میتواند تلییرات فضیبت سازمانی در سهازما شههردار رشهت را
تبیی کند .هما طور که در متو تحقیق نیز بیا شد فضهیبت سهازمانی از مفهاهیمی اسهت کهه در
نهایت ،موجد توانمند و تعالی کارکنا و سازما میشود .در نتیجه ،توجه بهه زیرسهاختهها و
عوامل مؤثر بر فضیبت سازمانی مهم تبقی میشوند .در ای راستا ،نتهایج تحقیهق حاضهر نشها داد
توجه و تأکید بر ابعاد عدالت سازمانی موجد میشود افراد ساختار سازمانی را بپذیرند و به قوانی
و مقررات سازمانی احترام بگذارند و در راه مناف سهازمانی و حمایهت و دفهاع از منهاب سهازمانی
فداکار کنند و همچنی  ،در ادارة امور سازما مشارکت فعال داشته باشند .از سو دیگر ،با توجه
به نتایج ای تحقیق ابعاد عدالت اطشعهاتی و عهدالت بهی فهرد بیشهنری ارتبها را بها فضهیبت
سازمانی دارند .با توجه به تحقیق حاضر به شهردار رشت پیشنهاد میشهود زمینهة بهروز عهدالت
سازمانی (عدالت بی فرد و عدالت اطشعاتی) را در سازما فراهم کند تا از ای طریق سازما بهه
فضیبت سازمانی نائل شود .در ای میا سازما ها باید به ای سهؤالهها پاسهخ دهنهد :آیها مهدیرا
محترمانه با کارکنا رفتار میکنند؟ آیا مدیرا از بهکار رفت عناوی و القهاب نامناسهد خهوددار
میکنند؟ آیا مدیرا رویهها را بهطور جام شر میدهنهد؟ آیها توضهیحهها بهه کارکنها صهادقانه
هستند؟ با توجه بیشتر سازما شهردار رشت به بعد اطشعاتی عدالت سهازمانی و ایجهاد روابهط
صادقانة مدیرا با کارکنا و همچنی در میا کارکنا  ،درک عدالت در سازما افزایش مهییابهد و
ای مهم سبد بهبود ابعاد فضیبت در سازما میشود .همچنی  ،بها توجهه بهه تأثیر هذاربود بعهد
عدالت بی فرد  ،توجه به مؤلفهها آ میتواند جهت بهبود وضعیت فضیبت سازمانی مهم تبقهی
شود ،مدیرا هنگام برخورد با زیردستا خود باید رفتهار حهاکی از اعتمهاد و احتهرام را از خهود
نشا دهند .تأثیر عدالت سازمانی بر متلیرها مختبف سازمانی در پژوهشهها مختبهف ارزیهابی
شده است .تا و همکارا ( ) 180در پژوهشی رابطة مسئولیت اجتمهاعی سهازمانی و شهفقت در
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کار با عدالت سازمانی و تأثیرش بر تعهد سازمانی را بررسی کردنهد .نتهایج ایه تحقیهق نشها داد
ادراک کارکنا از مسئولیت اجتماعی سازمانی ارتباطی مثبت با شهفقت کارکنها در کهار از طریهق
درک آ ها از عدالت سهازمانی دارد و بهه واسهطة عهدالت تهوزیعی ،عهدالت مهراودها و عهدالت
رویها  ،تعهد سازمانی رفتار دائمی و نهادینه خواهد بود.
در پژوهشی دیگر د کرمر ( ) 115تأثیر عدالت رویها رهبرا در اعتماد و هویهت سهازمانی
را بررسی کرده است .نتایج ای پژوهش نشا میدهد عدالت رویها رهبرا سازما ها بر احساس
هویت سازمانی تأثیر مثبت دارد و عدالت رویه ا در ای دید اه جدید موجد افهزایش احسهاس
هویت سازمانی در کارکنا میشود.
تومبینسو (  ) 18تأثیر عذرخواهی و تعهد ،پس از نقض تعهد بهر اعتمهاد بها نقهش میهانجی
عدالت مراودها را بررسی کرده است .بر اساس نتایج ای پهژوهش عهذرخواهی و قهولداد  ،اثهر
متقابل بر عدالت مراودها دارد ،یعنی عدالت مراودها موجد بر رداند اعتماد ازدسهترفتهه در
سازما می شود .همچنی  ،با توجه به اینکه ابعاد عدالت سازمانی بها ههم همبسهتگی و اثهر متقابهل
دارند ،به ارتبا بی ای ابعاد نیز باید توجه شود ،زیرا برا مثال ،ا ر افراد توزی نتایج (پاداشهها)
را عادالنه و منصفانه درک کنند ،رویهها سازمانی یعنهی فراینهدهایی کهه بهه توزیه نتهایج منجهر
میشود ،نیز عادالنه تبقی میشوند.
همچنی  ،توزی عادالنة نتایج منجر میشود افهراد روابهط متقابهل بهی شخصهی مهدیرا را نیهز
عادالنه تصور کنند ،لذا با توجه به روابط بهدستآمده بی متلیرها پیشنهاد می شود مدیرا سهازما
شهردار رشت حساسیت بیشتر نسبت به اثر ذار ابعاد عدالت سازمانی نشها دهنهد و سهعی
کنند وض موجود از ابعاد عدالت سازمانی را در نظر داشته و بها توجهه بهه نقها قهوت و ضهعف
سازما برا به بهبود وض عدالت سازمانی تشش کنند .سپس ،براساس اهدا

و چشهمانهدازها

سازما برنامها جام در راستا بهبود و توسعة مناب انسانی و توانمند و تعالی سازما تهدوی
کنند .در صورت نارضایتی کارکنا از ابعاد عدالت سازمانی باید بهازنگر جهد در توزیه نتهایج
سازمانی ،رویهها توزی نتایج و نحوة ارتباطات مدیرا با کارکنا انجام یرد .هما طور که بیها
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شد ،عدالت سازمانی از مفاهیم نوینی است که در راستا توجه به نیرو انسهانی شهکل رفتهه و
مزایا حاصل از آ در تحقیقات زیاد مطالعه شده است .از ای رو پیشنهاد میشود به ای مفهوم
بسیار توجه شود تا مزایا حاصل برا سازما نمایا شود.
پيشنهادهایی به شهرداری رشت
با توجه به نتایج آزمو فرضیهها ،به سازما شهردار رشت پیشنهاد میشود برا افزایش و بهبود
عدالت سازمانی ،بیشتر از ابعاد عدالت اطشعاتی و عدالت بی فرد اقدام شود ،چو ای ابعهاد بهه
نحوة بهتر تلییرات فضیبت سازمانی را در سازما شهردار رشت تبیی میکنند .هما طهور کهه
در متو نظر تحقیق بیا شد ،بعد اطشعاتی عدالت از ابعهاد نهوینی اسهت کهه در ایه پهژوهش
بررسی شده است .عدالت اطشعاتی منعکسکنندة انصا

درکشدة ارتباطاتی مهدیرا بها کارکنها

است .برا ای منظور مدیرا باید رویهها را بهطور جام برا کارکنا شهر دهنهد .صهداقت در
رفتار با کارکنا از ابعاد عدالت اطشعاتی و عامل اصبی اعتماد است و بهه بهبهود روابهط فهرد و
روهی منجر میشود .همچنی  ،با توجه به نتایج پژوهش و تأثیر عدالت بی فرد جهت دسهتیابی
به فضیبت سازمانی به شهردار رشت پیشنهاد می شود بر جنبة بی شخصی تصمیم یر  ،بههویهژه
برابر رفتار تصمیم یرند ا در فرایندها تصمیم یر تأکید کنند.
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